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Pronunciation Key

a as in father
e as in met
i as in casino
o as in more
u as in tuna
ə as in alone
ch as in cheese
gh as in Boghos
kh as in khach
ay as in Maya

Special symbols

A dash (-) indicates syllabic division.
A long dash (—) indicates words that are connected to each other when pronounced.

Those syllables that need to be emphasized in a question are marked in bold letters.

Այս հրատարակութիւնը լոյս կը տեսնէ մեկենասութեամբ՝
Տոքթ. Արամ ե ւ Տիկ. Սեդա Սէմէրճեաններու 
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How do you feel? (sing.) Ինչպէ՞ս կը զգաս: Inch-bes gəz-kas

How do you feel? (pl.) Ինչպէ՞ս կը զգաք: Inch-bes gəz-kak

I’m well. Լաւ եմ։ lav—em

I’m not well. Լաւ չեմ։ lav chem

I feel well. Լաւ կը զգամ։ lav gəz-kam

I don’t feel well. Լաւ չեմ զգար։ lav chem əz-kar 

I can’t work. Չեմ կրնար աշխատիլ։ chem gər-nar ash-kha-dil

I can’t work anymore.
Այլե ւս չեմ կրնար 
աշխատիլ։

ay-le-vəs chem gər-nar 
ash-kha-dil

I’m thirsty. Ծարաւ եմ։  dza-rav—em

I want to get some water. Քիչ մը ջուր կ'ուզեմ խմել։
kich mə chur gu-zem 
khə-mel

I’m hungry. Անօթի եմ։ a-no-ti—em

I want to eat something. Բան մը կ'ուզեմ ուտել։ pan—mə gu-zem u-del

I’m tired. Յոգնած եմ։ hok-nadz—em

I’m very tired. Շատ յոգնած եմ։ shad hok-nadz—əm

I want to take a break. Դադար մը կ'ուզեմ առնել։ ta-tar—mə gu-zem ar-nel

I’m going to sleep. Քնանալու կ'երթամ։ kə-na-na-lu ger-tam

I’m sleepless. Անքուն եմ։ an-kun—em

I’m awake. Արթուն եմ։ ar-tun—em

I’m afraid. Վախցած եմ։ vakh-tsadz—em

How do you feel? Ինչպէ՞ս կը զգաս
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Where are you going? (sing.) Ո՞ւր կ'երթաս: ur gertas

Where are you going? (pl.) Ո՞ւր կ'երթաք: ur gertak

I’m coming out of work 
right now.

Հիմա գործէն կ'ելլեմ։ hi-ma kor-dzen gel-lem 

I’m going home. Տուն կ'երթամ։ dun ger-tam

I’m going to class. Դասի կ'երթամ։ ta-si ger-tam

I’m going to dinner. Ընթրիքի կ'երթամ։ ənt-ri-ki ger-tam

I’m going to the theater. Թատրոն կ'երթամ։ tad-ron ger-tam

I’m going to the movies. Սինեմա կ'երթամ։ si-ne-ma ger-tam

I’m going to meet someone.
Մէկուն հանդիպելու 
կ'երթամ։

me-gun han-ti-be-lu ger-tam

How are you going to get 
there?

Հոն ինչպէ՞ս պիտի երթաս։ hon inch-bes bi-di yer-tas

I’ll walk. Քալելով պիտի երթամ։ ka-le-lov bi-di yer-tam

I'll drive.
Ինքնաշարժով պիտի 
երթամ։

ink-na-shar-zhov bi-di yer-
tam

I’ll get a cab. Թաքսիով պիտի երթամ։ ta-xi-yov bi-di yer-tam

Where are you going? Ու՞ր կ՛երթաս
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I went back home. Տուն վերադարձայ։ dun ve-ra-tar-tza

I fell from the chair. Աթոռէն ինկայ։ a-to-ren in-ga

I hit my head. Գլուխս զարկի։ kə-lu-khəs zar-gi

I felt sick. Անհանգիստ զգացի։ an-han-kisd əz-ka-tsi

I called the doctor. Բժիշկը կանչեցի։ pə-zhish-gə gan-che-tsi

We had an accident. Արկած մը ունեցանք։ ar-gadz—mə u-ne-tsank 

We lost power. 
Ելեկտրականութիւնը 
կտրուեցաւ։

ye-leg-dra-ga-nu-tiu-nə 
gə-dər-ve-tsav 

She lost her ring.
Ան իր մատանին 
կորսնցուց։

an ir ma-da-nin 
gor-sən-tsuts

I washed my clothes. Հագուստներս լուացի։  ha-kusd-ne-rəs lə-va-tsi

They went to school. Անոնք դպրոց գացին։ a-nonk təb-rots ka-tsin

I was at the coffee shop. Սրճարանն էի։ sər-ja-rann—eyi

I lost my phone. Հեռաձայնս կորսնցուցի։
he-ra-tzay-nəs gor-sən-
tsu-tsi

My computer doesn't work. Համակարգիչս չ'աշխատիր։
ha-ma-gar-ki-chəs chash-
kha-dir

I crossed the border. Սահմանը անցայ։ sah-ma-nə an-tsa

What happened? Ի՞նչ պատահեցաւ
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