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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Ա. ՏԵՐՄԻՆ. ՀԱՅԵՐԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 
 

Տերմինը բառ է կամ բառակապակցություն, որն արտահայտում է հա-
սարակական-քաղաքական, տնտեսական, գիտական, մշակութային կյան-
քին, արվեստին, տեխնիկային և այլ բնագավառներին բնորոշ ճշգրիտ մաս-
նագիտական հասկացություններ:  

Լեզվի բառային կազմում տերմինները բառերից առանձնանում են 
հետևյալ բնութագրական գծերով. 
 ա) այն հասկացության անուն է,  

բ) նրա իմաստը գիտականորեն սահմանելի է,  
գ) բովանդակային պլանը միշտ ձգտում է մենիմաստության, 
դ) հիմնականում գոյականական արտահայտություն ունի,  
ե) զերծ է հուզական երանգավորումից:  
Տերմիններն ուսումնասիրող գիտակարգը կոչվում է տերմինաբա-

նություն. նրա նպատակն է՝ մշակել տերմիններն ուսումնասիրող գիտա-
կարգի տեսությունը, դասակարգել տերմիններն ըստ ձևակազմական բաղա-
դրիչների և ըստ բովանդակության, մեկնաբանել նրանց բառակազմական, 
իմաստաբանական և գործառական առանձնահատկությունները, բացահայ-
տել նրանց ծագման աղբյուրները, տերմինային համակարգի համալրման 
սկզբունքներն ու միջոցները և այլն1։ 

Յուրաքանչյուր լեզվում տերմիններն ամբողջանում են տերմինահա-
մակարգերում: Տերմինների համակարգումը կատարվում է ըստ որոշակի 
բնագավառների, գիտաճյուղերի, մասնագիտությունների, գիտակարգերի և 
այլն:  

Ըստ այդմ էլ զանազանում են տարբեր բնագավառների տերմիններ` 
քաղաքական - ընդդիմություն, քվե, կուսակցություն, քաղաքական դաշտ..., 
տեխնիկական - համակարգիչ, ալգորիթմ, մեքենական թարգմանություն...,  
մարզական - պտտաձող, ծանրաձող, եռացատկ, մարաթոնյան վազք…,  
մաթեմատիկական- գումարում, ածանցյալ, քառակուսի արմատ…,  
ֆիզիկայի - ուժ, ամպեր, հերց, ազատ անկում, լույսի արագություն…,  
բժշկական - բջիջ, հյուսվածք, թաղանթ, նյարդաբորբ, սրտամկան ..., 
քիմիական - ջրածին, ծծմբական թթու, թթվածին, վալենտականություն…, 
փիլիսոփայական - պրագմատիզմ, վոլյունտարիզմ, մատերիա, սուբյեկտ…,  
պատմագիտական - դասակարգ, հեղափոխություն, կապիտալիզմ,  

տնտեսական կացութաձև, գեներալիսսիմուս…,  
                                            
1 Հայերեն լեզվաբանական տերմինների ծագման աղբյուրների մասին հանգամա-
նորեն տե՛ս Մուրադյան Ա., Հունաբան դպրոցը և նրա դերը հայերենի քերականա-
կան տերմինաբանության ստեղծման գործում, Ե., 1971։ 
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աշխարհագրական - զուգահեռական, միջօրեական, մայրցամաք, նեղուց…, 
գրականագիտական - վեպ, պատմվածք, բալլադ, պոեմ, կերպար, սյուժե…,  
լեզվաբանական - լեզու, ձևույթ, ձայնավոր, բաղաձայն, արմատ, խոսքի մաս, 

հոլով, խոնարհում, եղանակ, բայահիմք և այլն: (Տե՛ս Տերմին բառա-
հոդվածը)։ 
 Յուրաքանչյուր բնագավառի տերմինների ամբողջությունը կազմում է 
այդ մարզի տերմինահամակարգը:  
 Առանձին վերցրած՝ յուրաքանչյուր տերմինահամակարգ կազմում է 
առանձին բնագավառի տերմինների ամբողջությունը, որ սակայն բաղկա-
ցած է միմյանցից անանջատ միավորներից կամ միավորների խմբերից։ Այն 
կազմված է տարբեր համակարգերից, ենթահամակարգերից և մանրահա-
մակարգերից, որոնց միջև գործում են տարաբնույթ հարաբերություններ։ 
 Գիտության առանձին ոլորտի տերմինների ամբողջությունը կազ-
մում է որոշակի տերմինաբանական համակարգ, իսկ տերմինաբանական -
համակարգերի ամբողջությունը կազմում է տվյալ գիտության տերմինաբա-
նական մակրոհամակարգը։ 
 Տերմինաբանական տարբեր մակրոհամակարգերի միջև յուրահա-
տուկ տեղ է զբաղեցնում հայերենագիտական տերմինների համակարգը, որ 
ներառում է լեզվի կառուցվածքային մակարդակների միավորների տերմին-
ների ամբողջությունը՝ հնչյունաբանական, բառագիտական, բառակազմա-
կան, քերականական՝ ձևաբանական և շարահյուսական տերմինները, ոճա-
բանությանն ու լեզվի պատմությանը վերաբերող տերմինները, որոնցից 
յուրաքանչյուրն իր տերմինային շրջապատով կազմում է առանձին տեր-
մինային ենթահամակարգ կամ մանրահամակարգ: 
 Ինչպիսի՛ն են հայերենագիտական տերմինների մակրոհամակարգի 
կառուցվածքի և իմաստաբանության հարցերը. ինչպիսի՛ ենթահամակար-
գեր կարելի է առանձնացնել այդ մակրոհամակարգում, ինչպիսի՛ հարաբե-
րություններ են գործում հայերենագիտական տերմինների մակրո- և ենթա-
համակարգերի ներսում ու դրանց միջև և այլն։  
 Վերլուծելով հայերենագիտական տերմինների կառուցվածքն ու 
նրանց իմաստները՝ կարելի է առանձնացնել տերմինների երեք խումբ, 
որոնցից յուրաքանչյուրը կազմում է յուրահատուկ համակարգ (ենթահա-
մակարգ). 
 ա) առաջին համակարգը վերաբերում է լեզվի կառուցվածքային մա-
կարդակներին (կառուցվածքային տերմիններ),  
 բ) երկրորդ համակարգը վերաբերում է ոճագիտությանը (գործառա-
կան տերմիններ),  
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 գ) երրորդ համակարգը վերաբերում է լեզվի պատմությանը (պատ-
մական տերմիններ)2։  
 Յուրաքանչյուր տերմինահամակարգ տրոհվում է ենթահամակար-
գերի։ Այդ համակարգերը և ենթահամակարգերը միասին ձևավորում են 
լեզվաբանական տերմինահամակարգը, որ կոչվում է լեզվաբանական տեր-
մինների մակրոհամակարգ։  

Տերմինները միմյանց նկատմամբ գտնվում են ներքին կապերի մեջ և 
տերմինահամակարգում զբաղեցնում են որոշակի աստիճան՝ բնութագրվե-
լով ինչպես ստորադասական, այնպես էլ համադասական կապերով3։ Լեզվի 
յուրաքանչյուր մակարդակի տերմիններ իրենց տերմինային շրջապատով 
կազմում են առանձին տերմինահամակարգ (կամ տերմինաբանական 
դաշտ), ինչպես՝ հնչյունային, բառային, բառակազմական, քերականական, 
ձևաբանական և շարահյուսական և այլն։  
 Տերմինային համակարգերը մակրոհամակարգի նկատմամբ ցուցա-
բերում են աստիճանակարգային հարաբերություններ. միևնույն համակար-
գի կամ ենթահամակարգի ներսում կամ նրա միավորների միջև կարելի է 
ցույց տալ ինչպես ստորադասական, այնպես էլ համադասական հարաբե-
րություններ։  
 Դիտարկենք տերմինների աստիճանակարգության երևույթը տեր-
մինների վերոնշյալ խմբերից յուրաքանչյուրում։  
 Ա. Լեզվի կառուցվածքային տերմինների համակարգում աստիճանա-
կարգությունն ունի որոշակի գծային պլան՝ պայմանավորված ստորադասա-
կան և համադասական կապերով։  

Այսպես, հայերենագիտական տերմինահամակարգի գերադաս տեր-
մինային միավորը քերականություն եզրույթն է. այն գերադաս է ձևաբանու-
թյուն և շարահյուսություն տերմինների նկատմամբ, վերջիններս համադաս 
և համազոր միավորներ են։  

                                            
2 Սույն բառարանն ընդգրկում է միայն այն տերմինները, որոնք վերաբերում են հա-
յերենագիտությանը և գործածական են մեզանում (կառուցվածքային, գործառական 
և լեզվի պատմության տերմիններ)։ Բառարանում տրված չեն լեզվաբանական տեր-
մինները, որոնք վերաբերում են բոլոր լեզուներին և ունեն ընդհանուր լեզվաբանա-
կան արժեք. այդ ոլորտի տերմիններն առանձին բառարանի նյութ կարող են դառ-
նալ։  
3 Տերմինաբանական աստիճանակարգության մասին հանգամանորեն տե՛ս Ղա-
զանչյան Լ. Հ., Հայերենի լեզվաբանական տերմինների համակարգային-կառուցված-
քային վերլուծություն (Լեզվի և ոճի հարցեր, 4, Ե., 1977, էջ 200-335)։ Էդ.Աղայան, 
Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, Ե., 1984, էջ 330-334: Հ.Պետրոսյան, 
Հայերենագիտական բառարան, Ե., 1987, էջ 578-580: Л. М. Хачатрян, М.В. Мирумян, 
Структура макросистемы лингвистических терминов, Международная научно-практи-
ческая конференция. "Глобализация науки: проблемы и перспективы", 22 Мая, 2017, էջ 
39-44, г. Краснодар. 
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 Ըստ այդմ՝ ձևաբանական տերմինների համակարգում աստիճանա-
կարգությունը կունենա հետևյալ գծային պլանը։ 
 Ձևաբանությանը ստորադասվում է քերականական կարգ տերմինը, 
վերջինիս՝ հոլովական համակարգ և խոնարհման համակարգ տերմինները, 
որոնք միմյանց նկատմամբ համադաս են։ Համադաս տերմիններից յուրա-
քանչյուրին ստորադասվում են համապատասխանաբար հոլովում և խո-
նարհում տերմինները, որոնք միմյանց նկատմամբ համադաս ու համազոր 
են։  
 Համազոր տերմիններից յուրաքանչյուրն ունի իր տերմինային ենթա-
համակարգը կամ տերմինային դաշտը, որտեղ կարելի է ցույց տալ համա-
դասական և ստորադասական հարաբերություններ։  
 Այսպես, հոլովում տերմինին ստորադասվում են հոլովական համա-
կարգ-հոլովաձև տերմինները, որոնք համադաս են միմյանց նկատմամբ, 
հոլովական համակարգը ներառում է հոլովման համակարգ (հոլովումներ) և 
հոլովների համակարգ (հոլովներ) տերմինները, որոնք երկուսն էլ ստորա-
դասվում են նրան, իսկ միմյանց նկատմամբ համադաս են. հոլովման համա-
կարգին ստորադասվում են ներքին հոլովում-արտաքին հոլովում տերմին-
ները, որոնք միմյանց նկատմամբ համադաս են. նրանց ստորադասվում է 
հոլովաձևեր տերմինը, որ գերադաս է ուղղական՝ սեռական՝ տրական՝ հայ-
ցական՝ բացառական՝ գործիական և ներգոյական հոլով տերմինների նկատ-
մամբ. վերջիններս համադաս են միմյանց նկատմամբ։ 
 Հոլովում և խոնարհում տերմիններն ստորադասվում են թեքում տեր-
մինին, վերջինս, գերադաս լինելով հոլովում և խոնարհում տերմինների 
նկատմամբ, ստորադասվում է ձևաբանություն տերմինին, ձևաբանություն 
տերմինը, համազոր լինելով շարահյուսություն տերմինին, նրա հետ միասին 
ստորադասվում է քերականություն տերմինին և այլն։ 
 Ըստ լեզվական մակարդակների՝ ցույց տանք առանձին ենթահամա-
կարգերի ներսում առկա աստիճանակարգային հարաբերությունները և 
փորձենք բացահայտել ենթահամակարգերի հարաբերակցությունը լեզվա-
բանական տերմինահամակարգի նկատմամբ4։  
 Այսպես, հնչյունաբանական մակարդակի տերմինների համակարգն 
են կազմում՝ հնչյուն // հնչույթ - ձայնավոր // ձայնորդ // բաղաձայն – (պայ-
թական // շփական // պայթաշփական // ձայնեղ // խուլ // շնչեղ խուլ) // 
հնչյունափոխություն – (առնմանություն // տարնմանություն // հնչյունի ան-
կում // հնչյունի հավելում // դրափոխություն // ներդաշնակում // ձայնդարձ 
// հերթագայություն // ամփոփում // համաբանություն) // շեշտ // վանկ // տո-
                                            
4 Տերմինների աստիճանակարգությունը բնութագրելիս ստորակարգային հարաբե-
րությունները ներկայացնելու ենք գծիկով (բառագիտություն-բառակազմություն), 
իսկ համադասական հարաբերությունները՝ զուգահեռության նշանով (պայթական // 
շփական // պայթաշփական…)։  
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ղադարձ // ուղղագրություն // ուղղախոսություն // գրաբանություն -(պատ-
կերագրություն // գաղափարագրություն // հնչյունագրություն // տառա-
դարձություն) և այլն: 

Բառագիտական տերմինների համակարգը ներառում է բառի բառա-
կազմական և իմաստաբանական ենթահամակարգերը:  
 Բառակազմական ենթահամակարգը ներառում է բառակազմության 
բնագավառին հատուկ տերմիններ, ինչպես՝ բառագիտություն – բառակազ-
մություն – (բառաբարդում // ածանցում // հապավում // կոնվերսիա) // հիմ-
նական ձևույթ - արմատ – (կախյալ արմատ // ազատ արմատ // անվանա-
կան արմատ // բայարմատ // ստուգաբանական արմատ // փոխառյալ ար-
մատ) // ածանց – (նախածանց // վերջածանց // միջածանց // համածանց // 
ածանցակերպ) // բառակազմական քայլ // բառակազմական նշանակություն 
// բառակազմական պատճառաբանվածություն և այլն: 
 Իմաստաբանական ենթահամակարգը ներառում է բառիմաստին 
վերաբերող տերմինների ամբողջությունը՝ բառագիտություն – (իմաստաբա-
նություն - բառական իմաստ - իմաստափոխություն - (բառիմաստի ընդլայ-
նում // բառիմաստի նեղացում // բառիմաստի անցում) // ուղղակի իմաստ // 
փոխաբերական իմաստ – (համըմբռնում // փոխաբերություն // փոխանու-
նություն) // մենիմաստություն // բազմիմաստություն // հոմանշություն // հա-
կանշություն // համանունություն // հարանունություն և այլն:  

Քերականական տերմինների համակարգը ներառում է լեզվի ձևաբա-
նական և շարահյուսական ենթահամակարգերի անվանումները։  
 Ձևաբանական ենթահամակարգը ներառում է ձևաբանության բնա-
գավառի տերմինների ամբողջությունը, ինչպես՝ ձևաբանություն – խոսքի 
մաս - թեքվող խոսքի մաս - (գոյական // ածական // թվական // դերանուն // 
բայ) // չթեքվող խոսքի մաս - (մակբայ // կապ // շաղկապ // վերաբերական // 
ձայնարկություն) // հոլովում - հոլովատիպ - (արտաքին // ներքին // անկա-
նոն կամ զարտուղի) - ներքին թեքում // արտաքին թեքում – հոլով - (ուղ-
ղական // սեռական // տրական…) // հոլովական իմաստ // թվի կարգ - (եզա-
կի // հոգնակի) // առման կարգ - (որոշյալ // անորոշ) // խոնարհում - (դրա-
կան // ժխտական) // դեմք - (առաջին // երկրորդ // երրորդ) // ժամանակ - 
(ներկա // անցյալ // ապառնի) // եղանակ - (սահմանական // հրամայական // 
ըղձական …) // սեռային առում (անցողական //անանցողական) - սեռ - 
(ներգործական // կրավորական // չեզոք) և այլն:  

Շարահյուսական ենթահամակարգը ներառում է բառակապակցու-
թյան և նախադասության միկրոհամակարգի տերմինների ամբողջությունը, 
ինչպես՝ նախադասություն - (պարզ - համառոտ // ընդարձակ) // բարդ - 
(համադասական // ստորադասական և այլն) // բառակապակցություն - 
(ազատ // կայուն, գոյականական // ածականական // բայական և այլն) // են-
թակա // ստորոգյալ - (պարզ // բաղադրյալ) // կապակցություն - (համադա-
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սական // ստորադասական) // համաձայնություն // խնդրառություն – [ուղիղ 
խնդիր- (բուն ուղիղ խնդիր // ներքին ուղիղ խնդիր // արտաքին ուղիղ 
խնդիր) // անուղղակի խնդիր – (հանգման // մատուցման // անջատման // 
վերաբերության…] // առդրություն // պարագայական լրացում - (ժամանակի 
// տեղի // պայմանի // պատճառի // նպատակի // հիմունքի // զիջման // ձևի // 
չափ ու քանակի…) և այլն:  
 Հայերենագիտական տերմինների յուրաքանչյուր ենթահամակարգ 
վերաբերում է լեզվական առանձին մակարդակի և բնորոշվում է որոշակի 
տերմինների քանակով, որոնք ամբողջացնում են որոշակի միկրոթեմա:  
 Վերոբերյալ տերմինային համակարգերի և ենթահամակարգերի ամ-
բողջությունը կազմում է լեզվի կառուցվածքային մակարդակների տերմինա-
յին համակարգը։ 
 Բ. Հայերենագիտական տերմինների մակրոհամակարգը չի սահմա-
նափակվում միայն լեզվական կառուցվածքի մակարդակների միավորների 
արտացոլումով. այսպիսի մոտեցումով հայերենագիտական տերմինահա-
մակարգի շրջանակներն արհեստականորեն նեղացնում ենք: Հարցն այն է, 
որ լեզվական կառուցվածքից դուրս կան որոշակի բաժիններ, որոնք ամբող-
ջացնում են լեզվի էությունը, հետևաբար այդ բաժինների տերմինային միա-
վորները նույնպես մտնում են հայերենագիտական տերմինահամակարգի 
մեջ5:  
 Այդ բաժիններն են խոսքը, բնագիրը (տեքստը) և ոճաբանությունը։ 
 Խոսք բաժնի տերմինային ենթահամակարգին են վերաբերում՝ խոսք 
- խոսքի տեսակները – (գրավոր և բանավոր // ներքին և արտաքին // հակիրճ 
և ընդարձակ // մտածական և զգացական // պատկերավոր // քաղաքավարա-
կան //հեղինակային // հարցուպատասխանական…) // խոսքային գործու-
նեություն և այլ տերմիններ:  
 Բնագիր (տեքստ) բաժնի տերմինային ենթահամակարգը ներառում է՝ 
տեքստ // տեքստաբանություն – տեքստային վերլուծություն // տեքստի տե-
սակները – (գրավոր և բանավոր // արձակ կամ չափածո // գիտական 
տեքստ) - տեքստի հատված // պարբերույթ – (պարբերույթի կապակցման 
միջոցներ - բառատեսակներ // բառատարբերակների ընտրություն // շաղ-
կապներ // հակադրություններ // հնչյունային միջոցների գործադրում…) // 
հիպերտեքստ // խոսույթ և այլ տերմիններ:  

                                            
5 Լեզվաբանական տերմինները միաժամանակ կարող են հանդես գալ մեկից ավելի 
միկրոհամակարգերում՝ ցուցաբերելով բազմագործառութայնություն։ Այդ մասին 
տե՛ս, մասնավորաբար, Л. М. Хачатрян, М.В. Мирумян, Вопросы полифункциональ-
ности лингвистических терминов, European Journal of Humanities and Social Sciences, 
“East West” Association for Advanced Studies and Higher Education, GmbH. Vienna, N 3, 
2017, Էջ 23-27. 
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 Ոճաբանական տերմինները ներառում են լեզվի պատկերավորման և 
արտահայտչականության ենթահամակարգերի հասկացությունները, ինչ-
պես՝ պատկերավորման միջոցներ - [մակդիր – (ուղղակի // փոխաբերական 
// նկարագրական // քնարական // չափազանցական // նվազական // գունա-
յին…) // փոխաբերություն // համեմատություն // չափազանցություն // նվա-
զաբերություն // համըմբռնում // անձնավորում // դիմառնություն // աստի-
ճանավորում // շրջասույթ // կրկնություն // հակադրություն // պարադոքս // 
զեղչում // ճարտասանական հարց] // արտահայտչական միջոցներ – (բազ-
մաշաղկապություն // առձայնույթ // բաղաձայնույթ…) և այլն: 
 Հետևաբար խոսքի, բնագրի (տեքստի) և ոճագիտության տերմինները 
լեզվի կառուցվածքային մակարդակների ենթահամակարգերի հետ ամբող-
ջացնում են հայերենագիտության տերմինների մակրոհամակարգը։ 

Գ. Լեզվի պատմության տերմինների համակարգը բնութագրում է 
լեզվի զարգացման փուլերը (գոյավիճակները), այդ փուլերի լեզվական հա-
մակարգը, նրա կառուցվածքային բաղադրիչները, համակարգի կրած պատ-
մական փոփոխությունները տարբեր ենթափուլերում և այլն։ Այդ ոլորտի 
տերմինները կարելի է բաժանել երկու մասի՝ տերմիններ, որոնք վերաբե-
րում են լեզվի զարգացման փուլերին, և տերմիններ, որոնք վերաբերում են 
յուրաքանչյուր փուլում լեզվական համակարգի կրած փոփոխություններին։  
 Լեզվի զարգացման փուլերի տերմինային ենթահամակարգը ներա-
ռում է այն հասկացությունները, որոնք բնութագրում են լեզվի զարգացման 
այս կամ այն գոյավիճակը։ Դրանցից են՝ նախագրային ժամանակաշրջան // 
վաղնջական շրջան // հնագույն շրջան // գրային ժամանակաշրջան (գրաբար 
// միջին հայերեն // աշխարհաբար)։  
 Գրային ժամանակաշրջանը բնութագրվում է լեզվական փուլերով և 
ենթափուլերով, որոնք ունեն իրենց համապատասխան տերմինների ման-
րահամակարգը, ինչպես՝ // հին շրջան - (դասական գրաբար – հետդասա-
կան հայերեն - նախամիջին հայերեն) // միջին շրջան – (աշխարհաբարաց-
ման ենթաշրջան - կիլիկյան նորմավորման ենթաշրջան) // աշխարհաբար 
(վաղ աշխարհաբարի շրջան - գրապայքար - արևելահայերենի և արևմտա-
հայերենի մերձեցման փորձեր - երկճյուղ աշխարհաբար – արևելահայերեն – 
արևմտահայերեն - ժամանակակից հայերենի ենթաշրջան)։ 
 Լեզվական համակարգի փոփոխությունների ենթահամակարգը նե-
րառում է այն տերմինները, որոնցով բնութագրվում են որևէ գոյավիճակում 
ի հայտ եկած լեզվական նոր իրողությունները։  
 Օրինակ, ժամանակակից հայերենի գոյավիճակը բնութագրող տեր-
միներից են՝ բառագիտական փոփոխություններ (պատճենումներ – նորա-
կազմություններ) // ձևաբանական մակարդակի փոփոխություններ (լծորդու-
թյուն – հիմքակազմություն- եղանակային ձևեր - հոլովական զուգաձևու-
թյուն – թվակազմություն) // շարահյուսական մակարդակի փոփոխություն-
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ներ – (անվանական բառակապակցություն – համաձայնություն – խնդրա-
ռություն - սեռային տեղաշարժեր) և այլն։ 

Այլ մոտեցումով՝ հայերենագիտական տերմինների մակրոհամա-
կարգը կարելի է բաժանել երկու մասի՝ տերմիններ, որոնք վերաբերում են 
լեզվի կառուցվածքային մակարդակներին (կառուցվածքային տերմիններ), և 
տերմիններ, որոնք վերաբերում են լեզվի արտամակարդակային կողմին 
(արտակառուցվածքային տերմիններ)։ 
 Արտամակարդակային տերմինները բաժանվում են երկու մասի՝ 
գործառական և պատմական։ Գործառական տերմինները վերաբերում են 
ոճաբանությանը, իսկ պատմական տերմինները՝ լեզվի պատմությանը։ 

Ի վերջո, հայերենագիտական տերմինների առանձին համակարգերն 
ու ենթահամակարգերը (կառուցվածքային, գործառական և պատմական 
բաժանումներով), միավորվելով իրենց լեզվական-հասկացական նշանակու-
թյուններով, ձևավորում են լեզվի տերմինահամակարգը կամ հայերենա-
գիտական տերմինների մակրոհամակարգը, որ կազմում է լեզվի մասին 
գիտության առանցքը։ 
 
 

Բ. ՀԱՅԵՐԵՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐԻ ԲԱՌԱՐԱՆԸ  
 

Ժամանակակից բառարանագրությանը հայտնի են տարատեսակ 
բառարաններ, որոնք միմյանցից տարբերվում են նպատակով, բառարանա-
գրության առարկայով, բառարանագրության մեթոդիկայով, բառարանա-
գրական նյութի մատուցման եղանակներով և այլն:  

Բացատրական-մասնագիտական բառարաններից են ճյուղային բա-
ռարանները, որոնք նկարագրում են գիտության այս կամ այն ճյուղի, 
տեխնիկայի, մշակույթի կամ սպորտի մասնագիտական բառաշերտը:  

Մասնագիտական բառարանների (տերմինարանների) շարքում կա-
րևոր դեր ունեն լեզվաբանական տերմինների բառարանները, քանի որ լեզ-
վական (լեզվաբանական) տերմինների կամ հասկացությունների գիտակ-
ցական յուրացումը կազմում է լեզվի մասին գիտության իմացության հիմքը, 
ազգային լեզվի յուրացման բանալին, ազգային լեզվամտածողության ու 
լեզվական տրամաբանության խարիսխը: Այդ առումով, յուրաքանչյուր ազգի 
լեզվական մշակույթի զարգացման մակարդակը որոշվում է ոչ միայն լեզ-
վական-քերականական ձեռնարկների ու տեսական մենագրությունների 
բազմազանությամբ, այլև տվյալ լեզվի տերմինային համակարգի մշակմամբ 
ու դյուրին մատուցմամբ, այլ կերպ ասած՝ լեզվաբանական բառարանների 
առկայությամբ: 

Ելնելով բուհական համակարգում դասավանդելու մեր բազմամյա 
փորձից՝ մենք որոշեցինք կազմել հայերենագիտական տերմինների այնպի-
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սի բառարան, որ ուսումնական բնույթ ունենա: Այդ կարգի բառարանում 
պետք է տրվեն ոչ միայն հայերենագիտական տերմինների իմաստային բա-
ցատրությունները, այլև դրանք պետք է ուղեկցվեն լրացուցիչ մեկնաբանու-
թյուններով այնպես, որ յուրաքանչյուր բառահոդված ամբողջացնի լեզվա-
բանական այդ հասկացության շրջանակները, ըստ այդմ՝ տերմինային են-
թահամակարգն էլ դառնա լեզվաբանական որևէ թեմայի համակողմանի 
նկարագրություն: 

Ուսումնական սույն բառարանը լեզվի յուրահատուկ ուղեցույց է, որի 
հիմքում ընկած է հայերենագիտության տերմինային համակարգը:  

Բառարանում բառահոդվածները տրվում են ըստ լեզվի մակարդակ-
ների և նրանց միավորների՝ հնչյունաբանականից մինչև շարահյուսական 
մակարդակ՝ ներառելով ուղղագրության, ուղղախոսության, կետադրության, 
տեքստի, ոճաբանության և լեզվի պատմության բաժինները: 

Այդ առումով, սույն բառարանի նպատակն է համակարգել ժամանա-
կակից դպրոցական և բուհական դասընթացներում գործածվող հայերենա-
գիտական տերմինները, տալ դրանց նկարագրությունն ու մեկնաբանու-
թյունը, որ կարող է դառնալ հանրամատչելի ուղեցույց հայերեն ուսումնա-
սիրողների կամ հայերենի իրենց գիտելիքները խորացնողների համար: 

Բառարանը համակարգում է հայերենագիտական եզրույթները, մեկ-
նաբանում նրանց հասկացական նշանակությունները, որոնք վերաբերում 
են լեզվի այս կամ այն բնագավառին և հանդես են գալիս որպես լեզվի կա-
ռուցվածքային և գործառական տարրերի հասկացական նշաններ:  

 
Գ. ԲԱՌԱՐԱՆԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ ՆՐԱՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ 

 
 Բառարանի բառացանկն ընտրված է ըստ լեզվի կառուցվածքային 

մակարդակների և հարակից բաժինների: Ըստ այդմ, յուրաքանչյուր մակար-
դակի և բաժնի տերմինները ներկայացնում են որոշակի համակարգեր և են-
թահամակարգեր, որոնք իրենց հերթին ամբողջացնում են տվյալ բնագա-
վառի (լեզվական մակարդակի) տերմինահամակարգը: 

Բառարանը կազմված է թեմատիկ-իմաստային կամ փնջային սկզբուն-
քով, բառահոդվածները տրվում են ոչ թե այբբենական կարգով, այլ հաս-
կացական կարգերով, որ պայմանավորված է բառախմբերի իմաստային 
(բովանդակային) ընդհանրության և մերձավորության գործոններով. բառա-
հոդվածների մատուցման փնջային սկզբունքը գործադրում են հասկացա-
կան (կամ թեզաուրուս) բառարաններ կազմելիս6։  

                                            
6 Հայերենագիտական տերմինների բառարանը բնորոշվում է կազմության որոշակի 
սկզբունքներով, որոնք պայմանավորված են բառարանի խնդիրներով ու նպատա-
կով։ Այդ մասին տե՛ս Լ. Խաչատրյան, Մ.Միրումյան, Լեզվաբանական տերմինների 
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Յուրաքանչյուր մակարդակի հենակետային տերմինից հետո տրվում 
են նրա ենթահամակարգի տերմիններն իրենց բացատրություններով:  

Այսպես, արմատ հենակետային տերմինի բացատրությունից հետո 
տրվում են նրա տերմինային շրջապատը կազմող միավորները, որոնք ամ-
բողջական պատկերացում են տալիս նրա միկրոթեմայի վերաբերյալ:  

Արմատ- Բառի նյութական-քերականական իմաստների կրողն է, 
նրա հիմնական մասը, որ իմաստի տեսակետից անփոփոխ է մնում բառա-
կազմական քայլերի ընթացքում: Նախադասության ոլորտում կարող է համ-
ընկնել բառին, որն այս դեպքում կոչվում է արմատական բառ: 
 Առանց արմատի բառ լինել չի կարող: Արմատն ունի իր հնչյունային 
կաղապարը (հնչյունակազմը): Բաղադրյալ բառի կազմում կարող են լինել 
մեկ և մեկից ավելի արմատներ, միահնչյուն (միահնչույթ) արմատներ, թեև 
սակավ, բայց լինում են [է (կա, լինել), լատ. i (re) - գնալ. e(o) գնում եմ]: 
Հայերենում միաբաղաձայն արմատ չկա, կան արմատահնչյուններ, որոնք 
երբեմնի արմատի տարբերակներն են` դ - նել, տ - ալ. դրանց իմաստակիր 
տարբերակներն են` դի - ցուք, տու - ր և այլն): 
 Հիմնականում լինում են ձայնավորների և բաղաձայնների կապակ-
ցություններով ստեղծված արմատներ (աղ, ջուր, հաց, օդ, օձ, օր, երգ և այլն):  
 Ըստ խոսքիմասային արժեքի, զանազանում են` 

-անվանական արմատ, արմատի դերում հանդես են գալիս անուն 
խոսքի մասերը. քաղաք-ային, բան-ավոր, գեղ-անի, քառ-ակի, 

-բայական արմատ- արմատի դերում հանդես են գալիս բայար-
մատները.` խոս-(խոսել), փրկ-(փրկել), վազ-(վազել), որոնցով կազմվում են 
ինչպես բայեր, այնպես էլ բայանուններ` խոսք, վազք, փրկանք: 
 Պատմականորեն կարելի է առանձնացնել՝  

-ստուգաբանական արմատ, որ բացահայտվում է ստուգաբանական 
վերլուծության միջոցով, օրինակ` անալի (< աղ), նշույլ (շող),  

-բնիկ հայերեն արմատներ` հող, ջուր, հաց, տուն, տղա, աղջիկ, 
- փոխառյալ արմատ` նամակ, կոնդակ, եկեղեցի, օգոստոս, մկրատ,  

 ձայնդարձով արմատ- առաջացել է հնդեվրոպական արմատների 
ձայնավորների փոփոխության հետևանքով, ինչպես` մարդ - մեռ - մահ, կեռ 
- կոր, չոր - չիր, հետ(ք) – ոտ(ք) և այլն: 

 Տերմինային իմաստի բացատրությունը բառարանի առաջնահերթ 
խնդիրն է, որ նախատեսում է բացահայտել տերմինների հասկացական 
նշանակությունները և դրանք մեկնաբանել առանձին-առանձին: Բառարա-
նում գերազանցապես կիրառվել է տերմինների բացատրության իմաստա-
բանական կամ նկարագրական սահմանումը. այս եղանակը վեր է հանում 

                                                                                                                   
ուսումնական բառարանի կազմման սկզբունքները, ՀՊՄՀ, «Հայագիտական հան-
դես», 2(32), Ե., 2017, էջ 3-10։ 
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տերմինային հասկացության բովանդակությունն ու ծավալը, ինչպես նաև 
ցույց է տալիս տերմինի և լեզվական հասկացության կապը, ինչպես՝  

 Հնաբառեր - Նշանակում են այնպիսի առարկաներ ու հասկացու-
թյուններ, որոնք ինքնին չեն հնացել, բայց որոնց արտահայտման համար 
ներկայումս գործածվում են այլ բառեր, ինչպես` անսալ - լսել, գուբ - փոս, 
փողոտել - մորթոտել (կոկորդը կտրել), վասն - համար, մասին և այլն: Հնա-
բառերն ունեն տարբեր կարգի արտահայտություններ` բառային-բառույ-
թային. այրուձի - հեծելազոր, բառահնչյունային. արտոսր – արտասուք, եր-
դումն - երդում, քերականական. ծածկվեցավ - ծածկվեց, հրապարակավ - 
հրապարակով, ձեռամբ - ձեռքով և այլն: 

 Որոշակի դեպքերում կրկնությունից խուսափելու նպատակով գոր-
ծածվում է հղումը, ինչպես՝  

 Գիտական ոճ - Բնորոշ է գիտական գրականությանը, դասախոսու- 
թյուններին, գիտական զեկուցումներին ու բանավեճերին: Հարուստ է գիտա-
տեխնիկական, մասնագիտական տերմիններով, դատողական բնույթի բա-
ռերով, շաղկապներով: Այս ոճատեսակի առանցքը կազմում են գիտական 
բնագավառի տերմինները (Տե՛ս Տերմին բառահոդվածը): 

  Բառիմաստի մեկնաբանության բաղադրիչներից է պարզաբանող 
օրինակը: Բառարանում այն բերվում է բառակապակցության կամ նախա-
դասության տեսքով` հեղինակների ստեղծագործություններից: Պարզաբա-
նող օրինակները, որոնք տրվում են շեղատառ, ամբողջացնում են տերմին-
ների իմաստային-քերականական բնութագիրը, բացահայտում նրանց 
գործառական բնագավառները և այլն: Օրինակ՝  

Բացահայտիչ ստորադաս նախադասություն - բացահայտում է 
գերադաս նախադասության գոյականական անդամի կամ անձնանիշ դեր-
անվան (բացահայտյալի) ով կամ ինչ լինելը: Օրինակ, Վաղվա մասին մտա-
ծում են նրանք, ովքեր վստահություն չունեն իրենց ուժերի վրա (ՆԴ):  

 Հայերենագիտական սույն բառարանը կարելի է գործածել ինչպես լե-
զուն ընդհանրապես ուսումնասիրելիս, այնպես էլ լեզվի այս կամ այն բա-
ժինն ուսումնասիրելու նպատակով: Լեզուն ամբողջությամբ ուսումնասիրե-
լիս բառարանով կարելի է պատկերացում կազմել լեզվի կառուցվածքային 
մակարդակների վերաբերյալ, սովորել նրանց միավորների ներքին կապերի 
բնույթը ինչպես միևնույն համակարգի, այնպես էլ ենթահամակարգի ներ-
սում։  

Բառարանը կարելի է գործածել լեզվի ուսուցման ընթացքում լեզվի 
յուրաքանչյուր բաժին ուսումնասիրելիս՝ հետևելով տվյալ բաժնի տերմի-
նային համակարգի բառահոդվածներին, որի ընթացքում կարելի է խորաց-
նել տվյալ բաժնի տեսական նյութի իմացությունը բառարանում տրված տեր-
մինների բացատրություններով:  
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Բառարանի հեղինակները շնորհակալություն են հայտնում Խ.Աբով-
յանի անվ. ՀՊՄՀ ռեկտոր Ռուբեն Միրզախանյանին՝ համալսարանում գի-
տական  բարենպաստ մթնոլորտ ապահովելու և Լեզվաբանական հետազո-
տությունների լաբորատորիայի  գործունեությանն աջակցություն ցուցա-
բերելու համար։ Շնորհակալական խոսք են հղում Գիտահետազոտական 
կենտրոնի աշխատակազմին, կենտրոնի ղեկավար պրոֆեսոր Կամո Վար-
դանյանին` բառարանի քննարկումը կազմակերպելու և այն դրական կար-
ծիքով տպագրության երաշխավորելու համար։  

Բառարանի հեղինակները շնորհակալական խոսք են ուղղում պրո-
ֆեսորներ Ա.Հ. Աբաջյանին և Ս.Ա. Հայրապետյանին՝ բառարանին տված 
դրական գնահատականի համար, ինչպես նաև Լեզվաբանական հետազո-
տությունների լաբորատորիայի կրտսեր աշխատակից Հռիփսիմե Թորոս-
յանին՝ բառարանի տերմինային բառացանկի հավաքման և բառահոդված-
ների մշակման աշխատանքներին գործուն մասնակցություն ունենալու 
համար։  

Հեղինակները առանձնակի շնորհակալություն են հայտնում բառա-
րանի խմբագիր, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ Դավիթ 
Գյուրջինյանին, որի մասնագիտական խորհուրդները մեծապես նպաստել 
են բառարանի բառացանկի համալրման ու բառահոդվածների լրամշակման 
աշխատանքներին:  

Հեղինակները պատրաստակամ են սիրով ընդունելու աշխատանքի 
բարեփոխմանն ուղղված ցանկացած ողջամիտ առաջարկություն: 

 
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐ 
 Երևան, 2020թ. 
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Դ. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԲԱՌԱՐԱՆՆԵՐ 
 

 Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, հհ. 1-2, Վենետիկ, 1836-1837։ 
 Նազարյան Ա., Լեզվաբանական տերմինների ֆրանսերեն-ռուսերեն-

հայերեն ուսումնական բառարան, Ե., 1993:  
 Պետրոսյան Հ., Գալստյան Ս., Ղարագյուլյան Թ., Լեզվաբանական 

բառարան, Ե., 1975:  
 Պետրոսյան Հ., Հայերենագիտական բառարան, Ե., 1987։ 
 Ахманова О.С., Словарь лингвистических терминов. – М., 1969.  
 Богатырева И.И., Волошина О.А., Словарь школьных лингвистических 

терминов. – М., 2012. 
 Большой энциклопедический словарь /гл. ред. А.М.Прохоров.- М. – 

СПб., 2001. 
 Лингвистический энциклопедический словарь /гл. ред. В.Н.Ярцева. – 

М., 1990. 
 Марузо Ж., Словарь лингвистических терминов /перевод с франц. 

Н.Д.Андреева, под ред. А.А.Реформатского. – М., 1960. 
 Матвеева Т.В., Польный словарь лингвистических терминов. – Ростов-

на-Дону, 2010.  
 Розенталь Д.Э., М.А.Теленкова, Справочник лингвистических тер-

минов. – М., 1972.  
 Розенталь Д.Э., Словарь-справочник лингвистических терминов /Д.Э. 

Розенталь, М.А. Теленкова. – М., 2001.  
 Словарь иностранных слов / под ред. А.Г. Спиркина. – М., 1980. 
 Стариченок В.Д., Большой лингвистический словарь. – Ростов-на-

Дону, 2008.  
 Стилистический энциклопедический словарь русского языка / под 

ред. М.Н. Кожиной. – М., 2003. 
 Энциклопедический словарь юного филолога / состав. М.В. Панов. – 

М., 1984. 
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1. ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. Հնչյունաբանություն - Ուսումնասիրում է լեզվի հնչյունական հա-
մակարգը. լեզվի արտաքին հնչյունական կողմը, հնչյունները, բառի և խոսքի 
շղթայի մեջ նրանց կապակցման կանոնները, հնչյունական օրենքները, 
հնչյունների փոփոխությունը, վանկը, շեշտը, հնչերանգը և այլն:  

2. Հնչյուն և հնչույթ - Հնչույթը պատկանում է լեզվին՝ որպես հնչյու-
նական համակարգի միավոր, իսկ հնչյունը` խոսքին՝ որպես արտասանա-
կան միավոր: Մենք ավելի շուտ ճանաչում ենք լեզվի հնչյունները: 

Լեզվի նվազագույն միավորները, որոնք հասարակայնորեն գիտակց-
ված են, պատմականորեն արժեքավորված, ընդհանուր են տվյալ լեզվով խո-
սող հանրության համար և զուրկ են նյութական բովանդակությունից, կոչ-
վում են հնչույթ, իսկ նրա արտաբերման զանազան դրսևորումները` հնչյուն: 
Այսպես, արևելահայերենի հնչյունական համակարգին հատուկ է բ հնչույթը, 
որը բառի տարբեր դիրքերում ունի տարբեր հնչումներ, օրինակ` բարդի (բ), 
նրբորեն (փ), դ հնչույթը` դարձ, (դ), արդար (թ) և այլն: 

Այսպիսով, հնչույթի տարբեր հնչումները (հնչական տարբերակները) 
կոչվում են հնչյուններ: 
 Հնչույթը լեզվի հնչյունական համակարգի հիմնական միավորն է, 
նվազագույն միավորը, որ համարվում է բառի և ձևույթի հնչյունային թա-
ղանթի բաղկացուցիչ տարր և նպաստում է նրանց իմաստների տարբերակ-
մանը: 

Լեզվի բոլոր ձայնային միավորները հնչույթներ չեն. այդպիսին են 
միայն նրանք, որոնք բնութագրական են տվյալ լեզվին և ընդունակ են տար-
բերակելու բառի և ձևույթի իմաստները և նրանց հնչյունական կազմերը:  
 Լեզվի հնչյուններն ունեն ընկալման և նշանակողական գործառույթ-
ներ: Լեզվի հնչյունները, ընկալվելով լսողական գործարաններով, դառնում 
են գիտակցված իրողություններ. խոսողների լեզվական գիտակցության մեջ 
ամրակայվում են այդ հնչյունների պատկերները կամ նրանց ընդհանուր 
պատկերացումները: Լեզվում բազմաթիվ ձայնային միավորներ կան, որոնք 
ընկալվում են միայն հատուկ սարքավորումների միջոցով, դրանցից, սա-
կայն, հնչյուններ են համարվում միայն նրանք, որոնք հասնում են ընկալ-
վելու աստիճանի և մարդու գիտակցության մեջ համապատասխանում են 
իրենց հնչյունային պատկերացումներին:  
 Հնչույթները միմյանցից տարբերվում են ոչ միայն հնչարտաբերական 
հատկանիշներով, այլև այն բանով, որ ընդունակ են տարբերակելու ձևույթ-
ներն ու բառերը` մասնակցելով նրանց կազմավորմանը, այսինքն` ունեն 
նշանակողական գործառույթ: Նման դերով հնչույթները դառնում են բառի 
կամ ձևույթի կառուցվածքային նշաններ. հմմտ. գառ և տառ բառերը, որոնք 
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տարբերակվում են առաջին բաղաձայնով, իսկ գեր և գիր բառերը տարբե-
րակվում են ձայնավորով: 
 Հնչույթները իմաստազուրկ միավորներ են, նյութական իմաստ չու-
նեն (նկատի չունենք մեկ հնչույթից կազմված բառերը` է), նրանք ծառայում 
են իմաստների տարբերակմանը: Այդ դերը կոչվում է հնչույթների իմաս-
տազատիչ կամ իմաստատարբերակիչ գործառույթ: Իմաստների տարբերա-
կումն իրականացվում է հակադրությունների միջոցով:  

Հնչույթային հակադրությունը լեզվական տարբեր միավորների միջև 
այնպիսի հակադրություն է, որի ժամանակ հնչյունները, տարբերվելով 
իրենց որակներով, միաժամանակ ձևավորում են տարբեր բառային իմաստ-
ներ: Հակադրվող հնչյունները միմյանցից տարբերվում են առնվազն մեկ 
հատկանիշով: Այսպես` քար և կար բառերի ք և կ հնչյունները միմյանցից 
տարբերվում են միայն մեկ հատկանիշով. առաջինը շնչեղ բաղաձայն է, երկ-
րորդը` խուլ (ոչ շնչեղ): Այս բառերը միմյանց հակադրելու դեպքում կունե-
նանք միակ հատկանիշի հակադրություն՝ շնչեղության - ոչ շնչեղության: Եվ 
որովհետև այդ հատկանիշով տարբերակվում են այդ բառերը, ապա շնչեղու-
թյուն - ոչ շնչեղություն հատկանիշը տարբերակիչ հատկանիշ է:  

Հմմտ. հնչույթային հակադրության հետևյալ դրսևորումները. զուր - 
սուր, փող - փոխ, վարգ (ել) - վարկ - վարք, դաս - տաս - թաս և այլն: 

3. Հնչյունների հատկանիշները - Հնչյուններն ունեն ձայնային-ակուս-
տիկական և արտաբերական (արտասանական) հատկանիշներ:  

Հնչյունների ակուստիկական հատկանիշներն են բարձրությունը, ուժգ-
նությունը, տեմբրը, տևականությունը, հնչեղությունը, սրությունը, լարվա-
ծությունը և այլն: 

- Հնչյունի բարձրությունը որոշվում է տատանումների (հնչյունային 
հոսքի հատվածների) քանակով: Ձայնի բարձրությունը պայմանավորված է 
ձայնալարերի երկարությամբ և պրկվածությամբ:  

- Հնչյունի ուժգնությունը որոշվում է տատանումների աստիճանների 
տարբերությամբ (ամպլիտուդով): 

- Տեմբր. Հնչյունի տեմբրը նույն բարձրությունը, ուժգնությունը, երկա-
րությունն ունեցող ձայների տարբերակիչ որակն է. երաժշտության մեջ 
տեմբրը մեկ հնչյունը տարբերում է մյուսից, այն տարբերակում է տարբեր 
գործիքների (դաշնամուր, ջութակ, դուդուկ) միևնույն բարձրությունն ունե-
ցող ձայները:  

- Հնչյունի տևականությունը (երկարություն կամ ամանակ) նրա հընչ-
ման տևողությունն է` նրան հատուկ տատանումների քանակով. տարբերու-
թյունը ժամանակային միավորների քանակի մեջ է, որ պահանջվում է 
հնչյունի արտաբերման համար:  

- Հնչյունի հնչեղությունն առաջանում է այն դեպքում, երբ բերանի խո-
ռոչ ներխուժած ձայնային ալիքներն արգելքների չեն հանդիպում, չեն խա-
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թարվում և հնչում են որպես երաժշտական ձայն` ձայնավոր հնչյուն: 
Հնչյունների հնչեղությունը հակադրվում է նրանց լարվածությանը: 

- Հնչյունի սրությունն այնպիսի հատկանիշ է, որ հատուկ է բարձր 
նոտայով արտաբերվող հնչյուններին, հատկապես սուր շեշտով արտա-
բերվող ձայնավորներին:  

- Հնչյունների լարվածությունը նրանց կազմավորման ու արտա-
սանության համար ստեղծվող պատնեշի ամրութան աստիճանն է, որ հաղ-
թահարվում է արտասանության ընթացքում: Որքան թույլ լարումով են ար-
տասանվում հնչյունները, այնքան ավելի հնչեղ են, որքան լարված են ար-
տասանվում, այնքան ավելի թույլ հնչեղություն ունեն: Նշանակում է` 
հնչյունների հնչեղությունը հակադարձ համեմատական է նրանց լար-
վածությանը:  

 
4. Հնչյունների դասակարգում - Հնչյունները դասակարգվում են երկու 

խմբի` ձայնավորների և բաղաձայնների:  
- Ձայնավոր են կոչվում այն հնչյունները, որոնք կազմված են միայն 

ձայնից, և որոնց կազմավորմանն ու արտաբերմանը մասնակցում է արտա-
սանական ապարատն ամբողջությամբ, այսինքն` նրանց կազմավորումը 
տեղայնացած չէ: 

 - Բաղաձայն են այն հնչյունները, որոնց մեջ զգալիորեն առկա է 
աղմուկը (ձայնի գոյությանը զուգընթաց կամ ձայնից զուրկ), և որոնց կազ-
մավորումը տեղայնացած է:  

Ձայնավորներն արտաբերվում են երաժշտական ձայնով, նրանց կազ-
մավորման ժամանակ բերանի խոռոչում արգելքներ չեն առաջանում: Այդ 
հնչյունների արտաբերումն ուղեկցվում է ֆիզիկական որոշակի հատկա-
նիշներով. բարձրություն, սրություն, տեմբր, երաժշտականություն, տևողու-
թյուն: Բաղաձայններն արտաբերվում են աղմուկով, նրանք արտասանվում 
են որոշակի արգելքներ հաղթահարելով: Նրանց կազմավորումը տեղայնա-
ցած է (ի տարբերություն ձայնավորների): Դրանք միաժամանակ ցուցաբե-
րում են այլ հատկանիշներ և խմբի ներսում դասակարգվում են ենթատե-
սակների` ըստ կազմավորման տեղի, ձայնի և աղմուկի հարաբերության, 
արտաբերման եղանակի, կազմության և այլն:  

Ձայնավորներն ունեն մեկ կարևոր դեր. դա նրանց վանկարար դերն 
է: Ձայնավորը կազմում է վանկի գագաթը, իսկ բաղաձայնն ուղեկցում է 
ձայնավորին:  

 
- Ձայնավոր հնչյունները կազմված են միայն ձայնից և արտասանվում են 

առանց արգելքների: Նրանց կազմավորումը տեղայնացած չէ, և ունեն վան-
կարար դեր: Բոլոր ձայնավորներն էլ ունեն այս հատկանիշները. որոշ 
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հիմունքներից ելնելով՝ ձայնավորները դասակարգվում են ենթատեսակ-
ների: 

Ձայնավորների դասակարգման ժամանակ հաշվի են առնում լեզվի 
դիրքը և բարձրացումը, ինչպես նաև շրթունքների աշխատանքը:  

- Լեզվի դիրք ասելով` նկատի է առնվում լեզվի այն մասը, որ բարձ-
րանում է վեր տվյալ ձայնավորի ձևավորման համար. տարբերակվում է 
լեզվի երեք դիրք, համապատասխանաբար ձայնավորների երեք տեսակ` 
առաջնային, միջին և հետին: Ըստ այդմ, տարբերակվում են առաջնային 
շարքի, միջին շարքի և հետին շարքի ձայնավորներ: Ժամանակակից լեզ-
վաբանության մեջ ավելի ընդունված է առաջնային, միջին, հետին շարքեր 
անվանումը հետնալեզվային, միջնալեզվային և առաջնալեզվային անվա-
նումների փոխարեն:  

- Լեզվի բարձրացում ասելով նկատի է առնվում տվյալ ձայնավորի 
ձևավորման դեպքում լեզվի բարձրացման աստիճանը: Սովորաբար տարբե-
րակում են բարձրացման երեք աստիճան` վերին, միջին, ստորին:  

 Ըստ լեզվի դիրքի, ձայնավորները լինում են. առաջնային շարքի` ի, Է 
(ե), միջին շարքի` ը, հետին շարքի` ու, օ (ո), ա: 

Ըստ լեզվի բարձրացման աստիճանի՝ ձայնավորները լինում են. 
Ստորին բարձրացման` ա, միջին բարձրացման` է (ե), ը, օ (ո), վերին բարձ-
րացման` ի, ու: 

- Շրթունքների դիրքը. Ձայնավորների արտաբերմանը մասնակցում 
են երկու դիրքով` բաց (չեզոք) և կլորացած: որոշ ձայնավորների արտաբեր-
ման ժամանակ վերին և ստորին շրթունքները բացված դիրքում են լինում, 
իսկ որոշ հնչյունների արտաբերման ժամանակ մասնակիորեն ձգվում են 
առաջ և կլորացած դիրք են ընդունում: Ըստ այդմ էլ տարբերակվում են 
շրթնայնացած և ոչ շրթնայնացած ձայնավորներ: Շրթնայնացած են օ, ու, ոչ 
շրթնայնացած` ա, է (ե), ի, ը ձայնավորները:  
 

5. Բաղաձայն հնչյուններ- Բաղաձայն հնչյունները արտաբերվում են 
աղմուկով, նրանց արտաբերման ժամանակ բերանի խոռոչում արգելքներ են 
առաջանում, նրանց կազմավորումը տեղայնացած է և գործառապես չունեն 
վանկարար դեր: Բաղաձայնների դասակարգման համար հիմնական հատ-
կանիշներ են համարվում ձայնի և աղմուկի հարաբերությունը, արտաբե-
րության եղանակը և արտաբերման տեղը: 

 Բաղաձայնների դասակարգումն ըստ ձայնի և աղմուկի հարաբերու-
թ-յան.  

Բաղաձայնների արտաբերման ժամանակ ձայնալարերը թրթռում են, 
ձայն է առաջանում, որը բերանի խոռոչում արգելքների հանդիպելով` հաղ-
թահարում է դրանք` առաջացնելով աղմուկ: Այս դեպքում ըստ ձայնալա-
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րերի թրթռման հաճախականության և աղմուկի պարունակության առա-
ջանում են եռաշարք և երկշարք բաղաձայններ:  

Եռաշարք բաղաձայններն են.  
Ձայնեղ  Խուլ      Շնչեղ խուլ  
 Բ  պ   փ 

  Գ  կ  ք 
  Դ  տ  թ 
  ձ  ծ  ց 
  ջ  ճ  չ  
 
 Երկշարք բաղաձայններ.  
 Ձայնեղ Խուլ   
 զ  ս 
  ժ  շ 
  ղ  խ 
  վ  ֆ  
  (հ՛)  հ 

 
 Բաղաձայնների դասակարգումն ըստ արտաբերման եղանակի.  

 Արտաբերման եղանակ ասելով՝ նկատի է առնվում, թե բաղաձայն 
հնչյունների արտաբերման ժամանակ ինչ կարգի արգելքներ են հաղթա-
հարվում, և օդի հոսանքը ինչ կարգի աղմուկ է ստեղծում: Առանձնացվում է 
բաղաձայնների արտաբերման երկու եղանակ` փակվածքային և նեղված-
քային: Փակվածքային եղանակով ատաբերվում են հպական որակի բաղա-
ձայններ, նեղվածքային եղանակով` շփական: Հետևաբար բաղաձայններն 
ըստ արտաբերման եղանակի բաժանվում են հպական և շփական ենթատե-
սակների: 

- Հպական հնչյուններ: Արտասանության ժամանակ բերանի խոռոչի 
տարբեր մասերում արտասանական գործարանները հպվում են միմյանց, 
որի հետևանքով առաջանում են փակվածքներ: Օդի հոսանքի ճնշմամբ այդ 
փակվածքները բացվում են, և առաջանում են փակվածքային հնչյուններ: 
Երբ փակվածքը բացվում է, առաջանում է նաև պայթյուն:  

Այդ հնչյունները կոչվում են նաև պայթականներ` բ, պ, փ, գ, կ, ք,  
դ, տ, թ:  
  - Շփական հնչյուններ: Սրանք բերանի խոռոչում առաջանում են նեղ-
վածքների հաղթահարման ճանապարհով: Արտասանական գործարանները 
մոտենում են միմյանց, չեն հպվում իրար, առաջանում է նեղվածք, և օդի հո-
սանքը ձայնի հետ կամ առանց ձայնի այդ նեղվածքով դուրս է գալիս, շփվում 
է գործարանների պատերին, ուժեղացնում է աղմուկը, և առաջանում են 
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շփական հնչյունները` ղ, խ, ժ, շ, զ, ս, վ, ֆ: Ընդ որում՝ շփական հնչյունների 
մեջ տարբերակում են նաև սուլական (զ, ս) և շչական տեսակները (ժ, շ): 
  Մաքուր հպական և շփական հնչյունների կողքին առկա են նաև այն-
պիսի բաղաձայններ, որոնց արտաբերման ժամանակ օդի հոսանքը հաղ-
թահարում է թե՛ փակվածքներ, թե՛ նեղվածքներ: Այդպիսի հնչյունները 
երկու տեսակի են լինում. մի կողմից` դրանք ձայնորդներն են, մյուս կողմից` 
հպաշփականներն ու շնչեղները: 
 - Ձայնորդ հնչյունների մեջ հավասարապես իշխում են թե՛ ձայնը, թե՛ 
աղմուկը: Ձայնորդներն են` լ, մ, ն, ր, ռ, յ, ւ: Ըստ հնչարտաբերական հատ-
կանիշների՝ դրանք լինում են՝ ռնգային (մ, ն), կողքային (լ), թրթռացող (ր, ռ. 
ընդ որում ր-ն համարվում է միաթրթիռ, ռ-ն` բազմաթրթիռ) և կիսաձայն (յ): 
Գրաբարում գոյություն է ունեցել շրթնային ւ ձայնորդը, որը ժամանակի ըն-
թացքում վերածվել է վ-ի: Յ-ն շփական հնչյուն է: 
  Հպաշփականների և շնչեղների ձևավորումը պայմանավորված է բա-
ղաձայնի արտաբերման տևականությամբ և նրա լրացուցիչ հնչարտա-
բերական հատկանիշներով: 
  Հպաշփականները ձևավորվում են արտաբերական հպական և շփա-
կան որակներով: Դրանց արտաբերությունն սկսվում է փակվածքով, որին 
հաջորդում է ոչ թե պայթյունը, ինչպես բ կամ տ հնչյունների ձևավորման 
դեպքում, այլ հպվածքի շփական հաղթահարումով. այդ հնչյունների մուտքը 
պայթական է, դարձքը` շփական: Ընդ որում, դրանք ո՛չ իրենց բաղադրիչ 
տարրերով, ո՛չ իրենց տևողությամբ չեն հավասարվում լեզվի մաքուր բա-
ղաձայններին. ծ հնչույթը ծերունի բառի մեջ սովորական բաղաձայն է, այն 
դեպքում, երբ մատյան բառի մեջ ձևավորվում է հնչյունների համակցման 
հետևանքով (տյ), դիտվում է երկար (բաղաձայն) և պատկանում է խոսքային 
շղթայի հնչյունային կողմին: Այդպիսի բարդ հնչյունները, որոնք համա-
տեղում են երկու արտաբերական հատկանիշներ (հպական (պայթական) և 
շփական), կոչվում են հպաշփական կամ պայթաշփական հնչյուններ: 

Դրանք են`  
Ձհ = դ հ + զ   Ջհ= դ հ + ժ 
Ձ = դ + զ    Ջ = դ + ժ 
Ծ = տ + ս  Ճ = տ + շ 
Ց = թ+ ս  Չ = թ + շ  

  
 Շնչեղ բաղաձայններն իրենց արտասանության մեջ ունեն շունչ (հա-
գագ) և արտաբերվում են ուժեղ շնչով, որն ընկալվում է իբրև հագագ:  
  Դրանք են` Փ = պ +հ,  Ք = կ + հ, Թ = տ + հ: 

1. Բաղաձայնների դասակարգումն ըստ արտաբերման տեղի  
Բաղաձայնների մանրամասն դասակարգումը կատարվում է խոսո-

ղության գործարանների և արտաբերության տեղի հիման վրա` նկատի առ-
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նելով այն տեղը, որին մոտենում է խոսողության ակտիվ գործարանը` ստեղ-
ծելով փակվածք կամ նեղվածք, որն էլ հաղթահարվում է օդի հոսանքի 
միջոցով` առաջացնելով աղմուկ: Այդպիսի գործարաններ են շրթունքները, 
լեզուն և կոկորդը. հետևաբար բաղաձայնները բաժանվում են շրթնային, լեզ-
վային և կոկորդային տեսակների, որոնք իրենց հերթին ունեն ենթատեսակ-
ներ: 

1. Շրթնային. նրա ստորաբաժանումներն են` 
ա) երկշրթնային, երբ բաղաձայնն արտասանվում է երկու շրթունք-

ների հպումով` բհ, բ, պ, փ, մ, ւ,  
բ) շրթնատամնային, երբ բաղաձայնն արտասանվում է ստորին 

շրթունքի և վերին ատամնաշարի շփումով` վ, ֆ:  
2. Լեզվային. ունի իր ենթատեսակները` առաջնալեզվային, միջնա-

լեզվային, հետնալեզվային: 
Ա. Առաջնալեզվային բաղաձայններն ունեն իրենց ենթատեսակները. 
 ա) լեզվատամնային, երբ լեզվի առջևի ծայրը դիպչում է միաժամա-

նակ ատամնաշարին և վերին լնդերքին` դ, տ, թ, ձ, ծ, ց,  
 բ) լեզվաքմային կամ լնդերքային, երբ լեզվի առջևի ծայրը դիպչում է 

վերին լնդերքին` ն, ռ, ր, լ,  
 գ) երկկենտրոն (առաջնահետնալեզվային). դրանք բարդ բաղա-

ձայններն են, որոնց տարրերն արտասանվում են լեզվի երկու կենտրոնով 
(առջևի և հետին մասերով)՝ ջ, ճ, չ, 

գ) ատամնային, երբ բաղաձայնն արտասանվում է երկու ատամնա-
շարի շփմամբ` զ, ս, ժ, շ, 

Բ. Միջնալեզվային. երբ բաղաձայնի արտասանության ժամանակ 
հաղթահարվում է լեզվի միջին մասի և քիմքի միջև ստեղծված նեղվածքը 
կամ փակվածքը, դրանք են` գյ, գյհ, կյ, քյ, յ, նյ (սանս.), 
Գ. Հետնալեզվային. բաղաձայնի արտասանության ժամանակ լեզվի հետին  
մասը բարձրանում, մոտենում կամ հպվում է վերջնաքիմքին. գ, կ, ք, ղ, խ: 

3. Կոկորդային. այդպիսին է հ շփական հնչյունը. տարբերակում են 
խուլ շփական` հ, և ձայնեղ շփական` հ՛:  

2.Հնչյունափոխություն - Լեզվի հնչյունները, խոսքի շղթայում միմյանց 
հետ կապակցություն կազմելով և ստեղծելով հնչերանգային ամբողջություն, 
հաճախ ենթարկվում են այլ հնչյունների ազդեցությանը և զրկվում իրենց 
էական հատկանիշներից: Հնչյունները, գործածվելով վանկի, բառի և բառա-
ձևի կազմում, կարող են փոխազդել միմյանց վրա, փոխել միմյանց որակը` 
առաջացնելով հնչյունների տարբերակներ և հնչյունական փոփոխություն-
ներ: Խոսքի շղթայում հնչյունների կրած ձևափոխությունները հնչյունական 
գործընթացներ են: Այդպիսի գործընթացներ տեղի են ունենում կից հնչյուն-
ների արտաբերական փոխազդեցության հետևանքով, որ պայմանավորված 
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է բառի մեջ տվյալ հնչյունի (հնչյունների) գրաված դիրքով: Հնչյունական այդ 
կարգի գործընթացները կոչվում են հնչյունափոխություն: 
 Հնչյունական փոփոխությունները լինում են երկու կարգի. 

 Դիրքային և փոխազդեցական,  
 Ընդհանուր - պատմական: 

   
3.Դիրքային և փոխազդեցական հնչյունափոխություն - Դիրքային 

հնչյունափոխությունը պայմանավորված է շեշտի դիրքով. դրա համար էլ 
անվանվում է շեշտափոխական հնչյունափոխություն: 

 Շեշտափոխական հնչյունափոխությունը կապված է շեշտի փոփո-
խության հետ, բնորոշ է հայերենին, գործում է հնուց ի վեր. օրինակ` հանդե՛ս 
– հանդիսավո՛ր, առո՛ւ- առվի՛, է ՛ջք - իջնե՛լ, բո՛ւյր - բուրավետ և այլն:  
 Այս կարգի փոփոխության են ենթարկվում հայերենի բոլոր ձայնա-
վորներն ու երկհնչյունները: Հմմտ. ա > ø (զրո). ցամա՛ք – ցամքե՛լ, ո > ø. 
որկո՛ր – որկրամո՛լ, ե > ի. սե՛ր – սիրո՛, ի >ը. ի՛նձ – ընձո՛ւղտ, ի > ը. մի՛տք – 
մտավո՛ր, ի >յ. որդի՛ – որդյա՛կ, ու > ը. մո՛ւթ – մթնե՛լ, ու > ø. գիտո՛ւն – գիտ-
նակա՛ն, ու >վ. կատո՛ւ – կատվաձա՛գ, ույ > ø. սառո՛ւյց – սառցակալե՛լ, ույ > 
ը. ույ > ու. գո՛ւյն - գունա՛տ, յու > ø. արյո՛ւն - արնանե՛րկ, յու > ը. ձյո՛ւն – 
ձնհա՛լ, յու > ե. միությո՛ւն – միութենակա՛ն, յա > ե. գործունյա՛ - գոծունեու-
թյո՛ւն և այլն:   

 Փոխազդեցական հնչյունափոխությունը մեծ չափով դիրքային հնչյու-
նափոխության հետ է կապվում, բայց հնչյունափոխության հիմնական պատ-
ճառը որոշակի դիրքերում հնչյունների ազդեցությունն է: Օրինակ, ձայնեղ 
բաղաձայնները խուլ բաղաձայնների մոտ խլանում են, հմմտ. վազք (ս), կողք 
(խ) և այլն: 

Այն ունի իր տեսակները: 
 Առնմանություն. Այն երևույթն է, երբ բառի կամ նրա քերականական 

ձևի մեջ հնչյուններից մեկի ազդեցությամբ մեկ ուրիշ հնչյուն փոխվում է` 
լրիվ կամ մասնակիորեն նմանվելով ազդող հնչյունին: Այստեղից էլ ունենում 
ենք լիակատար (լրիվ) և մասնակի (ոչ լիակատար) առնմանություն տեսակ-
ները:  
 Լիակատար առնմանության դեպքում ազդող և ազդվող հնչյունները 
նույնանում են. օրինակ` զ + ոյժ + կալ > զուժկալ > ժուժկալ (զ < ժ =ժ-ժ) , բոկ + 
իկ > բոկիկ > բոբիկ (բ > կ = բ-բ): 

Մասնակի առնմանության դեպքում ազդվող հնչյունը ձեռք է բերում 
ազդող հնչյունի որևէ հատկանիշ` նրան նմանվելով կա՛մ արտաբերման 
տեղով, կա՛մ արտաբերման եղանակով, կա՛մ այլ հատկանիշով: 

Օրինակ, հետևյալ բառերում տեղի է ունեցել մասնակի առնմանու-
թյուն. արյան+բ > արյամբ, քաջության+բ > քաջությամբ (բ-ն>մ. բ երկշրթնա-
յին հնչյունի ազդեցությամբ ն հնչյունը վերածվել է երկշրթնային մ-ի՝ մաս-
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նակիորեն նմանվելով նրան ըստ արտաբերման տեղի), փողովակ (փող, 
փողք, փող-ոց) > խողովակ (ղ-փ>խ. ղ շփական հնչյունի ազդեցությամբ փ 
պայթական հնչյունը վերածվել է շփականի՝ նմանվելով նրան ըստ արտա-
բերման եղանակի), զքողել > սքողել, զփոփել>սփոփել, զթափ(վ)ել> սթափվել 
և այլն (ք-զ>ս. ք շնչեղ խուլ հնչյունի ազդեցությամբ զ ձայնեղ հնչյունը վե-
րածվել է խուլ հնչյունի՝ մոտենալով նրան ըստ ձայնի և աղմուկի հարա-
բերության):  

 Տարնմանությունն առնմանության հակառակ երևույթն է, հնչյունա-
փոխության տեսակ, երբ բառի մեջ նույնական հնչյուններն ազդում են 
միմյանց վրա, որի հետևանքով դրանցից մեկը փոխվում է իր որակական 
հատկանիշներով և տարբերվում մյուսից: Այդ երևույթը գործում է ոչ նմա-
նաձայնական կրկնավոր բառերի հնչյունական կառուցվածքում: Օրինակ, 
բառ + բառ արմատների կրկնությամբ պետք է լիներ բառբառ, սակայն 
կրկնվող ռ հնչյունի ազդեցությամբ առաջին արմատի ռ-ն վերածվել է ր-ի՝ 
բարբառ։ Այդպիսի հնչյունափոխությամբ են ձևավորվել նաև գրգիռ, սար-
սուռ, մրմուռ, կարկառ, թրթիռ և այլ բառեր:  

 Ներդաշնակումը ձայնավորների ներդաշնակության մի տեսակն է, որ 
հատուկ է թուրքական և ուգրաֆիննական լեզուներին. հենվում է այդ լե-
զուներին հատուկ առանձնահատկությունների վրա. բառերն սկսվում են 
արմատներով, մասնիկները (ածանցներ, վերջավորություններ) հաջորդում 
են միմյանց, քերականական մասնիկի ձայնավորը հարմարեցվում է հիմքի 
կամ բառարմատի ձայնավորին, ներդաշնակում նրա հետ: Թուրքերենում` 
baš (գլուխ) - baš-lar (գլուխներ), adam (մարդ) – adam-lar (մարդիկ), թաթա-
րերեն` škaf (պահարան) – škaf-lar (պահարաններ): 

Ձայնավորների ներդաշնակությունը պայմանավորված է հնչյունի 
լարվածությամբ: Հմմտ. ու ձայնավորի դրսևորումը հայ բարբառներում. 
կճուճ-կուճուճ, այգուց-ուգուց, ճնճղուկ-ճունջուղ (Մարաղա), ձուկն-ձուկուն 
(Կարճևան), ուղեղ-ուղուղ, եղունգն-ուղունգ (Բուրդուր), կկու-գուգուք (Կե-
սա՚րիա), ուղիղ-ուղուրթ (Մոկս) և այլն:  

Որոշ բարբառներում սեռական հոլովի ցուցիչը կամ որոշյալ ու անո-
րոշ հոդերը համապատասխանում են բառի վերջնավանկի ձայնավորին: 
Հմմտ. Մարաղայի բարբառում. Անդուն-Անդունու, Նարգյիզ-Նարգյիզի, Մի-
սակ-Միսակա և այլն (սեռական հոլով), Կիլիկիայի բարբառի Մարաշի են-
թաբարբառում. ախշինի (աղջիկը), մուգու (մուկը), ախշին մի (մի աղջիկ), 
մուգ մու (մի մուկ) և այլն: 

 Ամփոփում եզրույթը նշանակում է համառոտում, հնչյունակազմի 
կամ քերականական ձևերի կրճատում: Հնչյունափոխության տեսակ, երբ 
բառի մեջ իրար հաջորդող նման հնչյուններից մեկը կամ հնչյունախումբը 
հետագայում ընկնում է, բայց բառի քերականական իմաստը պահպանվում 
է. օրինակ. աշխարհա+հայացք > աշխարհայացք, պատանեկական > պատա-



27 
 

նեկան, հասարակակարգ > հասարակարգ, կեղծ +ծամ = կեղծամ, տավար + 
արած – տավարած, մեքենա + ա + բար – մեքենաբար և այլն: Արդի հայերենի 
պատճառական բայաձևերը կազմվում են ցոյական հիմքից -ցն ածանցի մի-
ջոցով. բայակազմության ժամանակ իրար հանդիպում են հիմքի և ածանցի 
ց+ց հնչյունները, որոնցից մեկն ամփոփման օրենքի համաձայն ընկնում է. 
հմմտ. բազմեց+ցնել - բազմեցնել, խաղաց+ցնել – խաղացնել և այլն:  

 Համաբանություն ասելով նկատի են առնվում հնչյունական այն փո-
փոխությունները, որոնք տեղի են ունենում տվյալ բառի կամ քերականական 
ձևի հետ ավելի հաճախ գործածվող մեկ ուրիշ բառի ազդեցությամբ: Օրի-
նակ` հոկտեմբեր բառի մ-ն ներմուծված է (հմմտ. october, октябрь) սեպ-
տեմբեր, նոյեմբեր, դեկտեմբեր բառերի նմանակությամբ, դեկտեմբեր բառում 
կատարվել է տ-ի հավելում սեպտեմբեր, հոկտեմբեր բառերի հետևողու-
թյամբ, բարձր-ի ազդեցությամբ` ցած > ցածր (հնչյունի հավելում), հմմտ. 
նաև`կանաց > կանանց (արանց-ի նմանակությամբ, հնչյունի հավելում) և 
այլն:  

 Դրափոխությունն այն հնչյունափոխությունն է, երբ բառի հնչյունա-
կազմում որոշ հնչյուններ իրենց դիրքերը փոխում են: Այն ավելի շատ 
բնորոշ է խոսակցական լեզվին, բանավոր խոսքին: Հմմտ. անալի (ոչ աղի) 
ձևից ստացվել է ալանի ձևը, այդ ձևից էլ` ալնի (ոչ աղի): Լայն տարածում 
ունի հատկապես բարբառներում, ինչպես` սովորել >սորվել (Պոլիս), ականջ 
> անգաջ (Պոլիս), անջակ (Ակն), թոնիր>թօրօն, փետուր>թեփուր, լվալ>վըլալ 
(Մալաթիա), դատարկ>տէռտակ (Կարճևան), թարդակ (Մալաթիա), կամուրջ 
>կարմունջ, լվացք>վըլացք, աշխատել > ախշատել (Արարատյան), աղջիկ> 
աչխին (Խարբերդ) և այլն: 

Դրափոխության հետևանքով առաջացած բառերը կարող են մտնել 
լեզվի մեջ իբրև ինքնուրույն միավորներ, ինչպես ձգել>գցել, խստոր > սխտոր, 
կրուկն > կրունկ, կապերտ> կարպետ և այլն: 

 Հնչյունների պարզեցումն այն երևույթն է, երբ պայթաշփական 
հնչյունները, միմյանց վրա ազդելով, վերածվում են կա՛մ շփական, կա՛մ 
հպական հնչյունի: Այսպես, ծանաչ բառից ունենք ծանոթ. չ –ն տարրա-
լուծվել է թ և շ հնչյունների, մնացել է թ տարրը (գործել է նաև ա>ո ձայն-
դարձը), աստծու բառաձևից ունենք ասսու ձևը. ծ հնչյունը տարրալուծվել է 
(ծ = տ + ս). մնացել է ս տարրը: Հմմտ. նաև` ծածանել > տատանել // սասա-
նել, արած - արոտ և այլն:  

 Հնչյունների միացումը հնչյունների փոփոխության մի տեսակ է, երբ 
բառի մեջ իրար հաջորդող որոշ հնչյուններ միանալով վերափոխվում են 
ուրիշ հնչյունի, օրինակ` սեպուհ + ական = սեփական (պ+հ=փ), արտասունք 
> արտսունք > արթսունք > արցունք (տ>թ+ս=ց) և այլն:  

 Ձայնդարձ և հերթագայություն երևույթն ունի թե՛ բառակազմական, 
թե՛ քերականական (ձևաբանական) նշանակություն: Ձայնդարձն ի սկզբանե 
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ունեցել է զուտ արմատաստեղծման (բառակազմական) դեր. միևնույն հնչյու-
նախմբում ձայնավորի կամ երկբարբառի փոփոխությունը մեկ ուրիշ ձայնա-
վորի, եթե առաջ է բերում նոր արմատ, կոչվում է ձայնդարձ: Օրինակ, այդ-
պես է ընդունվում հայերենի հնագույն ժամանակաշրջանում՝ արմատա-
ստեղծման շրջանում, որոշ արմատների գոյացումը արմատի ձայնավորի 
փոփոխմամբ` ձայնդարձով, ինչպես` քեր արմատից (հմմտ. քերական) 
ունենք քերել բառը (հմմտ. քերթողահայր, քերթողական արվեստ` թ աճա-
կանով), ե > ո ձայնդարձով` քորել, կեռ >կոր և այլն: Այդպես նաև` սուն 
(սուն-ունդ)> սան (սան-իկ` հոգևոր սնունդ ստացող), դեղ > դաղձ (ձ աճա-
կանով), չոր > չիր, կտոր > կոտոր > կտուր (հմմտ. կտոր-կտոր անել, ճյու-
ղակոտոր, շնչակտուր): Ձայնդարձը քերականական նշանակություն ունի, 
օրինակ, գոյականի հոլովման համակարգում. հմմտ. տուն > տան, շուն > 
շան և այլն: 

 Հերթագայությունն ունի քերականական արժեք: Օրինակ, հայերենի 
բանալ– բաց, թանալ – թաց, դառնալ - դարձ, առնել - արար, հառնել – հար 
(եաւ) և այլ կազմություններում հերթագայությունը (ն>ց, ռ>ր) ունի հիմքա-
կազմիչ դեր (ն,ռ բաղաձայնները ձևավորում են առաջին հիմքը, ր, ց բա-
ղաձայնները` երկրորդ):  
 

1.Ընդհանուր-պատմական հնչյունափոխություն - Այս բաղադրյալ 
տերմինով առանձնացվում են հնչյունափոխական այն իրողությունները, 
որոնք կատարվում են լեզվի պատմության տևական ժամանակահատվա-
ծում և օրինաչափորեն հանդես են գալիս բառերի կամ քերականական 
ձևերի ամբողջական շարքերում: Բառի կամ արմատի մեջ ինչ-ինչ պատճառ-
ներով լինում է փոփոխություն, այնուհետև այդ բառի նմանությամբ աստի-
ճանաբար այդ փոփոխությունը կատարվում է նաև այն բառերում, որոնց 
հնչյունական կազմի մեջ կա ընդհանրություն: 

Հայերենում պատմական հնչյունափոխության ենթարկվել են ձայնա-
վորները, բաղաձայնները, երկբարբառներն ու եռաբարբառները: 

2.Ձայնավորների ընդհանուր պատմական հնչյունափոխությունը 
գործել է հայերենի այն բոլոր բառերում, որոնք սկսվում էին օ (ո) ձայ-
նավորով: Օ ձայնավորից առաջ աստիճանաբար մեր լեզվում ավելացել է վ 
բաղաձայնը, օրինակ` օսկի – ոսկի, օսկոր – ոսկոր: Որոշ բառերում պահ-
պանվել է օ արտասանությունը, գրաբարում` ո գիրը. հմմտ. ով, ովասիս, ով-
կիանոս, ովսաննայ: Հայերենի ե ձայնավորը, որ արտասանվել է է, նմանա-
պես ժամանակի ընթացքում բառասկզբում աստիճանաբար փոխվել է յե 
երկհնչյունի. այլ կերպ ասած` է - ով սկսվող բառերի սկզբում աստիճանա-
բար առաջանում է յ կիսաձայնը, ինչպես` երեխա (էրեխա) > յերեխա, երես 
(Էրես) > յերես, երեկ (էրեկ) > յերեկ, ես (էս) > յես և այլն:  
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3.Բաղաձայնների ընդհանուր պատմական հնչյունափոխության 
ենթարկվել են հայերենի ձայնեղ բաղաձայնները` որոշակի դիրքերում, բա-
ռերի կամ արմատների վերջում (ր ձայնորդից հետո) դրանք խուլ բաղաձայ-
նի են վերածվել` երբ (երփ), երգ (երք), միրգ (միրք), զարդ (զարթ), արջ (արչ), 
վերջ (վերչ), բարձ (բարց), վարձ (վարց): 

Ձայնեղների խլացում է տեղի ունեցել ձայնավորից հետո` աջ (աչ), 
մեջ (մեչ), իջնել (իչնել), օձ (օց), օգնել (օքնել):  

4.Երկբարբառների և եռաբարբառների ընդհանուր պատմական 
հնչյունափոխություն -Շեշտից անկախ, պատմականորեն հնչյունափոխվում 
են գրաբարյան այ, աւ, եւ, եա երկբարբառները: Աւ երկբարբառը դարձել է օ, 
ինչպես` կարաւտ – կարօտ, ծնաւղ – ծնօղ, իւ//եւ > յու` բիւր//բեւր - բյուր, 
աղբիւր//աղբեւր - աղբյուր, ոյ > ույ` ողջոյն – ողջույն, գոյն - գույն, եա > յա` 
սենեակ – սենյակ, մատեան – մատյան և այլն:  
 Եաւ եռաբարբառը արտասանվում է յո, ինչպես` ընտանեաւք – ըն-
տանյոք, այգեաւք - այգյոք, եայ եռաբարբառը` յայ` պաշտոնեայք – պաշ-
տոնյայք, ւոյ > վույ` այգւոյն - այգվույն, որդվւոյն – որդվույն և այլն: 

Պատմական հնչյունափոխությունը կարող է ընթանալ բառերի տար-
բեր դիրքերում: 

 Փոփոխություններ բառավերջում. Ժամանակի ընթացքում հնչյուններ 
կարող են ընկնել բառերի վերջում, որ պայմանավորված է հնչյունի թույլ 
դիրքով կամ շեշտից զրկվելու հանգամանքով: Այսպես, ձուկն, մուկն, հարսն, 
մատն, լեառն, անձն, մասն բառերը հին հայերենում սովորական ձևեր են: Ն 
ձայնորդը ժամանակի ընթացքում ընկել է, և այդ բառերը մենք ժառանգել ենք 
ձուկ, մուկ, հարս ... ձևերով: Իսկ հիւսիսի, տեղի, պատասխանի, արծուի, կա-
րասի բառերի վերջին Ի ձայնավորը ժամանակի ընթացքում ընկել է արտա-
սանական թույլ շեշտի պատճառով, նմանապես, արքայ, տղայ, երեկոյ, կռա-
ծոյ և այլ բառերի վերջին Յ ձայնորդը ժամանակի ընթացքում ընկել է, քանի 
որ այ, ոյ հնչյունակապակցությունները բառավերջում երկբարբառ չեն դիտ-
վում, չունեն երկբարբառային հնչում, և ձայնավորներն արտաբերվում են 
ուժեղ շեշտով:  

 Փոփոխություններ բառասկզբում. Պատմական հնչյունափոխություն 
բառի սկզբում. ձայնավորից առաջ որոշ հնչյուններ կարող են ավելանալ, 
օրինակ` ոգի – հոգի, ագանել – հագնել, և այլն, ձայնավորից առաջ կատար-
վել է յ >հ հնչյունափոխություն` յանձին-հանձին, յօգուտ-հօգուտ, յանուն-
հանուն և այլն, բառասկզբի որոշ հնչյուններ կարող են փոխվել` հով – (զհով) 
- զով, հոդ - (զհոդել) - զոդել և այլն:  
  

1. Վանկ - Արտասանական շղթայի հատված է, ձայնավոր կամ  ձայ-
նավոր ու բաղաձայն(ներ), որոնք արտասանական մեկ միասնություն են 
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կազմում, և հնչյունաշարքի մյուս նման հատվածներից բաժանվում են ար-
տասանական դադարով:  

Վանկ կազմելու համար անհրաժեշտ է առավել հնչեղություն և նվա-
զագույն լարվածություն ունեցող հնչյուն (վանկի գագաթ): Վանկի գագաթ 
կարող է լինել ինչպես ձայնավորը (է-ա-կան, ա-րագ, ու-րախ, ե-րեկ…), 
այնպես էլ երկհնչյունը (այս-պես, վարդա-բույր, ար-յուն, մարդա-բոյ…): 

Բառերը, ըստ վանկերի քանակի, լինում են միավանկ (տուն, ծառ, 
ձեռք, ես, դու, շուտ, ուշ, լավ, վեց, յոթ, գալ, տալ…) և բազմավանկ (բանակ, 
պատուհան, կապույտ, կախարդական, արագընթաց, ընթերցել, արտասա-
նել, շուտափույթ…): Լեզուներում շատ են բազմավանկ բառերը: Ըստ վան-
կերի քանակի բառերը լինում են նաև մեկևկեսվանկանի. կես վանկը գաղտ-
նավանկն է (մկրատ, գրիչ, գնդակ, վագր, կայսր, անգղ…):  

Վանկերի տարատեսակներն են. 
- բաց վանկ, եթե վանկը կազմվում է միայն վանկարար հնչյունից կամ 

վերջանում է վանկարար հնչյունով, օրինակ՝ մե - քե- նա, ե - կե -ղե -ցի,  
- փակ վանկ, եթե վանկը վերջանում է բաղաձայնով. օրինակ՝ ար - դուկ, վեր 
- ջին և այլն: 

2. Երկբարբառ - Երկու ձայնավոր հնչյունների կամ ձայնավորի ու 
ձայնորդի միացությունը մեկ վանկում, որտեղ դրանցից մեկը հանդես է գա-
լիս իբրև ոչ վանկարար: Երկբարբառները հանդես են գալիս միևնույն վան-
կում և դիտվում են իբրև մեկ հնչյուն:  
  Երկբարբառները հանդես են գալիս փակ վանկում. դրանք գրվում են 
երկու գրային նշանով: Գրաբարում դրանք ունեն գրության և հնչման տար-
բերություններ, հմմտ. աւ (օ) – ծնաւղ, պաշտաւն, իւ (յու) - առիւծ, կորիւն, եւ 
(յու) - ալեւր, հարեւր, ոյ (ույ) - քոյր, համբոյր, եա (յա) - մատեան, դղեակ և 
այլն:  

Ըստ վանկարար հնչյունի դիրքի երկբարբառները լինում են երկու 
տեսակ` իջնող, երբ վանկարար է դիտվում առաջին բաղադրիչը (գրբ. ոյ – 
թոյն) և բարձրացող, երբ վանկարար բաղադրիչը երկրորդն է (գրբ. եա - 
սենեակ):  

3. Եռաբարբառ - Երեք հնչյունների (ձայնավորների և ձայնորդների) 
միացություն մեկ վանկում, որտեղ այդ հնչյուններից երկուսը հանդես են 
գալիս իբրև ոչ վանկարարներ. հմմտ. գրբ. եաւ (յօ) - ընտանեաւք, այգեաւք, 
եայ (յայ) - քաւդեայք (աստղագուշակներ), իայ – միայն, ւոյ (վույ) - տարւոյն 
(տարվա), կենդանւոյն (ողջ-ողջ) և այլն:  
 Գրաբարի եռաբարբառները, ըստ վանկարար հնչյունի դիրքի, բարձ-
րացող – իջնող են. վանկարար հնչյունը գտնվում է ոչ վանկարարների միջև 
(եաւ, եայ, իայ, ւոյ):  
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4. Շեշտ - Արտասանական շղթայում հնչյունի, վանկի կամ բառի ընդ-
գծումն է, որ կատարվում է մկանային լարվածության և օդի հոսանքի ուժե-
ղացման միջոցով կամ ձայնի տոնի բարձրացումով: 

Ըստ առանձնացվող միավորի՝ շեշտը լինում է բառային և տրամա- 
բանական: 

- Բառային շեշտ. ըստ ձայնային հնչարտաբերական հատկանիշի՝ 
լինում է միատոն (արտաշնչական) և բազմատոն (երաժշտական):  

- Միատոն շեշտ. բնութագրվում է ձայնային միևնույն բարձրությամբ. 
նրան հատուկ է ուժգնության փոփոխությունն ու վանկարար հնչյունի տևա-
կանությունը: Լեզուների մեծ մասին (շուրջ 90 տոկոս) հատուկ է միատոն 
շեշտը: Արտահայտվում է օդի հոսանքի առավել ուժեղ արտամղումով և, հե-
տևաբար, հնչյունաշարքի որևէ հնչյունի առավել ուժգին արտասանությամբ` 
մյուսների համեմատությամբ:  

- Բազմատոն (երաժշտական) շեշտ. բնութագրվում է ձայնի տոնայ-
նության բարձրության փոփոխությամբ, երաժշտականությամբ: Երաժշտա-
կան շեշտը սահմանափակ չափերով գործածում են գրեթե բոլոր լեզուները` 
հարցում, զարմանք, հիացում արտահայտող բառերի համար. մի՞թե, ինչ-
պե՞ս, իսկապե՞ս, իրա՞վ, հիանալի՛ է և այլն:  

- Տրամաբանական շեշտ. էապես տարբերվում է բառային շեշտից. 
այն կատարում է հնչարտաբերական և իմաստային-շարահյուսական գոր-
ծառույթ` միավորելով բառերը տվյալ արտահայտության մեջ: Եթե բառային 
շեշտն ընկնում է բառի մեջ որևէ վանկի վրա, ապա տրամաբանական շեշտն 
ընկնում է նախադասության մեջ որևէ բառի վրա և իմաստային որոշ երանգ 
հաղորդում նախադասությանը: Օրինակ. Լևո՛նը հաղթեց շախմատային 
մրցաշարում: Լևոնը հաղթե՛ց շախմատային մրցաշարում: Լևոնը հաղթեց 
շախմատայի՛ն մրցաշարում: 
 Տրամաբանական շեշտը կապված է հնչերանգի հետ և համարվում է 
նրա բաղադրիչներից մեկը:  

Ըստ դիրքի շեշտը կարող է լինել ազատ, կայուն-անշարժ և կայուն-
շարժական:  

 - Ազատ շեշտ. այս դեպքում լեզվի բառերը և նրա հարացույցներն 
ամբողջովին ունենում են փոփոխական (շարժուն) շեշտ: Նմանօրինակ շեշ-
տը, ինչպես հնչույթները, ունենում են իմաստատարբերակիչ դեր. հմմտ. 
ռուս. за՛мок (դղյակ) - замо՛к (կողպեք), воды՛ (սեռ. հ., եզ. թվ.) - во՛ды (ուղղ. 
հ., հոգն. թվ.), му՛ка (տառապանք) - мука՛ (ալյուր): Որոշ բառերի շեշտը, որ 
պատմականորեն կայունացել է որոշակի վանկում, պահպանվում է (անգամ 
տվյալ բառի փոփոխության դեպքում), հմմտ. գո՛նե, գրե՛թե, իհա՛րկե և այլն:  

- Կայուն-անշարժ. վերաբերում է տվյալ լեզվի բոլոր բառերին, օրի- 
նակ, շեշտն առաջին վանկի վրա է դրվում գերմաներենում, չեխերենում, 
լատիշերենում, հունգարերենում: Այդպիսի շեշտը կոչվում է կայուն-ան-
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շարժ, երբ շեշտը միշտ նույն վանկի վրա է լինում` անկախ բառի բառակազ-
մական ծավալումից. հմմտ. գերմ. Wi՛ssen (գիտելիք) - Wi՛ssenschaft (գիտու-
թյուն) - Wi՛ssenschaftler (գիտնական) - Wi՛s-senschaftlerin (կին գիտնական ) և 
այլն: 

- Կայուն-շարժական. շեշտը մնում է միշտ որոշակի դիրքում (բառի 
վերջին վանկում). հենց դրա շնորհիվ էլ կարող է փոխել իր տեղը` անկախ 
բառի բառակազմական ծավալումներից, և տեղաշարժվել դեպի աջ. հմմտ. 
հայերեն. մա՛րդ -մարդկայի՛ն – մարդկայնությու՛ն և այլն:  

- Անշեշտություն. խոսքի շղթայում հանդիպում են բառեր, որոնք 
շեշտ չեն ստանում, ինչպես՝ դերանունները, կապերը, հոդերը, որոշ բառ-
մասնիկներ և այլն: Անշեշտ բառերը լինում են նախահար և վերջահար: 
  - Նախահար անշեշտ բառեր. մեծ մասամբ միավանկ են, կորցնում են 
շեշտը և հնչերանգով հարում են հաջորդ (լիիմաստ) բառին, հմմտ. իմ քե-
ռի՛ն, երկու օ՛ր, դեպի լուսի՛ն, վասն Վարդանա՛յ, յաղագս Արշակա՛յ և այլն: 
 - Վերջահար անշեշտ բառեր. խոսքում կան անշեշտ բառեր էլ, որոնք 
շարադասորեն հաջորդում են լիիմաստ բառերին, նրանց հետ կազմում են 
հնչերանգային հարադրություն, ինչպես` ա՛յր մի, ա՛յր ոմն, նի՛ւթ ինչ, մագա-
ղա՛թ իմն, քե՛զ պես և այլն: 
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9. Ջահուկյան Գ. Բ., Աղայան Է. Բ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու, 1-ին մաս, Ե., 1980:  
10. Սուքիասյան Ա. Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու, Ե., 1999: 
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2. ԳՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

5.ԳԻՐ - Լեզվական հաղորդակցման համար օգտագործվող գծային-
տեսողական նշանների համակարգը, որի միջոցով ընկալվում է խոսքը: 
Գիրն օգնում է մարդկանց հաղթահարելու ժամանակն ու տարածությունը, 
պահպանելու մարդկային փորձը և այն փոխանցելու սերնդից սերունդ:  

Գրի ծագումը կապվում է պետությունների ծագման հետ: Ժամանակի 
ընթացքում պետական կառավարման համակարգում անհրաժեշտություն է 
առաջանում հրովարտակներ, օրենքներ և հրամաններ գրել, միջպետական 
հարաբերություններ կարգավորել: Հնագույն պետություններից են Հին 
Եգիպտոսը, Հին Չինաստանը, Հին Հնդկաստանը, որտեղ էլ մեզանից 8-10 
հազար տարի առաջ առաջացել է գիրը: 

Ժամանակակից գրի տեսակները ծագել են որոնումների և նախնա-
կան գրատեսակի տևական կատարելագործման ճանապարհով: Հիմնական 
տեսակներն են՝ 

 պատկերագրություն, 
 գաղափարագրություն, 
 հնչյունագրություն: 
 Պատկերագրություն - Գրային հաղորդակցման նախնական ձևը 

պատկերագրությունն է (պիկտոգրաֆիա. լատ. pictus - «զարդ, զարդարանք» 
և հուն. grafo - «գրում եմ»): Մարդը տարբեր առարկաների վրա պարզապես 
նկարում է այն, ինչ ցանկանում է հաղորդել մյուսներին: Դրանք առարկանե-
րի իրական պատկերներն են, որոնց միջոցով հաղորդվում է հենց այդ 
առարկայի հետ կապված որևէ իրողություն: Որպեսզի արտահայտեին 
«մարդ» հասկացությունը, անհրաժեշտ է լինում մարդ նկարել: Որպեսզի 
հնարավոր լինի արտահայտել «Ես գնացի որսի» նախադասությունը, նկա-
րում են մարդ և գազաններ: 

Հայկական լեռնաշխարհում պատկերագրության հնագույն նմուշներ 
են ժայռապատկերները, որոնք վերաբերում են մ.թ.ա. 7-2-րդ հազարամյակ-
ներին:  

Ժայռապատկերներից շատերյն ունեն այծի տեսք, այդ պատճառով 
կոչվում են նաև այծապատկերներ:Դրանք հայտնաբերվել են Արագածի, Գե-
ղամա լեռների, Սյունիքի Ուղտասարի լանջերին և վերաբերում են տարբեր 
բնագավառների՝ երկրագործություն (արոր), ռազմական գործ (երկանիվ և 
քառանիվ կառքեր), որսորդություն (նետ ու աղեղ), երկնային ուժեր (տիե-
զերական մարմիններ): Ժայռապատկերներն արտացոլում են համապա-
տասխան դարաշրջանի մարդու պատկերացումները նյութական և հոգևոր 
կյանքի վերաբերյալ:  

Պատկերագրությունը հնարավոր էր դարձնում հաղորդակցումը եր-
կու տարբեր ցեղերի միջև, որոնք միմյանց լեզու չեն հասկանում: Իբրև հա-
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ղորդման միջոց, այն սահմանափակ է, քանի որ չի կարող արտահայտել 
վերացական հասկացություններ: 

 
 Գաղափարագրություն - Գրային հաղորդակցման ընթացքում իրա-

կան առարկաների պատկերներին զուգընթաց աստիճանաբար սկսեցին 
օգտագործել այնպիսի պայմանական պատկերներ, որոնք արտահայտում 
էին գործողություններ, դեպքեր, երևույթներ ու վերացական հասկացութ- 
յուններ: Պատկերագրության մեջ հանդես են գալիս նոր տարրեր` գաղափա-
րագրեր (իդեոգրամմաներ. հուն. idea - «գաղափար, հասկացություն» և grafo - 
«գրում եմ»), որոնք արդեն զանազան գաղափարներ արտահայտելու նշան-
ներ են: Ի վերջո նախնական պատկերագրերը վերածվում են գաղափարա-
գրերի` զրկվելով իրենց երբեմնի առարկայական նշանակություններից:  

Գաղափարագրության լավագույն օրինակն է չինական գիրը` մ.թ.ա. 
3-րդ հազարամյակում: Գաղափարագրություն ունեցել են նաև եգիպտացի-
ները, շումերները, ացտեկները և այլն: Գաղափարագրերը լայն տարածում 
են ստանում հանրահաշվական հասկացությունների և թվերի գրառման 
ընթացքում, որն էլ հանգեցնում է թվային համակարգի և գիտական բանա-
ձևերի առաջացմանը մաթեմատիկայի, քիմիայի, ֆիզիկայի և այլ բնա-
գավառ- ներում:  

 Հնչյունագրություն - Հնչյունային գիրը (ֆոնոգրաֆիա. հուն. fone - 
«ձայն, հնչյուն» և grafo - «գրում եմ») ծագել է աստիճանաբար. այն նախապես 
ունեցել է վանկագրության կամ վանկային գրային համակարգ, որն արտա-
հայտվել է մ.թ.ա. 10-6-րդ դարերի ասորաբաբելական սեպագիր արձանա-
գրություններում: Վանկային (բաղաձայնա-հնչյունային) գրային համակարգ 
ունեն հնդկական դեվանագարի գիրը, արաբերենը, ճապոներենը (կանա), 
կորեական գիրը (կումուն) և այլն: 
 Ի տարբերություն պատկերագրության և գաղափարագրության՝ 
հնչյունագրության համակարգում տառերը չունեն առարկայական- հասկա-
ցական նշանակություններ: Տառի «նշանակությունն» այն է, որ նա արտա-
հայտում է բառի այս կամ այն հնչյունը կամ վանկը, որն անպայման պետք է 
արտաբերել, որպեսզի արտահայտվի բառը կամ նրա մի մասը: 
 Հնչյունային գրային համակարգում յուրաքանչյուր հնչյուն ունի իր 
համապատասխան գծային նշանը` տառը: Այդպիսի համակարգ ունեն 
հունարենը, լատիներենը, հայերենը, ռուսերենը, անգլերենը, ֆրանսերենը, 
իսպաներենը և ժամանակակից բազմաթիվ այլ լեզուներ: 
 

 Այբուբեն – Որևէ լեզվի տառերի ամբողջությունն է՝ ընդունված դա-
սավորությամբ: 

 Հնչյունային գրի նախնական տարբերակը տալիս է սեմական այբու-
բենը, որի տառերի անունները նշանակում են այն առարկաները, որոնց 
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պատկերն են եղել ի սկզբանե, ինչպես՝ ալեֆ (եզ), բեթ (տուն), գիմել (ուղտ), 
դալեթ (դուռ) և այլն: Սեմական տառերի ծագումը կապվում է եգիպտական 
հիերոգլիֆների կամ կրետական գաղափարագրերի հետ, որոնք շատ նմա-
նություններ ունեն տառային գրի հետ: Սեմական լեզուների արմատները 
բաղկացած են բաղաձայններից, ձայնավորներն ունեին քերականական ու 
բառակազմական իմաստներ: Այդ գրի դժվարությունները վերացնելու նպա-
տակով ձայնավորների համար ստեղծում են հատուկ նշաններ: Սեմական 
գիրն այժմ էլ գործածական է արաբական, պարսկական և այլ լեզուների հա-
մար: Այդ գրի հնագույն գործածողներն են եղել մոավները (9-րդ դար, մ.թ.ա.), 
արամեացիները (8-րդ դար, մ.թ.ա.), հին հույները (8-րդ դար մ.թ.ա.), փյու-
նիկեցիները (7-րդ դար, մ.թ.ա.):  

Մ.թ.ա. 5-4-րդ դարերում արևելահունական գրատեսակից զարգա-
ցավ դասական հունական, այնուհետև բյուզանդական գիրը. նրանից են ծա-
գել նաև ղպտիական (քրիստոնյա եգիպտացիների), հին գոթական և սլավո-
նական գիրը՝ Կիրիլ-Մեֆոդյան այբուբենը (10-րդ դար): 

Արևմտահունական գրատեսակի հիման վրա ձևավորվեցին իտալա-
կան, այդ թվում նաև էտրուսկյան այբուբենները (մ.թ.ա. 7-րդ դար), էտրուսկ-
յան գրատեսակից ծագել է լատինական գիրը (մ.թ.ա. 6-րդ դար), նրանից է 
նաև հին գերմանական այբուբենը (մ.թ. 3-րդ դար):  

 Հին այբուբեններից են` հայկականը` Մեսրոպյան այբուբենը (մ.թ. 
5-րդ դար):  
 

 Մեսրոպյան այբուբեն – հայկական գիրը իր ստեղծողի անունով կոչ- 
վում է մեսրոպյան գիր (նաև մեսրոպյան այբուբեն), մաշտոցյան գիր (նաև 
մաշտոցյան այբուբեն): Այբուբենում կա 36 տառ, որոնցից յուրաքանչյուրն 
ունի գծանշանային որոշակի կառուցվածք, որի հիմքում ընկած է օտարագիր 
կամ հայագիր որևէ նախատիպ: Հայկական գիրը ժամանակի առաջադեմ 
գրատեսակներից մեկն է, ունի մի շարք առավելություններ, որոնք հիմք են 
դարձել նրա 1500-ամյա երկարակեցության համար: Այն բնորոշվում է հե-
տևյալ հատկանիշներով. 
 ա) հնչյունագրության կատարյալ տեսակ է, յուրաքանչյուր հնչյուն ունի 
իր գծային նշանը, յուրաքանչյուր գծային նշան համապատասխանում է որևէ 
հնչյունի. այդ հարաբերակցությունն անխախտ է, և բառի ցանկացած դիր-
քում միևնույն գծային նշանը յուրաքանչյուր հնչյունի արտահայտությունն է, 

բ) ի տարբերություն ժամանակի զարգացած սեմական գրերի, որոնք 
բաղաձայնային գրային համակարգ ունեին, հայկական գիրը գրանշաններ 
ուներ նաև ձայնավորների համար, 
 գ) սեմական գրային համակարգում գործում էին հատուկ տարրո-
րոշիչներ (դիակրիտիկներ), որոնք, դրվելով գրանշանի տարբեր դիրքերում 



36 
 

(վերևում կամ ներքևում), փոխում էին գրանշանի հնչյունական արժեքը. 
մեսրոպյան այբուբենում այդպիսի տարբերակիչ նշաններ չկան:  
 դ) Մեսրոպյան այբուբենում բացակայում են բաղադրյալ տառերը, 
տառակցումները: Միակ բացառությունը ու ձայնավորն է:  
 ե) Մեսրոպյան այբուբենի առավելություններից է նրա տառերի թվային 
արժեքը. այն դասավորված է չորս իննյակով (շարքով), որոնք համապա- 
տասխանաբար արտահայտում են հետևյալ թվային արժեքները՝ միավոր- 
ներ, տասնավորներ, հարյուրավորներ և հազարավորներ:  
 

 
 
 
 

 

Թվանիշ տառերը ձեռագրերում բնագրի բառերից տարբերելու համար 
առնվում էին միջակետերի կամ վերջակետերի մեջ: Օրինակ՝ .ՌՋՂԷ. կամ 
:ՌՋՂԷ: (= 1997): 

Ինչպես երևում է տառերի թվային արժեքներից, ամենամեծ թիվը 9999 
է՝ :ՔՋՂԹ: Մեծ թվերն արտահայտվում են նաև տառերի համադրությամբ. 
օրինակ՝. Ս. =2000, .ԲՌ. = 2000, : Փ: = 8000,: ԸՌ: =8000: 

Ավելի մեծ թվեր արտահայտելու համար գործածվել է բյուրի նշանը (^), 
որը, դրվելով տառի կողքը կամ վրան, նրա արժեքը մեծացնում է տասը հա-
զարով: Օրինակ՝  

.ԺԱ. = 11, իսկ ԺԱ կամ ԺԱ  = 110000, .Ռ.=1000, իսկ Ռ կամ Ռ  =10000000: 
 զ) մեսրոպյան գիրն ունի աջընթաց ուղղություն, որը դյուրացնում է 
գրելու գործողությունը. սեմական գրային համակարգն ունի ձախընթաց 
ուղղվածություն:  

է) Մեսրոպ Մաշտոցն ուսումնասիրել է հայերենի և նրա բարբառների 
հնչյունական համակարգը, առանձնացրել հնչույթները և տառանշաններ 
ստեղծել ընդհանրական հնչույթների համար այնպես, որ այդ գրանշաններն 
ի զորու լինեն արտահայտելու հայերենով հնչող բոլոր բառերը: 

ը) մեսրոպյան այբուբենը դարերի ընթացքում ենթարկվել է մասնակի 
փոփոխությունների. ներմուծվել են օ և ֆ գրերը (տե՛ս Ուղղագրական բա-
րեփոխումներ բառահոդվածը)։ 

Ա /այբ/ 1 Ժ /ժե/ 10 Ճ /ճե/ 100 Ռ /ռա/  1000 
Բ /բեն/ 2 Ի /ինի/ 20 Մ /մեն/ 200 Ս /սե/  2000 
Գ /գիմ/ 3 Լ /լյուն 30 Յ /հի/ 300 Վ /վեվ/ 3000 
Դ /դա/  4 Խ /խե/ 40 Ն /նու/ 400 Տ /տյուն/ 4000 
Ե /եչ/ 5 Ծ /ծա/ 50 Շ /շա/ 500 Ր /րե/  5000 
Զ /զա/  6 Կ /կեն/ 60 Ո /ո/ 600 Ց /ցո/  6000 
Է /է 

/  
7 Հ / հո / 70 Չ /չա/ 700 Ւ /վյուն, 

 հյուն/ 
700
0 

Ը / ըթ /  8 Ձ /ձա/ 80 Պ /պե/ 800 Փ /փյուր/ 8000 
Թ / թո /  9 Ղ /ղատ 90 Ջ /ջե/ 900 Ք /քե/ 9000 
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Հայկական գրատեսակները – Հայերենագիտության մեջ տարբերա-

կում են հայկական հետևյալ գրատեսակները. 
 -Գրչագիր. հին հայկական գրատեսակ, որ գործել է մինչև 12-րդ դա-
րը, պահպանվել է որպես վերնագրային գրատեսակ: 
 -Երկաթագիր. գործածվել է 5-12-րդ դդ., գրում էին մագաղաթի վրա՝ 
կա՛մ երկաթե գրիչով, կա՛մ երկաթի ժանգից պատրաստված թանաքով: 
Ունեցել է տարբերակներ՝ 9-րդ դարից` միջին երկաթագիր, հետո` փոքր եր-
կաթագիր. տառերը մի քիչ կարճացրած ու փոքրացած, ուղղաձիգ ու լայն ձև 
ունեին:  
 - Բոլորագիծ. տառերը համեմատաբար խոշոր են, գրանշաններն 
ունեն հավասար բարձրություն: 
 -Բոլորագիր. գործածվել է 12-րդ դարից. ստեղծվել է տառերի ավելի 
կարճացմամբ ու փոքրացմամբ: XVI դարից դարձել է հայ տպագրության 
գիրը՝ Կիլիկյան և Արևելյան տարբերակներով:  

-Նոտրգիր. ձևավորվել է բոլորագրի հիման վրա. արտագրության հա- 
մար տառերն ավելի են պարզեցվում` տալով նոր տեսակ: Նոտրգիրը դիտ-
վում է իբրև դպիրների, գրագիրների գիր. հայտնի է 13-րդ դարից, ընկած է 
ձեռագիր տարբերակների հիմքում, որից էլ ստեղծվել են ժամանակակից 
ձեռագրի տեսակները: 

- Շղագիր. ծագել է բոլորագրից, լայն գործածություն է ստացել 19-րդ 
դարում: Տառերն ունեին շեղ դիրք և գրվում էին կապակցված, անկյունները 
միանում էին մազանման գծիկներով: Դրանից է սերում շղագիր՝ շեղագիր 
կամ շղատառ՝ շեղատառ տպագիր տառատեսակը: 

- Զարդագիր. զարդագիր կամ դրվագագիր տառատեսակը աչքի է ընկ-
նում գեղարվեստական ձևավորմամբ: Ըստ տառանշանի պատկերի՝ միջնա-
դարում տարբերակում էին մի շարք տեսակներ՝ ծաղկագիր (ծաղկի պատ-
կերով), թռչնագիր (թռչնի պատկերով), վիշապագիր (վիշապների կամ 
առասպելական կենդանիների պատկերներով), մարդագիր (մարդու պատ-
կերով), գազանագիր կամ կենդանագիր (տարբեր կենդանիների պատկեր-
ներով) և այլն: Զարդագիր տառատեսակը կապվում է մանրանկարչության 
զարգացման հետ: 

-Փակագիր. կապգրի տեսակ է, գործածվել է վիմագրական արձանա-
գրություններում՝ մասնավորաբար հատկանունները գրելու համար. բառի 
մեջ տառերը համակցվում են սկզբնատառի կամ որևէ այլ տառի բաղադրիչի 
հետ: 
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. Աբրահամյան Ա. Գ., Նախամաշտոցյան հայկական գրականության հարցը 
(Մատենադարան, «Գիտական նյութերի ժողովածու», № 1, Ե., 1941)։ 

2. Աղայան Է., Նախամաշտոցյան հայ գրի և գրականության, մեսրոպյան 
այբուբենի և հարակից հարցերի մասին, Ե. 1977: 

3. Աղայան Է., Մեսրոպ Մաշտոց, Ե., 1986։ 
4. Աճառյան Հր., Հայոց գրերը, Ե., 1984 (Վիեննա,1928)։ 
5. Առաքելյան Վ., Մեսրոպյան հայերենը, ՀՍՍՌ ակադ. «Տեղեկագիր», N 5, 1962։ 
6. Գյուլբուդաղյան Ս., Հայերենի ուղղագրության պատմություն, Ե., 1973։ 
7. Մարկվարտ Հ., Հայոց այբուբենի ծագումը և Մ. Մաշտոցի կենսագրությունը 

«Մեսրոպ Մաշտոց» (հոդվածների ժողովածու), ՀՍՍՀ ԳԱ, 165-176, Ե., 1962։ 
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3. ՁԵՎՈՒՅԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 Ձևույթաբանությունը - Լեզվաբանության բաժիններից մեկն է. ուսում-
նասիրում է բառի կառուցվածքում եղած ձևույթները, նրանց տեսակները և 
միմյանց միանալու հնարավորությունները: 

 Ձևույթ - Լեզվի ձևաիմաստային միասնություն կազմող նվազագույն 
միավոր է, լեզվի հիմնական բաղադրիչներից մեկը, որ հաճախ բնութա-
գրվում է որպես նվազագույն նշան, որը որոշակի հնչյունական ձևով արտա-
հայտում է որոշակի բովանդակություն և այլևս չի տարրալուծվում ավելի 
պարզ իմաստակիր միավորների: Օրինակ, գյուղ-ից, գյուղ-ով, գյուղ-ում բա-
ռաձևերում գյուղ բառն արտահայտում է հիմնական՝ արմատական նշանա-
կությունը, հետևաբար այն հիմնական ձևույթ է, իսկ -ից, -ով, -ում մասնիկ-
ները արմատին հաղորդում են քերականական զանազան նշանակություն-
ներ (հոլովական իմաստներ). դրանք երկրորդական՝ բառահարաբերական 
ձևույթներ են: 

Ձևույթը կարող է հանդես գալ տարբերակներով: Օրինակ, գյուղական 
և գեղջուկ բառերում արմատը ներկայանում է գյուղ և գեղջ (գյուղ բառի գրբ. 
սեռական հոլով) տարբերակներով, իսկ դառնալ և դարձյալ բառերում 
արմատը ներկայանում է դառն և դարձ (դառնալ բայի գրբ. երկրորդ հիմք) 
ձևույթներով, որոնք արտահայտում են տվյալ բառերի հիմնական բառ- 
իմաստը և համարվում են հիմնական ձևույթներ։ Այդ բառաձևերի -ական, -
ուկ և -յալ ձևույթներն ունեն բառակազմական նշանակություն. դրանք երկ-
րորդական բառակազմական ձևույթներ են, որոնք կազմել են նոր բառեր:  

Ըստ այդմ, ձևույթները բառի մեջ իրենց կատարած դերով բաժանվում 
են երկու խմբի՝ հիմնական և երկրորդական: Հիմնական ձևույթ է համար-
վում արմատը, որ կրում է բառի իմաստային հիմնական բեռնվածությունը և 
արտահայտում է բառական իմաստ: Երկրորդական ձևույթների իմաստները 
համեմատաբար վերացարկված են. դրանք արտահայտում են կա՛մ բառա-
կազմական (ածանցներ), կա՛մ քերականական-բառահարաբերական 
իմաստներ (հոլովման և խոնարհման վերջավորություններ, թվակազմական 
և դերբայական մասնիկներ, հոդեր և այլն): 
 

 Հիմնական ձևույթ. արտահայտում է տվյալ բառի հարացուցային 
ձևերի հիմնական բառական նշանակությունը: Այսպես, քաղաք բառի բառա-
կազմական հարացույցի անդամները՝ քաղաք-ական, քաղաք-ային, քաղաք-
ացի և այլն, ընդհանուր են հիմնական ձևույթի բառական իմաստով: Կամ 
նույն բառի քաղաք-ի, քաղաք-ից, քաղաք-ով, քաղաք-ում հոլովական հարա-
ցույցի անդամները դարձյալ ընդհանուր են հիմնական ձևույթի արտահայ-
տած ընդհանուր բառիմաստով և այլն: Հիմնական ձևույթները կարող են ար-
տահայտել նաև չմասնավորված (չտարբերակված) բառիմաստներ, ինչպես` 
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իշխել, զղջալ, փրկանք և այլ բառերի հիմնական ձևույթները՝ իշխ-, զղջ-, 
փրկ-։ Մինչդեռ բառային մակարդակում դրանց իմաստները տարբերակված 
են։ Հիմնական ձևույթների գործառական ոլորտը սահմանափակվում է բա-
ռերի շրջանակներում, բառերինը` բառակապակցության և նախադասու-
թյան տիրույթներում: Ձևույթները կարող են ձևականորեն համընկնել բա-
ռին, երբ վերջինս արտահայտված է մեկ ձևույթով` արմատով: Դրանք կոչ-
վում են արմատական բառեր, ինչպես` ծառ, տուն, քաղաք, ձյուն, ամառ, 
մարդ, հայր և այլն: 
 

 Երկրորդական ձևույթներ. Արտահայտում են բառակազմական 
(ածանցային) կամ բառահարաբերական (քերականական) իմաստներ:  

 Ածանց. ածանցներն ունեն բառակազմական արժեք. նրանք, դրվելով 
բառի կամ արմատի վրա, փոխում են նրա դերն ու բառական իմաստը և 
կազմում նոր բառեր: Ածանցները բառի արմատական իմաստին հավելում 
են իրե՛նց հատուկ բառակազմական նշանակություն. հմմտ. մարդիկ + ային - 
մարդկային, տուն+ակ - տնակ, հայր+աբար - հայրաբար, ան+հրապույր – 
անհրապույր, դժ+գոհ - դժգոհ, ապ+երջանիկ - ապերջանիկ և այլն: 

Կան ձևույթներ, որոնց իմաստն իսպառ մթագնել է, և այն հնարավոր 
է վերականգնել միայն ստուգաբանական եղանակով: Օրինակ, ընկալել, ըմ-
բռնել, ընտանիք բառերի նախամասնիկները` ըն-, ըմ-, բացահայտվում են 
ստուգաբանության միջոցով. նախապես եղել է ընդ, որ ունի տարբեր 
իմաստներ` 1. «միասին»` ընդ-կալել, ընդ-բռնել (միասին բռնել), 2. «տակ, 
ներքո»` ընդ + տանիք = ընտանիք (միևնույն տանիքի տակ): Որոշ ածանցնե-
րի ստուգաբանական իմաստները հանգում են նյութական բովանդակու-
թյան, օրինակ` որսորդ, լողորդ, ծանրորդ և այլ բառերի -որդ ածանցն ստու-
գաբանորեն հանգում է «որդի» բառին` «ժառանգ, զավակ, դուստր» նշանա-
կությամբ, հմմտ. օրիորդ` «իշխանի դուստր» (օրի` «իշխան», հմմտ. Իսրայել 
Օրի):  

Այդպես հայերենի -ատ ածանցը ծագում է հատանել (կտրել) բայի 
արմատից, -որեն ածանցը` օրէնք բառից, պես-ը` պէս արմատից` «ձև, կերպ, 
եղանակ» նշանակությամբ, բար-ը` բարք բառից և այլն: 

Կան ածանցներ էլ, որոնք ծագել են համապատասխան արմատների 
բառիմաստների վերացարկման հետևանքով. դրանք հանդես են գալիս 
երկակի՝ ածանցի և արմատի արժեքներով: Այդպիսի ձևույթները կոչվում են 
ածանցակերպներ (տե՛ս Ածանցակերպներ):  

Ըստ արմատի նկատմամբ ունեցած դիրքի, զանազանում են ածանց-
ների հետևյալ տեսակները` նախածանց, միջածանց, վերջածանց և համա-
ծանց: 

 Նախածանց (префикс)- Ավելանում է բառակազմական հիմքին` 
սկզբից, ինչպես` ան- (անբան), ապ- (ապօրինի), առ - (առերես), բաց – (բա-
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ցորոշ), դժ – (դժգույն), համ - (համանուն), հար – (հարադիր), ռուս. за – 
(заход), при – (приход), пере – (переход), у – (уход), вы – (выход) և այլն:  

 Միջածանց, ներույթ (инфикс) կամ միջամասնիկ (интерфикс)- Հանդես 
է գալիս արմատի մեջ. այդ բառերը հիմնականում ժողովրդախոսակցական 
կազմություններ են, որտեղ միջածանցներն ունեն սաստկական նշանակու-
թյուն. – լ – (բլնդել, պլոկել, կլանչել), - ր – (դրմփալ, թրխկալ), - ռ – (շառաչել) 
և այլն: Միջածանցը կարող է հանդես գալ նաև բայական արմատի կամ հիմ-
քի մեջ. օրինակ, լատիներենում բայերի ներկա ժամանակի ձևերը կազմվում 
են -n- ածանցի միջոցով, vi – n - co (հաղթում եմ) և li - n -qu-o (թողնում եմ) և 
այլն:  

 Վերջածանց (суффикс)- Ավելանում է բառակազմական հիմքին` 
վերջից: Հայերենը հարուստ է վերջածանցներով` –(ա)բար (հայր-աբար), -
(ա)պես (նյութ-ապես), -(ա)գին (հիվանդ-ագին), -ալի// -ելի (ցանկ-ալի, սիր-
ելի), -անի (լեզվ-անի) -ատ (պոչ-ատ), -(ա)վոր (գլխ-ավոր), -ություն (քաջ-ու-
թյուն), ռուս. ость- (конкретн-ость), о- (конкретн-о), ок- (игр-ок), ой- (молод-
ой) և այլն:  
 Ըստ գործառական դերի ՝ տարբերկում են նաև՝  

 Ածանցակերպներ. այդ կարգի ձևույթները երկակի գործառույթ ունեն 
բառի արտահայտության պլանում: Դրանք հանդես են գալիս թե՛ որպես ար-
մատ և թե՛ որպես ածանց. արմատի արժեքով ունեն նյութական նշանակու-
թյուն, ածանցի արժեքով՝ բառակազմական նշանակություն. հմմտ. Գործուն-
յա - գործավոր բառերի մեջ գործ ձևույթն արմատ է, մինչդեռ ժամագործ, 
գորգագործ, ասեղնագործ, թիթեղագործ և այլ բառերի մեջ այն վերածվել է 
ածանցի: Այդպես նաև՝ գետ (գիտուն, գիտակ), կալ (կալանել, կալանավոր), 
բան (բանավոր, բանագետ), արմատներ են, իսկ լեզվագետ, գրականագետ, 
գործակալ, կուսակալ, լեզվաբան, պատմաբան և այլն բառերում՝ ածանց: 
 Ածանցակերպները արմատի և ածանցի արժեքներով հանդիպում են 
նաև բառասկզբում, օրինակ՝ տար-բեր, վեր-ուստ (արմատ) և տար-աշխարհ, 
վեր-գետնյա (ածանց): 

Ըստ խոսքի մաս կազմելու հատկանիշի ՝ ածանցները լինում են՝ 
 - գոյականակերտ. քաջ-ություն, աղաչ-անք, զեկուց-ում, զարթ-ոնք,  
 - ածականակերտ. լուս-ավոր, գուն-եղ, լեռն-ային, ան-հույս, դժ-կամ,  
 -թվականակերտ . երկ-րորդ, տասն-երորդ, վեց-ական, 
 - բայակերտ. ցեմենտ-ել, ասֆալտ-ել, պատնեշ-ել,  
 -մակբայակերտ. ընկեր-աբար, ջերմ-որեն, կամ-ովին, բազմ-ակի: 
 Ըստ բառակազմական կենսունակության հատկանիշի՝ տարբերա- 
կում են՝  

 Արտադրողական ածանցները կենսունակ բառակազմական ձևույթ-
ներ են, ինչպես՝ –որդ, -ային, -ական, -բար, -ություն, -իչ և այլն: 
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 Անարտադրողական ածանցները ոչ կենսունակ բառակազմական 
ձևույթներ են, որոնք բառակազմական դեր չունեն, ինչպես՝ դժ-, -արդ, -գար, 
-իցս և այլն: 

Ըստ ձևաիմաստային հարաբերակցությունների բնույթի ՝ածանցները 
լինում են՝  

 Համանուն (համահունչ կամ նույնահունչ) ածանցներ. Դրանք նույնն 
են հնչյունական կազմով և արտասանությամբ, տարբեր են բառակազմական 
իմաստներով, օրինակ` անոց – նոց` հիվանդանոց, արվեստանոց, դարբնոց 
բառերի մեջ արտահայտվում են «որևէ բանով զբաղվելու, որևէ իրի, մարդ-
կանց հատկացված, որևէ բանով բնութագրվող տեղ», իսկ թիկնոց, թևնոց, 
գոգնոց բառերի մեջ` «մարմնի որևէ տեղը ծածկելու շոր», մետրանոց, փթա-
նոց, կոպեկանոց բառերի մեջ` «որևէ կարգի միավոր պարունակող» իմաստ-
ները և այլն: 
 

 Հոմանիշ (նույնանիշ) ածանցներ. Դրանք միմյանցից տարբերվում են 
հնչյունակազմով, մերձավոր կամ նույնական են բառակազմական իմաստ-
ներով:  

Այսպես` ական - ային` գյուղական, լեռնային, երկու դեպքում էլ 
ածանցները ցույց են տալիս վերաբերություն դեպի տեղը: Հայերենում հո-
մանիշ ածանցների մեջ համեմատաբար կենսունակ են ածականակերտ-
ները: Օրինակ, կարելի է ցույց տալ ժխտական նախածանցների հոմանշային 
հարաբերություններ, ինչպես` ան - ապ - դժ` անբախտ, ապաբախտ, 
դժբախտ: Ժխտական ածանցները թեև հոմանիշ են միմյանց ըստ բառա-
կազմական իմաստների, սակայն գործառապես բոլորը չեն կարող հանդես 
գալ հոմանշային միևնույն շարքում, օրինակ, հոմանշային հիշյալ շարքում տ 
և չ ածանցները չեն կարող հանդես գալ. անբախտ - ապաբախտ - դժբախտ, 
բայց ոչ` տբախտ, չբախտ և այլն: 

 
 Հականիշ ածանցներ. Դրանք սովորաբար դրվում են միևնույն ար-

մատի վրա և արտահայտում են ներհակ, հակադիր հարաբերություններ: 
Հականշություն արտահայտում են սովորաբար նախածանցներն ու վերջա-
ծանցները, այսպես` ավոր - ան` թևավոր - անթև, գունավոր - անգույն, ուն - 
ան` գիտուն - անգետ, ակ - ան` գիտակ - անգետ, հականշություն արտա-
հայտում են նախածանցները` գեր - թեր` գերակատարել – թերակատարել, 
համ – տար` համակարծիք – տարակարծիք, վեր- ստոր` վերերկրյա – ստոր-
երկրյա, ներ - արտ` ներշնչել - արտաշնչել և այլն:  

 Ածանցների իմաստաբանությունը. ըստ իմաստաբանական պլանի՝  
զանազանվում են՝ 

 Բազմիմաստ ածանցներ -Դրանք տարբեր բառակազմական իմաստ- 
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ներ ունեն, օրինակ` -ություն. աշակերտություն, գյուղացիություն (հավաքա-
կան իմաստ), խիզախություն, գեղեցկություն (առարկայացված հատկանիշի 
հասկացություն), զննություն, քննություն (առարկայացված գործողության 
հասկացություն), -անի. երկերեսանի, երկկողմանի բառերի մեջ նշանակում 
է «մի բան կամ հատկանիշ ունեցող», իսկ նամականի, առածանի բառերի մեջ 
ունի հավաքականության իմաստ և այլն: 

 Մենիմաստ ածանցներ. Ունեն բառակազմական մեկ նշանակություն. 
այդպիսին են ժխտական նախածանցները՝ դժ- (դժկամ), տ- (տհաս), չ- 
(չկամ) և այլն:  

 Նվազական-փաղաքշական ածանցներ, ինչպես՝ -ակ (գետակ, լճակ), 
-իկ (աստղիկ, փոքրիկ), -ուկ (գառնուկ, տաքուկ), -լիկ (փափլիկ, նեղլիկ) և 
այլն: 

 Նվազահեգնական, ինչպես՝ ակ- (իմաստակ, գրչակ), -ուկ (մարդուկ, 
խղճուկ) և այլն: 

 Սաստկական, ինչպես՝ ին- (դյուրին, մթին), -կլտ- (պեծկլտալ, կայծ-
կլտալ), -կրտ- //- կռտ- (կոխկրտել, ծեծկռտուք) և այլն: 
 

 Բառահարաբերական մասնիկ(ներ). Դրանք քերականական բառա-
թեքական ձևույթներ են, բառաձևի կառուցվածքային տարրեր. որոնք, ավե-
լանալով բառին կամ արմատին, նրան հաղորդում են զանազան քերակա-
նական նշանակություններ: Այդպիսի ձևույթներ են` հոգնակերտ մասնիկ-
ները (-եր, -ներ), հոլովական վերջավորությունները (-ի, -ու, -ոջ, -վա), հո-
դերը (ս, դ, ը, ն), դերբայական վերջավորությունները (-ում, -ող, -ած, -ի), 
խոնարհման վերջավորությունները (-ի, -իր, -ինք, -իք, -ին) և այլն: Ձևույթը 
կարող է համընկնել արտասանական-հնչյունական միավորին, սովորա-
բար` հնչույթին (-ք հոգնակերտը, -ի հոլովակերտը, ս հոդը) և այլն: 

 Ձևույթի ազատ տարբերակներ. Միմյանց փոխարինող ձևույթներ, 
որոնք ունեն համարժեք քերականական իմաստներ. հմմտ. գիշեր-ի և գի-
շերվա, Մեղրի-ի և Մեղր-ու, մատանի- ով և մատան-ով և այլն:  
 

 Ձուլված ձևույթներ. Համընկնում է արմատահնչյունի ձայնդարձին` 
որպես քերականական իմաստի արտահայտման միջոց: Հմմտ. տուն - տան, 
հայր - հոր, գրբ. սիւն - սեան, քոյր - քեռ - քորք, գիւղ - գեղջ և այլն: 
 

 Զրո ձևույթ. Հնչյունային արտահայտություն չունեցող նշան է, հմմտ. 
տուն, дом, domus բառերի եզակի ուղղական հոլովները: Զրո ձևույթները ար-
ժեքավորվում են հակադրության միջոցով, օրինակ` զրո ձևույթ ունի ուղղա-
կան հոլովի եզակի թիվը` գետ - գետի, գետ - գետեր: Զրո ձևույթի արժեքը 
որոշվում է բառաձևի քերականական իմաստի հակադրումով, օր. ծով - ծովը 
հակադրության մեջ երկրորդ եզրը որոշյալ առում ունի, հետևաբար առաջին 
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եզրի զրո ձևույթն անորոշ առման է, ծով-ծովեր հակադրության մեջ` երկ-
րորդը հոգնակի թվի ձևույթ ունի, ուրեմն առաջինի զրո ձևույթը եզակի թվի 
իմաստ ունի և այլն:   
 

 Ձևույթաբանական վերլուծություն - Բառի ձևակազմական ցուցիչնե-
րի առանձնացումն է ըստ հիմնական և երկրորդական ձևույթների, ինչպես 
նաև այդ ձևույթների իմաստագործառական կարգավիճակի որոշումը, 
նրանց փոխադարձ հարաբերությունների սահմանումը միևնույն բառույթի 
արտահայտության պլանում:  
 Ձևույթաբանական վերլուծությունը տարբերվում է բառակազմական 
վերլուծությունից նրանով, որ առաջինը սահմանափակվում է բառակազ-
մական հիմնական միավորների՝ արմատի, ածանցի և բառակազմական 
հիմքի առանձնացումով (տե՛ս «Բառակազմական վերլուծություն»), իսկ 
ձևույթաբանական վերլուծությունն զբաղվում է բաղադրյալ բառերի և բառա-
ձևերի հնարավոր բոլոր մասնիկների՝ ձևույթների առանձնացմամբ և դրանց 
մեկնաբանմամբ:  
 Բառերի ձևույթային կառուցվածքի վերլուծությունը ենթադրում է 
ձևույթների առանձնացման որոշակի ընթացակարգ, որ կատարվում է աս-
տիճանաբար՝ 

 եզրային մասնիկների առանձնացում, 
 բառակազմական ածանցների առանձնացում, 
 բառակազմական հիմքի առանձնացում, 
 հիմնային ձևույթի առանձնացում, 
 հիմքի մասնիկների առանձնացում, 
 արմատի առանձնացում: 
Լեզվական միավորների առանձնացումից հետո այդ մասնիկները 

մեկնաբանվում են ըստ քերականական նշանակությունների:  
Բառերի ձևույթային վերլուծությունն սկսվում է վերջավորության 

սահմանի որոշումով, որ իրականացվում է տվյալ բառի կառուցվածքում 
առկա մյուս կարգի ձևույթների արժևորման համատեքստում: Ընդհանրա-
պես, պարտադիր չէ, որ յուրաքանչյուր բառի ձևույթային վերլուծության ժա-
մանակ վերոնշյալ ընթացակարգային բոլոր քայլերը կատարվեն. դա պայ-
մանավորված է տվյալ բառի ձևաբանական կառուցվածքով. այսինքն՝ որքան 
և ինչպիսի ձևույթներ է պարունակում տվյալ բառը, այդքան էլ վերլուծական 
քայլեր պետք է կատարել:  
 Ձևույթային վերլուծության ենթարկենք հետևյալ բառաձևերը: 

Փախստականներից բառաձևի վերլուծությունն սկսում ենք եզրային 
մասնիկի առանձնացումից՝ -ից, մնում է փախստականներ հիմքը, որ դարձ-
յալ մասնիկավոր է՝ -ներ, այս բառաձևի կառուցվածքում առկա են նաև բա-
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ռակազմական ձևույթներ, -ական և -(ու)ստ-, վերջին մասնիկից ձախ ընկած 
է բառի հիմնական ձևույթը՝ փախ, որ համընկնում է արմատին: 

Թռչկոտեցի համադրական բայաձևի եզրային ձևույթն է -ի վերջա-
վորությունը, նրանից ձախ ընկած մասը կոչվում է ձևաբանական հիմք, որ 
իր հերթին քառաբաղադրիչ է՝ կազմված թ(ի)ռ արմատից, -չ- բաղադրության 
քերականական (հիմքակազմիչ) ածանցից, -կոտ- բազմապատկական ածան-
ցից և -եց- հիմնային (աորիստի) ածանցից: Ձևույթային տարրալուծման 
դեպքում կունենանք թ(ի)ռ - չ - կոտ - եց - ի բաղադրիչ տարրերը՝ բառակազ-
մական (թ(ի)ռ, կոտ) և քերականական նշանակություններով (-չ-, -եց-, -ի): 
 Պետք է նկատի ունենալ, որ միևնույն բառի թեքական տարբեր 
ձևերում կարող են հանդես գալ տարբեր կարգի և տարբեր քանակի քերա-
կանական մասնիկներ, օրինակ, քույր բառի սեռական հոլովում (քրոջ) առկա 
է մեկ քերականական մասնիկ՝ -ոջ, իսկ բացառական կամ գործիական 
հոլովներում՝ երկու մասնիկ՝ քր-ոջ-ից և քր-ոջ-ով: Կամ՝ խաղալ բայի ներկա 
ժամանակաձևում (խաղում եմ) առկա է քերականական երկու մասնիկ՝ 
խաղ-ում եմ, իսկ անցյալում (անցյալի վաղակատարում. խաղացել եմ) առկա 
է երեք մասնիկ. խաղ-աց-ել եմ: Նմանապես՝ որոշ միավանկ գոյականներ 
հոգնակի թվում -եր մասնիկից բացի ստանում են նաև հավելուրդային 
տարր, ինչպես՝ գառ. գառ -ն -եր, հարս. հարս-ն-եր և այլն: 
 Ձևույթային վերլուծության ժամանակ պետք է քննության առարկա 
դարձնել բառի կամ բառաձևի արտահայտության պլանում եղած հիմնական 
և երկրորդական ձևույթները և մեկնաբանել դրանք ըստ բառաքերակա-
նական նշանակությունների և գործառական արժեքի:  
 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. Աբրահամյան Ս., Ժամանակակից հայերենի քերականություն, Ե. 1975: 
2. Ջահուկյան Գ., Ժամանակակից հայոց լեզվի իմաստաբանություն և բառա-

կազմություն, Ե., 1989։ 
3. Ջահուկյան Գ.Բ., Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները, Ե., 

1974: 
4. Մուրադյան Մ., Բառագիտություն.-«Հայոց լեզվի պատմական քերականու-

թյուն», II, 7-158, Ե., 1975։ 
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4. ԲԱՌԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 Բառակազմություն - Նոր բառեր կազմելու եղանակների և միջոցների 
համակարգ է, որ հենվում է լեզվում գոյություն ունեցող բառակազմական 
կաղապարների վրա: 
 Բառակազմության հիմնական հասկացություններ են` բառակազմա-
կան հիմքը, արմատը, ածանցը և բառակազմական եղանակները. վերջինիս 
մեջ մտնում են ածանցումը, բառաբարդումը, հապավումը, կոնվերսիան և 
այլն: (Արմատի և ածանցի մասին տե՛ս «Ձևույթաբանություն» բաժնում): 
 

 Բառակազմական հիմք - Բառի յուրաքանչյուր իմաստակիր հատ-
վածն է, որ մնում է տվյալ բառակազմական մասնիկը կամ տարրն առանձ-
նացնելուց հետո. հմմտ. քաղաք - ական, տես - ություն, ան - հնազանդ և 
այլն: Բառի իմաստակիր այդ հատվածը կարող է նույնպես բառակազմական 
ձևույթներ (ածանցներ) պարունակել, հմմտ. քաղաքական - ություն, տեսա-
կան - որեն, ան - կորուստ և այլն: Բառակազմական հիմքը կարող է մեկից 
ավելի իմաստակիր միավորներ պարունակել, հմմտ. բարեկամ (բարի+ա+ 
կամ) - ություն, ձեռնարկ (ձեռն+արկ(անել))- ում, ան - բարեհունչ (բարի+ա+ 
հունչ) և այլն:  
 Ըստ այդմ, զանազանում են բառակազմական հիմքերի հետևյալ տե-
սակները՝ 

- Պարզ կամ արմատական հիմքերն ունեն մեկ հիմնական ձևույթ, 
համընկնում են արմատի հետ և բառակազմական տեսակետից անտարրա-
լուծելի են. դրանք ածանց են ստանում կա՛մ սկզբից, կա՛մ վերջից, հմմտ. դժ-
բախտ, արտա-գաղթ, ան-գույն, առ-երես, հակա-թույն և գիտ-ուն, բախտ-
ավոր, փայտ-յա, լի-ություն և այլն: 

-Բաղադրյալ հիմքերը լինում են առնվազն երկձևույթ կազմութ- 
յուններ: Բաղադրյալ հիմք են կազմում այն իմաստակիր բաղադրիչները, 
որոնք առանձին բարդություն են. հմմտ. հեռագրա-սյուն (հիմքն է` հեռագիր, 
որովհետև լեզվում գրասյուն բարդություն չունենք): Ածանցական կազմու-
թյուններում բաղադրյալ հիմք է արմատ + ածանց մասը (ան-բնական):  

Բաղադրյալ հիմքերը լինում են երկու տեսակ`  
- Սերող հիմք - Սա բառի իմաստակիր այն մասն է, որին ավելանում է 

արմատ կամ ածանց. օրինակ` գոյական - ական, մարդաբան - ություն, կամ - 
ընտիր, քարա - շեն և այլն:  

- Բաղադրող հիմք - Բառի այն մասն է, որ ավելանում է սերող հիմ-
քին՝ ավարտելով բառակազմական քայլը. հիմքերի հաջորդականության մեջ 
միշտ վերջին բաղադրիչն է, ինչպես` հաց + թուխ, ջր + կիր, գործ + ընկեր, 
գիշեր-ցերեկ, արագ-արագ, գլուխ - բերել և այլն:  

Բաղադյալ հիմքերն ունեն տարբերակներ: 
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- Տիպաբանական տարբերակներ- կա՛մ գործուն, կա՛մ քարացած 
ձևեր են, հմմտ. հայր-//հոր- (հայր-ապետ, հոր-եղբայր) և ձեռ-//ձեռն-//ձերբ- 
(ձեռ-ագործ, ձեռն-արկ, ձերբ-ակալել): 

- Հնչյունական տարբերակներ - բնութագրվում են հնչյունական փո-
փոխություններով, ինչպես` գետ//գիտ- (լեզվա-գետ, գիտ-աբառ), կին-//կն- 
(կին-արմատ, կն-ատյաց) և այլն: 

 
 Արմատ - Բառի նյութական-քերականական իմաստների կրողն է, 

նրա հիմնական մասը, որ իմաստի տեսակետից անփոփոխ է մնում բառա-
կազմական քայլերի ընթացքում: Նախադասության ոլորտում կարող է համ-
ընկնել բառին, որն այս դեպքում կոչվում է արմատական բառ: 
 Առանց արմատի բառ լինել չի կարող: Արմատն ունի իր հնչյունային 
կաղապարը (հնչյունակազմը): Բաղադրյալ բառի կազմում կարող են լինել 
մեկ և մեկից ավելի արմատներ, միահնչյուն (միահնչույթ) արմատներ թեև 
սակավ, բայց լինում են [է (կա, լինել), լատ. i (re) - գնալ. e(o) գնում եմ]: Հա-
յերենում միաբաղաձայն արմատ չկա, կան արմատահնչյուններ, որոնք եր-
բեմնի արմատի տարբերակներն են` դ - նել, տ - ալ. դրանց իմաստակիր 
տարբերակնեն են` դի - ցուք, տու - ր և այլն): 
 Հիմնականում լինում են ձայնավորների և բաղաձայնների կապակ-
ցություններով ստեղծված արմատներ (աղ, ջուր, հաց, օդ, օձ, օր, երգ և այլն):  
 Ըստ խոսքիմասային արժեքի, զանազանում են` 

-անվանական արմատ, արմատի դերում հանդես են գալիս անուն 
խոսքի մասերը. քաղաք-ային, բան-ավոր, գեղ-անի, քառ-ակի, 

-բայական արմատ- արմատի դերում հանդես են գալիս բայարմատ-
ները.` խոս-(խոսել), փրկ-(փրկել), վազ-(վազել), որոնցով կազմվում են ինչ-
պես բայեր, այնպես էլ բայանուններ` խոսք, վազք, փրկանք: 
 Պատմականորեն կարելի է առանձնացնել՝  

-ստուգաբանական արմատ, որ բացահայտվում է ստուգաբանական 
վերլուծության միջոցով, օրինակ` անալի (< աղ), նշույլ (շող),  

-բնիկ հայերեն արմատներ` հող, ջուր, հաց, տուն, տղա, աղջիկ, 
- փոխառյալ արմատ` նամակ, կոնդակ, եկեղեցի, օգոստոս, մկրատ,  

 ձայնդարձով արմատ- առաջացել է հնդեվրոպական արմատների 
ձայնավորների փոփոխության հետևանքով, ինչպես` մարդ - մեռ - մահ, կեռ 
- կոր, չոր - չիր, հետ(ք) – ոտ(ք) և այլն: 

 Ածանց - Երկրորդական բառակազմական ձևույթ, որն ավելանալով 
հիմնական ձևույթին` կարող է տարբերակել, մասնավորել նրա իմաստը և 
կազմել նոր բառ (հարգ - անք, սխր - անք), կարող են ավելանալ բառին (բա-
ռահիմքին) փոխել նրա նշանակությունը և կազմել նոր բառ (ծով - ային, 
դարբն-ոց, դպրոց - ական) և այլն: 

(Տե՛ս Ածանց): 
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 Բառակազմական փունջ - Նույն արմատից կամ բառից սերում են 

բառակազմական շարքեր, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի ընդհանուր հիմնա-
կան ձևույթ (ուղիղ կամ հնչյունափոխված տարբերակով): Այլ կերպ ասած՝ 
բառակազմական փնջի տակ տրվում են բոլոր այն բառերը, որոնց կազմում 
կա տվյալ հիմնական ձևույթը: Օրինակ՝ տուն հիմնական ձևույթի բառակազ-
մական փունջն է՝ տնակ, տնատեր, տնամերձ, տնօրհնեք, տնտես, տնտե-
սություն, տնտեսվար, տնտեսական, տնային, տնական, տնայնագործ, տնայ-
նագործական, տնայնագործություն, տնօրեն, տնօրինություն, տնօրենու-
թյուն, տնօրինել, հացատուն, դեղատուն, փոստատուն, դարմանատուն, թոն-
րատուն, դեսպանատուն, գրատուն, գինետուն, մանկատուն և այլն: 
 Բառակազմական փնջի սկզբունքով են կազմված Վլ.Դալի հանրա- 
հայտ քառահատոր բացատրական բառարանը ”Толковый словарь живого 
великорусского языка” և Ս.Ա.Գալստյանի «Դպրոցական բառակազմական 
բառարանը»:  

 Բառակազմական բուն - բառակազմության ժամանակ կարելի է ստա-
նալ սերման հարաբերությամբ կազմված բառախմբեր, որոնց ելակետային 
միավորը հիմնական ձևույթն է կամ արմատը: Արմատական բառերը հա-
ճախ բառակազմությանը մասնակցում են հնչյունափոխված տարբերակով. 
արմատի հնչյունափոխված տարբերակը կոչվում է բառակազմական բուն: 
Օրինակ՝ գիծ - գծ. գծանկար, գծագիր, գծել- գծանիշ, գծային, ջուր – ջր. ջրել, 
ջրկիր, ջրային, ջրաներկ, ջրանկար, ջրասույզ, ջրահեղձ, բազում - բազմ. 
բազմակի, բազմաթիվ, բազմություն, բազմանդամ, բազմազան, սեր - սիր. 
սիրել, սիրատարփ, սիրահար, սիրատենչ, սիրառատ, սիրազեղ, սիրերգակ, 
սիրատոչոր, սիրակարոտ, սիրասուն և այլն: 
 

 Բառակազմական քայլ - Նոր բառ կազմելու գործընթացում նոր բա-
ղադրիչի հավելումն է ելակետային բաղադրիչի՝ սերող հիմքի վրա: Բառի 
կառուցվածքային պլանում վերջին բաղադրիչի ավելացումը համարվում է 
բառակազմական վերջին քայլը: Այսպես, բուն սերող հիմքից և -ական երկ-
րորդական ձևույթից ածանցման կաղապարով կազմվել է բնական ածան-
ցավոր բառը։ Ստացված բառը կարող է դառնալ սերող հիմք բառակազմա-
կան այլ քայլի համար. հմմտ.ան-բնական.. տվյալ դեպքում առկա է սերող 
հիմք՝ բնական, և բաղադրող մաս՝ -ան: Այս բառն առաջացել է բառակազ-
մական մեկ քայլի հետևանքով՝ ան+բնական։ Փորձենք անբնական բառից 
բառակազմական քայլով ստանալ այլ բառ, այսպես՝ անբնական+ություն, 
որտեղ առկա է անբնական սերող հիմքը և -ություն բաղադրող մասը: 
Անբնականություն բառի ստացման բառակազմական վերջին քայլը –ություն 
ածանցի ավելացումն է: Բոլոր դեպքերում ցանկացած բաղադրություն (բարդ 
կամ ածանցավոր բառ) կազմվում է բառակազմական մեկ քայի միջոցով. այլ 
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հարց է, որ նրա հիմքը (եթե բաղադրյալ է) կազմվել է բառակազմական այլ 
քայլով: Սա էլ իր հերթին նշանակում է, որ ցանկացած բաղադրություն 
անդամատվում է երկու անմիջական կազմիչների, որոնց միացումը (կցումը) 
կատարվում է բառակազմական մեկ քայլի միջոցով: 
 

 Բառակազմության պատմական հայեցակետ - Սա վերաբերում է 
միատեսակ բառերի վերլուծության տարժամանակյա կտրվածքներին: Կան 
ընդհանուր երկրորդական ձևույթներով կազմված բառեր, որոնք լեզվի տար-
բեր գոյավիճակներում տարբեր մեկնաբանություն են ստանում, որ պայմա-
նավորված է լեզվական միավորների վերաիմաստավորման հանգամանքով: 
Լեզվի տարժամանակյա կտրվածքում մի շարք հոլովամասնիկներ և դերբա-
յական վերջավորություններ այլևս չեն գիտակցվում իրենց քերականական 
նախկին արժեքով և հանդես են գալիս ածանցական դերով: Այսպես, հայոց, 
պարսից, վրաց, կամաց, ձեռաց և այլ բառերի -ոց, -աց մասնիկներն արդեն 
ածանցներ են, մինչդեռ գրաբարում դրանք հոլովամասնիկներ են (հոգնակի 
սեռականում), նմանապես՝ խելոք, իրոք, կամոք բառերում -ոք հնչյունա-
խումբը հոլովամասնիկ է գրաբարում (հոգնակի գործիական՝ աւք-օք-ոք), 
դարձյալ, հանգուցյալ, անցյալ, մեռյալ, սառուցյալ, անկյալ բառերի -յալ մաս-
նիկն արդեն ածանց է (գրաբարում անցյալ դերբայի վերջավորություն է՝ -
եալ) և այլն: Այլ կերպ ասած՝ վերոբերյալ լեզվական միավորները գրաբա-
րում բառաձևեր են (մասնիկների արտահայտած քերականական համա-
պատասխան իմաստներով), իսկ ժամանակակից հայերենում՝ բառեր՝ բա-
ռակազմական համապատասխան ձևույթներով և նրանց բնորոշ բառակազ-
մական նշանակություններով:  

 Բառակազմության ստուգաբանական հայեցակետ - Սա վերաբերում է 
այն բառերին, որոնք ժամանակակից հայերենում չեն տարրալուծվում, թեև 
կառուցվածքային առումով կազմված են մեկից ավելի ձևույթներից: Այդ 
կարգի բառերն ապրել են հիմնական ձևույթների իմաստների մթագնման և 
արմատների քարացման գործընթաց և այժմ հանդես են գալիս բառական 
մեկ միավորի արժեքով, ինչպես՝ կարկառել, կաղկանձել, գրգիռ, մրմուռ, 
սարսափ, առասպել, նշույլ և այլն: Այս կարգի բառերի ձևակազմական տար- 
րերի առանձնացումը հնարավոր է միայն ստուգաբանական վերլուծու-
թյամբ: Այդ կարգի վերլուծության անփոխարինելի բանալի է Հր. Աճառյանի 
քառահատոր «Հայերեն արմատական բառարանը»: 
 

 Բառակազմական նշանակություն - Ածանցավոր բառի ընդհանուր 
կարգային նշանակություն, որ պայմանավորված է բառակազմական երկ-
րորդական ձևույթի (նախածանցի կամ վերջածանցի) ածանցական նշանա-
կությամբ: Այսպես, -ավոր ածանցը գոյականական նախատիպերից կազ- 
մում է ածականներ՝ «մի բան ունեցող» հատկանշային իմաստով. հմմտ. 
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աղեղնավոր, զրահավոր, սուսերավոր, նիզակավոր և այլն: Կամ՝ արտագնա, 
արտասահման, արտաբերել, արտաշնչել, արտահանել, արտահայտել և այլ 
բառերի իմաստային կառուցվածքում «դուրս, դեպի դուրս, մի բանից դուրս» 
իմաստները պայմանավորված են արտա- ածանցի բառակազմական նշա-
նակությամբ:  
 

 Բառակազմական կաղապարներ – Բառերի բառակազմական կա-
ղապարները որոշել նշանակում է քննել բարդության կամ ածանցման բա-
ռակազմական եղանակը, այսինքն՝ բացահայտել բառակազմական վերջին 
քայլը, որով ձևավորվում է բարդ կամ ածանցավոր բառ։ Ըստ այդմ, բառա-
կազմության ոլորտում տարբերակում են կաղապարների երկու տեսակ՝ բա-
ռաբարդման և ածանցման։ 

 Բառաբարդման կաղապարներ - Բարդ բառերի ձևայնացված նկա- 
րագրությունը հանգում է սերող և բաղադրող (արմատական) հիմքերի կա- 
ղապարներ կազմելուն, իսկ բաղադրությունների դեպքում քննարկվում են 
այն կազմությունները, որոնց մի բաղադրիչը (հիմքը) ածանցավոր կազ-
մություն է, այսինքն՝ բաղադրության բաղադրիչներից մեկը կազմված է լի-
իմաստ խոսքի մասից և որևէ ածանցից։ Նման բաղադրությունների կազմու-
թյան եղանակը բառաբարդումն է։ Այդ բարդությունները, անկախ բա-
ղադրիչների քանակից, բաժանվում են երկու հատվածական մասի՝ սերող և 
բաղադրող հիմքերի։  

Ընդ որում, մեզ հետաքրքրող բարդությունների երկրորդ հիմքը 
ածանցավոր կազմություն է. հետևաբար նրանց առաջին հիմքը նշանակենք 
S, ածանցավոր հիմքը՝ Ss տառանշաններով։  
 Անհոդակապ բարդ բառերն ունեն SS կառուցվածքային բանաձևը, հո-
դակապով կազմությունները՝ SjS։ Դրանց մասնակաղապարները բնութա-
գրվում են առաջնային հիմքի կամ ածանցի հնչյունափոխության հանգա-
մանքով։  
 -Հոդակապով բարդություններ - Հոդակապով բարդությունների 
առաջին՝ հիմնային բաղադրիչը բարդություն է կազմում երկու եղանակով՝ 
ուղիղ և թեք (հնչյունափոխված) ձևով. ըստ այդմ էլ կարելի է տարբերակել 
մասնակաղապարները՝ S և S հիմքերի տիպերով։ Դիտարկենք ուղիղ (ոչ 
ձևավոր) հիմքով հանդես եկող բարդության կաղապարները։  
 SjS հոդակապով երկհիմք բարդությունների կաղապարներ. ձեռնա-
փայտ, դասամատյան, ալիքաձև, քարակույտ, արևածաղիկ, հողաշատ, մար-
դավայել, ծիծաղախիտ, մարդասպան, հողմածեծ, ականանետ, ինքնասույզ, 
եռածալ և այլն։ 
 Մասնակաղապարներն են՝ SjS - լուսապայծառ, սրտաբաց, դեղնա-
կարմիր, մաքրասեր, նրբանկատ, քչախոս, հազվագյուտ, Sj(Ss) տառաձուլա-
րան, մետաղաձուլարան, այսօրինակ, մարդահասակ, մեծահասակ, Sj(Ss) - 
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հյուրամեծար, ավազակաբարո, գաղտնաբարո, ակնահաճո, դաժանաբարո, 
Sj(S2s). ինքնաքննադատություն, բառակապակցություն, տառակապակցու-
թյուն, գյուղատնտեսություն, Sj(S2s) – լուսաքողարկում, Sj(Sss) – ազգաբնակ-
չություն և այլն։ 

Որոշ բաղադրությունների սերող կամ բաղադրող հիմքերը հանդես 
են գալիս հնչյունափոխված ձևով. Sj(Ss) – կիսահեղուկ, մարմնակազմություն, 
Sj(Ss) – նավաշինություն, աստղանշան, Sj(Ss) - գրաքննություն, Sj(SSs) –կիսա-
ախտորոշում, Sj(Ss) - կիսաբամբակյա, գիտատեխնիկական, վիճահարույց, 
խնդրահարույց, Sj(SjSs) –կիսաեզրափակիչ և այլն։ 
 Բաղադրության երկրորդ հիմքը հանդիպում է կրկնակի ածանցով՝ 
Sj(Sss) – կիսավայրենություն, կիսաքաղաքացիական, (S2j)Ss – տնտեսագիտա-
կան, հրթիռաշինական, Sj(Sj Ss) – ինքնակենսագրական, Sj(S2ss) – լեզվամտա-
ծողություն և այլն։ 

-Անհոդակապ բարդություններ - Անհոդակապ բարդությունները երկ-
հիմք կամ եռաբաղադրիչ կազմություններ են, որոնց բաղադրիչները միա-
նում են առանց հոդակապի՝ արմատների կամ հիմքերի պարզ համադրու-
թյամբ, ինչպես՝ SS - լեռնանուն, ազգանուն, տեղանուն, վարդերես, բայի-
մաստ, SS - ջրանուն, ջրկիր, դրկից, ծաղկաման և այլն։  

Եռարմատ բարդությունների կաղապարներ. S(SS) - երկբարբառ, (SS)S 
– թեպետև, որպեսզի և այլն։ 
 Անհոդակապ բաղադրությունների կառուցվածքային առանձնահատ-
կությունն այն է, որ նրանց երկրորդ բաղադրիչը (հիմքը) հանդես է գալիս 
մեկ կամ մեկից ավելի իմաստակիր բաղադրիչներով և որևէ ածանցով։ Մաս-
նակաղապարները պայմանավորված են ածանցների ձևաբանական տիպե-
րով և հիմնային բաղադրիչների հնչյունափոխության գործոնով։ 
 1. S(Ss)- գերլարում, նավամբարձիչ, 

2. S(Ss) - առավել տարածված են ածականական բաղադրիչ ունեցող 
երկրորդ հիմքով կազմությունները, հմմտ. մինչդպրոցական, մերձվոլգյան, 
անդրկուլիսյան, մերձտափաստանային, մերձբևեռային, S(Ss) - միջպատե-
րազմական, միջազգային, միջանկյալ, միջցամաքային, S(Ss) – մերձերկրային, 
գերբնական, 

3. S(Sss) - միջմասնիկավոր, միջկառավարական, S(Sss) - գերմարդ-
կային, հետխորհրդային, S(Sss) - միջազգայնական, S(Sss) – միջշրջանային, 
S(SjSs) – մինչհեղափոխական և այլն։ 
 

 Ածանցման կաղապարներ - Կաղապարների այս տիպը բնութա-
գրվում է նախածանցման և վերջածանցման ենթատեսակներով։  

- Նախածանցման կաղապարներ - Նախածանցավոր դիտվում են այն 
բառերը, որոնց կառուցվածքում առաջին բաղադրիչը ածանց է, սակայն նա-
խածանցում ասելով հասկանում ենք բառակազմության այն տեսակը, երբ 
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նոր բառ է կազմվում նախածանցման միջոցով։ Նվազագույն կաղապարն է 
ածանցի և արմատի (բառակազմական հիմքի) պարզ զուգորդումը, ինչպես՝ 
մականուն, անտուն` sS։  
 Հնարավոր են հետևյալ դեպքերը. 
 ա) ածանցը կարող է զուգորդվել վերջածանցավոր հիմքի՝ մակերևույթ 
s(Ss), 
 բ) ածանցը կարող է հոդակապով զուգորդվել ածանցավոր հիմքի՝ 
համալսարան sj(Ss), 
 գ) ածանցը կարող է զուգորդվել նախածանցավոր հիմքի՝ անպա-
րագիծ s(sjS), 
 դ) ածանցը կարող է զուգորդվել բաղադրյալ (բարդածանցավոր) հիմ-
քի՝ համաստորադասություն sj(sjSs) և այլն։ 
 Ըստ այս սկզբունքի՝ կարելի է քննել ածանցների բառակազմական 
հիմնակաղապարները. դրանց մասնակաղապարները պայմանավորված են 
իմաստակիր բաղադրիչների հիմքի տեսակով (մաքուր, հնչյունափոխված, 
ձևավոր), հոդակապի առկայությամբ և այլն։ 

-Վերջածանցման կաղապարներ - Ածանցման կաղապարներում 
զգալի կշիռ ունեն վերջածանցման կաղապարները, որ պայմանավորված է 
վերջածանցների զգալի քանակով. հայոց լեզվում վերջածանցները հասնում 
են շուրջ 200-ի։ Կառուցվածքային առումով վերջածանցման կաղապարները 
պետք է դիտարկել սերող հիմքերի կառուցվածքային տեսակով և վերջա-
ծանցների կցման եղանակով։ 

Հիմնակաղապարն է Ss. քաղաքական, լեռնային, սարեցի և այլն։ 
Առանձնացվում են հետևյալ մասնակաղապարները՝ Ss - տնական, Ss –հո-
գևոր, Sfs - առնական, իմացություն և այլն։ 
 Կան բաղադրություններ, որոնք ունեն երկու, երեք կամ չորս վերջ-
ածանցներ։ Նման բաղադրություններում բացի վերջին ածանցից մյուսները 
մտնում են սերող հիմքի մեջ. (Ss)s ածականական, (Sss)s լուսավորականու-
թյուն, (Ssss)s պահպանողականություն և այլն։  
 Անհոդակապ հիմքերով բաղադրությունները ներկայացնում են (SS)s 
կաղապարը, հոդակապով հիմքերով բաղադրությունները՝ (SjS)s։ Ներկայաց- 
նենք այս հիմնակաղապարներն ըստ իրենց հիմքի կառուցվածքային գոր-
ծոնների։  

Այսպես՝ 1. (SS)s - այլազգի, (SS)s - սիրերգակ, (SfS)s - դյուցազնաբար, 
(SSf)s - ծովելուզակ, 2. (SjS)s - այլախոհություն, (SjS)s - երկասիրություն, (SjS)s 
- գրագրություն, (SjSf)s - ծովագնացություն և այլն։  
 Կան բաղադրություններ, որոնց սերող երկհիմք կազմություններն 
ունեն ինչպես վերջածանց՝ նկարագրականություն [(SjS)s]s, այնպես էլ նախ-
ածանց՝ անշնորհակալություն [(s SjSf)]s և այլն։ 
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 Ձևաբանական կաղապարներ – Կաղապարների այս տիպը ներա-
ռում է թեքվող խոսքի մասերի հարացույցների կաղապարման (մոդելավոր-
ման) գործընթացը, մասնավորապես գոյականի (ոչ ստորոգումային) և բայի 
(ստորոգումային) հարացույցների ձևայնացած նկարագրությունը։  
 Գոյականի հոլովական հարացույցը, ըստ թվի քերականական կարգի 
արտահայտության, տարբերակվում է երկձևույթ և եռաձևույթ կառուցվածք-
ների (արտաքին թեքման դեպքում)։ Այդ հարացույցը եզակի թվում ունի երկ-
ձևույթ կառուցվածքի կաղապար, հոգնակիում՝ եռաձևույթ։ 
 Կաղապարի բաղադրիչները կարելի է արտահայտել տառանշաննե-
րով. ձևաբանական պարզ հիմք - S, հոլովական վերջավորություն - b, հոգ-
նակիակերտ մասնիկ - a, դիմաթվային մասնիկ -c, բայական ածանց -d, նա-
խամասնիկ – e։  
 Այսպես, սեղանից գոյականական բառաձևի համար կարելի է առա-
ջարկել S(+b) կառուցվածքային բանաձևը, սեղաններից բառաձևի համար՝ 
S(+a)+(b)։  
 Բայական խաղամ և գրեմ բառաձևերի համար առանձնացվում է [S+c] 
կաղապարը, իսկ փախչեմ, ընկնեմ հարացուցային ձևերի համար՝ S+d+c 
կառուցվածքային բանաձևը, կփախչեմ, չընկնեմ բայական բառաձևերի հա-
մար՝ (e +)S+d +c կառուցվածքային բանաձևը։ 
 Անշուշտ, բառաձևերի կառուցվածքային մոդելները պայմանավոր-
ված են լինում տվյալ միավորի կազմիչ տարրերի քանակով, որտեղ յուրա-
քանչյուր բաղադրիչ ունի որոշակի իմաստ՝ բառական կամ քերականական, 
սովորաբար բազմաբաղադրիչ կաղապարներում ավելի շատ են քերականա-
կան իմաստ արտահայտող մասնիկները։ 
 Հայերենում, մասնավորապես գոյականի հոլովման համակարգում, 
քերականական տվյալ կարգին պատկանող իմաստները կարող են արտա-
հայտվել ոչ թե մասնիկներով (մասնիկավորմամբ), այլ հերթագայությամբ 
(ներքին թեքմամբ)։ Այդ դեպքում ներքին թեքման միջոցները (հերթագայու-
թյունը կամ ձայնդարձը) հավասարեցվում են մասնիկներին և բերվում մաս-
նիկների ձևով։ 
 Այսպես, սեղան բառի հարացուցային սեղանից բառաձևը, ինչպես 
նշեցինք, ունի [S(+b)] կաղապարային բանաձևը. այդ բանաձևը կիրառելի է 
նաև տուն բառի հարացուցային տան ձևի համար, որի կառուցվածքում 
առկա է ու>ա ձայնդարձը, որ կարելի է արտահայտել հ նշույթով. հետևաբար 
նրա կաղապարը կլինի [S(+h)] բանաձևը։ Թեև բառաձևի ձևութային վերլու-
ծության ժամանակ թեքականության ձևույթը դիտվում է ձուլված ձևույթ, որ 
փոխարինում է արմատի ձայնավորին, այնուամենայնիվ բառաձևի կաղա-
պարավորման ընթացքում պետք է նշույթավորել քերականական իմաստի 
կրող մասնիկը։  
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 Եթե շարունակենք կաղապարավորել տան հիմքով կազմվող հոլովա-
կան հարացույցի մյուս ձևերը, ապա ստեղծվող մասնիկները (ըստ հոլովա-
կան իմաստների) կեզրափակեն կաղապարը (եզակի թվի դեպքում կունե-
նանք կաղապարը եզրափակող մեկ մասնիկ)։ 
 Այսպես, տանից, տանով հարացուցային ձևերի համար կստանանք 
[S(+h+(b))] կառուցվածքային բանաձևը։  
 Բայի վերլուծական ձևերն ունեն առնվազն եռանդամ կաղապարային 
բաղադրիչներ. բայահիմք - S, դերբայական մասնիկ -c1, դիմաթվային մաս-
նիկ (օժանդակ բայ) – C։  
 Ներկա ժամանակում խաղում եմ, երգում եմ բայաձևերը կունենան 
հետևյալ կաղապարը՝ [S(+ c1)]+C, որ նշանակում է. 
 1. կաղապարը եռանդամ է, բաղկացած է S բայական իմաստակիր 
ձևույթից, c1 կարգի (դերբայական) և C կարգի (դիմաթվային) մասնիկներից։ 
 2. S բայարմատը նախորդում է c1 (դերբայական) մասնիկին, որին 
հաջորդում է C (դիմաթվային) մասնիկը՝ եզրափակելով կաղապարը, 
 3. եռաբաղադրիչ կաղապարը վերլուծական կազմություն ունի, որ 
անդամատվում է երկու անմիջական կազմիչների՝ S+c1 (բացարձակ հիմք + 
անկատար դերբայի մասնիկ = դերբայ) և C դիմաթվային ցուցիչ (որ համ-
ընկնում է օժանդակ բայի խոնարհված ձևին)։ 
 

 Բառակազմական պատճառաբանվածություն - Ստացված բառի հիմ-
նավորվածությունն է այլ բառի կամ բառերի միջոցով: Ածանցավոր բառերը 
կարող են պատճառաբանվել ավելի պարզ՝ միարմատ բառերի միջոցով: Այս-
պես, անհուսորեն բառը կարող է պատճառաբանվել անհույս բառի միջոցով, 
վերջինս էլ իր հերթին՝ հուսալ բայի: Բարդ բառերը կարող են պատճառա-
բանվել բառակապակցությունների միջոցով, ինչպես՝ քաղցրահունչ բառը 
մեկնաբանվում է քաղցր հնչում ունեցող բառակապակցության միջոցով, 
ձնծաղիկ բարդությունը՝ ձյան տակից աճած ծաղիկ կապակցության միջոցով 
և այլն: 

Ածանցված (կամ ստացած) բառը և ելակետային միավորը համապա-
տասխանաբար կազմում են բառակազմական զույգ՝ պատճառաբանված 
բառ և պատճառաբանող միավոր:  

  
 Բառակազմական զույգ - Միևնույն արմատով կազմված ցանկացած 

երկու բառ, որոնք կապված են սերման հարաբերությամբ, ինչպես՝ գրել-մա-
կագրել, ճերմակ-ճերմակություն, քաղաք-քաղաքային, տարբեր-անտարբեր, 
բազում-բազմակի և այլն: Համարմատ այն բառերը, որոնցից մեկն անմի-
ջականորեն մյուսից չի ծագել, բառակազմական զույգ չեն համարվում, հմմտ. 
վայել և անվայելուչ, բառակազմական զույգ են համարվում՝ վայել - անվայել 
և վայելուչ-անվայելուչ: 
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 Բառակազմական եղանակներ - Բառակազմությունը լեզվում ունի 

համաժամանակյա ու տարժամանակյա դրսևորումներ:  
 Համաժամանակյա բառակազմությունը հատուկ է լեզվի որոշակի գո-

յավիճակի: Այն ունի իր դրսևորումները. 
 ա) ածանցում (նախածանցում, վերջածանցում), երբ բառակազմական 
հիմքերին ավելացնում են ածանցներ և կազմում նոր բառեր, 
 բ) բառաբարդում, երբ առնվազն երկու լիիմաստ միավորների հարա- 
դրությամբ, կրկնությամբ կամ համակցումով ստեղծվում են նոր բառեր, 
 գ) հապավում, երբ բառերի սկզբնատառերի (սկզբնահնչյունների), 
սկզբնամասերի և այլ տարրերի համակցումով բաղադրյալ անուններից 
կազմվում են ուրույն բարդություններ: 

 Ածանցում – Սա, հիմնական ձևույթին բառակազմական երկրորդա-
կան ձևույթներ ավելացնելով, նոր բառեր կազմելու եղանակն է: Ածան-
ցական մասնիկները բառերին ավելանում են երկու ձևով՝ բառասկզբում կամ 
բառա- վերջում: Ըստ այդմ ածանցումը տարբերակվում է ըստ ածանցների 
գրաված դիրքի՝ նախածանցում և վերջածանցում: 

 Նախածանցում - Նոր բառերի կազմավորումն է՝ հիմքի սկզբից բա-
ռակազմական ածանցներ ավելացնելու միջոցով: Նախածանցները, նոր բա-
ռեր կազմելով, կարող են սերող հիմքի խոսքիմասային նշանակությունն 
ինչպես թողնել նույնը, այնպես էլ փոխել: 

 Նախածանցները չեն փոխում նախատիպի խոսքիմասային նշանա-
կությունը. 

հակ(ա)- նախածանցը գոյական նախատիպերից կազմում է գոյա-
կաններ.  

թույն - հակաթույն, դեղ - հակադեղ, պատկեր - հակապատկեր, բևեռ 
– հակաբևեռ …, 

ընդ- նախածանցն ածականական նախատիպերից կազմում է ածա-
կաններ. արձակ - ընդարձակ, խառն - ընդխառն, ունայն - ընդունայն, հա-
նուր - ընդհանուր …, 

վեր(ա)- նախածանցը բայական նախատիպերից կազմում է բայեր. 
դիտել -վերադիտել, գրել - վերագրել, հսկել - վերահսկել, քննել - վերաքննել, 
կառուցել - վերակառուցել, ընթերցել - վերընթերցել, ապրել - վերապրել և 
այլն: 
 2. Նախածանցները փոխում են նախատիպի խոսքիմասային պատ- 
կանելությունը.  
 -ան. նախածանցը գոյականական նախատիպերից կազմում է ածա-
կաններ. մարմին - անմարմին, պատասխան - անապատասխան, սեր – ան-
սեր, հույս - անհույս, նպատակ - աննպատակ, վախճան - անվախճան և 
այլն, 
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 -համ(ա). նախածանցը գոյականական նախատիպերից կազմում է 
ածականներ. սեռ - համասեռ, անուն - համանուն, ձև - համաձև, տոհմ – հա- 
մատոհմ, երանգ - համերանգ, երգ - համերգ և այլն: 
 Նախածանցները կարող են բառակազմությանը մասնակցել նախա-
ծանցավոր հիմքերի հետ. բառակազմական վերջին քայլում միմյանց են 
հանդիպում երկու նախածանցներ, հմմտ. ան-+ենթ(ա). անենթակա, գեր-
+ընդ. գերընդարձակ, ընդ-+առ. ընդառաջ, զ-+արտ. զարտուղի, ան-+հակ(ա). 
անհակադարձ, ան-+համ(ա). Անհամաչափ, ան-+նախ(ա). աննախադեպ, 
ան-+վեր(ա). անվերադարձ և այլն: 
 Նախածանցները կարող են նոր բառեր կազմել վերջածանցավոր հիմ-
քերի հետ, հմմտ. ան-… -ուստ. անկորուստ, ան-…-ական. անօգնական, ան-
…-ույթ. անշահույթ, անդր-…-ային. անդրլեռնային, ընդ-…-ակ. ընդունակ, 
մակ-…-ույթ. մակերևույթ, ներ-…-ություն. ներդաշնություն, ներ-…-ային. 
ներքաղաքային, համ-…-ային. համազգային, ան-…-ոց. անծածկոց, նախ(ա)-
… -ական. նախատոնական և այլն: 
 Նախածանցները կարող են բառակազմությանը մասնակցել այնպիսի 
սերող հիմքերի հետ, որոնք երկածանցավոր կամ եռածանցավոր կազմու-
թյուններ են (ունեն երկու կամ երեք վերջածանց), հմմտ. ան-…-ան+ավոր. 
ան-արժանավոր, ան-…- ավ+ունք. ան-իրավունք, ան-…-ավ+ ացի+որեն. ան-
իրավացիորեն, ան-…-ունք+ային+ություն. ան-սկզբունքայնություն և այլն: 
 

 Վերջածանցում - Նոր բառերի կազմավորումն է հիմքի վերջից բա-
ռակազմական ածանցներ ավելացնելու միջոցով: Ընդ որում՝ վերջածանցնե-
րը, նոր բառեր կազմելով, կարող են սերող հիմքի խոսքիմասային նշանա-
կությունը թողնել նույնը կամ էլ փոխել: 

 Վերջածանցները չեն փոխում նախատիպի խոսքիմասային նշանա-
կությունը. 

-ակ, -անոց վերջածանցները գոյականական նախատիպերից կազ- 
մում են գոյականներ. գետ - գետակ, ծով - ծովակ, լիճ - լճակ, գունդ - գնդակ, 
նավ – նավակ…, ամառ - ամառանոց, հյուր – հյուրանոց, գազան – գազա- 
նանոց, բրուտ - բրուտանոց, ցախ – ցախանոց, բանջար – բանջարանոց…, 

- ավուն, -իկ վերջածանցները ածականական նախատիպերից կազ-
մում են ածականներ. կանաչ - կանաչավուն, սպիտակ – սպիտակավուն, 
երկար - երկարավուն, քաղցր - քաղցրավուն, քաղցր – քաղցրիկ, սիրուն – 
սիրունիկ, փոքր - փոքրիկ, մանր - մանրիկ, բարձր - բարձրիկ և այլն: 
 2.Վերջածանցները փոխում են նախատիպի խոսքիմասային պատ-
կանելությունը. 
 -ություն վերջածանցը ածականական նախատիպերից կազմում է 
գոյականներ. քաղցր – քաղցրություն, բարի - բարություն, լավ – լավություն, 
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չար – չարություն, վատ – վատություն, երկար - երկարություն, կարճ – կար-
ճություն, գեղեցիկ - գեղեցկություն…,  
  -որեն, պես- վերջածանցները ածականական նախատիպերից կազ-
մում են մակբայներ. մեղմ – մեղմորեն, լայն – լայնորեն, շռայլ – շռայլորեն, 
զգույշ – զգուշորեն, սառն – սառնորեն, մտերիմ - մտերմորեն, դառն – դառ-
նորեն…, լի – լիապես, մեծ – մեծապես, պարզ - պարզապես…, 
 -վածք ածանցը բայարմատներից կամ բայահիմքերից կազմում է գո-
յականներ, հմմտ. այրվածք, գործվածք, բանվածք, դրոշմվածք, կազմվածք, 
ծալվածք, իջվածք, ձուլվածք, սանրվածք, հյուսվածք, խառնվածք, մանվածք և 
այլն: 
 Վերջածանցման պարզ կաղապարն է արմատ (հիմք) + ածանց կա-
ռուցվածքը:  
 

 Համածանցում - Բառակազմության տեսակներից է, որի դեպքում 
միևնույն սերող հիմքին միաժամանակ ավելանում են նախածանցներ և վեր-
ջածանցներ. առանց բառակազմական ձևույթներից մեկի, մյուսը չի կարող 
բառակազմական քայլ կատարել (նոր բառ կազմել): Այսպես, վեր- և յա- 
ածանցները գետին բառին ավելանում են միաժամանակ՝ կազմելով վեր-
գետնյա ածանցավոր բառը. նրանցից որևէ մեկը չի կարող գետին հիմքի հետ 
նոր բառ կազմել, հայերենում չկան ո՛չ վերգետին և ո՛չ էլ գետնյա կառուց-
վածքներ:  
 Այս կարգի բառերի մեջ դժվար է ցույց տալ սերող և բաղադրող հիմ-
քեր: Բառակազմորեն վերլուծելիս կարող ենք ասել, որ այդ բառերի սերող 
հիմքերը իմաստակիր ձևույթներն են, իսկ բաղադրող հիմքերը, յուրաքան-
չյուր բառի դեպքում, երկուսն են՝ նախածանցը և վերջածանցը, որոնք բա-
ռերին բաղադրվել են միաժամանակյա կցումով:  

Նման բառերը դիտվում են համածանցավոր. դրանք հայերենում չափա-
զանց սակավ են. դրանց թվին են պատկանում ընդ-ծով-յա («սուզանավ»), 
ստոր-ջր-յա, ստոր-գետն-յա, ստոր-երկր-յա, վեր-երկր-յա բառերը: 
 

 Բառաբարդում - Մեկից ավելի իմաստակիր ձևույթների (հիմքերի 
կամ արմատների) միացումն է, որի հետևանքով կազմվում են բառական նոր 
միավորներ՝ բարդ բառեր: Ընդ որում, հիմնական ձևույթների միացումը կա-
տարվում է երկու ճանապարհով՝ համադրական և վերլուծական:  

Համադրական եղանակի դեպքում հիմնական ձևույթները միանում 
են միմյանց. արտահայտվում են բաղադրիչների կից գրությամբ: (Տե՛ս Հա- 
մադրական բարդություն):  

Բաղադրվող հիմնական ձևույթներն ամենից հաճախ արտահայտ-
վում են.  

 գոյական խոսքի մասով. ձեռնափայտ, դասամատյան, վարդագույն,  
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 գոյականով և բայահիմքով. հողմածեծ, ականանետ, նավթավառ,  
 ածականով և գոյականով. հաստաբազուկ, ճերմակահեր, լիաձայն,  
 ածական խոսքի մասով. խառնաշփոթ, հեզաճկուն, քաջածանոթ,  
 ածականով և բայահիմքով. լավատես, քաղցրախոս, նրբանկատ,  
 թվականով և գոյականով. տասնապետ, միլիոնատեր, քառաձայն,  
 դերանունով և գոյականով. եսակենտրոն, նույնակերպ,  
 դերանունով և ածականով. ինքնագոհ, ինքնավստահ, 
 բայարմատներով. խռովասեր, խռովատենչ, անցուդարձ, ելումուտ,  
 բայահիմքով և գոյականով. լսափող, ճեմասրահ, ելագիծ,  
 դերբայով և գոյականով. խոսելաոճ, խոսելաձև, վառելափայտ,  
 մակբայով և գոյականով. արագագործ, վաղաժամ, հարաժամ,  
 մակբայով և բայահիմքով. արագաշարժ, հարատև, վաղահաս,  
 մակբայով և ածականով. մշտադալար, մշտապայծառ և այլն:  
Բառակազմությանը մասնակցել են երկու հիմնական ձևույթներ: Բա-

ռաբարդման ժամանակ միմյանց կարող են միանալ երեք հիմնական ձևույթ-
ներ. անկախ ձևույթների քանակից՝ նման բարդությունները բաժանվում են 
երկու հատվածի՝ սերող և բաղադրող հիմքերի. բառակազմական քայլերն 
ընթանում են 1+2 կամ 2+1 ընթացակարգով: 
 Առաջին (1+2) ընթացակարգով են կազմվել հետևյալ կարգի բարդու- 
թյունները. բազմա-միլիոնատեր, ջրա-ժամացույց, զորա-հրամանատար, 
գրա-քննադատ, երկ-բարբառ, եռա-բարբառ, տան-տիկին:  
 Երկրորդ ընթացակարգով (2+1). ցեղասպանա-ծին, ծխախոտա-տերև, 
բարեկամա-սեր, որպես-զի, թեպետ-և, գրադարանա-գետ, գրադարանա-
վար, հեռագրա-սյուն, զուգահեռա-գիծ և այլն: 
 Որոշ բարդություններ կարող են երկակի մեկնաբանություն ստանալ, 
հմմտ. հեռախոսափող. հեռախոս+ա+փող և հեռ-ա-խոսափող, կիսալուս- 
նաձև. կիսալուս(ի)ն+ա+ձև և կիս+ա+լուս(ի)նաձև և այլն: 
 Ժամանակակից հայերենում հազվադեպ հանդիպում են քառաբաղա-
դրիչ բարդություններ, որոնց բաղադրիչները սովորաբար միանում են երկու 
կամ երեք հոդակապով: Հմմտ. ծծմբաջրածնաջուր, հեռագրասյունաշար, 
օդատիեզերագնաց, այգեպտղաբանջարաբույծ և այլն:  
 Այդ բարդությունների կառուցվածքում կարևոր դեր է կատարում այն 
հոդակապը, որ միացնում է միմյանց հակադրվող բաղադրիչները. այլ կերպ 
ասած՝ այն միացնում է սերող և բաղադրող հիմքերն առանձին-առանձին, ո-
րոնք կարող են լինել ինչպես միաբաղադրիչ և երկբաղադրիչ, այնպես էլ 
եռաբաղադրիչ: 
 Այսպես, հեռագրասյունաշար բարդության հիմնական բաղադրիչ-
ներն են՝ հեռագրասյուն + ա + շար, որտեղ վերջին բաղադրիչը գերադաս ան-
դամ է (սերող հիմք), իսկ տիեզերահրթիռ բարդության դեպքում կունենանք 
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տիեզեր(ք) + ա + հրթիռ հիմնային բաղադրիչը՝ հրթիռ գերադաս անդամով և 
այլն:  
 Բառաբարդման վերլուծական եղանակի դեպքում հիմնական ձևույթ-
ները կազմում են հարադրական կամ վերլուծական բարդություններ. ար-
տահայտվում են բաղադրիչների անջատ գրությամբ: Հարադրական բար-
դություն կազմում են ինչպես անուն խոսքի մասերը և բայերը, այնպես էլ 
դրանք երկուսը միասին: (Տե՛ս Վերլուծական բարդություն): 
 

 Բարդություն - մեկից ավելի իմաստակիր ձևույթներից կազմված 
բառական մեկ միավոր: Բարդություններին (բարդ բառերին) հատուկ են ամ-
բողջական ձևավորվածության հետևյալ հատկանիշները. 

1. բաղադրիչների կայուն դասավորություն, որի փոփոխությունն 
առաջ կբերի բարդության իմաստի փոփոխություն (հմմտ. շարասյուն և սյու-
նաշար), 
 2. մեկ գլխավոր շեշտի առկայություն (հմմտ. բազմաշնո՛րհ), 
 3. համեմատաբար կայուն գրային պատկեր (կից, անջատ կամ գծի-
կով գրություն): 
 Բարդության բաղադրիչները միմյանց նկատմամբ արտահայտում են 
երկու կարգի շարահյուսական հարաբերություն՝ համադասական և ստորա-
դասական:  

1. Համադասական բարդության բաղադրիչներն ունեն համազոր 
հարաբերություններ, հմմտ. լուսապայծառ, գեղահրաշ,  

2. Ստորադասական բարդության բաղադրիչների միջև առկա է լրա-
ցական հարաբերություն (որոշչային, պարագայական, խնդրառական և 
այլն), ինչպես` բարձրագահ (բարձր գահ), աստղագնաց (աստղերը գնացող), 
հացակեր (հաց(ը) ուտող) և այլն:  

Ըստ բարդության բաղադրիչների միացման եղանակի՝ տարբերա-
կում են վերլուծական և համադրական բարդություններ: 

1. Վերլուծական բարդություն - ըստ կառուցվածքային առանձնա-
հատկությունների բաժանվում է հետևյալ տեսակների. 
 - անվանական. գիշեր-ցերեկ, ամառ-ձմեռ, մսուր-մանկապարտեզ, 
ձեռքով-ոտքով, 
 - անվանաբայական - աչքի ընկնել, դուրս գալ, գլուխ տալ, մտքում 
դնել, գետնով տալ, գլխի գցել, ծունր իջնել, կախ տալ, ոտքին-գլխին տալ, բաց 
ու խուփ անել,  
 -զուգաբայական. անցնել-գնալ, ծլել-ծաղկել, գրել տալ, լսել տալ, 
 -կրկնավոր. տեսակ-տեսակ, մեծ-մեծ, արագ-արագ, ծուխ-մուխ,  
 -բաղհյուսական. կյանք ու մահ, հետ ու առաջ, կարգ ու կանոն,  
 -հատվածական. սրանց բաղադրիչներն ունեն ընդհանուր ածանց, և 
բարդության ժամանակ առաջին բաղադրիչը զրկվում է ածանցից. բաղա- 
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դրիչները գրվում են գծիկով (պատմա-բանասիրական, հայ-ռուսական, չին-
տիբեթական, մոնղոլ-մանջուրական): 

2. Համադրական բարդություն - Այսպիսի բարդության բաղադրիչ- 
ները գրվում են միասին, ունեն մեկ բառային շեշտ: Դրանք լինում են տար -
բեր տեսակների`  

 -բուն կամ իսկական. այդ բարդություններն ունեն սերող և բաղա-
դրող հիմքեր. տնամերձ, խորհրդակից, թռչնորս, բանիմաց, 

- կցական. ծագում են վերլուծական բարդություններից. երեսնամյա, 
հնգամյակ, կեսօր, բարձիթողի, 

 - կրկնավոր. առաջացել են բաղադրիչների կրկնավոր ձևից. վազվզել, 
քաշքշել, չարչարել, գունդագունդ, ծուռումուռ, մեծամեծ: 
 

 Հապավում - Բառակազմության եղանակ, որ ելակետային կառույց-
ների (բառակապակցության կամ բարդության) համեմատությամբ ստեղ- 
ծում է ավելի կարճ միավորներ, որոնք լեզվի բառային մակարդակում դիտ-
վում են նոր բառեր: 

 Հապավումները կազմվում են որոշակի սկզբունքներով. նկատի են 
առնում ելակետային բառակապակցության բաղադրիչների`  

- տառերը (տառային հապավում). բուհ < բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություն, ՄԱԿ < Միավորված ազգերի կազմակերպություն, ՖԻԴԵ < 
ֆրանս. Fe՛de՛ration international des e’checs - Շախմատի միջազգային ֆեդե-
րացիա,  

- վանկերը կամ բառամասերը (վանկային կամ մասային հապավում). 
գործկոմ, ուսմասվար, քաղկոմ, զինկոմ,  

- վանկերը և ամբողջական բաղադրիչները (վանկաբառային). քաղ-
խորհուրդ, պետհամալսարան, ժողդատարան, պետբանկ և այլն: 
 Հապավական բաղադրությունների մեջ առանձնացնում են հետևյալ 
հիմնական տեսակները. 

 1. Բառային հապավումներ. գրվում և արտասանվում են որպես մեկ 
բառ` զագս, գործկոմ, ուսմասվար, բնակմակերես, էլցանց, փոխնախարար և 
այլն: 

2. Բառակապակցական հապավումներ. բաղադրյալ անվանումներ 
են, որոնք կազմված են տարբեր սկզբունքներով, հմմտ. ՀՀ ԳԱԱ (Հայաստա-
նի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիա), ՀՀ կենտրո-
նական բանկ և այլն: 

 
 Տարժամանակյա բառակազմության ընթացքում հատուկ եղանակներ 

չեն գործադրվում. դա նոր բառերի առաջացման յուրահատուկ գործընթաց է, 
որ հետևանք է բառիմաստի և նրա քերականական ձևերի պատմական զար-
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գացման. դա բառակազմության միջոց է առանց բառակազմական ձևույ-
թների:  

Առանձնացվում են հետևյալ դրսևորումները.  
 ա) կոնվերսիա (խոսքիմասային փոխանցում), երբ խոսքիմասային 
փոխանցման հետևանքով լեզվում առաջանում են նոր բառեր` նոր խոսքի-
մասային արժեքներով. այդ կարգի բառերը ցուցաբերում են խոսքիմասային 
տարարժեքություն և դիտվում են քերականական համանուններ,  
 բ) քերականական ձևերի քարացում, երբ լեզվի նախորդ գոյավի-
ճակների որոշ քերականական ձևեր (բառաձևեր) հետագայում վերածվում 
են բառի ուղիղ ձևերի, 
 գ) բազմիմաստ բառերի իմաստների անկախացում, երբ բառի բազմ-
իմաստ նշանակությունները հեռանում են միմյանցից, և յուրաքանչյուր նշա-
նակության համար առաջանում է բառական մեկ միավոր. այդ կարգի բա-
ռերը դիտվում են բառական համանուններ: 

 Կոնվերսիա - Ձևաբանաշարահյուսական բառակազմության եղա-
նակ, որ ուղեկցվում է զրո ձևույթով (zero derivation): Կոնվերսիայի հիմքում 
ընկած են իմաստափոխական որոշակի գործոններ, որոնցից կարևորվում է 
բառիմաստի ընդլայնման դերը:  

Հայերենում կոնվերսիայի ուղիով առաջացել են ինչպես նյութական 
բովանդակություն ունեցող խոսքի մասեր, այնպես էլ սպասարկու բառեր: 
Կոնվերսիայի հետևանքով առաջացած բառերը դիտվում են քերականական 
համանուններ. դրանք տարբեր խոսքիմասային արժեքներ ունեն: Այսպես, 
կույր, աղեղնավոր, ծերունի, մեծամեծ ածականներից կոնվերսիայի ճանա- 
պարհով առաջացել են հետևյալ գոյականները` կույր, աղեղնավոր, ծերունի, 
մեծամեծ և այլն, բարձր, մեղմ, անլռելի, միահամուռ ածականներից` բարձր, 
մեղմ, անլռելի, միահամուռ մակբայները, մինչև, մինչ մակբայներից` մինչև, 
մինչ շաղկապները և այլն: 

Կոնվերսիայի ճանապարհով համալրվում է լեզուների բառային կազ-
մը: Այն տարածված է աշխարհի տարբեր լեզուներում և ունի տարբեր կարգի 
դրսևորումներ, որոնք հիմնականում պայմանավորված են այն հանգաման-
քով, թե ինչ ուղղությամբ է կատարվում խոսքիմասային փոխանցումը: 

 
 Քերականական ձևերի քարացում - Նոր բառերի առաջացման եղա-

նակներից մեկն էլ կապված է բառույթի հարացուցային ձևերում նրա բառա-
կան ու քերականական իմաստի ու արժեքի մթագնման հետ: Գոյականի կամ 
բայի որոշ թեք ձևեր, գործածվելով իրենց հատուկ իմաստով ու արժեքով, 
ժամանակի ընթացքում ձեռք են բերում նոր իմաստի ու արժեքի հատ-
կանիշներ և անկախանում նոր բառական իմաստով ու ձևաբանական արժե-
քով: Այս դեպքում տեղի է ունենում բառական նոր միավորի առաջացում:  
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Այդ ճանապարհով առաջացած բառական նոր միավորներն արդի 
լեզվամտածողությամբ դիտվում են վերաիմաստավորված միավորներ, նոր 
բառեր` նոր իմաստներով: Այդ կարգի վերաիմաստավորումը կրում է տար- 
ժամանակյա բնույթ: 

Այսպես, գրաբարյան մի շարք բառերի թեքված հարացուցային ձևեր 
ժամանակակից հայերենում արդեն անկախացած բառեր են: Խելոք ածակա-
նը ծագում է գրաբարի խելք գոյականի գործիական հոլովից, իրոք եղանա-
կավորող բառը` իր գոյականի հոգնակի գործիականից, ի սրտե և դիտմամբ 
մակբայները` համապատասխանաբար`սիրտ գոյականի եզակի բացառա-
կանից և դիտումն գոյականի եզակի գործիականից, իհարկե եղանակա-
վորող բառը` հարկ (կարիք) գոյականի եզակի բացառականից և այլն: Դի-
ցուք եղանակավորող բառը, կեցցե՜ ձայնարկությունը, հասցե գոյականը 
ծագել են գրաբարի ստորադասական եղանակի բայաձևերից, գրեթե, հա-
մարյա մակբայները` հրամայական եղանակի բայաձևերից, կարծեմ, կար-
ծես եղանակավորող բառերը` սահմանական եղանակի բայաձևերից` հա-
րացուցային ձևերում դրանց բառական ու քերականական իմաստի  
մթագնման հետևանքով: 

 
 Բազմիմաստ բառերի իմաստների անկախացում - Նոր բառեր առա-

ջանում են նաև բառերի տարբեր նշանակությունների հիման վրա: Եթե ա-
ծանցման կամ բարդության դեպքում նոր բառերը ձեռք են բերում բառական 
նոր նշանակություններ, ապա այս եղանակի դեպքում նոր բառերն առաջա-
նում են բազմիմաստության չեզոքացման հետևանքով: Առանձնանում են 
այդօրինակ գործընթացի հետևյալ տեսակները. 

ա) Համանունների առաջացում- Բառի տարբեր նշանակությունների 
անկախացումը դիտվում է նոր բառերի առաջացման յուրահատուկ եղա- 
նակ. այդ դեպքում մեկ բառի փոխարեն լեզվում ի հայտ են գալիս տարբեր 
բառեր` բառական տարբեր նշանակություններով: Այդ կարգի միավորները 
դիտվում են համածին բառական համանուններ:  

Այսպես, մեկնել բազմիմաստ բառի նշանակությունների անկախա-
ցումով արդի հայերենում ունենք բառական երեք համանուններ, հմմտ. մեկ-
նել1 (ուղևորվել) - մեկնել2 (կարկառել, պարզել) - մեկնել3 (մեկնաբանել, բա-
ցատրել): 

Այդպես նաև` շուք բառից` շուք1 (ստվեր) - շուք2 (շքեղություն), շրջել 
բառից` շրջել1 (շուռ տալ) - շրջել2 (ման գալ, զբոսնել), անցնել բառից` անց-
նել1 (անց կենալ) - անցնել2 (սովորել), փող («նեղ անցք») բառից` փող1 (կո-
կորդ) - փող2 (խողովակ) - փող3 (նվագարան) - փող4 (փողք) և այլն: 

բ) Բառերի նոր նշանակությունների անկախացում- Բառերի հին և 
նոր նշանակությունների միջև գոյություն ունի մերձավոր իմաստային կապ: 
Լեզվի տարժամանակյա կտրվածքում այդ նշանակությունները որոշ ժա-
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մանակ գոյակցում են բառերի իմաստային կառուցվածքում, մինչև նոր նշա-
նակությունը դառնում է տիրապետող, իսկ հին նշանակությունն անհետա-
նում է: Այդ ճանապարհով համալրվում է լեզվի բառային կազմը: 

 Բազմաթիվ բառեր, որոնք հնացած իմաստների հետ կարող էին 
դուրս գալ լեզվի բառային կազմից, այժմ կենսունակ են արդի հայերենում` 
նոր նշանակությունների հետևանքով: 

Հմմտ. ազդու (հնց.) «սաստիկ ցավ» և «ներգործող, գործուն», այլազգի 
(հնց.) «այլադավան, մահմեդական» և «ուրիշ ազգի պատկանող, օտարազգի», 
ազգական (հնց.) «խնամությամբ բարեկամացած» և «արյունակից», զրկանք 
(հնց.) «վիրավորանք» և «պակասություն, նեղություն» և այլն: 

 Բառակազմական վերլուծություն - Ստացված բառի կառուցվածքա- 
յին պլանի տարրալուծումն է ըստ բառակազմական ձևույթների:  

Բառակազմական վերլուծության քայլերն են՝  
 1. առանձնացնել բառի սերող և բաղադրող հիմքերը (կամ մասերը), 

2. որոշել տվյալ բառի հիմքի տեսակը՝ պարզ կամ բաղադրյալ (ածան- 
ցավոր). եթե հիմքը պարզ է, ապա այն բառակազմական վերլուծության են-
թակա չէ (ինչպես՝ սեղան, քաղաք, մատյան, պատանի և այլն),  
 3. որոշել բառակազմական միջոցները (նախածանցներ, վերջածանց- 
ներ և այլն), 

4. եթե հիմքն ածանցավոր է, ապա պետք է վերականգնել բառի սերող 
հիմքը (ելակետային վիճակը). այս դեպքում գոյականները, թվականները, 
դերանունները պետք է ներկայացնել ուղղական հոլովով, խոնարհված բա-
յերն ու բայի անդեմ ձևերը՝ անորոշ դերբայով, 
 5. նշել բառակազմության եղանակները (ածանցում, բարդություն, 
հապավում և այլն): 

 Օրինակ, ծովագնացություն բառի բառակազմական վերլուծության 
ժամանակ այն բաժանում ենք ծովագնաց և -ություն հատվածների. առաջին 
բաղադրիչը սերող հիմք է, երկրորդը՝ բաղադրող մաս, բառակազմության 
միջոց է դարձել -ություն վերջածանցը, բառակազմության եղանակն ածան-
ցումն է, քանի որ հայերենում չունենք գնացություն բառ: Սերող հիմքը (ծո-
վագնաց) բաղադրյալ կազմություն ունի. այն նույնպես վերլուծում ենք ըստ 
կազմիչ տարրերի. կստանանք ծով և գնաց (բայի երկրորդ հիմք) հիմնական 
ձևույթները: Ըստ այդմ, ծովագնացություն բառի վերլուծության ժամանակ 
ստանում ենք գոյական (ծով), բայահիմք (գնաց) և գոյականակերտ վերջա-
ծանց (-ություն) կազմիչ տարրերը: 
 Բառակազմական վերլուծության ժամանակ պետք է հաշվի առնել 
հնչյունափոխական որոշ իրողություններ, ինչպիսիք են առնմանությունը, 
տարնմանությունը, ամփոփումը, հնչյունների միաձուլումը կամ տարրալու-
ծումը, հնչյունի սղումը կամ անկումը և այլն (տե՛ս համապատասխան բա-
ռահոդվածները)։ 
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Բառակազմական վերլուծության ժամանակ փոխառյալ բառերը 
չպետք է տարրալուծել կեղծ «բաղադրիչների». հմմտ. պատ-շար և պատկեր, 
պար-երգ և պարկեշտ, հր-շեջ և հրդեհ, ծով-ակ և հրեշտակ, դժ-գույն և 
դժվար:  Վերոբերյալ զույգերի երկրորդ միավորները իրանական 
փոխառություններ են (պատկեր, պարկեշտ, հրդեհ, հրեշտակ, դժվար) և չեն 
ենթարկվում հայերենի բառակազմության օրենքներին: Փոխառյալ բառերը 
մեկնաբանվում են փոխատու լեզվի օրենքներով, իսկ փոխառու լեզուներում 
համարվում են պարզ բառեր: 
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5. ԲԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 Բառը որպես լեզվական միավոր. լեզվի բառային կազմը, նրա կրած 
փոփոխությունները և խոսքաշարում բառերի դրսևորած իմաստներն ու-
սումնասիրող գիտությունը կոչվում է բառագիտություն: Բառագիտության 
հիմնական միավորը բառն է:  
 Բառի սահմանումը տեսականորեն դժվար է տալ: Գիտությանը 
հայտնի են բառին տրված մի շարք սահմանումներ, ինչպես՝ «Բառը հնչյուն-
ների միացություն է, որ արտահայտում է իմաստ»: Այս դեպքում իմաստ են 
արտահայտում նաև ածանցներն ու քերականական մասնիկները, որպես 
հնչյունների միացություններ, սակայն դրանք բառեր չեն: Այլ սահմանմամբ` 
«Բառերը հնչյունների միացություններ են, որոնք արտահայտում են հասկա-
ցություն»: Մինչդեռ կան բառեր, որոնք հասկացություն չեն արտահայտում, 
ինչպես` իհա՛րկե, ո՛չ, անշո՛ւշտ, կամ, եթե, աˉխ, հեˉյ և այլն: Միաժամա-
նակ, հասկացությունները կարող են արտահայտվել բառակապակցություն-
ներով, ինչպես` կանաչ ճանապարհ, երկար ճանապարհ, անվերջանալի ճա-
նապարհ և այլն: Հաճախ էլ շեշտվում է, որ բառերը լեզվի միավորներ են, 
որոնք ցույց են տալիս իրականության առարկաներն ու երևույթները: Այդ 
դեպքում անշո՛ւշտ, կամ, եթե, աˉխ, հեˉյ և այլ հնչյունակապակցություններ 
առարկա կամ երևույթ չեն արտահայտում:  
 Բառը սահմանելը դժվար է այն առումով, որ տրվող ձևակերպման 
մեջ պետք է աշխատել ներառել բառի բոլոր հատկանիշները (հնչյունական, 
ձևակազմական, իմաստային, ձևաբանական և շարահյուսական): Բառը գի-
տականորեն բնութագրելու համար պետք է հաշվի առնել նրա կարևորա-
գույն հատկանիշները, որոնց հիման վրա հնարավոր կլինի տալ բառի ամ-
բողջական սահմանումը: 
 Ըստ այդմ, բոլոր բառերն ունեն հետևյալ հատկանիշները, նրանք`  
 1) Ձևաիմաստային միավորներ են - Բառի ձև ասելով` հասկանում 
ենք նրա արտաքին նյութական ձևավորումը, որը բանավոր խոսքում բնո-
րոշվում է հնչյունային կազմով , իսկ գրավոր խոսքում` տառանիշների որո-
շակի դասավորությամբ, օրինակ՝ սեղան բառի արտաքին նյութական կողմը 
հնչյուններին համապատասխանող գրանշանների դասավորությունն է: Բա-
ռի ձևը որոշակի է: Բավական է փոխել բառի հնչյունների դասավորությունը, 
և բառը կդադարի այդպիսին լինելուց (հմմտ. սեղան և ղեսան) կամ էլ որո-
շակի դեպքերում կդառնա բառական այլ միավոր և կունենա բառական այլ 
արժեք (հմմտ. մասուր-սուրմա, շուն-նուշ): Բառը կարող է հնչյունական փո-
փոխության ենթարկվել, ընդ որում` տարբեր պատճառներով: Քանի դեռ 
հնչյունական փոփոխված ձևով նույն բառի բառական իմաստներն ընկալ-
վում են, գործ ունենք նույն բառի հետ` տուն, տան, տնից, տներ:  
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 Բառերը կարող են հանդես գալ ձևային տարբերակներով, այսինքն` 
փոփոխվում է բառի ձևը, բայց ոչ իմաստը` մայրաքաղաք – քաղաքամայր, 
գլուխը բաց - գլխաբաց, քիթը բարձր - բարձրաքիթ, չար լեզու – չարալեզու: 
Բառի ձևի և իմաստի կապը պայմանական է: Բաղադրյալ բառերի դեպքում 
բառային իմաստները պատճառաբանված են: Այդ կարգի բառերի ձևի ու 
իմաստի միջև որոշակի պատճառակցական կապ գոյություն ունի: Առանձին 
վերցրած խորան և արդ բառերն իմաստաբանորեն իրենց ձևի հետ կապ չու-
նեն. խորան` նախնական իմաստով` «վրան», այնուհետև «եկեղեցական 
փոքրիկ սենյակ բեմի երկու կողմերում», արդ` «ձև» (հմմտ. զ-արդ, զ-արդ-
արանք, արդ-ու-զ-արդ, արդ-ուկ և այլն), մինչդեռ այդ արմատներից բա-
ղադրված խորանարդ բառն իմաստաբանորեն պատճառաբանվում է բա-
ղադրիչների իմաստներով` «խորանի` սենյակի ձև ունեցող. վեցանիստ 
մարմին» (սենյակը վեց նիստ ունի): Այդպես պատճառաբանված են տուն և 
տնական, տուն և անտուն, տուն և տնային զույգերից ածանցավոր բառերի 
իմաստները: Այստեղից էլ բառի ներքին ձև հասկացությունը: (Տե՛ս Բառի 
ներքին ձև): 

2) Օժտված են կապակցելիությամբ - Բառերը մասնակցում են նա-
խադասությունների կառուցմանը. դա նրանց այն հատկանիշն է, որով բառը, 
իր նմանների հետ միանալով, կապակցություն կամ խոսք է կազմում: Բա-
ռերի կապակցությունը հայերենում իրականացվում է համաձայնության, 
խնդրառության և առդրության միջոցով:  

Այսպես, արդի հայերենում համաձայնությունը գործում է ենթակայի 
և ստորոգյալի միջև. անվանական ենթակայի և բայական ստորոգյալի դեպ-
քում առկա է թվի համաձայնություն (արքան հրամայում է), դերանվանա-
կան ենթակայի դեպքում` դեմքի և թվի համաձայնություն (նա ասում է) և 
այլն: Խնդրառությունը գործում է ներգործական և կրավորական սեռի բայե-
րի և համապատասխան խնդիրների հոլովական արտահայտությունների 
միջև (գիրք կարդալ և ազատագրվել զինվորների ձեռքով): Առդրությունը 
գործում է որոշիչ-որոշյալ և պարագա-լրացյալ կապակցություններում 
(բարձր երկինք, արագ սլանալ) և այլն:  

3) Անընդմիջարկելի են - Բառերը քերականական տարբեր իմաստ-
ներ արտահայտելու համար ենթարկվում են փոփոխությունների, ստանում 
են զանազան մասնիկներ, վերջավորություններ, զանազան ածանցներ, սա-
կայն նրանց բառական կառուցվածքը չի փոխվում, նրանց հիմնական իմաս-
տակիր մասը` արմատը, մնում է անխաթար, նրանք չեն ընդմիջարկվում այլ 
ձևույթներով (հարցը մի փոքր այլ է ընդմիջարկվող հարադրավոր բայերի 
դեպքում, ինչպես` մեջ մտնել և մեջ է մտնում, գլուխ տալ և գլուխ է տալիս):  

4) Ունեն ինքնուրույն կիրառություն - Կապակցական դերով բառերը 
շարահյուսական մակարդակում հանդես են գալիս ինքնուրույն գործածու-
թյամբ: Բառերով նախադասություններ են ձևավորվում, և նախադասու-
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թյունների մեջ յուրաքանչյուր բառ կարող է դառնալ նախադասության ան-
դամ, այլ կերպ ասած՝ նախադասության շրջանակներում բառերին հատուկ 
է որոշակի պաշտոն: Նրանք գրվում են միմյանցից անջատ, արտաբերվում 
են առանձին և ընկալվում են իբրև առանձին միավոր:  

5) Ունեն բառային շեշտ - Բառի անբաժան հատկանիշներից է. այն 
ակուստիկական-ձայնային իրողություն է, որ առանձնացնում է բառի վան-
կերից մեկը և նրան է ենթարկում մնացած անշեշտ վանկերը: Ըստ այդմ, 
բառի շեշտված վանկը անշեշտ վանկերից տարբերվում է ուժով, տևողու-
թյամբ, վանկարար ձայնավորի որակով և այլն: (Տե՛ս Շեշտ):  

Հետևաբար, բառն իբրև լեզվական միավոր բնութագրելու համար 
պետք է նկատի առնել վերոնշյալ հատկանիշները: Ըստ այդ հատկանիշների 
էլ լեզվաբանական գիտությունը տալիս է բառի համեմատաբար ամբողջա-
կան սահմանումը. «Բառը լեզվի նվազագույն իմաստակիր միավորն է, որն 
ազատորեն վերարտադրվում է խոսքի մեջ հաղորդակցական միավորներ 
կառուցելու համար»: 

 
 Բառային կազմ - Յուրաքանչյուր լեզվի բառերի ամբողջ քանակու-

թյունն այդ լեզվի բառային կազմն է: 
 Բառագիտության կարևոր խնդիրներից մեկը լեզվի բառային կազմի 
ուսումնասիրությունն է: «Բառային կազմ» եզրույթը ներառում է լեզվի բոլոր 
բառերի ամբողջությունը: Ժամանակակից զարգացած լեզուներն ունեն հա-
րուստ ու բազմազան բառային կազմ: Թեև յուրաքանչյուր լեզվի բառային 
կազմի ճշգրիտ քանակը որոշելը բավական դժվար է, այնուամենայնիվ բա-
ռարանները տալիս են լեզվի բառային կազմի համեմատաբար ճշգրիտ 
պատկերը: Օրինակ՝ Էդ.Աղայանի կազմած «Արդի հայերենի բացատրական 
բառարանը» պարունակում է 135.600 բառ, որը, սակայն, 20-րդ դարի հայե-
րենի բառային կազմի վերջնական թիվը չէ: Ժամանակակից զարգացած լե-
զուներն իրենց տրամադրության տակ ունեն հարյուր հազարավոր բառեր: 
Լեզուների բառային կազմի վիթխարի քանակի համեմատությամբ առանձին 
անհատների բառապաշարը զգալիորեն նվազ է: Խոշոր գրողների լեզվում 
գործածված տարբեր բառերն անգամ չեն գերազանցում 20.000-ի սահմանը: 
Այսպես, Հոմերոսի պոեմներում գործածված է շուրջ 9000 բառ, Խորենացու 
մատյանում` 7031 բառ, Հովհ. Թումանյանի գործածած բառերը հասնում են 
9000-ի, Պ.Սևակինը` 14.200-ի, Ա.Պուշկինի լեզվին նվիրված բառարանում 
արձանագրված է 21.290 բառ և այլն: Հոգեբանների դիտարկումներով` 
ժամանակակից զարգացած անհատի բառապաշարը չի գերազանցում 6000-
9000 բառը: Անշուշտ, այդ թիվը վկայելիս մասնագետները նկատի ունեն ան-
հատների ակտիվ բառապաշարը, այսինքն` այն բառերը, որոնք անհատը 
գիտի և գործածում է իր խոսքում: Անհատն ունի նաև պասիվ բառապաշար, 
այսինքն` «պահուստային» բառեր, որոնք նա կարող է հասկանալ, երբ հան-
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դիպեն խոսքի շղթայում: Այդ բառերը մի քանի անգամ գերազանցում են ակ-
տիվ բառապաշարի միավորներին: Այդ առումով, անհատի խոսքի մշակույ-
թի զարգացման կարևոր խնդիրներից մեկն էլ այն է, որ հնարավորինս շատ 
բառեր պասիվ բառապաշարից փոխադրվեն ակտիվ բառապաշար:  

Ինչպես ասվեց, բառային կազմն ընդգրկում է տվյալ լեզվի մեջ գոյու-
թյուն ունեցող բոլոր բառերը, սակայն այդ բոլոր բառերը նույն դերն ու նշա-
նակությունը չունեն լեզվի համար: Կան բառեր, որոնք կենսականորեն ան-
հրաժեշտ են տվյալ լեզվով խոսող հանրության բոլոր անդամների ամենօրյա 
հաղորդակցման համար, կան բառեր էլ, որոնք հասարակության ամենօրյա 
հաղորդակցության համար այդպիսի անհրաժեշտություն չեն ներկայաց-
նում: 

Կենսական անհրաժեշտություն ունեն` հաց, ջուր, ուտել, խմել, գնալ, 
գալ, քնել, տեսնել, սիրել, աշխատել, ապրել, հայր, մայր, տղա, աղջիկ, մեծ, 
փոքր, երկար, տուն, ընտանիք, քաղաք, երկիր, հող, դպրոց, ուսուցիչ և այլն: 

Կենսական անհրաժեշտություն չունեն` վոլտ, ամպեր, եռանկյունի, 
ուղղանկյուն, մագնիսականություն, ստուգաբանություն, հոլովում, ածանց, 
արմատ, խոնարհում, բանաձև, ձուլածո, վսեմափայլ, պերճաշուք, հեզա-
ճկուն, քնքշաշրշյուն, հոգեպարար, գերազնիվ, սիգաճեմ և այլն: 

Վերջիններս թեև մեծ կարևորություն ունեն գիտության, տեխնիկայի, 
գեղարվեստական գրականության համար, բայց դրանց չիմացությունը չի 
հանգեցնի հաղորդակցման խաթարմանը: Մինչդեռ առաջին շարքի բառերը 
խիստ անհրաժեշտ են հասարակության անդամների կենսագործունեու-
թյունն ապահովելու համար:  

Փաստորեն լեզվի բառային կազմում գոյություն ունեն զգալի թվով 
բառեր, որոնք անհրաժեշտ են հասարակական հաղորդակցում իրականաց-
նելու համար. դրանք ընդհանուր են տվյալ լեզվով խոսող հանրության բոլոր 
անդամների համար` անկախ նրանց սոցիալական պատկանելությունից, 
մասնագիտությունից, զբաղմունքից ու կրթությունից:  

 
 Հիմնական բառաֆոնդ - Բառային կազմի հիմնական, կենսականորեն 

անհրաժեշտ պաշարն է: Լեզվի հիմնական բառաֆոնդը կայուն է, այն փոփո-
խությունների է ենթարկվում շատ ավելի դանդաղ, քան բառային կազմը: 
Արդի հայերենի բառային ֆոնդի բազմաթիվ միավորներ գրեթե նույն ձևով ու 
նույն իմաստներով գոյություն են ունեցել մեր լեզվի նախորդ գոյավի-
ճակներում, ինչպես` խոսել, սիրել, տուն, ընտանիք, լիճ, այգի, հաց, միս և 
այլն: ժամանակի ընթացքում բառային կազմը ևս ձերբազատվում է հնացող 
բառերից և համալրվում նորերով: Արդի հայերենում այլևս գործածական չեն 
հին հայերեն կենսունակ այնպիսի բառեր, ինչպիսիք են արոր, նիզակ, աշտե, 
սաղավարտ, նետ, կապարճ, գուբ, փողոտել, պայ (ջրային ոգի) և այլն: Դրան 
հակառակ, այսօր հայերենի հիմնական բառաֆոնդը համալրվել է նոր բա-
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ռերով, ինչպես` կուսակցություն, դասագիրք, վայրէջք, օդանավ, ինքնաթիռ, 
մանկավարժ, տիեզերանավ, ռադիո, հեռուստացույց, ժամացույց և այլն: 
 Լեզվի հիմնական բառաֆոնդը բնութագրվում է հետևյալ գծերով. 
 1. Հիմնական բառաֆոնդը շատ ավելի փոքր քանակով բառեր է ընդ-
գրկում, քան բառային կազմը. այն լեզվի բոլոր բառերի ամբողջությունն է: 
 2. Հիմնական բառաֆոնդի մեջ մտնում են կենսականորեն անհրա-
ժեշտ և ընդհանուր գործածություն ունեցող բառերը: 
 3. Հիմնական բառաֆոնդը փոխվում է դանդաղորեն, նրան հատուկ է 
դիմացկունությունը, քան բառակազմին ընդհանրապես: 
 4. Իր կենսունակությամբ և ընդհանրությամբ հիմնական բառաֆոնդը 
բառային կազմի հիմքն է: Հիմնական բառաֆոնդի մեջ մտնող բառերը շատ 
ավելի կենսունակ են և արտադրողական` նորանոր բառեր կազմելու տեսա-
կետից: 
 Ինչպիսի՞ հասկացություններ արտահայտող բառեր են մտնում հիմ-
նական բառաֆոնդի մեջ: Բնական է, որ այդ բառերը պետք է ունենան այն-
պիսի իմաստներ և արտահայտեն այնպիսի հասկացություններ, որոնք 
պարտադիր են բոլոր ժամանակներում հասարակական հաղորդակցում 
իրականացնելու համար:  
 

 Իմաստային-թեմատիկ խմբեր - Հիմնական բառաֆոնդի բառերը կա-
րելի է ներկայացնել ըստ որոշակի իմաստային խմբերի, որոնցում ընդգրկ-
ված բառերը հիմնականում գործածական են եղել նաև լեզվի նախորդ գոյա-
վիճակներում: 

 Դրանք են` 
1. Ֆիզիկական աշխարհ. երկիր, գետին, լեռ, ջուր, անտառ, օդ, ամպ-

րոպ, անձրև, սառն և այլն: 
2. Մարդկություն` սեռ, տարիք, ընտանեկան հարաբերություն. մարդ, 

այր, կին, դուստր, որդի, տղա, աղջիկ, սկեսրայր, սկեսուր, հարս, տալ, քենի 
և այլն: 

3. Կենդանիներ և թռչուններ. կով, հորթ, երինջ, ձի, հավ, աքաղաղ, 
ձագ, շուն, գայլ, թիթեռ, արծիվ, անգղ, օձ, ոզնի և այլն:  

4. Մարմնի մասեր. մարմին, գլուխ, ուս, քիթ, բերան, ձեռք, ոտք, մատ, 
ականջ, աչք, երես, սիրտ, ատամ և այլն:  

5. Մարդուն բնորոշ ֆիզիկական գործողություններ. պառկել, քնել, 
գնալ, քայլել, ապրել, տեսնել, երգել, աշխատել, կառուցել, քանդել, նստել, 
բերել, տանել և այլն: 

6. Ուտելիք, ըմպելիք. դրանց հետ կապված հասկացություններ. 
ուտել, խմել, եփել, հաց, միս, գինի, ցորեն, գարի, բրինձ և այլն:  
 7. Երկրագործություն, որսորդություն, ձկնորսություն. արոր, վարել, 
ցանել, նետ, նիզակ, եղջերու, աղվես, արջ, ձուկ և այլն:  
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 8. Հագուստ, զարդարանք. հագնել, զգեստ, վերարկու, գլխարկ, կոշիկ, 
գուլպա, ձեռնոց, մատանի, ականջօղ, ապարանջան և այլն: 
 9. Քանակ, թիվ. ամբողջ, շատ, մեկից մինչև հարյուրը, առանձնապես 
մեկից մինչև տասը: 
 10. Ժամանակ. հին, այժմ, միշտ, հաճախ, ստեպ, օր, գիշեր, ցերեկ, 
ամառ, աշուն, ձմեռ, գարուն և այլն: 
 11. Ռազմական գործ. մարտ, մարտնչել, մարտիկ, զենք, զինվել, պա-
տերազմ, վահան, հարձակվել, նահանջել, ճակատամարտ և այլն: 
 12. Օրենք, իրավունք, իշխանություն. բողոք, մեղավոր, հանցանք, 
հանցավոր, արդար, դատարան, դատավոր, բանտ, բանտարկել, կալանք, 
թագավոր, թագուհի, պալատ, նախարար, մարզպետ և այլն: 
 13. Կրոն և հավատալիքներ. աստված, կրոն, հավատ, աղանդ, քրիս-
տոնյա, հեթանոս, մահմեդական, մատուռ, եկեղեցի, զոհ, կտակարան, ավե-
տարան, պատվիրան, կաթողիկոս, եպիսկոպոս և այլն: 
 14. Անձնական և ցուցական դերանուններ. ես, դու, նա, մենք, դուք, 
նրանք և այլն: 
 Բառային հիմնական ֆոնդի այս բառերը, որոնք մտնում են այս կամ 
այն իմաստային-թեմատիկ խմբի մեջ, հիմնականում հնագույն բառամթերքի 
միավորներ են, որ գործածվում են նաև նոր ժամանակաշրջանում: 
 

 Բառապաշարի շերտերը - Լեզվի բառային կազմը բնութագրվում է ոչ 
միայն նրա մեջ մտնող բառերի քանակով, այլև նրա բառախմբերի տարատե-
սակությամբ, բառաշարքերով կամ բառաշերտերով: Բառագիտությունը, որ-
պես լեզվի բառային կազմի և նրա զարգացման մասին գիտություն, զբաղ-
վում է նաև այդ խմբերի, շարքերի կամ շերտերի ուսումնասիրությամբ, 
որոնցից պատմականորեն ձևավորվել է տվյալ լեզվի բառային կազմը: Լեզվի 
բառային կազմի շերտաբաժանումը կատարվում է տարբեր սկզբունքներով. 
ինչպես՝ գործունաբանական, գործառական-ոճական, գործածաբանական և 
ծագումնաբանական: 

Բառապաշարի այս կարգի դասակարգումները կատարվում են երկու 
հայեցակետով՝ պատմական և համաժամանակյա:  

 
 Բառապաշարն ըստ գործաբանական սկզբունքի – Համաժամանակյա 

մոտեցումով առանձնացնում են լեզվի զարգացման տվյալ փուլում բառերի 
ունեցած այս կամ այն հատկանիշը և ըստ այդմ կատարում դասակարգում-
ներ: Ըստ այդ չափանիշների՝ արդի գրական լեզվի բառապաշարը դասա-
կարգվում է ըստ գործածականության, ըստ գործառության ոլորտների, ըստ 
լեզվաոճական տարբերացումների և այլն:  

Ըստ գործածականության զանազանում են`  
- Գործուն բառաշերտ - Այն բառերն են, որոնք գործածվում են սովո- 
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րական խոսքային իրադրության մեջ (կոչվում է նաև ակտիվ բառապաշար), 
ինչպես` հաց, ջուր, գնալ, գալ, մայր, հայր, քույր, դաշտ, քաղաք, գյուղ:  

- Ոչ գործուն բառաշերտ (պասիվ բառապաշար) - Սակավ, հազվադեպ 
գործածվող բառերն են, հնաբանություններն ու նորաբանությունները, նեղ 
մասնագիտական բառերը, որոնք միայն հատուկ իրադրության մեջ են գոր-
ծածվում, ինչպես` փոշեկուլ, շարժասանդուղք, մանրէ, հնչույթ ևն: Սրանց 
մեջ են նաև անհատական բառակերտումը, դիպվածային բառերը և այլն:  
 Լեզուների համար կազմվում են հաճախականության բառարաններ, 
որոնք ցույց են տալիս տվյալ լեզվի բառային կազմի գործուն (ակտիվ) և ոչ 
գործուն (պասիվ) շերտերի պատկերը: Կան որոշակի տվյալներ լեզուների 
բառային կազմի առանձնահատկությունների վերաբերյալ, որոնք վերաբե-
րում են բառաշերտերին ըստ ակտիվության և պասիվության հատկանիշի: 
Բացահայտվել է, որ լեզվի ամենագործածական 2000 բառ զբաղեցնում է 
տեքստի շուրջ 75-80 %-ը:  
 

 Հնաբանություններ - Առօրյա գործածությունից դուրս եկած, հնացած 
այն բառերն ու արտահայտությունները, որոնք լեզվում գործածվում են ան-
հրաժեշտության դեպքում, ինչպես` այրուձի (հեծելազոր), հանգույն (նման), 
մոգ (քուրմ), սեպուհ (իշխան), վաղվաղակի (շուտով), փաղանգ (զորագունդ, 
ջոկատ) և այլն:  
 Հնաբանությունները բաժանվում են երկու խմբի` հնաբառեր և պատ-
մաբառեր:  

 Հնաբառեր - Սրանք նշանակում են այնպիսի առարկաներ ու հաս-
կացություններ, որոնք չեն հնացել, բայց որոնց արտահայտման համար ներ-
կայումս գործածվում են այլ բառեր, ինչպես` անսալ - լսել, գուբ - փոս, փողո-
տել - մորթոտել (կոկորդը կտրել), վասն - համար, մասին և այլն: Հնաբառերն 
ունեն տարբեր կարգի արտահայտություններ` բառային-բառութային. 
այրուձի - հեծելազոր, բառա-հնչյունային. արտոսր - արտասուք, երդումն – 
երդում, քերականական. ծածկվեցավ - ծածկվեց, հրապարակավ – հրապա-
րակով, ձեռամբ - ձեռքով և այլն: 

 
 Պատմաբառեր - Այն բառերն ու ձևերն են, որոնք իրենց նշանակած 

առարկաների, երևույթների, հասկացությունների հետ դուրս են եկել գործա-
ծությունից, ինչպես` աշտե, վաղր, սակր (զենքի տեսակներ), բաբան, ժան-
վար (գահավորակ ունեցող ձի` փիղ), մոգպետ, սեպուհ, ճորտ, նրան (դա-
շույն), կոռ (հարկի տեսակ), լիկկայան և այլն:  
 Հնաբանությունները խոսքում գործածվում են ոճավորման նկատա-
ռումներով, խոսքին վսեմություն, ճոխություն հաղորդելու, անցյալ դարա-
շրջանների կոլորիտ ստեղծելու, կերպարի անհատականացման և այլ նպա-
տակներով: Հնաբանություններից մեծապես օգտվում են պատմավիպասան-
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ները, պատմական բնույթի դրամաներ, ողբերգություններ և պոեմներ գրող-
ները: 
 

 Նորաբանություններ - Լեզվի բառային կազմը սերտ կապի մեջ է 
գտնվում ինչպես հասարակական կյանքի տարբեր բնագավառների, այնպես 
էլ մարդկային գիտակցության տարբեր կողմերի հետ: Դրա հետևանքով էլ 
լեզվի բառային կազմն անընդհատ նորացվում է, համալրվում` բավարա-
րելով կյանքի առաջադրած նորանոր պահանջները: Նորաբանություններն 
ստեղծվում, առաջ են գալիս լեզվի շարունակական զարգացման ընթաց-
քում` անվանելով նոր առարկաներ ու հասկացություններ: Նորաբանու-
թյուններն այնպիսի լեզվական միավորներ են, որոնք արտացոլում են թե՛ 
ժողովրդի հասարակական-տնտեսական, հոգևոր-մշակութային և թե՛ լեզվի 
կյանքում կատարվող զանազան փոփոխությունները, ինչպես` ինքնաթիռ, 
սուզանավ, տիեզերագնաց, լուսնագնաց, աստղաթիռ, աստղանավորդ, լուս-
նէջք, ջրէջք (որպես նոր հասկացությունների, առարկաների անվանումներ), 
մրցույթ, տպաքանակ, ավտոտնակ, նախարար, տնօրեն, մեկնարկ (մերժված, 
կիրառությունից դուրս եկած օտար բառերի փոխարեն): Տարբերակում են՝ 

 
 - Բառային նորաբանություններ - Սրանք անվանում են նոր առար-
կաներ, երևույթներ, հասկացություններ կամ հանդես են գալիս իբրև հին 
անվանումների փոխարինողներ, ինչպես` ուղեծիր, գեղասահք, դիմորդ, 
նստացույց, ավտոշարասյուն, տաքսի, մաֆիա, ռեգիոն և այլն: 
 - Իմաստային նորաբանություններ- Սրանք այն բառերն են, որոնք 
գործածվում են նոր, անցյալում չունեցած իմաստով կամ իմաստներով, ինչ-
պես` շրջան (վարչատարածքային միավոր), օղակ (կազմակերպության 
փոքր միավոր), արբանյակ (դեպի տիեզերք ուղարկված սարք), օդաչու (օդա-
նավ վարող անձ) և այլն: 
 - Ընդհանրացող նորաբանություններ - Այն նոր բառերն են, որոնք 
խոսքում գործառական մեծ հաճախականություն ունեն և այդ պատճառով էլ 
անցնում են բառապաշարի գործուն շերտին` դադարելով (բառային և իմաս-
տային) նորաբանություն լինելուց, ինչպես` խաչմերուկ, հատույթ, շարժա-
սանդուղք, վերելակ, շրջաբերական, երևակում, աստղագնաց, երեսապատել, 
ձայնադարան, տեսագրել, հեռուստալսարան, հեռուստակամուրջ, փայլա-
թիթեղ, դիպուկահար, տիեզերակայան և այլն: 
 - Անհատական նորաբանություններ- Սրանք կազմվել են առանձին 
հեղինակների կողմից և գործածվում են հատկապես գեղարվեստական խոս-
քում: Դրանցից են` ամենազգաստ, անմահարձան, ծիծաղախիտ (Գր.Նարե-
կացի), սիրազուրկ, սիրառատ, վշտաձայն (Հ.Թումանյան), լուսակարկաչ, 
զվարթակարկաչ (Վ.Տերյան), հեզաճկուն, արնավառ (Ե.Չարենց) և այլն: 
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 Նորաբանությունները մեծ մասամբ գործածվում են գեղարվեստա-
կան և գիտական ոճերում: Գեղարվեստական ոճում դրանք կատարում են 
խոսքի ոճավորման և պատկերավորման միջոցի դեր, իսկ գիտական ոճում 
հանդես են գալիս իբրև գիտական նոր հասկացությունների արտահայտիչ-
ներ: 

 Բառապաշարն ըստ գործառական-ոճական սկզբունքի – Ըստ գործա-
ռական ոճական սկզբունքի բառապաշարի դասակարգումը կատարվում է 
համաժամանակյա մոտեցումով. այս ուղիով առանձնացնում են լեզվական 
ոճերը:  

Լեզվական ոճերը կապված են հասարակական կյանքի այս կամ այն 
բնագավառի և գործառական այլ ոլորտների հետ: Ըստ այդմ էլ զանազանում 
են առօրյա-խոսակցական, վարչա-գործարարական, գիտական, հրապարա-
կախոսական, գեղարվեստական ոճեր հասկացությունները: 
 Սրանցից յուրաքանչյուրին բնորոշ են որոշակի հատկություններ:  
 

 Առօրյա-խոսակցական ոճի բառեր - Այս ոճը բնորոշ է առօրյա բանա-
վոր հաղորդակցմանը, որ սովորաբար տեղի է ունենում ընտանիքի անդամ-
ների, բարեկամների, գործընկերների միջև և դրսևորվում է հիմնականում 
երկխոսության ձևով:  

Այս ոճի բառերից և արտահայտություններից են՝ հանաք, աչքածակ, 
աչքաբաց, խելքամաղ, սիրուն, բոյով, այսօր, վաղը, իրիկուն, զոռով, սևացնել, 
ասել, խոսել, ուտել, ման գալ, գլխի ընկնել, սուս անել, սիրտ տալ, փուլ գալ, 
ահ տալ, միտք անել, շուռ գալ, զրույց անել, մարդու տալ, մտահան անել, 
կրակի գին, մեկի հետ աղ ու հաց ուտել, բաց աչքով լուսացնել և այլն:  

 
 Վարչա-գործարարական ոճի բառեր - Բնորոշ է պետական վարչա-

կան մարմինների հաղորդակցման ոլորտին, դրսևորվում է պաշտոնական 
գրագրությունների տեքստերում, զուրկ է հուզականությունից և պատկերա-
վորությունից, բառերը գործածվում են ուղղակի իմաստով, խոսքը հակիրճ է:  

Այս ոճի ենթատեսակներից և նրանց բնորոշ բառերից են՝ 
-գրասենյակային-փաստաթղթային ոճի բառեր. դիմում, տեղեկանք, 

լիազորագիր, գրամեքենա, համակարգիչ, տպիչ, գրասեղան, մատյան, մեքե-
նագրել, աշխատավարձ, հաշվարկել, ի կատար ածել, թոշակ, կրթաթոշակ, 
նկատողություն, շնորհակալություն…, 

-իրավաբանական ոճի բառեր. մեղադրյալ, հանցանք, հանցագործ, 
վճիռ, զանցանք, գործը կարճել, ցուցմունք, վկա, դատարան, դատախազ, դա-
տավճիռ, մեղադրանք, փաստաբան, ատենակալ, բռնագանձում, ներում, բո-
ղոքարկում…, 
 -դիվանագիտական ոճի բառեր. դեսպան, դեսպանատուն, հավատար-
մագիր, հուշագիր, վերջնագիր, հյուպատոս, հյուպատոսություն, նոտա, 
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արտգործնախարարություն, սառը պատերազմ, անցանկալի անձ, ինքնա-
վարություն, ստատուս-քվո և այլն: 
 

 Գիտական ոճի բառեր - Այս ոճը բնորոշ է գիտական գրականութ-
յանը, դասախոսություններին, գիտական զեկուցումներին ու բանավեճերին, 
քննադատական գրականությանը: Հարուստ է գիտատեխնիկական, մասնա-
գիտական տերմինաբանությամբ, դատողական բնույթի բառերով, շաղկապ-
ներով: Գրեթե բացառվում են հուզարտահայտչական տարրերն ու միջոց-
ները: Այս ոճատեսակի առանցքը կազմում են գիտական բնագավառի տեր-
մինները (Տե՛ս Տերմին):  

 Հրապարակախոսական ոճի բառեր - Այս ոճը համատեղում է գիտա-
կան ու գեղարվեստական ոճերի առանձնահատկությունները. նպատակն է 
ներազդել, ներգործել ընթերցողի, ունկնդրի մտքի, դատողության և կամքի 
վրա: Հարուստ է հուզարտահայտչական և պատկերավորման միջոցներով: 
Հարակից դրսևորումներից են՝  
 - ճարտասանական ոճի բառեր. պայքար, գործադուլ, դասակարգային 
պայքար, վերակառուցում, ելույթ, հանրահավաք, ժողով, հրապարակայնու-
թյուն, աշխարհայացք, պատգամավոր և այլն, 
 - թերթային-հրապարակախոսական ոճի բառեր. ոգեշնչում, իրատես, 
ռազմատենչ, ստրկական վիճակ, խորտակիչ հարված, ստեղծարար, անհան-
դուրժողականություն, գաղութացում, ազատագրական պայքար, գաղութա-
յին քաղաքականություն, մահապարտ, ահաբեկիչ, սահմանախախտ և այլն:  
 

 Գեղարվեստական ոճի բառեր - Բնորոշ է գեղարվեստական գրակա-
նությանը (արձակ, չափածո), բանահյուսական պատումներին: Նրան հա-
տուկ են պատկերավորությունը (մակդիր, փոխաբերություն, համեմատու-
թյուն, շրջասություն...), արտահայտչականությունը (աստիճանավորում, 
առձայնույթ, բաղաձայնույթ…), ըստ անհրաժեշտության կարող է ընդգրկել 
նախորդ բոլոր ոճերի տարրերը:  
 Նրա մասնավոր դրսևորումներից է բանաստեղծական ոճը, որի բառե-
րից են՝ չքնաղ, երկնասլաց, առաքինի, առինքնող, հնամենի, քաղցրաձայն, 
ամոքել, գեղգեղալ, կայծակել, սիրել, հավերժ, հավիտյան, անվախճան, հող-
մածեծ, մրրկածուփ, արևաշուրթ, արևահամ, աննվաճ, ողբանվագ, ի հե-
ճուկս, սիրաբորբոք, ծաղկափթիթ, գեղանի, սիրակորույս, սիրառատ, լուսե-
ղեն և այլն։  

 Բառապաշարն ըստ գործածաբանական սկզբունքի – Բառապաշարի 
գործածաբանական դասակարգումը կատարվում է՝ ելնելով լեզվի համաժա-
մանակյա վիճակից: Ըստ այդ սկզբունքի, զանազանում են՝  

 
 Համագործածական կամ չեզոք բառաշերտ. այս շերտի բառերը գոր-



75 
 

ծածվում են լեզվի տարբեր ոճերում, հասկանալի են բոլորին՝ անկախ նրանց 
տարիքից, բնակության վայրից և մասնագիտությունից: Դրանք առավել գոր-
ծածական են, կենսունակ, լայնոլորտ կիրառություններ ունեն, արտահայ-
տում են տվյալ լեզվի հիմնական հասկացությունները և զուրկ են արտա-
հայտչականությունից, առավել կայուն են և համարվում են տվյալ լեզվի 
բառային կազմի միջուկը: Այդ բառերից են՝ հայր, մայր, կին, քույր, եղբայր, 
ընտանիք, մարդ, ընկեր, ամուսին, գլուխ, ոտք, ձեռք, լեզու…, ասել, գրել, 
կարդալ, սիրել, ուտել, քնել, գնալ, գալ, մտածել, կանգնել…, արագ, դանդաղ, 
քաղցր, լավ, վատ, երկար, կարճ…, մեկ, երկու…, ես, դու, նա…, և, ու, բայց և 
այլն: 
 

 Ոչ համագործածական կամ նեղոլորտ բառաշերտ. այս բառերն ունեն 
սահմանափակ գործածություն, հանրության բոլոր անդամները չեն գոր-
ծածում կամ բոլորին հասկանալի չեն, դրանք հատուկ են լեզվաոճական այս 
կամ այն ոլորտին և այլն: Այս բառաշերտի մեջ մտնում են գիտության որևէ 
ճյուղի վերաբերող բառերը (գիտատեխնիկական բառերը կամ տերմինները), 
ինչպես նաև այն բառերը, որոնք հատուկ են այս կամ այն մասնագիտու-
թյանը (մասնագիտական բառերը), այն բառերը, որոնք հատուկ են լեզվի 
տարածքային որևէ տարբերակի (բարբառային բառերը), այն բառերը, որոնք 
հատուկ են հասարակական այս կամ այն խմբավորմանը (ժարգոնային 
բառերը) և այլն: 

 Մասնագիտական (զբաղմունքային) բառեր- Հատուկ բառեր և ար-
տահայտություններ են, որոնք գործածվում են նեղ մասնագիտության տեր 
մարդկանց խոսքում (բժիշկներ, իրավաբաններ, տնտեսագետներ, ուսուցիչ-
ներ, վարորդներ, արհեստավորներ, օդաչուներ, շինարարներ և այլն): Այդ 
բառերը արհեստների, արտադրության և աշխատանքային գործիքների, 
արհեստագործական տարբեր ճյուղերի անվանումներ են և գործածվում են 
հիմնականում բանավոր խոսքում: Օրինակ, 

-վարորդին և նրա զբաղմունքին են վերաբերում. ղեկ, անիվ, անվա-
դող, թափք, բեռնախցիկ, շարժիչ, արգելակ…, 
 -իրավաբանին. զանցանք, կասկածյալ, դատապարտյալ, քրեական 
օրենսգիրք, վճռաբեկ դատարան, կալանավայր, համաներում, այլուրեքու-
թյուն, ալիմենտ…,  
 -տնտեսագետին. տնտեսական աճ, ֆինանսներ և վարկ, շահույթ, ար-
ժեզրկում, արտարժույթ, գնանկում, սղաճ, բյուջե, բյուջետային ճեղքվածք…, 

-հյուսնին. շաղափ, սղոց, դուր, աքցան, ուրագ, մեխ, ռանդա…, 
-որմնադիրին. մուրճ, շաղախ, ավազ, քար, խիճ, սվաղել…, 
-ուսուցչին. դաս, դասամատյան, աշակերտ, դասարան, պատմել, 

գնահատել…, 
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-բժշկին. նշտար, երակ, կույր աղի(ք), վիրահատություն, վիրակապ, 
հյուսվածք…, 

Մասնագիտական բառերից տարբերվում են այսպես կոչված պրոֆե-
սիոնալիզմները. վերջիններս գրական լեզվի բառեր են, որոնք այս կամ այն 
իմաստով գործածվում են տարբեր մասնագիտության տեր մարդկանց բա-
ռապաշարում, ընդ որում գործածվում են հիմնականում բանավոր խոսքում: 

Այսպես, լողալ բայն իր հիմնական բառիմաստից դուրս գործածական 
է տարբեր մասնագիտություններում. բռնցքամարտում այն նշանակում է 
«իրավիճակ, երբ բռնցքամարտիկը չի կարողանում շարունակել մարտը և 
ճոճվում է ոտքերի վրա», մանկավարժության բնագավառում՝ «քաջ տիրա-
պետել առարկային», երաժշտության բնագավառում՝ «երգելիս ձայնի ինտո-
նացիան տատանվել» և այլն: Կամ պատուհան բառը մանկավարժների խոս-
քում նշանակում է «միմյանց հաջորդող դասաժամերը իրարից բաժանող 
դադարի պահ, որ հավասար է մեկ դասաժամի», կաղալ բառը տարբեր մաս-
նագիտության տեր մարդկանց խոսքում նշանակում է «տվյալ արհեստին 
կամ առարկային չտիրապետել», իսկ երաժշտության բնագավառում՝ «երա-
ժըշտական ընդունակությունը զարգացման ենթակա չլինել»: Վարորդների 
լեզվում յուղ վառել նշանակում է «շարժիչը խափանման եզրին գտնվել», 
կայծ փախցնել՝ «այրում՝ բռնկում տեղի չունենալ» և այլն: Շախմատիստների 
լեզվում ջրաղաց նշանակում է «հակառակորդի համար անհույս վիճակ, երբ 
նրա բոլոր քայլերը կատարվում են հօգուտ դիմացինի», պատառաքաղ՝ «ձիու 
անկասելի քայլ, որով միաժամանակ հարվածի տակ են ընկնում հակառա-
կորդի երկու ծանր խաղաքարեր» և այլն:  

Մասնագիտական որոշ բառեր կարող են տարածում գտնել գրական 
լեզվում, որ պայմանավորված է այն հանգամանքով, թե այս կամ այն մաս-
նագիտական ոլորտը որքան մոտ է հասարակության հետաքրքրություն-
ներին: Այդպես համակարգչային ոլորտի որոշ հասկացություններ տարա-
ծում են գտել այդ մարզի մասնագետների միջոցով: Դրանց մեջ հանդիպում 
են ինչպես հին բառեր՝ նոր իմաստավորումով, օրինակ՝ մկնիկ, բացատ, հա-
կավիրուս և այլն, այնպես էլ անգլերենից կատարված որոշ փոխառություն-
ներ, ինչպես՝ մեյլ, մոնիտոր, ֆայլ, հակեր և այլն: 

 
 Տերմին - Բառ է կամ բառակապակցություն, որն արտահայտում է 

տնտեսական, քաղաքական, գիտական, մշակութային կյանքին, տեխնիկա-
յին և այլ բնագավառների բնորոշ հասկացություններ:  

Բառապաշարում տերմինն առանձնանում է հետևյալ բնութագրա-
կան գծերով. 
  ա) այն հասկացության անուն է, բ) նրա իմաստը գիտականորեն 
սահմանելի է, գ) բովանդակային պլանը միշտ ձգտում է մենիմաստության 
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(տերմինների մեծ մասը մենիմաստ է), դ) հիմնականում գոյականական 
արտահայտություն ունի, զ) զերծ է հուզական երանգավորումից:  

Տերմիններն ամբողջանում են տերմինահամակարգերում: Տերմիննե-
րի համակարգումը կատարվում է ըստ որոշակի բնագավառների, գիտա-
կարգերի, մասնագիտությունների, գիտաճյուղերի, ինչպես նաև` դրանց ներ-
սում:  

Ըստ այդմ էլ զանազանում են տարբեր բնագավառների տերմիններ` 
քաղաքական (ընդդիմություն, քվե, կուսակցություն, քաղաքական դաշտ...), 
տեխնիկական (համակարգիչ, ալգորիթմ, բարձր տեխնոլոգիաներ, մեքենա-
կան թարգմանություն...), մարզական (պտտաձող, ծանրաձող, եռացատկ, 
մարաթոնյան վազք, գնդի հրում...), հրապարակախոսական (ազատություն, 
անկախություն, ազատ կամքի դրսևորում...), մաթեմատիկական (ինտեգրալ, 
ածանցյալ, քառակուսի արմատ, քառակուսի հավասարում...), ֆիզիկայի 
(ուժ, ամպեր, հերց, ազատ անկում, լույսի արագություն), բժշկական (բջիջ, 
հյուսվածք, վիրահատություն, նյարդաբորբ, կույր աղի...), քիմիական (ջրա-
ծին, ծծմբական թթու, վալենտականություն, քիմիական ռեակցիա...), փիլի-
սոփայական (մատերիալիզմ, իդեալիզմ, վերնաշենք, բազիս, բացասման բա-
ցասում, անհրաժեշտություն և պատահականություն, հեղափոխություն…), 
պատմագիտական (դասակարգ, հեղափոխություն, պրոլետարիատ, տնտե-
սական կացութաձև), աշխարհագրական (զուգահեռական, միջօրեական, 
հասարակած, հյուսիսային բևեռ, ժամային գոտի, գրականագիտական (սյու-
ժե, ֆաբուլա, էսսե, վեպ, տաղաչափություն, դրական հերոս...), ոճագիտա-
կան (նվազաբերություն, չափազանցություն, առձայնույթ, բաղաձայնույթ…), 
լեզվաբանական (լեզվաընտանիք, գրաբանություն, մայր լեզու, պատմահա-
մեմատական մեթոդ, հնչյունաբանություն, հնչյուն, վանկ, շնչեղ խուլ, բա-
ռագիտություն, ձևույթ, արմատ, ածանց, քերականություն, ձևաբանություն, 
գոյական, հոլովում, խոնարհում, դեմք, թիվ, խոսքի մաս, շարահյուսություն, 
ենթակա, ստորոգյալ, համաձայնություն, համադասություն, ստորադասու-
թյուն, բարդ նախադասություն...) և այլն:  
 Տերմինաբանական այս համակարգերի միջև խիստ անջրպետ չկա. 
կան բազմաթիվ տերմիններ, որոնք գործածվում են մի քանի բնագավառ-
ներում: Օրինակ, արմատ տերմինը հանդես է գալիս տարբեր գիտություն-
ներում, ինչպես՝ լեզվաբանություն, բուսաբանություն, մաթեմատիկա, ֆի-
զիոլոգիա, բժշկություն): Ժամանակակից տերմինները քանակային գերա-
կշռություն ունեն բառապաշարի չեզոք շերտի նկատմամբ: Տերմինների մի 
մասը սովորական բառային գործածություն ունի, ինչպես` սիրտ, գլուխ, թև, 
ծառ, վարդ, ծաղիկ և այլն, կան նաև այնպիսիները, որոնք հանդես են գալիս 
միայն տերմինային արժեքով, ինչպես` հնչույթ, շարույթ, ձևույթ, ածանց, գո-
յական, ածական, ուղղական հոլով և այլն:  
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 Տերմինների համակարգայնացումը կատարվում է նաև աստիճանա-
կարգությամբ: Օրինակ, լեզվաբանական տերմիններն իրենց տերմինահա-
մակարգերում ներկայանում են մակրո- և միկրոհամակարգերով (մանրա-
համակարգերով)` վերից վար և վարից վեր: Հմմտ. մարդկային լեզու – նոստ-
րատիկ լեզուներ - հնդեվրոպական լեզվաընտանիք - առանձին լեզու – բար-
բառախումբ - բարբառ - ենթաբարբառ - խոսվածք (վայրընթաց ստորակար-
գություն) և ուղղական հոլով - հոլովում - գոյական - ձևաբանական տերմին - 
քերականական տերմին - լեզվաբանական տերմին (վերընթաց ստորակար-
գություն) և այլն:  
 

 Ժարգոնային բառեր - Այս բառախմբի մեջ մտնում են այն բառերը, 
որոնք հատուկ են հասարակության տարբեր խավերի, հասարակական 
տարբեր խմբերի և գործածվում են տարբեր նպատակներով: Այս կարգի բա-
ռերը հիմնականում խոսակցական ոլորտին են պատկանում և հասկանալի 
են միայն նրանց, ովքեր այն գործածում են: Ժարգոնային բառերը հատուկ են 
հասարակության որոշակի խմբերի` զինվորներին, նավաստիներին, վա-
րորդներին, առևտրականներին, ուսանողներին և այլն: Ժարգոնների մեջ 
մտնում են ծածկալեզվային բառերը, որոնք գործածում են հասարակության 
կողմից մերժված անհատները՝ գողերը (Տե՛ս «Հասարակական տարբերակ-
ներ»): 

 Բարբառային բառաշերտ- Այն բառերն են, որոնք գրական լեզու են 
թափանցել տարբեր բարբառներից: Բարբառներն ունեն բառային կազմի 
ընդհանրություն. գրեթե բոլոր բարբառները ժառանգել են համընդհանուր 
(գրական) լեզվի բառապաշարը, սակայն այդ բառերը տարբերվում են մի 
շարք հատկանիշներով:  

Բարբառային բառաշերտը կարելի է խմբավորել ըստ այդ հատկա-
նիշների. 

-հնչյունական. տարբեր է այդ բառերի հնչյունական ձևավորումը, 
հմմտ. ականջ բառի հնչյունական տարբերությունները. անգաճ (Մոկս, 
Վան), ակոնճ (Խարբերդ, Ուրմիա), անգուճ (Ակն), անգոճ (Ղարաբաղ), ան-
գանջ (Նոր Ջուղա, Շամախի), հանգաճ (Մուշ), օնգոճ (Նոր Բայազետ, Ալաշ-
կերտ), ակոնջ, անջակ (Կիլիկիա, Զեյթուն) և այլն, 

-բառական. երևույթների և առարկաների առանձնահատուկ անվա-
նումներ, որոնք գրական լեզվում ունեն իրենց համարժեքները, հմմտ. աքլոր 
(Արցախ, Արարատյան բրբ.) - այլհօր (Մարաշ, Վան) - աքլար (Համշեն, Նոր-
Ջուղա) - ճետ (Քեսաբ) և աքաղաղ, կամ՝ թուշ (Մուշ, Վան, Նոր Բայազետ…) 
և այտ, կամ՝ պռոշ (Թբիլիսի, Մեղրի, Շամախի) և շրթունք, 

-իմաստաբանական. համագործածական բառեր են, որոնց իմաստ-
ները բնորոշ են տվյալ բարբառին. հանդես են գալիս իբրև գրական լեզվի բա-
ռերի համանուններ, ինչպես՝վեզիր - «թելի երկարավուն մեծ փաթույթ» (Ղա-
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րաբաղ), բուն- «գուլպա» (Վան), դավ - «հավասար, համարժեք» (Ուրմիա), 
դավ- «ազգ, գերդաստան» (Մուշ) և այլն, 

-բառակազմական. գրական լեզվի համարմատ միավորներ, որոնք 
բարբառներում ունեն յուրահատուկ բառակազմական ցուցիչներ (երկրոր-
դական ձևույթներ), ինչպես՝ մողես - «խլեզ» և մողոզիկ (Վան, Մուշ, Շատախ) 
- մողոզրիկ (Նոր Բայազետ), նինջ - «թեթև քուն, մրափ» և ննջուկ (Մուշ), 
շինել -«կառուցել, պատրաստել» և շինոտել (Արարատյան բրբ., Ղարաբաղ) և 
այլն:  

 
 Բառապաշարն ըստ ծագումնաբանության – Բառապաշարի ծագում-

նաբանական դասակարգումը կատարվում է պատմական մոտեցումով, քա-
նի որ ցանկացած լեզվի բառային կազմի համալրումը կրում է տարժամա-
նակյա բնույթ. հետևաբար անհրաժեշտ է տվյալ լեզվի բառային կազմում 
առանձնացնել նրա տարբեր գոյավիճակներում և տարբերակներում ի հայտ 
եկած բառային համալրումները: Այսպիսի մոտեցման դեպքում հայերենի 
բառային կազմում առանձնացնում են ծագումնաբանական հետևյալ շեր-
տերը: 
 

 Բնիկ հայերեն բառեր - Լեզուների բառապաշարը պատմականորեն 
ձևավորվում է տարբեր ակունքներից. բառային կազմի ծագումնաբանական 
դասակարգումը նպատակ ունի բացահայտելու բառերի բոլոր խմբերը (շար-
քերը, շերտերը), որոնք լեզվի մեջ հայտնվել են նրա զարգացման հետևան-
քով: Ըստ այդ մոտեցման ժամանակակից արևելահայ գրական լեզվի մեջ զա-
նազանվում են ծագումնաբանական հետևյալ բառաշերտերը: 
 

 Ընդհանուր հայերենյան բառաշերտ - Այն բառերն են, որոնք առկա են 
հայերենի բոլոր գոյավիճակներում, ինչպես` մարդ, հայր, մայր, քույր, եղ-
բայր, հաց, ջուր, քար, փայտ, ծառ, գլուխ, աչք, տուն, օդ, ուտել, գալ, տանել, 
բերել, ես, դու, մեկ, երկու, աստղ, լուսին, մեծ, փոքր, լայն, կարճ, շուտ, արագ 
և այլն:  
 

 Գրաբարյան բառաշերտ - Այս շերտի բառերը տարբերակվում են`  
ա) գրաբարից եկող ընդհանուր գրական բառեր (ժառանգաբար անցած), 
ինչպես` արյունարբու, շաղակրատել, վարդապետ, գեղմ, բազում, գույժ, 
էակ, քերական, փիլիսոփա, ամբիոն, ճաճանչ, եթեր, հռետոր, տենչ, մոլեգին, 
մրցանակ և այլն, բ) գրաբարից փոխառյալ բառաշերտ (ոչ ժառանգաբար, այլ 
գրողների կամ մտավորականների կողմից վերցվել են ուղղակի գրաբարից և 
գործածվել տարբեր հաճախականությամբ), ինչպես` կորուսիչ, հոգնաբե-
ղուն, ծիծաղախիտ, քաղաքամայր, կորովամիտ, խոտաճարակ, գազանա-
տեսակ և այլն, գ) գրաբարաբանություններ (ոչ միայն բառեր, այլև կապակ-



80 
 

ցություններ, դարձվածքներ, քերականական ձևեր, ոճական արտահայտու-
թյուններ և այլն), ինչպես` ի խորոց սրտի, ի միջի այլոց, ըստ այդմ, ընդ 
որում, համենայն դեպս, ի փառս, ի սրտե, երիցս նզովյալ, խնդրո առարկա, 
հականե-հանվանե, ակն ընդ ական` ատամն ընդ ատաման, ձայն բարբառո 
հանապատի, բերան ճշմարտության, չարության սերմ և այլն: 
 

 Միջինհայերենյան բառաշերտ- Այն բառերն են, որոնք փոխանցվել են 
լեզվի զարգացման միջինհայերենյան շրջանից: Դրանցից են` աղվեսագիրք, 
դատաստանագիրք, պարոն, մարաջախտ, կտրիճ, կանթ, կոթ, հենց, ճորտ, 
մասուր, մշուշ, աղ ու հաց, ցույց տալ, անուն հանել, ահ ու դող, աջ ու ձախ, 
դեղ ու ճար, կերուխում, ուժ առնել, արաղ, դահեկան, չինար և այլն:  

 Արևմտահայերեն բառաշերտ - Այն բառերն են, որոնք արևմտահայ 
գրական լեզվից անցել են արևելահայերենին, ինչպես` քով, լրագրող, զբոսա-
շրջիկ, լոլիկ, փառատոն, դափնեկիր, տնօրեն, հարկավ, ազատական, ազգա-
սեր, աղջնակ, գոցել, դեղատուն, դարմանատուն, ետքը, երթալ, էրիկ, էրիկ-
մարդ, համայնավար, համույթ, հավկիթ, հոս, հոն, հոդ, մեծղի, և այլն: 

 
 Փոխառություններ- Սրանք փոխառված են այլ լեզուներից: 

 Փոխառյալ բառերը հայերենում զգալի տոկոս են կազմում. հայերենը 
համեմատաբար հարուստ է իրանական, արաբական և հունական փոխա-
ռություններով:  

Հմմտ. իրանական` հրեշտակ, հրաման, հրապարակ, հրավեր, հրա-
ժեշտ, պատգամ, պատասխան, պատմուճան, պատգարակ, պատնեշ, պա-
տուհաս, պատկեր, պատվանդան, պարեգոտ, պարտեզ, պարս, պարզ, պար-
սիկ, պարկեշտ, բանակ, նիզակ, աշխարհ, իշխան և այլն,  

- ասորական` աբեղա, ծոմ, սատանա, քահանա, քարոզ, քուրմ, խա-
նութ, շղթա, կաթսա, ծնծղա, մանանա և այլն,  

- հունական` ադամանդ, ամբիոն, ափսե, բաղանիք, բեմ, բյուրեղ, 
դափնի, հռետոր, մանյակ, մեղեդի, նեկտար, սաղմոս, կանթեղ, կրկես, հերե-
տիկոս, մարտիրոս, եկեղեցի, մյուռոն, եպիսկոպոս, կաթողիկոս, մաթեմա-
տիկոս և այլն,  

- արաբական` ատլաս, բալասան, թաս, խումար, խսիր, կավատ, կող-
պեք, հաշիշ, սնդուկ, նոպա, գազար, քիմիա և այլն,  

- վրացական` թոկ, խազ, խիզան, ծես, ծիտ, ճաղ, մաշիկ, ծապլի, 
փոցխ և այլն, 

- թուրքական` բեղ, բեկ, զիլ, թոզ, տոպրակ, չոքել, քութեշ, օջախ, 
յուրդ, քոչ, չոբան և այլն,  

- ռուսական (նաև ռուսերենի միջոցով այլ լեզուներից անցած)` ագրե-
սոր, ալբոմ, բազիս, բալետ, բալոն, բանկ, բենզին, գրանիտ, դեկան, դիպլոմ, 
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դիրեկտոր, դոցենտ, էսքիզ, էսսե, մետր, միլիոն, սցենար, սուբյեկտ, տուֆ, 
ցեմենտ, օպերա, ֆոնդ, ֆուտբոլ և այլն,  

- եվրոպական լեզուներից` գունդստաբլ, կարդինալ, մարաջախտ, 
մարկիզ, պատրոն, բարոկկո, վիրուս, կրախ, կայզեր, մետրո, իլյուզիա, լաո-
րեատ, յարուս, սիմվոլ, սիմֆոնիա, սլենգ, սլայդ, սկաներ, սկանդալ, սպիդ, 
կվարտետ, կակաո, կապիտան, ինֆարկտ, ժելե, ռենտգեն, ռեկտոր, ռեյտինգ, 
պունկցիա, պարտեր և այլն: 

 
 Պատճենումներ - Այն բառերն են (կայուն բառակապակցությունը կամ 

դարձվածային միավորը), որոնք մի լեզվում կազմվում են այլ լեզվի համա-
պատասխան լեզվական միավորի կաղապարով: Առանձնացնում են պատ-
ճենումների հետևյալ տեսակները: 

- Բառակազմական (կառուցվածքային) - Այս կարգի պատճենուները 
սովորաբար բարդություններ կամ ածանցավոր բառեր են, որոնց բաղա-
դրիչները (ձևույթները) թարգմանվում են՝ հաշվի առնելով նրանց իմաստ-
ները: Այս ճանապարհով հայերենում առաջացել են բազմաթիվ բառեր, 
ինչպես՝ լատ. submarine - ընդծովյա, ռուս. самолёт - ինքնաթիռ, самосвал – 
ինքնաթափ, лунаход- լուսնագնաց և այլն:  

Զգալիորեն շատ են հունալատինական բառակազմական պատճե-
նումները, որոնցով համալրվել են լեզվաբանական տերմիննեը, ինչպես՝ le-
xema- բառույթ, morfema - ձևույթ, nominativus - ուղղական, genetivus – սեռա-
կան, dativus - տրական, pronomen -դերանուն, epirema - մակբայ, imperativ - 
հրամայական (եղանակ), morphologya - ձևաբանություն, syntaxis – շարա-
հյուսություն և այլն:  

Որոշ դեպքերում կարող են երկու տարբերակներն էլ գոյատևել, ինչ-
պես՝ polyglot- բազմալեզու, metonimia - փոխանունություն, metaphora – փո-
խաբերություն, калька - պատճենում և այլն:  
 Կարող է տեղի ունենալ մասնակի պատճենում կամ կիսապատճե-
նում. Այդ դեպքում թարգմանվում է բաղադրիչներից մեկը, հմմտ. biochimia – 
բիոքիմիա - կենսաքիմիա, hypertext- տեքստ - գերտեքստ, кинозвезда – 
կինոաստղ, автостоянка - ավտոկանգառ և այլն:  
 Կիսապատճենում պետք է դիտել նաև որոշ ածանցավոր կազմու-
թյունների առաջացումը, երբ բառի կառուցվածքում միայն ածանցն է սեփա-
կան, իսկ բառի սերող հիմքը փոխառյալ է. այս դեպքում բառն ստեղծվում է 
բառակազմական մասնակի (ածանցների) փոխակերպմամբ, ինչպես՝ олим-
пийский - օլիմպիական, активизация - ակտիվացում, азотный - ազոտային, 
эвакуация - էվակուացում և այլն:  

- Իմաստային - Պատճենման այս տեսակը հենվում է օտար բառի 
իմաստային համապատասխանության սկզբունքի վրա, երբ որևէ լեզվի բառ 
փոխ է առնում օտարազգի բառի միայն իմաստը: Այս դեպքում բառն իր 
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հնչյունական կազմով, բառաքերականական կառուցվածքով բնիկ լեզվական 
միավոր է, իսկ նրա մեկ կամ մեկից ավելի իմաստները «փոխառություն» են 
որևէ օտար լեզվից: Այսպես, հայերեն խցանում բառը պատճենել է ռուսերեն 
пробка բառի փոխաբերական իմաստը՝ նշանակելով «տրանսպորտային մի-
ջոցների կուտակում փողոցի բանուկ մասում»: Ռազմական ոլորտի լեզվում 
ռուսերեն вольно բառի իմաստային պատճենմամբ ազատ բառն ստացել է 
նոր իմաստավորում՝ «թողնել», կամ դարձյալ ռուսերեն есть բառի իմաստա-
յին պատճենմամբ զինվորականների լեզվում գործածվում է կա բառը «լսում 
եմ» նոր իմաստով: Մեխ բառը ռուս. гвоздь բառի իմաստային պատճենմամբ 
ձեռք է բերել «հիմնական, էական» նշանակություն, մեխին խփել կապակցու-
թյունը՝ «բուն նյութը՝ ցավոտ խնդիրը շոշափել» նոր իմաստավորում և այլն:  

 
 Իմաստաբանություն - Բոլոր լեզուների բոլոր բառերն արտահայտում 

են երեք կարգի հարաբերություններ (կամ կապեր). 1. հարաբերություն 
առարկաների և երևույթների նկատմամբ, 2. հարաբերություն մարդու մտքե-
րի, զգացմունքների և ցանկությունների նկատմամբ, 3. հարաբերություն լեզ-
վի այլ բառերի նկատմամբ: Դիտարկենք դրանք առանձին-առանձին:  

 
1. Բառ և առարկա. Բառերը, արտահայտելով արտաքին աշխարհի 

առարկաների և երևույթների գաղափարներ, հանդես են գալիս իբրև այդ 
առարկաների և երևույթների նշաններ, իբրև ձայնային-ակուստիկական 
պատկերի և ներքին բովանդակության միասնություն: Բառերի ակուստի-
կական (հնչյունական) պատկերը հանդես է գալիս ոչ թե սոսկ ձև, այլ իբրև 
առարկայի նշան: Բառի հնչյունական թաղանթը, որպես առարկայի նշան, 
գրեթե պայմանական է, ինքնակա չէ, այն առաջանում է անկախ մարդկանց 
կամքից ու ցանկությունից և փոփոխվում է լեզվի պատմական զարգացման 
ընթացքում (օրինակ, սխտոր բառը մի ժամանակ հնչել է` խստոր, հյուսիս 
բառը` հիւսիսի և այլն):  

Իբրև առարկաների և երևույթների նշաններ՝ բառերն ինչպե՛ս են հա-
րաբերում առարկայական աշխարհին: Մեր գիտակցության մեջ արտացոլ-
վում է բառերի առարկայական պատկերը, միաժամանակ արտացոլվում է 
առարկայի, երևույթի առարկայական պատկերը: Բառապատկերի և առար-
կայի արտացոլման միջև գոյություն ունի զուգորդական կապ, այն ամրա-
գրված է լեզվական ավանդույթով. այդ երկու արտացոլումները (բառի և 
առարկայի) ձևավորում են մեկ ամբողջական միասնություն: Ամեն անգամ, 
երբ մեր գիտակցության վրա ազդում է որևէ առարկա, առաջանում է նրա 
արտացոլումը, իսկ առարկայի արտացոլման հետ միաժամանակ հանդես է 
գալիս նաև համապատասխան բառի արտացոլումը: Եվ հակառակը, ամեն 
անգամ, երբ մենք լսում կամ կարդում ենք որևէ բառ, մեր գիտակցության մեջ 
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ձևավորվում է նրա արտացոլումը, իսկ դրա հետ միաժամանակ` տվյալ 
բառին համպատասխանող առարկան:  

 Բառի պատկերի և նրան համապատասխանող առարկայի միաս-
նության կապը կոչվում է բառի նշանակություն: 

 
 2. Բառ և հասկացություն. Նյութական բովանդակություն ունեցող 
բառերն արտահայտում են հասկացություն: Բառերի նյութական կողմն ու 
նրանց նշանակությունը անխզելիորեն կապված են մարդու գիտակցության 
և մտածողական գործունեության հետ: Մեր գիտակցության մեջ փաստորեն 
հասկացություններ են դիտվում միայն ձևի և բովանդակության միասնու-
թյուն ներկայացնող այն միավորները, որոնց իմաստը բառայնորեն կոնկ-
րետացած է առարկայնություն–որակայնություն և ընթացայնություն-հատ-
կանշայնություն կապերով:  

Բառերը՝ որպես լեզվական իմաստակիր միավորներ, արտահայտում 
են նաև մարդու մտքերը, զգացմունքներն ու ցանկությունները: Մտածողու-
թյունը գիտակցության այն բնագավառն է, որ ներառում է ոչ միայն տրա-
մաբանական, այլև զգացական, կամային, գեղագիտական և իրականության 
այլ ընկալումներ: Այդ պատճառով էլ հասկացություններն ունենում են զգա-
ցական, կամային և այլ կարգի բաժանումներ: Հետևաբար բառային իմաստ-
ներն արթնացնում են նաև զգացական, կամային և իրականության այլ ար-
տացոլումներ: Ընդ որում, երբեմն հասկացությունն ու նրան ուղեկցող իրա-
կանության հուզական-կամային արտացոլումները դառնում են բառային 
իմաստի կրողներ:  

Կան նաև այնպիսի բառեր, որոնք զուրկ են հուզազգացական երան-
գավորումներից: Դրանք տերմիններն են (եզրույթներ), որոնք, որպես կանոն, 
ձևավորում են մտածողության տրամաբանական միավորներ` հասկացու-
թյուններ:  

 
3. Հարաբերություններ լեզվի այլ բառերի նկատմամբ. Բառերը, որ-

պես լիարժեք միավորներ, կարող են մյուս միավորների նկատմամբ ունենալ 
տարաբնույթ հարաբերություններ: Այդ հարաբերությունները կարող են լի-
նել միջբառութային (հոմանշային, հականշային, համանունական, հարան-
վանական) և ներբառութային (մենիմաստ, բազմիմաստ, ուղղակի կամ փո-
խաբերական, պատճառաբանված կամ չպատճառաբանված և այլն):  

 
 Բնիմաստ (էտիմոն). բառերի նախնական իմաստը, որ հայտնաբեր-

վում է ստուգաբանության միջոցով: Օրինակ` ստուգաբանորեն ապացուցվել 
է, որ առիւծ բառը ծագում է հ.-ե. *reug՛- «մռնչալ» արմատից, որ հայերեն տվել 
է ռեւծ. իսկ ա նախահավելվածով` առեւծ: Բազում բառը ծագում է հ.-ե. 
*bhng՛hu՛- ձևից` «շատ խոշոր, շատ ամուր» իմաստով: Բոլոր բառը ծագում է 
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հնխ. *bhel-, *bhol- արմատից` -որ մասնիկով (հիմնական իմաստն է «ուռչել», 
որից առաջացել են «բարձրանալ» և «գնդաձև կերպարանք առնել», ապա 
«մեծ, խոշոր, հաստ» իմաստները): Դարբին բառը ծագում է հ.-ե. *dhabhro- 
նախաձևից` -ին մասնիկով. պարզ արմատն է dhabh- «հորինել, գեղեցիկ 
կերպով հարմարել» իմաստով և այլն:  

Այսպիսով, բառի բնիմաստը բառի այն իմաստային հիմքն է կամ 
նախնական իմաստը, որ այժմ մեծ մասամբ հայտնի չէ, մթագնել, կորել է և 
հայտնաբերվում է միայն ստուգաբանության միջոցով: 

 
 Բառի ներքին ձև - Բառի բառակազմական պլանում և իմաստային 

կառուցվածքում բառային իմաստների պատճառաբանվածությունը (հիմնա-
վորվածությունը) կոչվում է բառի ներքին ձև:  

Բառի ներքին ձևը բաղադրյալ բառերի բաղադրիչների իմաստներն 
են. այլ կերպ ասած՝ բառի ներքին ձևը բացահայտվում է նրա բաղադրիչների 
իմաստներով: Օրինակ՝ արկածախնդիր բառը կազմված է արկած և խնդիր 
(գրբ. խնդրել - «որոնել, փնտրել») բառերից, որոնց իմաստներն էլ կազմում 
են նրա ներքին ձևը՝ «արկած որոնող՝ փնտրող»: Այդպես կարելի է մեկնա-
բանել խնդիր բաղադրիչով կազմված հետևյալ բառերի ներքին ձևը՝ քինա-
խնդիր, բծախնդիր, շահախնդիր, բախտախնդիր, վրեժխնդիր, անշահա-
խնդիր և այլն:  

Բառի ներքին ձևը կարող է մթագնած լինել, որը հնարավոր է վերա-
կանգնել միայն ստուգաբանական եղանակով: Օրինակ՝ այժմ բառի ներքին 
ձևը և իմաստը հանգում են այս և ժամ բաղադրիչներին: Ստուգաբանորեն 
կարելի է բացատրել նաև որոշ պարզ բառերի իմաստները, ինչպես` ծաղիկ 
բառի արմատն է` ծիլ, իսկ ձեղուն բառինը` ձող և այլն: 

Բառի ներքին ձևը տվյալ բառի իմաստային կառուցվածքում պահ-
պանվում է նրա կազմավորման ժամանակ: Բառիմաստի պատմական փո-
փոխությունների ընթացքում տեղի է ունենում իմաստային կառուցվածքի 
պարզեցում, որի հետևանքով անհետանում է բառերի ներքին ձևը, և այդ 
կարգի բառերը դառնում են իմաստով չպատճառաբանված: Բառի ներքին 
ձևի կորուստը կապված է բառի ձևաբանական կառուցվածքի, նրա հնչյու-
նակազմի և իմաստի փոփոխությունների հետ: Օրինակ, հլու, հմուտ, հզոր 
բառերը կորցրել են իրենց ներքին ձևը, քանի որ լեզվից անհետացել է հու 
արմատը` «լավ» նշանակությամբ. հմմտ. հուլու «լավ լսող», հումուտ «լավ 
մտնող», հուզոր «լավ զորեղ` ուժեղ» և այլն: Նշույլ, նստել բառերի ներքին 
ձևի կորուստը պայմանավորված է այն բանով, որ գործածությունից դուրս է 
եկել նի- ածանցը. հմմտ. նի-ստ-ել (ստ արմատի համար հմմտ. լատ. sed-, sid- 
անգլ. sit, գերմ. set, ռուս. сид-еть), նի – շույլ (լ//ղ հերթագայությամբ` շող) և 
այլն:  
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 Բառերի ներքին ձևերի կորստյան պատճառ կարող է դառնալ նաև 
փոխառությունը: Այսպես, հայերենում չպատճառաբանված միավորներ են 
համարվում բազմաթիվ փոխառություններ, ինչպես՝ հրեշտակ, հրապարակ, 
հրաման, բանակ, բաժակ, կաթողիկոս, եկեղեցի, կոնդակ, մյուռոն, մատուռ, 
փաղանգ, ատլաս և այլն: 
 Մյուս կողմից՝ փոխառյալ հատուկ անուններում բառերի ներքին ձևը 
կարելի է բացահայտել փոխատու լեզվի տվյալներով: Հմմտ. հայերենին 
անցած հետևյալ փոխառյալ անվանումները. Սուրեն (զենդ. զորավար), Հով-
հաննես (հուն. լուսավորյալ), Գրիգոր (հուն. արթուն, զգոն), Հեղինե (լատ. 
ջահ), Ֆելիքս (լատ. երջանիկ), Դավիթ (եբր. սիրելի) և այլն:  
 

 Բառիմաստի տեսակները - Բառերի իմաստները տիպաբանորեն 
նույնը չեն. դրանք տարբերակվում են ըստ այն բանի, թե լեզվի ո՛ր մակար-
դակների կազմությանն են մասնակցում: Դրանով էլ պայմանավորված` լեզ-
վաբանությունը տարբերակում է բառերի բառային, բառակազմական, քերա-
կանական (ձևաբանական և շարահյուսական) և ոճական իմաստներ:  
 Այս իմաստներից առաջնային են բառերի բառական և քերականա-
կան իմաստները: Յուրաքանչյուր լիիմաստ բառ միաժամանակ բնութա-
գրվում է թե՛ բառական և թե՛ քերականական իմաստներով: Այսպես, աչք 
բառի բառական իմաստն այն է, որ արտահայտվում է նրա հնչյունակազմի և 
ներքին բովանդակության միասնությամբ` «տեսողության գործարան»: Նրա 
քերականական իմաստն այն է, որ որպես առարկայանիշ՝ գոյական անուն է: 
Ընդ որում, բառի բառական և քերականական իմաստներն ունեն իրենց 
կարգերը, որոնցով կարող են բնութագրվել իրենք: Այսպես, նրանք կարող են 
լինել` մենիմաստ կամ բազմիմաստ, ուղղակի կամ փոխաբերական, կարող 
են ունենալ հոմանշային, հականշային և համանունական զույգեր, հար-
անուններ, կարող են լինել վերացական կամ թանձրացական և այլն:  
 Բառական իմաստների զանազան դասակարգումներ կան, որոնք 
հենվում են տարբեր սկզբունքների վրա: Կարևորվում է բառերի իմաստների 
դասակարգումն ըստ այն հարաբերությունների, որոնք գոյություն ունեն մի 
կողմից` ներբառույթային, մյուս կողմից` միջբառույթային հարթություննե-
րում: 
 

 Ներբառույթային իմաստներ. Սրանք դիտարկվում են միևնույն բառի 
իմաստային կառուցվածքում. միևնույն բառը կարող է ունենալ մեկ կամ մի 
քանի բառական իմաստներ: Ըստ այդմ, բառերը լինում են մենիմաստ և 
բազմիմաստ:  

 
- Մենիմաստ բառեր. բառերի իմաստային կառուցվածքում առկա է 

բառական մեկ նշանակություն: Մինչ այժմ այն կարծիքն է իշխել, որ լեզվում 
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անհամեմատ մեծ տոկոս են կազմում բազմիմաստ բառերը, իսկ մենիմաստ 
բառերը շատ փոքր քանակություն են կազմում: Այդ տեսակետը պայմանա-
վորված է այն հանգամանքով, որ խոսքի մեջ գործածվող բառերի զգալի մա-
սը բազմիմաստ է. այսինքն՝ ատաղձը: Սակայն այդ տեսակետը պետք է ըն-
դունել որոշ վերապահությամբ. Էդ. Աղայանի կազմած «Արդի հայերենի բա-
ցատրական բառարանի» տվյալների համաձայն մենիմաստ բառերն ան-
համեմատ ավելի շատ են, քան բազմիմաստները. հիշյալ բառարանը պարու-
նակում է 135.600 բառ, որոնցից որպես բազմիմաստ են ներկայացված շուրջ 
38.000-ը, իսկ մենիմաստ` շուրջ 97.000-ը:  

Մենիմաստ են. 
-հատուկ անունները. Հայաստան, Արաքս, Ռուսաստան, Անգլիա, 

Իրան, Իրաք,  
-տերմինները. հնչույթ, գոյական, ածանց, օքսիդացում, եռացատկ, 

երիկամ, 
-թվականները. երկու…, քսան…, հարյուր հինգ…, միլիոն, մի-

լիարդ…,  
 -դերանունները. ես…, մենք…, այս…, սրանք…, ի՞նչ, այսքան, երբ, բո-
լորը,  

- առտնին առարկաների անունները. ճամպրուկ, հեռուստացույց, հե-
ռախոս, գդալ, ափսե և այլն,  
 -նորաբանությունները. լուսնագնաց, ջրէջք, ատոմակայան, ճեպա-
զրույց և այլն: 

Ժամանակի ընթացքում մենիմաստ բառերի իմաստային կառուցված- 
քում կարող է զարգանալ բազմիմաստություն:  
 

- Բազմիմաստ բառեր. Արտահայտում են մեկից ավելի իմաստներ: 
Բազմիմաստությունը զարգանում է այն բանի հետևանքով, որ բառն արտա-
հայտում է ոչ թե մեկ առարկա, մեկ հատկանիշ կամ մեկ գործողություն, այլ 
մի քանի առարկա, մի քանի հատկանիշ կամ մի քանի գործողություն: Բառը 
բազմիմաստություն է ձեռք բերում այն ժամանակ, երբ նրա տարբեր նշանա-
կությունները համընդհանուր են դառնում բոլոր խոսողների համար և 
գրանցվում են բացատրական բառարաններում: Այսպես, քիթ բառն ունի 
անվանողական ուղղակի նշանակություն. «մարդու և կենդանիների հոտա-
ռության ու շնչառության գործարանի արտաքին մասը, որ գտնվում է մարդ-
կանց դեմքի` կենդանիների դնչի վրա` բերանից վերև»: Այդ բառի իմաս-
տային կառուցվածքը բարդ է, որն էլ պայմանավորում է նրա գործածու-
թյունը տարբեր իմաստներով, որոնց հետևանքով էլ այն դառնում է բազմ-
իմաստ: Իր հիմնական նշանակության հիմքի վրա քիթ բառը ձեռք է բերել 
նաև «թռչունների կտուց» և «զանազան գործիքների սուր ծայրը» իմաստներ, 
վերջինն էլ մասնավորվում է բառի` նավի քիթ, ինքնաթիռի քիթ, ավտոբուսի 
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քիթ, տանկի քիթ, կոշիկի քիթ, ցամաքի սրավուն` երկար ու նեղ շերտ նոր 
նշանակությունները, որոնք էլ մտնում են տվյալ բառի իմաստային կառուց-
վածքի մեջ` իբրև բազմիմաստ նշանակություններ: 

- Ուղղակի իմաստ. Բառերի առաջնային նշանակությունն է, որն 
առարկան կամ երևույթն արտացոլում է ուղղակի կերպով` շրջանցելով նրա 
երկրորդական նշանակությունները. հմմտ. գիրք, սեղան, դղյակ, պատանի, 
զորք, ծով, գետ և այլն: 

 
- Փոխաբերական իմաստ. Բառի բառական այն նշանակությունն է, 

որը տվյալ բառն ստանում է փոխաբերական գործածությամբ: Բառերը, գոր-
ծածվելով փոխաբերական իմաստով, նշում են այլ առարկա կամ հատկա-
նիշ: Փոխաբերական իմաստները ոչ միայն ածանցյալ, այլև պատճառաբան-
ված իմաստներ են: Հմմտ. 
 Դու շրթունքներ ունես վարդի, Եվ աչիկներ գեղեցիկ, 
 Ատամնաշար ադամանդի, Եվ աչիկներ գեղեցիկ, 
 Այտեր ունես վարդ ու կաթի, Եվ աչիկներ գեղեցիկ (Հովհ. Շիրազ):  
 Վարդի, ադամանդի, վարդ ու կաթի բառերն ունեն փոխաբերական, 
ոչ ուղղակի իմաստներ, հանդես են եկել այլ առարկաների և հատկանիշների 
անվանումների փոխարեն` խոսքին հաղորդելով պատկերավորություն և 
հուզականություն: 
 Փոխաբերության տեսակներից են փոխանունությունը և համըմ-
բռնումը: 
 
 - Փոխանունություն. Այն իրողությունն է, որի դեպքում հատկանշային 
իմաստ ունեցող բառերը հանդես են գալիս նաև առարկայական իմաստով: 
Այդ ներառումը կատարվում է հոդերի միջոցով: Դա բառակապակցության 
կրճատման երևույթն է: Օր. ծարավ մարդ > ծարավը, սոված մարդ > սովածը: 
Հմմտ. Սովածը հաց կտեսնի երազում, ծարավը` ջուր (առած): 
 Սովածը, ծարավը բառերը հանդես են եկել փոխանվանական կիրա-
ռությամբ: 
 Փոխանունությունը լեզվում ունի մի շարք դրսևորումներ. 
 1. Պարունակողը պարունակյալի փոխարեն:  
 Դահլիճը ծափահարում է: Գյուղ կանգնի, գերան կկոտրի: Մի բաժակ 
խմեցի: 
 2. Հեղինակն ստեղծագործության փոխարեն: 
 Ես Նարեկացի և Շեքսպիր հաճույքով եմ կարդում: 
 3. Նյութը նրանից պատրաստված առարկայի փոխարեն: 
 Օրիորդը գեղեցիկ մետաքս էր հագել: 
 Ցուցահանդեսում գեղեցիկ կտավներ կային: 
 4. Ժամանակը նրանում կատարվող եղելության փոխարեն: 
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 Երեկոն լավ անցկացրինք:  
 
 -Համըմբռնում. Այն երևույթն է, որի դեպքում բառը փոխարինում է 
մեկ այլ բառի` արտահայտելով միայն նրա իմաստը. դա մեկ բառի գործա-
ծությունն է այլ բառի փոխարեն:  
 Համըմբռնումն ըստ քանակական հարաբերության ունի իր դրսևո-
րումները: 
 1. Մասը ամբողջի փոխարեն: 
 Ագարակն ունի հարյուր թև թռչուն կամ հարյուր գլուխ եղջերավոր: 
 2. Ամբողջը մասի փոխարեն: 
 Ազնվական տոհմ ես դու: 
 3. Եզակին հոգնակիի կամ հավաքականի փոխարեն: 
 Ռուսը մեր բարեկամն է:  
 4. Տեսակայինը սեռային հասկացության փոխարեն: 
 Ապրելու կոպեկ (փող) չունի: 
 

 Միջբառույթային իմաստներ - Դիտարկվում են տարբեր բառերի կամ 
բառախմբերի միջև. նման դեպքերում իմաստային կապերը միավորում են 
մեկից ավելի բառեր: Միջբառույթային հարաբերություններ ունեցող բառերը 
դասակարգվում են ըստ իմաստի և ձևի: Բառերն ըստ իմաստի ու ձևի դա-
սակարգվում են հոմանիշ, հականիշ, համանուն և հարանուն տեսակների: 
  

Հոմանիշներ. Սրանք բառազույգեր կամ բառաշարքեր են, որոնք ըստ 
մերձավորության աստիճանի բաժանվում են երկու խմբի` նույնանիշներ և 
համանիշներ:  
 -Նույնանիշներ. Իմաստով նույնական բառեր են: Սրանք իմաստով 
բացարձակապես համընկնում են, թեև ավելի քիչ են հանդիպում, քան հա-
մանիշները: Նույնանիշ բառերը միևնույն նշանակության կրողներն են. 
դրանք դիտվում են բառական տարբերակներ, ինչպես` այտ - թուշ, կրունկ – 
գարշապար, արև - արեգակ: Կան նաև թարգմանական նույնանիշներ, ինչ-
պես` բիոլոգ - կենսաբան, կարդիոլոգ - սրտաբան, փիլիսոփա – իմաստա-
սեր, էլիտա - ընտրանի, ստիլ - ոճ, մետաֆորա- փոխաբերություն և այլն: 
 

-Համանիշներ. Արտահայտում են իմաստով մոտ կամ մերձավոր 
նշանակություններ: Հաճախ կարող են իրար փոխարինել, հաճախ էլ տար-
բերակվում են գործառական դաշտով: Համանիշները դասակարգվում են 
ըստ խոսքի մասերի` նկատի ունենալով համանշային շարքի անդամների 
խոսքիմասային պատկանելությունը: 

-գոյականական համանիշներ. տուն - բնակարան - կացարան, տիե-
զերագնաց - աստղանավորդ,  
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-ածականական համանիշներ. պարզ - հստակ - վճիտ - զուլալ - ջինջ 
- մաքուր, գեղեցիկ - սիրուն - չքնաղ - չնաշխարհիկ, հարուստ - ունևոր – մե-
ծատուն և այլն, 

-բայական համանիշներ. գնալ - երթալ - մեկնել, ասել - խոսել – 
պատմել, գրոհել - արշավել - հարձակվել, շինել - կառուցել - սարքել – արա-
րել և այլն,  

-մակբայական համանիշներ. արագ - շտապ - փութով - ճեպով, դան-
դաղ - կամաց, քաջաբար - արիաբար - խիզախաբար և այլն, 

-վերաբերական համանիշներ. ոչ - չէ, երբեք - բնավ - ամենևին, 
դժբախտաբար - տարաբախտաբար - ցավոք և այլն:  

Հոմանիշները դասակարգվում են նաև ըստ հասկացական, ոճական-
գործառական, հուզական-գնահատողական և համատեքստային հատկա-
նիշների: 

 
- Հասկացական հոմանիշներ. Սրանք վերաբերում են լեզվի միևնույն 

ոճին և տարբերվում են իմաստային նրբերանգներով. հատկանիշը ցույց են 
տալիս հասկացական տարբեր հիմունքներով, տարբեր տեսանկյուններից. 
ինչպես՝ պատմել - ասել, հաղորդել - հայտնել - ծանուցել, ծառայություն – 
աշխատանք, դժվար - անտանելի, հեշտ - թեթև, ինքնուրույն - անկախ և այլն: 

 
- Ոճական-գործառական հոմանիշներ. Հանդես են գալիս լեզվի տար-

բեր ոճերում և լեզվի տարբերակներում, ինչպես՝ ակն - աչք, խորշոմ – կնճիռ, 
ամուսնանալ – մարդու գնալ, պարել - կաքավել - պար գալ, պսակվել- նշան-
վել - ամուսնանալ և այլն: 

 
 - Հուզական-գնահատողական հոմանիշներ. Սրանք արտահայտում 

են խոսողի վերաբերմունքը խոսքի առարկայի նկատմամբ. ունեն ոճական 
նրբիմաստներ. կարող են արտահայտել կա՛մ դրական, կա՛մ բացասական 
գնահատություն, հմմտ. գեղեցիկ- սիրուն - գեղանի - չքնաղ և խմել - կոնծել - 
գլխին քաշել - լակել և այլն: 

 
- Համատեքստային հոմանիշներ. Սրանք այն բառերն են, որոնք հո-

մանշային կապեր են ձեռք բերում միայն որոշակի բնագրի շրջանակներում՝ 
փոխաբերական նշանակություններով արտահայտելով հոմանշային հարա-
բերություներ, ինչպես՝ մահ - արյուն, կյանք - ազատություն, փրկվել – վերա-
ծնվել, բարձունք - հաղթանակ, գանձ - հանճար և այլն: 

Երբեմն առաջին հայացքից իմաստային մերձավորություն «չունեցող» 
բառերը կարող են մտնել հոմանշային կապերի մեջ՝ պայմանավորված 
իրենց նշանակություններից միայն մեկով, որ դրսևորվում է բնագրի շրջա-
նակներում, ինչպես՝ փոքր - մանր, փոքր - քիչ, փոքր - կրտսեր, փոքր - թույլ, 
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փոքր - աննշան և այլն: Իմաստային այդ կապը գտնելու համար համեմա-
տենք դրանց կապակցելիական հնարավորությունները. 1. փոքր ձկներ - 
մանր ձկներ, 2. փոքր բազմություն - քիչ բազմություն, 3. փոքր զավակ - 
կրտսեր զավակ, 4. փոքր ցնցում - թույլ ցնցում, 5. փոքր հաջողություն – ան-
նշան հաջողություն և այլն: 

 
Հոմանշային շարք - Հաճախ հոմանշային հարաբերություն կարող են 

արտահայտել երկուսից ավելի բառեր, որոնք կազմում են հոմանշային շարք:  
Հոմանշային շարքի անդամներից առաջինը կոչվում է հենաբառ, այն 

ոճականորեն չեզոք է և հանդես է գալիս լեզվի տարբեր ոճերում, իսկ մնա-
ցած բառերը կարող են պատկանել միայն այս կամ այն ոճին. հմմտ. խոսել 
(գործածվում է տարբեր ոճերում) - պատմել (գեղ. ոճ)- զրուցել (առօրյա-
խոսակց. ոճ) - զրույց անել (առօրյա-խոսակց. ոճ) և այլն:  

Հոմանշային շարքի մեջ կարելի է ցույց տալ իմաստային աստիճա-
նավորում. օրինակ` զարմանալ - ապշել - քարանալ, ուրախանալ - ցնծալ - 
աշխարհով մեկ լինել կամ վախ - ահ - երկյուղ – սարսափ - սոսկում – զար-
հուրանք և այլն: 

Շարքի անդամներն ունեն կապակցելիական տարբերություններ. 
ունենալով իմաստային ընդհանրություն և պատկանելով միևնույն բառի-
մաստային դաշտին՝ շարքի անդամները, այնուամենայնիվ, ի հայտ են բե-
րում կապակցելիական տարբերություններ՝ կապակցություն կազմելով 
տարբեր բառերի հետ: Այսպես, հոմանշային շարքի պարզ - հստակ - զուլալ 
– մաքուր - ջինջ - վճիտ անդամների մի մասը կարող է կապակցություն 
կազմել նույն բառի հետ, ինչպես՝ պարզ ջուր, հստակ ջուր, մաքուր ջուր, 
զուլալ ջուր, վճիտ ջուր, իսկ ջինջ, պարզ, մաքուր, վճիտ անդամները՝ երկինք 
գոյականի հետ, ինչպես՝ ջինջ երկինք, պարզ երկինք, մաքուր երկինք, վճիտ 
երկինք, բայց հստակ և զուլալ հոմանիշները նույն բառի հետ կապակ-
ցություն չեն կազմում. չի ասվում՝ հստակ երկինք, զուլալ երկինք և այլն: 

 
 Հականիշներ - Այն բառերն են, որոնք տարբերակվում են հնչյունա-
կան կազմով և ունեն հակառակ իմաստներ: Ըստ հականշություն արտահա-
տելու եղանակի և միջոցների, բաժանվում են երկու խմբի: 
 1. Հակադրական հականիշներ. Սրանք այն բառազույգերն են, որոնք 
հականշություն արտահայտում են արմատական իմաստների հակադրու-
թյամբ , օր.` բարձր-ցածր, երկար - կարճ, հեռու - մոտիկ, լայն - նեղ, մեծ - 
փոքր, հաստ - բարակ:  
 2. Ժխտական հականիշներ: Եթե հակադրական հականիշներն ար-
տահայտում են իմաստների հակադրություն, ապա ժխտական հականիշնե-
րի մի բաղադրիչը ժխտական ածանցի միջոցով ժխտում, բացառում է մյուսի 
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իմաստը, օր.` հասուն - տհաս, մարդկային - տմարդի, բախտավոր – ան-
բախտ, համեղ - անհամ, թևավոր - անթև և այլն:  
 
 Համանուններ - Տարբեր իմաստներ արտահայտող բառեր են, որոնք 
արտաքին հնչյունական կազմով նույնն են: Օրինակ` մարտ1 «ամսանուն» - 
մարտ2 «կռիվ», այր1 «տղամարդ» - այր2 «քարանձավ», հոտ1 «բույր» - հոտ2 «ոչ-
խարի խումբ», անել1 «կատարել» - անել2 «ելք չունեցող, անելանելի», հարկ1 
«կարիք, պետք» - հարկ2 «շենքի բարձրություն» - հարկ3 «տուրք» և այլն: 
 Ըստ ձևական նույնության համանունները լինում են լիակատար և 
մասնակի: 
 - Լիակատար համանուններ. Գրությամբ և արտասանությամբ նույ-
նական են, ինչպես` սեր1 «սիրո զգացմունք» - սեր2 «կաթի սերուցք», բազուկ1 
«մարմնի մաս` թև» - բազուկ2 «ճակնդեղ», կետ1 «ծովային կենդանի» - կետ2 
«կետադրական նշան» և այլն: 
 - Մասնակի. Նույնական են կա՛մ գրությամբ, կա՛մ արտասանությամբ 
(հնչյունաբանորեն): Գրությամբ նույնական համանունները կոչվում են 
համագիր, արտասանությամբ նույնական համանունները` համահունչ: 
 - Համահունչ բառեր. Տարբերվելով գրությամբ՝ համընկնում են ար-
տասանությամբ, ինչպես` անօդ1 «օդազուրկ» - անոթ2 «սրվակ», որդ1 «ճիճու» - 
որթ2 «խաղողի վազ», թռչել «ցատկել» - թրջել «հեղուկով պատել» և այլն: 
 - Համագիր. Համընկնում են գրությամբ, բայց ունեն արտասանական 
տարբերություն, որ պայմանավորված է ինչպես հնչյունակազմով, այնպես էլ 
բառի մեջ շեշտի գրաված դիրքով, ինչպես` հորդ «առատ, տեղատարափ» - 
հորդ (հորըդ` քո հորը), դուրս գալ «դուրս ելնել» - դուր(ը)ս գալ (իմ դուրը 
գալ) և այլն:  
 Համանունների դասակարգման ժամանակ հաշվի են առնում նրանց 
ծագումը և զույգի բաղադրիչների արտահայտության եղանակը: Ըստ ծագ-
ման առանձնացնում են համանունների հետևյալ տեսակները.  
 - Համածին (կամ հոմոգեն). Ծագում են նույն արմատից: Այդպիսի 
արմատները նախապես ունեցել են մեկից ավելի իմաստներ, որոնք աստի-
ճանաբար հեռացել են միմյանցից, և յուրաքանչյուր իմաստի համար 
առանձնացել են անկախ բառական միավորներ, որոնք միմյանց նկատմամբ 
կազմում են համանունական հակադրություն: Օրինակ՝ սուր բառն սկզբում 
նշանակել է` 1. կտրող, 2. հատու, 3. սուր, 4. դաշույն, որից էլ ունենք սուր1 – 
«թուր, դաշույն» (գոյ.), սուր2 – «հատու, կտրող, ծակող» (ած.) համանունական 
զույգը: 
 - Տարածին (կամ հետերոգեն). Իմաստների միջև ներքին կապ գոյու-
թյուն չունի, դրանք սոսկ համընկնում են հնչյունական կազմով. հմմտ. կույս1 

«աղջիկ, օրիորդ» - կույս2 «կողմ, ուղղություն», դար1 «ժամանակային տևողու-
թյուն» - դար2 «բարձունք»:  
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Ըստ բաղադրիչների արտահայտման ձևի, համանունները լինում են՝ 
 - Բառական. Բաղադրիչներն անկախ բառեր են, օրինակ` փող1 «խո-
ղովակ» - փող2 «նվագարան» - փող3 «դրամ» - փող4 «կոկորդ» (հմմտ. փող-
կապ), հոտ1 «բույր» - հոտ2 «ոչխարների խումբ»: 
 - Բառաքերականական. Բաղադրիչներից մեկը բառ է, մյուսը` որևէ 
բառի քերականական ձև, օրինակ` անցավ1 «առանց ցավի» - անցավ2 «անց 
կացավ (անցնել բայի անցյալ կատարյալը)», վանեցի1 «ծագումով Վանից» -
վանեցի2 «վանել բայի անցյալ կատարյալը», արի1 «քաջ» - արի2 «գալ բայի 
հրամայականի ժողովրդական տարբերակը» և այլն: 
 
 - Քերականական. Բաղադրիչները տարբեր բառերի քերականական 
ձևեր են: Օրինակ` երգի1 «երգ գոյականի սեռական հոլովը» - երգի2 «երգել 
բայի ըղձական եղանակի ապառնին», ջրի1 «ջուր գոյականի սեռական հո-
լովը» - ջրի2 «ջրել բայի ըղձական եղանակի ապառնին», ջրեր1 «ջուր բառի 
հոգնակի թիվը» - ջրեր2 «ջրել բայի ըղձական անցյալը», գիշերում1 «գիշերել 
բայի դերբայաձևը» - գիշերում2 «գիշեր գոյականի ներգոյական հոլովը» և 
այլն: 

-Հարանուններ. Մասնակի համանունների մեջ ուրույն խումբ են կազ-
մում այն բառերը, որոնք ձևով իրար մոտ լինելով` ունեն իմաստային որո-
շակի ընդհանրություն: Այդպիսի բառերը կոչվում են հարանուններ: Դրան-
ցից են` քննել (հարցաքննել, ստուգել)- քննարկել (քննության առարկա 
դարձնել), դիտել (նայել, տեսնել)- դիտարկել (ուշադրության արժանացնել), 
փորձել (ստուգել, պարզել) - փորձարկել (գործնական եղանակով հաստա-
տել մտահղացումը), ցուցում (խորհուրդ)- ցուցմունք (վկայություն), վերաբե-
րել (հարաբերություն՝ կապ՝ առնչություն ունենալ) - վերաբերվել (որոշակի 
մոտեցում ցուցաբերել), հանցանք (անօրինական արարք)- զանցանք (խախ-
տում) և այլն: 

 
 Իմաստափոխություն - Լեզվի պատմական զարգացման ընթացքում 

բառի իմաստային կառուցվածքում ի հայտ են գալիս փոփոխություններ, 
որոնք փոխում են բառի իմաստային ծավալը` նրան հաղորդելով նոր 
իմաստներ, երբեմն տեղի է ունենում իմաստների կորուստ, հաճախ էլ այդ 
նոր իմաստը փոխհաջորդում է բառի ունեցած իմաստին, երբեմն էլ նոր 
իմաստը կարող է բառի նախկին իմաստի անցումը կամ շրջումը դառնալ և 
այլն: Բառիմաստի փոփոխությունները կրում են տարժամանակյա բնույթ, 
այսինքն՝ դրանք կատարվում են լեզվի պատմական զարգացման ընթաց-
քում: Այդպիսի փոփոխությունները ակնհայտորեն տեսանելի են, երբ, օրի-
նակ, համեմատում ենք գրաբարի և աշխարհաբարի բառային կազմի բառ-
իմաստները, օրինակ` հրացան գրաբարում նշանակում է «հուր սփռող` տա-
րածող», արդի հայերենում` «ձեռքի հրազեն», օդաչու գրաբարում նշանա-
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կում է «օդում չվող, թռչող», իսկ արդի հայերենում` «օդանավ վարող անձ», 
բացասել` գրաբարում` «բացահայտ ասել», իսկ այժմ` «հերքել, ժխտել», աճ-
յուն` գրաբարում` «դիակից մնացած մոխիր», իսկ այժմ` «դիակ, մեռածի 
մարմին» և այլն: 
 Ըստ իմաստային զարգացման արդյունքի՝ տարբերակում են բառ-
իմաստի հետևյալ փոփոխությունները. բառիմաստի ընդլայնում, բառիմաս-
տի նեղացում, բառիմաստի անցում կամ շրջում, իմաստների փոխհաջոր-
դում:  
 

 Բառիմաստի ընդլայնում - Սա այն երևույթն է, երբ ժամանակի ըն- 
թացքում բառի իմաստային կառուցվածքն ընդարձակվում է` ներառելով այլ 
իմաստ կամ իմաստներ. այդ դեպքում որոշ մենիմաստ բառեր կարող են 
դառնալ բազմիմաստ, որոշ բազմիմաստ բառեր էլ կարող են ընդարձակել 
իրենց իմաստային ծավալի շրջանակները: Օրինակ` բյուրո ֆրանսերենում 
նախապես նշանակել է «ուղտի կաշի», այնուհետև` «այն սեղանը, որի վրա 
գցել են այդ կաշին», այնուհետև` «այն մարդկանց խումբը, որը նստում էր 
այդ սեղանի շուրջը ժողովի»: Տուն նախապես նշանակել է «շինություն», 
այնուհետև` «առհասարակ շենք», որից էլ` «բնակելի տուն», դրանից էլ` 
«որևէ նպատակի ծառայող հաստատություն» (օրինակ` գրողների տուն, 
հանգստյան տուն), նշանակում է նաև «որևէ տեղ ընդհանրապես (մի բան 
պատրաստելու, վաճառելու և այլնի համար)», օրինակ` դեղատուն, գինե-
տուն, ծննդատուն և այլն: 

Բառիմաստի ընդլայնման հետևանքով գրաբարի մենիմաստ շատ 
բառեր արդի հայերենում դարձել են բազմիմաստ: Հմմտ. գրաբար. դիւահար 
- «սատանա ունեցող», արդի հայերեն` դիվահար` 1. դևից զարկված, ընկ-
նավոր, 2. այսահար, կատաղած, խելագար, 3. հախուռն, անխորհուրդ, 
խենթուխելառ գործող ու խոսող, 4. սարսափահար:  
 Բառիմաստի ընդլայնման երևույթ է հատուկ անունների հասարա-
կացումը, օրինակ` Շամպայն տեղանունից է առաջացել խմիչքի շամպայն 
տեսակը: Մեկենասը Հին Հռոմում մեծահարուստ մարդ էր, որ հովանավո-
րում էր արվեստի ու գիտության գործիչներին, ժամանակի ընթացքում այդ 
անունը ձեռք է բերել «հովանավոր» իմաստը և անցել հասարակ անունների 
շարքը: Այդպես նաև պատմական նշանավոր անձնավորության անունը 
կարող է վերածվել հասարակ անվան. Կեսար հատուկ անունից առաջացել է 
կայսր հասարակ անունը, Ցեզար տարբերակից` ռուս. царь բառը, Կարլոս 
Մեծի անունից` ռուս. король բառը: Գյուտարարի անունը կարող է անցնել 
իր հայտնագործությանը` դառնալով այդ բնագավառի տերմին, ինչպես 
Կուլոն - կուլոն, Հերց - հերց, Ամպեր - ամպեր, Նյուտոն - նյուտոն, Օհմ - օհմ, 
Ռենտգեն - ռենտգեն, Մաուզեր - մաուզեր, Դիզել - դիզել, Կալաշնիկով – կա-
լաշնիկով և այլն: 
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 Բառիմաստի նեղացում - Սա լեզվական այն երևույթն է, երբ ժամա-

նակի ընթացքում բառի նշանակություններն աստիճանաբար դուրս են գա-
լիս, և տվյալ բառը ձեռք է բերում ավելի նեղ իմաստ կամ իմաստներ, օրի-
նակ` քաջ բառը գրաբարում նշանակել է 1. լավ, 2.ընտիր, գեղեցիկ, 4.կտրիճ, 
անվեհեր, համարձակ: Ժամանակակից հայերենում պահպանվել են նրա 
«կտրիճ, անվեհեր» իմաստները (նախնական «լավ» իմաստը պահպանվել է 
«քաջ գիտի» և «քաջ տեղյակ է» կապակցություններում): Տարազ գրաբարում 
նշանակել է 1.ձև, կերպ, եղանակ, 2. ճարտար` վարպետ հորինվածք` բան-
վածք, 3. պետք, պիտույք: Արդի հայերենում բառի իմաստը մասնավորվել է, 
և այն նշանակում է «հագուստ»: Հավ գրաբարում նշանակել է «ընդհանրա-
պես թռչուն», այժմ նշանակում է միայն ընտանի մի տեսակի թռչուն` «հավ»:  
 Բառիմաստի նեղացումը կարող է հանգեցնել բառիմաստի մասնագի-
տացման, օրինակ` հոլովել նախապես նշանակել է «թավալվել, թեքվել». Ժա-
մանակի ընթացքում այն վերածվել է եզրույթի` արտահայտելով «գոյական 
անունները ձևափոխության ենթարկել» իմաստը: Հոգնակի նշանակել է 
«բազմակի, շատ», այժմ ունի միայն «հոգնակի թիվ» իմաստը: Բայ գրաբա-
րում ասել, խոսել բայի ներկա ժամանակի 3-րդ դեմքն է` ասում է: Դրանից 
առաջացել է բայ քերականական եզրույթը: 
 Բառիմաստի նեղացման դրսևորում է իմաստափոխության այն տե-
սակը, երբ հասարակ անունները վերածվում են հատուկ անվան, օրինակ` 
վանք «կրոնական միաբանություն, հաստատություն», որից էլ առաջացել է 
Վանք տեղանունը, նմանապես` բերդ - Բերդ, նորք (նորատունկ այգի) - 
Նորք, աշտարակ - Աշտարակ, լիճք (լճեր) - Լիճք և այլն: Այս ճանապարհով 
առաջացել են մի շարք համանուններ, ինչպես` նարգիզ - Նարգիզ, գոհար - 
Գոհար, նունուֆար - Նունուֆար և այլն: 
 

 Բառիմաստի անցում կամ շրջում - Սա իմաստափոխության այն 
դրսևորումն է, երբ առաջանում են բառի նախնական իմաստին հակադիր 
իմաստներ: Բառի նախնական և նոր իմաստները դիտվում են իմաստային 
հակադիր բևեռներ, օրինակ` դեղ նախապես նշանակել է «խոտ, բույս», 
ապա` «բուժական խոտ», նրանից էլ` «տարբերակված բուժական նյութ», 
դրանից էլ բարբառներում և ժողովրդական խոսվածքում առաջացել է «դեղ` 
թույն» իմաստը: Ահագին գրաբարում նշանակել է «սարսափազդու, ահար-
կու», այժմ` «մեծ», պարապել` գրաբարում` «անգործ մնալ», այժմ` «զբաղ-
վել», բացասել` գրաբարում` «բացահայտ ասել», այժմ` «ժխտել», նահատակ` 
գրաբարում` «մարտադաշտի առաջին գծում մարտնչող՝ կռվող. հերոս», 
այժմ` «զոհ» (հավատի պաշտպանության համար) և այլն: 
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 Իմաստների փոխհաջորդում - Սա բառի հին իմաստի կորուստն է և 
նոր իմաստի ձեռքբերումը. բառի նախկին իմաստը փոխարինվում է նոր՝ 
ուղղակի իմաստով, օրինակ` սեղան բառի «զոհարան, բագին» նախնական 
նշանակությունն անհետացել է, այժմ նրա ուղղակի իմաստն է «կահույքի մի 
տեսակ», «երկրաչափական մարմին»: Ծախել բառն «սպառել, ոչնչացնել» 
նախնական իմաստից անցել է «վաճառել» իմաստին: Խաղալ-ը «շարժվել, 
ընթանալ» նախնական իմաստից անցել է «խաղ անել» իմաստի: Խնդրել-ը 
«որոնել, փնտրել» նախնական իմաստից անցել է «ուզել, հայցել» իմաստի։ 
 Բառիմաստի փոփոխությունների այս տեսակները միմյանցից մեկու-
սացած չեն, շատ հաճախ միևնույն բառի իմաստային կառուցվածքում 
դրանք զուգորդում են միմյանց, հանդես են գալիս միասնաբար` իբրև մեկ 
ընդհանուր իմաստափոխական գործընթացի դրսևորումներ:  
 

 Դարձվածաբանություն - Բառի էական հատկանիշներից մեկը նրա 
կապակցելիությունն է, երբ նա քերականական այս կամ այն իմաստն ար-
տահայտելու համար կապակցություն է կազմում այլ բառերի հետ: Այդպես 
երկու և ավելի լիիմաստ բառեր լեզվում կազմում են կապակցություններ, 
որոնք լինում են երկու կարգի` ազատ և կայուն: 
 - Ազատ կապակցություններ. Սրանք ստեղծվում են խոսքի շղթայում` 
բառերի զանազան քերականական հարաբերություններն արտահայտելու 
նպատակով. դրանք լրացում-լրացյալի հարաբերությամբ կապված ստորա-
դասական կառույցներ են: Օրինակ, ինչպիսի՛ կապակցություններ կարող է 
կազմել աչք բառը: Ազատ կապակցություններում այն կարող է լինել թե՛ 
գերադաս, թե՛ ստորադաս անդամ, հմմտ. կապույտ՝ սև՝ մեծ՝ խոշոր՝ գեղեցիկ 
աչքեր (գերադաս անդամ), մյուս կողմից` աչքի բիբ՝ բոլորակ՝ հատակ, աչքե-
րից արցունք հոսել (ստորադաս անդամ) և այլն: Այս բոլոր կապակցություն-
ներում աչք բառը հանդես է եկել ուղիղ իմաստով` կազմելով ազատ կա-
պակցություններ:  
 - Կայուն կապակցություններ. Բառերը փոխաբերական իմաստներով 
հանդես են գալիս նաև այնպիսի կապակցություններում, որոնք դիտվում են 
պատրաստի կառույցներ: Հմմտ. (մեկի) աչքի լույսը լինել, (մեկի) աչքի փուշը 
լինել, (մեկի) վրա աչք ունենալ, (մեկի հանդեպ) աչքով աչք չունենալ, աչքի 
ընկնել, (մեկի) աչքից ընկնել, աչքով-ունքով հասկացնել, աչքը վրան պահել, 
աչքդ թեքեցիր` բանիդ տերը չես, աչքը ջուր դարձավ, աչքդ հանե՞լ եմ // 
հանե՞լ է, աչքերին սև ջուր իջնել, աչքին թոզ փչել, աչքերին փառ իջնել, 
(մեկի) աչքի մազը տեսնել և այլն, և այլն:  
  Այս կարգի կապակցությունները դարձվածքներ են։ 
 

 Դարձվածք - Սրանք կայուն կապակցություններ են, պատրաստի, 
վերարտադրելի կառույցներ` բաղադրիչ բառերի փոխաբերական իմաստ-
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ներով, որոնց բաղադրիչների շարահյուսական կապերի բնույթը հաճախ 
մթագնած է լինում: 
 Դարձվածքները բառային միավորներ են, վերաիմաստավորված կա-
ռույցներ (ինչպես` Հուդայի համբույր - «մատնություն»), իմաստաբանորեն 
անտրոհելի են (հմմտ. լեղին ջուր կտրել -«սարսափել»), կարող են ձևակա-
նորեն համընկնել ազատ կապակցություններին (ինչպես` ձեռքերը լվանալ – 
«լվացվել», ձեռքերը լվանալ – «մի կողմ քաշվել»), իմաստաբանորեն հարա-
բերակցում են առանձին բառերի (գլուխը կորցնել - «շփոթվել», գլխի ընկնել - 
«հասկանալ»), ձևականորեն համընկնում են հարադրական բարդություն-
ներին (ինչպես` գլուխ տանել, ոտքերն ընկնել, ձեռքից գալ) բառակապակ-
ցություններին (ծայրը ծայրին հասցնել // չհասցնել) կամ նախադասություն-
ներին (աստված չանի, խելքիդ ձյուն գա) և այլն:  

Դարձվածքները բաղադրիչների սերտության տարբեր աստիճաններ 
ունեն, և, ըստ այդմ, տարբերակվում են այդ կառույցների հետևյալ տեսակ-
ները. 

-Դարձվածային սերտաճում. Երբ դարձվածքի իմաստը չի բխում բա-
ղադրիչների ընդհանուր իմաստից. գլուխ գալ - ավարտվել, գլուխ տանել - 
ձանձրացնել, գլխին նստել - մեկի վրա իշխել, ծալը պակաս - հիմար, անխելք 
և այլն, 
 -Դարձվածային միասնություն. Երբ դարձվածքի իմաստը որոշ չա-
փով կարելի է բխեցնել բաղադրիչների առանձին, փոխաբերական իմաս-
տից, ինչպես` վիզ ծռել - մեկի առաջ ստորանալ, ոտքերն ընկնել - աղերսել, 
աչքով անել - մի բան ակնարկել, գլուխը կախել - անհարմար զգալ, ունքերը 
կիտել - մռայլվել, աչքի լույսի պես պահպանել - խնամքով` մեծ ուշադրու-
թյամբ պահել և այլն, 

- Դարձվածային արտահայտություն. այսպիսի դարձվածքներն իմաս-
տային տեսակետից ոչ միայն բաժանելի են, այլև կազմված են ամբողջապես 
ազատ իմաստ ունեցող բառերից. դրանց իմաստը բխում է դարձվածքը կազ-
մող բաղադրիչների բառային իմաստներից: Դրանք դարձվածքների մյուս 
տեսակներից առանձնանում են բաղադրիչների ամենաթույլ կապով, թեև 
պահպանում են դարձվածքներին հատուկ հատկանիշները (պատկերավո-
րություն, այլաբանական իմաստ, հուզազգացական երանգավորում, արտա-
հայտչականություն): Դրանցից են` առածները (Երկաթը տաք-տաք կծեծեն), 
ասացվածքները (Քանի լեզու գիտես, այնքան մարդ ես), թևավոր խոսքերը 
(Մահ իմացյալ անմահություն է։ Ռուբիկոնն անցնել, ձայն բարբառո հանա-
պատի), ինչպես նաև` անեծքները (Գնալդ լինի, գալդ չլինի), մաղթանքները, 
օրհնանքները (Յոթ որդով սեղան նստես) և այլն: 
 Դարձվածքները դասակարգվում են նաև ըստ խոսքիմասային արժե-
քի և ըստ այդմ առանձնացվում են` գոյականական (աչքի փուշ, սև աղվես), 
ածականական (երեսը պինդ, թոկից փախած), բայական (խոսքը կտուրը 



97 
 

գցել, օձի լեզու բանեցնել` թափել), մակբայական (ճակատի քրտինքով, կու-
լիսների հետևում), եղանակավորող (աստված արևդ պահի, աստված մեկդ 
հազար անի), տարարժեք (խելքը քամուն տված - 1. ցնորված, երևակայող - 
ած., 2. առօրյա կյանքից կտրված, թափառականի նման - մկբ.) և այլն:  

Դարձվածքները, ինչպես բառերը, կարող են արտահայտել տարա-
բնույթ հարաբերություններ ինչպես կառույցի ներսում, այնպես էլ միմյանց 
նկատմամբ: Ըստ այդմ, առանձնացվում են հետևյալ տեսակները. 

-մենիմաստ. աչք դարձնել - «նայել», աչքը վրան պահել -«ուշադիր լի-
նել», 

-բազմիմաստ. աչքից գցել – 1. այլևս չսիրել, չհարգել, չհամակրել,  
2. ատելի դարձնել, 3. ուշադրությունից վրիպել,  

-հոմանիշ. սիրտը ճաքել - արյունը ջուր դառնալ – սիրտը փորն ընկ-
նել - լեղին ջուր կտրել - ոտքերը թուլանալ - «սաստիկ վախենալ»,  

-հականիշ . քիթը բարձր («հպարտ, հաղթական») - գլուխը կախ 
(«ամոթահար, պարտված»), արյունը եռալ («համարձակություն ձեռք բերել») 
- արյունը (երակներում) սառչել («վախենալ, երկյուղ ապրել») և այլն, 

-համանուն. մեկի հացը կտրել1 («մեկի հետ սեղան նստել») – մեկի 
հացը կտրել2 («մեկին ապրուստի միջոցներից զրկել»), ձեռք քաշել1 («մի 
բանից հրաժարվել») – ձեռք քաշել2 («ստորագրել») և այլն: 

Դարձվածքները, ինչպես բառերը, կարող են հանդես գալ տարբերակ-
ներով: 

 
 Դարձվածային տարբերակներ - Դարձվածքները սովորաբար ունեն 

կայուն ձև, սակայն երբեմն նրանց կազմում որոշ բաղադրիչներ կարող են 
հանդես գալ տարբեր ձևերով, տարբերակներով կամ ունենալ քերականա-
կան տարբեր արտահայտություններ: Այսպես, դարձվածքի տարբերակնե-
րում բաղադրիչները կարող են պատկանել լեզվի տարբեր գոյավիճակների 
(կամ տարբերակների), հմմտ. աստված քեզ հետ և աստված ընդ քեզ, կյանքի 
ու մահվան հարց և կենաց-մահու հարց, գլխին սառը ջուր լցնել և գլխին 
սառը ջուր ածել, աչքերին փոշի փչել և աչքերին թոզ փչել): Բաղադրիչները 
կարող են քերականական տարբեր արտահայտություններ ունենալ (աչքը 
փակել - աչքերը փակել, հացը կտրել – հացից կտրել, գլխին դնել - գլխի վրա 
դնել, բերանը բացել - բերանը բաց անել), տարբերակներում կարող են 
կամընտրական բառեր լինել (գլխին ջուր լցնել - գլխին սառը ջուր լցնել, 
գլխին ավետարան կարդալ - գայլի գլխին ավետարան կարդալ) և այլն:  
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. Աղայան Է.Բ., Ընդհանուր և հայկական բառագիտություն, Ե., 1984: 
2. Առաքելյան Վ.Դ., և ուրիշներ, Ժամանակակից հայոց լեզու, Ե., 1979: 
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3. Բեդիրյան Պ., Ժամանակակից հայերենի դարձվածաբանություն, Ե., 1973: 
4. Խաչատրյան Լ., Բառաշխարհի գաղտնիքները. հունալատինական փոխա-

ռություններ, Ե., 2014։ 
5. Խաչատրյան Լ., Հետաքրքրաշարժ լեզվաբանություն, Ե., 2010: 
6. Հայոց լեզվի զարգացումը սովետական շրջանում, Ե., 1973։ 
7. Մարգարյան Ա.Ս., Ժամանակակից հայոց լեզու, Ե., 1993: 
8. Միրումյան Մ.Վ., Հայոց լեզու. Տեսական և գործնական դասընթաց (Հնչյու-

նաբանություն, բառագիտություն, ձևաբանություն), Ե., 2012։   
9. Մուրադյան Մ., Բառագիտություն.-«Հայոց լեզվի պատմական քերականու-

թյուն», II, 7-158, Ե., 1975։ 
10. Ջահուկյան Գ., Աղայան Է., Առաքելյան Վ., Քոսյան Վ., Հայոց լեզու, I մաս, Ա 

պրակ, Ե., 1980։ 
11. Ջահուկյան Գ., Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքներ, Ե., 1974։ 
12. Ջահուկյան Գ., Ժամանակակից հայոց լեզվի իմաստաբանություն և բառա-

կազմություն, Ե., 1989։ 
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6. ԲԱՌԱՐԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  

 
 Բառարան - Հրատարակված կամ էլեկտրոնային տեղեկատու գիրք, 

որտեղ հավաքված և այբբենական կարգով դասավորված են տվյալ լեզվի 
բառային միավորները (կամ ձևույթներ, բառակապակցություններ, դարձ-
վածքներ և այլն) իրենց բացատրություններով, այլ լեզվի (կամ լեզուների) 
թարգմանությամբ, ինչպես նաև այլ բնույթի տեղեկություններով: 
  Տարբեր տեսակի բառարանների կազմումն ունի համամշակութային 
նշանակություն. բառարանները ծառայում են իբրև հարմար տեղեկատու-
ներ, պարունակում են ընդարձակ տեղեկություններ` իրականացնելով 
իրենց կրթական, գաղափարական ու գործնական դերը: Բառարաններ կազ-
մելու տեսական ու գործնական խնդիրներով զբաղվում է բառարանագիտու-
թյունը. վերջինիս առարկան բառարաններ կազմելու տեսության, մեթոդի-
կայի և սկզբունքների մշակումն է: 
  Բառարանագիտության տեսության առանցքային հարցերն են՝ բա-
ռարանի կառուցվածքը, բառացանկը (բացատրվող և թարգմանվող բառա-
կազմը), բառահոդվածը, անդրլեզուն, բառարանի տեսակները և այլն: 
 

 Բառարանի կառուցվածքը - Այն ներառում է բառարանի կառուցման 
սկզբունքները, բառարանի բովանդակությունը և նյութի մատուցման յուրա-
հատկությունները: Բառարանի կառուցվածքը պայմանավորված է նրա տե-
սակով, որից բխում են նրա նպատակները, ինչպես՝ հանրագիտական, բա-
ցատրական, թարգմանական, արմատական (ստուգաբանական), դարձվա-
ծաբանական, բարբառային, բառակազմական, անձնանունների, տեղանուն-
ների և այլն: 
 Սովորաբար բառարանը կազմված է լինում երեք բաժնից՝ ներածու-
թյուն, բուն բառարան, հավելված: 
 Ներածական մասում հեղինակը բացատրում է բառարանի կառուց-
վածքը, ցույց տալիս նրանից օգտվելու կարգը, ըստ բառարանի նպատակ-
ների՝ տալիս է տեսական բացատրություն լեզվական տվյալ իրողության և 
նրա ներկայացման վերաբերյալ: Եթե բառարանն արմատական է, ապա 
տրվում են այն մատուցելու սկզբունքները, բառահոդվածի բաժինները, բո-
վանդակությունը: Եթե հոմանիշների բառարան է, ապա տրվում են հոմա-
նիշների տեսությունը, հոմանիշների դասակարգումները, ընդունված խմբա-
վորումները: Եթե բացատրական է, ապա ներկայացվում է լեզվի բառային 
կազմը, բացատրվում են բառերի իմաստները: Եթե բառակազմական բառա-
րան է, ապա տրվում են լեզվի բառակազմության միջոցներն ու եղանակները 
և այլն: Այս բաժնում տրվում են համառոտագրությունները, որոնք ներկա-
յացնում են բնագրային օրինակների սկզբնաղբյուրների հեղինակներին, քե-



100 
 

րականական նշումները, բառագործածության ոլորտները, փոխառության 
աղբյուրները և այլն: 
 Բուն բառարանի մասում ներկայացվում է բառարանի բառացանկը՝ 
համապատասխան մեկնաբանություններով: Սա կազմում է ցանկացած 
բառարանի միջուկը, որի մատուցման ձևով պայմանավորված է բառարանի 
կառուցվածքը (կառուցվածքային տեսակը): Ժամանակակից բառարանա-
գրության մեջ ընդունված են նյութի մատուցման հետևյալ եղանակները՝ 

- Այբբենական - Սա համարվում է նյութի մատուցման ավանդական 
սկզբունք. բառահոդվածները (բառացանկը) դասավորված են այբբենական 
կարգով, ընդ որում, աստիճանական-հաջորդական կարգով. ինչպես՝ քաղաք 
գլխաբառին հաջորդելու են՝ քաղաքաբերդ, քաղաքաբնակ, քաղաքագետ, 
քաղաքագիր, քաղաքագլուխ, քաղաքագյուղ, քաղաքագրել, քաղաքագրու-
թյուն, քաղաքադուռ, քաղաքադուրս, քաղաքածայր, քաղաքական, քաղա-
քականություն, քաղաքակիրթ և այլն: Բառերի այլ դասավորություն այս 
սկզբունքի տակ չի կարող մտնել:  

- Այբբենական սկզբունքով կազմված բառարանի տարատեսակներից է 
հակադարձ սկզբունքը. այս եղանակով կազմված բառարանում բառահոդ-
վածները տրվում են վերջին տառերի այբբենական կարգով (տե՛ս Հակա-
դարձ բառարան): 

- Բառարանագրական մեկ այլ եղանակի համաձայն, բառահոդված-
ները տրվում են ոչ թե այբբենական կարգով, այլ թեմատիկ-իմաստային 
սկզբունքով, այսինքն՝ հասկացական կարգերով, որոնք ստանում են ըստ 
բառախմբերի իմաստային (բովանդակային) ընդհանրության գործոնի:  

- Փնջային - Նյութի մատուցման այս եղանակի դեպքում ընդհանուր 
արմատից հետո տրվում են բոլոր այն կազմությունները, որոնք սերում են 
գլխաբառից: Գլխաբառից և նրա քերականական նշումներից հետո բերվում 
են տվյալ հիմքով ածանցավոր բառերի և բարդությունների բառափնջերը 
(տե՛ս Բառակազմական բառարան): Այս կարգի բառարանում ընդգրկվում են 
այն բառերը, որոնք բաղադրություններ են (բաղադրված են միևնույն սերող 
հիմքով): 

Օրինակ, Ս.Ա.Գալստյանի կազմած «Դպրոցական բառակազմական 
բառարանում» գլխաբառից և նրա քերականական նշումներից հետո բառա-
հոդվածում բերվում են տվյալ հիմքով բաղադրությունների բառափունջը և 
ածանցավոր բառեր կազմող վերջածանցները: Այսպես, խաղ գլխաբառով 
տրվում են՝  

(խաղ)ա[(գնդ)ակ], գ.     (խաղ)ա(գումար), գ. 
 *(բառ)ա(խաղ), գ.    (խաղ)ա(դաշտ), գ. 
 * (թղթ)ա(խաղ), գ.    (խաղ)ա(թուղթ), գ. 
 * (մնջ)ա(խաղ), գ. (թատր.)   (խաղ)ալ, չբ., -ային, ա. 
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- Բառացանկ - Բառարանում ընդգրկված լեզվական միավորների 
ցանկ, որի ծավալը որոշվում է բառարանի տեսակով (նպատակով): Եթե բա-
ռարանը հավակնում է ներկայացնել տվյալ լեզվի ամբողջական բառային 
կազմը (ըստ լեզվի զարգացման շրջանների, հասարակական և տարածքա-
յին տարբերակների, ըստ գործառական ոճերի և այլն), ապա նման բառա-
րանի բառացանկն զգալիորեն մեծ պետք է լինի, իսկ եթե այն ներկայացնում 
է, օրինակ, լեզվի դարձվածանին, ապա նրա բառացանկը համեմատաբար 
սահմանափակ է՝ պայմանավորված տվյալ լեզվի դարձվածքների քանակով 
և այլն: 
 Միևնույն տեսակի բառարանի բառացանկը կարող է տարբեր լինել՝ 
պայմանավորված բառարանի նպատակով, այսինքն՝ ո՛ւմ է այն հասցեա-
գրված: Եթե բառարանը ներկայացնում է լեզվաբանական բոլոր տերմին-
ները, ապա այն պետք է բավական ծավալուն բառակազմ ունենա, իսկ եթե 
նույն բառարանը հասցեագրված է դպրոցին, ուրեմն նրա բառացանկը համե-
մատաբար համառոտ պետք է լինի՝ պայմանավորված դպրոցական դասըն-
թացում հանդիպող լեզվաբանական տերմինների քանակով և այլն:  
 Բառացանկը կարող է ընդգրկել ձևույթներ (ձևույթների բառարա-
նում), բառեր (բացատրական, հոմանիշների, բարբառային, արմատական, 
թարգմանական և այլ բառարաններում), բառաձևեր (քերականական բառա-
րաններում), բառակապակցություններ (դարձվածաբանական բառարան-
ներում) և այլն:  

- Բառահոդված - Բառարանի բաղադրիչ, որ նվիրված է բառարանի 
ընդհանուր բառացանկի յուրաքանչյուր միավորի նկարագրությանը: Բառա-
հոդվածն սկսվում է գլխաբառի մատուցումով, որ տրվում է ելակետային 
ձևով. գոյականի դեպքում՝ եզակի ուղղականը, բայի դեպքում՝ անորոշ դեր-
բայը և այլն: Որոշ դեպքերում բայ խոսքի մասի գլխաբառ է դառնում սահ-
մանական եղանակի ներկա ժամանակի առաջին դեմքի ձևը: Օրինակ, բա-
յերն այդպես են տրված գրաբարի հայտնի բառարանագրական հուշարձան-
ներում («Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի» և «Առձեռն բառարան հայկազ-
նեան լեզուի»), ինչպես նաև Ի.Դվորեցկու ”Латинско-русский словарь” աշ-
խատանքում և հին լեզուներին վերաբերող այլ բառարաններում:  

Բառահոդվածում տեղեկություն է տրվում գլխաբառի քերականական 
հատկանիշների, ուղղագրության, արտասանության և շեշտի մասին. նրան 
կից տրվում են բառային տարբերակները, հաճախ` հոմանիշներն ու հակա-
նիշները, որոշակի տեսակի բառարաններում բերվում են բնագրային օրի-
նակներ գլխաբառի բառաքերականական առանձնահատկությունները ցույց 
տալու համար: 

Բառահոդվածները, պայմանավորված բառարանի տեսակով, ունեն 
իրենց առանձնահատկությունները: Այսպես, բացատրական բառարանների 
բառահոդվածները հանրագիտական բառարանների բառահոդվածներից 
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տարբերվում են նրանով, որ առաջինում տրվում են բառի բացատրությունը, 
նրա ուղղակի և փոխաբերական իմաստները, վկայվում են բնագրային 
օրինակներ, գլխաբառով կազմված կայուն կապակցություններ, գլխաբառից 
անմիջապես հետո նշումների ձևով տրվում են նրա քերականական հատկա-
նիշները և այլն (տե՛ս Բացատրական բառարան): Հանրագիտական բառա-
րանների բառահոդվածներում տրվում են գլխաբառերը կամ բառակապակ-
ցությունները, երբեմն նաև օտարալեզու (հունարեն կամ լատիներեն) համ-
արժեքներով, այնուհետև առարկայի, իրադարձության կամ հասկացության 
նկարագրությունը: Որպես օրենք, բառահոդվածն ավարտվում է թեմային 
վերաբերող մասնագիտական գրականության ցանկով (տե՛ս Հանրագիտա-
կան բառարան): 

Արմատական կամ ստուգաբանական բառարաններում բառահոդ-
վածը նվիրված է լինում առանձին բառերի կամ ազգակից բառաբների 
ուսումնասիրությանը: Բառահոդվածում բացահայտվում են տվյալ բառի 
ծագումնաբանական ընդհանրությունները ցեղակից լեզուների բառային 
զուգորդումների հետ, վերականգնվում են հին ձևերը, հաճախ տրվում են 
տվյալ բառի ստուգաբանությանը վերաբերող տեսակետները, ընդգծվում են 
առավել հավաստի արժեք ունեցող ստուգաբանական փորձերը և այլն (տե՛ս 
Ստուգաբանական բառարան): 

Թարգմանական բառարանների բառահոդվածները տարբերվում են 
մյուս բոլոր տեսակի բառարանների բառահոդվածներից. նրանք բաղկացած 
են թարգմանվող գլխաբառի թարգմանական համարժեքից՝ արտահայտված 
հոմանիշ բառերով, բառակապակցությամբ կամ նախադասութամբ, գլխա-
բառով կազմված կայուն կապակցությունից և դրա թարգմանական համար-
ժեքից, գլխաբառին վերաբերող քերականական նշումներից, որոնք ցույց են 
տալիս ելակետային լեզվում տվյալ բառի քերականական բնութագրերը և 
այլն (տե՛ս Թարգմանական բառարան): 

 
- Անդրլեզու - Բառարանի անդրլեզվի մեջ մտնում են բառի յուրահա-

տուկ բացատրական նշումները, հղումները, համառոտագրությունները, 
պայմանական նշանները (թիլդան, շեղանկյունը, տարբեր տառատեսակ-
ները, աղյուսակները, գծապատկերները, նկարները և այլն): Անդրլեզվի հիմ-
նական տարրերն են. 

 
- Բառիմաստի բացատրությունը - Անդրլեզվի այս բաղադրիչը բացա-

տրական բառարանի կենտրոնական մասերից մեկն է: Բառիմաստի բացա-
տրությունը նախատեսում է բացահայտել մենիմաստ և բազմիմաստ բառերի 
նշանակությունները: Բառի նշանակությունների քանակի և աստիճանա-
կարգության բացահայտումը կանխորոշում է բառահոդվածի կառուցվածքը: 
Բացատրական բառարաններում տարբերակվում են նշանակությունների մի 
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քանի տեսակներ` փոխաբերական, տերմինաբանական (մասնագիտական) 
և դարձվածային, որոնք ուղեկցվում են համապատասխան նշումներով:  
 Բառի նշանակության բացատրությունը ներառում է նրա ներքին 
բովանդակության բացահայտումը, լեզվի այլ բառերի հետ ունեցած կապերի 
վերհանումը, տվյալ լեզվում բառագործածության կանոնարկումը և այլն: Ի 
տարբերություն պատմական և բարբառային բառարանների, բացատրական 
բառարանը նպատակ ունի ոչ միայն հաղորդելու տվյալ բառի բոլոր նշա-
նակությունները, այլև նպաստելու բառի նշանակության ճիշտ ընկալմանն 
ու ճիշտ գործածությանը: Այսպես, պայթուցիկ բառը (ըստ Էդ. Աղայանի 
բառարանի) ունի «պայթյուն առաջացնող», «պայթելու հատկություն ունե-
ցող» և «պայթուցիկ նյութ» ուղիղ իմաստներ, «պայթական» իմաստով լեզվա-
բանական հնացած տերմին է, իսկ «բուռն, ուժգին» և «հնչեղ, աղմկալից» 
իմաստներով ունի փոխաբերական նշանակություններ և այլն:  

Ժամանակակից բառարանագրության մեջ օգտագործում են բառ-
իմաստի բացատրության տարբեր եղանակներ: Դրանցից հիմնական են հա-
մարվում իմաստաբանական կամ նկարագրական սահմանումը, հոմանիշ-
ներով սահմանումը, բառակազմական սահմանումը, հղման կարգով սահ-
մանումը (հղումը հոմանշային տարբերակի մատնանշումն է, որը տրվում է 
տե՛ս նշանով):  

- Իմաստային սահմանումը վեր է հանում բառով արտահայտված 
հասկացության բովանդակությունն ու նրա ծավալը, ինչպես նաև ցույց է 
տալիս բառի և իրի կապը: Իմաստային սահմանումը ներառում է ընդհանուր 
(սեռային) և տարբերակիչ (տեսակային) հատկանիշներ: Ընդհանուր հատ-
կանիշի և առարկայական վերաբերության առկայությունը իմաստային սահ-
մանումը դարձնում է ակնառու-պատկերավոր: Այսպես, քաղաք բառի իմաս-
տային սահմանումը, որպես «խոշոր բնակավայր», պարունակում է երեք 
հատկանիշ` տեղ, բնակչություն և մեծություն, ընդ որում, ընդհանուր հատ-
կանիշը (բնակավայր) որոշարկվում է որպես «տեղանք տարածության մեջ» 
և այլն:  

- Հոմանշային սահմանումը բառի նշանակության սահմանումն է այլ 
հոմանիշ բառերի կամ բառակապակցությունների միջոցով, որոնք ավելի 
հայտնի են և հասկանալի: Օրինակ, Էդ.Աղայանի բառարանում Պերճ գլխա-
բառը բացատրված է հետևյալ հոմանիշներով. 1. Շքեղ, զարդարուն, պաճուճ-
ված: 2. Փարթամ, ճոխ, հարուստ: 3. Հոյակերտ, հոյաշեն, հոյակապ: 4. Գեղե-
ցիկ: 5. Վեհ, բարձր զգացումներով` գաղափարներով տոգորված: 6. Զարդա-
րուն, ճոխ և ընտիր: 7. Վսեմ, մեծ բովանդակություն` նշանակություն` 
իմաստ ունեցող: 

- Բառակազմական սահմանումը կիրառվում է ածանցավոր բառերի 
իմաստի բացատրության դեպքում. բացատրությունը տրվում է այն բառի 
նշումով, որից կազմված է ածանցավոր բառը: Օրինակ, քաղաքային, քաղա-
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քացի և նման բառերի բացատրությունը տրվում է` հղում կատարելով այդ 
բառերի բառակազմական հիմքին և նրա իմաստին (քաղաք). հմմտ. քաղա-
քային - «քաղաքին հատուկ` վերաբերող», քաղաքացի - «քաղաքի բնակիչ», 
նմանապես` քաղաքացիություն, քաղաքացիական բառերի դեպքում հղում է 
կատարվում քաղաքացի բառակազմական հիմքին ու նրա իմաստին: Նույնը 
կատարվում է փաղաքշական ածանց ունեցող բառերի դեպքում, այսպես` 
քաղցրիկ փղքշ. քաղցր բառի, соловушка -ն փղքշ. соловей բառի և այլն: 
 Հաճախ բառակազմական սահմանումը պարունակում է բառակազ-
մական վերլուծություն, հմմտ. պատվոգիր – պատվո (պատվի) գիր` (գրու-
թյուն), չարադաժան – չար և դաժան, հուսակտուր – հույսը կտրած և այլն: 
 

- Բառի քերականական բնութագիրը - Գլխաբառից հետո տրվում են 
նրա քերականական կարգերը` խոսքիմասային արժեքը, սեռը, հոլովիչ(նե-
ր)ը, հոլովման բնույթը, հոգնակի թիվը` գոյականի (հմմտ. ՆՀԲ-ում` Մասն, 
սին, սունք, սանց, գ.), սեռը, երկրորդ հիմքի կազմությունը` բայի դեպքում 
(հմմտ. պատմագրեմ, եցի, ն.) և այլն: Տրվում են նաև բառի բառակազմական 
և հնչյունական տարբերակները (հմմտ. Յաւէժ - Յաւէտ, Վայրկեան – Վայր-
կենի, Աղօթկեար - Աղօթկեր, Միջօրեայ - Միջօրէ), համադրական և վերլու-
ծական տարբերակները (Մահու չափ - Մահուչափ, Ակն ունել - Ակնունել) և 
այլն:  

 
- Ոճական նշումը - Այն ցույց է տալիս գրքային և խոսակցական ոճերի 

տարբերակումները: Գրքային ոճի նշումներ են դիտվում. գրք. (գրքային), 
բնստ. (բանաստեղծական), հրպխս. (հրապարակախոսություն), պշտն. 
(պաշտոնական), գիտ. (գիտական), ճրտս. (ճարտասանություն) և այլն. Խո-
սակցական ոճի նշումներ են համարվում` խսկց. (խոսակցական), հսրկ. (հա-
սարակաբանություն), գռհկ. (գռեհկաբանություն) և այլն: Ոճական նշում-
ները միաժամանակ ցույց են տալիս նաև բառերի հուզարտահայտչական 
հատկանիշները, ինչպես` հեգն. (հեգնական), ծաղր. (ծաղրական), արհմրհ. 
(արհամարհական) և այլն: Նշումները ցույց են տալիս բառերի պատմական 
բնութագիրը. պատմ. (պատմական), հնց. (հնացած), հնբ. (հնաբանություն), 
նորաբ. (նորաբանություն), նաև` բառագործածության մասնագիտական 
բնագավառները` աստղգ. (աստղագիտություն), լեզվբ. (լեզվաբանություն), 
բժշկ. (բժշկություն), գտնտ. (գյուղատնտեսություն) և այլն: Ոճական նշում-
ները կարող են հանդես գալ ինչպես առանձին (տե՛ս բերված օրինակները), 
այնպես էլ միասին (օր.` հնց. և բնստ., ծաղր. և արհմրհ.) և այլն: 
 

- Դարձվածային միավորներն ու կայուն կապակցությունները –  
Դրանք անդրլեզվի մնացած մասերից առանձնանում են նոր պարբերու-
թյամբ, շեղանկյունաձև նշանով կամ այլ միջոցներով: Այսպես, Էդ.Աղայանի 
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«Արդի հայերենի բացատրական բառարանում» Չար գլխաբառի բառահոդ-
վածում բացատրված են նրա 18 նշանակությունները, որից հետո գծիկով (-) 
և թավ տառատեսակով տրված են չար բաղադրիչով կազմված 19 կայուն 
կապակցություններ (հիմնականում դարձվածային միավորներ)` իրենց բա-
ցատրություններով՝ - Չար աչք, - Չար աչքի գալ, - Չար աչքի դիպչել, - Չար 
աչքից հեռու, - Չար աչքով նայել, - Չար աչքով տալ, - Չար աստղի տակ 
ծնվել, - Չար լեզու, - Չար լեզուներն ասում են, - Չար խաղ, - Չար խաղ խա-
ղալ, - Չար հոգի` ոգի և այլն: 
 

- Պարզաբանող օրինակը - Այն բերվում է բառակապակցությամբ կամ 
նախադասության տեսքով` քաղված հեղինակային ստեղծագործություննե-
րից: Պարզաբանող օրինակներն ամբողջացնում են բառերի իմաստային-քե-
րականական յուրահատկությունների բնութագիրը, բացահայտում են նրանց 
գործառական բնագավառները, ցույց տալիս կապակցելիական հնարավո-
րությունները, նրանց գործառույթն ազատ և կայուն կապակցություններում, 
ընդգծում նրանց կանոնական բնույթը, նշում գրական նորմայից և լեզվի 
ոճական համակարգից կատարված շեղումները և այլն: Պարզաբանող օրի-
նակները դառնում են ուղեցույցներ ժամանակակից բառագործածության 
հարցերում:  

Օրինակ, նշանավոր «Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի» երկհատոր 
բառարանը գրաբարի բոլոր բառերի և նրանց տարբեր իմաստների համար 
վկայում է բնագրային օրինակներ` քաղված գրաբար մատենագրությունից, 
տարաբնույթ թարգմանական գրականությունից և այլ կարգի գործերից:  

 
- Բառարանների դասակարգումը - Բառարաններն ըստ տեսակի լի-

նում են` հանրագիտական և լեզվաբանական (բանասիրական): 
-  

 Ա. Հանրագիտական բառարաններ - Այս կարգի բառարանները ներ-
կայացնում են գիտական հասկացություններ, տեղեկություններ են տալիս 
առարկաների ու բնության երևույթների, այդ թվում նաև պատմական գոր-
ծիչների ու ականավոր ժամանակակիցների վերաբերյալ. բառերի մասին 
տեղեկությունները սահմանափակվում են միայն նրանց ծագումը նշելով: 
Հանրագիտական բառարանները լինում են ընդհանուր և մասնավոր:  
 

- Ընդհանուր հանրագիտական բառարաններ - Բովանդակում են բոլոր 
գիտությունների, արհեստների, արվեստների, հասարակական կյանքի բո-
լոր բնագավառների հասկացություններ, հմմտ. «Հայկական սովետական 
հանրագիտարան» (հ.հ. 1-12, Ե., 1974-1987):  

-  
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- Մասնավոր (ճյուղային) հանրագիտարաններ - Վերաբերում են գի-
տության, արվեստի, տնտեսության կամ որևէ այլ բնագավառի այս կամ այն 
ճյուղին, ինչպես` բժշկական հանրագիտարան, գրական հանրագիտարան, 
շախմատի հանրագիտարան, լեզվաբանական հանրագիտարան և այլն:  

Հայերեն հանրագիտական բառարաններից են` Մանվել Քաջունի, 
Բառգիրք արուեստից և գիտութեանց և գեղեցիկ դպրութեանց, հ.հ.1-3, Վե-
նետիկ, 1891: Համբարձում Առաքելյան, Հանրամատչելի հանրագիտարան 
բառարան, Թիֆլիս, 1912: Սուքիաս Էփրիկյան, Պատկերազարդ բնաշ-
խարհիկ բառարան հ.1, Վենետիկ, 1900, հ.2, Կ.Պոլիս, 1905: Մկրտիչ Պոտուր-
յան, Հայ հանրագիտակ, հ.1, Պուքրեշ, 1938-40: Հ.Զ.Պետրոսյան, Հայերենագի-
տական բառարան, Ե.,1987: (Տե՛ս Հատուկ անունների բառարան): 

 
 Բ. Լեզվաբանական (բանասիրական) բառարաններ - բնութագրում են 
լեզվական միավորները, հիմնականում՝ բառերը, հազվադեպ` նրանց ար-
տահայտած առարկաներն ու հասկացությունները, ինչպես նաև ձևույթները, 
դարձվածքները, ներկայացնում են անձնանունները, տեղանունները, գիտա-
կան տերմինները, բառակազմության եղանակները, ըստ իմաստի ու ձևի 
բառատեսակները, ընդգրկում են մի լեզվի բառային կազմը՝ թարգմանված 
մեկ այլ լեզվի կամ լեզուների և այլն:  

Լեզվաբանական բառարանները բաժանվում են երկու հիմնական 
տեսակի` ընդհանուր և մասնագիտական: 

 
- Ընդհանուր բառարան - Ներառում են համագործածական բառերը և 

տալիս են նրանց համակողմանի բնութագիրը: Ըստ լեզուների ընդգրկման 
քանակի՝ ընդհանուր բառարանները լինում են միալեզվյան, երկլեզվյան և 
բազմալեզվյան: Դրանք բացատրական, զուգադրական կամ թարգմանական 
և համեմատական բառարաններն են: 

- Մասնագիտական բառարաններն իրենց հերթին բաժանվում են 
ճյուղային և լեզվաբանական ենթատեսակների: 
 

- Ճյուղային մասնագիտական բառարաններ - Նկարագրում են գիտու-
թյան այս կամ այն ճյուղի, սպորտի, տեխնիկայի կամ մշակույթի մասնագի-
տական բառապաշարը: Ամենատարածված ճյուղային բառարան է համար-
վում տերմինաբանական բառարանը: Տերմինաբանական բառարաններն 
իրենց հերթին լինում են միալեզվյան, երկլեզվյան և բազմալեզվյան: Նրանք 
նկարագրում են տարբեր բնագավառների` գյուղատնտեսության, կենսաբա-
նության, ֆիզիկայի, քիմիայի, մաթեմատիկայի, երաժշտության, գրականա-
գիտության, ռազմագիտության, լեզվաբանության և այլ բնագավառների 
տերմինային բառապաշարը: 
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- Տերմինաբանական բառարաններ են՝ Կ. Բաբայան, Մարմնամարզա-
կան տերմինների տեղեկատու բառարան, Ե., 1975: Էդ. Ջրբաշյան, Հ.Մախ-
չանյան, Գրականագիտական բառարան, Ե., 1975: Բարոյագիտական բա-
ռարան, Ե., 1985 (թարգմ. Ռ.Ավոյանի): Դիցաբանական բառարան, Ե., 1985 
(թարգմ. Ս.Կրկյաշարյանի): Փիլիսոփայական բառարան, Ե.1975 (թարգմ. 
Վ.Բաղդասարյանի): Կ.Ե. Մելիք-Վրթանեսյան, Ե.Ա. Տոնյան, Երաժշտական 
բացատրական բառարան, Ե., 1989: Ս.Ամիրյան, Ա.Մարտիրոսյան, Ֆիզիո-
լոգիական տերմինների հայերեն-անգլերեն-ռուսերեն բառարան-տեղեկա-
տու, Ե., 2013։ (Տե՛ս նաև «Զուգադրական և թարգմանական բառարաններ»):  

 
- Լեզվաբանական տերմինների բառարան - Ներառում է որևէ լեզվի 

տերմիններն իրենց բացատրություններով կամ ներկայացնում են ընդհա-
նուր լեզվաբանության բոլոր հասկացությունները՝ դասական լեզուների զու-
գահեռ ձևերով: Դրանք իրենց հերթին կարող են լինել միալեզվյան, երկ-
լեզվյան, եռալեզվյան և այլն, կարող են լինել նաև ընդհանուր և մասնավոր 
(դպրոցական): Այդ բառարաններից են՝ 

О.С. Ахманова, Словарь лингвистических терминов, М., 1969. Д.Э. 
Розенталь, М.А.Теленкова, Справочник лингвистических терминов, М., 1972. 
Հ.Պետրոսյան, Ս.Գալստյան, Թ.Ղարագյուլյան, Լեզվաբանական բառարան, 
Ե., 1975: Ա.Նազարյան, Լեզվաբանական տերմինների ֆրանսերեն-ռուսե-
րեն-հայերեն ուսումնական բառարան, Ե.,1993: Ֆ.Խլղաթայն, Ոճաբանական 
բառարան, Ե., 2000: В.Д. Стариченок, Большой лингвистический словарь, 
Ростов-на-Дону, 2008. Т.В. Матвеева, Польный словарь лингвистических тер-
минов, Ростов-на-Дону, 2010.  
 Լեզվաբանական (բանասիրական) բառարանները ներկայացնում են 
նաև լեզվի բարբառային բառաշերտերը, անցյալի գրական հուշարձանների 
բառային կազմը, բառերի (արմատների) ծագումը և այլն: Ըստ այդմ, տար-
բերակում են բարբառային, պատմական և ստուգաբանական բառարաններ: 
 

- Բարբառային բառարան - Ներկայացնում է տվյալ լեզվի տարածքա-
յին տարբերակների բառային կազմը. գլխաբառի իմաստները տրվում են ժա-
մանակակից գրական լեզվի չափանիշներով, ինչպես նաև բերվում են տար-
բեր բարբառներում տվյալ գլխաբառի տարբերակները:  

- Հայերենի բարբառային բառարաններից են՝ Սահակ Ամատունի, Հա-
յոց բառ ու բան, Վաղարշապատ, 1912, Հր. Աճառյան, Հայերէն գաւառական 
բառարան (Թիֆլիս, 1913), «Հայոց լեզվի բարբառային բառարան», ԳԱԱ լեզ-
վի ինստիտուտ, հ.հ.1-7, Ե., 2001-2012, «Ռուսերենի ժողովրդական խոսվածք-
ների բառարան», հ.հ. 1-20, Մոսկվա, 1965-1985 (ռուսերեն): 
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- Պատմական բառարան - Ընդգրկում է որևէ լեզվի բառային կազմը և 
այն ներկայացնում պատմական զարգացման մեջ. ցույց են տրվում բառի-
մաստների կրած պատմական փոփոխությունների և նոր բառերի առա-
ջացման ժամանակաշրջանները, ինչպես նաև որոշակի է դառնում, թե այս 
կամ այն բառը երբ է դադարել գործածվել և դուրս եկել լեզվի ընդհանուր բա-
ռային կազմից: Տրվում են բառերի ծագման աղբյուրները` բնիկ թե փոխ-
առյալ: 

Որոշակի վերապահությամբ այդպիսի բառարան է Ստ. Մալխաս-
յանցի «Հայերէն բացատրական բառարան» աշխատությունը (հ.հ. 1-4, Ե., 
1944-45): Բովանդակում է տարբեր բառարաններում ամփոփված բառերը 
(գրաբարյան, միջինհայերենյան, աշխարհաբար գրական, բարբառային), 
պարունակում է շուրջ 120 հազար բառ:  

 
- Ստուգաբանական բառարան - Առանձնանում է բառերի նկարա-

գրության եղանակով. դրանք բացահայտում են լեզվի բառերի ծագումը: Այդ 
կարգի աշխատություն է Հ.Աճառյանի «Հայերէն արմատական բառարանը» 
(7 հատորով, Ե., 1927 – 1935, վերահրատ. հ.հ.1-4, Ե., 1971-1980), որ պարու-
նակում է 10996 հայերեն արմատական բառեր, որոնցից ստուգաբանված է 
միայն 5095 բառ: Յուրաքանչյուր բառահոդված բաժանված է հինգ բաժնի. ա) 
բառագիտություն, բ) ստուգաբանություն, գ) ստուգաբանությունների պատ-
մություն, դ) բարբառային ձևեր, ե) հայերեն բառի փոխառումն այլ լեզուների 
կողմից:  

Ռուսաց լեզվի ստուգաբանական բառարան է կազմել Մ.Ֆասմերը. 
Этимологический словарь русского языка, հ.հ.1-4, Մոսկվա, 1964-1973: Հրա-
պարակի վրա է Գ.Բ.Ջահուկյանի կազմած «Հայերեն ստուգաբանական 
բառարանը», Ե., 2010:  

- Լեզվաբանական բառարանների մեջ իրենց գործառական արժեքով ու 
դերով առանձնանում են բացատրական բառարանները: Դրանց հաջորդում 
են թարգմանական, զուգադրական կամ համեմատական (երկլեզվյան և բազ-
մալեզվյան) բառարանները, այնուհետև առավել մասնագիտական (տեղե-
կատու-գործնական) բառարանները, ինչպես` դարձվածաբանական, հոմա-
նիշների, հականիշների, համանունների, հաճախականության, բառակազ-
մական, ուղղախոսական, ուսումնական, խոսքիմասային տարարժեքության 
բառարանները, համաբարբառները (գրողի լեզվի բառարան), հանգաբառա-
րանները և այլն:  

 Լեզվաբանական բառարանների մեջ առանձնանում են այն բառա-
րանները, որոնք բնութագրվում են բառացանկի յուրահատկությամբ, ինչ-
պես՝ հապավումների, հակադարձ, հատուկ անունների, օտար բառերի, նո-
րաբանությունների, հնացած բառերի բառարանները և այլն: 
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1. Բացատրական բառարան - Ընդգրկում է որևէ լեզվի բառերը` 
բացատրված նույն լեզվով: Ըստ նյութի ընդգրկման ծավալի, նրա մշակման 
սկզբունքների ու մեթոդիկայի և մատուցման եղանակների, բացատրական 
ընդհանուր բառարանները լինում են լիակատար (մեծ) և միջին (համառոտ): 

 
- Լիակատար բառարան - Սրանք ներկայացնում են տվյալ լեզվի բոլոր 

բառերը, եթե անգամ բառը գործածվել է միայն մեկ անգամ, յուրաքանչյուր 
բառ ու նշանակություն վկայվում է բնագրային օրինակով:  

1900 թ. ձեռնարկել են լատիներենի ակադեմիական բառարանը, որ 
կոչվում է Thezaurus linguae latinae (առ այսօր անավարտ է): Այդպիսի 
ակադեմիական բառարաններից են՝ «Словарь современного русского литера-
турного языка»` տասնյոթ հատորով (Մ., 1948-1965, ընդգրկում է ավելի քան 
120.000 բառ), անգլերենի «Оxford dictionary»` տասներկու հատորով (Լոնդոն, 
1934) և այլն: Գ. Ավետիքյանի, Խ. Սյուրմելյանի և Մ. Ավգերյանի կազմած 
«Նոր բառգիրք Հայկազեան լեզուի» (հ.հ. Ա-Բ, Վենետիկ, 1836 - 1837), 
Մ.Ավգերյանի «Առձեռն բառարան Հայկազնեան լեզուի» (Վենետիկ, 1865), 
Վ.Ի.Դալի քառահատոր բառարանը` «Толковый словарь живого великорус-
ского языка» (շուրջ 200.000 բառ, Մոսկվա, 1863-1866), Դ.Ն.Ուշակովի խմբա-
գրությամբ քառահատոր` «Толковый словарь русского языка» (85.289 բառ, 
Մոսկվա, 1935-1940), «Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառա-
րանը»` չորս հատորով (ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ, շուրջ 100.000 բառ, Ե.,1969-
1980), Էդ.Աղայանի «Արդի հայերենի բացատրական բառարանը» (պարու-
նակում է 135.000 բառ և 11.000 դարձվածային միավոր, Ե., 1976), Գնել արք. 
Ճէրէճեանի, Փարամազ Կ.Տօնիկեանի, Արտաշէս Տէր Խաչատուրեանի 
«Հայոց լեզուի նոր բառարանը», հ.հ. 1-2, Պէյրութ, 1992 և այլն: 

- Միջին բառարանները գործնական մեծ նշանակություն ունեն, ինչ- 
պես` Հ. Քոչոյանի «Դպրոցական բացատրական բառարանը» (Ե., 1966), Ս.Ի. 
Օժեգովի կազմած բառարանը` « Словарь русского языка » (Մոսկվա, 1972, 
պարունակում է շուրջ 72.000 բառ), Ռ.Ղազարյանի և Հ.Ավետիսյանի «Միջին 
հայերենի բառարան» (հ.հ. 1-2, Ե., 1987-92), Ռ.Ղազարյանի «Գրաբարի բա-
ռարան» (հ.հ. Ա-Բ, Ե., 2000): 

 
 Թարգմանական բառարան - Պարունակում է որևէ լեզվի բառերը` 

թարգմանված մի այլ լեզվով: Թարգմանական բառարաններում մի լեզվի 
բառերը կարող են թարգմանվել ոչ թե մեկ, այլ երկու, երեք կամ ավելի լե-
զուներով. դրան համապատասխան էլ այդ բառարանները լինում են՝ երկ-
լեզվյան, երեքլեզվյան, քառալեզվյան, բազմալեզվյան և այլն: 

 
- Երկլեզվյան թարգմանական բառարաններից են` Francisco Rivola, 

Dictionarium Armeno-Latinum, Միլան, 1621: Հարություն Դաղբաշյան, Լիա-
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կատար բառարան ռուսերենից հայերեն, Թիֆլիս, 1903: Լիակատար բառա-
րան հայերենից ռուսերեն, Թիֆլիս, 1911: Նորայր Բյուզանդացի, Բառգիրք ի 
գաղղիերէնէ ի հայերէն, Կ.Պոլիս, 1884: Ավետիք Կոյլավյան, Բառգիրք գեր-
մաներէնէն-հայերէն, Վենետիկ, 1884: Ռուս-հայերեն բառարան, հ.հ. 1-4, Ե., 
(1954 – 1958, ԳԱԱ լեզվի ինստիտուտ): Արարատ Ղարիբյան, Ռուս-հայերեն 
բառարան, Ե., 1968: Անգլերեն-հայերեն բառարան, Ե., 1984 (խմբագր. Հ.Աս-
մանգուլյանի և Մ.Հովհաննիսյանի): Գ.Մ.Անդրեասյան, Գերմաներեն-հայե-
րեն բառարան, Ե., 1976: Ա.Բարլեզիզյան, Թ.Բլբուլյան, Ս.Գալստյան և ուրիշ-
ներ, Ֆրանսերեն-հայերեն բառարան, Ե., 2010: Ա.Բարլեզիզյան, Հայերեն-
ֆրանսերեն բառարան, Ե., 2013: 

 
- Բազմալեզվյան թարգմանական բառարաններից են` Արիստակես և 

Ստեփանոս Նազարյաններ, Նոր բառգիրք հունարեն-իտալերեն-հայերեն-
տաճկերեն, Վիեննա, 1848: Վահան Արծրունի, Ռուս-լատին-հայ բժշկագի-
տական բառարան, 1956: Ռուբեն Աբրահամյան, Պահլավերեն-պարսկերեն-
հայերեն-ռուսերեն-անգլերեն բառարան, Ե., 1965: Արշակ Տոնյան, Վահան 
Տոնյան, Մաթեմատիկական տերմինների տերմինաբանական բառարան 
(անգլերեն-ռուսերեն-հայերեն-գերմաներեն-ֆրանսերեն), Ե., 1965: Ռ.Ղա-
զարյան, Կենդանիների անունների հայերեն-ռուսերեն-լատիներեն կարգա-
բանական բառարան, գ. Ա-Ե, Ե., 1992-2000: Ф.Миклошевич, Краткий словарь 
шести славянских языков, М., 1885.  
 
 3. Համեմատական-զուգադրական բառարան - Այն ընդգրկում է որևէ 
լեզվաընտանիքի կամ նրա մի ճյուղի լեզուների ընդհանուր բառերը: Այդպի-
սի բառարաններից են` Walde-Pokorny, Vergleichendes Worterbuch der 
indogermanischen Sprachen («Հնդեվրոպական լեզուների համեմատական 
բառարան», հ.հ. 1-3, Բեռլին, 1927-1931): А.Будагов, Сравнительный словарь 
турецко-татарских наречий, հ.հ. 1-2, Ս.Պետերբուրգ,1869:  
 

4. Տեղեկատու-գործնական բառարան - Իրենց բնույթով լինում են`  
- Ուղղագրական-ուղղախոսական - Բաժանվում են ընդհանուր և մաս-

նավոր տեսակների: 
- Ընդհանուր բառարանները ներկայացնում են տվյալ լեզվի առավել 

գործածական բառային կազմը` ընդունված ուղղագրությամբ, որոշ դեպքե-
րում ցույց են տալիս բառերի ուղղախոսությունը:  

Դրանցից են՝ Ա. Ղարիբյան, Գ. Շեկյան, Դպրոցական ուղղագրական 
բառարան, Ե., 1965: Հովհ. Բարսեղյան, Հայերեն ուղղագրական-ուղղախո-
սական-տերմինաբանական բառարան, Ե., 1973: Ա.Սուքիասյան, Ք.Սու-
քիասյան, «Արդի հայերենի ուղղագրական-ձևակազմական բառարան», Ե., 
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2002: Ռ.Նազարյան, Ա.Գյոդակյան, Հայերեն ուղղագրական դպրոցական 
բառարան, Ե., 2004: 

- Մասնավոր բառարանները վերաբերում են ուղղագրության այս կամ 
այն բաժնին (ոլորտին), ինչպես, օրինակ՝ կրկնակ բաղաձայնների, հատուկ 
անունների, բաղադրյալ կազմությունների գրությանը և այլն:  

Այդպիսի բառարաններից են՝ Դ.Գյուրջինյան, Մեծատա՞ռ, թե՞ փոքրա-
տառ, Ե., 2007: Դ.Գյուրջինյան, Հայերեն բառարան-տեղեկատու. միասին, 
անջատ կամ գծիկով գրվող բառեր, Ե., 2008:  

- Հոմանիշների բառարան - Տրվում են տվյալ լեզվի հոմանիշները. 
յուրաքանչյուր բառահոդված ներկայացնում է մեկ հոմանշային շարք, որի 
համար իբրև գլխավոր անդամ (գլխաբառ, հենաբառ) է ներկայացվում շարքի 
ոճականորեն չեզոք անդամը: Հոմանշային շարքերը հաճախ լրացնում են ոչ 
միայն գրական լեզվի բառերը. գրականին զուգահեռ տրվում են նաև դրանց 
արևելահայերեն, արևմտահայերեն, առօրյա-խոսակցական, բարբառային և 
այլ հոմանիշները: Հոմանիշների բառարանները բաժանվում են երկու տե-
սակի, որոնցից մեկը՝ հոմանիշների բառացանկը, ներառում է միայն հոմա-
նիշների լեզվական նյութը, մյուսը՝ հոմանիշների բացատրական բառարա-
նը, հոմանիշները և նրանց բացատրությունները:  
 Հոմանիշների բառացանկը պարունակում է միայն հոմանիշ զույգերը 
կամ շարքերը, որոնք իմաստային մերձավորություն կամ նույնություն են 
դրսևորում: Հոմանիշների բացատրական բառարանը պարունակում է տա-
րատեսակ իմաստաբանական, քերականական և ոճաբանական տեղեկու-
թյուններ, որոնք հնարավորություն են տալիս հոմանիշները խոսքում ճիշտ 
գործածել. այս բառարաններն ունեն գործնական ուղղվածություն:  

Հոմանիշների բառարաններից են` Էդուարդ Հյուրմուզյան, Բառգիրք 
յաշխարհաբարէ ի գրաբառ, Վենետիկ, 1869 (աշխարհաբարյան գլխաբառի 
դիմաց տրվում է դրա գրաբարյան հոմանիշների շարքը): Հովհ. Գայայան, 
Բառարան-գանձարան հայ լեզվի հոմանիշներու, Գահիրե, 1938: Ա. Սու-
քիասյան, Հայոց լեզվի հոմանիշների բացատրական բառարան, Ե., 2003: 
Ռ.Ղազարյան, Գրաբարի հոմանիշների բառարան, Ե., 2006։ Ս.Ամիրյան, 
Ա.Մարտիրոսյան, Ֆիզիոլոգիական տերմինների հայերեն-անգլերեն-ռուսե-
րեն բառարան-տեղեկատու, Ե., 2013։ Պ.Բեդիրյան, Բառերի ընտրությունը։ 
Հոմանիշների գործնական-ուսումնական բառարան, Ե., 2017։ Л.П. Алек-
торова, В.И. Зимин, Учебный словарь синонимов русского языка, М., 1994: 
Новый объяснительный словарь синонимов, М., 2004: 

 
- Համանունների բառարան - Տրվում են տվյալ լեզվի համանունական 

զույգերը (համանունական բաղադրիչները), բացատրվում են բաղադրիչների 
իմաստները, հաճախ դրանց համար բերվում են համապատասխան բնա-
գրային վկայություններ: Այսպիսի բառարաններում այբբենական սկզբուն-
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քով տրվում են համանունական բառազույգերը (կամ շարքերը), որոնց 
եզրերը կա՛մ բառեր են (կույս – կույս), կա՛մ բառ և բառաձև (վանեցի – վա-
նեցի), կա՛մ էլ միայն բառաձևեր (ամպեր - ամպեր). (տե՛ս Համանուններ): 

Այդպիսի բառարաններից են` О.С.Ахманова, Словарь омонимов рус-
ского языка, М., 1974: О.М. Ким, Словарь грамматических омонимов русского 
языка, М., 2004: Л.А. Введенская, Н.П. Колесников, Учебный словарь омони-
мов русского языка, Մոսկվա, 2005: Ե. Գևորգյան, Ժամանակակից հայոց 
լեզվի համանունների բառարան, Ե., 1978: Ռ.Նազարյան, Ա.Գյոդակյան, Հա-
յոց լեզվի համանունների դպրոցական բառարան, Ե., 1998: 

 
- Հականիշների բառարան - Բառարան-տեղեկատու է, որ նվիրված է 

հականիշ բառերի կամ զույգ(եր)ի և նրանց բառիմաստների նկարագրու-
թյանը: Հականիշների բառարանում գլխաբառերը տրվում են սովորաբար 
այբբենական սկզբունքով, սակայն երբեմն կիրառվում է նաև փնջային 
սկզբունքը, որ հնարավորություն է տալիս միավորելու հականիշները, հո-
մանիշները և ածանցական կազմությունները, որոնք ի հայտ են գալիս միջ-
բառութային հարաբերությունների ժամանակ:  
 Նման բառարաններում գլխաբառի հականիշ եզրը կամ եզրերը 
տրվում են՝ ա) բառերով (հակադրական հականիշներ), ինչպես՝ երկար – 
կարճ, բարձր – ցածր, բ) ածանցավոր ձևերով (ժխտական հականիշներ), 
ինչպես՝ գունավոր - անգույն, բախտավոր - դժբախտ, գ) վերլուծական ձևով 
(վերլուծական հականիշներ), ինչպես՝ անկյանք – կյանքով լեցուն (տե՛ս Հա-
կանիշներ): 

Այդպիսի բառարաններից են՝ Н.П. Колесников, Словарь антонимов 
русского языка, Մոսկվա, 1972: М.Р. Львов, Словарь антонимов русского 
языка, М., 1978: М.Р. Львов, Школьный словарь антонимов русского языка, 
М., 1981:  

 
- Բառակազմական բառարան - Բառարան-տեղեկատու է, որ արտա-

ցոլում է տվյալ լեզվի բառի բառակազմական կառուցվածքը և վեր է հանում 
բառերի միջև գոյություն ունեցող բառակազմական կապերը: Այս կարգի բա-
ռարանում բառերը տրվում են այբբենական սկզբունքով կամ սերող հիմքից 
բաղադրված բառերը տրվում են փնջային սկզբունքով: Բառակազմական 
բառարանում բառահոդվածն ունի յուրահատուկ կառուցվածք, որ պայմա-
նավորված է բառարանի կառուցվածքով և խնդիրներով: 

Օրինակ, ընկեր. գլխաբառից հետո տրվում են նախ՝ ածանցավոր 
կազմությունները. (ընկեր)աբար, մ., նույն հիմքով՝ -ական, ա., -ային, ա, -
անալ, չբ, -ավարի, ա.մ., -ովի, մ., -ություն, գ., -ուհի, գ. և այլն, ապա՝ նույն 
հիմքով բարդությունները և նրանցից սերած ածանցավոր կազմությունները, 
ինչպես՝ (գործ)(ընկեր), գ., (խաղ)(ընկեր), գ., (դաս)(ընկեր) գ., (ընկեր)ա-
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զուրկ), ա., -ել, նբ, -ություն, -ում, գ., (ընկեր)ա(սեր), ա., -աբար, մ., -որեն, մ., -
ություն, գ. և այլն: 

Բառահոդվածի ծավալը պայմանավորված է տվյալ գլխաբառի բառա-
կազմական հնարավորություններով. թե որքան կազմությունների համար 
այն կարող է դառնալ սերող հիմք, նկատի են առնվում նաև նրանից սերած 
բաղադրությունները, որոնք իրենց հերթին դառնում են սերող հիմքեր այլ 
կազմությունների համար:  
 Այդպիսի բառարաններից են՝ Ս.Գալստյան, Դպրոցական բառակազ-
մական բառարան, Ե., 2011: А.Н. Тихонов, Словообразовательный словарь 
русского языка, тт. 1-2, М., 1985:  
 

- Դարձվածաբանական բառարան - Տրվում են տվյալ լեզվի դարձ-
վածքները՝ իմաստային բացատրություններով, կառուցվածքային տարբե-
րակներով, յուրաքանչյուրի համար բերվում են բնագրային վկայություններ: 
Նախապես հայերենի դարձվածքները տրվել են բացատրական բառարան-
ներում, որոնցից հայտնի են Մխիթարյան միաբանների «Նոր բառգիրք հայ-
կազեան լեզուի», Ստ.Մալխասյանցի «Հայերէն բացատրական բառարան», 
Էդ.Աղայանի «Արդի հայերենի բացատրական բառարան», ՀՀ ԳԱԱ լեզվի 
ինստիտուտի հրատարակած «Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական 
բառարան» (քառահատոր) աշխատանքները, որտեղ տրված են նաև լեզվի 
դարձվածքները՝ պայմանավորված գլխաբառի դարձվածակազմիչ դերով:  

Հետագայում հրատարակվեցին բացառապես դարձվածաբանական 
բառարաններ, ինչպես՝ Ա.Սուքիասյան, Ս.Գալստյան, Հայոց լեզվի դարձվա-
ծաբանական բառարան (Ե., 1975), Խ.Բադիկյան, Ուսումնական դարձվածա-
բանական բառարան (Ե., 2002), Պ.Բեդիրյան, Հայոց լեզվի դարձվածքների 
ընդարձակ բացատրական բառարան (Ե., 2011). վերջինս ներառում է հայե-
րենի պատմության բոլոր շրջանների դարձվածքները՝ ներառյալ արևմտա-
հայերենի և բարբառների դարձվածանին: 
 Հանդիպում են թարգմանական դարձվածաբանական բառարաններ, 
որոնք գործառական մեծ արժեք ունեն. այդպիսին է «Ռուս-հայերեն դարձ-
վածաբանական բառարանը» (Ռ.Լ. Մելքումյանի և Պ.Մ. Պողոսյանի խմբա-
գրությամբ, Ե. 1975)։  

Այս կարգի բառարանների շարքին կարելի է դասել թևավոր խոսքերի, 
շրջասությունների և շարժումների լեզվի (շարժումնային) բառարանները:  

 
- Թևավոր խոսքերի բառարան - Ներկայացնում է տվյալ լեզվի թևա-

վոր խոսքերը՝ տարբեր լեզուների թարգմանություններով կամ օտարալեզու 
տարբերակներով: Այդպիսի բառարան է՝ Պ.Բեդիրյան, Հայերենի թևավոր 
խոսքերը, Ե., 2007:  
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- Շրջասությունների բառարան - Տալիս է տվյալ լեզվի շրջասություն-
ները՝ համապատասխան բնագրային վկայություններով: Այդպիսի բառա-
րան է՝ Պ.Բեդիրյան, Հայերեն շրջասությունների բառարան, Ե., 2002:  

- Շարժումների լեզվի (շարժումնային) բառարան - Տալիս է ձեռքերի 
(կամ մարմնի այլ մասերի) շարժումների, ժեստերի և միմիկայի համալիր 
բացատրություն, որ հատուկ է որոշակի մշակույթի: Ստեղծվել են տարբեր 
մշակույթների շարժումնային բառարաններ, ինչպես՝ Ամերիկայի, Ասիայի, 
Աֆրիկայի և այլն: Այդպիսի բառարանները ներկայացնում են շարժումների 
գծագրական պատկերը և լեզվական արտահայտությամբ բացատրում են 
նրա իմաստը՝ հաճախ օգտագործելով հոմանշային այլ միջոցներ: Այդպիսի 
բառարաններից են՝ С А. Григорьева и др. Словарь языка русских жестов, М., 
2001. Ե. Գևորգյան, Հայոց շարժումնային լեզվի բացատրական բառարան 
(Շարժութարան), Ե., 2003: 

 
- Համաբարբառներ կամ հեղինակային բառարաններ – Պարունակում 

են որևէ գրքի կամ որևէ հեղինակի ստեղծագործությունների բոլոր բառերը. 
լինում են բառաքերականական և բնագրային: Բառաքերականական համա-
բարբառներում տրվում են հեղինակի երկում գործածված բոլոր բառերը` 
միայն էջանշումով, իսկ բնագրային համաբարբառներում ըստ էջերի տրվում 
են այն բոլոր նախադասությունները կամ կապակցությունները, որոնց մեջ 
գործածվել է տվյալ բառը:  

Բնագրային համաբարբառներից է` Թադեւոս վրդ. Աստվածատու-
րեան, Համաբարբառ հին և նոր կտակարանաց, Երուսաղեմ, 1895:  

Հեղինակային բառարաններից են՝ Լիդա Պետրոսյան, Հովհ. Թուման-
յանի գեղարվեստական երկերի բառարան, Եր., 1976: Արտ. Պապոյան, Պ. 
Սևակի չափածոյի բառարան, հ.հ. 1-2, Ե., 1982: 
 ԳԱԱ Հր. Աճառյանի անվան լեզվի ինստիտուտի համաբարբառների 
և քարտարանի բաժինը կազմել և հրատարակել է 5-13-րդ դարերի հայ 
մատենագիրների, փիլիսոփաների, բանաստեղծների երկերի համաբարբառ-
բառարանները` «Հայկական համաբարբառ» ընդհանուր վերնագրով (Ա.Ղա-
րիբյանի նախաձեռնությամբ և անմիջական ղեկավարությամբ): Լույս են 
տեսել Եզնիկի, Բուզանդի, Ագաթանգեղոսի, Եղիշեի, Խորենացու, Ղազար 
Փարպեցու, Դավիթ Անհաղթի, Ղևոնդի, Ասողիկի, Հովհ. Դրասխանակերտ-
ցու, Մխ. Այրիվանեցու, Ս. Անեցու, Գր. Նարեկացու, Ֆրիկի և ուրիշների 
երկերի համաբարբառները: 
 

- Հանգաբառարան կամ հակադարձ բառարան - Բերվում է տվյալ 
լեզվի բառացանկն ըստ բառերի վերջնահանգերի. այսինքն՝ հանգաբառա-
րանում բառերի այբբենական դասավորությունը կատարվում է ոչ թե ըստ 
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բառի սկզբի, ոչ թե ձախից դեպի աջ, այլ ըստ բառի վերջի՝ աջից ձախ ուղղու-
թյամբ:  
 Բառերի հակադարձ կարգով մատուցումը կարևոր է քերականական 
բառարանների համար, քանի որ կողք կողքի են հայտնվում միանման վեր-
ջավորություններով, միանման ածանցներով և արմատների միանման վերջ-
նահնչյուններով վերջացող բառեր, օրինակ, բոլոր բայերը - ել, -ալ վերջավո-
րություններով, գոյականները՝ -ություն, -անք, -արք, -ոց, -անոց և այլ 
ածանցներով, ածականները՝ -ական, -եղեն, -յա, -ե, -յան ածանցներով և 
այլն:  
 Այս կարգի բառարանները կարող են նպաստել տեքստերը մեքենա-
կան թարգմանության նախապատրաստելիս: Դրանց միջոցով կարելի է որո-
շել, թե ինչպիսի բառեր են վերջանում, օրինակ, -ուկ հնչյունախմբով. Տա-
քուկ, բանուկ, ճարճատուկ, գիրուկ, խոզուկ, ստրուկ, բազուկ, սնդուկ և այլն, 
որոնցից առաջին հինգը վերջանում են -ուկ ածանցով, իսկ մնացած երեքում 
(ստրուկ, բազուկ, սնդուկ) -ուկ հնչյունախումբն արմատական տարր է և չի 
առանձնանում նրանից:  

Այդ կարգի բառարաններից են` Խորեն Գալֆայան, Յանգարան կամ 
բառգիրք յանգաց հայկազեան լեզուի, Թեոդոսիա, 1862: Պ.Խ.Թերզյան, Հան-
գարան նույնաձայն և նույնահանգ բառերու, Պոլիս, 1905: Խաչատուր Աթա-
նասյան, Հանգարան և թանգարան հայ լեզվի, Բեյրութ, 1961: Հայոց լեզվի 
հանգաբառարան, Եր., 1976 (ՀՍՍՀ ԳԱ և պետական համալսարանի հաշվո-
ղական կենտրոն): Обратный словарь русского языка, М., 1974. Л.А. Кудряв-
цева, Обратный деривационный словарь русских новообразаваний, М., 1993.  

Հանգաբառարանները կարող են ընդգրկել առանձին գրողների կամ 
բանաստեղծների ստեղծագործությունների հանգերը, ինչպես, А.Л. Бабкин, 
Словарь рифм Евгения Евтушенко, М., 2000. 

 
- Ուսումնական բառարան - Ներառում է դպրոցական կամ բուհական 

որևէ դասընթացի բառապաշարը՝ որոշակի ընտրությամբ:  
Այդպիսին է Լ.Խաչատրյանի «Գրաբարի ուսումնական բառարան» 

աշխատանքը (Ե., 2013), որ կազմվել է գրաբարի դասընթացով նախատես-
ված գրաբար մատյանների հատվածները թարգմանելու համար և ներկա-
յացնում է այդ բնագրերի բառային կազմի բացատրությունը: 2016թ. վերա-
հրատարակվել է Վենետիկում՝ դասական ուղղագրությամբ (Մխիթարան 
միաբանության հովանավորությամբ, միաբանության ընդհանրական աբբա-
հայր Եղիա Քիլաղպյանի առաջաբանով):  
 

- Քերականական բառարան - Ներկայացնում է լեզվի բառային կազ-
մին հատուկ այս կամ այն քերականական կարգը. կարող է վերաբերել բայա-
սեռին, խնդրառությանը, հոլովառությանը, անուն խոսքի մասերի թվի կար-
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գին, ձևաբանական արժեքներին, երկատված խոսքիմասային արժեքներին և 
այլն: 

Օրինակ, քերականական բառարանների մի տեսակը ներկայացնում 
է տվյալ լեզվի այն բառաշերտը, որ երկատված է ձևաբանական արժեքներով 
և ցուցաբերում է խոսքիմասային տարարժեքություն: Այդ կարգի բառարան-
ներն իրենց հերթին լինում են բառաքերականական և բնագրային:  

Բառաքերականական բառարանում տրվում են գլխաբառի երկատ-
ված խոսքիմասային արժեքները` համապատասխան քերականական նշու-
մով: Այդպիսի բառարան է՝ Լ.Խաչատրյան, Գրաբարի տարարժեք բառերի 
բացատրական բառարան, Ե., 1998: 

 Բնագրային բառարանում գլխաբառի երկատված յուրաքանչյուր 
արժեքի համար բերվում են համապատասխան բնագրային վկայություններ: 
Այդպիսի բառարան է` Լ.Խաչատրյան, Գրաբարի բացատրական բառարան. 
ձևաբանորեն տարարժեք բառեր, Ե., 2003: 

Թվի կարգին վերաբերող բառարանը ներկայացնում է հոգնակի թվի 
դրսևորման եղանակները: Այդպիսի բառարան է՝ Դ.Գյուրջինյան, Անուն 
խոսքի մասերի թվի կարգը արդի հայերենում. քերականական բառարան-
տեղեկատու, Ե., 2007:  

 
- 5. Բառացանկի յուրահատկությամբ բնութագրվող բառարաններ – Ըստ 

բառացանկի յուրահատկություների՝ բառարանները լինում են հապավում-
ների, հատուկ անունների, օտար բառերի, նորաբանությունների, հնացած 
բառերի և այլն: 

- Հապավումների բառարան - Բառարան-տեղեկատու է, որ «բացում է» 
հապավումները, որոնք հաճախ են օգտագործվում թարգմանիչների, խմբա-
գիրների, ինչպես նաև օտարերկրացիների խոսքում, որոնք դժվարանում են 
տվյալ լեզվի հապավումները վերծանելու հարցում: Բառարանում հապա-
վումները բերվում են այբբենական կարգով և ուղեկցվում են մեկնաբանու-
թյուններով: Օրինակ, ՀՀ ԳԱԱ - Հայաստանի Հանրապետության գիտու-
թյունների ազգային ակադեմիա, ՀՀ ԿԳՆ – Հայաստանի Հանրապետության 
կրթության և գիտության նախարարություն և այլն: 

Այդպիսի բառարաններից են՝ Ալ.Մարգարյան, Հայոց լեզվի հապա-
վումների բառարան, Ե., 1979: Դ.Գյուրջինյան, Ն.Հեքեքյան, Հայերենում գոր-
ծածվող տառային հապավումների բառարան, Ե., 2007: 

1. Հատուկ անունների բառարան - Պարունակում է տվյալ լեզվի հա-
տուկ անունները՝ մարդկանց անունները, ազգանունները, մականունները, 
աշխարհագրական անվանումները: Այս կարգի բառարանները համատե-
ղում են հանրագիտարանային և լեզվաբանական համապարփակ տեղեկու-
թյուններ: Լինում են երկու տեսակի` անձնանունների և տեղանունների: 
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- Անձնանունների բառարան. ներկայացնում է հատուկ անունների` 
անձնանունների և ազգանունների ծագումը, նրանց իմաստները, բառային 
տարբերակները, ինչպես նաև գիտության ու մշակույթի բնագավառի նշա-
նավոր գործիչների կենսագրությունները: Այդ կարգի բառարաններից են` 
Հրաչյա Աճառյան, Հայոց անձնանունների բառարան, հ.հ. 1-5, Ե., 1942-62 :
 Գառնիկ Ստեփանյան, Կենսագրական բառարան, հ.հ. 1-3, Ե., 1973-
1990: Տ.Ավետիսյան, Հայոց ազգանունների բառարան, Ե., 2000:  

- Տեղանունների բառարան. Ընդգրկում է պատմաաշխարհագրական 
հիմնական անվանումները և տալիս դրանց համառոտ բնութագրերը, ինչ-
պիսիք են մայրցամաքների, աշխարհամասերի, օվկիանոսների, ծովերի, գե-
տերի, լճերի, բարձրավանդակների, սարահարթերի, պետությունների, վար-
չատարածքային միավորների, քաղաքների, ավանների, գյուղերի և այլ ան-
վանումներ:  

Այդ կարգի բառարաններից են` Հ.Գրգեարյան, Ն.Հարությունյան, Աշ-
խարհագրական անունների բառարան, հ.հ. 1-2, Ե., 1987-1989: Թ.Հակոբյան, 
Ստ.Մելիք-Բախշյան, Հ.Բարսեղյան, Հայաստանի և հարակից շրջանների 
տեղանունների բառարան, հ.հ. 1-5, Ե., 1986 - 2001:  

2. Օտար բառերի բառարան - Պարունակում է այն փոխառյալ բառերը, 
որոնք գործածվում են գիտական գրականության մեջ, ԶԼՄ-ներում, հանդի-
պում են առօրյա-խոսակցական լեզվում. դրանց օտարալեզու լինելը գի-
տակցվում է հանրության կողմից: Այս կարգի բառարանները բացատրում են 
օտար բառերի իմաստները (ուղղակի թե փոխաբերական), մեկնաբանում 
նրանց ստուգաբանական նշանակությունը, ցույց տալիս փոխառու լեզվում 
գլխաբառի կրած իմաստային փոփոխությունները և այլն: Այդ առումով 
նրանք մոտենում են հանրագիտական բառարաններին:  

Այդպիսի բառարաններից են՝ Տեր-Ղազարյան, Հանրամատչելի բառա-
րան օտարազգի բառերի, Թիֆլիս, 1908: Մարտ. Հարությունյանց, Բացա-
տրական բառգիրք օտարազգի բառերի և օտարագիր բառերի ու դարձվածք-
ների, որոնք գործածվում են հայոց գրականության մեջ, Ալեքսանդրապոլ, 
1912: Ալ.Մարգարյան, Ա.Հայրապետյան, Օտար բառերի բառարան, Ե., 2004: 
Ա.Հայրապետյան, Օտար բառերի բառարան, Ե., 2011:  

3. Նորաբանությունների բառարան - Արձանագրում և բացատրում է 
նոր բառերն ու կայուն կապակցությունները, որոնք ստեղծվել են հասարա-
կական կյանքի և գիտության տարբեր բնագավառների զանազան հաս-
կացություններ և իրողություններ արտահայտելու համար: Սովորաբար այդ 
կարգի լեզվական միավորները «դուրս են գրվում» մամուլից և գեղարվես-
տական գրականությունից, ունեն բառական արժեք և արձանագրված չեն 
լինում բացատրական բառարաններում: 
 Սովորաբար այդպիսի բառարաններում նորաբանությունները մա-
տուցվում են բնագրային վկայություններով՝ նշելով հեղինակին: Այդպիսի 
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աշխատանքներ են՝ Ֆ.Խլղաթյան, Բառարան-տեղեկատու: Նոր բառեր և 
իմաստներ, Ե., 1982: Ս.Էլոյան, Արդի հայերենի նորաբանությունների բառա-
րան, Ե., 2002: Այն որոշակի գաղափար է տալիս հայերենի բառային կազմի 
ժամանակակից փուլի զարգացման վերաբերյալ, միաժամանակ արտա-
ցոլում է նրա փոփոխման իրական վիճակը, ինչպես նաև կարող է նյութ 
մատակարարել նոր բացատրական բառարաններին:  

Նորաբանությունների բառարանները կարող են ընդգրկել միայն 
պատմական որոշակի ժամանակահատվածում արձանագրված նորաբանու-
թյունները, որոնք տվյալ ժամանակահատվածի հասարակական-քաղաքա-
կան իրադարձությունների հետևանք են, ինչպես՝ В.И.Максимов, Словарь 
перестройки, М. , 1992. 

 
4. Հնացած բառերի բառարան - Արձանագրում է այն բառերն ու բառա-

կապակցությունները, որոնք դուրս են մղվել գործածությունից, սակայն 
պահպանվում են գրական ստեղծագործություններում: Հնացած բառերի 
մեկնաբանությունը օգնում է պահպանելու մշակութային ժառանգության 
շարունակականությունը, ճանաչելու անցած դարերի հասարակական և 
անձնական կյանքի իրողությունները: Այդպիսի բառարանները սովորաբար 
մեկնաբանում են այն բառերն ու արտահայտությունները, որոնք դուրս են 
մնացել ընդհանուր բացատրական բառարաններից. դրանք, այլ կերպ ասած, 
ընդգրկում են լեզվի հնաբառերն ու պատմաբառերը: 

Այդպիսի բառարաններից են՝ Р.П. Рогожникова, Т.С. Карская, Школь-
ный словарь устаревших слов русского языка, М., 1996. 

5. Կետադրական բառարան - Որպես գլխաբառեր տրվում են հայերենի 
կետադրության հիմնական հասկացությունները: Այդ հասկացությունների 
բացատրությունը՝ բնագրային համապատախան օրինակների ցուցադրու-
մով, կազմում է տվյալ բառահոդվածի բովանդակությունը: Այդպիսի բառա-
րան է՝ Հովհ. Զաքարյան, Կետադրական բառարան. ուսումնական տեղե-
կատու, Ե., 2013: 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. Աղայան Է., Լեզվաբանության հիմունքներ, Ե., 1987։ 
2. Ամալյան Հ. Մ., Միջնադարյան Հայաստանի բառարանագրական հուշար-

ձանները (5-15-րդ դդ.), Ե., 1966։ 
3. Ամալյան Հ. Մ., Միջնադարյան Հայաստանի բառարանագրական հուշար-

ձանները (16-17-րդ դդ.), Ե., 1971։ 
4. Գասպարյան Գ., Հայ բառարանագրության պատմություն, Ե., 1968։ 
5. Թոսունյան Գ., Գրաբարի բառարանագրությունը, Ե., 2005։ 
6. Խաչատրյան Լ., Լեզվաբանության ներածություն, Ե., 2008։  
7. Խաչատրյան Լ.Մ., Ընդհանուր լեզվաբանության դասընթաց, Ե., 2017։ 
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7. ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Քերականական կառուցվածք - Յուրաքանչյուր լեզվի հիմքը  կազմում 

են հնչյունական համակարգը, բառապաշարը և քերականական կառուց-
վածքը: Միայն դրանց համալիր ուսումնասիրությունը կարող է լեզվի մասին 
ամբողջական պատկերացում տալ: Լեզվի քերականական կառուցվածքը 
նրա քերականական միջոցների ու ձևերի նյութական կողմն է ու այդ մի-
ջոցների ու ձևերի միասնության կանոնարկված համակարգը:  

Քերականությունն ուսումնասիրում է լեզվի քերականական համա-
կարգը: Քերականության բաժիններն են ձևաբանությունը և շարահյուսու-
թյունը:  

Ձևաբանությունն ուսմունք է բառերի ձևերի մասին: Բառաձև ասե-
լով` հասկանում ենք ոչ թե բառի հնչյունակազմը, այլ նրա քերականական 
ձևերը, այսինքն` հոլովման, խոնարհման ձևերը, հոգնակի կազմելու ձևերը և 
այլն, որոնք ծառայում են այս կամ այն ձևաբանական (քերականական) 
իմաստն արտահայտելուն: Ձևաբանությունը լայն իմաստով զբաղվում է նաև 
բառերի առավել ընդհանուր քերականական խմբերով` խոսքի մասերով: 
Խոսքի մասերի ուսմունքն ընդգրկում է բառերի իմաստային-քերականական 
խմբերի դասակարգման սկզբունքները, բառաքերականական խմբերը, այդ 
խմբերի ներքին դասակարգումները, նրանց հարացույցները, շարահյուսա-
կան գործառույթները և այլն:  
 Շարահյուսությունն ուսմունք է հաղորդակցման միավորի` նախա-
դասության, նրա կառուցվածքային բաղադրիչների, նրանց կապակցման 
եղանակների, բառակապակցության, նախադասության անդամների ու 
նրանց բնորոշ շարահյուսական կարգերի, շարահյուսական իմաստների ու 
նրանց արտահայտման միջոցների մասին: Շարահյուսության ուսումնասի-
րության առական են բառակապակցությունը, նախադասությունը և բնա-
գիրը (տեքստը):  

Քերականություն - Եզրույթը ծագում է «քերել, քերթել» բառերի 
արմատից, որն ընկած է նաև «քերական», «քերականական արվեստ», «քեր-
թողական արվեստ» և այլ եզրույթների հիմքում: Հնդեվրոպական լեզունե-
րում տարածված` անգլ. grammar, գերմ. Grammatik, ֆրանս. grammatike, 
ռուս. грамматика բառերը ծագում են հունարեն grammaire techne բաղադրյալ 
եզրույթից, որ նշանակում է «գրչության արվեստ». հուն. gra՛mma նշանակում 
է «գիր, գրություն»: Հույն քերական Դիոնիսիոս Թրակացու գիրքը բառացի 
կոչվում էր «Քերականական արվեստ»:  

 
Քերականությունը լեզվի կառուցվածքն է, որ ներառում է ձևաբա-

նական կարգերի և բառաձևերի, շարահյուսական կարգերի և կառույցների 
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համակարգի ամբողջությունը: Քերականական համակարգը ներառում է 
քերականական կարգերը, քերականական միավորները և քերականական 
ձևերը: Քերականությունն այդ իմաստով հանդես է գալիս իբրև լեզվի կա-
ռուցվածքային հիմք, առանց որի չեն կարող ստեղծվել բառերի թեքական 
ձևերը, նրանց կապակցությունները և նախադասությունները (լայն առու-
մով` ասույթները):  
 Քերականությունը գործ ունի լեզվի նյութական և վերացական հաս-
կացությունների հետ: Նյութական հասկացությունների առումով քերակա-
նությունն ուսումնասիրում է լեզվի քերականական կառուցվածքային միա-
վորները` խոսքի մասերը, բառաձևերը, բառակապակցություններն ու նա-
խադասությունները, որոնք կազմում են խոսքի նյութական ատաղձը: Վե-
րացարկված հասկացությունների առումով քերականությունն ուսումնասի-
րում է լեզվի նյութական միավորների քերականական իմաստները, քերա-
կանական (ձևաբանական ու շարահյուսական) կարգերը և այլն:  
 

Քերականական կարգ- Զանազան քերականական հարաբերություն-
ներ արտահայտելու համար լեզվի բառերը խոսքի մեջ կրում են տարաբնույթ 
փոփոխություններ` վերածվելով բառաձևերի: Բառաձևերը բառաքերակա-
նական իմաստի ու քերականական ձևի միասնություն են կազմում:  

Բառաձևերը միմյանց նկատմամբ արտահայտում են հարաբերակից 
քերականական իմաստներ. այսպես, եզակի թվի իմաստը հարաբերակից է 
հոգնակի թվին, 1-ին դեմքի իմաստը` 2-րդ և 3-րդ դեմքերին, կամ սեռական 
հոլովի իմաստը` տրականին, հայցականին ու մնացած հոլովներին և այլն:  

Յուրաքանչյուր բառաձև արտահայտում է որոշակի քերականական 
իմաստ, իր հերթին յուրաքանչյուր քերականական իմաստ արտահայտվում 
է որոշակի ձևով: Ըստ այդմ, քերականորեն հարաբերակից իմաստների ու 
նրանց արտահայտման միջոցների ամբողջությունը կոչվում է քերականա-
կան կարգ: Քերականական կարգերն արտացոլում են լեզվի քերականական 
կառուցվածքի առավել ընդհանուր ու էական հատկանիշները:  
 Միևնույն քերականական կարգի հարաբերակից քերականական 
իմաստները միմյանց նկատմամբ գտնվում են հակադրական հարաբերու-
թյունների մեջ (հակադրություն ըստ քերականական իմաստի և ըստ արտա-
հայտության ձևի): 

Այսպես, բայի ներկա, անցյալ և ապառնի ժամանակներն իրենց ձևա-
վորման միջոցներով կազմում են մեկ կարգ` ժամանակի քերականական 
կարգը, 1-ին, 2-րդ և 3-րդ դեմքերը միասին կազմում են դեմքի քերականա-
կան կարգը, եղանակների իմաստներն իրենց արտահայտման միջոցներով 
կազմում են եղանակի քերականական կարգը և այլն: Ամեն մի քերականա-
կան կարգ առնվազն երկու ձևաիմաստային (կարգային) անդամներից է բա-
ղադրվում: Այսպես, հոլովի քերականական կարգը տարբեր լեզուներում 
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տարբեր դրսևորումներ ունի. օրինակ, անգլերենում ունի 2 կարգային ան-
դամ, գերմաներենում` 4, լատիներենում` 5, հայերենում` 7 և այլն: Թվի 
քերականական կարգը հին հունարենում ունի 3 կարգային անդամ, հին 
հայերենում, արդի հայերենում, ռուսերենում և այլ լեզուներում` 2 անդամ: 
Եղանակի կարգը հին հայերենում, անգլերենում, ռուսերենում, լատիներե-
նում ունի 3 կարգային անդամ, արդի հայերենում` 5, և այլն: 
 Ըստ իրենց նշանակության և լեզվի միավորների կապերի բնույթի, 
քերականական կարգերը բաժանվում են երկու հիմնական տեսակի` ձևա-
բանական և շարահյուսական:  

Ձևաբանական կարգեր - Բաժանվում են բառափոխական և դասա-
կարգողական տեսակների: Բառափոխական կարգերը միավորում են միև-
նույն բառույթի բոլոր բառաձևերը, իսկ դասակարգողական կարգերը` տար-
բեր բառույթները` ընդհանուր քերականական նշանակությունների հիման 
վրա: Որպեսզի ավելի պարզ լինի բառափոխական և դասակարգման կար-
գերի տարբերությունը, համեմատենք գոյականի հոլովի և բայի սեռի քերա-
կանական կարգերը: 
 Գոյականի հոլովման քերականական կարգը համարվում է բառափո-
խական կարգ, քանի որ որպես քերականական կարգի հակադրվող անդամ-
ներ հանդես են գալիս միևնույն բառի փոփոխված ձևերը (հոլովաձևերը` 
գիրք -գրքի - գրքից և այլն), որոնց բառափոխական ցուցիչներն արտահայ-
տում են տվյալ հոլովաձևին (բառաձևին) հատուկ քերականական իմաստ-
ներ: Դասակարգողական կարգերում, սակայն, հակադրվում են տարբեր բա-
ռեր (օրինակ` դերանունների դեմքը` ես, դու, նա, գերմաներենում, ֆրանսե-
րենում, ռուսերենում առկա գոյականի սեռը, հմմտ. ռուս. брат, сестра, дело):
 Բայի սեռի քերականական կարգը համարվում է դասակարգողական 
կարգ: Բայերը խմբավորվում են ըստ անցողական և անանցողական սեռա-
դասերի` համապատասխանաբար դասակարգվելով ներգործական (աշխա-
տել, գրել, կարդալ...), պատճառական (հագեցնել, քնեցնել, խաղացնել...), 
կրավորական (գրվել, կառուցվել, սիրվել...) և չեզոք (քայլել, վազել, գնալ...) 
սեռերի:  
 

Շարահյուսական կարգեր - Հատուկ են լեզվի շարահյուսական միա-
վորներին` նախադասություններին ու բառակապակցություններին, որտեղ 
քերականական իմաստները ձևավորվում են բառերի կապակցությունների 
մեջ: Շարահյուսական կարգերը բացահայտվում են շարահյուսական միա-
վորների վերլուծության, ինչպես նաև նրանց դասակարգման ու համակարգ-
ման ժամանակ: Նախադասության հիմնական կարգեր են նախադասության 
անդամները (գլխավոր և երկրորդական) և նախադասության տեսակները 
(միակազմ և երկկազմ): Բառակապակցական կարգերը բացահայտվում են 
նրա գերադաս (առանցքային) անդամների և կապակցության բաղադրիչ-
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ների հարաբերությունների վերլուծության ընթացքում: Այդպիսին են գոյա-
կանական բառակապակցության մեջ որոշիչ-որոշյալի (քար սիրտ), հատկա-
ցուցիչ- հատկացյալի (լեռան գագաթ), բայական բառակապակցության մեջ 
խնդիրների (գրել նամակ), պարագաների (արագ վազել) և այլ կարգի հարա-
բերությունները: 

Քերականական իմաստ և ձև - Բառի քերականական ձևի մեջ 
պետք է տարբերել բառային և քերականական իմաստները: Ինչպես գիտենք, 
բառային իմաստը տվյալ հնչյունախմբով ընկալվող գաղափարն է` առար-
կայի հատկության, քանակի, գործողության և այլնի մասին, որ հատուկ է 
տվյալ բառի տարբեր գործածություններին: Քերականական իմաստը բառա-
յին իմաստին հավելվող, բառային իմաստը մասնավորող, նրա վերաբերու-
թյունը նշող իմաստն: 

Այն իմաստները, որոնք կոնկրետացնում, մասնավորում են բառի 
(կամ արմատի) բառական իմաստները և ցույց են տալիս այդ իմաստների 
փոխադարձ հարաբերությունները խոսքի մեջ, կոչվում են քերականական 
իմաստներ: 

Քերականական իմաստներն արտահայտվում են համապատասխան 
միջոցներով: Դրանք հատուկ են ոչ միայն առանձին բառերի կամ բառաձևե-
րի, այլև բառակապակցություններին ու ամբողջական նախադասություննե-
րին:  

Թեև քերականական իմաստները վերացարկված իմաստներ են, այ-
նուամենայնիվ, դրանք դարձյալ բառի իմաստների սահմաններում են մնում: 
Յուրաքանչյուր քերականական իմաստ իր արտահայտման միջոցն ու եղա-
նակն ունի, օրինակ, առարկայի հոգնակի թվի քերականական իմաստն ար-
տահայտվում է -եր կամ -ներ մասնիկներով, հատկացուցչի իմաստը՝ -ի, -ոջ, 
-ու, -ց և այլ մասնիկների միջոցով, բայի ժխտական խոնարհման իմաստը՝ չ- 
մասնիկի միջոցով, ենթադրական եղանակի իմաստը` կ- մասնիկի և այլն:  
 Քերականական իմաստներ են հոլովական, ժամանակի, եղանակի, 
դեմքի, թվի, բայասեռի իմաստները և այլն: Քերականական ձևերը կարող են 
բազմիմաստ լինել և միաժամանակ մեկից ավելի քերականական իմաստներ 
արտահայտել, օրինակ, գիրք բառը զրո ձևույթով արտահայտում է եզակի 
թվի, ուղղական կամ հայցական հոլովների իմաստ: Մեկ այլ դեպքում բառա-
ձևը կարող է բազմիմաստություն արտահայտել, ինչպես` գնամ բառաձևի -մ 
մասնիկն արտահայտում է դեմքի, թվի, եղանակի, ժամանակի իմաստներ և 
այլն: 

Քերականական իմաստը և ձևը միմյանցից անբաժան են. յուրաքան-
չյուր ձև ունի իրեն հատուկ քերականական իմաստ, և յուրաքանչյուր քերա-
կանական իմաստ արտահայտվում է որոշակի քերականական ձևով: 

 
Քերականական իմնաստների արտահայտման միջոցները – Քերակա- 
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նական իմաստներն ունեն իրենց համապատասխան արտահայտությունը, 
այսինքն` լեզվի մեջ դրսևորվում են համապատասխան միջոցներով և եղա-
նակներով: Միևնույն լեզվում քերականական իմաստների համար կարող են 
լինել քերականական տարբեր միջոցներ, իսկ տարբեր լեզուներում դրանք, 
բնականաբար, տարբեր են, սակայն կարելի է այդ միջոցները խմբավորել, 
թեև հնարավոր չէ սպառիչ ձևով ներկայացնել քերականական արտահայտ-
ման բոլոր միջոցները: Այժմ փորձենք ներկայացնել լեզուներում տարածված 
քերականական իմաստների արտահայտման միջոցները: 

Մասնիկավորում - Այն իրողությունն է, երբ որպես քերականական 
այս կամ այն իմաստի արտահայտման միջոց բառի հիմքին սկզբից կամ վեր-
ջից ավելանում են համապատասխան երկրորդական քերականական մաս-
նիկներ` նախամասնիկներ և վերջնամասնիկներ: 
 - Նախամասնիկները, ավելանալով արմատի կամ հիմքի սկզբից, 
նրան հաղորդում են այս կամ այն քերականական նշանակությունը: Ռու-
սերենում, օրինակ՝ նախամասնիկներն արտահայտում են բայի կատարյալ 
կերպի քերականական իմաստ, ինչպես` сделать (և делать), написать (և пи-
сать), прочитать (և читать) և այլն: Գրաբարում ե, է նախահավելված աճա-
կաններն արտահայտում են բայի անցյալ կատարյալի եզակի թվի երրորդ 
դեմքի քերականական իմաստ, հմմտ. տես և ետես, ած և էած և այլն: 

Նախամասնիկների հավելումը լինում է երկու ձևով` կա՛մ համա-
դրական, կա՛մ հարադրական: Հմմտ. կգնամ, չգնայի և մի՛ գնա, մի՛ գնացեք: 

-Վերջնամասնիկներն ավելանում են արմատի կամ հիմքի վրա` վեր-
ջից, և արտահայտում են զանազան քերականական իմաստներ: Այդպիսի 
դեր ունեն հոլովման ցուցիչները` հոլովիչները (քաղաք-ի, քաղաք-ից, քա-
ղաք-ով, քաղաք–ում), խոնարհման վերջավորությունները (գրեց-ի, գրեց-իր, 
գրեց-ինք, գրեց-իք, գրեց-ին), դերբայակազմիչ մասնիկները (գր-ել, գր-ում, 
գր-ել-իս, գր-ել-ու, գր-ած, գր-ող), հոգնակի թվի մասնիկները (ծառ-եր, 
քաղաք-ներ, սիրտ-ք, նետ-ք), հոդերը (գիրք-ս, գիրք-դ) և այլն:  

-Կրկնություն - Որպես քերականական իմաստի արտահայտման 
միջոց, ընդհանրապես տարածված է լեզուներում: Բառերի և արմատների 
կրկնությունը ծառայում է որպես բառակազմական միջոց, որ միաժամանակ 
արտահայտում է բառային իմաստների նրբությունները, օրինակ, քաշքշել, 
ծամծմել, վազվզել արմատի կրկնություններով արտահայտվում է նաև բազ-
մապատիկության գաղափար:  

Կրկնությամբ կարող են արտահայտվել նաև քերականական իմաստ-
ներ, շատ հաճախ` հոգնակի թվի (կամ հավաքականության) իմաստ, ինպես, 
հայերեն` գունդ (ջոկատ) և գունդ-գունդ (ջոկատներ, զորախմբեր), փունջ և 
փունջ-փունջ, մարդ և մարդ-մուրդ, աման և աման-չաման և այլն: 
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Բայահիմքի կրկնությամբ կարող է արտահայտվել անցյալ ժամանա-
կի քերականական իմաստ, հմմտ. գրբ. առնել > արար-ի (կատարեցի, ստեղ-
ծեցի) և այլն:  

- Ներքին թեքում կամ արմատահնչյունի փոփոխություն – Հնչյունա-
կան այդ փոփոխությունը շեշտի հետ կապ չունի և կատարվում է քերակա-
նական այս կամ այն իմաստը դրսևորելու նպատակով: Բառի քերակա-
նական ձևը ենթարկվում է հնչյունական հերթագայության: Սա տարածված 
էր հին հայերենում, օր. ատամն - ատաման, ձուկն -ձկան, վագր - վագեր, 
արյուն – արեան: Սա հնչյունական հերթագայություն է, որը դրսևորվում է 
նաև ժամանակակից հայերենում. որոշ գոյականների սեռական և տրական 
հոլովները ձևավորվում են հնչյունական հերթագայությամբ, օրինակ, տուն -
տան, ուրախություն - ուրախության և այլն: 
 

Սպասարկու բառեր - Լեզուներում քերականական իմաստների ար-
տահայտման տարածված միջոցներից են սպասարկու բառերը` նախդիր-
ները, նախադրությունները, կապերը, շաղկապները, հոդերը և այլն:  

Միևնույն նախդիրը տարբեր հոլովաձևերի հետ կարող է քերակա-
նական տարբեր իմաստներ արտահայտել: Այսպես, գրաբարյան ընդ նախ-
դիրը գոյականի տարբեր հոլովաձևերի հաղորդում է քերականական տար-
բեր իմաստներ. սեռական հոլովի հետ արտահայտում է «դիմաց, փոխարեն» 
իմաստը` ընդ բարւոյ (բարու փոխարեն), տրական հոլովի հետ` միասնու-
թյան իմաստ` խօսէր ընդ նմա (խոսում էր նրա հետ), հայցականի հետ` 
տեղի` խաղայ ընդ արևմուտս (շարժվում է դեպի արևմուտք), բացառական 
հոլովի հետ` պատճառի` ընդ երկիւղէն (վախի պատճառով) և այլն:  

Երբեմն միևնույն քերականական իմաստը կարող է արտահայտվել 
ինչպես մասնիկավորմամբ, այնպես էլ սպասարկու բառերի միջոցով: Այս-
պես, գրաբարում ստորադասական եղանակի իմաստն արտահայտվում է 
մասնիկավորմամբ, հմմտ. գրեց-ից, գրես-ցես, գրես-ցէ, գրես-ցուք, գրես-ջիք, 
գրես-ցեն. ընդ որում այդ մասնիկներն արտահայտում են այլ եղանակների 
իմաստներ, որոնք արդի հայերենում արտահայտվում են կա՛մ սպասարկու 
բառերի, կա՛մ մասնիկների միջոցով: Հմմտ. գրեց-ից. 1. գրելու եմ (սահմա-
նական եղանակ), 2. պիտի (պետք է) գրեմ (հարկադրական եղանակ), գրեմ 
(ըղձական եղանակ), կգրեմ (ենթադրական եղանակ): 
 Լեզվի քերականական կառուցվածքում սպասարկու բառերն ըստ 
իրենց կատարած դերի բաժանվում են երկու մեծ խմբի.  

ա) սպասարկու բառեր, որոնք արտահայտում են բառերին բնորոշ 
քերականական իմաստներ,  

բ) սպասարկու բառեր, որոնք արտահայտում են նախադասություն-
ներին և բառակապակցություններին բնորոշ շարահյուսական տարբեր հա-
րաբերություններ: 
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 Առաջին խմբին պատկանում են հոդերը, օժանդակ բայերը, համեմա-
տության աստիճան կազմող բառ-մասնիկները և այլն, որոնք արտահայտում 
են բառերի այնպիսի քերականական նշանակություններ, որ հատուկ են 
դրանց` անկախ նախադասության կառուցվածքում ունեցած կիրառությու-
նից: Այսպես, լավ ածականի համեմատության աստիճաններն են` ավելի 
լավ (բաղդատական), ամենալավ կամ ամենից լավ (գերադրական): Ածակա-
նի համեմատության աստիճանները կազմվել են ավելի, ամենից սպասար-
կու բառերի (բառ-մասնիկների) միջոցով: Ընդ որում, գերադրական աստի-
ճանը կարող է կազմվել նաև մասնիկավորմամբ, ինչպես` լավ-ագույն և 
ամենա-լավ, բարձր-ագույն և ամենա-բարձր: 
 Երկրորդ խմբի սպասարկու բառերն են շաղկապները, շաղկապական 
բառերը, որոնք գործածվում են նախադասություններ կազմելու համար և 
արտահայտում են շարահյուսական զանազան նշանակություններ, ինչպես` 
ներհակական (բայց, իսկ, սակայն), տրոհական (կամ, կամ թե), միավորիչ (և, 
ու, նաև), ժամանակային (մինչ, մինչև, հենց որ), նպատակի (որպեսզի, որ), 
պատճառի (որովհետև, քանի որ), պայմանի (եթե, թե), զիջման (թեև, չնա-
յած), համեմատության (ինչպես, ոնց որ, կարծես թե) և այլն: 

-Տարահիմքություն (տարարմատություն) - Սա բառի քերականական 
իմաստների դրսևորման միջոցներից մեկն է, երբ միևնույն բառույթի քերա-
կանական տարբեր իմաստներն արտահայտվում են տարբեր բառերի կամ 
տարբեր հիմքերի միջոցով: Այս դեպքում, չնայած արմատների կամ հիմքերի 
փոփոխությանը, բառական նշանակությունը չի փոխվում. «բառերի տարբե-
րությունը» ծառայում է սոսկ որպես քերականական միջոց` տարբերակելու 
բառի քերականական նշանակությունները: 
 Հնդեվրոպական բոլոր լեզուներում անձնական դերանվան հոլովման 
համակարգում գործածվում են տարահիմք ձևեր, որ իր հերթին համարվում 
է այդ լեզուների ցեղակցության պայմաններից մեկը, ինչպես` ես - իմ, ռուս. я 
- меня, գերմ. ich- mich, անգլ. l - me, ֆրանս. je - moi, սանսկր. agham - mam, 
լատ. ego - mei և այլն: 

Որոշ բայերի ներկա և անցյալ ժամանակների քերականական ի-
մաստների տարբերակումը կատարվում է տարահիմքությամբ. գրբ. ըմպ-եմ 
և արբ-ի, երթ-ամ և չոգ-այ, գա-մ և եկ-ի, արդի հայերեն՝ գա-մ և եկ-ա, ուտ-
ում եմ և կեր-ա, լին-ում եմ և եղ-ա և այլն: 

Գրաբար ակն - աչք, ռուսերեն человек - люди, ребенок - дети, գերմա-
ներեն Mensch (մարդ) – Leute (մարդիկ) զույգերում առկա բառական տար-
բերությունն արտահայտում է եզակի և հոգնակի թվի քերականական 
իմաստ: Հետևաբար երկու տարբեր բառերի (արմատների) միասնությունն 
արտահայտում է քերականական նշանակություն, և այդ բառազույգերը 
կարելի է անվանել բառաձևերի զույգեր. իմ-ինձ բառաձևերը ես դերանվան 
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հոլովական ձևեր են, իսկ ակն - աչք, человек - люди բառաձևերը` միևնույն 
բառի թվի արտահայտման ձևեր և այլն:  

Բառերի շարադասություն կամ դասավորություն- Քերականական 
իմաստները կարող են արտահայտվել նաև բառերի դասավորությամբ կամ 
շարադասության միջոցով: Ճիշտ է, տարբեր լեզուներում բառերի դասավո-
րութունը քերականական իմաստների արտահայտման հարցում միատեսակ 
դեր չունի:  

Անգլերենում նախադասությունն ունի բառերի կայուն շարադասու-
թյուն. առաջին տեղում ենթական է, երկրորդում` ստորոգյալը, երրորդում` 
խնդիրը և այլն: Հմմտ. The lecturer greeted the students նախադասության 
անդամների շարահյուսական պաշտոնները (lecturer - ենթակա, greeted - 
ստորոգյալ, students -խնդիր): Եթե փոխենք ենթակայի և խնդրի դասավորու-
թյան կարգը` The students greeted the lecturer. այդ դեպքում կփոխվեն նաև 
նրանց շարահյուսական պաշտոնները, այսինքն` կփոխվեն նաև բառերի 
արտահայտած քերականական իմաստները, հմմտ. students - ենթակա, lectu-
rer - խնդիր և այլն: Դա նշանակում է, որ ենթակայի և խնդրի քերականական 
իմաստներն արտահայտվում են առաջին հերթին բառերի գրաված դիրքով. 
վերջինս դառնում է քերականական իմաստների արտահայտման միջոց` 
շատ հաճախ մասնիկավորման և սպասարկու բառերի հետ միասին (հմմտ. 
տվյալ դեպքում որոշյալ առման հոդը` the) :  

Այս երևույթը գործում է արևմտահայերենում, որտեղ չկա ուղղական 
և հայցական հոլովների տարբերակում, հմմտ. «Պետրոս կ’սիրէ Կիրակոս» և 
«Կիրակոս կ’սիրէ Պետրոս»: Արևելահայերենում և ռուսերենում, սակայն, 
այս իրողությունը սահմանափակ դրսևորումներ ունի, հմմտ. «Աթոռը քերծեց 
սեղանը» և «Սեղանը քերծեց աթոռը», стул царапает стол և стол царапает стул 
և այլն:  

Բառերի դասավորության կարգի փոփոխությունը կարող է առաջ բե-
րել նախադասության քերականական իմաստի (հաստատականության, 
հարցականության և այլնի) փոփոխություն: Հմմտ. անգլերեն` She is at home 
(հաստատական) և Is she at home? (հարցական) և այլն: 

Այլ հանգամանքներում բառերի դասավորության կարգի փոփոխութ-
յունը (շրջուն շարադասությունը) ունի ավելի շուտ ոճական, քան քերակա-
նական արժեք: 

-Շեշտ և հնչերանգ- Շեշտի դիրքի փոփոխության հետևանքով կարող 
են տարբեր քերականական իմաստներ արտահայտվել: Այդ դեպքում շեշտը 
դառնում է քերականական իմաստի ձևավորման միջոց: Հայերենում շեշտը 
ոչ միայն քերականական, այլև բառական իմաստներ է տարբերակում. դա 
մասնավորապես վերաբերում է համագիր համանուններին, ինչպես՝ դո՛ւրս 
գալ (մի տեղից) և դուր(ը՛)ս գալ (հաճելի լինել), հո՛րդ (առատ) և հոր(ը՛)դ (քո 
հորը), տա՛ղ ասաց (նախադասություն) և տաղասա՛ց (գոյական) և այլն: 
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Քերականական իմաստների արտահայտման նյութական միջոցնե-
րից մեկն է հնչերանգը: Որոշ լեզուներում հնչերանգը վճռական նշանակու-
թյուն չունի, սակայն կարող է նպաստել նախադասության կամ նրա բաղա-
դրիչների հաղորդակցական իմաստների տարբերակմանը: Հմմտ. 1.Երկիր 
մոլորակը գնդաձև է: 2. Երկիր մոլորակը գնդաձև՛ է: 3.Երկիր մոլորակը 
գնդաձև՞ է: Ունենք երեք նախադասություն, որոնք կազմված են նույն բա-
ռերով և ունեն բառական նույն նշանակությունը, սակայն դրանցից յուրա-
քանչյուրը տարբերվում է մյուսից իր քերականական իմաստով. առաջինը 
պատմողական նախադասություն է, երկրորդը` բացականչական, երրորդը` 
հարցական: Դժվար չէ նկատել, որ այդ երեք նշանակությունները արտա-
հայտվում են երեք տարբեր հնչերանգների միջոցով: 

  
Բառաձև - Բառերը լեզվում գործածվում են երկու ձևով` ուղիղ կամ 

անփոփոխ և թեք կամ փոփոխված ձևով: Բառի ուղիղ կամ անփոփոխ ձևը 
նրա ելակետային ձևն է, իսկ նրա թեք` փոփոխված ձևը, որով այս կամ այն 
քերականական իմաստն է արտահայտվում, կոչվում է բառաձև: Օրինակ, 
աշակերտ բառի աշակերտի, աշակերտի(ն), աշակերտից, աշակերտով, 
աշակերտները, աշակերտների, աշակերտներից և այլ փոփոխված քերակա-
նական ձևերը նրա բառաձևերն են, որոնցից յուրաքանչյուրն արտահայտում 
է մեկ կամ մեկից ավելի քերականական իմաստներ:  
 Ճիշտ այդպես` ասել, խոսել, լսել, պարել, գնալ, զգալ, ուրախանալ, 
հիանալ և այլ բառեր ուղիղ` ելակետային ձևեր են, իսկ նրանց մյուս` եղա-
նակային (ասացի - ասացինք, ասել եմ - ասել ենք, ասեմ - ասենք, կասեմ – 
կասենք, ասա՛ - ասացե՛ք (և այլն) և դերբայական (ասում - ասելիս - ասելու - 
ասել (եմ) - ասած - ասող –(չեմ) ասի) ձևերը բառաձևեր են: 
 Բառաձևերը, նույն բառի փոփոխված քերականական ձևերը լինելով, 
կազմված են ձևաբանական հիմքից և բառահարաբերական ձևույթներից` 
հոլովման, խոնարհման ցուցիչներից, դերբայական և հոգնակիակերտ մաս-
նիկներից, հոդերից և այլն:  
 Բառերի քերականական իմաստներն արտահայտվում են բառերի 
թեքված ձևերի միջոցով. այդ ձևերն ունենում են հատուկ մասնիկներ, որոնք 
համապատասխան քերականական իմաստների կրողներ են դառնում: 
Քերականական իմաստներն արտահայտվում են բառի հիմքով և վերջավո-
րությամբ միաժամանակ: Բառի հիմքն արտահայտում է ընդհանուր քերա-
կանական նշանակություն, հետևաբար այն կարող է հանդես գալ իբրև բա-
ռաձև. այդ դեպքում նրա մասնավոր քերականական նշանակությունն ար-
տահայտվում է զրո ձևույթով: Այսպես, արքա գոյականի ուղղական հոլովի, 
եզակի թվի, անորոշ առման քերականական իմաստներն արտահայտվել են 
զրո ձևույթով, իսկ խաղա՛ բառաձևի հրամայական եղանակի, եզակի թվի, 
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երկրորդ դեմքի քերականական իմաստներն արտահայտվել են մասնիկա-
վորման միջոցով` -ա: 
 Բառաձևի մասնիկներից յուրաքանչյուրը կարող է հանդես գալ որ-
պես մեկ քերականական իմաստի կրող: Ինչպես` գիշերվա բառաձևում -վա 
մասնիկն արտահայտում է միայն սեռական հոլովի իմաստ, սեղանից բառա-
ձևում -ից մասնիկը` միայն բացառական հոլովի իմաստ և այլն: 
 Բառաձևի մի մասնիկը կարող է հանդես գալ նաև որպես մի քանի քե-
րականական իմաստների կրող: Այսպես` խաղաց-ի բառաձևի մեջ -ի մաս-
նիկն արտահայտում է եզակի թվի և առաջին դեմքի իմաստ: Բառաձևի 
հիմքը և մասնիկը կարող են ձևավորվել առանձին, ինչպես` գրելու եմ բա-
ռաձևում, որտեղ եմ մասնիկը (օժանդակ բայը) արտահայտում է ներկա 
ժամանակի, եզակի թվի, առաջին դեմքի քերականական իմաստներ և այլն: 
Ըստ այդմ էլ, բառաձևերը, որպես քերականական իմաստների կրողներ, ըստ 
կառուցվածքի բաժանվում են համադրական և վերլուծական տեսակների: 
 Եթե քերականորեն իմաստակիր մասնիկները (վերջավորություն-
ները) ավելանում են բառի արմատին կամ հիմքին (գրվում են միասին), 
ապա գործ ունենք համադրական բառաձևերի հետ, իսկ եթե այդ մասնիկ-
ները գրվում են առանձին, այսինքն` բառի բաղադրիչները ձևավորվում են 
առանձին, ապա գործ ունենք վերլուծական բառաձևերի հետ: 

Համադրական բառաձևեր- Քերականական իմաստներն արտահայտ-
վում են վերջավորությունների միջոցով, որոնք անմիջականոեն ավելանում 
են բառին (հիմքին կամ արմատին). ինչպես` գրեց-ի, գրեց-իր, գրեց-ինք, 
գրեց-իք, գրեց-ին, սեղան-ի, սեղան-ի-ն, սեղան-ից, սեղան-ով, սեղան-ը, սե-
ղան-ներ-ը և այլն: Համադրական բառաձևերում բառային ու քերականական 
նշանակությունները ձուլված են մի բառի մեջ, և միայն տարրալուծման 
միջոցով կարելի է առանձնացնել այն բաղադրիչները, որոնք հանդես են 
գալիս որպես բառային կամ քերականական իմաստների կրողներ, ինչպես` 
պատերազմ-ի, պատերազմ-ից, պատերազմ-ով, պատերազմ-ում և այլն: 

Միևնույն բառույթը կարող է ունենալ հոմանիշ բառաձևեր, որոնք 
նրա փոփոխված` քերականական ձևերի տարբերակներն են և իրարից 
հնչյունական ձևավորվածությամբ են տարբերվում, ինչպես` օր - օրվա//օրի, 
օրվանից//օրից. արյուն - արյան//արյունի, արյամբ//արյունով. մենք – մեզ-
նից// մեզանից, մեզնով//մեզանով, մեզնում//մեզանում. լսել – լսե՛ք//լսեցե՛ք և 
այլն: 

Վերլուծական բառաձևեր- Իբրև քերականական իմաստների կրող-
ներ, հանդես են գալիս օժանդակ բառերը. այդպիսի բառաձևերի բաղադրիչ-
ները ձևավորվում են առանձին:  

Հայերենում սահմանական եղանակի բայաձևերը (բացի անցյալ կա-
տարյալից) կազմվում են վերլուծական ձևով` դերբայով և օժանդակ բայով, 
ինչպես` գրում եմ, գրում էի, գրելու եմ, գրելու էի, գրել եմ, գրել էի: Վերլուծա-
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կան այս եղանակով են կազմված երկրորդական բաղադրյալ ժամանակները. 
օրինակ` գրելու լինեմ, գրելու լինես, գրած եմ եղել, գրած էի եղել, գրելիս է 
լինում, գրելիս է եղել, նաև հարադրական բայերի խոնարհված ձևերը` գլուխ 
է գալիս, գլուխ է եկել, միտք է անում, միտք է անելու և այլն: Հայերենի 
պատճառական բայերի խոնարհված ձևերը դարձյալ վերլուծական բառա-
ձևեր են, ինչպես` գրել եմ տալիս, գրել եմ տվել և այլն, որտեղ բառական 
իմաստներն արտահայտվում են անորոշ դերբայով, իսկ քերականական 
իմաստները` տալ օժանդակ բառով:  
 

Ձևաբանական հիմք - Քերականագիտության ոլորտի կարևորագույն  
հասկացություններից մեկն է. կան հետևալ ըմբռնումները: 
 Ձևաբանական հիմք է կոչվում բառաձևի այն մասը, որ մնում է թեքա-
կան (վերաբերական) ձևույթն առանձնացնելուց հետո: Հայերենում թեքա-
կան մասնիկները գերազանցապես հետադաս դիրք են գրավում, ուստի և 
կոչվում են վերջավորություններ: Այսպես, քաղաք – ից և գրել – ուց բառա-
ձևերի առաջին մասերը (քաղաք-, գրել-) հիմքեր են, վերջին մասերը (-ից,  
-ուց)` վերջավորություններ: Քաղաքական և քաղաքից բառերի դեպքում բա-
ռակազմական և ձևաբանական հիմքերը համընկել են՝ քաղաք:  
 Հայերենում հիմքի հասկացությունը բազմարժեք է: Հիմք է կոչվում 
բառի յուրաքանչյուր իմաստակիր հատված, որից առանձնացվում է տվյալ 
եզրային` քերականական ձևույթը, թեև այդ հատվածն ինքնին կարող է 
նույնպես քերականական ձևույթներ պարունակել, ինչպես` պատանիների 
բառաձևի հիմքն է պատանիներ, որն իր հերթին ունի քերականական ձևույթ 
(-ներ): Այսպիսով, բառակազմական հիմքը կարող է պարունակել ուրիշ 
ածանցներ (հմմտ. քաղաքական - ապես), ձևաբանական հիմքը` ուրիշ վեր-
ջավորություններ (հմմտ. քաղաքներ - ից): Այս դեպքում անմասնիկ հատ-
վածը հիմք է ծառայում միամասնիկ, միամասնիկ հատվածը` երկմասնիկ, 
երկմասնիկ հատվածը` եռամասնիկ միավորի համար և այլն. հմմտ. քաղաք 
– ներ, քաղաքներ – ի, քաղաք-ների – ն, որտեղ առաջին դեպքում հիմք է 
քաղաք – ը, երկրորդ դեպքում` քաղաքներ – ը, երրորդ դեպքում` քաղաքնե-
րի – ն և այլն: Այլ կերպ ասած` հիմքը կարող է լինել պարզ և բաղադրյալ, 
վերջինս՝ միամասնիկ, երկմասնիկ, եռամասնիկ և այլն: 
 Հիմքի հասկացությունը կապված է մեկ կամ մի քանի հնչույթ պարու-
նակող իմաստակիր միավորների` ձևույթների հետ: Ճիշտ է, քերականական 
միևնույն իմաստները կարող են արտահայտվել ոչ միայն ձևույթների, այլև 
հնչույթների փոփոխության (կամ հերթագայության) միջոցով (հմմտ. քաղաք 
- քաղաքի և տուն - տան), բայց այս դեպքում սովորաբար չեն խոսում հիմքի 
և վերջավորության, այլ հիմքի հնչյունական հերթագայության մասին: 
 Հարկավոր է տարբերել «մաքուր հիմք» և «ձևավոր հիմք» հասկացութ-
յունները: 
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Մաքուր կոչվում են այն հիմքերը, որոնք զուրկ են քերականական 
մասնիկներից, ինչպես` գրեց, կարդաց, տե՛ս, ե՛կ, ա՛ռ և այլն: 

Ձևավոր կոչվում են մասնիկներին անմիջապես նախորդող հիմքերը` 
իրենց բոլոր կարգի փոփոխություններով հանդերձ: Հայերենում ձևավոր 
հիմքերը լինում են մի քանի տեսակ.  
 ա) Անփոփոխ – շեշտավոր հիմք, որ համընկնում է մաքուր հիմքի 
հետ` քաղա՛ք – քաղա՛ք –ը, գյուղացի՛ - գյուղացի՛ - ք և այլն:  
 բ) Շեշտափոխված - անշեշտ հիմք, որ տարբերվում է մաքուր հիմքից 
անշեշտությամբ` քաղա՛ք – քաղաք- ի՛ , ընկերո՛ջ – ընկերոջ - ի՛ց և այլն:  
 գ) Հնչույթափոխված հիմք, որ տարբերվում է մաքուր հիմքերից մեկ 
կամ մի քանի հնչույթով. կարելի է տարբերել երեք կարգի հնչույթափո-
խություն`  
 I) շեշտափոխական` գի՛ր – գ(ը)ր- ի՛, երկի՛ր - երկր – ի՛ , ջու՛ր – ջ(ը)ր-
ի՛, մանու՛կ – մանկ - ա՛ն, կատու՛ – կատվ – ի՛, սե՛ր –սիր-ո՛, հու՛յս – հուս-ո՛, 
այլև քու՛յր – քր-ո՛ջ, կի՛ն – կան-ա՛յք, 
 II) առնմանական` անվա՛ն - անվա՛մ-բ, 
 III) պատմական` սիրո՛ – սիրո՛ւ - ն,  
 դ) Մասնիկավոր հիմք, որ տարբերվում է մաքուր հիմքից որևէ մաս-
նիկի առկայությամբ. մասնիկավորումը կարող է լինել`  
 I) ներդաշնակային (երկու ձայնավորի հանդիպման դեպքում)` քա-
հանա - քահանայ-ի, աղջկա - աղջկան –ից. (ն – ն հանդես է գալիս միայն այն 
դեպքում, երբ պատմականորեն առկա է եղել մաքուր հիմքում և հետագա-
յում ընկել է).  
 II) պատմական - դիրքային` գառ (<գառն) - գառն -եր, մութ (<մութն) – 
մթն-եց.   
 III) դիրքա - իմաստային` գործ-ն-եր-ս (այս ն-ն հանդիպում է միայն 
միավանկ բառերի դեպքում` եր-ս վերջնամասնիկների զուգորդությամբ և 
իմաստային որոշակի արժեք ունի. այն փաստորեն ս-ի և դ-ի հետ միասին 
մեկ բաժանական վերջնամասնիկ է կազմում` հանդիպելով բարբառային – 
խոսակցական ոճում):  
 

Հարացույց - Հարաբերակից քերականական իմաստներ ունեցող բա-
ռաձևերի շարք է: Այսպես, միևնույն գոյականի հոլովական բոլոր ձևերի 
(ձևափոխությունների) ամբողջությունը կազմում է տվյալ գոյականի հոլո-
վական հարացույցը, կամ տվյալ բայի խոնարհման բոլոր ձևերի ամբող-
ջությունը կազմում է տվյալ բայի խոնարհման հարացույցը: Հարացուցային 
շարքը կազմված է շարքի անդամներից. շարքի յուրաքանչյուր անդամ 
մյուսին կամ մյուսներին հակադրվում է և՛ ձևով, և՛ իմաստով, հմմտ. քաղաք 
– քաղաքի – քաղաքից – քաղաքով և այլն, կամ` գրում եմ - գրում ես - գրում 
է, գրեցի - գրեցիր - գրեց և այլն: Շարքի յուրաքանչյուր անդամ արտահայ-
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տում է քերականական ուրույն իմաստ և դրանով էլ տարբերվում է մյուս-
(ներ)ից, որոնցից յուրաքանչյուրն իր հերթին արտահայտում է միայն իրեն 
հատուկ քերականական իմաստ: Քերականական իմաստների տարբերու-
թյունը պայմանավորված է նրանց ձևային (կառուցվածքային) տարբերու-
թյամբ:  

Հարացույցը նախապես առանձնացվել է ձևաբանական մակարդա-
կում, ապա այն տարածվել է նաև այլ բնագավառների վրա, և ըստ այդմ էլ 
զանազանում են` հնչույթաբանական, բառակազմական, բառիմաստային, 
ձևաբանական, շարահյուսական հարացույցներ: 

Հնչույթաբանական հարացույց - Ըստ դիրքի, ըստ ձայնի և աղմուկի 
հարաբերության, ըստ արտաբերման եղանակի և այլ հատկանիշների հեր-
թագայվող հնչյունների շարք է: (Տե՛ս «Հնչաբանություն» բաժնում): 

Բառակազմական հարացույցը - Բառակազմական միևնույն ձևույթով 
(արմատով կամ ածանցով) ընդհանրացող բաղադրյալ բառաշարք է. օրի-
նակ` մարդասեր, հայրենասեր, որդեսեր, գրքասեր, որսասեր, թատերասեր, 
բանասեր կամ քաղաքային, ազգային, հողային, ջրային, խոսքային, տեղային 
և այլն:  

Բառիմաստային հարացույց - Իմաստային դաշտերում խմբավորված 
բառաշարքն է, դրանք են` ժամանականիշ բառերը (գիշեր, ցերեկ, ժամ, րո-
պե, ամառ, ձմեռ...), որևէ արհեստի վերաբերող բառերը (հմմտ. շինարարու-
թյուն. որմնադիր, քար, ավազ, ցեմենտ, շաղախ, կիր, հատիչ...), ասացական 
բայերը (ասել, խոսել, պատմել, նկարագրել...), մեծության (մեծ, խոշոր, վիթ-
խարի, ահռելի, հսկա, գիգանտ...), բարձրության (բարձր, երկնասլաց, բարձ-
րուղեշ, սլացիկ...), գունանուններ (սև, սպիտակ, կարմիր, կանաչ, դեղին, 
կապույտ, բոսոր, կանաչավուն…), կացարանանիշ բառեր (տուն, բնակա-
րան, սենյակ, պալատ, դղյակ, հանրակացարան, վրան…), ազգակցականու-
թյուն (եղբայր, քույր, աներ, սկեսուր, սկեսրայր, փեսա, հարս, աներորդի, 
քենի, քեռի, հորեղբայր…), թանձրացականության- նյութայնության (մարդ, 
տղա, աղջիկ, սեղան, թուղթ, ջուր, հող, խնձոր...), հատկանշայնության 
(գեղեցիկ, հետաքրքիր, հակիրճ, ընդարձակ, անկաշառ...), ընթացայնության 
(շարժվել, գնալ, ընթանալ, ուղևորվել, ճանապարհորդել..), վերացականու-
թյան (սեր, կարոտ, ատելություն, հմայք, մտածողություն...), հավաքակա-
նության (հասարակություն, ավագանի, երամակ, վտառ, զորք, նախիր...), 
ինչպես նաև այլ հատկանիշներով միավորվող բառաշարքերը և այլն:  

Ձևաբանական հարացույց - Միևնույն խոսքի մասը կամ նրա թեքված 
ձևերը ներկայացնող բառաձևերի շարք է: Տարբերակում են անվանական և 
բայական հարացույցները (կամ էլ` գոյականական, ածականական, դերան-
վանական). ավելի մասնավորված` հոլովական (սեղան-սեղանի-սեղանից-
սեղանով), խոնարհման (խաղում եմ – խաղում ես – խաղում է…), համեմա-
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տության աստիճանների (լավ - ավելի լավ- լավագույն - ամենալավ (ամենից 
լավ) և այլն:  
 Հարացույցը կարող է ունենալ ենթաշարքեր: Սրանք կարող են ներ-
կայանալ իբրև լրիվ հարացույցներ (ամբողջական շարքեր), ոչ լրիվ հարա-
ցույցներ (թերի շարքեր) և հավելավոր հարացույցներ (հավելավոր շարքեր): 
Այսպես` հայերենում կանոնավոր բայերի խոնարհման և իրանիշ գոյական-
ների հոլովման հարացույցները լրիվ են, իսկ պակասավոր բայերինը (կամ, 
ունեմ, գրաբարում` եմ, գոգ, գոլ, կայ, պարտել(իմ), չիք)` թերի, անձնանիշ 
գոյականները (մարդ, տղա, աղջիկ, մանկավարժ, գիտնական և այլն) ներ-
գոյական հոլովաձև չունեն, հետևաբար այդպիսի գոյականների հոլովական 
հարացույցը նույնպես թերի է: Ոչ լրիվ հարացուցային ձևեր ունեն գրա-
բարում որոշ չհոլովվող գոյական և ածական անուններ (շաչումն, նաւակիկ, 
հաճոյ, պիտոյ և այլն): Հավելավոր հարացուցային ձևեր ունեն որոշ գոյա-
կաններ, դերանուններ և բայեր, որոնց այս կամ այն քերականական ձևը 
զուգաձևություն է հանդես բերում: Հմմտ. գրաբարում Ե ներքին թեքման գո-
յականների հոգնակի հոլովաձևերը` անգեղք - անգեղց (անգեղաց) - անգեղց 
(անգեղաց) – յանգեղց (յանգեղաց) - անգեղբք (անգեղաւք): Ցուցական որոշ 
դերանունների եզակի և հոգնակի ձևերը (այս, այդ, այն, սոյն, դոյն, նոյն). այս 
- այսր (այսորիկ) - այսմ (այսմիկ) – յասմ (յասմանէ) - այսու (այսուիկ), այսք 
(այսոքիկ) - այսց (այսոցիկ) - այսց (այսոցիկ) - զայս (զայսոսիկ) - յասց (յաս-
ցանէ) - այսոքիւք (այսոքիմբք) և այլն: Լինել (իմ) անկանոն բայն ստորադա-
սական եղանակի երկրորդ ապառնի ժամանակում ունի հավելավոր հարա-
ցուցային ձևեր (կազմված առաջին և երկրորդ հիմքերով). եղէց-եղիցիս-եղի-
ցի, եղիցուք-եղիջիք-եղիցին և (լիցիմ)-լիցիս-լիցի, լիցուք-լիջիք-լիցին: Արդի 
հայերենում հավելավոր հարացույց ունեն անկանոն բայերը (բերել, դնել, 
անել, զարկել և այլն)` պայմանավորված հիմքակազմությամբ, հմմտ. զարկի-
զարկիր-զարկեց, զարկինք-զարկիք-զարկին և զարկեցի-զարկեցիր-զարկեց, 
զարկեցինք-զարկեցիք-զարկեցին, հմմտ. նաև հրամայականի ձևերը` գրե՛ք - 
գրեցե՛ք, նստե՛ք - նստեցե՛ք) և այլն: 

Հարացույցի ելակետը բառի ուղիղ ձևն է, հայերենի հոլովական հա-
րացույցում բառի ուղիղ ձև է եզակի ուղղականը, բայական հարացույցում` 
անորոշ դերբայը, ածականական հարացույցում` դրական աստիճանը: 
  

Շարահյուսական հարացույց - Կառույցների այս կամ այն հատկանի-
շով (շարակարգային հիմունքով) կատարված ձևափոխումների շարք է. 
ինչպես` «Դու աշխատում ես», «Դու աշխատեցիր», «Դու աշխատելու ես»: 
«Դու աշխատի՛ր», «Դու կաշխատես», «Դու պետք է աշխատես» և այլն: 

 
Թիվ - Քերականական կարգ, որ արտահայտում է քանակայնության 
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գաղափար և տարածվում է հաշվելի առարկաների վրա: Բնորոշ է անուն 
խոսքի մասերին, բայն ունի թվի շարահյուսական կարգ: Հաշվելի գոյական-
ները կարող են լինել մեկից ավելի. այստեղից էլ քանակայնության հասկա-
ցությունը: Քանակի կամ թվի ըմբռնումը ներառում է եզակի (մեկ) և հոգնակի 
(մեկից ավելի) հասկացություններ, որոնք քերականորեն տարբեր արտա-
հայտություններ ունեն: 
 Հայերենում գոյականի եզակի թիվը նշույթավորված չէ. իբրև քերա-
կանական իմաստի արտահայտման միջոց հանդես է գալիս բառի ուղիղ ձևը, 
որ հատկանշվում է զրո ձևույթով: Ի հակադրություն եզակիի՝ հոգնակի թիվը 
նշույթավորված է. հոգնակիության գաղափարն արտահայտվում է թվանիշ 
թեքույթների միջոցով, որոնք բառը վերածում են բառաձևի: 
 Կան բառեր, որոնք հոգնակիի ձև չունեն: Դրանք կոչվում են անհոգ-
նական գոյականներ: Այդ խմբի մեջ մտնում են՝  
 ա) հատուկ անունները (Երևան, Մոսկվա, Անահիտ, Արաքս, Սևանա 
լիճ), 
 բ) հավաքական գոյականները (երիտասարդություն, ուսանողություն, 
մանկություն), 
 գ) բնության մեջ եզակի առարկաների անունները (արև, լուսին, եր-
կիր, երկինք), 
 դ) նյութերի անվանումները (թթվածին, ազոտ, սոսինձ, բրինձ) և այլն: 
 Որոշ գոյականներ էլ չունեն եզակի թվի ձև, հանդես են գալիս միայն 
հոգնակի թվի իմաստով: Դրանք կոչվում են անեզական գոյականներ. լայն 
գործածություն են ունեցել գրաբարում, ինչպես՝ կառք, դէմք, դժոխք, երկինք, 
խելք, բաղանիք, միտք, վարք, ելք, խօսք և այլն:  
 Թվի կարգը ժամանակի ընթացքում կարող է փոփոխություններ կրել. 
այսպես, գրաբարի անեզական գոյականները ժամանակակից հայերենում 
դիտվում են իբրև եզակի թվի գոյականներ, որոնք կարող են ստանալ հոգ-
նակի թիվ, ինչպես՝ միտք - մտքեր, խօսք - խոսքեր, ելք - ելքեր, դէմք – դեմ-
քեր, կառք – կառքեր և այլն: 
 Կան բառեր, որոնք հավաքականության իմաստ ունեն: Դրանք ներ-
կայացնում են միասեռ կամ միատեսակ առարկաների ամբողջություն: Ձևա-
կանորեն հավաքականությունն արտահայտվում է ինչպես պարզ կամ ար-
մատական բառերով (վտառ, ամբոխ, բոլուկ, ոհմակ, պարս, գունդ), այնպես 
էլ հավաքականակերտ ածանցներով (ամանեղեն, դեղորայք, նամականի, 
մրգեղեն, կոշկեղեն, գյուղացիություն, ուսանողություն): 

Եթե նկատի առնենք նաև գրաբարատիպ թվանիշ այն կազմություն-
ները, որոնք հանդիպում են անկախ գործածություն ունեցող բառերում, և 
դրանց ավելացնենք արդի հայերենում գործառվող թվանիշ ձևույթները, 
ապա կարելի է առանձնացնել գոյականի թվակազմիչ հետևյալ մասնիկները՝ 
եր (< եար), ներ (< նեար), -իկ, -ք, -անք, -այք, -ենք, -ոնք:  
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 Դերանվան թվակազմությունը որոշակի առանձնահատկություն 
ունի. 
 ա) եզակի և հոգնակի ձևերն ունեն տարբեր արմատներ (հիմքեր), 
հմմտ. ես - մենք, նա - նրանք, 
 բ) ուղիղ և թեք հոլովների արտահայտության պլանում ի հայտ են 
գալիս թվային հակադրության տարբեր դրսևորումներ, հմմտ. ես - ինձ - 
ինձնից - ինձանից, դու- ձեր -ձեզնով - ձեզանով և այլն: 
 Բայի թիվը ցույց է տալիս գործողություն կատարողների քանակը. 
նրա թվակազմության միջոցը հերթագայությունն է, որ հատուկ է յուրաքան-
չյուր դեմքի, հմմտ. մ-ենք (գրեմ - գրենք), ս-ք (գրես - գրեք), -ն (գրի - գրեն):  
 Որոշակի դեպքերում եզակի և հոգնակի թվի իմաստները կարող են 
միմյանց փոխարինել, որ պայմանավորված է շարահյուսական միջավայրով: 
 Հմմտ. «Ռուսը մեր բարեկամն է» (գործածվել է ռուսներ հոգնակիի 
փոխարեն): «Մենք այդպես ենք կարծում» (ես եզակի թվի փոխարեն): «Ձեզ են 
հարցնում» (հարցնում է եզակի ձևի փոխարեն. հարցնողը, սակայն, անորոշ 
անձ է) և այլն: 
 

Գոյականի թվակազմական հիմքերը - Թվանիշ թեքույթները, որպես 
թվանիշ վերջավորություններ կամ մասնիկներ, ավելանում են գոյականա-
կան հիմքի վրա՝ շատ հաճախ փոխելով նրա (հիմքի) կառուցվածքը: Այդ փո-
փոխությունը ներառում է հիմքի հնչյունական կառուցվածքը: 
 Հոգնանիշ թեքույթները հիմնականում փոխում են գոյականական 
հիմքի կառուցվածքը՝ առաջացնելով ձևավոր հիմքի տարբեր տիպեր: Դրանք 
են՝  
 1. Շեշտափոխական տիպ - Ելակետային միավորի հիմքը շեշտակիր 
է, հոգնակիի հիմքը՝ անշեշտ, հմմտ. ծա՛ռ - ծա-ռե՛ր, սենյա՛կ - սենյակ-նե՛ր և 
այլն:  
 2. Հնչյունափոխված տիպ - Ելակետային միավորի և հոգնակիի հիմ-
քերը համընկնում են. ելակետային հիմքի ձայնավորը ենթարկվում է հնչյու-
նափոխության, հմմտ. կի՛ն > կան-ա՛յք, գի՛ր > գ(ը)ր-ե՛ր, տո՛ւն > տ(ը)ն-ե՛ր:  
 3. Մասնիկավոր տիպ - Հոգնակիի հիմքում հանդես է գալիս հիմնա-
կանում -ն- ձայնորդը որպես հավելուրդային տարր, հմմտ. հա՛րս > հարս-ն-
ե՛ր, գա՛ռ > գառ-ն-ե՛ր և այլն:  
 Հոգնակիի հիմքերի տեսակների մեջ առանձնացվում է նաև, այսպես 
կոչված, անփոփոխ տիպը, որի դեպքում ձևավոր և մաքուր հիմքերը համա-
պատասխանում են իրար թե՛ հնչյունակազմով, թե՛ շեշտակրությամբ: Ան-
փոփոխ հիմքը հանդիպում է թվանիշ -ք մասնիկի դեպքում, ինչպես՝ գյուղա-
ցի+ք:  
 

Հոլով - Բառափոխական քերականական կարգ, որ արտահայտվում է 
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գոյականի հոլովական համակարգի միջոցով և ցույց է տալիս նախադասու-
թյան անդամների փոխադարձ հարաբերությունները միմյանց նկատմամբ: 
Յուրաքանչյուր հոլով արտահայտում է որոշակի քերականական իմաստ, որ 
իր հերթին դրսևորվում է որոշակի հոլովանիշ մասնիկների (թեքույթների) 
միջոցով: Ըստ այդմ, հոլովաձևը քերականական իմաստի և քերականական 
ձևի միասնություն է, որ հանդես է գալիս իբրև հոլովական հարացույցի մեկ 
անդամ (բառաձև):  
 Ժամանակակից հայերենում առանձնացնում են յոթ հոլով՝ ուղղա-
կան, սեռական, տրական, հայցական, բացառական, գործիական և ներգոյա-
կան: Յուրաքանչյուր հոլով արտահայտում է գոյականին բնորոշ շարահյու-
սական գործառույթներ նախադասության շրջանակներում:  

Այսպես, ուղղական հոլովը ենթակայի հոլովն է և նշանակում է գոր-
ծող անձ կամ առարկա, որ կախում չունի այլ անձերից կամ առարկաներից: 
Հմմտ. Գարունն այս անգամ ձմռանը եկավ, Ա՜յն էլ հյուսիսում (ՊՍ): 

Սեռական հոլովն արտահայտում է պատկանելություն, սերում, ծա-
գում և լրացնում է գոյականական անդամի՝ կատարելով հատկացուցչի գոր-
ծառույթ: Հմմտ. Բարձրանամ կապույտ գահը լեռների, Գարնան թագավոր 
ինձ թագադրեմ (ՀՇ):  

Մնացած բոլոր թեք հոլովները՝ տրական, հայցական, բացառական, 
գործիական և ներգոյական, դառնում են բայական անդամի լրացումներ՝ կա-
տարելով խնդրային կամ պարագայական գործառույթներ: Օրինակներ՝  

Արագածի ծեր կատարին Դար է եկել վայրկյանի պես ու անցել (ԱԻ),- 
տրական հ., խնդիր: 

Քշեց գառները մեր հովիվ հսկան… (ՀԹ),- հայցական հոլով, խնդիր: 
Ու գարունը կրծքիս տակ՝ սարից իջա ես քաղաք (ՀՇ),- բացառական 

հոլով, պարագա:  
Սպարապետն ասպանդակեց ձին, և ճերմակը սուրաց Դվին տանող 

ճանապարհով (ՍԶ),- գործիական հոլով, պարագա: 
Աբու լալա Մահարին… տասնյակ տարիներ ապրեց խալիֆաների 

հռչակավոր քաղաքում (ԱԻ),- ներգոյական հոլով, պարագա:  
Բացառական և գործիական հոլովները դառնում են նաև գոյականա-

կան անդամի լրացում։ Օրինակ՝ Մետաքսից զգեստի տակից երևում էին Մե-
րիի մարմնի բոլոր գծերը (ՍԽ)։ Ներս մտավ պարթևահասակ կաթողիկոսը՝ 
ոսկեխաչով գավազանը ձեռքին (ՍԶ)։ 

Այսպես, տրական հոլովը կատարում է հանգման անուղղակի խնդրի, 
հայցականը՝ ուղիղ խնդրի, բացառականը՝ անջատման անուղղակի խնդրի, 
գործիականը՝ միջոցի անուղղակի խնդրի, ներգոյականը՝ տեղի պարագայի 
գործառույթներ:  
 Ամեն մի հոլով, իր հիմնական նշանակությունից բացի, կատարում է 
նաև լրացուցիչ շարահյուսական պաշտոններ, քանի որ հոլովական բոլոր 



136 
 

նշանակությունների համար առանձին հոլովներ (կամ հոլովաձևեր) չկան ու 
չեն էլ կարող լինել:  
 Այսպես, ուղղական հոլովը կատարում է նաև ստորոգելիական վե-
րադրի և գոյական որոշչի պաշտոններ, հմմտ. Մեր հույսի դուռն է մայրս 
(ՀՇ): Այժմ մեզ պետք է մի նոր դրոշակ, մի մայր դրոշակ (ՀՂ): 

Սեռականը՝ պարագայական և որոշչային գործառույթ, հմմտ. Եվ 
բնակիչը մռայլ քարայրի վագրեր է որսացել կացնով քարի (ՀՇ): Սարի 
ծաղկունք տխուր սյուքով հառաչեցին էն գիշեր (ՀԹ):  

Տրականը, հայցականը, բացառականը, գործիականը և ներգոյականը՝ 
ժամանակի պարագայի (և այլ) գործառույթներ: Հմմտ. 

Լուսաբացին նա բարձրացավ կախաղան…(ՎՏ),- տրական հ: Գիշերը 
ամբողջ հիվանդ, խելագար, ես երազեցի արևի ոսկին (ԵՉ),- հայցական հ.: 
Առավոտից հողմը հանդարտվել էր … (ՀՂ),- բացառական հ.: Երբ քունդ գա, 
լուռ գիշերով, Հոգիդ գրկեմ համբույր տամ (ԱԻ),-գործիական հ.: Հույն շինա-
կանն ասաց, որ տակավին մի կես օրում կհասնեն Եփրատի ափը (ՍԶ),- ներ-
գոյական հ.: (Հոլովների կիրառական նշանակությունների մասին տե՛ս 
Նախադասության անդամներ): 
 Հոլովաձևը բովանդակային պլանում արտահայտում է բառական և 
քերականական իմաստներ, իսկ արտահայտության պլանում այն երկու 
կարգի դրսևորում ունի՝ անվանական և դերանվանական:  
 Անվանական հոլովման դեպքում բառաքերականական իմաստներն 
արտահայտվում են հոլովական հիմքերով և հոլովանիշ թեքույթներով. Այս-
պիսի հոլովումը հատուկ է գոյական անուններին: Դերանվանական հոլով-
ման դեպքում բառաքերականական իմաստներն արտահայտվում են հոլո-
վական հիմքերի փոփոխությամբ (տարահիմքությամբ) (տե՛ս Անձնական 
դերանուններ): 

Անվանական հոլովման համակարգում հոլովաձևը ներկայացնում է 
առնվազն երկանդամ կառուցվածք, որ, անկախ նրա տարրերի քանակից, 
անդամատվում է հիմքի և վերջավորության:  

Հոլովաձևի կազմությանը մասնակցում են որոշակի հոլովանիշ թե-
քույթներ: Դրանք ոչ միայն հոլովանիշ մասնիկներ են, այլև հոլովի քերակա-
նական իմաստ արտահայտող ներքին թեքման (ձուլված) ձևույթներ. վերջին-
ներս արտահայտվում են հերթագայությամբ:  
 Ըստ այդմ,  
 1) հոլովանիշ վերջավորություններն են՝ -ա (աղջկ - ա), -ի (սեղան-ի, 
սեղաններ-ի), -ո (հր-ո, սիր-ո), -ու (ձի-ու), ան (աշն-ան), -անց (մարդկ-անց), 
-յան (գալստ - յան), -ոջ (ընկեր-ոջ), -վա (ցերեկ-վա), -վան (մահ-վան), 

2) հերթագայություններն են՝ այ / ո (մայր – մոր), (ը) / ե (կայս(ը)ր- 
կայսեր), ի / ու (կղզի - կղզու), ու / ա (տուն - տան, արյուն - արյան), ու / վա 
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(անուն - անվան), ք / ց (Վարդանանք - Վարդանանց, պապոնք - պապոնց), յք 
/ նց (կանայք - կանանց): 

Հետևաբար, գոյականի հոլովական իմաստների արտահայտման ժա-
մանակ գործում է հոլովական տասնութ թեքույթ (տասը հոլովանիշ վերջա-
վորություն և ութ հերթագայություն): Ընդ որում, տասը հոլովանիշ վերջավո-
րությունները և ք/ց և յք/նց հերթագայությունները համարվում են արտաքին 
թեքման ցուցիչներ և կազմում են վերջավոր հոլովաձևեր, իսկ մնացած հեր-
թագայությունները (այ/ո, ը/ե, ու/ա, ու/վա)՝ ներքին թեքման ցուցիչներ, 
որոնք կազմում են անվերջավոր հոլովաձևեր: 

 
Հոլովական հիմք - Հոլովաձևի իմաստակիր այն մասը, որին ավե-

լանում են հոլովանիշ թեքույթները: Ելնելով այն հանգամանքից, որ ժա-
մանակակից հայերենը կցական կառուցվածքի լեզու է, և հոլովական 
իմաստներն արտահայտվում են մասնիկների (հոլովանիշ թեքույթների) 
միջոցով՝ հետևաբար նման հոլովաձևերում քերականական իմաստներ ար-
տահայտող նշույթները որոշակի են: 
 Հարցը մի փոքր դժվարանում է ներքին թեքման հոլովման կաղա-
պարները մակաբերելու ժամանակ, քանի որ այդ դեպքում քերականական 
(հոլովական) իմաստներն արտահայտվում են ձայնդարձի (հերթագայու-
թյան) միջոցով: Եթե արտաքին թեքման դեպքում ունենք բառ (հիմք) + վերջ-
նամասնիկ, ապա ներքին թեքման դեպքում՝ բառ (հիմք) + հնչյունափոխու-
թյուն (ձայնդարձ) + ձուլված մասնիկ կառուցվածքները: 
 Հոլովական հիմքերը պատկանում են ձևաբանական հիմքերի ձևա-
վոր տիպին: Ժամանակակից հայերենում հնարավոր են հոլովական հետև-
յալ հիմքերը: 
 1) Անփոփոխ հիմք. Հոլովակազմության ժամանակ այս կարգի հիմքը 
մնում է անփոփոխ. հա՛ց > հաց-ի՛, հաց-ի՛ց, հաց-ո՛վ և այլն անհնչյունափոխ 
հիմք է:  
 2) Հնչյունափոխված հիմք. Այս դեպքում ձևավոր հիմքում հանդիպում 
են հնչյունափոխության հետևյալ դրսևորումները. 
 ա) ի / (ը) - գի՛ր - գ(ը)ր-ի՛, չի՛ր - չ(ը)ր-ի՛ 
 բ) ու / (ը) - ջու՛ր - ջ(ը)ր-ի՛, սու՛ր - ս(ը)-րի՛  
 գ) ի / 0 - ուսուցի՛չ - ուսուցչ -ի՛, աղջի՛կ - աղջկ-ա՛ 
 դ) ե / ի - սե՛ր - սիր-ո՛, տե՛ր – տիր-ո՛ջ 
 ե) ի / վ - կաշի՛ - կաշ-վ-ի՛ 
 զ) ու / վ - կատու՛ - կատ-վ-ի՛, առու - առ-վ-ի՛ 
 է) ույ / (ը) – քու՛յր - ք(ը)ր-ո՛ջ 
 թ) այ / ո - հա՛յր - հո՛ր, մայ՛ր - մո՛ր 
 ժ) ու / ա - տու՛ն - տա՛ն, շու՛ն - շա՛ն 
 ժա) յու / յա - ձյու՛ն - ձյա՛ն, արյու՛ն - արյա՛ն 
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 ժբ) վա / ը - աստվա՛ծ - աստ(ը)ծ-ո՛ 
 ժգ) վա / ու - աստվա՛ծ - գրբ. աստ-ու-ծ-ո՛ 
 ժդ) (ը) / ե - դու՛ստ(ը)ր - դստ-ե՛ր, կա՛յս(ը)ր - կայս-ե՛ր 
 3) Բաղադրյալ հիմք. Այդպիսի հիմքերը հիմքակազմ տարրերով և 
հնչյունափոխությամբ ձևավորված հիմքեր են, որոնք ստանում են, այսպես 
կոչված, երկրորդ կարգի հոլովանիշ վերջավորություններ (ի հայտ են գալիս 
բացառական, գործիական և ներգոյական հոլովներում): Բաղադրյալ հիմ-
քերն ունեն հետևյալ յուրահատկությունները. 
 ա) -վա հոլովիչ ունեցող ժամանականիշ գոյականների հոլովական 
հիմքն ստանում է ն հիմքակազմիչը, հմմտ. օրվա-ն, օրվան-ից, գիշերվա-ն, 
գիշերվա-ն-ից: Հոլովվելիս այդ տարրն ստանում է նաև աղջիկ բառը՝ աղջ-
կա-ն, աղջկա-ն-ով,  
 բ) -ո ձայնավորով վերջացող սեր և աստված գոյականների հիմ-
քերում (սիրո, աստծո) որոշ դեպքերում տեղի է ունենում ո / ու հնչյունափո-
խություն. սիրո > սիր-ու-ց, աստծո > աստծ-ու-ց, 
 գ) գործիական հոլովում -բ վերջավորության ազդեցությամբ ներքին 
թեքման դեպքում տեղի է ունենում ն > մ առնմանություն. հմմտ. քաջության 
+ բ > քաջությամբ, ուրախության + բ > ուրախությամբ,  
 դ) հոլովանիշ թեքույթ ունեցող որոշ հիմքեր ստանում են նոր հոլո-
վանիշ մասնիկներ՝ քերականական նոր իմաստ  արտահայտելու համար. 
հմմտ. ընկեր / ոջ > ընկերոջ - ից, քրոջ > քրոջ - ով և այլն:  
 

Հոլովման տիպերը - Հայերենում հոլովումը կատարվում է երկու եղա-
նակով. մի դեպքում հոլովական հիմքին ավելանում են հոլովանիշ թեքույթ-
ներ, կամ այն ընթանում է հերթագայությամբ, երկրորդ դեպքում թեք հոլով-
ներում փոխվում է հոլովական հիմքը: 
 Առաջին տիպի հոլովումը կոչվում է անվանական հոլովում, որ հա-
տուկ է գոյական անվանը կամ գոյականաբար գործածված այլ խոսքի մա-
սերի, երկրորդ տիպը՝ դերանվանական, որ հատուկ է դերանվանը:  
 - Անվանական հոլովման ժամանակ գոյականի հիմքը թեք հոլով-
ներում մնում է անփոփոխ, և քերականական իմաստի կրողներ են դառնում 
հոլովանիշ թեքույթները, ինչպես՝ սար, սար-ի, սար-ից, սար-ով, սար-ում, 
մարդ, մարդ-ու, մարդ-ուց, մարդ-ով, գարուն, գարն-ան, գարն-ան-ից, գարն-
ան-ով և այլն: Հերթագայության ժամանակ հոլովանիշ թեքույթը ձուլված է 
լինում անփոփոխ հիմքի ձայնավորին (կամ երկհնչյունի ձայնավորին), 
ինչպես՝ տուն - տան , ձյուն - ձյան, հայր - հոր, եղբայր - եղբոր և այլն: 
 - Դերանվանական հոլովման ժամանակ թեք հոլովներում փոխվում է 
դերանվան հիմքը, և քերականական իմաստի կրող է դառնում արմատի 
տարահիմք տարբերակը, ինչպես՝ ես - իմ - ինձ, դու - քո - քեզ, մենք - մեր - 
մեզ, դուք - ձեր - ձեզ և այլն: 
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 Դերանվանական հոլովումը մասամբ հատուկ է գրաբարին, հմմտ. ես 
- իմ - ինձ - զիս - յինէն - ինեւ, մեք - մեր - մեզ - զմեզ - ի մէնջ - մեօք: Ժամա-
նակակից գրական հայերենի դերանվան համակարգում գործում է դերան-
վանական-անվանական խառը տիպը. հոլովական հարացույցի անդամների 
մի մասը ձևավորվում է տարահիմքությամբ (սեռական և տրական հոլովնե-
րում), մյուս մասը՝ հոլովանիշ թեքույթներով (բացառական, գործիական և 
ներգոյական): Հմմտ. ես - իմ - ինձ - ինձնից - ինձնով - ինձնում, մենք - մեր - 
մեզ - մեզնից - մեզնով - մեզնում և այլն: 
 

Համեմատության աստիճաններ - Բառափոխական քերականական 
կարգ է, որ հատուկ է որակական ածականներին (և որոշ մակբայների) և ար-
տահայտում է հատկանիշի դրսևորման տարբեր աստիճաններ, որոնցով 
բնութագրվում են առարկան կամ գործողությունը: Համեմատության աստի-
ճանները ցույց են տալիս միևնույն հատկանիշի տարբեր աստիճանները 
(ավել, հավասար, նվազ կամ առավելական) տարբեր առարկաների կամ 
գործողությունների վերաբերյալ:  

Կան համեմատության երեք աստիճաններ. 
Դրական աստիճանը ածականի (կամ մակբայի) ելակետային ձևն է, 

որպես բառարանային միավոր, ինչպես՝ գեղեցիկ, խելոք. արագ, դանդաղ և 
այլն: 
 Դրական աստիճանը առարկայի (կամ գործողության) հատկանիշը չի 
դիտարկում այլ առարկաների (կամ գործողության) միևնույն հատկանիշի 
համեմատ:  

Բաղդատական աստիճանը ցույց է տալիս, որ մի առարկայի (կամ 
գործողության) հատկանիշն ավելին է, քան ունի մյուս առարկան (կամ 
գործողությունը): Հմմտ. «Նարգիզը գեղեցիկ ծաղիկ է» և «Վարդն ավելի գե-
ղեցիկ ծաղիկ է»: «Եղնիկն արագ է վազում» և «Առյուծն ավելի արագ է 
վազում»:  
 Բաղդատական աստիճանն արտահայտում է համեմատելի հատկա-
նիշ. այդ հատկանիշը տարբեր առարկաներ (կամ գործողություններ) կարող 
են ունենալ հավասար, նվազ կամ առավել չափով: Հմմտ. գեղեցիկ և եղնիկի 
նման գեղեցիկ, դանդաղ և կրիայի նման դանդաղ (հավասարական), գեղե-
ցիկ և նվազ գեղեցիկ՝ պակաս գեղեցիկ՝ քիչ գեղեցիկ (նվազական), խելոք և 
ավելի խելոք, արագ և ավելի արագ, քան… է (առավելական): 

Գերադրական աստիճանը ցույց է տալիս, որ մի առարկայի հատկա-
նիշ կարող է լինել առավել բարձր աստիճանի, քան այլ առարկայի նույն 
հատկանիշը, ինչպես՝ «Մեր այգում գեղեցիկ ծառեր կան», «Ձեր այգում ավելի 
գեղեցիկ ծառեր կան» և «Ամենագեղեցիկ ծառերն աճում են դրախտում»: 
  Գերադրական աստիճանը հատկանիշի առավելությունն արտահայ-
տում է երկու ձևով. մի դեպքում՝ հատկանիշի առավելությունը ցույց է տալիս 
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(ընդգծում է) համեմատության միջոցով, որ կոչվում է համեմատական գերա-
դրական (գեղեցիկ - ամենագեղեցիկ, արագ - ամենաարագ), մյուս դեպքում՝ 
հատկանիշի գերազանցությունն արտահայտում է բացարձակորեն, առանց 
համեմատության, որ կոչվում է բացարձակ գերադրական (գեղեցկագույն, 
լավագույն, բարձրագույն): 
 Բաղդատական և գերադրական աստիճանները կազմվում են տար-
բեր եղանակներով: 
 Ա. Մասնիկավորմամբ. Գերադրական աստիճանի կազմությանը 
մասնակցում են (ա)գույն վերջածանցը և ամենա- նախածանցը, ինչպես՝ 
լավագույն, բարձրագույն, ամենալավ, ամենաբարձր և այլն: (Սխալ կազմու-
թյուն է այս երկու ածանցի համատեղ գործածությունը. ամենալավագույն):  
 Բ. Բառական միջոցներով. Բաղդատական աստիճանի կազմությանը 
մասնակցում են ավելի, պակաս, նվազ, քիչ, նման բառերը. ավելի հզոր, 
պակաս՝ նվազ՝ քիչ գեղեցիկ, արևի նման պայծառ և այլն: Գերադրականի 
կազմությանը մասնակցում են գերազանցության և սաստկության իմաստ 
արտահայտող բառերը՝ դրական աստիճանի զուգորդումով. հմմտ. ամենից՝ 
շատ՝ չափազանց՝ արտակարգ՝ խիստ՝ սաստիկ՝ բացառիկ հզոր՝ գեղեցիկ՝ 
չքնաղ: 
 Գ. Շարահյուսական եղանակով. Բաղդատական աստիճանի կազմու-
թյանը մասնակցում են դրական աստիճանը և քան կապը. Արաքսն ավելի 
երկար է, քան Որոտանը: Կամ համեմատելի գոյականն արտահայտվում է 
բացառական հոլովով. Արաքսը Որոտանից երկար է: Համեմատական գերա-
դրականի իմաստն արտահայտվում է կրկնությամբ. լավերից լավը, քաջերից 
քաջը, անհաղթներից անհաղթը և այլն, կամ էլ շարահյուսական կառույց-
ներով, հմմտ. չափից ավելի՝ չափից դուրս՝ ծայր աստիճանի՝ վերին աստի-
ճանի հանդարտ՝ խելոք՝ գեղեցիկ և այլն: 
 Որոշ որակական ածականներ համեմատության աստիճաններ 
չունեն, որ պայմանավորված է նրանց բառիմաստային գործոնով։ Այդպիսի 
ածականներից են՝ ամուլ, ճաղատ, կույր, բոբիկ, մերկ և այլն։ Այս կարգի բա-
ռերի բառիմաստը չի ենթադրում, որ տարբեր բառեր կարող են այդ հատկա-
նիշն ունենալ առավել կամ նվազ չափով։ 
   

- Սեռ - Բայ խոսքի մասին հատուկ քերականական կարգ, որ պայ-
մանավորված է գործողության սուբյեկտի (ենթակայի), բուն գործողության և 
գործողության օբյեկտի (խնդրի) փոխհարաբերությամբ: Սեռի հասկացու-
թյունը սերտորեն կապված է բային բնորոշ քերականական այնպիսի իրո-
ղությունների հետ, ինչպիսիք են անցողականությունը և անանցողականու-
թյունը:  

- Անցողական բայերը ցույց են տալիս սուբյեկտի այնպիսի գործողու-
թյուն, որն անցնում է կրող առարկային (գործողության կատարման համար 
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պահանջվում է կրող առարկա): Օրինակ, Տանում ենք հնուց մեր գանձերն 
անգին, մեր գանձերը ծով (ՀԹ): Տանել (տանում ենք) բայի գործողության 
կատարման համար պահանջվել է գանձերը կրող առարկան. հետևաբար 
բայի ցույց տված գործողությունը բնութագրվում է անցողականությամբ, և 
տանել-ը դիտվում է ներգործական սեռի բայ: Կամ՝ «Այդ դեպքը ոչ թե 
տխրեցրեց, այլ ուրախացրեց ինձ» (Նար-Դոս) նախադասության տխրեցնել 
(տխրեցրեց) և ուրախացնել (ուրախացրեց) բայերի ցույց տված գործո-
ղության կատարման համար նույնպես պահանջվել է կրող առարկա՝ ինձ. 
հետևաբար այդ բայերը ևս բնութագրվում են անցողականության հատկանի-
շով և դիտվում պատճառական բայեր:  
 Անցողական են համարվում ներգործական (տանել) և պատճառա-
կան բայերը (տխրեցնել, ուրախացնել):  

- Անանցողական բայերի ցույց տված գործողության կատարման հա-
մար չի պահանջվում անմիջական կրող առարկա. այսինքն դրանց մատնա-
նշած գործողությունը չի անցնում կրող առարկային: Օրինակ՝ «Շուշին ազա-
տագրվեց ֆիդայիների կողմից» նախադասության ազատագրվել (ազատա-
գրվեց) բայը ցույց է տալիս այնպիսի գործողություն, որի կատարման համար 
չի պահանջվել կրող առարկա. այս դեպքում գործողության սուբյեկտը (Շու-
շին) գործողության կատարումը կրում է ուրիշ առարկայից (ֆիդայիներից): 
Այս բայն անանցողական բայ է, կրավորական սեռի բայ: Կամ՝ «Մի գիշեր, 
երբ Բաղդադը քուն էր մտել Տիգրիսի նոճիածածկ ափերին, Աբու-Մահարին 
հեռացավ քաղաքից»: (ԱԻ): Քուն մտնել (քուն էր մտել) և հեռանալ (հե-
ռացավ) բայերի ցույց տված գործողությունը հատկանշվում է անանցո-
ղականությամբ. այդ բայերով արտահայտված գործողության կատարման 
համար անմիջական կրող առարկա չի պահանջվել. գործողության կատա-
րումը նա չի կրել ուրիշ առարկայից, ուստի այն չեզոք սեռի բայ է:  

Որոշ բայեր էլ այնպիսի գործողություն են ցույց տալիս, որի կա-
տարումը վերադառնում, անդրադառնում է սուբյեկտին: Հմմտ. Համբուրվե-
ցին հովերի պես, գարնան սիրո շղարշով (ՀՇ): Համբուրվել (համբուրվեցին) 
բայը ցույց է տալիս այնպիսի գործողություն, որ բնութագրվում է միջին-անդ-
րադարձ սեռային հատկանիշով. այն նույնպես անանցողական բայ է: 

Ըստ այդմ անանցողական բայեր են համարվում կրավորական, չեզոք 
և միջին-անդրադարձ սեռային առում ունեցող բայերը: 

Բայի սեռի մասին ամբողջական գաղափար կազելու համար պետք է 
տարբերակել հետևյալ հասկացությունները. սեռադասեր, սեռեր և սեռային 
առումներ: 

 
- Սեռադասեր - Սեռից ավելի լայն հասկացություն է, որի մեջ մտնում 

են տարբեր սեռային իմաստներ արտահայտող բայաշարքեր: Հայերենում 
բայերը բաժանվում են երկու խմբի՝ ըստ սուբյեկտի, բուն գործողության և 



142 
 

գործողության օբյեկտի՝ միմյանց նկատմամբ ունեցած հարաբերությունների 
բնույթի: Այդ հարաբերությունների բնույթը պայմանավորում է երկու սե-
ռադասերի առանձնացումը՝ անցողական և անանցողական:  

Անցողականություն-անանցողականություն – Այս հատկանիշը բային 
բնորոշ քերականական կարգ է, որ սերտորեն կապված է նրա բառական 
նշանակության հետ և պայմանավորված է գործողության օբյեկտ ունենալու 
կամ չունենալու հանգամանքով՝ հայցական հոլովով արտահայտված:  
 Ըստ այդ մոտեցման՝ հայցական հոլովով խնդիր պահանջող բայերը 
համարվում են անցողական բայեր, իսկ հայցականով խնդիր չպահանջող 
բայերը՝ անանցողական բայեր:  
 Անցողական բայերը ցույց են տալիս այնպիսի գործողություն, որ 
անմիջականորեն անցնում է մեկ այլ առարկայի վրա (կարդալ գիրք, ուտել 
հաց), որ կրող առարկան մասնակիորեն է ընդգրկվում գործողության ոլորտ 
(կարդալ պատմվածքներից, ուտել հացից), ազդում է առարկայի վրա (ներկել 
պատը, մաքրել հատակը), որի ոլորտ ընդգրկված առարկան դիտվում է այդ 
նույն գործողության հետևանքը (կառուցել տուն, պատրաստել նստարան, 
գրել շարադրություն), դրդում է մեկ ուրիշին՝ գործողութան ոլորտ ընդգրկե-
լու մեկ այլ առարկա (խաղացնել երեխային, նստեցնել աշակերտին, հագցնել 
մանկանը) և այլն: 
 - Անանցողական բայերը ցույց են տալիս այնպիսի գործողություն, որ 
հիմնականում մնում է գործողության սուբյեկտի շրջանակներում և չի անց-
նում այլ առարկայի վրա: Դրանք հիմնականում այն բայերն են, որ ցույց են 
տալիս շարժում (գնալ, վազել, ընթանալ), վիճակային հատկանիշ (պառկել, 
թիկնել, ծնկել), ֆիզիկական, հոգեբանական կամ զգայական վիճակ (ցավել, 
տառապել, մորմոքել, վշտանալ), արտաքին որակական հատկանիշ (հզորա-
նալ, գեղեցկանալ, մեծանալ), ներքին որակական հատկանիշ (ժլատանալ, 
տկարանալ, հիվանդանալ) և այլն: Անանցողական բայեր են համարվում -վ- 
ածանցով կազմությունները՝ անկախ բայիմաստից (այրվել, փրկվել, լվացվել, 
սանրվել, սիրահարվել, խելագարվել):  

Քանի որ անցողականությունն ավելի ընդգրկուն կարգ է, քան բայի 
սեռը, անցողականությունն ու անանցողականությունը համարվում են սե-
ռադաս:  
 Անցողական և անանցողական սեռադաս հասկացությունը ներառում 
է տարբեր բնույթի սեռեր:  
 - Անցողական սեռադասի մեջ մտնում են ներգործական և պատ-
ճառական բայերը, անանցողական սեռադասի մեջ՝ կրավորական, չեզոք և 
միջին-անդրադարձ բայերը:  
 Յուրաքանչյուր սեռադասի մեջ մտնող խմբերը (սեռերը) միատեսակ 
չեն անցողականության և անանցողականության հատկանիշների առումով: 
Անցողական սեռադասի մեջ մտնող որոշ բայեր, ինչպես պատճառական բա-
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յերը, անցողականությունն ավելի ընդգծված են արտահայտում, քան մյուս-
ները (ներգործական սեռի բայերը), իսկ անանցողական սեռադասի մեջ 
մտնող որոշ բայեր, ինչպես միջին-անդրադարձ բայերը, անանցողականու-
թյունն ավելի թույլ են արտահայտում, քան կրավորական և չեզոք սեռի 
բայերը:  
 - Ներգործական սեռի բայերն արտահայտում են այնպիսի գործողու-
թյուն, որի օբյեկտ է դառնում կրող առարկան. նրա վրա է տարածվում, նրան 
է անցնում սուբյեկտի (գործողի) կատարած գործողությունը. սուբյեկտի և 
օբյեկտի հարաբերության տեսակետից առաջին պլան է մղվում սուբյեկտի 
դերը: Սուբյեկտն արտահայտվում է ուղղական, օբյեկտը՝ հայցական հոլո-
վով և կոչվում է ուղիղ խնդիր, ինչպես՝ խմել հյութ, մշակել հող, նկարել 
պարտեզ, կառուցել ամրոց, սիրել հայրենիքը և այլն: 

- Կրավորական սեռի բայերն արտահայտում են այնպիսի գործողու-
թյուն, որտեղ հաղորդակցման պահանջով պայմանավորված՝ առաջին պլան 
է մղվում գործողության օբյեկտը՝ դիտվելով իբրև հաղորդման ելակետ. սուբ-
յեկտը (ենթական) մղվում է երկրորդ պլան: Գործողության օբյեկտը, որպես 
ենթակա, գործողության կատարումը կրում է ուրիշ առարկայից (ներգործող 
անուղղակի խնդիր բացառական կամ գործիական հոլովներով): Կրավո-
րական սեռի ցուցիչ է համարվում -վ- բայածանցը. բորբոքվել զայրույթից, 
գերվել երազով, հրավիրվել դպրոցականների կողմից, փրկվել ազատա-
մարտիկների ձեռքով:  

- Չեզոք սեռի բայերն իմաստով հակադրվում են մի կողմից՝ ներգոր-
ծական սեռի բայերին, որ նրանց ցույց տված գործողության համար չի 
պահանջվում անմիջական կրող առարկա, մյուս կողմից՝ կրավորական 
բայերին, որ նրանց ցույց տված գործողության ենթական գործողության կա-
տարումը չի կրում ուրիշ առարկայից: Ըստ այդմ, նրանք չեզոք դիրք են 
գրավում ներգործական և կրավորական բայերի միջև: (Որոշ մասնագետներ 
չեզոք սեռը հանում են սեռի քերականական կարգից, ինչպես դրական 
աստիճանը՝ համեմատության աստիճանի կարգից): Կան որոշ բայեր -վ- 
մասնիկով, որոնք սեռանիշ չեն և համարվում են կրավորակերպ չեզոք բա-
յեր, ինչպես՝ բնակվել, զբաղվել, հիասթափվել, չքվել, մտադրվել, սթափվել, 
սիրահարվել, վարժվել, վհատվել, ուշաթափվել և այլն: Այս կարգի բառերի 
մեջ -վ- մասնիկը բառակազմական դեր ունի, քանի որ դրանք առանց ածան-
ցի գոյություն չունեն արդի հայերենում:  

 
-Սեռային առում - Անցողական և անանցողական սեռադասերից 

առանձնանում են այն բայերը, որոնք համապատասխան խմբում ցուցա-
բերում են ուժեղ կամ թույլ խնդրառություն: Սեռային առումն ընդգրկում է 
պատճառական և միջին-անդրադարձ բայերը:  
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- Պատճառական սեռային առման բայերն արտահայտում են այնպիսի 
գործողություն, որտեղ հաղորդակցման պահանջով պայմանավորված՝ 
գործողության ոլորտ է ընդգրկվում մեկ այլ առարկա՝ երկրորդ օբյեկտ, որին 
սուբյեկտը դրդում է գործողություն կատարելու: Պատճառական բայի լրա-
ցումը դիտվում է ուղիղ խնդիր և դրվում է հայցական հոլովով: Պատճա-
ռական սեռային առման ցուցիչն է -ցն- բայածանցը. հագցնել երեխային, 
նստեցնել աշակերտին, թռցնել աղավնիներին, վախեցնել թշնամիներին: 
Պատճառականությունն արտահայտվում է նաև հարադրական եղանակով՝ 
անորոշ դերբայ+տալ կառուցվածքով, ինչպես՝ գրել տալ, խմել տալ, բերել 
տալ, լցնել տալ և այլն: 

- Միջին-անդրադարձ սեռային առման բայերը սուբյեկտի, օբյեկտի և 
գործողության փոխհարաբերության տեսակետից յուրահատկություն են 
դրսևորում. այդ հարաբերությունը տարածվում է միայն գործողի (սուբյեկտի 
կամ սուբյեկտների) վրա:  

Այս բայերի ձևակազմական յուրահատկությունն այն է, որ հանդես են 
գալիս -վ- մասնիկով, որ կրավորական սեռի առումով (այս բայերի կառուց-
վածքում) չեզոք է: Մի դեպքում՝ սուբյեկտը միաժամանակ հանդես է գալիս 
օբյեկտի դերում. սուբյեկտը գործողությունը կատարում է ինքն իր հետ, 
գործողությունն անդրադառնում է սուբյեկտին, ինչպես՝ ածիլվել, լվացվել, 
սանրվել, սափրվել, հագնվել, հանվել, թեքվել, պատրաստվել, նվիրվել և 
այլն, երկրորդ դեպքում՝ մեկից ավելի սուբյեկտներ միաժամանակ միմյանց 
նկատմամբ հանդես են գալիս օբյեկտի դերում, ինչպես՝ համբուրվել, գրկա-
խառնվել, փաթաթվել, տեսնվել, ողջագուրվել և այլն:  

 
Կրկնասեռություն - Բայասեռի դրսևորումներից մեկը, երբ միևնույն 

բայական բառույթը համատեղում է երկու սեռի նշանակություն: Կրկնասեռ 
դիտվում են այն բայերը, որոնք առանց ձևակազմական փոփոխությունների 
ցուցաբերում են տարբեր սեռերի զուգահեռություն: Կրկնասեռությունը պայ-
մանավորված է բայի խնդրառական փոփոխություններով, որոնք հանգեց-
նում են սեռային իմաստի տեղաշարժերի: Այդպիսի տեղաշարժերն ընթացել 
են երկու ուղղությամբ. 

ա) ներգործականից չեզոք սեռ,  
բ) չեզոքից ներգործական սեռ: 
Ժամանակակից հայերենում կրկնասեռ բայերը համատեղում են ներ-

գործական-չեզոք սեռերի նշանակություններ: Կան բայեր, որոնց իմաստա-
յին կառուցվածքում կարելի է ցույց տալ սեռային որևէ իմաստի որոշիչ դերը: 

Այսպես, լսել, խնայել և այլ բայերի մեջ իշխում է ներգործական սեռա-
յին իմաստը: Հմմտ. լսել – 1. «ականջ դնել, ունկնդրել, իմանալ, տեղեկանալ» 
(նբ.), [Դարերով մաշված այդ «Բարի լույսը» լսում են կարծես առաջին 



145 
 

անգամ (ՊՍ)], 2. «հնազանդվել, մեկի ասածներին ենթարկվել» (չբ.), [ Լսում 
եմ, տեր իմ, հրամանդ ի կատար (ԴԴ)]: 

Սովորել, հոգալ, ապրել, նայել և այլ բայերի մեջ իշխում է չեզոք սեռի 
նշանակությունը: Հմմտ. հոգալ – 1. «խնամել, հոգ տանել» (չբ.), [Ինչպե՞ս չհո-
գամ աշխարհի մասին (ՊՍ)], 2. «կարիքները լրացնել» (նբ.), [Ու չեմ կարե-
նում մի հնար գտնեմ՝ ցավերս հոգամ (ՀԹ) ] :  
 Կան կրկնասեռ բայեր էլ, որոնք ներգործական-չեզոք սեռերի նշանա-
կությունները հավասարապես համատեղում են բայական միևնույն բառույ-
թի մեջ, ինչպես՝ շնչել, դոփել, բուրել, փչել, տեղալ, հորդել և այլն:  

Հմմտ. Ես օտար եմ այս երկրում. առաջին անգամ եմ շնչում այստեղի 
օդը (ԱԻ),- նբ.: Թո՛ղ ապրե, թո՛ղ շնչե քո հոգին, Նոր հույզով, անհայտով 
անմեկին (ՎՏ),- չբ.:  
  

Եղանակ - Քերականական կարգ, որ ցույց է տալիս կա՛մ տվյալ գոր-
ծողության հարաբերությունը օբյեկտիվ իրականության նկատմամբ, կա՛մ 
խոսողի վերաբերմունքը տվյալ գործողության նկատմամբ: Գործողության և 
իրականության հարաբերության առումով նկատի է առնվում, որ այդ գործո-
ղությունը մտածվում է իբրև ստույգ կատարվող, կատարված կամ կատարե-
լի, իսկ խոսողի և իրականության հարաբերության առումով՝ այն, որ խոսողը 
կարող է պարզապես հաղորդել նրա մասին, կարող է ցանկություն հայտնել 
այն կատարելու, կարող է հրամայել ուրիշին այն կատարելու կամ չկատա-
րելու և այլն: 

Արդի հայերենում բայն ունի հինգ եղանակ՝ սահմանական, ըղձա-
կան, ենթադրական, հարկադրական և հրամայական: 

Եղանակները բաժանվում են օբյեկտիվ (առարկայական) և սուբյեկ-
տիվ (ենթակայական) տեսակների:  

Սահմանական եղանակը օբյեկտիվ եղանակ է. այն ցույց է տալիս օբ-
յեկտիվ իրականության մեջ ստույգ կատարվող, կատարված կամ կատարելի 
գործողություն, այն դուրս է խոսողի ցանկությունից և կարող է իրականանալ 
բոլոր ժամանակներում՝ ներկա, անցյալ և ապառնի, ունի գործողություն 
կատարողի եզակի և հոգնակի թվերն ու բոլոր դեմքերը (տե՛ս Թիվ, Դեմք): 

Սահմանական եղանակն ունի վեց վերլուծական և մեկ համադրա-
կան ժամանակաձև: Վերլուծական ժամանակները կազմվում են դերբայ+ 
օժանդակ բայ կաղապարով, իսկ համադրականը՝ բայահիմքով և վերջավո-
րություններով (տե՛ս Ժամանակ): 

Վերլուծական ժամանակների կազմությանը մասնակցում են երեք 
(որոշ բայերի համար՝ չորս) կախյալ դերբայներ, որոնցից յուրաքանչյուրն 
օժանդակ բայի ներկայի և անցյալի ձևերի հետ կազմում է երկուական 
ժամանակաձև: 

Անկատար ներկա. գրում՝ խաղում եմ - գրում՝ խաղում ենք 
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Անկատար անցյալ. գրում՝ խաղում էի - գրում՝ խաղում էինք 
Կատարելի ներկա. գրելու՝ խաղալու եմ - գրելու՝ խաղալու ենք 
Կատարելի անցյալ. գրելու՝ խաղալու էի - գրելու՝ խաղալու էինք 
Վաղակատար ներկա. գրել՝ խաղացել եմ - գրել՝ խաղացել ենք 
Վաղակատար անցյալ. գրել՝ խաղացել էի - գրել՝ խաղացել էինք 
(Հարակատար ներկա. նստած՝ քնած եմ - ենք 
Հարակատար անցյալ. նստած՝ քնած էի - էինք) 
Հարակատար դերբայով կազմությունները պակասավոր ձևեր են. 

այդպիսի ձևեր ստանում են Ե լծորդության վիճակային հատկանիշ ցույց 
տվող բայերը: 

Համադրական ժամանակաձև է անցյալ կատարյալը, որ կազմվում է 
բայի 2-րդ (անցյալ կատարայալի) հիմքից՝ դիմաթվային -ի, -իր, -, -ինք, -իք,  
-ին վերջավորություններով.  

գրեց-ի, գրեց-իր, գրեց-, գրեց-ինք, գրեց-իք, գրեց-ին,  
խաղաց-ի, խաղաց-իր, խաղաց-, խաղաց-ինք, խաղաց-իք, խաղաց-ին: 
Մնացած եղանակները սուբյեկտիվ եղանակներ են (կախում ունեն 

խոսողի կամքից) և կազմվում են բայի առաջին (ներկայի) հիմքից՝ համապա-
տասխան խոնարհման վերջավորություններով:  

Հրամայական եղանակն արտահայտում է խոսողի կամքն ու խընդ-
րանքը. այս եղանակում բայն ունի միայն 2-րդ դեմք և երկու թիվ: Եզակի 
թվում բայն ստանում է -ի՛ր (Ե խոնարհում) և -ա՛ (Ա խոնարհում) վերջա-
վորությունները. գր-ի՛ր, խաղ-ա՛: Հոգնակին կազմվում է բայի 2-րդ հիմքից՝  
-ե՛ք վերջավորության միջոցով. գրեց-ե՛ք, խաղաց-ե՛ք: Ե լծորդության պարզ 
բայերի հոգնակի հրամայականը կազմվում է նաև ներկայի հիմքից. գր-ե՛ք, 
երգ-ե՛ք, նստ-ե՛ք և այլն: Լեզուն նախընտրում է կարճ ձևերը, որ պայ-
մանավորված է տնտեսման օրենքով:  

Արգելական հրամայականը (հրամայական եղանակի ժխտականը) 
կազմվում է վերլուծական եղականով՝ մի՛ ժխտական (արգելական) մասնի-
կի և խոնարհված բայաձևի միջոցով. մի՛ գրիր, մի՛ գրեք, մի՛ խաղա, մի՛ 
խաղացեք: 

Ըղձական եղանակը ցույց է տալիս ցանկալի գործողություն. ունի 
ապառնի և անցյալ ժամանակներ և կազմվում է բայի առաջին հիմքին ավե-
լանալով դիմաթվային վերջավորություններ: Ապառնի ժամանակում ստա-
նում է -մ,-ս, - (եզակի թ.) և -նք, -ք, -ն (հոգնակի թ.) վերջավորություններ. 
գրեմ, գրես, գրի, գրենք, գրեք, գրեն, խաղամ, խաղաս, խաղա-, խաղանք, 
խաղաք, խաղան: 

Անցյալ ժամանակում բայերն ստանում են -ի, -իր, -ր, ինք, -իք, -ին 
վերջավորություններ. երգեի, երգեիր, երգեր, երգեինք, երգեիք, երգեին, խա-
ղայի, խաղայիր, խաղար, խաղայինք, խաղայիք, խաղային: 

Ենթադրական եղանակը ցույց է տալիս ենթադրաբար, պայմանով 
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կատարվող գործողություն. ունի ապառնի և անցյալ ժամանակներ և համա-
պատասխանաբար կազմվում է ըղձական եղանակից Կ- եղանակիչի միջո-
ցով. կգրեմ - կգրենք (ապառնի) և կերգեի - կերգեինք (անցյալ):  

Հարկադրական եղանակը ցույց է տալիս հարկադրանքով, անհրա-
ժեշտաբար կատարվող գործողություն, ունի ապառնի և անցյալ ժամանակ-
ներ և համապատասխանաբար կազմվում է ըղձական եղանակից պիտի 
(կամ պետք է) եղանակիչի միջոցով. պիտի (պետք է) գրեմ - գրենք, (ապառնի) 
և պիտի (պետք է) երգեի - երգեինք (անցյալ):  

Թեև ամեն եղանակ լեզվում ունի որոշակի նշանակություն և գործա-
ծություն, այնուամենայնիվ նրանցից յուրաքանչյուրը կարող է հանդես գալ 
այլ եղանակների գործառական դերով:  

Սահմանական եղանակը կարող է գործածվել ըղձական եղանակի 
իմաստով. ներկայի վաղակատարը՝ ըղձական ապառնիի իմաստով. հմմտ. 
«Որ տեսել է գրածդ, դիտողություն կանի» (տեսել է - տեսնի): Որոշակի հնչե-
րանգի դեպքում սահմանական եղանակը կարող է արտահայտել հրամա-
յական կամ ենթադրական եղանակների իմաստ. այդ դերով հանդես է գալիս 
ներկայի ապառնի ժամանակի 2-րդ դեմքի բայաձևը, հմմտ. «Դրա մասին 
հետո ես պատմելու» (պատմելու ես – պատմի՛ր, կպատմես): Պայմանի պա-
րագա երկրորդական նախադասություններում սահմանական եղանակի 
անցյալ կատարյալը կարող է արտահայտել ըղձական եղանակի ապառնի 
ժամանակի իմաստ. «Եթե ստացա քո համաձայնությունը, անմիջապես 
կմեկնեմ» (ՆԴ)՝ (ստացա - ստանամ): 
 Ըղձական եղանակի որոշ բայաձևեր կարող են գործածվել սահմա-
նականի իմաստով, ինչպես՝ անցյալ կատարյալի իմաստով. «Ինչպե՞ս թե մի 
գարշելի կենդանի գա պղծելու մեր սրբությունները» (ԴԴ)՝ (գա - եկավ): Երբ 
ըղձական եղանակի բայաձևով խոսողը հրամայում կամ հորդորում է իր 
հետ միասին գործողություն կատարելու, այդ դեպքում այդ բայաձևերն 
արտահայտում են հրամայական եղանակի իմաստ. «Գնանք, կռվենք. դա է 
մեր ճակատագիրը» (ԴԴ)՝ (գնանք - գնացե՛ք, կռվենք - կռվե՛ք): 
 Ենթադրական եղանակի որոշ բայաձևեր կարող են գործածվել սահ-
մանականի իմաստով: Հմմտ. ներկայի կատարելիի իմաստով. Ելույթ կուն-
նա ճանաչված երգչուհի Օֆելյա Համբարձումյանը (ելույթ կունենա - ելույթ է 
ունենալու): Հմմտ. անցյալի անկատարի իմաստով. Մեկ էլ թաքստոցից 
դուրս կգար, կմռնչար այնպես, որ արջերն էլ էին թաքստոցից դուրս գալիս 
(ԱԲ)՝ (դուրս կգար - դուրս էր գալիս, կմռնչար – մռնչում էր): 
 Հարկադրական եղանակի որոշ բայաձևեր իմաստով հաճախ մոտե-
նում են հրամայական եղանակի բայաձևերին՝ արտահայտելով հրաման, 
հորդոր. հմմտ. Դու պետք է անմիջապես լքես դահլիճը (պետք է լքես – լքի՛ր): 
 Հրամայական եղանակի բայաձևերը երբեմն հանդես են բերում սահ-
մանական ներկայի նշանակություն. Մտի՛ր ակումբը հիմա, մտի՛ր թատրոնն 
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ու կաֆեն՝ Հազար արքա ու Արա կհանդիպեն ժպտադեմ (ԵՉ)՝ (մտի՛ր – 
մտնում ես):  
 

–Ստորադասական եղանակ - ցույց է տալիս այնպիսի գործողություն 
որի կատարումը ցանկալի է կամ կարող է կատարվել որոշակի պայմաննե-
րի կամ հանգամանքների դեպքում։ Ստորադասական եղանակը բնորոշ է 
հին հայերենի բայական համակարգին։ Այն ունի միայն ապառնի ժամանակ՝ 
երկու դրսևորումով՝ առաջին և երկրորդ ապառնիներ։ Առաջին ապառնի ժա-
մանակը կազմվում է բայի առաջին հիմքից, երկրորդ ապառնին՝ բայի երկ-
րորդ հիմքից։ Ստորադասական եղանակի բոլոր բայաձևերը պարզ համա-
դրական ժամանակաձևեր են. կազմված են բայահիմքից և խոնարհման վեր-
ջավորություններից։ 
 

 Առաջին ապառնի - այս ժամանակի խոնարհման վերջավորություն- 
ներն ըստ լծորդությունների հետևյալներն են՝ 

 Ե խոնարհում. -իցեմ, -իցես, -իցէ, -իցեմք, -իցէք, -իցեն,  
 Ի խոնարհ. -իցիմ, -իցիս, -իցի, -իցիմք, -իցիք, -իցին,  
Ա խոնարհ. -այցեմ, -այցես, -այցէ, -այցեմք, -այցէք, -այցեն,  
ՈՒ խոնարհ. -ուցում, -ուցուս, -ուցու, -ուցումք, -ուցուք, -ուցուն։ 
Բայերի խոնարհման հարացույցն ըստ լծորդությունների։ 
Ա. Պարզ հիմքով բայեր՝ կոչել-կոչ, հայել (իմ) – հայ, զգալ - զգ, հեղուլ- 

հեղ: 
Ե - կոչիցեմ, կոչիցես, կոչիցէ, կոչիցեմք, կոչիցէք, կոչիցեն, 
Ի - հայիցիմ, հայիցիս, հայիցի, հայիցիմք, հայիցիք, հայիցին, 
Ա - զգայցեմ, զգայցես, զգայցէ, զգայցեմք, զգայցէք, զգայցեն,  
ՈՒ - հեղուցում, հեղուցուս, հեղուցու, հեղուցումք, հեղուցուք, հեղու-

ցուն։ 
Բ. Ածանցավոր հիմքով բայեր՝ արկանել-արկան, ուսանել (իմ)-ուսան, 

մերձենալ-մերձեն, զարթնուլ-զարթն: 
 Ե- արկանիցեմ, արկանիցես, արկանիցէ, արկանիցեմք, արկանիցէք, 

արկանիցեն,  
 Ի - ուսանիցիմ, ուսանիցիս, ուսանիցի, ուսանիցիմք, ուսանիցիք, 

ուսանիցին,  
 Ա - մերձենայցեմ, մերձենայցես, մերձենայցէ, մերձենայցեմք, մերձե-

նայցէք, մերձենայցեն,  
 ՈՒ - զարթնուցում, զարթնուցուս, զարթնուցու, զարթնուցումք, զարթ-

նուցուք, զարթնուցուն։  
Ե և Ա լծորդության կոչել, զգալ, արկանել ներգործական սեռի բայերը 

կարող են խոնարհվել նաև կրավորաձև՝ արտահայտելով կրավորական 
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սեռի նշանակություն: Հմմտ. կոչիցիմ … կոչիցիմք, զգայցիմ … զգայցիմք, ար-
կանիցիմ … արկանիցիմք։ 

Առաջին ապառնի ժամանակը իմաստով համապատասխանում է ժա-
մանակակից հայերենի ըղձական, պայմանական կամ ենթադրական և հար-
կադրական եղանակների ապառնի ժամանակներին, օրինակ՝ զգայցէ-զգա, 
կզգա, պիտի զգա, զգայցի- զգացվի, կզգացվի, պիտի զգացվի: 

 Երկրորդ ապառնի – այս ժամանակն ունի երեք տիպի խոնարհում՝ 
ներգործաձև, կրավորաձև և խառն: Դրանց վերջավորություններն են՝ 

Ներգործաձև խոնարհ. -ից, -ցես, -ցէ, -ցուք, - ջիք, - ցեն,  
Կրավորաձև խոնարհ. -այց, -ցիս, -ցի, - ցուք, -ջիք, - ցին, 
Խառը խոնարհ. -եայց, -իցես, - իցէ, - իցուք, -իջիք, - իցեն։ 

Ներգործաձև և կրավորաձև խոնարհման ժամանակ անցյալ կատար-
յալի հիմքի ց-ն վերջավորությունների ց և ջ բաղաձայններից առաջ վերած-
վում է ս-ի, օրինակ՝ զգաց + ցես > զգասցես, զգասջիր, հայեաց + ցիս > հա-
յեսցիս, հայեսջիք: Ց բաղաձայնի տարրալուծում տեղի չի ունենում այն ժա-
մանակ, երբ ց-ն արմատական է կամ արմատի նոր տարբերակ, օրինակ՝ 
հարցանել-հարցցես, լնուլ-լցցէ, թանալ-թացցուք և այլն: Խառը տիպի խո-
նարհման ժամանակ եզակի առաջին դեմքում բայն ստանում է կրավորաձև 
վերջավորություն, որի ա ձայնավորից առաջ ի թույլ բաղադրիչը վերածվում 
է ե-ի, իսկ մյուս բոլոր ձևերում ստանում է ներգործաձև վերջավորու-
թյուններ, որոնցից առաջ ի բաղադրիչը պահպանվում է: 

Ներգործաձև խոնարհում. կոչել-կոչեաց (անշեշտ՝ կոչեց), արկանել-
արկ, զգալ-զգաց, հեղուլ-հեղ։ 

Ե - կոչեցից, կոչեսցես, կոչեսցէ, կոչեսցուք, կոչեսջիք, կոչեսցեն, 
 Ի - արկից, արկցես, արկցէ, արկցուք, արկջիք, արկցեն,  
Ա - զգացից, զգասցես, զգասցէ, զգասցուք, զգասջիք, զգասցեն,  
ՈՒ - հեղից, հեղցես, հեղցէ, հեղցուք, հեղջիք, հեղցեն։ 
Կոչել, արկանել, զգալ, հեղուլ բայերը կարող են խոնարհվել նաև կրա-

վորաձև՝ արտահայտելով կրավորական սեռի իմաստ: Հմմտ. կոչեցայց … 
կոչեսցուք, արկայց… արկցուք, զգացայց… զգասցուք, հեղայց… հեղցուք։ 

Կրավորաձև խոնարհում. հայել-հայեաց (անշեշտ՝ հայեց), 
ուսանել(իմ)-ուս, մերձենալ-մերձեց, ջեռնուլ-ջեռ։ 

Ե. հայեցայց, հայեսցիս, հայեսցի, հայեսցուք, հայեսջիք, հայեսցին,  
Ի. ուսայց, ուսցիս, ուսցի, ուսցուք, ուսջիք, ուսցին,  
Ա. մերձեցայց, մերձեսցիս, մերձեսցի, մերձեսցուք, մերձեսջիք, 

մերձեսցին,  
ՈՒ. ջեռայց, ջեռցիս, ջեռցի, ջեռցուք, ջեռջիք, ջեռցին։  
Խառը խոնարհում. թաքչել(իմ)-թաքի, երկնչել(իմ)-երկի, զարթնուլ-

զարթի. 
Ի. թաքեայց, թաքիցես, թաքիցէ, թաքիցուք, թաքիջիք, թաքիցեն, 



150 
 

Ի. երկեայց, երկիցես, երկիցէ, երկիցուք, երկիջիք, երկիցեն,  
ՈՒ. զարթեայց, զարթիցես, զարթիցէ, զարթիցուք, զարթիջիք, 

զարթիցեն։ 
Երկրորդ ապառնի ժամանակը իմաստով համապատասխանում է 

ժամանակակից հայերենի սահմանական, ըղձական, պայմանական կամ են-
թադրական և հարկադրական եղանակների ապառնիի ժամանակաձևերին, 
օրինակ՝ թաքեայց- թաքնվելու եմ, թաքնվեմ, կթաքնվեմ, պիտի թաքնվեմ: 
 Լեզվի պատմական զարգացման ընթացքում ստորադասական եղա-
նակը դուրս է եկել բայական համակարգից. նրա եղանակաժամանակային 
իմաստներն արտահայտվում են սահմանական, ըղձական, ենթադրական և 
հարկադրական եղանակների միջոցով։ 
 

1. Ժամանակ - Բային բնորոշ քերականական կարգ, որ ցույց է տալիս 
գործողության կամ եղելության կատարման ժամանակը: Գործողության կա-
տարման ժամանակը որոշելու համար այն վերցնում են որոշակի պահի՝ 
խոսելու պահի համեմատությամբ: Բայի ցույց տված գործողությունը կամ 
եղելությունը կարող է խոսելու պահի համեմատությամբ երեք կարգի դրսևո-
րում ունենալ. խոսելու պահին համընկնող, խոսելու պահից առաջ և նրանից 
հետո:  

Ըստ այդմ, տարբերակում են ներկա, անցյալ և ապառնի ժամանակ-
ներ:  

Բայի ներկա ժամանակը ցույց է տալիս խոսելու պահին համընկնող 
գործողություն կամ եղելություն. Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բառն 
եմ սիրում (ԵՉ): Բայի անցյալ ժամանակը ցույց է տալիս խոսելու պահին 
նախորդող գործողություն կամ եղելություն. Ես եկել եմ դարերից ու գնում եմ 
հաղթական Դեպի դարերը նորից, դեպի վառվող Ապագան (ԵՉ): Բայի ա-
պառնի ժամանակը ցույց է տալիս խոսելու պահին հաջորդող գործողություն 
կամ եղելություն. Բարձրանամ կապույտ գահը լեռների, Արևն իբրև թագ իմ 
գլխին առնեմ (ՀՇ):  

Ներկա ժամանակը կազմվում է անկատար դերբայ+եմ /ենք վերլուծա-
կան կաղապարով (գրում եմ / ենք): Նրա հետ համեմատվում են անցյալ 
(ներկայի վաղակատար. գրել եմ / ենք) և ապառնի ժամանակները (ներկայի 
կատարելի. գրելու եմ / ենք): 

Անցյալ ժամանակն ունի դրսևորման տարբեր ձևեր, որոնցից յուրա-
քանչյուրը ցույց է տալիս անցյալում կատարված գործողության կամ եղելու-
թյան այս կամ այն բնույթը. հմմտ. գրում էի /էինք (անցյալ ժամանակակետի 
համեմատությամբ անցյալում սկսված գործողություն), գրել էի /էինք (անցյալ 
ժամանակակետի համեմատությամբ ավարտված գործողություն), գրեց 
(ներկայի համեմատությամբ ավարտված գործողություն): Այս բայաձևերը 
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մտնում են սահմանական եղանակի մեջ և ցույց են տալիս միևնույն ընդհա-
նուր ժամանակի տարբեր հատվածներում կատարվող գործողություններ:  

Ապառնի ժամանակի տարբեր ձևերը ևս ունեն տարբեր իմաստներ. 
գրելու եմ (խոսելու պահից հետո հաստատ կատարվող գործողություն), 
գրեմ  (ապագայում ցանկալի գործողություն), կգրեմ (ապագայում ենթադրա-
բար կատարելի գործողություն), պիտի գրեմ (ապագայում անհրաժեշտա-
բար կատարելի գործողություն) և այլն: Այս բայաձևերը, արտահայտելով 
միևնույն ժամանակային (ապառնիի) իմաստը, բաշխվում են տարբեր եղա-
նակների միջև. ուստի դրանց հակադրությունը պայմանավորված է եղանա-
կային-քերականական իմաստներով:  

Բայի երեք ժամանակներն էլ ունեն ժամանակային ձևեր, որոնք 
բաշխվում են ըստ եղանակների (տե՛ս Եղանակ): Այդ ժամանակային ձևերն 
ունեն իրենց հատուկ քերականական նշանակությունները, սակայն շարա-
հյուսական որոշակի միջավայրում դրանք կարող են դրսևորել նաև իրենց ոչ 
բնորոշ (երկրորդական) նշանակություններ: 

Ներկա ժամանակի բայաձևերը ցույց են տալիս՝ 
ա. մշտապես տեղի ունեցող գործողություն կամ եղելություն, որ կապ 

չունի խոսելու պահի հետ և դիտվում է վերացական ներկա ժամանակ. 
հմմտ. Ամեն օր Երկրի վրա տեղի է ունենում մակընթացություն և տեղա-
տվություն, 

բ. անցյալում կատարված գործողության գաղափար, որ համարվում է 
պատմական ներկա. Ժուկով-ժամանակով Հնդկաստանի Բենարես քաղա-
քում ապրելիս է լինում Ուքանա թագավորը (ՀԹ), 

գ. այնպիսի գործողություն, որ պիտի կատարվի մոտիկ ապագայում. 
Վաղը գնում ենք թատրոն: 

Անցյալ ժամանակի բայաձևերն արտահայտում են՝ 
ա. ապագայում կատարվող գործողության իմաստ. Ցտեսությո՛ւն, ես 

գնացի, 
բ. ընդհանրական նշանակություն՝ ներկա ժամանակի իմաստ (առած-

ասացվածքներում). Գելի գլխին ավետարան կարդացին, ասաց՝ շուտ արեք, 
ոչխարը սարն անցկացավ (առած): 

Ապառնի ժամանակի բայաձևերը գործածվում են՝ 
ա. ներկա ժամանակի իմաստով. Ամեն առավոտ վեր կկենա, կկապի 

գոտին ու կշտապի հանդը հերկելու, 
բ. ժողովրդախոսակցական լեզվում՝ անցյալի նշանակությամբ. Մի 

առավոտ էլ վեր կացա, տեսնեմ՝ բոլոր տնեցիք տխուր են (ՀԹ): 
 

2. Դեմք - Քերականական կարգ, որ հատուկ է բային, անձնական դերա-
նուններին և հոդանիշ որոշ մասնիկների: Բայի դեմքը ծառայում է հաղոր-
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դակցման մասնակից կողմերին տարբերակելուն (միմյանցից զանազանե-
լուն): Տարաբերակվում է երեք դեմք՝ առաջին, երկրորդ և երրորդ: 

Առաջին դեմքը ցույց է տալիս, որ խոսողը համարվում է բայով ար-
տահայտված գործողության կատարողը: Եթե գործողություն կատարողը 
մեկն է, ապա առաջին դեմքն արտահայտվում է եզակի թվով (գրում եմ), իսկ 
եթե գործողություն կատարողները ներկայացնում են խոսողների խումբը և 
մեկից ավելի են, ապա այն արտահայտվում է հոգնակի թվով (գրում ենք):  

Երկրորդ դեմքը ցույց է տալիս, որ գործողություն կատարողը խոսա-
կիցն է. այդ դեպքում այն արտահայտվում է եզակի թվով (գրում ես), իսկ եթե 
խոսակցի անունից հանդես են գալիս մեկից ավելի անձինք, ապա այն ար-
տահայտվում է հոգնակի թվով (գրում եք): 

Երրորդ դեմքը եզակի և հոգնակի թվի դեպքում էլ ցույց է տալիս, որ 
գործողության կատարմանը ոչ անմիջականորեն մասնակցում է մեկ անձ 
(կամ անձինք), որ չի համարվում խոսողը կամ խոսակիցը (գրում է / են): 

Կան բայեր, որոնց դիմայնությունը որոշակի չէ. գործող անձը (առար-
կան) քերականորեն արտահայտված չէ, անհայտ է. այդպիսի բայերը հա-
մարվում են միադիմի բայեր: Միադիմի բայերը սովորաբար ցույց են տալիս 
միայն երրորդ դեմք. մյուս դեմքերը բացառվում են, հմմտ. երևում է, թվում է, 
ասվում է, համարվում է և այլն: 

Բայական դեմքի հատկանիշն արտահայտվում է կա՛մ սպասարկու 
բառերի, կա՛մ քերականական մասնիկների միջոցով: Սպասարկու դերով 
հանդես են գալիս օժանդակ բայի խոնարհված ձևերը՝ եզակի և հոգնակի 
թվով.  

   Եզակի թիվ   Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք.   եմ     ենք 
2-րդ դեմք.   ես     եք 
3-րդ դեմք.   է     են 
Բայի դեմքի արտահայտման մասնիկներ են համարվում դիմային 

վերջավորությունները, որոնք հանդես են գալիս խոնարհման վերջավորու-
թյուններին ձուլված: Դրանք տարբերակվում են ըստ բայահիմքի կազմու-
թյան: Առաջին հիմքից կազմվող ձևերի դիմային վերջավորություններն են. -
մ, -ս, -, -նք, -ք, -ն, հմմտ. գրե-մ, գրե-ս, գրի-, գրե-նք, գրե-ք, գրե-ն: 

Երկրորդ հիմքից կազմվող ձևերի դիմային վերջավորություններն են. 
-ի, -իր, -, -ինք, -իք, -ին (գրեց-ի, գրեց-իր, գրեց-, գրեց-ինք, գրեց-իք, գրեց-ին), 
ինչպես նաև՝ -ա, -ար, -ավ, -անք, -աք, -ան (տես-ա, տես-ար, տես-ավ, տես-
անք, տես-աք, տես-ան):  

Հրամայական եղանակի բայաձևերն ունեն մեկ դեմք. դրանք տարբե-
րակվում են ըստ թվակազմության տեսակների (եզակի և հոգնակի) (տե՛ս 
Հրամայական եղանակ): 

Անձնական դերանուններն ունեն դիմանիշ հատկություն. դեմքի գա-
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ղափարը սերտորեն կապված է թվի իմաստի հետ. դերանվան դեմքը և թիվն 
արտահայտվում են միևնույն արմատով: Եզակի թվի դիմորոշ դերանուն-
ներն են՝ ես (1-ին դ.), դու (2-րդ դ.), նա (3-րդ դ.): Հոգնակի թվի քերականա-
կան իմաստի դրսևորման միջոց է դառնում տարահիմքությունը. 1-ին և 3-րդ 
դեմքերում փոխվում է համապատասխան դիմանիշ (և թվանիշ) դերանվան 
արմատը: Հմմտ. ես - մենք, նա - նրանք:  

Առաջին և երկրորդ դեմքերը դրսևորվում են միայն անձնանիշ դերա-
նուններում (ես-մենք, դու-դուք), իսկ երրորդ դեմքը (նա - նրանք) դիմային 
հարաբերություն կարող է արտահայտել ինչպես անձի, այնպես էլ իրի 
նկատմամբ (Աշակերտը պատասխանում է։ Նա պատասխանում է։ Ծառն 
օրորվում է: Նա….): 

Հայերենի -ս, -դ, -ն հոդերը որոշակի հարաբերակցություն ունեն 
դերանունների դիմային հատկանիշի հետ. դա հստակ երևում է ցուցական 
դերանունների իմաստային կառուցվածքում, որտեղ վերոնշյալ հոդերն ար-
մատական արժեք ունեն: Հմմտ. սա-սրանք, դա-դրանք, նա-նրանք, այս, այդ, 
այն և այլն: 

Հոդերի դիմայնությունն արտահայտում է առարկայի հարաբերու-
թյունը խոսողի, խոսակցի և երրորդ անձի նկատմամբ. ս՝ առաջին դեմքի, դ՝ 
երկրորդ դեմքի, իսկ ն՝ երրորդ դեմքի հարաբերությամբ առնվելու դեպքում: 

Իրենց հիմնական դիմային նշանակությունից բացի, որոշակի դեմքի 
բայաձևեր շարահյուսական համապատասխան միջավայրում կարող են 
արտահայտել նաև երկրորդական նշանակություններ:  

- Հաճախ 2-րդ դեմքի բայաձևերն արտահայտում են ոչ թե որոշակի 2-
րդ, այլ ընդհանրական-դիմային նշանակություն. Թե ուզում ես երգդ լսեն, 
ժամանակի շունչը դարձիր (ԵՉ): Աչքդ թեքեցիր՝ բանիդ տերը չես (ՀԹ):  

- 3-րդ դեմքի բայաձևերը նույնպես կարող են արտահայտել ընդ-
հանուր-դիմային նշանակություն. Ասում են՝ ուռին աղջիկ էր ինձ պես… 
(ՀԹ): Մեզ մոտ չեն ծխում:  

- 1-ին դեմքի հոգնակի թվի բայաձևերը առօրյա-խոսակցական ոճում 
կարող են հանդես գալ 2-րդ դեմքի նշանակությամբ. Ինչպե՞ս ենք մեզ զգում: 
Ո՞նց ենք: 

- Հաճախ հոգնակի թվի բայաձևերը գործածվում են եզակի թվի բա-
յաձևերի փոխարեն. 

ա) 2-րդ դեմքի փոխարեն, երբ խոսքն ուղղված է խոսակցին (հարգա-
կան հոգնակի). Ասացե՛ք, խնդրեմ, ե՞րբ է սկսվելու կինոդիտումը:  

բ) 1-ին դեմքի փոխարեն, երբ շեշտվում է տեքստի (հաղորդման) 
հեղինակը. 

-Կարծում ենք, որ այս գյուտը պետք է ներդրվի արտադրության մեջ,- 
եզրակացրեց բանախոսը:  
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3.Խոնարհում - Քերականական կարգ, որ հատուկ է բային: Խոսքի մեջ 
բայը հանդես է գալիս երկու ձևով՝ դիմավոր և անդեմ: Բայի անդեմ ձևերը 
կոչվում են դերբայներ (տե՛ս Դերբայ): Դիմավոր ձևերն արտահայտում են 
դեմք, թիվ, եղանակ, ժամանակ, որի ընթացքում ենթարկվում են ձևակազմա-
կան փոփոխությունների: Բայի փոփոխությունն ըստ եղանակի, ժամանակի, 
դեմքի և թվի կոչվում է խոնարհում: Խոնարհումն իրականացվում է հարա-
ցուցային ձևերով, որոնք արտահայտում են հարաբերակից նշանակություն-
ներ և կազմում են խոնարհման հարացույցը: Բայի խոնարհման հարացույցը 
բաղկացած է համակարգային շարքերից ու ենթաշարքերից:  

Այդ շարքերն ստեղծվում են տարբեր հիմունքներով:  
1. Բայակազմությամբ և խոնարհման բնույթով պայմանավորված՝ 

բայերը բաժանվում են երկու խմբի՝ Ե խոնարհման բայեր և Ա խոնարհման 
բայեր: Ե խոնարհումը ներառում է հետևյալ ենթախմբերը՝ ա) պարզ բայեր, 
բ) -ն-, -չ- հիմքակազմիչ ածանց ունեցող բայեր, գ) -ցն- պատճառական 
ածանց ունեցող բայեր: Ա խոնարհման պատկանում են՝ ա) պարզ բայեր, բ) -
ան-, -են- հիմքակազմիչ ածանց ունեցող բայեր: 

2. Բայական կարգերի արտահայտման եղանակով պայմանավորված՝ 
խոնարհումը լինում է համադրական և վերլուծական: 

Համադրական խոնարհման դեպքում բայաձևերը բայական դեմքի, 
թվի, եղանակի և ժամանակի քերականական իմաստները դրսևորում են 
մասնիկավորման միջոցով: Քերականական իմաստների կրողներ են դառ-
նում մասնիկները, որոնք գրվում են բայահիմքին կից, օրինակ՝ գրեց-ի, գրեց-
իր, գրեց-ինք, գրեց-իք, գրեց-ին, գրե-մ, գրե-ս, գրի-, գրե-նք, գրե-ք, գրե-ն և 
այլն (տե՛ս Եղանակ, Դեմք): 

Վերլուծական խոնարհման դեպքում բայաձևերը բայական դեմքի, 
թվի, եղանակի և ժամանակի քերականական իմաստները դրսևորում են 
դերբայի ու օժանդակ բայի կամ դիմավոր ձևի ու կարգանիշ որևէ օժանդակ 
բառի (կամ բառ-մասնիկի) միջոցով: 
 Դերբայ+օժանդակ բայ կաղապարով վերլուծական ձևեր են կազմում 
կախյալ դերբայները և օժանդակ բայի եմ /էի ձևերը. վերլուծական ձևերի այդ 
ամբողջությունը բաշխվում է տարբեր եղանակների միջև. 

- օժանդակ բայի երկու ժամանակաձևեր զուգորդություն են կազմում 
անկատար դերբայական ձևի հետ. գրում եմ /էի,  
 - օժանդակ բայի երկու ժամանակաձևեր զուգորդություն են կազմում 
կատարելի դերբայական ձևի հետ. գրելու եմ /էի:  
 - օժանդակ բայի երկու ժամանակաձևեր զուգորդվում են վաղակա-
տար դերբայական ձևի հետ. գրել եմ /էի:  

- օժանդակ բայի երկու ժամանակաձևեր զուգորդվում են հարակա-
տար (պակասավոր) դերբայական ձևի հետ. քնած եմ /էի:  
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Վերլուծական բայաձևեր կազմող կարգանիշ բառ-մասնիկներն ավե-
լանում են խոնարհված բայաձևերին (նախադաս դիրքով): Կարգանիշ բառ-
մասնիկներ են արգելական հրամայականի մի՛ մասնիկը և հարկադրական 
եղանակի պիտի (պետք է) եղանակիչը: Մի մասնիկը հանդես է գալիս որպես 
համադրական չ- ժխտական մասնիկի դիրքային տարբերակ՝ փոխարինելով 
նրան հրամայականի ձևերում և կազմելով արգելական հրամայականը, 
ինչպես՝ մի՛ գրիր, մի՛ խաղա, մի՛ գրեցեք (գրեք), մի՛ խաղացեք:Պիտի (պետք 
է) եղանակիչը հանդես է գալիս հարկադրական եղանակում և որպես 
վերլուծական մասնիկ դառնում է եղանակի քերականական իմաստի ար-
տահայտիչ, ինչպես՝ պիտի երգեմ /երգեի:  

Ըստ հարացուցային ձևերի իրացման՝ խոնարհումը լինում է կանո-
նավոր և անկանոն:  

Խոնարհումը կանոնավոր է, երբ հարացուցային ձևերում (ներկայի և 
անցյալի հիմքերից կազմվող ձևերում) օրինաչափությունից շեղում չի կա-
տարվում, և տվյալ բայն ունենում է խոնարհման եղանակաժամանակային 
բոլոր ձևերը, օրինակ, երգել, սիրել, խաղալ, կարդալ բայերի խոնարհումը 
կանոնավոր է, մինչդեռ, ասենք, գալ, տալ, լինել, ուտել բայերի խոնարհումն 
անկանոն է, քանի որ խոնարհման հարացույցում համակարգային ձևերից 
շեղումներ են նկատվում: Նախ՝ գալ և տալ բայերն անկատար դերբայում 
ունեն ոչ թե -ում մասնիկ, այլ -իս և ներկայում ունենում են գալիս եմ, տալիս 
եմ ձևերը, երկրորդ՝ անցյալ կատարյալում և նրա հիմքից կազմվող ձևերում 
գալ, լինել, ուտել բայերը հանդես են բերում տարահիմքություն (հարա-
ցուցային ձևեր են կազմում այլ հիմքով), ինչպես՝ եկել եմ, եկա, եղել եմ, եղա, 
կերել եմ, կերա և այլն: 
 

Քերականական համանունություն - Լեզվական որոշ միավորների` 
մասնիկների, բառաձևերի կամ քերականական կառույցների ձևաիմաստա-
յին փոխհարաբերության այն երևույթն է, երբ դրանք արտասանությամբ, 
հնչյունական կազմով նույնն են, իմաստով` տարբեր: Քերականական հա-
մանունները բացառապես քերականական արժեք ունեն և կարևոր են իմաս-
տով տարբեր, սակայն արտաքուստ միանման բառաձևերն իրարից տար-
բերելու, դրանց արժեքն ու նշանակությունն իմանալու համար: Քերակա-
նական համանուններն ունեն իրենց համապատասխան համանունային 
շարքերը, որոնք մեծ մասամբ երկանդամ են: 
 Այդ համանունությունը դրսևորվում է ինչպես առանձին քերականա-
կան մասնիկների, այնպես էլ բառաձևերի և քերականական կառույցների 
միջև: 

Քերականական մասնիկների համանունություն: Միևնույն հնչյունա-
կազմով կարող են հանդիպել համանուն մասնիկներ (քերականական վեր-
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ջավորություններ), ինչպես` -ում (անկատար դերբայի մասնիկ). կարդ-ում 
(եմ), խաղ-ում (եմ) և -ում (ներգոյական հոլովի վերջավորություն). սենյակ-
ում, հրապարակ-ում և այլն: Գրաբարում -ից մասնիկն առաջին ապառնիի 
վերջավորությունն է (եզակի թիվ, առաջին դեմք). գրեց-ից, խաղաց-ից, արկ-
ից, կիզ-ից, մեկ այլ -ից մասնիկ հանդիպում է նաև գոյականների հոգնակի 
սեռականում` աղօթ-ից, նետ-ից, Պարս-ից, Աղուան-ից և այլն: 
 Ժամանակակից հայերենում քերականական համանունություն են 
ցուցաբերում անորոշ և վաղակատար դերբայների մասնիկները (-ել, -ել): 
Հմմտ. անորոշ դերբայ` երգ-ել, կատար-ել, նկար-ել, վազ-ել և այլն, վաղակա-
տար դերբայ` երգ-ել (է), կատար-ել (է), նկար-ել (է), վազ-ել (է) և այլն:  
  Երբ համանունական հարաբերություն են դրսևորում քերականա-
կան մասնիկները, այդպիսի համանունությունը կոչվում է մասնակի:  

Բառաձևերի քերականական համանունություն: Հնչյունակազմով 
նույնական երկու տարբեր բառաձևեր կազմում են քերականական լիակա-
տար համանունություն: Դրանք այն բառաձևերն են, որոնք քերականական 
որևէ շարքում տարբերակված չեն: 

Այդպես են, օրինակ` 
ա) անորոշ դերբայի սեռական (տրական) հոլովաձևը և ապառնի 

դերբայը. 
գրելու - գրելու (եմ), խաղալու – խաղալու (եմ), տեսնելու – տեսնելու 

(եմ), 
բ) գոյականի սեռական (տրական) հոլովաձևը և բայի ըղձական 

ապառնին (եզ. 3-րդ դեմք). (գիր) գրի – (գրել) գրի, նաև` երգի - երգի, նկարի – 
նկարի, թերթի – թերթի, 

գ) գոյականի հոգնակի թիվը և բայի ըղձական անցյալը (եզ. 3-րդ 
դեմք). (ջուր) ջրեր – (ջրել) ջրեր, նաև` երգեր - երգեր, ամպեր - ամպեր,  

դ) գոյականի ներգոյական հոլովաձևը և բայի անկատար դեր-
բայը.(սահման) սահմանում – (սահմանել) սահմանում, նաև` գիշերում – գի-
շերում, գծում - գծում, արծաթում - արծաթում: 

Ձևաբանական մակարդակում քերականական համանուններ են 
դիտվում խոսքիմասային տարարժեք բառերը, ինչպես՝ 

ա) գոյական-ածական` բարբարոս - բարբարոս, գերի - գերի, հերոս – 
հերոս, 

բ) ածական-մակբայ` բարձր - բարձր, անդուլ - անդուլ, մեղմ - մեղմ,  
գ) գոյական-ածական-մակբայ` հարուստ - հարուստ - հարուստ: 
Շարահյուսական մակարդակում համանունական զույգ կարող են 

կազմել որոշ ստորոգումային կապակցություններ, որոնք թեև տարբերվում 
են արտասանության պլանում, սակայն գրությամբ նույնն են: Դրանք հազ-
վադեպ են, ինչպես` դուրս է գալիս (դուրս գնալ) - դուր(ը)ս է գալիս (դուր 
գալ, համակրել): 
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Ընդհանուր առմամբ քերականական համանունություն կազմում են 
բառահարաբերական մասնիկները (երկրորդական ձևույթները) և տարբեր 
բառույթների հարացուցային ձևերը: 
 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. Աբեղյան Մ., Հայոց լեզվի տեսություն, Ե., 1965: 
2. Աբրահամյան Ս., Ժամանակակից գրական հայերեն, Ե., 1981։ 
3. Աբրահամյան Ս. և ուրիշներ, Ժամանակակից հայոց լեզու, հ.2, Ե., 1974: 
4. Աբրահամյան Ս., Ժամանակակից հայերենի քերականություն, 1975, Ե.: 
5. Աբրահամյան Ս., Պառնասյան Ն., Օհանյան Հ., Ժամանակակից հայոց լեզու, 

հ. 2, Ե.,1974: 
6. Աղայան Է. Ժամանակակից հայերենի հոլովումը և խոնարհումը, Ե., 1967։ 
7. Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու, Ե., 1983:  
8. Ասատրյան Մ., Ժամանակակից հայոց լեզվի ձևաբանության հարցեր, հ.հ. Ա 

- Գ. Ե., 1970 -1977։ 
9. Բարսեղյան Հ., Խոսքի մասերի ուսմունքը, Ե., 1980։ 
10. Գյուրջինյան Դ.Ս., Անուն խոսքի մասերի թվի կարգը արդի հայերենում. քե-

րականական բառարան-տեղեկատու, Ե., 2007։ 
11. Խաչատրյան Լ., Տեղաշարժեր բառերի ձևաբանական իմաստի մեջ, Ե., 1985: 
12. Խաչատրյան Լ., Խոսքիմասային տարարժեքությունն արդի հայերենի կայուն 

կապակցություներում, Ե., 1996։  
13. Խաչատրյան Լ.Մ., Ընդհանուր լեզվաբանության դասընթաց, Ե., 2017։   
14. Ջահուկյան Գ., Ժամանակակից հայերենի տեսության հիմունքները, Ե., 1974: 
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8. ԽՈՍՔԻ ՄԱՍԵՐ 
  

«Խոսքի մասեր» եզրույթը պատճենում է հունարեն և լատիներեն հա-
մապատասխան եզրույթի (հմմտ. լատ. partes orationis), որ ավանդաբար 
գործածվում է նաև այլ լեզուներում (ռուս. части речи, գերմ. Redeteile, անգլ. 
parts of speech): Արդի լեզվամտածողությամբ այդ եզրույթը հակասում է 
«խոսք» բառի ժամանակակից ընկալմանը: «Խոսքի մասերը»` գոյական, 
ածական, բայ, մակբայ և այլն, լեզվական միավորների խմբեր են և ոչ թե 
նախադասության մասեր: Ավելի հաջող է «բառերի խմբեր» անվանումը, որ 
հանդիպում է մի շարք լեզուներում, ինչպես` շվեդերենում և դանիերենում` 
ordklasser: 

 
Խոսքի մասեր - Բառերի առավել ընդհանուր խմբեր են, բառաքերա-

կանական խմբեր կամ դասեր, որոնք միմյանցից տարբերվում են քերա-
կանական նշանակություններով, ձևաբանական առանձնահատկություն-
ներով և շարահյուսական գործառույթներով:  

Յուրաքանչյուր բառ մտնում է այս կամ այն խոսքի մասի մեջ և միև-
նույն ժամանակ տվյալ բառը լիովին արտահայտում է այդ խոսքի մասի 
քերականական հատկանիշները: Օրինակ՝ քաջություն բառը գոյական է, այն 
արտահայտում է առարկայացված հասկացություն, որ դրսևորվում է -
ություն ածանցի միջոցով, վերացական գոյական է, հոլովվում է. ունի հոլովի 
ձևաբանական հարացույց, կարող է կատարել շարահյուսական զանազան 
գործառույթներ (ենթակա, խնդիր, պարագա և այլն): Քաջություն բառը, սա-
կայն, չունի գոյականին հատուկ թվի քերականական կարգ: Միաժամանակ 
որոշ չհոլովվող բառեր, ինչպիսիք են, օրինակ, գրաբարում` գոչիւն, հնչիւն, 
ծունր, արտօսր, պատանեկիկ և այլն, չունեն հոլովի քերականական կարգ: 
Դա ցույց է տալիս, որ տվյալ խոսքի մասին պատկանող բառախմբերը հա-
վասարապես չունեն տվյալ խոսքի մասի քերականական բոլոր հատկա-
նիշները: Այստեղից բխում է, որ խոսքի մասերի ուսմունքը նախատեսում է 
խոսքի մասերի համակողմանի նկարագրություն և դրանց դասակարգման 
սկզբունքների բացահայտում, իսկ առանձին բառերի բնութագրման ժամա-
նակ՝ այդ սկզբունքների համակողմանի գործադրում: 
 Խոսքի մասերի տեսության կարևոր խնդիրն է բացահայտել բառաքե-
րականական այն կարգային հատկանիշները, որոնք ընկած են բառերի քե-
րականական խմբերի դասակարգման հիմքում: Ըստ այդ տեսության՝ լեզու-
ներում խոսքի մասերը, որպես բառերի ընդհանուր բառաքերականական 
խմբեր, բնութագրվում են հետևյալ կարգային հատկանիշներով` իմաստա-
յին, ձևաբանական, բառակազմական և շարահյուսական: 

Խոսքի մասերի իմաստային հատկանիշը նրանց ընդհանուր քերա-
կանական նշանակությունն է: Այսպես, գոյականներն ունեն առարկայի 
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նշանակություն, և դա միավորում է բառական, բառակազմական և ձևաբա-
նական տարբեր հատկանիշներ ունեցող գոյականները, ինչպես՝ մարդ, 
ուսուցիչ, լեռնագնաց, ծով, լիճ, օվկիանոս, մրրիկ, միտք, կամք, ընթացք, 
արարում և այլն: Բայն ունի ընթացայնության և վիճակային հատկանիշներ, 
որոնք միավորում են բառիմաստով, կազմությամբ և ձևաբանական հատ-
կանիշներով տարբերվող բոլոր բայերը. ինչպես` խաղալ, կարդալ, սովորել, 
աշխատել, քայլել, կոտրատել, կտրտել, պարեցնել, գլուխ տալ, գլխի ընկնել, 
սիրահարվել և այլն: Ածականն ու մակբայն արտահայտում են հատկանիշի 
գաղափար. ածականը` առարկայի, մակբայը` ընթացայնության և վիճակի 
հատկանիշներ: Առարկայի հատկանիշ ցույց տվող բոլոր բառերը միավոր-
վում են ածական անվան քերականական խմբում, ինչպես` հետաքրքիր 
(գիրք), համեղ (պտուղ), երկաթե (դուռ), ծովային (քամի) և այլն, իսկ գործո-
ղության և վիճակի հատկանիշ ցույց տվող բոլոր բառերը` մակբայի խմբում, 
ինչպես` արագ (քայլել), շուտ (արթնանալ), քաջաբար (մարտնչել), շեշտակի 
(սլանալ), մերթընդմերթ (այցելել) և այլն:  

Խոսքի մասերի շարահյուսական հատկանիշը նրանց սովորական,  
առաջնային շարահյուսական գործառույթն է: Այսպես, գոյականը՝ որպես 
խոսքի մաս, սովորաբար գործածվում է ենթակայի և խնդրի դերով, որ նրա 
առաջնային գործառույթն է: Բայի առաջնային գործառույթը ստորոգյալի 
պաշտոն կատարելն է: Ածականը սովորաբար գործառվում է որպես որոշիչ, 
մակբայը` պարագա:  
 Խոսքի մասերի շարահյուսական գործառույթն ավելի շարժուն է, քան 
իմաստայինը: Դրա հետևանքով բառերը կարող են փոխել իրենց շարահյու-
սական գործառույթը, որ իր հերթին առաջ է բերում խոսքիմասային արժեքի 
փոփոխություն: Բառերի իմաստային և շարահյուսական հատկանիշները 
փոխկապակցված են. խոսքիմասային արժեքի փոփոխության կարող են 
հանգեցնել մի կողմից` բառիմաստի փոփոխությունները, մյուս կողմից` շա-
րահյուսական գործառույթի փոփոխությունները: Այդպես լեզվում առաջա-
նում են ձևաբանորեն տարարժեք բառերը, որոնք հանդես են գալիս խոս-
քիմասային երկարժեք կամ եռարժեք գործառույթներով: Հայերենում բազ-
մաթիվ բառերի խոսքիմասային արժեքները որոշվում են շարահյուսական 
կիրառությամբ. խոսքիմասային արժեքի բաշխումը կատարվում է շարա-
հյուսական մակարդակում, քանի որ իմաստազատիչ մյուս գործոնները 
տվյալ դեպքում չեզոքանում են: 

 Այսպես, շարահյուսական մակարդակում են որոշվում ամուրի, հե-
րոս, կույր, պալատական, բանակային, երկաթուղային, հրշեջ, ռմբակոծիչ, 
շատախոս և այլ բառերի գոյականի կամ ածականի արժեքները կամ լավ, 
բարձր, երկար, անուշ, անդուլ, անլռելի, անտանելի, անհույս, աննպատակ և 
այլ բառերի ածականի և մակբայի արժեքները:  
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Խոսքի մասերի բառակազմական հատկանիշը նրանց բառակազմա-
կան կաղապարների, բառակազմական միջոցների ու եղանակների համա-
կարգն է, որ կարող է լինել խոսքի մասերի տարբերակման միջոց: Օրինակ՝ -
ություն, -անք, -ույթ և այլ ածանցներով կազմված բառերը գոյական են (քա-
ջություն, զբոսանք, հնչույթ), -դժ, -տ, -ապ ժխտական նախածանցներով 
կազմվածները՝ ածական (դժգույն, տհաս, ապերջանիկ), -որեն, -(ա)բար 
ածանցներով կազմությունները՝ մակբայ (վարպետորեն, քաջաբար), -ել, -ալ 
վերջավորություն ունեցողները՝ բայ (գրել, երգել, խաղալ, կարդալ) և այլն: 
 

Խոսքի մասերի ձևաբանական հատկանիշը նրանց բառաձևերի, 
հարացույցների և ձևաբանական կարգերի համակարգն է: Ըստ այդ հատ-
կանիշի՝ խոսքի մասերն ընդգրկում են բառերի երկու մեծ խումբ. թեքվող 
բառեր (հոլովում և խոնարհում ունեցող բառեր, ինչպես գոյականներն ու 
բայերը) և չթեքվող բառեր (որոնք բառաթեքական ձևեր չունեն, ինչպես կա-
պերը, շաղկապները և այլն):  
 Խոսքի մասերի դասակարգման սկզբունքները տարբեր խոսքի մասե-
րի հարցում դրսևորվում են տարբեր չափով: Հայերենում խոսքի մասերի 
հիմնական կարգային հատկանիշ է դիտվում իմաստային գործոնը, սակայն 
ձևաբանորեն տարարժեք բառերի արժեքների բաշխման ժամանակ առաջ-
նային գործոն է համարվում շարահյուսականը (հմմտ. բարձր ձայն (ած.) և 
բարձր երգել (մկբ.)):  
 

Խոսքի մասերի համակարգը - Խոսքի մասերը բաժանվում են երկու 
հիմնական խմբի` լիիմաստ բառերի և սպասարկու բառերի:  

Լիիմաստ կամ նյութական բովանդակություն ունեցող բառերը կա-
րող են արտահայտել առանձին հասկացություն և նախադասության անդամ 
դառնալ: Նրանց ներսում առանձնացնում են երկու խումբ` բառ-անվանում-
ներ և դերանուններ:  

Բառ-անվանումներն անվանում են առարկա, գործողություն, հատ-
կանիշ և դրսևորում են որոշակի հասկացություն նրանց մասին, ինչպես՝ 
անտառ, լեռ, ընթանալ, սիրել, առաքինի, ճերմակ, հինգ, քսան, արագ, հետզ-
հետե, հայրաբար և այլն:  

Դերանուններն արտահայտում են առարկա, առարկայի և գործողու-
թյան հատկանիշ` առանց դրանք անվանելու. օրինակ, սա դերանունը կա-
րող է անվանել ցանկացած առարկա, որ մոտ է խոսողին (ի տարբերություն 
դա, նա դերանունների), այսպիսի դերանունը` առարկայի հատկանիշ (լավ, 
վատ, ուրախ, տխուր, գունավոր, անգույն և այլն), այսպես դերանունը` գոր-
ծողության հատկանիշ (արագ, դանդաղ, շուտ, ուշ, մեղմորեն, կոպտորեն և 
այլն): 
 Սպասարկու բառերը նախադասության (առանձին) անդամ չեն դառ-
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նում, նրանք արտահայտում են լրացական (ստորադասական) հարաբերու-
թյուններ, ձևավորում են վերլուծական կառույցներ և կապական կապակցու-
թյուններ՝ արտահայտելով քերականական և վերաբերմունքային հարաբե-
րություններ: Հայերենի սպասարկու խոսքի մասերն են կապը, շաղկապը, 
վերաբերականներն ու ձայնարկությունները:  

Լիիմաստ և սպասարկու բառերի տարբերությունը գործառական-
քերականական բնույթի է: 
 

ԼԻԻՄԱՍՏ ԽՈՍՔԻ ՄԱՍԵՐ - Լիիմաստ խոսքի մասերի համակար-
գում հիմնական միավորներ են համարվում անունը և բայը: Դրանք նախա-
դասության հիմնական բաղադրիչներն են, ձևավորում են լեզվի բառային 
կազմի երկու հիմնական խմբեր, ունեն իրենց ձևաբանական կարգերն ու 
շարահյուսական գործառույթները: Անուններն անվանում են առարկաներ և 
նրանց բնորոշ հատկանիշներ: Այդ առումով անունները բաժանվում են գո-
յական անունների, ածական անունների և թվական անունների: Լիիմաստ 
խոսքի մասերի համակարգում յուրահատուկ խումբ են կազմում մակբայ-
ները, որոնք արտահայտւմ են գործողության կամ հատկանիշի հատկանիշ: 
 

ԳՈՅԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆ - Արտահայտում է առարկա կամ առարկայաց-
ված հասկացություն և նախադասության մեջ հանդես է գալիս ենթակայի ու 
խնդրի գործառույթներով, կարող է փոփոխվել ըստ հոլովների` կազմելով 
հոլովաձևեր և նախդրավոր հոլովական կապակցություններ, ունի անձի և 
իրի իմաստ, փոփոխվում է նաև թվով, պատասխանում է ո՞վ, ի՞նչ հարցերին:  
 Առարկայի կամ առարկայացված հասկացության շրջանակներում 
քերականության մեջ տարբերակում են տարատեսակ հասկացական խմբեր, 
ինչպես՝ 

 անձեր և կենդանի այլ արարածներ (մարդ, առյուծ, թռչուն, սողուն), 
 առարկաներ (սեղան, գիրք, հայելի), 
 կենդանիների, առարկաների և անձանց հավաքական ամբողջու-

թյուն 
(նախիր, երամակ, գոհարեղեն, ուսանողություն), 

 նյութական առարկաներ (սոսինձ, կաթ, ձյութ), 
 առարկայացված վիճակ, գործընթաց (զեկուցում, սլացք, ընթացք), 
 երևույթ, իրադարձություն (որոտ, կայծակ, ջրհեղեղ),  
 ժամանակային միավոր կամ մի հատված (րոպե, ժամ, տարեդարձ, 

հոբելյան)  
և այլն: 
 Գոյականի համակարգում առանձնացնում են հետևյալ իմաստային- 
քերականական խմբերը՝ հատուկ և հասարակ, թանձրացական և վերացա-
կան, անձ և իր ցույց տվող գոյականներ: 
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 -Հատուկ անուններ - Գոյականի իմաստային-քերականական խումբ, 
որի միավորները, որպես անվանումներ, տրվում են միատեսակ առարկանե-
րից յուրաքանչյուրին. այդ առարկաները կարող են լինել անձեր, իրեր, 
երևույթներ: Այս գոյականները կոչվում են հատուկ անուններ. նրանց 
ուսումնասիրությամբ զբաղվում է լեզվաբանության մի բաժին՝ անվանագի-
տությունը: Հատուկ անունները լինում են անձնանուններ և տեղանուններ, 
ըստ այդմ անվանագիտության մեջ տարբերակում են անձնանվանագիտու-
թյուն և տեղանվանագիտություն ենթաբաժինները:  
 Հատուկ անունները դասակարգվում են որոշակի ենթախմբերի՝ պայ-
մանավորված այն հանգամանքով, թե հասկացական ինչպիսի՛ խմբերի 
առարկաներ են անվանում: Առանձնացվում են հատուկ անունների հետևյալ 
հիմնական տեսակները. 

 անձնանուններ. նրանց մեջ մտնում են մարդկանց անունները, ազ-
գանունները, հայրանունները, մականունները, պատվանունները և այլն. 
Եղիշե Աբգարի Սողոմոնյան, Գայլ Վահան, Իվան Ահեղ, Աշոտ Երկաթ, 

 կենդանանուններ. նրանց մեջ մտնում են կենդանիների անունները. 
Չալո, Տուզիկ, Ռեքս, Բողար, 
 դիցանուններ. նրանց մեջ մտնում են աստվածների և դիցաբանական 

հասկացությունների անունները. Զևս, Ապոլլոն, Աֆրոդիտե, Վանատուր, 
Արամազդ,  

 տիեզերանուններ. նրանց մեջ մտնում են տիեզերական մարմինների, 
երկնային մոլորակների, աստղերի անվանումները. Երկիր, Արեգակ, Լուսին, 
Մեծ Արջի համաստեղություն, 

- տեղանուններ. աշխարհագրական տեղանքի անվանումները (երկիր, 
քաղաք, գյուղ, գետ, օվկիանոս, ծով, լիճ, փողոց և այլն). Արցախի Հանրապե-
տություն, Երևան, Ատլանտյան օվկիանոս, Սևանա լիճ, Նալբանդյան փողոց: 

- դարաշրջանների անվանումներ. ժամանակային որոշակի փուլերի, 
ենթաշրջանների անվանումները. Լուսավորության դարաշրջան, Վերա-
ծնունդ, Ոսկեդար,  
 - տոների և հիշարժան դեպքերի անվանումներ. Մայիսի մեկ, Նոր 
տարի, Հաղթանակի օր, 

- հաստատությունների, կազմակերպությունների անվանումներ. «Էրե-
բունի» հյուրանոց, Հայաստանի գրողների միություն, 

- գրական գեղարվեստական երկերի անվանումներ. «Վարդանանք» 
պատմավեպ, «Ես իմ անուշ Հայաստանի» բանաստեղծություն, «Անուշ» 
պոեմ,  
 - հրատարակչությունների, թերթերի, ամսագրերի անվանումներ. 
«Զանգակ» հրատարակչություն, «Առավոտ», «Հայագիտական հանդես»,  

- ապրանքների, արտադրանքների մակնիշների անվանումներ. 
«Մերսեդես» ավտոմեքենա, «Անահիտ» շոկոլադ, 
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- նյութական մշակույթի արժեքավոր կառույցների, տաճարների, վան- 
քերի անվանումներ. «Էրմիտաժ» պատկերասրահ, Ամբերդ ամրոց, Գառնու 
տաճար, Ս. Էջմիածնի Մայր տաճար:  
 Հատուկ անունները սովորաբար գրվում են մեծատառով (բաղադրյալ 
հատուկ անունների բաղադրիչները գրության տարբեր սկզբունքներ ունեն. 
նրանց առաջին բաղադրիչը միշտ գրվում է մեծատառով, օրինակ՝ Սևանա 
լիճ, «Գրական թերթ»): 
 

 Հասարակ անուններ - Գոյականի իմաստային քերականական խումբ, 
որի միավորները, որպես անվանումներ, տրվում են առարկաների, անձանց 
կամ երևույթների ընդհանրական խմբերին, ինչպես՝ տղա, աղջիկ, ուսուցիչ, 
ծառ, քաղաք, տուն, ամրոց, տաճար, մոլորակ, աստղ և այլն:  
 Հասարակ գոյականների ներսում առանձնացնում են հետևյալ բա-
ռաքերականական խմբերը՝ թանձրացական, վերացական, նյութական և 
հավաքական: 

- Թանձրացական գոյականներ. Գոյականի բառաքերականական 
խումբ, որի միավորներն անվանում են զգայապես ընկալելի առարկաներ, 
այն, ինչ անմիջականորեն կարող է ազդել մեր զգայարանների վրա, կարելի 
է տեսնել, շոշափել, լսել և այլն: Թանձրացական գոյականները ցույց են տա-
լիս օբյեկտիվ իրականության մեջ գտնվող առարկաներ, մարդկանց, կենդա-
նիներ, բուսականություն, իրեր, նյութական հասկացություններ և այլն (տե՛ս 
Գոյական անուն): 

Այդ գոյականները բաժանվում են երկու խմբի՝ անձնանիշ և իրանիշ:  
Անձնանիշ գոյականները անձերի հասարակ և հատուկ անուններ են, 

ինչպես՝ աղջիկ, տղա, մանկավարժ, քաղաքացի, օդաչու, նավավար, հյուսն, 
Անդրանիկ, Գևորգ, Անահիտ, Ասպրամ և այլն: Մյուս բոլոր իրերի ու առար-
կաների անունները իրանիշ (ոչ անձնանիշ) գոյականներ են, հմմտ. անտառ, 
քաղաք, տուն, ամրոց, սեղան, եղջերու, արջ, բազե, քաջություն, փոթորիկ, 
ջրվեժ և այլն: 

Հաճախ անձնանիշ գոյականը կարող է հանդես գալ իրի փոխարեն և 
ստանալ իրի առում, հմմտ. Ավտոբուսը աշակերտներ է տեղափոխում (իրի 
առում): 

Նմանապես իրանիշ գոյականը կարող է ստանալ անձի առում, հմմտ. 
Փոքրիկը փաղաքշանքով գրկեց եղնիկին (անձի առում): 
 

 Վերացական գոյականներ. Գոյականների տեսակ, որի անդամներն 
արտահայտում են վերացական հասկացություններ, հատկանիշներ, զգաց-
մունք կամ վիճակ, որոնք քերականորեն հասցված են առարկայի աստիճա-
նի, մտածվում են որպես առարկա, օրինակ՝ վախ, սեր, միտք, համեստու-
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թյուն, չարչարանք, հայրենասիրություն, երկյուղ, բարություն, հաճույք, վազք 
և այլն: 
 Բազմաթիվ վերացական գոյականներ կազմվում են բայերից (բայա-
հիմքից կամ դերբայական հիմքից), գոյականներից և ածականներից՝ վերջ-
ածանցման միջոցով. առավել կենսունակ է -ություն ածանցը, հմմտ. ատելու-
թյուն, դատողություն, երթևեկություն, մարդկություն, ընկերություն, եղբայ-
րություն, քաջություն, բարություն և այլն:  
 Վերացական գոյականները սովորաբար հոգնակի թվով չեն գործած-
վում, որ պայմանավորված է միակ եզրի յուրահատկությամբ (բացառութ-
յամբ որոշ դեպքերի՝ միտք - մտքեր, սեր - սերեր), սրանք չունեն ներգոյական 
հոլովաձև, իսկ շարահյուսորեն կապակցելիության որոշ սահմանափակու-
թյուն ունեն. թվականի և գոյական որոշչի հետ չեն կապակցվում, ինչպես՝ 
քսան մարդկություն, երկու վախ և այլն: 
 

 Նյութական գոյականներ. Հասարակ անունների ենթատեսակ, որի 
միավորներն արտահայտում են նյութական-զանգվածային իմաստներ: 
Դրանք տարատեսակ նյութերի անվանումներ են, ինչպիսին են ըմպելիք-
ները, նյութերը, քիմիական տարրերն ու միացությունները, դեղագործական 
նյութերը, գյուղատնտեսական մշակաբույսերը և այլն, օրինակ՝ բենզին, 
թթվածին, ծծմբաթթու, սոսինձ, գինի, ջուր, պողպատ, բրինձ, կաթ, մեղր, 
մեղրաջուր, շաքար, շաքարավազ և այլն:  
 Նյութական գոյականները չթվարկվող են, որոնք այլ կերպ կոչվում են 
անհաշվելի գոյականներ. վերոբերյալ բոլոր գոյականները զուրկ են թվի 
քերականական կարգից (հոգնակի թիվ չունեն), քանակական թվականների 
հետ կապակցություն չեն կազմում, սակայն չափ ու կշռի միավորների հետ 
կապակից են, հմմտ. տասը լիտր բենզին (բայց ոչ՝ տասը բենզին), երկու շիշ 
գինի, մեկ տոննա երկաթ և այլն: 
 Եթե անհաշվելի գոյականները գործածվում են փոխաբերական 
իմաստով, այդ դեպքում կարող են հանդես գալ հոգնակի թվով, հմմտ. ինչ-
քաˉն ջրեր են հոսել. (ջրեր գոյականը գործածվել է «ժամանակներ» իմաս-
տով):  
 Այնուամենայնիվ, որոշ անհաշվելի գոյականներ կարող են ունենալ 
թվի կարգ: Այդ դեպքում նրանք արտահայտում են տեսակային նշանա-
կություն, հմմտ. Խմում են անձայն զոհվածի համար Եվ հեղում գինին սուրբ 
հացի վրա (ԱԻ)՝ (գինի՝ ոգելից ըմպելիք): Բայց «Մասնագիտացված խանու-
թում գինիներ են վաճառում» նախադասության գինիներ բառաձևն արտա-
հայտում է տեսակի գաղափար՝ «գինու տարբեր տեսակներ»: 
 

 Հավաքական գոյականներ. Ցույց են տալիս միասեռ առարկաների 
ամբողջություն կամ բազմություն, որի մեջ մտնող միավորները կապված են 
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միասնության, ամբողջության և անանջատելիության հարաբերությամբ: Հա-
վաքական գոյականները թվի գաղափարն արտահայտում են երկու եղանա-
կով՝ բառային և մասնիկավորմամբ: Բառային եղանակն այն է, որ հավաքա-
կանություն արտահայտում է հիմնական ձևույթը (առանց համապատաս-
խան մասնիկների՝ ածանցների), հմմտ. վտառ, նախիր, ջոկ, բոլուկ, պարս, 
հոտ, բանակ և այլն: Մասնիկավորման դեպքում հավաքականությունն ար-
տահայտվում է որոշակի ածանցների միջոցով, հմմտ. Վարդանանք, Գևոր-
գենք, Վեդունք, պապոնք և այլն: Հավաքականության իմաստ են հաղորդում 
-անք, -ենք, -ունք, -ոնք երկրորդական ձևույթները: -Ություն, -եղեն ածանց-
ներով մի շարք գոյականներ նույնպես արտահայտում են հավաքականու-
թյան իմաստ, օրինակ՝ մտավորականություն, գյուղացիություն, ամանեղեն, 
բանջարեղեն, կոշկեղեն, կտորեղեն և այլն: 

Հավաքական գոյականները սովորաբար հոգնակերտ -եր, -ներ մաս-
նիկներ չեն ստանում, կապակցություն չեն կազմում քանակական թվական-
ների և չափ ու կշռի միավորների հետ: Հանդիպում են որոշ հավաքական 
գոյականներ, որոնք հանդես են գալիս միայն հոգնակի թվով, ինչպես՝ ջունգ-
լիներ, Ալպեր, Հիմալայներ և այլն: 

 
ԱԾԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆ - Արտահայտում է առարկայի հատկանիշի գաղա- 

փար, պատասխանում է ո՞ր, որպիսի՞, ինչպիսի՞ հարցերին, շարահյուսա-
կան մակարդակում հանդես է գալիս որպես գոյականի որոշիչ կամ բաղա-
դրյալ ստորոգյալի մաս, ունի բառակազմական յուրահատուկ ածանցներ: 
Ժամանակակից հայերենում ածական անունները չունեն թվի և հոլովի 
քերականական կարգեր և գոյականներին չեն համաձայնում: Ածականի մի 
տեսակը (որակականը) ունի համեմատության աստիճաններ:  
 Ածականների հատկանշային իմաստները բազմազան են. դրանք ար-
տահայտվում են երկու եղանակով, որոնք ընկած են նրա տեսակների 
առանձնացման հիմքում: 

Ածականի մի տեսակն արտահայտում է առարկայի ինքնին ունեցած 
(որակային) հատկանիշ, այլ կերպ ասած՝ այդ հատկանիշն առարկայից ան-
բաժան է, հմմտ. բարձր լեռ, պայծառ արեգակ, քաղցր պտուղ, ամեհի առյուծ, 
վախկոտ նապաստակ և այլն:  

Ակնհայտ է, որ լեռ, արեգակ, պտուղ, առյուծ, նապաստակ գոյական-
ների համապատասխան հատկանիշները (բարձր, պայծառ, քաղցր, ամեհի, 
վախկոտ) նրանց ինքնին ունեցած որակային հատկանիշներ են: Հատկա-
նիշն այդ եղանակով ցույց տվող բառերը կոչվում են որակական ածական: 

Ածականի մյուս տեսակն արտահայտում է առարկայի այնպիսի հատ-
կանիշ, որ ածականն արտահայտում է մեկ այլ առարկայի միջնորդությամբ. 
այսինքն ածականը հատկանիշն արտահայտում է մեկ այլ առարկայի հա-
րաբերությամբ, օրինակ, փայտե դուռ կապակցության փայտե ածականը 
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դուռ գոյականի հատկանիշն արտահայտում է փայտ առարկայի միջոցով 
կամ նրա հարաբերության միջոցով: Հմմտ. նաև՝ աշակերտական նստարան, 
լեռնային հեղեղ, ոսկյա ժամացույց, արծաթե գոտի և այլն: 

Ակնհայտ է, որ նստարան, հեղեղ, թուր, ժամացույց, գոտի գոյական-
ների համապատաասխան հատկանիշները (աշակերտական, լեռնային, 
ոսկյա, արծաթե) պայմանավորված են այդ ածականների հիմքում ընկած 
առարկաների հարաբերությամբ, աշակերտ, լեռ, ոսկի, արծաթ: Ինչպես 
երևում է, ածականի այս տեսակն այլ առարկայով պայմանավորված հատ-
կանիշի հարաբերությունը դրսևորում է ածանցների միջոցով: Հատկանիշն 
այդ եղանակով ցույց տվող բառերը կոչվում են հարաբերական ածական:  

Որակական ածական - այս ածականները ցույց են տալիս բնության 
մեջ եղած առարկաների, անձանց և երևույթների հատկանիշները: 

Որակական ածականները կարող են արտահայտել՝  
 գունային հատկանիշ (սև, սպիտակ, կարմիր, բոսոր, կանաչ),  
 ֆիզիկական հատկանիշ (բարձր, հսկա, նիհար, թիկնեղ, կույր, 

ցածրահասակ), 
 ներքին հատկանիշ (ազնիվ, խելոք, հպարտ, խոնարհ),  
 արտաքին հատկանիշ (գեղեցիկ, տգեղ, հմայիչ, առինքնող, պարթև),  
 ձևի և չափի հատկանիշ (ուղիղ, կոր, երկար, կարճ, նեղ), 
 ունենալու (չունենալու) հատկանիշ (լուսավոր, ժանգոտ, ամաչկոտ, 

գունատ), 
 տարիք կամ հասակ (երիտասարդ, ծեր), 
 զգայական հատկանիշ (քաղցր, համեղ, տաք, սառը, նուրբ, դառը), 
 բնավորության, մտավոր կարողության հատկանիշ (համառ, ան-

կոտրում, բարի, կիրթ, հպարտ) և այլն:  
 Որակական ածականներն ունեն համեմատության աստիճաններ 

(տե՛ս Համեմատության աստիճան): 
Այսպիսով՝ որակական կոչվում են այն ածականները, որոնք անմիջա-

կանորեն արտահայտում են տարբեր դասերի առարկաների ինքնին ունե-
ցած, չմիջնորդավորված որակական հատկանիշ և կարող են ունենալ համե-
մատության աստիճաններ: 
 

Հարաբերական ածական - Այս ածականներն արտահայտում են միջ-
նորդավորված հատկանիշ, այնպիսի հատկանիշ, որ դրսևորվում է այլ 
առարկաների, անձանց կամ երևույթների հարաբերությամբ: Հարաբերական 
ածականներն արտահայտում են տարատեսակ հատկանիշներ. 

տարածական հատկանիշ (գյուղական, ջրային, ցամաքային, քաղաքա-
յին),  
ժամանակային հատկանիշ (ամառային, հնադարյան, գիշերային, ցերե-
կային),  
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նյութի բաղկացության հատկանիշ (ոսկե, փայտե, մարմարյա, ար-
ծաթյա) և այլն: 
հատկացական, պատկանելության կամ վերաբերության հատկանիշ 
(մայրական, հայրական, հայրենի, մայրենի, հողային, տնային) և այլն: 
Հարաբերական ածականներն ածանցավոր կազմություններ են:  
Այսպիսով՝ հարաբերական կոչվում են այն ածականները, որոնք մեկ 

այլ առարկայի հետ ունեցած հարաբերության միջոցով արտահայտում են 
առարկաների տարատեսակ հատկանիշներ՝ տարածական, ժամանակային, 
նյութի բաղկացության, հատկացական, պատկանելության կամ վերաբերու-
թյան և այլն: 

Որակական և հարաբերական ածականները միմյանցից տարբերվում 
են ոչ միայն իմաստային հատկանիշներով, այլև ունեն քերականական, ձևա-
կազմական և գործառական տարբերություններ:  
 ա) որակական ածականները կարող են ստանալ համեմատության 
աստիճաններ, իսկ հարաբերականները զուրկ են դրանից,  
 բ) որակական ածականներն ըստ կազմության լինում են պարզ և 
բաղադրյալ, իսկ հարաբերականները պարզ լինել չեն կարող,  
 գ) որակական ածականը կարող է արտահայտել գործողության հատ-
կանիշ՝ հանդես գալով մակբայի քերականական արժեքով (քաջ զինվոր և 
քաջ գիտակցել)՝ (տե՛ս Խոսքիմասային տարարժեք բառեր), կարող է ածանց-
ման կաղապարով վերածվել մակբայի (քաջ+աբար կռվել), իսկ հարաբերա-
կաններն այդպիսի դեր չունեն: 
 դ) որակական ածականից կարելի է փաղաքշական ածանցներով 
կազմել նոր ածականներ (քաղցր+իկ, լավ+իկ, տաք+ուկ, անհնար+ին), իսկ 
հարաբերականներից այդպիսի ձևեր չեն կազմվում: 
 ե) որակական ածականից -ություն ածանցով կարելի է կազմել վերա-
ցական գոյականներ (լավ+ություն, բարձր+ություն, համեստ+ություն), իսկ 
հարաբերականներից  սովորաբար  չեն  կազմվում  (հազվադեպ՝  գավառա-
կան+ություն, թթվայն+ություն և այլն): 
 զ) որակական ածականները կարող են կազմել հականշային զույգ 
(բարձր-ցածր, լավ-վատ, գիտուն-տգետ, բախտավոր-դժբախտ), իսկ հարա-
բերականները՝ ոչ: 
 Հատկանշի արտահայտման տեսակետից որակական-հարաբերա-
կան հակադրությունը հայերենում երբեմն հստակ տարբերակված չի լինում. 
երբեմն հարաբերական ածականի մեջ զարգանում է որակականի նշանա-
կություն, և միևնույն բառույթը համատեղում է երկու իմաստներն էլ: Այս 
երևույթը հետևանք է ածականի ներսում ընթացող ներխոսքիմասային տե-
ղաշարժերի: Հմմտ. արմատական ածականը «արմատին վերաբերող, ստու-
գաբանական» իմաստներով հարաբերական ածական է (արմատական բա-
ռարան), իսկ «էական, հիմնական» իմաստներով՝ որակական (արմատական 
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փոփոխություններ), մարդկային ածականը «մարդկանցից բաղկացած, 
մարդկանց» իմաստներով հարաբերական է (մարդկային հասարակություն), 
իսկ «մարդուն հատուկ՝ վերաբերող» իմաստներով՝ որակական (մարդկային 
վերաբերմունք) և այլն: 
  

ԹՎԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆ - Խոսքի մասերի մեջ դիտվում է առանձնահատուկ 
բառաքերականական խումբ:  
 Որպես լիիմաստ խոսքի մաս՝ արտահայտում է քանակ, քանակային 
հատկանիշ, ցույց է տալիս քանակայնության գաղափար՝ աճող կամ նվազող 
աստիճանականությամբ, ինչպես՝ մեկ, երկու …, առաջին, երկրորդ …, եր-
կուական, երեքական …, մեկ երկրորդ, երկու երրորդ … և այլն: Այդ առումով 
նրանք հարում են քանակ արտահայտող այլ բառերի՝ դերանվան (այսքան, 
այդքան, այսչափ, այդչափ), մակբայի (բազմիցս, կրկին, քիչ, շատ, ) և այլն: 

 Թվականները, իրենց բառական իմաստով պայմանավորված, քանա-
կի գաղափարը դրսևորում են մասնավորված-տարբերակված ձևով, իսկ 
մյուս բառերը քանակի գաղափարն արտահայտում են ընդհանուր ձևով, 
առանց մասնավորման: Այդ բառերը կարող են դառնալ բայական անդամի 
լրացում, իսկ թվականներն այդպիսի դեր չունեն (բացառությամբ բաշխա-
կան թվականների)՝ (հմմտ. այսքան խոսել, կրկին պատմել), դրանք կարող 
են արտահայտել հատկանիշի հատկանիշ, իսկ թվականներն այդպիսի գոր-
ծառույթ չունեն (հմմտ. այնքան հետաքրքրասեր, շատ խելոք) և այլն: 
 Թվականներն արտահայտում են առարկաների մասնավորված-
տարբերակված քանակ, որոշակիորեն ցույց են տալիս առարկաների թվային 
կարգը կամ հավասարաչափ բաշխումը: 

 Թվականների իմաստային դասակարգումը կատարվում է ըստ այն 
հանգամանքի, թե նրանք ի՛նչ եղանակով են դրսևորում քանակի գաղա-
փարը: Ըստ այդմ տարբերակում են հետևյալ տեսակները՝ քանակական և 
դասական:  
 

Քանակական թվական - Ցույց են տալիս վերացական թիվ կամ 
առարկաների քանակ և պատասխանում են ինչքա՞ն, որքա՞ն, քանի՞ հարցե-
րին: Քանակական թվականները բաժանվում են բացարձակ, կոտորակային 
և բաշխական տեսակների՝ 
 -Բացարձակ թվականներ. Արտահայտում են ամբողջական թվերի 
իմաստ՝ մեկից մինչև անսահմանություն. մեկ, երկու …., տասը, տասնհինգ 
…, քսան, երեսուն, իննսուն, հարյուր, հարյուր հինգ, հազար, հազար երկու 
հարյուր…, միլիոն, երկու միլիոն…, միլիարդ, մեկ միլիարդ երկու հարյուր 
հազար և այլն: Բացարձակ թվականները կապակցություն են կազմում գո-
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յական անունների հետ, ինչպես՝ երկու աշակերտ, քսան տետր, քսան հազ-
ար դրամ, հարյուր հազար կիլոմետր և այլն: 
 Բացարձակ քանակական թվականները, իրենց բուն խոսքիմասային 
իմաստով գործածվելիս, ժամանակակից հայերենում չեն հոլովվում (նրանց 
հոլովումը հատուկ է գրաբարին, ինչպես՝ մի-միոյ-միոջ//միում-զմի-ի միոջէ-
միով, երկու-երկուց-երկուց-զերկուս-յերկուց-երկուք և այլն): Բացարձակ 
թվականներն ըստ կազմության լինում են՝  
 ա) պարզ բառեր - զրո, մեկ, երկու, երեք, չորս, հինգ, վեց, յոթ, ութ, 
ինը, տասը, քսան, հարյուր, հազար, միլիոն, միլիարդ, տրիլիոն, 
 բ) ածանցավոր բառեր - երեսուն, քառասուն, հիսուն, վաթսուն, յոթա-
նասուն, ութսուն, իննսուն, 
 գ) համադրական բաղադրություններ – տասնմեկ…, տասնինը, քսան-
մեկ … քսանինը, երեսունմեկ …, երեսունինը, հիսունմեկ…, հիսունինը…, 
իննսունմեկ…, իննսունինը,  
 դ) հարադրական բաղադրություններ – հարյուր մեկ, հարյուր ինն-
սուն, մեկ միլիոն երկու հազար հինգ հարյուր իննսունինը և այլն: 

-Բաշխական թվականներ - Ցույց են տալիս առարկաների քանակա-
կան հավասար բաշխում, ինչպես՝ «Դասարանները համալրվեցին երկուա-
կան աշակերտով»: «Աշակերտները շարվեցին երկու-երկու»: 
 Բաշխական թվականները բաղադրյալ կազմություններ են, որոնք 
կազմվում են երկու եղանակով. 
 ա) քանակական թվականներից՝ -ական ածանցով. երկուական, երե-
քական, քսանական, հարյուրական, հազարական և այլն, 
 բ) քանակական թվականի կրկնությամբ. բաղադրիչները գրվում են 
գծիկով. մեկ-մեկ, հինգ-հինգ, վեց-վեց, տասը-տասը, քսան-քսան և այլն:  

-Կոտորակային թվականներ - Ցույց են տալիս առարկայի քանակա-
յին հատկանիշ՝ մասի և ամբողջի հարաբերությամբ: Օրինակ՝ Զինվորների 
երկու երրորդ մասը (կամ երկու երրորդը) ճեղքեց թշնամու շրջապատման 
օղակը: 
 Կոտորակային թվականները կազմվում են հարադրությամբ. նրանց 
առաջին բաղադրիչը քանակական թվական է, երկրորդը՝ դասական թվա-
կան (տե՛ս Դասական թվականներ):  

ա) Երկրորդ բաղադրիչը (դասական թվականը) ստանում է -րորդ 
կամ -երորդ ածանցը, ինչպես՝ մեկ երկրորդ, չորս հինգերորդ և այլն, 

բ) -րորդ կամ -երորդ ածանցի հետ կարող է հանդես գալ նաև -ական 
ածանցը, որով նա ունենում է միաժամանակ երկու ածանց (-րորդական կամ 
-երորդական), հմմտ. երկու երրորդական, երկու տասներորդական և այլն, 
 գ) կոտորակային թվականներն արտահայտվում են նաև թվա-
նշաններով. 
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 2 - երկու երրորդ,     8 - ութ իններորդ, 9 - ինը տասներորդ և այլն: 
 3   9       10 
Դասական թվականներ - Ցույց են տալիս առարկաների թվային կար-

գը (երկրորդ դասարան, երրորդ կարգ, ութերորդ շարք) կամ դասային հա-
ջորդականություն [Արդեն երրորդ օրն էր, ինչ փակ էր դեպի եկեղեցու 
պարսպապատ բակը տանող երկաթյա դարպասը (ՀՂ)]: 
 Դասական թվականները կազմվում են՝  

ա) քանակական թվականներից՝ համապատասխանաբար -րորդ,  
-երորդ ածանցների միջոցով. երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ, տաս-
ներորդ և այլն, 

բ) մեկ թվականի դասականը կազմվում է տարահիմքությամբ՝ 
առաջին: 

Այդ թվականները դրսևորվում են՝  
ա) արաբական թվանշաններով, որոնցից հետո դրվում է -րդ. 2-րդ 

(երկրորդ), 3-րդ, 5-րդ և այլն (մեկ թվականի համար՝ 1-ին՝ առաջին), 
բ) հռոմեական թվանշաններով, հմմտ. I (առաջին), II (երկրորդ), III 

(երրորդ), IV (չորրորդ), V (հինգերորդ), VI (վեցերորդ), VII (յոթերորդ), VIII 
(ութերորդ), IX (իններորդ), X (տասներորդ), XI (տասնմեկերորդ) և այլն: Յու-
րահատուկ են 50, 100, 500, 1000 թվականների դասականները՝ L – հիսունե-
րորդ, C – հարյուրերորդ, D – հինգհարյուրերորդ, M – հազարերորդ: 

գ) հայկական այբուբենի տառերով, որոնք գրվում են առանձին (մե-
ծատառով), միջակետով կամ փակագծով.  

առաջին - Ա   ա.   ա) 
երկրորդ - Բ   բ.   բ) 

       տասներորդ - Ժ   ժ.   ժ)  
      տասներկուերորդ - ԺԲ   ժբ.   ժբ) 

Հմմտ. Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Վազգեն Ա - Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. 
Ամենայն Հայոց կաթողիկոս Վազգեն Առաջին:  

 Որոշ կապակցություններում թվականով արտահայտվում է ոչ թե 
որոշակի քանակ, այլ քանակի մոտավոր իմաստ։ Օրինակ՝ հազար ու մի 
(գիշերվա հեքիաթ), հազար-հազար (մարդ), տասը-քսան (ձիավոր), ութ-ինը 
(հոգի) և այլն։ 
   

ԴԵՐԱՆՈՒՆ - Խոսքի մաս, որի միավորներն արտահայտում են տար-
բեր խոսքիմասային նշանակություններ, կարող են բաշխվել գոյականի, 
ածականի, թվականի և մակբայի միջև, ունեն փոխարինման հատկանիշ և 
նախադասության մեջ փոխարինում են լիիմաստ բառերին:  

Դերանվան խոսքիմասային նշանակության առանձնահատկությունը 
դրսևորվում է երկու տեսանկյունով: 

ա) Դերանվան իմաստը «եսակենտրոն» է. այն ցույց է տալիս անձ, 
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առարկա, հատկանիշ` խոսողի տեսանկյունից: Այսպես, ես – խոսողն է, դու - 
խոսակիցն է կամ որևէ անձ, որին դիմում են, նա- կողմնակի անձ է կամ 
առարկա, որի մասին խոսվում է: Կողմնակի անձը կամ առարկան նույնպես 
դիտվում են խոսողի տեսանկյունից:  

բ) Դերանունն ունի փոխարինման գործառույթ. առարկան և հատ-
կանիշն անվանում է երկրորդաբար` տեքստում գոյություն ունեցող անուն-
ների միջոցով կամ դրանք ցույց է տալիս միայն խոսքային որոշակի իրա-
դրության պայմաններում:  
 Փոխարինման դերով դերանունն արտահայտում է առարկա, հատ-
կանիշ և քանակի գաղափար՝ համապատասխանաբար փոխարինելով գոյա-
կանի (առարկա), ածականի (հատկանիշ), թվականի (քանակ) և մակբայի 
(հատկանիշ և քանակ):  
 - Գոյականական դերանուններ. Գոյականին փոխարինող դերանուն-
ներն են, դրանք լինում են անձնանիշ (ես, դու, ո՞վ, ամեն մեկը, ոչ ոք, ոմանք 
և այլն) և իրանիշ (սա, դա, ի՞նչ, ոչինչ, դրանք և այլն): Հմմտ. Եղիշե Չարենցը 
մեծ բանաստեղծ է: Նա հայ գրականությունը հարստացրեց անմահ գոր-
ծերով (բնագրից դուրս նա դերանվան իմաստն անորոշ է. այն կարող է նշա-
նակել ամենատարբեր անձեր): Կամ՝ Հեռվում երևաց մի կղզի: Դա Ռոբինզոն 
Կրուզոյի հանգրվանն է եղել (բնագրից դուրս դա դերանունը նշանակում է ոչ 
միայն կղզի, այլև ամենատարբեր առարկաներ): 
 Գոյականական դերանունները կարող են արտահայտել՝ դեմք (ես, 
մենք, դու, դուք, ինքը, իրենք…): Ցույց են տալիս առարկա (սա, դա, նա, 
սրանք, դրանք, նրանք), որոշյալ առարկաներ կամ առարկա (ամենքը, բոլո-
րը, ամեն մեկը, ամեն ոք), անորոշ առարկաներ կամ առարկա (ոմանք, մեկ-
նումեկը), փոխադարձաբար կապված առարկաներ (միմյանց, իրար) և այլն: 
 - Ածականական դերանուններ. Արտահայտում են այնպիսի հատկա-
նիշ, որ տարբերակված, որոշակի չէ. օրինակ, գեղեցիկ ծաղիկներ, անթառամ 
ծաղիկներ, հոտավետ ծաղիկներ, սպիտակ ծաղիկներ բառակապակցու-
թյունների բոլոր ածականներին փոխարինում է այսպիսի դերանունը, այ-
սինքն՝ տվյալ դերանվան իմաստը, առանձին վերցրած, որոշակի չէ: 
 Ածականական դերանուններն առանց որոշակիության մատնացույց 
են անում առարկայի հատկանիշ, ինչպես՝ այս, այդ, այն, այսպիսի…, սույն, 
նույն, միևնույն, յուրաքանչյուր, ամբողջ, համայն, ամենայն, ամեն մի, ոչ մի, 
ուրիշ, այլ, որոշ, ինչ-որ և այլն: 
 Այդ դերանունները կարող են արտահայտել նաև հարցում առարկայի 
հատկանիշի վերաբերյալ, հմմտ. գեղեցիկ ծաղիկներ, անթառամ ծաղիկներ, - 
ինչպիսի՞ ծաղիկներ, քարաշեն դղյակը, բարձր դղյակը - ո՞ր դղյակը և այլն: 
 - Թվականական դերանուններ. Արտահայտում են առարկաների 
անորոշ քանակի և թվի գաղափար, հմմտ. Ինչքաˉն ծաղիկ պիտի բուսներ, 
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Որ չբուսավ էս հողին (ՀԹ): Որքաˉն, որքաˉն մարգարտակուռ Երգեր, խոհեր 
ոսկեհնչյուն (ՎՏ): 
 Իբրև դերանուն՝ ինչքան, որքան բառերն առանց որոշակիության 
արտահայտում են քանակի գաղափար, և ամենևին պարզ չէ, թե քանի երգի 
կամ ծաղկի մասին է խոսքը: 
 Քանակական թվականների իմաստով գործածվում են հետևյալ դեր-
անունները. մի քանի, այսքան, այդքան, այնքան, նույնքան, քանի՞, ինչքա՞ն, 
որքա՞ն, որչա՞փ և այլն, դասական թվականների իմաստով՝ ո՞ր, ո՞րերորդ, 
քանի՞երորդ դերանունները: 
 - Մակբայական դերանուններ. Փոխարինում են գործողության որո-
շակի տեղ, ձև, չափ ու ժամանակ ցույց տվող մակբայներին. ընդ որում, դա 
անում են առանց որոշակիության: 
 ա) Տեղի մակբայներին փոխարինում են՝ այստեղ, այդտեղ, այնտեղ, 
նույնտեղ, ո՞ւր, որտե՞ղ դերանունները: Հմմտ. դեմառդեմ կանգնել, ամեն-
ուրեք կանգնել, դեմ դիմաց կանգնել, բայց՝ այնտեղ կանգնել, որտե՞ղ 
կանգնել և այլն: 
 բ) Ձևի մակբայներին փոխարինող դերանուններն են՝ այսպես, այդ-
պես, այնպես, նույնպես, ինչպե՞ս: Հմմտ. արագ պաշտպանվել, հազիվ 
պաշտպանվել, հիմնովին պաշտպանվել, բայց՝ այսպես պաշտպանվել, ինչ-
պե՞ս պաշտպանվել և այլն: 
 գ) Չափի մակբայներին փոխարինող դերանուններն են՝ այսքան, այդ-
քան, այնքան, նույնքան, այսչափ, այդչափ, այնչափ, նույնչափ, ինչքա՞ն, որ-
քա՞ն և այլն: Հմմտ. շատ կարդալ, նորից կարդալ, ամբողջովին կարդալ, բայց՝ 
այսքան կարդալ, որքա՞ն կարդալ և այլն: 
 դ) Ժամանակի մակբայներին փոխարինող դերանուններն են՝ ե՞րբ, 
երբևէ, երբևիցե: Հմմտ. այսօր կատարել, օր ու գիշեր կատարել, բայց՝ ե՞րբ 
կատարել, երբևէ կատարել և այլն: 
 Ըստ բառիմաստի և քերականական հատկանիշների՝ դերանունները 
բաժանվում են հետևյալ տեսակների՝ անձնական, ցուցական, փոխադարձ, 
որոշյալ, անորոշ, հարցական - հարաբերական: 
 

Անձնական դերանուններ - Ցույց են տալիս խոսքային հաղոր-
դակցման մասնակիցներին (անձանց). դրանք են՝ ես, դու, նա, ինքը, մենք, 
դուք, նրանք, իրենք: Ես դերանունը մատնանշում է խոսողին, որ կատարում 
է գործողությունը, հոգնակին՝ մենք, ցույց է տալիս գործողություն կատարող 
անձանց: Դու դերանունը մատնանշում է հաղորդակցմանը մասնակցող ան-
ձին, որին ուղղված է խոսքը, իսկ դուք ձևը՝ հաղորդակցմանը մասնակցող 
անձանց (որոնց ուղղված է խոսքը): Նա, նրանք, ինքը, իրենք դերանունները 
մատնանշում են անձանց, որոնք անմիջականորեն չեն մասնակցում հա-
ղորդակցմանը, թեև խոսքը նրանց է վերաբերում:  
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Այս դերանունները մտնում են գոյականական դերանունների մեջ և 
քերականական հատկանիշներով ընդհանուր գծեր ունեն գոյական անուն-
ների հետ, ունեն թվի և հոլովի կարգեր: Անձնական դերանունները թվա-
կազմության և հոլովակազմության տեսակետից յուրահատկություն են 
դրսևորում. փոխվում են նրանց ձևաբանական հիմքերը, հմմտ. հոգնակի 
թվակազմությունը. ես - մենք, նա - նրանք, ինքը - իրենք (տե՛ս Թիվ): Հմմտ. 
հոլովակազմությունը. ես - իմ - ինձ, դու - քո - քեզ, նա - նրա - նրան, մենք - 
մեր - մեզ, դուք - ձեր - ձեզ (տե՛ս Հոլով):  

Ի տարբերություն գոյականների՝ անձնական դերանուններն ունեն 
նաև դեմքի քերականական կարգ՝ I դեմք (ես, մենք), II դեմք (դու, դուք), III 
դեմք (նա, նրանք, ինքը, իրենք): (տե՛ս Դեմք): 

Սաստկական նշանակությամբ որոշ դերանուններ հոդանիշ մասնիկ-
ների հետ արտահայտում են դեմքի կարգ, ինչպես՝ ինքս, ինքներս, ինքդ, 
ինքներդ: Դրանք սովորաբար հանդես են գալիս անձնական դերանվան հա-
մապատասխան դեմքերի հետ, հմմտ. ես ինքս, դու ինքդ, մենք ինքներս, դուք 
ինքներդ:  

 
Ցուցական դերանուններ - Արտահայտում են առարկա, հատկանիշ, 

քանակ և գործողության տարածական և չափի ու ձևի հանգամանքներ: Ար-
տահայտած հարաբերության դրսևորման տեսակետից ցուցական դերա-
նունները բաժանվում են երկու խմբի. 
 1. Դերանուններ, որոնք առարկան ու հատկանիշն արտահայտում են 
տարածական, չափի ու ձևի հարաբերությամբ: Դրանք են՝ սա, դա, նա, այս, 
այդ, այն, սույն, այսպես, այդպես, այնպես, այսպիսի, այդպիսի, այնպիսի, 
այսքան, այդքան, այնքան, այսչափ, այդչափ, այնչափ, այստեղ, այդտեղ, 
այնտեղ, 
 2. Դերանուններ, որոնք առարկան ու հատկանիշը չեն արտահայ-
տում տարածական հարաբերությամբ: Դրանք են՝ նույն, միևնույն, նույնպես, 
նույնպիսի, նույնքան, նույնչափ, մյուս: 
 Առաջին խմբի դերանունները, ըստ արտահայտած հարաբերության 
բնույթի, բաժանվում են երեք շարքի. 
 Ա. սա, այս, սույն, այսպես, այսպիսի, այսքան, այսչափ, այստեղ, 
 Բ. դա, այդ, այդպես, այդպիսի, այդքան, այդչափ, այդտեղ, 
 Գ. նա, այն, այնպես, այնպիսի, այնքան, այնչափ, այնտեղ: 
  

Ա. շարքի բոլոր դերանուններն ունեն արմատական Ս բաղաձայնը, 
նրանք արտահայտում են խոսողին (ես-ին) տարածությամբ մոտ լինելու 
հարաբերություն, Բ. շարքի դերանուններն ունեն արմատական Դ բաղա-
ձայնը, նրանք արտահայտում են խոսողին (դու-ին) տարածությամբ մոտ 
լինելու հարաբերություն, Գ. շարքի դերանուններն ունեն արմատական Ն 
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բաղաձայնը, նրանք արտահայտում են մի երրորդ անձի (նա-ին) տարածու-
թյամբ մոտ լինելու հարաբերություն: 
 

Փոխադարձ դերանուններ - Ցույց են տալիս փոխադարձաբար իրար 
հետ կապված առարկաներ. դրանք են՝ միմյանց, իրար, մեկմեկու (մեկմեկի): 
Հմմտ. Իրար փաթաթված ստվեր ու կածան, Ու հետքեˉր, հետքեˉր, հետքեˉր 
մարդկային (ՀՍ): Այս նախադասության ստվեր ու կածան առարկաները 
գործողությամբ կամ վիճակով միմյանց կապված են. նրանք գտնվում են 
փոխադարձ կապի մեջ:  

Փոխադարձ դերանունները մտնում են գոյականական դերանունների 
մեջ և ուղղական հոլովի ձև չունեն: 
 

Որոշյալ դերանուններ - ցույց են տալիս խոսողին ծանոթ (հայտնի)  
առարկաների քանակական ամբողջություն կամ առանձին առարկայի ամ-
բողջություն՝ որոշակի հարաբերությամբ: Դրանք են՝ ամենքը, բոլոր(ը), յու-
րաքանչյուր, ամեն, ամեն ոք, ամեն ինչ, ամեն մի (մեկը), յուրաքանչյուր ոք, 
ողջ, ամբողջ, համայն, ամենայն: 
 Ըստ արտահայտած ընդհանրական իմաստների, այդ դերանունները 
բաժանվում են տարբեր խմբերի. 
 Ա. Առարկաների կամ նրանց քանակի ընդհանուր ամբողջությունը 
ցույց տվող դերանուններ. ամենքը, բոլոր(ը): Հմմտ. Ինչքան որ հուր կա իմ 
սրտում, բոլորը քեզ (ԵՉ):  
 Բ. Առարկաների կամ նրանց քանակի ընդհանուր ամբողջության մեջ 
մտնող առարկաներն առանձին-առանձին շեշտող դերանուններ. ամեն, յու-
րաքանչյուր, ամեն ոք, ամեն ինչ, ամեն մի, ամեն մեկը (մինը), յուրաքանչյուր 
ոք: Հմմտ. Ամեն մինը մի մոր որդի, Ամեն մինը մի տան ճրագ (ՀԹ):  
 Գ. Առանձին առարկայի ամբողջությունը ցույց տվող դերանուններ. 
ողջ, ամբողջ, համայն, ամենայն: Հմմտ. Կարծես մի ողջ բնություն մի պա-
տանի էր դարձել (ՀՇ): Որոշյալ դերանունների մի մասը (բոլոր, ամեն մի, 
յուրաքանչյուր, ամբողջ, ողջ, համայն, ամենայն) գործածվում է գոյական 
անունների հետ՝ արտահայտելով հատկանիշի գաղափար, հմմտ. բոլոր 
գրքերը, յուրաքանչյուր ուսանող, համայն մարդկությունը և այլն: 
 Որոշյալ դերանունների մի մասը, որոշիչ հոդ ստանալով, մատնա-
ցույց է անում առարկա, ինչպես՝ բոլորը, յուրաքանչյուրը, ամբողջը, ողջը: 
Հմմտ. Ինչքան, բառ, ոˉղջը մրմունջ, Ինչքան երգ, ոˉղջը լալով. Զուլոˉւմ էր, 
զուլոˉւմ, լա՛ո (ՊՍ): 
 

Անորոշ դերանուններ - գործածվելով գոյական անունների հետ կամ 
հանդես գալով անկախ կիրառությամբ՝ ցույց են տալիս այդ առարկաներից 
մեկը կամ մի քանիսը՝ առանց որոշակի հարաբերության: Դրանք են՝ այլ, 
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այսինչ, այնինչ, որոշ, ուրիշ, որևէ, որևիցե, երբևէ, երբևիցե, ոմն, մի (մեկը), 
ինչ-որ, ինչ-ինչ, մի քանի, մի քանիսը, մի շարք և այլն: 
 Առարկայանիշ դերանունները, ըստ քանակի գաղափարն արտահայ-
տելու հանգամանքի, բաժանվում են երկու խմբի. 
 Ա. Միայն հոգնակի թվի իմաստ ունեցող դերանուններ. մի քանի, մի 
քանիսը, մի շարք, ինչ-ինչ: Հմմտ. Որսորդներից մի քանիսը եղնիկի հետքե-
րով մտան անտառ: 
 Բ. Միայն եզակի թվի իմաստ ունեցող դերանուններ. մի (մեկը), ոմն, 
որևէ, որևիցե, այսինչ, այնինչ: Հմմտ. Մեկը չեղավ, որ իմանար երգերս, 
Քնքուշ ձեռքով դարման դներ վերքերիս (ԱԻ): 
 Այլ, ուրիշ դերանունները կարող են գործածվել թե՛ եզակի, թե՛ հոգ-
նակի գոյականների հետ, հմմտ. այլ հարց, այլ հարցեր: Երբևէ, երբևիցե 
դերանունները ժամանականիշ բառեր են, զուրկ թվի գաղափարից: 
  Անորոշ դերանունների ժխտական ձևերը դերանվան առանձին տե-
սակ համարվել չեն կարող, հմմտ. մեկը - ոչ մեկը, ոք - ոչ ոք (անձնանիշ), ինչ 
- ոչինչ (իրանիշ), մի - ոչ մի (անձնանիշ և իրանիշ):  
 

Հարցա-հարաբերական դերանուններ - Արտահայտում են հարցում 
խոսողին անծանոթ առարկայի կամ հատկանիշի վերաբերյալ կամ կատա-
րում են շաղկապական բառերի դեր՝ հանդես գալով քերականական արժե-
քով: Դրանք են՝ ով, ինչ, որ, քանի, որքան, որչափ, ինչչափ, ինչքան, որպիսի, 
ինչպիսի, քանիերորդ, որերորդ, ուր, երբ, ինչպես:  
 Ինչպես երևում է անվանումից, այս դերանունները շարահյուսորեն 
երկարժեք գործառույթի են. հանդես են գալիս մեկ՝ իբրև հարցական, մեկ՝ 
իբրև հարաբերական դերանուն:  
 Իբրև հարցական դերանուններ՝ դրանք հանդես են գալիս գոյական-
ների և բայական անդամների հետ: Գոյականի (առարկայի) հետ գործածվե-
լիս արտահայտում են հարցում խոսողին անծանոթ անձի (ո՞վ), առարկայի 
(ի՞նչ), առարկայի հատկանիշի (ինչպիսի՞) վերաբերյալ, բայական անդամի 
հետ՝ հարցում գործողության կատարման տեղի (որտե՞ղ, ո՞ւր), ժամանակի 
(ե՞րբ), ձևի (ինչպե՞ս), չափ ու քանակի (ինչքա՞ն) վերաբերյալ և այլն: 
 Իբրև հարաբերական դերանուններ՝ դրանք գործածվում են բարդ 
ստորադասական նախադասությունների կազմում՝ երկրորդական նախա-
դասությունը կապելով գլխավոր նախադասությանը: Այս դերով նրանք հա-
վասարվում են (ստորադասական) շաղկապներին: Հմմտ. Բայց նա է հայ, Ով 
հովազի արնախում երախում էլ Խոսի լեզվով իր մայրենի (ՀՇ): Քանի գյուղին 
մոտենում էինք, գելերն այնքան հետ էին ընկնում (ՀԹ): Երբ հասան բերդի 
ավերակներին, հեծյալները վայր իջան ձիերից (ԱԲ): 
  

ԲԱՅ. - Ցույց է տալիս գործողության, եղելության, դրության և վիճակի 
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գաղափար: Բայերը տարբերակվում են ըստ բառաքերականական մի շարք 
հատկանիշների:  
 1. Ըստ դիմայնության հատկանիշի, տարբերակվում են դիմավոր և 
անդեմ բայերը: 

Դիմավոր բայեր - Արտահայտում են գործողություն, որ փոփոխվում է 
ըստ ժամանակների, և նախադասության մեջ հանդես են գալիս ստորոգյալի 
գործառույթով. հետևաբար նրանք փոխվում են ժամանակով, դեմքով, թվով` 
կազմելով դիմավոր ժամանակային ձևեր:  

Դիմավոր բայերին հակադրվում են անդեմ բայերը կամ դերբայները, 
որոնք զուրկ են դեմքի, թվի, ժամանակի և եղանակի քերականական կարգե-
րից. նրանց հատուկ են միայն բայիմաստը և սեռի կարգը:  
 2. Ըստ եղանակայնության հատկանիշի՝ ժամանակակից հայերենում 
տարբերակվում են սահմանական, ըղձական, ենթադրական, հարկադրա-
կան և հրամայական եղանակները (տե՛ս Եղանակ): 
 3. Ըստ սեռայնության հատկանիշի՝ տարբերակվում են ներգործա-
կան, կրավորական և չեզոք սեռերը, ինչպես նաև՝ սեռադասերը (անցողա-
կան և անանցողական) և սեռային առումները (միջին անդրադարձ և պատ-
ճառական) (տե՛ս Սեռ):  
 4. Ըստ խոնարհման հատկանիշի՝ տարբերակվում են կանոնավոր 
բայերը, որոնք ունեն եղանակաժամանակային բոլոր կանոնական ձևերը, և 
անկանոն բայերը, որոնք շեղվում են կանոնավոր ձևերից: Խոնարհման 
համակարգում հանդիպում են կերպային տարբերակներ, որոնք կազմվում 
են տարբեր հիմքերով կամ տարբեր արմատներով և դիտվում են հավելավոր 
բայեր (ունեմ – ունենում եմ, դրի - դրեցի), տարբերակվում են նաև միադիմի 
բայերը (անձրևում է, մթնեց), պակասավոր բայերը (եմ, կա), առանձնացվում 
են էական բայերը, որոնք արտահայտում են «լինելու, գոյություն ունենալու» 
իմաստ, ինչպես՝ է, լինեմ (տե՛ս Խոնարհում): 
 5. Ըստ իմաստային հատկանիշի՝ տարբերակվում են բայերի իմաս-
տային-թեմատիկ խմբերը՝ ասացական բայեր (ասել, պատմել, զրուցել, 
խոսել, հարցնել, պատասխանել), զգացական բայեր (սիրել, ուրախանալ, 
ատել, համակրել, հակակրել, հիանալ), իմացական բայեր (սովորել, ճանա-
չել, իմանալ, հասկանալ, հետազոտել), մտածական բայեր (մտածել, մտորել, 
խորհել, կշռադատել, կռահել, որոշել), ընթացական բայեր (գնալ, շարժվել, 
ընթանալ, ուղևորվել, ճանապարհ ընկնել), ուղղություն ցույց տվող բայեր 
(բարձրանալ, ելնել, վերընձյուղել, իջնել, ցածրանալ, կռանալ) և այլն:  

Տարբերակվում են նաև՝ վերացական բայեր, որոնք զուրկ են նյութա-
կան բովանդակությունից, ունեն սպասարկու դեր (լինել, համարվել, դառ-
նալ), թանձրացական բայեր, որոնք ունեն նյութական բովանդակություն և 
օժանդակ բայի (կամ վերացական բայերի) հետ կազմում են պարզ ստորո-
գյալ (երգել, նկարել, գրել, խաղալ, կարդալ): 
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 6. Ըստ բայակազմական հատկանիշի՝ տարբերակվում են ածանցա-
վոր բայերը: Ածանցավոր բայերի սերող հիմքեր են դառնում տարբեր խոսքի 
մասեր. տարբերակվում են անվանական ածանց ունեցող կամ անվանա-
կազմ բայեր (քարանալ, լճանալ, մեծանալ, թուլանալ), բայակազմ բայեր (ըն-
թերցել, զեկուցել, բացել, ստորադասել, արտագրել, ենթակարգել, վերազի-
նել), թվականակազմ բայեր (երկրորդել, երրորդել), դերանվանակազմ բայեր 
(ոչնչանալ, որոշել, նույնանալ), մակբայակազմ բայեր (կրկնել, շտապել, հա-
ճախանալ, ուշանալ), բնաձայնակազմ բայեր (չրխկալ, թխկթխկալ, ճռճռալ, 
բզզալ) և այլն: 
 Բայակազմական ցուցիչներն են -ել և -ալ ձևույթները, որոնք երկակի 
գործառույթ ունեն և՛ որպես վերջավորություն, և՛ որպես ածանց: Բառակազ-
մական մակարդակում դրանք ածանց են, հմմտ. ցեմենտ – ցեմենտել, աս-
ֆալտ - ասֆալտել, բայի ձևակազմական պլանում՝ վերջավորություն, հմմտ. 
ցեմենտել - ցեմենտող - ցեմենտած - ցեմենտեմ - ցեմենտեցի և այլն: 
 Բայակազմության մեջ հանդիպում են բացառապես բայակազմ 
ածանցներ, որոնք, բաղադրվելով բայի տարբեր հիմքերի հետ, կազմում են 
բայեր, հմմտ. -ան+ալ (մեծանալ, ամրանալ, գողանալ), -են+ալ (մերձենալ, 
մոտենալ, հագենալ):  
 Բայակազմական ածանցները բաժանվում են չորս տեսակի՝  
 ա) Բաղադրության քերականական կամ հիմքակազմիչ ածանցներ 
(սոսկածանցներ). -ան-, -են-, -ն-, -չ-, հմմտ. մերձենալ, լավանալ, ընկնել, 
թռչել: Այս ածանցները ձևավորում են ներկայի կամ առաջին հիմքը, ինչպես՝ 
մերձեն - ում եմ, լավան - ում եմ, թռչ - ում եմ, մտն - ում եմ, երկրորդ կամ 
անցյալի հիմքում -ն- և -չ- ածանցներն ընկնում են. թռ - ա, մտ - ա, իսկ -ան-, 
-են- ածանցները հանդես են գալիս ն-ց հերթագայությամբ, հմմտ. մերձեց - 
ա, լավաց - ա:  
 բ) Պատճառական ածանցի դերով գործածվում է -ցն- ածանցը, որ 
կազմում է պատճառական սեռային առման բայեր, ինչպես՝ խաղացնել, 
բազմեցնել, ուրախացնել, հարբեցնել, նստեցնել և այլն):  
 գ) Կրավորական ածանցի դերով գործածվում է -վ- ածանցը՝ կազմե-
լով կրավորական սեռի բայեր, հմմտ. գրել - գրվել, այդպես նաև՝ սիրվել, 
գլորվել, ազատագրվել, քանդվել և այլն: 
 դ) Բազմապատկական ածանցներ. դրանք են՝ -ատ-, -ոտ-, -կոտ-, -տ-, 
որոնք դրվում են բայի առաջին հիմքի վրա: Հմմտ. կոտրել – կոտրատ-ել, 
նստոտ-ել, թռչկոտ-ել, կտրտ-ել և այլն:  
 7. Ըստ ձևակազմական հատկանիշի, տարբերակվում են համադրա-
կան և վերլուծական բայերը: 
 Համադրական բայերը ձևավորվում են բայահիմքով և վերջավորու-
թյուններով. վերջիններս արտահայտում են բայական դեմքի, թվի և ժամա-
նակի քերականական կարգերը, իսկ հիմքը և վերջավորությունը՝ բայի 
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եղանակը: Հմմտ. գրեց-ի, տես-ա. սահմ. եղանակ, անցյալ կատարյալ, եզակի 
թիվ, առաջին դեմք: Գր-ի, կարդ-ա - ըղձ. եղանակ, ապառնի ժամանակ, եզա-
կի թիվ, երրորդ դեմք և այլն: 
 Վերլուծական բայերը ձևավորվում են տարբեր սկզբունքներով. 
 ա) մեկից ավելի բայական բաղադրիչներով. գնում-հասնում է, վազել-
հասել է և այլն, 
 բ) անվանական և բայական բաղադրիչներով. գլուխ է տալիս, գլխի է 
ընկել, ոտքի կանգնեց և այլն, 
 գ) դերբայով և օժանդակ բայով. գրում եմ / էի, խաղում եմ / էի և այլն, 
 դ) դիմավոր բայաձևով ու արգելական մի՛ մասնիկով. մի՛ գրիր / գրեք, 
մի՛ խաղար / խաղաք և այլն, 
 ե) դիմավոր բայով և պիտի կամ պետք է եղանակիչներով. պիտի 
գրեմ-գրեի, պիտի խաղամ –խաղայի և այլն։ 
 8. Ըստ հակադարձման հատկանիշի՝ զանազանվում են հաստատա-
կան (դրական) և ժխտական բայեր: Հաստատական խոնարհման բայերը 
հաստատում են բայաձևով արտահայտված գործողությունը կամ եղելու-
թյունը, ժխտական խոնարհման բայերը ժխտում են բայաձևերի ցույց տված 
գործողությունն ու եղելությունը: Հմմտ. երգում եմ – չեմ երգում, երգեցի - 
չերգեցի, երգեմ – չերգեմ, կերգեմ – չեմ երգի, պիտի երգեմ – չպիտի երգեմ, 
երգի՛ր – մի՛ երգիր և այլն: 
 

Դերբայ - Բայի անդեմ ձևերի խումբ, որ դիմավոր ձևերից տարբեր-
վում է նրանով, որ ունենալով բայիմաստ և սեռի քերականական կարգ (մա-
սամբ էլ՝ խնդրառություն)՝ զուրկ է ժամանակի, եղանակի, դեմքի, թվի քերա-
կանական կարգերից: Այդ բայաձևերը բայի դիմավոր ձևերին հակադրվում 
են դեմք չունենալու (դիմազուրկ լինելու) հատկանիշով, ուստի կոչվում են 
անդեմ բայեր, քանի որ շարահյուսական մակարդակում բայի դեր են կատա-
րում, կոչվում են նաև դերբայներ: 
 Ժամանակակից գրական հայերենում տարբերակում են հետևյալ 
դերբայները՝ անորոշ, անկատար, կատարելի, վաղակատար, հարակատար, 
համակատար, ենթակայական և ժխտական: Այս բոլոր դերբայներին բնորոշ 
են իմաստային, ձևակազմական, ձևաբանական ու գործառական որոշակի 
հատկանիշներ:  
 1) Ըստ իմաստաբանական հատկանիշի՝ բոլոր դերբայներն արտա-
հայտում են գործողության, եղելության, ընթացայնության գաղափար, կա-
րող են տարբերակվել ըստ բայասեռի: 
 2) Ըստ ձևակազմական հատկանիշի՝ դերբայներից յուրաքանչյուրը 
հանդես է գալիս յուրահատուկ կառուցվածքով՝ դերբայական հիմքով և վեր-
ջավորությամբ: Այդ դերբայները և նրանց վերջավորություններն են՝  
 անորոշ - ել, -ալ (երգել, խաղալ), 
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 անկատար -ում (երգում, խաղում), 
 կատարելի - ու (երգելու, խաղալու), 
 վաղակատար -ել, -ալ (երգել, խաղացել),  
 հարակատար - ած (երգած, խաղացած), 

համակատար - իս (երգելիս, խաղալիս), 
 ենթակայական - ող (երգող, խաղացող), 
 ժխտական - ի, -ա (երգի, խաղա): 
 
 3) Ըստ հիմքակազմության հատկանիշի՝ դերբայների մի խումբը 
կազմվում է բայի անորոշի (կամ ներկայի) հիմքից, մյուս մասը՝ անցյալ կա-
տարյալի հիմքից, երրորդը՝ դերբայական հիմքից: 
 Այսպես, անորոշի (կամ ներկայի) հիմքից կազմվում են՝ բոլոր բայերի 
անորոշ դերբայը՝ անկախ կառուցվածքից (երգ-ել, խաղ-ալ, թռչ-ել, մտն-ել, 
մոտեն-ալ, գոհան-ալ, մոտեցն-ել, կոտրատ-ել, թռչկոտ-ել), անկատարը 
(երգ-ում, խաղ-ում), Ե լծորդության պարզ բայերի վաղակատարը (երգ-ել, 
սիր-ել) և հարակատարը (նստ-ած, պառկ-ած), պարզ և բաղադրության քե-
րականական ածանց ունեցող բայերի ժխտական դերբայը (երգ-ի, խաղ-ա, 
թռչ-ի, մտն-ի, մոտենա, գոհան-ա): 
 Բայի երկրորդ (անցյալ կատարյալի) հիմքից են կազմվում՝ Ե լծոր-
դության հիմքակազմիչ (ն, չ), ինչպես նաև վաղակատար (թռչել - թռ-ել, 
մտնել - մտ-ել) և հարակատար դերբայները (նաև՝ -են-, -ան- ածանցներով 
բայերի) (թռչել - թռած, մտնել - մտած, մոտենալ - մոտեցած, գոհանալ – գո-
հացած)՝ ինչպես նաև Ա լծորդության բոլոր բայերի վաղակատար (խաղալ – 
խաղացել, կարդալ - կարդացել, մոտենալ - մոտեցել, գոհանալ - գոհացել) և 
հարակատար դերբայները (խաղալ - խաղացած, կարդալ - կարդացած, մո-
տենալ - մոտեցած, գոհանալ - գոհացած): 
 Դերբայական հիմքից են կազմվում կատարելի և համակատար դեր-
բայները: Կատարելիի (-ու) և համակատարի (-իս) վերջավորություններն 
ավելանում են անորոշ դերբային. գրել-ու, գրել-իս, կարդալ -ու, կարդալ-իս, 
թռչել-ու, թռչել-իս, մոտենալ-ու, մոտենալ-իս, մոտեցնել-ու, մոտեցնել-իս, 
կոտրատել-ու, կոտրատել-իս և այլն: 
 Պատճառական բայերի ածանցը անցյալի հիմքից կազմվող ձևերում 
հանդես է գալիս -ցն/ցր- հերթագայությամբ: Այդպիսի հիմքը կոչվում է րեա-
կան: Այսպես կազմվում են վաղակատար և հարակատար դերբայների 
պատճառական բայերը՝ ինչպես՝ մոտեցնել - մոտեցրել- մոտեցրած, խաղաց-
նել - խաղացր-ել - խաղացր-ած և այլն:  
 4) Ըստ կառուցվածքային հատկանիշի՝ դերբայները տարբերակվում 
են հիմքի կառուցատիպերի տեսակներով. այսինքն՝ դերբայական հիմքում 
ինչպիսի՛ և ինչքա՛ն մասնիկներ կարող են հանդես գալ: Դերբայական հիմ-
քերում գործառվող բոլոր մասնիկները հանդիպում են անորոշ դերբայա-
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ձևում. անորոշի հիմքի կառուցվածքի վերլուծությունից կարելի է գաղափար 
կազմել դերբայական հիմքերի կառուցատիպերի մասին:  
 Անորոշ դերբայի հիմքը հանդես է գալիս հետևյալ կառուցատիպերով. 
 ա) ացն / եցն+ել. վազեցն-ել, խաղացն-ել, 
 բ) ցն + ել. փախցն-ել, թռցն-ել, 
 գ) վ + ել. շարժվ-ել, գրվ-ել, 
 դ) ան / են / ն / չ +ել / ալ. լողան-ալ, մոտեն-ալ, փախչ-ել, մտն-ել, 
 ե) ե / աց + վ + ել. հնչեցվ-ել, աղացվ-ել, 
 զ) ատ / ոտ / տ / կոտ +ել. կոտրատ-ել, ջարդոտ-ել, կտրտ-ել, ցատ-
կոտ-ել, 
 է) ատ / ոտ +վ + ել. կոտրատվ-ել, ջարդոտվ-ել,  
 թ) չ + կոտ + ել. թռչկոտ-ել:  
 
 5) Ըստ գործառական հատկանիշի՝ դերբայները բաժանվում են երեք 
խմբի. դերբայներ, որոնք ունեն ձևաբանական արժեք, դերբայներ, որոնք 
ունեն շարահյուսական արժեք, և դերբայներ, որոնք հանդես են գալիս թե՛ 
ձևաբանական և թե՛ շարահյուսական արժեքներով:  
 ա) Ձևաբանական արժեքով հանդես են գալիս այն դերբայները, որոնք 
օժանդակ բայի ժամանակային ձևերի հետ կազմում են եղանակաժամանա-
կային (դիմավոր) ձևեր և նախադասության մեջ դառնում են պարզ ստորոգ-
յալ: Այդ դերբայներն այլ կերպ կոչվում են կախյալ դերբայներ. խոսքում (և 
բայական համակարգում) դրանց գործածությունը պայմանավորված է 
օժանդակ բայով։ Դրանք են՝ անկատար, կատարելի, վաղակատար և ժխտա-
կան: 
 Այս դերբայներից յուրաքանչյուրն օժանդակ բայի հետ կազմում է 
երկուական ժամանակային ձև՝ դերբայով արտահայտված գործողությունը 
համեմատելով ներկա և անցյալ ժամանակների հետ: Հմմտ. անկատար դեր-
բայ. գրում եմ / էի, կատարելի. գրելու եմ / էի, վաղակատար. գրել եմ / էի, 
ժխտական. չեմ / չէի գրի:  

բ) Շարահյուսական արժեքով հանդես են գալիս այն դերբայները, 
որոնք գործառապես կախում չունեն օժանդակ բայից և նախադասության 
մեջ կատարում են անուն խոսքի մասերին հատուկ շարահյուսական պաշ-
տոններ: Այդ դերբայներն այլ կերպ կոչվում են անկախ դերբայներ: Դրանք 
են՝ անորոշ և ենթակայական: 

Անկախ դերբայները կարող են գոյականի նման հոլովվել. անորոշը 
հոլովվում է -ու հոլովմամբ (գրել-ու, խաղալ-ու), ենթակայականը՝ -ի հոլով-
մամբ (գրող-ի, խաղացող-ի): Նախադասության մեջ կատարում են շարա-
հյուսական տարբեր պաշտոններ: 

Հմմտ. գրելու թուղթ, լացող ուռենի (որոշիչ), գնալ գրելու (նպատակի 
պարագա), գրելուց հոգնել (պատճառի պարագա), խաղալով հասկացնել 



181 
 

(միջոցի անուղղակի խնդիր), կարդացողի ձայնը (հատկացուցիչ), մոտենալ 
կարդացողին (հանգման անուղղակի խնդիր), հեռանալ կարդացողից (ան-
ջատման անուղղակի խնդիր) և այլն:  

գ) Թե՛ ձևաբանական, թե՛ շարահյուսական արժեքներ ունեցող դեր-
բայները կոչվում են երկարժեք դերբայներ: Դրանք են հարակատար և հա-
մակատար դերբայները:  

Այդ դերբայները ձևաբանական արժեքով կազմում են դիմավոր ձևեր՝ 
հանդես գալով իբրև խոնարհման համակարգի հարացուցային ձևեր: Հմմտ. 
հարակատար (վիճակ ցույց տվող բայերի դեպքում). նստած եմ / էի, քնած եմ 
/ էի, համակատար (երկրորդական բաղադրյալ ժամանակների կազմում). 
տիրելիս է լինում, աշխատելիս է եղել, տիրելիս լինեմ՝ կլինեմ՝ պիտի լինեմ և 
այլն: 

Այդ նույն դերբայները շարահյուսական արժեքով գործածվելիս հան-
դես են գալիս շարահյուսական տարբեր պաշտոններով: Հմմտ. քնած իշխա-
նուհի (որոշիչ), պառկած մտածել (ձևի պարագա), մոտենալ ընկածին (հանգ-
ման անուղղակի խնդիր), աշխատելիս երգել (ժամանակի պարագա) և այլն:  
 Անկախ դերբայները և երկարժեք դերբայներից նրանք, որոնք հանդես 
են գալիս շարահյուսական արժեքով, կազմում են բայական յուրահատուկ 
կապակցություն, որ կոչվում է դերբայական դարձված (տե՛ս Դերբայական 
դարձված): 
 
 6) Ըստ վիճակի կարգի հատկանիշի՝ դերբայները բաժանվում են 
երկու խմբի՝ վիճակային և ոչ վիճակային: Վիճակային կարգ են արտահայ-
տում հարակատար, ենթակայական և համակատար դերբայները, ոչ վիճա-
կային՝ անորոշ, անկատար, կատարելի, վաղակատար և ժխտական դերբայ-
ները: 
 

ՄԱԿԲԱՅ - Չթեքվող խոսքի մաս է, արտահայտում է գործողության 
կամ դրության հատկանիշ` հատկանիշի հատկանիշ, շարահյուսական մա-
կարդակում հանդես է գալիս բայի լրացման դերով՝ կատարում է պարագա-
յական գործառույթներ: 

Ձևաբանորեն մակբայները չեն թեքվում (չեն հոլովվում և չեն խո-
նարհվում), չունեն քերականական կարգեր, չեն արտահայտում քերականա-
կան նշանակություններ: Որոշ մակբայներ, սակայն, կարող են հոլովվել 
գոյականի նման, թեև ցուցաբերում են պակասավոր հարացուցային ձևեր, 
ինչպես՝ դուրս(ը) - դրսի - դրսից - դրսում, այսօր - այսօրվա - այսօրվան – 
այսօրվանից, վաղը – վաղվա - վաղվան – վաղվանից և այլն: Որպես բացա-
ռություն՝ որոշ մակբայներ ունեն համեմատության աստիճաններ. հմմտ. 
արագ - ավելի արագ, շատ - ավելի շատ: Այս բառերի գերադրական աստի-
ճանի ամենաարագ, ամենաշատ ձևերը մակբայական կիրառություն չունեն 
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(կամ հանդես են գալիս հոդով ամենաարագը, ամենաշատը). դրանց փոխա-
րեն գործածվում են ամենից արագ և ամենից շատ վերլուծական կազմութ-
յունները: 
 Շարահյուսորեն մակբայները բնութագրվում են նրանով, որ կարող 
են դառնալ որոշ լիիմաստ խոսքի մասերի լրացում որոշչի գործառույթով՝ 
գերադաս անդամին կապվելով առդրական հարաբերությամբ: Այդ իմաստով 
նրանք դառնում են բայանուն գոյականների լրացում. արագ ընթացք, հապ-
ճեպ ժամանում, շեղակի հարված և այլն: Ածական անունների հետ մակբայն 
արտահայտում է հատկանիշի սաստկացում, հմմտ. չափազանց ուժեղ, բա-
րոյապես տկար, ֆիզիկապես ամուր, համարյա անլուծելի և այլն: Հազվադեպ 
կապակցություն են կազմում թվականների հետ (գրեթե հինգ մարդ, հազիվ 
տասը հոգի, մոտավորապես քսան ձիավոր), դերանունների հետ (գրեթե յու-
րաքանչյուր աշակերտ, համարյա ամեն մի աշակերտ), մակբայների հետ 
(գրեթե ամբողջովին, չափազանց ուշ): Որոշ մակբայներ էլ հանդես են գալիս 
մեկից ավելի խոսքի մասերի գործառական արժեքներով (տե՛ս Խոսքիմա-
սային տարարժեք բառեր):  
 Պատմականորեն մակբայներն առաջացել են լիիմաստ խոսքի մասե-
րից: Մակբայների առաջացման գործում մեծ է ածանցման դերը: Ածանց-
ները՝ որպես բաղադրող հիմքեր, ավելանում են այնպիսի սերող հիմքերի, 
որոնք նյութական բովանդակություն ունեն: Առանձնացնում են գոյականա-
կազմ (ընկերաբար, ցավագին, հոգեպես), ածականակազմ (քաջաբար, խի-
զախորեն, բազմիցս, լիովին), թվականակազմ (երիցս, երկակի), դերանվա-
նակազմ (ամենուրեք, այլուր, ամբողջովին), բայակազմ (դարձյալ), մակբա-
յակազմ (արագորեն, դանդաղորեն, շուտ-շուտ) մակբայներ։ Պատմականո-
րեն մակբայներն առաջանում են նաև խոսքիմասային փոխանցումների ճա-
նապարհով, երբ նյութական բովանդակություն ունեցող խոսքի մասերի թեք 
ձևերի բառական ու քերականական իմաստները մթագնում են (հմմտ. ի 
սրտե, ի սկզբանե, հազիվ, բնավ, մասամբ, դիտմամբ, հանպատրաստից և 
այլն) (տե՛ս Խոսքիմասային փոխանցումներ):  
 Իմաստաբանորեն մակբայներն արտահայտում են տեղի, ժամանա-
կի, ձևի, չափ ու քանակի, աստիճանի և ընդհանրական իմաստներ՝ ցույց 
տալով գործողության հետ առնչվող զանազան հանգամանքներ: 

 Տեղի մակբայ - Ցույց է տալիս բայով արտահայտված գործողության 
կամ եղելության կատարման տեղ, նախադասության մեջ դառնում է բայա-
կան անդամի տեղի պարագա լրացում՝ պատասխանելով որտե՞ղ, ո՞ւր հար-
ցերին: Դրանք են՝ ամենուր, ամենուրեք, այլուր, դեմուդեմ, դեմառդեմ, դեմ 
դիմաց, դեմ հանդիման, դեսուդեն, դռնեդուռ, գյուղեգյուղ, գյուղից գյուղ, 
տեղից տեղ, տեղ-տեղ, ձեռքից ձեռք, վերուստ, վար, վեր և այլն: 

 Ժամանակի մակբայ - Ցույց է տալիս բայով արտահայտված գոր-
ծողության կամ եղելության կատարման ժամանակ, նախադասության մեջ 
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դառնում է բայական անդամի ժամանակի պարագա լրացում՝ պատասխա-
նելով ե՞րբ հարցին:  

Այդ մակբայներն են՝ արդեն, վաղ, ուշ, այլևս, այսօր, օրեցօր, օրըստ-
օրե, օրավուր, օրնիբուն, օր օրի, օր ու գիշեր, օրերս, այժմ, առայժմ, հիմա, 
ներկայումս, միշտ, ընդմիշտ, մշտապես, առմիշտ, հավետ, հավիտյան, առ-
հավետ, շուտ, շուտով, ուշ, ուշ-ուշ, հետո, հետագայում, վաղ, վաղուց, վաղօ-
րոք, նախապես, նախօրոք, վերջերս, վերջապես, վերջիվերջո, ի վերջո, դեռ, 
դեռևս, այսուհետև, այնուհետև, ժամառժամ, ժամանակ առ ժամանակ, տա-
րեցտարի, գիշեր-ցերեկ, գիշեր ու զօր և այլն:  

Դրանց մի մասը կարող է ցույց տալ ժամանակի որոշակի հատված՝ 
ըստ առանցքային պահի՝ ներկա ժամանակի: Ըստ այդմ, տարբերակվում են 
ժամանակային հաջորդականություն արտահայտող հետևյալ խմբերը. խո-
սելու պահին նախորդող (երեկ, առաջ, հնում, վաղուց, վաղօրոք, նախապես, 
նախօրոք), խոսելու պահին համընկնող (այսօր, ներկայումս, հիմա, այժմ 
առայժմ), խոսելու պահին հաջորդող (վաղը, հետո, հետագայում, շուտով, 
այսուհետև, այնուհետև):    

- Ձևի մակբայ - Ցույց է տալիս գործողության կատարման ձև, նախա-
դասության մեջ դառնում է բայական անդամի ձևի պարագա լրացում՝ պա-
տասխանելով ինչպե՞ս հարցին:  

Այդ մակբայներն են՝ արագ, արագորեն, արագ-արագ, դանդաղ, դան-
դաղորեն, կամաց, կամաց-կամաց, հազիվ, հազիվհազ, հապճեպ, հանկարծ, 
հետզհետե, հիմնովին, հոտնկայս, միասին, միանգամայն, իսկույն, ձեռաց, 
շարունակ, ներքուստ, արտաքուստ, մեկ-մեկ, զույգ-զույգ, ուշիուշով, փոխ-
նիփոխ և այլն:  

- Չափ ու քանակի մակբայ - Ցույց են տալիս գործողության կատար-
ման չափ կամ հատկանիշի սաստկության աստիճան: Նախադասության մեջ 
դառնում են բայական անդամի չափ ու քանակի պարագա լրացում՝ պա-
տասխանելով ինչքա՞ն, որքա՞ն, որչա՞փ, ի՞նչ աստիճանի հարցերին:  

Այդ մակբայներն են՝ ավել, ավելի, ավելի ևս, առավել, առավելապես, 
ամենևին, ամբողջովին, բոլորովին, լիովին, գլխովին, դարձյալ, կրկին, նորից, 
հաճախ, հաճախակի, եռակի, քառակի, երիցս, քանիցս, բազմիցս, համարյա, 
հազիվ, գրեթե, մասամբ, մոտավորապես, մասնակիորեն, փոքրիշատե, թե-
թևակի, չափազանց, շատ-շատ, քիչ-քիչ, փոքր-ինչ, ընդամենը, հիմնակա-
նում, իսպառ և այլն: 

- Ընդհանրական մակբայներ - Այդ մակբայներն առաջացել են մակ-
բայ խոսքի մասի ներսում տեղի ունեցող տեղաշարժերի հետևանքով. շարա-
հյուսական կիրառության հիմքի վրա մակբայի մեկ տեսակի մեջ զարգացել է 
նոր նշանակություն, և միևնույն լեզվական միավորը համատեղել է մեկից 
ավելի մակբայական նշանակություններ: Այդ մակբայներն են՝ առաջ, մեկ-
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մեկ, մերթ, մերթ-մերթ, մերթ ընդ մերթ, իսկույն, ի բնե, ի ծնե, ստեպ-ստեպ, 
անընդհատ, շուտ, շուտով, հանկարծ, բերնեբերան, տեղնուտեղը և այլն: 
 Ընդհանրական մակբայները բաժանվում են երկու խմբի. 
 ա) Մակբայներ, որոնք առանձին կիրառություններում դրսևորում են 
տարբեր նշանակություններ, հմմտ. առաջ մակբայի ընդհանրական նշանա-
կությունները տարբեր նախադասություններում. Սրտի կսկիծով ես անցա 
առաջ Ու շուրջս նորից նայեցի մոլոր (ԵՉ) - տեղի իմաստ: Իսկ այս բակում, 
ահա, այլ բաստիոն է հին ու ամեհի ցցված եղել առաջ, որպես պահակ 
Արքաների փառքի ու ցոփության (ԵՉ) - ժամանակի իմաստ: 

բ) Մակբայներ, որոնք և՛ խոսքից դուրս, և՛ միևնույն կիրառության մեջ 
ցուցաբերում են տարբեր իմաստներ: Այսպես, հանկարծ մակբայը համատե-
ղում է թե՛ ձևի (անսպասելիորեն, անակնկալ կերպով) և թե՛ ժամանակի (ան-
միջապես, միանգամից) ընդհանրական իմաստներ: Հմմտ. Քարավանի վրա 
հանկարծ գրոհ տվին ավազակներ սուսերամերկ (ԱԻ): Մեկ էլ հանկարծ վառ 
թոնիրը աստվածային հրաշքով Աղբյուր դառավ՝ զով ու վճիտ (ԱԻ): 

Ըստ իմաստային ու գործառական յուրահատկությունների՝ բոլոր 
մակբայները բաշխվում են հետևյալ բառաքերականական խմբերի մեջ՝ 
հատկանշային և պարագայական: 

Հատկանշային մակբայները բնութագրում են գործողությունը կամ 
հատկանիշը. այդպիսին են ձևի և չափ ու քանակի մակբայները: 

Պարագայական մակբայները ցույց են տալիս հանգամանքների ար-
տաքին հարաբերությունները գործողության նկատմամբ. այդպիսին են 
տեղի և ժամանակի մակբայները: 
    

Սպասարկու խոսքի մասեր - Սպասարկու խոսքի մասերը զուրկ են 
նյութական բովանդակությունից, խոսքում կատարում են լրացական գործա-
ռույթներ և միմյանցից տարբերվում են իրենց կատարած դերով: Հայերենում 
սպասարկու բառեր են համարվում կապերը, շաղկապները, եղանակավորող 
բառերը (վերաբերականներ) և ձայնարկությունները:  

Նկատի ունենալով այդ բառերի սպասարկու դերն ու արժեքը` հայե-
րենում առանձնացնում են սպասարկու բառերի երկու ենթատեսակ` քերա-
կանական և վերաբերմունքային իմաստ ունեցող բառեր:  

 
ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԻՄԱՍՏ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՂ ԽՈՍՔԻ ՄԱՍԵՐ 

- Քերականական իմաստ ունեցող բառերն են կապերն ու շաղկապները: 
 

ԿԱՊ- Սպասարկու խոսքի մաս, որ արտահայտում է քերականական 
հարաբերություն. դրվում է գոյականի, գոյականաբար գործածված այլ խոս-
քի մասերի, ինչպես նաև անձնանիշ դերանուների վրա և ցույց է տալիս 
նրանց լրացական հարաբերությունը գերադաս անդամի (հիմնականում՝ 
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բայական անդամի) նկատմամբ: Այն բառը, որ նա կապում է գերադաս 
անդամի հետ, կոչվում է կապվող բառ: Այսպես, «Դու անհոգ նայեցիր ինձ 
վրա Ու անցար քո խաղով կանացի» (ՎՏ) նախադասության մեջ վրա կապը, 
դրվելով կապվող բառի (ինձ) վրա, ցույց է տալիս նրա լրացական հարա-
բերությունը ստորոգյալի (նայեցիր) նկատմամբ. կապը և կապվող բառը 
միասին դառնում են նախադասության մեկ անդամ. ինձ վրա - հանգման 
անուղղակի խնդիր:  
 Իբրև սպասարկու բառեր՝ կապերը քերականական իմաստ արտա-
հայտելու տեսակետից նման են հոլովական վերջավորություններին, այս-
ինքն՝ կապերը, որոշ վերապահումներով, կարող են արտահայտել նույն այն 
քերականական իմաստները, ինչ հոլովական մասնիկները: Հմմտ. պատմել 
քաջերից և պատմել քաջերի մասին, ընկերներով սեղան նստել և ընկերների 
հետ սեղան նստել, գիրքը դնել սեղանին և գիրքը դնել սեղանի վրա և այլն:  
 Կապերը պատմականորեն առաջացել են նյութական բովանդակու-
թյուն ունեցող խոսքի մասերից՝ նյութական բովանդակության վերացարկ-
ման հետևանքով: Առաջացած լինելով մեծ մասամբ գոյականներից, նաև 
ածականներից, մակբայներից, համեմատաբար քիչ չափով՝ բայերից (անդեմ 
ձևերից)՝ նրանք ցույց են տալիս իրենց ծագումնաբանական և անցումային 
ընդհանրություններն այդ խոսքի մասերի հետ: Այսպես, հետք գոյականից է 
առաջացել հետ (միասին), դէմ(ք) գոյականից՝ դեմ կապերը, մէջ(ք) գոյակա-
նից՝ մեջ կապը և այլն: Որոշ կապեր էլ առաջացել են քերականական թեք 
ձևերից՝ բառաձևի բառական ու քերականական իմաստի մթագնման ուղիով: 
Գոյականի տրական հոլովաձևից են ծագել մասին, հանձին, պատվին, հայ-
ցականից՝ հանուն, հանձինս, հօգուտ, ի փառս, ի դեմ, բացառականից՝ երե-
սից, կողմից, գործիականից՝ առթիվ, շնորհիվ, նկատմամբ, վերաբերմամբ, 
մակբայներից՝ շուրջը, հետո, վերև, ներքև, դերբայական ձևերից՝ վերաբեր-
յալ, բացառյալ, չհաշված, (չ)նայած, սկսած և այլ կապեր:  
 Կապերը դասակարգվում են տարբեր հիմունքներով՝ ըստ կազմա-
վորման աստիճանի, ըստ կապվող բառի նկատմամբ ունեցած դիրքի (շարա-
դասության), ըստ ծագման աղբյուրի, ըստ քերականական հարաբերություն-
ների բնույթի, ըստ հոլովառության և այլն:  
 

Ա. Ըստ կազմավորման աստիճանի դասակարգելիս նկատի է առնվում 
այն հանգամանքը, թե կապ խոսքի մասին պատկանող բառերի նյութական 
իմաստը որքան է վերացարկվել, կամ այն ինչքա՛ն է պահպանվել միևնույն 
բառի իմաստային կառուցվածքում: Այդ դասակարգմամբ առանձնացնում են 
երեք տեսակի կապեր՝ իսկական, անիսկական և կապական բառեր:  
 ա) Իսկական կապերն արտահայտում են բացարձակապես վերա-
ցարկված քերականական հարաբերություններ. դրանցից են՝ առ, ըստ, ընդ, ի 
(գրաբարյան նախդիրները), դեպի, հետ, միասին, բացի, հանուն, հանդեպ, 
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համար, հանդերձ, հանձին, հանձինս, պես, ի վեր, ի հեճուկս, ի փառս, 
նկատմամբ, փոխարեն և այլն:  
 Այս կարգի միավորները հանդես են գալիս միայն որպես կապ: Հմմտ. 
Դեպի արևը սլացիր անդուլ և սիրտս այրիր արևի սրտում (ԱԻ): Ես մոնու-
մենտ կանգնեցրի ինձ համար դժվար մի դարում (ԵՉ): Ի՛նչ են մեր մեծ դարի 
հանդեպ երգերը մեր թոթովախոս (ԵՉ):  
 բ) Անիսկական կապերի մեջ դրսևորվում են այլ խոսքի մասերին հա-
տուկ օրինաչափություններ, որոնցից նրանք առաջացել են: Այս կարգի կա-
պերի խոսքիմասային իմաստը երկփեղկված է, և նրանց նյութական իմաս-
տին զուգահեռ, հավասար կամ առավել չափով, հանդես է գալիս կապային 
իմաստը: Այդ կապերից են՝ մոտ, վրա, մեջ, տակ, շուրջ, դեմ, առընթեր, անց, 
համաձայն, փոխարեն, դիմաց, առջև, համեմատ, չափ, նայած, չնայած, նման, 
զատ, միջոցին և այլն: Հմմտ. Նման երջանիկ կախաղանի դեմ ես չեմ բողո-
քում (ՊՍ)- ած.: Եվ քարավանը Աբու- Լալայի, աղբյուրի նման մեղմ կարկա-
չելով, անցնում էր առաջ … (ԱԻ)-կապ: Հազար վարդեր կրակվեցին շուրջը, 
կողքին (ԵՉ)- մկբ.: Մահճի շուրջը բազմել էին երկրի տերերն անվանի (Սար-
մեն)- կապ: 
 գ) Կապական բառերն այն բառերն են, որոնք թեև գործածվում են 
կապի արժեքով, այնուամենայնիվ նրանց իմաստային կառուցվածքում գե-
րակշռում է նյութական իմաստը: Դրանցից են՝ ժամանակ, վերև, ներքև, 
դուրս, հեռու, կից, զուգընթաց, անունից, անունով, ձեռքով, գծով, ճանապար-
հով, կողմից, հավասար, ընթացքում, սկզբում, նպատակով, հետևանքով և 
այլն: 
 Այս բառերը հիմնականում մտնում են գոյականի, ածականի կամ 
մակբայի խոսքիմասային համակարգերի մեջ, մյուս կողմից՝ կարող են հան-
դես գալ կապի դերով. կապական արժեքը նրանց գործառական հատկանիշ-
ներից մեկն է: Հմմտ. -Դո՛ւրս իմ տանից սևերես (ՀԹ),- մկբ.: Եվ իմ կամքից 
դուրս ամեն ինչ բանտ է … (ԱԻ)- կապ: Ո՞վ է ձեռքով անում, ո՞վ (ՀԹ)-գոյ.: 
Արցախի զգալի շրջաններ ազատագրվեցին ֆիդայիների ձեռքով,- կապ:  
 Որոշ դեպքերում դժվար է հստակ սահմանազատում կատարել. 
տվյալ բառը մտնում է անիսկական կապերի՞, թե՞ կապական բառերի մեջ. 
դա պայմանավորված է նյութական բովանդակության վերացարկվածության 
աստիճանով, որի ընթացքում լեզվական փաստերը կարող են տարբեր մեկ-
նաբնություն ունենալ:  
  
 Բ. Ըստ կապվող բառի նկատմամբ ունեցած դիրքի՝ առանձնացնում են 
կապերի երեք տեսակ՝ նախդիրներ (նախադրություններ), հետադրություն-
ներ և երկդրություններ: 
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Այսպիսի բաժանումը պայմանավորված է այն հանգամանքով, թե 
տվյալ կապը ի՛նչ դիրքով է հարում կապվող բառին՝ սկզբի՞ց, վերջի՞ց, թե՞ 
երկու դիրքով էլ կարող է հանդես գալ:  
 - Նախադրությունները (նախդիրները) կապվող բառի նկատմամբ 
նախադաս դիրք են գրավում. արդի հայերենում առավել հաճախ գործածվող 
նախադրություններ են՝ առ, առանց, դեպի, ընդդեմ, ըստ, ի դեմ, ի փառս, 
իբրև, ինչպես, հանձին, հանձինս, հանուն, հօգուտ, մինչ, մինչև, նախքան, 
որպես, չնայած, փոխանակ, քան և այլն:  

Նախադրությունները կարող են անմիջապես նախորդել կապվող բա-
ռին, ինչպես նաև կարող են նրա հետ կապվել միջնորդավորված ձևով (երբ 
նախադրության և կապվող բառի միջև կան լրացումներ): Հմմտ. Հանուն 
արդար ու սուրբ ոխի, Մտնի հողը մեր ոսոխի (ՀԹ): 
 - Հետադրություններն այն կապերն են, որոնք կապվող բառի նկատ-
մամբ վերջադաս դիրք ունեն. առավել գործածական հետադրություններ են՝ 
անց, անունից, անունով, առաջ, առընթեր, գծով, ժամանակ, ընթացքում, ի 
վար, ի վեր, կից, կողմից, համար, համեմատ, հանդերձ, հեռու, հետ, հետո, 
հետևանքով, հիման վրա, ձեռքով, ճանապարհով, մասին, մեջ, միջև, ներս, 
ներքո, ներքև, նկատմամբ, նման, նպատակով, շուրջը, չափ, պատճառով, 
պես, վերաբերյալ, վերև, վրա, տակ, ուղղությամբ և այլն:  
 Հետադրությունները, ի տարբերություն նախադրությունների, կապ-
վող բառին հարում են անմիջաբար. նրանք չեն կարող միջարկված լինել այլ 
կարգի լրացումներով: 

Հմմտ. Գյուղից հեռու, մինչ էսօր, Կա ուռենի մի սգվոր (ՀԹ): Քանիˉ 
քանիսն անցան քեզ պես, քեզնից առաջ, քո առաջ (ՀԹ): 
 - Երկդրություններ համարվում են այն կապերը, որոնք կապվող բա-
ռի նկատմամբ կարող են ունենալ թե՛ նախադաս և թե՛ վերջադաս դիրք: 
Դրանցից են՝ անկախ, բացի, հակառակ, համաձայն, համապատասխան, 
հանդեպ, շնորհիվ, փոխանակ և այլն: Հմմտ. ՚ 

Իսկ ձորերի մեջ բան չի երևում Անձայն արտասվող ամպերից բացի 
(ՀՍ)։ Այժմ այս վիթխարի ձորում նա այլևս ոչինչ չէր տեսնում, բացի Ոսկե-
ղենի ճերմակ պարանոցից (ՍԽ)։ 
 Գ. Ըստ ծագման աղբյուրի՝ առանձնացնում են կապերի սերող խոսքի-
մասային հիմքերը: Կապերը սերում են գոյականից կամ նրա թեք ձևերից. 
չափ, դեմ, մեջ, հետ, մասին, հանձին, հանձինս, ի փառս, ի դեմս, ի հեճուկս, 
առթիվ, շնորհիվ, գծով, ընթացքում և այլն, ածականներից՝ նման, հավասար, 
հեռու, համապատասխան, հակառակ, բայի անդեմ ձևերից՝ ներառյալ, 
վերաբերյալ, բացառյալ, (չ)նայած, (չ)հաշված, սկսած և այլն, մակբայներից՝ 
հետո, վեր, վար, շուրջը, փոխանակ և այլն: 
 
 Դ. Ըստ քերականական հարաբերությունների բնույթի՝ կապերն 
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արտահայտում են պարագայական և խնդրային հարաբերություններ: Պա-
րագայական հարաբերություններ են դրսևորում տեղի կամ տարածական, 
ժամանակի, հիմունքի, պատճառի, նպատակի, չափ ու քանակի, ձևի հան-
գամանքներ ցույց տվող կապերը: Խնդրային հարաբերություններ են ար-
տահայտում բացառման, վերաբերության, միասնության, ընդդիմության, 
բացահայտման, սահմանափակման կապերը:  
 ա) Պարագայական կապեր. նախադասության մեջ կապվող բառի 
հետ դառնում են պարագա: Դրանք են՝ 

 Տեղի կամ տարածական կապեր. մեջ, վրա, մոտ, տակ, ներքև, ներքո, 
միջև, հանդեպ, դիմաց, շուրջը, ի վար, ի վեր, դեպի, հեռու, վերև, վեր, վար, 
դուրս, առաջ, առջև և այլն:  

 Ժամանակի կապեր. օրոք, որով, հետո, անց, նախքան, մինչև, միջո-
ցին, պահին, առաջ, առ, սկսած, ժամանակ, ընթացքում և այլն: 
 - Հիմունքի կապեր. ըստ, առթիվ, համաձայն, կապակցությամբ, հի-
ման վրա, հիմամբ, նայած և այլն:  

- Պատճառի կապեր. շնորհիվ, ձեռքից, երեսից, պատճառով և այլն: 
- Նպատակի կապեր. համար, հօգուտ, հանուն, ի փառս, ի շահ, օգ-

տին և այլն:  
 - Չափ ու քանակի կապեր. չափ, ավել, պակաս, քան, մինչև և այլն: 
  - Ձևի կապեր. պես, նման, ինչպես և այլն: 
 բ) Խնդրային կապեր. նախադասության մեջ կապվող բառի հետ դառ-
նում են անուղղակի խնդիր: Դրանք են՝    

- Բացառման կապեր. բացի, առանց, զատ, բացառությամբ և այլն: 
- Վերաբերության կապեր. մասին, վերաբերյալ, վերաբերմամբ, 

նկատմամբ, առթիվ, կապակցությամբ և այլն: 
- Միասնության կապեր. հետ, հանդերձ և այլն: 
- Ընդդիմության կապեր. դեմ, ընդդեմ, ի հեճուկս և այլն: 
- Բացահայտման կապեր. իբրև, որպես, ինչպես, ի նշան և այլն: 

 - Սահմանափակման կապեր. գծով, ուղղությամբ, գործում և այլն: 
 Միևնույն կապը տարբեր կապակցություններում կարող է հանդես 
գալ իմաստային տարբեր հարաբերություններով: Հմմտ. մխրճվել ամպերի 
մեջ (տեղի՝ տարածական հարաբերություն) և խոսել քթի մեջ (ձևի հարա-
բերություն), նստել աթոռի վրա (տեղի՝ տարածական հարաբերություն) և 
խոսքի վրա ներս մտնել (ժամանակային հարաբերություն): 
  
 Ե. Ըստ հոլովառության հատկանիշի՝ առանձնացնում են կապերի այն 
խմբերը, որոնք պահանջում են որոշակի հոլովով դրված կապի խնդիր 
(նկատի է առնվում հոլովառու բառի հոլովը): Կապի խնդիր են դառնում հիմ-
նականում գոյականներն ու դերանունները (մասամբ նաև մակբայները): Ար-
դի հայերենում կապերը դրվում են տարբեր հոլովաձևերի վրա: 
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 ա) Սեռական հոլովով խնդիր է պահանջում կապերի ճնշող մեծա-
մասնությունը. անունից, անունով, առջև, առթիվ, դեմ, դիմաց, երեսից, ըն-
թացքում, ըստ, ժամանակ, կապակցությամբ, համար, հանուն, հօգուտ, հա-
կառակ, հետևանքով, հետ, ձեռքից, մասին, մեջ, մոտ, ներքո, նկատմամբ, 
նպատակով, շուրջը, չափ, պատճառով, պատվին, պես, վերաբերյալ, վերա-
բերմամբ, վրա, փոխարեն, օրոք, օգտին և այլն:  

Հմմտ. ծառի մոտ, ծառի վրա, Արամի հետ, ձյունի պես, հանուն հայ-
րենիքի և այլն: 
 բ) Տրական հոլովով խնդիր են ստանում ի դեմս, հանուն, համար, 
հետ, հօգուտ, հանձինս, մոտ, պես, վրա և այլ կապեր, երբ կապվող բառ են 
դառնում անձնական դերանունների առաջին և երկրորդ դեմքի ձևերը:  

Հմմտ. ինձ մոտ, քեզ մոտ, մեզ մոտ, ձեզ մոտ և այլն: 
 գ) Հայցական հոլովով խնդիր են ստանում առ, դեպի, իբրև, ինչպես, 
մինչ, նախքան, որպես, ց, քան և այլ կապեր:  

Հմմտ. մինչ լուսաբաց, ինչպես ածուխ, դեպի լեռները և այլն:  
 դ) Բացառական հոլովով խնդիր են ստանում բացի, դուրս, զատ, հե-
ռու, հետո, ներքև, սկսած, վերև և այլ կապեր:  

Հմմտ. ընկերներից բացի, քաղաքից դուրս և այլն: 
 ե) Գործիական հոլովով խնդիր են ստանում սահմանափակ թվով 
կապեր. հմմտ. հանդերձ (ընտանիքով հանդերձ), չափ (կիսով չափ), մեկ 
(երկրով մեկ):  
 զ) Մի շարք կապեր խնդիր են պահանջում տարբեր հոլովաձևերով՝ ի 
վեր, առաջ, հետո, անց և այլն: Այսպես, ի վեր կապը պահանջում է հայցա-
կան և բացառական հոլովներով խնդիր, հմմտ. գետն ի վեր և այն օրից ի վեր, 
առաջ կապը՝ սեռական, հայցական և բացառական հոլովներով խնդիր. 
դղյակի առաջ, օրեր առաջ և մայրամուտից առաջ:  
 

ՇԱՂԿԱՊ - Սպասարկու բառեր են, որոնք արտահայտում են պարզ 
նախադասության համարժեք անդամների միջև եղած տարբեր հարաբերու-
թյուններ, կապակցում են բարդ նախադասության բաղադրիչ նախադասու-
թյուններ, նաև հանդես են գալիս տեքստի պարբերույթների կապակցման 
դերով:  
 Իբրև քերականական հարաբերություն արտահայտող միավորներ՝ 
շաղկապները շփման եզրեր ունեն այդպիսի հարաբերություն արտահայտող 
սպասարկու այլ բառերի՝ կապերի, ինչպես նաև հոլովական մասնիկների 
հետ: Հմմտ. հետևյալ նախադասություններում կապով, հոլովական մասնի-
կով և շաղկապով դրսևորվող քերականորեն նույնաբնույթ հարաբերություն-
ները. Ջոկի հրամանատարը զինվորների հետ մեկնեց դիրքերը: Ջոկի հրա-
մանատարը զինվորներով մեկնեց դիրքերը: Ջոկի հրամանատարը և զին-
վորները  մեկնեցին դիրքերը: 
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 Գործառապես շաղկապների հետ աղերսվում են հարաբերական դեր-
անունները (կախյալ հարաբերությամբ երկրորդական նախադասությունը 
կապելով գլխավորի հետ): Հմմտ. Հայ նախարարները հավաքվեցին Աշտի-
շատում, որպեսզի պատասխան գրեին Հազկերտի թղթին - շաղկապ: Երբ 
կհոգնես, կգազազես աշխարհից, Դարձի՛ր ինձ մոտ, վերադարձի՛ր դու նո-
րից (ՎՏ) - դերանուն:   

 Շաղկապները դասակարգվում են տարբեր հիմունքներով. ըստ գոր-
ծառական-դիրքային հատկանիշի, ըստ սերման հատկանիշի, ըստ իմաս-
տային-կիրառական հատկանիշի և այլն:  
 ա) Ըստ գործառական-դիրքային հատկանիշի՝ առանձնացնում են 
շաղկապների հետևյալ տեսակները՝ մենադիր շաղկապներ (և, ու, բայց, իսկ, 
որպեսզի, որովհետև և այլն), կրկնադիր շաղկապներ (թե՛ … թե՛, և՛… և՛, 
կա՛մ … կա՛մ, ո՛չ…ո՛չ և այլն), զուգադիր շաղկապներ (ոչ թե … այլ, ոչ միայն 
… այլև, թեև … այնուամենայնիվ, չնայած… բայց, քանի որ … ուստի, թեկուզ 
… բայց, եթե … ապա, եթե … ուրեմն, թեկուզ … սակայն, թեպետ … բայց, 
թեպետ … բայց և այնպես և այլն), 
 բ) Ըստ սերման հատկանիշի՝ շաղկապները կազմվում են անուննե-
րից (կամ, սակայն), մակբայից (հետևապես, հետևաբար, այնուամենայնիվ), 
շաղկապից (թեև, թե որ, եթե որ), վերաբերականից (միայն, ո՛չ…ո՛չ): Բաղա-
դրյալ շաղկապների մի զգալի մասի բաղադրիչները սերում են տարբեր խոս-
քի մասերից: Հմմտ. կապ և շաղկապ (մինչև որ, քան թե), կապ և դերանուն 
(ընդ որում, ըստ որում), դերանուն և շաղկապ (ինչպես և, ինչպես նաև), 
դերանուն+դերանուն (այսուամենայնիվ, այնուամենայնիվ, այսինքն) և այլն:  

Զուգադիր շաղկապների մեջ հանդիպում են բաղադրիչների հետևյալ 
խոսքիմասային զուգորդումներով կազմվածները. Վերաբերական + շաղ-
կապ+դերանուն (ոչ թե…այլ), դերանուն+շաղկապ+մակբայ (քանի որ … 
ուստի), շաղկապ+շաղկապ+ շաղկապ+դերանուն (թեպետ…բայց և այնպես) 
և այլն: 

գ) Ըստ իմաստային-կիրառական հատկանիշի՝ առանձնացնում են 
համադասական և ստորադասական խմբեր: 

 
Համադասական շաղկապները կապակցում են նախադասության հա-

մազոր անդամներ, բարդ համադասական նախադասության կազմիչ տար-
րեր (պարզ նախադասություններ) և տեքստի համազոր պարբերույթներ: 

 Ըստ արտահայտած հարաբերությունների բնույթի՝ համադասական 
շաղկապները լինում են միավորիչ, ներհակական և տրոհական:  

ա) Միավորիչ շաղկապներն արտահայտում են թվարկման կամ 
հավելական հարաբերություններ, դրանք են՝ և, ու, էլ, ևս, նաև, այլև, թե, 
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նույնպես և, նմանապես և, ինչպես և, ինչպես նաև, ոչ միայն … այլև, ոչ թե … 
այլ, ո՛չ … ո՛չ, թե՛ … թե՛ և այլն: 

Այս շաղկապներն իրենց հերթին բաժանվում են երկու ենթախմբի՝ 
բուն միավորիչ (կամ թվարկում արտահայտող) շաղկապներ (և, ու, թե, ո՛չ … 
ո՛չ) և միավորիչ-հավելական շաղկապներ (նաև, ևս, էլ, այլև, նույնպես և, 
նմանապես և, ինչպես և, ինչպես նաև, ոչ միայն … այլև, ոչ թե … այլ): 
 բ) Ներհակական կամ հակադրական շաղկապներն արտահայտում 
են ներհակական կամ հակադրական հարաբերություններ և բաժանվում են 
հետևյալ ենթախմբերի՝ ժխտման հարաբերություն արտահայտող (այլ, ոչ թե, 
այլ ոչ թե, և ոչ թե, ոչ թե … այլ, ոչ միայն … այլև), հակասման հարաբերու-
թյուն արտահայտող (բայց, բայց և, սակայն, և սակայն, սակայն և, բայց և այն-
պես, մինչդեռ, այնուամենայնիվ, միայն, միայն թե և այլն), հանդիպադրա-
կան հարաբերություն արտահայտող (իսկ, ապա, միայն, եթե … ապա), պայ-
մանական հարաբերություն արտահայտող (թե չէ, եթե ոչ, ապա թե ոչ, 
այլապես):  
 գ) Տրոհական շաղկապները ցույց են տալիս տրոհական-բաժանական 
հարաբերություն. կապակցվող միավորների արտահայտած առարկաներից, 
հատկանիշներից մեկը կամ մի խումբն է նկատի առնվում կամ իրական, 
հնարավոր համարվում՝ ի տարբերություն մյուսի կամ մյուսների (կամ, կամ 
թե, կամ թե չէ, կամ … կամ թե, կամ .. կամ թե չէ, կամ … և կամ, և կամ թե): 
 

Ստորադասական շաղկապներն արտահայտում են ստորադասա-
կան հարաբերություններ, հանդես են գալիս բարդ ստորադասական նա-
խադասությունների կազմում՝ գլխավոր նախադասությանը կապելով երկ-
րորդական նախադասությունը: 

Ըստ արտահայտած քերականական հարաբերությունների բնույթի, 
բաժանվում են ենթատեսակների՝ մեկնական (որ, թե, ինչ, իբր թե), ժամա-
նակի (մինչ, մինչև, հենց, նախքան, քանի, մինչև որ, հենց որ, քանի դեռ, երբ 
որ), պայմանի (եթե, թե, թե որ, միայն թե, եթե միայն, նայած թե, քանի դեռ), 
պատճառի և հիմունքի (որովհետև, քանի որ, չէ որ, մանավանդ որ, նամա-
նավանդ որ), զիջական (թեև, թեկուզ, թեկուզև, թեպետ, թեպետև, չնայած, 
չնայած որ, փոխանակ, թեև … բայց, թեպետ … բայց, թեպետ … սակայն, թե-
պետ … այնուամենայնիվ, չնայած որ … բայց, թեկուզ … բայց և այնպես), 
նպատակի (որպեսզի, որ, միայն թե, ինչ է թե, թե ինչ է), համեմատության 
(ասես թե, կարծես թե, քան, քան թե, ոնց որ, ոնց որ թե, ինչպես որ, որպես 
թե), մակաբերական (ուստի, ուրեմն, հետևաբար, հետևապես, ուստի և, 
ուրեմն և, և ուրեմն, այնպես որ) բացահայտման (այսինքն, այն է):  
 Կան շաղկապներ էլ, որոնք գործառապես կարող են արտահայտել 
քերականական տարբեր հարաբերություններ՝ տարբեր նշանակություննե-
րով: Դրանք, այսպես կոչված, ընդհանրական շաղկապներն են: Հմմտ. հե-
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տևյալ բազմիմաստ շաղկապների արտահայտած քերականական հարաբե-
րությունների բնույթը. և (միավորիչ - հավելական), թե (համադասական - 
ստորադասական, միավորիչ - տրոհական), որ (մեկնական - պայմանի – 
պատճառի - նպատակի) և այլն:  
 Հմմտ. որ շաղկապի արտահայտած իմաստային հարաբերություն-
ները խոսքում. Իմացել եմ, որ արջը ականջ է դնում (ՀԹ) - մեկնական: 
Փորձանքը որ գա, հանկարծ կգա (ԴԴ) - պայման: Ես, որ մի զարկով կարող 
եմ հազար շունչ կենդանի ջարդել, էլ ի՞նչ եմ էս անպիտան կնգա կողքին վեր 
ընկել (ՀԹ) - բացահայտիչ: Տեսությունը հետաձգում եմ մեկ օր այն պատ-
ճառով, որ կարողանամ պատրաստվել ու պատշաճ մեծարանքով դիմավո-
րել զորապետին (Մ.) – պատճառ։ Միայն խնդրում է՝ իրեն մի ձի տա, մի քիչ 
ծախսի փող և ազատություն, որ գնա ճամփորդի, աշխարհք տեսնի (ՀԹ) - 
նպատակ: 
 Իր նշանակություններով պայմանավորված՝ որ շաղկապը գլխավոր 
նախադասության հետ կապակցում է նաև տարբեր բնույթի երկրորդական 
նախադասություններ (որոշիչ, ստորոգելիական վերադիր, ենթակա, ուղիղ 
խնդիր և այլն): Հմմտ. Կյանքս, որ հուշ է դարձել, հեռանալիս չանիծես (ԵՉ) - 
որոշիչ: Երկրորդ պատճառն այն է, որ կյանքը կորցրել է իմ աչքում իր ար-
ժեքն իմ կյանքում (Մուր.) - ստորոգելի: Ինձ թվում է, որ դեռ պիտի ես վերս-
տին դառնամ ջահել (ՊՍ) - ենթակա: Նա բաց արեց աչքերը և տեսավ, որ ար-
դեն լուսացել է (ՆԴ) - ուղիղ խնդիր:  
   

ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԱՅԻՆ ԻՄԱՍՏ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՂ ԽՈՍՔԻ ՄԱՍԵՐ - 
Վերաբերմունքային իմաստ ունեցող խոսքի մասերն են վերաբերականներն 
ու ձայնարկությունները: Վերաբերականներն արտահայտում են խոսողի 
մտածական վերաբերմունքը, իսկ ձայնարկությունները՝ զգացական:  

 
ՎԵՐԱԲԵՐԱԿԱՆ - Սպասարկու խոսքի մասերի շարքը դասվող բա-

ռաքերականական խմբավորում են, արտահայտում են խոսողի մտածական 
կամ դատողական վերաբերմունքը և, ըստ այդմ, երանգավորում նախադա-
սությունը կամ նրա որևէ անդամը:  

Հմմտ. Գուցե ես լամ բախտիդ համար, իմ անգին (ՎՏ). գուցե- ն ար-
տահայտում է դատողական-երկբայական վերաբերմունք և եղանակավո-
րում է ամբողջ նախադասությունը: Կամ՝ Բայց պսակեց բախտը մռայլ 
նրանց սերը լոկ փշով (ՀՇ). լոկ-ն արտահայտում է դատողական-սահմանա-
փակման վերաբերմունք և եղանակավորում է նախադասության մեկ ան-
դամը (փշով):  

Վերաբերականները զուրկ են նյութական իմաստից և անվանողա-
կան դերից, նախադասության անդամ չեն դառնում, նախադասության ան-
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դամներից հաճախ մեկուսացած են լինում նաև հնչերանգով, չեն թեքվում և 
չունեն բառաձևերի հարացույցներ:  
 Ըստ իմաստային հատկանիշի՝ զանազանում են վերաբերականների 
հետևյալ տեսակները՝ հաստատական, ցուցական, երկբայական, սաստկա-
կան, սահմանափակման, կամային, զիջական, ժխտական և բաղձանքի: Այս 
տեսակներից յուրաքանչյուրով արտահայտվում է խոսողի համապատաս-
խան վերաբերմունքը: 
 ա) Հաստատական վերաբերականներ - Արտահայտում են խոսողի 
հաստատական, դրական վերաբերմունքը տվյալ երևույթի, գործողության 
կամ եղելության վերաբերյալ՝ հանդես գալով իբրև պատասխանական բա-
ռեր, ստանալով նախադասության արժեք: Դրանք են՝ այո, իհարկե, հարկավ, 
իրավ, իրոք, իսկապես, հավաստյավ, արդարև, իսկ և իսկ և այլն: 
  Հաստատական վերաբերմունք են ցույց տալիս նաև անկասկած, ան-
շուշտ, անտարակույս, անպատճառ բառերը, որոնք միաժամանակ արտա-
հայտում են անխուսափելիության իմաստ: Հաստատական վերաբերմունք 
են արտահայտում նաև որոշ նկարագրական կապակցություններ, հմմտ. 
ինչպես չէ, ինչ խոսք, ինչ էլ լինի, ինչ գնով էլ լինի, առանց այլևայլության և 
այլն: 
 բ) Ցուցական վերաբերականներ - Ունեն ցուցական իմաստ. այդ բա-
ռերով խոսողն ուշադրություն է հրավիրում նախադասության բովանդակու-
թյան կամ նրա որևէ անդամի իմաստի վրա: Դրանք են՝ ահա, ահավասիկ:  
 Գրաբարում ցուցական իմաստավորումն ուղեկցվում էր դիմային 
հարաբերությամբ՝ կազմելով եռաշարք հակադրություն, հմմտ. ահաւասիկ 
(աւասիկ) - ահաւադիկ (աւադիկ) - ահաւանիկ (աւանիկ):  

գ) Երկբայական վերաբերականներ - Արտահայտում են խոսողի 
թեական, երկբայական վերաբերմունքը նախադասությամբ արտահայտված 
գործողության կամ եղելության, ինչպես նաև առարկայի կամ նրա հատկա-
նիշի վերաբերյալ: Խոսողի երկբայական վերաբերմունքը կարող է լինել՝ 
հավանական (կարծեմ, կարծես, կարծես թե, ասես, թերևս, երևի), անհավա-
նական (իբր, իբր թե, իբրև թե) և հարցական (գուցե, միգուցե, չլինի՞, չլինի՞ 
թե, արդյո՞ք, մի՞թե): 

դ) Սաստկական վերաբերականներ- Արտահայտում են գործողու-
թյան կամ եղելության սաստկությունը, շեշտում կամ ընդգծում են առարկան 
կամ նրա հատկանիշը: Դրանք են՝ նույնիսկ, անգամ, մինչև իսկ, մինչև ան-
գամ, իսկ, մանավանդ, նամանավանդ և այլն:  

ե) Սահմանափակման վերաբերականներ - Արտահայտում են գոր-
ծողությունների, առարկաների կամ հատկանիշների սահմանափակման 
իմաստ: Դրանք են՝ գեթ, գոնե, լոկ, միայն, միմիայն և այլն: 

զ) Կամային վերաբերականներ- Արտահայտում են խոսողի կամքը 
գործողության կատարման (կամ չկատարման) վերաբերյալ, ինչպես՝ թող, 



194 
 

դե, հապա, ապա, մի և այլն: 
է) Զիջական վերաբերականներ- Արտահայտում են խոսողի զիջական 

վերաբերմունքը ապագայում սպասվող գործողության կամ եղելության վե-
րաբերյալ: Դրանք են՝ ինչևէ, ինչևիցե, ինչ որ է, համենայն դեպս, այնուամե-
նայնիվ, այսուամենայնիվ, ինչ էլ լինի և այլն: 
 ը) Ժխտական վերաբերականներ- Արտահայտում են գործողության, 
եղելության, առարկայի կամ հատկանիշի ժխտում՝ հանդես գալով իբրև պա-
տասխանական բառ(եր), ստանալով նախադասության արժեք: Դրանք են՝ 
ոչ, չէ, բնավ, երբեք, ամենևին:  

թ) Բաղձանքի վերաբերականներ- Արտահայտում են իղձ, փափագ 
կամ ցանկություն գործողության կամ եղելության վերաբերյալ: Դրանք են՝ 
երանի, երնեկ, երանի թե, երնեկ թե, ուր է թե, ուր է և այլն: 

Վերաբերականները գրավոր խոսքում սովորաբար տրոհվում են նա-
խադասության անդամներից, երբ հնչերանգով որոշակիորեն առանձնանում 
են շարահյուսական միջավայրում:  
 

ՁԱՅՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ - Արտահայտում են խոսողի զգացական վերա-
բերմունքը՝ հանդես գալով բացականչական նախադասություններում, զուրկ 
են նյութական իմաստից, չունեն քերականական կամ վերաբերական 
իմաստ: Զգացական վերաբերմունքից բացի արտահայտում են նաև կամա-
յին մղում, նրանց մի մասն էլ վերարտադրում է բնական ձայները: Այդ 
միավորների հնչարտաբերական և ձևակազմական առանձնահատկությունն 
այն է, որ սակավահնչյուն են՝ կազմված նույնիսկ մեկ հնչյունից. ձայնարկու-
թյուններ կարող են ձևավորել լեզվի բոլոր ձայնավորները:  

Ըստ իմաստային ու գործառական հատկանիշի՝ ձայնարկություն-
ները բաժանվում են երեք խմբի՝ զգացական, կամային և նմանաձայնական: 
  

Զգացական ձայնարկություններ - Կոչվում են նաև զգացմունք ար-
տահայտող կամ բացականչական ձայնարկություններ, արտահայտում են 
խոսողի հուզազգացական վերաբերմունքը, որ կարող է լինել տարբեր 
բնույթի:  

Տարբերակում են հուզազգացական վերաբերմունքի հետևյալ ենթա-
տեսակները՝ 

 - ուրախություն, հաճելիություն, հրճվանք (ջա՜ն, օխա՜յ, ուխա՜յ, վա՜յ, 
ո՜ւյ, օ՜հ և այլն),  

- ցավ, վիշտ, վախ (վա՜յ, վո՜ւյ, վա՜շ, վի՜շ, ա՜, ամա՜ն և այլն), 
 - զարմանք (օհո՜, օ՜, օ՜հ, բա՜, ա՜, պա հո՜, վա՜յ, վա՜հ և այլն), 
 - զղջում և ափսոսանք (ա՜խ, է՜խ, ավա՜ղ, օ՜հ, օ՜, վա՜յ, վա՜խ և այլն),  
- արհամարհանք (պա՜հ, պա՜հ-պա՜հ, պահո՜ և այլն), 
 - դժգոհություն (օ՜, օ՜ֆ, է՜հ, օ՜ֆ, ա՜խ, հը՜ և այլն), 
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 - տհաճություն, զզվանք (ֆու՜հ, փո՜ւ, թյո՜ւհ, թո՛ւ, ո՜ւհ և այլն), 
 - անտարբերություն (է՜, էէ՜, է՜հ, ա՜հ, ը՜հ և այլն),  
- հանդիմանություն, կշտամբանք (ա՛յ, ա՛յ-ա՛յ, ա՛յ-ա՛յ-ա՛յ, վա՜յ-վա՜ˉյ, 

օ՜ֆ և այլն): 
Այլ մոտեցմամբ, հուզազգացական ձայնարկությունների իմաստներն 

են՝ դրական հույզերի արտահայտում (ուրախություն, հրճվանք, հաճելիու-
թյուն), բացասական հույզերի արտահայտում (ցավ, վիշտ, վախ, դժգոհու-
թյուն, տհաճություն, զզվանք, զղջում, ափսոսանք) և չեզոք հույզերի արտա-
հայտում (զարմանք, արհամարհանք, անտարբերություն, հանդիմանություն, 
կշտամբանք) և այլն: 

Որոշ բառեր, բառաձևեր ու բառակապակցություններ, նույնիսկ նա-
խադասություններ, նյութական բովանդակության վերացարկման հետևան-
քով կարող են գործածվել ձայնարկության արժեքով: Հմմտ. ապրե՛ս, կեցցե՛ս, 
բա՛րև, ցտեսությո՛ւն, շնորհակալությո՛ւն, ներողությո՜ւն, ամե՛ն, անո՜ւշ, 
մեղա՜, մեղա՜ քեզ, փա՛ռք աստծո, աստվա՛ծ քեզ հետ, աստվա՛ծ չանի, 
աստված մի՛ արասցե, տա՛ աստված, կա՛նգ առ, գրո՛ղը տանի, սատանա՛ և 
այլն:  

 
Կամային ձայնարկություններ - Այլ կերպ կոչվում են կոչական ձայ-

նարկություններ, արտահայտում են կամային մղումներ՝ կոչ, կանչ, քաջալե-
րանք, խնդրանք, դիմում, արգելանք, վանում և այլն:  

Կամային ձայնարկությունները գործածվում են կա՛մ մարդկանց, 
կա՛մ կենդանիների նկատմամբ: Այսպես, մարդկանց (խոսակցի) նկատմամբ 
գործածվող ձայնարկություններ են՝ ա՛, ա՛յ, հե՜յ, հե՜յ-հե՜յ, էհե՜յ, հարա՜յ, հա՛յ, 
հա՛յ-հարա՜յ, տո՛, ծո՛, օ՜ն և այլն: Կենդանիների նկատմամբ գործածվող 
ձայնարկություններն են՝ քը՛ս-քը՛ս (շան), փիշի՛-փիշի՛ (կատվի), ջո՛ւ-ջո՛ւ-
ջո՛ւ, քշա՛ (հավի և ընդհանրապես թռչունների), հոլե՜-հոլե՜ (ոչխարների 
նկատմամբ) և այլն: 

 
Նմանաձայնական ձայնարկություններ - Այլ կերպ կոչվում են բնա-

ձայնական ձայնարկություններ, դրանք կենդանիների արտաբերած ձայնի 
կամ առարկաների տարբեր տեսակի շարժումներից առաջացած ձայների 
մոտավոր հնչյունական վերարտադրություններ են: Դրանք ձայնարկութ-
յուններին հարում են իրենց ձևային՝ հնչյունական և առոգանական հատկա-
նիշներով, թեև իմաստաբանորեն զուրկ են զգացական վերաբերմունքից: Այդ 
կարգի բառերի զգալի մասը կրկնավոր կազմություններ են, որոնք գրավոր 
խոսքում գրվում են գծիկով, ստանում են բառական շեշտ կամ բացական-
չական նշան, գաղտնավանկ Ը ձայնավորը գրվում է (երբ այլ ձայնավոր չկա). 
Տը՜զզ, բը՜զզ, ճը՜ռռ, ճը՜ռռ-ճը՜ռռ, ծուղրուղո՜ւ, հա՛ֆ-հա՛ֆ, միաո՜ւ, թրը՛խկ, 
չրը՛խկ, չը՛խկ-չը՛խկ, ծի՜վ, ծի՜վ-ծի՜վ, թը՜ռռ և այլն: 



196 
 

Նմանաձայնական ձայնարկությունները բառակազմական մակար-
դակում սերող հիմքեր են դառնում՝ մասնակցելով անվանակազմությանը և 
բայակազմությանը, հմմտ. չրը՛խկ - չրխկոց և չրխկալ, տը՜զզ - տզզոց, տզզալ, 
ճը՜ռռ - ճռռոց, ճռռալ, ծի՜վ-ծի՜վ - ծվծվոց, ծվծվալ և այլն: 

Ձևաբանական վերլուծություն (ընթացակարգ) - Նախադասության 
ան-դամների խոսքիմասային հատկանիշների բացահայտումն է, նրանց 
քերականական կարգերի մեկնաբանությունը: 
 Ձևաբանական վերլուծությունը կատարվում է քայլերի որոշակի հա-
ջորդականությամբ, որ պետք է հաշվի առնել յուրաքանչյուր խոսքի մասի 
դեպքում. 
 Ա. Թեքվող խոսքի մասերը վերլուծել ըստ նրանց հատուկ քերակա-
նական հատկանիշների. 
 ա) գոյական անունները բնութագրել հոլովի, հոլովման, թվի, առման 
քերականական կարգերով և տեսակներով (հատուկ - հասարակ, վերացա-
կան – թանձրացական և այլն), 
 բ) ածական անունները՝ ըստ տեսակի (որակական և հարաբերա-
կան), որակականները՝ ըստ աստիճանակազմության, 
 գ) թվականները՝ ըստ տեսակի (քանակական, դասական, կոտորա-
կային, բաշխական), 
 դ) դերանունները՝ ըստ տեսակի (անձնական, ցուցական, հարցական 
և այլն), ըստ հոլովման տիպերի (անվանական, դերանվանական և խառն), 
հոլովված ձևերը՝ ըստ հոլովների, 
 ե) բայերը՝ ըստ եղանակի, ժամանակի, դեմքի, թվի, ժամանակային 
ձևերի, սեռի, կանոնավոր և անկանոն խոնարհումների,  
 զ) մակբայները՝ ըստ տեսակների (տեղի, ժամանակի, ձևի, չափի ու 
քանակի, ընդհանրական)։  
 Բ. Չթեքվող (քերականական և վերաբերմունքային) խոսքի մասերը 
վերլուծել ըստ նրանց հատուկ քերականական հատկանիշների՝ 
 ա) կապերը՝ ըստ տեսակների (իսկական, անիսկական և կապական 
բառեր), ըստ քերականական հարաբերությունների բնույթի (տեղի, ժամա-
նակի, նպատակի, հիմունքի, պատճառի, չափ ու քանակի, ձևի), ըստ հոլո-
վառության, ըստ դիրքի, 

բ) շաղկապները՝ ըստ տեսակների (համադասական և ստորադասա-
կան), ըստ քերականական հարաբերությունների բնույթի (համադասական-
ները՝ հավելական, ներհակական, տրոհական և միավորիչ, ստորադասա-
կանները՝ ժամանակի, տեղի, նպատակի, պայմանի, մեկնական, պատճառի 
և հիմունքի, զիջական, համեմատության, մակաբերական և բացահայտման),  
 դ) վերաբերականները՝ ըստ իմաստների (հաստատական, ժխտա-
կան, երկբայական, բաղձանքի, ցուցական, սաստկական, սահմանափակ-
ման, կամային, զիջական և բաղձանքի), 
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 ե) ձայնարկությունները՝ ըստ իմաստային ու գործառական հատկա-
նիշների (զգացական, կամային և նմանաձայնական): 
 

Ձևաբանական վերլուծության նմուշ-օրինակ. 
Մեխակի բույրով հովն էր շշնջում հեքիաթներն հազար ու մի գիշեր-

վա, Արմավն ու նոճին անուշ քնի մեջ օրորվում էին ճամփեքի վրա (ԱԻ): 
- Հովն, արմավն, նոճին – հասարակ գոյական, եզակի թիվ, ուղղական 

հոլով, որոշյալ առում, հով, արմավ -ի հոլովում, նոճի՝ -ու հոլովում, հե-
քիաթներն – հաս. գոյական, հոգնակի թիվ, հայցական հոլով, որոշյալ առում, 
-ի հոլովում, մեխակի - հաս. գոյական, եզակի թիվ, սեռական հոլով, -ի հոլո-
վում, բույրով - հաս. գոյական, եզակի թիվ, գործիական հոլով, -ի հոլովում, 
գիշերվա - հաս. գոյական, եզակի թիվ, սեռական հոլով, - վա հոլովում, քնի - 
հաս. գոյական, անհոգնական, սեռական հոլով, -ի հոլովում, ճամփեքի - 
հաս. գոյական, հոգնակի թիվ, սեռական հոլով, -ի հոլովում:  
 - Շշնջում էր - բայ, սահմանական եղանակ, անցյալ ժամանակ, անց-
յալի անկատար ժամամանակային ձև, եզակի թիվ, երրորդ դեմք, ներգործա-
կան սեռ, կախյալ դերբայ (անկատար), օրորվում էին - բայ, սահմանական 
եղանակ, անցյալ ժամանակ, անցյալի անկատար ժամանակային ձև, հոգ-
նակի թիվ, երրորդ դեմք, կրավորակերպ չեզոք, կախյալ (անկատար) դերբայ: 
 - Հազար ու մի –մոտավորական թվական: 
 - Անուշ - որակական ածական, դրական աստիճան: 
 - Մեջ, վրա - կապ, անիսկական, հետադրություն, մեջ՝ ձևի քեր. ի-
մաստ (ինչպե՞ս՝ քնի մեջ), վրա՝ տեղի քեր. իմաստ (որտե՞ղ՝ ճամփեքի վրա):  
 - Ու - շաղկապ, համադասական, բուն միավորիչ: 
 

Խոսքիմասային փոխանցումներ - Լեզվում ընթացող բառային կազմի 
փոփոխության ու համալրման դրսևորումներից է: Խոսքիմասային փոխանց-
ման ընթացքում խոսքիմասային որոշակի արժեք ունեցող բառեր, ձերբա-
զատվելով նախնական բառիմաստից ու խոսքիմասային արժեքից, կարող են 
անցնել այլ խոսքի մասի՝ ձեռք բերելով վերջինիս բառաքերականական 
հատկանիշները: Պայմանավորված անցման մասնակի կամ լիակատար 
բնույթով՝ տարբերակում են խոսքիմասային փոխանցում և խոսքիմասային 
տարարժեքություն իրողությունները: 
  

Խոսքիմասային փոխանցում - Խոսքիմասային փոխանցման դեպքում 
բառերն անցնում են նոր իմաստի ու արժեքի: Այդ կարգի փոփոխություն-
ները կրում են տարժամանակյա բնույթ և պայմանավորված են որոշակի 
գործոններով, ինչպես՝ որոշչային կիրառություն, բառաձևի բառական ու քե-
րականական իմաստի մթագնում, փոխանուն կիրառություն, ստուգաբանա-
կան իմաստի մթագնում, բառակապակցության կրճատում և այլն: 
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 Ա. Որոշչային կիրառության հետևանքով որոշ գոյականներ լեզվի 
պատմական զարգացման ընթացքում ձեռք են բերել ածականի խոսքիմա-
սային արժեք: Այսպես, սառն, պաղ, պարթև բառերը գրաբարում գոյական 
են, արդի հայերենում՝ ածական:  

Հմմտ. Եւ ձիւն, և սառն և կարկուտ և մրրիկք՝ թէ յայլմէ արարչէ էին … 
(Եզն.) - գոյ.: Ննջեմ գազանների տաքուկ թևերի տակ, Նրանց սառն աչքերից 
սառը մի ջուր խմեմ (ՌԴ) - ած.: 
 Բ. Բառաձևի բառական ու քերականական իմաստի մթագնման 
հետևանքով նյութական բովանդակություն ունեցող խոսքի մասերից 
առաջացել են ինչպես լիիմաստ, այնպես էլ սպասարկու բառեր: 

Այսպես, գրաբարի գոյականի որոշ հոլովաձևեր արդի ըմբռնումով 
արդեն ածական, մակբայ, կապ կամ վերաբերականներ են, հմմտ. խելօք – 
խելոք (ած.), ի բնէ - ի բնե, ի ծնէ - ի ծնե, ի սկզբանէ - ի սկզբանե, դուրս, ցմահ, 
ցարդ, ցայժմ, առայժմ, ցայսօր (մկբ.), առթիւ - առթիվ, շնորհիւ – շնորհիվ, 
նկատմամբ (կապ) իրօք – իրոք, իրաւ – իրավ, ի հարկէ - իհարկե (վերա-
բերական):  

Բայական համակարգի գրաբարյան որոշ թեք ձևեր այժմ անցել են այլ 
խոսքի մասերի շարքը, հմմտ. դարձեալ - դարձյալ (մկբ.), հանգուցեալ – հան-
գուցյալ, տուեալ – տվյալ, անիծեալ - անիծյալ (ած.), հասցէ - հասցե (գոյ.), 
կեցցէ - կեցցեˉ (ձայնարկ.), և այլն:  
 Գ. Փոխանուն կիրառության ուղիով գրաբարի որոշ ածականներ ձեռք 
են բերել գոյականի խոսքիմասային արժեք, ինչպես՝ աճական, թռչուն, զե-
ռուն, աշխարհազոր, բանակռիվ, լուսածագ, խեղկատակ և այլն: Հմմտ. Ուր 
առնէր Գրիգոր զմկրտութիւնսն աշխարհազօր բազմութեան (ՆՀԲ) - գոյ.: 
Երիտասարդ և ալևոր, ով ընդունակ է զենք շարժել, ելան աշխարհազոր (ՆԶ) 
- գոյ.:  

Դ. Ստուգաբանական իմաստի մթագնման հետևանքով հատկանշա-
յին որոշ բառեր (ածականներ) ձեռք են բերել առարկայի իմաստ և անցել 
գոյականի շարքը: Այսպես, գրաբարում հրացան «հուր սփռող», օդաչու 
«օդում ճախրող՝ թռչող» բառերն ածական են, արդի հայերենում՝ գոյական. 
հրացան «ձեռքի հրազեն», օդաչու «օդանավ վարող անձ»: Հմմտ. Արկանեն ի 
հրացան հնոց տանջանաց (ՆՀԲ) -ած.: Կախ տվավ սնին սև հրացանը սև օձի 
նման (ՀԹ) -գոյ.: 
 Ե. Բառակապակցության կրճատման հետևանքով կապակցության 
իմաստի դոմինանտը՝ ածականով արտահայտված որոշիչը, ներառում է գո-
յականի իմաստ. տեղի է ունենում ածական > գոյական խոսքիմասային փո-
խանցում: Հմմտ. լուսամփոփ լամպ > լուսամփոփ, կործանիչ ինքնաթիռ 
>կործանիչ, համաճարակ հիվանդություն > համաճարակ, ոտանավոր քերթ-
վածք > ոտանավոր, տնամերձ հողամաս > տնամերձ և այլն: 
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Որոշ հարաբերական ածականներ այս ուղիով դարձյալ փոխանցվել 
են գոյականի, ինչպես՝ ոսկեղեն, մասրենի, տանձենի, խնձորենի, բալենի և 
այլն: 

 
Խոսքիմասային փոխանցման դրսևորումներ – Խոսքիմասային փոխան- 

ցումները կատարվում են լեզվի պատմության ընթացքում: Այդ իրողության 
բնորոշ գծերն են՝ խոսքիմասային արժեքի երկփեղկում, երկփեղկված ար-
ժեքներից մեկի երկատում, երկփեղկված արժեքներից մեկի փոփոխություն, 
երկփեղկված արժեքներից մեկի կորուստ, խոսքիմասային արժեքի տեղա-
շարժ:  

Ա. Խոսքիմասային արժեքի երկփեղկում - Խոսքիմասային արժեքի 
երկփեղկումը ձևաբանական մասնակի տեղաշարժերի հետևանք է: Այսպես, 
գրաբարում հետախոյզ, դասալիք, եղեռնագործ, լուսաւորիչ բառերն ածա-
կան են, որոնք արդի հայերենում համատեղում են նաև գոյականի խոսքի-
մասային արժեք: Հմմտ. գրբ. հետախոյզ. «հետքերը զննող՝ փնտրող». Մեզ 
իբրու շանց հետախուզից քննելի է (ՆՀԲ) - ած.: Արդի հայերենում նաև՝ 
գոյական «հետախուզության գնացող զինվորական, գործակալ». Հետախույզ 
աչքերը դժվարանում էին դիտելու, թե ով էր տիկնոջ խոսակիցը (Ր) - ած.: 
Կրակովն իր հետախույզների հետ մտավ ամեն ծակուծուկ՝ դիվերսանտին 
գտնելու հույսով (ՍԽ) - գոյ.: 

Բ. Երկփեղկված արժեքներից մեկի երկատում – Ժամանակի ընթաց-
քում բառույթի երկատված արժեքներից մեկը կարող է զանազան փոփոխու-
թյուններ կրել, որը կարող է հանգեցնել նոր արժեքի ձևավորման: Այսպես, 
գրաբարում անդորր բառը համատեղում էր գոյական-ածական արժեքներ. 
հմմտ. 1. «անդորրություն, հանգստություն» (գոյ.). Յայսմ նեղութենէ գայ 
վաղնջուցն անդորր (ՆՀԲ): 2. «դյուր, հանգիստ, հանդարտ» (ած.). Յոյժ 
անդորր են ինձ պատուիրանք քո (ՆՀԲ):  

Ժամանակի ընթացքում անդորր բառի հատկանշային իմաստի մեջ 
զարգացել է մակբայական նշանակություն՝ «հանգիստ կերպով, հանդարտո-
րեն». արդի հայերենում այն համատեղում է գոյական-ածական-մակբայ 
խոսքիմասային իմաստներ: Հմմտ. … Ու երկարի այն անդորրը շուքիդ նման 
(ՊՍ) -գոյ.: Եվ ղողանջները ծորում քաղցրալուր, ողողում էին դաշտերը ան-
դորր (ԱԻ) - ած.: Եվ քարավանը … Դեպի երազուն և կապույտ հեռուն հոսում 
էր առաջ հանգիստ ու անդորր (ԱԻ) - մկբ.: 

Գ. Երկփեղկված արժեքներից մեկի փոփոխություն - Գրաբարում ծա-
ծուկ բառն ուներ ածականի և գոյականի արժեքներ: Հմմտ. 1. «գաղտնի, 
թաքուն». Ի նմա որոգայթս իմն ծածուկս ընդ մէջ աստիճանացն (Խոր.)- ած.: 
2. «գաղտնիք». Տրտմութիւն է ի ծածուկս նորա (Ագաթ.) - գոյ.: Արդի հայերե-
նում այն ունի ածական-մակբայ արժեքներ: Հմմտ. Բազենյանը … կարծես 
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ինչ-որ ծածուկ բան էր պատմում նրան (ՆԴ),-ած.: 2. մկբ. «գաղտնապես, 
թաքուն կերպով». Հեռուներից մոտենալով գաղտագողի-ծածուկ-անտես՝ 
Խորշակը նույն, որ շատ շուտով պիտի տաներ միլիոն հայեր (ՊՍ): 

Դ. Երկփեղկված արժեքներից մեկի կորուստ - Այս իրողությունը պայ-
մանավորված է բառիմաստի նեղացման գործոնով. գրաբարում անապատ, 
ծիրանի, բազմական բառերը հանդես էին գալիս ածականի և գոյականի 
խոսքիմասային երկատված արժեքներով: Հմմտ. անապատ – 1.«ամայի, 
անշեն, անմարդաբնակ» (ած.). Տանել զնոսա հեռի ի քաղաքէն յանկոխ և 
յանապատ տեղի (Փարպ.): 2.«անմարդաբնակ վայր՝ տեղ» (գոյ.). Եվ բարձեալ 
վաղվաղակի գրաստուց՝ փոխէին յայլ տեղի յանապատին (Փարպ.): Արդի 
հայերենում այդ բառերը գոյական անուններ են: Հմմտ. Նրա հետևում լոկ 
անապատն էր փռված հոլանի՝ լույսերի ծոցում (ԱԻ): 

Ե. Խոսքիմասային արժեքի տեղաշարժ - այս դեպքում բառը զրկվում 
է իր խոսքիմասային իմաստից ու արժեքից և ձեռք բերում ձևաբանական նոր 
նշանակություն՝ շարահյուսական մակարդակում կատարելով նոր արժեքին 
հատուկ պաշտոններ: Իմաստաարժեքային այդ կարգի տեղաշարժերը 
խարսխվում են մի շարք գործոնների վրա (տե՛ս Խոսքիմասային փո-
խանցում): 

 
Խոսքիմասային տարարժեքություն - Խոսքիմասային փոխանցում-

ների ընթացքում բառերը կարող են համատեղել նախկին և նոր խոսքի-
մասային արժեքի հատկանիշները: Այդ դեպքում միևնույն բառույթը ձեռք է 
բերում բազմիմաստություն, խոսքիմասային նշանակությամբ՝ տարարժե-
քություն: Այդպիսի միավորները կոչվում են խոսքիմասային տարարժեք բա-
ռեր, իսկ քերականական իրողությունը՝ խոսքիմասային տարարժեքություն: 
 Խոսքիմասային տարարժեք բառերը հավասարապես կարող են հան-
դես գալ մեկից ավելի ձևաբանական արժեքներով: Հայերենում արմատա-
կան բառերի խոսքիմասային իմաստներն արտահայտության պլանում 
նշույթավորված չեն, ուստի դրանք, առանց ձևակազմական փոփոխություն-
ների, շարահյուսական մակարդակում ստանում են տարբեր դերեր: Խոսքի-
մասային տարարժեք բառերը կարելի է խմբավորել՝ ելնելով տվյալ բառույթի 
երկատված արժեքների գործառական հաճախականությունից: Ըստ այդմ՝ 
արդի հայերենում կարելի է առանձնացնել այդ կարգի միավորների երկու 
խումբ՝ խոսքիմասային երկարժեք և եռարժեք բառեր:  
 1. Խոսքիմասային երկարժեք բառերը համատեղում են երկու տարբեր 
խոսքիմասային իմաստներ: Այսպես, գոյական // ածական արժեքներ են հա-
մատեղում այրի, աղքատ, գող, ծեր, կույր, մութ, դրացի, լեռնական, աթոռա-
կից, բերդակալ, բժշկապետ, զինակիր, մեծամեծ և այլ բառեր: Հմմտ. ծերունի 
- 1. «ալևոր, տարիքով» (ած.). Ներս մտավ Նազիաթ, որ միշտ այցի էր գալիս 
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ծերունի բանաստեղծին (ԱԻ): 2. «ծեր՝ տարիքն առած մարդ» (գոյ.). «Կանգ-
նեցե՛ք»,- գոչեց վրձինը ձեռքին կախարդ ծերունին հուզված տարերքին (ՀԹ): 
 Ածական // մակբայ արժեքներ են համատեղում բարձր, զուր, լավ, 
ծանր, մեղմ, խաղաղ, անլռելի, անկասելի, բարձրաձայն, միահամուռ, սրտա-
տրոփ և այլ բառեր: Հմմտ. մեղմ - 1.«հանդարտ» (ած.). Նրա ժպիտը մեղմ էր 
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ժեք արտահայտում են առանձին կիրառությամբ: Այսպես, արդի հայերենում 
ածական // գոյական //մակբայ արժեքներ են համատեղում իմաստուն, սուտ 
և այլ բառեր: Հմմտ. իմաստուն - 1. «գիտուն, խելամիտ, ճարտար» (ած.). 
Ուզեցի սիրել շշուկն իմաստուն Արևանման, արնավառ խոսքի (ԵՉ): 2. «փի-
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(ՆԶ): 
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մոտիկ» (ած.). Քաղաքներից ու գյուղերից, ստեպներից հեռու ու մոտ՝ Եկել 
էին նրանք նորից … (ԵՉ): 3. «առընթեր, կից» (կապ). Լիլիթը, աղբյուրի մոտ 
նստած, նայում էր դրախտի աստղազարդ երկնքին (ԱԻ):  
 Արդի հայերենում առանձնացվում է տարարժեք բառերի մեկ այլ 
շերտ, որ խոսքիմասային իմաստի ու արժեքի մասնակի տեղաշարժերի է 
ենթարկվել լեզվի զարգացման տարժամանակյա կտրվածքում՝ գրաբար-
արդի հայերեն ժամանակահատվածում (տե՛ս Խոսքիմասային փոխանցման 
դրսորումներ):  
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9. ՇԱՐԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ  
 

Քերականությունն ունի երկու բաժին` ձևաբանություն և շարահյու-
սություն: Ձևաբանության համար բառերն ու բառաձևերը հարաբերականո-
րեն ինքնուրույն միավորներ են, սակայն դրանք հաղորդակցման դերի 
իրացման առումով սոսկ միջոցներ են: Մտքերի կառուցման ու հաղորդման 
հիմնական միավորը նախադասությունն է, ուստի այն համարվում է շարա-
հյուսության հիմնական առարկան: Շարահյուսությունն ուսումնասիրում է 
նախադասությունը, որպես լեզվական միավոր, նրա տեսակները, կառուց-
վածքային տիպերը, միմյանց նկատմամբ ունեցած նախադասությունների 
շարահյուսական հարաբերությունները, վերջիններիս ձևավորման միջոց-
ները և այլն:  

Շարահյուսության միավորներից է նաև բառակապակցությունը, այս-
ինքն` բառերի այնպիսի կապակցությունը, որ ստորոգում չունի և հաղոր-
դում չի արտահայտում, այլ հանդես է գալիս իբրև նախադասության բաղա-
դրյալ բաղադրիչ: Շարահյուսությունն ուսումնասիրում է բառակապակցու-
թյունը թե՛ որպես նախադասության կառուցվածքային բաղադրիչ և թե՛ որ-
պես բաղադրյալ անվանողական արժեք ունեցող միավոր: 

 Բառակապակցության բաղադրիչների և նախադասության անդամ-
ների դերով հանդես եկող բառերն ու բառաձևերը մտնում են լեզվի այս կամ 
այն խոսքի մասի մեջ: Բառակապակցությունն ու նախադասությունը դիտ-
վում են շարահյուսական կառույցների հիմնական տիպեր, որոնք անհրա-
ժեշտ են բառերի որոշակի կապակցություններ և շարույթներ, արտահայ-
տություններ ու դարձույթներ սերելու համար:  

Ընդունված է առանձնացնել շարահյուսության երեք հիմնական տես-
անկյուն. 

ա) քերականական, 
բ) իմաստաբանական, 
գ) հաղորդակցական: 
Քերականական տեսանկյունը ներառում է շարահյուսական բաղա-

դրիչների՝ նախադասության և բառակապակցության կառուցատիպերի ու-
սումնասիրությունը և մեկնաբանում է լեզվական այդ կառույցները համա-
ժամանակյա և տարժամանակյա կտրվածքներով: 

Իմաստաբանական տեսանկյունն ուսումնասիրության առարկա է 
դարձնում շարահյուսական միավորների ոչ թե կառուցվածքային պլանը, այլ 
բովանդակային կողմը և նախադասությունը դիտարկում է որպես խոսքային 
գործունեության ստորոգումային միավոր: 

Հաղորդակցական տեսանկյունը նախադասությունն ուսումնասիրում 
է որպես տեղեկության կրող և փոխանցող, ընդ որում այդ տեղեկությունն 
ունի որոշակի հասցեատեր և ծառայում է որոշակի նպատակի: Մյուս կող-
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մից՝ շարահյուսության միավորներն ի հայտ են գալիս հաղորդակցման 
ընթացքում և ծառայում են խոսքային գործունեության լեզվական կաղապա-
րավորմանը:  
 

Բառակապակցություն - Այն դիտվում է նախադասության բաղադրիչ, 
համարվում է նախադասության ատաղձն ու բաղադրյալ անվանումների 
հիմքը, թեև այն գոյություն ունի նախադասությունից անկախ: Այդ առումով 
անհրաժեշտ է բառակապակցությունը տարբերակել բառերի կապակցու-
թյուններից և նախադասության բաղադրյալ անդամներից: Օրինակ, երկաթե 
դուռ, փայտյա նավակ, ոսկյա մատանի և այլ կառույցները տարբեր բառերի 
կապակցություններ են, մեկ կառուցվածքային տեսակ` գոյականական բա-
ռակապակցություններ, որոնց բաղադրիչները կապված են որոշիչ-որոշյալի 
քերականական հարաբերությամբ՝ կառուցված առդրական շարահյուսական 
կապի հիման վրա:  

Բառակապակցությունը, ի տարբերություն նախադասության, զուրկ է 
ստորոգումից, եղանակի և ժամանակի քերականական կարգերից, ինքնու-
րույն (անկախ) հնչերանգից և չունի ինքնուրույն կիրառություն: 

Բառակապակցությունը, որպես շարահյուսական միավոր, առնվազն 
երկու լիիմաստ բառերի կապակցություն է, որ բնութագրվում է բաղադրիչ-
ների կախյալ հարաբերությամբ (լրացում-լրացյալի ստորադասական 
հարաբերությամբ): Ըստ այդմ, բառակապակցությունն ունի գերադաս և 
ստորադաս անդամներ: Գերադաս անդամն այդ կապի մեջ շարահյուսորեն 
գերիշխողն է, ստորադաս անդամը պարզաբանում, մասնավորում կամ 
տարբերակում է գերադաս անդամի բովանդակային կողմը՝ կատարելով շա-
րահյուսական զանազան պաշտոններ: Հմմտ. Թումանյանի պոեմները (հատ-
կացուցիչ), հինավուրց քարանձավ (որոշիչ), արագ քայլել (ձևի պարագա), 
հանդում աշխատող (տեղի պարագա) և այլն: 

 
Բառակապակցությունն ըստ բաղադրիչների սերտության աստիճանի – 
Ըստ բաղադրիչների սերտության աստիճանի՝ կան շարահյուսորեն 

ազատ և ոչ ազատ բառակապակցություններ:  
- Շարահյուսորեն ազատ բառակապակցությունների բաղադրիչներ են 

դառնում լիիմաստ խոսքի մասերը, որոնք որպես բառական միավորներ՝ 
կապակցությունների շրջանակներում պահպանում են իրենց բառական ան-
կախությունը՝ դառնալով նախադասության առանձին անդամներ: Հմմտ. 
 Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բառն եմ սիրում (ԵՉ) նախադա-
սության մեջ կարելի է առանձնացնել հետևյալ ազատ բառակապակցութ-
յունը. իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բառը: Բառակապակցության գերա-
դաս անդամն է բառը, որին անմիջապես լրացնում է Հայաստանի կախյալ 
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բաղադրիչը: Մյուս բաղադրիչները լրացումներ են: Հմմտ. իմ (հատկացու-
ցիչ), անուշ (որոշիչ), Հայաստանի (հատկացուցիչ), արևահամ (որոշիչ): 
 Բազմանդամ այդ բառակապակցության ներսում կարելի է ցույց տալ 
այլ բառակապակցություններ ևս, ինչպես՝ անուշ Հայաստան, արևահամ 
բառ, իմ անուշ Հայաստան, Հայաստանի արևահամ բառը և այլն: Այդ բառա-
կապակցություններից յուրաքանչյուրի արտահայտության պլանում հանդես 
եկած բաղադրիչներն ունեն որոշակի բառիմաստ, բառական անկախություն 
և շարահյուսական որոշակի պաշտոն:  

Ազատ բառակապակցություններն ստեղծվում են խոսքի ընթացքում: 
Շարահյուսական ձևով կատարվող սահմանափակումներից դուրս դրանք 
այլ գործածություն չունեն: 

-Շարահյուսորեն ոչ ազատ կապակցություններ. Այն կապակցու-
թյուններն են, որոնց բաղադրիչները տվյալ բնագրում անկախաբար հանդես 
չեն գալիս, միասին կազմում են մեկ ամբողջություն, շարահյուսորեն չեն 
տրոհվում առանձին բաղադրիչների և միասին կատարում են շարահյուսա-
կան մեկ անդամի պաշտոն, ինչպես՝ մեզանից յուրաքանչյուրը, հարյուրից 
մեկը, ընկերներից տարեցը, բոլորով միասին, այս ամենով հանդերձ, հնա-
րավորինս արագ, չարիքների փոքրագույնը, հորիզոնից այն կողմ, օլիմպիա-
կան խաղեր, կենդանաբանական այգի և այլն:   

Հմմտ. Նա ընտրեց չարիքների փոքրագույնը: Հորիզոնից այն կողմ 
լեռների գագաթները թաղվեցին մշուշի մեջ:  
 Շարահյուսորեն ոչ ազատ բառակապակցություններին հարում են 
կայուն կապակցությունները, որոնց բաղադրիչներն ամբողջովին կամ մա-
սամբ կորցրել են իրենց բառական անկախությունը, հանդես են գալիս ոչ 
իրենց ուղիղ իմաստներով, ձեռք են բերել փոխաբերական նշանակություն-
ներ, նրանց (բաղադրիչների) շարահյուսական կապերը մթագնած են, և կա-
ռույցները խոսքում գործածվում են որպես պատրաստի վերարտադրելի կա-
պակցություններ, ինչպես՝ քթից բռնած ման ածել, լեզուն կապ ընկնել, լեղին 
ջուր դառնալ, թոկից փախած, ոտքերի տակ կրակ վառվել, գորդյան հան-
գույց, ջրհեղեղի ժամանակներից և այլն:  
 Այս կարգի կապակցությունները դարձվածքներ են, որոնք շարա-
հյուսության ուսումնասիրության առարկա չեն. դրանք թեև բառակապակ-
ցություններ են, այնուամենայնիվ ուսումնասիրվում են դարձվածաբանութ-
յան բաժնում (տե՛ս Դարձվածաբանություն): 
 

Բառակապակցություններն ըստ կառուցվածքի լինում են պարզ և 
բարդ: 

 - Պարզ բառակապակցությունները բաղկացած են երկու լիիմաստ 
բառերից, որոնցից մեկը գերադաս, մյուսն ստորադաս անդամ է: Հմմտ. ձմե-
ռային արձակուրդ, աշնան արև, վաղ արթնանալ, արագ մտածել, չափա-
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զանց գեղեցիկ, շատ արագ և այլն: Սակայն կարող են հանդիպել պարզ 
բառակապակցություններ, որոնք բաղկացած լինեն երկուսից ավելի ան-
դամներից. դա լինում է այն դեպքում, երբ գերադաս անդամը ծավալվում է 
կա՛մ դարձվածքով, կա՛մ վերլուծական անդամներով: Հմմտ. թոկից փախած 
տղա, գլուխը տաք զինվոր, փշե պսակով բանաստեղծ, խաչից իջած Հիսուս, 
սրի քաշված ազգ, ամենից նախընտրելի մրցանակ, արքայից արքայի հրո-
վարտակ, զօր ու գիշերվա տառապանք և այլն: 

 - Բարդ բառակապակցությունները կազմված են երկուսից ավելի բա-
ղադրիչներից: Այդպիսի կապակցություններում ծավալվում են թե՛ գերա-
դաս և թե՛ ստորադաս անդամները.  

ա) երկրորդական անդամը կարող է արտահայտվել բառակապակցու-
թյամբ, հմմտ. ծաղկի բույրը և լեռնային ծաղկի բույրը, գիշերային երկինք և 
ամառվա գիշերային երկինք, արագ ընթանալ և չափազանց արագ ընթանալ 
և այլն, 

բ) գերադաս անդամն է ստանում լրացումներ, հմմտ. իմ տունը և իմ 
գեղեցիկ տունը, ծաղկի թերթերը և ծաղկի բուրավետ թերթերը, երեկոյան 
կարդալ և երեկոյան քիչ կարդալ, ծաղիկներ քաղել և պարտեզից ծաղիկներ 
քաղել և այլն, 

գ) լրացումներով կարող են ծավալվել թե՛ գերադաս և թե՛ ստորադաս 
բաղադրիչները միաժամանակ, հմմտ. Հայաստանի բառը և իմ անուշ Հա-
յաստանի արևահամ բառը, սազի լարը և մեր հին սազի ողբանվագ, լացա-
կումած լարը և այլն:  

Բարդ բառակապակցությունները հաճախ ձևավորվում են գերադաս 
անդամի թելադրանքով երկու կամ ավելի միատեսակ շարահյուսական կա-
պակցության եղանակով (խնդրառությամբ կամ առդրությամբ): Հմմտ. 
զեկուցում կարդալ դահլիճում. կարդալ ի՞նչ - զեկուցում (խնդրառություն), 
կարդալ որտե՞ղ - դահլիճում (խնդրառություն): Աշնանային պայծառ եղա-
նակ. ինչպիսի՞ եղանակ - աշնանային (առդրություն), ինչպիսի՞ եղանակ – 
պայծառ (առդրություն): 

Այդպիսի բառակապակցությունները կարող են ձևավորվել շարահյու-
սական կապակցության տարբեր եղանակներով. հմմտ. բարձրաձայն զեկու-
ցում կարդալ. ի՞նչ կարդալ - զեկուցում (խնդրառություն), ինչպե՞ս կարդալ - 
բարձրաձայն (առդրություն) և այլն: 

 
Բառակապակցություններն ըստ խոսքիմասային արժեքի բաժանվում 

են երեք խմբի՝ անվանական, բայական և մակբայական:  
 - Անվանական բառակապակցություններ - Նման կառույցներում գե- 

րադաս անդամ է դառնում որևէ անուն խոսքի մաս: Ըստ այդմ, տարբերակ-
վում են մի շարք ենթատեսակներ. 

ա) Գոյականական բառակապակցություն. կապակցության գերադաս 
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անդամն է գոյականը, որ գոյականով արտահայտված լրացումներ է ստա-
նում ուղիղ և թեք հոլովներով. ուղղականով (Հովակիմ սրբազան, Վասակ 
սպարապետ, ոսկի հույսեր), սեռականով (կյանքի նավ, լեռների գահ, մե-
խակի բույր), տրականով (պատասխան Գյոթեին, նվեր աշակերտներին, այ-
ցելություն հիվանդին), հայցականով (վերադարձ հայրենիք, մուտքը թատ-
րոն, արշավանք Ռուսաստան), բացառականով (փախուստ բանտից, մե-
տաքսից հագուստ, երկյուղ փոթորկից), գործիականով (խղճով մարդ, ճա-
շակով հագուստ), ներգոյականով (անցուդարձ սենյակում, հանդիպում 
դպրոցում, աշխատանք այգում): 

Գոյականը լրացումներ է ստանում նաև՝ ածականով (գունավոր ակ-
նոց, կախարդական հեքիաթ), թվականով (իններորդ ալիք, քսան տարե-
կան), դերանունով (յուրաքանչյուր աշակերտ, մեր լսարանը, այս պատա-
նին), բայով (դերբայով)՝ (քնած թագուհի, լացող ուռենի, հեծնելու ձի), մակ-
բայով (արագ քայլվածք, դանդաղ ընթացք), կապով և կապի խնդրով (երկ-
յուղի նման զգացում, փախուստ դեպի լեռները): 

բ) Ածականական բառակապակցություն. կապակցության գերադաս 
անդամն է ածականը, որ լրացումներ է ստանում գոյականով, դերանունով, 
մակբայով, երբեմն՝ ածականով, թվականով ու կապական կապակցություն-
ներով. նրա լրացումը միշտ նախադաս է և արտահայտվում է թեք հոլով-
ներով: Ածականի և կախյալ անդամի շարահյուսական հարաբերություն-
ների բնույթը հիմնականում խնդրառական-պարագայական է:  

Գոյականն ու դերանունն ածականի լրացում են դառնում տարբեր 
հոլովներով.  
 -տրականով (պատվին նախանձախնդիր, գործին անտեղյակ, կամքին 
հնազանդ, քեզ արժանի, մեզ վայել), 

 -բացառականով (նորությունից անտեղյակ, կամքից զուրկ, բոլորից 
բախտավոր, իրարից անտեղյակ),  

-գործիականով (բնավորությամբ խիզախ, մտքով տկար, դառնությամբ 
լի, քեզնով հպարտ),  

-ներգոյականով (աչքում սիրելի, հոգում անփարատելի, մեզանում 
տեսանելի, մեզանում ընդունելի) և այլն:  

Ածականը լրացումներ է ստանում նաև՝ մակբայով (շատ հավատա-
րիմ, բավականին մեծ, հավետ երջանիկ, միշտ հրապուրիչ), ածականով 
(անսովոր գեղեցիկ, ծայրահեղ աղքատ, անսահման բարձր), թվականով 
(հինգ տարեկան, յոթ օրական), կապով և կապի խնդրով (կոճղի պես ամուր, 
երեխայի պես անփույթ, ադամանդի նման ջինջ): 

 - Բայական բառակապակցություններ - Կապակցության գերադաս 
անդամը բայ է (դերբայ), լրացման դերում հանդես են գալիս գոյական, ածա-
կան, դերանուն, մակբայ, բայ (դերբայ) խոսքի մասերը, լրացումների շարա-
դասությունն ազատ է. կարող են արտահայտվել տարբեր հոլովներով և 
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կապային կառույցներով: Լրացման և լրացյալի շարահյուսական հարա-
բերությունների բնույթը հիմնականում խնդրառական-պարագայական է:  

Բայը լրացումներ է ստանում գոյականի տարբեր հոլովներով՝  
-տրականով (կտակել ազգին, ավանդել սերունդներին, զինվորագրվել 

պայքարին),  
-հայցականով (գրոհել դիրքերը, կարդալ վեպ, կառուցել ամրոց, մտնել 

անտառ),  
-բացառականով (պոկել թփից, անջատվել հողից, վառվել զայրույթից),  
-գործիականով (կռվել սուսերով, խմել գավաթով, հարստանալ գրքե-

րով, 
-ներգոյականով (սպասել կայարանում, կարդալ գրքերում, հավաքվել 

այգում, մարտնչել կյանքում) և այլն: 
 Բայը լրացումներ է ստանում նաև՝  
մակբայով (հանդիպել դեմառդեմ, ընկնել երեսնիվայր, հայրաբար 

գուրգուրել),  
ածականով (ուշադիր հետևել, թեթև հագնվել, ճոխ ապրել, առողջ վե-

րադառնալ),  
դերբայներով (հանդիպելիս հուզվել, հագնված ներս մտնել, վիրավոր-

ված լռել), 
կապական կառույցով (խոնարհվել մինչև գետին, տանջվել առանց 

ապրուստի, խոսել մեկի հետ) և այլն: 
Բայական բառակապակցություն են կազմում կախյալ դերբայներն 

իրենց լրացումների հետ, որ կոչվում է դերբայական դարձված (տե՛ս Դերբա-
յական դարձված): 

- Մակբայական բառակապակցություններ. կապակցության գերադաս 
անդամը մակբայ է, որ լրացում է ստանում գոյականով, ածականով, դերա-
նունով, մակբայով և կապային կառույցով: Լրացյալի և լրացման շարադա-
սությունն ազատ է, միասին կատարում են մեկ անդամի պաշտոն: Լրացում-
ներն արտահայտվում են՝  

գոյականով (ժամանակից շուտ, կայծակից արագ, ընտանիքից հեռու),  
ածականով (անսահման հեռու, բացարձակ միաձայն, անսովոր 

արագ),  
դերանունով (այնքան անկեղծորեն, մեզանից գաղտնի, այդպես 

անակնկալ),  
մակբայով (շատ սակավ, զարմանալիորեն արագ, բոլորովին դան-

դաղ),  
կապային կառույցով (երգի պես ցնծագին, չափից դուրս արագ) և այլն: 

 Մակբայի լրացումները սաստկացնում են գերադաս անդամի հատկանիշի 
իմաստը: 

Բառակապակցությունների տեսակներն ըստ բաղադրիչների շարա-
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հյուսական հարաբերությունների բնույթի- Բառակապակցությունների ներ-
սում գերադաս և ստորադաս բաղադրիչների շարահյուսական հարաբերու-
թյունների բնույթը պայմանավորվում է որոշակի գործոններով, որոնցից 
առանձնանում են՝  
 - բաղադրիչների խոսքիմասային պատկանելությունը և այդ խոսքի 
մասերին հատուկ քերականական կարգերը, 

- բաղադրիչ բառերի բառական նշանակությունը, 
- կախյալ բաղադրիչի շարահյուսական գործառույթը,  

- շարահյուսական միջավայրը, որտեղ գործառապես հանդես է գալիս 
այդ բառակապակցությունը: 

Ըստ այդ գործոնների՝ առանձնացնում են բառակապակցությունների 
որոշչային, խնդրային և պարագայական տեսակները: Որոշչային հարա-
բերություն են արտահայտում գոյականական բառակապակցությունները, 
իսկ խնդրային և պարագայական հարաբերություններ՝ բայական, գոյակա-
նական և ածականական բառակապակցությունները: 

 
Որոշչային բառակապակցություններ – Այդպիսի կապակցություննե-

րի ստորադաս անդամը կատարում է որոշչային գործառույթ: Նման բա-
ռակապակցություններն արտահայտում են այնպիսի հարաբերություն, որ 
գոյություն ունի առարկայի (գերադաս անդամի) և նրա հատկանիշի (ստո-
րադաս անդամի) միջև: Սովորաբար նման բառակապակցությունների գե-
րադաս անդամի դերով հանդես են գալիս գոյական անունները, իսկ լրաց-
ման դերում՝ գոյականը և հատկանշային խոսքի մասերը, առավելապես 
ածականը, թվականը, դերանունը, բայը (դերբայը) և մակբայը: Արդի հայե-
րենում որոշիչ-որոշյալ կապակցությունները զուրկ են համաձայնությունից, 
ուստի նրանց կապակցության եղանակը առդրությունն է, անկախ այն 
բանից՝ լրացումը որոշիչ է, թե պարագա: Հմմտ. բժիշկ Հովակիմյան, բանվոր 
Աշոտ (գոյական), գեղեցիկ ծաղիկներ, կախարդական հեքիաթ (ածական), 
երկրորդ գումարտակ, տասներկու զինվոր (թվական), յուրաքանչյուր աշա-
կերտ, բոլոր զինվորները (դերանուն), քնած երեխա, ապրելու ցանկություն, 
ցնցող նվագ (դերբայ), արագ ընթացք, հապճեպ ձևակերպում, սրընթաց գրոհ 
(մակբայ) և այլն: 

Գրաբարում որոշիչ-որոշյալ կապակցությունների միջև գործում էր 
հոլովի և թվի համաձայնություն, ինչպես՝ Եւ յարջառ, զոր ասեն, թէ, ի բարւոյ 
արարչէ լեալ է … (Եզն.) - ի բարւոյ արարչէ կապակցության որոշիչն ու որոշ-
յալը համաձայնել են եզակի թվով և բացառական հոլովով: Կամ՝ Թագաւորն 
ցլուք սպիտակօք առատացոյց զզոհս կրակին (Եղ.) – ցլուք սպիտակօք կա-
պակցության մեջ՝ հոգնակի թվով և գործիական հոլովով: 
 

Խնդրային բառակապակցություններ - Խնդրային են համարվում այն 
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բառակապակցությունները, որոնց գերադաս և ստորադաս անդամները շա-
րահյուսորեն արտահայտում են ստորոգյալի և խնդրի հարաբերություն: 
Այդպիսի բառակապակցությունների գերադաս անդամ են դառնում՝ բայը 
(նամակ գրել, ծանուցում ստանալ, ազատվել կապանքներից, նայել աստղե-
րին, պատմել ազատամարտիկների մասին, գերվել երազներով), բայանուն 
գոյականը (ազատագրում գերությունից, զեկուցում աստղերի մասին, բնու-
թյան նկարագրություն, սահմանի հսկողություն, ամրոցի գրավում), ածա-
կանը (պատվին նախանձախնդիր, կապանքներից ազատ, վարքով առաքի-
նի, ցատկելու մեջ անմրցակից) և այլն:  

 
Պարագայական բառակապակցություններ – Պարագայական են այն  

բառակապակցությունները, որոնց գերադաս և ստորադաս անդամները շա-
րահյուսորեն արտահայտում են ստորոգյալի և պարագայի հարաբերություն: 
Նման բառակապակցությունների գերադաս անդամի դերով հանդես են 
գալիս՝ բայը (արագ վազել, գիշերով արշավել, հասնել քաղաք, օրերով առաջ 
գնալ, աչքերից ճանաչել), ածականը (չափազանց հանգիստ, շատ լուրջ, 
ծայրահեղ աղքատ, առավոտվանից տխուր), մակբայը (արտակարգ բարձր, 
բացարձակ միաձայն, երգի պես ցնծագին, չափից դուրս դանդաղ) և այլն: 
  Բառակապակցությունը նախադասության կառուցվածքային միջուկն 
է, որի ստորոգումային ծավալումը ձևավորում է նախադասություններ: 
 

Նախադասություն - Լեզվի հաղորդակցական այն միավորն է, որ 
արտահայտվում է բառերի հետևողական շարքերով, որի միավորները միմ-
յանց կապված են իմաստով և քերականորեն, բնութագրվում են ստորոգման 
կարգով և ունեն ձևավորված (ավարտուն) հնչերանգ:  

Ստորոգումը և հնչերանգը նախադասության էական հատկանիշնե-
րից են, որոնցով այն տարբերվում է իր կառուցվածքային հիմքից՝ բառակա-
պակցությունից. հմմտ. բացված վարդ և Վարդը բացված է: Փայտից սեղան և 
Սեղանը փայտից է: Ընդգծված կառուցվածքներում է օժանդակ բայը (հան-
գույցը) բառակապակցությանը հաղորդել է ստորոգման հատկանիշ, հաղոր-
դակցական հնչերանգ՝ այն վերածելով նախադասության: Ստորոգումը ան-
վանողական միավորները վերածում է հաղորդակցական միավորների:  

Թեքական խոսքի մասի յուրաքանչյուր բառույթ ունի որոշակի հարա-
ցույց, որ ներկայանում է որպես հարաբերակից ձևերի ուղղահայաց շղթա: 
Տարբեր հարացույցների անդամներ, «իրար կողքի դասավորվելով», կազմում 
են բառաձևերի հորիզոնական շղթա, որ կոչվում է նախադասություն: 

«Ավարայրի դաշտում հայոց զորաբանակը դիմագրավեց պարսիկ-
ներին» նախադասության յուրաքանչյուր անդամ համարվում է առանձին 
հարացույցի կարգային անդամ։ Այդ անդամները, անջատվելով ուղղահայաց 
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շղթայից, քերականորեն կապակցվել են և կազմել հորիզոնական շղթա՝ 
ստեղծելով հաղորդակցական միավոր: 

Այսպես, Ավարայրի բառաձևը Ավարայր հատուկ գոյականի հոլով-
ման հարացույցի մեկ առանձին անդամ է՝ սեռական հոլովաձև, դաշտում 
բառաձևը՝ դաշտ գոյականի հոլովական հարացույցի մեկ անդամ՝ ներգո-
յական հոլովաձև։ Եթե Ավարայրի դաշտում բաղադրյալ գոյականը դիտենք 
որպես նախադասության մեկ անդամ, ապա այն դարձյալ բաղադրյալ գոյա-
կանի հոլովման հարացույցի մեկ անդամ է՝ ներգոյական հոլովաձև, զորա-
բանակը բառաձևը զորաբանակ գոյականի առկայացման հարացույցի մեկ 
անդամ է՝ որոշյալ առումով, դիմագրավեց բառաձևը՝ դիմագրավել բայի 
խոնարհման համակարգի մեկ անդամ՝ սահմանական եղանակ, անցյալ 
կատարյալ, եզակի թիվ, երրորդ դեմք, պարսիկներին բառաձևը՝ պարսիկներ 
բառաձևի հոլովման հարացույցի մեկ անդամ՝ տրական հոլովաձև: 
 Այդ բառերը քերականորեն համազոր կամ անհամազոր հարաբերու-
թյունների մեջ են մտել իրար հետ: Համազոր հարաբերությունները միմյանց 
են կապում ինչպես նախադասության առանձին բառեր (այրուձին դիմա-
գրավեց), այնպես էլ բարդ նախադասության բաղադրիչ նախադասություն-
ներ (Դրե՛ք սիրտս դարավոր հարազատ օրրան (1), Օրորեցե՛ք վիրավոր 
սիրտս նաիրյան (2)): Անհամազոր հարաբերությունները նույնպես միմյանց 
են կապում ինչպես նախադասության առանձին բառեր՝ լրացում-լրացյալի 
հարաբերությամբ (հայոց այրուձին, դիմագրավեց պարսիկներին, դիմագրա-
վեց Ավարայրի դաշտում), այնպես էլ բարդ նախադասության կազմում 
գլխավոր և երկրորդական նախադասություններ (Մի գիշեր, երբ Բաղդատը 
քուն էր մտել Տիգրիսի նոճիածածկ ափերին (1), Աբու-Մահարին հեռացավ 
քաղաքից (2)՝ (ԱԻ)): 
 Նախադասությունների շրջանակներում բառերի ստորադասական 
կապերն արտահայտվում են տարբեր միջոցներով. այդպիսի դեր են կատա-
րում՝ 
 ա) քերականական մասնիկները, 
 բ) սպասարկու բառերը, 
 գ) ներքին թեքումը, 
 դ) շարադասությունը, 
 ե) հնչերանգը (տե՛ս Քերականական իմաստների արտահայտման 
միջոցները): 
 Նախադասության հաղորդակցական, ստորոգումային և հնչերանգա-
յին հատկանիշները կապ չունեն նախադասության կազմիչ բառերի քանա-
կային կազմի հետ. նախադասությունները կարող են կազմված լինել որո-
շակի քանակությամբ բառերից, որոշ նախադասություններ էլ՝ միայն մեկ 
բառից (հմմտ. Լսեցե՛ք:):  
 Անկախ ձևակազմական հատկանիշներից, ցանկացած նախադասու-



212 
 

թյուն լեզվում կատարում է հաղորդակցական գործառույթ: Իր այդ դերով 
նախադասությունը ծառայում է ասույթի նպատակի դրսևորմանը՝ արտա-
հայտելով խոսողի հուզական հոգեվիճակը և նրա (խոսողի) վերաբերմունքը 
ասույթի բովանդակության նկատմամբ՝ միևնույն ժամանակ ցույց տալով 
ասույթի և իրականության հարաբերությունը: Վերջինս դրսևորվում է բայի 
ժամանակի և խոնարհման կարգերով՝ արտահայտելով. 
 Ա. օբյեկտիվ վերաբերմունք. 
 ա) պատմողականություն, 
 բ) իրականություն, 

գ) անիրականություն, 
 Բ. սուբյեկտիվ վերաբերմունք. 
 ա) հաստատում, 
 բ) ժխտում, 
 գ) հարցականություն,  
 դ) բացականչություն:  
 (Տե՛ս Նախադասության տեսակներն ըստ հնչերանգի)։ 

Նախադասությունը տարբերվում է լեզվական համակարգի այլ միա-
վորներից` հնչույթներից, ձևույթներից, բառերից, բառաձևերից ու բառակա-
պակցություններից: Նախադասության և լեզվական համակարգի մյուս միա-
վորների տարբերությունները ձևակազմական և գործառական բնույթի են: 
Որպես առաջին տարբերակիչ հատկանիշ, նախադասությանը հատուկ է 
հաղորդակցական ինքնուրույնությունը: Լեզվի առաջնային հասարակական 
նշանակությունը նրա հաղորդակցական դերն է. մարդկանց միջև այն ծառա-
յում է իբրև կապի` հաղորդակցման միջոց` կատարելով հաղորդակցական 
տարաբնույթ գործառույթներ: Նախադասությունն արտահայտում է ամփոփ, 
ավարտուն միտք (թեև, շատ հաճախ, այն կարող է անավարտ լինել). հե-
տևաբար նախադասությունը լեզվի նվազագույն հաղորդակցական միա- 
վորն է:  
 Նախադասությունն իր քերականական հատկանիշներն իրակա-
նացնում է շարահյուսական կարգերի միջոցով. դրանք են` հաղորդակցում, 
եղանակավորում և ստորոգում: 

Հաղորդակցման կարգ - Արտահայտում է հեղինակի հաղորդակցա-
կան միտումը, այսինքն` ուրիշին ինչ-որ բան հաղորդելու ցանկությունը, այլ 
կերպ ասած` այն հաստատում է հաղորդակցական նպատակը: Չկա որևէ 
նախադասություն, որ զուրկ լինի հաղորդակցական նպատակից և, հետևա-
բար, հաղորդակցման կարգից: Որոշ լեզուներում հաղորդակցումը դրսևոր-
վում է հնչերանգի միջոցով: 

Եղանակավորման կարգ- Իր նշանակությամբ հաղորդում է մարդու 
գիտակցական վերաբերմունքն իրականության, գործողության կամ եղելութ-
յան նկատմամբ: Այդ բովանդակությունը կարող է կա՛մ հաստատվել, կա՛մ 
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ժխտվել, այն կարող է ցանկալի լինել, ենթադրվել, պահանջվել կամ հրամա-
յական բնույթի լինել: Այստեղից էլ բխում է բոլոր նախադասությունների դա-
սակարգումն ըստ եղանակավորման կարգի` պատմողական, հարցական, 
հրամայական և բացականչական (որոշ մասնագետներ ընդունում են նաև 
ըղձական տեսակը): 

Ստորոգման կարգ- Ստորոգումը նախադասության կարևոր հատկա-
նիշներից է։ Նախադասության բովանդակային պլանում հատկանիշը ենթա-
կային վերագրելը կատարվում է ստորոգման միջոցով։ Ստորոգումը քերա-
կանական այն կարգն է, որ ապահովում է ստորոգյալի կապը ենթակայի հետ 
և արտահայտվում է բայ-ստորոգյալի միջոցով։ Դիտարկենք հետևյալ 
ասույթները. «Բացվեց պայծառ օրը» և «Այդ օրը պայծառ էր»։ Երկու դեպքում 
էլ պայծառ բառը արտահայտում է առարկայի հատկանիշ, սակայն այդ 
հատկանիշները համարժեք չեն ասույթների կառուցվածքում։ Առաջին 
դեպքում պայծառ բառն արտահայտում է այնպիսի հատկանիշ, որ մեզ ոչինչ 
չի հաղորդում օրվա գոյության մասին, օրվա այդ հատկանիշը մեր գիտակ-
ցությանը հասնում է ժամանակից դուրս։ Երկրորդ ասույթի մեջ պայծառ 
բառը հաղորդում է օրվա գոյության մասին, որ այն կա, և այն մեր գի-
տակցությանն է հասնում ժամանակային հատկանիշով։ Պայծառ էր կա-
ռույցը, փաստորեն, ունի ստորոգման կարգ, որ արտահայտվել է ստո-
րոգյալի միջոցով։ 

Ստորոգյալի գործառույթներում ստորոգումը դրսևորվում է եղանա-
կի, ժամանակի, դեմքի և թվի ձևաբանական կարգերով։ Այսպես, «Թռչուն-
ները չվում են հյուսիս» նախադասության ստորոգյալը ենթակայի հետ բայ-
իմաստի հարաբերությունը հաստատում է թվով (գործողության սուբյեկտը 
հոգնակի է), դեմքով (սուբյեկտը հաղորդակցվող կողմերից դուրս է` երրորդ 
դեմք), հատկանիշի վերագրումը կատարվում է ներկայում` խոսելու պահին 
(ներկա ժամանակ), գործողության (եղելության) և իրականության հարաբե-
րակցությունը ներկայացվում է որպես ստույգ կատարվող գործողություն 
(սահմանական եղանակ) և այլն։ 

Ստորոգումն արտահայտվում է նաև հնչերանգի միջոցով։ Հնչերան-
գային ստորոգումը դրսևորվում է անվանական նախադասություններում։ 
Օրինակ՝ Տաճարի շուրջ սուրբ-սուրբ վանքեր։ Հնչող, շնչող, կանչող զանգեր 
(ՊՍ)։ 
  Հետևաբար ստորոգումը շարահյուսական կարգ է, որով նախադա-
սության բովանդակությունը վերագրվում է իրականությանը, և որն ընկած է 
նախադասության կազմավորման հիմքում` նախադասությունը դարձնելով 
հաղորդակցական կառույց:  
 

Շարահյուսական կապ - Արտահայտվում է որոշակի բառախմբերի, 
շարահյուսորեն ազատ կապակցությունների և նախադասությունների ոլոր-
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տում: Այդ կապերի հետևանքով ձևավորվում են շարահյուսական մակար-
դակի միավորները՝ բառակապակցություններն ու նախադասությունները: 
Շարահյուսական կապերը դիտարկելի են ինչպես բարդ բառերի իմաս-
տային կառուցվածքում (բաղադրիչների շարահյուսական հարաբերություն-
ների առումով) և առանձին բառերի միջև, այնպես էլ բարդ նախադասության 
բաղադրիչների (պարզ նախադասությունների) միջև:  
 Շարահյուսական կապերի երկու հիմնական տեսակ կա՝ համադա-
սական և ստորադասական: 

- Համադասական կապ - Քերականորեն համարժեք և համազոր միա-
վորների կապակցության եղանակն է, որ բնութագրական է նախադասու-
թյան բազմակի անդամներին և բարդ համադասական նախադասության 
կազմիչ տարրերին: Հմմտ. Մեր հին սազի ողբանվագ, լացակումած լարն եմ 
սիրում (ԵՉ) նախադասության ողբանվագ, լացակումած բառերը համասեռ 
որոշիչներ են, արտահայտում են համադասական հարաբերություն և կապ-
ված են շարահարությամբ: Իսկ հետևյալ կիրառությամբ՝ Ամպ ու լուսին 
իրար փարված՝ Դուրս են գալիս միասին (ՀԹ), համադասական հարաբե-
րություն են արտահայտում ամպ ու լուսին բառերը, որոնք կապված են հա-
մադասական շաղկապով: 

Հետևյալ բարդ նախադասության մեջ՝ Աշխա՛րհ անցիր (1), Արարա-
տի նման ճերմակ գագաթ չկա (2), Որպես անհաս փառքի ճամփա, ես իմ 
Մասիս սարն եմ սիրում (3), (ԵՉ), համադասական հարաբերություն են ար-
տահայտում նրա կազմիչ երեք նախադասությունները, որոնք քերականորեն 
համարժեք են և կապված են շարահարությամբ: Համադասական հարաբե-
րություն արտահայտող նախադասությունները կարող են կապակցվել հա-
մադասական շաղկապներով. հմմտ. Իմ հայրը իմ դեմ մեղանչեց (1), սակայն 
չմեղանչեցի ես ոչ ոքի դեմ (2), (ԱԻ). համադասական հարաբերությամբ 
կապված նախադասությունները միավորվել են սակայն շաղկապով:  

 Համադասական հարաբերություն են արտահայտում որոշ համա-
դրական և վերլուծական բարդությունների բաղադրիչներ, հմմտ. հեզաճկուն 
(հեզ և ճկուն), հրաշագեղ (հրաշալի և գեղեցիկ), գեղապատշաճ (գեղեցիկ և 
պատշաճ), աղ ու հաց, հայր ու որդի, արագ-արագ, մարդ-մուրդ, աման-
չաման և այլն: 

-Ստորադասական կապ - Քերականորեն ոչ հավասարազոր, անհա-
մարժեք լեզվական միավորների կապի եղանակն է, որ գործում է բառակա-
պակցության գերադաս և ստորադաս բաղադրիչների, բարդ նախադասու-
թյան գլխավոր և երկրորդական նախադասությունների, ինչպես նաև իսկա-
կան բարդության բաղադրիչների միջև:  
 Այսպես, հեթանոսական սրբավայր, ծառի ճյուղ, ծաղկափոշու մեջ 
թաթախված բառակապակցությունների բաղադրիչները կապված են լրա-
ցում-լրացյալի ստորադասական հարաբերությամբ՝ որոշիչ-որոշյալի (հեթա-
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նոսական սրբավայր), հատկացուցիչ-հատկացյալի (ծառի ճյուղ) և խնդրային 
(ծաղկափոշու մեջ թաթախված): 
 Հետևյալ բարդ նախադասության կազմիչ տարրերը՝ Արքայական 
պատվիրակին խիստ տարօրինակ էր թվում (1), թե ինչու է լռում Մխիթար 
սպարապետը (2), (ՍԽ), ունեն լրացում-լրացյալի հարաբերություն. 2-րդ 
նախադասությունը լրացնում է գլխավոր (1) նախադասությանը՝ բացահայ-
տելով, պարզաբանելով նրա միտքը, կազմելով ենթակա ստորադաս նախա-
դասությամբ կապակցություն:  
 Հմմտ. նաև հետևյալ բարդությունների բաղադրիչների շարահյուսա-
կան (ստորադասական) հարաբերությունների բնույթը. լայնաթիկունք (լայն 
թիկունքով), ցածրահասակ (ցածր հասակով) (որոշիչ-որոշյալ), երկնակա-
մար (երկնքի կամար), գետափ (գետի ափ) (հատկացուցիչ-հատկացյալ), 
արագընթաց (արագ ընթացող), մշտադալար (միշտ դալար մնացող) (պա-
րագայական), գրաճանաչ (գիրը ճանաչող), հացակեր (հաց ուտող) (խնդրա-
յին) և այլն:  

Ստորադասական հարաբերությունները տարբեր բնույթի են լինում: 
Հիմնական տեսակներ են համարվում համաձայնությունը, խնդրառությունը 
և առդրությունը:  

Համաձայնություն - Այսպիսի կապակցության դեպքում կախյալ բա-
ղադրիչները ձեռք են բերում գերադաս անդամի քերականական հատկանիշ-
ները: Օրինակ, գրաբարում բազմավանկ հետադաս ածականները, ցուցա-
կան և ստացական դերանունները թվով ու հոլովով համաձայնում են գերա-
դաս անդամին` գոյական անվանը, հմմտ. եղբարբ հարազատաւ (եզակի 
թիվ, գործիական հոլով), այսու տամբ, տամբս այսուիկ (եզակի թիվ, գործիա-
կան հոլով), ի մանկութենէ իւրմէ, յիւրմէ ծննդէ (եզակի թիվ, բացառական 
հոլով) և այլն:  
 

Խնդրառություն - Այսպիսի կապակցության դեպքում կախյալ բաղա-
դրիչը չի կրկնում գերադաս անդամի քերականական կարգերը, այլ արտա-
հայտում է նրա քերականական կամ բառաքերականական յուրահատկու-
թյունները՝ իբրև խնդիր արտահայտվելով այս կամ այն հոլովով: Օրինակ, 
գիրք կարդալ, աշխատել դպրոցում, վախենալ չարախոսությունից, բանտից 
փախչել, մտքերի մեջ խորասուզված և այլն: Խնդրառությունը հատուկ է 
բայական բառակապակցություններին, չնայած հանդիպում են բառակա-
պակցություններ, որտեղ խնդիր ստանում են նաև առանցքային այլ անդամ-
ներ, ինչպես` գոյականը (կամրջի շինարարարություն, դասախոսության 
մատուցում), ածականը (պատվին նախանձախնդիր, խելքից պակաս) և այլն:  

Առդրություն - Այսպիսի կապակցության դեպքում ստորադասական 
կապի հատուկ միջոցներ չեն կիրառվում, ստորադաս անդամներն անփո-
փոխ ձևով առանցքային բաղադրիչի նկատմամբ ցուցաբերում են լրացա-
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կան, կախումնային հարաբերություն: Այսպիսի կապակցության մեջ կարևոր 
են իմաստային կապը, շարադասությունը և հնչերանգը: Գերադաս անդամը 
կարող է արտահայտվել գոյականով, ածականով, բայով և մակբայով, հմմտ. 
ծաղիկ հասակ, երկար նայել, չափազանց արագ և այլն:  
 

Նախադասության անդամներ - Նախադասությունը՝ իբրև լեզվական 
միավոր, կազմված է լինում մեկ կամ ավելի բառերից: Երբ բառերը քերակա-
նորեն որոշակի կապերի ու հարաբերությունների մեջ են մտնում, վերած-
վում են նախադասության անդամների: Նախադասության անդամ դառնում 
են նյութական բովանդակություն ունեցող խոսքի մասերը (գոյական, ածա-
կան, թվական, դերանուն, բայ, մակբայ), որոնք հանդես են գալիս իբրև նա-
խադասության կառուցվածքային բաղադրիչներ, օժտված են որոշակի քերա-
կանական իմաստով և շարահյուսական ինքնուրույն պաշտոն են կատա-
րում: Սպասարկու խոսքի մասերը նախադասության անդամ չեն դառնում 
(կապեր, շաղկապներ, ձայնարկություններ, վերաբերականներ): 

Նախադասության կազմի մեջ մտնող այն բառերն ու բառակապակ-
ցությունները, որոնք շարահյուսական ինքնուրույն պաշտոն են կատարում, 
կոչվում են նախադասության անդամներ:  

Նախադասության բոլոր անդամները միատեսակ դեր ու նշանակու-
թյուն չունեն: Կան անդամներ, որոնց առկայությունը պարտադիր է նախա-
դասություն ձևավորելիս, դրանք կոչվում են գլխավոր անդամներ, և կան 
այնպիսիք, որոնք հաղորդակցման համար թեև կարևոր են, բայց վճռորոշ 
դեր չունեն, դրանք կոչվում են երկրորդական անդամներ՝ լրացումներ:  

 
Գլխավոր անդամներ - Նախադասության գլխավոր անդամներն են 

ենթական և ստորոգյալը, որոնք գտնվում են հավասարական հարաբերու-
թյան մեջ, նրանք արտահայտում են քերականորեն հավասարարժեք ան-
դամների փոխադարձ հարաբերություն:  
 

 Ենթակա - Սա նախադասության այն անդամն է, որին ստորոգումով 
վերագրվում է որևէ հատկանիշ, իսկ ստորոգյալը հատկանիշը վերագրում է 
ենթակային: Ենթական ու ստորոգյալը էական դեր ունեն նախադասության 
կազմության հարցում. նրանք նախադասության մյուս անդամների նկատ-
մամբ գերադասություն ունեն. շարահյուսական հարաբերությունների տես-
կետից մյուս անդամները լրացնում են ենթակային և ստորոգյալին: 

Ենթական պատասխանում է ո՞վ, ովքե՞ր, ի՞նչ(ը), ինչե՞ր(ը) հարցե-
րին, արտահայտվում է ուղղական հոլովով: Թագավորը ժամանակից առաջ 
քաշվեց իր վրանը՝ առանց զորքի ուրախությանը մասնակցելու (Մ.): Բազ-
մաթիվ սուրհանդակներ մեկնեցին երկրի հեռավոր ու մոտիկ գավառները 
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(ՍԽ): Լուսինն այդ ժամանակ հուշիկ բարձրանում էր երկնակամարի վրա 
(Մ.):  

 Երբեմն ենթական արտահայտվում է բացառական հոլովով և կոչվում 
է մասնական ենթակա: Աշխատանքային ընկերներից, ծանոթներից, մոտիկ-
ներից երբեք նրան այդպես ուրախ չէին տեսել (ՍԽ):  

Ենթական հանդես է գալիս որպես՝  
ա) գործողություն կատարող. Ջրտուքի այդ գիշերներին լուսինը շողք 

էր գցում առվի մեջ (ԱԲ): Այդքան պայծառ ու ահագին Արեգակն է միայն 
շողում (ԵՉ),  

բ) հատկանիշ կրող. Լուռ է գիշերը… Պաղ լռությունը մռայլ է ու չար 
(ՎՏ),  

գ) գործողությունն իր վրա կրող (պասիվ դերով). Շենքի բակը աղոտ 
լուսավորվում էր փողոցի լապտերների դժգույն լույսից (ԱԻ):  

Ենթական արտահայտվում է՝  
1. գոյականով (տարբեր տեսակներով և դրսևորումներով՝ հատուկ և 

հասարակ, որոշյալ և անորոշ, եզակի և հոգնակի, հավաքական և այլն). 
Մարզպետունին իր շնորհակալությունը Սևադային հայտնելու համար 
առավ նրա աջն ու համբուրեց (Մ.): Թիկնապահն այդ գիշերն անցկացրեց 
Սևորդյաց ձորի գյուղերից մեկում (Մ.): Մայր մտնող արեգակի կարմրավուն 
ճաճանչները բոցավառվում էին բաց լուսամուտի ապակիների մեջ (ՆԴ): 
Մենաստանում մնացին մի քանի կորովասիրտ ու անձնվեր վարդապետներ 
(Մ.): Բայց ժողովուրդը երկա՜ր իր երգերի մեջ երգեց Քաջի մասին էն 
խիզախ՝ ժողովրդին մխիթար… (ԵՉ),  

2. դերանունով (առարկայանիշ). Նա մի նրբակազմ, բարձրահասակ և 
գեղեցիկ երիտասարդ էր և հենց նոր ձիուց իջնելով՝ պատրաստվում էր 
մտնել վրանը (Մ.): Մենք ճամփա ընկանք առավոտ ծեգին… (ԵՉ): Թփուտ-
ների արանքում շինություններ էին երևում. դրանք ճկուն ոստերից հյուսած 
անշուք քողտիկներ էին (ՍԽ),  

3. փոխանվանաբար գործածված խոսքի մասերով՝  
ա) դերանունով. Այդքանը բավական էր, որ Մերին հասկանար 

ծերունու ասածի իմաստը (ՍԽ),  
բ) ածականով. Անցավ անտես ու աննման Էն սիրունը աշխար-

հից…(ՀԹ), 
 գ) թվականով. Դրսում դողում էին չորս բարդիները. երեքը՝  կողք 

կողքի, իսկ չորրորդը՝  նրանցից հեռու, որբ ու մենակ (ԳՄ),  
դ) դերբայով (հարակատար, ենթակայական և այլն). Արդեն գիշերը 

կիսվում է լռիկ, Լոկ ես եմ դրսում ու լոկ մի հարբած… (ՀՇ): Եղիշը ոտնա-
ձայն լսեց ու հետ նայեց. եկողը քաղաքից եկած նոր գյուղատնտեսն էր (ՍԽ),  
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4. չթեքվող խոսքի մասերի քերականական ձևերով. Ոչ այսօրն է անց-
յալ դառնում, ոչ էլ վաղն է դառնում գալիք: Եվ բոլորովին ուրիշ է հնչում իր 
իսկ «Տույտույը», Վաˉյ լե՛-լե՛-վայը… (ՊՍ), 

5. բառակապակցությամբ. Պապին նոր ճանաչողները գտնում էին, որ 
նա բոլորովին նման չէ թխադեմ, թավամազ հորը (ՍԶ): Հյուրերի շտապ 
հեռանալը զարմացրեց տանտիրուհուն (Մ.),  

6. երկրորդական նախադասությամբ (տե՛ս Ենթակա ստորադաս նա-
խադասություն): 
 

Ստորոգյալ- Բայական դիմայնությամբ արտահայտված այն անդամն 
է, որն ստորոգումով հատկանիշը վերագրում է ենթակային: Պատասխանում 
է ի՞նչ է անում, ի՞նչ է լինում, ի՞նչ է, ո՞վ է և այլ կարգի հարցերի: 

Ստորոգյալների մեջ առկա է բայական բաղադրիչը, սակայն նրանց 
մի մասն է ամբողջությամբ բայ, մյուս մասը՝ մասնակիորեն (հատկանիշը 
առարկային վերագրող բաղադրիչը՝ հանգույցը). Փայլեց նշույլ ուրախութ-
յան, Բայց ափսո՜ս, որ երազ էր (ՍՇ): Մարիամի իրանը դյուրաթեք էր, ինչ-
պես Եփրատի շամբուտներից քաղված եղեգը (ՆԱ): 

  Հայերենի ստորոգյալն ըստ քերականական արտահայտության լի-
նում է երկու տեսակ՝ բայական և անվանաբայական:  

Արտահայտության ձևերով պայմանավորված՝ լինում են երկու տե-
սակ՝ պարզ և բաղադրյալ:  

Բայական պարզ ստորոգյալ- Դրսևորվում է՝  
ա) բայի խոնարհված ձևերով (համադրական և վերլուծական). Նկա-

րում էր, նկարել է, նկարելու է, նկարեց, նկարեր, կնկարի, պիտի նկարի, 
նկարի՛ր և այլն,  

բ) հարադրական բայերի խոնարհված ձևերով. վեր կացավ, շուռ եկա, 
գլխի ընկավ, ոտքի կանգնեց, դեմ առավ, վեր թռան և այլն,  

գ) երկրորդական բաղադրյալ ժամանակներով. նստած է եղել, գրելիս 
է լինում, ապրելիս է լինում, նայելու լիներ, գրած կլինեմ, հեռացած կլինի և 
այլն: 

Բայական բաղադրյալ ստորոգալ- ձևավորվում է խոնարհված բայով և 
անորոշ դերբայով: Խոնարհված բայը դերբային հաղորդում է գործողության 
սկիզբ, ընթացք, ավարտ, գործողության կատարման ձգտում, ցանկություն, 
որևէ բան անելու պարտավորվածություն, համաձայնություն կամ սահմա-
նափակություն, երբեմն էլ՝ մտածական, հոգեկան գործընթացներ, իսկ անո-
րոշ դերբայը նրա գործողության շարունակությունն է (սկսել է կարդալ, շա-
րունակեց պատմել, պատրաստվում էր նվագել, ցանկանում է օգնել, մոռա-
նում է հարցնել, պիտի ջանա հասնել և այլն): 
 

Անվանաբայական ստորոգյալ - Բաղկացած է անվանական և բայա-
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կան բաղադրիչներից. անվանական մասը կոչվում է ստորոգելիական վե-
րադիր (ստորոգելի), իսկ բայական մասը՝ հանգույց:  

Իբրև հանգույց գործածվում են եմ, լինեմ վերացական բայերը, ինչ-
պես նաև որոշ դիմավոր բայեր, որոնք ստորոգելիի հետ գործածվելիս ունե-
նում են վերացական բայի արժեք (անել, դառնալ, թվալ, երևալ, ձևանալ, 
հանդիսանալ, համարվել, կոչվել, հռչակվել, ստանալ և այլն). Մենք ամենքս 
հյուր ենք կյանքում Մեր ծննդյան փուչ օրից …(ՀԹ): Աշխարհն էլ, ասես, մի 
հեքիաթ լինի՝ անսկիզբ, անվերջ, հրա՜շք դյութական (ԱԻ): Արցունքներս ցո-
ղեր դառան, Վարդի ծոցում շողացին (ԱԻ):  

Ստորոգելիական վերադիրն արտահայտվում է՝  
1. գոյականով (ուղղականով և թեք հոլովներով). Լռությունը քար էր, 

ամպ էր, արճիճ էր, որ կախվել էր հյուրասենյակի առաստաղից (ՎՊ): Մինչև 
ուշ գիշեր Դավիթ-Բեկն ու մելիքները ընթրիքի էին սրբազանի մոտ (ՍԽ): Մի 
մեծ գերդաստան նրա հույսին էր, Գարունը բացվեր, լուծը ուսին էր (ՀՍ): 
Վարսենը շատ շնորհքով է. ամեն ինչ ձեռքից գալիս է (ՍԽ), 

2. այլ խոսքի մասերով (երբեմն գոյականաբար գործածված) ՝  
ա) ածականով. Ճառագայթային այս ախտը բնավ նոր չէ, բարեկա՛մ 

(ՊՍ),  
բ) թվականով. Մթության մեջ նկատվող ստվերները երկուսն էին. 

երևի Մերին ու Վարսենն են (ՍԽ), 
գ) դերանունով. Դու այնտեղ էիր, այն աղմկահեր կյանքի մշուշում 

(ՎՏ): 
դ) մակբայով. Թեև պատվաստի համար դեռ շուտ էր, բայց Եղիշը 

պատվաստեց մեկ շիվ, ապա՝ երկրորդը… (ՍԽ), 
ե) անկախ դերբայով. Կախարդող էր Մերիի ձայնը, խենթացնող էր 

նրա մարմնի բույրը (ՍԽ): … Ապրելու կեսն էլ պատվով մեռնելն է (ՊՍ), 
3. կապական կառույցներով. Վայրի վարազի պես էր Պանինը, հրեշի 

նման էր նա (ԱԲ), 
4. երկրորդական նախադասությամբ (տե՛ս Ստորոգելի ստորադաս 

նախադասություն): 
 
Ենթակայի և ստորոգյալի համաձայնությունը - Ենթական ու ստո-

րոգյալը համաձայնում են դեմքով և թվով: Ենթակայի դիմային կամ թվային 
փոփոխությունը անհրաժեշտաբար փոփոխություն է առաջ բերում ստո-
րոգյալի մեջ: 

1. Ստորոգյալը գոյականով արտահայտված ենթակային համաձայ-
նում է միայն թվով, իսկ անձնական դերանունով արտահայտված ենթա-
կային՝ և՛ թվով, և՛ դեմքով. Բոլոր ճամփեքով գարուն է գալիս, Ելնում են 
հողից ծիլերը կանաչ. Բացվելուց առաջ բողբոջն է լալիս, Շյուղերն են լալիս 
ծաղկելուց առաջ (ՀՍ): Ես եկել եմ դարերից և գնում եմ հաղթական … (ԵՉ), 
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2. Եթե ենթական հավաքական գոյական է (հոտ, երամ, ամբոխ, բազ-
մություն, զորք, ժողովուրդ, բանակ), ապա ստորոգյալը հանդես է գալիս 
եզակի թվով. Գետափին հանգստացող մի քանի գյուղացիներ տեղեկություն 
տվեցին, որ բանակն այդտեղից հեռացել է հենց նույն օրը (Մ),  

3. Բազմակի ենթակաների հետ դրվում է հոգնակի ստորոգյալ. Վայրի 
վիթն ու այծյամը դուրս էին եկել Խոսրովի արքայական անտառներից (Ր)։  

4. Բազմակի ենթակաների հետ գործածվում է եզակի ստորոգյալ, 
եթե՝  

ա) ենթական ունի յուրաքանչյուր, ամեն, ամեն մի և նման դերանուն-
ներով արտահայտված որոշիչ. Բեկի կարգադրությամբ յուրաքանչյուր մելիք 
ու հարյուրապետ պետք է մեծ նվերներ տար նորապսակներին (ՍԽ),  

բ) բազմակի ենթակայի հետ կրկնվում է ոչ մի ժխտական դերանունը. 
Այդ ճանապարհին ոչ մի զինվոր, ոչ մի առաջնորդ, թագավորի շքախմբի և ոչ 
մի անդամ չէր փոխում իր տեղը, չէր արտաբերում և ոչ մի ավելորդ բառ 
(ՍԶ),  

գ) բազմակի ենթականերն իմաստով մոտ են և արտահայտում են մեկ 
հասկացություն. Այդ ժխորին խառնվում էր տերտերի կանչն ու աղմուկը 
(ԱԲ),  

դ) բազմակի ենթակաները կապված են կամ շաղկապով. Շուտով լուր 
տարածվեց, թե Մեծ Պետ պիտի ընտրվի բաժնի վարիչը կամ նրա հարևան 
բժիշկը (ՍԽ),  

ե) բազմակի ենթակաները հետադաս են. Որդու հեռանալուց հետո 
նրա հոգում տիրում էր ցավ, կսկիծ, հուսահատություն (ՍԽ): 

5. Հարգական հոգնակիով արտահայտված ենթակայի հետ ստորոգ-
յալը դրվում է հոգնակի թվով. Այնքան չքնաղ եք, տիկի՛ն, Դուք այդ ազնիվ 
սևերում… Գիտեմ՝ գերի եք մեկին, Որ շիրմից է Ձեզ սիրում (ՎՏ): 

6. Տարբեր դեմքերով արտահայտված ենթակաների դեպքում ստո-
րոգյալը դեմքով համաձայնում է միայն մեկին. 

ա) եթե ենթականերից մեկն առաջին դեմքի անձնական դերանուն է, 
ստորոգյալը համաձայնում է նրա հետ. Այն անդարձ օրը հիշո՞ւմ ես 
արդյոք… Ես ու դու մենակ աշխատում էինք (ՎՏ): Ամստերդամ հասնելու 
համար Ոսկանը պիտի անցներ քսանչորս ժամ. այդտեղ էլ պիտի հանդի-
պեինք ես և նա (ՀՂ),  

բ) երկրորդ և երրորդ դեմքի անձնական դերանուններով ենթակա-
ների ստորոգյալը գործածվում է երկրորդ դեմքով. Քանի որ Մերին չի ուզում 
գյուղ գնալ, դու և նա կքնեք հյուղակի կտրին (ՍԽ):  

 
Նախադասության երկրորդական անդամներ – Նախադասության 

գլխավոր անդամների իմաստը պարզաբանող և նրանց լրացնող անդամ-
ները կոչվում են երկրորդական անդամներ կամ լրացումներ, իսկ երկրոր-



221 
 

դական անդամներին լրացնողները՝ լրացման լրացումներ: Երկրորդական 
անդամների մի խումբը լրացնում է գոյականին կամ գոյականական անդա-
մին (գոյականական անդամի լրացումներ), մյուսը՝ բային կամ բայական 
անդամին (բայական անդամի լրացումներ): 

 
Գոյականական անդամի լրացումներ - Ցույց են տալիս գոյականով 

արտահայտված անդամի հատկանիշը, պատկանելությունը, ով կամ ինչ 
լինելը: Առանձնացվում են գոյականական անդամի երեք կարգի լրացումներ՝ 
որոշիչ, հատկացուցիչ և բացահայտիչ:  

 
Որոշիչ - ցույց է տալիս գոյականական անդամի որակը, որպիսու-

թյունը, չափը, քանակը, պատասխանում է ինչպիսի՞, ո՞ր, որպիսի՞, քանի՞, 
որքա՞ն, որչա՞փ և այլ հարցերի: Որոշիչ ունեցող անդամը կոչվում է որոշյալ: 

Որոշիչն արտահայտվում է՝ 
 ածականով. Սպիտակ մոմի կտորը, որ ամրացված էր հնադարյան 

ձեռագրի կարծր, կաշեպատ կազմի վրա, իր դողդոջ շողերով լուսավորում էր 
փոքրիկ գրատունը (ՀՂ),  

2. գոյականով (ուղիղ և թեք հոլովներով).  
ա) ուղղականով. Նրանք իրենց թիկնոցները կոճկել էին արծաթ ու ոս-

կի ճարմանդներով (ՍԶ), 
բ) սեռականով. Իմ սենյակի մեջ Գարնան հալոցքի պատրանք էր 

ցրում Լվացարանի ծորակը ծանոթ… (ՊՍ),  
գ) բացառականով. Գոհարի՝ թավշից կապայի եզրերը նախշված էին 

ոսկեթել ժապավեններով (ՍԽ), 
դ) գործիականով. Նեղլիկ դռնակի մեջ երևաց գոգնոցով կինը և հյու-

րերի առաջ դրեց մի կուլա գինի (ՍԽ), 
3. դերանունով. Մեկ-երկու շաբաթ, և այդ բարդիներն իրենց կանաչ 

վարագույրով կկտրեին և երկնքի այն հատվածը, որտեղ այժմ հրդեհվում էր 
մայր մտնող արեգակը (ՀՂ): Ինչքան որ հուր կա իմ սրտում - բոլորը քեզ, 
Ինչքան կրակ ու վառ խնդում - բոլորը քեզ (ԵՉ): … Ո՛չ, այսպիսի սեր ու 
սիրտ ինձ չի տրված աշխարհում (ՍԿ), 

4. թվականով. Մինչ տարին ունի տասներկու ամիս ու չորս եղանակ, 
Տասներկու անգամ սա եղանակ է մի օրում փոխում (ՊՍ), 

5. դերբայով. Նա նմանվում էր այժմ մի խեղդվող մարդու, որ ալիք-
ների հետ երկար կռվելուց հետո իրեն հանձնում է հոսանքի կամքին (Մ): 
Արևը մի պահ միայն դեղին գույնով ներկեց թանձրացած մառախուղն ու 
թռավ (ՍԽ),  

6. մակբայով. Ձիու արագ ընթացքը զարմացրեց բոլորին. ձիավորը 
տակավին մանուկ աղջիկ էր (ՍԽ),  
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7. կապական կառույցներով. Թովման քսանհինգին մոտ մի երիտա-
սարդ էր, որին Դավիթ-Բեկի զորքի տասնապետ նշանակեց Մխիթարը (ՍԽ), 

8. բառակապակցությամբ. Մասրենու թփի արանքից գլուխը բարձ-
րացրեց նապաստակի ձագը՝ ճեղքված շրթունքով, ցից ականջներով ու շեղ, 
անմեղ աչքերով (ՍԽ): Աբասն իր եղբոր պես ամուր կազմվածքով ու 
ազդեցիկ դեմքով տղամարդ էր (Մ),  

9. երկրորդական նախադասությամբ (տե՛ս Որոշիչ ստորադաս 
նախադասություն): 

Հայերենում որոշիչը սովորաբար դրվում է որոշյալից առաջ, սակայն 
երբեմն հանդես է գալիս շրջուն շարադասությամբ, որ բնորոշ է գեղարվես-
տական խոսքին. Երկնքում չկա ծաղիկ ու գարուն, Ու սուտ է հոգու բերկ-
րանքը մաքուր (ԵՉ):   

 
Հատկացուցիչ - Ցույց է տալիս գոյականական անդամի պատկանե-

լությունը, սերումը, ծագումը, վերաբերությունը և այլն: Օրինակ՝  
ա) պատկանելություն. Անտառապահի տնակի առաջ խարույկն իր 

խաղաղ ծուխն է ծածանում… (ՀՍ),  
բ) սերում. Նա կիսախավարի մեջ տեսավ դեռևս թարմ մի կտավ. դա 

Վան Ռեյնի վերջին ստեղծագործությունն էր՝ «Անառակ որդու վերադարձը» 
(ՀՂ),  

գ) վերաբերություն. Ես քո սրտի մեջ վառում եմ ահա Հուրն ազա-
տության և իրավունքի (ԱԻ):  

Հատկացուցիչը դրվում է սեռական հոլովով, պատասխանում է ո՞ւմ, 
ինչի՞, ինչերի՞ հարցերին: Հատկացուցիչ ունեցող անդամը կոչվում է հատ-
կացյալ:  

Հատկացուցիչն արտահայտվում է՝ 
1. գոյականով. Երիտասարդ միանձնուհու գեղեցիկ հոնքերը վեր 

ձգվեցին, և նա հարցական նայեց ընկերուհու աչքերի մեջ (ՀՄ),  
2. դերանունով (առարկայանիշ). Եվ դու կերգես, զարթնա՛ծ աշխարհ, 

իմ առաջ, Կարձագանքես իմ ողջույնին սիրառատ (ՎՏ): Նա կապել էր մի 
նախշուն գոգնոց, որի ծայրերը հավաքել էր ու մեջը լցրել հասած հոնը (ՍԽ), 

3. գոյականաբար գործածված այլ խոսքի մասերով.  
ա) ածականով. Ու կռվի դաշտում շահի առաջին Արին մի անգամ 

գովքը սիրունի (ՀԹ),  
բ) թվականով. Նա սկսեց ակոսներ անել և հենց առաջինի հողից 

վերցրեց մի բուռ ու հափշտակությամբ հոտ քաշեց (ՍԽ),  
գ) դերանունով. Սաթենին գոգնոցի մեջ հոնի կաթուկ էր բերում 

Հոնուտա սարից. այնտեղի հոնը ամենաքաղցրն էր (ՍԽ),  
դ) դերբայով. Երգողի ձայնը ալիք-ալիք տարածվում էր դահլիճում, 

մտնում նստածների հոգու մեջ (ՆԴ), 



223 
 

4. բառակապակցությամբ. Ժողովին մասնակցելու էին եկել նաև 
հարևան գյուղի երիտասարդները: Բեմի սկզբնամասում կանգնածի հա-
յացքն ուղղված էր իմ կողմը (ՍԽ),  

5. երկրորդական նախադասությամբ (տե՛ս Հատկացուցիչ ստորադաս 
նախադասություն): 

Հատկացուցիչը դրվում է հատկացյալից առաջ, սակայն գեղարվես-
տական խոսքում հաճախ հատկացուցիչն ունենում է հետադաս շարադա-
սություն. կարող է հաջորդել հատկացյալին (երբեմն իրենից առաջ ունենալ 
այլ կարգի լրացում): Երկու դեպքում էլ հատկացուցիչը հատկացյալից չի 
տրոհվում. Գագաթներին մով սարերի Թափառեցի սերս լալով, Լացս քամին 
զով սարերի լսեց, տարավ թևին տալով (ԱԻ): 

 
Բացահայտիչ - Գոյականական անդամի այն լրացումն է, որով պար-

զաբանվում, բացահայտվում է լրացյալի ով կամ ինչ լինելը: Բացահայտիչը 
լինում է երեք տեսակ՝ բուն, մասնական և մասնավորող պարագայական: 

 
Բուն բացահայտիչ - Ցույց է տալիս գերադաս անդամի բուն էությունը՝ 

ով կամ ինչ լինելը. բացահայտյալի իմաստային կրկնությունն է՝ այլ արտա-
հայտությամբ: Բուն բացահայտիչը լինում է հետադաս և քերականորեն հա-
մաձայնում է բացահայտյալին:  

Բացահայտիչ ունեցող անդամը կոչվում է բացահայտյալ: Բացահայ-
տիչը և բացահայտյալը արտահայտվում են նույն հոլովով, համաձայնում են 
թվով (դերանվան դեպքում՝ նաև դեմքով) և պատասխանում նույն հարցին: 
Բացահայտիչը բացահայտյալից տրոհվում է բութով: Հմմտ. Փառահեղ բազ-
մոցի վրա դշխոյական կեցվածքով նստել էր Մամիկոնյան տիկինը՝ Տաճա-
տուհին (Ր): Փառահեղ բազմոցի թավշյա բարձերին թիկնել էր Տաճատուհին՝ 
Վահան Մամիկոնյանի տիկինը (Ր): Իսկ մենք՝ ես ու դու, արվեստ ենք խա-
ղում … (ՊՍ): 

Ուղղական կամ հայցական հոլովներով արտահայտված բացահայտ-
չից հետո դրվում է ստորակետ. Այդ բոլոր հասարակական հաստատություն-
ների հովանավորը՝ Աբաս թագավորը, ոմանց նպաստ էր տալիս արքայական 
գանձարանից (Մ):  

Բացահայտիչն արտահայտվում է նաև երկրորդական նախադասու-
թյամբ (տե՛ս Բացահայտիչ ստորադաս նախադասություն): 

Բացահայտչից հետո ստորակետ չի դրվում, երբ՝ 
1. բացահայտիչն արտահայտված է թեք հոլովով. Աբասն այդ ժամա-

նակ ապրում էր իր հոր՝ Սմբատ թագավորի կառուցած ապարանքում (Մ),  
2. բացահայտչին հաջորդում է կապ. Շուտով Սաթենիկն իր որ-

դիների՝ Ահարոնի և Դավիթի հետ ժամանեց Խնձորեսկ (ՍԽ), 
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3. բացահայտչին հաջորդում է օժանդակ բայ կամ հանգույց. Շուտով 
հայտնի դարձավ, որ մելիք Բարխուդարի որդին՝ Միհրան հարյուրապետն է 
դավադրություն կազմակերպել (ՍԽ): Մամիկոնյան տիկինը՝ Շուշանիկն էր 
դրոշ կրողը (ԴԴ),  

4. բացահայտչին հաջորդում է էլ հավելական շաղկապը. Ժամհարի 
տղան՝ Զաքարն էլ միացավ տանուտերի մոտ գնացողներին (ՍԶ):  

Երբեմն բուն բացահայտիչը հանդես է գալիս նախադաս շարադասու-
թյամբ. Անդրանիկ, Աղբյուր Սերոբ, Գարեգին Նժդեհ՝ սրանք են մեր Ազգային 
ազատագրական պայքարի առաջամարտիկները: 

Երբեմն բացահայտյալի և բուն բացահայտչի կապակցման դեր են 
կատարում այն է, այսինքն, որ է կապակցող բառական միջոցները, որոնց 
վրա դրվում է բութ. Հովհաննես կաթողիկոսը կանգ առավ Սևանա անդրա-
նիկ եկեղեցու, այսինքն՝ ս. Հարություն տաճարի առաջ, որ կառուցված էր 
բլրի գագաթին:  

 
Մասնական բացահայտիչ - Բացահայտյալի իմաստը բացահայտում է 

մասնակիորեն՝ այս կամ այն տեսակետից: 
Մասնական բացահայտիչը բացահայտյալին կապակցվում է իբրև, 

որպես բառերով և չունի կայուն շարադասություն. Որպես կարմիր ամա-
զոնուհի՝ Դու շեփորեցիր կռիվ ու պայքար (ԵՉ): Լռությունը՝ իբրև ան-
ձեռակերտ արձան, Կիսաբաց գրքերի նիրհն է հսկում (ՊՍ): 

Մասնական բացահայտիչները բացահայտյալից տրոհվում են բու-
թով: 

 
Պարագայական մասնավորող բացահայտիչ - Մասնավորում է տեղի և 

ժամանակի պարագաների իմաստը: Բացահայտիչն ու բացահայտյալը 
տրոհվում են բութով. Առաջին օրը՝ ճաշից անմիջապես հետո, երկու նա-
խարար իրենց թիկնապահներով դուրս եկան միջնաբերդից (ՍԶ): Հեռու-
հեռվում՝ մուգ ճողփանքների մեջ, փետրե գրչի պես օրորվում էր ձկնոր-
սական մենավոր նավակի ճերմակ առագաստը (ՀՂ):  

Բացահայտչի և բացահայտյալի համաձայնությունը - Բացահայտիչը և 
բացահայտյալը հիմնականում համաձայնում են թվով, դեմքով, հոլովով և 
առումով:  

Բացահայտչի թիվը, դեմքը կամ հոլովը պայմանավորվում է բացա-
հայտյալով. եթե վերջինս անձնական դերանուն է, համաձայնությունը կա-
տարվում է նաև դիմորոշ հոդերի միջոցով: Օրինակ՝ Երբ ամբոխը տեղի 
տվեց, երևաց տանտերը՝ Զաքար Սահրադյանը: Գահը պատրաստված էր 
շատ հարգելի վաճառականապետի հոր՝ նախկինում անվանի ոսկերիչ ու 
դրվագող Սահրադի անմիջական հսկողության ներքո (ՀՂ): Ցավոք, մենք՝ 
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հայերս, ստիպված ենք միաժամանակ դիմակայել երկու վտանգավոր թշնա-
միների (ՍԽ:  

Հաճախ բացահայտչի և բացահայտյալի համաձայնությունը յուրա-
հատկություն է դրսևորում, որն արտահայտվում է հոլովման, առման և դեմ-
քի կարգերում:  

ա) եթե բացահայտյալը (տեղի պարագան) արտահայտված է այստեղ, 
այդտեղ, այնտեղ ցուցական դերանուններով. այդ դերանուններով արտա-
հայտված բացահայտյալների իմաստները կարող են բացահայտվել տրա-
կան, հայցական, ներգոյական հոլովներով կամ էլ կապական կառույցներով. 
(այնտեղ՝ սեղանին, այնտեղ՝ տուն, այնտեղ՝ այգում, այնտեղ՝ ընկերների 
մոտ և այլն). Իսկ այնտեղ՝ ներքևում, երգի սով էր, Բայց ցնծում էր Պառնասն 
առանց քեզ (ԵՉ), 

բ) եթե բացահայտյալի (տեղի պարագայի) իմաստը բացահայտվում է 
կապի և նրա խնդրի միջոցով. Անկյունում՝ գոհարազարդ միակ աշտանակի 
վրա, կարմրավուն մշուշի միջից աչքի պես թարթում էր սպիտակ մոմը (ՀՂ),  

գ) եթե բացահայտյալը (ժամանակի պարագան) բացահայտվում է 
տրական հոլովով. Այդ օրը՝ հուլիսի վեցին, երիտասարդների մի ստվար 
խումբ հավաքվել էր Փափազյանի ապրած հյուրանոցի առաջ (ՌԶ):  

Հոդային անհամաձայնություն է առաջանում այն դեպքում, երբ կա-
պակցվող անդամներից մեկն արտահայտված է անորոշ առումով, մյուսը՝ 
որոշյալ. Գարնանը Սողոմոնը ցանկանում է մեկնել իր ծննդավայրը՝ Կուտի-
նա, այնտեղ բնակվող հայերից երգեր ու պարեղանակներ գրի առնել (ՌԶ):  

Դիմային անհամաձայնություն է նկատվում, երբ բացահայտյալն 
արտահայտված է անձնական դերանվան առաջին դեմքով: Նման դեպքում 
բացահայտիչը կա՛մ հոդ չի ստանում, կա՛մ էլ ստանում է որոշիչ ը (ն) հոդը. 
Ես՝ Հայաստան երկրի դուստր և բանաստեղծ, Անցած հայրենիքիս ճամ-
փաները առատ, Հասած նրա երկրին՝ արդ կանգնել եմ այստեղ (ՍԿ):  

 
Բայական անդամի լրացումներ - Նախադասության երկրորդական 

անդամներ, որոնք լրացնում են բայական անդամի: Ըստ այն հանգամանքի, 
թե ինչ են ցույց տալիս այդ կարգի լրացումները, դրանք բաժանվում են երկու 
խմբի՝ խնդիրների և պարագաների: 

 
Խնդիրներ - Ցույց են տալիս գործողության հետ առնչվող առար-

կաներ: 
Խնդիր լրացումները գործողության ոլորտ կարող են ընդգրկվել ուղ-

ղակի կամ անուղղակի կերպով, որ պայմանավորված է ինչպես բայիմաս-
տով, այնպես էլ բայական անդամի սեռով: Ըստ այդմ՝ խնդիրները լինում են 
երկու տեսակ՝ ուղիղ և անուղղակի: 

 



226 
 

Ուղիղ խնդիր - Ցույց է տալիս գործողությունն անմիջականորեն իր 
վրա կրող առարկա: Ուղիղ խնդիրը ներգործական սեռի բայ-ստորոգյալի 
լրացումն է, պատասխանում է ի՞նչ, ո՞ւմ հարցերին, դրվում է և՛ ուղղա-
կանաձև, և՛ տրականաձև հայցականով (տե՛ս Հայցական հոլով): Հմմտ. Ջա-
նացել ենք մենք ամենքի համար, Շինել ենք կամուրջ… (ՊՍ): Մայրերն են 
պահել մեր հայոց լեզուն, Երբ մանուկներին օրոր են ասել (ԳՍ):  

Հաճախ անձնանիշ բառով արտահայտված ուղիղ խնդիրը գործած-
վում է իրի առումով (ուղղականաձև հայցականով), իսկ իրանիշը՝ անձի 
առումով (տրական հոլովով). Մի մրահոն աղջիկ տեսա Ռիալտոյի կա-
մուրջին (ԱԻ): Պատերազմ մեկնելուց առաջ վերջին անգամ իր ձեռքով կե-
րակրեց ձիուն …(ՍԽ):  

Ուղիղ խնդիրը ցույց է տալիս՝ 
ա) այն առարկան, որ առաջացել է գործողության հետևանքով (հե-

տևանքի ուղիղ խնդիր). Վարպետ Մարգարը կառուցեց յոթերորդ աղբյուրը և 
մեջտեղի ամենաբարձր կամարին քանդակեց խաղաղության աղավնին 
(ՍԽ),  

բ) այն առարկան, որն իր վրա կրելով գործողությունը՝ կա՛մ փոփոխ-
վում է, կա՛մ ոչ (արտաքին ուղիղ խնդիր). Լուսինը բարձրացավ հորիզոնից և 
լուսավորեց վանքը, բակն ու ծառերը … (ՍԶ): Ես հաճույքով մագլցում եմ 
ժայռերը ու Վալյայի համար ծաղիկներ եմ քաղում (ՍԽ),  

գ) այն առարկան, որը տվյալ բայի գործողության անունն է (ներքին 
ուղիղ խնդիր). Երկի՛ր Նաիրի… Երգում եմ հիմա քո երգը էն մեծ, Որ սրտիս 
տվեց տառապանքը քո… (ԵՉ): Լաց լացին Սոնայի մայրը, ամուսինը, բարե-
կամները. ուրիշը հարս գնաց նրա փոխարեն (ԱԲ),  

դ) այն առարկաները, որոնցից առաջինն իր վրա է կրում գործողու-
թյունը, իսկ երկրորդը հանդես է գալիս որպես գործողության կամ գործողու-
թյան և ուղիղ խնդրի փոփոխության արդյունք (երկրորդական ուղիղ խնդիր). 
Հրակայուն կավը դարձրին կաղապար՝ թնդանոթ ձուլելու համար (ՍԽ),  

ե) այն առարկան, որը մասնակիորեն է ընդգրկվում գործողության 
ոլորտ (մասնական ուղիղ խնդիր), արտահայտվում է բացառական հոլովով. 
Վալյան բռնեց նապաստակի ականջներից և շնորհակալություն հայտնեց 
նվերի համար (ՍԽ):  

Ուղիղ խնդիրն արտահայտվում է՝ 
1. գոյականով. Գյուղացիները մեզ ցույց էին տալիս կապույտ աղավ-

նիներով լի ձորը, այն աղբյուրները, որոնց ջուրը քաղցր ու սառն է (ՍԽ), 
2. դերանունով (առարկայանիշ). Վալյան եկավ մինչև գյուղի ծայրը՝ 

ինձ ճանապարհելու. ես զգուշությամբ գրկեցի նրան (ՍԽ),  
3. փոխանվանաբար գործածված այլ խոսքի մասերով.  
ա) ածականով. Գորգը գործելու համար աղջիկն ամենից շատ օգտա-

գործում էր ճերմակը (ՍԽ),  
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բ) թվականով. Վարպետ Մարգարը կառուցել էր վեց աղբյուր-հուշար-
ձան. յոթերորդը կառուցեց զոհվածների հիշատակը հավերժացնելու համար 
(ՍԽ), 

գ) դերանունով. Մեր շրջկենտրոնում էլ են հայտնաբերել այդպի-
սիներին (ՍԽ), 

դ) դերբայով. Տղաները փնտրեցին ու գտան կորցրածը ՝ այն գորգը, 
որի վրա տարիներ առաջ իր բարակ մատներով գարուն էր հյուսել աղջիկը 
(ՍԽ),  

4. երկրորդական նախադասությամբ (տե՛ս Ուղիղ խնդիր ստորադաս 
նախադասություն): 

 
Անուղղակի խնդիրներ - Ցույց են տալիս գործողության հետ անուղ-

ղակի կերպով կապ ունեցող առարկաներ, որոնց տեսակը որոշվում է բա-
յիմաստով:  

- Հանգման անուղղակի խնդիր - Ցույց է տալիս մի առարկա, որին մո-
տենում կամ հանգում է գործողությունը: 

Հանգման անուղղակի խնդիր պահանջում են մոտենալ, հանդիպել, 
փաթաթվել, դիպչել, կպչել, կառչել, բախվել, կապվել, փարվել, գրկախառն-
վել, փոխվել, նմանվել, հնազանդվել, խոստովանել, զեկուցել, գանգատվել, 
հարցնել, ձայնակցել, հաշտվել, ուղեկցել, փափագել, կասկածել, զայրանալ, 
վստահել և այլ բայեր, պատասխանում են ո՞ւմ, ինչի՞(ն) հարցերին. Արծաթե 
ջրամանը գրկած՝ աղջիկը երկչոտ եղնիկի պես անխոս մոտենում էր նախ 
Բեկին, ապա վարպետներին (ՍԽ): Արևը դիպչում էր Մեծ լեռան կատարին, 
ապա սահում նրա լանջն ի վար (ՍԽ):  

Հանգման անուղղակի խնդիր են պահանջում նաև որոշ ածական-
ներով կազմված բաղադրյալ ստորոգյալներ՝ ատելի է, օգտակար է, վնա-
սակար է, համապատասխան է, ընդունելի է, խորթ է (մարդկանց) և այլն. Մո-
րաքույրը աղջկան բացատրեց, որ սրբի դուռ գնալը օգտակար է չբեր կա-
նանց (ՍԽ):  

Հաճախ հանգման անուղղակի խնդիրը դրսևորվում է սեռական հոլո-
վաձևի և որևէ կապի միջոցով՝ լրացնելով բարեկամանալ, կենտրոնանալ, 
վիճել, խորհրդակցել, ծանոթանալ և այլ բայերի. Դավիթ-Բեկն իր սակա-
վաթիվ հավատարիմներով ապստամբության դրոշ բարձրացրեց պարսից 
տիրապետության դեմ (ՍԽ): Երկինքը ծածկված էր ոսկեշող ամպերով, 
որոնք իրենց ցոլքերն էին ձգել սաղավարտի պես սրածայր գմբեթների, 
աշտարակների և դեպի վեր ցցված նավակայմերի վրա (ՀՂ): 

Հանգման անուղղակի խնդիրն արտահայտվում է նաև երկրորդական 
նախադասությամբ (տե՛ս Հանգման խնդիր ստորադաս նախադասություն): 

 
Մատուցման անուղղակի խնդիր - Ցույց է տալիս մի առարկա, որին 
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մատուցվում, տրվում, փոխանցվում է որևէ բան: Այդպիսի խնդիր են պա-
հանջում տալ, մատուցել, հանձնել, նվիրել, ուղարկել, վճարել, մատակարա-
րել, կտակել, հատկացնել և այլ բայեր:  

Մատուցման անուղղակի խնդիրը դրվում է տրական հոլովով, պա-
տասխանում է ո՞ւմ, ինչի՞(ն) հարցերին. Արփենն ընտրեց քաղած դաղձը, 
ողողեց աղբյուրի ջրում ու տվեց Միհրանին (ՍԽ):  

Մատուցման անուղղակի խնդիրն արտահայտվում է նաև երկրոր-
դական նախադասությամբ (տե՛ս Մատուցման խնդիր ստորադաս նախադա-
սություն): 

Մատուցման անուղղակի խնդիրը ցույց է տալիս՝ 
ա) այն առարկան կամ անձը, որին մատուցվում, տրվում, հանձնվում 

է մեկ այլ անձ կամ առարկա. Մխիթարը մեծահոգաբար գերիներին հանձնեց 
հակառակորդին (ՍԽ): Ծերունիները գինի ու հաց մատուցեցին Մխիթարին 
(ՍԽ), 

բ) այն անձը կամ առարկան, որին հաղորդվում, հայտնվում, ասվում, 
ձոնվում, նվիրվում, վստահվում է որևէ բան (բանաստեղծություն, գիտելիք, 
խոսք, միտք, գաղափար, հույզեր, զգացմունքներ և այլն). Այսօրվանից հանձ-
նում եմ քեզ հայոց լեզուն հազարագանձ (ՍԿ): Լույսի հրճվանքը տվեց 
երկնքին… Վեհության խինդը լեռներին տվեց, Դաշտերին՝ կանաչ ժպիտը 
գարնան, Դայլայլը տվեց հավք ու հովերին (ՀՇ):  

 
Անջատման անուղղակի խնդիր - Ցույց է տալիս այն առարկան, որից 

հեռանում, անջատվում, առանձնացվում կամ ծագում է մի բան: Այդպիսի 
խնդիրը դրվում է բացառական հոլովով, պատասխանում է ումի՞ց, ինչի՞ց 
հարցերին և ցույց է տալիս այն առարկան, որից՝ 

1. անջատվում, բաժանվում է նրա բաղկացուցիչ մասը. Ամեն մի ան-
ցորդ մասրենուց մի վարդ կամ մի դալար ճյուղ է պոկում ու դնում ծանոթ 
հողաթմբին (ՍԽ),  

2. հեռանում, բաժանվում է նրա հետ կապված առարկան. Մի օր էլ 
վիրավորված տղան հեռացավ մորից ու հարազատներից և հայտնվեց ան-
ծանոթ քաղաքում (ՍԽ),  

3. վերցվում, ստացվում է առարկան. Ամեն անգամ, երբ նամակ էր ստա-
նում որդուց, ծերունին նստում էր թախտին ու լուռ կարդում… (ՍԽ),  

4. սերում, ծագում է մի բան. Լեռների ձյուներից ծնվում էին քչքչան առ-
վակներ (ԺԱ): Սերում են նրանք և ա՛յն վայրենուց, Որ էլ չէ՛ր կարող ապրել 
քարայրում (ՊՍ):  

Անջատման անուղղակի խնդիրն արտահայտվում է նաև երկրորդա-
կան նախադասությամբ (տե՛ս Անջատման խնդիր ստորադաս նախադասու-
թյուն): 
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Միջոցի անուղղակի խնդիր - Ցույց է տալիս այն առարկան, որով կամ 
որի միջոցով կատարվում է գործողությունը. այն դրվում է գործիական հոլո-
վով, պատասխանում է ումո՞վ, ինչո՞վ, ո՞ւմ (ինչի՞) միջոցով հարցերին: Այս 
խնդիրը ցույց է տալիս՝ 

 այն առարկան, որի միջոցով (որպես գործիք) կատարվում է գործո-
ղությունը. Քանդակագործը քիչ առաջ միայն վերջին մանրուքը հղկեց, հետո 
ծածկեց սավանով (ՎՊ): Գնացքով վերադառնում էի Երևան. ուղեկիցս մի 
աղջիկ էր՝ եղնիկի աչքերով (ՌԶ), 

 այն առարկան, որի գործադրման միջոցով (որպես նյութ) կատար-
վում է գործողությունը. Քրիստը համագյուղացիներին օգնում էր զենքով ու 
զինամթերքով (ՍԽ),  

3. այն հնարավորությունը, որը գործադրելու միջոցով (կարողություն, 
գործունեություն) կատարվում է գործողությունը. Կոմիտասն իր ձայնով 
զարմացրեց եվրոպացի հանդիսատեսին (ԽԲ)։ 

Արտահայտվում է՝  
ա. կապական կառույցով. Թշնամու զինվորները ելարանների միջո-

ցով փորձում էին բարձրանալ պարիսպների վրա, սակայն հայերն իրենց 
թրերով ջարդում էին ելարանները (ՍԽ),  

բ. երկրորդական նախադասությամբ (տե՛ս Միջոցի խնդիր ստո-
րադաս նախադասություն): 
 

Ներգործող անուղղակի խնդիր - Ցույց է տալիս այն առարկան, որից 
ենթական կրում է գործողության կատարումը: Այդպիսի խնդիր են պահան-
ջում կրավորական սեռի բայերը (սիրվել, հրապուրվել, ազդվել, շրջապատ-
վել, պաշտպանվել, կախարդվել, կառուցվել, կոտորվել, հալածվել, պատըժ-
վել, հարգվել և այլն):  

Ներգործող անուղղակի խնդիրը հանդես է գալիս որպես գործողու-
թյուն կատարող, իսկ ենթական՝ որպես գործողության կատարումը կրող 
(պասիվ ենթակա): Իրանիշ ներգործող անուղղակի խնդիրը դրվում է բա-
ցառական և գործիական հոլովներով, անձնանիշ խնդիրը՝ սեռական հոլովով 
և կողմից կապով, պատասխանում է ումի՞ց, ինչի՞ց, ո՞ւմ կողմից հարցերին. 
Ծփաց կանաչը, ծածանվեց հովից Արտերի թավիշ հորձանքը սիրով (ՀՇ): 
Սպարապետը թեև իրեն դժբախտ էր համարում, բայց մխիթարվում էր իրեն 
վստահված մեծ գործով: Թովմա տասնապետը Պղնձաքարի զորական ջոկա-
տի զորապետ նշանակվեց Մխիթար սպարապետի կողմից (ՍԽ):  

Ներգործող անուղղակի խնդիրն արտահայտվում է նաև երկրորդա-
կան նախադասությամբ (տե՛ս Ներգործող խնդիր ստորադաս նախադա-
սություն): 

 
Վերաբերության անուղղակի խնդիր - Ցույց է տալիս այն առարկան, 
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որին վերաբերում է գործողությունը, որի մասին խոսվում է: Այդպիսի խնդիր 
ստանում են մի շարք ասացական և մտածական բայեր՝ ասել, խոսել, 
պատմել, հաղորդել, խորհել, մտածել, վկայել, հետաքրքրվել և այլն: Պա-
տասխանում է ումի՞ց, ինչի՞ց, ինչո՞վ, ինչերո՞վ, ումո՞վ, ո՞ւմ (ինչի՞) մասին՝ 
շուրջ հարցերին:  

Վերաբերության անուղղակի խնդիրն արտահայտվում է՝ 
1. Գոյականի և դերանվան տարբեր հոլովներով՝ 
ա) բացառական հոլովով. Ուզում եմ այսօր … Խոսել գեղեցիկ ու 

թանկ բաներից՝ Ծաղկի՛ց, պարտեզի՛ց, երեխաների՛ց (ՊՍ), 
բ) գործիական հոլովով. Ոչ ոք այլևս չի հետաքրքրվում մեզանով. 

ասես աշխարհում մենք այլևս գոյություն չունենք (ՍԽ),  
գ) սեռական հոլովաձևով և մասին, վերաբերյալ, կապակցությամբ, 

հանդեպ, նկատմամբ, շուրջ կապերով. Քահանան մութի մեջ խորհում էր այս 
նշանակալից օրվա մասին (ԱԻ): Այդ անցքի շուրջ տեղի ունեցած խոսակ-
ցության ընթացքում … կես ժամ էլ անցել էր (ՆԴ),  

2. երկրորդական նախադասությամբ (տե՛ս Վերաբերության խնդիր 
ստորադաս նախադասություն): 

 
Մասնավորման (սահմանափակման) անուղղակի խնդիր- Ցույց է 

տալիս այն առարկան, որով մասնավորվում, սահմանափակվում է ենթա-
կայի գործողությունը կամ որևէ հատկանիշ: Մասնավորման անուղղակի 
խնդիրն արտահայտվում է՝ 

 Գոյականի տարբեր հոլովներով՝  
ա) բացառական հոլովով. Գևորգը ոտքից վիրավորվել է պատերազ-

մում: Անուշ զիզին թեև մեջքից կռացել էր, բայց տեսողությունից ու լսողու-
թյունից չէր բողոքում (ՍԽ), 

բ) գործիական հոլովով. Գանձեր ունենք, բայց աղքատ ենք, գեղար-
վեստ ունենք, բայց բիրտ ենք ճաշակով (ԱԱ): Զավենը դեմքով նման էր հորը 
(ՍԽ),  

գ) ներգոյական հոլովով. Առաջին թնդանոթը փորձարկելուց հետո 
Բեկը գրկեց Վրթանեսին ու ասաց. - Ես համոզված էի, որ այս հարցում ինձ 
հուսախաբ չես անի (ՍԽ), 

 կապական կառույցներով, որոնք ձևավորվում են որպես, իբրև կապե-
րով և կապվող բառի հայցական հոլովով, իսկ մեջ կապը պահանջում է սե-
ռականով խնդիր. Բերդի սակավամարդության գաղտնիքը կարող է բացել 
միայն Հայր Մարդպետը, որ ներս մտնելով իբրև բարեկամ ՝ դուրս էր գնացել 
որպես թշնամի…(ՍԶ): Եղիշը կացինը գոտու արանքից հանեց ու հարվածեց. 
նա արջ որսալու մեջ շատ հմուտ էր (ՍԽ),  

3. երկրորդական նախադասությամբ (տե՛ս Մասնավորման խնդիր 
ստորադաս նախադասություն): 
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Պարագաներ - Ցույց են տալիս գործողության հետ կապ ունեցող հան-

գամանքներ ու հատկանիշներ: Դրանք լինում են տեղի, ժամանակի, պատ-
ճառի, հիմունքի, զիջման (հակառակ հիմունքի), պայմանի, նպատակի, 
միասնության, ձևի և չափ ու քանակի:  

 
Տեղի պարագա - Ցույց է տալիս գործողության կամ եղելության կա-

տարման տեղը: Տեղի պարագան ցույց է տալիս՝ 
1. այն տեղը, որտեղ կատարվում է գործողությունը. Գետն ահռելի 

շառաչյունով գալարվում էր հանդիպակաց սառնաշունչ կիրճում (ՀՂ),  
2. այն տեղը, դեպի ուր ուղղված է գործողությունը. Դեպի արևը սլա-

ցիր անդուլ և սիրտս այրիր արևի սրտում (ԱԻ), 
3. այն տեղը, որտեղից սկսվում է գործողությունը. Իջար բարձրաբերձ 

Կաքավաբերդից, Մարութա սարից իջար միգապատ… (ՀՍ), 
4. այն առարկան, տարածությունը, որի վրայով՝ միջով՝ մոտով կա-

տարվում է գործողությունը. Այդ տագնապալի պահին երկու ձիավորներ 
անցնում էին Մուշի դաշտով (Մ): Քույրը բանջարանոցների միջով վազում էր 
գյուղի մյուս ծայրը (ՍԽ): 

Տեղի պարագան արտահայտվում է տեղի մակբայով, գոյականի տար-
բեր հոլովաձևերով, տեղանիշ դերանուններով, կապական կառույցներով և 
բառակապակցություններով, պատասխանում է ո՞ւր, որտե՞ղ, որտեղի՞ց, որ-
տեղո՞վ հարցերին: 

 Գոյականի տարբեր հոլովներով՝  
ա) տրականով. Պատանին նստել էր թիթեղյա տանիքին և փոքրիկ 

ծվենների նմանվող աղավնիներ էր թռցնում (ՍԽ),  
բ) հայցականով. Եվ ահա այս հոյակապ ոստանն էին եկել հայոց 

իշխանները և նախարարները (Մ),  
գ) բացառականով. Երազգավորսից հետզհետե բերում էին պա-

շարման համար գործիքներ (Մ),  
դ) գործիականով. Երևակայում եմ, թե ինչպես պետք է անցնել այս 

ճանապարհով (ԱԱ), 
ե) ներգոյականով. Լուսաբացին փշաքաղված խավարը ծվարեց անկ-

յուններում (ՀՂ),  
 2) կապական կառույցով. Նրանք բավականացան տարած հաղթու-

թյամբ և վերադարձան դեպի ջրանցքի հովիտը (Մ): Գնացքը թվաց մար-
գարտաշար օձ, որ սուրում, գալարվում է լեռների և խավարի միջով (ՎՊ),  

3) դերանունով. Ըստ երևույթին, նա չէր կամենում հեռանալ այդ-
տեղից (Մ)։  

4) մակբայով. Երգը նրա, որպես բազե, սլանում էր հեռո՜ւ, հեռո՜ւ (ԵՉ),  
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5. երկրորդական նախադասությամբ (տե՛ս Տեղի պարագա ստո-
րադաս նախադասություն):  

 
Ժամանակի պարագա - Ցույց է տալիս գործողության կատարման 

ժամանակը, պատասխանում է ե՞րբ, երբվանի՞ց, մինչև ե՞րբ, որքա՞ն ժամա-
նակում, որքա՞ն ժամանակով հարցերին: Ժամանակի պարագան ցույց է 
տալիս՝ 

 գործողության կատարման ժամանակը. Իրիկնապահին լսվում էր 
աղավնիների աղմուկը, ինչպես քարափից ցած թափվող գետի հեռավոր 
խշշոցը (ՍԽ),  

 այն ժամանակը, որից սկսվում է գործողությունը. Մանուկ օրերից սև 
կամարի տակ Ես ձեր երկաթե խոսքերն եմ լսում (ՊՍ), 

 այն ժամանակը, մինչև որը տևում է գործողությունը. Ես մինչև երեկո 
նստում էի քարափին ու սպասում, թե երբ կգա տատս (ՍԽ),  

 այն ժամանակահատվածը, որի ընթացքում կատարվում է գործողու-
թյունը. Մարութն աշխատեց առավոտից մինչև երեկո և տուն վերադարձավ 
շատ հոգնած (ՍԽ):  

 Ժամանակի պարագան արտահայտվում է՝ 
 Գոյականի տարբեր հոլովներով.  
 ա) տրականով. Պարզ ու տաք օրերին ընկերս ինձ հետը տանում էր 

սարերը (ՍԽ),  
բ) հայցականով. Մի գիշեր սարերից անսանձ մրրկում էր քամին (ԱԻ), 
 գ) բացառականով. Մարութը մանկությունից ճաշակել էր որբության 

դառնությունը (ՍԽ),  
դ) գործիականով. Ընկերս գիշերով գալիս էր մեր քարանձավը (ՍԽ),  
ե) ներգոյականով. Ինքնաթիռը ժամում անցնում է հազար կիլոմետր, 
 2. կապական կառույցով. Իշխանի տված բացատրություններից հետո 

բոլորը ցանկություն հայտնեցին հետևել արքայի խորհրդին (Մ): Մինչև կես-
օր գերազանցությունը թշնամու կողմն էր (ՍԽ),  

3. մակբայով. Երբեմն շինական որսորդի նետը անհանգստացնում էր 
անտառի խաղաղակյաց բնակիչներին (Մ),  

4. համակատար դերբայով. Ներսեսը վերադառնալիս ճանապարհին 
հանդիպեց Թումասի աղջկան… (ՍԽ),  

5. բառակապակցությամբ. Տասնյոթ տարեկան հասակում ամուս-
նացել էր Արփենը ու երբեք չէր մտածել՝ երջանի՞կ է, թե՞ ոչ (ՍԽ): Մինչև 
Միհրանին հանդիպելը նա չէր էլ իմացել՝ ինչ բան է երջանկությունը (ՍԽ), 

6. երկրորդական նախադասությամբ (տե՛ս Ժամանակի պարագա 
ստորադաս նախադասություն): 

 
Պատճառի պարագա - Ցույց է տալիս գործողության կատարման 
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պատճառը, արտահայտվում է բացառական, գործիական հոլովներով, կա-
պական կառույցներով և բառակապակցություններով, պատասխանում է 
ինչո՞ւ, ի՞նչ պատճառով, ինչի՞ համար հարցերին:  

1. Բացառականով պատճառի պարագա են դառնում՝ 
ա) հոգեվիճակ, զգացում արտահայտող գոյականները՝ բերկրանք, 

ուրախություն, բարկություն, վիշտ, զայրույթ, կարիք, անհամբերություն, 
ձանձրույթ, զարմանք, ամոթ, ծիծաղ, չարություն և այլն. Ջուղայում ձմեռը 
երբեմն գալիս է անձյուն, և եթե ձյունում է, ձյունում է այնքան քիչ, որ ձմեռը 
լալիս է անզորությունից (ՀՂ),  

բ) անորոշ դերբայը. Բարկանալուց Սմբատի ձեռքերը դողում էին 
(ՍԽ), 

2. Գործիականով պատճառի պարագա են դառնում՝ 
ա) գոյականները և գոյականաբար գործածված այլ խոսքի մասերը. 

Իր մեկնումով տղան շատ վշտացրեց առանց այն էլ իրեն դժբախտ համարող 
մորը (ՍԽ),  

բ) բառակապակցությունով. Առավոտից երեկո դաշտում աշխատե-
լով՝ մեջքից կորացել էր, աչքերի փայլը կորցրել (ՍԽ), 

3. կապական կառույցներով, հանդես են գալիս պատճառով, համար, 
շնորհիվ, առթիվ, դիմաց, տակ և այլ կապեր. Դա մի նեղլիկ սենյակ էր, որ-
տեղ խոնավության պատճառով ոչ մի վանական չէր համաձայնել ապրելու 
(ՀՂ), 

4. երկրորդական նախադասությամբ (տե՛ս Պատճառի պարագա ստո-
րադաս նախադասություն): 

 
Հիմունքի պարագա - Ցույց է տալիս գործողության կամ եղելության 

կատարման հիմունքը, նախապայմանը, արտահայտվում է բացառական, 
գործիական հոլովաձևերով և կապային կառույցներով, պատասխանում է 
ըստ ինչի՞, ինչի՞ հիման վրա, ի՞նչ հիմունքով հարցերին:  

Հիմունքի պարագան արտահայտվում է՝ 
1. գոյականի բացառական հոլովով. հիմունքի պարագա են ստանում 

ճանաչել, իմանալ, կռահել, տեսնել, նկատել, զգալ, հասկանալ, եզրակացնել, 
պատկերացնել և այլ բայեր. Իմ սուր ճանկերից ճանաչեց նա ինձ, Ես ականջ-
ներից իմացա նրան (ԱՊ),  

2. գործիական հոլովով. հիմունքի պարագա են դառնում բառակա-
պակցության գերադաս անդամները՝ որոշում, իրավունք, հրաման, կարծիք, 
հրավեր, պայման, օրենք, թույլտվություն, կարգադրություն և այլ բառեր. 
Սպարապետի կարգադրությամբ չորս հոգով գնացին դեպի գետը … (ՍԶ),  

3. կապական կառույցներով, որտեղ հանդես են գալիս ըստ, հա-
մեմատ, անունով, համաձայն, վրա և այլ կապեր: Հայկական զորամասերը, 
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ըստ նախապես կազմված ծրագրի, պիտի հարձակվեին հյուսիս-արևմտյան 
կողմից (ՍԶ),  

4. երկրորդական նախադասությամբ (տե՛ս Հիմունքի պարագա ստո-
րադաս նախադասություն): 

 
Զիջման (հակառակ հիմունքի) պարագա - Ցույց է տալիս, որ գործո-

ղությունը կատարվում է հակառակ նախատեսված հիմունքի: Հակառակ հի-
մունքը արտահայտվում է կապական կառույցներով, որտեղ հանդես են գա-
լիս փոխարեն, փոխանակ, հակառակ, չնայած, չնայելով և այլ կապեր. Իր 
կամքին հակառակ ՝ ջրվոր Ավետիսին քշել էին Հայկավան գյուղից: Փոխա-
նակ տուն գնալու՝ Մարութը ուղևորվեց դեպի այգիները (ՍԽ):  

Զիջման պարագան ցույց է տալիս, որ՝  
ա) գործողությունը կատարվում է հակառակ նախատեսված հիմուն-

քի, պատճառի կամ պայմանի. Հակառակ իր խոստումի ՝ Մարութը Մերիին 
չտարավ անտառ (ՍԽ),  

բ) ակնկալվող գործողության փոխարեն կատարվում է մեկ այլ գործո-
ղություն. Բռնած ձուկը Ազարիան լցրեց պարկը, գնաց ծանոթ արահետով և 
փոխանակ տուն տանելու՝ պարկի ձուկը թափեց գետնին (ՍԽ):  

Զիջման (հակառակ հիմունքի) պարագան արտահայտվում է նաև 
երկրորդական նախադասությամբ (տե՛ս Զիջման պարագա ստորադաս նա-
խադասություն): 

 
Պայմանի պարագա - Ցույց է տալիս գործողության կատարման պայ-

մանը, պատասխանում է ինչո՞ւ, ո՞ր (ի՞նչ) պայմանով, ո՞ր դեպքում հարցե-
րին: 

Պայմանի պարագան արտահայտվում է՝ 
ա) գոյականի, ինչպես նաև անորոշ դերբայի սեռական հոլովաձևերի 

և դեպքում, պարագայում, պայմանով կապական բառերի միջոցով. Հեռա-
նալու դեպքում ոչ ոք չի համաձայնի նրան օգնել (ՍԽ): - Դո՛ւ, Աստվածա-
տո՛ւր, Նոր Ջուղայից կհեռանաս վանքի գմբեթի նկարազարդումներն ավար-
տելու պայմանով (ՀՂ), 

բ) դերբայական կապակցությամբ. Մարգարը մտածում էր, որ յոթե-
րորդ աղբյուրը կառուցելով միայն մի քիչ կփարատվի իր վիշտը (ՍԽ), 

գ) երկրորդական նախադասությամբ (տե՛ս Տեղի պարագա ստորա-
դաս նախադասություն): 

 
Նպատակի պարագա - Ցույց է տալիս գործողության կատարման 

նպատակը, պատասխանում է ինչո՞ւ, ո՞ր (ի՞նչ) նպատակով, ինչի՞ համար 
հարցերին: 

Նպատակի պարագան արտահայտվում է՝  
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ա) գոյականի տրական, հայցական, գործիական հոլովաձևերով. 
Իշխաններն ու զորքի պետերը եկան թագավորի մոտ՝ խորհրդի (Մ): - Սա-
քո~, Սաքո~, մեզ մոտ արի, արի մեզ մոտ՝ հարսանիք… (ՀԹ): Գարեգինը 
կարևոր գործով մեկնեց շրջկենտրոն (ՍԽ), 

բ) անորոշ դերբայի տրական հոլովաձևով կամ դերբայական կապակ-
ցությամբ. Գյուղի դպրոցն ավարտելուց հետո մայրս ինձ ուղարկեց քաղաք՝ 
սովորելու (ՍԽ): Առավոտ շուտ Սաադին իջավ պարտեզը՝ նորից լսելու  
բլբուլների երգը (ԱԻ),  

գ) կապական կառույցներով, որտեղ հանդես են գալիս համար, հա-
նուն, նպատակով և այլ կապեր. Կիսատ թողած նաև խոստովանքը սիրո՝ 
Ելանք ի մարտ, գրոհ (ՊՍ): Դարձնում են նրանց պատնեշները փոշի՝ հանուն 
հացի, լույսի, աշխատանքի վսեմ (ԵՉ),  

դ) երկրորդական նախադասությամբ (տե՛ս Նպատակի պարագա 
ստորադաս նախադասություն):  

 
Միասնության պարագա - Ցույց է տալիս ենթակայի հետ գործողու-

թյան կատարմանը մասնակցող մեկից ավելի առարկաների ամբողջություն: 
Արտահայտվում է՝ 
ա) գոյականի գործիական հոլովով. Հարևաններով եկան և աչքա-

լուսանք տվին նրա մորը (ՍԽ): Այս պատրաստությունը իրենց բարձրադիր 
վրաններից դիտում էին Պապը և Մուշեղը՝ իրենց թիկնապահներով (ՍԶ),  

բ) գործիական հոլովաձևով և հանդերձ կապով. Հետևյալ օրը, ինչպես 
որոշված էր, իշխանն իր թիկնապահներով հանդերձ ուղղվեց դեպի Գուգարք 
(Մ),  

գ) սեռական հոլովով ու հետ կապով. Այստեղ էին հավաքվել Հայոց 
աշխարհին հավատարիմ նախարարները՝ իրենց սեպուհների և մերձա-
վորների հետ (ԴԴ):  

 
Ձևի պարագա - Ցույց է տալիս գործողության կատարման ձևը, պա-

տասխանում է ինչպե՞ս, ի՞նչ ձևով, ի՞նչ կերպ հարցերին և արտահայտ- 
վում է՝  

ա) ձևի մակբայով. Զոհրակը մեղմ ժպտաց և իր թիկնապահի հետ 
սրընթաց արշավեց գետի ուղղությամբ (ԴԴ), 

բ) որակական ածականներով. Աղբյուրի մոտ տխուր կանգնել էր մի 
ամոթխած աղջիկ (ՍԽ),  

գ) գոյականի գործիական և ներգոյական հոլովաձևերով. Կարոտով 
նայում էի ձյունափառ լեռների շղթային (ԱԻ): Նամակը մտքում կարդալուց 
հետո վարպետն արդեն կարդում էր բարձրաձայն (ՍԽ), 
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դ) ցուցական և հարցահարաբերական դերանուններով. Ինչպե՞ս չսի-
րեմ, երկի՛ր իմ կիզված, Պարզված վերստին սրերին սուրսայր… (ՎՏ): Էսպես 
է ասել հնուց էդ մասին Ֆարսի բլբուլը՝ անմահ Ֆիրդուսին (ՀԹ),  

ե) բաշխական թվականներով. Ավիսը իր հավաքած նռներից երկուա-
կան բաժանում էր հանդիպած երեխաներին (ՍԽ),  

զ) անորոշ դերբայի գործիական հոլովաձևով. Ծերունին ինքն էլ հե-
տևեց նրան՝ հառաչելով ու տնքտնքալով (ՍԽ),  

է) հարակատար դերբայով. Ծերացել էր նախշքարը. հոգնել էր արդեն. 
վերջին վրձնահարվածները տալիս էր նստած (ՀՂ), 

ը) կապական կառույցներով, որտեղ հանդես են գալիս պես, նման, 
ինչպես կապերն ու կապական բառերը. Ու երգն էլ հիմա աղոթքի նման 
Երկինք է թռչում (ՊՍ): Միայն խուլ, կոկորդում զսպվող երգի պես լսվում էր 
ջրվեժի աղմուկը (ՎՊ),  

թ) դերբայական կապակցությամբ. Օհանջանի յոթ տղաները թամ-
բեցին ձիերն ու արևի տակ զենքերը պսպղացնելով՝ սլացան ներքև (ՍԽ),  

ժ) երկրորդական նախադասությամբ (տե՛ս Ձևի պարագա ստորադաս 
նախադասություն):  

 
Չափի պարագա - Ցույց է տալիս եղելության կամ գործողության կա-

տարման չափը: Չափի պարագան պատասխանում է որքա՞ն, ինչքա՞ն, քա-
նի՞ անգամ, ի՞նչ չափով հարցերին։ Արտահայտվում է՝ 

ա) չափի մակբայով. Նա ինձ համար կրկնակի թանկացավ, և նրա 
շնորհիվ իմ աչքին նորից բոլոր մարդիկ բարի երևացին (ՍԽ)։  

բ) դերանունով. Եղիշն այնքան աշխատեց, որ հոգնածություն զգաց 
(ՍԽ):  

գ) թվականի և անգամ բառի կապակցությամբ. Հազար անգամ արև 
ծագեց և մայր մտավ հազար անգամ (ՎՏ)։  

դ) մակբայի և անգամ բառի կապակցությամբ. Ծերությունը շատ ան-
գամ բերում է քնքուշ ցանկություններ, որոնք տղայական են թվում (Մ)։  

ե) ժամանականիշ գոյականների տարբեր հոլովաձևերի և թվականի 
կամ դերանվան կապակցությամբ (ողջ գիշեր, ամբողջ օրը, հինգ օր, երկու 
ամսում, երեք տարով). Տասնչորս տարի քամու պես թափառեց աշխարհեաշ-
խարհ (ՍԽ): Ամբողջ օրը պղնձաքարցիները դիմադրեցին մելիք Բարխու-
դարի զորքին (ՍԽ)։  

զ) կապային կառույցներով (չափ, մինչև և այլն). Լուսադեմին հողմը 
պատառոտեց չորրորդ առագաստը և մրրիկ դառնալու չափ ահագնացավ 
(ՀՂ): Նա թեև մինչև հոգու խորքը վիրավորված էր, այնուամենայնիվ աշխա-
տում էր ցույց չտալ ներկաներին (ՍԽ)։ 

է) երկրորդական նախադասությամբ (տե՛ս Չափի պարագա ստո-
րադաս նախադասություն):  
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Դերբայական դարձված - Անկախ դերբայներով և նրանց լրացումնե-

րով կազմված բայական բառկապակցություն: Դերբայական դարձվածի գե-
րադաս անդամն արտահայտվում է՝ 

ա) անորոշ դերբայով. Նա ինձ առաջարկեց գնալ Ուտիք՝ թագավորի 
արշավանքի մասին տեղեկություն առնելու (Մ): Նա ամբողջ օրն զբաղվում 
էր կա՛մ իր հնամաշ շորերը կարկատելով, կա՛մ գուլպա գործելով (ՆԴ):  

բ) ենթակայական դերբայով. Թվում էր, թե նա դիտում է հեռվում 
աղոտ կերպով նշմարվող մթապատ լեռների կատարները (Մ): Ի՞նչ պա-
տասխան պիտի ես տամ հող ու ծաղիկ տվողին (ՀԹ)։  

գ) հարակատար դերբայով. Առաջին անգամ կրակ տեսած նախա-
մարդու նման նա դողացող մատները մոտեցրեց որդան կարմիրին, իսկույն 
էլ ետ քաշեց (ՌՀ): Զինվորները ձայն տվեցին աշտարակի վրա կանգնած-
ներին և զգուշացրին վտանգի մասին (ՍԽ)։  

դ) համակատար դերբայով. Բնության հետ համեմատվելիս շահում 
են հզորները, թույլերը չարանում են և կամ խեղճանում, եթե ազնիվ են (ՌՀ)։  

ե) կապական կառույցով. Նա զայրացած էր հրամանատարի վրա՝ 
Ատոմի զորագնդին ենթարկվելու պատճառով (ԴԴ):  

Դերբայական դարձվածի շարահյուսական գործառույթները – 
Դերբայական դարձվածը նախադասության մեջ հանդես է գալիս մեկ 

անդամի պաշտոնով, կատարում է շարահյուսական նույն գործառույթը, ինչ 
նրա գերադաս բաղադրիչը՝ դերբայը: Օրինակ՝ «Բարձր ծառերով շրջապատ-
ված ամրոցն ընկղմվել էր գիշերային անդորրի մեջ» նախադասության դեր-
բայական դարձվածը՝ բարձր ծառերով շրջապատված, և դարձվածի գերա-
դաս անդամը՝ շրջապատված, կատարում են որոշչի շարահյուսական պաշ-
տոն:  

Նախադասության մեջ դերբայական դարձվածը կատարում է շարա-
հյուսական տարբեր պաշտոններ՝ ենթակա, ստորոգելի, որոշիչ, հատկացու-
ցիչ, բացահայտիչ, խնդիր, պարագա:  

ա) ենթակա. Այդ պահին վշտահար թագուհուն հետաքրքրողը խոր-
հըրդավոր երիտասարդուհին էր (Մ)։  

բ) ստորոգելիական վերադիր. Ես մտածեցի, որ այս աշխարհում ամե-
նից դժվար բանը հեքիաթն իրականություն դարձնելն է (ՌՀ)։  

գ) որոշիչ. Անթափանց խավարում դժվար էր տեսնել խորին տառա-
պանք արտահայտող նրա դեմքը (ՀՂ): Գուցե իմ սրտում, երգերում իմ մութ, 
Հեռավոր մեկի անրջանքն եմ սուտ՝ Նետված աշխարհի անսուտ երազին 
(ԵՉ)։  

դ) հատկացուցիչ. Անցած ձմռանը նշանվածների կոպերի տակով Ան-
համբերությամբ սահում է հիմա երազանքն այրող… (ՊՍ)։  
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ե) բացահայտիչ. Եվ բախտից մի բան ենք խնդրել՝ Ճամփա տալ բոլոր 
հովերին, Եվ կանգնել հողմերին հակառակ (ՀՍ)։  

զ) խնդիրներ. Գյուտն անօգուտ համարեց համառ ծերուկի հետ վի-
ճելը (ԴԴ) - ուղիղ խնդիր: Օրեր շարունակ Դվինում խոսում էին նոր թագա-
վորի հայրենիք վերադառնալու մասին (ՍԶ) - վերաբերության անուղղակի 
խնդիր: Ճանպարհի երկու կողմը կուտակված բազմությունն անհամբեր 
սպասում էր պարսպադռնից Պապի ներս մտնելուն (ՍԶ) - հանգման անուղ-
ղակի խնդիր։  

է) պարագաներ. Մանկությունս հիշելիս սիրտս դառնում է գինով (ԵՉ) 
- ժամանակի պարագա: Այժմ նա դառնում էր տուն՝ հույսը բոլորովին 
կտրած (ՆԴ) - ձևի պարագա: Եվ ամեն ոք շտապում էր դեպի կուլիս՝ ան-
ձամբ սեղմելու երիտասարդ հանճարի ձեռքը (ՆԴ) - նպատակի պարագա: 
Ընկերուհուց վրեժ լուծելու զգացումից դրդված՝ Մանեն խստորեն խոսեց 
նրա հետ (ՆԴ) - պատճառի պարագա: Չնայելով օրվա տարաժամելուն՝ 
այնուամենայնիվ թագուհին դեռ չէր հեռացել Տրդատա հովանոցից (Մ) - 
զիջման պարագա:  

 Դերբայի լրացումները կոչվում են կողմնակի անդամներ: Հմմտ. Այս 
գավով էլ եկեք հարգենք և անթառամ հիշատակը կամար-կամուրջ կապող-
ների (ՊՍ)՝ (կամար-կամուրջ - կողմնակի ուղիղ խնդիր): Տափակ կտուրնե-
րից ծուլորեն ելնող ծուխը կեռմաններ էր անում (ՍԽ)՝ (ծուլորեն կողմնակի 
ձևի պարագա, կտուրներից կողմնակի տեղի պարագա, տափակ՝ որոշիչ (ոչ 
կողմնակի). անմիջապես դերբային չի առնչվում): 
 

Դերբայական դարձվածի շարադասությունը - Ըստ գլխավոր ան-
դամների նկատմամբ ունեցած դիրքի՝ դերբայական դարձվածն ունենում է 
նախադաս, միջադաս և հետադաս շարադասություն, որով էլ պայմանա-
վորվում է նրա կետադրությունը:  

Նախադաս և հետադաս դերբայական դարձվածները տրոհվում են 
բութով, իսկ միջադասները՝ ստորակետերով. Ու թևերն ահա փռած տիրա-
բար՝ Թռչում է հոգիս, թռչում դեպի տուն (ՀԹ) - նախադաս: Ինքը գնաց 
Սևորդյաց կողմերը՝ Ուտիքի մեջ կարևոր կարգադրություններ անելու (Մ) - 
վերջադաս: Զինվորները, լսելով Մուշեղ սպարապետի խրախուսող կոչերը, 
ոգևորված նետվում էին դեպի թշնամին (ՍԶ) – միջադաս:  

Երբեմն դերբայական դարձվածը հաջորդում է տեղի կամ ժամանակի 
պարագաներին: Նման դեպքում դերբայական դարձվածը կա՛մ դիտվում է 
միջադաս և տրոհվում ստորակետերով, կա՛մ իրենից առաջ եղած պարագա-
ների հետ համարվում է նախադաս և տրոհվում բութով. Պղնձյա կրակա-
րանի վրա, զգլխիչ բույր արձակելով, ծխում էր մուշկը: Պղնձյա կրակարանի 
վրա զգլխիչ բույր արձակելով՝ ծխում էր մուշկը (ՀՂ): Երեկոյան, ծանր խո-
հերից սթափվելով, Բադամյանը շտապ հագնվեց և դուրս եկավ տանից: 
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Երեկոյան ծանր խոհերից սթափվելով՝ Բադամյանը շտապ հագնվեց և դուրս 
եկավ տանից:  

Շաղկապին հաջորդող դերբայական դարձվածը սովորաբար շաղկա-
պի հետ միասին տրոհվում է բութով. Մովսեսն առաջ անցավ և չնայելով իր 
վիրավոր ու անկար վիճակին ՝ սկսեց պատմել ընկերների նահատակության 
ամբողջ պատմությունը (Մ):  

Այսպիսի դեպքերում դերբայական դարձվածը կարող է դիտվել մի-
ջադաս և մյուս միավորներից տրոհվել ստորակետերով (շաղկապը դուրս է 
մնում դարձվածի շրջանակներից). Մովսեսն առաջ անցավ և, չնայելով իր 
վիրավոր ու անկար վիճակին, սկսեց պատմել ընկերների նահատակության 
ամբողջ պատմությունը:  

Եթե կապակցումը կատարվել է հարաբերական դերանունով, որը 
նախադասության ինքնուրույն անդամ է, դերբայական դարձվածը կարող է 
դիտվել միջադաս և տրոհվել ստորակետերով. Այժմ նրան անհայտ ժամա-
նակով տանում էին Էջմիածին, ուր, սրբակրոն հայերի մեջ սաղմոսներ ըն-
թերցելով, նա պիտի մաքրվեր իր սատանայական մեղքերից (ՀՂ):  

Նախադաս դերբայական դարձվածը չի տրոհվում, եթե՝  
ա) ենթակա է. Ծերունի վարդապետի հետևից քայլողները բարձր 

բռնած տանում էին մարգարտակար ծոպերով սրբապատկերներ (ՍԽ)։  
բ) հատկացուցիչ է. Սակայն ռուս զինվորներն էլ պակաս զարմանքով 

չէին նայում իրենց առջև հպարտությամբ կանգնածների թուխ դեմքերին, սև 
ու հանդուգն աչքերին (ՍԽ)։  

գ) նախադաս որոշիչ է. Ինքնամոռացության մեջ ընկած աբեղային 
թվում էր, որ նորից գտնվում է գունավոր ճառագայթներով լցված դասա-
տանը (ՀՂ)։  

դ) համակատար դերբայով կազմված ժամանակի պարագա է. Վա-
հանի հետ խոսելիս Բադամյանն աշխատում էր հարմարվել նրա հեգնական 
տոնին ու վարմունքին (ՆԴ): 

ե) դերբայը գործածվում է կապի հետ. Գյուղական ռազմաջոկատների 
վիճակն ստուգելու համար Մխիթար սպարապետն սկսեց շրջագայել 
գավառները (ՍԽ):  

Կապի հետ գործածված հետադաս դերբայական դարձվածը կարող է 
տրոհվել, եթե՝  

 ա) ծավալուն է. Արաքսից մինչև Ագուլիսի լեռը մի խոր ուղի էին 
փորել՝ թշնամու հեծելազորի շեշտակի ընթացքը կասեցնելու նպատակով 
(ՍԽ)։  

բ) բազմակի է. Կար ժամանակ, երբ թագուհին հեռանում էր մարդ-
կանցից՝ ոչ ոքի չտեսնելու, երբեք չխոսելու և միայն իր հոգետանջ մտած-
մունքներին անձնատուր լինելու համար (Մ):  
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Նախադասության բազմակի անդամներ - Նախադասության մեջ միև- 
նույն պաշտոնով հանդես եկող մեկից ավելի անդամներ, որոնք իրար նկատ-
մամբ համազոր են, ունեն նույն լրացյալը և պատասխանում են նույն 
հարցին: 

Բազմակի անդամները կարող են կապակցվել և՛…և՛, թե՛…թե՛, 
ո՛չ…ո՛չ, կա՛մ… կա՛մ կրկնադիր շաղկապներով. Նազենին կանգնել էր այգու 
դռան շրջանակի մեջ ու նայում էր Հրահատի ետևից մի նայվածքով, որ 
արտահայտում էր թե՛ վախ, թե՛ ցավ և թե՛ տագնապ (ՍԶ): Աշնանային ան-
դորր կեսօրվա այդ ժամին քաղցր էր և՛ սիմինդրի տերևների խշշոցը, և՛ 
որթատունկերի մագլցուն ճյուղերի օրորը, և՛ ծղրիդների միալար երգը (ԱԲ):  

Կապակցվում են նաև զուգադիր շաղկապներով՝ ոչ միայն… այլև, ոչ 
թե… այլ, այնպես … ինչպես և այլն. Ոչ թե հողով ու հացով, Այլ քարերով ես 
հարուստ, Քարին քնար քանդակող Համքարներով ես հարուստ (ՀՍ):  

Բազմակի կարող են լինել նախադասության թե՛ գլխավոր, թե՛ երկ-
րորդական անդամները: 

ա) Բազմակի ենթակա. Ու կանգնում են պատվո պահակ Մասիս, 
Սիփան, Արագած՝ ճերմակահեր գլուխն իրենց աճյունիդ դեմ վար պահած… 
(ՊՍ):  

բ) Բազմակի ստորոգյալ: Դրախտի մեջ նրանք չզգացին ու չտեսան 
դժոխքի բարբարոս ներկայությունը (ՆԱ): Եվ իսկապես գեղեցիկ էին նրանք, 
սլացիկ ու գեղահոն, սպիտակամորթ էին ու վարդաշուրթ (ՀՂ):  
 

Բազմակի երկրորդական անդամներ (որոշիչ, հատկացուցիչ, խնդիր, 
պարագա և այլն) - Այդ աշխարհում ապրում էին այլացեղ ու այլադավան 
ժողովուրդներ՝ նստակյաց և վաչկատուն, խաշնարած և հողագործ (ԱԲ) - 
որոշիչ: Ձորը բզզում էր թռչունների, միջատների, ջրի և օդի միացյալ հա-
մերգով (ՎՊ) - հատկացուցիչ: Բնությունն էլ մարդու նման զգայուն է, մաս-
նակցում է մարդկային հույզերին, ցավերին, ապրումներին (Ստ.Կ) – հանգ-
ման անուղղակի խնդիր: Ցնծության ձայնից, ծափերի զարկից շարժվում են, 
դողում պատեր ու օճորք (ՀԹ) - պատճառի պարագա: Գյուղերի ուխտավոր-
ները եկեղեցի չունենալու պատճառով ամեն տարի Ամենափրկիչ էին դի-
մում՝ հայ մոռացվող խոսքը լսելու և վերհիշելու հայրենի երբեմնի շքեղ տո-
նակատարությունները (ՀՂ) - նպատակի պարագա: 

Բազմակի անդամներն իրարից անջատվում են ստորակետով կամ 
միանում են և, ու շաղկապներով. Ճանապարհի եզրերին բարձրանում էին 
զանազան ծառեր ու թփեր, որոնց որոշ տեսակները ծածկված էին դեղին, 
կարմիր, կանաչ պտուղներով (ԺԱ):  

Նախադասության տրոհվող անդամներ – Նախադասության երկրոր-
դական անդամներ, որոնք շարադասորեն հեռու են ընկած լինում իրենց 
լրացյալներից (գլխավոր անդամներից), առանձնանում են իմաստով և հնչե-
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րանգով: Ըստ այդմ էլ տրոհվող անդամները դիտվում են առավել ինքնու-
րույն և անկախ՝ նախադասության այլ անդամների համեմատությամբ: 
Որոշակի դեպքերում տրոհման հաշվին դրսևորվում են իմաստային տար-
բեր նրբերանգներ կամ ի հայտ են գալիս հուզաարտահայտչական նոր 
երանգներ: 
 Նախադասության անդամների տրոհումը պայմանավորող գործոն-
ներն են՝  

-տրոհվող շարահյուսական միավորի ծավալային արտահայտությու-
նը. հմմտ. Թագուհին իջավ գահավորակից՝ հասնելով դղյակի դռանը (Մ)։ 

-տրոհվող շարահյուսական միավորների բազմակիությունը. հմմտ. 
Աշխարհն էլ ասես մի հեքիաթ լինի՝ անսկիզբ, անվերջ, հրաշք դյու-

թական (ԱԻ)։  
-նախադասության անդամների շրջուն շարադասությունը. հմմտ.  
Նա մի խենթ աղջիկ էր՝ երազների հետքով տարված (ՊՍ)։ 
-իմաստով իրար չկապվող անդամների առկայությունը (տրոհված 

հատկացուցչի դեպքում), հմմտ. Քրտինքի մանր կաթիլները մոլորվել էին 
Թաղիադյանի՝ դառն հուշերով տարված ճակատի կնճիռներում (ՀՂ):  

 Ըստ վերոբերյալ գործոնների՝ տրոհվում են նախադասության հետև-
յալ անդամները.  

 որոշիչը. Հեռավոր մեկի անրջանքն եմ սուտ՝ Նետված աշխարհի 
անսուտ երազին (ԵՉ)։ 

 հատկացուցիչը. Ենթավարպետի վրձնի տակ Քրիստոսի՝ դեպի վեր 
հառած աչքերն ասես իրեն էին նայում տխուր կշտամբանքով (ՀՂ)։ 

 բացահայտիչը. Դա իր ամենամոտ ճեմարանական ընկերոջ՝ Եղիշե 
Թադևոսյանի յուղաներկ կտավն էր (ԽԲ)։ 

 պարագայական անդամները. Սեղանի գլխին՝ փառահեղ բազմոցի 
վրա, դշխոյական կեցվածքով նստել էր Մամիկոնյան տիկինը (Ր): Առաջին 
օրը՝ ճաշից անմիջապես հետո, երկու նախարար դուրս եկան միջնաբերդից 
(ՍԶ): Մուգ, գորշ ալիքները փշրվում էին՝ զարնվելով քարաժայռերին (ՀՂ)։ 

Ինչպես երևում է տրոհվող անդամների արտահայտության ձևից, 
դրանք կախյալ դերբայներով կազմված դարձվածներ են, ինչպես նաև գոյա-
կանական և մակբայական բառակապակցություններ: Այդ կապակցություն-
ներն օժտված են ընդգծված իմաստային և քերականական ինքնուրույնութ-
յամբ և կարող են փոխակերպվել նախադասության: Հմմտ. Դղյակը, շրջա-
պատված գիշերային խավարով, հանդարտ նիրհում էր: Դղյակը, որ շրջա-
պատվել էր գիշերային խավարով, հանդարտ նիրհում էր: 
 

Կոչական - Բառ կամ բառակապակցություն, որը ցույց է տալիս, թե 
ում է դիմում խոսողը: Կոչականը նախադասության անդամ չի դառնում, 
պարտադիր շեշտվում է, տրոհվում, ունի նախադաս, միջադաս և վերջադաս 
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շարադասություն. Ծաղիկնե՛ր, բացվե՛ք նրա ճամփեքին, Ով ոչ մի անմեղ 
ծաղիկ չի քաղել: Հանգչի՛ր, արեգա՛կ, նրանց ճամփեքին, Ովքեր իմ հայոց 
վիշտն են հեղեղել (ՀՇ): - Աստծո և իմ ու քո հոր կամքով դու պետք է 
ամուսնանաս Թովմա հարյուրապետի հետ, Գոհա՛ր (ՍԽ):  

Հաճախ կոչականն ունենում է լրացումներ, որոնց հետ կազմում է 
բառակապակցություն՝ նախադասության անդամներից տրոհվելով ստորա-
կետով:  

ա) Նախադաս լրացման դեպքում շեշտվում է կոչականի լրացումը. 
Իմ հա՛յ ժողովուրդ, դու փոքր ես եղել, Աղբյուր ես եղել և ոչ թե հեղեղ (ՊՍ):  

բ) Եթե կոչականն ունենում է երկու և ավելի նախադաս լրացումներ, 
շեշտվում է կոչականին նախորդող լրացումը. Իմ վե՛հ տենչերի, չքնաղ 
վշտերի, Վառ երազների մտերի՛մ ընկեր, Դու էլ ինձ նման պանդուխտ ու 
գերի … (ՀԹ):  

գ) Հետադաս լրացում (լրացումներ) ունենալու դեպքում շեշտվում է 
կոչականը. Լա՛ց վերջին լացդ, սի՛րտ իմ մենավոր…(ՎՏ): Քո՛ւյր իմ նազելի, 
նայի՛ր՝ քո դիմաց վիրավոր, ավեր սիրտս եմ բացել (ԱԻ): 

Խոսողի վերաբերմունքով պայմանավորված՝ բանաստեղծական 
խոսքում կոչականը կամ նրան նախորդող լրացումը կարող է շեշտի փո-
խարեն ստանալ բացականչական նշան. Ես քեզ, անգի՜նս, լավ եմ հաս-
կանում (ՊՍ): 

Կոչականը որոշիչ հոդ չի ստանում. երբեմն ստանում է ստացական 
հոդ. Էլ ինչո՞ւ եք դուք, սիրելինե՛րս, այսպես վախենում Հին սպիների կազ-
դուրիչ ցավից (ՊՍ):  

 
Նախադասության անդամների զեղչումը - Նախադասության 

անդամների զեղչման դեպքում առաջանում է թերի նախադասություն: 
Թերի նախադասություն - Թերի է այն նախադասությունը, որի մեկ 

կամ մի քանի անդամները զեղչված են, բայց մտքից հասկացվում են: Զեղչ-
ման աստիճանը տարբեր է լինում: Կարող են զեղչվել նախադասության մեկ 
անդամը, բաղադրյալ անդամի միայն մեկ բաղադրիչը, ինչպես նաև մեկից 
ավելի անդամներ. Անակնկալ հանդիպումը զայրացրեց Եղիշին. վայրի տան-
ձենու տակ կանգնած էր Մերին, քիչ հեռու՝ Վարսենը (ՍԽ): Դու նույն աղ-
ջիկն ես հմայիչ, ես՝ նույն տղան…(ՊՍ): Դրախտի բույրերի մեջ Ադամը Լի-
լիթի բույրն էր զգում, իսկ սոխակների երգերի մեջ՝ Լիլիթի ձայնը (ԱԻ): 

Առաջին ընդգծված նախադասության մեջ զեղչվել է ստորոգյալը 
(կանգնած էր), երկրորդի մեջ՝ բաղադրյալ ստորոգյալի հանգույցը (եմ), եր-
րորդում՝ ենթական և ստորոգյալը (Ադամն զգում էր):  

Զեղչման դեպքում նախադասության միտքը չի խաթարվում. առաջա-
նում է ձևականորեն թերի նախադասություն: 
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Հայերենում ավելի շատ տարածված է ենթակայի ու ստորոգյալի 
զեղչումը: 

Ենթական զեղչվում է՝  
 ա) Երբ ենթական հայտնի է նախորդ նախադասություններից կամ 

արտահայտված է միավորյալ նախադասության առաջին բաղադրիչում. 
Դավիթ-Բեկը թուխ, ազնվական դեմք ուներ: Բարձրահասակ էր, լայնալանջ 
ու լայնաթիկունք, բայց ոչ թանձրամարմին (ՍԽ): Մի օր այդ սիրուն մա-
նուկը, վազելով թիթեռնիկի հետևից, հեռացավ ջրաղացից ու գնաց, հասավ 
մեծ ճանապարհին, նստեց եզերքին ու լաց եղավ (ԱԻ):  

բ) Երբ նախադասության ստորոգյալն արտահայտված է առաջին 
դեմքով. Գնամ՝ մանկան պարզ կարոտով Փարվեմ նորից լեռ ու գետին (ՀՍ)- 
(ես):  

գ) Երբ նախադասության ստորոգյալն արտահայտված է երկրորդ 
դեմքով. Ելար, հպարտ կանգնեցիր ու տարար երգը մեր հին, Որ այն խառ-
նես խելագար ամբոխների գրոհին (ՎԴ)- (դու): 

Ստորոգյալը զեղչվում է ամբողջությամբ կամ մասամբ:  
ա) Ամբողջությամբ զեղչվում է, երբ տվյալ նախադասության մեջ 

արդեն գործածվել է: Զեղչված ստորոգյալի փոխարեն դրվում է բութ նշանը. 
Կոմսը սուրհանդակի միջոցով միաժամանակ ստացել էր երկու հանդիմա-
նական նամակ՝ մեկը՝ կայսրից, մյուսը՝ Կեսարիայի մեծ արքեպիսկոպոսից 
(ՍԶ):  

բ) Մասամբ զեղչվում է, երբ նախադասության մեջ գործածվում են 
տարբեր բայերով արտահայտված ստորոգյալներ (զեղչվել կարող է միայն 
օժանդակ բայը). Հետո նստում ուրախ ու գոհ, Երեքնուկի թուփ ենք քաղում 
Եվ այդ ծանոթ երեքնուկով «սիրեմ-սիրեմ» անվերջ խաղում (ՊՍ)- (ենք): 

Զեղչվում են նաև երկրորդական անդամները (հաճախ գլխավոր ան-
դամներից մեկի հետ): Նման զեղչում հանդիպում է երկխոսություններում.  

– Մի՞թե հայոց Պապ թագավորը կարող է թշնամի լինել իմ երկրին,- 
ասաց Տերենտը: 

- Իհա՛րկե չի կարող թշնամի լինել,- ասաց իշխանը և փորձեց խոսակ-
ցությանն այլ ընթացք տալ (ՍԶ) - (Պապ թագավորը, քո երկրին):  

Երկխոսության պատասխան նախադասության մեջ կարող է զեղչվել 
բարդ ստորադասական նախադասության գլխավոր նախադասությունը. 

- Հա՛յր սուրբ,- խզված ձայնով նրան դիմեց Ագուլեցին,- ի՞նչ վատ բան 
էին արել այդ խեղճ քրիստոնյաները երեկ գիշեր, ինչո՞ւ Դուք այդպես բար-
կացաք: 

- Որովհետև նրանք կերան ու վայելեցին քո հացը, ապա վիրա-
վորանքի խոսքեր ասացին քո ազգի հասցեին (ՀՂ) - (Ես այդ պատճառով 
բարկացա):  
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Նախադասություններն ըստ կազմության լինում են պարզ և բարդ:  
- Պարզ նախադասություն. Անկախ անդամների քանակից՝ ունի մեկ 

ստորոգում և արտահայտում է մեկ միտք: Հմմտ. Պարտեզում մի անուշ հով 
թևերը թափահարեց Սաադիի գլխի վերևը (ԱԻ): Կաքավաբերդի կնոջ դեմքն 
արևը մի քիչ այրել էր (ԱԲ): 

- Բարդ նախադասություն- Երկու կամ ավելի բաղադրիչ նախադա-
սություններից կազմված շարահյուսական կապակցություն է, որի միավոր-
ներն արտահայտում են քերականորեն հավասարազոր կամ անհավասա-
րազոր հարաբերություններ և իրար հետ կապված են հաղորդակցման նպա-
տակով:  

Բարդ նախադասության կազմի մեջ մտնող պարզ նախադասություն-
ները հանդես են գալիս որպես մեկ ամբողջի բաղադրիչներ և ունեն ընդհա-
նուր (և ոչ թե առանձին) հնչերանգային ավարտվածություն։ Օրինակ՝ Մինչ 
արտույտը տագնապահար պտտվում էր թփի վրա (1), մի ճերմակ արագիլ 
խաղաղ հայացքով իր շուրջն էր նայում (2)՝ (ԱԲ):  

Բերված նախադասությունը կազմված է երկու պարզ նախադասութ-
յուններից, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր ստորոգումը, մինչդեռ երկուսը 
միասին ունեն մեկ ընդհանուր հնչերանգ: 

 
Պարզ նախադասություն - Կառուցվածքային տեսակետից լինում են 

երկկազմ (երկբևեռ) և միակազմ (միաբևեռ):  
Երկկազմ նախադասություն - Մի բևեռում գործող առարկան է կամ 

երևույթը (ենթական), մյուսում՝ ենթակային վերագրվող հատկանիշը՝ ար-
տահայտված ստորոգումով (ստորոգյալը). Գարունը բացվեց: Ձորում երևաց 
առաջին արագիլը: Աղջկա խաժ աչքերն առավել արտահայտիչ էին (ՍԽ):  

Երկկազմ (կամ երկբևեռ) են նաև այն նախադասությունները, որոնց 
մի բևեռը արտահայտված չի լինում (զեղչված է), բայց մտքից հասկացվում է. 
Միրհավը թռավ և երկու փետուր թողեց փափուկ մամուռների վրա: Ծաղկա-
փոշու մեջ թաթախված գունավոր բզեզին մանուշակը ճոճք է թվում, աշ-
խարհը՝ ծիրանագույն բուրաստան (ԱԲ): 

Հայերենում ավելի մեծ տարածում ունեն երկկազմ նախադասութ-
յունները, որոնք իրենց կազմում պարտադիր ունեն ենթակա և ստորոգյալ: 
Ենթական և ստորոգյալը կարող են հանդես գալ ինչպես առանց լրացում-
ների, այնպես էլ լրացումների հետ. Երկինքը պարզ է: Մի չարաճճի թռչուն 
հրճվագին սլանում է վերև (ՍԽ): Առաջին նախադասությունը կազմված է 
միայն ենթակայից ու ստորոգյալից, երկրորդ նախադասության թռչուն են-
թական ունի մի և չարաճճի լրացումները, իսկ սլանում է ստորոգյալը՝ 
հրճվագին և վերև լրացումները:  
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Միայն ենթակայից ու ստորոգյալից կազմված նախադասությունը 
կոչվում է պարզ համառոտ նախադասություն: Օրինակ՝ Հորիզոնը շառա-
գունել է: Վարդը բացվեց: Երկինքը ջինջ է: Օրը խաղաղ է:  

Այն պարզ նախադասությունը, որի գլխավոր անդամը (անդամները) 
ունի լրացում (լրացումներ), կոչվում է պարզ ընդարձակ նախադասություն: 
Օրինակ՝ Արճճի նման գորշ, անփայլ ու մութ Փռվել էր իմ դեմ ծովը հող-
մակոչ (ԵՉ): Տարոնի ընդարձակ դաշտավայրում նորեկ ծիծեռնակն ավետում 
էր գարնան ուրախալի վերադարձը (Ր):  

 
Միակազմ նախադասություն - Այնպիսի նախադասություն, որի 

գլխավոր անդամներից մեկն արտահայտված չէ և չի կարող վերականգնվել: 
Միակազմ նախադասությունը միաբևեռ կառուցվածք ունի: 

Միակազմ նախադասություններում փաստորեն առկա է կա՛մ ենթա-
կան, կա՛մ ստորոգյալը: Այն միակազմ նախադասությունը, որի ստորոգումը 
բացակայում է կամ հստակ չի արտահայտվում, ընկալվում է որպես ավար-
տուն նախադասություն հնչերանգի ավարտվածության շնորհիվ (ստորոգ-
յալի բացակայության դեպքում շեշտվում է հնչերանգի դերը): Հմմտ. Աքա-
ղաղների՝ իրար հաջորդող կանչեր, դռների ճռռոց, թեթև ոտնաձայներ և 
բեռնատար մեքենաների մոտորների հռնդյուն… (Ստ.Կ):  

Ըստ քերականական կառուցվածքի և դիմային հատկանիշի՝ միա-
կազմ նախադասությունները բաժանվում են երկու խմբի՝ դիմավոր միա-
կազմ և անդեմ միակազմ նախադասություններ: 

 
Դիմավոր միակազմ նախադասություն - Այդպիսի նախադասության 

ենթական չկա և չի կարող վերականգնվել: Դիմավոր միակազմ նախադա-
սությունների գերադաս անդամի դերում հանդես են գալիս սահմանափակ 
քանակությամբ բայեր, ինչպես նաև անվանական բառեր+հանգույց կառուց-
վածքներ:  

Այդ նախադասություններն ըստ դիմային իմաստի յուրահատկու-
թյան լինում են երեք տեսակ՝ ձևական դիմավոր, անորոշ դիմավոր և ընդ-
հանրական դիմավոր:  

 
1. Ձևական դիմավոր նախադասություն - Այդպիսի նախադասու-

թյունը դիմային վերաբերության տեսակետից չեզոք է, և նրանով արտա-
հայտված գործողությունը կամ երևույթը (դիմային տեսակետից) չի կապվում 
մի բան եղողի, կատարողի հետ: Ըստ գլխավոր անդամի արտահայտության՝ 
ձևական դիմավոր նախադասությունները լինում են բայական և անվանա-
կան: 

ա) Բայական է համարվում այն դիմավոր նախադասությունը, որի 
գլխավոր անդամը կամ հենց նախադասությունը արտահայտվում է բայի 
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դիմավոր ձևով. Լուսացավ: Մթնեց: Կամաց-կամաց մթնում է: Առավոտվա 
այդ ժամին արդեն լուսացած է լինում: Արդեն սկսեց ցրտել: 

բ) Անվանական է համարվում այն դիմավոր նախադասությունը, որը 
կամ որի գերադաս անդամն արտահայտվում է անվանական բաղադրիչով և 
հանգույցով. Գարուն է: Արդեն տաք է: Մեր կողմերում արդեն աշուն է: 

Ձևական դիմավոր նախադասություններն արտահայտում են՝ բնու-
թյան երևույթներ (Տոթ է Արարատյան դաշտում), ժամանակ (Ուշ երեկո է), 
հասարակական, անհատական և այլ երևույթներ (Դահլիճում լռություն է):  

 
2. Անորոշ դիմավոր նախադասություն - Այդպիսի նախադասության 

դիմային վերաբերության իմաստն անորոշ է, հայտնի չէ՝ ո՛վ է գործողություն 
կատարողը, մե՞կն է, թե՞ շատերն են: Այդպիսի նախադասությունների գերա-
դաս անդամը՝ դիմավոր բայը, արտահայտվում է. 

ա) սահմանական եղանակի անցյալ կատարյալի հոգնակի երրորդ 
դեմքով. Շրջակա գյուղերում անասուն մորթեցին, հաց հավաքեցին և պա-
տիվ տվին զորքին (ՎԱ)։  

բ) սահմանական եղանակի ներկա ժամանակի հոգնակի երրորդ դեմ-
քով. Գյուղերից զինվոր են հավաքում պետական ծառայության օրենքի հի-
ման վրա (ՎԱ)։ 

գ) սահմանական եղանակի անցյալ ժամանակի (վաղակատար) հոգ-
նակի երրորդ դեմքով. Մի օր էլ քաղաքից լուր բերին, որ թագավորին թախ-
տից վեր են բերել (ԱԲ)։  

դ) սահմանական եղանակի ներկա ժամանակի եզակի երկրորդ դեմ-
քով. Նայում ես ու չես կողմնորոշվում՝ ծե՞ր է Ավին, թե՞ դեռ երիտասարդ 
(ԱԲ): Մտածում ես ու չես հասկանում՝՝ վերջը ի՛նչ է լինելու:   

ե) ապառնի ժամանակի բայաձևերի հոգնակի երրորդ դեմքով. Վար-
ժապետ Մինասն ասաց, որ շուտով գալու են հողերը չափեն, հարուստից 
խլեն, աղքատին տան… (ԱԲ):  

 
3. Ընդհանրական դիմավոր նախադասություն - Այդպիսի նախադա-

սությունններն արտահայտվում են որոշակի դեմքով, սակայն չեն վերա-
բերում միայն տվյալ դեմքին, այլ ունեն ընդհանրական դիմային նշանակու-
թյուն և վերաբերում են բոլորին: Այսպիսի նախադասությունները հիմնա-
կանում առած-ասացվածքներ են, որոնց գերադաս անդամներն արտահայտ-
վում են՝ 

ա) ենթադրական եղանակի հոգնակի երրորդ դեմքով. Ձուկը պոչից 
չեն բռնի,  

բ) սահմանական եղանակի ներկայի անկատար կամ անցյալ կա-
տարյալ ժամանակով. Մարդուն ընկերով են ճանաչում: Աչքդ թեքեցիր, բա-
նիդ տերը չես, 
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գ) ըղձական եղանակի եզակի երկրորդ դեմքով. Որ երկիրը գնաս, էն 
երկրի գդա՛կը ծածկիր,  

դ) հրամայական եղանակի եզակի թվով. Վախեցի՛ր մարմանդ գետից,  
ե) մարդ գոյականի անորոշ առումով. Մարդ կարողանար գոնե մի 

քանի րոպեով անջատել սեփական միտքը (ՎՊ):  
 
Անդեմ նախադասություն - Միակազմ նախադասություն, որ չունի 

քերականական դեմք: Այդպիսի նախադասությունները լինում են երկու 
տեսակ՝ բայական և անվանական:  

ա) Բայական անդեմ նախադասություն - Գերադաս անդամն արտա-
հայտվում է անորոշ դերբայով: Այս նախադասություններն արտահայտում 
են հրաման, կարգադրություն (Արագ անցնե՛լ գետը), իղձ, ցանկություն, 
երազանք (Սիրել ու կրկին սիրել խնդագին, Փայփայել քնքուշ, լինել հարա-
զա՛տ, Հեռանաˉլ, դառնաˉլ կրկին ու կրկին, Անհուն աշխարհում բացսիրտ 
ու ազատ) (ՎՏ): Հարցական հնչերանգով արտահայտում է երկընտրանք, 
կասկածանք, երբեմն էլ ժխտողական վերաբերմունք. Լինե՞լ, թե՞ չլինել…(Շ):  

 բ) Անվանական անդեմ նախադասություն - Գերադաս անդամն ար-
տահայտված է անուն խոսքի մասով: Այդպիսի նախադասությունները գոր-
ծածվում են հատկապես գեղարվեստական խոսքում, արտահայտում են 
առարկայի դրությունը կամ վիճակը, բնության տարբեր երևույթներ (Դալուկ 
դաշտեր, մերկ անտառ… մահացողի տխուր կյանք… (ՎՏ), մաղթանք (Օրհ-
նությո՜ւն քեզ, ե՛րգ, և՛ երազ, և՛ սեր)՝ (ՎՏ), հարցում, (Դրախտի մեջ ի՞նչ 
կորած հույս ու նահատակ…)՝ (ՌԴ), բացականչություն (Օ՜, բնություն, օ՜, 
մա՛յր)՝ (ԵՉ), հրաման, արգելում (Ո՛չ մի շարժում):  

 
Բառ-նախադասություն - Միակազմ նախադասությունների տեսակ, 

որ հիմնականում գործածվում է երկխոսություններում որպես հարցական 
կամ պատասխանական նախադասություն. այն հաստատում կամ ժխտում է 
որևէ միտք՝ արտահայտելով համաձայնություն կամ անհամաձայնություն 
(այո՛, ո՛չ): Բառ-նախադասությունների հետ կարող են գործածվել վերաբե-
րականներ՝ իհա՛րկե, անշո՛ւշտ, հարկա՛վ, թերևս, ըստ երևույթին, հավա-
նաբար և այլն: Ըստ նշանակության լինում են երեք տեսակ՝ հաստատական, 
ժխտական և հարցական:  

Հաստատական բառ-նախադասություն. հաստատում կամ հիմնավո-
րում է որևէ միտք: Օրինակ՝  

- Հա՛յր սրբազան, գիտե՞ս մեզ հասած դժբախտությունն արդյոք,- 
ասաց մի ծեր վարդապետ:  

- Այո՛,- տնքաց Խադ սրբազանը (ՍԶ): 
Բառ-նախադասությունները գործածվում են նաև մենախոսության 

մեջ.  
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- Մի՞թե ճիշտ է, որ հայրս չի կարողացել լեզու գտնել նախարար-
ների հետ...  

- Հավանաբար, այո՛,- ասաց Պապը լսելի ձայնով (ՍԶ):  
Ժխտական բառ-նախադասություն. Արտահայտում է ժխտում՝ գոր-

ծածվելով ինչպես երկխոսությունների, այնպես էլ մենախոսությունների մեջ.  
- Ես հիմա մոտի՞կ եմ ձեզ: Օ՜, ո՛չ… (մենախոսություն): 
- Վաղը ներկայացում լինելո՞ւ է:  
- Ո՛չ,- պատասխանեց հսկիչը (երկխոսություն):  
Հարցական բառ-նախադասություն. արտահայտում է հարցում ա-

ռարկայի, գործողության կամ նրանց հատկանիշների վերաբերյալ. 
-Դու պիտի գնա՞ս: 
 - Այո՛:  
 - Այո՞:    
Բառ-նախադասություններին են հարում ողջույնի, հրաժեշտի, շնոր-

հակալության, զարմանքի խոսքերը, ինչպես՝ կեցցե՛ս, ցտեսությո՜ւն, շնոր-
հակալությո՜ւն, արդյո՞ք, մի՞թե և այլն:  

 
Նախադասության տեսակներն ըստ հաղորդման նպատակի – Հա-

ղորդվող ցանկացած միտք հետապնդում է որևէ նպատակ, և նրա միջոցով 
արտահայտվում է խոսողի վերաբերմունքը այս կամ այն առարկայի կամ 
երևույթի նկատմամբ:  

Վերաբերմունք արտահայտելու հարցում կարևոր դեր են կատարում 
նախադասության հնչերանգը և ստորոգյալի բնույթը, որոնք հանդես են 
գալիս միասնաբար: 

Ըստ հնչերանգի՝ նախադասությունները չորս տեսակ են՝ պատմո-
ղական, հարցական, հրամայական և բացականչական:  

 
Պատմողական նախադասություն - Որևէ բան հաղորդում է ուրիշին՝ 

տեղեկացնելու, ուսուցանելու նպատակով, կամ հաստատում ու ժխտում է 
որևէ գործողություն կամ եղելություն: Նրան հատուկ է պատմողական հնչե-
րանգը. այն հաղորդվում է առանց հատուկ առոգանության: Այդ նախադա-
սության պարզ ստորոգյալն արտահայտվում է՝ 

ա) սահմանական եղանակով. Ծովից հանդարտ բարձրանում է երե-
կոյան մշուշը, և նրա ծալքերի հետ մի անհուն թախիծ սիրտս է սեղմում 
(ԱԱ)։  

բ) ենթադրական եղանակով. Կզգամ շունչը քաղաքի… Եվ աղմուկ-
ներն ավելի խորհրդավոր կդառնան (ՀՍ)։ 

գ) հարկադրական եղանակով. Մրրիկները խոլոր Դեռ շատ պիտի 
ծեծեն կուրծքն իմ առագաստի (ՀՍ)։ 
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դ) ըղձական եղանակով, երբ նույն նախադասության մեջ կան թող, 
գուցե, թերևս, երևի, հազիվ թե և այլ վերաբերականներ. … Բայց թե սիրտս էլ 
մոխիր դառնա, Վերջին անգամ մրսած մի ձեռք Այդ մոխրի մեջ թող տաքանա 
(ՀՍ):  

Պատմողական նախադասությունները հաստատական բովանդակու-
թյունից բացի երբեմն ունենում են երկբայական իմաստ: Այս հարցում 
կարևորվում է երկբայական վերաբերականների դերը (կարծեմ, կարծես, 
երևի, հավանաբար, հազիվ թե, ըստ երևույթին և այլն). Կարծես թե դարձել 
եմ ես տուն, Բոլորն առաջվանն է կրկին (ՎՏ): 

 
Հարցական նախադասություն - Արտահայտում է հարցում առար-

կայի, գործողության կամ նրանց հատկանիշների վերաբերյալ: Նրա ստորոգ-
յալը կարող է արտահայտվել բայի բոլոր եղանակներով և ժամանակներով: 
Հարցական նախադասության բնորոշ հատկանիշը հարցական հնչերանգն է: 
Պարզ նախադասության միայն մեկ անդամն է հարցում պարունակում. Եվ 
ո՞վ է պատմում բյուր-բյուր ձևերով՝ անդուլ ու անխոնջ՝ այսպես թովչանքով 
(ԱԻ): [Մեկից ավելի հարցում կարող է լինել բազմակի անդամներ ունեցող 
պարզ նախադասություններում. Թողել ենք այնտեղ կի՞ն- աստվածային, 
սե՞ր- երջանկություն, անհուն երազա՞նք… (ԱԻ)]:  

Բարդ (հատկապես միավորյալ) նախադասություններում հարցումը 
կարող է արտահայտվել մեկից ավելի բառերով. Դրա համա՞ր ես դու այստեղ 
եկել, Օ՜, նենգոտ տեսիլ, Ուզո՞ւմ ես հոգուս վերքերը պեղել… (ԵՉ):  

Հարցում են պարունակում մի շարք երկբայական-հարցական վերա-
բերականներ՝ արդյո՞ք, մի՞թե, գո՞ւցե, չլինի՞, չլինի՞ թե և այլն. Մի՞թե, հայ-
րի՛կ, ինձ մոռացան, էլ չեն բերի հուրն անշեջ (ՀԹ):  

Հարցական նախադասությունների նպատակը, հարցման էությունը 
տարբեր են: Ըստ այդմ, հարցական նախադասությունները լինում են՝ հա-
վաստիական, հորդորական, ճարտասանական և երկբայական:  

1. Հավաստիական հարցական նախադասություն. Արտահայտում է 
այնպիսի հարցում, որն անպայման պատասխան է պահանջում.  

- Պատասխա՛ն տուր ինձ, մատնի՛չ սևաչյա, Մի՞թե Թաթուլը քաջ չէր 
ու սիրուն:  

- Քաջ էր ու սիրուն, քեզնից առավել, Մի բարձր ու ազնիվ տղամարդ 
էր նա (ՀԹ):  

2. Հորդորական հարցական նախադասություն. Ըստ հարցում արտա-
հայտող անդամի՝ հրահրում, դրդում է խոսակցին, որ վերջինս համաձայնի 
իր կարծիքին.  

- Դու պատրա՞ստ ես զոհողության. չէ՞ որ այդպես կարող ես ընտա-
նիքդ փրկել,- դժվարությամբ խոսեց Մխիթարը (ՍԽ): 

3. Ճարտասանական հարցական նախադասություն. Արտահայտում է 
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հռետորական հարց. այդպիսի նախադասության պատասխանը հայտնի է, 
սակայն չի ակնկալվում. Մի՞թե վերջին պոետն եմ ես, Վերջին երգիչն իմ 
երկրի…(ՎՏ):  

4. Երկբայական հարցական նախադասություն. Արտահայտում է խո-
սողի կասկածը, երկբայական վերաբերմունքը. Ի՞նչ էր անունը նրա. Սոնա՞ 
էր արդյոք, Խումա՞ր էր, Շողե՞ր, Ականջին ուներ սրտաձև օղե՞ր, Խա՞լ ուներ 
արդյոք, ո՞ր այտի վրա (ՊՍ):  

 
Հրամայական նախադասություն - Արտահայտում է խոսողի հրա-

մանը, կարգադրությունը, առաջարկը, հորդորը և խնդրանքը՝ ուղղված զրու-
ցակցին (զրուցակիցներին):  

Հրամայական նախադասության ստորոգյալն արտահայտվում է՝  
1. հրամայական եղանակով. Շո՛ւտ հագեք - կապեք զենքեր ու զրահ, 

Գոտեպնդվեցե՛ք ատելությամբ վառ … (ԱԻ)։  
2. սահմանական եղանակով. «Հենց այսօր գնում ես Խնձորեսկ և 

հաշտեցնում ես Բարխուդարին ու Թուրինջին»,- գրված էր նամակում (ՍԽ)։ 
3. ենթադրական եղանակով. Հիմա կգնաս, բոլորին կհավաքես մի 

տեղ ու կսպասես իմ հրամանին,- ասաց Մխիթարը (ՍԽ)։ 
4. ըղձական եղանակով. Չբացեք դարպասները,- գոռում էր Բարխու-

դարը (ՍԽ):  
Հրամայականությունը կարող է արտահայտվել նաև բայական և ան-

վանական միակազմ նախադասություններով. 
ա) բայական միակազմ նախադասությամբ.  
- Չթողնե՛լ մեկին ողջ հեռանա, ողջ չթողնե՛լ մեկին…,- կանչեց Բաթը 

(ՍԶ)։ 
բ) անվանական միակազմ նախադասությամբ. Ո՛չ մի շշուկ, ո՛չ մի 

ծպտուն… (ՎԱ):  
Հրամայական նախադասության շեշտը սովորաբար դրվում է ստո-

րոգյալի վրա. Գրկի՛ր ինձ մեղմիկ, Քո կախարդ գրկում Ես զգում եմ ինձ Իմ 
հայրենիքում (ԱԻ):  

Եթե ստորոգյալը հարադիր բայ է, շեշտը դրվում է անվանական 
բաղադրիչի վրա. Վե՛ր կաց, իմ ընկե՛ր, վե՛ր կաց, մուրճդ առ, Նոր կյանք, նոր 
վայելք կռենք մեզ համար (ՎՏ):  

Ժխտական խոնարհման դեպքում շեշտը դրվում է մի արգելականի 
կամ օժանդակ բայի ժխտական ձևի վրա. Աշխարհին ուղղված մի բացիկ եմ 
ես. Մի՛ ծրարեք ինձ Եվ մի՛ սոսնձեք… (ՊՍ):  

 
Բացականչական նախադասություն - Արտահայտում են ցանկություն, 

կոչ, հիացմունք, զարմանք: Ստորոգյալը հիմնականում արտահայտվում է 
ըղձական եղանակով (երբեմն էլ մյուս եղանակներով): Օրինակ՝ Ելնե՜մ, 
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ծաղկումն է ձնծաղիկների, Ձյունից ինձ նայող աչերն համբուրեմ, Բարձ-
րանա՜մ կապույտ գահը լեռների, Արևն իբրև թագ իմ գլխին առնեմ (ՀՇ): 
Եկա՜ն, եկա՜ն, բերի՜ն, բերի՜ն, Մեր Կոզբադին գնաց Սասուն, Կանայք բերեց 
քառսուն-քառսուն (ՀԹ): 

Այդպիսի նախադասության ձևավորման մեջ կարևոր դեր են կատա-
րում՝ 

- ձայնարկությունները. Ափսո՜ս, Անո՜ւշ, սարի՛ ծաղիկ, Ափսո՜ս իգիթ 
քու յարին, Ափսո՜ս բոյիդ թելիկ-մելիկ, Ափսո՜ս էդ ծով աչքերին (ՀԹ)։ 

 - հարցական դերանունները (բացականչական հնչերանգով). Ի՜նչ 
սարի արծիվ կհասնի քաջին, Ի՜նչ շահ կկանգնի նրա առաջին (ՀԹ)։ 

- վերաբերականները. Երնե՜կ ունենամ հազար ու մի կյանք, Հազարն 
էլ սրտանց քեզ մատաղ անեմ (ԱԻ): 

Բացականչություն կարող են արտահայտել նաև բայական և անվա-
նական անդեմ նախադասությունները. Ելնել ճանապա՜րհ, Խնդուն հեռա-
նա՜լ, Զվարթ և թեթև թափառե՜լ ազատ (ՎՏ): Իսկ գավիթի պարսպից դուրս՝ 
Դարձյալ նվա՜գ, պարեր ու տա՜ղ, Մանրիկ ժպի՜տ, զնգո՜ւն ծիծաղ, Շիվ տված 
սե՜ր, ծլած հույսե՜ր… (ՊՍ):  

Բացականչական նախադասությունն արտահայտում է բացականչու-
թյուն, որը գրավոր խոսքում արտահայտվում է բացականչական նշանով և 
վերաբերում է ամբողջ նախադասությանը: Երբեմն բացականչական նշանի 
փոխարեն դրվում է շեշտ. Փա՛ռք ու երկրպագություն նրա լուսեղեն անվան 
(ՎՏ):  

 
Խառը երանգով նախադասություններ - Միևնույն նախադասությունը, 

հաճախ, ըստ հաղորդման նպատակների, կարող է պարունակել մեկից ավե-
լի երանգներ, որոնք հանդես են գալիս իբրև բարդ նախադասության բաղա-
դրիչներ, ինչպես՝ պատմողական և բացականչական, հրամայական և հար-
ցական, բացականչական և հարցական և այլն: Այդպիսի նախադասություն-
ներում հաճախ հնարավոր չէ որոշել, թե ո՛ր երանգն է իշխողը: Այդ կարգի 
նախադասությունները կոչվում են խառը երանգով նախադասություններ: 
Հմմտ. 

ա) պատմողական և բացականչական. Հազար տարվա կարոտ ունի 
իմ երազը հազարաթև. Ա՜խ, թեկուզ լուռ, դեռ ավերակ՝ տեսնե՜մ Անին ու նոր 
մեռնեմ (ՀՇ)։ 

բ) հրամայական և հարցական. Դուք արթնանալով մի պահ մտածե՛ք, 
Թե արժի՞ արդյոք դարեր շարունակ Քնել մե՜ծ ուղտի փոքրիկ ականջում 
(ՊՍ)։ 

 գ) բացականչական և հարցական. Փակե՛լ դպրոցը, ուսումնարանը… 
Բայց ինչպե՞ս փակես մի ազգի լեզուն, Մի ժողովրդի խոսուն բերանը (ՊՍ)։  
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դ) բացականչական-հրամայական-հարցական. Էյհե՜յ, լսեցե՛ք, ձա՛յն 
տվեք իրար, Ամե՞նքդ եք ոտքի, մարդ քնած չկա՞… (ԱԻ): 

 
Պարզ նախադասության շարահյուսական վերլուծութուն (ընթա-

ցակարգ) - 
– Պարզ նախադասության շարահյուսական վերլուծության համար 

անհրաժեշտ է ապահովել հետևյալ ընթացակարգը: 
 Որոշել նախադասության տեսակն ըստ հաղորդման նպատակի։ 
 Որոշել նախադասության տեսակն ըստ իրականության նկատմամբ 

խոսողի վերաբերմունքի՝ հաստատական թե ժխտական: 
 Գտնել նախադասության գլխավոր անդամները (նախադասության 

քերականական հիմքը)՝ ենթական և ստորոգյալը, ընդգծել դրանք, որոշել 
ստորոգյալի տեսակը: 

 Ցույց տալ նախադասության կառուցատիպը՝ միակազմ թե երկկազմ, 
որոշել միակազմ նախադասության տարատեսակները՝ դիմավոր (ձևական 
դիմավոր, անորոշ դիմավոր, ընդհանրական դիմավոր) և անդեմ (բայական և 
անվանական): 

 Ցույց տալ նախադասության տեսակն ըստ հաղորդման ամբողջակա-
նության՝ լրիվ կամ թերի: Եթե նախադասությունը թերի է, ցույց տալ՝ նա-
խադասության ո՛ր մասն (անդամն) է բաց թողնված: 

 Առանձնացնել նախադասության երկրորդական անդամները, ընդ-
գծել դրանք նախադասության արտահայտության պլանում:  

 Ցույց տալ նախադասության ծավալային տեսակը՝ համառոտ թե ըն-
դարձակ: Եթե նախադասությունն ընդարձակ է, ապա ցույց տալ, թե ինչպիսի 
անդամների հաշվին է այն ընդարձակվել՝ համասեռ անդամներով, անհա-
մասեռ անդամներով, տրոհված անդամներով, կոչականով, միջանկյալ կա-
պակցություններով (միջանկյալ բառերով, միջանկյալ նախադասություն-
ներով), ներդրյալ կապակցություներով, ուղղակի խոսքով և այլն: 

 
Պարզ նախադասության շարահյուսական վերլուծութան նմուշ-օրինակ -  
Դեռ լուսաբացից չդադարող քամին, դարմանախառն փոշի բարձրաց-

նելով, ասես մոլորվել էր արևելյան այդ վատառողջ քաղաքի խուլ փողոց-
ներում (ՀՂ): 

 Վերլուծենք այս նախադասությունն ըստ հաջորդական քայլերի:  
 Ըստ հաղորդման նպատակի՝ պատմողական նախադասություն է:  
 Ըստ իրականության նկատմամբ խոսողի վերաբերսունքի՝ հաստա-

տական նախադասություն է: 
 Ըստ քերականական հիմքերի քանակի՝ պարզ նախադասություն է: 

Ունի մեկ քերականական հիմք՝ քամին մոլորվել էր: 
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 Ըստ նախադասության գլխավոր անդամների առկայության՝ երկ-
կազմ է (ենթակա -քամին, ստորոգյալ - մոլորվել էր. բայական պարզ ստո-
րոգյալ՝ արտահայտված խոնարհված բայով): 

 Ըստ հաղորդման ամբողջականության՝ լրիվ նախադասություն է:  
 Ըստ երկրորդական անդամների առկայության՝ ընդարձակ նախա-

դասություն է: 
 ա) որոշիչ - ո՞ր քամին. դեռ լուսաբացից չդադարող (արտահայտված 

դերբայական դարձվածով), ո՞ր քաղաքի. արևելյան, այդ, վատառողջ, ինչպի-
սի՞ փողոցներում. խուլ (արտահայտված բառերով), 

 բ) ձևի պարագա - ինչպե՞ս էր մոլորվել. դարմանախառն փոշի բարձ-
րացնելով (արտահայտված դերբայական դարձվածով),  

 գ) տեղի պարագա՝ փողոցներում (մոլորվել էր որտե՞ղ), 
 դ) հատկացուցիչ՝ քաղաքի (ինչի՞ փողոցներում), 
 ե) նախադասության անդամ չհանդիսացող վերաբերական՝ ասես: 
 Շարահյուսական վերլուծության առարկա է ոչ միայն նախադասու-

թյունը, այլև բառակապակցությունը: Այս պարզ նախադասության մեջ կան 
բայական և գոյականական բառակապակցություններ. 

 ա) բայական բառակապակցություններ՝  
- դեռ լուսաբացից չդադարող - դերբայական դարձված, կատարում է 

որոշչի գործառույթ, քանի որ նրա գերադաս անդամը նույնպես որոշիչ է՝ 
չդադարող. վերջինս ունի բայական անդամի լրացում՝ ժամանակի պարագա՝ 
լուսաբացից (կողմնակի անդամ, քանի որ անմիջապես լրացնում է բայական 
անդամին), դեռ – ժամանակի պարագա՝ լուսաբացից չդադարող կապակցու-
թյան համար, 

- դարմանախառն փոշի բարձրացնելով - դերբայական դարձված՝ ձևի 
պարագայի պաշտոնով. նրա գերադաս անդամը նույնպես ձևի պարագա է՝ 
բարձրացնելով. նրա անմիջական լրացումն է՝ փոշի (կողմնակի ողիղ 
խնդիր), վերջինիս լրացումն է դարմանախառն (որոշիչ), 

 բ) գոյականական բառակապակցություններ՝ 
 - արևելյան այդ վատառողջ քաղաքի,  
- խուլ փողոցներում,  
- քաղաքի փողոցներում։  
Այս բառակապակցությունները համապատասխանաբար ունեն քա-

ղաք և փողոց գերադաս անդամներ: Առաջին բառակապակցությունն իր 
հերթին «կազմված է» համարժեք երկանդամ կապակցություններից, ինչպես՝ 
արևելյան քաղաքի, այդ քաղաքի, վատառողջ քաղաքի, որոնց բաղադրիչ-
ներն արտահայտում են շարահյուսական նույն հարաբերությունները, ինչ 
գործում է բազմանդամ բառակապակցության գերադաս և ստորադաս ան-
դամների միջև: 
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 ԲԱՐԴ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆ - Բարդ կոչվում է այն նախադասու-
թյունը, որը կազմված է քերականորեն և իմաստով իրար կապված երկու 
կամ ավելի բաղադրիչ նախադասություններից: 

Բարդ նախադասության բաղադրիչ միավորները միասնաբար կազ-
մում են իմաստային ու հնչերանգային ամբողջություն: Մեկից ավելի պարզ 
նախադասություններ, սերտորեն կապակցվելով, կազմում են քերականա-
կան-կառուցվածքային մի նոր միավոր՝ բարդ նախադասություն: Այս դեպ-
քում պարզ նախադասությունները, պահպանելով իրենց բովանդակությու-
նը, զրկվում են ինքնուրույն գործածությունից, կորցնում են արտաբերական 
ավարտվածությունը՝ դառնալով բարդ նախադասության բաղադրիչներ: Ի 
տարբերություն պարզ նախադասության՝ բարդ նախադասությունն ունե-
նում է մեկից ավելի ստորոգում:  Հմմտ. Քամուց հնձանի դռնակը մեղմ 
ճռնչում էր: Մաշված դուռը դողդոջ երգում էր մի հին երգ: Քամուց հնձանի 
դռնակը մեղմ ճռնչում էր, և մաշված դուռը դողդոջ երգում էր մի հին երգ 
(ԱԲ):  

Բարդ նախադասության բաղադրիչ միավորները տրամաբանորեն և 
քերականորեն կարող են լինել համազոր և ոչ համազոր: Այդ գործոնով պայ-
մանավորված՝ բարդ նախադասությունները լինում են բարդ համադասա-
կան և բարդ ստորադասական: 

 Եթե բարդ նախադասության բաղադրիչ նախադասությունները ձևա-
վորվել են ստորոգումային տարբեր հիմքերով, տրամաբանորեն և քերակա-
նորեն համազոր են ու հավասարարժեք, միավորվել են համադասական 
շաղկապներով կամ հնչերանգով, ապա այդպիսի բարդ նախադասությունը 
համարվում է բարդ համադասական (տե՛ս Բարդ համադասական նախա-
դասություն): 

 Եթե բարդ նախադասության բաղադրիչ նախադասությունները ձևա-
վորվել են ստորոգումային տարբեր հիմքերով, տրամաբանորեն և քերակա-
նորեն համազոր ու հավասարարժեք չեն, տարբերակվում են գլխավոր ու 
երկրորդական հատվածների և միավորվել են ստորադասական շաղկապ-
ներով, շաղկապական բառերով (հարաբերականներով) կամ հնչերանգով, 
ապա այդպիսի բարդ նախադասությունը համարվում է բարդ ստորադասա-
կան (տե՛ս Բարդ ստորադասական նախադասություն): 

 Պայմանավորված այն հանգամանքով, թե ինչպիսի իմաստային հա-
րաբերություններով են կապված գլխավոր և երկրորդական նախադասութ-
յունները, որոշվում են երկրորդական նախադասությունների տեսակները, 
որի հիման վրա դասակարգվում են բարդ ստորադասական նախադասու-
թյունները (տե՛ս Երկրորդական նախադասություն): 

 Բարդ նախադասության բաղադրիչները կարող են կապվել ձևական 
տարբեր միջոցներով: 
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 Եթե բարդ համադասական կամ բարդ ստորադասական նախադա-
սության ստորոգումային տարբեր հատվածներ կապակցվել են շաղկապնե-
րով կամ շաղկապական բառերով, ապա այդ նախադասությունները հա-
մարվում են շաղկապական նախադասություններ (տե՛ս Շաղկապական 
նախադասություն): 

 Եթե բարդ համադասական կամ բարդ ստորադասական նախադա-
սության ստորոգումային տարբեր հատվածներ կապակցվել են շարահարու-
թյամբ և բարդ նախադասության բաղադրիչների հետևողական շարադա-
սությամբ, ապա այդ նախադասությունները համարվում են անշաղկապ 
նախադասություններ (տե՛ս Անշաղկապ նախադասություն): 

 
 Շաղկապական նախադասություն - Բարդ նախադասության բաղա-

դրիչների կապակցման շաղկապական միջոցներ են դառնում շաղկապներն 
ու շաղկապական բառերը: Համադասական կապակցությունը ձևավորվում է 
համադասական շաղկապներով, իսկ ստորադասականը՝ ստորադասական 
շաղկապներով կամ հարաբերական բառերով. Գարնանային գիշերն արդեն 
կիսվել էր, իսկ նկարիչը նստած դեռ նայում էր անորոշ մի կետի (ՀՂ):  

Հարևաններից յուրաքանչյուրը գտնում էր, որ հողամասի ծուռ տեղը 
պետք է ուղղվի հարևանի հաշվին (ՍԶ):  

Ստորադաս նախադասությունները գերադասին կապակցող հարա-
բերականները սովորաբար գերադաս նախադասության մեջ ունենում են 
հարաբերյալներ, որոնք հանդես են գալիս որպես ձևական անդամ և կատա-
րում են այն պաշտոնը, որը կատարում է ստորադաս նախադասությունը: 
Գերադասում որպես հարաբերյալներ գործածվում են ցուցական դերանուն-
ները, մասամբ՝ որոշյալ և երրորդ դեմքի անձնական դերանունները. Երկար 
թափառելուց հետո Ոսկանը վերջապես գտավ այն նրբանցքը, որտեղ 
գտնվում էր պանդոկը (ՀՂ): Եվ ահա, հեռվում երևաց նա, ում երկար ժամա-
նակ սպասում էին Դավիթ-Բեկն ու ժողովուրդը (ՍԽ):  

Մի շարք շաղկապներ կարող են ձևավորել թե՛ համադասական, թե՛ 
ստորադասական հարաբերություն (եթե…ապա, մինչդեռ, թե, թե չէ և այլն):  

Եթե… ապա զուգադրական շաղկապը հիմնականում գործածվում է 
ստորադասական իմաստով, որի եթե-ով սկսվող բաղադրիչ նախադասու-
թյունը ձևավորում է պայմանի ստորադաս նախադասություն. Եթե չհրա-
մայես այս վայրկյանին բացել ամրոցի դռները, ապա կկրակեմ առանց վա-
րանելու (ՍԽ):  
 Այդ շաղկապը հաճախ նաև համադասական հարաբերության իմաս-
տով է գործածվում: Օրինակ՝ Եթե երջանկությունը տևողական չէ, ապա 
վշտերն էլ հավիտենական չեն. նրանք շարունակ տեղի են տալիս միմյանց 
(Մուր.): 

 Բարդ համադասական նախադասություն - Բարդ նախադասություն, 
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որի կառուցվածքում քերականորեն համազոր բաղադրիչների իմաստային 
հարաբերությունն արտահայտվում է համադասական շաղկապների և հնչե-
րանգի միջոցով: 

Բարդ համադասական նախադասության բաղադրիչ նախադասու-
թյունները քերականորեն կախվածության մեջ չեն գտնվում միմյանց նկատ-
մամբ, համազոր են իրար, մեկը մյուսին չի լրացնում, և ունեն ներքին տրա-
մաբանական կապ: 

Բարդ համադասական նախադասությունները կազմված են լինում 
երկու կամ ավելի համազոր նախադասություններից. Արեգակը թեքվել էր 
մայրամուտ (1), և վանքի երկարած ստվերում դեռ սաղմոսներ էին սերտում 
փոքրավորները (2) (ՀՂ): 

Համադասական նախադասությունները լինում են փակ և բաց կա-
ռուցվածքի, որը պայմանավորված է բաղադրիչ նախադասությունների քա-
նակի սահմանափակության կամ ավելացման հնարավորությամբ: Փակ է 
համարվում այն համադասական նախադասությունը, որը կազմված է երկու 
բաղադրիչ նախադասություններից, և ուրիշ բաղադրիչ նախադասություն 
ավելացնել հնարավոր չէ: Այսպիսի նախադասության բաղադրիչները սովո-
րաբար կապակցվում են ներհակական շաղկապներով. Եվ ուզում ես խոսել 
Ինչ-որ ուրիշ ոճով, Բայց կորչում է ասես Հայերենը քո ճոխ (ՊՍ): 

Բաց են այն համադասական նախադասությունները, որոնք կազմված 
են երկու և ավելի հավասարարժեք նախադասություններից և կարող են 
իրենց կազմ ընդունել համարժեք այլ նախադասություններ ևս. Ուրիշ բլբուլ 
կգա, կմտնի բաղը, Ուրիշ աշուղ կասի աշխարհի խաղը… (ԵՉ):  

Բարդ համադասական նախադասության մեջ տարբեր ստորոգյալներ 
կարող են վերաբերել կա՛մ տարբեր ենթակաների, կա՛մ միևնույն ենթա-
կային: Հմմտ. Գարնանային զեփյուռը հևում էր անհուն երջանկությունից, և 
գիշերահավի ողբը ասես բնության տնքոցը լիներ: Նա վայր դրեց վրձինը, 
խորը շունչ առավ և մեջքը հենելով բազկաթոռի թիկնակին՝ փակեց աչքերը 
(ՀՂ):  

Բարդ համադասական նախադասության ձևային հատկանիշներից 
են համադասական շաղկապները, որոնց միջոցով իրականացվում է բարդ 
նախադասության բաղադրիչ նախադասությունների իմաստային կապը: 
Համադասական շաղկապների իմաստային հարաբերությունների բնույթով 
պայմանավորված՝ բարդ համադասական նախադասությունները բաժան-
վում են հետևյալ տեսակների. 

- միավորական, 
- ներհակական, 
- տրոհական, 
- հավելական: 
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 Միավորական հարաբերությամբ բարդ համադասական նախադա-
սության բաղադրիչներն արտահայտում են իրար չհակադրվող գործողու-
թյուն կամ եղելություն և միավորվում են իմաստային համասեռ երևույթներ 
արտահայտելու հիմքի վրա: Այդպիսի նախադասությունները կապակցվում 
են միավորիչ շաղկապներով (և, ու, այլև, նաև, ևս, էլ, նույնպես) կամ շարա-
հարությամբ և հիմնականում ունենում են երկու դրսևորում՝ համաժամա-
նակություն և տարժամանակություն:  

- Համաժամանակության հարաբերությամբ կապվող համազոր նա-
խադասությունների արտահայտած գործողությունների կատարման ժամա-
նակները համընկնում են: Օրինակ՝ Եղյամն էր սունկի գլուխն արծաթում, 
Մրսում էր կարծես վայրի նշենին, Հանգստանում էր հողմը բացատում՝ 
Ականջն ամպրոպի ազդանշանին (ՀՍ):  

- Տարժամանակության հարաբերությամբ կապվող համադաս նախա-
դասությունների արտահայտած գործողությունները կատարվում են տար-
բեր ժամանակներում: Օրինակ՝ Ոչ ոք չի լսել սկիզբը նրա և չի լսելու վախ-
ճանը նրա (ԱԻ):  

Հաճախ էլ տարժամանակությունն արտահայտվում է նույն ժամանա-
կի տարբեր ժամանակաձևերով՝ ցույց տալով գործողությունների հաջորդա-
կանությունը. Հազիվ էր Մարզպետունին հեռացել Բագարանից, և ահա 
սպարապետը դիմեց միջնաբերդ (Մ): 

Տարժամանակությունն արտահայտվում է նաև բայի նույն ժամանա-
կաձևերով. այստեղ կարևորվում է բաղադրիչ նախադասությունների շարա-
դասությունը. Առաջնորդը գոհունակության նշան արավ, և ընծայակիրներն 
արքային մատուցեցին իրենց բերած ընծաները (Մ):  

Տարժամանակությունը կարող է արտահայտվել ոչ բնական ժամա-
նակի հաջորդումով, այլ նախորդմամբ. Առավոտ վաղ զինվորները պետք է 
ճանապարհ ընկնեն և այդ պատճառով որոշեցին շուտ քնել (ՍԶ):  

 
 Ներհակական հարաբերությամբ բարդ համադասական նախադասու-

թյունների բաղադրիչ նախադասությունները բովանդակությամբ ներհակ, 
հակադիր են միմյանց: Ներհակական հարաբերությունն արտահայտվում է 
ներհակական շաղկապներով (իսկ, բայց, սակայն, այլ, մինչդեռ, ապա, բայց և 
այնպես, թե չէ, այլ ոչ թե, եթե ոչ, ոչ թե… այլ, եթե… ապա և այլն) կամ շա-
րահարությամբ (վերջինիս դեպքում կարևորվում է հնչերանգի դերը). Եվ 
ահա՛ իշխանի համար հասել էր ցանկալի օրը, բայց բախտի անողոք որոշ-
մամբ նա չէր կարողանում այժմ վերադառնալ իր տուն (Մ): Ծովից ծով 
Հայաստան էինք ուզում. օվկիանոսից օվկիանոս Սփյուռք ստացանք (ՎՊ):  

Ներհակական հարաբերությամբ նախադասությունները լինում են՝ 
հանդիպադրական, հակասման, ժխտական, պայմանաներհակական:  
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- Հանդիպադրական հակադրության դեպքում իրար հանդիպադրվում 
են տարբեր երևույթներ, իրողություններ:  

Հանդիպադրումն արտահայտվում է իսկ, եթե…ապա շաղկապներով 
և շարահարությամբ. Ջրերի մեջ են ոտքերը նրա, Իսկ գլխին հոգնած ամ-
պերն են քնում (ՀՍ): Ես երգով էի հպարտ, նա՝ զենքով. Ես պոետ էի, նա՝ արի 
զինկոմ (ԵՉ): 

Հանդիպադրվող միավորների հակադրությունը լինում է լրիվ և մաս-
նակի: 

Լրիվ հակադրությունը վերաբերում է կապակցվող նախադասութ-
յուններին՝ ամբողջությամբ վերցրած. Աղջիկը տղային էր նայում մի տարօ-
րինակ հպարտ տխրությամբ, իսկ տղան անգամ փորձ չարեց հասկանալու 
տխրության, ցավի այդ անսովոր ձայնը (ՎՊ):  

Մասնակի հակադրության դեպքում հակադրվում են բաղադրիչ նա-
խադասությունների երկու կամ ավելի անդամները. Մարութը փշրված 
սրտով նստեց չեչաքարին, իսկ Սաթենին՝ կանաչ գորգ հիշեցնող խոտերի 
վրա (ՍԽ):  

- Հակասման հարաբերության դեպքում կապակցվող միավորների 
արտահայտած երևույթներն իրար հակասում են կամ հակասական հա-
րաբերության մեջ են: Հակասման հարաբերությունն արտահայտվում է սա-
կայն, բայց, բայց և, և սակայն, բայց և այնպես, մինչդեռ, այսուամենայնիվ, 
այդուամենայնիվ, այնուամենայնիվ, այսուհանդերձ, այդուհանդերձ, այնու-
հանդերձ և այլ շաղկապներով: Այսպիսի հարաբերության դեպքում կապակ-
ցության երկրորդ բաղադրիչի իմաստը չի բխում առաջինից, նույնիսկ 
հակասում է նրան կամ զուգակցվում է զիջականության իմաստային երան-
գով: Հմմտ. Անակնկալի եկած ձիավորը աղաղակեց, սակայն նրա աղաղակը 
խեղդվեց ահեղաձայն գետի և քրտնած ձիու վրնջյունի մեջ (ՀՂ): Պապը 
պատրաստվում էր նետվել մարտի մեջ, սակայն Մուշեղը դժվարությամբ ետ 
պահեց նրան (ՍԶ):  

- Ժխտման հարաբերությամբ համադաս նախադասություններից 
մեկով (կամ նրա մի մասով) ժխտում է արտահայտվում, իսկ մյուսով հաս-
տատվում է ժխտվածի հակառակ երևույթը: Ժխտման ներհակությունը կա-
րող է վերաբերել միայն ստորոգյալին, ստորոգյալին ու իր լրացումներին, 
ամբողջ նախադասությանը (լիակատար ժխտում): 

Ժխտման հարաբերությունն արտահայտվում է այլ, ոչ թե…այլ, ո՛չ…ո՛չ 
շաղկապներով և ոչ բառով. Դա ոչ թե զրույց էր, ոչ թե վեճ էր, այլ թշնա-
միների ձեռնամարտ էր՝ առանց խաղի կանոնների (ՎՊ): Նկարիչը ո՛չ դժգո-
հում էր, ո՛չ ըմբոստանում, այլ լուռ կատարում էր նրանց հրահանգները:  

- Պայմանաներհակական հարաբերության դեպքում ներհակությունը 
զուգակցվում է որոշ պայմանականությամբ:  
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Այս հարաբերությունն արտահայտվում է հետևյալ շաղկապներով և 
շաղկապական բառերով՝ եթե ոչ, ապա եթե ոչ, ապա թե ոչ, թե չէ, այլապես, 
հակառակ դեպքում և այլն: Այդ կարգի նախադասություններն ունենում են 
տարբեր նրբերանգներ: 

1. Առաջին նախադասությունն արտահայտում է պայման, որը չկա-
տարելու դեպքում երկրորդ նախադասությունն իրականացնում է անցան-
կալի գործողություն. Տարիքդ եմ խնայում, ծերո՛ւկ, թե չէ քեզ հետ ուրիշ 
լեզվով կխոսեի (ԱԲ):  

2. Առաջին նախադասությունն արտահայտում է պայման, որի չկա-
տարման դեպքում բացառվում է գործողության կատարումը. - Դու պետք է 
օգնես, այլապես գլուխ չի գա թնդանոթ ձուլելու գործը,- ասաց Բեկը (ՍԽ): 
 

 Տրոհական հարաբերության դեպքում համադաս նախադասություն-
ների արտահայտած գործողություններից միայն մեկն է իրական կամ հնա-
րավոր դիտվում: Այդ հարաբերությունն արտահայտվում է կամ, կա՛մ… 
կա՛մ, կամ թե, կամ էլ, և կամ, կամ թե չէ, թե շաղկապներով: Հմմտ. Խշշում 
էին բարդիները, և նրանց դեղնած տերևները խմբով թռչում էին քամու հետ, 
կամ օդապտույտ թափվում գետնին (ԱԲ):Կա՛մ հող տվեք, կա՛մ մենք 
մորեխի պես կոչնչացնենք ձեր քաղաքները (ԱԲ):  

Հանդիպում են նաև հարցական ու երկբայական տրոհական համա-
դասություններ, որոնց կապակցման հիմնական միջոցը թե շաղկապն է: 
Հմմտ. Եղյա՞մն էր նստել նրա հոնքերին, թե՞ արդեն ծերացել էր. բո՞ւքն էր 
մարել աչքերի կրակը, թե՞ նրանք խամրել էին վաղուց. հոգնածությո՞ւնն էր 
խլել նրանից ինքնավստահ քայլվածքը, թե՞ արդեն վհատվել էր նա… (ՀՂ):  
 

 Հավելական հարաբերության դեպքում նախադասության հիմնական 
մասին ավելանում է մի բաղադրիչ նախադասություն, որ իմաստային 
տեսակետից չի ձուլվում հիմնական մասին, չի գտնվում նույն մակարդակի 
վրա, այլ մի տեսակ հավելում է նախորդ մասին: Հավելական նախադասու-
թյամբ հաճախ տրվում է լրացուցիչ տեղեկություն կամ արտահայտվում է 
խոսողի վերաբերմունքը հիմնական նախադասության գործողության 
նկատմամբ:  

Այդ հարաբերությունն արտահայտվում է և, ու, իսկ, բայց, սակայն, և 
այնուամենայնիվ, բայց և այնպես, ըստ որում, ընդ որում, ուրեմն, հետևաբար 
և այլ շաղկապներով: Օրինակ՝ Շահյանը շարունակ լուռ էր, և ինքն էլ էր 
զարմանում, թե ինչ է պատահել իրեն (ՆԴ): Անցավ մի քանի օր, և ես Խոնար-
հին չտեսա (ԱԲ): Թշնամուն հետ մղելու համար հզոր բանակ է պետք, 
ուրեմն անհրաժեշտ է գավառներից նոր ուժեր բերել (ՍԽ):  
 

 Բարդ ստորադասական նախադասություն - Բարդ նախադասություն, 
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որ բաղկացած է տրամաբանորեն և քերականորեն երկու ոչ համազոր բաղա-
դրիչ նախադասություններից, որոնք կապված են ստորադասական հարա-
բերությամբ: Այդ հարաբերությունն արտահայտվում է ստորադասական 
շաղկապների կամ շաղկապական բառերի (հարաբերակաների) կամ շարա-
հարության միջոցով: 

Բարդ ստորադասական նախադասության բաղադրիչների իմաստա-
յին կապը կարելի է ցույց տալ բառակապակցության բաղադրիչների կապե-
րի օրինակով: Եթե բառակապակցության բաղադրիչները լրացում-լրացյալի 
ստորադասական հարաբերությունն արտահայտում են բառական մակար-
դակով (նրա բաղադրիչները բառեր են), ապա բարդ ստորադասական նա-
խադասության բաղադրիչներն այդ հարաբերությունն արտահայտում են 
նախադասության մակարդակով (նրա բաղադրիչները նախադասություններ 
են): Եթե բառակապակցության երկրորդական անդամն արտահայտված է 
բառով, ապա բարդ ստորադասական նախադասության երկրորդական ան-
դամն արտահայտված է նախադասությամբ: Այսպես, դեղնած տերևներ բա-
ռակապակցության գերադաս անդամն է տերևներ, իսկ երկրորդական ան-
դամը՝ դեղնած: Գերադաս անդամի լրացումն արտահայտված է բառով (դեղ-
նած): Եթե այս բառակապակցության հենքի վրա կառուցենք բարդ ստորա-
դասական նախադասություն, ապա կախյալ (լրացում) անդամը կարտա-
հայտվի առանձին նախադասությամբ, որ դիտվում է երկրորդական նախա-
դասություն: Հմմտ. Քամին քշում էր տերևները, որոնք աշնան արևից դեղնել 
էին:  

Այլ մոտեցումով կարող ենք ասել, որ գլխավոր նախադասության 
(քամին քշում էր տերևները) մեկ անդամը (որոշիչը) արտահայտվել է առան-
ձին նախադասությամբ (որոնք աշնան արևից դեղնել էին):  

Պարզ նախադասության մեջ բառակապակցությունը կարող է հան-
դես գալ կախյալ (երկրորդական) անդամի շարահյուսական պաշտոնով. 
Բարձր պարիսպներով շրջապատված դղյակն ընկղմվել էր գիշերային մթու-
թյան մեջ (ՀՂ): Բարձր պարիսպներով շրջապատված բառակապակցութ-
յունը լրացնում է դղյակը գլխավոր անդամին (ենթակային) և համարվում է 
որոշիչ: Եթե այդ բառակապակցությունն ստանա ստորոգում և վերածվի 
նախադասության, ապա կունենանք բարդ նախադասություն, որի բաղա-
դրիչները կապված կլինեն ստորադասական հարաբերությամբ: Հմմտ. 
«Դղյակը (1), որ շրջապատված էր բարձր պարիսպներով (2), ընկղմվել էր 
գիշերային մթության մեջ (1)»: Տվյալ դեպքում առաջին նախադասությունը 
գլխավորն է, երկրորդը՝ ստորադասը կամ երկրորդականը: Երկրորդական 
նախադասությունը կարող է հաջորդել գլխավոր նախադասությանը, կարող 
է նախորդել նրան կամ գտնվել նրա ներսում:  
 

 Բարդ ստորադասական նախադասության բաղադրիչները միմյանց 
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հետ կապվում են շաղկապներով, բառական միջոցներով և շարահարու-
թյամբ: Որպես կապակցող բառական միջոցներ հանդես են գալիս շաղկա-
պական բառերն ու հարաբերականները:  

Շաղկապներն ու շաղկապական բառերը դրվում են ստորադաս նա-
խադասության սկզբում. Շնորհակալ եմ, որ աշխարհը դեռ Զգում է սրտիս 
թրթիռն ու դողը…(ՀՍ): Եվ ահա մի գեղեցիկ օր, երբ դաշնակից իշխանները 
վերջին զորահանդեսն էին կատարում, հանդիպակաց դաշտի վրա երևաց 
հեծյալների մի խումբ (Մ):  

Հարաբերական բառերը, պայմանավորված իրենց նյութական իմաս-
տով, կապակցման դերի հետ միասին հանդես են գալիս նաև նախադա-
սության որևէ անդամի պաշտոնով. Նա ուշադիր նայում էր դեպի ձորակը, 
որի (հատկացուցիչ) լանջերով սրընթաց բարձրանում էր հեծյալների մի 
խումբ: Հրամանատարները, որոնք (ենթակա) ռազմական գործի վարպետ-
ներ էին, այժմ էլ բանակում զբաղված էին նույնպիսի գործով (Մ):  

Երբ կապակցման դեր են կատարում հարաբերականները, գերադաս 
նախադասության մեջ հաճախ հանդես են գալիս համապատասխան հարա-
բերյալները, որոնք միաժամանակ ցույց են տալիս ստորադաս նախադասու-
թյան պաշտոնը: Այդ դերով հանդես են գալիս ցուցական, մասամբ էլ անձնա-
կան ու որոշյալ դերանունները, ինչպես նաև որոշ բառակապակցություններ 
(այն… ինչ, այն … որ, այնպես … ինչպես, այնպիսի … ինչպիսի, այնքան … 
որքան, այնտեղ … որտեղ, այն ամենը … ինչ, նա … ով և այլն). Այն ալիքը, որ 
հիմա փշրվում է քո ձեռքին, Մի օր ծաղկունք է եղել Վանա ծովի եզերքին 
(ՀՍ)- որոշիչ: … Չի հոգնում նա, Ով գնում է շատ հեռավոր հանդիպումի 
(ՊՍ) - ենթակա:  

Շարահարական կապակցության դեպքում ստորադաս նախադասու-
թյունը գերադասին միանում է յուրահատուկ հնչերանգով. Ասում են՝ իբրև 
խարույկի վրա Ջահել ըմբոստի մի սիրտ են այրել…(ՀՇ):  

Շարահարական կապակցությունը զեղչված շաղկապի հետևանք է. 
շաղկապը կարելի է վերականգնել: Հմմտ. Ասում են, թե խարույկի վրա…:  

 Անշաղկապ երկրորդական նախադասությունը կարող է նախադաս 
լինել: Օրինակ՝ Աչքդ թեքեցիր՝ բանիդ տերը չես (առած): (Հմմտ. նաև Հենց 
աչքդ թեքեցիր…, Եթե աչքդ թեքեցիր … և այլն): 

 
 Գերադաս նախադասություն-Բարդ ստորադասական նախադասու-

թյան կազմի մեջ մտնող այն նախադասությունը, որի մի անդամն արտա-
հայտված է ստորադաս նախադասությամբ: Գերադաս նախադասության 
ինքնուրույնության աստիճանը պայմանավորված է նրա իմաստային ամ-
բողջականությամբ և ստորադաս նախադասության լրացական բնույթով. Նա 
նույնիսկ ժամանակ չունեցավ հայտնելու իր տեսածի մասին, որովհետև նա-
վապետն ու նավաստիները նկատեցին մոտեցող մակույկները (ՀՂ):  
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Գերադաս նախադասության ինքնուրույնությունը նվազում է՝ 
ա) Եթե ենթական արտահայտված է ստորադաս նախադասությամբ. 

Պապին թվում էր, թե կաթողիկոսը հրաժարվում է պատասխանել ուղիղ 
դրված հարցերին (ՍԶ):  

բ) Եթե ստորոգյալն արտահայտված է ներգործական սեռի բայով, իսկ 
ուղիղ խնդիրը՝ ստորադաս նախադասությամբ. Պարթև հասակը և սիգաճեմ 
քայլվածքը ցույց էին տալիս, որ անծանոթը վանական մթնոլորտին անընտել 
անձնավորություն էր (Մ):  

գ) Եթե նրա մեջ կա հարաբերյալ, որը պահանջում է փոխարինող 
ստորադաս նախադասություն. Աղջիկը զմայլված նայում էր գրակալի վրա 
դրված այն հրաշք գիրքը, որի լուսանցքները զարդարված էին գույնզգույն 
ծաղիկներով (ՀՂ):  

 Ստորադաս (երկրորդական) նախադասություն - Բարդ նախադասու-
թյան կազմի մեջ մտնող այն նախադասությունը, որը քերականորեն ստորա-
դաս է գերադասին և լրացնում է նրա միտքը: Ստորադաս նախադասու-
թյունը լրացնում է՝ 

- գերադասի որևէ անդամի. Երբեմն ծափում է մի մոլորված ալիք, 
որից խրտնում են եղեգների մեջ շոգից նիրհող արագիլները (ՍԽ)։ 

- ամբողջ նախադասությանը. Այդպես հողից մանուշակն է հանկարծ 
հանում գլուխը, երբ անձրևի մի ծանր կաթիլ հարվածում է նրա տակի հողի 
փշուրին (ՍԽ)։ 

- փոխարինում է որևէ անդամի. Սերում են նրանք այն վայրենուց, Որ 
էլ չէր կարող ապրել քարայրում (ՊՍ):  

Գերադաս և ստորադաս նախադասությունները կապակցող միջոց-
ները մտնում են ստորադաս նախադասության կազմի մեջ, և շատ հաճախ 
հենց այդ միջոցներով է որոշվում ստորադասի բնույթը. Հմմտ. Բակում 
մրսում էր նաև մի հին խաչքար, որ այս գյուղի նախնիներն են իրենց հետ 
բերել հայրենի Անի քաղաքից (ՍԽ)- որոշիչ: Եթե ես մի օր աշխարհից գնամ, 
Ո՞ւմ ես անդադար ահաբեկելու (ՀՍ) - պայմանի պարագա:  

Ըստ այն հանգամանքի, թե իմաստային ինչպիսի կապեր են առկա 
գլխավոր և ստորադաս նախադասությունների միջև, ստորադաս նախադա-
սությունները բաժանվում են երեք խմբի՝ 

1. նախադասության գլխավոր անդամի պաշտոն կատարող՝ 
ա) ենթակա ստորադաս նախադասություն,  
բ) ստորոգելիական վերադիր ստորադաս նախադասություն,  
2. ենթակայի կամ գոյականով արտահայտված անդամի լրացնող՝ 
ա) որոշիչ ստորադաս նախադասություն, 
բ) հատկացուցիչ ստորադաս նախադասություն, 
գ) բացահայտիչ ստորադաս նախադասություն, 
3. ստորոգյալին կամ բայով արտահայտված այլ անդամի լրացնող՝ 



263 
 

ա) խնդիր ստորադաս նախադասություն,  
բ) պարագա ստորադաս նախադասություն:  
 

 Ենթակա ստորադաս նախադասություն - Կատարում է գլխավոր 
նախադասության ենթակայի շարահյուսական պաշտոն: Այս դեպքում գե-
րադաս նախադասության ենթական արտահայտված է լինում ամբողջական 
նախադասությամբ: 

Գերադաս նախադասության հարաբերյալներին համապատասխա-
նում են ստորադաս նախադասության հարաբերականները, որոնք հանդես 
են գալիս հետևյալ զուգորդումներով՝ նա…ով, այն…ինչ, այն…որը, նա…որը, 
այն ամենը…ինչ և այլն: Օրինակ՝ Ճառագայթային այս հիվանդությամբ 
տանջվում են նրա՛նք, Ովքեր միանգամից են ողջ մարդկության հետ նստում 
զրույցի (ՊՍ): Սակայն սպարապետին զարմացրեց այն, որ Բեկն այդ 
բաղձալի լուրը երկու օր թաքուն է պահել (ՍԽ):  

Գերադաս նախադասության հարաբերյալը կատարում է ձևական 
ենթակայի պաշտոն, որի իմաստը պարզաբանվում է ստորադաս նախադա-
սությամբ. Մեզ նա միայն կհասկանա, ով գեղեցիկ, Բայց հեռավոր մի կնոջ է 
սիրահարված…(ՊՍ):  

Կապակցումը կարող է լինել նաև շարահարությամբ. Թվում էր՝ աշ-
խատանքի մեջ էին գտնում բոլոր վշտերի մոռացությունը (ՀՂ):  

Ենթակա ստորադաս նախադասություն ունեցող գերադաս նախա-
դասության ստորոգյալն արտահայտվում է. 

1. Չեզոք սեռի բայով, այդ թվում նաև միադիմի բայերով. թվում է, 
մնում է, պատահում է, երևում է. Թվում էր, թե խավարը գալարվելով ալե-
կոծվում է մի տարօրինակ ձևով (ՍԶ): Ինչպես երևում էր, նա ուզում էր 
իսկույն հեռանալ իրեն այնքան վրդովմունք պատճառած այդ վայրից (ՀՂ):  

2. Կրավորական սեռի ասացական, մտածական բայերով. Ժամ առաջ 
Սաթենիկին հաղորդվել էր, որ Մխիթարը հաղթանակած վերադառնում է 
(ՍԽ): Ենթադրվում է, որ գիշերն են թաքստոցից ելնում չար ոգիները (Մ): 

3. Անվանական բաղադրյալ կառույցով (հայտնի է, հասկանալի է, ան-
հայտ է, զարմանալի է, պարզ է, հաճելի է, ցավալի է, նկատելի է, հնարավոր 
է և այլն). Զարմանալի է, որ մարդը մշտապես ուրախանում է աշխարհով 
(ՎՄ): Նկատելի էր, որ Առաքելը չէր ուզում խոսել (ԴԴ): 

Ենթակա ստորադաս նախադասությունը սովորաբար ունենում է 
հետադաս շարադասություն, բայց հանդիպում են նաև նախադաս և միջա-
դաս շարադասությամբ. Այս անգամ թվում է՝ թագավորի զորքը եկել է արդեն 
(ՍԶ) – վերջադաս: Այն, ինչ պիտի կատարվեր առաջ, այժմ անհնարին է, 
Արևի՛կ (ՍԽ) – միջադաս:  

 
 Ստորոգելի ստորադաս նախադասություն - Փոխարինում է գերադաս 
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նախադասության բաղադրյալ ստորոգյալի՝ ձևական ստորոգելիական վե-
րադրին՝ ցույց տալով գործողություն, դրություն, վիճակ, որոնք իբրև հատ-
կանիշ վերագրվում են գերադաս նախադասության ենթակային:  

Գերադաս նախադասության բաղադրյալ ստորոգյալի հանգույց է լի-
նում եմ էական բայը կամ որևէ վերացական բայ (դառնալ, լինել): Հմմտ. Ան-
կեղծ ասած՝ դու բնավ էլ այն չես եղել, Ինչ որ ես եմ կարծել երկար (ՊՍ):  

Գերադաս նախադասության մեջ գործածվում է հարաբերյալ, որը 
ձևականորեն կատարում է տվյալ նախադասության ստորոգելիի պաշտոնը. 
Իսկական որսորդը նա է, ով ոչ մի անգամ չի վրիպում (ԱԲ): 

 Ստորոգելի ստորադաս նախադասությունները գերադասին կապ-
վում են ով, ինչ, որ(ը), ինչպես, ինչքան, ինչպիսին հարաբերական բառերով, 
որոնց հետ հարաբերյալները կազմում են զուգորդումներ՝ նա…ով (որ), 
այն…որ, այն…ինչ (որ), այնպես…ինչպես( որ), այնքան…որքան (որ), այն-
քան…որ, այնպիսին… որ. Դա գուցե նրանից էր, որ ամեն կողմից զրահների 
ու զենքերի ձայն էր գալիս (ՍԶ): Նա է արդարամիտ և բանիմաց, ով որ 
իշխանություն ունի (ՎԽ):  

Հաճախ ստորադաս նախադասությունը փոխարինում է ստորոգելիի 
կազմում կապի խնդրին միայն. Կոչը նրա համար էր, որ զորքը ծանր պահին 
անգամ չկորցնի իր արիությունը (ՍԽ): 

Երբեմն ստորոգելի ստորադաս նախադասությունները գերադասին 
կապվում են եթե ոչ հարադրությամբ, որին գերադաս նախադասության մեջ 
համապատասխանում են ոչ այլ ոք, ոչ այլ ինչ հարաբերյալները. Այդ 
թանգարան կոչվածը ոչ այլ ինչ էր, եթե ոչ մի հասարակ խուց (Մ):  
 

 Գոյականական անդամի լրացում ստորադաս նախադասություններ –
Գոյականական անդամին լրացնում են որոշիչ, հատկացուցիչ և բացահայ-
տիչ ստորադաս նախադասությունները: 

 
 Որոշիչ ստորադաս նախադասություն - Լրացնում է գերադաս նա-

խադասության գոյականով կամ գոյականաբար գործածված անդամին՝ ցույց 
տալով նրա որակը, որպիսությունը, չափը, ձևը: Որոշիչ ստորադաս նախա-
դասությունների կապը գերադասի հետ իրականացվում է հետևյալ ձևական-
քերականական միջոցներով.  

1. Գերադասի հետ կապվում է հարաբերական բառերով՝ որ, որքան, 
որպիսի, որտեղ, ուր, ինչ, ինչպիսի, ինչքան, երբ, ինչպես նաև որ, թե շաղ-
կապներով: Օրինակ՝ Իմ միտն էր գալիս առուն մեր դռան, որ մանկությանս 
հեքիաթն էր ասում (ՀՇ): (Տվյալ կիրառությամբ որ-ը հարաբերական դեր-
անուն է, քանի որ կարող է հոդ ստանալ և հոլովվել, հմմտ. առուն, որը…, 
առուն, որի…, առուն, որից… և այլն: Որ շաղկապը որոշիչ ստորադաս նա-
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խադասություն չի կապակցում. նա կապակցում է բայական անդամի լրա-
ցում ստորադաս նախադասություններ): 

2. Գերադաս նախադասության մեջ երբեմն գործածվում են ձևական 
որոշչի դեր կատարող հարաբերյալներ՝ այն, այնպիսի, այնքան, այնչափ, 
նույն, նույնպիսի, նույնքան, նույնչափ, մի, որոնք հարաբերականների հետ 
կազմում են զուգորդումներ՝ այն…որ(ը), այնպիսի…ինչպիսի, այնքան… որ-
քան, նույնքան…որքան և այլն: Օրինակ՝ Երկնքի աստղերը կկողոպտեի 
վարձատրելու համար այն մարդուն, որը կկարողանար մոռացնել տալ ինձ 
իմ անցյալը…(Մ): Այդ հավիտենաշունչ ձեռագրերի մեջ իրենց մտքի, գրչի ու 
վրձնի լուսավոր հետքերն են թողել այնպիսի հանճարներ, ինչպիսին Եղիշեն 
էր, Դավիթ Անհաղթն ու Նարեկացին, Սարգիս Պիծակն ու Թորոս Ռոսլինը 
(ՀՂ):  

Որոշիչ ստորադաս նախադասության որտեղ հարաբերականին հա-
մապատասխանում են այն, նույն հարաբերյալները. Արևը հատկապես 
այրում էր այն սենյակում, որտեղ գտնվում էին վարպետ Մինասն ու Ոսկան 
աբեղան (ՀՂ):  

Որոշիչ ստորադաս նախադասությունը հիմնականում հաջորդում է 
լրացյալին և ունի վերջադաս շարադասություն. Թող Ներսեսը չտեսնի, չի-
մանա, չլսի իր սրտի տրոփյունը, որ սպիտակ աղավնու փետուրներով երա-
նությամբ ճախրում է կապույտ երկնքում (ՆԱ):  

Կարելի է ցույց տալ միջադաս և (հազվադեպ) նախադաս գործածու-
թյան դեպքեր: Հմմտ. Զորքը, որ ամիսներ շարունակ կռիվների մեջ էր եղել, 
այգեստաններում կանգ առավ հանգստանալու (ՍԶ): Որ գյուղը մտնես, էն 
գյուղի գդակը ծածկիր (առած): 

 
 Հատկացուցիչ ստորադաս նախադասություն - Ցույց է տալիս գե-

րադաս նախադասության հատկացյալի պատկանելությունը, սերումը, վե-
րաբերությունը, ինչպես նաև արտահայտում է ամբողջի և մասի հարաբե-
րություն: 

Հատկացուցիչ ստորադաս նախադասությունը գերադասին կապվում 
է ով, որ, ինչ հարաբերականներով, որ, թե շաղկապներով: Գերադաս նախա-
դասության մեջ գործածվում են նրա, նրանց հարաբերյալները (անձի դեպ-
քում) և այն բանի, այն ամենի, այն բոլորի կապակցությունները (իրի դեպ-
քում). Տանտերը խոսեց նրանց ներկայությամբ, ովքեր ճաշին ներկա էին 
(ՆԴ): Արփենի մռայլությունն այն բանի հետևանք էր, որ տարիներ շարունակ 
մենակ էր եղել այս ձորում (ՍԽ):  

Հատկացուցիչ ստորադաս նախադասությունները ցույց են տալիս՝  
ա) պատկանելություն. Տղաները բռնեցին նրա ձիու սանձը, ով զին-

վորական հագուստով էր (ՍԽ)։ 
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 բ) սերում. Ներսեսը նրա որդին էր, ում բռնել էին գետի այն կողմից 
եկած մարդիկ (ՍԽ)։  

գ) վերաբերություն. Այդ կրակոցը նշան էր այն բանի, որ Խմատի 
լեռնալանջի կողմից գալիս էին բոլշևիկները (ՍԽ)։  

դ) ամբողջի և մասի հարաբերություն. Ես հեռվից նկատեցի նրանց 
չարացած դեմքերը, ովքեր տատիս քարշ տվեցին դեպի Օհանջանենց տուն 
(ՍԽ):  

Բառակապակցության շրջանակներում հատկացուցիչը նախորդում է 
հատկացյալին, իսկ բարդ նախադասության ոլորտում հատկացուցիչ ստո-
րադաս նախադասությունը սովորաբար ունենում է հետադաս շարադասու-
թյուն: Ըստ գերադաս նախադասության (գլխավոր անդամների) նկատմամբ 
ունեցած դիրքի, այն կարող է լինել նախադաս կամ միջադաս: Հմմտ. Ովքեր 
սանդուղքի վրա էին նստել, նրանց զրույցը շարունակվում էր (ԱԲ): Նրանց 
ձայնը, ովքեր աշխատում էին ձորալանջին, տարածվում էր ձորում և 
անհանգստություն պատճառում Արփենին (ՍԽ):  

 Բացահայտիչ ստորադաս նախադասություն - Բացահայտում է գե-
րադաս նախադասության գոյականական անդամի կամ անձնանիշ դերան-
վան (բացահայտյալի) ով կամ ինչ լինելը: Օրինակ՝ Ես սիրում եմ քեզ, իմ 
հա՛յ ժողովուրդ, Քե՛զ, որ կերտող ես դարերում եղել (ՎԴ): 

Եթե լրացյալն արտահայտված է որոշիչ չընդունող բառերով՝ դերա-
նունով, թվականով, հատուկ գոյականով և այլն, ապա ստորադաս նախա-
դասությունն անպայման բացահայտիչ է. Նա, որ իր սպիտակ ու թմբլիկ ձեռ-
քերն էր տաքացնում պղնձյա կրակարանի վրա, «Դրախտի դռները» բացող 
սպասավորներից մեկն էր (ՀՂ): Նրանցից երկուսը, որ դեռ անչափահասներ 
էին, պտտվում էին եղբոր ճամպրուկի շուրջը (ՍԽ): Մուշեղ Մամիկոնյանը, 
որ հայոց զորքերի սպարապետն էր, նույնպես խորհում էր վաղվա ճա-
կատամարտի մասին (ՍԶ):  

Բացահայտիչ ստորադաս նախադասությունները լինում են՝ բուն բա-
ցահայտիչ, մասնավորող պարագայական և մեկնական:  

- Բուն բացահայտիչ. Գերադաս նախադասության մեջ հարաբերյալ չի 
գործածվում, իսկ ստորադաս նախադասության ստորոգյալը մեծ մասամբ 
լինում է բաղադրյալ: Բուն բացահայտիչ ստորադաս նախադասությունները 
գլխավորին կապվում են որ, թե շաղկապներով, որ(ը), ով, ինչ հարաբերա-
կաններով. Դու, որ հարազատ ծնունդ ես դարի, Քայլում ես անդուլ (ՊՍ): Ու 
ծաղիկը պատմում է իր գլխին եկածը, թե ինչպես ինքը գերի էր եղել Սպի-
տակ դևին (ՀԹ): 

- Մասնավորող պարագայական բացահայտիչ ստորադաս նախադա-
սությունները լրացնում են գերադաս նախադասության տեղի և ժամանակի 
պարագաներին:  

 ժամանակային պարագայական բացահայտիչ ստորադաս նախադա-
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սությունը գերադասին կապվում է երբ հարաբերականով, որ, հենց որ շաղ-
կապներով. Լուսաբացին, երբ երկնքում իրենց քնաթաթախ աչքերն են թար-
թում վերջին աստղերը, այստեղ է գալիս երկար, դեղձան մազերով մի աղջիկ 
(Ստ.Կ):  

Տեղի մասնավորող պարագայական բացահայտիչ ստորադաս նա-
խադասությունը գերադաս նախադասության հետ կապվում է որտեղ, ուր 
հարաբերականներով. Ու նայում ես դեպի ցած, Ուր դաշտերն են մրափում… 
(ՎՏ):  

Մեկնական բացահայտիչ ստորադաս նախադասությունները մեկնա-
կան երանգով են բացահայտում լրացյալի ով կամ ինչ լինելը և կապակցվում 
են համապատասխան մեկնական բառերով՝ այսինքն, այն է, այս է, ինչ է և 
այլն: Հմմտ. Այս ամբողջ պատմության մեջ միայն մի ուրախալի բան կա, այն 
է, որ գործը կհետաձգվի, և մենք ժամանակ կվաստակենք Լալայի վիճակը 
տնօրինելու համար (Ր):  

Բացահայտիչ ստորադաս նախադասությունները գերադասին շարա-
հարությամբ չեն միանում: 
  

 Բայական անդամի լրացում ստորադաս նախադասություններ – Բա-
յական անդամի լրացում ստորադաս նախադասությունները լինում են երկու 
տեսակ՝ խնդիրներ և պարագաներ:  

 
 Խնդիր ստորադաս նախադասություններով կապակցություն – Բա-

յական անդամի խնդիր լրացումները լինում են երկու տեսակ՝ ուղիղ և 
անուղղակի: Ըստ այդմ, տարբերակվում են ուղիղ և անուղղակի խնդիր ստո-
րադաս նախադասություններով կապակցություններ:  

 
 Ուղիղ խնդիր ստորադաս նախադասություն - Լրացնում է գերադաս 

նախադասության բայական անդամին և դիտվում է նրա ցույց տված գործո-
ղության անմիջական կրողը: Գերադաս նախադասության ստորոգյալը 
լինում է՝ 

ա) պարզ՝  արտահայտված ներգործական սեռի բայով. Եկե՛ք միասին 
չհարգենք նրա՛նց, Ովքեր սերտում են և ոչ թե դատում (ՊՍ)։  

բ) բայական բաղադրյալ, որի բուն գործողություն դրսևորող բաղա-
դրիչը նույնպես ներգործական սեռի բայ է. Տանտերը կարծես ցանկանում էր 
ցույց տալ, թե չի հավատում իր լսածին (ՀՂ):  

Ուղիղ խնդիր ստորադաս նախադասությունը գերադասի հետ կապ-
վում է որ, թե շաղկապներով և ինչ, որ(ը), ով հարաբերականներով. որոնց 
հաճախ միանում է որ թարմատարը (որպես բաղադրյալ շաղկապի բաղա-
դրիչ), և կազմվում են զուգորդումներ՝ նա (նրան)…ով (որ), բոլորը… ինչ (որ), 
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բոլորը… ովքեր (որ), նրանց… ովքեր (որ), այն… ինչ (որ), ամենը… ինչ (որ) և 
այլն: 

Ոսկանը կռահեց, որ նա ծերունու ասած Զաքարիան պիտի լինի (ՀՂ): 
Եվ այն, ինչ որ շռայլորեն բնությունն է առատ ցրել, Գտել եմ ես այս փողո-
ցում (ՊՍ):  

Ուղիղ խնդիր ստորադաս նախադասությունը գերադասին երբեմն 
կապվում է շարահարությամբ. Ես չգիտեմ՝ ի՞նչ խոսքերի Ադամանդով քեզ 
ներբողեմ (ՀՇ):  

Ուղիղ խնդիր ստորադաս նախադասությունը սովորաբար ունենում է 
հետադաս շարադասություն, երբեմն հանդիպում է նախադաս կամ միջա-
դաս դիրքով: Հմմտ. Ինչ քո լուսավոր միտքն է թելադրում, այն էլ կատարի՛ր, 
տե՛ր սպարապետ… (ՍԽ): Այն, որ անծանոթն իրեն էր նայում հեգնոտ ու 
խանդոտ, նա չնկատեց (ԴԴ):  

 Հանգման խնդիր ստորադաս նախադասություն - Փոխարինում է 
գերադաս նախադասության ձևական հանգման խնդրին, որը ցույց է տալիս 
որևէ առարկա, երևույթ կամ գործողություն, որին հանգում է գերադաս նա-
խադասության բայ-ստորոգյալի արտահայտած գործողությունը: 

Հանգման խնդիր ստորադաս նախադասություն են պահանջում 
մոտենալ, հանդիպել, բախվել, դիպչել, նայել, սպասել, հավատալ, ունկնդրել, 
համաձայնել, ուշադրություն դարձնել, ականջ դնել և այլ բայեր. Վերջապես 
Արփենը հանդիպեց նրան, ում երևի երկար էր սպասել (ՍԽ): Զորավարներն 
սպասում էին, թե Բեկը երբ Հայոց ժողովի ավագանու խորհուրդ կգումարի 
(Ր): 

Հանգման խնդիր ստորադաս նախադասությունն ունենում է վերջա-
դաս դիրք, գերադասին կապվում է ով, ինչ, որ(ը) հարաբերականներով և որ, 
թե շաղկապներով: Օրինակ՝ Ջերմ կարոտով սպասում եմ անհամբեր, Որ 
մեկը իմ փակ դռները կբանա (ՎՏ): Բոլորը լուռ սպասում էին, թե ինչ կպա-
տասխանի Վարդանը (ԴԴ):  

Կապակցությունը երբեմն իրականանում է շարահարությամբ. Իր 
շուրջն է նայում ու սպասում է՝ Որ կողմից է մահը գալու (ՀՍ):  

Գերադաս նախադասության մեջ մեծ մասամբ գործածվում են տրա-
կան հոլովով հարաբերյալներ՝ նրան, նրանց, այն բանին, ինչպես նաև նրա 
վրա, այն բանի վրա կապական կառույցները. Զորականը մեղմ նայեց նրան, 
ով անհամբեր շարժումով դարձավ դեպի գավիթը (ԴԴ): Ազարիան երբեք 
ուշադրություն չէր դարձրել այն բանի վրա, որ կինը միշտ լռակյաց է ու 
տխուր (ՍԽ):  

 
 Մատուցման խնդիր ստորադաս նախադասություն - Փոխարինում է 

գերադաս նախադասության ձևական մատուցման խնդրին, որը ցույց է տա-
լիս այն անձը կամ առարկան, որին մատուցման իմաստ ունեցող բայ ստո-
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րոգյալի պահանջով տրվում, մատուցվում, հանձնվում է մի բան: 
Մատուցման խնդիր պահանջում են հանձնել, տալ, նվիրել, հանձնա-

րարել, բաժանել, պարգևատրել և այլ բայեր:  
Մատուցման խնդիր ստորադաս նախադասությունը գերադասին 

միանում է ով, ովքեր, ում, որ հարաբերականներով, իսկ գերադասի մեջ 
լինում են նրան, նրանց հարաբերյալները. Շուտով Քրիստը զենք բաժանեց 
բոլոր նրանց, ովքեր կարող էին կրակել (ՍԽ):  

Երբեմն գերադաս նախադասության հարաբերյալը կարող է արտա-
հայտված չլինել. Տալիս եմ երգս լուսե, Ում որ կուզեք (ԵՉ) (հմմտ. տալիս եմ 
նրան, ում…): 

Մատուցման խնդիր ստորադաս նախադասությունը սովորաբար լի-
նում է վերջադաս, թեև հանդիպում է նաև նախադաս և միջադաս շարադա-
սությամբ: Հմմտ. Ովքեր կարող էին կրակել, Քրիստը նրանց զենք բաժանեց: 
Նրանց, ովքեր կարող էին կրակել, Քրիստը զենք բաժանեց: 

 
 Անջատման խնդիր ստորադաս նախադասություն - Փոխարինում է 

գերադաս նախադասության ձևական անջատման խնդրին, որը ցույց է տա-
լիս այն անձը, առարկան կամ երևույթը, որից անջատվում, հեռանում է մի 
բան կամ սերում, սկիզբ է առնում գերադաս նախադասության բայ-ստորոգ-
յալի գործողությունը:  

Անջատման խնդիր ստորադաս նախադասությունները գերադասին 
կապվում են ով, որ(ը), ինչ հարաբերականներով և որ, թե շաղկապներով. 
Գերադասի մեջ կարող են գործածվել բացառական հոլովով դրված հարա-
բերյալներ՝ նրանից, դերանունը և այն բանից կապակցությունը. Նա հեռացել 
էր նրանցից, ովքեր նախկինում խաբել էին իրեն (ԱԲ): Նա այդ բողոքն ստա-
ցավ նրանից, ումից այդպիսի վերաբերմունք չէր սպասում (ԱԲ): Ես 
պատմությունն սկսեցի այն բանից, թե ինչպես են տարիներ առաջ այս գյուղ 
եկել (ԱԲ):  

Երբեմն գերադաս նախադասության հարաբերյալը կարող է արտա-
հայտված չլինել. Զգուշացե՛ք, օրիորդնե՛ր, որ ձեր ծաղկող հասակն ապար-
դյուն չանցնի նման բարդի ծառին (Մ). (հմմտ. զգուշացե՛ք նրանից (այն 
բանից), որ…): 

Անջատման խնդիր ստորադաս նախադասության կապակցման մի-
ջոցի՝ հարաբերական դերանվան հոլովը նշանակություն չունի. կարևորը գե-
րադասի մեջ հարաբերյալի հոլովաձևն է (բացառական հոլովով): Հմմտ. Լուր 
ստացա նրանից, որին վաղուց չեմ տեսել, … նրանից, որը վաղուց բացա-
կայում է, … նրանից, որի մասին չեմ մտածել, … նրանից, որից չէի սպասում, 
… նրանից, որով երբեք չեմ հետաքրքրվել:  

Անջատման խնդիր ստորադաս նախադասությունը սովորաբար լինում է 
վերջադաս, թեև հանդիպում է նաև նախադաս և միջադաս շարադասու-
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թյամբ: Հմմտ. Որին վաղուց չեմ տեսել, նրանից լուր ստացա: Նրանից, որին 
վաղուց չեմ տեսել, լուր ստացա:  
 

 Միջոցի խնդիր ստորադաս նախադասություն - Փոխարինում է 
գերադաս նախադասության ձևական միջոցի անուղղակի խնդրին, որը ցույց 
է տալիս մի առարկա, երևույթ, որի միջոցով կատարվում է գերադաս նախա-
դասության բայ-ստորոգյալի արտահայտած գործողությունը:  

Միջոցի խնդիր ստորադաս նախադասությունը գերադասին կապ-
վում է որ, թե շաղկապներով, որ(ը), ինչ, ով հարաբերականներով, իսկ գերա-
դասի մեջ լինում են գործիական հոլովով դրված հարաբերյալներ՝ նրանով 
դերանունը և այն բանով կապակցությունը. Դա հաստատվում է այն բանով, 
որ Կոդակը հետզհետե ավելի էր ամփոփվում իր մեջ և ամեն բան չէր 
պատմում Գյուտին (ԴԴ):  

Երբեմն գերադաս նախադասության հարաբերյալը կարող է արտա-
հայտված չլինել. Շինականները չէին էլ մտահոգվում, որ իրենց մոտ է եկել 
իշխանության ներկայացուցիչը տասը զինված մարդկանցով (ԴԴ). (հմմտ. 
մտահոգվել մի բանով, որ… մտահոգվել այն բանով, որ…): 

Միջոցի խնդիր ստորադաս նախադասությունը սովորաբար լինում է 
վերջադաս, թեև հանդիպում է նաև նախադաս շարադասությամբ: Հմմտ. 
Ովքեր գտնվում էին առաջին շարքերում, նրանցով միշտ հպարտանում էր 
(ԱԲ): 
 

 Ներգործող խնդիր ստորադաս նախադասությամբ կապակցություն - 
Ցույց է տալիս մի առարկա կամ երևույթ, որից գործողությունն անցնում է 
գերադաս նախադասության ենթակային:  

Ներգործող խնդիր ստորադաս նախադասություն ունեցող գերադաս 
նախադասության լրացյալ բայը մեծ մասամբ լինում է կրավորական (կա-
ռուցվել, վերանորոգվել, կերտվել, քանդվել և այլն), երբեմն էլ չեզոք սեռի 
(նեղանալ, ամաչել, գոհանալ, սարսափել, սոսկալ և այլն):  

Ներգործող խնդիր ստորադաս նախադասությունը գերադասի հետ 
կապվում է ով, որ(ը), ինչ հարաբերականներով և որ, թե շաղկապներով: Գե-
րադաս նախադասության մեջ հաճախ գործածվում է բացառականով դրված 
հարաբերյալ՝ նրանից, նրանցից, երբեմն էլ նրա կողմից կապակցությունը: 
Օրինակ՝ Շունը մարդուց ավելի է գերադասված նրանց կողմից, Որ կոչվում 
են մարդ ու աստված (ՊՍ): Այժմ սարսափում էր նրանից, ում առաջ իր բա-
րեկամն էր համարում (ՆԴ): Բեկի առաջարկն ընդունվեց բոլոր նրանց 
կողմից, ովքեր հավաքվել էին Բարխուդարի տանը (ՍԽ):  

Ներգործող խնդիր ստորադաս նախադասությունը սովորաբար լի-
նում է վերջադաս, թեև հանդիպում է նաև նախադաս շարադասությամբ: 
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Հմմտ. Ովքեր աջակցում էին Մինասյանին, աշխատանքը կատարվեց նրանց 
կողմից:  
 

 Վերաբերության խնդիր ստորադաս նախադասություն - Փոխարինում 
է գերադաս նախադասության ձևական վերաբերության խնդրին, որը ցույց է 
տալիս այն առարկան կամ երևույթը, որին վերաբերում է գերադաս նախա-
դասության բայ-ստորոգյալի արտահայտած գործողությունը:  

Գերադաս նախադասության մեջ հիմնականում գործածվում են 
ասացական և մտածական բայեր (ասել, պատմել, գրել, զրուցել, հայտնել, 
խորհել, մտածել, խոսել, արտահայտել, զեկուցել և այլն):  

Վերաբերության խնդիր ստորադաս նախադասությունը գերադասին 
կապվում է որ(ը), ով, ինչ հարաբերականներով և որ, թե շաղկապներով: 
Գերադաս նախադասության մեջ գործածվում են հարաբերյալներ՝ արտա-
հայտված բոլորից, ամենից, այն ամենից, այն ամենի մասին, նրա մասին, այն 
մասին, այն բանի մասին, նրա վերաբերյալ բառերով ու կապակցություն-
ներով կամ նա դերանվան բացառական, երբեմն էլ գործիական հոլովով. Ես 
լուռ մտածում էի այն մասին, որ ժողովուրդը ժողովուրդ է հիշողությամբ 
(ՌԶ): Բոլորը խոսում էին նրանից, ով զինվորների հետ գաղտնի ժողովներ 
էր գումարում (ՍԽ): Հետաքրքրվում էին նրանով, ով գաղտնի մտել էր 
Թանգիկի սենյակը ու արագ անհայտացել մթության մեջ (ՀՂ):  

Հաճախ գերադաս նախադասության մեջ հարաբերյալ չի գործած-
վում. Քրիստը մեզ պատմում էր, թե ինչպես է Դավիթ Բեկը կռվել օսմանյան 
բանակների դեմ (ՍԽ): Մելիքները զեկուցեցին, որ պատրաստ են կատա-
րելու գահերեց զորավարի խոսքը (ՍԽ) (հմմտ. պատմում էր այն մասին, 
թե…, զեկուցեցին այն մասին, որ…): 

 
 Մասնավորման (սահմանափակման) խնդիր ստորադաս նախա-

դասությամբ կապակցություն - Ցույց է տալիս այն առարկան կամ երևույթը, 
որով սահմանափակվում է գերադաս նախադասության բայական անդամի 
արտահայտած գործողությունը կամ եղելությունը:  

Մասնավորման խնդիր ստորադաս նախադասությունը գերադասին 
կապվում է որ(ը), ինչ հարաբերական բառերով և որ, թե շաղկապներով: 
Գերադաս նախադասության մեջ գործածվում են բացառական, գործիական 
և ներգոյական հոլովներով դրված հարաբերյալներ (նրանից, նրանով, նրա-
նում), երբեմն էլ հարաբերյալների հետ գործածվում են որոշ կապական 
բառեր (տեսակետից, առումով, ուղղությամբ և այլն): Օրինակ՝ Դա լավ է 
նրանով, որ վերջապես կարողացավ վերականգնել իր վարկը (ԱԲ): Փորձում 
էր գոհանալ այն բանով, որ նա երեկոները այցելում էր իրենց (ՆԴ): Հարցը 
քննվեց միայն այն տեսակետից, որ դպրոցում «վնասակար» մարդիկ չպետք է 
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լինեն: Մխիթարը բավարարված էր այն առումով, որ կարողացավ երկու 
թշնամի մելիքներին հաշտեցնել (ՍԽ):  

Մասնավորման խնդիր ստորադաս նախադասությունը սովորաբար 
լինում է վերջադաս. հանդիպում է նաև նախադաս շարադասությամբ: Հմմտ. 
Ինչը առաջ կատարում էր լավագույնս, նրանում այժմ թերանում էր:  

 
 Պարագա ստորադաս նախադասություններով կապակցություն - Ցույց 

է տալիս գերադաս նախադասության բայական անդամի կատարած գործո-
ղության հանգամանքները և հատկանիշները:  

Գործողության հանգամանքներ և հատկանիշներ են արտահայտում 
տեղի, ժամանակի, նպատակի, պատճառի, հիմունքի, պայմանի, զիջման, 
հետևանքի, ձևի և չափի պարագա ստորադաս նախադասությունները:  

 
 Տեղի պարագա ստորադաս նախադասություն - Ցույց է տալիս գերա-

դաս նախադասության բայական անդամի կատարած գործողության կամ 
եղելության տեղը: Գերադաս նախադասության հետ կապվում է որտեղ, ուր 
հարաբերականներով: Գերադաս նախադասության մեջ կարող են գործած-
վել այնտեղ (այնտեղից, այնտեղով) հարաբերյալը, ամենուր, ամենուրեք 
մակբայները:  

Տեղի պարագա ստորադաս նախադասությունների միջոցով դրսևոր-
վում են տարածական տարբեր հարաբերություններ՝ պայմանավորված 
ստորադաս և գերադաս նախադասությունների բայական անդամների միջև 
եղած հարաբերությամբ, և պատասխանում են որտե՞ղ հարցին (որ տրվում է 
գերադաս նախադասության հարաբերյալին): Տեղի պարագա ստորադաս 
նախադասությունը ցույց է տալիս՝ 

- այն տեղը, որտեղից սկսվում է լրացյալի գործողությունը. Կառա-
պանն արագ հեռացավ այնտեղից, որտեղ պիտի հավաքվեին զինվորները 
(ԱԲ)։  

- այն տեղը, որտեղ կատարվում է գործողությունը. Այնտեղ, ուր Տիգ-
րիսի վտակը խառնվում է Ախուրյանի հետ, գտնվում էին դաշնակից իշխան-
ների վրանները (Մ)։ 

- այն տեղը, որտեղ վերջանում է գործողությունը. Մարդ էին ուղարկել 
այնտեղ, ուր նրան սպասում էին թե՛ Միրի, թե՛ Մրոցի բնակիչները (ԱԲ)։ 

- այն տեղը, որի միջով, վրայով կամ մոտով կատարվում է գործողու-
թյունը. Կայծակի լույսը սահեց այնտեղով, ուր որսորդներից հալածված եղ-
ջերուի նման մոլորվել էին Սառան ու Ստեփանիկը (Ր): Նրանք զգուշորեն 
անցնում էին այնտեղով, որտեղով դժվարությամբ կանցներ անգամ քարայծը 
(ՎԱ):  

Տեղի պարագա ստորադաս նախադասություններն ունեն նախադաս, 
վերջադաս և միջադաս գործածություն: Հմմտ. Որտեղ կհոգնես, գլուխդ վար 
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դիր Ժեռ քարերի մեջ, փշերի վրա (ԱԻ): Ծաղկավառ ուղին գնում է կրկին, 
Ուր լույս թևերով ճախրում էի ես (ԱԻ): Այնտեղ, ուր Ախուրյանը և Երասխը 
միանում էին միմյանց, կանգնած էր Արտագերսը (Ր):  

 
 Ժամանակի պարագա ստորադաս նախադասություն - Ցույց է տալիս 

գերադաս նախադասության բայական անդամի արտահայտած գործողու-
թյան ժամանակը:  

Ժամանակի պարագա ստորադաս նախադասությունը գերադասի 
հետ կապվում է հետևյալ հարաբերական բառերով և շաղկապներով՝ երբ 
(որ), մինչ, մինչև (որ), հենց (որ), քանի, քանի դեռ, նախքան, թե չէ և այլն. Նա 
դեռ չէր հանգստացել ներքին փոթորկից, երբ հանկարծ բացվեց դուռը, և 
ներս ընկավ ամբողջ մարմնով դողացող Սոնան (ՀՂ): Երկար ժամանակ 
անթարթ հայացքով հետևում էր կտավի ստվերների վրայով փախչող փայ-
լախաղերին, մինչև որ աչքերը ինքնաբերաբար փակվեցին (ՀՂ):  

Ժամանակի պարագա ստորադաս նախադասությունները երբեմն 
կապակցվում են նաև շարահարությամբ. Որդին գնաց-չգնաց՝ ընտանիքը 
ծանր կացության մեջ հայտնվեց (ՍԽ): 

Գերադաս և ստորադաս նախադասությունների ժամանակային 
հարաբերությունները լինում են տարաբնույթ. արտահայտում են համաժա-
մանակություն և տարժամանակություն: 

- Համաժամանակություն. Այն հարաբերությունն է, որի դեպքում 
գերադաս և ստորադաս նախադասությունների (գործողությունների կա-
տարման) ժամանակները համընկնում են: Հմմտ. Երբ ես մտորումների մեջ 
զննում էի նրան, Մաշան կանացի հոգատարությամբ կարգի էր բերում սե-
ղանը (ՍտԿ):  

  - Տարժամանակություն. Այն հարաբերությունն է, որի դեպքում գե-
րադաս և ստորադաս նախադասությունների արտահայտած գործողություն-
ների ժամանակները չեն համընկնում, այլ մեկը մյուսին նախորդում կամ 
հաջորդում է: Հմմտ. Երբ քիչ լուսացավ, նշմարվեց փոքրիկ ճամբարը (ՌՀ): 
Արևն իր գլուխը դրել էր լեռան ճերմակ բարձին, երբ սպարապետն իր շքա-
խմբով հասավ Ծիծեռնավանք (ՍԽ):  

Ժամանակի պարագա ստորադաս նախադասություններն առավելա-
բար ունեն նախադաս կամ վերջադաս շարադասություն: Հմմտ. Երբ նայում 
եմ ծաղիկներին, Քնքշանում եմ ծաղկի նման (ՀՇ): Ու ղողանջները կապույ-
տում անծայր Թիթեռի նման ճախրում էին դեռ, Երբ հեռուներում զնգալով 
անցար … (ԵՉ):  
 

 Պատճառի պարագա ստորադաս նախադասություն - Ցույց է տալիս 
գերադաս նախադասության բայական անդամի արտահայտած գործողու-
թյան պատճառը: Գլխավորի հետ կապակցվում է որովհետև, քանի որ, 
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մանավանդ որ շաղկապներով, սակավ դեպքերում՝ թե շաղկապով: Այսպիսի 
կապակցություններում հարաբերյալ չի գործածվում. Հարյուրապետը պատ-
րաստ էր նետվելու սպարապետի ոտքերը, քանի որ բոլորովին չէր սպասում 
նման մեծ բախտի (ՍԽ): Պակին զարմանում էր, թե ինչու մելիքներն ու 
իշխանները թագավոր չեն հռչակում Դավիթ Բեկին (ՍԽ):  

Երբ գերադասի մեջ որպես հարաբերյալ գործածվում են այն պատ-
ճառով, այն բանի պատճառով, նրա պատճառով, շնորհիվ այն բանի, նրա 
համար կապակցությունները, ապա պատճառի պարագա ստորադաս նա-
խադասությունը գերադասի հետ կապակցվում է որ շաղկապով. Ոմանք 
բազմանշանակ էին նայում միմյանց այն պատճառով, որ Բեկը կամենում էր 
ծածուկ պահել պատվիրակի ժամանելը (ՍԽ):  

Պատճառի պարագա ստորադաս նախադասությունը գերադասի հետ 
կապակցվում է նաև չէ՞ որ, մանավանդ (որ), թե ինչ է, ինչ է թե շաղկապնե-
րով, որոնք արտահայտում են նաև խոսողի վերաբերմունքը. Գոհարի հոգին 
փոթորկվել էր. չէ՞ որ համաձայնվեց ամուսնանալ չսիրած մարդու հետ (ՍԽ):  

Պատճառի պարագա ստորադաս նախադասությունները կարող են 
կապակցվել նաև շարահարությամբ. Էլ մի՛ լացացնի՝ Ես շատ եմ լացել (ՀԹ):  

Պատճառի պարագա ստորադաս նախադասություններն ունենում են 
թե՛ նախադաս, թե՛ վերջադաս շարադասություն. Նրանք իրենց համար նոր 
փառք և անուն ստեղծելու հետամուտ չեղան, որովհետև այդ նեղությունը 
կրել էին արդեն իրենց նախնիները (Մ): Քանի որ հակառակորդները դեռ 
չէին շոշափել իրար, անկարելի էր գուշակել թշնամու հեռավորությունը 
(ԴԴ):  

 
 Հիմունքի պարագա ստորադաս նախադասություն - Ցույց է տալիս 

գերադաս նախադասության բայական անդամի արտահայտած գործողու-
թյան հիմունքը:  

Հիմունքի պարագա ստորադաս նախադասությունը գերադասի հետ 
կապվում է որովհետև, քանի որ, որ, չէ՞ որ, մանավանդ (որ) շաղկապներով, 
երբեմն էլ որքան, որքանով հարաբերական դերանուններով, որոնց միանում 
է նաև որ թարմատարը. Այդ կղզին կատարյալ դրախտ կարելի էր դարձնել, 
որովհետև ջրի աղբյուրներ կային (Ր): Եվ քանի որ դու շուշան ես, Թող քո մեջ 
զրնգա իմ ձայնը մաքուր (ՌԴ): 

Հիմունքի պարագա ստորադաս նախադասությունը կարող է ունենալ 
թե՛ նախադաս, թե՛ վերջադաս շարադասություն. Որքան հիշում եմ, այդ 
օրից արդեն իմ մեջ արթնացավ խորհելու և ազատ գործելու բնական եռան-
դը (Մ): Մեզնից խորշելու ամենևին հարկ չկա, մանավանդ որ ձեր վար-
ժուհին մեր աղջիկն է (ՆԴ): 

Երբ հիմունքի պարագա ստորադաս նախադասությունը նախադաս 
է, հաճախ գերադասի սկզբում գործածվում է հետևանքի, հետևության 
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իմաստ արտահայտող բառ (ուրեմն, ուստի, նշանակում է). Քանի որ իր 
հայրենիքում նրան անվանում են հերետիկոս, ուստի ինքը պետք է անարատ 
պահի իրեն (ԱԲ): Որ գալիս է տաք շեղջի բույրը, ուրեմն ցորեն են ծեծում 
(ԱԲ):  

 
 Նպատակի պարագա ստորադաս նախադասություն - Ցույց է տալիս 

այն նպատակը, որին հասնելու համար կատարվում է գերադաս նախադա-
սության գործողությունը:  

Նպատակի պարագա ստորադաս նախադասության ստորոգյալը 
միշտ դրվում է ըղձական եղանակով, այն գլխավոր նախադասության ստո-
րոգյալի համեմատությամբ դեռևս չկատարված գործողություն է ցույց տա-
լիս. Դու մի օր աչքերդ կփակես, Որ ուրիշը քո տեղ գոյանա, Կգնաս, կանցնես 
աշխարհից, Որ ուրիշը քո տեղ գոյանա (ԵՉ):  

Նպատակի պարագա ստորադաս նախադասությունը գերադասին 
միանում է որպեսզի, որ, թե շաղկապներով. Թագուհին կամեցավ կանչել 
սպասուհիներին, որպեսզի կանխեն վտանգը (Մ): Եկան քաշեցին, Թե զոռով 
տանեն (ՀԹ):  

Երբեմն գլխավոր նախադասության մեջ գործածվում են այն նպատա-
կով, նրա համար նպատակի հարաբերություն արտահայտող կապակցու-
թյուններ. Ես ծնվել եմ նրա համար, Որ մոր սրտում կարոտ դառնամ Եվ 
սպասվող որդու նման Հեռուներից վերադառնամ (ՊՍ):  

Որպեսզի շաղկապով սկսվող նպատակի պարագա ստորադաս նա-
խադասությունը կարող է գործածվել նախադաս, ետադաս, երբեմն միջա-
դաս շարադասությամբ. Փորձառու որսորդն անգամ այստեղ մեծ զգուշու-
թյամբ է շարժվում, որպեսզի կեր չդառնա անտառում վխտացող գազաննե-
րին (ԳՍ): Որպեսզի երիտասարդ թագավորը սխալներ չանի անփորձութ-
յունից, դուքսը անընդհատ հսկում էր նրան (ՍԶ): Մխիթարը, որպեսզի թու-
լություն չցուցաբերի, ետ չկանգնի իր մտադրությունից, հավաքեց իր սառ-
նասրտության վերջին բեկորները և ասաց իր խոսքը (ՍԽ):  

Որ շաղկապով նպատակի պարագա ստորադաս նախադասությունը 
սովորաբար ունենում է վերջադաս շարադասություն. Շանս հետ պիտի ել-
նեմ ման գալու, Որ մտերմաբար ասուլիս անենք Անդորրության մեջ կես-
գիշերային…(ՊՍ):  
 

 Պայմանի պարագա ստորադաս նախադասություն - Ցույց է տալիս 
գերադաս նախադասության բայական անդամի արտահայտած գործողու-
թյան պայմանը:  

Պայմանի պարագա ստորադաս նախադասությունը գերադաս նա-
խադասության հետ կապակցվում է թե, եթե, որ, թե որ, մինչև որ, եթե միայն, 
միայն թե, նայած թե, քանի դեռ, եթե…ապա շաղկապներով. Ես չէի վախենա 
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նրանց ներկայանալուց, եթե չլինեին մեր սուրբ հայրերը, որոնց քաջության 
մասին այնքան էլ հավատք չունեմ (ՀՂ):  

Գերադաս նախադասության մեջ հարաբերյալի դերով հանդես են 
գալիս այդ դեպքում, այն դեպքում, այն ժամանակ, այն պարագայում կա-
պակցությունները. Հալիձորում ամրություններ կառուցելու գործին հոգևո-
րականները կմասնակցեն այն դեպքում, եթե Դավիթ Բեկը կարգադրի (ՍԽ):  

Պայմանի պարագա ստորադաս նախադասության ստորոգյալի ժա-
մանակը հիմնականում նախորդում է գերադաս նախադասության ժամա-
նակին, երբեմն էլ հաջորդում է. Եթե մեկը կամենում է ամուսնանալ, ապա 
նորահարսի ոտքերի տակ պետք է փռի իր ձեռքով տապալած գազանի մոր-
թին: Ժողովուրդն ամեն ինչ տալու է, միայն թե պահի ձեռք բերած անկախ 
պետությունը (ՍԽ):  

Այդպիսի ստորադաս նախադասությունն ունենում է նախադաս, եր-
բեմն էլ վերջադաս շարադասություն. Եթե դու քո սեփական վեպի հերոսը 
լինեիր, այդ սերը կհամարեիր խավարի մեջ անսպասելիորեն ծագած լույս 
(ՎՊ): Մեր ժողովուրդը դժվար թե դիմանար ու հարատևեր, եթե սրի հետ 
մեկտեղ չունենար իր ամենազորավոր զենքերից մեկը՝ լեզուն (ԳԷ):  
 

 Զիջման պարագա ստորադաս նախադասություն - Ցույց է տալիս այն-
պիսի գործողություն, հակառակ որի կատարվում է գերադաս նախադասու-
թյան գործողությունը: 

Զիջման պարագա ստորադաս նախադասությունները գերադաս նա-
խադասության հետ կապակցվում են զիջական շաղկապներով՝ թեև, թեկուզ, 
թեկուզև, թեպետ, թեպետև, չնայած, չնայած որ, փոխանակ. Թեև հյուր-
ընկալը շատ թախանձեց, բայց հյուրը ոչինչ չկերավ (ՍԽ):  

Հաճախ գերադաս նախադասության մեջ գործածվում են ներհա-
կական շաղկապներ՝ կազմելով շաղկապական զուգորդումներ՝ թեև … բայց, 
թեպետ … բայց, թեպետ … սակայն, թեպետ … այնուամենայնիվ, չնայած որ 
… բայց, չնայած … բայց, թեև … սակայն, թեև … բայց և այնպես և այլն. Թա-
գավորը, թեպետ դժգոհ էր այս անակնկալ այցից, այսուամենայնիվ, ի պատիվ 
իշխանի՝ սիրով ընդունեց հյուրերին (Մ): Թեև վտանգն արդեն անցել էր, սա-
կայն սարսափահար ուղևորները դեռ ուշքի չէին եկել (ՀՂ):  

Զիջական ստորադաս նախադասությունները սովորաբար ունենում 
են նախադաս գործածություն, երբեմն հանդիպում են հետադաս շարադա-
սությամբ: Նրա երկար թարթիչները փորձում էին թաքցնել արցունքները, 
թեև հսկումի այդ պահին ամեն ոք տարված էր մնջիկ աղոթքով (ՀՂ):  

 
 Ձևի պարագա ստորադաս նախադասություն - Ցույց է տալիս գերա-

դաս նախադասության բայական անդամի արտահայտած գործողության 
ձևը:  
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Գերադաս նախադասության հետ կապակցվում են ինչպես, ինչպես 
որ, ոնց որ, որ, ասես, ասես թե, կարծես, կարծես թե շաղկապներով և շաղ-
կապական բառերով: Գերադաս նախադասության մեջ հաճախ գործածվում 
է այնպես հարաբերյալը. Հասրաթյանը այնպես ժպտաց, ինչպես ժպտում են 
միամիտ երեխայի ասածներից (ՍԽ):  

Ձևի պարագա ստորադաս նախադասությունները հիմնականում 
ունենում են վերջադաս, երբեմն՝ նախադաս շարադասություն. Երկու կող-
մերի զինավառ խմբերը իրար խառնվեցին այնպես, որ անհնար էր այլևս 
ջոկել յուրայինն ու թշնամին (ՍԶ): Ինչպես Բեկը կանխագուշակում էր, 
այնպես կատարվեց ամեն ինչ (ՍԽ):  
 

 Չափի պարագա ստորադաս նախադասություն - Ցույց է տալիս գե-
րադաս նախադասության բայական անդամի գործողության չափը: 

Գերադասի հետ կապվում է հետևյալ հարաբերական բառերով ու 
շաղկապներով՝ որչափ, որքան, ինչչափ, ինչքան, որ, ինչ, մինչև, մինչև որ, 
իսկ գերադաս նախադասության մեջ գործածվում է այնքան հարաբերյալը. 
Եվ նա այնքան աշխատեց, որ բոլորին համոզեց հինավուրց մայրաքաղաքը 
պաշարելով գրավել (Մ):  

Ստորադաս նախադասության չափի հարաբերությունն արտահայտ-
վում է երկու եղանակով՝ բաղդատությամբ և հետևանքի նշումով:  

Բաղդատությունը կատարվում է թե՛ տարբեր և թե՛ նույն առարկա-
ների գործողությունների կամ հատկանիշների համեմատության միջոցով: 
Այդ տարի գետի ջուրը նվազեց այնքան, որքան նվազել էր նախորդ տարին 
(ՎՊ): Որքան ցավել է իմ սիրտը, այնքան թող զվարթ լինի քո սիրտը լուսեղ 
(ՎՏ):  

Հետևանքի նշումով չափի պարագա ստորադաս նախադասության 
մեջ գաղափար է տրվում գերադաս նախադասության գործողության կամ 
հատկանիշի չափի վերաբերյալ. Բեկն իր հարկաբաժնում այնքան պահեց 
բանբերին, մինչև որ ժամանի սպարապետը (ՍԽ):  
 

 Հետևանքի պարագա ստորադաս նախադասություն - Ցույց է տալիս 
գործողություն կամ եղելություն, որ բխում է գերադաս նախադասության 
արտահայտած իրողությունից՝ որպես նրա հետևանք:  

Հետևանքի ստորադաս նախադասությունը գերադասի հետ կապվում 
է որ, ուստի, ուրեմն, հետևապես, հետևաբար, այնպես որ, ուստի և, ուրեմն և, 
և ուրեմն շաղկապներով և շաղկապական բառերով, ինչպես նաև որ հարա-
բերականով և նրանով կազմված կապակցություններով՝ որի պատճառով, 
որի հետևանքով: Գերադաս նախադասության մեջ հարաբերյալ չի գործած-
վում. Մուշեղը շատ արշավանքներ էր մղել, այնպես որ նրան գիտեին ան-
գամ Բյուզանդիայում (ՍԶ):  
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Երբ գերադաս նախադասությունն ունենում է հարցական հնչերանգ, 
հետևանքի ստորադաս նախադասությունը կապակցվում է որ շաղկապով. 
Ախ, ի՞նչ եղավ քեզ, որ հուր կարոտի Արցունքներդ այդպես շուտով մոռա-
ցար (ԱԻ): Հետևանքի ստորադաս նախադասությունը լրացնում է ամբողջ 
գերադաս նախադասությանը, նրա շարադասությունը կայուն է՝ հետադաս:  

Իմաստային արտահայտությունը՝  
1. ցույց է տալիս գործողության, երևույթի իրական հետևանքը. ամառ-

վա սպիտակ գլխարկը ցած էր քաշել մինչև ականջները, այնպես որ հազիվ 
էին երևում նրա ոսկեպատ ակնոցի պարզ ապակիները (ՆԴ)։ 

2. ցույց է տալիս ասված մտքից բխող եզրակացություն. 
Եկեղեցու ունեցվածքն արդեն թալանել են, այնպես որ շտապելն անտեղի է 
(ՍԽ):  

 
 Ամբողջ գերադաս նախադասությանը լրացնող ստորադաս նախադա-

սություն - Հաճախ ստորադաս նախադասությունը լրացնում է ամբողջ գե-
րադաս նախադասությանը և արտահայտում է տարբեր հարաբերություն-
ներ: Հիմնականում լինում են հետևանքի և համեմատության ստորադաս 
նախադասություններ: Նման ստորադաս նախադասությունները գերադասի 
հետ կապակցվում են որ, ուստի, հետևաբար շաղկապներով, որ հարա-
բերական դերանվամբ (նաև կապական կապակցությամբ՝ որի համար, որի 
պատճառով) և ունենում են հետադաս շարադասություն: Գերադաս նախա-
դասությունը հարաբերյալ չի ունենում: Օրինակ՝ Անզուսպ հռհռոցի տակ 
անպատիվ խոսքեր շպրտեցին Մխիթարի հասցեին, որը և դարձավ թնդա-
նոթներից կրակ բացելու պատճառը (ՍԽ) - պատճառի պարագա: Բեկի հա-
մար այդ բոլորն առավել խորհրդավոր էին, հետևաբար պետք էր ավելի լուրջ 
խորհել հետագա քայլերի վերաբերյալ (ՍԽ) - հիմունքի պարագա: Գոհարին 
ու Թովմային Մխիթարը տեսավ միասին, որի պատճառով նա աննկատելի 
ցնցվեց (ՍԽ) – պատճառի կամ հիմունքի պարագա: 

 
 Անշաղկապ նախադասություններ - Բարդ նախադասություններ, 

որոնց կազմիչ (պարզ) նախադասությունների իմաստային կապն իրակա-
նացվել է առանց շաղկապների (կամ շաղկապական բառերի): Անշաղկապ 
նախադասությունների իմաստային կապն այս դեպքում իրականցվում է 
հնչերանգի և բարդ նախադասության բաղադրիչ նախադասությունների շա-
րադասության (միմյանց նկատմամբ գրաված դիրքի) միջոցով:  

Անշաղկապ բարդ նախադասության բաղադրիչները կարող են ար-
տահայտել համադասական հարաբերություններ: Օրինակ՝ Դավիթը նորո-
գում է ավերված Մարութա վանքը (1), կառուցում Որսասարի պարիսպները 
(2), ազատ է արձակում բանտված վայրի կենդանիներին (3):  
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Հետևյալ անշաղկապ նախադասությունների բաղադրիչներն արտա-
հայտում են ստորադասական հարաբերություններ: Օրինակ, «Էլ մի՛ ուշաց-
նի՝ ես շատ եմ լացել» (ՀԹ) բարդ նախադասության բաղադրիչների միջև 
առկա է պատճառի հարաբերություն, որ կարելի է ցույց տալ պատճառի 
շաղկապի (կամ շաղկապների) միջոցով. հմմտ. Էլ մի՛ ուշացնի, քանի որ 
(որովհետև) ես շատ եմ լացել: Հետևյալ նախադասության բաղադրիչներն 
արտահայտում են պայմանի հարաբերություն. Օրերը տաքանան՝ կսկսենք 
նոր տան շինարարությունը: Դա կարելի է դարձյալ ցույց տալ՝ վերականգ-
նելով պայմանի որևէ շաղկապ. հմմտ. Եթե օրերը տաքանան, կսկսենք նոր 
տան շինարարությունը:  

 Անշաղկապ նախադասությունները, որպես շաղկապական նախա-
դասության անշաղկապ տարբերակներ, բանավոր խոսքում արտահայտվում 
են հատուկ հնչերանգով: Հնչերանգը որոշակիացնում է անշաղկապ բարդ 
նախադասության բաղադրիչ նախադասությունների իմաստային կապը 
(համադասական կամ ստորադասական): 

  
 Անշաղկապ նախադասություններ համադասական հարաբերությամբ 

– Նախադասություններ, որոնք կառուցվածքով և բաղադրիչ նախադասու-
թյունների իմաստային կապերով բարդ համադասական նախադասություն-
ներ են: Բարդ համադասական նախադասության այդ կառուցատիպերը միմ-
յանցից տարբերվում են միայն շաղկապների առկայությամբ և բացակայու-
թյամբ: Երբեմն շաղկապական բարդ համադասական նախադասության 
շաղկապը (շաղկապները) հանելիս նրանից կազմիչ նախադասությունների 
իմաստային կապը չի խաթարվում: Հմմտ. Գարնանային զեփյուռը հևում էր 
անհուն երջանկությունից (1), և գիշերահավի ողբը ասես բնության տնքոցը 
լիներ (2) (ՀՂ): Գարնանային զեփյուռը հևում էր անհուն երջանկությունից 
(1). գիշերահավի ողբը ասես բնության տնքոցը լիներ (2): Անշաղկապ բարդ 
նախադասության բաղադրիչների համադասական հարաբերության դրսե-
վորման հիմնական եղանակը հնչերանգային ձևավորվածությունն է:  
 Մյուս կողմից՝ անշաղկապ բարդ համադասական նախադասութ-
յունը կարելի է վերածել շաղկապական տարբերակի՝ ավելացնելով համա-
պատասխան համադասական շաղկապ (շաղկապներ), հմմտ. Կրակները 
վաղուց հանգել էին (1). հագարացիների բանակն ընկղմվել էր խոր քնի մեջ 
(2) (Մ): Կրակները վաղուց հանգել էին, (1) և հագարացիների բանակն 
ընկղմվել էր խոր քնի մեջ (2): 
 Կառուցվածքային առումով անշաղկապ բարդ համադասական նա-
խադասության բաղադրիչ նախադասությունները կարող են բաղկացած 
լինել մեծաքանակ ստորոգումային միավորներից, որ ցույց է տալիս այդպի-
սի նախադասության բաց լինելու հատկանիշը: Այդպիսի նախադասություն-
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ները կարելի է անվանել բաց կառուցատիպով անշաղկապ բարդ նախադա-
սություններ: 
 Նմանատիպ նախադասությունները բաղկացած են քերականորեն 
համարժեք պարզ նախադասություններից, որոնք ներկայացնում կամ թվար-
կում են տարբեր բնույթի գործողություններ և մեկ ընդհանուր հնչերանգով 
արտահայտում ավարտուն միտք: Հմմտ. 
 Եղյամն է սունկի գլուխն արծաթում (1), Մրսում է կարծես վայրի նշե-
նին (2), 
 Հանգստանում է հողմը բացատում՝ Ականջն ամպրոպի ազդանշանին 
(3) (ՀՍ): 
 Այսպիսի նախադասությունները կապված են ընդհանուր իմաստա-
յին կապերով. նրանց կազմիչ նախադասությունների դասավորությունը 
կարելի է ազատորեն փոխել: Սակայն երբ անշաղկապ բարդ համադասա-
կան նախադասությունների ենթական ընդհանուր է, նման դեպքերում 
բաղադրիչ նախադասությունների շարադասությունը համեմատաբար կա-
յուն է լինում: Հմմտ. 
 Դրե՛ք սիրտս դարավոր հարազատ օրրան (1), 
 Օրորեցե՛ք վիրավոր սիրտս նաիրյան (2), 
 Նվագներով պարզ ու նուրբ գգվեցե՛ք նրան (3), 
 Հայրենական երգով սուրբ սգացե՛ք վրան (4) (ՎՏ): 
 

 Անշաղկապ նախադասություններ ստորադասական հարաբերությամբ  
-Նախադասություններ, որոնք կառուցվածքով և բաղադրիչ նախադա-

սությունների իմաստային կապերով բարդ ստորադասական նախադասու-
թյուններ են: Այդպիսի նախադասությունները կազմված են միայն երկու բա-
ղադրիչ նախադասություններից, որոնք ունեն լրացում-լրացյալի ստորա-
դասական հարաբերություն, և դիտվում են որպես փակ կառուցվածքի ան-
շաղկապ բարդ նախադասություններ (ի հակադրություն անշաղկապ բարդ 
համադասական նախադասությունների):  
 Այդպիսի բարդ նախադասության կազմիչ նախադասությունների շա-
րադասությունը կայուն է, որ նպաստում է ստորոգումային տարբեր հատ-
վածների իմաստային հարաբերությունը բացահայտելուն: Եթե այդպիսի 
նախադասությունների շարադասությունը փոխվում է, ապա փոխվում է 
նրանց իմաստային հարաբերությունը, կամ խաթարվում է ամբողջ նախա-
դասության իմաստային կառուցվածքը: Այսպես, «Հեծյալը ժամանակին տեղ 
հասավ. նժույգն արագացրեց ընթացքը» նախադասության երկրորդ հատ-
վածն արտահայտում է հիմունքի կամ պատճառի պարագայի իմաստ (… 
քանի որ նժույգն արագացրեց ընթացքը), իսկ «Նժույգն արագացրեց ըն-
թացքը. հեծյալը ժամանակին տեղ հասավ» նախադասության երկրորդ հատ-
վածը դիտվում է գերադաս նախադասության հետևանք:  



281 
 

 Փակ կառուցվածքի անշաղկապ բարդ նախադասությունների բաղա-
դրիչ մասերը ձևավորվում են յուրահատուկ հնչերանգով: Ստորադաս և 
գերադաս նախադասությունների միջև կարելի է տարբերակել իմաստային 
տարբեր հարաբերություններ: 

- Ենթակայական անշաղկապ նախադասություն. Այսպիսի ան-
շաղկապ բարդ նախադասության ենթական գերադասի մեջ արտահայտված 
չի լինում, և նրա դերը կատարում է ստորադաս նախադասությունը: Գե-
րադաս նախադասության բայ-ստորոգյալն արտահայտված է լինում կա՛մ 
չեզոք սեռի միադիմի բայով, կա՛մ կրավորական սեռի բայով (երրորդ դեմ-
քով): Ստորադաս նախադասությունը գերադասից անջատվում է բութով 
(բանավոր խոսքում՝ հատուկ հնչերանգով): Հմմտ. Թվում է՝ աշխատանքի 
մեջ էին գտնում բոլոր վշտերի մոռացությունը (ՀՂ): Ասում են՝ ուռին աղջիկ 
էր ինձ պես … (ՀԹ): Այսպիսի նախադասություններում զեղչված են որ, թե 
ստորադասական շակապները: 

- Խնդրային անշաղկապ նախադասություն. Անշաղկապ բարդ նախա-
դասություն, որի առաջին հատվածում առկա են հենակետային բառեր, 
որոնց իմաստը մեկնաբանվում, լրացվում կամ ընդարձակվում է երկրորդ 
(ստորադաս) նախադասությամբ՝ այդպիսով ամբողջացնելով առաջին (գե-
րադաս) նախադասության իմաստը: Այդպիսի նախադասությունները գերա-
դասի հետ կապվում են (ուղիղ կամ անուղղակի) խնդրային հարաբերու-
թյամբ: Հմմտ. ուղիղ խնդրի հարաբերություն. Ես չգիտեմ՝ ի՞նչ խոսքերի 
ադամանդով քեզ ներբողեմ (ՀՇ): Այս կարգի անշաղկապ բարդ նախա-
դասություն է ուղղակի խոսքի կապակցությունը. հմմտ. Աբեղան, վերցնելով 
փետուրը, գրեց. «Իմ սիրելի՛ Ստեփանոս, գրում եմ քեզ շատ գեղեցիկ ու հզոր 
քաղաքից՝ Փարիզից» (ՀՂ): 

- Պարագայական անշաղկապ նախադասություն. Այսպիսի ան-
շաղկապ բարդ նախադասության երկրորդ բաղադրիչը գերադասի նկատ-
մամբ ցուցաբերում է տարբեր կարգի պարագայական հարաբերություններ: 
Հմմտ. Ասավ-չասավ՝ Մին էլ տեսավ հարսն առաջին… (ՀԹ) - ժամանակի 
պարագա: Ազարիան ամբողջ տունը կրակի մատնեց. հոգնել էր ձորերում 
ապրելուց (ՍԽ) - պատճառի պարագա: Ինքը պետք է անարատ պահի իրեն. 
հայրենիքում նրան անվանում են հերետիկոս (ԱԲ) - հիմունքի պարագա: 
  

 Բազմաբաղադրիչ բարդ ստորադասական նախադասություն – Բարդ 
ստորադասական նախադասությունը, որն իր կազմում ունենում է մեկ գե-
րադաս և երկու կամ ավելի ստորադաս բաղադրիչներ: Ըստ կառուցվածքի և 
ըստ բաղադրիչների հարաբերության՝ բազմաբաղադրիչ բարդ ստորադա-
սական նախադասությունները լինում են տարբեր տեսակի: Դիտարկենք 
հետևյալ նախադասությունը.  
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 Երբ ես ավարտեցի այս փոքրիկ պատմությունը գանգրահեր երիտա-
սարդի մասին (1), բոլորով հուզվեցին (2), քանի որ նա ընկավ մարտի դաշ-
տում (3), որպեսզի անուշ ու խաղաղ քնեն մեր մանկիկները (4) (ՍԽ):  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

- Գերադաս նախադասություն - բոլորով հուզվեցին (գծապատկերում՝ 
թիվ 2),  

- Ժամանակի պարագա ստորադաս նախադասություն - երբ ես 
ավարտեցի այս փոքրիկ պատմությունը գանգրահեր տղայի մասին (թիվ 1), 
պատճառի պարագա ստորադաս նախադասություն – քանի որ նա ընկավ 
մարտի դաշտում (թիվ 3). թիվ 1 և 3 ստորադաս նախադասություններն ան-
միջականորեն լրացնում են գերադաս նախադասությանը և կոչվում են 
առաջին աստիճանի ստորադաս նախադասություններ.  

- Նպատակի պարագա ստորադաս նախադասություն - որպեսզի 
անուշ ու խաղաղ քնեն մեր մանկիկները (թիվ 4) համարվում է երկրորդ աս-
տիճանի ստորադաս նախադասություն, քանի որ լրացնում է ոչ թե գերադաս 
նախադասությանը (թիվ 2), այլ առաջին աստիճանի ստորադաս նախադա-
սությանը (թիվ 3):  
 Այս բարդ նախադասության շրջանակներում կարելի է ցույց տալ 
ենթաստորադասություն կապակցության տեսակ, երբ գերադասին (թիվ 2) 
լրացնում է առաջին աստիճանի ստորադասական նախադասությունը (թիվ 
3), վերջինիս էլ՝ երկրորդ աստիճանի ստորադասականը (թիվ 4):  
 Բազմաբաղադրիչ բարդ ստորադասական նախադասության շրջա-
նակներում կարելի է ցույց տալ ստորադասության մեկ այլ տեսակ՝ համա-
սեռ ստորադասություն կամ համաստորադասություն, երբ գերադաս նախա-
դասությանը լրացնում են միմյանց համազոր առաջին աստիճանի ստորա-
դասական նախադասություններ, ինչպես՝  

Երբ գրկում էի նրան՝ այդ նազելի էակին (1), և նայում նրա լեռնային 
աղբյուրների նման վճիտ աչքերի մեջ (2), տեսնում էի այնտեղ մի թախծալի և 
անհուն կարոտ (3) (ԱԻ): 

 
 

1

4

3

2
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Գերադաս նախադասությանը (գծապատկերում՝ թիվ 3) լրացնում են 

առաջին աստիճանի երկու ստորադաս նախադասություններ (գծապատ-
կերում՝ թիվ 1 և 2), որոնք միմյանց համադաս են և կատարում են միևնույն 
պաշտոնը (ժամանակի պարագա): 

Բազմաբաղադրիչ բարդ ստորադասական նախադասության շրջա-
նակներում կարելի է ցույց տալ երկու կարգի ստորադասական հարաբե-
րություն՝ ենթաստորադասություն և զուգահեռ ստորադասություն:  

 
 Ենթաստորադասությամբ կապակցություն - Բազմաբաղադրիչ բարդ 

ստորադասական նախադասությունը, որը կազմված է մեկ գերադաս (գլխա-
վոր) և իրար հաջորդաբար ստորադասված երկու կամ ավելի (երկրորդա-
կան) նախադասություններից: Այդպիսի բարդ նախադասության գծապատ-
կերը դիտվում է իբրև փոխադարձաբար միմյանց լրացնող պարզ նախադա-
սությունների ուղղահայաց շղթա: Հմմտ.  
 

 
 
 
 
 
 
Հայրապետը թաքնվեց վանքում (1), որպեսզի փրկի իր անձը և հայ-

րապետական հարստությունները (2), որոնք նախնիներից ժառանգած թան-
կագին իրեր էին (3)՝ (Մ):  

Այս բարդ նախադասության գլխավոր նախադասությանը՝ հայրա-
պետը թաքնվեց վանքում (գծապատկեր՝ թիվ 1) ստորադասվում է առաջին 
աստիճանի ստորադաս նախադասությունը՝ որպեսզի փրկի իր անձը և 
հայրապետական հարստությունները (գծապատկեր՝ թիվ 2), որին ստորա-
դասվում է հաջորդ նախադասությունը (երկրորդ աստիճանի ստորադասա-
կան նախադասությունը) - որոնք նախնիներից ժառանգած թանկագին իրեր 
էին (գծապատկեր՝ թիվ 3): Ստորադաս նախադասություններից երկրորդը 
ստորադաս է առաջինի նկատմամբ, երրորդը՝ երկրորդի նկատմամբ:  

Ենթաստորադասական նախադասության բաղադրիչ նախադասու-
թյուններն ունենում են տարբեր շարադասություն. ստորադաս նախադասու-
թյունները գլխավորի (գերադասի) հանդեպ կարող են լինել՝  
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ա) նախադաս. Երբ հասան մայրաքաղաքը շրջապատող այգիներին, 
որտեղ հաճախ էին երևում պարսիկ զինվորներ, երիտասարդ գուսանն 
զգուշացավ (ՍԶ)։  

բ) հետադաս. Երեկո էր, երբ Բաբկեն իշխանը յուր զորքերով մտավ 
Ազատ գետի հովիտը, որպեսզի ուղղություն վերցնի դեպի Դվին (Մ)։ 

գ) միջադաս. Ամեն անգամ, երբ Եղիշը բարձրանում էր խնձորուտի 
լանջը, որ ջրի Մերիի պատվաստած ծառը, քաղցր հիշողություններ էին 
արթնանում (ՍԽ): 

 
 Զուգահեռ ստորադասությամբ կապակցություն – Բազմաբաղադրիչ 

բարդ ստորադասական նախադասության կառուցվածքային տեսակ, որի 
դեպքում միևնույն գերադաս (կամ ստորադաս) նախադասությանը լրացնում 
են երկու և ավելի ստորադաս նախադասություններ: 
 Զուգահեռ ստորադասությունը կարող է լինել համասեռ և տարասեռ: 

- Համասեռ ստորադասությամբ (համաստորադասությամբ) կա-
պակցություն - Բազմաբաղադրիչ բարդ ստորադասական նախադասություն, 
որի գերադաս նախադասության միևնույն անդամին կամ ամբողջ նախադա-
սությանն ստորադասված են երկու և ավելի համազոր նախադասու-
թյուններ:  

Օրինակ՝ Գույնզգույն վրանների վարագույրներն անընդհատ բացվում-
փակվում էին (1), որովհետև եռուզեռ էր (2), և զինվորներն անդադար 
ելումուտ էին անում (3)՝ (ԴԴ):  
 

 
 

  ինչո՞ւ      ինչո՞ւ 
  պատճառի պ.             պատճառի պ. 
  
Բարդ ստորադասական նախադասության գլխավոր հատվածին՝ 

գույնզգույն վրանների վարագույրներն անընդհատ բացվում-փակվում էին 
(թիվ 1), զուգահեռաբար ստորադասված են պատճառի պարագա որովհետև 
եռուզեռ էր (թիվ 2) և պատճառի պարագա զինվորներն անդադար ելումուտ 
էին անում (թիվ 3) առաջին աստիճանի ստորադասական նախադասութ-
յունները: Այս երկու ստորադաս նախադասությունները համարվում են հա-
մասեռ, լրացնում են գլխավոր նախադասության միևնույն անդամին (ստո-
րոգյալին): Միևնույն ժամանակ այդ նախադասությունները միմյանց նկատ-
մամբ ցուցաբերում են համադասական հարաբերություն: 

Համաստորադասական նախադասության համադաս նախադասու-
թյունները միմյանց նկատմամբ կարող են ունենալ այն հարաբերություն-
ները, ինչ որ հատուկ է բարդ համադասական նախադասություններին 
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(միավորական, ներհակական, տրոհական կամ խառը):  
Համասեռ ստորադասությամբ (համաստորադասությամբ) կապված 

նախադասությունները հիմնականում լինում են վերջադաս. հանդիպում են 
նաև նախադաս դիրքում: Հմմտ. Ով պարզ է նայում մթին գիշերին (1), Ով 
պարզ է ժպտում արևոտ օրվան (2), Ով խաղաղ սրտով մտնում է շիրիմ (3), 
Հազար բյուր անգամ երանի նրան (4)՝ (ՎՏ): 

Տվյալ դեպքում, ենթակայի պաշտոն կատարող թիվ 1, 2 և 3 համասեռ 
նախադասություններն ստորադասված են գլխավոր նախադասությանը և 
շարադասորեն նախորդում են նրան (թիվ 4): 
 

-Տարասեռ ստորադասությամբ (տարաստորադասությամբ) կապակ-
ցություն - Բազմաբաղադրիչ նախադասություն, որի ստորադաս նախադա-
սությունները կատարում են տարբեր գործառույթներ՝ գերադաս նախադա-
սությանը լրացնելով տարբեր պաշտոններով: 

Տարաստորադասությամբ կապակցության ստորադաս նախադասու-
թյունները լինում են նույնաբնույթ և տարաբնույթ: 

- Նույնաբնույթ են այն ստորադաս նախադասությունները, որոնք 
լրացնում են գերադաս նախադասության տարբեր անդամների, սակայն մի-
ևնույն բնույթի են: Հմմտ.  

Տղամարդը (1), որ սոսկումնալի ու կախարդական րոպեներ էր անց-
կացրել Եփրատի կամուրջի վրա (2), չէր կարողանում մոռանալ այն աղջկան 
(1), որի անունը Աստղիկ էր (3)՝ (ՀՔ):  

  
 
  

որոշիչ  որոշիչ 
 
Տվյալ բարդ ստորադասական նախադասության գլխավոր հատվածն 

է տղամարդը չէր կարողանում մոռանալ այն աղջկան (թիվ 1), որի անդամ-
ներից մեկին՝ տղամարդը ենթակային լրացնում է որ սոսկումնալի ու կա-
խարդական րոպեներ էր անցկացրել Եփրատի կամուրջի վրա որոշիչ ստո-
րադաս նախադասությունը (թիվ 2), իսկ գերադասի մյուս անդամին՝ այն 
ձևական որոշչին, փոխարինում է որի անունը Աստղիկ էր որոշիչ ստորա-
դաս նախադասությունը (թիվ 3): Երկու ստորադաս նախադասություններն 
էլ կատարում են որոշչի պաշտոն, թեև դրանք նույնաբնույթ են, սակայն 
լրացնում են գերադաս նախադասության տարբեր անդամների:  

- Տարաբնույթ են այն ստորադաս նախադասությունները, որոնք 
լրացնում են գերադասի նույն անդամին կամ տարբեր անդամների և կա-
տարում են շարահյուսական տարբեր գործառույթներ: Հմմտ.  

Երբ Լառ-Մարգարը նայում էր ծիրանի ճյուղերի արանքից (1), նրան 
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թվում էր (2), թե հավքը լազուրի վրա միայնակ սահող ամպի կտորի հետ է 
խաղում (3)՝ (ԱԲ):  

 
 

          
 ե՞րբ  ի՞նչ 

 ժամանակի պ.  ենթակա 
 

 Երկու տարբեր ստորադաս նախադասություններ լրացնում են գլխա-
վոր նախադասությանը՝ նրան թվում էր (թիվ 2) – (ե՞րբ. ժամանակի պարա-
գա) - երբ Լառ-Մարգարը նայում էր ծիրանի ճյուղերի արանքից (թիվ 1) և 
(ի՞նչ. ենթակա) - թե հավքը լազուրի վրա միայնակ սահող ամպի կտորի հետ 
է խաղում (թիվ 3):  
  

  Բարդ նախադասության շարահյուսական վերլուծություն (ընթացա-
կարգ) - Բարդ նախադասության շարահյուսական վերլուծության համար 
անհրաժեշտ է ապահովել քայլերի հետևյալ հաջորդականությունը. 

1. Տալ բարդ նախադասության ընդհանուր բնութագիրը. 
ա) որոշել նախադասության տեսակն ըստ հաղորդման նպատակի և 

ըստ հնչերանգի, 
բ) առանձնացնել բարդ նախադասության կազմի մեջ մտնող (պարզ) 

նախադասությունները, 
գ) որոշել բարդ նախադասության բաղադրիչ նախադասությունների 

շարահյուսական կապերի տեսակն ու բնույթը, 
դ) որոշել բարդ նախադասության բաղադրիչ նախադասությունների 

կապակցման միջոցները (շաղկապով, բառական միջոցներով կամ շարա-
հարությամբ). շաղկապական կապակցության դեպքում ցույց տալ շաղկապ-
ների քերականական իմաստները, 

2. Վերլուծել բարդ նախադասության բաղադրիչ նախադասություն-
ները. նկատի ունենալ, որ այս կարգի պարզ նախադասությունները զուրկ են 
հաղորդման նպատակից և հնչերանգից:  

3. Կազմել բարդ նախադասության գծապատկերը: 
 

 Բարդ համադասական նախադասության շարահյուսական վերլուծու-
թյան նմուշ-օրինակ.  

Ամբողջ պատարագի ընթացքում Համասփյուռ խանումը, ճակատը 
գետնին հպած, լռելյայն աղոթում էր. նրա հետ մրմնջում էին նաև իրենց 
վիշտը մոռացած սևազգեստ կույսերը՝ խմբված վանքի կամարների տակ, 
իսկ այդ նույն պահին անկողնուն գամված, գունատ ու հյուծված Կեսարա-
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ցուն մի ցնցող նորություն էր հայտնում արքայական պահակազորի հագուս-
տով մի թիկնեղ տղամարդ (ՀՂ): 

1. Այս բարդ նախադասության ընդհանուր բնութագրիչ հատկանիշ-
ներն են. 

ա) ըստ հաղորդման նպատակի՝ պատմողական, ըստ հնչերանգի՝ ոչ 
բացականչական, 

բ) կազմված է երեք պարզ նախադասություններից. 
1. Ամբողջ պատարագի ընթացքում Համասփյուռ խանումը, ճակատը 

գետնին հպած, լռելյայն աղոթում էր,  
2. նրա հետ մրմնջում էին նաև իրենց վիշտը մոռացած սևազգեստ 

կույսերը՝ խմբված վանքի կամարների տակ,  
3. իսկ այդ նույն պահին անկողնուն գամված, գունատ ու հյուծված 

Կեսարացուն մի ցնցող նորություն էր հայտնում արքայական պահակազորի 
հագուստով մի թիկնեղ տղամարդ,  

գ) նախադասությունների իմաստային-քերականական հարաբերու-
թյունները՝ հավելական (1-2) և ներհակական (2-3), 

դ) նախադասությունների շարահյուսական կապակցության միջոց-
ները՝ շարահարական (1-2) և շաղկապական՝ իսկ (2-3), շաղկապի քերակա-
նական իմաստը՝ համադասություն, ներհակական:  

2. Բարդ նախադասության գծապատկերն է՝ 
 

 
 

 Բարդ ստորադասական նախադասության շարահյուսական վերլու-
ծություն (ընթացակարգ) -  

 1. Տալ բարդ նախադասության ընդհանուր բնութագիրը. 
ա) որոշել նախադասության տեսակն ըստ հաղորդման նպատակի և 

ըստ հնչերանգի, 
բ) առանձնացնել բարդ նախադասության կազմիչ նախադասություն-

ները, ցույց տալ գլխավոր և երկրորդական նախադասություներն ու որոշել 
երկրորդական նախադասության շարահյուսական պաշտոնը, 
 գ) որոշել այդ նախադասությունների շարահյուսական կապերի տե-
սակն ու բնույթը՝ շաղկապական, բառական կամ շարահարական. շաղկա-
պական կապակցության դեպքում ցույց տալ շաղկապների քերականական 
իմաստները, 
 դ) եթե տվյալ բարդ նախադասության մեջ կան մեկից ավելի երկրոր-
դական նախադասություններ, որոշել ստորադասության տեսակը, 
 ե) ցույց տալ երկրորդական նախադասությունների շարադասու-
թյունը (գլխավոր նախադասության նկատմամբ գրաված դիրքը): 
 2. Վերլուծել գլխավոր և երկրորդական նախադասությունները որ-
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պես պարզ նախադասություններ. նկատի ունենալ, որ այդ կարգի երկրոր-
դական նախադասություները զուրկ են հաղորդման նպատակից և հնչերան-
գից: 

 3. Կազմել բարդ նախադասության գծապատկերը: 
 

 Բարդ ստորադասական նախադասության շարահյուսական վերլու-
ծության նմուշ-օրինակ.  
 Կիսախավար խցում, ուր օդը խեղդելու չափ ծանր էր, մազից հյուս-
ված կոշտ օթոցի վրա ծալապատիկ նստած էր մի ծերունի, որ եղեգնյա գրչով 
գրում էր ծնկան վրա հենած ձեռագրի վերջին էջերից մեկը (ՀՂ): 
  

1. Այս բարդ նախադասության ընդհանուր բնութագրիչ հատկանիշ-
ներն են. 

ա) ըստ հաղորդման նպատակի՝ պատմողական, ըստ հնչերանգի՝ ոչ 
բացականչական, 

բ) կազմված է երեք պարզ նախադասություններից. մեկ գլխավոր 
(կիսախավար խցում մազից հյուսված կոշտ օթոցի վրա ծալապատիկ 
նստած էր մի ծերունի) և երկու երկրորդական նախադասություններից (1. 
օդը խեղդելու չափ ծանր էր, 2. եղեգնյա գրչով գրում էր ծնկան վրա հենած 
ձեռագրի վերջին էջերից մեկը): 

գ) երկու երկրորդական նախադասություններն էլ կատարում են 
որոշչի շարահյուսական պաշտոն. 

- ո՞ր խցում. ուր օդը խեղդելու չափ ծանր էր, 
- ինչպիսի՞ ծերունի. որ եղեգնյա գրչով գրում էր ծնկան վրա հենած 

ձեռագրի վերջին էջերից մեկը, 
 դ) նախադասությունները շարահյուսորեն կապակցվել են բառական 
միջոցներով.  

-ուր, 
որ  (հարաբերական դերանուններ), 

 ե) ստորադասության տեսակը՝ զուգահեռ: 
 զ) երկրորդական նախադասություններն ունեն տարբեր կարգի շա-
րադասություն. առաջին երկրորդականն ունի միջադաս դիրք. ... խցում, ուր 
օդը խեղդելու չափ ծանր էր, … նստած էր մի ծերունի, երկրորդը վերջադաս 
է՝ … մազից հյուսված կոշտ օթոցի վրա ծալապատիկ նստած էր մի ծերունի, 
որ եղեգնյա գրչով գրում էր ծնկան վրա հենած ձեռագրի վերջին էջերից մեկը: 

 2. Բարդ նախադասության գծապատկերն է. 
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 Բազմաբաղադրիչ նախադասությունների վերլուծության նմուշ-
օրինակ - Բազմաբաղադրիչ բարդ նախադասության բաղադրիչների իմաս-
տային կապերը բացահայտելու համար նախապես առանձնացնում են նրա 
կառուցվածքում առկա բարդ նախադասությունները (վերլուծության առա-
ջին քայլ), ապա վերլուծում են յուրաքանչյուր բարդ նախադասություն կա-
ռուցվածքային առումով՝ պարզելու նրա բաղադրիչների քանակը և նրանց 
իմաստային հարաբերությունների բնույթը (վերլուծության երկրորդ քայլ): 
Ընդ որում, բազմաբաղադրիչ նախադասության յուրաքանչյուր բարդ նախա-
դասություն կարող է լինել բարդ ստորադասական նախադասություն՝ բաղ-
կացած առաջնային կամ երկրորդային ստորադասական նախադասություն-
ներից՝ լրացական տարբեր հարաբերություններով:   
 Դիտարկենք բազմաբաղադրիչ (խառը տիպի) հետևյալ բարդ նախա-
դասությունը. 
 Այն միտքը (1), որ նա կարող է ինձ մերժել (2), երկյուղ էր ներշնչում 
(1), քանի որ ես բնավորությամբ ի ծնե երկչոտ էի (3), սակայն հաճախ 
լռության րոպեներին (4), երբ մենք մենակ էինք լինում (5), և պատահմամբ 
հանդիպում էին մեր հայացքները (6), ես հուսադրվում էի (4): 
 
      
 
 
 
 
 
 Բազմաբարդ այս նախադասության մեջ երկու պարզ նախադասու-
թյուն միավորվել են համադասական շաղկապներով (սակայն) և կազմել 
բարդ համադասական նախադասություն. Այն միտքը երկյուղ էր ներշնչում 
(1), սակայն հաճախ լռության րոպեներին ես հուսադրվում էի (4): 
  Այս նախադասություններից յուրաքանչյուրն ունի մեկից ավելի ստո-
րադաս նախադասություններ, որոնք իրենց գերադասի հետ, առանձին վերց-
րած, կազմում են բարդ ստորադասական նախադասություն և նրա նկատ-
մամբ ցուցաբերում են լրացական տարբեր հարաբերություններ: Առաջին 
գլխավոր նախադասությանը՝ Այն միտքը երկյուղ էր ներշնչում, լրացնում է 
որոշիչ ստորադաս նախադասություն. միտքը (ո՞ր) - որ նա կարող է ինձ 
մերժել, և պատճառի պարագա ստորադաս նախադասություն. երկյուղ էր 
ներշնչում (ինչո՞ւ) - քանի որ ես բնավորությամբ ի ծնե երկչոտ էի:  
 Այս կտրվածքով ունեցանք բարդ ստորադասական նախադասու-
թյուն՝ Այն միտքը (1), որ նա կարող է ինձ մերժել (2), երկյուղ էր ներշնչում (1), 
քանի որ ես բնավորությամբ ի ծնե երկչոտ էի (3), որտեղ գերադաս նա-
խադասությունը (թիվ 1) ունի զուգահեռ ստորադաս նախադասություններ 
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(թիվ 2 և 3), որոնք ցուցաբերում են տարասեռ ստորադասություն (տարա-
ստորադասություն): 
 
 
 
 
 
 

Երկրորդ նախադասությանը՝ հաճախ լռության րոպեներին ես հու-
սադրվում էի, լրացնում են ժամանակի պարագա երկու նախադասություն. 
հուսադրվում էի (ե՞րբ) - երբ մենք մենակ էինք լինում (5), և պատահմամբ 
հանդիպում էին մեր հայացքները (6):  

Այս կտրվածքով էլ ունեցանք մեկ այլ բարդ ստորադասական նախա-
դասություն՝ Հաճախ լռության րոպեներին (4), երբ մենք մենակ էինք լինում 
(5), և պատահմամբ հանդիպում էին մեր հայացքները (6), ես հուսադրվում էի 
(4), որտեղ գերադաս նախադասությունը (թիվ 4) ունի զուգահեռ ստորադաս 
նախադասություններ (թիվ 5 և 6), որոնք ցուցաբերում են համասեռ ստո-
րադասություն (համաստորադասություն): 
 
 
 
 
 
  

Եթե փորձենք ընդարձակել այս բազմաբաղադրիչ նախադասությու-
նը, ապա նրա կառուցվածքում կարող է ի հայտ գալ ևս մեկ բարդ ստորադա-
սական նախադասություն: Հմմտ. 
 Այն միտքը (1), որ նա կարող է ինձ մերժել (2), երկյուղ էր ներշնչում 
(1), քանի որ ես բնավորությամբ ի ծնե երկչոտ էի (3), սակայն հաճախ լռու-
թյան րոպեներին (4), երբ մենք մենակ էինք լինում (5), և պատահմամբ հան-
դիպում էին մեր հայացքները (6), ես հուսադրվում էի (4), իսկ նա փախցնում 
էր թախծոտ աչքերը (7), որոնք խոնավանում էին հուզմունքից (8), քանի որ 
նրա հոգում էլ երևի կրակներ էին վառվում (9): 
 Յոթերորդ նախադասությունը՝ նա փախցնում էր թախծոտ աչքերը 
(7), ունի որոշիչ ստորադաս նախադասությամբ լրացում. աչքերը (ո՞ր) - 
որոնք խոնավանում էին հուզմունքից (8), վերջինս իր հերթին ունի (երկրորդ 
աստիճանի) պատճառի պարագա ստորադաս նախադասությամբ լրացում. 
խոնավանում էին (ինչո՞ւ) - քանի որ նրա հոգում էլ երևի կրակներ էին 
վառվում (9): 
 

3

1

2

6

4

5



291 
 

 
 
 
 
 
 
 

Այս կտրվածքով էլ ունեցանք մեկ այլ բարդ ստորադասական նախա-
դասություն՝ ենթաստորադասությամբ. գերադաս նախադասությանը (թիվ 7) 
լրացնում է առաջին աստիճանի ստորադաս նախադասություն (թիվ 8), 
վերջինիս էլ՝ երկրորդ աստիճանի ստորադաս նախադասություն (թիվ 9): 

Յոթերորդ նախադասությունը համադասական հարաբերության մեջ 
է գտնվում թիվ 1 և թիվ 4 նախադասությունների նկատմամբ: Հետևաբար 
ամբողջ բարդ (բազմաբաղադրիչ) նախադասության գծապատկերը կունենա 
հետևյալ տեսքը. 

 
 
 
 
 
 
  
 

Խառը տիպի այս բարդ (բազմաբաղադրիչ) նախադասությունը բաղ-
կացած է երեք բարդ ստորադասական նախադասություններից, որոնցից յու-
րաքանչյուրն ունի ստորադաս նախադասություններ:  

 
 Բարդ ստորադասական նախադասության պարզեցում (փոխակեր-

պում) Բարդ նախադասության ստորադաս բաղադրիչի (նախադասության) 
փոխարինումն է ոչ ստորոգումային միավորով՝ բառակապակցությամբ (եր-
բեմն՝ բառով): 

Ստորադաս նախադասությունը և նրա փոխակերպված տարբերակը՝ 
բառակապակցությունը, կատարում են շարահյուսական միևնույն պաշտոնը 
և չնայած կառուցվածքային տարբերություններին՝ արտահայտում են նույն 
միտքը և դիտվում շարահյուսական հոմանիշներ: Հմմտ.  

Հոնուտա սարի գլխին ցոլում էին տխրատեսիլ աստղերը, որոնք սա-
ռած արցունքների նման քարացել էին երկնքի կապույտ հայելու վրա (ՍԽ) - 
որոշիչ: Հոնուտա սարի գլխին ցոլում էին սառած արցունքների նման երկնքի 
կապույտ հայելու վրա քարացած տխրատեսիլ աստղերը (որոշիչ): Ագուլեցի 
վաճառականը հպարտությամբ ցույց էր տալիս այն ամենը, ինչ նա ուներ 
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(ՀՂ) - ուղիղ խնդիր: Ագուլեցի վաճառականը հպարտությամբ ցույց էր տա-
լիս իր ունեցածը (ուղիղ խնդիր):  

Բարդ ստորադասական նախադասությունները փոխակերպելիս տե-
ղի են ունենում որոշակի փոփոխություններ.  

 Փոխակերպված կառույցից դուրս են մնում շաղկապները, հարաբե-
րական բառերը և հարաբերյալները. Ես մտքումս հազար անգամ ներել եմ 
այն մարդկանց, որոնք ինձ դուրս նետեցին հայրենի արահետներից (ՍԽ): Ես 
մտքումս հազար անգամ ներել եմ հայրենի արահետներից ինձ դուրս նետող 
մարդկանց:  

 Եթե ստորադաս նախադասությունը գերադասին կապակցվել է շաղ-
կապով, ապա ստորոգյալը փոխարինվում է անորոշ դերբայով. Բեկը նրան 
պատվիրեց, որ առանց իրեն չհանդիպի թագավորի պատվիրակին (ՍԽ): Բե-
կը նրան պատվիրեց առանց իրեն չհանդիպել թագավորի պատվիրակին:  

 Եթե ստորադաս նախադասությունը գերադասին կապակցվել է հա-
րաբերական բառով, ապա ստորոգյալը փոխարինվում է հարակատար դեր-
բայով. Ձմեռային ձորը, որ կորցրել էր իր բոլոր գույները, թվաց խեղճ ու 
կողոպտված (ՎՊ): Իր բոլոր գույները կորցրած ձմեռային ձորը թվաց խեղճ 
ու կողոպտված:  

 Ըստ ստորադասական շաղկապների քերականական իմաստի՝ կա-
րող են ավելանալ կապեր կամ կապական բառեր. 

 Եթե ուշադիր նայեին խանի աչքերին, ապա քաղաքի պատվիրակ-
ները կնկատեին նրա հոգու խռովքը (ՍԽ): Խանի աչքերին ուշադիր նայելու 
դեպքում քաղաքի պատվիրակները կնկատեին նրա հոգու խռովքը:  

 Ստորադաս նախադասության ենթական փոխակերպվող կառույցում 
կարող է արտահայտվել սեռական հոլովով. Ձիավորները, որոնց բերել էր 
սպարապետը, պարզեցին Հայոց ժողովի դրոշը (ՍԽ): Սպարապետի բերած 
ձիավորները պարզեցին Հայոց ժողովի դրոշը:  

 Առաջին կամ երկրորդ դեմքով արտահայտված դերանվանական են-
թական կարող է փոխարինվել ստացական հոդով, որը կցվում է դերբային. 
Ինչ որ ես կարգադրեցի, պետք է հենց այսօր իրականություն դառնա (ՍԽ): 
Կարգադրածս պետք է հենց այսօր իրականություն դառնա: 

 Հարաբերական դերանունով արտահայտված ենթական դուրս է 
մնում. Նա նման էր մի հավերժահարսի, որը դուրս էր եկել ծովի փրփուր-
ներից (ՆԴ): Նա նման էր ծովի փրփուրներից դուրս եկած մի հավերժա-
հարսի:  

 Չփոխակերպվող կառույցներ - Կան բարդ ստորադասական նախա-
դասություններ, որոնց երկրորդական նախադասությունները, պայմանա-
վորված որոշակի գործոններով, չեն փոխակերպվում համարժեք բառակա-
պակցությունների (դերբայական դարձվածների): Չեն փոխակերպվում՝  

ա) այն բարդ նախադասությունների ստորադաս բաղադրիչները, 
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որոնք գլխավորի հետ կապակցված են որտեղ, ով, ինչ, որ հարաբերա-
կանների թեքված ձևերով. Նրա սազն ու հեքիաթը այլափոխում էին իմ աչ-
քում իրական շրջապատը, որից մեր գավառի լեռները, ձորերը, դաշտերը 
հանկարծ վերածվում էին ուրիշ տեսակ մի աշխարհի (ԱԻ): Այսօր Որմիզ-
դուխտի ներկայությունը գրեթե չէր նկատվում, որի համար Տաճատուհին 
խիստ մտահոգ էր (Ր):  

բ) այն բարդ նախադասությունների որոշիչ, ձևի և չափի պարագա 
ստորադաս բաղադրիչները, որոնք ունեն նպատակի կամ հետևանքի ե-
րանգներ. Հանգամանքները ձգել էին նրան մի այնպիսի վիճակի մեջ, որ 
ինքն ակամայից դարձել էր գայլ (Ր):  

 
 Մեջբերվող խոսք - Գրավոր կամ բանավոր խոսքում վկայվող, մեջ-

բերվող խոսք: Ունի երկու կարգի արտահայտություն՝ ուղղակի և անուղ-
ղակի:  

- Ուղղակի խոսք - Ուրիշի կամ սեփական խոսքի բառացի, անփոփոխ 
մեջբերումն է: Այն պարտադիր հանդես է գալիս հեղինակի խոսքի հետ և 
կազմում է բարդ ստորադասական նախադասություն: Հեղինակի խոսքում 
պարտադիր պետք է լինի ասացական կամ մտածական որևէ բայ (ասել, բա-
ցականչել, խոսել, հայտնել, շարադրել, պատասխանել, մտածել, խորհել, 
կռահել, միտք անել և այլն):  

Հեղինակի խոսքն ունենում է նախադաս, միջադաս և հետադաս շա-
րադասություն: 

- Նախադաս շարադասություն. հեղինակի խոսքից հետո դրվում է մի-
ջակետ, և ուղղակի խոսքը գրվում է մեծատառով՝ չակերտներում կամ նոր 
տողից՝ գծիկով: 

Ժամացույցը կորցնելուց հետո նա մտածում էր. «Մարդ ինչքան քիչ 
մտածի ժամանակի մասին, այնքան շատ ժամանակ կունենա» (ԱԻ):  

Կաթողիկոսը բարձրացրեց խոշոր աչքերը և ասաց. 
- Զավակնե՛րս, սուրբ այս խաչով դիմում եմ ձեզ. պաշտպանեցե՛ք 

հողը … (ՍԶ): 
- Միջադաս շարադասություն. հեղինակի խոսքն ընկած է լինում ուղ-

ղակի խոսքի մեջ և երկու կողմից բաժանվում է ստորակետ-գծով. 
«Ես չեմ թողնի նվիրական տապանը գերության մեջ մնա,- մեծարելով 

նախշքար Բոգդանին՝ մի անգամ ասել է Ալեքսեյ ցարը,- Աստծո օգնությամբ 
դուք էլ կունենաք այնպիսի մի գահ, ինչպիսին է ինձ դուր եկած Ալմաստյան 
գահը՝ Արարատը» (ՀՂ): 

Հեղինակի խոսքից հետո կարող է դրվել նաև միջակետ-գիծ կամ վերջա-
կետ-գիծ՝ պայմանավորված հեղինակի խոսքին հաջորդող մասի ինքնուրույ-
նության աստիճանով։ Հմմտ. - Ո՛չ, - զայրացած ասաց Լիլիթ. - և վերջապես 
ես այդ եմ ուզում (ԱԻ): 
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- Սիրելի՛ որդյակ, ուրիշի լեզուն կտրելուց առաջ պիտի քո լեզուն 
կտրեիր, որովհետև չես կարողացել քո գաղտնիքը պահել,- կշռելով իր ամեն 
մի խոսքը՝ քաղցր ձայնով ասաց ծերուկը: - Դու թեև քաջ ես, բայց ամենամեծ 
քաջությունը իր սեփական լեզուն զսպելն է (ԱԻ):  

- Վերջադաս շարադասություն. հեղինակի խոսքը հաջորդում է մեջ-
բերվող խոսքին և նրանից բաժանվում է ստորակետ-գծիկով. 

– Պետական մարդը, մանավանդ թագավորը, պետք է խիստ լինի 
թշնամիների հանդեպ, չպետք է լինի դյուրահավատ,- վրա բերեց Բաթը (ՍԶ):  

«Չգնա՞ արդյոք և մոտիկից խրախուսի զինվորներին, որ ոչ ոք ետ 
չկանգնի, որ ոչ ոք չվախենա, ոչ մեկի ձեռքը չդողա…», - անհանգիստ մտո-
րում էր Պապը (ՍԶ):  

Երբ հեղինակի խոսքը, առանձին վերցրած, բարդ նախադասություն 
է, ապա ուղղակի խոսքը ընկած է լինում նրա բաղադրիչների (նախադասու-
թյունների) միջև. 

 Տեսնելով մանկանը՝ Ներսես Ալթունյանն ասաց. 
- Աստծո կամոք տղան ֆիդայի թող դառնա, թող ֆիդայի լինի, ինչպես 

իր հայրը,- խոսքը շարունակելով՝ առաջ քայլեց նա և մարդկանց հորդորեց 
ճամփա դուրս գալ (ՆԱ):  
 

 Անուղղակի խոսք - Ուղղակի խոսքի վերաշարադրանք՝ արտահայտ-
ված բարդ ստորադասական նախադասությամբ, որտեղ հեղինակի խոսքը 
հանդես է գալիս որպես գերադաս նախադասություն, իսկ մեջբերվող խոսքը՝ 
ստորադաս: Անուղղակի խոսքն ասելիքի բովանդակությունը հաղորդում է 
ոչ թե նրա հեղինակի, այլ խոսողի դիրքից, այդ առումով էլ նա կրում է բա-
ռական ու քերականական որոշակի փոփոխություններ ուղղակի խոսքի հա-
մեմատությամբ: 

 Փոխվում է դերանվամբ արտահայտված ենթակայի դեմքը. 
 Կապակցությունն իրականացվում է ստորադասական շաղկապնե-

րով: 
 Փոխվում է ստորոգյալի դեմքը: Հմմտ. 

- Դուք ոչ միայն սքանչելի երգիչ եք, այլև նուրբ երաժիշտ, - համերգից 
հետո Կոմիտասին ասաց Փափազյանը (ԽԲ):  

Համերգից հետո Կոմիտասին Փափազյանն ասաց, որ նա ոչ միայն 
սքանչելի երգիչ է, այլև նուրբ երաժիշտ ու պայծառ հոգի: 

 Կոչականը կա՛մ փոխվում է ենթակայի, կա՛մ մտնում է գերադաս 
նախադասության մեջ՝ խնդրի պաշտոնով: Հմմտ. 

- Դու մոռացի՛ր ինձ, սպարապե՛տ,- դողդոջուն ձայնով աղերսեց Գո-
հարը (ՍԽ):  

Գոհարը դողդոջուն ձայնով աղերսեց, որ սպարապետը իրեն մոռա-
նա: Գոհարը դողդոջուն ձայնով սպարապետին աղերսեց, որ իրեն մոռանա:  
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 Հուզազգացական իմաստ արտահայտող բառերը, ձայնարկություն-
ները դուրս են ընկնում: Հմմտ. 

Մխիթարը նայեց Գոհարին ու շշնջաց. 
- Սիրելի՜ս, իմ նվաճած բոլոր բերդերից ամենաթանկը քո սիրտն է 

(ՍԽ): 
Մխիթարը նայեց Գոհարին ու շշնջաց, որ իր նվաճած բոլոր բերդերից 

ամենաթանկը նրա սիրտն է: 
 Փոխվում է նախադասության հնչերանգը (հրամայական, հարցական 

կամ բացականչական նախադասությունները վերածվում են պատմողա-
կանի): 

 Հարցում արտահայտող բառն ստանում է չեզոք հնչերանգ, և ավե-
լանում է արդյոք բառը: Հմմտ. 

- Հա՛յր իմ, իմ ամուսնության վերաբերյալ որոշում կայացնելը միայն 
քո՞ կամքն է,- հարցրեց Գոհարը (ՍԽ): 

Գոհարը հորը հարցրեց, թե իր ամուսնության վերաբերյալ որոշում 
կայացնելն արդյոք միայն նրա կամքն է:  

 
 Միջանկյալ շարահյուսական կառույցներ - Տարբեր աստիճանի շարա-

հյուսական կառույցներ (բառեր, բառակապակցություններ և նախադասու-
թյուններ), որոնք բուն նախադասության կառուցվածքում այլ անդամների 
հետ քերականորեն չեն հարաբերվում, հաղորդում են լրացուցիչ երանգներ 
կամ ցույց են տալիս խոսողի վերաբերմունքը տվյալ հաղորդման նկատ-
մամբ: Բանավոր խոսքում դրանք արտաբերվում են ընդգծված իջնող հնչե-
րանգով կամ արտասանական դադարով, գրավոր խոսքում նախադասու-
թյան անդամներից անջատվում են ստորակետներով կամ փակագծերով:  

Միջանկյալ շարահյուսական կառույցները բաժանվում են երեք խմբի՝ 
միջանկյալ բառեր ու բառակապակցություններ, միջանկյալ նախադասու-
թյուններ և ներդրյալ կառույցներ: 
 

 Միջանկյալ բառեր ու բառակապակցություններ - լեզվական միա-
վորներ, որոնք, թեև քերականորեն չեն կապվում նախադասության անդամ-
ների հետ, բայց որոշ երանգ կամ լրացուցիչ տեղեկություն են հաղորդում 
նախադասությանը: Ըստ իրենց բառական նշանակությունների, բաժանվում 
են տարբեր իմաստային խմբերի: Դրանք կարող են՝  

 ցույց տալ խոսողի վերաբերմունքը հաղորդված տեղեկության վերա-
բերյալ՝ արտահայտելով նրա հավաստիության այս կամ այն աստիճանը. 
իհարկե, անկասկած, ինչ խոսք, առանց խոսքի, բնականաբար, հավանական 
է, հնարավոր է, մի՛ կասկածեք, անկեղծ ասած և այլն. Անկեղծ ասած, թե 
ամոթ չէ, Ինձ շատ ծանոթ և շատ մոտ չէ Այդ ահավոր խանդ կոչվածը (ՊՍ)։ 
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 մատնանշել հաղորդման աղբյուրը. իմ կարծիքով, ձեր կարծիքով, 
ըստ իս, ինչպես դուք եք ասում, ըստ հավաստի աղբյուրների և այլն. Ըստ իս, 
Շիրվանզադեի դերը մեր թատրոնի զարգացման … համար ավելի խոշոր է 
(ՎՏ)։  

 որոշել հաղորդված տեղեկության սովորական կամ անսովոր լինելու 
աստիճանը. համաձայն ընդունված կարգի, համաձայն ընդունված սովորու-
թյան, ինչպես ընդունված է ասել և այլն. Համաձայն ընդունված կարգի, այրի 
Ոսկեհատը հանգուցյալի պատվին հոգեհաց տվեց … (ԱՇ)։  

 արտահայտել խոսողի տարատեսակ հույզերն ու զգացումները. 
Ափսո՜ս, ափսոսում եմ, բարեբախտաբար, դժբախտաբար, ի զարմանս ինձ՝ 
ձեզ՝ նրանց, ա՜յդ էր պակաս, ի՜նչ՝ ինչե՜ր եք ասում, ո՛վ իմանա և այլն, Ով 
իմանա՝ ո՛ւր ընկանք, Հազար տարվա հյուր ընկանք … (ՀԹ)։ 

 կարգավորել մտքերը, վերադասավորել տեղեկության բաղադրամա-
սերը և դրանք կապակցել միմյանց հետ. առաջին, երկրորդ, մի կողմից, մյուս 
կողմից, վերջապես, այսպիսով, հետևաբար, նշանակում է, կնշանակի, ընդ-
հակառակը, օրինակ և այլն. Մյուսը, ընդհակառակը, հագնված էր համեստ. 
մազե արխալուղը նույնիսկ տեղ-տեղ կարկատաններ ուներ (ՀՂ)։ 

 բնութագրել մտքերի ձևավորման եղանակներն ու միջոցները. Այլ 
խոսքով, կարճ ասած, ավելի ճիշտ, ճիշտն ասած, ինչպես միշտ, ուղիղն 
ասած, մի խոսքով, ավելի լավ չես ասի, այսպես ասած և այլն. Սրահի կիսա-
խավարը, ինչպես միշտ, լցված էր հայկական երաժշտությամբ, պատերի 
տակ Հայաստանից բերած քարակտորներ էին, պատերին՝ կարպետներ ու 
գորգեր (ՎՊ)։  

 շեշտել հաղորդման այս կամ այն հատվածը՝ խոսակցի ուշադրու-
թյունը գրավելու նպատակով. Ներեցե՜ք, լսե՛ք խնդրեմ, երևակայե՛ք, պատ-
կերացնո՞ւմ եք, հավատացնում եմ ձեզ, չե՞ք կարծում, ձեզ չի՞ թվում և այլն. 
Ու ես՝ թշնամիս անտարբերության … Երևակայե՛ք, Գերադասում եմ մնալ 
ձեռնպահ (ՊՍ)։ 

Ինչպես երևում է բերված օրինակներից, միջանկյալ բառերի ու բա-
ռակապակցությունների դերով հանդես են եկել նաև նախադասության կա-
ռուցվածքի որոշ կապակցություններ, որոնց ստորոգումային հատկանիշը 
շարահյուսական առումով մթագնել է: 

 Միջանկյալ նախադասություններ - Համարժեք են միջանկյալ բա-
ռերին ու բառապակցություններին, սակայն կառուցվածքով նախադասու-
թյուններ են:  
 Միջանկյալ նախադասությունների դերով սովորաբար հանդես են 
գալիս միակազմ նախադասությունները (ստորոգյալ գերադաս անդամով) 
կամ երկկազմ դիմավոր նախադասությունները: Հմմտ.  
 Ինչքան ինձ հայտնի է, այդ հնամենի մագաղաթները պահպանվում 
են Մատենադարանում (Մամուլ): Բայց Մանվելն ինքը, չգիտես ինչու, թա-
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գավորի թևը սեղմած, զննաբար հետևում էր, թե որտեղ ինչ է կատարվում 
(ՍԶ): Ամեն մուտքի մոտ, դա էլ կարծես ընդհանուր կարգ էր, փայտե 
նստարան կար՝ ամեն մեկը մի գույնի (ՎՊ):  
 Երբեմն միջանկյալ դերով հանդես են գալիս բարդ նախադասու-
թյունները: Հմմտ. Սմբատը, Բաթի թևը բռնելով (այդ նրա սովորությունն էր, 
երբ ուզում էր, որ ասածը լավ հասկանան մարդիկ), ասաց, որ ուշք չդարձնի 
պարսիկների կեղծ աղմուկին (ՍԶ): 
 

 Ներդրյալ կառույցներ - Բուն նախադասության կազմի մեջ գտնվող 
բառեր, բառակապակցություններ կամ նախադասություններ, որոնք քերա-
կանորեն նրա հետ չեն կապվում, սակայն հաղորդում են անհրաժեշտ, լրա-
ցուցիչ տեղեկություն կամ մասնավորում են հաղորդվող միտքը, բացատրում 
են անծանոթ բառերի իմաստը կամ թարգմանում են բարբառային և օտար 
բառերն ու արտահայտությունները:  

Ներդրյալ կառույցները չեն արտահայտում խոսողի վերաբերմունքը 
կատարվող գործողության կամ եղելության նկատմամբ, չեն շեշտում նրա 
հավաստիության կամ անհավաստիության աստիճանը, չունեն հուզազգա-
ցական երանգավորում՝ ի տարբերություն միջանկյալ բառերի: Շարադա-
սորեն գտնվում են միայն բուն նախադասության ներսում, երբեմն ունեն 
վերջադաս դիրք (նախադաս գործածություն չունեն), բուն նախադասու-
թյունից անջատվում են ստորակետերով կամ փակագծերով: Հմմտ. Նա-
ժիշտներից մեկը ներս բերեց ոսկեզօծ ճրագարանը և դրեց ընկուզենուց 
շինած և սադափով ու փղոսկրով զարդարած նգույրի (եռոտանի սեղան) վրա 
(Մ): Ազգային երգն ու երաժշտությունը իրենց հետ Ցղնայից Անատոլիայի 
Քեոթահիա (Կուտինա) քաղաքն են տարել Կոմիտասի նախապապերը (ԽԲ): 

Նման կառույցները կիրառվում են հատկապես դրամատիկական 
երկերում: Հմմտ. 

Նազար – Հաբա՜… թագավոր եմ ու աշխարհ եմ դողացնում, դե հիմի 
արի ու դառի թագավորի թագուհի (ձեռքը պարզում է Ուստիանին):  

Ուստիան- Արևի՜դ մատաղ, դրո՞ւստ (համբուրում է Նազարի ձեռքը), 
վա՜յ, խելքս կթռցնեմ, ես թագուհի՞ եմ… (ԴԴ):  

 
 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 
1. Աբեղյան Մ.Խ., Հայոց լեզվի տեսություն, Ե., 1965: 
2. Աբրահամյան Ս., Պառնասյան Ն., Օհանյան Հ., Բադիկյան Խ., Ժամանա-

կակից հայոց լեզու, գ. 3, Շարահյուսություն, Ե., 1976։ 
3. Աբրահամյան Ս.Գ., Ժամանակակից հայերենի քերականություն, Ե., 1975: 
4. Աբրահամյան Ս.Գ., Հայոց լեզու. շարահյուսություն, Ե., 2004: 
5. Առաքելյան Վ.Դ., Հայերենի շարահյուսություն, հ.հ. Ա-Բ, Ե., 1958, 1964։ 
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6. Ասատրյան Մ.Ե., Ժամանակակից հայոց լեզու. Շարահյուսություն, Ե., 1987: 
7. Գարեգինյան Գ.Լ., Ժամանակակից հայոց լեզու (Բարդ նախադասություն), 

Ե., 1984: 
8. Գյուլբուդաղյան Ս., Միակազմ նախադասությունները ժամանակակից հայե-

րենում, Ե.,1967: 
9. Խաչատրյան Լ.Մ., Ընդհանուր լեզվաբանության դասընթաց, Ե., 2017։  
10. Հարությունյան Հ.Ա., Անդեմ նախադասությունները ժամանակակից հայե-

րենում, Ե., 1970: 
11. Ճշմարիտյան Ժ., Դերբայական դարձվածը արդի հայերենում, Ե., 1961: 
12. Միրումյան Մ.Վ., Հայոց լեզու. Տեսական և գործնական դասընթաց (Շարա-

հյուսություն), Ե., 2013։   
13. Պապոյան Ա.Հ., Բադիկյան Խ.Գ., Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյու-

սություն, Ե., 2003:  
14. Սուքիասյան Ա. Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու, Ե., 1982: 
15. Սևակ Գ., Հայոց լեզվի շարահյուսություն, Ե., 1981: 
16. Վերդյան Բ.Հ., Բարդ ստորադասական նախադասության շարահյուսություն, 

Ե., 1970: 
17. Ջահուկյան Գ.Բ., Աղայան Է.Բ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու, Ա մաս, Ա պրակ, Ե., 

1980: 
18. Ջահուկյան Գ.Բ., Հայոց լեզվի տեսության հիմունքները, Ե., 1974: 
19. Քոսյան Վ.Ա., Ժամանակակից հայերենի բառակապակցությունները, Ե., 

1975: 
 
 
 
 
 
 
 
 



299 
 

10. ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 Լեզվի պատմության շրջանաբաժանումը - որևէ լեզվի պատմությունը 
ներառում է նրա մակարդակների և մակարդակային միավորների տարժա-
մանակյա փոփոխությունների ամբողջական պատկերը։ Ըստ այդմ՝ որևէ 
լեզվի որակական փոփոխությունների շրջաններն առանձնացվում են իբրև 
նրա զարգացման փուլեր։  

Հայոց լեզվի պատմության շրջանաբաժանման առաջին փորձերը կա-
տարել են Մխիթարյան միաբանները 19-րդ դարի կեսերին. Անդրադարձել 
են միայն գրական հայերենի պատմության հարցերին։  

Հայոց լեզվի պատմության գիտական ամբողջական շրջանաբաժա-
նումը կատարել է Գ. Ջահուկյանը։ Նա գիտականորեն մշակում-հստակեց-
նում է շրջանաբաժանման սկզբունքները, ապա կատարում հարցի խոր ու 
բազմակողմանի քննություն։ 

Նա ընդունում է նախ՝ երկու մեծ ժամանակաշրջաններ` նախագրա-
յին և գրային, իսկ նախագրայինից առաջ` նախահայերենը, որը գործել է 
մինչև մ.թ.ա. III հազարամյակը և, լինելով հնդեվրոպական նախալեզվի բար-
բառ, հասկանալի է եղել հունարեն, պարսկերեն, ասորերեն, հնդկերեն և այլ 
բարբառներով խոսողներին։  

Ապա լեզվի պատմությունը բաժանում է շրջանների և ենթաշրջան-
ների` 

Ա. Նախագրային ժամանակաշրջան` մ.թ.ա. III հազարամյակից մին-
չև մ.թ. IV դարի վերջը` երկու ենթաշրջաններով` 

 Վաղնջական շրջան` III հազ.- մ.թ.ա. XIII դ.` երկու ենթափուլերով` 
 սկզբնական վաղնջական` III հազ. (սկզբից մինչև վերջը), 
 ուշ վաղնջական` II հազ. սկզբից մինչև մ.թ.ա. XIII դ.։ 
 Հնագույն շրջան կամ հնագույն հայերեն` մ.թ.ա. XII դ. մինչև մ.թ. IV 

դ.` երկու ենթափուլերով` 
 վաղ հնագույն` մ.թ.ա. XII դ. - մ.թ.ա. IV դ.,  
 ուշ հնագույն` մ.թ.ա. III դ. - մ.թ. IV դ.։ 
Բ. Գրային ժամանակաշրջան` V դարից մինչև մեր օրերը` երեք 

շրջաններով. 
 Հին շրջան` մոտավորապես 5-11-րդ դդ.` երեք ենթաշրջաններով` 

1. դասական գրաբարի ենթաշրջան` 5-րդ դար, հատկապես մինչև V 
դարի կեսերը (406-460թթ.), այն է` մինչ հունաբան դպրոցի սկզբնավորումը 
(460-480/481 թթ.), 

2. հետդասական գրաբարի ենթաշրջան` 6-7-րդ դդ., 
3. նախամիջին ենթաշրջան` 8-11-րդ դդ.։ 

 Միջին շրջան` մոտավորապես 12-16-րդ դդ.` երկու ենթաշրջաննե-
րով` 
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1. կիլիկյան նորմավորման ենթաշրջան` 12-14-րդ դդ., 
2. աշխարհաբարացման ենթաշրջան` 15-16-րդ դդ.։ 

 Նոր շրջան` մոտավորապես 17-րդ դարի սկզբներից մինչև մեր 
օրերը` երեք ենթաշրջաններով` 

1. վաղ աշխարհաբարի ենթաշրջան` 17-րդ դարի սկզբներից մինչև 
19-րդ դարի կեսերը (1601-1850թթ.), որին հատուկ են երեք տարատեսակ 
լեզուներ` 

1) գրաբար, 
2) «քաղաքական» կամ «քաղաքացիական հայերեն», 
3) բարբառներ։ 
Դրանցից, այսպես կոչված, «քաղաքացիական հայերենն» է, որ ծառա-

յում է որպես ընդհանուր հաղորդակցման միջոց` ունենալով բազմաթիվ 
տարբերակներ, որոնցից հետագայում գերիշխող են դառնում Արարատյան 
(ում ճյուղ) և Պոլսի (կը ճյուղ) բարբառները։ 

2. Երկճյուղ աշխարհաբարի ենթաշրջան` 19-րդ դարի կեսերից մինչև 
1920թ.։ 

Գ. Ջահուկյանն աշխարհաբարի հաղթանակի թվականը համարում է 
1858-ը։  

3. Ժամանակակից հայերենի ենթաշրջան` 1920թ. մինչև մեր օրերը։ 
 Արդի հայագիտության մեջ հայերենի պատմության շրջանաբաժան-

ման հարցը համարվում է լուծված. գիտական շրջանառության մեջ է դրված 
Գ. Ջահուկյանի կատարած շրջանաբանժանումը։ 
 

 Գրաբար - Գրային հայերենի զարգացման առաջին շրջանն է. ընդ-
գրկում է 5-11-րդ դարերը, բնութագրվում է հնչյունական համակարգով, քե-
րականական կուռ կառուցվածքով, տիպաբանորեն դիտվում է թեքական 
լեզու՝ կցականության տարրերով։  

Գրաբարի հնչյունական համակարգում առանձնացնում են 6 ձայնա-
վոր (ա, ե, ի, ո, ու, ը), 30 բաղաձայն, երկբարբառներ (այ, աւ, եա, եւ, իւ, ոյ, ւո) 
և եռաբարբառներ (եայ, իայ, եաւ, ւոյ), տարբերակում են նաև Է երկ-
բարբառակերպը (Տե՛ս Երկբարբառ և Եռաբարբառ բառահոդվածները)։ 
Գրաբարի բաղաձայնական համակարգը եռաշարք է՝ ձայնեղ, խուլ, շնչեղ 
խուլ: 

Բառավերջում ե և ը ձայնավորները չեն հանդիպում, իսկ ա, ո ձայ-
նավորները հանդես են գալիս շատ հազվադեպ, որոնցից հետո գրվում է յ 
բաղաձայնը: Է և ու տառերի համապատասխան հնչյունները գրաբարում 
եղել են երկհնչյուններ (երկբարբառներ), այսպես՝ է = ե + յ, ու = ո + ւ: Ու-ն, 
իբրև երկբարբառային ձայնավոր, գրաբարի այբուբենի մեջ տեղ չի գտել, իսկ 
0 տառն ավելացել է միջին դարերում: 
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Գրաբարի բաղաձայնական համակարգը հիմնականում համապա-
տասխանում է ժամանակակից արևելահայ գրական լեզվի հնչյունական 
համակարգին: Տարբերությունն այն է, որ գրաբարն ունեցել է ւ ձայնորդը և չի 
ունեցել ֆ բաղաձայնը: Փոխառյալ բառերում ֆ հնչյունը գրվել է փ և հ տա-
ռերով: 

Հունարենից փոխառյալ բառերի Ֆ հնչյունի դիմաց հայերենում գրվել 
է Փ, օրինակ՝ ֆիլիսոֆոս - փիլիսոփա, դաֆնե - դափնի, իսկ պարսկերենից 
փոխառյալ բառերի Ֆ հնչյունը, որ հանդիպում է բացառապես բառասկզբում, 
հայերենում չի գրվել, ինչպես՝ ֆրաման - րաման, ֆարիշտե - րեշտակ, ֆրա-
պադակ - րապարակ և այլն: Ինչպես նկատելի է, Ր ձայնորդից առաջ հնչում է 
Հ (հագագը), որը հետագայում կայունացել է, և փոխառյալ բառերն ստացել 
են հրաման, հրեշտակ, հրապարակ գրությունը: 

Եթե գրաբարի նախնական փուլում հնչյունների արտասանությունն 
ու գրությունը համապատասխանում էին, ապա հետագա դարերում գրու-
թյունը պահպանվում է, իսկ արտասանությունը փոխվում է: Այժմ գրա-
բարյան բնագրերը կարդում ենք ոչ թե հին՝ գրային, այլ փոփոխված ավան-
դական արտասանությամբ: (Տե՛ս Այբուբեն բառահոդվածը)։ 

Գրաբարի ձևաբանական համակարգը բնորոշվում է հոլովման և խո-
նարհման տիպերով, որոնք համաժամանակյա կտրվածքով կարելի է դի-
տարկել գրաբարի հեղինակների մատյանների բնագրերում։  

 Գրաբարի հոլովման համակարգին բնորոշ է մասնիկավորումը, որ 
արտահայտվում է հոլովակերտ մասնիկների (հոլովակազմիչների կամ հո-
լովակերտների) գործառությամբ։ Գրաբարն ունի հետևյալ հոլովակերտ 
մասնիկները` 

 
Հոլով Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 

Ուղղ.  ----- ք 
Սեռ. ն, ջ, նջ, յ, ր ց 
Տր. ն, ջ, նջ, յ, մ (ում) ց 
Հայց.  ----- ս 
Բաց. ի ... է, յ ի ... ց 
Գործ. ւ, վ, բ ք 

 
 Գրաբարի հոլովական համակարգը բնութագրվում է արտաքին և 

ներքին թեքման տիպերով. արտաքին թեքումը հատկանշվում է կցականու-
թյամբ, ներքինը՝ թեքականությամբ: 

 Արտաքին թեքումը լինում է պարզ և խառը տեսակի: Պարզ հոլովման 
ցուցիչներն են Ա, Ի, Ո, Ու: Եզակի և հոգնակի թվերում գոյականն ստանում է 
միևնույն հոլովիչը, օրինակ, Ա հոլովում (տիտան – տիտանայ – տիտանաց, ) 
Ի (արքայ – արքայի – արքայից, քրիստենեայ – քրիստենէի - քրիստոնէից), Ո 
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( գետ – գետոյ – գետոց, ոսկի –ոսկւոյ-ոսկւոց), Ու (զարդ – զարդու – զարդուց, 
կաքաւ – կաքաւու - կաքաւուց ): Արտաքին թեքման խառը հոլովան տիպերն 
են Ի-Ա և Ո-Ա հոլովումները, օրինակ, Ի-Ա ( քաղաք – քաղաքի –քաղաքաց, 
գաւառ – գաւառի - գաւառաց), Ո-Ա (պատանի – պատանւոյ – պատանեաց, 
ծերունի – ծերունւոյ - ծերունեաց ): 

 Ներքին թեքումը նույնպես լինում է պարզ և խառը տիպերի: Ներքին 
թեքման պարզ հոլովումներ են՝ Ա և Ե, օրինակ, Ա (շուրթն – շրթան – 
շրթանց, ուսումն- ուսման - ուսմանց), Ե (դուստր – դստեր – դստերց, աղբիւր 
– աղբեր - աղբերց): Խառը հոլովում է՝ Ի-Ա (անձն – անձին – անձանց, հարսն 
– հարսին - հարսանց): 

 Գրաբարում առանձնացնում են հոլովման անվանական և դերան-
վանական տիպերը: Անվանական տիպի է գոյականի, ածականի (բարձր – 
բարձու - բարձանց), թվականի (եւթն- եւթան - եւթանց) և դերբայների (խա-
ղալ-խաղալոյ, հանգուցեալ- հանգուցելոյ- հանգուցելոց) հոլովումը. սեռա-
կան հոլովաձևը կազմվում է ուղղականի հիմքից։ Դերանվանական հոլովու-
մը հատուկ է դերանուն խոսքի մասին. այս դեպքում սեռական և տրական 
հոլովները կազմվում են այլ հիմքից (հոլովի քերականական իմաստն ար-
տահայտվում է տարահիմքության միջոցով): Օրինակ, ես-իմ-ինձ …, դու-քո-
քեզ…., նա – նորա- նմա …. և այլն:  

 Ա, Ո և Ո-Ա հոլովման բառերը սեռական, տրական և բացառական 
հոլովներում ստանում են -յ հոլովակերտ (հմմտ. Աննա-Աննայ-յԱննայ, 
այլև` տիտան - տիտանայ - ի տիտանայ, գետ - գետոյ - ի գետոյ, այգի – 
այգւոյ – յայգւոյ)։  

 Տրական հոլովն ունի մ հոլովակերտ, որ ավելի կանոնավոր ձևով 
հանդես է գալիս ցուցական դերանունների հոլովման մեջ (հմմտ. այս-այսր-
այսմ, այդ-այդր-այդմ, սա-սորա-սմա, դա-դորա-դմա և այյն)։ 

Գործիականի –ւ հոլովակերտը գործածվում է ա և ի ձայնավորներից 
հետո, վ-ն` ո-ից հետո, բ-ն` բաղաձայններից հետո. քաղաքաւ, նետիւ, գե-
տով, շրթամբ և այլն։  

 Հոգնակին կազմվում է ք հոգնակերտով, որը հիմնականում ավելա-
նում է արտաքին թեքման բառերի ուղղական (մարմին-մարմինք, քաղաք-
քաղաքք, այգի-այգիք, հիւլէ-հիւլէք), իսկ ներքին թեքման բառերի սեռական 
հոլովաձևին (դուստր-դստեր-դստերք, լեառն-լերին-լերինք, կողմն -կողման-
կողմանք և այլն)։  

 Կան նաև հոգնակիության և հավաքական իմաստ արտահայտող այլ 
մասնիկներ` ական- գուսանական, զօրական. ան-իշան//իշանք, ձիան. անի-
աւագանի, ազատանի, կանանի. եան- գրեան, նախարարեան, զօրագլխեան, 
մոգեան). եար-որեար- վանեար, բանեար, նեար- բարձկնեար (բարձիկներ), 
նաւկնեար (նավակներ). որայ-(որեայ//որեայք) - վանորայ, արտորայ (ար-
տեր). տի//ոտի- մանկտի, ոսկրոտի, փորոտի և այլն։ 
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 Ք հոգնակերտ ունեցող մի խումբ բառեր եզակիի ձևեր չունեն և 
կոչվում են անեզական բառեր. ասք, անէծք, արևելք, արևմուտք, բարք, վարք, 
դժոխք, գնացք, կամք, կարծիք, կուռք, խելք, խօսք, կեղծիք, ցնորք, հալածանք, 
պերճանք, միտք, ժանիք, հարսանիք, բաղանիք, բարիք, չարիք։ Երկրներ և 
տեղանուններ՝ Ալանք, Աղուանք, Գամիրք, Տաշիրք, Վիրք, Հայք, Պարսք, 
Կասպք, Գուգարք, Մոկք, Մարք, Միջագետք, Քուշանք և այլն։ 

 Գրաբարի խոնարհման համակարգը բայի եղանակների, հիմքակազ-
մության, ժամանակաձևերի, դերբայների, լծորդությունների, խոնարհման 
տիպերի առկայությամբ։  

Գրաբարի դերբայները չորսն են՝ անորոշ (-ել. շարժել, -ալ. խաղալ, -
իլ. բազմիմ, -ուլ. կիզուլ) վերջավորություններով), ապառնի (-ոց. գրելոց, -ի. 
գրելի), անցյալ (-եալ. դարձեալ, մատուցեալ), ենթակայական կամ ներկա 
(աւղ // ող. ծնաւղ - ծնող)։  

 Բայի եղանակները երեքն են՝ սահմանական, ստորադասական և 
հրամայական։  

 Սահմանական եղանակն ունի հետևյալ ժամանակաձևերը. ներկա 
(գրեմ-գրեմք), անցյալի անկատար (գրէի-գրէաք), անցյալ կատարյալ (գրեցի-
գրեցաք)։ 

 Ստորադասական եղանակն ունի երկու ապառնի ժամանակաձևեր. 
առաջին ապառնի (գրիցեմ-գրիցեմք), երկրորդ ապառնի (գրեցից-գրեսցուք)։ 

 Հրամայական եղանակն ունի բուն հրամայական (գրեա՛ - գրեցէ՛ք), 
հորդորական (գրեսջի՛ր-գրեսջի՛ք) և արգելականի ձևեր (մի՛ գրեր - մի՛ գրէք)։  

 Բայն ունի նաև բաղադրյալ (վերլուծական) ժամանակներ՝ կազմված 
ապառնի (-ոց մասնիկով) ու անցյալ դերբայներով և եմ օժանդակ բայով, 
ինչպես՝  

վաղակատար-հարակատար ներկա – գրեալ եմ…. (գրել՝ գրվել եմ, 
գրած՝ գրված եմ),  

վաղակատար-հարակատար անցյալ (գերակատար) - գրեալ էի…. 
(գրել՝ գրվել էի, գրած՝ գրված էի),  

ստորադասական եղանակի բաղադրյալ ապառնիներ – գրեալ իցեմ 
… (գրած՝ գրված լինեմ՝ կլինեմ՝ պիտի լինեմ), գրելոց իցեմ… (գրելու կամ 
գրվելու լինեմ՝ կլինեմ՝ պիտի լինեմ, 

սահմանական եղանակի բաղադրյալ ապառնի – գրելոց եմ… (գրելու 
կամ գրվելու եմ), 

սահմանական եղանակի անցյալի ապառնի – գրելոց էի … (գրելու 
կամ գրվելու էի) և այլն։ 

Բայական համակարգը բնորոշվում է հետևյալ գծերով. 
ա) Գրաբարը չունի -վ- կրավորական ածանց, և Ա, Ի, ՈՒ լծոր-

դություների ներգործական սեռի բայերը նույն ձևով արտահայտում են նաև 
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կրավորական սեռի նշանակություն (զգայ – զգում է //զգացվում է, դատի – 
դատում է // դատվում է, թողու – թողնում է // թողնվում է)։ 

բ) Ե լծորդության ներգործական սեռի բայերը կրավորական սեռի 
նշանակություն արտահայտում են լծորդության փոփոխությամբ՝ ե>ի. սիրեմ 
(սիրում եմ) – սիրվիմ (սիրվում եմ)։ 

գ) Բայն ունի ներգործաձև և կրավորաձև խոնարհումներ. Ե լծոր-
դության ներգործական սեռի բայերն ունեն ներգործաձև և կրավորաձև խո-
նարհումներ, չեզոք սեռի բայերը՝ ներգործաձև խոնարհում (չեզոք սեռի 
պահպանումով), Ի լծորդության բայերը (անկախ սեռից) ունեն կրավորաձև 
խոնարհում, Ա և Ու լծորդության բայերը առաջին հիմքից կազմվող ձևերում 
(անկախ սեռից) ունեն ներգործաձև խոնարհում և ներգործական սեռի բա-
յերն ընդհանուր ձևով արտահայտում են նաև կրավորական սեռի նշանա-
կություն։  

դ) Որոշ բայեր ունեն խառը խոնարհում. երկրորդ հիմքում Ի թույլ 
բաղադրիչ ունեցող բայերը երկրորդ ապառնիում խոնարհվում են խառը. 
եզակի թվի առաջին դեմքում՝ կրավորաձև, մնացած դեմքերում (եզակի և 
հոգնակի)՝ ներգործաձև և այլն։ 

ե) Ստորադասական եղանակի ապառնիները իմաստով բազմարժեք 
են. առաջին ապառնին եռարժեք է. այն համապատասխանում է արդի հայե-
րենի ըղձական, ենթադրական և հարկադրական եղանակների ապառնի ժա-
մանակներին (շարժիցեմ - շարժեմ, կշարժեմ, պիտի շարժեմ), երկրորդ 
ապառնին քառարժեք է. համապատասխանում է նաև սահմանական եղա-
նակի ապառնի ժամանակին (շարժեցից – շարժելու եմ, շարժեմ, կշարժեմ, 
պիտի շարժեմ)։  

 
 Գրաբարի շարահյուսությունը - Ենթակայի և ստորոգյալի արտահայ-

տությունը.  Գրաբարում ենթական արտահայտվում է ուղղական, սեռական, 
տրական և հայցական հոլովներով, որը պայմանավորված է ստորոգյալի 
դրսևորման ձևով։ 

Սեռական հոլովով ենթական գործածվում է` 
ա) Անցյալ դերբայով ձևավորված դերբայական անկախ նախադասու-

թյան մեջ, որտեղ անցյալ դերբայը սեռական հոլովով ենթակայի ստորոգ- 
յալն է։ 

Օրինակ` Իսկ երանելւոյն Սահակայ զեկեղեցական գրոց գումարու-
թիւնն՝  կանխաւ ի յունական բարբառոյն ի հայերէն դարձուցեալ, եւ բազում 
եւս զհայրապետաց սրբոց զճշմարիտ զիմաստութիւնն (Կոր., 31)։ 

բ) Անցյալ դերբայով կազմված դերբայական նախադասության մեջ, 
որը անկախ չէ։ Անցյալ դերբայի պահանջով է ենթական դրվում սեռական 
հոլովով, սակայն շարունակության մեջ, դերբայ ստորոգյալից բացի, զուգա-
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հեռաբար գործածվում է նաև դիմավոր ստորոգյալը (կամ ստորոգյալները)։ 
Սա ամենատարածված երևույթներից է։ 

Օրինակ` Արդ մեր թողեալ զնոսա, հարցցուք զսոսա (Եզն., 96)։ 
գ) Անցյալ դերբայով և օժանդակ բայի III դեմքով (է, էր, իցէ) կազմված 

բաղադրյալ ձևերի հետ (ստորոգյալը դիմավոր բայ է` միայն եզակի III 
դեմքով)։ 

Օրինակ` Զի այժմիկ ձեր ծառայից զմեր տերանց ձերոց զբարձ կա-
լեալ է (Բուզ., 258)՝ (Որովհետև այժմ դուք`ծառաներդ, մեր` ձեր տերերի գա-
հը վերցրել եք)։ Զորս առեալ էր նենգաւոր իշխանին Սիւնեաց Վասակայ ի 
դայեկաց (Փարպ., 258)։  

դ) Անորոշ դերբայի նախդրավոր ձևի հետ, օրինակ` Յելանելն մեր 
հանդէպ ամբոխին Բելայ` դիպել ջանասցուք տեղւոյն, ուր անցեալ կայցէ ի 
մէջ խռան քաջացն Բէլ (Խոր., 42)։ 

Տրական հոլովով ենթական գործածվում է` 
ա) Անորոշ դերբայի հետ (dativus cum infinitivo)։ Օրինակ` Եւ ի հայեց-

ուածոցն դժնութենէ ասեն պայթել որձաքար վիմացն (Խոր., 198)։ 
բ) Միադիմի բայիև անորոշ դերբայի հարադրությամբ կազմված բա-

յական բաղադրյալ ստորոգյալի, այլ կերպ` միադիմի բայով և անորոշ դեր-
բայով բաղադրված կառույցի հետ։ Օրինակ` Մարդոյ ոչ է հնար փոխել ի 
կերպարանս ինչ, յոր և կամիցի (ն.տ.)։  

 Հայցական հոլովով ենթական գործածվում է մի դեպքում` մի կառույ-
ցում. դա հայցականն է անորոշի հետ (accusativus cum infinitivo). անորոշ 
դերբայով կազմված դերբայական նախադասության մեջ անորոշ դերբայը 
ստորոգյալի արժեքով է և ունի հայցական հոլովով ենթակա։ Օրինակ՝ Եթէ 
զամենայն զԱստուած յամենայնի ի հիւղն լինել ասիցեն, որչափ մեծ ևս 
ասիցեն զԱստուած, գտանի հիւղն մեծ քան զնա (Եզն., 60)։ 

 Շարադասություն - Գրաբարում նախադասության անդամների շա-
րադասությունը հիմնականում ազատ է։ 

1. Ենթական և ստորոգյալը գործածվում են թե՛ նախադաս և թե՛ 
հետադաս, որ պայմանավորված է մի քանի գործոններով` 

ա) ձևաբանական, որի դեպքում կարևորվում են ենթակայի խոսքի-
մասային ու հոլովական և ստորոգյալի դիմավոր կամ անդեմ արտահայտու-
թյունները 

բ) շարահյուսական, որի դեպքում նկատի են առնվում պարզ կամ 
բարդ, հարցական և ժխտական, թերի և միակազմ նախադասություններում 
ենթակայի և ստորոգյալի գործածությունները,  

գ)  ենթակայի և ստորոգյալի շարադասության տրամաբանական կամ 
ընդգծման, որի դեպքում առաջատար դիրք է զբաղեցնում գործողություն 
կատարողը կամ գործողությունը, այսինքն` ենթական կամ ստորոգյալը։ 

Ա. Ենթակայի և ստորոգյալի առաջադաս գործածություններ. 
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ա) Զպարարակ իմ զենեալ է, և ճաշ իմ պատրաստեալ է (Ագաթ., 56)։ 
Որում օրէն էր զյաշտ առնել (Եզն., 106) = Որը պետք է զոհ մատուցեր։  

բ) Զայս տեսեալ թագաւորին Քուշանաց` ոչ հանդուրժէր ելանել ընդ 
առաջ նորա պատերազմաւ (Եղ., 36)։ Զի՞նչ ինչ վնաս գործեալ է իմ (Եղ., 166)՝ 
(Ես ի՞նչ վնաս եմ գործել)։  

Բ. Ենթակայի և ստորոգյալի հետադաս գործածություններ. 
ա) Բայց ասի, ի ժամանակս Արտաշիսի ոչ գտանել երկիր անգործ 

յաշխարհիս Հայոց (Խոր., 224)։ Արդ ո՞վ էր նա` որ այնչափ մեծամեծ կարաց 
գործել (Եզն., 218)՝ (Արդ` ո՞վ էր նա, որ կարողացավ այնքան մեծամեծ 
գործեր կատարել)։ 

բ) Լուսին, ասեն, ի ներքոյ է քան զարեգակն (Եզն., 164)։ Մեք մեզէն 
ողջ եմք դիցն օգնականութեամբ (Եղ., 18)։  

2. Որոշիչն ունի և՛ նախադաս, և՛ հետադաս կիրառություն, բայց ավե-
լի շատ հանդիպում է նախադաս գործածությամբ, օրինակ՝ Անգործ մեղու՝ 
լաւ է քան զժիր պիծակ (Եզն., 310)։ Որում Ղեւոնդէոսն կոչէին, այր հաւա-
տարիմ եւ ճշմարտապաշտ (Կոր., 66)։ 

3. Հատկացուցիչը ավելի հաճախ դրվում է հատկացյալից հետո, օրի-
նակ՝ Յերեսաց նոցա փախեան (Յեսու, Ը, 15)։ Աղօթիւք կարեմք ապրել (= 
փրկվել) ի փորձանաց չարին (Եզն., 183)։ 

4. Բացահայտիչն ունի հետադաս գործածություն։ Օրինակ՝ Ապա 
Գնել պատանեակն՝ եղբօրորդին արքայի էառ զնա ի կնութիւն իւր (Բուզ., 99)։ 
Երանելի երէցն Ղեւոնդ հրաման առեալ ի սուրբ ընկերացն՝ ի մեծէն Յովսէ-
փայ եւ յամենայն մեծամեծացն… եբաց զբերան իւր եւ ասէ բարձր բարբառով 
(Եղ., 106)։ 

Այսպիսով` թեև ընդհանուր առմամբ նշվում է նախադասության ան-
դամների ազատ շարադասության մասին, սակայն միաժամանակ հաս-
տատվում են լեզվական-քերականական բազմաթիվ գործոններն ու միջոց-
ները, հնարները, որոնք շարադասական տեղաշարժերի ու փոփոխություն-
ների պատճառ են դառնում։ 

 
 Համաձայնություն - Գրաբարի նախադասության անդամների համա-

ձայնությունը հիմնականում նույնն է, ինչ ժամանակակից հայերենում։ Այ-
նուամենայնիվ կան նաև տարբերություններ, այսպես՝ 

ա) Անեզական գոյականով արտահայտված ենթակայի հետ ստորոգ-
յալը դրվում է հոգնակի թվով. օրինակ՝ Ամենայն կառք ի համազգեաց երի-
վարաց լծին, բայց միայն այսց կառաց (Եզն., 17)։ Մեղք նոցա մեծացան յոյժ 
(Ծնն. ԺԵ 16)։ 

Հավաքականություն արտահայտող (ձևով եզակի) ենթակայի մոտ 
ստորոգյալը կարող է դրվել հոգնակի թվով։ Այս երևույթը ընդունված է ան-
վանել բակառություն. օրինակ՝ Ժողովեցան ամենայն աշխարհն Հայոց 
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(Բուզ., 25)։ Ի բառնալ ազգին Արշակունեաց տիրեցին աշխարհիս Հայոց 
ազգն Սասանայ պարսկի (Եղ., 6)։ 

բ) Նախադաս որոշիչը սովորաբար չի համաձայնում իր որոշյալին, 
իսկ հետադասը համաձայնում է։ Օրինակ՝ Ցրուեսցին ի բարի երկրէս (Տովբ., 
ԺԴ 6)։ Թագաւորն ցլուք սպիտակօք եւ գիսաւոր նոխազօք առատացոյց 
զզոհս կրակի (Եղ., 12)։  

գ) Հատկացուցիչը սովորաբար չի համաձայնում հատկացյալին, այն 
դրվում է սեռական հոլովով՝ անկախ հատկացյալի հոլովից։ Օրինակ՝ Որք 
կապեալ էին ի կռապաշտութեանն անլուծանելի հանգուցիւք, վառեալք եւ 
ջեռեալք իբրեւ զհնոց առ այրել զուխտ սուրբ եկեղեցւոյ (Եղ., 8)։  

Երբ հատկացուցիչն արտահայտվում է ստացական դերանուններով, 
անկախ հատկացյալի հոլովից, համաձայնում է։ Օրինակ՝ Եւ այսչափ եւ 
այսպիսի բանիւք գրգռէր զնա Փիսակն անօրէն ի վերայ տեառն իւրոյ եւ 
նիւթէր զմահ ի վերայ իւրոյ թագաւորին (Բուզ., 43)։  

Երբեմն հոլովների ձգողականության օրենքով անվանական հատկա-
ցուցիչը կարող է համաձայնել հատկացյալին գործիական հոլովով. ինչպես՝ 
Իսկ եթէ հասեալ իցէ ժամանակ կենաց մերոց սուրբ մահուամբ պատե-
րազմիս, ընկալցուք խնդութեամբ սրտիւ (փոխ. սրտի) (Եղ., 102)։ 

դ) Բացահայտիչը թվով ու հոլովով համաձայնում է բացահայտյալին։ 
Օրինակ՝ Սկիզբն արարեալ յամացն Արշակայ արքայի՝ որդւոյն Տիրանայ, եւ 
կռուէր մինչեւ յամն վեցերորդ Արտաշիսի արքայի Հայոց՝ որդւոյն Վռամ-
շապհոյ (Եղ., 6)։ 
 

 Նախադասության կառուցվածքային տեսակները – Գրաբարի շա-
րահյուսության առանձնահատկություններն ի հայտ են գալիս նախադա-
սության կառուցվածքի, նրա անդամների արտահայտության, ինչպես նաև 
ստորոգման քերականական հատկանշի դրսևորման մեջ և այլ կառույցնե-
րում։ 

Մեր քերականները գրաբարի նախադասության որոշ անդամների 
տալիս են տարբեր անվանումներ, այսպես՝ ստորոգյալը կոչում են բայ կամ 
բայ-ստորոգյալ (բայ-ստորոգելի), ենթական՝ անուն բայի կամ տեր բայի, 
որոշիչը՝ գոյականի լրացում կամ վերադիր (ածական), ուղիղ խնդիրը՝ ներ-
գործական սեռի կամ կրող խնդիր, անուղղակի խնդիրները՝ բնության 
խնդիրներ և այլն։ 

Գրաբարի նախադասություններն ըստ կազմության բաժանվում են 
դիմավոր, անվանական և դերբայական տեսակների։ 

Գործածության ավելի բարձր հաճախականություն ունեն դիմավոր 
նախադասությունները։ 

 Դիմավոր նախադասություններ - Այս կարգի նախադասությունների 
կազմում պարզ ստորոգյալի շարահյուսական պաշտոն են կատարում խո-
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նարհված բայերը։ Օրինակ՝ Եւ զառաջինն զոր արարեր, գիտեմք, զի մի՛ ընդ 
աշխարհ քո անցանիցէ՝ արարեր զոր ինքն իսկ առնելոց էր (Խոր., 276)։ Այս 
նախադասության մեջ կա հինգ ստորոգյալ, որոնք արտահայտված են չորս 
ժամանակային ձևերով։ 

 Անվանական նախադասություններ - Այս կարգի նախադասություն-
ներում թեև ստորոգումը քերականորեն արտահայտված չէ, այնուամենայ-
նիվ նախադասության մտքից հասկացվում է։ Օրինակ՝ Այս Հայկ գեղապատ-
շաճ և անձնեայ, քաջագանգուր, խայտակն և հաստաբազուկ (Խոր., 32)։ 
Այստեղ զեղչված է էր հանգույցը։ Անջրպետեաց Աստուած ի մէջ ջրոյն որ ի 
ներքոյ հաստատութեանն եւ ի մէջ ջրոյն որ ի վերոյ հաստատութեանն (Ծնն., 
Ա, 7)։ Երկու անգամ զեղչված է էին էական բայը։ 

Երբեմն ստորոգյալն ամբողջությամբ է զեղչվում, որը ևս իմաստից 
զգացվում է, օրինակ՝ Ոչ եթէ բնութեան գործ է քաղաքս, այլ արուեստին է՝ որ 
ի բնութեանն (Եզն., 26)։ Այս բարդ նախադասությունը բաղկացած է երեք 
բաղադրիչից. երկրորդում զեղչված է ստորոգելին (գործ), իսկ երրորդում՝ 
ամբողջ ստորոգյալը՝ է (գտնվում է)։ 

Ստորոգյալի դերում հաճախ հանդես են գալիս եմ, գոլ, կայ, չիք 
պակասավոր բայերը, որոնք ունենալ են նշանակում։ Դրանցով կազմված 
նախադասություններում ենթակայից բացի լինում են նաև սեռականով կամ 
տրականով դրված այլ անդամներ ևս, որոնք աշխարհաբար թարգմանվում 
են ուղղական հոլովով և դառնում են ենթակա։  

Օրինակ՝ Եւ ոչ գրաստ գոյ նոցա՝ եթէ զարդիւնս ի կալոց ուրեք կրիցեն 
(Եզն., 103)՝ (Եվ նրանք գրաստ չունեն, որ կալերից բերքը մի տեղ տանեն)։ 
Որում չիք հնար քակտել եւ ի բաց ելանել (Եղ., 41)։ 
 

 Դերբայական նախադասություններ - Այս կարգի նախադասություն 
ների կազմում ավելի հաճախակի է հանդիպում անցյալ դերբայը, որի մի-
ջոցով էլ դրսևորվում է ստորոգումը։ Անցյալ դերբայը աշխարհաբար թարգ-
մանվում է դիմավոր բայով, օրինակ՝ Եկեալ յիշելին մերձ ի թագաւորական 
քաղաքն (Կոր., 54)։ Որ եկեալ հասեալ հրամանաւ արքունի, զողջոյն բերեալ 
զմեծ թագաւորին (Եղ., 22)։  

Բարդ նախադասությունները երկու տեսակ են՝ համադասական և 
ստորադասական։ Համադասական նախադասության օրինակներ՝ Կոյր 
զրկի ի ճառագայթից արեգական, եւ տգիտութիւն զրկի ի կատարեալ կենաց 
(Եղ., 14)։ Մեք այսպէս գիտեմք զԱստուած, եւ ի սոյն հաւատամք յաներկբայս 
(Եղ., 39)։ Ստորադասական նախադասություններ՝ Զսէր եւ զերկիւղ բնութիւն 
արա քեզ, որ խաբէութեամբ չաշխատիս (Եզն., 299)։  

Բարդ նախադասության բաղադրիչ նախադասությունները միմյանց 
հետ կապակցվում են բառական (շաղկապներ, հարաբերական բառեր, հա-
րաբերյալներ) և ոչ բառական (շարահարություն, շարադասություն) միջոց-
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ներով։ Հարաբերական բառերն ու հարաբերյալները հատուկ են միայն բարդ 
ստորադասական նախադասություններին, իսկ կապակցման մյուս միջոց-
ները՝ թե՛ համադասական, թե՛ ստորադասական նախադասություններին։ 
Օրինակ՝ Դէտակն ի վեր ամբառնայր Մուշկան Նիսալաւուրտ, քակեալ 
զոմանս տեսանէր ի գնդէն Հայոց (Եղ., 117)՝ (շարահարություն)։ 

Բոլոր մարմնոյս հոգի է կենդանութիւն, իսկ մարմնոյ եւ հոգւոյ միտք 
են կառավար (Եղ., 15)։ Ոչ եւս սովորեցին հարցանել զեկեալ ոք ի հեռաս-
տանէ, եթէ ե՛րբ լինիցի մեզ տեսանել զսիրելիսն մեր (Եղ., 203)։ 

Պատճառն այն էր՝ որ զնա այնպէս վարէր (Եզն., 41)՝ (շաղկապ՝ որ, 
հարաբերյալ՝ այն)։  

Երբ բարդ ստորադասական նախադասության երկրորդական նա-
խադասությունը գլխավորի հետ կապվում է հարաբերական բառով, վեր-
ջինիս հաջորդում է որևէ էական բայ, որն արտահայտում է պատկանե-
լության, վերաբերության գաղափար։ Օրինակ՝ Յուսամ ես ի Տէր իմ, որոյ են 
ստացուածք իւր երկինք եւ երկիր (Ագաթ., 40)։ 

Ժխտական բնույթի նախադասություններում ժխտումը կատարվում է 
չ, ոչ, մի՛ ժխտական մասնիկների և չիք պակասավոր բայի միջոցով, օրինակ՝ 
Գազանքն իսկ չեն ուստեք՝ այլ յերկրէ (Եզն., էջ 65)։ Ոչ է նա առանձին սուրբ 
յստակ լուսով, այլ ի ձեռն օդոյն հրամանաւն Աստուծոյ տարածանէ զճառա-
գայթս իւր (Եղ., 166)։  

Բարդ ստորադասական նախադասության կազմի մեջ մտնող երկ-
րորդական նախադասությունները կատարում են գլխավոր նախադասու-
թյան տարբեր անդամների շարահյուսական պաշտոններ՝ ենթակայի, ստո-
րոգելիի և երկրորդական անդամների։ 

Օրինակ՝ Որ զերկեղածն սիրէ, սիրոյ արձան կանգնէ առ Աստուած 
(Եզն., 299)՝ (ենթակա)։ Նա միայն է, որ ժառանգէ զանանց ուրախութիւնն 
(Եղ., 110)՝ (ստորոգելի)։ Առաջնորդ ագահ, որ է կռապաշտ, աւազակապետ է 
(Եզն., 312)՝ (որոշիչ)։ Որպէս ասացաք՝ ի Վաղարշայ առնու զթագաւո-
րութիւնն Խոսրով (Խոր., 202)՝ (ուղիղ խնդիր)։ Քանզի անմարմինք են հրեշ-
տակք եւ դեւք, յայն սակս եւ ծնունդք ոչ գոն նոցա (Եզն., 97)՝ (պատճառի պա-
րագա)։ 

Գրաբարում նախադասության անդամները նույնպես կարող են ար-
տահայտվել դերբայական դարձվածով։ 

 Օրինակ՝ Լաւ է յամենայն ժամ նախանձել ի բարիս (Բուզ., 66)՝ (են-
թակա)։ Էր ժամանակն զայգիսն յատելոյ (Բուզ., 227)՝ (որոշիչ)։ Խնդրէին ի 
նմանէ ամբաստանել զԱրտաշրէ (Խոր., 348)՝ (ուղիղ խնդիր)։ Յոգոցն հանել՝ 
երբեմն յիշատակաւ լինի, եւ երբեմն առանց յիշելոյ զոք (Եզն., 177)՝ (ձևի 
պարագա)։ 
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 Հետդասական հայերենի ենթաշրջան (6-7-րդ դդ.) - Հունաբան դպրոց և 
հունաբան հայերեն. 

 Հունաբան դպրոցի գործունեության ժամանակի հարցը կարևորել են 
բոլոր հայագետները։ Նշվում են 5-րդ, 7-րդ, 9-րդ դարերը (Հ. Մանանդյան)։ 
Ընդհանուր է այն տեսակետը, որ այդ դպրոցը գործունեությունն սկսել է 480-
ական թվականներից առաջ՝ 5-րդ դարի կեսերից։ 

Ըստ պատմական սուղ տվյալների` 5-րդ դարում հունաբան կենտ-
րոններ են եղել Կարինը (Արևմտյան Հայաստանում), ապա Շիրակը (7-րդ 
դարում), Սյունիքը (7-8-րդ դդ.), չեն բացառվում նաև Տարոնն ու Տայքը 
(Արևմտյան Հայաստանում)։ 

Հունաբան դպրոցը ծավալել է եռանդուն գործունեություն` ստեղծե-
լով թվով շուրջ 4 տասնյակ քերականական, փիլիսոփայական, ճարտասա-
նական և բնական գիտություններին վերաբերող հարուստ գրականություն։ 
Դրանք թարգմանություններ են, մեկնություններ և ինքնուրույն գործեր։ 

Փիլիսոփայական, քերականական, մաթեմատիկական, թվաբանա-
կան, երկրաչափական, աստղագիտական և այլ երկերի թարգմանությունը 
պահանջում է համապատասխան լեզու, հատկապես կայուն տերմինաբա-
նություն, որից զուրկ էր դասական հայերենը։ Հենց այս հանգամանքն էլ 
առիթ դարձավ, որ հունաբաններն ստեղծեն ածանցներ, նոր բառեր, կա-
տարեն նորամուծություն և մշակեն տերմինաբանություն։ Անշուշտ, այդ 
ամենը կատարվում էր հունարենի նմանողությամբ։ 

Սակայն կատարված վիթխարի դրական աշխատանքի, անհրաժեշտ 
հաջող նորակազմությունների կողքին հունաբաններն ունեցել են նաև 
թերություններ. ստեղծել են հորինովի, արհեստական քերականական ձևեր, 
հայոց լեզվի ոգուն խորթ նորակազմություններ։ 

 Հունաբանների նորաստեղծումները դրսևորվում են տարբեր 
բնագավառներում։ 

1. Բառակազմության բնագավառում ստեղծվեցին մի շարք նախա-
ծանցներ և նախածանցավոր բառեր։ 

Հունարենը նախածանցներով հարուստ էր, մինչդեռ գրաբարը նա-
խածանցներ չուներ. հունաբանները որոշեցին հնարել հայերեն նախամաս-
նիկներ. Ահա դրանք` 

 
ապ = ’απο, ’απ, ’αφ հակ = ’αντι վեր = ’ανα 
առ = προσ հոմ = ’ομο տար = παρα 
արտ = ’εχ, ’εξ մակ = ’επι տրամ = δια 
բաղ = συν յար= παρα փաղ = συν 
բաց = ’απο ներ = ’εν փար = περι 
գեր = ’υπερ շաղ = συν փոխ = μετα 
դեր = ’αντι պար = περι շար = συν 
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ենթ = ’υπο ստոր = ’υπο - 
2. Ձևաբանության բնագավառում հունաբաններն ստեղծեցին բազ-

մաթիվ արհեստական ձևեր, որոնք արդյունք էին հունարենի լեզվական իրո-
ղություններին արհեստականորեն հետևելուն։ Օրինակ, սա, դա, նա ցու-
ցական դերանունների և մի թվականի համար ներմուծվում է սեռի քերա-
կանական կարգ. սա, դա, նա (արական), սէ, դէ, նէ (իգական), մի (արական), 
եզ (իգական), մու (չեզոք) և այլն։ Հոլովման համակարգում նորամուծու-
թյուններ են ոջ, ոյր ում հոլովակերտները և այլն։ 

Բայական համակարգում կատարված փոփոխություններն ու նորա-
մուծությունները չափազանց շատ են. 

- երկակի թիվ, աներևույթ և ըղձական եղանակներ (ըղձականը` 6-ա-
կան ժամանակներով), ստորադասական՝ 6 ժամանակներով, սահմանական 
եղանակի հարակատար և գերակատար արհեստական ձևերը` 6 ժամանակ-
ներով, կրավորական ձևեր բոլոր ժամանակների համար, դերբայների զա-
նազան կազմություններ և այլն։ 

3. Շարահյուսության բնագավառում ևս հունաբանները ձգտում են 
շատ բան հարմարեցնել, նմանեցնել հունարենին, մանավանդ որ երկու 
լեզուներն ընդհանրություններ ունեին։ Այսպես` լրացում ածականն ու դեր-
բայը միշտ համաձայնեցնում են լրացյալ գոյականին։ Հայերենի մեջ ներմու-
ծում են քերականական կառույցներ, ոճեր, շարադասության, խնդրառու-
թյան հետ կապված իրողություններ։  

4. Տերմինաբանության բնագավառում հունաբանները, Ճանաչողու-
թյան զարգացման զուգընթաց, ստեղծեցին նոր տերմիններ. տառ, գիր, ձայ-
նաւոր, բաղաձայն, երկբարբառ, սուղ, նայ, հագագ, վանկ, արական, իգա-
կան, չեզոք, սեռ, եզակի, երկակի, հոգնակի, հոլով, ուղղական, սեռական, 
տրական, հայցական, կոչական, պատմական, պարառական, ներգոյական, 
բացառական, գործիական, դասական, կրավորական, ներգործական, բայ, 
անորոշ, հոդ, մակբայ, բարդություն, շաղկապ, նախադրություն, կետ, ստո-
րակետ, միջակետ, շեշտ, բութ, ապաթարց, ենթամնա, դերանուն, գերա-
դրական, ենթակա, բակառություն և այլն։  

 
 Նախամիջին հայերենի ենթաշրջան (8 -11-րդ դդ.) – Այս են-

թաշրջանում էլ ավելի է խորանում գրական և խոսակցական լեզուների 
տարբերությունը։ Ընդ որում, երկփեղկված է նաև գրական լեզուն. գրավոր 
աղբյուրների մի մասը գրված է «գեղջուկ բանիւ», մյուս մասը՝ «քերթողական 
լեզուաւ», մատենագիտական աղբյուրներում նշվում է քերթողական լեզվի և 
գեղջուկ բանի (բարբառի) տարբերությունը։ Վերջինիս նմուշ է Շապուհ 
Բագրատունու պատմությունը։ Այդ տարբերության գիտակցումով որոշ մա-
տենագիրներ ձգտում են «գեղջուկ բանից» խուսափել և հետևել հին լեզ-
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վական կանոններին, որովհետև դա համարվում է «գիտականության» չա-
փանիշ։ 

Նախամիջին հայերենի լեզվավիճակի վերաբերյալ ուրիշ հավաստի 
աղբյուր չկա, բացի Շ. Բագրատունու երկից, որի լեզուն կրում է գրական և 
խոսակցական շերտերի միախառնված տարրեր։ Եթե համեմատելու լինենք 
նախամիջին հայերենի ենթափուլում ստեղծագործած հեղինակների (Հովհ. 
Մամիկոնյան, Ստ. Ասողիկ, Հովհ. Դրասխանակերտցի, Գր. Նարեկացի) եր-
կերի լեզուն Շ. Բագրատունու պատմության երկի լեզվի հետ, ապա կնկա-
տենք ակնառու տարբերություններ։ Վերոհիշյալ հեղինակներն ստեղծա-
գործել են կանոնիկ գրաբարով, նրանց երկերի լեզուն աննշան շեղումներ 
ունի դասական գրաբարից, մինչդեռ Շ. Բագրատունու երկի լեզուն հեռու է 
մշակված գրաբար լինելուց. այն ավելի շուտ խոսակցական-բարբառային 
լեզվով գրված աշխատանք է, որի լեզվանյութի ուսումնասիրությամբ կարելի 
է գաղափար կազմել միջին հայերենի ենթափուլւմ գործառվող հայերենի 
վերաբերյալ։  

 
 ՄԻՋԻՆ ՇՐՋԱՆ (12-16-ՐԴ ԴԴ.) – Այս շրջանի հայերենի հնչյունական 

համակարգը տարբերվում է գրաբարյան վիճակից։ 
1. Գրաբարի համեմատությամբ հնչյունական համակարգում տեղի են 

ունենում բազմաթիվ փոփոխություններ. գիտակցվում և գործածվում է  ֆ 
հնչույթը, այբուբենում ավելանում են օ և  ֆ տառերը։ Տառերի հնչյունական 
արժեքը հաճախ չի համապատասխանում դասական արժեքին (թուխթ< 
թուղթ, շխթա<շղթա, նա ֆթ<նաւթ)։ 

2. Տարածվում են բազմաձևությունները, որոնք կապվում են հնչյու-
նական փոփոխությունների հետ (գրաբ. ինչք>ինչւի// ինչվի//ինչուի//ինչ ֆի, 
պայման //պոման//պօման)։ 

3. Բաղաձայնական համակարգում տեղի են ունենում տարբեր աս-
տիճանների բաղաձայնների խլացման, ձայնեղացման, շփականացման բազ-
մաթիվ տեղաշարժեր, որի արդյունքում նույն բաղաձայնը հանդես է գալիս 
մի քանի գործառույթներով (բ=bh, b, p, ph. բ’ազուկ//բազուկ//պազուկ// փա-
զուկ, դ=dh, d, t, th. Դաւիթ//Թաւիթ), Թադեոս//Դադեոս։ 

4. Փոխառություններ կատարելիս տառադարձումների մեջ առաջա-
նում են անհամապատասխանություններ (պրս. magzith > մզկիթ, արբ. gumaš 
> կումաշ, արբ. Murad > մուրատ, արբ. nauba > նոպայ // նուպայ)։ 

5. Հանդիպում են շեշտափոխության, հնչյունի անկման, հավելման և 
այլ դրսևորումներ, որոնք բացառվում էին գրաբարում։ 

Միջին հայերենի բազմաթիվ երևույթներ պարզաբանելու, ճշտելու 
համար հաճախ հարկ է լինում դիմել գրաբարին և բարբառներին, ինչպես 
նաև փոխատու լեզուներին։ 
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Միջին հայերենի հնչյունական համակարգը ներկայացնելու համար 
անհրաժեշտություն է զգացվում առաջնորդվել տարժամանակյա մեթոդով՝ 
համակողմանի բնութագրելով հին և միջին փուլերում կրած փոփոխություն-
ները՝ լիարժեք կարգով օգտագործելով պատմական հնչյունաբանության 
ընձեռած տվյալները։  

Պատմական հնչյունաբանության առումով կարևորվում են ձայնա-
վորների երկբարբառացումը, նրանց համակարգային փոփոխությունները և 
երկբարբառների ու եռաբարբառների պատմական փոփոխությունները։  

 Եա երկբարբառի փոփոխություն. Ցորեն (<ցորեան) – կորեկ (<կո-
րեակ)- իւրեան>իրեն, իւրեանց>իրենց, աւետեց, գնեց, սպասաւորեց, աւ երկ-
բարբառի փոփոխություն. աւ>օ - յաղօթս, փափագանօք, աւ>ու - աստանուր 
(<աստանաւր), տունին (<տաւնին), ոյ երկբարբառի փոփոխություն. ոյ >ույ-ի. 
յոյն>հույն, լոյս>լույս, սոյն>սույն զրոյց>զըրից կապոյտ>կապիտ, ոյս>գայս 
լոյս>լայս, իւ (եւ) երկբարբառի փոփոխություն. միւս - միուս. ալիւր>ալո ̈ւր// 
ալուր, ձիւն>ձո̈ւն, ծո ̈ւն//ձուն, ծուն, իա- միակ - մեկ//մէկ, իա>ե//է. Մարիամ 
(Մարեմ//Մարէմ) և այլն։ 

Եռաբարբառների փոփոխություն. իայ>ե, միայնանալ//մենանալ, 
միայնակեաց//մենակեաց, եայ>եյ>է (քրիստոնեայք>քրիստոնէից), եայ>այ>ա 
(քրիստոնեայ, քրիստոնայ(քրիստոնա)։ 

Իոյ=ւոյ եռաբարբառի ւ բաղադրիչը հետդասական շրջանում ընկնում 
է` մատանւոյ(ն)//մատանոյ(ն), եաւ եռաբարբառը վերածվել է եւ-ի. սեաւ>-
սեւ> սև, առաջեաւ>առաջեւ>առջև, հովանեաւ>հովանեւ, բարեաւ> բարեւ> 
բարեւ և այլն։ 

 ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ - Միջին հայերենի հոլովման համակարգում 
արձանագրվում է կցական տարրերի ակտիվ գործածություն, վերանում է 
խառն հոլովման տեսակը։ Դրա փոխարեն առաջ է գալիս հոլովման յուրա-
հատուկ տեսակ, որտեղ ամեն մի հոլով ունի իր ուրույն կազմիչ տարրերը։  

Սեռականը և տրականը գերազանցապես կազմվում են Ի հոլովիչով, 
բացառականը` է հոլովակերտով, գործիականը` ով ձևույթով, որը գրաբար-
յան Ո հոլովման բառերի եզակի գործիականի Ո հոլովիչի և վ հոլովակերտի 
միացությունն է, ներգոյականը` ում ձևույթով, որի ակունքները հասնում են 
մինչև 5-րդ դար, երբ Ո հոլովման մի շարք բառերի տրականը կազմվում էր 
ու+մ ձևույթով (այստեղից՝ նախդրով նաև ներգոյականի իմաստը հնում - ի 
հնում)։ Միատեսակ է դառնում նաև հոգնակի թվի հոլովումը, որը տեղի է 
ունենում հոգնակերտ մասնիկների և նշված վերջավորությունների կցումով։ 

Միջին հայերենում առկա են ներքին և արտաքին հոլովման տիպերը, 
որոնք ձևավորվում են հերթագայությունների և վերջավորությունների հա-
վելման ճանապարհով։ Հմմտ. արիւն-արեան և ցորեկ-ցորեկվան։ 

Գրաբարյան ժառանգությանը զուգընթաց միջին հայերենի հոլովման 
համակարգում ի հայտ են գալիս այնպիսի ձևեր, որոնք, լեզվի պատմական 
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զարգացման ընթացքում աստիճանաբար գերակշռող դիրք ձեռք բերելով, ի 
վերջո հանգեցնում են կառուցվածքային որոշակի որակական փոփոխու-
թյունների։ 

Միջին հայերենի հոլովման համակարգը աչքի է ընկնում ներքին ան-
միօրինակությամբ, թեքույթների բազմազանությամբ և նրանց տարբերակ-
ների միջև փոխանցումների ազատությամբ։ 

 Միջին հայերենում խախտվում է պարզ և խառն հոլովումների միջև 
եղած անջրպետը։ Համարյա վերանում են գրաբարյան խառն հոլովումները։ 

 Ժամանակ ցույց տվող մի շարք բառեր ենթարկվում են նորակազմ-
վան հոլովման։ 

 Գործիական հոլովը ստանում է միասնական վերջավորություն` -ով։ 
 Ձևավորվում է -ում հոլովական վերջավորությամբ ներգոյականը։ 
 Հոգնակի թեք ձևերը ևս միասնականանում են -Ի հոլովիչով։ 
 Երբեմն եզակի և հոգնակի թվերում հանդես են գալիս տարբեր հո-

լովիչներ, որոնք խախտում են հոլովման տիպաբանությունը։ 
Այսպիսով` 
1. Ի տարբերություն գրաբարի, միջին հայերենում անունների մեծա-

մասնությունը պատկանում է արտաքին թեքման, հետևապես ներքին թե-
քումը ունի խիստ սահմանափակ գործածություն։ Այս դեպքում արտաքին 
թեքման -Ի հոլովումը բացարձակ գերակշռություն է ստանում։ 

2. Գործածության հաճախականության տեսակետից արտաքին թեք-
ման հոլովումների մեջ -Ի հոլովմանը հաջորդում են -Ո և -Ու հոլովումները։ 
Սա բացատրվում է նրանով, որ ծագումնաբանորեն միջին հայերենի -Ու 
հոլովման ենթարկվող անունների մեծ մասը կապվում է գրաբարյան -Ո 
հոլովման հետ, մինչդեռ գրաբարի -Ու հոլովման ենթարկվող անուններից 
միայն մի քանիսն են պահպանել իրենց հոլովման տիպը, մյուսներն անցել 
են -Ի հոլովման։ Անորոշ դերբայը XII-XIV դարերում հիմնականում հոլով-
վում է -Ո հոլովիչով, -Ու-ով դեպքերը սահմանափակ են. դրանք սկսում են 
տարածվել հաջորդ ենթաշրջանում։ 

-Ո հոլովում`ագռաւոյ, աղուեսոյ, առիւծոյ, արծըւոյ, արտոյ, արևոյ, 
ժամոյ, ելնելոյ, գրքոյ, իջնելոյ, լալոյ, ծծոյ, ծննդոյ, ծովոյ, կաքւոյ, հաւոյ, մե-
ռելոյ, մրջիւնոյ, ոսկրոյ, պառւոյ, պիւլպիւլոյ, ջորոյ, տկոյ, տիվանպաշոյ և 
այլն։ 

-Ու հոլովում`ագռաւու, Աղասու, աղաւնու, այգու, այնպիսու, ապա-
կու// ապիկու, ապրելու, առիւծու, արջու, արևու, գայլու, գալու, գոմշու// գո-
միշու, ըղտու, թափելու, ժամու//ժմու, իժու, իշու, լուսանալու, ծովու, կաքվու, 
կղբու, լալու, հաքմու, ղազու, ճկրու, տարու, քնու, ֆրիկու և այլն։ 

3. -Ա արտաքին թեքման բառերը զգալիորեն սահմանափակվում են։ 
Անունների մի մասը անցնում է -Ի հոլովման, մի մասն էլ կարող է նաև այլ 
հոլովման ենթարկվել։ 
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 -Ա հոլովում`Ապլղարիպա, Գէորգա, Գրիգորա, Երկաթայ, Լապաս-
տակա, Հռոմա, Մամկա, Մսրա, Յոհանա, Տիգրանայ, տիկնայ, քրմուհեայ, 
ֆուլանայ և այլն։ 

4. Մնացած հոլովումները սահմանափակ գործածություն ունեն։ 
-Իկ, -ակ, -ուկ մասնիկներով բառերը թեքվում են -ան հոլովմամբ` 

աղջկան, այրկան (արկան, երկան), երեցկնկան, լեղկան, լուսնեկան, ծիծեռն-
կան (ծիծռկան), կնկան, մանկան, Շուշկան, տըտան, Սարգսկան, նաև՝ գա-
րուն, աշուն, խունկ, ուղեղ, կոլինջ «որովայնի սուր ցավ» և այլ բառեր։ 

-Ջ հոլովակակերտը, միջին հայերենում միանալով -Ո հոլովիչին, 
կազմում է նոր` արտաքին թեքման -ոջ հոլովում։ Օր.` այրոջ, այրակնոջ, 
այրուկնոջ, իրիցակնոջ, կնոջ (կնոչ), տնետիրոջ, ունետիրոջ, տիկնոջ, տիրոջ, 
քուրոջ (քուրոչ, քրոջ, քրոչ)։ 

Արտաքին թեքման -վան (ուան, ւան) հոլովումը նորակազմություն է, 
հմմտ. մահ – մահուան (մահվան, մահւան), եգուցվան, իրիկուան, վաղվան, 
տարվան, ցորեկվան, օրվան։ 

-Ա, -Ի, -Ե ներքին թեքման հոլովումները գրաբարի համեմատությամբ 
սահմանափակ գործածություն ունեն։ 

-Ա ներքին թեքում` արեան, ձեան, ական, այծեման, գղձան, դողման, 
եզան, զենման, իջման, գառան, լեռան, մթան, մկան, մրջըման (մրջէման, մռջ-
ման), փածղան, քրտան և այլն։ 

-Ի ներքին թեքում` ակին, անձին, բեռին, գառին, եզին, եղին, թոռին, 
լերին, կաթին, հարսին, մասին, ուլին և այլն։ 

-Ե ներքին թեքում` ալեր, աղբեր, աստեղ, դստեր, լտեր, մեղեր, ոսկեր, 
փոքեր, քւեր (քեւեր) և այլն։ 

Միջին հայերենում լայն տարածում է ստանում հոլովական զուգա-
ձևությունը, ինչպես՝ ի/ու. առաւօտի-առաւօտու, ի/ան. լուսնեկի-լուսնեկան, 
ի/ա. արիւնի-արեան, ո/ա. աղաւնոյ-աղաւնու, ոջ/ա. տիկնոջ-տիկնայ, ոջ/ու. 
տիրոջ-տիրու, ո/ու/վան. տարոյ-տարու-տարվան, ի/ու/ոջ. ընկեր-ընկերու-
ընկերոջ և այլն։ 

Միջին հայերենում անունների մեծ մասը հոգնակի է կազմում –ք, -եր, 
-ներ, -նի ձևույթներից միայն մեկով։ Երբեմն միևնույն բառի արտահայտու-
թյան պլանում կարող են հանդես գալ մեկից ավելի հոգնակիակերտ ձևույթ-
ներ, ինչպես՝ միտք-մտվի, աչք-աչեր-աչունք-աչվի-աչվեր-աչվներ-աչվնի, 
կներ-կանայք-կաննի-կնանի, գրեր-գրունք-գրեանք-գրվի և այլն։ 

Դերանվան հոլովման համակարգում ի հայտ են գալիս բարբառային 
զուգահեռ ձևեր. ես-իմ-ինձ (ինձի, ինծի, ինձիկ), մենք-մեր-մեզ (մեզի, մեզիկ), 
դու-քո (քու)-քեզ (քեզի, քեզիկ, քէ) և այլն։ 

 
 Խոնարհման համակարգը - Միջին հայերենի բայական համակարգը 

բնութագրելու տեսանկյունից կարևորվում է բայի անդեմ ձևերի (դերբայ-



316 
 

ների), բայական լծորդությունների, եղանակների և նրանց ժամանակային 
ձևերի, ինչպես նաև խոնարհման (ներգործաձև և կրավորաձև) դրսևորում-
ների համակարգային ուսումնասիրությունը։  

1) Դերբայներ. 
Միջին հայերենը գրաբարի պես ունի չորս լծորդություն՝ ե, ի, ա, ու, 

սակայն դերբայների կազմով տարբերվում է գրաբարից. չորս դերբայների 
(անորոշ, ապառնի, անցյալ, ենթակայական) փոխարեն ունի ութ դերբայ՝ 
(անորոշ, ապառնի, անցյալ, վաղակատար, հարակատար, ենթակայական, 
ժխտական, անկատար)։  

Անորոշ - սիրել, գործել, սպանել//սպաննել, մեռնիլ, նստիլ, դատվիլ// 
դատիլ, սևանալ, ողջնալ, մեծնալ, մերձենալ, ջեռնուլ, առնուլ, իջնուլ, մտնուլ, 
տեսնուլ և այլն։ 

Ապառնի - ասելոց, գնալոց, լինելոց, գովելի, ճանաչելի, մեռնելու, տա-
նելու, լաւնալու, տալու, սիրելու, չորացնելու, մեռանելոյ, քակտելոյ և այլն։ 

Անցյալ - սիրեալ, անկեալ, թմբրեալ, տեսեալ, մոռացեալ, այրեցեալ// 
այրեցել, տուեալ, արգիլեալ, բացուեալ//բացւեալ և այլն։ 

Վաղակատար – լսել, ասել//ասեր, կորել//կորուսել, գնացել//գնացեր, 
արբեցուցեր//արբուցել, ուսել//ուսուցեր, տաքցեր և այլն։ 

Հարակատար - ըսած, բերած, շինած, կերուած, խառնուած, փռված, 
բացւած, վայելված, քնացած, կատղած, արգիլած, տեսած և այլն։ 

Ենթակայական - սպաննող, ուսցնող, արբեցող, գնօղ, ծնօղ, թառմեց-
նող, կարմրցնող, բաշխաւղ, յիստկող, ուժովցնող և այլն։ 

Ժխտական – գործածվում է ժխտական կառույցներում՝ անորոշ դեր-
բայով կամ ի+անորոշ կառույցով. Անորոշ դերբայի լ-ն հազվադեպ փոխվում 
է ր-ի՝ չի նմանիլ, չեն ասել, չի խմիլ, կարիլ չէ, չի մտնուր, չի ուտուիր, չեն 
գիտեր, ծանիլ չիմ, չի բաժնիլ, չէ ի կարել, չեմ ի հասնիլ, չէր ի տար և այլն։ 

Անկատար - այս դերբայը հանդիպում է աշխարհաբարացման և վաղ 
աշխարհաբարի սահմանագծում՝ -ում մասնիկով։  

2) Բայի եղանակները. 
Միջին հայերենն ունի հինգ եղանակ՝ սահմանական, ըղձական, պայ-

մանական, հարկադրական, հրամայական։ 
ա) Սահմանական եղանակ - ունի ինը ժամանակ՝ ներկա, անցյալ ան-

կատար, ապառնի, անցյալ ապառնի, վաղակատար, անցյալ վաղակատար, 
հարակատար, անցյալ հարակատար և անցյալ կատարյալ։ 

 Ներկան ու անցյալ անկատարը ձևավորում են կու մասնիկով, որն 
ունենում է նաև հնչյունական փոփոխություններ (կ, կը, կի և այլն). այն ավե-
լանում է գրաբարի ներկային և անցյալ անկատարին։ 

Խոնարհենք յիշեմ բայը սահմանական եղանակի ժամանակներով. 
-ներկա. կու յիշեմ … կու յիշեմք//-ենք,  
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-անցյալ անկատար. կու յիշէի … կու յիշէաք, 
 -ապառնի. յիշելու եմ … յիշելու եմք, 
 -անցյալ ապառնի. յիշելու էի … յիշելու էաք, 
 -վաղակատար. յիշել եմ … յիշել եմք//-ենք, 
 -անցյալ վաղակատար. յիշել էի … յիշել էաք, 
 -հարակատար. յիշած եմ … յիշած եմք, 
 -անցյալ հարակատար. յիշած էի … յիշած էաք,  
-անցյալ կատարյալ. յիշեցի … յիշեցաք։ 
 
Այսպիսով` կու մասնիկով ներկա և անցյալ անկատարի կազմու-

թյամբ միջին հայերենի բայական համակարգը վերջնականապես սահմա-
նազատվեց գրաբարից։  

Իսկ գրաբարի ներկան ու անցյալ անկատարը միջին հայերենում 
մնացին որպես ստորադասական եղանակի ձևեր (ըղձականի իմաստով)։ 

բ) Ըղձական եղանակ - ունի երկու ժամանակ՝ ապառնի և անցյալի 
ապառնի։ Գրաբարի ներկա և անցյալ անկատար ժամանակները գործած-
վում են ստորադասական ապառնու իմաստներով, զուգահեռաբար հանդի-
պում են նաև գրաբարի ստորադասական եղանակի 1-ին և 2-րդ ապառ-
նիների ձևերը։ Ե լծորդության ներգործական սեռի բայերը խոնարհվում են 
նաև կրավորաձև։ Ապառնի՝  յիշեմ, յիշես, յիշէ, կրավորաձև՝ յիշիմ, յիշիս, 
յիշի և այլն։ Անցյալ՝  յիշէի … յիշէաք։ 

գ) Պայմանական կամ ենթադրական եղանակ - ունի երկու ժամա-
նակ՝ ապառնի և անցյալի ապառնի. կազմվում է կու մասնիկով, որն ավելա-
նում է ըղձականի ձևերին և կազմությամբ չի տարբերվում սահմանական 
եղանակի ներկա և անցյալ անկատար ժամանակների բայաձևերից, միայն 
խոսքի մեջ է տարբերվում ապառնի իմաստով։  

Ապառնի՝  կու յիշեմ, կու յիշես, կու յիշէ…, կրավորաձև՝ կու յիշիմ, կու 
յիշիս, կու յիշի… և այլն։ Անցյալ՝  կու յիշէի …. կու յիշէաք։ 

դ) Հարկադրական եղանակ - ունի երկու ժամանակ՝ ապառնի և անց-
յալի ապառնի, կազմվում է պիտի (պիտ, տի) եղանակիչով, որն ավելանում է 
ըղձականի ձևերին։ Ապառնի՝ պիտի յիշեմ, պիտի յիշես, պիտի յիշէ…, 
կրավորաձև՝ պիտի յիշիմ, պիտի յիշիս, պիտի յիշի… և այլն։ Անցյալ՝  պիտի 
յիշէի … պիտի յիշէաք։ 

ե) Հրամայական եղանակ- ունի բուն հրամայական (ներկա 
ժամանակ) և արգելականի ձևեր։  

ա) Բուն հրամայական.  
Այս շրջանում գործածվում են թե՛ գրաբարյան, թե՛ նոր ձևեր։ 

 Օրինակ՝ եզակի 2-րդ դեմքի գրբ. եա >է (ծախեա՛ >ծախէ՛, սիրեա՛ 
>սիրէ՛), եայ >է (հայեա՛յ >հայէ՛)։ Հաճախ գրաբարի պատճառական բայերի -ո 
վերջավորության  փոխարեն  ավելանում է –ուր (զօրացու՛ր, ցամաքեցու՛ր), 
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(ր-ն կարող է և ընկնել. չորցու՛, խմցու՛, կաթեցու՛), եզակիում արմատական 
հիմքում ավելանում է -իր (ելի՛ր, գտի՛ր, նաև՝ ե՛լ, գի՛տ), իմանալ բայն ունի 
իմա՛, իմացի՛ր ձևերը և այլն։ 

բ) Արգելական հրամայական. 
Ե - մի՛ յիշե՛ր, մի՛ յիշէք,  
Ի - մի՛ նստիր, մի՛ նստիք, 
Ա - մի՛ զգա//զգաս, մի՛ զգայք,  
Ու - մի՛ իջնուր//իջնուս, մի՛ իջնուք։ 
Միջին հայերենում կրավորական ածանցը հանդիպում է ու, վ, ւ 

տարբերակներով, որոնցով կազմվում են -ուիլ, -վիլ, -ւիլ // -ուել, -վել, -ւել 
վերջավորություններ՝ կրավորական սեռի իմաստ արտահայտելու համար, 
օրինակ՝ գտնուիլ, ծեծուիլ, չուտուիլ, տաշուիլ, բաժնվել, պսակուել // պսակ-
վիլ, լցուել և այլն։ 

 
 ԲԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ - Բառագիտության ոլորտում կարևորվում են 

այդ շրջանի փոխառությունները, որոնք համալրել են միջին հայերենի 
բառային կազմը։ 

Գրաբարի համեմատությամբ միջին հայերենի բառային կազմը ավելի 
հարուստ է ու բազմազան։ Դա բացատրվում է պատմահասարակական, քա-
ղաքական, տնտեսական նոր հարաբերությունների զարգացմամբ, ինչպես 
նաև լեզվի ներքին հնարավորությունների ու օրինաչափությունների ընդ-
լայնմամբ։ 

Միջին հայերենում մեծ թիվ են կազմում փոխառություններն արաբե-
րենից, պարսկերենից, հունարենից, թուրքերենից, ասորերենից, ֆրանսե-
րենից և վրացերենից, որոնք տնտեսական, քաղաքական և մշակութային 
շփումների հետևանք են։ Ընդ որում, գիտության, մշակութային բառերը 
ներթափանցել են գրական ճանապարհով, իսկ կենցաղային և այլ բառեր` 
խոսակցական լեզվից։ 

ա) Արաբերեն բառեր։ Արաբական բառերը միջին հայերենի փոխա-
ռություններում ամենաշատն են։ Բնությանը վերաբերող` շամս «արև», ղա-
մար «լուսին», ամպար «մոլորակ», ասուպ «թռչող աստղ», ռեհ «քամի», հաւայ 
«օդ, եղանակ», պահր (բահր) «ծով», մաղարայ «քարանձավ» և այլն։ Բուսա-
կան աշխարհ` բակլա(յ), պատինճան (պատնճան), ռեհան, հաշիշ, աֆիոն, 
հինա, պապունաճ «երիցուկ», ճաւարս «խաղող», թութ, նարինջ, շամամ, 
զաֆրան «քրքում» և այլն։Կենդանական աշխարհ` հայվան «անասուն», մալ 
«եզ, արջառ», ջամալ «ուղտ», դահուճ «կաքավ», սակռ «անգղ», և այլն։ Բժշկու-
թյանը վերաբերող՝ հաքիմ, նոպա և այլն։ Պետական կյանք` խալիֆա, սուլ-
թան, նազիր, ամիրա, մելիք և այլն։ Ուտելիք` հարիսա, ղահֆե, շարբաթ և 
այլն։ 
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բ) Պարսկերեն բառեր։ Պարսկերենից հայտնի է շուրջ 600 փոխառու-
թյուն, որոնք փոխառվել են միջին հայերենում` մեծ մասամբ նոր պարս-
կերենից։ Կան ավելի հին` պահլավերեն, զենդերեն բառեր, որոնք միջին հա-
յերենին են անցել հայ բարբառներից։ Նոր պարսկերեն բառերը միջին հա-
յերենին անցել են երկու ճանապարհով` ա) խոսակցական լեզվից, բ) առև-
տրական – տնտեսական շփումների ընթացքում։ 

Բնությանը վերաբերող` ասան «առավոտ», բահար «գարուն», քէմար 
«նորալուսին», ապխոր «աղբյուր», սայտ «ջեր» և այլն։ Բուսական աշխարհ` 
խոշակ «դատարկ հասկ», պղպեղ, մարանճու «ծնեբեկ», խաշխաշ, շաֆտալու 
«դեղձ», խարպիզակ «սեխ», խիար, մարխ (փշատերև մի ծառ), լալա «կակաչ», 
մեխակ և այլն։Կենդանական աշխարհ` բադ, բլբուլ (պլպուլ) «սոխակ», շահէն 
«ընտիր բազե», քուռակ, թութակ, իշտրմուղ «ջայլամ», մայմուն «կապիկ», 
փալանիկ «կառքի ձի, ջորի» և այլն։ 

Շինարարությանը վերաբերող` չարդախ, քյոշա, շեշխանա, մզկիթ և 
այլն։ Հագուստ` մուճակ, լաչակ, շարֆ, չուխա ևայլն։ Ուտելիք` էրիշտա, տա-
պահակ, շիլա, քյուֆթա և այլն։ 

գ) Թուրքական լեզուների բառեր։ Սրանց մեջ գիտական բառեր չկան։ 
Այդ բառերը ռազմական, պետական շփումների արդյունք են և վերաբերում 
են տարբեր ոլորտների։ 

Բնությանը վերաբերող` դաղ «սար», չօլ «անապատ, տափաստան», 
չայիր-չիման «մարգագետին», ճիմ «գուղձ», կօլ «լիճ», տալղայ «ալիք», սաղր 
«ծանծաղ»։ Բուսական աշխարհ` ալոճ, ելագ (ելակ) «մորի», եմիշ «սեխ», թու-
թուն «ծխախոտ», խամիշ (ղամիշ) «եղեգն», սուլու «հաճար», քոք «արմատ» և 
այլն։ Կենդանական աշխարհ` ապառաշ «պիծակ», իթակլու «բազե», քէքլիկ 
«կաքավ», բուղա «ցուլ», ասլան «առյուծ» և այլն։ Բժշկություն՝ յարա, քութեշ, 
յախու, հեքիմբազի և այլն։ Կենցաղին վերաբերող՝ փալան, թօզ, սուրճ, յոր-
ղան, չոքել, չիթ, երշիկ և այլն։ 

Ռազմական բառեր՝ թոփ, թվանք, բաբան, ասկյար, յենիչարի և այլն։ 
Պետական կյանքին վերաբերող՝ աթաբեկ, չաուշ, չելեբի, Էլչի, Էֆենդի և այլն։ 

դ) Հունարեն բառեր։ Սրանք միջին հայերենում շատ չեն և վերաբե-
րում են որոշակի բնագավառների. 

Կրոնական ոլորտի բառեր. պատրիարք, եպարքոս, քարտուղար։ 
Բուսական աշխարհ` այիզոն «լվածաղիկ», ափարփի//ափարբի 

«կաթնուկ», աթանասիա «անթառամ ծաղիկ», անիսոն, բրաբիոն «մարեմա-
ծաղիկ», անթեմ «երիցուկ», մաք «կակաչ», ստեպղին «գազար», կեռաս, լիմոն 
և այլն։  

Կենդանական աշխարհ` աստիկոս «խեցգետին», սարու «մողես», 
անքիլոս «օձաձուկ», զմիւռնիա (շատակեր ձուկ), եղուրոս «կատու» և այլն։ 

ե) Լատիներեն - իտալերեն բառեր։ Սրանք մեծ մասամբ կիլիկյան 
հայերենի բառապաշարից են, վերաբերում են կրոնական կյանքին, կեն-
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ցաղին, իրավաբանությանը (կոնդակ, գունդստապլ «ախոռապետ» // «ավագ 
պարոն» // «սպարապետ», կոմս, դուքս, դեկրետ, սոլ «կոշիկ», ֆռա «եղբայր»)։ 

զ) Ֆրանսերեն բառեր։ Սրանք հանդիպում են Կիլիկիայի թագա-
վորության շրջանում`մարկիզ, պրինց, պայլ «մեծ իշխան», պարոն, ջաստել 
«1. պատժել, 2. ամրոց, դղյակ», բլայթել «դատ վարել, դատարանի առաջ իր 
դատը պաշտպանել», մարաջախտ «մարշալ»։ 

ը) Վրացերեն բառեր։ Սրանք հիմնականում վերաբերում են բուսա-
կան աշխարհին` լազուտ «եգիպտացորեն», կուծուռի «երիցուկ», խորոմ 
«խուրձ», խորբալ «ցորեն», կոծոխուր «ծոր», տխիլ «կաղին»։ 

 
 ՎԱՂ ԱՇԽԱՐՀԱԲԱՐԻ ԵՆԹԱՇՐՋԱՆ (17-րդ դարից մինչև 19-րդ դարի 

կեսերը) – Այս ենթաշրջանի լեզուն դեռևս անմշակ է և կրում է նախորդ 
շրջանի լեզվական տարբերակների ազդեցությունը։ Շատ են զուգաձևութ-
յունները, և, դրան հակառակ, թույլ է լեզվի միասնականությունը։ Տարբեր 
հեղինակների գործերում, գրական տարբեր ժանրերում զգալի են լեզվական 
տարբերությունները` գրաբարի, միջին հայերենի կամ որևէ բարբառի ազդե-
ցությունը։ 

Այս ենթաշրջանի մի շարք հեղինակներ (Հովհաննես Հոլով`17-րդ դ., 
Յոհան Շրյոդեր և Բաղդասար Դպիր՝ 18-րդ դար) իրենց ժամանակի լեզվա-
կան վիճակը նկարագրելիս նշում են երեք տարբերակներ` 

1. հին գրական հայերեն կամ գրաբար,  
2. «քաղաքական» կամ քաղաքացիական հայերեն, 
3. բարբառներ։ 
Ա. Գրաբար - Այս ենթաշրջանի լեզվական տարբերակներից մեկն է, 

որը դեռևս 12-րդ դարում դադարել էր խոսակցական լեզու լինելուց, մնում էր 
իբրև գրական լեզու և գերազանցապես հանդես էր գալիս որպես եկեղեցա-
կան արարողությունների, հումանիտար գիտությունների (աստվածաբա-
նական-դավանաբանական, փիլիսոփայական, պատմագիտական, հաճախ 
էլ` բանասիրական և այլ բնույթի աշխատությունների) և ուսուցման լեզու։ 
Նրա և աշխարհաբարի հարաբերությունը մոտավորապես նույնն էր, ինչ նա-
խորդ շրջանում նրա և միջին հայերենի հարաբերությունը և գործառույթ-
ները։ 

17-18-րդ դարերում ոմանք փորձում էին «վերածնել» գրաբարը և 
դարձնել տիրապետող գրական լեզու. նման միտում են դրսևորել լատի-
նաբան հեղինակները, որոնք գրաբարը «վերամշակում» - փոփոխում էին 
իրենց ջատագոված լատիներենի հետևողությամբ։  

Նրանց լեզուն հայտնի է լատինաբան հայերեն անվանումով։ 
Հայկական մշակույթի և լեզվի վրա զգալի ազդեցություն է ունենում 

հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցին։ Հռոմի պապը, ցանկանալով իր կողմը ներ-
գրավել հայերին, 1584թ. Հռոմում հիմնում է Հավատո տարածման միաբա-
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նությունը, որին իսկույն հաջորդում է առանձին հայ տպարանը։ Վերջինս, 
մինչև 1728թ. մեծ գործունեություն ծավալելով, տպագրում է բազմաթիվ 
հայերեն գրքեր (Տոմար Գրիգորյան, Կոնդակ Պապի, Այբբենարան, Քերակա-
նություն, Կղեմես Գալանոս` Միաբանություն, Բառգիրք հայ-լատիներեն և 
այլն)։  

Այդպիսի վարդապետներից նշանավոր են Հովհաննես Կոստանդնու-
պոլսեցին (Հոլովը), Կղեմես Գալանոս, Մխ. Սեբաստացին, Հովհաննես 
Մրքուզը, Ոսկան Երևանցին, Խաչատուր Արզրումեցին, Սիմեոն Ջուղայեցին 
և ուրիշներ։ 

2. «Քաղաքացիական հայերեն»։ Վաղ աշխարհաբարի ենթաշրջանի 
լեզվական այս տարբերակն ընդհանուր հասկանալի լեզու էր` ձևավորված 
բարբառային հիմքի վրա, և նշանակալի չափով կրում էր գրաբարի ազ-
դեցությունը։  

«Քաղաքացիական հայերենը» հանդես է գալիս բոլոր քաղաքացիա-
կան գործառությունների դեպքում` որպես նամակագրության, գործնական-
գործարարական գրագրության, ճշգրիտ գործնական ու գիտական գիտելիք-
ներ հաղորդելու, դատական և այլ կարգի հասարակական ատենախոսու-
թյունների, տարբեր բարբառների ներկայացուցիչների հաղորդակցման (առ-
ևտուր, ճաշկերույթ, դպրոցական-կրթական գործ, հանդիսավոր տոնա-
խմբություններ և այլն), ավելի ուշ նաև որպես թերթերի և հանդեսների լեզու, 
մի խոսքով, երբ անհրաժեշտ էր ընդհանուր հասկանալի մի լեզվի առկա-
յությունը։ Ուրեմն այդ լեզուն ընդհանուր և հասկանալի հաղորդակցման դեր 
է կատարում։  

Այս լեզուն և գրաբարը գործում էին զուգահեռաբար, ինչպես նախորդ 
շրջանում միջին հայերենն ու գրաբարը։ Սակայն միջին հայերենը կարճատև 
ծաղկումից հետո անկում ապրեց, իսկ այս լեզուն` այս նոր գրական 
հայերենը, հետզհետե ծաղկում էր, ծավալվում, ընդլայնում իր գործառույթ-
ները, և այս ամենը վերջիվերջո հանգեցնում է գրաբարի լիակատար ար-
տամղմանը։ 

3. Բարբառներ։ Բարբառները բաժանվում են երկու խմբի` արևմտա-
հայ և արևելահայ, կամ, եթե նկատի ունենանք սահմանական ներկայի կազ-
մության եղանակը, գրաբարատիպ-նախամասնիկավոր (գրաբարատիպ և 
կու, կա, հա մասնիկներով) և դերբայակազմ (ում, լիս)։ 

Այս բարբառախմբերից նոր գրական լեզվի ձևավորման մեջ խաղա-
ցած դերով կարևորվում են ում և կու խմբերը, որոնցից կու-ն ներկայացնում 
է Կիլիկիայի և նրան մերձավոր բարբառների, ում խումբը՝ Արարատյան և 
նրան հարակից բարբառների ամբողջությունը։ Պատմական և այլ կարգի 
հանգամանքների ազդեցությամբ էլ գերիշխող դիրք գրավեցին Արարատյան 
կամ Երևանի և Պոլսի բարբառները։ Դրանք աստիճանական զարգացմամբ և 
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ընդհանրացմամբ դարձան այն հիմքը, որի վրա ձևավորվեց մեր երկճյուղ 
նոր գրական լեզուն։ 

Արևելյան աշխարհաբարի հիմքում ընկած էր Արարատյան բարբառը, 
որ վարչական (Երևան, Թիֆլիս) և հոգևոր (Էջմիածին) կենտրոնների խո-
սակցական լեզուն էր։ 

Այսպիսով, 19-րդ դարի առաջին քառորդում երկու տարբեր պետու-
թյունների (Թուրքիա, Ռուսաստան) տիրապետության պայմաններում, 
երկու տարբեր բարբառների (Պոլսի, Արարատյան կամ Երևանի) հիմքի վրա 
միմյանցից անկախ ձևավորվեցին երկու գրական լեզուներ, միևնույն լեզվի 
երկու տարբերակներ։ 

 
 ԳՐԱՊԱՅՔԱՐ – 19-րդ դարի առաջին կեսերին արևելահայ և արև-

մտահայ մտավորականության շրջանում սկսվում է բանավեճ, որ կարևոր 
նշանակություն է ստանում հայոց լեզվի և այն մշակույթի պատմության 
համատեքստում: Այդ բանավեճը ստացավ գրապայքար անվանումը. Գրա-
պայքարի մասնակիցները բաժանվել էին երկու թևի և պայքարի կիզակե-
տում տեսնում էին գրական լեզվի կանոնարկման հարցերը. Աշխարհա-
բա՞րը ճանաչել իբրև հայ հասարակության գրական լեզու, թե՞ պետք է 
պահպանել գրաբարը՝ որպես ավանդված ազգային արժեք: Մյուս կողմից՝ 
եթե գրաբարը կանոնարկված և մշակված լեզու էր, ապա ի՛նչ ճանապարհով 
պիտի ընթանար աշխարհաբարի մշակումն ու կատարելագործումը: Գրա-
պայքարի մասնակիցները բաժանվեցին երկու խմբի՝ գրաբարյաններ ու աշ-
խարհաբարյաններ:  

Ծայրահեղ գրաբարականներն առաջարկում էին վառել աշխարհա-
բար լեզվով լույս ընծայված գրքերը և բռնությամբ վերացնել աշխարհաբարը։ 

Չափավոր գրաբարականները (Ս. Մուրադյան, Մ. Խրիմյան) ասում 
էին, որ չպետք է նորմավորել, կարգավորել աշխարհաբարը և անմշակ թող-
նելով այն` ապացուցել գրաբարի առավելությունը ու հետո վերջինս դարձ-
նել միակ գրական լեզուն։ 

Աշխարհաբարականների պահպանողական թևը (Գ. Այվազովսկի, Գ. 
Օտյան, Պ. Հովնանյան) առաջարկում էր աշխարհաբարը ճանաչել ընդհա-
նուր խոսակցական, իսկ աշխատավորության համար` նաև գրավոր լեզու, և 
այն մշակել, կանոնավորել, բայց հետագայում նմանեցնել գրաբարին, ան-
նկատ ձևով միացնել նրան։ 

Աշխարհաբարականների առաջավոր թևը (Ն. Զորայան, Ն. Ռուսին-
յան, Գ. Սվաճյան, Ա. Այտընյան) անվերապահորեն պաշտպանում էին աշ-
խարհաբարը` պնդելով, որ գրաբարը մեռած ու մոռացված լեզու է։  

Հոգևորականությունն աշխարհաբարի հարցում միասնական կարծիք 
չի ունեցել. Պոլսի պատրիարքարանը երբեք չի արգելել աշխարհաբար գրքե-
րի տպագրությունը, բայց այն չդարձրեց ուսուցման լեզու։ Մխիթարյաններից 
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շատերը աշխարհաբարի չափավոր հետևողականներից էին (Ա.Այտընյան), 
նրանք ընդունում էին, որ գրաբարն անհասկանալի է, և գիտությունը ժո-
ղովրդին մատչելի է դառնում աշխարհաբարով, սակայն բոլոր դեպքերում 
հոգևորականությունը երկարաձգել է գրաբարի կյանքը։  

Գրաբարյանները (Մ.Խրիմյան, Ս.Մուրադյան, Մ.Թաղիադյան և 
ուրիշներ) հենվում էին այն տեսակետի վրա, որ գրաբարը դարեր շարունակ 
սպասարկել է հայ հասարակությանը, մտավորականներին, գիտությանը, 
եկեղեցուն, նրանով ստեղծվել են մշակութային արժեքներ, գրաբարով թարգ-
մանվել են տարաբնույթ երկեր (կրոնաեկեղեցկան, դավանաբանական, 
վարքագրական, ջատագովական, փիլիսոփայական, քերականական և այլն), 
նրանով գրվել են քերականական և պատմական աշխատություններ, այդ 
լեզուն սպասարկում է եկեղեցուն, հետևաբար, գրաբարը հայ ժողովրդի 
համար պետք է դառնա գրական լեզու: Աշխարհաբարյանները ելնում էին 
այն բանից, որ գրաբարը մեռած լեզու է, ժողովուրդը այդ լեզուն չի հաս-
կանում և խոսում է աշխարհաբարով, վերջինս թեև լուրջ մշակման չի են-
թարկվել, սակայն դա միայն ժամանակի հարց է, որից հետո այն կարող է 
ներկայանալ իբրև գրաբարի պես մշակված լեզու: Աշխարհաբարի դիրքերին 
աներեր կանգնում են Խ. Աբովյանը, Ստ. Նազարյանցը, Մ. Նալբանդյանը, Ա. 
Այտընյանը, Ն. Ռուսինյանը, Հ. Սվաճյանը և ուրիշներ:  

Գրապայքարի արդյունքն այն եղավ, որ 1843-ից տարրական դասա-
րաններում սկսեցին ուսուցանել աշխարհաբար, իսկ լեզուն, անկախ ամեն 
մի պայքարից ու կամայականությունից, զարգանում էր իրենով խոսող ժո-
ղովրդի միջավայրում, հղկվում, հարստանում և պարզ դառնում։ 19-րդ դա-
րում սկսվել էր լեզուն մաքրելու մի զարթոնք, որին մասնակցում էին բոլորը։ 
Նրանցից շատերն ունեին իրենց բառգրքույկները։ Դա պայմանավորված էր 
հաղորդակցման ընթացքում մտքերն անթերի արտահայտելու և ընկալումը 
կատարյալ դարձնելու կենսական անհրաժեշտությամբ։ Մյուս բոլոր կողմ-
նակի երևույթները կարող են նպաստել լեզվի առաջընթացին, բայց ոչ երբեք 
նրա առաջացմանն ու կազմավորմանը։ 

Ժամանակը ցույց տվեց աշխարհաբարյանների տեսակետի իրավա-
ցիությունը. աշխարհաբարը դարձավ հայ հասարակության գրական լեզու, 
գրապայքարն ավարտվեց աշխարհաբարյանների հաղթանակով, և նոր լե-
զուն մաշկվեց ժողովրդայնացման ուղիով: 

 
 Արևելահայերենի և արևմտահայերենի մերձեցման փորձեր - 

Աշխարհաբարի պատմության մեջ եղել են արևելահայ և արևմտահայ 
գրական լեզուների մերձեցման փորձեր։ 

1. Մի շարք մտավորականներ, ինչպես` Մ. Մամուրյանը, Մ. Աբեղ-
յանը, հանգեցին բոլոր բարբառների խառնուրդով նոր ընդհանուր լեզու կազ-
մելու գաղափարին։ Նրանք նկատում էին, որ ազգի միության համար ան-
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հրաժեշտ է ունենալ միասնական գրական լեզու հայության երկու հատված-
ների համար, որը հավասարապես ընդգրկի և՛ օտար հողի վրա, և՛ Հա-
յաստանում խոսվող ձևերը։  

2. Այդպիսի քերականություն ստեղծելու փորձեր կատարեցին Ն. Ռու-
սինյանը, Մ. Չերազը, Ե. Տեմիրճիբաշյանը։ Բայց մինչև 19-րդ դարի 70-ական 
թվականները նորմատիվ (դպրոցական) քերականություններ չստեղծվեցին, 
որոնք արժանանային ընթերցողների, սովորողների հավանությանը։ 

3. Մ. Նալբանդյանը ցանկալի և անհրաժեշտ է համարում Պոլսի և 
Արարատյան բարբառների ապագա միավորումը` նկատելով, որ առանց 
ընդհանուր լեզվի «ունա՛յն երազ է հասարակաց ազգի առաջ գնալը»։  

4. Միասնական գրական լեզվի անհրաժեշտությունը տեսականորեն 
ընդունում է նաև Մ. Աբեղյանը («Արարատ», 1897թ.)։ Նա երկու գրական լե-
զուների ստեղծումը համարում է «հատկապես արևելյան հայոց անցյալ 
գրագետների անհեռատեսության» արդյունք։ Նա գրում է. «Մեր արևելյան 
գրական լեզուն արդի ձևով գոյություն չպիտի ունենար, եթե Նալբանդյանը, 
Նազարյանը, Պատկանյանը և ուրիշները, որոնք սկիզբն դրին այս գրական 
լեզվին, ավելի ծանր մտածած լինեին… և հայությունը Ռուսիայի սահման-
ներից դուրս էլ տեսնեին»։ 

Բայց Մ. Աբեղյանը չի հավատում, թե հնարավոր է մեկ գրական լեզու 
ունենալ այժմ, «առանց որևէ քաղաքական մեծ փոփոխության կամ ուրիշ 
նշանավոր հանգամանքի»։  

Մ. Աբեղյանը զիջումներ է պահանջում միայն արևմտահայերենից. 
նա ոչ թե երկու տարբերակներն է մոտեցնում միմյանց, այլև արևմտահա-
յերենը` արևելահայերենին։ 

Հ. Աճառյանը, հայերենի երկու ճյուղերի միության փորձը պատմու-
թյան գիրկն անցած համարելով, նշում է մի շարք տարբերությունները, 
որոնց վերացումով կարող էր տեղի ունենալ այդ միությունը. 

արևմտահայերենը` խլազուրկ է, 
ուի-ն անունների մեջ չի հնչյունափոխվում վի։ 
- արևմտահայերենը չունի ներգոյական, 
բացառականը ունի -էն վերջավորություն, 
հոգնակի սեռական-տրականը`- երու // -ներու, 
սեռականում` ի+ի գօտի+ի, գինի+ի, 
սղումներ չկան` ջուրի, մարմինի, 
անորոշ հոդը ետադաս է մը, մ, մըն, 
ածականի գերադրականը` թուրքերենից է` -էն գեղեցիկ և հայերենից 

-ամենէն գեղեցիկ 
դերանվանական ձևերը` դուն, քեզի, աս, ատոր, ասիկա, անոնք, 

անոնցմէ, 
երբեմն` զ-ով հայցական` զանիկա, զանոնք, զինքը, 
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սահմանական ներկա` կու պատմեմ, 
անցյալ դերբայ գրեր եմ / էի, 
հրամայականը` գրէ՛ 
սղվում - ջնջվում են բոլոր ա-երը` սևնալ, ճանչնալ, շատնալ, 

հասկնալ, մոռցել և այլն։ 
Հայ գրական լեզվի երկու տարբերակների միավորման հարցն անի-

րագործելի էր, քանի որ մասնագետները հենվում էին լեզվի ընթացքին 
միջամտելու գործոնի վրա։  

 
 ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՐԵՆԻ ԵՆԹԱՇՐՋԱՆ (1920 թ. մինչև մեր 

օրերը) – Խորհրդային կարգերի հաստատումից ի վեր Հայաստանում հայոց 
ազգային գրական լեզվի արևելահայ տարբերակը հաղորդակցական լայն 
հնարավորություններ է ստանում և դառնում պետական լեզու։ 

Արևմտահայության մասսայական բնաջնջումից ազատվածների մի 
մասը, ներգաղթելով խորհրդային Հայաստան, յուրացնում է արևելահայ 
գրական լեզուն, որը դառնում է նաև արտասահմանում ցրված հայերի որոշ 
մասի գրական լեզուն։ Արևմտահայ գրական լեզուն զրկվում է զանգվածային 
հաղորդակցման միջոց լինելուց, թեև շարունակում է մնալ սփյուռքա-
հայության հիմնական լեզուն։ Գրական լեզվի արևմտահայ տարբերակը 
պահպանում է նախորդ ենթաշրջանում մշակված նորմաները։ 

Գեղարվեստական գրականության զարգացմամբ վիթխարի չափերի 
է հասնում արձակ երկերի, քնարերգության, թատերգության, թարգմանա-
կան գրականության հրատարակչությունը։  

Ժամանակակից հայերենի ենթաշրջանում զգալիորեն համալրվել է 
լեզվի բառային կազմը։ 

 Խորհրդային Հայաստանում գործառվող լեզվի վրա մեծ ազդե-
ցություն է ունենում ռուսաց լեզուն, որի ազդեցությունն առավելապես զգալի 
է լեզվի բառային կազմի կատարելագործման առումով։ 

Ռուսաց լեզվի ազդեցությամբ հայերենում ստեղծվում են բազմաթիվ 
բառային և բառակապակցական պատճենումներ.  
самосвал - ինքնաթափ 
самовар - ինքնաեռ 
луноход - լուսնագնաց 
самолёт - ինքնաթիռ  
самотек - ինքնահոս  
приводнение - ջրէջք 

вездеход - ամենագնաց 
мореплаватель - ծովագնաց 
пулемёт - գնդացիր 
гололёд - մերկասառույց 
прилунение - լուսնէջք 
авторучка - ինքնահոս (գրիչ) 

 
Հայերենի բառային կազմը համալրվել է նաև ռուսերեն բառերի կիսա-

պատճենումների միջոցով. 
мегазвезда - մեգաաստղ 
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радиопередача - ռադիոհաղորդում 
противогаз - հակագազ 
санузел - սանհանգույց 
химчистка - քիմմաքրում 
госбанк - պետբանկ  
 
Ռուսաց լեզվի ազդեցությամբ հայերենում կազմվել են նաև պատճեն-

ված ոճեր ու արտահայտություններ, ինչպես՝  
 

поднять вопрос - հարց բարձրացնել 
центр тяжести - ծանրության կենտրոն 
карательный отряд - պատժիչ ջոկատ 
карательные меры - պատժիչ միջոցներ 
свобода совести - խղճի ազատություն 
свобода прессы - մամուլի ազատություն  
домашний арест - տնային կալանք 
воздушная атака - օդային հարձակում 
воздушная тревога - օդային տագնապ 
морская блокада – ծովային շրջափակում 
морской флот - ծովային նավատորմ։ 

 
 Արևելյան Հայաստանում խորհրդային կարգերի հաստատումից 

հետո գրական լեզվի զարգացման գործում զգալի ավանդ են ունեցել հայ 
գրողները, որոնք լեզուն հարստացրել են հեղինակային-անհատական նո-
րակազմություններով։ Այսպես՝ 

Ե. Չարենց - ողբանվագ, արևահամ, հեզաճկուն, գալիքափայլ, արևա-
հոտ, աղմկաձայն, անրջալույս, հրանավ, հրասիրտ, լուսատեսք, գեղեցկա-
բարբառ, ոսկեգիրկ, ձյունագիշեր, ձյունապայծառ, ահանման, գրկառատ, 
նրբալույս, նորախոհ, հողմերեր, գալիքնաբեր, հրակամ, ձայնածին, հրա-
վարս, արնացոլք և այլն։  

Հովհ. Թումանյան - հոգեհուր, հայրենատենչ, կենսաժպիտ, սիրա-
զուրկ, սիրառատ, սիրանվեր, սիրատանջ, սիրատու, ոսկեգմբեթ, վշտակոծ, 
վշտակոտոր, վշտաձայն և այլն։ 

Վ. Տերյան - լուսակարկաչ, տաղտկահնչյուն, ցնորոտ, անօրոր, սի-
րաբար, ուրվականորեն և այլն։  

Ավ. Իսահակյան - երազանուշ, հրաբաշ, անզարթ, ամենաբերձ, ոսկե-
դուռ, ոսկեզրահ, ոսկեհյուս, ոսկեհուր, ոսկեշունչ, ոսկեսուր, ոսկեվառել, ոս-
կեփրփուր, աստղոտ, անզղջալի, հավերժապես և այլն։  

Պ. Սևակ - ծիսաքրմական, ազգասփյուռ, ակնաշլացիկ, անդրշիրմա-
կան, անթույլատու, անշահադետ, աշխարհզբոս, համբերահատ, հայրենա-
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քաղց, հոգեզվարթ, հոգետագնապ, հոգեփրկիչ, գինեհարույց, գալարք, մեռե-
լափայլ, մշտառկա, ներսուզվել, ներումնահայցում, նորատոտիկ, նորաքանդ, 
որդեսերում, պատժապարտելի և այլն։   

Ժամանակակից հայերենի ենթաշրջանում փոփոխություններ են կա-
տարվել լեզվի քերականական կառուցվածքի տարբեր բնագավառներում։ 
  

Ա. Ձևաբանական մակարդակի փոփոխություններն ընդգրկում են՝ 
1. Խոնարհման համակարգը. այս ոլորտի փոփոխությունները վերա-

բերում են բայական լծորդություններին, բայի հիմքակազմությանը և որոշ 
եղանակների բայաձևերի կազմությանը։ 

 Նախախորհրդային և խորհրդային շրջանում հայերենի բայական 
համակարգում գործածվում էին Ի լծորդության որոշ բայեր, ինչպես՝ գովիլ, 
շահիլ, տանիլ, առնիլ, ընդունիլ, ապրիլ, ունիմ, լինիմ, բնակիլ, վհատիլ, հրա-
ժարիլ և այլն։ 

Լեզվի զարգացման խորհրդային շրջանում Ի լծորդության բայերը 
աստիճանաբար ձուլվեցին Ե լծորդության մեջ։ 

 Որոշակի բայեր հանդես են գալիս հիմքակազմական նոր տարբե-
րակներով. Այդպիսի փոփոխություններ են կրել չեզոք, կրավորական (կրա-
վորակերպ չեզոք) և պատճառական սեռի բայերն անցյալ կատարյալի հիմ-
քակազմության ժամանակ։  

Չեզոք սեռի բայերը, որոնք ունեին Ի լծորդություն, խոնարհվում էին 
գրաբարյան Ի խոնարհման բայերի նման՝ կրավորաձև. անցյալ կատարյալ 
ժամանակում ստանում էին այ, ար, աւ, անք, աք, ան վերջավորություններ 
(ապրեցայ, ապրեցար, ապրեցավ, ապրեցանք, ապրեցաք, ապրեցան և այլն)։ 
Այդ կարգի բայերը, անցնելով Ե լծորդության, անցյալ կատարյալում ունե-
ցան հիմքակազության փոփոխություն. ապրեցի, ապրեցիր, ապրեց, ապրե-
ցինք, ապրեցիք, ապրեցին և այլն։ 

Կրավորական և կրավորակերպ չեզոք սեռի բայերը, որոնք դարձյալ 
պատկանում էին ի լծորդության, անցյալ կատարյալ ժամանակը կազմում 
էին կրավորաձև խոնարհման վերջավորություններով. ծածկվեցավ, լվացվե-
ցավ և այլն։ 

Լեզվի զարգացման խորհրդային շրջանում այդ կարգի բայերն ստա-
նում են ներգործաձև խոնարհման վերջավորություններ՝ ծածկվեցի, ծածկ-
վեցիր, ծածկվեց, ծածկվեցինք, ծածկվեցիք, ծածկվեցին և այլն։ 

Նախախորհրդային շրջանում հանդիպում են պատճառական բայեր, 
որոնք գրաբարաձև կամ հնատիպ կազմություններ ունեն. ամրացուց, շտա-
պեցուց, հարցուցին, նստեցուցին, վերջացուցին, դարձուցինք և այլն։ 

Խորհրդային շրջանում այդ կազմությունները դուրս եկան լեզվից, 
փոխվեց այդ բայերի անցյալ կատարյալի կազմությունը. Անցյալի հիմքում 
առկա է ցն-ցր հերթագայություն, որի վրա ավելանում են համապատասխան 
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-ի, -իր, -եց, -ինք, -իք, -ին վերջավորություններ, ինչպես՝ մոտեցն-ել – մո-
տեցր - ի, - իր, -եց, - ինք, - իք, - ին։  

2. Հոլովման համակարգը. այս ոլորտի փոփոխությունները վերաբե-
րում են Ի հոլովման գործառական դերի ընդլայնմանը։ 

 Նախախորհրդային շրջանի արևելահայ լեզվում ժամանականիշ 
որոշ բառեր ունեցել են հոլովական զուգաձևություն՝ ժամ -ժամու, ժամի, 
առավոտ – առավոտու, առավոտի, մահ – մահու, մահի, ամիս – ամսու, ամսի 
և այլն։ 

Արդի հայերենում՝ -վա հոլովման. ժամվա, առավոտվա, մահվա(ն), 
ամսվա և այլն։ 

Նախախորհրդային շրջանում դեռևս գործածական էին գրաբարյան 
Ո հոլովման մնացուկները, ինչպես՝ բարվո, հավատո, լուսո, որդվոց, թռչնոց 
և այլն։ Այժմ՝ Ի հոլովիչով, իսկ նույնատիպ հոգվո, մարդո, բարվո ձևերն 
անցել են Ու հոլովման։  

3. Գոյականի թվակազմությունը. այս ոլորտում կատարված փոփո-
խությունները վերաբերում են այն գոյականների թվակազմությանը, որոնց 
երկրորդ բաղադրիչը միավանկ բառ է։ 

Նախախորհրդային շրջանում բազմավանկ բառերի հոգնակին կազմ-
վում էր -ներ հոգնակերտ մասնիկի միջոցով, ինչպես՝ ծրագիրներ, լրագիր-
ներ, հեռագիրներ և այլն։ Այնուհետև քերականները, հաշվի առնելով այն 
հանգամանքը, որ բարդության վերջին բաղադրիչը միավանկ է և հոգնակի 
թվում պահպանում է իր հիմնական իմաստը, առաջարկեցին նրանց հոգնա-
կին կազմել եր մասնիկով. ծրագրեր, հեռագրեր և այլն։  

Խորհրդային շրջանում այս կանոնն այլ դրսևորում էլ ունեցավ. երբ 
բարդ բառերի վերջին բաղադրիչը դերբայական (գործողություն կատարողի) 
իմաստ ունի, հոգնակին պետք է կազմել -ներ վերջավորությամբ. Հմմտ. հան-
քափոր – հանքափոր-ներ (հանք փորող), ձկնորս – ձկնորս-ներ (ձուկ որսա-
ցող), մատենագիր – մատենագիր-ներ (մատյան գրող) և այլն։ 

Բ. Շարահյուսական մակարդակը.  
Նախախորհրդային շրջանի հայ գրական լեզվում որոշակի կառույց-

ներ ունեն երկակի շարադասություն. Ժամանակի ընթացքում շարադասա-
կան այդ երկվությունը վերացավ։ Այսպես, հարցական (ինչպես նաև՝ անուղ-
ղակի հարցական) նախադասությունների ստորոգյալի արտահայտության 
պլանում օժանդակ բայը կարող էր նախադաս կամ վերջադաս դիրք գրավել 
դերբայի նկատմամբ։ Հմմտ.  

«Ի՞նչը ձանձրացրել էր սիրելի որդու լուսափայծառ կյանքը» (Րաֆֆի)։ 
«Եթե այո, ինչո՞ւ ասում են, թե սիրո նույնիսկ դառնությունը հաճելի է» 
(Շիրվ.)։ 

Խորհրդային շրջանում այս կարգի կառույցներում տեղի ունեցավ շա-
րադասական փոփոխություն, և օժանդակ բայը նախադասվեց դերբային։ 
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Վերոբերյալ կառույցներն արդեն ունեն այս շարադասությունը. ի՞նչն էր 
ձանձրացրել…, ինչո՞ւ են ասում … և այլն։  

 Խորհրդային շրջանի լեզվական համակարգում տեղի է ունենում 
նաև անվանական բառակապակցությունների որոշակի աշխուժացում, որ 
նկատելի է հատկապես գիտատեխնիկական, քաղաքական-հրապարակա-
խոսական և լրագրային լեզվում։ Նման կարգի կառույցները մասամբ ռուսե-
րենի համարժեք կապակցությունների պատճենումներ են, ինչպես, օրինակ՝ 

բարձր լարման հոսանք, ցածր հաճախականության հոսանք, ազատ 
(դասական) ոճի ըմբշամարտիկ, հայրենական պատերազմի վետերան, սո-
ցիալիստական աշխատանքի հերոս, պատվո շքանշանի ասպետ, սոցիալիս-
տական լագերի երկրներ, անվտանգության խորհրդի քարտուղար, լայն 
սպառման ապրանքներ, հավաքական անվտանգության խորհուրդ և այլն։ 

 Նախադասության անդամների համաձայնության ոլորտում նկատ-
վում է ենթակայի և ստորոգյալի համաձայնության քերականական կապի 
ուժեղացում, որ մյուս կողմից հանգեցնում է բակառության դերի սահմա-
նափակման։  

Նախախորհրդային շրջանի հայ գրական լեզվում հավաքականու-
թյան իմաստ արտահայտող գոյականական ենթակաները պահանջում էին 
հոգնակի ստորոգյալ։ Դա հատկապես նկատելի է Րաֆֆու ստեղծագործու-
թյուններում. ժողովուրդը դուրս եկան, խումբը գրոհում էին, բազմությունը 
դուրս էին գալիս, միաբանությունը ցրվեցին և այլն։ 

Խորհրդային շրջանում համաձայնության այս եղանակը փոխվել է. 
հավաքական գոյականները ձևով համարվում են եզակի և պահանջում են 
եզակի թվով արտահայտված ստորոգյալ, ինչպես՝ ժողովուրդը դուրս եկավ, 
խումբը գրոհում էր, բազմությունը դուրս էր գալիս, միաբանությունը ցրվեց և 
այլն։ 

Նախախորհրդային շրջանում -ք հոգնակերտով վերջացող որոշ 
գոյականներ գրաբարի ավանդության ազդեցությամբ համարվում էին 
անեզականներ, դիտվում էին հոգնակի և պահանջում էին հոգնակի թվով 
արտահայտված ստորոգյալ։ Այդպիսի կիրառություն հանդիպում է Րաֆֆու, 
Հովհ. Թումանյանի ստեղծագործություններում։  

Հմմտ. շրջակայքը ծածկված էին, ալիքը գնում էին, քայլվածքը ձայներ 
էին հանում և այլն։  

Արդի ժամանակներում համաձայնության այս եղանակն անըն-
դունելի է. այդ կարգի գոյականները համարվում են եզակի և պահանջում են 
եզակի թվով արտահայտված ստորոգյալ. շրջակայքը ծածկված էր, ալիքը 
գնում էր և այլն։ 

Ենթակայի և ստորոգյալի համաձայնության կապի յուրահատուկ 
դրսևորում է, երբ թվականով լրացում ունեցող ենթական, որ ձևականորեն 
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եզակի է, իմաստով՝ հոգնակի, գործածվում է հոգնակի ստորոգյալի հետ, 
ինչպես՝ Հազար շեփոր հնչեն թող այս առավոտ (ՎԴ)։ 

Արդի ժամանակներում նկատվում է նաև ենթակայի և ստորոգյալի 
համաձայնության կապի ուժեղացում, որի հետևանքով թվական լրացում 
ունեցող ենթական պահանջում է եզակի ստորոգյալ, ինչպես՝  

«Կոչին արձագանքեց քսան զինվորական» (Մամուլ)։ «Հրդեհաշիջման 
աշխատանքների ժամանակ տուժեց երկու հրշեջ» (Մամուլ) և այլն։  

 Խնդրառության բնագավառի տեղաշարժերը վերաբերում են խնդ-
րառու բառի հոլովառության փոփոխությանը, որ իր հերթին պայմանա-
վորված է բայիմաստի փոփոխություններով կամ բայի սեռային իմաստի տե-
ղաշարժերով։ Լեզվի զարգացման արդի փուլում զգալի թվով բայերի սե-
ռային իմաստը կա՛մ ամբողջովին փոխվել է, կա՛մ էլ նախկինի հետ ձեռք 
բերած սեռային նոր իմաստի համատեղումով ձևավորվել են կրկնասեռ 
բայեր։  

ա) Նախախորհրդային, մասամբ էլ խորհրդային շրջանում կանգնել, 
հնչել, համակրել, գաղթել, ապավինել, մերկանալ, հղանալ, ճոճել բայերը 
գործածվում էին ներգործական սեռի իմաստով։ Հմմտ. 

Մայրերը ճոճում են անքուն զավակների օրորոցները (Րաֆֆի)։ Այդ 
նույն պահին Սմբատի մեջ հղացավ մի վատ զգացում (Շիրվ.)։ - Կանչեցե՛ք,- 
ասավ, - իմ զորքը բոլոր, Հազար - հազար մարդ, որ փողեր հնչեն (ՀԹ)։ Հնդիկ 
ու ֆարս արել անհետ,Կանգնել գանգի դեզ (ԴԴ)։  

Այդ բայերը ժամանակակից լեզվամտածողությամբ արդեն դիտվում 
են չեզոք սեռի բայեր։ Հմմտ.  

Բայց այդ զարմանալի մարդը Մաուզերը քաշեց ու կանգնեց նրա դեմ 
(ԵՉ)։ 

Հնչում են օրերը, կանչում են օրերը, օրերը՝ կարմիր ու բոսոր (ԵՉ)։ Ես 
նայում եմ, և մի միտք հղանում է ինձանում (ՀԹ)։ Ո՞ւմ մտքից կանցներ, Թե 
Գողթնից գաղթած … Ինչ - որ տնակի կիսախավարում… Պիտի շողա Գող-
թան շառավիղ (ՊՍ)։ Ես կուզեի հիմա լինել ծեր ու տկար, Ապավինած միայն 
անցյալների հուշին (ՊՍ)։ 

Ժամանակակից հայերենում արձանագրվել է սեռային իմաստի տե-
+ղաշարժ՝ ներգործականից չեզոք սեռի անցումով։  

բ) Նախախորհրդային շրջանում մի շարք բայեր ունեին չեզոք սեռի 
նշանակություն, ինչպես՝ դյութել, գրոհել, հավանել, դիմավորել, ծափահա-
րել, ձեռնարկել և այլն։ Հմմտ. Այս առաջարկին բոլորը հաւանեցին (Մլխս.)։ 
Մեզ դիմաւորեցին քաղաքի պատգամաւորները (Մլխս.)։ 

Արդի հայերենում այդ բայերը չեզոքից ներգործական սեռի են անցել։ 
Հմմտ. Դյութեցին ինձ իրենց խաղով լուսակարկաչ Քո մազերի զանգակները 
զվարթաձայն (ՎՏ)։ Դիցուք թե նաև դառնում եմ մի օր Բանաստեղծության 
օրենսդիր մի նոր … Ա՞յս չեմ հավանում, ա՞յն չեմ հավանում (ՊՍ)։ Ֆ. Մագել-
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լանը ձեռնարկեց շուրջերկրյա ծովային ճանապարհորդություն և ապացու-
ցեց Երկրի գնդաձևության վարկածը (Մամուլ)։  

գ) Արդի հայերենում կան որոշ բայեր էլ, որոնք, նախկին սեռային 
նշանակությունը պահպանելով հանդերձ, ձեռք են բերել սեռային նոր նշա-
նակություն և դարձել կրկնասեռ բայեր։  

Այսպիսին են ապրել, դոփել և այլ բայեր, որոնք հատկանշվում են 
նախնական չեզոք սեռի նշանակությամբ։  

Լեզվի պատմական զարգացման ընթացքում ապրել բայը կորցրել է 
ներգործական սեռի իմաստը և ժամանակակից հայերենում մնացել է հիմ-
նականում որպես չեզոք սեռի բայ՝«լինել», «գոյություն ունենալ», «գոյատևել», 
«կյանք վարել», «կենդանի՝ ողջ մնալ», «բնակվել, բույն դնել», «ոգևորվել» 
բազմիմաստ նշանակություններով։ Հմմտ.  

Ապրում ես, շնչում ես, դու դեռ կաս – բայց ամեն վայրկյան դու այլ ես 
(ԵՉ)։ Լո՛ւյս, լո՛ւյս զվարթ, Շաղվի՛ր, Մաղվի՛ր, Թափվի՛ր այնպես և այնքան 
խոր, Որ մենք չապրենք՝ ինչպես ձուկը (ՊՍ)։ 

Արդի հայերենում ապրել բայը «ապրումներ ունենալ», «վերապրել», 
«քաշել», «կրել», «զգալ», «վայելել» իմաստներով ներգործական սեռի նշանա-
կություն է ձեռք բերել, որ պետք է համարել ռուսերեն նույնիմաստ (пере-
жить) բայի պատճենումը՝ համապատասխան խնդրառությամբ. (пережить 
большую радость, - большое горе)։  

Հմմտ. Ես զգացի, որ նա այդ պահին նորից մի քանի տանջալից վայր-
կյաններ է ապրում («Ավանգարդ»)։ 

Հմմտ. նաև դոփել բայի սեռային իմաստների իրացումները. 
Մի քանի րոպե անց, նախքան դարբասների փակվելը, ամրոցի բա-

կում դոփեցին նժույգները (ԴԴ),-չբ.։ Զորապետների նժույգները կրծում են 
պողպատե սանձերը. վրնջում են ու դոփում սալահատակները՝ չորս կողմ 
կայծեր սփռելով (ԱԻ), - նբ.։  

Ընդհանուր առմամբ, հայոց լեզվի արդի շրջանում փոփոխություններ 
կատարվել են լեզվական համակարգի բառային, ձևաբանական և շարահյու-
սական մակարդակներում։ 
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11. ԽՈՍՔ. ՏԵՔՍՏ 
 

 Խոսք - լեզվի անհատական դրսևորում, որոշակի գործունեություն, 
որ հոսում է ժամանակի մեջ և մարմնավորվում է հնչյուններով կամ գրային 
նշաններով: Խոսք եզրույթը բազմիմաստ է. այն նշանակում է ինչպես բուն 
խոսողության գործընթացը, այնպես էլ նրա արդյունքը (բանավոր կամ գրա-
վոր ստեղծագործությունը` ամրակայված հիշողությամբ կամ գրավոր ձևով):  

Խոսքը սովորաբար բնութագրվում է լեզվի նկատմամբ ունեցած հա-
կադրությամբ: Լեզուն ըմբռնվում է որպես հասարակայնորեն գիտակցված 
լեզվական նշանների համակարգ, որպես բովանդակության և տիպային 
նշանների հարաբերակցություն: Խոսքը լեզվի իրացումն ու մարմնավորումն 
է. լեզուն իրեն «բացահայտում է» խոսքի մեջ և նրա միջոցով է կատարում 
հաղորդակցական գործառույթը: Լեզուն համակարգ է, լեզվական միավոր-
ների ամբողջություն, խոսքը՝ այդ միավորների մի մասի գործադրման հետ-
ևանք. լեզուն ընդհանուր է, խոսքը՝ մասնավոր:  

 Խոսքը, ի հակադրություն լեզվի վերացարկվածության և վերարտա-
դրելիության հատկանիշների, որոշակի է և չկրկնվող. լեզուն ներուժ է (պո-
տենցիալ), խոսքը, արտահայտելով գործողություն, եղելություն, տարածվում 
է ժամանակի մեջ և իրացվում տարածության մեջ, լեզուն զուրկ է այդ 
չափորոշիչներից: Խոսքն անսահման է, անվերջ, լեզվի համակարգը սահ-
մանափակ է, վերջավոր. խոսքը նյութական է, կազմված է արտաբերվող 
նշաններից, որոնք ընկալվում են զգայարաններով (լսողություն, տեսողու-
թյուն), լեզուն (լեզվի համակարգը) ներառում է խոսքի միավորների վերա-
ցարկված համարժեքները. այլ կերպ ասած` խոսքը առարկայական է, 
լեզուն` ձևական, խոսքը շարժուն է, լեզվի համակարգը` մեծ մասամբ պա-
սիվ և ստատիկ. խոսքը կապակցված բառերի հաջորդականություն է, լեզուն 
միավորների աստիճանակարգային հարաբերությունների համակարգ է. այլ 
կերպ ասած` խոսքը գծային կառուցվածք է, լեզուն` կազմահարկային. Խոս-
քը ձգտում է խոսքի շղթայում միավորել բառերը, լեզվի խնդիրն է պահպանել 
նրանց անկախությունը, անջատվածությունը. խոսքն անհատական է, 
անհատի ազատ ստեղծագործական գործունեության տեսակ, լեզուն տվյալ 
հանրության (նաև անհատի) սեփականությունն է, այն առարկայական 
իրողություն է հասարակության անդամների համար. խոսքը կամայական է, 
լեզուն` պարտադիր. խոսքն արտացոլում է անհատի փորձը, լեզվի իմաս-
տային համակարգում ամրակայված է հասարակության փորձը: 

Խոսքի անհատական բնույթը նրա կարևորագույն հատկանիշն է: 
Խոսքի անհատականությունը դրսևորվում է նրանով, որ այն ունի հեղինակ, 
որն իր մտքերը, հույզերն ու ապրումները հաղորդում է նրա (խոսքի) միջո-
ցով. դրանք արտահայտելու համար նա ընտրում է բառեր և նախադասու-
թյան կառուցվածքներ:  
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 Խոսողական գործունեություն - Լեզվական կարողության գործա-

դրումն է, խոսողության արդյունքը, այսինքն` միտքը (մտածությունը), որ 
համապատասխան լեզվական ձևավորումով (հնչյուն, բառ, բառաձև, բառա-
կապակցություն, նախադասություն) հաղորդվում է մեկից մյուսին: Հաղոր-
դակցումն ստեղծում է հաղորդակցական համատեքստ, որտեղ իրացվում է 
խոսողական գործունեությունը: Կարելի է առանձնացնել խոսողական գոր-
ծունեության որոշակի հայեցակետեր` պայմանավորված խոսողի խնդիր-
ներով. ինչպես` տեղեկատվական, նկարագրական, համոզչական (խոսակցի 
վրա ազդելու նպատակով), հուզական (գնահատականի, հույզերի արտա-
հայտում), միջանձնային (խոսակիցների միջև հարաբերությունները կարգա-
վորելու համար) և այլն: 

Խոսողական գործունեության հոգեֆիզիկական մեխանիզմներն են՝ 
- մոտիվացիոն (պատճառաբանվածություն). 
նախապատրաստական մակարդակն է, որ խոսողին տրամադրում է 

որոշակի նպատակների համար միջոցներ ընտրելու, 
- իմաստաբանական. խոսողն ընտրում է բառերի և կառույցների 
այնպիսի տարբերակներ, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ հաղորդման 

համար, 
- քերականական. մտքի ձևավորման մակարդակն է՝ 
քերականական ձևերին և խոսողի գիտելիքներին համապատասխան, 
- հնչյունային. ձևավորված միտքն արտահայտվում է հնչյունական 

համապատասխան միջոցներով: 
 

 Խոսքային դրսևորումներ – Խոսքը դասակարգվում է ըստ դրսևորում-
ների, ըստ ծավալի, ըստ պարունակած տեղեկության բնույթի, ըստ դրսևոր-
ման ձևի, ըստ ներքին բովանդակային կապերի, ըստ սերման աղբյուրի, ըստ 
վկայման բնույթի, ըստ նշանակության և այլն։ 

Խոսքն ըստ դրսևորումների լինում է երկու տեսակ` արտաքին և ներ-
քին. այստեղից էլ արտաքին և ներքին խոսք հասկացությունները. 
 - արտաքին խոսք - արտաբերվում է հնչյունների միջոցով, իսկ գրա-
վոր խոսքը` գրային համապատասխան նշաններով: Ընդհանրապես բուն 
իմաստով խոսք ասելիս հասկանում ենք արտաքին խոսքը:  
 - ներքին խոսք - ձևավորվում է մտքում, այն հնչյուններով չի արտա-
հայտվում: Ներքին խոսքը նույնպես ձևավորվում է լեզվական միավորնե-
րով` բառերով, բառակապակցություններով, որոնք սակայն նյութական ար-
տահայտություն չունեն: Ներքին խոսքին հատուկ են բացթողումը, զեղչումը, 
կրճատումը և այլն: Միաժամանակ ներքին խոսքն ընթանում է որոշակի 
թռիչքներով: Եթե անհատը հատուկ նպատակներով հետևի իր ներքին խոս-
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քին, դանդաղեցնի նրա ընթացքը, միևնույն է, դարձյալ լեզու է գործածում: 
Ներքին խոսք ասելով հասկանում ենք այն, ինչ ընթանում է անձայն:  

Խոսքը ունենում է իր որոշակի ծավալը: Այդ ծավալը պայմանա-
վորվում է մտածվող կամ հաղորդվող մտածության ավարտով: Ըստ ծավալի՝ 
խոսքը լինում է համառոտ, միջին ծավալի և ընդարձակ կամ ծավալուն.  

- համառոտ խոսք - պարունակում է փոքր ծավալի տեղեկություն. 
այպիսին են, օրինակ, կոչերը, հայտարարությունները, իմաստալից խոս-
քերը, առածները, ասացվածքները և այլն,  
 - միջին ծավալի խոսք – պարունակում է համեմատաբար ընդարձակ 
տեղեկություն, այդպիսին են, օրինակ, պատմվածքը, նորավեպը, հեքիաթը, 
հոդվածը, ակնարկը և այլն,  

- ընդարձակ կամ ծավալուն խոսք – պարունակում է ավելի 
ընդարձակ տեղեկություն, ադպիսին են, օրինակ, վիպակը և վեպը։  

 Ըստ պարունակած տեղեկության բնույթի՝ տարբերակում են մտավոր 
և զգացական խոսք, պատկերավոր խոսք, քաղաքավարական խոսք և այլ 
տեսակներ։ 

- մտավոր խոսք – խոսքի այն տեսակն է, որ պարունակում է մտա-
ծական կամ դատողական տեղեկություն, այդպիսին են, օրինակ, գրականա-
գիտական, լեզվաբանական և այլ բնույթի վերլուծական, հետազոտական 
աշխատանքները,  

- զգացական խոսք – պարունակում է կամային կամ հուզազգայական 
բնույթի երանգներ, այդպիսին են, օրինակ, քնարական բանաստեղծություն-
ները, պոեմները, լեգենդները և այլն,  

- պատկերավոր խոսք – խոսքի այն տեսակն է, որ աչքի է ընկնում 
պատկերավորման և արտահայտչական միջոցների գործադրմամբ. բնորոշ է 
չափածո խոսքին, 

- քաղաքավարական խոսք – խոսքի այն տեսակն է, որին հատուկ են 
ոճական յուրահատուկ ձևեր, բառեր, արտահայտություններ (ինչպես՝ հար-
գական հոգնակիի ձևերը. Մենք այդպես ենք կարծում. փոխանակ՝ Ես…, Տո-
ղերիս հեղինակը, փոխանակ՝ Ես…, Ձերդ գերազանցություն, փոխանակ՝ 
Դուք և այլն)։  

Ըստ դրսևորման ձևի (ձևաչափի)՝ տարբերակում են արձակ և չափա-
ծո խոսք տեսակները. 

- արձակ խոսք - ազատ, առանց հանգավորան շարադրված խոսքն է, 
որ հատուկ է լեզվի գործառական բոլոր ոճերին (առօրյա-խոսակցական, գե-
ղարվեստական, գիտական, հրապարակախոսական, վարչագործարարա-
կան),  

 - չափածո խոսք - հատուկ է գեղարվեստական (մասամբ՝ հրապա-
րակախոսական) ոճին, աչքի է ընկնում հանգավորմամբ, տաղաչափական 
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կառուցվածքով, բանաստեղծական ոտք(եր)ով, պատկերավորման միջոց-
ներով, արտահայտչական հնարներով և այլն։ 

Ըստ խոսքի տարբեր մասերի ներքին բովանդակային կապերի և 
պատճառահետևանքային հարաբերությունների բնույթի՝ տարբերակում են 
խոսքի հարցուպատասխանական տեսակը. 
 - հարցուպատասխանական խոսք – չափածո (մասամբ՝ արձակ) խոսք 
դրսևորում է, աչքի է ընկնում կառուցվածքային և հնչերանգային հատկա-
նիշներով, հարցական ու պատասխանական բառերի գործածությամբ, որոնք 
բավարարում են հնչերանգային որոշակի կաղապարների։ 

Ըստ խոսքի սերման աղբյուրի՝ տարբերակում են հեղինակի և հեղի-
նակային խոսք տեսակները. 

- հեղինակի խոսք – գրական ստեղծագործության մեջ կերպարներից 
յուրաքանչյուրի խոսքը. հեղինակի խոսքի դրսևորումներից է, օրինակ, 
քնարական բանաստեղծությունը,  

- հեղինակային խոսք - մեջբերվող ուղղակի խոսքի մեջ գլխավոր 
նախադասությունն է, որի նկատմամբ ուղղակի խոսքն ունի տարբեր դիր-
քերի շարադասություն (նախադաս, միջադաս և վերջադաս)՝ (Խայյամն 
ասավ իր սիրուհուն. – Ոտըդ զգույշ դիր հողին… (ՀԹ)),  

Ըստ խոսքի վկայման բնույթի՝ այն լինում է ուղղակի և ունուղղակի.  
- ուղղակի խոսք - խոսողի, հեղինակի կամ որևէ անձի (գրողի, գիտ-

նականի, քաղաքական կամ ռազմական գործիչների և այլնի) ասած խոսքն է, 
որ ուղղակի կերպով մեջբերվում է՝ խոսքին հանդիսավորություն տալու հա-
մար,  

- անուղղակի խոսք - ուղղակի խոսքի մեջբերումն է, վկայումը ոչ 
ուղղակի կերպով, պատմողաբար։  
 Ըստ նշանակության՝ առանձնացնում են խոսքի հետևյալ տեսակ-
ները՝ պատմողական, նկարագրական, դատողական, գնահատող.. 
 - պատմողական խոսք - խոսքի այն տեսակն է, որի միջոցով որոշակի 
հաջորդականությամբ վերարտադրվում է կարդացված նյութը, ներկայաց-
վում են կարդացված ստեղծագործությունների գործող անձանց արարքներն 
ու առարկաների կատարած գործողությունները,  
 - նկարագրական խոսք – խոսքի այս տեսակը ներկայացնում է 
առարկայի կամ երևույթի համալիր հատկանիշների նկարագրությունը. այդ 
խոսքն ունի որոշակի կառուցվածք, որի բաղադրիչներն են՝ առարակայի 
ընդհանրական գնահատականը, առարկայի նկարագրությունը, առարկայի 
էական հատկանիշների առանձնացումը, առարկայի դերն ու նշանակու-
թյունը նկարագրողի համար,  
 - դատողական խոսք – խոսքի այս տեսակը որոշակի խնդրի լուծմանը 
կամ ապացուցմանը միտված գրավոր կայմ բանավոր շարադրանք է, որի 
բաղադրիչներն են՝ ապացուցման կարիք ունեցող փաստին վերաբերող 
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խոսքը, բացատրությունը կամ ապացույցը ներկայացնող խոսքը, դատողու-
թյունը ներկայացնող խոսքը և եզրակացություն-խոսքը,  
 - գնահատող խոսք - որոշակի իմաստով այն առնչվում է զգացական 
խոսքին. գնահատումը կատարվում է երկու առումով՝ տրամաբանական և 
զգացմունքային։ Տրամաբանական գնահատումն առնչվում է դատողական 
խոսքին, որի դեպքում գնահատումը կատարվում է տրամաբանական եզրա-
կացությունների մակարդակով, իսկ զգացմունքային գնահատումը կատար-
վում է հուզազգացական մակարդակով։ Գնահատող խոսքի բաղադրիչներն 
են համարվում լեզվի պատկերավորման միջոցները (չափազանցություն, 
համեմատություն, փոխաբերություն և այլն)։ 
 

 Տեքստ - Շարադրանքի (արտասանվածքի, ասույթի, պարբերույթի) 
համակարգված կառուցվածքային բարձրագույն ձև է, որ բովանդակում է 
որոշակի հաղորդում որևէ իրողության կամ եղելության վերաբերյալ, կազմ-
ված է հեղինակի մտահղացումով, ունի կառուցվածքային և իմաստաբա-
նական ամբողջականություն, վերամշակված է համաձայն լեզվի գործառա-
կան և ոճական նորմերի։ 

Լեզվաբանության մեջ տեքստն ընկալվում է որպես բառային նշան-
ների հետևողական շարք, որի հիմնական հատկանիշներ են համարվում 
կապակցվածությունն ու ամբողջականությունը։  

 Տեքստը լինում է գրավոր և բանավոր, արձակ կամ չափածո (տե՛ս 
համապատասխան բառահոդվածները)։ Տեքստը բաժանվում է որոշակի 
հատվածների, որոնք միմյանց հետ կապվում են բառաքերականական յու-
րահատուկ միջոցներով, որոնցից առանձնանում են՝ բառատարբերակները, 
անձնական (3-րդ դեմքի) և ցուցական դերանունների գործածությունը (նա-
խորդ նախադասությունների գոյականների փոխարեն), շաղկապները 
(հատվածի սկզբում), պարբերությունները (նրանց սահմանազատումը), հա-
կադրությունները, միջանկյալ կամ ներդրյալ բառերն ու կապակցություննե-
րը, բառային հարաբերակցությունները (շարադրանքի նախորդ և հաջորդ 
հատվածների միջև), բառերի և բառակապակցությունների կրկնությունները, 
բայական ստորոգյալների եղանակաժամանակային ձևերի նույնությունը, 
շարադասությունը և այլն։  

Այդ միջոցները պարտադիր չեն համարվում բոլոր տեքստերի հա-
մար։ Նրանց գործածությունը պայմանավորված է տեքստի թեմայի բովան-
դակությամբ, գրողի լեզվաոճական հնարավորություններով, պատումի ձևով 
ու նպատակայնությամբ։  

Տեքստի բանավոր տարբերակում նրա հատվածների կապակցման 
կարևոր միջոց է դառնում հնչերանգը՝ բարձրացող և իջնող տոնայնությամբ։  

Տեքստը խոսքի հատված է, որ առանձնացնում են գործնական և տե-
սական (հետազոտական) նպատակներով։ Տեքստը գործնականորեն ծառա-
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յում է ուսուցողական խնդիրներ լուծելուն (թելադրության տեքստ, փոխա-
դրության տեքստ), իսկ տեսական առումով՝ հետազոտական աշխատանք-
ներ կատարելուն (լեզվական վերլուծության տեքստ) և այլն։ 

Տեքստաբանություն – բանասիրական գիտակարգ, որի նպատակն է 
ուսումնասիրել տեքստի պատմությունը (գրական հուշարձանի կամ պատ-
մական փաստաթղթի) վերականգնել տեքստի բնագիրն ու նրա տարբերակ-
ները, հեղինակն ու գրության ժամանակը և այն նախապատրաստել տպա-
գրության։ 

Տեքստաբանական աշխատանքների մեթոդիկան պայմանավորված է 
տեքստի գրության ժամանակաշրջանով և նրա պահպանվածության աստի-
ճանով։ Այսպես, գրավոր հին և միջնադարյան տեքստերը որոշ դեպքերում 
պահպանվել են ուշ շրջանի գրավոր ավանդույթներում, ինչպես նաև պահ-
պանվել են նույն տեքստի բազմազան տարբերակներ, և այդ առումով 
տեքստաբանը պարտավոր է օգտվել վերականգնողական մեթոդից՝ բացա-
հայտելու տեքստի գրության վայրն ու ժամանակը, տեքստի նախնական 
տարբերակը, որից հետո, ըստ անհրաժեշտության, պարտավոր է գաղտնա-
զերծել այն։ Նոր ժամանակների տեքստաբանն իր ձեռքի տակ ունի տպա-
գրված տեքստեր, ինչպես նաև դրանց ձեռագիր վկայությունները, որոնց հա-
մեմատությունը դժվարություն չի հարուցում՝ այն տպագրութան պատ-
րաստելիս։ Տեքստաբանը պետք է լինի ոչ միայն բանասեր-հետազոտող, այլև 
լայն պրոֆիլի պատմաբան։ Տեքստաբանական հետազոտությունները պա-
հանջում են պատմագիտական, գրականագիտական և լեզվաբանական գի-
տելիքների համալիր գործադրում՝ գիտական ճշգրիտ արդյունքներ ստա-
նալու համար։  

 
Տեքստի կառուցվածք - Իմաստային և քերականական միջոցները 

համարվում են առաջնային գործոններ տեքստի կառուցատիպերը որոշելու 
հարցում. դրանք են գծային (շղթայական) և զուգահեռ տեսակները.  

- գծային (շղթայական) կառուցատիպ- արտացոլում է մտքի, 
գործողության կամ եղելության հաջորդական զարգացումը. այդպիսի 

տեքստերում յուրաքանչյուր նոր նախադասություն համապատասխանում է 
նախորդ նախադասության բառերին կամ բառակապակցություններին, հա-
ճախ գործածվում են դերանուններ և թերի նախադասություններ և այլն, 

- զուգահեռ կառուցատիպ - նախադասություններն ունենում են եղա-
նակով ու ժամանակով նույնական բայ-ստորոգյալներ, իրականության 
փաստերն ու երևույթները հանդիպադրվում են, նկարագրվում կամ թվարկ-
վում։  

Տեքստի ուսումնասիրությունը լեզվաբանական տարբեր ուսմունքնե-
րում հանգեցրել է տեքստի տարբեր տեսակների ըմբռնումներին, ինչպես՝ 
տեքստի լեզվաբանություն, տեքստի կառուցվածք, տեքստի քերականություն 
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և այլն։ Ընդհանուր առմամբ, տեքստի այս ըմբռնումները կարելի է համա-
տեղել մեկ գիտակարգի մեջ, որն է՝ տեքստի տեսությունը։ 

Որոշակի գործոններով պայմանավորված՝ տեքստը բաժանվում է 
տարբեր տեսակների, ինչպես՝ գրավոր և բանավոր, արձակ և չափածո (տե՛ս 
համապատախան բառահոդվածները՝ Խոսք տերմինի ներքո), ըստ տեքստի 
բովանդակության կամ ողղվածության առանձնացնում են գիտական տեքստ 
տեսակը, որ կարող է ունենալ տարբեր ենթատեսակներ, ինչպես՝ բանասի-
րական (գրականագիտական և լեզվաբանական), պատմագիտական և այլն, 
ըստ տեքստի կաղապարման բնույթի՝ առանձնացնում են հիպերտեքստ 
տեսակը, ըստ տեքստի խոսույթային մոտեցման՝ խոսույթ հասկացությունը 
և այլն։ 

 
- Պարբերություն - Կապակցված տեքստի բաղկացուցիչ մաս է 

(հատված), որը ներկայանում է մեկ կամ մի քանի նախադասություններով և 
բնորոշվում է բովանդակության միասնությամբ ու հարաբերական ավարտ-
վածությամբ:  

 Պարբերությունը տեղակայվում է գրավոր տեքստի նոր տողերի 
միջև: Խոսքաշարում այն հանդես է գալիս որպես մտքի արտահայտման 
ավելի ամբողջական ու ծավալուն միավոր, քան նախադասությունն է, այն 
շարահյուսական բարդ ամբողջություն է, որով բացահայտվում է տեքստի 
որևէ մանրաթեմա: Պարբերության ներսում բովանդակության միասնու-
թյունը դրսևորվում է շաղկապների, շաղկապական բառերի, առարկաների 
նույնությունն արտահայտող բառերի առկայությամբ, ինչպես նաև որոշ 
բառերի զեղչման և ստորոգյալների ժամանակային հարաբերակցության 
միջոցով: Երբ պարբերությունների միջև նման կապը թուլանում է, այն նշում 
է պարբերության ավարտը և հաջորդի սկիզբը: 

Պարբերության բովանդակության համար վճռական դեր է ունենում 
առաջին նախադասությունը, որի բացահայտմանն են ծառայում հաջորդ 
նախադասությունները: Հմմտ.  

Հայոց բանակի մեջ ուրախ էր մի մարդ, և դա Դավիթ Բեկն էր: 
Ինչպե՜ս նա չճանաչի հեծելազորն առաջնորդող սպիտակ ձիավորին: Քանի՜ 
անգամ է այդ ձիավորը, իր նժույգի ականջը մտած, փութանակի սուրացել 
թշնամիների վրա: Ինչպե՜ս չճանաչի հարազատին, սիրելիին… Բեկը կանգ-
նեց ձիու ասպանդակներին ու որքան ձայն ուներ՝ կանչեց. 

- Մխիթար սպարապետը եկա՜վ… (ՍԽ):  
 Պարբերության ծավալը հաճախ կախված է լինում հեղինակի անհա-

տական ընկալումից և ոճական նկատառումներից: Հետևաբար պարբերու-
թյունները կարող են կազմված լինել նաև մեկական նախադասությունից: 
Հմմտ. 

Հայոց ժողով գումարելուն մնացել էր մի շաբաթ միայն: 
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Հալիձորը պատրաստվում էր գահերեց զորավարի ընտրությանը 
(ՍԽ):  

Ընդհանուր առմամբ գեղարվեստական ցանկացած տեքստ կազմված 
է իրար հաջորդող և իրար լրացնող պարբերություններից: 

 
- Հիպերտեքստ - նրա առաջացումը հնարավոր եղավ բարձր տեխնո-

լոգիաների ներդրման և համացանցի տարածման հետևանքով։ Հիպեր-
տեքստը տեղեկույթի շարադրման, պահպանման և ներկայացման յուրա-
հատուկ միջոց է, այն տեքստ չի համարվում բառի ուղղակի իմաստով, այլ 
այդ տեքստի կաղապարն է։ Դա թույլ է տալիս ընթերցողին ընտրել տեղե-
կույթի ընկալման հաջորդականությունը, քանի որ հիպերտեքստը չունի ոչ 
սկիզբ և ոչ էլ վերջ։ 

Հիպերտեքստի օրինակ են տերմինաբանական բառարանները, հա-
մաբարբառները և այլն։ Տերմինաբանական բառարանում, օրինակ, հոդ-
վածներն ունեն հղումներ այդ բառարանի այլ հոդվածների։ Համաբարբա-
ռում գլխաբառի բոլոր շարահյուսական կիրառությունները, որոնք սփռված 
են տեքստային տարբեր տարածություններում, հավաքված են մի տեղ՝ միև-
նույն գլխաբառի ներքո։ Համաբարբառը, հաճախականության բառարանի 
հետ համեմատած, թույլ է տալիս բացահայտել բանալի բառերը և հասկանալ 
հեղինակի աշխարհայացքն ու աշխարհընկալումը։ 

- Խոսույթ - լայն իմաստով՝ այն հաղորդակցական գործընթաց է, որ 
տեղի է ունենում խոսողի և լսողի (դիտողի) միջև որոշակի ժամանակի և 
տարածության սահմաններում։ Տեքստի նկատմամբ ցուցաբերվում է նաև 
խոսութային մոտեցում։ 

Խոսույթի հասկացությունը ծագել է նախադասությունից դուրս գալու 
լեզվաբանության հետաքրքրությամբ, ելք դեպի վերֆրազային շարահյուսու-
թյուն, քանի որ խոսույթի տեսությունն օգնում է նոր լույսի ներքո տեսնելու 
շարահյուսական մի շարք իրողություններ։ 

Այժմ տեքստ ասելով նկատի են ունենում առավելապես վերացարկ-
ված, լեզվական ձևական կառուցվածքներ, խոսույթ ասելով՝ նրա հրատա-
պության տարբեր տեսակներ (դրսևորումներ), որոնք դիտարկվում են մտա-
վոր գործունեության տարբեր տեսանկյունից՝ արտալեզվական գործոնների 
հետ կապված։ Այլ կերպ ասած՝ խոսույթը հաղորդակցական բարդ իրողու-
թյուն է, որ տեքստային նյութից բացի ներառում է նաև գիտելիքներ աշխար-
հի մասին, կարծիքներ, դրույթներ, հասցեատեր և այլն։  

- Գեղարվեստական խոսույթ - արդի ժամանակներում գեղարվեստա-
կան տեքստի նկատմամբ ցուցաբերվում է խոսութային մոտեցում. Հիմնա-
կանում ուշադրությունը կենտրոնացնում են ոչ թե կապակցված, ավարտ-
ված տեքստի և նրա կառուցվածքի սկզբունքներին, այլ նրա գործառության 
մեխանիզմների վերլուծությանը մշակույթի բնագավառում։ Խոսույթն իր մի 
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կողմով վերաբերում է լեզվին, մյուսով՝ հաղորդակցության մասնակիցների 
մտավոր գործընթացներին։ Դրա համար գեղարվեստական տեքստը, մի 
կողմից՝ լեզվական միավորների իրացման դաշտ է, մյուս կողմից՝ խոսքա-
մտածողական գործընթաց, որ սահմանափակվում է խոսքային գործունեու-
թյան կառուցվածքի առանձնահատուկ միջոցներով։  

 
 Տեքստային վերլուծություն – տեքստի լեզվաբանական վերլուծու-

թյուն, որ որոշում է տեքստի թեման (գիտական կամ հրապարակախոսական 
և այլն), նրա կառուցվածքն ու տիպաբանությունը (համառոտ կամ ծավալուն 
և այլն), ցույց է տալիս խոսքի արտահայտման ձևը կամ ձևերը (մենախո-
սություն կամ երկխոսություն), որոշում է խոսքի ոճերը (գիտական, հրապա-
րակախոսական և այլն), տեքստի հատվածների կապերի տեսակը (գծային-
շղթայական կամ զուգահեռ), տեքստի հատվածների կապակցման միջոցնե-
րը (համադասական կամ ստորադասական շաղկապներ, բառերի կամ բա-
ռակապակցությունների կրկնություններ և այլն), ինչպես նաև մեկնաբանում 
է պատկերավորման և արտահայտչականության միջոցները (համեմատու-
թյուն, փոխաբերություն, մակդիր, առձայնույթ, բաղաձայնույթ և այլն), նա-
խադասությունների անդամների շարադասության տեսակը (ուղիղ կամ 
շրջուն և այլն), նախադասությունների տեսակներն ըստ մտքերի պարունա-
կության (պարզ և բարդ), ըստ բարդ նախադասությունների բաղադրիչների 
հարաբերության (համադասություն և ստորադասություն և այլն)։  

 
    

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. Գյուրջինյան Դ.Ս., Խոսքարվեստի դասագիրք, Ս.Էջմիածին, 2015։ 
2. Պողոսյան Պ., Խոսքի արվեստը, Ե., 1983: 
3. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքները (Խոսքի 

տեսություն), գ.,Ա, 1990, Ե., ԵՊՀ հրատ.։ 
4. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքները (Խոսքի 

տեսություն), գ. Բ, 1991, Ե., ԵՊՀ հրատ.։ 
 



342 
 

12. ՈՃԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 

 Ոճաբանություն (ոճագիտություն) - Լեզվաբանության բաժին, որ 
զբաղվում է լեզվի գործառական ոճերի և խոսքի արտահայտչական միջոց-
ների ուսումնասիրությամբ՝ քննության առարկա դարձնելով լեզվի ոճերը, 
առանձին գրողների պատկերավորման համակարգը, նրանց ոճի առանձնա-
հատկությունները, բառապաշարը, հնչյունական, ձևաբանական, շարահյու-
սական իրողություններն ու դարձվածքները: 
 

- Հնչյունային ոճաբանություն - Ոճաբանության ենթաբաժին, որն 
ուսումնասիրում է հնչյունական մակարդակի միավորների՝ հնչյունի, վան-
կի, շեշտի ոճական արժեքը և բացահայտում է դրանց արտահայտչական 
դերն այս կամ այն բանաստեղծի (գրողի) ստեղծագործություններում:  

Կարևորվում է ձայնավորների և բաղաձայնների կիրառական-ոճա-
կան արժեքը, ինչպիսիք են առձայնույթը, բաղաձայնույթը (Տե՛ս համապա-
տասխան բառահոդվածները):  

 
- Բառային ոճաբանություն - Ոճաբանության ենթաբաժին, որն 

ուսումնասիրում է լեզվի բառային կազմի, նրա շերտերի, բառիմաստների 
կիրառական ոճական արժեքները: Բացահայտում է մի կողմից՝ գրողների 
բառապաշարի տարբեր շերտերի, հնաբառերի կամ պատմաբառերի դերը 
դարաշրջանի կոլորիտը պատկերելու գործում, մյուս կողմից՝ ուսումնա-
սիրում է ներբառութային (մենիմաստ, բազմիմաստ, ուղղակի, փոխաբե-
րական) և միջբառութային իրողությունների (հոմանիշների, հականիշների, 
համանունների, հարանունների և այլնի) ոճական դերը: 

 
- Ձևաբանական ոճաբանություն - Ոճաբանության ենթաբաժին, որն 

ուսումնասիրում է ձևաբանական իրողությունների ոճական արժեքը. 
ուսումնասիրության առարկա են դառնում թեքվող խոսքի մասերի կիրա-
ռական հնարավորությունները, ինչպիսիք են՝ գոյականի հոլովական համա-
կարգի զուգաձևությունները, թվակազմական տարբերակները, բայի եղանա-
կային ձևերի իմաստային կիրառություններն ու ժամանակաձևերի արդի և 
գրաբարատիպ կազմությունները: Այդ ձևերից (տարբերակներից) յուրաքան-
չյուրի գործածությունն ունի ոճական նպատակադրում:  

 
- Շարահյուսական ոճաբանություն - Ոճաբանության ենթաբաժին, 

որն ուսումնասիրում է շարահյուսական մակարդակի միավորների՝ նախա-
դասության և բառակապակցության, նրանց հատուկ քերականական կարգե-
րի գործառական-ոճական արժեքը: Նկատի են առնվում միակազմ և երկ-
կազմ, դիմավոր և անդեմ, պարզ և բարդ, պարզ համառոտ և ընդարձակ, 
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բարդ համադասական և ստորադասական նախադասությունների գործա-
ռական արժեքները, ինչպես նաև նախադասության անդամների տարա-
բնույթ դրսևորումների ոճական դերը (կրկնություն, զեղչում, բացթողում, 
շրջուն շարադասություն և այլն): (Տե՛ս համապատասխան բառահոդ-
վածները)։ 

 
- Դարձվածային ոճաբանություն - Ոճաբանության ենթաբաժին, որն 

ուսումնասիրում է կայուն բառակապակցությունների (դարձվածքների) գոր-
ծառական-ոճական արժեքը և բացահայտում է դրանց դերը գեղարվեստա-
կան խոսքում (պատկերավորություն, աստիճանավորում, կրկնություն, 
շրջասույթ, չափազանցություն, հակադրություն և այլն): (Տե՛ս համապա-
տասխան բառահոդվածները)։ 

 
 Գործառական ոճեր – ոճը լեզվական համակարգի պատմականորեն 

ձևավորված շերտ է կամ լեզվական տարբերակներից յուրաքանչյուրը, 
որոնցից ամեն մեկը բնորոշվում է իրեն հատուկ բառերով, դարձվածքներով, 
յուրահատուկ արտահայտություններով, տերմիններով, շարահյուսական 
կառույցներով, խոսքի պատկերավորության հնարներով ու արտահայտչա-
միջոցներով և գործածվում է լեզվական հաղորդակցական տարբեր ոլորտ-
ներում՝ գրավոր թե բանավոր ձևով։ 

Գործառական ոճերը լեզվական այն պարբերացումներն են, որոնք 
կապված են հասարակական կյանքի այս կամ այն բնագավառի և գործա-
ռական այլ ոլորտների հետ: Ըստ այդմ էլ զանազանում են` առօրյա-խոսակ-
ցական, վարչագործառական, գիտական, հրապարակախոսական, գեղար-
վեստական ոճեր հասկացությունները: 

 
 Առօրյա-խոսակցական ոճ - Բնորոշ է առօրյա բանավոր հաղորդակց-

մանը, որ սովորաբար տեղի է ունենում ընտանիքի անդամների, բարեկամ-
ների, աշխատանքային ընկերների միջև և դրսևորվում է հիմնականում երկ-
խոսության ձևով: Այս ոճին հատուկ են հուզականությունն ու պատկերա-
վորությունը, արտահայտչականությունն ու անմիջականությունը. հաճա-
խակի գործածվում են հարցուպատասխանական կաղապարներ ու բացա-
կանչական նախադասություններ, ձայնարկություններ ու վերաբերականներ 
և այլն: 

Այս ոճատեսակի մասնավոր դրսևորումներից են՝ 
- Գռեհիկ ոճ - Բացասական երանգ ունեցող բառ կամ անպարկեշտ 

արտահայտություն, որ հատուկ է ցածր խավի մարդկանց: Դրանք անպար-
կեշտ ձևով արտահայտում են դժգոհություն, անբավականություն կամ զայ-
րույթ: Հանդիպում են բանահյուսության մեջ (էպոս և այլն), նաև գեղարվես-
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տական գրականության մեջ (կերպարի անհատականացման նպատակով): 
Օրինակ՝ 

Ցռան Վերգո հատուկ անունը էպոսում կամ «Մկա ո՞վ ծիծ կտա մեր 
մանուկ Դավթին» նախադասությունը և այլն: Հմմտ. նաև՝ 

- Վ՜այ, փախե՜ք, եկա՜վ… հա՜յ, հարա՜յ, եկա՜վ… 
- Ի՞նչը, հորեղբա՛յր, ի՞նչը, ի՞նչն եկավ… 
- Ցավն ու կրա՜կը Դավթի պինչն եկավ  (ՀԹ): 
 

- Հանդիսավոր ոճ - Արհեստականորեն ընդգծված հանդիսավորութ-
յամբ բնորոշվող ոճ, որ նպատակ ունի խոսքը զարդարելու և գեղեցկացնելու: 
(Հանդիսավոր ոճի ցայտուն օրինակ է բանաստեղծի ճառը Հ.Պարոնյանի 
«Մեծապատիվ մուրացկաններ» վիպակում): 

- Մտերմական ոճ - Հարազատների միջև ընթացող խոսքի դրսևորման 
ձև, որին բնորոշ են փաղաքշական բնույթի բառերը, սիրալիր արտահայտու-
թյունները: Այս ոճը հանդիպում է նաև գեղարվեստական խոսքում՝ հատկա-
պես սիրային բնույթի երկխո- սություններում, նամականիում:  

- Անհատական ոճ - Յուրաքանչյուր անձի խոսքի կառուցման ձևերի 
ամբողջություն, որ ներառում է յուրահատուկ բառային միավորներ, քերա-
կանական կառույցներ, պատկերավոր արտահայտություններ, դարձվածք-
ներ, թևավոր խոսքեր և այլն: 

 
 Վարչա-գործառական ոճ - Բնորոշ է պետական-վարչական մարմին-

ների հաղորդակցման ոլորտին, դրսևորվում է պաշտոնական գրագրություն-
ների տեքստերում, զուրկ է հուզականությունից և պատկերավորությունից, 
բառերը գործածվում են ուղղակի իմաստով, խոսքը հակիրճ է, ձևակերպում-
ները` ճիշտ, բացակայում են բացականչական նախադասությունները և 
ձայնարկությունները, պարտադիր է քերականական կանոնավորությունը: 
Այս ոճատեսակի մասնավոր դրսևորումներից են` 

- Գրասենյակային ոճ - Գրասենյակային գրագրությունների ոճ, որին 
բնորոշ են որոշակի կաղապարային ձևակերումները, մտքերի արտահայտ-
ման միօրինակությունը, խոսքի կառուցվածքի ձևական կնիքը և այլն: Վար-
չագործառական բնույթի գրությունների բոլոր ժանրերը գրվում են այս ոճով, 
ինչպես՝ տեղեկանք, դիմում, զեկուցագիր, արձանագրություն, քաղվածք, 
ակտ, լիազորագիր, բնութագիր, երաշխավորագիր, պայմանագիր, հրաման և 
այլն: 

 - Պաշտոնական ոճ - Պետական, պաշտոնական, կրոնական և այլ 
հաստատությունների ղեկավար մարմինների փաստաթղթային գրագրու-
թյունների հատուկ ոճ, ինչպես, օրինակ, ուղերձ, նոտա, օրենք, հրամանա-
գիր, որոշում, պայմանագիր, հաղորդագրություն, առաջնորդող, Ամանորի 
մաղթանք, կոնդակ, շնորհակալագիր, պատվոգիր և այլն: 
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 Գիտական ոճ - Բնորոշ է գիտական գրականությանը, դասախոսու-

թյուններին, գիտական զեկուցումներին ու բանավեճերին, քննադատական 
գրականությանը: Գրեթե բացառվում են հուզարտահայտչական տարրերն ու 
միջոցները: Սահմանումները, բնութագրումները և ձևակերպումները մի-
տում են ճշգրտության: Հարուստ է գիտատեխնիկական, մասնագիտական 
տերմիններով, դատողական բնույթի բառերով, շաղկապներով, ինչպես՝ 
գիտական ուսումնասիրություն, ատենախոսություն, սեղմագիր, թեզ, ավար-
տաճառ, հոդված և այլն: Այս ոճի մասնավոր դրսևորումներից են`  

- Գիտահանրամատչելի ոճ - Գիտության որևէ բնագավառի վերա-
բերող տեսական աշխատության ոճ, որ նախատեսված է հասարակայնու-
թյան լայն շրջանակների համար, ինչպես՝ գիտաֆանտաստիկ վեպ, հրապա-
րակային ելույթ, դասախոսություն, զեկուցում և այլն: 

- Պրոֆեսիոնալ (մասնագիտական) ոճ - Որևէ մասնագիտությամբ 
զբաղվող մարդկանց, հասարակության տարբեր խավերի մասնագիտական 
խոսքին բնորոշ ոճ: Այս ոճը հատուկ է, օրինակ, բժիշկներին, մանկավարժ-
ներին, վարորդներին, օդաչուներին, մարզիկներին, ավտոնորոգողներին և 
այլ մասնագիտությունների տեր մարդկանց, որոնց խոսքը բնորոշվում է 
նեղոլորտ մասնագիտական բառերի, արտահայտությունների ու դարձվածք-
ների հաճախադեպ գործածությամբ: 

 
 Հրապարակախոսական ոճ - Նպատակն է ներազդել, ներգործել ըն-

թերցողի, ունկնդրի ոչ միայն մտքի, դատողության, այլև կամքի, զգացմունք-
ների, երևակայության վրա` մղելով նրան ցանկալի գործողության: Համա-
տեղում է գիտական ու գեղարվեստական ոճերի առանձնահատկություն-
ները։ Հարուստ է հուզարտահայտ- չական և պատկերավորման միջոցներով: 
Հարակից դրսևորումներից է՝  

- Ճարտասանական ոճ - Պերճախոս, ազդու, գեղեցիկ և համոզիչ կեր-
պով խոսելու կամ գրելու արվեստին հատուկ ոճ, որ աչքի է ընկնում գեղար-
վեստական պատկերների, դարձվածքների, հուզազգացմունքային բառերի 
ու արտահայտությունների հաճախադեպ գործածությամբ: Ունկնդիրների 
կամ ընթերցողների վրա ազդեցություն գործելու նպատակով գործածվում են 
նաև պատասխան չպահանջող հարցադրումներ, դիմումներ և խոսքային այլ 
հնարներ:  

Ճարտասանական ոճի բաղադրիչներն են՝ 
- Ճարտասանական հարց - Ճարտասանական ոճի դրսևորում է, որի 

դեպքում խոսողը (հեղինակը, ճարտասանը, զրուցակիցը) հարցական նա-
խադասությամբ հարցում է ձևակերպում, որի պատասխանը չի ակնկալում: 
Այդպիսի հարց տրվում է ոչ թե պատասխան ստանալու, այլ հուզականու-
թյուն առաջացնելու նպատակով: Օրինակ՝ 
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 - Ի՞նչ է ուզում ինձանից կապույտ մորմոքը հրի,  
 Ի՞նչ է ուզում քո հոգին, հազարամյա Նաիրի (ԵՉ): 
Գեղարվեստական խոսքում հեղինակը հաճախ ինքն է տալիս ճար-

տասանական հարցի պատասխանը, ինչպես՝  
  - Էն մթին ամպից արծի՞վն է իջնում, 
  Սարի արծիվը շեշտակի թափով:  
  - Էն Թմկա բերդից Թաթուլն է իջնում, 
  Թշնամու հոգին լցնում սարսափով (ՀԹ):  

Որոշակի դեպքերում հեղինակն ընթերցողին (ունկնդրին) պատաս-
խանում է՝ դրանով իսկ ներկայացնելով իր խոհափիլիսոփայական ընկա-
լումները տվյալ հարցի առնչությամբ: Օրինակ՝  

- Եվ ի՞նչ է կինը. խորամանկ, խաբող, առնախանձ մի սարդ, հավերժ 
նանրամիտ, Որ համբույրի մեջ սուտ քո հացն է սիրում և քո գրկի մեջ գրկում 
ուրիշին (ԱԻ): 

 
- ճարտասանական բացականչություն - Բացականչական երանգի 

նախադասություն, որտեղ բացականչական հնչերանգով արտաբերվող 
բառը կամ բառակապակցությունը գործածվում է որևէ իրողության կամ 
երևույթի վերաբերյալ հատուկ ուշադրություն հրավիրելու նպատակով: 
Օրինակ՝  
  Հեռո՜ւ, մոտիկ ընկերներին, աշխարհներին, արևներին,-  
  Հրանման հոգիներին:- 
  Բոլո՜ր նրանց, ում որ հոգին վառվում է վառ,- 
  Բոլո՜ր նրանց հոգիներին արևավառ:- 
  Կյանքի՜, մահի՜, այս ամեհի աղջամուղջում՝ 
  Ողջակիզվող հոգիներին – ողջո՜ւյն, ողջո՜ւյն (ԵՉ): 

 
- Ճարտասանական դիմում - Իբրև ճարտասանական ոճի դրսևորում, 

ճարտասանական դիմումն ուղղվում է բացակա մարդկանց, առարկաների և 
երևույթների. այս դեպքում նույնպես պատասխան չի ակնկալվում: Ճարտա-
սանական դիմումի հնարը ուժեղացնում է խոսքի հուզականությունը, 
զգացական կողմը՝ լարելով ունկնդիրների ուշադրությունը խոսքի առար-
կայի նկատմամբ: Ճարտասանական դիմումի իմաստային բեռնվածությունը 
կրում է կոչականը, որ կարող է դուրս գտնվել խոսքային միջավայրից: 
Օրինակ՝  

  - Իմ սո՜ւրբ հայրենիք, դու սրտիս մեջ ես, 
  Դու սրտիս մեջ ես, ո՛չ լեզվիս վրա, 
  Իմ սրտի միջից, թե սիրտս ճեղքես,  
  Դրոշիդ բոցը պիտի հուրհրա (ՀՇ): 
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 Գեղարվեստական ոճ - Բնորոշ է գեղարվեստական գրականությանը 
(արձակին, չափածոյին), բանահյուսական պատումներին: Նրան հատուկ են 
պատկերավորությունը (մակդիր, փոխաբերություն, համեմատություն, աս-
տիճանավորում, շրջասություն, չափազանցություն...), արտահայտչականու-
թյունը (առձայնույթ, բաղաձայնույթ), ըստ անհրաժեշտության կարող է ընդ-
գրկել նախորդ բոլոր ոճերի տարրերը:  

Նրա մասնավոր դրսևորումներից են՝  
- Բանահյուսական ոճ - Գեղարվեստական ոճի դրսևորումներից 

մեկը, որ պատկերավորման միջոցները վերցնում է ժողովրդական բանա-
հյուսությունից կամ երկում գործածում է խաղիկներ, ժողովրդական երգի 
պատառիկներ: Այդ ոճով են գրված Հ. Թումանյանի «Սասունցի Դավիթ», 
Պ.Սևակի «Անլռելի զանգակատուն» պոեմները և այլն: 

Այսպես, Պ.Սևակը ժողովրդական խաղիկները տարրալուծել է պա-
տումի մեջ՝ յուրաքանչյուր տողից հետո շարունակելով սյուժետային գիծը.  

  Գարուն ա, ձունն ա արել,  
  Արունը ջուր ա դառել, 
  Ջուրը մեր տունն ա տարել,  
  Բնավեր հավք ենք դառել… 
  
- Բանաստեղծական ոճ - Գեղարվեստական ոճի տարատեսակ, որ 

հատուկ է չափածո խոսքին՝ բանաստեղծությանը, քառյակին, բալլադին, սո-
նետին, տրիոլետին, պոեմին և այլն: Այդ ոճի ստեղծագործությունն ունի 
յուրահատուկ կառուցվածք. նրա բնորոշ գծերն են՝ չափատողերը (չափածո 
շարադրանքը՝ երկու, երեք, չորս, հինգ … տողերով), հանգավորումը, տաղա-
չափական կառուցվածքը, հնչերանգը, ռիթմիկան, բանաստեղծական ոտքը և 
այլն: Բանաստեղծական ոճն առանձնանում է պատկերավորման համա-
կարգով (համեմատություն, փոխաբերություն, այլաբանություն, մակդիր և 
այլն) և արտահայտչամիջոցներով (առձայնույթ, բաղաձայնույթ, կրկնություն 
և այլն): 

 
- Գրողի ոճ - Գրողի ոճը ներառում է կերպարների անհատականաց-

ման միջոցների ամբողջությունը, երկի կառուցվածքի յուրօրինակությունը, 
պատկերավորման համակարգը, լեզվական միջոցները ոճական նպատա-
կով գործածելու վարպետությունը, որոնցով նրա ստեղծագործության լեզուն 
տարբերվում է այլ գրողների լեզվից: Այսպես, Նարեկացու, Սայաթ - Նովայի, 
Մ. Մեծարենցի, Պ. Դուրյանի, Ե. Չարենցի, Դ. Վարուժանի, Հովհ. Թուման-
յանի, Վ.Տերյանի, Ավ.Իսահակյանի, Հ. Սահյանի, Ռ. Դավոյանի և մյուս բա-
նաստեղծների ոճերը միմյանցից տարբերվում են գրողական ոճի առանձ-
նահատկություններով: 
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- Գրքային ոճ - Գրքային խոսքին հատուկ ոճ, որ բնութագրվում է 
լեզվական օրենքների ու կանոնների ճշգրիտ կիրառությամբ, կաղապա-
րային լեզվամտածողությամբ, գրական նորմայի գործածությամբ (ունկնդրել, 
ականջալուր լինել, վսեմաշուք, վսեմափայլ, ի կատար ածել, իմիջիայլոց, 
դիցուք, անդադրում, տքնաջան, ասպնջական, հյուրամեծար և այլն), ինչպես 
նաև ճոռոմաբան պաթոսով, խոսակցական լեզվում գործածվող բառերի ու 
արտահայտությունների բացակայությամբ: Գրքային ոճին հատուկ են գրա-
վոր հաղորդակցության նախադասությունների կառուցատիպերը, արտա-
հայտություններն ու շարահյուսական կառույցները (քավ լիցի, ծառս լինել, 
Ձերդ գերազանցություն, ակն ընդ ական՝ ատամն ընդ ատաման, դամոկլյան 
սուր, աքիլլեսյան գարշապար, ընդունելով հանդերձ…, նկատի առնելով… և 
այլն):  

 
 Այլաբանություն - Փոխաբերության տեսակներից է, երբ որևէ առար-

կայի կամ երևույթի մասին խոսելիս նրանց միջոցով նկատի են առնում այլ 
առարկա կամ երևույթ: Այլաբանությունն ընկած է ժողովրդական առած-
ասացվածքների հիմքում: Այսպես՝ «Ամեն անգամ գետը գերան չի բերի» 
առածը բնավ չի վերաբերում գետի կամ գերանի: Դրա միջոցով ժողովրդա-
կան իմաստությունն այլաբանորեն հասկացնում է, որ «հաջողությունը մար-
դուն միշտ չի ուղեկցում», «չի կարելի նույն բանից մշտապես օգուտ քաղել» և 
այլն: 

Այլաբանությունը վերաբերում է ամբողջական ստեղծագործության. 
ոճական այդ հնարն ընկած է առակների և ժողովրդական հեքիաթների հիմ-
քում, որտեղ, մանավանդ կենդանական առակներում, կենդանիները հան-
դես են գալիս տարբեր խորհրդանիշների դերով. եզը՝ աշխատասիրության, 
գայլը՝ ագահության, աղվեսը՝ խորամանկության, առյուծը՝ ուժի և հզորու-
թյան, օձը՝ իմաստության և այլն:  

 
 Անձնավորում - Փոխաբերության դրսևորումներից է. ոճական հնար, 

որի դեպքում իրերին, առարկաներին, երևույթներին կամ կենդանիներին վե-
րագրվում են մարդկային հատկանիշներ ու արարքներ. այլ կերպ ասած՝ 
վերոնշյալ առարկաները գրավոր կամ բանավոր պատումի մեջ ստանում են 
անձի հատկանիշներ, անձնավորվում են: Անձնավորումը հատուկ է ժո-
ղովրդական բանահյուսությանը, հանդիպում է ժողովրդական էպոսում, հե-
քիաթներում, առակներում և այլն: 

Այսպես, էպոսում Ձենով Օհանը խոսում է ձիերի հետ՝ պարզելու, թե 
նրանցից ո՛րն իրեն շուտ կհասցնի Դավթի կռվին. 

- Եթե ամուր մեջքիս մընաս, Ոտըդ դնես ասպանդակին, 
Մինչև մեկել ոտըդ շուռ տաս, Կըհասցնեմ,- ասավ սև ձին (ՀԹ): 
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Ձի առարկան, տվյալ դեպքում, ստացել է անձի (խոսելու) հատկանիշ, 
անձնավորվել է: 

Անձնավորման ոճական հնարը հանդիպում է նաև այլ բնույթի ստեղ-
ծագործություններում.  

 Անտառում ամպի ծվեններ կային, 
 Կապույտ մշուշներ կային անտառում,  
 Օրոր էր ասում աշունն անտառին, 
 Սակայն անտառի քունը չէր տանում (Հ.Սահյան): 
Անձնավորման մի տեսակ է մարդեղենությունը, որ կիրառվում է կրո-

նական բնույթի գործերում, հատկապես Աստվածաշնչում. ոճական այս 
հնարի դեպքում Աստված կամ նրա հրեշտակները ներկայանում են մարդ 
արարածի կերպարանքով. դառնում են մարդեղեն: Օրինակ՝  

  
Մի օր էլ՝ էն գորշ հոնքերը կիտած 
Երբ միտք էր անում, երկնքից հանկարծ 
Մի հուր-հրեղեն հայտնվեց քաջին,  
Ոտները ամպոտ կանգնեց առաջին: 
 
- Ողջո՜ւյն մեծազոր Սասմա հսկային,  
Քու ձենը հասավ Աստծու գահին, 
Ու շուտով նա քեզ մի զավակ կտա … (ՀԹ): 

Հուր-հրեղեն-ը տվյալ կիրառությամբ անձնավորում է երկնային հրեշ-
տակին:  

 
 Անշաղկապություն - Ոճական յուրահատուկ հնար, որի դեպքում 

շաղկապները միտումնավոր բաց են թողնվում, որը խոսքին հաղորդում է 
աշխուժություն, սրընթացություն: Առանց շաղկապների կարող են կապակց-
վել շարահյուսական տարբեր կառույցներ ու տարբեր միավորներ՝ բառակա-
պակցություններ, կապական կառույցներ, պարզ նախադասություններ, նա-
խադասության բազմակի անդամներ և այլն: 

Անշաղկապությունը հատուկ է ժողովրդական կենդանի խոսքին, այն 
գործածվում է նաև գեղարվեստական գրականության մեջ, մասնավորապես 
չափածոյում՝ նրան հաղորդելով ժողովրդական երանգավորում: Օրինակ՝  

 
  Ելնեմ, ծաղկումն է ձնծաղիկների, 
  Ձյունից ինձ նայող աչերն համբուրեմ,  
  Գնամ հետևից ծիծեռնակների, 
  Նրանց հետ ետ գամ, գարունը բերեմ: 
 
  Բարձրանամ կապույտ գահը լեռների, 
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  Արևն իբրև թագ իմ գլխին առնեմ, 
  Հագնեմ ծիրանին արշալույսների, 
  Գարնան թագավոր ինձ թագադրեմ… (Հովհ.Շիրազ): 
 

 Բազմաշաղկապություն - Անշաղկապություն ոճական հնարի հակա-
ռակ երևույթն է, որի դեպքում ոճական որոշակի նպատակադրումով կրկըն-
վում են շաղկապները: Բազմաշաղկապությունն ընդգծում է թվարկվող միա-
վորների հաջորդականությունը, մյուս կողմից՝ ստեղծում է ռիթմական 
հավասարակշռություն (հատկապես չափածո խոսքում):  

Սովորաբար կրկնվում են համադասական և, ու շաղկապները: Օրի-
նակ՝  

 
  Եվ թշնամի էր մեզ ամեն մի քար, 
  Եվ ամեն մի իր լարում էր դավեր: 
  Եվ անցնում էինք մեք հանդիսաքայլ 
  Այն ճամփաների հետքերով ավեր (ԵՉ): 
 
 Մանուշակներ ոտքերիս ու շուշաններ ձեռքերիս, 
 Ու վարդերը այտերիս ու գարունը կրծքիս տակ,  
 Ու երկինքը հոգուս մեջ, ու արևը աչքերիս, 
 Ու աղբյուրները լեզվիս՝ սարից իջա ես քաղաք ... (ՀՇ):  
 
Երբեմն կրկնվում են ստորադասական շաղկապները: Ըստ շաղկապի 

արտահայտած քերականական իմաստի բնույթի՝ բազմաշաղկապությամբ 
շեշտվում է այդ իմաստի (իմաստների) կարևորությունը հեղինակի գաղա-
փարական ըմբռնումների համատեքստում, օրինակ՝  

 
 Եվ թող ձեր երթը հսկի ապագայի Ղովտը, 
 Որ երբե՛ք դուք հետ չնայեք՝ ձեր լեռան կեսին հասնելիս . . . 
 Որ անխախտ ու հաստատ ընթանաք այս ուղին անծայրածիր. 

. . 
 Որ այնքա՜ն հոգնությամբ ճաշակած ձեր հանապազօրյա հացը 
 Ունայնության սաղմով չդառնանա . . . (ԵՉ): 
 
Բազմաշաղկապությունը խոսքին գեղագիտական լիցք է հաղորդում: 
 

 Առարկայացում - Ոճական այս հնարի դեպքում կենդանիների և իրե-
րի բնորոշ հատկանիշները վերագրվում են մարդուն: Անձնավորման հակա-
ռակ երևույթն է: Օրինակ՝  

 



351 
 

  Մռնչաց չարչին, աբեն շպրտեց, 
  Դուրս եկավ տակից Շահ-Աբասն ահեղ (ՀԹ): 
    + + + 
  Մեռած չոբանի պառավ նանն է նա՝ 
  Ցավից խելագար, բառաչում, լալիս (ՀԹ): 
Իրականում մռնչում կամ բառաչում են կենդանական աշխարհի ներ-

կայացուցիչները (առյուծը, կովը և այլն), մինչդեռ վերոբերյալ բնագրային 
վկայություններում այդ հատկանիշները վերագրվել են մարդկանց (Շահ-
Աբասին և Սարոյի մորը). այլ կերպ ասած՝ անձնանիշ գոյականներն առար-
կայացել են: 

 
 Առձայնույթ - Ոճական արտահայտչական միջոց, որ գործածվում է 

չափածո խոսքում բանաստեղծականություն և մեղեդայնություն ստեղծելու 
նպատակով: Առձայնույթ սովորաբար ստեղծում են նույնական ձայնավոր-
ները՝ հաճախակի գործածվելով միևնույն խոսքաշարում: Օրինակ՝  

 
 Ցրտահար, հողմավար, դողացին մեղմաբար, 
 Տերևները դեղին պատեցին իմ ուղին (ՎՏ): 
 
 Որպես մադամ Բովարին, Դու էլ կիզված տագնապով, 
 Խանդով խնդուն ու խաբող, Որպես մադամ Բովարին… 
 Եվ օտար է բոլորին Կրակն այդ խենթ իր թափով, 
 Որպես մադամ Բովարին, Դու էլ լի ես տագնապով (ՎՏ): 
 

 Բաղաձայնույթ - Նույն կամ նույնորակ բաղաձայն հնչյունների կու-
տակում խոսքային միևնույն միջավայրում, որ ապահովում է խոսքի բարե-
հնչունություն, երաժշտականություն, պատկերավորություն, ռիթմ ու մեղե-
դայնություն: Օրինակ՝  

 
Լուսաբացի ծիրանագույն մշուշում  
Կայծկլտացին ճաճանչները ցանուցիր (ՎՏ): 

  
 Մեր դեմից անցնում էին արդ մանուկներ մեռյալ և ծերեր, 
 Հաշմանդամ սերունդներ ամբողջ՝ Եղեռնի հնձանին ընծա… 
 Նախիրներ էին անցնում հոծ, սարսափած կույրերի պես երեր, 
 Եվ ցանքսեր, արտեր ոսկեզօծ՝ դեռ ոչ մի ձեռքով չհնձած (ԵՉ): 
   

 Աստիճանավորում - Հոմանիշ բառերի, դարձվածքների կամ արտա-
հայտությունների գործածությունն է շարահյուսական միևնույն միջավայ-
րում՝ իմաստի սաստկացման կամ թուլացման նպատակով: Ըստ այդմ, աս-
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տիճանավորումը լինում է երկու տեսակ՝ բարձրացող կամ ուժեղացող և իջ-
նող կամ թուլացող: 

1. Բարձրացող աստիճանավորման դեպքում հոմանշային զույգի կամ 
շարքի յուրաքանչյուր հաջորդ անդամ (բառ, բառակապակցություն) ուժեղա-
ցնում կամ սաստկացնում է ասելիքի իմաստային բեռնվածությունը. իմաս-
տային առումով այն ավելի արտահայտիչ է, քան նախորդ լեզվական միա-
վորը: Օրինակ՝  

 
Նա ևս, սարսափից քարացած այն քարե գուսանի նման, 
Քայլում էր՝ հորձանքով տարված՝ իր ավագ ընկերոջ կողքին, 
Եվ դեմքը նրա մոմեղեն, սփրթնած, գունատ, ինչպես մահ, 
Մերթընդմերթ բոցվում էր, կարծես մի ուրի՛շ արևի շողերից (ԵՉ): 
   
-Ե՛կ, ոսկին տանենք, աղջիկներ տանենք, 
Չոքենք առաջին, պաղատանք անենք, 
Գուցե թե գթա, Մեզ սրի չտա (ՀԹ): 
2. Իջնող աստիճանավորման դեպքում հոմանշային զույգի կամ շար-

քի անդամներից յուրաքանչյուր հաջորդ բառ, դարձվածք կամ արտահայ-
տություն թուլացնում կամ նվազեցնում է նախորդի իմաստային բեռնվա-
ծությունը: Օրինակ՝  

 
 Եվ ինչո՞ւ է իմ առաջ ելել աղջիկը քո հին՝ 
 Բորբ աչքերով իր կանաչ ու հմայքով իր դեղին: 
 Ուզում է մե՜րկ լինեմ ես, ու անսփոփ ու անօգ,  
 Որպես մեռել մի հրկեզ. որպես կորած մի մանուկ (ԵՉ): 
 

 Ավելադրություն - Ոճական այս հնարի դեպքում կողք կողքի գործած-
վում են լեզվական մի քանի համարժեք միավորներ՝ հոմանիշներ կամ նույ-
նանիշներ. դրանք բառեր են կամ բառակապակցություններ, որոնք իմաստի 
սաստկացման նպատակ ունեն. այդ բառերից հաջորդը (երկրորդը կամ եր-
րորդը) սաստկացնում է նախորդի արտահայտած իմաստը: Օրինակ՝  

 
Սև մութ ամպեր ճակտիդ դիզվան, Դուման հագար, Ալագյա՛զ,  
Էդ մեծ սրտիդ սեղմեմ սիրտս, Լա՛մ, արյո՛ւն լամ, Ալագյա՛զ (ԱԻ): 
 
Տվյալ դեպքում մութ բառն ավելադրություն է սև հատկանշային ածա-

կանի նկատմամբ, արյուն լամ հարադրությունը՝ լամ բայաձևի նկատմամբ: 
Միևնույն ժամանակ, արյուն լամ հարադիր բայը կարող է մեկնաբանվել նաև 
որպես աստիճանավորման օրինակ, քանի որ ավելադրությունը (ինչպես 
աստիճանավորումը) իմաստի սաստկացման դեր ունի:  
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Հայերենում (գրաբարում և աշխարհաբարում) տարածված է անորոշ 
դերբայի գործիական հոլովաձևի ավելադիր գործածությունը նույնարմատ 
բայի հետ: Օրինակ՝  

Երկնչելով երկեաւ թագաւորն Պարսից (Բուզանդ)՝ (Պարսից Շապուհ 
թագավորը խիստ վախեցավ):  

 
 Եվ սիրելով սիրում Փառանձեմին, 
 Եվ տենչալով տենչում Փառանձեմին, 
 Տոչորում էր Գնելն այն պատանյակ (ՎԴ): 
 

 Պեսպիսիություն - Ավելադրության մի տեսակ է, ոճական հնար, որի 
դեպքում միևնույն իմաստն արտահայտվում է հոմանիշ կամ նույնանիշ կա-
ռույցներով կամ նախադասություններով: Ոճական այս հնարը լայն տարա-
ծում ունի գրաբար մատենագրության մեջ: Օրինակ՝  

Որոց ոգիքն թուլացեալ են յերկնաւոր առաքինութենէն, յոյժ ընդ ահիւ 
անկեալ է բնութիւն մարմնոյ. յամենայն հողմոյ շարժի, և յամենայն բանէ 
խռովի, և յամենայն իրաց դողայ (Եղիշէ) (Որոնց հոգիները տկարացել են 
երկնային առաքինությունից, սաստիկ երկյուղի տակ է ընկել նրանց (մարմ-
նական) բնությունը. ամեն քամուց (հողմից) շարժվում է, ամեն խոսքից խռո-
վում և ամեն ինչից (բանից) դողում): 

Վերջին երեք կառույցները՝ յամենայն հողմոյ շարժի, և յամենայն բա-
նէ խռովի, և յամենայն իրաց դողայ, պեսպիսության օրինակ են: 

 
 Վերացականը թանձրացականի փոխարեն - Ոճական այս հնարը 

հատուկ է գրաբարին. այս դեպքում ածականն ընդունում է -ություն գոյա-
կանակերտ ածանցը, սակայն դարձյալ գործածվում է ածականի իմաստով: 
Նախադասության մեջ վերացական գոյականը հիմնականում արտահայտ-
վում է սեռական հոլովով. աշխարհաբար թարգմանվում է որպես ածական: 
Օրինակ՝ Վասն այնորիկ յանձն իւր տարաբերէր, եթէ յո՞ թափեցից զդառնու-
թիւն թիւնից, կամ յո՞ բացատրեցից զբազմութիւն նետիցն (Եղիշէ) (Այդ պատ-
ճառով երկմտում էր, թե որտե՞ղ թափի դառն թույները կամ ո՞ւր արձակի 
բազում նետերը): 

Աշխարհաբարում հանդիպող այս ոճը գրաբարաբանություն է. հմմտ. 
կայծակ բարկության (բարկ կայծակ), ձյուն մաքրության (մաքրամաքուր 
ձյուն), բազուկ հաղթության (հաղթական բազուկ), արեգակն արդարության 
(արդար արեգակ), բերան ճշմարտության (ճշմարտախոս բերան) («Քաջ 
Նազար», Դ. Դեմիրճյան): Ատում եմ կնոջ տարերքը կրքի… Աղբյուրն ան-
սպառ, որ կուտակում է աշխարհի վրա տիղմը չարության (ԱԻ):  
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 Բանադարձում – Խոսքին պատկերավորություն և արտահայտչա-
կանություն հաղորդող ոճական հնարներից յուրաքանչյուրը, որ կարող է 
լինել բառ, բառակա- պակցություն կամ նախադասություն: Բանադարձումը 
ներառում է այնպիսի ոճական հնարներ, ինչպիսին են՝ մակդիրը, համեմա-
տությունը, փոխաբերությունը, անձնավորումը, առարկայացումը, այլաբա-
նությունը, անշաղկապությունը, բազմաշաղկապությունը, աստիճանավո-
րումը, ճարտասանական հարցը և այլն: 

 
 Բառախաղ - Ոճական հնար, որի դեպքում յուրահատուկ հանգա-

վորում են ստեղծում համահունչ բառերը, որոնք իմաստային որևէ առնչու-
թյուն չունեն միմյանց նկատմամբ: Օրինակ՝  
 

Կանանց մասին դարդ անելով՝ 
Անցնում էի Դարդանելով (Ռ.Սահակյան):  
Ձեն տվեցին սա ու նա. 
- Եկեք, գնանք սաունա (Ռ.Սահակյան): 

 
Բանաստեղծական խոսքում բառախաղ ստեղծում են` 
ա) միևնույն բառով կազմված պարզ և բաղադրյալ ստորոգյալները 

(պարզ ստորոգյալի կազմում այդ «բառը» դերբայական հիմք է). ինչպես՝  
 
 Գիտե՛մ, գիտե՛մ, 
 Գուշակ է՛լ ես, կախարդ է՛լ ես, 
 Չէ՞ որ դու ինձ ոտով-գլխով կախարդել ես (ՊՍ): 
 Ամեն ինչ ես. գուշակ է՛լ ես,  
 Իմ բախտն արդեն գուշակե՛լ ես (ՊՍ): 
 
բ) գոյականի (համադրական) և բայի (վերլուծական) ձևերը. 
Դահլիճ մտավ մի տաղասաց և հրաշալի մի տաղ ասաց:  
գ) իմաստով միմյանց չկապվող բառերի և բայի ձևերը, որոնք արտա-

սանական պլանում համընկնում են.  
Ահա զանգը հնչեց: Ահազանգը հնչեց: 
 

 Հետևառաջություն – Ոճական հնար, որի դեպքում արտահայտու-
թյունը կամ նախադասությունը հնարավոր է կարդալ ցանկացած կողմից 
(սկզբից կամ վերջից), օտար տերմինմվ՝ պալինդրոմ. նշանակում է «հետ եմ 
վազում» (նկատի ունեն, տվյալ դեպքում, կարդալով հետ դառնալը՝ գնալը): 

Այսպես, Կոստանդնուպոլսում՝ Սուրբ Սոֆիայի բյուզանդական տա-
ճարի պատին՝ մարմարե սալիկի վրա, փորագրված է եղել մի արտահայ-
տություն. 
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NISPONANOMIMATAMIMONANOPSIN. 
Այս արտահայտության իմաստը պահպանվում է նույնությամբ՝ աջից 

ձախ կարդալու դեպքում ևս. թարգմանվում է՝ «Մաքրե՛ք ոչ միայն ձեր դեմքը, 
այլև ձեր մեղքերը»:  
 Հետևառաջության օրինակներ են հայերեն հետևյալ նախադասու-
թյունները. Մեծանամ, քաղաքեքաղաք ման ածեմ: Իշխա՛ն, սաթե թաս 
նախշի: 

 Պալինդրոմներ հաճախ ստեղծվում են անհատների (գրողների, բա-
նաստեղծների) կողմից: Բուրատինոյի մասին հանրահայտ գրքում ռուս բա-
նաստեղծ Աֆանասի Ֆետը կազմել է հետևյալ գեղեցիկ պալինդրոմը՝  
A Роза упала на лапу Азора. 
 

 Կրկնություն - Ոճական հնար, որի դեպքում գրավոր թե բանավոր 
խոսքում կրկնվում են բառերը, բառակապակցությունները, նախադասու-
թյան մասեր կամ ամբողջական նախադասություններ: Կրկնությունը խոս-
քին հաղորդում է հուզականություն, արտահայտչականություն՝ ապահովե-
լով ռիթմիկ հնչերանգ և մեղեդայնություն: 
 Օրինակ՝ 
  Քո աչքերի՛, քո աչքերի՛, քո աչքերի՛ պատճառով 
  Իմ աչքե՛րը, իմ աչքե՛րը ամբո՜ղջ գիշեր չեն փակվում: 
  Քո թևերի՛, բա՛ց թևերի, մե՛րկ թևերի պատճառով 
  Իմ աչքերի՛ն, իմ աչքերի՛ն ջրվեժնե՜ր են երևում (ՊՍ): 
    + + + 
  Քո՛ւյր իմ, քո գինին մեր սրտերում  
   մխացել է դա՜ր ու դարե՜ր, 
  քո՛ւյր իմ, քո գինին մեր սրտերում  
   քանի՜ ոսկի ջահ է վառել … 
  Քանի՜ ոսկի ջահ է վառել 
   երկրի մուժում, 
  քանի՜ ոսկի ջահ է վառել 
   կյանքի փոշում … (ԵՉ): 
 Բանաստեղծական խոսքում բառակրկնությունը տարբերակվում է 
ըստ չափատողերում գրաված դիրքի: Ըստ այդմ բառակրկնությունը կամ 
կրկնությունն ընդհանրապես լինում է. 
 ա) Նույնասկիզբ. կրկնվող միավորը գտնվում է տողասկզբում. 
  Օ՜, սրբազան հա՜րս դու ազատության, 
  Դու – ազատությո՜ւն, 
  Դու – վերջին ցնորք վերջի՜ն քաղցրության, 
  Դու – ոգու խնդում (ԵՉ): 
   + + + 
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  Եթե ուզեն՝ արևներին նոր տե՛մպ կտան ու նոր ուղի, 
Եթե ուզեն՝ արեգակնե՛ր կշպրտեն երկինքն ի վեր,  
Եթե ուզեն՝ վա՛ր կբերեն երկինքներից արեգակներ, 
Եթե ուզեն՝ կամքով արի ու աշխարհի հրով վառված –  
Ինչե՜ր միայն չեն կատարի ամբոխները խելագարված (ԵՉ): 

 
բ) Նույնավերջ. կրկնվող միավորը գտնվում է տողի վերջում.  
   Թե կտոր տեսնես մի ամպի - ասա՝ սա ուրի՜շ է արդեն, 
   Թե նստես, թե իջնես թամբից - ասա՝ սա ուրի՜շ է արդեն, 
   Վերադարձը դարձ չէ այլևս և ոչ էլ կրկնությունը հնի, 
   Քո անցած ամե՛ն մի ճամփին ասա՝ սա ուրի՜շ է արդեն (ԵՉ): 
 
գ) Հանգույց. լեզվական միավորը կրկնվում է տողի տարբեր մասերում. 
   Պատմության քառուղիներով… 
   Կտրել ենք երկար մի ճանապարհ Եվ ճանապարհը մեր այս 
    Ե՞րբ է արդյոք, ե՞րբ է փայլատակել, օ՜, ե՞րբ, 
   Ե՞րբ է վառվել լույսով գալիքնափայլ (ԵՉ): 

 
 դ) Կցուրդ. տողավերջի միևնույն բառի (լեզվական միավորի) կրկնութ-
յունն է հաջորդ տողասկզբում. 
   Պայծառ են աստղերը, 
   Աստղերը շողուն են … 
   Տրտում ու մոլոր է, 
   Մոլոր է իմ հոգին (ՎՏ):  
  

 Զեղչում - Ոճական հնար, որի դեպքում խոսողը (հեղինակը) բաց է 
թողնում որոշակի լեզվական միավորներ, որպեսզի դրանով տպավորութ-
յուն առաջացնի ընթերցողի կամ ունկնդրի վրա (նկատի չունենք քերակա-
նական զեչումը, որ կատարվում է կրկնումից խուսափելու համար): Ոճա-
կան զեղչումն ունի խոսքին հուզականություն և արտահայտչականություն 
հաղորդելու նպատակ. զեղչման դեպքում փոխվում է խոսքի հնչերանգը. այն 
երբեմն իջնում է, երբեմն՝ կտրուկ բարձրանում, ապա նորից իջնում. 
 

- Ի՛նչ են հառաչում … էն ո՞վ էր, մի տե՛ս, 
Որ դուրսը հանկարծ աղմկեց էսպես … 
Ո՞վ է սպանել … Մոսի՞ն … ո՞ւմ … ո՞ւր … 

- Անո՛ւշ, հե՜յ Անո՛ւշ, ջուր հասցրե՛ք, ջո՜ւր … (ՀԹ): 
 

Զեղչումը կարևոր դեր է խաղում փոխանունության ձևավորման գոր-
ծում. հմմտ. բրոնզից բաժակ - բրոնզ(ը), մի բաժակ ջուր - մի բաժակ, ունկն-
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դիրների լսարան - լսարան(ը), քաղաքի բնակիչները - քաղաքը, Շեքսպիրի 
ստեղծագործությունը - Շեքսպիր և այլն: 
 Զեղչման հետևանքով կարող է փոխվել բառի խոսքիմասային ար-
ժեքը, հետևաբար՝ նաև նրա շարահյուսական գործառույթները. հմմտ. հրա-
ցան (ած.) զենք – հրացան (գոյ.), ռմբակոծիչ (ած.) ինքնաթիռ – ռմբակոծիչ 
(գոյ.) և այլն: 
 Գրականության մեջ զեղչմանը համարժեք գործածվում է նաև բացթո-
ղում (էլիպսիս) եզրույթը:  
 

 Խաչաձևում – Հակադրության տեսակ, որի դեպքում շարահյուսական 
խոսքային միավորները հակադրվում են միմյանց այնպես, որ երկրորդն իր 
շարադասությամբ և բովանդակությամբ առաջինի հակադրությունն է: Խա-
չաձևումը դիտարկելի է բարդ նախադասությունների կառուցվածքում. 

 
Դու տենչացել ես լույս ափերի մեջ քեզ իրեն կանչող բլբուլի երգին, 
Դու անմահության ցողն ես երազել ու անուշ լացել երկնային կրծքին, 
Բայց սերը կնոջ տոչորված հոգուդ աղ ջուր է տալիս, որ միշտ ծարավնաս, 
Հուր տարփանքի մեջ հաղթական կնոջ մարմինը լիզես ու չհագենաս (ԱԻ): 
 Այս օրինակում բայց շաղկապով հակադրվել են շարահյուսական 
երկու կառույցներ:  

Հակադրություն (խաչաձևում) կարող է ստեղծել ենթակայի և ստորո-
գյալի շարադասությունը. 
  Մութը ծածուկ սողում է, 
  Իջնում է անլույս երեկոն… 
 

 Խորհրդանիշ - Խորհրդանիշները գեղարվեստական խոսքի պայմա-
նականության միջոցներից են, դրանք գեղարվեստական ստեղծագործու-
թյունների մեջ յուրովի իմաստավորված իր են կամ առարկա, երևույթ են 
կամ անձ, որոնք դառնում են ստեղծագործության հիմնական գաղափարի 
կրողը, և որոնց վերագրվում է ինչ-որ գերբնական հատկություն կամ զորու-
թյուն: Այսպես, Ե.Չարենցի «Ամբոխները խելագարված» պոեմում արեգակը 
համարվում է «նոր կյանքի, մաքրության, ազատության» խորհրդանիշը, 
Հ.Սահյանի «Նաիրյան դալար բարդի» բանաստեղծության մեջ «հայրենի 
եզերքի, Հայաստանի» խորհրդանիշն է բարդին և այլն:  
 Կան որոշ առարկաներ, որոնք ի սկզբանե եղել են խորհրդանիշներ և 
ազգային լեզվամտածողության մեջ ամրացել են այդ արժեքով՝ ձեռք բերելով 
ընդգծված հուզարտահայտչական երանգ: Այսպես՝ խաչը ի սկզբանե եղել է 
քրիստոնեության խորհրդանիշը, Կրեմլը՝ Ռուսաստանի, Մասիսը (Արարա-
տը)՝ Հայաստանի և այլն: Հմմտ.  
  Իսկ երբ նայեց Արարատին, Ինձ խեթ նայեց հայրս ծեր. 
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 -էլ ինչո՞վ ես դու իմ որդին, Երբ կիսատ է տունը մեր (ՀՇ): 
 
Ժամանակի ընթացքում զանազան երևույթներ, առարկաներ, անձեր, 

կենդանիներ և գերբնական ոգիներ ձեռք են բերում խորհրդանիշների ար-
ժեք:  

Խորհրդանիշները, որպես կանոն, ձևավորվում են փոխաբերական 
կիրառության հիմքի վրա և ժամանակի ընթացքում դառնում են կայունա-
ցած հասկացություններ, ինչպես՝ արծիվը՝ քաջության, առյուծը՝ ուժի և հզո-
րության, շունը՝ հավատարմության, օձը՝ չարության, նաև՝ իմաստության, 
ավանակը՝ համառության, եզը՝ աշխատասիրության և այլն: 

Ժամանակակից լեզվամտածողությամբ Հայաստանի խորհրդա-
նիշներ են համարվում Մատենադարանը, Օպերայի և բալետի պետական 
ակադեմիական թատրոնի շենքը, Զվարթնոցը, Գառնին, Գեղարդի վանքը, 
Էջմիածնի Մայր տաճարը և այլն: 

 
 Խոսքի մշակույթ - Խոսքի համապատասխանության աստիճանը 

լեզվական համակարգի մակարդակային միավորների գործածությանը՝ նոր-
մային: Դա ներառում է խոսքի համապատասխանությունը լեզվի ուղղախո-
սական, բառագործածական, քերականական, ոճական կանոններին և բա-
ցառում է շեղումներ լեզվի կանոնական ձևերից: 

 
 Հակադրություն – Ոճական հնար, որի դեպքում միմյանց են հակա- 

դրվում իմաստային տեսակետից ներհակ կամ հակադիր հասկացություն-
ներ, պատկերներ, առարկաներ և երևույթներ՝ արտահայտված բառերով, 
բառակապակցություններով կամ նախադասություններով, որոնք (հակա-
դրվող եզրերը) արտահայտում են հականշային հարաբերություն: Ըստ հա-
կադրվող եզրերի քանակի, տարբերակում են համառոտ կամ պարզ (երկ-
անդամ) և ընդարձակ կամ բարդ (բազմանդամ) հակադրություններ: Օրի-
նակ՝  
 
   Մրոտ, ինչպես մի հին ճրագ, 
   Մաքուր, ինչպես մի արեգակ – մայրս:   
   Խղճուկ, ինչպես ճրագը մայր. 
   Հզոր, ինչպես ջաղացքար – հայրս (ՀՇ): 
       
 Բանաստեղծական խոսքում հակադրություն կարող են ստեղծել լեզ-
վական այնպիսի միավորներ (բառեր կամ բառակապակցություններ), որոնք 
բնագրից դուրս հականշություն չեն արտահայտում, ինչպես՝  
 
  Ոտքերս, ամուր, հողի մեջ մխած,  
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Գլուխս աստղերում, 
  Անսասան, հաստատ կանգնած հողմային օրերի հրում –  
  Իմ հավերժատես, պայծառ աչքերով նայում եմ հեռուն (ԵՉ): 
 
  Էս որ պատահեց, մեր Դավիթ հսկան 
  Մի մանուկ էր դեռ յոթ-ութ տարեկան,  

Մանուկ եմ ասում, բայց էնքան ուժեղ, 
Որ նրա համար թե՝ մարդ, թե՝ մժեղ (ՀԹ): 

 
 Հակադրության հնարի միջոցով հեղինակն ավելի շեշտված է ներկա-
յացնում ասելիքի բովանդակությունը՝ ուշադրություն հրավիրելով հակա-
դրվող եզրերի իմաստային հականշության վրա: 
  Անգի՛ն հայրենիք, ինչքա՜ն սիրուն ես. 
  Ջրերդ անուշ, հովերդ անուշ, 
  Միայն բալեքդ արյուն-ծովի մեջ (ԱԻ): 
 Հակադրություններով հարուստ է Գր. Նարեկացու «Մատյան ողբեր-
գության» երկը. 
  Քեզ արդարություն հարդարեցիր, տե՜ր, 
  Ինձ պատրաստեցիր լուտանք ու ամոթ, 
  Քեզ՝ վայելչական փառ ու մեծություն,  
  Իսկ ինձ՝ նախատինք.  
  Քեզ՝ քաղցր հիշատակ,  
  Ինձ՝ մաղձ, քացախված կատարելապես, 
  Քեզ՝ անլռելի բարեբանություն, 
  Իսկ ինձ՝ ողբաձայն աղաղակ ու կոծ,  
  Քեզ՝ օրհներգություն, երանությամբ լի, 
  Իսկ ինձ՝ հուսամերժ տարագրություն, 
  Քեզ՝ իրավունքներ արժանավայել, 
  Իսկ ինձ՝ դատաստան ամենավարան, 
  Քեզ՝ անճառելի դրվատանք ու գովք, 
  Իսկ ինձ՝ միմիայն մոխիր լիզելու (ԳՆ):  
 
 Հակադրության մասնավոր կառուցատիպ է համարվում այն կաղա-
պարը, որ ստեղծվում է ժխտման միջոցով, հմմտ. ոչ թե ընկեր, այլ թշնամի. 
ոչ թե երեկոյան, այլ գիշերով. ոչ թե գարնանը, այլ աշնանը և այլն:  

Մի՛ լիցի՝ ինձ երկնել եւ ոչ ծնանել, 
   Ողբալ եւ ոչ արտասուել, 
   Խորհել եւ ոչ հառաչել, 
   Ամպել եւ ոչ անձրեւել, 
   Ընթանալ եւ ոչ հասանել … (ԳՆ): 
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 Հակադրության սկզբունքն ընկած է մի շարք առած-ասացվածքների և 
թևավոր խոսքերի հիմքում, ինչպես՝  
 Նոր ընկերնե՛ր ձեռք բեր, իսկ հներին մի՛ կորցրու: 
 Գիտունի հետ քա՛ր քաշիր, անգետի հետ հաց մի՛ կիսիր:  
 Լավ է լինել մկան գլուխ, քան փղի պոչ:  
 Հակադրության սկզբունքով են ստեղծվել որոշ գեղարվեստական 
ստեղծագործությունների անվանումներ, ինչպես՝ «Պատերազմ և խաղաղու-
թյուն» (Լ.Տոլստոյ), «Ոճիր և պատիժ» (Ֆ.Դոստոևսկի), «Ողջերն ու մեռած-
ները» (Կ.Սիմոնով) և այլն: 
 

 Համեմատություն – Ոճական հնար. ցույց է տալիս երկու տարբեր 
առարկաների, երևույթների կամ նրանց հատկանիշների համեմատություն, 
որ հենված է նրանց նմանության կամ ընդհանրության վրա: Համեմատու-
թյունը արտահայտվում է բառակապակցությամբ կամ նախադասությամբ: 
Տարածված են բառակապակցական համեմատությունները. Վերջիններս, 
ըստ համեմատելի և համեմատվող բաղադրիչների առկայության, լինում են 
երկգագաթ և միագագաթ:  
 Երկգագաթ կապակցություններում առկա են համեմատելի առար-
կան և նրա հատկանիշը՝ առյուծի պես հզոր, արջի պես ուժեղ, կրիայի պես 
դանդաղաքայլ, նետի պես սլանալ, գայլի նման ոռնալ, արծաթի նման փայլել 
և այլն: 

Այս կապակցություններն ունեն իրենց շարադասական և բառական 
տարբերակները: Հմմտ. առյուծի պես հզոր և հզոր ինչպես առյուծը, նետի 
պես սլանալ և սլանալ ինչպես նետը (շարադասական տարբերականեր), 
առյուծի պես հզոր և առյուծի պես ուժեղ, նետի պես սլանալ և նետի պես 
թռչել (բառական տարբերակներ): Տարբերակներից մեկը կարող է համա-
տեղել շարադասականի և բառականի հատկանիշներ: Հմմտ. իրիկունի պես 
քնքուշ ու տրտում և քնքուշ ու տրտում, որպես իրիկուն, լուսնյակի հմայքի 
պես տխուր և որպես լուսնյակի հմայքը տխուր: Օրինակ՝  

 
Նա ուներ խորունկ երկնագույն աչքեր, քնքուշ ու տրտում, որպես իրիկուն… 
Նրա ժպիտը մեղմ էր ու դողդոջ, որպես լուսնյակի հմայքը տխուր (ՎՏ): 
  

Միագագաթ են կապական կապակցությունները, որոնց կառուցված-
քում բացակայում են հատկանշային բաղադրիչները. Աքիլլեսի պես (նման), 
գայլի պես (նման), արծվի պես (նման), կրիայի պես (նման) և այլն: Օրի-
նակներ՝ 
  Լուսամփոփի՜ պես աղջիկ, աստվածամոր աչքերով,  

Թոքախտավո՜ր, թափանցի՜կ, մարմնի՜ պես , երազի  
Կապույտ աղջիկ ակաթի ու կաթի՜ պես հոգեթով, 
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Լուսամփոփի՜ պես աղջիկ (ԵՉ): 
Համեմատությունները կարող են վերաբերել գործողությանը, օրի-

նակ՝  
Ինչպես երկիրս անսփոփ, ինչպես երկիրս բախտազուրկ, 
ինչպես երկիրս ավերակ ու արնաներկ –  
Մխում է սիրտս հիմա որբ, մխում է սիրտս բախտազուրկ, 

  մխում է սիրտս՝ ավերակ ու արնաներկ (ԵՉ): 
Համեմատությունը կարող է արտահայտվել ամբողջական նախա-

դասությամբ, որ հանդես է գալիս բարդ նախադասության կառուցվածքում. 
 Ու ես պատված եմ մեր անցած օրվա հուշերով այնպես,  
 Ինչպես Պոմպեյը՝ սառած լավայով (ՊՍ): 
 Բառակապակցական համեմատությունների մեջ զգալի կշիռ ունեն 
գունանուն բաղադրիչներով կառույցները, ինչպես՝ սպիտակ՝ ճերմակ ինչ-
պես ձյունը (կավիճը, պատը, պատի ծեփը), սև ինչպես գիշերը (ածուխը, 
ագռավը, մուրը, ձյութը), կարմիր ինչպես արյունը (նուռը, նռան հատիկը, 
բազուկը, գինին), կանաչ ինչպես խոտը (զմրուխտը), կապույտ ինչպես եր-
կինքը (լեղակը), դեղին ինչպես ոսկին (մաղձը) և այլն: 

Օրինակ՝ Ողական ամրոցը շրջապատող ծառազարդ բլուրները 
մխում էին ձյունի պես ճերմակ գոլորշիներով (Ր.): Մի անգամ նա տեսավ 
Մաշոյին՝ ձյունի նման սպիտակ շորերով, մազերի մեջ՝ թառամած մանու-
շակներ (ԱԲ): Մազերը՝ սև ինչպես գիշեր, մարմինը՝ լույս մի ցերեկ (ՀՇ): 
Շապիկը նոր էր՝ շատ բարձր, փղոսկրի պես փայլուն օձիքով և արյան պես 
կարմիր փողկապով (ՆԴ): Խեղդամահ էր՝ լեղակի պես կապույտ լեզուն իր 
բերանից կախած (ԵՉ): 
 Գունանուն բաղադրիչով կապակցությունները խոսքը ոճավորում են 
ոչ այնքան գունային համեմատություն արտահայտելով, որքան գունային 
հատկանիշի առավելություն կամ սաստկություն ցույց տալով: Այսպես՝ 
ձյունի պես սպիտակ կապակցությունը նշանակում է ոչ թե «սպիտակ ինչ-
պես ձյունը», այլ «շատ՝ չափազանց սպիտակ»: 
 Գեղարվեստական խոսքում այս կարգի կառույցներն ունեն պատ-
կերավոր արտահայտությունների արժեք. դրանք ոճական արժեքով հանդես 
են գալիս դեռևս Աստվածաշնչում: Օրինակներ «Երգ երգոց» գրքից.  

Իբրեւ զթել որդան են շրթունք քո եւ խօսք քո գեղեցիք, իբրեւ զկեղեւ 
նռան են այտք քո (Երգ., 3): Իբրեւ զաշտարակն Դաւթի պարանոց քո, որ 
շինեալ է ի Թալպիովթ (Երգ., 4): Ատամունք քո իբրեւ զերամակս կտրելոց, 
որք ելանեն ի լուալեաց (Երգ., Դ. 2): Վարսք քո իբրեւ զերամակս այծից, որք 
երեւեցան ի Գաղղաադէ (Երգ,. Դ.1): Երկու ստինք քո իբրեւ զերկուս ուլս 
երկուորիս այծեման, որք արածին ի մէջ շուշանաց (Երգ., Դ. 5): Մեղր եւ 
կաթն ի ներքոյ լեզուի քո, Եւ հոտ հանդերձից քոց իբրեւ զհոտ կնդրկի (Երգ., 
Դ. 11): Կոկորդ քո իբրեւ զգինի ազնիւ (Երգ., Է. 9):  
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  Պատկերավոր համեմատությունների մի զգալի մասը ձեռք է բերել 
կայուն կապակցությունների արժեք և դարձվածային նշանակություն: 
  

 Մակդիր - Առարկայի, երևույթի կամ գործողության հատկանիշը 
ցույց տվող բառ կամ բառակապակցություն, որն օժտված է արտահայտ-
չական ուժեղ լիցքով:  

Ըստ այն հանգամանքի, թե ինչպիսի լրացյալներ ունեն մակդիրները, 
տարբերակում են առարկայի և գործողության մակդիր հասկացությունները: 
 Առարկայի մակդիրները լրացական դերով բնութագրում են առար-
կաներ (իր, անձ) կամ երևույթներ: Օրինակ՝  

Կապույտ աղջիկ ակաթի ու կաթի՜ պես հոգեթով, 
Լուսամփոփի՜ պես աղջիկ (ԵՉ): 

 Տվյալ դեպքում կապույտ ածականը ունի մակդրային կիրառություն. 
փոխաբերական իմաստով նշանակում է «երևակայական, անիրական, ան-
գո»: Ածականի այսպիսի գործածությունը կարող է մեկնաբանվել իբրև որոշ-
չային գործառույթ: Բոլոր մակդիրները որոշիչներն են, բայց բոլոր որոշիչ-
ները մակդիր չեն: Մակդիրը պետք է օժտված լինի արտահայտչական ներու-
ժով և գեղարվեստական պատկեր ստեղծելու ներունակությամբ:  
 Առարկայի մակդիր են դառնում սովորաբար ածական անունները. 
  Ես լսում էի մրմունջը լճի 
  ու նայում էի թափանցիկ հեռուն –  
  Զարթնում էր իմ մեջ քո սուրբ անուրջի 
  կարոտը այն հին, աստղայի՜ն, անհո՜ւն (ԵՉ): 
 Շարահյուսական այս միջավայրում ածականական մակդրային կա-
պակցություններ են՝ սուրբ անուրջ, հին կարոտ, աստղային կարոտ, անհուն 
կարոտ: 
 Մակդրային կապակցություն են կազմում նաև գոյականները, որոնք 
փոխաբերական իմաստով արտահայտում են հատկանիշ. 
  Էլ ինչո՞ւ ես քարը թողնում քարի վրա, 
  Քա՛ր աշխարհ (ԱԻ): 
  Ծով են աչքերը Ջավախքի դստեր,  
  Ու կորչում է մարդ նրա հայացքում (ՀԹ): 
 Գործողության մակդիրներն արտահայտվում են մակբայով. 
  Կանգնած խոհուն, խորհրդավոր ճամփին նորի ու հնի. 
  Հառաչանքով սրտի խորքից խոսք եմ խոսում Աստծու հետ 
         (ՀԹ): 
  Ե՛վ մահասարսուռ շառաչում էին, և՛ աղաղակում հազար 
         ձայներով, 
  Ասես, վիրավոր գազաններ էին, մռնչում-ոռնում հողմի  
        բերանով (ԱԻ):  
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 Կան որոշ գոյական և ածական անուններ, որոնք հատուկ անունների 
համար դառնում են որոշիչ, բնութագրում այդ անունները և կապակցության 
շրջանակներում դառնում կայուն մակդիրներ, ինչպես՝ Մայր Հայաստան, 
Մայր Արաքս, Ձենով Օհան, Աշոտ Երկաթ, Տիգրան Մեծ, Յարոսլավ Իմաս-
տուն, Իվան Ահեղ և այլն: 
 Մակդիրները դասակարգվում են տարբեր սկզբունքներով. 
 1. Ըստ բնույթի լինում են՝ ուղղակի (դալուկ դեմք) և փոխաբերական 
(դալուկ դաշտեր), 

2. Ըստ կազմության. բառային (պայծառ անուն) և 
բառակապակցական (մթնում կորած խրճիթներ), 

3. Ըստ բովանդակության.  
-  նկարագրական. օձի հայացք,  
- քնարական. ողբանվագ լար, 
- չափազանցական. տիեզերական վիշտ, 
- նվազական. հավի խելք, 
- գունային. կարմիր լուսաբաց, 
- համեմատական. արջի ծառայություն և այլն: 

 
 Չափազանցություն - Ոճական հնար, որի դեպքում դիտավորյալ չա-

փազանցված, մեծացված ու ահռելի չափերով են ներկայացվում առարկան, 
երևույթը կամ նրանց հատկանիշները: Դա արվում է ունկնդրի կամ ընթեր-
ցողի վրա ազդեցություն գործելու նպատակով, մյուս կողմից՝ շեշտվում կամ 
ընդգծվում են գործող անձանց գերմարդկային ուժն ու բնավորության գծերը: 
Օրինակ՝  

   Զայրացավ Տորքը, գոռաց, մռնչաց… 
   Բլրաչափ ժայռեր սարերից պոկեց,  
   Փախչող նավերի հետքից շպրտեց… (ՂԱ): 

 Չափազանցությունը կարող է վերաբերել որևէ իրի կամ առարկայի. 
  Երեք հազար լիդր է կշռում հսկայական իր մկունդը,  
  Եկավ, զարկեց, կորավ փոշում, Ու երերաց երկրի գունդը 
         (ՀԹ):  

Օ՜, գրքերի աշխարհը տիեզերք է անեզր (ԵՉ): 
Չափազանցությունը կարող է զուգակցվել հակադրության հնարի 

հետ. տվյալ դեպքում չափազանցություն է արտահայտում հակադրության 
երկրորդ եզրը. 
 

Բարձր են երկնի ձեղունները, նազելի՛ս,  
Բայց իմ սերը բարձրաբարձր է նրանից,  
Խորն են երկրի հիմունքները, նազելի՛ս, 
Բայց իմ սերը խորախոր է նրանից (ԱԻ): 
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Երբեմն չափազանցությունը կարող է հանդես գալ իբրև ասելիքի 
տրամաբանական ամփոփում. 

Ես կհաղթեմ, ես կվանեմ չար մահին, 
Ես չեմ թողնի, ես չեմ թողնի դու մեռնիս (ԱԻ): 

Չափազանցությունը լայն գործածություն ունի ժողովրդական առած-
ասացվածքներում. 
  Յոթ ծով մեկ թել մանածով կը ներկի:  

Ամեն մարդի դարդ իրա համար ուղտ ա:  
Սերը որ կա՝ անմարելի կրակ է: 
Արևուն կըսէ՝ դու մի՛ դուս գա, ես եմ դուս գալու:  

 Չափազանցության հակառակ երևույթն է նվազասույթը: 
 

 Նվազասույթ - Ոճական հնար, որի միջոցով փոքրացվում, նվազեցվում 
են առարկայի ծավալային, տարածական ու կշռային չափերը կամ թուլաց-
վում և նվազագույնի են հասցվում գործողության կատարման հանգաման-
քները (չափ ու քանակը, պատճառը, հիմունքը և այլն): 
 Այսպես, «Մի թիզ հողի համար մարտիկները պայքարում էին խիզա-
խաբար» նախադասության մեջ մի թիզ հող արտահայտությունը նվազա-
սույթ է, որ փոխարինում է «հայրենի հող», «հայրենի եզերք» կապակցութ-
յուններին:  
 Նվազասույթը հաճախ հանդես է գալիս չափազանցության հետ հա-
մատեղ՝ նրա հետ կազմելով իմաստային հակադրություն. խոսքի մի եզրում 
ունենք չափազանցություն կամ ծավալային մեծ ընդգրկում ունեցող առար-
կա, երևույթ, որին կամ որոնց հակադրվում է նվազասույթը. 

- Օ՜, աշխարհը վաղո՜ւց է դարձել մի փոքրիկ, փոքրի՜կ փողոց (ԵՉ): 
- Անցո՛րդ, խոնարհի՛ր Գլուխը քո սեգ, 
Այստեղ հանգչում է մի բուռ տիեզերք (ՀՇ):  
 Մանուկ եմ ասում, բայց էնքան ուժեղ, 
 Որ նրա համար թե՛ մարդ, թե՛ մժեղ… (ՀԹ): 

 Նվազասույթը հանդիպում է ժողովրդական առած-ասացվածքներում. 
  Լեառը երկնեց և մուկ ծնեց:  

Հարբած մարդու համար ծովը ծնկներից է: 
Ուղտին մատնոցով ջրել:    

  
 Հեգնանք - Ոճական հնար, որի միջոցով խոսողը (ստեղծագործու-թ-

յան հեղինակը) որևէ առարկայի կամ երևույթի վերագրում է այնպիսի (դրա-
կան) հատկանիշներ, որոնք, իրականում, այդ առարկաները (երևույթները) 
չունեն: Այդ եղանակով հեգնում կամ նուրբ ծաղրի են ենթարկում խոսակցին 
կամ խոսքի առարկային: Հեգնանք արտահայտող բառը կամ բառակապակ-
ցությունը հասկացվում է հակառակ իմաստով. այն իմաստով, որ խոսքի 
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առարկան չունի կամ զուրկ է նրանից: Օրինակ՝ թույլ կարողությունների 
տեր մարդուն անվանում են «խելքի տոպրակ», «խելքի պուտուկ», «մտքերի 
հսկա» և այլն՝ դրանով իսկ շեշտելով նրա գիժ, հիմար լինելը: Նմանապես, 
Նապոլեոն անվանում են այն մարդուն, որ իրեն գիտունի՝ հանճարի դեղ է 
դնում, իսկ բժշկության մեջ իրեն հաջողակ համարող մասնագետին անվա-
նում են Լոխման հեքիմ և այլն: 

Հեգնանքի հաճախ դիմում են գրողները, երբ որևէ երևույթի վերաբեր-
յալ արտահայտում են իրենց վերաբերմունքը՝ ելնելով իրենց ապրումներից, 
խոհափիլիսոփայական ընկալումներից, սեփական փորձից. 
  Կյանքն էլ կանցնի. Այդ որ ոչի՜նչ ու ոչինչ (ԱԻ): 
  Նոքա ամենքն ալ զիս ծաղրէր են. 

 - Աստծո ծաղրն է աշխարն ալ արդեն … (ՊԴ): 
 

Հեգնանքը առավելապես տարածված է ժողովրդական բանահյուսության 
մեջ, առած-ասացվածքներում. 

  Պուճուր մարդիկ մեծ երազ կտեսնեն:  
  Մուկն էլ ա աղանձ ուտում: 
  Նոր-նոր հավեր են դուրս եկել, երկաթե ձվեր են ածում:  
  Ձին կը նալեին, աթոռն իր ոտն ալ վերուց: 
  Կատու չեղած՝ մուկ կը բռնե:  

 Կան գեղարվեստական ստեղծագործություններ, որոնք ամբողջապես 
հենված են հեգնանքի ոճական հնարի վրա, ինչպես Դ.Դեմիրճյանի «Քաջ 
Նազարը», Հ.Պարոնյանի «Ազգային ջոջեր» դիմանկարների շարքը և այլն:  
 

 Դարձույթ - Փոխաբերական իմաստով գործածված բառ կամ արտա-
հայտություն, որ գեղարվեստական ստեղծագործություններում բացառիկ 
ոճական դեր ունի. մեծացնում է օբյեկտիվ իրականության անմիջական ար-
տացոլումը, ուժեղացնում բառի հուզագնահատողական և իմաստային ծա-
վալի շրջանակները, խոսքի պատկերավորությունն ու արտահայտչականու-
թյունը, օգնում պատկերավոր և լակոնիկ ձևով որոշարկելու երևույթի էու-
թյունը և արտահայտում է վերաբերմունք դրա (դրանց) նկատմամբ: Դար-
ձույթները խոսողի (հեղինակի) անհատական ընկալման արդյունք են և, ըստ 
այդմ, անհատական բնույթ ունեն:  
 Դարձույթների տեսակներն են՝ համեմատություն, փոխաբերություն, 
փոխանունություն, համըմբռնում, հեգնանք, չափազանցություն, նվազա-
սույթ, շրջասույթ, անձնավորում և այլն: 
 Դարձույթը համարժեք է փոխակերպություն եզրույթին:  
   

 Օքսիմորոն - Ոճական հնար, որի դեպքում միտումնավոր կերպով 
հանդիպադրվում են միմյանց բացառող, տրամաբանության տեսանկյունից 



366 
 

անհամատեղելի հասկացություններ: Օքսիմորոնը գործածվում է արտա-
հայտչականություն ստեղծելու և բարդ հոգեբանական ապրումներ արտա-
հայտելու նպատակով, ինչպես՝ աղմկալի լռություն, ջահել ծերություն, տհաճ 
գեղեցկություն, խլացնող հանգստություն, կենդանի դիակ, տաք ձյուն, 
դանդաղ շտապել, բարձրանալ ներքև, անձայն խոսել, դառն երջանկություն, 
չքնաղ դժոխք, ցուրտ ջերմություն, անմահ մահկանացու, հաջողված ձախոր-
դություն և այլն: 

Խարխուլ մակույկով հանձնվիր ծովին, քան թե հավատա կնոջ  
         երդումին, 

Նա կավատ, վարար չքնաղ մի դժոխք, նրա բերանով Իբլիսն է խոսում 
         (ԱԻ): 

  Հարկավոր չէին ո՛չ ինձ, ո՛չ էլ քեզ 
  Ո՛չ մտերմական իմ խորթությունը, 
  Ո՛չ իմ հաջողակ ձախորդությունը,  
  Ո՛չ էլ ինքնիշխան իմ ճորտությունը, 
  Ո՛չ նզովյալի իմ օրհնությունը, 
  Ո՛չ անօգնական իմ օգնությունը, 
  Ո՛չ էլ երկուսիս այս հոգնությունը 
  Հարկավոր չէին ո՛չ ինձ, ո՛չ էլ քեզ (ՀՍ): 

Ու ստվերները իմ միջով անցան, 
Իմ միջով քայլեց մի ցուրտ ջերմություն (Սթ.Խ): 

 Օքսիմորոնն ըստ կառուցվածքի լինում է երկանդամ և բազմանդամ: 
 Երկանդամ օքսիմորոնները կազմված են երկու լիիմաստ խոսքի մասե-

րից (ածականից և գոյականից՝ հիմնականում), որոնք արտահայտում են 
փոխաբերական (դարձվածային) նշանակություն. ընկեցիկ հարուստ, հա-
րուստ չքավոր, ամուսնացած հարսնացու, խաբված ճշմարտություն, ակն-
թարթային դար, իմաստուն պարզություն, տխուր ուրախություն և այլն: 

 Բազմանդամ օքսիմորոնները ներառում են երկու կամ ավելի հակա- 
նշային անդամներ, որոնք կապված են համադասական շաղկապով կամ 
հնչերանգով և գերադաս անդամի նկատմամբ ունեն լրացական հարա-
բերություն. սարսափազդու գեղեցիկ գիշեր, դառն ու քաղցր ապրումներ և 
այլն: 

Օքսիմորոն հունարեն տերմին է. բառացի նշանակում է «սրամտորեն 
հիմար» կամ «սրամիտ հիմարություն»:  

 Հայերենում գործածվում է նրբաբանություն եզրույթը: 
 

 Շրջադասություն – Ոճական այս հնարը վերաբերում է նախադասու-
թյան արտահայտության պլանում բառերի դասավորությանը կամ շարա-
դասական ընդունված նորմերի փոփոխությանը, որ կատարվում է հատուկ 
նպատակադրումով:  
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 Շրջադասությունը նախադասության անդամների շրջուն շարադա-
սությունն է, որ ներառում է ենթակայի և ստորոգյալի, որոշչի և որոշյալի, 
հատկացուցչի և հատկացյալի, ստորոգյալի և խնդրի, ստորոգյալի և պարա-
գայի շարադասական դիրքի փոփոխությունները. 
  

«- Ո՜վ տխուր ու խեղճ գուսաննե՛ր, նոխազնե՛ր կյանքի բարբարոս,- 
Բարբառեց վարպետը հանկարծ՝ դառնալով նոցա ստվերին. 
- Դուք կոչված էիք լինելու լույսի ու Խնդությա՛ն փարոս,  
Բայց սրտերը ձեր բոցավառ - այն Ստի՛ն ողջակեզ բերիք:  
Դուք կարո՜ղ էիք Քերթության և Մտքի լուսե պարտեզում 
Ճաշակել Ոգո՛ւ խնդություն՝ սնվելով խոհով ու բանիվ,- 
Եվ երթում այս մութ ու դաժան կա՞ արդյոք ավելի՛ մեծ զոհ, 
Քան հանճարը ձեր բոցավառ՝ մատուցած այս պի՛ղծ սեղանին»: 
Եվ լռեց Վարպետը մռայլ, առաջին և վերջին անգամ 
Մեր ամբողջ երթի ընթացքում շրթունքներն իր բանալով,- 
Մինչ մռայլ թափորին ձուլված, ոտքերով բոբիկ, արնաքամ, 
Հեռացան գուսաններն այն վսեմ՝ խելագար խնդալով ու լալով (ԵՉ):  
 
Ե.Չարենցի «Մահվան տեսիլ» պոեմի այս հատվածի շրջանակներում 

դիտարկելի են շրջադասության հետևյալ դեպքերը. 
 ա) ենթակայի և ստորոգյալի շրջադասություն. լռեց Վարպետը, փոխ. 
Վարպետը լռեց, հեռացան գուսանները, փոխ. գուսանները հեռացան,  

բ) որոշչի շրջադասություն. նոխազնե՛ր կյանքի բարբարոս, փոխ. 
բարբարոս կյանքի նոխազներ, սրտերը բոցավառ, փոխ. բոցավառ սրտերը, 
երթում այս մութ ու դաժան, փոխ. այս մութ ու դաժան երթում, հանճարը 
բոցավառ՝ մատուցած այս պի՛ղծ սեղանին, փոխ. այս պիղծ սեղանին մա-
տուցած բոցավառ հանճարը, Վարպետը մռայլ, փոխ. մռայլ Վարպետը, գու-
սաններն այն վսեմ, փոխ. այն վսեմ գուսանները,  

գ) հատկացուցչի շրջադասություն. սրտերը ձեր, փոխ. ձեր սրտերը, 
հանճարը ձեր, փոխ. ձեր հանճարը, շրթունքներն իր, փոխ. իր շրթունքները,  

դ) բայական անդամի և նրա լրացումների շրջադասություն. Շրթունք-
ներն իր բանալով, փոխ. բանալով իր շրթունքները, հեռացան … խելագար 
խնդալով ու լալով, փոխ. խելագար խնդալով ու լալով հեռացան, առաջին և 
վերջին անգամ … շրթունքներն իր բանալով, փոխ. շրթունքներն իր բանալով 
առաջին և վերջին անգամ, Դուք կարո՜ղ էիք Քերթության և Մտքի լուսե 
պարտեզում Ճաշակել Ոգո՛ւ խնդություն, փոխ. Քերթության և Մտքի լուսե 
պարտեզում Դուք կարո՜ղ էիք Ճաշակել Ոգո՛ւ խնդություն և այլն:  

Անշուշտ, բանաստեղծական խոսքում նախադասության անդամների 
կանոնական շարադասությունը այն արտահայտչականությունն ու պատկե-
րավորությունը չէր ունենա, ինչպիսի դեր ունի շրջուն շարադասությունը:  
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 Շրջասույթ – Իմաստաբանորեն անտրոհելի, այլաբանական արտա-

հայտություն, որ այլ բառի կամ բառակապակցության բովանդակությունը 
փոխանցում է նկարագրական եղանակով: Որպես պատկերավոր արտա-
հայտություն՝ շրջասույթը բնութագրում է որոշակի առարկա, իր, երևույթ՝ 
ցույց տալով նրա (նրանց) առանձնահատուկ, տարբերակիչ գծերը: 
 Շրջասույթները բաժանվում են տրամաբանական (ոչ պատկերավոր) 
և պատկերավոր տեսակների: 
 Տրամաբանական շրջասույթները առավելապես հենվում են պատ-
մական նշանավոր անձնավորության կամ նշանավոր վայրի լրացուցիչ բնու-
թագրերի վրա, հմմտ. հայ նոր գրականության հիմնադիր (Խ. Աբովյան), ռուս 
մեծ առակագիր (Ի. Կռիլով), ռուսական առաջին հոգեբանական վեպի հեղի-
նակ (Մ. Լերմոնտով), «Թշվառների» հեղինակը (Վ. Հյուգո), Հռոմի պապի 
նստավայրը (Վատիկան) և այլն:  

Տրամաբանական շրջասույթները կարող են նշանակել խոսող, խոսա-
կից կամ երրորդ անձ, ինչպես՝ տողերիս հեղինակը, ձեր խոնարհ ծառան 
(Ես-ի փոխարեն), ով ասողը (խոսակից), մարդու մեկը (երրորդ անձ, ում 
մասին խոսվում է): 
 Պատկերավոր շրջասույթները, որպես կանոն, ստեղծվում են փոխա-
բերության ընդունված կաղապարներով, ինչպես՝ Ավրարայրի բլբուլ (Եղի-
շե), ամենայն հայոց բանաստեղծ (Հովհ.Թումանյան), ռուսական չափածոյի 
արեգակ (Ա.Պուշկին), Սկյուտարի սոխակ (Պ.Դուրյան), ազատության երգիչ 
(Մ.Նալբանդյան), հայ նորավեպի իշխան (Գ.Զոհրապ), բալզակյան հասակ՝ 
տարիք (քառասունից հիսուն տարեկան) և այլն:  
 Գեղարվեստական ստեղծագործություններում, հրապարակախոսա-
կան և ճարտասանական խոսքում շրջասույթը կիրառվում է որպես ոճական 
հնար՝ ուժեղացնելու ասույթի արտահայտչականությունը, ինչպես՝ ծագող 
արևի երկիր (Ճապոնիա), կապույտ մոլորակ (Երկիր), սև ոսկի (նավթ), կա-
պույտ վառելիք (բնական գազ), երկրորդ հաց (կարտոֆիլ), Տայգայի տիրա-
կալ (արջ), անապատի նավ (ուղտ), գրասենյակի առնետ (պաշտոնյա), հա-
վերժական քաղաք (Հռոմ), բիբլիական լեռ (Արարատ), ավետյաց երկիր (Պա-
ղեստին), հազար ու մի եկեղեցիների քաղաք (Անի) և այլն: 
 Շրջասույթներն ունեն որոշակի յուրահատկություններ, որոնք ընկած 
են նրանց դասակարգման և խմբավորման հիմքում: Շրջասույթներին հա-
տուկ են՝  
  ա) ժամանակային սահմանափակում. որոշակի ժամանակահատվա-
ծից հետո շրջասույթը կարող է կորցնել իր իմաստային պատկանելությունը 
(«փոխել» հասցեատիրոջը): Օրինակ, ժամանակին շախմատի արքան Էմ. 
Լասկերն էր, որոշակի ժամանակ անց շախմատի արքա դարձավ Խ.Կապա-
բլանկան, հետո՝ Ա.Ալյոխինը և այլն, 
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 բ) ազգային շրջանակներ. Հայաստանի սոխակ (Գոհար Գասպար-
յան), հայերենի առաջին ուսուցիչ (Մ.Մաշտոց), ռուսաց գրական լեզվի հիմ-
նադիր (Ա.Պուշկին) և այլն, 
 գ) համընդհանուր ճանաչում. պատմագրության հայր (Հերոդոտոս), 
բժշկության հայր (Հիպոկրատ), երկրաչափության հայր (Էվկլիդես), տխուր 
պատկերի ասպետ (Դոն-Կիխոտ), մեծ կոմբինատոր (Օստապ Բենդեր) և 
այլն, 
 դ) անձնանիշ ուղղվածություն. Ավարայրի հերոս (Վարդան Մամի-
կոնյան), մեծ լոռեցի (Հովհ.Թումանյան), հայ երգի Մեսրոպ Մաշտոց (Կոմի-
տաս վարդապետ) և այլն, 
 ե) տեղանիշ ուղղվածություն. բուրգերի երկիր (Եգիպտոս), Թորգոմի՝ 
Թորգոմա տուն (Հայաստան) և այլն: 
 Շրջասությունները լայն կիրառություն ունեն լեզվի գործառական 
տարբերակներում՝ մասնավորապես գեղարվեստական, հրապարակախո-
սական և գիտական ոճերում ու նրանց ենթաոճերում:  

 Պարադոքս – Տրամաբանական հակասություն պարունակող արտա-
հայտություն (նախադասություն), որ գործածվում է ոճական որոշակի նպա-
տակով և իր անսպասելի հարցադրումով ուշադրություն է գրավում: Օրի-
նակ, դիվանագիտության լեզվում գործածվում է «Ցանկանում ես խաղաղու-
թյուն, պատրաստվի՛ր պատերազմի» արտահայտությունը, որ, իրոք, հակա-
սական հարցադրում է պարունակում:  
 Պարադոքսը հունարեն բառ է. նշանակում է «անհավանական, տար-
օրինակ, զարմանալի», այն անցել է լատիներենին՝ ձեռք բերելով նոր իմաս-
տավորում՝ «տարօրինակ կարծիք, որ հակասում է համընդհանուր տեսա-
կետին», և գործածվում է փիլիսոփայական, տրամաբանական երկերում: 
Անցնելով լեզվից լեզու՝ պարադոքսը նախկին (հունարեն) իմաստից բացի 
ձեռք է բերել լրացուցիչ իմաստավորում՝ 1. ձևական-տրամաբանական հա-
կասություն, որ առաջանում է դատողությունների ընթացքում, թեև տրա-
մաբանական ճշմարտությունը արտաքուստ պահպանվում է, 2. գիտության 
սովորական պատկերացումներին չհամապատասխանող արտասովոր 
տեսակետ՝ վարկած՝ կարծիք: 
 Պարադոքսը փոխաբերական իմաստով ձեռք է բերել «անհասկանալի 
բան, հանելուկ» նշանակություն, հմմտ. «պարադոքսներով խոսել»: Պարա-
դոքսն իր սեղմ, հակիրճ իմաստով առնչվում է լակոնիկ ոճին: Այդպիսին է, 
օրինակ, լատիներեն հետևյալ թևավոր խոսքը. Credo quia absurdum - 
Հավատում եմ, քանի որ անհեթեթ է:  
 Պարադոքսը հանդիպում է լեզվի գործառական տարբեր ոճերում: 
 ա) Գեղարվեստական գրականության մեջ. 
 Ատելու չափ սիրի՛ր մարդկանց, բայց լավություն միշտ արա՛ (ԱԻ): 
 բ) Փիլիսոփայական հարցադրումներում. 
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 Ամենակարող Աստված կարո՞ղ է այնպիսի ծանր քար ստեղծել, որ 
ինքն էլ չկարողանա բարձրացնել: 
 գ) Ժողովրդական առած-ասացվածքներում. 
 Թանկից էժանը չկա: Ամեն մի արատ ունի իր առավելությունները: 
 Ամեն մի նոր (բան) լավ մոռացված հինն է:  
 Պարադոքսը խոսքին փիլիսոփայական յուրահատուկ երանգ է հա-
ղորդում: 
 

 Պարբերույթ - Երկբաղադրիչ կամ բազմաբաղադրիչ նախադասու-
թյուն է, որի բաղադրիչ տարրերը գտնվում են բովանդակային, կառուցված-
քային և հնչերանգային որոշակի համաչափության ու ներդաշնակության 
մեջ:  

Պարբերույթը յուրահատուկ կառույց է, որը հատուկ է գրական խոս-
քին, մասնավորապես չափածոյին, հրապարակախոսությանն ու ճարտասա-
նությանը: Այն արտաբերվում է առանձնահատուկ շեշտադրությամբ, քնա-
րական հուզականությամբ, հռետորական հանդիսավորությամբ, հնչերան-
գային հստակ անցումներով: Պարբերույթի կառուցվածքային բաղադրիչները 
միաժամանակ գտնվում են հակադրության մեջ՝ այդպիսով ամբողջացնելով 
հաղորդման բովանդակությունը: Հմմտ. 

Դժվար կլինի իմ երթը հիմա, Դժվար ու դժնի, քան երբևիցե, 
Եվ ճամփիս գուցե օձերի նման Ինձ արյունոտեն ժանիքները ձեր, // 
Բայց պի՛նդ է ոգիս… Ու ո՛չ մի ժանիք Ինձ չի՛ բաժանի իմ անդուլ 

         դարից, 
Ինչպես ո՛չ մի ուժ ինձ չի՛ բաժանի Իմ շռնդալից, պայծառ քնարից… 

          (ԵՉ):  
Պարբերույթը արտաբերության հնչերանգով բաժանվում է երկու 

մասի. առաջին մասն արտասանվում է աստիճանաբար բարձրացող տոնով, 
իսկ երկրորդ մասը՝ ցածրացող կամ իջնող: Պարբերույթը բաղկացած է 
լինում երկու զուգադիր կամ հակադիր մասերից: Հիմնականը պարբերույթի 
առաջին մասն է, որը կոչվում է առաջնային մաս կամ հիմնամաս: Այն մի 
բարդ կառույց է՝ բարդություն բարդության մեջ, որի բաղադրիչները միմյանց 
հարաբերակցում են համադաս կապակցությամբ: Պարբերույթի հիմնամասն 
իր բովանդակությամբ ու ձևով պարտադիր է դարձնում քերականական 
կառույցի շարունակությունը. վերջինս պարբերույթի երկրորդ մասն է, որ 
կոչվում է երկրորդային մաս, այն ամբողջացնում է պարբերույթը և առա-
ջինին միանում շաղկապներով, շաղկապական բառերով կամ շարահարու-
թյամբ: Հմմտ.  

Ու խորհեց խորին արարողը մեծ  
Եվ անտեսորեն երկրում թափառեց,  

    Տեսավ ցնծում է սիրտը հավքերի,  
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 Խենթ համբուրում են գազաններն իրար, // 
Ու նրանց տվեց խայթը ցավերի՝  
Ցրելով նրանց խինդը խելագար (ՀՇ):  

Դու անհոգ նայեցիր իմ վրա, Ու անցար քո խաղով կանացի, // 
Ես քեզնից դառնացած հեռացա, Ես քեզնից հեռացա ու լացի (ՎՏ): 
Պարբերույթի երկու հիմնամասերի միջև լինում է համադասական 

կամ ստորադասական հարաբերություն: Վերոբերյալ պարբերույթների բա-
ղադրիչներն արտահայտում են համադասական հարաբերություն: Հետևյալ 
պարբերույթի ներսում առկա է ստորադասական հարաբերություն. 

Եթե բախտն ու վայելքները քեզ ժպտան,  
Օտար մարդիկ քեզ սիրաբար ողջույն տան, // 
 Գուցե ես լամ բախտիդ համար, իմ անգի՛ն,  
Սակայն դարձի՛ր, վերադարձի՛ր դու նորից (ՎՏ): 

  
 Հնչերանգ - Բանավոր խոսքի բնութագրիչների ամբողջություն, որ 

ներառում է խոսքի մեղեդայնությունը, ընթացքը և ռիթմը, աշխուժությունն 
ու ձայնի տեմբրը, դադարներն ու տրամաբանական շեշտը: 
 Խոսքի մեղեդայնությունն ստեղծվում է ձայնի բարձրացմամբ ու ցած-
րացմամբ: Խոսքի ընթացքը (տեմպը) տարբերակվում է խոսքի արագացմամբ 
ու դանդաղացմամբ, որոնց օգնությամբ իրականացվում է բնագրի (տեքստի) 
տեղեկատվական անդամատումը հիմնականի և երկրորդականի: Խոսքային 
հնչերանգը (ռիթմը) առաջին հերթին հենվում է շնչառական ռիթմի վրա և 
խոսքին հաղորդում է կանոնավորություն, որից կատարվող շեղումները կա-
րող են խոսքին այլ երանգներ հաղորդել (հուզականություն, հաստատակա-
նություն, հարցականություն և այլն): Խոսքի աշխուժությունը ապահովվում է 
ձայնի ուժով, որով բնութագրվում է իրադրությունը: Խոսքի տեմբրը փո-
խանցում է խոսքի հուզարտահայտչական նրբերանգները. այն խիստ անհա-
տական է խոսողի ձայնային տվյալներով: Խոսքի դադարները նպաստում են 
խոսքի անդամատմանը: Տրամաբանական շեշտն առանձնանում է ձայնի 
ուժեղացմամբ, դանդաղացմամբ ու դադարներով, որոնց օգնությամբ 
առանձնացվում է արտահայտության գլխավոր բառը (անդամը):  

Հնչերանգն արտահայտում է ասույթի որոշակի բաղադրիչների ամ-
բողջությունը՝ ինչպես տրամաբանական, այնպես էլ հուզարտահայտչական 
առումներով:  Հնչերանգը ոչ միայն խոսքի շղթան անդամատում է առանձին 
հատվածների, այլև մասնակցում է իմաստի (մտքի), հույզի և զգացմունքի 
դրսևորմանը: 

Խոսքի շղթայի միևնույն հատվածը, պայմանավորված հնչերանգի 
բնույթով, կարող է արտահայտել տարբեր նշանակություններ: Հմմտ. Ծա-
ռերը կանգնած են մահանում: Ծառերը կանգնա՛ծ են մահանում: Ծառե՛րն են 
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կանգնած մահանում: Ծառերը կանգնա՞ծ են մահանում: Ծառե՞րն են կանգ-
նած մահանում:  

Հնչերանգը համարվում է գեղարվեստական խոսքի իմաստային և 
հուզական արտահայտչականության հիմնական միջոցներից մեկը և սերտո-
րեն կապված է նախադասության իմաստային-շարահյուսական կառուց-
վածքի հետ: 

 
 Տարիմաստույթ - Ոճական հնար, որ արտահայտվում է միևնույն 

բառի կրկնությամբ՝ միևնույն քերականական ձևով, սակայն տարբեր բա-
ռական նշանակություններով և իմաստային նրբերանգներով:  

Խոսքում մեծ հաճախականություն ունի մարդ բառի կրկնությունը: 
Օրինակ՝  

 Մարդ էին փնտրում, սակայն մարդ չկար (ՊՍ): 
 Մարդու նկատմամբ մարդ եղեք, մարդի՛կ (ՊՍ): 
 Մարդ կա՝ աշխարհն է շալակած տանում,  
 Մարդ կա՝ ելել է շալակն աշխարհի (ՊՍ): 

Որպես բառակրկնության տեսակ, տարիմաստույթը հանդիպում է 
նաև առած-ասացվածքներում. 

Մարդ կա հազար արժի, մարդ էլ կա՝ մին չարժի: 
Մարդ մարդի մի բաղ կը տա, մարդ մարդի մի ճութ խաղող չի տա:  
Մարդ մարդու քահանա, մարդ մարդու սատանա: 
 

 Փոխաբերություն  
 Փոխանունություն        Տե՛ս Միջբառույթային իրողություններ: 
 Համըմբռնում 

 
 Փոխակերպություն - Տե՛ս Դարձույթ:  

 
 Օտարաբանություն - Օտարալեզու բառ կամ արտահայտություն, որ 

լիովին (վերջնականապես) չի յուրացվել ուրիշ լեզվում. դա պայմանավոր-
ված է նրանց գործածության քերականական և հնչարտաբերական դժվա-
րություններով:  
 Օտարաբանությունների առանձին շերտ են կազմում այն բառերն ու 
արտահայ-տությունները, որոնք հայերենում պահպանել են իրենց նախնա-
կան (հնչյունական և քերականական) ձևավորումը և գործածվում են որպես 
յուրահատուկ մեջբերում (ցիտատ) փոխատու լեզուներից: Նմանօրինակ 
օտարաբանությունների գործածությունը վկայում է նաև խոսողի կրթական 
մակարդակի մասին: Իրենց հնչյունային-քերականական յուրահատկութ-
յուններով օտարաբանություններն ավելի մոտ են կանգնած «մայր» լեզվին, 
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այդ իսկ պատճառով հաճախ տրվում (մեջբերվում են) օտար լեզվի (լեզու-
ների) տառանշաններով:  

Մշակութային այդ երևույթը հիմնականում «ժառանգություն» է լատի-
ներենից, ինչպես՝ de facto - դե ֆակտո (փաստորեն), de jure - դե յուրե 
(իրավաբանորեն), alma-mater - ալմա մատեր (սնուցող մայր. իբրև բարձր ոճ՝ 
հարազատ համալսարանի մասին), incognito - ինկոգնիտո (թաքուն, գաղտ-
նի), post-scriptum - պոստսկրիպտում (հետգրության), veto - վետո (արգելում 
եմ. արգելանք) և այլն: 

Գործածական են նաև անգլերենից անցած որոշ բառեր ու արտա-
հայտություններ, ինչպես՝ week-end- վիկ-էնդ (շաբաթվա վերջին հանգստյան 
օրը (օրերը)), good-bye - գուդ բայ (ցտեսություն), OK - օ՛ քեյ (ամեն ինչ կար-
գին է), impingement - իմպիջմենթ (հարձակում մեկի իրավունքների վրա), 
rating - ռեյտինգ (վարկանիշ), mass media - մաս մեդիա (զանգվածային 
լրատվամիջոցներ) և այլն:  

Սակավ հանդիպում են ֆրանսերեն բառեր ու արտահայտություններ, 
ինչպես՝ se la vie - սե լա վի (կյանքն այսպիսին է), bonjour - բոնժուղ (ողջույն), 
mon ami - մոն ամի (իմ ընկեր), deja vous - դեժավու (արդեն տեսած՝ տեսել 
ենք), force majeure – ֆորս մաժոր (անհաղթահարելի ուժի ազդեցություն) և 
այլն: 

Օտարաբանությունները գործածվում են այս կամ այն երկրի տեղա-
յին կոլորիտը, ժողովուրդների սովորույթներն ու ճաշակը ներկայացնելու 
համար, ինչպես նաև գրական հերոսների խոսքը բնութագրելու և նրանց 
խորիմաստ դատողությունները ցուցադրելու նպատակով: 

Օտարաբանությունները, բառային մակարդակից բացի, թափանցել 
են նաև շարահյուսական մակարդակ և զգալորեն խաթարել լեզվի կանո-
նավորությունը: Ժամանակակից հայերենի վրա զգալի է ռուսերենի (և նրա 
միջոցով՝ անգլերենի) ազդեցությունը, որի հետևանքով մեզանում գործած-
վում են հայերենին խորթ շարահյուսական կառույցներ: 

Այսօրինակ թափանցումները հանդիպում են մամուլում և վերաբե-
րում են ինչպես բայերի խնդրառությանը, այնպես էլ ողջ նախադասության 
կառուցվածքին, ինչպես՝ խնդիրը հայկականության մեջ է, այդ մասին մա-
մուլում տեղեկացվեց, այցը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, խոստա-
ցավ աջակցել նրանց մարզել, դա կայանում է նրանում, խոսքը գնում է այն 
մասին, սիրահարվել մեկի վրա, դա իրենից ներկայացնում է, բանաստեղծի 
մոտ հանդիպում է և այլն: 

Օտարաբանություններ հանդիպում են հինգերորդ դարի ինչպես 
թարգմանական, այնպես էլ ինքնուրույն մատենագրության մեջ:  

Աստվածաշնչում հանդիպող օտարաբանությունները եբրայաբանու-
թյուն կամ ասորաբանություն են, մինչդեռ Մ. Խորենացու, Եղիշեի, Փ. Բու-
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զանդի, Եզնիկի և Ագաթանգեղոսի երկերում հանդիպում են հունաբանու-
թյուններ և այլն: 
 
 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. Առաքելյան Վ.Դ., Հայերենի պարբերույթը, Ե., 1968: 
2. Գյուրջինյան Դ.Ս., Խոսքարվեստի դասագիրք, Ս.Էջմիածին, 2015։ 
3. Եզեկյան Լ.Կ., Հայոց լեզվի ոճագիտություն, Ե. 2003: 
4. Եզեկյան Լ.Կ., Ոճագիտության ուղեցույց, Ե., 2007։  
5. Լեզվի ու ոճի հարցեր, Պրակ 1-7, 1960-1983: 
6. Խլղաթյան Ֆ. Հ., Ոճաբանության առարկան և խնդիրները, Ե., 1971: 
7. Ջահուկյան Գ.Բ., Խլղաթյան Ֆ.Հ., Հայոց լեզու: Ընդհանուր գիտելիքներ: 

Ոճաբանություն, Ե. 1976: 
8. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքները (Խոսքի 

տեսություն), գ.,Ա, 1990, Ե., ԵՊՀ հրատ.։ 
9. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքները (Խոսքի 

տեսություն), գ. Բ, 1991, Ե., ԵՊՀ հրատ.։ 
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13. ՈՒՂՂԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 Ողղախոսություն - Որևէ լեզվի արտասանական նորմերի և կանոննե-
րի ամբողջությունն է, որ ապահովում է տվյալ լեզվի նորմատիվ արտասա-
նության միասնությունը կամ միատեսակությունը։ Ուղղախոսությունը, միա-
ժամանակ, ուսմունք է այդ համակարգի վերաբերյալ։  

Լեզվի կանոնարկումը (նորմավորումը) լեզվում գործող կանոնների 
գիտակցված դասակարգումը, մշակումը, միօրինականացումն են՝ բառա-
րանների, ուղեցույցների, տեղեկատուների, քերականական ձեռնարկների և 
դասագրքերի միջոցով։ 

Կարելի է ասել, որ լեզվական, մասնավորապես գրական նորման (կա-
նոնը) արտացոլված է լեզվի կառուցվածքային բոլոր ոլորտներում (ուղղա-
գրություն, ուղղախոսություն, հնչյունաբանություն, բառագիտություն, քերա-
կանություն), ըստ այդմ, գրական նորմը ներառում է գրական լեզվի բոլոր 
իրողությունները և համապատասխանաբար կարող է լինել հնչյունական 
նորմ, ուղղագրական նորմ, ուղղախոսական նորմ, բառային նորմ, տերմինա-
բանական նորմ, քերականական նորմ, կետադրական նորմ, ոճական նորմ։ 

Ողղախոսությունը դրսևորվում է ազգային լեզվի կազմավորման և 
գրային համակարգի ստեղծման հետ, երբ առավելագույնս ընդարձակվում 
են խոսակցական լեզվի շրջանակները՝ ներառելով հասարակական, տնտե-
սական, քաղաքական և այլ բնագավառներ։ Ուղղախոսության նորմավոր-
ման խնդիրները ծագում են այն ժամանակ, երբ լեզվում ի հայտ են գալիս 
միևնույն միավորի իրացման մեկից ավելի տարբերակներ։ Այդ դեպքում լեզ-
վի ուղղախոսական նորմում ընտրություն է կատարվում նրանց (տարբե-
րակների) միջև, որոնք տվյալ ժամանակահատվածում գոյություն ունեն լեզ-
վական համակարգում կամ հավանական է, որ լեզվական համակարգն 
ունենա այդ տարբերակները։ Լեզվի հնչյունական համակարգի լիարժեք ար-
տասանությունը (արտաբերությունը) որոշվում է արտասանական նորմով։ 
Նորմի փոփոխություն կարող է տեղի ունենալ այն ժամանակ, երբ ի հայտ է 
գալիս նոր նորմ. վերջինս աստիճանաբար կարող է դուրս մղել հին նորմին՝ 
պայմանավորված արտալեզվական գործոններով կամ համակարգում ըն-
թացող տեղաշարժերով։  

Ուղղախոսության հարցերն առնչվում են ուղղագրության խնդիր-
ներին։ Ուղղագրության համակարգը համեմատաբար ավանդական է, պահ-
պանողական, իսկ արտասանությունը շարժուն է և փոփոխական. այն ավելի 
արագ է ենթարկվում անհատական-հասարակական գործոնների ազդեցու-
թյուններին։ Արտասանական նորմերը ձևավորվում են բանավոր հաղոր-
դակցման գործընթացում, այսինքն՝ գրավոր տեքստերը կարդում ենք՝ ելնե-
լով բանավոր խոսքի նորմերից։ Այս դեպքում առաջ է գալիս գրության և 
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արտասանության տարբերություն. հաճախ հնչյունի արտասանությունը չի 
համապատասխանում նրա գրային նշանին, այլապես բանավոր խոսքի 
դեպքում կունենայինք գրավոր արտասանություն։  

Լեզվի ուղղախոսությունն ամենից առաջ վերաբերում է հնչյունաբա-
նական միավորներին (ձայնավոր ու բաղաձայն հնչյուններ, երկհնչյուններ, 
երկբարբառներ, եռաբարբառներ, վանկ, շեշտ, հնչերանգ և այլն)։ 

Ըստ այդմ, հայերենի ուղղախոսությունը ներառում է հետևյալ հիմ-
նական ուղղությունները՝  

ա) ձայնավորների ուղղախոսություն, 
բ) բաղաձայնների ուղղախոսություն, 
գ) երկբարբառների և երկհնչյունների ուղղախոսություն, 
դ) վանկի ուղղախոսություն, 
ե) շեշտի ուղղախոսություն։ 
 Արդի հայերենի ուղղախոսական նորմերը ձևավորվել են պատմա-

կանորեն։ Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ արդի հայերենը ներ-
կայանում է երկու տարբերակներով՝ արևելահայերեն և արևմտահայերեն, 
հետևաբար տարբեր են նրանց ուղղախոսական նորմերը, որ պայմանա-
վորված է նրանց բարբառային (խոսակցական) հիմքերի տարբերությամբ։
 Արևմտահայերենի ուղղախոսական նորմերը ձևավորվել են Պոլսի 
բարբառի հնչյունական համակարգի հիման վրա, արևելահայերենի նորմերը 
խարսխվում են Արարատյան բարբառի հնչյունական համակարգի վրա։ 
Արևելահայերենն ու արևմտահայերենը առաջին հերթին տարբերվում են 
իրենց հնչյունական համակարգերով։ Իրենց հիմքում ունենալով գրության և 
արտասանության զգալի տարբերություններ՝ արևելահայերենի և արևմտա-
հայերենի ուղղախոսական նորմերը զգալիորեն տարբերվում են միմյանցից. 
արևմտահայերենը պահպանել է գրաբարյան հնչյունային ուղղագրությունը, 
արևելահայերենը որդեգրել է ուղղագրական նոր սկզբունքներ։ Արևմտա-
հայերենի հնչյունական համակարգի արտասանությունը էականորեն տար-
բերվում է գրաբարյան համակարգից, իսկ արևելահայերենի հնչյունական 
համակարգի արտասանությունը գրաբարյան համակարգից հեռացել է 
մասնակիորեն։  

Ուղղագրական սկզբունքների տարբերություններով էլ պայմանա-
վորված են արդի հայերենի երկու հատվածների ուղղախոսական նորմերի 
տարբերությունները։  
 

 Արևմտահայերենի ուղղախոսությունը. 
 - Ձայնավորների ուղղախոսությունը.  
 1. Է - Ե.  
ա) Բառասկզբում ե ձայնավորը հնչում է յե. երես (յերես), երկու 

(յերկու),  
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 բ) Բառասկզբում է ձայնավորը հնչում է է. էգ, էջ, էակ, էշ, 
 գ) Բառավերջում է լսվելիս գրվում է Է. գուցէ, գոնէ, մարգարէ, Եղիշէ և 

այլն։ 
 2. Ո- Օ. 
 ա) Բառասկզբում օ ձայնավորը հնչում է օ. օձ, օգուտ, օրինակ, օղակ,  
 բ) Բառասկզբում օ հնչումը գրվում է ո տառով. ով, ովկիանոս, 

ովասիս, 
գ) Բառասկզբում ո ձայնավորը հնչում է վո. որոգայթ (վորոգայթ), 

որոմ (վորոմ),  
 դ) Բառամիջում ո ձայնավորը պարզ բառերի դեպքում արտասան-

վում է օ. բոլոր, նոր, հորթ, մորթ, սալոր։ 
 3. Ը. 
 ա) Բառասկզբում ը ձայնավորի արտասանությունը զգալիորեն շեշտ-

ված է սպ, սփ, սկ, զբ, զգ, շտ (շփական+պայթական) և նման հնչյունախմբե-
րով սկսվող բառերում, ինչպես՝ սպասել (ըսպասել), սփոփել (ըսփոփել), 
սկսիլ (ըսկսիլ), զգալ (ըզգալ)։  

բ) Բառամիջում, բաղաձայնական կուտակումների դեպքում, հնչում է 
գաղտնավանկի Ը ձայնավորը. գ(ը)րիչ, ս(ը)րինգ, մ(ը)կրատ, կայս(ը)ր, 
դ(ը)պրոց։ 

գ) Ը ձայնավորը հնչում է կը և չի մասնիկների ձայնավորների զեղչ-
ման դեպքում, երբ այդ մասնիկները հանդիպում են ձայնավորով սկսվող 
բառերից առաջ (զեղչված ձայնավորների փոխարեն գրության մեջ դրվում է 
ապաթարց). կ’առնեմ, կ’ուտեմ, կ’ըլլանք և չ’առներ, չ’երգվեր, չ’իյնար և այլն։  

- Բաղաձայնների ուղղախոսությունը. Արևմտահայերենի ուղղախոսու- 
թյան նորմերը պայմանավորված են բաղաձայնական համակարգի տեղա- 
շարժ-տեղափոխությամբ (ինչպես բնութագրել է Հր. Աճառյանը)։ Հարցն այն 
է, որ գրաբարյան եռաստիճան բաղա- ձայնական համակարգի դիմաց արդի 
գրական արևմտահայերենն ունի երկաստիճան խլազուրկ համակարգ։ 

 Այլ կերպ ասած՝ արդի գրական արևմտահայերենում գրաբարի խուլ 
պայթականները վերածվել են ձայնեղների, իսկ բոլոր ձայնեղ պայթա-
կանները՝ շնչեղ խուլերի։ 

   Արևմտահայերեն 
  

   բ - պ - փ 
   գ - կ - ք 
   դ - տ - թ 
   ձ - ծ - ց   
   ջ - ճ - չ 
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Ըստ այս տեղաշարժերի՝ արևմտահայերենում ակնհայտ կերպով 
տարբերություն է ի հայտ գալիս գրության և արտասանության միջև։ Այս-
ինքն՝ ձայնեղ հնչյուններով սկսվող բոլոր բառերը կարդացվում են շնչեղ 
խուլ բաղաձայններով, իսկ խուլ պայթականներով գրվող բառերը հնչում են 
ձայնեղ պայթականներով։ Հմմտ. 

բազում (փազում), գարուն (քարուն), դար (թար), ձիւն (ցյուն), ջուր (չուր),  
պարել (բարել), տուն (դուն), կատու (գադու), ծլիլ (ձլիլ), ճիւղ (ջյուղ)։  

Երբեմն մի շարք դիրքերում, փոխազդեցական հնչյունափոխության 
ազդեցությամբ պայմանավորված, արտասանական պլանում առաջանում 
են (կամ մնում են) պայթական պարզ խուլերը, եթե խուլ պայթականին նա-
խորդում է խուլ շփական։ Այս դեպքում հետընթաց մասնակի առնմանութ-
յան հետևանքով չի կատարվում խուլ պայթականի ձայնեղացում (տեղա-
շարժ-տեղափոխության կանոնի համաձայն)։ Օրինակ՝ ասպատակ, ասպետ, 
աստառ, աստղ, աստիճան, աշտարակ, ախտանիշ և այլն։  

Արևմտահայերենում ու կամ ի ձայնավոր ունեցող միավանկ փակ 
վանկով բառերը հոգնակի թվում կամ բառակազմության ժամանակ պահ-
պանում են այդ ձայնավորները, ինչպես՝ գիր - գիրեր, սիրտ - սիրտեր, բջիջ - 
բջիջային, շիլ - շիլանալ, ջիլ - ջիլոտ, սիրտ - սիրտխառնուկ, ջուր - ջուրեր, 
կուրծք - կուրծքեր, տուն - տուներ, սուրբ - սուրբեր և այլն։ 

Արևմտահայերենում յ, վ-ւ-ու հնչյունների ուղղախոսությունը գրու-
թյան և արտասանության որոշակի խնդիրներ են հարուցում. դրանք հաճախ 
ստեղծում են ուղղագրական տարբերակներ։ 

1. Վ հնչյունը հանդիպում է գրության երեք տարբերակով՝ վ, ւ, ու։ 
ա) Բառասկզբում վ լսելիս միշտ գրվում է վ. վահան, վարդ, վարս, 

վիշտ։ 
բ) Ո տառից հետո միշտ գրվում է վ. ժողով, հոլով, կով, Յովսեփ։  
գ) Երկու ձայնավորների միջև հնչող վ-ն գրվում է ւ տառով. աւազ, 

աւազակ, հաւասար։ 
դ) Բոլոր ձայնավորներից հետո լսվող վ-ն գրվում է ւ տառով. բարեւ, 

տերեւ, արեւ, թիւ, ծարաւ։ 
ե) Ձայնավորից առաջ գրվող ՈՒ-ն կարդացվում է Վ. աստուած, 

զուարթ, Էդուարդ, Մանուէլ, խօսուիլ, նետուիլ, թուարկել։ 
2. Հ - Յ հնչյունները նույնպես ունեն գրության և արտասանության 

տարբերություններ։ Հ գիրը բառի տարբեր դիրքերում հնչում է տարբեր կերպ 
(թեև բառավերջում չի հնչում). 

ա) բառասկզբում յ գրվում է ղ բաղաձայնից առաջ. յղել, յղփանալ, 
յղանալ, յղացք, յղկել, 

բ) մյուս բոլոր բաղաձայններից առաջ գրվում է հ. հպարտ, հզոր, 
հմայել, հնոց, հնձել, հտպիտ («միմոս, խեղկատակ, թուլամորթ), 

գ) բառասկզբում ձայնավորներից առաջ գրվող յ-ն կարդացվում է հ 
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հետևյալ բառերում. յածանաւ, յախճապակի, յականէ - յանուանէ, յաճախ, 
յանդիման, յանդուգն, յանձնել, յապաղել, յառնել, յիրաւի, յետոյ, յիմար, 
յիսուն, յիշել, յոբելեան և այլն, 

դ) գրաբարյան Ի նախդիր + ձայնավորով սկսվող բառերից առաջ 
գրվում է յ և կարդացվում հ. ի առաջ – յառաջ, ի ետ – յետ, ի օգուտ – յօգուտ, ի 
օդս ցնդել – յօդս ցնդել, 

ե) բառավերջում ա և ո ձայնավորներից հետո գրվում է յ ձայնորդը, որ 
չի կարդացվում. արքայ, տղայ, շղթայ, քահանայ, յետոյ, երեկոյ, կոփածոյ, 
ձուլածոյ։  

 
- Երկհնչյունների ուղղախոսությունը. Արևմտահայերենը պահապա-

նել է գրաբարյան ուղղագրության հնչյունական սկզբունքը (թեև կան որո-
շակի տարբերություններ). պահպանվել են գրաբարյան երկբարբառների 
գրությունն ու արտասանությունը։ Հմմտ. աւ - օ. ծանաւթ - ծանօթ, կարաւտ - 
կարօտ, եա - յա. մատեան - մատյան, սենեակ - սենյակ, իւ - յու. նիւթ - նյութ, 
սիւն - սյուն, արիւն - արյուն, ոյ -ույ. քոյր – քույր, կոյս – կույս, բոյր - բույր, եօ 
– յո. արդեօք - արդյոք, կարծեօք – կարծյոք և այլն։ 
 

 Արևելահայերենի ուղղախոսությունը. 
- Ձայնավորների ուղղախոսությունը. Արդի հայերենն ունի վեց ձայնա-

վոր, որոնք գրության մեջ արտահայտվում են ութ ձևով. ա, ու, ի, օ (ո), է  
(ե), ը։  

 Ա և ու ձայնավորները բոլոր դիրքերում բաղաձայնների կամ այլ ձայ-
նավորների զուգորդությամբ ունեն համապատասխան արտասանություն։ 

  Ի ձայնավորը բառավերջում և ձայնավորներից ու բաղաձայններից 
առաջ ունի միևնույն արտասանությունը։ 

 Է և օ ձայնավորներն ունեն գրության և արտասանության տարբերու-
թյուններ. 

 Է հնչույթն արտահայտվում է երկու ձևով՝ է և յե, 
 Է տառը բառի բոլոր դիրքերում արտասանվում է է. բառամիջում և 

բառավերջում իբրև արմատական բաղադրիչ պահպանվում է. անէական, 
մանրէ, 

 մյուս դեպքերում է հնչույթը գրվում է ե, բայց կարդացվում է յե կամ է. 
եթե, երեք,  

 օժանդակ բայի խոնարհված ձևերում ե-ն բառասկզբում արտասան-
վում է է. եմ, ես, ենք, եք, են, 

 եթե ե-ն հաջորդում է բաղաձայնի, կարդացվում է է. աներկբա, արտ-
երկիր,  

 եթե ե-ն հաջորդում է ձայնավորի, կարդացվում է յե. ամենաերկար 
(ամենայերկար), կիսաեզրափակիչ (կիսայեզրափակիչ) և այլն,  
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 ե-ն ձայնավորից առաջ որոշակի դեպքերում արտասանվում է յ. 
հրեա (հրյա), ամեոբա (ամյոբա), 

 Լեզվում այս կանոնի վերացման միտում է նկատվում, քանի որ այսօր 
շատ հաճախ լսելի է այս կանոնին ենթարկվող բառերի հնչյունային արտա-
սանություն։ 

Օ հնչույթը արտահայտվում է երկու տառով՝ օ և ո, 
 օ տառը բոլոր դիրքերում արտասանվում է օ. 
 ո տառը բառասկզբում կարդացվում է վո, բացառությամբ ով, ովքեր 

բառերի,  
 ո-ն բառամիջում արտասանվում է վո, երբ ո-ով սկսվող արմատին 

նախորդում է ձայնավոր. նրբաոճ (նրբավոճ), հոգեորդի (հոգեվորդի),  
 մյուս դեպքերում, երբ ո-ն հաջորդում է բաղաձայնի, արտասանվում է 

օ. բարձրորակ (բարձրօրակ), հայորդի (հայօրդի) , անորոշ (անորօշ) և այլն։ 
 Ը ձայնավորն ունի ուղղագրական, ուղղախոսական, ինչպես նաև 

քերականական առանձնահատկություններ, որոնցով նա տարբերվում է 
մյուս ձայնավորներից. 

 եթե բոլոր ձայնավորները կարող են շեշտ կրել, ապա ը-ն շեշտ չի 
կրում (բացի ձայնարկություններից), 

 ը-ն հնչում է անգամ այն դեպքում, երբ գրված չէ, գ(ը)րեթե, մ(ը)նա-
ցորդ և այլն, 

 ը-ն չի կարող նախորդել մեկ այլ ձայնավորի. կարող է նախորդել 
միայն -ն, -մ, -ղ և -ս հնչյուններին, 

 ը-ն հանդես է գալիս բառասկզբում և բառամիջում, երբ արմատի 
սկզբնատառ է. բառավերջում այն քերականական մասնիկ է, 

 ը-ն որոշիչ հոդ է կազմում այն բառերի հետ, որոնք ավարտվում են 
բաղաձայնով, իսկ ձայնավորով ավարտվող բառերում որոշիչ հոդ է դառնում 
ն հնչույթը. երբ հոդառու բառին հաջորդում է ձայնավորով սկսվող բառ, 
բարեհնչյունության համար ը-ին փոխարինում է ն հոդը։ 

- Բաղաձայնների ուղղախոսությունը. Բաղաձայնները միմյանց հետ 
կապված են որոշ հատկանիշներով, և, ըստ այդմ, դրանց արտասանության 
ժամանակ որոշակի շփոթություն է առաջանում։ Մի շարք բաղաձայններ ի 
հայտ են բերում թե՛ ուղղագրական և թե՛ ուղղախոսական դժվարություններ։ 
Դիտարկենք բաղաձայնների գրության և արտասանության հարաբերակցու-
թյունը։  

 - Յ բաղաձայնի գրությունն ու արտասանությունը. 
 - Յ-ն հանդես է գալիս որպես ձայնակապ, 
 Ունի գրության և արտասանության անհամապատասխանություն, 
 Երբ ձայնավորով վերջացող բառին ավելանում է ձայնավորահանգ 

մասնիկ, ապա երկու ձայնավորների միջև լսվում է յ ձայնակապը. կաթսայի, 
խաղայի, գնայի, 
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 - Յ ձայնակապը չի գրվում, բայց արտասնվում է է-ից հետո. է(յ)ական, 
է(յ)ին, է(յ)ինք և այլն։  

 - Յ գրվում և արտասանվում է ա և ո ձայնավորներից հետո. Էմմայի, 
արքայի, փեսայի, Կամոյի, երեկոյի, հանածոյի,  

 Եթե ձայնավորով վերջացող դերբային կամ այլ բառի հաջորդում են 
օժանդակ բայի խոնարհված ձևերը, ապա յ ձայնակապը հնչում է դրանց 
միջև. բերելու (յ)է, խաղալու (յ)են, առկա (յ)է, ներկա (յ)են և այլն,  

 Յ-ն հնչում է նաև օժանդակ բայի անցյալի ժամանակաձևերում. է(յ)ի, 
է(յ)իր…, 

- Հ բաղաձայնի գրությունն ու արտասանությունը. 
 Հ-ն շունչ է, որ կարող է որոշակի դիրքերում հեշտությամբ ընկնել 

կամ ավելանալ. նրա չարտասանելը ուղղագրական նորմի խախտում է 
առաջացնում. 

 Հ-ն թույլ է արտասանվում ր ձայնորդից հետո. սակայն գրական 
արտասանության ժամանակ պարտադիր է. նիրհ, աշխարհ, արհամարհել, 

 Հ-ն լիարժեքորեն հնչում է, երբ գտնվում է բառասկզբում, բառամի-
ջում կամ էլ արմատի սկզբնատառ է. հօգուտ, հանձինս, անհնարին, ամենա-
հմուտ և այլն։ 

Հայերենի մյուս բաղաձայնները եռաշարք կամ երկշարք (լծորդ) հնչ-
յուններ են, որոնց գրությունն ու արտասանությունը հաճախ միմյանց չեն 
համապատասխանում. գրվում է մեկ հնչյուն, արտասնվում է մեկ այլ հնչ-
յուն։  

Դրանք են՝ բ-պ-փ, գ--կ-ք, դ-տ-թ, ձ-ծ-ց, ջ-ճ-չ, զ-ս, ժ-շ, վ-ֆ, ղ-խ, ր-ռ,- 
մ-ն։ Այս հնչյունների գրության և արտասնության անհամապատասխանու-
թյունն ի հատ է գալիս ձայնավորներից, ինչպես նաև ր, մ, ն, ղ բաղաձայն-
ներից հետո։ Այս դիրքերում ձայնեղ բաղաձայնները խլանում են. արտա-
սանվում են խուլ բաղաձայնների նման։  

 1. Բ - Պ - Փ  
 Բ բաղաձայնը որոշակի դեպքերում խլանում է՝ հնչելով փ. 

 երբ հաջորդում է ձայնավորի. շաբաթ (շափաթ),  
 երբ հաջորդում է -ր կամ –մ բաղաձայններին. հարբել (հարփել), համ-

բույր (համփույր), համբերել (համփերել), 
 Որոշակի դեպքերում բ-ն արտասանվում է պ.  
 -ղբ հնչյունակապակցությունն արտասանվում է խպ. աղբ (ախպ), եղ-

բայր (եխպայր), 
 Մնացած դեպքերում Բ-ն հնչում է բ. սերբ, արբանյակ, գերբ, կարբիդ, 

արբունք։ 
 

2. Գ - Կ – Ք 
Գ-ն կարդացվում է ք հետևյալ դիրքերում. 
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 երբ հաջորդում է ձայնավորի. ավագ (ավաք), ճրագ (ճրաք), կարագ 
(կարաք), իգական (իքական), հոգնել (հոքնել),  

 երբ հաջորդում է ր ձայնորդին. միրգ (միրք), թարգման (թարքման), 
կարգ (կարք),  

 երբ հաջորդում է ն ձայնորդին. անգամ (անքամ), միանգամայն 
(միանքամայն), 

 Ղ բաղաձայնից հետո գ-ն կարդացվում է կ. շաղգամ (շաղկամ),  
 Մնացած դեպքերում գ-ն հնչում է գ. փափագ, գագաթ, հանգամանք, 

հանգիստ։ 
 

3. Դ - Տ – Թ 
Դ բաղաձայնը հնչում է թ հետևյալ դիրքերում. 

 երբ հանդիպում է ձայնավորից հետո. օդ (օթ), սակայն հոդված, բադ, 
հոդ, եդեմ, զինադադար, Սեդրակ բառերում պահպանում է գրության համա-
պատասխան արտասանություն, 

 ր ձայնորդից հետո. զարդ (զարթ), արդար (արթար), արդյունք (արթ-
յունք), 

 րդ հնչյունակապակցությունը բառավերջում ունի երկակի արտասա-
նություն. կախարդ, երիտասարդ, բայց՝ խորհուրդ (րթ), թակարդ (րթ), մնա-
ցորդ (րթ) և այլն, 

 -ն ձայնորդից հետո. անդամ (անթամ), խնդիր (խնթիր), 
 երբ բառը կազմված է ընդ- նախդիր-նախածանցով, որին հաջորդում 

է ձայնավոր հնչյուն. ընդունել (ընթունել), ընդունակ (ընթունակ), ընդառաջ 
(ընթառաջ),  

 Դ-ն հնչում է տ. 
 -ղ բաղաձայնից հետո. խեղդել (խեխտել), խեղդամահ (խեխտամահ), 
 -յ ձայնորդից հետո. այդքան (այտքան), այդպես (այտպես), 
 Դ-ն ռուսերենի ազդեցությամբ հաճախ արտասանվում է ձ, որ ուղ-

ղախոսական նորմի խախտում է. ձինամիկ, ծննձյան, նախածննձյան, նավա-
սարձյան, Մեձիա և այլն։ 

 4. Ձ – Ծ – Ց. 
Ձ-ն արտասանվում է ց հետևյալ դիրքերում. 

 ձայնավորից հետո. օձ (օց), օձամարտ (օցամարտ), օձաձուկ (օցա-
ձուկ),  

 ր ձայնորդից հետո. արձակ (արցակ), դարձյալ (դարցյալ), 
 ղ բաղաձայնից հետո. դեղձ (դեխց), դաղձ (դախց), 

5. Ջ – Ճ – Չ 
Ջ-ն արտասանվում է չ այն դեպքում, երբ. 

 հաջորդում է ձայնավորի. իջնել (իչնել), քաջք (քաչք), ոջիլ (ոչիլ), աջ 
(աչ), 
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 հաջորդում է ր և ռ ձայնորդներին, թրջել (թրչել), արջ (արչ), վերջ 
(վերչ), բայց՝ լուրջ, լրջախոհ, կամուրջ, մրջյուն (ջ), 

 երբ հաջորդում է ղ բաղաձայնին. աղջիկ (ախչիկ), առողջ (առոխչ) , 
ողջ (ոխչ)։ 

 Ժամանակակից հայերենի գրական ուղղախոսական օրինաչափու-
թյունն այն է, որ խուլ պայթական պ, տ, կ, շնչեղ խուլ փ, ք , թ, ինչպես նաև 
խուլ պայթաշփական ծ, ճ, չ բաղաձայն հնչյունները բոլոր դիրքերում մնում 
են անփոփոխ (ՄԱԱԳ, 47)։  

 
 6. Ղ - Խ. 

 Ղ բաղաձայնը արտասանվում է խ. 
 բ, գ, դ, ձ, ջ ձայնեղ հնչյուններից առաջ. աղբ (ախպ), շաղգամ (շախ-

կամ), խեղդել (խեխտել), աղջիկ (ախչիկ), 
 պ, տ, կ, ց, չ հնչյուններից առաջ. պողպատ (պոխպատ), ուղտ (ուխտ), 

ծաղկել (ծախկել), աղցան (ախցան), զեղչ (զեխչ),  
 փ,-թ, ք շնչեղ խուլերից առաջ. հղփանալ (հխփանալ), հաղթել 

(հախթել), աղքատ (ախքատ) և այլն։ 
 

7. Զ - Ս. 
Այս հնչյուններն ավելի հաճախ են ուղղագրական դժվարություններ 

հարուցում, քանի որ հայերենի ուղղախոսությանը համապատասխանում է 
այս հնչյունների գրային արտասանությունը. այսինքն՝ ինչպես գրում ենք, 
այնպես էլ արտասանում ենք։ Զ - Ս- ն միմյանց հակադրվում են ձայնեղու-
թյամբ և խլությամբ, մնացած արտասանական առանձնահատկություններով 
նման են. երկուսն էլ շփական են և առաջնալեզվային։ 

 Զ հնչյունը ձայնավորից հետո կարդացվում է շեշտված -զ. ազդել, 
ուզել, քարոզել, կիզել և այլն, 

 Շնչեղ խուլերից առաջ զ-ն խլանում է (ս). վազք (վասք), 
 Խուլ բաղաձայններից հետո դարձյալ խլանում է (ս). հետզհետե 

(հետսհետե)։ 
 

8. Ժ – Շ 
Այս հնչյունները նույնպես հնչեղությամբ իրար մոտ են, սակայն տար-

բերվում են ձայնի պարունակությամբ. ժ-ն ձայնեղ է, շ-ն՝ խուլ։ Ուղղախոսա-
կան խախտում է նկատվում այն ժամանակ, երբ այս երկու բաղաձայնները 
հանդես են գալիս միասնաբար, և դրանցից մեկը հաճախ սղվում է, ինչպես 
երաժշտական (երաշտական), երաժշտություն (երաշտություն) և այլն։ 

 
9. Վ – Ֆ 

 Սրանք ևս կազմում են երկշարք բաղաձայնական հակադրություն 
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(ձայնեղ և խուլ)։ Փոխառյալ և ոչ փոխառյալ մի շարք բառերում վ-ն արտա-
սանվում է ֆ. ավտո (աֆտո), նավթ (նաֆթ), 

 Որոշ փոխառյալ բառերում ֆ-ն հնչում է վ. ասֆալտ (ասվալթ),  
 Վ-Ֆ բաղաձայնների գրության և հնչման տարբերությունները ավելի 

հաճախ հանդիպում են խոսակցական լեզվում։ 
 
 10. Ր – Ռ 

Այս ձայնորդներն ավելի շատ ձայն են պարունակում, քան աղմուկ։ 
Հայերենում սրանք ունեն իմաստային հակադրություն. ռ-ն բազմաթրթիռ է, 
ր-ն՝ միաթրթիռ. առու - արու, լուռ – լուր։ 

 
 11. ԵՎ-ի ուղղախոսությունը 

ԵՎ-ը մեսրոպյան այբուբենի տառերից չէ. այն ընդհանրապես տառ էլ 
չէ, և-ը բառ է, շաղկապ, որ մեսրոպյան այբուբենին է կապել հետագայում 
ստեղծված օ և ֆ տառերը (12-րդ դար)։ 

 ԵՎ-ը երեք հնչույթների միասնություն է՝ յ+է+վ. այն կատարում է թե՛ 
հնչյունի, թե՛ բառի (շաղկապի) դեր, 

 երբ հաջորդում է բաղաձայնի, արտասանվում է -էվ. արև (արէվ), 
հարևան (հարէվան), Երևան (Երէվան) և այլն, 

 երբ հաջորդում է ձայնավորի, հնչում է յէվ. նաև (նայէվ), Սերգեև 
(Սերգեյէվ),  

 կան բառեր, որոնց մեջ և-ի արտասանությունը տատանվում է . այլևս, 
դեռևս, թեպետև. ժամանակին այս բառերը գրվել են առանձին բաղադրիչ-
ներով՝ այլ ևս, թեպետ և, այժմ, սակայն, սրանց արտասանությունը կանո-
նակարգված է. պետք է արտասանել էվ այն բոլոր բառերում, որտեղ և-ը 
հաջորդում է բաղաձայնի։ 
 

3) Կրկնակ բաղաձայնների ուղղախոսությունը – Կրկնակ բաղաձայն-
ները հանդիպում են բառասկզբում, բառամիջում և բառավերջում. դիտար-
կենք դրանց գրության և արտասանության հարաբերակցությունը. 

 բառասկզբում կրկնակ բաղաձայնների արտասանության ժամանակ 
դրանց միջև լսվում է -ը հնչյունը, գ(ը)գվել, կ(ը)կոցել,  

 բառամիջում կրկնակ բաղաձայններն արտասանվում են որոշ տևո-
ղությամբ. բալլադ, դոլլար, տոննա, փթթել, մասսա, ընդդեմ և այլն,  

 բառավերջում կրկնակ բաղաձայններ առաջանում են -ն վերջնա-
հնչյունով բառի և հոգնակերտ –ներ մասնիկի միացումով. լսարաններ, դա-
սարաններ, սեղաններ և այլն, 

 կրկնակ բաղաձայններ առաջանում են նաև հետևյալ հնչյունների 
զուգորդումներով. -բբ- (աբբա), -դդ- (դդում), -ռռ- (դռռալ), -ղղ- (ուղղակի), -
նն- (քննել), -րր- (բերրի), -վվ- (ապահովվել), -տտ- (պտտաձող), -մմ- (կազմ-
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ման), -ջջ- (բջջային) և այլն։ 
 Բնաձայնական որոշ բառերում հանդիպում են կրկնակ բաղաձայն-

ներ՝ շ, ժ, զ, ռ հնչյունների կրկնությամբ. այդ կարգի բառերն արտասանվում 
են ընդգծված երկարությամբ. թշշալ, ֆշշալ, խշշալ, տժժալ, դժժալ, տզզալ, 
բզզալ, բռռալ, դռռալ և այլն։ 
 

4) Երկհնչյունների ուղղախոսությունը - Ժամանակակից հայերենի 
երկհնչյունները կազմված են որևէ ձայնավորով և յ ձայնորդով. այ, յա, եյ, յե, 
ոյ, յո, ույ, յու։ Այս երկհնչյունները ցուցաբերում են գրության և արտա-
սանության յուրահատկություններ, որոնցով պայմանավորված են նրանց 
ուղղագրությունը և ուղղախոսությունը։ 

 Այ. գրությունը և արտասանությունը համապատասխանում են, չի 
ենթարկվում շեշտափոխական հնչյունափոխության. հայր, մայր, եղբայր, 
քարայր, այր, այրի, կայսր։ 

 Յա. որոշակի դեպքերում գրությունը և արտասանությունը համապա-
տասխանում են. այծյամ արբանյակ, աղավնյակ, դայակ, եղյամ, լռակյաց, 
սենյակ, պատյան և այլն,  

- որոշակի բառերում արտասանությունը չի համապատասխանում 
գրությանը. գրվում է -իա. հեքիաթ, կրիա, քիմիա, դաստիարակ, օվկիանոս, 
Անանիա, Եղիա, Երեմիա, Զաքարիա, Ասիա, Անգլիա, Ֆրանսիա և այլն, 

- որոշակի բառերում գրվում է -եա. հրեա, իդեալ, քվեարկել, Անդրեաս 
և այլն։ 

 Եյ. գրությունը համապատասխանում է արտասանությանը. հանդի-
պում է հիմնականում փոխառյալ բառերում. թեյ, լակեյ, Սերգեյ, Ալեքսեյ, 
Պոմպեյ, Գալիլեյ, Ենիսեյ, լեյբորիստ, լեյտենանտ, լիցեյ, կորիֆեյ, նեյտրոն, 
պլեբեյ, սեյմ և այլն։ 

 Յե. բառասկզբում գրվում է միայն -ե. երգ, երամ, երկիր, երթ և այլն,  
- այլ դեպքերում գրվում է -յե. հայերեն, եբրայերեն, հայելի, շոյել, Մեյե 

և այլն,  
- գրվում է առանց -յ տարրի (հետձայնավորային դիրքում). հրեերեն, 

լեզգիերեն, ղպտիերեն, պոետ, պոեզիա, դուետ և այլն,  
- գրվում է նաև -իե. Վիետնամ, կարիերա, պրեմիեր, հիերոգլիֆ, դիե-

տա և այլն։ 
 Ոյ. գրությունը համապատասխանում է արտասանությանը, ինչպես՝ 

գոյ, խոյ, բոյ, հանդիպում է օտար հատուկ անուններում. Նոյ, Պոլևոյ, 
Տոլստոյ, Տրուբեցկոյ և այլն։ 

 Յո. մի շարք բառերում գրությունը համապատասխանում է արտա-
սանությանը. յոթ, արդյոք, արքայորդի, ընտանյոք, յոգ, յոդ, սինյոր, Գյոթե, 
Պյոտր և այլն, 

- փոխառյալ բառերում գրվում է -իո. ռադիո, աքսիոմա, ֆրակցիոն, 
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ատեստացիոն, ամբիոն, բաստիոն, բիոքիմիա, դիվերսիոն, դիվիզիոն, էվոլ-
յուցիոն, իդիոմ, իոն, Լիոն, կոալիցիոն, չեմպիոն, պիոներ, ռացիոնալ, սիո-
նիստական, ստադիոն և այլն, 

- որոշ բառերում գրվում է -եո. ակորդեոն, գեոդեզիա, գեոֆիզիկա, 
թեորեմ, լեգեոն, նեոն, նեոֆաշիզմ, նեոռոմանտիզմ, պալեոլիթ, պանթեոն և 
այլն,  

- որոշ դեպքերում գրվում է միայն -ո. որոշակիորեն, լիովին, ձիով, 
ապակիով, մատանիով և այլն։ 

 Ույ. գրությունը համապատասխանում է արտասանությանը. լույս, 
կույս, հույս, աշխույժ, բուժքույր, համբույր, բույր, սառույց, մեղվաբույծ, մշա-
կույթ, ասույթ և այլն։ 

 Յու. որոշակի բառերում գրությունը համապատասխանում է արտա-
սանությանը. յուղ, գյուղ, արյուն, բյուր, եղջյուր, ձյուդո, առյուծ, հնչյուն, շյուղ, 
շշնջյուն, հանդիպում է հատուկ անուններում. Բյուրական, Սյունիք, Բյու-
զանդիա, Նյուտոն, Պյութագորաս, Վիլնյուս, Փյունիկիա, Հյուգո, Փռյուգիա և 
այլն, 

- որոշակի բառերում (հատկապես փոխառյալ) գրվում է -իու. արխի-
վարիուս, գերմանիում, լիթիում, կալիում, կալցիում, մագնեզիում, նատ-
րիում, պլուտոնիում և այլն, 

- որոշակի բառերում գրվում է միայն -ու (յ-ն իբրև ձայնակապ չի 
գրվում). աղիություն, բարիություն, լսելիություն, կանացիություն, էություն, 
խաբեություն, մարգարեություն և այլն։ 

Այ, ոյ, եյ երկհնչյունների յ ձայնորդը, բառակազմության ժամանակ 
հանդիպելով ձայնավորի (ա հոդակապի), երկհնչյուն է կազմում նրա հետ. 
ուղղախոսության շեշտը, ըստ այդմ, տեղափոխվում է. հայ (այ) – հայա-
նպաստ (յա), խոյ (ոյ) – խոյահարել (յա), թեյ (եյ) – թեյավճար (յա) և այլն։ 

Ուղղախոսական նորմերը միայն հնչյունների արտասանական 
առանձնահատկություններով և նրանց ճիշտ հնչման նորմերով չեն սահմա-
նափակվում։ Այդ առումով կարևորվում է նաև վանկի ուղղախոսությունը։ 

5) Վանկի ուղղախոսությունը - Վանկ կազմելու համար անհրաժեշտ 
է առավել հնչեղություն և նվազագույն լարվածություն ունեցող հնչյուն, այս-
ինքն` վանկարար հնչյուն, որ արդի լեզվաբանության մեջ կոչվում է վանկի 
գագաթ։ Բացի վանկի գագաթից կամ վանկարար հնչյունից, վանկը կարող է 
ունենալ նաև բաղաձայն հնչյուններ՝ ինչպես ձայնավորին նախորդող, այն-
պես էլ նրանից հետո։ Առավել հնչեղություն ունեցող հնչյունները ձայնա-
վորներն ու ձայնորդներն են, որոնք վանկարար դեր ունեն։ Սրանց մեջ կան 
տարբեր հնչեղության ձայնային միավորներ։ Առավել լիահունչ են ա, է, օ, ի, 
ու, ը ձայնավորները, սրանց հաջորդում են ձայնորդները` լ, մ, յ, ն, ր, ռ, ապա 
ձայնեղ շփականները` վ, զ, ժ, ղ, շփական խուլերը՝ ֆ, ս, շ, խ, հպական 
ձայնեղ-ները` բ, գ, դ, հետո հպական խուլերը` պ, կ, տ։ Վանկի ուղղախո-
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սության համար կարևոր է իմանալ գաղտնավանկը պայմանավորող գոր-
ծոնները։  

 1. Բաղաձայնների կուտակումները բառասկզբում։ Բառասկզբի, 
բառամիջի և բառավերջի բաղաձայնական կուտակումների բարեհնչունու-
թյունը ապահովում է -ը ձայնավորը, որի ուղղախոսությունը համապա-
տասխանում է վանկատման նորմերին, ինչպես՝ մկրտել, մթնել, գրպանել, 
թթվահամ, մնալ, բրդել և այլն։ Այս կարգի բառերի ուղղախոսությունը են-
թադրում է գաղտնավանկ ը ձայնավորի արտասանություն կից բաղա-
ձայնների միջակայքում. մըկըրտել, մըթնել, գըրպանել, թըթ-վահամ, մընալ, 
բըրդել և այլն։ Այս կարգի բառերի ուղղախոսական նորմը պահպանվում է 
դրանցով բաղադրված բառերն արտասանելիս. մնալ – անմ(ը)նա-ցորդ, 
կտրել - անկ(ը)տրել, թթու - աղաթ(ը)թու և այլն։ 

2. Քերականական մասնիկների կցումը բաղաձայնով սկսվող կամ 
բաղաձայնով վերջացող բառերին. կգրեմ – կ(ը)գրեմ, կտեսնեմ – կ(ը)տեսնեմ, 
չգամ – չ(ը)գամ, չբերեմ – չ(ը)բերեմ…, գիրքս - գիրք(ը)ս, գիրքդ - գիրք(ը)դ, 
գիրքն - գիրք(ը)ն և այլն։ 

3. Հնչյունափոխությունը, երբ գաղտնավանկը սերում է լիահունչ 
վանկից. մութ(ն) – մ(ը)թնել, սուր – ս(ը)րել, գիր - գ(ը)րել և այլն։ 

Վանկի ուղղախոսության հարցում կարևորվում են սկ-, ստ-, սպ-, զգ, 
զբ-, շտ-, շպ- հնչյունակապակցությունների գրությունն ու արտասանութ-
յունը. նկատի ունենք դրանցով կազմված բառերի վանկատման քայլերի 
հաջորդականությունը։  

Այս հնչյունակապակցություններով կազմված բառերի առաջին վան-
կերը պատկանում են ոչ լիահունչ վանկի տեսակին. առաջին վանկում 
դրանք արտասանվում են թույլ հնչեղության Ը ձայնավորով. (ը)ս –կիզբ, 
(ը)ս-տանալ, (ը)ս-պասել, (ը)զ-գալ, (ը)զ-բոսնել, (ը)շ-տապել, (ը)շ-պարվել և 
այլն։ Հատուկ անունների ուղղախոսական նորմերը տարբեր են, ինչպես՝ 
Սպար-տակ, Սպի-տակ, Ստե-փան, Ստամ-բուլ և այլն։ 

Այդ կարգի բառերը երկրորդ վանկից անդամատելիս կորցնում են 
նախահավելված ը հնչումը. սկը-սել, ստա-նալ, սպա-սել, զգա-ցողություն, 
զբո-սանք, շտա-պել, շպար-վել և այլն։ 

Արևելահայ գրական լեզվի ուղղախոսության որոշակի տարընթացու-
թյուն է առաջացնում -յ ձայնակապի դիրքը վանկատման ժամանակ, ինչպես՝ 
ան-կյուն թե անկ-յուն, աղ-բյուր թե աղբ-յուր, ուրախու-թյուն թե ուրախութ-
յուն։ Այժմ նման բառերի վանկատման երկու տարբերակն էլ համարվում է 
կանոնական։ 

Հայերենի ուղղախոսական նորմերի մի մասը մեզ է հասել ավանդա-
կան եղանակով՝ փոխանցվելով գրաբարից, մի մասն էլ մշակվել է դարերի 
ընթացքում, մի որոշակի մասն էլ դեռ մշակման փուլում է գտնվում։ Գրական 
նորմերից ավելի արագ փոփոխվող նորմերը ուղղախոսական նորմերն են. 
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դա է պատճառը, որ վերոբերյալ կանոններում կան արտասանական 
տարբերակներ։ 
 
 
    ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. Ասատրյան Մ., Արևելահայ գրական լեզվի պայթական բաղաձայնների ար-
տասանությունը, Ե., 1976։ 

2. Միրումյան Մ.Վ., Հայոց լեզու. Տեսական և գործնական դասընթաց (Հնչյու-
նաբանություն, բառագիտություն, ձևաբանություն), Ե., 2012։ 

3. Մկրտչյան Է., Խաչատրյան Լ., Հայոց լեզվի պատմության դասընթաց. գրային 
ժամանակաշրջան, Ե., 2016։ 

4. Ղարագուլյան Թ., Ժամանակակից հայերենի ուղղախոսությունը, Ե., 1974։ 
5. Սաքապետոյան Ռ., Արևմտահայերենի դասագիրք, Ե., 2006։ 
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14. ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

 Ուղղագրություն - (օրֆոգրաֆիա - հուն. orfos – «ուղիղ, ճիշտ» և grafo  
- «գրում եմ). բառը և նրա բաղադրիչները ճիշտ գրելու կանոնների ամբողջու-
թյունն է, այն, բացի տառերի գրությունից, սահմանում է նաև բաղադրյալ 
բառերի անջատ, կից կամ գծիկով գրությունը, մեծատառ-փոքրատառով 
գրությունը, տողադարձը և համառոտագրությունը:  

Ուղղագրությունը լեզվի համար հանրության կողմից ընդունված, 
պաշտոնական ճանաչում գտած գրության կանոնների համակարգն է։ 

Ուղղագրության կանոնների համակարգը պարտադիր է տվյալ լե-
զուն կրող հանրության համար: Ուղղագրությունն ապահովում է լեզվի 
հնչյունների փոխադրումը տառերի` բառերի և ձևույթների կազմում:  

Ուղղագրությունն ունի իր խնդիրները. 
- բառի և նրա բաղադրիչների հնչյունական կազմի ընդունված 
գրությունը [արմատ, ածանց (նախածանց, վերջածանց), վերջավորու-

թյուն], 
- բառերի անջատ և կից գրությունը,  
- բառերի համառոտագրությունը, 
- տողադարձը: 
Այդ խնդիրները հենվում են ուղղագրության սկզբունքների վրա: (Տե՛ս 

Հայերենի ուղղագրության սկզբունքները բառահոդվածը)։ 
 

 Ուղղագրության սկզբունքները: Այդ սկզբունքները երեքն են: 
 1. Հնչյունային սկզբունքի դեպքում յուրաքանչյուր տառ մեկ հնչյունի 
պայմանական նշանն է, և յուրաքանչյուր հնչյունի համար կա մեկ տառ: 
Հնչյունական ուղղագրությունը հենվում է լեզվի տառագրության (գրաֆի-
կայի) և ուղղախոսության վրա. բառերը գրվում են այնպես, ինչպես արտա-
սանվում են: Ըստ արտասանության մենք գրում ենք այնպիսի բառեր, ինչ-
պիսիք են` հաց, տուն, մատիտ, գիրք, կամք, սեղան, ռետին, քանոն, կարաս, 
հայր, մայր և այլն: 
 Հնչյունային գրի ստեղծման ժամանակ այբուբեններից յուրաքանչյու-
րը համապատասխանել է իր լեզվի հնչյունական համակարգին (թեև ոչ բո-
լոր դեպքերում): Հետագայում հենց հնչյունական համակարգի մեջ կատար-
ված պատմական փոփոխությունների հետևանքով, ինչպես նաև բաղադրյալ 
և փոխառյալ բառերի ի հայտ գալով` հնչյունային սկզբունքը զիջում է ձևա-
բանականին, որ մի շարք թեքական լեզուներում, հատկապես ռուսերենում, 
դառնում է որոշիչ սկզբունք: 
 2. Ձևաբանական սկզբունքը հիմնված է միևնույն ձևույթի միատեսակ 
գրության վրա` ինչքան էլ փոխվի նրա արտասանությունը թեքման կամ բա-
ռակազմության դեպքում: Այսպես` իջնել, իջեցում, զիջել, վայրէջք և այլ բա-
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ռեր ու բառաձևեր, թեև արտասանվում են իչնել, իչեցում, զիչել, վայրէչք և 
այլն, սակայն գրվում են ջ-ով, քանի որ ձևաբանորեն գործ ունենք էջ ար-
մատի հետ, որի գրությունը մնում է անփոփոխ: 
 Ձևաբանական սկզբունքով է պայմանավորված մի շարք ձևույթների 
տարբերակների գրությունը, տարբերակներ, որոնք առաջացել են պատմա-
ձևաբանական հերթագայության հետևանքով, ինչպես` պիղծ – պղտոր, ծա-
ծանել-տատանել-սասանել, վեց-վաթ(սուն), տուգանել-տույժ, ռուսերեն՝ 
друг-дружба-друзья, рука-ручной, осветить-свеча-освещение, веду –вести և 
այլն: Ձևույթների տարբերակային գրությունը և նրանց հնչյունական տարբե-
րակների ծագումը կարող են բացատրվել միայն պատմականորեն: Այդ 
պատճառով էլ հաճախ այդ կարգի ձևույթների ուղղագրությունը համարում 
են պատմական:  

3. Բառակազմական սկզբունքի դեպքում բառերի ուղղագրությունը 
պատճառաբանվում է բառակազմական գործոնով: Դա վերաբերում է բառա-
կազմական ձևույթների (արմատի և ածանցի) և քերականական մասնիկ-
ների (հոլովական և խոնարհման վերջավորությունների, հոդերի և այլնի) 
գրությանը, ինչպես` սրդողել բառի ձևույթներն են սուր և դող (սուր դող 
ապրել` զգալ), հանդիպակաց բառինը` հանդեպ և կաց ձևույթները, վայր-
կյան բառինը` վայր, իկ, յան, կամ ընկերոջ, քրոջ, սկեսրոջ և այլ բառերում 
արտասանվում է չ, գրվում է ջ, քանի որ գործ ունենք սեռական հոլովի –ոջ 
հոլովիչի հետ և այլն: 
 Բառակազմական սկզբունքը վերաբերում է նաև բաղադրյալ բառերի 
բաղադրիչների գծիկով, անջատ կամ կից գրությանը (հմմտ. ձեռով-ոտով, 
խրճիթ-ընթերցարան, ուս ուսի, տնից տուն, գլուխ տալ, արևերես, ձորափ, 
ձեռնտու և այլն): Բառակազմական ուղղագրությունը վերաբերում է նաև 
օժանդակ բայի գրությանը (գրաբար. եմ, ես, է, եմք, էք, են, իցեմ, իցես, իցէ, 
իցեմք, իցէք, իցեն) և այն բառերին, որտեղ առկա է ձայնավորների և երկ-
հնչյունների հնչյունափոխություն (իղձ-ըղձալ, որդի-որդյակ, պատանի- պա-
տանեկան, ողջույն-ողջունել և այլն):  

4. Պատմական սկզբունքը հիմնված է բառերի ավանդական գրության 
վրա. պահպանվում է այնպիսի գրությունը, որը կորցրել է իր պատճառա-
բանվածությունը: Դա հատկապես վերաբերում է լծորդ բաղաձայնների 
ուղղագրությանը` բ–պ–փ, գ–կ–ք, դ–տ–թ, ձ–ծ–ց, ջ–ճ–չ և այլն: Այդ կարգի 
հնչյուններ ունեցող բառերը գրվում են գրաբարյան (ավանդական կամ 
պատմական) ուղղագրությամբ: Այսպես, դարբին, դարբնոց, դարբնել և այլ 
կազմություններում հնչում է փ, սակայն գրվում է բ, քանի որ այդ բառերը 
ավանդաբար (5-րդ դարից սկսկած) գրվել են բ-ով: Բառերի ավանդական 
գրությունը պահպանվում է, չնայած դրանց արտասանությունը փոխվել է: 

Պատմական գրության մի տեսակն է ստուգաբանական գրությունը, 
երբ բառը կամ նրա բաղադրիչները գրվում են ըստ ստուգաբանության: 
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Հմմտ. հայերեն օ և է տառերի գրությունը բառամիջում. այսօր, ապօրինի, 
վայրէջք, անէանալ և այլն:  

Ժամանակակից հայերենին հատուկ է պատմական և հնչյունային 
գրությունը: Հայերենում ուղղագրական կանոններ սահմանված են ձայնա-
վորների, բաղաձայն հնչյունների, երկհնչյունների, յ ձայնակապի, և-ի, վան-
կի, բաղադրյալ բառերի, հատուկ գոյականների և փոխառյալ բառերի գրու-
թյան վերաբերյալ։ Հայերենի ձայնավորներն արտասանական առումով գրե-
թե կայուն են. արտասանվում են այնպես, ինչպես գրվում են։ Մինչդեռ բա-
ղաձայնների գրության և արտասանության համակարգում զգալի տարբե-
րություն է նկատվում. սուրբ (սուրփ), վարդ (վարթ), երգ (երք) և այլն։ Նման 
բառերի գրային արտասանությունը հակասում է ուղղախոսության նորմա-
վորված օրինաչափություններին։  
  

Ձայնավորների ուղղագրությունը 
Հայերենի ա, ի, ու ձայնավոր հնչյունների գրությունն ու արտասանու-

թյունը համապատասխանում են և որևէ դժվարություն չեն ներկայացնում։ 
Օր.` տարի, սիրել, քաղաք, գարուն, գինի, պուրակ, ուրախ և այլն։ 
 Գրության և արտասանության անհամապատասխանություն կա է (ե),  
օ (ո), ը ձայնավոր հնչյունների հետ կապված։ 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

բառասկզբումª   
     է-է 
էջ, էակ, էժան, 
էպիկական, 
էի, էին 
բացառությունª 
       է-ե 
եմ, ես, ենք 
եք, են 

բառամիջում և վեր- 
ջում, եթե արմատի 
սկզբնատառն էª է-է 
վայրէջք, անէական 
հնէաբան, անէանալ, 
մանրէ, ինչևէ, 
չէի,   չէինք, 
չէիր, չէիք 
չէր,   չէին 

բառասկզբումª 
        յէ-ե 
ես, ելք, երգ, 
երեք, երեկ,  
երազ, երիցուկ 
երջանիկ, երբ, 
երփներանգ 
եղբայր, երթ, 
երևակայել 

բառամիջում և 
վերջումª է-ե 
վերելք, ինչևիցե, 
ժպտերես, սիրերգ 
տասներեք, 
ապերջանիկ 
անհետանալ 
չեմ, չեք, չեն 
ափսե, միջօրե 

Է (Ե) ձայնավորների  
Ուղղագրությունը
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Բաղաձայնների ուղղագրությունը 
 
Գրական հայերենում բաղաձայն հնչյունները հանդես են գալիս բառա-

սկզբում, բառամիջում և բառավերջում։ Բառասկզբում բաղաձայններն ար-
տաբերվում են հստակ, իսկ մյուս դիրքերում՝ համեմատաբար թույլ, որի 
պատճառով հաճախ նկատվում է գրության և արտասանության տարբերու-
թյուն։  

 

Բ-Պ-Փ բաղաձայնների ուղղագրությունը 
 

 Պ և փ բաղաձայնները գրվում են այնպես, ինչպես արտասանվում են` 
ամպրոպ, դպրոց, հապճեպ, փափուկ, փամփուշտ, երփներանգ, Սիրարփի և 
այլն։ 
 Բ-ի արտասանությունը և գրությունը նույնպես համապատասխա-
նում են (բորբ, թմբուկ, բամբակ և այլն), սակայն մի շարք դեպքերում 
բառամիջում և բառավերջում գրվող բ-ն արտասանվում է փ կամ պ։ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

բառասկզբումª օ-օ 
օր, օթևան, օձիք,   
օրենք, օրրան, օդ,  
օգնել, օրինակ, օձ, 
օվկիանոս, օղակ, 
օթյակ, օծել, 
օրհնել 
բացառությունª 
        օ-ո 
ով, ովքեր 

բառամիջում, եթե 
արմատի  սկզբնա- 
տառն է, և 
վերջումª        
           օ-օ 
բնօրրան, տնօրեն, 
ընդօրինակել, 
կեսօր 
ականջօղ, եռօրյա 
ոսկեզօծ, ջրօրհնեք 
անօդ (առանց օդի) 
ՆԱՏՕ, 
ՅՈՒՆԵՍԿՕ

բառասկզբումª վօ-ո 
որակ, որոշակի, 
ողկույզ, ողորկ,  
որմնադիր, ոսկոր 
բացառությունª վո 
(օտար բառերում)ª 
Վոլգա, վոլտ, 
վոլֆրամ, վոկալ, 
վոլեյբոլ 

բառամիջում և 
վերջումª օ-ո 
բոլոր, ցորեն, 
արոտ, երեկո 
ձայնավորից 
հետոª վօ-ո 
ամենաորակ-
յալ 
բաղաձայնից 
հետոªօ-ո, 
անորոշ 

Օ (Ո) ձայնավորների ուղղագրությունը 

ր-ից հետոª 
     փ-բ 
նուրբ, սուրբ 
ուրբաթ, երբ 
հարբել, որբ 
սրբիչ, ջրարբի -
(ջրով արբեցած) 

մ-ից հետոª 
      փ-բ 
անհամբեր 
համբերել 
համբույր 
համբուրել  
շամբուտ 

ձայնավորից 
հետոª փ-բ 
շաբաթ,  
խաբել 
Սերոբ 
Գաբրիել             
իբրև 

ղ-ից հետոª 
պ-բ (խպ-ղբ) 
աղբյուր 
եղբայր 
ողբալ 
աղբատար    
Սառնաղբյուր 

Բ-ի ուղղագրությունը 
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Գ-Կ-Ք բաղաձայնների ուղղագրությունը 
Կ և ք բաղաձայնների գրությունը և արտասանությունը լիովին հա-

մապատասխանում են (երկու, կատակ, երկար, քսուք, սյուք, մաքառել), գ-ն 
հիմնականում գրվում է այնպես, ինչպես արտասանվում է (ագարակ, ձա-
գար, ագահ), սակայն հաճախ բառամիջում և բառավերջում գրվող գ-ն ար-
տասանվում է ք։ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Դ-Տ-Թ բաղաձայնների ուղղագրությունը 
Տ և Թ բաղաձայնները բառի բոլոր դիրքերում գրվում են այնպես, ինչ-

պես արտասանվում են (անխախտ, ոստայն, զարտուղի, մուտք, բախտ, 
փարթամ, երթուղի, հարթ, զվարթ, խորթ, թախտ), դ-ի գրությունը և արտա-
սանությունը հիմնականում համապատասխանում են (հանդիպում, արդիա-
կան, մակարդակ, բարդի և այլն), սակայն մի շարք դեպքերում բառամիջում 
և բառավերջում գրվող դ-ն արտասանվում է թ կամ տ։ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ր-ից հետոª 
      ք-գ 
մարգարիտ 
մարգարե 
արտակարգ 
Սարգիս 

ձայնավորից 
հետոª ք-գ 
թագավոր 
պատարագ 
արևածագ 
ավագանի 

ն-ից հետո 
      ք-գ 
անգամ 

Գ-ի ուղղագրությունը

ն-ից 
հետոª 
թ-դ 

կենդանի 
խնդիր 
անդամ 
ընդար-
ձակ 

 

ձայնավորի
ց 

հետոª թ-դ 
օդ 

օդանավ 
դադար 
դադարել 

 

եթե հոդ 
էª տ-դ 
սերդ 

կյանքդ 
գիրքդ 
տունդ 

 

սակավաթիվ 
բառերումªտ-դ 
այդ    
այդպես 
խեղդել 
 

Դ-ի ուղղագրությունը

ր-ից հետոª 
թ-դ 
արդար, երդիկ, 
դրդել, լյարդ 
բերդ, նյարդ 
հաջորդ, բուրդ 
ընդամենը, որդի 
արդուկ, մարդ 
խորհուրդ,վարդ 
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Ձ-Ծ-Ց բաղաձայնների ուղղագրությունը 
Ծ և Ց բաղաձայնները բառի բոլոր դիրքերում գրվում են այնպես, ինչ-

պես արտասանվում են (ցնծություն, ծիածան, ծանծաղ, քաղցր, մրցել, պա-
խուրց, ուրց, հինավուրց), ձ-ն նույնպես գրվում է արտասանությանը համա-
պատասխան (արձան, գեղձ, ատաղձ, Օձուն, մաղձ, լորձ, արվարձան, օձիք), 
սակայն կան գրության և արտասանության որոշ տարբերություններ. 
բառամիջում և բառավերջում գրվող ձ-ն արտասանվում է ց։ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ջ-Ճ-Չ բաղաձայնների ուղղագրությունը 
Ճ և Չ բաղաձայնների գրությունը և արտասանությունը համապա-

տասխանում են (աչք, դարչին, վարիչ, զեղչ, մինչ, ճանճ, ալոճ, խոճկոր, 
հապճեպ), ջ բաղաձայնը հիմնականում գրվում է այնպես, ինչպես արտա-
սանվում է (կամուրջ, աղջամուղջ, եղջերու, հաջողակ, տանջանք, ելևէջ, 
ստերջ, մարջան), սակայն մի շարք դեպքերում բառամիջում և բառավերջում 
ջ-ն արտասանվում է չ։  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ձ-ի ուղղագրությունը

ղ-ից հետոª 
ց-ձ 
 
դեղձանիկ  
դեղձան 
դեղձ 
դաղձ 

ձայնավորից 
հետոª ց-ձ 
 
օձ 
օձաձև  
օձաձուկ 

ր-ից հետոª 
ց-ձ 
բարձր,արձակ, 
բարձել, վարձ, 
հանդերձ, փորձ, 
դերձակ, որձ, 
դերձան, դարձ, 
Համբարձում, 
հարձակում 

Ջ-ի ուղղագրությունը

ր-ից հետոª 
չ-ջ 
մրջյուն, արջ, 
վերջ, թրջոց, 
թրջել, որջ     
վերջնական 

ձայնավորից 
հետոª չ-ջ 
առաջին, աջ, 
իջնել, զիջել, 
քաջք, առաջ 
մեջ, միջև 

ղ-ից հետոª 
չ-ջ 
առողջ, զղջալ, 
ամբողջ, ողջ, 
աղջիկ,   
գեղջկական 
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 Ղ-Խ բաղաձայնների ուղղագրությունը 

Խ-ն և ղ-ն բառի բոլոր դիրքերում գրվում են այնպես, ինչպես արտա-
սանվում են, օրինակ՝ խիզախ, վախ, թախիծ, աղախին, ղեկ, աղավնի, աղա-
ղակ, մաղ և այլն։ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Վ-Ֆ բաղաձայնների ուղղագրությունը 
Վ և ֆ բաղաձայնների գրությունը և արտասանությունը հիմնակա-

նում համապատասխանում են` կավ, ավագ, նավավար, ֆոսֆոր, ասֆալտ, 
Աֆրիկա։ 

Մի շարք արմատական բառերում և նրանցով կազմված բաղադրություն-
ներում լսվող ֆ-ն գրվում է վ` նավթ, նավթամուղ, ավտո, ավտոճանապար-
հային, հարավ, հարավային և այլն։ 
 
 Ռ - Ր բաղաձայնների ուղղագրությունը 

Հայերենում ր-ով են սկսվում րոպե և Րաֆֆի բառերը և սրանցով 
կազմված բաղադրությունները` րոպեական, րոպեաբար, րաֆֆիագետ և 
այլն£ Մնացած բոլոր բառերի սկզբում լսվող ռ հնչյունը գրվում է ռ տառով` 
ռադիո, ռազմիկ, ռազմադաշտ, ռիթմ, ռնգային և այլն։ 

Ն բաղաձայնից առաջ լսվող ռ հնչյունը գրվում է ռ տառով` առնել, բռնել, 
գառնուկ, դառնալ, ձեռնափայտ, սառնաշունչ, սպառնալ և այլն։ Բացառու-
թյուն են կազմում ինտեր բաղադրիչն ունեցող բառերը (ինտերնետ, ինտե-
րակտիվ), որոնցում լսվող ռ հնչյունը գրվում է ր տառով։  

Ռ արտասանվում և գրվում է նաև այլ բաղաձայններից առաջ` առվույտ, 
առյուծ, թռչուն, խռպոտ, հուռթի և այլն։  

Բաղաձայններից առաջ լսվում և գրվում է ր` արծիվ, արջ, խրճիթ, խրթին, 
կրծել, վրձին և այլն (խոսակցական լեզվում հաճախ արտասանվում է ռ)։  

բաղաձայնից առաջª 
խ-ղ 
աղբյուր, աղջիկ, բողկ,գաղտնի, դաղձ, 
գաղթել, դեղձ, եղբայր, զեղչել, թուղթ, 
խեղդել, կողպեք, հաղթանակ, ճեղքել, 
ճողփյուն, մեղք, շաղգամ, շղթա, փեղկ, 
փողք, ողբ, քաղցր, սանդուղք, պղտոր,  
Աղթամար, սեղմել, շաղկապ, կողք,  
աղտ(կեղտ), ուղտ(կենդանի) 

μ³Õ³Ó³ÛÝÇó ³é³çª 
բաղաձայնից առաջª 
խ-խ 
ապուխտ, բախտ, բախտակ, դժոխք, 
դրախտ, զմրուխտ, թախտ, թխկի, 
ժխտել, խախտել, խրախճանք, ծախս, 
խրոխտ, կմախք, հախճապակի,նախշ, 
նախկին, նախճիր, պանդուխտ, սխտոր, 
Վախթանգ, փախչել, Որմիզդուխտ, 

Ղ - Խ -ի ուղղագրությունը
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Ռ-ով վերջացող արմատի (բառի) կրկնությամբ կազմված բառերի առա-
ջին ռ-ն փոխվում է ր-ի` (բառ+բառ=բառբառ>բարբառ), թրթիռ, սարսուռ, 
մրմուռ, կարկառել և այլն, իսկ եթե նման բառերը բնաձայնական ծագում 
ունեն, ապա ռ-ն մնում է նույնությամբ` կռկռալ, գոռգոռալ, հռհռալ, մռմռալ, 
ճռճռալ և այլն։  
 

Մ-Ն բաղաձայնների ուղղագրությունը 
Մ և ն հնչյունները արտասանության նմանություն ունեն, որի պատճառով 

ուղղագրական դժվարություններ են առաջանում գրավոր խոսքում։ 
Մ գրվում է հիմնականում բ, պ, փ բաղաձայններից առաջ` ամբար, ամբա-

րիշտ, ամբարտակ, ամբարձիչ, ամբարտավան, ամբաստանյալ, ամբողջովին, 
բամբասել, համբավ, գմբեթ, ըմբոստ, ըմբիշ, թամբ, ճամբար, սմբուկ, ճամպ-
րուկ, ամպրոպ, ըմպել, շիմպանզե, փամփուշտ, ճամփա, ամփոփել և այլն։  

- Ություն և - ում վերջածանցներով կազմված գոյականների գործիական 
հոլովաձևը կազմելիս ն վերջնահնչյունը փոխազդեցական հնչյունափոխու-
թյան հետևանքով բ-ից առաջ վերածվում է մ-ի՝ խաղաղություն-խաղա-
ղության – խաղաղության + բ - խաղաղությամբ, շարժում – շարժման - շարժ-
ման + բ - շարժմամբ։ 

Բ-պ-փ բաղաձայններից առաջ ն է գրվում ան ժխտական նախածանցով 
կազմված բառերում` անբիծ, անբովանդակ, անբասիր, անբնական, անպայ-
ման, անպետք, անպիտանի, անփույթ, անփառունակ և այլն։  

Կանոններից դուրս` Սամվել, Մանվել, ամֆիթատրոն, ինֆորմացիա, սիմ-
ֆոնիա, Դուշանբե։ 

  
Հ բաղաձայնի ուղղագրությունը 
Բառասկզբում, բառամիջում և բառավերջում գրվող հ-ն հիմնակա-

նում արտասանվում է` հրածին, հրանոթ, հուրհրատել, հրահրել, նիրհել, 
անհատ, ագահ, հրդեհ, նախագահ և այլն։  

Հ տառը ր-ից հետո գրվում, բայց չի արտասանվում հետևյալ բառե-
րում և նրանցով կազմված բաղադրություններում`աշխարհ, խոնարհ, շնորհ, 
ճանապարհ, խորհուրդ և այլն։  

Արհամարհել բառում առաջին հ-ն արտասանվում է, երկրորդը՝ ոչ։  
Աշխարհայացք բառում հ-ն արտասանվում է, որովհետև հայացք 

բառի սկզբնահնչյունն է։ Աշխարհ+ա+հայացք=աշխարհահայացք բաղադրյալ 
բառում հնչյունափոխության (ամփոփման) հետևանքով կրկնվող հնչյունա-
խումբը (հա) ընկել է։ 
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Երկհնչյունների ուղղագրությունը 
 

Հայերենում երկհնչյունների գրությունը և արտասանությունը հիմնա-
կանում համապատասխանում են։ Անհամապատասխանության դեպքեր 
կան յա, յո, յու և յէ երկհնչյունների գրության և արտասանության միջև։ 

Յա երկհնչյունը սովորաբար արտասանվում և գրվում է յա`եղյամ, հա-
յացք, միմյանց, քրիստոնյա, գործունյա, պատյան և այլն։ 

Յա գրվում է նաև կանանց օտար անուններում`Նադյա, Ասյա, Սոֆյա, 
Արաքսյա, Վիկտորյա և այլն։  

Յա երկհնչյունը գրվում է իա տառակապակցությամբ` 
ա) հայերեն մի շարք բառերում`հեքիաթ, օվկիանոս, բամիա, կրիա և 

այլն, 
բ) մի շարք անձնանուններում և ազգանուններում`Մարիամ, Եղիա, 

Անանիա, Սուքիասյան, Արփիարյան, Բունիաթյան և այլն, 
գ) աշխարհագրական անուններում` Ֆրանսիա, Գերմանիա, Կիլիկիա, 

Եդեսիա, Սիսիան, Իտալիա, Ասիա, Վիկտորիա, Սոֆիա և այլն, 
դ) օտար լեզուներից փոխառված բառերում և նրանցով կազմված 

բաղադրյալ բառերում`քիմիա, ակադեմիական, օլիմպիական, միլիարդ և 
այլն։ 

Յա երկհնչյունը գրվում է եա սակավաթիվ բառերում՝ իդեալ, հրեա, 
քվեարկել, Կորեա, Գվինեա։ 

Յօ երկհնչյունը հայերեն և որոշ փոխառյալ բառերում հիմնականում 
գրվում է յո` յոթ, արդյոք, յոդ, Գյոթե, Պյոտր, իսկ մի շարք օտար բառերում 
գրվում է իո (ռադիո, աքսիոմ, Տոկիո) կամ եո (քամելեոն, թեորեմ, Թեո-
դոսիա, Նապոլեոն)։ 

Յու երկհնչյունը սովորաբար գրվում է յու` գյուղ, պայուսակ, հյուր, 
բյուր, յուղ, աղյուսակ, պայուսակ և այլն, իսկ օտար լեզուներից փոխառյալ 
մի շարք բառերում գրվում է իու` ցելսիուս, ամոնիում, հելիում, նատրիում, 
Սիրիուս, Մարիուս։ 

Յէ երկհնչյունը մի շարք օտար բառերում արտասանվում է յէ կամ իյէ, 
բայց գրվում է իե` պրեմիերա, հիերոգլիֆ, ֆելիետոն, ռելիեֆ, կարիերա, 
Վիետնամ։ 

 
Յ ձայնակապի ուղղագրությունը 

 
Հայերենում միջձայնավորային յ-ն կոչվում է ձայնակապ։ Յ-ն որպես 

ձայնակապ հիմնականում գոյանում է ձևակազմական (հիմքի և վերջավո-
րության) և բառակազմական (բաղադրիչների) բաղադրություններում` իրար 
հաջորդող երկու ձայնավորների միջև (Սարո(յ)ի, կարդա(յ)ի, երգե(յ)ի, բե-
րե(յ)ին, որդի(յ)ական, մանրէ(յ)աբան)։  
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Յ ձայնակապը առավել հստակ արտասանվում և գրվում է միայն ա և ո 
ձայնավորներից հետո, ինչպես`Կարոյի, Նոյեմ, շոյել, կարդային, նայել, վա-
յելել, արքայություն և այլն (բացառությամբ փոխառյալ բառերի` պոեմ, պոե-
զիա, նովոկաին, Աիդա և այլն)։ 

Յ ձայնակապը համեմատաբար թույլ է արտասանվում և գրությամբ չի 
արտահայտվում ե (Է), ի, ու ձայնավորներից հետո։ Օր.` միջօրեի, բերեի, 
լիություն, ձիավոր, ժողովածուի, ձեռնածուից և այլն։  

Ե-ից հետո յ-ն գրվում է, եթե այն արմատական է՝ հոկեյի, Սերգեյին և 
այլն։ 
 

Կրկնակ բաղաձայնների ուղղագրությունը 
 

Հայերենում կան բառեր, որոնց մեջ այս կամ այն բաղաձայն հնչյունն 
ունենում է տևական արտասանություն և այդ պատճառով գրվում է կրկնա-
տառ` օրրան, տոննա, Էմմա, անդորր, խշշալ, ճռռալ, սեղաններ, ուղղակի, 
դդում և այլն։ 

Կրկնակ բաղաձայն ունեցող բառերը բաժանվում են տարբեր խմբերի. 
ա) բնաձայնական բառեր` թշշալ, կռռալ, բզզալ, դռռալ, ֆշշալ, գվվալ, 

մռռալ,  
բ) արմատի կազմում կրկնակ բաղաձայն ունեցող բառեր (ոչ բնաձայ-

նական)` մրրիկ, բերրի, տարր, շշունջ, տտիպ, ինն, ծծումբ, դդմապուր,  
գ) նույն հնչյունով վերջացող և սկսվող բաղադրիչներով կազմված բա-

ղադրյալ բառեր` երկկենցաղ, երկկողմ, երրորդ, չորրորդ, քիմմաքրում, 
երեսսրբիչ, ընդդեմ, 

դ) հնչյունափոխված բառեր` հովվապետ (հովիվ), բջջային (բջիջ), 
ծննդյան (ծնունդ), թթենի (թութ), պտտել (պտույտ), ննջել (նինջ), ուղղաթիռ 
(ուղիղ, սննդարար (սնունդ), արճճապատ (արճիճ),  

ե) բայեր, որոնց վ-ով վերջացող բայահիմքերին ավելացել է վ կրավո-
րական ածանցը` հոլովվել, վրդովվել, գրավվել, խորովվել, նզովվել,  

զ) ն վերջնահնչյուն ունեցող բազմավանկ բառեր, որոնց հոգնակին 
կազմվում է ներ մասնիկով` հնչյուններ (հնչյուն+ներ), մատյաններ, սեղան-
ներ, պահարաններ, 

է) ան նախածանց + ն-ով սկսվող բառեր` աննպատակ (ան+նպատակ), 
աննկատ, աննշան, աննյութական, 

ը) փոխառյալ բառեր և անուններ` տոննա, դոլլար, աբբա, մասսա, Ան-
նա, Աքիլլես, Մարոկկո, Հելլադա, Մեքքա, Րաֆֆի, Օթելլո և այլն£ 
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Եվ (և) բաղաձայնի ուղղագրությունը 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Ուղղագրական բարեփոխումներ: Ընդհանրապես լեզուների ուղղա-
գրական կանոնները կայուն են լինում և գործում են տևական ժամանակա-
հատվածում։ Օրինակ, անգլերենը պահպանել է 14-րդ դարի ուղղագրու-
թյունը՝ սկսած այն ժամանակներից, երբ մեծաքանակ բառերի գրությունը 
տպագրության գյուտի շնորհիվ ամրագրվեց գրքերում: Հայերենի ուղղա-
գրական կանոնները մշակվել են 5-րդ դարում Մեսրոպ Մաշտոցի կողմից, 
երբ ստեղծվեցին հայերեն գրերը: Մեսրոպյան կամ դասական ուղղագրու-
թյունն ուներ հնչյունային սկզբունք. յուրաքանչյուր հնչյուն կարդացվում էր 
այնպես, ինչպես գրվում էր։ Հետգրաբարյան շրջանում մասնակի բարե-
փոխումներ կատարվեցին, որոնք պայմանավորված էին հնչյունական 
համակարգի առանձին տեղաշարժերով, ինչպիսին էին, օրինակ, երկբար-
բառների և որոշ ձայնավորների պատմական հնչյունափոխությունը, օ, ֆ 
տառերի մուտքն այբուբեն և այլն: 13-14-րդ դարերում հայերենի ուղղա-
գրության հարցերով զբաղվեցին Արիստակես Գրիչը և Գևորգ Սկևռացին, 
որոնք մշակեցին կետադրության և ուղղագրության կանոնները (կարևոր-
վում է հատկապես յ ձայնորդի գործածության կանոնների մշակումը):  

19-20-րդ դարերում, երբ գրաբարն իր դիրքերը զիջել էր աշխարհա-
բարին, և առաջացել էր գրության ու արտասանության անհամապատաս-
խանություն, հայերենի արևելյան և արևմտյան տարբերակներում շարունա-
կում էր գործածվել դասական ուղղագրությունը: Արևմտահայերենը պահ-
պանեց դասական ուղղագրությունը, իսկ արևելահայերենում մշակվեցին 
նոր ուղղագրության հիմունքները:  

բառասկզբումª 
ա)(յէվ)-և 
ևս, ևեթ 
բ) (յէվ)-Եվ(եվ)հատուկ 
անուններում և 
նրանցից կազմված 
ձևերում 
Եվա, Եվդոկիա, 
Եվրոպա, 
եվրոպացի 

բառամիջում և 
բառավերջումª 
(յէվ կամ էվ)-և 
Սևան, բարևել, 
կարևոր, բևեռ, 
ոսկևորել 
հոգևորական 
բարև, արև, 
թեև, 
նաև 

բառամիջումª 
եվ-եվ, երբ բարդ 
բառի I արմատը 
վերջանում է ե-ով, 
II-ն սկսվում է վ-ով 
հոգեվարք, 
դափնեվարդ, 
գերեվարել, 
գինեվետ, 
կարեվեր 

Եվ (և)-ի ուղղագրությունը
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 Մ.Աբեղյանն առաջարկեց հայերենի ուղղագրության մեջ կատարել 
որոշակի փոփոխություններ, որոնք պաշտոնական ճանաչում ստացան 
միայն 1922 թվականին.  

ա) գործող այբուբենից հանվեցին օ, է, ւ տառերը, դրա հետ կապված 
ընդլայնվեցին ո, ե, վ տառերի գործածության ոլորտները, 

բ) վ արտասանելու դեպքում միշտ գրվեց վ (պահպանվեց և գրու-
թյունը, որ տողադարձի ժամանակ տարրալուծվում էր ե-վ տարրերի),  

գ) ու տառը գրվեց միայն այնտեղ, որտեղ արտասանվում է, 
դ) հ տառը գրվեց բոլոր այն դեպքերում, որտեղ արտասանվում է, 
ե) յ տառը գրությամբ արտահայտվեց գրեթե բոլոր դիրքերում (հատ-

կապես ձայնավորներից առաջ), 
զ) գրաբարյան երկբարբառները գրվեցին ըստ նոր հնչման (աւ>օ, եւ, 

իւ>յու, ոյ>ույ, եա >յա): 
Մ.Աբեղյանի կատարած բարեփոխության հետևանքով գրությունը 

մոտեցավ արտասանությանը: Հետագայում 1939 թվականին, տերմինաբա-
նական հանձնաժողովի նախագծով վերականգնվեցին օ և է տառերը, յ ձայ-
նակապը գրվեց միայն ա և ո տառերից հետո: 
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12. Սուքիասյան Ա. Մ., Ժամանակակից հայոց լեզու, Ե., 1999։  
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15. ԿԵՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Կետադրությունը գրաբանությանը վերաբերող պայմանական նշան-
ների համակարգ է, որ կիրառվում է նշելու համար գրավոր խոսքի այն հատ-
կությունները, որոնք ձևավորվում են հնչերանգային մակարդակում և այլ 
գրանշաններով կամ տառերի ու թվերի նշանակումներով չեն արտահայտ-
վում: Կետադրությունը նաև քերականության բաժին է, որ ուսումնասիրում է 
այդ նշանների հատկությունները և սահմանում դրանց գործածության 
պայմաններն ու կանոնները: 
 Կետադրական նշանները ցույց են տալիս խոսքի հնչերանգային 
ավարտվածությունը, խոսքային դադարները, անդամատում են խոսքային 
գրավոր շղթան, առանձնացնում նրա անդամները, միմյանցից անջատում 
պարզ կամ բարդ նախադասությունները, նախադասության համասեռ ան-
դամները, նախադասության գծային պլանում եղած որոշակի շարահյուսա-
կան կառույցներ, ձևավորում են ուղղակի խոսքը. հատուկ են նաև անուղղա-
կի խոսքին:  
 Կետադրական նշանները խմբավորվում են ըստ գործառական 
ոլորտների՝ պայմանավորված շարահյուսական կապակցության գործառույ-
թով, նրա միջավայրով, կառուցվածքով և հնչարտաբերական յուրահատկու-
թյուններով: Այդ ոլորտներն են՝ 

  - կետադրական նշաններ նախադասությունների վերջում. 
 - կետադրական նշաններ համասեռ անդամներով նախադասու-

թյուններում. 
- կետադրական նշաններ տրոհվող անդամներով նախադասություն-

ներում. 
- կետադրական նշաններ բարդ համադասական նախադասություն-

ներում. 
- կետադրական նշաններ բարդ ստորադասական նախադասություն-

ներում. 
- կետադրական նշաններ շարահարական բարդ նախադասություն-

ներում. 
- կետադրական նշաններ մեջբերվող խոսքում. 
- կետադրական նշաններ վերաբերականներով նախադասություն-

ներում. 
- կետադրական նշաններ ձայնարկություններով նախադասություն-

ներում. 
 - կետադրական նշաններ կոչականով նախադասություններում։ 
Հայերենի կետադրական նշանները բաժանվում են երեք խմբի՝  
- Տրոհության նշաններ. գործադրվում են նախադասությունների և 
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Նախադասության անդամների տրոհման դեպքում: Այդ նշաններն են՝ 
վերջակետ, միջակետ, ստորակետ, բութ և փակագծեր: 

- Առոգանության նշաններ. գործադրվում են խոսքի արտասանական 
(հնչերանգային) երևույթների սահմանման և սահմանագծման համար: Այդ 
նշաններն են՝ շեշտ, հարցական նշան, բացականչական նշան: 

- Բացահայտության նշաններ. գործադրվում են նախադասությունների 
կամ նրանց անդամների իմաստային կողմի բացահայտման նպատակով: 
Այդ նշաններն են՝ չակերտներ, փակագծեր, կախման կետեր, բազմակետեր, 
գծիկ, անջատման գծիկ (ենթամնա), ստորակետ-գծիկ, միության գծիկ, 
ապաթարց: 

Կետադրության նշանների առանձին խումբ են կազմում համառո-
տագրության նշանները (տե՛ս Համառոտագրություն): 

- Կետադրության սկզբունքները - Կետադրությունն ունի որոշակի 
սկզբունքներ, որոնցով պայմանավորված են կետադրության կանոնները, 
այս կամ այն կետադրական նշանի ընտրությունը և գրավոր խոսքում նրա 
գործածության անհրաժեշտությունը: 

1. Կետադրությունը հենվում է տվյալ լեզվի իմաստային առանձնա-
հատկությունների վրա:  

- Վերջակետը դրվում է ամփոփ մտքի ավարտից հետո: 
- Ստորակետը դրվում է բարդ նախադասության ինքնուրույն կամ 

կախյալ բաղադրիչ նախադասություների միջև. ստորակետը միմյանցից բա-
ժանում է բարդ նախադասության բաղադրիչները, նախադասության բազ-
մակի անդամները և այլն: 
 - Միջակետը դրվում է, երբ անհարժեշտ է պարզաբանում տալ նա-
խորդ նախադասությանը (անշաղկապ բարդ նախադասությունների և ուղ-
ղակի խոսքի դեպքում):  
 - Չակերտները վերնագրային անվանումներում ունեն ուղղագրական 
արժեք, իսկ մեջբերվող խոսքի սկզբում և վերջում՝ կետադրական արժեք:  
 - Փակագծերում տրվում են ներդրյալ կամ միջանկյալ բառերը, 
արտահայտություններն ու նախադասությունները: 
 - Հարցական նշանը դրվում է հարցում արտահայտող բառի, բացա-
կանչական նշանը՝ հիմնականում ձայնարկության վրա:  
 2. Կետադրական նշանները պայմանավորված են գրավոր խոսքի 
կառուցվածքով. նրանք կարող են որոշել նաև այդ խոսքի կառուցատիպը. 

- Ուղղակի խոսքը պարտադիր պահանջում է կա՛մ չակերտներ, կա՛մ 
գծիկ: 

- Ուղղակի խոսքի և միջադաս հեղինակի խոսքի միջև (երկու կողմից) 
դրվում է ստորակետ-գծիկ: 
 - Անջատման գծիկը (ենթամնա) դրվում է տողադարձի դեպքում և 
ունի ուղղագրական արժեք.  
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- Միության գծիկը դրվում է հարադրական բարդությունների ժամա-
նակ և ունի ուղղագրական արժեք: 

3. Կետադրական նշանները պայմանավորված են նաև շարահյուսա-
կան միավորի կառուցվածքով և նրա կատարած գործառույթով: Այդպիսին է, 
օրինակ, դերբայական դարձվածի կետադրությունը:  
  

 Տրոհության նշաններ - Տրոհության նշանների միջոցով դրսևորվում 
են խոսքի, նախադասության մեջ քերականական արժեք ունեցող դադար-
ները, տրոհումները:  

Տրոհության նշանները գործադրվում են նախադասությունների և 
նախադասության անդամների տրոհման դեպքում: Այդ նշաններն են՝ վեր-
ջակետ, միջակետ, ստորակետ, բութ և փակագծեր: 

1. Վերջակետը դրվում է՝ 
ա) նախադասության վերջում՝ արտահայտելով մեծ դադար նախադա-

սությունների միջև. 
Թոնն էր մաղում միապաղաղ, ցուրտ ու թաց: 
Ագռավները անցնում էին քրքջալով:  
Թոքախտավոր կինը տխուր հեծկլտաց: 
Քամին անցավ՝ մեկի մասին ողբալով (ԵՉ):  

բ) թվարկում արտահայտող ինքնուրույն նախադասությունների վեր-
ջում, որոնցից առաջինն ունենում է ընդհանրական միտք, իսկ մյուսները 
նրա մասնավոր դրսևորումներն են. 

Քարակաքավն ունի մի շարք բնորոշ հատկանիշներ. 
1) Ապրում է քարքարոտ ու ժայռոտ վայրերում: 
2) Նրա ոտքերն ու կտուցը կարմիր են, մարմինը՝ մոխրագույն: 
3) Սնվում է սերմերով, խոտաբույսերով, պտուղներով ու միջատներով: 
4) Վատ է թռչում, բայց դրա փոխարեն չափազանց գեղեցիկ ու հպարտ 

է նրա քայլքը («Ինչ է, ով է»):  
գ) մեջբերվող խոսքի երկու ինքնուրույն նախադասությունների միջև, 

երբ հեղինակի խոսքը գտնվում է առաջին նախադասության վերջում.  
«Ես ականատես էի, թե ինչպես է մեռնում հայ ժողովուրդը,- գրել է 

հետագայում Լեոն: - Մեզ նույնիսկ վտարել էին մարդկության շարքերից» 
(ՋԿ), 

դ) իրար հաջորդող ուսումնական կամ այլ հարցեր, թեմաներ արտա-
հայտող բառերի, բառակապակցությունների միջև. 

Գոյական անուն: Հատուկ և հասարակ գոյականներ: Բաղադրյալ հա-
տուկ գոյականների ուղղագրությունը: Անձ և իր ցույց տվող գոյականներ: 
Գոյականի թիվը: Հոգնակի թվի կազմությունը: (հայոց լեզվի ծրագիր) 
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ե) տողասկզբում գործածվող վերնագրից, ինչպես նաև խնդիր, վարժու-
թյուն, առաջադրանք, ծանոթություն և նման այլ բառերից կամ նրանց թվա-
համարից հետո.  

1) Անհատի դրաման: Մեծարենցի առաջին իսկ բանաստեղծություն-
ներից նկատելի է խոհերին տրվելու, երազելու և սպասելու հակումը. Անո-
րոշ ու լուսավոր մի թախիծ ուղեկցում է պատանի բանաստեղծին, ում հի-
վանդ մարմինն ու զգայուն հոգին լույս ու ջերմություն են տենչում…. 
(դասագիրք)  

2) Խնդիր 1: Պարկերից մեկում կա 240 գ շաքարավազ, իսկ մյուսում՝ 
180 գ-ով ավելի: Որքա՞ն շաքարավազ կա երկու պարկերում միասին: (դա-
սագիրք) 

3) Վարժություն 2: Տրված բնագրից առանձնացրե՛ք հաստատական և 
ժխտական անդեմ նախադասությունները: (դասագիրք) 

4) Առաջադրանք: Հիշե՛ք մի քանի առած ու ասացվածք և ցո՛ւյց տվեք, 
թե ինչով են արտահայտվել դիմավոր միակազմ նախադասությունների 
ստորոգյալները: (դասագիրք) 

 5) Ծանոթություն: Գերադաս նախադասության մեջ երբեմն այնտեղ 
հարաբերյալի փոխարեն հանդես է գալիս այն տեղը բառակապակցությունը. 
Մենք հասանք այն տեղը, որտեղից ավտոմեքենայով այլևս անհնար էր անց-
նել: (դասագիրք) 

զ) տողատակում մատենագիտական յուրաքանչյուր ինքնուրույն 
հղումից հետո. 

1. Աբրահամյան Ս.Գ., Հայոց լեզու (շարահյուսություն), Երևան, 2004: 
2. Խաչատրյան Լ. Մ., Գրաբարի ուսումնական բառարան, Վենետիկ, 

2016: 
 
2. Միջակետը դրվում է՝  
ա) բարդ համադասական նախադասության համազոր բաղադրիչների 

միջև, որոնք չեն կապվում շաղկապով, ունեն ինքնուրույնություն և արտա-
սանվում են զգալի դադարով. Ծերացել է նաղաշը. նա այլևս ամարաթների 
որմնանկարչական պատվերներ չի ընդունում. նա այժմ մեծ մասամբ գրչա-
գրեր է ծաղկում (ՀՂ), 

բ) անշաղկապ կապակցվող այն նախադասությունների միջև, որոնցից 
մեկը մյուսի հետևանքն է կամ եզրակացությունը. Իմ հեքիաթն իրականու-
թյուն դարձավ. ես առավոտյան բարձիս տակ չորս նուռ գտա. հայրս մինչև 
լույս աշխատել էր կայարանում ու նուռ գնել ինձ համար (ՌՀ),  

գ) բարդ համադասական նախադասության համազոր բաղադրիչների 
միջև, որոնցից առաջինը ընդհանուր դատողություն է, հաջորդը (հաջորդ-
ները)՝ դրա մասնավորումը.  
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Եվ ճոխացավ երիտասարդ թագավորի պետությունը. քար ու ապա-
ռաժ դալարեցին. լեռ ու ձոր փթթած այգիներ դարձան. կարիքն ու չարիքը 
վերացավ այդ երկրից. երջանկությունը ծաղկեց ամեն հարկի տակ, ամենքի 
սրտի մեջ (ԱԻ),  

դ) թվարկում արտահայտող նախադասությունների միջև, որոնցից 
առաջինը առարկան, երևույթը արտահայտում է ընդհանուր ձևով, իսկ հա-
ջորդները մասնավոր դրսևորումներ են. Արամի կարծիքով հորեղբոր որդին 
նման է ծերացած մարզիչի. ֆուտբոլ չի խաղում, սովորեցնում է խաղալ. չի 
սիրում, սովորեցնում է սիրել. չի տխրում, սովորեցնում է տխրել. բարի չէ, 
սովորեցնում է բարի լինել… (ՎՊ),  

ե) թվարկում արտահայտող տառերից և թվանշաններից հետո, եթե 
չկա փակագիծ.  

Ամբիոնի նիստի օրակարգի հարցերն են՝ 
ա. առաջին կիսամյակի քննաշրջանի արդյունքների ամփոփում. 
բ. մանկավարժական պրակտիկայի նախապատրաստում: 
ՈւԳԸ-ի նիստում քննարկվող թեմաներն են՝ 
1. Ուղիղ խնդրի արտահայտությունը Բակունցի «Միրհավը» պատմ-

վածքում, 
2. Քերականական կարգերի ուսուցումը միջին դպրոցում: 
զ) հեղինակի խոսքից հետո (ուղղակի խոսքից առաջ). Խաղաղության 

աղավնու քանդակի տակ վարպետը փորագրեց. «Թող էլ ո՛չ մի ծնող չկորցնի 
իր որդուն, չլինի պատերազմ» (ՍԽ),  

է) սահմանումից հետո, որին հաջորդում է օրինակը՝ առանց օրինակ 
բառի. Որոշիչն արտահայտվում է ածականով. Մի մրահոն աղջիկ տեսա 
Ռիալտոյի կամուրջին… (ԱԻ),  

ը) կոչ, հարցադրում, անվանում արտահայտող, բառերից, բառակա-
պակցու- թյուններից և նախադասություններից հետո, որոնց հաջորդում է 
դրանց վերաբերող կարծիք, եզրակացություն. 

1) Ամենուր բարձր պահել ազգի պատիվը. սա յուրաքանչյուր հայի 
պարտականությունն է: 

2) Ինչպե՞ս փրկել հայրենիքը. սա էր ամբողջ ազգի մտահոգությունը: 
3) Մարտիրոս Սարյան, Արշիլ Գորկի, Մինաս. սրանք են իմ սիրելի հայ 

նկարիչները: 
թ) կրճատ գրվող բառերից հետո՝ բացի չափի և կշռի միավորներից. Պ. 

Սևակ, թ. (թվական), պրոֆ. (պրոֆեսոր), հմմտ. (համեմատել), մկբ. (մակբայ): 
 
3. Ստորակետը դրվում է՝  
ա) բարդ ստորադասական նախադասության գերադաս և ստորադաս 

նախադասությունների միջև. Խնդության պես մի բան կար միշտ այն խաղե-
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րում, Որ տանջվելով խաղում էինք ամեն անգամ, Երբ բաց աչքով մեզ էր 
նայում անսիրտ հեռուն… (ՊՍ), 

բ) բարդ համադասական նախադասության համազոր նախադասու-
թյունների միջև, որոնք կապակցված են առանց շաղկապի կամ շաղկապով 
(բացի և, ու, կամ շաղկապներից). Դժկամ նայում են ժայռերը խոժոռ, Տխուր 
խաղում են ալիքները ժիր… (ՎՏ): Քամին հանդարտ տարուբերում էր ծառը, 
բայց անզոր էր, չէր կարողանում հանգցնել զարմանալի այդ խարույկը (ՎՊ),  

գ) և, ու, կամ շաղկապներով կապակցվող համադաս նախադասու-
թյունների միջև, եթե դրանք չունեն ընդհանուր ենթակա. Քամին հանդարտ-
վեց, և լռությունն ավելի էր խորացնում զարհուրելի հանդիպման տպավո-
րությունը (ՀՂ),  

դ) և, ու, կամ շաղկապներով կապակցվող ընդհանուր ենթակայով 
համադաս նախադասությունների միջև, եթե նրանց միջև կա ստորադաս 
նախադասություն կամ առաջին նախադասությունն ունի վերջադաս դեր-
բայական դարձված. Երևաց ջրի վրա կռացած նրա մեջքը, որ ասես բրոնզից 
էր, և փայլեց ձորն ընկած արևից: Բեկի նժույգը արծաթահունչ ձայնով 
խրխնջաց՝ ետևի ոտքերի վրա կանգնելով, ու անմիջապես մեխվեց տեղը 
(ՍԽ),  

ե) նախադասության համադաս անդամների միջև, եթե նրանք կա-
պակցված չեն և, ու, կամ շաղկապներով. Ներս մտավ մի բարձրահասակ, 
նիհար, հրաբորբ աչքերով, սև մորուսով վարդապետ ու ներկաներին հայտ-
նեց նորությունը (ՍԶ), 

զ) կրկնադիր և՛…և՛, թե՛…թե՛, ո՛չ…ո՛չ, կա՛մ…կա՛մ շաղկապներով 
կապակցված բառերի, նախադասությունների միջև. Նույն օրը հակառակորդ 
զորամասերը կա՛մ անձնատուր էին եղել, կա՛մ փոքր խմբերով անցել 
Եփրատը: Պալատի կառավարիչ Գնունին ուշով հետևում էր թե՛ դուքսին, թե՛ 
թարգմանին (ՍԶ),  

է) բացահայտչից հետո, եթե գործածված չէ թեք հոլովաձևով կամ 
կապի հետ. Այդ ընդարձակ գավառը՝ Զանգեզուրը, լեռնաշղթաներով ու խոր 
ձորերով բաժանված էր բազմաթիվ բնակավայրերի (ԱԲ), 

ը) կոչականների, ձայնարկությունների, միջանկյալ բառերի, բառա-
կապակցությունների, նախադասությունների և նախադասության մնացած 
մասերի միջև. Քո՛ւյր, վայրկյանը սրբազան է, բռնկում ու մահ. Կարապները, 
որ կանչում են, կմեռնեն հիմա: Օ՜, ծա՛նր է, ծա՛նր է, օ՜, ծա՛նր է այնքան 
Ուսերիս համար բեռը հավերժի… (ԵՉ): Նույնիսկ ե՛ս էլ գիտեմ ճառել Ու 
խրատել գիտեմ, անշո՜ւշտ: Ով իմանա, Մասիս սարը քանի գարուն է տեսել, 
Քանի հազար անթիվ գարուն, քանի սիրուն է տեսել… (ՀՇ),  

թ) միջանկյալ դերբայական դարձվածից առաջ և հետո. Լիալուսինը, իր 
շուրջն ու ճանապարհին աստղերը գունատելով ու նսեմացնելով, հանդարտ 
գնում թեքվում էր դեպի արևմուտք (ՍԶ),  
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ժ) նայած, չնայած, չհաշված, բացի, զատ, հակառակ, փոխանակ, ըստ, ի 
հեճուկս, բացառությամբ, ի տարբերություն կապերով ձևավորված հիմունքի 
և զիջման միջադաս պարագաներից առաջ և հետո. Այգեպանը, ըստ սովո-
րության, ամեն երեկո շրջում էր այգու ծառերի տակ, հավաքում թափված 
մրգերը (ՍԽ): Ձիավորները, չնայած անբարենպաստ եղանակին, կարողա-
ցան արագ շրջանցել լեռնանցքը (ՍԶ),  

ժա) հետադաս տրոհված որոշչից հետո, եթե նախադասությունը շա-
րունակվում է. Մի ճերմակ ամպ՝ թափանցիկ ու տձև, հանդարտ լողում է 
լազուրի մեջ (ԱԲ),  

ժբ) մեկնական բառից առաջ. Կայացավ մի գաղտնի խորհուրդ, որ որո-
շեց Բյուրականի բախտը, այն է՝ համոզել կաթողիկոսին հեռանալ դեպի Բա-
գարան (Մ),  

ժգ) մատենագիտական աղբյուրի նկարագրության մեջ ներկայացվող 
տվյալների միջև. Պետրոսյան Հ. Զ., Հայերենագիտական բառարան, Երևան, 
1987:  

 
4. Բութը դրվում է՝  
ա) բացահայտյալի վրա՝ բացահայտչից տրոհելու համար. Հանդիպու-

մը բորբոքել էր նրան, բայց առաջվա նման մոտիկ լինելու ցանկությունը՝ 
իբրև խոր երկնքում նազով ճախրող թռչուն, երբեք չէր իջնում նրա շեմքին 
(ԱԲ),  

բ) որոշյալի վրա՝ հետադաս ծավալուն և բազմակի որոշիչներից տրո-
հելու համար. Զարմանքով եմ ես միշտ նայում քո անցյալին, Քո անցյալին՝ և՛ 
տանջալից, և՛ պանծալից (ՊՍ): Իր տոնական զգեստների մեջ իշխանի 
բարձր ու թիկնավետ հասակը՝ գեղեցիկ և պատկառելի դեմքով, իմաստուն և 
թափանցող հայացքով, հպարտ և շնորհալի շարժվածքով ավելի հրապուրիչ 
էր երևում (Մ), 

գ) նախադաս և ետադաս դերբայական դարձվածների և նախադասու-
թյան մնացած մասի միջև, ինչպես նաև շաղկապին հաջորդող դերբայական 
դարձվածի վրա. Մեծ դժվարությամբ անցնելով հրապարակի կեսը՝ նա հան-
կարծ կանգ առավ Նազարեթի խանութի առջև (ՀՂ): Բոլորից բարձր երևում 
էր Մասիսի սպիտակափառ կատարը՝ ծածկված հավիտենական ձյունով: 
Նաժիշտը մտավ սենյակ և փոքրիկ դարակից հանելով ոսկեկազմ մի գիրք՝ 
համբուրեց այն ու տվեց թագուհուն (Մ), 

դ) տրոհված հատկացուցչի վրա, եթե հատկացուցչի և հատկացյալի 
միջև ընկած է լինում որևէ կապակցություն (սովորաբար՝ դերբայական). Քա-
մին սկսեց ծածանել Մանուշի ՝ ծաղկեպսակի տակից դուրս եկած խոպոպ-
ները (ՍԽ),  
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ե) նախադասության զեղչված անդամի փոխարեն՝ դադարը նշելու 
համար. Ծաղկափոշու մեջ թաթախված գունավոր բզեզին մանուշակը ճոճք 
էր թվում, աշխարհը ՝ ծիրանագույն բուրաստան (ԱԲ),  

զ) մեկ բառից (կամ ուղեկցող այլ բառով) կազմված մեջբերվող ուղղակի 
խոսքից առաջ. Իրար հետ ամեն օր՝ մինչև լույս, Թովչական երազներ ենք 
հյուսում Ու դյութված շշնջում՝՝ արշալո՜ւյս… (ՎՏ): Երբ թագավորն ու իշ-
խանը հասան ս. Աստվածածնի տաճարին և թեքվեցին դեպի տափարակը, 
ուխտի զինվորները միաձայն որոտացին ՝ կեցցե՜ թագավորը… (Մ),  

է) վերջադաս նպատակի պարագայից առաջ, եթե այն անմիջապես չի հա-
ջորդում ստորոգյալին. Առավոտ վաղ Ներսեսը գնաց մոտակա անտառը՝ որսի 
(ՍԽ),  

ը) տեղեկատու արտահայտություններում՝ տեղեկություն պահանջող 
բառի կամ բառակապակցության վրա. (խոսքը «Գարուն է գալիս» երգ-բա-
նաստեղծության մասին է). 

1) Խոսք ՝ Հ. Սահյանի 
2) Երաժշտությունը ՝ Ալ. Հեքիմյանի 
3) Կատարումը ՝ Ռ. Մաթևոսյանի 
թ) անորոշ առումով թվարկված հետադաս բազմակի ենթականերից 

առաջ, եթե ստորոգյալը անվանական է. Պատմական Հայաստանի մայրա-
քաղաքներն են՝ Տիգրանակերտ, Արմավիր, Արտաշատ, Վաղարշապատ, 
Անի և այլն, 

ժ) թվարկումից առաջ, եթե թվարկմանը նախորդում է բառ կամ բառա-
կապակցություն, կամ թվարկվող միավորները բառեր կամ բառակապակ-
ցություններ են.  

Կուրսային աշխատանքների թեմաներ ՝ 
1) «Գոյականը որպես խոսքի մաս», 
2) «Գոյականի քերականական կարգերը», 
3) «Գոյականի հոլովման համակարգը»: 
ժա) թվարկում արտահայտող (նախ, ապա, առաջին, երկրորդ, երրորդ, 

չորրորդ և այլն) և մեկնական (այսպես, այսպիսով, այն է, այսինքն, որոնք են, 
օրինակ և այլն) բառերի վրա. Կաթողիկոսի մահվամբ մի քանի չարիքներ 
միասին էին առաջանում. առաջին՝ խանգարվում էր հագարացիներին հա-
լածելու իր մտադրությունը, երկրորդ` կաթողիկոսարանն ու եկեղեցական 
կալվածները մնում էին Նսըրի իշխանության ներքո, երրորդ՝ իշխանը 
զրկվում էր ընտանիքի գիրկը վերադառնալու հնարավորությունից (Մ),  

ժբ) նայած, չնայած, չհաշված, փոխանակ, ըստ, համաձայն, հակառակ, 
համապատասխան, հանդերձ, ի հեճուկս, բացի, բացառությամբ և այլ կապե-
րով ձևավորված տրոհված հիմունքի ու զիջման պարագաների և նախադա-
սության մյուս անդամների միջև. Հակառակ խմբի թախանձանքին՝ Սմբատը 
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մնաց ծովում՝ մի կապարային ծանրություն սրտի մեջ (Շ): Համաձայն իշխա-
նի կարգադրության՝ ամբոխը բաժանեցին երեք հավասար մասի (Մ),  

ժգ) շարահարական նախադասություններում՝ զեղչված շաղկապի 
փոխարեն. Ես չգիտեմ՝ (թե) ուր են տանում հեռավոր Ուղիների ժապավեն-
ներն անհամար (ՎՏ): Նետ աղեղ շինեց ու տվավ իրեն՝ (որ) Գնա որս անի 
սարերի վրեն (ՀԹ), 

ժդ) դիմումների, արձանագրությունների վերջում՝ դիմողի, նախագա-
հողի, արձանագրողի անուններից ու ստորագրությունից առաջ.  

Դիմող ՝   ---- Լ. Հայրապետյան 
Նիստի նախագահ ՝  ---- Դ. Գալստյան 
Նիստի քարտուղար ՝  ---- Կ. Ղուկասյան 
 
5. Փակագծերի գործածությունը ՝  
 ա) Փակագծերի մեջ են առնվում տեղեկատու, մեկնական իմաստ 

արտահայտող ներդրյալ բառերը, բառակապակցությունները, նախադասու-
թյունները. Եղիշե Չարենցը (Եղիշե Աբգարի Սողոմոնյան) ծնվել է Կարս 
քաղաքում: Չարենցն ստեղծել է երկրի տնտեսության վերելքի և պեյզաժի 
փոփոխության («Չուգունե մարդը»), բարձրացող դասակարգի նոր մաքա-
ռումների ու երազների պատկերները: «Էպիկական լուսաբաց»-ը (1930) ևս 
իր բնույթով ու էությամբ ուներ համագրական նշանակություն: (դասագիրք): 
Ամենից առաջ նա պահակախմբերով և առատ պաշարով ապահովեց Դվինի 
և Արտաշատի բերդերը (տարածքով մոտ լինելով՝ սրանք միմյանց հետ 
ունեին գաղտնի հաղորդակցության ճանապարհներ), որպեսզի վտանգի 
դեպքում ինքը ապաստան գտնի դրանցից մեկի մոտ (Մ), 

բ) Միակողմանի փակագիծ դրվում է թվարկում արտահայտող տա-
ռերից, թվանշաններից հետո: Օրինակ՝  

 Ընդհանրական վերլուծության դեպքում կատարում ենք հետևյալ 
քայլերը. 

1) որոշում ենք նախադասության կազմությունը. 
2) կատարում ենք ձևաբանական վերլուծություն. 
3) որոշում ենք բառերի կազմությունը. 
4) կատարում ենք հնչյունական վերլուծություն: 
 Ընդհանրական վերլուծության դեպքում կատարում ենք հետևյալ 

քայլերը. 
ա) որոշում ենք նախադասության կազմությունը. 
բ) կատարում ենք ձևաբանական վերլուծություն. 
գ) որոշում ենք բառերի կազմությունը. 
դ) կատարում ենք հնչյունական վերլուծություն: 
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 Առոգանության նշաններ - Արտահայտում են հաղորդակցային տար-
բեր երանգներ: Դրանք են շեշտը, հարցական նշանը և բացականչական 
նշանը: 

1. Շեշտը (՛) դրվում է՝  
ա) հրամայական եղանակի բայերի վրա, եթե այն չի հնչում մեղմ 

հնչերանգով. Եվ կործանեցե՛ք բանտերը վերջին, Փշրեցե՛ք վերջին շղթաները 
պիրկ: Եվ խորտակեցե՛ք աշխարհն այս զազիր. Փոշի՛ դարձրեք այստեղ ամեն 
ինչ (ՎՏ): Վերջը ոտքդ քարին կգա, հորդ խոսքից մի՛ անցիր, Հոր անեծքը մոր 
անեծք չէ, հոր անեծքից վախեցի՛ր (ՀՇ):  

Եթե հրամայական եղանակի բայն ունի նախադաս լրացում, որն 
արտաբերվում է շեշտված, ապա շեշտը կրում է լրացումը. … Խաղա՛ղ 
անցիր, ուրա՛խ անցիր երկու օրվան էս ճամփեդ (ՀԹ):  

բ) կոչականի վրա, իսկ եթե ունի նախադաս լրացում, ապա շեշտն 
ընկնում է լրացման վրա. Լեռնե՛ր, ներշնչված դարձյալ ձեզանով, Թնդում է 
հոգիս աշխուժով լցված… (ՀԹ): Իմ հա՛յ ժողովուրդ, իմ բազմաշնո՛րհ, 
Աշխարհի այգու մի ծայրում բուսած Ընկուզենի ես՝ դարավոր ու նոր (ՍԿ), 

գ) կամային և բնաձայնական ձայնարկությունների վրա. Ա՛յ տղա, 
սիրո՛ւն տղա, ո՞ւր ես գնում էդպես մենակ… (ՂԱ): - Ճի՛կ-ճի՛կ, ճի՛կ-ճի՛կ,- 
զարթնեց մթնում ծիտը ծառին… (ՀԹ), 

դ) նախադասության այն անդամի վրա, որին խոսողը հատուկ կարևո-
րություն է տալիս. Կրա՛կ կա սրտիս մեջ, կրա՛կ կա, Հրդեհ է՝ վառվում է 
հրկեզ. Գալիքը կուզեմ, որ արա՛գ գա. Անդարձ է կարոտը երգիս (ԵՉ),  

ե) կրկնադիր շաղկապների վրա. Մարդ պետք է կարողանա նույնը 
լինել և՛ ուրախության, և՛ վշտի, և՛ հաղթանակի, և՛ պարտության պահերին 
(ՎՊ):  

 
2. Հարցական նշանը (՞) դրվում է հարցական հնչերանգով արտաբեր-

վող բառերի վրա. Եվ ո՞վ է հյուսել հեքիաթն այս վսեմ, հյուսել աստղերով, 
բյուր հրաշքներով (ԱԻ): Ո՞ւր գնացին, ինչպե՞ս անցան Քար քրքրող, երկինք 
խմող Տարիներս, տարիներս, Այս ինչքա՞ն շուտ վրա հասան Իմ ցուպավոր, 
Ասուպավոր տարիներս… (ՀՍ): 

3. Բացականչական նշանը դրվում է՝  
ա) ձայնարկությունների վրա. Հավատարիմ սուրբ ուխտիս՝ եղար 

խանդոտ քրմուհի, Վառ պահեցիր իմ հոգին, օ՜, խնդություն իմ սրտի (ՎՏ): 
Հե՜յ, հե՜յ, Դավի՛թ, որտե՞ղ ես դու, Հիշի՛ր խաչը քո աջ բազկի (ՀԹ), 

բ) հարցական և որոշ ցուցական դերանունների վրա՝ հուզական երանգ 
հաղորդելու նպատակով (այսպիսի նախադասությունները պատմողական 
են). Ո՜նց է ժպտում իմ հոգին Չարին, բարուն՝ ամենքին (ՀԹ): Երբեմն այն-
պե՜ս հոգնած եմ զգում, Որ տանջվելու էլ ուժ չեմ ունենում (ՎՏ),  
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գ) հրամայական եղանակի բայերի վրա՝ խոսքին հուզական երանգ տալու 
նպատակով. Ես խռովել եմ նաև աշխարհից. Ե՛կ ու վերստին հաշտեցրո՜ւ 
դու մեզ, Թե չէ ես այսպես ապրել չեմ կարող (ՊՍ): 

  
 Բացահայտության նշաններ - Դրանք նպաստում են նախադա-

սության մտքի, բառերի իմաստների և նրա բաղադրիչների հարաբերության 
ճիշտ ընկալմանը: Բացահայտության նշաններն են չակերտները, բազմա-
կետերը, ենթամնան, ապաթարցը, միության գծիկը, անջատման գիծը և 
կախման կետերը:  

1. Չակերտների («…») մեջ են առնվում՝  
ա) մեջբերվող խոսքը (նաև չասված, բայց ինչ-որ մեկին վերագրվող 

խոսքը). Միմիայն մեկին Կարողանայի մտովին ասել. «Դո՜ւ, իմ վերջի՜նը՝ 
թյուրիմացաբար, Եվ իմ միակը ՝ ճակատագրով» (ՊՍ), 

բ) գրական երկերի, երգերի, գիտական աշխատությունների, 
հոդվածների վերնագրերը, թերթերի, ամսագրերի, շքանշանների անունները 
գրավոր խոսքում մեջբերվելիս. «Ալբան», որ «արշալույսի երգ» է նշանակում, 
իսպանացիների և իտալացիների սիրային երգերի մի տեսակ է, որ փա-
ռաբանում և քաջալերում է ամուսնական անհավատարմությունը (ՀՂ): 
Կոմիտասի համերգների ու կարդացած դասախոսությունների մասին ըն-
դարձակ հոդվածներ են տպագրում «Արարատ», «Մշակ» և ուրիշ թերթեր ու 
ամսագրեր (ԽԲ),  

գ) հիմնարկ-ձեռնարկություններին, ընկերություններին տրվող անուն-
ները, մեքենաների ու սարքերի մակնիշները. «Դվին» հյուրանոց, «Մոսկվա» 
կինոթատրոն, «Զանգակ» հրատարակչություն, «Երազ» ավտոգործարան և 
այլն,  

դ) հեգնական, ժխտական իմաստով գործածված բառերը, արտահայ-
տությունները. Վերջինս, որ «ջանավար» Հովսեփի կողքին ավելի էր կարճա-
հասակ երևում, շփոթմունքով կուչ եկավ բազկաթոռի եզրին (ՀՂ): Գուսան-
ները երգելու հետ միասին կարծես ուսումնասիրում էին իրենց շուրջը, հրա-
պարակի անցուդարձը՝ ծերունին՝ բաց աչքերով, երիտասարդը՝ «կույր» 
աչքերը կկոցած (ՍԶ): 

 
2. Միության գծիկը (-) - ով գրվում են՝  
ա) նույն բառի կրկնությամբ կազմված բարդությունները (անհնչյունա-

փոխ կամ հնչյունափոխված). մեծ-մեծ, քիչ-քիչ, փունջ-փունջ, երկու-երկու, 
պարապ-սարապ, աման-չաման և այլն, 

բ) միևնույն խոսքի մասին պատկանող բառերի այն միացությունները, 
որոնք արտահայտում են մեկ հասկացություն և հանդես են գալիս որպես 
մեկ անուն. տուն-թանգարան, հարավ-արևելք, կիլովատ-ժամ, կռել-կոփել, 
ուտել-խմել, գնալ-գալ, Էլզաս-Լոթարինգիա, ազգային-ազատագրական, 
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գ) լեզուների, ժողովուրդների, պետությունների հարաբերություններ 
արտահայտող բառերի այնպիսի միացությունները, որոնց առաջին բառի 
վերջածանցը կրճատված է. հայ-ռուսերեն, ռուս-անգլերեն, հայ-վրացական, 
ռուս-ամերիկյան, գերմանա-իտալական, 

դ) առանձին արտասանվող որևէ անունից կամ ազգանունից և տեր, 
մելիք, միրզա և նման բաղադրիչներից կազմված հատուկ անունները. Տեր-
Գրիգորյան, Տեր-Պետրոսյան, Տեր-Մկրտչյան, Մելիք-Շահնազարյան, Միր-
զա-Պողոսյան և այլն, 

ե) ավանդաբար գծիկով գրվող հատուկ անունները. Սայաթ-Նովա, 
Նար-Դոս, Գամառ-Քաթիպա և այլն, 

 Առանց գծիկի են գրվում երկու և ավելի բաղադրիչներից կազմված 
օտարազգի հատուկ անունները. Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Անտուան դը 
սենտ Էքզյուպերի, Լեոնարդո դա Վինչի, Հարուն ալ Ռաշիդ և այլն: 2. Փոխ, 
էքս, օբեր բաղադրիչներով կազմված բառերը գրվում են միասին. փոխարքա, 
փոխնախարար, էքսչեմպիոն, օբերլեյտենանտ և այլն,  

զ) ինչ դերանունով բաղադրված անորոշ իմաստ արտահայտող բառե-
րը. ինչ-որ, փոքր-ինչ, դույզն-ինչ և այլն,  

է) մոտավորություն արտահայտող թվականների կապակցություննե-
րը. երկու-երեք շաբաթ, տասը-քսան մարդ, հինգ-վեց ամիս, քսան-քսանհինգ 
տարեկան, 

ը) այն քերականական ձևերը, որոնց հիմքերն արտահայտված են թվա-
նշաններով, տառային կամ վանկատառային հապավումներ են կամ չա-
կերտների մեջ առնված վերնագրեր (3-ական, 40-ամյակ, VI-ին, X-ից, ԱՊՀ-ի, 
ԱՄՆ-ում և այլն). Կոմիտասն այնպես էր պատմում Փարիզի Աստվածամոր 
տաճարի կառուցման մասին, որ համագյուղացիներին թվում էր, թե դեռ 
1163-ին իրենք այնտեղ են եղել՝ այդ տաճարի հիմնաքարը դնելիս և 1240-ին 
մասնակցել են նրա բացման արարողության պատարագին: - Որքան պաշ-
տելի էր Կոմիտասը, երբ մեզ համար երգում էր մեր երիտասարդական 
կյանքից խոսող մեր ամենասիրելի երգերից՝ «Իմ չինարի յարը», «Էս գիշեր, 
լուսնակ գիշեր»-ը, «Քելեր-ցոլեր»-ը,- պատմում է Աղավնի Մեսրոպյանը 
(ԽԲ),  

թ) տառերով արտահայտված պայմանանիշերի, բառերի և նրանց հետ 
գործածվող թվանշանների կապակցությունները. ԻԼ-18 ինքնաթիռ, Ա-92 
բենզին և այլն:  

 
3. Անջատման գիծը (–) դրվում է՝  
ա) երկխոսության ամեն մի մասի սկզբից (նաև սովորական մեջբերվող 

խոսքից առաջ), որն սկսվում է նոր տողից, ինչպես նաև դրվում է մեջբերվող 
խոսքի և հեղինակային խոսքի միջև (ստորակետ ու գիծ). Կոմիտասը «Ա՜խ, 
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ինչ լավ են սարի վրա» երգը Թումանյանի կատարմամբ լսելուց հետո հիաց-
մունքով ասաց. 

– Դա հրաշք էր, կարելի է պարգևատրել այդ նուրբ մեղեդու հե-
ղինակին:  

– Դե ինձ կրկնակի պարգևատրեք, որովհետև թե՛ բառերի և թե՛ 
երաժշտության հեղինակը ես եմ,– ինքնագոհ ասաց Թումանյանը (ԽԲ),  

բ) բացատրվող բառի և բացատրության միջև. թույր – գույն, երանգ,  
գ) թվարկումով ներկայացվող բառերի, բառակապակցությունների մի-

ջև, որոնցից հաջորդը նախորդի վերաբերյալ տալիս է որևէ տեղեկություն.  
1) Անգիր սովորելու պարտադիր ցանկ՝  
Հ. Թումանյան – «Հոգեհանգիստ» 
Ե. Չարենց – «Ես իմ անուշ Հայաստանի» 
Դ. Պարույր Սևակ – «Հայաստան»  
2) Դերակատարներ՝  
Զամբախով – Սոս Սարգսյան 
Իսայի – Մհեր Մկրտչյան 
Նատո – Մետաքսյա Սիմոնյան  
դ) խոսողի անվան և նրա խոսքի միջև (թատերական ստեղծագործու-

թյուններում). 
Շամիրամ – Իբրև ընծա շատ պերճ էր, արժանի գովասանքի, 

 Իբրև հարկատվություն՝ աղքատ էր չափազանց: 
Արա – Չքնա՜ղդ Շամիրամ, ինչո՞ւ ես ինձ վիրավորում, 
 Ինչո՞ւ իմ ընծաները «հարկ» ես անվանում (ՆԶ), 
ե) բառերի (թվերի) միջև, որոնցից առաջինը ցույց է տալիս սկիզբ 

(բացառականի իմաստով), հաջորդը՝ վերջ. Երևան-Մոսկվա չվերթ, Թանգա-
րանը բաց է ժամը 10-18-ը, դասագրքեր V-IX դասարանների համար և այլն:  

 
4. Կախման կետերը (…) գործածվում են այնպիսի նախադասության 

մեջ, որը լրիվ չի արտահայտում խոսողի ասելիքը: Կախման կետերը (նայած 
չարտահայտված հույզը որ մասի հետ է կապվում) կարող են դրվել նախա-
դասության սկզբում, մեջտեղում, վերջում. Դու տառապանքով ձեռքդ պար-
զեցիր… Ես բռնեցի այն ու համբուրեցի… (ՎՏ): …Ես մեղմ էի այնպես, 
խոնա՜րհ և ընտանի՛, Այդ երեկ էր կարծես, դու հիշո՞ւմ ես արդյոք… (ՊՍ):  

 
5. Բազմակետը (….) գործածվում է մեջբերումներում և դրվում է մեջ-

բերման կրճատված մասի տեղում. …. Իշխան Կամսարականը իր մի վար-
մունքով մեծ հետաքրքրություն ու զարմանք էր հարուցել…. Խոսում էին, թե 
իր ամբողջ տոհմից միայն ինքն է կարողացել, ընտանիքը փախցնելով, 
ապաստանել Բյուզանդիա, այսուամենայնիվ, լսելով հայրենիքի գլխին պայ-
թած աղետը, տրտմել է, որ ինքն օտարության մեջ է այդ ժամին …. (ՍԶ):  
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6. Ենթամնան (-) գործածվում է տողադարձի դեպքում.  
Ա- րարատ, Հայաս- տան, մարտ-կոց, գետ-ափ, բաղա-ձայն և այլն։ 
 
7. Ապաթարց-ը (’) գործածվում է՝  
ա) արևմտահայ գրական լեզվում. դրվում է բառի զեղչված ձայնավորի 

փոխարեն (հատկապես կը, մը մասնիկների ը-ի սղման դեպքում). Դռանս 
առջև կը նստիմ միշտ տխրալիր. Պարտեզներուն վրա կ’իջնե թեթև քողք մը 
միգամած, Ու ծղրիդներ՝ լուսնակով արբշիռ, անվերջ կը խոսին (ՄՄ): 
Ծառերուդ մեջ հովանուտ կերթամ խինդով մ’անսահման, Արմատներուդ, 
ճյուղերուդ վրա նայելով հիացիկ… (ՎԹ),  

բ) դ, օ և նման նախամասնիկներով կազմված արևմտաեվրոպական 
հատուկ անուններում, որոնք համապատասխան լեզվում գրվում են ապա-
թարցով. Օնորե դ’ Բալզակ, Օ’ Հենրի, Օ’ Նիլ, Ժաննա դ’ Արկ:  

 
 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. Աբրահամյան Ս.Գ., Հայերենի կետադրություն, Ե. 2002: 
2. Աբրահամյան Ս.Գ., Հայոց լեզու. Շարահյուսություն, Ե., 2004: 
3. Դավթյան Յու. Ռ., Կետադրության ինքնուսույց, Ե. 2010: 
4. Զաքարյան Հովհ., Կետադրական բառարան, Ե., 2013։  
5. Միրումյան Մ.Վ., Հայոց լեզու. Տեսական և գործնական դասընթաց (Շարա-

հյուսություն), Ե., 2013։   
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ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՐԱԿԻՑ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 

 ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 18 
• Հնչյուն և հնչույթ -18 
• Հնչյունների հատկանիշները -19 

- ակուստիկական հատկանիշներ -19  
- երաժշտական և ոչ երաժշտական հնչյուններ-19 
- հնչյունի բարձրություն -19 
- հնչյունի ուժ -19 
- տեմբր -19, 20, 371 
- հնչյունի տևականություն -19, 31 
- հնչյունի հնչեղություն – 19 
- հնչյունի լարվածություն - 20 

• Հնչյունների դասակարգում – 20 
• Ձայնավոր հնչյուններ – 20, 30, 391 

- լեզվի դիրք -21 
- լեզվի բարձրացում- 21 
- շրթունքների դիրք – 21 

• Բաղաձայն հնչյուններ – 21, 22, 351, 376, 383, 386, 391, 392 
 Բաղաձայնների դասակարգումն ըստ ձայնի և աղմուկի  
   հարաբերության - 21 

- եռաշարք բաղաձայններ – 22  
- երկշարք բաղաձայններ – 22 

• Դասակարգումն ըստ արտաբերման եղանակի – 22  
- հպական հնչյուններ – 22  
- շփական հնչյուններ – 22, 23, 27  
- ձայնորդ հնչյուններ – 23 
- հպաշփականներ – 23  

• Դասակարգումն ըստ արտաբերման տեղի – 23, 
- շրթնային բաղաձայններ - 20 
- երկշրթնային բաղաձայններ -  24 
- շրթնատամնային բաղաձայններ - 24 

• Լեզվային բաղաձայններ – 24 
- առաջնալեզվային բաղաձայններ – 24 
- լեզվատամնային բաղաձայններ - 24 
- լեզվաքմային բաղաձայններ - 24 
- երկկենտրոն բաղաձայններ - 24 
- ատամնային բաղաձայններ - 24 
-կոկորդային բաղաձայններ -  24 

 Հնչյունափոխություն – 24,  27, 28, 29, 137, 138, 387, 390, 399  
• Դիրքային և փոխազդեցական հնչյունափոխություն – 25 
• Շեշտափոխական հնչյունափոխություն – 25  
• Փոխազդեցական հնչյունափոխություն – 25  

- առնմանություն –  25, 63, 138  
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- լիակատար առնմանություն - 25 
- ոչ լիակատար առնմանություն - 25 
- տարնմանություն –  26, 63 
- ներդաշնակում –  26 
- ամփոփում –  26, 63, 364, 405 
- համաբանություն – 27 
- դրափոխություն –  27 
- հնչյունների պարզեցում- 27 
- հնչյունների միացում – 27 
- ձայնդարձ և հերթագայություն – 27 

• Ընդհանուր պատմական հնչյունափոխություն – 28, 29 
- ձայնավորների հնչյունափոխություն - 28 
- բաղաձայնների հնչյունափոխություն - 28 
- երկբարբառների և եռաբարբառների հնչյունափոխություն - 29 
- փոփոխություններ բառավերջում – 29 
- փոփոխություններ բառասկզբում – 29 

 Վանկ - 29 
 Երկբարբառ – 28, 29, 30, 399, 400 
 Եռաբարբառ – 28, 29, 30 
 Շեշտ – 31 

 - բառային շեշտ – 31, 60, 67 
- միատոն շեշտ -  31, 416 
- տրամաբանական շեշտ – 31, 37, 371 
- ազատ շեշտ – 31 
- կայուն-անշարժ շեշտ - 31 
- կայուն-շարժական շեշտ –  32 
- անշեշտություն – 32 
- նախահար անշեշտ բառեր – 32 
- վերջահար անշեշտ բառեր – 32 
 

 ԳՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ – 33, 77, 416, 441 
 Գիր - 33 
- պատկերագրություն –  33 
- գաղափարագրություն –  33, 34 
- հնչյունագրություն – 33, 34 

• Այբուբեն – 34, 35, 36, 38, 170, 300, 301, 312, 384, 389, 399, 400 
- մեսրոպյան այբուբենը – 35, 36 
- հայկական տեսակները – 37 
- գրչագիր – 37 
-  երկաթագիր – 37 
- բոլորագիծ – 37 
- բոլորագիր – 37 
- նոտրգիր – 37 
-  շղագիր – 37 
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-  զարդագիր – 37 
- փակագիր – 37 
 

 ՁԵՎՈՒՅԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ – 39 
• Ձևույթ - 39 

- հիմնական ձևույթ –  39 
- երկրորդական ձևույթ – 40 

• Ածանց - 40, 46 
- նախածանց – 40 
- միջածանց –  41 
- վերջածանց –41  
- ածանցակերպներ –  41, 

• Ածանցի կենսունակություն - 41 
- արտադրողական ածանցներ – 41, 42 
- անարտադրողական ածանցներ– 42 

 • Ածանցների ձևաիմաստային խմբերը - 42 
- համանուն ածանցներ - 42 
- հոմանիշ ածանցներ – 42 
- հականիշ ածանցներ – 42 

• Ածանցների իմաստաբանությունը – 42 
- բազմիմաստ ածանցներ – 42 
-մենիմաստ ածանցներ - 43 
- նվազական-փաղաքշական ածանց – 43 
- նվազահեգնական ածանց - 43 
- սաստկական ածանց - 43 

• Բառահարաբերական մասնիկ – 43, 157 
 - ձևույթի ազատ տարբերակներ - 43 

 - ձուլված ձևույթ – 43, 53 
 - զրո ձևույթ – 43, 44, 61, 122, 127, 133,  

 Ձևույթաբանական վերլուծություն – 44 
 

 ԲԱՌԱԿԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆ – 45, 46, 55, 64, 98 
- բառակազմական հիմք – 40, 41, 44, 46, 52, 55, 104, 129 
- պարզ հիմք -53, 148 
- բաղադրյալ հիմք – 46, 138 
- սերող հիմք – 46, 48, 52, 55, 56, 57, 58, 63, 81, 100, 112, 113, 177, 182, 196  
- բաղադրող հիմք – 46, 50, 51, 57, 58, 60, 63, 102 

•  Տիպաբանական տարբերակներ -47 
•  Հնչյունաբանական տարբերակներ - 47 

• Արմատ - 47 
- անվանական արմատ - 47 
- բայական արմատ – 41, 47 
 - ստուգաբանական արմատ – 47 
- փոխառյալ արմատ – 47 
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- բնիկ հայերեն արմատ – 47 
- ձայնդարձով արմատ – 47 

• Բառակազմական փունջ - 48 
• Բառակազմական բուն - 48 
• Բառակազմական քայլ – 46, 47, 48, 57, 58 

- բառակազմության պատմական հայեցակետ – 49 
- բառակազմության ստուգաբանական հայեցակետ - 49 

• Բառակազմական նշանակություն – 39, 40, 41, 49,  
• Բառակազմական կաղապար -46, 50, 160 
• Բառաբարդման կաղապարներ -50 
  - հոդակապով բարդություն – 50 
  - անհոդակապ բարդություն – 51 
• Ածանցման կաղապարներ – 48, 51, 52, 167 

- նախածանցման կաղապարներ – 51 
- վերջածանցման կաղապարներ – 52 

•  Ձևաբանական կաղապարներ – 53, 64 
• Բառակազմական պատճառաբանվածություն – 54 
• Բառակազմական զույգ – 54 
• Բառակազմական եղանակներ – 46, 55 
• Համաժամանակյա բառակազմություն – 55 
• Ածանցում -46, 51, 55, 56, 57, 63 

- նախածանցում – 51 
- վերջածանցում – 55, 56 
- համածանցում - 57 

• Բառաբարդում – 46, 50, 55, 57 
• Բարդություն – 59, 60, 63, 81, 100, 112, 214, 215, 311, 370, 403, 411 

- համադասական բարդություն - 59 
- ստորադասական բարդություն - 59 

• Վերլուծական բարդություններ – 59, 60, 214 
- անվանական բարդություն - 59 
- անվանաբայական բարդություն - 59 
- զուգաբայական բարդություն - 59 
- կրկնավոր բարդություն - 59 
- բաղհյուսական բարդություն - 59 
- հատվածական բարդություններ - 59 

• Համադրական բարդություն – 59, 60 
- բուն կամ իսկական բարդություն - 60 
- կցական բարդություն - 60 
- կրկնավոր բարդություն - 60 

• Հապավում –60, 63, 108, 116, 412 
- բառային հապավում – 60 
- բառակապակցական հապավում – 60 

• Տարաժամանակյա բառակազմություն - 60 
- կոնվերսիա – 46, 61 
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- քերականական ձևերի քարացում – 61 
- բազմիմաստ բառերի իմաստների անկախացում -  61, 62 

 Բառակազմական վերլուծություն –  63 
 

 ԲԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ – 65, 70, 77, 97, 98, 108, 318, 332, 375 
•  Բառը որպես լեզվական միավոր  - 65 

- ձևաիմաստային միավորներ – 65 
- կապակցելություն - 66 
- անընդմիջարկելիություն - 66 
- ինքնուրույն կիրառություն – 66, 204 
- բառային շեշտ – 31, 60, 67,  

• Բառային կազմ –  67, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 78, 101, 106, 110, 115, 118, 161, 325, 342,  
- հիմնական բառաֆոնդ – 68, 69 
- իմաստային - թեմատիկ խմբեր - 69 

• Բառապաշարի շերտերը – 70 
• Բառապաշարն ըստ գործաբանական սկզբունքների - 70 

- գործուն բառաշերտ – 70, 71 
- ոչ գործուն բառաշերտ – 71 
- հնաբանություններ – 71 
- հնաբառեր – 71, 118, 342 
- պատմաբառեր – 71, 118, 342 
- նորաբանություններ – 71, 72, 73, 86, 104, 108, 116, 117, 118 
- բառային նորաբանություններ – 72 
- իմաստային նորաբանություններ – 72 
- ընդհանրացող նորաբանություններ – 72 
- անհատական նորաբանություններ – 72 

• Բառապաշարն ըստ գործառական-ոճական սկզբունքի - 73 
- առօրյա-խոսակցական ոճի բառեր – 73 
- վարչա-գործարարական ոճի բառեր - 73 
- գրասենյակային-փաստաթղթային ոճի բառեր – 73 
- իրավաբանական ոճի բառեր – 73 
-դիվանագիտական ոճի բառեր  - 73  

• Գիտական ոճի բառեր – 73, 74 
- հրապարակախոական ոճի բառեր - 74 
- ճարտասանական ոճի բառեր – 74 
- թերթային - հրապարակախոսական ոճի բառեր - 74 

• Գեղարվեստական ոճի բառեր – 74 
• Բառապաշարն ըստ գործածաբանական սկզբունքի- 74 

- համագործածական կամ չեզոք բառաշերտ – 74 
- նեղոլորտ (ոչ համագործածական) բառաշերտ - 75 
- մասնագիտական (զբաղմունքային ) բառեր - 75 

• Տերմին - 76, 77, 78 
• Ժարգոնային բառեր – 75, 78 
• Բարբառային բառաշերտ – 78, 107 
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- հնչյունական բառաշերտ - 78 
- բառական բառաշերտ - 78 
- իմաստաբանական բառաշերտ - 78 
- բառակազմական բառաշերտ - 79 

• Բառապաշարն ըստ ծագումնաբանության - 79 
- բնիկ հայերեն բառեր – 79 
- ընդհանուր հայերենյան բառաշերտ – 79 
- գրաբարյան բառաշերտ – 79 
- միջինհայերենյան բառաշերտ – 80 
- արևմտահայերեն բառաշերտ – 80 

• Փոխառություններ – 80, 82, 85, 98, 312, 318, 319 
• Պատճենումներ - 81, 158, 325, 329, 331 

- բառակազմական պատճենումներ – 81 
- իմաստային պատճենումներ – 81 
- կիսապատճենումներ - 81 

 Իմաստաբանություն – 42, 45, 82, 98 
- բառ և առարկա – 82 
- բառ և հասկացություն – 83 
- հարաբերություններ լեզվի այլ բառերի նկատմամբ - 83 
- բնիմաստ – 83, 84 
- բառի ներքին ձև - 66, 84 
- բառիմաստի տեսակները – 85 

• Ներբառույթային իրողություններ - 85 
- մենիմաստ բառեր – 85, 86, 93 
- բազմիմաստ բառեր – 86, 93, 102 
- ուղղակի իմաստ - 87 
- փոխաբերական իմաստ – 82, 87, 95, 96, 102, 164, 362, 365, 369 

• Փոխանունություն – 81, 87, 365, 372 
• Համըմբռնում – 87, 88, 365, 372 
• Միջբառույթային իրողություններ – 372 
• Հոմանիշներ – 88, 89, 90, 99, 101, 103, 108, 111, 112, 291, 342, 352 

- նույնանիշներ – 88, 352 
- համանիշներ – 88, 89 
- հասկացական հոմանիշներ – 89 
- ոճական-գործառական հոմանիշներ – 89 
- հուզական-գնահատողական հոմանիշներ – 89 
- համատեքստային հոմանիշներ – 89 
- հոմանշային շարք – 90, 111 

• Հականիշներ – 90, 101, 108, 112, 342 
- հակադրական հականիշներ – 90, 112 
- ժխտական հականիշներ – 90, 112 

• Համանուններ –91, 92, 94, 108, 111, 112, 126, 155, 156, 342 
- լիակատար համանուններ – 91 
- մասնակի համանուններ – 91 
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- համահունչ համանուններ - 91 
- համագիր համանուններ – 91 
- համածին համանուններ –  91 
- տարածին համանուններ - 91 
- բառական համանուններ – 92 
- բառաքերականական համանուններ - 92 
- քերականական համանուններ – 92 
- հարանուններ –  92, 342 

• Իմաստափոխություն – 92 
- բառիմաստի ընդլայնում – 93 
- բառիմաստի նեղացում - 93, 94 
- բառիմաստի անցում (շրջում) - 94 
- իմաստների փոխհաջորդում – 93, 95 

• Դարձվածաբանություն – 95, 98, 205 
- ազատ կապակցություն – 95, 96, 205, 213 
- կայուն կապակցություն – 95, 102, 104, 105, 117, 157, 205, 362 

• Դարձվածք – 95, 96, 97, 99, 101, 106, 113, 117, 205, 206, 342, 343, 344, 345, 351, 352 
- դարձվածային սերտաճում – 96 
- դարձվածային միասնություն – 96 
- դարձվածային արտահայտություն – 96 
- դարձվածային տարբերակ – 97 
 

 ԲԱՌԱՐԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ - 99 
- բառարան – 99 
- բառարանի կառուցվածքը – 99, 100 

• Բառացանկի մատուցման եղանակները – 100  
- այբբենական –100, 111, 112, 114, 116 
- փնջային – 100, 112 
- հակադարձ –100, 108, 114, 115, 178 
- թեմատիկ - իմաստային - 100 

• Բառացանկ –101 
• Բառահոդված –101 
• Անդրլեզու –  102 

 Բառիմաստի բացատրություն – 102 
- իմաստային սահմանում – 103 
- հոմանշային սահմանում – 103 
- բառակազմական սահմանում – 103, 104 
• Բառի քերականական բնութագիր – 104 

 - ոճական նշում – 104 
 - դարձվածային միավոր և կայուն կապակցություն - 104 

- պարզաբանող օրինակ – 105 
 Բառարանների դասակարգումը – 105 

•  Հանրագիտական բառարաններ – 101, 102, 105, 106, 117 
• Ընդհանուր հանրագիտական բառարաններ – 105 
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• Մասնավոր (ճյուղային) հանրագիտարաններ – 106 
• Լեզվաբանական բառարաններ – 106, 108 
• Ընդհանուր բառարաններ – 106, 109, 110 
• Մասնագիտական բառարաններ – 106 
• Ճյուղային բառարաններ - 106 
• Տերմինաբանական բառարաններ – 106, 107, 340 

- լեզվաբանական տերմինների բառարան – 107 
- պատմական տերմինների բառարան -  108 

• Բարբառային բառարան – 103, 107 
•  Ստուգաբանական բառարան – 102, 107, 108 
• Բացատրական բառարան –109, 111, 113, 114, 116, 117, 118 

- լիակատար բառարան - 109 
- միջին բառարան – 109 

• Թարգմանական բառարան –109, 110 
- երկլեզվյան բառարան - 109 
- բազմալեզվյան բառարան - 110  

• Համեմատական- զուգադրական բառարան - 110 
• Տեղեկատու-գործնական բառարան – 110 

- ուղղագրական-ուղղախոսական բառարան- 110 
- հոմանիշների բառարան - 111 
- համանունների բառարան –  112 
- հականշների բառարան - 112 
- բառակազմական բառարան –112, 113 
 - դարձվածաբանական բառարան –  113 
- թևավոր խոսքերի բառարան – 113 
- շրջասույթների բառարան - 114 
- շարժումների լեզվի բառարան - 114 

• Համաբարբառ – 114, 340 
• Հանգաբառարան –114, 115 
• Ուսումնական բառարան –115, 404 
• Քերականական բառարան –115, 116 
• Բառացանկի յուրահատկությամբ բնութագրվող բառարաններ – 116 

- հապավումների բառարան – 116 
-հատուկ անունների բառարան –  116 
- անձնանունների բառարան – 117 
- տեղանունների բառարան – 117 

• Օտար բառերի բառարան – 117 
• Նորաբանությունների բառարան – 117, 118 
•  Հնացած բառերի բառարան –118 
• Կետադրական բառարան- 118 
 
  ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ – 119, 313 
• Քերականական կառուցվածք – 119, 120, 124, 245, 327 

- ձևաբանություն –119, 203 
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- շարահյուսություն – 77, 81, 119, 203, 297, 298, 304, 340, 404 
- քերանակություն - 119 
- քերականական կարգ –120, 121, 132, 134, 140, 142, 143, 145, 150, 151, 154, 158, 

164, 165, 173, 176, 177, 178, 181, 196, 204, 209, 215, 311, 342, 405 
- ձևաբանական կարգեր –121, 160, 161, 213 
- շարահյուսական կագեր – 121, 133, 212, 213 
- քերականական իմաստ և ձև - 122 

• Քերականական իմաստների արտահայտման միջոցները – 122 
- մասնիկավորում- 123 
- կրկնություն – 123,  355, 356, 372, 
- ներքին թեքում – 124 
- սպասարկու բառեր –124, 125, 126, 152, 160, 161, 184, 185, 189, 198, 211 
- տարահիմքություն – 125 
- բառերի շարադասություն – 126, 305, 308, 328, 329, 332, 336, 337, 343, 357, 367 
- շեշտ և հնչերանգ – 126,  371 

• Բառաձև - 127, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 155, 156, 160, 164, 185, 193, 195, 197, 198, 
200, 203, 210, 211, 212, 334, 390 

- համադրական բառաձևեր - 128 
- վերլուծական բառաձևեր - 128, 129 

• Ձևաբանական հիմք –129, 137 
- մաքուր հիմք – 130, 134 
- ձևավոր հիմք – 130, 134, 137 
- անփոփոխ շեշտավոր հիմք - 130 
- շեշտափոխված հիմք - 130 
- հնչույթափոխված հիմք – 130 
 - շեշտափոխական հիմք - 130 
- առնմանական հիմք - 130 
- պատմական-ոճաբանական հիմք - 130  
- մասնիկավոր հիմք – 130, 
- ներդաշնակային հիմք - 130 
- պատմական - դիրքային հիմք - 130 
- դիրքա-իմաստային հիմք - 130 

• Հարացույց –130, 131, 132, 135, 139, 148, 154, 155, 158, 160, 193, 210, 211 
- հնչույթաբանական հարացույց – 131 
- բառակազմական հարացույց –131 
- բառիմաստային հարացույց - 131 
- ձևաբանական հարացույց – 131 
- լրիվ հարացույց – 132, 
- ոչ լրիվ հարացույց – 132 
- հավելավոր հարացույց – 132 
- շարահյուսական հարացույց –132 

• Թվի քերականական կարգ – 132 
- անհոգնական գոյականներ – 133 
- հավաքական գոյականներ - 133 
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• Գոյականի թվակազմական հիմքերը -134 
- ձևավոր հիմքի տիպեր – 134 
- անփոփոխ տիպ – 134 
- հոլովանիշ վերջավորություններ – 136 
- հերթագայություններ - 136 

• Հոլով - 134 
• Հոլովական հիմք – 136, 137, 138 

- անփոփոխ հիմք – 134, 137, 138 
- հնչյունափոխված հիմք – 137 
- բաղադրյալ հիմք – 46, 138, 418 

• Հոլովման տիպերը – 138, 313 
- անվանական հոլովում – 138, 139, 302 
- դերանվանական հոլովում – 139, 302 

• Համեմատության աստիճաններ –139, 140, 165, 166, 167, 181 
- դրական աստիճան –139, 140, 143, 181, 197 
 -բաղդատական աստիճան – 139, 140 
 - մասնիկավորում – 140 
 - բառական միջոցներ – 140 
 - շարահյուսական եղանակ - 140 
- գերադրական աստիճան – 139, 140, 181 

• Սեռ - 140 
- սեռադասեր –141, 142, 143, 176 
 - անցողականություն-անանցողականություն - 142 
- անցողական բայեր – 140, 141, 142 
 - ներգործական սեռ –143, 144, 148, 197, 226, 262, 267, 303, 304, 307, 317, 330, 331 
- անանցողական բայեր – 141, 142 
- կրավորական սեռ –143, 144, 148, 149, 177, 229, 263, 281, 304, 318 
- չեզոք սեռ -143, 144, 145, 176, 263, 270, 281, 304, 327, 330, 331 
- սեռային առումներ –143, 176 
- միջին անդրադարձ սեռային առում - 144 
- պատճառական սեռային առում - 144 
- կրկնասեռություն – 144 

• Եղանակ - 145 
- սահմանական եղանակ –145, 147, 151, 197, 211, 213, 246, 250, 303, 304, 311, 316,  

 - հրամայական եղանակ –146, 147, 152, 176, 247, 250, 303, 317, 410, 411 
- ընձական եղանակ - 146 
- ենթադրական եղանակ –146, 147, 246, 248, 250, 317 
- հարկադրական եղանակ –147, 149, 150, 155, 248, 304, 317 
- ստորադասական եղանակ – 148, 150, 303, 304, 317 

• Ժամանակ - 150 
- ներկա ժամանակ -150, 151, 183, 213, 246, 317 
- անցյալ ժամանակ –150, 151, 180, 197, 246 
- ապառնի ժամանակ – 120, 132, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 178, 246, 303, 304,  
- առաջին ապառնի – 148, 149, 156, 303, 304 
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- երկրորդ ապառնի –149, 150, 303, 304 
• Դեմք - 151 
• Խոնարհում –154, 155, 157, 160, 176, 196, 202, 304 
• Քերականական համանունություն – 155, 156, 157 

- մասնիկների համանունություն – 155 
- բառաձևերի համանունություն - 156 

 
 ԽՈՍՔԻ ՄԱՍԵՐ –158 

- խոսքի մասերի իմաստային հատկանիշ – 158 
- շարահյուսական հատկանիշ – 159 
- բառակազմական հատկանիշ – 160 
- ձևաբանական հատկանիշ - 160 

• Խոսքի մասերի համակարգը – 160 
• Լիիմաստ խոսքի մասեր - 161 
• Գոյական անուն –161, 163, 168, 173, 174, 196, 200, 209, 403 

- հատուկ անուն – 85, 86, 93, 106, 108, 111, 116, 117, 133, 162, 163, 344, 363, 385, 
386, 387 

- հասարակ անուն –163, 164 
- թանձրացական գոյականներ – 163 
- վերացական գոյական –163, 164, 167, 353 
- նյութական գոյական – 164 
 -հավաքական գոյական –164, 165, 220, 329 

• Ածական անուն –165, 182, 196, 202, 362, 363 
- որակական ածական –165, 166, 167, 197, 235 
- հարաբերական ածական – 166, 167, 199 

• Թվական անուն –168, 202 
- քանակական թվական – 164, 165, 168, 169, 170, 172 
- բացարձակ թվական – 168, 169 
- բաշխական թվական – 168, 169, 236 
- դասական թվական –, 170, 172 
- կոտորակային թվական – 170 

• Դերանուն - 170 
- գոյականական դերանուն – 171, 173, 174 
- ածականական դերանուն – 171 
- թվականական դերանուն – 171 
- մակբայական դերանուն – 172 
- անձնական դերանուն –172, 173, 189, 219, 220, 224, 255 
- ցուցական դերանուն –173, 225, 255, 302, 311, 337, 410 
- փոխադարձ դերանուն – 174 
- որոշյալ դերանուն – 174, 261 
- անորոշ դերանուն – 174, 175  
- հարցահարաբերական դերանուն – 175 

• Բայ - 175 
- ըստ դիմայնության հատկանիշի – 176  
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- ըստ եղանակայնության հատկանիշի – 176  
- ըստ սեռայնության հատկանիշի – 176 
- ըստ խոնարհման հատկանիշի – 176, 
- ըստ իմաստային հատկանիշի – 176 
- ըստ բայակազմական հատկանիշի – 177 
 - բաղադրության քերականական ածանց – 179 
- պատճառական ածանց –  177  
- կրավորական ածանց – 177, 303, 318, 398  
 - բազմապատկական ածանց – 45, 177 
- ըստ ձևակազմական հատկանիշի – 177, 178  
- համադրական բայեր – 177  
 - վերլուծական բայեր –178  
- ըստ հակադարձման հատկանիշի – 178 

• Դերբայ – 178 
- ըստ իմաստաբանական հատկանիշի – 178  
- ըստ ձևակազմական հատկանիշի – 178  
- ըստ հիմքակազմության հատկանիշի – 179 
- ըստ կառուցվածքային հատկանիշի – 179 
- ըստ գործառական հատկանիշի – 180  
- ըստ ձևաբանական արժեքի -180 
- ըստ շարահյուսական արժեքի - 180 
- երկարժեք դերբայներ – 181  
- ըստ վիճակի կարգի հատկանիշի – 181 

• Մակբայ - 181 
- տեղի մակբայ- 182, 189, 231 
- ժամանակի մակբայ – 172, 182, 184 
- ձևի մակբայ –183, 235, 423 
- չափ ու քանակի –182, 183, 184, 188, 196, 231 
- ընդհանրական մակբայ – 183, 184 
- հատկանշային մակբայ – 184 
- պարագայական մակբայ – 184 

 Սպասարկու խոսքի մասեր -184, 192, 216 
• Քերականական իմաստ արտահայտող խոսքի մասեր -184 
• Կապ - 184 
• Կապերն ըստ կազմավորման աստիճանի - 185 

- իսկական կապեր – 185, 186 
 - անիսկական կապեր – 186 
- կապական բառեր –186, 196, 234, 236, 254, 255, 259, 260, 261, 271, 277, 278, 292, 

339, 370 
• Ըստ կապվող բառերի նկատմամբ ունեցած դիրքի - 186 
- նախադրություններ –186, 187, 311 
- հետադրություններ –187, 197 
- երկդրություններ - 187 
- ըստ ծագման աղբյուրի –187 



427 
 

• Ըստ քերականական հարաբերությունների բնույթի –187, 196  
- պարագայական կապեր – 188 
- խնդրային կապեր – 188  

• Ըստ հոլովառության հատկանիշի – 188 
• Շաղկապ - 189  

- ըստ գործառական -դիրքային հատկանիշի - 190 
- ըստ սերման հատկանիշի – 190 
- ըստ իմաստային - կիրառական հատկանիշի -190 

• Համադասական շաղկապներ – 190, 214, 254, 255, 256, 279, 289, 366 
- միավորիչ շաղկապներ – 190, 257 
- ներհակական շաղկապներ – 191, 257, 276 
- տրոհական շաղկապներ – 191 

• Ստորադասական շաղկապներ – 191, 254, 255, 260, 292, 294, 341, 350 
• Վերաբերմունքային իմաստ արտահայտող խոսքի մասեր – 192 
• Վերաբերական –192, 193, 194, 196, 198, 216, 247, 249, 251, 253, 343, 401 

- հաստատական վերաբերականներ – 193 
- ցուցական վերաբերականներ – 193 
- երկբայական վերաբերականներ- 193, 249 
- սաստկական վերաբերականներ – 193 
-սահմանափակման վերաբերականներ - 193 
- կամային վերաբերականներ – 193 
- զիջական վերաբերականներ – 194 
- ժխտական վերաբերականներ - 194 
- բաղձանքի վերաբերականներ – 194 

• Ձայնարկություն –194, 195, 197, 216, 251, 295, 343, 344, 380, 401, 406, 410 
- զգացական ձայնարկություններ – 194, 195 
- կամային ձայնարկություններ – 195 
- նմանաձայնական ձայնարկություններ – 195 

• Ձևաբանական վերլուծության ընթացակարգ – 196 
• Ձևաբանական վերլուծության նմուշ-օրինակ - 197 
• Խոսքիմասային փոխանցումներ –197, 200 

- որոշչային կիրառություն – 198 
- բառաձևի բառական ու քերականական իմաստի մթագնում – 198 
- փոխանուն կիրառություն – 198 
- ստուգաբանական իմաստի մթագնում – 198 
- բառակապակցության կրճատում - 198 

• Խոսքիմասային փոխանցման դրսևորումներ – 199 
 - խոսքիմասային արժեքի երկփեղկում  - 199 
 - երկփեղկված արժեքներից մեկի երկատում – 199 
 - երկփեղկված արժեքներից մեկի փոփոխություն – 199 
 - երկփեղկված արժեքներից մեկի կորուստ – 200 
  - խոսքիմասային արժեքի տեղաշարժ – 200 
• Խոսքիմասային տարարժեքություն – 200 

- խոսքիմասային երկարժեք բառեր – 200 
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- խոսքիմասային եռարարժեք բառեր – 201 
 

 ՇԱՐԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ - 203, 297, 298, 304, 340, 404 
• Շարահյուսության տեսանկյուններ – 203 

- քերականական տեսանկյուն – 203 
- իմաստաբանական տեսանկյուն – 203 
- հաղորդակցական  տեսանկյուն - 203 

 Բառակապակցություն - 204 
• Բառակապակցությունն ըստ բաղադրիչների սերտության աստիճանի – 204 

- շարահյուսորեն ազատ բառակապակցություններ – 204 
- շարահյուսորեն ոչ ազատ բառակապակցություններ – 205 

• Բառակապակցություններն ըստ կառուցվածքի – 205 
- պարզ բառակապակցություն – 205, 206 
- բարդ բառակապակցություն – 206 

• Բառակապակցություններն ըստ խոսքիմասային արժեքի – 206 
• Անվանական բառակապակցություններ - 206 

- գոյականական բառակապակցություն – 204, 206, 209, 253 
- ածականական բառակապակցություն – 207, 209 

• Բայական բառակապակցություններ – 207, 208, 215, 241, 253 
• Մակբայական բառակապակցություն – 208, 241 
• Բառակապակցություններն ըստ բաղադրիչների շարահյուսական -  

 - հարաբերությունների բնույթի –209, 336  
- որոշչային բառակապակցություն – 209 
- խնդրային բառակապակցություն – 209 
- պարագայական բառակապակցություն – 210 

 Նախադասություն - 210 
- հաղորդակցման կարգ – 212 
- եղանակավորման կարգ – 212, 213 
- ստորոգման կարգ – 210, 213 

• Շարահյուսական կապ –213, 214, 244, 286, 287, 401 
- համադասական կապ – 214, 255 
- ստորադասական կապ –214, 215 
- համաձայնություն –215, 218, 219, 224, 225, 247, 306,  
- խնդրառություն –143, 178, 206, 215 
- առդրություն –206, 209, 215 

• Նախադասության անդամներ –135, 136, 192, 194, 203, 216, 241, 242, 295, 305, 306, 
309, 329, 343, 367, 402, 403 

• Գլխավոր անդամներ – 216, 220, 238, 240, 243, 245, 253, 266 
- ենթակա- 216 
- ստորոգյալ - 218 
- բայական պարզ ստորոգյալ - 218, 253 
- բայական բաղադրյալ ստորոգյալ - 218 
- անվանաբայական ստորոգյալ – 218 
- ենթակայի և ստորոգյալի համաձայնությունը – 219 
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• Նախադասության երկրորդական անդամներ – 220, 225, 240, 252 
• Գոյականական անդամի լրացումներ – 221 

- որոշիչ –220, 221, 222, 225, 237, 238, 239, 240, 421, 242, 253, 260, 262, 264, 265, 
266, 285, 289, 290, 291, 293, 306, 307, 309, 333, 362, 363, 380, 389 

- հատկացուցիչ –222, 223, 237, 239, 240, 241, 253, 261, 262, 264, 265, 266, 306,  
- բացահայտիչ –223, 224, 225, 237, 238, 241, 262, 264, 266, 267, 306, 307, 430,  
- բուն բացահայտիչ – 223, 224, 266 
- մասնական բացահայտիչ – 224 
-մասնավորող պարագայական բացահայտիչ - 224 

• Բայական անդամի լրացումներ – 135, 221, 225 
• Խնդիրներ - 225, 227, 238, 267, 307, 334, 338, 374, 375, 378, 389 

- ուղիղ խնդիր – 143, 144, 192, 226, 227, 238, 262, 267, 268, 292, 307, 309 
- անուղղակի խնդիրներ – 227, 307 
- հանգման անուղղակի խնդիր – 181, 185, 227, 238, 240 
- մատուցման անուղղղակի խնդիր - 227 
- միջոցի անուղղակի խնդիր –229 
- ներգործող անուղղակի խնդիր - 229 
- վերաբերության անուղղակի խնդիր – 230, 238 
- անջատման անուղղակի խնդիր –228 
- մասնավորման անուղղակի խնդիր – 230 

• Պարագաներ – 122, 224, 225, 231, 238, 266, 267, 407, 408 
- տեղի պարագա - 231, 232, 234, 238, 253, 272, 431 
- ժամանակի պարագա – 232, 238, 239, 253, 266, 273, 281, 282, 283, 286, 290 
- պատճառի պարագա –232, 233, 238, 240, 273, 274, 278, 280, 281, 282, 284, 289, 

290, 309  
- հիմունքի պարագա – 233, 234, 274, 278, 281 
- զիջման (հակառակ հիմունքի) պարագա – 234 
- պայմանի պարագա –234, 262, 275, 276, 431 
- նպատակի պարագա –234, 235, 238, 240, 275, 282, 408 
- միասնության պարագա – 235 
- ձևի պարագա – 235, 236, 238, 253, 276, 277, 309, 431 
- չափի պարագա – 236, 272, 277, 293 

• Դերբայական դարձված – 237, 238, 239, 253, 292, 298, 309, 403, 406, 407 
- դերբայական դարձվածի շարահյուսական գործառույթները – 237 
- դերբայական դարձվածի շարադասությունը – 238 

• Նախադասության բազմակի անդամներ –240, 349  
- բազմակի ենթակա – 240, 408 
- բազմակի ստորոգյալ – 240 
- բազմակի երկրորդական անդամներ – 240 

• Նախադասության տրոհվող անդամներ – 240 
• Կոչական – 195, 241, 242, 252, 294, 311, 346, 401, 406, 410 
• Նախադասության անդամների զեղչումը – 242 

- թերի նախադասություն – 242, 338 
• Նախադասություններն ըստ կազմության – 244 
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•  Պարզ նախադաություն - 244 
- երկկազմ նախադասություն - 244 
- միակազմ նախադասություն – 245, 247, 250, 296, 298, 305, 404 
- դիմավոր միակազմ նախադասություն – 245, 404 
- ձևական դիմավոր նախադասություն – 245 
- անորոշ դիմավոր նախադասություն – 246 
- ընդհանրական դիմավոր նախադասություն – 246 

• Անդեմ նախադասություն – 247, 251, 298, 404 
- բայական անդեմ նախադասություն – 247 
- անվանական անդեմ նախադաություն - 247 

• Բառ - նախադասություն - 247 
- հաստատական բառ-նախադասություն – 247 
- ժխտական բառ-նախադասություն – 248 
- հարցական բառ-նախադասություն – 248 

• Նախադասությունների տեսակներն ըստ հաղորդման նպատակի - 248 
- պատմողական նախադասություն – 248, 249, 252  
- հարցական նախադասություն – 249, 250 
- հրամայական նախադասություն – 250 
- բացականչական նախադասություն – 250, 251, 295, 343, 344 

• Խառը երանգով նախադասություններ – 251 
• Պարզ նախադասության շարահյուսական վերլուծություն 
  (ընթացակարգ) - 252 
• Պարզ նախադասության շարահյուսական վերլուծության 
  նմուշ-օրինակ – 252 
 Բարդ նախադասություն  - 244, 254, 255, 259, 260, 278, 280, 281, 289, 292, 293, 294, 
297, 298, 308, 341, 357, 401, 402 

- շաղկապական նախադասություն- 255 
 Բարդ համադասական նախադասություն – 254, 255, 256, 257, 279, 280, 284, 401 

• միավորական հարաբերություն - 257 
• ներհակական հարաբերություն – 257 
- հանդիպադրական հարաբերություն – 258 
- հակասման հարաբերություն – 258 
- ժխտման հարաբերություն – 258 
- պայմանաներհակական հարաբերություն - 258 
• տրոհական հարաբերություն - 259 
• հավելական հարաբերություն – 259 

 Բարդ ստորադասական նախադասություն- 259, 260, 280, 281, 283, 284, 289, 290, 
291, 292, 293, 309, 401 
• Ստորադասական նախադասություն բաղադրիչների կապակցությունը – 260 

- շաղկապական  կապակցություն – 261 
- բառական կապակցություն – 261 
- շարահարական կապակցություն - 261 

• Գերադաս նախադասություն – 261, 272, 278, 281, 282, 289, 290, 294 
• Ստորադաս նախադասություն - 262 
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- ենթակա ստորադաս նախադասություն –263 
- ստորոգելի ստորադաս նախադասություն – 263, 264 

• Գոյականական անդամի լրացում ստորադաս նախադասություններ – 264 
- որոշիչ ստորադաս նախադասություն – 264, 265, 285, 289 
- հատկացուցիչ ստորադաս նախադասություն – 265, 266 
- բացահայտիչ ստորադաս նախադասություն – 266, 267 

• Բայական անդամի լրացում ստորադաս նախադասություններ – 267 
• Խնդիր ստորադաս նախադասություններով կապակցություն – 267 

- ուղիղ խնդիր ստորադաս նախադասություն – 267, 268 
- հանգման խնդիր ստորադաս նախադասություն -  268 
- մատուցման խնդիր ստորադաս նախադասություն -  268, 269 
- անջատման խնդիր ստորադաս նախադասություն - 269 
- միջոցի խնդիր ստորադաս նախադասություն – 270 
- ներգործող խնդիր ստորադաս նախադասություն – 270 
- վերաբերության խնդիր ստորադաս նախադասություն – 271 
- մասնավորման խնդիր ստորադաս նախադասություն – 271, 272 

• Պարագա ստորադաս նախադասություններով կապակցություն – 272 
- տեղի պարագա ստորադաս նախադասություն – 272 
- ժամանակի պարագա ստորադաս նախադասություն – 273, 282 
- պատճառի պարագա ստորադաս նախադասություն  273, 274, 282,  
- հիմունքի պարագա ստորադաս նախադասություն – 274 
- նպատակի պարագա ստորադաս նախադասություն – 275, 282 
- պայմանի պարագա ստորադաս նախադասություն – 275 
- զիջման պարագա ստորադաս նախադասություն – 276 
- ձևի պարագա ստորադաս նախադասություն – 276, 277 
- չափի պարագա ստորադաս նախադասություն – 277 
- հետևանքի պարագա ստորադաս նախադասություն – 277 

• Ամբողջ գերդաս նախադասությանը լրացնող ստորադաս նախադասություն - 278 
• Անշաղկապ նախադասություններ – 255, 278, 279, 280 

- համադասական հարաբերությամբ անշաղկապ նախադասություն- 279 
-ստորադասական հարաբերությամբ անշաղկապ նախադասություն - 280 
- ենթակայական անշաղկապ նախադասություն- 281 
- խնդրային անշաղկապ նախադասություն- 281 
- պարագայական անշաղկապ նախադասություն- 281 

 Բազմաբաղադրիչ բարդ ստորադասական նախադասություն – 281, 283, 284 
 - ենթաստորադասությամբ կապակցություն -283 

• զուգահեռ ստորադասությամբ կապակցություն – 284 
- համասեռ ստորադասությամբ կապակցություն- 284 
- տարասեռ ստորադասությամբ կապակցություն - 284 

• Բարդ նախադասության շարահյուսական վերլուծություն (ընթացակարգ) – 286 
• Բարդ համադասական նախադասության շարահյուսական վերլուծության նմուշ-
 օրինակ - 286 
• Բարդ ստորադասական նախադասության շարահյուսական վերլուծություն 
 (ընթացակարգ) – 287 
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• Բարդ ստորադասական նախադասության շարահյուսական վերլուծության նմուշ-
 օրինակ – 288 
• Բազմաբաղադրիչ նախադասությունների վերլուծության նմուշ-օրինակ - 289 
• Բարդ ստորադասական նախադասության փոխակերպում- 291 

- չփոխակերպվող կառույցներ – 292 
• Մեջբերվող խոսք – 293, 294, 401, 102, 403, 411, 412 
• Ուղղակի խոսք – 293, 294, 336, 401, 402, 405, 408 

- հեղինակի խոսքի շարադասություն - 293 
• Անուղղակի խոսք – 294, 336, 401 
• Միջանկյալ շարահյուսական կառույցներ – 295 
• Միջանկյալ բառեր և բառակապակցություններ - 295 
• Միջանկյալ նախադասություն – 295, 296 
• Ներդրյալ կառույցներ – 297 
 

 ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ -299, 331, 332 
• Լեզվի պատմության շրջանաբաժանումը – 299 

- նախագրային ժամանակաշրջան – 299, 332 
- վաղնջական շրջան – 299 
- հնագույն շրջան (հնագույն հայերեն) - 299 

 Գրային ժամանակաշրջան – 299, 332, 388 
 Հին շրջան – 299, 

- գրաբար – 300 
• Գրաբարի շարահյուսությունը – 304 

- շարադասություն –305, 308, 328, 329, 332, 336, 337, 343, 357, 367 
- համաձայնություն –  306 

• Նախադասության կառուցվածքային տեսակները – 307 
- դիմավոր նախադասություն – 245, 246, 296, 307 
- անվանական նախադասություն – 213, 308 
- դերբայական նախադասություն – 308 

• Հետդասական հայերենի ենթաշրջան – 310 
 - Հունաբան դպրոց - 310 
• Նախամիջին հայերենի ենթաշրջան – 311 
 Միջին շրջան -299, 312 
 • Ձևաբանություն –  313 
 -      հոլովման համակարգ - 314 

- խոնարհման համակարգ – 315, 327, 332 
- բառագիտություն – 318, 332, 375, 419 

 Վաղ աշխարհաբարի ենթաշրջան – 300, 320, 321 
- գրաբարյան շերտ – 320 
- քաղաքացիական հայերենի շերտ – 320 
- բարբառային շերտ - 320 

• Գրապայքար – 322, 323 
• Լեզուների մերձեցում -  323 
 Երկճյուղ աշխարհաբարի ենթաշրջան – 300 
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 Ժամանակակից հայերենի ենթաշրջան – 300, 325, 327 
- Պատճենումներ – 81, 158, 325, 329, 331 
- Նորակազմություններ – 310, 315, 326 

• Ձևաբանական մակարդակի փոփոխություններ – 327 
- լծորդություն – 148, 303, 316, 327 
- հիմքակազմություն - 327 
- եղանակային ձևեր –  327 
- հոլովական զուգաձևություն –  328 
- թվակազմություն – 134, 173, 328 

• Շարահյուսական մակարդակի փոփոխությունններ - 328 
- անվանական բառակապակցություններ –  329 
- համաձայնության փոփոխություններ–147, 209, 215, 218, 219, 224, 247, 306, 329 
- խնդրառության փոփոխություններ – 66, 143, 178, 206, 215, 330 
- սեռային տեղաշարժեր – 330 
 

 ԽՈՍՔ – 333 
• Խոսողական գործունեություն – 334 
• Խոսքային դրսևորումներ – 334  

- արտաքին խոսք – 334 
- ներքին խոսք – 334, 335 
- համառոտ խոսք – 335 
- միջին ծավալի խոսք – 335 
- ընդարձակ կամ ծավալուն խոսք – 335 
- մտավոր խոսք – 335  
-  զգացական խոսք – 335, 337 
- պատկերավոր խոսք – 335 
-  քաղաքավարական խոսք – 335 
 -  արձակ խոսք – 335 
- չափածո խոսք – 335, 347, 350, 351 
-  հարցուպատասխանական խոսք – 336 
 -  հեղինակի խոսք –336, 402, 403, 405, 434 
-  հեղինակային խոսք – 336  

  -  ուղղակի խոսք – 252, 281, 293, 294, 336, 401, 402, 405, 408 
-  անուղղակի խոսք – 294, 336, 401 
-  պատմողական խոսք – 336 
-  նկարագրական խոսք – 336,  
-  դատողական խոսք – 336, 337 
-  գնահատող խոսք – 337 
 

 ՏԵՔՍՏ - 337 
• Տեքստաբանություն – 338 
  • Տեքստի կառուցվածք – 338 

- գծային (շղթայական) կառուցատիպ – 338 
- զուգահեռ կառուկցատիպ – 338 
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• Պարբերություն –  339, 340 
• Հիպերտեքստ – 339, 340 
• Խոսույթ – 339, 340 

- գեղարվեստական խոսույթ – 340 
• Տեքստային վերլուծություն – 341 
 
 ՈՃԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ – 342, 343, 374 

 - հնչյունային ոճաբանություն – 342 
 - բառային ոճաբանություն - 342 
 - ձևաբանական ոճաբանություն - 342 
 - շարահյուսական ոճաբանություն - 342 
 - դարձվածային ոճաբանություն – 343 

•  Գործառական ոճեր –342, 343 
•  Առօրյա-խոսակցական ոճ –343 

- գռեհիկ ոճ – 343 
  - հանդիսավոր ոճ – 344 
  - մտերմական ոճ – 344 

- անհատական ոճ – 344 
•  Վարչա-գործառական ոճ – 344 

- գրասենյակային ոճ – 344 
- պաշտոնական ոճ – 344 

•  Գիտական ոճ – 73, 74, 345, 369 
- գիտահամատչելի ոճ - 345 
- պրոֆեսիոնալ (մասնագիտական) ոճ - 345 

•  Հրապարակախոսական ոճ –  345 
 - ճարտասանական ոճ - 345 

- ճարտասանական հարց – 346, 354 
- ճարատասանական բացականչություն - 347 
- ճարտասանական դիմում – 347 

•  Գեղարվեստական ոճ –  347 
- բանահյուսական ոճ – 347 
- բանաստեղծական ոճ – 74, 347 
- գրողի ոճ – 347 
- գրքային ոճ –  348 

•  Այլաբանություն – 348, 354 
•  Անձնավորում – 348, 349, 354, 365 
•  Անշաղկապություն -  349, 350, 354 
•  Բազմաշաղկապություն – 350, 354 
•  Առարկայացում – 350, 354 
•  Առձայնույթ – 341, 342, 347, 351 
•  Բաղաձայնույթ – 341, 342, 347, 351 
•  Աստիճանավորում – 343, 347, 351, 352, 354 
•  Ավելադրություն – 352 
•  Պեսպիսություն - 353 
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•  Վերացականը թանձրացականի փոխարեն – 353 
•  Բանադարձում – 354 
•  Բառախաղ – 354 
•  Հետևառաջություն – 354 
•  Կրկնություն – 355, 356, 372, 424 
•  Զեղչում – 356 
•  Խաչաձևում – 357 
•  Խորհրդանիշ –  357, 358 
•  Խոսքի մշակույթ - 358 
•  Հակադրություն –  343, 357, 358, 359, 364, 383, 384 
•  Համեմատություն –  337, 338, 341, 347, 354, 360, 361, 362, 365 
•  Մակդիր –   362, 363 

- առարկայական մակդիր -  362 
- գործողության մակդիր -  362 
- ուղղակի մակդիր - 363 
- փոխաբերական մակդիր - 363 
- նկարագրական մակդիր – 363 
- քնարական մակդիր – 363 
- չափազանցական մակդիր – 363 
- նվազական մակդիր –  363 
- գունային մակդիր – 363 
- համեմատական մակդիր –  363 
- փոխաբերական մակդիր – 363 

•  Չափազանցություն - 363  
•  Նվազասույթ – 364 
•  Հեգնանք – 364  
•  Դարձույթ - 365 
•  Օքսիմորոն – 365 
•  Շրջադասություն – 366 
•  Շրջասույթ –368 

- տրամաբանական շրջասույթ - 368 
- պատկերավոր շրջասույթ – 368 

•  Պարադոքս – 369 
•  Պարբերույթ – 189, 190, 337, 370 
•  Հնչերանգ –126, 371 
•  Տարիմաստույթ – 372 
•  Փոխաբերություն – 74, 81, 88, 337, 341, 347, 354, 365, 372 
•  Փոխանունություն – 81, 87, 365, 372 
•  Համըմբռնում – 87, 88, 365, 372 
•  Փոխակերպություն - 372 
•  Օտարաբանություն – 372, 373 
 
 ՈՒՂՂԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ –375, 376, 377, 378, 379, 380, 384, 385, 386, 387, 388 

• Արևմտահայերենի ուղղախոսությունը – 376 
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- ձայնավորների ուղղախոսությունը – 376, 379 
- բաղաձայնների ուղղախոսությունը – 377, 380, 384 
- երկհնչյունների ուղղախոսությունը – 379, 385 

•  Արևելահայերենի ուղղախոսությունը – 379 
- ձայնավորների ուղղախոսությունը – 376, 379 
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ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՆԱԼԻ 
Ա. ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

  
ԱԱ  –Ավետիս Ահարոնյան  
ԱԲ  –Ակսել Բակունց 
Ագաթ. -Ագաթանգեղոս 
ԱԻ  –Ավետիք Իսահակյան 
ԱՊ  –Ալ.Պուշկին 
Բուզ. - Փավստոս Բուզանդ 
ԳԷ  –Գևորգ Էմմին 
ԳՄ  –Գուրգեն Մահարի 
ԳՆ  –Գրիգոր Նարեկացի 
ԳՍ  – Գարեգին Սևունց 
ԴԴ  -Դերենիկ Դեմիրճյան 
Եզն. - Եզնիկ Կողբացի 
Եղ. - Եղիշէ 
ԵՉ  -Եղիշե Չարենց 
Երգ. -Երգ երգոց 
ԺԱ  -Ժիրայր Ավետիսյան 
ԽԲ  – Խաչիկ Բադիկյան 
Կոր.- - Կորյուն 
ՀԹ  –Հովհաննես Թումանյան 
ՀՂ  –Հովհաննես Ղուկասյան 
ՀՄ  –Հրանտ Մաթևոսյան 
ՀՇ  –Հովհաննես Շիրազ 
ՀՍ  –Համո Սահյան 
ՀՔ  –Հրաչյա Քոչար 
ՂԱ  –Ղազարոս Աղայան 
Մ. - Մուրացան 
ՆԱ  –Նորայր Ադալյան 
ՆԴ  –Նար Դոս 
ՆԶ  –Նաիրի Զարյան 
Շ.  -Շեքսպիր  
ՊԴ  –Պետրոս Դուրյան 
ՊՍ  –Պարույր Սևակ 
ՌԴ  –Ռազմիկ Դավոյան 
ՌԶ  –Ռուբեն Զարյան 
ՌՀ  – Ռուբեն Հովսեփյան 
ՌՍ – Ռոմանոս Սահակյան 
ՍԶ  –Ստեփան Զորյան 
Սթ.Խ  – Սաթենիկ Խաչատրյան 
ՍԽ  – Սերո Խանզադյան 
ՍԿ  – Սիլվա Կապուտիկյան 
Ստ.Կ  – Ստեփան Կուրտիկյան 

ՍՇ  –Սմբատ Շահազիզ 
ՎԱ  - Վախթանգ Անանյան 
ՎԴ  –Վահագն Դավթյան 
ՎԹ  –Վահան Թեքեյան 
ՎԽ  –Վիգեն Խեչումյան 
ՎՊ  -Վարդգես Պետրոսյան 
ՎՏ  -Վահան Տերյան 
Փարպ. - Փարպեցի 
 
  Բ.   
ՀԱՄԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
 
ած.  - ածական 
ա.մ.  - ածական//մակբայ 
աստղգ.- աստղագիտական 
արմրհ. -արհամարհական 
բրբ.   - բարբառ 
բժշկ.  - բժշկական 
բնստ.  - բանաստեղծական 
գերմ.  - գերմաներեն 
գիտ.  - գիտական 
գղտնտ. - գյուղատնտեսական 
գոյ.  - գոյական 
գռհկ.   -գռեհկաբանություն 
գրք. - գրքային 
գրաբ. – գրաբար 
զենդ.  - զենդերեն 
թուրք. -թյուրքերեն 
լատ. - լատիներեն 
լեզվբ. - լեզվաբանություն 
խսկց. - խոսակցական 
ծաղր. - ծաղրական 
հայ. - հայերեն 
հեգն. - հեգնական 
հմմտ.  – համեմատի՛ր 
հնբ. - հնաբանություն 
հնխ. - հին նախալեզու 
հնց. - հնացած 
հրպխս. -հրապարակախոսական 
հուն. - հունարեն 
հսրկ. – հասարակաբանություն 
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ճրտս.  - ճարտասանական 
մկբ.  - մակբայ 
նորաբ. - նորաբանություն 
նբ.  - ներգործական սեռի բայ 
չբ.  - չեզոք սեռի բայ 
պատմ. - պատմական 

պշտն.  - պաշտոնական 
պրսկ.  - պարսկերեն 
ռուս.  - ռուսերեն 
փղքշ.  - փաղաքշական 
ֆրանս - ֆրանսերեն 
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