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Ն Ե Ր Ա Ծ Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն 

წ ი ნ ა ს ი ტ ყ ვ ა ო ბ ა 

 

 

Վրաց այբուբենը աշխարհի 14 ամենաինքնատիպ գրային 

համակարգերից է. ծագման մասին կան տարբեր կարծիքներ: 

Պատմիչ Լեոնտի Մրովելին «Արքաների կյանքը» երկում (XI-

XII դդ.) նշում է, թե Ք. ա. III դարում, երբ Փարնավազ արքան 

ստեղծեց միացյալ պետություն, վրացիներն արդեն իսկ ունեին 

գիր և դպրություն: 

Ակադ. Իվանե Ջավախիշվիլին ազգային այբուբենի ստեղծ-

ման ժամանակը համարում է Ք. ա. VII դարը, այլ հետազոտող-

ներ՝ V-IV դդ., նաև IV դարի վերջ-III դարի սկիզբ:  

Ակադ. Կոռնելի Կեկելիձեն այն կարծիքին է, որ այբուբենը 

կարող էր ծագել մ. թ. V դարում: 

Ըստ որոշ հայ պատմիչների և Մաշտոցի կենսագիր Կորյու-

նի՝ վրացական գրերի հեղինակը Մեսրոպ Մաշտոցն է (V դ.): 

Վրաց հետազոտողները հայկական աղբյուրների վկայու-

թյունները համարում են հետագա ընդմիջարկում: 

Այսպես թե այնպես, քրիստոնեական հավատի տարածումը, 

այն պետական կրոն հռչակելը և հատկապես գրերի ստեղծումը 

հսկայական դեր խաղացին վրաց կյանքում, մեծապես նպաստե-

ցին թե՛ երկրի ազգաբնակչության մերձեցմանը, թե՛ պետության 

կազմում անջատողական տրամադրություն ունեցող փոքր ու մեծ 

իշխանների սանձահարմանն ու կենտրոնացմանը, իսկ քրիստո-

նեական աշխարհայացքի յուրացումը կանխորոշեց վրաց մշա-

կույթի հետագա բնույթն ու բովանդակությունը, վրաց ժողովրդի 
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ազգային ինքնագիտակցության ձևավորումը: Սեփական գրերի 

ու դպրության արարումից հետո վրաց լեզուն բարձրացավ գե-

ղարվեստական մակարդակի, ստանձնեց մայրենիի սուրբ առա-

քելությունը, դարձավ եկեղեցու, պետության և մշակույթի լեզու, 

պաշտպանական հզոր պատնեշ, սուր և վահան՝ ժողովրդի գոյա-

պահպանության համար:  

Վրաց լեզուն բաժանվում է զարգացման երկու շրջանի՝ հին 

վրացերեն (ընդգրկում է V-XI դարերը) և նոր վրացերեն (XII 

դարից մինչև մեր օրերը): Հնագույն այբուբենն ունեցել է 38 տառ և 

գրության երկու տեսակ՝ մրգլովանի (բոլորգիր կամ երկաթագիր, 

եղել է միայն մեծատառ, գործածվել է V-IX դարերում) և նուսխու-

րի (ինչպես անունն է հուշում, գրվել են միայն փոքրատառ): Վեր-

ջինիս գրությունը եղել է ձախից աջ, բայց տառերը թեքվել են 

աջից ձախ: Իր նախորդի համեմատ նուսխուրին արագագիր էր, 

տառերը կարող էին կցվել, բայց և այնպես դժվարանում էր գրողի 

աշխատանքը, ուստի XII դարից շրջանառության մեջ է դրվում 

նույն այբուբենի նոր տարբերակ՝ մխեդրուլին: 
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Վրացական այբուբենը 

(մրգլովանի, նուսխուրի և մխեդրուլի),  

անունները և նրանց թվային արժեքները 
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* * * 

Մխեդրուլին ունի 33 տառ. սկզբնական շրջանում բաղկացած 

է եղել 40 նշանից: Պարբերաբար ենթարկվելով փոփոխություննե-

րի՝ վերջնական տեսք է ստացել XIX դ. 60-ական թվականներին, 

երբ նրա կազմից հանվել է յոթ տառ: Սրանով են տպագրվել վրաց 

գրականության հին, նոր և նորագույն շրջանի բոլոր երկերը: 

Տպագիր գրության մեջ մեծատառ չկա: Մրգլովանի և կութխովա-

նի գրատեսակները անվանել են խուցուրի (քահանայական, 

այսինքն՝ քահանայագիր) և գործածել են հոգևորականները, իսկ 

մխեդրուլին՝ աշխարհականները: Մեզ հասած վրացերեն առա-

ջին գրավոր հուշարձանը վերաբերում է V դարին: Դա 1937 թ. 

Բոլնիսում հայտնաբերված արձանագրությունն է՝ փորագրված 

քարի վրա 492-493 թթ.: Վրաց ժողովուրդն ունի մատենագրական 

հարուստ հուշարձաններ: Հետագա դա¬րե¬րից պահպանված 

վրացերեն ձեռագրեր կան Թբիլիսիի, Օքսֆորդի, Քեմբրիջի, Գրա-

ցի (Ավստրիա), Սանկտ Պետերբուրգի գրապահոցներում և 

Երևանի Մատենադարանում: Պահպանվել են նաև եկեղեցական 

գրքեր՝ թարգմանված ասորերենից, հունարենից, հայերենից: 

Վրացերենով գրվել են վարքեր և վկայաբանություններ: Վրաց 

գրականության հուշարձաններն ստեղծվել են գիտակրթական 

բազմաթիվ կենտրոններում՝ թե՛ Վրաստանում և թե՛ նրա սահ-

մաններից դուրս՝ Սիրիայում, Պաղեստինում, Հունաստանում, 

Բուլղարիայում: 

X-XI դարերում գործել են Գելաթի (Արևմտյան Վրաստան) և 

Իήալ-թոյի (Արևելյան Վրաստան) ակադեմիաները: Ուսումնագի-

տական այդ կենտրոններում թարգմանված և գրված փիլիսոփա-

յական, պատմական և գրական երկերը վկայում են, որ նրանց 

հեղինակները ստացել են անհրաժեշտ կրթություն, իմացել են 

բազմաթիվ լեզուներ, սերտ կապեր են ունեցել տարբեր երկրների 

խոշորագույն մտածողների հետ: 
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* * * 

Վրացերենը իբերակովկասյան լեզվաընտանիքի հարավային 

(քարթվելական) ճյուղի հիմնական լեզուն է: Մյուս լեզվախմբերի 

կառույցում քարթվելականն զբաղեցնում է միջին դիրք: Այդ խմբի 

մեջ մտնում են նաև մեգրելերենը, ճաներենը և սվաներենը: Վրա-

ցի գիտնականները ենթադրում են, որ Ք․ա. II հազարամյակի 

սկզբներին գոյություն է ունեցել մեկ ընդհանուր լեզու, որը պայ-

մանականորեն անվանվում է նախաքարթվելական: Աշխարհա-

գրական և պատմական պայմանների ազդեցությամբ այդ լեզվի 

տարածման ոլորտում կազմավորվել է երկու հատված՝ արևելյան 

և արևմտյան՝ ամեն մեկն իր բարբառով: Արևմտյան տարածա-

շրջանի բարբառի հիման վրա ձևավորվել են սվանականը և 

կոլխականը, վերջինս իր հերթին բաժանվել է մեգրելականի և 

լազականի, իսկ արևելյան տարածաշրջանի բարբառի հիման 

վրա ձևավորվել է վրացերենը: Ներկայումս վրացերենը մայրենի 

լեզու է համարում ավելի քան երեք ու կես միլիոն մարդ՝ հիմնա-

կանում պատմական մարզերի (Քարթլի, Կախեթ, Իմերեթ, Գու-

րիա, Սամեգրելո, Սվանեթիա, Ռաճա, Մեսխեթ, Խևսուրեթ, Փշա-

վի, Թուշեթ, Խևի և այլն) բնակիչներ: Վրացիներ կան նաև Իրա-

նում (XVII դարի I քառորդում գաղթեցրել է Շահ Աբասը) և Թուր-

քիայում (Լազիստան), բայց նրանց զգալի մասը չի պահպանել 

մայրենին: Հավատացյալ վրացիները հիմնականում քրիստոնյա-

ներ են (ուղղափառ), մասամբ՝ մահմեդականներ: 

Վրացիներն իրենց անվանում են քարթվելի, երկիրը՝ Սա-

քարթվելո, լեզուն՝ քարթուլի: 

Վրացերենը Վրաստանի Հանրապետության պետական լե-

զուն է: 

Ժամանակակից գրական վրացերենի հիմքում ընկած են 

Քարթլիի և Կախեթիի բարբառները. բարբառային տարբերու-

թյունները խիստ ընդգծված չեն: Ոճական առումով շատ չեն 
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տարբերվում նաև գրքային լեզուն, հեղինակային լեզուն, գիտա-

կան լեզուն, մամուլի լեզուն, առօրյա-խոսակցական լեզուն և 

այլն: 

Իբերակովկասյան լեզուների այբուբենների մեջ հնագույնը և 

ամենաինքնատիպը վրացականն է: Վրաց այբուբենն ստեղծվել է 

բաղաձայնների և ձայնավորների համար մեկ հնչյունին մեկ տառ 

սկզբունքով: Տառերի գրությունը ձախից աջ է:  

Վրացական այբուբենում մեծատառ և փոքրատառ չկա. 

հատուկ և հասարակ անուններ բովանդակող բառերը, սկզբնա-

հնչյունով թե ամբողջությամբ, գրվում են միևնույն ձևով ու 

եղանակով: 

 

* * * 

Վրացերենը հնագիր, կենդանի, գրավոր, աշխարհի առավել 

զարգացած լեզուներից է, ունի հարուստ բառապաշար, միօրի-

նականացված քերականական կառուցվածք, «առավելագույնս 

բավարարում է քաղաքակիրթ մարդու վերացական մտածողու-

թյան պահանջները» (Ն. Մառ): Ժամանակակից վրաց լեզուն ունի 

28 բաղաձայն և 5 ձայնավոր: 

 

Ձայնավորների դասակարգումը 

ხმოვანთა დახასიათება 
 

 
Առաջնալեզվային 

წინა რიგის 

Միջնալեզվային

შუა რიგის 

Հետնալեզվային 

 უკანა რიგის 

Վերին բարձրացում 

მაღალი აწეულობა 
ი – ի – – უ – ու 

Միջին բարձրացում 

საშუალო აწეულობა 
ე – է - - ო - օ 

Ստորին բարձրացում 

დაბალი აწეულობა 
– – – – ა – ա 
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Բառակազմության հիմնական եղանակներն են ածանցումը և 

բարդացումը. լայնորեն գործածվում են նախամասնիկավորումն 

ու վերջնամասնիկավորումը: Շեշտն ուժային է: Երկվանկ և եռա-

վանկ բառերում շեշտակիր են դառնում առաջին վանկերը: Քա-

ռավանկ և ավելի վանկերով բառերում, ուժեղ շեշտից բացի, 

առկա է նաև թույլ շեշտ: Վրացերենը ձևաբանական կառուցված-

քով կցական լեզու է. չնայած հայերենն էլ հարում է կցականին, 

բայց ծագումնաբանորեն նույն լեզվաընտանիքին չեն պատկա-

նում, նախամայր լեզվից չեն սերում: Հայերենի համեմատու-

թյամբ տարբերություններ կան հոգնակիի կազմության, հոլով-

ման և խոնարհման համակարգերում: Խոսքի մասերից առանձ-

նապես հետաքրքիր և բավականին բարդ է բայը, որն ունի դեմքի, 

թվի, եղանակի, ժամանակի, սեռի, դարձույթի, կերպի և բազմա-

թիվ այլ կարգեր: Տարբերակվում են անցողական ու անանցողա-

կան, ստատիկ ու դինամիկ բայեր: Անցողական բայերի դիմա-

թվային խոնարհման մեջ արտահայտվում են և՛ սուբյեկտի, և՛ 

օբյեկտի դեմքերը, այսինքն՝ երկդեմ, եռադեմ բայերն արտահայ-

տում են թե՛ ենթակայի և թե՛ խնդիրների (ուղիղ և անուղղակի) 

դեմքերը. այդ պատճառով էլ խոնարհումը բազմադիմային է: 

Բայի բազմադեմ լինելուց է բխում դարձույթ երևույթը. ներգործա-

կան բայն ունի չեզոք, ենթակայական և խնդրային դարձույթներ: 

Առանձնանում է նաև կրավորական սեռը, որը երկու տե-

սակի է՝ շարժուն (դինամիկ) և կայուն (ստատիկ): 

Շարահյուսության մեջ հատկանշական է անցողական բայի 

հետ գործածվող ենթակայի և ուղիղ խնդրի հոլովառությունը. 

ներգործական բայը համակարգում համաձայնեցնում է ենթա-

կայի և անուղղակի խնդրի գործողությունները: 

Նախադասությունն ունի պատմողական (էրգատիվ)) կա-

ռուցվածք. գործողությունն անմիջապես իր վրա կրող խնդիրը 

դրվում է ուղիղ ձևով (անվանական հոլովով), իսկ տրամաբանա-

կան ենթական՝ պատմողական (էրգատիվ) հոլովով: Ի դեպ, են-
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թական դրվում է երեք հոլովով՝ անվանական (ուղղական), պատ-

մողական և տրական՝ պայմանավորված բայի սեռով և ժամա-

նակով: Նախադասության մեջ բառերի շարակարգն ազատ է: 

Իմաստաբանական առումով տարբերակում է շնչավոր և 

անշունչ առարկաները՝ անձը և իրը: Այս բայերի ժամանակա-

ձևային խոնարհումների մասին կխոսվի համապատասխան 

բաժնում: 

 

Հայոց և վրաց այբուբենները 

სომხური და ქართული ანბანები 
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ფ
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Ա ա 

Բ բ 

Գ գ 

Դ դ 

Ե ե 

Զ զ 

Է է 

Ը ը 

Թ թ 

Ժ ժ 

Ի ի 

Լ լ 

Խ խ 

Ծ ծ 

Կ կ 

Հ հ 

այբ 

բեն 

գ իմ 

դա 

եչ 

զա 

է 

ըթ 

թո 

ժե 

ինի 

լյուն 

խե 

ծա 

կեն 

հո 

ა 
ბ 
გ 
დ 
ე 
ვ 
ზ 
თ 
ი 
კ 
ლ 
მ 
ნ 
ო 
პ 
ჟ 

ან (ան) 

ბან (բան) 

გან (գան) 

დონ (դոն) 

ენ (էն) 

ვინ (վին) 

ზენ (զեն) 

თან (թան) 

ინ (ին) 

კან (կան) 

ლას (լաս) 

მან (ման) 

ნარ (նար) 

ონ (օն) 

პარ (պար) 

ჟან (ժան) 

ա - ა 

բ - ბ 

գ  - გ 

դ  - დ 

 ե - 

զ -  ზ 

է -  ე 

ը - 

թ -  თ 

ժ -  ჟ 

ի  - ი 

լ -  ლ 

խ -  ხ 

ծ -  წ 

կ  - კ 

հ  - ჰ 

ა - a 
ბ - b 

გ - g 

დ - d 

ე - e 

ვ - v 

ზ - z 
 თ - t, th 

ი - i 

კ - k 

ლ - l 

მ - m 

ნ - n 
ო - o 

პ - p  

 ჟ - zv, zh 
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Ձ ձ 

Ղ ղ 

Ճ ճ 

Մ մ 

Յ յ 

Ն ն 

Շ շ 

Ո ո 

Չ չ 

Պ պ 

Ջ ջ 

Ռ ռ 

Ս ս 

Վ վ 

Տ տ 

Ր ր 

Ց ց 

ՈՒ ու 

Փ փ 

Ք ք 

Եվ և 

Օ օ 

Ֆ ֆ 

 

ձա 

ղատ 

ճե 

մեն 

հի 

նու 

շա 

վո 

չա 

պե 

ջե 

ռա 

սե 
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տյուն 
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ցո 
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წ 
ჭ 
ხ 
ჯ 
ჰ 
 

რაე (րաէ) 

სან (սան) 

 ტარ (տար) 

უნ (ուն) 

 ფარ (փար) 

ქან (քան) 

ღან (ղան) 

ყარ (ήար) 

შინ (շին) 

ჩინ (չին) 

ცან (ցան) 

ძილ (ձիլ) 

წილ (ծիլ) 

ჭარ (ճար) 

ხან (խան) 

ჯან (ջան) 

ჰაე (հաէ) 

ձ  - ძ 

ղ  - ღ 

ճ  - ჭ 

մ  - მ 

յ - 

ն  - ნ 

շ -  შ 

ո - 

չ  - ჩ 

պ  - პ 

ջ  - ჯ 

ռ - 

ս -  ს 

վ  - ვ 

տ -  ტ 

ր -  რ 

ց  - ც 

ու -  უ 

փ -  ფ 

ք -  ქ 

և - 

օ -  ო 

         ֆ - 

რ - r 
ს - s 

ტ - t’ 
უ - u 

 ფ - p, ph 

 ქ - k, kh 

ღ - г 
ყ - g’ 

 შ - sv, sh 

 ჩ - cv, ch 

 ც - c, ts 

 ძ - ŋ, dz 

წ - c’
 , 

ჭ - cv, 

ხ - x 

 ჯ - ŋ•d 

ჰ - h 

 

 
* * * 

Հնդեվրոպական հայերենը և ոչ հնդեվրոպական վրացերենը, 

ունենալով բառապաշարային և հնչյունական համակարգերի 

ընդհանրություններ (առաջինը արդյունք է աքքադերենից, ու-

րարտերենից, ասորերենից, հունարենից, պարսկերենից, լատի-

ներենից, արաբերենից, ռուսերենից, թուրքերենից, ինչպես նաև 

մեկը մյուսից կատարված փոխառությունների, իսկ հնչյունական 

համակարգով հայերենը և վրացերենը գրեթե նույնն են. ինչը, իր 

հերթին, հայկական և վրացական ցեղերի տնտեսական և քաղա-

քական դարավոր շփումների հետևանք կարող է լինել), ունեն 

նաև քերականական որոշ ձևերի նմանություններ և ընդհանրու-
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թյուններ: Հետաքրքիր է, օրինակ, ֆ (ֆե) հնչյունի բացակայու-

թյունը հին հայերենում և հին ու նոր վրացերենում, կամ էր-

գատիվ կառուցվածքը գրաբարում և հին ու նոր վրացերենում, լե-

զուները, ինչ խոսք, առանձնանում են ձևաբանական և շարա-

հյուսական համակարգերով: 
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ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ფონეტიკა 

Վանկ և տողադարձ 

მარცვალი და სიტყვათა გადატანის წესი 

 

ՎԱՆԿ (მარცვალი): Ինչպես հայերենում, այնպես էլ վրացե-

րենում բառն այնքան վանկ է պարունակում, որքան ձայնավոր 

կա նրանում. այլ կերպ՝ վանկերի քանակը համապատասխանում 

է ձայնավորների թվին: 

Բառերը լինում են՝ 

միավանկ՝ და, დრო, ძმა, მზე, დღე, ზრდა, ზმნა, თხა, კლდე, 

მთა, მყავს, ტბა, ტყე, ტყვე, რვა, სცემს (միավանկ բառերը ձայնա-

վորից առաջ կամ հետո կարող են անմիջական հարևանությամբ 

ունենալ երեք, չորս, նույնիսկ հինգ բաղաձայնի կուտակում՝ ბრბ-

ო, ბრმ-ა, ცხრ-ა, მსხვ-ე-რპლს, ბრდღვნ-ა, წვრთნ-ა, ვა-შლს, თე-

თრს, მა-რცხს, ცე-ცხლს, მა-ტყლს, ძა-რღვს, ვე-რცხლს և այլն). 

երկվանկ՝ ერ-თი, დე-და, მა-მა, მთვა-რე, ნე-ტა, ნუკ-რი, 

ორთ-ქლი, ტურ-ფა, წყა-ლი, ქუ-ჩა, ღო-რი... 

եռավանկ՝ და-ი-სი, დათ-მო-ბა, ქა-ლა-ქი, ო-ბო-ლი, მო-წა-

ფე, მარც-ვა-ლი... 

բազմավանկ՝ გა-ლა-ვა-ნი, მა-ტა-რე-ბე-ლი, ლი-ტე-რა-ტუ-

რა, შთა-მო-მავ-ლო-ბა, არა-ჩვე-უ-ლებ-რი-ვი... 

Եթե վանկը վերջանում է ձայնավորով, կոչվում է բաց վանկ 

(ღია მარცვალი)՝ რვა, დრო-შა, მდი-ნა-რე, მო-ნა-დი-რე, ლი-ტე-

რა-ტუ-რა... Բաղաձայնով վերջացող վանկը կոչվում է փակ վանկ 
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(დახურული მარცვალი)՝ ბევ-რი, ხალ-ხი, წიგ-ნი, თეთ-რი, ერ-

თი, სახ-ლი. Բերված օրինակներում ընդգծված վանկերը փակ 

են: 

ՏՈՂԱԴԱՐՁ (სიტყვათა გადატანა): Վրացերենում տողա-

դարձը հիմնականում կատարվում է վանկատման սկզբունքով: 

Տողադարձի ժամանակ պետք է պահպանել հետևյալ կանոնները: 

ա. Տողադարձել կարելի է միայն ամբողջ վանկը. სი-ნათლე 

կամ სინათ-ლე, მო-წაფე կամ მოწა-ფე... 

բ. Ձայնավորների միջև եղած բաղաձայնը տեղափոխվում է 

հաջորդ վանկ. ბე-ღურა, բայց ոչ ბეღ-ურა, ხე-ლოსანი, բայց ոչ 

ხელ-ოსანი... 

գ. Եթե ձայնավորների միջև կան այսպես կոչված բաղաձայն-

ների հարմոնիկ խմբեր (ბღ, დღ, ზღ, ჟღ, ძღ, თხ, ფხ, ცხ, ჩხ, პყ, ტყ, 

წყ, ჭყ, ცქ, ჩქ), ապա արտասանական կանոններից ելնելով՝ այս 

հնչյունակապակցությունները խորհուրդ չի տրվում անջատել: 

Հանձնարարելի է այսպիսի տողադարձը՝ სი-ტყვა կամ სიტყ-ვა, 

სიცოცხ-ლე կամ სიცო-ცხლე, და-წყნარებული կամ დაწყ-

ნარებული, ზა-ფხული կամ ზაფხ-ული, მოთხ-რობა կամ მო-

თხრობა, მერ-ცხალი կամ მერცხ-ალი, და-ჭყლეთილი կամ დაჭყ-

ლეთილი... 

դ. Չի կարելի իրարից բաժանել նաև բայական նախածանց-

ները (նախաբայերը) მო-, შე-, ჩა-, გა-, გადა-, გადმო-, წა-, მი-: მო-

ვიდა, შე-ვიდა, ჩა-ვიდა, გა-ვიდა, გადა-ვიდა, გადმო-ვიდა, წა-

ვიდა, მი-ვიდა… 

Տողադարձի ժամանակ երկու բաղաձայնները բաժանվում են. 

თეთ-რი, შემ-დეგ, ბევ-რი, უხ-ვი, სოფ-ლის, ად-რე... 

ե. Եթե ձայնավորների միջև կան մի քանի բաղաձայններ, 

դրանց բաժանումն ազատ է՝ ქართ-ლური, կարելի է նաև ქარ-

თლური... 



 - 17 -

զ. Չի կարելի տողադարձել միավանկ բառերը. ძმა, დღე, მზე, 

კაცს, სახლს, ქალს... 

է. Հանձնարարելի չէ թողնել կամ տեղափոխել մեկ տառը՝ 

լինի ձայնավոր թե բաղաձայն. უ-თხრა, უთხრ-ა, დ-ედა, დედ-ა, 

ქ-უჩა, ქუჩ-ა, მ-ოწაფე, მოწაფ-ე... 

ը. Երբեմն հնչյունական վանկատումը տողադարձի համար 

անթույլատրելի է. այսպես՝ չի կարելի տողից տող տեղափոխել 

հետևյալ երկձայնավոր բառերը. ათი, ასო, ადი, ალი, ავი, აი, ია, 

იგი, ისე, ობი, ოცი... 

Հարկ է նշել, սակայն, որ գործնականում երբեմն դժվար է 

հետևել այս կանոններին, ուստի կարելի է շեղվել դրանցից: 

Հանդիպում են նաև անմիջական հարևանությամբ երկու, 

երեք և չորս նույն կամ տարբեր ձայնավորների կուտակումներ՝ 

გააკეთა, შეერთება, გააახლა, დააარსა, შეეერთებინა, გააანალი-

ზა... Զուգակից ձայնավորները արտաբերվում են միացած՝ իբրև 

մեկ հնչյուն, հանդիպում են նաև տարբեր ձայնավորների կու-

տակումներ՝ გაიკეთა, გაუკეთა, შეინახა, შეუთვალა, შეიერთა, 

საჩაიე, გაუიოლა, გააიოლა, შეაია¬რა¬ღა, შეუიარაღებია... 
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Շ Ե Շ Տ 

მახვილი 

 

Ժամանակակից վրացերենում չկան երկար և կարճ ձայնա-

վորներ, ուստի բոլոր ձայնավորները պահպանում են իրենց 

հնչույթային նշանակությունը: Օրինակ՝ აღ-მა-შე-ნე-ბე-ლი, ლი-

ტე-რა-ტუ-რა, მა-ტა-რე-ბე-ლი, გუ-შინ-დე-ლი, բազմավանկ բա-

ռերում բոլոր ձայնավորները լսվում են նույնքան պարզ և 

հստակ, որքան առանձին արտասանությամբ: 

Վրացերենում յուրաքանչյուր բառ ունի մեկ շեշտ, բայց քա-

ռավանկ, հնգավանկ և ավելի վանկերով բառերում երկու շեշտ է՝ 

ուժեղ և թույլ կամ հիմնական և երկրորդական (երկրորդականը 

կոչվում է նաև համաշեշտ): Գործում են շեշտադրման հետևյալ 

կանոնները: 

ա. Միավանկ բառերն առհասարակ չեն շեշտվում. 

բ.  Երկվանկ բառերում շեշտը դրվում է առաջին վանկի ձայ-

նավորի վրա. ბა՛მ-ბა, გო՛-გო, და՛-ნა, დე՛-და, თი՛-თი, ქა՛-

ლი, ფე՛-ხი...     

գ.  Եռավանկ բառերում շեշտը նույնպես ընկնում է առաջին 

վանկի ձայնավորի վրա. ქა՛-ლა-ქი, სო՛-ფე-ლი, მო՛-წა-ფე, 

წი՛გ-ნე-ბი... 

դ.  Քառավանկ, հնգավանկ և ավելի վանկեր ունեցող բառե-

րում, հիմնական շեշտից բացի, նկատվում է նաև թույլ՝ 

երկրորդական շեշտ, ընդ որում ուժեղ շեշտն ընկնում է 

բառի վերջից երրորդ վանկի ձայնավորի վրա, իսկ թույլը՝ 

առաջին վանկի ձայնավորի վրա. ა΄ღ-მა-შე-ნე՛-ბე-ლი, 
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და՛-წვრილ-მა-ნე՛-ბუ-ლი, მა՛-ტა-რე՛-ბე-ლი, სა՛-ლი-ტე-

რა՛-ტუ-რო, თა՛-ნა-მე-მა՛-მუ-ლე, გა՛-ერ-თი-ა-ნე՛-ბუ-ლი, 

ნა՛ც-ვალ-სა-ხე՛-ლე-ბი... 

Վրաց լեզուն ունի 33 հնչյուն և նույնքան գիր: Հնչյուններից 

28-ը բաղաձայն է, 5-ը՝ ձայնավոր: Այդ 33 հնչույթից 32-ը արտա-

սանությամբ գրեթե ամբողջովին համընկնում են հայերենի 

հնչյուններին. առանձնանում է կատկային ყ հնչյունը: Վրացերե-

նը չունի ե (եչ), ը (ըթ), յ (հի), ո (վո), ռ (ռա), և (եվ), ֆ (ֆե) տառերը, 

հայերենը՝ ყ հնչյունը (տառադարձություններում տրված է (ή) 

պայմանանշանով*։ Դժվարանալու դեպքում սովորաբար օտար-

ներին խորհուրդ է տրվում այդ հնչյունը արտասանել որպես կղ 

հնչյունակապակցություն):  

Վրացերենում թրթռուն են բոլոր ձայնավորները՝ ა-ա, ე-է (ե), 

ი-ի, ო-օ (ո), უ-ու: 

Բաղաձայն հնչյուններն ըստ արտաբերման տեղի բաժան-

վում են հետևյալ խմբերի. 

շրթնային (ბაგისმიერნი)՝ ბ, პ, ფ, მ: 

ատամնային (კბილისმიერნი)՝ დ, ტ, თ: 

շրթնատամնային (კბილ-ბაგისმიერი)՝ ვ: 

առաջնալեզվային (წინანუნისმიერნი) ძ, ც, წ, ზ, ს, ნ, რ, ლ: 

հետնալեզվային (უკანანუნისმიერნი)՝ ჟ, ჩ, ჭ, ჟ, შ: 

հետնաքմային (უკანასასისმიერნი)՝ გ, კ, ქ, ღ, ხ: 

կատկային (ხახისმიერი)՝ ყ*: 

 

------------------------ 

* ή -ყელი (ήելի), ყვავი (ήվավի), ყვავილი (ήվավիլի), წყალი 

(ծήալի), ბაყაყი (բաήաήի), ყაყაჩო (ήաήաչո), ყიყინი (ήիήինի):  

Նախադասություններ.- ბაყაყი წყალში ყიყინებს - Բաήաήի 

ծήալշի ήիήինեբս (Գորտը ջրում կռկռում է)։ ზამთარში წყალი 

იყინებს- Զամթարշի ծήալի իήինեբս (Ձմռանը ջուրը սառչում է։) 
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կոկորդային (ხორხისმიერი)՝ ჰ: 

28 բաղաձայն հնչյունից 15-ը ձայնեղ է, 13-ը՝ խուլ: 

Ձայնեղ բաղաձայններն են (მჟღერი თანხმოვნებია)՝ ბ, გ, დ, ვ, 

ზ, ლ, მ, ნ, ჟ, რ, ღ, ძ, ჯ: 

Խուլ բաղաձայններն են (ყრუ თანხმოვნებია)՝ თ, კ, პ, ს, თ, ფ, 

ქ, ყ, შ, ჩ, ც, წ, ჭ, ხ, ჰ: 

Պայթական բաղաձայններն են (ფშვინვიერებია)՝ თ, ს, ფ, ქ, შ, 

ჩ, ც, ხ, ჰ: 

Շփական բաղաձայններն են (მკვეთრებია)՝ პ, თ, ჭ, კ, ყ: 

Պայթաշփականներն են (აფრიკატებია)՝ ძ, წ, ც, ჯ, ჭ, ჩ: 

Ձայնորդներն (ռնգային) են (ნარნარა)՝ ნ, რ, ლ: 

Սուլական են (სისინაა)՝ ძ, ც, წ, ზ, ს: 

Շչական են (შიშინაა)՝ ჟ, ჩ, ჭ, ჯ: 

Վրացերենում ևս բաղաձայնական համակարգը եռաստիճան 

է՝ հինգ եռյակ՝ յուրաքանչյուրում երկուական խուլ և մեկական 

ձայնեղ հնչյուն:  

 ბ პ ფ   բ պ փ 

 გ კ ქ   գ կ ք 

 დ ტ თ   դ տ թ 

 ძ წ ც   ձ ծ ց 

 ჯ ჭ ჩ    ջ ճ չ 
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ՀՆՉՅՈՒՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ძირითადი ფონეტიკური წესები 

 

Վրացերենում կան փոխազդեցական հնչյունափոխության 

հետևյալ տեսակները. 

1. առնմանում (ასიმილაცია)  

2. տարնմանում (დისიმილაცია) 

3. հնչյունի կորուստ (ბგერის დაკარგვა) 

4. հնչյունի սղում (კუმშვა//რედუქცია) 

5. ձայնավորի հատում (კვეცა) 

6. դրափոխություն (ბგერის გადასმა) 

1.  Առնմանումն (ასიმილაცია) այն երևույթն է, երբ մի հնչյուն 

ազդում է մեկ այլ հնչյունի վրա և նմանեցնում կամ մո-

տեցնում իրեն: 

Գրում և արտասանում ենք՝ შიმშილი, փոխանակ՝ სიმშილი, 

შიში, փոխանակ՝ სიში, ჭიშკარი, փոխանակ՝ (ბ)ჭისკარი (ինչպես 

հայերենում՝ զքողելը դարձել է սքողել, զփոփելը՝ սփոփել և այլն): 

2.  Տարնմանումը (დისიმილაცია) առնմանման հակառակ 

երևույթն է, երբ բառի մեջ որևէ հնչյուն, ազդելով մեկ այլ 

հնչյունի վրա, լրիվ կամ մասամբ դարձնում է իրենից 

տարբեր: Երբ որևէ հիմքի կամ արմատի ավելանում է բա-

ռակազմիչ -ურ ածանցը, և այդ բառի մեջ առկա է რ հնչյու-

նը, կատարվում է տարնմանում: Վրաց լեզուն միևնույն 

բառում երկու რ չի հանդուրժում: Օրինակ՝ კაც-კაც+ურ+ი, 

ქალაქ-ქალაქ+ურ+ი, სოფელ-სოფლ+ურ+ი, ინგლის-
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ინგლის+ურ+ი, բայց რუსი-რუს+ულ+ი, փոխանակ՝ 

რუს+ურ+ი, ფრანგი-ფრანგ+ულ+ი, փոխանակ՝ ფრანგ+ 

ურ+ი, ვაჭარი-ვაჭრ+ულ+ი, փոխանակ՝ ვაჭრ+ურ+ი, 

რეჟისორი-რეჟისორ+ულ+ი, փոխանակ՝ რეჟისორ+ურ+ი... 

Եթե բառի հիմքում կան և՛ რ, և՛ ლ, ապա -ურ ավելացնելու 

դեպքում տարնմանում տեղի չի ունենում: Օրինակ՝ ქართლი-

ქართლ+ურ+ი, პარალელი-პარალელ+ურ+ი, მორალი-მორალ+ 

ურ+ი, რელიეფი-რელიეფ+ურ+ი... 

3.  Հնչյունի կորուստ (ბგერის დაკარგვა) - մի շարք բառերում 

տեղի է ունենում հնչյունի կորուստ: 

ա. Բառի մեջ մի քանի բաղաձայնի առկայության դեպքում՝ 

სახლთან - სახლ(ს)თან, ბიძაშვილი - ბიძა(ს)შვილი: 

Որպես կանոն ს-ն ընկնում է ზ և შ բաղաձայններից առաջ, 

նաև այն դեպքում, երբ հանդես է գալիս որպես հոլովական վեր-

ջավորության ցուցիչ. სოფელ(ს)ში, სახურავ(ს)ზე, მდინარე(ს)ში, 

მთა(ს)ში, წყალ(ს)ში... 

 

Ծանոթություն: Շարահյուսորեն տարբերակելու համար՝ 

իբրև տրական հոլովի վերջավորություն, երկու կից բաղաձայն-

ների գոյությունն անհրաժեշտ է: Օրինակ՝ ფასი-ფა-სს, დასი-და-

სს, თასი-თა-სს, გენიოსი-გენიო-სს, დეფისი-დეფი-სს, ზეიმი-

ზეი-მმა, შხამი-შხა-მმა, ირემი-ირე-მმა, ვახშამი-ვახშა-მმა, გვამი-

გვა-მმა, თეფში-თეფ-შში, შიში-ში-შში,  მარში-მარ-შში... 

 

բ. Եթե բարդ բառում երկու միատեսակ կից բաղաձայն կա, 

մեկն ընկնում է: Օրինակ՝ ცი-ს-სარტყელა, ტანი-ს-სამოსი (երկու 

դեպքում էլ ընկնում է ს-ն): 

գ. Ընկնում է նաև ა ձայնավորին նախորդող և հաջորդող ჰ-ն: 

Օրինակ՝ ჰ-ავკური (հ-ավկուրի), ჰ-ავქაში (հ-ավքաշի), ჰ-აზარფე-

შა (հ-ազարփեշա), ჰ-არისა (հ-արիսա), ჰ-ალბათ (հ-ալբաթ), ჰ-
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ასაკი (հ-ասակի), ჰ-უნარი (հ-ունարի), ჰ-ალალი (հ-ալալի), ჰ-

არამი (հ-արամի), ჰ-ამბავი (հ-ամբավի), ჰ-ექიმი (հ-եքիմի), ჰ-

ექიმბ (հ-եքիմբաշի), ჰ-არამზადა (հ-արամզադա), ჰ-ამქარი (հ-

ամքարի), ჰ-აუზი (հ-աուզի), ჰ-აბგა (հ-աբգա), დაზგა-ჰ (դազգա-հ) 

և այլն: Հետաքրքիր է, որ հայերենում տեղի է ունեցել հակառակ 

երևույթը, այսինքն՝ ա ձայնավորից առաջ թվարկված և մի շարք 

այլ բառերի սկզբում ավելացել է հ՝ հ+ապա, հ+արբել, հ+անդ, 

հ+ասակ, հ+ամքար, հ+ազարփեշա, հ+ալալ, հ+արամ, հ+աբգա, 

(դազգա+հ) և այլն, տարբերությունն այն է, որ նշված բոլոր 

բառերը տարբեր դիրքեր են զբաղեցնում լեզուներում. դրանք 

փոխառություններ են և՛ հայերենում, և՛ վրացերենում, բայց եթե 

հայերենում գործածվում են բարբառներում, երբեմն էլ առօրյա-

խոսակցականում և ընկլավում են այդպիսին, ապա վրացերե-

նում այդ բառերը «զտարյուն» գրական են և օրինականացված են 

գրական վրացերենի համար:  

դ. Օտար լեզուներից ռուսերենի միջոցով փոխառյալ բոլոր 

բառերում, որոնցում առկա է երկու միանման բաղաձայն, իբրև 

կանոն, մեկն ընկնում է: Օրինակ՝ კოლექტივი, პროგრამა, 

გრამატიკა, კომუნისტი, აკორდეონი, ალეგორია, ალიტერაცია, 

ანექსია, ანოტაცია, ოპონენტი, დოლარი, ოპოზიცია... 

ო և უ ձայնավորներից առաջ ընկնում է ვ-ն: Օրինակ՝ ფშავი-

ფშაური, ტყავი-ტყაოსანი, ნათესავი-ნათესაური, მოსკოვი-მოსკ-

ოური, ჩივოდა-ჩიოდა, თავი-მეთაური-სათაური և այլն։ 

4. Հնչյունի սղումն (კუმშვა/რედუქცია) այն երևույթն է, երբ 

գոյականների հոլովման ժամանակ սեռական, գործիական և 

պարագայական հոլովներում տեղի է ունենում հիմքի ა, ე, ო ձայ-

նավորների սղում: Օրինակ՝ ზამთარი-ზამთრის-ზამთრით-

ზამთრად; ფანქარი-ფანქრის-ფანქრით-ფანქრად; ქათამი-ქათმის-

ქათმით-ქათმად; ნაბადი-ნაბდის-ნაბდით-ნაბდად; კედე¬ლი-



 - 24 -

კედლის-კედლით-კედლად; ობოლი-ობლის-ობლით-ობლად; 

სარკმელი-სარკმლის-სარკმლით-სარკმლად... 

Որոշ բառերում ო-ն փոխվում է ვ-ի: Օրինակ՝ მინდორი-

მინდვრის-მინდვრით-მინდვრად, ნიგოზი-ნიგვზის-ნიგვზით-

ნიგვზად, მაწონი-მაწვნის-მაწვნით-მაწვნად, ნიორი-ნივრის-

ნივრით-ნივრად... 

5. Ձայնավորի հատումն (კვეცა) այն երևույթն է, երբ գոյա-

կանների հոլովման ժամանակ սեռական և գործիական հոլովնե-

րում տեղի է ունենում ა և ე ձայնավորների հատում՝ անկում: 

Օրինակ՝ დროშა-დროშის-დროშით; მიწა-მიწის-მიწით; კაბა-

კაბის-კაბით; ტყე-ტყის-ტყით; ხე-ხის-ხით; მენავე-მენავის-

მენავით... 

6. Դրափոխությունն (ბგერის გადასმა) այն երևույթն է, երբ 

բառի մեջ որևէ հնչյուն փոխում է իր տեղը՝ ընկնելով հետ կամ 

առաջ: Օրինակ՝ գրում և արտասանում ենք՝ თაყვანისცემა, 

თვრამეტი, კლავს, მალავს, მთვრალი, ნატვრა, სვლა, შენიშვნა, 

წარღვნა, ხატავს, ხნავს, ხრავს, պետք է լիներ՝ თავყანისცემა, 

თრვამეტი, კლვა, მალვა, მთრვალი, ნატრვა, სლვა, შენიშნვა, 

წარღნვა, ხატვა, ხნვა, ხრვა... 

 

Հմմտ. հայերեն՝ խստոր-սխտոր, կապերտ-կարպետ, կրուկն-

կրունկ և այլն:  
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ԻՄԱՍՏԱԶԱՏԻՉ ՀՆՉՅՈՒՆՆԵՐ 

აზრის გამომყოფი ასოები 

 

 
თ - ტ  

თარი - ტარი 

թարի - տարի 

(թառ- կոթ) 

თარო- ტარო 

թարո - տարո 

(դարակ- կողր) 

ჩითი - ჩიტი 

չիթի - չիտի 

(չիթ - թռչնակ) 

 

 წ - ც 

წურავს - ცურავს 

(ծուրավս - ցուրավս 

(քամում է - լողում է) 

წელი - ცელი  

(տարի - գերանդի)

  

  

 

კ - ქ 

კარი - ქარი 

կարի - քարի 

(դուռ- քամի) 

კუდი - ქუდი 

կուդի - քուդի  

(պոչ - գլխարկ 

კულა - ქულა) 

կուլա - քուլա  

(կուլա - միավոր) 

კერა - ქერა 

կերա - քերա  

(օջախ - շիկահեր) 

კეცი - ქეცი  

կեցի - քեցի 

(կավե թավա - գոնջ) 
ჭ - ჩ 

ჭალა - ჩალა  

չալա - ճալա 

(պուրակ - դարման) 

ჭია - ჩია 

ճիա - չիա  

(ճիճու - գաճաճ) 

ჭირი - ჩირი  

ճիրի - չիրի 

(ցավ - չիր) 

მეჭეჭი - მეჩეჩი  

პ - ფ 

პაპა - ფაფა  

(պապիկ – շիլա) 

պապա - փափա 

პაქტი - ფაქტი 

պաքտի- փաքտի 

(դաշնագիր - փաստ) 

პური - იფურ  

պուրի - փուրի 

(հաց - կով) 

იპარავს - იფარავს 

გ - ღ 

გვარი - ღვარი 

գվարի - ղվարի 

(ազգանուն - հեղեղ) 

გოჯი - ღოჯი 

գոջի - ղոջի 

(մատնաչափ- ժանիք) 

გონიერი - ღონიერი  

գոնիերի - ղոնիերի 

(խելացի – զորեղ) 

გომი - ღომი  
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մեճեճի - մեչեչի 

(գորտնուկ-

ծանծաղուտ) 

իպարավս - իփարավս 

(գողանում է-ծածկում է) 

 

գոմի - ղոմի 

(գոմ - շիլա) 

გუგუნი - ღუღუნი 

գուգունի - ղուղունի 

(ղողանջ- ղունղունալ) 

კ - ყ 

კივილი - ყივილი 

կիվիլի - ήիվիլի 

 (ճիչ – աքլորականչ)  

კეფა - ყეფა  

կեփ - ήեփա  

(ծոծրակ – հաչոց) 

კიკინი - ყიყინი 

(կիկինի - ήիήինի) 

 մկկոց - կռկռոց 

კაკანი - ყაყანი  

կականի – ήաήանի 

(կչկչոց – ղժժոց) 

ქ - ყ  

ქველი - ყველი  

քվելի - ήվելի 

(կարեկցող - պանիր) 

 ზ-ს  

ზოლი - სოლი  

Զոլի - սոլի 

(զոլ – սեպ)  

ზარი - სარი  

զարի - սարի 

(զանգ - ցից)  

ნეზვი - ნესვი  

նեզվի - նեսվի 

(էգ խոզ - սոխ) 

ყ - ხ 

ყელი - ხელი  

ήելի - խելի 

(կոկորդ – ձեռք) 

 ყვავი - ხვავი  

ήվավի - խվավի 

(ագռավ-ցորենի շեղջ) 

ყმა - ხმა  

ήմա - խմա 

(ճորտ - ձայն) 

ყანა - ხანა  

ήանա - խանա 

(արտ- դարաշրջան) 
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ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

მართლწერა 

 

Գոյություն ունի ուղղագրության երեք սկզբունք՝ հնչյունա-

կան, ձևաբանական և պատմական (ավանդական): Ուղղագրու-

թյան հարցերը վճռելիս առաջնորդվում ենք այս սկզբունքներով: 

Երեք սկզբունքներից միայն մեկը երբեք չի դրվում որևէ լեզվի 

ուղղագրության հիմքում, սակայն դրանցից մեկը կարող է գերա-

կշռող դեր ունենալ այս կամ այն լեզվում: Օրինակ՝ ռուսերենում 

գերակշռում է ձևաբանականը, անգլերենում՝ պատմականը (ա-

վանդական), հայերենում՝ հնչյունականը, վրացերենում նույնպես 

գերակշռում է հնչյունական սկզբունքը:  

Որոշ լեզուների ուղղագրական կանոնների համաձայն՝ ար-

տասանությունը շատ հեռու է գրությունից (օրինակ՝ անգլերե-

նում), այլ լեզուներում, հակառակը, արտասանությունը շատ 

մոտ է գրությանը (ինչպես, օրինակ, հայերենում և վրացերենում, 

բայց վրացերենում ավելի, քան հայերենում), պատճառն այն է, որ 

յուրաքանչյուր լեզու ունի ուղղագրության միայն իրեն բնորոշ 

կանոնները:  

ա. Հնչյունական. ըստ հնչյունական սկզբունքի՝ գրությունը 

պետք է համապատասխանի արտասանությանը, այ-

սինքն՝ բառը պետք է գրվի այնպես, ինչպես արտաբեր-

վում է: 

Վրացերենում բառերի զգալի մասը գրվում է հնչյունական 

սկզբունքի համաձայն: Ըստ այդմ՝ գրում ենք ია, და, დედა, მამა, 

ქალი, კაცი, დაწერა, დახატა և տասնյակ հազարավոր այլ բառեր:  
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Հնչյունական սկզբունքը խախտվում է, եթե բառը գրելու հա-

մար անհրաժեշտ որևէ տառ չունի հիմնական հնչյունային նշա-

նակություն: Օրինակ, երբ ասում ենք ერდგული, მზგავსი, 

ქთხოვა, თ, ს և გ տառերը բերված բառերում հանդես են գալիս 

իրենց հնչյունական ոչ հիմնական իմաստով:  

Այժմ ვ-ի գրությունը կանոնակարգված է հետևյալ կաղա-

պարներում. ვუთხარი, ვუამბე, ვუსაყვედურე և այլն: ს-ից առաջ 

ვ-ն չի լսվում, հետևաբար, այս բառերի գրությունը ևս շեղում է 

հնչյունական սկզբունքից: 

բ. Ձևաբանական. ըստ այս սկզբունքի՝ բառի գրության մեջ 

պետք է նկատվի նրա ձևաբանական կազմությունը (ան-

կախ այն բանից, թե ինչպես ենք արտասանում այդ բառը): 

Այս սկզբունքով են գրվում ბაღს, ბაღში, ბაღთან, ერთგული, 

სახლში և բազմաթիվ այլ բառեր: Սրանց մեջ հնչյունական 

սկզբունքը խախտված է: Լսվում է՝ ბახს, ბახში, ბახთან, 

ერდგული, სახში: Ըստ ձևաբանական սկզբունքի՝ უ-ից առաջ ვ 

գրվում է ვუთხარი, ვუამბე, ვუსაყვედურე, ვუსმენ, დავუწერ և 

բազում այլ բառերում: უ-ից առաջ ვ-ն չի արտասանվում, բայց 

գրվում է, որպեսզի առաջին դեմքի ձևը տարբերվի երկրորդ դեմ-

քի ձևից (ვუამბე-ասացի ես, բայց՝ უამბე-ասացիր դու): 

գ. Պատմական (ավանդական). ըստ պատմականության 

սկզբունքի՝ ճիշտ է բառի այնպիսի գրությունը, որը տվյալ 

լեզվի ուղղագրության մեջ հաստատվել է պատմականո-

րեն՝ ավանդաբար: Օրինակ՝ լսվում է მზგავსი, բայց, հա-

մաձայն պատմական սկզբունքի, գրվում է მსგავსი: Այս 

բառի գրության մեջ էլ խախտված են հնչյունական և ձևա-

բանական սկզբունքները: 

Վրաց լեզվում կա նաև պարագայական հոլով, որի վերջավո-

րությունն է -ად կամ -დ. კაც-ად, კარგ-ად, ყრუ-დ, ცრუ-დ և այլն: 

Թեև հիշյալ բառերում ավելի თ է լսվում, քան დ: კარგად, 
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სახელად բառերի վերջում գրվում է ոչ թե արտաբերվող თ-ն, այլ 

დ, այսինքն՝ պատմաավանդական սկզբունքը հիմնվում է անցյա-

լի գրության վրա, հաշվի չի առնվում նրա արտասանությունը: 

Պարագայականի ձևերի գրության մեջ պահպանված է նաև 

ձևաբանական սկզբունքը, սակայն խախտված է հնչյունականը:  

Ինչպես տեսնում ենք, բազում բառերի ուղղագրության մեջ 

հիմնականում պահպանված է մեկ սկզբունք, հազվադեպ՝ նաև 

երկուսը, բայց ոչ երբեք երեքը միասին: 
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ԲԱՌԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

ლექსიკოლოგია 

 

Եթե հայերենում առանձնացնում ենք լիիմաստ և սպասար-

կու բառեր, ապա վրացերենում բառերը նախադասության մեջ 

ըստ իրենց իմաստի բաժանվում են երկու տեսակի՝ ինքնուրույն 

(დამოუკიდებელი) և օժանդակ (დამხმარე): გუშინ წიგნის 

მაღაზიამ საშუალო სკოლის მეათე კლასის სომხური ლიტერა-

ტურის ისტორიის ახალი სახელმძღვანელო მიიღო: Այս նախա-

դասության մեջ կա տասներեք բառ, որոնք նախադասության ան-

դամներ են և ունեն ինքնուրույն իմաստ: კარგი იქნებოდა, ხვალ 

რომ თეატრში წავსულიყავი, მაგრამ შეიძლება დრო არ მქონდეს: 

Այս նախադասության մեջ ընդգծված բառերն օժանդակ են: 
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ԱՐՄԱՏ, ՀԻՄՔ, ԱԾԱՆՑ 

ძირი, ფუძე, აფიქსი 

 

Արմատ (ძირი) - Բառերը վրացերենում ըստ կազմության լի-

նում են ածանցավոր և ոչ ածանցավոր: Ոչ ածանցավոր են, օրի-

նակ՝ დედა, მამა, კაცი, ძმა, მზე, მთვარე, ხე, სოფელი, ქალაქი, 

სტუდენტი, ლექტორი: კაც-ი (մարդ) բառից հնարավոր է կազմել 

հետևյալ բառերը՝ კაც-ურ-ი-մարդկային, კაც-თმოყვარე-մարդա-

սեր, კაც-თმოძულე-մարդատյաց, კაც-მრავალი-բազմամարդ, უ-

კაც-ური-անմարդաբնակ, სა-კაც-ობრიო համամարդկային, კაც-

ობრიობა-մարդկություն, კაც-ურად-մարդկայնորեն, კაც-ის-

მკვლელი-մարդասպան, კაც-ისმჭამელი-մարդակեր: Այս տարի-

մաստ բառերի արմատն է კაც, որը իմաստային բաղադրիչների 

չի բաժանվում: 

 

Հիմք (ფუძე) - Հիմքը վրացերենում բառի այն մասն է, որը 

թեքման ժամանակ փոփոխության չի ենթարկվում, օրինակ՝ 

სახლ-ი (տուն) բառի մեջ հիմքն է სახლ, ი-ն՝ ուղղական հոլովի 

վերջավորությունը: დედა-მ (մայր) բառի մեջ հիմքն է დედა, მ-

ն՝պատմողական հոլովի վերջավորությունը, ძმა-ს (եղբայր) բառի 

մեջ հիմքն է ძმა, ს-ն՝ տրական հոլովի վերջավորությունը: 

Հիմքը կարող է լինել՝ պարզ (მარტივი), ածանցավոր 

(ნაწარმოები) և բարդ (რთული). 

ա. Պարզ է, եթե հիմքը կազմված է միայն մեկ արմատից՝ 

დედა, მამა, კაცი, გოგო, ვაჟი, ქალი... 
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բ. Ածանցավոր է, եթե հիմքի կազմում կա նաև բառակազմա-

կան ածանց՝ კაც-ურ-ი, ცხენ-ოს-ანი, ნა-სახლ-არ-ი, სომხ-

ეთ-ი... 

գ. Բարդ է, եթե բառն պարունակում է երկու և ավելի հիմք 

(ածանցավոր և ոչ ածանցավոր). გულგატეხილი-հիա-

սթափված, ცოლ-შვილი-ընտանիք (կինուերեխա), დედ-

მამა-ծնողներ (մայրուհայր), ქალ-ვაჟი-երեխաներ (աղջիկ-

ուտղա), კეთილმოწყობილი-բարեկարգ, საჭმელ-სასმე-

ლი-կերակուր (ուտելիք-խմելիք), ხელიხელჩაკიდებული-

ձեռք ձեռքի տված: 

 

Ածանց (აფიქსი)- Ինչպես նշվել է, բառերը լինում են ածան-

ցավոր և ոչ ածանցավոր: Ածանցավոր բառերը կազմվում են նա-

խածանցների (თავსართები, წინასართები) կամ վերջածանցների 

(ბოლოსართები) միջոցով: 

Նախածանցը բառի այն մասն է, որ դրվում է հիմքի սկզբից, և 

որի միջոցով փոխվում է բառի իմաստը. ვ-წერ-ես գրում եմ, მ-წერ 

դու գրում ես ինձ, ვ-ცემ ես ծեծում եմ, მ-ცემ դու ծեծում ես ինձ: 

Վերջածանցը բառի այն մասն է, որը, դրվելով հիմքի վերջում, 

նրան հաղորդում է նոր իմաստ. ქალაქ-ი-ქალაქ-ურ-ი-քաղաք-

քաղաքային, ბავ-შვ-ი-ბავშვ-ობ-ა-երեխա-երեխայություն, ვენახ-

ი-მე-ვენახ-ე-վազ-խաղողագործ: Այս բառերում վերջածանցներ 

են՝ -ურ, -ობ, -ე: 

Բառիմաստը կարելի է փոխել թե՛ նախածանցի միջոցով՝ ვ-

წერ, მ-წერ, թե՛ վերջածանցի միջոցով՝ კაც-ურ-ი, ქალაქ-ურ-ი և 

թե՛ նախածանցով ու վերջածանցով միասին՝ სი-ღარიბ-ე-աղքա-

տություն, სი-ქალ-წულ-ე-կուսություն, სი-ტურფ-ე-անարատու-

թյուն, մաքրություն, სი-ლამაზ-ე-գեղեցկություն, მე-ეტლ-ე-կա-

ռապան, უ-ქუდ-ო-անգլխարկ, მე-თა-ურ-ი-գլխավոր, ղեկավար, 

მე-ნავ-ე-նավավար, նավապետ, მე-ბაღ-ე այգեպան, სა-პრ-



 - 33 -

ოფესორ-ო-պրոֆեսորական: Ահա նույն արմատով բառերի մի 

ամբողջ շարք՝ შლის: იშლის, უშლის, იშლება, ეშლება, 

აშლევინებს, გაშლილი, გასაშლელი, აშლის, წაშლის, მოშლის, 

გადაშლის, გადმოშლის... 

Բառի մեջ կարող է լինել մի քանի նախածանց և մի քանի 

վերջածանց. და-სა-თა-ურ-ებ-ულ-ი- վերնագրված, და-სა-ბუთ-

ებ-ულ-ი- հիմնավորված, და-რწმუნ-ებ-ულ-ი- հավատացած, 

და-რწმუნ-ებ-ა- համոզմունք, და-რწმუნ-ებ-ით- հավաստիացած, 

համոզված), მა-ტარ-ებ-ელ-ი- գնացք, არა-სრულ-წლ-ოვნ-ებ-ი- 

անչափահասներ և այլն: 

Բերված օրինակներում ուղիղ ձևերը բառերի արմատներն 

են, շղագիր ձևերը՝ նախածանցները կամ վերջածանցները: 

Վրացերենի ածանցները համապատասխանում են հայերենի 

գոյականակերտ, ածականակերտ և մակբայակերտ ածանցներին: 

Օրինակ՝ წიგნ-ი (գիրք) բառից կարող ենք կազմել 

 

წიგნი-ერ-ი  գրագետ 

წიგნ-აკ-ი-  գրքույկ 

უ-წიგნ-ურ-ი  անգրագետ 

უ-წიგნ-ურ-ობ-ა  անգրագիտություն 

სა-წიგნ-ე   գրապահարան 

წიგნ-სა-ცავ-ი  գրապահոց 

წიგნ-იერ-ებ-ა  գրագիտություն 

 

მე-ე, სა-ე, სა-ო կապակցված նախածանց-վերջածանցները 

կազմում են զգացմունք, արհեստ, պատկանելություն կամ վերա-

բերություն ցույց տվող գոյականներ. 
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მე-ე:    

მე-პურ-ე  հացթուխ 

მე-ბაღ-ე  այգեպան 

მე-ნავ-ე  նավավար 

მე-ნახირ-ე  նախրապան 

მე-მანქან-ე  մեքենավար 

მე-თევზ-ე  ձկնորս 

მე-დროშ-ე  դրոշակակիր 

მე-მკვიდრ-ე  ժառանգորդ 

მე-ნახშირ-ე  ածխահատ 

მე-ღვინ-ე  գինեգործ 

 

სა-ე:  

სა-მელნ-ე  թանաքաման 

სა-ქათმ-ე  հավանոց 

სა-ღვინ-ე  գինեքաշ շերեփ (քաշի) 

სა-სიმინდ-ე  եգիպտացորենի դաշտ 

სა-საუზმ-ე  նախաճաշարան 

სა-ურმ-ე  սայլագնա 

სა-სახლ-ე  պալատ 

სა-ცოლ-ე  հարսնացու 

 

სა-ო:  

სა-პროფესორ-ო  պրո ֆեսորական 

სა-სადილ-ო  ճաշարան 

სა-ავადმყოფ-ო  հիվանդանոց 

სა-შუალ-ო  միջնակարգ 

სა-ჯარ-ო  հանրային 

სა-სწავლ-ო  ուսումնական 

სა-დურგლ-ო  ատաղձագործարան 
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სა-მკითხველ-ო  ընթերցարան 

სა-სურსათ-ო  մթերային 

სა-ხალხ-ო  ժողովրդական 

სა-წარმო-ო  արդյունաբերական 

სა-ბავშვ-ო  մանկական 

სა-სკოლ-ო  դպրոցական 

 

ნა-არ: Ցույց է տալիս որևէ բանի՝ շինության, կառույցի և 

այլնի տեղ: 

ნა-სოფლ-არ-ი գյուղատեղի 

ნა-ქალაქ-არ-ი քաղաքատեղի 

ნა-ბალახ-არ-ი խոտատեղի/արոտ(ավայր) 

ნა-ბუდ-არ-ი  բնատեղի 

ნა-ჭაობ-არ-ი  ճահճատեղի 

ნა-ტახტ-არ-ი  գահատեղի 

ნა-სახლ-არ-ი  տնատեղի 

 

უ-ო, უ-ურ-ი/ულ-ი (-ան, -տ, -դժ) ածանցներով կազմվում են 

ժխտական իմաստով ածականներ: Պատասխանում են ինչպիսի՞ 

հարցին. 

 უ-ცოლ-ო (ცოლ-ი)   უ-ხელ-ო (ხელ-ი) 

 უ-მარილ-ო (მარილ-ი)  უ-ეზ-ო (ეზ-ო) 

 უ-კბილ-ო (კბილ-ი)   უ-აზრ-ო (აზრ-ი) 

 უ-მთვარ-ო (მთვარ-ე)  უ-მზე-ო (მზე-ო) 

 უ-საზღვრ-ო (საზღვარ-ი)  უ-გულ-ო (გულ-ი) 

 უ-ბედ-ურ-ი (ბედ-ი)   უ-ფერ-ულ-ი (ფერ-ი) 

 უ-გემ-ურ-ი (გემ-ი)   უ-პატრონ-ო (პატრონ-ი) 
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Նույնիմաստ մակբայներ կազմելիս ավելացնում ենք -დ վեր-

ջածանցը. უ-ცოლო-დ, უ-გულო-დ, უ-ფულო-დ. սրանք էլ պա-

տասխանում են ինչպե՞ս հարցին (հմմտ.՝ კარგი և კარგად). 

 

-ა (-իկ, -ուկ) նվազական, փաղաքշական  

კაც-ა (პატარა კაცი, մարդուկ),  

ცხენ-ა (პატარა ცხენი, ձիուկ), 

დედოფალ-ა (პატარა დედოფალი, տիկնիկ) 

 

-იკო (-իկ) կազմում է հատուկ և հասարակ անունների նվա-

զական, փաղաքշական ձև. 

ვას-იკო (Վասիկո)  დედ-იკო (դեդիկո) 

დათ-იკო (Դաթիկո)  მამ-იკო (մամիկո) 

თამრ-იკო (Թամրիկո)  ბიჭ-იკო (բիճիկո) 

მა-იკო (Մաիկո)   ძამ-იკო (ձամիկո) 

 

-ელ (-ցի) ցույց է տալիս անձի որտեղացի լինելը. 

ქალაქ-ელ-ი   քաղաքացի 

სოფლ-ელ-ი   գյուղացի 

ერევნ-ელ-ი   երևանցի 

ქართვ-ელ-ი   վրացի 

თბილის-ელ-ი  թբիլիսցի 

 

-ურ (-ական, հոմանիշը՝ -ային) ցույց է տալիս մի բանի կամ 

մեկին պատկանող՝ վերաբերող իմաստ: 

 მშობლი-ურ-ი  հայրենական 

 სტუდენტ-ურ-ი  ուսանողական 

 სომხ-ურ-ი  հայկական, հայերեն 

 იტალი-ურ-ი   իտալական, իտալերեն 

 სოფლ-ურ-ი   գյուղական 
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 ქალაქ-ურ-ი   քաղաքային 

 ადამიან-ურ-ი  մարդկային 

Այն բառերում, որոնց հիմքում կա რ, -ურ ածանց ավելանա-

լու դեպքում տեղի է ունենում տարնմանում, և -ურ-ը դառնում է -

ულ. 

 ქართ-ულ-ი   վրացական, վրացերեն 

 რუს-ულ-ი   ռուսական, ռուսերեն 

 მხატვრ-ულ-ი  գեղարվեստական 

 ფრანგ-ულ-ი    ֆրանսիական, ֆրանսերեն 

 ლაშქრ-ულ-ი   զինվորական 

 

-ეთ (-ստան) ցույց է տալիս երկիր՝ სომხ-ეთ-ი (Հայաստան), 

რუს-ეთ-ი (Ռուաստան), სპარს-ეთ-ი (Պարսկաստան), ტაჯიკ-

ეთ-ი (Տաջիկստան), ჩინ-ეთ-ი (Չինաստան), უზბეკ-ეთ-ი (Ուզ-

բեկստան), საფრანგ-ეთ-ი (Ֆրանսիա), მონღოლ-ეთ-ი (Մոնղո-

լիա), և այլն: 

-იან, -ოსან, -ოვან, -იერ (-ավոր, -ավետ, -կիր) ածանցները 

ցույց են տալիս մի բան ունեցող, որևէ բանով օժտված գոյական-

ներ. 

 

-იან:  ფულ-იან-ი  փող ունեցող՝ փողատեր՝ փողավոր 

 ყურ-იან-ი  ականջ ունեցող 

 ცოლ-იან-ი  կին ունեցող տղամարդ՝ կանամբի 

 ქმრ-იან-ი  ամուսին ունեցող կին՝ արամբի 

 

-ოსან:   

 ხუთ-ოსან-ი  գերազանցիկ, հինգերով սովորող 

 წვერ-ოსან-ი  մորուքավոր 

 ჯვარ-ოსან-ი  խաչավոր, խաչակիր 

 მანდილ-ოსან-ი  լաչակավոր՝ տիկին 
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 ქუდ-ოსან-ი գլխարկավոր՝ տղամարդ 

 სამ-ოსან-ი  երեքներով (միջակ) սովորող 

-იერ:   

 წიგნ-იერ-ი  գրագետ 

 წეს-იერ-იե կանոնավոր  

 კანონ-იერ-ი  օրինավոր 

 წუთ-იერ-ი  րոպեական 

 ზომი-ერ-ი  չա փավոր 

 მადლ-იერ-ი  երախտագետ / երախտավոր 

 მშვენ-იერ-ი  հրաշալի 

 ხნ-იერ-ი   տարեց (տարիքավոր) 

 

-ოვან:   

 ყვავილ-ოვან-ი  ծաղկավոր 

 ძალ-ოვან-ი  ուժեղ 

 კლდ-ოვან-ი  ժայռոտ 

 

-ობა, -ება (-ություն) ածանցները կազմում են վերացական 

գոյականներ. 

ბედნიერ-ება   երջանկություն 

პატიოსნ-ება   ազնվություն 

ძლიერ-ება   զորություն 

ჩასუქ-ება   գիրություն 

ჭეშმარიტ-ება   ճշմարտություն 

მტრ-ობა    թշնամություն 

ძმ-ობა    եղբայրություն 

ამხანაგ-ობა  ընկերություն 

ახალგაზრდ-ობა   երիտասարդություն 

მეგობრ-ობა   բարեկամություն 
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-ნარ-ուտ (տարնմանումով՝ ნალ) ցույց է տալիս որևէ բանով 

առատ տեղ. 

ბუჩქ-ნარ-ი  թփուտ 

ფიჭვ-ნარ-ი  սոճուտ 

ვერხვ-ნარ-ი  կաղամախուտ 

ნაძვ-ნარ-ი  եղևնուտ 

ქვიშ-ნარ-ი  ավազուտ 

მაყვლ-ნარ-  մոշուտ 
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ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

მორფოლოგია 
ԽՈՍՔԻ ՄԱՍԵՐ 

მეტყველების ნაწილები 

 
Խոսքի մասերը տասն են. 

 

ԳՈՅԱԿԱՆ  ԱՆՈՒՆ (არსებითი სახელი)-დედა, კაცი, სახლი, 

მდინარე, ქვა, სიცოცხლე, სილამაზე, ინჟინერი, მასწავლებელი, 

მოსწავლე, მდინარე... 

ԱԾԱԿԱՆ  ԱՆՈՒՆ (ზედსართავი სახელი)-თეთრი, წითელი, 

მაღალი, დაბალი, დიდი, პატარა, მსუქანი, მწარე, ლამაზი, უშნო, 

მშვენიერი, კარგი... 

ԹՎԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆ (რიცხვითი სახელი)-ერთი, ათი, 

ჩვიდმეტი, ოცი, ორმოცი, სამოცი, ოთხმოცდაათი, ასი, ათასი, 

ასიათასი, მილიონი... 

ԴԵՐԱՆՈՒՆ (ნაცვალსახელი)-მე, შენ, ის, იგი, ჩვენ, თქვენ, 

ისინი, ვინ, რა, რომელი, რამდენი, ჩემი, შენი, ჩვენი, თქვენი, 

მისი, მათი... 

ԲԱՅ (ზმნა)-ვწერ, ვკითხულობ, დავდივარ, წევს, ჭამს, სვამს, 

მღერის, მიდის, მოდის, წავიდა, მოვიდა, უკრავს, ალამაზებს, 

ასწავლის... 

ՄԱԿԲԱՅ (ზმნიზედა)-გუშინ, ხვალ, ზევით, მარჯვნივ, წინ, 

უკან, საიდანაც,  

ՀԵՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ (თანდებული)-ში, -ზე, -კენ, -თან, -შუა,   

-ვით, -შორის, -გამო... 
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ԿԱՊ (კავშირი)-და, ან, თუ, ანუ, რომ, მაგრამ, როცა, 

რომელიც... 

ՄԱՍՆԻԿ (ნაწილაკი)-ხოლმე, ვერ, ვე, ღა, არ, კი, ცა, ოდე, 

აღარ, ნუ... 

ՁԱՅՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ (შორისდებული)-აუ! ახ! აჰ! ბა! ეჰ! 

ვაშა! ვიშ! ოჰ! ოხ! უი! ჰეი!... 
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ԳՈՅԱԿԱՆ  ԱՆՈՒՆ 

არსებითი  სახელი 
 

Գոյական կամ գոյական անուն կոչվում են այն բոլոր բառերը, 

որոնք ցույց են տալիս տարբերակված առարկաներ և առարկա-

յացված հասկացություններ (մարդ, գիրք, թռչուն, ծիծեռնակ, քա-

ջություն, վազք, փոթորիկ, ամպրոպ և այլն): 

Վրացերենում գոյական անունը պատասխանում է ո՞վ (ვინ?) 

կամ ի՞նչ (რა?) հարցերին: Ըստ քերականական և իմաստային 

հատկանիշների՝ գոյականները լինում են՝ 

շնչավոր - სულიერი /ცოცხალი/ 

անշունչ - უსულო /არაცოცხალი/ 

հատուկ - საკუთარი 

հասարակ - საზოგადო 

հավաքական -კრებითი 

իրանիշ - ნივთიერებათა სახელი 

վերացական - აბსტრაქტული 

 

 

Քերականական սեռի մասին 

გრამატიკული სქესის შესახებ 

 

Վրաց լեզուն քերականական սեռ չունի, ոչ էլ արական կամ 

իգական սեռն արտահայտող հատուկ դերանուններ: 

1. Արական սեռ ցույց տվող գոյականների համար գործած-

վում են მამა (հայր), კაცი (մարդ), ვაჟი (տղա), ძე (արու) 

բառերը: 
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2. Իգական սեռ ցույց տվող գոյականների համար գործած-

վում են დედა (մայր), ქალი (կին) և ასული 

(դուստր/աղջիկ) բառերը: 

 

მამაკაცი - տղամարդ բառացի՝  հայր+մարդ 

დედაკაცი - կին  մայր+մարդ 

ვაჟიშვილი - որդի  տղա+զավակ 

ვაჟბატონი - տղա տղա+պարոն 

ქალბატონი - տիկին  կին+ պարոն 

ქალიშვილი - աղջիկ  աղջիկ+զավակ 

მუშა ქალი - բանվորուհի  բանվոր+կին 

ქართველი ქალი - վրացուհի  վրացի+կին/աղջիկ 

 

Հայրանվան գործածության դեպքում արական սեռ ցույց 

տվող գոյականների համար գործածվում է ძე (արու, ուստր), իսկ 

իգական սեռ ցույց տվող գոյականների համար՝ ასული (դուստր) 

բառը. 

 

აკაკის ძე  აკაკის ასული 

ვახტანგის ძე  ვახტანგის ასული 

მერაბის ძე  მერაბის ასული 

ვაჟას ძე  ვაჟას ასული 

 

 Իգական սեռի անձի ազգությունը, մասնագիտությունը, ար-

հեստը, որևէ զբաղմունքի տեր լինելը շեշտելու համար գործած-

վում է ქალი օժանդակ բառը, որը համապատասխանում է հայե-

րեն -ուհի վերջածանցին՝ 

მსახიობი ქალი - դերասանուհի  

სპორტსმენი ქალი -  մարզուհի  

მოწაფე ქალი -  աշակերտուհի  
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სომეხი ქალი - հայուհի  

სტუდენტი ქალი -  ուսանողուհի  

მუშა ქალი -  բանվորուհի  

ექიმი ქალი -  բժշկուհի  

მემანქანე ქალი -  մեքենագրուհի  

 

Թռչունների համար նշվում են მამალი (արու, վարուժան), 

დედალი (էգ, մարի) օժանդակ բառերը: 

 

მამალი ქათამი -   աքլոր  

დედალი ქათამი -  մարի  

მამალი ინდაური -  հնդկահավ  

დედალი ინდაური - հնդկահավ  

მამალი მტრედი -  աղավնի  

დედალი მტრედი -  աղավնի  

 

Խոշոր եղջերավոր անասունների համար՝ ფური (էգ), ხარი 

(որձ): 

 

ფურ კამეჩი -   գոմշակով 

ხარ კამეჩი -   գոմշացուլ 

ფურ ირემი -   եղնար 

ხარ ირემი -   եղջերու 

 

Վայրի գազանների և տնային որոշ կենդանիների հանար՝ 

ხვადი (որձ), ძუ (էգ): 

 

ხვადი ლომი -  որձ առյուծ  

ძუ ლომი - էգ առյուծ 

ხვადი კატა -  որձ կատու  

ძუ კატა -  էգ կատու  
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Խոզերի համար՝ 

ღორი -  խոզ (մեկ է՝ էգ թե որձ) 

ტახი -  խոզ (ամորձատած) 

ნეზვი ღორი -  էգ խոզ  

ნეზვი თხა -  էգ այծ  

ვაცი -  նոխազ  

 

Ձիերի համար՝ 

ცხენი -  ձի (առհասարակ՝ էգ թե որձ) 

ულაყი ცხენი -  հովատակ  

ჭაკი ცხენი -  ճակ՝ զամբիկ, մատակ 

ფაშათი ცხენი -  զամբիկ, մատակ ձի 

ლაფშა ცხენი -  ամորձատ՝ կուրտ ձի  

 

 

Շնչավոր և անշունչ առարկաներ 

სულიერი და უსულო საგნები 

 

Շնչավոր առարկա ցույց տվող գոյականներն են մարդիկ, 

թռչուններ և կենդանիներ ցույց տվող բառերը: 

Այն բառերը, որոնք ցույց են տալիս անձ, պատասխանում են 

ո՞վ (ვინ?) հարցին: Օրինակ՝ კაცი, ქალი, მუშა, ექიმი, სტუდეტი, 

მოსწავლე… Մնացած բոլոր գոյականները, որոնք արտահայտում 

են անշունչ կամ շնչավոր առարկա, պատասխանում են ի՞նչ (რა?) 

հարցին: 

 

Օրինակ՝ წიგნი, ფანქარი, ქაღალდი, ცხენი, დათვი, თხა, 

მტრედი, არწივი, ლომი… 
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Հոլովները, նրանց հարցերը և վերջավորությունները 

ბრუნვები, მათი კითხვები და ნიშნები 

 

Վրացերենում գոյականն ունի յոթ հոլով՝ 

სახელობითი - անվանական (ուղղական) -ვინ? რა?  

Բաղաձայնից հետո՝ -ი, ձայնավորից հետո՝ -օ: 

მოთხრობითი - պատմողական -ვინ? რამ?  

Բաղաձայնից հետո՝ -მა, ձայնավորից հետո՝ -მ: 

მიცემითი - տրական -ვის? რას?  

Բաղաձայնից հետո՝ -ს, ձայնավորից հետո՝ -ს: 

ნათესაობითი - սեռական -ვისი? რისი?  

Բաղաձայնից հետո՝-ის, ձայնավորից հետո՝ -ს(ი): 

მოქმედებითი - գործիական -ვისით? რით?  

Բաղաձայնից հետո՝ -ით, ձայնավորից հետո՝ -თი: 

ვითარებითი - պարագայական -ვისად? რად?  

Բաղաձայնից հետո՝ -ად, ձայնավորից հետո՝ -დ: 

წოდებითი - կոչական - չունի:  

Բաղաձայնից հետո՝ -ო, ձայնավորից հետո՝ -ვ: 

Այս հոլովներից չորսը՝ անվանականը (ուղղական), տրակա-

նը, սեռականը և գործիականը, համապատասխանում են հայե-

րենի համանուն հոլովներին: 

 

Ծանոթություն: Վրացերենում նախադասության մեջ չեն 

հանդիպում բաղաձայնով վերջացող անուններ, անհրաժեշտ է 

որևէ հոլովի նշան կցել: Ճիշտ չէ კაც, ექიმ, მასწავლებელ, ბაყაყ… 

թվարկված բառերին անպայման պետք է վերջում կցենք հոլովի 

նշան კაც-ი, ექიმ-ი, მასწავლებელ-ი, ბაყაყ-ი, გოგო, უშნო, მწვანე, 

მთვარე... 
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Ձայնավորահանգ բառերին չի կցվում ուղղական հոլովի -ი 

նշանը:  

 

Հոլովում (ბრუნება) - Գոյականի փոփոխությունը հոլովական 

բոլոր ձևերով կոչվում է հոլովում: Վրաց լեզուն, ի տարբերություն 

հայերենի, ունի միայն մեկ հոլովում. այսինքն՝ հոլովվող բոլոր 

խոսքի մասերն ունեն հոլովական նույն վերջավորությունը: Բայց, 

ելնելով անվան (բառի) հիմքի վերջավորությունից, հոլովվող բա-

ռերը բաժանվում են երկու հիմնական խմբի. 

բաղաձայնահիմք (բաղաձայնով վերջացող հիմքեր) կամ բա-

ղաձայնահանգ. 

ձայնավորահիմք (ձայնավորով վերջացող հիմքեր) կամ ձայ-

նավորահանգ: 

Բաղաձայնահիմք գոյականները իրենց հերթին բաժանվում 

են երկու ենթախմբի. 

ա. կայուն (չփոփոխվող) հիմքով բառեր (երբ հոլովման ժա-

մանակ բառերը որևէ փոփոխության չեն ենթարկվում). 

բ. անկայուն (փոփոխվող) հիմքով բառեր (երբ բառի հիմքը 

վերջանում է ა կամ ე ձայնավորով, և հոլովման ժամանակ 

սեռական, գործիական և պարագայական հոլովներում 

հիմքի վերջից այդ ձայնավորները սղվում են՝ მელან-ი 

მელნ-ის, მელნ-ით, მელნ-ად, სოფელ-ი, სოფლ-ის, 

სოფლ-ით, სოფლ-ად): 

Ձայնավորահիմք գոյականները նույնպես բաժանվում են 

երկու խմբի. 

ա. բառեր, որոնց հիմքը հատվում է սեռական և գործիական 

հոլովներում (դրանք ა կամ ე ձայնավորով վերջացող գո-

յականներն են՝ დროშ-ა დროშ-ის, დროშ-ით, სახ-ე, სახ-

ის, სახ-ით). 
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բ. բառեր, որոնց հիմքը չի հատվում (դրանք էլ ო կամ უ ձայ-

նավորով վերջացող գոյականներն են)՝ წყარ-ო- წყარო-

ს(ი), წყარო-თ(ი), ორმო-ორმო-ს(ი), ორმო-თ(ი), რუ–რუს-

(ი), რუ-თ(ი): 

 

 

Անվանական հոլով 

სახელობითი ბრუნვა 

 

სახელობითი անվանական (ուղղական) հոլովը բառի ուղիղ 

ձևն է: სახელობითი -ին ունի -ი վերջավորություն՝ թե՛ եզակի և 

թե՛ հոգնակի թվերում, ընդ որում եզակի թվում -ი -ին դրվում է 

բառի հիմքից հետո, իսկ հոգնակի թվում՝ -ებ հոգնակերտից 

հետո. 

 

წიგნ-ი წიგნ-ებ-ი, ციფრ-ი - ციფრ-ებ-ი, ქუდ-ი - ქუდ-ებ-ი, 

ხელ-ი ხელ-ებ-ი, თავ-ი თავ-ებ-ი, კაც-ი კაც-ებ-ი: 

 

სახელობითი հոլովում -ი վերջավորություն ունեն այն բառե-

րը, որոնք բաղաձայնավերջ են. ბაღ-ი, ჟურნალ-ი. გაზეთ-ი, 

ლექტორ-ი, ავტობუს-ი, მატარებელ-ი, სტუდენტ-ი, ადამიან-ი, 

წიგნ-ი, ცხენ-ი, თვალ-ი, ფულ-ი, (նաև՝ ჩაი, ტრამვაი, ირაკლი, 

აკაკი, გიორგი, კორნელი: ი-ով վերջացող բոլոր հատուկ և հա-

սարակ անունները փոխառված են այլ լեզուներից): 

ა, ე, ო, უ հնչյուններով վերջացող բառերը სახელობითი հոլո-

վում -ი վերջավորություն չեն ստանում, ժամանակի ընթացքում -

ი-ն ընկել է (եղել են՝ დედა-ი, ხე-ი, ოქრო-ი և այլն): Ժամանա-

կակից գրական վրացերենում այդ կարգի բառերը հանդես են 

գալիս հիմքով՝ առանց անվանական հոլովի վերջավորության, 
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թեև հոգնակի թվում դրանք նույնպես ստանում են -ი վերջավո-

րություն, որը դրվում է -ებ հոգնակերտից հետո. 

დედა-დედ-ებ-ი, დღე-დღე-ებ-ი, ორმო-ორმო-ებ-ი, დანა-

დან-ებ-ი, ღამე-ღამე-ებ-ი, თარო-თარო-ებ-ი, გზა-გზ-ებ-ი, საქმე-

საქმე-ებ-ი, სორო-სორო-ებ-ი, კუ-კუ-ებ-ი, ყრუ-ყრუ-ებ-ი, ბუ-ბუ-

ებ-ი, რუ-რუ-ებ-ი. 

 

Ծանոթություն: -ო, -უ վերջավորություն ունեցող բառերը քիչ 

են: 

 

სახელობითი հոլովը պատասխանում է ვინ? (ո՞վ) և რა? (ի՞նչ) 

հարցերին, ընդ որում, վրացերենում ևս ո՞վ հարցը տրվում է 

միայն անձ ցույց տվող գոյականներին, այլ դեպքերում՝ շնչավոր 

թե անշունչ, տրվում է ի՞նչ հարցը: 

სახელობითი հոլովով դրվում են նախադասության ենթա-

կան և ուղիղ խնդիրը: Ենթական դրվում է անվանական հոլովով, 

եթե բայը անանցողական է. այս դեպքում բայը, անկախ ժամա-

նակաձևից, չի փոխում ենթակայի հոլովը: 

 

სტუდენტი მიდის უნივერსიტეტში. 

Ուսանողը գնում է համալսարան: 

სტუდენტი მიდიოდა უნივერსიტეტში. 

Ուսանողը գնում էր համալսարան: 

სტუდენტი წავიდა უნივერსიტეტში. 

Ուսանողը գնաց համալսարան: 

სტუდენტი წავა უნივერსიტეტში. 

Ուսանողը կգնա համալսարան: 

სტუდენტი წასულა უნივერსიტეტში. 

Պարզվում է՝ ուսանողը գնացել է համալսարան: 
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Ենթական անվանական հոլովով է դրվում նաև այն դեպքում, 

եթե բայը անցողական է, իսկ ժամանակաձևը՝ ներկա. 

პოეტი წერს რომანს. 

Բանաստեղծը գրում է վեպ: 

მოჭადრაკეები ფეხბურთს თამაშობენ. 

Շախմատիստները ֆուտբոլ են խաղում: 

მეზობლები აშენებენ სახლებს. 

Հարևանները կառուցում են տներ: 

მებაღე რგავს ხეს. 

Այգեպանը տնկում է ծառ: 

Ուղիղ խնդիրը դրվում է անվանական հոլովով, եթե բայը ան-

ցողական է, ժամանակաձևը՝ անցյալ: 

დიასახლისმა იყიდა პომიდორი, კართოფილი, ხახვი, 

სტაფილო, კომბოსტო. 

Տնտեսուհին գնեց լոլիկ, կարտոֆիլ, սոխ, գազար, կաղամբ: 

პოეტმა დაწერა რომანი. 

Բանաստեղծը գրեց վեպ: 

მოჭადრაკეებმა ფეხბურთი ითამაშეს. 

Շախմատիստները ֆուտբոլ խաղացին: 

მეზობელმა ააშენეა სახლი. 

Հարևանը կառուցեց+ տուն: 

Ընդգծված գոյականները ուղիղ խնդիրներ են: 

Այլ օրինակներ. 

სტუდენტი კარგად სწავლობს. 

Ուսանողը լավ է սովորում (ենթակա): 

ჩამორჩენილი სტუდენტი უნივერსიტეტიდან გააძევეს. 

Վատ սովորող ուսանողին համալսարանից հեռացրին (ուղիղ 

խնդիր): 

კვირას არც ერთი გაზეთი არ გამოდის. 

Կիրակի ոչ մի թերթ լույս չի տեսնում (ենթակա): 
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დღეს ბევრი გაზეთი ვიყიდე. 

Այսօր շատ թերթ գնեցի (ուղիղ խնդիր): 

პროფესორ ავეტისიანის უფროსი შვილი გერმანიაში 

სწავლობს. 

Պրոֆեսոր Ավետիսյանի ավագ որդին Գերմանիայում է 

սովորում (ենթակա): 

პროფესორ ავეტისიანის უფროსი შვილი საფრანგეთში 

წაიყვანეს. 

Պրոֆեսոր Ավետիսյանի ավագ որդուն Ֆրանսիա տարան 

(ուղիղ խնդիր): 

 

 

Պատմողական հոլով 

 მოთხრობითი ბრუნვა 

 

მოთხრობითი-ն վրացերենի ամենայուրահատուկ հոլովն է: 

Չնայած հոլովը կոչվում է պատմողական (նաև՝ պատմական հո-

լով, սուբյեկտի՝ ենթակայի հոլով, ակտիվ հոլով: Անվանումը 

ծագում է հունարեն էրգատես գործող անձ, գործիչ բառից), բայց 

պատմել կամ պատմություն բառերի հետ առնչություն չունի, 

ընդհակառակը, սրանով մատնանշվում է նախադասության մեջ 

ամենաակտիվ գործողություն կատարողը՝ գործող անձը՝ նախա-

դասության ենթական: 

 

…პოეტმა დაწერა საინტერესო რომანი. 

Բանաստեղծը գրեց հետաքրքիր վեպ: 

…მხატვარმა დახატა საინტერესო გობელენი.  

Նկարիչը նկարեց հետաքրքիր գոբելեն: 

ლიტერატორმა ავეტისიანმა დაამთავრა მონოგრაფიის მე-2 

ტომი.  
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Գրականագետ Ավետիսյանը վերջացրեց մենագրության 2-րդ 

հատորը: 

 

მოთხრობითი-ն կիրառվում է միայն նախադասության են-

թակայի համար. շարահյուսական այլ պաշտոն չունի: Պատաս-

խանում է ვინ? (ո՞վ), რამ? (ի՞նչը) հարցերին: Հոլովական վերջա-

վորությունները երկուսն են՝  

-მა և -მ։ -მა վերջավորություն ստանում են ուղղական հոլո-

վում -ი վերջավորություն ունեցող բառերը. 

…კაც-ი-კაც-მა, ცხენ-ი-ცხენ-მა, ოთხ-ი-ოთხ-მა. 

ქარ-ი-ქარ-მა, ქალ-ი-ქალ-მა, ოც-ი-ოც-მა. 

-მ վերջավորություն ստանում են -ა, -ე, -ო, -უ ձայնավո-

րավերջ բառերը. და- და-მ, რვა-რვა-მ, ღამე-ღამე-მ, გოგო-გოგო-მ, 

რუ-რუ-მ, ძმა-ძმა-მ, ცხრა-ცხრა-მ, საქმე-საქმე-მ, ოქრო-ოქრო-მ, 

ბუ-ბუ-მ. 

ა, ე, ი, ო, უ վերջավորություն ունեցող հատուկ անունները 

նույնպես պատմողական հոլովում ստանում են -მ վերջավորու-

թյուն. 

შოთა-მ, თეკლე-მ, აკაკი-მ, დათო-მ, დუტუ-მ, ნინა-მ, 

სალომე-მ, ირაკლი-მ, ნუნუ-მ, ნაირა-მ, გიორგი-მ, სანდრო-მ, 

ჟუჟუნა-მ, ერეკლე-მ, გივი-მ, მაიკო-მ, ნინო-მ, მარინა-მ, მარინე-მ, 

მერი-მ… 

Մի շարք անուններ, սակայն, չեն ենթարկվում հիշյալ կա-

նոնին. 

გურამ-მა, ვახტანგ-მა, რამაზ-მა, ნოდარ-მა, დავით-მა, ლევან-

მა, რევაზ-მა, თენგიზ-მა… 

Հոգնակի թվում հոլովական վերջավորությունը դրվում է -ებ 

հոգնակերտից հետո. 
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კაც-მა-კაც-ებ-მა, მეზობელ-მა-მეზობლ-ებ-მა, ცხენ-მა-ცხენ-

ებ-მა, მსახიობ-მა-მსახიობ-ებ-მა, კბილ-მა შემაწუხა-კბილ-ებ-მა 

შემაწუხეს. 

მოჭადრაკემ კარგად ითამაშა-მოჭადრაკეებმა კარგად 

ითამაშეს. 

Եթե հոլովվող բառն ունի բաղաձայնահանգ որոշիչ/ներ, 

ապա այդ որոշիչ/ները նույնպես ստանում են -მა վերջավորու-

թյուն. 

სომეხმა მოჭადრაკეებმა მოიგეს ყველა პარტია.  

Հայ շախմատիստները հաղթեցին բոլոր պարտիաներում: 

ცივმა ამინდმა ჩვენი დღევანდელი ექსკურსია ჩაშალა.  

Ցուրտ եղանակը խափանեց այսօվա մեր էքսկուրսիան: 

ნიჭიერმა მეათეკლასელმა ერთმა გოგონამ ძალზე რთული 

ამოცანა ამოხსნა.  

Տասներորդ դասարանցի խելացի մի աղջիկ շատ բարդ 

խնդիր լուծեց: 

ერთმა ჩვენმა უცხოელმა ყოფილმა სტუდენტმა ქაუემ, ჩვენი 

ლიტერატურისა და კულტურის კარგმა მცოდნემ, ბევრი რამ 

თარგმნა სომხურიდან ინგლისურად.  

Արտասահմանցի մեր մեկ նախկին ուսանողը՝ Քաուեն՝ մեր 

գրականության և մշակույթի մեծ բարեկամը, շատ բան է թարգ-

մանել հայերենից անգլերեն: 

ა, ე, ო, უ ձայնավորով վերջացող որոշիչները მოთხრობითი 

հոլովում -მა կամ -მ վերջավորություն չեն ստանում, մնում են 

անփոփոխ. 

პატარა დავითმა საინტერესო მოთხრობა დაწერა.  

Փոքրիկ Դավիթը հետաքրքիր պատմվածք գրեց: 

მძიმე სამუშაომ დამღალა.   

Ծանր աշխատանքը հոգնեցրեց ինձ: 

ვიწრო ფეხსაცმელმა ფეხები მატკინა.  
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Նեղ կոշիկը ոտքերս ցավեցրեց: 

ერთი თხილის გული ცხრა ძმამ გაიყოო.  

Մեկ պնդուկի միջուկը ինը եղբայր բաժանեցին (իրար միջև):  

 

 

Տրական հոլով 

მიცემითი ბრუნვა 

 

მიცემითი-ն գրեթե համապատասխանում է հայերենի տրա-

կանին: Սրանով դրվում են հանգման անուղղակի խնդիրը, ուղիղ 

խնդիրը, ենթական, բայական անդամի լրացումները և այլն: Նա-

խադասության բոլոր անդամների հարաբերության բնույթը պայ-

մանավորված է բայի սեռով և ժամանակաձևերով: 

მიცემითი-ն պատասխանում է ვის? (ո՞ւմ) և რას? (ի՞նչ) հար-

ցերին: Հոլովական վերջավորությունն է -ს, որը դրվում է բառի 

ուղիղ ձևի վրա. 

კაც-ს, დედა-ს, მზე-ს, გოგო-ს, მერი-ს, ბუ-ს, ქალ-ს, ძმა-ს, 

საქმე-ს, პალტო-ს, რუ-ს... 

Հոգնակի թվում հոլովական վերջավորությունը դրվում է 

բառի վերջում՝ -ებ հոգնակերտից հետո. 

კაც-ებ-ს, დედ-ებ-ს, მზე-ებ-ს, გოგო-ებ-ს, ბუ-ებ-ს, ქალ-ებ-ს, 

ძმ-ებ-ს, საქმე-ებ-ს, პალტო-ებ-ს, რუ-ებ-ს… 

Հանգման անուղղակի խնդիր, եթե բայը դրված է II կամ III 

սերիայով (սերիաների մասին՝ «Բայ» բաժնում). 

იუბილარს მისალოცი დეპეშა გავუგზავნეთ. Հոբելյարին 

շնորհավորական հեռագիր ուղարկեցինք: 

ჩემპიონს მისცეს ოქროს მედალი.  

Չեմպիոնին հանձնեցին ոսկե մեդալ: 

მოწაფეებს დაურიგეს ახალი წიგნები.  

Աշակերտներին հանձնեցին նոր գրքեր: 
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Ուղիղ խնդիրը դրվում է տրական հոլովով, եթե բայը անցո-

ղական է, ժամանակը՝ ներկա, այսինքն՝ բայը դրված է I սերիա-

յով. 

ლიტერატურათმცოდნე ავეტისიანი რომანს წერს. Գրակա-

նագետ Ավետիսյանը վեպ է գրում: 

ნარინე საინტერესო წიგნს კითხულობს.  

Նարինեն հետաքրքիր գիրք է կարդում: 

საერთოდ იგი ბევრს კითხულობს.  

Նա առհասարակ շատ է կարդում: 

ქართულ ენაზე გაზეთებს, წიგნებს კითხულობთ?  

Վրաց լեզվով գրքեր, թերթեր կարդո՞ւմ եք: 

დიასახლისი ყიდულობს პომიდორს, კარტოფილს, ხახვს, 

სტაფილოს, კომბოსტოს და სხვა რამეებს. 

Տնտեսուհին գնում է լոլիկ, կարտոֆիլ, սոխ, գազար, կաղամբ 

և այլ բաներ: 

Նախադասության ենթական՝ տրական հոլովով. 

თურმე პოეტ პეტროსიანს რომანი დაუწერია. Պարզվում է՝ 

բանաստեղծ Պետրոսյանը վեպ է գրել: 

არამს ჰყავს ორი ბიჭი და ერთი ქალიშვილი.  

Արամը ունի երկու տղա և մեկ աղջիկ: 

მერის, ნარინეს, ლუსინეს, ჰასმიკს და იშხანს ჩაუბარებიათ 

ყველა გამოცდა.  

Մերին, Նարինեն, Լուսինեն, Հասմիկը և Իշխանը հանձնել են 

բոլոր քննությունները: 

 

Ընդգծված բոլոր գոյականները դրված են տրական հոլովով և 

նախադասությունների մեջ ունեն ենթակայի պաշտոն: 

Տրական հոլով են պահանջում կանչել, խնդրել, հարցնել, 

հաղորդել և այլ բայեր. 

თუ შეიძლება, დაუძახეთ თქვენს მეზობელს ტელეფონთან.  

Եթե կարելի է, կանչեք Ձեր հարևանին հեռախոսի մոտ: 
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სთხოვეთ თქვენს მეუღლეს, ბატონ სურენს.  

Խնդրե΄ք Ձեր ամուսնուն՝ պարոն Սուրենին: 

ჰკითხეთ ქართული ენის სპეციალისტს, პროფესორ 

ასატურიანს.  

Խնդրե՛ք վրաց լեզվի մասնագետին՝ պրոֆեսոր Ասատրյա-

նին: 

ჩემი გულთბილი სურვილები გადაეცით თქვენს ცოლს, 

მშობლებს და ბავშვებს.  

Իմ անկեղծ ցանկությունները հաղորդեք Ձեր տիկնոջը, 

ծնողներին և երեխաներին: 

Տրական հոլով են պահանջում նաև վարել բայով կազմված 

բառերը՝ ղեկավարել, կառավարել, պաշտոնավարել. 

დეკანი ავაგიანი წარმატებით მართავს ფაკულტეტს.  

Դեկան Ավագյանը հաջողությամբ կառավարում է ֆակուլտե-

տը: 

დირექტორი ანტონიანი ხელმძღვანელობს დიდ დაწეს-

ებულებას:  

Տնօրեն Անտոնյանը ղեկավարում է մեծ հիմնարկ:  

გენერალი ბაღრამიანი მეთაურობდა არმიას.  Գեներալ 

Բաղրամյանը ղեկավարում էր բանակ: 

Որոշ բառակապակցություններ, որոնք ցույց են տալիս շա-

բաթվա օրեր, ամիս-ամսաթիվ և այլն, նույնպես դրվում են տրա-

կան հոլովով. 

კვირას დელეგაცია ჩამოვიდა საზღვარგარეთიდან. Կիրակի 

պատվիրակություն ժամանեց արտասահմանից: 

პარასკევს ხელოვნებათმცოდნეობის კათედრის მორიგი 

სხდომაა დანიშნული.  

Ուրբաթ արվեստաբանության ամբիոնի հերթական նիստն է 

նշանակված: 

საღამოს თეატრში ვიქნებით.  

Երեկոյան թատրոնում կլինենք: 
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დღეს ჩატარდება სემინარი.  

Այսօր կանցկացվի սեմինար: 

ოვ. თუმანიანი დაიბადა 1869 წელს, გარდაიცვალა 1923 

წელს.  

Հովհ. Թումանյանը ծնվել է 1869 թվականին, վախճանվել է 

1923 թվականին: 

21 ივნისს ჩატარდება საინტერესო ღონისძიება. Հունիսի 21-

ին կանցկացվի հետաքրքիր միջոցառում: 

მიცემითი-ն շարահյուսական շատ ավելի լայն կիրառություն 

ունի (այդ մասին՝ հետադրությամբ և մասնիկավոր հոլովները 

քննարկելիս): 

Այժմ բերենք որոշ օրինակներ և համեմատենք հայերենի 

նույնանուն հոլովի հետ. 

მე-2 კურსის სტუდენტებს მატენადარანი არ უნახავთ. 

2-րդ կուրսի ուսանողները Մատենադարանը չեն տեսել: 

მე-2 კურსის სტუდენტებს მატენადარანში წავიყვან. 

2-րդ կուրսի ուսանողներին տանելու եմ Մատենադարան: 

მე-2 კურსის სტუდენტებს მატენადარანი ძალიან მოეწონათ. 

2-րդ կուրսի ուսանողներին Մատենադարանը շատ դուր 

եկավ: 

Վրացերեն բոլոր նախադասություններում სტუდენტებს բա-

ռը պահանջում է և դրված է տրական հոլովով: 

 

 

Սեռական հոլով 

ნათესაობითი ბრუნვა 

  

ნათესაობითი հոլովը պատասխանում է ვისი? (ո՞ւմ) և რისი? 

(ինչի՞) հարցերին: Հոլովական վերջավորությունն է -ის, որը 

դրվում է բառի հիմքի վրա. ქალაქ-ის, ქუჩ-ის, დედ-ის, კაც-ის. 
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-ო և -უ հիմքով գոյականների և որոշ այլ բառերի վերջավո-

րությունները ნათესაობითი հոլովում համընկնում են տրական 

հոլովի վերջավորությանը. Oოქრო-ს, რუ-ს, მამუკა-ს, აკაკი-ს, 

ორმო-ს, ნუნუ-ს, შოთა-ს, ეთერი-ს. 

Նախադասության մեջ ნათესაობითი հոլովի դերը համեմա-

տաբար սահմանափակ է. հանդես է գալիս իբրև գոյականական 

անդամի լրացում. 

ա. հատկացուցիչ՝  

მხატვრის ძეგლი  ზღვის ჰაერი 

მეზობლის სახლი  ნარინეს სიმღერა 

բ. որոշիչ՝ 

სურათების გამოფენა  ხის მაგიდა 

ხორბლის ფქვილი  რკინის კარი 

მთის ყვავილი  ვარდის სუნი 

საშუალო ტანის ქალი  ოცი წლის სტუდენტი 

գ. բացահայտիչ՝ 

დღეს ვიყავით  დიდი სომეხი პოეტის-ეღიშე ჩარენცის სახლ-

მუზეუმში.  

Այսօր եղանք հայ մեծ բանաստեղծի՝ Եղիշե Չարենցի տուն-

թանգարանում: 

სომხეთის დედაქალაქის-ერევნის ქუჩები და პროსპექტები 

გრძელი და განიერია.  

Հայաստանի մայրաքաղաքի՝ Երևանի փողոցներն ու պողո-

տաները երկար են և լայնահուն: 

Կողմնակի ենթական ևս կարող է դրվել սեռական հոլովով. 

წერილი მივიღეთ ავტორის ჩამოსვლის შემდეგ.  

Նամակն ստացանք հեղինակի ժամանելուց հետո: 

არამის წასვლის შემდეგ დედამ დაიწყო ტირილი.  

Արամի գնալուց հետո մայրն սկսեց լաց լինել: 
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Սեռական հոլովաձևերի ավելի շատ հանդիպում ենք գունա-

նունների մեջ. 

 

ცისფერი  ცის ფერი  ყავისფერი  ყავის ფერი 

იისფერი  იის ფერი  შინდისფერი შინდის ფერი 

ვარდისფერი  ვარდის ფერი  წაბლისფერი წაბლის ფერი 

ბინდისფერი  ბინდის ფერი  ნისლისფერი ნისლის ფერი 

ზღვისფერი  ზღვის ფერი  მტრედისფერი მტრედის ფერი 

Սրանք համարվում են կեսերանգ գույներ: 

 

 

Գործիական հոլով 

მოქმედებითი ბრუნვა 

 

მოქმედებითი հոլովը պատասխանում է ვისით? (ումո՞վ), 

რით? (ինչո՞վ) հարցերին: Հոլովական վերջավորությունները՝  

-ით կամ -თი, հավելվում են բառի հիմքին: 

გულ-ით, კაც-ით, ქალაქ-ით, ბავშვ-ით, დედ-ით, რადიო-თი, 

ოქრო-თი, ორმო-თი, ბუ-თი, რუ-თი. 

Ինչպես տեսնում ենք բերված օրինակներից, -თი ստանում 

են այն բառերը, որոնց հիմքը վերջանում է -ო կամ -უ ձայնավո-

րով: 

მოქმედებითი հոլովը իմաստով մոտ է հայոց լեզվի գործիա-

կան հոլովին. ցույց է տալիս, թե գործողությունն ինչի կամ ում 

միջոցով է կատարվում, նաև՝ գործողության տեղը և ժամանակը: 

საზამთრო ჯიბის დანით ვერ დავჭერი.  

Ձմերուկը գրպանի դանակով չկարողացա կտրել: 

სამსახურში მანქანით კი არა, ფეხით მივდივარ. Աշխատա-

վայր մեքենայով չէ, ոտքով եմ գնում: 

რით აპირებ თბილისში წასვლას?  
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Ինչո՞վ ես նախատեսում Թբիլիսի մեկնել: 

მინდა მატარებლით წავიდე.  

Ուզում եմ գնացքով գնալ: 

რატომ თვითმფრინავით არ მიდიხარ?  

Ինչո՞ւ ինքնաթիռով չես գնում: 

თვითმფრინავით მოგზაურობას ვერ ვიტან.  

Ինքնաթիռով ճամփորդել չեմ հանդուրժում: 

ეგ კაცი თვალით არ მინახავს.  

Այդ մարդուն աչքովս չեմ տեսել: 

ექსკურსია ერთი კვირით გადადეს.  

Էքսկուրսիան մեկ շաբաթով հետաձգեցին: 

ფეხბურთის თამაში გადმოსცეს ტელევიზიითაც და 

რადიოთი.  

Ֆուտբոլի խաղը հաղորդեցին և՛ հեռացույցով, և՛ ռադիոյով: 

ფეხით სიარული სასარგებელოა.  

Ոտքով զբոսնելն օգտակար է: 

მე ვდგები დილით ადრე.  

Ես վեր եմ կենում վաղ առավոտյան:  

ჩემი ძმა ჩემზე უფროსია ორი წლით.  

Իմ եղբայրը ինձնից մեծ է երկու տարով: 

 

მოქმედებითი հոլովով դրվում են նաև այլ լրացումներ. 

ცნობილი მოჭადრაკე კასპაროვი მამით ებრაელია, დედით 

კი-სომეხი.  

Հանրաճանաչ շախմատիստ Կասպարովը հոր կողմից հրեա 

է, մոր կողմից՝ հայ: 

დარდით აღარ იცის, რა ქნას.  

Վշտից այլևս չգիտի՝ ինչ անի: 

ამას ის შენი ჯიბრით აკეთებს.   

Նա դա անում է քո ջգրու (ի հեճուկս քո): 
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საღამოობით ხანდახან გვიან ვბრუნდები სახლში. Երեկո-

ները երբեմն ուշ եմ վերադառնում տուն: 

საინტერესო გადაცემა განმეორდება ყოველ დილით და 

ყოველ საღამოს.  

Հետաքրքիր հաղորդումը կկրկնվի ամեն առավոտ և ամեն 

երեկո: 

ქართველი ხალხი ამაყობს თავისი დიდი მწერლით - შოთა 

რუსთაველით.  

Վրաց ժողովուրդը հպարտանում է իր մեծ գրողով՝ Շոթա 

Ռուսթավելիով: 

საერთო საცხოვრებლის პირობებით სტუდენტები 

კმაყოფილი არიან.  

Հանրակացարանային պայմաններից (բառացի՝ պայմաննե-

րով) ուսանողները գոհ են: 

 

 

Պարագայական հոլով 

ვითარებითი ბრუნვა 

 

ვითარებითი հոլով հայոց լեզուն չունի, ուստի նրա արտա-

հայտած իմաստը թարգմանվում է տարբեր ձևերով. օրինակ՝ 

თოვლი წყლ-ად იქცა, წყალი კი-ყინულ-ად (Ձյունը ջուր դար-

ձավ, իսկ ջուրը՝ սառույց): იგი ლექტორ-ად არ ვარგა (Նա որպես 

դասախոս պիտանի չէ), არამმა დამპატიჟა სტუმრად (Արամը ինձ 

հրավիրեց), კარებთან დღეს აშოტი იქნება დარაჯად (Դռների 

մոտ այսօր Աշոտը կլինի պահակը): 

ვითარებითი-ն պատասխանում է რად? (ի՞նչ) հարցին: 

Հոլովական վերջավորությունն է -ად՝ բաղաձայնահանգ բա-

ռերի համար, և -დ՝ ձայնավորահանգ բառերի համար: 
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Բաղաձայնահանգ բառեր՝კაც-ად, ქალ-ად, გულ-ად, ქალაქ-

ად, წიგნ-ად, ბავშვ-ად, მინისტრ-ად. 

Ձայնավորահանգ բառեր՝ ოქრო-დ, ღელე-დ, ღამე-დ, დედა-

დ, მამა-დ, ორმო-დ, რუ-დ, ბუ-დ. 

ვითარებითი հոլովը ցույց է տալիս որակ, փոփոխություն՝ 

փոխակերպում, կազմավորում, նշանակում, գնահատում, ինչ-որ 

բան դառնալը և այլն: 

სულ პატარა იყო, ახლა კი კაც-ად იქცა.  

Բոլորովին փոքր էր, հիմա մարդ է դարձել: 

ჩემი თანაკურსელი სკოლის დირექთორ-ად დანიშნეს.  

Իմ համակուրսեցուն դպրոցի տնօրեն նշանակեցին: 

გაზეთი რამის შესახვევ-ად გამოდგება.  

Թերթը մի բան փաթաթելու համար պետք կգա: 

სიყვარული-გზ-ად და ხიდ-ად.  

Սերը՝ ճանապարհով և կամրջով: 

ვითარებითი հոլովով են գործածվում ածականի մի շարք 

քարացած ձևեր. 

კარგად, ცუდად, ბედნიერად, ლამაზად, უშნოდ, ტკბილად, 

მწარედ, მხიარულად, თეთრად, შავად... 

ავადმყოფს ტკბილ-ად სძინავს.  

Հիվանդը մուշ-մուշ քնած է: 

დაბადების დღე მხიარულ-ად გავატარეთ.  

Ծննդյան օրը ուրախ անցկացրինք: 

ცა ლურჯ-ად მოჩანს.  

Երկինքը կապտին է տալիս: 

ყველაფერი კარგ-ად გაიგო.  

Ամեն ինչ լավ հասկացավ: 

მწარე-დ გაიღიმა.  

Դառնորեն ժպտաց: 

ვითარებითი-ն երբեմն ցույց է տալիս տեղ, նպատակ, վայր. 
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სოფლ-ად ცხოვრება სხვაა, ვიდრე ქალაქ-ად. Գյուղում 

բնակվելն այլ է, քան քաղաքում: 

ბავშვი წყლის მოსატან-ად გაგზავნეს.  

Երեխային ջուր բերելու ուղարկեցին: 

ამ კვირას სოფლ-ად მივდივართ.  

Այս շաբաթ գյուղ ենք գնում: 

 

Ծանոթություն: ვითარებითი-ի փոխարեն երբեմն գործած-

վում են նաև მიმართებითი կամ გარდაქცევითი (ուղղորդիչ կամ 

ձևափոխիչ) տերմինները: 

 

 

Կոչական հոլով 

წოდებითი ბრუნვა 
 

Կոչական հոլովով դրվում են բոլոր այն բառերը, որոնք ցույց 

են տալիս, թե ում են դիմում, ում է ուղղված խոսքը. այդքանով էլ 

սահմանափակվում է նրա գործածության ոլորտը: Հոլովական 

վերջավորությունն է՝ -ო: კაც-ო, ქალ-ო, ამხანაგ-ო, მეგობარ-ო, 

შვილ-ო, ბიჭ-ო, და-ო, ძმა-ო. 

Երբեմն ստանում է -ვ վերջավորություն՝ დედა-ვ, მამა-ვ. 

Կոչականի փոխարեն հաճախ հանդես է գալիս բառի ուղ-

ղական հոլովաձևը. თამარ, ოთარ, თამაზ, გურამ, მზია, მერი, 

ნუნუ, დედა... 

Հոլովվող խոսքի մասերին պատկանող ամեն մի բառ դիմելու 

նպատակով գործածվելիս կարելի է դնել կոչական հոլովով. 

ქალბატონებო და ბატონებო! Տիկիննե՛ր և պարոննե՛ր:  

ჭაბუკებო და ქალიშვილებო! Պատանինե՛ր և աղջիկնե՛ր:  

ამხანაგებო და მეგობრებო! Ընկերնե՛ր և բարեկամնե՛ր:  

თანამემამულენო! Համերկրացինե՛ր:  

ძვირფასო სტუმრებო! Թանկագի՛ն հյուրեր:  
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Կոչականը իբրև արտահայտչամիջոց ավելի շատ հանդի-

պում է բանաստեղծական խոսքում և ասացվածքներում:  

Ծանոթություն: Վրացերենի և հայերենի հոլովները զուգա-

դրելիս հանդիպում են թե՛ ընդհանրություններ և թե՛ զգալի տար-

բերություններ: 

 

Վրաց լեզվի ուղղական հոլովը համապատասխանում է հա-

յոց լեզվի` 

ա) ուղղականին. 

სტუდენტი კითხულობს - Ուսանողը կարդում է: 

ბავშვები თამაშობენ -Երեխաները խաղում են: 

მოსწავლე მეცადინეობს - Աշակերտը պարապում է: 

მხატვარი ხატავს - Նկարիչը նկարում է: 

բ) հայցականին. 

ბავშვი წაიყვანეთ - Երեխային տարեք: 

სტუდენტი გამოიძახეთ - Ուսանողին կանչեք: 

დედამ შვილი წაიყვანა სკოლაში - Մայրը զավակին 

տարավ դպրոց: 

 

Հայոց լեզվի ուղղական հոլովը համապատասխանում է 

վրաց լեզվի` 

ա) ուղղականին (ենթակայի դեպքում). 

 Ուսանողը կարդում է - სტუდენტი კითხულობს. 
 Երեխան խաղում է - ბავშვი თამაშობს. 
 Աշակերտը պարապում է  - მოსწავლე მეცადინეობს. 

բ) պատմողականին (միայն ենթակայի դեպքում). 

Ուսանողը կարդաց - სტუდენტმა წაიკითხა. 
Երեխան խաղաց - ბავშვმა ითამაშა. 



 - 65 -

Նկարիչը նկարեց - მხატვარმა დახატა. 
Մայրը երեխային տարավ դպրոց - დედამ შვილი 

წაიყვანა სკოლაში. 
գ) տրականին (դարձյալ ենթակայի դեպքում). 

Ուսանողը կարդացել է գիրքը - სტუდენტს 

წაუკითხაცს წიგნი. 
Երեխան գեղեցիկ զգեստ է հագել - ბავშვს ლამაზი კაბა 

ჩაუცვამს. 
Արմինեն ունի հարուստ գրադարան - არმინეს აქვს 

მდიდარი ბიბლიოთეკა. 
Նավը տանում է մարդկանց և բերում է բեռ - გემს 

მიჰყავს ადამიანები და მოაქვს ტვირთი. 
դ) ուղղականին (ուղիղ խնդրի դեպքում). 

Զեկուցողը կազմեց կոնսպեկտ -  მომხსენებელმა 

შეადგინა კონსპექტი. 
Երրորդ կուրսի ուսանողը գրեց հետաքրքիր հոդված - 

მესამე კურსის სტუდენტმა დაწერა საინტერესო სტატია 

ե) կոչականին. 

Աշո՛տ, հենց հիմա գնա՛ տուն - აშოტ, წადი სკოლაში!  

Տիգրա՛ն, պատմի՛ր դասդ - ტიგრან, მომიყევი 

გაკვეთილი! 

Ուսանողնե՛ր, հանձնե՛ք գրքերը - სტუდენტებო, 

ჩააბარეთ წიგნები! 

Վրաց լեզվի պատմողական հոլովը համապատասխանում է 

հայոց լեզվի` 

ա) ուղղականին (միայն ենթակայի դեպքում). 

სტუდენტმა წაიკითხა - Ուսանողը կարդաց: 

ბავშვმა ითამაშა - Երեխան խաղաց: 
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მხატვარმა დახატა - Նկարիչը նկարեց: 

დედამ ბავშვი წაიყვანა - Մայրը երեխային տարավ: 

Վրաց լեզվի տրական հոլովը համապատասխանում է հայոց 

լեզվի` 

ա) ուղղականին. 

 ლექტორს წაუკითხავს სტუდენტის ნაშრომს - 

Դասախոսը կարդացել է ուսանողի աշխատանքը: 

მათევოსიანს საინტერესო რომანი დაუწერია - 

Մաթևոսյանը հետաքրքիր վեպ է գրել: 

բ) տրականին. 

დედამ შვილს კაბა შეუკერა - Մայրը որդուն շոր կարեց: 

დიასახლისმა ქათმებს საკენკი დაუყარა - Տնտեսուհին 

հավերին կուտ տվեց: 

գ) հայցականին. 

ამხანაგი მაჩუქებს წიგნს - Ընկերս ինձ գիրք կնվիրի: 

მწერალი კითხულობს ლექციას - Գրողը կարդում է 

դասախոսություն: 

კაცი იმ ტოტსა ჭრიდა, რომელზედაც ფეხი ედგაო - 

Մարդն այն ճյուղն է կտրում, որի վրա կանգնած է: 

Հայոց լեզվի տրական հոլովը համապատասխանում է վրաց 

լեզվի` 

ա) ուղղականին. 

Կանչե՛ք աշակերտին - გამოიძახეთ მოსწავლე! 

Տարե՛ք երեխային - წაიყვანეთ ბავშვი! 

բ) տրական - հայցականին 

Պատժում եմ աշակերտին - ვსჯი მოსწავლეს 

Կտանեմ երեխային - წავიყვან ბავშვს 
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Վրաց լեզվի գործիական հոլովը համապատասխանում է 

հայոց լեզվի` 

ա) գործիականին. 

მოსწავლით ამაყობენ - Աշակերտով հպարտանում են: 

წყლით სავსე ქვაბი - Ջրով լիքը պղինձ: 

ის ცოტათიც კმაყოფილდებოდა - Նա քչով էլ 

բավարարվում էր: 

ავტომობილით შეგიძლიათ წახვიდეთ - Մեքենայով 

կարող եք մեկնել: 

բ) բացառականին. 

ბავშვით კმაყოფილი ვარ - Երեխայից գոհ եմ: 

სომეხი მაყურებელი ფეხბურთელთა თამაშით 

კმაყოფილი არ არის-  Հայ հանդիսատեսը ֆուտբո-

լիստների խաղից գոհ չէ: 

Վրաց լեզվի պարագայական հոլովը համապատասխանում է 

հայոց լեզվի` 

ա) ուղղականին. 

ბავშვად დარჩა - Երեխա մնաց: 

ա) գործիականին. 

მცირედით კმაყოფილდება - Քչով բավարարվում է: 

მოსწავლით ამაყობენ - Աշակերտով հպարտ են: 

բ) ուղղականին (ստորոգյալի վերադիր). 

კარგი კაცი არის - Լավ մարդ է: 

ჭკვიანი ბავშვი არის - Խելացի երեխա է: 

 

Ծանոթություն: Այս հատվածում և առհասա-րակ գրքում 

տեղ գտած ոչ այնքան հայեցի նախադասությունների առկայու-

թյունը հետևանք է վրաց լեզվական իրողությունները հնարավո-
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րինս ճշգրիտ ներկայացնելու ցանկությամբ, որի պատճառով 

թարգմանությունները երբեմն բառացիի տպավորություն են 

թողնում: Հայերենի և վրացերենի հոլովների այլ ընդհանրու-

թյունների մասին տե΄ս «Հետադրությամբ հոլովներ» բաժնում: 

 

 

Գոյականի հոգնակի թվի կազմությունը 

არსებითი სახელის მრავლობითი 

რიცხვის წარმოება 

 

Բոլոր գոյականները եզակի թվի անվանական հոլովում 

ստանում են ձայնավոր վերջավորություն: Հոգնակին կազմվում է 

-ებ մասնիկով (համապատասխանում է հայերենի -եր, -ներ մաս-

նիկներին), որը դրվում է հոլովական վերջավորությունից առաջ: 

-ი և -ა վերջավորությունն ունեցող գոյականների վերջից դուրս 

են մղվում այդ ձայնավորները, հետո ավելացվում է անվանական 

հոլովի ցուցիչը՝ ი-ին: 

Օրինակ՝  თავ-ი  თავ-ებ-ი 

 თვალ-ი  თვალ-ებ-ი 

 მანქან-ა  მანქან-ებ-ი 

 დროშ-ა  დროშ-ებ-ი 

 

-ე, -ო, -უ վերջավորություն ունեցող գոյականներին -ებ հա-

վելվում է անմիջապես՝ առանց այդ ձայնավորների դուրս մղման, 

ցուցիչը՝ ი-ն: 

 

Օրինակ՝  სახ-ე  სახე-ებ-ი 

 კიბ-ე  კიბე-ებ-ი 

 ორმ-ო  ორმო-ებ-ი 

 ოქრ-ო  ოქრო-ებ-ი 
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 ძუძ-უ  ძუძუ-ებ-ი 

  კ-უ  კუ-ებ-ი 

  რ-უ  რუ-ებ-ი 
  

Որոշ գոյականների հոգնակին կազմելիս հիմքի վերջին ձայ-

նավորը սղվում է։ 

Օրինակ՝ მეგობ-ა-რ-ი, მეგობრ-ებ-ი, სოფ-ე-ლ-ი, სოფლ-ებ-ი. 

Հոգնակի թվում բոլոր գոյականները վերջանում են -ი-ով՝ 

დედ-ებ-ი, მამ-ებ-ი, მონ-ებ-ი, ჭიქ-ებ-ი, ხელ-ებ-ი և այլն: 

Կան բացառություններ, ինչպես՝ მოქალაქე-ნ-ი, კაც-ნ-ი, 

სტუდენტ-თ-ა, საბჭო-თ-ა, მუშა-თ-ა և այլն, այսինքն՝ վրացերե-

նում գոյություն ունեն հոգնակերտ այլ մասնիկներ ևս. -ნ՝ ան-

վանական և կոչական հոլովների համար, և -თ՝ պատմողական, 

տրական և սեռական* հոլովների համար. კაცი-კაც-ნ-ი-კაც-თა, 

სიტყვა-სიტყვა-ნ-ი-სიტყვა-თა, ხე-ხე-ნ-ი-ხე-თა. 

Այս ձևերը Ժամանակակից վրացերենում քիչ գործածական 

են. պահպանվել են մի քանի հաստատությունների անվանում-

ների մեջ. 

მეცნიერებათა აკადემია-գիտությունների ակադեմիա, მწერა-

ლთა კავშირი-գրողների միություն, მინისტრთა საბჭო-նախա-

րարների խորհուրդ, სტუდენტთა ქალაქი-ուսանողական ավան, 

ბავშვთა სახლი-մանկատուն, მუშათა კლასი-բանվոր դասակարգ 

(տե՛ս նաև «գոյականի թիվը» բաժինը): 
 

Ծանոթություն: Հոլովաձևը նման է հայոց լեզվի գոյական-

ների հոգնակերտ հոլովմանը (բացառությամբ՝ ք-ց հոլովման՝ 

մերոնք-մերոնց, ձերոնք-ձերոնց, կանայք-կանանց), քանզի արդի 

հայոց լեզվում գրեթե բոլոր գոյականները հոգնակի թվում են-

թարկվում են ի հոլովման (այգիները-այգիների, աղբյուրները-

աղբյուրների, աղջիկները-աղջիկների և այլն): Վրացերենում էլ 

միայն հնչյունափոխված գոյականներն են հոլովվում հոգնակի 

թվով: 
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Գոյականների հոլովումը. 

գոյականների խմբերը ըստ հոլովման 

არსებით სახელთა ბრუნება. 

სახელთა ჯგუფი ბრუნების მიხედვით 

 

Ինչպես նշվել է, վրաց լեզուն ունի միայն մեկ հոլովում. հո-

լովվող բոլոր խոսքի մասերը ունեն հոլովական նույն վերջավո-

րությունները: Բայց ելնելով բառի հիմքի վերջավորությունից՝ հո-

լովվող բառերը բաժանվում են երկու հիմնական խմբի. 

ա) բաղաձայնավերջ (գործածվում են նաև՝ բաղաձայնա-

հանգ, բաղաձայնահիմք եզրերը) հիմքեր. ამხანაგ-ი, კაც-ი, 

სახლ-ი, თავ-ი, 

բ)  ձայնավորավերջ (գործածվում են նաև՝ ձայնավորահանգ, 

ձայնավորահիմք եզրերը) հիմքեր. დროშ-ა, კატ-ა, სახ-ე, 

კიბ-ე, რუ, კუ, ბუ. 

Բաղաձայնով վերջացող բառերը (I հոլովում) իրենց հերթին 

բաժանվում են երկու խմբի. 

ա) կայուն (չփոփոխվող) հիմքով բառեր (հոլովման ժամա-

նակ բառի հիմքը որևէ փոփոխության չի ենթարկվում). 

ქალ-ი, ამხანაგ-ი, კაც-ი, სახლ-ი, თავ-ი, ვაშლ-ი, 

բ) անկայուն (փոփոխվող) հիմքով բառեր (հոլովման ժա-

մանակ սղվում է հիմքի վերջին ձայնավորը). მელან-ი-

მელნ-ის, მელნ-ით, მელნ-ად (սղվում է ა-ն). 

 

სოფელ-ი-სოფლ-ის, სოფლ-ით, სოფლ-ად (սղվում է ე-ն): 

Ձայնավորով վերջացող բառերը նույնպես բաժանվում են 

երկու խմբի. 

ա) բառեր, որոնց հիմքը հատվում է (մի քանի հոլովներում 

վերջին ձայնավորն ընկնում է). սրանք -ა և -ე ձայնավորով 

վերջացող գոյականներն են (II հոլովում): 
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დროშა-დროშ-ის-დროშ-ით (հատվում է ა-ն) 

სახე-სახ-ის-სახ-ით ( հատվում է ე-ն) 

 

բ) բառեր, որոնց հիմքը չի հատվում (մնում է անփոփոխ), 

սրանք էլ ო կամ უ ձայնավորով վերջացող գոյականներն 

են (III հոլովում): 

 

წყარო-წყარო-ს(ი)-წყარო-თ(ი), 

ორმო-ორმო-ს(ი)-ორმო-თ(ი) 

რუ-რუ-ს(ი)-რუ-თ(ი). 

 

 

Կայուն հիմքով գոյականների հոլովումը 

ფუძეუკუმშველ სახელთა ბრუნება 

 

I հոլովում 

Այս հոլովման պատկանում են -ი-ով վերջացող բոլոր բաղա-

ձայնավերջ գոյականները. კაც-ი, ქალ-ი, მტრედ-ი, სტუდენტ-ი, 

არწივ-ი, სკამ-ი, მგელ-ი, კბილ-ი, ბარათ-ი, ამხანაგ-ი, ვაშლ-ი, 

თით-ი, შვილ-ი, ოთახ-ი, სახლ-ი, ფეხ-ი, ხელ-ი, გმირ-ი, ჩაქუჩ-ი, 

ბავშ-ი,¬ ხარ-ი, დათვ-ი, თოფ-ი, ბატ-ი, კამეჩ-ი, აქლემ-ი, ძაღლ-ი, 

ცხენ-ი, ინსტიტუტ-ი, უნივერსიტეტ-ი, თბილის-ი, არაგვ-ი, 

სვანეთ-ი, სომხეთ-ი... (այս բառերում ი-ն ուղղական հոլովի վեր-

ջավորությունն է, հիմքի վերջավորությունները գծիկներին նա-

խորդող տառերն են՝ -ც, -ლ, -ნ, -დ, -თ,- ვ, -მ և այլն):  

Ինչպես նշել ենք վերը, վրացերենում նախադասության մեջ 

չեն հանդիպում բաղաձայնով վերջացող անուններ. անհրաժեշտ 

է որևէ հոլովի նշան կցել: Ճիշտ չէ. კაც, ექიმ, მასწავლებელ, 

ბაყაყ... Թվարկված բառերին անպայման պետք է վերջում կցենք 
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հոլովի նշան՝-ი: კაც-ი, ექიმ-ი, მასწავლებელ-ი, ბაყაყ-ი... -ი-ն 

ուղղական հոլովի նշանն է:  

Ձայնավորահանգ բառերին չեն կցվում ուղղական հոլովի-ი 

նշանը՝ია, გოგო, უშნო, ალი, მწვანე...  
 

Հոլովման նմուշ 

ბრუნების ნიმუში 

Եզակի թիվ      Հոգնակի թիվ 

მხოლობითი რიცხვი   მრავლობითი რიცხვი 

სახელობითი - ქალაქ-ი   ქალაქ-ებ-ი 

მოთხრობითი - ქალაქ-მა  ქალაქ-ებ-მა 

მიცემითი        - ქალაქ-ს       ქალაქ-ებ-ს 

ნათესაობითი - ქალაქ-ის  ქალაქ-ებ-ის 

მოქმედებითი - ქალაქ-ით  ქალაქ-ებ-ით 

ვითარებითი - ქალაქ-ად  ქალაქ-ებ-ად 

წოდებითი - ქალაქ-ო   ქალაქ-ებ-ო 

 
 

Անկայուն հիմքով գոյականների հոլովումը 

ფუძეკუმშვადი სახელების ბრუნება 

 

Հոլովման ժամանակ որոշ ձայնավորավերջ գոյականներ, 

որոնց հիմքում կան ა, ე, ო ձայնավորները, ենթարկվում են փո-

փոխության. տեղի է ունենում հնչյունասղում (ռեդուկցիա), տվյալ 

դեպքում՝ ձայնավորների սղում. ընդ որում ა-ն և ე-ն դուրս են 

ընկնում առհասարակ, իսկ բառավերջի ო-ն որոշ բառերում, 

կորցնելով վանկարար ուժը, դառնում է -ვ: Այսպես՝ მინდორი-

მინდვრის-მინდვრით-მინდვრად, ნიგოზი-ნიგვზის-ნიგვზით-

ნიგვზად, მაწონი-მაწვნის-მაწვნით-მაწვნად, ნიორი-ნივრის-

ნივრით-ნივრად… 
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Ռեդուկցիայի հիմնականում ենթարկվում են -ალ, -არ, -ან, -

ამ, -ელ, -ერ, -ენ, -ემ, -ოლ, -ორ վերջավորությունն ունեցող բառե-

րը սեռական, գործիական, պարագայական հոլովներում և -ებ-ով 

հոգնակիում. դրանցից են՝ რძალი, ხმალი, ძვალი, ფორთოხალი, 

სტუმარი, მხატვარი, ცისკარი, ჭიშკარი, გუთანი, მელანი, საპონი, 

ატამი, მგელი, მუცელი, მშობელი, სარტყელი, საჭმელი, სოფელი, 

ფურცელი, ღრუბელი, ჭურჭელი, კურდღელი, სანთელი, მტერი, 

ბერძენი, ირემი, მაწონი, მინდორი, ნიორი, ობოლი, ფოთოლი, 

ნიგოზი, სომეხი և այլն: 
 

Սղվում է ა ձայնավորը 

Եզակի թիվ     Հոգնակի թիվ 

მხოლობითი რიცხვი  მრავლობითი რიცხვი 

სახ.  - სტუმარ-ი    სტუმრ-ებ-ი 

მოთხ. - სტუმარ-მა    სტუმრ-ებ-მა 

მიც. - სტუმარ-ს    სტუმრ-ებ-ს 

ნათ. - სტუმრ-ის    სტუმრ-ებ-ის 

მოქმ. - სტუმრ-ით    სტუმრ-ებ-ით 

ვით. - სტუმრ-ად    სტუმრ-ებ-ად 

წოდ. - სტუმარ-ო    სტუმრ-ებ-ო 
 

Սղվում է ე ձայնավորը 

Եզակի թիվ     Հոգնակի թիվ 

მხოლობითი რიცხვი   მრავლობითი რიცხვი 

სახ.  - სოფელ-ი    სოფლ-ებ-ი 

მოთხ. - სოფელ-მა    სოფლ-ებ-მა 

მიც. - სოფელ-ს    სოფლ-ებ-ს 

ნათ. - სოფლ-ის    სოფლ-ებ-ის 

მოქმ. - სოფლ-ით    სოფლ-ებ-ით 

ვით. - სოფლ-ად    სოფლ-ებ-ად 

წოდ. - სოფელ-ო    სოფლ-ებ-ო 
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Սղվում է ო ձայնավորը 

Եզակի թիվ      Հոգնակի թիվ 

მხოლობითი რიცხვი  მრავლობითი იცხვი 

სახ.  - საპონ-ი    საპნ-ებ-ი 

მოთხ. - საპონ-მა    საპნ-ებ-მა 

მიც. - საპონ-ს    საპნ-ებ-ს 

ნათ. - საპნ-ის    საპნ-ებ-ის 

მოქმ. - საპნ-ით    საპნ-ებ-ით 

ვით. - საპნ-ად    საპნ-ებ-ად 

წოდ. - საპონ-ო    საპნ-ებ-ო 

  

ო-ն դառնում է ვ 

Եզակի թիվ      Հոգնակի թիվ 

მხოლობითი რიცხვი   მრავლობითი რიცხვი 

სახ.  - მინდორ-ი    მინდვრ-ებ-ი 

მოთხ. - მინდორ-მა    მინდვრ-ებ-მა 

მიც.  - მინდორ-ს    მინდვრ-ებ-ს 

ნათ.  - მინდვრ-ის    მინდვრ-ებ-ის 

მოქმ. - მინდვრ-ით    მინდვრ-ებ-ით 

ვით. - მინდვრ-ად    მინდვრ-ებ-ად 

წოდ. - მინდორ-ო    მინდვრ-ებ-ო 
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Ձայնավորավերջ գոյականների հոլովումը 

ფუძეკვეცადი სახელების ბრუნება 

 

II հոլովում 

Այս հոլովման պատկանում են ა կամ ე ձայնավորավերջ գո-

յականները. დედა, კაბა, დაფა, დედოფალა, დეიდა, დილა, ყანა, 

ძიძა, ძერა, მამა, მუხა, მუშა, მუჭა, ჭიქა, დროშა, მაგიდა, ზღვა, 

თმა, რქა, ლოყა, მიწა, მონა, გზა, და, ძმა, ავჭალა, ასპინძა, ახმეტა, 

ხე, თყე, დღე, კიბე, კლდე, მზე, სახე, მდინარე, სარკე, მეფე, 

მებაღე, მეეტლე, მენავე, მეთევზე, მევენახე, მეცხვარე, მახე, ღამე. 

 

Հատվում է ა ձայնավորը 

Եզակի թիվ      Հոգնակի թիվ 

მხოლობითი რიცხვი   მრავლობითი რიცხვი 

სახ. - დროშა    დროშ-ებ-ი 

მოთხ. - დროშა-მ    დროშ-ებ-მა 

მიც.  - დროშა-ს    დროშ-ებ-ს 

ნათ.  - დროშ-ის    დროშ-ებ-ის 

მოქმ. - დროშ-ით    დროშ-ებ-ით 

ვით.  - დროშ-ად    დროშ-ებ-ად 

წოდ. - დროშ-ა(ვ)    დროშ-ებ-ო 

 

Հատվում է ე ձայնավորը 

Եզակի թիվ     Հոգնակի թիվ 

მხოლობითი რიცხვი  მრავლობითი რიცხვი 

 

სახ. -კიბე    კიბე-ებ-ი 

მოთხ. -კიბე-მ   კიბე-ებ-მა 

მიც.  -კიბე-ს   კიბე-ებ-ს 

ნათ. - კიბ-ის    კიბე-ებ-ის 
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მოქმ. -კიბ-ით   კიბე-ებ-ით 

ვით.  -კიბე-დ   კიბე-ებ-ად 

წოდ. -კიბე-(ვ)   კიბე-ებ-ო 

 

Հոլովման II տարբերակն ունի հետևյալ յուրահատկություն-

ները: 

ա. Ուղղականը հոլովական վերջավորություն չունի. 

բ. Պատմողական հոլովի վերջավորությունը -მ է, ոչ թե -მა 

(թեև շարահյուսական որոշ կառույցներում հնարավոր է -

მა. მებაღე-მ (այգեպանը), բայց მებაღე-მა-ც (նաև այգեպա-

նը, այգեպանը նույնպես), მა-ն անհրաժեշտ է, երբ ավե-

լանում է -ც մասնիկը): 

գ. Պարագայական հոլովի վերջավորությունը -დ է, ոչ թե -

ად: 

Կոչականը կամ նմանվում է ուղղականին, կամ ընդունում է -

ვ: ო-ն պահպանվում է միավանկ բառերում՝ ძმა-ძმა-ო, და-და-ო, 

მზე-მზე-ო և այլն: 

դ. Երբ հատկացյալը նախորդում է ձայնավորավերջ հատ-

կացուցիչին, սեռական հոլովում հոլովական վերջավո-

րությունը դառնում է -სი. ქუდი შოთა-სი: 

ե. հոգնակի թիվը կազմվում է -ებ մասնիկով: 

 

სახ.  - კიბე-ებ-ი 

მოთხ. - კიბე-ებ-მა 

მიც.  - კიბე-ებ-ს 

ნათ.  -კიბე-ებ-ის 

მოქმ. -კიბე-ებ-ით 

ვით.  -კიბე-ებ-ად 

წოდ. -კიბე-ებ-ო 
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զ. ა կամ ე ձայնավորով վերջացող գոյականները հոլովվում 

են միանման, բայց տարբերվում են հոգնակի թվում. ა-ով վերջա-

ցող գոյականները հոգնակի թվի բոլոր հոլովներում կորցնում են 

ა-ն, մինչդեռ ე-ով վերջացող գոյականները պահպանում են ე-ն: 

 

ა-ով վերջացող գոյականներ 

Եզակի թիվ      Հոգնակի թիվ 

მხოლობითი რიცხვი   მრავლობითი რიცხვი 

სახ.-ძმა      ძმ-ებ-ი 

მოთხ.-ძმა-მ     ძმ-ებ-მა 

მიც.-ძმა-ს     ძმ-ებ-ს 

ნათ.-ძმ-ის     ძმ-ებ-ის 

მოქმ.-ძმ-ით     ძმ-ებ-ით 

ვით.-ძმ-ად     ძმ-ებ-ად 

წოდ.-ძმა-ო     ძმ-ებ-ო 

 

ე-ով վերջացող գոյականներ 

Եզակի թիվ      Հոգնակի թիվ 

მხოლობითი რიცხვი   მრავლობითი რიცხვი  

სახ.-ხე    ხე-ებ-ი 

მოთხ.-ხე-მ   ხე-ებ-მა 

მიც.-ხე-ს    ხე-ებ-ს 

ნათ.-ხ-ის   ხე-ებ-ის 

მოქმ.-ხ-ით  ხე-ებ-ით 

ვით.-ხე-დ  ხე-ებ-ად 

წოდ.-ხე-ო (ვ)  ხე-ებ-ო 
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Չվերջատվող հիմքով անուններ 

ფუძეუკვეცელი სახელები 

 

Այս հոլովմանը պատկանում են ო կամ უ ձայնավորահիմք 

գոյականները, որոնց հիմքում թե՛ եզակի, թե՛ հոգնակի թվերում 

սղում կամ հատում չի լինում. აბანო, დრო, ერბო, ეზო, წერო, 

მდელო, ორმო, წყარო, ოქრო, რტო, ურო, უთო, საბჭო, 

სამშობლო, საქართველო, სოკო, ანდრო, საგარეჯო, გაბრო, ვასო, 

თედო, კაკო, ბლუ, ბუ, ყრუ, ტლუ, რუ, კუ, ძუ, ღრუ, რუ, ცრუ, 

(բացառություն է ღვინო բառը, որը սեռական և գործիական հո-

լովներում ստանում է համապատասխանաբար ღვინ-ის, ღვინ-

ით ձևերը): 

 

ო Հիմքով վերջացող գոյականների հոլովումը 

 

Եզակի թիվ      Հոգնակի թիվ 

მხოლობითი რიცხვი   მრავლობითი რიცხვი 

 

სახ.-ორმო   ორმო-ებ-ი 

მოთხ.-ორმო-მ   ორმო-ებ-მა 

მიც.-ორმო-ს   ორმო-ებ-ს 

ნათ.-ორმო-სი   ორმო-ებ-ის 

მოქმ.-ორმო-თი   ორმო-ებ-ით 

ვით.-ორმო-დ   ორმო-ებ-ად 

წოდ.-ორმო-ვ   ორმო-ებ-ო 
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უ Հիմքով վերջացող գոյականների հոլովումը 

Եզակի թիվ      Հոգնակի թիվ 

მხოლობითი რიცხვი   მრავლობითი რიცხვი 

სახ. - ბუ  ბუ-ებ-ი 

მოთხ.- ბუ-მ  ბუ-ებ-მა 

მიც. - ბუ-ს  ბუ-ებ-ს 

ნათ. - ბუ-ს  ბუ-ებ-ის 

მოქმ. - ბუ-თი  ბუ-ებ-ით 

ვით. - ბუ-დ  ბუ-ებ-ად 

წოდ. - ბუ-(ვ)  ბუ-ებ-ო 

 

 

Սղվող-հատվող գոյականների հոլովումը 

კუმშვად-კვეცადი სახელების ბრუნება 
 

Կան բառեր, որոնք պատկանում են խառը հոլովման, այ-

սինքն՝ հոլովման ժամանակ լինում է և՛ հատում, և՛ սղում. դրան-

ցից են՝ ქარხანა, ქვეყანა, ფანჯარა, მოყვარე, ბეგარა, პეპელა, 

მხარე... Հատում-սղումը տեղի է ունենում երեք հոլովում՝ սեռա-

կան, գործիական և պարագայական, ինչպես նաև -ებ հոգնակիի 

բոլոր հոլովներում: 
 

Եզակի թիվ       Հոգնակի թիվ 

მხოლობითი რიცხვი   მრავლობითი რიცხვი 

სახ.  - ქარხანა    ქარხნ-ებ-ი 

მოთხ.  - ქარხანა-მ    ქარხნ-ებ-მა 

მიც. - ქარხანა-ს    ქარხნ-ებ-ს 

ნათ. - ქარხნ-ის    ქარხნ-ებ-ის 

მოქმ. - ქარხნ-ით    ქარხნ-ებ-ით 

ვით.  - ქარხნ-ად    ქარხნ-ებ-ად 

წოდ. - ქარხანა-(ვ)    ქარხნ-ებ-ო 
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Հատուկ անունների հոլովումը 

საკუთარ სახელთა ბრუნება 

 

Ա. Բաղաձայնահիմք (բաղաձայնահանգ) անձնանունները 

հոլովվում են բոլոր հոլովներով, բացառությամբ կոչականի: Օրի-

նակ՝ 

 

სახ. - დავით-ი  მარიამ-ი  ტარიელ-ი 

მოთხ. - დავით-მა  მარიამ-მა  ტარიელ-მა 

მიც. - დავით-ს  მარიამ-ს  ტარიელ-ს 

ნათ. - დავით-ის  მარიამ-ის  ტარიელ-ის 

მოქმ. - დავით-ით  მარიამ-ით  ტარიელ-ით 

ვით. - დავით-ად  მარიამ-ად  ტარიელ-ად 

წოდ. - დავით  მარიამ  ტარიელ 

 

Այս կերպ հոլովվում են՝ Լուարսաբ, Գաբրիել, Ավթանդիլ, 

Փրիդոն, Բեսարիոն, Իոսեբ, Սվիմոն, Օթար, Օմար, Վախթանգ, 

Գուրամ, Նոդար, Թինաթին, Դարեջան, Թամար, Ռուսուդան, 

Վառլամ, Սողոմոն, Պլատոն, Գայոզ և այլն: 

Բ. Ձայնավորահիմք անձնանունները հոլովվում են այնպես, 

ինչպես ო կամ უ ձայնավորով վերջացող հասարակ անունները, 

միայն թե ი-ով վերջացող անունները գործիական հոլովում ստա-

նում են ոչ թե -თი, այլ -თ վերջավորություն: Սրանք ևս կոչակա-

նում հոլովական որևէ նշան չեն ստանում: 

 

სახ. - კოსტა  ვანო       ელენე   გივი    ნუნუ 

მოთხ. - კოსტა-მ  ვანო-მ    ელენე-მ   გივი-მ ნუნუ-მ 

მიც. - კოსტა-ს  ვანო-ს    ელენე-ს   გივი-ს ნუნუ-ს 

ნათ. - კოსტა-ს  ვანო-ს    ელენე-ს   გივი-ს ნუნუ-ს 

მოქმ. - კოსტა-თი ვანო-თი ელენე-თი  გივი-თ ნუნუ-თი 
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ვით. - კოსტა-დ  ვანო-დ  ელენე-დ  გივი-დ  ნუნუ-დ 

წოდ. - კოსტა  ვანო    ელენე  გივი  ნუნუ 

 

Այս կերպ հոլովվում են՝ Էլգուջա, Լուկա, Մարթա, Նաթելա, 

Լելա, Պավլե, Պետրե, Ստեփանե, Կիրիլե, Կոտե, Մակրինե, 

Գիորգի, Ակակի, Լեոնտի, Ալեքսի, Դոմենտի, Գիգո, Սանդրո, 

Քեթո, Դուտու և այլն: 

 

Գ. Անուններն ու ազգանունները միասին հոլովվելիս փոխ-

վում են միայն ազգանունները: 

სახ. - დავით ერისთავი  ალექსანდრე ჭავჭავაძე 

მოთხ. - დავით ერისთავ-მა  ალექსანდრე ჭავჭავაძე-მ 

მიც. - დავით ერისთავ-ს  ალექსანდრე ჭავჭავაძე-ს 

ნათ. - დავით ერისთავ-ის  ალექსანდრე ჭავჭავაძ-ის 

მოქმ. - დავით ერისთავ-ით ალექსანდრე ჭავჭავაძ-ით 

ვით. - დავით ერისთავ-ად  ალექსანდრე ჭავჭაძე-დ 

წოდ. - დავით ერისთავ-ო   ალექსანდრე ჭავჭავაძე 
 

Դ. ა ձայնավորով վերջացող ազգանունները՝ Խոշտարիա, Ջե-

ջելավա, Գուգունավա, Գագուա, Ջավախիա և այլն, հոլովվում են 

չսղվող հիմքով գոյականների նման: Այս կանոնին ենթարկվում 

են նաև ձայնավորահիմք օտար ազգանունները՝ Բրոսե, Զոլա, 

Հայնե, Բերանժե, Գյոթե, Տորիչելլի, Գորկի, Դոստոևսկի, Շևչենկո, 

Մակարենկո և այլն: 
 

Ե. -շվիլի-ով վերջացող ազգանունները հոլովվում են ինչպես 

շվիլի (որդի) բառը, նույնը վերաբերում է -ձե-ով վերջացող ազ-

գանուններին, այն տարբերությամբ միայն, որ սեռական և գոր-

ծիական հոլովներում վերջիններս կորցնում են ე ձայնավորը.  

წავიკითხე ნოდარ დუმბაძის რომანები და მოთხრობები. 

ნოდარ დუმბაძით ამაყობს ქართველი ერი. 
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Այլաձև հոլովվող գոյականներ 

თავისებურად ბრუნებადი სახელები 

 

Հոլովման ժամանակ որոշ գոյականներ շեղվում են ընդհա-

նուր կանոններից: Դրանք են՝ ამბავი, ღვინო, დრო, ღმერთი. 

ამბავი-ն սեռական, տրական և գործիական հոլովներում 

կորցնում է վերջին ვ բաղաձայնը. ნათ. ამბის, მოქმ. ამბით, ვით. 

ამბად. 

ღვინო-գոյականը սեռական և գործիական հոլովներում 

կորցնում է ო ձայնավորը, այսինքն՝ սղվում է ო-ն. ნათ. ღვინ-ის, 

მოქმ. ღვინ-ით. 

დრო բառը թեև սղման չի ենթարկվում, բայց սեռական և գոր-

ծիական հոլովներում ունենում է დრო-ის, დრო-ით ձևերը: 
 

 

Գոյականի թիվը 

არსებით სახელთა რიცხვი 
 

Վրացերենում բոլոր գոյականները թ» ́ եզակի և թե՛ հոգնակի 

թվերի ուղղական հոլովում ձայնավորահանգ են, այսինքն՝ ունեն 

ձայնավոր վերջավորություն: Հոգնակին կազմվում է -ებ (–իկ, -եր, 

-ներ) մասնիկով, որը դրվում է հոլովական վերջավորությունից 

առաջ. კაც-ი-კაც-ებ-ი, მეგო¬ბა¬რი-მეგობრ-ებ-ი, ჭა-ჭ-ებ-ი, 

დედა-დედ-ებ-ი: 

-ებ հոգնակերտ մասնիկից բացի՝ ժամանակակից վրացերե-

նում կա նաև այսպես կոչված նարթանիանի (ნარ-თან-იანი) հոգ-

նակի ձև, այսինքն՝ ნ-ով և თა-ով կազմվող հոգնակիներ, ընդ ո-

րում ნ-ն գործածվում է ուղղական և կոչական հոլովներում, իսկ 

თა–ն՝ մնացած հոլովներում՝ բացառությամբ պարագայականի և 

գործիականի: Նարթանիանին որևէ երանգ, իմաստ չի հաղոր-

դում, պարզապես վերապրուկ է հին վրացերենից: 
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Եզակի թիվ    Հոգնակի թիվ 

მხოლობითი რიცხვი   მრავლობითი რიცხვი 

სახ. - გლეხ-ი  გლეხ-ნ-ი  მეგობარ-ნ-ი 

მოთხ. - გლეხ-მა  გლეხ-თ-ა  ეგობარ-თ-ა 

მიც. - გლეხ-ს  გლეხ-თ-ა  მეგობარ-თ-ა 

ნათ. - გლეხ-ის გლეხ-თ-ა  მეგობარ-თ-ა 

მოქმ.  - გლეხ-ით  -   - 

ვით.  - გლეხ- ად  -   - 

წოდ. - გლეხ-ო  გლეხ-ნ-ო  მეგობარ-ნ-ო 
 

გლეხ-თ-ა և მეგობარ-თ-ა բառերի თ հոգնակերտից հետո 

գրվում է էմֆատիկ (ուժգնություն արտահայտող) ა ձայնավորը, 

որը նախընտրելի է, բայց մեծ մասամբ պարտադիր չէ. կան միայն 

որոշ դեպքեր, երբ այն պարտադիր է. 

ա. Երբ հոլովական ձևին միանում է ც մասնիկը. ძმამ, բայց 

ძმამ-ა-ც, ამხანაგს, բայց ამხანაგს-ა-ც, მუხის, բայց მუხის-

ა-ც, დანით, բայց დანით-ა-ც, ამხანაგებს-ამხანაგებს-ა-ც, 

დანებით-დანებით-ა-ც և այլն: 

բ. და շաղկապից առաջ, որը միացնում է համասեռ խնդիր-

ներ. ვუძღვნი ამხანაგსა და მეგობარს. ამხანაგადა და 

მეგობრად მიმაჩნდა. ქირა-ვდება ოროთახიანი ბინა 

თბილი წყლითა და გათბობით. 

գ. Երբ հատկացյալը սեռականում նախորդում է հատկացու-

ցիչին և եզրափակում նախադասությունը. წავიკითხე 

სტატია ძმისა. წავიკითხე სტატია ამხანაგის ძმისა. 

წავიკითხე სტატია ამხანაგის ძმის ცოლისა... 

გლეხთა, მეგობართა օրինակները վկայում են, որ երեք հո-

լովներում (պատմողական, տրական և սեռական) հոգնակի թիվն 

ունի միայն -თა ածանցը, այս դեպքում ինչպե՞ս պարզել, թե որ 

հոլովով է դրված տվյալ բառը: 
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მშენებელთ  დიდი სასახლე ააშენეს. 

მშენებელთ  დიდ  სასახლეს აუშენებენ. 

Պարզելու համար თ-ն փոխարինում ենք ებ-ով: 

მშენებლებმა  დიდი სასახლე ააშენეს (պատմող. հոլով): 

მშენებლებს  დიდ სასახლეს აუშენებენ (տրական հոլով): 

Արդի վրացերենում այս ձևերը քիչ են հանդիպում: Պահպան-

վել են միայն առանձին հաստատությունների և կազմակերպու-

թյունների անվանումների կամ դրանց հոգնակիի մեջ.  

მწერალთა კავშირი (գրողների միություն),  

მეცნიერებათა აკადემია (գիտությունների ակադեմիա),  

მინისტრთა საბჭო (նախարարների խորհուրդ),  

მოსწავლეთა კომიტეტი (ուսանողական կոմիտե),  

სტუდენტთა ქალაქი (ուսանողական թաղամաս),  

გმირთა მოედანი (հերոսների հրապարակ),  

 წიგნთა სამყარო (գրքերի աշխարհ)... 

 

 

Հետադրությամբ հոլովներ 

თანდებულიანი ბრუნვები 
 

Վրացերենում կան բազմաթիվ հետադրություններ, որոնք, 

հավելվելով հոլովներին, կատարում են հոլովական վերջավորու-

թյունների դեր. դրանք միանում են գոյականներին և գրվում միա-

սին: Հետադրություն ստանում են տրական, սեռական, գործիա-

կան և պարագայական հոլովները: 

Հետադրությամբ տրական (თანდებულიანი მიცემითი)-ვით,-

თან,-ზე,-ში: 

-ვით: კლდესა-ვით (ժայռանման), ოქროსა-ვით (ոսկու նման), 

ძმასა-ვით (եղբոր նման), შვილისა-ვით (որդու նման): 
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-თან: წყაროს-თან (աղբյուրի մոտ), მთას-თან (սարի մոտ), 

შენობას-თან (շենքի մոտ), დედას-თან (մայրիկի մոտ, անձի դեպ-

քում նաև՝ հետ), შოთას-თან (Շոթայի մոտ/հետ), ძმას-თან (եղբոր 

մոտ/հետ): 

-ზე: ქალაქ-ზე (քաղաքի վրա), თავ-ზე (գլխի վրա), მიწა-ზე 

(հողի վրա), წყარო-ზე (աղբյուրի վրա), ხე-ზე (ծառի վրա), ჩემ-ზე 

(ինձ վրա): 

-ში: გულ-ში (սրտում), ხელ-ში (ձեռքում), მიწა-ში (հողում), 

ტყე-ში (անտառում), ეზო-ში (բակում): 

ჩხიკვი ხან კრუხივით ჩხავის, ძერასავით წივის, კატასავით 

კნავის, ან ძაღლივით ყეფს და მამალივით ყივის. 

Ճայը թխսամոր պես կռավում է, ուրուրի պես ճղավում է, 

կատվի պես մլավում է, շան պես հաչում է կամ աքլորի պես ծուղ-

րուղու է կանչում: 

Հետադրությամբ սեռական (თანდებულიანი ნათესაობითი)  

-თვის, -გან, -კენ: 

-თვის: ქალაქ-ის-თვის (քաղաքի համար), სოფლ-ის-თვის 

(գյուղի համար), ვახთანგ-ის-თვის (Վախթանգի համար), ჩემ-

თვის (ինձ համար), თქვენ-თვის (ձեզ համար): 

-გან: ხ-ის-გან (փայտից), რკინ-ის-გან (երկաթից), ლექტორ-

ის-გან (դասախոսից), ამხანაგ-ის-გან (ընկերոջից), მოწაფ-ის-გან 

(աշակերտից): 

-კენ: ქალაქ-ის-კენ (դեպի քաղաք), სოფლ-ის-კენ (դեպի 

գյուղ), მინდვრ-ის-კენ (դեպի դաշտ), ტყ-ის-კენ (դեպի անտառ): 

Հետադրությամբ գործիական (თანდებულიანი მოქმედები-

თი)–დან,-ურთ: 

-დან: წყარო-დან (աղբյուրից), ეზო-დან (բակից), სოფლი-დან 

(գյուղից), სახლი-დან (տնից), ქალაქი-დან (քաղաքից): 

გველი გარედან არის ჭრელი, კაცი-შიგნიდან (օձը դրսից է 

խայտաբղետ, մարդը՝ ներսից): დედა მოთმინებიდან გამოვიდა 
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(մայրը համբերությունից դուրս եկավ): ვირიდან ჩამოვარდნილს 

ცხენზე არ შეეჯდომება (էշից ընկնողը ձի չի նստի): 

-ურთ: ამხანაგით-ურთ (ընկերների հետ, ընկերներով հան-

դերձ), ოჯა¬ხით-ურთ (ընտանիքի հետ, ընտանյոք հանդերձ): 

Հետադրությամբ պարագայական (თანდებულიანი ვითარე-

ბითი)--მდე, (-მდის): 

-მდე (-მდის): სახლა-მდე (մինչև տուն), ქალაქა-მდე (մինչև 

քաղաք), სოფლა-მდის (մինչև գյուղ), ყელა-მდის (մինչև կոկոր-

դը), ნახვა-მდის (մինչ տեսություն/ցտեսություն), ხვალა-მდის 

(մինչև վաղը), სადგურა-მდე (մինչև կայարան): დილიდან 

საღამომდე მეცადინეობს - առավոտից մինչ երեկո պարապում է: 

 

Ծանոթություն: Վրացերենի հետադրությունները, որոնք մեծ 

մասամբ համապատասխանում են հայերենի հետադիր (վերջնա-

հար դիրք ունեցող) կապերին, գրվում են հոլովվող բառի հետ, 

մինչդեռ նույն կապերը՝ դեպի (-კენ), մինչև (-მდე-მდის) և այլն, 

հայերենում ունեն նախադաս դիրք:  

ա) անջատ գրվում են նաև հետևյալ կապերը՝ შორის, შუა, 

მიერ, გამო, გარდა, მიმართ, შესახებ 

բ) միասին գրվում են հետևյալ կապերը՝ -ვით, -თან, -ზე, -ში, 

-თვის, -გან, -კენ, -დან, -მდე. առհասարակ սրանցից յու-

րաքանչյուրն ունի իր գործառնությունը:  

–გან վերջածանցը հանդես է գալիս սեռական և գործիական 

հոլովներում: Սեռականով դրվում է այն ժամանակ, երբ տվյալ 

բառը պատասխանում է ումի՞ց (ვისგან?) կամ ինչի՞ց (რისგან?) 

հարցերին: ამანათი მივიღე მეგობრისგან (ვისგან?-მეგობრისგან)- 

Ծանրոցն ստացա բարեկամից (ումի՞ց, բարեկամից): ეს სახლი 

აშენებულია ტუფისგან (რისგან?-ტუფისგან)- Այս տունը կառուց-

ված է տուֆից (ինչի՞ց, տուֆից):  
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Իսկ երբ բառը պատասխանում է որտեղի՞ց (საიდან?) հար-

ցին, հուշում է, որ բառը դրված է գործիական հոլովով և -დან 

վերջածանցով: სოფლიდან წერილი მივიღე (წერილი საიდან 

მივიღე?-სოფლიდან)- Գյուղից նամակ ստացա (որտեղի՞ց ստա-

ցա, գյուղից): ვაშლი ჩამოვარდა ხიდან (ჩამოვარდა საიდან?-

ხიდან)- Խնձորը ընկավ ծառից (որտեղի՞ց ընկավ, ծառից): ჩემი 

ამხანაგი ჩამოვიდა თბილისიდან (საიდან ჩამოვიდა?-თბილისი-

დან)- Իմ ընկերը ժամանեց Թբիլիսիից (որտեղի՞ց ժամանեց, 

Թբիլիսիից): 

Ծանոթություն: Վրաց լեզվում բացառական հոլովը բացակա-

յում է, նրա գործառույթները կատարում են սեռական և գործիա-

կան հոլովները՝ ստանձնելով համապատասխան հետադրու-

թյուններ: 

 

 

Մասնիկավոր հոլովներ 

ნაწილაკიანი ბრუნვები 
 

Հոլովման ժամանակ բառերը կարող են ստանալ -ცა, -ღა, -ვე 

մասնիկները. դրանք միանում են բոլոր հոլովաձևերին՝ բացի կո-

չականից, և գրվում են միասին: 

 

Հոլովման նմուշներ 

Եզակի թիվ      Հոգնակի թիվ 

მხოლობითი რიცხვი  მრავლობითი რიცხვი 

სახ. - ქალი-ცა   ქალები-ცა 

მოთხ. - ქალმა-ცა   ქალებმა-ცა 

მიც. - ქალსა-ცა   ქალებსა-ცა 

ნათ. - ქალისა-ცა   ქალებისა-ცა 

მოქმ. - ქალითა-ცა   ქალებითა-ცა 
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ვით. - ქალადა-ცა   ქალებადა-ცა 

წოდ.  -      - 

 

Եզակի թիվ      Հոգնակի թիվ 

მხოლობითი რიცხვი   მრავლობითი რიცხვი 

სახ.  - ქალი-ღა  ქალები-ღა 

მოთხ. - ქალმა-ღა ქალებმა-ღა 

მიც.  - ქალსა-ღა  ქალებსა-ღა 

ნათ.  - ქალისა-ღა  ქალებისა-ღა 

მოქმ. - ქალითა-ღა  ქალებითა-ღა 

ვით.  - ქალადა-ღა  ქალებადა-ღა 

წოდ. -  - - 

 

Եզակի թիվ     Հոգնակի թիվ 

მხოლობითი რიცხვი  მრავლობითი რიცხვი 

სახ.  - ქალი-ვე   ქალები-ვე 

მოთხ. - ქალმა-ვე  ქალებმა-ვე 

მიც.  - ქალსა-ვე   ქალებსა-ვე 

ნათ.  - ქალისა-ვე   ქალებისა-ვე 

მოქმ. - ქალითა-ვე   ქალებითა-ვე 

ვით.  - ქალადა-ვე   ქალებადა-ვე 

წოდ. -     - 

 

 

Հոլովմանն առնչվող ուղղագրություն 

ბრუნებასთან დაკავშირებით მართლწერა 

 

ա) Այն գոյականները, որոնց հիմքը վերջանում է მ-ով, պատ-

մողական (მოთხრობითი) հոլովում ունենում են երկու მ: 

თემ-ი-თემ-მა, ქათამ-ი-ქათამ-მა... 
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բ) Այն գոյականները, որոնց հիմքը վերջանում է ს-ով, տրա-

կան (მიცემითი) հոլովում ունենում են երկու ს: თას-ი-

თას-ს, ფას-ი-ფას-ს... 

Ծանոթություն: Նույն կանոնին ենթարկվում է նաև ածական 

անունը, եթե հանդես է գալիս առանձին՝ ძვირფას-ი, ძვირფას-ს, 

բայց երբ հանդես է գալիս որոշիչի դերում, տրական հոլովի վեր-

ջավորությունը՝ երկրորդ ს-ն, հատվում է ძვირფას ამხანაგს, ոչ 

թե՝ ძვირფას-ს ამხანაგს... 

 

գ) Եթե հիմքը վերջանում է ზ-ով, -ზე հետադրության հավե-

լումով ունենում է երկու ზ. ასპარეზ-ი-ასპარეზ-ზე, თევზ-

ი-თევზ-ზე, კოვზ-ი-კოვზ-ზე, ვაზ-ი-ვაზ-ზე, ლამაზ-ი-

ლამაზ-ზე, ესკიზ-ი-ესკიზ-ზე, ნარგიზ-ი-ნარგიზ-ზე, 

დარბაზ-ი-დარბაზ-ზე... 

դ) Եթե հիմքը վերջանում է შ-ով, -ში հետադրության հավե-

լումով ունենում է երկու შ. თეფშ-ი-თეფშ-ში, ქარქაშ-ი-

ქარქაშ-ში, ანგარიშ-ი-ანგარიშ-ში, ნიმუშ-ი-ნიმუშ-ში, 

კომშ-ი-კომშ-ში, ბალიშ-ი-ბალიშ-ში... 

ե) Եթե հիմքը վերջանում է თ-ով, -თან հետադրության հա-

վելումով ունենում է երկու თ. ზვირთ-ი-ზვირთ-თან, 

სომხეთ-ი-სომხეთ-თან, რუსეთ-ი-რუსეთ-თან, ერთმან-

ეთ-ი-ერთმანეთ-თან, ბურთ-ი-ბურთ-თან... 

ა, ე, ო, უ ձայնավորահիմք գոյականները -თან վերջածանցի 

առկայության դեպքում տրական հոլովում պահպանում են հո-

լովի ს-ն: 

Օրինակ՝ ძმა-ძმას-თან, ხე-ხეს-თან, წყარო-წყაროს-თან, ბუ-

ბუს-თან... 

Բաղաձայնահիմք գոյականները նույն՝ տրական հոլովում  

-თან վերջածանցի առկայության դեպքում կորցնում են ს-ն: 

Օրինակ՝ სახლი-სახლთან, წყალი-წყალთან... 
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Ձայնավորահիմք և բաղաձայնահիմք գոյականները -ზე, -ში 

վերջածանցների առկայության դեպքում տրական հոլովում 

կորցնում են հոլովական նիշը: 

Օրինակ՝ ხე-ხეზე, წყალ-ი-წყალ-ში, სახლ-ი-სახლ-ზე-სახლ-

ში, წყარო-წყარო-ზე-წყარო-ში... 

ს բաղաձայնով վերջացող գոյականները -ზე, -ში վերջա-

ծանցների առկայության դեպքում այդ ს-ն պահպանում են: 

Օրինակ՝ მანგლის-ი-მანგლის-ში, ქუთაის-ი-ქუთაის-ში, 

ბოლნის-ი-ბოლნის-ში, თბილის-ი-თბილის-ში, კლას-ი-კლას-

ში... 
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ԱԾԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆ 

ზედსართავი სახელი 
 

Այն բառերը, որոնք ցույց են տալիս առարկայի հատկություն 

կամ վերաբերություն, կոչվում են ածականներ: Ածականները 

վրացերենում պատասխանում են ինչպիսի՞ (როგორი?), որպիսի՞ 

(რანაირი?), ո՞ր (რომელი?), որտեղացի՞ (სადაური?), երբվա՞ 

(როდინდელი?) հարցերին: 

Իբրև կանոն՝ ածականները, չունենալով հոլովական հատուկ 

համակարգ, նմանվում են գոյականներին և խոսքի մեջ գործած-

վում են նրանց հետ: Դառնալով գոյականական անդամի լրա-

ցում՝ համաձայնում են միայն հոլովով. 

 

Եզակի թիվ      Հոգնակի թիվ 

მხოლობითი რიცხვი   მრავლობითი რიცხვი 

სახ.  დიდ-ი  სახლ-ი  დიდ-ი  სახლ-ებ-ი 

მოთხ. დიდ-მა სახლ-მა დიდ-მა  სახლ-ებ-მა 

მიც.  დიდ  სახლ-ს  დიდ  სახლ-ებ-ს 

ნათ.  დიდ-ი სახლ-ის  დიდ-ი  სახლ-ებ-ის 

მოქმ.  დიდ-ი  სახლ-ით  დიდი  სახლ-ებ-ით 

ვით.  დიდ  სახლ-ად  დიდ  სახლ-ებ-ად 

წოდ.  დიდ-ო  სახლ-ო  დიდ-ო  სახლ-ებ-ო 

 

Ըստ հատկանիշներն արտահայտելու ձևի՝ ածականները 

վրացերենում լինում են որակական (ვითარებითი) և հարաբե-

րական (მიმართებითი). 
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Որակական ածականներն (ვითარებითი ზედსართავები) 

ուղղակի արտահայտում են որակային հատկանիշ, օրինակ՝ 

თეთრი, გემრიელი, შავი, წითელი, მაღალი, დიდი, პატარა, 

დაბალი, ლამაზი, ტკბილი, მწარე, მსუქანი, გამხდარი, მახინჯი, 

მწიფე, მორცხვი, რბილი, კეთილი, საყვარელი, საძაგელი և այլն: 

Հարաբերական ածականներն (მიმართებითი ზედსართა-

ვები) արտահայտում են միջնորդավորված հատկանիշ, օրինակ՝ 

წვერიანი, მარილიანი, აქაური, იქაური (ხალხი), სამოციანი 

(წლები), მხეცური, გუშინდელი (ამბავი), დღევანდელი, დაწერი-

ლი, დაჭრილი, მძინარე, მცოდნე, მწოლიარე, მხეცური, 

უფერული, ჩვენებური և այլն: 

Հարաբերական ածականները ցույց են տալիս՝ 

1. տեղ (ადგილი)  - ა ․ ․ქაური, იქაური, სოფლელი, კახური.  

2. ժամանակ (დრო) - შარშანდელი, გუშინდელი, 

დღევანდელი… 

3. նյութ (მასალა) - ქვის, ტყავის, თიხის և այլն: 

 
 

Ածական անունների հոլովումը 

ზედსართავ სახელთა ბრუნება 
 

Վրացերենում ածականները լինում են բաղաձայնավերջ և 

ձայնավորավերջ: Բաղաձայնավերջ են՝ მაღალ-ი, გრძელ-ი, 

ლამაზ-ი, მსუბუქ-ი, კეთილ-ი, დიდ-ი և այլն (բերված օրինակ-

ների մեջ ი-ն հոլովական վերջավորություն է): Ձայնավորավերջ 

են՝ პატარა, სუფთა, მწვანე, მოკლე, ფართო, ქორფა և այլն: 

Ածականներն ինքնին հոլովվում են այնպես, ինչպես գոյա-

կանները: Այսինքն՝ բաղաձայնավերջ ածականները պատկանում 

են I հոլովման, ა կամ ე ձայնավորավերջ ածականները՝ II հոլով-

ման, իսկ ო կամ უ ձայնավորավերջ ածականները՝ III հոլովման: 
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Երբ բառերը վերջանում են բաղաձայնով 

 

I հոլովում 

Եզակի թիվ   Հոգնակի թիվ 

მხოლობითი რიცხვი  მრავლობითი რიცხვი 

სახ.  მაღალ-ი   მაღლ-ებ-ი 

მოთხ.  მაღალ-მა   მაღლ-ებ-მა 

მიც.  მაღალ-ს   მაღლ-ებ-ს 

ნათ.  მაღლ-ის   მაღლ-ებ-ის 

მოქმ.  მაღლ-ით   მაღლ-ებ-ით  

ვით.  მაღლ-ად   მაღლ-ებ-ად 

წოდ.  მაღალ-ო   მაღლ-ებ-ო 

 

Այսպես հոլովվում են՝ წითელი, ლამაზი, დიდი, შავი, 

მშვენიერი, გრძელი, განიერი, დაბალი և այլն:  

 

Երբ բառերը վերջանում են ა կամ ე ձայնավորով. 

II հոլովում 

Եզակի թիվ   Հոգնակի թիվ 

მხოლობითი რიცხვი  მრავლობითი რიცხვი 

სახ.  პატარა   პატარ-ებ-ი 

მოთხ.  პატარა-მ   პატარ-ებ-მა 

მიც.  პატარა-ს   პატარ-ებ-ს 

ნათ.  პატარ-ის   პატარ-ებ-ის 

მოქმ.  პატარ-ით   პატარ-ებ-ით 

ვით.  პატარ-ად   პატარ-ებ-ად 

წოდ.  პატარა(-ვ)   პატარ-ებ-ო 

 

Այսպես հոլովվում են՝ შავთვალა, გულღია, ანკარა, სუფთა, 

წმინდა, მწარე, მცოდნე, მწუხარე, მწვანე և այլն։ 
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Երբ բառերը վերջանում են ო կամ უ ձայնավորով. 

III հոլովում 

Եզակի թիվ      Հոգնակի թիվ 

მხოლობითი რიცხვი   მრავლობითი რიცხვი 

სახ.  უსინათლ-ო   უსინათლო-ებ-ი 

მოთხ.  უსინათლო-მ   უსინათლო-ებ-მა 

მიც.  უსინათლო-ს   უსინათლო-ებ-ს 

ნათ.  უსინათლო-ს(ი)  უსინათლო-ებ-ის 

მოქმ. უსინათლო-თ(ი)  უსინათლო-ებ-ით 

ვით.  უსინათლო-დ  უსინათლო-ებ-ად 

წოდ.  უსინასთლო-ვ  უსინათლე-ებ-ო 

 

Այսպես հոլովվում են՝ უშნო, უგულო, უყურო, უკუდო, 

უქუდო, უხელო, უდისციპლინო, უცხო, უფულო, ვიწრო, 

ფართო, ყრუ և այլն: 

 

 

Ածական անունների հոլովումը 

գոյականների հետ 

ზედსართავ სახელთა ბრუნება 

არსებით სახელთან ერთად 

 

Երբ ածականը հանդես է գալիս գոյականի հետ, ածականի 

հոլովումը կատարվում է ըստ այնմ, թե ինչով է վերջանում նրա 

հիմքը՝ բաղաձայնո՞վ, թե՞ ձայնավորով, ածականը նախորդո՞ւմ, 

թե՞ հաջորդում է գոյականին: 

Եթե ածականը ձայնավորավերջ է և նախորդում է գոյակա-

նին, ապա մնում է անփոփոխ թե՛ եզակի, թե՛ հոգնակի բոլոր հո-

լովներում, այսինքն՝ ինչպես հայերենում է. չի հոլովվում. 
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Եզակի թիվ     Հոգնակի թիվ 

მხოლობითი რიცხვი  მრავლობითი რიცხვი 

სახ. პატარა  სახლ-ი  პატარა  სახლ-ებ-ი 

მოთხ. პატარა  სახლ-მა პატარა  სახლ-ებ-მა 

მიც.  პატარა  სახლ-ს  პატარა  სახლ-ებ-ს 

ნათ. პატარა  სახლ-ის   პატარა  სახლ-ებ-ის 

მოქმ. პატარა  სახლ-ით  პატარა  სახლ-ებ-ით 

ვით.  პატარა  სახლ-ად  პატარა  სახლ-ებ-ად 

წოდ. პატარა  სახლ-ო  პატარა  სახლ-ებ-ო 

 

Այսպես հոլովվում են՝ ფართო ველი, სუფთა ჭურჭელი, სუ-

ფთა საბანი, სუფთა ხელები, პატარა ბაღი, პატარა ბავშვი, პატარა 

სახლი, მძიმე ტვირთი, ლურჯა ცხენი, ყრუ კაცი, გამრჯე ქალი... 

 

 

Բաղաձայնավերջ ածականները՝ 

գոյականներից առաջ 

თანხმოვანფუძიანი ზედსართავები 

არსებითი სახელების წინ 

 

Նախադաս գործածվող բաղաձայնավերջ ածականները հո-

լովվում են գոյականների հետ, ընդ որում՝ ուղղական և կոչական 

հոլովներում ամբողջովին համահունչ են գոյականին, համա-

հունչ են նաև պատմողական հոլովում. այսինքն՝ վրացերենում 

որոշիչը նույնպես դրվում է պատնողական հոլովով, եթե, իհար-

կե, ենթական պատմողական հոլովով է (უკუქცეულმა სპარსმა 

შარა გაავერანა�- Բառացի՝ նահանջող/ները պարսիկները ճա-

նապարհը ավերեցին) պատմողական այսինքն՝ ստանում են հո-

լովական նույն վերջավորությունները (შავ-ი დაფა, შავ-მა დაფა-

მ, შავ-ო დაფა(-ვ), սեռական և գործիական հոլովներում համա-
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ձայնում են մասամբ (შავ-ი დაფ-ის, შავ-ი დაფ-ით), իսկ տրական 

և պարագայական հոլովներում հանդես են գալիս սոսկ հիմքով՝ 

առանց հոլովական վերջավորության (შავ დაფა-ს, შავ დაფა-დ): 

Դրանից բացի՝ նրանք հոգնակի թվում գոյականներին չեն հա-

մաձայնում՝ պահպանելով եզակիությունը: 

 

Եզակի թիվ   Հոգնակի թիվ 

მხოლობითი რიცხვი  მრავლობითი რიცხვი 

სახ.  შავ-ი  დაფა  შავ-ი  დაფ-ებ-ი 

მოთხ. შავ-მა  დაფა-მ  შავ-მა  დაფ-ებ-მა 

მიც.  შავ  დაფა-ს  შავ  დაფ-ებ-ს 

ნათ. შავ-ი  დაფ-ის  შავ-ი  დაფ-ებ-ის 

მოქმ.  შავ-ი  დაფ-ით  შავ-ი  დაფ-ებ-ით 

ვით.  შავ  დაფა-დ  შავ დაფ-ებ-ად 

წოდ.  შავ-ო  დაფა(-ვ)  შავ-ო  დაფ-ებ-ო 

 

Այսպես հոլովվում են՝ დიდი სიხარული, მაღალი მთა, 

გულადი კაცი, დიდი გამზირი, ლამაზი ქალი, ცოცხალი 

ყვავილები, ცხელი წყალი, և այլն: 

 
 

Ածականները՝ գոյական անուներից հետո 

ზედსართავები არსებითი სახელების შემდეგ 
 

Որպես կանոն՝ վրացերենում ածականները դրվում են գոյա-

կանից առաջ, բայց, հատկապես չափածո խոսքի մեջ, երբեմն լի-

նում են շեղումներ: Նման դեպքերում ածականներն ստանում են 

հոլովական այն վերջավորությունները, որոնք ստանում են գոյա-

կանները, այսինքն՝ հետադաս դիրքերում ածականները հոլով-

վում են այնպես, ինչպես հոլովվում են միևնույն հիմքն ունեցող 

գոյականները: 
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სახ.  წყარო  ანკარა  ბავშვი  პატარა 

მოთხ. წყარო-მ  ანკარა-მ  ბავშვ-მა  პატარა-მ 

მიც.  წყარო-ს  ანკარა-ს  ბავშვ-ს  პატარა-ს 

ნათ.  წყარო-ს(ი)  ანკარა-ს(ი)  ბავშვ-ის  პატარ-ის(ა) 

მოქმ.  წყარო-თ(ი) ანკარა-თ(ი)  ბავშვ-ით  პატარ-ით(ა) 

ვით.  წყარო-დ  ანკარა-დ  ბავშვ-ად  პატარ-ად(ა) 

წოდ.  წყარო-ვ  ანკარა-ვ  ბავშვ-ო  პატარა(-ვ) 

 

 

Ածականի գործածությունը գոյականաբար 

ზედსართავი სახელის გამოყენება არსებით სახელად 

(სუბსტანტივაცია - გაარსებითება) 

 

Ածականները կարող են հանդես գալ իրենց արտահայտած 

հատկանիշներն ունեցող առարկայի անվան փոխարեն, այսինքն՝ 

գործածվել գոյականաբար: 

Այսպես՝ ფრიადოსანი სტუდენტი დაჯილდოვდა (Գերա-

զանցիկ ուսանողը պարգևատրվեց). այստեղ ფრიადოსანი-ն (գե-

րազանցիկ) հանդես է գալիս իր քերականական նշանակությամբ՝ 

որպես ածական, բայց ფრიადოსანი დაჯილდოვდა (գերազան-

ցիկը պարգևատրվեց)-ფრიადოსანი-ն (գերազանցիկը) հանդես է 

գալիս գոյականաբար և պատասխանում է ვინ? հարցին: ვინ 

დაჯილდოვდა? (ո՞վ պարգևատրվեց), ფრიადოსანი (գերազան-

ցիկը): ერევანში ბევრია კარგი სასტუმრო (Երևանում շատ են լավ 

հյուրանոցները): არამმა ისტორიაში კარგი მიიღო (Արամը պատ-

մությունից «լավ» ստացավ): Առաջին նախադասության մեջ 

კარგი-ն ածական է, երկրորդում՝ գոյական (հանդես է եկել գոյա-

կանի փոխարեն): 



 - 98 -

Գոյականների գործածությունը ածականաբար 

არსებითი სახელის გამოყენება ზედსართავად 

(ადიექტივაცია - გაზედსართავება) 

 

Չափ ու կշիռ ցույց տվող գոյականները հաճախ ածականի, 

այսինքն՝ որոշիչի գործառույթ են կատարում. წვეთი წყალი, 

კილო შაქარი, ტონა ხორბალი, კილომეტრი გზა, ბოთლი ღვინო... 

Այլ գոյականներ ևս որպես որոշիչ հանդես են գալիս 

ածականների դերում՝ ածականաբար.  

მიტინგს ზღვა ხალხი ესწრებოდა�  

Հանրահավաքին ծով ժողովուրդ էր հավաքվել:  

გურამი ქვა გულის პატრონია�  

Գուրամը քար սրտի տեր է:  

ჩემს მეგობარს რკინის ნერვები აქვს�  

Իմ բարեկամը երկաթե նյարդեր ունի: 

Ընդգծված գոյականները ածականի դեր են կատարում և հո-

լովվում են որպես ձայնավորավերջ ածականներ, այսինքն՝ բոլոր 

հոլովներում մնում են անփոփոխ, իսկ բաղաձայնավերջ գոյա-

կանները որոշ հոլովներում հոլովական վերջավորությունը փո-

խում են, մի քանիսում՝ ոչ: 

სახ.  ქვა გულ-ი,  კილომეტრ-ი გზა 

მოთხ.  ქვა გულ-მა,  კილომეტრ-მა გზა-მ 

მიც.  ქვა გულ-ს,  კილომეტრ  გზა-ს 

ნათ.  ქვა გულ-ის,  კილომეტრ-ი გზ-ის 

მოქმ.  ქვა გულ-ით,  კილომეტრ-ი გზ-ით 

ვით.  ქვა გულ-ად,  კილომეტრ  გზ-ად 

წოდ.  ქვა გულ-ო,  კილომეტრ-ო გზა-ვ 

 

Ծանոթություն: Ածականաբար գործածված գոյականները 

հոգնակի թիվ չեն կազմում: 
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Ածականների համեմատության աստիճանները 

ზედსართავი სახელების ხარისხის ფორმები 

 

Վրացերենում որակական ածականներն ունեն համեմատու-

թյան երեք աստիճան՝ դրական (დადებითი), նվազական 

(ოდნაობითი կամ მიმართებითი) և առավելական կամ գերա-

դրական (უფროობითი կամ აღმატებითი): 

1. Դրական (დადებითი) աստիճանը ածականի սկզբնական, 

արմատական, անփոփոխ ձևն է, որը ցույց է տալիս առարկայի 

տվյալ հատկությունը առանց այլ առարկաների նույն հատկու-

թյան հետ համեմատելու. დიდი (մեծ), გრძელი (երկար), ყვითე-

ლი (դեղին), მაღალი (բարձր), ლამაზი (գեղեցիկ), მწარე (դառը), 

შავი (սև), წითელი (կարմիր). այս ածականների մեջ համեմա-

տության իմաստ չկա: გულადი ჯარისკაცი (քաջ զինվոր), 

ლამაზი ქალი (գեղեցիկ աղջիկ), ბედნიერი ოჯახი (երջանիկ 

ընտանիք), ბეჯითი სტუდენტი (ջանասեր ուսանող): 

2. Նվազական (ოდნაობითი) աստիճանը ցույց է տալիս 

առարկայի տվյալ հատկության պակաս լինելը ուրիշ առարկայի 

նույն հատկության համեմատությամբ և կազմվում է -მო նախա-

ծանցի և -ო վերջածանցի միջոցով, որոնք ավելացվում են ածա-

կանի դրական կամ արմատական ձևին: Այս աստիճանը համա-

պատասխանում է հայերենի նվազական բաղդատականին, ցույց 

է տալիս տվյալ առարկայի հատկության նվազ, պակաս լինելը և 

թարգմանվում է -ավուն ածանցի հավելումով.  

მო-დიდ-ო (մեծավուն), მო-გრძ-ო (երկարավուն),  

მო-შავ-ო (սևավուն), მო-ყვითალ-ო (դեղնավուն),  

მო-მაღლ-ო (բարձրավուն), მო-წითალ-ო (կարմրավուն), მო-

მწარ-ო (դառնավուն) և այլն: 
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դրական նվազական  դրական  նվազական 

თეთრი  მო-თეთრ-ო  მაღალი  მო-მაღლ-ო 

შავი  მო-შავ-ო  ადვილი  მო-ადვილ-ო 

მწარე  მო-მწარ-ო  ლამაზი  მო-ლამაზ-ო 

გრძელი  მო-გრძ-ო  დიდი  მო-დიდ-ო 

 

3. Առավելական կամ գերադրական աստիճանը (უფროობი-

თი կամ აღმატებითი) ցույց է տալիս առարկայի տվյալ հատկա-

նիշի առավել լինելը, գերազանցությունը ուրիշ առարկաների 

նույն հատկության համեմատությամբ և կազմվում է უ- նախա-

ծանցի և -ეს վերջածանցի միջոցով, վերջինս՝ բառի վերջավորու-

թյունից առաջ. უ-დიდ-ეს-ი (ամենամեծ), უ-მაღლ-ეს-ი (ամենա-

բարձր), უ-პატარ-ეს-ი (ամենափոքր), უ-ლამაზ-ეს-ი (ամենագե-

ղեցիկ), უ-მწარ-ეს-ი (ամենադառը) უ-შავ-ეს-ი (ամենասև), უ-

წითლ-ეს-ი (ամենակարմիր). 
 

դրական  գերադրական  

დიდი  უ-დიდ-ეს-ი 

გრძელი  უ-გრძელ-ეს-ი 

ყვითელი  უ-ყვითლ-ეს-ი 

მაღალი  უ-მაღლ-ეს-ი 

ლამაზი  უ-ულამაზ-ეს-ი 

მწარე  უ-მწარ-ეს-ი 

წითელი  უ-წითლ-ეს-ი 
 

Առավելական կամ գերադրական աստիճան կազմվում է նաև 

նկարագրական եղանակով. դրական աստիճանին ավելանում է 

უფრო- (ավելի) օժանդակ բառը. უფრო ლამაზი (ավելի գեղեցիկ), 

უფრო მწარე (ավելի դառը), უფრო შავი (ավելի սև), უფრო 

წითელი (ավելի կարմիր), უფრო გრძელი (ավելի երկար), უფრო 

დიდი (ավելի մեծ), უფრო ყვითელი (ավելի դեղին) և այլն: 
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-ელი//ერი, -ილ-ი ածանց ունեցող շատ քիչ թվով ածական-

ներ առավելական աստիճան կազմելիս կորցնում են այդ ածանց-

ները, արդյունքում գերադրական աստիճանը կազմվում է անմի-

ջապես հիմքի հիման վրա. 
 

դրական   նվազական  գերադրական 

გრძ-ელ-ი  მო-გრძ-ო  უ-გრძ-ეს-ი 

თკბ-ილ-ი  მო-თკბ-ო  უ-თკბ-ეს-ი 

სქ-ელ-ი მო-სქ-ო  უ-სქ-ეს-ი 

თბ-ილ-ი მო-თკბ-ო  უ-თკბ-ეს-ი 
 

4. Առավելական կամ գերադրական (უფროობითი կամ 

აღმატებითი) աստիճանը ցույց է տալիս առարկայի տվյալ հատ-

կանիշի գերազանցությունը, առավել լինելը ուրիշ առարկաների 

նույն հատկության համեմատ: 

Գերադրական աստիճան նույնպես կարելի է ստանալ նկա-

րագրական եղանակով. առավելական կազմելու համար գործա-

ծում են ძლიერ, ძალიან, ერთობ, ფრიად, მეტისმეტ-ად կապակ-

ցությունները. ძლიერ-շատ (ძლიერ ლამაზი-շատ գեղեցիկ), 

ფრიად-ավելի քան (ფრიად კარგი-ավելի քան լավ), მეტად-առա-

վել, (მეტად ბედნიერი-առավել երջանիկ), მეტ-ის-მეტად-չափա-

զանց (მეტისმეტად ლამაზი-չափազանց գեղեցիկ): 

Որակական ածականները համեմատության աստիճաններ 

կազմելիս բաժանվում են երեք խմբի. 

1. Առկա են բոլոր երեք ձևերը. თეთრი-მო-თეთრ-ო-უ-თეთრ-

ეს-ი (սպիտակ-սպիտակավուն-ամենասպիտակ), მაღალი-მო-

მაღლ-ო-უ-მაღლ-ეს-ი (բարձր-բարձրավուն-բարձրագույն), შავი-

მო-შავ-ო-უ-შავ-ეს-ი (սև-սևավուն-ամենասև): 

 

Ծանոթություն: Ի տարբերություն հայերենի՝ վրացերենում 

գունանուններով կարելի է նաև գերադրական աստիճան կազմել. 
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դրական  նվազական  գերադրական 

თეთრ-ი  მო-თეთრ-ო  უ-თეთრ-ეს-ი 

შავ-ი  მო-შავ-ო  უ-შავეს-იւ 

წითელ-ი  მო-წითა-ლო  უ-წითლ-ეს-ი 
 

2. Առկա են երկու ձևերը.  

ա. դրական և նվազական. მრგვალი-მო-მრგვალ-ო (կլոր-կլո-

րավուն), ნაცრისფერი-მო-ნაცრისფერ-ო (մոխրագույն-

մոխրագույնավուն), იისფერი-მო-იისფერ-ო (մանուշակա-

գույն-մանուշակագույնավուն), ლურჯ-ი-მო-ლურჯ-ო 

(կապույտ-կապտավուն), 

բ) դրական և գերադրական. კარგი-უ-კეთ-ეს-ი (լավ-լավա-

գույն), ნაზი-უ-ნაზ-ეს-ი (քնքուշ-քնքշագույն), სწრაფი-უ-

სწრაფ-ეს-ი (շտապ-ամենաշտապ), მარტივი -უ-მარტივ-

ეს-ი (պարզ-պարզագույն), ღრმა-უ-ღრმ-ეს-ი (խոր-խորա-

գույն), ჭკვიანი -უ-ჭკვიან-ეს-ი (խելացի-ամենախելացի), 

ძლიერი-უ-ძლიერ-ეს-ი (ուժեղ-ուժեղագույն): 

3. Կան մի շարք որակական ածականներ, որոնք չունեն նվա-

զական կամ գերադրական աստիճաններ. նրանք համեմատելի 

հատկանիշ ցույց չեն տալիս: Դրանցից են՝ ბერწი (ամուլ), 

ერთნაირი (միանման), მამრი (արու), მოკლებული (զուրկ), 

ტიტველი, შიშველი (մերկ, լերկ), თანაბარი, თანასწორი (հավա-

սար), უცოლო (անկին՝ անամուսին տղամարդ), უქმრო (անտղա-

մարդ՝ անամուսին կին), ქვრივი (այրի), სველი (թաց), ანკარა 

(ականակիտ), ჩუმი (լուռ) և այլն: 

Ածականների կազմությանը մասնակցում են խոսքի գրեթե 

բոլոր մասերը, ինչպես նաև մեծ թվով նախածանցներ և վերջա-

ծանցներ: 
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Աածական անունների կազմությունը 

ზედსართავ სახელთა წარმოება 

 

Ածականների կազմությունը խոսքի մասերից 

ზედსართავების წარმოება მეტყველების ნაწილებისაგან 

 

Գոյականից՝ გული-გულადი (սիրտ-սրտոտ/քաջ), ჭკუა-

ჭკვიანი (խելք-խելացի), ხაზი-ხაზოვანი (գիծ-գծավոր): 

Ածականից՝ მაღალი-მომაღლო (բարձր-բարձրավուն), 

ლამაზი-ულა¬მაზესი (գեղեցիկ-գեղեցկագույն): 

Թվականից՝ პირველი-პირველადი (առաջին-առաջնային), 

ხუთი-მეხუთე (հինգ-հնգակի): 

Դերանունից՝ თქვენ-თქვენებური (դուք-ձեզ պես՝ ձեզա-

նման), ჩვენ-ჩვენებური (մենք-մեզ պես՝ մեզանման): 

Բայահիմքից՝ წერა-წერითი (գրել-գրավոր), ჰშვენის-

მშვენიერი (զարդարել- սքանչելի): 

Մակբայից՝ გუშინ-გუშინდელი (երեկ-երեկվա), ხვალ-ხვა-

ლინდელი (վաղը-վաղվա), შარშან-შარშანდელი (հերու-հերվա): 

Գոյականների բաղադրմամբ՝ გული+ქვა=გულქვა (սիրտ+ 

քար= քարսիրտ): 

Գոյականի և ածականի բաղադրմամբ՝ ძვირი+ფასი=ძვირფა-

სი (թանկ+գին=թանկագին), ტანი+მაღალი=ტანმაღალი (մարմին+ 

բարձր= բարձրամարմին՝ բարձրահասակ), გული+კეთილი= 

გულკეთილი (սիրտ +բարի=բարեսիրտ), სიტყვა+ტკბილი=სიტყ-

ვატკბილი (խոսք՝ բառ+ քաղցր =քաղցրախոս, քաղցրաբառ): 

Գոյականի և բայահիմքի բաղադրմամբ՝ გული+ღია=გულღია 

(սիրտ+բաց=բացսիրտ՝ սրտաբաց), ადვილი+დნობა=ადვილდნ-

ობადი (հեշտ՝ դյուրին+հալոցք=դյուրահալ), კაცი+ჭამა=კაციჭამია 

(մարդ+ուտել= մարդակեր), კარი+ჩაკეტვა=კარჩაკეტილი (դուռ+ 
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փակել=դռնփակ), შტო+ გაშლა=შტოგაშლილი (ճյուղ+սփռված= 

ճյուղասփյուռ): 

Ածականների կազմությունը օժանդակ բառերից՝ თუ-სა-

ო=სათუო (կասկածելի), ებრ-უ=უებრო (աննման, անզուգական): 

Բառակապակցություններից՝ და+ძმა=დაძმური (ურთი- 

ერთობა). քույր-եղբայր=քույրուեղբայրական (հարաբերություն), 

მამა+შვილი= მამაშვილური, հայր+որդի=հայրուորդիական, 

საახალწლო (საჩუქარი)- ամանորի (նվեր): 

Հոլովական վերջավորություններից՝ -ით: წერ-ით-ი (გა-

მოცდა)- գրավոր (քննություն), შემთხვევ-ით-ი (მოვლენა)- պա-

տահական (երևույթ), დადებ-ით-ი (პასუხი)- դրական (պատաս-

խան), ბრძანებ-ით-ი (წინადადება)- հրամայական նախադասու-

թյուն), ახსნ-ით-ი (კარნახი)- բացատրական (թելադրություն), 

ქვე-ით-ი (ჯარი)- հետիոտն (զորք)- (հետազոր), რიცხვ-ით-ი 

(სახელი)- թվական (անուն), გვერდ-ით-ი (ხაზი)- եզրի գիծ՝ եզ-

րագիծ: 

-ად-ი: ფერ-ად-ი (ბუშტები)- գույնզգույն (փուչիկներ), 

ცვალებ-ად-ი (ამინდი)- հարափոփոխ (եղանակ), პურ-ად-ი 

(კაცი)- հյուրասեր՝ աղուհացով մարդ), გულ-ად-ი (ჯარისკაცი)- 

քաջ (զինվոր), გულით-ად-ი (მეგობა¬რი)- անկեղծ (ընկեր), 

ძირით-ად-ი (საკითხი)- հիմնական հարց): 

  

 

Ածականների կազմությունը վերջածանցներից 

ზედსართავების წარმოება თანდებულებისაგან 

 

-ებრ (-արդ, -պես, ձև ունեցող, նման): გუმბათის-ებრ-ი (գմբե-

թաձև, գմբեթարդ), ლომ-ის-ებრ-ი (առյուծանման, առյուծաձև), 

ვეფხვის-ებრ-ი (ընձաձև, ընձանման), კაცის-ებრ-ი (մարդա-

նման), სოკოს-ებრ-ი (սնկաձև, սնկանման), ცარცის-ებრ-ი (կավ-
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ճանման, կավճաձև), ჩემ-ებრ-ი (ինձ պես), შენ-ებრ-ი (քեզ պես), 

მის-ებრ-ი (նրա պես), ჩვენ-ებრ-ი (մեզ պես), თქვენ-ებრ-ი (ձեզ 

պես), მათ-ებრ-ი (նրանց պես): 

-ებრ+ივ (-ական, -ային): გონ-ებრ-ივ-ი (բանական), სახელმ-

წიფო-ებრ-ივ-ი (պետական), საზოგადო-ებრ-ივ-ი (հասարակա-

կան), ჩვეულ-ებრ-ივ-ი (սովորական) , ქონ-ებრ-ივ-ი (գույքային): 

-ობრივ (-ային, -ական): დედ-ობრივ-ი (մայրական), ენ-

ობრივ-ი (լեզվական), მამ-ობრივ-ი (հայրական), ზნე-ობრივ-ი 

(բարոյական), სქეს-ობრივ-ი (սեռական/սեռային), კაც-ობრივ-ი 

(մարդկային), მიზნ-ობრივ-ი (նպատակային), შედეგ-ობრივ-ი 

(հետևանքային): 

-ებურ-ი (-նման, -պես): თავის-ებურ-ი (յուրօրինակ), თოვლ-

ის-ებურ-ი (ձյունանման), თქვენ-ებურ-ი (ձեզ նման), ლომის-

ებურ-ი (առյուծանման), ჩვენ-ებურ-ი (մեզ նման), ძველ-ებურ-ი 

(հնաոճ), ქინძისთავის-ებურ-ი (գնդասեղանման): 

-ელ. ցույց է տալիս մարդկանց ծագումը, որտեղացի լինելը, 

երբեմն էլ՝ զբաղմունքը. ქალაქ-ელ-ი (քաղաքացի), სოფლ-ელ-ი 

(գյուղացի), ერევნ-ელ-ი (երևանցի), თბილის-ელ-ი (թբիլիսցի), 

ლორ-ელ-ი (լոռեցի), ქართვ-ელ-ი (վրացի), გერმან-ელ-ი 

(գերմանացի), მთამსვლ-ელ-ი (լեռնագնաց), ფეხბურთ-ელ-ი 

(ֆուտբոլիստ), დამცვ-ელ-ი (պաշտպան), კალათბურთ-ელ-ი 

(բասկետբոլիստ), ჩოგბურთ-ელ-ი (թենիսիստ) և այլն: 

-იან (-ավոր)- ულვაშ-იან-ი (բեղավոր), შავწვერ-იან-ი (սևա-

մորուս), შავთმ-იან-ი (սևահեր), ცოლ-იან-ი (կին ունեցող՝ ամուս-

նացած), ცხენ-იან-ი (ձի ունեցող, ձիավոր, ձիով), ქუდ-იან-ი 

(գլխարկավոր), ფრთ-იან-ი (թևավոր), ფულ-იან-ი (փողավոր՝ 

փող ունեցող): 

-იერ (տարնմանումով՝ -იელ)-გემრ-იელ-ი (համեղ), გონ-იერ-

ი (խելացի), ზომ-იერ-ი (չափավոր), მეცნ-იერ-ი (գիտնական), მშ-

იერ-ი (քաղցած), მშვენ-იერ-ი (հրաշալի), ნიჭ-იერ-ი (տա-
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ղանդավոր), ძლ-იერ-ი (զորավոր), წეს-იერ-ი (կանոնավոր), ცბ-

იერ-ი (անառակ), ինչպես նաև՝ ამ-იერ-ი+დან (այսուհետ), მაგ-

იერ-ი+დან (այդուհետ), იმ-იერ-ი+დან (այնուհետ): 

-ოსან (ունեցող, կրող) - გვირგვინ-ოსან-ი (թագակիր), ცხენ-

ოსან-ი (ձիավոր, հեծյալ), მანდილ-ოსან-ი (գլխաշորակիր՝ տի-

կին), მშვილდ-ოსან-ი (աղեղնակիր), ორდენ-ოსან-ი (շքանշանա-

կիր), ფრიად-ოსან-ი (գերազանցիկ), ქუდ-ოსან-ი (գլխարկակիր՝ 

տղամարդ), ხელ-ოსან-ი (արհեստավոր): 

-ოვან: ახ-ოვან-ი (բարձրահասակ, պարթև), გულ-ოვან-ი 

(սրտոտ), ბუნდ-ოვან-ი (մշուշապատ, անորոշ), კლდ-ოვან-ი 

(ժայռոտ), ხელ-ოვან-ი (արհեստավոր), ტან-ოვან-ი (մարմնեղ, 

հաղթանդամ), ჯერ-ოვან-ი (պատշաճ): 

-ა: გრძელყურ-ა (երկարականջ), დოყლაპი-ა (բերանբաց), 

ორფეხ-ა (երկոտանի), შავთვალ-ა (սևաչվի), ცალთვალ-ა (միակ-

նանի): 

Նախածանց-վերջածանցներից. 

სა-ო (վերաբերող, պատկանող, հատուկ նշանակության): სა-

სოფლ-ო (գյուղական), საჯარ-ო (հանրային), სა-ეკლესი-ო (եկե-

ղեցու համար նախատեսված՝ եկեղեցական), სა-კლას-ო, (դասա-

րանային), სა-სკოლ-ო (դպրոցական), სა-თავის-ო (իր համար նա-

խատեսված), სა-სხვის-ო (ուրիշի համար նախատեսված), სა-ჩემ-

ო (ինձ համար նախատեսված), სა-ჩვენ-ო (մեզ համար նախա-

տեսված), სა-სწრაფ-ო (շտապ, հապճեպ), სა-ჩქარ-ო (շտապ, 

արագ), სა-უკეთ-ეს-ო (լավագույն): 

სა-ე: სა-ქათმ-ე (հավերի համար նախատեսված՝ հավանոց), 

სა-ღორ-ე (խոզերի համար նախատեսված՝ խոզանոց), სა-ფულ-ე 

(դրամապանակ), სა-თვალ-ე (ակնոց), სა-ყურ-ე (ականջօղ), სა-

ურმ-ე (սայլի համար նախատեսված՝ սայլագնա), სა-ნაგვ-ე (աղ-

բանոց), სა-კაბ-ე (զգեստի համար նախատեսված՝ զգեստացու, 

շորացու): 
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სა-არ: სა-თხოვ-არ-ი (խնդրելի՝ խնդրանք), სა-ოც-არ-ი (զար-

մանալի), სა-ფიც-არ-ი (երդվելի՝ սուրբ), სა-ძებ-არ-ი (փնտրելի), 

სა-ომ-არ-ი (ռազմական, պատերազմական), სა-ჩხუბ-არ-ი 

(կռվարար), სა-ნუკვ-არ-ი (երանելի), სა-ზიზღ-არ-ი (զզվելի), სა-

წვიმ-არ-ი (անձրևանոց): 

მე-ე: მე-ბაღ-ე (այգեպան) მე-თევზ-ე (ձկնորս), მე-ნავ-ე 

(նավավար), მე-მანქან-ე (մեքենավար), მე-ნახირ-ე (նախրապան), 

მე-ღორ-ე (խոզապահ), მე-ურმ-ე (սայլապան): 

მე-ურ (տարնմանությամբ՝ მე-ულ): მე-ბად-ურ-ი (ձկնորս), 

მე-ზღვა-ურ-ი (նավաստի, ծովային), მე-თა-ურ-ი (պարագլուխ, 

առաջնորդ): 

უ-ურ (տարնմանությամբ՝ უ-ულ): –უ-ბედ-ურ-ი (դժբախտ), 

უ-გემ-ურ-ი (անհամ, անճաշակ), უ-ძლ-ურ-ი (անզոր), უ-წმინდ-

ურ-ი (անմաքուր, պիղծ), უ-ფერ-ულ-ი (անգույն), უ-ხერხ-ულ-ი 

(անհարմար), უ-წვერ-ულ-ი (անմորուս): 

უ-ო: უ-ბატონ-ო (անտերունչ), უ-გულ-ო (անսիրտ), უ-

სინათლ-ო (անլույս), უ-კუდ-ო (անպոչ), უ-შნ-ო (անգեղ), უ-

პატრონ-ო (անտեր), უ-იმედ-ო (անհույս), უ-დოკუმენტ-ო 

(անփաստաթուղթ), უ-პროფესი-ო (առանց մասնագիտության), 

უ-ინიციატივ-ო (չնախաձեռնող, անճարակ): 

Մեծաթիվ են նաև այն ածականները, որոնք արտահայտում 

են ժխտական իմաստ և կազմվում են არა (ան) ժխտական մաս-

նիկով: Սրանց համարժեք իմաստները հայոց լեզուն երբեմն ար-

տահայտում է մեկ բառույթով, երբեմն չի արտահայտում, ամեն 

դեպքում հայոց բառարաններում դրանք ներառված չեն: 

არა: არა-ადამიანურ-ი (անմարդկային), არა-ბუნებრივ-ი 

(անբնական), არა-თანასწორ-ი (անհավասար), არა-კანონიერ-ი 

(անօրինական), არა-კეთილსინდისიერ-ი (անբարեխիղճ), არა-

რეალურ-ი (անիրական), არა-თანაბარ-ი (անհավասարազոր): 
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Ածականների կազմությանը մասնակցում է նաև ანტი 

(հակա) փոխառյալ նախածանցը.  

ანტი ანტი-ისტორიულ-ი (հակապատմական), ანტი-საზოგა-

დოებრივ-ი (հակահասարակական), ანტი-სახელმწიფოებრივ-ი 

(հակապետական), ანტი-რელიგიურ-ი (հակակրոնական), ანტი-

ხალხურ-ი (հակաժողովրդական), ანტი-ჰუმანურ-ი (հակամար-

դասիրական) և այլն:  
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ԹՎԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆ 

რიცხვითი სახელი 

 

Թվականները վրացերենում բաժանվում են չորս խմբի՝ քա-

նակական (რაოდენობითი), դասական (რიგობითი), կոտորակա-

յին (წილობითი) և բաշխական (განაწილებელი): Քանակականը 

սկզբնաձև է, իսկ դասականը, կոտորակայինն ու բաշխականը՝ 

նրա ածանցյալները. քանակականից կազմվում է դասական, դա-

սականից՝ կոտորակային և բաշխական թվականներ: 

Քանակական (რაოდენობითი) թվականները ցույց են տալիս 

առարկայի ճշգրիտ՝ բացարձակ քանակը և պատասխանում են 

քանի՞ (რამდენი?) հարցին: Քանակական թվականներ են միա-

վորները, տասնավորները, հարյուրավորները, հազարավորները 

և ավելի բարձր թվերը՝ 0-ნული, 1-ერთი, 2-ორი, 3-სამი, 4-ოთხი, 

5-ხუთი, 6-ექვსი, 7-შვიდი, 8-რვა, 9-ცხრა, 10-ათი, 11-თერთმეტი, 

12-თორმეტი, 13-ცამეტი, 14-თოთხმეტი, 15-თხუთმეტი, 16-

თექვსმეტი, 17-ჩვიდმეტი, 18-თვრამეტი, 19-ცხრამეტი, 20-ოცი, 

21-ოცდაერთი, ...29-ოცდაცხრა, 30-ოცდაათი, 31-ოცდათერთ-

მეტი, ...39-ოცდაცხრამეტი, 40-ორმოცი, 41-ორმოცდაერთი, ...49-

ორმოცდაცხრა, 50-ორმოცდაათი, 51-ორმოცდათერთმეტი, ...59-

ორმოცდაცხრამეტი, 60-სამოცი, 61-სამოცდაერთი, ...69-

სამოცდაცხრა, 70-სამოცდაათი, 71-სამოცდათერთმეტი, ...79-

სამოცდაცხრამეტი, 80-ოთხმოცი, 81-ოთხმოცდაერთი, ...89-ოთხ-

მოცდაცხრა, 90-ოთხმოცდაათი, 91-ოთხმოცდათერთმეტი, ..99-

ოთხმოცდაცხრამეტი, 100-ასი, 10.000-ათი ათასი, 100.000-ასი 

ათასი, 1.000.000-მილიონი և այլն: 
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Մեկից մինչև տասը պարզ են, տասնմեկից տասնինը ներառ-

յալ կազմված են տասնավորից, միավորից և მეტი (ավելի) երկ-

րորդական ձևույթից՝ (ა)თ-ერთ-მეტი-11 (բառացի՝ տասը, մեկ 

ավելի՝ 11):  

Քսանմեկից բաղադրիչներն իրար միանում են და (և) շաղ-

կապով՝ ოც+და+ერთი-21 (քսան և մեկ), ოც+და+ოთხი-24 (քսան և 

չորս), ოც+და+ხუთი-25 (քսան և հինգ), ოც+და+ცხრა-29 (քսան և 

ինը) և այլն: 

 Իսկ ահա 30-90 թվականների հիմքում ընկած է 20-ը. 

ოცდაათი (ოც+და+ათი) 30՝ քսան և տասը (20 և 10): 

ორმოცი (ორ-მოც-ი) 40՝ երկու քսան (2 և 20): 

ორმოცდაათი (ორ-მოც-და-ათ-ი) 50՝ երկու քսան և տասը 

(2ხ20 և 10): 

სამოცი (სამ-ოც-ი) 60՝ երեք քսան (3 և 20): 

სამოცდაათი (სამ-ოც-და-ათ-ი) 70՝ երեք քսան և տասը (3 և 20 

և 10) 

ოთხმოცი (ოთხ-მოც-ი) 80՝ չորս քսան (4 և 20): 

ოთხმოცდაათი (ოთხ-მოც-და-ათ-ი) 90՝ չորս քսան և տասը (4 

և 20 և 10): 

Ծանոթություն: Ինչպես հին հայերենում պահլավերենից փո-

խառյալ բյուրը, այնպես էլ վրացերենում նույնը՝ բեվրի (ბევრი) 

գրությամբ և 10.000 նշանակությամբ, գործածվել է որպես թվա-

կան, սակայն հետագայում, կորցնելով այդ իմաստը, վերածվել է 

ածականի՝ արտահայտելով քանակական մեծություն՝ անթիվ, 

բազմաթիվ, շատ և նույն իմաստն արտահայտող հոմանիշ այլ 

բառերով: 
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Քանակական թվականների հոլովումը 

რაოდენობითი რიცხვების ბრუნება 

 

მხოლობითი რიცხვი მრავლობითი რიცხვი 

სამი სამ-ებ-ი სამ-ნი 

სამ-მა სამ-ებ-მა სამ-თა 

სამ-ს სამ-ებ-ს სამ-თა 

სამის(ა) სამ-ებ-ის(ა) სამ-თა 

სამ-ით სამ-ებ-ით(ა)   - 

სამ-ად სამ-ებ-ად(ა)  - 

სამო სამ-ებ-ო სამ-ნო. 

 

Դասական (რიგობითი) թվականները կազմվում են քանա-

կականից՝ მე- նախածանցի և -ე վերջածանցի միջոցով և ցույց են 

տալիս առարկաների թվային կարգը. պատասխանում են ո՞ր 

(რომელი?), ո՞րերորդ (მერამდენე?) հարցերին: მე-ორ-ე, მე-სამ-ე, 

მე-ოთხ-ე, მე-ხუთ-ე, მე-ექვს-ე, მე-შვიდ-ე, მე-რვ-ე, მე-ცხრ-ე, მე-

ათ-ე, მე-თერთმეტ-ე, მე-ოც-ე, ოცდა-მე-შვიდ-ე, მე-ორმოც-ე, 

ორმოცდა-მე-ათ-ე, ოთხმოცდა-მე-ცხრამეტ-ე, მე-ას-ე. 

Հիշյալ կանոնից շեղվում է միայն I (առաջին) թվականը, քան-

զի վրացերենում ևս մեկ թվականից դասական չի կազմվում. գոր-

ծածվում է պիրվելի (პირველი) ձևը: 

 

1-ლი  პირველი     

მე-2  მე-ორ-ე     

მე-3  მე-სამ-ე     

მე-10 მე-ათ-ე  მე-40  მე-ორმოც-ე 

მე-11  მე-თერთმეტ-ე მე-50  ორმოცდა-მე-ათ-ე 

მე-19 მე-ცხრამეტ-ე  მე-60  მე-სამოც-ე 

მე-20 მე-ოც-ე  61-ე  სამოცდა-მე-ერთ-ე 
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მე-200 მე-ორას-ე և այլն: 70-ე  სამოცდა-მე-ათ-ე 

բայց՝      21-ე ოცდა-მე-ერთ-ე  71-ე სამოცდა-მე-თერთმეტ-  

 30-ე ოცდა-მე-ათ-ე მე-80  მე-ოთხმოც-ე 

 31-ე      ოცდა-მე-თერთმეტ-ე 81-ე ოთხმოცდა-მე-ერთ-ე 

     მე-100 მე-ას-ე 

     101 ას მე-ერთ-ე 

     102 ას მე-ორ-ე 

 

 

Դասական թվականների հոլովումը 

რიგობითი რიცხვების ბრუნება 
 

მეხუთე        բայց՝  მეხუთე  რიგი 

მეხუთე-მ  მეხუთე  რიგმა 

მეხუთე-ს  მეხუთე  რიგს 

მეხუთე-ს  მეხუთე  რიგის 

მეხუთ-ით  მეხუთე  რიგით 

მეხუთე-დ  მეხუთე  რიგად 

 - მეხუთე  რიგო 
 

Կոտորակային (წილობითი) թվականները ցույց են տալիս 

ամբողջի այս կամ այն մասը և կազմվում են դասական թվական-

ներից՝ -დ ածանցի հավելումով՝ მესამე+დ-ი (մեկ երրորդ), 

მეოთხე+დ-ი (մեկ քառորդ), მეათე+დ-ი (մեկ տասներորդ), მეთე-

რთმეტე+დ-ი (մեկ տասնմեկերորդ), მეასე+დ-ი (մեկ հարյուրե-

րորդ) և այլն: 

Մեկերորդ կոտորակային թվականն առանձին գործածու-

թյուն չունի, բայց հանդես է գալիս իբրև բարդ թվականների բա-

ղադրիչ՝ ოცდამეერთედი (21-երորդական), ორმოცდამეერთედი 

(41-երորդական), სამოცდამეერთედი (61-երորդական), ოთხმოც-

დამეერთედი (81-երորդական): 
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Ինչպես հայերենում, այնպես էլ վրացերենում մեկ երկրորդի 

փոխարեն գործածվում է նաև ნახევარი (կես) բառը, որը առանց 

շաղկապի միանում է համապատասխան բառին՝ კილო-ნახევარი 

(մեկուկես կիլոգրամ), საათ-ნახევარი (մեկուկես ժամ), წელიწად-

ნახევარი (մեկուկես տարի), ორ-ნახევარი (երկուսուկես), ოთხ-

ნახევარი (չորսուկես), ათ-ნახევარი (տասուկես) և այլն: 

 

მე-ხუთე-დ-ი  1/5 

მე-ათე-დ-ი  1/10 

მე-რვე-დ-ი 1/8 

მე-ცხრე-დ-ი 1/9 

ნახევარი 1/2 

მე-სამე-დ-ი 1/3 

მე-ოთხე-დ-ი 1/4 

ორი მესამედი 2/3 

სამი მეოთხედი 3/4 

ორნახევარი 2 1/2 

 ორი მთელი და ხუთი მეათედი 2.5 

 
Կոտորակային թվականների հոլովումը 

წილობითი რიცხვების ბრუნება 
 

სახ.  მეხუთედ-ი 

მოთხ.  მეხუთედ-მა 

მიც.  მეხუთედ-ს 

ნათ.  მეხუთედ-ის 

მოქმ.  მეხუთედ-ით 

ვით.  მეხუთედ-ად 

წოდ.   - 
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Խառը թվականներն արտասանելիս և՛ ամբողջի, և՛ համարի-

չի թիվը քանակականն է, իսկ հայտարարինը՝ դասականը. 

 

0.3 - ნული მთელი და სამი მეათედი, 

1.62 - ერთი მთელი და სამოცდაორი მეასედი 

3.228 - სამი მთელი და ორას ოცდარვა მეათასედი. 

 

Բաշխական (განაწილებული, მაცალკევებელი) թվականները 

ցույց են տալիս առարկաների բաշխումը հավասար քանակով: 

Կազմվում են քանակական թվականների կրկնությամբ: Քանա-

կ+ական կազմությունը՝ երեքական, չորսական և այլն, չկա: 

 

ორ-ორი  երկու-երկու (երկուական) 

სამ-სამი  երեք-երեք (երեքական) 

შვიდ-შვიდი  յոթ-յոթ   (յոթական) 

ათ-ათი  տասը-տասը  (տասական) 

ოც-ოცი  քսան-քսան (քսանական) 

 

Բայց մեկ թվի կրկնությամբ՝ մեկ-մեկ (ერთ-ერთი), կստա-

նանք ոչ թե մեկ-մեկ բաշխականը, այլ՝ նրանցից մեկը ერთ-ერთი 

სტუდენტი (ուսանողներից մեկը), ერთ-ერთი მეგობარი (բարե-

կամներից մեկը), մինչդեռ մեկական բառի համար գործածվում է 

այլ արմատով բառ՝ თითო-თითო (մեկական, մեկ-մեկ): 

 

Դասական թվականները գրության մեջ արտահայտվում են. 

ա) Ամբողջական բառերով՝ პირველი, მესამე, მეოთხე, მეხუ-

თე, მეათე, მეთორმეტე, მეოცე, ოცდამეხუთე, ოცდამეცა-

მეტე և այլն: 

բ)  Հռոմեական թվանշաններով՝ I, II, IV, X, XIX, XXV, XXX, 

XXXVI և այլն: 
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գ) Արաբական թվանշաններով՝ որոնցից առաջ գրվում է მე-

նախածանցը և ապա գծիկ՝ მე-2 (მეორე), მე-5 (მეხუთე), 

მე-7 (მეშვიდე), მე-10 (მეათე), მე-15 (მეთხუთმეტე), მე-20 

(მეოცე) և այլն: 

դ) Այբուբենի տառերով՝ ა (առաջին), ბ (երկրորդ), გ (երրորդ), 

ე (հինգերորդ) և այլն: 

 

 

Վրաց այբուբենի անվանումը և թվային արժեքը 

ქართული ანბანის სახელწოდება  

და რიცხვითი მნიშვნელობა 

 
ან      ა  1 
ბან    ბ  2 
გან    გ  3 
დონ დ 4 
ენ      ე  5 
ვინ    ვ  6 
ზენ   ზ 7 
ჰე     ჱ 8   

თან  თ 9 
ინ    ი   10 

კან   კ    20 
ლას ლ 30 
მან   მ  40 
ნარ  ნ    50 
იე   ჲ    60 
ონ  ო    70 
პარ  პ  80 
ჟან  ჟ  90 
რაე  რ  100 
 

სან  ს  200 
ტარ  ტ 300 
უნ    უ   400 
ფარ ფ  500 

ქან    ქ    600 
ღან  ღ    700 
ყარ  ყ     800 
შინ  შ     900 
ჩინ  ჩ   1000 
 

ცან  ც   2000 
ძილ  ძ  3000 
წილ  წ 4000 
ჭარ  ჭ   5000 
ხან  ხ   6000 
ხარ ჴ  7000 
ჯან  ჯ 8000 
ჰაე  ჰ   9000 
ოჰ ჵ 10.000 

 

Ծանոթություն: Ինչպես մեսրոպյան այբուբենը հայերենում, 

այնպես էլ վրաց տառերը վրացերենում գործածվել են իբրև թվա-

նշաններ, ընդ որում վրացականը ևս հարմարեցվել է միավորներ, 

տասնավորներ, հարյուրավորներ, հազարավորներ համակար-

գին և կիրառվել ու կիրառվում է ճիշտ այնպես, ինչպես հայերե-

նում: Այժմ տառերն իբրև քանակական թվեր չեն գործածվում, 

սակայն գործածվում են դասական թվականների նշանակու-
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թյամբ: Ընդգծված չորս տառերը՝ (ჱ- հե -8, ჲ-իե/յե -60, ჴ-խար-

7000 և ჵ-ոհ/հոե-10.000), ժամանակակից այբուբենից հանված են, 

բայց գործածվում են թվային արժեքները նշելու համար: Թվային 

արժեքներին համապատասխանում են նաև թվային արժեքների 

կարգերը՝ დ-ն և՛ 6, և՛ 6-րդ, ლ-ն և՛ 30, և՛ 30-րդ, რ-ն և՛ 100, և՛ 100-

րդ, ც-ն և՛ 2000, և՛ 2000-րդ և այլն: Վրացիները ևս ունեցել են 

իրենց տոմարը և պատմական դեպքերն ու իրադարձությունները 

թվագրել են վրաց այբուբենի տառերով: 

 

Դասական թվականները միշտ հանդես են գալիս գոյական-

ների հետ, կատարում են որոշիչի պաշտոն և ունեն նախադաս 

դիրք՝  

ჩემი ამხანაგის ბინა მეხუთე სართულზე არის․ 
Իմ ընկերոջ բնակարանը հինգերորդ հարկում է:  

მარიამი სწავლობს მეოთხე კურსზე․  

Մարիամը սովորում է չորրորդ կուրսում:  

ვარდანი მეცხრე კლასის მოწაფეა․  

Վարդանը իններորդ դասարանի աշակերտ է: 

 

 

Թվականների կազմությունը 

რიცხვითი სახელების წარმოება 

 

Ըստ կազմության՝ թվականները լինում են պարզ և բարդ: 

Կազմությամբ պարզ (მარტივი) կամ արմատական թվական-

ները տասներկուսն են՝ բոլոր միավորները (1-9), տասնավոր-

ներից՝ տասը, քսանը, ապա՝ հարյուրը։  

 Բարդ (რთული) են համարվում մնացած բոլոր, մինչև իսկ 

բազմաբաղադրիչ թվականները, ընդ որում՝ 11-99 կցական բար-

դություններ են և գրվում են միասին՝ თერთმეტი-11, თორმეტი-
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12, თხუთმეტი-15, ცხრამეტი-19, ოცდაათი-30, ოცდაცხრამეტი-

39, ორმოცდაერთი-41, სამოცდათვრამეტი-78, ოთხმოცდაცხ-

რამეტი-99 և այլն, իսկ 100-ից բարձր բոլոր թվականները հա-

րադրական բարդություններ են, և նրանց բաղադրիչները գրվում 

են առանձին՝ ას ერთი-101, ას ცამეტი-113, ას ოცდაექვსი-126, 

ათას ხუთასი-1500, ორი ათას ექვსასი-2600: 

Բարդ թվականները կազմությամբ կա՛մ կցական են՝ բաղա-

դրված երկու թվական արմատներով՝ առանց շաղկապ-հոդա-

կապի (თერთმეტი-11, თორმეტი-12, თხუთმეტი-15, ცხრამეტი-

19, ორასი-200, სამასი-300, ექვსასი-600, შვიდასი-700, რვაასი-800, 

ათასი-1000), կա՛մ და (և) շաղկապով միացած (ოც+და+ერთი-21, 

ორმ+ოც+და+შვიდი-47, ოთხმოც+და+ორი-82): 

Հաշվումը խառն է. մեկից տասնինը հաշվում են միավորի և 

տասնավորի կցումով՝ 11-თერთმეტი (ა)თ+ერთ+მეტ+ი, 12-თო-

რმეტი-(ა)თ+ორ+მეტ+ი, 13-ცამეტი (ათ+ცა+მეტ+ი), 14-თოთხმე-

ტი-(ა)თ+ოთხ+მეტ+ი, 15-თხუთმეტი-(ა)თ+ხუთ+ მეტ+ი, 16-(ა)თ+ 

ექვს+მეტ+ი, 18-თვრამეტი (ათ+რვა+მეტ+ი), 19-ცხრამეტი-(ათ)+ 

ცხრა+ მეტ+ი. 

Քսանից իննսունիննի հիմքը կազմում է քսանը՝ ოც+და+ 

ერთი-21, ოც+და+ცხრა-29, ოც+და+თოთხ+მეტი-34, ორმოც+და+ 

ორი-42, ორმოც+ და+ცამეტი-53, სამ+ოც+და+რვა-68, სამ+ოც+და+ 

თხუთ+მეტი-75, ოთხმოც +დაცხრამეტი-99: Քսանից և համապա-

տասխան միավորներից են բաղկացած 40-ორმოცი (2ხ20), 60-

სამოცი (3ხ20) և 80-ოთხმოცი (4ხ20) թվականները: 
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Թվականների հոլովումը 

რიცხვით სახელთა ბრუნება 

 

Վրացերենում թվականները նույնպես ամբողջովին թեքվում 

են. քանակական բոլոր թվականների հիմքերը (բացառությամբ 

რვა և ცხრა թվականների) բաղաձայնավերջ են, այդ պատճառով 

հոլովվում են այնպես, ինչպես I հոլովման պատկանող գոյական-

ները, իսկ რვა և ცხრა թվականները հոլովվում են ինչպես ა ձայ-

նավորով վերջացող գոյականները (II հոլովում): 

Հոլովման ժամանակ պետք է նկատի ունենալ հետևյալը. 

ա) կոչականի ձև չեն ստանում, եթե հանդես են գալիս ինք-

նուրույն: 

բ) -ებ հոգնակերտ մասնիկ չեն ստանում. չի կարելի ասել 

ოთხები, ხუთები, ოცები, ოცდათხუთები և այլն, սակայն 

ნართანიან հոգնակիում կիրառելի են ორნი, სამნი, ოთხნი, 

შვიდნი, ათნი ձևերը: 

գ) -ებ ցուցիչով հոգնակի գործածվում է, եթե քանակական 

թվականը հանդես է գալիս գոյականաբար.  

მარიამი ფრიადოსანია, სულ ხუთები აქვს.  
Մարիամը գերազանցիկ է. միշտ հինգեր է ստանում: 

Որոշիչ թվականների դեպքում գոյական որոշյալը միշտ 

եզակի թվով է. სამი ძმა (երեք եղբայր), ოთხი წიგნი (չորս գիրք), 

ათი რვეული (տասը տետր), თხუთმეტი სტუდენტი (տասնհինգ 

ուսանող), ოცი დრამი (քսան դրամ), ორმოცი კაცი (քառասուն 

մարդ)  և այլն): 

Հին վրացերենում հանդիպում են նաև სამნი ძმანი, ხუთნი 

ქალნი, ორნი ამხანაგნი, ათნი კაცნი (բառացի՝ երեքներ եղբայր-

ներ, չորսեր գրքեր, հինգեր կիներ, տասներ մարդիկ) ձևերի: 
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Թվականների հոլովումը ինքնուրույն 

რიცხვით სახელთა ბრუნება დამოუკიდებლად 

 

სახ.  სამ-ი  ცხრა  ცხრანი  მეორე  მეხუთედ-ი 

მოთხ. სამ-მა  ცხრა-მ  ცხრა-თ(-ა) მეორემ მეხუთედ-მა 

მიც.  სამ-ს  ცხრა-ს  ცხრა-თ(-ა)  მეორეს მეხუთედ-ს 

ნათ.  სამ-ის  ცხრ-ის  ცხრა-თ(-ა) მეორის მეხუთედ-ის 

მოქმ.  სამ-ით  ცხრ-ით -  მეორით მეხუთედ-ით 

ვით.  სამ-ად  ცხრ-ად  -  მეორედ მეხუთედ-ად 

წოდ.   -   -  -  - 

 

Եթե թվականը նախադասության մեջ որոշիչի պաշտոն է 

կատարում, ապա հոլովվում է այնպես, ինչպես համանման ար-

մատ ունեցող ածականը. 

სახ.  - სამ-ი ქალ-ი  ცხრა ფანქარ-ი  ოთხ-ი მეათედი 

მოთხ. - სამ-მა ქალ-მა  ცხრა ფანქარ-მა  ოთხ-მა მეათედ-მა 

მიც.  - სამ ქალ-ს  ცხრა ფანქარ-ს  ოთხ  მეათედ-ს 

ნათ.  - სამი ქალ-ის  ცხრა ფანქრ-ის  ოთხი მეათედ-ის 

მოქმ. - სამი ქალ-ით  ცხრა ფანქრ-ით  ოთხი მეათედ-ით 

ვით.  - სამ ქალ-ად  ცხრა ფანქრ-ად ოთხ   მეათედ-ად 

წოდ.  –  -   - - 

  

Գոյականների նման թվականները ևս ընդունում են -ც, -ცა,  

-ღა,  

-ვე, -ოდე մասնիկներ, որոնք կցվում են բառի վերջին. ორიც 

(երկուսն էլ), ორიღა (միայն երկուսը), ორიოდე (մի երկու): 

 

სახ.  სამ-ი-ც  სამ-ი-ღა  სამ-ი-ვე     სამ-ი-ოდ-ე 

მოთხ. სამ-მა-ც  სამ-მა-ღა სამ-ი-ვე-მ სამ-ი-ოდე-მ 

მიც.  სამ-სა-ც  სამ-სა-ღა სამ-ი-ვე-ს სამ-ი-ოდე-ს 
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ნათ.  სამი-სა-ც სამ-ის-ღა სამ-ი-ვე-სი სამ-ი-ოდეს-თვის 

მოქმ.  სამი-თ-აც სამით-ღა სამი-ვე-თი სამი-ოდე-თი 

ვით.  სამ-ად-ა-ც სამ-ად-ღა სამ-ი-ვე-დ სამ-ი-ოდ-ე-დ 

წოდ.   -   -   -  - 

 

 

Վարժություններ թվականներով 

რიცხვებზე ვარჯიში 

 

2+5=7  ორს მივუმატოთ ხუთი იქნება შვიდი 

15+6=21  თხუთმეტს მივუმატოთ ექვსი იქნება ოცდაერთი 

60-20=40  სამოცს გამოვაკლოთ ოცი იქნება ორმოცდი 

8.4=32 რვა გავამრავლოთ ოთხზე იქნება ოცდათორმეტი 

40 : 4=10  ორმოცი გავყოთ ოთხზე იქნება ათი. 

ათის გაყოფა ხუთზე -տասի բաժանումը հինգի: ათი გავყოთ 

ხუთზე იქნება ორი տասը բաժանենք հինգի, կստանանք երկու: 

ათი გაიყოფა ხუთზე տասը բաժանվում է հինգի: 

 

Ո՞րերորդ անգամ 

მერამდენედ? მერამდენჯერ? 

 

Առաջին  პირველად 

երկրորդ  მეორედ,   მეორეჯერ 

երրորդ   მესამედ,   მესამეჯერ 

չորրորդ  მეოთხედ,   მეოთხეჯერ 

իններորդ  მეცხრედ,   მეცხრეჯერ 

տասներորդ  მეათედ,   მეათეჯერ 

միավոր   ერთეული 

տասնավոր ათეული 

հարյուրավոր ასეული 
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հազարավոր ათასეული 

զույգ  წყვილი 

կենտ  კენტი 

միանիշ թիվ  ერთნიშნა   რიცხვი 

երկնիշ թիվ ორნიშნა   რიცხვი 

եռանիշ թիվ სამნიშნა   რიცხვი 

քառանիշ թիվ ოთხნიშნა   რიცხვი 

հնգանիշ թիվ ხუთნიშნა   რიცხვი 

բազմանիշ թիվ  მრავალნიშნა  რიცხვი 

եռյակ  სამეული 

քառյակ  ოთხეული 

հնգյակ  ხუთეული 

տասնյակ  ათეული 

հարյուրյակ ასეული 

հնգամյակ ხუთწლედი  

յոթնամյակ შვიდწლედი 

տասնամյակ ათწლედი 

հիսնամյակ ორმოცდაათი წელი 

հարյուրամյակ ასი წლისთავი 

հազարամյակ ათასწლეული, ათასი წლისთავი 

հնգամյա  ხუთწლიანი, ხუთი წლისა 

հիսնամյա ორმოცდაათწლიანი 

հնգօրյա  ხუთი დღისა, ხუთდღიანი 
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Ո՞ր թվականներ     Ո՞ր թվականներին 

რომელი წლები?   რომელ წლებში? 

 

10-ական թվականներ 10-ական թվականներին 

ათიანი წლები ათიან წლებში 

20-ական թվականներ 20-ական թվականներին 

ოციანი წლები  ოციან წლებში 

30-ական թվականներ 30-ական թվականներին 

ოცდაათიანი წლები ოცდაათიან წლებში 

40-ական թվականներ 40-ական թվականներին 

ორმოციანი წლები ორმოციან წლებში 

50-ական թվականներ 50-ական թվականներին 

ორმოცდაათიანი წლები ორმოცდაათიან წლებში 

90-ական թվականներ 90-ական թվականներին 

ოთხმოცდაათიანი წლები ოთხმოცდაათიან წლებში 

100 տարի- մեկ հարյուրամյակ 

100 წელი- ერთი საუკუნე 

1000 տարի- մեկ հազարամյակ 

1000 წელი- ერთი ათასეული 

 

Քանի՞ տոկոս 

რამდენი პროცენტი? 

 

1  0/0  ერთი პროცენტი 

1/2  0/0  ნახევარი პროცენტი 

1/5  0/0  ერთი მეხუთედი პროცენტი 

3/4  0/0  სამი მეოთხედი პროცენტი 

2 1/2  0/0  ორნახევარი პროცენტი 

5  0/0   ხუთი პროცენტი 

100 0/0  ასი პროცენტი 
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Քանի՞ աստիճան 

რამდენი გრადუსი? 

 

10  ერთი   გრადუსი 

50   ხუთი   გრადუსი 

400 ორმოცი  გრადუსი 

1000  ასი  გრადუსი 

1800  ას ოთხმოცი გრადუსი 

 

Գոյականները թվականների հետ գործածվելիս միշտ դրվում 

են եզակի թվով. 

 

2 (ორი) ამხანაგი  10 (ათი) სახლი 

5 (ხუთი) წიგნი 15 (თხუთმეტი) დრამი (ლარი) 

9 (ცხრა) ვარდი 20 (ოცი) ლუმა (თეთრი) 
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ԴԵՐԱՆՈՒՆ 

ნაცვალსახელი 

 

Դերանունը բազմաբնույթ խոսքի մաս է․հանդես է գալիս գո-

յականի, ածականի, թվականի, մակբայի փոխարեն. ըստ այդմ՝ 

դերանունները լինում են գոյականի իմաստ արտահայտող, ածա-

կանի իմաստ արտահայտող, թվականի իմաստ արտահայտող և 

մակբայի իմաստ արտահայտող: 

 

 

Դերանունների տեսակները 

ნაცვალსახელთა ჯგუფები 

 

Դերանունները լինում են 9 տեսակի՝ անձնական (პირის 

ნაცვალსახელები), ցուցական (ჩვენებითი ნაცვალსახელები), 

ստացական (კუთვნილებითი ნაცვალსახელები), հարցական 

(კითხვითი ნაცვალსახელები), հարաբերական (მიმართებითი 

ნაცვალსახელები), փոխադարձ (ურთიერთობითი ნაცვალსახე-

ლები), որոշյալ (განსაზღვრებითი ნაცვალსახელები), անորոշ 

(განუსაზღვრელობითი ნაცვალსახელები) և ժխտական (უარყო-

ფითი ნაცვა¬(ლსახელები): 

 

1. Անձնական դերանուններն են (პირის ნაცვალსახელებია)՝ 

მე (ես), შენ (դու), ის-იგი-მას (նա), ჩვენ (մենք), თქვენ (դուք), 

ისინი-იგინი-მათ (նրանք): (Երրորդ դեմքի მას-ը որոշ բայերի 
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գործածության դեպքում՝ მას უნდა, მას სცივა, მას ეშინია, მას 

სძინავს և այլն, տե՛ս Հավելված III):  

Ծանոթություն: «თავი»-ն (գլուխ) հասարակ գոյական է, 

օրինակ՝ თავი მტკივა (գլուխս ցավում է), თავი დაიბანა (գլուխը 

լվաց), բայց հաճախ հանդես է գալիս որպես երրորդ դեմքի անձ-

նական դերանուն. თავი დაიხრჩო (բառացի՝ իրեն խեղդեց՝), თავი 

შეირცხვინა (իրեն ամոթահար արեց), თავი შეაკლა (իրեն սպա-

նեց՝ ինքնասպան եղավ և այլն): Վրացերենում սա համարվում է 

անդրադարձ դերանուն (უკუქცევითი ნაცვალსახელი): 

 

2. Ցուցական դերանուններն են (ჩვენებითი ნაცვალსახე-

ლებია)՝ ეს (սա, այս), ეგ (դա, այդ), ის-იგი (նա, այն), ასეთი (այս-

պիսի), ისეთი (այդպիսի), ამნაირი (այսպիսի), იმნაირი (այն-

պիսի), მაგნაირი (այդպիսի), ამისთანა (այսչափ), მაგისთანა (այդ-

չափ), იმისთანა (այնչափ), ამდენი (այսքան), მაგდენი (այդքան), 

იმდენი (այնքան) և այլն:  

Այս դերանունները նախադասության մեջ հանդես են գալիս 

որպես որոշիչներ և համաձայնում են որոշյալի հետ. ստանում են 

որոշյալի հոլովական վերջավորությունը:  

 

Ծանոթություն: ეს, ეგ, ის (იგი)- սա, դա, նա դերանունները 

գործածվում են և՛ անձի, և՛ ոչ անձի փոխարեն: Այդ դերանուն-

ներն անձնական են, երբ կցվում են ստորոգյալին որպես ենթակա 

կամ խնդիր: (ის მოვიდა. այստեղ ის-ը անձնական դերանուն է՝ 

ենթակա): Ցուցական են, երբ անվանն են կցվում որոշիչի պաշ-

տոնով.  

ის კაცი წავიდა. Այն մարդը գնաց:  

ის საქმე არ გააკეთო! Այն գործը չկատարես:  

ის გოგო კარგად სწავლობს. Այն աղջիկը լավ է սովորում:  

Այս նախադասություններում բոլոր ის-երը որոշիչներ են: 
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3. Ստացական դերանուններն են (კუთვნილებითი ნაცვა-

ლსახელებია)՝ ჩემი (իմը), შენი (քոնը), მისი (նրանը) ამისი 

(սրանը), მაგისი (դրանը), იმისი (նրանը), ჩვენი (մերը), თქვენი 

(ձերը), მათი (նրանցը), ამათი (սրանցը), მაგათი (դրանցը), იმათი 

(նրանցը)), თავისი (իրենը), თავიანთი (իրենցը), სხვისი  (ուրի-

շինը), ჩემები (իմոնք), შენები (քոնոնք), ჩვენები (մերոնք), 

თქვენები (ձերոնք): Իրենց նշանակությամբ սրանք համապա-

տասխանում են հայերենի ստացական հոդերին՝ ս, դ, ն կամ իմ, 

քո, իր (նրա), մեր, ձեր, իրենց (նրանց) դերանուններին: Նախա-

դասության մեջ ստացական դերանունները կատարում են որո-

շիչի դեր. հոլովվում են՝ ստանալով որոշյալի հոլովական վեր-

ջավորություն: 

 

4. Հարցական դերանուններն են (კითხვითი ნაცვალსა-

ხელებია)՝ ვინ? (ո՞վ),  რა? (ի՞նչ),  ვისი? (ո՞ւմ), რისი? (ինչի՞), სად? 

(որտե՞ղ), რატომ? (ինչո՞ւ,) რომელი? (ո՞ր), რარიგად? (ինչպե՞ս), 

საით? (ո՞ւր), როდის? (ե՞րբ), რამდენი? (քանի՞), მერამდენე? 

(ո՞րերորդ),  რანაირი? (որպիսի՞), მერამდენედი? (քանի՞երորդ 

անգամ), როგორი? (ինչպիսի՞),  სადაური? (որտե՞ղացի), 

როდინდელი? (երբվա՞)...  
Սրանցից արմատական են միայն ვინ? (ո՞վ) և რა? (ի՞նչ) 

դերանունները, մյուսները ածանցյալ են:  

  

*Ծանոթություն: ვისი-ն և რისი-ն, հարցում արտահայտելուց 

բացի, գործածվում են նաև որպես ստացական դերանուններ, այդ 

իսկ պատճառով դրանց կոչում են նաև հարցական-ստացական 

կամ հարցաստացական դերանուններ: 
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5. Հարաբերական դերանուններն են (მიმართებითი ნაცვა-

ლსახელებია)՝ ვინც (ով էլ), რაც (ինչ էլ), რომელიც (որը որ), 

როგორიც (ինչպիսին էլ),  რამდენიც (ինչքան էլ, ինչքան որ, որ-

քան էլ որ), სადაურიც (որտեղացի որ), როდინდელიც (երբվա էլ), 

ვისიც (ումն էլ), სადაურიც (որտեղ էլ): Հարաբերական դերա-

նունները ծագում են հարցական դերանուններից -ც (էլ, ևս, նույն-

պես) մասնիկի  հավելումով, և նախադասությունները կապում 

են իրար, մասնավորապես գլխավորը կապում են երկրորդա-

կանին:  

Օրինակ՝ ვინც მოყვარეს არ ეძებს, იგი თავისი მტერია�  

Ով (էլ/որ) բարեկամ չի փնտրում, ինքն է իր թշնամին: 

 

6. Փոխադարձ դերանուններն են (ურთიერთობითი ნაცვა-

ლსახელებია)՝ ერთმანეთი, ერთურთი, ურთიერთი, ერთიმეორე. 

(միմյանց, իրար, մեկմեկու , մեկմեկի):  

ერთმანეთი უყვართ.   Մեկմեկու սիրում են:  

ერთიმეორეს პატივს სცემენ.  Միմյանց հարգում են: 

 

7. Որոշյալ դերանուններն են (განსაზღვრებითი ნაცვალსა-

ხელებია)՝ თვით (თვითონ), თავად (ինքը, ինքն անձամբ), 

თვითეული (յուրաքանչյուրը, ամեն ոք), ყოველი, ყველა (բոլոր, 

բոլորը), სხვა (ուրիշը, մյուսը, այլ), ყველაფერი. (ամենը, ամբող-

ջը),: 

8. Անորոշ դերանուններն են (განუსაზღვრელობითი ნაცვა-

ლსახელებია)՝ ვიღაც (ոմն, մեկը), რაღაც (ինչ-որ), რომელიმე 

(որևէ մեկը, մեկնումեկը), რომელიღაც (ինչ-որ, մի ինչ-որ), როგო-

რიმე (մի կերպ, որևէ կերպ), როგორიღაც (մի տեսակ, ինչ-որ 

ձևի), რამდენიმე (մի քանի), ვინმე (ոմն, մեկը), რამე (ինչ-որ), კაცი 

(ոմն, մարդ), ზოგი (ոմն, ոմանք, մի այլ ոք), ზოგიერთი (որոշ, մի 

քանի, մի քանիսը): Անորոշ դերանունների զգալի մասը կազմ-
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վում է հարցական դերանուններից՝ -მე կամ -ღაც մասնիկների 

հավելումով: 

Ծանոթություն: კაცი-ն հասարակ գոյական է, բայց երբեմն 

հանդես է գալիս իբրև անորոշ դերանուն. («მაგას კაცმა (ვინმემ, 

ვიღაცამ) უთუოდ უნდა მოსთხოვოს პასუხი»), սրանից էլ ծագել է 

բացասական-ժխտական არაკაცი (არავინ) դերանունը: 

  

Ծանոթություն: ერთი–ն թվական է, բայց՝ იყო ერთი ღარიბი 

კაცი (იყო ვიღაც ღარიბი კაცი) Լինում է, չի լինում, մի աղքատ 

մարդ է լինում տիպի նախադասությունների մեջ հանդես է գալիս 

իբրև անորոշության ցուցիչ: 

 

9. Ժխտական դերանուններն են (უარყოფითი ნაცვალსა-

ხელებია)՝ არავინ, ვერავინ, ნურავინ (ոչ ոք), არაფერი, ვერაფერი, 

ნურაფერი (ոչինչ), არარა (არრა, არა), ვერა (ვერრა), ნურა,   (ոչ մի 

բան, ոչինչ), აღარა, ვეღარა, აღარავინ, ვეღარავინ (ոչ մի, ոչ մեկը), 

აღარაფერი, ვეღარაფერი, ნუღარაფერი (ոչ մի բան, ոչինչ): 

იყო და არა იყო რა (არარა იყო).  
Լինում է, չի լինում (ոչինչ չի լինում)։  

ვერაფერს ვხედავ. 
Ոչինչ չեմ տեսնում: 

 

 

Դերանունների հոլովումը 

ნაცვალსახელთა ბრუნება 

 

Անձնական դերանունների հոլովումն ինքնուրույն 

პირის ნაცვალსახელთა ბრუნება დამოუკიდებლად 

Առաջին և երկրորդ դեմքի անձնական դերանունները՝ მე, 

შენ, ჩვენ, თქვენ, հիմնականում չեն հոլովվում. միայն მე-ն ունի 
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սեռական հոլով և դառնում է ჩემ, եթե այդ հոլովում նրան ավե-

լանում են վերջածանցներ՝ ჩემთვის, ჩვენთვის, შენთვის, 

თქვენთვის, ჩემ მიერ, ჩვენ მიერ, შენ მიერ, თქვენ მიერ, ჩემგან, 

ჩვენგან, შენგან, თქვენგან. შენ և თქვენ դերանունները ունեն նաև 

կոչական հոլովաձև, բայց կորցնում են բառավերջի ნ-ն, եթե 

հանդես են գալիս որևէ նախադասության մեջ (შე კაი კაცო! შე 

დალოცვილო! თქვე დალოცვილებო! თქვე სულელებო! თქვე 

გლახებო!), մինչդեռ ինքնուրույն գործածվելիս այդ ნ-ն պահպան-

վում է (შენ, ამხანაგო!…), (თქვენ, მეგობრებო!…): 

სახ.  მე  შენ  ჩვენ   თქვენ 

მოთხ. მე  შენ  ჩვენ   თქვენ 

მიც.  მე  შენ  ჩვენ   თქვენ 

ნათ.  ჩემ-  შენ-  ჩვენ-   თქვენ- 

მოქმ.  _  _  _   _ 

ვით.  _  _  _   _ 

წოდ.  _  შენ (შე) _   თქვენ (თქვე) 

 

Չհոլովվող դերանվան համարժեք հոլովը կարող ենք որոշել, 

եթե այն փոխարինենք գոյականով.  

მე (მწერალი) ვწერ (წერს) რომანს. ես (գրողը) վեպ եմ (է) 

գրում (ես և գրողը ենթակաները դրված են ուղղական հոլովով): 

მე (მწერალმა) დავწერე (დაწერა) რომანი. ես (գրողը) վեպ 

գրեցի (գրեց) (ես և գրողը ենթակաները դրված են պատմողական 

հոլովով): 

მე (მწერალს) დამიწერია (დაუწერია) რომანი. ես (գրողը) վեպ 

եմ (է) գրել (ես և գրողը ենթակաները դրված են տրական հոլո-

վով): 
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Ցուցական դերանունների հոլովումը ինքնուրույն 

ჩვენებით ნაცვალსახელთა ბრუნება დამოუკიდებლად 

 

Եզակի թիվ   Հոգնակի թիվ 

მხოლობითი რიცხვი  მრავლობითი რიცხვი 

 

სახ.  ეს  ეგ   იგი  ის 

მოთხ.  ამ-ან  მაგა-ნ  მა-ნ  იმა-ნ 

მიც.  ამა-ს  მაგა-ს  მა-ს   იმა-ს 

ნათ.  ამ-ის  მაგ-ის  მი-ს  იმ-ის 

მოქმ.  ამ-ით  მაგ-ით  მ-ით  იმ-ით 

ვით.  ამ-ად  მაგ-ად  _  იმა-დ 

წოდ.  _  _  _  _ 

 

Հոգնակի թիվ 

მრავლობითი რიცხვი 

 

სახ.   ესე-ნ-ი  ეგე-ნ-ი  იგი-ნ-ი  ისი-ნ-ი 

მოთხ.  ამა-თ  მაგა-თ  მა-თ  იმა-თ 

მიც.  ამა-თ  მაგა-თ  მა-თ  იმა-თ 

ნათ.  ამა-თ  მაგა-თ  მა-თ  იმა-თ 

მოქმ.  ამ-ით  მაგ-ით  მ-ით  იმ-ით 

ვით.  ამა-დ  მაგა-დ  (მა-დ)  იმა-დ 

წოდ. _  _  _  _ 
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Ցուցական դերանունների հոլովումը 

գոյականների հետ 

ჩვენებითი ნაცვალსახელების ბრუნება არსებითთან 

 

Եզակի թիվ   Հոգնակի թիվ 

მხოლობითი რიცხვი   მრავლობითი რიცხვი 

სახ.   ეს ეგ ის მოწაფე  ეს ეგ ის  მოწაფე-ებ-ი 

მოთხ.  ამ მაგ იმ მოწაფე-მ  ამ მაგ იმ  მოწაფე-ებ-მა 

მიც.  ამ მაგ იმ მოწაფე-ს  ამ მაგ იმ  მოწაფე-ებ-ს 

ნათ.  ამ მაგ იმ მოწაფ-ის  ამ მაგ იმ  მოწაფე-ებ-ის 

მოქმ.  ამ მაგ იმ მოწაფ-ით  ამ მაგ იმ  მოწაფე-ებ-ით 

ვით.  ამ მაგ იმ მოწაფე-დ  ამ მაგ იმ  მოწაფე-ებ-ად 

წოდ.  _     _ 

Եզակի թիվ 

მხოლობითი რიცხვი 
 

სახ.  ეს  კაცი  ეგ  საქმე  ის წიგნი 

მოთხ. ამ  კაც-მა  მაგ  საქმ-ემ  იმ წიგნ-მა 

მიც.  ამ  კაც-ს  მაგ  საქმ-ეს  იმ წიგნ-ს 

ნათ.  ამ  კაც-ის  მაგ  საქმ-ის  იმ წიგნ-ის 

მოქმ.  ამ  კაც-ით  მაგ  საქმ-ით  იმ წიგნ-ით 

ვით.  ამ  კაც-ად  მაგ  საქმე-დ  იმ წიგნ-ად 

წოდ.   _   _   _ 
 

Հոգնակի թվում ցուցական դերանունների հետ գոյականի 

հոլովման ժամանակ հոլովվում է միայն գոյականը. 
 

Եզակի թիվ        Հոգնակի թիվ 

მხოლობითი რიცხვი   მრავლობითი რიცხვი 

სახ.  ეს კაც-ებ-ი  ეგ საქმე-ებ-ი  ის წიგნ-ებ-ი 

მოთხ.  ამ კაც-ებ-მა  მაგ საქმე-ებ-მა  იმ წიგნ-ებ-მა 
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მიც.  ამ კაც-ებ-ს  მაგ საქმე-ებ-ს  იმ წიგნ-ებ-ს 

ნათ.  ამ კაც-ებ-ის  მაგ საქმე-ებ-ის  იმ წიგნ-ებ-ის 

მოქმ.  ამ კაც-ებ-ით მაგ საქმე-ებ-ით  იმ წიგნ-ებ-ით 

ვით.  ამ კაც-ებ-ად  მაგ საქმე-ებ-ად  იმ წიგნ-ებ-ად 

წოდ.  _   _   _ 
  

 

Ստացական դերանունների հոլովումը 

კუთვნილებით ნაცვალსახელთა ბრუნება 
 

Ստացական դերանունները ծագում են անձնական և ցուցա-

կան դերանունների սեռական հոլովաձևից: 

Ստացական դերանունները ինքնուրույն թե գոյականների 

հետ հոլովվում են այնպես, ինչպես բաղաձայնահանգ ածական-

ները, հարկ է հիշել միայն, որ შენი, მისი, მათი, თქვენი, თავისი, 

სხვისი դերանունները կոչական հոլով չունեն, միայն ჩემი-ն դառ-

նում է ჩემო: Նախադասության մեջ դրանք կատարում են որոշի-

չի պաշտոն և դրվում են գոյականից առաջ: 
  

Եզակի թիվ 

მხოლობითი რიცხვი 

 

სახ.  ჩემ-ი  შენ-ი  ჩვენ-ი  თქვენ-ი  წიგნ-ი 

მოთხ. ჩემ-მა  შენ-მა  ჩვენ-მა თქვენ-მა წიგნ-მა 

მიც.  ჩემ-ს  შენ-ს  ჩვენ-ს  თქვენ-ს  წიგნ-ს 

ნათ.  ჩემ-ი  შენ-ი  ჩვენ-ი  თქვენ-ი  წიგნ-ის 

მოქმ.  ჩემ-ი  შენ-ი  ჩვენ-ი  თქვენ-ი  წიგნ-ით 

ვით.  ჩემ(ს)  შენ(ს)  ჩვენ(ს)  თქვენ(ს)  წიგნ-ად 

წოდ.  ჩემო  -  ჩვენ-ო  -  წიგნ-ო 
 

Ստացական դերանունները նույն կերպ են հոլովվում նաև 

գոյականների հետ հոգնակի հոլովման ժամանակ: 
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Հոգնակի թիվ 

მრავლობითი რიცხვი 

 

სახ.  ჩემ-ი  შენ-ი  ჩვენ-ი  თქვენ-ი  წიგნებ-ი 

მოთხ.  ჩემ-მა  შენ-მა  ჩვენ-მა  თქვენ-მა  წიგნებ-მა 

მიც. ჩემ-ს  შენ-ს  ჩვენ-ს  თქვენ-ს  წიგნ-ებ-ს 

ნათ. ჩემ-ი  შენ-ი  ჩვენ-ი  თქვენ-ი  წიგნ-ებ-ის 

მოქმ.  ჩემ-ი  შენ-ი  ჩვენ-ი  თქვენ-ი  წიგნ-ებ-ით 

ვით.  ჩემ(ს) შენ(ს)  ჩვენ(ს)  თქვენ(ს)  წიგნ-ებ-ად 

წოდ.  ჩემო   -  ჩვენ-ო   -  წიგნ-ებ-ო 

 

Երրորդ դեմքի ստացական դերանունները ճիշտ գործածելու 

համար պետք է իմանալ հետևյալը. 

Եթե առարկան պատկանում է գործող անձին՝ თავისი, իսկ 

եթե մեկ այլ անձի՝ იმისი. 

ჩემმა მეგობარმა თავისი ალბომი მაჩუქა.  

Իմ բարեկամը իր ալբոմը նվիրեց ինձ: 

ჩემმა მეგობარმა იმისი ალბომი მათხოვა.  

(Իմ բարեկամը նրա ալբոմը հանձնեց ինձ:  

 

 

Հարցական դերանունների հոլովումը 

კითხვით ნაცვალსახელთა ბრუნება 

 

Հարցական դերանուններից հոլովման ժամանակ առանձնա-

նում են միայն ვინ? (ո՞վ) և რა? (ի՞նչ) դերանունները, մյուսները 

հոլովվում են ինչպես համապատասխան հիմք ունեցող գոյա-

կանները: 
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სახ.  ვი-ნ  რა   რა-ებ-ი 

მოთხ  ვი-ნ  რა-მ   რა-ებ-მა 

მიც.  ვი-ს  რა-ს   რა-ებ-ს 

ნათ.  ვი-ს(ი)  რ-ის(ი)  რა-ებ-ის 

მოქმ.  ვის-ით  რ-ით  რა-ებ-ით 

ვით.  ვის-ად  რ-ად  რა-ებ-ად 

წოდ.  -  -  - 

 

Ծանոթություն: ვინ-ը հոգնակի չունի: რა դերանունը եզակի 

թվում հոլովվում է ինչպես ձայնավորահանգ գոյականը, այ-

սինքն՝ հատվում է ձայնավորը, մինչդեռ հոգնակի թվում հիմքը 

մնում է անփոփոխ (վերջին ձայնավորը չի հատվում): 

 

 

Հարաբերական դերանունների հոլովումը 

მიმართებით ნაცვალსახელთა ბრუნება 

 

Հարաբերական դերանունները կազմվում են հարցական դե-

րանուններից՝ -ც մասնիկի հավելումով: Լինում են դեպքեր, երբ   

-ც մասնիկն անցնում է դերանվանը հաջորդող բառին, այդու-

հանդերձ դերանունը հարաբերական է: 

Հարաբերական դերանունները հոլովվում են ճիշտ այնպես, 

ինչպես հարցականները: 

რომელი? հարցական դերանունը սովորաբար հոգնակի թիվ 

չի ունենում, մինչդեռ նրանից կազմված რომელიც հարաբերա-

կանը հանդես է գալիս թե՛ ებ-ով, թե՛ ნართანიანი-ով հոգնակինե-

րում (տե՛ս անորոշ դերանունների հոլովման աղյուսակը): 
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 სახ.  ვინ-ც  რა-ც რომელი-ც  რომლები-ც 

 მოთხ.  ვინ-ც  რამა-ც რომელმა-ც  რომლებმა-ც 

 მიც.  ვისა-ც  რასა-ც რომელსა-ც  რომლებსა-ც 

 ნათ.  ვისი-ც  რისა-ც რომელისა-ც  რომლებისა-ც 

  მოქმ.  ვისითა-ც  რითა-ც რომელითა-ც  რომლებითა-ც 

  ვით.  ვისადა-ც  რადა-ც  რომელიდა-ც  რომლებიდა-ც 

 წოდ.   -   -   -   - 

 

 

Ժխտական դերանունների հոլովումը 

უარყოფით ნაცვალსახელთა ბრუნება 
 

Ժխտական դերանունները հիմնականում կազմում են ვინ 

(ով) և რა (ինչ) դերանուններից՝ սկզբից ավելացնելով ժխտական 

մասնիկներ: 

ვინ-ով կազմված դերանունները (არავინ, ვერავინ, ნურავინ, 

ნურვინ) հոլովվում են այնպես, ինչպես պարզ ვინ–ը: 

არარა, ვერარა, ნურარა դերանունները սովորաբար հանդի-

պում են երեք հոլովում՝ ուղղական, տրական և գործիական, 

միայն թե բայերը նրանց բաժանում են՝ մտնելով նրանց միջև. იყო 

და არა იყო რა կամ არა გააკეთა რა. 

Ծանոթություն: არარა, ვერარა (ვერრა), ნურარა դերանուն-

ների փոխարեն գործածվում են არაფერი, ვერაფერი, ნურაფერი 

դերանունները, որոնք հոլովվում են ինչպես նմանահանգ գոյա-

կանները. 

 სახ.  არაფერი  ვერაფერი   ნურაფერი 

 მოთხ  არაფერ-მა  ვერაფერ-მა  ნურაფერ-მა 

 მიც.  არაფერ-ს  ვერაფერ-ს   ნურაფერ-ს 

 ნათ.  არაფრ-ის  ვერაფრ-ის   ნურაფრ-ის 

 მოქმ.  არაფრ-ით  ვერაფრ-ით   ნურაფრ-ით 
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 ვით.  არაფრ-ად  ვერაფრ-ად  ნურაფრ-ად 

 წოდ.  _  _   _ 

 

 

Անորոշ դերանունների հոլովումը 

განუსაზღვრელობით ნაცვალსახელთა ბრუნება 
 

რომელიმე, რამდენიმე, როგორიმე անորոշ դերանունները 

հոլովվում են ինչպես նույնահանգ գոյականները: Անորոշ դերա-

նուններն առհասարակ հոգնակի թիվ չեն ունենում: 

 

სახ.  რომელიმე   რანდენიმე 

მოთხ.  რომელიმე-მ   რანდენიმე-მ 

მიც.  რომელიმე-ს   რანდენიმე-ს 

ნათ.  რომელიმეს(თვის)  რანდენიმე-ს(თვის) 

მოქმ.  რომელიმე-თი  რანდენიმე-თი 

ვით.  რომელიმე-დ   რამდენიმე-დ 

წოდ.   -    -   

სახ.  ვინმე ՝ რამე   ვიღაცა  რაღაცა 

მოთხ.  ვინმე-მ  რამე-მ  ვიღაცა-მ რაღაცა-მ 

მიც.  ვინმე-ს  რამე-ს  ვიღაცა-ს რაღაცა-ს 

ნათ.  ვინმე-ს(თვის) რამის(თვის) ვიღაცას(თვის) რაღაცას  

    (თვის) 

მოქმ.  ვინმე-თი  რამე-თი   ვიღაცა-თი  რაღაცა-თი 

ვით.  ვინმე-დ რამე-დ  ვიღაცა-დ  რაღაცა-დ 

წოდ.  - -  -  - 
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Բ Ա Յ  

 ზ მ ნ ა 

 

Բայը խոսքի հիմնական մասն է. արտահայտում է առարկայի 

գործողություն, եղելություն կամ կացություն: Հանդես գալով իբրև 

նախադասության առանցք՝ որոշում է ինչպես ենթակայի, այն-

պես էլ ուղիղ խնդրի հոլովը: Վրացերենում բայը բազմադեմ է. դա 

նշանակում է, որ բայի մեկ ձևում կարող են արտահայտվել և΄ 

գործող անձը, և΄ այն անձինք (ուղղակի և անուղղակի խնդիրներ), 

որոնց վերաբերում է գործողությունը: 

 

შენდება (ის)  - միադեմ բայ է 

გაფრინდა (ის)   - միադեմ բայ է 

გამოეთხოვა (ის მას)  - երկդեմ բայ է 

უშენებს (ის მას მას) - եռադեմ բայ է 

მომიტანა (მან მე ის)  - եռադեմ բայ է 

გხატავ (მე შენ)  - երկդեմ բայ է 

გხატავ მე   - ենթական, I դեմքն է 

გხატავ შენ   - խնդիրը II դեմքն է 

მხატავ (შენ მე)  - երկդեմ բայ է 

მხატავ შენ  - ենթական, II դեմքն է 

მხატავ მე   -  խնդիրը I դեմքն է 

გხატავს (ის შენ)   - երկդեմ բայ է 

გხატავს ის  -  ենթական, III դեմքն է 

გხატავს შენ   -  խնդիրը II դեմքն է 

ხატავ (შენ მას)  - երկդեմ բայ է 
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ხატავ შენ   - ենթական, II դեմքն է 

ხატავ მას    - խնդիրը III դեմքն է 

Միադեմ բայերով արտահայտվում է միայն ենթակայի դեմքը՝ 

I, II, III. 

ვსეირნობ (მე), სეირნობ (შენ), სეირნობს (ის): 

Երկդեմ բայերի մեկ դեմքը ենթական է, մյուսը՝ խնդիրը 

(ուղիղ կամ անուղղակի). 

ამზადებს (ის მას) - ուղիղ խնդիր (მოწაფე ამზადებს 

გაკვეთილს) 

ეფერება (ის მას) - անուղղակի խնդիր (დედა ეფერება ბავშვს) 

Եռադեմ բայերի մեջ մեկ դեմքը ենթական է, երկուսը՝ խնդիր-

ները,  

մեկը՝ ուղղակի, մյուսը՝ անուղղակի. 

-აგიშენე (მე შენ ის) - կառուցեցի ես քեզ (համար) այն 

-აგიშენე მე - (կառուցեցի ես) գործող անձը՝ ենթական, I 

դեմքն է՝ მე 

-აგიშენე შენ - (կառուցեցի քեզ համար) անուղղակի խնդիրը 

II դեմքն է՝ შენ 

-აგიშენე ის - (կառուցեցի այն) ուղիղ խնդիրը III դեմքն է՝ ის 

აგვიშენა (მან ჩვენ ის) - կառուցեց նա մեզ (համար) այն 

-აგვიშენა მან - կառուցեց նա. ենթական III դեմքն է՝ მან 

-აგვიშენა ჩვენ - կառուցեց մեզ (համար) անուղղակի խնդիրը 

I դեմքն է՝ ჩვენ 

-აგვიშენა ის - կառուցեց այն՝ ուղիղ խնդիրը III դեմքն է՝ ის: 

Բայի դեմքը որոշելու համար բային ավելացնում ենք անձնա-

կան դերանուններ. դրանցից քանիսը հարմարվի բային, այդքան 

էլ դեմք կունենա. 

ვიმალები (მე) -  միադեմ է 

გემალები (მე შენ) - երկդեմ է 

გიმალავ (მე შენ მას) - եռադեմ է 
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Բայաձևով որևէ դեմք արտահայտելու համար պարտադիր չէ 

դիմային ցուցիչի առկայությունը. պարզապես հնչյունական ա-

ռումով պետք է տարբերակվի տվյալ բայաշարքի այլ ձևերից. 

 

ვიხილე  ვიხილე-თ 

იხილე  იხილე-თ 

იხილა  იხილ-ეს 

 

II դեմքի բայաձևերը՝ եզակի և հոգնակի, იხილე, იხილე-თ, 

դեմքի ցուցիչ չունեն, թեև հնում եղել է՝ ჰ-იხილე, ჰ-იხილე-თ: Այս 

ჰ- ցուցիչը վերացել է, բայց բայաձևի նշանակությունը մնացել է 

նույնը, որովհետև հնչյունական առումով և քերականական բո-

վանդակությամբ տարբերվում է I և III դեմքերից: 

Դեմքի ցուցիչը հաճախ նաև թվի ցուցիչն է. იცინი-ს-III դեմք, 

դեմքի ցուցիչն է՝ -ს; იცინი-ან-III դեմք, դեմքի ցուցիչն է՝ -ან: 

Դրանք միաժամանակ արտահայտում են թվային կարգը՝ եզակի 

և հոգնակի: 

Մինչ բուն նյութին անցնելը, մի քանի խոսք այն երևույթների 

մասին, որոնց իմացությունը կարևոր է վրաց լեզուն ուսում-

նասիրողի համար: 

 

 

ყოფნა (լինել) բայի 

խոնարհումը և կիրառությունը 

 

Ինչպես հայերենում, այնպես էլ վրացերենում նախադասու-

թյուն կազմելու ժամանակ կարևոր դեր է խաղում լինել (ყოფნა-

ήոփնա) օժանդակ բայը: Օրինակ՝ Ես ուսուցիչ եմ: Դու ուսանող 

ես: Նա օդաչու է: Այս նախադասությունները առանց եմ, ես, է 
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օժանդակ բայերի (ես ուսուցիչ, դու ուսանող, նա օդաչու) չեն 

կարող կազմվել: Այդպես է նաև վրացերենում՝ მე მასწავლებელი, 

შენ სტუდენტი, იგი მფრინავი: Նախադասությունները կազմելու 

համար անպայման անհրաժեշտ է ավելացնել համապատասխա-

նաբար՝ ვარ (եմ), ხარ (ես), არის (է) օժանդակ բայերը՝ მე 

მასწავლებელი ვარ (ես ուսուցիչ եմ), შენ სტუდენტი ხარ (դու 

ուսանող ես), იგი მფრინავი არის (նա օդաչու է): 

 

Ծանոթություն: არის օժանդակ բայը կարելի է գործածել նաև 

կրճատ ձևով՝ օգտվելով բառի առաջին հնչյունից՝ ა, և միացնել 

իրեն նախորդող բառին: Խոսքը վերաբերում է ներկա ժամանակի 

երրորդ դեմքի եզակի թվի ձևին. დღეს მშვენიერი ამინდი არის - 

დღეს მშვენიერი ამინდია (Այսօր հրաշալի եղանակ է): ერევანი 

სომხეთის დედაქალაქი არის - ერევანი სომხეთის დედაქალაქია 

(Երևանը Հայաստանի մայրաքաղաքն է): აკსელ ბაკუნცი დიდი 

მწერალი არის – აკსელ ბაკუნცი დიდი მწერალია (Ակսել Բա-

կունցը մեծ գրող է): 

 

არის օժանդակ բայի հոգնակի ձևը՝ არიან, նման փոփոխու-

թյան չի ենթարկվում. արտասանվում է ամբողջությամբ և գրվում 

առանձին: 

 

 

ყოლა (ունենալ) բայի 

խոնարհումը և կիրառությունը 

 

Վրաց լեզուն իմաստաբանական առումով քերականորեն 

տարբերակում է շնչավոր և անշունչ առարկաները՝ անձը (ყოლა-

მყავს) և իրը (ქონა-მაქვს): Առաջինը գործածվում է միայն անձ 

ցույց տվող գոյականների և շնչավոր առարկաների համար, երկ-
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րորդը՝ իրերի՝ անշունչ առարկաների համար: Հայոց լեզուն 

դրանք չի տարբերակում, և երկու դեպքում էլ թարգմանվում է ու-

նենալ բառով. მე მყავს ბევრი ამხანაგი - մե մήավս բեվրի ամ-

խանագի-ես ունեմ շատ ընկեր: მე მაქვს ბევრი წიგნი - մե մաքվս 

բեվրի ծիգնի-ես ունեմ շատ գիրք: ერთ ბედვინს შესანიშნავი 

ცხენი ჰყავდა - մի բեդվին հրաշալի նժույգ ուներ: ერთ ბედვინს 

შესანიშნავი ბაღი ჰქონდა - մի բեդվին հրաշալի այգի ուներ): 

 

Ծանոթություն: Հայերենում նույնպես ունենալ բայը բացա-

ռություն է նրանով, որ ուղիղ խնդիրը այդ բայի հետ դրվում է ուղ-

ղականաձև թե՛ անձի, թե՛ ոչ անձի առման դեպքում։ Հմմտ. գիրք 

ունեմ, եղբայր ունեմ: 

 

მაქვს և მყავს բայերի նման առանձնանում են նաև դրանց նա-

խաբայերով (բայածանցներով) տարբերակները՝ მიმაქვს և 

მიმყავს (տանել), მიმაქვს-միմաքվս-տանում եմ (ինչ-որ բան), 

წიგნი მიმაქვს ბიბლიოთეკაში (ծիգնի միմաքվս բիբլիոթեկաշի-

գիրքը տանում եմ գրադարան): მიმყავს-տանում եմ (մեկին). 

ბავშვი მიმყავს სკოლაში (երեխային տանում եմ դպրոց): Նմանա-

պես՝ ჩამოიყვანეს և ჩამოიტანეს բառերը թարգմանվում են բերե-

ցին բառով. ექიმი ჩამოიყვანეს (բժիշկ բերեցին) և წიგნი ჩამოი-

ტანეს (գիրք բերեցին): Այս բայերի խոնարհումները ներկա, անց-

յալ և ապառնի ժամանակներով. 

 

ներկա ժամ. անց. անկ.  անց. կատ. 

ახლანდელი დრო უწყვეტელი წარსული  

 მხ. რ.    მხ. რ.  მხ. რ. 

მე მ-აქვს ის  მე მ-ქონდ-ა ის  მე მ-ექნ-ებ-ა ის 

შენ გ-აქვს ის  შენ გ-ქონდ-ა ის  შენ გ-ექნ-ებ-ა ის 

მას აქვ-ს ის  მას ჰ-ქონდ-ა ის  მას ე-ქნ-ებ-ა ის 
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მრ. რ.                 მრ. რ.   მრ. რ. 

ჩვენ გვ-აქვს ის  ჩვენ გვ-ქონდ-ა ის  ჩვენ გვ-ექნ-ებ-ა ის 

თქვენ გ-აქვთ ის  თქვენ გ-ქონდ-ა-თ ის თქვენ გ-ექნ-ებ-ა-თ ის 

მათ აქვ-თ ის  მათ ჰ-ქონდ-ა-თ ის  მათ ექნ-ებ-ა-თ ის 

 

მხ. რ.    მხ. რ.    მხ. რ. 

მე მ-ყავს ის  მე მ-ყავ-დ-ა ის  მე მე-ყოლ-ებ-ა ის 

შენ გ-ყავს ის  შენ გ-ყავ-დ-ა ის  შენ გ-ეყოლ-ებ-ა ის 

მას ჰყავ-ს ის  მას ჰ-ყავ-დ-ა ის  მას ე-ყოლ-ებ-ა ის 

 

მრ. რ.    მრ. რ.     მრ. რ. 

ჩვენ გვ-ყავს ის  ჩვენ გვ-ყავდა ის  ჩვენ გვ-ეყოლ-ებ-ა ის 

თქვენ გ-ყავთ ის თქვენ გ-ყავდათ ის თქვენ გე-ყოლ-ებ-ა-თ ის 

მათ ჰყავ-თ ის  მათ ჰყავდა-თ ის  მათ ეყოლ-ებ-ა-თ ის 

 

 

Դեմք և թիվ - პირი და რიცხვი 

 

Բայը կարող է արտահայտել տարբեր դեմքեր՝ ենթակայի, 

ուղիղ խնդրի և անուղղակի խնդրի: 

Ենթակայի դեմքն արտահայտում է գործող անձ կամ անձ, 

որին վերագրվում է գործողություն. 

 

მე სურათს ვხატავ.  ჩვენ სურათს ვხატავთ. 

Ես նկարում եմ:   Մենք նկարում ենք: 

შენ წიგნს კითხულობ.  თქვენ წიგნს კითხულობთ. 

Դու գիրք ես կարդում:  Դուք գիրք եք կարդում: 

ის კარადას აღებს.  ისინი კარადას აღებენ. 

Նա դարակ է բացում:  Նրանք դարակ են բացում: 
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Այս նախադասությունների մեջ գործողություն կատարողի 

կամ ենթակայի դեմքերն են՝ მე, შენ, ის, ჩვენ, თქვენ, ისინი (ես, 

դու, նա, մենք, դուք, նրանք): 

Ուղիղ խնդրի դեմքն արտահայտում է առարկա, որն իր վրա 

անմիջականորեն կրում է գործողությունը. 

 

მე მზრდის ის (დედაჩემი). 

Ինձ դաստիարակում (պահում-պահպանում) է նա (մայրս): 

ჩვენ გვხატავს ის (მხატვარი). 

Մեզ նկարում է նա (նկարիչը): 

შენ გასწავლის ის (ლექტორი). 

Քեզ սովորեցնում է նա (դասախոսը): 

მას უყიდეს ის (წიგნი). 

Նրա (համար) գնեցին այն (գիրք): 

მე, ჩვენ, მას, ის (ես, մենք, նրան, նա) ուղիղ խնդրի դեմքեր են: 

 

Անուղղակի խնդրի դեմքն արտահայտում է մի առարկա, 

որին գործողությունը վերաբերում է ոչ թե ուղղակի, այլ անուղ-

ղակի: 

ის (მხატვარი) მათ (მოსწავლეებს) უხატავს მას (ბუნების 

სურათს). 

Նա (նկարիչը) նրանց (աշակերտներին//աշակերտների հա-

մար) նկարում է այն (բնապատկեր): 

 

უხატავს բայը առնչվում է ենթակային՝ գործող անձին՝…ის 

(მხატვარი), ուղիղ խնդրի դեմքն առնչվում է…მას (სურათს)…և 

անուղղակի խնդրի դեմքը ցույց տվող მათ (მოსწავლეებს) բա-

ռերին: Գործողությունն ուղղակի վերաբերում է სურათს (მას) բա-

ռին. მხატვარი ბუნების სურათს ხატავს (նկարիչը բնապատկեր է 

նկարում), մինչդեռ მოსწავლეებს (მათ) բառին վերաբերում է 



 - 144 -

անուղղակի: Վրաց լեզվում գործածվում են բայի հետևյալ դեմ-

քերը՝ ենթակայի դեմք, ուղիղ խնդրի դեմք, անուղղակի խնդրի 

դեմք: 

 

Ծանոթություն: Բայի դեմքերը հաճախ նշվում են լատինա-

տառ՝ ს-(სუბიექტი. սուբյեկտի), ო-(ობიექტი. օբյեկտի), პ.ო-

(პირდაპირი ობიექტი- պիրդապիրի օբյեկտի- ուղիղ խնդիր), ი.ო-

(ირიბი ობიექტი-իրիբի օբյեկտի-անուղղակի խնդիր):  

 

Այսպիսով՝ բայը ունի երեք դեմք, երկու թիվ. 

I მე     I ჩვენ 

II შენ     II თქვენ 

III ის (იგი) მან, მას   III ისინი (იგინი) მათ 

მე ვაკეთებ. ჩვენ ვაკეთებთ. შენ თამაშობ. თქვენ თამაშობთ. 

ის წერს. ისინი წერენ. მან დაწერა. მათ დაწერეს. მას 

დაუწერია. მათ დაუწერიათ. 

 

Ծանոթություն: Միևնույն դեմքը (I, II թե III) կարող է լինել 

գործող կամ գործողության համար նախատեսված: Օրինակ՝ 

გხატავ-ը երկդեմ բայ է (გხატავ მე შენ. նկարում եմ ես քեզ), 

առաջին դեմքը (გხატავ მე. նկարում եմ ես) գործողն է (მოქმედი). 

II դեմքը՝ (გხატავ შენ. նկարում եմ քեզ), գործողության համար 

նախատեսվածը (სამოქმედო): 

 

Բերենք მხატავ բայաձևը: Սա նույնպես երկդեմ բայ է (მხატავ 

შენ მე- նկարում ես դու ինձ), այստեղ արդեն գործողը II դեմքն է 

(მხატავ შენ-նկարում ես դու), մինչդեռ I դեմքը գործողության 

համար նախատեսվածն է (მხატავ მე-նկարում ես ինձ): 

Այլ օրինակ՝ გხატავ-ს-ում գործողը, որի ցուցիչը ს-ն է 

(მოქმედი), III դեմքն է (გხატავს ის-քեզ նկարում է նա), 
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գործողության համար նախատեսվածը (სამოქმედო) II դեմքն է 

(გხატავს შენ-նկարում է քեզ): 

ხატავ-ում գործողը II դեմքն է (ხატავ შენ-նկարում ես դու). 

գործողության համար նախատեսվածը՝ III դեմքը՝ (ხატავ მას-

նկարում ես նրան): 

Գործող դեմքը կոչվում է սուբյեկտային (მოქმედი): 

Գործողության համար նախատեսվածը կոչվում է օբյեկ-

տային (სამოქმედო): 

 

 

Սերիա - სერია 

 

Բայի շարքերը ձևաբանական հատկանիշներով և շարահյու-

սական կապերով բաժանվում են երեք խմբի: Խմբից յուրաքանչ-

յուրը կոչվում է սերիա՝ I սերիա, II սերիա, III սերիա: 

Ժամանակակից վրաց լեզվի բայի I սերիայի մեջ մտնում է 

վեց շարք, II սերիայի մեջ՝ երկու շարք, III սերիայի մեջ՝ երեք 

շարք: 

 

 

Բայաշարքեր - მწკრივები 

 

Բայը ենթարկվում է դիմային ձևափոխության. դիմային ձևա-

փոխությունները բաժանվում են խմբերի: Օրինակ՝ մի խմբի 

ձևերն են՝    

ვიზრდები ვიზრდები-თ 

იზრდები  იზრდები-თ 

იზრდება  იზრდები-ან 
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մեկ ուրիշ (երկրորդ) խմբի ձևերն են՝ 

 

ვიზრდებოდი  ვიზრდებოდი-თ 

იზრდებოდი  იზრდებოდი-თ 

იზრდებოდა  იზრდებოდ-ნენ 

 

Այսպես բայերը բաժանվում են տասնմեկ դիմային խմբերի, 

որոնցից յուրաքանչյուրը կոչվում է շարք: Ամեն մի շարքի մեջ 

մտնում է 6-ական ձև, եթե բայը միադեմ է, և 18-ական ձև, եթե 

բայը կրկնադեմ է: 

Շարքերը կազմությամբ բարդ են. բացի դեմքից և թվից՝ 

նրանք արտահայտում են նաև ժամանակ, եղանակ, ակտ (բա-

յաձև, որը ցույց է տալիս գործողության կատարմանը խոսողի 

ներկա կամ բացակա լինելը), կերպ (բայի գործողության ավար-

տուն կամ անավարտ լինելը), կոնտակտ (ցույց է տալիս ենթա-

կայի՝ ուղիղ խնդրի վրա գործելու անմիջական կամ միջնորդա-

վորված լինելը) և այլն: 

 

 

Ենթախումբ – წრე 

 

I սերիայի մեջ մտնող բայաշարքերը բաժանվում են հետևյալ 

ենթախմբերի՝ 

ա) აწმყოს წრე-ներկայի ժամանակաձևեր. 

բ) მყოფადის წრე-ապառնիի ժամանակաձևեր: 

Յուրաքանչյուր ենթախմբում կա երեքական շարք: 

I ենթախումբ՝ 

1. აწმყო-ներկա ժամանակ 

2. უწყვეტელი (ნამყო უსრული)-անցյալ անկատար 

3. აწმყოს კავშირებითი-ստորադասական ներկա: 
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II ենթախումբ՝ 

4. მყოფადი-ապառնի ժամանակ 

5. ხოლმეობითი-բազմապատկական կամ I հաճախական 

6. მყოფადის კავშირებითი-ապառնի ստորադասական: 

II սերիայի մեջ մտնում են՝ 

ա) წყვეტილი (აორისტი)-անցյալ կատարյալ 

բ) მეორე კავშირებითი-II ստորադասական: 

III սերիայի մեջ մտնում են՝ 

ա) I თურმეობითი-I վաղակատար կամ I հետևանքային 

բ) II თურმეობითი-II վաղակատար կամ II հետևանքային 

գ) III კავშირებითი-III ստորադասական: 

 

I სერია I սերիա 

Ենթ. ուղղ. հ., ուղ. խ. տր. հ. 

მწერალი მოთხრობას წერს. (ներկա ժամանակ) 

Ենթ. ուղղ. հ. 

იგი ცხოვრობს ერევანში. 

 

II սերիա - II სერია 

Ենթ. պատմ. հ., ուղ. խ. ուղղ. հ. 

მწერალმა მოთხრობა დაწერა (անց. կատ. ժամանակ) 

Ենթ. պատմ. հ. 

მან იცხოვრა ერევანში. 

 

III սերիա - III სერია 

Ենթ. տր. հ., ուղ. խ. ուղղ. հ. 

მწერალს დაუწერია მოთხრობა. 

Ենթ. տր. հ. 

მას უცხოვრია ერევანში. 
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I սերիա - I სერია 

 

ա) ներկայի ենթախումբ (აწმყოს წრე) 

1. აწმყო: რას ვშვრები? -ვწერ, ვთბები 

2. უწყვეტელი (ნამყო უსრული-անցյալ անկատար): რას 

ვშვრებოდი? -ვწერდი, ვთბებოდი. 

3. აწმყოს კავშირებითი: რას ვშვრებოდე? -ვწერდე, 

ვთბებოდე. 

բ) ապառնիի ենթախումբ (მყოფადის წრე) 

4. მყოფადი: რას ვიზამ? -დავწერ, გავთბები. 

5. ხოლმეობითი: რას ვიზამდი? -დავწერდი, გავთბებოდი 

6. მყოფადის კავშირებითი: რას ვიზამდე? -დავწერდე, 

გავთბებოდე. 

 

II սերիա - II სერია 

7. წყვეტილი (ნამყო სრული): რა ვქენი? -დავწერე, გავთბი. 

8. II კავშირებითი: რა ვქნა? -დავწერო, გავათბო. 

 

III սերիա - III სერია 

9. I თურმეობითი: რა მიქნია? -დამიწერია, გავმთბარვარ. 

10. II თურმეობითი: რა მექნა? -დამეწერა, გავმთბარიყავი. 

11. III კავშირებითი: რა მექნას? -დამეწეროს, გავმთბარიყო. 

1. ვახტანგი ძმას წერილს სწერს. 

2. ვახტანგი ძმას წერილს სწერდა. 

3. ვახტანგი ძმას წერილს სწერდეს. 

4. ვახტანგი ძმას წერილს მისწერს. 

5. ვახტანგი ძმას წერილს მისწერდა. 

6. ვახტანგი ძმას წერილს მისწერდეს. 

7. ვახტანგმა ძმას წერილი მისწერა. 

8. ვახტანგმა ძმას წერილი მისწეროს. 
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9. ვახტანგს ძმისთვის წერილი მიუწერია. 

10. ახტანგს ძმისთვის წერილი მიეწერა. 

11. ვახტანგს ძმისთვის წერილი მიეწეროს. 

 

Այսպիսով՝ առաջին սերիայի շարքերի ձևերի հետ ուղիղ 

խնդիրը դրվում է տրական հոլովով, երկրորդ և երրորդ սերիա-

ների շարքերի ձևերի հետ՝ ուղղական հոլովով: 

Անցողական բայի ենթական առաջին սերիայի շարքերի ձևե-

րի հետ դրվում է ուղղական հոլովով, երկրորդ սերիայի շարքերի 

ձևերի հետ՝ պատմողական հոլովով, իսկ երրորդ սերիայի շար-

քերի ձևերի հետ՝ տրական հոլովով: 

 

 

Բայերի խոնարհումը 

ზმნათა უღლება-კონიუგაცია 

 

1. აწმყო-Ներկա ժամանակ  

 

რას ვშვრები? მე ვ-ხატავ, ვ-წერ, ვ-იშენებ (նկարում եմ, գրում 

եմ) 

რას შვრები? შენ ხატავ, სწერ, იშენებ (նկարում ես, գրում ես, 

կառուցում ես) 

რას შვრება? ის ხატავ-ს, წერ-ს, იშენებ-ს (նկարում է, գրում է, 

կառուցում է) 

რას ვშვრებით? ჩვენ ვხატავთ, ვწერთ, ვიშენებთ (նկարում 

ենք, գրում ենք, կառուցում ենք) 

რას შვრებით? თქვენ ხატავთ, სწერთ, იშენებთ (նկարում եք, 

գրում եք, կառուցում եք) 

რას შვრებიან? ისინი ხატავენ, წერენ, იშენებენ (նկարում են, 

գրում են, կառուցում են) 
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Ծանոթություն. Բայի ներկա ժամանակը կարող է արտա-

հայտել՝ 

 

ա) մշտապես կրկնվող գործողություն (մշտական ներկա)՝ 

ადამიანი დადის-մարդը քայլում է, ჩიტი ფრინავს-թռչունը 

թռչում է, 

არფა ერთვის სევანის ტბას-Արփան թափվում է Սևանա լիճը: 

բ) ամենամոտ ապագայում կատարվող գործողություն՝ 

ამაღამ რას აკეთებთ? -ახლავე მივდივარ ამ ქალაქიდან.-Այս 

գիշեր ի՞նչ եք անում: -Հենց հիմա գնում եմ այս քաղաքից: 

գ)  անցյալում կրկնվող, երկարատև գործողություն (պատմա-

կան ներկա)՝…ამ სროლით ეცნობებია, რომ ის არის, 

არსებობს, ცოცხლობს… Այդ կրակոցով հասկացրել է, որ 

նա կա, գոյություն ունի, ապրում է: 

դ)  առածական ներկա՝ 

როგორც ჰქუხს, ისე არ წვიმს.-Սատանան այնքան սարսա-

փելի չէ, որքան կարծում եք (բառացի՝ ինչպես որոտում է, այն-

պես չի անձրևում): 

 

2. ნამყო უსრული- უწყვეტელი- անցյալ անկատար 

 

რას ვშვრებოდი? ვხატავდი მე, ვიშენებდი მე, ვწერდი მე 

(նկարում էի ես, կառուցում էի ես, գրում էի ես): 

 რას შვრებოდი? ხატავდი შენ, იშენებდი შენ, სწერდი შენ 

(նկարում էիր դու, կառուցում էիր դու, գրում էիր դու): 

რას შვრებოდა? ხატავდა ის, იშენებდა ის, წერდა ის (նկարում 

էր նա, կառուցում էր նա, գրում էր նա): 

რას ვშვრებოდით? ვხატავდით ჩვენ, ვიშენებდით ჩვენ, 

ვწერდით ჩვენ (նկարում էինք, կառուցում էինք, գրում էինք): 
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რას შვრებოდით? ხატავდით თქვენ, იშენებდით თქვენ, 

სწერდით თქვენ (նկարում էիք, կառուցում էիք, գրում էիք): 

რას შვრებოდნენ? ხატავდნენ ისინი, იშენებდნენ ისინი, 

წერდნენ ისინი (նկարում էին, կառուցում էին, գրում էին): 

 

3. აწმყოს კავშირებითი -ստորադասական (ըղձական) 

ներկա 

რას ვშვრებოდე? ვხატავდე, ვიშენებდე, ვწერდე (նկարեմ, 

կառուցեմ, գրեմ): 

რას შვრებოდე? ხატავდე, იშენებდე, სწერდე (նկարես, 

կառուցես, գրես): 

რას შვრებოდეს? ხატავდეს, იშენებდეს, წერდეს (նկարի, կա-

ռուցի, գրի): 

რას ვშვრებოდეთ? ვხატავდეთ, ვიშენებდეთ, ვწერდეთ 

(նկարենք, կառուցենք, գրենք): 

რას შვრებოდეთ? ხატავდეთ, იშენებდეთ, სწერდეთ(նկարեք, 

կառուցեք, գրեք): 

რას შვრებოდნენ? ხატავდნენ, იშენებდნენ, წერდნენ(նկարեն, 

կառուցեն, գրեն): 

 

 

II ենթախումբ կամ II ենթասերիա 

II წრე ანუ II ქვესერია 

 

4. მყოფადი-ապառնի ժամանակ 

რას ვიზამ? დავხატავ, ავიშენებ, დავწერ-նկարելու եմ, կառու-

ցելու եմ, գրելու եմ: 

რას იზამ? დახატავ, აიშენებ, დასწერ-նկարելու ես, կառուցե-

լու ես, գրելու ես: 
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რას იზამს? დახატავს, აიშენებს, დაწერს-նկարելու է, կառու-

ցելու է, գրելու է: 

რას ვიზამთ? დავხატავთ, ავიშენებთ, დავწერთ-նկարելու 

ենք, կառուցելու ենք, գրելու ենք: 

რას იზამთ? დახატავთ, აიშენებთ, დაწერთ-նկարելու եք, 

կառուցելու եք, գրելու եք: 

რას იზამენ? დახატავენ, აიშენებენ, დაწერენ-նկարելու են, 

կառուցելու են, գրելու են: 

 

5. ხოლმეობითი (პირობითი)-բազմապատկական (պայմա-

նական) 

რას ვიზამდი? დავხატავდი, ავიშენებდი, დავწერდი-

նկարելու էի, կառուցելու էի, գրելու էի: 

რას იზამდი? დახატავდი, აიშენებდი, დაწერდი-նկարելու 

էիր, կառուցելու էիր, գրելու էիր: 

რას იზამდა? დახატავდა, აიშენებდა, დაწერდა-նկարելու էր, 

կառուցելու էր, գրելու էր: 

რას ვიზამდით? დავხატავდით, ავიშენებდით, დავწერდით-

նկարելու էինք, կառուցելու էինք, գրելու էինք: 

რას იზამდით? დახატავდით, აიშენებდით, დაწერდით-

նկարելու էիք, կառուցելու էիք, գրելու էիք:     

რას იზამდნენ? დახატავდნენ, აიშენებდნენ, დაწერდნენ-

նկարելու էին, կառուցելու էին, գրելու էին: 
 

6. მყოფადის კავშირებითი-Ստորադասական ապառնի  

რას ვიზამდე? დავხატავდე, ავიშენებდე, დავწერდე-նկարեմ, 

կառուցեմ, գրեմ: 

რას იზამდე? დახატავდე, აიშენებდე, დაწერდე-նկարես, 

կառուցես, գրես: 

რას იზამდეს? დახატავდეს, აიშენებდეს, დაწერდეს-նկարի, 

կառուցի, գրի: 
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რას ვიზამდეთ? დავხატავდეთ, ავიშენებდეთ, დავწერდეთ-

նկարենք, կառուցենք, գրենք: 

რას იზამდეთ? დახატავდეთ, აიშენებდეთ, დაწერდეთ-

նկարեք, կառուցեք, գրեք: 

რას იზამდნენ? დახატავდნენ, აიშენებდნენ, დაწერდნენ-

նկարեն, կառուցեն, գրեն: 

 

II սերիա - II სერია 

7. ნამყო სრული (წყვეტილი) - Անցյալ կատարյալ  

რა ვქენი? ի՞նչ արեցի. დავხატე, ავიშენე, დავწერე-նկարեցի, 

կառուցեցի, գրեցի: 

რა ქენი? ի՞նչ արեցիր. დახატე, აიშენე, დაწერე-նկարեցիր, 

կառուցեցիր, գրեցիր: 

რა ქნა? ի՞նչ արեց. დახატა, აიშენა, დაწერა-նկարեց, 

կառուցեց, գրեց: 

რა ვქენით? ի՞նչ արեցինք. დავწერეთ, დავხატეთ, ავიშენეთ-

նկարեցինք, կառուցեցինք, գրեցինք: 

რა ქენით? ի՞նչ արեցիք. დახატეთ, აიშენეთ, დაწერეთ-

նկարեցիք, կառուցեցիք, գրեցիք: 

რა ქნეს? ի՞նչ արեցին. დახატეს, აიშენეს, დაწერეს-նկարեցին, 

կառուցեցին, գրեցին: 

 

8. II კავშირებითი - II ստորադասական  

რა ვქნა? ի՞նչ անեմ. დავხატო, ავიშენო, დავწერო-նկարեմ, 

կառուցեմ, գրեմ: 

რა ქნა? ի՞նչ անես. დახატო, აიშენო, დაწერო-նկարես, 

կառուցես, գրես: 

რა ქნას? ի՞նչ անի. დახატოს, აიშენოს, დაწეროს-նկարի, 

կառուցի, գրի: 



 - 154 -

რა ვქნათ? ի՞նչ անենք. დავხატოთ, ავიშენოთ, დვაწეროთ-

նկարենք, կառուցենք, գրենք: 

რა ქნათ? ի՞նչ անեք. დახატოთ, აიშენოთ, დაწეროთ-նկարեք, 

կառուցեք, գրեք: 

რა ქნან? ի՞նչ անեն. დახატონ, აიშენონ, დაწერონ-նկարեն, 

կառուցեն, գրեն: 

 

III սերիա - III სერია 

 

9. I თურმეობითი - I վաղակատար  

რა მიქნია? დამიხატავს დამიწერია 

რა გიქნია? დაგიხატავს დაგიწერია 

რა უიქნია? დაუიხატავს დაუიწერია 

რა გვიქნია? დაგვიხატავს დაგვიწერია 

რა გიქნიათ? დაგიხატავთ დაგიწერიათ 

რა მიქნია? დაუხატავთ დაუწერით 

 

I Վաղակատարի ժամանակը անցյալ է, եղանակը՝ սահմա-

նական, ակտը՝ անտես. ყოფილა - იყო თურმე-եղել է թերևս (ես 

չեմ տեսել): 

წასულა - წავიდა თურმე-գնացել է թերևս (ես չեմ տեսել): 

 

4. II თურმეობითი - II վաղակատար 

რა მექნა?  დამეხატა   დამეწერა 

რა გექნა?  დაგეხატა   დაგეწერა 

რა ექნა?  დაეხატა   დაეწერა 

რა გვექნა?  დაგვეხატა   დაგვეწერა 

რა გექნათ?  დაგეხატათ   დაგეწერათ 

რა ექნა?  დაეხატათ   დაეწერათ 
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5. II კავშირებითი - III ստորադասական 

რა მექნას? დამეხატოს დაგვეხატოს 

რა გექნას? დაგეხატოს დაგეხატოთ 

რა ექნას? დაეხატოს დაეხატონ 

 

Ծանոթություն: III Ստորադասականը ժամանակակից վրա-

ցերենում գրեթե չի գործածվում. նրա գործառույթը իրականաց-

վում է II վաղակատարի միջոցով: 

 

 

Շարքերի կազմությունը 

მწკრივების წარმოება 

 

1. Ներկա ժամանակի բայերը առանձնահատուկ ածանցներ 

չունեն: Այդ շարքին, ինչպես նաև ամբողջ I սերիային հա-

տուկ են -ი,-ავ,-ამ,-ებ,-ობ վերջածանցները՝ ვთლ-ი, ვშლ-

ი, ხატ-ავ-ს; აბ-ამ-ს; აკეთ-ებ-ს; აშრ-ობ-ს: Երբեմն էլ հիմքը 

պարզ է՝ ჭრ-ი-ს: 

2. Անցյալ անկատարը կազմվում է՝ ներկայի հիմքի վրա 

ավելացնելով დ-ი կամ ოდ-ი վերջածանցները (I և II դեմ-

քեր) ვ-ჭრი-დ-ი, ს-ჭრი-დ-ი, ჭრი-დ-ა, ვ-ხატ-ავ-დ-ი, ჰ-

ხატ-ავ-დ-ი, ხატ-ავ-დ-ა, ვ-დგებ-ოდ-ი, დგებ-ოდ-ი, დგებ-

ოდ-ა. 

3. Ստորադասականը կազմվում է անցյալ անկատարի հիմ-

քից. 

-დ և -ოდ վերջածանցներին ավելացվում է ე: ვ-ჭრი-დ-ე, 

ს-ჭრი-დ-ე, ჭრი-დ-ე-ს, ვ-დგებ-ოდ-ე, დგებ-ოდ-ე, დგებ-

ოდ-ე-ს.  

4. I սերիայի II ենթախումբը կազմվում է՝ I ենթախմբի հիմ-

քին ավելացնելով բայական նախածանցներ. ვწერ=და-
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ვწერ, ვჭრი=გა-ვჭრი, ვწერდი=და-ვწერდი, ვჭრიდი=გა-

ვჭრიდი, ავდგებოდე=და-ავდგებოდე, ვწერ¬დე=და-ვწერ-

დე, ვჭრიდე=გა-ვჭრიდე, ავდგებოდე=და-ავდგებოდე ևլն: 

5. II սերիայի բայերը ներկա ժամանակին հատուկ վերջա-

ծանցներ չունեն. 

ա) անցյալ անկատար ժամանակաձևը երկու կազմություն 

ունի. հիմքին ավելանում է -ე և -ი (I և II դեմքերում) կամ ոչ մի 

վերջավորություն չի ունենում: 

ավելանում է -ე  ավելանում է -ი 

ვწერ-ე  გავჭერ-ი 

სწერ-ე  გასჭერ-ი 

წერ-ა  გაჭრ-ა 

բ) II ստորադասականն ունի -ა, -ე, -ო վերջավորությունները. 

ა: გავჭრ-ა  ე: ავდგ-ე  ო: ვწერ-ო 

 გასჭრ-ა      ადგ-ე       სწერ-ო 

 გაჭრ-ა-ს      ადგ-ე-ს            წერ-ო-ს 

 

6.  III սերիայի բայերը կազմվում են կա՛մ ներկա ժամանակի 

հիմքից, կա՛մ անցյալ անկատարի հիմքից. 

ա) I თურმეობითი-ն (I վաղակատար) պահպանում է ներ-

կայի հիմքը, եթե թեմատիկ վերջածանցը ავ կամ ამ է: Ներկա 

ვხატ-ავ, ვაბ-ამ. վաղակատար՝ დამიხატ-ავ-ს, დამიბ-ამ-ს: Մնա-

ցած դեպքերում բայերը ունեն ია վերջավորություն՝ (გა)მიკეთებ-

ია, (გა)მიჭრ-ია, (შე)მიქ-ია. 

բ) II თურმეობითი-ն (II վաղակատար) կազմվում է անցյալ 

կատարյալի կրավորական բայերի նման (կամ էլ I თურმეობითი 

հիմքից). 

(და)მეწერა  (გა)მეკეთებინა 

(და)გეწერა  (გა)გეკეთებინა 

(და)ეწერა  (გა)ეკეთებინა 



 - 157 -

Անանցողական բայերը կազմվում են նկարագրական եղա-

նակով. անցյալ ժամանակի կրավորական դերբայ+օժանդակ բայ՝ 

ვარ, ხარ, არის և այլն: 

 

გავჭრილ-ვარ  გავჭრილ-იყავ 

გაჭრილ-ხარ  გაჭრილ-იყავ 

გაჭრილ-ა(არს)  გაჭრილ-იყო 

 

գ) III კავშირებითი-ն կազմվում է՝ անցյալ վաղակատարի 

հիմքին ավելացնելով II კავშირებითი վերջավորությունները (ა, ე, 

ო). 

 

დამეწერ-ო-ს  გამეჭრ-ა-ს მომსვლოდ-ე-ს 

დაგეწერ-ო-ს  გაგეჭრ-ა-ს  მოგსვლოდ-ე-ს 

დაეწერ-ო-ს   გაეჭრ-ა-ს  მოსვლოდ-ე-ს 

 

 

Բայի ժամանակը 

ზმნის დრო 

 

Բայի ժամանակը ցույց է տալիս, թե երբ է կատարվում գործո-

ղությունը՝ մինչև խոսելը, խոսելու պահին, թե խոսելուց հետո: 

Բայը ունի երեք հիմնական ժամանակ՝ ახლანდელი (აწმყო)-

ներկա, წარსული (ნამყო)-անցյալ, მომავალი (მყოფადი)-ապառ-

նի: 

1. Ներկա ժամանակի բայը պատասխանում է რას შვრება? 

(ի՞նչ է անում) հարցին: Համապատասխանում է հայերենի 

սահմանական եղանակի անկատար ներկա (խաղում է, 

երգում է, գրում է) ժամանակաձևին: 
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თამაშობს  მუშაობს  მიდის 

მღერის  ხატავს  მოდის 

წერს  კითხულობს  ასრულებს 

 

2.  Անցյալ ժամանակը (წარსული დრო) պատասխանում է 

რა ქნა? (ի՞նչ արեց) հարցին: Համապատասխանում է հա-

յերենի սահմանական եղանակի անցյալ կատարյալ (խա-

ղաց, գրեց, երգեց) ժամանակաձևին: 
 

ითამაშა  იმუშავა მივიდა 

დაწერა  დახატა მოვიდავიზამ 

იმღერა  წაიკითხა შეასრულა 

 

3. Ապառնի ժամանակը (მომავალი დრო) պատասխանում է 

რას ვიზამ? (ի՞նչ է անելու) հարցին: Համապատասխանում 

է հայերենի սահմանական եղանակի ապակատար ներկա 

(խաղալու է, գրելու է, երգելու է), նաև պայմանական 

ապառնիի (կխաղա, կգրի, կերգի) ժամանակաձևերին: 
 

ითამაშებს  იმუშავებს მივა 

დაწერს დახატავს მოვა 

იმღერებს წაიკითხავს შეასრულებს 

    

 

Բայերի խոնարհումը 

ზმნების უღლება-კონიუგაცია 

 

ներկա ժամանակ - ახლანდელი დრო 

ვაკეთებ  ვაკეთებთ  ვმღერი ვმღერით 

აკეთებ  აკეთებთ  მღერი მღერით 

აკეთებს  აკეთებენ  მღერის  მღერიან 
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Այսպես խոնարհվում են շատ բայեր, ինչպես՝ ვკითხულობ, 

ვწერ, ვხატავ, ვთამაშობ, ვკერავ, ვაბრუნებ, ვჭრი, ვჩივი, ვკივი… 
 

անցյալ անկատար - უწყვეტელი 

ვაკეთებდი ვაკეთებდით  ვმღეროდი  ვმღეროდით 

აკეთებდი აკეთებდით  მღეროდი  მღეროდით 

აკეთებდა აკეთებდნენ   მღეროდა  მღეროდნენ 

 

անցյալ կատարյալ - წყვეტილი 

გავაკეთე  გავაკეთეთ ვიმღერე  ვიმღერეთ 

გააკეთე  გააკეთეთ იმღერე  იმღერეთ 

გააკეთა  გააკეთეს იმღერა  იმღერეს 

 

Այսպես խոնարհվում են հետևյալ բայերը՝ ვწერდი, დავწერე, 

ვხატავდი, დავხატე, ვკითხულობდი, წავიკითხე, ვთამაშობდი, 

ვითამაშე, ვაშენებდი, ავაშენე, ვჩიოდი, ვიჩივლე, ვკიოდი, 

ვიკივლე, ვტიროდი, ვიტირე… 

 

ապառնի ժամանակ - მომავალი დრო 

გავაკეთებ  გავაკეთებთ  ვიმღერებ  ვიმღერებთ 

გააკეთებ  გააკეთებთ  იმღერებ  იმღერებთ 

გააკეთებს  გააკეთებენ  იმღერებს  იმღერებენ 

 

Այսպես խոնարհվում են հետևյալ բայերը՝ დაწერა, დავხატავ, 

ავაშენებ, შევკერავ, ვითამაშებ, ვიტირებ, ვიკივლებ, ვიცინებ. 
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Բայի անորոշ ձևերը (անկանոն բայեր) 

ზმნის განუსაზღვრელი ფორმები… 

 

Անկանոն են ვარ//ყოფნა (լինել), მაქვს//ქონა (ունենալ ինչ-որ 

բան՝ անշունչ առարկա), მყავს//ყოლა ունենալ (որևէ մեկին՝ 

շնչավոր առարկա), შრომა//ქმნა (աշխատել, կատարել, ստեղծել), 

წოლა (պառկել), დგომა (կանգնել) բայերը։ Կան բայեր, որոնք 

ունեն միայն երրորդ դեմք՝ წვიმს (անձրևում է), თოვს (ձյունում է), 

ცივა (ցուրտ է): Որոշ բայերի դեմքերը կազմվում են տարբեր 

հիմքերից՝ ვარ, ვიქნები, ვიყავი (կամ, կլինեմ, եղել եմ): Կան որոշ 

բայեր, որոնց ժամանակաձևերը կազմվում են տարբեր հիմքերից՝ 

ვამბობ, ვთქვი, ვიტყვი (ասել՝ ասում եմ, ասացի, կասեմ), նաև 

არის//გახლავს, ხარ//ბრძანდები, ამბობთ//ბრძანებთ, იჯდა// 

დაბრძანდა, ჭამა//მიირთვა... 

 

 

Բազմադիմություն 

მრავალგზისობა (პოლიპერსონალიზმი) 

 

Խոնարհված բայն արտահայտում է թե՛ գործող անձի՝ ենթա-

կայի և թե՛ այն անձերի դեմքերը, որոնք ենթարկվում են տվյալ 

գործողությանը: Այսինքն՝ բայը կարող է արտահայտել ուղղակի 

և անուղղակի դեմքերը: 

Եթե փոխենք ենթակայի դեմքը և չփոխենք խնդրի դեմքը, կու-

նենանք, այսպես կոչված, ենթակայական խոնարհում: Եվ 

հակառակը. եթե փոխենք խնդրի դեմքը և չփոխենք ենթակայի 

դեմքը, կունենանք խնդրային խոնարհում: Իսկ եթե և՛ ենթակայի 

դեմքը փոխենք, և՛ խնդրի դեմքը, կունենանք ենթակա-խնդրային 

խոնարհում: 
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Ենթակայական կառուցվածք 

სუბიექტური წყობა 

 

ვ-ათბობ (მე მას)  ვ-ათბობ-თ (ჩვენ მას) 

ათბობ (შენ მას)  ათბობ-თ (თქვენ მას) 

ათბობ-ს (ის მას)  ათბობ-ენ (ისინი მას) 

 

Օրինակներում ենթակաների դեմքերը՝ ես, դու, նա, փոխվում 

են, իսկ խնդրի դեմքը՝ նրան (տաքացնում եմ ես նրան, դու՝ նրան. 

նա՝ նրան և այլն), մնում է անփոփոխ: 

 

მათბობს (ის მე)  გვათბობს (ის ჩვენ) 

გათბობს (ის შენ)  გათბობთ (ის თქვენ) 

ათბობს (ის მას)  ათბობენ (ის მათ) 

 

Տեղի է ունենում հակառակ երևույթը. փոխվում են խնդիր-

ների դեմքերը՝ ինձ, քեզ, նրան, մեզ, ձեզ, նրանց, մինչդեռ ենթա-

կայի դեմքը՝ նա, մնում է անփոփոխ (տաքացնում է նա ինձ, նա՝ 

քեզ, նա՝ նրան/ց և այլն): 

 

Ենթակայի դեմքի և թվի արտահայտությունը 

სუბიექტური პირისა და რიცხვის გამოხატვა 

 

Ենթակայի I և II դեմքերն արտահայտվում են նախածանցով, 

III-ը՝ վերջածանցով: 

Եզակի թվի I դեմքի ցուցիչն է՝ ვ-, հոգնակիի ցուցիչը՝ -თ. 

ვ-წერ  ვ-წერ-თ 

ვ-აკეთებ ვ-აკეთებ-თ 

ვ-ხატავ  ვ-ხატავ-თ 
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II դեմքի ցուցիչը որոշ բայերում ხ-ն է՝ ხ-არ, მო-ხ-ვალ, მო-ხ-

ვედი. დ-ტ-თ, ძ-წ-ც, ჯ-ჭ-ჩ բաղաձայններից առաջ II դեմքի 

ցուցիչ է դառնում ს-ն, ს-ჭამ, ს-ტეხ, ს-ჩივი, ს-წერ, ს-თლი, ს-

ძებნი, ს-ცხოვრობ, որը, սակայն, զեղչվում է: Իբրև II դեմքի 

ցուցիչ՝ ჰ-ն գրվում է გ-კ-ქ-პ-ყ բաղաձայններից առաջ՝ ჰ-გალობ, 

ჰ-კივი, ჰ-ყიდი և այլն: Հոգնակիի ցուցիչն է -თ վերջավորու-

թյունը՝ ჰ-კითხე-ჰ-კითხე-თ, მო-ჰ-კალი-მო-ჰ-კალი-თ, ს-ჭრი-ს-

ჭრი-თ, უთხარი-უთხარი-თ, აკეთებ-აკეთებ-თ. 

III դեմքի ենթակայի ցուցիչներն են՝ եզակիում՝ -ს,-ა,-ო: წერ-

ს, წერდე-ს, აკეთ-ა, აკეთებდ-ა, აქ-ო, ააგ-ო, հոգնակիում՝ -ან,-ენ,-

ნენ,-ნ,-ეს: მოდი-ან, ჭრი-ან, აკეთებ-ენ, კითხულობ-ენ, მოვიდ-

ნენ, მიესალმ-ნენ, წაიღო-ნ, გააკეთო-ნ, წაიღ-ეს, გააკეთ-ეს... 

Որոշ բայերում ենթակայի ցուցիչը հանդես է գալիս կրկնակի՝ 

և՛ ვ-ով, և՛ ვარ-ով: მი-ვ-რბი-ვარ, ვ-შობილ-ვარ, გა-ვ-ზრდილ-

ვარ... 

Երբեմն ենթակայի դեմքն արտահայտելու համար դիմում 

ենք օժանդակ բայերի օգնությանը, դրանք են՝ ვარ, ხარ, იყავ, იყო: 

მოვდი-ვარ, მოდი-ხარ, გაზრდილ-იყავ, გაზრდილ-იყო... 

Որոշ բայերի օժանդակ բայը ավելացվում է միայն I և II 

դեմքերի համար. I-ვუყვარვარ, II-უყვარხარ, բայց՝ III-უყვარს 

(եզակի թիվ): I-ვუყვარვართ, II-უყვარხართ, բայց՝ III-უყვართ 

(հոգնակի թիվ). 

Օժանդակ բայն ավելանում է բոլոր երեք դեմքերին՝ გაზრდი-

ლვარ, გავზრდილიყავ, გაზრდილიყო. 
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Խնդրի դեմքի և թվի արտահայտությունը 

ობიექტური პირისა და რიცხვის გამოხატვა 

 

Խնդրի ցուցիչներ ունենում են միայն երկդեմ ու եռադեմ բա-

յերը և բոլոր երեք դեպքերում դրվում են բառի սկզբից. թվի ցուցի-

չը դրվում է բառի վերջում: Եզակի թվի I դեմքի ցուցիչն է მ-, հոգ-

նակիում՝ გვ-: მ-ხატავს-ը և გვ-ხატავს-ը երկդեմ անցողական բա-

յեր են, որոնցում მ-ն և გვ-ն ուղիղ խնդրի ցուցիչներ են: მ-

ესალმება-ն և გვ-ესალმება-ն երկդեմ անանցողական բայաձևեր 

են, որոնցում მ-ն և გვ-ն անուղղակի խնդրի ցուցիչներն են: 

Թե՛ եզակի թվի և թե՛ հոգնակի թվի II դեմքի խնդրի ցուցիչն է 

-გ, որը և՛ ուղիղ խնդրի ցուցիչն է, և՛ անուղղակի խնդրի ցուցիչը 

(հոգնակիում իբրև թվի ցուցիչ կարող է դրվել -თ, բայց ոչ միշտ). 

გ-აქებს, გ-აქებ-თ, გ-ნახა-თ, გ-წერს, გ-წერ-თ (ის თქვენ), გ-

ეტყობა-თ. 

Եթե ենթական հոգնակի է, խնդրի II դեմքի հոգնակին բայա-

ձևում չի արտահայտվում՝ გ-ხატავ-თ მე თქვენ, այստեղ თ-ն 

խնդրի բազմակիությունն է արտահայտում. გ-ხატავ-თ ჩვენ 

თქვენ (կամ՝ შენ), որտեղ თ-ն ենթակայի I դեմքի (մենք-ჩვენ) բազ-

մակիությունն է ցույց տալիս (այս օրինակում խնդրի բազմա-

կիությունը ցուցված չէ. გ-ხატავ-თ ის თქვენ, բայց გხატავენ ისინი 

თქვენ կամ՝ შენ). 

 

Ծանոթություն: თ-ից առաջ III դեմքի ենթակայի ցուցիչը՝ ს-ն, 

վերանում է. გწერთ ის თქვენ (გ-წერ-ს-თ), გაქებთ ის თქვენ (გ-

აქებ-ს-თ): Ահա թե ինչու հանդիպում ենք տարբեր իմաստներ 

արտահայտող ձևերի:  

 

Օրինակ՝ გაქებთ բառը կարող ենք ընկալել տարբեր կերպ՝ 

გაქებთ მე თქვენ -գովաբանում եմ ես ձեզ 
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გაქებთ ჩვენ თქვენ -գովաբանում ենք մենք ձեզ 

გაქებთ ჩვენ შენ -գովաբանում ենք մենք քեզ 

გაქებთ ის თქვენ -գովաբանում է նա ձեզ 

 

გა-ქებ-თ -ը կունենա հետևյալ տեսքը. 

 

          მე თქვენ 
   ჩვენ თქვენ 
გ-აქებ-თ   ჩვენ შენ 
   ის თქვენ  
 
 Նույնը կարող ենք ասել გ-ცემ, გ-ცემ-თ բառի մասին. 

გ-ცემ-გცემ  თქვენ  ես  ծեծում եմ  ձեզ 

გ-ცემ-გცემ-თ  თქვენ  մենք  ծեծում ենք ձեզ 

გ-ცემ-გცემ  შენ  մենք  ծեծում ենք քեզ 

გ-ცემ-გცემ-თ  თქვენ  նա*  ծեծում է  ձեզ 

 

  მე გცემთ თქვენ 
  ჩვენ გცემთ თქვენ 
გ - ცემ-გცემ-თ  ჩვენ გცემთ შენ 
   ის გცემთ თქვენ  
 
   ისინი შენ 
 
გ-ხატავ-ენ  ისინი თქვენ 

 

 

Ծանոթություն: -ს-ն կիրառվում է իբրև ենթակայի III դեմքի 

(նա-ի) ցուցիչ, որը ժամանակի ընթացքում ընկել է, քանզի ամ-

բողջության մեջ այն պետք է լիներ გ-ცემ-(ს)-თ-քեզ ծեծում է (նա): 
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Ուղիղ խնդրի III դեմքը և թիվը բայաձևում չեն արտահայտ-

վում, այսինքն՝ ուղիղ խնդիրը ո՛չ դեմքի ցուցիչ ունի, ո՛չ թվի: 

Օրինակ՝ დახატა, ნახა, ააშენა, გააკეთა ասում ենք և՛ այն դեպ-

քում, երբ ուղիղ խնդիրը դրված է եզակի թվով, և՛ այն դեպքում, 

երբ դրված է հոգնակի թվով:   
ნახა ის և ნახა ისინი 

გააკეთა ის և გააკეთა ისინი (საქმეები). 

   

Միադեմ բայերը խնդիր չունեն, իսկ ենթակայի III դեմքն ար-

տահայտվում է ածանցով, ուստի ճիշտ չէ նախածանց (ს- կամ ჰ-) 

գործածելը: Այսպես, ճիշտ է՝ ჩანს, დგას, შედგა, დუმს, ქუხს, 

ქრის... Սխալ է՝ ს-ჩანს, ს-დგას, შე-ს-დგა, ს-დუმს, ჰ-ქუხს, ჰ-

ქრის... 

Ուղիղ խնդրի III դեմքը ցուցիչ չունի, մինչդեռ կողմնակի 

խնդրի III դեմքի ցուցիչը ჰ-ն է և՛ եզակի, և՛ հոգնակի թվերի հա-

մար: Իբրև III դեմքի ցուցիչ պետք է գործածել այն դեպքում, երբ 

բայի հիմքն սկսվում է გ-კ-ქ-პ-ყ բաղաձայններով՝ ჰყავს, ჰკითხა, 

ჰქონდა... 

Եթե բայի հիմքն սկսվում է ձայնավոր (ა, ე, ო, ი, უ) հնչյուն-

ներով, ապա ჰ-ն, իբրև III դեմքի ցուցիչ, չի կիրառվում, իսկ եթե 

բայի հիմքն սկսվում է დ-ტ-თ, ძ-წ-ც, ჯ-ჭ-ჩ բաղաձայններով, 

ապա ჰ-ն, իբրև կանոն, փոխարինվում է ს-ով՝ ს-ძინავს-ს-ძინავთ, 

ს-თხოვს-სთხოვთ: Այլ բաղաձայններով սկսվող բայերի հիմքում 

ჰ-ն թուլանում է, դժվար է արտասանվում, ուստի և չի գրվում: 
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Ենթակայական կառուցվածք 

ունեցող բայերի դիմային ցուցիչները 

სუბიექტური წყობის ზმნათა პირის ნიშნები 

 

Բայը ամփոփում է նաև ենթակայի դիմային ցուցիչ. გადა-ვ-

ეცი (Ես փոխանցեցի նրան), այստեղ ვ-ն ենթակայի I դեմքի ցու-

ցիչն է և առանց მე-ես անձնական դերանվան ցույց է տալիս, որ 

փոխանցողը առաջին դեմքն է՝ ես-ը: Այսպիսով, հայերենը և վրա-

ցերենն առանց դերանվան հստակ շեշտում են գործողություն 

կատարողի դեմքը, և խոնարհված բայի հետ դերանուններ գոր-

ծածելու հարկ չկա: 

 

1. ვ-ն ենթակայի I դեմքի ցուցիչն է թե՛ եզակի և թե՛ հոգնակի 

թվում. 

ვ-წერე  ვ-წერე-თ  ვ-აშენებ 

და-ვ-წერე  და-ვ-წერე-თ  ვ-აშენებდი-თ 

და-ვ-წერდი  და-ვ-წერდი-თ  ა-ვ-აშენე 

ვ-წერდი   ვ-წერდი-თ  ა-ვ-აშენე-თ 

(თ-ն հոգնակերտ մասնիկ է հոգնակի I և II դեմքերում): 

 

2. Ենթակայի II դեմքի ցուցիչը ს-ն է, եթե բայն սկսվում է დ-

ტ-თ,  

ძ-წ-ც կամ ჯ-ჭ-ჩ բաղաձայններով (ს-ჭამ, ს-ტეხ, ს-ჩივი, ს-

წერ) կամ ჰ-ն է, եթե բայն սկսվում է ყ, გ, კ, ქ, პ բաղաձայն հնչյուն-

ներով (ჰ-კივი შენ, ჰ-გალობ შენ): Մնացած բաղաձայններից և 

ձայնավորներից առաջ II դեմքի ցուցիչ չի գործածվում, ուստի ըն-

դունված է ասել, որ բայի II դեմքը հանդես է գալիս առանց ցու-

ցիչի. მუშაობ, ზიხარ, ღონდები, უკეთებ, უწერ, უკითხავ, 

ალამაზებ, აკეთებ, ეთამაშები, იზრდები և այլն: 
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3.  Ենթակայի III դեմքի ցուցիչներն են՝ եզակի թվում -ს, -ა, -

ო, հոգնակի թվում՝ -ენ, -ნენ, -ან, -ეს: Դրանք տարատե-

սակ են, քանզի պայմանավորված են բայի սեռով, ժամա-

նակով և հիմքի բնույթով (ներկայի հիմքի՞ց են կազմվել, 

թե՞ անցյալի). 

წერ-ს, გა-აკეთ-ა, აქ-ო, წერ-ენ, აკეთებდ-ნენ, მოდი-ან, გააკ-

ეთო-ნ, გააკეთ-ეს և այլն: 

 

Ծանոթություն 1: Եթե բայի հիմքի վերջում կա -დ, ապա 

հոգնակի թվի III դեմքի ցուցիչը կլինի միայն -ნენ (მოვი-დ-ნენ, 

წავი-დ-ნენ), եթե բայի հիմքը վերջանում է -ი-ով, ապա՝ -ან (იცი-

ან, მღერი-ან, მიდი-ან), իսկ եթե -ა կամ -ო ձայնավորով, ապա՝ -ნ 

(დაკლა-ნ, დაწერო-ნ): 

 

Ծանոթություն 2: -ან, -ენ, -ნენ, -ნ, -ეს ածանցները կատարում 

են այլ   գործառույթ ևս. ցույց են տալիս բայի թիվը՝ հոգնակի. 

კითხულობს-კითხულობ-ენ (կարդում են): 

 

Խոնարհման օրինակ. 

ვ-ხატავ ვ-ხატავ-თ ვ-იცინი ვ-იცინი-თ 

ხატავ ხატავ-თ  იცინი  იცინი-თ 

ხატავს  ხატავ-ენ  იცინი-ს  იცინი-ან 

Այսպես խոնարհվում են հետևյալ բայերը. ვაშენებ, ვანგრევ, 

ვაქებ, ვასწავლი, ვბეჭდავ, ვლესავ, ვთლი, ვჭრი, ვარიგებ, 

ვაბრუნებ, ვატრიალებ. 

Ենթակայի դեմքի և թվի ցուցիչների աղյուսակ 

եզ. թիվ   հոգն. թիվ 

I  ვ-   ვ-თ 

II  ხ, ჰ, ს-  ხ, ჰ, ს-თ 

III -ს, -ა, -ო  -ენ,-ნენ,-ან,-ნ,-ეს 
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Խնդրային կառուցվածք ունեցող  

բայերի դիմային ցուցիչները 

ობიექტური წყობის ზმნათა პირის ნიშნები 
 

Խնդրառու բայերի դիմային ցուցիչների դեր են կատարում 

որոշ նախածանցներ, որոնք կցվում են անմիջապես բայի հիմքին: 

Եզակի թվի I դեմքի խնդրի ցուցիչն է՝ მ- მ-ნახა (ինձ տեսավ նա), 

მ-კითხა (ինձ հարցրեց նա), მ-აქო (ինձ գովեց նա), მ-თხოვა (ինձ 

խնդրեց նա): 

Հոգնակի թվի I դեմքի խնդրի ցուցիչն է՝ გვ- გვ-ნახა (մեզ 

տեսավ նա), გვ-კითხა (մեզ հարցրեց նա), გვ-აქო (մեզ գովեց նա), 

გვ-თხოვა (մեզ խնդրեց նա): 

Եզակի և հոգնակի թվերի II դեմքի խնդրի ցուցիչն է՝ გ-აქებს 

(քեզ գովում է նա), გ-აქებთ (ձեզ գովում է նա), გ-თხოვა (քեզ 

խնդրեց նա), გ-თხოვათ (ձեզ խնդրեց նա): Եզակի և հոգնակի 

թվերում որոշ բայեր նույն վերջավորությունն ունեն)՝ გ-კითხა 

(քեզ հարցրեց նա), გ-კითხათ (քեզ կամ ձեզ հարցրեց նա): 

III դեմքը կա՛մ որևէ ցուցիչ չունի, կա՛մ էլ ունենում է ჰ-կամ ს-

նախածանց, ընդ որում, եթե ուղիղ խնդիր է, ապա որևէ ցուցիչ չի 

ստանում, իսկ եթե անուղղակի խնդիր է, ს- նախածանց ստանում 

է միայն დ-ტ-თ, ძ-წ-ც, ჯ-ჭ-ჩ բաղաձայններով սկսվող բայար-

մատներից առաջ, ինչ¬պես՝ ს-თხოვს, ს-თხოვა, ს-ძინავს, ს-

ძინავთ, ს-ცივა, ს-ცივათ, ს-წყურია, ს-წყურიათ. Իսկ եթե բա-

յահիմքն սկսվում է ყ, გ, კ, ქ, პ բաղաձայններով, ապա հանդես է 

գալիս ჰ- նախածանցը. ჰ-ყავს, ჰ-კითხა, ჰ-ქონდა. 

 

Ուղիղ խնդրի դեմքի և թվի ցուցիչների աղյուսակ՝ 

եզ. թիվ       հոգն. թիվ 

I მ-   გვ- 

II გ-   გ-თ 

III  -    - 
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Անուղղակի խնդրի դեմքի և թվի ցուցիչների աղյուսակ՝ 

եզ. թիվ        հոգն. թիվ 

I მ-    გვ- 

II გ-   გ-(თ) 

III ჰ-, ს-        ჰ-, ს-(თ) 

 

 

Բայական նախածանցներ 

ზმნისწინები (პრევერბი) 

 

Վրացերենում կան տասնհինգ նախաբայեր, որոնք ցույց են 

տալիս շարժման ուղղություն՝ խոսողի գտնված վայրի հարաբե-

րությամբ, այսինքն՝ գործողություն-շարժումն սկսվում է խոսողի՞ 

մոտից, հեռանո՞ւմ է, թե՞ գալիս է խոսողի ուղղությամբ, մոտե-

նում է: Նախաբայերից յոթը ցույց են տալիս ուղղություն դեպի 

խոսողը՝ առաջին դեմքը, իսկ ութը՝ ուղղություն խոսողից անդին՝ 

դեպի երրորդ դեմքը: 

Դրանց անվանում են՝ 

ա) այսկողմյա (մոտեցող) ուղղություն (აქეთა მიმართულე-

ბისა) ցույց տվող բայածանցներ կամ նախաբայեր, 

բ) այնկողմյա (հեռացող) ուղղություն (იქეთა მიმართულე-

ბისა) ցույց տվող բայածանցներ կամ նախաբայեր: 

Նույն նախաբայերը ցույց են տալիս այլ ուղղորդումներ ևս՝ 

դարձյալ խոսողի գտնված վայրի հարաբերությամբ. 

ներքևից վերև ქვევიდან ზევით 

վերևից ներքև ზევიდან ქვევით 

ներսից դուրս შიგნიდან გარეთ 

դրսից ներս გარედან შიგნით 
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1. Ուղղություն ասդին՝ դեպի խոսողը (մոտեցող).  

აქეთა მიმართულებისა: 

მო-მოვიდა, მოდის, მორბის, მოიტანა, მოფრინდა, მოაქვს. 

ამო-ამოვიდა, ამოფრინდა, ამოიტანა, ამოვარდა. 

ჩამო- ჩამოვიდა, ჩამოვედი, ჩამოვარდა, ჩამოიტანა. 

შემო- შემოვედი, შემოვიდა, შემოვარდა, შემოიტანა. 

გამო- გამოვიდა, გამოაგდო, გამოფრინდა. 

გადმო- გადმოვიდა, გადმოფრინდა, გადმოლახა. 

წამო- წამოვიდა, წამოიყვანა, წამოიღო, წამოიყვანს... 

 

2. Ուղղություն անդին՝ խոսողից (հեռացող)- 

იქეთა მიმართულებისა: 

მი-მიდის, მიმაქვს, მიჰყავთ, მიფრინავს. 

ა-ავიდა, აფრინდა, აიტანა. 

და-ვარდა, და-აგდო, დაժწერა, და-ფრინდა, და-ჯდა, და-წვა 

(երբեմն ցույց են տալիս ընդհանրապես գործողություն, առանց 

նշելու ուղղությունը. დაფრინავს, დადის, დარბის, დაწერა...) 

շարժման ուղղությունն անորոշ է: 

 

ჩა-ჩავიდა, ჩავარდა, ჩაიტანა, ჩავალ... 

შე-შევიდა, შევალ,  შეიტანა, შეფრინდა... 

გა-გავიდა, გააგდო, გაფრინდა, გავალ... 

წა-წავიდა, წაიყვანა, წავალ, წაიღო... 

გადა-გადავიდა, გადაფრინდა, გადაიტანა... 

 

Նախաբայերը կամ բայական նախածանցները կատարում են 

այլ գործառույթներ ևս. 

ա) Բայի անկատար կերպը դարձնում են կատարյալ կերպ. 

წერა-დაწერა, კითხვა-წაკითხვა, კეთება-გაკეთება. 

ვაკეთე-გა-ვაკეთე (անում էի, արեցի) 
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ვხატე-და-ვხატე (նկարում էի, նկարեցի) 

ვწერე-და-ვწერე (գրում էի, գրեցի) 

ვლესე-გა-ვლესე (հեսանում էի, հեսանեցի) 

 

բ) Ստեղծում են նոր բայեր, այսինքն՝ փոխում են տվյալ բայի 

բառիմաստը. 

ჭრა-կտրել: ვჭრი, ავჭრი, ამოვჭრი, გავჭრი, გამოვჭრი, 

გადავჭრი, მოვჭრი, წავჭრი, შევჭრი დავჭრი, ჩავჭრი, შემოვჭრი...  

ა-ვიდა, მოვიდა, მი-ვიდა, გავიდა, წავიდა, ჩავიდა, შევიდა, 

გადავიდა, გადმოვიდა (հմմտ. բարձրացավ, եկավ դեպի խոսողը՝ 

դեպի I դեմ¬քը, գնաց խոսողի՝ I դեմքի մոտից և տեղ հասավ, 

դուրս գնաց, գնաց առհասարակ, իջավ, ներս գնաց կամ ներս 

մտավ, տեղափոխվեց՝ հաղթահարելով ինչ-որ խոչընդոտ՝ ան-

ցավ՝ եկավ դեպի խոսողը): 

ხვდა-მიხვდა შეხვდა, მოხვდა (առաջին բառը՝ ხვდა-ն, որևէ 

իմաստ չի արտահայտում, մինչդեռ այդ հիմքից կազմված հա-

ջորդ երեք բառերը թարգմանվում եմ՝ հասկացավ, հանդիպեց, 

տեղի ունեցավ): 

წერა-მიწერა, ჩაწერა, გადაწერა, აღწერა, ამოწერა (գրելը կամ 

գրում, վերագրել, գրանցել, արտագրել, նկարագրել, դուրս գրել): 

წაგება-მოგება, გაგება, მიგება, აგება (պարտվելը կամ պար-

տություն, հաջորդում են՝ հաղթել, հասկանալ, պատասխանել, 

կառուցել): 

იქცა (դարձավ), გა-იქცა (փախավ), წაიქცა (ընկավ): 

 

գ) Ներկա ժամանակաձևից ստեղծում են ապառնի ժամա-

նակաձև. 

ვჭამ-შე-ვჭამ (ուտում եմ, ուտելու եմ) 

ვხატავ-დავ-ხატავ (նկարում եմ, նկարելու եմ) 

ვასრულებ-შე-ვასრულებ (կատարում եմ, կատարելու եմ) 
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ვაკეთებ-გავა-კეთებ (անում եմ, անելու եմ) 

ვიმეორებ-გა-ვიმეორებ (կրկնում եմ, կրկնելու եմ) 

რჩება-და-რჩება (մնում է, մնալու է) 

Ըստ կազմության՝ նախաբայերը լինում են երկու տեսակ՝ 

պարզ և բաղադրյալ: Խոսողից անդին ցույց տվող նախաբայերը 

պարզ են, իսկ դեպի խոսողը ցույց տվող նախաբայերը, բացի მო-

ից, բաղադրյալ: Բաղադրյալ նախաբայերը կազմվում են պարզ 

նախաբայերին ավելացնելով მო: ა+მო, ჩა+მო, შე+მო, გა+მო, 

გად+მო, წა+მო: 

 
 

Նախաբայերի նշանակությունը 

առանձին-առանձին 

ზმნისწინების მნიშვნელობა ცალ-ცალკე 

 

მი- և მო- ցույց են տալիս շարժման հակառակ ուղղություն-

ներ տարածության մեջ. მი- այն կողմ, որտեղ բացակայում է ա-

ռաջին դեմքը՝ խոսողը, իսկ მო- այս կողմ, որտեղ առաջին դեմքն 

է՝ խոսողը. მი-დის գնում է, მი-აქვს տանում է (առարկա՝ ինչ-որ 

բան): მო-დის գալիս է, მო-აქვს բերում է (առարկա՝ ինչ-որ բան): 

ა- և ამო- ցույց են տալիս շարժման ուղղություն վարից վեր. ა-

շար-ժում դեպի վերև, որտեղ բացակայում է առաջին դեմքը՝ խո-

սողը, ამო-դարձյալ՝ ներքևից վերև, բայց որտեղ գտնվում է առա-

ջին դեմքը՝ խոսողը. ა-დის վերև է գնում, ა-აქვს վերև է տանում 

(առարկա՝ ինչ-որ բան): ამო-დის վերև է գալիս: ამო-აქვს վերև է 

բերում (առարկա՝ ինչ-որ բան): 

და- ցույց է տալիս գործողության ուղղությունը վերևից ներ-

քև՝ դեպի հարթություն, խոսողից դեպի մակերեսը. და-ვარდა 

ընկավ ինչ-որ բանի վրա: 

ჩა- և ჩამო- ցույց են տալիս գործողության ուղղություն վե-

րևից ներքև. ჩა-ցույց է տալիս գործողության ուղղությունը վերից 
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վար՝ շարժում խոսողից դեպի հակառակ կողմը, որտեղից բացա-

կայում է առաջին դեմքը. ჩამო-ցույց է տալիս գործողության ուղ-

ղությունը վերևից ներքև՝ դեպի այնտեղ, որտեղ գտնվում է առա-

ջին դեմքը՝ խոսողը. ჩა-დის իջնում է, ჩა-აქვს ներքև է տանում: 

ჩამო-დის իջնում, գալիս է, ჩამო-აქვს ներքև է բերում: 

შე- և შემო- ցույց են տալիս գործողության ուղղություն դրսից 

ներս. შე-ն՝ շարժում դեպի այնտեղ, որտեղից բացակայում է 

առաջին դեմքը՝ խոսողը. შემო-ն՝ դեպի այնտեղ, որտեղ գտնվում 

է առաջին դեմքը՝ խոսողը. შემო-დის ներս է գնում: შემო-აქვს 

ներս է բերում: 

გა- և გამო- ցույց են տալիս գործողության ուղղությունը ներ-

սից դուրս. გა–ն՝ շարժում դեպի այնտեղ, որտեղից բացակայում է 

առաջին դեմքը (խոսողից դեպի հակառակ կողմը), გამო-ն՝ դեպի 

այնտեղ, որտեղ գտնվում է առաջին դեմքը՝ խոսողը... 

გა-ვიდა դուրս գնաց (երբ խոսողը ներսում է), გა-აქვს դուրս է 

տանում (երբ խոսողը ներսում է): 

გამო-ցույց է տալիս գործողություն ներսից դուրս՝ դեպի խո-

սողը: გამო-ვიდა դուրս եկավ (երբ խոսողը դրսում է), გამო-აქვს 

դուրս է բերում (երբ խոսողը դրսում է): 

გადა- և გადმო- ցույց են տալիս գործողության ուղղությունը 

ինչ-որ արգելքի, պատնեշի, խոչընդոտի (բլուր, ցանկապատ, 

գետ) հաղթահարումով. გადა-დის վրայով անցնում է, გადა-აქვს 

վրայով անց է կացնում: 

წა- և წამო- ցույց են տալիս գործողության ուղղություն՝ այս-

տեղից այնտեղ և այնտեղից այստեղ: წა-ն՝ շարժում դեպի այն 

կողմ՝ խոսողից դեպի հակառակ կողմը. წა-ვიდა գնաց, წა-იღო 

տարավ: წამო-ն՝ շարժում դեպի այս կողմ՝ դեպի առաջին դեմքը՝ 

խոսողը: წამო-ვიდა ուղղվեց դեպի խոսողը, წამო-იღო վերցրեց, 

հետը բերեց:  
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წა- և წამო- նախածանցները գործածվում են անցյալ և ապառ-

նի ժամանակներում՝ წა-ვიდა գնաց, წა-იღო տարավ, წა-ვა կգնա, 

წა-მოვა կգա: 

 ა-ამო-(ներքևից վերև), 

 ადის იქ (բարձրանում է այնտեղ)  

ამოდის აქ (իջնում է այստեղ)  

ადის//ამოდის ზევით     

ადის//ამოდის კიბეზე 

ადის//ამოდის ავტობუსში 

ადის//ამოდის ლიფტით  

ჩა- ჩამო-( վերևից ներքև)  

ჩადის იქ (իջնում է այնտեղ)  

ჩამოდის აქ (իջնում է այստեղ)  

ჩადის//ჩამოდის ქვევით 

ჩადის//ჩამოდის კიბეზე  

ჩადის//ჩამოდის ავტობუსიდან  

ჩადის//ჩამოდის ლიფტით  

შე,- შემო- (դրսից ներս)  

შედის იქ (մտնում է այնտեղ) 

შემოდის აქ (մտնում է այստեղ)  

შედის//შემოდის შიგნით 

შედის//შემოდის ოთახში  

გა-, გამო- (դրսից ներս)  

გადის იქეთ (այնտեղ)   

გამოდის აქეთ (այստեղ) 

გადის//გამოდის გარეთ 

გადის//გამოდის ოთახიდან  

გადა-, გადმო- (ինչ-որ արգելք հաղթահարելով)  

გადადის იქეთ (անցնում է այնտեղ),  

გადმოდის აქეთ (անցնում է այստեղ) 
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გადადის//გადმოდის ქუჩაზე  

გადადის//გადმოდის ხიდზე  

 

Ծանոթություն: Շատ բայեր ուղղության իմաստ չեն արտա-

հայտում՝ შემეშინდა (վախեցա), შეკითხვა (հարցադրում), ჩაფიქ-

რდა (մտածմունքի մեջ ընկավ), მოკლა (սպանեց), მოკვდა (վախ-

ճանվեց), შეაკეთა (վերանորոգեց), შეისწავლა (սովորեց, յուրաց-

րեց), გაიგო (հասկացավ, ըմբռնեց, կռա¬հեց) և այլն: Այս բայերի 

մեջ նախաբայ հիշեցնող տառակապակցությունները՝ შე, ჩა, მო, 

გა, թվացյալ են և կազմում են հիմքի անբաժանելի մասը: Որոշ 

բայեր էլ բայական նախածանց չեն ընդունում, այդպիսիներից են՝ 

ვხუმრობ (կատակում եմ), ვწვალობ (տանջվում եմ), ზის (նստում 

է), ვარ (եմ, կամ), ვიცი (գիտեմ), ვცდილობ (ձգտում եմ, փորձում 

եմ), უყვარს (սի¬րում է նրան), სძულს (ատում է նրան), სძინავს 

(քնած է), ცოცხლობს (ողջ է), სცივა (մրսում է) և այլն: 

 

Ծանոթություն: Հայերենի որոշ բայեր՝ բարձրանալ, իջնել, 

գալ, գնալ, մտնել, ելնել և այլն, հիմնականում ցույց են տալիս 

գործողության ուղղությունը՝ վերև, ներքև, ներս, դուրս և այլն, 

ուստի այս բառերի գործածությունը նշված բայերի հետ կարևոր 

չէ, նույնիսկ դառնում է ավելորդ, կամ ինչպես Մանուկ Աբեղյանն 

է գրում՝ խոնարհված բայի հետ դերանունների գործածությունը 

շռայլություն է: Եվ, իրոք, նպատակահարմա՞ր է ասել՝ ես եկա, 

դու գնացիր, նա ասաց, մենք խաղացինք, դուք գրեցիք և այլն, 

նույն կերպ՝ խոսքը վերաբերում է վերև բարձրացավ, ներքև 

իջավ, ներս մտավ և նման արտահայտություններին: Այդուհան-

դերձ դրանք՝ որպես քերականական կարգ, հայերենը չի օրինա-

կանացրել: Անկախ խոսողի գտնվելու վայրից՝ վրացերենի այդ 

զուգահեռ ձևերին հայոց լեզուն պատասխանում է մեկ բառով. 

მი-ვიდა, წა-ვიდა (գնաց), მი-ფრინდა, გა-ფრინდა (թռավ), შე-
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ვიდა, შემო-ვიდა (մտավ-ներս գնաց), ჩა-ვიდა, ჩამო-ვიდა (իջավ), 

ა-ვიდა ამო-ვიდა (բարձրացավ) և այլն (բանավոր խոսքում 

հաճախ գործածվում են նաև դրանց՝ մեր համոզմամբ ոչ ճիշտ 

ձևերը՝ ներքև իջավ, վերև բարձրացավ, դուրս եկավ, և այլն):  

 
 

Բայի կերպը 

ზმნის ასპექთი 
 

Կերպը ցույց է տալիս գործողության վիճակի, ընթացքի կամ 

ժամանակակետի հարաբերումները, այսինքն՝ բայի արտահայ-

տած գործողոթյունն անավա՞րտ է, թե՞ ավարտուն: 

Վրացերենն ունի բայի երկու կերպ՝ կատարյալ (ավարտուն-

დასრულებული) և անկատար (անավարտ-დაუსრულებული) 

სრული და უსრული: Եթե համադրենք ვ-წერე և დავ-წერე ձևերը, 

ապա կտեսնենք, որ ვ-წერე-ն ցույց է տալիս գործողության ան-

կատար, անավարտ վիճակ, իսկ დავ-წერე-ն (գրեցի)՝ կատարյալ, 

ավարտուն վիճակ: 

წერს (գրում է), წერდა (գրում էր)-անկատար կերպի բայեր են: 

დაწერა, დაწერს, დაუწერია, გადაწერა, გადაწერს, გადაუწე-

რია - կատարյալ, ավարտուն կերպի բայեր են: Բայի կատարյալ 

կերպն ունի երկու ժամանակ՝ անցյալ և ապառնի. 

დავწერე (գրեցի) և დავწერ (կգրեմ) 

Անկատար կերպն ունի երեք ժամանակ՝ ներկա, անցյալ ան-

կատար, ապառնի. ვაკეთებ (կատարում եմ), ვღებავ (ներկում եմ) 

ներկա ժամանակ են: ვაკეთე (կատարում էի), ვღებე (ներկում էի) 

անցյալ ժամանակաձևեր են, ვწერ-ձևով ներկա է (գրում եմ), ժա-

մանակով ապառնի (ხვალ მივდივარ თბილისში-վաղը գնում եմ 

Թբիլիսի): 
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Կատարյալ կերպ 

დავწერე- գրեցի დავწერ-կգրեմ  

დავხატე-նկարեցի დავხატავ-կնկարեմ 

გავაკეთე-կատարեցի  გავაკეთებ-կկատարեմ 
 

Անկատար և կատարյալ կերպ ունեցող բայերի տարբերու-

թյունը բայական նախածանցներ են: Այսպես, եթե բայածանց չու-

նեցող უწერია անկատար կերպին հավելենք որևէ նախածանց, 

ապա բոլոր ձևերը կդառնան կատարյալ. 

წერია-და-უწერია, გადმო-უწერია, მი-უწერია, ჩა-უწერია, 

ჩამო-უწერია. თაგვმა თხარა, თხარა (անկատար, անավարտ 

կերպ), და კატა გამოთხარაო (կատարյալ, ավարտուն կերպ). 

ითმინა, ითმინა (անկատար, անավարտ կերպ) ბიძინამ, 

მაგრამ ვეღარ მოითმინაო (կատարյալ, ավարտուն կերպ): 

Հետևություն՝ բայական նախածանց ունեցող բայերը կատար-

յալ կերպի են, նախածանց չունեցող բայերը՝ անկատար կերպի: 

Բայց կան բայեր, որոնք թեև չունեն բայական նախածանց, այդու-

հանդերձ կատարյալ կերպի են. თქვა (ասաց), ჰკითხა (հարցրեց), 

ნახა (տեսավ), ბრძანა (կարգադրեց), იყიდა (գնեց), უპასუხა (պա-

տասխանեց), სთხოვა (խնդրեց), იტყვის (կասի): Սրանք հին վրա-

ցերենի մնացուկներ են: 
 

Զգալի թվով բայեր էլ բայական նախածանցներ չեն ընդու-

նում. 

ვარ  եմ  ვცდილობ  փորձում եմ 

მიყვარს  սիրում եմ  აგდია ընկած է 

მძინავს  քնում եմ  ვიცი  գիտեմ 

ვხუმრობ    տանջվում եմ  უყრია  թափվել է: 

Որոշ բայեր, թեև բայածանցներ ունեն, բայց միայն ուղ-

ղություն են ցույց տալիս. გორავს-მიგორავს, ფრინავს-მიფრინავს, 

რბის-მირბის. 



 - 178 -

Այլ օրինակներ. 

  ներկա    ապառնի 

ვ-წერ  գրում եմ და-ვწერ ես կգրեմ 

ვ-ჭამ  ուտում եմ შე-ვჭამ կուտեմ 

ვ-აკეთებ  անում եմ გა-ვაკეთებ  կանեմ 

ვ-სპობ  ոչնչացնում եմ მო-ვსპობ  կոչնչացնեմ 

ვ-იღებ  վերցնում եմ ა-ვიღებ կվերցնեմ 

ვ-ართმევ  խլում եմ წა-ვართმევ  կխլեմ 

 

Անցյալ կատարյալ (աորիստ) 

 անկատար կերպ    կատարյալ կերպ 

ვწერე  գրում էի  და-ვწერე  գրեցի 

ვჭამე  ուտում էի  შე-ვჭამე  կերա 

ვაკეთე  անում էի  გა-ვაკეთე  արեցի 

ვფარე  ծածկում էի  და-ვფარე  ծածկեցի 

ვცალე  դատարկում էի  და-ვცალე  դատարկեցի 

 

 

Եղանակ 

კილო 

 

Ժամանակակից վրացերենի բայն ունի չորս եղանակ. 

ա. սահմանական եղանակ 

բ. ըղձական եղանակ 

գ. հրամայական եղանակ 

դ. պայմանական եղանակ 

1. Սահմանական եղանակը (თხრობითი კილო) ցույց է 

տալիս քերականորեն ստույգ կատարված, կատարվող 

կամ կատարվելիք գործողություն:  

Հմմտ. ავაშენე, ვაშენებ, ავაშენებ... 
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Սահմանական եղանակը, ի տարբերություն մյուս եղա-

նակների, ունի բոլոր ժամանակաձևերը. 

ա.  ներկա՝ აწმყო-ვაკეთებ 

բ.  անցյալ անկատար՝ნამყო უსრული-ვაკეთებდი 

գ. անցյալ կատարյալ՝ნამყო სრული-გავაკეთე 

դ.  ապառնի՝ მყოფადი (მომავალი)-გავაკეთებ 

ե. հարակատար I (հեռակա I)՝ პირველი თურმეობითი- 

მიკეთებია 

զ. հարակատար II (հեռակա II)՝ მეორე თურმეობითი- 

მეკეთებინა 

 

2.  Ըղձական եղանակը (კავშირებითი კილო) ցույց է տալիս 

հնարավոր կամ ցանկալի գործողություն. ვხატავდე, 

დავხატო, დამეხატოს, (მე რომ ვხატავდე, კარგი 

იქნებოდა- եթե ես նկարեի, լավ կլիներ): 

 ხატავდეს  აკეთებდეს 

 დახატოს  გააკეთოს 

 დაეხატოს  გაეკეთებინოს 

 

3. Հրամայական եղանակը (ბრძანებითი კილო) ցույց է տա-

լիս հրաման, հորդոր, խնդրանք, սպառնալիք, կարգա-

դրություն և հանդես է գալիս երկու ձևով՝ 

ա)  ուղղակի հրամայական (წართქმითი ბრძანებითი). 

բ)  անուղղակի հրամայական (უკუთქმითი ბრძანებ-

ითი) (հիշեցնում է հայերենի դրական և ժխտական 

ձևերը): 

Ուղղակի հրամայական են՝ წაიკითხე! დაწერე! მოიტანე! 

დალიე! შეჭამე! ითამაშე! 
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Անուղղակի հրամայական են՝ არ წაიკითხო! ნუ წაიკითხავ! 

არ მოიტანო! ნუ მოიტან! არ დალიო! ნუ დალევ! არ შეჭამო! ნუ 

შეჭამ!… 

Անուղղակի հրաման արտահայտելու համար գործածվում են 

և՛ არ! և՛ ნუ! մասնիկները: 

Ինչպես հայերենում, վրացերենում նույնպես հրամայական 

եղանակի դրական և արգելական ձևերը կազմվում են տարբեր 

հիմունքներով. 

 

დახატე!  დახატეთ! წადი! მოდი! 

გააკეთე!  გააკეთეთ!  წადით!  მოიტანე! 

დახატოს!  დავხატოთ!  დაწერე!  დაწერეთ! 

გააკეთოს!  გავაკეთოთ!  დაწერონ!  დავწეროთ! 

ნუ დაწერთ!  ნუ წახვალ!  ნუ იცინი! 
 

Հրամայական եղանակը եզակի թվի I դեմք չունի: 

Հրամայական եղանակի ձևերը հայերեն թարգմանվում են 

նկարագրական եղանակով. 

დამხატოს!  Թող նա ինձ նկարի 

მომწეროს!  Թող նա ինձ գրի 

წაიღოს!   Թող նա տանի 
 

4.  Պայմանական եղանակը (პირობითი კილო) ցույց է տա-

լիս, որ գործողության կատարման համար պահանջվում 

են որոշակի պայմաններ. დავწერდი ես կգրեի, եթե... მე 

რომ საღებავი მქონოდა, სურათს დავხატავდი (Եթե ես 

կտավ ունենայի, կնկարեի): 

Վրաց լեզուն բայի անորոշ ձև չունի, հայերենի անորոշ ձևին 

համապատասխանում է բայանունը, որը հոլովվում է. 

կարդալը-კითხვა 

ուզում եմ կարդալ- მსურს კითხვა 
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գրելը-წერა 

ձանձրացել (հոգնել) եմ գրելուց-მომბეზრდა წერა 

խոսելը-ლაპარაკი 

վերջացրե՛ք խոսելը- მორჩით ლაპარაკს 

 

 

Բայի սեռը 

ზმნის გვარი 
 

Քերականական սուբյեկտի և բայով արտահայտված գործո-

ղության հարաբերությունները լինում են տարբեր բնույթի: Բա-

յաձևը կարող է ցույց տալ քերականական սուբյեկտի գործող կամ 

չգործող, ակտիվ կամ պասիվ լինելը: Բերենք նույն բայարմատից 

կազմված հետևյալ ձևերը՝ აგორებს, გორდება և გორავს. აგორებს 

(ბავშვი ბურთს) բայաձևը ցույց է տալիս, որ բայով արտահայտ-

ված գործողությունը բխում, սկիզբ է առնում ենթակայից: 

გორდება (ბურთი) բայաձևը ցույց է տալիս, որ բայով արտա-

հայտված գործողությունը կատարվում է ինքնին, բայց ումից կամ 

ինչից է բխում, սկիզբ առնում գործողությունը, բայաձևը չի հու-

շում: 

გორავს բայաձևը ցույց է տալիս, որ գործողությունը բխում, 

սկիզբ է առնում ենթակայից, բայց նա չունի նույն գործողությունն 

իր վրա կրող առարկա (ուղիղ խնդիր): 

Այսպիսով՝ აგორებს, გორდება և გორავს նույնարմատ բայա-

ձևերը, որոնք տարբեր կերպով են ներկայացնում ենթակայական 

դեմքի և բայով արտահայտված գործողության հարաբերությունը, 

տարասեռ ձևեր են: 

Բայի այն ձևը, որ ցույց է տալիս քերականական սուբյեկտի և 

բայով արտահայտված գործողության հարաբերությունը, կոչվում 

է սեռ: Բայն ունի երեք սեռ՝ ներգործական (მოქმედებითი), 

կրավորական (ვნებითი) և չեզոք (საშუალო): 
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Ներգործական  Կրավորական  Չեզոք 

მოქმედებითი  ვნებითი   საშუალო 

აბრუნებს  ბრუნდება  ბრუნავს 

აგორებს  გორდება   გორავს 

ადუღებს  დუღდება  დუღს 

ამშვიდებს  მშვიდდება   .. .. .. 

აფასებს  ფასდება   ფასობს 

აყეფებს   .. ..…..   ყეფს 

აცხარებს  ცხარდება   ცხარობს 

აწუხებს  წუხდება   წუხს 

ახურებს  ხურდება   ხურს 
 

Միջսեռային տեղաշարժերը սովորաբար տեղի են ունենում 

ներգործականից չեզոք և կրավորականից չեզոք: 

ա. Ներգործական համարվում են այն բայերը, որոնց ցույց 

տված գործողության համար պահանջվում է կրող առարկա (ու-

ղիղ խնդիր): Ներգործական բայերն անցողական են. լինում են 

երկդեմ կամ եռադեմ: 

Երկդեմ են՝ აგორებს (ის მას), აბრუნებს (ის მას), ადუღებს (ის 

მას), ამშვიდებს (ის მას), აფასებს (ის მას), აწუხებს (ის მას), 

ახურებს (ის მას). 

Եռադեմ են՝ უგორებს (ის მას მას), უკერავს (ის მას მას). 

 

Ծանոթություն: Եթե հայոց լեզվում ներգործական սեռի բայը 

իմաստով կապվում է երկու՝ գործող և գործողությունն իր վրա 

կրող առարկաների հետ, ապա վրացերենում նույն ներգործա-

կան սեռի բայը կարող է կապվել երկու, երեք, նույնիսկ չորս 

առարկայի: 

Ներգործական սեռի բայերը որևէ ցուցիչ չունեն. 

აკეთებს  აშენებს 

ვაკეთებ  ვაშენებ 
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Ծանոթություն: Վրացերենի երկդեմ բայերը գրեթե համար-

ժեք են հայերենի պատճառական բայերին, այսինքն՝ գործողը՝ 

ենթական, դրդապատճառ է դառնում, որ մեկ ուրիշը կատարի 

գործողությունը. այս դեպքում առկա են ենթական և ուղիղ խնդի-

րը, մինչդեռ եռադեմ բայերում առկա է նաև անուղղակի խնդիրը, 

այսինքն՝ բայի արտահայտած գործողությունը ենթական մի 

երկրորդի միջոցով (անուղղակի խնդիր) կատարել է տալիս մեկ 

ուրիշի: 

 

Կրավորական են այն բայերը, որոնց արտահայտած գործո-

ղությունը ենթական կրում է իր վրա (ենթական ինքն է կատա-

րում գործողությունը), բայց ումից կամ ինչից՝ տվյալ բայաձևը 

ցույց չի տալիս: 

 

Կրավորական բայերն անանցողական են. լինում են միադեմ 

կամ երկդեմ: 

Միադեմ են՝     Երկդեմ են՝ 

ბრუნდება (ის)   უბრუნდება (ის მას) 

გორდება (ის)    უგორდება (ის მას)  

დუღდება (ის) 

მშვიდდება (ის) 

ფასდება (ის) 

ცხარდება (ის) 

წუხდება (ის) 

იყეფდება (ის) 

ხურდება (ის) 

Կրավորական սեռի բայերը կազմվում են ი-, ე- նախածանց-

ների կամ -დ վերջածանցի միջոցով. 
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ი-ებ-ი: ი-წერ-ები  ე-ებ-ი: ე-წერ-ებ-ი 

ი-მალ-ები  ე-მალ-ებ-ი 

ი-ზრდ-ები  ე-ზრდ-ებ-ი 

დ-ებ-ი: შავ-დ-ები  -ები: ვშრ-ები 

ბერ-დ-ები ვდნ-ები 

შენ-დ-ები ვწვ-ები 
 

Եզակի թվի III դեմքի վերջավորությունն է -ება: იწერ-ება 

(գրվում է), იმალ-ება (թաքնվում է): 

Չեզոք են այն բայերը, որոնք կապվում են մեկ՝ գործողու-

թյունը կատարող առարկայի հետ միայն, բայց կրող կամ ներգոր-

ծող առարկա (խնդիր) չեն պահանջում: 

Չեզոք բայերը նույնպես անանցողական են. լինում են 

միադեմ կամ երկդեմ: 

 

Միադեմ են՝  Երկդեմ են՝ 

ბრუნავს (ის)  უგორავს (ის მას) 

გორავს (ის)  უყვარს (ის მას) 

დუღს (ის)   უდუღს (ის მას) 

ფასობს (ის)  აქვს, ჰყავს (ის მას) 

ყეფს (ის)   ახსოვს (ის მას) 

წუხს (ის)   ჰგავს (ის მას) 

ცხარობს (ის)  სჯერა (ის მას) 

ხურს (ის)  სძულს (ის მას) 

 

Չեզոք սեռի բայերը սովորաբար հանդես են գալիս առանց 

բայածանցների. 

დგას  կանգնում է 

ზის  նստում է 

წევს պառկում է 
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წუხს վշտանում է 

უ-დგას  կանգնում է (նրա մոտ) 

უ-ზის նստում է (նրա մոտ) 

უ-წევს  պառկում է (նրա մոտ)  

 

Ներգործ. սեռ  Կրավ. սեռ  Չեզոք սեռ 

მოქმ. გვ. ვნებითი გვ.  საშუალო გვ. 

ახურებს ხურდება  ხურს 

აგორებს გორდება  გორავს 

აფასებს ფასდება  ფასობს 

ვ-წერ  ი-წერება 

ვ-ხატავ  ი-ხატება 

ვ-კერავ  ი-კერება 

ვ-აშენებ შენდება 

ვ-ახმობ  ხმება 
 

Չեզոք սեռի բայերը ձևով նման են ներգործականներին, բո-

վանդակությամբ՝ կրավորականներին: 
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Միջսեռային փոխանցումներ 

გვარიდან გვარში გადაყვანა 

(კონვერსია) 

 

Բայի մի սեռից մյուսին անցումը կոչվում է փոխանցում կամ 

կոնվերսիա: Բայի սեռերից ելակետային կամ արմատական ըն-

դունված է համարել ներգործականը, իսկ կրավորականր հա-

մարվում է նրանից կազմված, ահա ինչու կրավորական ձևը ներ-

գործականի շրջադարձված կամ կոնվերսիոն տեսակն է: Օրի-

նակ՝ მალავს թաքցնում է (ის მას-նա՝ նրան) ներգործական սեռի 

բայ է, ուրեմն՝ նաև արմատական է, იმალება-ն թաքնվում է (ის-

նա) նրանից կազմված կրավորական է, այլ կերպ՝ იმალება-

მალავს բայի կոնվերսիոն տեսակն է: Կոնվերսիայի ժամանակ 

ներգործականի ենթակայի դեմքը պետք է դուրս մղվի, անուղ-

ղակի-խնդրայինը՝ դառնա սուբյեկտային: Հենց այդ պատճառով 

եռադեմ ներգործական բայը վերածվում է երկդեմ կրավորական 

ձևի, երկդիմին՝ միադեմի: Ուրեմն՝ կրավորականը մեկ դեմքով 

միշտ պակաս է համապատասխան ներգործականից:  

Օրինակներ՝ 

ա) ვ ა შ ე ნ ე ბ=կառուցում եմ (მე სახლ-ს = ես՝ տուն). այստեղ 

ունենք ներգործական սեռի երկդեմ բայ: Ենթակայի դեմքը առա-

ջինն է (მე-ես), ուղիղ խնդրի դեմքը՝ երրորդը: Եթե դարձնենք 

կրավորական, կստանանք՝ უ შ ე ნ დ ე ბ ა სახლი: Տեղի ունեցավ 

հետևյալը. ներգործական սեռի ենթակայի դեմքը դուրս մղվեց 

տվյալ բայաձևից, մինչդեռ ուղիղ խնդրի դեմքը կրավորականում 

դարձավ ենթակայական: 

 բ) მ ი შ ე ნ ე ბ ს = կառուցում է (იგი მე სახლს-նա ինձ համար 

տուն) ներգործական սեռի եռադեմ բայ է: Ենթակայի դեմքն է 

երրորդը (ის=նա), անուղղակի խնդրինը՝ առաջինը (მე=ինձ հա-

մար), ուղղակի խնդրի դեմքը երրորդն է (სახლს-տուն), այս բայի 
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կրավորականը կլինի მ ი შ ე ნ დ ე ბ ა (მე ის სახლი)-կառուցվում 

է (ինձ համար տուն): Ներգործական սեռում ենթակայի դեմքն 

ընկավ, նրա տեղն զբաղեցրեց ուղիղ խնդրինը, իսկ անուղղակի 

խնդրինը (მე=ես)՝ մնաց իր տեղում:  

Կրավորականի ենթակայական դեմքը ներգործականում վե-

րածվում է ուղիղ խնդրայինի, անուղղակին մնում է անուղղակի, 

իսկ իրական սուբյեկտը, բայաձև մտնելով, դառնում է քերակա-

նական ենթակա: Օրինակ՝ ყინვისაგან მცენარე გახმა - ყინვამ 

მცენარე გაახმო:ყინვისაგან მცენარეს ფესვები გაუხმა - ყინვამ 

მცენარეს ფესვები გაუხმო.  

Ներգործական բայերի հետ կոնվերսիոն հարաբերություննե-

րի մեջ է նաև չեզոք սեռի բայը: Օրինակ՝ «წყალი ბორბალს 

ატრიალებს - ბორბალი ტრიალებს», «ადუღებს ის წყალს-დუღს 

წყალი», «უწუხებს ის მას გულს-უწუხს მას გული», «უდუღებს ის 

მას წყალს-უდუღს მას წყალი». 

Այսպիսով՝ փոխանցում (კონვერსია) ասելով նկատի է 

առնվում անցում բայի մի սեռից մեկ այլ սեռի: 

Մեկ բայահիմքից հազվադեպ են կազմվում ներգործական, 

կրավորական և չեզոք սեռերի ձևեր: Երկսեռ բայերից զգալի թիվ 

են կազմում ներգործական և կրավորական բայերը:  

 

აშენებს - կառուցում է  შენდება - կառուցվում է  

გრეხს - ոլորում է  იგრეხება - ոլորվում է  

აკეთებს - անում է  კეთდება - արվում է 

Համեմատաբար քիչ բայահիմքերից են կազմվում ներգործա-

կան և չեզոք ձևեր. 

აბღავლებს-  բառաչեցնում է  ბღავის  - բառաչում է 

აცხოვრებს-  ապրեցնում է  ცხოვრობს  - ապրում է 

აკვნესებს -  տնքացնում է  კვნესის  - տնքում է  

ადუღებს -  եռացնում է  დუღს  - եռում է  
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Ներգործական սեռի փոխանցումը կրավորականի 

(կոնվերսիա) 

მოქმედებითი ზმნის გადაყვანა ვნებითში 

(კონვერსია) 

 

Ներգործական սեռը կրավորականի վերածելիս (կոնվերսիա) 

բայը կորցնում է մեկ դեմք՝ եռադեմը դառնում է երկդեմ, երկդեմը՝ 

միադեմ: 

Օրինակ՝ მმალავს թաքցնում է (ის მე-նա ինձ) բայը երկդեմ է, 

ներգործական սեռի: Այս բայաձևում ենթակայական դեմքը եր-

րորդն է (ის-նա): Կրավորականի վերածելիս მმალავს-ը կդառնա 

ვიმალები թաքնվում եմ (მე-ես): Տեղի ունեցավ հետևյալը. ենթա-

կայական դեմքը (ის–նա) դուրս մնաց բայաձևից, իսկ նրա տեղն 

զբաղեցրեց ուղիղ խնդրի դեմքը (მე): გიშენებს-ը կառուցում է (ის 

შენ მას-նա քեզ համար այն) ներգործական սեռի եռադեմ բայ է: 

Ենթակայական դեմքը երրորդն է (ის-նա)՝ արտահայտված բա-

ռասկզբի -გ հնչյունով, անուղղակի խնդրի դեմքը երկրորդն է 

(შენ-քեզ համար) արտահայտված բառավերջի -ს հնչյունով, իսկ 

ուղիղ խնդրի դեմքը դարձյալ երրորդն է (მას-այն): Կրավորա-

կանի փոխանցելիս გიშენებს-ը կդառնա გიშენდება-կառուցվում 

է (ის შენ–այն քեզ համար): Փոխանցումից հետո եռադեմ բայա-

ձևը վերածվեց երկդեմի. ենթակայական դեմքը դուրս մղվեց՝ 

տեղը զիջելով ուղիղ խնդրի դեմքին, որը իր հերթին դարձավ 

ենթակայական, իսկ անուղղակի խնդիրը (შენ–քեզ համար) պահ-

պանեց իր տեղը: 

Նման փոփոխություններ տեղի ունենում են նաև ներգործա-

կան սեռի բայերը չեզոքի վերածելիս, այսինքն՝ ներգործականը 

կորցնում է դեմքերից մեկը: 

გიწუხებს անհանգստացնում է (ის შენ გულს-այն քո սիրտը): 

Սա ներգործական սեռի եռադեմ բայ է: 
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გიწუხებს անհանգստացնում է (გული შენ-սիրտը՝ քեզ): Սա 

չեզոք սեռի երկդեմ բայ է: 

ადუღებს եռացնում է (ის წყალს-նա՝ ջուրը): Սա ներգոր-

ծական սեռի երկդեմ բայ է: 

დუღს եռում է (წყალი- ջուրը): Սա չեզոք սեռի միադեմ բայ է: 

 

 

Երկբնույթ կրավորական 

ორმაგი ვნებითი 

 

Կրավորական սեռը լինում է երկու տեսակ՝ դինամիկ և ստա-

տիկ: 

Դինամիկ կրավորականը ցույց է տալիս գործողության ըն-

թացք, իսկ ստատիկ կրավորականը՝ արդյունք: 

Բաղդատենք երկու նախադասություն. 

მთებს მზის  შუქი  ეფინება. 

მთებს მზის  შუქი  აფენია. 

 

Այս նախադասություններում գործածված բայերը իրարից 

տարբերվում են նրանով, որ ეფინება-ն ցույց է տալիս գործողու-

թյան շարունակականությունը, իսկ აფენიან -ն՝ արդյունքը: 

Դինամիկ բայերը շատ են, ստատիկ բայերը՝ քիչ: 

Ստատիկ են՝ აბია-կապում է, აგდია-նետում է, ჰგონია-կար-

ծում է, უკავია-զբաղեցնում է, აკრავს-զարկում է, ანთია-վառում է, 

ურევია-խառնում է, არტყია-հարվածում է, აწყვია-որոշում է, 

უჭირავს-բռնում է, ახატია-նկար(վ)ած է, ჰკიდია-կախ(վ)ած է, 

აკერია-կապ(վ)ած է: 

Անցյալ կատարյալ ժամանակաձևերը կլինեն՝ ება-կապեց, 

ეგდო-նետեց, ეგონა-կարծեց, ეკავა-զբաղեցրեց, ეკრა-կարեց: 
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Կրավորականի կազմությունը 

ვნებითის აგებულება 

 

Դինամիկ կրավորական ձևերը ըստ կազմության բաժանվում 

են երեք խմբի: 

1.  Կրավորական սեռ է կազմվում ი կամ ე նախդիրներով: ი-

ով կազմվող բայերը կոչվում են ი-ნიანი (ի-նիանի), ე-ով 

կազմվող բայերը՝ ე-ნიანი (է-նիանի): 

Ինիանի են՝ ვ-ი-მალები, ვ-ი-წერები (მე), էնիանի են՝ ვ-ე-

მალები, ვ-ე-წერები, ვ-ე-ზრდები (მე მას): 

2. Կրավորական սեռի բայ է կազմվում დ ածանցի միջոցով: 

დ-ով կազմվող կրավորականները կոչվում են დონიანი 

(դոնիանի) կրավորական: Դոնիանի են՝ვ-შავ-დ-ები, ვ-

შენ-დ-ები, ვ-ფრინ-დ-ები (მე): 

3. Կան բայեր, որոնք ցուցիչով չեն կազմվում. դրանք էլ կոչ-

վում են անցուցիչ կրավորականներ: Անցուցիչ կրավորա-

կանները հստակորեն տարբերվում են ներգործական սե-

ռի համապատասխան ձևերից: Ինչ-պես ինիանի, էնիանի 

և դոնիանի կրավորականները, այնպես էլ անցու-ցիչ կրա-

վորականները ներկա և ապառնի ժամանակաձևերում I և 

II ենթակայական դեմքերում ստանում են -ები վերջավո-

րություն: 

 

Ներգործական սեռ Կրավորական սեռ 

ვ-ა-შრ-ობ  ვ-შ-რე-ბი 

ვ-ა-თბ-ობ  ვ-თბ-ებ-ი 

ვ-ა-დნ-ობ  ვ-დნ-ებ-ი 

 

Դոնիանի և անցուցիչ կրավորականները միադեմ են կամ 

երկդեմ: 
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միադեմ են՝  երկդեմ են՝ 

შენ-დ-ებ-ა (ის)  უ-შენ-დ-ება (ის მას) 

თბ-ებ-ა (ის)  უ-თბ-ებ-ა (ის მას) 
 

Բայը կրավորականի ցուցիչ ստանում է միայն առաջին և 

երկրորդ սերիայում, երրորդ սերիայում բացակայում է: 

 I սերիա   II սերիա   III սերիա 

ი-შლ-ებ-ა  გა-ი-შალ-ა   გაშლილა 

ე-ფინ-ებ-ა  მო-ე-ფინ-ა   მოჰფენია 

შავ-დ-ებ-ა გა-შავ-დ-ა   დაშავებულა 

  

 

Չեզոք սեռի բայեր (մեդիում) 

საშუალო გვარის ზმნები (მედიუმ) 
 

Ինչպես նշել ենք, չեզոք սեռի բայերը լինում են միադեմ և 

երկդեմ: 

Միադեմ են՝ დის (მი-დის, მო-დის, გა-დის, შე-დის), ზის, 

წევს, არის, წუხს, დუღს, კნავის, ბღავის, ძევს... 

Երկդեմ են՝ უყვარს, სძულს, ჰყავს, აქვს, სჯერა, ახსოვს, ჰგავს, 

ახლავს, სწყურია, სძაგს... 

Միևնույն արմատն ունեցող բայերից շատ են կազմվում 

միադեմ և երկդեմ բայեր. დის-სდის (ცხვირიდან სისხლი სდის), 

დის (სუნი უდის), იდის-მიუდის, კნავის-უკნავის, ძიგძიგებს-

უძიგძიგებს, წუხს-უწუხს... 

Չեզոք սեռի բայերը, բացառությամբ մի քանիսի, հանդես են 

գալիս առանց նախաբայերի, իսկ նախաբայերով հանդես եկող 

բայերի ներկա ժամանակից ապառնի ժամանակաձև չի 

կազմվում: 

Օրինակ՝ დის და მიდის, (მო-დის, გა-დის, შე-დის, გა-და-

დის...) բոլոր ձևերն էլ ներկա ժամանակ են: 
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Ներկա են նաև հետևյալ ձևերը՝ ცურავს და მიცურავს, ქრის 

და მიქრის, ფრინავს და მიფრინავს, რბის და მირბის, სრიალებს 

და მისრიალებს, ქრის და მოქრის, ცუნცულებს და მიცუნცუ-

ლებს, ბზუის და დაბზუის, ხოხავს და დახოხავს... 

 

 

Չեզոք բայերի խմբերը 

საშუალო ზმნების ჯგუფები 

 

Չեզոք բայերի խմբերը կազմում են միայն ներկայի ձևեր, 

մնացած ձևերը (մասնակի կամ ամբողջական) լրացվում են նույն 

արմատից, բայց ուրիշ ձևերի օգնությամբ: Ըստ այդմ՝ նրանք բա-

ժանվում են երկու խմբի՝ չեզոք-կրավորական և չեզոք-ներգործա-

կան: Չեզոք-կրավորական խմբի մեջ մտնում են այն բայերը, 

որոնց պակասավոր բայաշարքերը լրացվում են կրավորականի 

ձևեր (ինիանի և էնիանի) կիրառելով: 

 

Օրինակ՝ დგას-იდგა    უყვარს-ეყვარება 

ვარ-ვიქნები-ვიყავი   უწევს-ეწევა 

წევს-იწვა    უზის-ეჯდა 

 

Երկրորդ (չեզոք-ներգործական) խմբի մեջ մտնող բայերի 

պակասավոր շարքերը լրացվում են այնպիսի ձևերով, որոնք 

ուղիղ խնդիր չեն ունենում, բայց ենթական հոլովափոխվում է, և 

երրորդ սերիայի բայաշարքերը կազմվում են ինվերսիայի ձևով: 

Փոփոխվող բայերի սկզբում հանդես են գալիս -ი կամ -უ հնչյուն-

ները, իսկ վերջում՝ թեմատիկ -ებ ցուցիչը: 

Օրինակ՝ ვტირი-ვიტირებ-ვიტირე-მიტირნია 

ჰპატრონობს- უპატრონებს- უპატრონა (მან)- უპატრონებია 

(მას). 
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Այսպիսի բայեր են նաև՝ კივის, ქრის, ხტის, დუღს, 

ცხოვრობს, მეფობს, სწავლობს... 

Հայոց լեզվում կրավորական սեռի բայերը պահանջում են 

բացառական հոլովով դրված առարկա, որը տրամաբանորեն 

գործողություն կատարողն է:  

Գիրքը գրվում է: Ծառն օրորվում է: (համեմատաբար՝ წიგნი 

დაიწერა-Գիրքը գրվեց: ხე შეირხა-Ծառն օրորվեց): 

Վրացերենում կրավորական սեռի բայաձևը մեկ ուրիշ ա-

ռարկայի (ումից կամ ինչից) ներգործությունը ցույց չի տալիս 

(ბურთი გორდება-Գնդակը գլորվում է: ხე ქანაობდა-Ծառն օրոր-

վում է: აქანავებს-Օրորում է): 
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ԴԱՐՁՈՒՅԹ 

ქცევა (ვერსია) 

 

Դարձույթը բայի այն ձևն է, որ ցույց է տալիս պատկանելիու-

թյան հարաբերություն ենթակայի և երկու խնդիրների (ուղիղ և 

անուղղակի) միջև, այսինքն, թե ուղիղ խնդիրը ում է պատկանում 

կամ ում համար է նախատեսվում՝ ենթակայի՞, թե՞ անուղղակի 

խնդրի: 

Դարձույթը լինում է երեք տեսակ՝ չեզոք, ենթակայական և 

խնդրային: 

Չեզոք դարձույթ - საარვისო (ნეიტრალური) ქცევა, երբ գոր-

ծողությունը որոշակի հասցե չի ունենում. այն կատարվում է առ-

հասարակ: Օրինակ՝ որոշ բայեր չեզոք դարձույթի ցուցիչ չեն ըն-

դունում, այլ բայերում իբրև ցուցիչ հանդես է գալիս ა ձայնավորը, 

որը դրվում է բայարմատից առաջ. 

აკ-ეთებს-անում է  ანათებს-լուսավորում է 

აშენებს-կառուցում է  ათეთრებს-սպիտակեցնում է 

ალაგებს-հավաքում է  ამტრევს-ջարդում է 

ამაგრებს-ամրացնում է  ანგრევს-քանդում է 

დავარდა-ընկավ  ავიდა-բարձրացավ 

Առանց ցուցիչի. 

ვიცი- գիտեմ  გახსოვს-հիշում ես 

მაქვს- ունեմ  მიყვარს-սիրում եմ 

მღერის-երգում է  წერს-գրում է 

კლავს -սպանում է  სთხოვს-խնդրում է 

შლის-ջնջում է  ჭრის-կտրում է 
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ხატავ-նկարում ես  ლაპარაკობს-խոսում է 

კითხულობს-կարդում է  კერავს- կարում է 

ცხოვრობს-բնակվում է  ხუმრობს-կատակում է 

 

Չեզոք դարձույթի ենթարկվում են հիմնականում երկդեմ 

(հազվադեպ՝ եռադեմ) բայերը: 

Ենթակայական դարձույթ-სათავისო (სასუბიექტო) ქცევა, երբ 

ենթական գործողությունը կատարում է իր համար: Ցուցիչն է ი-

ին, որ նույնպես դրվում է բայարմատից առաջ՝ բոլոր դեմքերում 

(I, II, III) և բոլոր թվերում (եզակի թե հոգնակի). 

იწერს-նա գրում է իր համար (ենթակայի գործողությունը՝ 

ենթակայի համար, III դեմք, եզակի թիվ) 

იხატავს-նա նկարում է իր համար (ենթակայի գործողու-

թյունը՝ են-թակայի համար, III դեմք, եզակի թիվ) 

იკეთებს-նա անում է իր համար (ենթակայի գործողությունը՝ 

ենթակայի համար, III դեմք, եզակի թիվ) 

ითხრის-նա փորում է իր համար (ենթակայի գործողությունը՝ 

ենթակայի համար, III դեմք, եզակի թիվ) 

ვიკერავ- ես կարում եմ ինձ համար (ենթակայի գործողու-

թյունը՝ ենթակայի համար, I դեմք, եզակի թիվ) 

იკერავ- դու կարում ես քեզ համար (ենթակայի գործողու-

թյունը՝ ենթակայի համար, II դեմք, եզակի թիվ) 

იკერავს- նա կարում է իր համար (ենթակայի գործողու-

թյունը՝ ենթակայի համար, III դեմք, եզակի թիվ) 

ვიკერავთ-մենք կարում ենք մեզ համար (ենթակայի 

գործողությունը՝ ենթակայի համար, I դեմք, հոգնակի թիվ) 

იკერავთ- դուք կարում եք ձեզ համար (ենթակայի գործողու-

թյունը՝ ենթակայի համար, II դեմք, հոգնակի թիվ) 

იკერავენ-նրանք կարում են իրենց համար (ենթակայի գործո-

ղությունը՝ ենթակայի համար, III դեմք, հոգնակի թիվ): 
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Ենթակայական դարձույթի ենթարկվում են երկդեմ բայերը: 

Խնդրային դարձույթ-საობიექტო (სასხვისო) ქცევა, երբ են-

թական՝ սուբյեկտը, գործողությունը կատարում է ուրիշի՝ խնդրի 

համար, այսինքն՝ ուղիղ խնդիրը նախատեսվում է անուղղակի 

խնդրի համար: 

 

უ-შენებ-   դու կառուցում ես նրա համար 

უ-შენებ-ს-  նա կառուցում է նրա համար 

უ-კეთებ-ს- նա անում է նրա համար 

უ-ხატავ-ს- նա նկարում է նրա համար 

უ-კერავ-ს- նա կարում է նրա համար 

 

Առաջին դեմքի՝ խոսողի խոսքերի հիման վրա կարելի է որո-

շել, թե ենթակայի գործողությունը ում համար է նախատեսված՝ 

ի՞ր համար, խոսակցի՞, թե՞ մի երրորդ անձի, այսինքն՝ I, II, թե՞ III 

դեմքի համար, ընդ որում, եթե I կամ II դեմքի համար է, ապա 

դեմքի ցուցիչը պետք է լինի՝ ი, իսկ եթե III դեմքի համար է՝ უ: 

 

Օրինակ՝ მი-შენებს-նա կառուցում է ինձ համար 

ჩემი მამა სახლს მი-შენებს– իմ հայրը տունը կառուցում է ինձ 

համար 

გი-შენებს-նա կառուցում է քեզ համար 

შენი მამა სახლს გი-შენებს-քո հայրը տունը կառուցում է քեզ 

համար 

უ-შენებს-նա կառուցում է նրա համար 

ინჟინერი სახლს უ-შენებს-ճարտարագետը տուն է կառու-

ցում նրա համար 

ვ-უ-შენებ-ես կառուցում եմ նրա համար 

უ-შენებ-դու կառուցում ես նրա համար 

უ-შენებს-նա կառուցում է նրա համար 



 - 197 -

Այլ օրինակներ՝ 

მ-ი-ხატავს-նա նկարում է ինձ համար 

გ-ი-ხატავს- նա նկարում է քեզ համար 

უ-ხატავს- նա նկարում է նրա համար 

 

შენება -Կառուցել 

 

მე  ვაშენებ სახლს ჩვენ ვაშენებთ სახლს 

შენ  აშენებ სახლს თქვენ აშენებთ სახლს 

ის  აშენებს სახლს ისინი აშენებენ სახლს 

მე  ვიშენებ სახლს  ჩვენ ვიშენებთ სახლს 

შენ  იშენებ სახლს  თქვენ იშენებთ სახლს 

ის  იშენებს სახლს ისინი იშენებენ სახლს 

მე  ვუშენებ სახლს  ჩვენ ვუშენებთ სახლს 

შენ  უშენებ სახლს  თქვენ უშენებთ სახლს 

ის  უშენებს სახლს  ისინი უშენებენ სახლს 

 

Մինչ այս կանոնները յուրացնելը՝ կարելի է գործածել բայի 

չեզոք դարձույթը՝ իմաստային նրբություններն արտահայտելով 

լրացուցիչ բառերի օգնությամբ: Ներքոբերյալ ա և բ օրինակնե-

րում իմաստները նույնն են, միայն թե մի դեպքում բացակայում 

են դերանուններն ու կապերը (որոնց կարիքը վրաց լեզուն բոլո-

րովին չունի, մինչդեռ հայերենի համար դրանք պարտադիր են, 

այլապես չի ընկալվի, թե ենթակայի գործողությունն ում համար է 

նախատեսվում՝ ի՞ր, խոսակցի՞, թե՞ մի երրորդ անձի), մյուս դեպ-

քում դրանք առկա են, որոնցով խոսքը դառնում է պարզունակ: 

 

ա) მამაშენი სახლს გიშენებს.  

Հայրդ քեզ համար տուն է կառուցում: 
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բ) მამაშენი შენთვის სახლს აშენებს.  

Հայրդ քեզ համար տուն է կառուցում: 

 

Այս նախադասությունների մեջ გიშენებს բառը և შენთვის 

აშენებს բառակապակցությունը արտահայտում են նույն իմաս-

տը, որ տունը կառուցվում է քեզ համար, ոչ թե ինձ կամ մեկ 

ուրիշի համար: 

 

ա) სახლი მიშენდება.  
Տունը կառուցվում է ինձ համար: 

բ) სახლი შენდება ჩემთვის. 
Տունը կառուցվում է ինձ համար: 

 

Այստեղ ևս მიშენდება բառը և შენდება ჩემთვის բառակա-

պակցությունը արտահայտում են նույն իմաստը՝ այն, որ տունը 

կառուցվում է հատկապես ինձ համար: 

 

ա) მე საჭმელს ვიმზადებ.  
Ե ս ճաշ եմ պատրաստում ինձ համար: 

բ) მე საჭმელს ვამზადებ ჩემთვის.  
Ե ս ճաշը պատրաստում եմ ինձ համար: 

ვიმზადებ բառը և ვამზადებ ჩემთვის բառակապակցությունը 

արտահայտում են նույն իմաստը՝ այն, որ ճաշը պատրաստում 

եմ ինձ համար: 

ա) ის სახლს იშენებს.  
Նա տուն է կառուցում իր համար: 

բ) ის სახლს აშენებს თავისთვის.  
Նա տունը կառուցում է իր համար: 
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იშენებს բառը և აშენებს თავისთვის բառակապակցությունը 

արտահայտում են նույն իմաստը, որ տունը կառուցում է իր հա-

մար, ոչ թե մեկ ուրիշի: 

 

Այդպես նաև՝ 

მერცხალი ბუდეს იშენებს.  

Ծիծեռնակը բույն է շինում իր համար: 

მერცხალი ბუდეს თავისთვის აშენებს.  

Ծիծեռնակը բույնը շինում է իր համար: 

გოგონა დედის დახმარებით ნამცხვარს აცხობს.  

Աղջիկը մոր օգնությամբ թխվածք է թխում: 

დედა გოგონას ნამცხვარს აცხობინებს.  

Մայրը աղջկան թխվածք թխել է տալիս: 

 

Ահա նույն արմատով բառերի մի ամբողջ շարք՝ შლის: 

იშლის, უშლის, იშლება, ეშლება, აშლევინებს, გაშლილი, 

გასაშლელი, აშლის, წაშლის, მოშლის, გადაშლის, გადმოშლის... 
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ԿՈՆՏԱԿՏ 

კონტაქტი 

 

Կոնտակտը բայի այն ձևն է, որ ցույց է տալիս, թե ով է կատա-

րում գործողությունը՝ ենթական ի՞նքը՝ առանց արտաքին միջա-

մտության, թե՞ մեկ ուրիշը, բայց նույն ենթակայի հարկադրան-

քով: 

Այսպես՝ ვ-წერ ձևը ցույց է տալիս, որ գրելու գործողությունը 

կատարում եմ ես՝ առաջին դեմքս, առանց պարտադրանքի կամ 

միջամտության, իսկ ვ-აწერ-ინ-ებ ձևը ցույց է տալիս, որ գրելու 

գործողությունն իրականացնողը մեկ ուրիշն է, բայց դա կատար-

վում է իմ միջոցով, իմ միջնորդությամբ, որը կարող է լինել հար-

կադրանք, հորդոր, կարգադրություն և այլն: 

Կոնտակտը լինում է երկու տեսակ՝ ուղղակի՝ չմիջնորդա-

վորված (უშუალო კონტაქტი), և անուղղակի՝ միջնորդավորված 

(შუალ-ო-ბითი კონტაქტი): 

Ուղղակի կոնտակտ (უშუალო კონტაქტი), երբ գործողությու-

նը կատարում է ենթական, բայց ո՛չ ստիպմամբ, ո՛չ էլ միջնոր-

դավորված: 

 

ვაშენებ სახლს -կառուցում եմ տուն 

ვაკეთებ საქმეს-անում եմ գործ 

წერს დავალებას-գրում է առաջադրանքը 

ხატავს ყვავილს-նկարում է ծաղիկ 

კითხულობ წიგნს-կարդում ես գիրք 
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Անուղղակի կոնտակտ (შუალობითი კონტაქტი), երբ գործո-

ղությունը կատարվում է մեկ ուրիշի կողմից՝ ենթակայի պար-

տադրանքով: Անուղղակի կոնտակտի ժամանակ գործողություն 

կատարողները երկուսն են՝ ենթական և մեկ ուրիշը, ընդ որում՝ 

ենթական ակտիվ (հարկադրողի) դերում է, իսկ կողմնակի անձը՝ 

պասիվ (անմիջականորեն կատարողի): 

ვ-აშენ-ებ-ინ-ებ-ես պարտադրում (հորդորում, ստիպում) եմ, 

որ նա կառուցի. կառուցել եմ տալիս: 

აშენ-ებ-ინ-ებ-դու պարտադրում (հորդորում, ստիպում) ես, 

որ նա կառուցի. կառուցել ես տալիս: 

აშენ-ებ-ინ-ებ-ს-նա պարտադրում (հորդորում, ստիպում) է, 

որ նա (մեկ ուրիշը) կառուցի. կառուցել է տալիս: 

ვ-აკეთ-ებ-ინ-ებ-ես պարտադրում (հորդորում, ստիպում) եմ, 

որ նա կատարի. կատարել եմ տալիս: 

აკეთ-ებ-ინ-ებ-դու պարտադրում (հորդորում, ստիպում) ես, 

որ նա կատարի. կատարել ես տալիս: 

აკეთ-ებ-ინ-ებ-ს-նա պարտադրում (հորդորում, ստիպում) է, 

որ նա (մեկ ուրիշը) կատարի. կատարել է տալիս: 

ა-წერ-ინ-ებ-ს-նա պարտադրում (հորդորում, ստիպում) է, որ 

նա (մեկ ուրիշը) գրի. գրել է տալիս: 

Առանձին դեպքերում անուղղակի կոնտակտը կարող է ըն-

կալվել իբրև օգնություն, իբրև ենթակայի աջակցությամբ իրակա-

նացվող գործողություն: 

ა-ხერხ-ინ-ებ-ს-նա նրան օգնում է սղոցելու: 

Ուղղակի կոնտակտը որևէ տարբերակիչ ցուցիչ չունի, մինչ-

դեռ անուղղակի կոնտակտի ցուցիչներն են՝ -ინ, -ევ, -ევინ: 

Բայաձևերի զգալի մասը կազմվում է -ინ ցուցիչով. 

ხატავს-ახატვ-ინ-ებს-նկարում է-նկարել է տալիս 

აშენებს-აშენებ-ინ-ებს-կառուցում է-կառուցել է տալիս 

წერს-აწერ-ინ-ებს-գրում է-գրել է տալիս 
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გზავნის-აგზავნ-ინ-ებს-ուղարկում է-ուղարկել է տալիս: 

-ევ ցուցիչով շատ քիչ բայաձևեր են կազմվում. 

ჭამს-აჭმ-ევ-ს-ուտում է-ուտեցնում է (մեկ ուրիշի միջոցով) 

სვამს-ასმ-ევ-ს-խմում է-խմեցնում է (մեկ ուրիշի միջոցով) 

იცვამს-აცმ-ევ-ს-հագնում է, հագնել է տալիս (մեկ ուրիշի 

միջոցով): 

-ევინ ցուցիչով կազմվում են համեմատաբար շատ բա-

յաձևեր. 

ჭრის-აჭრ-ევინ-ებ-ს –կտրում է-կտրել է տալիս 

ცვლის-აცვლ-ევინ-ებ-ს-փոխում է-փոխել է տալիս 

თხრის-ათხრ-ევინ-ებ-ს-փորում է-փորել է տալիս 

აბამს-აბმ-ევინ-ებ-ს-կապում է-կապել է տալիս 

შლის-აშლ-ევინ-ებ-ს-բացում է-բաց անել է տալիս: 

 

Կոնտակտը բնորոշ է հիմնականում անցողական բայերին, 

իսկ անանցողական բայերի կոնտակտը ցույց է տալիս, որ ենթա-

կան անուղղակի խնդրին պարտադրում է գործողությունը կա-

տարել հօգուտ իրեն: 

 

Ուղղակի կոնտակտ Անուղղակի կոնտակտ 

უშუალო კონტაქტი შუალობითი კონტაქტი 

ვიტყვი- կասեմ  ვათქმევინებ-ասել կտամ 

გადავწერ-կարտագրեմ გადავაწერინებ-արտագրել կտամ  

მოვიტან- կբերեմ  მოვატანინებ-բերել կտամ 

ავანთებ- կվառեմ აგანთებინებ-վառել կտամ քեզ  

შევღებავ-կներկեմ შემაღებინებ-ներկել կտաս ինձ 

მოისმენს-կլսի  მოასმენინებს-լսել կտա 

დაწერს- կգրի  დააწერინებს-գրել կտա 

დახატავს-կնկարի დაახატვინებს-նկարել կտա 

გაგზავნის-կուղարկի გააგზავნინებს-ուղարկել կտա 
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გაიგებს-կհասկանա გააგებინებს-հասկանալ կտա 

გაიმეორებს-կկրկնի გაამეორებინებს-կրկնել կտա 

გაათბობს-կտաքացնի გაათბობინებს-տաքացնել կտա 

 

ამოუქვეყნებინებია-տպագրել է տվել նրան, պարզվում է, որ 

նա նրան ստիպել է տպագրել: 

ამ წერილს ჟურნალში გამოვაქვეყნებინებ. Այդ հոդվածը 

ամսագրում տպագրել կտամ: 

რედაქტორმა ეს წერილი თავის გაზეთში გამოაქვეყნებინა. 

Խմբագիրն այդ հոդվածն իր ամսագրում տպագրել տվեց: 
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Թ Ե Մ Ա 

თ ე მ ა 

 

Թեմա համարվում է բայի այն մասը, որն ընդհանուր է առա-

ջին և երկրորդ սերիաների բոլոր շարքերի համար: Օրինակ՝ ա-

ռաջին սերիայի շարքի ձևերն են՝ ვ-ხატ-ავ, ვ-ხატავ-დი, ვ-ხატავ-

დე, და-ვ-ხატავ, და-ვ-ხატავ-დი, და-ვ-ხატავ-დე: Ընդհանուր մա-

սը, որի վրա հիմնված են այս ձևերը, ხატავ-ն է: Ուրեմն՝ ხატავ–ը 

առաջին սերիայի համար թեմա է: Նույն բայը երկրորդ սերիայի 

շարքերում ստանում է հետևյալ ձևերը՝ და-ვ-ხატ-ე, და-ვ-ხატ-ო, 

და-ვ-ხატ-ოთ, որտեղ ხატ-ը երկրորդ սերիայի թեման է․ ըստ 

էության՝ թեման և հիմքը համընկնում են. դրանք նույնն են:  

Միաթեմա և երկթեմա բայեր.- որոշ բայեր առաջին և երկ-

րորդ սերիաներում ունենում են միևնույն թեման: Միաթեմա 

բայերից են՝ ვტეხ, ვწერ, ვჭამ, ვხეთქ, ვრეცხ, ვქსოვ, ვთხოვ և այլն: 

Օրինակ՝ წერა բայի թեման երկու սերիայում էլ წერ-ն է: 

Վրացերենում բայերի մեծագույն մասը երկթեմա է: Օրինակ՝ 

შენება բայի թեման առաջին սերիայում შენებ- ն է (ვა-შენებ, ვა-

შენებ-დი, ავა-შენებ, ავი- შენებ և այլն), իսկ երկրորդ սերիայում ՝ 

შენ-ը (ვა-შენ-ე, ვა- შენ-ო, ა-შენ-ოს և այլն): Այսպիսի բայերը 

կոչվում են երկթեմա: Այն վերջնամասնիկը, որը առաջին սերիա-

յի թեման տարբերակում է երկրորդ սերիայի թեմայից, կոչվում է 

թեմայի նշան՝ թեմանիշ: Օրինակ՝ առաջին սերիայի թեման՝ 

შენებ-ը և երկրորդ սերիայի թեման՝ შენ-ը, իրարից տարբերվում 

են ებ-մասնիկով, ուրեմն՝ ებ-ը թեմանիշ է:  
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Թեման լինում է երկու տեսակ՝ պարզ և բարդ. թեման հա-

մարվում է պարզ, եթե միացած չէ թեմանիշին՝ իր ցուցիչին: Թե-

ման բարդ է, եթե նրա կազմում կա թեմանիշ, այսինքն՝ բարդ 

թեմա ստանում ենք պարզից՝ թեմանիշի ավելացումով: შენ-ը 

պարզ թեմա է, შენ-ებ-ը՝ բարդ: Բայերը պարզ թեմա ունեն երկ-

րորդ սերիայում, բարդ թեմա՝ առաջին սերիայում:  

Երկակի թեմա ունեն նաև այն բայերը, որոնց հիմքի ე ձայնա-

վորը երկրորդ սերիայում փոխվում է ი-ի՝ ვკრეფ-ვკრიფ, ვგრეხ-

ვგრიხე, ვჟლეტ-ვჟლიტე, ვჩხრეკ-ვჩხრიკე, გავწმენდ-გავწმინდე և 

այլն: Այսպիսի բայերը կոչվում են ձայնավորափոխ բայեր: Ձայ-

նավորափոխ են նաև ევ և ენ ածանց ունեցող բայերը ՝ ვანგრევ-

ვანგრიე, შევამჩნევ-შევამჩნიე, წავაქცევ-წავაქციე, დავადგენ-

დავადგინე, დავაწვენ-დავაწვინე, არცხვენს-შეარცხვინა.  

Միաթեմա բայերը, որոնց թվաքանակը շատ քիչ է, ո՛չ թեմա-

նիշ են ընդունում, ո՛չ էլ հիմքի ձայնավորն են փոխում՝ ვწერ-

ვწერე, ვჭამ-ვჭამე.  

Թեմայի նշանները.- թեմայի նշաններն են. ი, ავ, ამ, ებ, ობ, 

հազվադեպ՝ ენ և ოფ. 

ი: ვთლი, ვშლი, ვჭრი, ვთოხნი, ვზრდი.  

ავ: ვმალავ, ვბარავ, ვკლავ, ვხატავ, ვღებავ.  

ამ: ვაბამ, ვიცვამ, ვსვამ, ვარტყამ, ვდგამ. 

ებ: ვაკეთებ, ვაშენებ, ვახურებ, ვათეთრებ. ვანთებ.  

ობ: ვაპობ, ვახმობ, ვაშრობ, ვადნობ, ვაქრობ. 

ემ: հանդիպում ենք մեկ արմատ ունեցող, բայց տարբեր նա-

խաբայերով կազմված ձևերում. მივცემ, გავცემ.  

 

Մեկ արմատ ունեցող բայերի կազմում հանդիպում ենք նաև 

ოფ: ვყოფ, გავყოფ, ჩავყოფ, შევყოფ, მივყოფ: Այստեղ արմատն է 

ყ-ն (ή), որն ամբողջովին վերականգնվում է միայն երկրորդ սե-

րիայի ձևերում. გავყავ, ჩავყავ, შევყავ. 
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ԻՆՎԵՐՍԻԱ 

ინვერსია 

 

Արդեն նշվել է, որ վրացերենում ենթակա և խնդիր ցույց 

տվող բայերը ունեն դիմային տարբեր ցուցիչներ. ვ-ն ենթակա-

յական բայի ցուցիչն, მ–ն՝ խնդրային: Այսուհանդերձ լինում են 

շեղումներ. երկդեմ բայերը երբեմն փոխում են այդ ցուցիչները՝ 

պայմանավորված այն իրողությամբ, թե ինչ հարաբերություններ 

են պահպանվում ենթակայի և խնդրի դեմքերի միջև: Տեղի է 

ունենում ինվերսիա. օրինակ՝ წიგნს ვ-კითხულობ (գիրք եմ կար-

դում), წიგნი წა-ვ-იკითხე (գիրքը կարդացի), წიგნს წა-ვ-იკითხავ 

(գիրքը կարդալու եմ) նախադասությունների մեջ ვ-երը ցույց են 

տալիս, որ ենթական առաջին դեմքն է՝ ես: Նմանապես՝ წერილს 

ვ-წერ (նամակ եմ գրում), წერილი და-ვ-წერე (նամակ գրեցի), 

წერილს და-ვ-წერ (նամակ եմ գրելու), նախադասությունների 

մեջ ვ-երը ցույց են տալիս, որ ենթական դարձյալ առաջին դեմքն 

է՝ ես: 

წიგნი წა-მ-იკითხავს (պարզվում է՝ գիրքը կարդացել եմ), 

წერილი და-მ-იწერია (պարզվում է՝ նամակը գրել եմ) նախադա-

սությունների մեջ ևս գործող անձը՝ ենթական, I դեմքն է, բայց են-

թակայական բայի I դեմքը արտահայտված է ոչ թե ենթակայի ვ- 

ցուցիչով, այլ խնդրի მ- ցուցիչով՝ მნატრობენ (ինձ կարոտում են), 

მელიან (ինձ սպասում են), მემალებიან (ինձնից թաքցնում են) և 

այլն: 

Ինվերսիան բայի դիմանշանի շրջուն գործածումն է. սուբյեկ-

տը նշվում է օբյեկտի ցուցիչով, և հակառակը՝ օբյեկտը նշվում է 
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սուբյեկտի ցուցիչով: Ինվերսիա տեղի է ունենում, երբ նախադա-

սության մեջ լինում է երկդեմ անցողական բայ՝ դրված III սերիա-

յի բայաշարքերի ձևերի հետ, որոնք պատասխանում են რა 

მიქნია? რა მექნა? რა მექნას? հարցերին: 

Անանցողական բայերի մեջ ևս կան այնպիսիները, որոնց են-

թակայական դեմքի ցուցիչը ոչ թե ვ-ն է, այլ მ–ն: Դրանցից են՝ 

მიყვარს (սիրում եմ), მძულს (ատում եմ), მეზიზღება (զզվում եմ), 

მწყურია (ծարավ եմ), მშია (քաղցած եմ), მომწონს (հավանում 

եմ), მახსოვს (հիշում եմ), მიხარია (ուրախ եմ), მიკვირს (զարմա-

նում եմ), მეჯავრება (զայրանում եմ), მყავს (ունեմ, շնչավորի մա-

սին), მაქვს (ունեմ, անշունչի մասին), მრცხვენია (ամաչում եմ), 

მცხელა (շոգում եմ), მცივა (մրսում եմ) և այլն: 

 

Ծանոթություն 1. Թվարկված որոշ բայերի խոնարհման աղ-

յուսակները, որոնց խնդրային მ- ցուցիչը հանդես է գալիս ենթա-

կայական ვ- ցուցիչի դերում, տե՛ս հավելված III-ում:  

 

Ծանոթություն 2. Բազմաթիվ բայեր, որոնք հայոց լեզվում ըն-

կալվում են իբրև ներգործական սեռի (ատել, հագնել, հավանել, 

հիշել, սիրել, ունենալ և այլն), վրացերենում համարվում են չեզոք 

կամ նույնիսկ կրավորական-չեզոք: 
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Ա Կ Տ 

ა ქ ტ ი 
 

Ակտը բայաձև է, որ ցույց է տալիս բայով արտահայտված 

գործողությանը խոսողի ներկա լինելը կամ չլինելը: Ակտը լինում 

է երկու տեսակի՝ տեսած կամ ներկա (ნახული) ակտ և չտեսած 

կամ հեռակա (უნახავი) ակտ: 

Տեսած ակտ-ააშენა-կառուցեց, დახატა-նկարեց, დაწერა-գրեց, 

წაიქცა-տապալեց: 

Չտեսած ակտ-აუშენებია-կառուցել է, დაუხატავს-նկարել է, 

დაუწერია-գրել է, წაქცეულა-տապալվել է: 

მდინარე ადიდდა და ხიდი წაიღო.  
Գետը բարձրացավ և կամուրջը տարավ: 

მდინარე ადიდებულა და ხიდი წაუღია.  
Գետը բարձրացել է և կամուրջը տարել: 

Եթե տեսած բայաձևին ավելացնենք თურმე բառը, կստա-

նանք չտեսած ակտի ձևը. 

წერს თურმე -պարզվում է՝ գրում է: 

დაწერა თურმე -պարզվում է՝ գրել է, գրեց: 

Նման դեպքերում չտեսած ակտը ստանում է նկարագրական 

բնույթ: 

Չտեսած ակտը თურმე բառով գործածվելու պատճառով 

կոչվում է თურმეობითი. 

Իմաստային առումով ակտը համեմատելի է հայերենի անց-

յալ կատարյալով և վաղակատարով արտահայտված բայերի հա-

րաբերության հետ, օրինակ՝ հյուրերը երեկ գնացին, հյուրերը 

երեկ գնացել են: 
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ԱՆՈՐՈՇ ԴԵՐԲԱՅ 

ს ა წ ყ ი ს ი 

 

Անորոշ դերբայը բայի չխոնարհված ձևն է՝ բայանուն: Անո-

րոշ դերբայը հոլովվում է, ինչպես գոյականը (სირბილი, სირბი-

ლმა, სირბილს, სისბილის, სირბილით, სირბილად) և նախադա-

սության մեջ կատարում է շարահյուսական նույն պաշտոնը, ինչ 

որ գոյականը. կարող է լինել ենթակա, խնդիր (ուղիղ և անուղղա-

կի), պարագա լրացում և այլն: 

Օրինակ՝ წიგნის კითხვა მომბეზრდა.  
Գրքի ընթերցումը հոգնեցրեց (კითხვა-ն՝ ընթերցումը, ենթա-

կա է):  

წიგნის კითხვას შეუდგა.  
Անցավ գիրք կարդալուն (კითხვას-ը՝ կարդալուն, լրացում է): 

«ჭამამ ვერ გამაძღო, ლოკვარას მიზამდაო».  
Ուտելը ինձ չկշտացրեց, լպստելը ինչ պիտի անի:  

Այս նախադասության մեջ ჭამამ և ლოკვა բառերը ենթա-

կաներ են: 

Անորոշ դերբայը -ებ հոգնակերտ մասնիկով (էբ-իան) հոգնա-

կի չի կազմում, -ნ-ով (ն-արիան) հոգնակի հազվադեպ կարելի է 

հանդիպել, այն էլ միայն չափածո խոսքում: 

Անորոշ դերբայի վերջածանցն է -ა, որը ավելանում է ներ-

կայի կամ ապառնիի հիմքին՝ ვ-წერ-წერა, ვ-გრეხ-გრეხა, ვ-ა-

ნგრევ-ნგრევა, გა-ვ-ა-კეთებ-გაკეთება, გა-ვ-ა-თბობ-გათბობა և 

այլն: 



 - 210 -

Որոշ բայերի անորոշ դերբայի ցուցիչից (ა) առաջ հանդիպում 

են հետևյալ հնչյունակապակցությունները՝-ნ, -ოლ,-ომ: ვთხოვ-

თხოვ-ნ-ა, ძოვს-ძოვ-ნ-ა, ვიპოვი-პოვ-ნ-ა, წევს-წ-ოლ-ა, ი-სვრის-

სრ-ოლ-ა, ხტის-ხტ-ომ-ა, კრთის-კრთ-ომ-ა… 

Ունենք նաև այլ կազմությամբ անորոշներ՝ დუღს-დუღ-ილ-

ი, ქუხს-ქუხ-ილ-ი, კივის-კივ-ილ-ი, სი-რბ-ილ-ი, სი-რცხვ-ილ-ი, 

სიხარ-ულ-ი, სი-არ-ულ-ი... 

Բացի կարգերից՝ անորոշը կարող է ունենալ կերպ և կոն-

տակտ: 

კეთება-ն անկատար կերպ է, გა-კეთება, შე-კეთება, გა-და-

კეთება- ն՝ կատարյալ: 

გაკეთება-չմիջնորդավորված կոնտակտի ձև է, իսկ გაკეთე-

ბინება-ն՝ միջնորդավորված ձև: Ուղղակի կոնտակտը այստեղ ևս 

-ინ-ով կամ բարդ -ევინ-ով է կազմվում՝ გაკეთებ-ინ-ება, წაშლ-

ევინ-ება. 

ა-ով կազմվող անորոշի հիմքը սղվող է՝ ხატვა, ხატვა-მ, 

ხატვა-ს, ხატვ-ის, ხატვ-ით, ხატვა-დ. Հոգնակի թիվ առհասարակ 

չունի: Բայց երբեմն բայի հետ կապը խզում է, վերածվում գոյա-

կանի՝ կազմելով հոգնակի թիվ: Օրինակ՝ შემთხვევა-შემთხვე-

ვები, სხდომა-სხდომები, კითხვა-კითხვები և այլն: 
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Կ Ե Ր Պ 

ჯერობა 

 

Կերպը քերականական (բայական) այն կարգն է, որը ցույց է 

տալիս, թե բայով արտահայտված գործողությունը քանի անգամ 

է կատարվել: 

ადგნენ (վեր կացան), დაიბანეს (լվացվեցին), აადუღეს 

(եռացրին), მიუბეს (կապեցին), გავიდნენ (դուրս գնացին): Այս 

բայաձևերը ցույց են տալիս, որ յուրաքանչյուր գործողություն 

կատարվել է մի քանի անգամ: 

Նույնը կարելի է արտահայտել նկարագրական եղանակով.  

ესტუმრება ხოლმე.  

Հաճախ հյուրընկալվում է:  

ხუთჯერ წაიკითხა თურმე. 

Պարզվում է՝ հինգ անգամ կարդացել է:  

ხოლმე (բազմապատիկ, հաճախակի) բառը գործածվելու հա-

մար կոչվում է ხოლმეობითი (բազմապատկական, հաճախա-

կան): Կերպի քերականական կարգը արտահայտվում է միայն 

բայի անցյալ ժամանակաձևերում: 
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ԲԱՅԱՆՈՒՆ 

სახელზმნა 

 

Բայանուն կոչվում են այն բառերը, որոնք ունեն ինչպես ա-

նուն խոսքի մասերի, այնպես էլ բայերի քերականական կարգեր: 

Եթե բայանունը հոլովվում է և նախադասության մեջ կատարում 

շարահյուսական գործառույթ , ուրեմն անուն է: 

Օինակ՝ მაღალი (բարձր) ածական է, დანგრეული (ավերված) 

բայանուն է: 

Եթե միացնենք գոյականին, երկուսն էլ կհոլովվեն միանման. 

მაღალი სახლი. (բարձր տուն)   

დანგრეული სახლი (ավերված տուն)  

მაღალმა სახლმა (բարձր տունը)  

დანგრეულმა სახლმა (ավերված տունը) 

 

Ծանոթություն: ժամանակակից հայերենում ածականը գոյա-

կանի հետ հոլովվելիս հոլովական վերջավորություն չի ստա-

նում. մնում է անփոփոխ: 

 

Ածական անունը շարահյուսորեն որոշիչ է. տրված օրինա-

կում նա կատարում է որոշիչի դեր, նաև բայանուն է (დანგრეუ-

ლი სახლი): 

Բայանունները կարող են միանալ (կցվել) նախաբայերին 

(բայածանցներին): 

Բայական կարգերից այն կարող է ունենալ ուղղություն և 

կողմնորոշում (გეზი և ორიენტაცია), կերպ (ასპექტი), ժամանակ 
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(დრო), սեռ (გვარი), կոնտակտ (კონტაქტი) և այլն: Օր՝. გაკეთ-

ებული (պատրաստած) և გასაკეთებელი-պատրաստելու (պատ-

րաստելու համար նախատեսված): Սրանք բայանուններ են, ո-

րոնցից առաջինը անցյալ ժամանակաձև է, երկրորդը՝ ապառնի: 

Նմանապես՝ გამკეთებელი և გამკეთებინებელი - բայանուններ 

են, որոնցից առաջինը անմիջական (უშუალო) կոնտակտի ձև է, 

երկրորդը՝ միջնորդավորված (შუალობითი): Պետք է հիշել, որ 

բայանունները դեմքի քերականական կարգ չունեն, այդ պատ-

ճառով նրանց կոչում են անդեմ բայեր: 
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ՄԱԿԲԱՅ 

ზმნიზედა 

 

Գործողության կամ եղելության այս կամ այն հատկանիշը 

ցույց տվող բառերը կոչվում են մակբայ: Մակբայը այն խոսքի 

մասն է, որն ունի նյութական (ինքնուրույն) իմաստ, բայց, ի տար-

բերություն մյուս խոսքի մասերի (գոյական, թվական, դերանուն, 

բայ), քերականորեն չի փոփոխվում՝ չի հոլովվում և չի խոնարհ-

վում, այսինքն՝ չի թեքվում: 

Մակբայների ամենալայն կիրառությունը բայի վրա դրվելն է. 

արտահայտում են գործողության հատկանիշ կամ հատկանիշի 

հատկանիշ՝ ե՞րբ, ինչո՞ւ, որտե՞ղ, ինչպե՞ս, ինչի՞ համար է կա-

տարվում գործողությունը: 

Ըստ իմաստի՝ մակբայները բաժանվում են հետևյալ խմբերի՝ 

տեղի (ადგილის), ժամանակի (დროის), ձևի (ვითარების), նպա-

տակի (მიზნის), պատճառի (მიზეზის), չափ ու քանակի (ზომა-

ოდენობის) և հերթագայության (ჯერობის): 

Յուրաքանչյուր խմբի մակբայ պատասխանում է որոշակի 

հարցի: 

1. Տեղի (ადგილისა)՝ որտե՞ղ, որտեղի՞ց, ո՞ւր. წინ, უკან, 

ზევით, მაღლა, ირგვლივ, აქ, იქ, გარეთ, წინიდან, 

უკნიდან, მაღლიდან, გარედან, შორიდან, აქეთ, იქით, 

შინისკენ, ზევითკენ... 

2. Ժամանակի (დროისა)՝ ե՞րբ, ახლა, ხვალ, გუშინ, ზეგ, 

შემდეგ, მაშინ, გვიან…  
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3. Ձևի (ვითარებისა)՝ ինչպե՞ս, ძლიერ, ნელა, უკეთ, ასე, ისე, 

უცებ… 

4. Նպատակի (მიზნისა)՝ ինչո՞ւ, ինչի՞ համար, ამისთვის, 

მაგისთვის, იმისთვის… 

5. Պատճառի (მიზეზისა)՝ ի՞նչ նպատակով, ինչո՞ւ, ինչի՞ 

համար, ამიტომ, მაგიტომ, იმიტომ… 

6. Չափ ու քանակի (ზომა-ოდენობისა) և հերթագայության 

(ჯერობისა)՝ որքա՞ն, քանի՞ անգամ, ի՞նչ չափով ამდენად, 

მაგდენად, იმდენად, მეტად, ნაკლებ, ორჯერ, სამჯერ, 

ათჯერ, ერთიორად, სულ, მთლად, სრულიად, 

მთლიანად… 

Եթե հարցական մակբայներին ավելացնենք -ც մասնիկը, 

կստանանք հարաբերական մակբայներ, որոնք գործածվում են 

բարդ նախադասության անդամները կապակցելու համար. 

სადაც, საიდანაც, საითკენაც, რამდენადაც, რამდენჯერაც և այլն: 

Մակբայը, որպես կանոն, լրացնում է բային, իսկ հայերենում 

մակբայը կարող է հանդես գալ նաև այլ խոսքի մասերի հետ, այ-

սինքն՝ որոշ մակբայներ կարող են դրվել գոյականի, ածականի, 

մակ-բայների հետ, թեև գոյականի հետ գործածվելիս հաճախ 

համարվում են ածական: 

Օրինակ՝ მერცხალი ხან ზევით ასრიალდება, ხან ქვევით 

ჩამოვა.  

Ծիծեռնակը մե՛րթ վեր է ճախրում, մե՛րթ վայր է իջնում:  

ზევით (վեր) մակբայը լրացնում է ასრიალდება բային, իսկ 

ქვევით (վայր) մակբայը՝ ჩამოვა բային, և երկու մակբայներն էլ 

հանդես են գալիս որպես տեղի պարագա: 

დედ ․ა ერთგულად უვლიდა თავის შვილებს  

Մայրը հավատարմորեն խնամում էր իր զավակներին:  
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ერთგულად (հավատարմորեն) մակբայը վերաբերում է 

უვლიდა (խնամում) բային և հանդես է գալիս իբրև ձևի պարա-

գա: 

 

არამი ძალიან მხიარული კაცია.  

Արամը շատ ուրախ մարդ է:  

ძალიან (շատ) մակբայը դրված է მხიარული (ուրախ) ածա-

կանի վրա: 

ციური სხეულები ძალიან სწრაფად მოძრაობენ.  

Երկնային մարմինները շատ արագ են շարժվում.  

ძალიან (շատ) մակբայը դրված է სწრაფად (արագ) մակբայի 

վրա: 

 

Եթե հայոց լեզվում բազում ածականներ առանց ձևափոխու-

թյան կարող են գործածվել որպես մակբայ, ապա վրացերենում 

ածականը անպայման ձևափոխվում է: Օրինակ՝ հայերենում լավ 

ածականը (լավ աղջիկ, լավ տղա, լավ արձան, լավ շենք) կարող է 

առանց ձևափոխվելու բնութագրել նաև գործողություն (լավ 

երգում է, լավ սովորում է, լավ նկարում է, լավ խաղում է), 

մինչդեռ վրացերենում այդպես չէ. առարկայի հատկանիշը ածա-

կանը ցույց է տալիս անփոփոխ (კარგი გოგონა, კარგი ბიჭი, 

კარგი ძეგლი, კარგი შენობა), բայց մակբայաբար գործածվելիս, 

հատկապես երբ բայը խոնարհվում է, անպայման ենթարկվում է 

ձևափոխության՝ ստանալով պարագայական հոլովի վերջավո-

րություն՝ -ად (კარგ-ად მღერის, კარგ-ად სწავლობს, კარგ-ად 

ხატავს, კარგ-ად თამაშობს): 

Այսպիսով՝ վրացերենում շատ են այն ածականները, որոնք 

ունեն մակբայական ձևեր, մինչդեռ հայերենում այդ ածական-

ները գոյականների հետ գործածվելիս փոփոխության չեն են-

թարկվում, եթե կատարում են ձևի պարագայի պաշտոն՝ լավ 
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մարդ է (კარგი კაცია), լավ մարդ (კარგი კაცი), լավ նվագում է 

(კარგად ასრულებს), հիվանդն արդեն լավ է (ავადმყოფი უკვე 

კარგად არის) և այլն: Այս կարգի ածականների թվին են պատ-

կանում՝ ամուր, աղոտ, բարձր, գեղեցիկ, դառն, դժվար, թանկ, 

թեթև, ծանր, կոպիտ, մաքուր, սև, սպիտակ, կարմիր, վատ, 

տխուր, ուրախ, քաղցր, նաև՝ անաղմուկ (უხმაუროდ), անմիս 

(უხორცოდ), անձայն (უხმოდ), անհարմար (უხერხულად), 

առատ (უხვად), անտեսանելի (უჩინრად) և այլն: 

Առհասարակ վրացերենում մակբայները, լեզվի պատմական 

զարգացման հետևանքով առաջանալուց բացի, կազմվում են նաև 

գոյականներից, ածականներից և դերանուններից. 

1. Օգտագործելով տրական հոլովի -ს վերջավորությունը՝ 

կարող ենք ստեղծել տեղ և ժամանակ ցույց տվող բազմա-

թիվ մակբայներ. დილა-დილა-ს, დღე-დღე-ს, საღამო-

საღამო-ს, წელი-წელ-ს, ახლო-ახლო-ს, შორი-შორ-ს. 

2. Ժամանակ և ձև ցույց տվող որոշ մակբայներ կարող ենք 

ձևավորել նաև գործիական հոլովի -ით վերջավորության 

կիրառումով՝ დილა-დილ-ით, დღე-დღ-ით, საღამო-საღა-

მო-თი, ღამე-ღამ-ით, წელი-წლ-ით, დამატება-დამატებ-

ით, შემთხვევა-შემთხვევით և այլն: 

3. Ածականներից և թվականներից մակբայներ կարող ենք 

կազմել՝ օգտվելով պարագայական հոլովի -ად վերջավո-

րությունից: კარგ-ი-კარგ-ად, ლამაზ-ი-ლამაზ-ად, დინჯ-

ი-დინჯ-ად, ცუდ-ი-ცუდ-ად, ერთ-ი-ერთ-ად, პირველ-ი-

პირველ-ად, ჩუმ-ი-ჩუმ-ად և այլն: 

4. Մի քանի մակբայ հնարավոր է ստեղծել -ივ վերջածանցի 

կիրառումով՝ მარცხენა-მარცხნ-ივ, მარჯვენა-მარჯვნ-ივ: 
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ՀԵՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ 

თანდებული 

 

Հետադրություններն անփոփոխ օժանդակ բառեր են կամ 

հնչյունակապակցություններ, որոնք կցվում են այս կամ այն 

հոլովաձևին և ցույց են տալիս առարկայի դիրք (թե որտեղ է 

գտնվում առարկան), ուղղվածություն, անձի կամ առարկայի առ-

կայություն, անձի կամ առարկայի հարաբերություն և այլն: Վրա-

ցերենի հետադրությունները հա-մապատասխանում են հայոց 

լեզվի հետադիր (վերջահար) կապերին: Օր՝. վրացերենի -ზე-ին 

համապատասխանում է հայերենի վրա-ն. წიგნი დევს მაგიდაზე-

գիրքը դրված է սեղանին կամ սեղանի վրա. տարբերություն գրե-

թե չկա. միակը այն է, որ հայերենում վերջահար կապերը գրվում 

են բառերից անջատ՝ առանձին, իսկ վրացերենում՝ և՛ անջատ, և՛ 

միասին:  

Վրացերենում առավել գործածական հետադրություններից 

են՝ 

-კენ-դեպի. სახლისკენ-դեպի տուն. მივდივარ სახლისკენ-

գնում եմ դեպի տուն: 

-თვის-համար. სახლისთვის-տան համար. ვიყიდე სახლისთ-

ვის-գնեցի տան համար:  

-გან-ից. ამხანაგისგან-ընկերոջից. წიგნი მივიღე ამხანაგისგ-

ან-գիրքն ստացա ընկերոջից: ხისგან-փայտից. აგიდა გაკეთებუ-

ლია ხისგან-սեղանը պատրաստված է փայտից:  

-ზე-վրա. მაგიდაზე-սեղանի վրա. ბავშვი მაგიდაზე ავიდა-

երեխան բարձրացավ սեղանի վրա:  
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-ში-ում (մեջ). სკოლაში-դպրոցում. ძმა სწავლობს სკოლაში-

եղբայրը սովորում է դպրոցում: 

-თან-հետ (նաև՝ մոտ). ძმასთან-եղբոր հետ. ძმასთან ერთად 

წავიდა თეატრში-եղբոր հետ գնաց թատրոն: სკოლასთან-դպրոցի 

մոտ. მოწაფე დგას სკოლასთან-աշակերտը կանգնած է դպրոցի 

մոտ:  

ვით-նման (պես). ძმასავით-եղբոր նման. მიყვარს ძმასავით-

սիրում եմ եղբոր նման:  

ურთ-հետ (հանդերձ). ოჯახითურთ-ընտանիքի հետ. სტუმრ-

ად მივიდა ოჯახითურთ-հյուր գնաց ընտանիքի հետ (ընտանյոք 

հանդերձ): 

მდის (მდე)-մինչև. სახლამდის (სახლამდე) մինչև տուն. 

სკოლიდან სახლამდის ერთი კილომეტრია. Դպրոցից մինչև 

տուն մեկ կմ է: 

გამო-պատճառով, հետևանքով. იმის გამო-նրա պատճառով. 

წვიმის გამო-անձրևի պատճառով, გვალვის გამო ცუდი 

მოსავალია-երաշտի պատճառով վատ բերք է: 

მიერ-կողմից. მუშების მიერ-բանվորների կողմից. აშენებუ-

ლია მუშების მიერ-կառուցված է բանվորների կողմից: 

მიმართ-հանդեպ (նկատմամբ). ჩვენს მიმართ-մեր հանդեպ. 

ჩვენს მიმართ მოწაფეები მუდამ თავაზიანი იყვნენ-մեր հանդեպ 

աշակերտները միշտ բարեկիրթ էին: 

შორის-մեջ, միջև. ჩვენს შორის - մեր միջև. ჩვენს შორის კარგი 

ურთიერთო-ბაა-մեր միջև լավ հարաբերություններ են: ის 

სტუდენტთა შორის გამ-ოირ-ჩევა კარგი ყოფაქცევით-ուսանող-

ների մեջ նա առանձնանում է լավ վարք ու բարքով: 

შუა-արանքում (միջև). ორ ცეცხლ შუაა-նա երկու կրակի 

արանքում է: 

გარდა-բացի. იმის გარდა-նրանից բացի. იმის გარდა ყველა 

ხუთოსანია-նրանից բացի՝ բոլորը գերազանցիկ են: 
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Վրաց լեզվում հոլովները պահանջում են որոշակի հաստա-

տուն հետադրություններ: Օրինակ՝  

տրական հոլովը պահանջում է հետևյալ հետադրություն-

ները՝ -ვით, -თან,-ზე,-ში,-შუა,-შორის 

սեռականը՝ მიერ, მიმართ, გარდა, -თვის, -კენ, -გან, 

գործիականը՝ -ურთ, -გან, 

պարագայականը՝ -მდის (-მდე): 

Որոշ հետադրություններ ունեն մի քանի իմաստ:  

 

Օրինակ՝ սեռական հոլովի -გან հետադրությունը արտահայ-

տում է գործողություն (ძმისგან მიღებული ბარათი-եղբորից 

ստացած նամակ), նյութ (ხისგან დამზადებული მერხი-փայտից 

պատրաստած նստարան), պատճառ (სიცხისაგან გადამწვარი 

ბალახი-երաշտից այրված խոտ): 

 

Հետադրությունները հավելվում են տրական, սեռական, գոր-

ծիական և պարագայական հոլովներին:  

Հետադրություններից մի քանիսը գրվում են անվան հետ 

միասին, որոշ հետադրություններ էլ գրվում են անջատ: Համա-

պատասխանաբար, հետադրությունները վրացերենում լինում են 

երկու տեսակի՝ անջատ և կցական:  

ա) Անջատ գրվում են հետևյալ կապերը՝  

შორის, შუა, მიერ, გამო, გარდა, მიმართ, შესახებ. 

բ) Միասին գրվում են հետևյալ կապերը՝ -ვით, -თან, -ზე, -ში, 

-თვის, -გან, -კენ, -დან, -მდე (այս հետադրությունները միավանկ 

են և կցական):  
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ՇԱՂԿԱՊ 

კავშირი 

 

Համադաս բառեր, շարահյուսական տարբեր միավորներ, 

բարդ նախադասության տարբեր բաղադրիչներ, խոսքի այլ տար-

րեր իրար կա-պակցող սպասարկու բառերը համարվում են շաղ-

կապներ: 

Շաղկապները լինում են համադասական (მაერთებელი- 

շաղկապող, կապող) և ստորադասական (მაქვემდებარებელი): 

Համադասական (მაერთებელი) շաղկապները կապակցում 

են նախադասության համադաս անդամները կամ բարդ նախա-

դասության մեջ համազոր նախադասությունները. դրանցից են՝ 

და, თუ, მაგრამ, ხოლო, ან, ანუ, ესე იგი (ე. ი.), ხან (ხან-ხან), გინდ 

(გინდ-გინდ), თუნდ (თუნდ-თუნდ), არამედ (კი არა-არამედ) և 

այլն: 

Գործածվում են համադասական շաղկապների հետևյալ են-

թատեսակները. 

1.Միավորիչ, բաղհյուսական-მაჯგუფებელი՝ და, თუ, არც 

არც... 

Օրինակ՝ დიდი და პატარა მხიარულობდა ზეიმზე. 

მოწაფეები და პედაგოგები წავიდნენ მუზეუმში. არც დილას და 

არც საღამოს თოვლი არ შეწყვეტილა. 

2. Բաժանական կամ տրոհական. 

բաժանման՝ տրոհման-მაცალკევებელიან (ანდა), თუ, გინდ, 

თუნდ, ხან-ხან... 

Օրինակ՝ დედა მოვიდეს ან (ანდა) მამა.  
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Մայրը գա կամ հայրը:  

ქართული ენის სახელმძღვანელო მომეცი, თუნდ 

დაწყებითის.  

Վրաց լեզվի դասագիրք տուր, թեկուզ՝ տարրական:  

გინდ წავიდეს, გინდ დარჩეს.  

Ուզում է՝ գնա, ուզում է՝ մնա:  

ხან ადრე მოდის, ხან გვიან.  

Կա՛մ շուտ է գալիս, կա՛մ՝ ուշ: 

3. Ներհակական կամ հակադրական- მაპირისპირებელი: 

ხოლო, მაგრამ, კი, თორემ, არამედ. 

დილას სკოლაში მივდივარ, ხოლო საღამოს გაკვეთილებს 

ვსწავლობ.  

Առավոտյան դպրոց եմ գնում, իսկ երեկոյան դասերս եմ 

սովորում:  

თეატრში მინდოდა წასვლა, მაგრამ დედამ არ გამიშვა. 

Թատրոն էի ուզում գնալ, բայց մայրս թույլ չտվեց:  

ჩემი და მეათე კლასში სწავლობს, ძმა კი- უნივერსიტეტის 

სომხური ფილოლოგიის ფაკულტეტის მეორე კურსზე.  

Իմ քույրը տասներորդ դասարանում է սովորում, իսկ եղ-

բայրս՝ համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտետի երկ-

րորդ կուրսում: 

 

Նմանական, მაიგივებელი: ანუ, ესე იგი (կամ, ուրեմն, 

այսինքն). 

Օրինակ՝ მოწაფე ანუ მოსწავლე.  

Աշակերտ կամ ուսանող: 

დადგა იანვარი, ესე იგი ნამდილი ზამთარი.  

Եկավ հունվարը, այսինքն՝ իսկական ձմեռը: 
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Ծանոթություն: Հայերենում կամ-ը համարվում է տրոհա-

կան-բաժանական: Ուրեմն-ը ստորադասական շաղկապի մա-

կաբերական (հետևանքի) ենթատեսակ, իսկ այսինքն-ը՝ ստորա-

դասական շաղկապի բացահայտման ենթատեսակ (հայ լեզ-

վաբաններից ոմանք թե՛ ուրեմն-ը և թե՛ այսինքն-ը նույնպես հա-

մարում եմ համադասական), մինչդեռ վրացերենում դրանք հա-

մադասական շաղկապի նույնական ենթատեսակին պատկանող 

շաղկապներ են: 

 

Ստորադասական շաղկապները երկրորդական նախադա-

սությունը կապում են գլխավորին. դրանք են՝ რომ, როდესაც 

(როცა), თუ არა, სანამ, ვიდრე, სადაც, როგორც კი, რადგანაც, 

ვინაიდან, იმიტომ რომ, რათა, რაკი և այլն:  

Ըստ կապակցության լինում են. 

1. ժամանակի-დროისა- სანამ, როდესაც (როცა), როგორც კი, 

ვიდრე, თუ არა.. 

Օրինակ՝ მდინარე ადიდებული იქნება, ვიდრე დიდი 

წვიმებია, როგორც კი გადაიღებს, მდინარეც დაიკლებს. 

პეტრემ თავს არ მიხედა, სანამ მთლად არ დაუძლურდა. 

გამოცდები ჩააბარა თუ არა, მაშინვე სოფელში წავიდა. 

Քննությունները վերջացնելուն պես, իսկույն գյուղ գնաց: 

2. Պատճառի և հիմունքի- მიზეზისა-რადგანაც (რადგან), 

ვინაიდან, რაკი, იმიტომ რომ. 

Օրինակ՝ თქვენ ვინაიდან ასე გსურთ, მე საწინააღმდეგო არა 

მაქვს რა.  

Քանի որ Դուք այդպես եք ցանկանում, ես հակադրվելու 

ոչինչ չունեմ: 

3. Նպատակի- მიზნის- რათა, იმისთვის, რომ 

Օրինակ՝ ბევრს ვმეცადინეობ, რათა ფრიადოსანი გავხდე. 

დილას ადრე ვდგები, რომ ლექციაზე არ დამაგვიანდეს.  
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4. Զիջման-დათმობისა- თუმცა, გინდაც, თუნდაც.. 

Օրինակ՝ მეტოქის ჯარმა თანდათან იწყო უკან დახევა, 

თუმცა სროლას არ აკლებდა.  

Հակառակորդի զորքը սկսեց հետզհետե նահանջել, թեև կրա-

կը չէր դադարում: 

5. Տեղի- ადგილისა- სადაც, საიდანაც, საითაც, საითკენაც... 
Օրինակ՝ სადაც ჭალა თავდებოდა, ფშაც იქ ერთოდა 

მდინარეში. 
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ՄԱՍՆԻԿՆԵՐ 

ნაწილაკები 
 

Մասնիկ համարվում է անկախ իմաստ չունեցող հնչյունը (ც), 

հնչյունախումբը (ოდე) կամ բառը (მხოლოდ), որը միանում է նա-

խադասության անդամին և իմաստի առումով նրան տալիս է այլ 

երանգ: Մասնիկները կարող են միանալ գրեթե խոսքի բոլոր մա-

սերին՝ գոյականին (ამხანაგმა-ც), ածականին (წითელი-ც და 

შავი-ც), թվականին (ათი-ოდე კაცი), բային (თურ-მე მოსულა), 

մակբային (დღესა-ც კარგი ამინდია) և հենց իրեն՝ մասնիկին (არ-

ც, ვერ-ც), մասնիկավոր բառին կարող է ավելանալ ևս մեկ մաս-

նիկ՝ (სამი-ოდე-ც): Մասնիկներն ունեն բավականին լայն կիրա-

ռություն: 

Մասնիկները կարող են դրվել բառից առաջ կամ հետո կամ էլ 

կարող են կցվել համապատասխան բառին: Բառին կարող են 

կցվել հետևյալ մասնիկները՝ -მე, -ვე, -ოდე, -ც, -ც, -კი: 

Ըստ իմաստի՝ մասնիկները կարող են լինել՝ հարցական, 

ժխտական, անորոշ, մոտավոր, սաստկական, ուժեղացնող, 

ըղձական, զգացական, բացականչական, հաստատական: 

1.  Հարցական - კითხვითი- ა?, თუ?, ნუთუ?, განა?, ხომ? 

    ხორცი ხომ მოიტანე ბაზრიდან? 

2. Ժխտական - უარყოფითი- უკუთქმითი:არ, ვერ, ნუ, რო-

დი, არა, აღარ, ნუღარ, ვეღარ, არც, ვერც, აღარც, ვეღარც, 

როდი... (ვერ մասնիկը հիմնականում միանում է բային): 
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Ծանոթություն: Նշված մասնիկներից առաջին երեքը՝ არ, 

ვერ, ნუ, ունեն իմաստային նրբերանգներ: Դրանց իմացությունը 

կարևոր է: 

 

არ մասնիկը ցույց է տալիս գործողության կատարման 

ժխտում, երբ գործողը՝ անձը, չի ուզում կատարել. 

არ წავედი- (չուզեցի) չգնացի, არ მოვიდა- (չուզեց) չեկավ, არ 

შევასრულე- (չուզեցի) չկատարեցի: 

Գործողությունները չեն կատարվել, որովհետև իրականաց-

նողները պարզապես չեն ցանկացել: 

ვერ մասնիկը նույնպես գործողության ժխտում է ցույց տա-

լիս, բայց կատարողը ոչ թե չի ցանկանում կատարել, այլ ինչ-ինչ 

պատճառով չի կարողացել կամ չի կարողանում. ვერ გავაკეთე-

չկարողացա կատարել, ვერ წავედი-չկարողացա գնալ. ვერ 

მოვიდა-չկարողացավ գալ: 

არ և ვერ մասնիկների գործածության ժամանակ բայաձևը 

մնում է անփոփոխ. არ მოვალ (չեմ գա), არ დავწერ (չեմ գրի), ვერ 

მოვალ (չեմ կարող գալ), ვერ დავწერ (չեմ կարող գրել):  

არ մասնիկը նաև գործողությունն արգելող իմաստ ունի. 

არ წახვალ (չես գնա), არ მოხვალ (չե՛ս գա), არ წახვიდე! 

(չգնաս), არ მოხვიდე! (չգա՛ս): 

ნუ մասնիկը նույնպես գործողությունն արգելող իմաստ ունի, 

բայց մեղմ, գրեթե խնդրանքով. 

ნუ დაიწყებ! Մի՛ սկսիր (լավ կլինի՝ չսկսես): 

ნუ ყიდულობ Մի՛ գնիր (լավ կլինի՝ չգնես): 

არ և ნუ արգելական մասնիկները այդուհանդերձ իմաստով 

մոտ են, ուստի մեկը կարելի է փոխարինել մյուսով, միայն թե 

անհրաժեշտ է հիշել, որ նրանց առկայությամբ բայերը հանդես են 

գալիս տարբեր ձևով. 

არ წახვალ! Չե՛ս գնա (կտրուկ, սպառնալից): 



 - 227 -

არ უთხრა! Չե՛ս ասի (կտրուկ, սպառնալից): 

არ იყიდო! Չե՛ս գնի (կտրուկ, սպառնալից): 

ნუ იტყვი! Մի՛ ասա (լավ կլինի՝ չասես): 

 

Նախադասություններ არ, ვერ, ნუ ժխտական մասնիկներով. 

მე ვერ გავიგე ეს თემა, გთხოვ(თ), კიდევ ერთხელ ამიხსნათ.  

Ես չհասկացա այս թեման, խնդրում եմ, ևս մեկ անգամ բա-

ցատրեք: 

ტელეფონი ცუდად მუშაობს, არაფერი არ ისმის.  

Հեռախոսը վատ է աշխատում, ոչինչ չի լսվում: 

ბოდიში, მე ალბათ, გასაგებად ვერ ვლაპარაკობ, და თქვენ 

ვერ გამიგეთ.  

Ներեցե՛ք, ես հավանաբար պարզ չեմ խոսում, և դուք 

չհասկացաք (չկարողացաք հասկանալ): 

არ მესმის, რატომ იცინით?  

Չեմ հասկանում՝ ինչո՞ւ եք ծիծաղում: 

მან კარგად ვერ გაიგო ნათქვამი.  

Նա լավ չհասկացավ ասվածը: 

-შენ რა, არ მოხვალ?  

Դու, ինչ է, չե՞ս գա: 

-ვერა, ვერ მოვალ.  

Ո՛չ, չեմ կարող գալ: 

-თქვენი ნებაა, არ გინდათ, ნუ გინდათ!  

Ձեր կամքն է, չեք ուզում, մի՛ ուզեք: 

 

3.  Բացականչական- განცვიფრების: ნუთუ, რა, არ, აკი 

4.  Անորոշ – განუსაზღვრელობითი -მე, -ღა, -ღაცა. այս մաս-

նիկները հավելվում են հարցում արտահայտող բառերին 

(դերանուններին և մակբայներին), զրկում նրանց հարցա-

կան իմաստից և դարձնում անորոշ: 
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Օրինակ՝ ვინ?, ვინ-მე, რა? რა-მე, რომელი? რომელი-მე, სად? 

სად-მე, ვინ-ღა, რაღა, სად-ღა, რა-ღაც(ა), სად-ღაც(ა)... 

5.  Հարաբերական…მიმართებითი -ც(ა), (ვინც, სადაც...) 

ვინც მოყვარესა არ ეძებს, იგი თავისა მტერია. 

6. Սաստկական- გაძლიერებითი -ცა, კი, კიდეც, უკვე, 

მაინც...  

7. Հաստատական- მიგებითი -ჰო, კი, დიახ, არა, ვერა...  

8. Ուղղակի-სიტყვა- სიტყვითი -მეთქი (მე ვთქვი), თქო (მან 

თქვა), -ო.  

თქო (თქვა) ցույց է տալիս, որ առաջին դեմքի ասածը երկ-

րորդ դեմքը պետք է հաղորդի երրորդ դեմքին, երրորդ անձին՝ 

როგორც გითხარი, ისე მოიქეცი-თქო. 

-ო-ն՝ նա ասաց, ցույց է տալիս, որ խոսքը պատկանում է 

երրորդ դեմքին, հաղորդվում է երրորդ դեմքի ասածը. 

- უჰ, რა ვნახეთ, რა ვნახეთო!- წამოსთქვეს ყვავილებმა. 

9. Մոտավոր-მიახლოებითი- ოდე: ათიოდე:  

ათიოდე სტუდენტი იყო ლექციაზე. 

ასიდან სამიოდე სტუდენტმა ვერ ჩააბარა გამოცდა. 

10. Եղանակավորող-მოდალობითი-აბა, აი, ბარემ, დაე, 

ეგებ, ეგების, ვაითუ, ერთი, თითქმის, თითქოს, თურმე, 

იქნებ, იქნება, მოდი, ნეტავი, უნდა, ხოლმე և այլն: 

Մասնիկների ճնշող մեծամասնությունը ծառայում է ցուցում, 

հրահանգ (მითითება), իղձ (ნატვრა), հնարավորություն (შესა-

ძლებლობა), պարտավորություն (ვალდებულება), դրդում, 

գրգռում (წაქეზება), հարկադրում (იძულება) արտահայտելուն: 

Օրինակ՝აბა: აბა, თქვენ იცით, ბიჭებო! 

აი: აი ჩემი სკოლა. აი შენი წიგნი. 

ბარემ: ბარემ ესეც გააკეთე. 

დაე: დაე წავიდნენ! 

ეგების: ზოოპარკში წავიდეთ, ეგების ირემი ვნახოთ. 
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ერთი: ერთი ეს გამაგებინე. 

ვაითუ: ვაითუ ჩემპიონს არასაკადრისად შეხვდნენ. 

თითქმის: გასტროლებმა თითქმის ერთი კვირა გასტანა. 

თითქოს: თითქოს საღამო იყო, სტუმრები რომ წავიდნენ. 

თურმე: თურმე დიდი მეცნიერი ყოფილა ჩვენი სტუმარი. 

იქნებ (იქნება): იქნებ მე წავიდე. იქნება გააკეთა. 

კინაღამ: სიხარული(ით)საგან კინაღამ გული გაუსკდა. 

ნეტავი: ნეტავი მალე მოვიდოდეს გაზაფხული. 

უნდა: უნდა წავიდეთ თეატრში. უნდა გავაკეთო. 

უკვე: უკვე საჭმელი მზად არის. 

ხოლმე: სევანში ისვენებს ხოლმე. 
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ՁԱՅՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ 

შორისდებული 

 

Ձայնարկություն կոչվում են այն հնչյունները, հնչյունախմբե-

րը կամ բառերը, որոնք ունեն ավարտուն, վերջավորված իմաստ 

և արտահայտում են զգացական ու կամային վերաբերմունք: 

ოჰ, რა მშვენიერია! ოჰ- ն արտահայտում է հիացմունք, բայց 

կարող է արտահայտել նաև դժգոհություն. ოჰ, ეგ არ შეიძლება, 

არა! Եվ, այսպես, միևնույն ձայնարկությունը, պայմանավորված 

խոսքի իմաստով և հատկապես հնչերանգով, կարող է արտա-

հայտել տարբեր զգացմունքներ՝ ուրախություն, վիշտ, կարոտ, 

զարմանք, ափսոսանք, բողոք, զայրույթ, արհամարհանք և այլն: 

Վրացերենում ևս ձայնարկությունները նախադասության անդամ 

չեն դառնում: 

Առավել գործածական են հետևյալ ձայնարկությունները. 

1. Ուրախության, հիացմունքի - სიხარულის - აღტაცების - 

ოჰ! ვიშ! უჰ! 

2.  Հավանության - მოწონების - ვაშა! ყოჩაღ! 

3.  Թախծի, ցավակցական - მწუხარების - ვაი! ვაიმე! უი! 

უიმე! ოხ! 

4.  Զզվանքի - ზიზღისა - ფუ! ფუჰ! უი! ფუუუჰ!  

5.  Զարմանքի - გაკვირვებისა - ბიჭოს! ერიჰა! ვა! 

6. Կոչական - მოწოდებისა - აბა! ჰა! ეი! ჰეი! ჰაუ! 

7.  Ըղձական - ნატვრისა -ახ! აჰ! ეჰ!  

8.  Կարեկցանքի - სიბრალულისა - ეჰ! ჰაი! ააჰ! აფსუს! ოო! 

9.  Սաստկական - გაჩუმებისა - სუ! ჩუ! 
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Կետադրության մասին. եթե ձայնարկությունը գործածվում է 

առանձին (აბა! ვაშა! სუ!), ապա ձայնարկությունից հետո դրվում 

է բացականչական նշան՝ (!), իսկ եթե ձայնարկությունը դրված է 

նախադասության սկզբում (ყოჩაღ, კარგად დაგიწერია!), նրանից 

հետո դրվում է ստորակետ, իսկ բացականչական նշանը դրվում է 

նախադասության վերջում: 

Ձայնարկությունները, ինչպես հայերենում, այնպես էլ վրա-

ցերենում, կարող են կազմված լինել մեկ կամ մեկից ավելի 

հնչյուններից: 

Ձայնարկություններին շատ մոտ են նմանաձայնությունները, 

դրանք թռչունների, սողունների, կենդանիների, անշունչ առար-

կաների, բնության և ֆիզիկական երևույթների ձայներն են: 
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Հավելված I 

 

Բայեր, որոնց հետ գործածվող ենթակաները 

դրվում են պատմողկան (მოთხრობითი) հոլովով: 

ზმნები, რომლებთანაც ქვემდებარე 

იხმარება მოთხრობითი ბრუნვის ფორმით. 

 

Հայերեն տրվում է բայի ուղիղ ձևը: 

 

ახლანდელი მომავალი წარსული საწყისი  

ներկա  ապառնի    անցյալ       սկզբնաձև     անորոշ դերբայ 

აგებს ააგებს ააგო [ა]გება կառուցել 

აგროვებს მოაგროვებს მოაგროვა [მო]გროვება կուտակել 

აგრძელებს გააგრძელებს გააგრძელა [გა]გრძელება  շարունակել 

ადნობს გაადნობს გაადნო [გა]დნობა հալչել 

ავსებს აავსებს აავსო [ა]ვსება լցնել 

ათავსებს მოათავსებს მოათავსა [მო]თავსება տեղադրել 

აკეთებს გააკეთებს გააკეთა [გა]კეთება անել 

ალამაზებს გაალამაზებს გაალამაზა [გა]ლამაზებაգեղեցկանալ 

ამატებს დაამატებს დაამატა [და]მატება ավելացնել 

ამბობს იტყვის თქვა თქმა ասել 

ამზადებს მოამზადებს მოამზადა [მო]მზადება պատրաստել 

ამოკლებს დაამოკლებს დაამოკლა [და]მოკლება կարճացնել 

ამყარებს დაამყარებს დაამყარა [და]მყარება հաստատել 

ანთებს დაანთებს დაანთო [და]ნთება վառել 

აპირებს დააპირებს დააპირა [და]პირება մտադրվել 

ასვენებს დაასვენებს დაასვენა [და]ასვენება հանգստանալ 

ასწავლის ასწავლის ასწავლა სწავლება սովորել 
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ასხამს დაასხამს დაასხა [და]სხმა լցնել, թափել 

ატარებს გაატარებს გაატარა [გა]ტარება անցկացնել 

აფარებს დააფარებს დააფარა [და]ფარება ծածկել 

აქრობს ჩააქრობს ჩააქრო [ჩა]ქრობა հանգցնել 

აქცევს წააქცევს წააქცია [წა]ქცევა տապալել 

აღებს გააღებს გააღო [გა]ღება բացել 

აღვიძებს გააღვიძებს გააღვიძა [გა]ღვიძება արթնացնել 

აშენებს ააშენებს ააშენა [ა]შენება կառուցել 

აჩვენებს ააჩვენებს აჩვენა ჩვენება ցույց տալ 

აწვეთებს ჩააწვეთებს ჩააწვეთა [ჩა]წვეთება կաթեցնել 

აცხელებს გააცხელებს გააცხელა [გა]ცხელება տաքացնել 

აცხობს გამოაცხობს გამოაცხო [გამო]ცხობა թխել 

აძინებს დააძინებს დააძინა [და]ძინება քնել/քնեցնել 

აძლევს მისცემს მისცა მიცემა տալ 

აწყობს დააწყობს დააწყო [და]წყობა  դասավորել 

აწერს დააწერს დააწერა [და]წერა գրել  

აჭერს დააჭერს დააჭირა [და]ჭერა սեղմել/բռնել 

ახერხებს მოახერხებს მოახერხა [მო]ხერხება հաջողեցնել 

აბანავებს აბანავებს აბანავა ბანაობა լողացնել 

ბობოქრობს იბობოქრებს იბობოქრა ბობოქრობა փոթորկել 

გამოხატავს გამოხატავს გამოხატა გამოხატვა արտահայտել 

დგამს დადგამს დადგა [და]დგმა բեմադրել 

ეუბნება ეტყვის უთხრა თქმა ասել 

ვარჯიშობს ივარჯიშებს ივარჯიშა ვარჯიში մարզվել 

ვაჭრობს ივაჭრებს ივაჭრა ვაჭრობა առևտուր անել 

ვახშმობს ივახშმებს ივახშმა ვახშმობა ընթրել 

ზარმაცობს იზარმაცებს იზარმაცა ზარმაცობა ծուլանալ 

ზრუნავს იზრუნებს იზრუნა ზრუნვა հոգալ 

თამაშობს ითამაშებს ითამაშა თამაში խաղ, խաղալ 

თევზაობს ითევზავებს ითევზავა თევზაობა ձկնորսություն 

თლის გათლის გათალა [გა]თლა կլպել 

თოვს ითოვებს ითოვა თოვა ձյունել 

იგებს გაიგებს გაიგო [გა]გება հասկանալ 
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იგონებს მოიგონებს მოიგონა [მო]გონება հորինել 

იტანს აიტანს აიტანა [ა]ტანა դիմանալ 

იღებს აიღებს აიღო [ა]ღება վերցնել 

იცინის იცინებს იცინა სიცილი ծիծաղել 

იცის ეცოდინება იცოდა ცოდნა գիտենալ 

კარგავს დაკარგავს დაკარგა [და]კარგვა կորցնել 

კერავს შეკერავს შეკერა [შე]კერვა կարել 

კვეთს გადაკვეთს გადაკვეთა [გადა]კვეთა հատել 

კითხულობს წაიკითხავს წაიკითხა კითხვა ընթերցել 

კრეფს დაკრეფს დაკრიფა [და]კრეფა հավաքել 

კურნავს განკურნავს განკურნა [გან]კურნვა բուժել 

ლაპარაკობს ილაპარაკებს ილაპარაკა ლაპარაკი խոսել 

მართავს გამართავს გამართა [გა]მართვა սարքավորել 

მგზავრობს იმგზავრებს იმგზავრა მგზავრობა ճանապարհորդել 

მეცადინეობს იმეცადინებს იმეცადინა მეცადინეობა պարապել 

მიირთმევს მიირთმევს მიირთვა მირთმევა ուտել 

მღერის იმღერებს იმღერა მღერა երգել 

მუშაობს იმუშავებს იმუშავა მუშაობა աշխատել 

მხიარულობს იმხიარულებს იმხიარულა მხიარულობა զվարճանալ 

ნანობს ინანებს ინანა სინანული զղջալ 

ნახულობს ინახულებს ინახულა ნახვა տեսնել 

ნერვიულობს ინერვიულებს ინერვიულა ნერვიულობა նյարդայնանալ 

პასუხობს უპასუხებს უპასუხა პასუხი         պատասխանել 

პატიჟებს დაპატიჟებს დაპატიჟა დაპატიჟება հրավիրել 

პოულობს იპოვის იპოვა პოვნა գտնել 

რეცხავს გარეცხავს გარეცხა [გა]რეცხვა լվանալ 

რეკავს დარეკავს დარეკა [და]რეკვა զանգահարել 

რთავს მორთავს მორთო [მო]რთვა զարդարել 

სადილობს ისადილებს ისადილა სადილობა ճաշել 

საუზმობს ისაუზმებს ისაუზმა საუზმობა նախաճաշել 

სერნობს ისეირნებს ისეირნა სეირნობა զբոսնել 

ტოვებს დატოვებს დატოვა [და]ტოვება թողնել 

უვლის მოუვლის მოუარა [მო]ვლა խնամել 
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უკრავს დაუკრავს დაუკრა [და]კვრა նվագել 

ულოცავს მიულოცავს მიულოცა [მი]ლოცვა շնորհավորել 

უსმენს მოუსმენს მოუსმინა [მო]სმენა լսել 

ურევს მოურევს მოურია [მო]რევა խառնել 

ურჩევს ურჩევს ურჩია რჩევა խորհուրդ տալ 

უყურებს უყურებს უყურა ყურება նայել 

უხვევს მოუხვევს მოუხვია [მო]ხვევა թեքել,  

                                                                                                       փաթաթել 

უჯერებს დაუჯერებს დაუჯერა [და]ჯერება հավատալ 

ფიქრობს იფიქრებს იფიქრა ფიქრი մտածել 

ფხეკს გადაფხეკს გადაფხიკა [გადა]ფხეკა քերել 

ქრის იქროლებს იქროლა ქროლვა սլանալ 

ქსოვს მოქსოვს მოქსოვა [მო]ქსოვა գործել 

ყიდულობს იყიდის იყიდა ყიდვა գնել 

ყრის ჩაყრის ჩაყარა [ჩა]ყრა լցնել 

ცეკვავს იცეკვებს იცეკვა ცეკვა պարել 

ცხოვრობს იცხოვრებს იცხოვრა ცხოვრება ապրել 

წერს დაწერს დაწერა [და]წერა գրել 

წვავს დაწვავს დაწვა [და]წვა այրել 

წვიმს იწვიმებს იწვიმა წვიმა անձրևել 

წურავს გაწურავს გაწურა [გა]წურვა քամել 

წყვეტს გადაწყვეტს გადაწყვიტა [გადა]წყვეტა վճռել 

ჭამს შეჭამს შეჭამა ჭამა ուտել 

ჭრის გაჭრის გაჭრა [გა]ჭრა կտրել 

ხედავს ნახავს ნახა ნახვა տեսնել 

ჯიუტობს იჯიუტებს იჯიუტა ჯიუტობა համառել 
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Հավելված II 

 

Բայեր, որոնց հետ գործածվող ենթակաները 

դրվում են ուղղական կամ տրական հոլովով: 

ზმნები, რომლებთანაც ქვემდებარე 

იხმარება სახელობითი ან მიცემითი ბრუნვის ფორმით. 

 

 ახლანდელი მომავალი წარსული საწყისი 

 Ներկա     ապառնի       անցյալ           սկզբնաձև     անորոշ դերբայ  

  

არის იქნება იყო ყოფნა լինել 

აქვს ექნება ჰქონდა ქონება ունենալ 

აცვია ეცმევა ეცვა ეცმევა հագնվել 

ახურავს ეხურება ეხურა [და]ხურვა ծածկել 

ბრაზდება გაბრაზდება გაბრაზდა [გა]ბრაზება զայրանալ 

მოდის მოვა მოვიდა [მო]სვლა գալ 

გრილა გაგრილდება გაგრილდა სიგრილე զովանալ 

ბრუნდება დაბრუნდება დაბრუნდა [და]ბრუნება վերադառնալ 

დგება ადგება ადგა [ა]დგომა վեր կենալ 

ელოდება დაელოდება დაელოდა დალოდება սպասել 

ერთობა გაერთობა გაერთო გართობა զվարճանալ 

ეშინია შეეშინდება შეეშინდა შიში վախենալ 

ეხება შეეხება შეეხო [შე]ხება շոշափել 

ეხმარება დაეხმარება დაეხმარა [და]ხმარება օգնել 

ზის ჯდება დაჯდება დაჯდა ჯდომა նստել 

თბილა ეთბილება დათბა სითბო տաքանալ 

იზრდება გაიზრდება გაიზარდა [გა]ზრდა  դաստիարակել 

იქცევა მოიქცევა მოიქცა [მო]ქცევა վարվել 
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იყიდება გაიყიდება გაიყიდა [გა]ყიდვა վաճառվել 

იშლება გაიშლება გაიშალა [გა]შლა սփռել 

იწყება დაიწყება დაიწყო [და]წყება սկսել 

იხსნება გაიხსნება გაიხსნა [გა]ხსნა բացել 

აკვირდება დააკვირდება  დააკვირდა [და]კვირვება  դիտարկել 

რჩება დარჩება დარჩა [და]რჩენა մնալ 

სურს მოისურებს მოისურვა სურვილი ցանկանալ 

უნდა ენდომება მოუნდა ნდომა վստահել  

უყვარს ეყვარება შეუყვარდება სიყვარული սիրել 

უხარია გაუხარდებია გაუხარდა სიხარული ուրախանալ 

ფუჯჭდება გაფუჭდება გაფუჭდა [გა]ფუჭება փչանալ 

ცდილობს შეეცდება შეეცადა ცდა փորձել 

მთავრდება დამთავრდებ დამთავრდა [და]მთავრება  վերջանալ 

მობრძანდება  მობრძანდება მობრძანდა [მო]ბრძანება   ժամանել 

ეთანხმება დაეთანხმდება  დაეთანხმა დათანხმება համաձայնել 

ავიწყდება დაავიწყდება  დაავიწყდა  [და]ვიწყება  մոռանալ 

აინტერესებს  დააინტერესებს დააინტერესა [და]ინტერესება հետաքր- 

       քրել 

ცხვება გამოცხვება გამოცხვა [გამო]ცხობა թխվել 

შია მოშივდება მოშივდა შიმშილი քաղցել 

ხდება მოხდება მოხდა [მო]ხდენა պատահել 

ხვდება შეგვხდება შეხვდა [შე]ხვედრა հանդիպել 

ჰქვია ერქმევა ერქვა რქმევა կոչվել 
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Հավելված III 

 

Բայեր, որոնց խնդրային მ- ցուցիչը 

հանդես է գալիս ենթակայական ვ- ցուցիչի դերում 

 

ახლანდელი დრო    მომავალი დრო  

Ներկա ժամ.    Ապառնի ժամ.  

მხოლობითი რიცხვი    მრავლობითი რიცხვი  

Եզակի թիվ                                          Հոգնակի թիվ 

 

მოწყურება - ծարավում/ծարավել 

მე მწყურია  ჩვენ გვწყურია  მე მომწყურდება  ჩვენ მოგვწყურდება 

შენ გწყურია  თქვენ გწყურიათ შენ მოგწყურდება  თქვენ მოგწყურდებათ 

მას სწყურია  მათ სწყურიათ მას მოსწყურდება მათ მოსწყურდებათ 

 

მოშივება - սովածացում/սովածանալ 

მე მშია ჩვენ გვშია მე მომშივდება ჩვენ მოგვშივდება 

შენ გშია თქვენ გშიათ შენ მოგშივდება თქვენ მოგშივდებათ 

მას შია მათ შიათ მას მოშივდება მათ მოშივდებათ 

 

მოგონება - հուշ/հիշել  

მე მგონია ჩვენ გვგონია მე მეგონება ჩვენ გვეგონება 

შენ გგონია თქვენ გგონიათ შენ გეგონება თქვენ გეგონებათ 

მას ჰ/გონია მათ ჰ/გონიათ მას ეგონება მათ ეგონებათ 

 

დარწმუნება - համոզում/համոզել 

მე მწამს ჩვენ გვწამს მე ვიწამებ ჩვენ ვიწამებთ 

შენ გწამს თქვენ გწამთ შენ იწამებ თქვენ იწამებთ 

მას სწამს მათ სწამთ ის იწამებს ისინი იწამებენ 
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მოსმენა - լսել  

მე მესმის ჩვენ გვესმის მე მომესმება ჩვენ მოგვესმება 

შენ გესმის თქვენ გესმით შენ მოგესმება თქვენ მოგესმებათ 

მას ესმის მათ ესმით მას მოესმება მათ მოესმებათ 

 

საჭიროება - կարիք զգալ 

მე მჭირდება  ჩვენ გვჭირდება მე დამჭირდება ჩვენ დაგვჭირდება 

შენ გჭირდება  თქვენ გჭირდებათ შენ დაგჭირდება თქვენ დაგჭირდებათ 

მას სჭირდება მათ სჭირდებათ მას დასჭირდება მათ დასჭირდებათ 

 

დაჯერება - հավատալ 

მე მჯერა ჩვენ გვჯერა მე დავიჯერებ ჩვენ დავიჯერებთ 

შენ გჯერა თქვენ გჯერათ შენ დაიჯერებ თქვენ დაიჯერებთ 

მას სჯერა მათ სჯერათ ის დაიჯერებს ისინი დაიჯერებენ 

 

ნდომა - ուզենալ 

მე მინდა ჩვენ გვინდა მე მომინდება ჩვენ მოგვინდება 

შენ გინდა თქვენ გინდათ შენ მოგინდება თქვენ მოგინდებათ 

მას უნდა მათ უნდათ მას მოუნდება მათ მოუნდებათ 

 

გაციება - դողերոցք/դողացնել 

მე მცივა ჩვენ გვცივა მე შემცივდება ჩვენ შეგვცივდება 

შენ გცივა თქვენ გცივათ შენ შეგცივდება თქვენ შეგცივდებათ 

მას სცივა მათ სცივათ მას შესცივდება მათ შესცივდებათ 

 

წარსული უწყვ. დრო   წარსული წყვ. დრო 

Անցյալ անկ. ժամանակ   Անցյալ կատ. ժամանակ 

მხ. რიცხვი მრ. რიცხვი მხ. რიცხვი მრ. რიცხვი 

მე მწყურდა ჩვენ გვწყურდა მე მომწყურდა  ჩვენ მოგვწყურდა 

შენ გწყურდა თქვენ გწყურდათ შენ მოგწყურდა  თქვენ მოგწყურდათ 

მას სწყურდა მათ სწყურდათ მას მოსწყურდა  მათ მოსწყურდათ 

   

მე მშიოდა ჩვენ გვშიოდა მე მომშივდა ჩვენ მოგვშივდა 

შენ გშიოდა თქვენ გშიოდათ შენ მოგშივდა თქვენ მოგშივდათ 

მას შიოდა მათ შიოდათ მას მოშივდა მათ მოშივდათ 
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მე მეგონა ჩვენ გვეგონა მე მეგონა ჩვენ გვეგონა 

შენ გეგონა თქვენ გეგონათ შენ გეგონა თქვენ გეგონათ 

მას ეგონა მათ ეგონათ მას ეგონა მათ ეგონათ 

   

მე მწამდა ჩვენ გვწამდა მე ვიწამე ჩვენ ვიწამეთ 

შენ გწამდა თქვენ გწამდათ შენ იწამე თქვენ იწამეთ 

მას სწამდა მათ სწამდათ მან იწამა მათ იწამეს 

   

მე მესმოდა ჩვენ გვესმოდა მე მომესმა ჩვენ მოგვესმა 

შენ გესმოდა თქვენ გესმოდათ შენ მოგესმა თქვენ მოგესმათ 

მას ესმოდა მათ ესმოდათ მას მოესმა მათ მოესმათ 

   

მე მჭირდებოდა  ჩვენ გვჭირდებოდა  მე დამჭირდა  ჩვენ დაგვჭირდა 

შენ გჭირდებოდა თქვენ გჭირდებოდათ შენ დაგჭირდა თქვენ დაგჭირდათ 

მასსჭირდებოდა  მათ სჭირდებოდათ  მას დასჭირდა  მათ დასჭირდათ 

   

მე მჯეროდა ჩვენ გვჯეროდა მე დავიჯერე ჩვენ დავიჯერეთ 

შენ გჯეროდა  თქვენ გჯეროდათ  შენ დაიჯერე თქვენ დაიჯერეთ 

მას სჯეროდა  მათ სჯეროდათ მან დაიჯერა მათ დაიჯერეს 

   

მე მინდოდა ჩვენ გვინდოდა მე მომინდა ჩვენ მოგვინდა 

შენ გინდოდა თქვენ გინდოდათ შენ მოგინდა თქვენ მოგინდათ 

მას უნდოდა მათ უნდოდათ მას მოუნდა მათ მოუნდათ 

   

მე მციოდა ჩვენ გვციოდა მე შემცივდა ჩვენ შეგვცივდა 

შენ გციოდა თქვენ გციოდათ შენ შეგცივდა თქვენ შეგცივდათ 

მას სციოდა მათ სციოდათ მას შესცივდა მათ შესცივდათ 
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Հավելված IV 
 

Առավել գործածական բայերի խոնարհումը 

երեք հիմնական ժամանակով 

ყველაზე ხშირად ხმარებული ზმნების უღლება 

სამი ძირითადი დროით 
 

ქონა - ունենալ  

(անշունչի դեպքում) 
 

ներկա ժամ.  անցյալ կատ.  ապառնի ժամ.  

ახლანდ. დრო   წარსული   მომავალი დრო  

მხ. რ.  მხ. რ. მხ. რ. 

მე მ-აქვს  მე მ-ქონდ-ა  მე მ-ექნ-ებ-ა  

შენ გ-აქვს შენ გ-ქონდ-ა  შენ გ-ექნ-ებ-ა  

მას აქვ-ს   მას ჰ-ქონდ-ა  მას ე-ქნ-ებ-ა  

მრ. რ.  მრ. რ.  მრ. რ. 

ჩვენ გვ-აქვს  ჩვენ გვ-ქონდ-ა  ჩვენ გვ-ექნ-ებ-ა  

თქვენ გ-აქვთ  თქვენ გ-ქონდ-ა-თ  თქვენ გ-ექნ-ებ-ა-თ  

მათ აქვ-თ  მათ ჰ-ქონდ-ა-თ  მათ ექნ-ებ-ა-თ  
 

ყოლა - ունենալ  

(շնչավորի դեպքում) 
 

 Ներկա ժամ.  անցյալ կատ.  ապառնի ժամ.  

ახლანდ. დრო წარსული  მომავალი დრო 

მხ. რ.  მხ. რ.  მხ. რ. 

მე მ-ყავს  მე მ-ყავ-დ-ა  მე მე-ყოლ-ებ-ა  

შენ გ-ყავს  შენ გ-ყავ-დ-ა  შენ გ-ეყოლ-ებ-ა  

მას ჰყავ-ს  მას ჰ-ყავ-დ-ა  მას ე-ყოლ-ებ-ა  
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მრ. რ.  მრ. რ.  მრ. რ. 

ჩვენ გვ-ყავს  ჩვენ გვ-ყავდა  ჩვენ გვ-ეყოლ-ებ-ა  

თქვენ გ-ყავთ  თქვენ გ-ყავდათ  თქვენ გე-ყოლ-ებ-ა-თ  

მათ ჰყავ-თ  მათ ჰყავდა-თ  მათ ეყოლ-ებ-ათ  

 

ყოფნა- լինել 

 

 ներկա ժամ.  անց. կատ. ժամ.  ապառնի ժամ. 

ახლანდ� დრო  წარსული   მყოფადი 

 მხ. რ.   მხ. რ.   მხ. რ. 

I მე ვარ  მე ვიყავი    მე ვიქნები 

II შენ ხარ  შენ იყავი   შენ იქნები  

III ის არის  ის იყო    ის იქნება 

მრ. რ.   მრ. რ. მრ. რ. 

I ჩვენ ვართ  ჩვენ ვიყავით  ჩვენ ვიქნებით 

II თქვენ ხართ  თქვენ იყავით  თქვენ იქნებით  

III ისინი არიან  ისინი იყვნენ  ისინი იქნებიან  

 

ლაპარაკი - խոսել 

 

Ներկա ժամ. ახლანდელი დრო  

მე ვლაპარაკობ  ჩვენ ვლაპარაკობთ 

შენ ლაპარაკობ  ლაპარაკობთ 

ის ლაპარაკობს  ისინი ლაპარაკობენ 

 

Անցյալ ժամ. წარსული დრო  

მე ვთქვი    ჩვენ ვთქვით  

შენ თქვი  თქვენ თქვით  

მან თქვა   მათ თქვეს   

Ապառնի ժամ. მომავალი დრო  

მე ვიტყვი  ჩვენ ვიტყვით   

შენ იტყვი  თქვენ იტყვით   

ის იტყვის  ისინი იტყვიან  
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კეთება - պատրաստել 

 

Ներկա ժամ. ახლანდელი დრო 

მე ვაკეთებ  ჩვენ  ვაკეთებთ 

შენ აკეთებ  თქვენ აკეთებთ 

ის აკეთებს  ისინი  აკეთებენ 

 

Անցյալ ժամ. წარსული დრო  

მე გავაკეთე  ჩვენ  გავაკეთეთ 

შენ გააკეთე თქვენ  გააკეთეთ  

მან გააკეთა მათ გააკეთეს 

  

Ապառնի ժամ. მომავალი დრო  

მე გავაკეთებ ჩვენ ვ გავაკეთებთ 

შენ გააკეთებ თქვენ   გააკეთებთ 

ის  გააკეთებს ისინი გააკეთებენ 

 

წერა - գրել  

 

 Ներկա ժամ. ახლანდელი დრო 

მე ვწერ  ჩვენ ვწერთ  

შენ წერ  თქვენ წერთ  

ის წერს  ისინი წერენ  

 

Անցյալ ժամ. წარსული ერო 

მე დავწერე  ჩვენ დავწერეთ 

შენ დაწერე  თქვენ დაწერეთ 

მან დაწერა  მათ დაწერეს   

 

Ապառնի ժամ. მომავალი დრო 

მე დავწერ  ჩვენ დავწერთ   

შენ დაწერ  თქვენ დაწერთ 

ის დაწერს  ისინი დაწერენ   
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კითხვა - կարդալ 

 

Ներկա ժամ. ახლანდელი დრო 

მე ვკითხულობ  ჩვენ ვკითხულობთ 

შენ კითხულობ  თქვენ კითხულობთ 

ის კითხულობს  ისინი კითხულობენ 

 

Անցյալ ժամ. წარსული ერო 

მე წავიკითხე   ჩვენ  წავიკითხეთ 

შენ  წაიკითხე  თქვენ წაიკითხეთ 

მან წაიკითხა   მათ წაიკითხეს 

 

Ապառնի ժամ. მომავალი დრო 

მე წავიკითხავ  ჩვენ წავიკითხავთ 

შენ წაიკითხავ  თქვენ წაიკითხავთ 

ის წაიკითხავს  ისინი  წაიკითხავენ 

 

ძილი - քնել  

 

Ներկա ժամ. ახლანდელი დრო  

მე მძინავს  ჩვენ გვძინავს 

შენ გძინავს  თქვენ გძინავთ 

მან სძინავს  მათ სძინავთ 

 

Անցյալ ժամ. წარსული დრო  

მე მეძინა  ჩვენ გვეძინა 

შენ გეძინა თქვენ გეძინათ 

მას ეძინა მათ ეძინათ 

Ապառնի ժամ. მომავალი დრო  

მე დავიძინებ  ჩვენ დავიძინებთ 

შენ დაიძინებ  თქვენ დაიძინებთ 

ის დაიძინებს  ისინი დაიძინებენ 
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მუშაობა - աշխատել  

 

Ներկա ժամ.կ ახლანდელი დრო 

მე ვმუშაობ  ჩვენ ვმუშაობთ   

შენ მუშაობ  თქვენ მუშაობთ   

ის მუშაობს  ისინი მუშაობენ   

 

Անցյալ ժամ. წარსული დრო 

მე ვიმუშავე  ჩვენ  ვიმუშავეთ  

შენ იმუშავე  თქვენ იმუშავეთ  

მან იმუშავა  მათ იმუშავეს  

 

Ապառնի ժամ. მომავალი დრო  

მე ვიმუშავებ  ჩვენ ვიმუშავებთ  

შენ იმუშავებ  თქვენ იმუშავებთ  

ის იმუშავებს  ისინი იმუშავებენ  

 

დასვენება - հանգստանալ  

 

Ներկա ժամանակ ახლანდელი დრო 

მე ვისვენებ  ჩვენ  ვისვენებთ 

შენ ისვენებ თქვენ ისვენებთ 

ის ისვენებს ისინი  ისვენებენ 

 

Անցյալ ժամ. წარსული დრო 

მე დავისვენე ჩვენ დავისვენეთ 

შენ დაისვენე თქვენ დაისვენეთ 

მან დაისვენა მათ დაისვენეს 

 

Ապառնի ժամ. მომავალი დრო  

მე დავისვენებ  ჩვენვ დავისვენებთ 

შენ დაისვენებ თქვენ დაისვენებთ 

ის დაისვენებს  ისინი დაისვენებენ 
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 შენება - կառուցել  

 

Ներկա ժամ. ახლანდელი დრო 

მე ვაშენებ  ჩვენ ვაშენებთ 

შენ აშენებ  თქვენ აშენებთ 

ის აშენებს  ისინი აშენებენ 

 

Անցյալ ժամ. წარსული დრო  

მე ავაშენე  ჩვენ ავაშენეთ 

შენ ააშენე  თქვენ ააშენეთ 

მან ააშენა  მათ ააშენეს 

 

Ապառնի ժամ. მომავალი დრო  

მე ავაშენებ  ჩვენ ავაშენებთ 

შენ ააშენებ  თქვენ ააშენებთ 

ის ააშენებს  ისინი ააშენებენ 

 

 თამაში - խաղալ  

 

Ներկա ժամ. ახლანდელი დრო  

მე ვთამაშობ  ჩვენ ვთამაშობთ 

შენ თამაშობ თქვენ თამაშობთ 

ის თამაშობს ისინი თამაშობენ 

 

Անցյալ ժամ. წარსული ერო  

მე ვითამაშე  ჩვენ ვითამაშეთ 

შენ ითამაშე  თქვენ ითამაშეთ 

მან ითამაშა მათ ითამაშეს 

 

Ապառնի ժամ. მომავალი დრო  

მე ვითამაშებ  ჩვენ ვითამაშებთ 

შენ ითამაშებ  თქვენ ითამაშებთ 

ის ითამაშებს ისინი ითამაშებენ 
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 ოცნება - երազել  

 

Ներկա ժամ. ახლანდელი დრო 

მე ვოცნებობ  ჩვენ ვოცნებობთ 

შენ ოცნებობ  თქვენ ოცნებობთ 

ის ოცნებობს  ისინი ოცნებობენ 

 

Անցյալ ժամ. წარსული დრო  

მე ვიოცნებე  ჩვენ ვოცნებობდით 

შენ იოცნებე  თქვენ ოცნებობდით 

მან იოცნება  მათ ოცნებობდნენ 

 

Ապառնի ժամ. მომავალი დრო  

მე ვიოცნებებ  ჩვენ ვიოცნებეთ 

შენ იოცნებებ  თქვენ იოცნებეთ 

ის იოცნებებს  ისინი იოცნებეს 

 

 ყიდვა - գնել 

 

Ներկա ժամ. ახლანდელი დრო 

მე ვყიდულობ  ჩვენ ვყიდულობთ  

შენ ყიდულობ  თქვენ ყიდულობთ  

ის ყიდულობს  ისინი ყიდულობენ  

 

Անցյալ ժամ. წარსული დრო  

მე ვიყიდე  ჩვენ ვიყიდეთ  

შენ იყიდე  თქვენ იყიდეთ  

მან იყიდა  მათ იყიდეს  

Ապառնի ժամ. მომავალი დრო  

მე ვიყიდი  ჩვენ ვიყიდით  

შენ იყიდი  თქვენ იყიდით  

ის იყიდის  ისინი იყიდიან  
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დაღლა – հոգնել  

 

Ներկա ժամ. ახლანდელი დრო  

მე ვიღლები ჩვენ ვიღლებით 

შენ იღლები  თქვენ იღლებით 

ის იღლება  ისინი იღლებიან 

 

Անցյալ ժամ. წარსული დრო  

მე დავიღალე  ჩვენ დავიღალეთ 

შენ დაიღალე  თქვენ დაიღალეთ 

ის დაიღალა ისინი დაიღალნენ 

 

Ապառնի ժամ. მომავალი დრო  

მე დავიღლები  ჩვენ დავიღლებით 

შენ დაიღლები  თქვენ დაიღლებით 

ის დაიღლება  ისინი დაიღლებიან 

 

გაცილება - ուղեկցել 

 

Ներկա ժամ. ახლანდელი დრო  

მე ვაცილებ  ჩვენ ვაცილებთ 

შენ აცილებ  თქვენ აცილებთ 

ის აცილებს  ისინი აცილებენ 

 

Անցյալ ժամանակ წარსული დრო  

მე გავაცილე  ჩვენ გავაცილეთ 

შენ გააცილე  თქვენ გააცილეთ 

მან გააცილა  მათ გააცილეს 

 

Ապառնի ժամանակ მომავალი დრო  

მე გავაცილებ  ჩვენ გავაცილებთ 

შენ გააცილებ  თქვენ გააცილებთ 

ის გააცილებს  ისინი გააცილებენ 
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 მოსვლა - գալ 

 

Ներկա ժամանակ ახლანდელი დრო  

მე მოვდივარ  ჩვენ მოვდივართ 

შენ მოდიხარ  თქვენ მოდიხართ 

ის მოდის  ისინი მოდიან 

 

Անցյալ ժամանակ წარსული დრო  

მე მოვედი  ჩვენ მოვედით 

შენ მოხვედი  თქვენ მოხვედით 

ის მოვიდა  ისინი მოვიდნენ 

 

Ապառնի ժամանակ მომავალი დრო  

მე მოვალ  ჩვენ მოვალთ 

შენ მოხვალ  თქვენ მოხვალთ 

ის მოვა  ისინი მოვლენ 

 

 მისვლა - գնալ 

 

Ներկա ժամանակ ახლანდელი დრო  

მე მივდივარ  ჩვენ მივდივართ  

შენ მიდიხარ  თქვენ მიდიხართ  

ის მიდის  ისინი მიდიან  

 

Անցյալ ժամանակ წარსული დრო  

მე მივედი  ჩვენ მივედით  

შენ მიხვედი  თქვენ მიხვედით  

ის მივიდა  ისინი მივიდნენ  

 

Ապառնի ժամ. მომავალი დრო  

მე მივალ   ჩვენ მივალთ  

შენ მიხვალ   თქვენ მიხვალთ  

ის მივა   ისინი მივლენ  
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ՏԵՔՍՏԵՐ ԸՆԹԵՐՑԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 

 ს ა კ ი თ ხ ა ვ ი   მ ა ს ა ლ ა 
 

მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი 

(ნაწყვეტი რომანიდან) 

 

ჩემს სოფელს მარჯვნივ გუბაზოული ჩაუდის, მარცხნივ 

ლაშის ღელე, რომელიც სავსეა კიბორჩხალებით, ღორჯოებით 

და შარვალაკაპიწებული ბიჭებით. გუბაზოულზე ხიდია გადე-

ბული, რომელსაც ბოგას ეძახიან. ყოველ გაზაფხულზე მოვა-

რდნილ წყალს მიაქვს ხიდი და ჩვენ მხოლოდ ხიდის თავი 

გვრჩება. მიუხედავად ამისა, ჩემი სოფელი მაინც ყველაზე 

ლამაზი და მხიარული სოფელია გურიაში, მე იგი ყველა 

სოფელზე უფრო მიყვარს ამქვეყნად, რადგან არ შეიძლება 

სხვაგან იყოს სოფელი, რომელშიც ვცხოვრობდე მე, ჩემი ბებია, 

ილარიონი, ილიკო და ჩემი ძაღლი მურადა. 

 

*** 

ბებიაჩემი ბრძენი ქალია, ის მუდამ ასე მეუბნება: 

-ისწავლე, შე სასიკვდილე, თორემ უსწავლელი დარჩები.  

მეცნიერებაზე ბებიას თავისებური წარმოდგენა აქვს. ერთხ-

ელ, როდესაც აივანზე ვიჯექი და ხმამაღლა ვიზეპირებდი 

ქართული გრამატიკის ნორმებს, ბებიამ, სხვათა შორის, მკითხა: 

-რასაა, რომ იზუთხავ, შვილო? 

-ზმნის პირიანობას ვსწავლობ, ბებია. 

-ზმნის პირიანობა ვის გაუგია, ბიჭო, პირიანი კაცი ვიცი მე. 
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-ეს სხვა პირია, ბებია, შენ რომ გგონია, ის არ არის. 

-პირი ერთია, ბიჭო, ქვეყანაზე. 

-კარგი, აბა, მითხარი, რა არის პირი? ვკითხე ბებიას და წიგნი 

დავხურე. 

-პირი რა არის და … პირი პირია. 

-დაჯექი ბებია, გაკვეთილი არ იცი,- ორს გიწერ! 

-ორს მოგცემ მე შენ, შე კუდიანო, ახლავე წადი და თხა გადა-

აბი, თორემ იმდენს გირტყამ, რუმბივით გაგიხდი ცხვირპირს! 

-აბა, ერთს კიდევ გკითხავ და მერე წავალ, რამდენი პირი 

არსებობს? 

-პირი იმდენი არსებობს, რამდენიც კაცი დაიარება ამქვეყა-

ნაზე და პირი იმიტომ არსებობს, რომ ენა დაატიოს კაცმა შიგ, 

გეყურება? პირი ზოგს პატარა აქვს, ზოგს დიდი, დიდი პირი 

ვისაც აქვს, იმას ღაფშიანს ეძახიან. არსებობს კიდევ უცხვირპირო 

ხალხი, მაგალითად, შენ. 

-პირშავი ხალხიც არსებობს.- ვთქვი მე.  

-მართალი ხარ, ჩვენი ფოსტალიონი, მაგალითად, პირშავია, 

კონვერტებს მარკებს აძრობს და მერე მეუბნება, უმარკო იყო, 

მანეთი მომეციო. 

-მე როგორი ვარ, ბებია? 

-შენ? პირზე მიწადასაყრელი, ამოუპირავი და ღვთის 

პირიდან გადავარდნილი. შენს პირში ჩემი მტერი ჩავარდა.  

არ არსებობს ქალი გურიაში, რომელსაც უკეთესი წყევლა 

შეეძლოს, ვიდრე ჩემს ბებიას, მაგრამ მე მისი წყევლის არ 

მეშინია, რაგან ერთხელ წამოცდა:- ნუ გეშინია, ბებია, როდესაც 

გწყევლი, ჩემი ძუძუები გლოცავენო. 

გარდა ზემოაღნიშნულისა, ჩემი ბებია ეჭვის თვალით 

უყურებს განათლების კომისარიატის უსულგულო გადაწყვეტი-

ლებას იმის შესახებ, რომ ბავშვებს ყოველდღე ექვს-ექვსი გაკვე-

თილი გვაქვს, თუმცა მე ამის საბაბს ბებიას არასოდეს არ ვაძლევ. 
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ჩემი მეცადინეობა ყოველდღე დიდი-დიდი ოთხ გაკვეთილამდე 

გრძელდება. მეოთხე გაკვეთილზე მე ვკარგავ დროისა და 

ზომიერების შეგრძნების უნარს და ზომაზე მეტად ხმამაღლა 

ვეკითხები ჩემს მეზობელს: 

-რომულის ვენაცვალე, რომ არ ირეკება, ზარი მოიშალა 

ნეტავ, თუ დარაჯი? 

რომული იკრიჭება, მასწავლებელი კი იშვერს ჩემსკენ თითს 

(თითით საჩვენებელი მოწაფე ვარ) და ალერსიანად მეუბნება: 

-ახლავე გაეთრიე, გარეთ გაეთრიე და, სანამ მშობელს არ 

მოიყვან, სკოლაში არ მოეთრიო! 

მე არ ვეკითხები მასწავლებელს - „რატომ~, რადგან ასეთი 

დისკუსიის შემდეგ კამათში ცარცი და სახაზავი ერევა. უხმოდ 

ვიღებ ქუდს და გავდივარ. 

-ნახვამდის!- ვეუბნები რომულის. 

-ნახვამდის!- მეუბნება რომული და ხელს მიქნევს.  

მეორე დღეს ბებია მიმყავს სკოლაში, მერე ბებიას მივყავარ 

სახლში, მერე ისევ ბებია მომყავს სკოლაში და ასე შემდეგ. 

თამამად შეიძლება ითქვას, რომ მე და ბებია ერთად ვამთავრებთ 

ათწლედს. ვფიქრობ, ეს ერთადერთი შემთხვევაა კაცობრიობის 

ისტორიაში. 

 

Բառացանկ 

სიტყვანი 

 

კიბორჩხალა - ծովախեցգետին 

ღორჯო – ղորջո, մանր ծովաձուկ  

შარვალაკაპიწებული- շալվարը վեր քշտած 

მოვარდნილი წყალი – վարարած ջուր/գետ  

მიაქვს ხიდი - կամուրջը տանում է  

ბრძენი - իմաստուն  

თავისებური წარმოდგენა - յուրահատուկ պատկերացում 
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ზმნის პირი- բայի դեմք  

კუდიანი- պոչավոր  

ენა დაატიოს- լեզուն պահի  

ზომიერების შეგრძნება - չափի զգացում  

არ ირეკება- չի զանգում  

ცარცი და სახაზავი - կավիճ և քանոն 

ხელს მიქნევს - ձեռքով է անում  

მიმყავს - ինձ տանում է  

მივყავარ -ես տանում եմ  

ვამთავრებთ ათწლედს -ավարտում ենք տասնամյակը 

კაცობრიობის ისტორიაში - մարդկության պատմության մեջ 

 

 

მე, ბებია, ილიკო და ილარიონი 

(გაგრძელება) 

 

მე რა, მე ჩვეულებრივი სოფლელი ბიჭი ვარ, წიგნების 

ჩანთაში ხილი, შურდული და ფიშტო მიწყვია. დაზამთრებამდე 

სკოლაში ფეხშიშველი დავდივარ. მაქვს ერთი შარვალი და 

ყოველ წელს ორი საშემოდგომო გამოცდა. რადგან ჩემი ძაღლი, 

მურადა, სულ თან დამყვება, სოფელში სულძაღლიანს მეძახიან, 

სკოლაში – ყალთაბანდს, ხოლო ბებია კუდიანს მეძახის. ჩემი 

ნამდვილი სახელი ზურიკოა. 

როდესაც ბებიას ვაბრაზებ, იმ ღამით საწნახელში მძინავს, 

როდესაც ვურიგდები, ერთად გვძინავს. დღისით ბებია 

მწყევლის და ზურგს უკან ამოფარებული წკეპლით მეპარება. 

ღამით ფეხებს მბანს და დაძინებულს მკერდზე მკოცნის.  

სკოლაში როგორი ვარ? სკოლაში ჩემი ქცევის შესახებ 

არსებობს დოკუმენტი - „პედსაბჭოს სხდომის ოქმი” - რომელიც 

იმ შთაბეჭდილების წიგნს ჰგავს, უნიჭო მხატვრის გამოფენაზე 



 - 254 -

რომ დევს და გამვლელ-გამომვლელს ეხვეწებიან, თუ ძმა ხარ, 

რამე ჩაგვიწერე შიგო. 

ეს დოკუმენტი, დაახლოებით, ასე გამოიყურება. სიტყვანი 

№ სოფლის საშუალო სკოლის პედაგოგიური საბჭოს 1940 

წლის 18 მარტის სხდომის ოქმი. 

სხდომას ესწრებოდა: ყველა მასწავლებელი. 

მოისმინეს: მეექვსე კლასის დამრიგებლის მოხსენება ამავე 

კლასის მოსწავლის ზურაბ ვაშალომიძის საქციელის შესახებ. 

აზრი გამოთქვეს:  

მათემატიკის მასწავლებელმა: 

„-ვაშალომიძე ჩემთვის ასუცნობიანი განტოლებაა და სანამ 

მასში ადამიანს ამოვიცნობ, ალბათ, სულს ამომხდის”. 

ფიზიკის მასწავლებელმა: (ფიზიკის მასწავლებელმა ჩემს 

პიროვნებაზე უშუალო დაკვირვებით ჩამოაყალიბა ფიზიკის 

ახალი, ურყევი კანონი). 

„-არ არსებობს ბუნებაში ენერგია, რომელსაც შეეძლოს 

ვაშალომიძის მოძრაობაში მოყვანა. ეს არის სითხეში ჩაშვებული 

სხეული, რომელზედაც არ მოქმედებს არავითარი ამომგდები 

ძალა”.  

ქიმიის მასწავლებელი: 

„-არავითარი რეაქცია, ზის და მთელი დღე მშლის. იგი რაღაც 

განსაკუთრებული ლაკმუსია, რომელზედაც არაფერი არ 

მოქმედებს, იგი არასოდეს არ წითლდება”. 

რუსულის მასწავლებელმა: 

«По моему он просто идиот». 

გეოგრაფიის მასწავლებელმა: 

„-ვაშალომიძეს აქვს ერთობ რელიეფური ცოდნა. იგი ან 

შექანებულია, ან გამოფიტული. ვფიქრობ, მას სჭირდება ზომიე-

რი სარტყელი, რომ სიგრძედი და განედი ერთი ჰქონდეს”. 

ისტორიის მასწავლებელმა: 
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„-იგი უფრო ქვის ხანის ადამიანია, ვიდრე მეოცე საუკუნის 

ცივილიზებული მოქალაქე. ძნელია დავათარიღოთ მომენტი, 

როდესაც იგი გაკვეთილზე წყნარად ზის. არავითარი პროგრესი, 

იგი არცხვენს თავის კლასს”. 

სკოლის დარაჯმა: 

„-რას ერჩით მაგ ბაღანას, თუ ასე შტერია, რაფერ გადადის 

კლასიდან კლასში”? 

სასწავლო ნაწილის გამგემ: 

„-შენ არავინ გეკითხება, შენი საქმეა დილას ადრე ადგე და 

ზარი დარეკო”. 

ქართულის მასწავლებელმა: (ჩემი ახლო ნათესავია). 

„-რა გააჭირეთ საქმე, ბოლოს და ბოლოს, დაახრჩვეთ ბარემ 

ბვშვი და ესაა, რომელი გყავთ მაგაზე კარგი? არც ისეა საქმე, 

დირექტორის შვილს რომ ყველაფერში ხუთები ჰყავს, იმაზე 

შტერი ბავშვი მე ჯერ არ შემხვედრია, ბუსავით ზის 

გაკვეთილზე”. 

ფიზკულტურის მასწავლებელმა: 

„-რატომ უწერ მერე ხუთს”? 

ქართულის მასწავლებელმა: 

„-ნუ დაუწერ, თუ ბიჭი ხარ”! 

სასწავლო ნაწილმა: 

„-გაჩუმდით ორივე! შენ რას გვეტყვი, ვაშალომიძე”?! 

ვაშალომიძე: 

„-მართალს ამბობს ქართულის მასწავლებელი”! 

სასწავლო ნაწილი: 

„-მაგას არავინ გეკითხება, შენ საერთოდ რას გვეტყვი”?! 

ვაშალომიძე։ 

„-საერთოდ, ახლა მაპატიეთ და მერე გამოვსწორდები!» 

ამის მსმენელს მე დიდხანს ეჭვიც კი მეპარებოდა ჩემს 

ჯანმრთელობასა და ნორმალურობაში, მაგრამ ერთმა შემთხვევამ 
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გამიფანტა ეჭვები. საქმე იმაშია, რომ ერთი კვირის განმავლობაში 

სახლში ჯდომამ მოომიწია, ყანა მქონდა გასათოხნი, ესე იგი, 

სკოლა უნდა გამეცდინა. გაცდენისათვის რომ სკოლიდან არ 

გავერიცხეთ, საჭირო იყო ექიმის მოწმობა. ჩემს სოფელში 

ჯენმრთელებს ავადმყოფობის მოწმობას იმ ხანებში, 

საუბედუროდ, არ აძლევდნენ. საჭირო შეიქნა ჩემი ერთი საათით 

ლოგინში ჩაწვენა, ექიმის მოყვანა და ცნობის აღება. ამისათვის 

დილიდან მაშიმშილეს, ავადმყოფის ფერი რომ დამდებოდა, 

თავი პირსახოცით გამიკრეს და ბებია ექიმის მოსაყვანად წავიდა. 

ნახევარ საათში ექიმმა ეზოში ცხენი შემოაჯირითა.  

 

Բառացանկ 

სიტყვანი 

 
ჩვეულებრივი სოფლელი - սովորական գյուղացի  

შურდული და ფიშტო - պարսատիկ և փշտով, թրխկան  

ფეხშიშველი - ոտաբոբիկ  

საშემოდგომო - աշնանային  

სულძაღლიანს - շնապան (բառացի՝ միշտ շան հետ) 

ფეხებს მბანს - ոտքերս լվանում է 

მკერდზე მკოცნის - կուրծքս համբուրում է 

კლასის დამრიგებლი - դասղեկ  

აზრი გამოთქვეს - կարծիք հայտնեցին 

ასუცნობიანი განტოლება - հարյուր անհայտով հավասարում 

სულს ამომხდის - հոգիս հանում է  

ურყევი - անխորտակ, անխախտ 

სითხეში ჩაშვებული - հեղուկի մեջ ընկղմված  

ამომგდები ძალა - կործանարար ուժ 

განსაკუთრებული ლაკმუსი - առանձնահատուկ լակմուս 

შექანებული - պակասամիտ  

გამოფიტული - հյուծված, ուճասպառ 

ზომიერი სარტყელი - չափավոր գոտի 
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ქვის ხანის - քարեդարյա  

არცხვენს - խայտառակում է  

შტერი - հիմար, դանդալոշ 

ბუსავით - բուի նման  

გამოვსწორდები - կուղղվեմ  

გამიფანტა ეჭვები - փարատեց կասկածներս  

ყანა მქონდა გასათოხნი - արտ ունեի թորխելու 

საუბედუროდ - դժբախտաբար  

ცნობა - տեղեկանք  

ექიმის მოსაყვანად - բժիշկ բերելու  

ცხენი შემოაჯირითა- ձին ծառս եղավ 
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მ ი ნ ი ა ტ ი უ რ ე ბ ი – 

Մ Ա Ն Ր Ա Պ Ա Տ Ո Ւ Մ Ն Ե Ր 

 

კურდღლები და ბაყაყები 

Նապաստակները և գորտերը 

 

 კურდღლებმა თქვეს: ყველა ჩვენ გვაშინებს, გვჩაგრავს, 

გვჭამს. ასეთ სიცოცხლეს სიკვდილი სჯობიაო, და ტბისაკენ 

გაიქცნენ. 

კურდღელების მიახლოვებისას ტბის პირას მყოფი ბაყაყები 

ტყაპა-ტყუპით გადახტნენ წყალში. 

 -მოიცათ!- გააჩერა თანამოძმენი წინა კურდღელმა,- ხედავთ? 

თურმე ჩვენიც ვიღაცას ეშინია და სასიკვდილოც არაფერი 

გვჭირსო. 

 კურდღლებმა დაუჯერეს თავის წინამძღოლს და სიხარუ-

ლით დაუბრუნდნენ ბუჩქებს. 

 

Բառացանկ 

სიტყვანი 

 

გვაშინებს - մեզ վախեցնում են  

გვჩაგრავს - մեզ կեղեքում են 

გვჭამს - մեզ ուտում են 

სჯობია - ավելի լավ է 

ტბისაკენ - դեպի լիճը  

გაიქცნენ - վազեցին 

თავის დასახრჩობად - ջուրը նետվելու, խեղդվելու 
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გადახტნენ - նետվեցին, ցատկեցին 

მოიცათ! - սպասե՛ք 

თანამოძმენი - եղբայրակիցներ 

ეშინია - վախենում է 

არაფერი გვჭირსო - կարիք չունենք 

დაუჯერეს - հավատացին 

დაუბრუნდნენ - վերադարձան 

ბუჩქი - թուփ  

 

 

ავადმყოფი ექიმი და მნახველები – 

Հիվանդ բժիշկը և այցելուները 

 

 ერთი ექიმი ავად გახდა. მასთან სანახავად მივიდნენ 

მეგობრები და ბევრი ილაპარაკეს. ერთმა მეგობარმა ხუმრობით 

ჰკითხა ექიმს: 

კოლეგებს რას ურჩევო. 

ექიმმა უპასუხა: 

 -როდესაც ავადმყოფთან მოხვალთ, ბევრი ლაპარაკით ნუ 

შეაწუხებთო. 

 

Բառացանկ 

სიტყვანი 

 

სანახავად - տեսակցության  

ილაპარაკეს - խոսեցին  

ხუმრობა - կատակ 

ჰკითხა - հարցրեց 

რჩევა - խորհուրդ 

ჯანმრთელი - առողջ 

ნუ შეაწუხებთ - չանհանգստացնեք  
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უსარგებლო ოქრო  

Անօգտակար ոսկին 

 

 ერთმა კაცმა მიწაში ოქრო დამალა. ყოველ ღამეს მიდიოდა 

და ამოწმებდა, იყო თუ არა ადგილზე მისი დამალული ოქრო. ეს 

დაინახა მეორე კაცმა და ის ოქრო ჩუმად ამოიღო, მის ნაცვლად 

კი ქვა ჩადო. ღამით პატრონი კვლავ მოვიდა, მაგრამ ოქრო რომ 

ვერ ნახა, ხმამაღლა დაიწყო ტირილი. მეორე კაცმა უთხრა: 

რატომ ტირი? შენთვის სულ ერთი არ არის, რა იდება მიწაში 

უსარგებლოდ - ოქრო თუ ქვაო. 

 

Բառացանկ 

სიტყვანი 

 

მიწა  - հող  

დამალა  - թաքցրեց  

ამოწმებდა - հավաստիանում էր 

დაინახა  - տեսավ  

ჩუმად  - լուռ, այստեղ՝ թաքուն  

ამოიღო  - հանեց  

მის ნაცვლად - նրա փոխարեն  

ჩადო  - դրեց 

დაიწყო  - սկսեց 

ტირილი   - լաց լինել 

რა იდება  - ինչ է դրված  
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კურდღელი და ზღარბი 

Նապաստակը և ոզնին 

 

 კურდღელი ზღარბს შეხვდა და უთხრა: 

-ძმობილო, ეგ რა უშნო ეკლიანი ტანსაცმელი გქონია! 

-მართალია,- უპასუხა ზღარბმა,- მაგრამ სწორედ ეგ ეკლიანი 

ტანსაცმელი მშველის მე ძაღლისა და მგლის კბილებისაგან. შენ 

რა გშველის? 

-ფეხები,- უპასუხა კურდღელმა 

 

Բառացանկ 

სიტყვანი 

 

უშნო  - տգեղ 

ეკლიანი  - փշոտ  

ტანსაცმელი - հագուստ 

მართალი  - արդար, ճիշտ  

უპასუხა  - պատասխանեց նրան 

სწორედ  - ճիշտ  

მშველის  - ինձ փրկում է 

ძაღლი  - շուն 

მგელი  - գայլ  

კბილებისაგან - ատամներից  

შენ რა გშველის? - քեզ ի՞նչն է փրկում  

ფეხები   - ոտքերս  
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სად არის ცეილონი  

Որտե՞ղ է Ցեյլոնը 

 

-მამა, სად არის ცეილონი?- ეკითხება შვილი მამას, რომელიც 

ტელევიზორს უყურებს. 

-შენ თვითონ მოძებნე,- უპასუხებს მამა. 

 -მე ვეძებ, მაგრამ ვერ მიპოვია,- კვლავ წუწუნებს ბავშვი. 

-მაშინ დედას ჰკითხე, ის ალაგებს ხოლმე შენს ტანსაცმელს,- 

ბრაზობს მამა. 

 

Բառացանկ 

სიტყვანი 

 
 

ეკითხება  - հարցնում է 

რომელიც  - որը  

უყურებს  - նայում է  

თვითონ  - ինքդ 

მოძებნე  - փնտրիր  

ვეძებ  - փնտրում եմ  

კვლავ  - դարձյալ 

წუწუნებს  - նվնվում է  

დედას ჰკითხე - մայրիկին հարցրու  

ის ალაგებს - նա է հավաքում  

შენს ტანსაცმელს - քո շորերը  

ბრაზობს  - զայրանում է  
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თეატრში  

Թատրոնում 

 

 სპექტაკლის მსვლელობის დროს ორი ქალი განუწყვეტლივ 

ლაპარაკობდა, რითაც ხელს უშლიდა სხვებს. ერთმა კაცმა, 

რომელიც ამ ქალების უკან იჯდა, შენიშვნა მისცა: 

 -ბოდიში, თქვენ ისე ლაპარაკობთ, რომ მე მიჭირს მოსმენა. 

 -არც არის საჭირო, რომ გვისმენდეთ: ჩვენ ჩვენს პირად 

საქმეებზე ვლაპარაკობთ,- მიუგეს ქალებმა. 

 

Բառացանկ 

 სიტყვანი 

 

მსვლელობა   - ներկայացում 

განუწყვეტლივ - անդադար  

ხელს უშლიდა - խանգարում էր  

უკან იჯდა   - հետևում նստած էր  

შენიშვნა მისცა - դիտողություն արեց  

მიჭირს მოსმენა - դժվարանում եմ լսել  

არც არის საჭირო - ոչ էլ կարիք կա  

გვისმენდეთ - մեզ լսեք  

პირად საქმეებზე - անձնական գործերից  

მიუგეს - ասացին 
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მეტროში  

Մետրոյում 

 

 მეტროს ვაგონში სხედან დედა და ორი მისი შვილი. დედა 

რაღაც საინტერესო წიგნის კითხვითაა გართული. 

 -დედა,- რაღაცის თქმა უნდა გოგონას. 

 -ნუ მიშლი ხელს,- აწყვეტინებს დედა. 

 ბავშვი ჩუმდება. 

 ერთ გაჩერებაზე დედამ წიგნი დახურა, ჩანთაში ჩადო, 

წამოდგა და შვილს მიმართა; 

 -ჩავდივართ, შენი ძმა სადღაა? 

 -ის უკვე ჩავიდა,- უპასუხა შვილმა. 

 -როდის?- გაუკვირდა დედას. 

 -მე რომ ხელი შეგიშალე,- დააზუსტა გოგონამ. 

 

Բառացանկ 

სიტყვანი 
 

სხედან  - նստած են  

 გართული - զբաղված  

თქმა უნდა - ասել է ուզում  

ნუ მიშლი ხელს - մի՛ խանգարիր  

აწყვეტინებს - ընդհատում է  

ჩუმდება  - լռում է  

წიგნი დახურა - գիրքը փակեց  

ჩანთაში ჩადო - պայուսակի մեջ դրեց  

წამოდგა - վեր կացավ  

მიმართა - դիմեց  

სადღაა? - որտե՞ղ է  

გაუკვირდა - զարմացավ  

მე რომ ხელი შეგიშალე - երբ ես քեզ խանգարում էի 

დააზუსტა - ճշգրտեց   
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უსუნო ყვავილი  

Անբույր ծաղիկը 

 

 ერთმა ყმაწვილმა მინდორში მშვენიერი უსუნო ყვავილი 

იპოვა. მას ძალიან მოეწონა ყვავილი, მოგლიჯა იგი და თავის 

ვარდის დიდ კონაში ჩაარჭო. 

 ცოტა ხნის შემდეგ ამოაძრო კონიდან, უსუნა და იგრძნო, 

რომ უსუნო ყვავილს ვარდის საამური სუნი მისცემოდა. 

ყმაწვილი დაფიქრდა და თქვა: 

 -ჰო, ახლა კი მივხვდი, რათომ მირჩევს დედაჩემი კარგ 

ამხანაგებთან ყოფნასო. 

 

Բառացանկ 

სიტყვანი 

 

ყმაწვილი - պատանի  

მინდორი - դաշտ, հովիտ  

მშვენიერი - հրաշալի  

იპოვა   - գտավ  

მოეწონა - հավանեց  

მოგლიჯა - պոկեց  

კონა - փունջ  

ჩაარჭო -խցկեց, խոթեց  

ამოაძრო - քաշեց, հանեց  

იგრძნო - զգաց  

საამური სუნი - հաճելի բույր  

მისცემოდა - արձակում էր  

მირჩევს - խորհուրդ է տալիս  
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ქურდი და მამალი 

Գողը և աքլորը 

 

 ქურდი სტუმრად იყო. მასპინძელი ოჯახიშვილურად და-

უხვდა. ქურდმა მაინც თავისი არ დაიშალა, მასპინძელს მამალი 

მოჰპარა, კალთაში გამოიხვია და გაიპარა. 

 პატრონი უკან დაედევნა, დაეწია და მამალი ჰკითხა. ქურდი 

ეფიცებოდა, არა ვიცი - რაო; კალთიდან კი მამალს ბოლო 

უჩანდა. 

პატრონმა უპასუხა: «ფიცი მწამს, ბოლო მაკვირვებსო. 

 

 

Բառացանկ 

სიტყვანი 

 

სტუმარი  - հյուր  

მასპინძელი - հյուրընկալը  

ოჯახიშვილურად - որպես տան անդամ  

დაუხვდა  - դիմավորեց, ընդունեց  

თავისი არ დაიშალა -սովորույթը չմոռացավ  

კალთაში - փեշի տակ  

უკან დაედევნა  - հետևից ընկավ  

დაეწია და ჰკითხა -հասավ և հարցրեց  

ეფიცებოდა  - երդվում էր  

ბოლო უჩანდა - պոչը երևում էր  

ფიცი მწამს - երդումիդ հավատում եմ  

მაკვირვებსო - ինձ զարմացնում է 
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მერცხალი და მეცხვარე 

Ծիծեռնակը և հովիվը 

 

 ზამთარი მიწურული იყო. ერთი მერცხალი დაწინაურებუ-

ლიყო, ადრე მოვიდა ჩვენს ქვეყანაში და ჭიკჭიკი მორთო. 

მეცხვარეს ეგონა, ეგ არის გაზაფხული დადგაო. ადგა და 

ცხვრები დაკრიჭა. მაგრამ მეორე დღეს დადგა სიცივე, მოვიდა 

თოვლი და დაკრეჭილი ფარა ცხვარი სულ გაუწყვიტა. მაშინ 

მეცხვარემ თქვა: 

 -ახლა კი ვხედავ, რომ ერთი მერცხლის ჭიკჭიკი გაზაფხულს 

ვერ მოიყვანსო.  

 

Բառացանկ 

სიტყვანი 

 

მეცხვარე   - հովիվ  

მიწურული იყო - ավարտվում էր  

დაწინაურებულიყო - առաջ էր ընկել  

ადრე  - շուտ  

ჭიკჭიკი მორთო   - սկսեց ծլվլալ  

ეგონა - կարծեց  

გაზაფხული დადგაო - գարունը եկավ  

დაკრიჭა  - խուզեց  

დადგა სიცივე - սկսեց ցրտել  

თოვლი - ձյուն  

ფარა ცხვარი - ոչխարի հոտը  

გაუწყვიტა - սատկեցին  

ახლა კი ვხედავ - հիմա եմ տեսնում 

გაზაფხულს ვერ მოიყვანსო - գարուն չի բերում  
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ტვირთი  

 Բեռը 

 

 გზაში ერთ მოხუცს ახალგაზრდა წამოეწია და ცოტა 

დაცინვით უთხრა: 

 -რა ნელა მოდიხარ, გამოადგი ფეხიო. მოხუცმა უპასუხა: 

 -მეც რომ ცარიელი ვიყო, შენსავით ჩქარა ვივლიო. 

ჭაბუკს გაუკვირდა: 

 -შენც ცარიელი არა ხარ? მარტო ერთი ჯოხი გიჭირავს 

ხელშიო. 

 -ხელში ერთი ჯოხი მიჭირავს, ზურგზე კი სამოცდაათი 

წელი მკიდიაო,- გაუსწორა მოხუცმა. 

 

Բառացանկ 

სიტყვანი 

 

მოხუცი - ծերունի  

წამოეწია - հասավ  

დაცინვით - հեգնանքով, ծաղրելով  

უთხრა - ասաց  

ნელა - դանդաղ  

გამოადგი ფეხი - արագ քայլիր 

ცარიელი - դատարկ  

ჩქარა ვივლიო - արագ կգնամ  

ჭაბუკს გაუკვირდა - պատանին զարմացավ  

ჯოხი გიჭირავს ხელში - փայտ ունես ձեռքիդ 

ზურგზე მკიდიაო - մեջքիս դրված է 

გაუსწორა - ուղղեց 
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მეფე და მხატვარი  

Թագավորը և նկարիչը 

 

 იყო ერთი ცალთვალა მეფე. მას ჰყავდა მხატვარი. მეფე 

ეძებდა მიზეზს, რომ მხატვარი დაესაჯა. ერთხელ მეფემ უბრძანა 

მხატვარს -დამხატეო. 

 მხატვარი შეწუხდა: თუ დავხატავ ორთვალას-მომკლავს:მე 

ასეთი არა ვარო. თუ დავხატავ ცალთვალას-მაინც მომკლავს:რო-

გორ გამიბედეო. 

ბევრი იფიქრა მხატვარმა და ასე მოიქცა:სურათზე მეფეს 

თოფი ეჭირა და ირემს უმიზნებდა საღი თვალით. ბრმა თვალი 

კი დახუჭული ჰქონდა. 

ასე აიცილა მხატვარმა სიკვდილი. 

 

Բառացանկ 

სიტყვანი 

 

ცალთვალა – միակնանի  

ეძებდა მიზეზს – պատճառ էր փնտրում  

დაესაჯა – պատժեր  

უბრძანა   – կարգադրեց  

შეწუხდა – վշտացավ  

მომკლავს – ինձ կսպանի  

გამიბედე  – համարձակվեցիր  

იფიქრა   – մտածեց  

უმიზნებდა  – նշան էր բռնել  

დახუჭული  – փակ, խուփ արած  

აიცილა  – խուսափեց 
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ერთობის ძალა  

Միասնության ուժը 

 

 იყო ერთი კაცი. ჰყავდა ათი ვაჟი. როდესაც სიკვდილის დრო 

მოუახლოვდა, დაუძახა შვილებს, მოატანინა ათი ისარი და მაგრა 

შეაკვრევინა კონად. მერე უთხრა.  

 -ეს კონა გადატეხეთო. 

 შვილებმა ვერ გადატეხეს. 

 შემდეგ დააშლევინა ისრები და სთხოვა სათითაოდ 

დაემტვრიათ. 

ვაჟებმა ადვილად დაამტვრიეს ისრები. 

 მაშინ მამამ უთხრა შვილებს: 

 -წეღან ისრების კონა ვერ გადატეხეთ, სათითაოდ კი 

ადვილად დაამტვრიეთ. ასე დაგემართებათ ცხოვრებაში. თუ 

მეგობრულად იცხოვრებთ, მტერი ვერაფერს დაგაკლებთ, ცალ-

ცალკე კი ადვილად გძლევთო. 

 

Բառացանկ 

 სიტყვანი 

 

სიკვდილი - մահ  

მოატანინა - բերել տվեց  

შეაკვრევინა კონად - փունջ կապել տվեց 

გადატეხეთ - կոտրեք  

ვერ გადატეხეს - չկարողացան կոտրել  

დააშლევინა ისრები - առանձնացրեց նետերը  

სთხოვა სათითაოდ დაემტვრიათ - պահանջեց՝ մեկ-մեկ կոտրեն  

ასე დაგემართებათ ცხოვრებაში - այդպես կլինի ձեր կյանքում  

თუ მეგობრულად იცხოვრებთ - եթե մտերմաբար ապրեք  

მტერი ვერაფერს დაგაკლებთ - թշնամին ոչինչ չի կարող անել ձեզ  

ცალ-ცალკე გძლევთო  - առանձին-առանձին կհաղթի ձեզ 
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ლომი და თაგვი  

Առյուծը և մուկը 
 

 ლომს ტყეში ეძინა. თაგვმა ტანზე გადაურბინა. ლომმა 

გამოიღვიძა და თაგვი დაიჭირა. 

 თაგვმა უთხრა: 

 -გამიშვი და სამაგიერო სიკეთეს გადაგიხდიო. 

 ლომს გაეცინა და თაგვი გაუშვა. 

 გავიდა ხანი. მონადირეებმა ლომი დაიჭირეს და თოკით 

ხეზე მიაბეს. უნდოდათ მერე მოსულიყვნენ და ცოცხალი 

წაეყვანათ. 

 მონადირეები რომ წავიდნენ, ლომმა ღრიალი მორთო, თაგვს 

შემოესმა, მოცუნცულდა, გადაღრღნა თოკი, გაათავისუფლა 

ლომი და უთხრა: 

 -გახსოვს, რომ დამცინოდი. ახლა ხომ ხედავ, პატარა 

თაგვსაც შესძლებია დახმარება დიდი და მძლავრი ლომისაო. 

 

Բառացանկ 

 სიტყვანი 
 

ეძინა - քնել էր  

ტანზე გადაურბინა - մարմնի վրայով վազվզեց  

გამოიღვიძა და დაიჭირა - արթնացավ և բռնեց  

გამიშვი - ինձ բա՛ց թող  

სიკეთეს გადაგიხდიო - բարությամբ կհատուցեմ  

თოკით მიაბეს - պարանով կապեցին  

უნდოდათ წაეყვანათ -ցանկանում էին տանել 

ღრიალი მორთო - սկսեց մռնչալ  

გადაღრღნა თოკი - կրծեց պարանը  

გაათავისუფლა - ազատեց  

დამცინოდი - ծիծաղում էիր ինձ վրա  

შესძლებია დახმარება - կարող է օգնել  

დიდი და მძლავრი - մեծ և հզոր 
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ირემი  

Եղջերուն 

 

 ირემმა წყალში ჩაიხედა და თავისი ჩრდილი დაინახა. 

ძალიან მოეწონა თავისი გრძელი და შტოიანი რქები. მერე 

ფეხებზე დაინახა და თქვა: რა ლამაზი ვიქნებოდი, ეს წვრილი და 

გრძელი ფეხები რომ არ მაუშნოებდესო. 

 უცებ ტყიდან გამოხტა ლომი და გაექანა ირმისაკენ. ირემი 

ტრიალ მინდორზე ისარივით გაეშვა. ლომი უკან დარჩა. მაგრამ, 

როცა ირემი ტყეში შევარდა, რქებით გაეხლართა ხის ტოტებში. 

ლომი მივარდა და დაიჭირა. იღუპებოდა ირემი და ამბობდა: ჰაი, 

შე სულელო ჩემო თავო! რასაც იწუნებდი, იმათ ხიფათს 

გადაგარჩინეს და რაც მოგწონდა, იმათ კი დაგღუპესო.  

  

Բառացանկ 

სიტყვანი 

 

წყალში ჩაიხედა - նայեց ջրի մեջ  

ჩრდილი დაინახა - ստվերը տեսավ  

მოეწონა - հավանեց  

გრძელი და შტოიანი რქები - երկար և ճյուղավոր եղջյուրներ  

წვრილი და გრძელი ფეხები - մանր և երկար ոտքեր  

გაექანა - սլացավ  

ტრიალ მინდორზე - հարթ դաշտում  

ისარივით გაეშვა  -նետի նման պոկվեց 

რქებით გაეხლართა - եղջյուրներով խճճվեց  

მივარდა და დაიჭირა - հասավ և բռնեց  

იღუპებოდა - կործանվում էր  

ხიფათს გადაგარჩინეს - փորձանքից փրկեցին  

დაგღუპესო - կործանեցին քեզ 

ორი მეგობარი და დათვი – Երկու ընկեր և արջը 
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 ორი მეგობარი მიდიოდა გზასა. წინ დახვდათ დათვი. ერთი 

მაშინვე ხისკენ გაექანა, საჩქაროდ ავიდა ზედა და იქ დაიმალა. 

მეორე რომ მარტო დარჩა, მიწაზე დაეცა და თავი მომიკვდარუნა. 

მოვიდა დათვი და ყური დაადო. კაცმა სული შეიგუნა, იცოდა, 

დათვი მკვდარს არას ერჩის. მართლა, დათვმა არა დაუშავა რა 

და თავის გზაზე წავიდა. მაშინ ხიდან მისი ამხანაგი ჩამოვიდა 

და ჰკითხა: 

 -დათვი ყურში რას გეჩურჩულებოდაო? 

 -მირჩევდა, კვლავ ნუღარ წახვალ იმისთანა მეგობართან, 

რომელმაც გაჭირვების დროს ღალატი იცისო.  
 

Բառացանկ 

სიტყვანი 
 

მიდიოდა გზასა - գնում էին ճանապարհով 

დახვდათ დათვი - հանդիպեցին արջի  

ხისკენ გაექანა - վազեց դեպի ծառը 

საჩქაროდ ავიდა - շտապ բարձրացավ  

დაიმალა - թաքնվեց  

მარტო დარჩა - մենակ մնաց  

მიწაზე დაეცა - գետնին փռվեց  

თავი მომიკვდარუნა - մեռած ձևացավ  

სული შეიგუნა - շունչը պահեց  

არა დაუშავა - չվնասեց  

თავის გზაზე წავიდა - իր ճանապարհով գնաց 

ყურში რას გეჩურჩულებოდა - ականջիդ ինչ էր շշնջում  

მირჩევდა - խորհուրդ տվեց  

ნუღარ - այլևս 

იმისთანა მეგობართან - նրա նման ընկերոջ հետ 

გაჭირვების დროს - վտանգի ժամանակ 

ღალატი იცისო - դավաճանել գիտի 
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ტყუილი ტირილი  

 Կեղծ լաց 

 

 ერთი ყმაწვილი ქალი იყო. წავიდა წყლის მოსატანად. 

წყლის პირას დაჯდა ხის ძირში. იფიქრა: მე რომ გავთხოვდე, 

შვილი მომეცემა, წყალზე ჩამოვა, ამ ხეზე ავაო, ხიდან რომ 

ჩამოვარდეს, ამ წყალში ჩამივარდება და დამეხრჩობაო - უი, შენ 

დედასაო! 

 მოჰყვა ტირილს. ამასობაში დედაც აქ მოვიდა და ქალს 

ჰკითხა: 

-რა გატირებს, შვილო? 

 -რაღა რა მატირებსო,- უთხრა ქალმა,- რომ გავთხოვდე და 

შვილი მომეცეს, აქ მოვა, ხეზე ავა, ჩამივარდება წყალში, 

დამეყუპება და ბებიას ვიღა დაგიძახებს, როგორ არ ვიტიროო. 

 -უი, შენ დედასა, ეგ რა მოგვსლიაო!- დაიწყო დედამ მოთქმა 

და მოჰყვა ტირილს. 

 მოვიდა ქალის მამა: 

 -რა გატირებთო, რა დაგმართნიათო? 

 -ასე და ასეა, ქალი რომ გაგვითხოვდეს, შვილი მიეცეს, ამ 

ხეზე ავიდეს და ჩამოვარდეს, წყალში რომ დაიხრჩოს, პაპას ვიღა 

დაგიძახებსო; შენ კი არ იტირებ შვილიშვილსა, პაპა ხარო? 

 -დაიცა, ამ ხეს ტოტს მოვტეხ, რომ ყმაწვილი არ ავიდესო! 

მოსტეხა და ურტყა ცოლსა და ქალიშვილს.  

 

Բառացանկ 

სიტყვანი 

 

ყმაწვილი ქალი - մանկամարդ աղջիկ 

წყლის მოსატანად - ջուր բերելու  

გავთხოვდე - ամուսնանամ  

შვილი მომეცემა - որդի կունենամ  
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ხეზე ავაო - ծառ կբարձրանա  

ჩამივარდება - ներքև կընկնի  

დამეხრჩობო - կխեղդվի  

რა გატირებს - ինչու ես լաց լինում  

ვიღა დაგიძახებს - ով կկանչի  

რა დაგმართნიათ - ինչ է պատահել  

არ იტირებ - չես լացի  

დაიცა - սպասիր  

ტოტს მოვტეხ - ճյուղը կտրեմ 

ურტყა - խփեց  

  

 

ცერცვი და ცეცხლი  

Սիսեռահատիկը և կրակը 

 

ერთი მღვდელი თავზე დაესწრო ცოლს, კუროს რომ ეტრ-

ფიალებოდა. დააევლო კეტს ხელი და შეუტია. კურო სარკმ-

ლიდან გავარდა. მღვდელი გამოუდგა და მორთო ყვირილი: 

-დაიჭირეთ, ნუ გაუშვებთ მაგ ქურდს, მაგ ავაზაკსო! 

მოგროვდა ხალხი და შეაკავეს გაქცეული. 

ბაღში რომ გარბოდა, იმ დროს რამდენიმე ცერცვი მოგლიჯა 

და მუჭში ეჭირა. ხალხმა ჰკითხა: 

-რა ამბავიაო? 

-როგორ რა ამბავია! მღვდლის ბაღში ეს ერთი მუჭა ცერცვი 

მოვგლიჯე და ამისათვის მომდევს მოსაკლავად, აღარ მზოგავს 

და მიშველეთო! 

ხალხს გაუკვირდა, ბიჭი გაუშვა, გადაეღობა წინ მღვდელს 

და დაუწყო საყვედური: 

-მღვდელო, როგორ გეკადრება უბრალო რამეზე მოთმინების 

დაკარგვა? ერთი მუჭა ცერცვისათვის კაცი ვის მოუკლავს, რომ 

შენ მოგაკვლევინოთო! 
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მღვდელი ოჯახის გაკიცხვას მოერიდა, რაც იყო, ვეღარ 

გაამხილა, წაიშინა თავში ხელი და აღრიალდა: 

-შვილებო, ვინც არ იცის-ცერცვია, მაგრამ, ვინც იცის-

ცეცხლია! მეტი რაღა მეთქმისო,- თქვა და გამობრუნდა 

შინისაკენ. 

 

Բառացանկ 

სიტყვანი 

 

მღვდელი - քահանա 

თავზე დაესწრო - բռնեցրեց  

კურო - հոմանի, սիրեկան 

ეტრფიალებოდა - սիրահետում էր  

დააევლო კეტს ხელი - ձեռքը գցեց մահակին  

შეუტია - հարձակվեց  

გავარდა - փախավ  

გამოუდგა - հետապնդեց  

 მორთო ყვირილი - սկսեց աղաղակել 

ნუ გაუშვებთ - բաց չթողնեք  

მოგროვდა ხალხი - ժողովուրդ հավաքվեց 

შეაკავეს გაქცეული - բռնեցին փախչողին  

რა ამბავია - ի՞նչ է պատահել  
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ՀԵՔԻԱԹՆԵՐ 

ზღაპრები 

 

ჭაბუა  ამირეჯიბი 

ՃԱԲՈՒԱ ԱՄԻՐԵՋԻԲԻ 

 

თაფლის წვეთი 

Մեղրի կաթիլը 

 

ჭიანჭველების ხელმწიფეს დაბადების დღე ჰქონდა. ფუტკრ-

ების დედოფალმა მისალოცად ელჩი გაუგზავნა. ხელმწიფე 

ფუტკარი დიდი პატივით მიიყო. ათასნაირი შემწვარ-მოხრაკ-

ულითა და ხილ-ჩურჩხელით გაუმასპინძლდა. საუკეთესო ღვი-

ნოები ჯიხვის ყანწებით მიართვა. ვერცხლის ქამარ-ხანჯალი 

უბოძა. ასი ჭიანჭველა საგზლით დაუტვირთა და, გზაში არა-

ფერი გაუჭირდესო, სამეფოს საზღვრამდე ულვაშებდაწკეპილი 

მეომრები გააყოლა. 

შეზარხოშებულმა ფუტკარმა გზად ჭიანჭველების იონჯის 

ყანები ნახა; იფიქრა, ცარიელი რატომ ვიაროო, იონჯის ყანებს 

დააცხრა, თაფლი მოაგროვა და ისევ გზას გაუდგა. 

 საზღვარზე მივიდნენ. გამომშვიდობებისას ჭიანჭველებმა 

უთხრეს: 

-ეგ თაფლი, ბატონო ელჩო, აქ დაგვიტოვე და ისე 

მიბრძანდიო! 

ფუტკარს გაუკვირდა. 
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-თქვე, კაი ხალხო, ათასნაირი შემწვარ-მოხრაკულითა და 

ხილ-ჩურჩხელით გამიმასპინძლდით, საუკეთესო ღვინოები 

ჯიხვის ყანწებით მომართვით. ვერცხლის ქამარ-ხანჯალი წელზე 

შემომარტყით, ასი ჭიანჭველა საგზლით დამიტვირთეთ და ეს 

ერთი წვეთი თაფლი რაღა ბედენაა, რომ გენანებათ და 

მატოვებინებთო? 

ჭიანჭველებმა მიუგეს: 

-ის ჩვენი ნებით მოგართვით, ეგ კი დაუკითხავად მიგაქვს. 

გეთხოვნა, სამას ჭიანჭველას თაფლით დაგისაპალნებდით და 

ძღვნად გაგატანდით. უნებართვოდ კი, არც მაგ ერთ 

წვეთს გაგატანთო! 

ფუტკარმა გაიფიქრა, ფუტკარა მაინც არ ვიყო, ეს საჯაყი 

საქმე როგორ დამემართაო, თაფლი ჭიანჭველებს დაუბრუნა და 

დარცხვენილი შინისკენ წავიდა. 

 

Բառացանկ 

სიტყვანი 
 

ჭიანჭველა - մրջյուն  

ხელმწიფე  - թագավոր, տիրակալ  

დაბადება  - ծնունդ 

დღე - օր  

ფუტკარი  - մեղու  

მისალოცად - շնորհավորելու  

ელჩი - դեսպան 

გაუგზავნა  - ուղարկեց 

შემწვარ-მოხრაკული - խորոված - տապակած 

ხილ-ჩურჩხელ  - միրգ - չուչխել 

გაუმასპინძლდა - հյուրընկալեց  

ჯიხვი -քարայծ 

ყანწი -եղջյուր, կոտոշ /գինի, օղի խմելու/ 

მიართვა -հյուրասիրեց 
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რევაზ ინანიშვილი 

Ռևազ Ինանիշվիլի 

 

პატარა პოეტის გზა 

(ნაწყვეტი) 

Փոքրիկ պոետի ուղին 

(հատված) 

 

ეს უკვე ზღაპარია, ძველებური, 

ბუხრისპირული ზღაპარი. 

 

ერთ ქალაქში ერთი პოეტი ცხოვრობდა: პატარა ბინა ჰქონდა, 

სამსახურშიც პატარა კუთხე და მაგიდა ჰქონდა დათმობილი, 

იშოვიდა პაწაწინა თავისუფალ დროს და პატარ-პატარა ლექსებს 

და მოთხრობებს წერდა. იღებდა ქაღალდსა და ფანქარს, მიჯდე-

ბოდა სადმე მყუდრო ადგილას და წერდა წიკწიკა //წვრილი/ 

ასოებით: იყო და არა იყო რა, ერთ პატარა ქვეყანაში ერთი პატარა 

კაცი იყოო, ამ კაცსო ყველაფერი პატარა ჰყოფნიდაო, თვით სიხა-

რულიც კიო, დადიოდა და ამ პატარა სიხარულს დაეძებდაო. 

ნახავდა, მაგალითად, ბალახის ყურში ჩარჩენილ კამკამა წვეთს, 

რომელშიც მზის სხივი იყო ჩაძინებული, და პატარას გაიხა-

რებდაო. კიდევ წავიდოდა, ნახავდა, მაგალითად, პატარა ბიჭი 

პატარა ხბოს ეთამაშებოდა და კიდევ პატარას გაიხარებდაო. 

სულ ასე წერდა-პატარა, პატარა... ამის გამო თვითონაც პატარა 

პოეტი ერქვა. 

რასაც დაწერდა, პირველად თავის მეუღლეს და ბავშვებს 

წაუკითხავდა. მეუღლე, რა თქმა უნდა, ერთი ჰყავდა, ბავშვი კი-

ორი-პატარა გოგონა და პატარა ბიჭი. თუ მისი ნაწერი პატარა 

სიხარულს მოჰგვრიდა მეუღლეს და ბავშვებს, მაშინ წიგნაკადაც 

დააბეჭდვინებდა, იქნებ სხვებსაც მოვგვარო სიხარულიო. წიგნის 
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დამბეჭდავები პატარა ფულებს აძლევდნენ. იმ ფულებით პატარა 

პოეტი პატარა ფეხსაცმ/ე/ლებს, ქუდებს, პერანგებს და ასეთ 

რამეებს ყიდულობდა. მიუტანდა თავის ბავშვებს და... პატარა 

გოგონას და პატარა ბიჭს ძალიან უყვარდათ თავიანთი პატარა 

პოეტი მამა. 

 

Բառացանկ 

სიტყვანი 

 

ბინა - բնակարան  

ჰქონდა - ուներ  

სამსახური - աշխատանք  

კუთხე - անկյուն  

მაგიდა - սեղան  

დათმობილი - հատկացված  

იშოვიდა - գտնում էր  

პაწაწინა - փոքրիկ  

თავისუფალი - ազատ  

დრო - ժամանակ  

ლექსები - բանաստեղծություններ 

მოთხრობები - պատմվածքներ  

სამსახურშიც - աշխատավայրում նույնպես  

ქაღალდი - թուղթ  

ფანქარი - մատիտ  

მიჯდებოდა - նստում էր  

მყუდრო - անդորր  

წიკწიკა - մանրիկ 

ასოები - տառեր 

მოვგვარო სიხარული - ուրախություն պատճառեմ 

 დააბეჭდვინებდა - տպագրել էր տալիս 
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მზე და წვიმა  

Արև և անձրև 

 

ერთ გლეხკაცს ორი ქალიშვილი ჰყავდა. ერთი მხვნელ-

მთესველს მისცა ცოლად, მეორე-თიხის ჭურჭლის ოსტატს. 

გავიდა ხანი და ცოლმა უთხრა გლეხს: 

-წადი, ნახე, შენი შვილები როგორ ცხოვრობენ, რა უჭირთ და 

რა ულხინთო! 

გლეხი მართლაც წავიდა. მიადგა მხვნელ-მთესველი სიძის 

კარს. მოიკითხეს ერთმანეთი. გლეხმა ჰკითხა სიძეს: 

-შენს მოსავალს რა პირი უჩანსო? 

-აბა, რა გითხრა, თუ ამ ერთ კვირაში წვიმა არ მოვიდა, სულ 

დავიღუპებით. 

გლეხი ახლა მეორე სიძესთან მივიდა. იმასაც ჰკითხა: 

-როგორ არის შენი საქმე, ჭურჭელი ბლომად გაგიკეთებია, 

ხომ მაგრად შეხვდება ამ ზამთარსო? 

-აბა, რა გითხრა,- უპასუხა სიძემ,- თუ ამ ერთ კვირაში სულ 

მზიანი დღეები იქნება, კარგა გამოვაშრობ ჭურჭელს, ჩემს ბედს 

ძაღლი არ დაჰყეფს, და თუ წვიმა გათყვრა-დავიღუპებითო. 

დაბრუნდა გლეხი შინ. ცოლმა ჰკითხა:  

-როგორ არიან ჩვენი შვილები? 

ამ ერთ კვირაში ან ერთი დაგვეყუპება, ან მეორე,- უპასუხა 

გლეხმა. 

 

Բառացանկ 

სიტყვანი 

 

ჰყავდა - ուներ  

მხვნელ-მთესველი - հերկող-ցանող  

თიხის ჭურჭლის ოსტატს –կավագործ վարպետ՝ բրուտ 

ცხოვრობენ - ապրում են 
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რა უჭირთ - ինչի կարիք ունեն  

რა ულხინთო - ինչով են զվարճանում  

მოიკითხეს – հարցուփորձ արեցին  

მოსავალს რა პირი უჩანსო - բերքդ ինչպիսին է  

წვიმა - անձրև  

დავიღუპებით - կկործանվենք 

ჭურჭელი - ամանեղեն  

მაგრად შეხვდება - լավ կդիմավորեն  

მზიანი - արևոտ  

გამოვაშრობ - կչորացնեմ  

ჩემს ბედს ძაღლი არ დაჰყეფს - իմ բախտը կբերի 

დაგვეყუპება - կկործանվի  

  

 

ასეთ მზეს რა გაუძლებსო?! 

Այսպիսի արեգակին ի՞նչը կդիմանա 

 

ერთ სოფელში ერთი ზარმაცი კაცი იყო. დღედაღამ იწვა და 

ეძინა, ცოლშვილი კი მშიერი და გაწვალებული ჰყავდა. 

ერთ დღეს ცოლმა უთხრა: 

-კაცო, შენ სულ გძინავს, და არაფერს აკეთებ, აბა, ასე როგორ 

იქნება. ხომ ხედავ, აგერ როგორი ზამთარი მოვიდა, სიცივით 

ხომ არ უნდა დაგვხოცო, შეშის მოტანა მაინც ხომ შეგიძლია, 

ხელი გაანძრიეო! 

ზარმაცმა უპასუხა: 

-მოიცადე, ქალო, ცოტა კიდევ, აგერ ზაფხული მოვა, ამ 

ზამთარში წვალებას როგორ დავივიწყებ, ზაფხულში სულ შეშის 

ზიდვაში ვიქნებიო. 

გავიდა ზამთარი, ცოლ-ქმრის სული ძლივსღა შერჩათ. 

ცოლმა ისევ უთხრა ქმარს: აი, გაანძრიე, ნუღარ იგვიანებო! 

ზარმაცი ისევ მხარეძოზე წამოწვა. ცოლმა  
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 -რატომ გძინავს, რატომ არ ამზადებ შეშას ზამთრისათვის, 

ახლა ხომ თოვლი არ არის, თბილაო?  

-შენ სულელი ხომ არა ხარ, ქალო, ვერა ხედავ, როგორი 

სიცხეა, განა ასეთ მზეს თოვლი გაუძლებსო?!- უპასუხა ცოლს და 

არხეინად დაიძინა. 

 

Բառացանկ 

სიტყვანი 

 

ზარმაცი – ծույլ, անբան  

დღედაღამ იწვა- օրուգիշեր պառկում էր  

გაწვალებული - տանջված, չարչարված  

სულ გძინავს - անընդհատ քնում ես  

ხელი გაანძრიე - տեղիցդ շարժվիր  

ზამთარი  - ձմեռ  

არ უნდა დაგვხოცო - չպիտի կործանվենք  

შეშის მოტანა - փայտ բերել  

კვლავ უსაყვედურა - նորից նախատեց 

შეშის ზიდვაში ვიქნებიო - անընդհատ փայտ կկրեմ 

ასეთ მზეს თოვლი გაუძლებსო?!- այսպիսի արևին ձյուն 

կդիմանա՞։
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Քերականական տերմինների 

հայերեն-վրացերեն բառարան 

გრამატიკული ტერმინების 

სომხურ - ქართული ლექსიკონი 

 

Ա - ა 

Ածական անուն - ზედსართავი სახელი  

Ածանց - აფიქსი, სართი  

Ածանցավոր բայեր - წარმოებული ზმნები 

Ածանցավոր բառեր - წარმოებული სიტყვები  

Անանցողական բայեր - გარდაუვალი ზმნები  

Անդեմ բայեր - უპირო ზმნები  

Անդեմ ձևեր - უპირო ფორმები  

Անդեմ նախադասություն - უპირო წინადადება  

Անենթակա նախադասություն - უქვემდებარო წინადადება 

Անկախ նախադասություն - დამოუკიდებული წინადადება  

Անկանոն բայեր - უწესო ზმნები  

Անկատար դերբայ - უსრული მიმღეობა 

Անկատար կերպ - უსრული ასპექტი 

Անձնական դերանուն - პირის ნაცვალსახელი  

Անձնավորում - გაპიროვნება  

Անշաղկապ նախադասություն - უკავშირო წინადადება 

Անորոշ դերանուն - განუსაზღვრელი ნაცვალსახელი 

Անորոշ հոդ - განუსაზღვრელი ნაწევარი 

Անջատման անուղղակի խնդիր - დაცილების ირიბი დამატება  

Անջատման գիծ - განკვეთის ხაზი 
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Անվանական հոլով - სახელობითი ბრუნვა 

Անցյալ ժամանակ - წარსული დრო  

Անցողական բայեր - გარდამავალი ზმნები 

Անուն - სახელი  

Անուղղակի խնդիր - ირიბი დამატება 

Անուղղակի խոսք - ირიბი ნათქვამი  

Ապաթարց - აპოსტროფი 

Ապառնի ժամանակ - მომავალი დრო 

Առաջին դեմք - პირველი პირი 

Առնմանություն - ასიმილაცია  

Առոգանության նշաններ - საინტონაციო ნიშნები  

Աստիճանավորում - გრადაცია  

Արգելական հրամայական - უკუთქმითი ბრძანებითი 

Արմատ - ძირი 

Աֆորիզմ - აფორიზმი 

 

Բ - ბ 

Բազմակետ - მრავალწერტილი  

Բազմապատկական բայեր - მრავალჯერადი ზმნები 

Բաղադրյալ ստորոգյալ - შედგენილი შემასმენელი  

Բայ - ზმნა 

Բայածանց - ზმნის პრეფიქსი 

Բայահիմք - ზმნის ფუძე  

Բայանուն - სახელზმნა 

Բայի անորոշ ձև - ზმნის განუსაზღვრელი ფორმა 

Բայի կերպ - ზმნის ჯერობა  

Բայի սեռ - ზმნის გვარი 

Բանասիրություն - ფილოლოგია  

Բառ - სიტყვა  

Բառագիտություն - ლექსიკოლოგია  
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Բառազննություն - ეტიმოლოგია 

Բառակապակցություն - შესიტყვება  

Բառակազմական բառարան - სიტყვაწარმოებითი ლექსიკონი 

Բառակազմություն - სიტყვაწარმოება 

Բառահիմք - ფუძე  

Բառապաշար - ლექსიკა, სიტყვათა მარაგი  

Բառարմատ - სიტყვის ძირი 

Բառարան - ლექსიკონი 

Բառացանկ - სიტყვანი 

Բառգիրք - ლექსიკონი  

Բառ - նախադասություն - სიტყვა - წინადადება 

Բարբառ - დიალექტი  

Բարբառագիտական բառարան - დიალექტოლოგიური ლექ-

სიკონი 

Բարբառագիտություն - დიალექტოლოგია 

Բարդ - რთული 

Բարդություն - კომპოზიტი  

Բարդ նախադասություն - რთული წინადადება 

Բարդ համադասական նախադասություն - რთული 

თანწყობილი წინადადება 

Բացականչական նախադասություն - ძახილის წინადადება 

Բացականչական նշան - ძახილის ნიშანი  

Բացահայտյալ - განსაზღვრებითი სიტყვა  

Բացահայտիչ – განკერძოება  

Բացահայտության նշաններ - განმარტებითი ნიშნები  

Բացառական հոլով – დაწყებითი ბრუნვა 

Բացատրական բառարան - განმარტებითი ლექსიკონი 
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Գ - გ 

Գիր - წერა  

Գոյական անուն - არსებითი სახელი 

Գործիական հոլով - მოქმედებითი ბრუნვა 

 

 Դ - დ 

Դադար - პაუზა  

Դասական թվական - რიგობითი რიცხვითი სახელი 

Դարձված - ფრაზა 

Դարձվածաբանական բառարան - ფრაზეოლოგიური ლექსიკონი 

Դարձվածաբանություն - ფრაზეოლოგია 

Դեմք - პირი 

Դերանուն – ნაცვალსახელი  

Դերբայ - მიმღეობა 

Դիմավոր նախադասություն - პირიანი წინადადება 

 

Ե - ე 

Եզակի թիվ - მხოლობითი რიცხვი  

Եղանակ - კილო 

Ենթակա - ქვემდებარე 

Ենթամնա - გადატანის ხაზი 

Երկրորդ դեմք - მეორე პირი  

Երկրորդական նախադասություն - მეორადი წინადადება 

  

 Զ - ზ 

Զեղչված ենթակայով նախադասություն - ქვემდებარეგამოტოვე-

ბული წინადადება  

Զեղչված ստորոգյալով նախադասություն - შემასმენელგა-

მოტოვებული წინადადება  

Զեղչում - შეკუმშვა 
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Զիջման պարագա - დათმობითი გარემოება  

Զուգադրական քերականություն - ანალოგიური გრამატიკა 

Զուգադրական լեզվաբանություն - ანალოგიური ენათმეცნიერება 

Զուգադրական բառարան - პარალელური ლექსიკონი  

 

Ը – 

Ընդարձակ նախադասություն - გავრცობელი წინადადება  

Ընդհանուր լեզվաբանություն - ზოგადი ენათმეცნიერება 

 

Թ-თ 

Թարգմանական բառարան - მთარგმნელობითი ლექსიკონი 

Թերի նախադասություն - არასრული წინადადება  

Թեքում - ფლექსია 

Թիվ - რიცხვი 

Թվի կարգ - რიცხვის კატეგორია 

Թվական անուն - რიცხვითი სახელი 

 

ժ - ჟ 

Ժամանակ - დრო  

Ժամանակակից գրական հայերեն - თანამედროვე სომხური 

ლიტერატურული ენა 

Ժամանակի մակբայ - დროის ზმნიზედა  

Ժամանակի շաղկապներ - დროის კავშირები 

Ժամանակի պարագա - დროის გარემოება 

Ժխտական բայ - უარყოფითი ზმნა 

Ժխտական բառ - უარყოფითი სიტყვა 

Ժխտական դերանուն - უარყოფითი ნაცვალსახელი 

Ժխտական խոնարհում - უარყოფითი უღლება 
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Լ – ლ 

Լեզվաբանական ոճաբանություն - საენათმეცნიერო სტილი-

სტიკა  

Լեզվաբանություն - ენათმეცნიერება, ლინგვისტიკა 

Լեզու - ენა 

Լրացում - ამხსნელი/დამატება 

Լրացման լրացում- ამხსნელის-ამხსნელი 

 

Խ – ხ 

Խնդիր - დამატება, ობიექტი  

Խնդրառություն - მართვა 

Խոնարհում - უღლება 

Խոսք - მეტყველება, სიტყვა 

Խոսքի մասեր - მეტყველების ნაწილები 

 

Կ – კ 

Կախման կետեր - დამოკიდებულების წერტილები 

Կանոն - კანონი  

Կապ - თანდებული 

Կապակցություն - კავშირი  

Կետադրական նշաններ - სასვენი ნიშნები  

Կետադրություն - პუნქტუაცია 

Կերպ -ასპექტი  

Կոչական հոլով - წოდებითი ბრუნვა 

Կոչական նախադասություն - წოდებითი წინადადება 

Կրավորական բայ - ვნებითი ზმნა 

Կրավորական սեռ - ვნებითი გვარი 
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Հ – ჰ 

Հաճախականության բառարան- სიხშირული ლექსიკონი 

Համադասական շաղկապ - მაერთებელი კავშირი  

Համադասական նախադասություն - თანწყობილი წინადადება  

Համաձայնություն - შეთანხმება  

Համառոտ նախադասություն - შეკვეცილი წინადადება 

Համեմատական աստիճան - შედარებითი ხარისხი 

Համեմատական քերականություն - შეპირისპირებული  

გრამატიკა  

Հայոց լեզու - სომხური ენა  

Հանգաբառարան - უკუქცევითი ლექსიკონი  

Հասարակ անուն - საზოგადო სახელი  

Հավաքական գոյական - კრებითი სახელი  

Հատկացուցիչ - მართული მსაზღვრელი  

Հատուկ գոյական - საკუთარი სახელი  

Հարաբերական դերանուն - შედარებითი ნაცვალსახელი  

Հարաբերական ածական - მიმართებითი ზედსართავი სახელი 

Հարակատար դերբայ - ნამყოს მიმყოება 

Հարցական դերանուն - კითხვითი ნაცვალსახელი 

Հարցական նախադասություն - კითხვითი წინადადება 

Հարցական նշան - კითხვის ნიშანი  

Հետադրություն - თანდებული 

Հիմք - ფუძე 

Հնչյունաբանություն - ფონეტიკა 

Հոգնակի թիվ - მრავლობითი რიცხვი  

Հոլով - ბრუნვა 

Հոլովում - ბრუნება 

Հոմանիշ - სინონიმი  

Հրամայական նախադասություն - ბრძანებითი წინადადება 



 - 291 -

 

Ձ - ძ 

Ձայնավոր - ხმოვანი  

Ձայնարկություն - შორისდებული  

Ձևաբանություն - მორფოლოგია 

Ձևի մակբայ - ვითარების ზმნიზედა  

Ձևի պարագա - ვითარების გარემოება 

 

Մ – მ 

Մակբայ - ზმნიზედა  

Մակդիր - ეპითეტი  

Մասնական բացահայտիչ - განკერძოებული მსაზღვრელი 

Միավորիչ շաղկապ - მაჯგუფებელი კავშირი 

Միավորյալ նախադասություն - შერწყმული წინადადება 

Միջանկյալ բառ - ჩართული სიტყვა  

Միջակետ - ორწერტილი /შუაწერტილი/  

Միջանկյալ նախադասություն - ჩართული წინადადება 

Միության գծիկ - შემაერთებელი ხაზი 

 

Ն – ნ 

Նախաբայ - თავსართი  

Նախադասության անդամներ - წინადადების წევრები 

Նախադասության գլխավոր անդամներ - წინადადების მთავარი 

წევრები 

Նախադասության երկրորդական անդամներ - წინადადების 

არამთავარი წევრები 

Նախադասություն - წინადადება  

Նախադրություն - წინდებული  

Ներգործական սեռ - მოქმედებითი გვარი 

Ներկա ժամանակ - ახლანდელი დრო 



 - 292 -

Ներհակական շաղկապներ - მაპირისპირებელი კავშირები  

Նպատակի պարագա - მიზნის გარემოება 

 

Շ-შ 

Շաղկապ - კავშირი  

Շարահյուսություն - სინტაქსი 

Շեշտ - მახვილი  

  

Ո –  
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Որոշյալ - განსაზღვრული 

Որոշյալ դերանուն - განსაზღვრული ნაცვალსახელი 

 

Չ - ჩ 

Չակերտներ - ბრჭყალები  

Չեզոք սեռ - საშუალო გვარი 

 

Պ - პ 
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Պատմողական հոլով - მოთხრობითი ბრუნვა 
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Վերջավորություն – დაბოლოება 

 

Տ – ტ 

Տաղաչափություն - ლექსთწყობა 

Տառ - ასო 

Տառադարձություն - ტრანსკრიფცია  
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Տողադարձ - გადატანა 
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Ց – ც 

Ցուցական դերանուն - ჩვენებითი ნაცვალსახელი 

Ցուցական հոդ - ჩვენებითი ნაწევარი 
 

ՈՒ – უ 

Ուսունմական բառարան - სასწავლო ლექსიკონი 

Ուղիղ խնդիր - პირდაპირი დამატება  

Ուղղական հոլով - სახელობითი ბრუნვა 

Ուղղակի խոսք - პირდაპირი ნათქვამი  
 

Փ – ფ 

Փակ վանկ - დახურული მარცვალი  

Փակագիծ - ფრჩხილი  

Փոխաբերություն - მეტაფორა 

Փոխադարձ դերանուն – უკუქცევითი ნაცვალსახელი 
 

Ք – ქ 

Քանականական թվական - რაოდენობითი რიცხვითი სახელი  

Քերականական դեմք - გრამატიკული პირი 

Քերականական թիվ - გრამატიკული რიცხვი 

Քերականական իմաստ - გრამატიკული აზრი  
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Քերականական կանոն - გრამატიკული კანონი  

Քերականական ձև - გრამატიკული ფორმა 

Քերականական սեռ - გრამატიკული სქესი  

Քերականություն - გრამატიკა 
 

Օ – ო 

Օժանդակ բայ - დამხმარე ზმნა 
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