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ԵՐԿՈՒ  ԽՈՍՔ 

Տեսական նյութի իմացությունը միակ անվերապահ 
պայմանը չէ տվյալ լեզվի նրբություններին տիրապետե-
լու, ճիշտ ու գրագետ հաղորդակցվելու համար: Եր-
բեմն լեզվական իրողությունների որոշակի նմուշներն 
ու օրինակները ավելի տեսանելի են դարձնում լեզ-
վամիավորի գործածության յուրահատկությունները, 
իսկ հաճախ էլ լեզվակիրառողի համար գործնակա-
նում շատ հարմար է լինում պարզապես օգտվել ձեռքի 
տակ եղած ուղեցույցներից կամ բառացանկերից:  

Այդպիսի ձեռնարկումներ եղել են մեզանում. լեզվակի-
րառողին առաջարկվել են հայոց լեզվի առանձին ո-
լորտների վերաբերյալ բառացանկեր, քերականական 
ուղեցույցներ, որոշումների ժողովածուներ ևն:   

Մեր այս ուղեցույցը այդպիսի ձեռնարկումներից է, բայց 
նախորդներից առանձնանում է որոշ յուրահատկութ-
յուններով: 

1. Այստեղ ընտրողաբար զետեղված են հայերենի գրե-
թե բոլոր ոլորտներին վերաբերող գործնական նյու-
թեր` ուղղախոսությունից մինչև շարահյուսական կա-
ռույցներ:  

2. Ամփոփված է վերջին տասնամյակներին արդի գրա-
կան արևելահայերենում կատարված տեղաշարժերի 
գործնական նկարագրությունը՝ փոփոխություններ ար-
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տասանական համակարգում, տեղաշարժեր բառա-
պաշարում, օտար բառերի և հայերեն համարժեքների 
գործածության յուրահատկություններ, զարգացումներ 
քերականական համակարգում՝ ձևաբանական կարգե-
րի արտահայտության մեջ, շարահյուսական կառույց-
ներում և այլուր:  

3. Մեր գործնական դիտարկումները և բառացանկերի 
կազմության սկզբունքները ոչ միայն հիմնված են հրա-
պարակի վրա եղած քիչ թե շատ հայտնի մասնագի-
տական գրականության վրա (մենագրություններ, տե-
ղեկատու ուղեցույցներ, բառարաններ ևն), այլև թելա-
դրվում են կենդանի գրական լեզվի տվյալներով, գրա-
կանությունից քաղված համապատասխան նյութով և, 
իհարկե, Արևակ (Արևելահայերենի ազգային կորպուս) 
կայքէջի ընձեռած վիճակագրական առատ փաստե-
րով: Վերջինը ոչ միայն վիճակագրության համար հա-
րուստ և անփոխարինելի շտեմարան է (110 մլն բառա-
մթերք), այլև իր տեսակով լինելով նոր ժամանակների 
ծնունդ (2008 թ.)` լեզվական շատ ու շատ իրողություն-
ների վրա նոր լույս է սփռում և հնարավորություն է 
ընձեռում դրանց վերաբերմամբ նոր մոտեցումներ և 
գործնականում  նոր լուծումներ առաջադրելու:        

Ուղեցույցի հեղինակները բնավ հավակնություն չեն 
ունեցել հանդես գալու օրենսդիրի առաքելությամբ: Այդ 
դերը վերապահված է համապատասխան կառույցնե-
րի: Այստեղ ներկայացված նյութը ունի առավելապես 
խորհրդատվական բնույթ և կոչված է լեզվակիրառո-
ղին ուղղորդելու լեզվական այնպիսի իրողությունների 
գործածություններում, որոնք`  
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● տարակարծությունների առիթ են տալիս. տարբեր 
աղբյուրներում տարբեր կերպ են մեկնաբանվում և 
ներկայացվում,  

● տեղաշարժերի ու զարգացումների արգասիք են և 
տակավին չեն արձանագրվել մասնագիտական գրա-
կանության մեջ, շեղվում են ավանդական քերականու-
թյան մեջ ընդունված կանոններից,  

● շփոթության և անճշտությունների պատճառ են դառ-
նում` մասնագիտական գրականության մեջ կամ բառա-
րաններում և դասագրքերում ըստ ամենայնի ներկա-
յացված և բացատրված չլինելու պատճառով: 

Այսպես, օրինակ` -մատ վերջնաբաղադրիչով կազմ-
ված միևնույն բառերի հոգնակիի ձևերի համար բառա-
րանային աղբյուրները1 տալիս են տարբեր կազմութ-
յուններ2` միջնամատ` -եր (Ա.), -ներ (Գ.), ցուցամատ   
-եր (Ս., Ա., Մ., Բ.), -եր//-ներ (Գ.), մատանեմատ -ներ 
(Ս., Ա., Մ.), -եր//-ներ (Գ.), բթամատ -եր (Ա.), -եր//-ներ 
(Գ.). ուղեցույցիս հեղինակները հանձնարարելի են 
համարում կանոնական` -եր-ով կազմությունները` 
                                                            
1  Բարսեղյան Հ., Հայերեն ուղղագրական-ուղղախոսական-տեր-
մինաբանական բառարան, Եր., 1973 (այսուհետև շարադրան-
քում` Բ.), Աղայան Էդ., Արդի հայերենի բացատրական բառա-
րան, Եր., 1976 (այսուհետև` Ա.), Սուքիասյան Ա., Սուքիասյան Ք., 
Հայերենի ուղղագրական-ձևակազմական բառարան, Եր., 2002 
(այսուհետև` Ս.), Գյուրջինյան Դ., Անուն խոսքի մասերի թվի 
կարգը արդի հայերենում, Եր., 2005 (այսուհետև` Գ.), Մեյթիխան-
յան Փ., Հայերենի ուղղագրական նոր բառարան, Եր., 2013 (այսու-
հետև` Մ.): 
2  Բերվում են միայն այն տվյալները, որոնց վերաբերյալ հիշա-
տակված աղբյուրներում նշումներ կան:  
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սկզբունքորեն չմերժելով նաև դրանց -ներ-ով ձևերը: 

Կամ` վերջին շրջանում հիմնականում անգլերենից 
փոխառված բառերում միտում կա p, t, k-ն և k արտա-
սանվող c-ն տառադարձել փ, թ, ք նաև բառամիջում և 
բառավերջում, ինչպես` Թրամ[փ], ս[թ]րես, վինչես[թ]եր, 
Դոն Քիշո[թ] ևն (տե՛ս էջ 20). գործող կանոնով դա 
հանձնարարվում է միայն բառասկզբում: Այս ուղեցույ-
ցով առաջարկվում է նշված տառադարձությունը թույ-
լատրելի համարել բոլոր դիրքերում` առաջնորդվելով 
կենդանի լեզվի զարգացումներով և բնագրի արտասա-
նությանը առավել մոտ լինելու հանգամանքով: 

Մասնագիտական գրականության մեջ ներկայացվող և 
կամ զանազան աղբյուրներում արձանագրված առան-
ձին իրողությունների վերաբերյալ ուղեցույցիս հեղի-
նակները բնականաբար ունեն անհամաձայնություն-
ներ: Դրանք ներկայացված են ուղեցույցի` բառացան-
կերին նախորդող մեկնաբանություններում: Բոլոր դեպ-
քերում, շրջանառության մեջ եղած քիչ թե շատ համո-
զիչ լեզվական փաստերը ներառված են բառացանկե-
րում: Առաջնորդվել ենք այն համոզմամբ, որ լեզվա-
կան կանոնը կայուն է որոշակի ժամանակահատվածի 
համար: Հաշվի առնելով լեզվական կանոնի ձևավոր-
ման հակասական գործընթացը (մի կողմից` ավանդա-
պահությունը, մյուս կողմից` լեզվի բնականոն զարգաց-
մամբ պայմանավորված տեղաշարժերն ու փոփոխութ-
յունները)` փորձել ենք քննարկությամբ ներկայացնել 
կենդանի լեզվում եղած հնարավոր տարբերակները 
նույնպես:  
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Ուղեցույցը չի որդեգրել կտրուկ և անվերապահ հանձ-
նարարականներ տալու ուղին. զուգահեռ ձևերի գոր-
ծածությունը թույլատրելի է համարվել հնարավոր բո-
լոր դեպքերում: Նպատակահարմար չէ այս կամ այն 
փոփոխությունը միանշանակ գնահատել ճիշտ է, 
սխալ է, մերժելի է և նման բնորոշումներով: Պետք է 
հաշվի նստել կատարված էական փոփոխությունների 
հետ և գնահատումներում գործածել ավելի ճկուն, ոչ 
«կատեգորիկ» բնորոշումներ, ինչպես` թույլատրելի է, 
նախընտրելի է, հանձնարարելի է և այլն: Դա չի խախ-
տում կանոնը, այլ այն դարձնում է ավելի նուրբ գոր-
ծիք լեզվական միջոցների ընտրության հարցում: Եվ 
միայն լեզվի հետագա զարգացումը կարձանագրի ձևե-
րից մեկի նախընտրությունը կամ հաղթանակը:  

Այստեղ զետեղված նյութը հետագայում կարող է օգ-
տակար աղբյուր դառնալ ՀՀ վարչապետին առընթեր 
հայերենի բարձրագույն խորհրդի նախագծերը կազ-
մելիս և ապա` նաև համապատասխան որոշումներ 
ընդունելիս: 

Ուղեցույցը ունենալու է շարունակություն. այստեղ 
ամբողջապես ներառված չեն արդի հայերենի բոլոր 
վիճահարույց խնդիրները. անհրաժեշտությունը կա 
անդրադառնալու նաև լեզվի զարգացման հետագա 
ընթացքում ծագած նոր իրողություններին: 

Սիրով կընդունենք օգտակար դիտողություններն ու 
առաջարկները: 
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1.  ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1.1.  ՁԱՅՆԱՎՈՐՆԵՐԻ, ՁԱՅՆԱՎՈՐԱԿԱՆ 
ԶՈՒԳՈՐԴՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՁԱՅՆԵՂ ԲԱՂԱՁԱՅՆՆԵՐԻ  
ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1. Ա, ի, ու ձայնավորները հայերենում ինչպես գրվում, 
այնպես էլ արտասանվում ենª արագ, գիրք, ուրախ:  

2. Հնչյունը և նրա գրային նշանը կարող են չհամապա-
տասխանել իրար. գրում ենք մի տառ, արտասանում 
ենք մեկ այլ հնչյունª բարձր – բար[ց]ր, մարդ – մար[թ], 
բարձ – բար[ց]: 

3. Բառասկզբում ե-ն արտասանվում է յէª [յէ]րևալ, 
[յէ]կամուտ (բացառություն է եմ օժանդակ բայըª ես 
[է]մ, մենք [է]նք ևն), բառամիջում արտասանվում է էª 
աս[է]լ, գ[է]ղ[է]ցիկ: Եթե բաղադրյալ բառերի բաղադ-
րիչների կցույթում ե-ով սկսվող բաղադրիչին նախոր-
դում է ձայնավոր, ապա ե-ն արտասանվում է յէ, որ-
պեսզի ձայնավորների կուտակում չառաջանաª ամե-
նա[յէ]րկար, կիսա[յէ]զրափակիչ, իսկ եթե նախորդում 
է բաղաձայն, ապա ե-ն արտասանվում է էª ան[է]րես, 
ինն[է]րորդ, արև[է]լք:  

4. Բառասկզբում ո-ն արտասանվում է վօª [վօ]րոշ, [վօ]-
րակ (բացառ.ª [o]վ, [o]վքեր), իսկ բառամիջում արտա-
սանվում է օª բ[օ]լ[օ]ր, հ[օ]սանք: Եթե բաղադրյալ բա-
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ռերիª ո-ով սկսվող բաղադրիչին նախորդում է ձայնա-
վոր, ապա ո-ն արտասանվում է վօ, որպեսզի ձայնա-
վորների կուտակում չառաջանաª ամենա[վօ]րակյալ, 
բազմա[վօ]ճ, իսկ եթե նախորդում է բաղաձայն, ապա 
ո-ն արտասանվում է օª բարձր[օ]րակ, բազմ[օ]տանի: 

5. Ան- ժխտական նախածանց ունեցող բառերի մի ո-
րոշ մասում (հատկապես գրական-գրքային երանգ ու-
նեցող բառերում) գործում է արտասանական զուգա-
հեռ տարբերակ. է-ի փոխարեն արտասանվում է յէ, 
իսկ օ-ի փոխարենª վօ, ինչպեսª ան[է]ռանդ//ան[յէ]ռանդ, 
ան[օ]ղնաշարավոր//ան[վօ]ղնաշարավոր, ան[օ]ղջամիտ 
//ան[վօ]ղջամիտ, ան[օ]խակալ//ան[վօ]խակալ, ան[օ]րդի// 
ան[վօ]րդի, ան[օ]տնահարելի//ան[վօ]տնահարելի ևն 
(բայցª ան[է]րես, ան[է]զական ևն):  

6. -երկու և -երեք բաղադրիչներով թվականներում ե-ն 
հնչում է նաև որպես յէ (տասն բաղադրիչով կազմու-
թյուններում արտասանվում է ը հենարանով)ª տաս-
ն[ըյէ]րեք, տասն[ըյէ]րկու, քսան[յէ]րկու, հիսուն[յէ]րկու 
(սրանք հանձնարարելի չեն), փոխ.ª տասն[է]րեք, տաս-
ն[է]րկու, քսան[է]րկու, հիսուն[է]րեք ևն:  

7. Գրական լեզվի կանոնով կ և չ քերականական մաս-
նիկներին հաջորդող ե-ի է (կ[է]րազեն, կ[է]ռապատ-
կեն) և ո-ի օ արտասանությունը (կ[օ]րոշեն, չ[օ]րո-
նեն) այսօր աստիճանաբար իր տեղը զիջում է այդ 
հնչյուններիª յէ և վօ արտասանությանը: Ըստ որում, 
այս դեպքում չի աղավաղվում սկզբնաձևի արտասա-
նական պատկերըª [յէ]րազեն – [կըյէ]րազեն, [յէ]ռա-
պատկեն – [չըյէ]ռապատկեն, [վօ]րոնեն – [չըվօ]րոնեն, 
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[վօ]րոշեն – [կըվօ]րոշեն: Բոլոր դեպքերում, ակնհայտ է, 
որ ունենք արտասանական զուգաձևեր, որոնցից ար-
դի խոսակցական նորմի շրջանակներում գործող տարբե-
րակը միտում է դառնալու գրական լեզվի ուղղախոսա-
կան կանոն: Այդպես նաև` [չըվօ]րոնեն / [կըվօ]րոնեն, 
[չըվօ]րակեն / [կըվօ]րակեն, [չըվօ]րսան / [կըվօ]րսան, 
[չըվօ]րոտան / [կըվօ]րոտան, [չըյէն]թադրեն / [կըյէ]նթադ-
րեն ևն: Արտասանական այսպիսի հատկանիշով են 
օժտված գրական-գրքային բառերը: 

8. Գրական լեզվի արտասանական կանոնովª ձայնա-
վորական զուգորդումները (կից ձայնավորների միա-
ցությունըª աո, ոա, աու, իու, իո ևն) մի շարք բառերում 
արտասանվում են յ ձայնակապի հավելումովª ան[էյ]ա-
նալ, գրե[յ]ի, մի[յ]ավոր, է[յ]ինք, կամ վերածվում են յ-իª 
օվկ[յ]անոս, Անդր[յ]աս: Սակայն լեզվի զարգացմամբ 
պայմանավորվածª որոշակի տեղաշարժ է նկատվում 
ձայնական այդ զուգորդությունների արտասանության 
մեջ. դրանք արտաբերվում են կիսահունչ՝ կարճ յ-ով: 
Գրական լեզվի համար հանձնարարելի է արտասա-
նական այդ տարբերակըª անէ[յ]անալ, գրե[յ]ի, մի[յ]ա-
վոր, օվկ[յ]անոս, է[յ]ինք, ըստ որում, որոշ բառերում 
թույլ հնչում է նաև յ-ին նախորդող ձայնավորըª Անդ-
ր[էյ]աս, հր[էյ]ա, Մար[իյ]ամ, քրիստոն[էյ]ական:  

9. Ը ձայնավորը չի գրվում, բայց թույլ արտասանվում 
է սկ, զբ, ստ, զգ, սպ և նման հնչյունակապակցություն-
ներից առաջ, ինչպեսª [ը]զբաղվել, [ը]զգուշանալ, 
[ը]սկսել, [ը]ստեղծել, [ը]ստանձնել (Մ. Աբեղյանը ը-ի ար-
տասանական այս տարբերակը անվանում է կարճ ը): 
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10. Ճիշտ չէ որոշ քանակական թվականներիª ավե-
լորդ ը-ով արտասանությունը, այսպեսª ոչ թե հինգ[ը], 
վեց[ը], յոթ[ը], ութ[ը], կամª վաթսուն[ը]մեկ, քառասու-
ն[ը]չորս, այլª հինգ, վեց, յոթ, ութ, կամª վաթսունմեկ, 
քառասունչորս ևն: 

11. Եթե բառի մեջ և-ին նախորդում է բաղաձայն, ա-
պա և-ը արտասանվում է էվª առ[էվ]տուր, որ[էվ]իցե: 

12. Գրական հայերենին բնորոշ չէ բաղաձայն հընչ-
յունների փափուկ արտասանությունըª քմայնացումը, 
որը ռուսերենի ազդեցությամբ է մուտք գործել մեր բա-
նավոր խոսք: Մի շարք բառերում դ, տ, թ գրային նշան-
ները արտասանվում են ձ, ծ, ց հնչյունների քմայնաց-
ված տարբերակներով, ինչպեսª [ծյ]եխնիկա, մա[ծ]յան, 
ա[ծ]յան, Սմբա[ծ]յան, ար[ձ]յունք, ակա[ձյ]եմիա, փոխա-
նակ գրայինին հարազատ արտասանությանª տեխնիկա, 
մատյան, ատյան, Սմբատյան, արդյունք, ակադեմիա: 

13. Կրկնակ բաղաձայնները կա՛մ արտասանվում են 
որոշ տևականությամբ (ուղղաձիգ, աբբա, գրավվել, 
տարրական), կա՛մ գաղտնավանկի հնչմամբ (գ[ը]գվել, 
հույս[ը]ս, կ[ը]կառուցվի): Ճիշտ չէ կրկնակ բաղաձայն-
ների միջև ը արտասանելը, երբ այն գրական լեզվի 
կանոնով բացակայում է, կամ առկա է արմատի ձայ-
նավորի կամ երկհնչյունի սղում: Ոչ թեª զ[ը]ն[ը]նել 
(զնին), ք[ը]ն[ը]նել (քնին), սովալ[ը]լուկ (լլուկ), պ[ը]տ[ը]-
տահողմ (պտույտ), բ[ը]ջ[ը]ջային (բջիջ), այլª զ[ը]ննել, 
ք[ը]ննել, սովա[լլ]ուկ, պ[ը]տտահողմ, բ[ը]ջջային: 

14. Առանձին բառերում որոշ բաղաձայնների համար 
մեր ընդհանուր խոսակցական լեզվում (բանավոր 
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խոսքում) գրային արտասանության հետևանքով ա-
ռաջացել են արտասանական զուգաձևեր, այսինքնª 
գործ ունենք բառի մեջ այս կամ այն հնչյունի երկակի 
արտասանության հետ (դա արձանագրված է նաև 
նորմատիվ քերականության մեջ). ձայնեղ բաղաձայն-
ներըª բ, գ, դ, ձ, ջ, արտասանվում են մեկ որպես ձայ-
նեղներ, մեկ որպես շնչեղ խուլերª փ, ք, թ, ց, չ, ինչպես, 
օրինակª գոգավորություն//գո[ք]ավորություն, երիտա-
սարդ//երիտասար[թ], թագավոր//թա[ք]ավոր, Թադևոս 
//Թա[թ]ևոս, կանխարգելել//կանխար[ք]ելել, միջանցք// 
մի[չ]անցք, միջնակարգ//մի[չ]նակարգ, միջազգային 
//մի[չ]ազգային, միջամտել//մի[չ]ամտել, միջոց//մի[չ]ոց: 
Այս դեպքում նախապատվությունը պետք է տալ նըշ-
ված հնչյունների գրային արտասանությանըª միջնա-
կարգ, միջոց, միջոցառում, նվագել ևն: 

15. Մի շարք բառերում ձայնեղների խուլ արտասա-
նությունը արդի գրական լեզվի նորմով հանձնարարե-
լի չէ, ինչպեսª ամ[փ]ողջ, ար[ց]ան, զար[ք]ացում, ըն[թ] 
որում, հաշման[թ]ամ, հա[չ]ողություն, հուշար[ց]ան, 
նվա[ք]ել, [քթ]նել. ճիշտ է՝ ամբողջ, արձան, զարգա-
ցում, ընդ որում, հաջողություն, հաշմանդամ, հուշար-
ձան, նվագել, գտնել ևն: 

16. Բանավոր խոսակցական լեզվում տարածված սխալ 
է հ-ով վերջացող մի շարք բառերում այդ վերջնահնչ-
յունի սղումը. ոմանց նույնիսկ թվում է, թե այդ բառերը 
ոչ միայն արտասանվում, այլև գրվում են առանց հ-իª 
նախագան (←նախագահն) ասաց, հերթապան (←հեր-
թապահն) այստեղ է, հաշվապան (←հաշվապահը) տե-
ղում չէ. առաջինները գրական լեզվում մերժելի ձևեր են:  



13 

17. Առանձին դեպքերում ազգանունները ճշգրիտ ար-
տաբերելու համար պետք է գրության մեջ արտահայ-
տել գաղտնավանկը` տարընթերցումից խուսափելու 
համար, օրինակ` Չալըմյան ազգանվան մեջ ը-ի չգրու-
թյունը կարող է դուռ բացել այլ արտասանության.  չգըր-
վող ը-ն ոչ ճիշտ տեղում է հնչում կամ սղվում է. ասենք` 
Չալմ[ը]յան կամ Չալմյան: Նմանապես` Պ[ը]լըտյան, ոչ 
թե` Պ[ը]լտ[ը]յան, կամ` Չալըխյան և ոչ թե` Չալխ[ը]յան 
կամ Չալխյան, Այտընյան և ոչ թե` Այտն[ը]յան ևն: 
Գաղտնավանկի` անճիշտ դիրքում արտասանությունը 
կարող է նաև իմաստային շփոթի պատճառ դառնալ: 
Օր.` Գ[ը]րըգեան ազգանվան մեջ գ[ը]րըգ-ը նշանակում 
է ցախ (Գ[ը]րըգեան – Ցախեան), իսկ գ[ը]րգ-ը` քառա-
սուն (Գ[ը]րգեան – Քառասունեան): Հետևաբար ճիշտ 
կամ ճշգրիտ արտասանելու համար պիտի ընտրել 
անհրաժեշտ տարբերակը: 
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ԲԱՌԱՑԱՆԿ  
(ձայնեղ բաղաձայնների արտասանությունը) 

Բառացանկում տրվում են ձայնեղ բաղաձայն ունեցող այն 
բառերը, որոնցում արձանագրվում են արտասանական տե-
ղաշարժեր: Դրանք ներկայացված են այսպես կոչված երկու 
խմբով՝ ա) արտասանական մեկ տարբերակով, բ) արտա-
սանական երկու տարբերակով՝ զուգաձևություններով: 

Առաջինները՝ արտասանական մեկ տարբերակով ներկա-
յացվածները (աճուր[դ], Բա[գ]րատ, բար[գ]ավաճել, Թա-
[դ]ևոս, նվա[գ]ել ևն), գրական լեզվում արդեն հաստատված, 
կանոնական և ճիշտ ձևեր են: Բառացանկը չծանրաբեռնելու 
համար սրանց երկրորդ` անհանձնարարելի արտասանա-
կան տարբերակները (աճուր[թ], Բա[ք]րատ, բար[ք]ավաճել, 
Թա[թ]ևոս, նվա[ք]ել ևն) ցանկում չեն տրվում: 

Երկրորդները՝ զուգաձև տարբերակները, ներկայացված են 
հետևյալ սկզբունքով. արտասանական տարբերակներ, 
որոնցում` ա) հաղթում են, այսպես կոչված, գրային տարբե-
րակները (ար[բ]ել//ար[փ]ել, ար[գ]ելք//ար[ք]ելք, ար[գ]ելա-
կել//ար[ք]ելակել, բացար[ձ]ակ//բացար[ց]ակ ևն), և բ) պահ-
պանվում է կամ տակավին գերակշռող է, այսպես կոչված, 
ավանդական արտասանությունը (առա[չ]ին//առա[ջ]ին, ա-
րևածա[ք]//արևածա[գ], գրա[փ]ար//գրա[բ]ար, զու[ք]վել// 
զու[գ]վել, Մըր[ք]ավան//Մր[գ]ավան, քրո[չ] //քրո[ջ]  ևն):  

Երկու դեպքում էլ առաջինները հանձնարարվող տարբերակ-
ներն են: 
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Բ — Փ 
_________________________________________________
ամ[բ]ողջ 
ար[բ]ել//ար[փ]ել  
ար[բ]ենալ//ար[փ]ենալ 
ար[բ]եցողություն//ար[փ]ե- 

ցողություն 
ար[բ]ունք 
ար[բ]շիռ 

բամ[բ] 
բամ[բ]ասել 
գրա[փ]ար//գրա[բ]ար 
համ[բ]արձում 
ձեր[բ]ակալել//ձեր[փ]ակալել 
ներ[բ]ողել 
ջրար[բ]ի//ջրար[փ]ի 

 
 

Գ — Ք 
_____________________________________________________ 
ավա[ք]անի//ավա[գ]անի 
ար[գ]ելք//ար[ք]ելք 
ար[գ]ելակել//ար[ք]ելակել 
ար[գ]ելել//ար[ք]ելել 
արե[գ] (արե[գ]ակ) 
արևածա[ք]//արևածա[գ] 
Բա[գ]արան 
Բա[գ]րատ  
բար[գ]ավաճել 
գո[գ]ավոր 
գո[գ]նոց//գո[ք]նոց 
գովեր[ք]ել//գովեր[գ]ել 
երկրպա[գ]ու 
զույ[գ]//զույ[ք] 
զու[գ]ադիպել 
զու[գ]ակցել 
զու[գ]ահեռ 

զուգեր[ք]//զուգեր[գ] 
զու[գ]ընթաց 
զու[գ]որդել 
զու[ք]վել//զու[գ]վել 
թա[գ]ավոր//թա[ք]ավոր 
թա[գ]ուհի 
Թոր[գ]ոմ 
ժամեր[գ]ություն 
ծա[ք]ել//ծա[գ]ել 
ծա[ք]ում//ծա[գ]ում 
ծե[գ] (ծե[գ]ին)//ծե[ք] 
կանխար[գ]ելել//կանխար- 

[ք]ելել 
համեր[գ] 
հե[գ] 
ձա[գ]ար//ձա[ք]ար 
մար[գ]ագետին 



16 

մար[գ]արիտ//մար[ք]արիտ 
մե[գ] 
մեներ[ք]//մեներ[գ] 
մեներ[ք]իչ//մեներ[գ]իչ 
միր[ք]//միր[գ] 
մո[գ]պետ 
Մր[ք]անուշ//Մր[գ]անուշ 
մր[ք]աշատ//մր[գ]աշատ 

Մր[ք]ավան//Մր[գ]ավան 
նվա[գ]ել 
ոռո[ք]ել//ոռո[գ]ել 
պատարա[գ]//պատարա[ք] 
վարա[գ]ույր//վարա[ք]ույր 
փափա[գ] 
փոքրո[ք]ի//փոքրո[գ]ի

 
 

Դ —Թ 
______________________________________________________
աճուր[դ] 
անջր[դ]ի 
ապար[դ]յուն 
ար[դ]ուկ 
գեղար[դ] 
գմբեթար[դ] 
ըն[դ]  որում 
Թա[դ]ևոս 
թակար[դ] 
խար[դ]ախ 
խլուր[դ] 
խորանար[դ] 
խոր[դ]ենի 
ծղրի[դ] 
կախար[դ] 

կորնթար[դ] 
հագուր[դ] 
հար[դ] 
Հար[դ]ագողի ճանապարհ 
հար[դ]աշաղախ 
հար[դ]արանք 
հոր[դ] 
մակար[դ]ակ 
մարինա[դ] 
Նավասար[դ] 
շոկոլա[դ] 
Սե[թ]րակ//Սե[դ]րակ 
վառո[դ] 
վիմար[դ] 
Տր[դ]ատ//Տր[թ]ատ

 
 
 



17 

Ջ — Ճ — Չ 
______________________________________________________ 
ա[ջ]ակցել 
առա[չ]//առա[ջ] 
առա[չ]ին//առա[ջ]ին 
առա[չ]նագիծ//առա[ջ]նագիծ 
առա[չ]նահերթ//առա[ջ]նա-

հերթ 
առա[չ]նային//առա[ջ]նային 
առա[չ]նորդ//առա[ջ]նորդ 
ար[ջ]առ//ար[չ]առ 
եր[ջ]անիկ//եր[չ]անիկ 
զղ[չ]ալ//զղ[ջ]ալ 
ընդմի[ջ]ում//ընդմի[չ]ում 
ընկերո[չ]//ընկերո[ջ] 
ի[չ]եցում//ի[ջ]եցում 

ի[ջ]ևան 
ի[ջ]ևանատուն 
կնո[չ]//կնո[ջ] 
հաղար[ջ] 
մի[չ]ակ//մի[ջ]ակ 
մի[ջ]ազգային//մի[չ]ազգային 
մի[ջ]անցք//մի[չ]անցք 
մր[չ]յուն//մր[ջ]յուն 
մր[չ]նաթթու//մր[ջ]նաթթու 
մր[չ]նակեր//մր[ջ]նակեր 
որ[չ]//որ[ջ] 
քա[ջ]ք//քա[չ]ք 
քրո[չ]//քրո[ջ]

 
 

Ձ — Ց 
_____________________________________________________ 
առան[ձ]ին 
առան[ձ]նաբար 
ատաղ[ձ] 
ար[ձ]ան 
ար[ձ]անագործ 
ար[ձ]անագրություն 
արվար[ձ]ան 
բացար[ձ]ակ//բացար[ց]ակ 
դեղ[ց]ենի 

դեղ[ց]ան//դեղ[ձ]ան 
հոր[ձ]անք 
մեր[ձ]ավոր 
շնչահեղ[ձ] 
վր[ձ]ին//վր[ց]ին 
ուղեր[ձ] 
քուր[ձ] 
օ[ձ]իք
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1.2.  ՏԱՌԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Օտար բառական միավորների փոխառումը կա-
տարվում է հնչադարձությամբ (արտասանությանը հե-
տևելով) կամ գրադարձությամբ (գրությանը հետևե-
լով): 

2. Օտար r-ն (ռուսերենի p-ն) բառասկզբում և բառա-
միջի արմատական բաղադրիչում տառադարձվում է 
ռª [ռ]ադիո, [ռ]ուբլի, բառամիջումª րª պ[ր]ոֆեսոր, Սանկտ 
Պետե[ր]բուրգ, լ, ն ձայնորդներից առաջª ռª Բե[ռ]նարդ, 
Կա[ռ]լեն, Առ[ն]ոլդ, սակայն երբեմն խախտվում է այս 
կանոնըª Նիդե[ր]լանդներ, Կա[ր]լ, ինտե[ր]նացիոնալ: 
Այսպես գործնականում անլուծելի է մնում մի քանի 
գործածական անունների հարցը. հակում կա, ավան-
դույթին հետևելով, գործածության մեջ նախապատվու-
թյուն տալու Կալիֆո[ռ]նիա անվան ռ-ով տառադարձու-
թյանը: Ենթադրվում էր, որ նույն հիմքով Նիդե[ռ]լանդ-
ներ-ը պիտի տառադարձվեր ռ-ով, սակայն պետութ-
յունների անվանումների վերաբերյալ Կառավարության 
հատուկ հանձնարարականով, առանց հիմնավոր 
պատճառաբանության, բառը տառադարձված է ր-ով՝ 
Նիդե[ր]լանդներ:  

3. Սխալ է օտար բառերում ր-ի ռ արտասանությունըª 
Գե[ռ]մանիա, Ա[ռ]թուր (Ա[ռ]տուր), ի[ռ]անյան–ի[ռ]աք-
յան, «Ա[ռ]մենիա», բ[ռ]ոնզ, գ[ռ]ոշ: 

4. Ր-ի ռ արտասանությունը ճիշտ չէ նաև հայերեն մի 
շարք բառերում` Ա[ռ]մեն, ա[ռ]համարհել, ա[ռ]ծիվ, 
ե[ռ]եսուն, լ[ռ]իվ, խանգա[ռ]ել, վե[ռ]նագիր: 
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5. Ռուսերեն կամ ռուսերենից փոխառված բառերում 
օ(ո)-ն արտասանվում է օ, այսինքնª այնպես, ինչպես 
հայերենում գրվում է. չի դառնում ա (բառամիջում) 
կամ ը (-տ[օ]ր, -[օ]ր, -[օ]վ հնչյունամիացությամբ վեր-
ջացող բառերի մեջ): Ճիշտ էª Մ[օ]սկվա, Դ[օ]ստ[օ]ևս-
կի, կամª պրոֆես[օ]ր, դոկտ[օ]ր, ռեկտ[օ]ր, տրանս-
պ[օ]րտ, Փարաջան[օ]վ: Սխալ էª Մ[ա]սկվա, Դ[ա]ս-
տ[ա]ևսկի, պր[ա]ֆես[ը]ր կամª պրոֆես[ը]ր, դոկտ[ը]ր, 
ռեկտ[ը]ր, տրանսպ[ը]րտ, Փարաջան[ը]վ: (Չպետք է 
շփոթել ա հոդակապի հետ, որը հանդես է գալիս ա-
ռանձին օտար և հայերեն բաղադրիչների միացման 
դերումª электро→էլեկտր/ա–ª էլեկտրաէներգիա, էլեկտ-
րահաղորդիչ, евро→եվր/ա–ª Եվրատեսիլ, Եվրախոր-
հուրդ, Եվրամիություն):  

6. Հայերենում Белорус բառի ճիշտ արտասանությունն 
ու տառադարձումն է ոչ թե Բել[օ]ռուս, այլ Բել[ա]ռուս: 

7. Կրկնակ բաղաձայնները սովորաբար հայերենում ար-
տասանվում են իբրև մենաբաղաձայն և այդպես էլ գրվում 
են, ինչպեսª congressman – կոնգրեսմեն, alligator – ալիգա-
տոր, ammonium – ամոնիում, classicism – կլասիցիզմ, com-
munist – կոմունիստ, collective – կոլեկտիվ: Կրկնակ բա-
ղաձայնները հայերենում երկար կամ ուժգին արտասան-
վելու դեպքում գրվում են կրկնակ բաղաձայնովª վիլլա, 
Աննա, վատտ, բրուտտո, կրկնակ օօ–նª ոոª կոոպերատիվ, 
կրկնակ րր–ն (ռուս.ª pp) ի ձայնավորից առաջª րª բարի-
կադ, մնացած դեպքերումª ռª Մառ, Պյուռոս, Կառլոս: 

8. Կանոնական է Բելոօզերսկ, Բելօզերով, Ղասաբօղ-
լյան, Դավութօղլու, Չարչօղլյան և նման բառերի օ-ով 
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գրությունը: Դրանց երկրորդ բաղադրիչները (озеро, 
oğul) ավանդաբար ստուգաբանորեն գիտակցվել են: 

9. Անգլերեն p, t, k-ն և k արտասանվող c-ն, ըստ գոր-
ծող կանոնի, տառադարձվում է բառասկզբում փ, թ, ք, 
մնացած դիրքերումª պ, տ, կ. վերջին դեպքում կրկնա-
վորները ևս տառադարձվում են մեկ բաղաձայնով, ինչ-
պեսª [Թ]աֆտ (Taft), [Թ]եյլոր (Taylor), [թ]ենիս (ten-
nis), [Ք]արտեր (Carter), [Ք]ենեդի (Kennedy), [թ]եստ 
(test), բայց ավանդաբարª Նյու Յոր[ք], Մարկ [Տ]վեն, 
[կ]ոնգրես ևն: 

Վերջին շրջանում անգլերենի ազդեցությամբ և հիմնա-
կանում անգլերենից փոխառված բառերում միտում 
կա p, t, k-ն և k արտասանվող c-ն տառադարձել փ, թ, 
ք նաև բառամիջում և բառավերջում, ինչպես` Թրամ[փ], 
ս[թ]րես, վինչես[թ]եր, Դոն Քիշո[թ] ևն: 

10. Անգլերենի w(հ)-ն տառադարձվում է ու (wa-նª ուո), 
բացի այն դեպքերից, երբ հայերենում իրար կողքի 
կարող են հանդիպել երկու ու (wu, wo, woo). այս 
դեպքում գրել և արտասանել ու, օր.ª [Ու]այտ (White), 
[Ու]այլդ (Wilde), [Ու]ոլտոն (Walton), Դ[ու]այտ (Dwight), 
բայց ավանդաբարª [Վ]աշինգտոն (Washington), [վ]ատտ 
(Watt), [Վ]իլյամ (William) ¨Ý:  
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ԲԱՌԱՑԱՆԿ3 

Որպես զուգաձևություններ տրված են արդի հայերենի տա-
ռադարձության սահմանված նորմերով (տե՛ս 18-20 էջերը) 
տարբերակները (դրանք բառացանկում առաջիններն են) և 
կենդանի գրական լեզվում գործածական այն ձևերը (բառա-
ցանկում մյուս տարբերակները), որոնք արտասանությամբ 
(հնչադարձությամբ) ավելի հարազատ են փոխառություն-
ների բնագրային արտասանությանը և միտում են գրական 
լեզվում գործածության ավելի մեծ հաճախականության: 

 

 

Ալմաթի 
Արգիշտի//Արգիշթի 

Դոն Կիխոտ//Դոն Քիշոտ// 
Դոն Քիշոթ 

բադմինտոն//բադմինթոն Եվրախորհուրդ 
Բաթում Եվրամիություն 
Բելառուս Եվրատեսիլ 
բիսկվիտ//բիսկվիթ 
Բյուզանդիա//Բյուզանդիոն 
Բորժոմ 
 բրոկեր//բրոքեր 

Եվրիպիդես//Էվրիպիդես 
Եվրոգոտի 
Էյնշտեյն//Էյնշթեյն// 
Այնշթայն 

բրոնզ էֆտանազիա//էֆթանազիա 
Գերմանիա Թաֆտ//Թաֆթ 
Դանթե Թեյլոր 
Դավութօղլու թեստ 
դոլար Թետչեր//Թեթչեր 
 
 

 

                                                            
3 Այս կարգի բառերը տե՛ս նաև «Օտար բառեր» բաժնում: 
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Թրամպ//Թրամփ թյունինգ 
իմպիչմենտ//իմպիչմենթ// 

իմփիչմենթ 
ինսերտ//ինսերթ 
Լայպցիգ 
Լենկթեմուր//Լանկթեմուր 
Կալիֆոռնիա 
Կապան 
Կառլեն 
Կառլոս 
Կարլ 
կլասիցիզմ 
կոմունիստ 
հետթրիկ 
Հերակլես//Հերակլ 
հիպոտեկ//հիպոտեք//հիպո-

թեք//հիփոթեք 
հոտդոգ//հոթդոգ 
Մանչեստեր//Մանչեսթեր 
Մարկ Տվեն 
մարկետինգ//մարկեթինգ 

//մարքեթինգ 
մենեջմենտ//մենեջմենթ 
մենտալիտետ//մենթալի-

տետ 
մոնիտորինգ//մոնիթորինգ 
Նիդերլանդներ//Նիդեռլանդ-

ներ 
Չարչօղլյան 
չարտերային//չարթերային 
պլանշետ//պլանշեթ 
պրոտեզ//պրոթեզ 

պրոֆեսոր 
ռեկտոր 
ռետրո 
սկետչ//սքեթչ 
Սոկրատես//Սոկրատ 
սպիկեր//սպիքեր//սփիքեր 
ստրես//սթրես 
Սուխում 
Սուրամ  
վայֆայ 
Վաշինգտոն//Վաշինգթոն 
Վերգիլիոս//Վիրգիլիոս 
Վիլյամ 
վինչեստեր//վինչեսթեր 
տելեպատիա//տելեպաթիա 
տրանսպորտ 
Տրումեն//Թրումեն 
Փարաջանով 
փարկինգ//փարքինգ 
փեյջ 
Քամյու//Կամյու 
Քարնեգի 
Քարտեր//Քարթեր 
Քեմբրիջ 
Քենեդի 
Քիշնև 
Քլինտոն//Քլինթոն 
Քութայիս 
Օլիմպոս 
Օռլեան  
ֆիտնես//ֆիթնես
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1.3.  ՀՆՉՅՈՒՆԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Գրական հայերենում մի շարք բառերի արտասա-
նությանը բնորոշ է բաղաձայնների սղումը կամ, ավե-
լի ստույգ, դրանց թույլ արտասանությունըª աշխարհ – 
[աշխար], ապաշնորհ – [ապաշնոր], արհամարհանք – 
[արհամարանք], ընդհանրապես – [ընդանրապես], խոր-
հուրդ – [խորուրդ], շնորհ – [շնոր], որպեսզի – [որպե-
սի] (բայց ոչª որպիսի), պաշտպան – [պաշպան],    
Մկրտչյան – [Մկրչյան]: Սա գործում է գրական լեզվի 
արտասանական նորմերի շրջանակներում:  

2. Այս երևույթի հետ չպետք է շփոթել, սակայն, բար-
բառների կամ խոսակցական լեզվի ազդեցությամբ բա-
ռերի այլ խմբում արձանագրվող ձայնավոր կամ բա-
ղաձայն հնչյունների անհարկի սղումները, որոնք ա-
ղավաղում են բառի հնչյունական ճիշտ պատկերը, 
ինչպեսª անդրադառնալ – անրադառնալ, գնահատա-
կան – գնհատական, դաստիարակել – դաստիրակել, 
երկրորդ – եկրորդ, համեմատություն – համմատու-
թյուն, որովհետև – որտև, օրինակ – օրնակ:  

3. Բառի աճման (բառաբարդում, ածանցում) ժամա-
նակ ույ երկհնչյունը փոխվում է ու-ի, արտասանվում 
է ուª համբույր (ոչ թեª համբյուր) – համբուրել, զրույց – 
զրուցընկեր, ողջույն – ողջունել: Սխալ է այս խմբի 
բառերի մեջ ու-ի փոխարեն յու կամ ույ արտասանելըª 
համբյուրել, զրույցընկեր, ողջույնել կամ ողջյունել, բայց 
ունենք նաևª ընկուզկոտրիչ//ընկույզկոտրիչ, հնչութա-
յին//հնչույթային, սովորութային//սովորույթային, որոնք 
զուգաձևեր են: Առանձին բառերի դեպքում (դրանք հիմ-
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նականում նորակազմություններ են կամ տերմիններ) ա-
վելի բարեհունչ են և հանձնարարելի անհնչյունափոխ 
հիմքով տարբերակներըª խոսույթային, հատույթային, 
հատույթավորել, կշռույթավոր, ձևույթային, տիրույթա-
յին ևն: 

4. Ճիշտ տարբերակներ են ի+ա→ե հնչյունափոխութ-
յամբ առաջացած հետևյալ ձևերըª ընտանի+ական→ըն-
տանեկան, հարսանի(ք)+ական→հարսանեկան, պատա-
նի+ական→պատանեկան: 

5. Հնչյունափոխվող և անհնչյունափոխ բաղադրական 
հիմքերում կատարվող տեղաշարժերը և տարբերա-
կային ձևերի առաջացումը պայմանավորված են հընչ-
յունափոխական որոշակի օրինաչափություններով: 
Այսպես.  

● Սովորաբար հնչյունափոխվում են այն բառերի բա-
ղադրական հիմքերը, որոնք ունեն գործածության մեծ 
հաճախականություն` այգի–այգու, ծաղիկ–ծաղկի, 
գրիչ–գրչի, նկարիչ–նկարչի, սունկ–սնկի, մութ–մթի, 
պատիժ–պատժի, բայց` արփի–արփիի, վարիչ–վարի-
չի, վտարանդի–վտարանդիի, ամիճ–ամիճի, նուշ–նուշի 
(բայց` նշիկ), ստրուկ–ստրուկի:  

● Տարբերակների ընտրության և գործածականության 
մեջ էական դեր է կատարում արտասանական էներ-
գիայի տնտեսումը` սահուն, հեշտ և գեղեցիկ արտա-
սանելու հանգամանքը. բարեհունչ են` անուրջի, խոր-
տիկի, ժպտի, հարիչի, և հակառակը. դժվար են արտա-
սանվում և անբարեհունչ են` անրջի, խորտկի, ժպտի, 
հարչի:  
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● Հնչյունափոխության մեջ առավել մեծ ակտիվություն 
են դրսևորում և տարբերակային ձևեր են կազմում 
երկրորդները՝ բառակազմական հիմքերը` մատյան-ի/-
ներ, բայց` մատենագիր, նվեր-ի/-ներ, բայց` նվիրա-
տու, նվիրական, գույժ-ի/-եր, բայց` գուժկան, մշա-
կույթ-ի/-ներ, բայց` մշակութային:  

● Որպես կանոն՝ և՛ ձևակազմության, և՛ բառակազմու-
թյան մեջ հնչյունափոխության չեն ենթարկվում օտար 
բառերը և տերմինները` ասպիրինի, մանդարինի, տեր-
մինային, դելֆինանման, մարքսիստական: 

● Բաղադրական հիմքերում ընդհանուր միտումը ան-
հնչյունափոխ տարբերակների աստիճանական տա-
րածումն է: 
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ԲԱՌԱՑԱՆԿ 

Այստեղ տրված են հնչյունափոխված և/կամ անհնչյունա-
փոխ բաղադրական հիմքերով կազմություններ, որոնք հիմ-
նականում ունեն ձևակազմական կամ բառակազմական 
տարբերակներ: Դրանք համեմատաբար հաճախակի կիրա-
ռություն ունեցող բառեր ու բառաձևեր են: Բառաձևերից 
հիմնականում տրվում են հոլովական կազմությունները, 
ավելի հազվադեպ` հոգնակիի ձևերը, քանի որ վերջիննե-
րում տարբերակային կազմությունները հազվադեպ են և 
հանդիպում են առավելապես միավանկ գոյականների պա-
րագային` խուց – խցեր//խուցեր, կուժ – կժեր//կուժեր, սունկ – 
սունկեր//սնկեր, քուրձ – քուրձեր//քրձեր, քուրմ – քուր-
մեր//քրմեր: Հոլովաձևերից ներկայացվում են առավելա-
պես սեռական-տրականի ձևերը. որպես կանոն, այս հոլո-
վաձևի տարբերակներին հատուկ գծերը (գրական-գրքային 
կամ խոսակցական երանգավորումը ևն) բնորոշ են նաև 
նույն բառի մյուս թեքված հոլովաձևերին: Օր.` բլուր բառի 
սեռական-տրականի զուգաձևերն են` բլուրի և բլրի. բա-
ցառ., գործ. հոլովաձևերը կազմվում են այդ երկու տարբե-
րակների հիմքերով ու նմանողությամբ (բլուրից//բլրից, 
բլուրով//բլրով) և ունեն գրական-գրքային կամ խոսակցա-
կան նույն որակներն ու գործածության նույն հաճախակա-
նությունը, ինչ սեռական-տրականների ձևերը:  

Բառացանկում ըստ անհրաժեշտության նշվում են զուգա-
ձևերի իմաստային տարբերությունները, ինչպես` ուղիղ –
ուղիղություն (ուղիղ լինելը) և ուղղություն (այն կողմը, դե-
պի ուր ուղղվում է գործողությունը), վարիչ – վարչություն 
(հիմնարկի` տնտեսության ղեկավար մարմինը) և վարիչու-
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թյուն (վարիչ լինելը, վարիչի պաշտոնը), հայտնի – հայտնիու-
թյուն (հայտնի լինելը) և հայտնություն (հայտնվելը):  

Բառացանկը չծանրաբեռնելու համար այստեղ չենք զետե-
ղել այն կազմությունները, որոնք թեև երբեմն մասնագիտա-
կան գրականության մեջ և կամ առանձին բառացանկերում 
ու բառարաններում նշվում են որպես հայերենում գոր-
ծածվող ձևեր, սակայն կենդանի գրական լեզվում` արդի 
գրական հայերենում, ըստ էության անգործածական են: 
Օրինակ՝ Հ. Բարսեղյանի «Հայերեն ուղղագրական-ուղղա-
խոսական-տերմինաբանական բառարան»-ում (Եր., 1973), 
կանոնական ձևերին զուգահեռ, երբեմն որպես գործածա-
կան քերականական կազմություններ են նշվում այնպիսիք, 
որոնք, ըստ մեր ուսումնասիրությունների (ժամանակակից 
գրականության և լրատվության միջոցների լեզվական նյու-
թի քննություն, վիճակագրական հարցումներ, «Արևակ»-ից 
քաղված տեղեկություններ ևն), այսօր ակնհայտորեն դուրս 
են մղված գրական լեզվից: Ինչպես` դասատուի//դասատ-
վի, թուխպի//թխպի – թխպեր, ժպիտի//ժպտի, կապալա-
ռուի// կապալառվի, կատարածուի//կատարածվի, ճիտ-
քի//ճտքի, ճիտքեր//ճտքեր, ճութեր//ճթեր: Ավելին, առան-
ձին դեպքերում այսօր արդեն իսկ հնացած ձևերը տրվում 
են որպես նախընտրելի, իսկ երբեմն` միակ ճիշտ տար-
բերակներ, ինչպես` անրջի//անուրջի, լրի//լուրի, կապալատ-
վի//կապալատուի, կղբի//կուղբի, հարկատվի//հարկատուի, 
տկի//տիկի, տկեր: Որոշ բառերի քերականական ձևերի վե-
րաբերյալ առհասարակ տեղեկություն չի տրվում, թեև 
դրանք այլ աղբյուրներում արձանագրվում են ձևակազմա-
կան զուգաձևություններով, ինչպես` անդունդ, արճիճ, բա-
գին, թիզ, թմբուկ, ծիլ, հարբուխ, ճիչ, ստրուկ, ցուլ ևն:     
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Դրանց զգալի մասը արդի հայերենում՝  
● բարբառային կամ խոսակցական ձևեր են` բաժինի, բժիշ-
կի, գարունի, գիշերասկիզբի, իշի//իշու, լուսինի, խեցգե-
տինի, ծաղիկի, մարմինի, տարեթիվի ևն,  

● հնացած և գործածությունից դուրս եկած տարբերակներ` 
ամբարձչի (ամբարձիչ), բագնի (բագին), գալստի (գալուստ), 
դահլճի (դահլիճ), զարթուցչի (զարթուցիչ), թզի – թզեր (թիզ), 
թմբկի (թմբուկ), թխպի – թխպեր (թուխպ), ժպտի (ժպիտ),  
խճեր (խիճ), խփի – խփեր (խուփ), խնկեր (խունկ), ծլի – ծլեր 
(ծիլ), կղբի (կուղբ), հարբխի (հարբուխ), ճթի – ճթեր (ճութ), ճչի 
– ճչեր (ճիչ), մրճի (մուրճ), շթի – շթեր (շիթ), շվի – շվեր (շիվ), 
ստրկի (ստրուկ), սրճի – սրճեր (սուրճ), տզի – տզեր (տիզ), քղի 
(քուղ)  ևն:  

Ցանկում տրված զուգաձևերից հանձնարարելի են առաջին 
տարբերակները: 

 

                                                            
 Ըստ վիճակագրության` լուսին բառի լուսինի անհնչյունափոխ ձևը գե-
րազանցապես Լուսին  հատուկ անվան սեռական–տրականի ձևն է:   
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 Ձևակազմություն 

 
Աղասի–Աղասիի//Աղասու 
ածուխ–ածխի//ածուխի 
ամբարձիչ–ամբարձիչի 
անդունդ–անդունդի// 

անդնդի 
անիվ–անիվի//անվի 
անուրջ–անուրջի 
առածանի–առածանիի// 

առածանու 
ավիշ–ավիշի 
արծիվ–արծվի//արծիվի 
արճիճ–արճճի//արճիճի 
բագին–բագինի 
բաժին–բաժնի  
բացահայտիչ–բացահայտ-

չի//բացահայտիչի 
բժիշկ–բժշկի 
բլուր–բլրի//բլուրի 
բու-բվի//բուի, բվեր//բուեր 
բութ (մատը)–բթի//բութի, 

բութեր//բթեր 
բութ (կետ. նշան)–բութի, 

բութեր 
բուրգ–բուրգի//բրգի, 

բուրգեր//բրգեր 
բջիջ–բջջի//բջիջի 

բուռ–բռի//բուռի, 
բուռեր//բռեր 

բռունցք–բռունցքի//բռնցքի 
բրիչ–բրիչի//բրչի 
գալուստ–գալուստի// 

գալստյան 
գավիթ–գավթի//գավիթի 
գիշերասկիզբ–գիշերասկզբի 
գյուղամեջ–գյուղամիջի// 

գյուղամեջի 
գլխագին–գլխագնի 
գրիչ–գրչի//գրիչի 
դահլիճ–դահլիճի 
դահիճ–դահճի//դահիճի 
Դավիթ–Դավիթի//Դավթի 
երաժիշտ–երաժշտի// 

երաժիշտի 
երգիչ–երգչի//երգիչի 
զարթուցիչ–զարթուցիչի 
զատիկ–զատկի//զատիկի 
էշ–էշի 
Էրեբունի–Էրեբունու// 

Էրեբունիի 
թախիծ–թախծի//թախիծի 
թավիշ–թավշի//թավիշի 
թարգմանիչ–թարգմանչի// 

թարգմանիչի 
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թիզ–թիզի, թիզեր 
թիմ–թիմի, թիմեր 
թթվածին–թթվածնի// 

թթվածինի 
թմբուկ–թմբուկի 
թոնիր–թոնրի//թոնիրի 
թուզ–թզի//թուզի, 

թզեր//թուզեր 
թութ–թթի//թութի 
թուխպ–թուխպի, թուխպեր  
թումբ–թմբի, թմբեր 
թուք–թքի//թուքի 
ժպիտ–ժպիտի  
լինդ–լնդի//լինդի, 

լնդեր//լինդեր 
լուսավորիչ–լուսավորչի// 

լուսավորիչի 
լուսին–լուսնի 
լուր–լուրի  
խարիսխ–խարսխի// 

խարիսխի 
խեցգետին–խեցգետնի 
խիճ–խճի//խիճի, խիճեր 
խնդիր–խնդրի 
խունկ–խնկի//խունկի, 

խունկեր 
խնձորաչիր–խնձորաչրի// 

խնձորաչիրի 
խորհուրդ–խորհրդի// 

խորհուրդի 

խուփ–խուփի, խուփեր 
խուրձ–խրձի//խուրձի, 

խրձեր//խուրձեր 
խուց–խցի//խուցի, 

խցեր//խուցեր 
ծաղիկ–ծաղկի 
ծիլ–ծիլի, ծիլեր 
ծիտ–ծտի, ծտեր 
ծուխ–ծխի 
ծունկ–ծնկի//ծունկի, 

ծնկներ//ծունկեր 
ծնունդ–ծննդի//ծնունդի 
կաթնասուրճ–կաթնասուրճի  
կաղապարիչ–կաղապարի- 

չի//կաղապարչի 
կամուրջ–կամրջի//կամուրջի 
կապալառու–կապալառուի 
կապալատու–կապալատուի 
կապիկ–կապիկի//կապկի 
կառանիվ–կառանիվի 
կավիճ–կավճի//կավիճի 
կարգավորիչ–կարգավորիչի 

//կարգավորչի 
կարկուտ–կարկտի//կարկու-

տի 
կարմիր–կարմրի//կարմիրի 
կացին–կացնի//կացինի 
կերակուր–կերակրի//կերա-

կուրի 
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կիսաշապիկ–կիսաշապի-
կի// կիսաշապկի  

կծիկ–կծիկի 
կնճիռ–կնճիռի//կնճռի 
կշիռ–կշիռի//կշռի 
կոշիկ–կոշիկի//կոշկի 
կուժ–կժի//կուժի, կժեր// 

կուժեր 
կուզ–կուզի 
կուղբ–կուղբի 
կուպր–կուպրի 
կուտ–կուտի//կտի, 

կուտեր//կտեր 
կսկիծ–կսկիծի//կսկծի 
կտուց–կտուցի//կտցի 
կրունկ–կրնկի//կրունկի 
համակարգիչ–համակարգ- 

չի //համակարգիչի 
հաշիվ–հաշվի 
հատկացուցիչ–հատկա-

ցուցչի//հատկացուցիչի 
հարբուխ–հարբուխի 
հեծանիվ–հեծանիվի// 

հեծանվի 
հովիվ–հովվի//հովիվի 
հովիտ–հովտի//հովիտի 
ձայնանիշ–ձայնանիշի// 

ձայնանշի 
ձվաբջիջ–ձվաբջջի//ձվա-

բջիջի 

ճիչ–ճիչի, ճիչեր 
ճիտք-ճիտքի//ճտքի, 

ճիտքեր//ճտքեր 
ճութ-ճութի, ճութեր 
մածուն–մածունի//մածնի 
մահիճ–մահճի//մահիճի 
մամուռ–մամուռի//մամռի 
մանրանկարիչ–մանրա-

նկարչի 
մարգագետին–մարգագետ-

նի//մարգագետինի 
մարգարիտ–մարգարտի// 

մարգարիտի 
մարզիչ-մարզչի//մարզիչի 
մարմին–մարմնի 
մեջ–միջի//մեջի 
մոխիր–մոխրի//մոխիրի 
մրջյուն–մրջյունի//մրջնի 
մութ–մթի//մութի 
մուխ–մխի//մուխի 
մուր–մրի//մուրի  
մուրճ–մուրճի 
նախիր–նախրի//նախիրի 
նարինջ–նարնջի//նարինջի 
ներքնաշապիկ–ներքնաշա-

պիկի//ներքնաշապկի 
նկարիչ–նկարչի//նկարիչի 
նուշ–նուշի//նշի, նուշեր 
շամփուր–շամփուրի// 

շամփրի 
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շապիկ–շապիկի//շապկի 
շառավիղ–շառավղի//շա-

ռավիղի 
շավիղ–շավղի//շավիղի 
շիթ– շիթի, շիթեր  
շիվ–շիվի, շիվեր 
ոջիլ–ոջլի//ոջիլի 
ոսկերիչ–ոսկերչի//ոսկերիչի 
որոշիչ–որոշչի//որոշիչի  
պահակագունդ–պահակա-

գնդի 
պանդուխտ–պանդուխտի// 

պանդխտի 
պանիր–պանրի//պանիրի 
պատիժ–պատժի//պատիժի 
պատիվ–պատվի//պատիվի 
պարիսպ–պարսպի// 

պարիսպի 
պռունկ–պռնկի//պռունկի 
ջեռուցիչ–ջեռուցիչի//ջե-

ռուցչի 
Սարգիս–Սարգսի//Սար- 

գիսի 
սուգ–սգի//սուգի 
սերունդ–սերնդի//սերունդի 
սունկ–սնկի//սունկի, 

սնկեր//սունկեր 
սինձ–սնձի//սինձի 
սնունդ–սննդի//սնունդի 
սոսինձ–սոսնձի//սոսինձի 

ստրուկ–ստրուկի 
սուրճ–սուրճի, սուրճեր 
սրինգ–սրնգի//սրինգի 
վերնաշապիկ–վերնաշապի-

կի//վերնաշապկի 
վճիռ–վճռի//վճիռի 
վրձին–վրձնի//վրձինի 
տաճիկ–տաճիկի//տաճկի 
տառանիշ–տառանիշի// 

տառանշի 
տավիղ–տավղի//տավիղի 
տարեթիվ–տարեթվի 
տեսուչ–տեսուչի 
տիզ–տիզի, տիզեր  
տիկ–տիկի, տիկեր 
տիղմ–տիղմի  
տիպ–տիպի 
տորմիղ–տորմիղի 
ցուլ–ցուլի//ցլի, ցուլեր//ցլեր 
ցուցիչ–ցուցիչի//ցուցչի 
փուռ–փռի//փուռի, փռեր// 

փուռեր 
փրկագին–փրկագնի 
փրկիչ–փրկչի//փրկիչի 
փունջ–փնջի//փունջի,   

փնջեր//փունջեր 
փոթորիկ–փոթորկի//  

փոթորիկի 
քարաբլուր–քարաբլրի//  

քարաբլուրի 
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քարածուխ–քարածխի// 
քարածուխի 

քննիչ–քննիչի 
քուղ–քուղի 
քուրձ–քրձի//քուրձի, 

քրձեր//քուրձեր 

քուրմ–քրմի//քուրմի, 
քրմեր//քուրմեր 

քրտինք–քրտինքի//քրտնքի 
ֆինտեսուչ–ֆինտեսուչի 

 
 Բառակազմություն 

ալյուր–ալրաղաց  
ածուխ–ածխանման//ածու-

խանման 
անուրջ–անրջածին// 

անուրջածին 
արժույթ–արժութային// 

արժույթային 
արճիճ–արճճանման// 

արճիճանման 
արյուն–արնաթոր//արյու-

նաթոր, արնաշա-
ղախ//արյունաշաղախ, 
արնանման//արյու-
նանման, արնահամ// 
արյունահամ  

բարդույթ–բարդույթավոր-
ված//բարդութավոր- 
ված 

բարի–բարություն//բարիու-
թյուն 

բիրտ–բրտորեն//բիրտորեն 
բութ (երկրչփ.)–բութանկյուն 
բութ (մարմնի մաս)–բթամատ 
բուրգ–բրգաձև//բուրգաձև 
գյուղացի–գյուղացիություն// 

գյուղացություն 
գործառույթ–գործառույթա-

յին//գործառութային 
եղջյուր–եղջերավոր//եղջյու-

րավոր, եղջերանման// 
եղջյուրանման 

երևույթ–երևութական  
երկճյուղ–երկճյուղանի// 

երկճղանի 
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զրույց–զրուցընկեր, զրու-
ցասեր, զրուցարան, 
զրուցաբանել, զրու- 
ցակից 

էշ–իշուկ//էշուկ, 
իշատեր//էշատեր 

ընկույզ–ընկույզկոտրիչ// 
ընկուզկոտրիչ 

ժանյակ–ժանեկահյուս// 
ժանյակահյուս, ժանե-
կաձև// ժանյակաձև, 
ժանեկավոր//ժանյա-
կավոր, ժանեկազարդ 
//ժանյակազարդ  

խարիսխ–խարսխաձև// 
խարիսխաձև 

խնամի–խնամիություն// 
խնամություն (խսկց.) 

ծիլ–ծլարձակում//ծիլարձա-
կում 

կազմակերպիչ–կազմա-
կերպչական (կազմա-
կերպիչին հատուկ) 

կացին–կացնահար//կացի-
նահար 

կղզի–կղզիաբնակ//կղզե-
բնակ 

հայտնի –հայտնիություն 
(հայտնի լինելը)//հայտ-
նություն (ի հայտ գալը) 

հանգույց–հանգուցալուծում, 
հանգուցակետ, հանգու-
ցաձև, հանգուցակայան, 
հանգուցաշատ, հանգու-
ցային 

հասույթ–հասույթային 
հատույթ–հատույթավորված, 

հատույթային 
հղի–հղանալ (որևէ միտք ծա-

գել)//հղիանալ (հղի  
դառնալ) 

ձևույթ–ձևույթային//ձևու-
թային 

ձյուն–ձյունակոլոլ//ձնա- 
կոլոլ, ձյունակույտ// 
ձնակույտ 

մշակույթ–մշակութային, 
մշակութաբան, մշակու-
թասեր 

մորթի–մորթապաշտ// 
մորթիապաշտ 

մրցույթ–մրցութային// 
մրցույթային 

նուշ–նշաձև 
շահույթ–շահութաբեր, շա-

հութաբաժին, շահութա-
հարկ 

ողկույզ–ողկույզազարդ//ող-
կուզազարդ, ողկույզա-
նման//ողկուզանման 
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ոսկի–ոսկեփայլ//ոսկիա- 
փայլ 

սովորույթ–սովորույթային// 
սովորութային 

վայրկյան–վայրկենական// 
վայրկյանական, վայր-
կենապես//վայրկյա-
նապես (բայց` 
վայրկյանաչափ) 

վանեցի–վանեցիություն// 
վանեցություն 

վարիչ–վարչություն (հիմնար-
կի` տնտեսության   
ղեկավար մարմինը)// 
վարիչություն (վարիչ 
լինելը, վարիչի պաշտոնը) 

տիրույթ–տիրույթային 
ուղիղ–ուղիղություն (ուղիղ 

լինելը)//ուղղություն (այն 
կողմը, դեպի ուր ուղղ-
վում է գործողությունը) 
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1.4.  ՇԵՇՏ 

1. Մի շարք բազմավանկ բառեր կրում են երկու շեշտ, 
որոնցից մեկը գլխավոր է (ավելի ուժեղ է), մյուսըª երկ-
րորդական, ինչպեսª ե՛նթահամակարգայի՛ն, հա՛մապե-
տակա՛ն, վե՛րագործարկո՛ւմ ևն (առաջինըª  թույլ, երկ-
րորդըª  ուժեղ): 

2. Եթե բազմավանկ բառի վերջին ձայնավորը գրվող 
կամ չգրվող ը-ն է, ապա շեշտն ընկնում է նախորդ 
վանկի ձայնավորի վրաª ա՛րկղ, բա՛րձր, գի՛րքը: Եթե 
ը-ն բառի միակ ձայնավորն է, ապա գրվում է և շեշտ-
վումª հը՛, չը՛խկ, շրը՛խկ, բայցª չրխկո՛ց, շրխկա՛լ ևն: 

3. Որոշ բառերում շեշտվում է նախավերջին կամ 
նրան նախորդող մեկ այլ վանկի ձայնավորըª գրե՛թե, 
իհա՛րկե, մի՛միայն, նա՛մանավանդ, մի՛գուցե, մի՛թե, 
ո՛րերորդ, ո՛րևէ, որպե՛սզի ևն:  

4. Երկակի արտասանություն ունեն մի քանի այլ բա-
ռերª գո՛նե – գոնե՛, գու՛ցե – գուցե՛, նա՛[յէվ] – նաև՛, 
մա՛նավանդ – մանավա՛նդ, նո՛ւյնիսկ – նույնի՛սկ, 
նո՛ւյնպես – նույնպե՛ս, նո՛ւյնպիսի – նույնպիսի՛, 
նո՛ւյնքան – նույնքա՛ն ևն: 

5. Երկակի արտասանություն է վերագրվում նաև -երորդ 
մասնիկով կազմված թվականներինª հի՛նգերորդ – հինգե-
րո՛րդ, տա՛սներորդ – տասներո՛րդ, երեսուներե՛քերորդ – 
երեսուներեքերո՛րդ, քսա՛ներորդ – քսաներո՛րդ ևն: Սովո-
րական են դրանց առաջին տարբերակները: 

6. Եթե բառը բարդ է, և բաղադրիչները կազմում են 
հարադրություն, ապա շեշտը հաճախ դրվում է առա-
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ջին բաղադրիչի վրաª ասե՛ս թե, դո՛ւրս գալ, զա՛րկ 
տալ, ի՛նչ-որ, խո՛սք տալ, հե՛նց որ, միա՛յն թե, մի՛տք 
անել, նե՛րս մտնել, վե՛ր կենալ, ո՛ւր որ է, օ՛ր օրի: Այլ 
դեպքերում հիմնական շեշտը դրվում է հարադրու-
թյան վերջին բաղադրիչի վրաª ասել-խոսե՛լ, ի դե՛պ, 
առ ա՛յն ևն: 

7. Օտար հատուկ անունների ուղիղ ձևերում պահ-
պանվում է բնագրի շեշտադրությունը, իսկ թեքված 
կամ ածանցված ձևերում գործում է հայերենի ընդ-
հանուր կանոնըª Բերեզո՛վսկի – Բերեզովսկիների՛, 
Դոստոև՛սկի – Դոստոևսկո՛ւ, Եսե՛նին – Եսենինո՛վ, 
Լե՛նին – լենինյա՛ն, Պո՛ւշկին – Պուշկինի՛, Ֆրա՛նսիա – 
Ֆրանսիայի՛ց:  

8. Վերջին շրջանում, սակայն, նկատվում է արտասա-
նական տեղաշարժ. այս բառերի թեք ձևերում նույնպես 
պահպանվում է բնագրի շեշտադրությունըª Եսե՛նինի, 
Ֆրա՛նսիայից, Դոստոև՛սկու, կամ՝ ֆի՛զիկայի, մաթեմա՛-
տիկայից ևն: Թեև ՀՀ լեզվի պետական տեսչության տեր-
մինաբանական կոմիտեի որոշումը վերապահում է 
անում միայն օտար հատուկ անունների համար, սակայն 
այս կանոնի շրջանակներն ընդլայնվում ենª տարածվելով 
նաև օտարամուտ (փոխառյալ) հասարակ անունների 
վրաª օ՛պերա, ֆի՛զիկա, բրա՛ուզեր, օ՛պտիկա, կոմե՛-
դիա, մաթեմա՛տիկա ևն: Դրանք կարելի է համարել 
արտասանական զուգաձևերª նախապատվությունը 
տալով հայերենի արտասանական կանոնով տարբե-
րակներին: 
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Բ 2.  ԲԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

2.1.  ՀԱՊԱՎՈՒՄՆԵՐ  ԵՎ  ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

1. Վանկի արժեք չունեցող տառային հապավումները 
կարդացվում են տառ առ տառ: Օր.ª ԱՊՀ [ապըհը], 
ԿԳՆ [կըգընը], ԱԳՆ [ագընը]: Արևմտահայերենից անցած 
այդպիսի տառային հապավումները հաճախ կար-
դացվում են տառերի անվանումներով: Օր.ª ՀՅԴ [հո-
հիդա], ՀՄԸՄ [հոմենըթմեն]: 

2. Օտար լեզուներից վերցված տառային հապավում-
ները (հայագիր փոխառյալ հապավումներ), եթե կար-
դացվում են տառերի անվանումներով, հնչադարձվում 
են և գրվում յուրահատուկ ձևովª որպես վանկային 
հապավումներ և մասամբ մեծատառով, օր.ª ՍիԷնԷն, 
ԲիԲիՍի, ԷյԲիՍի, իսկ եթե կարդացվում են որպես 
սովորական բառ, ապա գրադարձվում են և գրվում 
սովորական տառային հապավումների ձևով, օր.ª 
ՆԱՏՕ, ՅՈՒՆԵՍԿՕ, ԳՈՒԱՄ ևն: Կարդացվում են և° 
թարգմանաբար, և° բնագրի լեզվով, ինչպեսª 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ – Կրթության, գիտության և մշակույթի 
հարցերով ՄԱԿ-ի կազմակերպություն / UNESCO – 
United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization, ՆԱՏՕ – Հյուսիսատլանտյան դաշինքի 
կազմակերպություն / NATO – North Atlantic Treaty Or-
ganization, զագս – Քաղաքացիական կացության ակ-
տերի գրանցում (ՔԿԱԳ):  
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3. Կանոնի համաձայն` ուղիղ ձևով (առանց հոլովա-
կան վերջավորության) գործածվում են միայն հատ-
կացուցչի պաշտոնում կիրառվող այն տառային հա-
պավումները, որոնց բաղադրիչ տառերն արտասան-
վում են առանձին-առանձին (բաղաձայններն ուղե-
կցվում են չգրվող ը-ով), օր.ª ՀՀ Ազգային ժողով, ԱԺ 
պատգամավոր, ՀՀ արտգործնախարարություն, ՀՀԿ 
խմբակցություն, ԱՊՀ երկրներ, ԱԺՄ նախագահ, 
ՀԲԸՄ վարժարաններ, ՀՀ ԿԳ նախարար, ՊՆ հայտա-
րարությունը: Մյուս բոլոր դեպքերում, ըստ նույն 
որոշման, տառային հապավումները պետք է գործա-
ծել հոլովումներին հատուկ վերջավորություններով 
(կամ հոդերով), օր.ª ՄԱԿ-ի անվտանգության խոր-
հուրդ, ԱՄՆ-ի և ՌԴ-ի միջև, ՀՀ-ից արտաքսված, ՀԵԿ-
ը ակտիվացրել է գործունեությունը, ՀՕՄ-ի ծրագիրը, 
ՕԵԿ-ի ներկայացուցիչը, ՀՀ ԿԲ-ն հանդես է եկել նա-
խաձեռնությամբ, այդ գործով զբաղվեց ՊԱԿ-ը, ԱՄՆ-ում 
Հայաստանի դեսպան:  

4. Գրավոր խոսքում երբեմն չի պահպանվում ընդուն-
ված սկզբունքը. բաղադրիչ տառերն առանձին-ա-
ռանձին (բաղաձայններըª ը-ով) հնչող հապավումը 
գործածվում է ոչ թե ուղիղ, այլ թեք ձևով (ՉԺՀ-ի կա-
ռավարությունը, ՀԲԸՄ-ի մասնաճյուղ, ՔԴՄ-ի հայ-
տարարությունը, ԱՄՆ-ի Կոնգրեսը), կամ միևնույն 
հապավումը, ըստ արտասանության, գրվում է մեկ 
ուղիղ, մեկ թեք ձևով, ինչպեսª ԱԺ խոսնակ, ԱԺ-ի կա-
նոնակարգը, ԿԲ-ի աշխատակիցներ, ԿԲ գործունեութ-
յունը, ԱՄՆ դոլար, ԱՄՆ-ի Սենատը, ԱՄՆ-ի շահերը:  

5. Տերմինաբանական կոմիտեի հիշյալ որոշումից են-
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թադրվում է, որ ԱՄՆ հապավումի արտասանության 
ճիշտ տարբերակը իբր բաղադրիչ տարրերի (բաղա-
ձայնների) առանց ը-երի արտասանությունն է, մինչ-
դեռ այդ հապավման ճիշտ և ընդունված արտասանու-
թյան մեջ բաղաձայնները ուղեկցվում են չգրվող ը–երովª 
ԱՄ[ը]Ն[ը], ինչպեսª Զ[ը]Լ[ը]Մ[ը], Հ[ը]Գ[ը]Մ[ը], ԱԳ[ը]Ն[ը], 
ՀԱՊ[ը]Կ[ը]: 

Այն հապավումները, որոնք ունեն ը վերջնահանգ, ո-
րոշյալ առումով գործածվելիս պետք է արտասանվեն 
ն-ով: Սխալ են՝ ԱՄՆ[ը]  կարևորում է հարցը, ՉԺՀ[ը] 
վճռական է տրամադրված, ԿԳՆ[ը] որոշում է ընդունել: 
Ճիշտ են՝ ԱՄՆ[ը]-ն կարևորում է հարցը, ՉԺՀ[ը]-ն 
վճռական է տրամադրված, ԿԳՆ[ը]-ն որոշում է ընդունել: 

 

Համառոտագրություններ. 

1. Գրվում է բառի սկզբնատառը, և կողքը կետ է դըր-
վում, օր.ª Վ. Թալին (Վերին Թալին), մ. թ. ա. (մեր 
թվարկությունից առաջ), ն. Ք. (նախքան Քրիստոսը) 
կամ Ք. ա. (Քրիստոսից առաջ), ս. թ. (սույն թվականի), 
պ. (պարոն):  

2. Առանց կետի են գրվում չափի և կշռի որոշ միավոր-
ներ, օր.ª վ (վոլտ), մվ (միլիվոլտ), կվ (կիլովոլտ),  ր 
(րոպե), լ (լիտր), գ (գրամ), մ3 (մետր խորանարդ), մմ2 
(միլիմետր քառակուսի), մ/վ (մետր-վայրկյան): 

3. Ավելի հասկանալի լինելու համար երբեմն գրվում 
են բառի առաջին մի քանի տառերըª բաղաձայնից հե-
տո ընկած մասի կրճատումով: Օր.ª Հովհ. Թումանյան 
(Հովհաննես Թումանյան), օր. (օրինակ), հազ. (հա-
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զար), գնդ. (գնդապետ): 

4. Գրվում են բառի միայն բաղաձայնները կամ դրանց 
մեծ մասը, օր.ª հմմտ. (համեմատի°ր), պրն (պարոն), 
արևմտ. (արևմտյան), թրգմ. (թարգմանություն), մսնգ. 
(մասնագիտական), հմ. (համար), հզվդ. (հազվադեպ), 
օտրբ. (օտարաբանություն), դվնգ. (դիվանագիտական), 
փխբ. (փոխաբերական), բժշկ. (բժշկագիտական), 
տնտսգ. (տնտեսագիտական), ժղ. (ժողովրդական):  

4. Եթե բառի վերջին բաղաձայնը գրվում է, ապա կետ 
չի դրվում, օր.ª մլն (միլիոն), մլրդ (միլիարդ), հվ (հա-
րավ), պրն (պարոն), ևն (և այլն): 

5. Գրվում են բառի առաջին և վերջին տառերը կամ 
սկիզբն ու վերջըª միության գծիկով, օր.ª պ-ն (պարոն), դ-
ր (դոկտոր), մ-ր (մայոր), գ-տ (գնդապետ), փ/գ-տ 
(փոխգնդապետ), գ-լ/գ-տ (գեներալ–գնդապետ) ևն: 

6. Չափ ու կշռի միավորների բաղադրյալ անվանում-
ների համառոտագրությունները գրվում են երկու 
(երբեմնª երեք) տառով (բաղադրիչների սկզբնատառե-
րով), միասին և առանց կետիª նմանվելով փոքրատա-
ռով գրվող տառային հապավումների: Օր.ª կգ (կի-
լոգրամ), սմ (սանտիմետր), քմ (քառակուսի մետր), 
ՄԲ (մեգաբայթ), կԲ (կիլոբայթ), դԲ (դեցիբել), Վտ 
(վատտ), դցմ (դեցիմետր), հա (հեկտար): Սրանք հա-
                                                            
 Տե՛ս ՀՀ Կառավարության որոշումը «Մեծությունների միավոր-
ների, չափումների.... մասին», «ՀՀ ՊՏ», 2012, 10.03/48 (922): Չափ-
ման տարբեր միավորների գրությունը միօրինակացնելու համար 
թերևս անհրաժեշտություն կա որոշումը վերանայելու:  
Հանձնարարելի կարելի է համարել համառոտագրությունների 
միայն փոքրատառով գրությունը: 
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պավում չեն (ինչպես բուհ-ը, ջէկ-ը), քանի որ նոր բառ 
չեն դարձել և կարդացվում են լրիվ ձևով: 

7. Բառակապակցությունը կամ բարդությունը համա-
ռոտագրելիս երբեմն գրվում են բաղադրիչների սկզբնա-
տառերըª թեք գծով և առանց կետերի, օր.ª ս/թ (սույն 
թվի), գ/ֆ (գեղարվեստական ֆիլմ), զ/ծ (զինծառայող), 
զ/մ (զորամաս): 

8. Եթե համառոտագրվող բառը հոգնակի թվով է, ա-
պա համառոտագրությունը կրկնվում է (առանց բա-
ցատի), օր.ª պրոֆ.պրոֆ. (պրոֆեսորներ), ընկ.ընկ. (ըն-
կերներ): Մեկ տառով համառոտագրությունները կըր-
կընվելիս գրվում են միասինª մեկ ընդհանուր կետով, 
օր.ª թթ. (թվականներ), դդ. (դարեր), հհ. (հատորներ), 
պպ. (պարոններ): Համառոտագրությունները փոքրա-
տառով են գրվում, եթե հասարակ անուններ են (օր.ª  
մ. թ. ա.), և մեծատառով, եթե հատուկ անուններ են 
(օր.ª Ա. Ս. Պուշկին, Ք. ա., Ք. հ.): 

9. Երբեմն առանձին համառոտագրությունների բաղադ-
րիչներ արագագրությամբ միացնում են իրարª կազմելով 
յուրօրինակ հապավումներ, որոնք գրական լեզվում 
հանձնարարելի չեն, քանի որ մթագնում են հասկա-
ցության իմաստը. ՀՀ քրօր, փոխ.ª ՀՀ քր. օր. (ՀՀ քրեա-
կան օրենսգիրք), ՀՀ քրդատ., փոխ.ª ՀՀ քր. դատ. (ՀՀ 
քրեական դատավարություն), ՀՀ ջրօր., փոխ.ª ՀՀ ջր. օր. 
(ՀՀ ջրային օրենսգիրք): 

10. Շփոթության առիթ է ստեղծվում այն դեպքում, երբ 
համառոտագրությունը համընկնում է նույն կազմու-
թյամբ ամբողջական բառի հետª բանկ//բանկ. = բան-
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կային, ֆինանս//ֆինանս. = ֆինանսական, իրավ//իրավ. 
= իրավաբանական ևն: Կարելի է պահպանել տառերի 
առավելագույն քանակ, բայց ոչ ավելի, քան ընդուն-
ված է հասկանալի լինելու համարª արտասահմ. = ար-
տասահմանյան, ֆին. = ֆինանսական, իրավաբ. 
//իրավբ. (նախընտրելի) = իրավաբանական, բայց 
նաևª ս. թ. = սույն թվականի: 
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2.2.  ՕՏԱՐ  ԲԱՌԵՐ  

Հայտնի է, որ լեզվի բառապաշարը համեմատաբար ա-
րագ փոփոխվող բաց համակարգ է: Մեր օրերում գի-
տության բոլոր ոլորտների աննախընթաց զարգացումը, 
մշակութային փոփոխությունները, տեղեկատվական և 
նորարարական (ինովացիոն) տեխնոլոգիաների նորա-
գույն ձեռքբերումներն իրենց անմիջական արտահայ-
տությունն են գտնում լեզվի բառապաշարում: Պայմա-
նավորված այս զարգացումներով` բառամթերքը մշտա-
պես համալրվում է տարբեր լեզուներից փոխառված 
օտար բառերով: Լեզվի բառապաշարի այսպիսի հա-
մալրումը չդադարող, բնականոն, ինչ-որ առումներով 
նաև անհրաժեշտ ու պարտադիր գործընթաց է: Այն 
նաև լեզվի բառային կազմը հարստացնելու հիմնական 
միջոցներից է: Օտար բառերի մուտքը հայերենի 
բառապաշար տևական, նույնիսկ ամենօրյա գործըն-
թաց է: Մեր տպավորությամբ, սակայն, այդ բառերի 
քանակը չի ստվերում հայերենի բառամթերքը երկու 
պատճառով:  

Առաջին. արդի հայերենում գիտակցվող4 օտար բառե-
րի քանակը, այսպես ասած, չի հատում վտանգավո-
րության սահմանը. ըստ նորագույն տվյալների` արդի 
հայերենի բառերի թիվը անցնում է 300.000-ից, մինչդեռ 
ըստ Ա. Հայրապետյանի «Օտար բառերի բառարան»-ի 
(Եր., 2011)` օտար բառերի թիվը արդի արևելահայերե-
                                                            
4 Գիտակցվող օտար բառ ասելով` նկատի ունենք այն փոխառություն-
ները, որոնք առանց մասնագիտական միջամտության հանրորեն գի-
տակցվում են որպես օտարամուտ բառեր: Դրա պատճառը տվյալ բառի 
գործածությունն է  հանրությանը ծանոթ որևէ այլ լեզվում:  
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նում հասնում է շուրջ 10.000-ի: Ենթադրենք, որ մի 
քանի տարվա ընթացքում մեր լեզու են թափանցել 
մոտ 2000-3000 օտար բառեր, որոնք դեռևս բառարա-
նային գրանցում չունեն: Ըստ մոտավոր հաշվումների` 
գիտակցվող օտար բառերը կազմում են մեր լեզվի 
բառապաշարի մոտ 4-7%-ը: Հետևաբար ընդունելի պի-
տի համարել, որ օտար բառերի այս չափը  վտանգա-
վոր չի կարող լինել լեզվի բառապաշարի համար, ա-
ռավել ևս չի կարող «սպառնալ» դրա որակական հատ-
կանիշներին: (Ընդ որում, այսպիսի տոկոսային հարա-
բերությունը բնորոշ է կենդանի ու զարգացող լեզու-
ների զգալի մասին):  

Երկրորդ. հայոց լեզուն անցնում է ինքնամաքրման հա-
մեմատաբար կայուն ճանապարհ` շնորհիվ իր բառա-
կազմական և իմաստափոխական ճկուն հնարավորու-
թյունների: Հայերենը հետևողական պայքար է մղում` 
փորձելով յուրաքանչյուր օտար բառի դիմաց ստեղծել 
դրա համարժեքը՝ ի տարբերություն, օրինակ, ռուսե-
րենի կամ անգլերենի, որոնք, օտար բառերը արագ յու-
րացնելով, ձուլում են իրենց բառապաշարին` դրանք 
հարմարեցնելով նաև իրենց բառակազմական ու ձևա-
կազմական ներքին հնարավորություններին: Եվ շատ 
դեպքերում այդ պայքարը ավարտվում է հօգուտ և ի 
շահ հայոց լեզվի անաղարտության (երբ համարժեքը 
ներլեզվական անխախտ օրինաչափություններով է 
ստեղծված (կարճ է, բարեհունչ է, ունի իմաստային 
ճշգրիտ կամ մոտ համապատասխանություն ևն)):  

Ըստ էության, մի կողմից` օտար բառերի փոխառումը, 
մյուս կողմից` հայերեն համարժեքների հաստատումն 
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ու գործառումը փոխադարձաբար նպաստում են պահ-
պանելու օտարալեզու փոխառությունների հաշվե-
կշիռը բառապաշարում: Եվ այսպիսի զարգացումնե-
րում ժամանակ առ ժամանակ անհրաժեշտություն է 
առաջանում մասնագիտական որոշակի միջամտութ-
յան: Նախ` հարկ է լինում ճշգրտումներ կատարելու օ-
տար բառի և դրա հայերեն համարժեքի համապատաս-
խանության միջև: Ապա` ներլեզվական ընդունված 
սկզբունքների հիման վրա խնդիր է դրվում մերժելու 
կամ թույլատրելի (հանձնարարելի) համարելու այս 
կամ այն օտար բառի գործածությունը: Եվ հետո` որո-
շակի լեզվաքաղաքականության միջոցով անհրաժեշտ 
է լինում կյանքի կոչել նորաստեղծ հայերեն համարժե-
քը, տարածել և ամրագրել այն գործածության բոլոր 
հնարավոր ոլորտներում: Միաժամանակ կարևոր-
վում է փոխառված բառի տառադարձության 
ճշգրտումը:   

 

 

ԲԱՌԱՑԱՆԿ 

Վերը նշված առումներով օտար բառերի և դրանց հայերեն 
համարժեքների քիչ թե շատ ամբողջական բառացանկի 
կազմումը, կարծում ենք, անհրաժեշտ է և ունի գործնական 
կարևոր նշանակություն: Այն նպատակ ունի` 1. ամրագրե-
լու և տարածելու օտար բառերի հայերեն հաջողված հա-
մարժեքները, 2. արձանագրելու անհրաժեշտ փոխառու-
թյունների կիրառության թույլատրելիությունը արդի հայե-
րենում:  
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Բառացանկը շարքային լեզվակիրառողի համար կլինի յու-
րօրինակ բառգիրք` ամենօրյա գործածության համար: Այն 
նաև փորձ է արձանագրելու վերջին 1-2 տասնամյակում 
գրական հայերենի բառային կազմում կատարված տեղա-
շարժերը և ամրագրելու բառային տարբերակների որոշակի 
անցումները:  

Բառացանկը կազմված է հենց այս տրամաբանությամբ: 
Ընդգրկում է գիտության տարբեր ոլորտների վերաբերող 
բառեր, տերմինային համակարգերին կամ զբաղմունքային 
բառապաշարին պատկանող այնպիսի բառամիավորներ, 
որոնք հանրածանոթ են և գործածության համեմատաբար 
մեծ հաճախականություն5 ունեն նաև ոչ մասնագիտական 
միջավայրում: Հանրության լայն շրջաններում այս կամ այն 
առիթով հաճախ են հնչում, օրինակ, բժշկագիտական, 
տնտեսագիտական, իրավաբանական, քաղաքագիտական 
տերմիններ` ամնեզիա, ինֆլյացիա, հոլդինգ, ալիմենտ, ամ-
նիստիա, կոմպլեմենտար, քասթինգ, և այլ օտար բառեր, 
որոնց իմաստները հաճախ հասկանալի չեն: Դրանից 
էապես տուժում է տեղեկույթը: Հետևաբար ներկայացվող 
բառացանկի համապատասխան բաժիններում ներառվել 

                                                            
5  Ինչ խոսք, բառի կիրառության հաճախականության հարցը 
փոքր-ինչ վիճահարույց է և կարող է տարակարծությունների տե-
ղիք տալ: Այսուհանդերձ, բառի գործածության հաճախականու-
թյունը որոշելու համար փորձել ենք առաջնորդվել բառարա-
նային նշումներով (եթե դրանք կան), «Արևակ»-ով, դպրոցական 
դասագրքերի տեղեկություններով, ԶԼՄ-ներում, ինչպես նաև առ-
օրյա-խոսակցական լեզվում դրանց գործածականությամբ: Ան-
շուշտ, բառացանկի ոչ բոլոր բառերն են բնորոշվում նույն հա-
ճախականությամբ, բայց և այնպես փորձել ենք առաջնորդվել 
գոնե մոտավոր վիճակագրությամբ: 
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են նաև այս կարգի բառեր: Բայց, օրինակ, նշված ոլորտ-
ներից ացիդոզ, ակրեդիտիվ, կրիպտոսպորիդոզ, հեմիպլե-
գիա, բայբեք, ռոլովեր, սենյորաժ և բազմաթիվ այսպիսի բա-
ռեր, որոնք խիստ նեղ մասնագիտական կիրառելիություն 
ունեն և հանրային երկխոսության հարթակներում հազվա-
դեպ են հանդիպում, բառացանկում չեն ընդգրկվել երկու 
պատճառով: Նախ՝ նեղ մասնագիտական բառապաշարի 
ներմուծումը, կարծում ենք, արհեստականորեն ուռճացնե-
լու էր ոչ միայն բառացանկը, այլև արդի հայերենում օտար 
բառերի «գոյության» իրական ծավալները: Ապա` այս բա-
ռացանկը, մեկ տեղում ամբարելով արդի արևելահայերե-
նում ամենագործածական օտար բառերը և դրանց հայերեն 
համարժեքները, նպատակ ունի հայախոս հանրությանը 
հնարավորինս ծանոթացնելու դրանց, ճանաչել տալու հա-
մարժեք փոփոխակները, օտար բառերով ծանրաբեռնված 
հայերեն խոսքը փոքր-ինչ «բեռնաթափելու» և ըստ անհրա-
ժեշտության կողմնորոշելու հենց օտար բառի ընտրության 
հարցում: Եվ եթե որևէ բառախմբում հանդիպում են տերմին-
ներ, որոնք առաջարկվում է փոխարինել ոչ այնքան դի-
պուկ, բայց հասկանալի մեկ այլ տարբերակով, ապա նպա-
տակը մեկն է` ոչ մասնագիտական լսարանին տեղեկութ-
յունը մատուցել պարզ, հասկանալի միջոցներով:  

Բառացանկում ներառված բառաապաշարը ունի որոշակի 
շերտեր, որոնք արտահայտել ենք պայմանական նշաններով` 
աջ սլաք  (), երկկողմ  սլաք  (), ձախ սլաք (): 

1. Աջ սլաքով () տրվում են այն օտար բառերը, որոնք 
ունեն հայերեն համարժեքներ: Հայերեն տարբերակները 
հաղթել են և գործածվում են գրական լեզվում: Այդ բառերը 
մեծ մասամբ կա՛մ նորակազմ բառեր ու բառակապակցու-
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թյուններ են, կա՛մ իմաստային նորաբանություններ: Դրանց 
զգալի մասը տարածված է, հանրորեն գիտակցված, սա-
կայն այլևայլ պատճառներով (հանձնարարող նորմերի բա-
ցակայություն, լեզվակիրառողի անտեղյակություն, օտա-
րալեզու կրթության ազդեցություն, անհատական ճաշակ 
ևն) չի գործածվում: Հայերեն համարժեքները հիմնականում 
համապատասխանում են մեր լեզվի բառակազմական և 
իմաստաբանական նորմերին. մեծ մասամբ հստակ արտա-
հայտում են հասկացության բովանդակությունը, բառա-
կազմական տեսակետից ճկուն են, բարեհունչ, դյուրըն-
կալ և հանրահասկանալի: Մի կարևոր հանգամանք ևս. 
դրանք հաճախ լրիվ կամ մասնակի պատճենումով կազմ-
ված բառեր են. ասել է թե` հայերեն համարժեքը շատ դեպ-
քերում ճշգրտորեն փոխանցում է փոխատու լեզվում օտար 
բառի ունեցած նշանակությունը: Կարծում ենք` սա նույն-
պես կարևոր հանգամանք է հայերեն փոփոխակը ճանա-
չելի և կիրառելի դարձնելու համար: Ցանկալի է, որ դրանք 
գրական հայերենում ամրագրվեն որպես միակ հանձ-
նարարելի տարբերակներ: Այսպիսով` աջ սլաքով () 
տրված օտար բառերը օտարաբանություններ են: 

2. Երկկողմ սլաքով () ներկայացվածները օտար բառեր և 
դրանց հայերեն համարժեքներ են. գրական լեզվում եր-
կուսն էլ գործածվում են, կարելի է ասել՝ մրցակցում են: 
Դրանք հիմնականում տերմիններ են: Հայերեն տարբերակ-
ները կա՛մ համեմատաբար նոր են ստեղծվել, կա՛մ 
տարբեր պատճառներով չեն շրջանառվել, չունեն լայն տա-
րածում, գուցե անսովոր են իրենց ձևավորումով կամ 
հնչումով, մասամբ ունեն իմաստային մասնակի անհամա-
պատասխանություն և կամ իրենց նոր իմաստով դեռևս չեն 
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գիտակցվում: Բայց դրանք ունեն մի կարևոր առավելու-
թյուն. հասկանալի են նաև ոչ մասնագիտական լսարանին: 
Օր.` դեկլինացիա (ֆիզ.) – մագնիսական շեղում, ֆլեբիտ 
(բժշկ.) – երակաբորբ, կինոլոգ – շնաբան, լիզինգային – 
վարձակալական բառազույգերում ակնհայտորեն հայերեն 
համարժեքները առավելություն ունեն. հանրահասկանալի 
են նաև ոչ մասնագետի համար: Օտար բառերը առավելա-
պես գործածվում են մասնագիտական ոլորտում: Կարծում 
ենք` օտար բառի և հայերեն համարժեքի զուգահեռ գործա-
ծությունը կարելի է թույլատրելի համարել` նախապատ-
վությունը տալով հայերեն տարբերակին:  

Հայերեն համարժեքի գործածականությունը մեծ չափով 
պայմանավորված է նաև լեզվակիրառողի նախասիրութ-
յուններով և նախընտրությամբ: Երբեմն արհեստականորեն 
և չհիմնավորված խոչընդոտվում է նորակազմ բառի հնա-
րավոր մուտքը բառապաշար: Այս մոտեցումը հաճախ 
պատճառաբանված չէ, բայց տարածվելով երբեմն հանրու-
թյան մեջ ձևավորում է կանխակալ կարծիք և մերժողական 
վերաբերմունք: 

Ժամանակի ընթացքում թերևս կհաղթահարվեն հոգեբա-
նական կամ լեզվամտածողական բարդույթները, և հայերեն 
հաջող համարժեքները ձեռք կբերեն քաղաքացիության 
իրավունք: 

Այսպիսով` երկկողմ սլաքով () ներկայացվածները մրցորդ 
փոխառություններն են և դրանց հայերեն համարժեքները 
(ժամանակը կհաստատի դրանցից մեկի կամ մյուսի գո-
յության իրավունքը):  
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3. Ձախ սլաքով () տրվում են այն օտար բառերը, որոնք 
կա՛մ դեռևս չունեն համարժեքներ, կա՛մ էլ ինչ-ինչ հատկա-
նիշներով հայերեն տարբերակները նախընտրելի չեն: 
Դժվար է միանշանակ բացատրություն տալը: Բառային 
յուրաքանչյուր միավոր կարիք ունի առանձին քննարկման: 
Այսուհանդերձ, որոշ ընդհանուր գործոններ կարելի է 
առանձնացնել, ինչպես` հայերեն համարժեքի նշանա-
կության մասնակի, երբեմն նաև լրիվ անհամապատասխա-
նությունը, անբարեհնչությունը, դժվարարտասանե-
լիությունը, անարտադրողականությունը (նոր բառեր բա-
ղադրելու դժվարությունը): Այսպես` բառարաններից մե-
կում էստակադա (ձողերի վրա կառուցված հարթակ, որը 
ծառայում է ճանապարհները բարձրացնելուն) բառի հա-
յերեն համարժեք է առաջարկվում ցցաթումբ նորակազ-
մությունը: Զգալի է հայերեն տարբերակի իմաստային ան-
համապատասխանությունը: Նույնիսկ եթե փորձենք ցցերի 
վրա կառուցված թումբ իմաստով առաջնորդվել, միևնույնն 
է, իմաստային անհամարժեքությունը շատ հստակ է: Կամ` 
ռելե (ավտոմատ անջատող և միացնող սարք) բառի համ-
արժեքն է ինքնանջատիչ-ը: Ե՛վ կարճության, և՛ իմաստա-
յին առումներով նախընտրելին օտար բառն է: Ռելիեֆ բառի 
համար առաջարկվող ուռուցկանկար (նաև` ելէջք) համար-
ժեքը ոչ միայն չի փոխանցում օտար բառի նշանակությունը, 
այլև դժվարարտասանելի, չտպավորվող, նաև անարտա-
դրողական միավոր է: Այլ օրինակներ. շամպուն – օճառա-
հեղուկ, էքսկուրս – արտաճառ, արտաբանություն, շեղադի-
տարկում, ցունամի – ցնցալիք, սմարթֆոն – խելախոս  ևն:  

Այսուհանդերձ, առաջնորդվելով այն ճշմարտությամբ, որ օ-
տար բառերի ընտրության հարցում անվերապահ կանոն-
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ներ սահմանելը դժվարին և երբեմն անլուծելի խնդիր է, 
մենք զուգահեռ ներկայացրել ենք նաև դրանց հայերեն 
համարժեքները: Դրանք բերվում են ոչ թե մասնագիտական 
լսարանին պարտադրելու և կամ հայերենի բառամթերքը 
հարստացնելու և օտար բառը արագորեն դուրս մղելու 
նպատակով, այլ թերևս հանրության հետ «երկխոսելու» 
համար:  

Այսպիսով` ձախ սլաքով () ներկայացվածները նոր և նո-
րագույն փոխառություններ են: Դրանք կա՛մ կմերվեն հայոց 
լեզվի բառապաշարին, կա՛մ աստիճանաբար կփոխարին-
վեն հայերեն համարժեքներով: 

Այսուհանդերձ, տրվում են բառերի հնարավոր ընդհանրա-
կան իմաստները, որոնք, սակայն, տարբեր գիտաճյուղերի 
տերմինային համակարգերում հնարավոր է՝ կիրառելի չլի-
նեն: Ինչպես՝ ստանդարտ բառը ունի չափորոշիչ, համօրի-
նակ իմաստները, բայց թարգմանելի չէ ստանդարտ լու-
ծույթ կապակցության մեջ: Կամ՝ նորմատիվ ունի չափորո-
շիչ, չափանշային իմաստները, բայց նորմատիվ ակտ կա-
պակցության մեջ փոխարինելի չէ: 

Բառացանկը կազմելիս խնդրահարույց են եղել` 1) որոշ օ-
տար հապավումների գրությունը, 2) գծիկով կամ անջատ 
գրվող օտար բառերի գրությունը, 3) տառադարձությունը: 
Իհարկե, մեծ մասամբ առաջնորդվել ենք արդի հայերենի 
ուղղագրության և տառադարձության նորմերով: Այսուհան-
դերձ, հատկապես նորագույն փոխառությունների դեպքում 
փոքր-ինչ այլ սկզբունքներ ենք որդեգրել: Այսպես. 

1. Մի շարք օտար հապավումներ (PR/P.R., CD, Wi-Fi, D.J. 
և այլն), վերջին տասնամյակներին շարունակ գործած-
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վելով, ձուլվել են մեր լեզվի բառապաշարի գործուն շերտին, 
սակայն հայերեն տեքստերում առավելապես գրվում են լա-
տինատառ: Սրանց գրությունը հստակեցնելու և միանշա-
նակ դարձնելու միտումով առաջնորդվել ենք երկու հանգա-
մանքով: Նախ` վերը նշված բառամիավորները արդի հայե-
րենում ընկալվում և գործածվում են ոչ թե որպես հապա-
վական բարդություններ, այլ որպես պարզ բառեր: Ապա` 
ակնհայտ է, որ PR, CD, Wi-Fi, D.J. և նման միավորներն 
ունեն բառային ինքնուրույն գործածություն: Ուստի հենց 
գործող կանոնի շրջանակում առաջարկել ենք այս բառա-
միավորների միայն փոքրատառերով6 և միասին գրության 
տարբերակ` փիառ, սիդի, վայֆայ, դիջեյ: Այս դեպքերում 
բառին կից` փակագծերում, տրվում են համապատասխան 
լատինատառ հապավումները: 

2. Մի շարք օտար բառեր փոխատու լեզվում կազմությամբ 
բարդ են և ունեն բաղադրիչների` գծիկով կամ անջատ 
գրություն, ինչպես` hot dog, talk show, make up/Make-Up, 
Carte blanche, hat-trick, Second hand և այլն: Անկախ փոխա-
տու լեզվում դրանց բաղադրիչների հարաբերությունից և 
կամ նշանակությունից 7` այդ բառերը` որպես պարզ բա-

                                                            
6  Բառացանկի բոլոր գլխաբառերը տրվում են մեծատառերով. խոսքը 
վերաբերում է այդ բառերի ընդհանուր գրությանը: 
7 Երբեմն առաջնային են համարում օտար բառի բաղադրիչները գիտա-
կցել-չգիտակցելու խնդիրը: Այս չափանիշը հարաբերական է ու անհըս-
տակ: Նույնիսկ եթե գիտակցել-չգիտակցելու հարցում անտեսենք լեզվա-
կիրառողի անհատական գործոնը, ապա հասարակական և մշակու-
թային տեղաշարժերի ազդեցությունը չնկատելը անհնար է: Եթե խոր-
հըրդային տարիներին մեծ էր ռուսերենի ազդեցությունը, և հարյուրավոր 
օտար բառերի բաղադրիչների գրությունը բացատրվում ու գիտակցվում 
էր հենց ռուսերենի միջոցով, ապա այսօր պատկերը որոշակիորեն փոխ-
վել է: Ռուսերենին զուգահեռ զգալիորեն գործուն է դարձել նաև անգ-



54 

ռեր, ներկայացրել ենք բաղադրիչների միասին գրությամբ, 
ինչպես` hot dog – հոթդոգ, make up//Make-Up – մեյքափ, 
Carte blanche – քարտբլանշ, hat-trick – հետթրիկ, Second 
hand – սեքոնդհենդ: 

3. Օտար բառերի տառադարձության դեպքում, անշուշտ, 
մեծ մասամբ պահպանել ենք գործող սկզբունքները: Սա-
կայն մոտ 4-5 տասնյակ նորագույն փոխառությունների 
(հատկապես անգլերենից կամ անգլերենի միջնորդությամբ 
փոխառված բառերի) դեպքում առավելաբար առաջնորդվել 
ենք հնչադարձությամբ (տե՛ս էջ 20), ինչպես` մոնիթորինգ, 
էֆթանազիա, մեյքափ, քասթինգ, քոթեջ ևն: Մեր տպավո-
րությամբ` այս ձևերը կենդանի խոսքում առավել տարած-
ված են և, ինչպես նշվել է, ավելի հարազատ են օտար բա-
ռերի բնագրային արտասանությանը: 

Բառացանկի կազմության սկզբունքները:  

● Մի շարք օտար բառերի դիմաց ներկայացվում են հայե-
րեն համարժեքի հոմանշային տարբերակներ: Դրանք տըր-
վում են առանց թվային նշագրման. այս դեպքերում լեզվա-
կիրառողն ունի ազատ ընտրության հնարավորություն: 
Օր.` անեքսիա – բռնազավթում, բռնագրավում, ադապտացիա 
– հարմարեցում, հարմարարկում, ընտելացում, դեզինֆեկցիա 
– ախտահանում, ախտազերծում, վարակազերծում: Իհարկե, 

                                                                                                                          
լերենը, որից անմիջաբար արդի հայերենին են անցել բազմաթիվ բառեր: 
Ընդ որում, հանրության մի ստվար հատվածի համար այդ բառերը կամ 
դրանց բաղադրիչները նույնքան հասկանալի են ու գիտակցվող: Անգ-
լերենի տարրական իմացություն ունեցողը հասկանում է, որ hot dog-ը 
բառացի նշանակում է տաք շուն, hat-trick-ը` գլխարկով հնար, second 
hand-ը` երկրորդ ձեռք ևն: Ակնհայտ է, որ սա այնքան էլ հարմար չափա-
նիշ չէ այսօրինակ բառերի ուղղագրությունը կանոնարկելու համար: 
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նկատի պիտի առնել, որ ազատ ընտրության դեպքում հաճախ 
պետք է առաջնորդվել խոսքաշարով:  

● Որոշ օտար բառերի հայերեն համարժեքներ տրվում են 
թվային նշագրումներով` 1...., 2...., 3....: Ըստ անհրաժեշ-
տության նշվում է (են) նաև գործածության ոլորտ(ներ)ը: 
Դրանք փոխարինելի տարբերակներ չեն. պայմանավորված 
գործածության ոլորտով` դրսևորում են իմաստային տար-
բերություններ (կամ նրբիմաստներ): Այս դեպքում ընտրու-
թյունը թելադրվում է միայն խոսքաշարով: Օր.` լիկվիդա-
ցիա – 1. լուծարում, կազմալուծում, 2. ոչնչացում, վերա-
ցում, 3. իրացում (ապրանքի արագ իրացում ցածր գնով), 
դիսլոկացիա – 1. (ռազմ.)  տեղաբաշխում, 2. տեղավորում, 3. 
բաշխում, 4. (երկրբ.) տեղախախտում, 5. (բժշկ.) հոդախախ-
տություն, տեղաշարժ, մեմորիալ – 1. հուշատետր, 2. hուշա-
մատյան, 3. հուշարձանախումբ, 4. հուշամրցում: 

● Կան գլխաբառեր, որոնց մեկ կամ մի քանի իմաստների 
համար առաջարկվում են հայերեն փոփոխակներ, իսկ մեկ 
այլ (հիմնականում տերմինային) նշանակության համար 
տրվում է հենց բնագրային` օտար տարբերակը: Օր.` ակցիա 
բառի բաժնետոմս, բաժնեթուղթ, արժեթուղթ համարժեքները 
վաղուց հաստատվել են և գուցե ինչ-որ ժամանակ հետո 
դուրս մղեն օտար տարբերակը: Սակայն ակցիա-ն դեռևս 
միակ բառն է, որը գործածվում է տնտեսական կամ քաղա-
քական նպատակներ իրականացնելու համար՝ գործո-
ղություն, միջոցառում նշանակությամբ: Կամ` պրոֆիլ – 1. 
կիսադեմ, 2. մասնագիտական ուղղվածություն, բայց՝ պրո-
ֆիլ – անհատական էջ սոցցանցերում, ասիստենտ – ըն-
թերակա, օգնական, ասիստենտ – պաշտոն գիտակրթական 
հաստատություններում ևն: Այսպիսի դեպքերում անկա-



56 

րևոր ենք համարել նշելը` սրանք համանուննե՞ր են, թե՞ 
բազմիմաստության դրսևորումներ: Պարզապես այդ բառե-
րը տրվել են տարբեր սլաքներով:  

● Որոշ դեպքերում հայերենին է անցել օտար բառի իմաստ-
ներից միայն մեկը, կամ էլ այն հայերենում ձեռք է բերել մի 
նոր նշանակություն: Այդպիսի դեպքերում բառի դիմաց նշել 
ենք միայն արդի հայերենին բնորոշ իմաստային տարբե-
րակը, իսկ փակագծերում երկրորդաբար տրվել է փոխա-
տու լեզվում եղած իմաստը: Օր.` նավիգատոր բառի 
համար բառարանները նշում են նավագնացություն բառը: 
Մինչդեռ արդի արևելահայերենում նավիգատոր օտար բա-
ռը գործածվում է այլ` ճանապարհացույց//ուղեցույց, կողմ-
նորոշիչ նշանակությամբ: Ուստի առաջնային ենք համարել 
ճանապարհացույց//կողմնորոշիչ տարբերակները: 

● Ձախ սլաքով տրված բառերի համար նպատակահարմար 
ենք գտել ներկայացնել դրանց նկարագրական բացատ-
րությունները:  

Արդեն նշել ենք, թե ինչ սկզբունքով և ինչ նպատակով են 
ընտրվել օտար բառերը: Այսուհանդերձ, ավելորդ չենք հա-
մարում որոշակի բաժանումով ներկայացնել այն բառա-
խմբերը, որոնք չեն ընդգրկվել բառացանկում: Այսպես. 

1. Բառեր, որոնք թեև ծագումով օտար են (և գիտակցվում են 
նաև այդպիսին), սակայն վաղուց ձուլվել են արդի արևելա-
հայերենի բառապաշարին: Այդ բառամիավորները դիտար-
կել ենք որպես փոխառություններ, որոնք մեր լեզվում չու-
նեն իրենց համարժեք(ներ)ը8, և թերևս դրա անհրաժեշտու-
                                                            
8 Այս դեպքերում պարզապես շրջանցել ենք նմանատիպ բառերի համար 
հայերեն փոխարինիչներ ստեղծելու այն փորձերը, որոնք մեզ խիստ 
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թյունը չկա էլ: Դրանք գերազանցապես հանրահասկանալի 
են և վաղուց համալրել են մեր լեզվի գործուն բառաշերտը: 
Օր.` բալետ, բալլադ, լեգենդ, լեգեոն, կոկորդիլոս, կարտո-
ֆիլ, օպերա, ֆուտբոլ ևն:  

2. Օտարաբանություններ, որոնք տասնամյակներ շարունակ 
անհարկի գործածվում են մեր լեզվում, և դրանց  հա-
մարժեքները արդի հայերենում լայն գործածություն ունեն` 
ժուռնալ – լրագիր, ամսագիր, գրանցամատյան, ինցիդենտ – 
միջադեպ, պատահար, դիպված, լյուստրա – ջահ, մո-
մենտ – պահ, ակնթարթ ևն:    

3. Բառեր, որոնք տարատեսակ մեծությունների չափման մի-
ջազգային միավորների, կենսաքիմիական նյութերի, դե-
ղամիջոցների և նման այլ առարկաների ու երևույթների ան-
վանումներ են` կիլովատտ, մեգաբայթ, սանտիմետր, հերց, 
նուկլեինաթթու, լեպիդ, նավթալին, նեյտրոն, պոլիամիդ ևն: 

4. Բառեր, որոնք անվանում են հնացած, պատմական և 
կամ հազվադեպ գործածվող առարկաներ, հասկացություն-
ներ կամ երևույթներ՝ ադապտեր, ժիրոնդիստ, ժակերիա, 
ֆլոպի ևն: Այս բառերը, պայմանավորված իրենց, այսպես 
ասած, «կարճ կենսագրությամբ», արագ դուրս են մղվել 
գործուն բառաշերտից: Դրանց մեծ մասը չունի նաև հայե-
րեն համարժեք: Դրանք ընտրելիս հաշվի ենք առել բառա-
րանների հնց., հզվդ., պատմ.  նշագրումները: 

                                                                                                                          
չստացված ու անհաջող են թվացել: Օր.` հեմոգլոբին, մետաստազ, ֆուտ-
բոլ օտար բառ-փոխառությունների համար առաջարկվել են արնա-
գնդակիտ, ախտափոխանցում, ոտնագնդակ արհեստածին կազմություն-
ները:  



58 

5. Տերմիններ, որոնք ընդհանուր ճանաչում չունեն, չեն 
հանդիպում դպրոցական դասագրքերում, գիտահանրա-
մատչելի  ձեռնարկներում. գործածվում են միայն այս կամ 
այն գիտության շրջանակում և հասկանալի են միայն մաս-
նագետների որոշակի խմբի, ինչպես` հեմիպլեգիա, բայբեք, 
ռոլովեր ևն:  

6. Օտար բառեր, որոնք համաշխարհային և տեղական կազ-
մակերպությունների, ընկերությունների, ապրանքանիշերի, 
լրատվամիջոցների և այլնի անվանումներ են` Ադիդաս, 
ԲիԲիՍի, Դիադորա, ՍիԷնԷն, ԷյչԷսԲիՍի, Ամերիա ևն:  

7. Տարաշխարհիկ բառեր` էկզոտիզմներ` ագավա, գեյշա, 
սարի, բալալայկա, չաստուշկա, ուխա ևն:  

Փորձել ենք յուրաքանչյուր օրինակ ներկայացնել ընտրողա-
բար` կուրորեն չհետևելով որևէ որոշակի աղբյուրի: Մեր մո-
տեցումները առանձին դեպքերում չեն համընկնում «Տերմինա-
բանական և ուղղագրական տեղեկատու»-ում զետեղված որո-
շումներին, որոնց մի մասը իրապես վերանայման կարիք ունի:  

Օտար բառերի հանդեպ վերաբերմունքն ու մոտեցումները 
միշտ էլ միանշանակ չեն, շատ դեպքերում` իրարամերժ: 
Չենք բացառում, որ ներկայացվող բառացանկի վերաբերյալ 
նույնպես կարող են լինել տարակարծություններ: Սիրով 
կընդունենք բոլոր այն առաջարկություններն ու դիտո-
ղությունները, որոնք կնպաստեն այս բառացանկի մշակմանն 
ու գործնական իրացմանը: 
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—  Ա  — 
________________________________________________
ԱԲՈՆԵՄԵՆՏ Բաժանոր-

դագիր: 
ԱԲՍՈՒՐԴ 1.  Անհեթեթ, 

անհեթեթություն: 2. (արվ.) 
 20-րդ դ. 50-60-ական թթ. 
արևմտաեվրոպական 
թատրոնի և դրամա-
տուրգիայի ուղղություն:  

ԱԲՍՏՐԱԿՏ  Վերացական: 
ԱԲՍՏՐԱԿՑԻՈՆԻԶՄ  Վե-

րացապաշտություն: 
ԱԳԵՆՏ  Գործակալ, լրտես: 
ԱԳԻՏԱՑԻԱ  Քարոզչու-

թյուն, իրազեկում: 
ԱԳՐԱՐԱՅԻՆ  1.Գյուղա-

տնտեսական: 2. Հողա-
գործական, երկրագործա-
կան: 

ԱԳՐԵՄԱՆ  Համաձայնու-
թյուն: 

ԱԳՐԵՍԻԱ  (Նախա)հարձա-
կում: 

ԱԳՐԵՍԻՎ  Հարձակողա-
կան: 

ԱԳՐԵՍՈՐ  Նախահար-
ձակ, հարձակվող: 

ԱԳՐՈՆՈՄ   Գյուղատնտես: 

ԱԴԱՊՏԱՑԻԱ  Հարմարե-
ցում, հարմարարկում, ըն-
տելացում: 

ԱԴԵԿՎԱՏ  Համարժեք, հա-
մապատասխան: 

ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐ  Կառա-
վարիչ, վարչատար: 

ԱԴՄԻՆԻՍՏՐԱՑԻԱ  Վար-
չակազմ: 

ԱԴՄԻՐԱԼ  Ծովակալ: 
ԱԴՈՊՏԱՑԻԱ (իրավբ.)  

Որդեգրում: 
ԱԴՐԵՍ Շնորհավորական 

ուղերձ: 
ԱԵՐՈՊՈՐՏ  Օդանավա-

կայան / օդակայան: 
ԱԺԻՈՏԱԺ  Իրարանցում, 

խառնաշփոթ: 
ԱԼԲԻՆՈՍ (կենսբ.)  Ի ծնե 

մաշկի պիգմենտների բա-
ցակայություն (լսնամաշկ, 
գունագար): 

ԱԼԵԳՈՐԻԱ  Այլաբանու-
թյուն: 

ԱԼԵՐԳԻԱ  Կենդանի օրգա-
նիզմի զգայնությունը ալեր-
գենների նկատմամբ: 

ԱԼԻԲԻ  Այլուրեքություն: 
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ԱԼԻՄԵՆՏ  Ապրուստա-
վճար, սննդավճար: 

ԱԼԿՈՀՈԼ  Ոգելից (խմիչք): 
ԱԼՅԱՆՍ  Դաշինք, միու-

թյուն: 
ԱԼՊԻՆԻԶՄ  Լեռնագնացու-

թյուն:  
ԱԼՊԻՆԻՍՏ  Լեռնագնաց: 
ԱԼՏԵՐՆԱՏԻՎ  Այլընտրան-

քային: 
ԱԿԱԴԵՄԻԱ  Կաճառ: 
ԱԿԱԴԵՄԻԿՈՍ  Կաճա-
ռորդ / կաճառական: 
ԱԿՈՒՄՈՒԼՅԱՏՈՐ  Կուտա-

կիչ: 
ԱԿՈՒՍՏԻԿԱ  1. Ձայնաբա-

նություն: 2. Լսելիություն, 
հնչողություն: 

ԱԿՏ 1.  Արարք, գործողու-
թյուն: 2.  Փաստաթուղթ: 

ԱԿՏԻՎ  1. Գործունյա, գոր-
ծուն: 2. Եռանդուն, ներ-
գործուն: 3. (տնտսգ.) 
Հիմնարկության ու-
նեցվածք: 

ԱԿՏՈՒԱԼ  1. Արդիական, 
հրատապ: 2. (լզվբ.) Առ-
կայական: 

ԱԿՐՈԲԱՏ  Կրկեսային 
մարմնամարզության վար-
պետ: 

ԱԿՑԵՆՏ  1. Առոգանութ-
յուն: 2. Շեշտադրություն: 

ԱԿՑԵՊՏ (իրավբ.)  Հոժա-
րագիր: 

ԱԿՑԻԱ1  Գործողություն` 
միջոցառում տնտեսական 
կամ քաղաքական նպա-
տակներ իրականացնելու 
համար: 

ԱԿՑԻԱ2  Բաժնետոմս, բաժ-
նեթուղթ, արժեթուղթ: 

ԱԿՑԻԶ  1. Բաժ` անուղղա-
կի հարկի տեսակ: 2. Ակ-
ցիզի վճարումը հաստա-
տող փոքր պիտակ:  

ԱԿՑԻՈՆԵՐ  Բաժնետեր: 
ԱՄԲԻՑԻԱ  Հավակնութ-

յուն, նկրտում, փառասի-
րություն: 

ԱՄԲԻՑԻՈԶ  Հավակնոտ, 
փառասեր: 

ԱՄՆԵԶԻԱ (բժշկ., հոգբ.)  
Անհիշություն: 

ԱՄՆԻՍՏԻԱ (իրավբ.)  Հա-
մաներում: 

ԱՄՈՐԱԼ  Անբարո: 
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ԱՄՈՐՏԻԶԱՏՈՐ (տեխ.)  
Մեղմիչ: 

ԱՄՈՐՏԻԶԱՑԻԱ  1. (տեխ.) 
Մեղմում: 2. (իրավբ.) 
Պարտագրի անվավեր 
համարում: 3. (տնտսգ.)  
Մաշվածք, պարտքի 
մարում: 

ԱՄՈՐՖ 1. Անձև, տձև: 2. 
Անկերպարանք: 

ԱՄՊԼԻՏՈՒԴ  Լայնույթ: 
ԱՄՊՈՒԼԱ  Սրվակ: 
ԱՅՍԲԵՐԳ  Սառցալեռ: 
ԱՅՓԱԴ   Համացանց-պլան-

շետ: 
ԱՆԱԼԻԶ 1. (բժշկ.)  Բուժ-

զննման տեսակ, վերլու-
ծություն: 2.  Ուսումնա-
սիրություն, հետազոտու-
թյուն: 

ԱՆԱԼԻՏԻԿ  Վերլուծական: 
ԱՆԱԼՈԳԻԱ 1. (փիլ.) Համա-

նմանություն: 2. (լզվբ.)  
Համաբանություն: 3. Հա-
մապատասխանություն, 
նմանություն:  

ԱՆԱԽՐՈՆԻԶՄ  Ժամանա-
կավրիպություն: 

ԱՆԱՏՈՄԻԱ  Կազմախո-
սություն / կազմաբանու-
թյուն: 

ԱՆԱՏՈՄԻԿ(ՈՒՄ)   Դիա-
հերձարան: 

ԱՆԱՐԽԻԱ 1. Անիշխանու-
թյուն: 2. Խառնաշփոթու-
թյուն, անկարգություն: 

ԱՆԱՐԽԻՍՏ 1. Անիշխանա-
կան: 2. Ինքնագլուխ:  

ԱՆԳԻՆԱ  Բկաբորբ: 
ԱՆԴՈՒ (հմկրգչ.)  Հետ-

քայլ, հետարկ(ում): 
ԱՆԴՈՒ  ԱՆԵԼ  Հետ գնալ, 

հետարկել: 
ԱՆԵԿԴՈՏ  Խնդուկ: 
ԱՆԵՄԻԱ (բժշկ.)  Սակավ-

արյունություն: 
ԱՆԵՔՍԻԱ (իրավբ.)  Բռնա-

զավթում, բռնակցում: 
ԱՆԹՈԼՈԳԻԱ  Հատընտիր, 

ժողովածու, ծաղկաքաղ: 
ԱՆԹՐՈՊՈԼՈԳԻԱ  Մար-

դաբանություն: 
ԱՆԻՄԱՑԻԱ  Շարժապատ-

կեր (շարժունացում): 
ԱՆԼԵԳԱԼ  Ապօրինի, ան-

օրինական: 
ԱՆԿԵՏԱ  Հարցաթերթ(իկ): 
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ԱՆՇԼԱԳ  Մշակութային 
միջոցառման բոլոր տոմ-
սերը վաճառված լինելու 
փաստը: 

ԱՆՈՄԱԼ  Շեղված, անկա-
նոն: 

ԱՆՈՄԱԼԻԱ  Շեղում, ան-
կանոնություն (մագնիսա-
կան շեղում): 

ԱՆՈՆՍ  Ազդ, ծանուցում, 
հայտարարություն: 

ԱՆՈՏԱՑԻԱ  Ծանուցում: 
ԱՆՏԵՆԱ  Ալեհավաք, 

ալեցիր: 
ԱՆՏԻԹԵԶ  Հակադրույթ, 

հակադրություն: 
ԱՆՏԻԿ  1.  Հին Հունաստանի 

և Հռոմի մշակույթին վերա-
բերող: 2. Հին, արժեքավոր:  

ԱՆՏԻՊԱՏԻԱ  Հակակրանք: 
ԱՆՏԻՊԵՐՍՊԻՐԱՆՏ  Քըրտ-

նազերծիչ: 
ԱՆՏԻՍԵՄԻՏԻԶՄ  Հակա-

սեմիտականություն` 
հրեատյացություն: 

ԱՆՏԻՎԻՐՈՒՍ (հմկրգչ.)  
Հակավարակ:  

ԱՆՏԻՑԻԿԼՈՆ (օդերևութ.)  
Մթնոլորտի բարձր ճընշ-

ման մարզ, ուր կա օդի 
շրջանաձև շարժում:  

ԱՆՏԻՖՐԻԶ  Հակասառուցիչ: 
ԱՊԱՏԻԱ  Հուլություն (հո-

գեկան անտարբերության 
հիվանդագին վիճակ): 

ԱՊԱՐԱՏ 1. Սարք, գործիք: 
2. Վարչանի / աշխատա-
կազմ:   

ԱՊԱՐԱՏՈՒՐԱ   Սարքավո-
րում: 

ԱՊԵԼՅԱՑԻԱ  Բողոքար-
կում, գանգատարկում: 

ԱՊԼԻԿԱՑԻԱ (արվ.)  Դրվա-
գում, սոսնձանկար (գունա-
վոր թղթի և այլնի կտորնե-
րով ստացված պատկեր):  

ԱՊՐԻՈՐԻ  1. Ապափորձնա-
կան: 2. Փորձից անկախ, 
կանխակալ: 

ԱՊՐՈԲԱՑԻԱ  Հավանութ-
յուն, հաստատում, փորձ-
որոշում: 

ԱՍԱՄԲԼԵԱ (քղքգ.)  Լիա-
ժողով (միջազգային որևէ 
կազմակերպության ան-
դամների ընդհանուր ժո-
ղով):   

ԱՍԹՄԱ (բժշկ.)  Շնչարգե-
լություն: 
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ԱՍԻՄԵՏՐԻԱ  Անհամաչա-
փություն: 

ԱՍԻՄԻԼՅԱՑԻԱ 1. (քղքգ.) 
Ձուլում: 2. (լզվբ.) Առնմա-
նում: 3. (կենսբ.) Փոխա-
կերպում:  

ԱՍԻՍՏԵՆՏ 1.  Պաշտոն գի-
տակրթական հաստա-
տություններում: 2.  Ըն-
թերակա, օգնական: 

ԱՍԿԵՏ  Ճգնակյաց, մենա-
կյաց, անապատական: 

ԱՍՈՐՏԻ  Հավաքածու, 
ընտրանի: 

ԱՍՊԵԿՏ  Տեսակետ, տես-
անկյուն, հայեցակետ, ա-
ռում: 

ԱՍՏԻԳՄԱՏԻԶՄ (օպտ.)  
Տարաբեկություն: 

ԱՎԱՆԳԱՐԴ  Առաջապահ: 
ԱՎԱՆՍ  Կանխավճար: 
ԱՎԱՆՏՅՈՒՐԱ  Արկածա-

խնդրություն, բախտա-
խնդրություն:  

ԱՎԱՆՏՅՈՒՐԻՍՏ  Արկա-
ծախնդիր, բախտախնդիր:  

ԱՎՏՈԴԵՏԱԼ  Ավտոմաս, 
ավտոմանրակ: 

ԱՎՏՈՄԱՏ  1. Ինքնաձիգ: 2. 
Ինքնաշխատ: 3. Մեքենայո-
րեն / մեքենաբար: 

ԱՎՏՈՆՈՄ  Ինքնավար: 
ԱՎՏՈՆՈՄԻԱ  Ինքնավա-

րություն: 
ԱՎՏՈՌԱԼԼԻ  Ավտոմըր-

ցարշավ, ավտոարշավ: 
ԱՎՏՈՌԵՖԵՐԱՏ   Սեղմագիր: 
ԱՎՏՈՍՏՐԱԴԱ  Մայրուղի: 
ԱՎՏՈՐԻՏԱՐ  Միահեծան, 

բռնապետական, իշխա-
նատենչ: 

ԱՏԱՇԵ (դվնգ.)  Կցորդ: 
ԱՏԵԼՅԵ  Նորաձևության 

սրահ:  
ԱՏԵՍՏԱՏ 1.  Ավարտա-

կան վկայական, որը 
տրվում է դպրոցն ավար-
տելիս: 2.  Վկայագիր: 

ԱՏԵՍՏԱՑԻԱ  (Վերա)որա-
կավորում: 

ԱՏԼԵՏ  Մարմնամարզիկ: 
ԱՏԼԵՏԻԿԱ  Մարմնամար-

զություն: 
ԱՏԿԱՏ  Դրամական օրի-

նավոր հատկացումներից 
ապօրինի պայմա-
նավորվածությամբ 
դրամի յուրացում: 
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ԱՏՐԱԿՑԻՈՆ  Ժամանցա-
յին սարքավորումներ 
զբոսայգում: 

ԱՏՐԻԲՈՒՏ  Անբաժանելի 
հատկանիշ: 

ԱՏՐՈՖԻԱ (բժշկ.) Հյուծում, 
ծյուրանք: 

ԱՐԲԻՏՐ  1. Միջնորդ դա-
տավոր (ոչ դատական 
վեճերում): 2. Իրավարար: 
3.  Մրցավար: 

ԱՐԲԻՏՐԱԺ  1. Վեճերի 
լուծման եղանակ, որի 
դեպքում կողմերը դիմում 
են օրենքով սահմանված 
կարգով կամ իրենց իսկ 
համաձայնությամբ 
ընտրված միջնորդ դա-
տավորներին, իրա-
վարարություն: 2. Պետու-
թյունների միջև վեճերի 
խաղաղ լուծման միջազ-
գային մարմին: 

ԱՐԳՈՒՄԵՆՏ  Փաստարկ, 
դատողություն: 

ԱՐԳՈՒՄԵՆՏԱՑԻԱ  Փաս-
տարկում: 

ԱՐԵՆԴԱ  Վարձակալու-
թյուն: 

ԱՐԹՐԻՏ (բժշկ.)  Հոդա-
բորբ: 

ԱՐԻԱ  Մեներգ: 
ԱՐԻՍՏՈԿՐԱՏ  Ազնվական: 
ԱՐԻՍՏՈԿՐԱՏԻԱ  1. Ազնվա-

կանություն, բարձրաշ-
խարհիկ խավ: 2. (քղքգ.)  
Ազնվապետություն: 

ԱՐԽԻՎ  Պահոց: 
ԱՐՄԱՏՈՒՐԱ  Ամրան, ամ-

րաձող: 
ԱՈՒԴԻՈ-ՎԻԴԵՈ  Լսատե-

սողական: 
ԱՈՒԴԻՈՓԼԵՅԵՐ   Ձայնար-

կիչ: 
ԱՈՒԴԻՏ  Հաշվեստուգում: 
ԱՈՒԿՑԻՈՆ  Աճուրդ: 
ԱՈՒՏԻԶՄ  Ուղեղի կանո-

նավոր զարգացման խան-
գարում` ուղեկցված շըփ-
ման, խոսողության և 
կրկնվող վարքագծի ախ-
տանիշներով: 

ԱՈՒՐԱ  1. (կրոն.)  Լուսա-
պսակ (ըստ կրոնական 
ուսմունքի` լույս, որ ճա-
ռագում է աստվածային 
էակներից): 2. Մթնոլորտ,  
միջավայր: 
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ԱՓԴԵՅԹ (հմկրգչ.)  Նորա-
ցում / թարմացում:   

ԱՔՍԵՍՈՒԱՐ  Լրամաս: 
ԱՖԻՇ(Ա)   Ազդագիր: 

ԱՖՈՐԻԶՄ  Ասացվածք, 
իմաստախոսություն: 

 
 

 
 

—  Բ —
____________________________________________________ 

ԲԱԳԱԺ  Ուղեբեռ: 
ԲԱԴՄԻՆԹՈՆ  Փետրա-

գնդակ: 
ԲԱԶԱ 1. Պահեստ: 2. Հիմք / 

հենք: 3. Հանգրվան: 4. 
Շտեմարան: 

ԲԱԼԱՆՍ  Հաշվեկշիռ: 
ԲԱԼԵՏՄԱՅՍՏԵՐ  Պարու-

սույց: 
ԲԱԼԶԱՄ 1. Դեղաբույսերից 

պատրաստված դե-
ղամիջոց: 2. Անուշահոտ 
օծանելիք: 3. Ըմպելիք: 

ԲԱԼԻՍՏԻԿ  Ձգաբանական 
(բայց` բալիստիկ հրթիռ): 
ԲԱԼԻՍՏԻԿԱ  Ձգաբանու-

թյուն: 
ԲԱԿՏԵՐԻԱ  Մանրէ: 
ԲԱԿՏԵՐԻՈԼՈԳ  Մանրէա-

բան: 
ԲԱԿՏԵՐԻՈԼՈԳԻԱ  Ման-

րէաբանություն:  

ԲԱԿՏԵՐԻՈԼՈԳԻԱԿԱՆ  
Մանրէաբանական: 

ԲԱՆԴԱ  Ավազակախումբ, 
հրոսակախումբ: 

ԲԱՆԴԱՆԱ  Գլխաշոր: 
ԲԱՆԿԵՏ  Ճաշկերույթ: 
ԲԱՆԿՆՈՏ (ֆին.)  Դրամա-

նիշ, դրամատոմս: 
ԲԱՆԿՐՈՏ  Սնանկ: 
ԲԱՆՆԵՐ  Ազդերիզ: 
ԲԱՏՈՆ 1.  Հացի տեսակ: 2. 

Շոկոլադե սալիկ: 
ԲԱՏՈՒՏ  Ձգված ցանցա-

տիպ կտոր: 
ԲԱՐԹԵՐ (տնտսգ.)  Ապ-

րանքափոխանակություն: 
ԲԱՐԺԱ  Բեռնանավ: 
ԲԱՐԻԿԱԴ  Արգելափակոց: 
ԲԱՐԻԵՐ 1. Արգելապատ: 2. 

Արգելք, խոչընդոտ: 
ԲԵՆԵՖԻՍ  Հայտնի ար-

տիստի նվիրված տոնա-
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հանդես, ներկայացում 
(նվիրահանդես): 

ԲԵՍԹՍԵԼ(Լ)ԵՐ  Հանրա-
հայտ դարձած և մեծ պա-
հանջարկ ունեցող գիրք, 
ֆիլմ, սկավառակ ևն: 

ԲԵՔՎՈԿԱԼ  Ձայնակցում: 
ԲԵՔՎՈԿԱԼԻՍՏ  Ձայնակցող: 
ԲԻԲԼԻՈԳՐԱՖԻԱ  Մատե-

նագիտություն, գրակա-
նության ցանկ: 

ԲԻԳՈՒԴԻ  Վարսափաթթուկ: 
ԲԻԶՆԵՍ  Գործարարություն, 

գործ: 
ԲԻԶՆԵՍՄԵՆ  Գործարար, 

ձեռներեց: 
ԲԻԺՈՒՏԵՐԻԱ  Ոչ թանկ-

արժեք զարդեր: 
ԲԻԼԻԱՐԴ  Գնդախաղ: 
ԲԻՆՈՄ  Երկանդամ:  
ԲԻՈԼՈԳԻԱ  Կենսաբանու-

թյուն: 
ԲԻՈԿՐԻՄԻՆԱԼՈԳԻԱ  

Կենսաքրեաբանություն: 
ԲԻՈՄԵՏՐԻԱ  Կենսաչա-

փություն: 
ԲԻՈՄԵՏՐԻԿ  Կենսաչա-

փական: 
ԲԻՍԿՎԻՏ  Կրկնեփուկ:  
ԲԻՍՏՐՈ  Խորտկարան: 

ԲԼԱՆԿ 1.  Ձևաթուղթ: 2.  
Ձևաթուղթ-փաստաթուղթ  
պաշտոնական գործառու-
թյունների համար (պաշտո-
նաթուղթ): 

ԲԼԵՆԴԵՐ  Խոհանոցային 
էլեկտրական սարք, որով 
մանրացվում են մրգեր, 
բանջարեղեն ևն (խառնիչ):  

ԲԼԻՑ  1. (շխմտ.) Կայծակ-
նային: 2. Արագ: 

ԲԼԻՑՏՈՒՐՆԻՐ (մարզ.)  
Կայծակնային/արագ 
մրցաշար: 

ԲԼՈԳ  Ցանցային օրագիր` 
անհատական էջ համա-
ցանցում:  

ԲԼՈԳԵՐ  Կայքավար, օրա-
գրող: 

ԲԼՈԿԱԴԱ  Շրջափակում, 
պաշարում: 

ԲԼՈԿԲԱՍՏԵՐ  Մարտաֆիլմ: 
ԲԼՈԿՆՈՏ  Նոթատետր: 
ԲՅՈՒԼԵՏԵՆ  1. Տեղեկա-

թերթ: 2. Տեղեկագիր: 3.  
Հիվանդության թերթիկ: 

ԲՅՈՒՐՈ  Գրասենյակ, ատ-
յան: 

ԲՅՈՒՐՈԿՐԱՏ  Վարչարար: 
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ԲՅՈՒՐՈԿՐԱՏԻԱ  Վարչա-
րարություն: 

ԲՈԲՍԼԵՅ  Ղեկասահնակ: 
ԲՈԴԻԲԻԼԴԻՆԳ  Մարմնա-

կերտություն: 
ԲՈՅԿՈՏ  Ընդվզում: 
ԲՈՆԲՈՆԵՐԿԱ  Կոնֆետնե-

րով տուփ: 
ԲՈՆՈՒՍ 1.  Պարգևավճար, 

2.  Գնի իջեցում: 3. Միա-
վորների որոշակի քանակ: 

ԲՈՐԴՅՈՒՐ   Եզրաքար, 
մայթեզր: 

ԲՈՐՍԱ / ԲԻՐԺԱ  Սակա-
րան: 

ԲՈՔՍ1  Բռնցքամարտ: 
ԲՈՔՍ2  Վերակենդանաց-

ման բաժանմունք: 
ԲՈՔՍ3   1. Ավտոմեքենա-

ների տեխսպասարկման 
կետ (նաև` փակ տարածք): 

ԲՐԱ/ԲՌԱ  Լուսամփոփ, 
որմնալամպ:  

ԲՐԱԿՈՆՅԵՐ  1. Որսագող: 
2. Ձկնագող:   

ԲՐԱՈՒԶ (հմկրգչ.)  Վեր-
բեռնում:  

ԲՐԱՈՒԶԵՐ (հմկրգչ.)  Զննում: 
ԲՐԱՍԼԵՏ  Ապարանջան: 

ԲՐԵԼՈԿ  Զարդօղակ բանա-
լի(ներ) ամրացնելու համար 
(բանալեկալ): 

ԲՐԵՆԴ  Հայտնի ապրան-
քանիշ: 

ԲՐԻԿԵՏ  Սննդամթերքի և 
այլնի աղյուսաձև կտոր: 

ԲՐԻՖԻՆԳ  Ճեպազրույց: 
ԲՐՈՆԽԻՏ  Բրոնխների 

բորբոքում (ցնցղաբորբ): 
ԲՐՈՇԿԱ  Զարդասեղ: 
ԲՐՈՇՅՈՒՐ   Գրքույկ: 
ԲՐՈՒՏՏՈ  Համաքաշ: 
ԲՐՈՔԵՐ  Վաճառամիջ-

նորդ` միջնորդ գործակալ: 
ԲՈՒԼԱՎԿԱ  Կեռմայր: 
ԲՈՒԼՅՈՆ  Արգանակ: 
ԲՈՒԿԻՆԻՍՏ  Հնագրավա-

ճառ, գրավաճառ: 
ԲՈՒՆԿԵՐ  Պահասենյակ, 

ապաստարան: 
ԲՈՒՆՏ  Խռովություն, 

ապստամբություն: 
ԲՈՒՏԵՐԲՐՈԴ  Բրդուճ: 
ԲՈՒՏԻԿ  Կրպակ: 
ԲՈՒՔՄԵՅՔԵՐ  Խաղադրույք 

ընդունող անձ: 
ԲՈՒՖԵՏ  Վճարովի սնվելու 

վայր կազմակերպություն-
ներում: 
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ԲՈՒՖԵՐ 1. (տեխ.)   Թափար-
գել, բախարգել: 2. (հմկրգչ.) 

 Տեղեկությունների պա-
հեստ: 

 
 

—  Գ  —
____________________________________________________
ԳԱԶՈՆ  Սիզամարգ: 
ԳԱԼԱՆՏԵՐԵԱ  Արդուզարդ: 
ԳԱՅԿԱ  Պնդօղակ, մանեկ: 
ԳԱՆԳՐԵՆԱ (բժշկ.)  Փըտ-

ախտ: 
ԳԱՆՏԵԼ  Մարզագունդ: 
ԳԱՍՏԱՐԲԱՅԹԵՐ  Գաղթ-

յալ բանվոր:  
ԳԱՍՏՐԻՏ  Ստամոքսա-

բորբ: 
ԳԱՍՏՐՈԼ  Հյուրախաղ: 
ԳԱՍՏՐՈՆՈՄ 1. Նպարա-

խանութ: 2. Համադամա-
գետ: 

ԳԱՐԱՆՏ  Երաշխավոր: 
ԳԱՐԱՆՏԻԱ  Երաշխավո-

րություն, երաշխիք: 
ԳԱՐՆԻԶՈՆ   Կայազոր: 
ԳԱՐՆԻՏՈՒՐ  Լիակազմ, 

լրակազմ: 
ԳԱՐՆԻՐ  Խավարտ: 
ԳԱՐՉԻՑԱ  Մանանեխ: 
ԳԵԼ  1. Մարմնի հեղուկ 

օճառ: 2. Բժշկական կոս-

մետիկ միջոց դեմքի, մա-
զերի, մաշկի խնամքի հա-
մար:  

ԳԵՅՄ 1. Խաղամաս: 2. Խաղ: 
ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ  Սեռային: 
ԳԵՆԵԱԼՈԳԻԱ  Տոհմաբա-

նություն: 
ԳԵՆԵԶԻՍ  Ծագում, ծագ-

ման պատմություն: 
ԳԵՆԵՏԻԿԱ  1. Ծագումնա-

բանություն, ժառանգա-
կանություն: 2. Ծագում-
նագիտություն: 

ԳԵՆԵՐԱԼԻՏԵՏ  Զինուժի 
գեներալների ողջ կազմը:  

ԳԵՆԵՐԱՑԻԱ   (կենսբ.) 1. Սե-
րունդ: 2. Սերում, վերար-
տադրում: 3. (ֆիզ.) Էլեկտ-
րական տատանումներ:  

ԳԵՇԵՖԹ (տնտսգ.)  Ապօ-
րինի գործարք / բիզնես: 

ԳԵՈԴԵԶԻԱ (երկրբ.)  Երկ-
րաբաշխություն, հողա-
չափություն: 
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ԳԵՈԴԵԶԻՍՏ (երկրբ.)   
Երկրաբաշխ:  

ԳԵՈՊՈԼԻՏԻԿԱ  Աշխար-
հաքաղաքականություն: 

ԳԵՐԲ  Զինանշան: 
ԳԻԴ 1. Զբոսավար: 2. Ու-

ղեցույց-տեղեկատու: 
ԳԻԼԻՈՏԻՆ  Կառափնատ 

(ֆրանս. բժիշկ Գիլիոտե-
նի անունից): 

ԳԻՆԳԻՎԻՏ (բժշկ.)   Լնդախտ: 
ԳԻՆԵԿՈԼՈԳ  Կնախտաբան: 
ԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱ  Կնախ-

տաբանություն: 
ԳԻՐԼՅԱՆԴԱ 1. Դրասանգ: 

2. Զարդաշղթա: 
ԳԻՓՅՈՒՐ  Պատկերազարդ 

ժանյակ: 
ԳԼԱԴԻՈԼՈՒՍ  Թրաշուշան: 
ԳԼԱԶՈՒՐ  Ջնարակ: 
ԳԼԱՄՈՒՐ  Գրավչություն, 

սնդուսափայլ, պճնա-
զարդ: 

ԳԼՈԲԱԼ  Համընդհանուր: 
ԳԼՈԲԱԼԻԶԱՑԻԱ  Համընդ-

հանրացում: 
ԳՈԼՖ  1. Գնդախաղի տե-

սակ: 2.  (Ծնկա)գուլպա: 
ԳՈՆԿԱ 1. Մրցարշավ: 2. 

Հետապնդում: 

ԳՈՒԲԵՐՆԱՏՈՐ  Նահան-
գապետ: 

ԳՐԱԴԱՑԻԱ  Աստիճանա-
վորում: 

ԳՐԱՆՊՐԻ  Բարձրագույն 
պարգև, մեծ մրցանակ 
(արվեստում, սպորտում): 

ԳՐԱՆՏ  Դրամաշնորհ: 
ԳՐԱՎԻՏԱՑԻԱ  Ձգողակա-

նություն / ձգողություն: 
ԳՐԱՎՅՈՒՐԱ  Փորագրա-

նկար: 
ԳՐԱՖԻԿ  1. Ժամանակա-

ցույց: 2. Սանդղակ: 
ԳՐԱՖԻԿԱ  Գծանկարչութ-

յուն: 
ԳՐԱՖՖԻՏՈ  Որմնազարդում: 
ԳՐԵՅՊՖՐՈՒՏ  Թուրինջ: 
ԳՐԻԼ  1. Խորովելու սարք 

(խորովոց): 2. Այդ սարքում 
խորոված թռչնամիս: 

ԳՐԻԼՅԱԺ 1. Շաքարահյու-
թով բոված ընկույզ: 2. Այդ 
միջուկով պատրաստված 
շոկոլադ: 

ԳՐԻՄ (թտրգ.)  Շպար, դի-
մահարդարում, դիմա-
ներկ: 

ԳՐԻՄՅՈՐ  Դիմահարդար: 
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ԳՐԻՆՔԱՐՏ  ԱՄՆ-ում բնա-
կության թույլտվության 
համար տրվող քարտ: 

ԳՐԻՖ  1.Գրանիշ: 2. Որևէ 
մակագրությամբ կնիք: 

ԳՐՈՍՄԱՅՍՏԵՐ  Մեծավար-
պետ:  

ԳՐՈՏԵՍԿ (գրկգ.)  Արտա-
ռոց չափազանցություն 
(սահմանազանցում):  

ԳՐՈՒՆՏ  1. Բնահող, 
գետին: 2. Հիմնաներկ: 

ԳՈՒՐՄԱՆ  Համադամասեր:

 
 

—  Դ  —
_____________________________________________________
ԴԱԼՏՈՆԻԶՄ  Հիվանդութ-

յուն, որի դեպքում անձը ո-
րոշ գույներ չի տարբերում 
(գունակուրություն, գունա-
շփոթություն): 

ԴԱՅՎԵՐ (մարզ.)  Սուզա-
լողորդ: 

ԴԱՅՎԻՆԳ  Սուզալող: 
ԴԱՈՒՆ  Հիվանդություն 

(անգլ. բժիշկ Լ. Դաունի 
անունից): 

ԴԱՈՒՆԼՈԴ (հմկրգչ.)  Ներ-
բեռնել, քաշել (խսկց.): 

ԴԵԲԱՏ  Բանավեճ, քննար-
կում:  

ԴԵԲՅՈՒՏ 1. Բեմել, նորա-
մուտ: 2. Սկզբնախաղ: 

ԴԵԳԵՆԵՐԱՏ 1. Այլասերունդ: 
2. Տհաս, տկարամիտ: 

ԴԵԳԵՆԵՐԱՑԻԱ 1. (կենսբ.) 
Այլասերում: 2. Բարքերի 
փչացում, աղավաղում: 

ԴԵԳՈՒՍՏԱՏՈՐ  Համտեսող: 
ԴԵԳՈՒՍՏԱՑԻԱ  Համտե-

ս(ում): 
ԴԵԳՐԱԴԱՑԻԱ 1. Անկում, 

քայքայում: 2. Վատթա-
րացում, հետաճ: 3. Կազ-
մալուծում: 

ԴԵԴՈՒԿՏԻՎ  Արտածական: 
ԴԵԴՈՒԿՑԻԱ  Արտածում: 
ԴԵԶԻՆՖԵԿՑԻԱ  Ախտա-

հանում, ախտազերծում, 
վարակազերծում: 

ԴԵԶԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱ  Ապա-
տեղեկություն, ապատե-
ղեկատվություն: 
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ԴԵԺԱՎՅՈՒ (հոգբ.)  Վի-
ճակ, որի դեպքում մար-
դուն թվում է, թե ինչ-որ 
մի ժամանակ ինքը եղել է 
այդպիսի իրավիճակում:  

ԴԵԼԻԿԱՏԵՍ  Նրբախոր-
տիկ, նրբահամ ուտեստ: 

ԴԵԼՏԱ  Գետաբերանում 
գետի ճյուղավորումից գո-
յացած հարթություն: 

ԴԵԼՖԻՆԱՐԻՈՒՄ  Դելֆի-
նանոց: 

ԴԵԿԱԴԱՆՍ  Տնտեսութ-
յան, մշակույթի վատթա-
րացում, անկում: 

ԴԵԿԼԱՐԱՏԻՎ  Հռչակա-
գրային: 

ԴԵԿԼԱՐԱՑԻԱ  Հռչակագիր, 
հայտարարություն: 

ԴԵԿԼԻՆԱՏՈՐ (ֆիզ.)  Շե-
ղումնացույց: 

ԴԵԿԼԻՆԱՑԻԱ  Մագնիսա-
կան շեղում: 

ԴԵԿՈԼՏԵ  Լանջաբացվածք:  
ԴԵԿՈՐ  Բեմազարդ: 
ԴԵԿՈՐԱՏԻՎ  Զարդարա-

րական:  
ԴԵԿՎԱԼԻՖԻԿԱՑԻԱ  (մարզ.)  

Ապաորակավորում: 

ԴԵԿՐԵՏ 1. Հրամանագիր, 
որոշում: 2. Նախա- և ետ-
ծննդյան արձակուրդ 
(խսկց.): 

ԴԵՄԱԳՈԳ  Ամբոխավար, 
փխբ.` դատարկախոս: 

ԴԵՄԱԳՈԳԻԱ  Ամբոխա-
վարություն: 

ԴԵՄԱՐԿԱՑԻԱ (դվնգ.)  
Սահմանագծում: 

ԴԵՄԱՐՇ (դվնգ.)  Դիվա-
նագիտական հայտարա-
րություն` միջոցառում` 
որևէ պետության վրա 
ներգործելու նպատա-
կով` բողոք, ընդվզում: 

ԴԵՄՈԲԻԼԻԶԱՑԻԱ  Զորա-
ցրում: 

ԴԵՄՈԿՐԱՏԻԱ  Ժողովրդա-
վարություն: 

ԴԵՄՈՆՍՏՐԱՏԻՎ  Ցուցադ-
րական:  

ԴԵՄՈՆՍՏՐԱՑԻԱ 1. Ցույց, 
բողոքի արարք: 2. Շքերթ:  
3. Ցուցադրում: 

ԴԵՄՈՆՏԱԺ  Կազմաքան-
դում, քանդում: 

ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ  Բաժին 
(կառավարական), վար-
չություն, բաժանմունք: 
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ԴԵՊՈԶԻՏ (ֆին.)  Ավանդ: 
ԴԵՊՈԶԻՏԱՐ (ֆին.)  Պայմա-

նագրապահ, պահառու: 
ԴԵՊՈՐՏ (տնտսգ.)  Հետա-

դարձում (ապրանքի):  
ԴԵՊՈՐՏԱՑԻԱ (քղքգ.)  Ար-

տաքսում, վտարում: 
ԴԵՊՐԵՍԻԱ 1.  Ընկճվածութ-

յուն, ընկճախտ, ճնշվածու-
թյուն: 2.  (տնտսգ.) 
Տնտեսական կամ արդյու-
նաբերական ճգնաժամին 
հաջորդող փուլ` վիճակ: 

ԴԵՌԵԳՈՒԼՅԱՑԻԱ  Ապա-
կարգավորում: 

ԴԵՍԱՆՏ  Զորէջք, իջազոր: 
ԴԵՍԵՐՏ  Աղանդեր: 
ԴԵՍՔԹՈՓ (հմկրգչ.)  Սե-

ղան:  
ԴԵՍՊՈՏ  Բռնակալ: 
ԴԵՍՏՐՈՒԿՑԻԱ  Կազմալու-

ծում, ապակայունացում: 
ԴԵՎԱԼՎԱՑԻԱ (տնտսգ.)  

Արժեզրկում, արժենվազում: 
ԴԵՎԻԶ  Նշանաբան: 
ԴԵՏԱԼ  Մանրակ: 
ԴԵՏԵԿՏՈՐ  Կիսահաղորդ-

չային սարք, որը բարձրհա-
ճախային տատանումները 
փոխակերպում է ցածր հա-

ճախականության լսելի 
կամ տեսանելի ազդա-
նշանի (հայտնաբերիչ): 

ԴԵՐՄԱՏԻՏ (բժշկ.)   
Մաշկաբորբ: 

ԴԵՐՄԱՏՈԼՈԳ  Մաշկաբան: 
ԴԵՖԵԿՏ  Թերություն, ա-

րատ, պակասություն: 
ԴԵՖԵԿՏՈԼՈԳԻԱ  Արա-

տաբանություն: 
ԴԵՖԻՑԻՏ  Պակասուրդ: 
ԴԵՖԼՅԱՑԻԱ (ֆին.)  Գնան-

կում: 
ԴԵՖՈՐՄԱՑԻԱ  Կերպա-

փոխություն, ձևախեղում: 
ԴԻԱԲԵՏ (բժշկ.)  Շաքար-

ախտ: 
ԴԻԱԳՆՈԶ (բժշկ.)  Ախտո-

րոշում: 
ԴԻԱԳՆՈՍՏԻԿԱ  1. (բժշկ.) 

Ախտորոշաբանություն: 2. 
(տեխ.) Հայտորոշում` սար-
քերի, ավտոմեքենաների 
տեխնիկական վիճակի 
գնահատում:  

ԴԻԱԳՐԱՄ  Տրամագիր: 
ԴԻԱԼԵԿՏԻԿԱ (փիլ.)  Փիլի-

սոփայական ուսմունք 
բնության, հասարակության 
և մտածողության զար-
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գացման ընդհանուր օրի-
նաչափությունների մասին: 

ԴԻԱՄԵՏՐ  Տրամագիծ: 
ԴԻԴԱԿՏԻԿ  Ուսուցաբա-

նական: 
ԴԻԴԱԿՏԻԿԱ  Ուսուցաբա-

նություն: 
ԴԻԵՏԱ  Սննդակարգ: 
ԴԻԵՏՈԼՈԳ  Սննդաբան: 
ԴԻԶԱՅՆ  Գեղարարութ-

յուն, ձևարարություն: 
ԴԻԶԱՅՆԵՐ  Գեղարար, ձև-

արար` հագուստ, սրահ, 
ճարտարապետական շի-
նություններ ևն ձևավորող 
անձ: 

ԴԻԶԵԼ  1. Վառելանյութ: 2. 
Ներքին այրման շարժիչ 
(գերմ. ինժեներ Ռ. Դիզելի 
անունով): 

ԴԻԶԵՆՏԵՐԻԱ (բժշկ.)  Թանչ: 
ԴԻԼԵՄԱ  Երկընտրանք: 
ԴԻԼԵՏԱՆՏ  Ոչ հմուտ, կի-

սագիտակ, թերիմաց 
(սիրողական մակարդա-
կի իմացություն ունեցող 
անձ):  

ԴԻԼԵՐ 1.  Խաղարկու: 2.  
Գործարքառու: 

ԴԻԿՏԱՏՈՐ  Բռնակալ, 
բռնապետ: 

ԴԻԿՏԱՏՈՒՐԱ  Բռնակա-
լություն, բռնատիրու-
թյուն: 

ԴԻԿՏՈՖՈՆ  Ձայնագրիչ: 
ԴԻԿՑԻԱ  Առոգանություն, 

արտասանություն: 
ԴԻՆԱՄԻԶՄ1.  Շարժունութ-

յուն, գործունություն: 2. 
(փիլ.)  Իդեալիստական 
պատկերացում, որի համա-
ձայն  ̀ուժը դիտվում է որ-
պես ինքնուրույն  ̀մատե-
րիայից անկախ և նրան 
նախորդող ինքնակա 
սկզբունք: 3. (գրկգ., արվ.)  
Պատկերների  ̀գործողու-
թյունների արագ զարգա-
ցում: 

ԴԻՆԱՄԻԿԱ 1.  Շարժ: 2.   
(ֆիզ.) Մեխանիկայի բա-
ժին` մարմինների շարժ-
ման օրենքներն ուսումնա-
սիրող գիտություն:  

ԴԻՆԱՄԻՏ  Ուժանակ: 
ԴԻՆԱՄՈՄԵՏՐ  Ուժաչափ: 
ԴԻՆԱՍՏԻԱ  1. Արքայա-

տոհմ: 2. Հարստություն: 
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ԴԻՈԴ (տեխ.)   Էլեկտրո-
նային կիսահաղորդչային 
մանրակ: 

ԴԻՊԼՈՄ  Վկայագիր: 
ԴԻՊԼՈՄԱՏ 1.  Դիվանագետ: 

2.  Պայուսակի տեսակ: 3. 
փխբ.`  Խորամանկ, զգու-
շավոր, ճարպիկ: 

ԴԻՊԼՈՄՆԻԿ  Դիպլոմային 
աշխատանք գրող ուսա-
նող: 

ԴԻՋԵՅ (D.J.)  Երաժշտական 
հաղորդավար, ով 
ունկնդիրներին մատուցում 
է երաժշտական փոփոխ-
ված կամ անփոփոխ 
կատարումներ:  

ԴԻՍԲԱԼԱՆՍ  Անհավա-
սարակշռություն: 

ԴԻՍԵՐՏԱՆՏ  Ատենախոս: 
ԴԻՍԵՐՏԱՑԻԱ  Ատենախո-

սություն: 
ԴԻՍԻԴԵՆՏ  Այլախոհ: 
ԴԻՍԻՄԻԼՅԱՑԻԱ 1. Տար-

նմանում: 2. (կենսբ.) 
Տարրալուծում: 

ԴԻՍԼՈԿԱՑԻԱ 1. (ռազմ.)  Տե-
ղաբաշխում: 2. Տեղավո-
րում: 3. Բաշխում: 4. 
(երկրբ.) Տեղախախտում: 5. 

(բժշկ.) Հոդախախտություն, 
տեղաշարժ: 

ԴԻՍԿ  Սկավառակ: 
ԴԻՍԿԵՏ  Պնակիտ: 
ԴԻՍԿՈԲՈԼ (մարզ.)  Սկա-

վառակաձիգ: 
ԴԻՍԿՈՏԵԿ  Պարային 

ակումբ:  
ԴԻՍԿՐԵՑԻԱ (իրավբ.)  

Հայեցողություն: 
ԴԻՍԿՈՒՍԻԱ  Բանավեճ: 
ԴԻՍԿՈՒՐՍ  Խոսույթ: 
ԴԻՍԿՎԱԼԻՖԻԿԱՑԻԱ  Որա-

կազրկում: 
ԴԻՍԿՐԻՄԻՆԱՑԻԱ  Խտրա-

կանություն: 
ԴԻՍՈՆԱՆՍ  1. Աններդաշ-

նակություն: 2. Անհա-
մերաշխություն: 

ԴԻՍՊԱՆՍԵՐ  Բուժարան: 
ԴԻՍՊԵՏՉԵՐ  Կարգավար: 
ԴԻՍՊՈԶԻՑԻԱ (իրավբ.)  

Որոշակի կարգադրութ-
յուն պարունակող իրա-
վական նորմի մաս (կար-
գադրույթ): 

ԴԻՍՏԱՆՑԻԱ  Միջտարա-
ծություն:  

ԴԻՍՏՐԻԲՅՈՒՏՈՐ  1. Մա-
տակարար: 2. Բաշխիչ:  
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ԴԻՍՑԻՊԼԻՆ(Ա) 1. Գիտա-
կարգ, գիտաճյուղ: 2.  
Կարգապահություն: 

ԴԻՍՓԼԵՅ  Ցուցադրիչ: 
ԴԻՎԵՐՍԱՆՏ  Խափանա-

րար, վնասագործ: 
ԴԻՎԵՐՍԻԱ  Խափանարա-

րություն: 
ԴԻՎԵՐՍԻՖԻԿԱՑԻԱ  Բազ-

մազանեցում: 
ԴԻՎԻԴԵՆՏ  Շահաբաժին: 
ԴԻՐԵԿՏԻՎ  Հրահանգ: 
ԴԻՐԵԿՑԻԱ  Տնօրենություն: 
ԴԻՐԻԺՈՐ  Նվագավար, 

խմբավար: 
ԴԻՖԵՐԱՄԲ  Ներբող, գով-

երգ: 
ԴԻՖՈՒԶԻԱ (քիմ.)  Փոխ-

ներթափանցում: 
ԴԻՖՈՒԶՈՐ 1.  Մազերը 

գանգրացնող սարք: 2. 
(քիմ.) Խողովակի հատ-
վածամաս, որում հոսքը 
դանդաղեցվում է, և 
ճնշումը մեծանում է: 3. 
(ֆիզ.) Մեխանիկական 
տատանողական համա-
կարգի մաս: 

ԴԻՖՏԵՐԻԱ  Բկացավ: 

ԴՅՈՒԲԵԼ  Առարկա, որը 
սուր մասով դրվում է պա-
տի մեջ, բաց կողմից պտու-
տակը ձգվում է դրա մեջ: 

ԴՈԳՄԱ  Անառարկելի 
պնդում, ճշմարտություն, 
դրույթ: 

ԴՈԶԱ  Դեղաչափ: 
ԴՈԿՈՒՄԵՆՏԱԼ  Վավերա-

գրական, փաստագրական: 
ԴՈԿՏՐԻՆ  Ուսմունք, վար-

դապետություն: 
ԴՈՄԻՆԱՆՏ  Գերիշխող, 

հիմնական: 
ԴՈՆՈՐ 1. Անձ, որը հիվան-

դին ինքնակամ տալիս է 
արյուն կամ որևէ օրգան 
(նվիրատու): 2. փխբ.` 
Վարկատու: 

ԴՈՊԻՆԳ (մարզ.)  Խթանիչ: 
ԴՈՍԻԵ  Թղթածրար, անձ-

նական գործ: 
ԴՈՏԱՑԻԱ (տնտսգ.)  Լրա-

վճար, լրահատկացում 
ԴՌԵԼ  Շաղափ(իչ): 
ԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳ  Թատերգու: 
ԴՐԱՄԱՏՈՒՐԳԻԱ  Թա-

տերգություն: 
ԴՐԱՅՎ  Եռանդ: 
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ԴՐԵՆԱԺ (գիտ.)  Ջրաքա-
շում, ցամաքուրդ: 

ԴՐՈԺ  Խմորիչ: 
ԴՈՒԲԻՆԿԱ  Մահակ, ռե-

տինե մահակ: 
ԴՈՒԲԼ  1. (կինո)  Միևնույն 

տեսարանի մեկից ավելի  
նկարահանում: 2. Նկարա-
հանված տարբերակներից 
յուրաքանչյուրը: 3. (մարզ.) 
 Կրկնագոլ:  

ԴՈՒԲԼԻԿԱՏ / ԴՈՒԲԼԵՏ   
Կրկնօրինակ, պատճեն: 

ԴՈՒԲԼՅԱԺ (կինո)  Կրկնօ-
րինակում:  

ԴՈՒԲԼՅՈՆԿԱ  Տաք վերնա-
զգեստի` վերարկուի  
տեսակ: 

ԴՈՒԲԼՅՈՐ (կինո)   Փո- 
խարինող: 

 

 
 

—  Զ  — 
___________________________________________________ 
ԶԱԲԵԳ  Մրցահերթ: 
ԶԱՄԱՍԿԱ  Ծեփամածիկ: 
ԶԱՄՇ  Թավշակաշի: 
ԶԱՉՈՏՆԻԿ  Ստուգման 

գրքույկ` ստուգագրքույկ: 
ԶԱՊՈՆԿԱ  Թևքաճար-

մանդ: 
ԶԻԳԶԱԳ  Կեռման, ոլորա-

գիծ, կեռագիծ: 
ԶՈԲ  Խպիպ: 
ԶՈԴԻԱԿ  Կենդանակերպ, 

կենդանաշրջան: 

ԶՈՄԲԻ  «Կենդանի էակ», 
որն ամբողջությամբ կորց-
րել է ինքնատիրապետումը 
կամ լիովին ղեկավարվում է 
այլ անձանց թելադրանքով: 

ԶՈՄԲԻԱՑՆԵԼ  Կամազրկել 
և կառավարել մարդուն ո-
րևէ ներգործուն միջոցով: 

ԶՈՆԱ  Գոտի, տարածք, 
տարածություն: 

ԶՈՆԴ  1. Զննաձող: 2. Հորա-
տիչ: 3. Մխան: 
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—  Է  — 
____________________________________________________ 
ԷԳԱԼԻՏԱՐԻԶՄ  Հավասա-

րապաշտություն: 
ԷԳՈԻԶՄ  Եսապաշտութ-

յուն, եսամոլություն, եսա-
սիրություն: 

ԷԳՈՑԵՆՏՐԻԶՄ  Եսակենտ-
րոնություն: 

ԷԶՈԹԵՐԻԿ (փիլ.)  Գաղտ-
նի, թաքցրած (թաքնագի-
տական): 

ԷԹԻԿԱ  Բարոյագիտութ-
յուն: 

ԷԹԻԿԵՏ  Վարվեցողութ-
յուն, վարվելակարգ: 

ԷԹՆԻԿ  Ազգային: 
ԷԹՆՈԳՐԱՖԻԱ  Ազգագրու-

թյուն: 
ԷԹՆՈՍ  Ազգ: 
ԷԼԱՍՏԻԿ  Առաձգական: 
ԷԼԵԳԱՆՏ  Նրբագեղ, նրբա-

ճաշակ: 
ԷԼԵԿՏՈՐԱՏ  Ընտրազանգ-

ված: 
ԷԼԵՄԵՆՏ  Տարր, բաղադրիչ: 
ԷԼԵՄԵՆՏԱՐ  1. Տարրական: 2. 

Պարզ, հասարակ: 3. Մակե-
րեսային, սահմանափակ: 

ԷԼԻՏԱ  Ընտրանի, վերնա-
խավ: 

ԷԼԻՏԱՐ  Վերնախավային: 
ԷԿԶԻՍՏԵՆՑԻԱԼԻԶՄ  Գո-

յապաշտություն (20-րդ դ. 
գրական և փիլիսոփայա-
կան ուղղություն):  

ԷԿԶԵՄԱ  Մաշկի բշտիկային 
ախտահարում (թրմաքոս): 

ԷԿԶԵՄՊԼՅԱՐ  Նմուշ, օրի-
նակ: 

ԷԿԶՈԳԵՆ (երկրբ.)  Արտա-
ծին: 

ԷԿԶՈԹԵՐԻԿ  Հանրամատ-
չելի, բաց, հրապարակա-
յին: 

ԷԿԶՈԹԵՐԻԿԱ  Կրոնական 
կամ փիլիսոփայական 
ուսմունք: 

ԷԿԶՈԹԵՐՄԻԿ  Ջերմատու, 
ջերմարտադրական: 

ԷԿԶՈՏԻԿ  Տարաշխարհիկ: 
ԷԿԻՊԱԺ  Անձնակազմ: 
ԷԿԼԵԿՏԻԶՄ (փիլ.)  Ուս-

մունք տարբեր սկզբունք-
ների, տեսակետների մե-
խանիկական միացման, 
համադրման մասին:   
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ԷԿԼԵԿՏԻԿ 1. Էկլեկտիզմին 
հատուկ: 2. Էկլեկտիզմի 
հետևող: 

ԷԿՈԼՈԳ  Բնապահպան / 
գոյապահպան: 

ԷԿՈԼՈԳԻԱ  Բնապահպա-
նություն / գոյապահպա-
նություն: 

ԷԿՈՆՈՄԻԱ  Խնայողութ-
յուն: 

ԷԿՈՆՈՄԻԿԱ 1. Տնտեսու-
թյուն: 2. Տնտեսագիտու-
թյուն: 

ԷԿՎԱԼԱՅԶԵՐ (տեխ.)  Ման-
րակ ձայնարկիչ սարքե-
րում, որն ապահովում է 
մաքուր, հնչեղ ձայն: 

ԷԿՎԻՎԱԼԵՆՏ 1. Համարժեք, 
հավասարարժեք: 2. Համա-
զոր, համապատասխան: 

ԷՄԱՆՍԻՊԱՑԻԱ (քղքգ.)  Ա-
զատագրություն, ազա-
տագրում: 

ԷՄԲԱՐԳՈ (տնտսգ., իրավբ.) 
1. Արգելք: 2. Բեռնար-
գելք: 

ԷՄԲԼԵՄ  Խորհրդապատ-
կեր: 

ԷՄԷՄԷՍ (MMS)  Հաղորդա-
գրության տեսակ: 

ԷՄԻԳՐԱՆՏ  Արտագաղթող: 
ԷՄԻԳՐԱՑԻԱ  Արտագաղթ: 
ԷՄԻՍԱՐ  Հանձնակատար: 
ԷՄԻՍԻԱ (տնտսգ.)  Դրա-

մաթողարկում (արժույթի 
նոր թողարկում): 

ԷՄԻՍԻՈՆ  Թողարկային: 
ԷՄՈՑԻԱ  Հույզ, զգացմունք: 
ԷՄՈՑԻՈՆԱԼ  Հուզական, 

զգացմունքային, դյուրա-
զգաց: 

ԷՄՊԻՐԻԶՄ (փիլ.)  Փորձա-
պաշտություն (փիլիսո-
փայական ուղղություն, 
որը փորձը համարում է 
իմացության հիմնական 
աղբյուրը):  

ԷՄՊԻՐԻԿ  Փորձառական: 
ԷՄՊԻՐԻՈԿՐԻՏԻՑԻԶՄ  

Փորձաքննադատություն: 
ԷՅՖՈՐԻԱ  Չափից ավելի 

ուրախ տրամադրութ-
յուն` բերկրաթմբիր: 

ԷՆԴԵՄԻԿ  Տեղաբնիկ, 
բնաշխարհիկ:  

ԷՆԴՈԹԵՐՄԻԿ  Ներջերմային: 
ԷՆԴՈԿՐԻՆ   Ներզատիչ: 
ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳ  Էնդո-

կրինոլոգիայի մասնա-
գետ (ներզատաբան): 
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ԷՆԴՈԿՐԻՆՈԼՈԳԻԱ  Ուս-
մունք ներզատիչ գեղձերի 
մասին (ներզատաբա-
նություն): 

ԷՆՏՈՒԶԻԱԶՄ  Խանդավա-
ռություն, ոգևորություն: 

ԷՆՑԵՖԱԼԻՏ (բժշկ.)  Գլխու-
ղեղի բորբոքում` ուղե-
ղաբորբ:  

ԷՆՑԻԿԼՈՊԵԴԻՍՏ  Հանրա-
գիտակ: 

ԷՇԵԼՈՆ  Ավտոշարասյուն, 
գնացքաշար, զորաշարք: 

ԷՊԻԳՐԱՖ 1. Բնաբան: 2. 
Տապանագիր:  

ԷՊԻԳՐԱՖԻԿԱ  Տապանա-
գրագիտություն, արձա-
նագրագիտություն: 

ԷՊԻԴԵՄԻԱ  Համաճարակ: 
ԷՊԻԴԵՄԻՈԼՈԳ  Համաճա-

րակաբան: 
ԷՊԻԴԵՄԻՈԼՈԳԻԱ  Համա-

ճարակաբանություն: 
ԷՊԻԶՈԴ  Միջադեպ, դիպ-

ված, դրվագ: 
ԷՊԻԶՈԴԻԿ  Դրվագային, 

դիպվածային: 
ԷՊԻԼՅԱՏՈՐ  Մազահեռաց-

նող սարք: 

ԷՊԻԼՅԱՑԻԱ  Մազահեռա-
ցում: 

ԷՊԻԼՈԳ  Վերջաբան (եզ-
րափակիչ մաս): 

ԷՊԻԿՐԻԶ  Հիվանդության 
պատմության վերջում զե-
տեղված եզրակացություն: 

ԷՊՈՊԵԱ  Հերոսապատում: 
ԷՍԷՄԷՍ (SMS)  Հաղորդա-

գրություն: 
ԷՍԹԵՏ  Գեղագետ: 
ԷՍԹԵՏԻԿ  Գեղագիտական: 
ԷՍԹԵՏԻԿԱ  Գեղագիտու-

թյուն:  
ԷՍԿԱԴՐԱ  Տորմիղ: 
ԷՍԿԱԼԱՏՈՐ  Շարժասան-

դուղք: 
ԷՍԿԱԼԱՑԻԱ  Ընդլայնում, 

ավելացում, սաստկա-
ցում, ուժգնացում: 

ԷՍՏԱԿԱԴԱ  Ձողերի վրա 
կառուցված հարթակ, որ 
ծառայում է ճանապարհ-
ները բարձրացնելուն 
(ցցաթումբ): 

ԷՍՔԻԶ  Ուրվանկար, նա-
խանկար: 

ԷՎԱԼՎԱՑԻԱ (տնտսգ.)  Գնա-
հատում, հաշվարկում: 
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ԷՎԱԿՈՒԱՑԻԱ  Տարհա-
նում, տեղափոխում: 

ԷՎԱԿՈՒԱՏՈՐ  Ավտոքար-
շակ: 

ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱ Բնաշրջում, 
զարգացում, մի որակա-
կան վիճակից անցում մի 
նոր որակական վիճակի 
(տևափոխություն): 

ԷՏԱԼՈՆ   Չափանմուշ, 
ստուգանմուշ: 

ԷՐԻՍՏԻԿԱ  Բանավեճի 
արվեստ: 

ԷՐՈՒԴԻՏ  Խորագետ, խոր-
իմաց, բազմագիտակ, խո-
րահմուտ, բազմահմուտ: 

ԷՐՈՒԴԻՑԻԱ  Խորագիտու-
թյուն, խորիմացություն, 
բազմակողմանի զարգա-
ցածություն: 

ԷՔՍԿԼՅՈՒԶԻՎ  Բացառիկ, 
յուրահատուկ, եզակի: 

ԷՔՍԿՈՒՐՍ  Գլխավոր նյու-
թից շեղվելը` բուն նյութին 
առնչվող հարցեր լուսաբա-
նելու նպատակով (արտա-
ճառ, արտաբանություն, 
շեղադիտարկում): 

ԷՔՍԿՈՒՐՍԻԱ  Շրջագա-
յություն, զբոսարշավ: 

ԷՔՍՀՈՒՄԱՑԻԱ  Արտա-
շիրմում: 

ԷՔՍՊԱՆՍԻԱ (քղքգ.)   Զավ-
թում, ընդարձակում, ծա-
վալում: 

ԷՔՍՊԱՆՍԻՈՆԻԶՄ (քղքգ.)  
Զավթողականություն, 
ծավալապաշտություն: 

ԷՔՍՊԱՏՐԻԱՑԻԱ (քղքգ., 
իրավբ.)  Արտաքսում, 
տարագրում, վտարում 
(հայրենավտարում): 

ԷՔՍՊԵՐԻՄԵՆՏ  Գիտա-
փորձ: 

ԷՔՍՊԵՐԻՄԵՆՏԱԼ  Փորձա-
րարական, փորձագիտա-
կան: 

ԷՔՍՊԵՐՏ  Փորձագետ: 
ԷՔՍՊԵՐՏԻԶԱ  Փորձա-

քննություն: 
ԷՔՍՊԼԱՆՏԱՑԻԱ (բժշկ.)   

Փոխպատվաստում: 
ԷՔՍՊԼՈՒԱՏԱՑԻԱ (քղքգ.)  

Շահագործում: 
ԷՔՍՊՈԶԻՑԻԱ (արվ.)   

1. Նախադրություն:  
2. Ցուցադրություն: 

ԷՔՍՊՈՆԱՏ  Ցուցանմուշ: 
ԷՔՍՊՈՐՏ (տնտսգ.)  Ար-

տահանում: 
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ԷՔՍՊՐԵՍ  Ճեպընթաց 
(գնացք, ավտոբուս ևն): 

ԷՔՍՊՐԵՍԻԱ  Զգացմունք, 
արտահայտչականություն: 

ԷՔՍՊՐԵՍԻՈՆԻԶՄ (արվ., 
գրկգ.) Ստեղծագործա-
կան ուղղություն (արտա-
հայտչապաշտություն): 

ԷՔՍՊՐԵՍԻՈՆԻՍՏ  Էքսպ-
րեսիոնիզմի հետևորդ 
(արտահայտչապաշտ): 

ԷՔՍՊՐՈՄՏ  Արագագիր, 
հանկարծաստեղծություն, 
հեղաստեղծում: 

ԷՔՍՊՐՈՊՐԻԱՑԻԱ (իրավբ.)  
Ունեզրկում, սեփակա-
նազրկում:  

ԷՔՍՏԱԶ  Զմայլանք, ինք-
նամոռացություն: 

ԷՔՍՏԵՌՆ  Դրսեկ(ություն): 
ԷՔՍՏԵՐԻԵՐ  Ճարտարապե-

տական շինությունների, 
ավտոմեքենայի արտաքին 
տեսքը (դրսույթ): 

ԷՔՍՏՐԱԴԻՑԻԱ (իրավբ.,  
դվնգ.)  (Արտա)հանձ-
նում: 

ԷՔՍՏՐԱԿՏ 1. Մրգերից կամ 
բանջարեղենից քամելով 

ստացվող հյութ (մուզ, հա-
նուկ): 2. Բուժական պատ- 
րաստուկ (նրբաթուրմ): 

ԷՔՍՏՐԱՍԵՆՍ  Պայծառա-
տես: 

ԷՔՍՏՐԱՎԱԳԱՆՏ  Արտա- 
սովոր, տարօրինակ: 

ԷՔՍՏՐԵՄԱԼ  Ծայրահեղ: 
ԷՔՍՏՐԵՄԻԶՄ (քղքգ.)  

Ծայրահեղականություն: 
ԷՔՍՏՐԵՄԻՍՏ  Ծայրահե-

ղական: 
ԷՔՍՏՐԻՄ  Վտանգներով լի 

մարզաձև / զբաղմունք ևն, 
որի նպատակը սուր զգա-
ցողություններ ունենալն է:  

ԷՔՍՑԵՆՏՐԻԿ 1. Անհավա-
սարակշիռ, հախուռն: 2. 
Ապակենտրոն, կենտրոնա-
շեղ: 

ԷՖԵԿՏ 1. Արդյունք, արգա-
սիք: 2. Տպավորություն: 3. 
Հնարք: 

ԷՎՖԵՄԻԶՄ (լզվբ.)  Մեղ-
մասություն: 

ԷՖԹԱՆԱԶԻԱ (բժշկ., իրավբ.) 
 Բարեսպանություն: 
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—  Թ  — 
_____________________________________________________
ԹԱՅՄԱՈՒՏ (մարզ.)  Ընդ-

միջում, կարճատև դա-
դար: 

ԹԱՅՄԵՐ  Ժամաչափ:  
ԹԱՅՖՈՒՆ  Մրրկահողմ: 
ԹԵԶ  1.  Դրույթ, հիմնա-

դրույթ: 2.  Գիտական 
աշխատանք: 3.  Ատե-
նախոսություն:  

ԹԵԻՍՏ  Աստվածապաշտ:  
ԹԵՈԼՈԳԻԱ  Աստվածա-

բանություն: 
ԹԵՈԿՐԱՏԻԱ (քղքգ.)  

Կրոնապետություն:  
ԹԵՐԱՊԵՎՏ  Ներքին հի-

վանդություններ բուժող 
մասնագետ (բուժագետ): 

ԹԵՐԱՊԻԱ (բժշկ.)  1. Ներ-
քին հիվանդությունների 
բուժումն ուսումնասիրող 
գիտություն: 2. Ներքին 
հիվանդությունների բու-
ժում (բուժագիտություն): 

ԹԵՐՄՈԴԻՆԱՄԻԿԱ  Ֆիզի-
կայի բաժին, որն ուսում-
նասիրում է ջերմային շար-
ժումը և դրա ազդեցու-
թյունը այլ մարմինների 

վրա (ջերմուժականու-
թյուն): 

ԹԵՐՄՈՍ  Ջերմապահ: 
ԹԻՆԵՅՋԵՐ  Պատանի, 

պարմանի: 
ԹՅՈՒՆԵՐ (տեխ.)  Ռադիո-

ընդունիչ: 
ԹՅՈՒՆԻՆԳ  Որևէ առար-

կայի (ավտոմեքենայի, 
կահույքի, հեռախոսի և 
այլնի) արտաքին տեսքի 
լրացուցիչ հարդարում: 

ԹՈՍՏԵՐ (տեխ.)  Հացի բա-
րակ շերտերը չորացնող և 
կարմրացնող սարք: 

ԹՈՔՇՈՈՒ  Հեռուստատե-
սային հարցազրույց ճա-
նաչված որևէ գործչի հետ 
(զրուցահանդես): 

ԹՐԱՖԻՔԻՆԳ (քղքգ., իրավբ.) 
 Մարդկանց` ստրկա-
կան, սեռական (կամ 
չնչին վարձատրությամբ) 
ապօրինի շահագործում 
(մարդավաճառք):  

ԹՐԵՅԼԵՐ (կինո)  Ֆիլմի 
կամ համակարգչային 
ծրագրի / խաղի կարճ 
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հոլովակ` այն գովազ-
դելու համար: 

ԹՐԵՆԴ  Միտում, ուղղու-
թյուն: 

ԹՐԵԿ (մարզ.)  Մրցուղի: 
ԹՐԵՅՆԻՆԳ  Վարժանք, 

մարզում: 
ԹՐԻԼԵՐ  Կլանող հետա-

քրքրաշարժ ֆիլմ կամ 

գրական երկ (կինոպա-
տում): 

ԹՐՈՄԲ (բժշկ.)  Անոթնե-
րում առաջացող արյան 
մակարդուկ: 

ԹՐՈՄԲՈԶ (բժշկ.)  Արյան 
մակարդում անոթում 
կամ սրտի խոռոչում (մա-
կարդուկ):

 
 

—  Ժ  — 
__________________________________________________ 
ԺԱԼՅՈՒԶԻ  Շերտավարա-

գույր: 
ԺԱԿԵՏ  Երկարաթև տաք 

վերնազգեստ: 
ԺԵԼԱՏԻՆ / ԺԵԼԵ  Դոնդող:  
ԺԵՍՏ 1. Շարժում: 2. փխբ.̀   
Արարք, վարմունք, վարքագիծ: 

ԺԵՍՏԻԿՈՒԼՅԱՑԻԱ  Շար-
ժուձև, շարժմունք:  

ԺԵՏՈՆ  Մետաղանիշ, մե-
տաղյա խաղանիշ: 

ԺԻԼԵՏ  Անթև վերնազգեստ 
(բաճկոնակ):  

ԺՅՈՒՐԻ  Մրցատյան: 
ԺՈՆԳԼՅՈՐ   Ձեռնածու: 

 
 

—  Ի  — 
_____________________________________________________
ԻԴԵԱ  Գաղափար: 
ԻԴԵԱԼ  Կատարելություն, 

կատարելատիպ: 
ԻԴԵԱԼԻԶՄ   Գաղափարա-

պաշտություն, գաղափա-

րականություն (փիլիսո-
փայական ուղղություն, որը 
ամեն ինչի գոյության հիմ-
քը համարում է գիտակցու-
թյունը` գաղափարը): 
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ԻԴԵԱԼԻՍՏ  Գաղափարա-
պաշտ (իդեալիստական 
փիլիսոփայության 
հետևորդ): 

ԻԴԵՆՏԻՖԻԿԱՑԻԱ Նույնա-
կանացում: 

ԻԴԵՈԳՐԱՖԻԱ  Գաղափա-
րագրություն: 

ԻԴԵՈԼՈԳ  Գաղափարա-
խոս, գաղափարաբան: 

ԻԴԵՈԼՈԳԻԱ  Գաղափա-
րախոսություն: 

ԻԴԻԼԻԱ 1. Հովվերգութ-
յուն: 2. Անդորր: 

ԻԶՈԼՅԱՏՈՐ 1.  (տեխ.)  Մե-
կուսիչ: 2. (իրավբ.)  Մեկու-
սարան: 

ԻԶՈԼՅԱՑԻԱ Մեկուսացում: 
ԻԶՈՄՈՐՖ  Նույնաձև, հա-

մաձև: 
ԻԼՅՈՒԶԻԱ  Պատրանք, 

խաբկանք: 
ԻԼՅՈՒԶԻՈՆԻԶՄ 1. (փիլ.)  

Իդեալիստական տեսութ-
յուն, որի համաձայն՝ նյու-
թական աշխարհը երևու-
թական է: 2.  Աճպարա-
րություն: 

ԻԼՅՈՒԶԻՈՆԻՍՏ 1. Իլյու-
զիոնիզմի հետևորդ: 2.  
Աճպարար: 

ԻԼՅՈՒՍՏՐԱՏԻՎ  1. Նկա-
րազարդ, պատկերա-
զարդ: 2. Լուսաբանող: 

ԻԼՅՈՒՍՏՐԱՑԻԱ  Նկարա-
զարդում, պատկերազար-
դում: 

ԻԿԵԲԱՆԱ  Ծաղկահար-
դարում: 

ԻՄԵՅԼ (е -mail)  Էլփոստ: 
ԻՄԻՋ  1. Կերպար: 2. Ոճ:  

3. Հեղինակություն, վարկ: 
ԻՄԻՋՄԵՅՔԵՐ  Որևէ մեկի 

կերպարը ստեղծող անձ 
(կերպարար): 

ԻՄԻՏԱՑԻԱ  Նմանակում: 
ԻՄՈՒՆԻՏԵՏ 1. (բժշկ.)  Օր-

գանիզմի անընկալությունը 
վարակիչ հիվանդություն-
ների նկատմամբ (վարա-
կամերժություն): 2. (քղքգ., 
իրավբ.)  Անձեռնմխե-
լիություն: 

ԻՄՊԵՐԻԱԼԻԶՄ (քղքգ.)  
Կայսերապաշտություն: 

ԻՄՊԻՉՄԵՆՏ (իրավբ., քղքգ.) 
 Ընթացակարգ, որով 
երկրի օրենսդիր մարմինը 
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պաշտոնապես մեղադ-
րանք է առաջադրում կա-
ռավարության  բարձրաս-
տիճան պաշտոնյաներին 
(պաշտոնանկություն): 

ԻՄՊԼԱՆՏ (բժշկ.)  Որևէ 
օրգանի արհեստական 
փոխարինիչ (փոխադիր): 

ԻՄՊԼԱՆՏԱՑԻԱ  (բժշկ.)   Վի-
րահատությամբ արհես-
տական փոխարինչի 
պատվաստում: 

ԻՄՊԼԻՑԻՏ (լզվբ.)  Ներակա: 
ԻՄՊՈՐՏ (տնտսգ.)  Ներմու-

ծում: 
ԻՄՊՈՐՏՅՈՐ (տնտսգ.)  

Ներմուծող: 
ԻՄՊՐԵՍԻՈՆԻԶՄ  Տպավո-

րապաշտություն: 
ԻՄՊՐՈՎԻԶԱՏՈՐ  Հանպատ-

րաստից բանաստեղ-
ծություն, երգ ևն ստեղծող 
մարդ:  

ԻՄՊՐՈՎԻԶԱՑԻԱ  Հանպատ-
րաստից ստեղծված բանա-
ստեղծություն, երգ ևն (հան-
կարծաստեղծություն, 
պահագյուտ): 

ԻՄՊՈՒԼՍ  Ազդակ, խթան: 

ԻՆԱՈՒԳՈՒՐԱՑԻԱ  Երդմնա-
կալություն, ձեռնադրում, 
պաշտոնակալություն: 

ԻՆԴԵՔՍ  1. Ցուցիչ, դասիչ: 
2. Ցուցանիշ:  

ԻՆԴԻՎԻԴՈՒԱԼ  Անհատա-
կան: 

ԻՆԴԻՎԻԴՈՒԱԼԻԶԱՑԻԱ  
Անհատականացում: 

ԻՆԴԻՎԻԴՈՒԱԼԻՍՏ  Ան-
հատապաշտ: 

ԻՆԴՈՒԿՏԻՎ  Մակածական 
ԻՆԴՈՒԿՑԻԱ   Մակածություն: 
ԻՆԴՈՒՍՏՐԻԱ  Արդյունա-

բերություն: 
ԻՆԵՐՏ 1. (քիմ.)  Չեզոք: 2.  

փխբ.` Անգործունյա, ան-
տարբեր:  

ԻՆԺԵԿՏՈՐ  Ներարկիչ, շի-
թային պոմպ: 

ԻՆԻՑԻԱՏԻՎ(Ա)  Նախա-
ձեռնություն: 

ԻՆԿԱՍԱՏՈՐ  Գանձիչ: 
ԻՆԿԱՍԱՑԻԱ  Դրամա-

գանձում: 
ԻՆԿՈՒԲԱՏՈՐ  Թխսամեքե-

նա: 
ԻՆԿՈՒԲԱՑԻԱ 1. (բժշկ.) 

Հիվանդության թաքուն 
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շրջան: 2. Արհեստական 
եղանակով ճտերի բուծում: 

ԻՆԿՎԻԶԻՏՈՐ  Հավատա-
քննիչ: 

ԻՆԿՎԻԶԻՑԻԱ  Հավատա-
քննություն: 

ԻՆՀԱԼՅԱՑԻԱ (բժշկ.)   Բու-
ժական նպատակով գո-
լորշի շնչելը: 

ԻՆՈՎԱՑԻԱ  Նորարարու-
թյուն, նորամուծություն, 
նորաստեղծություն: 

ԻՆՈՎԱՑԻՈՆ  Նորարարա-
կան, նորամուծական: 

ԻՆՍԵՐԹ (հմկրգչ.)  Զետե-
ղում: 

ԻՆՍՊԵԿՑԻԱ  Տեսչություն: 
ԻՆՍՏԱԼՅԱՑԻԱ (հմկրգչ.)   

Տեղադրում:  
ԻՆՍՏԱՆՑԻԱ 1. Աստիճա-

նակարգ: 2. Ատյան: 
ԻՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ 1. Ցուցում:  

2. Հրահանգ: 3. Ուղեցույց 
ԻՆՎԱԼՅՈՒՏԱ (ֆին.)  Արտ-

արժույթ: 
ԻՆՎԵՍՏԻՑԻԱ (տնտսգ.)  

Ներդրում: 
ԻՆՎԵՍՏՈՐ  Ներդրող: 
ԻՆՎԵՐՍԻԱ (լզվբ.)  Շրջա-

դասություն: 

ԻՆՏԵԳՐԱՑԻԱ  Համար-
կում, ներգրավում: 

ԻՆՏԵԳՐԵԼ  Համարկել, 
ներգրավել: 

ԻՆՏԵԼԵԿՏՈՒԱԼ  Բանա-
կան, խելացի: 

ԻՆՏԵԼԻԳԵՆՏ  Մտավորա-
կան, բարեկիրթ: 

ԻՆՏԵԼԻԳԵՆՑԻԱ  Մտավո-
րականություն: 

ԻՆՏԵՆՍԻՎ  Բուռն,  լարված: 
ԻՆՏԵՐԱԿՏԻՎ  Փոխգործուն: 
ԻՆՏԵՐԻԵՐ (ճարտգ.)  Ճար-

տարապետական որևէ շի-
նության ներքին տեսքը 
(ներսույթ): 

ԻՆՏԵՐՆԱՏ  Գիշերօթիկ, 
կացարան: 

ԻՆՏԵՐՆԵՏ  Համացանց: 
ԻՆՏԵՐՎԱԼ  Բացատ, միջ-

տարածություն: 
ԻՆՏԵՐՎՅՈՒ   Հարցազրույց 
ԻՆՏԵՐՖԵՅՍ (հմկրգչ.)  Մի-

ջերես: 
ԻՆՏԻՄ  1. Խիստ անձնական, 

ներաձնային: 2. Մտերմիկ: 
ԻՆՏՈՆԱՑԻԱ 1. Հնչերանգ, 

առոգանություն: 2. Ելևէ-
ջում: 
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ԻՆՏՈՒԻՏԻՎ  Ներըմբռնողա-
կան, ներհայեցողական: 

ԻՆՏՈՒԻՑԻԱ  Ներըմբռնում, 
ներհայեցողություն: 

ԻՆՏՐԻԳ 1.  Խառնակութ-
յուն, խարդավանք, չարա-
կամություն, բանսարկու-
թյուն: 2.  Անցողիկ 
սիրային կապ:  

ԻՆՏՐԻԳԱՆ  Բանսարկու, 
խառնակիչ: 

ԻՆՖԱՆՏԻԼԻԶՄ (բժշկ.)  
Մանկայնություն: 

ԻՆՖԱՐԿՏ (բժշկ.)   Սրտի 
կաթված (սրտախտ, սրտա-
կաթված): 

ԻՆՖԵԿՑԻԱ  Վարակ: 
ԻՆՖԵԿՑԻՈՆԻՍՏ  Վարա-

կաբան: 
ԻՆՖԼՅԱՑԻԱ (տնտսգ.)  

Սղաճ, գնաճ: 
ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿ  1. Տեղեկա-

գետ: 2. Տեղեկագիտական: 

ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ  Տեղեկա-
գիտություն: 

ԻՆՖՈՐՄԱՑԻԱ  Տեղե- 
կույթ, տեղեկություն: 

ԻՆՖՈՐՄԱՑԻՈՆ  Տեղե-
կատվական: 

ԻՆՖՐԱՍՏՐՈՒԿՏՈՒՐԱ 
(տնտսգ.)  Ենթակա-
ռուցվածք, ենթակառույց: 

ԻՇԵՄԻԱ  Տեղային սակավ-
արյունություն: 

ԻՇԻԱՍ (բժշկ.)  Նստա-
նյարդի բորբոքում: 

ԻՌԱՑԻՈՆԱԼ 1. (մաթ.)   Ան-
հաշվելի:  2. (փիլ.)   Ոչ բա-
նական, անտրամաբանա-
կան: 

ԻՐԻՍ  1. (բսբ.)  Հիրիկ: 2. 
(բժշկ.)  Աչքի ծիածանա-
գույն թաղանթ: 

ԻՐՈՆԻԱ  Հեգնանք: 

 
 

—  Լ  — 
___________________________________________________ 
ԼԱԲՈՐԱՆՏ  1. Լաբորատո-

րիայի աշխատող: 2. Գի-
տաուսումնական հաստա-
տության աշխատակից:  



88 

ԼԱԼՈՊԱԹԻԱ (բժշկ.)   
Խոսելախտ: 

ԼԱԿՈՆԻԿ  Սեղմ, կարճ, 
կարճառոտ, ամփոփ: 

ԼԱՄԻՆԱՑԻԱ  Շերտապա-
տում: 

ԼԱՅՆԵՐ   Գծանավ, գծօդա-
նավ: 

ԼԱՅՔ (հմկրգչ.)  Հավանում: 
ԼԱՅՔԵԼ (հմկրգչ.)   Հավա-

նել: 
ԼԱՆԳԵՏ  Թակածո: 
ԼԱՆՉ (բիզնես-լանչ)  Ակ-

րատ (երկրորդ նախա-
ճաշ): 

ԼԱՆՑԵՏ Նշտար: 
ԼԱՊՇԱ  Արիշտա:  
ԼԱՎԱՆԴԱ (բսբ.) Նարդոս: 
ԼԱՏԻՆԻԶՄ  Լատինաբա-

նություն: 
ԼԱՐԻՆԳԻՏ (բժշկ.)   Կոկոր-

դաբորբ: 
ԼԱՔ (քիմ.)  Լուծույթ, որը  

հեղուկ վիճակում քսում 
են որևէ առարկայի մա-
կերեսին փայլ հաղոր-
դելու համար: 

ԼԵԳԱԼ / ԼԵԳԻՏԻՄ  Օրի-
նական, օրինավոր: 

ԼԵԳԱԼԻԶԱՑԻԱ  Օրինա-
կանացում: 

ԼԵԳԵՆԴԱՐ  1. Լեգենդ դար-
ձած: 2. փխբ.  Հանրա-
հայտ, հանրահռչակ: 

ԼԵՅԿՈԶ (բժշկ.)  Սպիտակ-
արյունություն: 

ԼԵՅԿՈՊԼԱՍՏԻՐ (բժշկ.)  
Բժշկական կպչուն երիզ: 

ԼԵՉՈ (խոհր.) Լոլիկով և 
պղպեղով պահածո: 

ԼԻԲԵՐԱԼ  1. Ազատական: 
2. Ազատամիտ: 

ԼԻԴԵՐ  Առաջնորդ, առա-
ջատար: 

ԼԻԶԻՆԳ  Վարձակալություն: 
ԼԻԶԻՆԳԱՅԻՆ  Վարձակա-

լական: 
ԼԻԼՅԱ  Շուշան: 
ԼԻԿՎԻԴ  Լուծարք: 
ԼԻԿՎԻԴԱՑԻԱ 1. Լուծա-

րում, կազմալուծում: 2. 
Ոչնչացում, վերացում:  

ԼԻԿՎԻԴԱՑԻՈՆ  Լուծար-
քային: 

ԼԻՄԻՏ  1. Վերջնասահման, 
սահմանափակում, սահ-
մանային քանակ: 2. Չափա-
բաժին: 
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ԼԻՄՖԱՏԻԿ (բժշկ.)   Ավշա-
յին: 

ԼԻՆԶԱ  Ոսպնյակ: 
ԼԻՏՈՏԱ (լզվբ.)  Նվազաբե-

րություն: 
ԼԻՑԵՆԶԻԱ  Արտոնագիր, 

թույլտվություն: 
ԼԻՖՏԻՆԳ (բժշկ.)  Դեմքի  

մաշկի ձգում, կնճիռների 
վերացում: 

ԼԻՖՏՅՈՐ  Վերելակավար: 
ԼՅՈՒԿ 1. Դիտահոր: 2. 

Իջանցք: 
ԼՅՈՒՔՍ  Շքեղ, առաջնա-

կարգ: 
ԼՈԲԲԻ (քղքգ.)  Շահախումբ: 
ԼՈԳՈՊԵԴ  Խոսքային 

խանգարումները շտկող  

մասնագետ: 
ԼՈԳՈՊԵԴԻԱ Խոսքային 

խանգարումների ու 
դրանց բուժման հարցե-
րով զբաղվող գիտություն: 

ԼՈԳՈՏԻՊ  Պատկերանիշ:  
ԼՈԶՈՒՆԳ  Կարգախոս: 
ԼՈԿԱԼ  Տեղային: 
ԼՈԿԱԼԻԶԱՑԻԱ  Տեղայնա-

ցում: 
ԼՈՄԲԱՐԴ  Գրավատուն: 
ԼՈՅԱԼ  1. Չեզոք: 2. Օրինա- 

պահ: 3. Ճշտորոշ: 
ԼՈՍՅՈՆ  Մաշկի խնամքի  

կոսմետիկ միջոց (հարդա-
րաջուր): 

ԼՈՏՈ  Վիճակախաղ: 
    

 
 

 

—  Խ  — 
_____________________________________________________
ԽԱԼՏՈՒՐԱ  Խոտան: 
ԽԱՐԻԶՄԱ  Հմայք, բացառիկ 

օժտվածություն, շնորհ:  
ԽԱՐԻԶՄԱՏԻԿ  Բացառիկ 

օժտվածություն ունեցող, 
շրջապատի վրա մեծ 
տպավորություն թողնող: 

2. փխբ.` Վառ անհատակա-
նությամբ օժտված: 

ԽԻՐՈՄԱՆՏԻԱ  Ձեռնագու-
շակություն: 

ԽՈԴՈՎԻԿ (արհստ.)  Ըն-
թացագործ: 
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—  Կ  — 
_____________________________________________________ 
ԿԱԲԵԼ  Մալուխ: 
ԿԱԲԻՆԵՏ  Աշխատասեն-

յակ, առանձնասենյակ: 
ԿԱԴԱՍՏՐ 1. Անշարժ գույ-

քի, հողային շինարարու-
թյան և այլնի պետական 
կոմիտե: 2. Տվյալների հա-
մակարգված ամբողջութ-
յուն, որը կազմվում է հա-
մապատասխան օբյեկտ-
ների և երևույթների շա-
րունակական դիտարկում-
ների միջոցով: 

ԿԱԶԱՐՄԱ  Զորանոց: 
ԿԱԶԻՆՈ  Խաղատուն: 
ԿԱԼԱՄԲՈՒՐ  Բառախաղ: 
ԿԱԼԵՅԴՈՍԿՈՊ  Գեղադի-

տակ: 
ԿԱԼԻԲՐ  Տրամաչափ: 
ԿԱԼԿԱ 1. Յուղաթուղթ: 2. 

Պատճենաթուղթ: 
ԿԱԼԿՈՒԼՅԱՏՈՐ  Հաշվիչ: 
ԿԱԼԿՈՒԼՅԱՑԻԱ (տնտսգ.)  

Արժեհաշվում, հաշվար-
կում: 

ԿԱԼՈՐԻՖԵՐ  Տաքացուցիչ: 
ԿԱՄԻԿԱՁԵ  Մահապարտ: 

ԿԱՄԻՆ  Բուխարի, վառա-
րան: 

ԿԱՄՈՒՖԼՅԱԺ  Քողարկում, 
սքողում (մարդու, հագուս-
տի, մեքենայի, տեխնիկայի 
քողարկիչ գունավորում): 

ԿԱՆԱԼ 1. Ջրանցք: 2. Նե-
ղուց: 3. Կապուղի: 4. փխբ.` 
Ուղի, հնարավորություն: 

ԿԱՆՑԵՐՈԳԵՆ  Քաղցկե-
ղածին: 

ԿԱՇԱ  Շիլա / քաշովի: 
ԿԱՊԱ (մարզ.)   Ատամնա-

կալ: 
ԿԱՊՅՈՒՇՈՆ  Հագուստին 

հարմարեցված գլխարկ: 
ԿԱՊԻՏԱԼ  1. Դրամագլուխ: 

2. Գույք, ունեցվածք: 3.  
Հարստություն: 4.  Հիմ-
նական: 

ԿԱՊԻՏԱԼԻԶՄ (տնտսգ.)    
Դրամատիրություն` տըն-
տեսական համակարգ: 

ԿԱՊԻՏԱԼԻՍՏ  Խոշոր դրա-
մատեր: 

ԿԱՊՍՈՒԼԱ  Դեղապատիճ: 
ԿԱՌՆԻԶ  Քիվ, վարագու-

րակալ: 
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ԿԱՍԵՏ(Ա) 1. Տեսաերիզ: 2. 
Պարկուճ: 

ԿԱՍԿԱԴՅՈՐ  Վտանգա-
վոր, բարդ հնարքներ կա-
տարող անձ: 

ԿԱՍ(Ս)Ա  Գանձարկղ, 
դրամարկղ: 

ԿԱՍ(Ս)ԻՐ  Գանձապահ: 
ԿԱՏԱԼՈԳ 1. Քարտարան, 

գրացուցակ: 2. Համացանկ: 
ԿԱՏԱԿԼԻԶՄ  Համակործա-

նում, համաղետ: 
ԿԱՏԱՐՍԻՍ  Մաքրագոր-

ծում, ապաքինում, քա-
վություն: 

ԿԱՏԵԳՈՐԻԱ 1. Հասկացա-
կարգ: 2. Կարգ (միատե-
սակ առարկաների կամ 
մարդկանց կարգ):  

ԿԱՏԵԳՈՐԻԿ  1. Կտրուկ, 
կտրականապես: 2. Վճռա-
կան, անառարկելիորեն: 

ԿԱՐԱՄԵԼ  Հրուշակ: 
ԿԱՐԱՆՏԻՆ 1. Մեկուսա-

ցում` վարակիչ հիվան-
դություններից (համաճա-
րակից) խուսափելու 
համար: 2. Բուժման կետ` 
մեկուսարան:  

ԿԱՐԱՈԿԵ  1. Որևէ երգի ոչ 
արհեստավարժ կատա-
րում  (նվագերգ): 2. Ժա-
մանցի վայր: 

ԿԱՐԲՅՈՒՐԱՏՈՐ  Գազա-
տու, գազարար: 

ԿԱՐԴԱՆ (տեխ.)  Կախոց 
(իտ. մաթեմատիկոս       
Ջ. Կարդանոյի անունով): 

ԿԱՐԴԻՈԳՐԱՄԱ (բժշկ.)  
Սրտագրություն` սրտի 
աշխատանքի գրանցման 
եղանակ:  

ԿԱՐԴԻՈԳՐԱՖ (բժշկ.)   
Սրտագրիչ` սրտի աշխա-
տանքը գրանցող սարք:  

ԿԱՐԴԻՈԼՈԳ (բժշկ.)   Սըր-
տաբան: 

ԿԱՐԴԻՈԼՈԳԻԱ (բժշկ.)  
Սրտաբանություն: 

ԿԱՐԻԵՍ (բժշկ.)  Ատամի 
կարծր հյուսվածքների 
ախտահարում (ոսկրա-
փուտ): 

ԿԱՐԻԵՐԱ  Առաջխաղա-
ցում ծառայողական կամ 
գործունեության որևէ 
ոլորտում: 

ԿԱՐԻԵՐԻԶՄ  Պաշտոնա-
մոլություն (պաշտոնի 
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ձգտում, գործի հասարա-
կական շահերը անտեսե-
լով` սեփական բարեկեցու-
թյան ձգտում): 

ԿԱՐԻԵՐԻՍՏ  Պաշտոնամոլ, 
աթոռամոլ (անձնական 
հաջողությունների մասին 
հոգացող, իր համար դիրք՝ 
կարիերա ստեղծելու ձըգ-
տող մարդ): 

ԿԱՐԻԿԱՏՈՒՐԱ 1.  Ծաղրա-
նկար: 2. Անհաջող նմանա-
կում: 3. Բնօրինակի համե-
մատությամբ աղավաղված 
նկար: 

ԿԱՐԿԱՍ  Հիմնամաս, հիմ-
նակմախք: 

ԿԱՐՑԵՐ  Պատժախուց, 
մենախուց: 

ԿԱՖԵԼ  Սալիկ, հախճասա-
լիկ: 

ԿԵԴ  Մարզակոշիկի տեսակ: 
ԿԵՏՉՈՒՊ (խոհր.)  Լոլիկից և 

այլնից պատրաստված 
սոուս: 

ԿԵՐԱՄԻԿԱ  1. Խեցեղեն: 2. 
Խեցեգործություն: 

ԿԵՔՍ (խոհր.)  Թխվածքի 
տեսակ: 

ԿԵՖԻՐ  Կաթնամթերքի 
տեսակ: 

ԿԻԲԵՌՆԵՏԻԿ  Կիբեռնե-
տիկայի մասնագետ: 

ԿԻԲԵՌՆԵՏԻԿԱ  Գիտութ-
յուն, որն ուսումնասիրում 
է կենսաբանական, 
տեխնիկական և այլ հա-
մակարգերում տեղեկույ-
թի կուտակումը, մշա-
կումը, հաղորդումը: 

ԿԻՆՈԼՈԳ  Շնաբան, 
շնագետ: 

ԿԻՆՈԼՈԳԻԱ  Շնագիտու-
թյուն:  

ԿԻՍԵԼ  Անուշապուր: 
ԿԻՔՍ (կինո)  Վրիպակ, 

սխալ: 
ԿԼԱՈՒՍՏՐՈՖՈԲԻԱ  Վախ 

փակ տարածությունից 
(մեկուսավախ): 

ԿԼԱՊԱՆ  Փական, կա-
փույր, փակօղակ: 

ԿԼԱՍԻՖԻԿԱՑԻԱ  Դասա-
կարգում, դասդասում, 
դասակարգություն: 

ԿԼԱՎԻԱՏՈՒՐԱ (հմկրգչ., 
երժշտ.)  Ստեղնաշար: 
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ԿԼԻՄԱ  Աշխարհագրա-
կան տվյալ գոտուն բնո-
րոշ եղանակ: 

ԿԼԻՊ  Տեսահոլովակ: 
ԿՆՈՊԿԱ 1. Սևեռակ, կոճ-

գամ: 2. (տեխ.) Կոճակ: 
ԿՈԱԼԻՑԻԱ  Միություն, 

դաշինք, միավորում:  
ԿՈԱԼԻՑԻՈՆ 1. Միացյալ, 

միասնական: 2. Կոալի-
ցիային` դաշինքին վե-
րաբերող: 

ԿՈԴ  Ծածկագիր: 
ԿՈԴԵՔՍ 1.  Ձեռագիր մատ-

յան: 2. (իրավբ.)  Օրենս-
գիրք: 3. Վարվելակարգ: 

ԿՈԼԱԺ (արվ.)   Տեխնիկա-
կան հնարք կերպարվես-
տում. հիմնաշերտի վրա  
տարբեր գույն և ֆակտուրա 
ունեցող նյութեր փակց-
նելը (կցոնք, կցապատկեր, 
կցակերտվածք):  

ԿՈԼԱՊՍ 1. (բժշկ.)  Սրտի 
գործունեության հան-
կարծակի անկում:             
2.  Ձախողում, անկում: 
3. (աստղգ.)  Մահացում:  

ԿՈԼԵԳԱ  Գործընկեր:  
ԿՈԼԵԳԻԱ  Վարչանի: 

ԿՈԼԵԳԻԱԼ  Համատեղ: 
ԿՈԼԵԿՏԻՎ 1. Աշխատա-

խումբ: 2. Համատեղ, 
միասնաբար: 

ԿՈԼԵԿՑԻԱ  Հավաքածու: 
ԿՈԼԵԿՑԻՈՆԵՐ  Հավաքորդ: 
ԿՈԼԻԵ  Մանյակ, վզնոց: 
ԿՈԼՈՐԻՏ 1.  Գույների ներ-

դաշնակություն:  2. փխբ.` 
 Բներանգ: 3.  Միջա-
վայր: 

ԿՈԿԵՏ(ՈՒՀԻ)  Պչրուհի, 
նազելի, սեթևեթ: 

ԿՈՄԱ  Թմբիր: 
ԿՈՄԲԻՆԵԶՈՆ  Հագուստի 

տեսակ: 
ԿՈՄԵՐՑԻԱ  Առևտուր: 
ԿՈՄԵՐՑԻՈՆ  Առևտրային: 
ԿՈՄԻՍԻԱ 1. Հանձնաժո-

ղով: 2. Պայմանագիր:  
ԿՈՄԻՔՍ  Երգիծական 

նկարաշարով երկ: 
ԿՈՄՊԱԿՏ  Խիտ, հոծ, 

պարփակ, կոկ: 
ԿՈՄՊԵՆՍԱՑԻԱ  Փոխհա-

տուցում: 
ԿՈՄՊԵՏԵՆՏ 1. Քաջատեղ-

յակ, իրազեկ, գիտակ: 2. Ի-
րավասու, լիիրավ: 3. Ծան-
րակշիռ, հեղինակավոր: 
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ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱ  Իրավա-
սություն, իրավություն:  

ԿՈՄՊԼԵԿՏ  Լրակազմ, 
համալիր, ամբողջական 
հավաքածու: 

ԿՈՄՊԼԵԿՑԻԱ  Կազմ-
վածք: 

ԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏԱՐ (քղքգ.)  
Համահավասար, փոխ-
լրացական: 

ԿՈՄՊԼԵՔՍ 1. Համալիր:  
2. Բարդույթ: 

ԿՈՄՊԼԻՄԵՆՏ  Հաճոյա-
խոսություն: 

ԿՈՄՊՈԶԻՏՈՐ  Երգահան: 
ԿՈՄՊՈԶԻՑԻԱ 1.  Արվեստի 

ստեղծագործության կամ 
գիտական աշխատանքի 
բաղադրիչ մասերի դասա-
վորություն (բաղադրույթ):   
2.  Հորինվածք, կառուց-
վածք: 

ԿՈՄՊՈՍՏԵՐ  Դակիչ: 
ԿՈՄՊՈՏ  Մրգաջուր, մրգա-

նուշ: 
ԿՈՄՊՐԵՍ  Թրջոց: 
ԿՈՄՊՐՈՄԻՍ  Փոխզիջում: 
ԿՈՄՈՒՆԻԶՄ  Համայնա-

վարություն: 

ԿՈՄՈՒՆԻԿԱՑԻԱ  Հաղոր-
դակցում: 

ԿՈՄՈՒՆԻԿԱՏԻՎ  Հաղոր-
դակցական: 

ԿՈՄՈՒՆԻՍՏ  Համայնա-
վար: 

ԿՈՄՖՈՐՏ  Հարմարավե-
տություն: 

ԿՈՆԳՐԵՍ 1.  Օրենսդրա-
կան մարմնի կամ նրա 
պալատներից մեկի ան-
վանումը որոշ երկրներում 
(ԱՄՆ Կոնգրես): 2. Որոշ 
երկրներում ազգային 
կազմակերպությունների 
անվանում: 3.  Վե-
հաժողով, համաժողով:  

ԿՈՆԳՐԵՍԱԿԱՆ  Կոնգ-
րեսի  անդամ: 

ԿՈՆԳՐՈՒԵՆՏ  Համընկ-
նող//համընկնելի: 

ԿՈՆԴԻՑԻՈՆԵՐ1  Օդորա-
կիչ: 

ԿՈՆԴԻՑԻՈՆԵՐ2  Մազերի 
կամ դեմքի խնամքի միջոց: 

ԿՈՆԴՈՄԻՆԻՈՒՄ  Համա-
տիրություն: 

ԿՈՆԿՈՒՐՍ  Մրցույթ:  
ԿՈՆԿՐԵՏ  1. Որոշակի, 

հստակ: 2. Մասնավոր: 
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ԿՈՆՅՈՒՆԿՏՈՒՐԱ (տնտսգ., 
քղքգ.)  Համավիճակ, 
իրավիճակ, կացություն 
(հատկանիշների ամբող-
ջություն, որով բնորոշ-
վում է հասարակական 
որևէ ոլորտ): 

ԿՈՆՆՈՏԱՑԻԱ (լզվբ.)  Հարա-
նշանակություն (հարակից 
նշանակություն` գնահա-
տողական արժեքով): 

ԿՈՆՍԵՆՍՈՒՍ  Համաձայ-
նություն, միակարծություն: 

ԿՈՆՍԵՐՎԱՏԻԶՄ  Պահ-
պանողականություն: 

ԿՈՆՍԵՐՎԱՏԻՎ  Պահպա-
նողական: 

ԿՈՆՍԵՐՎԱՏՈՐԻԱ  Երա-
ժըշտանոց: 

ԿՈՆՍԻԼԻՈՒՄ  Բժշկական 
խորհրդակցություն: 

ԿՈՆՍՈԼԻԴԱՑԻԱ ( քղքգ., 
տնտսգ.)  Համախմբում, 
ամրապնդում, կայունա-
ցում: 

ԿՈՆՍՈՒԼ  Հյուպատոս: 
ԿՈՆՍՊԻՐԱՏԻՎ 1. Ընդհա-

տակյա: 2. Դավադրական: 
ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ  Կառու-

ցողական: 

ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՆՏ  Խորհըր-
դատու: 

ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՑԻԱ  Խորհըր-
դատվություն: 

ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ  Համաձայ-
նագիր:  

ԿՈՆՎԵՐՏԱՑԻԱ (հմկրգչ., 
տնտսգ.)  Փոխարկում: 

ԿՈՆՏԱԿՏ 1. Շփում: 2. Կապ, 
առնչություն: 3. Հպում: 

ԿՈՆՏԱՄԻՆԱՑԻԱ (լզվբ.)  
Բաղարկություն: 

ԿՈՆՏԵՔՍՏ  Համատեքստ: 
ԿՈՆՏԻՆԳԵՆՏ 1. Համակազմ 

(մի ընդհանուր հատկանի-
շով օժտված մարդկանց 
խումբ): 2. (տնտսգ.) Որոշա-
կի երկրներ ապրանք ար-
տահանելու, ներմուծելու 
կամ տարանցիկ փոխադ-
րումներ կատարելու կա-
նոնների ամբողջություն: 

ԿՈՆՏՈՒԶԻԱ (բժշկ.)  Ուժեղ 
հարվածից մարմնի (օր-
գանական որևէ համակար-
գի) ընդհանուր կամ մաս-
նակի վնասվածք, ճմլվածք:  

ԿՈՆՏՐԱՍՏ  Հակադրութ-
յուն, գունային հակադ-
րություն: 
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ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱ 1. Խտու-
թյուն: 2. Կենտրոնացում:  

ԿՈՆՑԵՊՑԻԱ  Հայեցակարգ: 
ԿՈՆՑԵՌՆ  Առևտրաարդ-

յունաբերական ձեռնարկու-
թյունների խոշոր միավո-
րում՝ ֆինանսական ընդ-
հանուր ղեկավարության 
ներքո: 

ԿՈՆՑԵՊՏ  Հղացք:  
ԿՈՆՖԵԴԵՐԱՑԻԱ  Համա-

դաշնություն: 
ԿՈՆՖԵՐԱՆՍ  Գիտաժո-

ղով, խորհրդաժողով: 
ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԻԵ  Համեր-

գավար, հանդիսավար: 
ԿՈՆՖԻԴԵՆՑԻԱԼ 1. Մաս-

նավոր: 2. Խորհրդապա-
հական: 3. Գաղտնի:  

ԿՈՆՖԻՍԿԱՑԻԱ (իրավբ.)  1. 
Բռնագրավում, առգրա-
վում: 2. Բռնագանձում, պե-
տականացում:  

ԿՈՆՖԼԻԿՏ   Տարաձայնութ-
յուն, անհամաձայնություն, 
բախում: 

ԿՈՆՖՐՈՆՏԱՑԻԱ  Առճա-
կատում, դիմակայում, 
դիմագրավում: 

ԿՈՈՊԵՐԱՏԻՎ (տնտսգ.)       
1. Խումբ կամ կազմակեր-
պություն, որն աշխատում է 

տնտեսական համընդհա-
նուր նպատակների  շուրջ: 
2. Աշխատանքի կազմա-
կերպման ձև: 

ԿՈՈՊՏԱՑԻԱ (քղքգ.)  Ինք-
նահամալրում:  

ԿՈՌԵԿՏ  Ճշտորոշ, քաղա-
քավարի, բարեկիրթ, 
բարեզուսպ: 

ԿՈՌՈՒՊՑԻԱ  1. Կաշառում: 
2. Ծառայողական դիրքի 
չարաշահում: 3. Համա-
կարգային կաշառակե-
րություն:  

ԿՈՍՄԵՏԻԿԱ  Մաշկի 
խնամքի և գեղեցկության 
միջոցների ամբողջու-
թյուն (գեղույք): 

ԿՈՍՄԵՏԻՉԿԱ  Հարդա-
րապանակ: 

ԿՈՍՄԵՏՈԼՈԳ  Կոսմետո-
լոգիայի մասնագետ: 

ԿՈՍՄԵՏՈԼՈԳԻԱ  Գիտութ-
յուն, որն ուսումնասիրում է 
մաշկի խնամքի խնդիր-
ները, միջոցները ևն: 

ԿՈՍՄՈՊՈԼԻՏ  Աշխար-
հաքաղաքացի: 

ԿՈՏԼԵՏ (խոհր.)  Մսով 
ուտեստ (կողիկ): 

ԿՈՐԵԿՏՈՐ 1. Սրբագրիչ: 2. 
Քողարկիչ:  
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ԿՈՐԵԿՑԻԱ 1. Սրբագրում: 
2. Քողարկում: 

ԿՈՐԻՖԵՅ  Գիտության և 
արվեստի նշանավոր գոր-
ծիչ` վարպետ: 

ԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱ (տնտսգ.)  
Մասնատիրություն:  

ԿՈՐՊՈՒՍ 1.  Մասնաշենք: 
2. Հիմնակմախք: 3.  Զո-
րաբանակ: 4. Համացան-
ցային տեքստային շտե-
մարան:  

ԿՈՐՍԵՏ  Սեղմիրան: 
ԿՈՐՏ  Թենիսի հրապա-

րակ, թենիսի հարթակ: 
ԿՈՖՏԱ  Կարճ վերնա-

զգեստ (բաճկոնակ): 
ԿՎԱԼԻՖԻԿԱՑԻԱ  1. Որա-

կավորում: 2. Գնահա-
տում: 

ԿՐԵԱՏԻՎ  Ստեղծարար: 
ԿՐԵԴԻՏ 1.  Արժենիշ: 2․ 

Վարկ, պարտք: 
ԿՐԵԴԻՏՈՐ  Վարկառու, 

պարտատեր: 
ԿՐԵԴՈ  Հավատամք: 
ԿՐԵԿԵՐ (խոհր․)  Հրուշա-

կեղեն` պատրաստված 
ալյուրից և յուղից:  

ԿՐԵՄ 1․ Քաղցր զանգված: 
2.  Քսուք: 

ԿՐԻՄԻՆԱԼԻՍՏ (իրավբ.)  
Քրեագետ: 

ԿՐԻՄԻՆԱԼԻՍՏԻԿԱ (իրավբ.) 
 Քրեագիտություն: 

ԿՐԻՄԻՆՈԼՈԳ  Քրեաբան: 
ԿՐԻՄԻՆՈԼՈԳԻԱ (իրավբ.)  

Քրեաբանություն: 
ԿՐԻՏԵՐԻԱ 1․ Չափանիշ: 

2. Ցուցանիշ: 
ԿՐՈՒՊ (բժշկ.)  Խպիպ: 
ԿՐՈՒՊԱ  Ձավար: 
ԿՈՒԶՈՎ  Թափք: 
ԿՈՒԼԻՍ  Հետնաբեմ: 
ԿՈՒԼԻՍԱՅԻՆ  փխբ՝  

Գաղտնի, թաքնված: 
ԿՈՒԼՄԻՆԱՑԻԱ  Գագաթ-

նակետ: 
ԿՈՒԼՈՆ  Կախազարդ: 
ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ 1. Մշակույթ: 

2. Քաղաքավարություն: 3. 
Մշակաբույս: 

ԿՈՒՐԱՏՈՐ  1. Խնամարկու: 
2. Գործարկու: 3. Կուրս- 
ղեկ: 4. Համակարգող: 

ԿՈՒՐՈՐՏ Առողջարան: 
ԿՈՒՐՍ 1․ Ուսումնառութ-

յան փուլ: 2․ Դասընթաց: 
3․Փոխարժեք: 4․Ուղըն-
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թացք: 5. Բուժընթաց: 6. Քա-
ղաքականություն: 

ԿՈՒՐՍԱՆՏ  Զինվորական 
դպրոցի սան: 

ԿՈՒՐՍՈՐ (հմկրգչ․)  Նշորդ 
(համակարգչային 

էկրանին թրթռացող նշան, 
որը ցույց է տալիս էկրանի 
աշխատող մասը): 

ԿՈՒՐՏԿԱ  Տաք վերնազգես-
տի տեսակ (կիսավերար-
կու): 

 
 

—  Հ  — 
_____________________________________________________
ՀԱԼՅՈՒՑԻՆԱՑԻԱ  Զգայա-

խաբություն, պատրանք: 
ՀԱՄԲՈՒՐԳԵՐ  Մսամթեր-

քով և զանազան բանջա-
րեղենով բրդուճ: 

ՀԱՅՄՈՐԻՏ (բժշկ.)  Քթի 
խոռոչին և վերին քիմքին 
հարակից լորձաթաղան-
թի բորբոքում: 

ՀԱՐՄՈՆԻԱ  Ներդաշնա-
կություն: 

ՀԱՔԵՐ (ինֆորմ.)  Ցանցա-
հեն: 

ՀԱՔԵՐՈՒԹՅՈՒՆ  Ցանցա-
հենություն: 

ՀԵԼԻՈԶ (բժշկ.)  Արևահա-
րություն: 

ՀԵԼԻՈՖԻԿԱՑԻԱ (ֆիզ.)  
Արեգակնային էներգիայի 

օգտագործումը ջերմային 
կայանների միջոցով:  

ՀԵՄԱՏՈՄԱ (բժշկ.)   Արյու-
նակույտ: 

ՀԵՏԹՐԻԿ (մարզ.)  Եռագոլ: 
ՀԻԲՐԻԴ  1. Խառնածին:      

2. Խառնուրդ: 
ՀԻԴՐԱՎԼԻԿ  Ջրի (նաև գո-

լորշու) ուժով աշխատող 
(ջրաբաշխական): 

ՀԻԵՐԱՐԽԻԱ  Աստիճանա-
կարգություն: 

ՀԻԹ  Որևէ ժամանակում 
հանրահայտ դարձած 
ֆիլմ, երգ, հոլովակ: 

ՀԻՊՈԹԵՔ (բանկ.)  Վարկի 
տեսակ:  

ՀԻՊԵՐԻՆՖԼՅԱՑԻԱ (տնստգ.) 
 Գերգնաճ, գերսղաճ: 



99 

ՀԻՊԵՐԼԻՆՔ (հմկրգչ.)  Գեր-
կապ: 

ՀԻՊԵՐՄԱՐԿԵՏ  Խոշոր 
հանրախանութ: 

ՀԻՊԵՐՏՈՆԻԱ (բժշկ.)  Գեր-
ճնշում:  

ՀԻՊՆՈՍ  Ֆիզիկական թույլ,  
միօրինակ գրգռիչների և 
խոսքային ներշնչումների 
ազդեցությամբ թմրած վի-
ճակ, քուն: 

ՀԻՊՈԹԵԶ  Վարկած: 
ՀԻՊՈԹԵՐՄԻԱ (բժշկ.)  Թեր-

ջերմություն: 
ՀԻՊՈՏՈՆԻԱ (բժշկ.)  Թեր-

ճնշում: 
ՀԻՊՈՖԻԶ (բժշկ.)  Մակու-

ղեղ: 
ՀԻՊՈՔՍԻԱ (բժշկ.)  Թըթ-

վածնային քաղց: 
ՀԻՍՏԵՐԻԱ (բժշկ.)  Ջղագա-

րություն (նյարդահոգեկան 
ֆունկցիոնալ հիվանդութ-
յուն` ուղեկցված ճիչերով, 
ցնցումներով ևն): 

ՀԻՍՏԵՐԻԿ  1. Ջղագար, 
նյարդային: 2. փխբ.` Լա-
չառ, ճղճղան, աղմկարար: 

ՀՈԲԲԻ  Նախասիրություն, 
զբաղմունք: 

ՀՈԹԴՈԳ  Նրբերշիկով հաց: 
ՀՈԼԴԻՆԳ (տնտսգ.)  Տի- 

րապետող գլխամասային 
ընկերություն:  

ՀՈԼՈԳՐԱՖԻԱ  Առարկայի 
ծավալային պատկեր 
ստանալու մեթոդ: 

ՀՈՆՈՐԱՐ  Աշխատագին, 
պատվագին, պատվա-
վճար, գրավարձ: 

ՀՈՐՈՍԿՈՊ 1. Բախտա- 
ցույց: 2. Աստղագուշա-
կության մեջ մոլորակների,  
լուսատուների և այլ երկ- 
նային մարմինների դիր-
քերի արտապատկերու-
մը խավարածիրի վրա ժա-
մանակի տվյալ պահի և 
աշխարհագրական տվյալ 
վայրի նկատմամբ:  

ՀՈՒՄԱՆԻԶՄ  Մարդասի-
րություն: 

ՀՈՒՄԱՆԻՍՏ  Մարդասեր: 
ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ1.  Մարդասի-

րական: 2.  Հասարակա-
գիտական (մասնագիտա-
կան ուղղվածություն): 

 
 



100 

—  Մ  — 
____________________________________________________
ՄԱԳԻՍՏՐԱԼ 1. Մայրուղի, 2.  

Հաղորդագիծ: 
ՄԱԳՆԻՏՈՖՈՆ  Ձայնագրիչ: 
ՄԱԵՍՏՐՈ  Վարպետ: 
ՄԱԺՈՐԻՏԱՐ (քղքգ.)  Մեծա-

մասնական:  
ՄԱԿԵՏ (ճարտգ.)  Մանրա-

կերտ, նախանմուշ: 
ՄԱԿԻՅԱԺ  Դիմահարդա-

րում: 
ՄԱԿՈՒԼԱՏՈՒՐԱ  Թղթա-

թափոն: 
ՄԱՄՈԳՐԱՖԻԱ (բժշկ.)  

Ռենտգենյան հետազո-
տության մեթոդ: 

ՄԱՅՈՆԵԶ (խոհր.)  Զանա-
զան համեմունքներից 
պատրաստվող սոուս 
(Իսպանիայի Մահոն քա-
ղաքի անունից): 

ՄԱՆԴԱՏ (քղքգ., իրավբ.)  
Հանձնագիր, հանձնարա-
րագիր, հանձնարարու-
թյուն:  

ՄԱՆԵԺ 1.  Կրկեսի հրա-
պարակ: 2. Ձիամարզա-
րան: 3. Սահմանափակ 

տարածքով մանկական 
ցանցապատ խաղարան:  

ՄԱՆԵԿԵՆ  Մարդու կազմ-
վածքով տիկնիկ հագուստ 
ցուցադրելու համար (ցու-
ցատիկնիկ, հանդերձա-
ցույց): 

ՄԱՆԵՎՐ (ՄԱՆՅՈՎՐ)  1. 
Գործելակերպի հնարք` ե-
ղանակ: 2. Զորավարժու-
թյուն: 3. Զորաշարժ: 4. 
Որևէ փոխադրամիջոցի 
ուղղության փոփոխություն: 

ՄԱՆԻԵՐԱ 1. Շարժուձև, 
վարվելակերպ: 2. Ոճ, 
եղանակ: 

ՄԱՆԺԵՏ  Թեզանիք, թև-
քածալ: 

ՄԱՆԻԱ  Մոլուցք, մտագա-
րություն: 

ՄԱՆԻԿՅՈՒՐ1.  Մատնա-
հարդարում: 2.  Եղուն-
գի լաք: 

ՄԱՆԻՊՈՒԼՅԱՑԻԱ 1.  Մեքե-
նայություն: 2. (բանկ.)  Նեն-
գափոխում, կեղծում:  

ՄԱՆԻՖԵՍՏ (քղքգ.)  Հռչա-
կագիր, հրովարտակ: 
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ՄԱՆՆԻ  Սպիտակաձավար: 
ՄԱՍՄԵԴԻԱ  Զանգվա-

ծային լրատվամիջոց: 
ՄԱՍՏԻՏ / ՄԱՍՏՈՊԱԹԻԱ  

(բժշկ.)  Ստինքաբորբ, 
կրծքագեղձաբորբ: 

ՄԱՐԱԶՄ  Զառամախտ, 
հյուծանք: 

ՄԱՐԻՆԱԴ  Քացխու: 
ՄԱՐԻՈՆԵՏ 1. Խամաճիկ: 

2. փխբ.` Կամակատար: 
ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ  Շուկայագի-

տություն, շուկայավարու-
թյուն: 

ՄԱՐԿԵՐ  Նշիչ: 
ՄԱՐՄԵԼԱԴ  Քաղցրավե-

նիքի տեսակ: 
ՄԱՐՇՐՈՒՏ  Երթուղի: 
ՄԱՔՍԻ  Կնոջ երկարափեշ 

զգեստ, շրջազգեստ: 
ՄԱՔՍԻՄԱԼ  Առավելա-

գույն: 
ՄԱՔՍԻՄԱԼԻԶՄ  Ձգտում 

առավելագույնին (առա-
վելապաշտություն): 

ՄԱՔՍԻՄԱԼԻՍՏ  Մաքսի-
մալիզմի հետևորդ (առա-
վելապաշտ): 

ՄԱՖԻԱ  Հանցախումբ: 

ՄԵԴԱԼ 1. Շքանշան: 2. 
Շքադրամ: 3.  Մարզական 
պարգև:   

ՄԵԴԻԱ  Լրատվամիջոց, 
լրասփյուռ: 

ՄԵԴԻՏԱՑԻԱ  Հինդուիզմում 
մտակենտրոնացում, մտա-
սևեռում հոգևոր վերելքի, 
ներշնչանքի հասնելու հա-
մար (մտասուզում): 

ՄԵԼԻՐՈՎԿԱ  Շերտաներ-
կում: 

ՄԵԼՈՄԱՆ  Երաժշտասեր: 
ՄԵԽԱՆԻԿ 1. (գիտ.) Մե-

խանիկոս` մեխանիկայի 
մասնագետ (մեքենագետ): 
2. (արհստ.)  Մեքենայի 
շարժիչ սարքերի մասնա-
գետ:   

ՄԵԽԱՆԻԿԱ  Գիտություն, 
որն ուսումնասիրում է 
տարածության մեջ շարժ-
ման օրենքները (մեքենա-
գիտություն): 

ՄԵՄՈՐԱՆԴՈՒՄ (քղքգ., 
իրավբ.)  Հուշագիր, հու-
շաթուղթ: 

ՄԵՄՈՐԻԱԼ 1. Հուշատետր: 
2. Հուշամատյան: 3. Հու-



102 

շարձանախումբ: 4. Հուշա-
մրցում: 

ՄԵՄՈՒԱՐ 1. Հուշ: 2. Հու-
շագրություն: 

ՄԵՄՈՒԱՐԻՍՏ  Հուշագիր: 
ՄԵՅՔԱՓ  Դիմահարդարում, 

շպարում: 
ՄԵՆԵՋԵՐ  Կառավարիչ: 
ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ Կառավարում: 
ՄԵՆՅՈՒ 1.  Ճաշացանկ, 

ճաշացուցակ: 2. (տեխ.)  
Տեխնիկական սարքա-
վորումների գործառույթ-
ների կարգավորման 
ցանկ/փաթեթ: 

ՄԵՍԻՋ  1. Հաղորդագրու-
թյուն, ուղերձ: 2. փխբ.` Քա-
ղաքական (նաև` ընդ-
հանրապես գաղափարա-
կան) ելույթ / կարգախոս:  

ՄԵՍԻՆՋԵՐ   Հաղորդակ: 
ՄԵՏԱԼՈՒՐԳ  Մետաղա-

գործ: 
ՄԵՏԱԼՈՒՐԳԻԱ  Մետաղա-

գործություն: 
ՄԵՏԱՄՈՐՖՈԶ Կերպարա-

նափոխություն, վերափո-
խություն, փոխակերպում: 

ՄԵՏԵՈՐ(Ա)  Ասուպ: 
ՄԵՏԼԱԽ  Հախճասալ: 

ՄԵՐԿԱՆՏԻԼ Շահամոլա-
կան, շահախնդրական: 

ՄԻԳՐԱՑԻԱ  Գաղթ: 
ՄԻԴԻ  1. Հագուստի միջին 

երկարություն: 2.  Կա-
նանց` միջին երկարության 
հասնող զգեստ:  

ՄԻԶԱՆՏՐՈՊ  Մարդատյաց: 
ՄԻԼԻՏԱՐԻԶԱՑԻԱ  Ռազ-

մականացում:  
ՄԻԿՐՈԲ  Մանրէ: 
ՄԻԿՐՈՖԼՈՐԱ  Մարդու, 

կենդանիների և բույսերի 
օրգանիզմում գտնվող 
միկրոօրգանիզմների ամ-
բողջություն: 

ՄԻԿՐՈՖՈՆ  Խոսափող: 
ՄԻՄԻԿԱ  Դիմախաղ: 
ՄԻՆԵՐՈԼՈԳ  Հանքագետ: 
ՄԻՆԵՐԱԼՈԳԻԱ  Հանքա-

գիտություն: 
ՄԻՆԻԱՏՅՈՒՐԱ  Մանրա-

նկար: 
ՄԻՆԻՄԱԼ  Նվազագույն, 

առնվազն: 
ՄԻՈԿԱՐԴ (բժշկ.)  Սրտա-

մկան: 
ՄԻՈԿԱՐԴԻՏ (բժշկ.)  Սըր-

տամկանի բորբոքում: 
ՄԻՍԻԱ  Առաքելություն: 
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ՄԻՍՏԻԿ  1. Միստիկայի հե-
տևորդ: 2. Խորհրդազգա-
յական, վերերկրային: 

ՄԻՍՏԻԿԱ  Խորհրդազգա-
ցություն:   

ՄԻՍՏԻՑԻԶՄ  Կրոնափիլիսո-
փայական ուսմունք, ըստ 
որի` մարդ խորհրդա-
պաշտորեն կարողանում է 
կապ հաստատել գերբնա-
կան ուժերի հետ: 

ՄԻՔՍ  Խառնուրդ: 
ՄԻՔՍԵԼ  Խառնել, միա-

խառնել: 
ՄԻՔՍԵՐ  Հարիչ: 
ՄԻՖ  Առասպել, զրույց, ան-

հավատալի, մտացածին 
բան: 

ՄԻՖՈԼՈԳԻԱ  Առասպելա-
բանություն: 

ՄՅՈՒԶԻՔՀՈԼ 1. Համերգա-
սրահ: 2. Երաժշտական 
ակումբ: 

ՄՆԵՄՈՆԻԿԱ  Հուշագի-
տություն: 

ՄՈԲԻԼԻԶԱՑԻԱ  1. Համա-
խմբում: 2. Ներքին ուժերի 
համախմբում, լարում: 3. 
Ռազմականացում: 4. Զո-
րահավաք: 

ՄՈԴԱ  Նորաձևություն: 
ՄՈԴԱՅԻԿ  Նորաձև: 
ՄՈԴԵԼ 1.  Տիպար, նմուշ, 

նախանմուշ, նախօրի-
նակ: 2. Կաղապար: 3.  
Նորաձև հագուստ/դիմա-
հարդարում ևն ցուցադ-
րող անձ: 

ՄՈԴԵԼՅՈՐ  Ձևարար, ո-
ճաբան: 

ՄՈԴԵՌՆ  Արդիական, ժա-
մանակակից: 

ՄՈԴԵՌՆԻԶԱՑԻԱ  Արդիա-
կանացում: 

ՄՈԴԵՌՆԻԶՄ (արվ.)  Գրա-
կանության և արվեստի մեջ 
նորագույն հոսանքների 
ընդհանուր անվանում:  

ՄՈԴԻՖԻԿԱՑԻԱ (գիտ.)  
Ձևափոխություն, կերպա-
փոխություն: 

ՄՈԴՈՒԼ  1. (ֆիզ.)  Գործա-
կից: 2. (մաթ.) Բացարձակ 
մեծություն: 

ՄՈԶԱԻԿ(Ա)  Խճանկար 
(խճանկարչություն):  

ՄՈԹԵԼ  Ճանապարհային 
հյուրանոց, իջևանատուն: 

ՄՈԼ  Հանրախանութ: 
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ՄՈՆԱՐԽԻԱ  Միապետու-
թյուն: 

ՄՈՆԻՏՈՐ  Համակարգչա-
յին էկրան (ցուցարկիչ): 

ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳ  Մշտադի-
տարկում: 

ՄՈՆՈԹԵԻԶՄ (կրոն.)   Մի-
աստվածություն: 

ՄՈՆՈՊՈԼԻԱ (տնտսգ.)  
Մենաշնորհ: 

ՄՈՆՈՊՈԼԻՍՏ  Մենաշնոր-
հյալ, մենատեր: 

ՄՈՆՈՒՄԵՆՏԱԼ 1. Կոթո-
ղային: 2. Ծանրակշիռ, 
հիմնավոր: 

ՄՈՆՏԱԺ  Կցորդում, եզրա-
կցում, կառուցակազմում: 

ՄՈՆՏՅՈՐ 1. Մեքենագործ: 
2. Էլեկտրիկ: 

ՄՈՏԻՎ  Շարժառիթ, դըր-
դապատճառ: 

ՄՈՏԻՎԱՑԻԱ  Շարժառիթ, 
պատճառաբանություն: 

ՄՈՏՈՐ  Շարժիչ: 
ՄՈՏՈՐԻՍՏ (արհստ.)  Շար- 

ժիչագործ: 
ՄՈՓԵԴ   Փոքր մոտոցիկլետ: 
ՄՈՒԼՏԻՄԵԴԻԱ  Տպագիր, 

էլեկտրոնային, հեռուստա- 
և ռադիոլրատվամիջոցների 
խոշոր միավորում: 

ՄՈՒԼՏԻՊԼԻԿԱՏՈՐ  1. Բազ-
մարկիչ: 2. (ֆիզ.)  Նկարնե-
րի բազմապատկիչ սարք: 

ՄՈՒԼՏԻՊԼԻԿԱՑԻԱ (կինո)    
Առարկաների` իրար հա-
ջորդող շարժումների նկա-
րահանում: 

ՄՈՒՍ (խոհր.)  Քաղցր 
ուտեստի տեսակ: 

ՄՈՒՏԱՑԻԱ  Շեղաճ: 

 

—  Ն  — 
__________________________________________________ 
ՆԱԲՐՈՍՈԿ  Ճեպանկար: 
ՆԱԴԶՈՐ  Վերահսկում, 

տեսչություն: 
ՆԱՎԻԳԱՏՈՐ  Ճանապար-

հացույց, կողմնորոշիչ 
սարք: 

ՆԱՏՅՈՒՐՄՈՐՏ (արվ.)  
Կերպարվեստի ժանր: 

ՆԱՏՈՒՐԱԼ  Բնական: 
ՆԱՏՈՒՐԱԼԻԶՄ  Բն(ու-

թեն)ապաշտություն: 
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ՆԱՏՈՒՐԱԼԻՍՏ  Բն(ու-
թեն)ապաշտ: 

ՆԱՐԿՈԶ (բժշկ.)  Անզգա-
յացում: 

ՆԱՐԿՈԼՈԳԻԱ  Թմրաբու-
ժություն: 

ՆԱՐԿՈՄԱՆ  Թմրամոլ: 
ՆԱՐԿՈՏԻԿ  Թմրանյութ, 

թմրադեղ:  
ՆԱՐՑԻՍԻԶՄ  Ինքնասիրա-

հարվածություն: 
ՆԱՑԻՈՆԱԼԻԶՄ  Ազգայնա-

կանություն: 
ՆԱՑԻՈՆԱԼԻՍՏ  Ազգայնա-

կան: 
ՆԵՅՏՐԱԼ  Չեզոք: 
ՆԵՅՐՈԽԻՐՈՒՐԳ (բժշկ.)  

Նյարդավիրաբույժ: 
ՆԵՅՐՈԽԻՐՈՒՐԳԻԱ (բժշկ.)   

Նյարդավիրաբուժություն: 
ՆԵՅՐՈՆ (բժշկ.)  Նյարդա-

բջիջ: 
ՆԵՎՐԻՏ (բժշկ.)  Նյարդա-

բորբ: 
ՆԵՎՐՈԶ  Նյարդային-հո-

գեկան հիվանդություն  
(ջղախտ, նյարդախտ): 

ՆԵՎՐՈԼՈԳԻԱ (բժշկ.)  
Նյարդաբանություն: 

ՆԵՎՐՈՊԱԹՈԼՈԳ (բժշկ.)  
Նյարդաբան: 

ՆԵՏՏՈ ՔԱՇ  Զտաքաշ: 
ՆԵՖՐԻՏ (բժշկ.)   Երիկա-

մաբորբ: 
ՆԻԿՈՏԻՆ  Ծխախոտի մեջ 

պարունակվող թմրաբեր 
թունավոր նյութ (ֆրանս. 
դիվանագետ Ժ. Նիկոյի 
անունով): 

ՆԻՀԻԼԻԶՄ (փիլ.)  Ամեն ինչի 
բացարձակ ժխտում, ժըխ-
տողականություն (ժխտա-
մոլություն, ոչնչապաշտու-
թյուն): 

ՆԻՀԻԼԻՍՏ  Նիհիլիզմի հե-
տևորդ (ժխտամոլ, ոչնչա-
պաշտ): 

ՆԻՇԱ  Խորշ, որմնախորշ: 
ՆԻՐՎԱՆԱ (կրոն.)  Ըստ 

բուդդայականության` 
մարդու հոգևոր զարգաց-
ման բարձրագույն վիճակ: 

ՆՈԿԱՈՒՏ / ՆՈԿԴԱՈՒՆ 
(մարզ.)  Բռնցքամարտի 
մեջ հարվածից առաջացած 
անկառավարելի վիճակ: 

ՆՈԿՏՅՈՒՐՆ (երժշտ.)  Երա-
ժըշտական փոքրածավալ 
ստեղծագործություն: 
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ՆՈՄԻՆԱՑԻԱ  Անվանա-
կարգ: 

ՆՈՆՍԵՆՍ  Անհեթեթու-
թյուն, անիմաստություն: 

ՆՈՈՒԹԲՈՒՔ  Դյուրակիր 
համակարգիչ: 

ՆՈՍՏԱԼԳԻԱ  Կարոտախտ, 
հայրենաբաղձություն: 

ՆՈՎԱՑԻԱ  Նորարարու-
թյուն: 

ՆՈՏԱ1 (դվնգ.)  Հայտագիր: 
ՆՈՏԱ2 (երժշտ.)  Ձայնանիշ: 
ՆՈՏԱՐ (իրավբ.)  Նոտա-

րական գործառություն 
ներ վարող պաշտոնյա: 
ՆՈՐԿԱ  Ջրաքիս: 

ՆՈՐՄ 1. Կանոն, կանոնա-
կարգ: 2. (տնտսգ.)  Չափա-
քանակ: 

ՆՈՐՄԱԼ 1. Կանոնավոր: 2.  
Բնական, օրինաչափ: 3. 
Կարգին, բանական, խե-
լամիտ: 4. Առողջ: 

ՆՈՐՄԱՎՈՐԵԼ  1. Կանո-
նարկել: 2. Կանոնակար-
գել: 3. Չափորոշել: 

ՆՈՐՄԱՏԻՎ 1. Չափորոշիչ: 
2. Չափանշային: 

ՆՈՒՄԻԶՄԱՏԻԿԱ (տնտսգ., 
հնագ.)  Դրամագիտու-
թյուն:

 
—  Շ  — 

____________________________________________________ 
ՇԱԲԼՈՆ  1. Ձևանմուշ: 2. 

Տարածված կարգ: 
ՇԱՄՊՈՒՆ  Մազերը լվանա-

լու հեղուկ օճառ (օճառա-
հեղուկ): 

ՇԱՅԲԱ (մարզ., տեխ.)  Տա-
փօղակ: 

ՇԱՆՍ  Հնարավորություն: 
ՇԱՆՏԱԺ  Որևէ մեկի մասին 

վարկաբեկիչ տվյալներ 

հրապարակելու, բացահայ-
տելու սպառնալիք (նենգա-
սպառնալիք): 

ՇԱՊԻՏՈ  Շրջիկ կրկեսի 
համար նախատեսված 
վրանային շինություն: 

ՇԱՌԼԱՏԱՆ  Խաբեբա: 
ՇԱՐՄ  Հմայք: 
ՇԱՐՖ  Վզարկու, փողպատ: 
ՇԱՖՐԱՆ (բսբ.)  Քրքում: 



107 

ՇԵԶԼՈՆԳ  Պառկելաթոռ: 
ՇԵՅՓԻՆԳ  Մարմնամար-

զական հատուկ վարժու-
թյուններ` մարմնին բա-
րեձև տեսք հաղորդելու 
համար: 

ՇԻԶՈՖՐԵՆԻԱ (բժշկ.)   Մտա-
գարություն, խելագարութ-
յուն: 

ՇԻՆՅՈՆ  Կեղծամ: 
ՇԻՊՈՎԿԻ  Սեպակոշիկ: 
ՇԼԱԳԲԱՈՒՄ  Ուղեփա-

կոց, ուղարգել, անցարգել, 
արգելաձող: 

ՇԼԱՆԳ  Փողրակ, կաշե-
փող, ռետինե խողովակ:  

ՇԼԻՖՈՎԿԱ  Հղկում, հար-
թեցում: 

ՇՆՈՒՐ 1. Քուղ, լար: 2. 
Կոշկաթել: 

ՇՈԿ  Մարդու կյանքին 
սպառնացող վիճակ, որ ծա-
գում է օրգանիզմում 
ընթացող տարբեր ռեակ-
ցիաներից (այրում, վիրա-
հատություն ևն) (ցնցում, 
ցնցանք): 

ՇՈԿԱԹԵՐԱՊԻԱ  Բուժում 
շոկի միջոցով (ցնցաբու-
ժություն): 

ՇՈՐՏ  Կիսատաբատ:  
ՇՈՈՒ ԲԻԶՆԵՍ  Առևտրա-

յին գործունեություն ժա-
մանցի կազմակերպման 
ոլորտներում: 

ՇՈՈՒՄԵՆ  Հանդիսավար: 
ՇՈՎԻՆԻԶՄ  Ազգայնամո- 

լություն (ֆրանսիացի 
զինվորական Ն. Շովենի 
անունով): 

ՇՈՎԻՆԻՍՏ  Ազգայնամոլ: 
ՇՈՓԻՆԳ   Գնում, առևտուր: 
ՇՊԱԳԱՏ (մարզ.)  Լարան, 

առասանակ, առատուկ: 
ՇՊՈՆ  Տաշեղ: 
ՇՊՐՈՏ  Մանրաձուկ, նաև 

նույն ձկան պահածո: 
ՇՎԵԼԵՐ (տեխ.)  Պողպատ-

յա հեծան:  
ՇՏԱԲ  1. Զորքերի կամ  

կուսակցության ղեկա- 
վարման կենտրոն (կենտ-
րոնակայան): 2.  Դրա 
գտնվելու վայրը: 3. Այդ 
ռազմական կամ քա-
ղաքական մարմնի անձ-
նակազմը (սպայակույտ): 

ՇՏԱՄՊ 1. Դրոշմակնիք: 2.  
Կաղապար-արտահայ-
տություն: 
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ՇՏՈՊԿԱ (արհստ.)  Լցա-
կար: 

ՇՏՐԻԽ  1. Ջնջիչ, շտկիչ:  
 

2. (արվ.)  (Նկարա)գիծ: 
ՇՐԻՖՏ  Տառատեսակ, 

տառանմուշ: 
 

 
 

—  Չ  — 
___________________________________________________
ՉԱԹ  Զրուցարան (առ-

ցանց): 
ՉԱԹ ԱՆԵԼ  Զրուցել (առ-

ցանց): 
ՉԱՐԹԵՐ  Վարձերթ (պայ-

մանագիր փոխադրամիջո-
ցի տիրոջ և վարձակալի 
միջև, որի համաձայն  ̀վար-
ձակալը փոխադրումներ է 
իրականացնում որոշակի 
ժամկետով և որոշակի 
ուղղությամբ):  

ՉԵԿ  Կտրոն, վճարագիր: 
ՉԻԶԲՈՒՐԳԵՐ  Պանրա-

բրդուճ: 

ՉԻՆՈՎՆԻԿ 1.  Պաշտոնյա, 
աստիճանավոր: 2. փխբ.` 
 Ձևական բծախնդրութ-
յամբ` առանց իր գործի 
էության մեջ թափանցելու 
պաշտոնյա: 

ՉԻՊ (տեխ.)  Էլեկտրոնի-
կայում կիրառվող միկրո-
սխեմա: 

ՉԻՊՍ  Բարակ շերտով կար-
տոֆիլ` պատրաստված 
զանազան համեմունքնե-
րով:  

ՉՈՒԼԱՆ  Խորդանոց:

  
 

—  Պ  — 
_____________________________________________________ 
ՊԱԹԵՏԻԿ 1. Վերամբարձ, 

բարձրագոչ, խանդավառ: 
2. փխբ.` Սրտառուչ, հու-
զառատ: 
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ՊԱԹՈԼՈԳԻԱ (բժշկ.)  1. 
Ախտաբանություն: 2. 
Հիվանդություն:  

ՊԱԼԵՈԳՐԱՖ  Հնագիր, 
հնագրագետ: 

ՊԱԼԵՈԳՐԱՖԻԱ  Հնագրա-
գիտություն: 

ՊԱԽԻԴԵՐՄԻԱ (բժշկ.)  
Կարծրամաշկություն: 

ՊԱԿՏ (դվնգ.)  Դաշնագիր: 
ՊԱՆԱՐՄԵՆԻԶՄ  Համա-

հայկականություն: 
ՊԱՆԹԵԻԶՄ  Համաստվա-

ծություն:  
ՊԱՆԹԵԻՍՏ  Համաստվա-

ծապաշտ: 
ՊԱՆՈՐԱՄԱ  Համապատ-

կեր, համայնապատկեր: 
ՊԱՆՍԻՈՆԱՏ  Հանգստա-

տուն, հյուրատուն: 
ՊԱՆՏՈՄԻՄ(Ա) 1. Մնջա-

խաղ: 2. Մնջախաղաց: 
ՊԱՈՒԶԱ  Դադար: 
ՊԱՊԱՐԱՑԻ  Ֆոտոթղթա-

կից, որը ձգտում է ներթա-
փանցել հայտնի մարդ-
կանց անձնական կյանքի 
մեջ` սենսացիոն լուսա-
նկարներ անելու համար 

(իտալ. ֆոտոթղթակից 
Պապարացոյի անունից): 

ՊԱՍԱԺ  Վաճառաշարք: 
ՊԱՏԵՆՏ  Արտոնագիր: 
ՊԱՐԱԳՐԱՖ 1.  Պարբերույթ: 

2.  Պարբերանշան (§): 
ՊԱՐԱԴԻԳՄԱ  Հարացույց: 
ՊԱՐԱԴՈՔՍ  Մտահանգում 

կամ գիտափորձ, որը ձևա-
վորում է ճիշտ համարվող 
նախադրյալներին հակա-
սող եզրակացություն: 

ՊԱՐԱՄԵՏՐ  1. (մաթ.)  Մե-
ծություն, որի արժեքները 
թույլ են տալիս որևէ բազ-
մության տարրերը զանա-
զանել մեկը մյուսից: 2. 
(տեխ.)  Մեծություն, որը 
բնութագրում է երևույթի, 
համակարգի, տեխնիկա-
կան սարքի որևէ հատկու-
թյունը: 

ՊԱՐԱՆՈՅԱ (բժշկ.)  Խելա-
ցնորություն: 

ՊԱՐԱՇՅՈՒՏ  Անկարգել: 
ՊԱՐԱՇՅՈՒՏԻՍՏ  Անկար-

գելորդ, անկարգելավոր: 
ՊԱՐԻՏԵՏ (իրավբ.)  Իրա-

վահավասարություն:  
ՊԱՐԿԵՏ  Մանրահատակ: 
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ՊԱՐԿՈՒՐ  (մարզ.)  Մարզա-
ձև, որի հաղթահարման օբ-
յեկտ են տանիքները, պա-
տերը, պարիսպները ևն: 

ՊԱՐՈԴՈՆՏԻՏ (բժշկ.)  Հար-
ատամնային հյուսվածքի 
ախտահարում (հարա-
տամնաբորբ): 

ՊԱՐՈԴՈՆՏՈԶ (բժշկ.)  Լնդի 
հիվանդություն (լնդաբորբ): 

ՊԱՐՈԴԻԱ  Նմանակում, 
ծաղրանմանում: 

ՊԱՐՈԼ  Գաղտնաբառ, 
նշանաբառ, անցաբառ: 

ՊԱՐՏԻԱ 1. (մարզ.) Մրցա-
խաղ: 2. (արվ.) Դերերգ: 3. 
(քղքգ.)  Կուսակցություն: 
4. (առևտ.) Խմբաքանակ: 

ՊԱՐՏԻՏՈՒՐԱ  Նոտաշար, 
նոտայագիրք, ձայնալիր: 

ՊԱՐՖՅՈՒՄԵՐԻԱ  Հոտա-
վետ և կոսմետիկ միջոց-
ներ: 

ՊԱՑԻԵՆՏ 1. Այցելու: 2. Հա-
ճախորդ, բուժվող հիվանդ: 

ՊԱՑԻՖԻԶՄ (քղքգ.)  Խաղա-
ղասիրություն: 

ՊԱՑԻՖԻԿԱՑԻԱ (քղքգ.)  
Խաղաղեցում, հնազան-

դեցում, զսպում (պատժիչ 
միջոցներով): 

ՊԵԴԱՆՏ  Բծախնդիր, ման-
րախույզ, մանրախնդիր: 

ՊԵԴԻԱՏՈՐ  Մանկաբույժ: 
ՊԵԴԻԿՅՈՒՐ  Ոտքերի 

եղունգների հարդարում: 
ՊԵԴՈՖԻԼ  Մանկապիղծ: 
ՊԵԴՈՖԻԼԻԱ  Մանկա-

պղծություն: 
ՊԵԼՄԵՆԻ (խոհր.)  Խմորով 

և մսով ուտեստ: 
ՊԵՆԱԼ  (մարզ.)  Տուգա-

նային հարված / տասն-
մեկմետրանոց: 

ՊԵՆՈԼՈԳԻԱ (իրավբ.)  
Պատժագիտություն: 

ՊԵՌԼԱՄՈՒՏՐ (տեխ.)  
Սադափագույն, սադա-
փաներկ: 

ՊԵՐԻԿԱՐԴԻՏ (բժշկ.)  Սըր-
տապարկի բորբոքում: 

ՊԵՐԻՈԴՈՆՏԻՏ (բժշկ.)  Ա-
տամների հիվանդություն 
(շուրջատամնաբորբ):  

ՊԵՐԼՅՈՒՍՏՐԱՑԻԱ (իրավբ.) 
 Գաղտնընթերցում (պե-
տական մարմինների 
կողմից): 
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ՊԵՐՖՈՐԱՏՈՐ  1. Հորատիչ, 
ծակիչ: 

ՊԵՐՖՈՐԱՑԻԱ 1. (երկրբ.) Հո-
րատում: 2. (բժշկ.) Խոռոչ: 3. 
Ծակում: 

ՊԻԴԻԷՖ/ՊԵԴԵԷՖ (PDF) 
ԴԱՐՁՆԵԼ  Հպահանել: 

ՊԻԼԻՆԳ  Դեմքի խնամքի 
եղանակ: 

ՊԻԼՈՏԱՅԻՆ  1. Թռիչքային, 
կայծակնային: 2. Փորձ-
նական: 

ՊԻՈՆ (բսբ.)  Քաջվարդ: 
ՊԻՊԵՏԿԱ  Կաթոցիկ: 
ՊԻՑՑԱ  (խոհր.)   Շրջանա-

ձև հաց՝ ծածկված լոլիկի 
սոուսով, պանրով  և այլ բա-
ղադրիչներով: 

ՊԼԱԳԻԱՏ  Գրագողություն: 
ՊԼԱԿԱՏ  Ցուցապաստառ, 

ազդագիր: 
ՊԼԱՆՇԵՏ (տեխ.)  Սենսո-

րային համակարգչի տե-
սակ: 

ՊԼԱՆՏԱՑԻԱ  Ցանքատա-
րածություն: 

ՊԼԱՍՏԻԿ 1. Դյուրաթեք, 
ճկուն: 2. Նրբագեղ, սա-
հուն: 

ՊԼԱՍՏԻԿ ՔԱՐՏ (բանկ.)   
Բանկային քարտ տարա-
բնույթ անկանխիկ փոխան-
ցումների համար: 

ՊԼԱՏԱ (էլ.)  Էլեկտրամե-
կուսիչ հարթաթիթեղ:  

ՊԼԱՑՔԱՐՏ  1. Երկաթուղա-
յին տոմս: 2. Տեղ վագոնում: 

ՊԼԵՆԱՐ  Լիագումար: 
ՊԼԻՍ  Մանրածալք: 
ՊԼՈՄԲ  1. (բժշկ. )  Ատամ-

նախոռոչները լցնող նյութ 
(ատամնալիցք): 2.  Կա-
պարակնիք: 

ՊԼՈՒՏՈԿՐԱՏԻԱ (քղքգ.)  
Պետության քաղաքական 
կառուցվածք, որի դեպքում 
պետությունը կառավա-
րում են մեծ հարստություն 
ունեցող անձինք (դրամա-
պետություն): 

ՊՆԵՎՄՈՆԻԱ (բժշկ.)  Թո-
քաբորբ: 

ՊՈԴԻՈՒՄ  Բեմահարթակ: 
ՊՈԼԻԳԻՆԻԱ  Բազմակնութ-

յուն: 
ՊՈԼԻԳԼՈՏ   Բազմալեզվա-

գետ: 
ՊՈԼԻԳՈՆ 1. Զինափորձա-

րան: 2. Հրաձգարան: 
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ՊՈԼԻԳՐԱՖԻԱ  Տեխնիկայի 
ճյուղ, որն ընդգրկում է 
տպագիր արտադրության 
և տպագրական գործի բո-
լոր ոլորտները: 

ՊՈԼԻԿԼԻՆԻԿԱ  Համաբու-
ժարան: 

ՊՈԼԻՖՈՆԻԱ (երժշտ.) 1. 
Բազմաձայնություն: 2. 
Բազմաձայն ստեղծագոր-
ծություն: 

ՊՈՆՉԻԿ  Փքաբլիթ: 
ՊՈՊՈՒԼԻԶՄ  Ամբոխահա-

ճություն:  
ՊՈՊՈՒԼՅԱՑԻԱ  (կենսբ.)  Եր-

կար ժամանակ որոշակի 
տարածություն  զբաղեցնող 
և ինքնավերարտադրվող 
միևնույն տեսակի առանձ-
նյակների ամբողջություն 
(բնակախումբ): 

ՊՈՊՈՒՐԻ  Երաժշտական  
ստեղծագործությունների 
հատվածներից կազմված 
շարան: 

ՊՈՍՏՈՒԼԱՏ  Կանխադրույթ: 
ՊՈՍՏՍԿՐԻՊՏՈՒՄ  Հետ-

գրություն: 

ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ 1. (ֆիզ.)  Պո-
տենցիալ էներգիա: 2.  
Ներուժ: 

ՊՈՐՏՖԵԼ  1. Թղթապա-
նակ: 2. Թղթապայուսակ: 
3. Պաշտոն (նախարարի): 

ՊՐԱԳՄԱՏԻԶՄ 1. (փիլ.)   
Գործապաշտություն (փիլի-
սոփայական հոսանք, որը 
ճիշտ է համարում գործնա-
կանում արդյունավետ ա-
մեն ինչ): 2. (լզվբ.)  Գործա-
բանություն: 

ՊՐԱԳՄԱՏԻԿ  1. Գործա-
պաշտ: 2. Գործապաշտա-
կան: 3. Գործաբանական: 

ՊՐԱԿՏԻԿ  Գործնական: 
ՊՐԱԿՏԻԿԱ  Տեսական գիտե-

լիքների գործնական կիրա-
ռում: 

ՊՐԱԿՏԻԿԱՆՏ  Գործնական 
աշխատանք իրականաց-
նող  ̀պրակտիկայի մեջ 
գտնվող անձ: 

ՊՐԱԿՏԻԿՈՒՄ  Գործնա-
կան դասընթաց: 

ՊՐԵԶԵՆՏԱՑԻԱ  1. Շնոր-
հանդես: 2. Ցուցադրու-
թյուն:  

ՊՐԵՄԻԱ  Պարգևավճար: 
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ՊՐԵՊԱՐԱՏ  Պատրաստուկ: 
ՊՐԵՍ  Մամլիչ: 
ՊՐԵՍԻՆԳ 1. (մարզ.)  Մար-

զաձևերում ակտիվ պաշտ-
պանության ձևերից մեկը: 2. 
Մամլիչ: 

ՊՐԵՏԵՆԶԻԱ  1. Գրավոր բո-
ղոք, հայց: 2. Նկրտում, 
հավակնություն: 

ՊՐԵՖԵՐԵՆՑԻԱ (դվնգ., 
տնտսգ.)   Առավելություն, 
նախապատվություն: 

ՊՐԻԶՄԱ  Հատվածակողմ: 
ՊՐԻՄԻՏԻՎ  Պարզունակ: 
ՊՐԻՆՏԵՐ  Տպիչ: 
ՊՐԻՎԱՏԻԶԱՑԻԱ (իրավբ., 

տնտսգ.)  Մասնավորե-
ցում: 

ՊՐՈԲԱՑԻՈՆ (իրավբ.)  
Փորձաշրջանային (պայ-
մանական դատապարտու-
թյան ձև, որը ամբողջութ-
յամբ կամ մասնակի կա-
սեցնում է հանցագործի ա-
զատազրկումը, փոխարենը 
նա պատիժն անցկացնում 
է ազատության մեջ` վերա-
հսկողությամբ  որևէ 
աշխատանք կատա-
րելով):  

ՊՐՈԲԵԼ  Բացատ: 
ՊՐՈԲԼԵՄ  Հիմնախնդիր: 
ՊՐՈԲԼԵՄԱՏԻԿ  Խնդրա-

հարույց: 
ՊՐՈԳՐԵՍ  Առաջադիմու-

թյուն, առաջընթաց: 
ՊՐՈԴՅՈՒՍԵՐ  Մասնագետ, 

որ օգնում է ղեկավարելու 
արվեստի որևէ նախագծի 
կազմակերպումը, ֆինան-
սավորումը, ղեկավարում է 
նախագծի  իրականացման 
ողջ ընթացքը: 

ՊՐՈԶԱ  Արձակ: 
ՊՐՈԹԵԶ  Փոխադիր, դեր-

անդամ: 
ՊՐՈԺԵԿՏՈՐ  Լուսարձակ: 
ՊՐՈԿՏՈԼՈԳԻԱ (բժշկ.)   

Բժշկության ճյուղ, որն  ու-
սումնասիրում  է  հաստ ա-
ղիքի  հիվանդությունները և 
դրանց բուժման միջոցները: 

ՊՐՈՅԵԿՏՈՐ  Ցուցասարք, 
(արտա)պատկերիչ: 

ՊՐՈՊԱԳԱՆԴԱ  Քարոզչու-
թյուն: 

ՊՐՈՊԱԳԱՆԴԻՍՏ  Քարոզիչ: 
ՊՐՈՎԱՅԴԵՐ (ինֆորմ.)  

Մատակարար: 
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ՊՐՈՎՈԿԱՑԻԱ  Սադրանք, 
խռովություն: 

ՊՐՈՎՈԿԱՑԻՈՆ  Սադրիչ: 
ՊՐՈՏԵԺԵ  Հովանավորյալ: 
ՊՐՈՑԵԴՈՒՐԱ 1. (բժշկ.) 

Բուժընթաց: 2. Ընթացա-
կարգ: 

ՊՐՈՑԵՍՈՐ (հմկրգչ.)  Տեղե-
կատվության փոխարկման 
գործընթացը ղեկավարող 
սարք: 

ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ  1. Արհես-
տավարժ: 2. Մասնա-
գիտական: 

ՊՐՈՖԻԼ 1. Կիսադեմ: 2. 
Մասնագիտական ուղ-

ղություն: 3.  Անհատա-
կան էջ սոցցանցում: 

ՊՐՈՖԻԼԱԿՏԻԿ  Կանխար-
գելիչ: 

ՊՐՈՖԻԼԱԿՏԻԿԱ  Կանխ-
արգելում: 

ՊՈՒԴԻՆԳ (խոհր.)  Թխված-
քի տեսակ: 

ՊՈՒԴՐԱ 1. Դիմափոշի 
(մաշկի խնամքի միջոց): 
2. Շաքարափոշի: 

ՊՈՒԼՏ  Ալեփոխիչ, հեռա-
կառավարման վահանակ: 

ՊՈՒՆԿՑԻԱ (բժշկ.)  Մարմ-
նախոռոչի ծակում` որևէ 
օրգանում հավաքված հե-
ղուկը հեռացնելու համար: 

 
 

—  Ջ  — 
__________________________________________________  

ՋԵՆՏԼՄԵՆ  Ազնվայր: 
 

 
—  Ռ  — 

___________________________________________________
ՌԱԴԱՐ (տեխ.)  Սարք, որը 

հնարավորություն է տալիս 
ռադիոալիքների օգնութ-
յամբ հայտնաբերելու և 

դիտարկելու օբյեկտներ 
օդում, ջրում և ցամաքում: 

ՌԱԴԻԱՏՈՐ (տեխ.) 1. Ջե-
ռուցման մարտկոց: 2.  
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Ներքին այրման շարժիչ-
ները հովացնող մարտկոց: 

ՌԱԴԻԱՑԻԱ  Ճառագայթում: 
ՌԱԴԻԿԱԼ  Արմատական: 
ՌԱԺՈԿ  Կոշկաթի, կոշկա-

ձիգ, եղջերիկ: 
ՌԱԼԼԻ (մարզ.)  Ավտոմրց-

արշավ: 
ՌԱԽԻՏ (բժշկ.)  Հիվանդութ-

յուն, որն արտահայտվում է 
ոսկրային և նյարդային հա-
մակարգերի զարգացման 
խանգարումով: 

ՌԱԿԵՏ  Թևճակ, խաղաթի: 
ՌԱԿՈՒՐՍ 1.  Պատկերված 

առարկաների հեռանկա-
րային կրճատում: 2. փխբ.` 
 Տեսանկյուն, դիտանկ-
յուն: 

ՌԱՈՒՆԴ    Բռնցքամարտի 
խաղամաս (հերթամարտ): 

ՌԱՑԻԱ (տեխ.)   Ռադիո-
սարք: 

ՌԱՑԻՈՆԱԼ 1.   Բանական, 
տրամաբանական: 2. 
(մաթ.)  Հաշվելի: 3.  
Հիմնավոր: 4.  Նպատակա-
հարմար: 

ՌԵԱԼ  Իրական, իրատե-
սական: 

ՌԵԱԼԻԶԱՑԻԱ  Իրացում, 
իրականացում: 

ՌԵԱԿՏՈՐ  1. (էլ.) Էլեկտրա-
կան սարք: 2. (քիմ.) Ռեակ-
ցիաներ իրականացնող 
ապարատ: 3. (ֆիզ.)  Կա-
յանք, որում տեղի է ունե-
նում ատոմային միջուկների 
ռեակցիա: 

ՌԵԱԿՑԻԱ 1. (քիմ.) Երկու և 
ավելի նյութերի փոխազդե-
ցություն: 2. (կենսբ., քղքգ.) 
Հակազդեցություն: 3. փխբ.` 
Հետադիմություն: 

ՌԵԱՆԻՄԱՏՈԼՈԳԻԱ (բժշկ.) 
 Բժշկության ճյուղ, որն 
ուսումնասիրում է մար-
դու օրգանիզմի գործա-
ռույթների մարման և վե-
րականգնման օրինաչա-
փությունները: 

ՌԵԲՈՒՍ  Դժվարլուծելի 
խնդիր, հարց, հանելուկ 
(ծածկանկար, նկարելուկ): 

ՌԵԳԲԻ (մարզ.)  Գնդակով 
թիմային խաղ: 

ՌԵԳԵՆԵՐԱՑԻԱ (կենսբ., 
տեխ.)  Վերաճում, վե-
րականգնում: 

ՌԵԳԻՈՆ  Տարածաշրջան: 
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ՌԵԳԻՈՆԱԼ  Տարածաշըր-
ջանային: 

ՌԵԳԻՍՏՐ 1.  Պետական 
վերահսկողական մար-
մին: 2.  Գրանցամատ-
յան: 3. (երժշտ.)  Մար-
դու կամ երաժշտական 
գործիքի ձայնի բարձրու-
թյան աստիճան:  

ՌԵԳԻՍՏՐԱՑԻԱ  Ցուցակա-
գրում, գրանցում: 

ՌԵԳԼԱՄԵՆՏ  Աշխատա-
կարգ: 

ՌԵԳԼԱՄԵՆՏԱՑԻԱ  Կարգ-
որոշում, կանոնակարգում: 

ՌԵԳՈՒԼՅԱՏՈՐ  Կարգավո-
րիչ: 

ՌԵԳՈՒԼՅԱՐ 1. Պարբերա-
բար: 2. Կանոնավոր:  

ՌԵԳՐԵՍԻՎ  Հետընթաց, 
հետադիմական: 

ՌԵԴԵՄԱՐԿԱՑԻԱ (իրավբ., 
ռազմ.)  Վերասահմա-
նագծում: 

ՌԵԴՈՒԿՏՈՐ (տեխ.)  Մե-
քենայի հաղորդակի մեջ 
մտնող մեխանիզմ` սարք 
(պտույտափոխանցիչ): 

ՌԵԴՈՒԿՑԻԱ  1. (գիտ.)  Պար-
զեցում: 2. (տեխ.)  Նվազում: 
3. (լզվբ.)  Սղում: 

ՌԵԵՍՏՐ  Գրանցամատ-
յան, հաշվեգիրք: 

ՌԵԶԵՐՎ 1. Պահոց: 2. Պա-
հեստազոր: 

ՌԵԶԵՐՎԱՑԻԱ  1.  Պահես-
տավորում: 2. (քղքգ.)  
Առանձնացված տարածք` 
նախատեսված բնիկների 
(անցյալում` բռնի) բնա-
կության համար 

ՌԵԶԻԴԵՆՏ 1.  Օտարահպա-
տակ: 2.  Լրտեսության 
ղեկավար օտար պետութ-
յան մեջ: 3. Լիազոր ներկա-
յացուցիչ: 4. Մշտաբնակ: 

ՌԵԺԻՄ 1.  Վարչա-/կրթա-
/կանոնա-/սննդա-/մար-
զա-/կարգ: 2.  Տեխնի-
կական սարքերի գործա-
ռույթ (անձայն կամ հան-
գիստ ռեժիմ): 

ՌԵԼԵ (տեխ.)  Ավտոմատ 
անջատող և միացնող 
սարք:  

ՌԵԼԻԵՖ (աշխգ.)   Երկրի մա-
կերևույթի բարձադիր ու 
ցածրադիր անհարթություն-
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ների, լեռների ամբող-
ջություն (ելէջք, ուռուցկա-
նկար): 

ՌԵԿԵՏ  Բռնաշորթում: 
ՌԵԿԼԱՄԱՑԻԱ 1. (տնտսգ.) 

Բողոքագիր, հետպահանջ: 
2. Գովազդում: 

ՌԵԿՈՐԴ  Մրցանիշ: 
ՌԵԿՎԻԶԻՏ1 (թատր.)  Բեմի-

րեր:  
ՌԵԿՎԻԶԻՏ2 (իրավբ.)  Վա-

վերապայման (պայմա-
նագիր, մուրհակ, վճարա-
գիր): 

ՌԵԿՎԻԶԻՑԻԱ (իրավբ.)  
Բռնագրավում, գույքի 
օտարում: 

ՌԵՄԻՍԻԱ 1. (ֆին.)  Վճար-
ման գումարի կլորացում 
դեպի ստորին նիշը: 2. Հի-
վանդության ժամանակա-
վոր նահանջ: 

ՌԵՄԻՔՍ (երժշտ.)  Երաժըշ-
տական ստեղծագործութ-
յան վերամշակված տար-
բերակ` առավել ժամանա-
կակից գործիքավորմամբ և 
համեմատաբար արագ 
տեմպով: 

ՌԵՆՏԳԵՆ  Ռենտգենյան 
ճառագայթ (գերմ. ֆիզիկոս 
Ռենտգենի անունով): 

ՌԵՆՏԱ (տնտսգ.) 1. Հողից 
կամ գույքից ստացվող կա-
նոնավոր եկամուտ: 2. Պե-
տական անժամկետ փո-
խառություն, որ մշտական 
եկամուտ է բերում փոխառ-
նողին: 

ՌԵՆՏԱԲԵԼԱՅԻՆ  Շահու-
թաբեր: 

ՌԵՅՏԻՆԳ  Վարկանիշ: 
ՌԵՆՏԳԵՆՈԼՈԳ  Ռենտ-

գենի մասնագետ: 
ՌԵՊԱՐԱՑԻԱ (քղքգ.)  Ռազ-

մատուգանք: 
ՌԵՊԵՐ  Ռեպ կատարող: 
ՌԵՊԵՐՏՈՒԱՐ 1. Խաղա-

ցանկ: 2. Երգացանկ: 3. 
Համերգացանկ: 

ՌԵՊԼԻԿ  Զրուցակցին, 
ելույթ ունեցողին հակիրճ 
արձագանք (առարկու-
թյուն, դիտողություն) 
զրուցակցին:  

ՌԵՊՈՐՏԱԺ  Տեսալուր, հա-
ղորդում: 

ՌԵՊՈՐՏՅՈՐ  Թղթակից: 
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ՌԵՊՐԵՍԻԱ  Պատիժ, 
ճնշում, հալածանք: 

ՌԵՊՐԵՍԻՎ  Պատժիչ, 
բռնատիրական: 

ՌԵՊՐՈԴՈՒԿՑԻԱ 1. Վե-
րարտադրում, բազմա-
ցում (նկարի): 2. Վերհուշ: 

ՌԵՍՈՒՐՍ  Պաշար, միջոց: 
ՌԵՍՏԱՎՐԱՑԻԱ  Վերա-

կանգնում: 
ՌԵՎԱԼՎԱՑԻԱ (տնտսգ.)  

1. Արժեաճ, արժևորում: 2. 
Արժեփոխում: 3. Վերա-
գնահատում: 

ՌԵՎԱՆՇ  Վարձահատու-
ցում, փոխվրեժ (պարտ-
վողի ձգտում նախորդ 
մրցամարտի արդյունքը 
հօգուտ իրեն փոխելու):  

ՌԵՎԻԶԻԱ (տնտսգ.)  Վե-
րանայում, ստուգայց: 

ՌԵՎՄԱՏԻԶՄ  Հոդացավ / 
հոդացավություն: 

ՌԵՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱ (բժշկ.)  
Բժշկագիտության ճյուղ, 
որն ուսումնասիրում է հո-
դային ախտահարումների 
պատճառները և բուժման 
միջոցները:  

ՌԵՏՈՒՇ 1. Պատկերի շըտ-
կում: 2. Ջնջված տողերի 
վերականգնում: 

ՌԵՑԵՊՏ 1. (բժշկ.)  Դեղա-
տոմս: 2. (խոհր.) Բաղադ-
րատոմս: 

ՌԵՑԻԴԻՎ (իրավբ.) 1.  Կըրկ-
նահանցագործություն: 2. 
 (բժշկ.) Հիվանդության 
կրկնություն: 

ՌԵՑԻԴԻՎԻՍՏ (իրավբ.)  
Կրկնահանցագործ: 

ՌԵՔՎԻԵՄ (երժշտ.)  Սգերգ, 
մահերգ: 

ՌԵՖԵՐԱՏ  Գիտական փոք-
րածավալ աշխատանք: 

ՌԵՖԵՐԵՆԴՈՒՄ (քղքգ.)  
Հանրաքվե: 

ՌԵՖԵՐԵՆՏ 1. Գործարկու:  
2. Զեկուցարար: 

ՌԵՖԼԵՔՍ  Կենդանի օրգա-
նիզմի հակազդեցություն 
արտաքին գրգիռներին: 

ՌԵՖՈՐՄ  Բարեփոխում, 
բարենորոգում: 

ՌԵՖՈՐՄԻՍՏ  Բարեփոխիչ: 
ՌԻՆԳ  Բռնցքամարտի 

հարթակ: 
ՌՈԼԻԿ 1. Անվաչմուշկ: 2. 

Երաժշտական հոլովակ:  
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ՌՈՈՒՄԻՆԳ  Բջջային ծա-
ռայության տեսակ 
(տարակապ): 

ՌՈՏԱՑԻԱ  Փոխատեղում: 
ՌՈՏԱՑԻՈՆ  Փոխատեղային: 

ՌՈՒԼԵՏԿԱ  1. Պտտա-
խաղ: 2. Չափերիզ: 

ՌՈՒՄՅԱՆԱ  Սնգույր, կարմ-
րաներկ: 

  
 

—  Ս  — 
____________________________________________________
ՍԱԲՈՏԱԺ  Նենգադուլ: 
ՍԱԼԴՈ (ֆին.)  Հաշվեմնա-

ցորդ: 
ՍԱՅԹ  Կայք: 
ՍԱՆԿՑԻԱ (իրավբ., քղքգ.)  1. 

Պատժամիջոց: 2. Թույլ-
տվություն: 

ՍԱՈՒՆԱ  Շոգեբաղնիք: 
ՍԱՈՒՆԴԹՐԵՔ  Կինոերգ, 

կինոմեղեդի: 
ՍԱՊՅՈՐ (ռազմ.)  Սակրա-

վոր: 
ՍԱՊՖԻՐ  Շափյուղա: 
ՍԱՏԻՐԱ  Սուր երգիծանք:  
ՍԱՐԱՖԱՆ  Կանանց հա-

գուստի տեսակ: 
ՍԱՐԿԱԶՄ  Ջախջախիչ 

ծաղր: 
ՍԵԱՆՍ  Որևէ բանի կատա-

րում կամ ցուցադրություն 

որոշակի պարբերականու-
թյամբ:  

ՍԵԳՄԵՆՏ  Հատույթ, հատ-
ված: 

ՍԵԳՄԵՆՏԱՑԻԱ (կենսբ.)  
Մասնակազմություն, հա-
տույթավորում, հատվա-
ծակազմություն: 

ՍԵԼԵԿՏ (հմկրգչ.)  Ընտրել: 
ՍԵԼԵԿՑԻԱ (կենսբ.)  Ընտ-

րասերում:  
ՍԵԼԵՆՈԼՈԳԻԱ  Լուսնա-

գիտություն: 
ՍԵԼԻՏՐԱ  Բորակ: 
ՍԵԼՖԻ  Ինքնա(լուսա)նկար:  
ՍԵԼՖԻ ԱՆԵԼ  Ինքնա-

նկարվել: 
ՍԵԿՑԻԱ  Բաժին, մաս: 
ՍԵՄԱՖՈՐ  Լուսացույց: 
ՍԵՄԻՆԱՐ  Գործնական 

խմբային պարապմունք:  
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ՍԵՄԻՆԱՐԻՍՏ  Սեմինա-
րավար: 

ՍԵՄԻՈՏԻԿԱ (լզվբ.)  Նշա-
նագիտություն: 

ՍԵՅՄ (քղքգ.)  Որոշ երկր- 
ներում օրենսդրական 
մարմին:  

ՍԵՅՍՄԻԿ (երկրբ.)  Երկ-
րաշարժին` երկրակեղևի 
ցնցումներին բնորոշ: 

ՍԵՅՍՄՈԳՐԱՖ  Երկրակե-
ղևի տատանումները չա-
փող և գրանցող սարք 
(շարժագիր): 

ՍԵՅՎ (ԱՆԵԼ) (հմկրգչ.)  Հի-
շել, ամրագրել, պահել:  

ՍԵՅՖ  Չհրկիզվող պահա-
րան (կողպարկղ, դրամա-
պահարան, գանձապա-
հարան, դուրճ): 

ՍԵՆԱՏ  Պառլամենտի 
բարձրագույն պալատը 
ԱՄՆ-ում, Կանադայում 
ևն: 

ՍԵՆԱՏՈՐ  Սենատի ան-
դամ: 

ՍԵՆՍԱՑԻԱ  Բուռն` ապշե-
ցուցիչ ներգործություն թող-
նող լուր, իրադարձություն 
(ցնցալուր, ցնցադեպ): 

ՍԵՆՍԱՑԻՈՆ  Շշմեցնող, 
ապշեցուցիչ, ցնցող: 

ՍԵՆՍՈՐ (տեխ.)  Մատի 
հպումով աշխատող 
էկրան (զգիչ): 

ՍԵՆՍՈՒԱԼԻԶՄ (փիլ.)  
Զգայապաշտություն: 

ՍԵՆՍՈՒԱԼԻՍՏ  Զգայա-
պաշտ: 

ՍԵՆՏԻՄԵՆՏԱԼ  Զգաց-
մունքային, հուզական: 

ՍԵՊԱՐԱՏԻԶՄ (քղքգ.)  
Անջատողականություն: 

ՍԵՊԱՐԱՏ(ԻՎ)  Անջատ, 
մեկուսի, առանձին: 

ՍԵՍԻԱ 1. Քննաշրջան: 2. 
Նստաշրջան: 

ՍԵՐԵՆԱԴ  Ցայգերգ: 
ՍԵՐԻԱ 1. Ֆիլմի մաս: 2. 

Միատեսակ առարկաների 
հաջորդական շարք: 3. Փաս-
տաթղթերի (անձնագրի, 
արտոնագրի, վարորդական 
իրավունքի և այլնի), ար-
ժեթղթերի (թղթադրամների, 
պարտատոմսերի և այլնի) 
կարգահամարը կամ 
տառանիշը: 4. Մեկ ձևաչա-
փով պատրաստվող ապ-
րանքատեսակների (հե-
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ռուստացույցի, հեռախոսի 
և այլնի) շարքը` մոդելը 
նշող թվա- և տառանիշը: 

ՍԵՐԻԱԼ  Բազում մասերից 
բաղկացած ֆիլմ: 

ՍԵՐՉ (հմկրգչ.)  Որոնում:  
ՍԵՐՎԵՐ (հմկրգչ.) 1. Հաշ-

վողական համակարգերի 
ծրագիր: 2. Օգտատերերի 
մուտքը հաշվողական հա-
մակարգեր իրականացնող 
համակարգիչ:  

ՍԵՐՎԻՍ 1. Սպասք: 2. Ծա-
ռայություն: 

ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏ  Հավաստա-
գիր: 

ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑԻԱ  Հավաս-
տագրում: 

ՍԵՐՖԻՆԳ (մարզ.)   Ջրային 
մարզաձև` ալեսահք: 

ՍԵՐՖԻՆԳԻՍՏ  Ալեսահորդ: 
ՍԵՔՈՆԴՀԵՆԴ  Օգտագոր-

ծած իրերի և հագուստի 
վաճառատեղի: 

ՍԹՐԵՍ  1. Լարվածություն, 
լարում: 2. Ճնշվածություն:  

ՍԻԴԻ  Սկավառակ: 
ՍԻԼԼՈԳԻԶՄ (տրամ.)   Եր-

կու պարզագույն դատողու-
թյուններից բխեցվող մեկ 

այլ դատողություն` 
մտահանգում:  

ՍԻՄԵՏՐԻԱ  Համաչափու-
թյուն: 

ՍԻՄԵՏՐԻԿ  Համաչափ: 
ՍԻՄՊՈԶԻՈՒՄ  Գիտաժողով: 
ՍԻՄՎՈԼ  Խորհրդանիշ: 
ՍԻՄՎՈԼԻԶՄ  Խորհրդա-

պաշտություն: 
ՍԻՄՎՈԼԻՍՏ  Խորհրդա-

պաշտ: 
ՍԻՆԴՐՈՄ (բժշկ.)  Համ-

ախտանիշ: 
ՍԻՆԹԵՏԻԿ  Համադրա-

կան:  
ՍԻՆԹԵՏԻԿԱ  Արհեստա-

կան մանրաթելից գործ-
վածքեղեն:  

ՍԻՆԽՐՈՆ(ԻԿ)  Համաժամա-
նակյա, միաժամանակ: 

ՍԻՆԽՐՈՆԻԱ  Համաժա-
մանակություն:  

ՍԻՆԽՐՈՆ ԼՈՂ  Գեղալող: 
ՍԻՆԿՐԵՏԻԿ  Համադրական: 
ՍԻՍՏԵՄ 1. Համակարգ: 2. 

Եղանակ: 
ՍԻՍՏԵՄԱՏԻԿ  1. Կանոնա-

վոր, պարբերաբար: 2. 
Համակարգված: 

ՍԻՐՈՊ  Օշարակ: 
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ՍԼԱՅԴ  Սահիկ, լուսապատ-
կեր: 

ՍԼԻՎԿԻ  Սերուցք: 
ՍԼՈՅՈՆԻՅ  Շերտախմոր: 
ՍԽԵՄԱ  Ուրվագիծ, գծա-

պատկեր: 
ՍԽՈԼԱՍՏԻԿԱ (փիլ.)   Միջ-

նադարյան կրոնաիդեա-
լիստական փիլիսոփայու-
թյուն, որն արդարացնում և 
հիմնավորում էր եկեղե-
ցական դոգմաները: 

ՍԿԱՅՊ (տեխ.)  Տեսակապ: 
ՍԿԱՆ(ԵՐ)  Ծրիչ, պատկե-

րամուտ:  
ՍԿԱՈՒՏ  Ռազմաքաղա-

քական պատանեկան 
կազմակերպության ան-
դամ: 

ՍԿԱՈՒՏԻԶՄ  Միջազգային 
պատանեկան շարժում, 
որը զբաղվում է երիտա-
սարդների ֆիզիկական, 
հոգևոր և մտավոր դաս-
տիարակությամբ: 

ՍԿԱՖԱՆԴՐ  Հատուկ հան-
դերձանք ջրասուզորդների 
և տիեզերագնացների 
համար: 

ՍԿԵՊՏԻԿ 1. Կասկածա-
պաշտ:  2. Կասկածամիտ: 

ՍԿԵՊՏԻՑԻԶՄ (փիլ.)  Կաս-
կածապաշտություն: 

ՍԿԻՖ (մարզ.)   Մրցանա-
վակի տեսակ: 

ՍԿԼԵՐՈԶ  Կարծրախտ: 
ՍԿՐԱԲ  Կոսմետոլոգիական 

միջոց դեմքի և մարմնի մաշ-
կի խնամքի համար:  

ՍԿՐԵՊ  Ամրակ: 
ՍԿՈՒՏԵՐ (մարզ.)  1.Մեկ-

տեղանի մարզանավակ: 
2. Փոքր մոփեդ: 

ՍՄԱՅԼԻԿ  Զմայլիկ: 
ՍՄԱՐԹՖՈՆ  Բջջային հեռա-

խոս  ̀համակարգչային լրա-
ցուցիչ գործառույթներով 
(խելախոս): 

ՍՄՈՔԻՆԳ  Բաճկոնի տե-
սակ: 

ՍՅՈՒԺԵ  Դիպաշար: 
ՍՅՈՒԺԵՏԱՅԻՆ  Դիպաշա-

րային: 
ՍՆՈՈՒԲՈՐԴ (մարզ.)  Ձմե-

ռային մարզաձև:  
ՍՈԼՅԱՐԻ  Արևայրուքի 

տեսք հաղորդող ճառա-
գայթային սարք (արևայ-
րիչ): 
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ՍՈՄԱՏԻԿ  Մարմնական: 
ՍՈՈՒՍ (խոհր.)  Զանազան 

կերակուրների հետ օգտա-
գործվող զանգված: 

ՍՈՑԻԱԼԻԶՄ  Ընկերվա-
րություն: 

ՍՈՑԻԱԼԻՍՏ  Ընկերվար: 
ՍՈՑԻՈԼԻՆԳՎԻՍՏԻԿԱ (լզվբ.)  

Հանրալեզվաբանություն: 
ՍՈՑԻՈԼՈԳ  Հասարակա-

գետ: 
ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ  Հասարա-

կագիտություն: 
ՍՈՑԻՈՄԵՏՐԻԱ  Փոքր  

խմբերում միջանձնային 
հարաբերությունները բա-
ցահայտելու և բնութա-
գրելու եղանակ: 

ՍՈՑԻՈՒՄ  Հանրույթ: 
ՍՊԱՄ (հմկրգչ.)  Հիմնակա-

նում գովազդային տեղե-
կատվություն, որն ուղարկ-
վում է օգտատիրոջը է-
լեկտրոնային փոստով ա-
ռանց նրա ցանկության 
կամ պահանջի:  

ՍՊԵԼԵՈԼՈԳԻԱ  Անձավա-
գիտություն: 

ՍՊԵԿՈՒԼՅԱՆՏ 1. Վերավա-
ճառող: 2. Չարաշահող: 

ՍՊԵԿՈՒԼՅԱՑԻԱ 1. Վերա-
վաճառում: 2. Չարաշա-
հում: 

ՍՊԻԴՈՄԵՏՐ Արագաչափ:  
ՍՊԱԶՄ (բժշկ.)  Կծկում: 
ՍՎԻՏ(Ե)Ր  Վերնազգեստի 

տեսակ: 
ՍՏԱԲԻԼԻԶԱՑԻԱ  Կայու-

նացում: 
ՍՏԱԲԻԼԻԶԻԱՏՈՐ (տեխ.)  

Կայունարար: 
ՍՏԱԳՆԱՑԻԱ (տնտսգ.)  

Լճացում: 
ՍՏԱԳՖԼՅԱՑԻԱ (տնտսգ.)  

Գնաճ (պայմանավորված 
է տնտեսության անկու-
մով` արտադրության 
նվազում, գործազրկու-
թյան աճ):  

ՍՏԱԴԻԱ  Փուլ, շրջան: 
ՍՏԱԴԻՈՆ  Մարզադաշտ: 
ՍՏԱԺ  1. Որևէ ոլորտում 

աշխատելու տևողություն 
(աշխատափորձ): 2. Փոր-
ձաշրջան: 

ՍՏԱԺ ԱՆՑՆԵԼ  Փորձաշըր-
ջան անցնել: 

ՍՏԱԺՈՐ  Փորձաշրջան 
անցնող անձ: 
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ՍՏԱՆԴԱՐՏ  1. Չափորոշիչ: 
2.  Համօրինակ:  

ՍՏԱՏՈՒՍ 1. (իրավբ.) Կար-
գավիճակ, դրություն: 2. 
Դիրք: 3. (հմկրգչ.) Կայքէջի 
կարգախոս:  

ՍՏԱՐՏ  Մեկնարկ: 
ՍՏԱՐՏԵՐ (տեխ.)  Մեկնար-

կիչ: 
ՍՏԱՑԻՈՆԱՐ 1. (բժշկ.)  

Մշտական, կայունացած, 
անփոփոխ: 2. (կրթ.)  
Առկա: 

ՍՏԵՆԴ1  Ցուցատախտակ, 
ցուցափեղկ, ցուցապաս-
տառ: 

ՍՏԵՆԴ2 (բժշկ.)  Մանրակ, 
որը տեղադրվում է արյու-
նատար անոթում`այն լայ-
նացնելու և արյան հոսքը 
ապահովելու համար: 

ՍՏԵՊԼԵՐ  Կարիչ: 
ՍՏԵՐԵՈՏԻՊ 1. Նախա-

տիպ: 2. Կարծրատիպ: 
ՍՏԵՐԻԼ  Մանրէազերծ: 
ՍՏԵՐԻԼԻԶԱՑԻԱ  Մանրէա-

զերծում: 
ՍՏՈՒԴԻԱ 1.  Տաղավար: 2. 

 Արվեստագիտական ու-
սումնարան: 3. Ռադիո- և 

հեռուստահաղորդումներ 
պատրաստող հաստատու-
թյուն: 4. Ստեղծագործա-
կան աշխատանքով 
զբաղվող կոլեկտիվ: 

ՍՏՐԱՏԵԳ  Ռազմավար: 
ՍՏՐԱՏԵԳԻԱ  Ռազմավա-

րություն: 
ՍՏՐԱՏՈՍՖԵՐԱ (երկրբ.)  

Վերնոլորտ: 
ՍՑԵՆԱՐ  Բեմական որևէ 

միջոցառման, ֆիլմի 
տեքստ (բեմագիր): 

ՍՑԵՆԱՐԻՍՏ  Սցենար գրող: 
ՍՈՒԲԱՐԵՆԴԱ (տնտսգ.)  

Ենթավարձույթ: 
ՍՈՒԲՅԵԿՏ 1. (իրավբ.)  Ի-

րավազոր անձ: 2.  Անձ, 
անձնավորություն: 3. 
(տրամբ.) Ենթակա: 

ՍՈՒԲՅԵԿՏԻՎ 1. Անհա-
տական, անձնական: 2. 
Կողմնակալ: 

ՍՈՒԲՅԵԿՏԻՎԻԶՄ 1. (փիլ.)  
Փիլիսոփայական ուղղութ-
յուն, որը առարկաներն ու ե-
րևույթները համարում է 
միայն մարդկանց գիտակ-
ցության մեջ գոյություն ու-
նեցող կատեգորիաներ  ̀
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ժխտելով օբյեկտիվ իրակա-
նությունը: 2. (սոց.) Սո-
ցիոլոգիական ուղղություն, 
ըստ որի` հասարակության 
զարգացումը որոշվում է ոչ 
թե օբյեկտիվ օրինաչա-
փություններով, այլ սուբյեկ-
տիվ գործոններով: 3. փխբ.՝   
Կողմնակալություն: 

ՍՈՒԲՈՐԴԻՆԱՑԻԱ (իրավբ.) 
 Աստիճանակարգութ-
յուն, աստիճանահարգու-
թյուն:  

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱ (տնտսգ.)  
Լրավճար, լրահատկա-
ցում, օժանդակություն:  

ՍՈՒՇԻ (խոհր.)  Հում ձկով 
պատրաստվող ճապոնա-
կան ուտեստ: 

ՍՈՒՊԵՐՄԱՐԿԵՏ  Հան- 

րախանութ: 
ՍՈՒՌՈԳԱՏ 1. (բժշկ.) Փոխ-

նակ մայր: 2. (տեխ.) Փոխա-
րինող մանրակ: 3. փխբ.` 
Կեղծ, շինծու, ոչ բնական: 

ՍՈՒՎԵՐԵՆ (քղքգ.)  Ինքն-
իշխան: 

ՍՈՒՎԵՐԵՆՈՒԹՅՈՒՆ  
Ինքնիշխանություն: 

ՍՈՒՖԼԵ  Քաղցրավենիքի 
տեսակ: 

ՍՓԻՔԵՐ (քղքգ.)  Խոսնակ: 
ՍՓՐԵՅ  Ցողիչ: 
ՍՔԵԹՉ  Երկու կամ երեք 

գործող անձով կարճ պիես 
կամ հոլովակ: 

ՍՔԵՅԹ  Անվատախտակ: 
ՍՔԵՅԹԲՈՐԴ  Մարզաձև: 
ՍՔՈԹՉ  Կպչերիզ:  

 
 

—  Վ  — 
___________________________________________________ 
ՎԱԼՅՈՒՏԱ  Արժույթ, 

տարադրամ: 
ՎԱԼՎԱՑԻԱ (ֆին.)  Օտար-

երկրյա արժույթի գնի 
որոշումը տվյալ երկրի 
դրամով: 

ՎԱԿԱՆՍԻԱ  Թափուր աշ-
խատատեղ:  

ՎԱԿՈՒՈՒՄ  Անօդ տարա-
ծություն, դատարկություն: 

ՎԱԿՑԻՆԱ (բժշկ.)  Պատ-
վաստանյութ: 
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ՎԱԿՑԻՆԱՑԻԱ (բժշկ.)  
Պատվաստում: 

ՎԱՅԲԵՐ (տեխ.)   Համակարգ-
չի և բջջային հեռախոսների 
համար նախատեսված հա-
տուկ ծրագիր անվճար 
զանգի, տեսազանգի, 
հաղորդագրությունների 
համար: 

ՎԱՅՖԱՅ (Wi-Fi)  Տվյալների 
փոխանցման անլար սարք, 
որն օգնում է X քանակով 
համակարգիչներ և 
տեխնիկական այլ սարքեր 
միացնել համացանցին:  

ՎԱՈՒՉԵՐ  Արժեթղթի 
տեսակ: 

ՎԱՐԻԱՑԻԱ  Որևէ բանի 
(ստեղծագործության և 
այլնի) որոշակի փոփոխ-
ված տարբերակ, տարա-
տեսակ (տարատեսակա-
ցում, տարատեսակութ-
յուն):  

ՎԱՐԻԿՈԶ (բժշկ.)  Անոթ-
ների լայնացում: 

ՎԱՔՍ  Կոշիկի քսուք: 
ՎԱՖԼԻ  Քաղցրավենիքի 

տեսակ (փրփրահաց(իկ)): 
ՎԵԲՍԱՅԹ  Կայք: 

ՎԵԳԵՏԱՑԻԱ (բսբ.)   Բույսե-
րի կենսագործունեություն, 
աճ (բուսաճ): 

ՎԵՆԴԵՏԱ  Արյան վրեժ: 
ՎԵՆՏԻԼՅԱՏՈՐ  Օդափո-

խիչ, քամհար: 
ՎԵՆՏԻԼՅԱՑԻԱ  Օդափո-

խում: 
ՎԵՍՏԻԲՈՒԼՅԱՐ ԱՊԱՐԱՏ 

(կենսբ.)  Ողնաշարավոր 
կենդանիների և մարդու 
հավասարակշռության 
համակարգ:  

ՎԵՏԵՐԱՆ 1. Տարեց զինվո-
րական (հնամարտիկ): 2. 
Որևէ ոլորտում երկար ժա-
մանակ աշխատած մարդ:  

ՎԵՏՈ (իրավբ.)   Արգելանք. 
արգելաքվե: 

ՎԵՏՉԻՆԱ  Խոզապուխտ: 
ՎԵՐԱՆԴԱ  Պատշգամբ: 
ՎԵՐԲԱԼ  Խոսքային, բա-

նավոր: 
ՎԻԲՐԱՑԻԱ 1. (տեխ.)  Առաձ-

գական կամ պինդ մարմնի 
տատանում, թրթռոց: 2. 
(երժշտ.)  Ձայնի ելևէջում:  

ՎԻԴԵՈԿԱՄԵՐԱ  Տեսախցիկ: 
ՎԻԴԵՈԿԱՍԵՏԱ  Տեսաերիզ:  
ՎԻԴԵՈԿԼԻՊ  Տեսահոլովակ: 
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ՎԻԴԵՈՍԻԳՆԱԼ  Տեսաազ-
դանշան: 

ՎԻԴԵՈՏԵԽՆԻԿԱ  Տեսա-
սարքավորումներ: 

ՎԻԶԱ  Այցագիր: 
ՎԻՆՉԵՍԹԵՐ 1.(հմկրգչ.)   

Կոշտ հիշասարք: 2. Հրա-
զենի տեսակ: 

ՎԻՏԱՄԻՆ  Կենսանյութ: 
ՎԻՏՐԱԺ (արվ.) 1. Ապակե-

նկար: 2. Ապակենկարչու-
թյուն: 

ՎԻՐԱԺ (մարզ.)  Թեքուղի:  
ՎԻՐՈՒՍ 1.  Հարուցիչ: 2. 

(հմկրգչ.)  Համակարգչի 
աշխատանքը խափանող 
ծրագիր:  

ՎԻՐՏՈՒԱԼ (հմկրգչ.)   Համա-
ցանցային միջավայր  ̀ա-
ռանձին տարածք՝ շփվելու և 
գործունեություն ծավալելու 
համար: 

ՎՈԼՅՈՒՆՏԱՐԻԶՄ (փիլ.)   
Կամապաշտություն: 

ՎՈԿԱԼ  Ձայնային, երգային: 
ՎՈԿԱԼԻԶ  Առանց բառերի` 

միայն ձայնավոր հնչյուն-
ներով կատարվող երգ: 

ՎՈԿԱԼԻՍՏ  Ձայն մշակող 
մասնագետ: 

ՎՈՒԼԿԱՆԱՑՈՒՄ  Անվա-
դողերի վերանորոգում, 
հրամշակում:  

 
 

—  Տ  — 
____________________________________________________
ՏԱԲԵԼ  Հաշվետախտակ: 
ՏԱԲՈՒ  Արգելված բան, 

արգելք (բառարգել):                                
ՏԱԽԻԿԱՐԴԻԱ (բժշկ.)   Սըր-

տի կծկումների հաճախա-
նալը (հաճախասրտութ-
յուն): 

ՏԱԿՏԻԿԱ  Մարտավարու-
թյուն: 

ՏԱՆԴԵՄ 1.  Հաջորդաշար: 
2. փխբ.`  Միասնություն, 
դաշինք: 

ՏԱՎՏՈԼՈԳԻԱ  Կրկնաբա-
նություն: 

ՏԱՏՈՒ(ԱԺ)  Դաջվածք: 
ՏԱՏՈՒ ԱՆԵԼ  Դաջել: 
ՏԱՐԻՖ (ֆին.) 1. Գնացու-

ցակ: 2. Սակագին: 
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ՏԵԼԵՊԱԹԻԱ  Հեռազգայու-
թյուն: 

ՏԵԽՆՈԼՈԳ  Արտադրութ-
յան որոշակի ճյուղի մաս-
նագետ (արտադրաբան): 

ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ  Արտադրա-
բանություն: 

ՏԵԿՏՈՆԱԿԱՆ (երկրբ.)  
Երկրակեղևի տեղաշար-
ժերին հատուկ: 

ՏԵԿՏՈՆԻԿԱ (երկրբ.)   Երկ-
րաբանության բաժին, որն 
ուսումնասիրում է երկրա-
կեղևի տեղաշարժերն ու 
ձևափոխությունները:  

ՏԵՄՊ  Որևէ գործողության 
կամ գործընթացի արա-
գության աստիճան: 

ՏԵՆ  Ստվերաներկ: 
ՏԵՆԴԵՆՑ  Միտում: 
ՏԵՆԴԵՐ (տնտսգ.)  Մըր-

ցույթ, հայտահրավեր, 
առևտրամրցույթ (մըրց-
առք): 

ՏԵՌՈՐ (քղքգ.)  Ահաբեկ-
չություն: 

ՏԵՌՈՐԻՍՏ  Ահաբեկիչ: 
ՏԵՐՄԻՆ  Եզրույթ, գիտա-

բառ: 

ՏԵՐՄԻՆԱԼ 1. Դրամական 
փոխանցումներ, վճարում-
ներ կատարելու կամ գու-
մար հանելու սարք: 2. Ան-
ցակետ: 

ՏԵՔՍՏ 1. Շարադրանք, 
բնագիր, գրվածք: 2. (լզվբ.) 
Հենք, հինույթ: 

ՏԻՏՐ  Մակագիր: 
ՏՅՈՒԼ  Թափանցիկ գործ-

վածք: 
ՏՈԼԵՐԱՆՏ  Հանդուրժող: 
ՏՈՄՈԳՐԱՖԻԱ (բժշկ.)  

Ռենտգենյան հետազո-
տության մեթոդ (շեր-
տագրություն): 

ՏՈՆՈՄԵՏՐ  Ճնշ(ում)ա-
չափ: 

ՏՈՆՈՒՍ (բժշկ. )  1. Մկան-
ների կամ նյարդային 
կենտրոնների կանոնավոր 
գործունեությամբ պայմա-
նավորված լարվածու-
թյուն: 2. փխբ.՝  Կորով, 
ավյուն: 

ՏՈՏԱԼ  Ամբողջական, համ-
ընդհանուր, համընդգրկուն: 

ՏՈՏԱԼԻԶԱՑԻԱ  /  ՏՈՏԱԼԻՏԱ-
ՐԻԶՄ  Ամբողջատիրութ-
յուն: 
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ՏՈՏԱԼԻՏԱՐ  Ամբողջատի-
րական, բռնապետական: 

ՏՈՏԵՄ  Հավատալիք, պաշ-
տամունքի առարկա: 

ՏՈՐՆԱԴՈ  Պտտահողմ: 
ՏՈՔՍԻԿՈԶ (բժշկ.)  Օրգա-

նիզմի ինքնաթունավորում: 
ՏՈՔՍԻԿՈԼՈԳԻԱ  Թունա-

գիտություն: 
ՏՈՔՍԻՆ  Թույն: 
ՏՐԱՄՊԼԻՆ (մարզ.) 1. Ցատ-

կատախտակ, ոստնակ: 2. 
Ելակետ: 3. Հարթակ: 

ՏՐԱՆԶԻՏ  Տարանցիկ: 
ՏՐԱՆՍԼԻՏԵՐԱՑԻԱ (լզվբ.)  

Գրադարձություն: 
ՏՐԱՆՍԿՐԻՊՑԻԱ (լզվբ.)  

Տառադարձություն: 
ՏՐԱՆՍՊԼԱՆՏԱՆՏ (բժշկ.)  

Փոխպատվաստուկ: 
ՏՐԱՆՍՊԼԱՆՏԱՑԻԱ (բժշկ.) 

 Փոխպատվաստում: 
ՏՐԱՆՍՊՈՐՏ  Փոխադրա-

միջոց: 
ՏՐԱՆՍՖԵՐ (մարզ.)   Մարզի-

կի տեղափոխությունը մի 
ակումբից մյուսը  ̀պայմա-
նագրային հիմունքներով:  

ՏՐԱՆՍՖԵՐՏ (ֆին.)   Դրամի 
կամ արժեթղթերի փոխան-

ցում մի կազմակերպությու-
նից /երկրից մյուսը (փոխ-
անցում): 

ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՏՈՐ (տեխ.)  
Փոխարկիչ: 

ՏՐԱՆՍՖՈՐՄԱՑԻԱ 1. 
(լզվբ.) Փոխակերպութ-
յուն: 2. (տնտսգ.) Փոփո-
խություն: 

ՏՐԱՍ(Ա) 1. Մայրուղի, ու-
ղի: 2. Վազքուղի: 3. Սա-
հուղի: 

ՏՐԱՎՄԱՏՈԼՈԳ (բժշկ.)   
Վնասվածքաբան, բեկա-
բույժ: 

ՏՐԱՎՄԱՏՈԼՈԳԻԱ (բժշկ.)  
Վնասվածքաբանություն: 

ՏՐԱՖԱՐԵՏ  Մետաղե, փայ-
տե կամ այլ նյութից պատ- 
րաստված թիթեղ, որը գոր-
ծածվում է որպես ցուցա-
նակ: 

ՏՐԵՆԱԺՈՐ  Մարզասարք:  
ՏՐԻԲՈՒՆԱ 1. Հարթակ: 2. 

Ամբիոն: 
ՏՐԻԲՈՒՆԱԼ  Ռազմական 

դատարան:  
ՏՐԻԿՈ  Հագուստի տեսակ:  
ՏՈՒԱԼԵՏՆԱՅԱ ՎՈԴԱ   

Հարդարաջուր: 
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ՏՈՒՆԻԿԱ  Կանանց հա-
գուստի տեսակ: 

ՏՈՒՇ  Սևաներկ: 
ՏՈՒՐԲԻՆ (տեխ.)  Ջրի գո-

լորշու ուժը մեքենական 
աշխատանքի փոխարկող 
շարժիչ: 

 

ՏՈՒՐԻԶՄ  Զբոսաշրջու-
թյուն: 

ՏՈՒՐԻՍՏ  Զբոսաշրջիկ: 
ՏՈՒՐՆԵ  Շրջագայություն, 

զբոսանք: 
ՏՈՒՐՆԻԿ (մարզ.)  Պտտա-

ձող: 
 
 

 
—  Ց  — 

_________________________________________________ 
ՑԻԿԼ  Պարբերաշրջան, 

փուլ, շրջափուլ: 
ՑԻԿՈՐԻ (բսբ.)  Ճարճատուկ, 

եղերդակ: 
ՑԻՍՏԵՌՆ  Գլանատակառ, 

հեղուկատար:  

ՑԻՏՐՈՒՍ  Սատապազգի-
ների ընտանիքին պատ-
կանող բույս կամ թուփ: 

ՑՈՒԿԱՏ (խոհր.)   Շաքարա-
չիր: 

ՑՈՒՆԱՄԻ  Օվկիանոսային 
հսկա ալիք (ցնցալիք): 

 
 

—  Ու  — 
____________________________________________________
ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ 1. Համընդ-

գրկուն, համընդհանուր, 
համապարփակ: 2. Բազ-
մագործառույթ: 

ՈՒՆԻՏԱՐ  Միավորիչ, 
միացյալ: 

ՈՒՏԻԼԻԶԱՑԻԱ  Վերօգտա-
գործում: 

ՈՒՏԻԼԻՏԱՐ 1.  Օգտապաշտ: 
2.  Օգտապաշտական, 
կիրառական, գործնական: 

ՈՒՏԻԼԻՏԱՐԻԶՄ (փիլ.)   
Օգտապաշտություն: 
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ՈՒՏՈՊԻԱ  Երազայնություն: 
ՈՒՐԲԱՆԻԶԱՑԻԱ  Հասարա-

կության մեջ քաղաքների 
դերի բարձրացում, քաղա-
քային բնակչության կազմի 
ավելացում (քաղաքացում): 

ՈՒՐԲԱՆԻԶՄ  Գաղափարա-
կան հոսանք, որը ձգտում է 
քաղաքի նյութական ու 
մշակութային կյանքի զար-
գացմանը: 

 
 

—  Փ  — 
_____________________________________________________ 
ՓԱԲ  Ժամանցի վայր: 
ՓԱԶԼ  Խաղ` կտրատված 

նկարներով, որոնք ճիշտ 
հավաքելու դեպքում 
պատկեր է ստացվում 
(գլուխկոտրուկ): 

ՓԵՅՋ  Անվանաթերթ, ան-
վանաքարտ:  

ՓԻԱՌ (P.R.)  Հասարակութ-
յան մեջ անձի կամ կազմա-
կերպության հանդեպ վե-
րաբերմունքի ձևավորում:  

ՓԻՐՍԻՆԳ  Դակում (մարմնի 
որևէ մասի ծակում` զար-
դեր ամրացնելու նպատա-
կով):  

 

ՓԼԵՅԵՐ  Ձայն և պատկեր  
վերարտադրող սարք 
(նվագարկիչ, տեսարկիչ): 

ՓԱՐՔԻՆԳ  Կայանատեղի:  
ՓՍԻԽՈԱՆԱԼԻԶ  Հոգեվեր-

լուծություն: 
ՓՈՓ  Արվեստի ուղղություն: 
ՓՈՓՔՈՐՆ  Ադիբուդի: 
ՓՍԻԽՈԶ (բժշկ.)  Հոգեկան 

հիվանդության տեսակ 
(հոգեգարություն): 

ՓՍԻԽՈՊԱԹԻԱ (բժշկ.)  Հո-
գեկան հիվանդություն-
ների խումբ: 

ՓՍՈՐԻԱԶ (բժշկ.)  Մաշկի 
բորբոքման տեսակ: 
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—  Ք  — 
___________________________________________________ 
ՔԱՍԹԻՆԳ   Աշխատակից-

ների, մասնակիցների, եր-
գիչների և այլոց նախնա-
կան ընտրություն (դերընտ-
րություն, նախազտում): 

ՔԱՐԹՐԻՋ  Տպիչի ներկա-
տուփ (ներկապնակ): 

ՔԱՐՏ 1.  Որոշակի ձևաչա-
փով պատրաստված 
թղթե կամ պլաստմասե 
իր: 2.  Խաղաթուղթ: 

ՔԱՐՏԲԼԱՆՇ (քղքգ.)  Իրա-
վասություն, անսահմա-
նափակ ազատություն: 

ՔԻԼԼԵՐ  Վարձու մարդա-
սպան: 

ՔԼԻՐԻՆԳ (ֆին.)  Բանկային 
անկանխիկ հաշվարկների 
համակարգ (հաշվանցում): 

ՔԼԻՔ (հմկրգչ.)   Կտտոց: 
 

ՔԼԻՔ ԱՆԵԼ  Կտտացնել: 
ՔՅԱՆՍԼ (հմկրգչ.)  Չեղար-

կում: 
ՔՈԹԵՋ  Փոքր առանձնա-

տուն` կից հողակտորով: 
ՔՈԼԵՋ  Վարժարան: 
ՔՈՆԵՔԹ (հմկրգչ.)  Հա-

մակցում: 
ՔՈՆԹՐՈԼՊԱՆԵԼ (հմկրգչ.)  

 Հսկիչ վահան: 
ՔՈՓԻՐԱՅԹ  Հեղինակային 

իրավունք, պատճենա-
շնորհ: 

ՔՍԵՆՈՖՈԲԻԱ  Այլատյա-
ցություն: 

ՔՍԵՐՈՔՍ 1. Պատճեն: 2. 
Պատճենահան/պատճե-
նիչ: 

ՔՎՈՏԱ  Բաժնեմաս, բաժ-
նեչափ: 

 

 
—  Օ  — 

_____________________________________________________
ՕԲԼԻԳԱՑԻԱ (ֆին.)  1. Փոխա-

ռություն: 2.  Պարտատոմս: 
ՕԲՅԵԿՏ 1. Առարկա: 2.  Մեր 

գիտակցությունից դուրս և 
դրանից անկախ գոյություն 
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ունեցող առարկայական 
աշխարհ: 3.  Կառույց, շի-
նություն, տեղամաս: 4. 
(տրամբ.)  Ուղիղ խնդիր:  

ՕԲՅԵԿՏԻՎ 1.  Անաչառ, 
անկողմնակալ: 2. Առար-
կայական: 3. (տեխ.)  
Օպտիկական սարքի 
մաս:   

ՕԲՍԿՈՒՐԱՆՏԻԶՄ  Խա-
վարամտություն:  

ՕԼԻԳԱՐԽ 1. Քաղաքական և 
տնտեսական անկախութ-
յուն ու մեծ հարստություն 
ունեցող անձ (խմբիշխան): 
2.  Մեծահարուստ: 

ՕԼԻԳԱՐԽԻԱ (քղքգ.)  Խո-
շոր կապիտալի ներկայա-
ցուցիչների ոչ մեծ խմբի 
տնտեսական և քաղաքա-
կան տիրապետություն 
(խմբիշխանություն): 

ՕԼԻԳՈՊՈԼԻԱ (տնտսգ.)  
Խմբաշնորհ` շուկայի 
մրցակցային կառուցվածք, 
որի դեպքում շուկայում 
կան մի քանի խոշոր 
արտադրողներ / 
վաճառողներ, որոնցից 
յուրաքանչյուրը տնօրի-

նում է շուկայական մի 
մեծ մասնաբաժին:  

ՕԼԻԳՈՖՐԵՆԻԱ (բժշկ.)  
Թուլամտություն, թեր-
զարգացում: 

ՕԿՈՒՊԱՆՏ  Զավթիչ, 
նվաճող: 

ՕԿՈՒՊԱՑԻԱ (քղքգ.)  Զավ-
թում, նվաճում: 

ՕՄԲՈՒԴՍՄԵՆ (իրավբ.)  
Մարդու իրավունքների 
պաշտպան` իրավա-
պաշտպան: 

ՕՆԿՈԼՈԳ (բժշկ.)  Ուռուց-
քաբան: 

ՕՆԿՈԼՈԳԻԱ (բժշկ.)  Ու-
ռուցքաբանություն: 

ՕՆՈՄԱՍՏԻԿԱ (լզվբ.)  Հատ-
կանվանագիտություն: 

ՕՊԵՐԱՏԻՎ 1. Շուտափույթ, 
գործուն: 2. Ռազմական գոր-
ծողություններին  առնչվող: 

ՕՊԵՐԱՏՈՐ 1.  Որևէ բան 
նկարահանող մասնագետ: 
2.  Հեռախոսավար: 3. 
Գործավար (գրասենյակում 
համակարգչային աշ-
խատանք իրականացնող 
անձ): 
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ՕՊԵՐԱՑԻԱ 1. Վիրահա-
տություն: 2. Գործողու-
թյուն: 3. Գործարք: 

ՕՊՈԶԻՑԻԱ (քղքգ.)  Ընդդի-
մություն: 

ՕՊՈԶԻՑԻՈՆ  Ընդդիմադիր: 
ՕՊՈՆԵՆՏ  Ընդդիմախոս: 
ՕՊՏԱՑԻԱ (իրավբ.)  Քաղ-

ընտրություն` քաղաքա-
ցիական ընտրություն: 

ՕՊՏԻԿԱ 1. (ֆիզ.)  Ֆիզիկայի 
բաժին: 2. Օպտիկական 
սարքերի ամբողջություն: 

ՕՊՏԻՄԱԼ  Լավագույն, ա-
մենահարմար տարբերակ: 

ՕՊՏԻՄԱԼԱՑՈՒՄ  Լավար-
կում` որևէ  ոլորտում բա-
րեփոխումների կենսագոր-
ծում:  

ՕՊՏԻՄԻԶՄ  Լավատեսու-
թյուն: 

ՕՊՏԻՄԻՍՏ  Լավատես: 
ՕՍԹԵՈԼՈԳԻԱ (բժշկ.)  

Ոսկրաբանություն: 
ՕՍԹԵՈԽՈՆԴՐՈԶ (բժշկ.)  

Ոսկրային բորբոքային 
հիվանդությունների 
խումբ: 

ՕՍԹԵՈՊԱՏԻԱ  (բժշկ.)  
Ոսկրախտ: 

ՕՏԻՍԿ  Առանձնատիպ: 
ՕՏՈՖՈՆ  Լսասարք` լսո-

ղության ուժեղացուցիչ 
սարք: 

ՕՐԱԿԱԼ  Թղթե կամ 
պլաստմասե կպչուն 
շերտ` գովազդային հայ-
տարարությունների, ինչ-
պես նաև  տարբեր իրեր 
զարդարելու համար: 

ՕՐԲԻՏԱ  Ուղեծիր: 
ՕՐԳԱՆԱՅԶԵՐ  1.  Փոքրիկ 

նոթատետր-գրքույկ` օրա-
ցույցով, հասցեներով: 2.  
Բջջային հեռախոսի և հա-
մակարգչի մեջ մի բաժին, ո-
րում զետեղված են օրա-
ցույց` հիշեցման և զանա-
զան գրառումների գործա-
ռույթներով, էլ. հաշվիչ, 
(կալկուլյատոր) ևն:  3.  
Կազմակերպիչ: 

ՕՐԴԵՐ  Ընդունման կամ 
հանձնման գրավոր փաս- 
տաթուղթ (կարգադրագիր):  

ՕՐԴԻՆԱՏՈՒՐԱ  Բժշկա-
կան պրակտիկ ասպի-
րանտուրա: 

ՕՐԹՈԴՈՔՍ 1. Որևէ ուս- 
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մունքի, գաղափարախո-
սության անշեղորեն հե-
տևող: 2. Ուղղափառ: 

ՕՐԹՈՊԵԴ  Բեկաբույժ: 
ՕՐԹՈՊԵԴԻԱ  Բեկաբու-

ժություն:  
ՕՖԵՐԵՆՏ  Գործարկու: 

ՕՖԵՐ(ՏԱ) (տնտսգ.)  Գրա-
վոր առաջարկ (գործարկ): 

ՕՖԻՍ  Գրասենյակ: 
ՕՖՇՈՐ (տնտսգ.)  Արտո-

նյալ կամ չհարկվող կար-
գավիճակով գոտիներում 
ստեղծված ընկերություն: 

 
—  Ֆ  — 

____________________________________________________
ՖԱՅԼ  1. (հմկրգչ.) Էլեկտրո-

նային թղթապանակ` որո-
շակի տվյալներով (գրա-
տեղի, գրապանակ, նիշք): 
2. Թափանցիկ թղթապա-
նակ:  

ՖԱՆԱՏ  Մոլեռանդ երկր-
պագու:  

ՖԱՆԱՏԻԶՄ  Մոլեռանդու-
թյուն: 

ՖԱՍԱԴ (ճարտգ.)  Շենքի 
կամ որևէ կառույցի ճա-
կատ: 

ՖԱՎՈՐԻՏ 1. (մարզ.)  Մար-
զիկ, որին գերադասություն 
է տրվում մրցումների ժա-
մանակ: 2. Ղեկավարի կամ 
բարձրաստիճան մեկի բա-

րեհաճությանն արժանա-
ցած անձ:  

ՖԱՏԱԼԻԶՄ  Ճակատա-
գրապաշտություն: 

ՖԱՏԱԼԻՍՏ  Ճակատագրա-
պաշտ: 

ՖԱՐԻՆԳԻՏ (բժշկ.)  Ըմպա-
նաբորբ: 

ՖԱՐՄԱԿՈԼՈԳԻԱ (բժշկ.)  
Դեղագիտություն: 

ՖԱՐՇ  Խճողակ, լցոն: 
ՖԱՐՍ  Զավեշտ, կեղծիք: 
ՖԱՈՒՆԱ  Կենդանական 

աշխարհ: 
ՖԱՔՍ  Հեռապատճեն: 
ՖԵԴԵՐԱՑԻԱ 1. (քղքգ.)  

Դաշնություն: 2. (մարզ.)  
Որևէ մարզաձևի ներկա-
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յացուցիչների և ակումբ-
ների միավորում:  

ՖԵՄԻՆԻԶՄ (քղքգ.)  Կա-
նանց իրավահավասա-
րության ձգտող շարժում-
ների անվանումը: 

ՖԵՆ  Վարսահարդարիչ: 
ՖԵՆՈՄԵՆ 1. Երևույթ: 2. 

Բացառիկ օժտվածություն:  
ՖԵՆՈՄԵՆԱԼ  Բացառիկ, 

արտասովոր, արտակարգ: 
ՖԵՐՄԱ  Ագարակ: 
ՖԵՐՄԵՆՏ  Օրգանական 

նյութ (խմորիչ): 
ՖԵՐՄԵՐ  Ագարակատեր: 
ՖԻԱՍԿՈ  Ձախողում: 
ՖԻԳՈՒՐ(Ա) 1.  Կերպար, 

կերպարանք: 2. Կազմվածք: 
3.  Շախմատի քար: 

ՖԻԳՈՒՐԻՍՏ  Գեղասա-
հորդ: 

ՖԻԶԻՈԼՈԳ  Բնախոս: 
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ  Բնախոսու-

թյուն: 
ՖԻԹՆԵՍ  Մարզական վար-

ժությունների համալիր: 
ՖԻԼԱՏԵԼԻԱ  Նամակա-

նիշերի հավաքում: 

ՖԻԼԱՏԵԼԻՍՏ  Նամակա-
նիշեր հավաքող (հավա-
քորդ):  

ՖԻԼՄՄԵՅՔԵՐ   Կինոարտա-
դրող:   

ՖԻԼՏՐ  Զտիչ: 
ՖԻԼՏՐԱՑԻԱ  Զտում, թորում: 
ՖԻՆԱԼ 1. Ավարտ, վերջ: 2. 

Եզրափակիչ:  
ՖԻՆԱԼԻՍՏ  Եզրափակիչ 

փուլի մասնակից: 
ՖԻՆԻՇ  Վերջնարկ: 
ՖԻՍԿԱԼ (տնտսգ.)  Հար-

կաբյուջետային, հարկա-
յին: 

ՖԻՐՄԱ  Արտադրատնտե-
սական միավորում (ձեռ-
նարկություն): 

ՖԻՔՍԱՑԻԱ  Ամրագրում, 
հաստատում: 

ՖԻՔՍԻՆԳ (տնտսգ.)  Հաս-
տատագրում: 

ՖԼԵԲԻՏ  Երակաբորբ: 
ՖԼԵՇ (տեխ.)  Կրիչ: 
ՖԼԵՇՄՈԲ  Նախապես ծրա-

գրված հանրային բազմա-
մարդ միջոցառում (ակ-
ցիա): 
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ՖԼՅՈՒՈՐՈԳՐԱՖԻԱ (բժշկ.) 
 Ռենտգենյան հետա-
զոտության մեթոդ: 

ՖԼՈՄԱՍՏԵՐ  Ներկամա-
տիտ, թաղքագրիչ: 

ՖԼՈՐԱ  Բուսաշխարհ: 
ՖՈԼԳԱ  Փայլաթիթեղ: 
ՖՈԼԴԵՐ (հմկրգչ.)  Թղթա-

պանակ: 
ՖՈԿՈՒՍՆԻԿ  Աճպարար: 
ՖՈՆ 1. Հետնագույն: 2. Հա-

մապատկեր: 3. Հետնա-
նկար: 

ՖՈՆԴ 1.  Հիմնադրամ: 2.  
Վավերաթղթերի և աղբ-
յուրների հավաքածու: 3. 
Արվեստի, գիտության ար-
ժեքավոր գործերի ամբող-
ջություն:   

ՖՈՆԵՆԴՈՍԿՈՊ (բժշկ.)  
Լսափող: 

ՖՈՆՈԳՐԱՄԱ  Ձայնագիր, 
ձայնագրություն: 

ՖՈՏՈ 1. Լուսանկար: 2. 
Լուսանկարչատուն: 

ՖՈՏՈԱՊԱՐԱՏ  Լուսա-
խցիկ: 

ՖՈՏՈՄՈՆՏԱԺ  Թեմատիկ 
լուսանկարների կամ 

դրանց մասերի մեկտեղում 
(լուսակցորդում): 

ՖՈՐՄԱՏ  Ձևաչափ: 
ՖՈՐՄՈՒԼԱ  1. Բանաձև: 

2. (քիմ.) Քիմիական 
տարրի կառուցվածք: 

ՖՈՐՈՒՄ  Համաժողով:  
ՖՐԱԳՄԵՆՏԱՐ  Հատվա-

ծական, հատվածային: 
ՖՐԱԿՑԻԱ (քղքգ.) Կուսա-

կցախումբ, խմբավորում: 
ՖՐԱՆՉԱՅԶԻՆԳ (տնտսգ.)   

Առանձնաշնորհ` համա- 
լիր ձեռնարկատիրական 
գործունեության թույլ-
տվություն:  

ՖՐԻՏՅՈՒՐՆԻՑԱ  Էլեկտ-
րական տապակա: 

ՖՈՒՆԴԱՄԵՆՏԱԼ  Հիմ-
նարար, հիմնական: 

ՖՈՒՆԿՑԻԱ 1.(մաթ.)    Մա- 
թեմատիկայի հիմնական 
հասկացություն, որը ցույց է 
տալիս մի փոփոխականի 
կախումը մյուսից: 2. (կենսբ., 
բժշկ.)  Մարմնի կենսագոր-
ծունեության դրսևորում: 3. 
 Գործառույթ: 

ՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ  Գործա-
ռույթային: 
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ՖՈՒՏՈՒՐԻԶՄ  Ապագա-
յապաշտություն: 

ՖՈՒՏՈՒՐԻՍՏ  Ապագայա-
պաշտ: 

 

ՖՈՒՐՇԵՏ  Ընդունելություն/ 
հյուրասիրություն, որի 
ժամանակ ներկաները 
սեղանից օգտվում են 
հոտնկայս:   
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3.  ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
3.1.  ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

3.1.1.  ԳՈՅԱԿԱՆ  ԱՆՈՒՆ. ԳՈՅԱԿԱՆԻ  ԹԻՎԸ 

1. Գոյականի, ինչպես նաև գոյականաբար գործածված 
այլ բառերի հոգնակի թիվը կազմվում է՝ ուղիղ ձևին՝ 
եզակիին, ավելացնելով -եր կամ -ներ հոգնակերտ 
վերջավորությունը։ Բացառություն են մարդ և կին բա-
ռերը, որոնց հոգնակին է՝ մարդիկ, կանայք։ 

2. Տիկին, պարոն, անձ բառերը, բացի կանոնավոր տի-
կիններ, պարոններ և անձեր ձևերից, կարող են հոգ-
նակի դառնալ նաև տիկնայք, պարոնայք, անձինք ան-
կանոն ձևերով։ 

3. Միավանկ բառերի (այդ թվում՝ փոխանուն ածական-
ների) հոգնակին սովորաբար կազմվում է -եր, իսկ 
բազմավանկներինը՝ -ներ վերջավորությամբ՝ տն-եր, 
պատ-եր, տարր-եր, նյարդ-եր, մեծ-եր, մարգարտա-
ծաղիկ-ներ, դինոզավր-ներ, սիրամարգ-ներ, վարպետ 
-ներ, կարմիր-ներ։ 

4. Մի շարք միավանկ բառերի հոգնակին կազմվում է  
-ներ վերջավորությամբ (այս բառերը նախկինում վեր-
ջացել են -ն հնչյունով, որը պահպանվել է հոգնակիում՝ 
միանալով -եր վերջավորությանը)՝ ակ-ներ, բեռ-ներ, 
գառ-ներ, ինչպես նաև խոսակցական ձեռ-ներ, ոտ-ներ 
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(ձեռք-եր, ոտք-եր գրական տարբերակներին զուգա-
հեռ)։ Այս շարքի բառերը՝ որպես բաղադրյալ բառերի 
վերջնաբաղադրիչներ, նույնպես ստանում են -ներ վեր-
ջավորություն (պարսպադռներ, սառցալեռներ, շնաձկներ, 
դաշտամկներ)։  

Բացառություն են մատ և հարս բառերը, որոնցով վեր-
ջացող բաղադրյալ բառերը կարող են ստանալ նաև -եր 
(ցուցամատեր, բթամատեր, նորահարսեր, ջրահարսեր)։ 

5. Ռուս բառի հոգնակին՝ ռուս-ներ (նախկինում՝ ու-
ռուս-ներ)։ 

6. Ող և ռունգ բառերի՝ ողներ, ռունգներ ձևերն ակն-
հայտորեն հնացած են և անգործածական։ Դրանց փո-
խարեն այժմ ընդունել են ողեր, ռունգեր ձևերը։ 

7. «Խաղողի վազի ոստ» նշանակությամբ մատ բառի 
հոգնակին կազմվում է -եր-ով՝ խաղողի մատեր: 

8. Գաղտնավանկով վերջացող մի շարք երկվանկ բա-
ռերի (այդ թվում՝ դերանունների, փոխանուն ածական-
ների, ինչպես նաև ը-ով վերջացող թվականների) հոգ-
նակին կազմվում է -եր վերջավորությամբ՝ ազդր-եր, 
աստղ-եր, դուստր-եր, եզր-եր,  զեբր-եր,  ժանր-եր, 
մանր-եր,  ինքն-եր, ինը(ն)-եր  ևն։ 

9. Գամփռ, անգղ, արկղ բառերի հոգնակին կարող է 
կազմվել ոչ միայն -եր, այլև -ներ վերջավորությամբ՝ 
գամփռ-(ն)եր, անգղ-(ն)եր, արկղ-(ն)եր։ 

10. Ստեղն, եղեգն, բևեկն պարզ բազմավանկ բառերը, 
ինչպես նաև -ազն, -եղն, -ակն, -ոտն երկվանկ վերջ-
նաբաղադրիչով բարդ բառերը ստանում են -եր վեր-
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ջավորությունը՝ ստեղն-եր, եղեգն-եր, բևեկն-եր, ար-
քայազն-եր, դյուցազն-եր, որմզդեղն-եր, շողակն-եր, 
հետիոտն-եր, այծոտն-եր  ևն։ 

11. Միավանկ (ինչպես նաև գաղտնավանկով վերջա-
ցող երկվանկ) վերջնաբաղադրիչով բազմավանկ (բարդ, 
ածանցավոր կամ բարդածանցավոր) գոյականների մի 
մասի հոգնակին կազմվում է -եր վերջավորությամբ՝ 
ձեռագր-եր, իրիկնապահ-եր, դեղատն-եր, դասագրք-
եր, գաղթավայր-եր, գիսաստղ-եր, այտոսկր-եր, բուժ-
քույր-եր, ծակուծուկ-եր։ Դրանք այն բառերն են, որոն-
ցում այդ վերջնաբաղադրիչը՝ որպես գոյական, պահ-
պանում է իր բուն իմաստը, իր նախորդ բաղադրիչին 
համադաս է (սարուձորեր, հարցուփորձեր, չեմուչու-
մեր, ապուպապեր, թերուդեմեր, նազուտուզեր) կամ 
նրա լրացյալն է և նրա հետ միասին ցույց է տալիս այդ 
առարկայի կամ հասկացության տարատեսակը՝ գիր – 
ձեռագիր, հեռագիր, լրագիր, ծրագիր, խորագիր, սևա-
գիր, ճակատագիր, պահ – իրիկնապահ, ցույց – նստա-
ցույց, զորացույց ևն: Սա նշանակում է, որ ձեռագիրը, 
հեռագիրը, ծրագիրը գրի տեսակներ են, առանձնա-
տունը, թոնրատունը, իջևանատունը տան տեսակներ 
են, միջակետը, ծայրակետը, ստորակետը կետի տե-
սակներ են ևն։ Այս բառերը մեծ մասամբ կարելի է ար-
տահայտել բառակապակցությամբ, որի գերադաս ան-
դամը (լրացյալը) հենց միավանկ վերջնաբաղադրիչն է, 
և բառակապակցությունը հոգնակի դարձնելիս -եր 
վերջավորությունն է ստանում հենց այդ բաղադրիչը՝ 
խնդրագրքեր – խնդիրների գրքեր, ձեռագրեր – ձեռքի 
գրեր, նստացույցեր – նստած ցույցեր ևն։ 



142 

12. Այլ դեպքերում միավանկ վերջնաբաղադրիչով բառն 
ստանում է -ներ վերջավորությունը, ընդ որում՝ այդ 
վերջնաբաղադրիչը չի ենթարկվում հնչյունափոխութ-
յան՝ ակնարկագիր-ներ, կենսագիր-ներ, վիպագիր-
ներ, բառարանագիր-ներ ևն։ Պատճառն այն է, որ այս 
դեպքում բաղադրյալ բառը իր միավանկ վերջնաբա-
ղադրիչի նշանակած երևույթի տարատեսակ ցույց չի 
տալիս, օր.՝ հաշվապահ նշանակում է ոչ թե «հաշվի 
պահ», այլ «հաշիվ պահող (անձ)», կարմրախայտ նշա-
նակում է ոչ թե «կարմիր խայտ», այլ «կարմիր խայտեր 
ունեցող (ձուկ)», քղանցք այժմ նշանակում է ոչ թե 
«քուղի անցք», այլ «հագուստի փեշ», լուսանցք նշանա-
կում է ոչ թե «լույսի անցք», այլ «էջեզրի ազատ տարա-
ծություն», համերգ նշանակում է ոչ թե «ընդհանուր 
երգ», այլ «երգի հանդես», տեսակետ այժմ նշանակում 
է ոչ թե «տեսնելու կետ, դիտակետ», այլ «կարծիք, հա-
յացք, մոտեցում», վերջալույս նշանակում է «արևը 
մայր մտնելու ժամանակը», այլ ոչ թե «վերջին լույս» 
ևն։ Այսինքն՝ այս դեպքերում միավանկ բառը բաղա-
դրյալ բառի կազմում իր գոյականական բուն իմաս-
տով չէ, որ հանդես է գալիս, այլ մի նոր, մեծ մասամբ՝ 
բայական, երբեմն էլ՝ փոխաբերական իմաստով։ 

Հիմնականում այդպես է նաև գոյականական կամ 
բայական միավանկ վերջնաբաղադրիչով փոխանուն 
ածականների դեպքում։ Օր.՝ լայնեզրներ նշանակում է 
«լայնեզրով գլխարկներ» (այլ ոչ թե «լայն եզրեր»), շա-
տակերներ նշանակում է «շատ ուտող մարդիկ» (այլ ոչ 
թե «շատ կերեր»), շեղաչքներ` «շեղ աչք ունեցողներ» 
(այլ ոչ թե «շեղ աչքեր»): 
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13. Կան միավանկ վերջնաբաղադրիչով բառեր, որոնք 
շեղվում են կանոնից (վերելքներ, մանրէներ, միրհավ-
ներ) կամ ունեն երկձևություն՝ երկրաշարժ-(ն)եր, կա-
յազոր-(ն)եր, ջրանցք-(ն)եր ևն, ինչպես նաև -պետ կամ    
-նիշ գոյական վերջնաբաղադրիչով բառերը՝ խմբապետ-
(ն)եր, մարզպետ-(ն)եր, քաղաքապետ-(ն)եր, չափանիշ-
(ն)եր, դրամանիշ-(ն)եր, նամականիշ-(ն)եր (տե՛ս նաև 4-
րդ կետի վերապահումը -հարս և -մատ վերջնաբաղա-
դրիչով բառերի համար)։ 

14. Երկձևություն չկա -նիշ վերջնաբաղադրիչով այն 
բառերի դեպքում, որոնք ածական են (միանիշ, երկնիշ, 
բազմանիշ, տարանիշ) կամ գոյական են դարձել փոխ-
անվանական կիրառությունների հիման վրա (հոմա-
նիշ, համանիշ, նույնանիշ, հականիշ, ժխտանիշ), և 
դրանցում -նիշ-ը ունի բայական իմաստ: Դրանք պար-
տադիր ստանում են -ներ հոգնակերտ՝ հոմանիշներ, 
հականիշներ ևն: Մինչդեռ նիշի (նշանի) տարատեսակ 
ցույց տվող գոյականները (աստղանիշ, ախտանիշ, 
գրանիշ, դրոշմանիշ, էջանիշ, խորհրդանիշ, համարա-
նիշ, հայտանիշ, հատկանիշ, ձայնանիշ, մակնիշ, մըր-
ցանիշ, նամականիշ, չափանիշ, պարբերանիշ, ջրա-
նիշ, վարկանիշ, ցուցանիշ, ուղենիշ, փոստանիշ), կա-
նոնի համաձայն, պետք է ստանան -եր հոգնակերտ 
(հայտանիշեր, աստղանիշեր, համարանիշեր, մակնի-
շեր ևն), սակայն սխալ ձևերի խիստ տարածվածու-
թյան պատճառով թույլատրվում է զուգաձևություն: 

15. Կան միավանկ վերջնաբաղադրիչով համանուն-
ներ, որոնցից մեկի հոգնակին կազմվում է -եր, մյուսի-
նը՝ -ներ վերջավորությամբ` պայմանավորված իմաս-
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տով։ Օր.՝ մատենագր-եր «ձեռագիր մատյաններ, գըր-
քեր» – մատենագիր-ներ «մատյան գրող հեղինակներ», 
հուշագր-եր «մեմորանդումներ» – հուշագիր-ներ  ևն։ 

16. Լինում են և հոգնակիի ձևերի՝ հիմքի տարբերութ-
յան հետևանքով առաջացած հարանուններ, օր.՝ ման-
րամասն-եր «մանրամասնություններ» և մանրամաս-
եր «մանրակներ, դետալներ», լեռնապար-եր «լեռնա-
շղթա» և լեռնապար-ներ  «լեռնային ապար»։ 

17. -եր վերջավորություն ստացող բառերը (ինչպես 
նաև հոգնակի թիվ չունեցող անորոշ դերբայը) -ներ 
կարող են ստանալ ստացական հոգնակի կազմելիս՝ 
աչքներս, տուններդ, վիզները, սանրներդ, բանուգործ-
ներս, գնալներդ։ Այդպես լինում է, երբ հոդը փոխարի-
նում է ստացական դերանվան հոգնակիին (մեր աչքը> 
աչքներս, ձեր տները>տուններդ, նրանց շուրջը>շուրջ-
ները, ձեր գնալը>գնալներդ)՝ նշանակելով, որ տվյալ 
առարկան (կամ առարկաները), տվյալ տեղը վերաբե-
րում են յուրաքանչյուրին։ 

18. Մի շարք օտար բառեր` բրենդ, բլանկ, ֆրակ, ստենդ, 
սպոր, սլայդ ևն, որոնք փոխատու լեզվում միավանկ 
են, արդի հայերենում ընկալվում են որպես երկվանկ 
բառեր (ունեն ը գաղտնավանկ` բը-րենդ, բը-լանկ, ֆը-
րակ ևն): Հետևաբար սրանց հոգնակին կազմվում է -ներ 
վերջավորությամբ` բրենդ-ներ, բլանկ-ներ, ֆրակ-ներ, 
ստենդ-ներ, սպոր-ներ, սլայդ-ներ:  

Նույն սկզբունքով` փոխատու լեզվում բաղադրյալ կազ-
մությամբ (նաև արմատական վերջնաբաղադրիչով) 
բառերը (բլոգեր, դինոզավր, կղմինդր, կադաստր, սի-
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րամարգ ևն) հայերենում գիտակցվում են կազմությամբ 
պարզ բառեր, ուստի դրանց հոգնակին, կանոնի համա-
ձայն, ձևավորվում է հայերենի բազմավանկ գոյական-
ների նման`-ներ մասնիկով, ինչպես` բլոգեր-ներ, 
կղմինդր-ներ, կադաստր-ներ, սիրամարգ-ներ, դինո-
զավր-ներ ևն: Ըստ որում, -զավր և -մարգ վերջնաբա-
ղադրիչներով կազմություններում այդ արմատական 
բաղադրիչների իմաստները միայն ստուգաբանորեն են 
գիտակցվում (զավր – մողես, մարգ – թռչուն), և դրանց` 
-եր-ով կազմությունները, բնականաբար, կանոնական 
չեն: Սակայն, հաշվի առնելով -եր-ով ձևերի տարածվա-
ծությունը, ուղեցույցի հեղինակները հնարավոր են 
համարել նաև դրանց գործածությունը` իհարկե նա-
խապատվությունը տալով կանոնական -ներ-ով ձևե-
րին, այսպես` դինոզավր+ներ//+եր, իխտիոզավր+ներ// 
+եր, լորամարգ+ներ//+եր, սիրամարգ+ներ//+եր ևն: 

19. Հրապարակի վրա եղած բառարանների տվյալնե-
րով արձանագրվում է հոգնակիի կազմության ամրա-
գրման որոշակի միտում. գոյականական միևնույն 
միավանկ վերջնաբաղադրիչով կազմություններում 
-ներ մասնիկով (հազվադեպ նաև -եր) հոգնակի է 
հանձնարարվում այն բառերում, որոնցում մթագնած է 
կամ թույլ է գիտակցվում ոչ միայն վերջին, այլև առա-
ջին/նախորդող բաղադրիչի սկզբնատիպ իմաստը: 
Օրինակ` արշա+լույս բառի համար հանձնարարվում է 
-ներ-ով (մեկ դեպքում` -եր//-ներ), իսկ վերջա+լույս-ի 
համար` -եր-ով (մեկ դեպքում` -ներ) կազմությունը: 
Նմանապես` կայազոր-ներ, բայց` թիկնազոր-եր, միջ-
նապատ-եր, բայց` ցանկապատ-ներ, վարդատոն-եր, 
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բայց` փառատոն-եր//-ներ, ցուցանիշ-ներ, բայց` հա-
մարանիշ-եր//-ներ, վերջակետ-եր, բայց` ստորակետ-
եր//-ներ ևն: Այսպիսի դեպքերում մենք առավելապես 
հակված ենք եղել հանձնարարելի համարելու առավել 
տարածված ձևը` հիմնականում չբացառելով մյուս տար-
բերակի կիրառությունը: Իսկ բառարանային տարբե-
րությունները նպատակահարմար ենք գտել ներկայաց-
նել աղյուսակով (տե՛ս էջ 162-164):    

 

 

Բ Ա Ռ Ա Ց Ա Ն Կ 

Ցանկում տրված են այն գոյականների (նաև փոխանուննե-
րի) հոգնակիի ձևերը, որոնք ունեն գործածության հաճա-
խականություն և թվակազմության յուրահատկություններ. 
ունեն զուգաձևություններ կամ շեղվում են ընդհանուր օրի-
նաչափություններից: Զուգաձևություններից առաջինները նա-
խընտրելի կամ հանձնարարվող տարբերակներ են:  

Հասկանալի է, որ բառացանկը ամբողջական չէ, բայց դա 
գործնականում չի դժվարացնում անհրաժեշտ տարբերակի 
ընտրությունը, քանի որ հնարավոր բոլոր շեղումներից հա-
մապատասխան բառերով կամ բառախմբերով տրվում են 
տիպական օրինակներ: Օր.՝ -անցք վերջնաբաղադրիչով 
կազմություններից տրվում են և՛ միայն -եր մասնիկով (հո-
րատանցք-եր, ծխանցք-եր, դիտանցք-եր), և՛ միայն -ներ-
ով (առանցք-ներ, քղանցք-ներ, միջանցք-ներ), և՛ միաժա-
մանակ -եր և  -ներ մասնիկներով օրինակներ (ջրանցք-ներ//-
եր, լեռնանցք-ներ//-եր, օդանցք-ներ//-եր): Կամ՝ «Հայոց 
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լեզվի հանգաբառարան»-ում արձանագրված են -չափ վերջ-
նաբաղադրիչով կազմված հինգ տասնյակից ավելի բառեր. 
դրանք հոգնակին բաղադրում են երկու տարբերակով՝ -եր-
ով կամ -ներ-ով. եթե բաղադրիչն ունի գոյականական ի-
մաստ (չափ), ապա ստանում է -եր (թզաչափ-եր, քայլա-
չափ-եր, մազաչափ-եր ևն), եթե ունի բայական իմաստ (չա-
փող), ստանում է -ներ (հողաչափ-ներ, արագաչափ-ներ, 
ջերմաչափ-ներ, ծանրաչափ-ներ, վայրկենաչափ-ներ ևն): 
Այդ հինգ տասնյակից մեր բառացանկում զետեղված են 
մոտ մեկ տասնյակը՝ ամենից գործածականները՝ կազմու-
թյան երկու տարբերակներով:  

Բառացանկում ներառված առանձին բառերի հոգնակիի 
կազմության ձևը սկզբունքային տարաձայնություններ չի 
ենթադրում և, թվում է, տեղ չպետք է ունենար այս բառա-
ցանկում: Սակայն բառաձևը ուղեցույցում զետեղվել է որո-
շակի պատճառաբանվածությամբ: Անհրաժեշտություն կար 
խուսափելու նախ` գրավոր խոսքում այնուամենայնիվ հան-
դիպող առանձին սխալակազմություններից (գաղթավայր-
ներ, թաղամաս-ներ, շտաբ-եր ևն), և երկրորդ` արևելահայ 
խոսակցական լեզվում և գրական արևմտահայերենում տա-
րածված որոշ ձևերի անհարկի ազդեցություններից, ինչպես`  

արևմտահայերենում` հացադուլ-եր, գործադուլ-եր, ձեռա-
գործ-եր, ասեղնագործ-եր, կարգախոս-եր, հեռախոս-եր, մե-
ներգ-ներ, քայլերգ-ներ, օրհներգ-ներ, գետափ-ներ, լճափ-
ներ, ծովափ-ներ, բայց` հողագործ-ներ, բարեգործ-ներ, 
բարձրախոս-ներ, բանախոս-ներ ևն,  

արևելահայերենում` հացադուլ-ներ, գործադուլ-ներ, ձեռա-
գործ-ներ, ասեղնագործ-ներ, կարգախոս-ներ, հեռախոս-
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ներ, մեներգ-եր, քայլերգ-եր, օրհներգ-եր, գետափ-եր, ծո-
վափ-եր, լճափ-եր, ինչպես նաև` հողագործ-ներ, բարե-
գործ-ներ, բարձրախոս-ներ, բանախոս-ներ ևն: Սրանք բա-
ռացանկում տրվում են` հնարավոր շփոթից խուսափելու 
համար: 

Օգտագործողը հավելյալ տեղեկություններ կարող է քաղել 
ներածական մասում տրված բացատրություններից (էջ 143-
150):  

Աստղանիշով տրվում են այն կազմությունները, որոնք գոր-
ծածության մեջ եղած բառացանկերում կամ բառարաններում 
ներկայացված են որպես զուգաձևություններ, սակայն մեր ու-
սումնասիրություններով (ժամանակակից գրականության 
և լրատվության միջոցների լեզվական նյութի քննություն, 
վիճակագրական հարցումներ, «Արևակ»-ից քաղված տեղե-
կություններ ևն) գրական լեզվում հանձնարարելի տարբե-
րակներ չեն:  

Սխալակազմությունները չեն նշվում:  
 

 

ազդ–եր 
ազդազանգ–եր 
ազդալույս–եր 
ազդոսկր–եր 
ազդր–եր 
ախտանիշ–ներ 
ականանետ–ներ 
ականատես–ներ 
ակնարկագիր–ներ 

ակնթարթ–ներ//–եր 
ահազանգ–եր 
ամենամեծ–եր 
ամենափոքր–եր 
այծենակաճ–ներ//–եր 
այտոսկր–եր 
անգղ–եր//–ներ 
անդրադարձ–ներ 
անկյունադարձ–եր 
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անկյունաչափ–ներ (չափող 
գործիք) 

անկյունաչափ–եր (անկյու-
նի չափը) 

անջրպետ–ներ 
անցաբառ–եր 
անցուդարձ–եր 
աշխարհազոր–եր 
ապուպապ–եր 
առանձնատն–եր 
առանցք–ներ 
աստղակերպ–ներ 
աստղանիշ–ներ//–եր 
աստղ–եր 
ավանդապահ–ներ 
ատամնաշար–եր 
ատենախոս–ներ 
ատենապետ–ներ//–եր 
արագաչափ–ներ 
արկղ–եր//–ներ 
արշալույս–ներ//–եր* 
արոտավայր–եր 
արտագաղթ–եր 
արքայադուստր–եր 
արքայազն–եր 
արևամուտ–ներ 
բազմակետ–եր 
բազմանիշ–ներ 
բաղաձայն–ներ 
բառարանագիր–ներ 

բարեգործ–ներ 
բարձր–եր 
բարձրախոս–ներ 
բթամատ–եր//–ներ* 
բժշկապետ–ներ 
բլանկ–ներ 
բնակավայր–եր 
բրենդ–ներ 
բու–եր//բվեր 
բուժկետ–ներ//–եր 
բուժքույր–եր 
բուռ–եր//բռեր 
բևեկն–եր 
գազանորս–ներ 
գաղթավայր–եր 
գաղտնաբառ–եր 
գամփռ–եր//–ներ 
գանգոսկր–եր 
գանձապետ–ներ 
գարեհատ–եր 
գարնանամուտ–ներ 
գետափ–եր 
գետեզր–եր 
գիշանգղ–եր 
գիշերապահ–եր (գիշերային 

պահ) 
գիշերապահ–ներ (գիշերա-

յին պահակ) 
գիսաստղ–եր 
գլխաբառ–եր 
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գլխագին–գներ//–ներ* 
գլխակապ–եր 
գյուղապետ–ներ//–եր 
գովազդ–ներ//–եր 
գորգագործ–ներ 
գործադուլ–ներ 
գրագող–եր 
գրախոս–ներ 
գրանիշ–ներ   
գրաշար–եր (գրի շար) 
գրաշար–ներ (գիր շարող)  
գրպանահատ–ներ 
դաշտավայր–եր 
դասագիրք–գրքեր 
դասադուլ–ներ 
դասանիշ–ներ 
դասապահ–եր  
դարավանդ–ներ 
դարձակետ–եր 
դեղատն–եր  
դերբայ–ներ 
դինոզավր-ներ//-եր* 
դիպաշար–եր 
դիտակետ–եր 
դիտանցք–եր 
դյուցազն–եր 
դուստր–եր 
դրամահատ–ներ 
դրամանենգ–ներ 
դրամանիշ–ներ//–եր 

դրամատուն–տներ 
դրոշմանիշ–ներ//–եր 
եզր–եր 
ելակետ–եր 
ելումուտ–ներ 
ելևէջ–ներ 
եկամուտ–ներ 
եղեգն–եր 
եղերերգ–եր 
ենթակետ–եր 
ենթամաս–եր 
ենթաշերտ–եր 
երկնիշ–ներ 
երկտող–եր (երկու տող) 
երկտող–ներ (նամակ, 

գրություն) 
երկրաշարժ–ներ//–եր 
զեբր–եր 
զինադուլ–ներ 
զորամաս–եր 
զորաշարժ–եր 
զորապետ–ներ 
զորացույց–եր 
զուգերգ–եր 
էջանիշ–ներ 
էջաչափ–ներ (չափող սարք) 
էջաչափ–եր (էջի չափս) 
էջկապ–ներ//–եր 
ընձուղտ–ներ 
թաղամաս–եր 
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թերուդեմ–եր 
թզաչափ–եր 
թթվասեր–եր (թթվամշակ-

ված սերուցքներ) 
թթվասեր–ներ (թթու սիրող-

ներ) 
թիզ–եր 
թիկնազոր–ներ//–եր 
թիմ–եր  
թոնրատուն–տներ  
թվացույց–ներ 
թրենդ–ներ 
թուխպ–եր 
թևկապ–ներ//–եր 
ժամանակացույց–ներ 
ժամանց–ներ 
ժամատուն–տներ  
ժամացույց–ներ 
ժամկետ–ներ 
ժանր–եր 
ժխտանիշ–ներ 
ինը/ինն–եր 
ինքնագովազդ–ներ//–եր 
ինքնաշարժ–ներ 
իշխանադուստր–եր 
իջևանատուն–տներ 
իրիկնալույս–եր//–ներ 
իրիկնապահ–եր 
լեռնանցք–ներ//–եր 
լիազոր–ներ 

լինդ–եր//լնդեր 
լիտր–եր 
լճափ–եր 
լողափ–եր//–ներ 
լրագիր–գրեր  
լրտես–ներ 
լուսազդ–ներ//–եր 
լուսանցք–ներ 
խաչբառ–ներ//–եր 
խիճ–եր 
խլահավ–եր 
խմբապետ–ներ//–եր 
խմբերգ–եր 
խնդրագիրք–գրքեր  
խոտհարք–ներ 
խորագիր–գրեր 
խորհրդանիշ–ներ 
խունկ–եր 
ծակուծուկ–եր 
ծաղկաքաղ–եր 
ծայրակետ–եր 
ծանր–եր 
ծառ–եր 
ծիլ–եր  
ծխախոտ–եր//–ներ 
ծխամորճ–ներ//–եր 
ծխանցք–եր 
ծնկակապ–եր 
ծովահարս–եր 
ծովափ–եր 
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ծովեզր–եր 
ծունկ–ծնկներ 
ծրագր–եր 
կադաստր–ներ  
կադր–եր 
կաթնասունկ–սնկեր//–

սունկեր 
կայազոր–եր//–ներ 
կայարանապետ–ներ//–եր 
կայսր–եր 
կարգախոս–ներ 
կարծր–եր 
կարմրախայտ–ներ 
կարճատես–ներ 
կենսագիր–ներ 
կետորս–ներ//–եր* 
կարգապահ–ներ 
կենդանակերպ–ներ 
կիզակետ–եր 
կիսաքաղցր–եր 
կղմինդր-ներ 
կողմնացույց–ներ 
կոճականցք–եր 
կոճղ–եր 
կրակակետ–եր 
կրոնափոխ–ներ 
հակագազ–եր 
հականիշ–ներ 
հակացույց–եր 
հաղորդաշար–եր 

համազոր–ներ 
համայց–եր 
համանիշ–ներ 
համարանիշ–ներ//–եր 
համերգ–ներ 
համտես–ներ/ 
համր–եր 
հայեցակետ–եր//–ներ 
հայտանիշ–ներ//–եր 
հայրապետ–ներ 
հայրենադարձ–ներ 
հանդիսատես–ներ 
հանցանիշ–ներ 
հանքաշերտ–եր 
հանքափոր–ներ 
հաշվապահ–ներ 
հաշվենիշ–եր 
հասկաքաղ–եր 
հատկանիշ–ներ 
հարացույց–ներ 
հարթաչափ–ներ 
հարկահան–ներ 
հարցուփորձ–եր 
հարս–ներ 
հարցաշար–եր 
հացադուլ–ներ 
հացատուն–տներ 
հեծելազոր–եր//–ներ 
հեռագիր–գրեր 
հեռախոս–ներ 



153 

հեռուստագովազդ–ներ//–եր 
հեռուստացույց–ներ 
հետիոտն–եր 
հետևակազոր–եր//–ներ 
հերթապահ–ներ 
հերթափոխ–եր 
հիվանդատես–ներ 
հյուս–եր (մազ, գիսակ) 
հյուսն–եր (ատաղձագործ) 
հոդվածաշար–եր 
հողագործ–ներ 
հողամաս–եր 
հողաչափ–եր (հողի չափ) 
հողաչափ–ներ (հողը 

չափող) 
հողմաչափ–ներ 
հողմացույց–ներ 
հոմանիշ–ներ 
հորատանցք–եր 
հորաքույր–եր 
հուշագիր–ներ (հուշ գրող 

հեղինակներ)  
հուշագիր–գրեր (մեմորան-

դումներ)  
ձայնանիշ–ներ//–եր 
ձայնաշար–եր 
ձեռագիր–գրեր 
ձեռնակապ–եր 
ձկնորս–ներ 
ձմեռնամուտ–ներ 

ձևաչափ–եր 
ճակատագիր–գրեր 
ճամփեզր–եր 
ճարտարապետ–ներ 
ճյուղ–եր 
ճութ–եր 
մակակետ–եր 
մակբայ–ներ 
մակնիշ–ներ//–եր 
մահազդ–ներ//–եր 
մայրամուտ–ներ 
մանրամաս–եր (մանրակ-

ներ, դետալներ) 
մանրամասն–ներ (մանրա-

մասնություններ) 
մանր–եր 
մանրէ–ներ 
մավր–եր 
մատ–եր (խաղողի վազի 

ոստ)  
մատ–ներ (ձեռքի և ոտքի 

վերջույթ)  
մատանեմատ–եր//–ներ* 
մատենագիր–ներ (մատյան 

գրող հեղինակներ) 
մատենագիր–գրեր (ձեռա-

գիր մատյաններ, գրքեր)  
մատենաշար–եր 
մատնաչափ–եր 
մարգարտահատ–եր 
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մարդպետ–ներ 
մարզատոն–եր 
մարզպետ–ներ//–եր 
մեծամեծ–եր 
մեծատուն–ներ 
մեկնակետ–եր 
մեղր–եր 
մեներգ–եր 
մետր–եր 
միանիշ–ներ 
միջակետ–եր 
միջանցք–ներ 
միջնակետ–եր 
միջնամատ–եր//–ներ* 
միջնորմ–ներ//–եր 
միրհավ–ներ 
մոլախոտ–եր 
մոշահավ–եր 
մորաքույր–եր 
մրրկահավ–եր 
մրցանիշ–եր//–ներ 
մրցաշար–եր 
մրցատոն–եր 
նազուտուզ–եր 
նահապետ–ներ 
նամականիշ–ներ//–եր 
նավախել–ներ//–եր 
նավապետ–ներ//–եր* 
նեգր–եր 
ներգաղթ–եր 

նշանակետ–եր 
նշանացույց–ներ 
նորահարս–եր//–ներ* 
նորամուտ–ներ 
նոութբուք–ներ 
նպատակակետ–եր 
նռնականետ–ներ 
նռնահատ–եր 
նստացույց–եր 
նրբանցք–ներ 
նույնանիշ–ներ 
նուշ–եր  
շաղկապ–ներ 
շողակն–եր 
շուրթ–եր  
շրջադարձ–եր 
շրջայց–եր 
շքերթ–եր//–ներ* 
ող–եր//–ներ* 
ոսկր–եր 
ոստիկանապետ–ներ//–եր* 
ոտնաձայն–եր 
ոտնաչափ–եր 
որականիշ–ներ 
որմ–եր 
որոշ–ներ 
չափանիշ–ներ//–եր 
չիր–չրեր 
չվերթ–ներ//–եր 
պահակազոր–ներ//–եր* 



155 

պահեստամաս–եր 
պատառաքաղ–ներ 
պատժաչափ–եր 
պատշար–ներ 
պարագիծ–գծեր 
պարբերանիշ–ներ//–եր 
պարոն–ներ//–այք 
ջերմաչափ–ներ 
ջրահարս–ներ//–եր 
ջրանիշ–ներ//–եր 
ջրանցք–ներ//–եր 
ջրաչափ–ներ 
ջրհոր–եր 
ռազմերթ–եր 
ռումբ–եր 
ռունգ–եր//–ներ* 
ռուս–ներ 
սակավապետ–ներ 
սանր–եր 
սառցահատ–եր (սառույցի 

հատիկներ) 
սառցահատ–ներ (սառույց  

հատող նավեր) 
սառցաշիթ–եր 
սարդոստայն–ներ 
սարուձոր–եր 
սգերթ–եր 
սեղանապետ–ներ 
սիզախոտ–եր 
սիմինդր–ներ 

սիրամարգ–ներ//–եր* 
սիրերգ–եր 
սլայդ–ներ 
սկեսրայր–ներ//–եր 
սյունաշար–եր 
սողանցք–ներ//–եր 
սպարապետ–ներ 
սպոր–ներ 
ստեղնաշար–եր 
ստենդ–ներ 
ստեղն–եր 
ստեղնաշար–եր 
ստորակետ–եր//–ներ 
ստուգայց–եր 
ստուգատես–ներ 
սրբավայր–եր 
սրտաբաց–ներ 
սրտագիր–գրեր (սրտագրու-

թյան նշումներ) 
սրտագիր–ներ (սրտագիր 

կատարող սարքեր) 
սունկ–եր 
սուտ–ստեր//–եր* 
սուրճ–եր 
սևագիր-գրեր 
վագր–եր 
վազանց–ներ 
վաճառակետ–եր 
վայրկենաչափ–ներ 
վայրէջք–ներ 
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վաչկատուն–ներ 
վարդապետ–ներ 
վարդատոն–եր 
վարժապետ–ներ 
վարկանիշ–ներ 
վարձերթ–եր  
վարպետ–ներ 
վեհապետ–ներ 
վերադարձ–ներ 
վերելք–ներ 
վերնատուն–տներ 
վերջալույս–ներ//–եր* 
վերջակետ–եր 
վիզ–վզեր 
վիթ–եր 
վիհ–եր 
վիպագիր–ներ 
վիպերգ–եր 
վզկապ–ներ 
վիրակապ–եր 
վրաերթ–եր 
տասնապետ–ներ 
տարանիշ–ներ 
տարեգիր–ներ 
տարեդարձ–ներ//–եր* 
տարելից–ներ 
տարեմուտ–ներ 
տեգր–եր 
տեղաշարժ–եր 
տեսակետ–ներ 

տետր–եր 
տիզ–եր 
տիկ–եր 
տիպ–եր 
տիրանոզավր–ներ//–եր* 
տոհմանիշ–ներ 
տողադարձ–եր 
տոնացույց–ներ 
ցածր–եր 
ցորենահաց–եր 
ցանկապատ–ներ//–եր* 
ցուլ–եր//ցլեր 
ցուցամատ–եր//–ներ* 
ցուցանիշ–ներ 
ուժաչափ–ներ 
ուլունքաշար–եր (ուլունքի 

շարաններ) 
ուլունքաշար–ներ (ուլունք 

շարողներ) 
ուղեծիր–ծրեր//–ներ 
ուղենիշ–ներ//–եր 
ուղերթ–եր//–ներ 
ուղեցույց–ներ 
ուսուցչապետ–ներ//–եր 
ուստր–եր 
փակագիծ–գծեր 
փայտահատ–ներ 
փառատոն–եր//–ներ 
փլատակ–ներ 
փղոսկր–եր 
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փոխգնդապետ–ներ 
փողկապ–ներ 
փոստանիշ–ներ 
փոքր–եր 
փրկագին–եր//–ներ* 
քաղաքապետ–ներ//–եր 
քաղմաս–ներ//–եր 
քաղցր–եր 
քայլաչափ–եր (քայլի չափը) 
քայլաչափ–ներ (չափող 

գործիք) 
քայլափոխ–եր 
քայլերգ–եր 
քառատող–եր (չորսական 

տողեր) 

քառատող–ներ (չորս մասի 
բաժանողներ) 

քարայծ–եր 
քարայր–եր 
քարափ–ներ 
քարաքոս–եր//–ներ 
քթանցք–եր 
քղանցք–ներ 
քուրմ–եր//–քրմեր 
օդանցք–ներ//–եր 
օրացույց–ներ 
օրհներգ–եր 
ֆիդայի–ներ 
ֆրակ–ներ 

 
 

 

Աղյուսակ 

 Ս. Գ. Ա. Մ. Բ. 

արշալույս  ներ ներ ներ եր//ներ — 

ազդալույս  — եր եր — — 

վերջալույս եր ներ եր եր — 

բթամատ  — եր//ներ եր — — 

մատանեմատ  ներ եր//ներ ներ ներ — 

միջնամատ  — եր — — — 

ցուցամատ եր եր//ներ եր եր եր 

փրկագին գներ գներ//ներ գներ — գներ 

գլխագին  գներ գներ//ներ — — — 
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գովազդ եր ներ եր ներ — 

դինոզավր  — եր — եր — 

տիրանոզավր — եր — — — 

երկրաշարժ  եր եր եր եր եր 

երկտող եր եր//ներ — — — 

թիկնազոր  եր ներ եր եր — 

կայազոր  ներ ներ — ներ — 

պահակազոր  եր ներ եր ներ — 

համազոր  — — — — — 

կետորս եր,         

-ություն 
ներ — ներ 

 
— 

միջնորմ  եր ներ եր եր//ներ եր 

նորահարս — եր — եր — 

ջրահարս  եր (դից.) 

ներ (բսբ.) 
եր ներ//եր  եր — 

շքերթ եր ներ եր եր — 

ուղերթ  եր ներ եր եր — 

չվերթ  եր եր//ներ եր եր — 

վարձերթ  — — — — — 

ող  եր եր ներ եր — 

ոստիկանապետ  եր ներ եր ներ եր 

պարբերանիշ — — — — — 

ռունգ  եր եր — եր ներ 

սիրամարգ  եր եր եր եր եր 

վերջակետ  եր եր եր — եր 

ստորակետ  եր եր//ներ եր եր եր 

միջակետ  եր եր եր եր եր 

բազմակետ  եր եր եր եր — 

դարձակետ  եր եր եր — — 
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փառատոն  եր եր//ներ եր եր եր 

դիպաշար  — եր — — — 

ներգաղթ  եր — եր — — 

ձևաչափ  եր եր — — — 

հասկաքաղ  եր — — — — 

ծաղկաքաղ  եր — եր — — 

ինքնաշարժ  ներ ներ — ներ — 

գետափ  եր եր եր — — 

հերթափոխ — եր եր եր — 

ծխախոտ  եր ներ եր ներ — 

տարեդարձ եր եր եր ներ//եր — 

հայրենադարձ — ներ — ներ — 

անդրադարձ  — ներ — — — 

անցուդարձ  — եր եր — — 

վերադարձ  եր ներ — — — 
տողադարձ  եր եր եր ներ//եր եր 

համտես  ներ ներ — — — 

հեռատես  ներ ներ — ներ — 

հիվանդատես  եր ներ եր ներ — 

կարճատես  — — — — — 

գործադուլ  ներ ներ — — — 

դասադուլ ներ — ներ — — 

գլխակապ  եր եր եր — — 
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3.1.2.   ԳՈՅԱԿԱՆԻ ՈՐՈՇՅԱԼ ԵՎ ԱՆՈՐՈՇ  
ԱՌՈՒՄՆԵՐ 

1. Գոյականի որոշյալ առումը կազմվում էª անորոշ 
(անհոդ) ձևին (եզակի կամ հոգնակի թվով, ուղղական 
կամ սեռական–տրական հոլովով) ավելացնելով -ը 
կամ -ն վերջամասնիկը: Բացառություն է Աստված 
(նաև Քրիստոս) բառը, որը եզակի ուղղականում ա-
ռանց վերջամասնիկի էլ ունի որոշյալ առման նշանա-
կությունª Աստված ձեզ պահապան: 

2. Հոգնակիում որոշիչ հոդ չեն ստանում մարդիկ, կա-
նայք, տիկնայք, պարոնայք, անձինք բառերի, -անք,     
-ենք, -ոնք, -ունք ածանցներով անձնանիշ բառերի 
(Վարդանանք, Սուրենենք, պապոնք, Թելունք) ուղղա-
կանն ու սեռական–տրականը: 

3. Բաղաձայնով վերջացող բառերը -ը հոդ են ստա-
նում բաղաձայնով (այդ թվումª ե[յէ]-ով և ո[վօ]-ով) 
սկսվող բառերից առաջª գործը կարճվեց, լուսինը ե-
րևաց, հրանոթները որոտացին£ 

4. Ը հոդը ձայնավորով (ինչպես նաև սկ, ստ, սպ, սթ, 
սք, սփ, զգ, զդ, զբ տառակապակցություններով) սկսվող 
բառերից առաջ կարող է փոխարինվել ն հոդովª նա-
խագահը ընդունեց//նախագահն ընդունեց, Արամը ա-
սաց//Արամն ասաց, գիրքը ընկավ//գիրքն ընկավ, դա-
սը սկսվեց//դասն սկսվեց: Այս փոխարինումը սովորա-
բար չի կատարվում այն դեպքում, երբ բանավոր խոս-
քում հոդ ստացած բառից հետո դադար է լինում 
(հատկապես թվարկման ժամանակ), որը գրավոր խոս-
քում արտահայտվում է ստորակետով, բութով կամ 
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տրոհության այլ նշանովª Կարենը, Արամը և ես կգանք 
քեզ հետ: Մեր գործընկերըª Վահանը, ավարտեց ելույ-
թը: 

5. Բաղաձայնով վերջացող բառերը օժանդակ բայից և 
էլ (նաև ու) շաղկապից առաջ միայն -ն հոդ են ստանումª 
Գործն է կարևորը: Այդ հարցն էլ լուծվեց: Խոսքն ու 
զրույցը անպակաս են: 

6. Կետադրական նշանը հաճախ առոգանական դա-
դարի արտահայտություն է, հետևաբար ն հոդի առ-
կայության դեպքում կետադրական նշան կարող է և 
չդրվել, ինչպեսª Խոսքն իհարկե դրա մասին է: Այդ 
հարցն անշուշտ մեզ հետաքրքրում է: 

7. Հ-ով սկսվող բառերից առաջ -ն հոդի գործածութ-
յունը գրական լեզվում չի հանձնարարվում. ոչ թե՝ ինն 
հազար, հազար ինն հարյուր, լավ գործն հիշվում է, այլ 
ինը հազար, հազար ինը հարյուր, լավ գործը հիշվում է: 

 

3.1.3.   ԳՈՅԱԿԱՆԻ  ՀՈԼՈՎ  ԵՎ  ՀՈԼՈՎՈՒՄ 

1. Արևելահայերենում գոյականն ունի հոլովական հինգ 
ձև, հետևաբար ունի հինգ հոլովª ուղղական–հայցա-
կան, սեռական–տրական, բացառական, գործիական, 
ներգոյական: (Այլ կարծիքով՝ արևելահայերենն ունի 
յոթ հոլով): Դրանցից ուղղականը կոչվում է նաև ուղիղ 
հոլով, մյուսներըª թեք հոլովներ: 

2. Կա վերջավորությունների (կամ ներքին թեքման) 
չորս խումբ. 1. սեռական–տրականի հոլովիչª -ի, -ու, -ան, 
-ոջ, -վա, -ց, կամ ներքին թեքումª ա կամ ո, 2. Բացա-
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ռականի վերջավորությունª -ից կամ -ուց, 3. գործիա-
կանի վերջավորությունª -ով կամ -բ, 4. ներգոյականի 
վերջավորությունª -ում£ 

3. Սեռական–տրականում որոշիչ հոդ չեն ստանում 
միայն -ց հոլովիչով բառաձևերը (պապոնց, Արամենց), 
որոնք միշտ որոշյալ առումով են, ինչպես նաև անկա-
նոնª մարդկանց, կանանց, տիկնանց, անձանց ձևերը£ 

4. Ս և դ հոդ կարող են ստանալ գոյականի բոլոր ձևերըª 
ընկերներիդ, եղբորս, ձեռքերիցս, մտքովդ, աշխար-
հումս, մարդկանցդ£ 

5. Սովորաբար ներգոյականի -ում վերջավորութ-
յուն չեն ստանում, ներգոյական հոլով չունեն անձերի 
և կենդանիների հատուկ և հասարակ անունները 
(մարդ, սեր, դասախոս, ավանդատու, Հակոբ, արջ, 
Չալո), ինչպես նաև -ություն, -ում ածանցներով վերա-
ցական գոյականները (լռություն, նվիրում, զգուշա-
ցում): Այդ բառերի ներգոյական հոլովի իմաստն ար-
տահայտվում է սեռական–տրական հոլովաձևի և մեջ 
կապի միջոցովª մարդու մեջ, սիրո մեջ, լռության մեջ, 
նվիրումի մեջ, զգուշացման մեջ: Մեջ կապով այսպիսի 
կազմությունները ներգոյական հոլովաձևեր չեն: 

6. -ու հոլովման պատկանող բառերից զուգահեռաբար 
նաև -ի հոլովման են ենթարկվումª -ելի, -ալի, -անի ա-
ծանցով մի քանի գոյականներª հայելիի, բանալիի, 
խինկալիի, սպեղանիի ևն, մի քանի հատուկ անուն-
ներª Էրեբունիի, Մուղնիի, Մեղրիի, Վեդիի, Աղասիի, 
Րաֆֆիի, Քենեդիի ևն, մի շարք հասարակ անուններª 
այրիի, այրուձիի, գերիի, նարդիի, օղիի ևն: (Րաֆֆի 
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գրողի անվան համար սովորական է -ու-ով ձևըª Րաֆ-
ֆու «Սամվել» վեպը): 

7. Գյումրի և Լոռի բառերի վերաբերյալ կա տերմինա-
բանական կոմիտեի հատուկ որոշումըª դրանց համար 
հանձնարարելի համարել ու-ով կազմություններըª 
Գյումրու, Լոռու, հետևաբարª Գյումրուց, Գյումրով, Գյում-
րում, Լոռով, Լոռուց (փոխ.ª Գյումրի -ի, -ից, -ով, -ում, 
Լոռի -ի, -ից, -ով, -ում): Այս ձևերում ակնհայտորեն 
աղավաղվում է բառի պատկերը, նաև անբարեհունչ 
ձևեր են: Երկրորդներըª Գյումրիից, Գյումրիով, Լոռիից, 
Լոռիով ևն, և՛ բառապատկերը պահպանելու, և՛ ար-
տասանական առումով նախընտրելի են: Որոշումը վե-
րանայման կարիք ունի: Գյումրի, Շուշի, Լոռի բառերի 
-վա-ով կազմությունները (Գյումրվա ուտեստներ, Շուշ-
վա բնություն, Լոռվա բնաշխարհ) այսօր հնացած են: 

8. Բացի Թբիլիսի բառից, վրացական մյուս տեղանուն-
ների համար պահպանվում են առանց -ի վերջնահնչ-
յունի ձևերը (Բաթում, Բորժոմ, Ախալքալաք, Սուխում, 
Քութայիս ևն). սրանց սեռական–տրականի ձևերը 
կկազմվեն -ի հոլովիչով` Բաթում-ի (-ից, -ով, -ում), 
Սուխում-ի (-ից, -ով, -ում), Քութայիս-ի (-ից, -ով, -ում) 
ևն: Ճիշտ է` Թբիլիսի-ի, -ից, -ով, -ում: Կանոնը չի տա-
րածվում ի-ով վերջացող վրացական այլ տեղանուն-
ների վրա` Կախի, Գորի, Փոթի ևն: 

9. -ելի, -ալի, -անի ածանցներով ածականների, մի 
շարք հատուկ անունների, թի, դի, դար բառերիª ու հո-
լովմամբ ձևերը, ինչպեսª Շուշու, Անու, Բջնու, Արենու, 
Արտենու, Փարպու, Բերկրու, Սոչու, Նոր Գեղու, Նելլու, 
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Նազելու, թիու, դիու, դարու, պիտանու, խղճալու, պատ-
վելու, ածելու, հնացած են կամ խոսակցական, ոչ գրա-
կան: 

10. Անկողին, մարդ, ամուսին բառերիª -ի հոլովմամբ 
ձևերըª անկող(ի)նի, մարդի, ամուս(ի)նի, խոսակցա-
կան են, ոչ գրական: Կանոնական ենª անկողնու, մար-
դու, ամուսնու: 

11. Կաշի բառի՝ կաշու, կաշուց ձևերը արդեն հնացած 
են. կաշի-ն արդի գրական հայերենում ենթարկվում է 
-ի հոլովմանª կաշվի, կաշվից, կաշվով, կաշվում:  Գոր-
ծածվում են նաև՝ կաշիի, կաշիից, կաշիով, կաշիում: 

12. -վա հոլովման պատկանող մի շարք ժամանակա-
նիշ բառեր (օր-վա, առաջ-վա, գիշեր-վա, տարի-վա, 
ցերեկ-վա, ժամ-վա ևն) ոչ ժամանականիշ իմաստով 
գործածվելիս սովորաբար ենթարկվում են այլ հոլով-
մանª օրի, ժամի, ամսի, գիշերի, կեսօրի, կեսգիշերի, 
առավոտի, ժամանակի, տարու ևն: Օր.ª Այս ի՜նչ օրի 
ես հասել: Հանգուցյալ պապիս տարուն հավաքվել էին 
մեր բոլոր հարազատները: «Առավոտի» վերջին էջում 
հետաքրքիր լուր կար: Ժամանակի մեծ մասը նա անց-
կացնում էր տանը: Վերադարձավ ճիշտ ժամանակին: 
Այս ուշ ժամին ի±նչ եք անում այստեղ: Ամսի 5-ին 
կիրակի է: Գործարքը կնքվել է կեսգիշերին: 

13. -վա հոլովման պատկանող բառերի մեծ մասի բա-
ցառականը կարող է կազմվել ոչ միայն սեռական–
տրականի (ամսվան-ից, շաբաթվան-ից, գիշերվան-
ից), այլև ուղղականի ձևից (ամս-ից, շաբաթ-ից, գիշեր-
ից)£ 
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14. Ժամանականիշ վայրկյան, րոպե, դար, երեկո բա-
ռերը ենթարկվում են -ի հոլովմանª վայրկյանի, րո-
պեի, դարի: Րոպե, դար, երեկո, ինչպես նաև այժմ բա-
ռերի -վա-ով ձևերը համարվում են ոչ գրական: 

15. -վա հոլովման պատկանող բառերը կարող են ու-
նենալ նաև սեռական–տրականի ձևից կազմված բա-
ցառականի, գործիականի և ներգոյականի ձևերª օր-
վանով, օրվանում, վաղվանից, վաղվանով, վաղվա-
նում, որոնք իրականում փոխանուն հատկացուցիչի 
հոլովաձևեր ենª Վաղվա ծրագիրն ավելի գրավիչ է, 
քան այսօրվանը. վաղվանում հետաքրքիր համերգներ 
կան, իսկ այսօրվանումª ո՛չ: 

16. -ան մասնիկ եզակի սեռականում սովորաբար ստա-
նում են -ում վերջածանցով գոյականներըª շարժման, 
ուսման, լարման, հարցման, գործիականում ունենում 
են -բª շարժմամբ, ուսմամբ, լարմամբ, հարցմամբ: 
Գործածական են նաև դրանց -ի հոլովմամբ ձևերըª 
շարժումի, ուսումի, լարումի, հարցումի, և այդ դեպ-
քում գործիականը կազմվում է ոչ թե -բ, այլ ընդհան-
րական -ով վերջավորությամբª շարժումով, ուսումով, 
լարումով, հարցումով: Դիմում բառը հոլովվում է միայն    
-ի-ով: Առաջինները գրական-գրքային կազմություններ 
են, երկրորդները բնորոշ են խոսակցական լեզվին:       
-ում ածանցով վերջացող առանձին գոյականների հա-
մար սովորական է -ի-ով ձևըª շահում-ի, տեղում-ի, 
վատնում-ի, ապրում-ի, պատում-ի, այցելում-ի: 
Դրանցում առարկայական իմաստը առավել ընդ-
գծված է: 
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17. Մահ բառը սեռական–տրականում ունենում է ոչ թե   
-վա, այլ -վան հոլովիչըª մահվան, մահվանից, մահվա-
նով//մահվամբ: Մահ բառը ենթարկվում է նաև -ի հո-
լովմանª մահի, մահից, մահովª Մահը մերն է, մենքª 
մահինը: Գլուխը մահի տալ: Սրանք ունեն որոշ խո-
սակցական երանգ: Հանդիպում է նաև մահու ձևըª որ-
պես հնաբանությունª կենաց և մահու պայքար, մահու 
հրեշտակ: 

18. Բեռ, գառ, եզ, թոռ, ծոռ, լեռ, ծունկ, բուռ, մանուկ 
բառերը, -ան հոլովման ձևերից բացի (բեռ-ան, գառ-
ան, թոռ-ան), ունեն նաև -ի հոլովիչով ձևերª բեռի, 
գառի, եզի, թոռի, ծոռի, լեռի, ծ(ու)նկի, բռի, մանուկի, 
որոնք ունեն խոսակցական երանգ: Մանուկ հատուկ 
անունը ենթարկվում է միայն -ի հոլովմանª Մանուկի£ 

19. Ամառ, ձմեռ բառերը ենթարկվում են նաև -վա հո-
լովմանª ամռան//ամառվա, ձմռան//ձմեռվա: Գարուն, 
աշուն բառերի բացառականը և գործիականը, ինչպես 
նաև ամառ, ձմեռ բառերի միայն գործիականը հիմքա-
յին զուգաձևություն ունեն. դրանք կարող են կազմվել 
ոչ միայն ուղղականիª գարուն-ից, աշուն-ից, գարուն-
ով, աշուն-ով, ամառ-ով, ձմեռ-ով, այլև սեռական–
տրականի ձևիցª գարնան-ից, աշնան-ից, ամռան-ից, 
ձմռան-ից, գարնան-ով, աշնան-ով, ամռան-ով, ձըմ-
ռան-ով£ Ամառ, ձմեռ բառերի բացառականը կարող է 
կազմվել ոչ միայն -ան` ամռանից, ձմռանից, այլև -վա 
հոլովման ձևովª ամառվան-ից, ձմեռվան-ից£ 

20. -ի հոլովման ենթարկվող հիմք բառի սեռական–
տրականը (հիմքի) ունի նաև -ան հոլովման պատկա-
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նող զուգահեռ ձևª հիման. քարացած ձև էª վրա կապի 
հետ սահմանափակ կիրառությամբª նյութերի հիման 
վրա, փաստերի հիման վրա ևն: Ուղղականի հիմ, հի-
մեր//հիմներ և գործիականի հիմամբ ձևերը ներկա-
յումս գործածական չեն: 

21. Ծունկի, ծնկի և ծնկան տարբերակներից գործա-
ծական են առաջին երկուսը. վերջինը աստիճանաբար 
դուրս է մղվում: 

22. -ոջ հոլովման են պատկանում անձնանիշ քույր, 
ընկեր, տեր, կին, աներ, սկեսուր, տալ, տեգր բառերը 
և դրանցով կազմված այն բարդությունները, որոնցում 
դրանք վերջնաբաղադրիչ ենª քրոջ, ընկերոջ, տիրոջ, 
կնոջ, աներոջ, սկեսրոջ, տալոջ, գործընկերոջ£ Քույր 
բառը «բուժքույր» իմաստով կիրառվելիս կարող է են-
թարկվել նաև -ի հոլովմանª քույրի, քույրից, քույրով, 
բուժքույրի, բուժքույրից, բուժքույրով£ 

23. Տեր վերջնաբաղադրիչով տերտեր բառը ենթարկ-
վում է -ի հոլովման (տերտերի), տանուտեր բառըª թե՛ 
-ի, թե՛ -ոջ հոլովման (տանուտերի//տանուտիրոջ), 
տանտեր-ըª միայն -ոջ (տանտիրոջ): 

24. Սկեսուր, տալ, տեգր բառերը ենթարկվում են նաև 
-ի հոլովմանª սկեսուրի, տալի, տեգրի, որոնք գնալով 
ավելի գործածական են դառնում: Ավելինª սկեսուր, 
տալ, տեգր բառերի բացառական և գործիական հոլով-
ների -ոջ-ով ձևերըª սկեսրոջից, սկեսրոջով, տալոջից, 
տեգրոջով, այժմ խոսակցական են: Խոսակցական է 
նաև տեգոր ձևը: Դրանց գրական համարժեքները 
կազմվում են -ի հոլովմամբª սկեսուրով, սկեսուրից, 
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տալով, տալից, տեգրով, տեգրից: 

25. Հույսով և հուսով տարբերակներից առաջինը գոր-
ծածվում է առանձնաբարª Հույսով սպասելու եմ ձեզ, 
երկրորդըª սովորաբար եմ-ի հետ զուգակցվածª հուսով 
եմ: Սխալ չէª հույսով եմ: 

26. Մի քանի գոյականներ (անկյուն, հրապարակ, խաչ-
մերուկ, փողոց ևն) ներգոյականի իմաստով գործած-
վում են վրա կապով զուգորդվածª անկյունի վրա (ան-
կյունում), փողոցի վրա (փողոցում) ևն: Դա բնորոշ է 
խոսակցականին և գրական լեզվի կանոնով հանձնա-
րարելի չէ: 

27. -ց հոլովման պատկանող -անք, -ենք, -ոնք, -ունք 
ածանցներով կազմված անձնանիշ բառերն ունեն մի-
այն հոգնակիի իմաստª Հայկենք, Հայկենց, Հայկենցից, 
Հայկենցով£ 

28. ա ներքին հոլովման պատկանող ձյուն, սյուն, ան-
կյուն, արյուն, անուն բառերը (ձյան, սյան, անկյան, 
արյան, անվան. անուն բառի դեպքում ա հոլովիչը ոչ 
թե փոխարինում է արմատի ու հնչյունին, այլ ավե-
լանում է նրանից հետո, իսկ ու-ն դառնում է վ) կարող 
են ենթարկվել նաև -ի հոլովմանª ձյունի, սյունի, ան-
կյունի, արյունի, անունի, և այդ դեպքում արյուն, ա-
նուն բառերի գործիականը կազմվում է ոչ թե -բ (միու-
թյամբ, արյամբ, անվամբ), այլ ընդհանրական -ով վեր-
ջավորությամբª արյունով, անունով: Ե՛վ սեռական–
տրականի, և՛ գործիականի այս ձևերը (անունի, անու-
նով) խոսակցական երանգ ունեն: 

29. -ություն ածանցով բառերիª գործիականի կանոնա-
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կան -բ վերջավորությամբ ձևերին զուգահեռ -ով-ով 
կազմությունները ունեն խոսակցական երանգ և 
գրական լեզվում հանձնարարելի չեն (միությամբ – 
միությունով, ցնծությամբ – ցնծությունով, պետությամբ – 
պետությունով): 

30. Տուն, շուն բառերի բացառականը կազմվում է 
հնչյունափոխված ուղղականի ձևից՝ տն-ից, շն-ից: 
Սեռական–տրականից կազմված տան-ից ձևը նույն-
պես գործածական է: Հարություն անձնանունը են-
թարկվում է միայն ի հոլովմանª Հարությունի£ 

31. ո ներքին հոլովման պատկանող անձնանիշ հայր, 
մայր, եղբայր բառերը և դրանցով կազմված անձնա-
նիշ բարդությունները (նախահայր, տիրամայր, հոր-
եղբայր ևն) հոլովական զուգաձևություններ չունենª հոր, 
մոր, եղբոր, նախահոր, տիրամոր, հորեղբոր (բայցª տա-
ռամայրի, պտուտակամայրի)£ 

32. Այլաձև հոլովման պատկանող գոյականներից սեր 
բառը սեռական–տրականում ունի տարբերակային 
ձևª սիրո/սիրուն (Երգը նվիրված է քո սիրուն), սիրուց, 
սիրով: Վերջինիս հետ չպետք է շփոթել համանուն 
սեր (սերուցք) բառը, որը պատկանում է -ի հոլովմանª 
սերի, սերից, սերով, սերում: 

33. Կայսր, դուստր, հույս, լույս, սուգ, հուր, պատիվ, 
մամուլ, խնդիր, ծնունդ, գալուստ, հանգիստ, կորուստ 
բառերը, բացի ընդհանրական -ի հոլովման ձևերից 
(կայսրի, դուստրի, հույսի, լույսի, ս(ու)գի, հրի, պատ-
վի, խնդրի, մամուլի, ծն(ու)նդի, գալ(ու)ստի, հանգըս-
տի, կոր(ու)ստի), սեռական–տրականում ունեն նաև 
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մեծ մասամբ քարացած կամ հնաձև կազմություններում 
հանդիպող անկանոն ձևերª կայսեր, դստեր, հուսո, լու-
սո, սգո, հրո, պատվո, խնդրո, մամլո, ծննդյան, գա-
լըստյան, հանգստյան, կորստյան: 

34. Աստված բառը սեռական–տրականում, բացի սո-
վորական -ու հոլովման ձևից (աստծու), ունի նաև 
գրաբարից փոխանցված աստծո զուգաձևը: Գալուստ 
անձնանունը ենթարկվում է միայն -ի հոլովմանª Գա-
լուստի£ 

35. -ու հոլովման պատկանող մի շարք բառեր գոր-
ծիականում և ներգոյականում ունեն հիմքային տար-
բերակներª այգ(ի)ով, այգ(ի)ում, գին(ի)ով (գինով ձևը ունի 
նաև գինովցած իմաստը), Գյումր(ի)ով, Գյումր(ի)ում, գո-
լորշ(ի)ով, ընկուզեն(ի)ով, Լոռ(ի)ով, Լոռ(ի)ում, լուց-
կ(ի)ով, խճուղ(ի)ով, որդ(ի)ով, ոսկ(ի)ով, պատան(ի)ով, 
տար(ի)ով, տար(ի)ում, ուղ(ի)ով, ուղ(ի)ում ևն:  

Թեքված ձևերում հիմքային տարբերակներ ունեն նաև 
-ի-ով հոլովվող մի շարք գոյականներª խորհ(ու)րդի / 
խորհ(ու)րդից / խորհ(ու)րդով / խորհ(ու)րդում ևն, կամª 
բազմարկ(ի)չի, բացահայտ(ի)չի, խեցգետ(ի)նի, ծաղ(ի)-
կի, կոշ(ի)կի, համակարգ(ի)չի, հրահանգ(ի)չի, նվա-
գարկ(ի)չի, ոճ(ի)րի, ուսուց(ի)չի ևն: Դրանց մի մասի 
համար անհնչյունափոխ հիմքով ձևերը ակնհայտ խո-
սակցական երանգ ունեն, ինչպեսª թարգմանիչի, խոր-
հըրդանիշի, խորհուրդի, գիտխորհուրդի, ուսուցիչի, 
ոսկերիչի, տափաշիշի ևն: Մյուս մասի համար նախ-
ընտրելի են անհնչյունափոխ ձևերըª ախտանիշի, բազ-
մարկիչի, ըմբիշի, կոշիկի, մանդարինի, մարգարինի, 
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նիկոտինի, ոճիրի, ուղենիշի, քննիչի ևն, քանի որ ա-
ռավել ամբողջական են պահում բառի պատկերը, ըն-
կալումը ավելի դյուրին է դառնում:  

Մի շարք գոյականների դեպքում հանձնարարելի են ան-
հնչյունափոխ հիմքով տարբերակներըª ասպիրինի, 
բաղադրիչի, բեմադրիչի, դարչինի, դելֆինի, ընդունի-
չի, կրակայրիչի, հոլովիչի, պարաֆինի, պինգվինի, 
վարիչի, տպագրիչի, տեսուչի, ցրիչի ևն:  

Վստահաբար դժվար է ասել, թե այս դեպքում ինչ կա-
նոններ են գործում: Անհնչյունափոխ հիմքով գործածվե-
լու միտում են դրսևորում հատկապես փոխառյալ բա-
ռերը, մասամբ նաև գրական–գրքային ծագում ունեցող-
ները: Բայց վստահաբար կարելի է ասել, որ արդի 
գրական հայերենում ձևակազմության մեջ չհնչյունա-
փոխվելու միտումը որոշակի է (տե՛ս նաև էջ 24-29): 

36. Փողոցների և հրապարակների բաղադրյալ հատուկ 
անուններիª գոյականով արտահայտված լրացումը 
լրացյալի հետ, որպես կանոն, գործածվում է սեռա-
կան–տրական հոլովաձևով, օր.ª Ծերեթելու փողոց, 
Տիգրան Մեծի պողոտա, Գարեգին Նժդեհի հրապա-
րակ, Մայիսի 9-ի փողոց, Հանրապետության հրապա-
րակ, Արցախի փողոց, Տպագրիչների փողոց, Այգես-
տանի փողոց ևն: Սակայն եթե լրացումը -յան կամ       
-յանց ածանցով է կազմված, ապա լրացյալի հետ գոր-
ծածվում է ուղղական հոլովաձևով, օր.ª Մոսկովյան 
փողոց, Աբովյան փողոց, Ալեք Մանուկյան փողոց, 
Մարշալ Բաղրամյան պողոտա ևն: 
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ԲԱՌԱՑԱՆԿ 

Բառացանկում ընդգրկված են հիմնականում կիրառության 
հաճախականություն ունեցող բառեր, որոնք հոլովական 
թեք ձևերում ունեն զուգաձևություններ: 

Արդի հայերենի տարբեր բառարաններում արձանագրված 
որոշ բառաձևեր այստեղ ընդգրկված չեն այսօր գործածու-
թյունից գրեթե դուրս մղված կամ կիրառության խիստ նեղ 
շրջանակ ունենալու պատճառով: Օր.՝ ածելու (ածելի–ածե-
լիի), անկողնի (անկողին–անկողնու), ամուսնի (ամուսին–ա-
մուսնու), աշունի (աշուն–աշնան), գարունի (գարուն–գար-
նան), ժամանակվա (ժամանակ–ժամանակի), կաշու (կաշի–
կաշվի), հորաքույրի (հորաքույր–հորաքրոջ), Բերկրու (Բերկ-
րի–Բերկրիի), Նոր Գեղու (Նոր Գեղի–Նոր Գեղիի), պատվե-
լու (պատվելի–պատվելիի), Շուշիի (Շուշի–Շուշու), Փար-
պու (Փարպի–Փարպիի) ևն: 

Սխալակազմությունները չեն նշվում: 

Զուգաձևություններից հանձնարարվում են առաջինները:  

 

 

ածելի – ածելիի  
Աղասի –Աղասիի//Աղասու 
ամառ –ամռան//ամառվա, 

ամռանից//ամառվանից, 

ամռանով//ամառվանով 
ամիս – ամսվա//ամսի, ամ-

սից//ամսվանից, ամսով, 

ամսում 
ամուսին – ամուսնու  
այսօր – այսօրվա, 

այսօրվանից, այսօրվանով, 
հզվ.` այսօրվանում  

այրի – այրու//այրիի 
այրուձի – այրուձիի//այրուձիու 
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այցելում – այցելման//այցե-
լումի 

աներ – աներոջ 

Անի (անձն.) – Անիի 
Անի (ք.) – Անիի  
անկյուն – անկյան//անկ -

յունի, անկյունից, 

անկյունով 
անկողին – անկողնու  
անձինք – անձանց 

անուն – անվան (անունի-
խսկց.), անունից, անուն- 
նով 

աշուն – աշնան, աշնանից, 
աշնանով (աշունից, աշու-
նով–խսկց.) 

ապրում – ապրումի 
առավոտ – առավոտվա 

(առավոտի –հզվ.), առավո-
տից //առավոտվանից, ա-
ռավոտով, առավոտում 

Աստված – Աստծու//Աստծո 
(Աստվածի – խսկց.) 

Արենի – Արենիի (Արենու – 
խսկց.) 

արյուն – արյան (արյունի –
խսկց.), արյունով 

Արտենի – Արտենիի (Արտե-

նու – խսկց.) 
Բաթում – Բաթումի 
բանալի – բանալու//բանալիի, 

բանալուց//բանալիից 
բեռ – բեռի//բեռան 
Բերկրի – Բերկրիի  
Բորժոմ – Բորժոմի 
բուժքույր – բուժքրոջ//բուժ-

քույրի 

բուռ – բռան//բռի (բուռի –
խսկց.) 

Բջնի – Բջնիի (Բջնու – խսկց.) 
գալուստ – գալուստի//գա-

լըստյան 

գառ – գառան (գառի – խսկց.) 
գարուն – գարնան (գարու- 

նի–խսկց.), գարնանից// 
գարունից, գարնանով // 
գարունով 

գերի – գերու (գերիի–խսկց.), 
գերուց//գերիից, գերիով 

գիշեր – գիշերվա (գիշերի– 
հզվ.), գիշերից//գիշեր-
վանից, գիշերով, գիշերում 

Գյումրի – Գյումրիի//Գյում -
րու (Գյումրվա – բրբռ.), 
Գյումրիից//Գյումրուց, 
Գյումրիով //Գյումրով, 
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Գյումրիում //Գյումրում  
գնում – գնման (գնումի –

խսկց.) 
Գորի – Գորիի 
գործադրում – գործադրման 

(գործադրումի – խսկց.), 
գործադրմամբ//գործա-
դրումով 

Գորկի (անձն.) – Գորկու 
Գորկի (ք.) – Գորկիի 
դար – դարի (դարու – հնց.) 
դի→դիակ– ի, (դիի//դիու– 

հնց.) 
դիմում – դիմումի 
դուստր – դստեր//դուստրի 

եզ – եզան (եզի – խսկց.) 
երեկ – երեկվա, երեկվանից, 

երեկվանով, երեկվանում 
երեկո – երեկոյի 
Էրեբունի – Էրեբունու//Էրե-

բունիի, Էրեբունուց//Էրե-
բունիից 

ընկեր – ընկերոջ  

Թբիլիսի – Թբիլիսիի 
թի→թիակ–ի (թիի//թիու–

հնց.) 
Թիֆլիս – Թիֆլիսի 
թոռ – թոռան (թոռի – խսկց.) 

ժամանակ – ժամանակի, ժա-
մանակից, ժամանակով, 
ժամանակում 

ժամ – ժամվա//ժամի, ժամից 
//ժամվանից, ժամով, ժա-
մում 

լարում – լարման (լարումի –
խսկց.), լարումից, լար-
մամբ// լարումով 

լեռ – լեռան 
Լոռի – Լոռիի//Լոռու (Լոռվա 

– բրբռ.), Լոռիից//Լոռուց, 
Լոռիով  

լույս – լույսի (լուսո – հզվ.) 

խինկալի – խինկալու//խին-
կալիի 

խնդիր – խնդրի (խնդրո – 
հզվ.) 

ծնունդ –ծննդի//ծննդյան// 

ծնունդի  
ծոռ – ծոռան (ծոռի – խսկց.) 
ծունկ –ծնկի//ծունկի (ծնկան  

– հնց.) 
Կախի – Կախիի 
կայսր – կայսեր//կայսրի 

կանաչի – կանաչիի (կանա-
չու–խսկց.)  

կաշի – կաշվի (կաշիի–
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խսկց.), կաշվից//կաշիից, 
կաշվով//կաշիով  

կեսգիշեր – կեսգիշերվա// 
կեսգիշերի, կեսգիշերից// 
կեսգիշերվանից, կեսգի -
շերով, կեսգիշերում 

կեսօր – կեսօրվա (կեսօրի – 
հզվ.),  կեսօրից//կեսօր- 
վանից, կեսօրով, կեսօրում 

կոշկաթի – կոշկաթիու//կոշ-
կաթիի 

կորուստ – կորստի//կորստ-
յան (կորուստի – խսկց.) 

հայելի – հայելու//հայելիի 
հանգիստ –հանգստի//հան-

գըստյան 
հանդիպում – հանդիպման 

(հանդիպումի – խսկց.), 
հանդիպումով//հանդիպ-
մամբ 

հարցում – հարցման//հար–
ցումի, հարցմամբ//հար-
ցումով 

հետախուզում – հետախուզ-
ման//հետախուզումի, հե-
տախուզմամբ//հետախու-
զումով 

հորաքույր – հորաքրոջ  

հույս – հույսի (հուսո – հզվ.), 
հույսով (Հույսով  սպա-
սում եմ: Բայց՝ հուսով  եմ, 

նաև՝ հույսով  եմ) 

հուր – հուրի (հրո – հզվ.) 
ձեռնադրում – ձեռնադրման// 

ձեռնադրումի, ձեռնա-
դրմամբ//ձեռնադրումով 

ձի – ձիու  
ձմեռ – ձմեռվա//ձմռան, 

ձմռանից//ձմեռվանից, 

ձմռանով//ձմեռվանով 

ձյուն – ձյան (ձյունի – խսկց.), 
ձյունից, ձյունով 

մահ – մահվան (մահու – 
հնց., մահի – հզվ.) 

մամուլ – մամուլի (մամլո 

հզվ.) 
մանուկ – մանկան//մանուկի 

մարդ – մարդու 
մարդիկ – մարդկանց 
Մեղրի – Մեղրու//Մեղրիի 
մորաքույր – մորաքրոջ  

Մուղնի – Մուղնու//Մուղնիի 
Նաիրի – Նաիրիի 

նավաստի – նավաստու 
նարդի – նարդու//նարդիի 
ներում – ներման//ներումի, 
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ներմամբ//ներումով 
Նոր Գեղի – Նոր Գեղիի  
շաբաթ – շաբաթվա, շաբա-

թից//շաբաթվանից, շա- 
բաթով, շաբաթում 

շահում – շահումի 

շարժում – շարժման//շար -
ժումի, շարժմամբ//շար-  
ժումով 

շուն – շնից 

Շուշի – Շուշիի 
պատիվ – պատվի (պատվո – 

հզվ.) 
պատում – պատումի 
պատվելի – պատվելիի  
պիտանի – պիտանիի  
պտուտակամայր – պտու -

տակամայրի 

սեր (զգաց.) – սիրո, սիրուն, 
սիրուց, սիրով 

սեր (սերուցք) – սերի, սերից, 
սերով 

սկեսուր – սկեսրոջ//սկեսու-
րի, սկեսուրից,  սկեսու-
րով (սկեսրոջից, սկես-
րոջով –հնց.) 

սկեսրայր – սկեսրայրի 

սյուն – սյան (սյունի – խսկց.), 

սյունից, սյունով 

Սոչի – Սոչիի 
սուգ – սուգի (սգո – հզվ.) 
սպեղանի – սպեղանու//սպե-

ղանիի 
սռնի – սռնիի//սռնու  
վաղ – վաղվա, վաղվանից, 

վաղվանով (վաղվանում –
հզվ.) 

վայրկյան – վայրկյանի 
վատնում – վատնումի 
Վեդի – Վեդիի//Վեդու 
վերահրատարակում – վե- 

րահրատարակման// 
վերահրատարակումի, 
վերահրատարակմամբ 
//վերահրատարակումով 

տալ – տալի, տալից, տալով  

(տալոջ, տալոջից, տալո-
ջով – հնց.) 

տանուտեր – տանուտիրոջ// 

տանուտերի 

տանտեր – տանտիրոջ 

տառամայր – տառամայրի 
տարի – տարվա (տարու – 

հզվ.), տարուց//տարվա-
նից, տարով, տարում 

տեգր – տեգոր//տեգրի, 
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տեգրից, տեգրով (տեգրոջ, 
տեգրոջից, տեգրոջով–
խսկց.) 

տեղում – տեղումի 

տեր – տիրոջ 

տիկին – տիկնոջ 
տիկնայք – տիկնանց 
տուն – տնից//տանից 

Րաֆֆի – Րաֆֆիի (բայց՝  
Րաֆֆու «Սամվել» վեպը) 
րոպե – րոպեի 

ուսում – ուսման//ուսումի, 
ուսմամբ//ուսումով 

ուրախություն – ուրախութ- 

յամբ//ուրախությունով 

Փարպի – Փարպիի  
Փոթի – Փոթիի 
Քենեդի – Քենեդու//Քենեդիի 
քեռի – քեռու (քեռիի–խսկց.) 
Քութայիս – Քութայիսի 
քույր – քրոջ (բուժքույր 

իմաստով նաև՝ քույրի, 

քույրից, քույրով) 

օղի – օղու (օղիի – խսկց.) 
օր – օրվա (օրի – հզվ.), օրից// 

օրվանից, օրով (օրվանով –
հզվ.), օրում
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3.1.4.   ԱԾԱԿԱՆ:  ԹՎԱԿԱՆ:  ԴԵՐԱՆՈՒՆ 

1. Նույն ածականի վրա չի կարելի միաժամանակ ա-
վելացնել ամենա- և -գույն ածանցներըª ամենաբարձ-
րագույն, ամենաուժեղագույն:  

2. Ինքս (ինքդ, ինքը) դերանունը ես (դու, նա)-ի սաստկա-
կանն է, ավելի է շեշտում մասնակցի հատկապես 
դեմքը, այդ պատճառով էլ հաճախ կիրառվում է նրա 
հետ միասինª ես ինքս (դու ինքդ, նա ինքը) (առանց 
որևէ կետադրության), 3-րդ դեմքումª նաև գոյականի 
հետ միասինª Գործատուն ինքը պիտի որոշի: Ինքս 
սաստկականը հոլովվում է միայն 3-րդ դեմքում (ին-
քը), ինչպես նաև ունի հոգնակիի երեք դեմքª ինքներս, 
ինքներդ, իրենք կամ ինքները (հզվ.ª նրանք ինքները): 

3. Տարահիմք զուգաձևեր կան 1-ին և 2-րդ դեմքերի 
բացառական, գործիական, ներգոյական հոլովներումª 
ինձնից – ինձանից, քեզնով – քեզանով, մեզնում – մե-
զանում ևն: Կարծիք կա, որ գրական լեզվին առավել 
բնորոշ են երկրորդները: Ըստ որումª անձնական դերա-
նունների ներգոյականի ձևերըª մեզնում//մեզանում, ձեզ-
նում//ձեզանում, քեզնում//քեզանում ևն, գրական լեզվի 
նորմերի սահմաններում են, բայց գործածվում են 
հազվադեպ: Գործածական որոշ հաճախականություն 
ունի մեզանում ձևը (որոշ իմաստափոխություն է կրել. 
նշանակում է նաև մեր միջավայրում, Հայաստանում 
ևն), մյուսները աստիճանաբար դուրս են մղվում գրա-
կան լեզվից (դրանց փոխարինում են մեջ կապով կա-
ռույցներըª մեր մեջ, քո մեջ ևն): 

4. Ինքը դերանունը որպես հատկացուցիչ (իր խոսքը, 
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իր դեմքով) կամ կապի խնդիր (իր համար, իր մասին, 
իր մոտ, իր վրա, իր կողմից) օգտագործվում է իր (սե-
ռականի) ձևով և ոչ թե իրեն (տրականի): 

5. Անձնական դերանվան 2-րդ դեմքի հոգնակիի ձևե-
րը կարելի է կիրառել նաև եզակիի նշանակությամբ: 
Այդպիսի կիրառությունը կոչվում է քաղաքավարա-
կան հոգնակի: Քաղաքավարական հոգնակիի ձևերը 
գրվում են մեծատառովª Դուք, Ձեր, Ձեզ, Ձեզնից, Ձեզ-
նով, Ձեզանում, Ինքներդ ևն: 

6. Մենք-ը եզակի նշանակությամբ կարելի է գործածել 
գիտական գրականության մեջ, մասամբ պաշտոնա-
կան գրագրություններումª Մենք այն կարծիքին ենք, 
որ....: Հայտնում ենք Ձեզ, որ մենք....: Այս գործածութ-
յունը, սակայն, բնավ էլ պարտադիր պայման չէ:  

7. Հանձնարարելի է միևնույն դերանվան գործածութ-
յունը որոշիչ հոդովª որպես փոխանունություն (ինչ-
պես նույն դերանվան դեպքում է): Ճիշտ կիրառութ-
յուններ ենª Ինձ համար միևնույնն է (միևնույնը չէ), թե 
դու ուր կգնաս: Ես, միևնույնն է, քեզ չեմ հավատում: 
Իմ ուզածը նույնն է: 

8. Նա ցուցական դերանունը համանուն է նա անձ-
նական դերանվանը և, ի տարբերություն նրա, կարող 
է մատնացույց անել ոչ միայն անձ (ինչպեսª Սա ավագ 
եղբայրն է, դաª միջնեկը, իսկ նաª կրտսերը), այլև ոչ 
անձ (Սրանք գեղարվեստական գրքերն են, դրանքª գի-
տականները, իսկ նրանքª գիտահանրամատչելիները), 
և բնավ կարիք չկա նա ցուցական դերանունը անտեղի 
փոխարինելու այն դերանվամբ: Հանձնարարելի չէ դա 
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դերանվան փոխարեն նա-ի գործածությունը, եթե 
խոսքը ոչ անձի մասին է, ինչպեսª խաղողենին և նրա 
խնամքը£ Ճիշտ ձևեր ենª Հոմանիշները և դրանց ոճա-
կան կիրառությունը: Երիտասարդ թուրքերը և նրանց 
ոճրագործությունները£ 

9. Ի±նչ դերանունը իրանիշ է և ենթարկվում է ի հոլով-
մանª ի±նչ(ը), ինչի±(ն), ինչի±ց, ինչո±վ, ինչո±ւմ, ինչե±ր(ը), 
ինչերի±(ն), ինչերի±ց, ինչերո±վ, ինչերո±ւմ: Հաճախ 
գործածվում է նաև որպես ածականական դերանունª 
«ինչպիսի±», «ո±ր» իմաստովª Ի±նչ խոսքերով երգեմ քեզ: 
Սա ի±նչ սարք է: Ի±նչ նշումներ պիտի արվեն: Այս դեպ-
քում նրա լրացյալը սովորաբար լինում է անորոշ ա-
ռումով (Ի±նչ մարդ ես դու), երբեմնª որոշյալ (Իմ ի±նչ 
գործն է): 

10. Մակբայական ե±րբ դերանունը արտահայտում է 
հարցում գործողության կամ եղելության ժամանակի 
մասին և ենթարկվում է -վա հոլովման միայն եզակի 
թվովª երբվա±, երբվանի±ց: Գործիական և ներգոյական 
հոլովներ չունի: 

11. Որտե±ղ դերանունը արտահայտում է հարցում 
գործողության կատարման կամ եղելության տեղի 
մասին: Ներգոյական հոլովաձևը չի գործածվում: Իսկ 
ո±ւր դերանունը արտահայտում է հարցում գործողու-
թյան ուղղության մասին և չի հոլովվում: Հետևաբարª 
Որտե±ղ է գտնվում: Ո±ւր է առաքվում: Որտե±ղ հան-
դիպեցիք: 

12. Ինչո±ւ դերանվանը հաճախ համարժեք է ինչի± հա-
մար կապակցությունըª Ինչո±ւ (=ինչի± համար) ես բերել 
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այդ գործիքը: Ուստի սխալ է ինչո±ւ դերանվան գոր-
ծածությունը համար կապի հետ: Հանձնարարելի չեն 
նաև ռուսաբան ինչո±ւմն է բանը / հարցը (բանը / հարցն 
ինչո±ւմն է) կապակցությունը (որը նշանակում է «ի±նչ է 
պատահել», «ի±նչ խնդիր կա», «խնդիրը ո±րն է») և հե-
տևաբար բանը / հարցը նրանում(ն) է պատասխանը: 

13. Ամեն, ամեն մի, յուրաքանչյուր, ամենայն ածակա-
նական դերանունները գործածվում են անորոշ առու-
մով լրացյալի հետª ամեն մարդ, ամեն մի ուսանող, 
յուրաքանչյուր քաղաքացի, ամենայն ցանկություն, իսկ 
բոլոր դերանունըª որոշյալ առումովª բոլոր գրքերը: 

14. Ողջ, ամբողջ, համայն դերանունները սովորաբար 
պահանջում են որոշյալ առումով լրացյալª ողջ աշ-
խարհը, ամբողջ օրը, համայն մարդկությունը, սակայն 
մի անորոշ դերանվան հետ զուգակցվելովª պահան-
ջում են անորոշ առումով լրացյալª մի ամբողջ տիե-
զերք, մի ողջ ժողովուրդ: 

15. Հաճախ հոգնակի լրացյալի հետ գործածվելիս 
շփոթվում են բոլոր և ամբողջ դերանունները: Ըստ կա-
նոններիª պետք է ասել ամբողջ օրը (գիրքը, սենյակը, 
երկիրը, տարածքը, աշխարհը ևն), բայցª բոլոր օրերը 
(գրքերը, սենյակները, երկրները, տարածքները, աշ-
խարհները, գույները  ևն):  

16. Յուրաքանչյուրը, ամեն մեկը դերանուններով ար-
տահայտված ենթակայի հետ ստորոգյալը լինում է ե-
զակի երրորդ դեմքով: Օր.ª Յուրաքանչյուրն իր գործն 
է անում: Ամեն մեկը մի բան է ասում£ Եթե այդ նույն 
դերանուններով արտահայտված ենթական ունենում 
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է դիմորոշ հոդª յուրաքանչյուրս, ամեն մեկս, յուրա-
քանչյուրդ, ամեն մեկդ, ապա ստորոգյալը կարող է ա-
ռաջին կամ երկրորդ դեմքով լինել, եթե հոգնակի թվով 
էª Յուրաքանչյուրս մի առանձին գործ ենք անում: 
Ամեն մեկդ ձեր անելի՛քն իմացեք, կամ էլ երրորդ 
դեմքով լինել, եթե եզակի թվով էª Յուրաքանչյուրս մի 
առանձին գործ է անում: Ամեն մեկդ պիտի իմանա իր 
անելիքը: 

17. Ոմն դերանունը եզակի թվով գոյականաբար չի 
գործածվում և չի հոլովվում: Ունի միայն որոշչային 
կիրառությունª ոմն Գրիգոր, ոմն քաղաքական գործիչ: 

18. Մի քանի դերանունը հոլովվում է քանի± հարցա-
կան դերանվան նման՝ միայն եզակի թվով (մի քա-
նիսը, մի քանիսի(ն), մի քանիսից, մի քանիսով, մի 
քանիսում), սակայն ենթակա լինելիս գործածվում է 
հոգնակի ստորոգյալի հետª մի քանիսը եկան, մի քա-
նիսով ճանապարհ ընկան: 

19. Որոշ դերանվան գոյականաբար գործածությունը և 
հոգնակի թվով հոլովումը (որոշները, որոշներից ևն) 
թեև խոսակցական բնույթ ունեն, սակայն կարծես թե 
միտում ունեն գրականանալու:  

20. Այլ դերանունը գոյականաբար երբեմն, իբրև հնա-
բանություն, գործածվում է միայն հոգնակի ուղղակա-
նումª այլք (այլոք ձևը սխալ կազմություն է), և սեռա-
կան–տրականումª այլոց: 

21. Ածականական անորոշ դերանունները գործած-
վում են անորոշ առումով լրացյալի հետ (բացի այս-
ինչ, այնինչ դերանուններից)ª ինչ-որ բան, ինչ-ինչ 
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խնդիրներ, ոմն Սարգսյան, մի քառյակ, ուրիշ հարցեր, 
այլ դեպքեր, որոշ պայմաններ, որևէ խոչընդոտ, որևի-
ցե պատճառ, բայցª այսինչ մարդը, այսինչ-այնինչ 
նկատառումները:  

22. Ածականական ոմն, մի, որևէ, որևիցե դերանուն-
ները գործածվում են միայն եզակի թվով լրացյալի 
հետª ոմն արվեստագետ, մի մարդ, որևէ խնդիր, որևի-
ցե խոչընդոտ, իսկ ինչ-ինչ, որոշ դերանուններըª մի-
այն հոգնակի թվով լրացյալի հետª ինչ-ինչ հանգա-
մանքներ, որոշ դեպքեր: 

23. Ոչ մի դերանունը եզակի թվով որոշյալ է պահան-
ջում, և նույնիսկ որոշյալի բազմակի լինելու դեպքում 
ստորոգյալը լինում է եզակիª Ոչ մի տերև, ոչ մի ծաղիկ 
չէր շարժվում քամուց: 

24. Հոգնակի մեր, ձեր, իրենց կամ նրանց ձևերի փո-
խարեն գործածված ստացական հոդից առաջ -ներ հոգ-
նակերտ մասնիկը համապատասխան դերանունների 
գործածության դեպքում փոխարինվում է -եր-ով (Ձեռք-
ներդ հեռո՛ւ: = Ձեր ձեռքերը հեռո՛ւ: Աչքներս լույս: = 
Մեր աչքը լույս: Մտքները փոխել են: = Իրենց մտքերը 
փոխել են), կամ լրացվողը գործածվում է եզակի թվով 
(Հագներին շոր չունեին: = Իրենց հագին շոր չունեին: 
Մոտները փող չկա: = Նրանց մոտ փող չկա): 

25. Անձնական դերանվան սեռական հոլովի և ստա-
ցական հոդի համատեղ (միաժամանակյա) գործածու-
թյունը (իմ գիրքս, քո խոսքդ) արևելահայերենում թույ-
լատրելի չէ: Դա բնորոշ է արևմտահայ գրական լեզ-
վին: Թույլատրելի է դիմորոշ հոդի և անձնական դեր-
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անվան համատեղ (միաժամանակյա) գործածությունը ª 
մենքª  աշակերտներս,  դուքª  մասնակիցներդ: 

26. Ցուցական մի քանի դերանունների հոգնակին 
կազմվում է և՛ -ք, և՛ -ներ մասնիկների միջոցովª այդպի-
սիք – այդպիսիները, ինչպիսիք – ինչպիսիները, որ-
պիսիք – որպիսիները ևն: Առաջինները առավել հա-
տուկ են գրական-գրքային խոսքին և համեմատաբար 
քիչ են գործածվում: 

27. Անձնական դերանունների 1-ին և 2-րդ դեմքերի են 
հարաբերակցվում 3-րդ դեմքի մերոնք, ձերոնք բա-
ռերը, որոնք մատնանշում են խոսողի կամ խոսակցի 
կողմից հանդես եկող խումբ` Ձերոնք եկել են: Մերոնք 
դեռ չկան: Խոսակցական լեզվում կան նաև իմոնք, քո-
նոնք բառերը (իմինները, քոները): Անեզական այս բա-
ռերը ենթարկվում են -ց հոլովման` մերոնց, ձերոնց:   

28. Նա...., ով (ում, ումից, ումով) բառերը հարաբերա-
կից դերանուններ են (Խոսեց նա, ով տեղյակ էր գոր-
ծից): Նա-ն այդտեղ անձնանիշ դերանուն է. նույն կա-
ռույցում կարող է գործածվել ցանկացած անձնանիշ 
գոյական` Խոսեց Վահանը, ով տեղյակ էր գործից: Այս-
պիսի կառույցներում որ-ին զուգահեռ կարելի է գոր-
ծածել նաև ով դերանունը: (Խոսեց Վահանը, որ//ով 
տեղյակ էր գործից: Նմանապես` Խոսեց մեր ներկայա-
ցուցիչը, որ//ով տեղյակ էր գործից): Բայց այն հարաբեր-
յալի առկայության դեպքում հանձնարարելի է որ 
դերանվան գործածությունը, ինչպես` Խոսեց մեր այն 
ներկայացուցիչը, որ տեղյակ էր գործից): 
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ԲԱՌԱՑԱՆԿ 

 
ԴԵՐԱՆՈՒՆ 

ամեն մարդ 
ամեն մեկը մի գործ է անում, ամեն մեկս մի գործ է անում, 

ամեն մեկս մի գործ ենք անում 
ամեն մի մարդ 
այդպիսիք//այդպիսիները 
այլ պատասխան (այլ պատասխանը*) 
այլք (այլոք*) 
բոլոր մարդիկ 
երբ-վա, երբվան-ից 
ինձանից//ինձնից, ինձանով//ինձնով (ինձանում//ինձնում՝ 

հզվ.) 
ինչ-ինչ պատասխաններ (ինչ-ինչ պատասխան*, ինչ-ինչ 

պատասխանները*) 
ի՞նչ խնդիր կա//ի՞նչ հարց կա (ինչո՞ւմն է բանը*) 
ինչո՞ւ//ինչի՞  համար (ինչո՞ւ համար*) 
ինչպիսիք//ինչպիսիները 
ինքդ–ինքներդ, դու ինքդ, դուք ինքներդ 
ինքը–իրենք (ինքները՝  հզվ.), նա ինքը, նրանք իրենք 

(նրանք ինքները՝  հզվ.) 
ինքս–ինքներս, ես ինքս, մենք ինքներս 
հարցն այն է//բանն այն է (նրանումն է*) 
ձեզանից//ձեզնից, ձեզանով//ձեզնով (ձեզանում//ձեզնում` 

հզվ.) 

                                                            
 Աստղանիշով տրվածները սխալ կամ անհանձնարարելի տարբերակ-
ներ են: 
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մեզանից//մեզնից, մեզանով//մեզնով (մեզանում//մեզնում՝ հզվ.) 
միևնույնն է (միևնույն է*) 
մի քանի զինվոր//զինվորներ 
յուրաքանչյուրը մի գործ է անում 
յուրաքանչյուր մարդ 
յուրաքանչյուրդ մի գործ է անում, յուրաքանչյուրդ              

մի գործ եք անում 
յուրաքանչյուրս մի գործ է անում, յուրաքանչյուրս               

մի գործ ենք անում 
նա, ով աշխատում է…. 
նույնպիսիք//նույնպիսիները 
ոմն Արշակ, ոմն գործիչ (ոմն գործիչը*) 
ոչ մեկը (ոչ մեկ*) 
որևէ խնդիր (որևէ խնդիրներ*) 
որևիցե խնդիր (խնդիրներ*) 
որոշ - որոշներ 
որպիսիք//որպիսիները 
ուրիշ պատասխան (ուրիշ պատասխանը*) 
քեզանից//քեզնից, քեզանով//քեզնով (քեզանում//         

քեզնում՝ հզվ.) 
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3.1.5.  ԲԱՅ 

1. -չ- սոսկածանցով բայերը թվով քիչ են և անկայուն, 
թեև շատ գործածական են: Դրանցից դիպչել, թռչել, 
կորչել, կպչել, փախչել, հանգչել բայերը գրական լեզ-
վում պահպանել են -չ- ներածանցով բայի հատկա-
նիշները: Խոսակցական լեզվում հանդիպող դիպչեցի, 
դիպչեց և նման ձևերը գրական լեզվում գրեթե գործա-
ծություն չունեն և չեն հանձնարարվում: Երկու բայերª 
սառչել, ուռչել, հանդիպում են զուգաձևություններով: 
Ուռչել  բայի անցյալ կատարյալի արմատական ձևերըª 
ուռա, ուռար ևն, որոնք կանոնական են համարվում, 
գործածությունից դուրս են մղվում. ակնհայտորեն տա-
րածում ունեն այդ բայի նաև ցոյական ձևերըª ուռեցի, 
ուռեցիր (սկզբնաձև` ուռել) ևն: Անկատար ներկայում 
և անցյալում զուգահեռ գործածություն ունեն ուռում և 
ուռչում տարբերակները: Սառչել բայի համար ևս գոր-
ծածվող տարբերակային ձևեր ենª սառչում եմ, սառա 
(սկզբնաձև՝ սառչել), սառում եմ//սառեցի (սկզբնաձև՝ 
սառել): Գրական լեզվում հանձնարարելի են առաջին-
ները: Հալչել-ը, փլչել-ը ունեն նաև -վ- ածանցով տարբե-
րակներ (հալվել, փլվել), որոնք կանոնական են և ավելի 
տարածված: 

2. ● -եցն- ածանց ստանում են ե խոնարհման պարզ, 
ինչպես նաև -են- սոսկածանց ունեցող բայերըª խմել – 
խմեցնել, հագենալ – հագեցնել, ● –-ացն- ածանցը ստա-
նում են ա խոնարհման պարզ և -ան- սոսկածանց ու-
նեցող բայերըª խաղալ – խաղացնել, հեռանալ – հե-
ռացնել, ● -ցն- ածանցը ստանում են -ն- և -չ- սոսկ-
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ածանց ունեցող բայերըª հասնել – հասցնել, տեսնել – 
տեսցնել (խսկց.), թռչել – թռցնել, կորչել – կորցնելª 
բացառությամբ մի քանի դեպքիª պրծնել – պրծացնել 
(խսկց.), իջնել – իջեցնել, հալչել – հալեցնել, սառչել – 
սառեցնել, ուռչել – ուռեցնել: 

3. Սխալ են պատճառական ածանցով բայերի անցյալ 
կատարյալի ավելորդ -եց-ով կեղծ գրական ձևերըª 
խաղացրեցի, թռցրեցի, մոտեցրեցի: Ճիշտ ձևերն ենª 
խաղացրի, թռցրի, մոտեցրի: 

4. Խոսակցական լեզվում ե խոնարհման պարզ բայե-
րից հաճախ պատճառական են կազմում ոչ թե -եցն- 
ածանցովª խոսեցնել, քնեցնել, բռնեցնել, գժվեցնել, հա-
չեցնել, երգեցնել ևն, այլ -ացն- ածանցով (խոսացնել, 
քնացնել, հարմարացնել, հաջողացնել, ծաղկացնել, 
վազացնել, հիշացնել, խմացնել, երգացնել ևն), որոնք 
սխալ, մերժելի ձևեր են: Դրան հակառակª -ան- սոս-
կածանցով բայերից -եցն- ածանցով երբեմն կազմում 
են կեղծ գրական ձևերª մգանալ→մգեցնել (←մգացնել), 
հնանալ→հնեցնել (←հնացնել), խոնավանալ→խոնա-
վեցնել (←խոնավացնել), ամայանալ→ամայեցնել (←ա-
մայացնել), խլանալ→խլեցնել (←խլացնել), խստանալ 
→խստեցնել (←խստացնել): Սխալ ձևեր են նաևª մո-
տացնել (←մոտեցնել←մոտենալ), վախացնել (←վա-
խեցնել←վախենալ), սառացնել (←սառեցնել←սառչել), 
հալացնել (հալեցնել←հալչել//հալվել), ուտացնել (←կերց-
նել//ուտեցնել←ուտել), հեռվանալ/հեռվացնել (հեռաց-
նել←հեռանալ): 

5. Կան դեպքեր, երբ -եցն- և -ացն- ածանցներով հոմա-
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նիշ բայահիմքերից կազմվում են զուգահեռ ձևերª 
սպիտակեցնել (←սպիտակել) և սպիտակացնել (← 
սպիտականալ), նիհարեցնել (←նիհարել) և նիհարաց-
նել (←նիհարանալ), հարթեցնել (←հարթել) և հար-
թացնել (←հարթանալ): Երկրորդ տարբերակները հնա-
րավոր է դիտել նաև որպես սխալակազմություններª 
սպիտակել, նիհարել, հարթել ձևերից:  

6. Մի քանի բայեր չեզոք են թե՛ -վ- ածանցով, թե՛ ա-
ռանց դրաª բռնկ(վ)ել, խռպոտ(վ)ել, հակառակ(վ)ել, 
համաձայն(վ)ել, փար(վ)ել ևն£ Այդպես են նաև մի քա-
նի այլ բայեր, որոնց -վ-ով ձևերը խոսակցական են և 
մերժելիª դեղն(վ)ել, զուգադիպ(վ)ել, խաչակնք(վ)ել, հո-
ժար(վ)ել, ճաքճք(վ)ել, պապակ(վ)ել, վիճ(վ)ել, տափակ-
(վ)ել, տուժ(վ)ել, ցամաք(վ)ել, քծն(վ)ել, բռնագաղթ(վ)ել 
ևն£ 

7. Վիճակ, հետևանք ցույց տվող որոշ թվով կրավորա-
կան բայերի հարակատար դերբայը (մաշված, կա-
ռուցված, ավարտված, հնձված ևն) երբեմն գործած-
վում է որպես ձևաբայª օժանդակ բայի հատկապես 3-
րդ դեմքի հետ կազմելով, այսպես կոչված, հարակա-
տար ժամանակ: Օր.ª Այդ մասին ոչինչ չի գրված: Դրան 
համարժեք է բաղադրյալ ստորոգյալով կառույցըª Այդ 
մասին ոչինչ գրված չէ, որտեղ նույն հարակատար դեր-
բայը ստորոգելի է: 

8. Համակատար դերբայի փոխարեն խոսակցական 
լեզվում հաճախ գործածվում է անորոշի բացառական 
հոլովաձևը (Տուն գնալուց (←գնալիս) հանդիպեցի 
նրան): Գրական լեզվում սա մերժելի երևույթ է£ 
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9. Հարկադրական եղանակի բայաձևերի ժխտակա-
նում չ մասնիկը սովորաբար դրվում է պիտի (պետք է) 
եղանակիչի վրաª չպիտի երգեմ, չպետք է ասի, բայց 
կարող է դրվել նաև բայաձևի հիմնական մասի վրաª 
պիտի չերգեմ, պետք է չասի£ 

Սխալ է չ-ի կամ կ-ի հավելումը հարադիր բայերի ոչ 
բայական բաղադրիչին՝ կդուրս գամ, չման գաս ևն: 

10. Արգելական հրամայականի մի՛ ժխտական մաս-
նիկն ավելանում է բոլոր բայերի դրական հրամայա-
կանի ձևերի վրաª գրի՛ր – մի՛ գրիր, կարդա՛ – մի՛ 
կարդա, հագի՛ր – մի՛ հագիր, կարդացե՛ք – մի՛ կար-
դացեք, մոտեցի՛ր – մի՛ մոտեցիր, խոսեցրո՛ւ – մի՛ խո-
սեցրու, խոսեցրե՛ք – մի՛ խոսեցրեք ևն: Հաճախ արգե-
լական հրամայականի համար նշվում են զուգաձևեր, 
որոնք հնացած են և գործածությունից աստիճանա-
բար դուրս են մղվում, ինչպեսª մի՛ կարդար, մի՛ կար-
դաք, մի՛ հագնիր, մի՛ հագնեք, մի՛ մոտենար, մի՛ մոտե-
նաք, մի՛ հուսար, մի՛ հուսաք, մի՛ լվար, մի՛ լվաք ևն: 

11. Ե խոնարհման պարզ և կրավորական բայերի հրա-
մայականի դրական խոնարհման հոգնակիում -(եց)եք-
ով վերջացող ձևերը` գրե՛ք կամ գրեցե՛ք, արգելակա-
նում ունենում են -եք վերջավորությունըª մի՛ գրեք, մի՛ 
խաբվեք£ Սխալ են ավելորդ -եց-ով ձևերըª մի՛ գրեցեք, 
մի՛ խաբվեցեք: 

12. Բանալ, բառնալ բայերը ներկայումս հնացած են և 
անգործածական£ Դրանց փոխարեն գործածվում են բա-
ցել, բարձել բայերը, որոնցից երկրորդը կանոնավոր է: 

13. Գիտենալ և կենալ բայերի ուղիղ և թեք ձևերը 
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դուրս են մղվել գործածությունից և գրական լեզվում 
փոխարինվել են համապատասխանաբար իմանալ և 
մնալ բայերի ուղիղ և թեք ձևերով, ոչ թեª գիտեցել, գի-
տեցած, գիտեցի՛ր//գիտցի՛ր, մի՛ գիտեցիր//մի՛ գիտցիր, 
մի՛ գիտենաք//մի՛ գիտեցեք ևն, այլª իմանալ, իմացած, 
իմացի՛ր, մի՛ իմացիր, մի՛ իմացեք ևն, ոչ թեª կա՛ց, կե-
ցի՛ր, կացե՛ք, մի՛ կաց, այլª մնա՛, մնացե՛ք, մի՛ մնա: 
Նմանապես զարկել բայը աստիճանաբար իր տեղը 
զիջում է խփել և հարվածել բայերին:  

14. Մի շարք անկանոն և պակասավոր բայեր անցյալ 
կատարյալում ունեն զուգաձևերª կազմված ներկայի 
կամ անցյալի հիմքիցª ասացի//ասի, արեցի//արի, բա-
ցեցի//բացի, բերեցի//բերի, դրեցի//դրի, թողեցի//թողի, 
լացեցի//լացի, տվեցի//տվի: Դրանցից գրական լեզվում 
գործածական և հանձնարարելի են առաջիններըª անց-
յալի ցոյական հիմքից կազմված ձևերը: Երկրորդները 
հնացած են և ունեն ընդգծված խոսակցական երանգ: 

15. Անկանոն և պակասավոր բայերի խոնարհման ընդ-
հանուր պատկերը անցյալ կատարյալում և հրամայա-
կանում այսպիսին է9:  

 

 

 

 

                                                            
9 Խոսակցական երանգ ունեցող ձևերը նշված են մեկ աստղանիշով (*), 
հնացած, անգործածական կամ սխալ ձևերըª երկու (**): 
 



192 

 

Ե խոնարհում 

պարզ 

պ
ա
րզ

 ժ
ա
մա

նա
կա

ձև
եր

 

սա
հմ

ա
նա

կա
ն 
եղ

ա
նա

կ 

ա
նց

յա
լ կ

ա
տ
ա
րյ
ա
լ 

եզ
ա
կի

 
I դ. 1 

ասացի 
 ասեցի* 
ասի* 

կերա 
զարկեցի 
զարկի* 

բացեցի 
բացի* 

II դ.. 2 
ասացիր 
ասիր* 

կերար 
զարկեցիր 
զարկիր* 

բացեցիր 
բացիր* 

III դ.. 3 ասաց կերավ զարկեց բացեց 

հո
գն

ա
կի

 

I դ.. 4 
ասացինք 
ասինք* 

կերանք 
զարկեցինք 
զարկինք* 

բացեցինք  
բացինք* 

II դ. 5 
ասացինք 
ասիք* 

կերաք 
զարկեցիք 
զարկիք* 

բացեցիք 
բացիք* 

III դ. 6 
ասացին 
ասին* 

կերան 
զարկեցին 
զարկին* 

բացեցին 
բացին* 

հր
ա
մա

յա
կա

ն 
եղ

ա
նա

կ 

դր
ա
կա

ն եզ. 7 ասա՛ կե՛ր 
զարկի՛ր  
զա՛րկ* 

բացի՛ր  
բա՛ց 

հոգ. 8 
ասե՛ք  
ասացե՛ք 

կերե՛ք 
զարկե՛ք 
զարկեցե՛ք** 

բացե՛ք 

ա
րգ

ել
ա
կա

ն 

եզ. 9 մի՛ ասա 
մի՛ կեր  
մի՛ ուտիր** 

մի՛զարկիր  
մի՛ զարկ* 

մի՛ բացիր  
մի՛ բաց 

հոգ. 10 մի՛ ասեք 
մի՛ կերեք  
մի՛ ուտեք** 

մի՛ զարկեք մի՛ բացեք 
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Ե խոն. Ա խոնարհում Ե խոնարհում 

 պարզ -ն- սոսկածանցով 

1 
բերեցի 
բերի* եկա 

լացեցի 
լացի*   

տվեցի 
տվի*   

արեցի արի*
   

դրեցի  
դրի* 

2 
բերեցիր 
բերիր* եկար 

լացեցիր 
լացիր* 

տվեցիր 
տվիր*  

արեցիր 
արիր*  

դրեցիր 
դրիր* 

3 բերեց եկավ լացեց տվեց արեց դրեց 

4 
բերեցինք 
բերինք* 

 
եկանք   

լացեցինք 
լացինք*   

տվեցինք 
տվինք* 
   

արեցինք 
արինք* 

դրեցինք  
դրինք* 

5 
բերեցիք 
բերիք* 

եկաք լացեցիք 
լացիք* 

տվեցիք 
տվիք*  

արեցիք 
արիք*  

դրեցիք 
դրիք* 

6 
բերեցին  
բերին* 

եկան 
լացեցին  
լացին* 

տվեցին  
տվին* 

արեցին  
արին* 

դրեցին 
դրին* 

7 բե՛ր 
արի՛  
եկ* 

լա՛ց տո՛ւր արա՛ դի՛ր 

8 բերե՛ք եկե՛ք լացե՛ք տվե՛ք արե՛ք դրե՛ք 

9 մի՛ բեր 
մի՛ արի  
մի՛ եկ* 
մի՛ գա* 

մի՛ լաց 
մի՛ լա** 
մի՛ լար** 
մի՛ լացիր* 

մի՛ տուր 
մի՛ արա  
մի՛ անիր** 

մի՛ դիր  
մի՛ դնիր** 

10 մի՛ բերեք 
մի՛ եկեք 
մի՛ գաք** 

մի՛ լացեք  
մի՛ լաք ** 

մի՛ տվեք 
մի՛ արեք  
մի՛ անեք** 

մի՛ դրեք  
մի՛ դնեք ** 
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Ե խոնարհում 

-ն- սոսկածանցով 

1 տարա առա ելա տեսա 
թողեցի 
թողի* 

եղա 

2 տարար առար ելար տեսար 
թողեցիր 
թողիր* 

եղար 

3 տարավ առավ ելավ տեսավ թողեց եղավ 

4 տարանք առանք ելանք տեսանք 
թողեցինք 
թողինք* 

եղանք 

5 տարաք առաք ելաք տեսաք 
թողեցիք 
թողիք* 

եղաք 

6 տարան առան ելան տեսան 
թողեցին 
թողին* 

եղան 

7 տա՛ր ա՛ռ 
ե՛լ  
ելի՛ր** 

տե՛ս թո՛ղ եղի՛ր 

8 տարե՛ք առե՛ք ելե՛ք տեսե՛ք թողե՛ք եղե՛ք 

9 
մի՛ տար  
մի՛ տանիր** 

մի՛ առ,  
մի՛ 
առնիր** 

մի՛ ել 
մի՛ ելիր**  
մի՛ ելնիր** 

մի՛ տես  
մի՛  
տեսնիր ** 

մի՛ թող 
մի՛ թողնիր** 

մի՛ եղիր 
մի՛ լինիր** 

10 
մի՛ տարեք  
մի՛ տանեք** 

մի՛ առեք 
մի՛ առնեք**

մի՛ ելեք 
մի՛ ելնեք** 

մի՛ տեսեք 
մի՛ տեսնեք ** 

մի՛ թողեք 
մի՛ թողնեք** 

մի՛ եղեք, 
մի՛ լինիք** 
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3.1.6.  ՄԱԿԲԱՅ:  ԿԱՊ:  ՇԱՂԿԱՊ 

1. Ամենևին, բնավ, բոլորովին, դույզն-ինչ, երբեք, էլ 
մակբայները գործածվում են միայն ժխտական բայերի 
հետª ամենևին հարկ չկա, բոլորովին հարմար չէ, 
դույզն-ինչ պատկերացում չուներ, էլ չխոսենք ևն:  

2. Արևմտահայերենում այլևս մակբայը արդեն իմաս-
տով գործածվում է նաև դրական խոնարհման բայերի 
հետª Ես եւ իմ քոյրս այլեւս Հայկազեան կը սորվինք: 
Հավանաբար այդ ազդեցությամբ արևելահայերենում 
սկսել ենք գործածել նաև այլևս + դրական խոնարհում 
կառույցըª Դա այլևս կատարված իրողություն է: Գրա-
կան արևելահայերենում այս գործածությունը հանձ-
նարարելի չէ: 

3. Շնորհիվ, արդյունքում, պատճառով և հետևանքով 
կապերն ու կապական բառերը, նշելով հիմունքի, 
պատճառի, հետևանքի իմաստներ, միաժամանակ վե-
րաբերմունք են արտահայտում. առաջին երկուսըª 
դրական, վերջին երկուսըª չեզոք կամ բացասական: 
Մեկը մյուսի փոխարեն գործածվելիս առաջանում է 
իմաստային անճշտություն: Անճիշտ հետևյալ նախա-
դասությունըª Երկու երկրների միջև քաղաքական 
առճակատումն ավելի խորացավ, որի արդյունքում 
լարված իրավիճակ ստեղծվեց սահմանամերձ 
շրջաններում: Ընդգծված բառի փոխարեն պետք է 
գործածվեր հետևանքով հոմանիշը:  

4. Հետ, մոտ, վրա, պես, նման կապերը ես, դու, մենք, 
դուք դերանունների հետ կապակցվում են ոչ թե սե-
ռական, այլ տրական հոլովաձևերովª ինձ նման, մեզ 
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պես, քեզ հետ, ձեզ վրա ևն: Մոտ, վրա կապերի թեք 
ձևերի հետ նշված դերանունները լինում են սեռական 
հոլովովª իմ մոտից, ձեր վրայով  ևն: Վերջին շրջանում, 
սակայն, իմ մոտ, քո վրա, ձեր հետ, մեր նման կա-
պակցությունները գնալով լայն տարածում են ստանում 
ընդհանուր խոսակցական լեզվում և ընդունելի ձևեր 
կարող են համարվել նաև բանավոր գրական լեզվում: 

5. Թեք հոլովներով կապվող բառ պահանջող մի շարք 
կապեր և կապական բառեր (առանց, առթիվ, չափ, 
նախքան, որպես, չհաշված, մասին, բացի, ժամանակ 
ևն) գործածվում են այս, այդ, այն ցուցական դերա-
նունների նաև ուղիղ ձևերի հետª բացի այդ (այդ առ-
թիվ), այն մասին, առանց այդ էլ, այն ժամանակ:  

6. Հանձինս կապը պահանջում է հոգնակի թվով 
խնդիր կամ կապի բազմակի խնդիրª հանձինս աշխա-
տակիցների, հանձինս տնօրենի և փոխտնօրենի, իսկ 
հանձին կապըª եզակի թվով կապի խնդիրª հանձին 
տնօրենի: 

7. Ի թիվս կապը պահանջում է հոգնակի թվով կապի 
խնդիրª ի թիվս սովորողների, ի թիվս այլոց:  

8. Ի դեմս կապը գործածվում է և՛ եզակի, և՛ հոգնակի 
թվով գոյականների հետ (բայց միայն անձնանիշ կամ 
անձի առումով վերցված)ª ի դեմս գործընկերների//ի 
դեմս գործընկերոջ,  բայց ոչª ի դեմս հրամանագրի: Ի 
թիվս, ի փառս, ի հեճուկս, ի դեմս կապերը չունեն 
առանց ս վերջնամասնիկի ձևեր: 

9. Հետ կապը ծանոթանալ բառի հետ գործածվելիս ար-
տահայտում է փոխադարձության իմաստ: Եթե կապ-
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վող բառը իրի անուն է, ապա, պարզ է, փոխադարձու-
թյան մասին խոսք լինել չի կարող: Հետևաբար այդ 
դեպքում գոյականը պետք է գործածել միայն սեռա-
կան–տրական հոլովովª առանց հետ կապիª ծանոթա-
նալ փաստաթղթերի հետ  ծանոթանալ փաստաթղթե-
րին, ծանոթանալ փաստերի հետ  ծանոթանալ փաս-
տերին: 

10. Բացի կապը պահանջում է բացառականով կապ-
վող բառ, դրվում է և՛ դրանից առաջ, և՛ հետոª բացի 
նշվածից//նշվածից բացի: Սխալ են` բացի նշվածը, բա-
ցի ասվածը: 

11. Առանց կապը պահանջում է սեռական–տրական 
հոլովով կապվող բառª առանց պատասխանի, ա-
ռանց զգուշացման կամ զգուշացնելու (սխալ էª ա-
ռանց պատասխան, առանց զգուշացնել): 

12. Մեջ կապը ցույց է տալիս առարկայի կամ երևույթի 
ներսը, իսկ միջև կապը երկու և ավելի առարկաների 
կամ երևույթների փոխհարաբերությունը: Սխալ է մե-
կը մյուսի փոխարեն գործածելը: Ճիշտ են՝ Կուսակցու-
թյունների միջև կռիվ է ընկել: Կուսակցության մեջ 
տարաձայնություններ կան: 

13. Փոխանակ և փոխարեն կապերից առաջինը դըր-
վում է կապվող բառից առաջ (նախադրություն է), իսկ 
երկրորդը՝ կապվող բառից հետո (հետադրություն է): 
Սխալ է դրանց՝ մեկը մյուսի դիրքում գործածելը. ընկե-
րոջ փոխարեն (բայց ոչ՝ փոխարեն ընկերոջ), փոխա-
նակ խոսելու (բայց ոչ՝ խոսելու փոխանակ): 

14. Որ և որպեսզի շաղկապները իրար կարող են փո-
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խարինել միայն այն դեպքում, երբ գլխավորին են կա-
պում նպատակի պարագա երկրորդական նախադա-
սությունª Ներկայացուցիչներ են եկել, որ (= որպեսզի) 
հարցի քննարկումը նախապատրաստեն: Այլ դեպքե-
րում որպեսզի-ն չի կարող փոխարինել որ-ին, ինչպեսª 
Առաջարկություն է եղել (ինչի±), որպեսզի ( որ) 
նախագծի քննարկումը տեղափոխվի հաջորդ եռօրյա: 
Անհրաժեշտ է (ի±նչ), որպեսզի ( որ) ակտիվ մաս-
նակցություն ապահովեք: 

15. Թե, որ հոմանիշ շաղկապներից որ-ը հաստատա-
կան նշանակություն ունի, օր.` Պարզվեց, որ նա ան-
մեղ է, թե–ն` առավելապես կասկածական, ենթադրա-
կան` Կարծում էի, թե դրանով գործը կավարտվի: Հար-
ցական դերանուն պարունակող երկրորդական նա-
խադասությունը գլխավորին կապվում է թե շաղկա-
պով` Չեմ կարող ասել, թե նա ինչով է զբաղված:  Չի 
հանձնարարվում` Ասաց, թե գալու է: 

16. Ոչ թե…., այլ, ոչ միայն…., այլև զուգադիր շաղ-
կապներն ունեն իմաստային և կիրառական տարբերու-
թյուններ: Դրանց երկրորդ բաղադրիչները (այլ, այլև) 
երբեք չեն կարող իրար փոխարինել: Հետևաբար պի-
տի գրելª Ոչ միայն մասնակցել է գործողություններին, 
այլև ակտիվություն է դրսևորել: Բայց ոչ երբեքª Ոչ 
միայն մասնակցել է գործողություններին, այլ ակտի-
վություն է դրսևորել: (Հիշենք նաև, որ ճիշտ չէ ոչ 
թե…., այլ շաղկապի այլ բաղադրիչի վրա բութ դնելը): 
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ԲԱՌԱՑԱՆԿ 

ամենևին – ամենևին պարզ չէ  (ամենևին պարզ է) 
այլևս – այլևս պարզ չէ//այլևս պարզ է 
անհրաժեշտ – անհրաժեշտ է (ի՞նչ), որ…., (անհրաժեշտ է, 

որպեսզի….*) 
առանց – առանց պատասխանի  (առանց պատասխան*) 
արդյունքում – հաղթանակի արդյունքում (ջրհեղեղի արդ-

յունքում….*) 
բացի – այդ//դրանից, այս//սրանից, այն//նրանից, բացի մյուս-

ներից (բացի մյուսները*), բացի ընկերներից (բացի ըն-
կերները*) 

բնավ – բնավ պարզ չէ  (բնավ պարզ է*) 
բոլորովին – բոլորովին պարզ չէ (բոլորովին պարզ է*) 
դույզն-ինչ – դույզն-ինչ պարզ չէ  (դույզն-ինչ պարզ է*) 
էլ – էլ պարզ չէ  (էլ պարզ է*) 
ի դեմս – ի դեմս տնօրենի (անձ) (ի դեմս շինության* (ոչ 

անձ)  
ծանոթանալ – ծանոթանալ հարցին (ոչ անձ), ծանոթանալ 

տնօրենի հետ (անձ) 
կրակել – կրակել թիրախին (ոչ անձ),  կրակել հանցագործի 

վրա (անձ) 
համամիտ լինել – համամիտ լինել ընկերոջ հետ (անձ), հա-

մամիտ լինել տեսակետին (ոչ անձ) (տեսակետի հետ*) 
հաղորդակցվել – մշակույթին (ոչ անձ), հաղորդակցվել  

գործընկերոջ հետ (անձ) 
համար – ինձ համար, քեզ համար, մեզ համար, ձեզ համար 

(իմ համար, քո համար, մեր համար, ձեր համար)  

                                                            
 Աստղանիշով տրվածները սխալ կամ անհանձնարարելի տարբերակ-
ներ են: 
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հանդիպել – հանդիպել դժվարությունների (ոչ անձ), հան-
դիպել ուսանողի//հանդիպել ուսանողի հետ (անձ) 

հանձին – հանձին տնօրենի, բայց՝ հանձինս տնօրենների 
(հանձինս տնօրենի*) 

հարմարվել – հարմարվել իրավիճակին (ոչ անձ), հարմար-
վել հարևանների հետ (անձ) 

հետևանքով/պատճառով – ջրհեղեղի պատճառով//հետևան-
քով 

հետ – ինձ հետ, քեզ հետ, մեզ հետ, ձեզ հետ (իմ հետ, քո 
հետ, մեր հետ, ձեր հետ)  

մոտ – ինձ մոտ, քեզ մոտ, մեզ մոտ, ձեզ մոտ (իմ մոտ, քո 
մոտ, մեր մոտ, ձեր մոտ) 

նման – ինձ նման, քեզ նման, մեզ նման, ձեզ նման (իմ 
նման, քո նման, մեր նման, ձեր նման) 

ոչ թե…., այլ…. – ոչ թե նվագեց, այլ երգեց 
ոչ միայն…., այլև…. – ոչ միայն նվագեց, այլև երգեց 
պես – ինձ պես, քեզ պես, մեզ պես, ձեզ պես (իմ պես, քո 

պես, մեր պես, ձեր պես) 

վրա – ինձ վրա, քեզ վրա, մեզ վրա, ձեզ վրա (իմ վրա, քո 
վրա, մեր վրա, ձեր վրա) 

ցանկանում եմ (ինչ), որ…., (ցանկանում եմ, որպեսզի….*) 
փոխանակ – փոխանակ գործ անելու 
փոխարեն –գործ անելու փոխարեն 
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3. 2.  ՇԱՐԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ 

3.2.1.  ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Ենթական և ստորոգյալը համաձայնում են թվով, 
նաև դեմքով: Ստորոգյալը եզակի թվով է դրվում, եթե 
ենթական եզակի է, այդ թվումª հավաքական կամ հոգ-
նակերպ գոյականª Ժողովուրդն է իրական ուժը: Միա-
ցյալ Նահանգները ներխուժել է Իրաք:  

2. Եթե եզակի թվով ենթական ունի մեկից մեծ թվա-
կանով կամ թվական դերանունով արտահայտված ո-
րոշիչ, ապա ստորոգյալը կարող է լինել և՛ հոգնակի 
թվովª Հանձնաժողովում քննարկման են դրվելու երկու 
հարց, և՛ եզակիª Հանձնաժողովում քննարկման է դըր-
վելու երկու հարց: 

3. Ստորոգյալը հոգնակի թվով է, եթե ենթականª • հոգ-
նակի էª Պետությունները «սառնասիրտ հրեշներ են»,  
• բազմակի էª Ո՛չ ԲՀԿ-ն և ո՛չ էլ ՀՅԴ-ն Ազգային ժո-
ղովի արտահերթ նիստին չեն մասնակցել: 

4. Բազմակի ենթակայի հետ ստորոգյալը լինում է 
եզակի թվով, եթեª 

• Ենթականերն իմաստով հարաբերակից են և միա-
սին արտահայտում են մեկ հասկացությունª Քննարկ-
ման ավարտից հետո հարց ու պատասխան  չհնչեց: 

• Ենթականերն ունեն յուրաքանչյուր, ամեն (մի), ոչ մի 
դերանուններով արտահայտված ընդհանուր որոշիչª 
Դատական քննության յուրաքանչյուր մաս, հատված 
ունի իր բովանդակությունը և նշանակությունը: Ոչ մի 
արարք, հանցանք այնքան քստմնելի չէ, որքան հո-
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գեկան հանցանքը: 

• Նույն դեմքով ենթակաները կապված են կամ, կա՛մ...., 
կա՛մ, ոչ թե...., այլ շաղկապներից որևէ մեկովª Կատար-
վածի համար պատժվելու է կա՛մ «BMW»-ի վարորդը, 
կա՛մ «Mercedes Benz»-ի: 

• Ենթականերից մեկըª նախորդում, մյուսը հաջորդում 
է ստորոգյալինª Այդ ամենից ջինջ հիշողություն է մնա-
ցել և մի կսկիծ£ Թե՛ զինվորն է պատասխան տալու 
կատարվածի համար, թե՛ հրամանատարը: 

5. Հոգնակի կամ բազմակի ենթակայի հետ գոյականով 
(կամ փոխանվանաբար գործածված բառով) արտա-
հայտված ստորոգելին սովորաբար լինում է հոգնակի 
թվով (Դրանք քննարկման ենթակա ծրագրեր են), բայց 
կարող է լինել նաև եզակի թվով, եթեª 

• Ենթական հարգական հոգնակի նշանակող անձնա-
կան դերանուն էª Դուք, պարո՛ն դեսպան, մեր շահերի 
պաշտպանն եք այդ երկրում:  

• Ստորոգելին գնահատող իմաստ ունի և անհոգնական 
կամ անհաշվելի էª Երիտասարդները մեր երկրի ա-
պագան են: 

• Ստորոգելին շեշտում է իր արտահայտած առարկա-
յի ոչ թե քանակը, այլ տեսակըª դրվելով անորոշ առու-
մովª Քո ցույց տված բոլոր ծառերը կաղնի էին: 

6. Դիմային համաձայնությունը արտահայտվում է 
բայի դիմային վերջավորություններով կամ հոդերով: 
1-ին կամ 2-րդ դեմքի անձնական դերանունով ար-
տահայտված կամ դիմորոշ հոդ (ս կամ դ) ունեցող 
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ենթակայի հետ ստորոգյալը լինում է համապատաս-
խանաբար 1-ին կամ 2-րդ դեմքովª (Ես) Մտավորա-
կանս չեմ կարող չմասնակցել այդ շարժմանը: Ի՛նքդ 
փորձիր կողմնորոշվել: Մնացած դեպքերում ստորոգ-
յալը լինում է 3-րդ դեմքովª Մեկ վկա նշանակում է ոչ 
մի վկա: 

7. 1-ին և 2-րդ դեմքի անձնական դերանուն ստորոգե-
լիի դեպքում հանգույցը դեմքով համաձայնում է դրանª 
Այդ ամենի կազմակերպիչը դու ես: 

8. Տարբեր դեմքերով բազմակի ենթակաների դեպքում 
ստորոգյալը համաձայնում է առաջին դեմքի ենթակա-
յի հետ (Ես, դու, նա կմեկնենք), դրա բացակայության 
դեպքումª երկրորդ դեմքի ենթակայի հետ (Դու և նա ի-
րար նման եք), վերջինիս բացակայության դեպքում 
դրվում է երրորդ դեմքով (Որոշ չգրված օրենքներ ու 
նորմեր ավելի զորեղ են գրվածներից): 

9. Բուն բացահայտիչը և բացահայտյալը համաձայ-
նում են թվով, հոլովով, դեմքով, հաճախ նաև առու-
մովª Մեզª մասնակիցներիս, պարգևատրելու են: Դի-
մային համաձայնությունը կատարվում է անձնական 
դերանուններով և կամ դիմորոշ հոդերով: Օր©ª Ձեզª 
այլախոհներիդ, շատերը հանդուրժել չեն կարողա-
նում: Եսª երկրի անվտանգության երաշխավորս, իրա-
վունք չունեմ չհարգելու այդ երկիրը, նրա արժեքները, 
նրա ժողովրդին: Մարզիկներիդª մեր երկրի պատիվը 
բարձրացնողներիդ, ցավոք, պատշաճ ուշադրություն 
չի դարձվում: 

10. Բացահայտիչն ու բացահայտյալը երբեմն կարող են 
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չհամաձայնելª 

• թվով. Ամենայն հոգատարությամբ պետք է վերաբեր-
վենք երեխաներինª մեր երկրի ապագային: Զրկվեցինք 
մեր ամենամեծ արժեքիցª մեր նախնիների տարածք-
ներից: 

• հոլովով. Ռընե Դեկարտը մեծ հաջողություններ է ու-
նեցել գիտության ամենատարբեր ոլորտներումª փի-
լիսոփայություն, բնագիտություն, մաթեմատիկա ևն: 
Մեր ընտանիքը բաղկացած է չորս հոգուցª ես, մայրս, 
հայրս ու եղբայրս: Վարչության երեք աշխատակիցնե-
րիցª Վահանյան, Աբրահամյան, Նազարյան, հաշվետ-
վություն է ներկայացրել միայն մեկը: 

• դեմքով. Արցախի ազատագրության համար պայքա-
րողներդª մեր նոր կյանքի կերտողն ու ապավենը, 
մշտապես և բոլոր ժամանակներում պիտի գնահատ-
ված լինեք: 

• առումով. Հայաստանի բոլոր քաղաքներըª Վան, Բա-
գավան, Կարին, Վաղարշապատ, բռնված էին պարսից 
զորքերով: Ռազմաճակատ մեկնեցին բոլորըª կին թե 
տղամարդ: 

11. Մասնական բացահայտիչը (բացահայտյալին է միա-
նում որպես կամ իբրև կապով և մասամբ է բացա-
հայտում լրացյալի ով կամ ինչ լինելըª Չարենցըª որ-
պես գրող, հանրաճանաչ է) բացահայտյալի հետ սո-
վորաբար համաձայնում է թվով, հոլովով և որոշիչ 
հոդ չի ընդունում՝ Վահանյանինª որպես հմուտ ղեկա-
վարի, պարգևատրեցին: Մասնական բացահայտիչը 
բացահայտյալի նկատմամբ կարող է լինել նախադաս՝ 
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Որպես կենսաթոշակառուª նա օգտվում է մի շարք 
արտոնություններից: Այս դեպքում բութը դրվում է 
բացահայտիչի վրա:  

12. Մասնավորող պարագայական բացահայտիչը (ոչ 
թե գոյականական, այլ բայական անդամի լրացում է 
և մասնավորեցնում, ճշգրտում է լրացյալի ցույց տված 
որևէ պարագայական հատկանիշª բայական որևէ 
անդամի ցույց տված գործողության կամ եղելության 
տեղը, ժամանակը, երբեմն` ձևը) և բացահայտյալը հո-
լովով և թվով կարող են համաձայնել, եթե երկուսն էլ 
արտահայտված են գոյականով կամ գոյականաբար 
գործածված որևէ այլ բառովª Ընտրական տեղամասեր 
կլինեն բոլոր բնակավայրերում` դպրոցական շենքե-
րում: Հյուրերը կժամանեն մոտ մեկ շաբաթիցª վեց 
օրից: Բայց կարող են և չհամաձայնելª Հանդիպեցին 
սահմանագծինª  խրամատներում: Հենց այսպես` կանգ-
նած, զրուցում էինք:  

13. Մասնավորող պարագայական բացահայտիչը, ինչ-
պես և բուն բացահայտիչը կարող են լինել ոչ միայն 
բազմակի, այլև կրկնակի, եռակի ևն, այսինքնª բացա-
հայտիչն իր հերթին կարող է ունենալ բացահայտիչª 
Հերթական ժողովը կկայանա հաջորդ շաբաթª հինգ-
շաբթի օրըª աշխատանքից  հետոª  ժամը  վեցին: 

14. Հարաբերյալն ու հարաբերական բառը, որոնք կա-
պակցում են գերադաս և ստորադաս նախադասութ-
յուններ, սովորաբար համաձայնում են թվովª Խոսեցի 
նրանց հետ, ովքեր ներկա էին: 

15. Որոշիչն ու որոշյալը թվով համաձայնում են հե-
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տևյալ դեպքերում. 

• գոյական որոշիչը բազմակի որոշյալի դեպքում լի-
նում է հոգնակի, օր.ª Պատգամավորներ Եսայանն ու 
Պետրոսյանը հանդես եկան համատեղ հայտարարու-
թյամբ,  

• մի շարք դերանուն որոշիչներ որոշյալից պահան-
ջում են միայն եզակի կամ միայն հոգնակի թիվ, օր.ª 
Այս ու այն կուսակցությունից…., Բոլոր մարդիկ...., Ո-
րոշ տվյալներ...., Ինչ-ինչ նկատառումներ.…: 

 

 

3.2.2.  ԽՆԴՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Կապակցվող անդամներից մեկը պայմանավորում է 
մյուսի քերականական ձևը: Այդպես են կապակցվումª 
• խնդիրն ու լրացյալ բայըª Տեսա երազ մի վառ, • ան-
վանական պարագան ու ստորոգյալըª Անցա փողոցով, 
• հատկացուցիչն ու հատկացյալըª Մեր պատասխանը 
սա է, • կապն ու կապի խնդիրըª  Քեզ նման է մտածում:  

2. Առանձին բայերի (նաև որոշ ածականների) համար 
արդի հայերենում առաջ են եկել խնդրառական զու-
գաձևերª կարոտել հայրենիքին//հայրենիքը, դավանել 
սկզբունք//սկզբունքի, ձեռնարկել գործ//գործի, կրակել 
մեկի վրա//մեկին, մեկից//մեկին հինգ է պակաս, կառ-
չել բազրիքից//բազրիքին, կառչել խոսքերից//խոսքերին, 
կախել պատին//պատից, խոչընդոտել զարգացումը// 
զարգացմանը, ուրախ եմ քո գալու համար//գալուն, 
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բավարարել պահանջները//պահանջներին, խթանել 
զարգացումը//զարգացմանը ևն: Դրանցից մի քանիսը 
խոսակցական երանգ ունեն կամ հնացած ենª խոչըն-
դոտել զարգացմանը, ձեռնարկել գործի, խթանել զար-
գացմանը, ուրախ եմ քո գալուն ևն: 

3. Մի շարք բայեր (ծանոթանալ, մտերմանալ, բարեկա-
մանալ, ընկերանալ, թշնամանալ, հաշտվել, գժտվել, 
վիճել, կռվել, խորհրդակցել) կամ դրանց հիմքով 
կազմված բաղադրյալ ստորոգյալներ (ծանոթ ենք, ըն-
կեր են, համամիտ եմ ևն) հանգման խնդիր են պա-
հանջում հետ կապով կամ էլ միայն փոխադարձ դե-
րանունով (իրար, միմյանց, մեկմեկու), եթե առկա է 
փոխադարձության հարաբերություն անձերի (կամ 
անձնավորված իրերի) միջև: Օր.ª Նոր տնօրենը սկսել 
է ծանոթանալ աշխատակիցների հետ: Անպայման 
կխորհրդակցեք իրար հետ: Մենք իրար թշնամի չենք: 
Եթե հարաբերությունը փոխադարձ չէ (սովորաբար 
այդպես է, երբ խնդիրը անձ չէ), ապա հանգման խըն-
դիրը լինում է առանց հետ կապի (Ծանոթ եմ քո կար-
ծիքին): 

4. Անորոշ դերբայով արտահայտված հետադաս հանգ-
ման և անջատման խնդիրները (Տրամադրված եմ աշ-
խատելու: Հրաժարվում է ցուցմունք տալուց) կարող են 
դրվել նաև ուղղական–հայցական հոլովով (Տրամա-
դրված եմ աշխատել: Հրաժարվում է ցուցմունք տալ)£ 
Հանձնարարելի են սեռական–տրականով ձևերը: 

5. Սխալ է անորոշ դերբայի ուղիղ ձևի փոխարեն տրա-
կան հոլովի կիրառությունը, որը հակասում է գերա-
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դաս բայի խնդրառությանը՝ Թո՛ւյլ տվեք բացակայե-
լու (բացակայել): Շարունակե՛ք պատասխանելու ( 
պատասխանել) հարցերին: Փորձում է հակաճառելու 
(հակաճառել):  

6. Սխալ է անորոշ դերբայի գործիական հոլովով դեր-
բայական դարձվածի և նախադասության ստորոգյալի 
տարբեր ենթականերով կառույցների կիրառությունը, 
ինչպես` Ապրելով Հայաստանում` կարևոր է հայոց 
լեզվի իմացությունը: Լինելով մեծահարուստ` նրանից 
բարեգործություն են ակնկալում:  

7. Պետք է խուսափել կերպավորիչ դիմավոր բայի և 
նրա հետ զուգադրվող անորոշ դերբայի կրկնակի կրա-
վորական կիրառություններից, ինչպես` Սկսվել է վե-
րակառուցվել ճանապարհը: Շարունակվում է շարա-
դրվել պատմությունը: 

 

 

ԲԱՌԱՑԱՆԿ 

Բառացանկում հիմնականում տրվում են հաճախ գործած-
վող այն բառերը, որոնք արդի գրական հայերենում կա՛մ 
ունեն խնդրառական տարբերակներ, կա՛մ ստեպ-ստեպ 
գործածվում են սխալ խնդրառությամբ: Աստղանիշով 
տրվում են խնդրառական անհանձնարարելի տարբերակ-
ները:  

ամաչել – հանդիպելուց//հանդիպել 
անհնար(ին) է – միանալ 
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անհրաժեշտ է – լսել (բայց` անհրաժեշտություն կա լսելու) 
(ան)տեղյակ լինել – գործին//գործից 
աշխատել – հասնել 
առաջարկել – մասնակցել 
առնչվել – հարցին 
արգելել – անցնել 
արտոնել – մտնել 
ափսոսալ//ափսոսել – տարիները//տարիների համար 
բաժանորդագրվել – ամսագրին//ամսագիր 
բավարարել – պահանջները//պահանջներին 
բողոքարկել – վճիռը 
բողոքել – որոշման դեմ 
գրոհել – դիրքերի վրա//դիրքերը 
դադարել – խոսել//խոսելուց 
դավաճանել – հայրենիքին//հայրենիքը 
դավանել  – սկզբունք//սկզբունքի 
դասել – շարքը//շարքին//շարքում 
դժվարանալ  – մտածել 
դիմավորել – արևածագը  
երախտապարտ լինել – ընկերոջը  
երդվել – պատժել 
զգուշանալ – հանդիպելուց//հանդիպել 
թողնել – արտահայտվել 
թույլատրել /թույլ տալ – մեկնել 
ի սպաս դնել – գործին  
խաբել – եղբորը (սխալ է՝ ստել եղբորը) 
խանգարել – աշխատանքը//աշխատանքին 
խթանել – զարգացումը//զարգացմանը 
խոչընդոտել – ընթացքը//ընթացքին 
խոստանալ – փոխանցել 



210 

խոստովանել – հանցանքը (հանցանքի մասին*) 
խուսափել – հանդիպելուց//հանդիպել 
ծառայեցնել – աշխատանքին (աշխատանքում*/աշխատան-

քի մեջ*) 
կախել – պատին//պատից 
կապել – մտքին (մտքի հետ*) 
կառչել – ժայռին//ժայռից 
կարելի է – մտնել (բայց` կարիք կա մտնելու) 
կարողանալ  – հասնել 
կարոտել – տունը//տանը 
կպչել – պատին//պատից 
կտակել – որդուն  
կրակել – թշնամու վրա (սխալ է` թշնամուն) 
հակադրվել – ընկերոջը  
հաղթել – խաղում / պատերազմում (սխալ է` խաղը / պա-

տերազմը) 
համաձայնել – խոսել//խոսելու, կարծիքին (կարծիքի հետ*)  
համընթաց/համաչափ է – զարգացմանը//զարգացման հետ 
համապատասխանել – հագուստին (հագուստի հետ*) 
համոզել – մնալ 
հավասարվել – ընթացքին (ընթացքի հետ) 
հարկ է – մոտենալ (բայց` հարկ կա մոտենալու) 
հարկադրել  – գործել 
հարմարվել – տեղին (տեղի հետ*) 
հարցնել – մեկին//մեկից 
հնարավոր է – մոտենալ 
հնարավորություն ունենալ – տեղեկանալու//տեղեկանալ 
հոգ տանել – որևէ մեկի մասին (որևէ մեկին*) 
հսկել – դիրքերը//դիրքերին 
հրաժարվել – երգելուց //երգել 
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հրամայել – կատարել 
մտադիր է – հեռանալ (բայց` մտադրություն ունի հեռանալու) 
մտադրվել – գնալու//գնալ 
ձգտել – հասնելու//հասնել 
ձեռնարկել – գործ 
ներողություն խնդրել – ուսուցչից 
շարունակել – խոսել 
շնորհակալ լինել – ծնողներին//ծնողներից 
շնորհակալություն հայտնել – բարեկամին 
ողջունել – ծրագիրը (ծրագրին*) 
պայմանավորվել – գործոնով 
պատրաստվել – գնալու//գնալ 
պարտավորեցնել – վերադառնալ 
պետք է – գնալ 
սիրահարվել – աղջկան 
սկսել – բացատրել 
ստիպել – խոսել 
վնասել – ձեռքը//հեղինակությանը 
տենչալ – ազատություն//ազատության 
ցանկանալ – տեսնել 
ունկնդրել – երգը (բայց` ունկնդիր լինել երգին) 
ուրախ է – տեսնել//տեսնելու համար//տեսնելու 
փորձել – հրաժարվել 
 
 
 
 
 
 
 



212 

3.2.3.  ԱՌԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Կա առդրության մի տարատեսակ, երբ լրացումն իր 
լրացյալին պարտադրում է որոշակի թիվ: Դա կոչվում 
է թվային կախում: Այսպեսª խումբ-խումբ, զույգ-զույգ, 
տեսակ-տեսակ, բազմաթիվ, տարբեր, զանազան, նո-
րանոր, այլևայլ և նման մի շարք ածականներ, բոլոր, 
ինչ-ինչ դերանունները պահանջում են հոգնակի թիվ 
ունեցող որոշյալª բոլոր մարդիկ, բազմաթիվ գրքեր, տե-
սակ-տեսակ ծաղիկներ, մի խումբ մարդիկ, նորանոր 
ձեռքբերումներ, տարբեր կարծիքներ: 

2. Յուրաքանչյուր, ամբողջ, որևէ, որևիցե, ամեն, ամեն 
մի, մի դերանունները, ցանկացած ածականը պահան-
ջում են եզակի թիվ ունեցող որոշյալª ամբողջ աշխար-
հը, որևէ մեկը, յուրաքանչյուր մասնակից, ցանկացած 
գործ, մի մարդ: 

 

 

3.2.4.  ՇԱՐԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆ 

1. Նախադասության մեջ բառերի դասավորության 
կարգն է: Նախադասության որոշ անդամների դասա-
վորությունը կայուն է, անշրջելի: Այդպես է բացահայ-
տյալի և բուն բացահայտիչի շարադասությունը (Մենքª 
ներքոստորագրյալներս, համաձայն չենք), ինչպես նաև 
կապերի մեծ մասի և կապվող բառի շարադասությու-
նը (Խոսի՛ր իմ փոխարեն: Փոխանակ գնայիր....): Որոշ 
անդամների շարադասությունը թեև որոշակի է, բայց 
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շրջելի է: Այդպեսª որոշիչի և որոշյալի, հատկացուցիչի 
և հատկացյալի հակառակ շարադասությունը թույլատ-
րելի է որոշ պայմաններում և կոչվում է շրջունª ի տար-
բերություն սովորական շարադասության, օր.ª Արձա-
նագրություն X վարչության հերթական նիստի: 

2. Որոշ անդամների շարադասությունը ազատ է, այս-
ինքնª հավասարապես թույլատրելի է ցանկացած հեր-
թականությամբ: Օր.ª ստորոգյալի և ժամանակի պա-
րագայի շարադասությունըª Կմեկնենք երեկոյան://Երե-
կոյան կմեկնենք: 

3. Շրջուն կամ ազատ շարադասությունը հաճախ պայ-
մանավորված է լինում տրամաբանական շեշտով:  

4. Ուղիղ շարադասության դեպքում ենթական սովո-
րաբար նախորդում է ստորոգյալինª Ընտրություններն 
սկսվել են: Այսպիսի կառույցներում ենթակայի և ստո-
րոգյալի հակառակ շարադասությունը շրջուն է և կա-
րող է հանդիպել միայն տրամաբանական շեշտի ազ-
դեցությամբ կամ բանաստեղծական խոսքումª Սկսվել են 
ընտրությունները: Երբ հանգույցը մի դեպքում առկա 
է, մի այլ դեպքումª զեղչված, ապա ենթական կարող է 
լինել հետադասª Օդը այնքան ջինջ է, որ տեսանելի է 
դիմացի լեռան ծաղկած մասրենին, և լսելիª ծաղիկնե-
րի մեջ մոլորված մեղվի հանդարտ բզզոցը: 

5. Կան կառույցներ, որոնցում ուղիղ շարադասութ-
յամբ ենթական հաջորդում է ստորոգյալին: Դա բնո-
րոշ է հատկապես անորոշ առումով ենթակա պարու-
նակող նախադասությանը. այսպիսի դեպքերում ենթա-
կայի նախադաս դիրքն է շրջուն` Քարոզարշավ է մեկ-
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նարկելու վաղ առավոտից: Ենթական պարտադիր հե-
տադաս է լինում մեջբերվող խոսքի նկատմամբ միջա-
դաս կամ վերջադաս հեղինակային խոսքումª «Մի՛ 
դատիր, որ չդատվես», – ասում է Սուրբ գիրքը: 

6. Որոշիչը որոշյալի նկատմամբ սովորաբար լինում է 
նախադաս, բայց շրջուն շարադասությամբ կարող է 
լինել նաև հետադասª Ես չեմ շեղվել երբեք, երբեք ետ 
չեմ դարձել/Ակոսներից երկար, և՛ քարքարոտ, և՛ դար:  

7. Եթե բազմակի որոշիչներից մեկը արտահայտված է 
որակական ածականով, իսկ մյուսըª հարաբերական, 
ապա վերջինս նախորդում է առաջինինª Փայտե դեղին 
քանոնս կոտրվել է: Այսպիսի տարաբնույթ բազմակի 
որոշիչները միմյանցից չեն տրոհվում և չեն կա-
պակցվում և, ու, կամ, թե շաղկապներով: 

8. Տարաբնույթ (տարադաս) բազմակի որոշիչների սո-
վորական շարադասության նախընտրելի կարգը հե-
տևյալն է. գոյական որոշիչ + դերբայ որոշիչ + ածա-
կանական դերանուն որոշիչ + հարաբերական ածա-
կան որոշիչ + թվական (կամ թվական դերանուն կամ 
թվանիշ ածական) որոշիչ + որակական ածական որո-
շիչ + որոշյալ: Օր.ª «Կարմիր գրքում» տեղ գտած ան-
տառային ո±ր երեք գիշատիչ գազանների մասին էր 
երեկվա դասը: Իմ` ձեռքի փչացած ոսկյա ժամացույցը 
վաճառել եմ: 

9. Շարադասության նշված կարգը կարող է խախտվելª 

• Հետադաս բազմակի որոշիչի դեպքում (Դա մի փոք-
րամարմին կին էրª տարօրինակ, ծեր, առողջությունից 
զրկված, անհրապույր տեսքով և խորհրդավոր): Այս-
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պիսի հետադաս որոշիչները միմյանցից տրոհվում են 
ստորակետով կամ միանում են շաղկապով: 

• Այն դեպքում, երբ առկա է որոշիչ–որոշյալի կայուն 
կապակցությունª տերմինի արժեքով (ելից մատյան, խոս-
քի մաս, սեղանի թենիս, բացման խոսք, քրեական դա-
տավարություն ևն), որին նախորդում են մյուս բոլոր 
ազատ որոշիչներն ընդունված կարգով (Մեզ ներկայաց-
րե՛ք նոր ելից մատյանը: Բոլոր քրեական գործերը 
քննվում են նախ առաջին ատյանի դատարանում): 

• Այն դեպքում, երբ բազմակի որոշյալներից ամեն 
մեկն ունի իր որոշիչը, իսկ բոլորը միասին ունեն ևս 
մի ընդհանուր որոշիչ, որը, անկախ իր արտահայտու-
թյունից, նախորդում է մյուս բոլորին (Գրքում տեղ են 
գտել բազմաթիվ դաշնամուրային մանրանվագներ, 
մանկական երգեր, ժողովրդական խմբերգեր): 

10. Հատկացուցիչը հատկացյալի նկատմամբ սովորա-
բար լինում է նախադաս, բայց շրջուն շարադասու-
թյամբ կարող է լինել նաև հետադաս. «Գիրք ճանա-
պարհի»: Հատկացուցիչը կարող է պարտադրված 
շրջուն շարադասություն ունենալ, եթե ունի որոշիչ 
ստորադաս նախադասություն առանց հարաբերյալի: 
Օր.ª Դա պարտականությունն է յուրաքանչյուր մար-
դու, ով մտահոգ է երկրի ճակատագրով: 

11. Միտում է նկատվում անորոշ դերբայի սեռական–
տրական հոլովաձևով արտահայտված հետադաս հատ-
կացուցիչը ուղղականով գործածելուª Ժամանակ չու-
նեմ մտածել (←մտածելու)£ Կարիք չկա հիշեցնել (←հի-
շեցնելու)£ Հանձնարարելի են սեռական–տրականով 
ձևերը: 
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12. Եթե հատկացուցիչի և հատկացյալի միջև լինում է 
գոյականով կամ գոյականաբար գործածված որևէ բա-
ռով արտահայտված (կամ էլ իր կազմում գոյական 
ունեցող) այլ անդամ, որը կարող է սխալմամբ ընկալ-
վել իբրև հատկացյալ, ապա իմաստային հնարավոր 
շփոթը կանխելու համար հատկացուցիչի վրա բութ է 
դրվումª Փավստոս մատենագիրը դժգոհ էր Պապիª ե-
կեղեցու դեմ գործած վարմունքներից:  

13. Հատկացուցիչի և հատկացյալի միջև եղած գոյա-
կանական դերանունը թեև իմաստային շփոթ չի ա-
ռաջացնում, սակայն այդ դեպքում ևս թույլատրվում է 
հատկացուցիչի վրա բութ դնելª իբրև զուգաձևությունª 
Տնօրենության(ª) մեզ ուղարկած նամակի պատաս-
խանը պատրաստ է: 

14. Երբ միևնույն լրացյալն ունենում է թե՛ որոշիչ-
(ներ), թե՛ հատկացուցիչ, ապա հատկացուցիչը նա-
խորդում է որոշիչ(ներ)ինª Օրենքի բուն բովանդակու-
թյունը այլ է: Դերանունով արտահայտված հատկա-
ցուցիչը շրջուն շարադասությամբ երբեմն կարող է 
հաջորդել որոշիչինª Սողում են դանդաղ օրերը ան-
ծիր, Կորած է մթնում մոլոր իմ ուղին...: 

15. Բացահայտիչը բացահայտյալի նկատմամբ սովո-
րաբար լինում է հետադաս: Եթե դրանց տեղերը փո-
խենք, ապա կփոխվեն նաև պաշտոններըª Երևանըª 
Հայաստանի մայրաքաղաքը:→Հայաստանի մայրա-
քաղաքը` Երևանը: 

16. Բացահայտյալը և բացահայտիչը երբեմն կապա-
կցվում են այսինքն, այն է և այս կարգիª բացահայտ-
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ման նշանակություն արտահայտող մեկնական բա-
ռերի միջոցով: Ավելի է ճշգրտվում ու որոշակի դառ-
նում բացահայտիչըª Սեպտեմբերի 21-ին, այսինքնª 
Անկախության օրը, կնքվելու է նոր պայմանագիր: 
Մեր բոլոր ջանքերը պիտի ծառայեն մեկ և նույն նպա-
տակին, այն էª անաղարտ պահել մայրենին:  

17. Բացահայտիչը և բացահայտյալը կարող են ընդ-
միջված լինել ստորոգյալով և այլ անդամներովª «Դա 
միայն նա կարող էր արած լինելª մեր նախկին աշխա-
տակիցը»: 

18. Զուգադրական շաղկապի մասերը համադաս նա-
խադասություններ կապակցելիս պետք է լինեն դրանց 
այն մասերի սկզբում, որոնք հակադրվում են միմյանց: 
Դրանց կարող են նախորդել նախադասությունների 
միայն ընդհանուր անդամները: Օր.ª «Գործն ուղարկ-
վելու է ոչ թե Վճռաբեկ դատարան, այլ քննվելու է վե-
րաքննիչ դատարանում». այստեղ շաղկապի ոչ թե մա-
սը պետք է լինի ուղարկվելու է ստորոգյալից առաջ, 
այսպեսª «Գործը ոչ թե ուղարկվելու է Վճռաբեկ դա-
տարան, այլ քննվելու է վերաքննիչ դատարանում»: 
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ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

անձն. – անձնանուն 
աշխգ. – աշխարհագրական 
աստղգ. – աստղագիտություն 
արհստ. – արհեստավորա-

նիշ 
արվ. – արվեստագիտական 
բանկ. – բանկային 
բժշկ. – բժշկագիտական 
բսբ. – բուսաբանական 
բրբռ. – բարբառային 
գիտ. – գիտական 
գրկգ. – գրականագիտական 
դվնգ. – դիվանագիտական 
երաժշտ. – երաժշտական 
երկրբ. – երկրաբանական 
ևն – և այլն 
էլ. – էլեկտրոնային 
թտրգ. – թատերագիտական 
ինֆորմ. – ինֆորմատիկա 
իրավբ. – իրավաբանական 
լզվբ. – լեզվաբանական 
խոհր. – խոհարարական 
խսկց. – խոսակցական 
կենսբ. – կենսաբանական 
կրոն. – կրոնական 
 
 
 

հզվ. – հազվադեպ 
հմկրգչ. – համակարգչային 
հմմտ. – համեմատել 
հնագ. – հնագիտություն 
հնց. – հնացած 
հոգբ. – հոգեբանական 
ճարտգ. – ճարտարագիտա-

կան 
մաթ. – մաթեմատիկական 
մարզ. – մարզական 
ռազմ. – ռազմական 
տեխ. – տեխնիկական 
տնտսգ. – տնտեսագիտա-

կան 
տրամբ. – տրամաբանություն 
փիլ. – փիլիսոփայական 
փխբ. – փոխաբերական 
ք. – քաղաք 
քիմ. – քիմիական 
քղքգ. – քաղաքագիտական 
օդերևութ. – օդերևութաբա-

նական 
օպտ. – օպտիկական 
ֆիզ. – ֆիզիկական 
ֆին. – ֆինանսական 
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