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ԱԾԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆ

Դ Ա Ս  1

ԱԾԱԿԱՆՆ ԻԲՐԵՎ ԽՈՍՔԻ ՄԱՍ
Առարկայի հատկանիշ նշանակող բառը կոչվում է ածական 
անուն կամ ածական:

Օրինակ՝ ծանր (բեռ), երկարավուն (սենյակ), անշահախնդիր 
(ընկերություն), քաղցրահամ (ջուր), երկաթյա (մահճակալ), 
դաշտային (աշխատանքներ):

Պատասխանում է ինչպիսի՞, որպիսի՞, ո՞ր հարցերին:
Խոսքիմասային հատուկ (բնորոշ) ձև չունի:
Քերականորեն չի ձևափոխվում: Միայն գոյականաբար գոր

ծածվելիս կարող է հոլովվել, հոգնակի դառնալ, հոդ ստանալ:
Ածականների մի մասը կարող է ունենալ համեմատության 

աստիճաններ:

Ածականի կազմությունը
Ածականներն ըստ կազմության լինում են՝

•  պարզ (արմատական)՝ ծուռ, կարծր, խոր, դառը, սև,
•  բաղադրյալ:

Բաղադրյալ ածականները լինում են՝
•   ածանցավոր՝ անկիրթ, կարմրավուն, մայրա կան,
•   բարդ՝ լայնարձակ, եռագլուխ, մոխրագույն, նորանոր,
•   բարդ ածանցավոր՝ հարթավայրային, հրացանավոր, 

անկարեկից, կրծքաբաց, բուհական:
Բարդ և բարդ ածանցավոր ածականները կարող են լինել 

հարադրական կազմություններ, որոնք գրվում են՝
•   միության գծիկով՝ մանր–մունր, հայ–ռուսական,
•  առանց գծիկի՝ կողը հաստ, խելքից դուրս, քայլ առ քայլ:

Բարդ ածականները կազմվում են հետևյալ կաղա պար նե րով.
•   ածական + ածական՝ բարեկիրթ, քաջարի, նո րանոր, 
•   ածական + գոյական՝ լայնահուն, քաղցրահամ, լրջմիտ, 
•   ածական + բայարմատ (բայահիմք)՝ նրբանկատ, սրատես,
•   գոյական + ածական՝ դռնփակ, մարդաշատ, գլխա բաց,
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•   գոյական + գոյական՝ ձվաձև, քարսիրտ, գույն–գույն,
•   գոյական + բայարմատ՝ մրգասեր, քնաբեր, մարդա տար,
•   թվական + գոյական՝ երկտեղ, եռակողմ, յոթնաղի,
•   թվական + ածական՝ միանման, երկթեք, եռամեծ,
•   թվական + բայարմատ՝ երկծալ, եռահյուս, քառատրոփ,
•   դերանուն + գոյական՝ ինքնատիպ, եսա կենտրոն,
•   դերանուն + բայարմատ (հիմք)՝ այլասեր, ամենատես,
•   դերանուն + ածական՝ եսամոլ, նույնանման, ամե նաթույլ,
•   բայարմատ + ածական՝ հարգալի, տանջախառն,
•   բայարմատ + բայարմատ՝ զգայացունց, խռո վա տենչ, 
•   մակբայ + գոյական՝ արագաքայլ, շուտա փույթ,
•   մակբայ + բայարմատ՝ մշտատև, հե ռա կա, դեռահաս,
•   մակբայ + ածական՝ կրկնաբարդ, հարաբարդ և այլն:

Ածականակերտ ածանցներ

Տարբեր արմատներից կամ բառերից (բառահիմքերից) ածական 
կազմող ածանցները կոչվում են ածականակերտ: 

Դրանք են՝
•   ժխտական և այլ նախածանցներ՝ ամենա–մեծ, ան–ար

դար, ապ–երախտ, բաց–արձակ, գեր–խիտ, դժ–գոհ, ընդ–
արձակ, թեր–խաշ, հակա–դարձ, համա–դաս, հա րա–կից, 
ստորա–կարգ, չ–բեր, վերա–հաս, տ–կար, տա րա–բախտ,

•   մի շարք վերջածանցներ՝ ահ–ագին, հն–ագույն, ուրախ–
ալի, բր–ածո, գյուղ–ական, ուղղ–ակի, նյարդ–ային, կծ–
ան, յոթգլխ–անի, հոս–անուտ, բուր–ավետ, գմբեթ–ավոր, 
կարմր–ավուն, գուն–ատ, խել–ացի, անագ–ե, նազ–ելի, 
վառ–ելիք, ուժ–եղ, հր–եղեն, հայր–ենի, կատաղ–ի, 
աշխարհ–իկ, խոր–ին, հուզ–իչ, պստ–լիկ, խռով–կան, 
հյուս–կեն, ցաս–կոտ, բամբակ–յա, միաց–յալ, արևմտ–
յան, վճար–ովի, ժանգ–ոտ, ազդ–ու, գիր–ուկ, փխր–ուն:

Վարժություններ

1. Ընդգծե՛ք 5 պարզ ածական.
ա.  կլոր, ալեկոծ, կույր, աղվես, աներ, մերկ, անգործ, 

կարճլիկ, կաղ, տկլոր
բ.  համերաշխ, բոբիկ, քաջ, անայլայլ, անուրջ, հզոր, 

երկար, կռինչ, կարճ, անագ
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գ.  սև, գաթա, խրոխտ, բոլոր, նեղ, հաստ, դաշտ, նոսր, 
կորովի, մանկութ

2.  Ընդգծե՛ք 5 ածանցավոր ածական (առանց երկրորդ ար մա
տի). 

ա.  թավշյա, քնքուշ, աշակերտական, տարտամ, շքեղ, 
ազնիվ, ողորկ, դիպուկ, քաղցր, օտար

բ.  ահեղ, նիհար, շփերթ, ամենագեղեցիկ, պատեհ, դժգոհ, 
վստահ, բարի, պարարտ, գեղեցիկ

գ.  պակաս, լավագույն, կապույտ, դժբախտ, կերկեր, 
կոպիտ, ուժեղ, անվախ, վավեր, դարավոր

3. Ընդգծե՛ք 5 բարդ ածական (առանց ածանցի). 
ա.  քարաշեն, սկզբնապես, լիտրանոց, բրոնզաձույլ, գահա

վեժ, հանդարտ, մեծամեծ, թափուր, քաջարի, ճեր մակ
բ.  խուճուճ, ալեզարդ, հեռաձիգ, հավասար, վեհաշուք, 

սպի տակ, ձվաձև, կիսախուփ, հարաշեշտ, տարաբախտ
գ.  սրճագույն, խախուտ, հետաքրքիր, երկթերթ, առհավետ, 

սրա քիթ, համընթաց, ստահակ, հավերժ, պատրաստ

4. Ընդգծե՛ք 5 բարդ ածանցավոր ածական. 
ա.  ծանծաղ, լիարժեք, արյունարբու, սևա մաղ ձոտ, անխո

տոր, մեղրածոր, հայրենադավ, վատառողջ, օրավուր
բ.  անապացույց, աներկմիտ, հայելապատ, հասարակ, 

քարա կոփ, անքննադատ, հինավուրց, ժամկետանց, 
հողմացրիվ, քսա նամյա

գ.  անթափանց, անկորուստ, կաղնեփայտե, սնոտիա
պաշտ, գի տա կից, նրբահոտ, սառցապատ, բերքառատ, 
կցկտուր, ան վեհեր

5.  Կապակցության իմաստն արտահայտե՛ք մեկ ածական 
անվամբ.

ա.     բ.

1. ճահիճներով պատված 1. նոր տնկած
2. մանրէներ ծնող  2. նվեր տվող
3. մորը սիրող   3. նուրբ հնչող
4. մարդկանց ատող  4. շահույթ բերող
5. մաքուր գրած   5. շեկ վարսերով
6. միայնակ կյանք վարող 6.  շատ շնորհներ ունե ցող
7. մեգով պատված  7. ինչքից զուրկ
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ՀԱՅՐԵՆԻ ԲՆԱՇԽԱՐՀ

ՇԻՐԱԿԻԴԱՇՏ
Շիրակի դաշտը հրաբխային սարահարթ է Հայաստանի

Հանրապետությանհյուսիս–արևմուտքում՝Ախուրյանգետիմիջին
հոսանքիավազանում:Շրջապատվածէհյուսիսից՝Շիրակի,արևել
քից՝ Փամբակի լեռնաշղթաներով, հարավ–արևելքից՝ Շարայի և
Արագածհրաբխայինլեռնազանգվածներով:Արևմուտքումաստի
ճանաբարձուլվումէԿարսիսարահարթին:ՀՀսահմաններումեր
կարությունըմոտ30կմէ,լայնությունը՝20կմ:Բարձրությունը
1400–1800մէ:Մակերևույթըարևելքումհարթէ,Ախուրյանիու
նրավտակներիհովիտներում՝կտրտված:
Ձմռաննայստեղ կարող է լինել մինչև –35°C սառնամանիք,

իսկամռանը՝ մինչև 35°Cտաքություն: Տեղումները լինում են
գլխավորապեսգարնանը:Ձմռանըգոյանումէ30–40սմհաստու
թյամբձյունածածկույթ,որըպահպանվումէ90–120օր:
ՇիրակիդաշտովհոսումէԱխուրյանգետը՝իրվտակներով:
ԴաշտըոռոգելունպատակովկառուցվելենՇիրակիջրանցքը,

Ախուրյանի,Կառնուտի,Մանթաշի,Հոռոմիևայլջրամբարներ:
Այստեղմշակվումենճակնդեղ,կարտոֆիլ,խնձոր,տանձ,սալոր,

բալևայլն:Շիրակիդաշտըհնուցփառաբանվելէորպեսհացա
հատիկիշտեմարան:ԱյդէվկայումՄովսեսԽորենացու«Հայոց
պատմություն»գրքումպահպանվածառածը․«ԴուՇարայիորկոր
ունես,բայցմենքՇիրակիամբարներըչունենք»:
Շիրակի դաշտում բնակավայրեր են հիմնադրվել դեռևս հա

զարամյակներառաջ։Վահրամաբերդհնավայրումպահպանվելէ
Արարտայի (Բիայնայի) թագավոր Արգիշտի Առաջինի սեպագիր
արձանագրությունը(մ.թ.ա.8–րդդ.):ԱյժմՇիրակիդաշտումեն
Գյումրի,Արթիկ,Մարալիկքաղաքները:
Տարածքի նշանավոր հուշարձաններից ենՄարմաշենի վանքը

(10–13–րդդդ.),Լմբատավանքը(6–րդդ.),Հառիճավանքը(7–13–
րդդդ.),Հոգեվանքը(10–րդդ.),Երերույքիտաճարը(4–5–րդդդ.),
ՄայիսյանգյուղիՍ.Աստվածածինեկեղեցին(7–րդդ.),Գյումրիի
Ս.Աստվածամոր7վերքեկեղեցին(19–րդդ.)ևայլն:

Առաջադրանքներ
1.    Համացանցում գտի՛ր հավելյալ տեղեկություններ Շիրակի 

դաշտի մասին և պատմի՛ր դասընկերներիդ:
2.    «Շիրակի դաշտ» գրվածքում գտի՛ր 10 ածական և վերլուծի՛ր 

դրանք բառակազմորեն:
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Դ Ա Ս  2

ԱԾԱԿԱՆԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
Ըստ իմաստի՝ ածականները բաժանվում են երկու խմբի՝ 

որակական և հարաբերական:
Ա.  Որակական ածականը ցույց է տալիս առարկայի 

հատկություն:
Այդ հատկությունը կարող է լինել՝

•   հաշվելի և համեմատելի՝ մանր (խնձոր), նուրբ 
(գործվածք), կարծր (նյութ), նոր (շենք), բարի (մարդ), 
լուսավոր (սենյակ), անկեղծ (բարեկամություն),

•   անհաշվելի և անհամեմատելի՝ կաղ (մարդ), այրի (կին), 
արու (ոչխար), խոտակեր (կենդանի), չբեր (կին),

•   արդեն «հաշվված» և «համեմատված»՝ կիսակառույց 
(շինություն), անգլուխ (մեխ), համազոր (լրացում ներ), 
երեսնամյա (կին), մենակ (մարդ), վերջին (տեղ):

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
Հատկանիշի համեմատելիությունը թույլ է արտահայտված գույների 
(կարմիր, ծիրանագույն, դեղին) և մի շարք այլ ածականների դեպքում 
(գույնզգույն, խայտաբղետ, անգույն, անորակ, անտաշ, չտես, տգետ, դժբախտ, 
ապուշ, մերկ, ճաղատ, խուլ և այլն): Այդ պատճառով դրանցից համեմա տու
թյան աստիճաններ կազմվում են հազվադեպ (չհաշված փոխաբերական 
կիրառու թյուն ները):

Բ.  Հարաբերական ածականը ցույց է տալիս ինչ–որ մի 
առարկայի հետ հարաբերությունը՝ որպես տվյալ 
առարկայի հատկանիշ:

Այսինքն՝ հարաբերական ածականը ցույց է տալիս առարկայի՝
•   ինչից լինելը՝ երկաթյա (դուռ), ոսկեկուռ (խաչ), 

փայտաշեն (տուն), բրդե (վերմակ), ժայռեղեն (կոթող),
•   ինչին կամ ում վերաբերելը՝ արձակուրդային (վճար), 

ուսումնական (ծրագիր), հայրենի (հող),
•   ինչին կամ ում պատկանելը՝ համայնքային (հողեր), 

հայրական (տուն), վանքապատկան (գյուղ),
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•   ինչին կամ ում առնչվելը՝ ավարտական (դասարան), 
ջրային (կենդանի), ամանորյա (հանգիստ),

•   ինչին կամ ում բնորոշ լինելը՝ կանացի (շարժուձև), 
մարդկային (խիղճ), գյուղական (առօրյա), արծվենի 
(հայացք), սարյանական (ոճ) և այլն:

Որակական և հարաբերական ածականների 
տարբերակումը

Որակական ածականների մեծ մասը՝
1.   ունի համեմատության աստիճաններ՝ մեծ — ավելի 

մեծ, ամենամեծ, ուժեղ — ավե լի ուժեղ, ուժեղագույն, 
լուսա վոր — ավելի լուսավոր, ամե նա լուսավոր, ան
շնորհք — ավե լի անշնորհք, ամենա անշնորհք,

2.   կարող է կապակցվել չափի ու քանակի մակբայների 
հետ՝ շատ լուսավոր, մի քիչ փոքր, լիովին անտարբեր, 
մասամբ անտառապատ, կիսով չափ ավարտուն, բավա
կան դիմացկուն, գրեթե հասուն, անհամեմատ շքեղ,

3.   ունենում է իր հականիշը՝ թեթև — ծանր, սառը — տաք, 
վաղնջական — արդիական,

4.   ունենում է –ություն ածանցով իրեն հարաբերակից 
վերացական գոյականը՝ ծուլ–ություն, դժվար–ություն, 
ամլ–ություն, մերկ–ություն, հավասար–ություն,

5.   կարող է գործածվել նաև մակբայաբար՝ թեթև շնչել, շատ 
բարձր խոսել, ավելի լավ սովորել, հավասար բաժա նել:

Որակական ածականների մի մասը՝
6.   ստանում է որոշ կարգի ածանցներ՝

•   սաստկական՝ նեղ — նեղլիկ, զվարթ — զվարթագին, 
լուռ — լռին,

•   սահմանափակման՝ երկար — երկարավուն, մանր —  
ման րոտ,

•   նվազական–փաղաքշական՝ անուշ — անուշիկ, տաք —  
տա քուկ,

7.   կազմում է սաստկական կրկնավորներ՝ դառը–դառը, 
հին–հին, սուր–սուր,

8.   ունենում է իրեն հարաբերակից բայը՝ ամուլ — ամլա նալ, 
այրի — այրիանալ, թույլ — թուլանալ, ազնիվ — ազնվա
նալ, կարմիր — կարմրել, հավասար — հավասարվել,

9.   կազմությամբ պարզ է՝ թույլ, հաստ, նոսր, սուր, կեռ, 
խաղաղ, գիժ, դառը:
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Հարաբերական ածականները, որպես կանոն, չունեն այս 
հատկանիշերը:

Հարաբերական ածականները՝
1.   մեծ մասամբ կարող են փոխարինվել նույն հիմքից 

կազմված՝
•   գոյականի սեռական–տրական կամ բացառական հոլո

վաձևով՝ փայտե — փայտի(ց), քաղաքային — քաղաքի, 
գյուղական — գյուղի, արևելյան — արևելքի, հնա դար
յան — հին դարերի(ց),

•   բառակապակցությամբ՝ քարակոփ — քարից 
կոփված, ծղոտահյուս — ծղոտից հյուսված, 
ուսումնական — ուսմանը վերաբերող.

2.  կազմությամբ անխտիր բաղադրյալ են.
•   մեծ մասամբ պարունակում են գոյականական արմատ 

(տեղական, լուսնային, բրդյա, փղոսկրե, լուսեղեն, 
կաշեկազմ, քարաշեն),

•   հաճախ կազմված են –ային, –ական, –յան, –յա, –ե, 
–եղեն, –ենի ածանցներով:

Սակայն նշված ածանցներով կազմվող որոշ բառեր ժամա
նակի ընթացքում լիովին կամ իրենց որոշ իմաստներով վե
րած վել են որակական ածականների՝ մարդկային, օդային, հա
նե  լուկային, ջղային, մակերեսային, ճգնաժամային, հրե  շա  յին, 
եզ րա   յին, չորային, պետքական, ձևական, տևական, շահեկան, 
վերա ցա կան, իրական, տարրական, սովորական, ընկերական, 
դրական, կուսական, պատվական, վճռական, հակասական, 
տեսական, կենսական, հերոսական, հիմնական, օրինական, 
գործնական, արդիական, հալա ծա կան, երգիծական, հնադար
յան, հնօրյա, գոր ծունյա, առօրյա, հնամյա և այլն:

Նման ածականների որակական կամ հարաբերական լի
նելը հնարավոր է որոշել միայն տվյալ կիրառության մեջ: 
Օրինակ՝ նյարդային համակարգ (հարաբերական), նյար
դային մարդ (որակական), տարրական դպրոց (հա
րաբերական), տարրական գիտելիքներ (որակական), երկրոր
դական հումք (հարաբերական), երկրորդական հոգ սեր 
(որակական), եզրային մրցավար (հարաբերական), եզրա
յին շերտեր (որակական), բացասական թիվ (հա րա բերա
կան), բացասական մարդ (որակական), երգիծական ժանր 
(հարաբերական), երգիծական իրավիճակ (որա կա կան), 
հրեղեն պատկեր (հարաբերական), հրեղեն ձի (որա կական):



10

Վարժություններ

1. Ընդգծե՛ք որակական 5 ածական. 
ա.  մայրենի, բազմաքանակ, ջղային, կիրակնօրյա, գի շե

րային, բարձրակարգ, խուճուճ, քա րա կոփ, թմբլիկ
բ.  ոսկեհյուս, մեծաթիվ, հարմար, հնգամյա, բազ մաշերտ, 

թթվաշ, նկարչական, սակավակեր, ենթա մաշկային
գ.  տտիպ, կավաշեն, անկարգ, մագաղաթյա, հովվական, 

ցանցառ, երևանյան, հողե, թարմ, սարսափելի

2. Ընդգծե՛ք հարաբերական 5 ածական.
ա.  առաջնակարգ, պղնձակոփ, առևտրային, փոքրաթիվ, 

սառ ցե ղեն, պարզկա, արտաժամյա, գրավոր, խելացի
բ.  տաղտկալի, պողպատակուռ, փխրուն, օտար երկրյա, 

կերային, վիրավորական, մտավոր, ոճա կան, դժգոհ
գ.  թվականական, ահռելի, կավաշեն, ձախափնյա, խա

ղաղ, գունային, ծանծաղ, թավշե, թթվաշ, անհարթ

ՀԱՅՈՑ ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔՆԵՐ

ՎԱՆ
Վանըաշխարհիայնհնագույնքաղաքներիցէ,որըհիմնադրման

օրիցգոյությունունիմինչևայժմ:Պատմությանըհայտնիէմի
քանիանուններով՝Տուշպա,Տոսպ,Վանտոսպ,Երվանդավան…
Հիմնադրել է Բիայնայի (Վանի, Արարատյան, Ուրարտուի)

թագավոր Սարդուրի Առաջինը (մ.թ.ա. 835–825 թթ.), անվանել
Տուշպաևհռչակելովմայրաքաղաք՝արքունիքըԱրզաշկուիցտե
ղափոխելայստեղ:ՄենուաԱռաջինը (մ.թ.ա. 810–786)քաղաքի
կարիքների, դաշտերի, այգիների ու ծաղկանոցների ոռոգման
համար շինել է տվել 70–80 կմ երկարությամբ, 4,5 մ լայնքով
և1,5մխորությամբջրատար,որըկոչվելէՄենուայիջրանցք
(գործումէառայսօր):Դատեղ–տեղանցնումէփորվածժայռերի
միջով,15–20մբարձրությամբլայնպատերիվրայով:Մենուան
շինել էտվել նաևԲաբելոնի հռչակավոր կախովիպարտեզների
փոքրնմանակները:Քաղաքնընդարձակվելէ.կառուցվելեն2–3
հարկանիքարաշենտներ,լայնփողոցներ,բաղնիքներ,պալատա
կան, հասարակական ու այլ շինություններ: Արևմտյան կողմից
պաշտպանվածէրՎանալճով,իսկհարավից՝ՀայկականՏավրոս
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լեռնաշղթայիարևելյանհատվածներով:Տուշպաներկրիանունով
կոչվելէնաևՎան:
Արաբականտիրապետությանշրջանումքաղաքնանկումէապ

րել: Բայց Հայաստանի անկախության վերանվաճումից հետո և
հատկապես10–11–րդդդ.,երբՎանըՎասպուրականիթագավորու
թյան(908–1021թթ.)մայրաքաղաքնէր,կրկինընդարձակվելէ:
Քաղաքիարևմտյանմասը,որինտրվածէրԲունքաղաքկամ

Քաղաքամեջանունը,երեքկողմիցշրջապատվածէեղելպարիսպներով
(մինչև20–րդդ.սկզբները),իսկհյուսիսից՝բլուրներով:Քաղաքի
արևելյան մասն ուներ հարուստ բուսականություն, փարթամ
այգիներևկոչվումէրԱյգեստան,որըձգվումէրմոտ4,5կմ:
Վանիհյուսիսարևելյանկողմում1կմերկարությամբձգվումև

100–120մբարձրությամբվերէխոյանումուղղաձիգլանջերովմի
քարաժայռ,որիվրաենՎանիբերդիպարիսպները,այլշինությունների
մնացորդներ, բազմաթիվ սեպագիրարձանագրություններ: Նույն
քարաժայռիմեջէփորվածԽորխորիարհեստականքարանձավը,
որըբիայնականթագավորներիդամբարաննէր:
Քաղաքիցոչշատհեռու՝դեպիարևելք,բարձրանումէՎարագա

լեռն՝իրհամանունվանքով:
Վանիմոտակայքում՝ՎանաբերդիցոչհեռուէԱգռավիկամ

Ակրփուքարկոչվողժայռը:Դրագագաթիցմինչևժայռիխորքերնէ
իջնումմիանցք,որն,ըստավանդության,տանումէդեպիԲախ
տիանիվը:Ժայռիարևմտյանլանջինտաշվածէշրջանակիմեջ
առնվածքառանկյունիմիմեծխորշ՝փակ շքամուտքիտեսքով:
ԴաԽալդիիդարպասնէ,որժողովուրդնանվանելէՄհերիդուռ:
Դռանամբողջմակերեսըծածկվածէբևեռագրերով:
Մհերի դուռն, ըստ ավանդության, կապված է «Սասունցի

Դավիթ»դյուցազնավեպիհետ:ՓոքրՄհերըիրհոր`դյուցազուն
Դավթիանեծքիպատճառովփակվելէայդժայռ–քարանձավիմեջ:
Վանը1890–ականթվականներինունեցելէ40հազարբնակիչ՝

մեծմասըհայեր:19–րդդարումև20–րդիսկզբներինքաղաքը
հայկականմշակույթինշանակալիկենտրոնէր:

Առաջադրանքներ
1.   Համացանցում գտի՛ր հավելյալ տեղեկություններ 

մայրաքաղաք Վանի մասին և պատմի՛ր դասընկերներիդ:
2.   «Վան» գրվածքում գտի՛ր 20 ածական և որոշի՛ր դրանց 

տեսակը:
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Դ Ա Ս  3

ԱԾԱԿԱՆԻ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԸ
Համեմատելի հատկություն նշանակող ածականները կարող 

են ունենալ համեմատության աստիճաններ, որոնք ցույց են 
տալիս տվյալ առարկայի հատկության առավել կամ պակաս 
լինելը այլ առարկա(ներ)ի նույն հատկության համեմատ, 
այսինքն՝ առարկայի հատկանիշի չափը:

Ածականն ունի համեմատության երեք աստիճան՝ դրական, 
բաղդատական, գերադրական:

1.   Դրական աստիճանը ածականի ուղիղ ձևն է, որ 
նշանակում է տվյալ առարկայի հատկանիշն ինքնին՝ 
առանց համեմատելու այլ առարկաների հետ:

2.   Բաղդատական աստիճանը ցույց է տալիս առարկայի 
հատկանիշի ավելի, պակաս կամ հավասար լինելը 
այլ առարկա(ներ)ի նույն հատկանիշի համեմատ: 
Կազմվում է՝ ածականի ուղիղ ձևին ավելացվելով ավելի 
(առավել), պակաս (նվազ) կամ նույնքան բառը՝ 
ավելի մեծ, առավել իմաստուն, պակաս քաղցր, նվազ 
ծանր, նույնքան գործունյա: Ունի երեք տարատեսակ՝ 
առավելական, նվազական և հավասարական.

•   առավելական բաղդատականը կազմվում է 
ավելի (առավել) բառով,

•  նվազականը՝ պակաս կամ նվազ բառով,
•  հավասարականը՝ նույնքան բառով:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ  
Բաղդատական աստիճանի նշանակությամբ գործածվում են նաև շարա
հյու սական մի քանի այլ կառույցներ. Մայրամուտը լուսաբացից գեղեցիկ է: 
Ծիրանենին երկարակյաց է, քան դեղձենին: Վանա լճի ջուրը Կապուտանի ջրի 
չափ աղի չէ: Իմ մազերն էլ քոնի պես (նման) փարթամ են:

3.  Գերադրական աստիճանը ցույց է տալիս առարկայի 
հատկանիշի գերազանց լինելը համեմատվող մյուս 
բոլոր առարկաների նույն հատկանիշից: Կազմվում է 
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շարահյուսական կամ բառակազմական եղանակով՝ 
ածականի դրա կան աստիճանին ավելացվելով ամենից 
(բոլորից) բառը կամ ամենա– նա խածանցը կամ էլ –(ա)
գույն վերջածանցը (ամենից մեծ, բոլորից խելոք, ամենա
նեղ, լավագույն), իսկ համեմատվող առարկան լինում է 
որոշյալ առումով՝ ամենաքաղցր (պտուղը), նվազագույն 
(աշխատավարձը), ամենից լավ (տունը):

Ամենից (բոլորից) բառով կամ ամենա– նախածանցով 
գերադրական աստիճան կարելի է կազմել համեմատելի 
հատկություն նշանակող գրեթե բոլոր որակական ածական
ներից, իսկ –գույն վերջածանցով՝ ոչ բոլորից:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 1 
Գույն ածանցով կազմվում են նաև բացարձակ գերադրական ածականներ, 
որոնք գործածվում են անորոշ առումով գոյականի հետ և ցույց են տալիս 
ոչ թե համեմատություն, այլ առարկայի տվյալ հատկանիշի բարձր կամ 
ցածր աստիճանը՝ անկախ ուրիշ առարկաներից (Սա մեծագույն նվաճում է: 
Սուրենն ազնվագույն մարդ է: Ունեմ բարձրագույն կրթություն: Ստանում եմ 
նվազագույն աշխատավարձ: Ստացա գերագույն հաճույք):
Բացարձակ գերադրականը համարժեք է՝

•   շատ կամ չափազանց բառերով ու ածականի դրական աստիճանով 
կապակցություններին (Սա շատ մեծ նվաճում է: Սուրենը չափազանց 
ազնիվ մարդ է),

•   գեր– նախածանցով կազմություններին (Սուրենը գերազ նիվ մարդ է),
•   հատկանիշի սաստկություն արտահայտող կրկնավոր ածականներին 

(Դա խո՜ր–խոր մի ձոր է):
Վերջիններից տարբեր են՝

•   սովորաբար ոչ համեմատելի հատկություն նշանակող ածականներից 
կազմված այն կրկնավորները (դափ–դա տարկ, սեփ–սև, ճեփ–ճերմակ, 
սպիտա՜կ–սպիտակ), որոնք համարժեք են լրիվ, լիովին, ամբողջովին, 
ամ բող ջապես կամ միանգամայն բառերով ու նույն ածա կա նով 
կապակցությանը (լրիվ դատարկ, լիովին ճեր մակ, լրիվ սպիտակ, 
ամբողջովին սև, միանգամայն դա տարկ),

•  առարկայի բազմակիություն արտահայտող կրկնավոր ածականներից, 
որոնք գործածվում են հոգնակի որոշյալի հետ (Ճանապարհին հանդիպում 
էին խոր–խոր ձորեր, բարձրաբերձ լեռներ: Սև–սև ամպեր են կուտակվում):

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 2 
Նույն ածականի վրա չի կարելի միաժամանակ ավելացնել ամենա– և –գույն 
ածանցները՝ ամենաբարձրագույն, ամենաուժեղագույն, ամենա նվա զագույն: 
Տրամա բանական սխալ են պարունակում նաև ինքնին գերա դրա կան 
աստի ճանի հատկանիշ ցույց տվող ածա կան ների կամ առաջին թվա կանի 
համեմատության աստիճանները՝ ամենաառա ջին, ամե նա վեր ջին, ամենաան
սահման, գլխավորագույն, ավելի հավի տենական, ավելի բացար ձակ և այլն:
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ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 3  
–Գույն վերջածան ցով գերադրականի մի քանի ձևեր (գերագույն, ծայրագույն, 
առավելագույն և այլն) չունեն ամենա– նախա ծան ցով տարբերակ, երբեմն 
էլ՝ համեմատության մյուս աստիճանները (առավել–ը մակբայ է, ծայր–ը 
հիմնականում գոյական է, իսկ գեր– ածանցակերպը չունի ինքնուրույն 
գործածություն):

Վարժություն

Ընդգծե՛ք գերադրական աստիճանի 3 ածական. 
ա.  հզորագույն, ածխագույն, յուղագույն, նորագույն, 

խոշորագույն, նռնագույն
բ.  ամպագույն, ելակագույն, մերձավորագույն, մշուշագույն, 

կրտսերագույն, կարևորագույն
գ.  ամենազգաց, ամենակոշտ, ամենասուր, ամենիմաց, 

ամենակործան, ամենաքիչ
դ.  ամենանուրբ, ամենափրկիչ, ամենատենչ, ամենաճկուն, 

ամենաստեղծ, ամենանվաստ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ

ԺԱՅՌԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐ
Ժայռապատկերըկամայծագիրըժայռիկամքարիմակերեսին

արվածհնագույննկարըկամտեսարաննէ:Ժայռապատկերներկան
աշխարհիավելիքան120երկրներում:Հնագույններըվերաբերում
ենհինքարիդարին:Կատարմանձևովբազմազանեն՝հանքային
ներկերով բազմագույն նկարներ, ուրվագծային պատկերներ ու
հարթաքանդակներ:Դրանքարվեստիստեղծագործություններեն,
որունեննաևհմայական,պաշտամունքայինուհաղորդակցական
նշանակություն։Դրանքնաևպատկերագրերիուգաղափարագրերի
նախատիպերնեն։
ԱռաջինժայռապատկերներըՀայաստանումհայտնաբերվելեն

1902թ.:Շուտովպարզվեց,որքարեղենայսմատենադարանիէջերը
սփռված են Հայկական լեռնաշխարհի բովանդակ տարածքում։
ՀայաստանիՀանրապետությունումհայտնիէժայռապատկերների
կուտակմանչորսհիմնականշրջան`Գեղամա,Վարդենիսի,Սյունյաց
լեռներ և Արագած լեռ։ Սրանցում առայժմ հայտնաբերված է
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ընդհանուրթվով20000ժայռապատկեր,որիցավելիքան6000–ը
ՍյունյացՈւխտասարումէ:Դրանքթվագրվումենմ.թ.ա.7–2–րդ
հազարամյակներովևավելիվաղժամանակներով:Դրանքքարե,
հետագայում նաև մետաղե գործիքներով փորագրություններ են
բազալտիսև–կապտափայլարևախանձմակերեսներին։
Բազմակողմանիևլիարժեքուսումնասիրմանդեպքումժայռա

պատկերներըկարողենհզորմիջոցդառնալհայոցբազմադարյան
պատմության ու մշակույթի անհայտ ու առեղծվածային էջերի
վերհանմանասպարեզում,նաևունակենծանրակշիռկռվաններ
տրամադրելու հայոց ծագումնաբանության, բնիկության ու
ժողովրդագրականխնդիրներիբացահայտմանհամար։
Հայոցժայռարվեստըորոշակիորենառանձնանումէիրհնու

թյամբ,առաջնայնությամբ,բովանդակայինբազմազանությամբ։
Հայոցերկրիժայռապատկերներըերկնելէբազմահազարամյա,

բնիկ,նստակյաց,մեկմիասնականազգ`հայերը։Հայմշակույթի
հիմնարարճյուղերինմիահյուսայսոլորտը`ժայռապատկերումը,
հայոցդեպքումբնածինէևառաջնային,տարածաժամանակային
առումով` որոշակիորեն մենաշնորհային, հայ ազգին բնորոշ,
հարազատուավանդական։
Մեր տարածքի ժայռապատկերները բովանդակությամբ շատ

են բազմազան՝ տիեզերք, երկնային մարմիններ ու երևույթներ,
կենդանիներ,բնություն,տարերայինուժեր,առասպելականէակ
ներ,աշխատանք,որս,պատերազմ,կենցաղ,տեխնիկա,գիտական
միտք,պաշտամունքուծեսեր,արվեստ,օրացույց,աստղաքարտեզ,
մարզանք,խորհրդանշաններևայլն։Սրանցմիմասնայլվայրերում
կա՛մբացակայումէ,կա՛մարտահայտվածէշատթույլ։
Կարելի է ենթադրել, որ ժայռարվեստի բնօրրանը Հայկական

լեռնաշխարհնէ,որտեղիցազգամշակութայինալիքներովտարածվել
էհարակիցշրջաններևշատավելիհեռու:Սաևսմիհզորկռվան
էհօգուտարիական(հնդեվրոպական)նախահայրենիքի՝Հայկական
լեռնաշխարհումլինելուևհայժողովրդիտեղաբնիկության։

Առաջադրանքներ
1.  Համացանցում գտի՛ր հավելյալ տեղեկություններ հայկական 

ժայռապատկերների մասին և պատմի՛ր դասընկերներիդ:
2.  «ժայռապատկերներ» գրվածքում գտի՛ր 10 որակական 

ածա կան և կազմի՛ր դրանց համեմատության մյուս աստի
ճան ները, եթե հնարավոր է:
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Դ Ա Ս  4

ԱԾԱԿԱՆԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Ածականը նախադասության մեջ կարող է լինել՝

•  որոշիչ (Ջինջ երկնքում լողում էր ամպի մի կտոր),
•  ստորոգելի (Մեր դպրոցի շենքը եռահարկ է),
•  ձևի պարագա (Նավակը մեղմ սահում էր ջրի վրա):

Այս վերջին կիրառությամբ ածականը կատարում է մակբայի 
դեր:

Ածականը փոխանվանաբար կիրառվելիս կարող է գոյականի 
նման հոլովվել, հոգնակի դառնալ, որոշիչ հոդ ստանալ՝ կատա
րելով գոյականին բնորոշ պաշտոններ:

Փոխանունությունն այն է, երբ լրացումը փոխարինում է 
զեղչված լրացյալին՝ կատարելով նաև նրա դերը և ստանալով 
նրա քերականական հատկանիշերը (և համապատասխան 
վերջավորությունները):

Փոխանուն ածականի դեպքում ածական որոշիչը փո խա րի
նում է որոշյալին՝ արտահայտելով նաև նրա իմաստը, այսինքն՝ 
համատեղում է առարկայի և նրա հատկանիշի իմաստ նե րը: 
Օրինակ. Տնօրենը պարգևներ հանձնեց ավարտա կան դա սա
րանի գերազանցիկ և հարվածային աշակերտներին. գերա
զանցիկ նե րին (=գերազանցիկ աշակերտներին)՝ երկուական 
գիրք, հարվածայիններին (=հարվածային աշակերտներին)՝ 
մեկական: Այս դարում միամիտ (=միամիտ մարդ) չկա:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ  
Փոխանվանաբար գործածվելիս բառերը ենթարկվում են միայն ի հոլովման:

Կան մի շարք բառեր (աղքատ, անդորր, դպրոցական, ժլատ, 
խավար, հանգուցյալ, հերոս, հրաշք, հրշեջ, մութ, որբ, սխալ, 
սուտ, ցուրտ և այլն), որոնք իրենց տարբեր կիրառություններում 
մերթ ածական են (խավար գիշեր, սխալ խոսք, ցուրտ օր, հրշեջ 
մեքենա), մերթ գոյական (խավարը ցրվեց, ցրտից փայտացավ, 
հրշեջներ եկան):



17

Որակական ածականների մի մասը կարող է գործածվել 
մակբայաբար՝ պատասխանելով ինչպե՞ս հարցին և կատարելով 
պարագայի դեր՝ հանգիստ քայլել, գեղեցիկ երգել, ջղային 
խոսել, ուղիղ կտրել, հարթ տաշել, խելացի վարվել, ծանր շնչել, 
լուռ աշխատել, մանր բրդել, անակնկալ հարձակվել և այլն:

Վարժություններ

1. Ընդգծե՛ք առարկայի հատկանիշ նշանակող 5 բառ.
ա.  անգղ, ցածր, վատ, ավարտ, խոր, գզրոց, մեծագույն, 

գրոհ, ագահ, անթեղ
բ.  ամեհի, գոտի, բույր, կույր, ավյուն, ատյան, ուրախ, 

ողորկ, գետին, ծանր
գ.  գրտնակ, աշխույժ, լավագույն, ավազան, մանուշա կա

գույն, ապավեն, անջրպետ, առագաստ, համեստ, մեղմ

2. Ընդգծե՛ք 5 ածական. 
ա.  խոշոր, անձրև, անտառ, քնքուշ, խեղճ, աղանձ, բարձր, 

գերան, բողոք, կաղ
բ.  քաղցր, ավանդ, բլիթ, տխուր, բոբիկ, գուղձ, ամայի, 

գորգ, գանգուր, աղմուկ
գ.  ամոթ, արգավանդ, առասպել, հարազատ, երջանիկ, 

աստառ, ամբոխ, բարձրագույն, անիվ, դափ–դատարկ

3. Ընդգծե՛ք ածականները:
1.  Այսօր դու քաղցր ես նայում, առավո՛տ... Եվ լայն է 

բացված հեռուն արևոտ:
2. Համր ու անբարբառ նա հետևում էր իր տիրոջը:
3. Ընկերական այդ հանդիպումն ավարտվեց ոչ–ոքի:
4.  Շտապով վեր կացավ տեղից, վերցրեց փոշոտ հատակին 

ընկած ձեռնափայտը և կաղնիկաղ դուրս գնաց:
5.  Ռավեննա քաղաքի անմիջապես սրտում թաղված է 

հռչակավոր Դանթե Ալիգիերին:

4. Ընդգծե՛ք 3 փոխանուն ածական: 
ա.  Նոր տարվա գիշերը մեծերը մնացել էին տանը, իսկ 

ջահելներս շրջում էինք տնից տուն, շնորհավորում 
հարազատ մարդկանց, հեռու–մոտիկների ամանորը, 
առատ նվերներ տալիս ու ստանում, համեղ ուտեստներ 
վայելում:



18

բ.  Բջջայինիս միջի հեռախոսահամարները պարբերաբար 
վերանայում եմ. հների մի մասը ջնջում եմ, նորերն եմ 
ավելացնում: Ջանում եմ ոչ մի ավելորդ, ոչ պետքական, 
կասկածելի համար չպահել: 

գ.  Պապս քաղում էր հասուն խնձորները. խոշորները 
դարսում էր փայտե արկղերի մեջ և պահում մառանում, 
մանրերից տատս չիր էր անում, իսկ ամենավատերը 
լցնում էինք մեծ տակառը և ճզմում՝ օղի քաշելու համար:

ՆՇԱՆԱՎՈՐ ՀԱՅԵՐ

ՏԻԳՐԱՆՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Հայաստանումճատրակսկսելենխաղալշատհնուց:Այդմա

սինգրավորվկայություններըվերաբերումեն12–րդդարին:Հնա
գիտականպեղումները, սակայն, հաստատում են, որ Հայկական
լեռնաշխարհումճատրակըհայտնիէրավելիվաղ՝առնվազն9–րդ
դարից:Այժմճատրակբառիփոխարենգործածվումէռուսերենից
վերցրածևպարսկականծագումովշախմատբառը,որպարսկերեն
նշանակումէ«արքանմեռավ»(Շահմաթ):
Հայ ամենանշանավոր ճատրակորդը աշխարհի 9–րդ մրցակալ

ՏիգրանՊետրոսյաննէ:Նածնվելէ1929–իհունիսի17–ինԹբի
լիսիում:ԱվարտելէԵրևանիՎ.Բրյուսովիանվանօտարլեզու
ների համալսարանը: Իր գլխավոր հաջողություններին հասել է
Մոսկվատեղափոխվելուցհետո:Փիլիսոփայականգիտություննե
րիթեկնածուէ,ճատրակիտեսաբանևվերլուծաբան:Հեղինակն
է «Ճատրակը ևփիլիսոփայությունը» աշխատության (ռուսերեն,
1968թ.):1963–1966թթ.եղելէ«ՃատրակայինՄոսկվա»ամսագրի
խմբագիր, 1968–1977թթ.՝ «64» շաբաթաթերթիգլխավորխմբա
գիր:ԽՍՀՄմարզականվարպետ՝1947–ից,միջազգայինվարպետ՝
1952–ից,ԽՍՀՄևմիջազգայինմեծավարպետ՝1952–ից,մարզական
վաստակավոր վարպետ՝ 1960–ից, ԽՍՀՄ պատանիների մրցակալ՝
1945–1946 թթ., Հայաստանի մրցակալ՝ 1946, 1948 թթ., ԽՍՀՄ
մրցակալ՝1959,1961,1969,1975թթ.,համաշխարհայինօլիմպիա
դաներիմրցակալ՝1958,1960,1962,1964,1966,1968,1972,1974,
1976թթ.,ԽՍՀՄընտրանուկազմումԵվրոպայիթիմայինառաջ
նությանհաղթող՝1957,1961,1965,1970,1973,1977,1980,1983
թթ.,աշխարհիմրցակալ՝1963–1969թթ.:
1962–ին հաղթելով հավակնորդների մրցաշարում՝ Տիգրան
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ՊետրոսյաննիրավունքէստացելմԲոտվիննիկիհետվիճարկելու
աշխարհիմրցակալիկոչումը:ԲոտվիննիկինՊետրոսյանըհաղթել
է 1963–ին: Բոտվիննիկ—Պետրոսյան մրցախաղը Հայաստանում
վերածվելէրազգայինզարթոնքիօրերի:Բոլորհայերըճատրակով
էինվարակվել,ամենուրհետաքրքրությունների,խոսակցություն
ներիհիմնականնյութըճատրակնէր:Մայրաքաղաքի«Մոսկվա»
կինոթատրոնիհրապարակումտեղադրվածհսկացուցատախտակի
վրավերարտադրվումէինընթացիկխաղիքայլերը,որիմացվում
էինհեռախոսով:Հազարավորմարդիկսիրովհինգ–վեցժամհամակ
ուշադրությամբ հետևում էին իրենց տաղանդավոր հայրենակցի
գործողություններին:
1966–ին Տ. Պետրոսյանը պահպանել է ճատրակի աշխարհի

մրցակալի կոչումը՝ հաղթելով Բ. Սպասկիին: 1969–ին պարտվել
է նույնԲ. Սպասկիին: 1971–1980թթ. շարունակել էպայքարը
աշխարհիմրցակալիկոչմանհամար:Նրանաշակերտելէաշխարհի
13–րդմրցակալ,հայազգիԳարրիԿասպարովը:
Շուրջ 40 տարվա ընթացքում մասնակցել է 188 մրցաշարե

րի:Ընդհանուրառմամբ2212մրցախաղերիցհաղթելէ828–ում,
պարտվելընդամենը172–ում:Նրաբազմաթիվմրցախաղերտեղեն
գտելճատրակիդասագրքերում:Լուրջներդրումունիճատրակի
ռազմավարությանևմարտավարությանտեսությանասպարեզում:
Դիրքայինպայքարինուրբգիտակէր:Մականուննէր«Երկաթե
Տիգրան»՝ իր գրեթե անխորտակելի պաշտպանության համար:
Ճատրակիաշխարհի5–րդմրցակալ,հոլանդացիՄաքսԷյվենգրել
է. «Պետրոսյանը նման չէայն վագրին, որը հարձակվում է իր
զոհիվրա:Նաավելիշուտվիշապօձէ,որըխեղդամահէանում
իր զոհին, կամ կոկորդիլոս է, որն սպասում է հարմար պահի՝
վճռականհարվածհասցնելուհամար»:
Վախճանվել է 1984–ի օգոստոսի 13–ին: Նույն թվականից

Հայաստանի ճատրակորդի կենտրոնական տունը կրում է նրա
անունը:ՓարիզումգործումէՏիգրանՊետրոսյանիանվանակումբ:

Առաջադրանքներ
1.  Համացանցում գտի՛ր հավելյալ տեղեկություններ Տիգրան 

Պետրոսյանի մասին և պատմի՛ր դասընկերներիդ:
2.  «Տիգրան Պետրոսյան» գրվածքում գտի՛ր ածականները և 

որոշի՛ր դրանց կիրառությունը տվյալ դեպքում:
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ԹՎԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆ

Դ Ա Ս  5

ԹՎԱԿԱՆՆ ԻԲՐԵՎ ԽՈՍՔԻ ՄԱՍ

Առարկա(ներ)ի թիվ կամ թվային կարգ նշանակող բառը կոչ
վում է թվական կամ թվական անուն:

Օրինակ՝ մեկ, հինգ, տասնվեց, հարյուր չորս, երկու երրորդ, 
յոթերորդ, իննական, ութ–ութ:

Պատասխանում է քանի՞, որքա՞ն, որչա՞փ, ինչքա՞ն, ինչչա՞փ, 
ո՞րերորդ, քանի՞երորդ հարցերին:

Թվականի տեսակները
Ըստ իմաստի՝ թվականները բաժանվում են երեք խմբի.

1.  Քանակական թվականներ. նշանակում են թիվ կամ 
առարկաների որոշակի քանակ՝ մեկ, տասը, քառա
սունյոթ, չորս հարյուր ութ, երեք քառորդ:

2.  Դասական թվականներ. նշանակում են առարկայի 
թվային կարգ՝ առաջին, երկրորդ, քսաներորդ:

3.  Բաշխական թվականներ. նշանակում են առար կա
ների քանակական հավասար բաշխում՝ հինգական, 
երեք–երեք:

Քանակական թվականները լինում են երկու տեսակի՝
•  ամբողջ թվեր նշանակող թվականներ՝ մեկ, ութ, քսան, 

վեց հարյուր տասնհինգ,
•  կոտորակային թվականներ՝ մեկ վեցերորդ, մեկ հարյու

րերորդական, հինգ ամբողջ վեց տասնորդական:
Ամբողջ թիվ նշանակող քանակական թվականը խոսքիմա

սային հատուկ (բնորոշ) ձև չունի:
Թվականը քերականորեն չի ձևափոխվում: Միայն գոյակա

նաբար գործածվելիս կարող է հոլովվել:
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Վարժություններ

1. Ընդգծե՛ք 5 թվական. 
ա.  քառապատիկ, զրո, վաթսունմեկերորդ, եռակի, տաս

ներկու–տասներկու, յոթական, ութնյակ, չորսբո լորը, 
երկու հինգերորդ, միավոր

բ.  թվային, տրիլիոն, հազարերորդ, երկակի, հինգ–հինգ, 
մեկմեկու, երեսունհինգական, երեք յոթերորդ, չոր րոր
դական, տասնավոր

2. Ընդգծե՛ք 3 քանակական թվական. 
ա.  երրորդություն, բազմաթիվ, հարյուր մեկ, քառասուն, 

եռա պատիկ, միլիոն
բ.  քանակական, հինգ հարյուր, յոթնապատիկ, իննսունութ, 

կոտորակային, տասը
գ.  թվական, տասնինը, քառյակ, ութսուն, երկու, եռանիստ

3. Ընդգծե՛ք 3 դասական թվական. 
ա.  քսանմեկերորդ, մեկ չորրորդ, երեսուներկուերորդ, 

հազարավոր, հարյուրերորդ, երկուստեք
բ.  հնգյակ, չորրորդ, մեկ հարյուրերորդ, տասնչորսերորդ, 

երրորդական, քսանութերորդ
գ.  առաջին, երեք քառորդ, հիսունմեկերորդ, կրկնակի, 

տասնիններորդ, երկրորդականություն

4. Ընդգծե՛ք 3 բաշխական թվական. 
ա.  մեկ–մեկ, բազմակի, երկուական, ինը տասներորդ, 

հինգական, իններորդ
բ.  մեկումեջ, հինգ–հինգ, քսանական, չորս հինգերորդ, 

յոթական, երիցս
գ.  երկրորդական, տասնհինգ–տասնհինգ, յոթ ութերորդ, 

մեկական, բաշխական, տասական

5. Ընդգծե՛ք 3 կոտորակային թվական. 
ա.  մասնական, երկու երրորդ, տասներորդական, մեկ երկ

րորդ, զրո ամբողջ հինգ տասնորդական, սակավաթիվ
բ.  մեկ երրորդ, հարյուրապատիկ, երկու ամբողջ վեց տաս

նորդական, ամբողջական, երկու յոթերորդ, հնգանիստ
գ.  երկրորդային, մեկ քառորդ, քառածալ, հինգ վեցերորդ, 

կոտորակ, երեք ամբողջ տասնյոթ հարյուրերորդական
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Թվականի կազմությունը
Թվականներն ըստ կազմության լինում են՝

•  պարզ (արմատական)՝ զրո, մեկ, երկու, երեք, չորս, 
հինգ, վեց, յոթ, ութ, ինը, տասը, քսան, հարյուր, հազար, 
միլիոն, միլիարդ, տրիլիոն,

•  բաղադրյալ, որ լինում են՝
–  ածանցավոր՝ առաջին, յոթերորդ, երեսուն, չորսական,
–  բարդ՝ տասնմեկ, չորս հարյուր քսանվեց,
–  բարդ ածանցավոր՝ իննսունինը, քսանհինգերորդ, 

երեք հինգերորդ:
Բարդ և բարդ ածանցավոր թվականները լինում են՝

•  համադրական՝ տասնինը, քսաներկու, հիսունվեցերորդ, 
քսանհինգական,

•  հարադրական՝ հարյուր տասնմեկ, մեկ տասներորդ, զրո 
ամբողջ մեկ տասնորդական, տասներեք–տասներեք:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 1  
Մեկ թվականն ունի նաև մի տարբերակը, որը համանուն է մի անորոշ 
դերանվանը:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 2  
Մի քանի թվականներ ունեն արմատային տարբերակներ՝ երկ–/երկու–/
երկուս– (երկ–րորդ, երկու–ական, երկուս–ներ), եր–/երե–/երեք–/եռ– (եր–
րորդ, երե–սուն, երեք–ական, եռ–յակ, եռ–ակի), չոր–/չորս–/չորք–/քառ– (չոր–
րորդ, չորս–ական, չորք–ոտանի, քառ–յակ, քառ–որդ) և այլն:

Թվականակերտ ածանցներ

Թվականներից այլ թվականներ կազմող ածանցները կոչվում 
են թվականակերտ ածանցներ:

Դրանք վերջածանցներ են՝ երկ–րորդ, հինգ–երորդ, ութ–
սուն, հնգ–ական:

–Րորդ և –երորդ ածանցները քանակական թվականներից 
կազմում են դասական թվականներ, ինչպես նաև քառորդ 
կոտորակային թվականը: –Րորդ–ը գործածվում է միայն 
երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, քառորդ կազմություններում:

Մեկ քանակական թվականից նշված ածանցներով դասական 
թվական չի կազմվում: Փոխարենը գործածվում է առաջին բառը:
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ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ  
Մեկ, երկու, երեք, չորս թվականները բաղադրյալ թվականի վերջին 
բաղադրիչ լինելու դեպքում ստանում են –երորդ ածանցը՝ քսանմեկերորդ, 
երեսուներկուերորդ, իննսուներեքերորդ, հարյուրչորսերորդ:

–Սուն ածանցը միավոր նշանակող երեք, չորս, հինգ, վեց, 
յոթ, ութ, ինը պարզ թվականներից կազմում է տասնավոր 
նշանակող թվականներ՝ քառասուն, ութսուն, իննսուն: Երե–
սուն, հի–սուն, վաթ–սուն, յոթան–ա–սուն կազմությունների 
դեպքում հիմքը համապատասխան արմատների անկանոն 
տարբերակներ են:

–Ական ածանցը քանակական թվականներից կազմում է 
բաշխական թվականներ՝ երեքական, քսանմեկական:

Կա բաշխական թվականների կազմության մեկ այլ՝ հոմանիշ 
եղանակ՝ քանակական թվականի կրկնությամբ՝ երեք–երեք, 
տասնհինգ–տասնհինգ:

Վարժություններ

6. Ընդգծե՛ք 3 պարզ թվական. 
ա. բազում, միլիոն, երեքական, քսան, քանակ, ութ
բ. միլիարդ, վեցերորդ, ամբողջ, ինը, երեք, քսանյոթ

7.  Ընդգծե՛ք 3 ածանցավոր թվական (առանց երկրորդ 
արմատի). 

ա.  իննսուն, զրո, ութ–ութ, երեսուն, չորրորդ, հարյուր մեկ
բ.  յոթանասուն, ինը–ինը, քսանվեց, երկրորդ, երկու 

երրորդ, հինգական

8. Ընդգծե՛ք 3 բարդ թվական (առանց ածանցի). 
ա.  երեսուներկուերորդ, տասնմեկ, վեց–վեց, մեկ, ութական, 

երեք հարյուր վեց, երեք քառորդ
բ.  հինգ–հինգ, վաթսունինը, տասնմեկերորդ, քսանութ, 

մեկ միլիոն, չորս հինգերորդ, տասանոց

9. Ընդգծե՛ք 3 բարդ ածանցավոր թվական. 
ա.  քառասուներորդ, իննսունհինգ, հարյուր ութսուն, 

տասական, մեկ քառորդ, եռահարկ, քառատող
բ.  տասնմեկական, հնգամյակ, քսանմեկերորդ, քսանչորս, 

ութսուներկու, տասներեք, եռահարկ
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ՀԱՅՐԵՆԻ ԲՆԱՇԽԱՐՀ

ՋԵՐՄՈՒԿԻՋՐՎԵԺԸ
ՀայաստանիՀանրապետությունումամենաբարձրջրվեժըՎայոց

ձորիմարզում՝Ջերմուկքաղաքում՝ԱրփագետիՋերմուկվտակի
վրաէ:Վտակըսկիզբէառնումբազմաթիվհանքայինուոչհան
քայինաղբյուրներիցևավարտվումէջրվեժով,որը72մբարձ
րությունիցերեքգմբեթաձևդարավանդներովաջիցթափվումէ
Արփագետը:Անչափգեղեցիկտեսարանէջրվեժը՝իրենգրկող
ժայռերիհետ:ԴաՋերմուկիամենաթանկագինզարդնէ:
Բնության այս հրաշքը՝ Արփայի կիրճը գահավիժող ջրվեժը,

հեռվիցդիտելիսցածթողածվարսերէհիշեցնում:
Ժողովրդական ավանդությունն ասում է, թե հնում ջրվեժի

գլխավերևում՝ երկու ուղղաձիգ ժայռերիվրա, մի հզոր իշխանի
ամրոցէեղել:Իշխաննուներմիգեղեցկուհիդուստր,որիձեռքը
խնդրելուէինգալիսհարուստունշանավորփեսացուներաշխարհի
տարբերծայրերից:Սակայնօրիորդըմերժումէրբոլորին,քանիոր
նրասիրտըպատկանումէրհովվիորդուն`միքաջարիուգեղեցիկ
երիտասարդի:Ամենօր՝կեսգիշերին,իրննջարանիլուսամուտից
աղջիկըձորնէրնետումմիերկարպարան,որովհովվիորդին
խորկիրճիցբարձրանումէրիրսիրեցյալիմոտ:Սակայնշուտով
իշխանըաղջկասենյակումգտնումէպարանըևինչ–որբանկռա
հում:Աղջիկըստիպվածանկեղծանումէ:Հայրըզայրանումէու
անիծումդստերը՝ասելով.«Եթեմեկէլհանդիպեսհովվիորդուն,
ջրահարսդառնասուերբեքջրիցդուրսչգաս»:Սակայնսիրահար
ներինոչինչչէրկարողհետպահել:Հենցհաջորդօրը,որպեսզի
սիրեցյալինօգնիբարձրանալուիրդղյակը,գեղեցկուհինպարանի
փոխարեն ժայռի բարձունքից կախում է իր երկար ու գեղեցիկ
վարսերը:Սակայննույնակնթարթինկատարվումէհորդաժան
անեծքը. գեղեցկուհին դառնում է ջրահարս, իսկ կիրճ թափվող
նրա գեղեցիկ վարսերը վերածվում են հրաշագեղ ջրվեժի, որին
ժողովուրդըտվելէ«Ջրահարսիվարսեր»անվանումը:

Առաջադրանքներ
1.  Համացանցում գտի՛ր հավելյալ տեղեկություններ Ջերմուկի 

տեսարժան վայրերի մասին և պատմի՛ր դասընկերներիդ:
2.  «Ջերմուկի ջրվեժը» գրվածքում գտի՛ր թվականները և 

որոշի՛ր դրանց տեսակն ու կազմությունը:
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Դ Ա Ս  6

ԹՎԱԿԱՆԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Քանակական թվականները՝ զրո–ից մինչև հարյուր–ը, պարզ 

բառեր են կամ բաղադրյալ համադրական կազմություններ, 
հարյուր մեկ–ից սկսած՝ բաղադրյալ հարադրական կազմու
թյուններ են (բացի հազար–ից, միլիոն–ից, միլիարդ–ից և 
այլն)՝ երեք տրիլիոն վեց հարյուր միլիարդ չորս հարյուր քսան 
միլիոն յոթ հարյուր քսանհինգ հազար ինը հարյուր ութսունութ:

Ինը և տասը թվականները ունեն ը կամ ն վերջնահնչյուն, 
որը փոխանվանական կիրառության դեպքում կատարում է 
նաև որոշիչ հոդի դեր: Տասը բառը երբեմն կարող է լինել տաս 
ձևով (Իննից տաս է պակաս):

Կոտորակային թվականները հարադրական կազմություններ 
են՝ չորս հինգերորդ, մեկ ամբողջ վեց տասնորդական: Բացա
ռու թյուն են քառորդ և կես բառերը (որպես մեկ քառորդ և մեկ 
երկրորդ կոտորակային թվականների հոմանիշներ), ինչպես 
նաև կես–ով մի շարք կազմություններ՝ մեկուկես, յոթուկես և 
այլն: Կոտորա կա յին թվականի համարիչը ամբողջ թիվ նշա նա
կող թվական է, իսկ հայտարարը՝ դասական թվական՝ –ական 
ածան ցով կամ առանց դրա՝ տասնմեկ հարյուրերորդ(ական): 
Եթե հայտարարը 10 թիվն է, ապա կարող է կարդացվել երեք 
տար բե րակով՝ մեկ տասներորդ, մեկ տասներորդական, մեկ 
տասնորդական, որոնցից առաջինը նախընտրելի է առօրյա 
խոսքում, վերջինը՝ մաթեմատիկայում:

Բաշխական թվականների կրկնավոր տարբերակները 
գրվում են միության գծիկով՝ յոթ–յոթ, քսանմեկ–քսանմեկ:

Դասական թվականը համադրական բաղադրություն է, 
եթե կազմված է պարզ, ածանցավոր, բարդ համադրական 
կամ երկբաղադրիչ հարա դրա կան քանակական թվականից 
(յոթերորդ, երեսուներորդ, տասնմեկե րորդ, իննսուն իններորդ, 
հարյուրմեկերորդ, երեքհազարերորդ), և հարա դրա կան բար
դու թյուն է, եթե կազմված է երկուսից ավելի առանձին գրվող բա
ղադրիչ ունեցող հարադրական քանակական թվա կա նից (երկու 
հարյուր տասնվեցերորդ, երեք հազար երկու հար յուրերորդ):

Թվականները, տառերով (որպես հնչյունագիր) գրվելուց 
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բացի, ունեն նաև իրենց գաղափարագիր նշանները: Դրանք 
կա՛մ արաբական թվանշաններ են, կա՛մ այբուբենի տառերը՝ 
հատուկ թվային արժեքներով:

Արաբական թվանշանները և դրանց համակցությունները 
նշանակում են քանակական թվականներ: Դրանցից բաշխական 
և դասական թվա կաններ կազ մելիս համապատասխան թվա նշա
նին միության գծիկով կցվում է –ական, –ին կամ –րդ՝ 1– ական, 1–
ին, 2–րդ, 78–րդ: Կոտորակային թվա կանների դեպքում տառերով 
գրվող այդպիսի կցումներ չեն արվում՝ 1/2, 0,5:

Դասական թվականների՝ առանց նշված մասնիկների գոր
ծա ծությունը թույ լատրելի է միայն հետադաս կիրառության 
դեպքում՝ հոդված 3 (կարդացվում է «հոդված երրորդ»), հատոր 
1 (կարդացվում է «հատոր առաջին»), աղյուսակ 7 (կարդացվում 
է «աղյուսակ յոթերորդ»):

Թվարկումների ժամանակ դասական թվականների –ին–ի և 
–րդ–ի փո խա րեն կարող է դրվել միջակետ կամ աջ փակագիծ՝ 
1., 2., 3., 4., 1), 2), 3), 4):

Հայերենի այբուբենի տառերը և դրանց համակցությունները 
սովորա բար նշանակում են քանակական թվականներ, եթե 
մեծատառերով են (Ա, ԺԲ, ՌՋԿԷ), և դասական թվականներ, 
եթե փոքրատառերով են (բ, իգ, մլե): Մեծատառերը նույնպես 
կարող են որպես դասական թվական գործածվել, եթե դրանց 
կողքին միջակետ է դրվում (Ա., Է., ԺԲ., ՃԻԵ.): Տառերի թվային 
արժեքը որոշվում է հատուկ աղյուսակով:

Ա  —  1 Ժ — 10  Ճ — 100 Ռ — 1000
Բ — 2 Ի — 20  Մ — 200 Ս — 2000
Գ — 3 Լ — 30  Յ — 300 Վ — 3000
Դ — 4 Խ — 40 Ն — 400 Տ — 4000
Ե — 5 Ծ — 50  Շ — 500 Ր — 5000
Զ — 6 Կ — 60  Ո — 600 Ց — 6000
Է — 7 Հ — 70  Չ — 700 Ւ — 7000
Ը — 8 Ձ — 80  Պ — 800 Փ — 8000
Թ — 9 Ղ — 90 Ջ — 900 Ք — 9000

Հռոմեական թվանշանները (լատինական այբուբենի 
մեծատառերը) և դրանց համակցությունները նշանակում են 
դասական թվականներ՝ I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XX (20–
րդ), XXX (30–րդ), XL (40–րդ), L (50–րդ), LX (60–րդ), XC (90–րդ), 
C (100–րդ), CD (400–րդ), D (500–րդ), DC (600–րդ), CM (900–րդ), 
M (1000–րդ):
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Վարժություններ

1.  Շարքերից ընտրե՛ք և իրար կողքի գրե՛ք նույնարժեք 
թվականները.

12–րդ  թ  LXXXVII
204–րդ  ձէ  MCXI
3046–րդ  ռճժա  CCIV
58–րդ  մդ  IX
9–րդ  ժբ  LVIII
87–րդ  ծը  XII
1111–րդ  վխզ  MMMXLVI
193–րդ  ճղգ  DCCXXVII
727–րդ  չիէ  CXCIII

2. Փակագծերում տրված տարբերակներից ընդգծե՛ք ճիշտը.
ա. Մենք՝ ուսանողներս, այդ մասին լսում էինք (առաջի, 
առաջին) անգամ:
բ. Շուրջ (ութանասուն, ութսուն) դպրոցահասակ երեխաներ 
էին մասնակցում գարնանային այդ տոնախմբությանը:
գ. Փոքրիկը ձեռքում ամուր պահել էր (տաս, տասը) դրամ:
դ. Բողոքի երթին մասնակցում էին (հարուրավոր, 
հարյուրավոր) մարդիկ:
ե. Իմ տեղը երրորդ կարգի (երեսունչորրորդ, 
երեսունչորսերորդ) աթոռն է:
զ. Կայացավ հայերենագիտական միջազգային (VII–րդ, 7–
րդ) գիտաժողովը:

ՆՇԱՆԱՎՈՐ ՀԱՅԵՐ

ԼՈՒՍԻՆԵԶԱՔԱՐՅԱՆ
ՀայհոգևորերգիառաքյալևանզուգականկատարողԼուսինե

Զաքարյանը ծնվել է 1937–ի հունիսի 1–ին Ախալցխայում
(այժմ՝ Վրաստանում): Նրա մորական պապը և տատը հայտնի
երաժիշտներենեղելՍանկտՊետերբուրգում:1952–ինընտանիքի
հետտեղափոխվելէԵրևան,ավարտելՌոմանոսՄելիքյանիանվան
երաժշտական ուսումնարանը, Կոմիտասի անվան երաժշտանոցը:
Նրա երգացանկում կային թե՛ արևմտաեվրոպական դասական,
թե՛հայկականժողովրդականուհոգևորստեղծագործություններ:
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Պարբերաբար համերգներ էտվել աշխարհահռչակ երգեհոնահար
ՊերճԺամկոչյանիհետ:Արտերկրումբազմիցսփառքովներկայաց
րելէԿոմիտասին,հայժողովրդականերգեր,տաղերուշարական
ներ: Նրա հոգեթով երգը գերում էր բոլորին: Զարմացնում էր
նրա վարպետությունը,ասես երգում էրառանց շունչ քաշելու,
աստվածային նրբագեղությամբ ու հմայիչ ձայնով: Հռոմի
պապըբացառությանկարգովնրանթույլէտվելերգելՓարիզի
Աստվածամոր տաճարում: Նրա  ձայնագրությունները մնայուն
տեղունենհամաշխարհայիներաժշտությանգանձարանում:
Խորհրդային տարիներին, երբ արգելված էին բազմաթիվ

երաժշտական ոճեր և ուղղություններ, Լուսինեն կարողացավ
աշխարհիկ, համաժողովրդական բեմ բարձրացնել ու լիարժեք
ներկայացնել մինչ այդ միայն եկեղեցում հնչող հայկական
հոգևորերաժշտությունը:Մերմիջնադարյանտաղերըժողովուրդը
վերագտավ գարնանային թարմ ու կենարար օդի պես: Սիլվա
Կապուտիկյանըգրելէ.«Մենք,որնրաժամանակակիցներնէինք,
զգացինք,թեինչպեսէտարիներիընթացքումԼուսինենհենցինքը
ազդումժամանակիվրա,թանձրացնումնրագույները,ազգային
գույներըևօրօրիդառնումավելիմատչելի,ժողովրդինհասու»:
ՆրահամարէԱռնոԲաբաջանյանըգրելիր«Վոկալիզ»ստեղ

ծագործությունը: Նրան բանաստեղծություններ են ձոնել Սիլվա
Կապուտիկյանը,ՊարույրՍևակը,ՎահագնԴավթյանը,Արշալույս
Մարգարյանը, Էդուարդաս Մեժելայտիսը, Անտոն Խիժնյակը,
Միխայիլ Մատուսովսկին: Ամենայն հայոց հայրապետ Վազգեն
Առաջինընրամասինասելէ.«ԵրբԼուսինեներգումէ«Սուրբ,
սուրբ»–ը, բոլոր հրեշտակները բազմությամբ իջնում են Մայր
ԱթոռուփառաբանումԱստծուննրաայդերգեցողությանունրան
ի վերուստ տրված շնորհի համար»: Նրա երգած շարականները
փոթորիկ էին ստեղծում ունկնդրի հոգում, նրան բարձրացնում
երկինք,հաղորդակիցդարձնումաստվածայինսրբությանը:
Իրմահկանացունկնքելէ1992–իդեկտեմբերի30–ին:Թաղված

էՎաղարշապատիՍ.Գայանեեկեղեցուբակում՝իրուսուցչիև
ամուսնու՝ԽորենՊալյանիկողքին:

Առաջադրանքներ
1.  Համացանցում գտի՛ր հավելյալ տեղեկություններ Լուսինե 

Զաքարյանի մասին և պատմի՛ր դասընկերներիդ:
2.  «Լուսինե Զաքարյան» գրվածքում գտի՛ր թվանշաններով 

արտահայտված թվականները և գրի՛ր տառերով:
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Դ Ա Ս  7

ԹՎԱԿԱՆԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀՈԼՈՎՈՒՄԸ
Թվականը նախադասության մեջ կարող է լինել որոշիչ (Ես 

ունեմ երկու քույր և մեկ եղբայր: Սա հինգերորդ դասարանն է: 
Գրոհայիններին բաժանեցին երեքական նռնակ): 

Բաշխա կան թվականները կարող են լինել նաև չափ ու քանա
կի պարագա (Խաղավարը խաղաթղթերը ութ–ութ բաժանեց 
մասնա կից նե րին, և խաղն սկսվեց):

Փոխանվանաբար կիրառվելիս թվականը կարող է գոյականի 
նման հոլովվել, հոգնակի դառնալ, որոշիչ հոդ ունենալ՝ ստա
նալով գոյականին բնորոշ պաշտոններ (Ես հերթում առաջինն 
եմ: Նա ծնվել է փետրվարի քսանութին: Ժամը վեցից մի քանի 
րոպե է պակաս: Երեքով կգնաք անտառ: Հինգերը զարդարում 
են իմ օրագիրը): (Փոխանունության մասին տե՛ս էջ 16):

Արաբական թվանշաններ գործածելու դեպքում հոդերը և 
վերջավո րու թյունները գրվում են միության գծիկով (3–ը, 7–ից):

Հոլովվելիս տասը թվականը կորցնում է ը վերջնահնչյունը 
(տասից, տասին, տասով, տասեր): Բառակազմության ժամանակ 
տասը բառի հիմ քը մերթ պահպանում է ն–ն (տասներկու, տաս
ներեք, տասնութ, տաս նյակ, տասնապատիկ, տասնորդ, տաս
նօրյակ, տասնամյակ, տասներորդ, տասնապետ), մերթ կորց
նում է (տասական, տասանիշ, տասանոց, տաս հար կանի, տաս
հատորյակ, տասգլխանի, տասդրամանոց, տաստոննա նոց):

Ինը թվականը միշտ պահպանում է իր ը կամ ն վերջնահնչյունը՝ 
տասնինը, իննսուն, իննյակ, իննանիշ, իննանոց, ինըհարկանի, 
ինըհատորյակ, ինըտոննանոց, իննամյակ, իններորդ, իննական, 
իննից, իննով, իննին, իններ:

Երկու թվականը գոյականաբար հոլովվում և հոդ է ստանում 
երկուս– հիմքով՝ երկուսը, երկուսս, երկուսի(ն), երկուսով, 
երկուսից, երկուսներ, երկուսներդ և այլն: Սակայն ուղիղ ձևը 
անորոշ առումով գոյականաբար գործածվելիս կարող է լինել 
թե՛ ս–ով, թե՛ առանց ս–ի. Երկու(ս) չստանաս:

Մեկից բարձր քանակական թվականի լրացյալը կարող է 
լինել թե՛ եզակի, թե՛ հոգնակի թվով:

1. Սովորաբար եզակի է լինում, եթե՝
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ա.  չափի միավոր է կամ առնվում է իբրև այդպիսին 
(Քննությանը մնացել է 15 օր: Անցանք ևս 100 մղոն: 
Եկել էին քսան հոգով: Երեք գրիչից երկուսը չի գրում),

բ.  անորոշ առումով է, և տրամաբանական շեշտը (խոսողի 
ուշադրությունը) թվականով արտահայտված քանակի 
վրա է (Դասարանում տասնհինգ աշակերտ է մնացել),

գ.  լրացումը կոտորակային թվական է (Տվե՛ք մեկուկես հաց):
2. Սովորաբար հոգնակի է լինում, եթե՝

ա.  որոշյալ առումով է (Իմ երկու քույրերը ինձնից մեծ են, 
իսկ երեք եղբայրները՝ փոքր),

բ.  թվարկվող առարկաները նկատի են առնվում առանձին–
առանձին (Նա հաղթեց երեք մարզիկների),

գ.  թվական որոշիչի և դրա որոշյալի միջև մեկ այլ որոշիչ 
կա (Մրցությանը կմասնակցեն տասնվեց ուժեղագույն 
մարզիկներ):

Թվական որոշիչ ունեցող ենթական՝
ա.  եթե հոգնակի է, ապա ստորոգյալն էլ հոգնակի է լինում 

(Երեք գուսաններ մրցում էին), 
բ. եթե եզակի է, ապա ստորոգյալը կարող է լինել՝

•  թե՛ եզակի (Ընդամենը երկու հոգի եկավ: 30 ծառ չի 
ծաղկել այս տարի),

•  թե՛ հոգնակի (Ընդամենը երկու հոգի եկան: 30 ծառ 
չեն ծաղկել այս տարի):

Եթե ենթական փոխանուն թվական է, ապա ստորոգյալը 
սովորաբար լինում է՝

•  մեկից բարձր ամբողջ թվերի դեպքում՝ հոգնակի 
(Երեքն էլ կորան),

•  կոտորակի դեպքում՝ եզակի (Մեկ երրորդը այրվել է):

Վարժություն

Փակագծերում տրված տարբերակներից ընդգծե՛ք ճիշտը.
ա.  Ես լավ եմ ճանաչում ձեր դասարանի երկու (գերա զան

ցի կին, գերազանցիկներին):
բ.  Մոտս մնացել է մեկ (տասնանոց, տասանոց) և ութ 

հինգանոց թղթադրամ:
գ.  Բնավ չեմ վախենում (տասներեք, տասերեք) թվից, 

քանի որ ծնվել եմ ամսվա այդ օրը:
դ.  Պայմանավորվել ենք, որ կրկին կհանդիպենք այս 

ամսվա (28–ին, 28ին):
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ե.  Տոնածառը զարդարելու համար գնեցի քսան (խաղալիք, 
խաղալիքներ):

զ.  Իմ օրագրում (երկուներ, երկուսներ) ընդհանրապես 
չկան:

է.  Շուտով ժամը (ինը, իննը) կլինի, բայց դեռ պատրաստ 
չես դասի գնալու:

ը.  Եթե մեր ունեցածը հավասար բաժանենք, ապա ամեն 
մեկիս հասնում է երկուսուկես (խնձոր, խնձորներ):

թ.  Նախարարն ասաց, որ ընդունելությունը սկսված է, և 
հերթագրվածներից մեկնումեկը թող ներս (գան, գա):

ՀԱՅՈՑ ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔՆԵՐ

ԱՆԻ
Անի մայրաքաղաքի տարածքը բնակեցված է եղել անհիշելի

ժամանակներից: Սակայն մատենագրության մեջ Անին առաջին
անգամհիշատակվելէ5–րդդարումորպեսամրոց,որկառուցված
էրՄեծՀայքիԱյրարատնահանգիՇիրակգավառում`Ախուրյան
գետի և նրա աջ վտակներից մեկի միախառնման վայրում՝
եռանկյունաձև հրվանդան սարահարթի վրա:Անունն ստացել է
Դարանաղի(Կամախ)գավառիԱնիբերդաքաղաքից,որըհեթանոս
հայերիկրոնականկենտրոննէր: ԱնինՄեծՀայքիկարևորագույն
բերդերիցէրևպատկանումէրԿամսարականնախարարներին:
9–րդ դ. իշխանԱշոտ ԲագրատունիՄսակերը Կամսարական

ներիցգնելէՇիրակգավառը՝Անիամրոցով:ԴարավերջինԱնին
արդենգյուղաքաղաքէր,10–րդդարում՝քաղաք:
961–ինԱշոտԳՈղորմածԲագրատունինԱնիումօծվելէոր

պես հայոց թագավոր: Նա Անին հռչակել է Հայաստանի նոր
մայրաքաղաքևպարսպապատել(Աշոտաշենպարիսպ):
Անինմայրաքաղաքէեղելմինչև1045–ը:Այդընթացքումարագ

աճելէ:Կառուցվելենբազմաթիվպալատներ,եկեղեցիներ,շքեղ
հյուրանոցներ(իջևանատներ),ջրմուղովբաղնիքներ,մաքսատուն:
989–ինավարտվեցՍմբատԲՏիեզերակալարքայինախաձեռնած

նոր՝Սմբատաշենպարիսպիկառուցումը:Անիիմատույցներումեղել
ենպաշտպանականամրոցներ(Տիգնիս,Մաղասաբերդ),մեծաթռիչք
քարեկամուրջներ:Քաղաքնունեցելէ40դուռ:
ԱնինաննախադեպզարգացմանէհասելԳագիկԱթագավորի

օրոք(989–1020թթ.):ԱյդժամանակդամիջնադարյանՀայաստանի
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ամենանշանավոր քաղաքն էր: Բնակչությունը հասել է շուրջ
200000–ի: Քաղաքըաշխարհագրականևռազմավարականհարմար
դիրք ուներ և առևտրական հանգույց էր զանազան երկրների
միջև:Անիննաևարդյունաբերողքաղաքէր:
Եղելէքաղաքայինճարտարապետությանզարգացմաննշանավոր

կենտրոն:Անիիճարտարապետությանդպրոցը,ձևավորվելով10–
րդ դարում, որոշակի հետք է թողել նաև եվրոպական և այլ
երկրներիճարտարապետությանվրա:Ճարտարապետներիցամենա
նշանավորն էր Տրդատը, որը կառուցել է մայր տաճարը և
Գագկաշենզվարթնոցատիպեկեղեցին:Վերջինիսպատերիցմեկի
վրաամրացվածէեղելԳագիկթագավորի2,26մբարձրություն
ունեցողարձանը՝ձեռքինտաճարիմանրակերտը:
9–13–րդդդ.Անիննաևգիտությանկենտրոն էր՝ բազմաթիվ

դպրոցներով, գրչատներով: Հռչակավոր էր Անիի բարձրագույն
դպրոցը(համալսարանը):
ԳագիկԱ–իցհետոնրաորդիՀովհաննես–Սմբատը,երկյուղելով

բյուզանդականբանակիներխուժումից,Անինմերձակայքովկտակել
էԲյուզանդիային:Նրամահիցհետո՝1043–ին,թագավորէհռչակվել
Գագիկ Բ–ն: 1043–1044 թթ. բյուզանդական զորքերը քանիցս
պաշարելենԱնին,սակայնհայկականզորքերիևաշխարհազորի
դիմադրության շնորհիվ քաղաքը մնացել է անառիկ: Միայն
ԳագիկԲ–իձերբակալումիցևսպարապետՎահրամՊահլավունու
զոհվելուցհետոենբյուզանդացիները1045–իննվաճելքաղաքը:
1064–ինԱնինգրավելենսելջուկթուրքերը:1198–ինքաղաքն

ազատագրել են Զաքարյանները և դարձրել իրենց իշխանա
պետությանկենտրոնը:ՊատմիչներնայդժամանակիԱնինհիշատա
կումեն«տիեզերական»,«քաղաքամայր»ևայլանուններով:
1236–ինԱնինգրավելենմոնղոլները:Դաքաղաքիանկման

սկիզբնէր:13–14–րդդդ.մոնղոլների,հետագայումթուրքական
ցեղերիճնշմանևծանրհարկերիհետևանքովանեցիներըստիպված
էինմեծխմբերովաստիճանաբարարտագաղթել:
ԱյժմԱնիիավերակներըԹուրքիայիԿարսինահանգիտարածքում

են`հայ–թուրքականսահմանիմոտ:

Առաջադրանքներ
1.  Համացանցում գտի՛ր հավելյալ տեղեկություններ Անի 

քաղաքի մասին և պատմի՛ր դասընկերներիդ:
2.  «Անի» գրվածքում գտի՛ր 20 թվական, որոշի՛ր դրանց 

տեսակը, կազմությունը և գրի՛ր տառերով:
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ԲԱՅ

Դ Ա Ս  8

ԲԱՅՆ ԻԲՐԵՎ ԽՈՍՔԻ ՄԱՍ

Գործողություն կամ եղելություն նշանակող բառը կոչվում է բայ: 

Օրինակ՝ ուտել, խմել, գնալ, քանդել, մեծանալ, սառչել, 
ընկնել: Պատասխանում է ի՞նչ անել, ի՞նչ լինել հարցերին:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ  
Եմ, կամ, գիտեմ, ունեմ, արժեմ բայերը հարց չեն ստանում: Դրանք ոչ 
թե նշանակում են գործողություն կամ եղելություն, այլ հաստատում են 
ենթակայի՝ որևէ վիճակի մեջ լինելը (Ես կամ, մարդ եմ, գիտեմ խոսել, ունեմ 
բանականություն, որ արժի ամեն ինչ):

Բայն ունի իր բնորոշ ձևը: Նրա ուղիղ ձևն ունի –ել կամ –ալ 
ածանց–վեր ջավորությունը: Թեք ձևերը մեծ մասամբ բնորոշվում 
են իրենց վերջավորու թյուն ներով և այլ մասնիկներով (խոսելիս, 
գրեցի, կասեմ, չեմ տա, մի՛ կարդա, պիտի ուզեմ):

Բայը կարող է փոփոխվել ըստ դեմքի, թվի, ժամանակի, 
եղանակի՝ կազմե լով դիմավոր ձևեր: Բայի այդպիսի ձևափոխու
թյունը կոչվում է խոնարհում: Բայը կարող է ձևափոխվել նաև 
ըստ սեռի, ինչպես և կազմել անդեմ ձևեր:

Բայի բոլոր դրական ձևերն ունեն իրենց ժխտական հակար
ժեք ները, որոնք կազմվում են համապատասխան դրական 
ձևից՝

•  մեծ մասամբ չ– նախամասնիկով՝ գրել — չգրել, 
գրած — չգրած, գրող — չգրող, գրելիս — չգրելիս, գրում 
եմ — չեմ գրում, գրելու եմ — չեմ գրելու, գրել եմ — չեմ 
գրել, գրեցի — չգրեցի, գրեմ — չգրեմ, կգրեմ — չեմ գրի, 
պիտի գրեմ — չպիտի գրեմ,

•  մի դեպքում (արգելական հրամայականում)՝ մի՛ 
մասնիկով՝ գրի՛ր — մի՛ գրիր, գրե՛ք — մի՛ գրեք:
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Վարժություններ

1. Ընդգծե՛ք գործողություն նշանակող 3 բառ.
ա. տնտես, բանտես, վերահաս, պսպղաս, խաղող, քաղող
բ. զրկես, կրկես, հապալաս, ծլվլաս, նշաձող, աղանձող
գ. տոկանք, տականք, զգանք, լոգանք, կորանք, փշրանք

2. Ընդգծե՛ք 3 բայ. 
ա. արևագալ, թնդալ, ծխալ, գդալ, սխալ, կանխազգալ
բ.  բղավել, ցախավել, հապավել, ծամթել, բազմեն, բազեն
ե.  ցեղային, տեղային, գնային, տնային, խորհեմ, խոհեմ
թ. անձավ, անցավ, տարավ, հարավ, հարկավ, ընկավ
ժ. տրոհեր, ալեհեր, եթեր, կթեր, քնաբեր, խաբխբեր

3. Ընդգծե՛ք ժխտական 3 բայաձև. 
ա. չախկալ, չողբալ, չաման, չաղան, չանչել, չանցնել
բ.  չարադեմ, չաղոթեմ, չորացա, չուրացա, չարակամ, չկամ
գ. չմաշկել, չմշկել, չրխկաց, չթխկաց, չկարդալ, չքանալ

Բայի կազմությունը
Բայի կազմությունը որոշվում է ըստ նրա սկզբնաձևի՝ անորոշ 

դերբա յի՝ հաճախ համեմատելով որոշ թեք ձևերի հետ: Բայի 
սկզբնաձևը կազմ ված է լինում բայահիմքից և –ել կամ –ալ 
ածանց–վերջավորությունից:

–Ել/–ալ–ը բայակերտ ածանց է, քանի որ տարբեր արմատ
ներից և բառերից կազմում է բայ: Նա միաժամանակ վերջավո
րու թյուն է, քանի որ այլ վերջավորությունների պես բայահիմքից 
կազմում է բայաձև (անորոշ դերբայ): –Ել/–ալ ածանցի ե և ա 
ձայնավոր ները կոչվում են խոնարհիչներ: Ե խոնարհիչով բայը 
կոչվում է ե խոնարհման, ա խոնարհիչովը՝ ա խոնարհման:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ  1 
Կան խոնարհիչի զուգաձևություն ունեցող բայեր, որոնց նույնիմաստ 
տարբերակները համարժեք են (ափսոսել // ափսոսալ, գեղգեղել // գեղգեղալ, 
հազել // հազալ, ոստոստել // ոստոստալ, սարսռել // սարսռալ, վետվետել // 
վետվետալ), կամ երկրորդ տարբերակները խոսակցական են (գովել / գովալ, 
թռչկոտել / թռչկոտալ, խոսել / խոսալ, կաթել / կաթալ, ճռվողել / ճռվողալ, 
ցավել / ցավալ):
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ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 2  
Կան նաև իմաստով կամ սեռով տարբերվող բայեր, որոնք ձևականորեն 
միմյանցից տարբերվում են միայն խոնարհիչով՝ աղել—աղալ, գնել—գնալ, 
թվել—թվալ, թնդել—թնդալ, ծխել—ծխալ, ծպտել—ծպտալ, ճղճղել—ճղճղալ, 
մխել—մխալ և այլն:

Բայահիմքը (անորոշի հիմքը) –ել/–ալ վերջավորությունից 
առաջ ընկած մասն է, որի կազմում կարող են լինել բայածանցներ՝ 
փախ–չ–ել, խաբ–վ–ել, կայծ–կլտ–ալ, մոտ–եցն–ել:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 1  
Բայածանցները քերականական միջա ծանց  ներ են, քանի որ միշտ լինում են 
վերջավորություններից առաջ, և որևէ բայաձև դրանցով չի ավարտվում:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 2  
Անորոշ դերբայի (ներկայի կամ անկատարի) հիմքից է կազմվում բայի 
թեք ձևերի մեծ մասը՝ գր–ած, փախչ–եմ, փախչ–ող, գր–ում եմ, գր–ել եմ, 
գր–ի՛ր, թռչ–ել, թռչ–ելու եմ, չեմ խաղ–ա, կ–փախչ–ի, կարդ–անք, մոտեցն–
ելիս: Մնացած ձևերը կազմվում են, այսպես կոչված, անցյալ կատար յալի 
հիմքից՝ փախ–անք, փախ–ած, փախ–ել եմ, փախ–ի՛ր, կարդաց–ի, մոտեցր–եց և 
այլն: Երկու հիմքերը միմյանցից տարբերվում են հիմքակազմ մասնիկների 
առկայությամբ–բացակայությամբ կամ հերթագայությամբ (տե՛ս էջ 56):

Բայերը բայակազմական տեսակետից լինում են պարզ, 
ածանցավոր և բարդ:

Վարժություններ

4. Ընդգծե՛ք ե խոնարհման 3 բայ. 
ա. ավել, բավել, հմայել, անվայել, բեմել, ջերմել
բ. շահել, ջահել, նիկել, ծլկել, թափարգել, անարգել
գ.  կոշկաթել, փիլիսոփայել, ներգաղթել, արժանավայել, 

առավել, պառավել
դ. ճոճում է, խղճում է, ճչում է, գոչում է, եռում է, ձմեռում է

5. Ընդգծե՛ք ա խոնարհման 3 բայ. 
ա.  անսխալ, մխալ, գեղածալ, կսկծալ, ժուժկալ, հեկե կալ
բ. սոսկալ, քենակալ, շողալ, ձնհալ, կանխակալ, շրխկալ
գ. կրծկալ, նողկալ, փսփսալ, հախճասալ, ծավալ, թվալ
դ. ասա՛, անսա՛, որսում է, դարսում է, գվվում է, գգվում է
ե.  ժխտում է, վխտում է, կոպտում է, ժպտում է, սուրում է, 

բուրում է
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ

ԱՍԵՂՆԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ
Սազարդարվեստիայնտեսակնէ,երբասեղի(երբեմն՝հելունի)

կամասեղնագործողմեքենայիօգնությամբբազմազանթելերովու
բազմապիսիկարերովպատկերներենստեղծումզանազանգործ
վածքների,կաշվի,թաղիքիվրա:Ասեղնագործելիսօգտագործում
եննաևուլունքներ,թանկագինքարեր,դրամներևայլն:Դարե
րիընթացքումմշակվելենասեղնակարերիշատբարդտեսակներ,
որոնքմիայնհատուկվարպետներիմենաշնորհնենեղել:
Սկզբումմարդիկօգտագործելենբույսիկամձկանփշից,ապա

փայտից,փղոսկրից,այնուհետևմետաղիցպատրաստվածասեղներ:
Ասեղնագործությունը գորգագործության ու կարպետագոր

ծությանպես շատզարգացածէեղելՀայաստանում:Հայուհին
ասեղնագործիրերովզարդարելէիրտունը,դժվարօրերինայդ
արհեստովպահպանելիրընտանիքիգոյությունը:
Ոսկեթելասեղնագործությանկատարյալնմուշներենհայտնա

բերվելԱնիքաղաքիպեղումներից:Միդիպակիոսկեթելասեղ
նանկարըպատկերումէմայրառյուծըկորյունիհետ՝կենացծառի
մոտ,որըխորհրդանշումէկյանքիհարատևությունը:
ՀինՀայաստանիմիշարքգավառներիտարազըզարդանախշերի

իսկականգանձարանէ,որտեղպահպանվածենհայկականարվես
տի՝բիայնականշրջանիցեկողհնագույնտարրեր:
Հայպատմիչներըհիացմունքովենխոսելեկեղեցականասեղ

նագործվարագույրների,իշխանականհանդերձներիմասին:
Հայգրերիպատմությանզարգացմանմեջուրույնէջենկազ

մումտարբերժամանակներումմշակվածտառատեսակներըևնրանց
ասեղնագործման բազմազան եղանակները: Ժամանակին մի քա
նիհայաշատվայրերում(Թիֆլիս,Կոստանդնուպոլիս,Տրապիզոն)
լույս են տեսել ասեղնագործության հատուկ տետրեր, որոնցում
հայկականայբուբենըներկայացվածէգեղարվեստականբազմա
զանձևավորումներով:

Առաջադրանքներ
1.  Համացանցում գտի՛ր հավելյալ տեղեկություններ հայկական 

ասեղնագործության մասին և պատմի՛ր դասընկերներիդ:
2.  «Ասեղնագործություն» գրվածքում գտի՛ր 20 բայ և որոշի՛ր 

դրանց կազմությունը:
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Դ Ա Ս  9

ԱԾԱՆՑԱՎՈՐ ԲԱՅԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ
Ածանցավոր բայերն ըստ բայածանցի բնույթի լինում են 

չորս տեսակի՝
•  սոսկածանցավոր բայեր՝ հեռ–ան–ալ, մոտ–են–ալ, մտ–ն–ել, 

թռ–չ–ել,
•  բազմապատկական բայեր՝ կտր–ատ–ել, պոկ–ոտ–ել, հեծ–կլտ–

ալ, թռչ–կոտ–ել, կոխ–կռտ–ել, ճխլ–տ–ել,
•  պատճառական բայեր՝ արագ–ացն–ել, մոտ–եցն–ել, թռ–ցն–ել,
•  կրավորական բայեր՝ գր–վ–ել, սիր–վ–ել, նկար–վ–ել:

1. Սոսկածանցավոր բայեր
Սոսկածանցները (–են–, –ան–, –ն–, –չ–) մեծ մասամբ որևէ 

իմաստ չեն արտահայտում. ունեն սոսկ բայակազմական 
ու հիմքակազմական նշա նա  կություն: Դրանցից –ն–, –չ– 
ածանցները կատարյալի հիմքում ընկնում են (մտ–ն–ել > մտ–ա, 
թռ–չ–ել > թռ–անք), իսկ –ան–ը և –են–ը փոխա րին վում են –աց–, 
–եց–ով (հեռ–ան–ալ > հեռ–աց–ար, մոտ–են–ալ > մոտ–եց–աք):

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 1  –
–Չ– սոսկածանցով բայերը (բոլորը՝ չեզոք սեռի և ե խոնարհման) թվով քիչ 
են և անկայուն, թեև շատ գործածական են: Դրանցից հանգչել, սառչել, 
ուռչել, կորչել–ը խոսակցական լեզվում հաճախ գործածվում են առանց 
սոսկածանցի (հանգել, սառել, ուռել, կորել), փախչել, դիպչել, կպչել, թռչել–ը՝ 
նաև –ն– ածանցով (փախնել, դիպնել, կպնել, թռնել): Սրանք հանձնարա րելի 
ձևեր չեն: Հալչել, փլչել–ը ունեն նաև –վ– ածանցով կրկնասեռ տարբերակներ 
(հալվել, փլվել), որոնք կանոնական են և ավելի տարածված:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 2  
–Ն– սոսկածանցով բայերը (բոլորը՝ ե խոնարհման՝ բացի դառնալ անկանոն 
բայից) թվով քիչ են և անկայուն, թեև շատ գործա ծա կան են: Դրանցից հեծնել, 
բուսնել բայերում ն–ն գրեթե քարա ցել է և կատարյալի հիմքում սկսել է չընկնել 
(հեծնեց, բուսնեց, փոխանակ հեծավ, բուսավ ձևերի, որ հնացել են): Կալնել բայն 
ընդհան րա պես հնաբանություն է: Թողնել–ը խոսակ ցա կան լեզվում հաճախ 
գործածվում է առանց սոսկածանցի (թողել, թողում եմ, կթողեմ): Դեռևս կայուն 
սոսկածանցով են գտնել, ընկնել, հագնել, իջնել, հասնել, մեռնել, մտնել, 
պրծնել կանոնավոր և առնել, ելնել, տեսնել, անել, դնել, տանել, դառնալ 
անկանոն բայերը: Սոսկածանցավոր են նաև սրանցից կազմ ված վերագտնել, 
համընկնել, ներդնել, վերադառնալ, անդրադառնալ բայերը:
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ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 3  
Սոսկածանցավոր բայերի հետ չպետք է շփոթել արտա քուստ նման մի շարք 
պարզ բայեր (բեռնել, բռնել, բորբոսնել, երկնել, զարթնել, զարնել, զբոսնել, 
ըմբռնել, թոշնել, խառնել, խրտնել, կանգնել, կռթնել, հառնել, հիմնել, հոգ նել, 
մատնել, մթնել, նախաձեռնել, ոստնել, վատնել, կառչել, երկնչել, մարտն չել, 
մեղանչել և այլն), որոնց վերջավորությանը նախորդող ն–ն կամ չ–ն եթե նույ
նիսկ արմատի մաս չէ, բայց ներկայումս սոսկածանց էլ չէ, քանի որ կատար
յալի հիմքում պահ պանվում է (բռնեցի, զարթնեցիր, զբոսնեց, խրտնեցին, 
կռթնեցիք, հայտ նեցինք, հառնեց, հոգնեցիր, մատնեցի, ոստնեցինք, կառչեցիք, 
երկնչեց և այլն):

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 4  
–Ան– սոսկածանցը սովորաբար չեզոք սեռի բայեր է կազմում (բոլորն էլ 
ա խոնարհման) ինչ–որ մի վիճակի վերածվելու իմաստով, մինչդեռ նույն 
հիմքով պարզ բայերը կարող են և ներգործական լինել՝ ողորկել—ողոր կա
նալ, կարճել—կարճանալ, մեղմել—մեղմանալ, սերտել—սերտանալ, մանրել—
մանրանալ, սրել—սրանալ, սեղմել—սեղմանալ, պարզել—պարզանալ և այլն:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 5  
–Են– սոսկածանցով բայերը թվով սահմանափակ են: Մի մասը չեզոք սեռի են 
(արբենալ, հագենալ, արժենալ, վախենալ, պարծենալ, մերձենալ, մոտենալ), 
մյուսները՝ ներգործական (ուզենալ, կամենալ, ունենալ, գիտենալ, կարենալ): 
Բոլորն էլ ա խոնարհման են:

2. Բազմապատկական բայեր
Բազմապատկական ածանցները (–ատ–, –ոտ–, –կոտ–, 

–տ–, –կռտ–, –կլտ–, –կտ– և այլն) ցույց են տալիս գործողության 
կրկնու թյուն, բազմապա տիկություն՝ կոտրել — կոտրատել, պո
կել — պոկոտել, թռչել — թռչկոտել, ճխլել — ճխլտել, ծե ծել —  
ծեծկռտել, հեծել — հեծկլտալ, փայլել — փայլկտալ:

Շատ քիչ բայերից է հնարավոր նշված ածանցներով կազմել 
բազմա պատ կական բայեր: Այլ դեպքերում բազմապատկական 
նշանա կու թյամբ բա յեր կազմվում են արմատի կրկնությամբ՝ 
վազել — վազվզել, խշշալ — խշխշալ, ծռել — ծռմռել, դրխկալ —  
դրխկդրխկալ:

Բազմապատկական ածանցով բայերի մեծ մասը ե խոնարհ
ման է, մի քանի սը՝ ա խոնարհման: Դրանք խոնարհվում են 
համապատասխան խոնարհման պարզ բայերի նման: Կազմվում 
են հիմնականում ե խոնարհման բայերից:
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ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 1  
Բայական –ոտ– և –ատ– ածանցները չպետք է շփոթել ածականակերտ  
–ոտ և –ատ ածանցների հետ, որոնք կարող են հայտնվել բայի հիմքում՝ 
քաղցրոտել, փոշոտել, կնճռոտել, ժանգոտել, ցեխոտել, յուղոտել, կիսատել, 
գլխատել, կրճատել, հորատել, գունատել և այլն:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 2  
Կան արմատի կրկնությամբ բայեր, որոնք բազմապատ կա կան չեն՝ արարել, 
կարկառել, բարբառել, այլայլել, դայլայլել, կմկմալ և այլն:

Վարժություններ

1. Ընդգծե՛ք սոսկածանցավոր 3 բայ. 
ա.  թխանալ, տուգանել, կախանել, մգանալ, մոտենալ, 

պատ ճենել
բ. հագնել, ոստնել, գետնել, ելնել, ընկնել, տքնել
գ. շնչել, թռչել, կորչել, թրջել, հաչել, կպչել

2. Ընդգծե՛ք բազմապատկական ածանցով 3 բայ. 
ա.  ճանկռտել, նպաստել, նեղսրտել, ճխլտել, ծեծկռտել, 

խար տել
բ.  հավաստել, ծռմռտել, կոպտել, պահվտել, քակտել, 

կապ տել
գ.  գրոտել, խոչընդոտել, պոկոտել, հոշոտել, նստոտել, 

հետազոտել
դ.  ժանգոտել, ջարդոտել, ցեխոտել, ծախծխոտել, ած

խոտել, ցատկոտել
ե.  փայլկտալ, մտմտալ, ժպտալ, բոցկլտալ, հեծկլտալ, 

ճտճտալ

3. Ընդգծե՛ք 3 բազմապատկական բայ. 
ա.  ջախջախել, գոռգոռալ, ծամածռել, կապկպել, խաբ

խբել, սարսռալ
բ.  փայլփլել, գեղգեղալ, թափթփել, կարկառել, փայփայել, 

կախկխվել
գ.  ողողել, շողշողալ, վախվխել, հայթայթել, հեծեծալ, 

բար բառել
դ.  փշրտել, ավարտել, նեղսրտել, պատռտել, կոխկռտել, 

կո ղոպտել
ե.  կապոտել, փոշոտել, ճմլկոտել, խայտալ, խշրտալ, 

ժպտալ
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ՀԱՅՐԵՆԻ ԲՆԱՇԽԱՐՀ

«ԴԻԼԻՋԱՆ»ԱԶԳԱՅԻՆՊԱՐԿԸ
ՍաՀայաստանիբնաշխարհիյուրօրինականկյուններիցէՏա

վուշիմարզում:Տարածքը33765հեկտարէ:ԶբաղեցնումէԱղստև
գետիվերինհոսանքիևնրագլխավորվտակԳետիկիավազանը՝
1070–3016մետրբարձրություններիսահմաններում:
Կազմակերպվել է 1958–ին՝ որպես պետական արգելոց, որը

2002–ինվերանվանվելէ«ազգայինպարկ»:Նպատակըտարածքի
բնահամակարգերի անխաթարության, բնապատկերային և
կենսաբանականբազմազանության,բնությանուպատմամշակութային
հուշարձաններիպահպանությանապահովումնէ:
Տարածքինբնորոշէխոնավևբարեխառնտաքեղանակը:Օդի

միջին ջերմաստիճանի տարեկան տատանումը չի գերազանցում
24°C–ը:Կայունձյունածածկգոյանումէոչամենտարի:
Տարածքումշատենհանքայինաղբյուրները,որոնցիցերկուսը

ունեն արդյունաբերական նշանակություն և վաճառվում են
«Դիլիջան»անվամբ:Կանգեղատեսիլանտառայինլճակներ՝Պարզ
լիճը,Տզրկալիճը,Գոշիլիճըևայլն:Բնությանհուշարձաններից
եննաև«Պահապաններ»կրաքարայինսյունաժայռերըԳոշգյուղի
մուտքի մոտ, Ֆրոլովի հեղեղատի ձորը, Աղավնավանքի կենու
պուրակը,Սևանիլեռնանցքիոլորաններիկենուանտառակը,Կար
միրքարը,Նկուղներիձորը,Արևիհովտիքարայրերը:
Բուսաշխարհըհարուստէուբազմազան:Հարուստէնաևկեն

դանականաշխարհը:Կանկաթնասունների43,թռչունների147,
սողունների13,երկկենցաղների4ևձկների5տեսակներ:
Տարածքը հարուստ է 10–13–րդ դարերի ճարտարապետական

հուշարձաններով (Հաղարծնի վանք, Գոշավանք, Մաթոսավանք,
Ջուխտակվանք,Աղավնավանք,Աղավնավանքիկամուրջ):
Վաղուց ի վեր տարածքը ճանաչված է որպես հանրահայտ

մարդկանցհանգստի,գիտնականների,արվեստագետներիոգեշնչման
սիրվածվայր:

Առաջադրանքներ
1.  Համացանցում գտի՛ր հավելյալ տեղեկություններ «Դիլիջան» 

ազգային պարկի մասին և պատմի՛ր դասընկերներիդ:
2.  ««Դիլիջան» ազգային պարկը» գրվածքում գտի՛ր 10 

ածանցավոր բայ և որոշի՛ր բայածանցի տեսակը:
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3. Պատճառական բայեր
Պատճառական ածանցները (–եցն–, –ացն–, –ցն–) ցույց 

են տալիս, որ ենթական գործողությունը կատարել է տալիս 
մեկ ուրիշի (անձի կամ իրի), պատճառ է դառնում մեկ ուրիշի 
գործողության (խաղալ — խաղացնել, թռչել — թռցնել) կամ 
էլ գործողությունը կատարում է ոչ թե ինքնին, այլ մեկ ուրիշի 
նկատմամբ (մոտենալ — մոտեցնել, սպիտակել — սպիտակեցնել):

Ոչ բոլոր բայերը կարող են ստանալ նշված ածանցները: 
Հաճախ այդ ածանցների փոխարեն կամ դրանց զուգահեռ 
գործածվում է տալ բայը՝ վարել տալ, աղալ տալ, թռչել տալ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 1  
Սովորաբար հավելուրդային է լինում պատճառական ածանցի և տալ բայի 
համատեղումը՝ խոսեցնել տալ, հիշեցնել տալ, զգացնել տալ: Պատճառական 
ածանցի և տալ բայի համատեղումը հնարավոր է, եթե չեզոք բայից կազմվում 
է ոչ միայն պատճառակերպ ներգործական բայ, այլև դրան տրվում է 
պատճառական բայի նշանակություն: Օրինակ Հայերի ապստամբու թյան 
առաջնորդ Գրիգոր Մամիկոնյանը կուրացնել տվեց Աշոտ Բագրատունի 
իշխանին՝ իրենց չմիանալու համար: Զանգեցի տեսուչին և մեր անջատված 
հոսանքը միացնել տվեցի:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 2  
Տալ բայը, հարադրվելով մի շարք գոյականների, բայար մատների, մակբայ
ների և այլն, կազմում է հարադիր բայեր՝ սիրտ տալ, վերջ տալ, աչքով տալ, 
հարու տալ, ցույց տալ, շուռ տալ, կուլ տալ, վրա տալ, մեջ տալ, դուրս տալ, հետ 
տալ: Սրանցից երբեմն հնա րավոր է պատճառական բայեր կազմել երկրորդ 
տալ բաղադրիչով. Շունը սատկեցնողին են քարշ տալ տալիս:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 3  
Տալ բայը անորոշ դերբայի սեռական–տրական հոլովաձևի անորոշ առման 
հետ նշանակում է «ձևացնել, տպավորություն ստեղծել». Շատ մեծ ամոթ էր, 
որ գիտեի, սակայն չիմանալու էի տալիս հորս խնդրանքը: Ուրեմն, ինչպե՞ս, .... 
Խլացնե՞լ սիրտը, չզգա՞լ, չընդվզե՞լ, Մոռանալո՞ւ տալ, անգամ մոռանա՞լ:

Պատճառական՝
•  –եցն– ածանցը գործածվում է ե խոնարհման պարզ, 

ինչպես նաև –են– սոսկածանցով բայերի դեպքում՝ 
խմել — խմեցնել, հագենալ — հագեցնել,

•  –ացն– ածանցը գործածվում է ա խոնարհման 
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պարզ և –ան– սոսկա ծանցով բայերի դեպքում՝ 
խաղալ — խաղացնել, հեռանալ — հեռացնել,

•  –ցն– ածանցը գործածվում է –ն– և –չ– սոսկածանցով 
բայերի դեպքում՝ մտնել — մտցնել, հագնել — հագցնել, 
թռչել — թռցնել, կորչել — կորցնել և այլն՝ բացա
ռու թյամբ մի քանի դեպքի՝ պրծնել — պրծեցնել, 
համընկ նել — համընկեց նել, իջնել — իջեցնել, հալ
չել — հալեցնել, սառչել — սառեցնել, ուռչել — ուռեցնել:

Պատճառական ածանցով բոլոր բայերը ե խոնարհման են: 
Դրանց կա տար յալի հիմքը կազմվում է՝ պատճառական ածանցի 
ն–ն ր դարձնե լով՝ վազեցնել — վա զեցր + ի, թռցնել — թռցր + ո՛ւ, 
խաղացնել — խաղացր + ած: Կրա վորա կանը կազմ վում է՝ ն–ի 
փոխարեն –վ– ածանցը դնելով՝ խաղացնել — խաղացվել:

Պատճառական ածանցը կամ տալ–ը սովորաբար չեզոք 
բայը դարձ նում է ներգործական (ծաղկել > ծաղկեցնել, կոր չել > 
կորցնել, հագենալ > հագեցնել, մագլցել > մագլցել տալ), իսկ 
ներգոր ծա կան բայը՝ պատճառական («կրկնակի ներ գոր ծա
կան») (հիշել > հիշեցնել, սիրել > սիրել տալ):

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 1  
Պատճառական ածանցով կազմված մի քանի ներգործա կան բայեր (վերցնել, 
կասեցնել, հատկացնել, յուրացնել) չունեն համապատաս խան անածանց 
չեզոք ձևերը:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 2  
Սխալ են պատճառական ածանցով բայերի անցյալ կատարյալի ավելորդ 
–եց–ով կեղծ գրական ձևերը՝ խաղացրեցի, թռցրեցին, մոտեցրեցինք և այլն: 
Ճիշտ ձևերն են՝ խաղացրի, թռցրին, մոտեցրինք:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 3  
Խոսակցական լեզվում ե խոնարհման պարզ բայերից հաճախ պատճառական 
է կազմվում ոչ թե –եցն– ածանցով (խոսեցնել, քնեցնել, հաջողեցնել, ծաղկեց
նել, բռնեցնել, գժվեցնել, փխրեցնել, սառեցնել և այլն), այլ –ացն– ածանցով 
(խոսացնել, քնացնել, հաջողացնել, ծաղկացնել, բռնացնել, գժվացնել, փխրաց
նել, սառացնել և այլն), որոնք սխալ, մերժելի ձևեր են: Դրան հակա ռակ՝ –ան– 
սոսկածանցով բայերից (մգանալ, հնանալ, խոնավանալ, ամայանալ, խլանալ, 
խստանալ) –եցն– ածանցով երբեմն կազմվում են կեղծ գրական ձևեր՝ 
մգեցնել,  հնեցնել,  խոնավեցնել, ամայեցնել,  խլեցնել,  խստեցնել (փոխանակ՝ 
մգացնել, հնացնել, խոնավացնել, ամայացնել, խլացնել, խստացնել):

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 4  
Խոսակցական լեզվում –եցն– և –ացն– ածանցները (քնեցնել, սառեցնել, 
խաղացնել և այլն) երբեմն փոխարինվում են –ցն– ածանցով (քնցնել, սառցնել, 
խաղցնել և այլն): Վերջիններս սխալ, մերժելի ձևեր են:
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ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 5  
Կան դեպքեր, երբ –եցն– և –ացն– ածանցներով հոմանիշ բայահիմքերից 
կազմվում են զուգահեռ ճիշտ ձևեր՝ սպիտակեցնել (< սպիտակել) և 
սպիտակացնել (< սպիտականալ), նիհարեցնել (< նիհարել) և նիհարացնել 
(< նիհա րա նալ), հարթեցնել (< հարթել) և հարթացնել (< հարթանալ), 
տափակեցնել (< տա փա կել) և տափակացնել (< տափականալ), վստահեցնել 
(< վստահել) և վստահաց նել (< վստահանալ), փափկեցնել (< փափկել) և 
փափկացնել (< փափկանալ), խա ղա ղեց նել (< խաղաղել) և խաղաղացնել 
(< խաղաղանալ) և այլն: Այդ պի սի զուգա հեռ ներից սովո րա բար նախընտրելի 
են –եցն–ով տարբերակները: Բայց երկարեց նել (< երկարել) և երկա րաց նել 
(< երկարանալ) տարբերակներից նախընտրելի է համարվում երկրորդը:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 6  
Կան դեպքեր, երբ տար բեր իմաստներ ունեն –եցն– և –ացն– ածանցներով 
ձևերը՝ բազմեց նել (< բազմել) և բազմացնել (< բազմանալ), հորդեց նել 
«առատորեն հոսեցնել» (< հորդել) և հորդացնել «վարարեցնել» (< հորդանալ), 
–եցն– (–ացն–) և –ցն– ածանցներով ձևերը՝ հանգեցնել (< հանգել) և հանգցնել 
(< հանգչել), վերացնել (< վերանալ) և վերցնել և այլն:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 7  
Սովորաբար պատճառական բայերի պես են խոնարհվում հարցնել, լցնել, 
եզրակացնել բայերը (հարցրի, հարցրիր, հարցրեց, հարցրինք, հարցրիք, 
հարցրին), որոնք պատճառական ածանց չեն պարունակում և միայն 
արտաքուստ են նման պատճառական բայերին՝ պատճառակերպ բայեր 
են: Այդպիսին է նաև չափազանցնել բայը (չափազանցրիր, չափազանց րեց, 
մի՛ չափազանցրու), որն ունի իր առավել հանձնարարելի ոչ պատճառա
կերպ չափազանցել տարբերակը (չափազանցեցիր, չափազանցեց, մի՛ չա փա
զանցիր): Մերժելի է այս բայի չափազանցեցնել տարբերակը:

4. Կրավորական բայեր
Կրավորական բայերի և ածանցի մասին տե՛ս էջ 49–50:

Վարժություններ

1. Ընդգծե՛ք 3 ածանցավոր բայ. 
ա.  պատռտել, զրպարտել, կոտրտել, ավարտել, փշրտել
բ. կորչել, կոչել, հնչել, սառչել, թռչել, գոչել
գ. բռնել, բեռնել, գտնել, հասնել, խրտնել, մտնել

2. Ընդգծե՛ք պատճառական ածանցով 3 բայ. 
ա.  հարցնել, ծովացնել, ծլեցնել, ստանձնել, վերածնել, 

կերցնել
բ.  բորբոսնել, թռցնել, հագեցնել, հանձնել, հեծնել, խմեցնել
գ. իջեցնել, անցնել, զբոսնել, լիացնել, ձևացնել, արծնել



44

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ

ՎԱՆԱՏՈՒՐ
Հին հայերի աստվածներից ամենայուրահատուկը Վանատուրն

է:Նախրախուսելևհովանավորելէհյուրընկալությունը՝հայերի
բնորոշհատկանիշերիցմեկը:Նաապաստանէտվելճամփորդներին,
պանդուխտներին:Վանատուրբառացինշանակումէ«օթևանտվող»:
ՎանատուրիպաշտամունքատեղինեղելէԲագրևանդգավառի

դաշտավայրում՝ Նպատ լեռան ստորոտին՝ Բագավանում (որ
նշանակումէ«դիցավան»կամ«աստվածավան»):
Հայոց Տիգրան Վերջին թագավորը Բագավանում իր եղբոր՝

Մաժանքրմապետիգերեզմանիվրասրբավայրէշինելևշուրջը՝
բազմաթիվկացարաններ,որբոլորուխտավորներըևանցորդները
հյուրընկալվեն,գիշերեն,վայելենխմիչքուզոհաբերվողկենդանի
ներիմիսը,Վանատուրինփառաբանելուհետմիաժամանակհիշեն
Մաժանին:Եվահաամենտարիայդտեղհամաժողովրդականմեծ
շուքովուցնծությամբկատարվելէՎանատուրիտոնախմբությունը:
ԴաարվումէրհայոցհինտոմարովԱմանորին՝Նավասարդին,որ
համընկնումէհուլիսիվերջերինևօգոստոսիսկզբներին՝տարվա
այնամիսներին,երբհասունանումենմրգերնուայլպտուղներ:
ՈւստիՎանատուրինհաճախանվանելեննաևԱմանորյադից:
Քրիստոնեությունը պետական կրոն հռչակելուց հետո

Վանատուրի հեթանոսական տոնը խափանելու համար Գրիգոր
Լուսավորիչնայնփոխեցս.Կարապետիհիշատակիտոնով:
Վերջինտարիներինմիտումկավերականգնելուհինհայկական

տոնակատարություններիմոռացվածավանդույթը:Մայիսի14–ին
նշվումէՎանատուրաստծուտոնը,որՀայաստանաշխարհըլի
ուառատդառնա,ևհայընտանիքներըմիշտհյուրընկալլինեն…
Վանատուր աստծու պաշտամունքի ոգով է գրված Միսաք

Մեծարենցի«Հյուղը»քնարականչքնաղբանաստեղծությունը,որ
ջերմհյուրընկալության,այլասիրության,անմնացորդնվիրումիև
հոգատարությանքնքուշձոնէ:

Առաջադրանքներ
1.  Համացանցում գտի՛ր հավելյալ տեղեկություններ Վանա

տուր աստծո մասին և պատմի՛ր դասընկերներիդ:
2.  «Վանատուր» գրվածքում գտի՛ր բայերը, որոշի՛ր տեսակը, 

ածանցավորների համար՝ նաև բայածանցի տեսակը:
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Պարզ բայեր
Պարզ են այն բայերը, որոնց հիմքում բայածանց չկա՝ խոս–

ել, աղ–ալ, անտես–ել, փողփող–ալ, սիրահետ–ել, տնտեսավար–
ել, վերանորոգ–ել և այլն:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ  
Բայածանցից առաջ ընկած մասը՝ սկզբնահիմքը (կամ պարզ բայի 
բայահիմքը), բառակազմական տեսակետից կարող է լինել պարզ (արմա
տական)՝ խայթ–ել, աղ–ալ, հալ–չ–ել, խաբ–վ–ել, կայծ–կլտ–ալ, մոտ–եցն–ել, 
կամ բաղադրյալ: Բաղադրյալ սկզբնահիմքը բառակազմական տեսակետից 
կարող է լինել ածանցավոր՝ անտես–ել, դժգոհ–ել, ողջուն–ել, թագավոր–ել, 
բարդ՝ խաչակնք–ել, պոզահար–ել, ձայնագր–ել, տնտես–ել, կիսաբաց–ել, 
բարդ ածան ցա վոր՝ համագործակց–ել, ուսումնասիր–ել, բաժանորդագր–վել, 
բարոյալք–ել: Սրանք բոլորը բայակազմական տեսակետից համարվում են 
պարզ հիմքեր:
Բայի սկզբնահիմքը, ըստ խոսքիմասային պատկանելության, կարող է լինել՝

•  բայարմատ կամ բայահիմք՝ լք–ել, թռ–չ–ել, փոխանց–ել,
•  գոյական՝ խաղ–ալ, հիմն–ել, ըմբշա մարտ–ել, թղթակց–ել,
•  ածական՝ ծռ–ել, կարմր–ել, խաղաղ–վ–ել, հաշտ–եցն–ել,
•  թվական՝ երկրորդ–ել, երրորդ–ել, մի–ացն–ել, կիս–ել,
•  մակբայ՝ մոտ–են–ալ, արագ–ացն–ել, առաջ–ան–ալ,
•  բնաձայնություն՝ զնգ–ալ, զռռ–ալ, կռկռ–ալ, տզտզ–ալ:

Բարդ բայեր
Բարդ (վերլուծական, հարադրական) են այն բայերը, որոնք 

կազմ ված են երկու կամ ավելի առանձին գրվող բաղադրիչներից: 
Բարդ բայերը լինում են երկու տեսակի՝ հարադրական բայեր և 
զուգադրական բայեր:

1.  Հարադրական բայերը կազմված են լինում երկու ոչ 
համադաս մասերից, որոնցից երկրորդը պարտադիր 
բայական է, իսկ առաջինը՝ նույնպես բայական 
(մոռանալ տալ, չտեսնելու տալ) կամ ոչ բայական (լաց 
լինել, բաց թողնել, խաբս տալ, վրա տալ, երես թեքել):

Միայն բայական բաղադրիչներով հարադրական բայերը 
պատճառա կան հարադրություններն են՝ գրել տալ, թռչել տալ 
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(տե՛ս էջ 41–42), և «ձևացման» հարադրությունները՝ չիմանալու 
տալ, մոռանալու տալ (տե՛ս էջ 41՝ Ծան. 3):

Ոչ բայական բաղադրիչով հարադրական բայերը կոչվում 
են հարադիր բայեր: Դրանք բայական ազատ կապակ
ցություններից (ուտելիք տալ, ուղղու թյունը փոխել, բժիշկ 
դառնալ) տարբերվում են նրանով, որ ուղղակիորեն չեն կարող 
վերլուծվել որպես լրացում–լրացյալ կառույցներ: Դրանք մեկ 
բառային միավորի արժեք ունեն: Տարբերակիչ հատկանիշ է 
նաև այն, որ հարադիր բայերի բաղադրիչները մեծ մասամբ 
չեն փոխատեղվում և իրենց միջև այլ բառ չեն հանդուրժում 
(օժանդակ բայից բացի), մինչդեռ բայական կապակցություն
ները կարող են շրջվել՝ վեր թռչել > թռչել վեր, դուրս թափել > 
թափել դուրս, խորհուրդ տալ > տալ խորհուրդ, այլ բառ նե րա
ռել՝ թռչել ավելի վեր, թափել տնից դուրս, տալ մի շատ օգ տա
կար խորհուրդ և այլն:

2.  Զուգադրական բայերը կազմված են լինում երկու 
համադաս տարբեր բայերից, որոնք գրվում են միության 
գծիկով՝ եփել–թափել, ուտել–խմել, կամ էլ առանց 
գծիկի՝ մեռնել պրծնել, պոկվել ընկնել:

Վարժություններ

1. Ընդգծե՛ք 3 պարզ բայ. 
ա. սպառնալ, լրանալ, բռնանալ, ոռնալ, հուրհրալ, չքանալ
բ փախչել, շնչել, կառչել, հանգչել, դիպչել, զեղչել
գ. թոշնել, կայծկլտալ, խառնել, պրծնել, հիմնել, մեռնել
դ.  թռչկոտել, մրոտել, իջնել, խայտալ, որոտալ, հեծկլտալ

2. Փակագծերում տրված տարբերակներից ընդգծե՛ք ճիշտը.
ա.  Նա ինձ նրբորեն (զգալ, զգացնել) տվեց, որ ես սխալ եմ:
բ. Այս գինին քանի՞ տարի է (հնեցրած, հնացրած):
գ.  Հարսն ու փեսան այնուհետև աղավնիներ (թռցրեցին, 

թռցրին) օդ:
դ.  Նա իմ ձեռքից ոչ մի տեղ էլ չի (փախչի, փախնի):
ե.  Կատուն (ուռցրել, ուռեցրել) էր մեջքը և ֆշշացնում էր 

իր ձագերին սպառնացող երեխաների վրա:
զ.  Ձմռանը դպրոցում այնքան ցուրտ է լինում, որ մատներս 

(սառում, սառչում) են ու փայտանում:
է.  Մայրս ինձ փոքր ժամանակ միշտ (քնացրել, քնեցրել) է 

օրորոցայիններով:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ

ԱՅՐԻՎԱՆՔԿԱՄԳԵՂԱՐԴԱՎԱՆՔ
Սա միջնադարյան Հայաստանի ճարտարապետական նշանա

վորհուշարձաններիցէ:Այրիվանքէկոչվումմասամբժայռափոր
լինելուպատճառով:ՆաևԳեղարդավանք է կոչվում, որովհետև
13–րդդ.այսվանքինէրպահտրվելսուրբհամարվողմիգեղարդ
(նիզակ),որովհռոմեացիզինվորըծակելէՔրիստոսիկողը:Այս
վանականյուրօրինակհամալիրըԵրևանից35կմհարավ–արևելք
է՝Կոտայքիմարզում՝ԱզատգետիԳողթվտակիաջափին:
Հիմնադրվել է 4–րդ դ. սկզբին հեթանոսական սրբավայրի

տեղում:Պահպանվածհնագույնհուշարձանը12–րդդ.կիսաժայռա
փորմիմատուռէ:
Գլխավոր եկեղեցին կառուցվել է 1215–ին՝ Զաքարյանների

իշխանությանժամանակ:Նրաարևմտյանճակատինկիցգավիթը
(ժամատունը)կառուցվելէ1215–1225թթ.:Սրա4սյուներիվրա
էնստածշթաքարայիննրբաքանդակերդիկավործածկը:Գավիթի
հյուսիսայինպատըմիակտուրբնականժայռէ,որիմեջփորված
եներկուայլեկեղեցիներ:
Գավիթիհյուսիսարևմտյանկողմիժայռափորառաջինեկեղեցու

կառուցումն ավարտվել է 1250–ին: Առաստաղը փորագրված է
որպես խաչաձև կամարների վրա հանգչող նրբագեղ շթաքարե
գմբեթ:Կամարներըզարդարվածեննռանքանդակներով:Եկեղեցու
մեջկաժայռիճեղքիցբխողսառնորակաղբյուր(Սուրբաղբյուր):
Ըստ պահպանված արձանագրության՝ այս և մյուս ժայռափոր
եկեղեցիներըկերտելէճարտարապետԳալձագը:
13–րդ դ. կեսին Պռոշյան (Խաղբակյան)  իշխանականտունը

վանքըգնելէԶաքարյաններիցևշարունակելվիմափորշենքերի
կառուցումը: Գլխավոր եկեղեցուն կից գավթի հյուսիսարևելյան
կողմում է երկրորդ ժայռափոր եկեղեցին: Սա իր հերթին ունի
ժայռափորգավիթ:Այսեկեղեցինևգավիթըկառուցվելեն1283–
ին:Ինչպեսեկեղեցու,այնպեսէլգավթիպատերըծածկվածեն
մարդկանց,թռչուններիքանդակներով,բուսականուերկրաչափական
տարաբնույթհյուսվածքներով:ԳավիթըհավանաբարՊռոշյանների
տոհմականտապանատուննէ:Նրագմբեթիցներքևքանդակված
էեզանգլուխ,որըպահումէշղթայակապերկուառյուծների,իսկ
ավելիցածպատկերվածէարծիվ`խոյըճիրաններում:Հավանաբար
դաՊռոշյաններիտոհմականզինանշաննէ:
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Երկուժայռափորեկեղեցիներիցվեր՝ժայռիերկրորդհարկում,
ՊռոշիշխանիորդիՊապաքիևնրակինՌուզուքանիժայռափոր
ժամատուն–դամբարանն է, որ կառուցվել է 1288–ին: Աչքի է
ընկնում իր ձայնաբանականառեղծվածային հատկություններով.
ձայնն այստեղ արձագանքում է 30–40 վայրկյան: Դամբարանն
ունի10մերկարությամբթունելանմանմուտք:
Վանական համալիրը պարփակված է 17–րդ դ. կառուցված

պարսպապատի մեջ: Շրջակայքում կան ժայռափոր մատուռներ,
խցեր, ժայռերին ագուցված և ժայռափոր խաչքարեր:Մեծաթիվ
վիմագիրարձանագրություններըուշագրավտեղեկություններեն
հաղորդումժամանակիիրադարձություններիմասին:
Տեղանքինյուրօրինակգրավչությունուվեհությունենտալիս

վանքըշրջապատողբարձրաբերձքարաժայռերը:
ՎանքըՄիջնադարյան Հայաստանի հոգևոր ու մշակութային

կենտրոններիցէր:Ունեցելէդպրանոց,գրադարանևգրչատուն:
Վանքըբազմիցսավերվելէոչմիայնարտաքինհարձակումների,

այլնաևերկրաշարժերիհետևանքով:Հիմնավորապեսնորոգվելէ
խորհրդայինիշխանությանտարիներին:
Այսսրբավայրիհետկապվածմիշարքավանդություններկան:

Ահադրանցիցմեկը:ԼսածլինելովԳեղարդիվանքիհրաշագործու
թյուններիհամբավը՝Լենկթեմուրըորոշումէանձամբստուգել:
Անթիվզորքովգալիսևհրամայում է բերել իրմոտԳեղարդի
Սուրբնշանը:Հենց որ բարձրացնում էնիզակը՝Սուրբնշանին
հարվածելու, անմիջապես բյուրավոր զրահավորված զինվորներ՝
գույնզգույն համազգեստներով, ամեն կողմից հարձակվում են
թշնամուվրա:ԻրարանցումէընկնումԹեմուրիզորքիմեջ.ոմանք
փախուստիենդիմում,ուրիշներիձեռքերնենգոսանում,շատերը
կուրանումեն:ՍարսափահարԼենկթեմուրըթողությունէխնդրում
Սուրբնշանիցևմեծամեծպարգևներխոստանալով՝հեռանումէ:
Համալիրը՝որպեսժայռակոփարվեստիառանձնակինմուշ,2000–

ինընդգրկվելէՅՈՒՆԵՍԿՕ–իկողմիցպահպանվողհուշարձանների
ցանկում:

Առաջադրանքներ
1.  Համացանցում գտի՛ր հավելյալ տեղեկություններ Գեղար

դա վանքի մասին և պատմի՛ր դասընկերներիդ:
2.  «Այրիվանք» գրվածքում գտի՛ր բայերը, որոշի՛ր դրանց կազ

մությունը և բառակազմորեն վերլուծի՛ր սկզբնա հիմ քերը:
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Դ Ա Ս  1 2

ԲԱՅԻ ՍԵՌԸ
Ըստ սեռի՝ բայերը լինում են երեք հիմնական տեսակի՝ 

ներգործական, կրավորական և չեզոք:
1.  Ներգործական է այն բայը, որի նշանակած գոր ծո ղու

թյունը ենթա կայից անցնում է որևէ առարկայի, որը 
կրում է դրա ներգործությունը՝ ջարդել, սիրել, հրա
վի րել, բռնել, թողնել, աղալ: Ենթակայի գործողու թյու
նը կրող առար կան լինում է նախադասության ուղիղ 
խնդիրը և ստանում է ի՞նչ(ը) կամ ո՞ւմ հարցը (Հասմիկը 
ջար դեց բաժակը: Երեխան ամենից շատ սիրում է իր 
մո րը): Ներգործական սեռի բայերի ձևային առանձնա
հատ կությունն այն է, որ դրանք մեծ մասամբ կարող են 
ստանալ վ բայա ծանց և դառնալ կրավորական՝ հար
գել — հարգվել, դնել — դրվել, կամ էլ ունեն պատճա ռա
կան ածանց՝ մոտեցնել, թռցնել, խաղացնել:

Բացառություն են մի քանի ներգործական սեռի բայեր՝ ունեմ, 
ունե նալ, գիտեմ, գիտենալ, ուզենալ, ափսոսալ, երդվել, հովվել, 
երկնել և այլն, որոնք վ ածանց չեն ստանում և կրավորական 
չեն դառնում, կամ դա խիստ հազվադեպ է լինում՝ պատվել 
(«մեծարել»), հեծ նել, հավանել, սովորել, ուզել, նվագել, վայելել, 
ըմբոշխնել և այլն:

2.  Կրավորական է այն բայը, որի նշանակած գործո
ղությունը որևէ առարկայից անցնում է ենթակային, 
որը կրում է դրա ներգործությունը՝ ջարդվել, սիրվել, 
հրավիրվել, բռնվել: Ենթակայի կրած գործողությունը 
կատա րող առարկան լինում է նախադասության ներ գոր
ծող խնդիրը (Տունն ավերվեց երկրաշարժից: Բա ժա կը 
ջարդվեց Հասմիկի կողմից): Կրավորական սեռի բա
յերը ունենում են վ ածանց, առանց որի բայը դառնում է 
ներգործական՝ նշանակվել — նշանակել, բերվել — բերել:

Սեռը արտահայտում է բայի՝ խնդիր վերցնելու հատկու թյունը և 
հարաբերությունը այդ խնդրի ու ենթակայի հետ:
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Կրավորական բայերը կազմվում են՝ վ ավելացնելով ե խո
նարհման բայերի ներկայի հիմքին (բեր–ել > բեր–վ–ել, գտն–ել > 
գտն–վ–ել), ա խոնարհման բայերի կատարյալի հիմ քին (խաղ–
ալ > խաղաց–վ–ել, մոռան–ալ > մոռաց–վ–ել), պատ ճառական և 
պատճառակերպ բայերի –ցն– ածանցի ն–ի փո խա րեն (թռցն–ել >  
թռց–վ–ել, մոտեցն–ել > մոտեց–վ–ել, լցն–ել > լց–վ–ել): Բա ցա
ռու թյուն են ե խոնարհման անկանոն անել, դնել, տանել բա
յերը, որոնք կազմվում են կատարյալի հիմքից (ան–ել > ար–վ–ել, 
դն–ել > դր–վ–ել, տան–ել > տար–վ–ել): Բացառություն կարելի 
է համարել նաև բաց թողնել բայը, որի կատարյալի հիմքից 
կազմված բաց թողվել ձևը նախընտրելի է ներկայի հիմքից 
կազմված բաց թողնվել տարբերակից:

Կրավորական ածանցով բոլոր բայերը ե խոնարհման են և 
խոնարհվում են ե խոնարհման պարզ բայերի նման:

3.  Չեզոք է այն բայը, որի նշանակած գործողությունը 
ենթակայից չի անցնում որևէ առարկայի, և ոչ էլ 
ենթական է կրում դրա ներգործությունը՝ ննջել, 
կռկռալ, հեռանալ, թմրել: Չեզոք սեռի (այսինքն՝ 
անսեռ) բայը չի ունենում ո՛չ ուղիղ, ո՛չ ներգործող խնդիր 
(Պապս բազմոցին ննջում էր: Ես անընդհատ նայում էի 
ժամացույցին: Ոտքս թմրել էր անշարժ մնալուց):

Չեզոք սեռի բայերի ձևաբանական առանձնահատկությունն 
այն է, որ դրանք կա՛մ չունեն և չեն կարող ստանալ վ ածանց՝ 
սառչել, մտնել, ծիծաղել, կա՛մ էլ ունեն և չեն կարող կորցնել 
վ ածանցը՝ բնակվել, գան գատ վել, գժվել, զբաղվել, թաքնվել, 
խելագարվել, կորսվել, համարձակվել, հարձակվել, հարմարվել, 
հիասթափվել, հնազանդվել, հպատակվել, հրա ժարվել, 
մոլորվել, մռայլվել, նմանվել, չքվել, պարտվել, սթափվել, սսկվել, 
սիրա հար վել, սխալվել, վախճանվել, վհատվել, ուշաթափվել, 
օգտվել և այլն: Բացառություն են ազդել և ներգործել բայերը, 
որոնք ուղիղ խնդիր չեն ստանում (չեզոք սեռի են), սակայն 
ստանում են վ ածանց և դառնում կրավորական: Չեզոք սեռի 
են նաև –չ– և –ան– սոսկածանցներով բայերը (բացառություն է 
լվանալ բայը):

Չեզոք սեռի բայերը, ստանալով պատճառական ածանց կամ 
տալ բայը, դառնում են ներգործական սեռի բայեր՝ սպասել > 
սպասեցնել, փախչել > փախցնել, զրնգալ > զրնգացնել, սթափ
վել > սթափեցնել, սողալ > սողալ տալ:
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ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 1  
Բնաձայնական որոշ բայերից (խռխռալ, փնչալ, թրմփալ և այլն) 
պատճառական ածանցով կազմված դրանց հոմանիշները (խռխռացնել, 
փնչացնել, թրմփացնել) նույնպես չեզոք բայեր են:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 2  
Մի քանի բայեր չեզոք են թե՛ վ ածանցով, թե՛ առանց դրա՝ արձագանք(վ)ել, 
բռնկ(վ)ել, զմայլ(վ)ել, ընձյուղ(վ)ել, խռպոտ(վ)ել, հակառակ(վ)ել, համաձայն(վ)ել, 
նեղսրտ(վ)ել, փար(վ)ել և այլն:

Մի քանի այլ չեզոք բայերի վ–ով (նույնպես չեզոք) տարբերակները խոսակ
ցա կան են և մերժելի՝ ապստամբ(վ)ել, գործառ(վ)ել, դեղն(վ)ել, զուգադիպ(վ)ել, 
խաչակնք(վ)ել, ծլկ(վ)ել, հոժար(վ)ել, ճաքճք(վ)ել, մթագն(վ)ել, շրջանառ(վ)ել, 
պապակ(վ)ել, վիճ(վ)ել, տափակ(վ)ել, տվայտ(վ)ել, տուժ(վ)ել, ցամաք(վ)ել, 
քծն(վ)ել և այլն:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 3  
Վերաբերել–ը և վերաբերվել–ը տարբեր բայեր են: Վերաբերել նշանակում 
է «առնչվել, կապ ունենալ» և գործածվում է իրանիշ գոյականով ար տա
հայտված ենթակայի հետ: Վերաբերվել նշանակում է «վերաբերմունք 
դրսևորել, վար վել» և գործածվում է միայն անձնանիշ գոյականով 
արտահայտված ենթակայի հետ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 4  
Անպատվել, արտասվել, գգվել, երդվել, զզվել, թոթվել, թթվել, կռվել, 
հաշվել, հովվել, հրճվել և մի շարք այլ բայերի վ–ն ոչ թե սեռածանց է, այլ 
բառակազմական ածանց կամ արմատի վերջնահնչյուն:

Չեզոք սեռի են համարվում նաև անդրադարձ (լվացվել, 
սանրվել, հագնվել, հարդարվել, զուգվել, սափրվել) և փոխա
դարձ (համբուրվել, ողջագուրվել, գրկախառնվել, գժտվել, 
հաշտվել, տեսնվել) բայերը: Սրանց դեպքում տրամաբանական 
ներգործող խնդիրը համընկնում է ենթակային (Ես սանրվեցի 
= Ես իմ կողմից սանրվեցի = Ես ինձ սանրեցի: Մենք 
համբուրվեցինք = Մենք միմյանց կողմից համբուրվեցինք = 
Մենք իրար համբուրեցինք):

Ներգործականներից վ ածանցով կազմված մի շարք 
բայեր խոսքի մեջ կարող են գործածվել մերթ կրավորական 
(Պատուհանը քամուց բացվեց: Դպրոցականներին նոր 
դասագրքեր բաժանվեցին), մերթ չեզոք սեռի նշանակությամբ 
(Ծաղիկը բացվեց: Մենք բաժանվեցինք):
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Վարժություններ

1. Ընդգծե՛ք ներգործական սեռի 3 բայ.
ա. ննջել, գլորել, վազել, պատմել, տխրել, թրջել
բ. տրտնջալ, կարդալ, մրմնջալ, խրխնջալ, աղալ, ճռճռալ
գ. հասնել, ոստնել, գտնել, լինել, մեկնել, անել

2. Ընդգծե՛ք կրավորական սեռի 3 բայ. 
ա.  երեսապատվել, անպատվել, կախարդվել, գգվել, 

գժտվել, անջատվել
բ.  ճարահատվել, շրջապատվել, հիասթափվել, բեռնա

թափ վել, խելագարվել, փառաբանվել
գ. զզվել, պոկվել, թոթվել, մխիթարվել, ընդհարվել, պրկվել

3. Ընդգծե՛ք չեզոք սեռի 3 բայ.
ա. երևալ, որսալ, երերալ, փութալ, գիտենալ, ուրանալ
բ.  սիրահարվել, արագացվել, հարձակվել, մանրացվել, 

շաղափվել, հպատակվել
գ. բարձել, տրոփել, տեսնել, թոթափել, հանգել, վարարել

4. Ընդգծե՛ք կրավորական ածանցով 3 բայ.
ա. չվել, ցրվել, տրոհվել, խռովել, թաթավել, համալրվել
բ. հոլովել, երկատվել, հաշվել, հմայվել, կռվել, շնորհվել
գ.  կռահվել, բարելավել, ապահովել, բաղդատվել, արյու

նոտ վել, հովվել

5.  Փակագծերում տրված տարբերակներից ընդգծե՛ք տվյալ 
նախադասությանը համապատասխանողը.

ա.  Ինչ (վերաբերում, վերաբերվում) է ձեզ, դուք կարող եք 
ձեր գործը հանգիստ շարունակել:

բ.  Մենք հակընդդեմ հայց ենք ներկայացրել դատարանին, 
որ մեզ նույնպես (տուժված, տուժած) կողմ ճանաչեն:

գ.  Ձեռքերս ցրտից (ճաքճքվել, ճաքճքել) են, և դժվար է 
նույնիսկ լվացվելը:

դ.  Սանդուղքով իջնելիս միշտ բազրիքից (բռնի՛ր, բռնվի՛ր), 
որ չսայթաքես:

ե.  Ասում է, որ ինձնից (խռովել, խռովվել) է և այլևս չի 
ուզում ինձ տեսնել:

զ.  Երեկվանից չի հաջողվում մեր թղթակցի հետ (կապնվել, 
կապվել) և նորություններ իմանալ Արցախից:
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ՆՇԱՆԱՎՈՐ ՀԱՅԵՐ

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԱԴԱՄՅԱՆ
Դաշնակահարի նուրբ մատները վարժ շարժումով հպվում են

ստեղներին,ևսենյակըլցվումէհնչյուններով:ՓոքրիկՀովհան
նեսինուսուցչուհունվագըչէմիայն,որգրավելէ:Հետաքրքիրէ
նաև,թեմատներիշարժումըսևուսպիտակփայտիկներիվրայով
ինչպես է վերածվում երաժշտության: Եվ դասից հետո նա բա
ցումէդաշնամուրիկափարիչը,ուշադիրզննումնվագարանիմեջ
ձգվածլարերը,հարվածողմուրճիկները:
Այսպես, դեռ աշակերտական նստարանից Հովհաննեսի մեջ

ծնունդէառնումպրպտելուևուսումնասիրելուձգտումը:Դպրո
ցականպարապմունքներիցուերաժշտությանդասերիցազատժա
մերիննատանըփորձերէանումիրպատրաստածգործիքներով:
Այդ ձգտումնավելի է ուժեղանումՄյունխենի, Ցյուրիխի և

Բեռլինիհամալսարաններում,ուրԱդամյաննուսանելուէրմեկնել
Բաքվից(որտեղծնվելէր1879–ին):Որոշժամանակլինումէնաև
Փարիզում՝Սորբոնիհամալսարանում:
Ադամյաննօժտվածէրարտակարգընդունակությամբևտիրա

պետումէրեվրոպականմիքանիլեզուների:
Նաեղելէգունավորհեռուստատեսությանևլուսահեռագրու

թյանառաջինգյուտարարը:Նրաառաջարկածեռագույնհեռուս
տատեսություննառաջինանգամկիրառվելէԼոնդոնում1928–ին:
Ուսումնասիրել է նաև գեղագիտություն ու ճարտարապետու

թյուն:Երաժշտությանմեծգիտակէր,կրքոտճատրակորդ:
Ադամյանընաևսրամիտծաղրանկարիչէր:Բեռլինումբանաս

տեղծԱվետիքԻսահակյանիևբանասերԳարեգինԼևոնյանիհետ
միսրճարանումնստած՝Ադամյանըսեղանիմարմարետախտակին
այնպիսիգեղեցիկունուրբմիպատկերէնկարում,որհիացած
սրճարանատերնայնպահպանելուհամարծածկումէապակիով:
Վախճանվելէ1932–ինՊետերբուրգում,թաղվելտեղիհայկա

կանգերեզմանատանը:1970–ինաճյունըփոխադրվելէԵրևան:

Առաջադրանքներ
1.  Համացանցում գտի՛ր հավելյալ տեղեկություններ Հովհան

նես Ադամյանի մասին և պատմի՛ր դասընկերներիդ:
2.  «Հովհաննես Ադամյան» գրվածքում գտի՛ր 10 բայ և որոշի՛ր 

սեռը:
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Դ Ա Ս  1 3

ԲԱՅԻ ԱՆԴԵՄ ԵՎ ԴԻՄԱՎՈՐ ՁԵՎԵՐ
Բայը վերջավորությունների փոփոխությամբ, բայածանցների, 

նախա մաս նիկների և օժանդակ բառերի հավելմամբ ենթարկվում 
է զանազան ձևափոխությունների՝ գրել, գրելիս, գրող, գրած, 
գրեմ, գրեիր, գրե՛ք, գրեց, գրվեց, գրոտեց, կգրի, չգրի, մի՛ գրեք, 
պիտի գրեք, գրել եք, գրում էինք: Բայի այդ ձևերը բաժանվում 
են երկու խմբի՝ անդեմ և դիմավոր:

Դիմավոր ձևերն ունեն դեմք, թիվ, ժամանակ, եղանակ, 
սեռ, իսկ անդեմ ձևերը՝ միայն սեռ: Բայի դիմավոր ձևերը 
կազմում են նախադա սություն՝ լինելով նրա պարզ ստորոգյալը 
կամ բաղադրյալ ստորոգյալի հան գույցը (ստորոգիչը): Բայի 
անդեմ ձևերը նախադասության մեջ ունենում են զանազան 
պաշտոններ՝ բացի դիմավոր բային բնորոշ պաշտոններից:

Բայի անդեմ ձևերը կոչվում են դերբայներ:

Դերբայներ
Դերբայները չորսն են՝ անորոշ, ենթակայական, հարա կա

տար, համակատար:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ  
Երբեմն դերբայներ են համարվում նաև ձևաբայերը՝ որպես կախյալ 
դերբայներ (անկատար, վաղակատար, ապակատար, ժխտական), որոնք 
ընդամենը բաղադրյալ հարադրական բայաձևերի բաղադրիչներ են (գրում 
եմ, կարդացել էի, գրելու ենք, չեն գրի) և առանց օժանդակ բայի չեն 
գործածվում: Մինչդեռ բուն՝ անկախ դերբայներն առանց օժանդակ բայի 
ունեն ինքնուրույն գոր ծա ծու թյուն (Գրել չգիտես: Սունդուկյանի «Քանդած 
օջախը» կարդացե՞լ ես: Այս գիրքը չճանաչված թռչող առարկաների մասին է: 
Դահուկ քշելիս վնասվածք է ստացել):

Անորոշ դերբայ
Սա համարվում է բայի ելակետային՝ սկզբնական ձևը: 

Արտահայտում է գործողության ընդհանուր գաղափար՝ առանց 
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նշելու կատարողը և կատարման ժամանակը՝ վազել, խաղալ:
Իբրև գործողության անուն՝ անորոշ դերբայը գործածվում 

է գոյականաբար (ոչ փոխանվանաբար) և հոլովվում է (ու 
հոլովմամբ), բայց միայն եզակի թվով: Հոգնակի թիվ սովորաբար 
չունի:

Անորոշ դերբայը՝ ուղիղ կամ հոլովված ձևերով, կարող է 
լինել՝

1. դիմավոր նախադասության՝
•  ենթակա. Անտեղի խոսելդ բանի նման չէր,
•  ստորոգելի. Գլխավոր խնդիրը արդյունավետ 

աշխատելն է,
•  զանազան լրացումներ. Երեխային արդեն սովորեցրել է 

հաշվել (ուղիղ խնդիր), Զգո՛ւյշ, սա խմելու ջուր չէ  (որո
շիչ), Դե՛, հրաժեշտ տալու ժամանակն է (հատկացու ցիչ), 
Գնանք՝ զովացուցիչ խմելու (նպատակի պարագա), Իմ 
հակառակվելուն նա ուշադրություն չդարձ րեց (հանգ
ման խնդիր), Խուսափում էի նրան հանդիպելուց (ան
ջատ ման խնդիր), Խոսում էինք ստեղծագործելու՝ նկա
րելու, քանդակելու, գրելու մասին (վերաբերության 
խնդիր և բացահայ տիչ), Չափից ավելի աշխատելուց 
հյուծ վել է (պատճառի պարագա), Շատ ուտելուց վատ 
բան չկա (համեմատության խնդիր), Մեր հետևից հևա
լով վա զում էր շունը (ձևի պարագա), Տուն հասնելով՝ 
պառ կեց հանգստանալու (ժամանակի պարագա), 
Բոլորը լար վեցին՝ զգալով պահի լրջությունը (պատ ճա
ռի պա րագա), Նա սկսեց ավելի արագ գործել՝ հետևե
լով մարզիչի ցուցումներին (հիմունքի պարագա), 

2.  բայական անդեմ նախադասության գերադաս անդամ. 
Սեն յակում չծխե՛լ: Անմիջապես գտնե՛լ մեղավորներին և 
պատժե՛լ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ  
Անորոշ դերբայը ժողովրդական խոսքում հազվադեպ կարող է գործածվել 
հոգնակի թվով (Նրա մի ժամանոց լողանալները մեզ վրա շատ թանկ են 
նստում: Մեր ուտել–խմելներին վերջ չկա): Ավելի տարածված է հոգնակերտ 
մասնիկով անորոշ դերբայի գործածությունը հոգնակի ստացականի 
իմաստով. Գնալներդ (ձեր գնալը) լինի, գալներդ (ձեր գալը) չլինի: 
(Ստացական հոգնակիի մասին տե՛ս նաև էջ 129–130):
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Բայի կազմության հիմքերը
Ինչպես արդեն գիտենք, անորոշ դերբայի հիմքից է 

կազմվում բայաձևերի մեծ մասը՝ գր–ած, կ–գր–եմ, խաղ–ալիս, 
խաղ–ա՛, չեմ թռչ–ի, թռչ–ում եմ և այլն:

Բայաձևերի մյուս մասը կազմվում է անցյալ կատարյալի 
հիմքից: Այս հիմքը կազմությամբ լինում է երեք տեսակի՝

1.  արմատական (առանց բայածանցի և հիմքակազմ մաս
նիկի), որ հա տուկ է –ն– և –չ– սոսկածանցով բայերին՝ 
հասնել > հաս–, փախչել > փախ–,

2. ցոյական (եց/աց հիմքակազմ մասնիկով), որ հատուկ է՝
•  պարզ բայերին՝ գրել > գրեց–, կարդալ > կարդաց–,
•  –են– և –ան– սոսկածանցով բայերին՝ մոտենալ > մո

տեց–, իմանալ > իմաց–,
•  կրավորական և բազմապատկական ածանցով բայերին՝ 

բնակվել > բնակվեց–, կոտրտել > կոտրտեց–,
3.  րեական (ր մասնիկով), որ հատուկ է պատճառական 

ածանցով և պատճառակերպ բայերին՝ մոտեցնել > մո
տեցր–, թռցնել > թռցր–, հարցնել > հարցր–:

Կանոնավոր բայաձևերի կազմությունը ավելի մանրամասն 
տե՛ս Հավելվածի Աղյուսակ 1–2–ում (էջ 135–136):

Վարժություններ

1. Ընդգծե՛ք բայի 5 անդեմ ձև.
ա.  սիգալ, ծավալ, ողբալ, անկյալ, ձնհալ, հոգալ, դնչկալ, 

կապալ, փռթկալ, կչկչալ
բ.  դավել, խոցեն, լարած, թվեմ, կատվեն, նավել, կարի, 

գրող, սուրա, սիրելիս

2. Ընդգծե՛ք բայի 5 դիմավոր ձև.
ա.  ելաք, սլաք, հավաք, հանգաք, զնգաք, զանգակ, դի՛ր, 

ընտիր, ասա՛, կաթսա
բ.  գնաց, քնած, մարի, մորի, արա՛, քուրա, կոթող, թո՛ղ, 

ամուրի, ավերի

3. Ընդգծե՛ք անորոշ դերբայի 5 ձև. 
ա.  բացել, գնացել, հայցել, անայցել, հորովել, գորովել, 

առել, ճառել, իջել, զիջել
բ.   գդալ, թնդալ, ցոլալ, զուլալ, սխալ, մխալ, ցնծալ, 

երկծալ, ժուժկալ, չխկալ
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4. Ընդգծե՛ք անցյալ կատարյալի 5 հիմք.
ա.  կարդ–, բարձրաց–, հիացն–, կպ–, հագեցր–, նկարեց–, 

կարգադր–, համարձակվ–, իջ–, փորփրել–
գ.  կոր–, մատնեց–, անհանգստացր–, սրբագր–, բազման–, 

կամեց–, կառուց–, վերցր–, հոգնել–, խորան–

5.  Կազմե՛ք տրված բայերի անորոշի և անցյալ կատարյալի 
հիմքերը.

ա.  հարցնել, վախենալ, կարմրատակել, զգալ, կապակցել, 
ներշնչել, խոկալ, հիանալ, գրավվել, մեռնել

բ.  հիմնել, թոշնել, հարաբերվել, խայտալ, մատուցել, 
թարմանալ, սառչել, գերվել, վազեցնել, կանգնել

գ.  կտրատել, հանգչել, մատնել, լրանալ, չքանալ, կպցնել, 
պրծնել, անէանալ, մոտենալ, կառչել

ՆՇԱՆԱՎՈՐ ՀԱՅԵՐ

ՏԻԳՐԱՆՄԵԾ
ՏիգրանՄեծըբոլորժամանակներիհայամենանշանավորար

քանէ:Նաազգայինհզորությանխորհրդանիշէ,տիրակալիցան
կալիկերպար:Ծնվելէմ.թ.ա.140–ին:Թագավորէեղելմ.թ.ա.
95–55թթ.,արքայիցարքատիտղոսըկրելէ85–55թթ.:
Մ.թ.ա.112–111թթ.պարթևներըներխուժելենՀայաստան:Հա

յերըստիպվածենեղելգահաժառանգՏիգրանինպատանդտալու
հաշտությունկնքելպարթևներիհետ:17տարիպատանդմնալով՝
մ.թ.ա.95–ին՝հորմահիցհետո,ՏիգրանըՊարթևաստանիթագա
վորՄիհրդատԱրշակունուն70հովիտէզիջումՀայքիԿապուտան
լճիշրջակայքումևազատվելովպատանդությունից՝վերադառնում
Հայքուգահբարձրանում:Այդժամանակնա45տարեկանէր:
ՆրաթագավորությանտարիներինՀայաստանըհասելէիրհզո
րությանգագաթնակետին.Տիգրանիգերիշխանությունըտարածվել
էԿասպից ծովից մինչևՄիջերկրականիարևելյանափերը,Մեծ
ԿովկասիլեռներիցմինչևԿարմիրծով:ՕտարպատմիչներըՏիգ
րանՄեծինանվանելենՀռոմի«հզորթշնամի»,Արևելքի«հզորա
գույնթագավոր»,«մեծերիմեջ՝մեծ»:
ՆաՀայաստանինէվերամիավորելիրնախորդներիժամանակ

կորսվածԾոփքը,Կամախը,ԿորդուքըևՀայքիհարավարևելյան
երկրամասերը,ապապարթևներինդուրսքշելսահմանակիցԱդիա



58

բենեից,ՕսրոյենեիցևԱտրպատականից, որոնքդարձել ենՀա
յաստանիցկախյալերկրներ:Իրթիկունքնապահովելուհամարնա
իրենէենթարկելնաևՎիրքնուԱղվանքը:Մ.թ.ա.85–ինհայ–
պարթևականպայմանագրովՄերձավորԱրևելքումհաստատելէ
իր գերիշխանությունը, պարթև Արշակունիները նրան են զիջել
արքայիցարքատիտղոսը:ՌազմականդաշինքէկնքելՊոնտոսի
Միհրդատ Եվպատոր թագավորի հետ: Բարեկամությունն ամրա
պնդելուհամարամուսնացելէԵվպատորիդստերհետ:
Վերակառուցել է հայկական բանակը, հզորացրել այրուձին,

ապահովելէառևտրականուղիներիանվտանգությունը,աջակցել
արհեստների և մշակույթի զարգացմանը: Ջանացել է միավորել
ԱռաջավորԱսիայիբոլորքաղաքականուժերըևկասեցնելՀռո
մինվաճումներըդեպիԱրևելք:Արտաշատում,Տիգրանակերտում
ևԱնտիոքումնրապատկերովդրամներենհատել:Մ.թ.ա.83–ին
ԱսորիքիԱնտիոք,Լաոդիկեա,Ապամեաքաղաքներիիշխողվեր
նախավնԱսորիքիթագավորությանգահըհանձնելէՏիգրանին:
Մ.թ.ա.71թ.ամռանըՏիգրանՄեծըապաստանէտվելհռո

մեացիներից պարտված իր աներոջը՝ Միհրդատ Եվպատորին, և
նրամեծատոհմիկներին:ՇուտովհռոմեացիզորավարԼուկուլլոսը
ներխուժելէՀայաստան:Տիգրանըմ.թ.ա.68թ.Արածանիիճակա
տամարտումպարտությանէմատնելԼուկուլլոսին:Որոշժամանակ
անցՀայքէարշավելհռոմեացիմիուրիշզորավար՝Պոմպեոսը:
ՆույնժամանակպարթևականբանակըմտելէՀայքուպաշարել
Արտաշատմայրաքաղաքը,բայցՏիգրանըպարտությանէմատնել
պարթևներինևնրանցդուրսքշելՀայքիսահմաններից:Մ.թ.ա.
66–ինՏիգրանՄեծիևհռոմեականզորավարՊոմպեոսիմիջևԱր
տաշատումկնքվելէպայմանագիր,որովմիջազգայինճանաչում
էգտելՄեծՀայքիթագավորությանտարածքը՝ընդգրկելովբուն
հայկականհողերիմոտ80%–ը,այսինքն՝ 300հազարքառ.կմ:
Հայքիգահիվրամնալով40տարի՝ ՏիգրանՄեծըկասեցրել է
ՊարթևաստանիևՀռոմի՝Հայաստաննընկճելունկրտումները,և
երկիրըմնացելէորպեսմեծտերություն:Վախճանվելէմ.թ.ա.
55–ին՝85տարեկանում:

Առաջադրանքներ
1.  Համացանցում գտի՛ր հավելյալ տեղեկություններ Տիգրան 

Մեծի մասին և պատմի՛ր դասընկերներիդ:
2.  «Տիգրան Մեծ» գրվածքում գտի՛ր 10–ական դիմավոր և 

անդեմ բայեր, որոշի՛ր դրանց բայահիմքի տեսակը:
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Դ Ա Ս  1 4

ԵՆԹԱԿԱՅԱԿԱՆ ԴԵՐԲԱՅ
Կազմվում է –ող վերջավորությամբ: Իմաստով հարաբերակից 

է ածականին: Նշանակում է գործելու ընդունակ կամ գործելու 
ընթացքում լինելը՝ որպես առարկայի հատկանիշ՝ հավատացող 
(մարդ), հոսող (ջուր), (գնացքի) սպասող (ուղևոր):

Նախադասության մեջ լինում է՝
•  որոշիչ. Երկնքում լողացող ամպը նման էր ուղտի,
•  ստորոգելի. Նա գործ անող չէ: 

Փոխանվանաբար գործածվելիս գոյականի նման հոլովվում 
է (ի հոլովմամբ), հոգնակի դառնում, որոշիչ հոդ ստանում և 
կատարում գոյականին բնորոշ պաշտոններ. Հաղթողը պար
գևատրվեց շքանշանով (ենթակա): Ես քեզնից ձեռք քաշողը չեմ 
(ստորոգելի): Սուտ ասողի տունը կրակ ընկավ, չհավատացին 
(հատկացուցիչ): Կոպիտ խաղացողին դաշտից հեռացրին 
(ուղիղ խնդիր): Գումար տակը հայտնի էր իր լավ կռվողներով 
(միջոցի խնդիր): (Փոխանու նու թյան մասին տե՛ս էջ 16):

Մի շարք բայերի ենթակայականի ձևեր վերածվել են նաև 
գոյական նե րի՝ ասմունքող, գրող, ընտրող, ծնող, հարբեցող, 
մատուցող, ուսանող, ուրացող:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ  
Մի շարք դեպքերում –ող–ը պարզապես գոյականակերտ ածանց է՝ լրագրող, 
ռադիոլսող, հեռուստադիտող, կինոսիրող և այլն:

Հարակատար դերբայ
Կազմվում է –ած վերջավորությամբ: Իմաստով հարաբերակից 

է ածականին: Նշանակում է գործողության հետևանքով 
առաջացած դրությունը, վիճակը՝ որպես առարկայի հատկանիշ՝ 
քնած (երեխա), թափված (ջուր), մաշված (գիրք), աղացած (միս):

Նախադասության մեջ լինում է՝
•  որոշիչ. Պարտված երկիրը մեծ ռազմատուգանք վճարեց,
•  ստորոգելի. Երեխան խիստ մրսած է,
•  ձևի պարագա. Աղջիկը մոլորված կանգնել էր մայթին,
•  ժամանակի պարագա. Տուն չհասած՝ մեքենաս փչացավ:
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Փոխանվանաբար գործածվելիս գոյականի նման հոլովվում 
է (ի հոլովմամբ), հոգնակի դառնում, որոշիչ հոդ ստանում և 
կատարում գոյականին բնորոշ պաշտոններ. Վթարից տուժածը 
դիմեց բժշկի (ենթակա): Դա իմ գրածը չէ (ստորոգելի): 
Արածդ հավանեցի՞ր (ուղիղ խնդիր): Լավ թխվածների՛ց տվեք 
(մասնական ուղիղ խնդիր): Աշխատածիս կեսը քեզ կտամ (հատ
կացուցիչ): Ցավակցում էինք պարտվածին (հանգման խնդիր): 
Քո պատմածից անհանգստացա (պատճառի պարագա): Իմ 
վաստակածով մի կերպ ապրում էինք (միջոցի խնդիր): Քո 
գրածում ոչ մի ինքնուրույն միտք չկա (տեղի պարագա):

Մի շարք բայերի հարակատարի ձևեր վերածվել են նաև 
գոյական ների՝ արարած, դիպված, խորոված, կոտորած, 
հավելված, հատված, հարված, նշանած, կամ ածականների՝ 
սոված, նեխած, ցնդած, զինված:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 1  
Մի շարք դեպքերում –ած–ը վերածվել է գոյականակերտ ածանցի՝ դիպված, 
առեղծված, վարկած, հոդված, զանգված, սոխառած, արկած, հասարակած:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 2  
Վիճակ, հետևանք ցույց տվող որոշ թվով կրավորական բայերի հարակա
տար դերբայը (մաշված, կառուցված, ավարտված, հնձված և այլն)՝ իբրև 
հնաբանություն, երբեմն գործածվում է որպես ձևաբայ՝ օժանդակ բայի 
հատկապես 3–րդ դեմքի հետ կազմելով, այսպես կոչված, հարակատար 
ժամանակ: Օրինակ. Այդ մասին ոչինչ չի գրված (փոխանակ՝ գրված չէ):

Համակատար դերբայ
Կազմվում է՝ անորոշ դերբային –իս մասնիկն ավելացնելով: 

Իմաստով հարաբերակից է ժամանակի մակբային: Նշանակում 
է ստորոգյալի կամ բայական այլ անդամի արտահայտած 
գործողությանը համընթաց մեկ այլ գործողություն՝ որպես 
ժամանակային հատկանիշ՝ գործ անելիս խոսող, կարդալիս 
մտածել, աշխատելիս երգում էր, վազելիս ընկավ:

Նախադասության մեջ լինում է ժամանակի պարագա (Այս 
գիրքը կարդալիս քեզ եմ հիշում):

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ  
Համակատար դերբայի (Տուն գնալիս հանդիպեցի նրան) փոխարեն խոսակ
ցական լեզվում հաճախ գործածվում է անորոշի բացառական հոլովաձևը 
(Տուն գնալուց հանդիպեցի նրան): Գրական լեզվում սա մերժելի երևույթ է:
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Վարժություններ

1. Ընդգծե՛ք հարակատար դերբայի 3 ձև. 
ա.   քնեած, հանգած, միգամած, խմած, տավարած, հա տած
բ.  տխրամած, փախած, վարկած, նշանած, խորոված, 

անկասկած

2. Ընդգծե՛ք ենթակայական դերբայի 3 ձև. 
ա.  անսքող, ամոքող, բանթող, քերթող, թևալող, տապալող
բ.  բանագող, դրվագող, քանդող, դոնդող, եռակող, ծաղ կող

3. Ընդգծե՛ք համակատար դերբայի 3 ձև. 
ա.  պաշտելիս, ասուլիս, պտղամիս, հազալիս, օազիս, բա

նա լիս
բ.  ավետիս, ածելիս, հասպիս, հայելիս, մեղրամիս, թնդա լիս

4.  Փակագծերում տրված տարբերակներից ընդգծե՛ք տվյալ 
նախադասությանը համապատասխանողը:

ա.  Երեխան երկար լաց (լինելիս, լինելուց) նվաղեց:
բ.  Ցանկապատի վրայով (թռչելիս, թռնելիս) տղան ոլո րեց 

ոտքը և մի քանի օր անցկացրեց անկողնում:
գ.  Պարտադիր չէ՝ շշուկով խոսեք. երեխան քնած (չի, չէ):
դ.  Դավադիր գնդակը թիկունքից էր (դիպել, դիպչել) նրան 

ու տեղնուտեղը սպանել:
ե.  Այգում (զբոսնելիս, զբոսնելուց) անսպասելիորեն գտա 

մի քանի օր ինձ չարչարող խնդրի լուծման ուղին:

ՀԱՅՈՑ ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔՆԵՐ

ԱՐՏԱՇԱՏ
Արտաշատը հին Հայաստանի մայրաքաղաքն է եղել մ.թ.ա.

2–րդ—մ.թ.4–րդդարերում(որոշընդմիջումներով):Կառուցվել
է Արտաշես Ա–ի օրոք՝ մ.թ.ա. 180–170–ական թթ., Մեծ Հայքի
ԱյրարատնահանգիՈստանՀայոցգավառում՝ԵրասխևՄեծամոր
գետերիհինհուներիմիախառնմանտեղում՝ավելիքան10բլուրների
վրաևդրանցշրջակայքում(այժմյանԱրտաշատից10կմհարավ–
արևելք):Քաղաքիտեղումհնումեղելէբիայնականբնակավայր:
ԱրտաշատիհիմնադրմանմասինվկայումէՄովսեսԽորենացին.

«Արտաշեսը գնում է այն տեղը, որտեղ Երասխը և Մեծամորը
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խառնվումեն,ևայնտեղբլուրըհավանելով՝քաղաքէշինումև
իրանունովկոչումէԱրտաշատ»:ՀույնպատմիչՊլուտարքոսի
հավաստմամբքաղաքիտեղանքնընտրելէԿարթագենիվտարանդի
զորավարՀաննիբալը:«Կառուցվեցմեծևշատգեղեցիկմիքաղաք,
որըթագավորըհռչակեցՀայաստանիքաղաքամայր»:
ՇուտովԱրտաշատըդարձելէժամանակինշանավորքաղաքներից

մեկը: Մ.թ.ա. 1–2 դդ. ունեցել է 150 հազար բնակչություն:
Շրջապատվածէրարգավանդհողերով:Զարգացածէինարհեստները:
Հինաշխարհիմիջազգայինառևտրիգլխավորկենտրոններիցէր:
Ուներջրմուղ,բաղնիքներ,փողերանոց(դրամահատարան),գանձա
տունևմաքսատուն:Երեքկողմերիցպաշտպանվածէրգետիջրերով,
չորրորդկողմից՝ջրովլիխրամատով:Միջնաբերդը,պալատական,
վարչականհամալիրները,զորանոցներնուզինանոցներըկառուցվել
ենԽորվիրապիցհյուսիս–արևմուտքընկածամենաբարձր(70մ)
ևամենաընդարձակբլրիվրա:
Նաևմշակույթիուպաշտամունքիկենտրոնէր:Ուներթատրոն,

որտեղ,հույնպատմիչՊլուտարքոսիվկայությամբ,մ.թ.ա.53–ին՝
ԱրտավազդԲ–իօրոք,ներկայացվելէԵվրիպիդեսի«Բաքոսուհիներ»
ողբերգությունը: Այստեղ էր Անահիտ դիցուհուն նվիրված
նշանավոր տաճարներից մեկը՝ պղնձաձույլ ոսկեզօծ արձանով:
ՔաղաքիցոչհեռուՏիրաստծուտաճարնէր՝ոսկեզօծարձանով:
Խոսրով Գ Կոտակ արքայի օրոք (330–338 թթ.) արքունիքը

տեղափոխվեցնորմայրաքաղաք՝Դվին:Այնուամենայնիվ,Արտա
շատը դեռ երկար ժամանակ մեծ քաղաք էր: Սակայն 7–րդ դ.
նաարդենմիոչմեծավանէր՝կիցամրոցով:Հետոդրանքէլ
ավերվեցինևծածկվեցինհողով:Այժմայդտեղհնավայրէ:
Բլուրներից մեկի վրա արքունի Խոր վիրապ բանտն էր, որի

մեծքարայրում,ըստավանդության,հայոցՏրդատԳթագավորի
հրամանով14տարիբանտարկվածէեղելԳրիգորԼուսավորիչը:
7–րդդ.քարայրիմուտքիմոտկառուցվելէմատուռ:Դրաշուրջը
ձևավորվել է վանք, որը 13–րդ դ. կրթության ու գիտության
նշանավոր կենտրոն էր: 1255–ին Վարդան Արևելցին վանքում
հիմնելէբարձրագույնդպրոց:Խորվիրապիվանականհամալիրի
ներկայիսշինություններըկառուցվելեն17–րդդ.:

Առաջադրանքներ
1.  Համացանցում գտի՛ր հավելյալ տեղեկություններ Արտաշատ 

մայրաքաղաքի մասին և պատմի՛ր դասընկերներիդ:
2.  «Արտաշատ» գրվածքում գտի՛ր 10 դերբայ, որոշի՛ր տեսակը:
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Դ Ա Ս  1 5

ԽՈՆԱՐՀՈՒՄ
Խոնարհումը բայի փոփոխությունն է եղանակով, ժա

մանակով, դեմքով և թվով: Այսինքն՝ խոնարհումը բայի դիմա
վոր ձևեր (ժամանակաձևեր, եղանակային ձևեր) կազմելն է:

Խոնարհումը կատարվում է.
1.  վերջավորությունների և/կամ նախամասնիկների միջո

ցով՝ գրեցի, գրեցիր, գրեցին, գնամ, կգնամ, պիտի գնամ 
(այս եղանակով կազմված դիմավոր բայաձևերը կոչվում 
են պարզ ժամանակաձևեր) 

2.  ձևաբայերի և օժանդակ բայի տարբեր ձևերի հարա
դրմամբ՝ գրում եմ, խաղացել եք, չենք կարդա, վեր եմ 
կացել (այս եղանակով կազմված դիմավոր բայաձևերը 
կոչվում են բաղադրյալ ժամանակաձևեր:

Թե՛ պարզ, թե՛ բաղադրյալ դիմավոր բայաձևերը նախա դա
սության մեջ լինում են՝

•  պարզ ստորոգյալ. Անձրևը կտրվեց: Գարունը դեռ նոր 
պիտի սկսվի: Արմենն այսօր գալու է մեր տուն,

•  երբեմն էլ՝ բաղադրյալ ստորոգյալի հանգույց (ստորո գիչ). 
Դու մարդ չես դառնա: Քաղաքը կոչվեց Չարեն ցա վան:

Ձևաբայեր
Բաղադրյալ ժամանակաձևերի հիմնական բաղադրիչները 

կոչվում են ձևաբայեր: Դրանք չորսն են.
1.  անկատար ձևաբայ, որ կազմվում է անորոշի հիմքից  

–ում վերջա վո րու թյամբ (գր–ում, կարդ–ում) և արտա հայ
տում է գործողության անավար տու թյուն, շարու նա կա
կանություն, ընթացքի մեջ լինելը՝ գրում եմ, կարդում էին,

2.  ապակատար ձևաբայ, որ կազմվում է՝ անորոշ դերբային 
–ու վերջավորություն ավելացնելով (գրելու, կարդալու) 
և արտահայտում է գործողության կատարելիություն, 
չսկսված լինելը՝ գրելու եմ, կարդալու էիք,

3.  վաղակատար ձևաբայ, որ կազմվում է անորոշի հիմքից 
–ել կամ –ացել վերջավորությամբ (գրել, կարդացել) և 
արտահայտում է գործողության ավարտվածություն, 



64

կատարվածություն՝ գրել եմ, կարդացել էր,
4.  ժխտական կամ ժխտման ձևաբայ, որ կազմվում 

է անորոշի հիմքից –ի կամ –ա վերջավորությամբ 
(գրի, կարդա) և արտահայտում է գործողության ոչ 
կատարելիություն՝ չի գրի, չէին կարդա:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 1  
Ապակատար ձևաբայը (գրելու եմ) արտաքուստ նման է անորոշ դերբայի 
սեռական–տրական հոլովի անորոշ առման ձևին (գրելու), իսկ ե խոնարհման 
պարզ բայերի վաղակատար ձևաբայը (գրել եմ)՝ անորոշի ուղղականի 
անորոշ առման ձևին (գրել): Տարբերությունը երևում է նախադասության մեջ. 
ձևաբայերը գործածվում են միայն օժանդակ բայի հետ՝ որպես ստորոգյալ, 
նույնիսկ եթե օժանդակ բայը զեղչված է (Եղբայրը նվագել է, քույրը՝ երգել: 
Երեխան խմելու է ջուրը), իսկ դերբայական ձևերը գործածվում են զանազան 
այլ պաշտոններով (Սևանի ջուրը խմելու է: Այս սարքով խմելու ջուր են 
ստանում: Ես գնում եմ ջուր բերելու: Երգել չգիտեմ: Չեմ ուզում պարել) և մի 
շարք դեպքերում կարող են վերածվել որոշյալ առման ու հոդ ստանալ (Ա՜յ 
սա իսկական պարել է:—Սա իմ պարելը չէ: Հաղորդումն ավարտվելու(ն) մոտ 
է): Ձևաբայով և դերբայով կազմված իրար նման կառույցները (Այս պտուղը 
ուտելու է:—[Նա] այս պտուղը ուտելու է: Ա՛յ սա նվագել է:—Ա՛յ սա [նա] նվագել 
է) հեշտ տարբերվում են ժխտական դարձնելիս. դերբայի դեպքում հանգույցը 
լինում է հետադաս (Այս պտուղը ուտելու չէ: Չէ՛, սա նվագել չէ), իսկ ձևաբայի 
դեպքում օժանդակ բայը դառնում է նախադաս և եզակի երրորդ դեմքում 
ստանում է չի ձևը ([Նա] այս պտուղը չի ուտելու: Ա՛յ սա [նա] չի նվագել):

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 2  
Անկատար ձևաբայը հաճախ համանուն է նույնարմատ բայանվանը (մրցում, 
ժամանում) և/կամ գոյականի ներգոյական հոլովաձևին (գլանում, խցանում, 
խաղում):

Օժանդակ բայ
Ձևաբայերի հետ բաղադրյալ ժամանակաձևեր կազմող 

դիմավոր բաղադրիչը կոչվում է օժանդակ բայ, որի խո
նարհված ձևերը դրվում են ձևաբայերից հետո կամ առաջ՝ 
գրվե լով առանձին: Խոնարհվում է ներկա (եմ, ես, է, ենք, եք, են) 
և անցյալ (էի, էիր, էր, էինք, էիք, էին) ժամանակներով: Անդեմ 
ձևեր չունի:

Ժխտական խոնարհման դեպքում օժանդակ բայը ստանում է 
չ– նախամա սնիկ և դրվում է միայն ձևաբայից առաջ՝ չեմ գրում, 
չես գրել, չենք գրելու, չեք գրի: Եզակի երրորդ դեմքի է ձևը 
ժխտականում դառնում է չի՝ չի գրում, չի գրի:

Այս նույն եմ բայը նախադասության մեջ կարող է գործածվել 
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նաև որպես պարզ ստորոգյալ (Տանը միայն ես եմ: Հիմա ձմեռ է: 
Նրա հագին մուշտակ էր) կամ բաղադրյալ ստորոգյալի հանգույց 
(Ես ուսանող եմ: Ճաշը համեղ էր): Այսպիսի կիրառություններում 
եմ բայը կոչվում է էական բայ: Ի տարբերություն օժանդակ 
բայի՝ էական բայի ժխտական ձևը նախադաս չի դառնում (մութ 
է — մութ չէ, աշակերտ եմ — աշակերտ չեմ) և ներկա ժամանակի 
երրորդ դեմքում լինում է չէ ձևով (Հիմա ձմեռ չէ: Ճաշը համեղ չէ):

Վարժություններ

1. Ընդգծե՛ք 3 պարզ դիմավոր բայաձև. 
ա.  կտամ, չեմ տա, պիտի տան, տայիք, տվել է, չեմ տալու
բ. մի՛ արա, կանեինք, արել եմ, չի անի, պիտի անեմ, անում է

2. Ընդգծե՛ք 3 բաղադրյալ դիմավոր բայաձև. 
ա.  թխել էր, չի թխի, մի՛ թխեք, կթխեն, թխելու է, թխեցին
բ.  չի գնալու, պիտի գնա, մի՛ գնա, գնում էր, չեն գնացել

3. Ընդգծե՛ք անկատար 3 ձևաբայ. 
ա. տրտում, սրտում, գրկում, գրքում, գգվում, ձգում
բ. պատում, պատմում, տնում, դնում, բնում, հնում

4. Ընդգծե՛ք վաղակատար 3 ձևաբայ.
ա. հուսալ, զրկել, բարձրացնել, թռել, մտնել, մտածել
բ.  վերմիշել, վերհիշել, երկբայել, անվայել, անթել, շանթել

5. Ընդգծե՛ք ապակատար 3 ձևաբայ. 
ա.  այցելու, հայցելու, ածելու, երևելու, տածելու, անտե սա

նելու
բ. լողալու, դողալու, ջրալու, ալկալու, խղճալու, շնորհալու

6. Ընդգծե՛ք ժխտական (ժխտման) 3 ձևաբայ. 
ա. ժողովի, կողովի, կողողի, խորովի, գորովի, պճղովի
բ. հսկա, սոսկա, ներկա, նողկա, տեղա, մեղա 

7. Փակագծերում տրված տարբերակներից ընդգծե՛ք ճիշտը.
ա.  Տնօրենն ասաց, որ ինքը բոլորովին էլ դեմ (չէ, չի) այդ 

առաջարկությանը:
բ.  Արդեն երեք հեքիաթ եմ պատմել, բայց երեխան դեռ 

քնած (չի, չէ):
գ.  Բայց նա երբեք էլ կողմ (չէ, չի) եղել մեր տեսակետին:
դ.  Այդ տղան մարդ (չի, չէ) և երբեք էլ մարդ չի դառնա:
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ՀԱՅՐԵՆԻ ԲՆԱՇԽԱՐՀ

ՄԱՍԻՍ(ԱՐԱՐԱՏ)ԼԵՌ
Արտասովոր լեռ է Մասիսը: Արտասովոր՝ իր նկարագրով,

գեղեցկությամբ,մերժողովրդիկյանքումխաղացածդերով:
Հողեղենվիթխարիմիզանգված,որկանգնածէհաստատուն

ումեծ,միաժամանակզարմանալիթեթև,աննյութական,անոսրմի
տեսիլ,որճերմակաթևճախրումէերկնիբարձունքում:Հողեղեն,
բայցևոգեղենմիգոյություն,որըդարերշարունակխորհրդանշել
է մեր հնամենի երկիրը, ժողովրդին, նրա հարատևությունը,
կորովը,ազատուանկաշկանդապրելուկամքը:Հայոցսուրբլեռը՝
Մասիսը, միահյուսված է մեր ժողովրդի ողջ գոյությանը, նրա
պատմությանը,ինքնահաստատմանոգորումներին:
ՆապատկերվածէՀայաստանիզինանշանին:
Իրհիշատակումներովհասնումէմինչևմարդկությանհիշողու

թյանակունքները:ՆաաշխարհինհայտնիէԱրարատանունով,
որը կապված է ջրհեղեղի աստվածաշնչյան ավանդության հետ:
ՄեծՄասիսգագաթըայնմիակհողակտորնէեղել,որչիծածկվել
ջրովևհանգրվանէծառայելՆոյիտապանիհամար:Այդպատ
ճառովէլնակոչվումէնաևՏապանիլեռևսրբությունէհա
մարվումաշխարհիբոլորքրիստոնյաներիհամար:
ՄասիսըմեկուսացածհրաբխայինլեռնազանգվածէՀայկական

լեռնաշխարհիկենտրոնում:Նրանիցհյուսիս–արևմուտքՀայկական
պար լեռնաշղթան է, դեպի հյուսիս՝Արարատյան դաշտը, դեպի
արևելք՝ Շարուրի դաշտը, դեպի հարավ՝ Ավարայրի դաշտը,
իսկ դեպի արևմուտք՝ Կոգովիտի գոգավորությունը: Մասիսի
հյուսիսային և արևելյան լանջերը հասնում են մինչև Արաքս
գետը,իսկհարավայինլանջերը՝մինչևԱրաքսիՏղմուտվտակը:
Արարատլեռըկազմվածէերկուկոնաձևհանգածհրաբուխներից՝

Մեծ ու Փոքր Մասիսներից: Դրանք անջատող լեռնանցքի
(թամբարդի)բարձրությունը2688մետրէ:ՄեծուՓոքրՄասիս
ներնիրարիցբաժանվումեներկրաբանականմիամբողջդարա
շրջանով:ՄեծՄասիսը3,5միլիոնտարեկանէ,իսկՓոքրՄասիսը՝
ընդամենը200հազարտարեկան:
ՄեծՄասիսըՀայկականլեռնաշխարհիամենաբարձրգագաթն

է:Նրաբացարձակբարձրությունըծովիմակերևույթից5165մետր
է: Հարաբերական բարձրությամբ (ստորոտից մինչև գագաթը)
աշխարհումամենաբարձրլեռնէ(4365մետր):
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Լանջերըկտրտվածենկիրճերով:Խորխորատներիցամենամեծը
հյուսիսարևելյանլանջովմոտ10կմիջնողՄասյացվիհնէ,որն
իր վերին մասում ունի 1000 մ խորություն: Լեռան գագաթը
4100մետրիցվերծածկվածէհավերժականձյունով:Այդձյունե
գլխարկիցսնվումէմոտ30սառցադաշտ:
Մեծ Մասիսից հարավ–արևելք Փոքր Մասիսն է՝ կանոնավոր

կոնաձև,զառիթափուժայռոտմիլեռ,որիբարձրությունը3925
մետրէ:Գագաթը1,5հեկտարմակերեսովժայռոտհարթավայրէ:
Արարատլեռըգրավումէ1200քառ.կմտարածություն,հիմքի

եզրագիծը130կմէ:Չնայածվաղուցիվերչիժայթքելևհամարվում
էհանգածհրաբուխ,սակայնհայտնիէիրցնցունակությամբ:139–
իերկրաշարժիցէգոյացելՄասյացվիհը:Իսկ1840–իերկրաշարժը
ավերեցլեռանլանջինտեղավորվածմիակ՝Ակոռիգյուղը:
Արարատը հայտնի է իր չորությամբ: Նրա լանջերից սկիզբ

է առնում միայն Գինո գետը: Դրանից բացի՝ հայտնի է Փոքր
Մասիսի գագաթի լճակը, որից սնվում է Սարդարի աղբյուրը:
ՄասիսիլանջերիցբխելէնաևԱնահտականաղբյուրը:
Մասիսանունը,ըստԽորենացու,կապվածէՀայկնահապետի

ժառանգներիցԱմասիայիանվանհետ:Բայցհավանականէ,որ
լեռնայդպեսէկոչվում,քանիորկազմվածէերկումասից:
Մասիսի գագաթը 1829–ի սեպտեմբերին առաջին անգամ

հաղթահարելէԴորպատիհամալսարանիուսուցչապետՖրիդրիխ
Պարրոտը՝ Խաչատուր Աբովյանի ուղեկցությամբ: Հետագայում
տասնյակարշավախմբերտարբերժամանակներումբարձրացելեն
Արարատիգագաթը,կատարելուսումնասիրություններ,չափումներ:
Արարատը հայության նոր ոստանի՝ Երևանի բնապատկերի

անկապտելիմասնէ:ԵվերբԹորոսԹորամանյանըկազմումէր
Երևանի առաջին հատակագիծը, քաղաքի փողոցների, հրապա
րակների, աչքի ընկնող կառույցների տեղադրությունը որոշելիս
ջանում էր, որ ամենուր Արարատի պատկերը միահյուսվի մեր
քաղաքի բնապատկերներին, դիտվի քաղաքի տարբեր կողմերից,
որԵրևանըլինիմասիսահայացքաղաք:Հիրավի,այսօրԵրևանը
ասեսմիվիթխարիամֆիթատրոնլինի,որուղղվածէԱրարատին:

Առաջադրանքներ
1.  Համացանցում գտի՛ր հավելյալ տեղեկություններ Մասիս 

լեռան մասին և պատմի՛ր դասընկերներիդ:
2.  «Մասիս լեռ» գրվածքում գտի՛ր 10 դիմավոր բայաձև և 

որոշի՛ր դրանց կազմությունը (պարզ կամ բաղադրյալ):
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Դ Ա Ս  1 6

Եղանակ
Բայի եղանակն արտահայտում է խոսողի վերաբերմունքը 

գործողության (եղելության) նկատմամբ:
Հայերենում բայն ունի 5 եղանակ.

1.  սահմանական եղանակ, որ արտահայտում է խոսողի 
տեսակետից գործողության ստույգ, իրական լինելը՝ 
գրում եմ, գրել եք, գրելու էին, գրեցի,

2.  ըղձական եղանակ, որ արտահայտում է խոսողի համար 
գործողության ցանկալի լինելը՝ գրեմ, գրեիր,

3.  ենթադրական եղանակ, որ արտահայտում է խոսողի 
տեսակետից գոր ծո ղության ենթադրելի, հավանական, 
երբեմն էլ հաստատ լինելը՝ կգրեմ, կգրեինք, չես 
գրի. դրական խոնարհմանը բնորոշ է կ– եղանակիչ 
նախամասնիկը (կ–գրեմ), իսկ ժխտական խոնարհմանը՝ 
ժխտական ձևաբայը (չեմ գրի),

4.  հարկադրական եղանակ, որ արտահայտում է խոսողի 
տեսակետից գործողության անհրաժեշտ, պարտադիր 
լինելը՝ պիտի գրեմ, պետք է գրեին. կազմությունը 
բնորոշվում է պիտի (պետք է) եղանակիչ մասնիկով՝ 
պիտի գրեմ, պետք է խոսեմ,

5.  հրամայական եղանակ, որ արտահայտում է գոր ծո
ղու թյան կատարման հրաման, հորդոր կամ խնդրանք՝ 
գրի՛ր, գրե՛ք, կարդա՛, թո՛ղ: Ժխտական խոնարհ մանը 
բնորոշ է մի՛ արգելական մասնիկը՝ մի՛ գրիր, մի՛ գրեք, 
մի՛ կարդա, մի՛ թող:

Ժամանակ
Բայի ժամանակը նշանակում է, թե երբ է տեղի 

ունենում գործողությունը (եղելությունը) խոսելու պահի 
համեմատությամբ:

Բայն ունի 3 ժամանակ.
1.  ներկա ժամանակ, որ ցույց է տալիս խոսելու պահին 

կատարվող գործողություն՝ գրում եմ, կարդում է,
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2.  անցյալ ժամանակ, որ ցույց է տալիս խոսելու պահից 
առաջ կատարված գործողություն՝ գրում էի, կարդացել 
եմ, խոսեցին, ասելու էիր, վազեր, կգայի, պիտի գնայիք, 
չէին պահանջի,

3.  ապառնի ժամանակ, որ ցույց է տալիս խոսելու պահից 
հետո կատարվելիք գործողություն՝ մնալու եմ, գրենք, 
կխոսեք, պիտի գնան, չեք գա, գնա՛, վազե՛ք, մի՛ ասա:

Դեմք
Բայի դեմքն արտահայտում է գործողության և 

գործողություն կատարողի հարաբերությունը, այսինքն՝ 
ցույց է տալիս, թե հաղորդակցման մասնակից ներից ով է 
կատարում գործողությունը, ում է վերաբերում եղելությունը:

Բայն ունի 3 դեմք.
1.  առաջին դեմքը ցույց է տալիս գործողություն, որ 

կատարում է խոսողը (գրում եմ, կարդացի) կամ այն 
խումբը, որի անունից հանդես է գալիս խոսողը (կարդում 
ենք, կկարդանք),

2.  երկրորդ դեմքը ցույց է տալիս գործողություն, որ կա
տարում է խոսակիցը (կարդում ես, գրի՛ր, գնացիր) կամ 
խոսակիցները կամ այն խումբը, որի անունից հանդես է 
գալիս խոսակիցը (գրում եք, պիտի գրեք, գրե՛ք),

3.  երրորդ դեմքը ցույց է տալիս գործողություն, որ 
կատարում է խոսողից ու խոսակցից բացի մի այլ 
անձ կամ իր (գրում է, ընկավ) կամ խոսակցությանը 
չմասնակցող անձեր կամ իրեր (գրում են, ընկան):

Բայի դեմքն արտահայտվում է բաղադրյալ ժամանակաձևի 
օժանդակ բայի կամ պարզ ժամանակաձևի վերջավորությամբ:

Թիվ
Բայի թիվը ցույց է տալիս, թե գործողությունը մե՞կ անձ է 

կատարում, թե՞ մեկից ավելի:
Բայն ունի երկու թիվ.

1.  եզակի թիվը ցույց է տալիս գործողություն, որ կատարում 
է մեկ անձ կամ իր՝ գրում եմ, ընկավ,

2.  հոգնակի թիվը ցույց է տալիս գործողություն, որ կա
տա րում են մեկից ավելի անձինք կամ իրեր՝ գրում ենք, 
ընկան:
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Բայի թիվն արտահայտվում է բաղադրյալ ժամանակաձևի 
օժանդակ բայի կամ պարզ ժամանակաձևի վերջավորությամբ:

Քանի որ հայերենում բայն իր ձևով ցույց է տալիս ենթակայի 
դեմքն ու թիվը, ապա հատկապես առաջին և երկրորդ դեմքի 
դերանուն ենթակաները հաճախ զեղչվում են (Գնացինք: 
Տեսար, չէ՞: Արդեն եկել է):

Վարժություններ

1. Ընդգծե՛ք ներկա ժամանակին վերաբերող 3 բայաձև.
ա. ունես, չի տալիս, մտցրել է, չեմ խմելու, չեք ասում, չգաս
բ.  չի գնա, չունեմ, չհարելիս, չքվում է, մի՛ տար, չեն գալիս

2. Ընդգծե՛ք անցյալ ժամանակին վերաբերող 3 բայաձև.
ա. չի լալիս, կար, մի՛ տեսեք, լալիս էր, մեղրամիս է, կտար
բ.  խաղացինք, չի կարելի, դդում ես, վերցնեիր, եկել եմ, 

ներկա է

3. Ընդգծե՛ք ապառնի ժամանակին վերաբերող 3 բայաձև.
ա.  չեմ հասկացել, մի՛ գնա, կամ, կտրտմես, հատում եմ, 

կարելու եք
բ.  համեղացրո՛ւ, զատվել են, արշավեմ, անհատնում են, 

ասուլիս է, բե՛ր

4. Ընդգծե՛ք առաջին դեմքի 3 բայաձև. 
ա. չմտնեն, ծարավեմ, դիմադրեինք, չափեիք, գնա, պրծա
բ.  հասանք, մոռացաք, գրվելու եմ, ծարավի, իմանայի, չեն 

խոսել

5. Ընդգծե՛ք երկրորդ դեմքի 3 բայաձև. 
ա. հասկացար, ասա՛, գտա, վերցրո՛ւ, մտներ, հարցնենք
բ. տպեցիր, բարձեր, բարձրացանք, եկաք, խոսի, արի՛

6. Ընդգծե՛ք երրորդ դեմքի 3 բայաձև. 
ա. եռաց, կա՛ց, գրավ, գտավ, առարկեցին, կացին
բ. հեռացար, կտար, պոկեց, տարեց, մոտեցավ, տո՛ւր
գ. կանչեր, դնչեր, կարածի, կատարածի, մնա, ենթամնա

7. Ընդգծե՛ք եզակի թվի 3 բայաձև. 
ա.  երդվեի, հասե՛ք, ուշանա, թափեցին, մի՛ թող, չա փեիք
բ.  ուզեն, մոլեգնեց, միացրո՛ւ, մի՛ կարդացեք, համոզելու 

ես, կտանք
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ

ՆԵՄՐՈՒԹԻ ՀՆԱՎԱՅՐ
Տավրոսի լեռնաշղթայի Փոքր Նեմրութ (Կյախտա) լեռան

(2134մ)վրաէհնագույնհայկականԿամախ(Կոմագենե)երկրի
ԱնտիոքոսԱԵրվանդունիթագավորի (մ.թ.ա. 69–34) կառուցած
դամբարանաբլուր–սրբավայրը:Դամոտ50մետրբարձրությամբ
բրգաձև ավազաթումբ է, որի ներսում, ըստ ավանդության,
թաղվածէԱնտիոքոսը:Դամբարանաբլրիարևելյանևարևմտյան
կողմերիարհեստականհարթակներինդրվածենարձաններուայլ
կոթողներ:Դեպիհարթակներնէտանումսալահատակճանապարհ՝
տոնականշքերթներիհամար:Արձանները,որոնցբարձրությունը
հասնումէմինչև8մ,կառուցվածենկրաքարեխոշորվեմերիցև
պատկերումենԿամախերկրիաստվածներինուԱնտիոքոսԱ–ին՝
գահավորակներին բազմած: Մեջտեղում Արամազդի արձանն է,
որիմիկողմիցդրվածենՄիհրի(Արեգի)ևԱրտագնեսի,մյուս
կողմից՝ԿամախերկրիդիցուհուևԱնտիոքոսԱ–իարձանները:
Թագավորը պատկերված է հայկական՝ տիգրանյան թագով:
Անտիոքոսըկանգնեցրել էնաևթագավորությանխորհրդանիշեր
առյուծի և արծվի արձանները: Հարթակների երկու կողմերի
պատվանդաններին բարձրացող ուղղանկյունխոշոր սալերի վրա
քանդակվածենթագավորինախնիներիպատկերները,ինչպեսնաև
թագավորիողջագուրմանտեսարաններԱրամազդի,Միհր–Արեգի
ուԱրտագնեսիհետ:ԳահավորակներիթիկունքինԱնտիոքոսԱ–ն
դրոշմելէտվելհունարենմիմեծարձանագրություն,որըվկայում
է,որԿամախիթագավորականտունըսերումէԵրվանդունիներից,
և մ.թ.ա. 4–3–րդ դդ. այդ երկիրըՄեծ Հայքի մաս է կազմել:
Տեղեկություններ կան նաև Կամախում պաշտված աստվածների,
նրանցնվիրվածծեսերիմասինևայլն:
Այժմ սրբավայրը կիսավեր է, բայց զբոսաշրջային կարևոր

հանգույց է և ընդգրկված է ՅՈՒՆԵՍԿՕ–ի համաշխարհային
ժառանգությանցանկում:

Առաջադրանքներ
1.  Համացանցում գտի՛ր հավելյալ տեղեկություններ Նեմրու

թի հնավայրի մասին և պատմի՛ր դասընկերներիդ:
2.  «Նեմրութի հնավայր» գրվածքում գտի՛ր 10 դիմավոր 

բայաձև և որոշի՛ր կազմությունը, դեմքը, թիվը, ժամանակը:
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Դ Ա Ս  1 7

ԺԱՄԱՆԱԿԱՁԵՎԵՐ 
Բայի եղանակի և ժամանակի համադրությամբ կազմված 

վեցական դիմավոր ձևերի այն խմբերը, որոնց անդամները 
տարբերվում են միայն դեմքով ու թվով, կոչվում են 
ժամանակաձևեր: Դրանք 14–ն են:

Սահմանական եղանակն ունի 7 ժամանակաձև, ըղձական, 
ենթադրական, հարկադրական եղանակները՝ 2–ական 
ժամանակաձև, հրամայական եղանա կը՝ 1 ժամանակաձև:

1. Սահմանական եղանակ.
1.1.  անկատար ներկա (կամ պարզապես ներկա). ցույց 

է տալիս ներկայում՝ խոսելու պահին հաստատ 
կա տարվող, ընթացքի մեջ եղող գործողություն. 
կազմվում է անկատար ձևաբայով և օժանդակ բայի 
ներկայի ձևերով՝ գրում եմ, կարդում ենք,

1.2.  անկատար անցյալ. ցույց է տալիս մի անցյալ 
ժամանակակետում հաստատապես ընթացքի մեջ 
եղած գործողություն. կազմվում է անկատար ձևա
բայով և օժանդակ բայի անցյալի ձևերով՝ գրում էի, 
կարդում էինք,

1.3.  վաղակատար ներկա (կամ պարզապես անցյալ). 
ցույց է տալիս անցյալում՝ խոսելու պահից առաջ 
հաստատ կատարված և ավարտված գործողություն. 
կազմվում է վաղակատար ձևաբայով և օժանդակ 
բայի ներկայի ձևերով՝ գրել եմ, կարդացել ենք,

1.4.  վաղակատար անցյալ. ցույց է տալիս մի անցյալ 
ժամանակակետից առաջ հաստատապես ավարտ
ված գործողություն. կազմվում է վաղակատար 
ձևաբայով և օժանդակ բայի անցյալի ձևերով՝ գրել 
էի, կարդացել էինք,

1.5.  ապակատար ներկա (կամ պարզապես ապառնի). 
ցույց է տալիս ապագայում՝ խոսելու պահից հետո 
հաստատ կատարվելիք գործողություն. կազմվում է 
ապակատար ձևաբայով և օժանդակ բայի ներկայի 
ձևերով՝ գրելու եմ, կարդալու ենք,
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1.6.  ապակատար անցյալ. ցույց է տալիս մի անցյալ 
ժա մանակակետից հետո (և խոսելու պահից առաջ) 
հաստատապես կատարվելիք գործողություն. 
կազմվում է ապակատար ձևաբայով և օժանդակ 
բայի անցյալի ձևերով՝ գրելու էի, կարդալու էինք,

1.7.  անցյալ կատարյալ. ցույց է տալիս մի անցյալ 
ժամանակակետում հաս տատապես կատարված 
(ավարտված) գործողություն՝ գրեցի, կարդացիք, 
լցրեց, թռան. կազմվում է կատարյալի հիմքով և 
դիմաթվային վերջավորություններով՝

•  գրեց–ի, –իր, –, –ինք, –իք, –ին (պարզ բայեր, 
կրավորական և բազմապատ կական ածանցով 
բայեր),

•  լցր–ի, –իր, –եց, –ինք, –իք, –ին (պատճառական 
և պատճառակերպ բայեր),

•  գտ–ա, –ար, –ավ, –անք, –աք, –ան 
(սոսկածանցավոր բայեր):

2. Ըղձական եղանակ.
2.1.  ըղձական ապառնի. ցույց է տալիս ապագայում՝ 

խոսելու պահից հետո ցանկալի գործողություն՝ 
գրեմ, կարդանք. կազմվում է անորոշի հիմքով և 
ապառնիի դիմաթվային վերջավորություններով՝ 
գր–եմ, –ես, –ի, –ենք, –եք, –են կամ կարդ–ամ, –աս, 
–ա, –անք, –աք, –ան,

2.2.  ըղձական անցյալ. ցույց է տալիս անցյալում՝ խոսելու 
պահից առաջ ցանկալի եղած գործողություն՝ գրեի, 
կարդայինք. կազմվում է անորոշի հիմքով և անցյալի 
դիմաթվային վերջավորություններով՝ գր–եի, –եիր, 
–եր, –եինք, –եիք, –եին կամ կարդ–այի, –այիր, –ար, 
–այինք, –այիք, –ային:

Վարժություններ
1. Ընդգծե՛ք սահմանական եղանակի 5 բայաձև.

ա.  այրում եմ, գրեմ, հրում ենք, կմարեմ, չեմ հարելու, 
պիտի բերեմ, շարել եմ, թռի՛ր, ջրեցի, չեմ ցրի

բ.  աղացող, խաղացել եմ, կսղղամ, չհավատաս, չեմ խա
ղում, դողալու, կմկմալու եմ, խղճացի, սողաց, շողա՛

գ.  մտնելիս, ընկել եմ, թողնող, թռի՛ր, դնում եմ, չեմ գնելու, 
սառչեմ, կտանեմ, անում էի, հագա
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2. Ընդգծե՛ք ըղձական եղանակի 5 բայաձև.
ա.  երազում եմ, երգեմ, չեմ գրի, չեփեմ, արձակի՛ր, 

ազատենք, սիրեի, պիտի ուտեմ, խմեին, մարած
բ.  մտա, չեմ ընկնի, թողնեմ, կանեմ, դնես, տանենք, մի՛ ան

ցիր, հասնելիս, կպչեիր, կորչեր

3. Ընդգծե՛ք անկատար ներկա 2 ժամանակաձև. 
ա.  բախել եմ, չես բախում, չեն բախի, բախում եք
բ.  կաղամ, չի աղացել, չես աղում, կաղում է

4. Ընդգծե՛ք անկատար անցյալ 3 ժամանակաձև.
ա.  չթխեիք, թխում էր, կթխեք, չէին թխում, թխում էի, չեմ 

թխում, թխել եմ
բ.  գնում էի, գնել են, չէիք գնում, կգնան, կգնենք, գնում էր

5. Ընդգծե՛ք վաղակատար ներկա 2 ժամանակաձև. 
ա.  հարել եմ, չեք հարի, հարում էի, չի հարել
բ.  խաղացել եք, չէի խաղա, խաղացել էի, չեն խաղացել

6. Ընդգծե՛ք վաղակատար անցյալ 2 ժամանակաձև. 
ա.  չես գտնելու, գտել էինք, չէիր գտել, չէի գտնի
բ.  ուշացել էիք, ուշացած էինք, չէիր ուշացել, ուշացել եմ

7. Ընդգծե՛ք ապառնի (ապակատար ներկա) 2 ժամանակաձև. 
ա.  ապշելու եմ, չես ապշի, չեք ապշելու, կապշեք
բ.  չենք մնալու, պիտի մնանք, մնալու եք, մնացել ես

8. Ընդգծե՛ք ապակատար անցյալ 3 ժամանակաձև. 
ա.  կրելու էի, կկրեր, չես կրի, չէի կրելու, կրելու էր, կրում էի
բ.  լվալու էի, լվայինք, չէի լվա, լվալու էին, չէի լվալու, չլվար

9. Ընդգծե՛ք անցյալ կատարյալ 3 ժամանակաձև. 
ա.  մնացին, մնալուն, մնացիր, չմնային, կմնա յիք, չմնաց
բ. իջանք, իջե՛ք, չիջավ, չիջնի, իջա, իջնեինք

10. Ընդգծե՛ք ըղձական ապառնի 3 ժամանակաձև. 
ա.  քահանա, լիանա, գոհանա, մանանա, կրակի, կիրակի
բ. խորովի, փչովի, խռովի, կախովի, նորովի, նորոգի

11. Ընդգծե՛ք ըղձական անցյալ 3 ժամանակաձև. 
ա. չաղային, չորային, չեռային, չրային, չգային, շուկային
բ. կհյուսի, չհյուսեիր, հյուսեին, հյուսե՛ք, հյուսածի, հյուսեի
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ՀԱՅՐԵՆԻ ԲՆԱՇԽԱՐՀ

ԱՐԱԾԱՆԻ
ԱրածանինգետէՀայկականլեռնաշխարհում:Կոչվումէնաև

Մուրատ,ԱրևելյանԵփրատ:Հինհունա–հռոմեականաղբյուրներում
հիշատակվածէԱրսանիաս,Արզանիա(ս),Արսինեսևայլտարբե
րակներով:ՄիանալովԱրևմտյանԵփրատին՝առաջացնումէԵփ
րատգետը:Երկարությունը722կմէ,ավազանը՝40000կմ2:Հին
ժամանակներումգետնամբողջությամբհոսելէՄեծՀայքիթագա
վորությանտարածքով:ՆերկայումսԹուրքիայիտարածքումէ:
Սկիզբ է առնում Ծաղկանց լեռների հյուսիսային մասից՝

մոտ 3060 մ բարձրությունից: Վերին հոսանքում խոր կիրճով
անցնումէդեպիհյուսիս,ապա՝հյուսիս–արևմուտք,դուրսգալիս
Ալաշկերտի դաշտ և հոսում հարավարևմտյան ուղղությամբ:
Արածանիի գլխավոր վտակներն են աջից Բագրևանդը, Խնուսը,
Բյուրակնը,ձախից՝Մանազկերտը,Մեղրագետը,Ճապաղջուրը:Մեծ
ՀայքիՏարոնևՀաշտյանքգավառներում`Արածանիիափամերձ
տարածքներում,կանընդարձակճահճուտներ(մորուտներ),որոնք
էլ պատճառ են դարձել գետի երկրորդ՝ Մուրատ անվան (սա
հայերենբառէ,որնշանակումէ«ճահճուտ»):
Արածանին, որի հովիտը հայ ժողովրդի բնօրրաններից է,

Հայաստանիսրբազանպաշտամունքիգետնէ:Նրաակունքների
մոտէրՀայոցզորքիգլխավորբանակատեղին՝Շահապիվանը,որտեղ
գումարվումէինաշխարհաժողովներ,ևկատարվում՝Նավասարդի
տոները: Նրա ափին էին հայոց նշանավոր դիցավանները՝
ԲագավաննուԱշտիշատը:Արածանիիավազանումենկառուցվել
Վաղարշակերտ,Մուշ,Բալու,Խարբերդքաղաքները:
Մ.թ.ա. 68–ին Արածանի ափին տեղի է ունեցել Արածանիի

ճակատամարտը՝հայոցևհռոմեականզորքերիմիջև:
Ըստ ավանդության՝ Արածանիի հովտում է եղել դրախտը:

Հայաստանումքրիստոնեությունըպաշտոնականկրոնհռչակելիս
ԱրածանիումմկրտվեցինՏրդատԳՄեծը,զորքըևժողովուրդը:

Առաջադրանքներ
1.  Համացանցում գտի՛ր հավելյալ տեղեկություններ Արածանի 

գետի մասին և պատմի՛ր դասընկերներիդ:
2.  «Արածանի» գրվածքում գտի՛ր 10 դիմավոր բայաձև և 

որոշի՛ր դրանց կազմությունը, եղանակը, ժամանակաձևը:
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Դ Ա Ս  1 8

ԺԱՄԱՆԱԿԱՁԵՎԵՐ (շարունակություն)
3. Ենթադրական եղանակ.

3.1.  ենթադրական ապառնի. ցույց է տալիս ապա գա
յում՝ խոսելու պահից հետո ենթադրվող, հավանա
կան, երբեմն էլ հաստատապես կատարվելիք գործո
ղություն. դրականը կազմվում է կ– եղանակիչով և 
ըղձա կան ապառնիի ձևերով՝ կգրեմ, կկարդանք, 
ժխտա կանը՝ օժանդակ բայի ներկայի ժխտական 
ձևե րով և ժխտական ձևաբայով՝ չեմ գրի, չես կարդա,

3.2.  ենթադրական անցյալ. ցույց է տալիս անցյալում՝ 
խոսելու պահից առաջ ենթադրված, հավանական 
եղած գործողություն. դրականը կազմվում է կ– 
եղա նակիչով և ըղձական անցյալի ձևերով՝ կգրեի, 
կկար դար, ժխտականը՝ օժանդակ բայի անցյալի 
ժխտա կան ձևերով և ժխտական ձևաբայով՝ չէի գրի, 
չէիր կարդա:

4. Հարկադրական եղանակ.
4.1.  հարկադրական ապառնի. ցույց է տալիս ապա գա

յում՝ խոսելու պահից հետո անհրաժեշ տաբար կամ 
պարտադիր կատարվելիք գործողություն. կազմ
վում է պիտի կամ պետք է եղանակիչով և ըղձական 
ապառնիի ձևերով՝ պիտի գրեմ, պետք է կարդանք,

4.2.  հարկադրական անցյալ. ցույց է տալիս անցյալում՝ 
խոսելու պահից առաջ անհրաժեշտ կամ պարտադիր 
համարված գործողություն. կազմվում է պիտի կամ 
պետք է եղանակիչով և ըղձական անցյալի ձևերով՝ 
պիտի գրեի, պետք է կարդայինք:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ  
Հարկադրական եղանակի բայաձևերի ժխտականում չ– մասնիկը սովորաբար 
դրվում է պիտի (պետք է) եղանակիչի վրա (չպիտի երգեմ, չպետք է ասի), 
բայց կարող է դրվել նաև բայաձևի հիմնական մասի վրա (պիտի չերգեմ, 
պետք է չասի):
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5. Հրամայական եղանակ.
հրամայական ապառնի. ցույց է տալիս, ըստ խոսողի 

հրամանի, հորդորի կամ խնդրանքի, ապագայում՝ խոսելու 
պահից հետո կատարվե լիք գործողու թյուն՝ գրի՛ր, լցրո՛ւ, 
կարդացե՛ք. կազմվում է անորոշի կամ կատարյալի հիմքով և 
դիմաթվային վերջավորություններով՝

•  գր–ի՛ր, –(եց)ե՛ք (ե խոնարհման պարզ բայեր, 
կրավորական և բազ մա պատկական ածանցով բայեր),

•  մոտեց–ի՛ր, –ե՛ք (–ան– և –են– սոսկածանցով բայեր),
•  լցր–ո՛ւ, –ե՛ք (պատճառական և պատճառակերպ բայեր),
•  կարդ–ա՛, –ացե՛ք (ա խոնարհման պարզ բայեր):

Մի քանի անկանոն բայերի եզակի հրամայականը կազմվում 
է միայն բայարմատով կամ բայահիմքով՝ առանց դիմաթվային 
վերջավորություն նե րի՝ տե՛ս, ե՛լ, ե՛կ, ա՛ռ, թո՛ղ, բե՛ր, կե՛ր, դի՛ր, 
տա՛ր, տո՛ւր, լա՛ց, կա՛ց և այլն:

Հրամայական բայաձևերը կրում են շեշտ, որը դրվում է 
դրական ձևերի վերջին վանկի և արգելական (ժխտական) 
ձևերի մի՛ նախամասնիկի վրա՝ մի՛ գրիր, մի՛ կարդացեք: Միակ 
ժամանակն է, որի ժխտականը կազմվում է ոչ թե չ– մասնիկով, 
այլ մի՛ արգելական նախամասնիկով, որը հարադրվում է 
դրական ձևերին սկզբից՝ մի՛ թռիր, մի՛ թռեք:

Այսպիսով՝ հրամայական եղանակն ունի միայն մեկ 
ժամանակ՝ ապառնի, միայն երկրորդ դեմք՝ եզակի և հոգնակի, 
դրական և արգելական ձևերով:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ  
Ե խոնարհման պարզ և կրավորական բայերի հրամայա կա նի դրական 
խոնարհման հոգնակիում –(եց)եք–ով վերջացող ձևերը (գրե՛ք կամ գրեցե՛ք) 
արգելականում ունենում են –եք վերջավորությունը (մի՛ գրեք, մի՛ խաբվեք): 
Սխալ են ավելորդ –եց–ով ձևերը՝ մի՛ գրեցեք, մի՛ խաբվեցեք:

Վարժություններ

1. Ընդգծե՛ք ենթադրական եղանակի 5 բայաձև. 
ա. չեմ մնա, կլողամ, սուրալու եմ, խաղամ, մուրալիս, 
կժպտա յի, կզղջանք, թռվռացել ենք, պիտի հուսար, չէր ճչա
բ. չենք կառչի, վատնենք, կդնի, հասնելու է, մտի՛ր, 
կխառնենք, պիտի գտնի, կսառչեի, կպչելիս, կկառչեր
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2. Ընդգծե՛ք հարկադրական եղանակի 3 բայաձև. 
ա. պետք է ապրենք, մի՛ խոսիր, չպիտի համոզի, վերցրե՛ք, 
պիտի հաշվեր, չուզեք
բ. կհիանամ, պիտի լողանա, կնեղանա, չպետք է մանրա
նար, պիտի զարմանայինք, չէինք թարմանա

3. Ընդգծե՛ք ենթադրական ապառնի 3 ժամանակաձև. 
ա. կիսովի, կթովի, կորովի, կարովի, կաղոթի, կօղակի
բ. կաղա, կորա, կտա, կպա, կեռա, կերա

4. Ընդգծե՛ք ենթադրական անցյալ 2 ժամանակաձև.
ա. նյարդային, չէին եփի, կողա յին, կաղային
բ. չէր հարցնի, չհարցնեի, կհարց նեինք, չեմ հարցրել

5. Փակագծերում տրված տարբերակներից ընդգծե՛ք ճիշտը.
ա. Աղջիկը, մոմակալը ձեռքին, քայլում էր շատ զգույշ, որ 
մոմը (չհանգեր, չհանգչեր) օդի հանդիպակաց հոսանքից:
բ. Երազում ես հաճախ (թռնում, թռչում) եմ, և դա գերագույն 
հաճույք է:
գ. Ճակատդ հարվածից կարմրել է, և եթե սառը թրջոց 
չդնես, (կուռչի, կուռի):
դ. Հալածյալը (թռչեց, թռավ) ջրով լի խրամատի վրայով և 
կարողացավ խուսափել հետապնդողներից:
ե. Ոչ ոք երբևէ չի (փախչել, փախել) իր ճակատագրից, 
որքան էլ հեռու է եղել սնահավատությունից:
զ. Ծնողների անուշադրության պատճառով երեխան մտավ 
առվակը և (թռչեց, թրջեց) կոշիկներն ու գուլպաները:
է. Վիրավոր զինվորն ընկերոջը խնդրում էր իրեն (թողնել, 
թողել) և վերադառնալ խրամատ:

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ

ՄԱՆՐԱՆԿԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
Ինչպես հուշում է բառն ինքը, մանրանկարչությունը փոքր

չափի նկարների ստեղծման արվեստն է: Մինչև տպագրության
գյուտը մանրանկարներով էին պատկերազարդվում (ծաղկվում)
պապիրուսեգրքերը,ձեռագիրմատյանները:
Երբ Մեսրոպ Մաշտոցը ստեղծեց հայոց տառերը, և սկսեցին

գրվելհայերենձեռագիրգրքերը,դպրությանհետզարգացավնաև



79

հայկական մանրանկարչությունը: Տարբեր դարերից մեզ հասած
շուրջ25000հայերենձեռագրերիզգալիմասըզարդարվածէման
րանկարներով:Զարդարվումէինհիմնականումկրոնականբովան
դակությամբմատյանները:Մանրանկարիչներըկամծաղկողներն
ունկարողները,ինչպեսնրանքկոչվումէինհնում,հատկապես
գլխազարդերում(գրվածքիսկզբում՝վերնագրիցառաջզետեղվող
զարդանկարներում), լուսանցազարդերում, գեղեցիկ զարդարված
գլխատառերումներմուծումէինբուսականուկենդանականաշ
խարհի բազմապիսի պատկերներ: Հայկական մանրանկարներում
կարելիէգտնելորսի,կենդանիներիկռվի,թատերականներկա
յացումների,քաղաքայինուգյուղականկյանքիայլևայլտեսա
րաններ, նշանավոր գործիչների, ձեռագրերի պատվիրատուների
դիմանկարներ:Առանձին մանրանկարիչներթողել են նաև ինք
նանկարներ:
Տարբեր դարաշրջաններում Հայաստանում գործել են մանրա

նկարչությանբազմաթիվկենտրոններ:ՀայտնիենԱնիի,Գլաձորի,
Տաթևի,Նախիջևանի,Արցախի,Վասպուրականիևայլկենտրոն
ներ,որոնցիցյուրաքանչյուրըհատկանշվումէուրույնոճով,տե
ղականավանդույթներով:Հայմանրանկարչություննիրծաղկումն
ապրեց13–րդդ.հատկապեսԿիլիկյանՀայաստանում:
Մեզենհասելտարբերժամանակներիայնպիսիտաղանդավոր

մանրանկարիչների ստեղծագործություններ, ինչպիսիք ենԹորոս
Ռոսլինը,Գրիգորը,Իգնատիոսը,ՍարգիսՊիծակը,ԹորոսՏարոնե
ցին,Ավագը,Մոմիկը,ՍիմեոնԱրճիշեցին,Հովհաննեսըևուրիշ
ներ:Շատմանրանկարիչներիանուններէլչենպահպանվել:
Հայկականմանրանկարչություննանցել էպատմականերկար

ուդժվարինուղիներովևվկանէմերժողովրդիստեղծագործական
անօրինակեռանդի,որնանկարողեղանմարելօտարնվաճողների
բերածանհամարաղետները,դժվարինուտանջալիցգաղթիճանա
պարհները:Իրինքնատիպությամբ,կատարմանվարպետությամբ,
արտակարգ գունագեղությամբ, զարդաձևերի հարստությամբ ու
բազմազանությամբնաուրույնուպատվավորտեղէգրավումոչ
միայնազգային,այլևհամաշխարհայինարվեստիգանձարանում:

Առաջադրանքներ
1.  Համացանցում գտի՛ր հավելյալ տեղեկություններ հայկական 

մանրանկարչության մասին և պատմի՛ր դասընկերներիդ:
2.  «Մանրանկարչություն» գրվածքում գտի՛ր 10 դիմավոր բա

յա ձև և որոշի՛ր կազմությունը, եղանակը, ժա մա նա կա ձևը:
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Դ Ա Ս  1 9

Բայի ժամանակաձևերի այլ կիրառություններ
Բայի վերոհիշյալ ժամանակաձևերը, իրենց հիմնական 

իմաստ ներից բացի, խոսքաշարում կարող են արտահայտել 
նաև այլ իմաստներ՝ երբեմն փոխարի նե լով միմյանց ոճական 
յու րա հա տուկ նրբերանգներով: Օրինակ՝

ա.  Սահմանական եղանակի ներկան կարող է նշանակել՝
•  անցյալում կատարված–վերջացած գործողություն (Մես

րոպ Մաշտոցն ու Սահակ Պարթևը սկսում են «Աստվա
ծաշնչի» հայերեն թարգ մա նությունը),

•  մոտ ապագայում կատարվելիք գործողություն (Երկու 
օրից մեկնում եմ. կվերադառնամ մեկ շա բաթից):

բ.  Անցյալ կատարյալը կարող է նշանակել ապառնի գոր
ծողություն (Դե՛, ես գնացի, ցտեսությո՛ւն):

գ.  Ըղձական անցյալը կարող է նշանակել ապագայում 
ցան կալի, բայց անհավանական կամ անհնարին գոր ծո
ղություն (Լինեի չոբան սարերում հեռու, Գայիր անցնեիր 
վրանիս մոտով...):

դ.  Ենթադրական ապառնին կարող է նշանակել ներկայում 
հա վա նական վիճակ (Մեր համախոհներով մենք մի 
հարյուր հոգի կլինենք):

ե.  Հրամայական եղանակի նշանակությամբ կարող են 
գործածվել նաև՝
•  ենթադրական ապառնին (Հենց հիմա կգնա՛ս և 

ներողությո՛ւն կխնդրես արածիդ համար),
•  ըղձական ապառնիի ժխտականը (Ճաշ չտա՛ս. կուշտ եմ):

Վերոհիշյալ 14 ժամանակաձևերից՝
•  պարզ են սահմանական անցյալ կատարյալը, ըղձական 

ապառնին ու անցյալը, ենթադրական ապառնիի ու 
անցյալի դրական ձևերը, հարկադրական ապառնին ու 
անցյալը, հրամայականը,

•  բաղադրյալ են սահմանական անկատար ներկան ու 
անցյալը, վաղակա տար ներկան ու անցյալը, ապա
կատար ներկան ու անցյալը, ենթադրական ապառնիի 
ու անցյալի ժխտական ձևերը:
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ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 1  
Թեև պիտի (պետք է) և մի՛ մասնիկները գրվում են բայից առանձին, սակայն 
դրանցով կազմված բայաձևերը համարվում են պարզ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 2  
Հայերենի խոնարհման համակարգում քերականական համանուններ են ա 
խոնարհման կանոնավոր պարզ բայերի ըղձական ապառ նիի եզակի երրորդ 
դեմքը, ժխտական ձևաբայը և հրամայականի եզակին՝ (թող) կարդա, (չեմ) 
կարդա, կարդա՛:

Հարադիր բայերի խոնարհումը
Հարադիր բայերի անվանական մասը միշտ մնում է 

անփոփոխ (լաց եղա, լաց կլինի, լաց լինող): Բաղադրյալ 
ժամանակաձևերի օժանդակ բայը և արգելական մի՛ մասնիկը 
սովորաբար միջադասվում են հարադիր բային՝ վեր եմ կենում, 
լաց եմ եղել, թույլ չենք տա, մայր չի մտնի, դուրս մի՛ արի 
(բացառություն է մի՛ վեր կաց ձևը): Պիտի (պետք է) եղանակիչը 
կարող է լինել թե՛ միջադաս, թե՛ առաջադաս՝ վեր պիտի կենամ, 
պիտի վեր կենամ, լաց պետք է լինի, պետք է լաց լինի:

Հարադիր բայերի օրինաչափությամբ են խոնարհվում 
անորոշ դերբայի և տալ բայի հարադրությամբ կազմված 
պատճառական բայերը՝ գրել տամ, կարդալ պիտի տամ (պիտի 
կարդալ տամ), երգել մի՛ տուր, մոռանալ չտվեցի, վազել չեմ տա:

Զուգադրական բայերի խոնարհումը
Որպես կանոն՝ զուգահեռաբար խոնարհվում են 

զուգադրական բայե րի երկու բաղադրիչներն էլ՝ կերավ–խմեց, 
կտանի–կբերի, ասե՛ք–խոսե՛ք:

Հարակատար և ենթակայական դերբայների թեք (հոլովված) 
ձևերը սովորաբար կազմվում են միայն երկրորդ բաղադրիչի 
փոփոխությամբ՝ ուտող–խմողները, կերած–խմածի, ուտող–
խմողից, կերած–խմածովդ, իսկ անորոշ դերբայի դեպքում 
առաջին բաղադրիչը նույնպես կարող է թեքվել՝ ուտել(ով)–
խմելով, ուտել(ու)–խմելու, ուտել(ուց)–խմելուց, ասել(ում)–
խոսելում:

Համակատար դերբայով զուգադրական բայերից (ուտելիս–
խմելիս, ասելիս–խոսելիս) առաջինը կարող է լինել առանց  
–իս–ի, որը երկու բայի համար դառնում է ընդհանուր մասնիկ՝ 
ուտել–խմելիս, ասել–խոսելիս:
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Զուգադրական բայերի բաղադրյալ ժամանակաձևերի դրա
կան խո նարհ ման օժանդակ բայը ուղիղ շարադասությամբ 
լինում է վերջադաս (ուտում–խմում է, ասելու–խոսելու է), իսկ 
շրջուն շարադասությամբ՝ առա ջադաս (նա է կերել–խմել), 
առանց գծիկի հարադրությունների դեպքում՝ նաև միջադաս 
(թողնում է գնում): Պիտի (պետք է) եղանակիչը լինում է 
միայն առաջադաս՝ պիտի ուտեմ–խմեմ, չպետք է ասես–խոսես: 
Օժանդակ բայի ժխտականը, մի՛, կ– և չ– մասնիկները կարող են 
«ընդհանուր հանվել» և դրվել միայն առաջին բաղադրիչի վրա 
(չեմ թողել գնացել, մի՛ թող գնա, կթողնի գնա, չուտեմ–խմեմ) 
կամ էլ կրկնվել երկու բաղադրիչների վրա միաժամանակ (չեմ 
ուտում–չեմ խմում, չի ասի–չի խոսի, մի՛ թող մի՛ գնա, կթողնի 
կգնա, չուտեմ–չխմեմ, չմեռա չպրծա):

Վարժություն

 Ո՞ր նախադասության մեջ է ներկա ժամանակաձևն ար տա
հայտում ապառնի ժամանակի իմաստ.

1. Լինում է, չի լինում մի թագավոր:
2. Նրա հայրը աշխատում է դպրոցում:
3. Երկաթը տաք–տաք են ծեծում:
4. Վաղը երեկոյան գնում ենք թատրոն:

ՀԱՅՐԵՆԻ ԲՆԱՇԽԱՐՀ

ԳԵՂԱՄԱԼԵՌՆԵՐ
Հնում, ըստ ավանդության, ինչպես պատմում է Մովսես

Խորենացին, Հայկ Նահապետի ժառանգներից մեկի՝ Գեղամի
անունովՍևանալիճըկոչվելէԳեղամածովակ,ևնրաավազանը՝
Գեղամաերկիր:Այժմայդանվամբկոչվումէլիճնարևմուտքից
ևհարավ–արևմուտքիցշրջափակողլեռնաշղթան:
ԳեղամանունըհիշատակվումէնաևՆորատուսիխաչքարերի

մասին բանավոր մի զրույցում: Ըստ այդ ավանդության՝ մի
անգամթշնամինհարձակվումէԳեղամթագավորիերկրիվրա:
Քիչզինվորներ ունենալով՝ վերջինսայդխաչքարերինզինվորի
զգեստներէհագցնելտալիսևիրփոքրաթիվջոկատովկանգնում
դրանցառջև:Թշնամին,կարծելով,թեդիմացըհսկայականզորքէ
կանգնած,փախուստիէդիմումևգլխովինջարդվում:
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ՊատմահորհիշատակածԳեղամը,անշուշտ,չէրկարողզինվորի
զգեստներհագցնելխաչքարերին,քանիորնա,ըստավանդության,
ապրած պետք է լիներ մեր պատմության շատ վաղ շրջանում,
այնինչ Նորատուսի խաչքարերը մեծ մասամբ վերաբերում են
ավելիուշժամանակների՝10–րդևհետագադարերին:
Գեղամալեռնավահանը2800մմիջինբարձրությամբձվածիր,

ալիքավոր բարձրավանդակ է՝ պատած հրաբխային կոներով
(Աժդահակ,Գեղասար,Ակնասար,Սևկատար,Պայտասար,Հատիս,
Եռաթմբերևայլն):Տարածվումէհարավիցհյուսիս՝68կմերկա
րությամբ:Լայնությունը48կմէ:ԱռավելբարձրկետըԱժդահակ
գագաթնէ՝3598մ:ՍաիրբարձրությամբՀայաստանիՀանրա
պետությաներրորդգագաթնէԱրագածիցևԿապուտջիղիցհետո:
Գեղամալեռներիգագաթայինշրջանումամռանըհաճախձյունը

լրիվչիհալվում:ԱյստեղենՀայաստանիամառայինլավագույն
արոտավայրերը:Ալպիականգոտումհալոցքիևտեղումներիջրերն
արագորեն ներծծվում են հրաբխային ճեղքատված ապարների,
խարամիևմոխրիմեջ:Լեռնալանջերիկտրվածքներիցջրերըբխում
ենբազմաթիվհորդառատսառնորակաղբյուրներիձևով:Խմելու
ջրերիցամենալավնենհամարվումհրայինապարներիցբխողները:
ԱհաթեինչուԵրևանըհայտնիէիրջրերով,որոնցզգալիմասը
բերվումէԳեղամալեռներիցբխողաղբյուրներից:
Լեռնավահանիմիքանիգագաթների(Արմաղան,Աժդահակ,Ակնա

սար,Եռաթմբեր,Լճասարևայլն)խառնարաններըլցվածենվճիտ
ջրերով:ԱյդլճակներիցամենամեծնէԱկնան(մեծությամբչորրորդն
էՀայաստանիՀանրապետությունում)՝3032մբարձրությամբ:
Գեղամա լեռներից են սկիզբառնումԱզատ,Վեդի, Գետառ,

Գավառագետ,Արգիճի,Բախտակ,Ծակքարևայլգետեր:
Գեղամա լեռների լանջերին պահպանվել են մ.թ.ա. 2–րդ

հազարամյակի ջրատնտեսական կառուցվածքների մնացորդներ:
Դրանցմոտհանդիպումենվիշապաքարեր՝4–5մերկարությամբ
և0,5մտրամագծովբազալտեձկնակերպձեռակերտքարեր,որ
ջրայինտարերքիունրապաշտամունքիխորհրդանիշերեն:

Առաջադրանքներ
1. Համացանցում գտի՛ր հավելյալ տեղեկություններ Գեղամա 

լեռների մասին և պատմի՛ր դասընկերներիդ:
2. «Գեղամա լեռներ» գրվածքում գտի՛ր 10 դիմավոր բայաձև 

և որոշի՛ր կազմությունը, կիրառության յուրահատկությունը:
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Անկանոն և պակասավոր բայեր
Կան բայեր, որոնք բայերի մեծամասնության խոնարհման 

(կանոնա վոր) ձևերից որևէ շեղում ունեն: Այդպիսի բայերը 
կոչվում են անկանոն: Դրանք են՝ գալ, լալ, տալ, ասել, ուտել, 
զարկել, բացել, բերել, դառնալ, վեր կենալ, անել, դնել, 
տանել, ելնել, լինել, առնել, տեսնել, թողնել:

Անկանոնությունները սովորաբար լինում են կատարյալի հիմ
քից կազմված ձևերում և հրամայականում: Մաս նավորապես, 
անկանոնություն ների դրսևորումները հետևյալ ներն են:

1.  Գալ, ուտել, լինել բայերի խոնարհման դեպքում 
առկա է տարար մատություն. դրանց կատարյալի հիմքը 
կազմվում է համապատասխա նաբար եկ–, կեր–, եղ– 
ար մատներով՝ եկա, կերա, եղա:

2.  Անել, դնել, տանել, տալ, դառնալ բայերի կատար
յա լի հիմքը կազմվում է բայարմատի մաս նակի փո փո
խությամբ՝ անել > ար–, դնել > դր–, տանել > տար–, տալ >  
տվ–, դառնալ > դարձ–: Դառնալ բայի «կանոնավոր» 
ձևերը (դառա, դառար...) խոսակցական են:

3.  Ասել, (վեր) կենալ բայերի կատարյալի հիմքում փոխ
վում է խոնար հիչ ձայնավորը (ե > ա)՝ ասել > ասացի, 
(վեր) կենալ > մի՛ (վեր) կացեք: Ասել բայի «կանոնավոր» 
ձևերը (ասեցի, ասեցիր...) խոսակցական են:

4.  Անել, դնել, թողնել սոսկածանցավոր բայերը անցյալ 
կատարյալում կանոնավոր ա ձայնավորով վերջա
վորությունների (–ա, –ար, –ավ, –անք, –աք, –ան) փոխարեն 
ստանում են պարզ բայերին բնորոշ ի ձայնավորով 
վերջավորություններ, որ դրվում են զուգահեռաբար թե՛ 
արմատական (արինք, դրիք, թողին և այլն), թե՛ ցոյական 
հիմքի վրա (արեցի, դրեցիր, թողեցինք և այլն): Սրանցից 
առաջին տարբերակներն ունեն խոսակցական երանգ:

5.  Առնել, տեսնել, ելնել բայերի անկանոնությունը միայն 
եզակի հրամայականում է, որ բայարմատն է՝ առանց 
վերջավորության՝ ա՛ռ, տե՛ս, ե՛լ (վերջինս՝ կանոնավոր 
ելի՛ր տարբերակին զուգահեռ): Առանց վերջավորու
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թյան է կազմվում նաև մի քանի այլ անկանոն բայերի 
եզակի հրամայականը՝ թո՛ղ, բե՛ր, տա՛ր, կե՛ր և այլն:

6.  Հաճախակի է զուգաձևությունը՝ լացեցին // լացին, 
թողեցին // թողին, ասացե՛ք // ասե՛ք, արի՛ // ե՛կ, մի՛ 
զարկ // մի՛ զարկիր և այլն: Բացել, բերել, զարկել 
բայերի անկանոնությունը միայն զուգահեռ երկ րորդ՝ 
հաճախ խոսակ ցական երանգ ունեցող ձևերում է 
արտահայտվում՝ բացինք (//բացեցինք), բերինք (//
բերեցինք), զարկինք (//զարկեցինք):

7.  Գալ, լալ, տալ բայերի անկատար ձևաբայը կանոնավոր 
–ում վերջավորու թյան փոխարեն կազմվում է համա
կատարի նման՝ –իս վերջավորությամբ՝ գալիս եմ, լալիս 
եմ, տալիս եմ:

Կան նաև բայեր, որոնք դիմավոր կամ անդեմ որոշ ձևեր 
չունեն: Դրանք կոչվում են պակասավոր բայեր: Այդ պակաս 
ձևերը սովորաբար լրացվում են այլ բայերի համարժեք ձևերով, 
որի պատճառով էլ պակասավոր բայերը ևս համարվում են 
անկանոն: Պակասավոր են հուսալ, ցանկալ, լվանալ, լվալ, 
կենալ, եմ, կամ, գիտեմ, ունեմ, արժեմ բայերը: Վերջին հինգը 
չունեն ելակետային՝ անորոշ դերբայի ձևը:

Եմ, կամ, գիտեմ, ունեմ, արժեմ բայերի սահմանական 
ներկա և անցյալ անկատար ժամանակները ունեն անկանոն՝ 
գրաբարաձև կազմություն՝ «բայահիմք + վերջավորություն» կա
ղապարով (էինք, կանք, գիտեք, ունես, արժի և այլն)՝ փո խանակ 
կանոնավոր «ձևաբայ + օժանդակ բայ» կաղապարի: Գի տեմ, 
ունեմ, արժեմ բայերին հոմանիշ գիտենալ, ունենալ, արժե
նալ բայերը կանոնավոր են:

Հուսալ բայի պակաս ձևերը լրացվում են հույս ունենալ 
հարադիր բայով, ցանկալ բայինը՝ ցանկանալ բայով, կենալ 
բայինը՝ մնալ բայով, գիտեմ, ունեմ, արժեմ բայերինը՝ 
գիտենալ (նաև՝ իմանալ), ունենալ, արժենալ բայերով, կամ 
և եմ բայերինը՝ լինել բայով, լվալ բայինը՝ լվանալ բայով, 
լվանալ բայինը՝ լվալ բայով:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 1  

Անկանոն են նաև վերոհիշյալ բայերից կազմված ներդնել, վերադառնալ, 
անդրադառնալ բայերը, մինչդեռ նույն բայերից բազմաթիվ այլ կազմություն
ներ (հակասել, բացասել, վերաբացել, մեջբերել, մտաբերել, արտա դրել, 
տեղա  դրել, նախատեսել, ներթողել, տառադարձել և այլն) կանոնավոր են: 
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ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 2  
Դասագրքերը անկանոն են համարում նաև լվանալ բայը՝ նրա որոշ 
ձևերի փոխարեն իբրև անկանոն ձևեր ներկայացնելով լվալ բայի 
համապատասխան ձևերը: Իրականում լվանալ բայը պակասավոր է, քանի 
որ նրա անցյալ կատարյալի կանոնավոր ձևերը (լվաց–ա, –ար, –ավ, –անք, 
–աք, –ան) համարվում են խոսակցական և գրական խոսքում սովորաբար 
փոխարինվում են լվալ բայի համարժեք ձևերով: Լվալ բայը նույնպես 
պակասավոր է, քանի որ նրա անկատար ձևաբայի կանոնավոր լվում ձևը 
համարվում է խոսակցական: Գրական խոսքում դրա փոխարեն գործածվում 
է լվանալ բայից կազմված լվանում ձևը:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 3  
Երբեմն անկանոն բայերի շարքում ներկա յաց վում են նաև բանալ, բառնալ 
բայերը: Սակայն դրանք ներկայումս հնացած են և անգործածական: Դրանց 
փոխարեն գործածվում են բացել, բարձել բայերը, որոնցից երկրորդը 
կանոնավոր է: Կենալ, գիտենալ, ցանկալ, հուսալ բայերը նույնպես հնացել 
են և միտում ունեն լիովին փոխարինվելու մնալ, իմանալ, ցանկանալ, հույս 
ունենալ բայերով: Խոսակցական–բարբառային երանգ ունի զարկել բայը, 
որին գրական լեզվում փոխարինում են խփել և հարվածել բայերը:

Անկանոն և պակասավոր բայերի թեք ձևերը տրված են Հավելվածի 
աղյուսակ 3–7–ում (էջ 137–141):

Վարժություններ
1. Ընդգծե՛ք կանոնավոր 3 բայ. 

ա. ա՛ռ, չընկանք, լսում էի, կերել եմ, չասացի, փախի՛ր
բ. չի պատմի, դարձա, բե՛ր, մտել են, հեռացավ, չեմ եկել

2. Ընդգծե՛ք անկանոն 3 բայ.
ա. տալիս էի, հանգավ, կորե՛ք, եղածը, թո՛ղ, կանչում եմ
բ. գայինք, բերե՛ք, հեռացե՛ք, զարթնեն, տարար, գտա

3. Ընդգծե՛ք պակասավոր 3 բայ.
ա.  հատուցենք, հուսացե՛ք, կա՛ց, կտցեց, չարժեր, շարժեցի
բ. ունեք, կայրվի, կային, եփելով, չէինք, բուրում է

4. Փակագծերում տրված տարբերակներից ընդգծե՛ք ճիշտը.
ա.  Հարգելի՛ս, (վեր մի՛ կաց, մի՛ վեր կաց). նստած կզրուցենք:
բ.  Սարե՛ր ու ձորե՛ր, իմ վի՛շտը (լացեք, լացեցեք), այս 

աշխարհում ինձ մխիթարող չունեմ:
գ.  Գնա՛, քեզ հարմար ու քեզ արժանի տե՛ղ գտիր, քեզ այս 

տուն այլևս (թողող, թողնող) չկա:
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դ.  Լինելով բանասեր՝ Սուրենը անցավ վերա պատրաստ
ման դասընթաց և (դարձավ, դառավ) հաշ վապահ:

ե.  Կարենը դեռ դպրոցական տարիքից իր վերնաշապիկն 
ու գուլպաներն ինքն է (լվանում, լվում):

զ.  Մենք այդ տղաներին մի քանի «լավ» խոսք (ասեցինք, 
ասացինք), որ հասկանան, թե ում հետ գործ ունեն:

է.  Նոր որոշման համաձայն՝ (մգաց ված, մգեցված) ապակի
ներով ավտոմեքենաների եր թևեկն արգելվում է:

ը.  Հարգելի՛ ուղևորներ, վարորդներին (մի՛ թույլ տվեք, թույլ 
մի՛ տվեք) ծխել և վնաս տալ ձեր առողջությանը:

թ.  Հեռավոր երկրներից հում մսեղեն հնարավոր է 
ներմուծել միայն (սառացված, սառեցված) վիճակում:

5.  Ձախ սյունակի ամեն բառի դիմաց գրե՛ք աջ սյունա կից 
ընտրված համապատասխան բնութագիրը (բնութա գրե
րից մեկն ավելորդ է).

գրվեի  անցյալ կատարյալ (դրական)
կասվի  հրամայական եղանակ (դրական)
չի ուտվի  ենթադրական ապառնի (դրական)
կկոցի  ենթադրական ապառնի (ժխտական)
արի՛   ըղձական ապառնի (դրական)
մի՛ կեր  ըղձական ապառնի (ժխտական)
վազեցի  արգելական հրամայական
    ըղձական անցյալ (դրական)

ՆՇԱՆԱՎՈՐ ՀԱՅԵՐ

ՎԱՐԴԳԵՍՍՈՒՐԵՆՅԱՆՑ
ՄոսկվայիԼազարյանճեմարանումարտակարգժողովէր:Ֆրան

սերենիուսուցիչըպահանջումէրդպրոցիցհեռացնելհինգերորդդա
սարանցիմիտղայի,որըհամարձակվելէրծաղրանկարելճեմարանի
տեսուչին:ԱռաջադեմմանկավարժներՍմբատՇահազիզը,Ստեփա
նոսՆազարյանըևուրիշներառարկումէին՝պնդելով,որաշակերտը
բարիէ,պարկեշտուխոնարհ,օժտվածնկարչականբնածինտաղան
դով:Տղայինչհեռացրին:Մեկտարիանց՝1876–ին,խորհրդիմիջնոր
դությամբնափոխադրվեցՄոսկվայիգեղանկարչության,քանդակա
գործությանևճարտարապետությանուսումնարան:Այդպատանին
ապագատաղանդավորնկարիչՎարդգեսՍուրենյանցնէր:
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Վարդգեսը ծնվել է 1860–ին Ախալցխայում: Նկարել սկսել է
մանկուց:1867–ինընտանիքիհետտեղափոխվելէՂրիմիՍիմֆերո
պոլհայաշատքաղաքը:ՀաճախշրջագայումէինՂրիմիտեսարժան
վայրերում:ՄիանգամՎարդգեսըերկարկանգնեցԲախչիսարա
յի«Արցունքիշատրվանի»առջև:Կլանվածնայումէրշատրվանի՝
խաչքարհիշեցնողպատվանդանին,քարիվրայովհոսողջրիշիթե
րին:Հետոտանըմատիտովնկարեցշատրվանըայնքանճշգրիտու
մանրամասն,որզարմացրեցնույնիսկնրանցընտանիքիբարեկամ
ՀովհաննեսԱյվազովսկուն:Աշխարհահռչակծովանկարիչըբազմա
գույնյուղաներկերիմիտուփնվիրեցշնորհալիերեխային…
Մոսկվայի հիշյալ ուսումնարանում սովորելուց հետո Սուրե

նյանցն ուսումը շարունակեցԳերմանիայում՝Մյունխենի գեղար
վեստիակադեմիայում,1885–ինավարտեցևվերադարձավՄոսկվա:
Նկարչի մեծագույն նպատակը հարազատ ժողովրդին, հայ

մշակույթինծառայելն էր:ՈւստիգալիսէՀայաստանև1890–
1891թթ.նկարչությունուարվեստիպատմությունդասավանդում
ԷջմիածնիԳևորգյանճեմարանում:ՆաօրերէանցկացնումԷջ
միածնի մատենադարանում, ուսումնասիրում հայ միջնադարյան
ձեռագրերը, մանրանկարչությունը, ծանոթանում Հովնաթանյան
ներիարվեստին,ընդօրինակումՄայրտաճարիորմնանկարները:
ԱպաշրջագայությանէմեկնումԱնի,Սևան,այլվայրեր,ուսում
նասիրում ճարտարապետական հուշարձանները, մոտիկից շփվում
ժողովրդի կյանքին ու կենցաղին: Եվ ահա ծնունդ են առնում
նկարչիհրաշալիկտավները՝«Լքյալը»,«Ոտնահարվածսրբություն»,
«ՀռիփսիմեիվանքըԷջմիածնիմոտ»,«ՇամիրամըԱրաԳեղեցիկի
դիակիմոտ»,«ԿանանցելքըԱնիիեկեղեցուց»ևայլն:
Սուրենյանցըհայպատմանկարչությանհիմնադիրնէ:Նրանան

սահմանորեն հուզում էին դեռևս 19–րդ դ. վերջի կոտորածներն
ԱրևմտյանՀայաստանում:Նրահամարպատմականդեպքերիպատ
կերումըժողովրդիսրտումհայրենասիրությանոգինարթունպահե
լու,լուսավորապագայիհավատներշնչելումիջոցէր:
Վախճանվելէ1921–ինՂրիմում:ԹաղվածէՅալթայիհայկական

եկեղեցուբակում:Շիրմաքարիկողքիպատիննրադիմաքանդակնէ:

Առաջադրանքներ
1.  Համացանցում գտի՛ր հավելյալ տեղեկություններ հայոց 

Վարդգես Սուրենյանցի մասին և պատմի՛ր դասընկերներիդ:
2.  «Վարդգես Սուրենյանց» գրվածքում գտի՛ր բայերը և 

առանձնացրո՛ւ նրանք, որ անկանոն են կամ պակասավոր:
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ՄԱԿԲԱՅ

Դ Ա Ս  2 1

ՄԱԿԲԱՅՆ ԻԲՐԵՎ ԽՈՍՔԻ ՄԱՍ

Գործողության հատկանիշ կամ հանգամանք նշանակող բառը 
կոչվում է մակբայ:

Օրինակ՝ միշտ (մտածել), դեմ դիմաց (կանգնել), արագորեն 
(մոտենալ), հաճախ (այցելել):

Պատասխանում է որտե՞ղ, ո՞ւր, ե՞րբ, ինչպե՞ս, որքա՞ն, 
ինչքա՞ն, որչա՞փ, ի՞նչ աստիճանի հարցերին:

Խոսքիմասային հատուկ (բնորոշ) ձև չունի:
Որպես կանոն՝ քերականորեն չի ձևափոխվում: Միայն որոշ 

մակբայներ կարող են հոլովվել՝ հեռվից, այսօրվա, ներսում, 
մեջտեղով, ներքևից, վերևներում, երեկվանից, վաղը չէ 
մյուս օր(վա)նից և այլն:

Որոշ մակբայներ (արագ, դանդաղ, կամաց, հապճեպ, 
հաճախ) կարող են ստանալ համեմատության աստիճաններ 
(հատկապես բաղդատա կան)՝ ավելի դանդաղ, ամենաարագ, 
ամենից հաճախ:

Մակբայի կազմությունը
Մակբայներն ըստ կազմության լինում են՝

•  պարզ (արմատական)՝ վեր, միշտ, մերթ, հիմա, արագ,
•  բաղադրյալ, որ լինում են՝

•  ածանցավոր՝ առհասարակ, իսկույն, վեհորեն, ներքև,
•  բարդ՝ դռնեդուռ, հևիհև, ամառ–ձմեռ, մի փոքր,
•  բարդ ածանցավոր՝ ցայսօր, տասնապատիկ:

Բարդ և բարդ ածանցավոր մակբայները կարող են լինել 
հարադրական կազմություններ, որոնք գրվում են՝

•  միության գծիկով՝ քիչ–քիչ, փոքր–ինչ, գիշեր–ցերեկ,
•  առանց գծիկի՝ ժամ առ ժամ, վաղուց ի վեր:
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Բարդ մակբայները կազմվում են հետևյալ կաղապարներով.
•  մակբայ + մակբայ՝ կրկնապատիկ, մեջընդմեջ, դեսուդեն,
•  մակբայ + գոյական՝ մեջտեղ, հազվադեպ, վա ղօ րոք,
•  ածական + ածական՝ փոքրիշատե, սակավ առ սակավ,
•  գոյական + գոյական՝ գիշեր–ցերեկ, դռնե դուռ, օրեցօր,
•  գոյական + բայարմատ՝ չափազանց, հոտնկայս,
•  գոյական + մակբայ՝ դարիվեր, պատնիվար, երեսնիվայր,
•  բայարմատ + բայարմատ՝ հևիհև, փոխեփոխ, վազեվազ,
•  դերանուն + դերանուն՝ այլուր, ամենուր, ինքնիրեն,
•  թվական + գոյական՝ միաձայն, միան գա մից, չորեքթաթ,
•  թվական + մակբայ՝ միապատիկ, բյուրա պա տիկ,
•  թվական + թվական՝ մեկառմեկ, մեկ–մեկ, հինգ–հինգ,
•  մակբայ + դերանուն ՝ շուրջբոլորը, հետայսու,
•  դերանուն + մակբայ՝ այնուհետ, այսուհետ,
•  դերանուն + գոյական՝ այնժամ, այսօր, այստեղ,
•  ածական + դերանուն՝ փոքր–ինչ, դույզն–ինչ և այլն:

Մակբայակերտ ածանցներ
Տարբեր արմատներից կամ բառերից (բառահիմքերից) մակ

բայ կազմող ածանցները կոչվում են մակբայակերտ ածանցներ: 
Դրանք վերջածանցներ են՝ խնայող–ա–բար, հաճախ–ակի, 

սրտ–անց, կատարել–ա–պես, մարդ–ա–վարի, լր–իվ, կանխ–ավ, 
բազմ–իցս, հիմն–ովին, մեծամտ–որեն, վեր–ուստ, վաղ–ուց:

Վարժություններ

1. Ընդգծե՛ք 3 պարզ մակբայ. 
ա. մոտ, այսօր, իսկույն, դեռ, կրկին, մշտապես
բ. միշտ, նախապես, այլուր, հաճախ, մերթ, հեռու
գ. ցարդ, վեր, առաջ, հավետ, շարունակ, նախ

2. Ընդգծե՛ք 3 ածանցավոր մակբայ. 
ա. վաղը, լիովին, առայժմ, վերջերս, գուցե, հերոսաբար
բ.  միաձայն, լրիվ, կամովին, էգուց, հիմա, առա վոտյան
գ. նյութապես, արագ, խմբովին, ավել, վեհորեն, բազմիցս

3. Ընդգծե՛ք 2 բարդ մակբայ. 
ա.  սրտատրոփ, օրերս, առհավետ, դռնեդուռ, կանխավ
բ.  րոպեաչափ, հաճախակի, ցայժմ, սարեսար, երե կոյան
գ.  հավիտյան, չափազանց, ցմահ, առմիշտ, դե մուդեմ
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4. Ընդգծե՛ք 2 բարդ ածանցավոր մակբայ. 
ա.  օրըստօրե, հոտնկայս, ավելի ևս, միան գամայն
բ.  գաղտագողի, բավականին, մեկիկ–մեկիկ, փոխեփոխ
գ.  հիմնավորապես, վերին աստիճանի, ցայսօր, մեջտեղ

5. Ընդգծե՛ք 2 հարադրավոր մակբայ. 
ա.  գիշեր–ցերեկ, զառիվեր, դեսուդեն, օր օրի, օրըստօրե
բ.  վերջիվերջո, կիսով չափ, շուտ–շուտ, երկրեերկիր

6.  Փակագծերում տրված տարբերակներից ընդգծե՛ք ճիշտը.
ա.  Երեխանե՛ր, ես ձեզ (բազմիցս, բազմիցս անգամ) 

զգուշացրել եմ՝ աղմկոտ կոշիկներով դպրոց չգալ:
բ.  Ռուսերեն այնքան գիտի, որ (հազվագյուտ, հազվադեպ) 

է օգտվում բառարանից:
գ.  Կարծում եմ, որ պետք է (միաժամանակ, միառժամանակ) 

սպասել, մինչև կճշտվեն որոշ հանգամանքներ:
դ.  Մենք (բավականին, բավական) եկամուտ էինք ստանում 

այդ ձեռնարկումից, բայց ի վերջո սնան կացանք:
ե.  Ձեր կարծիքը (ամբողջովին, բոլորովին) ընդունում եմ 

և պաշտպանում:
զ.  Գիտնականները (մանրամասն, մանրամասը) կուսում

նա սիրեն մատյանը և կտան իրենց եզրակացությունը:
է.  Տնօրենը (խստիվ, խստիվ կերպով) արգելել է դասերի 

հաշվին հանդեսի նախապատրաստվելը:

ՆՇԱՆԱՎՈՐ ՀԱՅԵՐ

ՋԵՅՄՍԲԱՂՅԱՆ
ՋեյմսԲաղյանըամերիկահայճարտարագետէ,մարզիկ,բժշկա

գիտությանդոկտոր,հայազգիառաջինտիեզերագնացը:Ծնվելէ
1952–իփետրվարի22–ինԱՄՆՓենսիլվանիանահանգիՖիլադելֆիա
քաղաքում: Նրա հորական պապը` Նազարեթ Քունդեբաղյանը,
ԱՄՆէգաղթել1913–ինԱրաբկիրից:Ներգաղթիծառայությունում
նրաազգանունըդարձրելենԲաղյան:ԱմուսնացելէՄալաթիա
յիցավելիվաղ`1908–ինգաղթածՍաթենիկիհետ:Ջեյմսիմայրը՝
Ռոզը, գերմանուհի է: Հայրը՝ Փիլիպոսը, նույնպես օդաչու է
եղել:ՆրանցընտանիքըՋեյմսիմանկությանևպատանեկության
տարիներին ամեն կիրակի լինում էր Նազարեթ պապի տանը,
որտեղնրապահանջովբոլորըմիշտհայերենէինխոսում:Պապը
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անգլերենհասկանումէր,բայցչէրխոսում:Ջեյմսիհայրըմինչև
վեցտարեկաննանգլերենչիխոսել:Նրանքհաճախմասնակցել
ենհայկականշուրջպարերի:Նրանցոչհայընկերներըսիրելեն
մասնակցելհայկականպարերիայդերեկոներին:
Ջեյմսը սովորել է Ֆիլադելֆիայի կենտրոնական միջնակարգ

դպրոցում,«Դրեքսել»և«ԹոմասՋեֆերսոն»համալսարաններում:
1974–1978 թթ. մասնակցել է օդագնացության բազմաթիվ

մրցույթների,իսկ1982–իցընդգրկվելէԱՄՆտիեզերագնացների
խմբիկազմում:1987–ինստացելէտիեզերանավիբժշկիվկայագիր:
1980–ից որպես տիեզերագնաց սկսել է աշխատել ՆԱՍԱ–ում:
Մասնակցելէառաջինվեց«Շաթլ»տիեզերանավերիբժշկականև
փրկարարականաջակցությանծրագրմանաշխատանքներին…
1989–իմարտի13–18–ը,որպեսբժշկակենսաբանականհետազոտու

թյուններիմասնագետ,իրառաջինթռիչքնէկատարելամերիկյան
«Դիսքավերի»տիեզերանավով(անձնակազմը՝5հոգի,թռիչքիտևո
ղությունը՝ 4,99 օր): 1991–ի հունիսի 5–14–ը «Կոլումբիա» տիե
զերանավով իր երկրորդ թռիչքն է կատարել որպես բժշկական
հետազոտություններ կատարող տիեզերագնացների խմբի անդամ՝
ուսումնասիրելու տիեզերքում մարդու կազմվածքի և առանձին
մասերի գործառույթները (անձնակազմը՝ 7 հոգի, թռիչքի
տևողությունը՝9,09օր):Տիեզերքումանցկացրելէ337ժամ:
Բազմաթիվ գիտական աշխատությունների հեղինակ է, որոնք

վերաբերումենշարժմանտիեզերականհիվանդությանը,թռիչքի
ժամանակ մարդու մարմնում առաջացող փոփոխություններին,
բժշկակենսաբանությանը,տիեզերականճառագայթմանը:
Այժմզբաղվումէկենսաբժշկականհետազոտականաշխատանքնե

րովևղեկավարումէՀնամարտիկներիառողջությանպահպանման
ազգայինկենտրոնը:Անդամէգիտականբազմաթիվկազմակերպու
թյունների,արժանացելէտարբերմրցանակներիևպարգևների…
ԱմուսնացածէամերիկացիԹանդԲենսոնիհետ:Ներկայումս

կնոջևչորսզավակներիհետբնակվումէՄիչիգաննահանգում:
Սիրումէլողալ,հեծանիվքշել,արշավներիգնալ,ժայռմագլցել,
ինչպեսնաևավտոմեքենանորոգել:

Առաջադրանքներ
1.  Համացանցում գտի՛ր հավելյալ տեղեկություններ Ջեյմս 

Բաղյանի մասին և պատմի՛ր դասընկերներիդ:
2.  «Ջեյմս Բաղյան» գրվածքում գտի՛ր մակբայները և բառա

կազմորեն վերլուծի՛ր դրանք:
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Դ Ա Ս  2 2

Մակբայի տեսակները
Ըստ իմաստի՝ մակբայները սովորաբար բաժանվում են չորս 

խմբի՝ ժամանակի, տեղի, ձևի և չափի:

1. Ժամանակի մակբայներ
Ժամանակի մակբայները ցույց են տալիս գործողության 

կատարման ժամանակը՝
•  ամսեամիս, այժմ, այլևս, այդժամ, այնժամ, այնուհետ(և), 

այսու հետ(և), այսօր, այսօրվա նից, ապա, առաջ, 
առաջիկայում, առավոտից, առավոտյան, արդ, 
արդեն, գիշեր–ցերեկ, գիշերուզօր, դարեդար, դեռ(ևս), 
երբեմն, երբեք, երեկ, երեկ չէ մյուս օրը, երեկոյան, 
երեկվանից, զօրհանապազ, (զ)օրուգիշեր, էգուց, էլ, 
ընդմիշտ, ի բնե, ի ծնե, ի սկզբանե, ի վերջո, իսկի, 
իսկույն, կանխավ, կանուխ, հաճախ(ակի), հանապազ, 
հաջորդիվ, հա վետ, հավերժ(աբար), հավիտյան, հար, 
հետագայում, հե տայ սու, հետո, հի մա, հնում, հնուց, 
հուր–հավիտյան, մանկուց, մանկութ, մերթ, միաժա մա
նակ, միառժամանակ, միշտ, նախ, նախ օրոք, ներ կա
յումս, շուտ, շուտով, ստեպ, վաղ, վաղը, վաղը չէ մյուս 
օրը, վաղվանից, վաղուց, վաղօրոք, վերջերս, վերջը, 
վերջի վեր ջո, տակավին, տարեցտարի, ուշ, ուր որ է, օր 
օրի, օրավուր, օրերս, օրեցօր, օրըստօրե, օրնիբուն,

•  առ կամ ց նախածանցով կազմություններ՝ առայժմ, 
առժամանակ, առհավետ, առմիշտ, ցայժմ, ցայսօր, 
ցարդ, ցկյանս, ցմահ,

•  առ կամ ընդ նախդիրով կամ առանց դրա մի շարք 
կրկնավորներ՝ ժամ առ ժամ, ժամանակ առ ժամանակ, 
վայրկյան առ վայրկյան, րոպե առ րոպե, օր առ օր, 
երբեմն–երբեմն, մերթ ընդ մերթ, մերթ–մերթ, մեկ–մեկ, 
շուտ–շուտ, ստեպ–ստեպ, ուշ–ուշ,

•  –պես վերջածանցով կազմված մի շարք բառեր՝ անմի
ջապես, կանխապես, մշտապես, նախապես, վերջապես,

•  ևեթ կամ իսկ վերաբերականով կազմություններ՝ այսօր 
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ևեթ, իսկույն ևեթ, հիմա ևեթ, մյուս օրն ևեթ, վաղն ևեթ, 
այ սօր իսկ, արդեն իսկ, գիշերն իսկ, վաղն իսկ և այլն:

Պատասխանում են ե՞րբ, երբվանի՞ց, մինչև ե՞րբ հարցերին:
Նախադասության մեջ լինում են ժամանակի պարագա 

(Առայժմ ոչ մի լուր չկա հետախույզներից):

2. Տեղի մակբայներ
Տեղի մակբայները ցույց են տալիս գործողության 

կատարման տեղը՝
•  ամենուր(եք), այլուր, այստեղ–այնտեղ, այսուայնտեղ, 

առաջ, դեմ դիմաց, դեմ հանդիման, դեն(ը), դես(ը), 
դեսու դեն, դուրս, ընդառաջ, հեռու, (հ)ետ, մեջտեղ, 
միատեղ, մոտ, ներս, ներքև, շուրջբոլորը, շուրջը, ստորև, 
վար (վայր), վեր(և), վերուստ, տեղ–տեղ, ցած,

•  –ուստ վերջածանցով կազմված մի շարք բառեր՝ 
այլուստ, երկնուստ, արտաքուստ, ներքուստ, վերուստ,

•  առ կամ ու բաղադրիչով մի շարք կրկնավորներ՝ դեմ առ 
դեմ, գյուղ առ գյուղ, տուն առ տուն, դեմուդեմ, տեղնուտեղը,

•  ի վայր (վար) և ի վեր բաղադրիչներով մի շարք 
կազմություններ՝ դարիվեր, զառիվեր, պատնիվար,

•  նույն բառի բացառականով և ուղղականով կապակ ցու
թյուններ՝ բերնից բերան, գյուղից գյուղ, ձեռքից ձեռք, 
տեղից տեղ, տնից տուն, սրանց հին ձևերից առաջացած 
կցական բարդություններ՝ բերնեբերան, գյուղեգյուղ, 
դռնեդուռ, սարեսար, տնետուն և այլն:

Պատասխանում են որտե՞ղ, որտեղի՞ց և ո՞ւր հարցերին, որոն
ցից առաջինը նկատի ունի հաստատուն տեղ (Որտե՞ղ կանգնե ց
րիր մեքե նան), իսկ մյուսները՝ ուղղություն, ընթացք ինչ–որ տե
ղից (Որտեղի՞ց ես գալիս) կամ դեպի ինչ–որ տեղ (Ո՞ւր ես գնում):

Նախադասության մեջ լինում են տեղի պարագա (Գզիրն 
ընկավ դռնեդուռ):

Վարժություններ

1. Ընդգծե՛ք ժամանակի 3 մակբայ. 
ա. ավելի, վերջապես, ապա, ձեռաց, այլևս, գյուղեգյուղ
բ.  ուշ, ձեռքից ձեռք, օրեցօր, կամացուկ, այժմ, լիովին
գ.  փոքր–ինչ, արդեն, այսօր, ցմրուր, հազիվհազ, վաղ
դ.  վերջերս, ավելի ևս, մշտապես, քառակի, ի ծնե, քանիցս
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2. Ընդգծե՛ք տեղի 3 մակբայ. 
ա.  ամենուր, միանգամայն, առայժմ, դեմառդեմ, դռնեդուռ, 

արագ–արագ
բ.  հեռու, գլխովին, կրկին, տեղից տեղ, վերուստ, հիմա
գ. միշտ, մեջտեղ, ընդառաջ, փոխնիփոխ, թեթևակի, վեր
դ. տեղ–տեղ, զույգ–զույգ, դեսուդեն, շատ–շատ, ուշ, այլուր

ՀԱՅՈՑ ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔՆԵՐ

ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏ
ՎաղարշապատըՀայաստանիհոգևորմայրաքաղաքնէ,քանի

որայստեղէՄայրաթոռՍ.Էջմիածինվանքը:Կարճժամանակա
հատվածներեղելէնաևվարչականմայրաքաղաք:
Նրատարածքըբնակեցվածէեղելդեռևսքարիդարում(6–3–րդ

հազարամյակներ):Այդտարածքիևնրաշրջակայքիմասինառաջին
տեղեկությունները ավանդել է Բիայնայի Ռուսա Բ թագավորը
(մ.թ.ա.685–645թթ.)՝կոչելովնրանԿուարլինիկամԿուտուրլինի
հովիտ,որիոռոգմանհամարնամեծջանքերէներդրել:
ԸստՄովսեսԽորենացու՝այդտարածքումմ.թ.ա.6–րդդարում

եղելէԱրտիմեդանունովբնակավայր:Դրամոտակայքումհա
յոց Երվանդ Սակավակյաց (մ.թ.ա. 570–560 թթ.) արքայի փեսա
ՎարդգեսՄանուկըհիմնելէՎարդգեսավանը:ՀայոցՎաղարշԱ
թագավորըմ.թ.ա.120–ինպարսպապատելէՎարդգեսավանը,վե
րանվանելՎաղարշապատևհռչակելմայրաքաղաք:Տարիներանց
նորիցմայրաքաղաքէդարձելԱրտաշատը,որավելիմեծէր,ճոխ
ուպաշտպանված:ԵրկրորդանգամՎաղարշապատըմայրաքաղաք
ենդարձրել(Կայնեպոլիս՝«նորքաղաք»անվամբ)հռոմեացիները
163–ին, երբգրավելուավերել էինԱրտաշատը:193–ինհայոց
արքունիքըդարձյալտեղափոխվելէբարեկարգվածԱրտաշատ:
Վաղարշապատընկարագրելէ5–րդդ.հայպատմիչԱգաթանգե

ղոսը:Քաղաքը,որՄեծՀայքիԱյրարատնահանգիԱրագածոտն
գավառումէր(այժմ՝ՀՀԱրմավիրիմարզում)՝Քասաղգետիափին,
տարածվելէմիջնաբերդիշուրջը:Միջնաբերդումէինարքունական
ապարանքնուբաղնիքը,գլխավորմեհյանը,այլշինություններ:
Քաղաքի թաղամասերը ևս առնված էին հզոր պարսպապատի
մեջ:ԸստՓավստոսԲուզանդի՝քաղաքը4–5–րդդդ.մոտ120000
բնակիչուներ,որոնցմիմասնապրելէպարիսպներիցդուրս:
301–ինմիջնաբերդիմեհյանիտեղումհիմնադրվելէպետական
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կրոն հռչակված քրիստոնեության գլխավոր տաճարը՝ Էջմիածնի
մայր եկեղեցին: Դրա շուրջը ձևավորված վանական համալիրը
դարձել է հայրապետական նստավայր: Մեկ դար անց Մեսրոպ
Մաշտոցնայստեղհիմնելէիրառաջինդպրոցը:480–ինայստեղ
է հաստատվել առաջին հայկական պետական–պաշտոնական
մատենադարանը: Կառուցվել են Ս. Հռիփսիմե, Ս. Գայանե և
Շողակաթմատուռները:
5–րդ դ. կեսերին, երբ հայրապետական աթոռը հարկ եղավ

տեղափոխելԴվին (ավելիուշ՝Սիս),թուլացավՎաղարշապատի՝
որպես հոգևոր կենտրոնի նշանակությունը: Այնուամենայնիվ,
7–րդ դ. այստեղ եկեղեցաշինական կարևոր աշխատանքներ են
արվել:ՎերակառուցվելէԷջմիածնիմայրտաճարը,մատուռների
փոխարենկառուցվելենՀռիփսիմեի(618թ.)ուԳայանեի(630թ.)
հոյակապ եկեղեցիները: Քաղաքից ոչ շատ հեռու կառուցվել
է Զվարթնոց տաճարը (641–661 թթ.): Քաղաքը նոր շունչ է
առել,երբ1441–ինհայրապետականաթոռըՍսիցհետէբերվել
Էջմիածին:1694–ինհինմատուռիտեղումկառուցվելէՇողակաթ
եկեղեցին:ՍիմեոնԵրևանցիհայրապետիօրոք՝1767–ին,կառուց
վել է Ս. Աստվածածին եկեղեցին (վերակառուցվել է 1986–ին՝
ՎազգենԱհայրապետիօրոք),վերաշինվելէՄայրաթոռիշրջա
պարիսպը, 1771–ին հիմնվել է Հայաստանի առաջին տպարանը:
1828–ին, երբ Արևելյան Հայաստանը միացել է Ռուսաստանին,
ՎաղարշապատըդարձելէԵրևանինահանգիԷջմիածնիգավառի
կենտրոնը:1945–ինքաղաքըվերանվանվելէԷջմիածին,1992–ին՝
վերստինՎաղարշապատ:Ըստ2014–իտվյալների՝Վաղարշապատն
ունի46,8հազարմշտականբնակիչ:Երևանիցհեռուէ16կմ:
1874–ից Վաղարշապատում գործում է հոգևոր բարձրագույն

դպրոց՝Գևորգյանճեմարանը(աստվածաբանականհամալսարանը):
Էջմիածնի վանքի տարածքում են հայրապետական նստավայրը՝
Վեհարանը,Մայրտաճարիթանգարանը,ԱլեքևՄարիՄանուկյան
գանձատունը:

Առաջադրանքներ
1.  Համացանցում գտի՛ր հավելյալ տեղեկություններ Վաղար

շապատ քաղաքի, Մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնի մասին և 
պատմի՛ր դասընկերներիդ:

2.  «Վաղարշապատ» գրվածքում գտի՛ր մակբայները և որոշի՛ր 
դրանց կազմությունն ու տեսակը:
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3. Ձևի մակբայներ
Ձևի մակբայները ցույց են տալիս գործողության կատար

ման ձևը՝
•  ակամա, արագ, արտաքուստ, գաղտագողի, դանդաղ, 

դեմ դիմաց, դեմ հանդիման, իզուր, ինքնըստինքյան, 
ինքնին, ինքնիրեն, իսկույն, լռելյայն, ծալապատիկ, 
կա մաց, կամացուկ, հազվադեպ, հա զիվհազ, հակա
նե–հան վանե, հանկարծ, հապճեպ, հետզհետե, 
հոտնկայս, ձեռաց, մեկենի մեկ, մեկտեղ, միա ժամա նակ, 
միահամուռ, միաձայն, միան գա մից, միա սին, միա տեղ, 
յուրովսանն, ներքուստ, շարունակ, շտապ, չորեքթաթ, 
տեղը տեղին, ուշիուշով, փոխեփոխ,

•  –բար, –պես, –որեն, –վարի, –գին, –ակի, –անց,  
–ովի(ն), –իվ վերջածանց ներով կազմված մի շարք 
բառեր՝ ազնվաբար, բարեկամաբար, գիտակցա բար, 
սովորաբար, քաջաբար, անմիջապես, բարոյապես, 
հիմ նա վո րա պես, պարզապես, արագորեն, գործնա
կա նորեն, խելահեղորեն, հստակորեն, լրջո րեն, հայա
վարի, տնավարի, քաղաքավարի, զայրագին, լալա գին, 
ուժգին, լայնակի, հանկարծակի, երեսանց, կող քանց, 
սրտանց, գյուղովի, մտովի, յուրովի, ազգովին, խմբովին, 
կամովին, տեղովին, խստիվ, հազիվ, հաջորդիվ, ճշտիվ, 
մեղմիվ, ցրիվ,

•  ի վայր (վար) և ի վեր բաղադրիչներով մի շարք 
կազմություններ՝ բերանքսիվայր, գլխիվեր, հիմնիվեր,

•  ի նախդիրով մի շարք հարադրություններ՝ ի բնե, ի ծնե, 
ի պաշտոնե, ի սրտե, ի դեպ, ի մոտո, ի միջի այլոց,

•  առ, ի կամ ընդ նախդիրով կամ առանց դրա մի շարք 
կրկնավորներ՝ արագ–արագ, զատ–զատ, զույգ–զույգ, 
իրեն–իրեն, խումբ–խումբ, կամաց–կամաց, հատ–հատ, 
մեկ–մեկ, շարան–շարան, շիթ առ շիթ, քայլ առ քայլ, հևիհև, 
շարիշար, փոխնիփոխ, մեջընդմեջ, մերթ ընդ մերթ,

•  նույն բառի ուղղականով և անորոշ սեռական–տրականով 
կապակցու թյուններ՝ ձեռք ձեռքի, մեջք մեջքի և այլն:
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Պատասխանում են ինչպե՞ս հարցին:
Նախադասության մեջ լինում են ձևի պարագա (Ցուցասրահը 

տեղը տեղին ձևավորված էր):

4. Չափի մակբայներ
Չափի մակբայները ցույց են տալիս գործողության կամ 

հատկա նիշի չափը, սաստկության աստիճանը, տարածման 
սահմանը, կրկնո ղությունը՝

•  ամենևին, առանց այն էլ, առավել, առհասարակ, առնվազն, 
ավել(ի), ավելի քան, ավելի ևս, բավական(ին), գրեթե, 
դարձյալ, դույզն–ինչ, է՛լ ավե լի, էլի, ընդ ա մենը, ընդհանուր 
առմամբ, իսկի, իսպառ, կիսով չափ, կրկին, հաճախ, հա
մարյա (թե), համեմատաբար, հիմնականում, հնարա վո 
րին չափ, հույժ, մասամբ, մասնակիորեն, մեծ մասամբ, 
միանգամայն, մոտ, նորից, շատ, շատ թե քիչ, շուրջ, չա
փազանց, սաստիկ, ստեպ, վերին աստիճանի, վերստին, 
ցմրուր, փոքր–ինչ, փոքրիշատե, քիչ, քիչ թե շատ, ևս,

•  –ակի, –պես, –իցս, –ովին, –իվ, –ավ վերջածանցներով 
կազմված մի շարք բառեր՝ եռակի, թեթևակի, կրկնակի, 
հաճախակի, քառակի, բազ միցս, երիցս, քանիցս, առա
վելապես, գերազանցապես, գլխավորապես, ընդ   հան
րա պես, ժամանակա վո րա պես, կատարելապես, հիմնա
վորապես, մոտավորապես, վերջնականա պես, ամ     բող  
ջո  վին, բոլորովին, գլխովին, լիովին, հիմնովին, լրիվ, 
հազիվ, բնավ, սակավ,

•  –պատիկ մակբայական բաղադրիչով մի շարք կազմու
թյուններ՝ բազ մապատիկ, բյուրապատիկ, կրկնա պա
տիկ, եռապատիկ, տասնապատիկ,

•  առ նախդիրով կամ առանց դրա մի շարք կրկնավորներ՝ 
մեկիկ–մեկիկ, շատ–շատ, սակավ առ սակավ, ստեպ–
ստեպ, փոքր առ փոքր, քիչ–քիչ և այլն:

Պատասխանում են որքա՞ն, որչա՞փ, ինչքա՞ն, ի՞նչ աստիճանի, 
ի՞նչ չափով հարցերին՝ բացի դարձյալ, նորից, կրկին, վերստին 
մակբայներից, որոնք ցույց են տալիս նախկին գործողության 
կրկնություն, այլ ոչ թե չափ, և միանշանակ որևէ հարցի չեն 
պատասխանում:

Նախադասության մեջ լինում են չափ ու քանակի պարագա 
(Ես քեզ բազմիցս զգուշացրել էի այդ մասին):
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ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ  
Որոշ մակբայներ (առաջ, անընդհատ, իսկույն, հաճախ, մեկ–մեկ, մերթ–մերթ, 
մերթ ընդ մերթ, շարունակ, շուտ–շուտ, ուշ–ուշ, ստեպ–ստեպ, միանգամայն, 
տեղնուտեղը և այլն) բազմիմաստ են՝ գործածվում են երկու կամ ավելի 
մակբայական իմաստներով, ուստի երբեմն կոչվում են ընդհանրական 
մակբայներ (վերևում դրանք ընդգծված են):

Վարժություններ

1. Ընդգծե՛ք ձևի 3 մակբայ. 
ա. հետզհետե, իսպառ, նախ, մեկ–մեկ, ամենուրեք, հա զիվ
բ.  հավետ, դանդաղ, քիչ–քիչ, հոտնկայս, միասին, բնավ
գ. բազմիցս, շարունակ, ներքուստ, առավել, շուտով, արագ

2. Ընդգծե՛ք չափի 3 մակբայ. 
ա.  սրտանց, կրկին, ընդմիշտ, դարձյալ, գրեթե, վար
բ. վաղուց, ավել, այսուհետև, երիցս, արագորեն, մասամբ
գ.  հիմնականում, ջոկ–ջոկ, ամբողջովին, գյուղից գյուղ, 

եռակի, վաղօրոք

3. Փակագծերում տրված տարբերակներից ընդգծե՛ք ճիշտը.
ա.  Ես քեզ (առնվազն, առնվազը) ութ անգամ զանգահարել 

եմ, բայց դու չես պատասխանել:
բ.  Բոլորը (հոտնկաց, հոտնկայս) ծափահարում էին նրան:
գ.  Ցերեկը (մեծ մասամբ, մեծամասամբ) տանն եմ լինում:
դ.  Մենք նրան (ազգովի, ազգովին) ընտրեցինք նախագահ, 

բայց նա շուտով կորցրեց ժողովրդի վստահությունը:
ե.  Մրցույթի արդյունքներն (առայժմ, առայժմս) չեն հրա

պա րակվել, բայց ես չեմ կասկածում իմ հաղթա նակին:
զ. Մեր փողոցի նոր գետնանցումը (արդեն, այլևս) գործում է:
է.  Ճիշտն ասած՝ ես (փոքր–ինչ, դույզն–ինչ) կասկածում 

եմ, թե նա որոշված ժամկետում կավարտի իր գործը:

ՀԱՅՐԵՆԻ ԲՆԱՇԽԱՐՀ

ՈՐՈՏԱՆ
ՍյունիքիամենամեծգետնէՈրոտանը:Իրերկարությամբնա

ՀՀ–ում երրորդն է (189 կմ, որից 79–ը՝ Արցախիտարածքում):
Նրահովիտըշրջապատվածէարևմուտքից՝Զանգեզուրի,հարավից՝
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Բարկուշատի,հյուսիս–արևելքից՝Սյունիքիլեռներով:
Սկիզբ է առնում Սյունյաց բարձրավանդակի և Զանգեզուրի

լեռնաշղթայի միջև՝ 3045 մ բարձրությամբ Զոլոս լճակից ու
հարակիցաղբյուրներից:Հաջորդաբարկտրել–անցնելովմիքանի
գոգավորություն՝ Որոտանը մտնում է մի նեղ ու ոլորապտույտ
կիրճ,որնաստիճանաբարհասնումէմինչև750–800մխորության:
Սա ամենախոր կիրճն է ՀՀ–ում: Գորիս (Վարարակն) վտակի
գետաբերանիցհետոկիրճնսկսումէլայնանալևաստիճանաբար
վերածվում է թեք հարթության: Այնուհետև Որոտանը ձախից
ընդունումէԱղավնո(Հագարու)գետըևթափվումԱրաքսը:
ՄեծանկումունենալուհետմիասինՈրոտանըբավականաչափ

ջրառատէ:Նրաանսանձջրերիսրընթացհորձանքըքանդումէափերը,
լվանումիրողողատը,գլորումքարեր՝ահեղորոտովարձագանքելով
խորունկձորերում:ԱհաթեինչուէկոչվումՈրոտան:
Գետիունրավտակներիվրակառուցվածեներեքջրաէլեկտրա

կայանևչորսջրամբար՝Տաթևի,Սպանդարյանի,Անգեղակոթիև
Տոլորսի:Ջրամբարներիցսկիզբենառնումջրանցքներուջրհաններ:
Լճերի կապույտ շղթան ևս մի գույն է ավելացնում Սյունիքի
բնությանբազմերանգխճանկարին:
Տաթևի մոտ Որոտանը հոսում է իր իսկ ստեղծած բնական

անցքով՝Սատանիկամրջիտակով:Կամրջիերկարությունը30մէ,
լայնությունը՝40մ,բարձրությունըգետից10մէ:Նրատակ՝գետի
վրա,կախվածենսյունաձևշթաքարեր:
ՈրոտանիվտակներիցմեկիվրաէհանրահայտՇաքիի՝ 18մ

անկումունեցողջրվեժը:
ՈրոտանիհովտիհուշարձաններիցենԵրիվարացդաշտը(Զորաց

քար)(մ.թ.ա.2–րդհազարամյակ),Սյունիքիվանքը(6–րդդար),
Որոտնավանքը(9–11–րդդդ.),Տաթևիվանքը(4–13–րդդդ.):
Տաթևիցոչ շատհեռու՝Որոտանիափին, կաներեքուղղորդ

ժայռեր: Դրանցից միջինը կոչվում է Շահանդուխտի ժայռ կամ
Հարսնաքար,որիվրա7–րդդարումկառուցվելէմատուռ:Ըստ
ավանդության՝Շահանդուխտանունովմիաղջկահարստանելիս
հարձակվելենանօրենները:Նրանցիցփախչողաղջիկըձիովթռել
էժայռիգագաթիցևանվնասիջելՈրոտանիափը:

Առաջադրանքներ
1.  Համացանցում գտի՛ր հավելյալ տեղեկություններ Որոտան 

գետի մասին և պատմի՛ր դասընկերներիդ:
2.  «Որոտան» գրվածքում գտի՛ր մակբայներ և որոշի՛ր տեսակը:
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Դ Ա Ս  2 4

Մակբայի կիրառությունները
Մակբայը հիմնականում գործածվում է որպես բայական 

անդամի լրացում՝ կատարելով պարագայի դեր՝ երբեք (չստել), 
դռնեդուռ (ընկած), հետզհետե (մարող), բնավ (չեմ հիշում):

Մակբայների մեծ մասը նախադասության մեջ կարող է լինել ոչ 
միայն բայով, այլև ածականով կամ մակբայով արտահայտված 
անդամի լրացում՝ պատասխանելով համապատասխան մակ
բայական հարցին՝ օր ու գիշեր (պարապ), առայժմ (ազատ), ներ
կայումս (գործազուրկ), ամենուր (հայտնի), ներքուստ (հպարտ), 
ամբողջովին (կարմիր), մասամբ (սխալ), սակավ (հայտնի), 
առավել (արագ), համեմատաբար (ուշ):

Չափի որոշ մակբայներ կարող են լինել նաև թվականով 
արտահայտ ված անդամի լրացում՝ նրա հետ միասին պատաս
խանելով որքա՞ն, ինչքա՞ն հարցերին՝ ընդամենը (հարյուր), 
գրեթե (քսան), հազիվ (երկու), մոտավորապես (հիսուն), ավելի 
քան (ութսուն հազար):

Չափի որոշ մակբայներ լրացնում են միայն ածականին, 
մակբային և/կամ թվականին, բայց ոչ՝ բային՝ միանգամայն 
(որոշակի), հույժ (գաղտնի), շուրջ (քսան): 

Ամենևին, այլևս, բնավ, բոլորովին, դույզն–ինչ, երբեք, էլ 
մակբայները գործածվում են միայն ժխտական բայերի հետ՝ 
ամենևին չգիտեմ, այլևս չեմ գա, բնավ չի ուզում, բոլորովին չեմ 
պատկերացնում, դույզն–ինչ չզիջեց, երբեք չի իմացվի, էլ չեմ անի:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ  
Այլևս մակբայը արևմտահայ գրական լեզվում կարող է գործածվել դրական 
խոնարհման բայերի հետ «արդեն, այսուհետ» իմաստով (Հավատացյալ 
ժողովուրդն այլևս կը հաճախի նորակառույց եկեղեցին), բայց արևելահայ 
գրական լեզվում այդպիսի գործածությունը սխալ է համարվում:

Մակբայների մի մասը կարող է գործածվել ածականաբար՝ 
պատաս խա նելով ինչպիսի՞ հարցին և կատարելով որոշիչի դեր՝ 
ակամա (շար ժում), ավել (անուն), արագ (ընթացք), բավական 
(եկամուտ), դանդաղ (քայլք), եռակի (հերոս), հապճեպ (եզրա
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կացու թյուն), հեռու (վայր), միա հա մուռ (հարձակում), միաձայն 
(որոշում), շատ (գործ), շտապ (օգնու թյուն), վաղ (մանկություն), 
ցմահ (բանտարկություն), ուշ (ժամ), վաղ (աշխարհաբար):

Մի շարք բառեր հավասարապես համարվում են թե՛ մակբայ, 
թե՛ ածական՝ աջ, ամուր, ամփոփ, անջատ, լուռ, խաղաղ, խեթ, 
խիստ, խոժոռ, խրոխտ, ծուռ, հանդարտ, հրճվագին, ձախ, ձիգ, 
ճիշտ, մենակ, նոր, նվազ, շիտակ, սուտ, վատ, վարժ, տխուր, 
ուղիղ, ուրախ, քիչումիչ և այլն:

Տարածական հարաբերություն արտահայտող առաջ, 
դուրս, հետո, հեռու, մոտ, ներս, ներքև, վար, վեր(և), ցած 
և այլ մակբայներ գործածվում են նաև գոյականների և 
գոյականաբար առնված այլ բառերի հետ՝ որպես կապական 
բառեր՝ (վազողներից) առաջ, (դռնից) դուրս, (սրանից) հետո, 
(ինձնից) հեռու, (գետին) մոտ, (սահմանից) ներս, (տնից) ներքև, 
(գլխից) վեր, (նշաձողից) ցած: Դրանք, առաջացած լինելով 
գոյականներից, ունեն նաև թեք (հոլովված, հոգնակի, հոդով) 
ձևեր, որոնք նույնպես կարող են գործածվել մերթ որպես 
մակբայ (գնա՛ հեռու), մերթ որպես կապ (մեր մոտից), մերթ 
որպես գոյական (ներքևի հարկ): Հիմնականում միայն եզակի 
թվով հոլովվում են նաև ժամանակի որոշ մակբայներ՝ այսօր, 
երեկ, վաղը, վաղը չէ մյուս օրը, երեկ չէ մյուս օրը:

Վարժություններ

1. Ընդգծե՛ք գործողության հատկանիշ նշանակող 3 բառ.
ա. հար, նույնիսկ, այլուր, երկյակ, իսկույն, բազմաթիվ
բ. բյուրավոր, միանգամայն, բաշխում, ետ, հենց, հետո

2. Ընդգծե՛ք 5 մակբայ.
ա.  միակի, հավիտյան, շարքային, հիրավի, ընդառաջ, 

հապճեպ, քառատող, շարունակ, թվարկում, ամենևին
բ.  հետագայում, առաջնային, եռածալ, հեռու, հոտնկայս, 

ոտանավոր, մերձակա, միասին, բազմիցս, թերևս
գ.  արտաքին, նախապես, վերուստ, երկվորյակ, հանկարծ, 

ներքուստ, անհամար, միգուցե, համարյա, տասնյակ

3. Ընդգծե՛ք մակբայները.
Այստեղ օդն այնքան խեղդուկ էր, որ մարդիկ հազիվ 
կարողանում էին շունչ քաշել: Շշնջյունները վայրկենաբար 
ընդհատվեցին: Բժիշկը կամացուկ հայտնեց նրան որդու 
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ժամանման լուրը: Նա տխրում էր մենակ, առանց զա
վակների: Թվում է, թե վաղուց, շատ վաղուց է բաժանվել 
նրանցից և կարծես անջատված է նրանցից հավիտյան:

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ

ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆԽԱՂԵՐ
ՀինհայերիօրացույցովնորտարվասկիզբէհամարվելՆա

վասարդ ամսվա առաջին՝ Արեգ օրը, որը համապատասխա
նում է օգոստոսի 11–ին: Մեր նախնիների համար Նոր տարին
ամենահանդիսավոր և ուրախալի տոնն էր, որը դիմավորել են
առանձին շուքով, մեծ՝ «համաշխարհական»տոնախմբություննե
րով,որոնքշարունակվելենմիքանիօր:Առանձնապեսցնծալիցեն
եղելայնտոնահանդեսները,որոնքտեղիէինունենումԱյրարատ
նահանգիԲագրևանդգավառում՝սրբազանԱրածանիգետիափին՝
Նպատ լեռան ստորոտում՝ Ձիրավի դաշտում: Տոնը սկսվում էր
Բագավանում՝Ամանորիտաճարում,որտեղնախզոհաբերության
ուփառաբանությանհանդեսնէրկատարվում:Ամանորիաստվածը
հայդիցաբանությանմեջհամարվումէրպտուղներիպահապանը
ևմարդկանցկերակրողը:
Այնուհետևսկսվումէինհամաժողովրդականտոնահանդեսները

Բագավանի,ինչպեսնաևԱշտիշատիշրջակայքում:Ավանդական
սովորությամբ՝տոնընշելուհամարայստեղէինհավաքվումտե
րությանթագավորն ու թագուհին, արքունի զորքն ու սպարա
պետը,նախարարականգերդաստանները,քրմերը,ժողովուրդը:Այդ
օրերինԱրածանիիափերինամենուրկարելիէրտեսնելգույնզգույն
վրաններ, գետափն առհասարակ ստանում էր վրանաքաղաքի
տեսք՝տարածվելովդաշտերիև բլուրների վրա:Վրանների մեջ
շքեղագույննէրթագավորիոսկեդիպակվրանը,ապաաչքիէին
զարնումնախարարներիվրանները,որոնքմեկըմյուսիցգեղեցիկ
էին:Ուխտավորներիբազմությանմեծմասըժամանակըանցկաց
նում էր ծառերի տակ: Ուխտավորները զոհաբերության համար
բերում էինխոյեր,աղավնիներ,խոշոր եղջերավորանասուններ,
որոնցեղջյուրներըներկումէինզանազանգույներով:Գիշերները
խարույկ էին վառում, որոնց բոցերի վրայով ցատկում էին
երեխաներըևպատանիները՝չարոգիներիցազատլինելուհամար:
Բազմությունըիրհետբերումէրնաևտարվապտուղներիառաջին
բերքը:
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Տոնահանդեսներնընթացելենզոհաբերություններով,գուշակու
թյուններով,փոխադարձնվիրատվություններով,խրախճանքներով,
երաժշտությամբ,երգերով,պարերով,թատերականներկայացումնե
րով,ձիարշավներով,եղջերուներիվազքով,աղավնիներթռցնելով,
տոնավաճառներով:
Տոնակատարության ամենատևական ու հետաքրքիր մասը

մարզականուռազմականխաղերնէին՝զանազանմրցություններ,
որոնքկոչվումէինՆավասարդյանխաղեր:Դրանքտևումէինմի
ամբողջշաբաթ:
Մարզիկներըմրցումէինվազքից,հեռացատկից,գնդակախաղից,

ըմբշամարտից,կռփամարտիցևայլմարզաձևերից,որոնքմշտապես
ուղեկցվումէիներգերովուպարերով:Նավասարդյանխաղերիմեջ
առաջնայինտեղէրգրավումնժույգավարությունը:Դամիսովո
րականմրցությունչէր,այլհայոցայրուձիումարտունակության
ստուգատես: Հաղթողներին պսակում էին ոչ թե դափնիներով,
ինչպեսդաանումէինՀունաստանում,այլուռենուպսակներով:
Արքաննրանցպարգևատրումէրթանկարժեքնվերներով:
Նժույգավորներինհաջորդումէիննիզակակիրներըևաղեղնա

վորները:Հետոհանդեսէինգալիսթրամարտիկները,սուսերամար
տիկները,գուրզնետողները:Մրցությանայսձևերըյուրովիզո
րավարժություններէին,որովցուցադրվումէրերկրիռազմական
հզորությունը:
Սփյուռքահայբարեգործականևհայրենակցականկազմակերպու

թյուններնարդենավելիքանհինգտասնամյակէ,ինչանցկաց
նումեննորՆավասարդյանխաղեր:1999–իցՀայաստանիՀան
րապետությունումանցկացվումենՀամահայկականխաղեր,որոնց
մասնակցում են Սփյուռքի տարբեր գաղթավայրերից ժամանած
մարզիկներ:Դրանցնպատակնէազգայինիզարթոնքը,ազգային
ավանդույթներիպահպանումը, երիտասարդությանռազմահայրե
նասիրականդաստիարակությունըևազգայինմիասնությանգա
ղափարիարմատավորումը:

Առաջադրանքներ
1.  Համացանցում գտի՛ր հավելյալ տեղեկություններ Նավա

սարդյան խաղերի ու հայ կական գորգերի մասին և պատմի՛ր 
դասընկերներիդ:

2.  «Նավասարդյան խաղեր» գրվածքում գտի՛ր մակբայները 
և որոշի՛ր դրանց կազմությունը, տեսակն ու կիրառությունը 
տվյալ դեպքում:
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ԴԵՐԱՆՈՒՆ

Դ Ա Ս  2 5

ԴԵՐԱՆՈՒՆՆ ԻԲՐԵՎ ԽՈՍՔԻ ՄԱՍ

Առարկա կամ հատկանիշ նշանակող խոսքի մասի (գոյականի, 
ածականի, թվականի կամ մակբայի) փոխարեն գործածվող 
բառը կոչվում է դերանուն:

Այսինքն՝ ամեն մի դերանուն հարաբերակցվում է կա՛մ 
գոյականի, կա՛մ ածականի, կա՛մ թվականի, կա՛մ մակբայի 
հետ: Ըստ այդմ՝ լինում են գոյականական, ածականական, 
թվականական և մակբայական դերանուններ: Այդ տեսակ
ներից ամեն մեկն ունի համապատասխան խոսքի մասի 
քերականական հատկանիշեր:

Դերանունը ոչ թե անվանում, այլ միայն մատնանշում է 
առարկա կամ հատկանիշ: Դերանունը խոսքից դուրս ունի 
ընդհանրական (չտարբերակված) նշանակություն (ընդ հանրա
պես առարկա կամ հատկանիշ), իսկ խոսքի մեջ որոշակիանում 
է՝ մատնացույց անելով խոսքի մասնակիցներին արդեն հայտնի 
կամ նույն խոսքում նախապես հիշատակված առարկան կամ 
հատկանիշը՝ փոխարինելով դրա անվանը (Երեկ մի դեպք 
պատահեց: Դրա մասին դեռ քչերը գիտեն):

Ըստ իմաստի՝ դերանունները սովորաբար բաժանվում են 
ութ խմբի՝ անձնական, ցուցական, փոխադարձ, հարցական, 
հարաբերական, որոշ յալ, անորոշ, ժխտական:

Դերանունը խոսքիմասային հատուկ (բնորոշ) ձև չունի:
Գոյականական (գոյականին հարաբերակից) դերանունները 

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ  
Այլ լեզուներում և գրաբարում առանձնացնում են նաև ստացական դերանուն
ներ, որոնց իմաստները արդի հայերենում արտահայտ վում են անձնական 
դերանունների սեռական հոլովաձևերով՝ իմ, քո, նրա, իր. վերջիններս կարող 
են փոխարինվել ստացական հոդերով:
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(ինչպես նաև ածականական, թվականա կան և մակբա յա կան 
մի շարք դերանուն ներ գոյականաբար գործածվելիս) ձևա
փոխվում (հոլով վում) են: Դրանց մի մասին, ի տարբերություն 
գոյականական հոլովման, բնորոշ է տարար մա տությամբ ձևա
փո խու թյու նը, որ կոչվում է դերանվանական հոլովում:

Դերանվան կազմությունը
Դերանուններն ըստ կազմության լինում են՝

•  պարզ (արմատական)՝ ես, սա, այս, մյուս, ով, ինչ, որ, 
երբ, ողջ, ոմն, այլ,

•  բաղադրյալ, որ լինում են՝
–  ածանցավոր՝ այնպես, ինչու, որերորդ, քանի, 

ամենքը, ամենայն,
–  բարդ՝ այստեղ, այդքան, միևնույն, մեկմեկի, որչափ, 

այսինչ, երբևէ,
–  բարդ ածանցավոր՝ մի քանի:

Բարդ և բարդ ածանցավոր դերանունները կարող են լինել 
հարադրական կազմություններ, որոնք գրվում են՝

•  միության գծիկով՝ ինչ–որ, ինչ–ինչ,
•  առանց գծիկի՝ մի քանի, ոչ ոք, ոչ մի, ոչ մեկը:

Վարժություններ

1. Ընդգծե՛ք 3 պարզ դերանուն. 
ա. երբևէ, մի, մյուս, մերոնք, ինքը, ինչու
բ. մենք, ինչպես, երբ, ամենայն, ողջ, քանի
գ. ոմն, ոչինչ, ով, ձերոնք, ամենքը, այլ

2. Ընդգծե՛ք 3 ածանցավոր դերանուն. 
ա. այսչափ, քանի, ամենքը, ոչ մի, որերորդ, ոչինչ
բ. քանիերորդ, որևիցե, ինչու, բոլոր, ամեն, համայն

3. Ընդգծե՛ք 3 բարդ դերանուն. 
ա. ուրիշ, այդքան, մերոնք, միևնույն, մեկմեկի, համայն
բ. այդչափ, քանի, ամենքը, ինչքան, ամեն մի, ինչու
գ. ոչինչ, ձերոնք, ինչ–որ, որոշ, միայն, երբևէ

4. Ընդգծե՛ք 3 հարադրավոր դերանուն. 
ա. մի քանի, որևէ, ոչ ոք, այսպիսի, որպիսի, ինչ–ինչ
բ. նույնպիսի, ոչ մեկը, այսքան, ինչ–որ, որտեղ, ամեն մի
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ՆՇԱՆԱՎՈՐ ՀԱՅԵՐ

ԳՈՀԱՐԳԱՍՊԱՐՅԱՆ
1924–իդեկտեմբերի14–ինՆեղոսիափինծվարածմիգյուղա

քաղաքում՝Իբրահիմիա–Շարկիայում՝եգիպտահայՄիքայելԽաչա
տուրյանիընտանիքում,աղջիկծնվեց:Ծնողները,դստերըկոչելով
Գոհար,չէինէլպատկերացնում,որնակդառնահայկականօպերա
յինարվեստիթագիամենապայծառադամանդը:
ՄիաննշանդեպքԳոհարիհամարդառնումէճակատագրական:

Հարևանիտանընաառաջինանգամլսումէնվագարկիչովհնչող
մի երգ: Աղջնակը զմայլվում է դասական երաժշտությամբ ու
երգչուհու ձայնով: Նա հիացմունքից դողում է, արտասվում,
հրճվումև օրերովայդհույնհարևանիպատուհանիտակից չի
հեռանում՝ աղաչելով նվագարկիչը միացնել կրկին ու կրկին…
Գոհարիհայրը,չդիմանալովդստերթախանձանքին,նրաննվիրում
էնվագարկիչևձայնապնակներ:Երջանկացածաղջիկըարդենոչ
միայնունկնդրում,այլևսկսումէձայնակցելնվագարկիչիցհնչող
Կոմիտասին,Կարուզոյին,ԼիլիՊոնսին…
ԽաչատուրյաններիընտանիքըտեղափոխվումէԿահիրե:Շու

տովարդեն ողջ եգիպտահայությունը զմայլվում էր Ս.Գրիգոր
Լուսավորիչեկեղեցուիննամյամենակատարիհոգեթովերգերով...
Տասնհինգ տարեկանում Գոհարը արդեն Եգիպտոսի ազգային

ձայնասփյուռիմեներգչուհիէր:ԿրթությունէստացելԿահիրեի
երաժշտանոցում:Հետոարդեն՝բազմաթիվհամերգներ,շռնդալից
ելույթներ Եգիպտոս ժամանած աշխարհահռչակ նվագախմբերի
և խմբավարների հետ, հետո՝ հրավեր Իտալիայից… 1948–ին
ընտանիքիհետտեղափոխվելէՀայաստան:
Գոհարն ուներ ձայնային բացառիկ տվյալներ՝ աշխարհում

հավասարըչունեցողձայնածավալ,յուրահատուկթավշայինհյու
թեղձայներանգ,ձայնայինանցումներիճկունությունութեթևու
թյուն, հուզական հարուստ երանգապնակ: Աչքի էր ընկնում
նաև զարմանահրաշ երաժշտականությամբ, աներևակայելի վար
պետությամբ,կերպարներիմեկնաբանությանխորությամբ,առեղծ
վածայիններշնչանքով,կենսահորդլավատեսությամբ,զարմանալի
անկեղծությամբ, իր գործին անմնացորդ նվիրումով, արտակարգ
աշխատասիրությամբ:«Իմհավատամքնէ`ոչթեզարմացնել,այլ
հուզել»,—ասումէրերգչուհին:
Հայաստանում բացարձակ հաջողությանը հաջորդեց թռիչք
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աշխարհով մեկ: 55 տարվա անընդմեջ հաղթանակներ, որոնք
արժանացանաշխարհիխոշորագույնմասնագետներիևմիլիոնավոր
հանդիսատեսների գերադրական գնահատականներին՝ «մինչ
այժմ չտեսած–չլսած հրաշք»... Նրա երգացանկն ընդգրկում
էր համաշխարհային երգարվեստի ավելի քան 500 ընտիր
ստեղծագործություն,ունեցելէ4000–իցավելիհամերգ,արժանացել
էբազմաթիվմրցանակների:
«Հայկական սոխակը», ինչպես Գոհարին կնքել էր Ավետիք

Իսահակյանը,հանդեսէեկել23օպերաներիգլխավորդերերում:
Ամենմիկերպարստեղծումէրյուրովիուամենանգամկարծես
նորմեկնաբանությամբ, հետևաբարհանդիսատեսըամենանգամ
սպասումէրմինորհրաշքի:Դյութականձայնովնաբառացիորեն
տիրում էր դահլիճին, և այդ կախարդանքը գնալով ավելի էր
ուժեղանում: Վերջում, երբ վարագույրը փորձում էին իջեցնել,
հանդիսատեսը թույլ չէր տալիս և պահանջում էր, որ հրաշքը
շարունակվի…Ուայսպես՝Գոհարիբոլորներկայացումներին…
Մոսկվայի Մեծ թատրոնում ներկայացվում էր «Սևիլյան

սափրիչը»: Երկրորդ գործողության այն տեսարանում, երբ
Ռոզինաներգումէիրվիրտուոզհամարը,հանդիսատեսըանվերջ
ծափահարությամբթույլչիտալիս,որներկայացումըշարունակվի,
ու ճարահատյալ բերում են դաշնամուր, որի նվագակցությամբ
Ռոզինա–Գասպարյանը մի ամբողջ համերգային բաժին է
«ներհյուսում»ընդհատվածներկայացմանը:Աննախադեպփաստ՝
օպերայինարվեստիպատմությանմեջ:
Թուրքիայումհյուրախաղերիլինելովայնօրերին,երբողջերկրով

մեկնշվումէրԱթաթուրքիմահվանտարելիցը՝նախորհրդային
դեսպանատնիցհսկայականծաղկեփունջստացավ`երկրիառաջնորդի
գերեզմանինդնելուհամար:Սակայներգչուհինհրաժարվեց.«Ես
չեմկարողծաղիկներդնելայնմարդուգերեզմանին,որըերեք
անգամկոտորածէկազմակերպելիմժողովրդինկատմամբ…»:
ԴասավանդելէԵրևանիԿոմիտասիանվաներաժշտանոցում:Նրա

բազմաթիվաշակերտներդարձելենհամաշխարհայինլավագույն
բեմերիմեներգիչներ:Վախճանվելէ2007–իմայիսի16–ին:

Առաջադրանքներ
1.  Համացանցում գտի՛ր հավելյալ տեղեկություններ երգչուհի 

Գոհար Գասպարյանի մասին և պատմի՛ր դասընկերներիդ:
2.  «Գոհար Գասպարյան» գրվածքում գտի՛ր դերանունները և 

բառակազմորեն վերլուծի՛ր դրանք:
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ա. Անձնական դերանուն
Մատնացույց է անում հաղորդակցման մասնակից(ներ)՝ 

առանց անվանելու:
Պատասխանում է ո՞վ, ովքե՞ր, ո՞ւմ, ումի՞ց, ումո՞վ, ո՞ւմ մեջ 

հարցերին:
Ունի դեմք, ինչպես բայը, քանի որ հաղորդակցման մասնա

կիցները երեք կարգի են՝ խոսող, խոսակից, երրորդ անձ:
Հարաբերակից է գոյական անվանը, փոխարինում է նրան 

(Դուք՝ բժիշկներդ, պարտավոր եք մարդասեր լինել):
Կարող է մատնացույց անել ոչ միայն անձ, այլև կենդանի 

կամ իր, եթե վերջինիս անունը խոսքում գործածված է անձի 
առումով (Մենք՝ տիկնիկներս, խնամքի կարիք ունենք):

Հայերենում անձնական դերանուններն են՝ ես (դու, նա) և ինքս 
(ինքդ, ինքը), որոնք մատնացույց են անում հաղորդակցման 
(խոսքի) մասնակից անձ՝ նշելով նրա դեմքը և թիվը: Ինքս 
(ինքդ, ինքը) դերանունը ես (դու, նա)–ի սաստկականն է, ավելի 
է շեշտում մասնակցի հատկապես դեմքը, այդ պատճառով էլ 
հաճախ կիրառվում է նրա հետ միասին՝ ես ինքս (դու ինքդ, 
նա ինքը) (առանց որևէ կետադրության), 3–րդ դեմքում՝ նաև 
գոյականի հետ միասին՝ Աշոտն ինքը:

Անձնական դերանունները ձևափոխվում են ըստ դեմքի, թվի 
և հոլովի: Ինքս սաստկականը հոլովվում է միայն 3–րդ դեմքում 
(ինքը), ինչպես նաև ունի հոգնակիի երեք դեմք՝ ինքներս, 
ինքներդ, իրենք կամ ինքները (հզվ.):

 Ինքը և նա դերանունները հոգնակի թվում ենթարկվում են 
ց հոլովման:

Անձնական դերանվան հոլովաձևերի թիվը, ի տարբերություն 
գոյա կան ների և գոյականաբար հոլովվող այլ դերանունների, 
վեցն է. մեծ մասամբ ձևով տարբերակված են նաև սեռական և 
տրական հոլովները՝ իմ — ինձ, քո — քեզ, մեր — մեզ, ձեր — ձեզ, 
իր — իրեն:

Տարահիմք զուգաձևեր են առկա 1–ին և 2–րդ դեմքերի բա
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ցա ռա կան, գործիական, ներգոյական հոլովներում՝ ինձ նից —  
ինձանից, քեզնով — քեզանով, մեզնում — մեզանում և այլն:

Անձնական դերանունների ներգոյական հոլովաձևերը 
սակավ գործածական են: Առավել հաճախ հանդիպում է 
մեզանում ձևը՝ «մեր միջավայրում» իմաստով:

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 11
Անձնական դերանունների հոլովումը

թ
իվ հոլով

դեմք

1–ին 2–րդ 3–րդ

եզ
ա

կի

ուղղական ես ինքս դու ինքդ նա ինքը

սեռական իմ – քո – նրա իր

տրական ինձ – քեզ – նրան իրեն

բա ցա ռական ինձնից, 
ինձանից

–
քեզնից, 
քեզանից

– նրանից իրենից

գոր ծի ական ինձնով, 
ինձանով

–
քեզնով, 
քեզանով

– նրանով իրենով

ներ գո յա կան ինձնում, 
ինձանում

–
քեզնում, 
քեզանում

– նրանում իրենում

հո
գ

նա
կի

ուղղական մենք ինքներս դուք ինքներդ նրանք
իրենք, 
ինքները

սեռական մեր – ձեր – նրանց իրենց

տրական մեզ – ձեզ – նրանց իրենց

բա ցա ռական մեզնից, 
մեզանից

–
ձեզնից, 
ձեզանից

– նրանցից իրենցից

գոր ծի ա կան մեզնով, 
մեզանով

–
ձեզնով, 
ձեզանով

– նրանցով իրենցով

ներ գո յական մեզնում, 
մեզանում

–
ձեզնում, 
ձեզանում

– նրանցում իրենցում

Սեռական հոլովաձևերը՝ իմ, քո, նրա, իր, մատնացույց 
են անում այն անձը, որին պատկանում կամ վերաբերում է 
մի բան, և նախադասության մեջ ունենում են հիմնականում 
հատկացուցիչի պաշտոն: Դրանք փոխանվանաբար կարող են 
հոլովվել՝ իմը, իմի(ն), իմից, իմով, իմում (հզվ.), ձերը, ձերի(ն), 
ձերից, ձերով, ձերում (հզվ.) և այլն: Իր դերանունը հոլովվում 
է իրեն– հիմքով՝ իրենը, իրենի(ն), իրենինից, իրենինով, 
իրենինում (հզվ.): (Փոխանունության մասին տե՛ս էջ 16):
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ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 1  
Իր դերանունը որպես հատկացուցիչ (իր խոսքը, իր դեմքով) կամ կապի 
խնդիր (իր համար, իր մասին, իր մոտ, իր վրա, իր կողմից) օգտագործելիս 
չպետք է շփոթել իրեն ձևի հետ, որ գործածվում է որպես ուղիղ խնդիր (իրեն 
չի սիրում, խնամում է իրեն) կամ հանգման խնդիր (իրեն կտամ, մոտեցա իրեն):

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 2  
1–ին և 2–րդ դեմքի ես, դու դերանունների հոգնակիի ձևերը՝ մենք, 
դուք, մատնանշում են ոչ միայն բազմակի խոսող կամ խոսակից (Մենք՝ 
ներքոստորագրյալներս, վրդովված ենք: Դուք կկորչեք հողմերի նման), այլև 
խո սո ղի կամ խոսակցի անունից հանդես եկող անձանց խումբ՝ ներառյալ 
խոսողը կամ խոսակիցը (Նավապե՛տ, դուք խորտակվում եք: Հարազատնե՛րս, 
մենք պիտի հաղթենք):

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 3  
1–ին և 2–րդ դեմքերին են հարաբերակցվում 3–րդ դեմքի մերոնք, ձերոնք 
բառերը, որոնք մատնանշում են խոսողի կամ խոսակցի անունից հանդես 
եկող խումբ՝ բացառյալ խոսողը կամ խոսակիցը (Սիրելի՛ս, ձերոնք արդեն 
գնացել են: Մերոնք իմ մասին մոռացել են): Խոսակցական լեզվում կան նաև 
իմոնք, քոնոնք բառերը, որոնք նշանակում են «իմերը, քոները»: Անեզական 
այս բառերը ենթարկվում են ց հոլովման: Դրանք սովորաբար համարվում են 
գոյականներ, երբեմն՝ դերանուններ:

Անձնական դերանվան 2–րդ դեմքի հոգնակիի ձևերը կարելի 
է կիրառել նաև եզակիի նշանակությամբ: Այդպիսի կիրա
ռու թյունը կոչվում է քաղաքա վարա կան հոգնակի: Քաղա
քավարական հոգնակիի ձևերը գրվում են մեծատառով՝ Դուք, 
Ձեր, Ձեզ, Ձեզնից, Ձեզնով, Ձեզնում, Ինքներդ, Ձերը, Ձերի, 
Ձերից, Ձերով, Ձերինից, Ձերինով և այլն:

1–ին դեմքի մենք–ը և դրա թեք ձևերը գիտական խոսքում 
հաճախ գործածվում են եզակիի նշանակությամբ՝ գրվելով 
փոքրատառով:

Անձնական դերանունները նախադասության մեջ ունե նում 
են գոյական անվանը բնորոշ պաշտոններ՝ որոշ սահմանա փա
կումներով:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ  
Գոյություն ունի ես դերանվանը համանուն ես գոյականը՝ «անձ, էություն, 
անհատականություն» իմաստով, որը ենթարկվում է ի հոլովման (Դու միշտ 
քո եսն ես առաջ տանում: Ես իմ եսից չեմ հրաժարվի: Նա իր եսով է իրեն լավ 
զգում և ուրիշ ոչ մեկի ես չի ճանաչում. եսասերի մեկն է):
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Վարժություն

Ընդգծե՛ք անձնական 3 դերանուն. 
ա. մյուս, ես, իրենք, սրանք, դուք, դա
բ. ինքը, նույն, այս, դու, դրանք, մենք
գ. մեզնից, ամենքը, նրանք, ոչ ոք, ձեր, ոմանք

ՀԱՅՐԵՆԻ ԲՆԱՇԽԱՐՀ

ԱՐԱԳԱԾԼԵՌ
Արագածը Հայկական լեռնաշխարհի չորրորդ (Մեծ Մասիսից,

Սեբելանից և Սիփանից հետո) և Հայաստանի Հանրապետության
ամենաբարձրլեռնէ:Քառագագաթէ.հյուսիսայինգագաթը4095մ
է,արևմտյանը՝4080մ,արևելյանը՝3916մ,հարավայինը՝3879մ:
ԱրագածըՄասիսիևՍիփանինմանսուրբլեռէհայոցհամար:
Արագածը շրջապատից մեկուսացած, վահանաձև փռված մի

զանգվածէ՝մոտ200կմշրջագծով:Իրհովհարաձևտարածված
լանջերի հետ գրավում է մոտ 4000 քառ. կմ տարածություն
ԱրարատյանուՇիրակիդաշտերի,ԱխուրյանուՔասաղգետերի
միջև:Նրանհարևանենհյուսիսից՝Շարայի,արևելքից՝Արայի,
հարավ–արևմուտքից՝ՄեծԱրտենիլեռները:ԵղելէՄեծՀայքի
Արագածոտն,ՇիրակևՆիգգավառներիսահմաններում:
Արագածն անցյալում եղել է աշխարհի ամենախոշոր

հրաբուխներիցմեկը:Ունի400մխորությամբև3կմտրամագծով
հսկախառնարան,որիքայքայվածպատերիմնացորդներըկազմում
ենլեռանչորսկատարները:Խառնարանըհարավարևելյանկողմից
բացէևկապվումէշրջապատին:Կատարներըդասավորվածեն
կիսաշրջանաձևևկազմումեն270աստիճանիաղեղ:
Արագածիհավերժականձյունեծածկույթըմոտ6քառ.կմէ:

Լեռն ունիմիքանիփոքր սառցադաշտեր, որոնցիցամենամեծը
խառնարանումէ:ԴրանցիցէսնվումՔասաղիվտակԳեղարոտը:
ԵթեԱրագածիատամնաձևգագաթներըմանավանդխառնարանի

կողմիցուղղաձիգեն(հատկապեսհյուսիսայինկատարը,որբա
վական դժվարամատույց է վերելքի համար), ապա լեռան լան
ջերը մեղմ թեքություն ունեն: Դրանք փռված են գագաթների
շուրջըհսկայականտարածություններիվրա՝տեղ–տեղկազմելով
ընդարձակ բարձրավանդակներ, սարավանդներ, հարթություններ
(Ապարանիդաշտը,Կարմրաշենի,Շամիրամիսարահարթերը,Օհա
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նավանի,Մարալիկիսարավանդներըևայլն),մասնատվածենխոր
հովիտներով,կիրճերով,հեղեղատներով:Լանջերինկաննաևհրա
բխայինծագումունեցողկոնաձևբարձրություններ(ՓոքրԱրտե
նի,Իրինդ,Կարմրաթառ,Դաշտաքարևայլն):
Արագածիմեղմաթեքլանջերըշատջրառատեն,բերրի,ծածկված

ալպյան մարգագետիններով, արոտավայրերով: Այս տեսակետից
ԱրագածըՄասիսիհակոտնյանէ:Իզուրչիժողովուրդըպատմում
հետևյալավանդությունը:
Ժամանակով Մասիսն ու Արագածը շատ սիրով քույրեր են

լինում:Միօր,ինչպեսէպատահում,նրանքկռվումեն:Մեկն
ասումէ՝«Եսեմլավը,ավելիբարձրը»,մյուսըթե՝«Եսքեզանից
և՛ավելիբարձրեմ,և՛ավելիգեղեցիկ»:ՎրաէհասնումՄարութա
լեռըևփորձումհաշտեցնելքույրերին:Տեսնելով,որանկարողէ
խաղաղությունվերահաստատել,թողնումհեռանումէևանիծում
նրանց:Չարագուշակէրնրաանեծքը.«ԹողՄասիսնուԱրագածն
այնպես բաժանվեն միմյանցից, որ էլ երբեք չհանդիպեն»: Իր
հերթինՄասիսնԱրագածինանիծումէ,որերբեքվիշտըդուրս
չգանրասրտից,ևարցունքըչպակասիաչքերից:Արագածնէլ
Մասիսինէանիծում,որվշտիցչորանա,վրանմատաղչմորթվի:
Այդպես էլ լինում է: Արագածի գագաթին արցունքից լիճ է
գոյանում, լանջերից հազարավոր աղբյուրներ են բխում: Իսկ
Մասիսըցամաքումէ,չորանում,մատաղչիմորթվումայնտեղ:
Արագածը հայտնի է իր սառնորակ աղբյուրներով, որոնք

ձնհալիջրերիուսառցադաշտերիհետսկիզբենտալիսմիշարք
գետերի (Գեղարոտ, Ամբերդ, Մանթաշ, Գետաձոր, Ծաղկահովիտ
ևայլն),որոնցվրականջրվեժներ:Արագածիընդերքիջրերովէ
սնվումնաևՄեծամորլիճը:Գագաթինևլանջերինկանմիքանի
տասնյակգեղատեսիլլճակներ(Քարի,Ամբերդի,Լեսինգիևայլն):
ԴրանցիցամենամեծըՔարիլիճնէ,որնունիքաղցրահամջուրև
3250մբարձրությանվրաէ,խորությունը՝9մ:
ԱրագածիլանջերինենԱմբերդմիջնադարյանամրոցը,Տեղերի

վանքը,Բյուրականիաստղադիտարանը:Պահպանվելենհնագույն
ջրատարներիմնացորդներ,վիշապաքարեր,ժայռապատկերներ:

Առաջադրանքներ
1.  Համացանցում գտի՛ր հավելյալ տեղեկություններ Արագած 

լեռան մասին և պատմի՛ր դասընկերներիդ:
2.  «Արագած» գրվածքում գտի՛ր անձնական դերանունները, 

որոշի՛ր դեմքը, թիվը և հոլովի՛ր:
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բ. Ցուցական դերանուն
Մատնացույց է անում առարկա կամ հատկություն՝ առանց 

անվանելու:
Լինում է չորս տեսակի՝

•  գոյականական՝ սա, դա, նա,
•  ածականական՝ այս, այդ, այն, սույն, նույն, միևնույն, 

մյուս, այսպիսի, այդպիսի, այնպիսի, նույնպիսի,
•  թվականական՝ այսքան, այդքան, այնքան, նույնքան,
•  մակբայական՝

•  ձևի՝ այսպես, այդպես, այնպես, նույնպես,
•  չափի՝ այսչափ, այդչափ, այնչափ, նույնչափ,
•  տեղի՝ այստեղ, այդտեղ, այնտեղ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ  
Գրքային են աստ («այստեղ») և անդ («այնտեղ») մակբայա կան դերանուն
ները:

Սա — դա — նա, այս — այդ — այն, այստեղ — այդտեղ — այն
տեղ և նման եռյակների անդամները միմյանցից տարբերվում 
են իրենց մատնանշած տարածական հարաբերություններով, 
այսինքն՝

•  առաջին անդամը (սա, այս, այսպիսի, այսքան, այսպես, 
այսչափ, այստեղ) մատնացույց է անում խոսողին մոտ 
կամ նրան վերաբերող առարկա կամ հատկանիշ,

•  երկրորդ անդամը (դա, այդ, այդպիսի, այդքան, այդպես, 
այդչափ, այդտեղ) մատնացույց է անում խոսակցին մոտ 
կամ նրան վերաբերող առարկա կամ հատկանիշ,

•  երրորդ անդամը (նա, այն, այնպիսի, այնքան, այնպես, 
այնչափ, այնտեղ) մատնացույց է անում խոսողից ու 
խոսակցից հեռու կամ նրանց չվերաբերող, իսկ հաճախ՝ 
մի 3–րդ անձի մոտ կամ նրան վերաբերող առարկա կամ 
հատկանիշ:

Այս կարգի բաղադրյալ կազմությամբ եռյակները մեծ մասամբ 
ունեն նաև չորրորդ անդամը (նույն, նույնպիսի, նույնքան, 
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նույնպես, նույնչափ), որը մատնացույց է անում խոսքի մեջ 
նախօրոք նշված առարկա կամ հատկանիշ: 

Սույն–ը այս–ի հոմանիշն է:
Միևնույն–ը նույն–ի սաստկականն է (շեշտված տարբերակը):
Առարկայի քանակ մատնանշող (թվականական) ցուցական 

դերա նուն ները (այսքան, այդքան, այնքան, նույնքան) կարող 
են գործածվել գործողության չափ մատնանշող (մակբայական) 
ցուցական դերանուն ների (այսչափ, այդչափ, այնչափ, 
նույնչափ) փոխարեն:

Գոյականական սա, դա, նա ցուցական դերանուններին 
նույնպես բնո րոշ է տարարմատությունը (դերանվանական 
հոլովումը)՝ սա — սրա, դա — դրա, նա — նրա: Դրանք հոգնակի 
թվում ենթարկվում են ց հոլովման:

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 12
Ցուցական դերանունների հոլովումը

թ
իվ հոլով

տարածական հարաբերություն
I դեմքին մոտ II դեմքին մոտ III դեմքին մոտ

եզ
ա

կի

ուղղական սա դա նա
սեռական սրա դրա նրա
տրական սրան դրան նրան
բա ցա ռա կան սրանից դրանից նրանից
գոր ծի ա կան սրանով դրանով նրանով
ներ գո յա կան սրանում դրանում նրանում

հո
գ

նա
կի

ուղղական սրանք դրանք նրանք
սեռական–
տրական սրանց դրանց նրանց

բա ցա ռա կան սրանցից դրանցից նրանցից
գոր ծի ա կան սրանցով դրանցով նրանցով
ներ գո յա կան սրանցում դրանցում նրանցում

Այս, այդ, այն ածականական դերանունները կարող են գոր
ծածվել գոյականաբար՝ առանց թեք հոլովներ և հոգնակի թիվ 
ստանալու (Այն ի՞նչն է, ի՞նչը… Ես այն չեմ, ինչ դու կարծում ես):

Տեղի մակբային հարաբերակից այստեղ, այդտեղ, այնտեղ 
ցուցական դերանունները միայն եզակի թվով հոլովվում են 
գոյականի պես՝ ենթարկվելով ի հոլովման՝ այստեղի, այստեղից, 
այստեղով:

Մյուս բոլոր ցուցական դերանունները (բացի ձևի մակբային 
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հարաբերակից այսպես, այդպես, այնպես, նույնպես դերանուն
ներից) կարող են գործածվել փոխանվանաբար և հոլովվել  
(–քան և –չափ բաղադրիչով կազմվածները՝ սովորաբար միայն 
եզակի թվով):

Ածականական այս, այդ, այն, սույն, նույն, միևնույն, 
մյուս դերանունների հետ իբրև լրացյալ (որոշյալ) գործածվող 
գոյականը լինում է միայն որոշյալ առումով (որոշյալ հոդով)՝ 
այս գիրքը, այդ լուրը, սույն գրությունը, մյուս մասնակիցը:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 1  
Սխալ է միևնույն դերանվան փոխանվանական գործածու թյունը առանց 
որոշիչ հոդի: Ճիշտ կիրառության օրինակներ են. «Ինձ համար մի և նույնն է 
(միևնույնը չէ), թե դու ուր կգնաս»: «Ես, միևնույնն է, քեզ չեմ հավատում»:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 2  
Նա ցուցական դերանունը համանուն է նա անձնական դերանվանը և, ի տար
բերություն նրա, կարող է մատնացույց անել ոչ միայն անձ (Սա ավագ եղբայրն 
է, դա՝ միջնեկը, իսկ նա՝ կրտսերը), այլև ոչ անձ (Սրանք գեղարվեստական 
գրքերն են, դրանք՝ գիտականները, իսկ նրանք՝ գիտահանրա մատչելիները: 
Սա վարդ է, դա՝ վարդակակաչ, իսկ նա՝ ոսկեծաղիկ), և բնավ կարիք չկա նա 
ցուցական դերանունը անտեղի փոխարինելու այն դերանվամբ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 3  
Հանձնարարելի չէ դա դերանվան փոխարեն նա–ի գործածությունը, եթե 
խոսքը ոչ անձի մասին է, ինչպես՝ խաղողենին և նրա խնամքը: Ճիշտ ձևեր են՝ 
հոմանիշները և դրանց ոճական կիրառությունը, բայց՝ երիտասարդ թուրքերը 
և նրանց ոճրագործությունները:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 4  
Հայերենում բացակայում են ժամանակի մակբայներին հարաբերակից 
ցուցական դերանունները: Այսժամ, այդժամ, այնժամ գրքային բառերը 
համարվում են ոչ թե դերանուններ, այլ մակբայներ:

Վարժություն

Ընդգծե՛ք ցուցական 3 դերանուն. 
ա. այս, ում, նույնքան, ձեզ, սույն, որևէ
բ. իրենց, այդպիսի, քեզ, մեկը, միևնույն, նա
գ. նույնպես, այսինչ, ամեն մեկը, այդ, սրանք, ինչպես
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ՆՇԱՆԱՎՈՐ ՀԱՅԵՐ

ՄՈՄԻԿ
Մանրանկարիչ,քանդակագործևճարտարապետՄոմիկըծնվել

է13–րդդ.կեսերինՎայոցձորիՈւլգուրտգյուղում:Սովորելէ
Գլաձորիհամալսարանում,աշակերտելճարտարապետՍիրանեսին:
Եղել է Օրբելյան տան գրիչը, նկարիչը, քանդակագործ–

ճարտարապետըևքարտուղարը:Ապրել էմինչև1333թ.:Նրա
հիշատակիննվիրվածխաչքարէդրվելՆորավանքում:
Սկզբումզբաղվելէմանրանկարչությամբ:1283–ինԿիլիկիայում

ծաղկելէԿեռանթագուհուավետարանըևայդպեսհայտնիդարձել:
Մեզենհասելնրածաղկածմատյաններիցևսերեքը,որպահ
վումենԵրևանիմատենադարանում:ՆրալավագույնգործըՍտ.
Օրբելյանիպատվիրածավետարաննէ(«Պատերազմիավետարան»,
1302թ.)՝անսովորփոքրչափերով(12x8,5սմ):
Մոմիկը այնուհետև իր արվեստը շարունակել է քարի վրա:

Նրակերտածզարդահյուսխաչքարերըհիացնումեն:Հայկական
հազարավորխաչքարերիմեջաչքիենընկնում1308–ինԹամթա
իշխանուհուպատվիրածերկուխաչքարերը(այժմպահվումենԷջ
միածնիգանձատանըևվեհարանում):Դրանքայնքաննրբագեղ
են,որթվումէ՝դիմացդոչթեքարէ,այլասեղնագործժանյակ:
Մոմիկ վարդպետի (ճարտարապետի) անվան հետ է կապված

նաև միջնադարյան այնպիսի ինքնատիպ կառույցների ծնունդը,
ինչպիսիքենԱրենիիեկեղեցին,Նորավանքիգլխավորեկեղեցին՝
իր գավիթով, և մանավանդ Նորավանքի Բուրթելաշեն երկհարկ
դամբարան–եկեղեցին,որըեղավՄոմիկիվերջինգործը:Այսկա
ռույցներումէր,որամբողջությամբդրսևորվեցինքանդակագործ
ևճարտարապետՄոմիկիտաղանդը,նրամտքիթռիչքը:Ենթա
դրվումէ,որՄոմիկնէկառուցելնաևՏաթևիվանքիՍուրբԳրի
գորևԵղեգիսիԶորացեկեղեցիները:Նրակերտածկառույցների
վրապահպանվելեննաևնրաձեռքովարվածմիքանիպատկե
րաքանդակներ(ՄարիամԱստվածածնի,ՀայրԱստծուևայլն):

Առաջադրանքներ
1.  Համացանցում գտի՛ր հավելյալ տեղեկություններ Մոմիկի 

մասին և պատմի՛ր դասընկերներիդ:
2.  «Մոմիկ» գրվածքում գտի՛ր ցուցական դերանունները, 

որոշի՛ր, թե ինչ խոսքի մասի են փոխարինում դրանք:
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գ. Փոխադարձ դերանուն
Մատնացույց է անում փոխադարձաբար կապված և 

հարաբերվող առարկաներ (անձեր կամ իրեր)՝ առանց 
դրանք անվանելու՝ իրար, միմյանց, մեկմեկու (մեկմեկի):

Չունի եզակի թիվ, ուղղական հոլով: Ներգոյականը գրեթե 
գործա ծա կան չէ:

Հարաբերակից է գոյական անվանը (նրա համապատասխան 
հոլովա ձևերին):

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 13
Փոխադարձ դերանունների հոլովումը

թ
իվ հոլով դերանուն

հո
գ

նա
կի

ուղղական – – – –

սեռական–
տրական իրար միմյանց մեկմեկու մեկմեկի

բա ցա ռա կան իրարից միմյանցից մեկմեկուց մեկմեկից

գոր ծի ա կան իրարով միմյանցով մեկմեկով մեկմեկով

ներ գո յա կան – – – –

դ. Հարցական դերանուն
Արտահայտում է հարցում առարկայի կամ հատկության 

մասին՝ առանց դա անվանելու:
Լինում է չորս տեսակի՝

•  գոյականական՝ ո՞վ, ի՞նչ,
•  ածականական՝ ո՞ր, ինչպիսի՞, որպիսի՞,
•  թվականական՝ որքա՞ն, ինչքա՞ն, քանի՞, քանի՞երորդ, 

ո՞րերորդ,
•  մակբայական՝ ինչպե՞ս, որչա՞փ, ինչչա՞փ, որտե՞ղ, ո՞ւր, 

ե՞րբ, ինչո՞ւ:
Կազմում է հարցական նախադասություն:
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Որպիսի՞, որչա՞փ, ինչչա՞փ դերանունները հնացած են:

Հարցական դերանուններն արտասանվում են հարցական 
առոգանու թյամբ (հնչերանգով), որը գրավոր խոսքում արտա
հայտվում է հարցա կան նշանով:

Հարցական հնչերանգը կարող է երբեմն փոխարինվել 
բացականչական հնչերանգով կամ շեշտով՝ արտահայտելով՝

•  ճարտասանական բացականչություն. Ո՛վ չի ճանաչում 
մեր զորավարին: Ո՜ւր է քո հոր Թուր–Կեծակին:

•  «շատ» իմաստը. Որքա՜ն եմ տառապել ես նրա համար: 
Ինչպե՜ս է փոխվել աշխարհը:

Երկրորդական նախադասություններում և դրանցից առաջա
ցած վեր նա գրա յին կառույցներում հարցական դերանունները 
սովորաբար լինում են առանց հարցական հնչերանգի և 
առոգանական նշանի. Չգիտեմ, թե ուր պիտի գնամ: Նա չասաց, 
թե ինչու է եկել: [Այն մասին, թե] Ինչ է ձևաբանությունը:

Առոգանական նշանը դրվում է վերջին վանկի ձայնավորի 
վրա, եթե դա ը չէ (ե՞րբ, որքա՞ն, ո՞րը, ի՞նչը): Ո՞րերորդ, 
քանի՞երորդ դերանունների դեպքում նշանը դրվում է ոչ թե 
վերջածանցի, այլ արմատի վրա: Ո՞րերորդ դերանվան թեք 
ձևերում հարցական նշանը կարող է լինել թե՛ արմատի վրա 
(ո՞րերորդը, ո՞րերորդի, ո՞րերորդից, ո՞րերորդում, ո՞րերորդներին 
և այլն), թե՛ բառավեր ջում (որերո՞րդը, որերորդի՞, որերորդի՞ց, 
որերորդո՞ւմ, որերորդների՞ն և այլն):

Գոյականական ո՞վ դերանունը անձնանիշ է, հոլովվում է տա
րար մա տությամբ (դերանվանական հոլովում) և միայն եզա կի 
թվով (սեռական–տրական՝ ո՞ւմ, բացառական՝ ումի՞ց, գործիա
կան՝ ումո՞վ): Միայն ուղղա կա նը ունի հոգնակի թիվ՝ ովքե՞ր:

Ի՞նչ դերանունը իրանիշ է և ենթարկվում է ի հոլովման՝ ի՞նչ(ը), 
ինչի՞(ն), ինչի՞ց, ինչո՞վ, ինչո՞ւմ, ինչե՞ր(ը), ինչերի՞(ն), ինչե րի՞ց, 
ինչերո՞վ, ինչերո՞ւմ: Հաճախ գործածվում է նաև որպես ածա
կանական դերանուն՝ «ինչպիսի՞», «ո՞ր» իմաստով (Ի՞նչ խոս
քերով երգեմ ես: Սա ի՞նչ պտուղ է: Ի՞նչ ծաղիկներ բերեմ քեզ): 
Այս դեպքում նրա լրացյալը սովորաբար լինում է անորոշ առու
մով (Ի՞նչ մարդ ես դու), երբեմն՝ որոշյալ (Իմ ի՞նչ գործն է դա):

Ածականական ո՞ր դերանունը գործածվում է որոշյալ, իսկ 
ինչպիսի՞–ն՝ անորոշ առումով լրացյալի հետ (Ո՞ր գիրքն է քոնը: 
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Սա ինչպիսի՞ գիրք է):
Ո՞ր դերանվան հոգնակին ենթարկվում է ց հոլովման՝ որո՞նք, 

որո՞նց, որոնցի՞ց, որոնցո՞վ, որոնցո՞ւմ:
Ածականական ո՞ր, ինչպիսի՞, որպիսի՞, թվականական 

որքա՞ն, ինչքա՞ն, քանի՞, քանի՞երորդ, ո՞րերորդ դերանունները 
կարող են գործած վել գոյականաբար և ենթարկվել ի հոլովման:

Ինչպիսի՞, որպիսի՞ դերանունների հոգնակի ուղղականում 
առկա է զուգաձևություն՝ ինչպիսինե՞րը / ինչպիսի՞ք, որպիսի նե՞
րը / որպիսի՞ք, որոնցից առաջինները սակավ գործածական են:

Թվականական որքա՞ն, ինչքա՞ն դերանունների հոգնակին 
գործածա կան չէ: Դրանք գործածվում են նաև մակբայական 
որչա՞փ, ինչչա՞փ հնացած դերանունների փոխարեն (Ինչքա՞ն 
ես հոգնել):

Քանի՞ դերանվան հոլովաձևերի հիմքը լինում է քանիս– ձևով՝ 
քանի՞ս(ը), քանիսի՞(ն), քանիսի՞ց, քանիսո՞վ, քանիսո՞ւմ:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ  
Քանի՞սը դերանվան հոգնակիի ձևերը հնացած են:

Որքա՞ն, ինչքա՞ն, քանի՞ դերանունները լրացյալի հետ համա
ձայ նում են քանակական թվականների նման (տե՛ս էջ 29–30):

Մակբայական ե՞րբ դերանունը արտահայտում է հարցում 
գործողու թյան կամ եղելության ժամանակի մասին և ենթարկ
վում է վա հոլովման միայն եզակի թվով (երբվա՞, երբվանի՞ց): 
Գործիական և ներգոյական հոլովներ չունի:

Որտե՞ղ դերանունը արտահայտում է հարցում գործողության 
կատար ման կամ եղելության տեղի մասին և ենթարկվում է ի 
հոլովման միայն եզակի թվով՝ որտե՞ղ(ը), որտեղի՞(ն), որտեղի՞ց, 
որտեղո՞վ: Ներգոյական հոլովաձևը գրեթե չի գործածվում:

Ո՞ւր դերանունը արտահայտում է հարցում գործողության 
ուղղության մասին և չի հոլովվում:

Ինչպե՞ս դերանունը արտահայտում է հարցում գործողության 
ձևի մա սին և չի հոլովվում: Դրա ո՞նց համարժե քը գրական չէ:

Ինչո՞ւ դերանունը արտահայտում է հարցում գործողության 
պատճա ռի կամ նպատակի մասին և չի հոլովվում: Սրան 
հարաբերակից մակբայ չկա, բայց համարվում է մակբայական 
դերանուն, քանի որ մակբայների պես գործածվում է որպես 
բայական անդամի լրացում:
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Ինչո՞ւ դերանվանը հաճախ համարժեք է ինչի՞ համար կապակցությունը. 
Ինչո՞ւ (= ինչի՞ համար) ես բերել այդ գործիքը: Ուստի սխալ է ինչո՞ւ դերանվան 
գործածությունը համար կապի հետ: 
Հանձնարարելի չէ նաև ռուսաբան ինչո՞ւմն է բանը (բանն ինչո՞ւմն է) 
կապակցությունը (որ նշանակում է «ի՞նչ է պատահել, ի՞նչ խնդիր կա, խնդիրը 
ո՞րն է») և դրա բանը նրանում(ն) է պատասխանը

Հարցական դերանունների հոլովումը տե՛ս Հավելվածում՝ էջ 
141, Աղյուսակ 8: 

ե. Հարաբերական դերանուն
Հարցական դերանունները առանց հարցական հնչերանգի 

կարող են գոր ծած վել նաև ոչ թե հարցում արտահայտելու, այլ 
ստորադասական նա խա դա սու թյուն ները գլխավոր (գերադաս) 
նախադասությանը կապե լու, հարաբերելու համար (Եկավ 
նա, ում չէինք սպասում: Վերցրո՛ւ այնքան, որքան կարող ես): 
Հարցական դերանուններն այդպիսի կիրա ռու թյամբ սովո
րաբար կոչվում են հարաբերական դերանուններ և կատա րում 
են շաղկապի դեր, բայց, ի տարբերություն դրանց, լինում են 
նա խա դա սության անդամ:

Վարժություններ

1. Ընդգծե՛ք փոխադարձ 3 դերանուն. 
ա. միմյանց, ամեն մեկին, իրար, դրանց, մեկմեկու, ոչ մեկը
բ. ոմանց, իրարից, ուրիշին, մեկմեկի, ոչնչով, միմյանցով

2. Ընդգծե՛ք հարցական 3 դերանուն.
ա. այնպիսի, ինչպիսի՞, ո՞ր, համայն, ո՞վ, նա
բ. որքա՞ն, մեկը, այնինչ, ի՞նչ, ո՞ւր, որևիցե
գ. երբևէ, որտե՞ղ, ոմանց, ե՞րբ, ուրիշ, քանի՞

3. Ընդգծե՛ք հարաբերական 3 դերանուն. 
ա. ինչու, նույն, որչափ, սրա, ում, այսպիսի
բ. այսինչ, ինչպես, որևէ, նրանք, որքանով, որից
գ. որտեղի, նույնպիսի, ինչքան, ամեն ոք, քանիսը, դա
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ՀԱՅՈՑ ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔՆԵՐ

ԿԱՐՍ
Կարսը սկզբում բերդ է եղել՝ հիմնադրված հավանաբար

Վանիթագավորությանշրջանում:Հետոդարձելէբերդաքաղաք
Ախուրյանի աջ վտակ Կարս գետի ափին՝ ծովի մակերևույթից
1800–2000մբարձրությանվրա՝շրջապատվածբլրաշատբարեբեր
դաշտերով: Արշակունիների թագավորության շրջանում (52–428)
Վանանդինախարարներիաթոռանիստնէր:
9–րդդ.՝Բագրատունյացտիրապետությանօրոք,Կարսըսկսելէ

մեծանալ: Աբաս Բագրատունի արքան, 928–ին գահ բարձրանալով,
երկրիմայրաքաղաքըտեղափոխելէԿարս,930–942թթ.կառուցելէ
Ս.Առաքելոցմայրեկեղեցին,նորոգելէամրոցը՝դարձնելովԱռաջավոր
Ասիայիամուրբերդերիցմեկը:Առավելանառիկէրմիջնաբերդը:
Քաղաքումծաղկելենարհեստները,առևտրայինսերտկապերեն

հաստատվելայլերկրներիհետ:Բնակչությունըանցելէ50000–ից:
Միջինդարերումեղելէհայգրչությանկենտրոններից:
961–ին Աշոտ Գ Ողորմածը Բագրատունյաց թագավորության

մայրաքաղաք է հռչակել Անին, իսկ Կարսը մնացել է որպես
Բագրատունիներիկրտսերճյուղի՝ԿարսիկամՎանանդիավատատի
րականթագավորությանմայրաքաղաք:
1064–ինսելջուկներըգրավելենԿարսը:1198–ինքաղաքնազատա

գրել են Զաքարե և Իվանե Զաքարյան եղբայրները՝ միացնելով
հայ–վրացական միացյալ թագավորությանը: 1236–ին մոնղոլները
ավերել են քաղաքը: 1394–ին Լենկ–Թեմուրի հորդաները հրի են
մատնել քաղաքը: Հետո արդեն անշուք բերդաքաղաքը անցել է
թուրքերին: 1878–ին ռուսական զորքերը կոմս Լոռիս–Մելիքովի
հրամանատարությամբ գրավել են Կարսը՝ միացնելով Ռուսական
կայսրությանը:Քաղաքնարագբարգավաճելէուշենացել:Առաջին
աշխարհամարտինախօրեինբունԿարսիբնակչությունը30.000էր,
որի85%–ըհայերէին:Քաղաքումկար18եկեղեցի:
1920–ինաշնանըթուրքականբանակըգրավեցԿարսը:Քաղաքը

հայաթափվեց:Այժմունիմոտ60.000բնակիչ՝թուրքերևքրդեր:

Առաջադրանքներ
1.  Համացանցում գտի՛ր հավելյալ տեղեկություններ Կարսի 

մասին և պատմի՛ր դասընկերներիդ:
2.  «Կարս» գրվածքում գտի՛ր հարցական ու հարաբերական 

դերանուն նե րը, որոշի՛ր՝ ինչ խոսքի մասի են փոխարինում:
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զ. Որոշյալ դերանուն
Մատնացույց է անում հայտնի, որոշյալ ամբողջություն 

կամ նրա ամեն մի առանձին անդամը՝ իբրև առարկա կամ 
հատկանիշ՝ առանց դա անվանելու:

Լինում է երկու տեսակի՝
•  գոյականական՝ ամենքը, ամեն մեկը, ամեն ինչ, ամեն 

ոք, յուրաքանչյուր ոք, յուրաքանչյուր մեկը,
•  ածականական՝ ամեն, ամեն մի, բոլոր, յուրաքանչյուր, 

ողջ, ամբողջ, համայն, ամենայն:
Գոյականական դերանունները ենթարկվում են ի հոլովման 

միայն եզակի թվով՝ ամենի, ամենքի, ամեն մեկի, ամեն ինչի:
Ամեն ոք և յուրաքանչյուր ոք դերանունները թեք հոլովաձևեր 

և հոգնակի թիվ չունեն, հոդ չեն ստանում:
Բոլոր, յուրաքանչյուր, ողջ, ամբողջ, ամեն ածականական 

դերանուն նե րը կարող են գոյականաբար գործածվել և միայն 
եզակի թվով ենթարկ վում են ի հոլովման՝ բոլորը, բոլորի(ն), 
բոլորից, բոլորով, բոլորում, ամբողջը, ամբողջի(ն), ամբողջից, 
ամբողջով, ամբողջում և այլն:

Ամեն, ամեն մի, յուրաքանչյուր, ամենայն ածականական 
դերանուննե րը գործածվում են անորոշ առումով լրացյալի հետ 
(ամեն մարդ, ամեն մի ուսանող, յուրաքանչյուր քաղաքացի, 
ամենայն ցանկություն), իսկ բոլոր դերանունը՝ որոշյալ առումով 
(բոլոր գրքերը):

Ողջ, ամբողջ, համայն դերանունները սովորաբար 
պահանջում են որոշյալ առումով լրացյալ (ողջ աշխարհը, 
ամբողջ օրը, համայն մարդկու թյունը), սակայն մի անորոշ 
դերանվան հետ զուգակցվելով՝ պահանջում են անորոշ առումով 
լրացյալ (մի ամբողջ տիեզերք, մի ողջ ժողովուրդ):

Ամենքը դերանունը պահանջում է հոգնակի թվով ստորոգյալ 
(Ամենքը եկան):

Բոլոր դերանունը պահանջում է հոգնակի թվով որոշյալ 
(Բոլոր հյու րերը եկել են: Բոլոր գրքերը կարդացել եմ), իսկ 
գոյականաբար գործածվելիս՝ հոգնակի թվով ստորոգյալ 
(Բոլորը լռեցին):
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Մյուս որոշյալ դերանունները պահանջում են եզակի թվով՝
•  ստորոգյալ (Ամենը կորավ: Ամեն ինչ վերջացավ: Յու

րա քան չյուրը գիտի իր անելիքը: Ամբողջը ջուրն ընկավ),
•  որոշյալ (Ամեն արարած իր բախտն ունի: Յուրաքանչյուր 

աշակերտ մի ծաղկեփունջ էր բերել: Ամբողջ օրը քեզ 
էի սպասում: Ողջ ճանապարհն անցա մի շնչով: Համայն 
աշխարհը նրան ճանաչում է: Ամենայն տեղ մահը մի է):

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ  
Բոլոր և (ամբ)ողջ դերանունները հոգնակի լրացյալի հետ գործածվելիս 
հաճախ շփոթվում են: Ըստ վերոհիշյալ կանոնների՝ պետք է ասել (ամբ)
ողջ օրը (գիրքը, սենյակը, փողոցը, երկիրը, տարածքը և այլն), բայց՝ բո  լոր 
օրերը (գրքերը, սենյակները, փողոցները, երկրները, տարածքները, գույները և 
այլն): Միայն առանձին դեպքերում ամբողջ–ը կարող է գործածվել հոգնակի 
լրացյալի հետ, օրինակ. Նա ամբողջ օրերով փակված է լինում տանը: Ամբողջ 
տարիներ կորցրել եմ զուտ գոյատևելու համար:

Յուրաքանչյուրը, ամեն մեկը դերանուններով արտահայտ
ված ենթա կա յի հետ ստորոգյալը լինում է եզակի երրորդ դեմ
քով. Յուրաքանչյուրն իր գործն է անում: Ամեն մեկը մի բան է 
ասում:

Եթե այդ նույն դերանուններով արտահայտված ենթական 
ունե նում է դիմորոշ հոդ (յուրաքանչյուրս, ամեն մեկս, յու
րա քա նչյուրդ, ամեն մեկդ), ապա ստորոգյալը կարող է 
առա ջին կամ երկրորդ դեմքով լինել, եթե հոգնակի թվով է 
(Յուրաքանչյուրս մի առանձին գործ ենք անում: Ամեն մեկդ ձեր 
անելի՛քն իմացեք), կամ էլ երրորդ դեմքով լինել, եթե եզակի 
թվով է (Յուրաքանչյուրս մի առանձին գործ է անում: Ամեն մեկդ 
պիտի իմանա իր անելիքը):

է. Անորոշ դերանուն
Մատնացույց է անում անորոշ առարկա կամ հատկություն՝ 

առանց անվանելու:
Լինում է չորս տեսակի՝

•  գոյականական՝ մեկը, մեկնումեկը, ոմանք, ովևէ, 
ովևիցե,

•  ածականական՝ ինչ–որ, ինչ–ինչ, ոմն, մի, ուրիշ, այլ, 
այսինչ, այնինչ, որոշ, որևէ, որևիցե,

•  թվականական՝ մի քանի,
•  մակբայական՝ երբևէ, երբևիցե, ուրևէ, ուրևիցե:
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Մեկը գոյականական դերանունը կարող է հանդես գալ 
ածականական մի շարք դերանունների հետ կապակցված՝ ինչ–
որ մեկը, ոմն մեկը, ուրիշ մեկը, որևէ մեկը, որևիցե մեկը, 
որոնք յուրատեսակ բաղադրյալ անորոշ դերանուններ են՝ որոշ 
սաստկական երանգով:

Գոյականական ովևէ, ովևիցե դերանունները չեն հոլովվում:
Մեկը, մեկնումեկը դերանունները ենթարկվում են ի հոլով

ման միայն եզակի թվով՝ մեկը, մեկի(ն), մեկից, մեկով, մեկում, 
մեկնումեկի(ն), մեկնու մեկից և այլն:

Ածականական և թվականական դերանուններից գոյականա
բար գործած վում են ոչ բոլորը:

Ոմն դերանունը եզակի թվով գոյականաբար չի գործածվում 
և չի հոլովվում: Նրա հոգնակին՝ ոմանք, գործածվում է միայն 
գոյա կանաբար, ենթարկվում է ց հոլովման և հոդ չի ստա նում՝ 
ոմանք, ոմանց, ոմանցից, ոմանցով: Ներգոյականը գործածա
կան չէ:

Մի քանի դերանունը հոլովվում է քանի՞ հարցական 
դերանվան նման՝ միայն եզակի թվով (մի քանիսը, մի քանիսի(ն), 
մի քանիսից, մի քանիսով, մի քանի սում), սակայն ենթակայի 
պաշտոնում գործածվում է հոգնակի ստորո գյա լի հետ՝ մի քա
նիսը եկան, մի քանիսով ճանապարհ ընկան:

Ուրիշ, այսինչ, այնինչ դերանունները ենթարկվում են ի 
հոլովման՝ ուրիշի(ն), ուրիշներում, այսինչի(ն), այնինչից և այլն:

Այլ դերանունը գոյականաբար երբեմն, իբրև հնաբանություն, 
գործած վում է միայն հոգնակի ուղղականում՝ այլք (այլոք ձևը 
սխալ կազմություն է), և սեռական–տրականում՝ այլոց:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ  
Որոշ դերանվան գոյականաբար գործածությունը և հոգնակի թվով հոլովումը 
(որոշները, որոշներից և այլն) խոսակցական բնույթ ունեն և բնորոշ չեն 
գրական լեզվին:

Ածականական անորոշ դերանունները գործածվում են անորոշ 
առումով լրացյալի հետ (բացի այսինչ, այնինչ դերանուններից)՝ 
ինչ–որ բան, ինչ–ինչ խնդիրներ, ոմն Սարգսյան, մի քառյակ, 
ուրիշ հարցեր, այլ դեպքեր, որոշ պայմաններ, որևէ խոչընդոտ, 
որևիցե պատճառ, բայց՝ այսինչ մարդը, այսինչ–այնինչ 
նկատառումները: Դրանց հետ միայն փոխանուն թվականները 
երբեմն կարող են գործածվել որոշյալ հոդով. ինչ–որ մեկը, ոմն 
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մեկը, ուրիշ երկուսը, այլ մեկը, որևէ մեկը, որևիցե մեկը:
Եթե մի–ի լրացյալը որոշիչ հոդով է (Մի տողը մոռացել եմ), 

ուրեմն մի–ն տվյալ դեպքում ոչ թե դերանուն է, այլ թվական 
անուն: Հակառակ դեպքում կա րող է ընկալվել և՛ որպես թվական, 
և՛ որպես դերանուն (Մի տող մոռացել եմ):

Ածականական ոմն, մի, որևէ, որևիցե դերանունները 
գործածվում են միայն եզակի թվով լրացյալի հետ (ոմն Պողոս, 
մի մարդ, որևէ խնդիր, որևիցե խոչընդոտ), իսկ ինչ–ինչ, որոշ 
դերանունները՝ միայն հոգնակի թվով լրացյալի հետ (ինչ–ինչ 
հանգամանքներ, որոշ դեպքեր):

Թվականական մի քանի դերանունը գործածվում է թե՛ եզակի, 
թե՛ հոգնակի թվով լրացյալի հետ՝ մի քանի զինվոր(ներ):

Հաճախ անորոշ դերանվան նշանակությամբ են գործածվում 
մի երկու, մի քիչ, մի շարք, մի խումբ (=որոշ), մի տեսակ (=ինչ–
որ) կապակցու թյունները:

ը. Ժխտական դերանուն
Մատնացույց է անում ամբողջությամբ ժխտվող, լիովին 

բացառվող առարկա կամ հատկանիշ՝ առանց անվանելու:
Լինում է երկու տեսակի՝

•  գոյականական՝ ոչ ոք, ոչ մեկը, ոչինչ,
•  ածականական–թվականական՝ ոչ մի:

Գոյականական դերանունները հոլովվում են միայն եզակի 
թվով և ենթարկ վում ի հոլովման՝ ոչ ոքի, ոչ մեկի(ն), ոչնչից և 
այլն:

Ոչ ոք և ոչինչ դերանունները որոշիչ հոդ չեն ստանում՝ ոչ 
ոքի, ոչնչի:

Ոչ մեկը դերանունը ուղղականում առանց հոդի չի գործած
վում (ոչ մեկ ձևը խոսակցական–բարբառային է):

Ոչ մեկը դերանունը ստորոգյալի հետ համաձայնում է ամեն 
մեկը, յուրաքանչյուրը դերանունների նման (տե՛ս էջ 124): 
Օրինակ. Զարդաքանդակ ներից ոչ մեկը մյուսին չի կրկնում:  
Ոչ մեկդ մի՛ խոսեք:

Ոչ մի դերանունը եզակի թվով որոշյալ և ստորոգյալ է 
պահանջում, նույնիսկ եթե որոշյալը բազմակի է. Ոչ մի տերև ու 
ծաղիկ չէր շարժվում քամուց:

Եթե նախադասության մեջ կա ժխտական դերանուն, ապա 
ստորո գյալն ունե նում է ժխտական խոնարհման ձև (Ոչ ոք ինձ 
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չսպասեց): Ժխտական դերանվան առկայությամբ դրական 
խոնարհմամբ ստորոգյալը բնորոշ է արևմտահայերենին (Ոչ ոք 
ըսավ՝ սա տղին Պատռենք սիրտը տրտմագին):

Վարժություններ

1. Ընդգծե՛ք որոշյալ 3 դերանուն. 
ա. այլոց, բոլոր, այնինչի, ամենայն, ոչ ոք, յուրաքանչյուր ոք
բ. ամբողջ, մեկին, մի քանիսով, համայն, ամեն մի, ոչ մի
գ. յուրաքանչյուր, ոչնչից, ոմանց, ողջ, իրեն, ամենքը

2. Ընդգծե՛ք անորոշ 3 դերանուն. 
ա. մի, որը, ուրիշ, ամենից, այնինչ, ինչով
բ. իրար, մի քանի, բոլորով, այլ, որոշ, դրանից
գ. մեկնումեկը, սրանց, իրենք, ոմանք, ոչ մեկին, ինչ–որ

3. Ընդգծե՛ք ժխտական 3 դերանուն. 
ա. մի քանիսի, ոչ մի, ինչով, ոչ ոք, ոչինչ, մեկից
բ. ոչնչով, ոմանց, ինչ–ինչ, ոչ ոքի, մեկում, ոչ մեկից

4. Փակագծերում տրված տարբերակներից ընդգծե՛ք ճիշտը.
ա.  Տղամարդը ժպտում է, կարծես ուզում է ասել, որ բարակ 

գլանակը նուրբ է (իր, իրեն) համար:
բ. Հարգելի՛ տիկին, չէի՞ք ասի՝ Ձեր անունն (ի՞նչ, ինչպե՞ս) է:
գ.  Նա հասցրել էր կարդալ դպրոցի գրադարանի (բոլոր, 

ամբողջ) գրքերը:
դ.  Աբովյան, Նալբանդյան, Պռոշյան, Րաֆֆի, Աղայան և 

(այլք, այլոք). որքա՜ն նվիրական անուններ են:
ե.  Հրավիրել էինք մի քանի պաշտոնյաների, սակայն  

(ոչ մեկ, ոչ մեկը) չեկավ:
զ.  Աչքերի ձևը նույնն էր, (ինչ–որ, ինչ որ) ծովափի կնոջ, 

որ դարձյալ բարակ մեջքով էր և բարձրահասակ:
է.  Ինքս էլ չիմացա, թե (ինչու, ինչի) ասացի՝ չեմ կարող գալ:
ը.  Դասղեկը մեր զբոսարշավը հետաձգեց մեկ ամսով՝ 

առանց բացատրելու, թե (ինչու, ինչի) համար:
թ.  Երեք հոգու ժամադրել էի համերգի համար, բայց  

ոչ մեկը (չեկան, չեկավ):
ժ. (Ողջ, բոլոր) շրջակա փողոցները լցված են հրասայլերով:
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹ

ԱՂԹԱՄԱՐԻՍ.ԽԱՉԵԿԵՂԵՑԻՆ
ՎասպուրականիթագավորԳագիկԱԱրծրունուգահակալության

օրոք(908–943թթ.)ՎանալճիԱղթամարկղզուվրակառուցվել
էբերդաքաղաք,դրաներսում՝արքայականպալատևվանական
համալիր:Վանքիպսակնէ915–921թթ.Մանուելճարտարապետի
հրաշակերտած Սուրբ խաչ եկեղեցին, որը բացառիկ նմուշ է ոչ
միայնհայքրիստոնեական,այլևհամաշխարհայինարվեստիմեջ:
Ներսիցամբողջությամբպատվածէորմնանկարներով,իսկդրսից՝
պատկերաքանդակների վեց հորիզոնական գոտիներով: Դրանցում
այլաբանորենփառաբանվումենարաբականտիրապետությանդեմ
հայժողովրդիմղածազատագրականպայքարը,Արծրունյացտոհմի
մեծերնունրանցքաջագործությունները,հայ շինականիխաղաղ
աշխատանքը,կենցաղը,հավատալիքներնուպատկերացումները:
Ստորին գոտին ոճավորված տերևներով բուսական ալիքաձև

զարդինեղժապավենէ:Երկրորդգոտինկազմվածէկրոնականև
աշխարհիկդիպաշարերովմեծադիրհարթաքանդակներից:Արևմտյան
ճակատում Գագիկ Արծրունի թագավորի դիմաքանդակն է: Նրա
կողքինամբողջհասակովպատկերվածէՔրիստոսը,որինԳագիկ
արքանպարզելէեկեղեցումանրակերտը:Քանդակվածեննաևար
քայիմայրը՝Սոֆիիշխանուհին,ևկինը՝Մլքեթագուհին:
Ս. խաչ եկեղեցու պատերի վրա կան նաև կենդանիների ու

թռչունների42քանդակներ:Դրանցմիմասըկազմումէերրորդ
գոտին: Ավելի վեր խաղողի չընդհատվող որթագալարն է, որի
շիվերի օղակներում պատկերված են աշխարհիկ տեսարաններ՝
այգումշակում,բերքահավաք,գինուպատրաստում,թատերախաղի
առանձինդրվագներևայլն:Գոտուարևելյան ճակատամասում
ներկայացվածէխնջույքիտեսարան.կենտրոնումնստածէԳագիկ
արքան,որիերկուկողմերումկանգնածեներիտասարդիշխաններ:
Եկեղեցու պատերի քիվերի տակ ձգվում է տոհմանշաններ,

զինանշաններ և կենդանիների վազքի տեսարաններ պատկերող
զարդագոտին:Թմբուկիքիվիտակձգվումէվեցերորդգոտին:

Առաջադրանքներ
1. Համացանցում գտի՛ր հավելյալ տեղեկություններ Աղթամար 

կղզու հուշարձանների մասին և պատմի՛ր դասընկերներիդ:
2. «Աղթամարի Ս. խաչ եկեղեցին» գրվածքում գտի՛ր 

դերանուն նե րը և որոշի՛ր դրանց տեսակը:
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Դ Ա Ս  3 0

ՀՈԴ
Որոշ դերանուններ կարող են փոխարինվել ս, դ, ն (ը) վերջա

մասնիկներով, որոնք կոչվում են հոդեր կամ դերանվանական 
հոդեր:

Հոդ ստանում են գոյականները (գիրքս, աղջիկդ, կյանքը), 
գո յա կանա կան որոշ դերանուններ (ինքդ, ամենքս, մեկը, ամեն 
մեկդ, մեկնումեկս, ոչ մեկը): Մյուս բառերը հոդ ստանում են միայն 
գոյականաբար գործածվե լիս՝ մեծը, գյուղականը, երկուսս, 
քնածը, գնալուցդ, բոլորս, այսքանդ, ո՞րս, ինչպիսի՞ն, յու րա քան
չյուրս, ամբողջը, այսինչը, մոտս, վրադ, վրայովս և այլն:

Ըստ դերանվանական նշանակության՝ տարբերում են հոդի 
չորս տեսակ՝ ստացական, դիմորոշ, ցուցական և որոշիչ:

Ստացական հոդ (ս, դ, ն/ը)
Փոխարինում է անձնական դերանվան սեռական հոլովին՝ իմ, 

քո, նրա, իր, և մատնացույց է անում, թե խոսքի մասնա կից
ներից ում է պատկանում կամ վերաբերում տվյալ առարկան:

Ստացական հոդ ունեցող բառը նախադասության մեջ փաս
տորեն համատեղում է հատկացյալի և հատկացուցիչի դերերը:

Որպես ստացական՝ գործածվում են ս, դ և ն/ը հոդերը:
Առաջին դեմքի իմ դերանվանը կարող է փոխարինել ս հոդը. 

Գիրքս կորցրել եմ: = Իմ գիրքը կորցրել եմ: Գրքիս (= իմ գրքի) 
կազմը մաշվել է: Գրքիցս (= իմ գրքից) ոչ ոք չունի: Դասդ 
կարող ես սովորել գրքովս (= իմ գրքով): Գրքումս (= իմ գրքում) 
նկարներ չկան: Գրքերիս (= իմ գրքերին) կարոտել եմ:

Երկրորդ դեմքի քո դերանվանը կարող է փոխարինել դ հոդը. 
Խնդրանքդ կատարել եմ: = Քո խնդրանքը կատարել եմ:

Երրորդ դեմքի նրա, իր դերանուններին կարող է փոխարինել 
ն կամ ը հոդը. Գրածը կարդացի = Նրա գրածը կարդացի: 
Մտքին դրել է փախչել = Իր մտքին դրել է փախչել: 

Նշված դերանունների հոգնակի մեր, ձեր, իրենց կամ 
նրանց ձևերի փոխարեն ստացական հոդ գործածվում է 
միայն հոգնակի լրացյալի հա մար: Ընդ որում՝ ստացական 
հոդից առաջ –եր հոգնակերտ մասնիկը փո խա րին վում է –ներ 
մասնիկով. Մտքները փոխել են = Իրենց միտքը փոխել են 
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(Ամեն մեկն իր միտքը փոխել է): Ձեռքներդ հեռո՛ւ = Ձեր ձեռքերը 
հեռո՛ւ: Աչքներս լույս = Մեր աչքը լույս: Հագներին շոր չունեին 
= Իրենց հագին շոր չունեին: Մոտները փող չկա = Նրանց մոտ 
փող չկա: Հոգնակիի այսպիսի արտահայտությունը, որ բնորոշ 
է գերազանցապես –եր հոգնա կերտ ստացող միավանկ (կամ 
այդպիսի վերջնաբաղադրիչով) բառե րին, անորոշ դերբային և 
այն բազմավանկ բառերին, որոնց ցույց տված առար կաներից 
մարդ սովորաբար մեկն է ունենում, կոչվում է ստացական 
հոգնակի՝ նշանակելով, որ տվյալ առարկաները կամ տվյալ 
տեղերը վերա բե րում են յուրաքան չյու րին առանձին–առանձին: 
Եզակի հատ կա ցյալի՝ առարկայի կամ տեղի հոգնակի 
(ընդհանուր) հատկացուցիչը (ձեր շունը, մեր հայրենիքը, մեր 
մոլորակը, նրանց տանը) ստացական հոդով չի արտահայտվում:

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ 
Ստացական դերանվան և ստացական հոդի համատեղ (միաժամա նակ
յա) գործածությունը արևելահայերենում թույլատրելի չէ: Դա բնորոշ է 
արևմտահայ գրական լեզվին՝ իմ գիրքս, քու մանչդ:

Դիմորոշ հոդ (ս, դ)
Փոխարինում է անձնական դերանվան առաջին և երկրորդ 

դեմքերին՝ ես, դու, և մատնացույց է անում, թե տվյալ առար
կան խոսողն է, թե խոսակիցը: Սովորաբար դրվում է անձնանիշ 
բառերի վրա: Ուղղական հոլովով բառի վրա դրվելիս միշտ 
դեմքով համաձայնում է ստորոգյալի հետ՝ կրկնելով նրա դեմքը:

Որպես դիմորոշ՝ գործածվում են ս և դ հոդերը:
Անձնական դերանվան առաջին դեմքի ես (մենք) ձևին և 

դրա թեք հոլով ա ձևերին կարող է փոխարինել ս հոդը՝ նվաստս 
= ես՝ նվաստս, նվաստիս = իմ՝ նվաստիս կամ ինձ՝ նվաստիս, 
նվաստիցս = ինձնից՝ նվաստիցս, նվաստովս = ինձնով՝ նվաս
տովս, ներքոստորագրյալներս = մենք՝ ներքո ստո րագրյալ ներս, 
և այլն:

Անձնական դերանվան երկրորդ դեմքի դու (դուք) ձևին և 
դրա թեք հոլովաձևերին կարող է փոխարինել դ հոդը՝ ամենքդ = 
դուք՝ ամենքդ, ամենքիցդ = ձեզնից՝ ամենքիցդ, և այլն: Օրինակ. 
Հերոսիդ (= քեզ) գնդակ երբեք չի դիպչում:

Երրորդ դեմքում դիմորոշ հոդը նույնանում է որոշյալ ը (ն) 
հոդին:
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Դիմորոշ հոդի և անձնական դերանվան համատեղ (միա
ժամա նակյա) գործածությունը թույլատրելի է (մենք՝ աշա
կերտներս, դուք՝ մասնակիցներդ):

Ցուցական հոդ (ս)
Որպես ցուցական՝ գործածվում է ս հոդը:
Փոխարինում է ցուցական այս դերանվանը և մատնացույց է 

անում առարկայի՝ ժամանակի կամ տարածության մեջ խոսո
ղին մոտ լինելը. Օրերս (= այս օրերին) տեղի ունեցան կարևոր 
իրադարձություններ: Աշխարհումս (= այս աշխարհում) ախ չեմ 
քաշի: Վերջերս (= այս վերջին ժամանակներում) լրջացել ես: 
Այդ սրիկային բառիս (= այս բառի) բուն իմաստով մերկացրին:

Որոշիչ հոդ (ն/ը)
Որպես որոշիչ հոդ՝ գործածվում է ն/ը–ն:
Արտահայտում է առարկայի՝ խոսողին և/կամ խոսակցին 

ծանոթ, հայտնի լինելը, խոսքում արդեն հիշատակված 
(առկա) լինելը: 

Իրեն փոխարինող որոշյալ դերանուն չունի: Բայց անորոշ 
առման դեպքում կարող է փոխարինվել մի կամ ինչ–որ 
դերանվամբ. Տղան եկավ — Մի տղա եկավ: Ինչ–որ տղաներ 
եկան: Որոշիչ հոդ ստանում են միայն ուղղական (ճամփորդը) և 
սեռական–տրական (ճամփորդներին) հոլովաձևերը: (Որոշիչ հոդի 
մասին ավելի մանրամասն տե՛ս «Հայոց լեզու — 5»՝ էջ 109–110):

Վարժություններ

1. Ընդգծե՛ք հոդ ունեցող 3 բառաձև. 
ա. ռանդան, զնդան, ոլորան, ռահվիրան, խթան, շղթան
բ. քվեն, ծվեն, պարեն, մանրէն, մարգարեն, տնօրեն
գ. դեղին, կարկին, մարմին, կաղին, գետին, անգին, լուսին
դ. բոքոն, լոքոն, կտրոն, մետրոն, վագոն, մանգոն
ե. ածուն, մածուն, ձեղուն, մեղուն, կատուն, ծպտուն
զ. շիլան, գլան, հեծան, ընծան, վկան, ական
է. տողան, տղան, լուման, դարման, տապան, նոպան
ը.  ծառան, մառան, գուսան, մուսան, պողոտան, կար

կատան
թ. խուրջին, չնչին, ոգին, ուժգին, խեցին, մայրին
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2. Ընդգծե՛ք ստացական հոդով 3 գոյական. 
ա.  Այդ ջահելները խելքները թռցրել են. օրը ցերեկով 

պարում են, մին չև գլուխները պտտվի. իսկ դու 
ընկերոջդ ասում ես. «Մեր ջահելները խելոք են»:

բ.  — Լեզուդ քե՛զ պահիր, — սաստեց Սուրենը Արամին, 
ապա դարձավ ինձ, — դու խոսքերս ականջիդ օ՛ղ արա 
և շուտով կհամոզվես, որ ես քո օգտին էի խոսում:

գ.  Կինը ամուսնուն շտապեցնում էր. «Արագացրո՛ւ քայլերդ, 
թե չէ մութը վրա կտա, և ես ոտքիս տակը չեմ տեսնի»:

3. Ընդգծե՛ք դիմորոշ հոդով 3 գոյական. 
ա.  Տղաներդ, ամենքդ մի փունջ ծաղիկ վերցրած, կգաք 

մեզ՝ աղջիկներիս շնորհավորելու կանանց տոնի 
առթիվ, իսկ մենք կհամբուրենք մեր ուսուցչուհիներին 
և նրանց կնվիրենք այդ ծաղկեփնջերը և պայուսակիս 
միջի զարդերը: 

բ.  Ոչ մեկդ գլխի չէր ընկել թևս մտնելու և ինձ անցկացնելու 
սառցակալած փողոցը. երկուսդ էլ զբաղված էիք 
ընկերուհիներովդ. ես՝ անտեսված պապիկս, հույսս ինձ 
վրա դրեցի և կոտրեցի ոտքս:

գ.  Բոլորս հույս ունեինք այդ օրը տեսնելու այնքա՜ն 
սպասված հյուրին. ոչ մեկս չէր կասկածում, որ նա 
կգա, և ամենքս, մի–մի վարդ ձեռքներիս, շարվել էինք 
ճանապարհի եզրերին:

4. Ընդգծե՛ք ցուցական հոդով 3 գոյական. 
ա.  Վերջերս ձեռքիս ռադիոյով լսեցի, որ մոտ ժամա նակ

ներս աշխարհումս կլիմայական այնպիսի աղետ ներ են 
լինելու, որ վա՜յ թե ծննդավայրումս այլևս ապրել չլինի, 
այդ պատճառով էլ մտադիր եմ փոխել բնակությանս 
վայրը:

բ.  Ասում են՝ գիշերս առատ ձյուն է գալու, իսկ մոտ օրերս 
կփակվեն ճանապարհները. երևում է՝ ձմեռս դաժան է 
լինելու: Բայց գուցե բախտս բերի, և վնասված ոտքս 
չմրսեցնեմ, առողջությունս չփչացնեմ:
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ՆՇԱՆԱՎՈՐ ՀԱՅԵՐ

ԿՈՄԻՏԱՍ
Երգահան,երաժիշտ–բանահավաք,երաժշտագետ,երգիչ,խմբավար

ևմանկավարժ,հայկականազգայիներաժշտագիտականդպրոցիհիմ
նադիր, հայ մշակույթի հսկաներից մեկը՝ մեծն Կոմիտասը, ծնվել
է 1869–ի սեպտեմբերի 26–ին Արևմտյան Հայաստանի Քյոթահիա
(նախկինումԿուտինա)քաղաքում:Նրահայրը՝Գևորգը,գաղթելէր
ՆախիջևանիԳողթնգավառիՑղնագյուղից:
…1881թ.:ԷջմիածնիվանքիՎեհարանում՝ԳևորգԴհայրապետի

դիմաց,կանգնածէթախծոտ,խելացիաչքերովվտիտմիտղա:Վաղ
որբացածերեխայինբերելեն՝Գևորգյանճեմարանընդունելտալու
հույսով:Բայց…մեծերիհարցերիննապատասխանումէթուրքե
րեն:Հիասթափվածհայրապետըտղայինպատվիրումէերգել:Երբ
նասկսումէերգել«Լույսզվարթը»,շուրջըհիացմունքիցքարանում
են:Ամենմիելևէջայնքա՜նթրթռունէ,ամենհնչյուն՝այնպե՜սհո
գեպարար:Բոլորըհուզվածեն,հայրապետիաչքերիցարցունքէկա
թում:Եվտղան՝ՍողոմոնՍողոմոնյանը,դառնումէճեմարանիսան:
1893–ինավարտելէճեմարանը,նշանակվելճեմարանիերաժշտու

թյանուսուցիչ,նաև՝խմբավարմայրտաճարում:1894–ինձեռնադրվել
էաբեղա,ևնրանշնորհվելէ7–րդդարիբանաստեղծուերաժիշտ
Կոմիտասհայրապետիանունը:1895–ինձեռնադրվելէվարդապետ:
Ուսումնառության տարիներից արդեն նա ուշադիր ականջ էր

դնում դաշտերում, եկեղեցիների շուրջը հնչող ժողովրդական եր
գերին, գրի առնում դրանք, վերլուծում: 1894–ին ավարտել է իր
առաջին՝«ՇարԱկնաժողովրդականերգերի»հավաքածուն:
ԹիֆլիսումաշակերտելէհայտնիերգահանուխմբավարՄակար

Եկմալյանին,ապա1896–ինմեկնել էԲեռլին՝ ուսանելուՌիխարդ
ՇմիդտիմասնավորերաժշտանոցումևՀումբոլդտիանվանհամալսա
րանում:ԲարերարԱլեքսանդրՄանթաշյանիօգնությամբԿոմիտասն
ուսումնասիրելէհորինվածքիտեսություն,խմբավարություն,մշակել
ձայնը,սովորելդաշնամուրուերգեհոննվագել:
ԲեռլինումԿոմիտասըդարձելէՄիջազգայիներաժշտականընկե

րությանհիմնադիրանդամներից,հանդեսեկելհայերաժշտությանը
նվիրվածզեկուցումներով,հոդվածներով,ներկայացրելհայժողովրդա
կաներգերիիրմշակումները՝ցույցտալով,որհայկականժողովրդա
կաներաժշտություննունինախաքրիստոնեական՝հեթանոսականար
մատներ:Այդտարիներինգրելէերգեր,ռոմանսներ,խմբերգեր,մշա
կելժողովրդականերգեր:Գերմաներենհրատարակելէ«Հայեկեղե
ցականերաժշտություն»ուսումնասիրությունը:



134

1899–ինվերադարձելէԷջմիածինևծավալելերաժշտական–լուսա
վորականլայնգործունեություն:Հավաքելևուսումնասիրելէշուրջ
4000ժողովրդականերգ:Դրանցհետքերովնաճամփաներէրանց
նում,հյուրընկալվումգեղջկականխրճիթներում:Ապախմբագրում–
մշակումև բազմաձայնում էրդրանք՝ իր լսած երգերի բազմաթիվ
տարբերակներիցառանձնացնելովուզտելովազգայինվառառանձնա
հատկությամբօժտվածները:1903–1905–ինլույստեսաննրա«Հազար
ումիխաղ»հավաքածուի3գրքերը:Ստեղծելէբազմաձայներկսեռ
ևմանկականերգչախմբեր:Երկարտարիներզբաղվելէհայկական
ձայնանիշերիհնագույնհամակարգի՝խազերիվերծանմամբ:
1906–ին հայ ժողովրդական և հոգևոր երգերի մշակումներով

համերգներէտվելՓարիզում:Այդհամերգներիցմեկումաշխարհա
հռչակ երգահան և դաշնակահար Կլոդ Դեբյուսին ծունկի գալով
համբուրելէԿոմիտասիձեռքերը՝ասելով.«Հա՛յրԿոմիտաս,խոնարհ
վումեմՁերերաժշտականհանճարիառջև»:
1910–ինԿոմիտասըբնակությունէհաստատելՊոլսում,կազմա

կերպելնշանավոր«Գուսան»երգչախումբը,մշակութայինկենտրոն
ներիններարկելհայերգիոգին:Նադարձելէտիրականհեղինա
կություն,հայարվեստը,մշակույթըառաջնորդողուժերիցմեկը:Նրա
ամենմիելույթըունկնդիրներիհամարգեղագիտականվայելքի,ազ
գայինինքնագիտակցությանզարթոնքիշքեղհանդեսէր:Սակայն…
1915թ.…Մեծեղեռն…Ապրիլինաքսորվածհայմտավորականների

թվումէրնաևԿոմիտասը:Ութեևողջմնաց,բայցկորցրեցհոգեկան
անդորրը…ՇուրջտասնվեցտարիանցկացրեցՓարիզիհոգեբուժա
րաններում,բայցապարդյուն:Վախճանվեց1935–իհոկտեմբերի21–
ին:1936–իմայիսիննրաաճյունըՓարիզիցտեղափոխվեցԵրևանև
հողինհանձնվեցայժմնրաանունըկրողզբոսայգուպանթեոնում:
Կոմիտասիբարձրագույնառաքելություննէր՝ցույցտալաշխար

հին,որհայնունիիրինքնուրույն,ազգայինխորակունքներիցբխող
երաժշտությունը,ինչպեսորունիիրլեզունուգրականությունը,իր
ինքնատիպմշակույթը:Նափայլունիրագործեցայդառաքելությունը:
ԵրևանիԿոմիտասիանվաներաժշտանոցևբազմաթիվերաժշտա

խմբեր, Կոմիտասի պետական թանգարան, Կոմիտասի անվան
սենեկայիներաժշտությանտուն,Կոմիտասիպողոտա,արձաններու
կիսանդրիներտարբերերկրներում.այսամենովհայժողովուրդնիր
երախտագիտություննէարտահայտումիրմեծզավակիհանդեպ:

Առաջադրանքներ
1.  Համացանցում գտի՛ր հավելյալ տեղեկություններ Կոմիտաս 

վարդապետի մասին և պատմի՛ր դասընկերներիդ:
2.  «Կոմիտաս» գրվածքում գտի՛ր հոդե րը, որոշի՛ր տեսակը:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 
ԽՈՆԱՐՀՄԱՆ ԵՎ ՀՈԼՈՎՄԱՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿՆԵՐ

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 1
ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ ԲԱՅԵՐԻ ԽՈՆԱՐՀՈՒՄԸ* (1)

Ե խոնարհման

պարզ կրավորական պատճառական

դե
րբ

ա
յն

եր

անորոշ 1 գրել օծվել միացնել

հարակատար 2 գրած օծված միացրած

ենթակայական 3 գրող օծվող միացնող

համակատար 4 գրելիս օծվելիս միացնելիս

ձև
ա

բա
յե

ր անկատար 5 գրում օծվում միացնում

ապակատար 6 գրելու օծվելու միացնելու

վաղակատար 7 գրել օծվել միացրել 

ժխտական 8 գրի օծվի միացնի

պ
ա

րզ
 ժ

ա
մա

նա
կա

ձև
եր

սա
հմ

ա
ն.

 
եղ

ա
նա

կ

ա
նց

յա
լ 

կա
տ

ա
րյ

ա
լ եզ. 9

գրեց–ի, 
–իր, –

օծվեց–ի, 
–իր, –

միացր–ի, 
–իր, –եց

հոգ. 10
գրեց–ինք, 
–իք, –ին

օծվեց–ինք, 
–իք, –ին

միացր–ինք, 
–իք, –ին

հր
ա

մա
յա

կա
ն 

եղ
ա

նա
կ

դ
րա

կա
ն եզ. 11 գրի՛ր օծվի՛ր միացրո՛ւ

հոգ. 12 գրե՛ք, գրեցե՛ք** օծվե՛ք, օծվեցե՛ք** միացրե՛ք

ա
րգ

ե–
 

լա
կա

ն

եզ. 13 մի՛ գրիր մի՛ օծվիր
մի՛ միացրու, 

մի՛ միացնիր**

հոգ. 14 մի՛ գրեք մի՛ օծվեք
մի՛ միացրեք, 

մի՛ միացնեք**

ըղ
ձա

կա
ն 

եղ
ա

նա
կ

ա
պ

ա
ռն

ի եզ. 15
գր–եմ, 
–ես, –ի

օծվ–եմ, 
–ես, –ի

միացն–եմ, 
–ես, –ի

հոգ. 16
գր–ենք, 
–եք, –են

օծվ–ենք, 
–եք, –են

միացն–ենք, 
–եք, –են

ա
նց

յա
լի

 
ա

պ
ա

ռն
ի եզ. 17

գր–եի, 
–եիր, –եր

օծվ–եի, 
–եիր, –եր

միացն–եի, 
–եիր, –եր

հոգ. 18
գր–եինք, 
–եիք, –եին

օծվ–եինք, 
–եիք, –եին

միացն–եինք, 
–եիք, –եին

Ընդգծված են կատարյալի հիմքերը:
* Մեկ աստղանիշով ձևերը խոսակցական երանգ ունեն:
** Երկու աստղանիշով ձևերը հնացած են:
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 2
ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ ԲԱՅԵՐԻ ԽՈՆԱՐՀՈՒՄԸ (2)

Ե խոնարհման Ա խոնարհման

սոսկածանցավոր
պարզ

–ն– –չ– –են– –ան–

1 մտնել թռչել մոտենալ հեռանալ աղալ

2 մտած թռած մոտեցած հեռացած աղացած

3 մտնող թռչող մոտեցող հեռացող աղացող

4 մտնելիս թռչելիս մոտենալիս հեռանալիս աղալիս

5 մտնում թռչում մոտենում հեռանում աղում

6 մտնելու թռչելու մոտենալու հեռանալու աղալու

7 մտել թռել մոտեցել հեռացել աղացել

8 մտնի թռչի մոտենա հեռանա աղա

9
մտ–ա,

–ար, –ավ

թռ–ա,

–ար, –ավ

մոտեց–ա,

–ար, –ավ

հեռաց–ա,

–ար, –ավ

աղաց–ի,

–իր, –

10
մտ–անք,

–աք, –ան

թռ–անք,

–աք, –ան

մոտեց–անք,

–աք, –ան

հեռաց–անք,

–աք, –ան

աղաց–ինք,

–իք, –ին

11 մտի՛ր թռի՛ր մոտեցի՛ր հեռացի՛ր աղա՛

12 մտե՛ք թռե՛ք մոտեցե՛ք հեռացե՛ք աղացե՛ք

13
մի՛ մտիր,

մի՛ մտնիր**

մի՛ թռիր,

մի՛ թռչիր**

մի՛ մոտեցիր,

մի՛ մոտենա**

մի՛ հեռացիր,

մի՛ հեռանա**
մի՛ աղա

14
մի՛ մտեք,

մի՛ մտնեք**

մի՛ թռեք,

մի՛ թռչեք**

մի՛ մոտեցեք,

մի՛ մոտենաք**

մի՛ հեռացեք,

մի՛ հեռանաք**

մի՛ աղացեք,

մի՛ աղաք**

15
մտն–եմ,

–ես, –ի

թռչ–եմ,

–ես, –ի

մոտեն–ամ,

–աս, –ա

հեռան–ամ,

–աս, –ա

աղ–ամ,

–աս, –ա

16
մտն–ենք,

–եք, –են

թռչ–ենք,

–եք, –են

մոտեն–անք,

–աք, –ան

հեռան–անք,

–աք, –ան

աղ–անք,

–աք, –ան

17
մտն–եի,

–եիր, –եր

թռչ–եի,

–եիր, –եր

մոտեն–այի,

–այիր, –ար

հեռան–այի,

–այիր, –ար

աղ–այի,

–այիր, –ար

18
մտն–եինք,

–եիք, –եին

թռչ–եինք,

–եիք, –եին

մոտեն–այինք,

–այիք, –ային

հեռան–այինք,

–այիք, –ային

աղ–այինք,

–այիք, –ային

Ընդգծված են կատարյալի հիմքերը:
* Մեկ աստղանիշով ձևերը խոսակցական երանգ ունեն:
** Երկու աստղանիշով ձևերը հնացած են:
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 3
ԱՆԿԱՆՈՆ ԲԱՅԵՐԻ ԽՈՆԱՐՀՈՒՄԸ (1)

Ե խոնարհման

պարզ

դե
րբ

ա
յն

եր

անորոշ 1 ասել ուտել զարկել բացել բերել

հարակատար 2 ասած կերած զարկած բացած բերած

ենթակայական 3 ասող ուտող զարկող բացող բերող

համակատար 4 ասելիս ուտելիս զարկելիս բացելիս բերելիս

ձև
ա

բա
յե

ր անկատար 5 ասում ուտում զարկում բացում բերում

ապակատար 6 ասելու ուտելու զարկելու բացելու բերելու

վաղակատար 7 ասել կերել զարկել բացել բերել

ժխտական 8 ասի ուտի զարկի բացի բերի

պ
ա

րզ
 ժ

ա
մա

նա
կա

ձև
եր

սա
հմ

ա
ն.

 ե
ղա

նա
կ

ա
նց

յա
լ 

կա
տ

ա
րյ

ա
լ եզ

ա
կի

I դ. 9
ասացի, 
ասի*

կերա
զարկեցի, 
զարկի*

բացեցի, 
բացի*

բերեցի, 
բերի*

II դ. 10
ասացիր, 
ասիր*

կերար
զարկեցիր, 
զարկիր*

բացեցիր, 
բացիր*

բերեցիր, 
բերիր*

III դ. 11 ասաց կերավ զարկեց բացեց բերեց

հո
գ

նա
կի

I դ. 12
ասացինք, 
ասինք*

կերանք
զարկեցինք, 
զարկինք*

բացեցինք, 
բացինք*

բերեցինք, 
բերինք*

II դ. 13
ասացիք, 
ասիք*

կերաք
զարկեցիք, 
զարկիք*

բացեցիք, 
բացիք*

բերեցիք, 
բերիք*

III դ. 14
ասացին, 
ասին*

կերան
զարկեցին, 
զարկին*

բացեցին, 
բացին*

բերեցին, 
բերին*

հր
ա

մա
յա

կա
ն 

եղ
ա

նա
կ

դ
րա

–

կա
ն

եզ. 15 ասա՛ կե՛ր
զարկի՛ր, 
զա՛րկ*

բացի՛ր, 
բա՛ց*

բե՛ր

հոգ. 16
ասե՛ք, 
ասացե՛ք**

կերե՛ք
զարկե՛ք, 
զարկեցե՛ք**

բացե՛ք բերե՛ք

ա
րգ

ե–

լա
կա

ն

եզ. 17 մի՛ ասա
մի՛ կեր, մի՛ 
ուտիր**

մի՛ զարկիր, 
մի՛ զարկ*

մի՛ բացիր, 
մի՛ բաց*

մի՛ բեր

հոգ. 18 մի՛ ասեք
մի՛ կերեք, 
մի՛ ուտեք**

մի՛ զարկեք մի՛ բացեք մի՛ բերեք

Ընդգծված են անկանոն ձևերը:
* Մեկ աստղանիշով ձևերը խոսակցական երանգ ունեն:
** Երկու աստղանիշով ձևերը հնացած են:



138

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 4
ԱՆԿԱՆՈՆ ԲԱՅԵՐԻ ԽՈՆԱՐՀՈՒՄԸ  (2)

Ա խոնարհման Ե խոնարհման

պարզ –ն– սոսկածանցով

1 գալ լալ տալ անել դնել տանել առնել

2 եկած լացած տված արած դրած տարած առած

3 եկող լացող տվող անող դնող տանող առնող

4 գալիս լալիս տալիս անելիս դնելիս տանելիս առնելիս

5 գալիս լալիս տալիս անում դնում տանում առնում

6 գալու լալու տալու անելու դնելու տանելու առնելու

7 եկել լացել տվել արել դրել տարել առել

8 գա լա տա անի դնի տանի առնի

9 եկա լացեցի, 
լացի*

տվեցի, 
տվի*

արեցի, 
արի*

դրեցի, 
դրի*

տարա առա

10 եկար լացեցիր, 
լացիր*

տվեցիր, 
տվիր*

արեցիր, 
արիր*

դրեցիր, 
դրիր*

տարար առար

11 եկավ լացեց տվեց արեց դրեց տարավ առավ

12 եկանք լացեցինք, 
լացինք*

տվեցինք, 
տվինք*

արեցինք, 
արինք*

դրեցինք, 
դրինք*

տարանք առանք

13 եկաք լացեցիք, 
լացիք*

տվեցիք, 
տվիք*

արեցիք, 
արիք*

դրեցիք, 
դրիք*

տարաք առաք

14 եկան լացեցին, 
լացին*

տվեցին, 
տվին*

արեցին, 
արին*

դրեցին, 
դրին*

տարան առան

15 արի՛, ե՛կ* լա՛ց տո՛ւր արա՛ դի՛ր տա՛ր ա՛ռ

16 եկե՛ք լացե՛ք տվե՛ք արե՛ք դրե՛ք տարե՛ք առե՛ք

17
մի՛ արի,
մի՛ եկ*,
մի՛ գա**

մի՛ լաց,
մի՛ լա**,
մի՛ լար**, 
մի՛ լացիր*

մի՛ տուր մի՛ արա, 
մի՛ անիր**

մի՛ դիր, 
մի՛ դնիր**

մի՛ տար,  
մի՛ տանիր**

մի՛ առ,  
մի՛ առնիր**

18
մի՛ եկեք,
մի՛ գաք**

մի՛ լացեք, 
մի՛ լաք

մի՛ տվեք մի՛ արեք, 
մի՛ անեք**

մի՛ դրեք, 
մի՛ դնեք**

մի՛ տարեք, 
մի՛ տանեք**

մի՛ առեք, 
մի՛ առնեք**

Ընդգծված են անկանոն ձևերը:
* Մեկ աստղանիշով ձևերը խոսակցական երանգ ունեն:
** Երկու աստղանիշով ձևերը հնացած են:
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 5
ԱՆԿԱՆՈՆ ԲԱՅԵՐԻ ԽՈՆԱՐՀՈՒՄԸ (3)

Ե խոնարհման

սոսկածանցավոր

1 ելնել տեսնել թողնել լինել դառնալ վեր կենալ

2 ելած տեսած թողած եղած դարձած վեր կացած

3 ելնող տեսնող թողնող
լինող, 
եղող*

դարձող վեր կացող

4 ելնելիս տեսնելիս թողնելիս լինելիս դառնալիս վեր կենալիս

5 ելնում տեսնում թողնում լինում դառնում վեր կենում

6 ելնելու տեսնելու թողնելու լինելու դառնալու վեր կենալու

7 ելել տեսել թողել եղել դարձել վեր կացել
8 ելնի տեսնի թողնի լինի դառնա վեր կենա

9 ելա տեսա
թողեցի,
թողի*

եղա դարձա վեր կացա

10 ելար տեսար
թողեցիր,
թողիր*

եղար դարձար վեր կացար

11 ելավ տեսավ թողեց եղավ դարձավ վեր կացավ

12 ելանք տեսանք
թողեցինք,
թողինք*

եղանք դարձանք վեր կացանք

13 ելաք տեսաք
թողեցիք,
թողիք*

եղաք դարձաք վեր կացաք

14 ելան տեսան
թողեցին,
թողին*

եղան դարձան վեր կացան

15 ե՛լ, ելի՛ր** տե՛ս թո՛ղ եղի՛ր դարձի՛ր վե՛ր կաց
16 ելե՛ք տեսե՛ք թողե՛ք եղե՛ք դարձե՛ք վե՛ր կացեք

17
մի՛ ել, 
մի՛ ելիր**, 
մի՛ ելնիր**

մի՛ տես,  
մի՛ տեսնիր**

մի՛ թող, 
մի՛ թողնիր**

մի՛ եղիր, 
մի՛ լինիր**

մի՛ դարձիր, 
մի՛ դառնա**

մի՛ վեր կաց,  
մի՛ վեր կենա**

18 մի՛ ելեք,  
մի՛ ելնեք**

մի՛ տեսեք, 
մի՛ տեսնեք**

մի՛ թողեք, 
մի՛ թողնեք**

մի՛ եղեք, 
մի՛ լինեք**

մի՛ դարձեք, 
մի՛ դառնաք**

մի՛ վեր կացեք,  
մի՛ վեր կենաք**

Ընդգծված են անկանոն ձևերը:
* Մեկ աստղանիշով ձևերը խոսակցական երանգ ունեն:
** Երկու աստղանիշով ձևերը հնացած են:
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 6
ՊԱԿԱՍԱՎՈՐ ԱՆԿԱՆՈՆ ԲԱՅԵՐԻ ԽՈՆԱՐՀՈՒՄԸ (1)

 Ա խոնարհման

անորոշ դ. հուսալ ցանկալ** կենալ**

ժխտ. ձևաբ. հուսա ցանկա** –

ըղ
ձ.

 ե
ղ

. ապառն.
հուս–ամ, –աս, –ա, 

          –անք,–աք, –ան

ցանկ–ամ, –աս, –ա,

–անք, –աք, –ան**
–

անցյալ
հուս–այի, –այիր, –ար, 

         –այինք, –այիք, –ային

ցանկ–այի, –այիր, –ար,

         –այինք, –այիք, –ային**
–

են
թ

. ե
ղ

. ապառն.
կհուս–ամ, –աս, –ա,

          –անք, –աք, –ան

կցանկ–ամ, –աս, –ա,

         –անք, –աք, –ան**
–

անցյալ
կհուս–այի, –այիր, –ար,

          –այինք, –այիք, –ային

կցանկ–այի, –այիր, –ար,

      –այինք, –այիք, –ային**
–

հա
րկ

. ե
ղ

. ապառն.
պիտի հուս–ամ, –աս, –ա,

          –անք, –աք, –ան

պիտի ցանկ–ամ, –աս, –ա,

  –անք, –աք, –ան**
–

անցյալ
պիտի հուս–այի, –այիր, –ար,

          –այինք, –այիք, –ային

պիտի ցանկ–այի, –այիր, –ար,

       –այինք, –այիք, –ային**
–

հր
ա

մա
յ. 

եղ
.

դ
րա

կ. եզ. հուսա՛ – կա՛ց**

հոգ. հուսացե՛ք – կացե՛ք**

ա
րգ

ել
.

եզ.
մի՛ հուսա,

մի՛ հուսար**
–

մի՛ կաց**,
մի՛ կենա(ր)**

հոգ.
մի՛ հուսացեք,

մի՛ հուսաք**
–

մի՛ կացեք**,
մի՛ կենաք**

Ընդգծված են անկանոն ձևերը:
* Մեկ աստղանիշով ձևերը խոսակցական երանգ ունեն:
** Երկու աստղանիշով ձևերը հնացած են:
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ԱՂՅՈՒՍԱԿ 7
ՊԱԿԱՍԱՎՈՐ ԱՆԿԱՆՈՆ ԲԱՅԵՐԻ ԽՈՆԱՐՀՈՒՄԸ (2)

Ե խոնարհման Ա խոնարհման

անորոշ դերբայ – – – արժել –

սա
հմ

ա
նա

կա
ն 

եղ
ա

նա
կ նե

րկ
ա

եզ
ա

կի

I դ. եմ գիտեմ ունեմ արժեմ կամ
II դ. ես գիտես ունես արժես կաս

III դ. է գիտի, 
գիտե** ունի արժե, արժի* կա

հո
գ

նա
կի

I դ. ենք գիտենք ունենք արժենք կանք
II դ. եք գիտեք ունեք արժեք կաք

III դ. են գիտեն ունեն արժեն կան

ա
նց

յա
լ 

ա
նկ

ա
տ

ա
ր

եզ
ա

կի

I դ. էի գիտեի ունեի արժեի կայի
II դ. էիր գիտեիր ունեիր արժեիր կայիր
III դ. էր գիտեր ուներ արժեր կար

հո
գ

նա
կի I դ. էինք գիտեինք ունեինք արժեինք կայինք

II դ. էիք գիտեիք ունեիք արժեիք կայիք

III դ. էին գիտեին ունեին արժեին կային

Ընդգծված են անկանոն ձևերը:
* Մեկ աստղանիշով ձևերը խոսակցական երանգ ունեն:
** Երկու աստղանիշով ձևերը հնացած են

ԱՂՅՈՒՍԱԿ 8
ՀԱՐՑԱԿԱՆ ԴԵՐԱՆՈՒՆՆԵՐԻ ՀՈԼՈՎՈՒՄԸ 

թ
իվ հոլով դերանուն

եզ
ա

կի

ուղղ. ո՞վ ի՞նչ(ը) ո՞ր(ը) քանի՞սը որտե՞ղ ե՞րբ

սեռ.–տր. ո՞ւմ ինչի՞(ն) որի՞(ն) քանիսի՞(ն) որտեղի՞(ն) երբվա՞

բա ցա ռ. ումի՞ց ինչի՞ց որի՞ց քանիսի՞ց որտեղի՞ց երբվանի՞ց

գոր ծի . ումո՞վ ինչո՞վ որո՞վ քանիսո՞վ որտեղո՞վ –

ներ գո յ. – ինչո՞ւմ որո՞ւմ քանիսո՞ւմ որտեղո՞ւմ –

հո
գ

նա
կի

ուղղ. ովքե՞ր ինչե՞ր(ը) որո՞նք քանիսնե՞ր(ը) – –

սեռ.–տր. – ինչերի՞(ն) որո՞նց քանիսների՞(ն) – –

բա ցա ռ. – ինչերի՞ց որոնցի՞ց քանիսների՞ց – –

գոր ծի . – ինչերո՞վ որոնցո՞վ քանիսներո՞վ – –

ներ գո յ. – ինչերո՞ւմ որոնցո՞ւմ քանիսներո՞ւմ – –
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