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* ARMENIAN PRONUNCIATION *
c = between [ts] and [s], never [k]
gh = similar to the French [r]

a as in cut
e as in pet
i as in we
o as in lot (British English)
u as in put
r needs to be rolled, like in Spanish
zh is /ʒ/, as in pleasure
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* GETTING AROUND *
travel

chanaparhordutyun ճանապարհորդություն

hitchhiking

avtostop ավտոստոպ

train

gnack գնացք

bus

avtobus ավտոբուս

car

mekena մեքենա

taxi

taxi տաքսի

airplane

inknatir ինքնաթիր

on foot

votkov ոտքով

metro

metro մետրո

station

kayaran կայարան

bus station

avtokayan ավտոկայան

train station

kayaran կայարան

airport

odanavakajan օդանավակայան

ticket

toms տոմս

the cheapest ticket

amenaejan tomsy ամենաէժան տոմսը

road

chanapar ճանապարհ

road to...

chanapar depi ճանապարհ դեպի

highway

trasa տրասա

crossroads

khachmeruk խաչմերուկ

pay toll

ancaket անցակետ

gas station

benzini lcakayan բենզինի լցակայան

interchange

chanaparhajin hangucalucum ճանապարհային հանգուցալուծում

leave

gnal, meknel գնալ/ մեկնել

arrive

gal, zhamanel գալ/ ժամանել

wait!

spasir! սպասիր

stop!

kangnir! կանգնիր

travel

kartez քարտեզ
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hello
Bye
good morning
good afternoon
good evening
good night
yes/no
thank you
you’re welcome
please...
there is
there isn’t
is there...?
I want
I don’t want
excuse me
sorry
no problem
o.k., deal
I need...
have a nice trip!

money
for free
cheap
expensive
cheaper
the cheapest
how much is it?

exchange office
bank
cash machine
discount
change
I have no money
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* BASICS *
barev բարև
hajoghutyun հաջողություն
bari aravot բարի առավոտ
bari or բարի օր
bari ereko բարի երեկո
bari gisher բարի գիշեր
ajo, ha / voch, che այո, հա/ ոչ, չէ
shnorakalutyun շնորհակալություն
bari galust բարի գալուստ
khndrem խնդրեմ
ka կա
chka չկա
ka ardyok կա արդյոք
uzum em ուզում եմ
chem uzum չեմ ուզում
knerek կներեք
knerek կներեք
khndir chka խնդիր չկա
shat lav, paymanavorvecink շատ լավ, պայմանավորվեցինք

indz petk e ինձ պետք է
bari chanapar! բարի ճանապարհ

The content and organization of this travel dictionary are based on the personal
experience of the members of the Travel Club, and are defined by the practical needs
of independent travelers and hitchhikers.

The dictionary is free of charge and is intended for everyone who might find it useful.
Versions for other languages can be downloaded from our website.

If you have any suggestions for the improvement of this dictionary, you are welcome
to send them to us using the contact form on the website.

Armenian dictionary was made by:
Gohar Khachatrian
Marko Petrović
Marija Ilić

* MONEY *
pokh փող
anvchar անվճար
ezhan էժան
tank թանկ
aveli ezhan ավելի էժան
amenaezhan ամենաէժան
inch arzhi sa? ինչ արժի սա?
taradrami pokhanakman ket տարադրամի փոխանակման կետ

bank բանկ
bankomat բանկոմատ
zekhch զեղչ
pokhanakum փոխանակում
es pokh chunem ես փող չունեմ
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* ACCOMMODATION *
to sleep
knel քնել
where can I sleep?
vortekh es karam knem? որտեղ ես կարող եմ
քնել?
bed
mahchakal մահճակալ
room
senyak սենյակ
hotel
hyuranoc հյուրանոց
hostel
hostel հոսթել
private accomodation
masnavor senyak մասնավոր սենյակ
the cheapest room
amenaezhan senyak ամենաէժան սենյակ
no bathroom
aranc zugaran առանց զուգարան
tent
vran վրան
sleeping bag
knelu park քնելու պարկ
blanket
vermak վերմակ
backyard
partez պարտեզ
on the floor
hatakin հատակին
where?
where to?
here
there
near
far
next to
in front of
behind
left
right
straight
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* SPACE *
vortekh? որտեղ?
ur? ուր?
aystekh այստեղ
ayntekh այնտեղ
motik մոտիկ
heru հեռու
mot մոտ
dimac դիմաց
hetevum հետևում
dzakh ձախ
ach աջ
ughigh ուղիղ

printing instructions
You'll need 2 sheets of paper. Four pages of the dictionary will fit on one sheet. Print
double-sided. Then cut each page into 2 sheets, and fold in the middle. In the end,
staple together.
When putting together into a booklet, use page numbers to guide you.
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* TIME *
when?

erb? երբ?

now

ayzhm այժմ

before

arach առաջ

after

heto հետո

yesterday

erek երեկ

today

aysor այսօր

tomorrow

vakhy վաղը

early

shut շուտ

late

ush ուշ

day

or օր

night

gisher գիշեր

morning

aravot առավոտ

evening

ereko երեկո

hour

jam ժամ

minute

rope րոպե

week

shabat շաբաթ

month

amis ամիս

year

tari տարի

first

arachin առաջին

next

hajord հաջորդ

last

verchin վերջին

when does it leave?

erb e ayn galis? երբ է այն գալիս?

when does it arrive?

erb e ayn meknum? երբ է այն մեկնում?

how long?

inchkan zhamanak? ինչքան ժամանակ?

what time is it?

zhamy kanisn e? ժամը քանիսն է?
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0
1/2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
20
50
100
200
500
1,000
1,000,000

* NUMBERS *
zro զրո
mek erkrord, kesj մեկ երկրորդ/ կեսը
mek մեկ
erku երկու
erek երեք
chors չորս
hing հինգ
vec վեց
yot յոթ
ut ութ
iny ինը
tas տաս
ksan քսան
hisun հիթսուն
haryur հարյուր
erku haryur երկու հարյուր
hing haryur հինգ հարյուր
hazar հազար
mek million մեկ միլիոն
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* HEALTH/HYGIENE *

* CONVERSATION *

ill

hivand հիվանդ

I/you/he/she

es /du /na /na ես/ դու/ նա / նա

pain

cav ցավ

name

anun անուն

doctor

bzhishk բժիշկ

what’s your name?

inch e ko anuny? ինչ է քո անունը

pharmacy

dekhatun դեղատուն

my name is...

im anun e... իմ անունն է ...

medicine

degh դեղ

nice to meet you

urakh em canotanal ուրախ եմ ծանոթանալ

dentist

atamnabuzh ատամնաբուժ

where are you from?

vorteghic es? որտեղից ես?

painkiller

cavazrkogh ցավազրկող

how are you?

inchpes es? ինչպես ես?

diarrhoea

luc լուծ

fine

lav լավ

constipation

porkaputyun փորկապություն

work, job

ashkhatank աշխատանք

fever

takutyun տաքություն

student

usanokh ուսանող

inflammation

borbokum բորբոքում

school

dproc դպրոց

allergy

alergia ալերգիա

traveller

zbosashrjik զբոսաշրջիկ

antibiotic

antibiotic անտիբիոտիկ

husband/wife/child

amusin /kin /erekha ամուսին/ կին/ երեխա

sanitary pads

higienik bardzik հիգիենիկ բարձիկ

brother/sister

ekhbayr / kuyr եղբայր/ քույր

condom

pahpanak պահպանակ

friend

ynker ընկեր

toilet paper

zugarani tukht զուգարանի թուղթ

country

erkir երկիր

soap

ochar օճառ

cheers

kenazd կենածդ

shampoo

shampun շամպուն

I like

indz dur e galis ինձ դուր է գալիս

tissues

andzerocik անձեռոցիկ

I don’t like

indz dur chi galis ինձ դուր չի գալիս

toilet

zugaran զուգարան

what?

inch? ինչ?

this/that

ajs/ ajn այս/ այն

why?

inchu? ինչու?

* PAPERWORK *
passport

andznagir անձնագիր

I understand

es haskanum em ես հասկանում եմ

visa

viza վիզա

I don’t understand

es chem haskanum ես չեմ հասկանում

stamp

knik կնիք

I know

es gitem ես գիտեմ

ticket

toms տոմս

I don’t know

es chgitem ես չգիտեմ

and/or/but/if

ev/ kam/ bayc/ ete և/ կամ/ բայց/ եթե

help!

ognek! օգնեք

can I take a photo?

karokh em nkarel? կարող եմ նկարել?

bon appetit

bari akhorzhak! բարի ախորժակ
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* PLACE *

notes
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town

kakhak քաղաք

village

gjugh գյուղ

house

tun տուն

center

kentron կենտրոն

street

pokhoc փողոց

square

hraparak հրապարակ

entrance

mutk մուտք

exit

elk ելք

border

sahman սահման

bridge

kamurch կամուրջ

beach

loghap լողափ

river

get գետ

sea

cov ծով

mountain

sar սար

hill

blur բլուր

desert

anapat անապատ

church

ekegheci եկեղեցի

mosque

mzkit մզկիթ

temple

tachar տաճար

fortress

amroc ամրոց

castle

dkhjak դղյակ
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* DESCRIPTION *

good/bad
nice/ugly
small
big
simple
complicated
near
far
open
closed
possible
impossible
allowed
forbidden
cold
warm
hot
mine
yours
his/hers
the same
different
old
new
a lot
a few
enough
too much
how many?
fast/slow

lav / vat լավ/ վատ
geghecik / tgegh գեղեցիկ/ տգեղ
pokr փոքր
mec մեծ
parz պարզ
bard բարդ
motik մոտիկ
heru հեռու
bac e բաց է
pak e փակ է
hnaravor e հնարավոր է
anhnarin e անհնար է
tujlatrvac e թույլատրված է
arkelvac e արգելված է
sarj սառը
gol գոլ
tak տաք
im իմ
ko քո
nra/ nra նրա/նրա
nujn նույն
tarber տարբեր
hin հին
nor նոր
shat շատ
mi kich մի քիչ
bavarar բավարար
chapazanc shat չափազանց շատ
inchkan? ինչքան?
arag/ dandagh արագ/ դանդաղ

* FOOD *
food

utelik ուտելիք

eat

utel ուտել

where can I eat?

vortekh es karogh em utel? որտեղ ես կարող եմ ուտել?

water

jur ջուր

drinking water

khmelu jur խմելու ջուր

mini-market

pokr shuka փոքր շուկա

market

shuka շուկա

restaurant

restoran ռեստորան

bread

hac հաց

meat

mis միս

fruit

mrger մրգեր

vegetable

banjarekhen բանջարեղեն

salt

agh աղ

sugar

shakaravaz շաքարավազ

soup

apur ապուր

tea

tej թեյ

coffee

surch սուրճ

milk

kat կաթ

juice

hjut հյութ

rice

brindz բրինձ

Internet

internet ինտերնետ

Internet cafe

internet cafe ինտերնետ կաֆե

telephone

herakhos հեռախոս

mobile phone

dzerki heraxos ձեռքի հեռախոս

sim card

sim kart սիմ քարտ

phone card

herakhosi kart հեռախոսի քարտ

post office

post փոստ

* COMMUNICATION *

