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2. Օրվա ժամանակը – Günün vaxtları 
Çalışmalar 
Oxu mətnləri 

 
Տասնութերորդ դասը – On səkkizinci dərs...........................264 

*** 
2. Ձևաբանություն – Morfologiya 
1. Դերանուններ – Əvəzliklər 
1.1. Անձնական դերանուններ – Şəxs əvəzlikləri 
1.2. Ցուցական դերանուններ – İşarə əvəzlikləri 
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1.3. Փոխադարձ դերանուններ – Qarşılıq əvəzlikləri 
1.4. Հարցական դերանուններ – Sual əvəzlikləri 
1.5. Հարաբերական դերանուններ – Nisbi əvəzliklər 
1.6. Որոշյալ դերանուններ – Müəyyənlik əvəzlikləri 
1.7. Անորոշ դերանուններ – Qeyri-müəyyən əvəzliklər 
1.8. Ժխտական դերանուններ – İnkar əvəzlikləri 
Çalışmalar 
Oxu mətnləri 

 
Տասնիններորդ դասը – On doqquzuncu dərs.......................280 

*** 
2. Ձևաբանություն: – Morfologiya 
1. Դերանունների հոլովումը: – Əvəzliklərin hallanması 
1.1. Անձնական դերանունների հոլովումը: – Şəxs əvəzliklərinin hallanması 
1.2. Ցուցական դերանունների հոլովումը: – İşarə əvəzliklərinin 
hallanması 
1.3. Փոխադարձ դերանունների հոլովումը – Qarşılıq əvəzliklə-
rinin hallanması 
1.4. Հարցական դերանունների հոլովումը: – Sual əvəzliklərinin 
hallanması 
Çalışmalar 
Oxu mətni 

 
Քսաներորդ դասը – İyirminci dərs........................................291 

*** 
2. Ձևաբանություն – Morfologiya 
1. Բայ – Feil 
2. Դերբայներ: – Feili bağlamalar 
3. Անորոշ դերբայ – Məsdər 
4. Անորոշ դերբայի հոլովումը – Məsdərin hallanması 
5. Անկատար դերբայ – Feili bağlamanın indiki zamanı 
Çalışmalar 
Oxu mətni 
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Քսանմեկերորդ դասը – İyirmi birinci dərs..........................300 
*** 

2. Ձևաբանություն – Morfologiya 
1. Բայ – Feil 
1.1. Ապառնի դերբայ – Feili bağlamanın gələcək zamanı 
1.2. Վաղակատար դերբայ – Feili bağlamanın keçmiş zamanı 
(uzaq keçmiş zaman feili bağlama) 
1.3. Հարակատար դերբայ – Feili bağlamanın nəticəli keçmiş za-
manı (keçmiş zaman feili sifəti) 
Çalışmalar 
Oxu mətnləri 

 
Քսաներկուերորդ դասը – İyirmi ikinci dərs........................309 

*** 
2. Ձևաբանություն – Morfologiya 
1. Բայ – Feil 
2. Ենթակայական դերբայ – Subyekt feili bağlama (indiki zaman feili 
sifəti) 
3. Ժխտական դերբայ – İnkar feili bağlama 
4. Բայի անդեմ ձևեր – Feilin şəxssiz formaları 
5. Բայի դիմավոր ձևեր – Feilin şəxsli formaları 
6. Şəxsli zaman formasına aid bəzi nümunələr 
Çalışmalar 
Oxu mətnləri 

 
Քսաներեքերորդ դասը – İyirmi üçüncü dərs.......................320 

*** 
2. Ձևաբանություն – Morfologiya 
1. Բայ – Feil 
2. Բայի եղանակները – Feil şəkilləri 
2.1. Սահմանական եղանակ –Xəbər şəkli 
2.2. Ըղձական եղանակ – Arzu şəkli 
2.3. Պայմանական կամ ենթադրական եղանակ – Şərt və istək şəkli 
2.4. Հարկադրական եղանակ – Lazım şəkli 
2.5. Հրամայական եղանակ – Əmr şəkli  
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3. Սահմանական եղանակ – Xəbər şəkli 
3.1. Ներկա անկատար – İndiki bitməmiş zaman 
3.2. Անցյալի անկատար – Bitməmiş keçmiş zaman 
3.3. Ապառնի – Gələcək zaman 
3.4. Անցյալի ապառնի – Keçmiş zamana görə gələcək zaman 
3.5. Վաղակատար – Nəqli keçmiş zaman 
3.6. Անցյալի վաղակատար – Keçmiş zamana görə keçmiş zaman 
(uzaq keçmiş zaman) 
3.7. Հարակատար ժամանակ – Keçmiş nəticəli (indiki davamedici) 
zaman 
3.8. Անցյալի հարակատար – Keçmiş zamana görə nəticəli zaman 
(indiki zamana görə bitmiş zaman) 
3.9. Անցյալ կատարյալ – Bitmiş keçmiş zaman 
Çalışmalar 
Oxu mətni 

 
Քսանչորսերորդ դասը – İyirmi dördüncü dərs....................333 

*** 
2. Ձևաբանություն – Morfologiya 
1. Բայ – Feil 
2. Ըղձական եղանակ – Arzu şəkli 
2.1. Ըղձական ապառնի – Arzu şəklinin gələcək zamanı 
2.1.1. Müstəqil cümlələrdə feilin arzu şəklinin (gələcək zaman) istifadəsi 
2.3. Ըղձական անցյալի ապառնի – Arzu şəklinin keçmiş zamana 
görə gələcək zamanı 
2.3.1. Müstəqil cümlələrdə arzu şəklinin keçmiş zamana görə gə-
ləcək zamanının istifadəsi 
2.4. Arzu ifadə edən tərkiblərdən sonra budaq cümlələrdə feilin arzu 
şəklinin istifadəsi 
3. Պայմանական կամ ենթադրական եղանակ – Şərt və istək şəkli 
3.1. Պայմանական ապառնի – Şərt və istək şəklinin gələcək zamanı  
3.2. Պայմանական անցյալի ապառնի – Şərt və istək şəklinin keç-
miş zamana görə gələcək zamanı 
4. Հարկադրական եղանակ – Lazım şəkli 
4.1. Հարկադրական ապառնի – Lazım şəklinin gələcək zamanı 
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4.2. Հարկադրական անցյալի ապառնի – Lazım şəklinin keçmiş 
zamana görə gələcək zamanı 
5. Հրամայական եղանակ – Əmr şəkli 
Çalışmalar 
Oxu mətni 

 

Քսանհինգերորդ դասը – İyirmi beşinci dərs........................356 
*** 

2. Ձևաբանություն – Morfologiya 
Qarşılaşdırmalı cədvəl 
Կանոնավոր բայերի խոնարհումը – Qaydalı feillərin təsriflənməsi 
Դիմավոր ձևեր – Şəxsli şəkillər 
1. Սահմանական եղանակ – Feilin xəbər şəkli 
2. Ըղձական եղանակ – Feilin arzu şəkli 
3. Պայմանական կամ ենթադրական եղանակ – Feilin şərt və 
istək şəkli 
4. Հարկադրական եղանակ – Feilin lazım şəkli 
5. Հրամայական եղանակ – Feilin əmr şəkli 
Çalışmalar 
Oxu mətni 

 
Քսանվեցերորդ դասը – İyirmi altıncı dərs...........................367 

*** 
2. Ձևաբանություն – Morfologiya 
1. Մի քանի անկանոն բայերի խոնարհումը – Bir neçə qaydasız 
feilin təsriflənməsi (Məlumat üçün) 
1. Տալ – vermək 
2. Գալ – gəlmək 
3. Լալ – ağlamaq 
4. Լինել – olmaq 
Çalışma 
 
Քսանյոթերորդ դասը – İyirmi yeddinci dərs........................382 

*** 
2. Ձևաբանություն – Morfologiya 
1. Մակբայ – Zərf 
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2. Մակբայների կազմությունը – Zərflərin quruluşu 
3. Մակբայների տեսակները – Zərflərin mənaca növləri 
3.1. Տեղի մակբայներ – Yer zərfləri 
3.2. Ժամանակի մակբայներ – Zaman zərfləri 
3.3. Քանակ ցույց տվող մակբայներ – Kəmiyyət zərfləri 
3.4. Ձևի մակբայներ – Tərzi-hərəkət zərfləri 
3.4.1. Հաստատական մակբայներ – Təsdiq zərfləri 
3.4.2. Երկբայական մակբայներ – Şübhə zərfləri 
4. Zərflərin düzəldilməsi 
Çalışma 
Oxu mətni 

 
Քսանութերորդ դասը – İyirmi səkkizinci dərs.....................393 

*** 
2. Ձևաբանություն – Morfologiya 
1. Նախադրություն և ետադրություն – Ön şəkilçi və qoşma 
1.1. Նախադրություններ – Ön şəkilçilər 
1.2. Ետադրություն – Qoşma 
1.2.1. İstisna və güzəşt qoşmaları 
1.2.2. Əsas və səbəb qoşmaları 
1.2.3. Hədəf qoşmalar 
1.2.4. Müqayisə qoşmaları 
1.2.5. Qarşıdurma qoşmaları 
1.2.6. Birləşdirici qoşmalar 
1.2.7. Təsir qoşmaları 
1.2.8. Zaman münasibəti bildirən qoşmalar 
1.2.9. Digər qoşmalar 
1.3. Շաղկապներ – Bağlayıcılar 
1.3.1.Համադասական շաղկապներ և բարդ համադասական 
նախադասություններ – Tabesizlik bağlayıcıları və tabesiz mürək-
kəb cümlələr 
1.3.1.1. Համադասական շաղկապներ – Tabesizlik bağlayıcıları 
1.3.1.1.1. Միավորիչ շաղկապներ – Birləşdirici bağlayıcılar  
Çalışmalar 
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Քսանիններորդ դասը – İyirmi doqquzuncu dərs.................412 
*** 

2. Ձևաբանություն – Morfologiya 
1.3.1.1.2. Համադասական (ներհակական) շաղկապներ – Qar-
şılaşdırma bağlayıcıları 
1.3.1.1.3. Տրոհական շաղկապներ – Ayırıcı bağlayıcılar  
1.3.1.1.4. Մեկնական շաղկապներ – Şərh, izah bağlayıcıları 
2. Ստորադասական շաղկապներ – Tabelilik bağlayıcıları 
3. Ձայնարկություն – Nida 
4. Եղանակավորող կամ վերաբերական բառեր – Modal sözlər 
4.1. Երկբայական վերաբերականներ – Şübhə, tərəddüd modal sözlər 
4.2. Հաստատական վերաբերականներ – Təsdiq modal sözlər 
4.3. Սահմանափակման վերաբերականներ – Məhdudlaşdırıcı 
modal sözlər 
4.4. Սաստկական վերաբերականներ – Şiddətləndirici (qüvvət-
ləndirici) modal sözlər 
4.5. Գնահատողական վերաբերականներ – Qiymətləndirici mo-
dal sözlər 
4.6. Այլ վերաբերականներ – Digər modal sözlər 
Çalışmalar 
Oxu mətni 

 
3 – րդ մաս – 3 – cü hissə............................................................426 
Երեսուներորդ դասը – Otuzuncu dərs...................................426 

*** 
3. Բառակազմություն – Sözün əmələ gəlməsi 
3.1. Բարդ բառերի կազմությունը – Mürəkkəb sözlərin əmələ 
gəlməsi 
3.2. Ածանց և ածանցում – Suffikslər (şəkilçilər) və alınma sözlərin 
əmələ gəlməsi 
3.3. Գոյականակերտ ածանցներ – İsim əmələ gətirən suffikslər 
(şəkilçilər) 
3.3.1. İsim əmələ gətirən ön şəkilçilər (prefikslər) 
3.4. Ածականակերտ ածանցներ – Sifət əmələ gətirən suffikslər 
(şəkilçilər) 
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3.4.1. Sifət əmələ gətirən ön şəkilçilər (prefikslər) 
3.5. Մակբայակերտ ածանցներ – Zərf əmələ gətirən suffikslər 
(şəkilçilər) 
3.6. Ածանցներ – Yeni söz əmələ gətirən (prefikslər) 
Çalışma 

 
4 – րդ մաս – 4 – cü hissə...........................................................442 
Երեսունմեկերորդ դասը – Otuz birinci dərs.......................442 

*** 
4. Շարահյուսություն – Sintaksis, cümlə quruluşu 
1. Պարզ նախադասություն – Sadə cümlə 
2. Պարզ նախադասության տեսակները – Sadə cümlə növləri 
3. Ընդարձակ նախադասություն – Geniş cümlə 
4. Որոշիչ – Təyin 
5. Հատկացուցիչ – Razılaşdırılmayan təyin 
6. Բացահայտիչ – Xüsusiləşmiş əlavə 
7. Ստորոգյալի լրացումներ – Xəbərin tamamlayıcıları 
8. Պարագայական բառեր – Zərflik sözlər 
9. Բարդ նախադասություն – Mürəkkəb cümlə 
10. Բարդ համադասական նախադասություն – Tabesiz mürək-
kəb cümlə 
11. Բարդ միավորյալ նախադասություն – Mürəkkəb birləşdirici 
cümlə 
12. Բարդ ստորադասական նախադասություն – Tabeli mürək-
kəb cümlə 
13. Երկրորդական նախադասության տեսակները – Budaq 
cümlə növləri 
13. 1. Ենթակա երկրորդական նախադասություն – Mübtəda 
budaq cümlə 
13.2. Որոշիչ երկրորդական նախադասություն – Təyin budaq 
cümlə 
13.3. Հատկացուցիչ երկրորդական նախադասություն – Xüsusi 
təyin budaq cümlə 
13.4. Ստորոգելիական երկրորդական նախադասություն – Xə-
bər budaq cümlə 
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13.5. Ուղիղ կամ անուղղակի խնդիր երկրորդական նախա-
դասություն – Vasitəsiz yaxud vasitəli tamamlıq budaq cümlə 
13.6. Պարագա երկրորդական նախադասություն – Zərflik bu-
daq cümləsi 
14. Բացահայտիչ երկրորդական նախադասություն – Mübtə-
danın təyini 
15. Ուղղակի և անուղղակի խոսք – Vasitəsiz və vasitəli nitq 
Çalışmalar 
Oxu mətni 

 
5 – րդ մաս – 5 – ci hissə.............................................................456 
Երեսուներկուերորդ դասը – Otuz ikinci dərs......................456 

*** 
Oxu mətnləri 
Oxuyun, Təşəkkür, Müraciət, Görüş, Tanış olmaq, Arzu və 

təbriklər, Dəvət, Mümkün cavablar, Maraqlanmaq – soruşmaq, 
Söylənəni izah etmək, Ümid etmək, Şübhə, Vidalaşmaq, Rənglər, 
Oxuyun və yazın, Lüğət, Dialoq, Առյուծը, աղվեսը և արջը, 
Oxuyun və tərcümə edin, Արձակուրդ, Իմ օրը, Sualları tərcümə 
edin və Azərbaycan dilində cavab verin, Սպորտի մասին, 
Ուղևորություն դեպի Մոսկվա, ծանոթություն Մոսկվային 

 
Dərs vəsaitində verilən bəzi çalışmaların cavabları................479 
İstifadə edilən ədəbiyyat............................................................494 
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“Erməni dili” dərs vəsaitinə 
RƏY 

 
Erməni dilinin öyrənilməsi zərurəti Azərbaycan Res-

publikasının müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra daha çox 
hiss olunmuşdur.  

Erməni dilinin öyrənilməsi gənclərin, xüsusən də gənc 
tarixçilərin, beynəlxalq münasibətlər, regionşünaslıq (qaf-
qazşünaslıq) ixtisası üzrə təhsil alan tələbələrin erməni dilin-
də tarixi mənbələri araşdırmaları, erməni mətbuatını oxuma-
ları, təhlil etmələri və Azərbaycana qarşı iddialarının əsassız 
olmasını sübuta yetirmələri baxımından xüsusi əhəmiyyət 
daşıyır.  

Erməni dili Azərbaycan müstəqilliyini bərpa etdikdən 
sonra ilk dəfə 2006-cı ildə siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 
Hatəm Cabbarlı tərəfindən Xəzər universitetində tədris edil-
miş və onun hazırladığı ilk “Erməni dili” dərs vəsaiti 2015-ci 
ildə nəşr edilmişdir. Dərs vəsaitinin ilk nəşri dövlət orqan-
larına, universitetlərə, kitabxanalara paylanmış və bütün tiraj 
qısa müddətdə tükənmişdir.  

Aradan keçən müddətdə “Erməni dili” dərs vəsaitinin 
yenidən nəşrinə ehtiyac yaranmış, müəllif Hatəm Cabbarlı 
birinci nəşr üzərində yenidən işləmiş, əldə etdiyi yeni mən-
bələrdən istifadə edərək əlavələr etmiş və zənginləşdirmişdir. 

Hatəm Cabbarlı tərəfindən hazırlanan “Erməni dili” 
dərs vəsaitinin ikinci nəşrində əvvəlki nəşrdə diqqətdən kə-
narda qalan mövzulara geniş yer verməsi əhəmiyyətlidir. 
Dərs vəsaiti ermənicə öyrənmək istəyən tələbələr, magistr və 
doktorantlar, digər qruplar üçün faydalı mənbədir. Dərs və-
saitinin nəşri bu sahədəki çatışmazlığı əhəmiyyətli dərəcədə 
aradan qaldıracaq. Dərs vəsaitinin hazırlanmasında ciddi 
əmək sərf edilmişdir, bununla belə, nəzərdən qaçan texniki 
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yalnışlıqlar barəsində hörmətli oxuyucular müəllifə məlumat 
verərlərsə, növbəti nəşrin daha mükəmməl olmasında onların 
da əməyi olacaq. 

Belə ağır və məsuliyyətli işin öhdəsindən gəldiyinə görə 
Hatəm Cabbarlıya təşəkkür edir, elmi fəaliyyətində uğurlar 
arzulayıram. 

 
Bayram Abdullayev 
Erməni dili mütəxəssisi 
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Dərs vəsaiti haqqında 
 
Erməni dili dərsliyi ictimaiyyətə açıq şəkildə ilk dəfə 

2015-ci ildə nəşr olunmuşdur. Bu dərs vəsaitinin hazırlanması 
çoxillik əmək nəticəsində ortaya çıxmışdır. Erməni dilini 
bilmək tədqiqatçıların erməni tarixini və ədəbiyyatını orijinal 
dildə oxumağa, araşdırmağa, Azərbaycana qarşı əsassız 
iddialarına elmi şəkildə cavab verməyə köməklik edəcəkdir. 

“Erməni dili” dərs vəsaitinin ikinci nəşri üzərində yeni-
dən işlənilmiş, əldə edilən müxtəlif mənbələrdən istifadə 
edilmiş və zənginləşdirilmişdir. 

Bu nəşrdə erməni dili beş hissə və 32 dərsdən ibarətdir. 
On dərsdən ibarət birinci hissədə erməni dilinin fonetik 
xüsusiyyətləri, hərf və səslər, erməni əlifbası haqqında, səslər 
və onların tələffüzü, sait səslər, əl yazısı şəkli, heca, samit 
səslər, qoşasəslilər (diftonqa görə), durğu işarələri, erməni 
dilində artikllar, köməkçi feil, erməni dilinin cümlə quruluşu 
haqqında məlumat verilmişdir. 

Morfologiyadan bəhs edən ikinci hissə 19 dərsdən iba-
rətdir və bu hissədə isim, isimlərin tək və cəmdə hallanması, 
hallanma növləri, sifət, sifətin müqayisə dərəcələri, say, 
uzunluq və çəki vahidləri, əvəzliklər, onların hallanması, feili 
bağlamalar, məsdər, məsdərin hallanması, feilin şəxssiz və 
şəxsli formaları, feil şəkilləri, zərf, ön şəkilçi (önlük) və 
qoşma, bağlayıcılar, modal sözlər və nida haqqında məlumat 
verilmişdir. 

Üçüncü hissə sözlərin əmələ gəlməsindən bəhs edir və 
bir dərsdən ibarətdir. Burada sözün əmələ gəlməsi, mürəkkəb 
sözlərin əmələ gəlməsi, suffikslər (şəkilçilər) və alınma 
sözlərin əmələ gəlməsi, isim əmələ gətirən suffikslər, sifət 
əmələ gətirən suffikslər, zərf əmələ gətirən suffikslər, yeni 
sözlər əmələ gətirən prefikslər haqqında məlumat verilmişdir. 
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Dördüncü hissə bir dərsdən ibarətdir və bu dərsdə 
sintaksis, cümlə quruluşu, sadə cümlə, geniş cümlə, təyin, 
tamamlıq, zərflik, sadə cümlə növləri, mürəkkəb cümlələr, 
vasitəsiz və vasitəli nitq haqqında məlumat verilmişdir. 

Beşinci hissə ayrıca olaraq oxu materiallarından iba-
rətdir və burada səviyyəyə uyğun olaraq təşəkkür, müraciət, 
görüş, tanışlıq, arzu və təbriklər, dəvət, maraqlanmaq və 
soruşmaq, söylənəni izah etmək, ümid etmək, şübhələnmək, 
vidalaşmaq, rənglər və dialoq ilə bağlı mətnlər verilmişdir. 

Dərs vəsaitində mövzulara uyğun olaraq 182 çalışma, 
54 oxu mətni və onlara aid lüğət verilmişdir. Ulduzla (*) 
işarələnmiş çalışmaların cavabları dərsliyin sonunda veril-
mişdir. 

Erməni dilində oxunuşu bir-birinə bənzəyən bir neçə 
samit hərf var. Məsələn: Թթ – [T] və Տտ – [T]; Ծծ – [Ts] və 
Ցց – [Ts]; Փփ – [P] və Պպ – [P]; Ռռ – [R] və Րր – [R]; Քք 
– [K] və Կկ – [K] səslərinin tələffüzü bir – birinə bənzəyir. 

Թթ – [T] mürəkkəb səsdir və Azərbaycan dilində qarşılığı 
T hərfidir. Amma bu səsi tələffüz edərkən [h] səsi də eşidilir və 
[Th] kimi oxunur. Թթ – [Th] hərfinin oxunuşunu տ – [t] hər-
findən fərqləndirmək üçün transkripsiyada üzərinə soldan sağa 
doğru işarə qoyulmuşdur. Məsələn: թաթ[t`at`] – pəncə və s. 

Ծծ – [ts] mürəkkəb səsdir, affrikatdır (iki samitin 
birləşməsindən yaranan yeni samit). Ծծ – [ts] əvvəlcə [t] kimi 
və bu səsdən ayrılmadan [s] – [ts] kimi oxunur. Ծծ – [ts] 
hərfinin oxunuşunu ց – [ts] hərfindən fərqləndirmək üçün 
transkripsiyada üzərinə soldan sağa doğru işarə qoyulmuşdur. 
Məsələn: ծաղիկ[ts`ağik] – çiçək və s. 

Փփ – [P] mürəkkəb səsdir və Azərbaycan dilində qarşı-
lığı P hərfidir. Bu səsi tələffüz edərkən [h] səsi də eşidilir və 
[Ph] kimi oxunur. Փփ – [Ph] hərfinin oxunuşunu պ – [p] hər-
findən fərqləndirmək üçün transkripsiyada üzərinə soldan sağa 
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doğru işarə qoyulmuşdur. Məsələn: փոքրիկ[p`ok`rik] – kiçik 
və s. 

Ռռ – [R] hərfinin Azərbaycan dilindəki qarşılığı R hər-
fidir. Amma qoşa [rr] kimi oxunur. Ռռ – [R] hərfinin oxu-
nuşunu daha yumşaq oxunan ր – [r] hərfindən fərqləndirmək 
üçün transkripsiyada üzərinə soldan sağa doğru işarə qoyul-
muşdur. Məsələn: ձմեռ[dzmer`] – qış və.s. 

Քք – [K] mürəkkəb səsdir və Azərbaycan dilində 
qarşılığı K hərfidir. Amma hərfi tələffüz edərkən [h] səsi də 
eşidilir və [Kh] kimi oxunur. Քք – [Kh] hərfinin oxunuşunu 
կ – [k] hərfindən fərqləndirmək üçün transkripsiyada üzərinə 
soldan sağa doğru işarə qoyulmuşdur. Məsələn: ելք[yelk`] – 
çıxış və.s. 

Erməni əlifbasında 39 hərf vardır. Bunlardan 6-sı 
saitdir, lakin 8 səslə ifadə edilir, 30-u samit, biri isə և – [ev – 
yev] iki, çox zaman üç səslidir.  

Erməni dilində altı sait vardır və aşağıda göstərilən 
səkkiz hərflə ifadə olunur.  

Աա – [Aa], Էէ – [Ээ], Եե – [Ee – ye], Ըը – [Iı], Իի – 
[İi], Օօ – [Oo], Ոո – [Vo], Ուու – [Uu]. 

*** 
Ձձ – [dz], Ծծ – [ts`], Ճճ – [tş]  
Bu səslər mürəkkəbdir və affrikatlardır. Bu hərflərdən:  
ձ – [dz] əvvəlcə [d] səsini və bu səsdən ayrılmadan [z] 

səsini verir: Ձու[dzu] – yumurta və s. 
ծ – [ts`] əvvəlcə [t] səsini və bu səsdən ayrılmadan [s] 

səsini verir: Ծուռ[ts`ur] – əyri və s. 
ճ – [tş] əvvəlcə [t] səsini və bu səsdən ayrılmadan [ş] 

səsini verir: Ճուտ [tş`ut] – cücə və s. 
Ե – [e – ye] hərfi sözün əvvəlində [ye] səsini, ortada və 

sonda isə [e] səsini verir. Məsələn: ես[yes] – mən, երեք 
[yerek`] – üç və s.  
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Ո – [vo-o] hərfi sözün əvvəlində [vo] kimi oxunur, ոտ 
[vot] – ayaq, ոստ [vost] – ağac budağı, düyün, sözlərin orta-
sında və sonunda isə sadəcə [o] kimi oxunur. Məsələn: կլոր 
[klor] – yumru, yuvarlaq, բոլորը[bolorı] – hamısı və s. 

Ո – [vo-o] hərfi sadəcə ո՞վ[ov] – kim, ովքե՞ր [ovk`er] 
– kimlər sözlərində [o] kimi oxunur. Məsələn: Ո՞վ է գալիս: 
[Ov э qalis] – Kim gəlir? 

Է – [e] hərfi (rus dilindəki Э) hərfi kimi tələffüz edilir. 
Է – [e] hərfi sözün əvvəlində və mürəkkəb sözlərdə yazılır. 
Məsələn: էգ[эq] – dişi, էակ[эak] – canlı.  

Օ – [O] hərfi isə Azərbaycan dilindəki O hərfinin 
qarşılığıdır. Bu hərf ancaq sözün əvvəlində və mürəkkəb söz-
lərdə yazılır. Məsələn: օր[or] – gün, այսօր[aysor] – bu gün 
və s.  

Erməni dilində samit səslərin hamısı, Ր – [R] və Ռ – 
[R`] istisna olmaqla, eyni şəkildə oxunur. Ր – [R] səsi Ռ – [R] 
səsindən daha yumşaq oxunur. Məsələn: Գրիգոր – Qriqor 
(kişi adı) sözündə Ր – [R] hərfi normal, Ռ – [R] hərfi 
առու[ar`u] – arx sözündə qoşa [rr] kimi oxunur. 

Dərs vəsaitinin birinci hissəsində ermənicə əksər sözlə-
rin transkripsiyası verilib. Transkripsiyada hərflərin tələffüzü 
Azərbaycan dilinə maksimum şəkildə uyğunlaşdırılmışdır. 
Məsələn: ուրիշ երկրներ [uriş yerkrner] – başqa ölkələr, 
շուկայում [şukayum] – bazarda, բուրմունք [burmunk`] – 
ətir və s. 
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Erməni dili haqqında 
 

Erməni dili Hind-Avropa dillərinin Şərq qrupuna aiddir 
və bu qrupda müstəqil bir qolu təşkil edir. Erməni əlifbası 
Mesrop Maştoç tərəfindən 405-ci ildə hazırlanmışdır. Bu 
zaman əlifba 36 hərfdən ibarət olmuş, daha sonra isə Ո – [vo-
o], և – [ev-yev] və Ֆ – [F] hərfləri əlavə edilmişdir. 

Ermənilər özlərinə məxsus əlifbalarının olduğunu iddia 
etsələr də, bir sıra mötəbər dilçi alimlər erməni əlifbasının 
daha qədim olan Efiopiya əlifbası əsasında yaradıldığı haq-
qında həmfikirdirlər. Efiopiya əlifbasının eramızdan əvvəl 9-
cu əsrdə mövcud olduğunu nəzərə alsaq, eramızın 405-ci 
ilində yaradılmış erməni əlifbasının Efiopiya əlifbası ilə 
oxşarlığı bu əlifbanın orijinal olmadığını sübut edir. Aka-
demik D.A.Olderoqqe bu barədə belə yazır: “Maştoç ayrı-
ayrı hərflərin çizgilərini yaradarkən, Efiopiya əlifbasının 
əsasında duran və funksional əhəmiyyətə malik olan hərfi 
cizgilərin şəklən dəyişdirilməsi prinsipindən istifadə edib... 
Digər tərəfdən, belə bir nəticəyə gəlmək olar: Maştoç 
Efiopiya əlifbasının forma çizgilərindən istifadə edibsə, artıq 
4-5-ci əsrlərdə həmin prinsiplərə əsaslanan əlyazmalar 
mövcud idi və bunu daha qədim əlyazmalar təsdiq edir”.1  

5-ci əsrin ortalarına qədər 40-dan çox əsər ermənicəyə 
tərcümə olunmuşdu. Bu əsərlər qrabar (yazılı nitq) adlanan 
qədim erməni dilində yazılmışdır. Bu qədim yazı dili quruluş 
xüsusiyyətinə görə Hind-Avropa dilləri qrupuna aid sanskritə 
(qədim hind dili), yunan, qədim slav, alman dillərinə oxşayır, 
ancaq onlardan fərqli olaraq sözün sonundakı şəkilçinin 
sözün kökünü dəyişməsi – flektiv2 dil sistemini təşkil edir. 

 
1 Олдерогге Д. А, “Из истории армяно-эфиопских связей”, Baxın: http://-
www.irs-az.com/pdf/090620142627.pdf 
2 Flektiv dillər ilk növbədə, sözün dəyişməsini nəzərdə tutur. Sözün dəyişməsi isə 
onun sonundakı şəkilçinin və ümumiyyətlə, sözün səs cildinin dəyişməsi ilə olur. 
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Erməni dili üç əsas inkişaf mərhələsindən keçmişdir:  
1. Qədim dövr (5-11-ci əsrlər); 
2. Orta əsrlər (12-16-cı əsrlər); 
3. Yeni dövr (17-ci əsrdən bu günə qədər). 
Qədim erməni dili Hind-Avropa dillərinin qrammatik 

quruluşunu qoruyub saxlamışdır. Qrabarın qrammatikası 
Hind-Avropa dillərinin morfoloji sisteminin daha mükəmməl 
formasıdır. Qədim Hind-Avropa dili morfoloji sistemi yeni 
inkişaf mərhələləri keçib. 

Qədim erməni dili quruluş etibarı ilə klassik Hind-
Avropa flektiv dilini təmsil edir. Səsli sistemdə erməni dili 
yerini dəyişdirmə qanununa görə konsonantizmi (samit səs-
lərin quruluş sistemi) təşkil etmişdir. Kiçik erməni şivələrində 
samit dəyişmələrdə, bəzi samit nəfəslilərdə Hind-Avropa 
dilləri konsonantizmi qorunmuşdur. Erməni dialektinin 
böyük bir qismi özünə xas Hind-Avropa dil əsasının cingiltili 
nəfəslilərini qəbul etmişdir. Bunlar yalnız hind, latın, yunan 
və slavyan dilində qorunmuşdur. Bu cür çox səslilik sistemin-
də bir çox erməni dialekti qədim erməni dilinə görə daha çox 
saxlanılmışdır. Ancaq dialekt sisteminin morfologiyası və 
yazılı dil (ədəbiyyat) inkişaf edərək yazı şəklini almışdır. 

Beləliklə, erməni dilinin qrammatikası Hind-Avropa 
dillərini flektiv haldan aqlütinativ3 olaraq əks etdirir. Bununla 
da dilçilik araşdırmaları üçün əhəmiyyət kəsb edir. Erməni 
dili Hind-Avropa dillərinin dəyişik inkişaf mərhələsindəki 
xüsusiyyətləri ehtiva edir. 

Qədim erməni dilində 11.000 söz kökü var və onlardan 
900-ü qədim Hind-Avropa dillərindən alınmışdır. Bu cür söz 
kökləri erməni dilinin lüğət tərkibində əhəmiyyətli hesab olunur.  

Erməni dilçi alim R.Açaryan isə 26 fevral – 5 mart 1926-cı 
il tarixlərində keçirilən Birinci Ümumittifaq Türkologiya qurul-

 
3 Şəkilçilərin sabit söz kökünə qoşulması; söz kökü ilə şəkilçinin dəqiq ayrılması. 
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tayının beşinci sesiyasında çıxış etmiş, 1902-ci ildə apardığı elmi 
tədqiqat işinin nəticələrinə görə, erməni dilində 4000-ə yaxın 
türk, ərəb və fars sözlərinin, hətta tamamilə türk sözlərindən 
qurulan cümlələrin olduğunu bildirmişdir.  

Erməni dilinə hett, asurya, firigiya, suriya, fars, yunan, 
ərəb, Qafqaz türk dillərindən, xüsusilə fars dilindən daha çox 
söz keçmişdir. Bu alınma sözlər erməni dilinə o qədər 
uğyunlaşmışdır ki, həqiqi erməni sözlərindən seçilmir. 20-ci 
əsrdə erməni dilinə rus sözləri, terminləri və rus dili vasitəsilə 
beynəlxalq sözlər daxil olmuşdur. 

Qədim erməni dilində tarix, astronomiya, biologiya, 
botanika, qrammatika, kimya, tibb və başqa elm sahələrinə 
aid 200 ədəbiyyat vardır. Qədim erməni ədəbiyyatı tarixi 
mənbələrlə zəngindir. Erməni mənbələrində qonşu xalqların 
tarixinə dair o qədər geniş məlumat verilir ki, Yaxın Şərq, 
Qafqaz, Bizans, Rusiya, Orta Asiya, Hindistan və hətta 
Afrikanın bəzi xalqlarının tarixi, yaşayış tərzi və mədəniy-
yətləri haqqında məlumat almaq mümkündür. 

Erməni dilində 10-cu əsrdə qrabarla bərabər 16-cı əsrə 
qədər orta erməni dili də davam etmişdir. 16-cı əsrdən eti-
barən aşxarabar (müasir erməni dili) inkişaf etmiş və bu 
tarixdən sonra qrabar yazısından sadəcə kült yazısı, kilsə və 
elmi yazılar da istifadə edilmişdir. 19-cu əsrin ortalarından 
etibarən aşxarabar – erməni ədəbi dili inkişaf etmişdir.  

Bu günkü erməni dili Şərqi erməni dili və Qərbi erməni 
dili olmaqla iki yerə ayrılır. Şərqi erməni dili keçmiş SSRİ 
ərazisində, İran və Hindistanda yaşayan ermənilərin ədəbi 
dilidir. Qərbi erməni dili isə başqa ölkələrdə yaşayan 
ermənilərin istifadə etdiyi ədəbi dildir. Erməni dilinin 60-a 
yaxın şivəsi var. Ədəbi erməni dilinin Şərq və Qərb qolları 
bir-birindən çox da fərqlənmir və başa düşülür. 
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1 – ին մաս[Ar`acin mas] – 1-ci hissə 
Առաջին դասը[Ar`acin dası] – Birinci dərs 

*** 
1. Հնչյունաբանություն[Hnçyunabanut`yun] – Fonetika 
1. Հայերենի տառերն ու հնչյունները[Hayereni tar`ern u 
hnçyunnerı] – Erməni dilinin hərfləri və səsləri 
2. Հայոց այբուբենը[Hayots aybubenı] – Erməni əlifbası 
3. Հայոց հին այբուբենի մասին[Hayots hin aybubeni ma-
sin] – Qədim erməni əlifbası haqqında 
4. Հայոց տառերի հնչյունական կառուցվածքը [Hayots 
tar`eri hnçyunakan kar`utsvats`kı] – Erməni hərflərinin fone-
tik quruluşu 
5.Ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ[Dzaynavor yev ba-
ğadzayn hnçyunner] – Sait və samit səslər: Աա – [A]; Էէ – 
[Э]; Եե – [E – ye]; Բբ – [Bb] 
6. Հայերենի հնչյունները և նրանց արտասանությունը 
[Hayereni hnçyunnerı yev nrants artasanut`yunı] – Erməni dili-
nin səsləri və onların tələffüzü 
7. Վանկ[Vank] – Heca 
Çalışmalar 
Oxu mətni 

 
1. Հայերենի տառերն ու հնչյունները[Hayereni tar`ern 

u hnçyunnerı] – Erməni dilinin hərfləri və səsləri 
Erməni dilində 39 hərf var. Bunlardan altısı saitdir və 

səkkiz hərflə işarə olunur. Otuzu isə samitdir. և – [ev – yev] 
isə iki, çox zaman üç səslidir. 

Ա – [A], Ե – [E-ye], Է – [Э], Ը – [I], Ի – [İ], ՈՒ – [U], 
Ո – [VO – o], Օ – [O] sait səslərdir.  

Ե – [E – ye] və Ո – [vo – o] ikisəsli hərflərdir. Erməni 
əlifbasının çap şəkli, oxunuşu, adı, əl yazısı şəkli və Azərbay-
can dilində qarşılığı aşağıda göstərilmişdir. 
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2. Հայոց այբուբենը[Hayots aybubenı] – Erməni əlifbası 
№ Çap şəkli Oxunuşu Əl yazısı Adı 
1 Աա [ayb]  Aa  

2 Բբ [bɛn]  Bb 

3 Գգ [qim]  Qq  

4 Դդ [dɑ]  Dd  

5 Եե [yɛtʃ]  E; ye 

6 Զզ [zɑ]  Zz  

7 Էէ [ɛː]  Э (rus) 

8 Ըը [ıtʰ]  Iı  

9 Թթ [tʰo]  Tհ  

10 Ժժ [jɛː]  Jj  

11 Իի [ini]  İi  

12 Լլ [lʏun]  Ll  

13 Խխ [χɛː]  Xx  

14 Ծծ [tsɑ]  Ts` 

15 Կկ [kɛn]  Kk 

16 Հհ [ho]  Hh  

17 Ձձ [dzɑ]  Dz 

18 Ղղ [ğɑt]  Ğğ 
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19 Ճճ [tʃɛː]  Tş 

20 Մմ [mɛn]  Mm  

21 Յ յ [yi]  Yy  

22 Ն ն [nu]  Nn  

23 Շ շ [ʃɑ]  Şş  

24 Ո ո [o-vo]  Vo; o 

25 Չչ [çʃɑ]  Çç (yumşaq) 

26 Պպ [pɛː]  Pp  

27 Ջջ [djɛː]  Cc  

28 Ռռ [rɑ]  Rr` (rr)  

29 Սս [sɛː]  Ss  

30 Վվ [vɛv]  Vv  

31 Տտ [tiyun]  Tt  

32 Րր [rɛː]  Rr (yumşaq) 

33 Ցց [ç`ʰo]  Ts (ц-rus) 

34 Ուու [hʏn]  Uu  

35 Փփ [phur]  Pհ  

36 Քք [khɛː]  Kհ 

37 և եվ [ev]  Ev-yev 

38 Օօ [o]  Oo 

39 Ֆֆ [fɛː]  Ff  
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3. Հայոց հին այբուբենի մասին[Hayots hin aybubeni 
masin] – Qədim erməni əlifbası haqqında 

H
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r 

Hərflərin adı Tələffüz Transliterasiya 
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K
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ss
ik
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Q
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er
m
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Աա 
այբ [ayb] [ayp] [ɑ] a 1 

Բբ 
բեն [bɛn] [pɛn] [b] [pʰ] b 2 

Գգ 
գիմ [qim] [kim] [g] [kʰ] g 3 

Դ դ դա [dɑ] [tʰɑ] [d] [tʰ] d 4 

Եե 
եչ [yɛtʃ] 

[ɛ],sözün əvvəlində [yɛ]1 

ortasında [e] e 5 

Զզ 
զա [zɑ] [z] z 6 

Էէ 
է [ɛː] [ɛ] [ɛː] [ɛ] ē 7 

Ըը 
ըթ [ıtʰ] [ə] ə 8 

Թթ 
թօ թո [tʰo] [tʰ] t‘ 9 

Ժժ 
ժէ ժե [jɛː] [jɛ] [j] ž 10 

Իի 
ինի [ini] [i] i 20 

Լլ 
լիւն լյու [lʏun] [l] l 30 

Խխ 
խէ խե [χɛː] [χɛ] [χ] x 40 

Ծծ 
ծա [tsɑ] [tsʼɑ] [dzɑ] [ts] [tsʼ] [dz] c 50 

Կկ 
կեն [kɛn] [kʼɛn] [gɛn] [k] [kʼ] [g] k 60 

Հհ 
հօ հո [ho] [h] h 70 

Ձձ 
ձա [dzɑ] [tsʰɑ] [dz] [tsʰ] j 80 

Ղղ 
ղատ [ğɑt] [ğɑtʼ] [ğɑd] [l], ve [ğ] [ğ] ł 90 

Ճճ ճէ ճե [tʃɛː] [tʃʼɛ] [ʤɛ] [tʃ] [tʃʼ] [ʤ] č 100 

Մմ 
մեն [mɛn] [m] m 200 

Յյ 
յի հի [yi] [hi] [y] [h], [j] y 300 

Նն 
նու [nu] [n] n 400 

Շշ 
շա [ʃɑ] [ʃ] š 500 

Ոո 
ո [o] [vo] 

[vo] sözün əvvəlində, 
ortasında[o];  o 600 

Չչ 
չա [çʃɑ] [tʃ] č‘ 700 

Պպ 
պէ պե [pɛː] [pʼɛ] [bɛ] [p] [pʼ] [b] p 800 

Ջջ 
ջէ ջե [djɛː] [djɛ] [tʃʰɛ] [ʤ] [tʃ] ǰ 900 

Ռռ 
ռա [rɑ] [ɾɑ] [r] [r] r̄ 1000 

Սս 
սէ սե [sɛː] [sɛ] [s] s 2000 
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Վվ 
վեւ վեվ [vɛv] [v] v 3000 

Տտ 
տիւն տյուն [tiyun] [tʼyun] [dyun] [t] [tʼ] [d] t 4000 

Րր 
րէ րե [rɛː] [rɛ] [rɛ] [r]6 [ɾ] r 5000 

Ցց 
ցօ ցո [ç`ʰo] [tsʰ] c‘ 6000 

Ււ 
հիւն  [hʏn] [w] [v]8 u 7000 

Փփ 
փիւր փյուր [phur] [phur] [pʰ] p‘ 8000 

Քք 
քէ քե [khɛː] [khɛ] [kʰ] k‘ 9000 

ևեւ 
եւ և [ev] [ev] ev - 

Օօ 
օ [o] [o] ô - 

Ֆֆ 
ֆէ ֆե [fɛː] [fɛ] [f] f - 
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Rə
qə

m
lə

rlə
 if

ad
əs

i 

Tələffüzü 

Hərfləri adı Tələffüz Transliterasiya 

 
4. Հայոց տառերի հնչյունական կառուցվածքը 

[Hayots tar`eri hnçyunakan kar`utsvats`kı] – Erməni 
hərflərinin fonetik quruluşu 

Yerinə görə 

D
od

aq
-

do
da

q 

D
od

aq
-

di
ş 

D
il 

ön
ü 

D
il 

or
ta

-
sı D

il 
ar

-
xa

sı 

Bo
ğa

z 
Üsul və tərzinə görə 

C
in

gi
lti

li 

Pa
rt

la
ya

n 

Təmiz Kar պ  տ  կ  

Cingiltili բ  դ  գ  

Aspiratlar Kar փ  թ  ք  

D
al

ğa
lı 

Təmiz Kar  ֆ ս շ խ հ 

Cingiltili  վ զ ժ ղ  

A
ffr

ik
at

la
r Təmiz Kar   ծ ճ   

Cingiltili   ձ ջ   

 Aspiratlar Kar   ց չ   

Burun մ ն     
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Sürüşən    յ   

Yan   լ    

Tək vurğulu   ր    

Çox vurğulu   ռ    

 
5. Ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ[Dzaynavor yev 

bağadzayn hnçyunner] – Sait və samit səslər 
Erməni dilində altı sait səs səkkiz hərflə işarə olunur. Ե – 

[E] saitini iki hərf է – [э] və ե – [E –ye]; o saitini iki hərf օ – 
[o] və ո – [vo – o] hərfləri bildirir.  

 
Sait hərflər: Աա – [Aa], Էէ – [Ээ], Եե – [E–ye], Ըը – 

[Iı], Իի – [İi], Օօ – [Oo], Ոո – [Vo], Ուու – [Uu] 
 

6. Հայերենի հնչյունները և նրանց արտասանութ-
յունը: [Hayereni hnçyunnerı yev nrants artasanut`yunı] – 

Erməni dilinin səsləri və onların tələffüzü 
Erməni dilində sait səslər tələffüzünə görə iki qrupa 

ayrılır: Birinci qrup səslər tələffüz zamanı heç bir dəyişikliyə 
məruz qalmır. İkinci qrup səslər tələffüz zamanı daha qısa 
oxunur və yaxud oxunmur.  

a) Ա – [a], ե – [e – ye], ո – [vo – o] sait səsləri birinci 
qrupa aiddir. Məsələn: 

մատ[mat] – barmaq; մատներ[matner] – barmaqlar  
մոտ[mot] – yaxın; մոտենալ[motenal] – yaxınlaşmaq 
դեղ[değ] – dərman; դեղի[deği] – dərmanın; 

դեղեր[değer] – dərmanlar 
 
QEYD: ե – [e – ye] hərfi bəzi xüsusi hallarda ի – [i] 

olaraq dəyişir. Məsələn:  
Կես > կիսել[kes – kisel] – yarı; yarı-yarıya bölmək 

սեր > սիրել[ser – sirel] – sevgi; sevmək 
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b) Ի –[i] və ու – [u] sait səsləri ikinci qrupa aiddir. Ի – 
[i] və ու –[u] sait səsləri bəzən ը-[ı] olaraq dəyişir və iki samit 
hərf arasında yazılmır. Məsələn: 

տուն – տնակ[tun; t(ı)nak] – ev; evcik 
հին – հնանալ[hin; h(ı)nanal] – köhnə; köhnəlmək 
գիր – գրել[qir; q(ı)rel] – yazı; yazmaq və s. 
 
Ancaq անասուն [anasun] – heyvan sözündən düzəldilmiş 

անասնական [anasnakan] – heyvani və խախուտ [xaxut] – 
zəif, uçulan sözündən düzəldilmiş խախտել [xaxtel] – pozmaq 
sözlərində ու – [u] tələffüzdə və yazıda istifadə edilmir. 

Ծաղիկ4[ts`ağik] – çiçək sözündən düzəldilmiş 
ծաղկավոր[ts`ağkavor] – çiçəkli, naxışlı sözündə də ի – [i] 
hərfi tələffüzdə və yazıda istifadə edilmir. 

Qoşa səslilərdən isə sadəcə ույ – [uy] dəyişərək ու – [u] 
kimi tələffüz edilir. Məsələn:  

հույս[huys] – ümid; հուսալի[husali] – etibarlı 
բույր[buyr] – ətir; բուրավետ[buravet] – ətirli 
բույս[buys] – bitki; բուսական[busakan] – bitkilər 
 

1.  Աա – [Aa]. Əl yazısı ilə yazın. 
 
Աա hərfi sait səsdir, Azərbaycan dilində qarşılığı [A] 

hərfidir. Yeni sözün yaranması və dəyişməsində ա – [a] saiti 
dəyişikliyə məruz qalmır. Məsələn: 

լավ[lav] – yaxşı; լավանալ[lavanal]– yaxşılaşmaq 
բերան[beran] – ağız; բերանի[berani] – ağzın 
դաս[das] – dərs; դասի[dasi] – dərsin  
 

 
4 Ծծ[Tsı] hərfini oxunuşunu Ցց[ts] (rus dilində ц hərfi) hərfindən 
fərqləndirmək üçün transkripsiyada üzərinə soldan sağa doğru işarə qoyulub – 
[ts`]. 
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Çalışma 1. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 
ամառ[amar`] – yay 
ատամ[atam] – diş 
առատ[ar`at] – bol 
պապ[pap] – baba 
բալ[bal] – albalı 
դաս[das] – dərs 
ժամ[jam] – saat 

ակնառու[aknar`u] – görkəmli 
ամուր[amur] – möhkəm, bərk 
անգին[anqin] – qiymətsiz 
բաժակ[bajak] – stəkan 
անգիր[anqir] – əzbər 
կակաչ[kakaç] – lalə 
ալիք[alik`] – dalğa 

 
Oxuyun. 
ան – [an], կա – [ka], շա – [şa], դա – [da], ժա – [ja], մա 

– [ma], աչ – [aç], ակ – [ak] 
QEYD: դասի[dasi] – dərsə, բերանի[berani] – ağzın 

sözlərindəki ի – [i] yiyəlik hal şəkilçisidir. 
 
2.         Էէ – [Э]. Əl yazısı ilə yazın. 
 
Էէ hərfi sait səsdir, rus dilindəki [Э] səsi kimi oxunur. Bu 

hərf sözün əvvəlində, sonunda və bitişik sözlərdə yazılır. 
 
Çalışma 2. Oxuyun, yazın, söz və ifadələri yadda sax-

layın. 
մեր էպոխան:[mer эpoxan] – bizim dövr 
էություն[эut`yun] – mahiyyət, varlıq 
էվակուացիա[эvakuatsia] – təxliyə 
էժանանալ [эjananal] –ucuzlaşmaq 
էսկադրային[эskadrayin] – eskadra 
էվոլյուցիա[эvolyutsia] – təkamül 
անէանալ[anэanal] – yox olmaq 
էրանվել[эranvel] – sovrulmaq 
էստրադա[эstrada] – estrada 
մանրէ[manrэ] – bakteriya  
էֆեկտ[эfekt] – effekt 
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էակ[эak] – canlı 
էգ[эq] – dişi 
է[э] – idi 
 
Է – [э] hərfinin iki funksiyası var: 
 
Birincisi, feil zamanlarını bildirir. Məsələn: 
սովորում էր[sovorum эr] – oxuyurdu, öyrənirdi 
պարում է[parum э] – oynayır, rəqs edir 
պարում էր[parum эr] – oynayırdı, rəqs edirdi 
տեսնում էի[tesnum эi] – görürdüm 
սովորում է[sovorum э] – oxuyur  
 
İkincisi, xəbər tərkibinin bağlayıcısı olur. Məsələn: 
Ես աշակերտ էի:[Yes aşakert эi] – Mən şagird idim. 
Ես աշակերտ եմ:[Yes aşakert em] – Mən şagirdəm. 
Սա տուն է:[Sa tun э] – Bu evdir. 
Աշուն էր:[Aşun эr] – Payız idi. 
Աշուն է:[Aşun э] – Payızdır. 
 
3.         Եե – [E – ye]. Əl yazısı ilə yazın. 
 
Եե hərfi sait səsdir, sözün əvvəlində [ye], qalan hallarda 

isə [e] kimi oxunur. Məsələn:  
ես[yes] – mən; երեք[yerek`] – üç 
Երեկ երեկոյան ես երկու ժամ պարապեցի:[Yerek 

yerekoyan yes yerku jam parapetsi] – Dünən axşam mən iki 
saat məşğul oldum. 

 
Çalışma 3. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 
երկինք[yerkink`] – səma, göy üzü 
երաժիշտ[yerajişt] – musiqiçi 
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եղնիկ[yeğnik] – maral, ceyran 
երակ[yerak] – vena (damar)  
եկեղեցի[yekeğetsi] – kilsə 
եռալ[yer`al] – qaynamaq  
երշիկ[yerşik] – kolbasa 
երկաթ[yerkat`] – dəmir 
երկար[yerkar] – uzun 
երազ[yeraz] – yuxu 
երկու[yerku] – iki 
ելք[yelk`] – çıxış 
ես[yes] – mən 
  
4.          Բբ – [Bb]. Əl yazısı ilə yazın. 
 
Բբ hərfi samit səsdir, Azərbaycan dilində qarşılığı [B] 

hərfidir. 
 
Çalışma 4. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 
բադրիջան, սմբուկ [badrican, smbuk] – badımcan 
բազավար[bazavar] – baza müdiri 
բաներ[baner] – şeylər, əşyalar  
բաժանել[bajanel] – ayırmaq 
բադիան[badian] – qovaq 
բադիկ[badik] – ördəkcik 
բարի[bari] – xeyirxah 
բադի[badi] – ördəyin 
բան[ban] – şey, əşya 
բերան[beran] – ağız 
բուն[bun] – gövdə 
բադ[bad] – ördək  
բեր[ber] – gətir 
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7. Վանկ[Vank] – Heca 
Erməni dilində sözlər tərkibindəki saitlərin sayı qədər 

hecaya ayrılır. Hecalar açıq və qapalı olur. Saitlə qurtaran 
hecalar açıq, samitlə qurtaran hecalar qapalı hecalardır. 

 
Saitlə qurtaran açıq hecalar. Məsələn: 
սա[sa] – bu  
նա[na] – o 
 
Samitlə qurtaran qapalı hecalar. Məsələn: 
լավ[lav] – yaxşı 
ժամ[jam] – saat 
 
Սո – վո – րել[so – vo – rel] – öyrənmək sözündə birinci 

və ikinci hecalar açıq, üçüncü heca qapalıdır. 
 
Erməni dilində iki sait arasında bir samit varsa, hecaya 

ayrılır və ikinci sait növbəti hecaya aid olur. Məsələn: 
ա – նուն[a – nun] – ad 
ա – շուն[a – şun] – payız 
 
Sözdə iki saitin arasında iki samit varsa, birinci samit bi-

rinci hecaya, ikinci samit isə növbəti hecaya aid olur. 
Məsələn: 
մայ – րա – կան[may – ra – kan] – analıq 
մար – տա – կան[mar` – ta – kan ] – döyüşkən, cəsur 
 
Əgər sözlərdə iki saitin arasında ikidən çox samit varsa, 

bu zaman sonuncudan başqa bütün samitlər əvvəlki hecaya 
aid olur. Məsələn: 

այնպիսի; այն – պի – սի[ayn – pi – si] – o cür 
կանգնել; կանգ – նել[kanq – nel] – dayanmaq, durmaq 
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Erməni dilində ը – [ı] səsi gizli heca yarada bilir. Ը – [ı] 
səsinin eşidildiyi, ancaq yazılmadığı heca gizli hecadır. 

Məsələn: 
նստարան[nıs – ta – ran] – parta, skamya, oturacaq 
նկատել[nı – ka – tel] – görmək 
լսել[lı – sel] – eşitmək 
 
Çalışma 5. Hecaları əl yazısı ilə yazın. 
ազ 
աժ 
ալ 
ան 
աս 
էզ 
էժ 
էլ 

էմ 
էն 
էս 
իզ 
իժ 
իլ 
իմ 
ին 

իս 
ուզ 
ուժ 
ուլ 
ուն 
ում 
ուս 
զա 

ժա 
մա 
նա 
սա 
ժի 
լի 
մի 
նի 

սի 
ժու 
լու 
մու 
նու 
սու 
էու 
աու 

 
Çalışma 6. Oxuyun və yazın. 
Թոմրիսը թերթ է կարդում:[T`omrisı t`ert` э kardum] 

– Tomris qəzet oxuyur. 
Լեյլան ափսեն դրեց սեղանին:[Leylan ap`sen drets 

seğanin] – Leyla boşqabı masaya qoydu. 
Քնարիկը ապրում է քաղաքում:[K`narikı aprum э 

kağakum] – Knarik şəhərdə yaşayır. 
Ի՞նչ է քո անունը:[İnç э k`o anunı] – Sənin adın nədir? 
Ի՞նչ է նշանակում քո անունը։[İnç э nşanakum ko 

anunı] – Sənin adının mənası nədir? 
Քանի՞ տարեկան ես:[K`ani tarekan es] – Neçə yaşın-

dasan? 
Դու որտե՞ղ ես սովորում:[Du vorteğ es sovorum] – 

Sən harada oxuyursan? 
Ո՞վ է քո հայրը:[Ov э k`o hayrı] – Sənin atan kimdir? 
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Դու որտե՞ղ ես ապրում:[Du vorteğ es aprum] – Sən 
harada yaşayırsan? 

Աշուն է, գյուղում խոտի ու ցորենի դեզեր կան: [Aşun 
э, qyuğum xoti u tsoreni dezer kan] – Payızdır, kənddə ot və 
buğda tayaları (topaları) var. 

Դաշտը լցված է խոտի թարմ բուրմունքով: [Daştı 
ltsvats` э xoti t`arm burmunk`ov] – Sahə təzə ot ətri ilə doludur. 

 
Çalışma 7. Oxuyun və yazın. 
Իրավանում պայծառ աշուն է, իսկ Մոսկվայում 

ցուրտ է:[İravanum payts`ar` aşun э, isk Moskvayum tsurt э]– 
İrəvanda parlaq payızdır, ancaq Moskvada soyuqdur. 

Եվան կարևոր գործեր ունի:[ Yevan karevor qorts`er 
uni] – Yevanın vacib işləri var. 

Մեր սենյակները մեծ են և լուսավոր:[Mer senyaknerı 
mets` en yev lusavor] – Bizim otaqlarımız böyük və işıqlıdır. 

Ամեն տեղ բարի մարդիկ կան:[Amen teğ bari mardik 
kan] – Hər yerdə xeyirxah insanlar var. 

Մեր լեռները հպարտ գագաթներ ունեն:[Mer lernerı 
hpart qaqatner unen] – Bizim dağların məğrur zirvələri var. 

Բոլոր աշակերտները նոր դասագրքեր ունեն:[Bolor 
aşakertnerı nor dasaqirker unen] – Bütün şagirdlərin təzə 
(yeni) kitabları var. 

Թավրիզոմ շատ տեսարժան վայրեր կան:[Tavrizum 
şat tesarjan vayrer kan] – Təbrizin çox görməli yerləri var. 

Մեր մարզում լավ արոտավայրեր կան:[Mer marzum 
lav arotavayrer kan] – Bizim əyalətdə yaxşı otlaqlar var. 

 
Բառարան[Bar`aran] – Lüğət5 
պայծառ աշուն է[paytsar` aşun э] – parlaq payızdır 
իսկ[isk] – bəs, isə, ancaq 

 
5 Mətnlərdəki sözlərin lüğətləri verilmişdir. 
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ցուրտ է[tsurt э] – soyuqdur 
կարևոր[karevor] – vacib, önəmli 
գործեր ունի[qorts`er uni] – işləri var 
մեր սենյակները[mer senyaknerı] – bizim otaqlar  
մեծ են և լուսավոր[mets` en yev lusavor] – böyük və 

işıqlıdırlar 
ամեն տեղ[amen teğ] – hər yerdə 
բարի[bari] – xeyirxah, xeyirli, uğurlu, yaxşı 
բարի մարդիկ[bari mardik] – xeyirxah adamlar 
կան[kan] – var 
լեռները[ler`nerı] – sıldırımlar  
հպարտ[hpart] – məğrur, vüqarlı 
գագաթներ ունեն[qaqat`ner unen] – zirvələri var 
բոլոր աշակերտները[bolorı aşakertnerı] – bütün 

şagirdlər  
նոր դասագրքեր ունեն[nor dasaqrk`er unen] – yeni 

dərs kitabları var 
շատ[şat] – çox 
տեսարժան[tesarjan] – görməli 
վայրեր կան[vayrer kan] – yerlər var 
մարզում[marzum] – əyalətdə 
լավ[lav] – yaxşı 
արոտավայրեր կան[arotavayrer kan] – otlaqlar var 
ձմեռ[dzmer`] – qış 
քաղաք[k`ağak`] – şəhər 
կա[ka] – var 
ձյուն[dzyun] – qar 
քար[k`ar] – daş 
վիրուս[virus] – virus 
 
Çalışma 8. Oxuyun və yazın. 
– Ես ապրում եմ Շուշայում:[Yes aprum em Şuşayum] 

– Mən Şuşada yaşayıram.  
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– Դու՝ Զանգիբասարում:[Du Zanqibasarum] – Sən 
Zəngibasarda. 

– Ես թուրք եմ, դու թուրք ես:[Yes t`urk` em, du t`urk` 
es] – Mən türkəm, sən türksən. 

– Մենք լավ ընկերներ ենք:[Menk` lav ınkerner enk`] – 
Biz yaxşı yoldaşlarıq (dostlarıq). 

– Ես աշխատում եմ մեխանիկական գործարանում, 
իսկ դու աշխատում ես համալսարանում:[Yes aşxatum em 
mexanikakan qorts`aranum, isk du aşxatum es hamalsaranum] 
– Mən mexanika zavodunda, sən isə universitetdə işləyirsən. 

 
Çalışma 9. Oxuyun və yazın. 
Բաքուն Ադրբեջանի մայրաքաղաքն է:[Bak`un 

Adrbecani mayrak`ağakn э] – Bakı Azərbaycanın paytaxtıdır. 
Մենք լավ ընկերներ ենք:[Çemk` lav ınkerner enk`] – 

Biz yaxşı yoldaşlarıq. 
Ես թուրք եմ, դու էլ թուրք ես:[Yes turk` em, du эl turk` 

es] – Mən türkəm, sən də türksən. 
Ես՝ հալիվոր, դու՝ երեխա, կամա՜ց – կամա՜ց 

կհնձենք:[Yes halivor, du yerexa, kamants-kamants 
khndzenk`] – Mən qoca, sən uşaq, yavaş-yavaş biçəcəyik. 

Կամաց – կամաց հնձեցին մինչև կեսօր:[Kamats-ka-
mats hndzetsin minçev kesor] – Yavaş-yavaş günortaya qədər 
biçdilər.  

 
Բառարան 
Ադրբեջանի մայրաքաղաքը [Adrbecani mayrak`ağak`ı] 

– Azərbaycan(ın) paytaxtı  
քար[k`ar] – daş 
կա[ka] – var 
ես[yes] – mən 
հալիվոր[halivor] – qoca, ağsaqqal, ahıl 
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կամա՜ց – կամա՜ց[kamats – kamats] – yavaş – yavaş 
կհնձենք[khndzenk`] – biçərik 
մինչև[minçev] – qədər, ta ki, hələlik 
կեսօր[kesor] – günorta 

 
Oxu mətni 1. Աշուն է: 
Աշուն է: Ծառերն ու կանաչը դեղնել են: Թռչունները 

թռան գնացին ուրիշ երկրներ: Շուկայում վաճառում են ամեն 
ինչ՝ խաղող ու տանձ, մեղր ու չամիչ, պանիր, ցորեն, գարի: 

 
Բառարան 
ուրիշ երկրներ[uriş yerkrner] – başqa ölkələr 
թռչունները[t`rçunnerı] – quşlar, uçanlar 
վաճառում են[vatşar`um en] – satırlar 
դեղնել են[değnel en] – saralıb (lar) 
շուկայում[şukayum] – bazarda 
բուրմունք[burmunk`] – ətir 
աշուն է[aşun э] – payızdır 
կանաչի[kanaçi] – yaşıl ot 
ծառեր[ts`ar`er] – ağaclar 
պանիր[panir] – pendir 
թռան[t`ran] – uçdular 
չամիչ[çamiç] – kişmiş 
խոտի[xoti] – otun 
գարի[qari] – arpa 
դեզ[dez] – taya 
 
Ölçülər 
բարձրահասակ[bardzrahasak] – hündür boylu 
երկար[yerkar] – uzun 
մեծ[mets`] – böyük 
խոր[xor] – dərin 
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կարճ[kartş] – qısa  
փոքր[p`ok`r] – kiçik 
հաստ[hast] – qalın 
բարակ[barak] – nazik 
լայն[layn] – geniş 
նեղ[neğ] – dar  

Dad 
շատ համով[şat hamov] – çox dadlı, ləzzətli 
քաղցրահամ[k`ağtsraham] – şirin, şəkərli 
թթվահամ[t`t`vaham] – turş (dadlı) 
քաղցր[k`ağtsr] – şirin, şəkərli 
շատ աղի[şat aği] – çox duzlu 
շատ թթու[şat t`t`u] – çox turş 
հրաշալի[hraşali] – möhtəşəm 
դառը[dar`ı] – acı 
թթու[t`t`u] – turşu 
թարմ[tarm] – təzə 
աղի[aği] – duzlu 

Çalışma 10. Oxuyun və yazın. 
Ես ուզում եմ հաց գնել:[Yes uzum em hats qnel] – Mən 

çörək almaq istəyirəm. 
Սա ի՞նչ արժե։[Sa inç arje] – Bu neçəyədir? 
Շատ թանկ է։[Şat t`ank э] – Çox bahadır. 
Էժան է:[ Эjan э] – Ucuzdur. 
Ես այդ չեմ ուզում:[Yes ayd çem uzum] – Mən bunu 

istəmirəm. 
Ես այդ ուզում եմ:[Yes ayd uzum em] – Mən bunu is-

təyirəm. 
Դուք ինձ խաբում եք:[Duk` indz xabum ek`] – Siz mə-

ni aldadırsınız. 
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Պետք չէ:[Petk` çэ] – Lazım deyil. 
Լավ, վերցնում եմ:[Lav, vertsnum em] – Yaxşı, alıram. 
Տոպրակ կտա՞ք:[Toprak ktank`] – Torba verərsiniz? 
Առաքում ունե՞ք:[Ar`ak`um unek`] – Çatdırılma var? 
 
Ասացվածքներ[Asatsvats`k`ner] – Atalar sözləri 
Մարդուն ընկերով են ճանաչում։[Mardun ınkerov en 

tşanaçum] – İnsanı yoldaşıyla (dostuyla) tanıyarlar. 
Մի ծաղկով գարուն չի գա։[Mi ts`ağkov qarun çi qa] – 

Bir gül ilə bahar gəlməz. 
Գինի որ լինի, տունդ բարեկամներով լիքը կլինի։ 

[Qini vor lini, tund barekamnerov lik`ı klini] – Şərab varsa, 
evin dostlarla dolu olacaq. 

Գիշերվա առաջին կեսը մտածիր քո թերությունների 
մասին, երկրորդ կեսը՝ ուրիշների։[Qişerva ar`acin kesı 
mtatsir k`o t`erut`yunneri masin, yerkrord kesı urişneri] – 
Gecənin birinci yarısını öz qüsurlarını düşün, ikinci yarısını 
başqalarının. 

Գիտությունն այնպիսի գանձ է, որը միշտ մնում է 
տիրոջ մոտ։[Qitutyunn aynpisi qandz э, vorı mişt mnum э 
tiroc mot] – Elm elə xəzinədir ki, hər zaman sahibinin yanında 
qalır. 

Գիտությունն անսահման է։[Qitutyunn ansahman э] – 
Elm sonsuzdur. 

Գիտունը գրքերի մասին է խոսում, մսագործը՝ 
խոզերի։[Qitunı qrk`eri masin э xosum, msaqorts`ı xozeri] – 
Alim kitablar haqqında danışar, qəssab donuzlar. 

Գլուխը նապաստակի է, աչքերը՝ օձի։[Qluxı npastaki 
э, açkerı odzi] – Başı dovşanındır, gözləri ilanın. 

Գողացած բրնձով համով փլավ չես եփի։[Qoğatsats` 
brndzov hamov plav çes yep`i] – Oğurlanmış düyü ilə dadlı 
prov bişirə bilməzsən. 
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Söz birləşmələri 
արգանակ կամ ապուր[arqanak kam apur] – bulyon və 

ya şorba 
պարան կամ լար[paran kam lar] – kəndir və ya məftil 
տուն կամ ագարակ[tun kam aqarak] – ev və ya ferma 
մուկ ու կատու[muk u katu] – siçan və pişik 
ամուր պատ[amur pat] – möhkəm divar 
դու կամ նա[du kam na] – sən və ya o 
նա ու դու[na u du] – o və sən 
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Երկրորդ դասը[Yerkrord dası] – İkinci dərs 
*** 

1. Հնչյունաբանություն[Hnçyunabanut`yun] – Fonetika 
1. Հայերենի տառերն ու հնչյունները[Hayereni tar`ern u 
hnçyunnerı] – Erməni dilinin hərfləri və səsləri 
2. Ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ[Dzaynavor yev ba-
ğadzayn hnçyunner] – Sait və samit səslər: Ըը – [ı]; Իի – [İi]; 
Օօ – [Օo]; Ո – [vo – օ]; Ուու – [Uu]; Ժժ – [Jj] 
Çalışmalar 
Oxu mətnləri 
 
1. Հայերենի տառերն ու հնչյունները[Hayereni tar`ern 

u hnçyunnerı] – Erməni dilinin hərfləri və səsləri 
 

2. Ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ[Dzaynavor 
hnçyunner] – Sait və samit səslər 

 
5.           Ըը – [I]. Əl yazısı ilə yazın. 
 
Ըը hərfi sait səsdir, Azərbaycan dilində qarşılığı [I] 

hərfidir. Ը – [ı] hərfi ilxı sözündəki [ı] kimi, ancaq daha yu-
mşaq səslənir. 

 
Çalışma 11. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 
ըմբռնող[ımbr`onoğ] – başa düşən, anlayan 
ըղձալ[ığdzal] – arzulamaq, diləmək 
ըմբիշտ[ımbişt] – pəhləvan, güləşçi 
ըղձագին[ığdzaqin] – dərin arzulu 
ըմբշամարտ[ımbşamart] – güləş 
ըմպել[ımpel] – içmək 
ընդ[ınd] – alt, aşağı 
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Ը – [ı] hərfi aşağıdakı hallarda eşidilir və yazılır: 
1) Sözün əvvəlində. Məsələn:  
ընկեր[ınker] – yoldaş, dost, ընտանի[ıntani] – əhli, ələ 

öyrənmiş, ընտամյա[ıntamya] – il boyu, illik, ընտիր [ıntir] 
– seçmə 

 
2) Sözün ortasında, ancaq mürəkkəb sözdürsə və sözün 

ikinci hissəsi ը – [ı] ilə başlayırsa. Məsələn: 
դասընկեր[dasınker] – sinif yoldaşı, հատընտիր 

[hatıntir] – seçmə, seçilmiş 
 
3) Sözün sonunda müəyyənedici artikl kimi. Saitdən 

sonra ը – [ı], ն – [n] ilə dəyişir, ancaq; տուն[tun] – ev, 
տունը[tunı] – bu ev, o ev sözü istisnadır. Başqa zaman sa-
mitlər arasında zəif olaraq eşidilir, ancaq yazılmır. Məsələn: 

Մկրտիչ [M(ı)k(ı)rtiç] – Mkrtiç (insan adı). 
 
QEYD: Söz sətirdən – sətrə keçirildiyi zaman ը – [ı] 

hərfi eşidilirsə, yazılmalıdır. Մ(ը) – կ(ը)ր – տիչ – M(ı) – 
k(ı)r – tiç 

 
Aşağıdakı hallarda ը – [ı] hərfi yazılmır, amma tələffüz 

edilir: 
 
1) Bəzi sözlərdə iki və yaxud üç samit hərfi yan – yana 

gəlirsə, bu samitlər arasında, adətən, heca yaradıcı ը – [ı] hərfi 
tələffüz edilir, amma yazılmır. Məsələn: 

օգտվել[oqtıvel] – istifadə etmək, faydalanmaq 
բռնկվել[bır`ınkvel] – alovlanmaq 
Մկրտիչ[Mıkırtiç] – Mkrtiç 
գտնվել[qıtınvel] – tapılmaq 
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2) Bəzi sözlər iki samit hərflə başlayırsa, oxunuşda bir 
– biri ilə ը – [ı] səsi ilə ayrılır, amma yazılmır. Məsələn: 

գրել[qırel] – yazmaq 
տներ[tıner] – evlər 
լսել[lısel] – eşitmək 
խմել[xımel] – içmək 

 
Ստ – [st] , շտ – [şt], սփ – [sp], սթ – [st], սպ – [sp], 

սկ – [sk] , զբ – [zb], զգ – [zq] hərfləri ilə başlayan sözlər 
istisnadır. Bu hərflərlə başlayan sözlərin əvvəlində eşidil-
məyəcək dərəcədə ը – [ı] hərfi tələffüz edilir, amma yazılmır. 
Məsələn: 

սթափվել[ıst`apvel] – özünə gəlmək 
ստիպել[ıstipel] – məcbur etmək 
սպասել[ıspasel] – gözləmək 
զբոսնել[ızbosnel] – gəzmək 
շտապել[ıştapel] – tələsmək 
զգալ[ızqal] – hiss etmək 
սկսել[ısksel] – başlamaq 
 
3) Bəzi sözlərin sonu iki samit hərflə bitir, bu zaman bu 

hərflər arasında ը – [ı] hərfi tələffüz edilir, amma yazılmır. 
Məsələn: 
ը – [ı] səsi tələffüz edilir 
ոմն[vomın] – kimsə, birisi 
մանր[manır] – kiçik, xırda 
հյուսն[hyusın] – dülgər 
վագր[vaqır] – pələng 
սանր[sanır] – daraq 
տետր[tetır] – dəftər 
համր[hamır] – lal 

ը – [ı] səsi tələffüz edilmir 
միշտ[mişt] – hər zaman, həmişə 
հաստ[hast] – yoğun, qalın  
հանգիստ[hanqist] – sakit  
արվեստ[arvest] – sənət 
արհեստ[arhest] – peşə 
դաշտ[daşt] – sahə 
ներկ[nerk] – boya 
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4) Bəzi sözlərin sonu iki samit hərflə bitir, bu zaman ը 
– [ı] hərfi yazılmasa da, tələffüz edilir. Eyni zamanda düzəlt-
mə sözlərdə və söz dəyişimində yazılmır və tələffüz edilmir. 
Məsələn: 

սանր[sanır] – daraq; սանրել[sanrel] – daramaq 
մանր[manır] – kiçik, xırda; մանրել[manrel] – kiçilt-

mək, xırdalamaq 
 
6.           Իի – [İ i]. Əl yazısı ilə yazın. 
 
Իի hərfi sait səsdir, Azərbaycan dilində qarşılığı [İ] 

hərfidir.  
 
Çalışma 12. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 
իշխանություն[işxanut`yun] – hakimiyyət 
ինչ – որ[inç – vor] – bir şey, nə isə, hansı 
իրավաբան[iravaban] – hüquqşünas 
ինքնաթիռ[ink`nat`ir`] – təyyarə 
ինքնագիր[ink`naqir] – avtoqraf 
իրավիճակ[iravitşak] – vəziyyət 
իրավունք[iravunk`] – qanun  
իմանալ[imanal] – bilmək  
իհարկե[iharke] – əlbəttə  
ընտիր[ıntir] – seçilmiş 
իմաստ[imast] – məna  
ինչպես[inçpes] – necə 

ոչինչ[voçinç] – heç nə 
բժիշկ[bjişk] – həkim  
իզուր[izur] – nahaq 
ոսկի[voski] – qızıl 
հին[hin] – köhnə  
ինչ[inç] – nə 

 
իա – [ia] qoşa saitləri aşağıdakı hallarda յա – [ya] və 

yaxud իյա – [iya] kimi oxunur:  
Coğrafi adlarda: Məsələn: Ֆրանսիա[Fransia] – Fran-

sa, Կիլիկիա[Kilikiya] – Kilikiya. 
Şəxs adlarında: Məsələn: Մարիամ[Mariyam] – Mər-
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yam, Երեմիա[Yeremya] – Yeremya. 
Alınma çoxhecalı ümumi isimlərdə: մատերիա [ma-

teria] – materiya, պրոլետարիատ[proletariat] – proletariat 
və bir çox başqa erməni sözlərində.  

Qalan hallarda յա – [ya] tələffüz ediləndə յա – [ya] ya-
zılır. Məsələn: Ամալյա[Amalya] – Amalya, սենյակ [senyak] 
– otaq, պաշտոնյա[paştonya] – vəzifəçi. 

 
7.          Oօ – [Oo]. Əl yazısı ilə yazın. 
 
Oօ hərfi sait səsdir, Azərbaycan dilində qarşılığı [O] 

hərfidir. Erməni dilində o-[o] saiti iki hərflə ifadə edilir. 
Birincisi o – [o], ikincisi ո – [vo – o] hərfidir. Əgər sözlərin 
əvvəlində o – [o] hərfi tələffüz edilirsə, o hərfi ilə başladığını 
göstərir. 

 
Çalışma 13. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 
Օդանավակայան[odanavakayan] – hava limanı  
օգտագործվել[oqtaqorts`vel] – istifadə olunmaq 
օգտվել[oqtvel] – faydalanmaq, istifadə etmək 
օրինակ[orinak] – nümunə, örnək, məsələn 
օձի ծակ[odzi ts`ak] – ilan deşiyi (yuvası) 
մեր օրերը[mer orerı] – bizim günlər 
օգտակար[oqtakar] – faydalı, xeyirli 
օդափ∗ոխիչ[odapoxiç] – ventilyator 
օգնական[oq`nakan]– köməkçi 
օժանդակ[ojandak] – köməkçi 
օգնել[oqnel] – kömək etmək 
օգոստոս[oqostos] – avqust 
օգուտ[oqut] – xeyir, fayda 

 
∗ Փ - Ph hərfinin oxunuşunu Պ - P hərfindən fərqləndirmək üçün transkripsiyada 
üzərinə soldan sağa doğru işarə qoyulmuşdur  – [p`]. 
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օրագիր[oraqir] – gündəlik 
Օլեգ[Oleq] – Oleq (ad) 
այսօր[aysor] – bu gün 
օտար[otar] – qərib, yad  
օդաչու[odaçu] – pilot 
օդ[od] – hava 
օձ[odz] – ilan 
օր[or] – gün 

 

8.  Ոո – [Vo – Օ]. Əl yazısı ilə yazın. 
 
Ո – [vo – o] hərfi sait səsdir, sözün əvvəlində [vo] kimi 

oxunur. 
 
Çalışma 14. Oxuyun, yazın, söz və ifadələri yadda 

saxlayın. 
Ոտիս տակ ոստ կա:[Votis tak vost ka] – Ayağımın 

altında budaq var. 
ոստ[vost] – ağac budağı, düyünü 
որսալ[vorsal] – tutmaq, ovlamaq 
որքան[vork`an] – nə qədər 
ոմանք[vomank`] – bəziləri 
որտեղ[vorteğ] – harada 
որակ[vorak] – keyfiyyət 
ոչինչ[voçinç] – heç nə 
ոտք[votk`] – ayaq 
ոսկի[voski] – qızıl 
ող[voğ] – qabırğa 
ոտք [votk`] – ayaq 
ոճ[votş] – stil 

 
Qalan hallarda isə sadəcə o – [o] kimi oxunur. Məsələn: 
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որոշել[voroşel] – həll etmək, təyin etmək 
ծնող[ts`noğ] – valideyn, doğan 
սովորել[sovorel] – öyrənmək 
կլոր[klor] – yumru, yuvarlaq 
մոտ[mot] – yaxın, təxminən 
գոռալ[qor`al] – bağırmaq  
գովել[qovel] – tərifləmək  
զորք[zork`] – ordu, qoşun 
բոլորը[bolorı] – hamısı 
մետրո[metro] – metro 
հզոր[hzor] – qüdrətli 
հետո[heto] – sonra 
օրոր[oror] – layla 
հող[hoğ] – torpaq 
գործ[qorts`] – iş 
քո[k`o] – sənin  
կով[kov] – inək 
նոր[nor] – yeni 
 
QEYD: sadəcə ո՞վ[ov] – kim?, ովքե՞ր[ovk`er] – kimlər 

sözlərində [o] kimi oxunur. Məsələn: 
Ո՞վ է գալիս:[Ov э qalis] – Kim gəlir? 
Ո՞վ է զանգահարում:[Ov э zanqaharum] – Kim zəng 

edir? 
Ո՞վ է դուռը ծեծում:[Ov э dur`ı ts`ets`um] – Kim qapını 

döyür? 
Ո՞վ կարող է պատասխանել:[Ov karoğ э patasxanel]– 

Kim cavab verə bilər? 
Ո՞վ ասաց:[Ov asats] – Kim dedi? 
Ո՞վ է տեսել նրան (այդ նկարը...):[Ov э tesel nran (ayd 

nkarı)] – Kim onu (bu şəkli) görüb? 
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QEYD: Ո – [vo – o] hərfi sadəcə prefiks və yaxud sözün 
kökünün sait hərflə bitdiyi, ilk hərfi ո – [o] ilə başladığı və bu 
sözə bitişik yazıldığında [vo] kimi oxunur. Məsələn: Ամենա 
– ən + որոշակի – müəyyən: ամենաորոշակի – ən müəyyən 
edilən sözündə [vo] ամենաորոշակի [amenavoroşaki] kimi 
oxunur. 

 
QEYD: Alınma sözlərdə isə orijinal dildəki kimi yazı-

lır. Məsələn: 
Վոլգա[Volqa] – Volqa  
Վոլոդյա[Volodya] – Volodya 
Վորոնեժ[Voronej] – Voronej  
Վոլտ[volt] – volt 
 
9.           Ու ու – [Uu]. Əl yazısı ilə yazın. 
 
Ու ու hərfi sait səsdir, Azərbaycan dilində qarşılığı [U] 

hərfidir.  
 
Çalışma 15. Oxuyun, yazın, söz və ifadələri yadda 

saxlayın. 
ուշադրություն[uşadrut`yun] – diqqət 
ուղղություն[uğğut`yun] – istiqamət 
ուղղաթիռ[uğğat`ir`] – helikopter 
ուղարկել[uğarkel] – göndərmək 
ուղղաձիգ[uğğadziq] – vertikal 
ունկնդիր[unkndir] – dinləyici 
ունենալ[unenal] – malik olmaq 
ուշանալ[uşanal] – gecikmək 
ուշադիր[uşadir] – diqqətli 
ուղղել[uğğel] – düzəltmək 
ուղիղ[uğiğ] – düz 
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ունք[unk`] – qaş 
ուս[us] – çiyin 
ուշ[uş] – gec 
 
Ու – [u] saiti erməni dilində sərbəst istifadə edilir və 

birləşdirici bağlayıcısıdır. Ես ու դու:[Yes u du] – Mən və 
sən. (və tabesizlik bağlayıcısıdır) 

Անո՛ւշ, տուն արի:[Anuş tun ari] – Anuş evə gəl. 
Արամ, աշու՛ն է:[Aram aşun э] – Aram, payızdır. 
Անո՛ւշ լինի:[Anuş lini] – Nuş olsun. 
Աշո՛ւն[aşun] – payız  
 
10.          Ժժ – [Jj]. Əl yazısı ilə yazın. 

 
Ժժ hərfi samit səsdir, Azərbaycan dilində qarşılığı [J] 

hərfidir. 
 
Çalışma 16. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 

ժողովածու[joğovats`u] – toplu (məqalələr toplusu) 
ժամանակավոր[jamanakavor] – müvəqqəti 
ժամանակակից[jamanakakits] – müasir 
ժառանգություն[jar`anqut`yun] – miras 
ժամանակին[jamanakin] – vaxtında 
ժողովրդական[joğovrdakan] – xalq 
ժայռ[jayr`] – uçurum, böyük qaya 
ժառանգորդ[jar`anqord] – varis  
ժպտալ[jptal] – gülümsəmək 
ժամացույց[jamatsuyts] – saat 
ժողովուրդ[joğovurd] – xalq 
ժամանակ[jamanak] – vaxt 
ժամ[jam] – saat 
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Çalışma 17. Sözləri yazın və əzbərləyin. 
ուզես – չուզես[uzes-çuzes] – istəyəsən – istəməyəsən 
ուխտազանց[uxtazants] – vəfasız, əhdini pozan 
ուխտադրույժ[uxtadruyj] – vəfasız, əhdini pozan 
ուխտանենդ[uxtanend] – vəfasız, əhdini pozan 
ուխտադավ[uxtadav] – vəfasız, əhdini pozan 
ուժ առնել[uj ar`nel] – güc almaq, güclənmək 
ուժ հավաքել[uj havak՝el] – güc toplamaq 
ուխտատեղ(ի)[uxtateğ(i)] – ziyarətgah 
աղջիկ ուզել[ağcik uzel] – qız istəmək 
ուխտավոր[uxtavor] – zəvvar, vəfalı  
ուխտապահ[uxtanpah] – vəfalı 
ուխտավեր[uxtanver] – vəfalı 
ուխտասեր[uxtanser] – vəfalı 
ուզենալ[uzenal] – istəmək 
ուզող[uzoğ] – istəyən 
ուզան[uzan] – tələbkar  

 
ուխտ[uxt] – əhd, and 
ուզել[uzel] – istəmək 
շուտ[şut] – tez, cəld 
ուժ[uj] – güc 
ուշ[uş] – gec 

 
Çalışma 18. Lüğətdən istifadə edərək aşağıdakı 

cümlələri tərcümə edin və yazın. 
1. Փոքրի՛կ տղա, գնա՛ բակ, խա՛ղ արա: 
2. Արա՛մ, գրի՛ր ութ տառ ու հինգ բառ։ 
3. Անտառում հազար թուփ կա: 
4. Հալիմ՛ա, գնա՛ համալսարան: 
5. Ինտիզա՛ր, գիրքը տու՛ր նրան: 
6. Նա հին սահնակ ունի: 
7. Սարը հինգ գագաթ ունի: 
8. Աթիլլ՛ա, արկղը տա՛ր բակ: 
9. Գիրքն ու մատիտը տու՛ր նրան: 
10. Սամե՛դ, կարմիր մատիտն ա՛ռ ու գրի՛ր տասը բառ: 
11. Մատիտն ընկավ: 
12. Հրապարակն անուն ունի: 
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13. Տղան լավ տուն ունի: 
14. Անտառում քանի՞ թուփ կա: 
15. Նա սահնակ ունի՞: 
16. Սամեդը սահնա՞կ ունի: 
17. Մատի՞տն ընկավ: 
18. Մատիտն ու՞ր ընկավ: 
19. Սարը քանի՞գագաթ ունի: 
 

Բառարան 
խաղ արա[xağ ara] – oyna, oyun qur 
փոքրիկ[p`ok`rik] – kiçik, balaca 
տառ[tar`] – hərf 
բառ[bar`] – söz 
հազար[hazar] – min  
թուփ[t`up`] – kol 
անտառ[antar`] – meşə 
գրիր[qrir] – yaz 
սար[sar] – dağ 
հինգ[hinq] – beş 
գագաթ[qaqat`] – zirvə 
արկղ[arkğı] – qutu, yeşik 
նրան[nran] – ona  
սահնակ[sahnak] – kirşə 
նա[na] – o   
հին[hin] – köhnə 
կարմիր[karmir] – qırmızı 
հրապարակ[hraparak] – meydan 
ընկավ[ınkav] – düşdü 
տղա[tğa] – oğlan 
լավ[lav] – yaxşı 
տուն[tun] – ev 
քանի՞[k`ani?] – neçə? 
անուն[anun] – ad 
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ութ[ut`] – səkkiz 
տուր[tur] – ver 
ու՞ր[ur] – hara? 
տաս[tas] – on 
առ[ar`] – al 
 
Çalışma 19. Mətni oxuyun, tərcümə edərək yazın. 
1. Բարև՛ ձեզ։ 
2. Իմ անունը Րամիզ է։ 
3. Ապրում եմ Չոբանկարայում։ 
4. Ես ուսուցիչ եմ։ 
5. Աշխատում եմ դպրոցում։ 
6. Իսկ սա իմ կինն է։ 
7. Նրա անունը Ինտիզար է։ 
8. Ինտիզարը հոգեբան է։ 
9. Աշխատում է գրասենյակում։ 
10. Ազատ ժամանակ մենք սիրում ենք կարդալ, 

զբոսնել, երաժշտություն լսել։ 
 

Բառարան 
երաժշտություն[yerajştut`yun] – musiqi 
զբոսնել[zbosnel] – gəzmək (piyada) 
հոգեբան[hoqeban] – psixoloq 
լսել[lsel] – dinləmək, eşitmək 
գրասենյակ[qrasenyak] – ofis, idarə 
ազատ[azat] – asudə, boş 
դպրոց[dprots] – məktəb 
իսկ[isk] – bəs, isə, ancaq 
կին[kin] – arvad, qadın 
սիրել[sirel] – sevmək 
անուն[anun] – ad 
մենք[menk`] – biz 
սա[sa] – bu 
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Oxu mətni 2. Oxuyun və yazılı olaraq tərcümə edin. 
Պարտեզում ծաղկել էին գեղեցիկ կակաչ և մանու-

շակ: Կակաչը հպարտանում էր իր վառ կարմիր գույնով: 
Նա մի անգամ ծաղրեց մանուշակին:  

Այդ ի՞նչ խղճուկ հագուստ ունես: Ո՞վ կհավանի քեզ: 
Ճիշտ է, – պատասխանեց մանուշակը, – ինձ դժվար 

կնկատեն, բայց... 
Հենց այդ միջոցին Ջավիդը մտավ պարտեզ: Նա 

ուզում էր ծաղիկներից մի փունջ կազմել մայրիկի համար: 
Տղան ամենից առաջ տեսավ կակաչը և ասաց. «Սիրուն է 
կակաչը, բայց ես չեմ քաղի նրան, նա հոտավետ չէ: Ես 
կքաղեմ այս փոքրիկ մանուշակը, սա շատ լավ հոտ ունի»: 

 
Բառարան 
պարտեզում[partezum] – bağçada 
ծաղկել էին[ts`ağkel эin] – açmışdı (çiçəklənmişdilər) 
գեղեցիկ[qeğetsik] – gözəl 
կակաչ ու մանուշակ[kakaç u manuşak] – lalə (qızıl 

zanbaq) və bənövşə 
հպարտանում էր[hpartanum эr] – qürurlanırdı 
իր վառ կարմիր[ir var` karmir] – özünün qıpqırmızı 
գույնով[qyunov] – rəngi ilə 
նա[na] – o  
մի անգամ[mi anqam] – bir dəfə 
ծաղրեց[ts`ağrets] – lağ etdi 
ծաղրեց մանուշակին[ts`ağrets manuşakin] – bənöv-

şəyə lağ etdi 
այդ ի՞նչ[ayd inç] – o nə? 
հագուստ ունես[haqust unes] – geyimin var 
ո՞վ կհավանի քեզ[ov khavani k`ez] – səni kim bəyənər? 
ճիշտ է[tşişt э] – doğrudur, düzdür 
պատասխանեց[patasxanets] – cavab verdi 
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ինձ դժվար կնկատեն, բայց[indz djvar knkaten bayts] 
– məni çətin görərlər, amma 

խղճուկ[xğtşuk] – yazıq, məzlum, düşkün, aciz 
ամենից առաջ[amenits ar`ac] – hər şeydən əvvəl 
հենց այդ միջոցին[hents ayd micotsin] – elə o anda, o 

zamanda, o arada 
կազմել[kazmel] – toplamaq, düzəltmək, təşkil etmək 
սիրուն է[sirun э] – gözəldir 
պարտեզ[partez] – bağça 
հոտավետ[hotavet] – ətirli, qoxulu  
ծաղիկներից[ts`ağiknerits] – çiçəklərdən 
մայրիկի համար[mayriki hamar] – anası üçün 
տղան[tğan] – oğlan  
Ջավիդ[Cavid] – Cavid (oğlan adı) 
տեսավ[tesav] – gördü 
մի փունջ[mi p`unc] – bir dəstə, (çiçək dəstəsi)  
փոքրիկ[p`ok`rik] – balaca 
հոտ[hot] – ətir, qoxu 
և ասաց[yev asats] – və dedi 
չեմ քաղի[çem k`aği] – dərmərəm (qoparmaram)  
նա ուզում էր[na uzum эr] – o istəyirdi 
հոտավետ չէ[hotavet çэ] – ətirli, qoxulu deyil 
ես կքաղեմ[yes kk`ağem] – mən dərərəm 
սա լավ հոտ ունի[sa lav hot uni] – bunun yaxşı 

qoxusu var 
 
Oxu mətni 3. Անկարա 
Ահա Անկարան, թաղված կանաչների մեջ: Լայն 

ձգվում են ասֆալտապատ փողոցները, երևում են իրար 
ետևից սլացող ավտոբուսներն ու տրոլեյբուսները: 

Ամեն կողմից նոր շենքեր են, բոլորն էլ հինգ-վեց-
տասը հարկանի: Առանձնապես գեղեցիկ են բարձրաբերձ 
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բնակելի շենքերը, օպերայի և դրամատիկական 
թատրոնի շենքերը, Երիտասարդության պալատը և 
սպորտային-համերգային համալիրը: 

Հեռվում երևում են էլի նոր թաղամասեր՝ նոր բարձր 
շենքերով: Ավելի հեռվում երևում են բազմաթիվ գոր-
ծարաններ, որոնք այժմ քաղաքին են կապվում նո-
րակառույց մետրոյի միջոցով: 

Անկարան՝ Թուրքիայի մայրաքաղաքը, օր-օրի զար-
գանում է և դառնում ավելի գեղեցիկ ու բարեկարգ: 

 
Բառարան 
թաղված[t`ağvats`] – örtülmüş (çiçəklərlə), basdırılmış 
կանաչների մեջ[kanaçneri mec] – yaşıllıqlar içində 
լայն ձգվում են[layn dzq(ı)vum en] – geniş uzanırlar 
երևում են[yerevum en] – görünür(lər) 
սպորտային-համերգային[sportayin-hamerqayin] – 

idman-konsert 
համալիր[hamalir] – kompleks 
մայրաքաղաք[mayrak`ağak`] – paytaxt 
գեղեցիկ են[qeğetsik en] – gözəldirlər 
բնակելի[b(ı)nakeli] – yaşayış 
թաղամաս[t`ağamas] – məhəllə 
բազմաթիվ[bazmat`iv] – coxlu, çoxsaylı 
ավելի գեղեցիկ[aveli qeğetsik] – daha gözəl 
ու բարեկարգ[u barekarq] – və abad 
լայն[layn] – enli, geniş 
ամեն կողմ[amen koğm] – hər tərəf 
գործարաններ[qorts`aranner] – zavodlar 
քաղաքին են կապվում[k`ağak`in en kapvum] – şə-

hərlə bağlanırlar 
մետրոյի միջոցով[metroyi micotsov] – metro ilə 
զարգանում է[zarqanum э] – böyüyür, inkişaf edir 
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հեռվում[her`vum] – uzaqda 
Երիտասարդության պալատ[Yeritasardut`yan palat] 

– Gənсlik sarayı 
սլացող[slatsoğ] – sürətlə (gedən), şütüyən 
բոլորն էլ[bolorn эl] – hamısı da 
առանձնապես[ar`andznapes] – xüsusilə 
բարձրաբերձ[bardzraberdz] – yüksək, uca 
շենքերը[şenk`erı] – binalar 
դառնում է[darnum э] – olur, dönür 
բարձր[bardzr] – yüksək 
դրամատիկական թատրոն[dramatikakan t`atron] – 

dram teatrı 
նոր շենքեր են[nor şenk`er en] – yeni binalardır 
հինգ – վեց – տասը հարկանի[hinq – vets – tası har-

kani] – beş – altı – on mərtəbəli 
նորակառույց[norakar`uyts] – yeni tikili 
օր – օրի[or –ori] – gündən –günə 
նոր[nor] – yeni 
էլի[эli] – yenə, daha 
նոր շենքերով[nor şenk`erov] – yeni binalarla 
եկեղեցի[yekeğetsi] – kilsə  
կառուցվել[kar`utsvel] – inşa edilmiş  
հարկ[hark] – mərtəbə 
դիմում[dimum] – müraciət, ərizə 
շարքում[şark`um] – cərgədə, sırada 
ստեղծվել[steğts`vel] – yaradılmaq, qurulmaq 
թոռը[t`or`ı] – nəvə 
 
Ասացվածքներ[Asatsvats`k`ner] – Atalar sözləri 
Ագռավի հետ ընկերացար, կեղտը կտուցիդ պիտի 

լինի։[Aqr`avi het ınkeratsar, keğtı ktutsid piti lini] – Qarğa ilə 
dostlaşdınsa zibilin dimdiyində olar. 
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Աղվեսի բերանը խաղողին չի հասնում, ասում է՝ 
խակ է։[Ağvesı beranı xağoğin çi hasnum, asum э xak э] – 
Tülkünün ağzı üzümə çatmır, deyir kaldır. 

Աղքատը, որ հավ կուտե, յա հավն է հիվանդ, յա՝ 
աղքատը։[Ağk`atı, vor hav kute, ya havn э hivand, ya 
ağk`atı] – Kasıb toyuq yeyirsə, ya toyuq xəstədir, ya da kasıb. 

 
Söz birləşmələri 
սիրո հասակ[siro hasak] – sevgi yaşı 
սիրո երգ[siro yerq] – sevgi mahnısı 
հանուն սիրո[hanun siro] – sevgi naminə 
սգո նիստ[sqo nist] – matəm iclası 
հուսո աստդ[huso astd] – ümid ulduzu 
առավոտվա լուսո[ar`avotva luso] – səhər işığı  
պատվո տախտակ[patvo taxtak] – şərəf lövhəsi 
հրո երկիր[hro yerkir] – alovlu ölkə 
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Երրորդ դասը[Yerrod dası] – Üçüncü dərs 
*** 

1. Հնչյունաբանություն[Hnçyunabanut`yun] – Fonetika 
1. Հայերենի տառերն ու հնչյունները[Hayereni tar`ern u 
hnçyunnerı] – Erməni dilinin hərfləri və səsləri 
2. Ձայնեղ բաղաձայների խլացում[Cayneğ bağadzayneri 
xlatsum] – Cingiltili samitlərin karlaşması 
3. Բաղաձայն հնչյուններ[Bağadzayn hnçyunnerı] – Samit 
səslər: Գգ – [Qq]; Դդ – [Dd]; Զզ – [Zz]; Թթ – [Tt] 
4. Հայկական ազգային արժույթի փողի միավորի 
անվանումը[Haykakan azqayin arjuyt`i poği miavor anva-
numı] – Erməni milli pul vahidlərinin adları 
Çalışmalar 
Oxu mətnləri 

 
1. Հայերենի տառերն ու հնչյունները[Hayereni tar`ern 

u hnçyunnerı] – Erməni dilinin hərfləri və səsləri 
 

2. Ձայնեղ բաղաձայների խլացում[Cayneğ ba-
ğadzayneri xlatsum] – Cingiltili samitlərin karlaşması 

Erməni dilində bəzi cingiltili samitlər karlaşa bilir. 
Aşağıdakı sözlərdə բ – [b] hərfi ր – [r] samitindən sonra, eyni 
zamanda bu köklərdən əmələ gələn sözlərdə փ – [p`] kimi 
oxunur. Məsələn: 

հարբել[harpel] – içkili olmaq, sərxoş 
դարբին[darpin] – dəmirçi 
ուրբաթ[urpat`] – cümə 
սուրբ[surp] – müqəddəs 
սրբել[srpel] – silmək 
երբ[yerp] – nə vaxt 
լիրբ[lirp] – həyasız 
որբ[vorp] – yetim 
նուրբ[nurp] – incə 
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Ղբ – [ğb] hərf birləşməsi bəzi sözlərdə խպ – [xp] kimi 
oxunur. Məsələn: 

աղբյուր[axpyur] – bulaq, mənbə 
աղբ[axp] – zibil 
եղբայր[yexpayr] – qardaş 
ողբալ[voxpal] – ağlamaq, yas tutmaq 
 
Erməni dilində samit səslərin hamısı, ր – [r] və ռ – [r`] 

səsləri istisna olmaqla, eyni şəkildə oxunur. Ր – [R] səsi daha 
yumşaq oxunur. Məsələn: 

Գրիգոր – Qriqor (kişi adı) sözündə ր – [r] normal, 
առու [ar`u] – arx sözündə ռ – [r`] qoşa [rr] kimi oxunur. 

 
Գ – [q] hərfi sözün əvvəlində [q] kimi oxunur. Məsələn: 
գիրք[qirk`] – kitab; գարուն[qarun] – bahar; գալ[qal] – 

gəlmək; այգի[ayqi] – bağça, bağ 
 
Գ – [q] hərfi ր – [r`] və sait hərflərdən sonra [k] kimi oxunur: 
պարգև[parkev] – təltif, mükafat; ավագ[avak] – bö-

yük, yaşlı; կարգ[kar`k] – sistem, qayda; երգ[yerk] – mahnı 
 
QEYD: բ – [b], դ – [d], գ – [q], զ – [z], ժ – [j], վ – [v], 

samit səsləri sözlərin sonunda karlaşmır, cingiltili oxunur. 
Məsələn: 

ուժ[uj] – güc; անուժ[anuj] – gücsüz; մազ[maz] – tük, saç. 
 

3. Բաղաձայն հնչյուններ[Bağadzayn hnçyunnerı] – 
Samit səslər 

 

11.          Գգ – [Qq]. Əl yazısı ilə yazın. 
 

Գգ hərfi samit səsdi, Azərbaycan dilində qarşılığı [Q] 
hərfidir. 
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Çalışma 20. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 
գերեզման[qerezman] – məzar, qəbir 
գերմանական[qermankan] – alman 
գերմանացի[qer`manatsi] – alman 
գիտնական[qitnakan] – alim 
գարեջուր[qarecur] – pivə 
գիտական[qitakan] – elmi  
գիտելիք[qitelik`] – bilik 
գարուն[qarun]  – bahar 
գետ[qet] – çay, irmaq 
գայլ[qayl] – canavar 
գդալ[qdal] – qaşıq 
գին[qin] – qiymət 
 
12.          Դդ – [Dd]. Əl yazısı ilə yazın. 

 

Դդ hərfi samit səsdir, Azərbaycan dilində qarşılığı [D] 
hərfidir. Bu hərf sözün əvvəlində yazıldığında [d] kimi oxu-
nur: 

դալկահար[dalkahar] – rəngi solmuş 
դաշինք[daşink`] – ittifaq 
դալար[dalar] – yaşıl, yeni göyərmiş 
դալարհասակ[dalarhasak] – gənc yaş 
դաղձ[dağdz] – yarpız, nanə, ətirli ot 
դուռ[dur`] – qapı 
դաս[das] – dərs 
դու[du] – sən 
դա[da] – o 
 
Amma դ – [d] hərfi ր – [r], ղ – [ğ], samitlərindən sonra 

və xüsusilə sözlərin sonunda թ` – [t] kimi oxunur. Məsələn: 
վաղորդյան[vağortyan] – səhər, sübh tezdən 
հաղորդել[hağortel] – məlumat vermək 
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դրդվել[drtvel] – təşviq (təhrik) olunmaq 
վրդովել[vrtovel] – hiddətləndirmək 
կոկորդ[kokort] – boğaz, xirtdək 
արդյոք[artyok`] – məgər, görəsən 
օրիորդ[oriort] – qız, cavan qız 
երդում[yertum] – and (içmək) 
արդյունք[artyunk`] – nəticə 
կարդալ[qartal] – oxumaq 
նյարդ[nyart] – əsəb, sinir 
մարդ[mart] – adam, kişi 
լյարդ[lyart] – qaraciyər 
ջարդ[cart] – qətl, qırğın 
արդար[artar] – ədalətli 
արդեն[arten] – artıq 

 
 
բրդել[brtel] – doğramaq 
որդի[vorti] – oğul, övlad 
բարդ[bart] – mürəkkəb 
վարդ[vart] – qızılgül 
զարդ[zart] – bəzək  
բուրդ[burt] – yun 
բերդ[bert] – qala 
որդ[vort] – qurd 

 
Դ hərfi որդ[ord], երորդ[yerord], րորդ[rord], ուրդ 

[urd] suffikslərindən sonra թ` – [t] kimi oxunur. Məsələn: 
ժողովուրդ[joğovurt] – xalq, camaat 
հինգերորդ[hinqerort] – beşinci 
առաջնորդ[ar`acnort] – rəhbər, lider 
երկրորդ[yerkrort] – ikinci 
վարորդ[varort] – sürücü 
գնորդ[qnort] – alıcı 

 
Çalışma 21. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 
դավաճանել[davatşanel] – satqınlıq etmək, xain olmaq  
դասախոս[dasaxos] – müəllim, dərs deyən, danışan 
դասավանդել[dasavandel] – dərs demək  
դարչնագույն[darçnaquyn] – qəhvəyi 
դաշնամուր[daşnamur] – pianino 
դանդաղ[dandağ] – yavaş, asta 
դասական[dasakan] – klassik      դաշտ[daşt] – sahə, çöl 
դարակ[darak] – çəkməcə            դայակ[dayak] – dayə 
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դասարան[dasaran] – sinif          դեղին[değin] – sarı 
դառնալ[dar`nal] – olmaq            դաս[das] – dərs 
դանակ[danak] – bıçaq                 դար[dar] – əsr 
 
 

13.            Զզ – [Zz]. Əl yazısı ilə yazın. 
 

Զզ hərfi samit səsdir, Azərbaycan dilində qarşılığı [Z] 
hərfidir. 

 
Çalışma 22. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 
զգուշացնել[zquşatsnel] – xəbərdar etmək 
զեկուցում[zekutsum] – məruzə, raport 
զարգանալ[zarqanal] – inkişaf etmək 
զարմանալ[zarmanal] – təəcüblənmək 
զբաղվել[zbağvel] – məşğul olmaq 
զգեստ[zqest] – qız paltarı, libas 
զբաղված[zbağvats`] – məşğul 
զբոսաշրջիկ[zbosaşrcik] – turist 
զգացմունք[zqatsmunk`] – hiss 
զբոսնել[zbosnel] – gəzmək 
զույգ[zuyq] – cüt, qoşa 
զինվոր[zinvor] – əsgər 
զենք[zenk`] – silah 
զորք[zork`] – ordu 
 
14.           Թթ – [Tt]. Əl yazısı ilə yazın. 
 

Թթ. Bu mürəkkəb səsdir, samitdir və Azərbaycan dilin-
də [T] hərfinin qarşılığıdır. Hərfi tələffüz edərkən [h] səsi də 
əlavə edilir və [Th] kimi oxunur.  

 
Çalışma 23. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 

թաթ[t`at`] – pəncə թեյարան[t`eyaran] – çayxana 
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աթոռ[at`or`] – stul 
թուր[t`ur] – qılınc 
թոռ[t`or`] – nəvə 
թութ[t`ut`] – tut 
բութ[but`] – küt 

թեթև[t`et`ev] – yüngül 
գաթա[qat`a] – kətə 
թեժ[t`ej] – qızğın 
ութ[ut`] – səkkiz 
թեյ[t`ey] – çay 

 
4. Հայկական ազգային արժույթի անվանումը 

[Haykakan azqayin arjuyt`i anvanumı] – Erməni milli 
pul vahidlərinin adları 

Erməni milli pul vahidi լումա[luma] – qəpik və դրամ 
[dram] – dramdır. Qısaca «լ» – [l] və «դր» – [dr] olaraq yazılır. 

 
Oxu mətni 4. Qiymətləri soruşmaq 
Ի՞նչ արժե այդ վերարկուն:[İnç arje ayd verarkun] – 

Bu palto neçəyədir?  
Հարյուր դրամ:[Haryur dram] – Yüz dram. 
Իմ աշխատավարձը երկու հարյուր քսան դրամ է:[İm 

aşxatavardzı yerku haryur k`san dram э] – Mənim maaşım 
220 dramdır. 

Տետրը արժե հիսուն դրամ քսան լումա:[Tetrı arje 
hisun dram k`san luma] – Dəftər 50 dram 20 lumadır. 

 

Çalışma 24. Yazın və yadda saxlayın. 
մոխրագույն[moxraquyn] – boz, kül rəngi 
գարուն[qarun] – bahar, yaz 
գերան[qeran] – tir 
իր[ir] – əşya, cisim 
անուն[anun] – ad  
գինի[qini] – şərab 
գարի[qari] – arpa 
գերի[qeri] – əsir  
գիր[qir] – yazı 
արի[ari] – gəl 
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Çalışma 25. Yazın. 
Ես շատ ուրախ եմ:[Yes şat urax em] – Mən çox şa-

dam. 
Նա այսоր տխուր է:[Na aysor txur э] – O bu gün kə-

dərlidir. 
լռությունը խախտել[lr`ut`yunı xaxtel] – sakitliyi pozmaq 
Ես աշխատում եմ:[Yes aşxatum em] – Mən işlə-

yirəm. 
ուրախ տղաներ[urax tğaner] – xoşbəxt oğlanlar 
խաղաղ երեկո[xağağ yereko] – sakit axşam 
Նա խաղում է:[Na xağum э] – O oynayır. 
ժխտել[jxtel] – inkar etmək, təkzib etmək 
տխուր[txur] – kədərli, dərdli, qəmli 
խախտել[xaxtel] – qayda pozmaq 
աշխատել[aşxatel] – işləmək 
խաղալ[xağal] – oynamaq  
բախտ[baxt] – bəxt, tale 
խիզախ[xizax] – cəsur  
գաղտնի[qağtni] – gizli 
ուրախ[urax] – xoşbəxt, şən 
կախել[kaxel] – asmaq  

 

Çalışma 26. Yazın. 
Արա՛, ութ դրամի գաթա գնիր ու բեր: 
Գրել, հազալ, խուզել, հեռանալ, նազ անել, ծածկել: 
Անուն, բարի, բերան, գինի, բան, գիր, արի, բեր: 
 
Բառարան 
արա[ara] – ədə (müraciət forması) və yaxud et 
դրամ[dram] – dram (Ermənistan pul vahidi) 
ութ դրամի[ut` drami] – səkkiz dramlıq  
ծածկել[ts`ats`kel] – örtmək, bağlamaq 
գնի՛ր ու բե՛ր[qni u ber] – al və gətir 
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հեռանալ[her`anal] – uzaqlaşmaq 
նազ անել[naz anel] – nazlanmaq 
հազալ[hazal] – öskürmək 
խուզել[xuzel] – qırxmaq 
գրել[qrel] – yazmaq 
գաթա[qat`a] – kətə 
ութ[ut`] – səkkiz 

 
Çalışma 27. Oxuyun və yazın. 
Արա՛, բարակ լար տուր։[Ara barak lar tur] – Ədə, na-

zik tel ver! 
Պարկում պարան կա։[Parkum paran ka] – Kisədə 

kəndir var. 
Դարակում անանուն նամակ կա։[Darakum ananun 

namak ka] – Çəkməcədə anonim məktub var. 
Բակում կատու կար։[Bakum katu ka] – Həyətdə pişik 

vardı. 
Գուլիզա՜ր, ապուր կամ արգանակ տու՜ր։[Qulizar, 

apur kam arqanak tur] – Gülizar, şorba və ya bulyon ver! 
Մարատ, դանակ տուր։[Marat, danak tur] – Marat, 

bıçaq ver! 
 
Բառարան 
պատկեր[patker] – tablo, şəkil, mənzərə, obraz 
նախշուն է[naxşun э] – gözəldir, naxışlıdır 
պատիվ[pativ] – şərəf, hörmət 
ցանել[tsanel] – əkmək, səpmək 
պատրվակ[patrvak] – bəhanə 
ամեն ինչ[amen inç] – hər şey 
հայերեն[hayeren] – ermənicə 
շաբաթ[şapat`] – həftə, şənbə 
աշխարհ[aşxarh] – dünya 
շող[şoğ] – işıq, şəfəq, şölə ցորեն[tsoren] – taxıl 
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մայրիկ[mayrik] – anacan 
զգույշ[zguyş] – ehtiyatla 
հայրիկ[hayrik] – atacan 
խաղող[xağoğ] – üzüm 
տանձ[tandz] – armud 
նուշ[nuş] – badam 
ուշ է[uş э] – geçdir 
հայ[hay] – erməni 
հաց[hats] – çörək 

պապ[pap] – baba 
թարմ[tarm] – təzə 
ձմեռ[dzmer`] – qış 
մեղր[meğr] – bal 
մայր[mayr] – ana 
չորս[çors] – dörd 
հայր[hayr] – ata 
ցող[tsoğ] – şeh 
շուն[şun] – it 

 
Çalışma 28. Mətni oxuyun və yazın. 
Ես և Աթիլլան ընկերներ ենք:[Yes yev At`illan ınker-

ner enk`] – Mən və Atilla yoldaşıq (dostlarıq). 
Ես ապրում եմ Իրավանում:[Yes aprum em İravanum] 

– Mən İrəvanda yaşayıram. 
Իմ ընկերն ապրում է Լաչինում:[İm ınkern aprum э 

Laçinum] – Mənim yoldaşım (dostum) Laçında yaşayır. 
Նա ուզում է սովորել հայերեն:[Na uzum э sovorel 

hayeren] – O, ermənicə öyrənmək istəyir.  
Ես սիրում եմ Իրավանը:[Yes sirum em İravanı] – Mən 

İrəvanı sevirəm.  
Այսօր նա գալիս է Իրավան:[Aysor na qalis э İravan] 

– Bu gün o, İrəvana gəlir.  
Ես մի լավ ընկեր ունեմ:[Yes mi lav ınker unem] – 

Mənim yaxşı bir yoldaşım (dostum) var. 
 
Çalışma 29. Yazın. 
Բարի երեկո,՛ Սուրե՛ն:[Bari yereko, Suren] – Axşamın 

xeyir, Suren! 
Բարի երեկո՛:[Bari yereko] – Axşamın xeyir! 
Ինչպե՞ս ես, լա՞վ ես:[İnçpes es, lav es] – Necəsən? 

Yaxşısan? 
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Լավ եմ: Դ՞ու ինչպես ես:[Lav em. Du inçpes es] – 
Yaxşıyam. Sən necəsən? 

Ես էլ լավ եմ:[Yes эl lav em] – Mən də yaxşıyam. 
 
Çalışma 30. Sözlərin transkripsiyasını yazın. 
ավտո, հարավային, որպես, օվկիանոս, աշխարհ, 

բարև, Իրավան, երևալ, վերև, միասին, առարկա, 
առավոտ, առնել, երկու, խաղող, եղբայր, ժխտել, 
խորհուրդ, չգնացի, չտեսա, չմոտեցավ: 

 
Բառարան 

ժամը ութին արի[jamı ut`in ari] – saat 8-də gəl 
խորհուրդ[xorhurd] – məsləhət, fikir, sirr, şura 
խորհուրդ անել[xorhurd anel] – məsləhət etmək 
առարկա[ar`arka] – əşya, fənn, obyekt  
չմոտեցավ[çmotetsav] – yaxınlaşmadı 
գազան[qazan] – vəhşi heyvan, yırtıcı 
որպես[vorpes] – necə, necə ki (kimi) 
հարավային[harafayin] – cənubi 
ծանծաղ[ts`ants`ağ] – dayaz 
խալ դնել[xal dnel] – xal qoymaq 
առնել[ar`nel] – götürmək, almaq 
լար[lar] – tel, (teleqraf teli, sim) 
կուժ[kuj] – dəsti, cürdək, kuzə 
օվկիանոս[ovkianos] – okean 
չգնացի[çqnatsi] – getmədim 
երևալ[yereval] – görünmək 
խուլ[xul] – kar, sakit, səssiz 
միասին[miasin] – birlikdə 
ուլ[ul] – keçi balası, oğlaq 
չտեսա[çtesa] – görmədim 
առավոտ[ar`avot] – səhər 
աշխարհ[aşxarh] – dünya 

 
 
 
խուզել[xuzel] – qırxmaq 
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ժխտել[jxtel] – inkar etmək 
բազե[baze] – şahin, qartal 
եղբայր[yexpayr] – qardaş 
զարդ[zard] – bəzək  
ավտո[afto] – maşın6 
բարև[barev] – salam 
վերև[verev] – üst 
լուռ[lur] – sakit, səssiz  
խաժ[xaj] – yaşılımtıl  
լալ[lal] – ağlamaq  
գալ[qal] – gəlmək 

խաղող[xağoğ] – üzüm 
ուժ[uj] – güc, qüvvət 
անուժ[anuj] – gücsüz 
երկու[yerku] – iki 
խոր[xor] – dərin 
լուր[lur] – xəbər 
գառ[qar`] – quzu 
խոզ[xoz] – donuz 
ունի[uni] – varıdır 
բադ[bad] – ördək 
ժամ[jam] – saat 
խալ – xal 

 
Oxu mətni. 5. Oxuyun, դ – d hərfinin թ – t kimi 

tələffüzünə fikir verin. 
 Վարդանը Նվարդի որդին է:[Vardanı Nvardi vordin 

э] – Vardan Nvardın oğludur. 
 Նա արդեն բարդ գրքեր է կարդում:[Na arden bard 

qrk`er э kardum] – O artıq çətin kitablar oxuyur. 
 Վարդուհին ուշադիր լսում էր Վարդգեսի հաղոր-

դումը:[Varduhin uşadir lsum эr Vardqesi hağordumı] – Var-
duhi diqqətlə Vardqesin verilişini dinləyirdi. 

 Օրիորդը գեղեցիկ զարդեր ունի:[Oriordı qeğetsik 
zarder uni] – Gənc qızın gözəl bəzəkləri var. 

 Վարորդը բարի մարդ է:[Varordı bari mard э] – Sürü-
cü xeyirxah adamdır. 

Այս փողոցը խորդուբորդ է:[Ays p`oğotsı xordubord 
э] – Bu yol kələ – kötürdür. 

Մեր պարտեզում արդեն գեղեցիկ վարդեր կան:[Mer 
partezum arden qeğetsik varder kan] – Bizim bağçada artıq 
gözəl güllər var. 

 
6 Bir neçə istisna sözlər vardır ki, v-f kimi oxunur. 
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Ժողովուրդը սիրում է արդար աշխատանքը: [Joğo-
vurdı sirum э ardar aşxatank`i] – İnsanlar ədalətli işi sevirlər. 

Բժիշկը բուժում է նրա նյարդերը և կոկորդը:[Bjişkı 
bujum э nra nyarderı] – Həkim onun əsəblərini və boğazını 
müalicə edir. 

Նրա լյարդը արդեն չի ցավում:[Nra lyardı arden çi 
tsavum] – Onun qara ciyəri artıq ağrımır. 

Մենք պարապում ենք երկրորդ հարկում:[Menk` 
parapum enk` yerkrord harkum] – Biz ikinci mərtəbədə məş-
ğul oluruq. 

Մեր դեկանատը հինգերորդ հարկում է: [Mer 
dekanatı hinqerord harkum э] – Bizim dekanlıq beşinci mər-
təbədədir. 

Դպրոցականներն արդյո՞ք կարդում են և հաս-
կանում այդ բարդ գրքերը:[Dprotsakannern ardjok` kardum 
en yev haskanum ayd bard qrk`erı] – Görəsən məktəblilər bu 
çətin kitabları oxuyur və başa düşürlər? 

 
İzahlar 
վատ[vat] – pis 
լավ[lav] – yaxşı 
մաքուր[mak`ur] – təmiz 
կեղտոտ[keğtot] – çirkli 
լուսավոր[lusavor] – işıqlı 
մութ[mut`] – qaranlıq 
չոր[çor] – quru 
թաց[t`ats] – islaq 
խոնավ[xonav] – nəmli 
հեշտ[heşt] – asan 
դժվար[djvar] – çətin 
դատարկ[datark] – boş 
լիքը[likı] – dolu 
թանկ[t`ank] – bahalı 
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թանկարժեք[t`ankarjek`] – bahalı 
ոչ թանկ[voç t`ank] – bahalı olmayan 
էժան[эjan] – ucuz 
արագ[araq] – sürətli 
դանդաղ[dandağ] – yavaş, asta 
օտար[otar] – yad, xarici 
տեղական[teğakan] – yerli 
բարեկամ[barekam] – dost 
լրիվ[lriv] – tam 
բավական[bavakan] – yetərli 
ծանր[ts`anr] – ağır 
թեթև[t`et`ev] – yüngül 
հին[hin] – köhnə 
նոր[nor] – yeni 
աղմկոտ[ağmkot] – gurultulu 
հանգիստ[hanqist] – sakit 
ուժեղ[ujeğ] – güclü 
թույլ[tuyl] – zəif 
գեղեցիկ[geğetsik] – gözəl 
սիրունիկ[sirunik] – gözəlçə 
տգեղ[tqeğ] – çirkin 
ճիշտ[tşişt] – doğru 
սխալ[sxal] – yalnış, səhv 
փափուկ[papuk] – yumuşaq 
 
Sözlərin transkripsiyasını yazın. 
ալ (……...) (al) 
ուս (……...) çiyin 
մաս (……..) hissə 
իմ (….....) mənim 
մազ (…..….) saç 

նա (..…..) o 
էժան ( …….…) ucuz 
ուժ (. . …..) qüvvət, güc 
միս (……….) ət 
ամիս ( ….…) ay 
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Çalışma 31. Yazın. 
իմ հայրը[im hayrı] – mənim atam 
քո հայրը[k`o hayrı] – sənin atan 
իմ գիրքը[im qirk`ı] – mənim kitabım 
քո գիրքը[k`o qirk`ı] – sənin kitabın 
իմ ընկերները[im ınkernerı] – mənim yoldaşlarım 

(dostlarım) 
քո ընկերները[k`o ınkernerı] – sənin yoldaşların (dostların) 
դարբին[darpin] – dəmirçi 
երբ[yerp] – nə vaxt 
լիրբ[lirp] – utanmaz 
հարբել[harpel] – sərxoş olmaq 
նուրբ[nurp] – incə, zərif 
 
Çalışma 32. Yazın. 
Օդը մաքուր է:[Odı makur э] – Hava təmizdir. 
Աչքերը կապույտ են:[Açk`erı kapuyt en] – Gözləri mavidir. 
Երեխան հիվանդ էր:[Yerexan hivand эr] – Uşaq xəstə idi. 
Արամը բժիշկ է:[Aramı bjişk э] – Aram həkimdir. 
Սա լավ գիրք է:[Sa lav girk` э] – Bu yaxşı kitabdır. 
Նա բարի մարդ է:[Na bari mard э] – O mehriban adamdır. 
Սա մեր փողոցն է:[Sa mer poğotsn э] – Bu bizim küçədir. 
Մեր փողոցը սա է:[Mer poğotsı sa э] – Bizim küçə budur. 
Ես սա սիրում եմ:[Yes sa sirum em] – Mən bunu sevirəm. 
Սա համեղ խնձոր է:[Sa hameğ xndzor э] – Bu tamlı 

almadır. 
Այս խնձորը համեղ է:[Ays xndzorı hameğ э] – Bu alma 

ləzzətlidir. 
Ես այսպիսի խնձոր եմ սիրում:[Yes ayspisi xndzor em 

sirum] – Mən bu cür alma sevirəm. 
Նրանք այստեղ են սովորում:[Nrank` aysteğ en sovo-

rum] – Onlar burada oxuyurlar.  
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Մենք այսպես ենք աշխատում:[Menk` ayspes enk` 
aşxatum] – Biz belə işləyirik. 

Ես երկու երեխա ունեմ։[Yas yerku yeraxa unem] – 
Mənim iki uşağım var. 

Երեկ նա շատ դաս ուներ։[Yerek na şat das uner] – 
Dünən onun çox dərsi var idi. 

Ես ժամանակ չունեմ։[Yes jamanak çunem] – Mənim 
vaxtım yoxdur. 

Նա Րահիմաբադում տուն չունի։[Na Rahimabadum 
tun çuni] – Onun Rəhimabadda evi yoxdur. 

 
Oxu mətni 6. Իմ ընտանիքը[ İm ıntanik`ı] – Mənim 

ailəm 
– Ձեր ընտանիքը մե՞ծ է:[Dzer ıntanik`ı mets э?] – 

Sizin ailəniz böyükdür?  
– Այո, մեր ընտանիքը մեծ է. ես ունեմ հայր, մայր, 

պապիկ, տատիկ, երկու քույր և մեկ եղբայր: [Ayo, mer 
ıntanik`ı mets э. Yes unem hayr, mayr, papik, tatik, yerki k`uyr 
yev mek yeğbayr:] – Bəli, mənim ailəm böyükdür: mənim 
atam, anam, babam, nənəm, iki bacım və bir qardaşım var. 

– Դուք բոլորդ միասի՞ն եք ապրում:[Duk` bolord 
miasin ek` aprum] – Siz hamınız birlikdə yaşayırsınız? 

– Այո, և շատ գոհ ենք: [Ayo, yev şat qoh enk] – Bəli, 
çox məmnunuq. 

– Իսկ ուրիշ հարազատներ ունե՞ս:[İsk uriş harazatner 
unes] – Bəs başqa doğmlarınız var? 

– Այո՛, ես ունեմ մի հորաքույր, երկու մորաքույր, 
երկու մորեղբայր /քեռի/ և երեք հորեղբայր:[Ayo, yes 
unem mi horak`uyr, yerku moreğbayr /ker`i/ yev yerek` 
horeğbayr] – Bəli, mənim bir bibim, iki dayım (anamın qar-
daşı) və üç əmim var. 
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Ասացվածքներ[Asatsvats`k`ner] – Atalar sözləri  
Ամենին մի աչքով է նայում։[Amenin mi açkov э 

nayum] – Hər şeyə bir gözlə baxır. 
Անճարը կուտի բանջար։[Antşarı kuti bancar] – Ça-

rəsiz adam tərəvəz (ot) yeyər. 
Անձրևից փախան՝ կարկուտի տակ ընկան: [Andz-

revits p`axan karkuti tak ınkan] – Yağışdan qaçıb doluya düş-
dü. 

Աշխարհը մի խոսքի է, ժամանակը ոսկի է։[Aşxarhı 
mi xosk`i э, jamanakı voski э] – Dünya bir sözdür, vaxt 
qızıldır. 

 
Söz birləşmələri 
տատիկ ու պապիկ[tatik u papik] – nənəcan və babacan 
կապույտ մանուշակ[kapuyt manuşak] – mavi bənövşə 
խիստ պատասխան[xist patasxan] – ciddi cavab 
բարի սիրտ[bari sirt] – xeyirxah (mərd) ürək 
բարի լուր[bari lur] – şad xəbər, xeyirli xəbər 
բալ ու մասուր[bal u masur] – albalı və itburnu 
միս ու պանիր[mis u panir] – ət və pendir 
սիրուն կարապ[sirun karap`] – gözəl durna 
կարմիր գինի[karmir qini] – qırmızı şərab 
շուն ու կատու[şun u katu] – it və pişik 
վատ դասարան[vat dasaran] – pis sinif 
կարմիր խաչ[karmir xaç] – qırmızı xaç 
կանաչ այգի[kanaş ayqi] – yaşıl bağça 
սուր դանակ[sur danak] – iti bıçaq 
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Չորրորդ դասը[Çorrord dası] – Dördüncü dərs 
*** 

1. Հնչյունաբանություն[Hnçyunabanut`yun] – Fonetika 
1. Հայերենի տառերն ու հնչյունները[Hayereni tar`ern u 
hnçyunnerı] – Erməni dilinin hərfləri və səsləri 
2. Բաղաձայն հնչյուններ[Bağadzayn hnçyunner] – Samit səs-
lər: Լլ – [Ll]; Խխ – [Xx]; Ծծ – [Ts]; Կկ – [Kk]; Հհ – [Hh]; Ձձ 
– [Dz] 
Çalışmalar 

 
1. Հայերենի տառերն ու հնչյունները[Hayereni tar`ern 

u hnçyunnerı] – Erməni dilinin hərfləri və səsləri 
 

2. Բաղաձայն հնչյուններ[Bağadzayn hnçyunner] – Sa-
mit səslər 

 
15.          Լլ – [Ll]. Əl yazısı ilə yazın. 
 
Լլ hərfi samit səsdir, Azərbaycan dilində qarşılığı [L] 

hərfidir. 
 
Çalışma 33. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 

լողալ[loğal] – üzmək (çayda, dənizdə) 
լավագույն[lavaquyun] – ən yaxşı 
լաց լինել[lats linel] – ağlamaq 
լեռնային[ler`nayin] – dağlıq 
լսարան[lsar`an] – auditoriya 
լեզվաբան[lezvaban] – dilçi 
լողափ[loğap] – çimərlik  
լապտեր[lapter] – fənər 
լավաշ[lavaş] – lavaş 

լեռ[ler`] – dağ, sıldırım  
լռել[lr`el] – susmaq  
լայն[layn] – geniş 
լավ[lav] – yaxşı 
լեզու[lezu] – dil 
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16.            Խխ – [Xx]. Əl yazısı ilə yazın. 
 

Խխ hərfi samit səsdir, Azərbaycan dilində qarşılığı [X] 
hərfidir. 

 
Çalışma 34. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 

խաչքար[xaçk`ar] – xaçkar (daşın üstünə işlənən dini və 
milli naxış) 
խնայել[xnayel] – qənaət etmək, mərhəmət göstərmək 
խանգարել[xanqarel] – mane olmaq 
խարույկ[xaruyk] – ocaq, tonqal 
խանութ[xanut] – mağaza dükan  
խաչաձև[xaçadzev] – xaçvari  
խաչբառ[xaçbar`] – krossvord 
խաղալիք[xağalik`] – oyuncaq 
խանդել[xandel] – qısqanmaq 
խաղաղ[xağağ] – dinc, sakit 

խաղալ[xağal] – oynamaq 
քար[k`ar] – daş  
խաղ[xağ] – oyun 
խաչ[xaç] – xaç 

 
17.           Ծծ – [Ts]. Əl yazısı ilə yazın. 
 
Ծծ. Bu hərf mürəkkəb səslidir (affrikatdır), samitdir. Ծ 

– [ts] əvvəlcə [t] kimi və bu səsdən ayrılmadan s – [ts] kimi 
oxunur. 

 
Çalışma 35. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 
ծալիչ[ts`aliç] – bükücü, büzmələyən, qatlayan 
ծագ[ts`aq] – çıxma, doğuş (günəş), tərəf 
թախիծ[t`axits`] – həsrət, qəm, qüssə 
ծառա[ts`ar`a] – xidmətçi, nökər 
ծուռ[ts`ur] – əyri, kənar, sərhəd 
ծածուկ[ts`ats`uk] – gizlin 
ծիծաղ[ts`its`ağ] – gülüş 
ծաղիկ[ts`ağik] – çiçək 

 
ծիրան[ts`iran] – ərik 
ցած[tsats`] – aşağı 
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գիծ[qits`] – xət, çizgi 
ծակ[ts`ak] – deşik 

ծունկ[ts`unk] – diz 
ծիտ[ts`it] – quş 

 
18.          Կկ – [Kk]. Əl yazısı ilə yazın. 
 
Կկ hərfi samit səsdir, Azərbaycan dilində qarşılığı [K] 

hərfidir. Oxunuşda [q] səsinə yaxın tələffüz edilir. Կ – [K] sa-
mit səsi ե – [e – ye] və ի – [i] səslərindən əvvəl yumşaq oxunur. 

 
Çalışma 36. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 
կառուցել[kar`utsel] – inşa etmək, tikmək, qurmaq (evi) 
կայտառացնել[kaytar`atsnel] – oynağan etmək 
կախարդական[kaxardakan] – sehrbaz, sehrli 
կանամրի[kanamri] – evli, arvadı olan 
կայսրուհի[kaysruhi] – imperatoriçə 
կայսրություն[kaysrut`jun] –imperiya 
կայսերորդի[kayserordi] – şahzadə 
կանանոց[kananots] – hərəmxana 
կայանալ[kayanal] – baş tutmaq 
կանգնել[kanqnel] – dayanmaq 
կայք[kayk`] – mülk, malikanə 
կայարան[kayar`an] – vağzal 
կապիկ[kapik] – meymun 
կապույտ[kapuyt] – mavi 
կայսր[kaysr] – imperator 
կապ[kap] – əlaqə, rabitə 
կախել[kaxel] – asmaq 
կաշվե[kaşve] – dəri 
կաթ[kat՝] – süd 
կանաչ[kanaç] – yaşıl 
կամ[kam] – və ya  
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19.           Հհ – [Hh]. Əl yazısı ilə yazın. 
 

Հհ hərfi samit səsdir, Azərbaycan dilində qarşılığı [H] 
hərfidir. 

 
Çalışma 37. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 

հակառակ[hakar`ak] – əks, qarşı, zidd, qeyri 
համալսարան[hamalsaran] – universitet  
հաբ[bab] – həb, tabletka, dərman 
հրապարակ[hraparak] – meydan  
նախագահ[naxaqah] – sədr, prezident 
սահման[sahman] – sərhəd 
հազար[hazar] – min (say) 
հեկտար[hektar] – hektar 
հորիզոն[horizon] – üfüq 
սահնակ[sahnak] – kirşə 
հազ[haz] – öskürək 
ահա[aha] – aha! budur! 

հիմա[hima] – indi 
հաց[hats] – çörək 
հին[hin] – köhnə 
հայ[hay] – erməni 
մահ[mah] – ölüm 
հինգ[hinq] – beş 
համ[ham] – dad 

 
20.          Ձձ7 – [Dz]. Əl yazısı ilə yazın. 
 

Ձձ. Mürəkkəb səslidir (affrikatdır), samit səsdir. Ձ – 
[dz] əvvəlcə [d] kimi və bu səsdən ayrılmadan z – dz kimi 
oxunur. Məsələn: 

ձու[dzu] – yumurta, ձախ[dzax] – sol, ձախակողմ 
[dzaxakoğm] – sol tərəf, ձագ[dzaq] – cücə, bala, çağa, ət-
cəbala 

 
Ձձ – dz hərfi aşağıdakı sözlərdə və onlardan əmələ gələn 

sözlərdə ր – [r] samitindən sonra ց – [ts] kimi oxunur. Məsələn: 

 
7dz səsi/hərfi Belarus və polyak dilində də istifadə edilir. Məsələn: dzelo – 
iş, dzen – gün. 
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արձակ[artsak] – azad, sərbəst; խուրձ[xurts] – topa, 
tay, dərz; բարձ[barts] – yastıq; բարձրացնել[bartsratsnel] – 
yüksəltmək. 

 

ղձ – [ğdz] hərf birləşməsi aşağıdakı sözlərdə və onlardan 
sonra əmələ gələn sözlərdə խց – [xts] kimi oxunur. Məsələn: 

դաղձ[daxts] – nanə, ətirli ot; դեղձան[dextsan] – açıq-
sarı; դեղձ[dexts] – şaftalı 

ձ – [dz] hərfi օձ – ilan sözündə və bu sözdən əmələ 
gələn sözlərdə ց – [ts] kimi oxunur. 

 
Çalışma 38. Sözlərin transkripsiyasını yazın. 
կախել, խակ, հող, ներկ, կերակուր, հազ, հազար, 

հեռու, ահ, ահա, հարկ, հերթ, հինգ հազար, երկու հազար, 
երեք հազար, ծիծաղ, ծաղր, հողագործ, Կարո՛, գնա՛, 
դուռը ծացկի՛ր: 

 
Բառարան 
հողագործ[hoğaqorts`] – əkinci, torpaq adamı 
խակ[xak] – kal, xam, yetişməmiş 
ծեծել[ts`ets`el] – döymək, vurmaq 
ծակել[ts`akel] – dəlmək, deşmək 
կերակուր[kerakur] – qida 
դալար[dalar] – yaşıl, gənc 
հերթ[hert`] – sıra, növbə 
ծիծաղ[ts`its`ağ] – gülüş 
ծախել[ts`axel] – satmaq 
հազել[haz] – öskürmək 
կախել[kaxel] – asmaq 
ծիլ[ts`il] – filiz, cücərti 
ներկ[nerk] – boya, rəng 
հարկ[hark] – mərtəbə 

հեռու[her`u] – uzaq 
ծուխ[ts`ux] – tüstü 
երկու[yerku] – iki 
ունի[uni] – var idi 
ծուռ[ts`ur`] – əyri 
երեք[yerek`] – üç 
ծաղր[ts`ağr] – lağ 
ծառ[ts`ar`] – ağac 
հինգ[hinq] – beş 
ահ[ah] – qorxu 
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Çalışma 39. Oxuyun və yazın. 
Գարուն է, ծառերը ծաղկել են:[Qarun э, tsarerı tsağkel 

en] – Bahardır, ağaclar çiçəkləyib. 
Բակում զանազան ծառեր ու ծաղիկներ կան: [Ba-

kum zanazan tsarer u tsağikner kan] – Həyətdə müxtəlif ağac-
lar və çiçəklər var. 

Ծիտը ծառին ծլվլում է:[Ts`itı ts`ar`in ts`lvum э] – Quş 
ağacda civildəyir. 

Ես նամակ գրեցի Սուրենին:[Yes namak qretsi Sure-
nin] – Mən Surenə məktub yazdım. 

Նա ուշ եկավ տուն:[Na uş yekav tun] – O gec gəldi evə. 
 
Բառարան 
հայ գրականություն[hay qrakanut`yun] – erməni ədə-

biyyatı 
հայրենի երկիր[hayreni yerkir] – doğma torpaq, vətən 
հանգիստ խոսել[hanqist xosel] – sakit danışmaq 
հանգիստ երեխա[hanqist yerexa] – sakit uşaq 
հայ ժողովուրդ[hay joğovurd] – erməni xalqı 
հայկական գիր[haykakan qir] – erməni yazısı 
հանգիստ[hanqist] – istirahət, sakit, sakitcə 
հայոց լեզու[hayots lezu] – erməni dili 
Հայաստան[Hayastan] – Ermənistan 
ծլվլում է[ts`lvlum э] – cikkildəyir 
հայկական[haykakan] – erməni 
ծակել[ts`akel] – deşmək, dəlmək 
հիշել[hişel] – xatırlamaq 
հայեր[hayer] – ermənilər  
հող[hoğ] – torpaq  
եկավ[yekav] – gəldi 
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Çalışma 40. Oxuyun, yazın, ձ – [dz] hərfinin tələf-
füzünə fikir verin. 

Անձրև է գալիս:[Andzrev э qalis] – Yağış yağır 
ձեր աշխատանքը[dzer aşxatank`i] – sizin işiniz 
ձեզ մոտ[dzez mot] – sizin yanınızda, sizdə 
Ձյուն է գալիս:[Dzuyn э qalis] – Qar yağır 
սպիտակ ձյուն[spitak dzuyn] – ağ qar 
ձեր անունը[dzer anunı] – sizin adınız 
ձեզ համար[dzez hamar] – sizin üçün 
ձախ կողմ[dzax koğm] – sol tərəf  
ձեր տունը[dzer tunı] – sizin ev 
ձախ ձեռք[dzax dzerk`] – sol əl 
անձրև[andzrev] – yağış  
ձայն[dzayn] – səs  
ձյուն[dzuyn] – qar 
ձեռք[dzer`k] – əl 
ձախ[dzax] – sol 
ձեզ[dzez] – sizə 

 
Çalışma 41. Oxuyun, yazın. ձ – [dz], ճ – [tş], ղ – [ğ] 

səslərinin tələffüzünə diqqət edin. 
մառախուղ է[mar`uxuğ э] – dumandır, sislidir, çənlidir 
ձնծաղիկ[dznts`ağik] – qar çiçəyi, xəccəgülü 
բազմազան[bazmazan] – rəngbərəng, cürbəcür 
արի մեղր կեր[ari meğr ker] – gəl bal ye 
օրոր, օրորցային երգ[oror, orortsayin yerk] – nənni 
կերակուր[kerakur] – yemək  
ճիճու[tşitşu] – qurd, soğulcan 
մութ է[mut` э] – qaranlıqdır 
ձմերուկ[dzmeruk] – qarpız 
ծուխ է[ts`ux э] – tüstüdür 
ձեթ[dzet`] – bitki yağı 

 
մեծ[mets`] – böyuk 
ձուկ[dzuk] – balıq 
մուկ[muk] – siçan  
մեղու[meğu] – arı 
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մի, մեկ[mi, mek] – bir 
բերել[berel] – gətirmək 
ճանճ[tşantş] – milçək 
մազ[maz] – tük, saç 
ձու[dzu] – yumurta 

մեղր[meğr] – bal 
մաղ[mağ] – ələk 
մոմ[mom] – şam 
տար[tar] – apar 
ձի[dzi] – at 

 
Çalışma 42. Yazın. 
Գուլիզարը հայերեն բոլոր տառերը ճանաչում 

է:[Qulizarı hayeren bolor tar`erı tşanaçum э] – Gülizar ermə-
nicə bütün hərfləri tanıyır. 

Հայերենը հայ ժողովրդի պետական և գրական 
լեզուն է:[Hayereni hay joğovrdi petakan yev qrakan lezun э] 
– Ermənicə erməni xalqının dövlət və ədəbi dilidir. 

 
Բառարան 
Հայերենի բոլոր տառերը ճանաչում է[Hayereni bolor 

tarerı tşanaçum э] – ermənicə bütün hərflərini bilir (tanıyır) 
պետական և գրական[petakan yev qrakan] – dövlət və 

ədəbi 
լեզուն է[lezun э] – dilidir 
 
Çalışma 43. Oxuyun və yazın 
Մարո՛, արի մեղր կեր:[Maro, ari meğr ker] – Maro, gəl 

bal ye. 
Մի աման ձեթ բեր:[Mi aman dzet` ber] – Bir qab bitki 

yağı gətir. 
Մի մեծ աման մեղր տար:[Mi mets` aman meğr tar] – 

Bir böyük qab bal apar. 
Երկու հատ ձմերուկ բեր:[Yerku hat dzmeruk ber] – 

İki dənə qarpız gətir. 
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Çalışma 44. Cümlələrin transkripsiyasını yazın. 
Գարունը բազմազան ծաղիկներ է բերել: – Bahar 

rəngarəng çiçəklər gətirib. 
Բակում շատ երեխա կա: – Həyətdə çoxlu uşaq var. 
Այսօր (վաղը) ժողով կա: – Bu gün (sabah) iclas var. 
Երեկ ժողով (նիստ) կար: – Dünən iclas (toplantı) vardı. 
Նրանից ի՞նչ լուր կա: – Ondan nə xəbər var?  
Այնտեղ ո՞վ կար (ովքե՞ր կային): – Orada kim vardı? 

(kimlər vardı?) 
Ի՞նչ կա, ի՞նչ չկա: – Nə var, nə yox? 
Այդ մասին որոշում կա: – Bu barədə qərar var. 
Կա – չկա հիվանդ է, որ չի եկել: – Var və ya yoxdur, 

xəstə idi ki, gəlməyib. 
 
Բառարան 
բազմազան[bazmazan] – rəngarəng, cürbəcür 
բակում[bakum] – həyətdə 
մասին[masin] – haqqında 
որոշում[voroşum] – qərar 
ժողով[joğov] – iclas 
նիստ[nist] – iclas, toplantı 
այնտեղ[aynteğ] – orada 
հիվանդ[hivand] – xəstə  
լուր[lur] – xəbər 
 
Çalışma 45. Oxuyun və yazın. 
Դուք ծխու՞մ եք:[Duk tsxum ek`] – Siz siqaret çəkirsiniz? 
Առաջ` այո:[Ar`ac ayo] – Əvvəl bəli. 
Բայց հիմա ես այլևս չեմ ծխում:[Bayç hima yes aylevs 

çem ts`xum] –Amma indi daha çəkmirəm. 
Դուք դեմ կլինե՞ք, եթե ես ծխեմ:[Duk` dem klinek,` yet`e 

yes ts`xem] – Əgər mən siqaret çəksəm siz etiraz etməzsiniz? 
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Ոչ, բացարձակապես ոչ:[Voç, batsardzakapes voç] –
Xeyr, tamamilə xeyr. 

Դա ինձ չի խանգարում:[Da indz çi xanqarum] – O 
mənə mane olmur. 

Կխմեի՞ք ինչ որ բան:[Kxmeik` inç vor ban] – Bir şey 
içərdiniz? 

Կոնյա՞կ:[Konyak] – Konyak? 
Ոչ, բայց գարեջուր` սիրով:[Voç, bayts qeracur sirov]– 

Xeyr, amma pivə məmnuniyyətlə. 
Դուք հաճա՞խ եք ճամփորդում:[Duk` hatşax ek` 

tşampordum] – Siz tez-tez səyahət edirsiniz? 
Այո, բայց դրանք հիմնականում աշխատանքային 

բնույթի են:[Ayo, bayts drank` himnakanum aşxatank`ayin 
bnuyti en] –Bəli, amma bu əsasən iş səfəri olur. 

Բայց հիմա մեր արձակուրդն ենք անցկացնում: 
[Bayts hima mer ardzakurdn enk` antskatsnum] –Amma indi 
biz məzuniyyətimizi keşiririk.  

Ինչ շո´գ է:[İnç şoq э] – Necə də istidir. 
Այո, այսօր իսկապես շոգ է:[Ayo, aysor iskapes şoq э] 

– Bəli, bu gün həqiqətən istidir. 
 
Çalışma 46. Oxuyun və yazın. 
Դուք վաղը ազա՞տ եք:[Duk` vağı azat ek`] – Siz sabah 

boşsunuz? 
Կուզենա՞ք գալ ինձ հետ:[Kuzenak` qal indz het] – 

Mənimlə gəlmək istərsiniz? 
Թույլ տվեք ես լինեմ Ձեր էքսկուրսավարը:[T`uyl 

tvek` yes linem dzer эkskursavarı] – İcazə verin mən sizin tur 
rəhbəriniz olum. 

Գնա՞նք լողալու:[Qnank` loğalu] – Üzməyə gedək? 
Ինչ որ բան կխմե՞ք:[İnç vor ban kxmek`] – Nəsə bir 

şey içmək istəyirsiniz? 
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Ձեր կենացը:[Dzer kenatsı] – Sizin sağlığınıza. 
Ես ուզում եմ գրադարան գնալ:[Yes uzum em qra-

daran qnal] – Mən kitabxanaya getmək istəyirəm 
Ես ուզում եմ գրախանութ գնալ:[Yes uzum em 

qraxanut qnal] – Mən kitab mağazasına getmək istəyirəm. 
Ես ուզում եմ թերթի կրպակ գնալ:[Yes uzum em 

t`ert`i krpak qnal] – Mən qəzet köşkünə getmək istəyirəm. 
Ես ուզում եմ գիրք գնել:[Yes uzum em qirk` qnel] – 

Mən kitab almaq istəyirəm. 
Ես ուզում եմ թերթ գնել:[Yes uzum em t`ert` qnel] – 

Mən qəzet almaq istəyirəm. 
Ես ուզում եմ սուպերմարկետ գնալ:[Yes uzum em 

supermarket qnal] – Mən supermarketə getmək istəyirəm. 
Ես ուզում եմ հացի խանութ գնալ:[Yes uzum em hatsi 

xanut qnal] – Mən çörək dükanına getmək istəyirəm. 
Ես ուզում եմ ակնոց գնել:[Yes uzum em aknots qnel] 

– Mən gözlük almaq istəyirəm. 
Ես ուզում եմ միրգ և բանջարեղեն գնել:[Yes uzum 

em mirq yev bancareğen qnel] – Mən meyvə və tərəvəz almaq 
istəyirəm. 

 
Oxu mətni 7. Միքայել 
Իմ անունը Միքայել է, ազգանունս՝ Պալասանյան է: 

Ես ինժեներ եմ: Ես ունեմ մի ընկեր: Նա բժիշկ է: Նրա 
անունը Աշոտ է: Նա ունի երկու անուն: Նրա մի անունն է 
Աշոտ, իսկ մյուսն՝ Արամ: Արամ անունը շատ տարածված 
է Հայաստանում: Աշոտը սիրուն անուններ ունի: Աշոտն 
իմ հին ընկերն է: 

Սա Զավենն է: Սա էլ Մարալն է: Սրանք իմ կրտսեր 
ընկերներն են: Նրանց մայրենի լեզուն Հայերենն է: 
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Մարալը դասախոս է: Մարալը լինում է համալ-
սարանում: Նա հայ է: Նրա մայրենի լեզուն Հայերենն է: 
Նա ինչ-որ խնդիրներ ունի։ Նա տխուր է: 

Զավեն դեղագործ է: Զավեն հարուստ է: Նա հայ է: 
Աշոտը, Զավենն ու Մարալը իմ ընկերներն են: 

 
Mikayıl 
Mənim adım Mikayıl, soyadım Palasyandır. Mən 

mühəndisəm. Mənim bir dostum var. O həkimdir. Onun adı 
Aşotdur. Onun iki adı var. Onun bir adı Aşot, digər adı da 
Aramdır. Aram adı Ermənistanda geniş yayılıb. Aşot gözəl 
adlara sahibdir. Aşot mənim köhnə dostumdur. 

Bu Zavendir. Bu da Maraldır. Bunlar mənim gənç 
dostlarımdır. Onların ana dili ermənicədir. 

Maral üniversitetdə müəllimədir. Maral adətən uni-
versitetdə olur. O ermənidir. Onun anadili ermənicədir. Onun 
bəzi problemləri. O kədərlidirr. 

Zaven əczaçıdır. Zaven varlıdır. O ermənidir. Aşot, 
Zaven və Maral mənim dostlarımdır. 

 
Ասացվածքներ[Asatsvats`k`ner] – Atalar sözləri 
Աչքը ինչ տեսնար, սիրտը չի մոռնար։[Açk`ı inç 

tesnar, sirtı çi mor`nar] – Göz nə görsə, ürək unutmaz. 
Առաջ մտածիր, հետո խոսիր։[Arac mtats`ir, heto 

xosir] – Əvvəlcə düşün, sonra danış. 
Առողջ եզին փտած դարմանն ի՞նչ կանի:[Ar`oğc 

yezin p`tats` darmann inç kani] – Sağlam öküzə xarab dərman 
nə edər? 

Արջը յոթ երգ գիտի, յոթն էլ տանձի մասին։[Arcı yot 
yerq qiti, yot`n эl tandzi masin] – Ayı yeddi mahnı bilir, 
yeddisi də armud haqqında. 
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Söz birləşmələri 
հասարակ ու հարմար ձեռնասայլակ[hasarak u 

harmar dzer`nasaylak] – sadə və rahat araba 
հերոս ազատամարտիկ[heros azatamartik] – qəhrə-

man (azadlıq uğrunda döyüşən) 
ռադիոսիրողների խմբակ[r`adiosiroğneri xmbak] – 

radio sevərlər qrupu 
վաղամեռիկ բանաստեղծ[vağamer`ik banasteğts`] – 

vaxtsız vəfat edən şair 
թափանցիկ ընտրություններ[t`apantsik ıntrut`yun-

ner] – şəffaf seçkilər 
ընդունակ ուսանող[ındunak usanoğ] – qabiliyyətli tə-

ləbə 
երգեցիկ թռչուն[yerqetsik t`r`çun] – oxuyan (nəğmə-

kar) quş 
շնորհավորական բացիկ[şnorhavorakan batsik] – təb-

rik açıqcası 
սլացիկ օրիորդ[slatsik oriord] – incə qamətli gənc qız 
մաքուր հարթակ[mak`ur hart`ak] – təmiz meydança 
գիշերօթիկ դպրոց[qişerot`ik dprots] – internat məktəb 
մեծ հեռադիտակ[mets` her`aditak] – böyük binokl 
քաջ ցլամարտիկ[k`ac tslamartik] – cəsur matador 
անառիկ ամրոց[anarik amrots] – alınmaz qala 
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Հինգերորդ դասը[Hinqerord dası] – Beşinci dərs 
*** 

1. Հնչյունաբանություն[Hnçyunabanut`yun] – Fonetika 
1. Հայերենի տառերն ու հնչյունները[Hayereni tar`ern u 
hnçyunnerı] – Erməni dilinin hərfləri və səsləri 
2. Բաղաձայն հնչյուններ[Bağadzayn hnçyunner] – Samit 
səslər: Ղղ – [Ğğ]; Ճճ – [Tş]; Մմ – [Mm]; Յյ – [Yy]; Նն – 
[Nn]; Շշ – [Şş]; Չչ – [Çç]; Պպ – [Pp]; Ջջ – [Cc] 
Çalışmalar 
Oxu mətni 

 
1. Հայերենի տառերն ու հնչյունները[Hayereni tar`ern 

u hnçyunnerı] – Erməni dilinin hərfləri və səsləri 
 

2. Բաղաձայն հնչյուններ[Bağadzayn hnçyunner] – 
Samit səslər 

 
21.          Ղղ – [Ğğ]. Əl yazısı ilə yazın. 
 
Ղղ hərfi samit səsdir, Azərbaycan dilində qarşılığı [ğ] 

hərfidir və tələffüz edildiyi zaman dil arxası titrəyiş olur.  
 
Çalışma 47. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 
աղաղակ[ağağak] – qışqırmaq, səs – küylü 
աղմուկ[ağmuk] – səs (küy) 
ուղիղ[uğiğ] – düz, birbaşa 
խաղող[xağoğ] – üzüm 
եղբայր[yexpayr] – qardaş 
խոսող[xosoğ] – danışan 
վազող[vazoğ] – qaçan 
սեղան[seğan] – masa 
լող[loğ] – üzgüçülük 
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ուղեղ[uğeğ] – beyin 
օղ[oğ] – sırğa, halqa 
վաղը[vağı] – sabah 
բողկ[boğk] – turp 
ուղտ[uğt] – dəvə 
վաղ[vağ] – erkən 
աղբ[аğb] – zibil 
աղ[ağ] – duz 

 
QEYD: ող – [oğ] şəkilçisi alan sözlər adətən indiki 

zamanda istifadə edilir və bəzi hallarda peşəni bildirir. 
Məsələn: 

խաղացող[xağatsoğ] – oynayan, oyuncu; գրող[qroğ] 
– yazan, yazıcı; ուսանող[usanoğ] – tələbə 

 
22.           Ճճ – [Tş]. Əl yazısı ilə yazın. 
 
Ճճ mürəkkəb səslidir, samitsir, əvvəlcə [t] kimi və bu 

səsdən ayrılmadan ş – [tş] kimi oxunur. 
 
Çalışma 48. Oxuyun, yazın, söz və ifadələri yadda 

saxlayın. 
ճակատագիր[tşakataqir] – tale, alın yazısı,  
(ճակատ – alın, գիր – yazı) 
ճախարակում[tşaxarakum] – yonma (cəhrədə)  
ճանճ[tşantş] – milçək  
ճաշ[tşaş] – nahar (günorta yeməyi, xörək) 
ճախարակ[tşaxarak] – cəhrə  
ճագար[tşaqar] – ev dovşanı 
ճախր[tşaxr] – çarx, dövrə  
ճահիճ[tşahitş] – bataqlıq 
ճնշում[tşnşum] – təzyiq ճաք[tşak`] – çatlaq 
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ճամփա[tşamp`a] – yol 
ճակատ[tşakat] – alın 
ճկուն[tşkun] – çevik 
ճուտ[tşut] – cücə 
ճիչ[tşiç] – fəryad 

ճիշտ[tşişt] – doğru 
կարճ[kartş] – qısa 
աճ[atş] – böyümə, artma 
ճառ[tşar`] – nitq 
լիճ[litş] – göl  

 
23.            Մմ – [Mm]. Əl yazısı ilə yazın. 
 
Մմ hərfi samit səsdir, Azərbaycan dilində qarşılığı [M] 

hərfidir. 
 
Çalışma 49. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 
մանկապարտեզ[mankapartez] – uşaq bağçası 
մայրաքաղաք[mayrak`ağak`] – paytaxt 
մանրանկար[manrankar] – miniatur şəkil 
մասնակից[masnakits] – iştirakçı 
մանկական[mankakan] – körpə, uşaqlıq 
մահճակալ[mahtşakal] – yataq 
մահանալ[mahanal] – ölmək  
մայիս[mayis] – may (ay) 
մազ[maz] – tük, saç 
մայթ[mayt`] – səki 
 
24.         Յյ – [Yy]. Əl yazısı ilə yazın. 
 
Յյ hərfi samit səsdir, Azərbaycan dilində qarşılığı [Y] 

hərfidir. 
 
Bu hərf adətən ա – [a], ե – [ e – ye], օ – [o], ու – [u] 

saitlərindən sonra deyilir və səs birləşmələrini yaradır: 
samit + sait: յա – [ya], յօ – [yo], յու – [yu], յե – [ye] 
sait + samit: այ – [ay], օյ – [oy], ույ – [uy], եյ – [ey] 
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– յա:  
սենյակ[senyak] – otaq  
կայան[kayan] – dayana-
caq 
 

– այ:  
հայր[hayr] – ata 
մայր[mayr] – ana 
ձայն[dzyan] – səs 
հայ[hay] – erməni 

– յու:  
ձյուն[dzyun] – qar  
սյուն[syun] – dirək  
արյուն[aryun] – qan 
անկյուն[ankyun] – künc 

– ույ:  
քույր[k`uyr] – bacı 
լույս[luys] – işıq 
հույս[huys] – ümid 
իսկույն ևեթ[iskuyn 
yevet`] – dərhal (elə indi)  

– յո:  
յոթ[yot`] – yeddi 
արդյոք[ardyok`] – mə-
gər, görəsən 
մայոր[mayor] – mayor  
այո[ayo] – bəli 

– ոյ:  
Նոյ[Noy] – Noy (Nuh) 
շոյել[şoyel] – oxşamaq  
հայհոյել[hayhoyel] –söy-
mək, küfr etmək 
գոյական[qoyakan] – isim  

– յե: 
նայել[nayel] – baxmaq  
ծառայել[ts`ar`ayel] – 
xidmət etmək 
Միքայել[Mik`ayel] – Mi-
kayıl 

– եյ: 
թեյ[t`ey] – çay 
Սերգեյ[Serqey] – Sergey 
հոկեյ[hokey] – xokkey 
է՛յ[эy] – ey 

– յի: 
ամայի[amayi] – səhra, bi-
yaban, xali, boş 

 

 

Çalışma 50. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 
Սուրենյան[Surenyan] – Surenyan 
Արամյան[Aramyan] – Aramyan 
այրել[ayrel] – yandırmaq 
սենյակ[senyak] – otaq 
լայն[layn] – enli, geniş 
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արյուն[aryun] – qan 
մայր[mayr] – ana 
հայր[hayr] – ata 
այս[ays] – bu 
այն[ayn] – o 
 
յ – [y] səsi iki saitin arasında deyilsə də, əsasən ա – [a] 

və ո – [օ] hərflərindən sonra yazılır. Məsələn: 
այո[ayo] – bəli, գոյական[qoyakan] – isim (qrammatika), 

երեկոյան[yerokayan] – axşam üstü, նայել[nayel] – baxmaq. 
յ – [y] hərfi է – [э], ի – [i], ու – [u] hərflərindən sonra 

yazılmır amma tələffüz edilir. Məsələn:  
էի[эyi] – (mən) idim, միասին[miyasin] – birgə, 

միայն[miyayn] – yalnız.  
յուղ[yuğ] – yağ, յուրահատուկ[yurahatuk] – xüsusi, 

յուրաքանչյուր [yurak`ançyur] – hər bir. 
 
25.           Նն – [Nn]. Əl yazısı ilə yazın. 
 
Նն hərfi samit səsdir, Azərbaycan dilində qarşılığı [N] 

hərfidir.  
 
Çalışma 51. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 
նախաձեռնություն[naxadzer`nut`yun] – təşəbbüs 
ներկայանալ[nerkayanal] – təqdim olunmaq, tanıtmaq 
նախարարություն[naxararut`yun] – nazirlik 
նախօրոք[naxorok`] – əvvəlcədən, öncədən 
նարնջագույն[narncaquyn] – narıncı (rəng) 
նավ[nav] – gəmi  
նախագիծ[naxaqits`] – layihə 
նախասրահ[naxasrah] – foye 
նախարար[naxarar] – nazir 
ներել[nerel] – bağışlamaq  
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ներկ[nerk] – boya 
նեղ[neğ] – dar 
 

26.          Շշ – [Şş]. Əl yazısı ilə yazın. 
 
Շշ hərfi samit səsdir, Azərbaycan dilində qarşılığı [Ş] 

hərfidir. 
 

Çalışma 52. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 
շարունակել[şarunakel] – davam etmək 
շրջազգեստ[şrcazqest] – yubka  
շատրվան[şatrvan] – fəvvarə  
շտապել[ştapel] – tələsmək  
շրթունք[şrt`unk`] – dodaq 
շրջապատ[şrcapat] – mühit 
շիկահեր[şikaher] – sarışın 
շաքար[şak`ar] – şəkər 
շուրջը[şurcı] – ətrafı 

շնչել[şnçel] – nəfəs almaq 
շոգ[şoq] – isti, hərarətli 
շաբաթ[şapat`] – həftə 
շրջան[şrcan] – rayon  
շենք[şenk`] – bina  
շատ[şat] – çox 

 
27.           Չչ – [Çç]. Əl yazısı ilə yazın. 
 
Չչ hərfi samit səsdir, Azərbaycan dilində qarşılığı [Ç] 

hərfidir. 
 
Çalışma 53. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 
չափազանց[çapazants] – ölçüdən çox, həddən artıq 
չորեքշաբթի[çorek`şapt`i] – çərşənbə 
չնայած[çnayats`] – baxmayaraq 
չինական[çinakan] – çinli 
չափել[çapel] – ölçmək 
չինացի[çinatsi] – çinli 
չար[çar] – hirsli, zalım 
չափս[çaps] – ölçü 
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չոր[çor] – quru 
չէ[çe] – yox 

 
28.           Պպ – [Pp]. Əl yazısı ilə yazın. 
 
Պպ hərfi samit səsdir, Azərbaycan dilində qarşılığı [P] 

hərfidir. 
 

Çalışma 54. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 
պայմանավորվել[paymanavorvel] – razılaşdırmaq, 

anlaşmaq  
պատահմամբ[patahmamb] – təsadüfən 
պատառաքաղ[patar`ak`ağ] – çəngəl 
պաղպաղակ[pağpağak] – dondurma 
պատմաբան[patmaban] – tarixçi 
պատահել[patahel] – rastlaşmaq 
պատմական[patmakan] – tarixi 
պահարան[paharan] – qarderob 
պայուսակ[payusak] – çanta 
պառկել[par`kel] – uzanmaq 
պայման[payman] – şərt 
պատ[pat] – divar 
 
29.         Ջջ – [Cc]. Əl yazısı ilə yazın. 
 
Ջջ hərfi samit səsdir, Azərbaycan dilində qarşılığı [C] 

hərfidir. 
 
ջ – [c] hərfi ր – [r] səsindən sonra չ – [ç] kimi oxunur. 

Məsələn: 
վերջ[verç] – son (tamaşanın sonu) 
թրջել[t`rçel] – islatmaq 
արջ[arç] – ayı 
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ղջ – [ğc] hərf birləşməsi bu sözlərdə və onlardan əmələ 
gələn sözlərdə խչ – [xç] kimi oxunur. Məsələn: 

ողջ[voxç] – canlı, sağ-salamat 
ամբողջ[amboxç] – bütün, tam 
աղջիկ[axçik] – qız 
 
ջ – [c] hərfi bəzi sözlərin kökündə saitlərdən sonra չ – 

[ç] kimi oxunur. Məsələn:  
քաջք[k`açk`] – şeytan, cadu  
քաջքոտ[k`açk`ot] – sərsəri 
մեջ(ք)[meç(k`)] – kürək, bel 
առջև[ar`çev] – qabağında  
առաջ[ar`aç] – əvvəl, ön  
մեջ[meç] – içində  
աջ[aç] – sağ 
 
Çalışma 55. Oxuyun və yazın. ջ – [c] hərfinin tələf-

füzünə diqqət edin. 
ջաղաց[cağats] – dəyirman 
ջութակ[cut`ak] – skripka 
ջնջում[cncum] – pozma 
ջահել[cahel] – cavan 
ջախ[cax] – şax, çırpı  
ջան[can] – can (əzizləmə) 
շրջան[şrcan] – rayon, dairə 
ջուլհակ[culhak] – toxucu 
լուրջ[lurc] – ciddi 
գաջ[qac] – kəc 
 
Çalışma 56. Yazın və yadda saxlayın. 

վարել[varel] – idarə etmək, qovmaq, sürmək (mal – qa-
ranı, maşını), çaparaq sürmək (atı)  
Մենք սովորում ենք հայերեն[Menk` sovorum enk` 
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hayeren] – Biz ermənicə öyrənirik. 
հայ ժողովրդի[hay joğovrdi] – erməni xalqının 
սովորում եմ[sovorum em] – öyrənirəm 
ջուր է խմում[cur э xmum] – su içir 
հնագույն[hnaquyn] – qədimi 
ջոկել[cokel] – seçmək, ayırmaq  
ջինջ[cinc] – təmiz, aydın, saf 
սաստիկ[sastik] – çox güçlü 
տանում է[tanum э] – aparır 
սուր[sur] – kəskin, sivri, iti 
վաթսուն[vat`sun] – altmış 
վազում է[vazum э] – qaçır 
լեզուն է[lezun э] – dilidir 
տառեր[tar`er] – hərflər  
վիզ[viz] – boyun, boğaz 
վար[var] – əkin, şum 
պղինձ[pğindz] – mis 
դեղձ[değdz] – şəftəli 

 
դաղձ[dağdz] – nanə 
հեղեղ[heğeğ] – sel 
սուրը[surı] – qılınc 
սառը[sar`ı] – soyuq 
գեղձ[qeğdz] – vəz 
հավ[hav] – toyuq 
տառ[tar`] – hərf  
լավ[lav] – yaxşı 
տատ[tat] – nənə  
վատ[vat] – pis 
ջոկ[cok] – ayrı 

 
Çalışma 57. Oxuyun və yazın. 
սովորել[sovorel] – öyrənmək, ժամանակ [jamanak] – 

vaxt, zaman, զանգել[zangel] – zəng etmək, տեսնել [tesnel] 
– görmək, շեշտ[şeşt] – vurğu, nida 

 
Çalışma 58. Oxuyun və yazın. 
1) Սառը ջուր:[Sar`ı cur] – Soyuq su.  
Ջուրը սառն է:[Curı sar`n э] – Su soyuqdur. 
2) Տաք եղանակ:[Tak` yeğanak] – İsti hava.  
Եղանակը տաք է:[Yeğanakı tak` э] – Hava istidir. 
3) Ճիշտ խոսել:[Tşişt xosel] – Doğru danışmaq.  
Նա ճիշտ է գրում և խոսում:[Na tşişt э qrum yev xosum] 

– O, doğru yazır və danışır. Ճիշտ է:[Tşişt э] – Doğrudur. 
4) Լայն ճանապարհ:[Layn tşanaparh] – Geniş yol.  
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Ճանապարհը լայն է:[Tşanaparhı layn э] – Yol genişdir. 
5) Ջուր խմել:[Cur xmel] – Su içmək.  
Արամը ջուր է խմում:[Aramı cur э xmum] – Aram su içir. 
6) Ճաշ եփել:[Tşaş yep`el] – Xörək bişirmək.  
Անահիտը ճաշ է եփում:[Anahitı tşaş э yep`um] – 

Anahid xörək bişirir. 
7) Դուռը բացել:[Dur`ı batsel] – Qapını açmaq.  
Նա բացում է (բացեց) դուռը:[Na batsum э (batsets) 

dur`ı] – O, qapını açır (açdı). 
 
Բառարան 

տանտեր – տանտիրոջ[tanter-tantiroc] – ev sahibi, ev sahibinin 
սկեսուր – սկեսրոջ[skesur-skesroc] – qayınana, qaynananın 
ընկերոջ[ınker-ınkeroc] –yoldaşının, dostunun 
բորբոքում[borbok`um] – iltihablaşma 
ծագում[ts`aqum] – baş vermə, doğma, deşmə 
զարգացում[zarqatsum] – inkişaf 
թաղում[t`ağum] – dəfn, basdırma 
դիմում[dimum] – ərizə, müraciət 
հանդիպում[handipum] – görüş 
աներոջ[aneroc] – qayınata 
տիրոջ[tiroc] – sahibin 
կնոջ[knoc] – arvadın 
աներ[aner] – qayın 
քույր[k`uyr] – bacı 

անցում[antsum] – keçid 
ընկեր[ınker] – yoldaş, 
dost 
քրոջ[k`roc] – bacının 
կին[kin] – arvad 
տեր[ter] – sahib 

 
Çalışma 59. Oxuyun və yazın. 
– Ողջու՛յն:[Voğcuyn] – Salam. 
– Բարի՛ օր:[Bari or] – Xoş gördük (Gününüz xeyir mə-

nasında). 
– Ո՞նց ես: Ինչպե՞ս ես:[Vonts es: İnçpes es] – Necəsən? 
– Դուք Եվրոպայից ե՞ք:[Duk` Yevropayits ek`] – Siz 

Avropadansınız? 
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– Դուք Ամերիկայից ե՞ք:[Duk` Amerikayits ek`] – Siz 
Amerikadansınız? 

– Դուք Ասիայից ե՞ք:[Duk` Asiyayits ek`] – Siz Asi-
yadansınız? 

– Դուք ո՞ր հյուրանոցում եք ապրում:[Duk` vor hyura-
notsum ek` aprum] – Siz hansı mehmanxanada yaşayırsınız? 

– Ինչքա՞ն ժամանակ է, որ այստեղ եք:[İnçk`an jama-
nak э, vor aysteğ ek`] – Neçə vaxtdır ki, buradasınız? 

– Ինչքա՞ն ժամանակ կմնաք այստեղ:[İnçk`an jamanak 
kmnak` aysteğ] – Burada nə qədər qalacaqsınız? 

– Ձեզ դու՞ր է գալիս այստեղ:[Dzez dur э qalis aysteğ] 
– Bura sizin xoşunuza gəlir? 

– Ձեր արձակուրդն այստե՞ղ եք անցկացնում:[Dzer 
ardzakurdn aysteğ ek` antskatsnum] – Siz məzuniyyətinizi 
burada keçirirsniz? 

– Այցելեք ինձ:[Aytselek` indz] – Mənim qonağım olun 
(Mənim yanıma qonaq gəlin). 

– Սա իմ հասցեն է:[Sa im hastsen э] – Bu mənim ünvanımdır. 
– Կտեսնվե՞նք վաղը:[Ktesnvenk` vağı] – Sabah görüşərik? 
– Ցավում եմ, բայց վաղը ուրիշ պլաններ ունեմ: 

[Tsavum em, bayts vağı uriş planner unem] – Təəssüf edirəm, 
amma sabah başqa planlarım var. 

– Ցտեսություն:[Stesut`yun] – Hələlik (Görüşənə qədər) 
– Ցտեսություն:[Stesut`yun] – Görüşənə qədər 
– Առայժմ:[Ar`ayjm] – Tezliklə, hələlik 
 
Çalışma* 60. Nöqtələrin yerinə aşağıdakı uyğun 

gələn sözləri yazın. 
Ե՞րբ է սկսում ............. որսի ժամանակը։ – Ördək ovu 

mövsümü nə zaman başlayır? 
Երեք ........... հետո։ – Üç gün sonra. 
Ի՞նչ ................ է այսօր։ – Bu gün hava necədir? 
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Եղանակը ................ է։ – Hava yaxşıdır. 
Ավազանը ............. սառել է։ – Hovuzun suyu donub. 
Անձրևը ................։ – Yağış dayandı? 
................. անձրևում է։ – Yüngül yağır. 
Քամին ........................ է փչում։ – Külək güneydən əsir. 
Քամին հյուսիս – արևելքից է ..................։ – Külək 

şimal-şərqdən əsir. 
Կարո՞ղ եմ ................ ձեր հեռախոսից։ – Te-

lefonunuzu istifadə edə bilərəm? 
....................., կարող ես օգտվել։ – Əlbəttə istifadə edə 

bilərsən. 
*** 
ջուրը – suyu, բադի – ördək, հարավից – güneydən, օր 

– gün, փչում – əsir, դադարե՞ց – dayandı, եղանակ – hava, 
օգտվել – istifadə etmək լավ – yaxşı, թեթև – yüngül, 
անշուշտ – əlbəttə, çübhəsiz 

 
Oxu mətni 8. Բանկում – Bankda  
Ես ուզում եմ հաշվեհամար բացել:[Yes uzum em 

haşvehamar batsel] – Mən hesab açdırmaq istəyirəm. 
Այստեղ իմ անձնագիրն է:[Aysteğ im andznaqirn э] – 

Budur mənim pasportum. 
Եվ ահա իմ հասցեն:[Yev aha im hastsen] – Və adresim budur. 
Ես ուզում եմ իմ հաշվեհամարին գումար փոխան-

ցել:[Yes uzum em im haşvehamarin qumar poxantsel] – Mən 
hesabıma pul köçürmək istəyirəm. 

Ես ուզում եմ իմ հաշվեհամարից գումար հանել:[Yes 
uzum em im haşvehamarits qumar hanel] – Mən öz 
hesabımdan pul çəkmək istəyirəm. 

Ես ուզում եմ իմ հաշվի համարից անդորրագիր 
հանել:[Yes uzum em im haşvi hamarits andorraqir hanel] – 
Mən hesabımdan çıxarış almaq istəyirəm. 
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Որքա՞ն են վարձավճարները:[Vork`an en vardza-
vtşarner] – Komissiya nə qədərdir? 

Որտե՞ղ ստորագրեմ:[Vorteğ storaqrem] – Hara imza-
layım? 

Ես սպասում եմ գումարի փոխանցում Գերմա-
նիայից:[Yes spasum em qumari poxantsum] – Mən Alma-
niyadan köçürmə gözləyirəm. 

Սա իմ հաշվի համարն է:[Sa im haşvi hamarn э] – Bu 
mənim hesab nömrəmdir. 

Գումարի փոխանցումը կատարվե՞լ է:[Qumari po-
xantsumı katarvel э] – Pul köçürməsi baş tutdu? 

Ես ուզում եմ այս գումարը փոխանակել:[Yes uzum em 
ays qumarı poxanakel] – Mən bu məbləği dəyişmək istəyirəm. 

Ինձ ամերիկյան դոլլար է հարկավոր:[İndz amerikyan 
dolar э harkavor] – Mənə Amerika dolları lazımdır. 

Խնդրում եմ ինձ մանր դրամանիշներ տվեք: 
[Xndrum em indz manr dramanişner tvek`] – Xahiş edirəm 
mənə kiçik banknotlar verin. 

Այստեղ բանկոմատ կա՞:[Aysteğ bankomat ka] – Bu-
rda bankomat var? 

Ինչքա՞ն գումար կարելի է հանել բանկոմատից: 
[İnçk`an qumar kareli э hanel bankomatits] – Bankomatdan 
nə qədər pul çıxartmaq olar? 

Ո՞ր վարկային քարտերը կարելի է այստեղ օգտա-
գործել: [Vor varkayin k`arterı kareli э aysteğ oqtaqorts`el] – 
Hansı kredit kartından burda istifadə etmək olar? 

 
Ասացվածքներ[Asatsvats`k`ner] – Atalar sözləri 
Ինչ որ ցանես, էն էլ կհնձես:[İnç vor tsanes, эn эl 

khndzes] – Nə əkərsən, onu da biçərsən. 
Էլի էն ջուրն է, էն ջրաղացը:[Эli эn curn э, эn crağats`ı] 

– Yenə o sudur, yenə o dəyirman (Heç bir şey dəyişməyib).  
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Ամեն բան իր տեղն ունի:[Amen ban ir teğn uni] – Hər 
şeyin öz yeri var.  

Ով ալարի, ոչ դալարի:[Ov alari voç dalari] – Kim 
ərinsə heç nəyə çatmaz. 

 
Söz birləşmələri 
անորակ օշարիկ[anorak oşarik] – keyfiyyətsiz sirop 
խոնավ երեկո[xonav yereko] – nəmli axşam 
վատ օրինակ[vat orinak] – pis nümunə  
նոր օպերա[nor opera] – yeni opera 
օտար լեզու[otar lezu] – xarici dil 
տոն օր[ton or] – bayram günü 
նոր շոր[nor şor] – yeni paltar 
չոր խոտ[çor xot] – quru ot 
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Վեցերորդ դասը[Vetserord dası] – Altıncı dərs 
*** 

1. Հնչյունաբանություն[Hnçyunabanut`yun] – Fonetika 
1. Հայերենի տառերն ու հնչյունները[Hayereni tar`ern u 
hnçyunnerı] – Erməni dilinin hərfləri və səsləri 
2. Բաղաձայն հնչյուններ[Bağadzayn hnçyunner] – Samit 
səslər: Ռռ – [Rr]; Սս – [Ss]; Վվ – [Vv]; Տտ – [Tt]; Րր – [Rr]; 
Ցց – [ts (ц)]; Փփ – [Pp]; Քք – [Kk]; և – [yev – ev]; Ֆֆ – 
[Ff] 
Çalışmalar 
Oxu mətnləri 
 
1. Հայերենի տառերն ու հնչյունները[Hayereni tar`ern 

u hnçyunnerı] – Erməni dilinin hərfləri və səsləri 
 

2. Բաղաձայն հնչյուններ[Bağadzayn hnçyunner] – Sa-
mit səslər 

30.  Ռռ – [Rr]. Əl yazısı ilə yazın. 
 
Ռռ hərfi samit səsdir, Azərbaycan dilində qarşılığı [R]` 

hərfidir. Qoşa [rr] kimi oxunur. Erməni dilində ռ – [r`] hərfi 
ilə başlayan sözlərin hamısı alınma sözlərdir. 

 
Çalışma 61. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 
ռազմատենչ[r`azmatenç] – cəngavər, döyüş qüvvətinə 

sahib 
ռադիոընդունիչ[r`adioınduniç] – radioqəbuledici 
ռազմամթերք[r`azmamt`erk`] – sursatlar 
ռազմաճակատ[r`azmatşakat] – cəbhə 
ռազմագերի[r`azmaqeri] – hərbi əsir 
ռազմանավ[razmanav] – hərbi gəmi 
ռազմաշունչ[r`azmaşunç] – cəngavər 
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ռազմական[r`azmakan] – hərbi 
ռուս[r`us] – rus (adam haqqında) 
ռազմիկ[r`azmik] – döyüşçü 
ռուսական[r`usakan] – rusca 
ռումբ[r`umb] – bomba 
 
31.          Սս – [Ss]. Əl yazısı ilə yazın. 
 
Սս hərfi samit səsdir, Azərbaycan dilində qarşılığı [S] 

hərfidir. 
 
Çalışma 62. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 
սեպագրություն[sepaqrut`yun] – mixi yazı 
սակայն[sakayn] – lakin, amma, ancaq 
սիրահարվել[siraharvel] – aşiq olmaq 
սեպտեմբեր[september] – sentyabr 
սափրվել[sap`rvel] – taraş olmaq 
սանրվել[sanrvel] – daranmaq 
սահման[sahman] – sərhəd 
սառույց[sar`uyts] – buz 
սերունդ[serund] – nəsil 
սերմ[serm] – toxum, cins 
սեղան[seğan] – masa 
սառը[sar`ı] – soyuq 
սանր[sanr] – daraq 
սև[sev] – qara 
սա[sa] – bu 
 
32.  Վվ – [Vv]. Əl yazısı ilə yazın. 
 
Վվ hərfi samit səsdir, Azərbaycan dilində qarşılığı [V] 

hərfidir. Adətən yazıldığı kimi oxunur. Amma bəzi sözlərin 
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ortasında və sonunda վ – [v] kimi yazılsa da ֆ – [f] kimi 
tələffüz edilir. Məsələn:  

հարավային[harafayin] – cənubi; ավտո[afto] – avto-
mobil; հարավ[haraf] – cənub. 

 
Çalışma 63. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 
վերանալ[veranal] – yüksəlmək, yox olmaq, fikrini 

başqa şeyə vermək 
վերանայել[veranayel] – yenidən baxmaq, müzakirə 

etmək (işə, sənədə) 
վեր կենալ[ver kenal] – qalxmaq, ayağa durmaq 
վերացական[veratsakan] – mücərrəd, abstrakt  
վերլուծել[verluts`el] – təhlil etmək 
վերջակետ[vercaket] – nöqtə 
վերարկու[verarku] – palto 
վերմակ[vermak] – yorğan 
վերելակ[veralak] – lift 
վազել[vazel] – qaçmaq 
վիպակ[vipak] – povest 
վերև[verev] – yuxarı 
վեպ[vep] – roman 
վերջ[verc] – son  
վատ[ват] – pis 

 
33.            Տտ – [Tt]. Əl yazısı ilə yazın. 
 
Տտ hərfi samit səsdir, Azərbaycan dilində qarşılığı [T] 

hərfidir. 
 
Çalışma 64. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 
տաղանդավոր[tağandavor] – istedadlı 
տարածել[tarats`el] – yaymaq (xəbəri) 
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տասնամյակ[tasnamyak] – onillik 
տագնապ[taqnap] – həyacan siqnalı 
տապակած[tapakats`] – qızardılmış 
տարբեր[tarber] – müxtəlif, fərq(li) 
տարածք[tarats`k`] – ərazi 
տանել[tanel] – aparmaq  
տանձ[tandz] – armud 
տալ[tal] – vermək 
տառ[tar`] – hərf 
տակ[tak] – alt 
տատ[tat] – nənə 
 
34.           Րր – [Rr]. Əl yazısı ilə yazın. 
 
Րր hərfi samit əsdir, Azərbaycan dilində qarşılığı [R] 

hərfidir. 
 
Çalışma 65. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 
րոպեարար[ropearar], րոպեական[ropeakan], 

րոպեապես[ropeapes] – həmin dəqiqə, dəqiqəlik 
հայերեն[hayeren] – ermənicə 
դադար[dadar] – fasilə 
րոպե[rope] – dəqiqə 
գրիր[qrir] – yaz 
բեր[ber] – gətir 
դեր[der] – rol 

 
35.           Ցց – [ts] (ц). Əl yazısı ilə yazın. 
 
Ցց hərfi samit səsdir, Azərbaycan dilində tam olaraq 

qarşılığı yoxdur. Rus dilindəki ц – [ts] kimi tələffüz edilir. 
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Çalışma 66. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 
ցեղասպանություն[tseğaspanut`yun] – soyqırım 
ցերեկ[tserek] – gündüz (sutkanın bir vaxtı) 
ցուցահանդես[tsutsahandes] – sərgi 
ցույց տալ[tsuyts tal] – göstərmək 
ցերեկը[tserekı] – gündüz 
ցավոք[tsavok`] – təəssüf 
ցավել[tsavel] – ağrımaq 
ցորեն[tsoren] – buğda 
ցրել[tsrel] – dağıtmaq 
ցուրտ[tsurt] – soyuq 
ցեխ[tsex] – palçıq 
ցող[tsoğ] – şeh 

 
36.           Փփ – [Pp]. Əl yazısı ilə yazın. 
 
Փփ. Mürəkkəb səslidir, samitdir və Azərbaycan dilində 

qarşılığı [P] hərfidır. Hərfi tələffüz edərkən [h] səsi də əlavə 
edilir və [Ph] kimi oxunur. 

 
Çalışma 67. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 

փոխվարչապետ[p`oxvarçapet] – baş nazir müavini 
ափսոսալ[ap`sosal] – təəssüf etmək, heyfsilənmək 
փոխարինել[p`oxarinel] – dəyişmək, əvəz etmək 
փոփոխություն[p`op`oxut`yun] – dəyişiklik 
փայտ[p`ayt] – çomaq, dəyənək, əsa, odun 
փոխադարձ[p`oxadardz] – qarşılıqlı 
փայլել[p`aylel] – parlamaq 
փոթորիկ[p`ot`orik] – qasırğa 
փափուկ[p`ap`uk] – yumşaq 
փիլիսոփա[p`ilisopa] – filosof 
փայլ[payl] – parlaqlıq, parıltı 
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փլատակ[p`latak] – xarabalıq 
փնտրել[p`ntrel] – axtarmaq  
փակել[p`akel] – bağlamaq 
փոխել[p`oxel] – dəyişmək  
փայլուն[p`aylun] – parlaq 
փխրուն[p`xrun] – kövrək 
փողոց[p`oğots] – küçə 
փորել[p`orel] – qazmaq 
ափսոս[ap`sos] – təəssüf, heyf 
փոս[p`os] – quyu, çökək, çuxur 
փակ[p`ak] – bağlı 

 
 
փաստ[p`ast] – fakt 
փութ[p`ut`] – pud 
փոշի[p`oşi] – toz 
փող[p`oğ] – pul 
ափ[ap`] – sahil 
փիղ[p`iğ] – fil 

 
37.          Քք – [Kk]. Əl yazısı ilə yazın. 
 

Քք. Mürəkkəb səslidir, samitdir və Azərbaycan dilində 
qarşılığı [K] hərfidır. Hərfi tələffüz edərkən [h] səsi də əlavə 
edilir və [Kh] kimi oxunur. 

 
Çalışma 68. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 
քաղաքացիություն[k`ağak`atsiut`yun] – vətəndaşlıq 
քաղաքականություն[k`ağak`akanut`yun] – siyasət 
քանդակագործ[k`andakaqorts`] – heykəltəraş 
քանդակ[k`andak] – heykəl, oyulmuş 
քաղաքական[k`ağak`akan] – siyasi 
քաղաքացի[k`ağak`atsi] – vətəndaş 
քաղաքապետ[k`ağak`apet] – mer 
քանի[k`ani] – nə qədər, neçə 
քայլել[k`aylel] – addımlamaq 
քահանա[k`ahana] – keşiş 
քաղցած[k`ağtsats`] – acmış 
քաղաք[k`ağak`] – şəhər 
քաղցր[k`ağtsr] – şirin 
քամի[k`ami] – külək 
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38.            և – [yev, ev]. Əl yazısı ilə yazın. 
 
և – [yev – ye] hərfi samit səsdir, sözün əvvəlində və 

ortasında saitdən sonra və ya ayrılıqta [yev], digər hallarda isə 
[ev] olaraq oxunur. 

 
Çalışma 69. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 
անուն և ազգանուն[anun yev azganun] – ad və soyad 
մինչև[minçev] – qədər, ta ki, hələlik (oraya, buraya, ax-

şama) 
տերևաթափ[terevat`ap`] – yarpaq tökülməsi 
տերև[terev] – yarpaq (bitkinin) 
ևս[yevs] – artıq hətta, həm də 
երևալ[yereval] – görünmək 
նաև[nayev] – həm də, həmçinin  
որևէ[vorevэ] – hər hansı 
բարև[barev] – salam  
վերև[verev] – yuxarı 
արև[arev] – günəş 
սև[sev] – qara 

 
39.           Ֆֆ – [Ff]. Əl yazısı ilə yazın. 
 
Ֆֆ hərfi samit səsdir, Azərbaycan dilində qarşılığı [F] 

hərfidir. Bu hərflə başlayan sözlər adətən alınma sözlərdir. 
 
Çalışma 70. Oxuyun, yazın və yadda saxlayın. 
ֆրանսիացի[fransiatsi] – fransız, fransalı  
ֆրանսիական[fr`ansiakan] – fransız 
ֆանտազիա [fantaziya] – fantaziya 
ֆակուլտետ [fakultet] – fakültə 
ֆիզիկական[fizikakan] – fiziki 
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ֆաբրիկա [fabrika] – fabrika 
ֆուտբոլ[futbol] – futbol 
ֆիզիկա [fizika] – fizika 
ֆիլմ[film] – film 

 
Çalışma 71. Cümlələri oxuyun və yazın. 
Ռամի՛զ, հայերենի բառարանը բեր: 
Բառեր գրիր: Բարի լույս: Բարի գալուստ: 
 
Çalışma 72. Mətni oxuyun və yazın. 
Սև մատիտ:[Sev matit] – Qara qələm. 
Մինչև երեկո:[Minçev yereko] – Axşama qədər.  
Թուրգուտն և Ազերն աշակերտներ են:[T`urqut yev 

Azer aşakertner en] – Turqut və Azər şagirddirlər. 
оր ու գիշեր[or u qişer] – gün və gecə, bütün gün 
Նրա անունը Խոսրով է:[Nra anunı Xosrovn э] – Onun 

adı Xosrovdur. 
Կարմիր և սև մատիտներ:[Karmir yev sev matitner] – 

Qırmızı və qara qələmlər. 
Խոսրովը և Մարիամը միասին են սովորում: [Xosrov 

yev Mariam miasin en sovorum] – Xosrov və Mariam birlikdə 
oxuyurlar. 

 
Բառարան 
մոտենալ[motenal] – yaxınlaşmaq 
լուսին[lusin] – Ay (Yerin təbii peyki) 
մարտ[mart] – mart (ilin ayı) 
ամիս[amis] – ay (ilin ayı) 
այլ[ayl] – başqa, özgə, qeyri, digər 
աշուն[aşun] – payız 
ուտել[utel] – yemək 
ամեն[amen] – hər 
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անուն[anun] – ad 
նա[na] – o (insan) 
լուր[lur] – xəbər 
լավ[lav] – yaxşı 
այս[ays] – bu  
այն[ayn] – օ 

 
Çalışma 73. Yazın. 
Դաս, ամիս, տու՛ր, լավ, գրի՛ր: 
Ծագում է մանուկ արևը գարնան: 
Զարթնում են մեկ – մեկ սարերն աննման: 
 
Oxu mətni 9. Գարուն 
Գարունը եկավ. օրերը երկարեցին: Ծառերը կանա-

չեցին: Հաճախ անձրև է գալիս: Դաշտերում շատ 
ծաղիկներ կան: Գնալով օրերը տաքանում են: 

Ծագում է մանուկ արևը գարնան 
Կովկաս լեռների ձյունի պատնեշից, 
Զարթնում են մեկ – մեկ սարերն աննման. 
Ձմռան անվրդով քնի մշուշից։ 
 
Բառարան 
քնի մշուշից[k`ni mşuşits] – yuxudan, yuxu 

dumanından (təsirindən) 
հաճախ անձրև է գալիս[hatşax andzrev e qalis] – tez-

tez yağış yağır 
օրերը տաքանում են[orerı tak`anum en] – günlər istiləşir 
դաշտերում շատ ծաղիկներ կան[daşterum şat 

ts`ağikner kan] – tarlalarda çox çiçəklər var 
սարերն աննման[sar`ern annman] – bənzərsiz dağlar 
ծագում է[ts`aqum э] – deşir, dəlir 
արևը գարնան[arevı qarnan] – yaz günəşi 
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կանաչել[kanaçel] – yaşıllaşmaq, göyərmək 
լեռների[ler`neri] – dağların, sıldırımların 
անվրդով[anvrdov] – səssiz, sükunət  
գնալով[qnalov] – yavaş-yavaş, getdikcə 
զարթնում են[zart`num en] – oyanırlar 
երկարեցին[yerkaretsin] – uzandılar 
քննություն[k`nnut`yun] – imtahan 
փայտ[p`ayt] – dəyənək, əsa, odun 
պատնեշից[patneşits] – sipərdən 
մանուկ[manuk] – körpə, gənc  
մեկ – մեկ[mek – mek] – bir-bir  
օղակ[oğak] – həlqə, çəmbər 
օդանավ[odanav] – təyyarə 
փախուստ[p`axust] – qaçış 
փականք[p`akank`] – kilid 
քարտեզ[k`artez] – xəritə 
փակ է[p`ak э] – bağlıdır 
գարուն[qarun] – bahar 
ձմռան[dzmr`an] – qışın  
քույր[k`uyr] – bacı 
օր[or] – gün 
 
Oxu mətni 10. Məktəbdə 
Որտե՞ղ ենք մենք:[Vorteğ enk` menk`] – Biz harada-

yıq? 
Մենք դպրոցում ենք:[Menk` dprotsum enk`] – Biz 

məktəbdəyik. 
Մենք դաս ունենք:[Menk` das unenk`] – Bizim dərsi-

miz var. 
Սրանք աշակերտներն են:[Srank` aşakertner en] – 

Bunlar şagirdlərdir. 
Սա ուսուցչուհի է:[Sa usutsçuhi э] – O, müəllimədir. 
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Սա դասարան է:[Sa dasaran э] – Bu sinifdir. 
Մենք ի՞նչ ենք անում:[Menk` inçek` anum] – Biz nə 

edirik? 
Մենք սովորում ենք:[Menk` sovorum enk`] – Biz öy-

rənirik. 
Մենք լեզու ենք սովորում:[Menk` lezu enk` sovorum] 

– Biz dil öyrənirik. 
Ես սովորում եմ անգլերեն:[Yes sovorum em anqleren] 

– Mən ingiliscə öyrənirəm. 
Դու սովորում ես իսպաներեն:[Du sovorum es ispa-

neren] – Sən ispanca öyrənirsən. 
Նա սովորում է գերմաներեն:[Na sovorum qerma-

neren] – O almanca öyrənir. 
Մենք սովորում ենք ֆրանսերեն:[Menk` sovorum 

enk` franseren] – Biz fransızca öyrənirik. 
Դուք սովորում եք իտալերեն:[Duk` sovorum ek` 

italeren] – Siz italyanca öyrənirsiniz. 
 
Oxu mətni 11. Բժշկի մոտ –Həkim yanında 
Ես ժամադրված եմ բժշկի հետ:[Yes jamadrvats` em 

bjşki het] – Mənim həkimlə görüşüm var. 
Ես ժամադրված եմ ժամը տասին:[Yes jamadrvats em 

jamı tasin] – Mən saat 10-da görüşəcəm. 
Ինչպե՞ս է ձեր անունը:[İnçpes э dzer anunı] – Sizin 

adınız nədir? 
Խնդրում եմ սպասեք սպասասրահում:[Xndrum em 

spasek spasarahum] – Xahiş edirəm gözləmə zalında gözləyin. 
Բժիշկը կգա հիմա:[Bjişkı kqa hima] – Həkim indi gə-

ləcək. 
Որտե՞ղ եք ապահովագրված:[Vorteğ ek` apahova-

qrvats`] – Harda sığortalanıbsınız? 
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Ի՞նչ կարող եմ անել ձեզ համար:[İnç karoğ em anel 
dzez hamar] – Sizin üçün nə edə bilərəm. 

Ցավեր ունե՞ք:[Tsaver unek`] – Ağrılarınız var? 
Որտե՞ղ է ցավում:[Vorteğ э tsavum] – Haranız ağrıyır? 
Ես միշտ մեջքի ցավեր ունեմ:[Yes mişt meck`i tsaver 

unem] – Mənim belimdə həmişə ağrı var. 
Ես գլխացավեր ունեմ:[Yes qlxatsaver unem] – Mənim 

baş ağrılarım var. 
Ես որովայնի ցավեր ունեմ:[Yes vorovayni tsaver 

unem] – Mənim qarın ağrılarım var. 
Խնդրում եմ ազատեք մարմնի վերին մասը: 

[Xndrum em azatek` marmni verin ması] – Xahiş edirəm 
qurşağa qədər soyunun. 

Պառկեք անկողնու վրա:[Par`kek` ankoğnu vra] – Ya-
tağa uzanın. 

Արյան ճնշումը նորմալ է:[Aryan tşnşumı normal э] – 
Qan təzyiqiniz normaldır. 

Ես ձեզ ներարկում եմ:[Yes dzez nerarkum em] – Mən 
sizə iynə vuracam. 

Ես ձեզ հաբեր եմ նշանակում:[Yes dzez haber em 
nşanakum] – Mən sizə həblər təyin edirəm. 

Ես ձեզ դեղատոմս եմ գրում դեղատան համար: [Yes 
dzez değatoms em qrum değatan hamar] – Mən sizə əcazxana 
üçün resept yazıram. 

 
Oxu mətni 12. Մաքսակետ – Gömrük 
Ստուգման համար մեքենայից դուրս գա՞նք։ 

[Stuqman hamar mek`enayits durs qank`] – Yoxlanmaq üçün 
maşından enək? 

Որտե՞ղ են ստուգում բեռնախցիկները։[Vorteğ en 
stuqum dzer`naxtsiknerı] – Əl çantalarını harada yoxlayırlar? 
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Սա է իմ պայուսակը։[Sa э im payusakı] – Mənim 
çantam budur. 

Բացե՞մ։[Batsem] – Açım? 
Սրանք իմ անձնական իրեր են։[Srank` im andznakan 

irer en] – Bunlar şəxsi əşyalarımdır. 
Կարիք կա բացել սա։[Karik` ka batsel sa] – Bunu aç-

mağa lüzum var? 
Քանի զույգ կոշիկ ունես։[K`ani zuyq koşik unes] – 

Neçə cüt ayaqqabın var? 
Տասը զույգ։[Tası zuyq] – On cüt. 
Սրանց հարկը ինչքա՞ն է։[Srants harkı inçk`an э] – 

Bunların vergisi nə qədərdir? 
 
Öyrənin və cümlələrin transkripsiyasını yazın. 
Արև՛, դու կյանքի աղբյուր ես: – Günəş, sən həyat 

mənbəyisən. 
Երեխանե՛ր, դուք ի՞նչ եք կարդում: – Uşaqlar, siz nə 

oxuyursunuz? 
Սիրում եմ արևը, երկինքը, կյանքը... – Sevirəm günə-

şi, səmanı, həyatı... 
Գրում եմ նամակ, հոդված, պատմվածք... – Məktub, 

məqalə, nağıl yazıram... 
Նա գնում է այգի: – O bağa gedir. 
Գնացքը մեկնում է Ռոստով: – Qatar Rostova yola düşür. 
Որսորդը մտավ անտառ: – Ovçu meşəyə girdi.  
 
Ասացվածքներ[Asatsvats`k`ner] – Atalar sözləri 
Արևին ասում է դուրս մի արի՝ ես դուրս եմ եկել։ 

[Arevin asum э durs mi ari, yes durs em ekel] – Günəşə deyir 
sən çıxma, mən çıxmışam. 

Արևն ամպի տակ չի մնա։[Arevn ampi tak çi mna] – 
Günəş buludun altında (arxasında) qalmaz. 
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Աչքը աչքից կամաչի։[Açkı açk`its kamaçi] – Göz – 
gözdən utanar (Üz-üzdən utanar). 

Աշխատանքը գեղեցկացնում է մարդուն։[Aşxatank`ı 
qeğetskatsnum э mardun] – İş insanı gözəlləşdirir. 

 
Söz birləşmələri 
հարց ու պատասխան[harts u patasxan] – sual və cavab 
հին հունարեն[hin hunaren] – qədim yunanca (dili) 
հին հայելի[hin hayeli] – köhnə güzgü (ayna) 
հեռու բարեկամ[her`u barekam] – uzaq qohum 
բահ ու մահակ[bah u mahak] – bel və sopa 
հայր ու մայր[hayr u mayr] – ata və ana 
հով երեկո[hov yereko] – sərin axşam 
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Յոթերորդ դասը[Yot`erord dası] – Yeddinci dərs 
*** 

1. Հնչյունաբանություն[Hnçyunabanut`yun] – Fonetika  
1. Երկհնչյուններ[Yerkhnçyunner] – İkisəslilər (diftonqa görə) 
2. Կետադրական նշաններ[Ketadrakan nşanner] – Durğu 
işarələri 
2.1. Տրոհության նշաններ[Trohut`yan nşanner] – Bölmə, 
ayırma işarələri 
2.1.1. Վերջակետ[Vercaket] [.] – Nöqtə [.] 
2.1.2. Միջակետ[Micaket] [:] – Qoşa nöqtə [:] 
2.1.3. Ստորակետ[Storaket] [,] – Vergül [,] 
2.1.4. Բութ[But] [`] – Ayırma işarəsi [ – ] 
3. Առոգանության նշաններ[Ar`oqanut`yan nşanner] – İfadə 
(məna) işarələri 
3.1. Հարցական նշան[Hartsakan nşan] [ ՞ ] – Sual işarəsi [?] 
3.2. Շեշտ[Şeşt] [ ՛ ] – Vurğu və nida işarəsi [ ՛ ], [!] 
3.3. Երկարացման (բացականչական) նշան [Yerkaratsman 
(batsakançakan) nşan] [ ՜ ] – Nida işarəsi [!] 
Çalışmalar 

 
1. Երկհնչյուններ[Yerkhnçyunner] – İkisəslilər 

(diftonqa görə) 
Sözün əvvəlində və ortasında saitdən sonra qoşa səs verən 

ե – [e – ye] və ո – [vo – o] qoşa səslilərlə bərabər ermənicədə 
başqa qoşa səslər də var. Յա – [ya], յու – [yu], յո – [yo], այ – 
[ay], ույ – [uy], ոյ – oy]. Bu qoşa səslilər iki hərflə yazılır: յ – 
[y] və uyğun ա – [a], ու – [u] və ո – [vo – o] 

 
2. Կետադրական նշաններ[Ketadrakan nşanner] – 

Durğu işarələri 
Erməni dilində durğu işarətləri aşağıdakılardır: 
1. Տրոհության նշաններ: [Trohut`yan nşanner] – Böl-

mə, ayırma işarələri 
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2. Առոգանության նշաններ: [Ar`oqanut`yan nşanner] 
– İfadə (məna) işarələri 

3. Բացահայտության նշաններ: [Batsahaytut`yan 
nşanner] – İzah, şərh işarələri 

 
2.1. Տրոհության նշաններ[Trohut`yan nşanner] – Böl-

mə, ayırma işarələri 
Erməni dilində bölmə, ayırma işarələri bunlardır: 
2.1.1. Վերջակետ[Vercaket] [.] – Nöqtə [.] 
2.1.2. Միջակետ[Micaket] [:] – Qoşa nöqtə [:] 
2.1.3. Ստորակետ[Storaket] [,] – Vergül [,] 
2.1.4. Բութ[But`] [`] – Ayırma işarəsi [–] 
 

2.1.1. Վերջակետ[Vercaket] [:] – Nöqtə [.] 
Erməni dilində üst – üstə qoşa nöqtə [:] işarəsi Azər-

baycan dilində nöqtə [.] işarəsinin qarşılığıdır. Cümlənin 
bitdiyini bildirir. Məsələn: 

Գյուղացի Համբոյի տունը կռիվ էր ընկել: – Kəndli 
Hambonun evində dava düşmüşdü. 

Համբոն ուզում էր իր տասներկու տարեկան Գիքորին 
տանի քաղաք, մի գործի տա, որ մարդ դառնա, աշխատանք 
անի: – Hambo istəyirdi ki, özünün on iki yaşlı oğlu Qikoru 
şəhərə aparsın, bir işə qoysun ki, adam olsun, iş görsün. 

Կինը չէր համաձայնվում: – Arvadı razılaşmırdı. 
 

2.1.2. Միջակետ[Micaket] [.] – Qoşa nöqtə[:] 
– Erməni dilində nöqtə [.] işarəsi Azərbaycan dilində üst 

– üstə qoşa nöqtə [:] işarəsinin qarşılığıdır. Aşağıdakı hallarda 
yazılır: 

– Müstəqil, amma məna əlaqəsi olan cümlənin 
arasında. Məsələn: 

Քամին դադարեց. ամպերը ցրվեցին. շողաց պայ-
ծառ արևը: – Külək dayandı: buludlar dağıldılar: günəş 



124 

işıqları parladı. 
 
– İki cümlə arasında – əgər ikinci cümlə əvvəlki 

cümlənin izahıdırsa. Məsələn: 
Դուռը բացեցի և շվարած կանգ առա նախա-

մուտքում. դրսում հորդ անձրև էր: – Qapını açıb girişdə 
dayandım, çaşıb qaldım: Çöldə güclü yağış yağırdı. 

 
– Vasitəsiz nitqdə müəllifin sözündən əvvəl yazılır. 

Məsələn: 
Տերյանն ասում է. «Երաժշտությունը կյանքից լավ է, 

դա օրհնյալ արվեստ է»: 
Teryan deyir: “Musiqi həyatdan daha yaxşıdır, o 

mübarək bir sənətdir.” 
 
– Qısaldılmış sözdən sonra yazılır. Məsələn: 
Առավոտյան տեսա ընկ. Արամյանին: – Səhər gör-

düm yol: (yoldaş) Aramyanı. 
 

– Nömrələmə zamanı, nömrədən və ya sıra nömrə-
sini təyin edən rəqəmdən sonra yazılır. Məsələn: 

Հայերենի հոլովները 7 – ն են. – Erməni dilində yeddi 
hal var: 

1. Ուղղական – 1: Adlıq 
2. Սեռական – 2: Yiyəlik 
3. Տրական – 3: Yönlük 
Հայերենի գոյականն ունի երկու թիվ. – Ermənicədə 

ismin iki halı var: 
ա. Եզակի – a: Tək 
բ. Հոգնակի – b: Cəm 
 
– Cümlədə verilən izah və nümunələrdən sonra 

yazılır. Məsələn: 
Ուկրաինան համարվում էր Սովետական միության 
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Սիլիկոնային Հովիտը, և այնտեղ արտադրվում էին 
առաջատար համակարգիչներ. Արագածը, Նայիրին։ – 
Ukrayna Sovet İttifaqının Silikon vadisi hesab olunurdu və 
aparıcı kompüterlər istehsal edirdi: Aragats, Nayiri. 

 
– Söz və və söz birləşmələrindən sonra yazılır. Məsələn: 
Լինե՞լ թե չլինել. սա է խնդիրը: – Olmaq yada olma-

maq: Budur məsələ! 
 

2.1.3. Ստորակետ[Storaket] [,] – Vergül [,] 
Erməni dilində vergül işarəsi sözləri bir – birindən 

ayırmaq üçün istifadə edilir. Eyni zamanda mətndə birinə 
müraciət etdikdən sonra vergül işarəsi yazılır. Sözün son saiti 
üzərinə vurğu [`] işarəsi qoyulur. Cümlə intonasiya ilə 
oxunursa, nida [ ՜ ] işarəsi qoyulur. Məsələn: 

Վահի`դ, ի՞նչ ես անում։ – Vahid, nə edirsən? 
Վահի՜դ, ի՞նչ ես անում։ – Vahid, nə edirsən!? 
 

2.1.4. Բութ[but] [`] ayırma işarəsi 
Bu işarə Azərbaycan dilindəki tire [ – ] işarəsinə uyğun-

dur. Bu işarə sözün son hərfinin üzərində yazılır. Məsələn:  
Վալեհը` իմ հավատարիմ ընկերը: – Valeh – mənim 

vəfalı yoldaşım (dostum). 
Bu işarənin üç funksiyası var. 
 – İzahat vermək üçün. Məsələn: 
Սուրենը՝ մեր կուրսի ավագը, կարդաց ուսանողների 

ազգանունները։ – Suren – bizim kursumuzun nümayəndəsi, 
tələbələrin soyadlarını oxudu. 

– Sözləri təkrar etməmək üçün. Məsələn: 
Ես հայերեն եմ խոսում, դու անգլերեն ես խոսում։ – 

Mən ermənicə danışıram, sən ingiliscə danışırsan. 
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Ես հայերեն եմ խոսում, դու՝ անգլեներեն։ – Mən 
ermənicə danışıram – sən ingiliscə. 

 
– Feili sifətin cümlədə ayrıd edilməsi üçün. Məsələn: 
Հավաքեցին հազարաբույր ծաղիկները՝ որոշելու, թե 

ով պիտի լինի իրենց թագավորը։ – Ən ətirli çiçəklər – 
kimin padşah olacağına qərar vermək üçün toplandı. 

 
3․Առոգանության նշաններ[Ar`oqanut`yan nşanner] – 

İfadə (məna) işarələri 
Erməni dilində ifadə (məna) işarələri aşağıdakılardır. 
3.1. Հարցական նշան[ ՞ ] [Hartsakan nşan] – Sual işa-

rəsi [?]  
3.2. Շեշտ[ ՛ ] [Şeşt] – Vurğu və nida işarəsi [!] 
3.3. Երկարացման[ ՜ ] (բացականչական) նշան [Yer-

karatsman (batsakançakan) nşan] – Nida işarəsi [!] 
 

3.1. Հարցական նշան[Hartsakan nşan] [ ՞ ] – Sual 
işarəsi [?] 

Erməni dilində sual işarəsi sual ifadə edən sözün son 
saiti üzərində yazılır. Cümləsinin sonunda isə nöqtə [:] işarəsi 
qoyulur. Məsələn:  

Ինչո՞ւ ես լռում: – Niyə susursan?  
Դպրոց ե՞ս գնում: – Məktəbə gedirsən? 
Դուք ուզո՞ւմ եք գնալ տուն։ – Siz evə getmək istə-

yirsiniz? 
Քանի՞ աղջիկ կա ձեր դասարանում: – Sizin sinifdə 

neçə qız var? 
Դու ե՞րբ պիտի գնաս: – Sən nə vaxt getməlisən? 
Sual işarəsi ու – [u] saitinin üzərində ո՞ւ bu şəkildə 

yazılır. 
Sual cümləsinə qısa şəkildə müsbət cavab այո[ayo] – 

bəli, mənfi cavab ոչ[voç] – xeyr şəklində verilir. Məsələn: 



127 

Դուք ուզո՞ւմ եք գնալ տուն։ – Siz evə getmək istə-
yirsiniz? 

Այո, ուզում եմ։ – Bəli, istəyirəm. 
Ոչ, չեմ ուզում։ – Xeyr, istəmirəm. 
 
3.2. Շեշտ[Şeşt] [ ՛ ] – Vurğu və nida işarəsi [!] 

Erməni dilində vurğu işarəsi aşağıdakı hallarda yazılır: 
 
1. Müraciət ifadə edən sözün və əgər cümlədə ta-

mamlıq varsa, sözün son sait hərfinin üzərində. Məsələn: 
Պտտվի՛ր, պտտվի՛ր կարուսե՛լ, 
Ես քո երգը վաղուց եմ լսել... 
Firlan, firlan karusel, 
Mən sənin mahnını şoxdan eşitmişəm... 
 
2. Əmr ifadə edən feillərin son sait hərfinin üzərində. 

Məsələn: 
Զբաղվի՛ր քո գործով:[Zbağvi՛r k`o qorts`ov] – Öz 

işinlə məşğul ol!  
Դու ազա՛տ ես:[Du azat es] – Sən azadsan! 
Դու՛ ես ազատ:[Du es azat] – Sən azadsan! 
Ես ազատ՛ եմ:[Yes azat em] – Mən azadam! 
 
3. Müraciət və təqlidi sözlərin son sait hərfinin 

üzərində. Məsələn: 
Թը՛խկ, թը՛խկ, – լսվում էր կացնի ձայնը: – Tık! Tık! 

Baltanın səsi eşidildi. 
 
4. Təkrar olunan bağlayıcıların son sait hərfinin 

üzərində. Məsələn: 
Շատ տարիներ են անցել, բայց չեմ մոռանում ո՛չ այս 

դեպքը, ո՛չ էլ այն իրիկունը... – Çox illər keçdi, amma nə bu 
hadisəni, nə də o axşamı unutmuram ... 
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5. Cümlədə məntiqi vurğu alan sözün son sait 
hərfinin üzərində. Məsələn: 

Օ՛, գարնա՜ն ամիս, ապրելո՛ւ ապրիլ… – Oh, yaz ayı, 
yaşamalı aprel! 

 
Erməni dilində vurğu adətən son hecanın üzərinə düşür. 

Bu aşağıda verilən şeirdə daha açıq görsənir. 
Գեղեցի՛կ ու զո՛վ 
Գիշե՛ր է պայծա՛ռ, 
Անուշի՛կ քնո՛վ 
Քնա՛ծ է աշխա՛րհ 
*** 
Ու քնա՛ծ երկրի՛ն 
Ծառե՛րն ու առու՛ն 
Երգո՛վ միասի՛ն 
Օրո՛ր են ասում: 
 
Çalışma 74. Oxuyun və yazın. 
օրոր են ասում[oror en asum] – layla deyirlər 
պայծառ[payts`ar`] – aydın, parlaq 
աշխարհ[aşxarh] – dünya, ölkə 
գեղեցիկ[qeğetsik] – gözəl 
երկրին[yerkrin] – dünyaya 
անուշիկ[anuşik] – şirincik 
միասին[miasin] – birlikdə 
երգով[yerqov] – mahnı ilə 
ծառեր[ts`ar`er] – ağaclar  
քնով[k`nov] – yuxuyla 

 
քնած[k`nats`] – yatmış 
գիշեր[qişer] – gecə  
առու[ar`u] – arx 
զով[zov] – sərin 
ու[u] – və 

 
3.3. Երկարացման (բացականչական) նշան [Yerka-
ratsman (batsakançakan) nşan] [ ՜ ] – Nida işarəsi [!] 

Nida işarəsi təəccüb, həyəcan bildirən sözlərin son 
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hecasından sonra yazılır. Məsələn: 
Վա՜յ, փախե՜ք, եկա՜վ… հա՜յ, հարա՜յ, եկավ… – Vay! 

Qaçın! Gəldi!... Hay! Haray! Gəldi... 
Կեցցե՜ խաղաղությունը ամբողջ աշխարհում: 

[Ketstse xağağut`yunı amboğc aşxarhum] – Yaşasın bütün 
dünyada sülh! 

Կեցցե՛ ազատ Թավրիզ, կեցցե՛ ազատ Ադրբեջանը։ 
[Ketstse azat Tavriz, ketstse azat Adrbecanı] – Yaşasın azad 
Təbriz! Yaşasın azad Azərbaycan! 

Կեցցե՜ ազատությունը, կեցցե՜ Ադրբեջանի Հանրա-
պետությունը, կեցցե՜նք մենք և մեր երեխաները, որ 
արդեն իսկ ապրում են ազատ և երջանիկ Ադրբեջանում: 
[Ketstse՜ azatutyunı! Ketstse՜ Adrbecani Hanrapetutyunı! 
Ketstsenk՜ menk` yev mer yeraxanerı vor arden isk aprum en 
azat yev yercanik Adrbecanum] – Yaşasın azadlıq! Yaşasın 
Azərbaycan Respublikası! Azad və xoşbəxt Azərbayca-
nımızda yaşayan bizə və uşaqlarımıza eşq olsun! 

 
Çalışma 75. Oxuyun və yazın. 
նյութ – maddə; հյութ – meyvə suyu (şirəsi); բյուրո – 

büro; հյուսել – hörmək; ձյուն – qar; սյուն – sütun, dirək; 
մյուս – digər; արդյոք – məgər, görəsən; յոթ – yeddi, ոսկյա 
– qızıldan; երեկոյան – axşamçağı; երկաթյա – dəmirdən. 

 
Çalışma 76. Oxuyun tərcümə edin. 
Բաժակում կարմիր գինի կա՞։[Bajakum karmir qni 

ka] – Stəkanda qırmızı şərab var? 
Բաժակում կարմի՞ր գինի կա։[Bajakum karmir qini 

ka] – Stəkanda qırmızı şərab var? 
Այս տարի այգում նապաստակ կա՞։[Ays tari ayqum 

napastak ka] – Bu il həyətdə dovşan var? 
Վարուժա՛ն, շագանակագույն մատիտ տուր։ [Varu-
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jan şaqanakaquyn matit tur] – Varujan qəhvəyi qələm ver. 
Այդ դարակում կանաչ շիշ ու կարմիր բաժակ կա։ 

[Ayd darakum kanaç şiş u karmir bajak ka] – O çəkməcədə 
yaşıl şüşə və qırmızı stəkan var. 

 
Բառարան 
շագանակագույն – qəhvəyi  
բաժակում – stəkanda  
դարակում – çəkməcədə 
այգում – bağçada  
կանաչ – yaşıl 
տարի – il 
 
Çalışma* 77. Cümlələri tərcümə edin. 
1. Ես և քո քեռին հին ընկերներ ենք։ 
2. Մենք նստում ենք Արաքս գետի ափին ու երազում ենք։ 
3. Մեղմ ու տաք քամի է փչում գետի հակառակ 

կողմից։ 
4. Գետը մաքուր ու խաղաղ է։ 
5. Արաքսը չի աղմկում։ 
6. Աշնանը մենք քիչ ենք լինում այս գետի ափին։ 
 
Çalışma 78. Cümlələri tərcümə edin. 
1. Այդ դասը Արամը լավ գիտի, իսկ մենք չգիտենք։ 
2. Այս գիրքն արժի 100 դրամ։ 
3. Այդ կինոնկարի մասին չարժե խոսել։ 
4. Քաջ զինվորը երկու տարի անց վերադառնում է տուն։ 
5. Մովսեսը ջութակ է նվագում։ 
6. Սոնայի պապիկը ճաղատ է։ 
7. Երեխաները ճաշում են դպրոցում։ 
8. Ննջասենյակում այս ամառ ճանճեր չկան։ 
9. Անահիտի եղբայրը բուժակ (feldşer) է։ 



131 

Çalışma 79. Cümlələri oxuyun, tərcüməyə fikir verin 
və yazın. 

Երբ գյուղում եմ լինում, ինձ շրջապատում են իմ 
մանկության ընկերները: – Nə vaxt kənddə olsam, uşaqlıq 
dostlarım məni əhatə edir. 

Գարնանը, երբ որ բնությունն արթնանում է, 
քաղաքային զբոսայգիներում հնչում են մանուկների 
ուրախ ձայները: – Yazda təbiət oyananda şəhər parkından 
uşaqların şən səsləri gəlir. 

Նա անկեղծ ոգևորվեց, երբ աշխատանքային 
ընկերները գովեցին իր աշխատանքը: – İş yoldaşları onun 
işini tərifləyəndə həqiqətən həyəcanlandı. 

Մինչ աղջիկները սեղան էին գցում, տղաները նարդի 
էին խաղում: – Qızlar süfrəni açana qədər oğlanlar nərd oynadı.  

Մինչ ծնողներդ քրտինք են թափում, դու անհոգ 
թռչկոտում ես: – Sənin valideyinlərin tər tökənə qədər sən 
qayğısızca hoppanıb-düşürsən.  

Մայրը չէր կարողանում ոչինչ անել, մինչև երեխան 
չէր քնում: – Uşaq yatana qədər anası heç bir şey edə bilmədi.  

Հենց նա խոսեց, բոլորը լռեցին: – Elə ki o danışdı, 
hamı susdu.  

Հենց հասանք անտառի տնակին, նկատեցինք մեր 
արշավախմբի մյուս անդամներին: – Elə ki biz meşə evinə 
çatdıq, ekspedisiyanın digər üzvlərini də gördük.  

 
Բառարան 
շրջապատում են – əhatə edirlər (başına yığışırlar, 

toplaşırlar) 
մանկության ընկերները – uşaqlıq yoldaşlarım (dostlarım) 
բնությունն արթնանում է – təbiət oyanır 
քաղաքային զբոսայգիներում – şəhər parklarında 
մանուկների ուրախ ձայները – uşaqların şən səsləri 
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անկեղծ ոգևորվեց – həqiqətən həyəcanlandı 
աշխատանքային ընկերները – iş yoldaşları 
մինչ աղջիկները սեղան էին գցում – qızlar süfrəni 

açana qədər 
տղաները – oğlanlar 
քրտինք են թափում – tər tökürlər 
անհոգ թռչկոտում ես – qayğısızca hoppanıb-düşürsən 
չէր կարողանում – edə bilmirdi, bacarmırdı 
մինչև երեխան չէր քնում – uşaq yatana qədər 
բոլորը լռեցին – hamı susdu 
հասանք – çatdıq 
անտառի տնակին – meşə evinə 
արշավախմբի – ekspedisiyanın 
անդամներին – üzvlərinə 
 
Ասացվածքներ[Asatsvats`k`ner] – Atalar sözləri 
Աշխարհը փալասով ծածկած չի:[Aşxarhı p`alasov 

tsatskats çi] – Dünya palazla örtülməyib. 
Ախպերը ախպորը մեռնելը չի ուզի, բայց վատ 

ապրելը կուզի։[Axperı axporı mer`nelı çi uzi, bayts vat aprelı 
kuzi] – Qardaş – qardaşın ölməsini istəməz, amma pis 
yaşamasını istəyər. 

Բազարի աչքը հանել ես։[Bazarı açkı hanel es] – Ba-
zarın gözünü çıxartmısan. 

Բախտը մի անգամ է այցելում։[Baxtı mi ankam э 
aytselum] – Bəxt bir dəfə görüşə gələr. 
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Ութերորդ դասը[Ut`erord dası] – Səkkizinci dərs 
*** 

1. Հնչյունաբանություն[Hnçyunabanut`yun] – Fonetika 
1. Բացահայտության նշաններ[Batsahaytut`yan nşanner] – 
İzah, şərh işarələri 
1.1. Չակերտներ[Çakertner] [« »] – Dırnaqlar işarələri [“ ”] 
1.2. Փակագծեր[P`akaqts`er] ( ), [] – Mötərizə işarələri () [] 
1.3. Բազմակետ[Bazmaket] [....] – Nöqtələr [....] 
1.4. Կախման կետեր[Kaxman keter] [...] – Üç nöqtə [...] 
1.5. Անջատման գծիկ[Ancatman qts`ik] [–] – Tire, ayırma 
işarəsi [ – ] 
1.6. Ապաթարց[Apat`arts] [’] – Apostrof [’] 
1.7. Միության գծիկ[Miut̀ yan qts ìk][-] – Defis, birləşdirici xətt [-] 
Çalışmalar 
Oxu mətnləri 

 
1․ Բացահայտության նշաններ[Batsahaytut`yan nşan-

ner] – İzah, şərh işarələri 
Erməni dilində aşağıdakı izah şərh işarələri vardır: 

1.1. Չակերտներ[Çakertner] [« »]  – Dırnaq işarələri [“ ”] 
1.2. Փակագծեր[P`akaqts`er] ( ), [] – Mötərizə işarələri () [] 
1.3. Բազմակետ[Bazmaket] [....] – Nöqtələr [....] 
1.4. Կախման կետեր[Kaxman keter] [...] – Üç nöqtə [...] 
1.5. Անջատման գծիկ[Ancatman qts`ik] [–] – Tire, ayırma 
işarəsi [ – ] 
1.6. Ապաթարց[Apat`arts] [’] – Apostrof [’] 
1.7. Միության գծիկ[Miut`yan qts`ik][–]– Defis, birləşdirici 
xətt [-] 
 
1.1. Չակերտներ[Çakertner] [«»] – Dırnaq işarələri [“ ”] 

Dırnaq işarəsindən aşağıdakı hallarda istifadə 
edilir: 
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 – Vasitəsiz nitqdə, başqasının birbaşa çıxışının 
əvvəlində və sonunda. Məsələn: 

Ընտանի կենդանիները վիճում էին, կովն ասաց. 
«Զեզանից ամենից օգտակարը ես եմ»։ – Ev heyvanları mü-
bahisə edirdilər, inək dedi: – “Sizlərdən ən faydalısı mənəm.” 

Նա ասաց․«Վաղը զբաղված եմ»։ – O dedi: “Sabah 
məşğulam.” 

 
 – Bədii və ya elmi əsərlərin adından, qəzetlərdən 

sitat gətirildikdə. Məsələn: 
Րաֆֆու «Սամվել» վեպը պատկերում է չորրորդ 

դարի դեպքերը: – Raffinin “Samvel” romanında 4-cü əsrin 
hadisələri təsvir edilmişdir. 

 
 – Markaların, müxtəlif təşkilatların, qurumların, 

şirkətlərin, avtomobillərin adları yazıldıqda. Məsələn: 
«Անանիա Շիրակացի» վարժարան: – “Anania Şira-

katsi” kolleci. 
 
– Alçaldıcı və ya əksinə işlədilən sözlər yazıldıqda. Məsələn: 
Բայց շատ «խելոք» ես: – Ancaq çox “ağıllı”san. 
 
 – Ümumi bir sözü ayırmaq, fərqləndirmək üçün hər 

hansı bir söz, birləşmə, cümlə və ya ifadəni vurğuladıqda. 
Bütün bunları qalın və ya kursiv işarələrlə qeyd etmək 
olar. Məsələn: 

«Ձյուն եկավ» նախադասությունը պարզ համառոտ 
է: – “Qar yağdı” cümləsi sadə və qısadır. 

 
1.2. Փակագծեր[P`akaqts`er] ( ), [] – Mötərizə işarələri () [] 

– Mötərizələr ( ) əsas cümləni ayırmaq üçün əlavə 
məlumatlar, ara sözlər, cümlələr əlavə olunduqda işlənir. 
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Məsələn: 
Րաֆֆին ծնվել է Սալմաստ գավառի Փայաջուկ 

գյուղում (այժմ` Պարսկաստանում): – Raffi Salmast əya-
lətinin Payacuk kəndində (indiki İranda) anadan olub. 

 
 – Dördbucaq mötərizə [ ] elmi ədəbiyyatda bərpa 

edilmiş mətnləri, lüğət qeydlərini, səsləri ayırdıqda və 
qeyd etdikdə işlənir. Məsələn: 

Ահա Ադամ [եղավ] իբրև մեզանից մեկը, որը բարին 
և չարը գիտի: «Աստվածաշունչ» – Budur, Adəm yaxşı və 
pisliyi bilən birimiz. “İncil” 

[ա], [օ], [ու] հնչյունները ձայնեղներ են: – [a], [o], [u] 
sait səslərdir. 

 
1.3. Բազմակետ[Bazmaket] [....] – Nöqtələr [....] 
– Mətnin qısaldılmış hissəsinin əvəzinə istifadə edilir. 

Məsələn: 
Համբոն ուզում էր.... Գիքորին տանի քաղաք.... Կինը 

չէր համաձայնվում: – Hambo istəyirdi .... Qik`oru şəhərə 
aparsın .... Arvadı razı olmurdu. 

 
1.4. Կախման կետեր[Kaxman keter] – Üç nöqtə [...] 

– Məntiqli şəkildə tamamlanmayan sözlərin sonun-
da. Məsələn: 

Հեքիաթի պես էր … Անտառ էր, առու ... – Nağıl kimi 
idi ... meşə idi, arx ... 

 
1.5. Անջատման գծիկ[Ancatman qts`ik] – Tire, ayırma 

işarəsi [ – ] 
– Müəllif sözünü ayırmaq üçün yeni sətrin başında 

qoyulur. Məsələn: 
Երկինքն ու երկիրը մեզ ձայն են տալիս. – Göy üzü və 
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yer bizə səs verir. 
 – Դռները բացե՛ք, գարո՛ւն է գալիս: – Qapıları açın, 

bahar gəlir. 
 
 – Pyeslərdə personajların adı ilə dediyi sözlər ara-

sında. Məsələn: 
ՄԱՐԻԱՄ (մազերը շտկելով): – Գնանք: 
MƏRYƏM – (saçlarını geriyə ataraq): – Gedək.  
ՍԵՅՐԱՆ – Լսեցեք, երդվում եմ իմ նամուսով, որ 

Սուսանը կամ իմը կլինի, կամ գերեզմանինը: 
SEYRAN – Dinləyin, namusuma and içirəm ki, Susan 

ya mənim olacaq, ya da qəbrin. 
 
 – Söz və onun izahı arasında. Məsələn: 
Եդեմական – դրախտային: – Edem – Cənnət. 

 
 – Başlanğıc və sonu bildirən sözlər və ya rəqəmlər 

arasında. Məsələn: 
Նախիջևան – Շուշա երթուղի։ – Naxçıvan – Şuşa 

marşrutu. 
9 – 10 – րդ դասարանները կոչվում են ավագ դպրոց: 

– 9 – 10 –cu siniflər orta məktəb adlanır. 
 
– Müəllifin adı və əsəri arasında. Məsələn: 
Հովհաննես Թումանյան – «Գիքոր» – Hovhannes Tu-

manyan – “Gikor” 
 

1.6. Ապաթարց[Apat`arts] – Apostrof [’] 
Ժաննա դ’Արկ։ – Janna d’Ark.  
Հոգիներուն կ’իջնե երազ մը բարության: – Bir xəyal 

yuxusu ruhlara enir. 
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1.7. Միության գծիկ[Miut`yan qts`ik] [-] – Defis, 
birləşdirici xətt [-] 

 – Müstəqil və ya fonetik olaraq təkrarlanan sözlərin 
arasında. Məsələn: 

Արագ – արագ – tez – tez (hərfən – sürətli – sürətli) 
մեծ – մեծ – yekə – yekə (hərfən böyük – böyük) 
մանր – մունր – xırda – mırda 
 
 – Eyni sözlər və eyni qrammatik söz birləşmələri 

arasında. Məsələn: 
Կանաչ – կարմիր – yaşıl – qırmızı; ասել – խոսել – 

demək –danışmaq; գրել –կարդալ – oxuyub – yazmaq; տուն 
– թանգարան – ev –muzey 

 
 – İki ayrı addan ibarət mürəkkəb adların arasında. 

Məsələn: 
Էլզաս – Լոթարինգիա – Elzas – Lotaringiya, Սանկտ 

– Պետերբուրգ – Sankt-Peterburq 
 

 – Millətlərin və xalqların dillərinin adlarından 
ibarət isimlərin arasında. Məsələn: 

Հայ – ռուսական – erməni – rus; ռուս – հայերեն – rus 
– ermənicə, բուլղարա-հայկական – bolqar – erməni 

 
 – Ter, Mirzə, Məlik və oxşar komponentlərdən 

ibarət soyadların arasında. Məsələn: 
Տեր – Պետրոսյան – Ter – Petrosyan 
Մելիք – Մարտիրոսյան – Melik –Martirosyan 

 
 – Qeyri-müəyyən əvəzliklər arasında. Məsələn: 
Փոքր-ինչ – bir az, ինչ – որ – bir şey, nə isə 
 
 – Bəzi erməni yazıçı və şairlərin ədəbi adları 

arasında. Məsələn: 
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Սայաթ – Նովա – Sayat –Nova; Նար – Դոս – Nar – 
Dos; Խնկո – Ապեր – Xnko – Aper 

 
– Təxmini saat, ədəd və illər arasında. Məsələn: 
Երկու – երեք ժամ – iki – üç saat; քսան – քսանհինգ 

տարեկան– iyirmi – iyirmi beş yaşda; հինգ – վեց մարդ – 
beş – altı adam 

 
 – Ərəb rəqəmləri ilə şəkilçiləri arasında. Məsələn: 
20 – ամյա – 20 yaşında 

 
 – Abbreviatura. Mürəkkəb adların ixtisarı. Müəy-

yən sözün baş hərflərini və ya hissələrini saxlamaqla dü-
zəldilmiş mürəkkəb qısaltmalarda. Məsələn: 

ԱՀ – ում – AR – da (Azərbaycan Respublikasında) 
ՀՀ – ում – ER –da (Ermənistan Respublikasında) 

 
 – Ayrı sözlər, törəmələr və digər dil vahidləri ilə 

qrammatik sonluqlar arasında (qalın işarələrlə qeyd 
olunan və ya bir şriftlə ayrılmış vahidlər). Məsələn: 

Որոշիչ հոդը ը – ն է: – Həlledici məqalədir.  
 
Çalışma 80. Mətni oxuyun və yazın.  
 – Այս ո՞ր գյուղն է: – Bu hansı kənddir? 
 – Այս Ուլուխանլի գյուղն է: – Bu, Uluxanlı kəndidir. 
 – Քանի՞ տնտեսություն կա գյուղում: – Kənddə neçə 

ev (təsərrüfat) var? 
 – Գյուղում կա չորս հարյուր տնտեսություն: – 

Kənddə dörd yüz ev (təsərrüfat) var. 
– Ինչպիսի՞ բերք եք ունեցել այս տարի: – Bu il məhsul 

necə olub? 
– Այս տարի խաղողի բերքը շատ է: – Bu il üzümün 

məhsulu bol oldu. 
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– Որքա՞ն արժե խաղողի կիլոգրամը: – Üzümün ki-
losunun qiyməti neçəyədir? 

– Հյուրի համար խաղողը ձրի է: – Qonaq üçün üzüm 
müftədir (havayıdır). 

 
Բառարան 
գյուղ[qyuğ] – kənd 
տնտեսություն[tntesut`yun] – ev, təsərrüfat 
նույն[nuyn] – eyni, həmin 
կոլտնտեսություն[koltntesut`yun] – kolxoz, kənd tə-

sərrüfatı 
բերք[berk`] – məhsul 
այս տարի[ays tari] – bu il 
ունի[uni] – varıdır 
շատ առատ է[şat ar`at э] – boldur, çox boldur 
խաղող[xağoğ] – üzüm 
հյուրի համար[hyuri hamar] – qonaq üçün 
ձրի է[dzri э] müftədir, havayıdır 
հյուսն[hyusn] – xarrat 
այս, այդ[ays, ayd] – bu, o 
այն[ayn] – o (uzaqdakı) 
սույն[suyn] – bu, həmin  
Որքա՞ն արժե[vork`an arje] – qiyməti neçəyədir? 
 
Çalışma 81. Oxuyun və yazın. 
Դու գնա՛ տուն: – Sən evə get.  
Սոլմազ, գնա՛ բակ: – Solmaz, həyətə get. 
Նա մատիտ ունի: – Onun qələmi var. 
Նա մի քանի մատիտ ունի: – Onun bir neçə qələmi var. 
Ամանում կաթ կա: – Qabda süd var. 
Ամանում տաք կաթ կա: – Qabda isti süd var. 
Բակում մի քանի թուփ կա: – Həyətdə bir neçə kol var. 
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Նա քանի՞ մատիտ ունի: – Onun neçə qələmi var? 
Նա քանի՞ տուփ ունի: – Onun neçə sandıqçası (qu-

tusu) var? 
Ամանում կաթ կա՞: – Qabda süd var? 
Բակում քանի՞ թուփ կա: – Həyətdə neçə kol var? 

 
Çalışma 82. Həftənin günlərini yazın və əzbərləyin. 
Երկուշաբթի – bazar ertəsi; երեքշաբթի – çərşənbə ax-

şamı; չորեքշաբթի – çərşənbə; հինգշաբթի – cümə axşamı; 
ուրբաթ – cümə; շաբաթ – şənbə; կիրակի – bazar. 

 
Çalışma 83. Oxuyun və tərcümə edin․ 
 – Բարև Վիլայաթ, ինչպե՞ս ես։ 
 – Շնորհակալ եմ, շատ լավ եմ։ 
 – Ին՞չ ես անում։ 
 – Հարցեր եմ պատրաստում ու սովորում։ 
 – Իսկ հետո՞։ 
 – Հետո ֆուտբոլ եմ նայելու։ 
 – Շատ լավ։ 
 
Çalışma∗ 84. Cümlələri ermənicəyə tərcümə edin.  
1. Karine İrəvanda yaşamır.  
2. Murad universitetə getmir.  
3. Teymur musiqiçi deyil.  
4. Bizim ofis Moskvada deyil.  
5. Sən bizim dostumuz deyilsən.  
6. Biz azad deyilik. 
 
Çalışma 85. Nöqtələrin yerinə uyğun sözləri yazın. 
– Ո՞ր ․․․․․․․․․․․․․․․․․․ կարող եմ շուկա գնալ։ – Bazara 

hansı yolla gedə bilərəm? 
 

∗ Ulduzla işarətlənən çalışmaların cavabları verilmişdir. 
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– Այս կողմից։ – Bu tərəfdən. 
– Մինչև Օպերայի շենք հասնելը .............. կանգառ 

կա։ – Operaya qədər neçə dayanacaq var? 
– ............................. կինոթատրոն կա՞։ – Burada ki-

noteatr var? 
– Ո՞չ պարոն։ – Yoxdur cənab. 
– Այո,՛ կա, ................. աջ կողմում, այստեղից երկու 

հարյուր մետր հեռու։ –Bəli var, küçənin sağ tərəfində, 
buradan iki yüz metr uzaqda. 

– Կարո՞ղ եք ....................... ցույց տալ։ – Qəhvəxananı 
göstərə bilərsiniz? 

– Եկեք ինձ հետ՝ .................. տամ։ – Mənimlə gəlin 
göstərim. 

– Քայլելով կարո՞ղ եմ ...................... հասնել։ – Meh-
manxanaya piyada gedə bilərəm? 

– Այդքան էլ ......................... չե։ – O qədər uzaq deyil. 
– Շատ մոտ ե։ – Çox yaxında. 
– Այս փողոցի ....................... ի՞նչ է։ – Bu küçənin adı 

nədir? 
– Ուզում եմ ........................... խանութ գնալ։ – Geyim 

dükanına getmək istəyirəm. 
– Առաջ այստեղ լիճ էր, իսկ հիմա ................. է։ – 

Əvvəl bura göl idi, indi bataqlıqdır. 
– Հասմիկը...................... աղջիկ է։ – Hasmik ciddi 

qızdır. 
– Դեղին...................լավ է գրում։ – Sarı təbaşir yaxşı 

yazır. 
– Գևորգի առջև բացվում է.............ճանապարհ։ – 

Gevorkun önünde geniş yol açılır. 
հեռու – uzaq, հագուստաղենի – geyim, հյուրանոց – 

mehmanxana, ճանապարհով – yolla, այստեղ – burada 
փողոցի – küçənin, սրճարանը – qəhvəxana, քանի՞ – neçə, 
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լուրջ – ciddi, ցույց – göstər, ճահիճ – bataqlıq,  անուն – ad, 
լայն – geniş, կավիճը – təbaşir. 

 
Oxu mətni 13. Կատակ[Katak] – Zarafat 
Մեկ, երկու, երեք. մեկ ձմերուկ բերե՛ք: 
Չորս, հինգ, վեց. վա՛յ, ընկավ կոտրվեց: 
Յոթ, ութ, ինը. ի՞նչ է սրա գինը: 
Տասը. առեք ձեր վնասը: 
*** 
Bir, iki, üç, bir qarpız gətirin. 
Dörd, beş, altı, vay, düştü qırıldı. 
Yeddi, səkkiz, doqquz, neçədir bunun qiyməti? 
On, sizə vurulan ziyanın qarşılığını alın. 
 
Բառարան 
մեկ ձմերուկ բերեք[mek dzmeruk berek`] – bir qarpız 

gətirin 
ընկավ կոտրվեց[ınkav kotervets] – düşdü qırıldı 
ի՞նչ է սրա գինը[inç э sra ginı?] – bunun qiyməti ne-

çəyədir? 
առեք ձեր վնասը[ar`ek` dzer vnası] – sizə vurulan 

ziyanın qarşılığını alın 
երեկոյան[yerekoyan] – axşamüstü 
հյութ[hyut`] – meyvə suyu (şirəsi) 
հյուսել[hyusel] – bükmək, hörmək 
երկաթյա[yerkat`ya] – dəmir(dən) 
մյուս[myus] – digər, başqa 
արդյոք[ardyuk`] – məgər, görəsən 
ոսկյա[voskya] – qızıldan 
նյութ[nyut`] – material 
ձյուն[dzyun] – qar 
սյուն[syun] – dirək 
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Oxu mətni 14. Սրամիտ ներկարարը[Sramit 
nerkararı] – Hazırcavab boyaqçı 

Մի մարդ մի կտոր տվեց ներկարարին ներկելու: 
 – Ի՞նչ գույնի ներկեմ, – հարցրեց ներկարարը: 
 – Այնպես ներկիր, – ասաց պատվիրատուն, – որ 

լինի ո՛չ կարմիր, ո՛չ դեղին, ո՛չ կանաչ, ո՛չ կապույտ, ո՛չ սև: 
 – Լավ, – ասաց ներկարարը: 
 – Ե՞րբ գամ կտորը տանելու, – հարցրեց կտորի 

տերը: 
 – Արի այնպիսի օր, որ լինի ո՛չ երկուշաբթի ո՛չ 

երեքշաբթի, ո՛չ չորեքշաբթի, ո՛չ հինգշաբթի, ո՛չ ուրբաթ, 
ո՛չ շաբաթ և ո՛չ էլ կիրակի, – պատասխանեց ներկարարը: 

 
Բառարան 
սրամիտ ներկարարը[sramit nerkararı] – hazırcavab 

boyaqçı 
մի մարդ[mi mard] – bir adam 
կտոր[ktor] – bez, qumaş, ipək, parça 
կիրակի[kiraki] – bazar günü 
դեղին[değin] – sarı 
ներկել[nerkel] – boyamaq 
ի՞նչ գույնի[inç quyni] – hansı rəngdə? 
այնպես ներկիր որ[aynpes nerkir vor] – elə rənglə ki 
երեքշաբթի[erek`şabt`i] – çərşənbə axşamı 
լավ[lav] – yaxşı 
հինգշաբթի[hinqşabt`i] – cümə axşamı 
արի[ari] – gəl 
որ լինի[vor lini] – olsun 
երկուշաբթի[erkuşabt`i] – bazar ertəsi 
պատասխանեց[patasxanets] – cavab verdi 
ասաց պատվիրատուն[asats patviratun] – sifariş verən 

dedi 
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ո'չ[voç] – yox 
տվեց ներկարարին[tvets nerkararin] – boyaqçıya ver-

di 
սև[sev] – qara 
կանաչ[kanaç] – yaşıl 
կապույտ[kapuyt] – mavi 
ե՞րբ գամ կտորը տանելու[yerb qam ktorı tanelu] – 

qumaş parçasını aparmağa nə zaman gəlim? 
հարցրեց[hartsrets] – soruşdu 
օր[or] – gün 
ուրբաթ[urbat`] – cümə 
շաբաթ[şabat`] – həftə, şənbə 
 
Ասացվածքներ[Asatsvats`k`ner] – Atalar sözləri 
Գառը՝ գարնան, ձյունը՝ ձմռան։[Qarı qarnan, dzyunı 

dzmr`an] – Quzu yayda, qar qışda. 
Գետն ամեն անգամ գերան չի բերի։[Qetn amen 

anqam qeran çi beri] – Çay hər dəfə tir (karan) gətirməz. 
Գետն ընկնողը անձրևից չի վախենա։[Qetn ınknoğı 

andzrevits çi vaxena] – Çaya düşən yağışdan qorxmaz. 
Գիտունի հետ քար քաշիր, բայց անգետի հետ փլավ 

մի կեր։[Qitunı het k`ar k`aşir, bayts anqetı het p`lov mi ker] 
– Alimlə daş daşı, amma cahillə plov yemə. 
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Իններորդ դասը[İnnerord dası] – Doqquzuncu dərs  
*** 

1. Հնչյունաբանություն[Hnçyunabanut`yun] – Fonetika 
1. Հայերենի հոդերը[Hayereni hoderı] – Erməni dilində 
artikllar 
1.1. Որոշյալ հոդեր[Voroşyal hoder] – Müəyyənlik artiklı 
1.2. Ստացական հոդեր[Statsakan hoder] – Yiyəlik (mən-
subiyyət) artiklları  
Çalışmalar  
Oxu mətnləri 

 
1. Հայերենի հոդերը[Hayereni hoderı] – Erməni dilində 

artikllar 
 

1.1. Որոշյալ հոդեր[Voroşyal hoder] – Müəyyənlik 
artiklı 

Erməni dilində əşyaların müəyyənlik və qeyri-müəy-
yənlik halı vardır. Əşyanın müəyyənliyi, müəyyənedici artikl 
ilə ifadə olunur və sözlərin sonuna, ը – [ı] və ya ն – [n] 
müəyyənedici artiklı yazılır. Məsələn: 

տուն – ev, hansı ev olduğu bilinmir, qeyri-müəyyəndir. 
Ancaq, ը – [ı] artıklı sözün sonunda yazıldıqda əşya 
müəyyənlik halda olur. Məsələn:  

տունը – müəyyən bir ev (bu ev, o ev), դանակ-
դանակը – bıçaq (bu bıçaq, o bıçaq) 

Գիրք տուր նրան: – Kitab ver ona (Hər hansı bir kitab, 
hansı kitab olduğu bilinmir). 

Գիրքը տուր նրան: – Kitabı ver ona (Bu kitabı, o ki-
tabı, hansı kitab olduğu bilinir).  

Əgər sözün sonu sait səslə bitirsə, ն – [n], samit səslə 
bitərsə, ը – [ı] artiklı yazılır. Məsələn: 

քամի – külək – քամին 
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կատու – pişik – կատուն 
տղա – oğlan – տղան 
գինի – şərab – գինին 
դանակ – bıçaq – դանակը 
աղ – duz – աղը 
բառ – söz – բառը 
բակ – həyət – բակը 
 
Cümlədə sonu samit hərflə bitdiyi üçün ը – [ı] müəy-

yənlik artiklı alan sözdən sonra gələn söz sait hərflə baş-
layırsa, bu zaman ը – [ı] artiklı yerinə ն – [n] artiklindən isti-
fadə edilir. Məsələn: 

Ձեր պարտեզը մեծ է: [Dzer partezı mets` э] – Sizin 
bağça böyükdür. Մեր պարտեզն ավելի մեծ է: [Mer partezn 
aveli mets` э] – Bizim bağça daha böyükdür.  

Bu qayda ədəbi dildə və rəsmi yazıda istifadə edilir, 
danışıqda adətən bu qaydaya əməl edilmir və ը – [ı] kimi de-
yilir. 

Ը – [ı] artiklı heç bir zaman vurğu almır. Məsələn:  
սա'րը[sa'rı] – dağı, գիշե'րը[qişerı] – gecəni, երկի'ն-

քը[yerki'nk`ı] – göyün özü və s. 
Qeyri-müəyyənlik eyni zamanda մի – [mi] artiklı ilə 

də ifadə edilir və isimlərin tək halından əvvəl yazılır. 
Məsələn: 

մի կին [mi kin] – bir qadın (kim olduğu bilinmir). 
Մի կին եկավ:[Mi kin yekav] – Bir qadın gəldi. 
 
Ն – [n] müəyyən edici artikl heca yaradır və növbəti 

sözün ilk hərfi saitlə başlayırsa, onunla bitişik kimi 
oxunur. Məsələn: 

Մատիտն ընկավ – Qələm düşdü. 
Արամն ունի – Aramın var idi. 
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Müracət zamanı artıkllardan istifadə edilmir. 
Məsələn: 

Սուրե՛ն, արի: – Suren, gəl. 
Աշո՛տ, գնա տուն: – Aşot, evə get. 

 
Müəyyənlik artiklları bu hallarda mütləq yazılır: 
 – Əgər sözdən əvvəl այս – bu, այդ – օ, bu, այն – o 

(uzaqdakı), işarə əvəzlikləri gəlirsə. Məsələn:  
Այս տունը։ – Bu ev  
Այդ պայուսակը – O çanta  
Այն դասարանը։ – O sinif otağı 
 
 – Əgər sözdən əvvəl իմ – mənim, քո – sənin, նրա – 

onun və digər yiyəlik əvəzlikləri gəlirsə. Məsələn:  
Իմ պայուսակը: – Mənim çantam.  
Նրա դասարանը։ – Onun sinif otağı. 
 
 – Əgər sözdən əvvəl առաջին – birinci, երկրորդ – 

ikinci və digər sıra sayları gəlirsə. Məsələn: 
Առաջին դասը: – Birinci dərs 
Երկրորդ դասարանը: – İkinci sinif otağı. 
 
ն – [n] müəyyənlik artikli heca yaradır, növbəti sözün 

sait hərfi ilə birlikdə tələffüz edilir. Məsələn: մատիտն 
ընկավ – qələm düşdü, Արամն ունի – Aramın var. 

 
Erməni dilində qeyri – müəyyənlik artiklı yoxdur. Əgər 

sözdə müəyyənlik artiklı yazılmayıbsa, bu sözün artıq qeyri – 
müəyyən olmasını göstərir. Məsələn: 

Գիրք տուր նրան։ – Kitab ver ona. 
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1.2. Ստացական հոդեր[Statsakan hoder] – Yiyəlik 
(mənsubiyyət) artiklları 

Erməni dilində əşyanın kimə aid olduğunu bildirən ս – 
[s], դ – [d], ն – [n] və ը – [ı] yiyəlik artiklları vardır.  

1 – ին դեմք – 1 – ci şəxs: ս – [s] – ım4 
2 – րդ դեմք – 2 – ci şəxs: դ – [d],– ın4 
3 – րդ դեմք – 3 – cü şəxs: ն – [n] və ը – [ı]4  
Artikl ս – [s] danışanı, դ – [d] danışanın ünvanladığı 

şəxsi (2-ci şəxsi), ն – [n] və ը – [ı] üçüncü şəxsi ifadə edir. 
 
Əgər sözlərdə ս – [s] və դ – [d] yiyəlik artikllarından 

əvvəl samit hərf varsa, bu zaman artikllardan əvvəl yazılmasa 
da, vurğusuz ը – [ı] səsi tələffüz edilir. Məsələn: 

հայր(ը)ս[hayrıs] – (mənim) atam 
հայր(ը)դ[hayrıd] – (sənin) atan 
գլխարկ(ը)ս[qlxarkıs] – (mənim) şlyapam 
գլխարկ(ը)դ[qlxarkıd] – (sənin) şlyapan 
ընկերներ(ը)ս[ınkernerıs] – (mənim) yoldaşlarım (dostlarım)  
ընկերներ(ը)դ[ınkernerıd] – (sənin) yoldaşların (dostların) 
ձեռք(ը)ս[dzerk`ıs] – (mənim) əlim  
ձեռք(ը)դ[dzerk`ıd] – (sənin) əlin 
 
Yiyəlik artikllarının cəm halı yoxdur. 
1 – ին դեմք – 1 – ci şəxs; yoxdur – ımız4 
2 – րդ դեմք – 2 – ci şəxs; yoxdur – ınız4 
3 – րդ դեմք – 3 – cü şəxs; yoxdur – ları4 
Ս – [s], դ – [d], ն – [n] və ը – [ı] yiyəlik artikllarini 

yiyəlik halda olan şəxs əvəzlikləri իմ – mənim, քո – sənin, 
նրա – onun kimi istifadə etmək olur. 

 
Yiyəlik artiklı müəyyənlik artiklı ilə üst – üstə düşür. 

Məsələn:  
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գիրքս[qirk`s] – (mənim) kitabım 
գիրքդ[qirk`d] – (sənin) kitabın 
գիրքը[qirk`ı] – (onun) kitabı və yaxud bu kitab 
sözlərini 
իմ գիրքը[im qirk`ı] – mənim kitabım 
քո գիրքը[k`o qirk`ı] – sənin kitabın 
նրա գիրքը[nra qirk`ı] – onun kitabı 
kimi yazmaq mümkündür və yaxud əksinə; 
իմ գիրքը[im qirk`ı] – mənim kitabım 
քո գիրքը[k`o qirk`ı] – sənin kitabın 
նրա գիրքը[nra qirk`ı] – onun kitabı 
sözlərini  
գիրքս[qirk`s] – (mənim) kitabım 
գիրքդ[qirk`d] – (sənin) kitabın 
գիրքը[qirk`ı] – (onun) kitabı, olaraq istifadə etmək 

mümkündür. 
 
Çalışma 86. Aşağıdakı sözlərə yiyəlik artiklları 

artıraraq yazın. 
հայրենիք[hayrenik`] – vətən 
մեքենա[mek`ena] – maşın 
հագուստ[haqust] – paltar 
տետր[tetr] – dəftər 
տուն[tun] – ev 
 
Çalışma 87. Oxuyun, tərcümə edin və yazın. 
Գրիգորը սիրում է (sevir) մեր ազգային (milli) եր-

գերը (mahnıları):  
Մարգարիտը ազնիվ (vicdanlı) հոգի (ruhu) ունի:  
Սարգիսը իմ ավագ (böyük, yaxın) ընկերն է:  
Նա թարգմանիչ (tərcüməçi) է:  
Գևորգը միրգ (meyvə)  շատ է սիրում:  
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Կարգապահ (intizamlı) աշակերտը իմ օգնականն է 
(köməkçimdir):  

Առավոտյան (səhər) ծագում է (doğur) արևը, և 
սկսվում է շոգը:  

Պապը այգում (bağçada) շատ է հոգնում (yorulur):  
Այսօր շոգ է:  
Կարագը հալվել է (əriyib): 
 
Çalışma* 88. Müəyyənlik artikllarını nöqtələrin 

yerinə yazın. 
1. Մեր գրասենյակ․․․․․. Իրավանում է։ 
2. Ելենա․․․․․․. սովորում է Մոսկվայում։ 
3. Ալպ Արսլան․․․․․. հոգեբան չէ։ 
4. Կարինե․․․․․. ազատ է։ 
5. Աննա․․․․․. սիրում է կարդալ։ 
6. Թահիրա․․․․․ աշխատում է համալսարանում։ 
 
Çalışma 89. Yiyəlik əvəzliklərindən və yiyəlik 

artikllarından istifadə edərək nümunədə göstərildiyi kimi 
sözlər yazın. 

իմ տունը[im tunı] – mənim evim, տունս[tuns] – evim 
քո բնակարանը[k`o bnakaranı] – sənin mənzilin, 

բնակարանդ[bnakarand] – mənzilin 
 
Çalışma* 90. Cümlələri tərcümə edin. 
1․ Ես չեմ ուզում գնալ խանութ։ 
2․ Կարինեն չի կարող գալ դպրոց։ 
3․ Ելենան Հայաստանում ընկերներ ունի։ 
4․ Դուք կարո՞ղ եք կարդալ հայերեն։ 
5․ Մարինան գնում է տոմսեր։ 
6․ Աննան տուն է գնում։ 
7․ Մենք սովորում ենք համալսարանում։ 
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8․ Դու գրասենյակո՞ւմ ես աշխատում։ 
9․ Նովրուզը շուն ունի՞։ Այո, ունի։ 
10․Նրանք ուզում են տեսնել Աղրիյի սարը։ 
11․ Ես վաղուց եմ ապրում Սանկտ – Պետերբուր-

գում։ 
12․ Դու ուզո՞ւմ ես զբոսնել։ 
13․ Նրանք երաժիշտներ չեն։ 
14․ Ես սիրում եմ աշխատել։ 
 
Çalışma 91. Oxuyun və yazılı tərcümə edin. 
1․ Սենյակում ոչ ոք չկա։ 
2․ Ես ոչինչ չեմ ուզում անել։ 
3․ Ոչ ոք տոմս չունի։ 
4․ Իմ ընկերուհին շատ լավ ընկերուհի է։ 
5․ Մենք ապրում ենք երկհարկանի շենքում։ 
6․ Նրանց բնակարանում հեռուստացույց չկա՞։ 
7․ Մեր պատշգամբում կա մեծ գրապահարան։ 
8․ Ես ուզում եմ գնել շատ գրքեր։ 
9․ Դրանում կա մի քանի մատիտ։ 
10․ Ես կարո՞ղ եմ գնել չորս տոմս։ 
 
Բառարան 
բնակարանում – mənzilində 
երկհարկանի – ikimərtəbəli 
պատշգամբում – eyvanda 
գրապահարան – kitab rəfi 
չեմ ուզում – istəmirəm 
մի քանի – bir neçə 

ընկերուհի – rəfiqə 
ոչ ոք – heç kim 
ոչինչ – heç nə 
գնել – almaq  
շենք – bina  
տոմս – bilet 

 
Oxu mətni 15. Խոսք իմ որդուն 
 – Լսի՛ր, որդի՛ս, պատգամ որպես 
Սիրող քո մոր խո՛սքը սրտանց, 
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Այսօրվանից հանձնում եմ քեզ 
Հայոց լեզուն հազարագանձ: 
*** 
Ու տե՛ս, որդի՛ս, ո՛ւր էլ լինես, 
Այս լուսնի տակ ո՛ւր էլ գնաս, 
Թե մո՛րդ անգամ մտքից հանես, 
Քո մա՛յր լեզուն չմոռանաս... 
 
Բառարան 
լսի'ր[lsir] – duy, anla, eşit 
որդիս[vordis] – oğlum mənim, övladım (ս-s) birinci 

şəxsin artıkli 
պատգամ[patqam] – vəsiyyət, nəsihət 
սիրող[siroğ] – sevən 
քեզ[k`ez] – sənə, səni 
մոր[mor] – ananın 
հայոց[hayots] – erməni, ermənicəni 
ուր էլ գնաս[ur эl qnas] – hara getsən də 
չմոռանաս[çmor`anas] – unutma 
այսօրվանից[aysorvanits] – bu gündən etibarən 
հանձնում եմ[handznum em] – verirəm, təqdim edirəm 
ուր էլ լինես[ur эl lines] – harada olsan da 
լեզուն[lezun] – dili  
հազարագանձ[hazaraqandz] – çox dəyərli, çox sərvətli  
ու տե՜ ս[u tes] – və gör! 
այս լուսնի տակ[ays lusni tak] – bu işıqlı dünyada, bu 

Ayın (səmanın) altında 
խոսքը[xosk`ı] – söz, (ı) təyinedici artikldır 
սրտանց[srtants] – ürəkdən 
թե մորդ անգամ[t`e mord anqam] – hətta ananı belə 
մտքից հանես[mtk`its hanes] – unutsan (yadından 

çıxarsan) 
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քո մայր լեզուն[k`o mayr lezun] – sənin doğma (ana) 
dilini 

 
Oxu mətni 16. Իմ սուրբ հայրենիք 
Իմ սուրբ հայրենի՛ք, դու սրտիս մեջ ես, 
Դու սրտիս մեջ ես, ոչ լեզվիս վրա, 
Իմ սրտի միջից, թե, սիրտս ճեղքեն՝ 
Դրոշիդ բոցը պիտի հուրհրա: 
 
Բառարան 
սուրբ[surp] – müqəddəs 
հայրենիք[hayrenik`] – vətən 
ոչ լեզվիս վրա[voç lezvi vra] – (mənim) dilimdə yox 
սրտիս մեջ ես[srtis mec es] – mənim ürəyimdəsən 

(ürəyimin içindəsən) 
իմ սրտի միջից[im srti micits] – mənim ürəyimin içindən  
թե[t`e] – əgər, ki 
սիրտս[sirts] – (mənim) ürəyimi 
ճեղքեն[tşeğk`en] – yarsalar, parçalasalar 
դրոշիդ բոցը[droşid botsı] – bayrağının alovu 
պիտի հուրհրա[piti hurhra] – alov saçacaq, gərək 

alovlansın  
 
Oxu mətni 17. Զրույց[Zruyts] – Söhbət (Danışıq) 
– Ինչպե՞ս են գործերդ: – İşlərin necədir? 
– Ոչի'նչ լավ են: – Eybi yox, yaxşıdılar. 
– Տղադ որտե՞ղ է: – Oğlun haradadır? 
– Տղաս բանակում է: – Oğlum əsgərlikdədir. 
– Ո՞ւր են եղբայրներդ: – Qardaşların haradadırlar? 
– Մեկն ուսուցիչ է գյուղում, մյուսն աշխատում է 

գործարանում: – Biri kənddə müəllimdir, diğəri zavodda 
işləyir. 
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Oxu mətni 18. Oxuyun, müəyyənlik artıkllarına fikir 
verin və tərcümə edin. 

Ո՞վ է քո հայրը: Ո՞վ է հայրդ: Հայրս ուսուցիչ է: Իմ 
հայրը ուսուցիչ է: Քո մայրը ուսուցչուհի՞ է: Մայրդ 
ուսուցչուհի՞ է: Այո՛, մայրս ուսուցչուհի է: 

Որդիդ աշխատասե՞ր է: Այո՛, որդիս աշխատասեր է: 
Իմ որդին աշխատասեր է: 

Բնակարանդ հարմարավե՞տ է: Այո՛, բնակարանս 
շատ հարմարավետ է: Ո՛չ, բնակարանս հարմարավետ 
չէ: 

Վերարկուդ նո՞ր է: Քո վերարկուն նո՞ր է: Այո՛, 
վերարկուս նոր է: Ո՛չ, վերարկուս հին է: 

Երեխաներդ որտե՞ղ են: Երեխաներս դպրոցում են:  
Ամուսինդ նկարի՞չ է: Ո՛չ, ամուսինս բժիշկ է: 
Ի՞նչ է քո անունը: Անունդ ի՞նչ է: Իմ անունը Աշոտ է: 

Անունս Աշոտ է: 
Ընկերներդ որտե՞ղ են: Ընկերներս համալսա-

րանում են: 
Այսօր քո սիրտը տխու՞ր է: Ո՛չ, այսօր սիրտս ուրախ 

է: Այո՛, այսօր սիրտս տխուր է: 
Ոտքերդ հոգնա՞ծ են: Այո՛, ոտքերս հոգնած են: Ո՛չ, 

ոտքերս հոգնած չեն: 
Ուսուցիչդ ո՞վ է: Ուսուցիչս շատ բարի մարդ է: 
 
Բառարան 
բնակարան – mənzil 
հարմարավետ – rahat 
վերարկու – palto 
ամուսին – ər 
նկարիչ – rəssam 
տխուր – kədərli 
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Oxu mətni 19. Փողոցում [P`oğotsum] – Küçədə 
– Սա ո՞ր պողոտան է: – Bu hansı prospektdir? 
– Սա Աթաթուրք պողոտան է: – Bu, Atatürk pros-

pektidir. 
– Որտե՞ղ է Ռամիզ Գամբարովի փողոցը: – Ramiz 

Qənbərov küçəsi haradadır? 
– Այստեղից հեռու չէ, գնացեք ձախ: – Buradan uzaq-

da deyil, sola doğru gedin. 
– Ցույց տվեք, խնդրեմ, որևէ ճաշարան: – Hər hansı 

bir yeməkxana göstərməyinizi xahiş edə bilərəm? 
– Ճաշարանը հեռու է, բայց ահա սրճարանը: – 

Yeməkxana uzaqdadır, ancaq qəhvəxana bu yaxındadır. 
– Ինչպե՞ս գնալ դեպի «Նիզամի» կինոթատրոնը: – 

Nizami kinoteatrına tərəf necə getmək olar? 
– Կանցնեք կամուրջը և թեքվեք դեպի աջ: – Köprünü 

keçin və sağa dönün. 
– Իսկ որտե՞ղ է թատրոնը: – Bəs teatr haradadır? 
– Ռուսակա՞ն, թե՞ թուրքական: – Rus yoxsa, türk 

teatrı? 
– Եվ այն, և մյուսը: – Həm o, həm də digəri. 
– Ռուսական թատրոնը Ռասուլզադե փողոցում է, 

իսկ Թուրքականը՝ Էլդար Բաբաևը փողոցում: – Rus teatrı 
Rəsulzadə küçəsində, türk teatrı isə Eldar Babayev küçə-
sindədir. 

– Ցույց տվեք, խնդրեմ, որտե՞ղ է Օպերայի և բալետի 
ակադեմիական թատրոնը: – Xahiş edirəm, Akademik ope-
ra və balet teatrını mənə göstərərsiniz? 

– Հաջիբեյլու անվան Օպերայի և բալետի ակա-
դեմիական թատրոնը գտնվում է Ռասուլզադե փողոցում: 
– Hacıbəyli adına Akademik opera və balet teatrı Rəsulzadə 
küçəsindədir. 
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– Շնորհակալություն, ցտեսություն: – Təşəkkür edi-
rəm, görüşənə kimi. 

 
Oxu mətni 20. Շուկայում [Şukayum] – Bazarda 
– Ի՞նչ արժե ծիրանը: – Əriyin qiyməti neçəyədir? 
– Կիլոգրամը հարյուր դրամ: Համտես արեք 

խնդրեմ: – Kilosu 100 dram. Dadına baxın, xahiş edirəm. 
– Ի՞նչ արժե կարտոֆիլը: – Kartofun qiyməti neçəyədir? 
– Կիլոգրամը հիսուն դրամ: – Kilosu 50 dramdır. 
– Տվեք, խնդրեմ, մեկ կիլոգրամ խնձոր և հինգ 

կիլոգրամ կարտոֆիլ: – Xahiş edirəm, bir kilo alma və beş 
kilo kartof verin. 

– Խնդրեմ, վճարեք երեք հարյուր հիսուն դրամ: – 
Buyurun, 350 dram ödəyin. 

– Էլ ի՞նչ եք ուզում գնել: – Başqa nə almaq  istəyirsiniz? 
– Ուզում եմ գնել մեկ կիլոգրամ միս, երկու կիլոգրամ 

բրինձ և երեք կիլոգրամ կաղամբ: – Bir kilo ət, iki kilo düyü 
və üç kilo kələm almaq istəyirəm. 

 
Meyvə və tərəvəzlər 
արքայանարինջ (խուրմա) – xurma 
ընկույզ – qoz, ceviz 
շագանակ – şabalıd 
կաղամբ – kələm 
ձմերուկ – qarpız  
պնդուկ – fındıq 
դեղձ – şəftəli 
ծիրան – ərik 
թուզ – əncir 
նուռ – nar 

խաղող – üzüm 
սալոր – gavalı 
խնձոր – alma  
գազար – kök 
փշատ – iydə 
սոխ – soğan 
սեխ – qovun 
բողկ – turp 
բալ – gilas 
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Ասացվածքներ[Asatsvats`k`ner] – Atalar sözləri 
Գողը գողից գողացավ, Աստված տեսավ՝ զար-

մացավ։[Qoğı qoğits qoğatsav, Astvats tesav zarmatsav] – 
Oğru – oğrudan oğurladı, Allah gördü, təəcübləndi.  

Դու քեզ մի գովիր, թող ուրիշը քեզ գովի։[Du k`ez mi 
qovir, t`oğ urişı kez qovi] – Sən özünü tərifləmə, qoy başqası 
tərifləsin. 

Դուռդ փակ պահիր, հարևանիդ գող մի հանի։ 
[Dur`d p`ak pahir yev harevanid qoğ mi hani] – Qapını bağlı 
saxla, qonşunu oğru çıxarma. 

Եզը որ ընկավ՝ դանակավորը կշատանա:[Yezı vor 
ınkav danakavorı kşatana] – Öküz yıxılanda bıçaqlı çoxalar. 

 
Söz birləşmələri 
շախմատ խաղալ[şaxmat xağal] – şahmat oynamaq 
աշխատասեր մեղու[aşxataser meğu] – əməksevər arı 
խաղող գողանալ[xağoğ qoğanal] – üzüm oğurlamaq 
խորամանկ աղվես[xoramank ağves] – hiyləgər tülkü 
խաղաղ երեկո[xağağ yereko] – sakit, rahat axşam 
ֆուտբոլ խաղալ[futbol xağal] – futbol oynamaq 
գեղեցիկ եկեղեցի[qeğetsik yekeğetsi] – gözəl kilsə 
գող կաչաղակ[qoğ kaçağak] – oğru sağsağan 
խաղ խաղալ[xağ xağal] – oyun oynamaq 
գորշ առաստաղ[qorş ar`astağ] – boz tavan 
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Տասներորդ դասը[Tasnerord dası] – Onuncu dərs 
*** 

1. Հնչյունաբանություն[Hnçyunabanut`yun] – Fonetika 
1. Օժանդակ բայ[Ojandak bay] – Köməkçi feil 
1.1. Օժանդակ բայի ներկա ժամանակաձև[Ojandak bayi 
nerka jamanakadzev] – Köməkçi feilin indiki zaman forması 
1.2. Օժանդակ բայի անցյալ ժամանակաձև[Ojandak bayi 
antsyal jamanakadzev] – Köməkçi feilin keçmiş zaman for-
ması  
2. Նախադասության կառուցվածքը հայերենում [Naxa-
dasut`yan kar`utsvats`k`ı hayerenum] – Erməni dilində cümlə 
quruluşu 
Çalışmalar 
Oxu mətni 

 
1. Օժանդակ բայ[Ojandak bay] – Köməkçi feil 
Köməkçi feil erməni dilində cümlə və feilin şəxsli 

formalarının qurulmasında əhəmiyyətli rol oynayır. Köməkçi 
feilin indiki və keçmiş zaman forması var. 

Köməkçi feilin indiki zamanın bütün forması ե – [e – 
ye] hərfi ilə başlayır. Է – [э] hərfi ilə başlayan üçüncü şəxsin 
tək halı istisnadır. 

 
1.1. Օժանդակ բայի ներկա ժամանակաձև [Ojandak 

bayi nerka jamanakadzev] – Köməkçi feilin indiki 
zaman forması 

Erməni dilində köməkçi feilin indiki zaman forması-
nın aşağıdakı şəxs formaları var. 

Tək  
1 – ին դեմք – 1 – ci şəxs: ես եմ – mənəm 
2 – րդ դեմք – 2 – ci şəxs: դու ես – sənsən 
3 – րդ դեմք – 3 – cü şəxs: նա է – odur 
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Cəm 
1 – ին դեմք – 1 – ci şəxs: մենք ենք – bizik  
2 – րդ դեմք – 2 – ci şəxs: դուք եք – sizsiniz 
3 – րդ դեմք – 3 – cü şəxs: նրանք են – onlardır 
Erməni dilində köməkçi feillər hər zaman ayrı yazılır. 

Tək halda köməkçi feillər եմ, ես, (üçüncü şəxs istisna 
olmaqla), cəm halda ենք, եք, են, ե – e, ye hərfi ilə başlasalar 
da, ե hərfinin sözün əvvəlində [ye] kimi oxunmasına 
baxmayaraq ես եմ[yes yem], դու ես[du yes],  մենք 
ենք[menk` yenk`], դուք եք[duk` yek`], նրանք են[nrank` 
yen] kimi deyil, özündən əvvəl gələn sözlə bitişik oxunduğu 
üçün ես եմ[yes em],  դու ես[du es], մենք ենք[menk` enk`], 
դուք եք[duk` ek`], նրանք են[nrank` en] kimi oxunur. 

Erməni dilində köməkçi feilin indiki zaman forması 
mütləq köməkçi feillə göstərilir. Məsələn:  

Գայլը, արջը, աղվեսը, առյուծն ու վագրը վայրի 
գազաններ են: Canavar, ayı, tülkü, aslan və pələng vəhşi 
heyvanlardır. 

 
1.2. Օժանդակ բայի անցյալ ժամանակաձև [Ojandak 

bayi antsyal jamanakadzev] – Köməkçi feilin keçmiş 
zaman forması 

Köməkçi feilin keçmiş zaman forması է – [э] hərfi ilə 
başlayır. Է – [э] və ի – [i] hərfləri arasında յ – [y] səsi tələffüz 
edilir amma yazılmır. 

Erməni dilində köməkçi feilin keçmiş zamanın 
formasının aşağıdakı şəxs formaları var: 

Tək hal 
1 – ին դեմք – 1 – ci şəxs: ես էի – mən idim 
2 – րդ դեմք – 2 – ci şəxs: դու էիր – sən idin 
3 – րդ դեմք – 3 – cü şəxs: նա էր – o idi 
Cəm hal  
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1 – րդ դեմք – 1 – ci şəxs: մենք էինք – biz idik 
2 – րդ դեմք – 2 – ci şəxs: դուք էիք – siz idiniz 
3 – րդ դեմք – 3 – cü şəxs: նրանք էին – onlar idilər 
 
Çalışma 92. Oxuyun və yazın. 
Ես ուրախ էի։ – Mən şad idim. 
Դու ուրախ էիր։ – Sən şad idin. 
Նա ուրախ էր։ – O şad idi. 
 
Մենք ուրախ էինք: – Biz şad idik. 
Դուք ուրախ էիք: – Siz şad idiniz. 
Նրանք ուրախ էին: – Onlar şad idilər. 

 
2. Նախադասության կառուցվածքը հայերենում 

[Naxadasut`yan kar`utsvats`k`ı hayerenum] – Erməni 
dilində cümlə quruluşu 

Erməni dilinin cümlə quruluşunda mütləq mübtəda və 
xəbər olmalıdır. Ancaq feilin şəxsli şəkli cümlədə o qədər 
açıq şəkildə ifadə edilir ki, xəbər kimi istifadə edilən əvəzlik 
çox zaman yazılmır. Bu, xüsusilə, birinci və ikinci şəxs 
əvəzliklərinə aiddir. Məsələn:  

Այսօր եղբորս նամակ գրեցի: – Bu gün (mən) 
qardaşıma məktub yazdım.  

Erməni dilində cümlədə ես – mən şəxs əvəzliyi istifadə 
edilmədikdə եղբորս – qardaşıma, գրեցի – yazdım kimi 
yazıldıqda məktubu kimin yazdığı bilinir. 

Erməni dilində bütün şəxslərin tək və cəm halında, 
keçmiş və indiki zamanında köməkçi feil vardır. Ancaq xəbər 
feillə ifadə edilərsə və xüsusi şəxs sonluqları ilə bitərsə, bu 
zaman istisna bir vəziyyət ortaya çıxır. Məsələn: 

Ես խոսում եմ ռուսերեն: – Mən rusca danışıram.  
Դու խոսում ես թուրքերեն: – Sən türkcə danışırsan. 
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Մենք եղբայրներ ենք: – Biz qardaşlarıq. 
Ես թուրք եմ: – Mən türkəm. 
Դու ռուս ես: – Sən russan. 
Նա վրացի է: – O gürcüdür. 
Amma: Կարդացի այս գիրքը: – (Mən) bu kitabı oxu-

dum. 
Erməni dilində köməkçi feilin cümlədə daimi bir yeri 

yoxdur. Köməkçi feil adətən verilən cümlədə vurğu qəbul 
edən, yəni danışanın xüsusilə vurğulamaq istədiyi sözdən 
sonra yazılır. Məsələn: 

Բարեկամությունն է խաղաղության պատվարը: – 
Dostluqdur sülhün təməli. Bu cümlədə məntiqi vurğu 
բարեկամություն – dostluq sözünün üzərinə düşür. Buna 
görə də է köməkçi feili պատվարն է – təməlidir sözündən 
sonra yazılır. 

Բարեկամությունը խաղաղության պատվարն է: – 
Dostluq sülhün təməlidir. Bu cümlədə isə məntiqi vurğu 
təməlidir sözünün üzərinə düşür. Buna görə də է köməkçi 
feili təməlidir sözündən sonra yazılır. 

Sual cümləsində köməkçi feil və xəbər sual ifadə edən 
sözdən sonra gəlir. Məsələn: 

Ես քեզ կանչե՞լ եմ։ – Mən səni çağırdım? 
Ե՞ս եմ կանչել քեզ։ – Mən çağırmışam səni? 
Ես քե՞զ եմ կանչել։ –  Mən səni çağırmışam? 
 
Köməkçi feil inkar ifadə edən sözlərdə չ – [ç] – ma, mə, 

mı, mi (gəl – mə, oxu – ma) inkar hissəciyi köməkçi feildən 
əvvəl və ona bitişik yazılır. Məsələn: 

Ես գալիս եմ։ – Mən gəlirəm. 
Ես չեմ գալիս։ – Mən gəlmirəm. 
Ես խոսում եմ։ – Mən danışıram. 
Ես չեմ խոսում։ – Mən danışmıram. 



162 

 
Üçüncü şəxs təkdə köməkçi feilin չէ  və չի iki inkar 

forması var.  
Չի forması feillər səxslərə görə dəyişdikdə işlədilir. 

Lakin mürəkkəb xəbərin ad hissəsi kimi isə չէ] işlədilir və չի 
sonluğunun işlənməsi də istisna deyil. Məsələn: 

Նա խոսելու է: – O danışacaq.  
Նա չի խոսելու: – O danışmayacaq.  
  
Çalışma* 93. Nöqtələrin yerinə indiki və keçmiş 

zaman köməkçi feilləri yazın. 
1․ Ես երաժիշտ․․․․.։ 
2․ Դու աշխատում․․․.․ գրասենյակում։ 
3․ Համլետը աշխատում․.․․․․ Իրավանում։ 
4․ Նա գնում․․․.․․ դպրոց։  
5․ Նրանք սիրում․․․․․ զբոսնել։  
6․ Մենք սովորում․․․․․ Անկարայում։ 
7․ Դուք գիրք․․․․․ կարդում։ 
 
Բառարան 
երաժիշտ[yerajişt] – musiqiçi  
զբոսնել[zbosnel] – gəzmək 
 
Çalışma 94. Azərbaycan dilinə tərcümə edin. 
1․ Ես շարքային բանվոր էի, այժմ բրիգադիր եմ:  
2. Դու աշակերտ էիր, այժմ ուսանող ես:  
3. Նա ուսանող էր, այժմ բժիշկ է:  
4. Մենք բանվորներ էինք, այժմ վարպետներ ենք:  
5. Դուք տանկիստ էիք, այժմ տրակտորիստ եք:  
6. Նրանք կոմբայնավար էին, այժմ վարորդներ են: 
7. Ես գալիս եմ։ 
8․ Ես չեմ գալիս։ 
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9․ Նա գալիս է։ 
10․ Նա չի գալիս։ 
11․ Ես կարդացի այս գիռքը։ 
12․ Ես սիրում եմ երգել։ 
13․ Դու գնում ես։ 
14․ Նա մեկնում է Մոսկվա։ 
 
Բառարան 
կոմբայնավար[kombaynavar] – kombaynçı  
վարպետներ[varpetner] – ustalar 
բանվորներ[banvorner] – fəhlələr 
երջանիկ[yercanik] – xoşbəxt 
շարքային[şark`ayin] – sıravi 
աշակերտ[aşakert] – şagird  
ուսանող[usanoğ] – tələbə 
վարորդ[varord] – sürücü 
նրանք[nrank`] – onlar 
բժիշկ[bjişk] – həkim 

մենք[menk`] – biz 
այժմ[ayjm] – indi  
դուք[duk`] – siz 
ես[yes] – mən 
նա[na] – o 

 
Çalışma 95. Oxuyun və yazın. 
1. Ես աշխատասեր եմ: – Mən əməksevərəm. 
2. Դու ուսանող ես: – Sən tələbəsən. 
3. Նա լավ ուսանող է: – O, yaxşı tələbədir. 
4. Դու լավ ընկեր ես: – Sən yaxşı yoldaşsan (dostsan). 
5. Նա ուսուցիչ էր: – O, müəllim idi. 
6. Նա լավ ուսուցիչ էր: – O, yaxşı müəllim idi. 
7. Նա վատ ուսանող է: – O, pis tələbədir. 
8. Նա վատ ուսանող չի: – O, pis tələbə deyil. 
9. Մենք բարեկամներ էինք: – Biz qohumlar idik. 
10. Դուք լավ ընկերներ էիք: – Siz yaxşı yoldaşlar 

(dostlar) idiniz. 
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11. Դուք հին ընկերներ եք: – Siz köhnə yoldaşlarsınız 
(dostlarsınız). 

12. Նրանք իմ ուսուցիչներն են: – Onlar mənim 
müəllimlərimdir. 

13. Դուք իմ լավ ուսուցիչներն եք: – Siz mənim yaxşı 
müəllimlərimsiniz. 

14. Իմ անունը Թեյմուր է: – Mənim adım Teymurdur. 
15. Քո անունը Թավրի՞զ է: – Sənin adın Təbrizdir? 
16. Ես հիվանդ էի: – Mən xəstə idim. 
17. Ես հիվանդ չեմ: – Mən xəstə deyiləm.  
18. Դուք հիվա՞նդ էիք: – Siz xəstə idiniz? 
19. Նրանք տխու՞ր էին: – Onlar kədərli idi? 
20. Քո գիրքը նո՞ր է: – Sənin kitabın yenidir? 
21. Ձեր տունը նո՞ր է: – Sizin ev yenidir? 
22. Ձեր տունը հեռու՞ է: – Sizin ev uzaqdadır? 
23. Ու՞ր է ձեր տունը: – Haradadır sizin ev? 
24. Որտե՞ղ է ձեր տունը: – Haradadır sizin ev? 
25. Ո՞վ է քո ընկերը: – Sənin yoldaşın kimdir? 
26. Իմ ընկերը դու ես: – Mənim yoldaşım (dostum) 

sənsən. 
27. Դուք իմ ընկերներն եք: – Siz mənim yoldaşla-

rımsınız (dostlarımsınız). 
28. Ովքե՞ր են քո ընկերները: – Sənin yoldaşların 

(dostların) kimlərdir? 
29. Ես լավ ընկերներ ունեմ: – Mənim yaxşı yol-

daşlarım (dostlarım) var. 
30. Ո՞վ ունի լավ ընկերներ: – Kimin yaxşı yoldaşları 

(dostları) var? 
 

Çalışma 96. Şeiri yazın, inkar hissəciyi olan feillərin 
altından xətt çəkin və harada olduğuna diqqət yetirin. 

Հին աշխարհը չեմ տեսել 
Ու ոչ մի բան չեմ հիշում,  
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Ու նրան չեմ երազել 
Իմ հուշերի մշուշում: 
*** 
Հին աշխարhը չեմ տեսել 
Ու ոչ մի բան չեմ հիշում, 
Բայց թողել է նա մի թել 
Մորս աչքի մշուշում: 
 
Բառարան 
մի թել[mi t`el] – bir iz (ip, sap) 
հին[hin] – köhnə 
իմ[im] – mənim 
մշուշ[mşuş] – duman, çən 
աշխարհ[aşxarh] – dünya 
բայց[bayts] – lakin, amma, ancaq, elə ki 
ոչ մի բան[voç mi ban] – heç bir şey 
նա[na] – o 
աչք[açk`] – göz 
մորս[mors] – anamın 
չեմ տեսել[çem tesel] – görməmişəm 
թողել է[t`oğel э] – buraxıb (xatirə) 
ու նրան չեմ երազել[u nran çem yerazel] – və onu ar-

zulamamışam 
իմ հուշերի մշուշում[im huşeri mşuşum] – mənim yad-

daş xatirələrimdə 
մորս աչքի մշուշում[mors açk`i mşuşum] – mənim ana-

mın dumanlı gözlərində 
չեմ հիշում[çem hişum] – xatırlamıram 
հուշ[huş] – xatirə 
 
Çalışma* 97. Cümlələri erməni dilinə tərcümə edin. 
1. Mənim çantamda heç nə yoxdur. 
2. Sizin otaqda yazı masası var? 
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3. Bəli mənim otağımda böyük yazı masası var. 
4. Onların məktəbində gənc müəllimlər var? 
5. Onların məktəbində çoxlu gənc müəllimlər var. 
6. Sizin binada lift var? 
7. Xeyr, bizim binada lift yoxdur. 
8. Kitab rəfində bir neçə kitab var. 
9. Ofisdə heç kim yoxdur. 
10. Siyirmədə bir dənə də qələm yoxdur. 
 
Çalışma 98. Doğru tərcümələri tapın və yazın. 
հին մարդիկ 
ծեր մարդիկ 
հին ձեռագրեր 
հին իրեր  
հին ընկեր 
հին հայերեն 
հին սովորույթներ 
հին սովորություններ 
հին աշխարհ 

– qədim adətlər 
– köhnə vərdişlər 
– köhnə dostlar 
– qədim insanlar 
– qoca adamlar  
– qədim dünya 
– qədim ermənicə 
– qədim əlyazmalar 
– köhnə əşyalar 

 
Բառարան 
ձեռագրեր[dzer`aqrer] – əlyazmalar 
իր[ir] – əşya, şey, cisim 
սովորույթներ[sovoruyt`ner] – adətlər, vərdişlər 
սովորություններ[sovorut`yunner] – adətlər, vərdişlər 
աշխարհ[aşxarh] – dünya 
 
Çalışma 99. Nöqtələrin yerinə doğru sözləri yazın. 
1. Լեզու կա ........................ է, լեզու կա` լեղի: – Dil var 

şirindir, dil var zəhər. 
2. Թոկի երկարն է լավ, խոսքի` ..................... : – Kən-

dir uzun yaxşıdır, söz qısa. 
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3. Ասողին ...................... է պետք: – Danışanı dinləyən 
lazımdır. 

4. Խոսքը մեծին, ջուրը` ..................... : – Söz böyü-
yüyn, su kiçiyin. 

5. Շատ գիտես, ............................ խոսիր: – Çox bilir-
sən, az danış. 

6. Քաղցր լեզուն օձը .................. կհանի: – Şirin dil 
ilanı yuvasından çıxarar. 

7. Աշխարհի ................ ու քանդողը լեզուն է: – Dün-
yanı tikən və sökən dildir. 

8. Լավ է մարդու ....................դուրս գա, քան անունը: 
– Yaxşı insanın gözü çıxsınn, nəinki adı. 

9. Թռչունը թևով է թռչում, մարդու .................. 
գործով: – Quş qanadıyla uçar, insan şöhrəti işi ilə. 

10. Ամեն փայտ ........... չի լինի, ամեն սար` Աղրի: – 
Hər ağac çömçə olmaz, hər dağ Ağrı. 

 
փոքրին – kiçiyin, քաղցր – şirin, քիչ – azı, կարճ – 

qısa, լսող – dinləyən, շինողն – tikən, աչքը – gözü, 
համբավը`– şöhrət , շերեփ – çömçə, բնից – yuvasından 

 
Çalışma 100. Tərcümə edin. 
1. Զրույցի ժամանակ խոսք բացվեց երաժշտության 

մասին: 
2. Մի խոսքով` դու չես ուզում ինձ օգնել: 
3. Այդ բառը ես չեմ հասկանում, կթարգմանես: 
4. Նա խոսք տվեց` այսուհետև լավ սովորել: 
5. Ժողովի ժամանակ նրան էլ խոսք տվեցին: 
6. Բառարանում ես չգտա այդ բառի նշանակութ-

յունը: 
7. Ազնիվ խոսք, էլ երբեք վատ բառեր չեմ գործածի: 
8. Խոսքս վերաբերում է բոլորին: 
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Բառարան 
երաժշտություն [yerajştut`yun] – musiqi 
զրույց[zruyts] – danışıq 
օգնել[oqnel] – kömək etmək 
չեմ հասկանում[çem haskanum] – başa düşmürəm 
այսուհետև[aysuhetev] – bundan sonra, bundan belə 
ժողովի[joğovi] – iclasın 
նշանակություն[nşanakuy`yun] – məna 
ազնիվ[azniv] – doğru, dürüst, düz 
էլ[эl] – daha 
երբեք[yerbek`] – heç vaxt  
չեմ գործածի[çem qorts`ats`i] – istifadə etməyəcəm 
վերաբերում[veraberum] – aiddir 
 
Çalışma 101. Oxuyun və tərcümə edin. 
1. Արամի համար բժիշկ կանչեցին: 
2. Նոր հիվանդներ բերեցին հիվանդանոց: 
3. Փողոցում հանդիպեցի ընկերոջս: 
4. Ընկերոջս ցույց տվեցի տունս: 
5. Ինձ ասացին, որ նա տանն է: 
6. Ես կարծում էի, թե բոլոր մարդիկ ինձ նման են 

մտածում: 
7. Դու գիտես, որ մեր քաղաքում մարդիկ բարի են: 
8. Մարդը հասկացավ, որ բոլորն էլ սիրում են իրեն: 
9. Դու կարծում ես` միայն դո՞ւ ես հասկացել, բոլորս 

էլ հասկացել ենք: 
10. Հայրս ասաց, որ բոլորս միասին ենք գնալու 

հյուրերին դիմավորելու: 
11. Ես գիտեմ, թե ինչ է գրել նամակում: 
12. Ո՞վ կասի` ինչ է պատահել այստեղ: 
13. Ասում են` ինչ էլ անես, չի օգնի: 
14. Չգիտեմ, թե ինչ ասեմ: 
15. Կարո՞ղ ես ասել` ինչ քննություն ունենք այս տարի: 
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Oxu mətni 21. 
Նրանք սովորում են ռուսերեն: – Onlar rusca öyrənirlər. 
Լեզուներ սովորելը հետաքրքիր է: – Dilləri öyrənmək 

maraqlıdır. 
Մենք ուզում ենք մարդկանց հասկանալ: – Biz 

adamları anlamaq istəyirik. 
Մենք ուզում ենք մարդկանց հետ խոսել: – Biz 

adamlarla danışmaq istəyirik. 
Ջոնը Լոնդոնից է: – Con Londondandır. 
Լոնդոնը գտնվում է Մեծ Բրիտանիայում: – London 

Böyük Britaniyada yerləşir. 
Նա խոսում է անգլերեն: – O, ingiliscə danışır. 
 
Ասացվածքներ[Asatsvats`k`ner] – Atalar sözləri 
Ես աղա ու դու աղա, բա մեր աղունն ո՞վ կաղա։[Yes 

ağa u du ağa, ba mer ağunn ov kağa] – Mən ağa, sən ağa, 
dənimizi (buğdamızı) kim yığa? (Sən ağa, mən ağa, inəyimizi 
kim sağa?) 

Երբ որ կացինը եկավ անտառ, ծառերը ասացին... 
Կոտը մերոնցից է։[Yerp vor katsinı yekav antar`, tsar`erı 
asatsin… Kotı merontsits э] – Balta meşəyə gələndə ağaçlar 
dedilər… Sapı özümüzdəndir. 

Երբ որ մեծնաս այս ամենը կմոռնաս։[Yerp vor 
metsnas ays amnenı kmor`nas] – Nə zaman ki böyüyərsən, 
bütün hamısını unudarsan. 

Երգեր շատ գիտեմ, բայց երգել չգիտեմ։[Yerqer şat 
qidem, bayts yerqel çqitem] – Çox mahnı bilirəm, amma 
oxuya bilmirəm. 

 
Söz birləşmələri 
տաղանդավոր վիպասան[tağandavor vipasan] – 

istedadlı roman yazıçısı 
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համառ ավանակ[hamar` avanak] – tərs uzunqulaq 
կանաչ մամուռ[kanaç mamur`] – yaşıl yosun (mamır) 
հայտնի սուտասան[haytni sutasan] – məhşur yalançı 
հեռավոր շրջան[her`avor şrcan] – kənar (uzaq) rayon 
սիրված դերասան[sirvats derasan] – sevimli aktyor 
հայկական առակ[haykakan ar`ak] – erməni məsəli 
հրացանի ձգան[hartsani dzqan] – tüfəngin tətiyi 
ռուս առակագիր[r`us ar`kaqir] – rus təmsilçi 

(ədəbiyyat janrı) 
հին առասպել[hin ar`aspel] – qədim əfsanə 
կարմիր նուռ[karmir nur`] – qırmızı nar 
լուռ գիշեր[lur` qişer] – sakit gecə 
երկար բառ[yerkar bar`] – uzun söz 
չոր ամառ[çor amar`] – quru yay 
կծան շուն[ktsan şun] – dişləyən it 
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2 – րդ մաս – 2 – ci hissə 
Տասնմեկերորդ դասը – On birinci dərs 

*** 
2. Ձևաբանություն – Morfologiya 
1. Գոյական անուն – İsim 
2. İsmin halları 
3. Kiçiltmə və əzizləmə mənasında işlədilən isimlər 
Çalışmalar 
Oxu mətni 

 
1. Գոյական անուն – İsim 

İsimlər mənasına görə xüsusi (հատուկ) və ümumi 
(հասարակ) olur. Xüsusi isimlər ad bildirir və böyük hərflə 
yazılır. Məsələn: 

Ադրբեջան, Իրավան, Խոսրով, Թալաթ, Չոբանկարա, 
Ուլուխանլի, Րահիմաբադ, Ղարաղըշլաղ, Րանչպար․ 

Erməni dilində isimlərin canlı və cansız formaları 
yoxdur, amma əşya və şəxs anlayışı vardır. Bu anlayış isim-
lərin hallanması zamanı ortaya çıxır. 

Əşya bildirən isimlər ինչ – nə? sualına cavab verir. 
Məsələn: 

տուն – ev, գրիչ – qələm, գնացք – qatar, սեղան – stol. 
Erməni dilində heyvanlar da ինչ – nə? sualına cavab 

verir. Təkcə insan anlayışı bildirən isimlər ո՞վ – kim? sualına 
cavab verir. Məsələn: 

մարդ – kişi, աղջիկ – qız, ուսուցիչ – müəllim, վարորդ 
– sürücü. 

Erməni dilində isimlərin tək (եզակի) və cəm 
(հոգնակի) halı vardır. Təkhecalı isimlər եր, çox hecalı 
isimlər isə ներ şəkilçisi qəbul edir. Məsələn: 

Təkhecalı isimlərin tək və cəm şəkli 
դաս – dərs դասեր – dərslər 
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աչք – göz 
քույր – bacı 
ժամ – saat 
ձի – at 
պատ – divar 
քար – daş  

աչքեր – gözlər 
քույրեր – bacılar 
ժամեր – saatlar 
ձիեր – atlar 
պատեր – divarlar 
քարեր – daşlar 

*** 
Çoxhecalı isimlərin tək və cəm şəkli 
մատանի – üzük  
նամակ – məktub 
ընկեր – yoldaş 
եղբայր – qardaş 
րոպե – dəqiqə 
ամիս – ay 
հատակ – döşəmə 

մատանիներ – üzüklər 
նամակներ – məktublar 
ընկերներ – yoldaşlar 
եղբայրներ – qardaşlar 
րոպեներ – dəqiqələr 
ամիսներ – aylar 
հատակներ – döşəmələr 

*** 
QEYD: Qədim erməni dilində ն hərfi ilə bitən bəzi 

təkhecalı sözlər müasir erməni dilində cəm halda ներ şəkil-
çisi qəbul edir. Bu zaman bəzi sözlərdə sait hərf yazılmır. 
Məsələn: 

Qədim 
erməni 
dilində 

Müasir 
erməni 
dilində 

Cəm şəkli 

դուռն – qapı 
մուկն – siçan 
նուռն – nar 
ձուկն – balıq 
եզն – öküz 
գառն – quzu 
լեռն – dağ 
թոռն – nəvə 

դուռ 
մուկ 
նուռ 
ձուկ 
եզ 
գառ 
լեռ 
թոռ 

դռներ – qapılar 
մկներ – siçanlar 
նռներ – narlar 
ձկներ – balıqlar 
եզներ – öküzlər 
գառներ – quzular 
լեռներ – dağlar 
թոռներ – nəvələr 

*** 
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QEYD: Մարդ – insan sözü cəmdə մարդիկ – insan-
lar və կին – qadın sözü cəmdə կանայք – qadınlar kimi 
yazılır. 

 
Qadın cinsi bildirən ուհի şəkilçisi 

Erməni dilində ismin cins kateqoriyası yoxdur. Sadəcə 
qadın cinsini göstərən ուհի sözdüzəldici şəkilçi var. Ancaq 
ուհի sözdüzəldici şəkilçi hallanma zamanı yazılmır․ 
Məsələn: 

բժիշկ – həkim  
աշակերտ – şagird  
բանաստեղծ – şair 
բանվոր – fəhlə  
նկարիչ – rəssam 
բնակիչ – sakin 

բժշկուհի – həkim qadın 
աշակերտուհի – şagird qız 
բանաստեղծուհի – şairə 
բանվորուհի – fəhlə qadın 
նկարչուհի – rəssam qadın 
բնակչուհի – sakin qadın 

 
Sözlərdə ուհի şəkilçisindən əvvəl gələn իչ şəkilçisində 

ի saiti yazılmır. 
Erməni dilində cins kateqoriyası olmadığından təyin, 

təyin olunanla uzlaşdırılmır. 
 

2. İsmin halları 
Erməni dilində ismin yeddi halı var: 
1) Ուղղական հոլով – Adlıq hal: ո՞վ – kim?, ի՞նչ(ը) 

nə? sualına cavab verir. Adlıq hal sözün ilk formasıdır, 
müəyyən və qeyri – müəyyən artikllə işlədilir. 

 
Adlıq halı ancaq hal və hərəkəti icra edəni bildirir. 

Məsələn: 
Աշակերտը գնաց դպրոց: – Şagird məktəbə getdi. 
Գարունը եկավ: – Yaz gəldi. 
Դասերը վերջացան: – Dərslər bitdi. 
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– Cümlədə ismi xəbər adlıq halda ola bilir. Məsələn: 
Սուրենը բժիշկ է։ – Suren – həkimdir. 
Արմենը ճարտարագետ (ինժեներ) է։ – Armen mü-

həndisdir. 
Սա Իրավան է։ – Bu İrəvandır.  
 
– Cümlədə tamamlıq adlıq halda olur. Məsələn: 
Անահիտ մորաքույրը բարի կին է։ – Anahit xalam 

xeyirxah qadındır. 
Նա ոսկի սիրտ ունի։ – Onun qızıl ürəyi var. 
 
– Cümlədə xitab da adlıq halda olur. Məsələn: 
Ընկերնե՛ր, այսօր մեծ տոն է։ – Yoldaşlar, bu gün bö-

yük bayramdır. 
Ռուբեն, շուտ արի՛։ – Ruben, tez gəl. 
 
2) Սեռական հոլով – Yiyəlik hal: ու՞մ – kimin?, 

ինչի՞ – nəyin? sualına cavab verir və əşyanın kimə aid 
olduğunu bildirir. Yiyəlik halda müəyyənlik artikli istifadə 
edilmir. 

Yiyəlik hal sonluqları bunlardır: 
ի, վա, ան, յան, ոջ, ու, որ, ց 
 
Zaman bildirən isimlər yiyəlik halın վա hallanma 

növünə aiddir. Məsələn:  
օր – օրվա, ամիս – ամսվա 
Ի sonluğu ilə bitən zaman bildirən isimlər yiyəlik halda 

ola bilər. Məsələn:  
ժամ – ժամի – ժամվա, օր – օրի – օրվա 
Ում şəkilçisi ilə bitən isimlər ան sonluğunun köməyi 

ilə yiyəlik halda ola bilər. Məsələn: 
շարժում – hərəkət; շարժման – hərəkətin, զեկուցում 

– hesabat; զեկուցման – hesabatın 
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Şəxs bildirən bir neçə isim ոջ sonluğu ilə yiyəlik halda 
ola bilir. Məsələn: 

քույր – քրոջ, ընկեր – ընկերոջ, կին – կնոջ 
 
3) Տրական հոլով – Yönlük hal: ու՞մ – kimə?, 

ինչի՞(ն) – nəyə? sualına cavab verir, hərəkətin yönəldiyi 
şəxsi və ya əşyanı bildirir. 

Yönlük halın xüsusi forması yoxdur, həmişə yiyəlik 
hala bənzəyir. Sadəcə bəzi hallarda ը və ն sonluğu alır. 
Məsələn: 

սեռական – yiyəlik: քարի, ձիու, օրվա, քրոջ  
տրական – yönlük: քարի(ն), ձիու(ն), օրվա(ն), քրոջ(ը) 
 
Yönlük halı yiyəlik haldan fərqləndirmək üçün cümlə-

nin mənasına diqqət etmək lazımdır. Yiyəlik hal isimlə, 
yönlük hal isə feillə əlaqəli olur. 

 
Yönlük halın aşağıdakı əsas funksiyaları var. 
– Dolayı tamamlıq: 
Մոտենում եմ սեղանին։ – (Mən) masaya yaxınlaşıram. 
Գիրքը տվեցի ընկերոջս։ – (Mən) kitabı (öz) yolda-

şıma verdim. 
– Vəziyyəti bildirir: 
Պատին նկար է կախված։ – Divara şəkil asılıb. 
Ես նստած եմ բազկաթոռին։ – Mən kresloya otur-

muşam. 
– Zamanı bildirir: 
Ամռանը ես մեկնելու եմ Սանկտ – Պետերբուրգ։ – 

Yayda mən Sankt-Peterburqa gedəcəyəm. 
Մենք Մոսկվա հասանք կեսգիշերին։ – Biz 

Moskvaya gecə yarısı çatdıq. 
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– Məqsəd bildirir: 
Գնում եմ աշխատանքի։ – İşə gedirəm. 
Գնում եմ շուկա մրգի։ – Bazara meyvə almağa ge-

dirəm (Bazara meyvəyə gedirəm). 
 

4) Հայցական հոլով – Təsirlik hal: ու՞մ – kimi?, 
ի՞նչ – nəyi? sualına cavab verir və obyektə birbaşa əlavə 
olduğunu bildirir. 

Bu funksiyasında yiyəlik hal artikl qəbul etmir. 
Şəxs bildirən isimlərin təsirlik halı yönlük halla, şəxs 

bildirməyən isimlərin təsirlik halı adlıq halla üst-üstə düşür. 
Məsələn: 

Մարոն վերցրեց երեխային: – Maro uşağı götürdü. 
Ես գիրք եմ կարդում։ – Mən kitab oxuyuram. 
 
5) Բացառական հոլով – Çıxışlıq hal: ումի՞ց – 

kimdən?; ինչի՞ց – nədən? sualına cavab verir, əşyanın çıxış 
nöqtəsini və hərəkətin başlanğıc nöqtəsini bildirir. 

Çıxışlıq halın cümlədə dolayı tamamlıq, vəziyyət, 
səbəb, zaman, yer və s. bildirən funksiyaları var. 

Çıxışlıq hal ից – dən, bəzi tip hallanmalarda isə ուց – 
dan hal şəkilçisi qəbul edir. Məsələn:  

Քաղաքից ինձ մոտ եկավ իմ բարեկամը: – Şəhərdən 
qohumum mənim yanıma gəldi.  

Գյուղից մինչև քաղաք քսանհինգ կիլոմետր է: – 
Kənddən şəhərə qədər iyirmi beş kilometrdir.  

Հայրը որդուց նամակ ստացավ: – Ata oğlundan mək-
tub aldı.  

Առավոտից մինչև երեկո աշխատում է: – Səhərdən 
axşama qədər işləyir. 

 

6) Գործիական հոլով – Birgəlik hal: ումո՞վ – 
kiminlə?, ինչո՞վ – nə ilə? sualına cavab verir, kimlə və 
yaxud hansı obyektlə hərəkət edildiyini bildirir. 
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Փողոցով մարդ էր անցնում: – Küçə ilə adam keçirdi. 
Տղան ասեղով ծակեց փուչիկը: – Oğlan iynə ilə şarı 

deşdi. 
Վազելով հասավ հետևից: – Qaçaraq arxadan çatdı. 
Sonluğu ություն ilə bitən isimlərin birgəlik halında 

ությամբ olaraq dəyişir. Məsələn: 
ընթերցանություն – ընթերցանությամբ – qiraət, 

oxuma 
Նա տարված է ընթերցանությամբ – O oxumaqla 

məşğuldur. 
 
7) Ներգոյական հոլով – Yerlik hal: ինչու՞մ – nədə? 

(və ya ինչի՞ մեջ), որտե՞ղ – harada? sualına cavab verir və 
hərəkətin başladığı yeri və yaxud objektin yerini bildirir. 

Գործարանում – zavodda, սենյակում – otaqda, 
Ուկրաինայում – Ukraynada. 

Նա ապրում է դիմացի շենքում: – O, üzbəüz binada 
yaşayır. 

Երկու օրում ավարտեցի աշխատանքը: – İki gündə 
işi qurtardım. 

Yerlik halda isimlər ում şəkilçisi qəbul edir. Məsələn:  
Քաղաքում կան ֆաբրիկաներ, իսկ գյուղում 

կոլտնտեսություններ: – Şəhərdə fabriklər, kənddə isə 
kolxozlar var. 

Այդ յոթ տարում դու քանի՞ անգամ ես մեզանից փող 
ստացել։ – Bu yeddi ildə sən bizdən neçə dəfə pul almısan? 

Erməni dilində bir çox hallarda “yiyəlik hal + մեջ 
(içində)” yerlik halı ifadə edir. Məsələn: 

գրքի մեջ – kitabda (kitabın içində), նամակի մեջ – 
məktubda (məktubun içində). 
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3. Kiçiltmə və əzizləmə mənasında işlədilən isimlər. 
Erməni dilində isimlərin kiçiltmə və əzizləmə mənası 

sözlərin sonuna իկ, ուկ, ակ şəkilçiləri artırılmaqla əmələ 
gətirilir. Bu zaman bəzi tək hecalı sözlərdə sait hərf yazılmır. 
Məsələn: 

ձուկ – balıq, ձկնիկ – balaca balıq (balıqcıq) 
շուն – it, շնիկ – balaca it (küçük, itcik) 
արջ – ayı, արջուկ – balaca ayı 
գառ – quzu, գառնուկ – quzucuq 
լիճ – göl, լճակ – balaca göl (gölcük) 
 
Bu şəkilçilər əzizləmə mənasında da istifadə edilir. 

Məsələn: 
հայր – ata, հայրիկ – atacan (atacıq) 
քույր – bacı, քույրիկ – bacıcan (bacıcıq) 
պապ – baba, պապիկ – babacan (babacıq) 
 
Bu şəkilçilər insan adlarına əlavə edildiyində 

əzizləmə və kiçiltmə mənası verir. Məsələn: 
Այդըն – Aydın, Այդընիկ – Aydıncıq 
Ահմետ – Əhməd, Ահմետիկ – Əhmədcik 
Sifətlərə də իկ, ուկ şəkilçilərini əlavə etmək müm-

kündür. Məsələn: 
սիրուն – gözəl, սիրունիկ – gözəlçə 
անուշ – şirin, անուշիկ – şirinciyəz 
տաք – isti, տաքուկ – isticə 
Bir çox isimlərin xüsusi göstəriciləri yoxdur. Məsələn: 
կարագ – yağ, ծառ – ağac – bu sözlərdən hansının isim 

olduğunu göstərən xüsusi göstərici yoxdur. 
Amma bəzi isimlərin xüsusi göstəriciləri var və ստան, 

ցի (ացի) şəkilçiləri ilə düzəlir. Ստան şkilçisi ilə məkan və 
yer bildirən isimlər düzəlir. Dövlətlərin adları əsasən bu 
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şəkilçi ilə yazılır. Məsələn: 
հայ – erməni;  Հայաստան – Ermənistan 
ռուս – rus; Ռուսաստան – Rusiya 
լեհ – polyak; Լեհաստան – Polşa 
հույն – yunan; Հունաստան – Yunanıstan 
 
Ցի (ացի) şəkilçilərinin iki xüsusiyyəti var. Birincisi 

milliyyəti bildirir. Məsələn: 
ուկրաինացի – ukraynalı 
վրացի – gürcü 
էստոնացի – eston 
անգլիացի – ingilis 
İkincisi insanın haralı olduğu və yaşadığı yeri bildirir. 

Məsələn: 
մոսկվացի – moskvalı 
կիևցի – kiyevli 
 
Çalışma* 102. Cümlələri yiyəlik halda yazın. 
Իմ ընկերուհ….. կատուն – Mənim rəfiqəmin pişiyi. 
Իմ երեխաներ…. խաղալիքները: – Mənim uşaq-

larımın oyuncaqları. 
Վերնաշապիկ…. կոճակը պոկված է: – Köynəyin 

düyməsi qopub. 
Ավտոտնակ…. բանալին կորել է: – Qarajın açarı itib. 
Դիրեկտոր…. համակարգիչը փչացել է: – Direktorun 

kompüteri xarab olub. 
 
Çalışma* 103. Aşağıdakı sözləri yönlük halda yazın. 
քաղաք….             քաղաքներ…. 
սենյակ….             սենյակներ…. 
ծառուղ….            ծառուղիներ…. 
ծառուղի – xiyaban 
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Çalışma 104. Verilən sözləri çıxışlıq hal və yerlik 
halda yazın. 

ձոր – dərə, boğaz, սար – dağ, դաշտ – çöl, tarla, փողոց 
– küçə 

 
Çalışma* 105. Mötərizədəki sözləri çıxışlıq halda yazın. 
1․ Որտե՞ղ կարող եմ թաքնվել (անձրև)։ Խանութում։  
2․Կարինեն (բալ) համեղ ըմպելիք է պատրաստում։  
3․ Ելենան քրոջ համար ուզում է (ոսկի) մատանի գնել։  
4․ Հայրս երեք (օր) վերադառնալու է (Սանկտ – 

Պետերբուրգ)։  
 
Բառարան 
վերադառնալ – qayıtmaq 
մատանի – üzük 
ըմպելիք – içki 
համեղ – dadlı, ləzzətli 
տաք – isti 
 
Çalışma* 106. Nöqtələrin yerinə yerlik hal 

şəkilçilərini yazın. 
1․Մենք ապրում ենք Իրավան............................։ 
2․ Ես համալսարան............... չեմ սովորում։ 
3․ Ելենան աշխատում է գրասենյակ..................։ 
4․ Սոլմազը խանութ.............. գիրք է գնում։ 
5. Նրանք սիրում են զբոսնել քաղաք..................։ 
 
Çalışma* 107. Mötərizədəki sözləri birgəlik halda 

yazın. 
1․ Ես (ոտք) եմ գնում համալսարան։ 
2․ Կարինեն զբաղվում է (բժշկություն)։ 
3․ Պաղպաղակը ուտում են (գդալ)։ 
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4․ Ալպ Արսլանը շատ է պարծենում իր (ծնողներ)։ 
5․ Մենք քեզ լսում ենք մեծ (ուշադրություն)։ 
 
Բառարան 
պաղպաղակ – dondurma 
պարծենալ – öyünmək, lovğalanmaq 
ուշադրություն – diqqət 
 
Çalışma 108. Oxuyun və yazın. 
Նա մի քանի մատիտ ունի: – Onun bir neçə karandaşı var. 
Ամանում տաք կաթ կա: – Qabda isti süd var. 
Բակում մի քանի թուփ կա: – Həyətdə bir neçə kol var. 
Բակում քանի՞ թուփ կա: – Həyətdə neçə kol var? 
Նա քանի՞ տուփ ունի: – Onun neçə qutusu var? 
Նա քանի՞ մատիտ ունի: – Onun neçə karandaşı var? 
Նա մատիտ ունի: – Onun karandaşı var 
Ամանում կաթ կա: – Qabda süd var. 
Ամանում կաթ կա՞: – Qabda süd var? 
Ամանում կա՞թ կա: – Qabda süd var? 
Աննա, գնա բակ:  – Anna, həyətə get. 
Դու գնա տուն: – Sən evə get. 
տաք կաթ – isti süd 
տաք քամի – isti külək 
բութ դանակ – küt bıçaq 
թանկ տուն – bahalı ev 
փակ տուփ – bağlı qutu 
 
Բառարան 
բանվորուհի – fəhlə qadın 
ուսանող – tələbə  
բանվոր – fəhlə  
երկիր – ölkə  

քաղաք – şəhər  
գյուղ – kənd 
շենք – bina  
գիրք – kitab  
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հույս – ümid  
հող – torpaq  
լուր – xəbər  
փողոց – küçə  

լույս – işıq  
տուն – ev  
միս – ət 

 
Çalışma 109. İsimləri cəm halda hallandırın. 
Փողոց, ուսուցիչ, տուն, գրասենյակ, լիճ, 

համալսարան, գիրք, անուն, տոմս, հոգեբան, գրիչ։ 
 
Բառարան 
փափուկ – yumşaq 
բակում – həyətdə 
մատիտ – karandaş  
մի քանի – bir neçə 
տաք – isti (qaynar) 
ամանում – qabda 
գագաթ – zirvə 
դանակ – bıçaq 
քամի – külək  
տուփ – qutu 
գաթա – kətə  
թանկ – baha 

քանի – neçə  
կաթ – süd 
բութ – küt 
տուն – ev 
ունի – var 
թուփ – kol 
կա – var 
փակ – bağlı 
դու – sən 
գնա – get  
նա – o 

 
Çalışma 110. Yazın. 
Դու քանի՞ հայերեն գիրք ունես: Այստեղ երեք 

կարմիր ու երեք դեղին ծաղիկ կա: Ես երկու վարդ եմ 
տեսնում: Նա ունի փափուկ բարձ: 

 
Բառարան 
հայերեն – ermənicə 
փափուկ – yumşaq 
այստեղ – burada 

 
 
կարմիր – qırmızı 



183 

ունես – varındı 
քանի՞ – neçə 
գիրք – kitab 
դու – sən 
երեք – üç  
կա – var 
բարձ – yastıq  
երկու – iki 

տեսնել – görmək 
ծաղիկ – çiçək 
դեղին – sarı 
ես – mən  
ու – və  
վարդ – gül 
ունի – var 
նա – o 

 
Oxu mətni 22. Şeiri oxuyun və verilmiş isimlərin 

hansı halda və hansı suala cavab verdiyini öyrənin. 
Վարդը 

Փոքրիկ տղան մի վարդ տեսավ, 
Տեսավ մի վարդ դաշտի միջին: 
Վարդը տեսավ ուրախացավ, 
Մոտիկ վազեց սիրուն վարդին. 
*** 
Սիրուն վարդին, կարմիր վարդին, 
Կարմիր վարդը դաշտի միջին... 
Ու անհամբեր տղան պոկեց, 
Պոկեց վարդը դաշտի միջին. 
*** 
Փուշը նրա ձեռքը ծակեց, 
Բայց էլ չօգնեց քնքուշ վարդին. 
Քնքուշ վարդին, կարմիր վարդին. 
Կարմիր վարդը դաշտի միջին: 
 
Բառարան 
փոքրիկ տղան – balaca oğlan 
մի վարդ տեսավ – bir qızılgül gördü 
ուրախացավ – sevindi 
մոտիկ վազեց – yanına qaçdı 
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քնքուշ վարդին – zərif gülə doğru 
կարմիր վարդին – qırmızı gülə doğru  
դաշտի միջին – çöldə, tarlada 
անհամբեր – səbirsizliklə 
պոկեց – qopardı 
փուշը – tikan 
նրա ձեռքը ծակեց – onun əlini deşdi 
դա չօգնեց – bu kömək etmədi 
քնքուշ վարդին – zərif gülə 
 
Ասացվածքներ – Atalar sözləri 
Յոթ անգամ չափիր, մեկ անգամ կտրիր: – Yeddi dəfə 

ölç, bir dəfə biç (Yüz ölç bir biç). 
Երեխային գործի դիր՝ ետևից գնա: – Uşağı işə qoy, 

arxasınca get (Uşağı buyur, ardınca yüyür). 
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Տասներկուերորդ դասը – On ikinci dərs 
*** 

2. Ձևաբանություն – Morfologiya 
1. Գոյական անուն – İsim 
2. İsimlərin təkdə hallanması 
3. İsimlərin cəmdə hallanması 
4. Հարադիր գոյական անունների հոլովում – Birgə işlənən 
isimlərin hallanması 
5. Տարածություն – Məkan 
6. Մարդու դիմանկարի մասին – İnsan portreti haqqında 
7. Մարմնի անդամներ – Bədən üzvləri 
Çalışmalar 
Oxu mətnləri 
 

1. Գոյական անուն – İsim 
2. İsimlərin təkdə hallanması 

 

1) Ուղղական հոլով – Adlıq hal: ո՞վ – kim? ի՞նչ – nə?  
Սար(ը) բարձր է: – Dağ yüksəkdir. 
 

2) Սեռական հոլով – Yiyəlik hal: ու՞մ – kimin? 
ինչի՞ – nəyin? (ın – in – un – ün şəkilçiləri). 

Սարի գագաթը ծածկված է ձյունով: – Dağın zirvəsi 
qarla örtülüdür. 

 
3) Տրական հոլով – Yönlük hal: ու՞մ – kimə? ինչի՞ն 

– nəyə? (a – ə şəkilçiləri).  
Էքսպեդիցիան մոտենում է սարի(ն): – Ekspedisiya 

dağa yaxınlaşır. 
 
4) Հայցական հոլով – Təsirlik hal: ու՞մ – kimi?, 

ի՞նչը – nəyi? (ı – i – u – ü və nı – ni – nu – nü şəkilçiləri).  
Ես տեսնում եմ սար(ը): – Mən dağı görürəm. 
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5) Բացառական հոլով – Çıxışlıq hal: ումի՞ց – 
kimdən? ինչի՞ց – nədən? (dan – dən şəkilçiləri).  

Սարից փչում է զեփյուռը: – Dağdan xəfif meh əsir. 
 
6) Գործիական հոլով – Birgəlik halı: ումո՞վ – 

kiminlə? ինչո՞վ – nə ilə? (la -lə şəkilçiləri).  
Մենք հիանում ենք մեր բարձր սարով: – Biz, bizim 

yüksək dağımızla fəxr edirik. 
 
7) Ներգոյական հոլով – Yerlik hal: ինչու՞մ – nədə? 

որտե՞ղ – harada? (da, də şəkilçiləri).  
Այս սարում հանքեր կան: – Bu dağda mədənlər var. 
Adlıq, yönlük və təsirlik halları müəyyənlik artiklı olan 

ը və ն şəkilçilərini qəbul edir. 
 

3. İsimlərin cəmdə hallanması 
Təkhecalı isimlər եր, çoxhecalı isimlər ներ şəkilçiləri 

qəbul edir. Hallanma zamanı hal şəkliçiləri cəm şəkilçisinə 
əlavə edilir. Cəm şəkilçiləri bəzi istisnalar olmaqla təkdə olan 
isimlərin ի hallanma növünə uyğundur. Buna görə cəm 
şəkilçiləri aşağıdakı kimidir. 

 
1) Ուղղական – Adlıq hal: ո՞վքեր – kimlər?, ի՞նչեր 

– nələr? 
Սարեր(ը) բարձր են: – Dağlar yüksəkdirlər. 
 
2) Սեռական – Yiyəlik hal: ու՞մ – kimin?, ինչերի՞ – 

nələrin?  
Սարերի գագաթները ծածկված են ձյունով: – 

Dağların zirvələri qarla örtülüdür. 
 
3) Տրական – Yönlük hal: ու՞մ – kimə?, ինչերի՞ն – nəyə?  
Էքսպեդիցիան մոտենում է սարերի(ն): – Ekspe-
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disiya dağlara yaxınlaşır. 
 
4) Հայցական – Təsirlik hal: ու՞մ – kimi?, ի՞նչէր(ը) 

– nələri?  
Մենք տեսնում ենք մեր բարձր սարերը: – Biz yüksək 

dağlarımızı görürük. 
 
5) Բացառական – Çıxışlıq hal: ումի՞ց – kimdən?, 

ինչերի՞ց – nələrdən?  
Սարերից փչում է մեղմ քամին: – Dağlardan xəfif 

külək əsir. 
 
6) Գործիական – Birgəlik hal: ումո՞վ – kiminlə?, 

ինչերո՞վ – nələrlə?  
Մենք հիանում ենք մեր բարձր սարերով: – Biz, 

bizim yuksək dağlarımızla fəxr edirik. 
 
7) Ներգոյական – Yerlik hal: ինչերու՞մ – nədə?, 

որտե՞ղ – harada? 
Ամռանը սարերում զով է լինում: – Yayda dağlarda 

sərin olur. 
 
4. Հարադիր գոյական անունների հոլովում – 

Birgə işlənən isimlərin hallanması 
 նիստ ու կացը – yığıncaq 

1. Ուղ.  
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ. 

նիստ ու կաց(ը)  
նիստ ու կացի 
նիստ ու կացի(ն) 
նիստ ու կաց(ը) 
նիստ ու կացի(ց) 
նիստ ու կացով 
նիստ ու կացում 

*** 
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 տուն ու տեղը – ev – eşik 
1. Ուղ.  
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ. 

տուն ու տեղ(ը) 
տուն ու տեղի 
տուն ու տեղի(ն) 
տուն ու տեղ(ը) 
տուն ու տեղից 
տուն ու տեղով 
տուն ու տեղում 

 
5. Տարածություն – Məkan 

 
 

 
 

հետև – arxa, arxa-
sında 

առաջ/առջև – önü, 
önündə 

վերև – yuxarı, yu-
xarısında 

ներքև – aşağı, aşa- 
ğısında 

    
դուրս – bayır, eşik, 
çöl; bayırda, eşikdə, 
çöldə, ներս içəri, 
içəridə, daxil, 
daxildə 

տակ – alt, altında վրա – üstü, üstündə մոտ, (կողքին) 
yaxın, yaxınında, 
tərəf, tərəfində 

  
  

դիմաց – qarşı, qar-
şısında 

մեջ/ – ում – içi, 
içində 

միջև – arada մեջտեղ – ortası, 
ortasında 

    
շուրջը – ətraf, döv-
rə 

միջով – içi ilə, 
içindən 

արանքով – arası ilə կողքով, երկայնքով 
– yanıyla 

 

   

դեպի – tərəfində, 
qarşısında 
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6. Մարդու դիմանկարի մասին – İnsan portreti 
haqqında 

Սա երեսուն տարեկան տղամարդ է՝ բարձրա-
հասակ, սև մազերով և սև աչքերով։ – Bu, hündür boylu, 
kürən, qara gözlü və qara saçlı, otuz yaşında kişidir. 

Նա յոթանասուն տարեկան տղամարդ է՝ կարճա-
հասակ, նիհար, սպիտակ մազերով։ – O, balaca boylu, arıq, 
ağ saçlı, yetmiş yaşında kişidir. 

Նա քսան տարեկան աղջիկ է․ միջահասակ, բարե-
կազմ, թխահեր, ունի սև աչքեր։ Նա միշտ հագնվում է 
ճաշակով։ – O, orta boylu, qamətli, kürən, qara gözlü, iyirmi 
yaşında qızdır. O, həmişə zövqlə geyinir. 

*** 
ճակատ – alın; լայն – geniş, նեղ – dar, կնճռոտ – qırışıq 
շրթունք – dodaq; հաստ – qalın, բարակ – incə (nazik) 
հոնք – qaş; խիտ – qalın, բարակ – nazik, կեռ – əyri 
թարթիչներ – kirpiklər; երկար – uzun, կարճ – 

qısa, շուռտված, շուռ եկած – qatlanmış 
դեմք – sifət; կլոր – yumru, երկար – uzun, նեղ – incə, 

dar, լայն – geniş, մանկական – uşaq, körpə, տանջված – 
əzablı, ուրախ – şən, կնճռոտ – qırışmış 

բերան – ağız; մեծ – böyük, փոքր – kiçik, գեղեցիկ – gözəl 
ականջ – qulaq; փոքր – balaca, մեծ – böyük, 
քիթ – burun; մեծ – böyük, փոքր – balaca, հայկական 

– erməni, հունական – yunan, արծվաքիթ – qartalburun 
վիզ – boyun, boğaz; երկար – uzun, կարճ – qısa, 

կարապի – durna, հաստ – qalın 
թիկունք – çiyin, kürək; լայն – geniş, նեղ – dar 
մեջք – bel, kürək; բարակ – incə, հաստ – qalın 
*** 
հաստ շրթունքներով – հաստաշրթունք – qalın dodaqlı 
կապույտ աչքերով – կապտաչյա – mavi gözlü 
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լայն թիկունքով – լայնաթիկունք – enlikürək (geniş çi-
yinli) 

բարձր հասակով – բարձրահասակ – uca boylu 
կարճ հասակով – կարճահասակ – qısa boylu 
միջին հասակով – միջահասակ – orta boylu 
լայն ճակատով – լայնաճակատ – geniş alınlı 
ժպտացող դեմքով – ժպտադեմ – gülümsər 
կլոր դեմքով – կլորադեմ – yumrusifət 
սև աչքերով – սևաչյա – qara gözlü 

 
7. Մարմնի անդամներ – Bədən üzvləri 
մատ – barmaq 
բութ մատ, բթամատ – baş barmaq  
ոտքերի մատերի ծայրեր – ayaq 
barmaqların ucları 
ցուցամատ – işarə barmaq 
մնիջնամատ – orta barmaq 
մատնեմատ – adsız barmaq 
ճկույթ – çeçələ barmaq 
սեռական օրգան – cinsi orqan 
մորուք, մորուս – saqqal 
աղիքներ – bağırsaqlar 
ծծեր – döşlər, məmələr  
թարթիչներ – kirpiklər 
ստամոքս – mədə 
արմունկ – dirsək 
երիկամ – böyrək 
մեջք – bel, kürək 
կոկորդ – qırtlaq 
մարմին – bədən 
ձեռքի ափ – ovuc 
դաստակ – bilək 

կուրծք – sinə 
փոր – qarın 
վիզ – boğaz 
ծիծ – məmə 
սիրտ – ürək 
ատամ – diş 
ոտք – ayaq 
ծունկ – diz 
քիթ – burun 
ուս – çiyin  
լեզու – dil 
աչք – göz 
հոնք – qaş  
բեղ – bığ 
թև – qol  
ձեռք – əl 
ծնուտ – çənə 
մարդ – adam 
բերան – ağız 
եղունգ – dırnaq 
ականջ – qulaq 
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եղունգ – dırnaq 
հոդեր – əl sümükləri 
մատի ծայր – barmaq ücü 
կուտիկուլա – dırnaq kökü 
ոռքի կոճ – ayaq biləyi 
ոտքի թաթ – daban 

ճակատ – alın 
մազ – tük, saç 
շուրթ – dodaq 
 
 

 
*** 

Բառարան 
քերականական – qrammatik cins 
սեռական ընտրանք – cinsi seçmə 
սեր անել – sevmək, vurulmaq 
սերի Աստծո – Allah xatirinə 
սեռական – cinsi, şəhvani 
սերաման – qaymaq qabı 

սեր – sevgi, məhəbbət 
սեռակից – həmcins 
սեռային – şəhvani 
սեր – qaymaq  
սեռ – cins 

*** 
Çalışma 111. Sözləri təkdə hallandırın. 
Դպրոց, փողոց, դաշտ, գործարան, գրել, կարդալ, 

ասել, խմել, աշակերտ, մատիտ, վեպ, վազել, երեխա։ 
 

Çalışma* 112. Oxuyun, mötərizədə verilən sözləri 
uyğun halda yazın. 

Աղջիկները մոտենում են (պատուհան):  
Աշակերտները սպասում են (ուսուցիչ) դպրոցի 

բակում: 
Բժիշկ Վասիֆ Իսմայիլը բուժում է իմ (հայր):  
Երեխաները խանգարում են (պատանի) աշխատել:  
Մենք շատ ենք հարգում մեր (ուսուցիչ): 
Կարինեն (գիրք) է գնում։ 
Հեյդարը ազատ ժամանակ (երաժշտություն) է լսում։ 
(Բորիս) կինը վաղը մեկնում է (Մոսկվա): 
Իմ (մայր) սենյակում հայելի կա։ 
Դուք այսօր չե՞ք գնում (աշխատանք):  
Բորիսը ապրում է մեր (տուն): 
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Այսօր խանութի (բացում) օրն է։ 
Ես ունեմ հայոց (լեզու) դասագիրք։ 
 
Բառարան 
աղջիկ – qız 
պատուհան – pəncərə 
երաժշտություն – musiqi 
պատանի – yeniyetmə, gənc 
 
Çalışma 113. İsimləri cəm halda hallandırın. 
Դաշտ, փողոց, դպրոց, գործարան, տուն, ծառ, 

աշակերտ, զինվոր, մարդիկ: 
 
Oxu mətni 23. 
Գեղեցիկ է մեր Թուրքիան: Տարվա երեք 

եղանակներին սարերը, ձորերը, դաշտերն, արտերն ու 
այգիները ծածկված են կանաչով, գույնզգույն ծաղիկ-
ներով: 

Ամռանը դաշտում ու ձորում շատ շոգ է լինում, իսկ 
սարերում շատ հով: Արտում հասկն է լցվում, այգում 
հասնում են մրգերը: Ամառվա շոգին սարից հաճախ փչում է 
մեղմ զեփյուռը: Հեռվում ադամանդի պես շողում են լեռների 
ձյունապատ գագաթները: Երկինքը ջինջ է ու կապուտակ, 
իբր թե մի փիրուզե թաս շուռ տված երկրի վրա: 

 
Բառարան 
տարվա երեք եղանակներին – ilin üç mövsümündə 
հասկն է լցվում – bol sünbül dolur 
շատ շոգ է լինում – çox isti olur 
գույնզգույն – rəngbərəng, (müxtəlif rəngli) 
հաճախ փչում է – daima əsir 
մեղմ զեփյուռ – xəfif külək 
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ծածկված են – örtülmüşlər 
ծաղիկներով – çiçəklərlə  
հասնում են – yetişirlər 
մրգերը – meyvələr 
դաշտ – zəmi, tarla 
գեղեցիկ – gözəl 
ձորերը – dərələr 
կանաչով – yaşılla 

 
հեռվում – uzaqda 
իբր թե – sanki 
ամառը – yayda 
այգի – bağça 
մեր – bizim 
արտ – zəmi 
հով – sərin 

 
Oxu mətni 24. Mətni oxuyun və tərcümə edin. Təkdə, 

cəmdə olan sözləri və ismin hallarını təyin edin. 
Անտառն իր կանաչով, թփերով, գեղեցիկ լորիներով, 

սիրուն կեչիներով, հսկա կաղնիներով բնության զարդն են: 
Գետերն ու գետակները, առուներն ու աղբյուրները 

ամեն տեղ շրջապատվում են անտառներով, ծառերով, 
բույսերով: 

Ջուրը խոնավություն է տալիս անտառին, իսկ ան-
տառը պահպանում է ջրերը: Ծառերը պաշտպանում են 
գետինը արևի կիզիչ ճառագայթներից, և նրանց ստվերի 
տակ միշտ հով է ու խոնավ: 

Անտառում մեծ ծառերի կողքին աճում են մատղաշ 
ծառերը: Ժամանակի ընթացքում մատղաշ ծառերը 
աճում են, բարձրանում, հաստանում ու լցնում անտառի 
դատարկ տարածությունները: 

Անտառը պատսպարան ու սնունդ է տալիս կենդա-
նիներին, թռչուններին: 

 
Բառարան 

բնություն – təbiət 
զարդ – bəzək 
անտառ – meşə 
կանաչ – yaşıl 

խոնավություն – rütubət 
շրջապատվել – çevrələnmək 
տալիս է – verir 
պահպանում է – qoruyur 
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թուփ, թփեր – kol, kollar 
գեղեցիկ – gözəl 
լորի – cökə (ağacı) 
սիրուն – gözəl 
կեչի – tozağacı 
հսկա – çox böyük, 
nəhəng 
սնունդ – yemək, qida 
կաղնի – palıd ağacı  
ջուր – su 
գետ – çay 
կենդանի – heyvan 
առու – arx 
ստվերի տակ – kölgədə 
միշտ – daima, hər zaman  
ամեն տեղ – hər yerdə 
հով է – sərindir 
խոնավ է – rütubətlidir 
պատսպարան – sığına-
caq 
պատանի – yeniyetmə, 
gənc 

ծառ – ağac 
պաշտպանել – qorumaq 
գետին – torpaq, yer 
արև – günəş 
կիզիչ – yandırıcı 
ճառագայթ – günəş şüası  
կողքին – yanında 
աճում են – bitirlər, artırlar  
աղբյուր – bulaq 
մատղաշ – gənc, yeniyetmə 
ժամանակի ընթացքում –  
zamanla, vaxtda, ərzində 
թռչուն – quş 
բարձրանալ – yüksəlmək 
հաստանում են – qalınlaşırlar 
դատարկ – boş 
լցնում են – doldururlar 
տարածություն – boşluq, 
fə-za (kosmos) 
երաժշտություն – musiqi 
աղջիկ – qız  
պատուհան – pəncərə 

 
Ասացվածքներ – Atalar sözləri 
Աչքը տեսածից է վախենում։ – Göz gördüyündən qorxur. 
Աչքից հեռու, սրտից էլ հեռու։ – Gözdən uzaq, könüldən 

də uzaq. 
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Տասներեքերորդ դասը – On üçüncü dərs 
*** 

2. Ձևաբանություն – Morfologiya 
1. Գոյական անուն – İsim 
2. Hallanma növləri barədə 
3. Արտաքին հոլովումներ – Xarici hallanmalar 
3.1. ի hallanma növü 
3.2. ան hallanma növü 
3.3. ու hallanma növü 
3.4. ոջ hallanma növü 
Çalışmalar 
Oxu mətni 

 
1. Գոյական անուն – İsim 

 
2. Hallanma növləri barədə 

Erməni dilində səkkiz hallanma növü vardır. Hallanma 
növləri yiyəlik hal şəkilçisi və müəyyən edici artikl olmayan 
yönlük hal vasitəsilə düzəlir. 

İsimlərin əksəriyyəti ի hallanma növünə aiddir. Eyni 
zamanda ան, ու, ոջ, վա, ց, ո və ա hallanma növləri də 
vardır.  

İsimlərin bu növlərdə hallanması bir-birinə bənzəyir. 
Fərq əsasən sonluqlarda, yiyəlik və yönlük hallarda olur. 
Çıxışlıq halda bütün isimlər ու növ hallanma istisna olmaqla 
ից sonluğu ilə bitir. Məsələn: 

գարուց – arpadan, մարդուց – adamdan 
Birgəlik halda bütün isimlər ով sonluğu ilə bitir (Adlıq 

halda ում, ուն, յուն sonluğu ilə bitən isimlər istisna 
olmaqla). Bu isimlər birgəlik halda ամբ, յամբ sonluğunu 
qəbul edir. Məsələn:  

ուսում – oxumaq, ուսմամբ – oxumaqla  
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միություն – birlik, ittifaq, միությամբ – birliklə, ittifaqla 
 
Yerlik halda bütün isimlər ում sonluğu qəbul edir. Bu 

qayda yiyəlik hal şəkilçisi və մեջ – içində qoşması ilə dəyişir. 
Məsələn:  

դաշտում – tarlada 
դաշտի մեջ – tarlanın içində 
 
Həcmi və məkanı olan bəzi cansız isimlər (və bəzi zərf-

lər) də yerlik halda ում sonluğu qəbul edir. Məsələn: 
սենյակում – otaqda 
ամանում – qabda 
բաժակում – stəkanda 
դաշտում – tarlada 
 
Qalan bütün hallarda bu növ yiyəlik hal şəkilçisi ilə 

birlikdə işlənən մեջ qoşması ilə istifadə edilir. Məsələn: 
մարդու մեջ – insanın içində, insanda 
դաշտի մեջ – tarlanın içində tarlada 
սենյակի մեջ – otağın içində otaqda 
ամանի մեջ –  boşqabın içində, boşqabda. 
 
Erməni dilində hallanma daxili və xarici hallanma 

olaraq iki yerə ayrılır. Aşağıda bu hallanma növləri haqqında 
geniş məlumat verilmişdir.  

 
3. Արտաքին հոլովումներ – Xarici hallanmalar 
Xarici hallanmalara aiddir: 
 
3.1. ի hallanma növü. İsimlərin böyük bir qismi bu 

növə aiddir. Məsələn: 
քաղաք – քաղաքի(ն), սեղան – սեղանի(ն) 
Bundan başqa aşağıda göstərilən hallanma növləri da vardır. 
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3.2. ան hallanma növü. Məsələn: 
զեկուցում – məruzə, զեկուցման – məruzənin 
 
3.3. ու hallanma növü. Məsələn: 
գարի – arpa, գարու – arpanın 
 
3.4. ոջ hallanma növü. Məsələn: 
կին – qadın, կնոջ – qadının 
 
3.5. վա hallanma növü. Yiyəlik halında olan bəzi 

sözlər bu növə aiddir. Məsələn:  
օր – gün, օրվա – gün – günün. 
 
3.6. ց – hallanma növü. Sadəcə cəm halı var, անք, ենք, 

ոնք, ունք şəkilçiləri ilə bitir. Վարդանանք – Vardananklar, 
վարդանանց – Vardananklıların, Արմենենք – Armen və onun 
əzizləri (Armengil, qohumları), Արմենենց – Armenlərin (gilin), 
պապոնք – baba və onun ailəsi, պապոնց – babagilin. 

 
4. Ներքին հոլովումներ – Daxili hallanmalar 
Daxili hallanmalara aiddir: 
4.1. ո hallanma növü. Məsələn: 
հայր – հոր – ata – atanın, մայր – ana, մոր – ananın 
 
4.2. ա hallanma növü. Məsələn: 
միություն – միության – birlik(yin), ittifaqın, տուն – 

ev, տան – evin 
 

Արտաքին հոլովումներ: – Xarici hallanmalar 
3.1. ի hallanma növü 
Bu hallanma növünə isimlər aiddir. İsimlərin böyük 

əksəriyyəti və həmçinin isim kimi çıxış edən digər cümlə 
üzvləri ի sonluğu alaraq yiyəlik, yönlük hal yaradırlar. 
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Məsələn: 
քաղաք – քաղաքի(ն)  
սեղան – սեղանի(ն) 
գիրք – գրքի(ն) 
բանվոր – բանվորի(ն) 
կարմիր – կարմրի(ն) 
 
Əgər isimlər եր və ներ sonluğu ilə bitərsə və cəm 

haldadırsa onlar da ի hallanma növünə aiddir. Məsələn:  
գրքեր – գրքերի(ն) 
այգիներ – այգիների(ն) 
մայրեր – մայրերի(ն) 
 
Sifətlər isimlərin ի hallanma növü kimi hallanır. Məsələn: 

 Tək hal 
1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ. 

մեծ – böyük 
մեծի – böyüyün 
մեծին – böyüyə 
մեծ(ն), մեծի(ն) – böyüyü 
մեծից – böyükdən 
մեծով – böyüklə 
մեծում (մեծի մեջ) – böyükdə 

*** 
 Cəm hal 

1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ. 

մեծեր(ը) – böyüklər 
մեծերի – böyüklərin 
մեծերին – böyüklərə 
մեծեր(ը), մեծերի(ն) – böyükləri 
մեծերից – böyüklərdən 
մեծերով – böyüklərlə 
մեծերում, (մեծերի մեջ) – böyüklərdə 

*** 
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3.2. ան hallanma növü 
Yiyəlik və yönlük halı ան şəkilçisi ilə düzələn isimlərə 

ան hallanması deyilir. Şəkilçisi ում olan isimlər ի növ 
hallanmadan fərqlidir. Bu isimlər yiyəlik və yönlük halda çox 
az hallarda ան şəkilçisi qəbul edir. Digər hallarda isə normal 
şəkilçi dəyişmir. Şəkilçinin sait səsi (hərfi) düşür. Məsələn: 

 Tək hal 
1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ. 

զեկուցում(ը) – hesabat 
զեկուցման – hesabatın 
զեկուցման(ը) – hesabata 
զեկուցում(ը) – hesabatı 
զեկուցումից – hesabatdan 
զեկուցումով, զեկուցմամբ – hesabatla 
զեկուցումում, զեկուցման մեջ – hesa-
batda 

*** 
 Cəm hal 

1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ. 

զեկուցումներ(ը) – hesabatlar 
զեկուցումների – hesabatların 
զեկուցումների(ն) – hesabatlara 
զեկուցումներ(ը) – hesabatları 
զեկուցումներից – hesabatlardan 
զեկուցումներով – hesabatlarla 
զեկուցումներում – hesabatlarda 
զեկուցումում – hesabatlarda 

 – Qədim erməni dilində ն sonluğu ilə bitən birhecalı 
sözlər də bu növdə hallanır. Məsələn: 

գառ – գառն – գառան(ը) – quzu, quzunun, quzuya 
դուռ – դուռն – դռան(ը) – qapı, qapının, qapıya 
եզ – եզն – եզան(ը) – öküz, öküzün, öküzə 
թոռ – թոռն – թոռան(ը) – nəvə, nəvənin, nəvəyə 
նուռ – նռան – նռան(ը) – nar, narın, nara 



200 

ձուկ – ձկան – ձկան(ը) – balıq, balığın, balığa 
մուկ – մկան – մկան(ը) – siçan, siçanın, siçana 
լեռ – լեռան – լեռան(ը) – dağ, dağın, dağa 
ծունկ – ծնվի – ծնկան(ը) – ծնկի(ն) – diz, dizin, dizə 
ծոռ – ծոռան – ծոռան(ը) – ծոռի(ն) – nəticə, nəticənin, 

nəticəyə (nəvənin uşağı) 
 
Sözün kökündəki əsas sait ու hərfini ա hərfinə dəyişən 

տուն – ev və շուն – it kimi sözlər də bu hallanma növünə 
aiddir. 

 Tək hal Tək hal 
1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ. 

տուն(ը) – ev 
տան – evin 
տան(ը) – evə 
տուն(ը) – evi 
տնից – evdən 
տնով – evlə 
տան մեջ – evdə 

շուն(ը) – it 
շան – itin 
շան(ը) – itə 
շուն(ը) – iti 
շնից – itdən 
շնով – itlə 
շան մեջ – itdə 

*** 
 Cəm hal Cəm hal 

1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ. 

տներ(ը) – evlər 
տների – evlərin 
տների(ն) – evlərə 
տներ(ը) – evləri 
տներից – evlərdə 
տներով – evlərlə 
տներում – evlərdə 

շներ(ը) – itlər 
շների – itlərin 
շների(ն) – itlərə 
շներ(ը) – itləri 
շներից – itlərdə 
շներով – itlərlə 
շների (մեջ) – itlərdə 

 
QEYD: գարուն – bahar, աշուն – payız, ձմեռ – qış, 

ամառ – yay mövsüm adları da ան – hallanma növünə aiddir 
və aşağıda göstərilən şəkildə hallanır. Məsələn: 

Adlıq hal: գարուն, աշուն, ձմեռ, ամառ: 
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Yiyəlik hal: գարնան, աշնան, ձմռան (ձմեռվա), 
ամռան (ամառվա): 

գարուն, աշուն, ամառ, ձմեռ sözləri bu cür hallansa da 
eyni zamanda վա – hallanma növünə aid edilir. 

գարուն – գարնան(ը) – bahar, baharın, baharda 
աշուն – աշնան(ը) – payız, payızın, payızda 
ամառ – ամռան(ը) – yay,yayın, yaya(da)  
ձմեռ – ձմռան(ը) – qış, qışın, qışa, qışda  
 
Zərf olaraq dəyişən գարնանը – baharda, աշնանը – 

payızda, ձմռանը – qışda, ամռանը – yayda mövsüm adları 
yerlik hal olaraq istifadə edilir. 

 
3.3. ու hallanma növü. 

Son hərfi ի ilə bitən isimlər yiyəlik, yönlük və çıxışlıq 
halında ու şəkilçisi qəbul edir. Başqa bütün hallarda normal 
şəkilçi qəbul edir. Məsələn: 

 Tək hal 
1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ. 

այգի(ն) – bağça 
այգու – bağçanın 
այգու(ն) – bağçaya 
այգի(ն) – bağçanı 
այգուց – bağçadan 
այգով – bağçayla 
այգում – bağçada 

*** 
 Cəm hal 

1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 

այգիներ(ն) – bağçalar 
այգիների – bağçaların 
այգիների(ն) – bağçalara 
այգիներ(ը) – bağçaları 
այգիներից – bağçalardan 
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6. Գործ. 
7. Ներգ. 

այգիներով – bağçalarla 
այգիներում – bağçalarda 

*** 
Verilən sözlər də ու hallanma növünə aiddir. 
Մարդ – insan – yiyəlik halda – մարդու; ամուսին – ər 

yiyəlik halda ամուսնու; bəzən də անկողին – yataq, yorğan 
döşək, çarpayı – yiyəlik halda – անկողնու (həm də 
անկողնի) kimi hallanır. 

– քույր – bacı hallanma növünə կին – arvad, qadın, 
տեր – sahib, աներ – qaynata, տիկին – xanım, ընկեր – 
yoldaş və başqa törəmə sözlər aiddir. Məsələn:  

հորաքույր – bibi, տանտեր – ev sahibi, մորաքույր – 
xala, դասընկեր – sinif yoldaşı və s. 

 
Եղբայր – qardaş, մայր – ana, bu sözlərdən törəmə söz-

lər də հայր – ata hallanma növünə aiddir. Məsələn:  
հորեղբայր – əmi 
նախահայր – ulu baba 
 
 Մարդ – insan, կին – qadın (bəzən də տիկին – xa-

nım) istisna olmaqla yuxarıda qeyd edilən isimlər cəm halda 
ի – hallanma növü kimi hallanır. 

 
Sonu ու ilə bitən isimlər hallandıqda, hal şəkilçilərindən 

əvvəl ու hərfi վ hərfinə çevrilir. 
 

1. Ուղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ. 

ձու – yumurta 
ձվի – nın 
ձվին – ya 
ձու – nı 
ձվով – ilə 
ձվից – dan 
ձվում – da 

լեզու – dil 
լեզվի – in 
լեզվին – lə 
լեզուն – li 
լեզվով – ilə 
լեզվից – dən 
լեզվում – də 
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*** 
1. Ուղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ. 

հեռու – uzaq 
հեռվի – ın 
հեռվին – ğa 
հեռուն – ğı 
հեռվով – ilə 
հեռվից – dan 
հեռվում – da 

 
3.4. ոջ hallanma növü 

1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ 

քույր(ը) – bacı 
քրոջ – nın 
քրոջը – ya 
քույր, քրոջ(ը) – nı 
քրոջից – bacı ilə 
քրոջով – dan 
(քրոջ մեջ) – da 

տեր – sahib 
տիրոջ – in 
տիրոջը – ə 
տեր, տիրոջ – i 
տիրոջից – sahib ilə 
տիրոջով – dən 
(տիրոջ մեջ) – də 

*** 
1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ 

աներ – qayınata 
աներոջ – nın 
աներոջը – ya 
աներ, աներոջ – nı 
աներոջից – qaynata ilə 
աներոջով – dan 
(աներոջ մեջ) – da 

*** 
Çalışma 114. Sözləri ի hallanma növünə uyğun tək 

və cəm halda hallandırın. 
գիրք – kitab; կարոտ – həsrət; հեռախոս – telefon; 

գրիչ – qələm; ուսանող – tələbə. 
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Çalışma 115. Sözləri ան hallanma növünə uyğun tək 
halda hallandırın. 

գարուն – yaz, bahar, աշուն – payız, ամառ – yay, ձմեռ – qış 
 

Çalışma 116. Sözləri ու hallanma növünə uyğun tək 
və cəm halda hallandırın. 

մարդ – adam, ամուսին – ər, անկողին – yataq, 
Աստված – Allah. 

 
Çalışma 117. Sözləri ոջ hallanma növünə uyğun 

hallandırın. 
կին – qadın; քույր – bacı; ընկեր – yoldaş; տեր – sahib, 

yiyə; աներ – qayınata; տիկին – xanım. 
 

Çalışma* 118. Erməni dilinə tərcümə edin. 
1. Mən müəlliməm. 
2. Sən musiqiçisən? 
3. Karine psixoloqdur. 
4. Biz dostuq. 
5. Biz həkimik. 
6. Onlar şagirddirlər. 
7. Sən psixoloq deyilsən. 
8. Siz dostsunuz? 
9. Onlar həkim deyil. 
10. Biz gənc deyilik. 
11. O, xeyirxahdır. 
12. O, gözəldir. 
 

Oxu mətni 25. Mətni oxuyun. Saylara, hallara və 
ismlərin hallanma növünə fikir verin. 

Աղրիյի դաշտի գարունը – Ağrı vadisinin baharı 
Մեր երկրի գարուն սկսվում է Աղրի դաշտում: 

Այնտեղ է բացվում առաջին ծաղիկը, և բարձր բարդենու 
վրա բույն է շինում արագիլը: 



205 

Ով գարնանը մտնում է Աղրիյի դաշտ, ամենից առաջ 
բարդիների կատարին տեսնում է գարնան այդ ավե-
տաբերին: Մի ոտքի վրա կանգնած իր բնի մեջ, նա նայում 
է լայնատարած դաշտին, որը շրջապատված է մեծ լեռնա-
գոտիներով: 

Գարուն է, և գարունն ավելի է գեղեցկացնում Աղրի-
յի դաշտը: Ծառաստանները ծաղկել են սպիտակ, վար-
դագույն ծաղիկներով: Դաշտը վեր է ածվել հեքիաթային 
մի ծաղկանոցի, որի մեջ փռվել են գյուղերը: Ամեն տեղ 
երևում է շինարարություն:  

Շինարարները քանդում են հին տները: Հին տների 
փոխարեն լայն փողոցների վրա, տնամերձ պարտեզների 
մեջ, բարձրանում են գեղեցիկ, լուսավոր, երկհարկանի 
տներ, շրջապատված դեղձենիներով, ծիրանիներով, 
խաղողի թփերով: Ծաղկած պարտեզներում տներն ասես 
երևում են մեծ ծաղկեփնջերի մեջ: 

Գիշեր ժամանակ Աղրի դաշտի գյուղերում ծառերի 
ու ծաղիկների միջից շողում են էլեկտրական լամպերը, և 
թվում է, թե կախարդական մեծ հրավառություն է 
ստեղծված դաշտով մեկ: 

 
Բառարան 
Աղրիյի դաշտավայր – Ağrı vadisi 
վեր է ածվել – dönmüşdü 
մեր երկրի գարունը – bizim ölkənin baharı 
փռվել են – yayılıblar, səriliblər 
ամեն տեղ – hər yerdə 
բարձր բարդենու վրա – uca söyüd ağacının üstündə 
երևում է – görünür 
հին – köhnə 
բույն է շինում – yuva qurur, hazırlayır 
փոխարեն – yerinə, əvəzinə 
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արագիլ – leylək, hacıleylək 
պարտեզ – bağça 
գարնանը – baharda 
դեղձենի – şəftəli ağacı 
մտնում է – girir 
ծիրանի – ərik ağacı 
ծաղիկ – çiçək 
թփերով – kol – koslarla, yarpaqlarla 
քանդում են – dağıdırlar, sökürlər 
ասես – elə bil ki, sanki, deyəsən 
ամենից առաջ – hər şeydən əvvəl 
շողում են – parlayırlar 
կատար – zirvə 
թվում է – sanki, elə gəlir ki 
հին – köhnə 
սկսվում է – başlayır 
տեսնում է – görünür, görür 
լուսավոր – işıqlı, parlaq 
ավետաբեր – xəbər gətirən 
մի ոտքի վրա կանգնած – bir ayağı üstə durmuş, da-

yanmış 
նայում է – baxır 
լայնատարած – geniş 
իր բնի մեջ – öz yuvasının içində 
հեքիաթային – nağıl  
շրջապատված է – əhatə olunmuşdur 
ծաղկանոց – çiçək bağçası 
լեռնագոտիներով – dağ silsilələri ilə 
գեղեցկացնում է – bəzəyir, gözəlləşdirir 
ծառաստաններ – ağaclıqlar 
վարդագույն – çəhrayı 
շինարարություն – inşaat 
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քանդում են – sökürlər, dağıdırlar 
փողոցների վրա – küçələrdə 
տնամերձ – bağça (evin önündə), həyətyanı 
բարձրանում են – yüksəlirlər 
երկհարկանի – ikimərtəbəli 
շրջապատված – əhatə edilmiş 
թվում է – hiss edilir 
ծաղկեփնջերի մեջ – gül dəstələrinin arasında, içində 
գիշեր ժամանակ – gecə vaxtı 
ծառերի ու ծաղիկների միջից – ağacların və çiçəklərin 

arasından, içindən 
կախարդական – sehrli 
ստեղծված է դաշտով մեկ – bütün vadi boyu yaradılmışdır 
բացվում է – açılır 
հրավառություն – atəşfəşanlıq 
 
Ասացվածքներ – Atalar sözləri 
Էս ականջով լսում է, մյուսով դուրս է անում։– Bu 

qulağı ilə eşidir, digəri ilə çölə çıxarır. 
Էշն ինչ գիտի նուշն ինչ է։– Eşşək nə bilir badam nədir 

(Eşşək nə bilir zəfəran nədir). 
 
Söz birləşmələri 
խոսկը փոխել – sözünü dəyişmək 
խոսկը մեր մեջ/մնա – söz bizim aramızda/qalsın 
խոսկի համար – söz üçün 
խոսկից ետ կանգնել – sözdən gri dayanmaq 
խոսկի տերը լինել – sözünün sahibi olmaq 
խոսկի երեսին ասել – sözü üzə demək 
խոսկը անցնում է – sözü keçir 
խոսկի տակ չմնալ – sözün altında qalmamaq 
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Տասնչորսերորդ դասը – On dördüncü dərs 
*** 

2. Ձևաբանություն – Morfologiya 
3. Արտաքին հոլովումներ – Xarici hallanmalar 
3.5. վա hallanma növü 
3.6. ց hallanma növü 
4. Ներքին հոլովումներ – Daxili hallanmalar 
4.1. ո hallanma növü 
4.2. ա hallanma növü 
5. İsim düzəldən şəkilçilər 
6. Ածական անուն: – Sifət 
7. Ածականների սինտակտիկ առանձնահատկութ-
յունները – Sifətlərin sintaktik xüsusiyyətləri 
7.1. Sifətlərin isimlərlə işlədilməsi 
8. Ածականների համեմատության աստիճանները – Sifə-
tin müqayisə dərəcələri 
8.1. Գերազանցության աստիճան – Üstünlük dərəcəsi 
9. Ածականների տեսակները – Sifətlərin növləri 
9.1. Որակական ածականներ – Keyfiyyət sifətləri 
9.2. Որակական ածականների համեմատության աս-
տիճանները – Keyfiyyət sifətlərinin müqayisə dərəcələri 
9.2.1. Դրական աստիճան – Müsbət dərəcə 
9.2.2. Բաղդատական աստիճանը – Müqayisə dərəcəsi  
9.2.3. Գերադրական աստիճանը – Üstünlük dərəcəsi 
10. Հարաբերական ածականներ – Nisbi sifətlər 
11. Sifətlərin hallanması 
12. Antonim düzəldən prefiks 
Çalışmalar 
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3. Արտաքին հոլովումներ – Xarici hallanmalar 
3.5. վա hallanma növü 

Zaman bildirən isimlər վա hallanma növünə aiddir. Məsələn: 
1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ. 

օր(ը) – gün 
օրվա 
օրվա(ն) 
օրը 
օրվանից, օրից 
օրով 
օրում, օրվա մեջ 

ամիս(ը) – ay 
ամսվա 
ամսվա (ն) 
ամիսը 
ամսվանից, ամսից 
ամսով 
ամսում, ամսվա մեջ 

*** 
ամիս – ay, ամսվա və ya ամսի 
առավոտ – sabah, առավոտվա 
շաբաթ – həftə, շաբաթվա 
տարի – il, տարվա 
գիշեր – gecə, գիշերվա 
ժամ – saat, ժամվա 
ցերեկ – gündüz, ցերեկվա 
կեսօր – günorta, կեսօրվա 
այսօր – bu gün, այսօրվա 
վաղը – sabah, վաղվա 
երեկ – dünən, երեկվա 
օր – gün, oրվա 
 

3.6. ց hallanma növü 
Bu hallanma növünün sadəcə cəm halı var, անք, ենք, 

ոնք, ունք şəkilçiləri qəbul edən və çoxluğu ifadə edən 
isimlər aiddir. Məsələn:  

Վարդանանք – Vardananklar 
Արմենենք – Armen və onun əzizləri (qohumları)  
պապոնք – baba və onun ailəsi  
մերոնք – bizimkilər, əzizlərimiz  
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ձերոնք – sizinkilər, əzizləriniz 
քեռոնք – dayı və onun ailəsi 

 
1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 

6. Գործ. 
7. Ներգ 

Վարդանանք – vardananklar 
Վարդանանց – ın 
Վարդանանց – ra 
Վարդանանց – rı 
Վարդանանցից – dan 
Վարդանանցով – la (ilə) 
Վարդանանց մեջ, մոտ – da (içində, yanında) 

 
Aşağıda göstərilən isimlər və bu qaydaya uyğun olan 

isimlər yiyəlik və yönlük halda ց şəkilçisi qəbul edir. Mə-
sələn: 

Արմենենք և Արմենենց; պապոնք և պապոնց; մե-
րոնք և մերոնց: 

ց hallanma növünə aid olan isimlərin müəyyənlik kate-
qoriyasi yoxdur və artikl qəbul etmir.  

 
4. Ներքին հոլովումներ – Daxili hallanmalar 

4.1. ո hallanma növü 
Հայր, մայր, եղբայր, բառերը isimləri ո hallanma 

növünə aiddir. 
 
1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ. 

հայր(ը) – ata 
հոր 
հորը 
հայր, հոր (ը) 
հորից 
հորով  
(հոր մեջ) 
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4.2. ա hallanma növü 
Յան və yaxud ություն şəkilçisi ilə bitən isimlər 

yiyəlik və yönlük halda յան şəkilçisi, yerlik halda isə յամբ 
şəkilçisi qəbul edir, başqa hallarda isə bu isimlər normal 
şəkildə yazılır. Məsələn: 

 
 Tək hal 
1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ. 

միություն(ը) – birlik 
միության – birliyin 
միության(ը) – birliyə 
միություն(ը) – birliyi 
միությունից – birlikdən 
միությամբ (միությունով) – birliklə 
միությունում (միության մեջ) – birlikdə 

*** 
 Cəm hal 
1. Ուղղ 
2. Սեռ 
3. Տր 
4. Հայց 
5. Բաց 
6. Գործ 
7. Ներգ 

միություններ(ը) – birliklər 
միությունների – birliklərin 
միությունների(ն) – birliklərə 
միություններ(ը) – birlikləri 
միություններից – birliklərdən 
միություններով – birliklərlə 
միություններում – birliklərdə 

 
Birgəlik halında յամբ ilə bitən sözlər çox zaman zərf 

mənasını verir. Məsələn:  
ուրախությամբ – sevinclə 
 
Adi növlərdən fərqli. Cəm hal 
1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 

մարդիկ – insanlar 
մարդկանց 
մարդկանց 

կանայք – qadınlar 
կանանց 
կանանց 
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4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ. 

մարդիկ, 
մարդկանց 
մարդկանցից 
մարդկանցով 
(մարդկանց մեջ) 

կանայք, կանանց  
կանանցից 
կանանցով 
(կանանց մեջ) 

 
5. İsim düzəldən şəkilçilər 

– ակ – kiçiltmə, əzizləmə; տնակ – evcik; գնդակ – top 
– ական – əvəzlik; օգնական – köməkçi; գիտնական 

– elmi 
– արան – yer, məkan; դասարան – sinif otağı 
– անոց – yer, məkan; հիվանդանոց – xəstəxana; 

բուժանոց – sağlamlıq mərkəzi 
– անք – mücərrəd; զարմանք – heyrət; տանջանք – 

əzab, əziyyət 
– եղեն – toplayıcı; ամանեղեն – qab-qaşıq; բան-

ջարեղեն – tərəvəzlər 
– ենի – ağaç; խնձորենի – alma ağacı; տանձենի – 

armud ağacı 
– իչ – hərəkət, iş, peşə; երգիչ – müğənni; գրիչ – qələm 
– իկ, (ուկ, յակ) kiçiltmə, əzizləmə; շնիկ – küçük; 

ձագուկ – cücə; որդյակ – oğulcuq, övladcıq 
– որդ – fəaliyyət; հաճախորդ – müştəri; վարորդ – 

sürücü 
– ստան – ölkə; Հայաստան – Ermənistan; Ռուսաս-

տան – Rusiya 
– ցի (ացի, եցի) – vətəndaşlıq; վրացի – gürcüstanlı; 

ֆրանսիացի – fransalı 
– երեն (արեն) – dil; ռուսերեն – rusca; հունարեն – 

yunanca 
– ություն – mücərrəd; տխրություն – kədər; 

տիրություն – malikanə, mülk 
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– ուհի – iş, peşə (qadınlar üçün); երգչուհի – müqənni 
qadın 

– ում – hərəkətin adı; հանդիպում – görüş, rastlaşma 
– ք – mücərrəd; միտք – ağıl, fikir, düşüncə, yaddaş; 

ձեռք – əl, ոտք – ayaq 
 

6. Ածական անուն – Sifət 
Sifət əşyanın əlamətini bildirir, ինչպիսի՞ – necə?, nə 

cür?, որպիսի՞ – necə?, ո՞ր – hansı? sualına cavab verir.  
Erməni dilində sifətlər müəyyən edilən ismə, cinsə, saya 

və hallanmaya görə dəyişmir. Məsələn: բարի մարդ – 
xeyirxah insan, բարի մարդիկ – xeyirxah insanlar; լայն 
փողոց – geniş küçə; լայն փողոցներից – geniş küçələrdən; 
լայն փողոցներ – geniş küçələr. 

 
7. Ածականների սինտակտիկ 

առանձնահատկությունները – Sifətlərin sintaktik 
xüsusiyyətləri 

 
7.1. Sifətlərin isimlərlə işlədilməsi 

Erməni dilində cümlədə sifət vasitəsilə təyin olunan 
isim aşağıdakı hallarda cəm halda yazılır: 

1) Əgər təyin edən sifət təkrarlanırsa və çoxluğu 
bildirirsə. Məsələn:  

սև – uև աչքեր – qara – qara gözlər (qapqara gözlər) 
սուր – սուր փշեր – iti – iti tikanlar 
մեծ – մեծ քարեր – böyük – böyük daşlar 
լավ – լավ տողեր – yaxşı – yaxşı sətirlər 
 
2) Əgər təyin edən sifət çoxluğu və əşyaların 

müxtəlifliyini bildirirsə. Məsələn: 
բազմաթիվ ուսանողներ – çoxlu tələbə 
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տարբեր փողոցներ – müxtəlif küçələr 
անհամար աստղեր – saysız ulduzlar 
զանազան գրքեր – müxtəlif kitablar 
 
3) Əgər həmcins təyin edən sifətlə ifadə edilirsə və bir 

ismə yox, müxtəlif isimlərə aiddirsə. Məsələn: 
մեծ ու փոքր ծառեր – böyük və kiçik ağaclar 
սև ու կարմիր մատիտներ – qara və qırmızı qələmlər 
չար ու բարի մարդիկ – pis və yaxşı adamlar 
 
Sifətlər cümlədə təyin, xəbərin tərkib hissəsi, obrazlı 

hərəkət (şərt) kimi çıxış edir. 
1) Təyin kimi. Məsələn: 
սիրելի բարեկամ – əziz qohum 
ընդունակ երեխա – bacarıqlı, qabiliyyətli körpə 
հեշտ աշխատանք – asan iş 
2) Xəbərin tərkib hissəsi kimi. Məsələn: 
Տղան համարձակ է: – Oğlan cəsurdur. 
Աշխատանքը հեշտ է: – İş asandır. 
3) Obrazlı hərəkət (şərt) kimi. Məsələn: 
Նրանք հպարտ են քայլում: – Onlar qürurla addım-

layırlar. 
Մենք լուրջ ենք խոսում: – Biz ciddi danışırıq. 
Դու լավ ես նկարում: – Sən yaxşı şəkil çəkirsən. 
 
Sifətlər substantiv formada (digər nitq hissələrinin isim 

kateqoriyasına keçməsi; isimləşmə) ի – hallanma növünə 
aiddir, cümlədə isə mübtəda və tamamlıq olur. 

 
1) Mübtəda 
Ուժեղը հաղթում է թույլին: – Güclü zəiflərə qalib gəlir. 
Վախկոտը փախչում է դժվարությունից: – Qorxaq 

çətinlikdən qaçır. 



215 

2) Tamamlıq 
Ուսուցիչը գովեց համարձակներին: – Müəllim cəsa-

rətliləri təriflədi. 
Ես սիրում եմ սրամիտներին: – Mən hazırcavabları 

sevirəm.  
Ավագ ընկերները օգնում են փոքրերի: – Böyük 

yoldaşlar kiçiklərə kömək edirlər.  
 

8. Ածականների համեմատության աստիճանները – 
Sifətin müqayisə dərəcələri 

Sifətin müqayisə dərəcəsi ավելի – daha zərfi ilə ifadə 
edilir. Məsələn: 

Այս սարը բարձր է: – Bu dağ yüksəkdir. 
Մյուսն ավելի բարձր է: – Digəri daha yüksəkdir. 
 
Bu mənanı ավելի zərfini istifadə etmədən də ifadə 

etmək mümkün olur. Ancaq bu zaman qarşılaşdırılan əşya və 
yaxud cisim çıxışlıq halda yazılır. Məsələn: 

Աղրին Արագածից բարձր է: – Ağrı Araqatsdan yük-
səkdir. 

 
Müqayisə dərəcəsi eyni zamanda ավելի zərfini istifadə 

etməklə քան – nəinki bağlayıcısı ilə və bu bağlayıcı olmadan 
düzəlir. Məsələn: 

Նա ավելի բարի է, քան Սուրենը: – O, daha xeyir-
xahdır, nəinki Suren. 

Նա Սուրենից (ավելի) բարի է: – O, Surendən (daha) 
xeyirxahdır. 

Նա ավելի գեղեցիկ է, քան Անահիտը: – O, daha 
gözəldir, nəinki Anahit. 

Նա Անահիտից (ավելի) գեղեցիկ է: – O, Anahitdən 
(daha) gözəldir. 
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Նա ավելի լավ է խոսում հայերեն, քան Սերգեյը: – 
O, ermənicə daha yaxşı danışır, nəinki Sergey. 

Նա Սերգեյից (ավելի) լավ է խոսում հայերեն: – O, 
Sergeydən (daha) yaxşı ermənicə danışır. 

 
8.1. Գերազանցության աստիճան – Üstünlük dərəcəsi 

Üstünlük dərəcəsi əlamət bildirən գույն sifət şəkilçisi 
və ամենա – ən ön şəkilçisi ilə yazılır. Məsələn: 

Բրատսկը խոշորագույն (ամենախոշոր) կառույցն է: 
– Bratsk ən böyük tikilidir. 

 
Eyni mənanı ամենա – ən, lap sözü ilə də ifadə etmək 

mümkündür. Məsələn: 
Բրատսկը ամենախոշոր կառույցն է: – Bratsk ən bö-

yük tikilidir. 
Sifətlər çox zaman zərf kimi işlənir və heç bir dəyi-

şikliyə məruz qalmır. Məsələn: 
Նա գեղեցիկ է խոսում: – O, gözəl danışır. 
 
9. Ածականների տեսակները։ – Sifətin növləri 
Sifətin keyfiyyət və nisbilik bildirən iki növü var. 

 
9.1. Որակական ածականներ։ – Keyfiyyət sifətləri 
obyektin keyfiyyətini və xüsusiyyətini bildirir. Məsələn: 

մեծ լիճ – böyük göl; բարձր լեռ – uca dağ; կանաչ խոտ 
– yaşıl ot 

 

9.2. Որակական ածականների համեմատության 
աստիճանները – Keyfiyyət sifətlərinin müqayisə 

dərəcələri 
9.2.1. Դրական աստիճան – Müsbət dərəcə. Bir ob-

yektin xusisiyyətlərini digər obyektin xüsisiyyətləri ilə 
müqayisə etmədən göstərir. Məsələn: 
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կարճ (ճանապարհ) – qısa (yol); փարթամ (բուսա-
կանություն) – sulu (bitkilər aləmi), բարձր (սյուն) – hündür 
(sütun) 

9.2.2. Բաղդատական աստիճանը։ – Müqayisə 
dərəcəsi. Bir obyektin xusisiyyətlərini digərinin 
xüsisiyyətlərindən daha fərqli olduğunu göstərir. Ավելի – 
daha sözü ilə düzəlir. Ավելի հին – daha köhnə; ավելի շոգ – 
daha isti; ավելի քաղցր – daha şirin. Məsələn: 

Այս տաճարը մյուսից ավելի հին է: – Bu məbəd digə-
rindən daha köhnədir. 

Չկա սրանից ավելի հարմար տարբերակ։ – Bundan 
daha münasib variant yoxdur. 

Ի՞նչ կա ջրից ավելի թանկ։ – Sudan daha bahalı nə var? 
9.2.3. Գերադրական աստիճանը։ – Üstünlük 

dərəcəsi. Bir obyektin xüsisiyyətlərinin ən yüksək səviyyədə 
olduğunu bildirir. Ամենա – ən, lap; ամենից – hər, çox 
sözləri ilə düzəlir. Məsələn: 

Աշխարհի ամենաշոգ վայրը գտնվում է Ամերիկայի 
Միացյալ Նահանգներում և կոչվում է մահվան 
մարգագետին: – Dünyanın ən isti yeri ABŞ-dadır və “Ölüm 
vadisi” adlanır. 

Աշխարհի ամենահարուստ քաղաքը Տոկիոն է: – 
Dünyanın ən varlı şəhəri Tokiodur. 

Ամենից առաջ մարդ եմ աշխարհում... – Hər şeydən 
əvvəl insanam dünyada... 

Ի՞նչ ես դու ամենից առաջ: – Sən hər şeydən əvvəl nəsən? 
 

10. Հարաբերական ածականներ։ – Nisbi sifətlər 
başqa obyektlərlə müqayisədə obyektlərin əlamətlərini bildi-
rir. Məsələn: 

լեռնային – dağlıq, qayalıq; հասարակական – ictimai; 
երկաթյա – dəmirdən; երկաթյա խողովակներ – dəmir 
borular; քարե պատ – daş divar 
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Վաճառվում է երկաթյա խողովակներ – Dəmir boru-
lar satır. 

 
11. Sifətlərin hallanması 

Sifətlər hallandıqda cinsə və saya görə dəyişmir. Məsələn: 
1. Ուղղական 
2. Սեռական 
3. Տրական 
4. Հայցական 
5. Բացառական 
6. Գործիական 
7. Ներգոյական 

մեծ դահլիճ(ը) – böyük salon 
մեծ դահլիճի – böyük salonun 
մեծ դահլիճին – böyük salona 
մեծ դահլիճ(ը) – böyük salonu 
մեծ դահլիճից – böyük salondan 
մեծ դահլիճով – böyük salonla 
մեծ դահլիճում – böyük salonda 

 
Sifət ancaq isim kimi istifadə edildikdə və təyin edənlə 

təyin edilən birləşməni əvəz edəndə hallanır. Məsələn:  
Ես ունեմ երկու եղբայր՝ մեծ և փոքր: – Mənim böyük 

və kiçik iki qardaşım var.  
Մեծը փոքրին շատ է սիրում: – Böyük kiçiyi çox sevir. 
Hallanma zamanı sifətlər adətən isimlər kimi ի hallan-

ma növünə uyğun olaraq hallanır. Məsələn: 
 Tək 
1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ. 

մեծ(ը) – böyük 
մեծի – böyüyün 
մեծի(ն) – böyüyə 
մեծ(ը), մեծի(ն) – böyüyü 
մեծից – böyükdən 
մեծով – böyüklə 
մեծում (մեծի մեջ) – böyükdə 

*** 
 Cəm 
1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 

մեծեր – böyüklər 
մեծերի – böyüklərin 
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3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ. 

մեծերի(ն) – böyüklərə 
մեծեր(ը), մեծերի(ն) – böyükləri 
մեծերից – böyüklərdən 
մեծերով – böyüklərlə 
մեծերում, (մեծերի մեջ) – böyüklərdə 

*** 
12. Antonim düzəldən prefiks 

տգեղ – çirkin; գեղեցիկ – qəşəng,  
տհաճ – zəhlətökən; հաճելի – xoşagələn. 
 
Erməni dilində təyinedici sifətlər isimlə uyğunlaş-

mır. Məsələn: 
կանաչ տերև – yaşıl yarpaq  
կանաչ տերևներ – yaşıl yarpaqlar 
խավար գիշեր – qaranlıq gecə 
խավար գիշերներ – qaranlıq gecələr 
 
Digər rənglər mürəkkəb sifətlərlə sonuncu komponenti 

գույն – rəng sözü ilə düzəldilir. Mürəkkəb sifətlər 
düzəldilərkən գույն – rəng sözündən əvvəl ա saiti yazılır. Bu 
birləşdirici saitdir və mürəkkəb sözlərin komponentlərini 
birləşdirir. Məsələn: 

մանուշակագույն – bənövşəyi 
երկնագույն – mavi (səma rəngli) 
դարչնագույն – qəhvəyi (darçın rəgli) 
շագանակագույն – şabalıdı (şabalıd rəngli) 
 
Çalışma 119. Sözləri վա – hallanma növünə uyğun 

hallandırın. 
օր – gün; ժամ – saat; ամիս – ay; տարի – il; վաղը – 

sabah, էգուց – sabahdan; երեկ – dünən; առավոտ – səhər; 
ցերեկ – gündüz; գիշեր – gecə; ժամանակ – vaxt 
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Çalışma 120. Sözləri ա – hallanma növünə uyğun tək 
və cəm halda hallandırın. 

նախադասություն – cümlə; հավասարություն – bə-
rabərlik; աղտոտություն – çirklənmə; գազանասրտութ-
յուն – canfəşanlıq; սնապարծություն – xurafat; անվախ-
ճանություն – sonsuzluq 

 
Çalışma 121. Sözləri ո – hallanma növünə uyğun 

hallandırın. 
Հայր – ata; մայր – ana; եղբայր – qardaş. 
 
Çalışma 122. Yazın və erməni dilində daha çox 

istifadə edilən antonim sifətləri yadda saxlayın. 
լավ – yaxşı; վատ – pis  
բարի – xeyirxah; չար – yaman, bəd 
ուժեղ – güclü; թույլ – zəif 
գեղեցիկ – qəşəng, սիրուն – gözəl; տգեղ – çirkin 
ուրախ – şad; տխուր – kədərli, qəmli 
 

Çalışma 123. Cümlələri oxuyun, sifətlərin necə 
istifadə edilməsinə fikir verin və tərcümə edin. 

1. Անահիտը խելոք և աշխատասեր աղջիկ է:  
2. Երկինքը պարզ է:  
3. Գիշերային պարզ երկնքում փայլում են պայծառ 

աստղերը:  
4. Աշնանային խաղաղ երեկո էր:  
5. Իրավանյան աշունը գեղեցիկ է:  
6. Նա շատ գեղեցիկ է խոսում:  
 
Çalışma 124. Sözlərin transkripsiyasını yazın və 

tərcüməsini öyrənin. 
մարշալ – marşal; սրբագին – müqəddəs; երթուղի – 

marşrut; սեղանապետ, թամադա – masabəyi; փափուկ – 
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yumşaq; երեկում – dünən; բեվեր – qütb; գեղեցիկ – gözəl; 
կուլտուրա, քաղաքակրթություն – mədəniyyət; սպասող-
ական – məəttəl; հարս ու կեսուր – gəlin və qayınana; 
ստասաց – yalançı; ստոր – alçaq, əclaf; արևմուտք, 
արևմըտյան – qərb; արևելք, արևելյան – şərq; հարավ – 
cənub; հյուսիս – şimal; իջևան – karvansara; իսլամանալ – 
islamlaşmaq; իսկականից – doğrudan, həqiqətən 

 
Çalışma 125. Sözlərin transkripsiyasını yazın. 
մարդ, վարդ, բժիշկ, զանգ, այստեղ, գիրք, փափուկ, 

ափսոսալ,  հաստ – qalın; թանգարան – muzey; թատրոն 
– teatr; պատմություն – tarix; ստորություն – acizlik; 
քննություն – imtahan; փոքր – kiçik; կանաչ – yaşıl; դեղին 
– sarı; գորշ – boz; սև – qara; սպիտակ – ağ; կարմիր – 
qırmızı; կապույտ – mavi 

 
Oxu mətni 26. Mətni oxyun, tərcüməyə fikir verin və yazın. 
Ես և իմ ավագ քույրը սովորում ենք նույն դպրոցում, 

որը քաղաքի կենտրոնում է։ – Mən və böyük bacım şəhərin 
mərkəzində yerləşən eyni məktəbdə oxuyuruq.  

Մեր ուսուցիչը Գևորգ Սարգսյանն է։ – Qevorq 
Sarqsyan bizim müəllimimizdir. 

Նա շատ հայտնի մանկավարժ ու քաղաքական մեկ-
նաբան է։ – O, məhşur pedaqoq və siyasi şərhçidir. 

Սարգսյանը երբեմն ուշանում է, երևի շատ հոգսեր 
ունի։ – Sarqsyan bəzən gecikir, görünür onun qayğıları çoxdur. 

Մենք անհամբեր սպասում ենք նրան։ – Biz səbr-
sizliklə onu gözləyirik. 

Մեր դասասենյակը միշտ մաքուր է։ – Bizim sinif 
otağı həmişə təmizdir. 

Սարգսյանը գոհ է իր աշակերտներից։ – Sarqsyan 
şagirdlərindən razıdır. 
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Բառարան 
ամենահետաքրքիր – ən maraqlı 
ամենահամեստ – ən sadəlövh 
ամենահամեղ – ən dadlı, ləzzətli 
ամենաագահ – ən xəsis  
ամենալուրջ – ən ciddi 
հետաքրքիր – maraqlı 
համեստ – sadəlövh 
ագահ – xəsis, acgöz  
համեղ – dadlı 
լուրջ – ciddi 
 
Ասացվածքներ – Atalar sözləri 
Ինչքան լեզու իմանաս՝ այնքան մարդ էս։ – Nə qədər 

dil bilirsənsə, o qədər adamsan. 
Լավություն արա ու ջուրը գցի, ձուկը չիմանա 

Աստված կիմանա։ – Yaqxşılıq et suya at, balıq bilməsə də 
Xaliq bilər. 
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Տասնհինգերորդ դասը – On beşinci dərs 

*** 
2. Ձևաբանություն – Morfologiya 
1. Պարզ և բարդ ածանցներ – Sadə və düzəltmə (mürək-
kəb) sifətlər 
2. Ածականակերտ ածանցներ – Sifət düzəldən şəkilçilər 
Çalışmalar 
Oxu mətnləri 
 

1. Պարզ և բարդ ածանցներ – Sadə və düzəltmə 
(mürəkkəb) sifətlər 

Erməni dilində sifətlər sadə və düzəltmə (mürəkkəb) 
olur. Sadə sifətlərin xüsusi formal göstəriciləri yoxdur və 
adətən isimlərdən fərqlənmir. Məsələn: 

բարի – xeyirxah; լավ – yaxşı; գեղեցիկ – gözəl; մեծ – 
böyük 

Düzəltmə sifətlər mürəkkəb və şəkilçili ola bilər. Sadə 
və düzəltmə (mürəkkəb) sifətlər isimlərdən fərqlənmir. 
Məsələn: 

եռահարկ – üçmərtəbəli; գետնահարկ – zirzəmi  
 
Şəkilçili sifətlər sifətlərin formal göstəricisi olan xüsusi 

şəkilçiləri qəbul edərək düzəlir. Bu sifətlər əsasən isim və 
feillərdən, eyni zamanda digər nitq hissələrindən yaranır. 
Məsələn: 

քաղաք – şəhər; քաղաքական – siyasi; քաղաքային – 
şəhərli 

 
2. Ածականակերտ ածանցներ – Sifət düzəldən şəkil-

çilər 
Sifət düzəldən şəkilçilərin bəziləri sözlərin qarşısında və 

bitişik yazılır.  
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– ան  
անխելք – ağılsız; անմիտ – axmaq; անտուն – evsiz 
Մեկ ակնթարթում հազարավոր բնակիչներ անտուն 

մնացին։ – Bir anda minlərlə sakin evsiz qaldı. 
Անմիտ հարուստի առակը: – Ağılsız varlı adamın he-

kayəsi. 
 – ապ  
ապորինի – qeyri-qanuni; ապուշ – küt, axmaq, gic, səfeh 
Ապօրինի ծառահատում Նոյեմբերյանի անտառ-

տնտեսությունում: – Noyemberyan meşə təsərrüfatında qa-
nunsuz ağac kəsimi. 

Ցուցարարները պահանջում են կալանավորել 
ապօրինի որդեգրման գործով մեղադրյալներին: – Nü-
mayişçilər qanunsuz övladlığa götürməkdə ittiham olu-
nanların həbsini tələb edirlər. 

–  արտ 
– արտասովոր – qeyri-adi, արտառոց – fövqəladə 
Արտասովորություններ ունենք յուրաքանչյուրս: – 

Hər birimizin qeyri-adilikləri var. 
Այդտեղ է, որ այցելուն հանդիպում է արտառոց 

երևույթների: – Orada ziyarətçi fövqəladə hadisələrlə qarşılaşır. 
– բաղ 
բաղադրյալ – ibarət olan 
–  գեր 
– գերազանց – mükəmməl, գերաշնորհ – zati aliləri 
Ո՞րն է գերազանց, ուժը, թե խելքը: – Hansıdır mü-

kəmməl – güc, yoxsa ağıl? 
– թեր 
թերասություն – natamam ifadə (danışma), թերաս-

նունդ – natamam azuqəsi olan, թերամտել – şübhələnmək, 
թերևս – bəlkə, olsun ki, deyəsən 

– դժ 
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դժգույն – rəngi qaçmış, solğun; դժբախտ – bədbəxt; 
դժգոհ – narazı; դժգոհել – narazı qalmaq; դժկամորեն – 
həvəssizcəsinə 

– տ 
տգետ – cahil; տգեղ – çirkin; տձև – yöndəmsiz, əyri 
«Ունենք բազմաթիվ տգետ, անգրագետ 

ուսուցիչներ». Հրանուշ Խառատյան: – “Cahil, savadsız 
çoxlu müəllimlərimiz var”, – Hranuş Xaratyan. 

– չ 
չհաս – çatmamış, yetişməmiş; չտես – görməmiş; չբեր 

– doğmaz, ərəmik, barsız 
 
Sifət düzəldən şəkilçilərin bəziləri sözlərin sonunda 

yazılır.  
–  ական şəkilçisi əşyanın kimə və yaxud nəyə aid 

olduğunu ifadə edir.  
աշակերտական – şagirdlik; ընկերական – yoldaşlıq, 

yoldaşcasına 
Բայց եթե ընդլայնես ընկերական շրջապատդ, շատ 

օգուտներ կունենաս։ – Ancaq dostluq əhatənizi genişlən-
dirsəniz, böyük faydası olar. 

– ային şəkilçisi əşyanın və maddənin kökünü, əslini 
bildirir və nəyə aid olduğunu ifadə edir.  

լեռնային ծաղիկ – dağ çiçəyi; դաշտային մուկ – tarla 
siçanı; ջերմոցային ծաղիկ – istixana çiçəyi; մարդկային 
վերաբերմունք – insani münasibət 

Մենք տարին մեկ անգամ դաշտային պարապմունք 
ենք անցկացնում: – Biz ildə bir dəfə səhra məşğələləri 
keçiririk. 

– ավետ şəkilçisi keyfiyyətin bolluğunu ifadə edir.  
ծաղկավետ – çiçəkli, bol çiçəkli; հոտավետ – ətirli, 

gözəl qoxulu; կանաչավետ – bol otlu, yamyaşıl, yaşıllıq 
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Հոտավետ միջոցները ստեղծված են հնագույն գի-
տելիքների հիման վրա: – Ətirli müalicə üsulları qədim 
biliklərə əsaslanır. 

– ալի 
կարոտալի – həsrətli, տենչալի – həvəsli 
Նախ և առաջ ընդունեք կարոտալի բարևներս ձեզ 

բոլորիդ։ – Əvvəlcə sizin hamınıza olan həsrətli salamlarımı 
qəbul edin. 

– ածո 
կոփածո – hirslənmiş; ձուլածո – tökmə 
– ակ 
հաջողակ – şanslı; բոլորակ – hamısında 
– ակի 
կողմնակի – yan tərəflər; առանձնակի – xüsusən 
– անի 
լեզվանի – dilli; երկփողանի – iki tərəfli, iki lüləli 
– անուտ 
հորձանուտ – qasırğa 
– աշ 
մատղաշ – cavan; թթվաշ – turşu 
– ավոր 
գունավոր – rəngli; պոչավոր – quyruqlu 
– ավուն 
կանաչավուն –  yaşıllı 
– ատ 
գունատ – solğun; քնատ – yuxulu 
– ար 
հյուրամեծար – qonaqpərvər; կնամեծար – şin 
– արար 
սննդարար – qidalı; հաշտարար – vasitəçi 
– արդ 
գմբեթարդ – günbəz; կորնթարդ – əyri 
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– արիմ 
հավատարիմ – sadiq, etibarlı 
– ացի 
կանացի – qadınlıq; խելացի – ağıllı 
– գար 
մոլագար – qatı mövhumatçı; խելագար – çılgın, dəli, 

ağlını itirmiş 
– գին 
մոլեգին – qızğın, şiddətli, coşğun; ահագին – xeyli, 

çox böyük 
– գույն 
լավագույն – ən yaxşısı; բարձրագույն – ali 
– ելի 
սիրելի – əziz, sevimli; տանելի – dözümlü 
– եղեն 
հրեղեն – atəşli 
– ենի 
մայրենի – doğma; վայրենի – vəhşi 
– երիմ 
մտերիմ – səmimi, yaxın, mehriban 
– զան 
այլազան – fərqli, müxtəlif, başqa; զանազան – 

müxtəlif, cürbəcür 
– ժեռ 
մթնաժեռ – qaranlıq 
– ի 
կորովի – güclü, կատաղի – quduz, hiddətli 
– իչ 
հրապուրիչ – cazibədar; գրավիչ – cəlbedici 

 
Bəzi sifət şəkilçiləri sifətlərin növünü göstərir və 

sözlərin sonuna əlavə edilir. Məsələn: 
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– յա və ե şəkilçiləri əşyanın hansı materialdan hazır-
landığını bildirir.  

փայտյա və yaxud փայտե – taxtadan, փայտ – odun-
dan, երկաթյա – dəmirdən. 

 
Çalışma 126. Oxuyun və yazın. 
Ո՞վ է ավելի հեշտ վազում` գե՞ր, թե՞ նիհար մարդը: 

– Kim daha asan qaçır –kök, yoxsa arıq adam? 
Կյանքի 28-րդ տարում մահացել է աշխարհի ամե-

նափոքր մարդը` Խագենդրա Տապա Մագարը: – Dün-
yanın ən kiçik adamı Xaqendra Tapa Maqar 28 yaşında öldü. 

 
Բառարան 
նիհար – arıq 
գեր – kök  
հեշտ – asan 
թե – yoxsa, ki 
ամենափոքր – ən kiçik 
հեծանիվ – velosiped 
տեղանոց – yerlik 

 
Çalışma 127. Sifətləri müqayisə və üstünlük 

dərəcəsində cümlədə yazın və tərcümə edin. 
լայն, փոքր, գեղեցիկ, խելոք, թեթև, հաստ, բարակ 
Nümunə: լայն – ավելի լայն, ամենալայն – geniş – çox 

geniş – ən geniş  
 
Çalışma 128. Sifətlərdən düzəltmə (mürəkkəb) 

sözlər düzəldin və tərcümə edin.  
բարի, գեղեցիկ, կապույտ, մեծ, փոքր, սիրուն, 

կարմիր, խելոք, գումավոր։ 
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Çalışma* 129. Cümlələri erməni dilinə tərcümə edin. 
1. Bu gün çox soyuqdur.  
2. Gövhər Arslanın kiçik bacısıdır.  
3. O, yaxşı oxuyur.  
4. Onun qəribə xarakteri var.  
5. Dünən o çox qəmgin idi.  
6. O çox xeyirxahdır. 
7. Mən ermənicə pis danışıram. 
 
Çalışma 130. Sözlərin transkripsiyasını yazın. 
գրքեր, կարդում, ուշադիր, հաղորդումը, oրիորդը, 

փողոցը, պարտեզում, վարդեր, աշխատանքը, բուժում է, 
կոկորդը, արդեն, պարապում ենք, դեկանատ, հինգե-
րորդ, կարդում են:  

 
Çalışma 131. Oxuyun və yazın. 
1. Երեխաները բակում են: – Uşaqlar həyətdədirlər. 
2. Երեխաները բակում էին: – Uşaqlar həyətdə idilər. 
3. Երեխաները որտե՞ղ են: – Uşaqlar hardadırlar? 
4. Հացը թարմ է: – Çörək təzədir. 
5. Թարմ հացը համեղ է: – Təzə çörək dadlıdır. 
6. Տետրը մաքուր է: – Dəftər təmizdir. 
7. Խաղողը քաղցր է: – Üzüm şirindir. 
8. Սուրճը տաք է: – Kofe istidir. 
9. Խնձորը կարմիր է: – Alma qırmızıdır. 
10. Կարմիր խնձորը համեղ չէ (չի): – Qırmızı alma 

dadlı deyil. 
11. Միսը թարմ էր: – Ət təzə idi. 
12. Միսը հին չէ (չի): – Ət köhnə deyil. 
13. Ջուրը սառն է: – Su soyuqdur. 
14. Մեր ջուրը համեղ է: – Bizim su dadlıdır. 
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Oxu mətni 27. Mətni oxuyun və tərcümə edin. 
Şəkilçiləri olan sifətləri tapın. 

 
Ալայազը 

Գեղեցիկ է Ալայազը, նրա ծաղկավետ լանջերը, 
ջրառատ աղբյուրները, հոտավետ ծաղիկները հիացնում 
են դիտողին: Լեռնային մաքուր օդը շատ առողջարար է: 
Կանաչավետ բլուրների վրա արածում են ոչխարների 
հոտերը: Գույնզգույն ծաղիկները աչք են շլացնում: 
Ամառային ջինջ օրերին արևի պայծառ շողերի տակ 
Ալայազը թվում է մի հեքիաթային գեղեցկուհի, որ 
հանգիստ է առնում ծաղկազարդ օթյակում: 

 
Բառարան 
լանջեր – yamaclar 
հիացնում են – heyran edirlər 
ջրառատ – bol sulu, sulaq 
դիտողին – nəzarət edəni, müşahidə edəni 
լեռնային – dağlıq, sıldırımlıq 
շատ առողջարար է – çox şəfalıdır 
արածում են – otlayırlar 
գույնզգույն – müxtəlif rəngli, rəngbərəng 
ամառային ջինջ օրերին – aydın yay günlərində 
թվում է – sanki, hiss olunur 
գեղեցկուհի – gözəl (qadın) 
իր ծաղկազարդ օթյակում – özünün çiçəklərlə bəzə-

dilmiş otağında 
օդ – hava 
բլուրների վրա – təpələrdə, təpələrin üstündə 
ոչխարների հոտեր – qoyun sürüləri 
աչք են շլացնում – göz oxşayırlar 
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արևի պայծառ շողերի տակ – günəşin parlaq işıqları 
altında 

հեքիաթային – nağıl kimi 
որ հանգիստ է առնում – ki dincəlir, rahatlanır 

 
Oxu mətni 28. Mətni oxuyun və tərcümə edin. 

Sifətlərı yazın və şəkilçilərin altından xətt çəkin. 
Ձմեռ 

Դաշտերի ձյունե տարածությունը ծովի պես 
լայնարձակ է: Արևոտ առավոտյան նրա վրա միլիոնավոր 
մանրիկ ծիածաններ են խաղում: Ձյան վրա ոսկեգույն, 
կանաչ, կապտագույն կայծեր են բռնկվում: 

Ի՛նչ լավ է այդպիսի ադամանդե առավոտը: 
Ի՛նչ գեղեցիկ է ձյան սպիտակ գորգը: 
 
Բառարան 

դաշտեր – tarlalar 
ձյունը – qar 
տարածություն – ərazi, 
sahə 
արևոտ – günəşli 
գորգը – xalça 
ինչ լավ է – nə yaxşıdır 
այդպիսի – bənzəri, belə, o 
cür  
ի'նչ գեղեցիկ է – necə də 
gözəldir 
ծիածաններ – göy qurşaq-
ları  
ձյան վրա – qarın 
üzərində, üstündə 
դաշտեր – tarlalar 

ծովի պես – dəniz kimi 
կայծեր – qığılcımlar 
բռնկվում են – alışırlar 
առավոտյան – səhər, o 
başdan 
լայնարձակ – geniş 
նրա վրա – onun üzərində, 
üstündə 
ադամանդե – brilliant 
խաղում են – oynayırlar  
միլիոնավոր – milyonlarla 
կայծեր – qığılcımlar 
բռնկվում են – alışırlar 
առավոտյան – səhər, 
obaşdan 
լայնարձակ – geniş 
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ձյունը – qar 
տարածություն – ərazi, sahə 
արևոտ – günəşli 
գորգը – xalça 
ինչ լավ է – necə də yaxşıdır 
այդպիսի – bənzəri, belə, o cür  
ի'նչ գեղեցիկ է – necə də 
gözəldir 
ծիածաններ – göy qurşaqları  
ձյան վրա – qarın üzərində, 
üstündə 

նրա վրա – onun  
üzərində, üstündə 
ադամանդե – brilliant 
խաղում են – oynayırlar  
միլիոնավոր – milyonlarla 

*** 
Ասացվածքներ – Atalar sözləri 
Լեզուդ չլներ՝ ագռավները աչքերդ հանել էին։ – Dilin 

olmasaydı, qarğalar gözlərini çıxarmışdı. 
Լուից ուղտ են սարքում։ – Birədən dəvə düzəldirlər. 
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Տասնվեցերորդ դասը – On altıncı dərs 
*** 

2. Ձևաբանություն – Morfologiya 
1. Թվական անուն – Say 
2. Թվականների գործածությունը գոյականների հետ – 
Sayların isimlərlə istifadəsi 
3. Քանակական թվականներ – Miqdar sayları 
4. Դասական թվակններ – Sıra sayları 
5. Կոտորակային թվականներ – Kəsr sayları (ədədi) 
6. Բաշխական թվականներ – Bölüşdürücü saylar 
7. Թվականների շարահյուսական գործառությունները – 
Sayların sintaktik funksiyaları 
8. Չափման միավորներ – Ölçü vahidləri 
9. Թվաբանություն – Hesablama 
10. Տոկոս – Faiz 
Çalışmalar 
Oxu mətnləri 

 
1. Թվական անուն – Say 

Erməni dilində miqdar (քանակական) və sıra 
(դասական) sayları vardır. Miqdar sayları քանի՞ – neçə?, 
ինչքա՞ն – nə qədər?, որքա՞ն – nə qədər? suallarına cavab 
verir. 

Miqdar sayları sadə, düzəltmə, mürəkkəb və mürəkkəb 
tərkibli olur. 

1) Sadə miqdar saylar bir kökdən ibarətdir. 
1 – մեկ, մի 
2 – երկու, երկուս 
3 – երեք  
4 – չորս 
5 – հինգ 
6 – վեց  

9 – ինը, ինն 
10 – տասը, տասն, տաս 
20 – քսան 
100 – հարյուր 
1000 – հազար 
1000000 – միլիոն 
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7 – յոթ 
8 – ութ 

1000000000 – միլիարդ 
 

 
2) Düzəltmə miqdar saylar սուն (on) şəkilçisi ilə dü-

zəlir: 
30 – երեսուն 
40 – քառասուն 
50 – հիսուն 
60 – վաթսուն 

70 – յոթանասուն 
80 – ութսուն 
90 – իննսուն 
 

 
3) Mürəkkəb tərkibli miqdar saylar onluqlar və 

təkliklər ilə birlikdə düzəlir. 
11 – տասնմեկ (oxunur – տասնըմեկ) 
12 – տասներկու 
13 – տասներեք 
14 – տասնչորս (oxunur – տասնըչորս) 
15 – տասնհինգ (oxunur – տասնըհինգ) 
16 – տասնվեց (oxunur տասնըվեց) 
17 – տասնյոթ (oxunur – տասնըյոթ) 
18 – տասնութ 
19 – տասնինը (տասնինն) 
21 – քսանմեկ 
25 – քսանհինգ 
29 – քսանինը (քսանինն) 
31 – երեսունմեկ 
34 – երեսունչորս 
41 – քառասունմեկ 
46 – քառասունվեց 

51 – հիսունմեկ 
57 – հիսունյոթ 
61 – վաթսունմեկ 
62 – վաթսուներկու 
71 – յոթանասունմեկ 
77 – յոթանասունյոթ 
81 – ութսունմեկ 
84 – ութսունչորս 
91 – իննսունմեկ 

 
4) Mürəkkəb tərkibli miqdar saylar (yüzdən yuxarı 

bütün saylar) iki və daha çox sözdən ibarətdir: 
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101 – հարյուր մեկ 
105 – հարյուր հինգ 
110 – հարյուր տաս 
115 – հարյուր տասն-հինգ 
200 – երկու հարյուր 
203 – երկու հարյուր երեք 
225 – երկու հարյուր քսանհինգ 
300 – երեք հարյուր 
400 – չորս հարյուր 

588 – հինգ հարյուր ութ-
սունութ 
1987 – հազար ինը հար-
յուր ութսունյոթ 
25791 – քսանհինգ հա-
զար յոթ հարյուր ինն-
սունմեկ 
540624 – հինգ հարյուր 
քառասուն հազար վեց 
հարյուր քսանչորս 

 
9 – ինն (ինը) rəqəmi iki cür yazılır. Rəqəm sözlə 

yazılarkən sonrakı söz sait səslə başlayırsa, ինն (ինն ընկեր), 
samit səslə başlayırsa ինը (ինը դասագիրք – doqquz dərslik) 
şəklində yazılır. 

 
Saylar substantivləşmə, yəni isimləşmə zamanı şəkilçi-

lər qəbul edə bilir və ի hallanma növündə hallanır. Məsələn:  
Երկուսը չորսի կեսն է: – İki dördün yarısıdır. 
Հինգից հանած երեք հավասար է երկուսի: – Beşdən 

üç çıxdıqda ikiyə bərabərdir. 
Substantivləşmə, hallanma zamanı və mürəkkəb 

saylarda iki rəqəminə ս əlavə edilir. Məsələn,  
երկուսով, տասներկուսը, քսաներկուսից 

 
2. Թվականների գործածությունը գոյականների 

հետ– Sayların isimlərlə istifadəsi 
Saylar isimlə birlikdə işləndikdə hallanma zamanı də-

yişmir. Məsələn: 
երեք փողոց – üç küçə 
երեք փողոցի – üç küçənin 
երեք փողոցով – üç küçə ilə 
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երեք փողոցում – üç küçədə 
və yaxud 
երրորդ փողոց – üçüncü küçə 
երրորդ փողոցի – üçüncü küçənin 
երրորդ փողոցով – üçüncü küçə ilə 
երրորդ փողոցում – üçüncü küçədə 
 

3. Քանակական թվականներ – Miqdar sayları 
0 – զրո 
1 – մեկ 
2 – երկու 
3 – երեք 
4 – չորս 
5 – հինգ 
6 – վեց 
7 – յոթ 
8 – ութ 
9 – ինն (ինը) 
10 – տասը 
11 – տասնմեկ 
12 – տասներկու 
13 – տասներեք 
14 – տասնչորս 
15 – տասնհինգ 
16 – տասնվեց 
17 – տասնյոթ 
18 – տասնութ 
19 – տասնինն (ինը) 
20 – քսան 
21 – քսանմեկ 
22 – քսաներկու 
23 – քսաներեք 

29 քսանինը 
30 երեսուն 
31 երեսունմեկ 
40 քառասուն 
41 քառասունմեկ 
50 հիսուն 
60 վաթսուն 
70 յոթանասուն 
80 ութսուն 
90 իննսուն 
100 հարյուր 
101 հարյուր մեկ 
102 հարյուր երկու 
110 հարյուր տաս 
114 հարյուր տասնչորս 
200 երկու հարյուր 
205 երկու հարյուր հինգ 
215 երկու հարյուր 
տասնհինգ 
300 երեք հարյուր 
400 չորս հարյուր 
1000 հազար 
1943 հազար ինը հարյուր  
քառասուներեք 
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Ermənicə oxuyun: 01, 03, 04, 07, 09, 012, 13, 38, 46, 
29, 87, 93, 67, 129, 347, 421, 593, 674, 725, 749, 816, 892, 
909, 981, 1198, 1146, 1295, 1387, 1491, 1539, 1642, 1768, 
1895, 1938, 1945, 2014, 2017, 3193. 

 
4. Դասական թվակններ – Sıra sayları (ədədi) 
Sıra sayları miqdar saylarının sonuna երորդ şəkilçisi 

artırmaqla düzəlir. Birinci sıra sayı առաջին olaraq yazılır. 
Ancaq երկու – 2; երեք – 3; չորս – 4 sıra saylarının sonuna 
րորդ şəkilçisi əlavə edilir.  

 
I առաջին 
II երկրորդ 
III երրորդ 
IV չորրորդ 
V հինգերորդ 
VI վեցերորդ 
VII յոթերորդ 
VIII ութերորդ 
IX իններորդ 
X տասներորդ 
XI տասնմեկերորդ 
XII տասներկուերորդ 

XIII տասներեքերորդ 
XIV տասնչորսերորդ 
XV տասնհինգերորդ 
XVI տասնվեցերորդ 
XVII տասնյոթերորդ 
XVIII տասնութերորդ 
XIX տասնիններորդ 
XX քսաներորդ 
XXI քսանմեկերորդ 
XXII քսաներկուերորդ 
XXIII քսաներեքերորդ 

 
Erməni dilində sıra sayları da sifət kimi hala, cinsə və 

saya görə dəyişmir. Sıra sayları isim kimi ifadə olunduqda 
ismin ի hallanma növünə aid olur. Məsələn:  

Ութը հինգից մեծ է: – Səkkiz beşdən böyükdür. 
Sıra sayları aşağıdakı kimi yazılır: 
1) Ərəb rəqəmləri ilə. Bu zaman rəqəmdən sonra defis 

qoyulur və 1 rəqəmindən sonra ին, sonrakı rəqəmlər üçün րդ 
yazılır. Məsələn:  
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1 – ին; 2 – րդ (երկրորդ); 8 – րդ (ութերորդ); 55 – րդ 
(հիսունհինգերորդ) 

 
2) Roma rəqəmləri ilə. Bu zaman rəqəmdən sonra defis 

qoyulur və I rəqəmindən sonra ին, digərləri üçün րդ yazılır. 
Məsələn:  

I – ին; II – րդ; III – րդ; VI – րդ; XVIII – րդ 
 
3) Erməni hərfləri ilə. Rəqəmlərin erməni hərfləri ilə 

yazılması. Məsələn: 
Ա – 1 
Բ – 2 
Գ – 3 
Դ – 4 
Ե – 5 
Զ – 6 
Է – 7 
Ը – 8 
Թ – 9  
Ժ – 10 

Ի – 20 
Լ – 30 
Խ – 40 
Ծ – 50 
Կ – 60 
Հ – 70 
Ձ – 80 
Ղ – 90  
Ճ – 100 
Մ – 200 

Յ – 300 
Ն – 400 
Շ – 500 
Ո – 600 
Չ – 700 
Պ – 800 
Ջ – 900  
Ռ – 1000 
Ս – 2000 
Վ – 3000 

Տ – 4000 
Ր – 5000 
Ց – 6000 
Ւ – 7000 
Փ – 8000 
Ք – 9000 
ա–10.000 (բյուր) 

*** 
մեկ – առաջին 
երկու – երկրորդ 
երեք – երրորդ 
չորս – չորրորդ 
հինգ – հինգերորդ 
վեց – վեցերորդ 
յոթ – յոթերորդ 
ութ – ութերորդ 
ինը – իններորդ  

տասը – տասներորդ կամ 
տասերորդ  
տասնմեկ – տասնմեկերորդ 
տասներկու – տասներկուերորդ 
տասներեք – տասներեքերորդ 
տասնչորս – տասնչորսերորդ 
տասնհինգ – տասնհինգերորդ 
հարյուր – հարյուրերորդ 
հարյուր մեկ – հարյուր մեկեր-
որդ 
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5. Կոտորակային թվականներ – Kəsr sayları (ədədi) 
Erməni dilində kəsr sayları miqdar sayı vasitəsilə və 

yaxud sıra sayına ական şəkilçisi artırmaqla düzəlir.  
1/3 – մեկ երրորդական; 4/6 – չորս վեցերորդական; 

7/8 – յոթ ութերորդական; 2,5/7 – երկու ամբողջ հինգ 
յոթերորդական; 4,1/2 – չորս ամբողջ մեկ երկրորդական: 

 

Kəsr sayları, adətən, մաս – hissə, բաժին – pay, hissə 
sözləri ilə ifadə edilir. Məsələn:  

Նա երկու օրում գրեց հոդվածի մեկերորդական 
մասը: – O, iki gündə məqalənin üçdə bir hissəsini yazdı. 

Kəsr sayları eyni zamanda երորդական şəkilçinin 
miqdar saylarına əlavə edilməsi ilə də düzəlir. Məsələn: 

0,05 – զրո ամբողջ հինգհարյուրերորդական: 
2,005 – երկու ամբողջ հինգհազարերորդական: 
0,2 – զրո ամբողջ երկուտասնորդական: 
2,5 – երկու ամբողջ հինգտասնորդական: 
 
Hallanma zamanı kəsr saylarının yalnız ikinci hissəsi, 

yəni sıra sayları hal şəkilçisi qəbul edir. Məsələn: 
Մեկ երրորդից – üçdə birindən; երեք հինգերորդով – 

beşdə üçü ilə və s. 
 
Kəsrlər rəqəmlə yazıldıqda hal sonluqları defislə ayrılır. 

Məsələn:  
2/3-ից; 5/2-ով: 
Erməni dilində 20 – ci illər, 30 – cu illər, 40 – cı illər 

ական (cı, ci, cu, cü) və թվականներ ifadələri ilə düzəlir və 
ական şəkilçisi illərin sonuna əlavə edilir. Məsələn: 

Քսանական թվականներ – iyirminci illər 
Երեսունական թվականներ – otuzuncu illər 
Քառասունական թվականներ – qırxıncı illər 
Ութսունական թվականներ – səksəninci illər 
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6. Բաշխական թվականներ – Bölüşdürücü saylar 
Bölüşdürücü saylar iki cür düzəlir:  
Birincisi, miqdar saylarının təkrar edilməsi ilə. Məsə-

lən: 
Զինվորները վեց-վեց շարվեցին։ – Əsgərlər altı-altı 

düzüldülər. 
Աշակերտները երեք-երեք կանգնեցին։ – Şagirdlər 

üç-üç durdular. 
 
İkincisi, miqdar saylarının sonuna ական şəkilçisinin 

əlavə edilməsi ilə. Məsələn: 
Ուսուցիչը աշակերտներին հնգական տետր 

բաժանեց։ – Müəllim şagirdlərə beş-beş dəftər payladı. 
Ուսանողներին կինոյի երկուական տոմսեր 

տվեցին։ – Tələbələrə iki – iki bilet verdilər. 
մեկական – bir – bir 
երկուական – iki – iki 
երեքական – üç – üç  
չորսական – dörd – dörd 
քսաներկուական – iyirmi iki – iyirmi iki 
տասական – on – on 
հարյուական – yüz – yüz  
հազարական – min –min  
 
Bölüşdürücü sayları rəqəmlə yazarkən ական sonluğu 

defislə yazılır. Məsələn:  
5-ական; 11-ական 

 
7. Թվականների շարահյուսական 

գործառությունները – Sayların sintaktik funksiyaları 
Sintaktik baxımdan sayların üç funksiyası var: 
1) Təyin 
Նա ունի երեք երեխա։ – Onun üç uşağı var. 
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Նա սովորում է երրորդ դասարանում: – O üçüncü 
sinifdə oxuyur. 

2) Xəbərin tərkib hissəsi kimi 
Հարյուրի կեսը հիսուն է։ – Yüzün yarısı əllidir. 
Իմ աթոռը յոթերորդն է: – Mənim stulum yeddincidir. 
3) Say substantivləşərkən, yəni müəyyən artikllar 

qəbul etdikdə mübtəda, vasitəli, vasitəsiz tamamlıq və zərflik 
olur, ի hallanma növündə hallanır. 

3.1. Say mübtəda 
Երեքը գնալու են համալսարան, երկուսը տուն։ – 

Üçü universitetə gedəcək, ikisi evə.  
Առաջին մեքենան գնում է, երկրորդը չի գնում: – 

Birinci maşın gedir, ikinci getmir. 
3.2. Say tamamlıq 
Սեղանի վրա երկու մատիտ կա, մեկը տուր ինձ։ – 

Masanın üstündə iki qələm var, birini mənə ver.  
Բոլորն ուզում են գնալ արշավի, բայց ուղարկելու են 

չորսին: – Hamı gəzintiyə getmək istəyir, amma dördünü 
göndərəcəklər. 

3.3. Say zərflik. 
Համերգն սկսվելու է ժամը հինգին։ – Konsert saat 

beşdə başlayacaq.  
Ես առաջին տետրում շարադրություն եմ գրելու, 

երկրորդում՝ խնդիրներ եմ լուծելու: – Birinci dəftərdə esse 
yazacağam, ikincidə suallara cavab yazacağam. 

 
8. Չափման միավորներ – Ölçü vahidləri 

Uzunluq ölçü vahidləri 
Միլիմետր (մմ) – millimetr; սանտիմետր (սմ) – santi-

metr; մետր (մ) – metr; կիլոմետր (կմ) – kilometr 
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Çəki ölçü vahidləri 
գրամ (գր) – qram; կիլոգրամ (կգ) – kiloqram; ցենտ-

ներ (ց) – sentner; տն (տ) – ton 
Erməni dilində uzunluq və çəki vahidləri tək halda olur 

və hallanarkən dəyişmir. Məsələn: 
երկու կիլոմետր – iki kilometr 
երկու մետրից – iki metrdən  
երկու սանտիմետրով – iki santimetrlə  
հինգ կիլոգրամից – beş kiloqramdan 
 

9. Թվաբանություն – Hesablama 
Գումարել – Toplamaq 
4+6=10. Չորս գումարած վեց հավասար է տասի։ 
3+2=5. Երեքին գումարած երկու հավասար է հինգի։ 
 
Հանել – Çıxma 
10 – 3=7․ Տասից հանած երեքը հավասար է յոթի։ 
9 – 4=5․ Իննից հանած չորսը հավասար է հինգի։ 
 
Բազմապատկել – Vurma 
4x5=20․ Չորս անգամ հինգ հավասար է քսանի։ 
 
Բաժանել – Bölmə 
30:6=5․ Երեսուն բաժանած վեցի հավասար է հինգի։ 
 
10. Տոկոս – Faiz 
Erməni dilində faizlər aşağıdakı kimi yazılır: 
1 faiz – մեկ տոկոս։ 
5,5 faiz – հինգ ու կես տոկոս։ 
1/2 faiz – կես տոկոս։ 
1/5 faiz – մեկ հինգերորդ տոկոս։ 
3, 1/2 faiz – երեքուկես տոկոս։ 
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Անգամ – dəfə; հոգի – nəfər, can və հատ – ədəd 
sözlərinin istifadəsi 

Անգամ – dəfə; հոգի – nəfər və հատ – ədəd sözləri 
saylarla ifadə edildiyi kimi bir çox sözlə birlikdə işlənir, 
miqdar bildirir və danışıqda geniş istifadə edilir. 

Անգամ – cümlədə dəfə, bir neçə dəfə şəkilində istifadə 
edilir. Məsələn: 

Ես եղել եմ Մոսկվայում շատ (հինգ, վեց․․․) անգամ։ 
– Mən Moskvada çox (beş, altı...) dəfə olmuşam. 

Քանի՞ անգամ կարելի է ասել նույն բանը: – Eyni şeyi 
neçə dəfə təkrar etmək olar? 

Հոգի – nəfər saylardan sonra yazılır və insanların 
sayını bildirir.  

Երկու հոգի միջանցքում զրուցում էին։ – Koridorda 
iki nəfər söhbət edirdilər 

Ժողովին ներկա էին քսան հոգի։ – İclasa iyirmi nəfər 
gəlmişdi. 

Հոգի eyni zamanda cümlədə frazeoloji birləşmələr 
yaradır. Frazeoloji birləşmə nitqə ifadəlilik, obrazlılıq gətirən, 
fikri ifadəli edən dil vahidlərindəndir. Belə birləşmələrə sabit 
birləşmələr də deyilir. Bir qayda olaraq, frazeoloji birləşmələr 
məcazi məna daşıyır. Məsələn:  

Ürəyi düşmək, qəlbinə toxunmaq, özündən çıxmaq, 
zəhləsi getmək, burnunu sallamaq və s.  

Հոգին դուրս եկավ։ – Canı çıxdı. 
Աշխատելով հոգին դուրս եկավ։ – İşləməkdən canı 

çıxdı. 
Հոգին հանել։ – Ürəyini üzmək. 
Հոգիս հանեցիր քո հարցերով։ – Suallarınla ürəyimi 

üzdün. 
Հատ – ədəd saylardan sonra yazılır və əşyalırın 

miqdarını bildirir. 
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Ես դրանից երկու հատ ունեմ։ – Məndə bundan iki 
ədəd var. 

– Քանի գիրք ունե՞ս։ – Neçə kitabın var? 
– Երեք (հատ)։ – Üç (ədəd). 
 
Çalışma 132. Cümlədəki rəqəmləri yazı ilə yazın. 
Ես ունեմ 48 մատիտ։ 
Ամսի 18 – ին եղբորս ծննդյան օրն է։ 
Մեր դասարանում կա 32 աշակերտ։ 
Լավաշը արժե 200 դրամ։ 
Կատուն ապրում է 10 – 15 տարի։ 
Մայրս 74 տարեկան է։ 
Իրավանից Նախիջևան 60 կիլոմետր է։ 
 
Çalışma* 133. Rəqəmləri sözlərlə yazın. 
a) 2 հեռուստացույց, 5 ընկեր, 3 դասագիրք, 7 

բժշկուհի, 4 մատիտ, 10 աշակերտ, 8 տոմս, 6 երաժիշտ, 9 
խանութ, 1 դպրոց․ 

b) 1, 5, 7, 9, 10, 12, 15, 19, 21, 24, 29, 33, 38, 42, 45, 47, 
51, 55, 61, 75, 89, 93, 100, 101, 109, 115, 127, 200, 219, 392. 

 
Çalışma* 134. Cümlələrdə sıra saylarını doğru 

şəkildə tamamlayın. 
Ես ապրում եմ բարձրահարկ շենքի ութ........ 

հարկում: – Mən hündürmərtəbəli binanın səkkizinci 
mərtəbəsində yaşayıram. 

Մրցության մեջ նա գրավեց երր........... տեղը: – Ya-
rışda o üçüncü yeri tutdu. 

Հայ մեծ լուսավորիչ Խաչատուր Աբովյանը ապրել և 
ստեղծագործել է տասնինն.............. դարի առաջին կեսին: 
– Böyük erməni maarifçi Xaçatur Abovyan 19-cu əsrin 
birinci yarısında yaşamış və yaratmışdır. 
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Իմ տղան սովորում է յոթ.............. դասարանում: – 
Mənim oğlum yeddinci sinifdə oxuyur. 

Նա առա................ դասարանից գերազանցիկ է: – O 
birinci sinifdən əlaçıdır. 

Դպրոցի առա............. դասարաններում սովորում են 
երկու հարյուր աշակերտներ: – Məktəbin birinci 
siniflərində iki yüz şagird oxuyur.  

Երկ............. օրը երեկոյան գնացինք համերգ: – İkinci 
gün axşam konsertə getdik. 

 
Çalışma* 135. Cümlələri yazın, mötərizədəki miqdar 

saylarını sıra sayları ilə əvəz edin. 
1․ Այս եկեղեցին կառուցվել է (վեց) դարում։  
2․ Մենք ապրում ենք (տասներկու) հարկում։  
3․ Ես (մեկ) անգամ եմ դիմում ձեզ։  
4․ Քրոջս թոռը սովորում է (չորս) դասարանում։  
5․ Ձեր տեղերը (քսանմեկ) շարքում են։ 
6․ Հայ թատրոնը ստեղծվել է (տասնյոթ) դարում։ 
 

Çalışma 136. Suallara erməni dilində cavab verin.  
– Դու քանի՞ տարեկան ես: 
– Ե՞րբ է հնչում քո զարթուցիչի զանգը: 
– Ե՞րբ ես վերջացնում մարզանքը: 
– Ութն անց կեսին դու ի՞նչ ես անում: 
– Դու ե՞րբ ես հասնում համալսարան: 
– Ձեր դասերը ժամը քանիսի՞ն են սկսվում: 
– Որքա՞ն է տևում մեկ դասաժամը: 
– Ե՞րբ է ավարտվում առաջին դասաժամը: 
– Վեցերորդ դասը ժամը քանիսի՞ն է ավարտվում: 
– Դասերից հետո դու ի՞նչ ես անում: 
– Ժամը քանիսի՞ն ես գնում գրադարան: 
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– Ինչքա՞ն ժամանակ ես պարապում գրադարանի 
ընթերցասրահում: 

– Շաբաթվա ո՞ր օրերին ես մասնակցում մարմնա-
մարզության խմբակի պարապմունքներին: 

– Որքա՞ն է տևում պարապմունքը: 
– Ի՞նչ ես անում պարապմունքից հետո: 
– Շաբաթվա մյուս օրերին երեկոները ի՞նչ ես անում: 
– Ժամը քանիսի՞ն ես քնում: 
 
Բառարան 
ավարտվում է – bitir, qurtarır 
գրադարան – kitabxana 
ընթերցասրահում – oxu zalında 
մասնակցել – iştirak etmək 
մարմնամարզություն – gimnastika 
պարապմունքներին – məşğələlərə 
երեկոները – axşamları 
ձայն – səs 
մարզանք – məşq 
զանգը – zəng 
հասնել – çatmaq 
սկսվում է – başlayır 
խմբակ – qrup 
հնչել – səslənmək 
 
Çalışma 137. İlin fəsillərinə görə ayların adlarını yazın. 
Ձմռան ամիսներն են՝։ 
Գարնան ամիսներն են՝։ 
Ամռան ամիսներն են՝։ 
Աշնան ամիսներն են՝։ 
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Oxu mətni 29. Mətni oxuyun və tərcümə edin. 
Նրանք տասնհինգ օր հանգստանալու են Դելի-

ջանում: Իրավանում ձմեռը տևում է երեք կամ չորս 
ամիս: Ես ուզում եմ գնել երկու կիլոգրամ խաղող և երեք 
կիլոգրամ դեղձ:  

Մեկ կիլոգրամ կարտոֆիլն արժե երեսուն լումա: Ես 
գնելու եմ չորս մետր չիթ և երեք մետր մետաքս: Երեխան 
առավոտյան խմում է երկու հարյուր գրամ կաթ: Ես 
կարող եմ ուտել հարյուր հիսուն գրամ պաղպաղակ:  

Շրջազգեստի համար պետք է երեք մետր կտոր: Նա 
զեկուցումը գրելու է յոթ օրում: Մեր ֆակուլտետն ունի 
հինգ հարյուր վաթսուն ուսանող: Մեր կուրսում կա 
տասնմեկ գերազանցիկ և երեսուներկու հարվածային: 
Այդ հետաքրքիր դասախոսությունը լսում էր (լսում էին) 
յոթանասունհինգ հազար հեռուստադիտող (հեռուս-
տադիտողներ):  

Արմենը երկու մտերիմ ընկեր (ընկերներ) ունի: Իմ 
սենյակում չորս աթոռ կա: Մեր շենքն ունի վեց մուտք: 
Ամեն մուտքում կա տասնհինգ բնակարան: Ես այս երկու 
գիրքը (գրքերը) վերցնում եմ, իսկ այդ երեքը չեմ 
վերցնում: Երկուսդ սենյակներն եք հավաքելու, իսկ ես 
ճաշ եմ պատրաստելու:  

Տարին ունի տասներկու ամիս: Շաբաթն ունի յոթ oր: 
Օրն ունի քսանչորս ժամ: Ժամն ունի վաթսուն րոպե: 
Րոպեն ունի վաթսուն վայրկյան: Տարին ունի երեք 
հարյուր վաթսունհինգ կամ երեք հարյուր վաթսունվեց օր: 

 
Բառարան 
շրջազգեստ – paltar, libas, don 
հեռուստադիտող – tele izləyici  
դասախոսություն – mühazirə  
չեմ վերցնում – götürmürəm  
զեկուցում – hesabat, məruzə 
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գերազանցիկ – əlaçı 
հարվածային – zərbəçi  
մտերիմ – yaxın, əziz 
 
Oxu mətni 30. Oxuyun və öyrənin.  

 
Տարվա եղանակները – İlin fəsilləri 
Տարին ունի չորս եղանակ` գարուն, ամառ, աշուն, 

ձմեռ: – İlin dörd fəsli var – yaz, yay, payız, qış. 
Գարնան ամիսներն են ՝մարտը, ապրիլը, մայիսը: – 

Mart, aprel, may yaz aylarıdır. 
Ամռան ամիսներն են՝ հունիսը, հուլիսը, օգոստոսը: 

– İyun, iyul, avqust yay aylıarıdır. 
Աշնան ամիսներն են՝ սեպտեմբերը, հոկտեմբերը, 

նոյեմբերը: – Sentyabr, oktyabr, noyabr payız aylarıdır. 
Ձմռան ամիսներն են՝ դեկտեմբերը, հունվարը, 

փետրվարը: – Dekabr, yanvar, fevral qış aylarıdır.  
 
Oxu mətni 31. Oxuyun və tərcümə edin. 
1․ Պարզ է, որ քսանը տասից մեծ է։ 
2․ Երկուսը զույգ թիվ է։ 
3․ Յոթից հինգը հիվանդ էին։ 
4․ Ութն էլ լավ են սովորել դասը։ 
5․ Այս գիրքը երկուսով ենք կարդալու։ 
6․ Աշակերտը յոթերը լավ էր գրել, իսկ ինները՝ ոչ 

այնքան լավ։ 
7․ Նա տեսել էր երեխաներից երեքին։ 
8․ Չորրորդը երկրորդից լավ էր վազում։ 
9․ Մրցավարը նայում էր երրորդին։ 
10․ Դատավորը սպասում էր հինգերորդին։ 
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Բառարան 
պարզ – aydın  
զույգ – cüt  
հիվանդ – xəstə  
տեսնել – görmək 
սովորել – oxumaq, öyrənmək  
մրցավարը – hakim (idmanda)  
դատավոր – hakim (məhkəmədə) 
 
Ասացվածքներ – Atalar sözləri 
Ագռավի բնից հավի ձու չես վերցնի։ – Qarğa yuva-

sından toyuq yumurtası götürə bilməzsən. 
Ագռավի թևերն են սև, կալվածատիրոջ՝ սիրտը։ – 

Qarğanın qanadları qaradır, torpaq sahibinin (mülkədarın) 
qəlbi.  
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Տասնյոթերորդ դասը – On yeddinci dərs 
*** 

1. Ձևաբանություն – Morfologiya 
1. Օրվա ժամերը – Günün saatları 
2. Օրվա ժամանակը – Günün vaxtı 
Çalışmalar 
Oxu mətnləri 

 
1. Օրվա ժամերը – Günün saatları 

Günün saatları rəqəmlərlə və ժամ – saat; րոպե – 
dəqiqə; վայրկյան – saniyə; կես – yarı; քառորդ – dörddə 
bir; անց – keçir; պակաս – əksik köməkçi sözlərlə ifadə 
edilir. 

Ժամը քանի՞սն է: – Saat neçədir?  
 
1) Konkret, tam saat belə ifadə edilir: 
Ժամը հինգն է: – Saat beşdir. 
Ժամը յոթն է: – Saat yeddidir. 
Ժամը քսաներկուսն է: – Saat iyirmi ikidir. 
Danışıqda cavab verərkən saat ifadəsi adətən istifadə 

edilmir. 
Ժամը քանի՞սն է: – Saat neçədir? 
Հինգն է, վեցն է: – Beşdir, altıdır. 
  

2) Əgər saat tamam deyilsə və bir neçə dəqiqə əksikdirsə, 
պակաս – əksik köməkçi sözündən istifadə edilir. Məsələn: 

Ժամը հինգից պակաս է տաս(ը) րոպե: – Saat beşdən 
on dəqiqə əksikdir (Beşə on dəqiqə var).  

Danışıqda cavab verərəkən saat ifadəsi adətən istifadə 
edilmir. 

Հինգից տաս է պակաս: – Beşdən on əksikdir (Beşə on 
dəqiqə var).  
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Հինգին տաս պակաս: – Beşə on əksik (Beşə on dəqiqə 
var). 

 
3) Əgər saat hər hansı konkret vaxtdan bir neçə 

dəqiqə irəliləmişsə, անց – keçir köməkçi sözündən istifa-
də edilir. Məsələn: 

Ժամը յոթն անց է քսան րոպե: – Saat yeddini iyirmi 
dəqiqə keçir (Səkkizə iyirmi dəqiqə işləyir).  

Danışıqda belə deyilir: 
Յոթն անց է քսան րոպե: – Yeddini iyirmi dəqiqə keçir 

(Səkkizə iyirmi dəqiqə işləyir). 
Յոթն անց քսան է: – Yeddini iyirmi keçir (Səkkizə 

iyirmi dəqiqə işləyir). 
Յոթն անց քսան: – Yeddini iyirmi keçir (Səkkizə iyir-

mi dəqiqə işləyir). 
 
Cümlədə hadisənin, hərəkətin tam saatdan sonra – yarı-

sında qədər baş verdiyini ifadə edərkən saat ն müəyyənedici 
artikli qəbul edir və անց – keçir köməkçi sözündən əvvəl, 
dəqiqə isə sonra yazılır. Məsələn: 

Դասը վերջացավ ժամը երկուսն անց տաս րոպեին։ 
– Dərs saat ikini on dəqiqə keçəndə (üçə 10 dəqiqə işləyəndə) 
qurtardı. 

Արդեն վեցն անց է քսանհինգ (րոպե)։ – Artıq altını 
iyirmi beş (dəqiqə) keçir. 

Նա եկավ յոթն անց քսանին (քսան րեպին)։ – O yed-
dini iyirmi (dəqiqə) keçəndə (səkkizə iyirmi dəqiqə işlə-
yəndə) gəldi. 

 
4) Tam saatın dörddə biri, yəni 15 dəqiqə keçirsə 

անց – keçir, və yaxud 15 dəqiqə qalırsa, պակաս – əksik 
və քառորդ – dörddə bir köməkçi sözlərindən istifadə 
edilir. Məsələn:  
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Տասն անց տասնհինգ: – Onu on beş dəqiqə keçir (On 
birə 15 dəqiqə işləyir). 

Տասն անց քառորդ: – Onu dörddə bir keçir (On birə 15 
dəqiqə işləyir). 

Տասին տասնհինգ պակաս: – Ona on beş əksik (Ona 
15 dəqiqə qalır). 

Տասին քառորդ պակաս: – Ona dörddə bir əksik (Ona 
15 dəqiqə qalır). 

 
Cümlədə hadisənin, hərəkətin tam saatın yarısından 

sonra baş verdiyi ifadə edildikdə, saat ին sonluğu qəbul edir, 
dəqiqə adlıq halda yazılır və պակաս – əksik köməkçi sözü 
əlavə edilir. Məsələn: 

Արդեն յոթին հինգ (րոպե) է պակաս։ – Artıq yeddiyə 
beş (dəqiqə) var. 

Ինքնաթիռի թռիչքը ժամը իննին քսան րոպե 
պակաս է (ութ անց քառասուն րոպեին է)։ – Təyyarə 
doqquza iyirmi dəqiqə qalmış uçur (səkkiz qırxda). 

 
5) Konkret vaxtın yarısı olduqda անց – keçib və կես 

– yarı köməkçi sözlərdən ifadə edilir. Məsələn:  
Հինգ անց կես է: – Beşi yarım keçir (Altının yarısıdır). 
Հինգ անց է կես: – Beşi yarım keçir (Altının yarısıdır). 
Ինն անց կես է: – Doqquzu yarım keçir (Onun yarısıdır). 
Ինն անց է կես: – Doqquzu yarım keçir (Onun yarısıdır). 
Saatın yarısı eyni zamanda dəqiqə göstərilməklə ifadə edilir: 
Հինգն անց է երեսուն րոպե: – Beşi otuz dəqiqə keçir. 
Ինն անց է երեսուն րոպե: – Doqquzu 30 dəqiqə keçir. 
QEYD: Ժամը քանի՞սն է։ sualına cavab verərkən է 

köməkçi feil deyilməyə bilər. Məsələn: 
– Ժամը քանի՞սն է։ 
– Հինգը: = Ժամը հինգն է։ 
– Հինգն անց տաս։ = Հինգն անց է տաս (րոպե)։ 
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2. Օրվա ժամանակը – Günün vaxtı 
առավոտ – səhər 
ցերեկ – gündüz 
կեսօր – günorta 
երեկո – axşam 
գիշեր – gecə 
կեսգիշեր – gecə yarısı 
 
Çalışma 138. Ermənicə yazın. 
Saat yeddidir. Saat üçdür. Saat doqquzdur. Saat ikidir. 

Saat dörddür. 
Saat doqquza iyirmi dəqiqə var. Saat yeddiyə on dəqiqə 

var. Saat ikiyə iyirmi beş dəqiqə var. 
Saat beşə on dəqiqə işləyir. Saat üçə iyirmi dəqiqə 

işləyir. Saat yeddiyə beş dəqiqə işləyir. 
Saat üçün yarısıdır. Saat səkkizin yarısıdır. Saat on 

ikinin yarısıdır. Saat ikinin yarısıdır. 
 
Çalışma 139. Yazın․ Müxtəlif saatların adları. 
Ձեռքի ժամացույց – qol saatı 
Սեղանի ժամացույց – stolüstü saat 
Պատի ժամացույց – divar saatı 
Գրպանի ժամացույց – cib saatı 
Զարթուցիչ – zəngli (oyadıcı) saat 
Էլեկտրոնային ժամացույց – elektron saat 
 
Çalışma 140. Oxuyun və yazın.  
1․ Ընդմիջումը սկսվում է ժամը մեկից։ – Fasilə saat 

birdən başlayır. 
2․ Ժողովը նշանակված է ժամը երեքին։ – İclas saat 

üçə təyin edilib. 
3․ Ժամը տասնմեկն է։ – Saat on birdir. 
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4․Աշխատանքը սկսվում է առավոտյան ժամը իննին։ 
– İş səhər saat doqquzda başlayır. 

5․ Գնացքը մեկնում է երեկոյան ժամը ութին։ – Qatar 
axşam saat səkkizdə gedir. 

6․ Ցերեկվա ժամը երկուսն է։ – Gündüz saat ikidir. 
 
Çalışma 141. Mətni oxuyun və tərcümə edin. 
Երկուշաբթի օրվանից Վարդանը մեր հիմնարկում 

(qurum, idarə) է աշխատելու: 
Այսօր մեր ջութակահարները (skripkaçılar) վերա-

դարձան արտասահմանից: 
Ես միշտ լավ գրքեր եմ գնում այս գրախանութից: 
Բոլոր ունկնդիրները (dinləyicilər) հուզվեցին (həya-

canlandılar) նրա անկեղծ (səmimi) ելույթից (çıxışından): 
Երեխան վեր թռավ շան հաչոցից (hürüməsindən): 
Մենք ներս մտանք ետևի (arxa) մուտքից (girişdən): 
Նախաճաշից (səhər yeməyindən) հետո մայրիկը 

գնում է խանութ: 
Հսկա (nəhəng) ծառերն օրորվեցին (yırğalanırdılar) 

ուժեղ քամուց (küləkdən):  
Նա իր թիկնոցը (plaş, bürüncək) կախեց ծառի 

ճյուղից (budağından): 
Ես իմ եղբորից մեծ եմ: 
Բացի (başqa) անգլերենից նա և ֆրանսերեն է սովո-

րում: 
Գիտնականը (alim) շատ հետաքրքիր փաստեր 

(faktlar) հավաքեց տասներեքերորդ դարի ձեռագրերից:  
Երեկ մենք հեռագիր ստացանք Մոսկվայից: 
Ամառվանից նա փնտրում է այդ գիրքը: 
Երեխան խաղալիքը պատշգամբից (eyvandan) ցած գցեց: 
Քարի տակից պարզ ու մաքուր աղբյուր էր բխում 

(qaynayır): 
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Մայրն այդ միակ աղջկանից բացի ուրիշ զավակ 
(övlad) չունի: 

Թեյից առաջ նա սուրճ (qəhvə) է խմում: 
Ինձնից աջ (sağ) նստում է Արմենը, իսկ քեզնից ձախ՝ 

Անահիտը: 
Հորեղբորս տունը գտնվում է մեր տնից մի փոքր ներքև: 
 Նա ժամկետից (vaxtından, müddətindən) շուտ 

վերադարձավ առողջարանից (sanatoriyadan): 
Այսօր ես ևս (də) ուշացա դասից: 
Նա հրաժարվեց (imtina etdi) արտասահման մեկ-

նելու մտքից:  
Նա հեռացավ (uzaqlaşdı) աշխատանքից:  
Աղջիկը կարմրեց (qızardı) շփոթմունքից (çaşqınlıqdan):  
Նա հետ մնաց իր ընկերներից:  
Ծեր կինը հուզմունքից (həyacandan) արտասվում էր 

(ağlayırdı):  
Երեխան փողոցը տեսնում էր ցանկապատի (ha-

sarın) ճեղքից (çatlağından):  
Մեր դասերն սկսվելու են երկու շաբաթից: 
Նա զայրույթից (hirsindən) պատռեց (cırdı) նամակը: 
Առավոտյան ես արթնանում եմ (oyanıram) զար-

թուցիչի (zəngli saatın) զանգից: 
Նա զայրացավ (əsəbləşdi) ընկերների 

անուշադրությունից (diqqətsizliyindən):  
Մենք ուրախ լուրեր իմացանք (əldə etdik) մեր հա-

մագյուղացիներից (həmkəndlilərimizdən): 
Նա իջավ (endi) երկրորդ հարկից: 
Բժիշկը հիվանդին փրկեց (xilas etdi) մահից (ölümdən):  
Նա հին գավաթը (bardağı) մաքրում էր ժանգից (pasdan): 
Մենք շատ շուտ հոգնեցինք (yorulduq) վազքից 

(qaçmaqdan): 
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Բառարան 
նախաճաշից – səhər yeməyindən 
ջութակահարները – skripkaçılar 
հետևի մուտքից – arxa girişdən 
ձեռագրերից – əl yazmalarından  
հիմնարկում – qurumda, idarədə 
գրախանութ – kitab mağazası 
միակ – təkcə, bircə, yeganə 
օրորվեցին – yırğalanırdılar  
ունկնդիրները – dinləyicilər 
հուզվեցին – həyəcanlandılar 
պատշգամբից – eyvandan  
հաչոցից – hürüməsindən 
բխում – çıxır, qaynayır 
ելույթից – çıxışından 

 
հետաքրքիր – ma-
raqlı 
հեռագիր – teleqram 
ճյուղից – budaqdan 
գիտնական – alim 
քամուց – küləkdən 
փնտրում է– axtarır 
փաստեր – faktlar 
անկեղծ – səmimi 
հսկա – nəhəng  
թիկնոցը – palto 
զավակ – övlad 
պարզ – sadə 

 
 

Oxu mətni 32. Երկխոսություն – Dialoq, oxuyun, 
yazın və vaxtlara fikir verin. 

– Բարև՛ Լեյլա՛։ 
– Բարև՛ Մուբարիզ։ Ի՞նչ կա, ի՞նչ չկա։ 
– Վաղը առավոտյան ժամը 8 – ին գնալու եմ (պիտի 
գնամ) օդանավակայան։ 
– Ինչո՞ւ, ո՞վ է գալիս, ո՞ւմ ես դիմավորելու։ 
– Դիմավորելու եմ իմ մի լավ բարեկամին։ Նա 
ապրում է Ստանբուլում։ Երեկ երեկոյան ժամը յոթն 
անց կեսին զանգահարեց․ ասաց որ վաղը գալիս է։ 
– Իսկ նա Բաքվում եղե՞լ է, թե առաջին անգամ է 
գալիս։ 
– Առաջին անգամ։ Ինքնաթիռը վայրէջք է կատա-
րելու ժամը ութն անց կեսին։ Առավոտյան ուղիղ 
ութին պիտի դուրս գամ, որ չուշանամ։ 
– Դե՛ լավ, հաջողություն քեզ։ 
– Շնորհակալությո՛ւն, ցտեսությո՛ւն։ 
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Oxu mətni 33. Oxuyun və tərcümə edin. 
Իմ ընտանիքը – Mənim ailəm 
Իմ ընտանիքը բաղկացած է հինգ հոգուց։ Ես ունեմ 

հայր, մայր, քույր և եղբայր։ Մենք ապրում ենք 
Իրավանում, Իսրաֆիլ Մամեդով փողոցում, երեք սենյա-
կանոց բնակարանում։ Հայրս քառասունհինգ տարեկան 
է։ Նա ինժեներ է, աշխատում է գործարանում։ Նա գնում 
է աշխատանքի առավոտյան ժամը յոթն անց կեսին և 
վերադառնում է աշխատանքից երեկոյան ժամը հինգ 
անց քսան րոպեին։ 

Մայրս բժշկուհի է։ Նա աշխատում է հիվանդանո-
ցում։ Նրա աշխատանքը վերջանում է ժամը երկուսն անց 
կեսին։ Նա տուն է գալիս մետրոյով և ժամը երեքին տաս 
պակաս միշտ լինում է տանը։ 

 
Բառարան 
բաղկացած է – ibarətdir 
ունեմ – varımdır 
ապրում ենք – yaşayırıq 
երեք սենյականոց – üç otaqlı 
աշխատում է – işləyir 
գնում է – gedir 
վերադառնում է – qayıdır 
հիվանդանոց – xəstəxana 
 
Oxu mətni 34. Խանութում – Dükanda 
– Լուցկի ունե՞ք: – Kibrit var? 
– Այո', ունենք: – Bəli, varımızdır. 
– Տվեք, խնդրեմ, մեկ տուփ լուցկի: – Xahiş edirəm, 

bir qutu kibrit verin. 
– Իսկ գինի ունե՞ք: – Bəs şərab varınızdır? 
– Կա, ի՞նչ գինի եք ուզում: – Var. Hansı şərabı istəyirsiniz? 
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– Տվեք խնդրեմ, մեկ շիշ «Յեդդի գյոզալ»: – Xahiş 
edirəm, bir şüşə “Yeddi gözəl” şərabı verin. 

– Էլ ի՞նչ: – Başqa nə? 
– Մի կիլոգրամ պանիր, կես կիլոգրամ շաքար, կես 

կիլոգրամ երշիկ և մեկ տուփ մսի պահածո: – Bir kilo pen-
dir, yarım kilo şəkər, yarım kilo kolbasa və bir ət konservi. 

– Մուծեք դրամարկղ երեք հարյուր հիսուն դրամ: – 
Kassaya 350 dram ödəyin. 

 
Oxu mətni 35. Մոտավորապես հարցեր և 

պատասխաններ – Təxmini suallar və cavablar. 
– Անունդ ի՞նչ է: – Adın nədir? 
– Ի՞նչ է ձեր անունը: – Sizin adınız nədir? 
– Իմ անունը Աթիլլա է: – Mənim adım Atilladır. 
– Ինչպե՞ս է ազգանունդ: – Soyadın nədir? 
– Իմ ազգանունը Հուն է: – Mənim soyadım Hundur.  
– Ինչպե՞ս է ձեր ազգանունը: – Sizin soyadınız nədir? 
– Ինչպե՞ս է ձեր հայրանունը: – Sizin atanızın adı nədir? 
– Ինչպե՞ս է ձեր անունը և հայրանունը: – Sizin adınız 

və atanızın adı necədir? 
– Ինչպե՞ս եք: – Necəsiniz? 
– Ինչո՞վ եք զբաղվում: – Nə ilə məşğul olursunuz? 
– Ես ուսուցիչ եմ, ես հողագործ եմ, ես բանվոր եմ, ես 

ուսանող եմ, ես ճարտարապետ եմ: – Mən müəlliməm, mən 
əkinçiyəm, mən tələbəyəm, mən fəhləyəm, mən memaram. 

– Որտեղի՞ց եք գալիս: – Haradan gəlirsiniz? 
– Ու՞ր եք գնում: – Haraya gedirsiniz? 
– Ես գալիս եմ Օխչուողլի գյուղից: – Mən Oxçuoğlu 

kəndindən gəlirəm. 
– Ես գնում եմ տուն, դպրոց, գործարան, համալ-

սարան: – Mən evə, məktəbə, fabrikə, üniversitetə gedirəm. 
– Քանի՞ տարեկան եք: – Neçə yaşındasınız? 
– Երեսունհինգ տարեկան եմ: – Mən 35 yaşındayam. 
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– Դուք որտե՞ղ եք աշխատում: – Siz harada işləyirsiniz? 
– Ես աշխատում եմ գործարանում, դպրոցում, 

համալսարանում: – Mən fabrikdə, məktəbdə, üniversitetdə 
işləyirəm. 

– Ժամը քանի՞սն է: – Saat neçədir? 
– Ժամը ութն է: – Saat səkkizdir. 
– Ութին հինգ րոպե է պակաս: – (Hərfi mənada – 

Səkkizdən beş dədiqə əksikdir) Səkkizə beş dəqiqə var. 
– Ութն անց է քսան րոպե: – Səkkizi iyirmi dəqiqə keçib. 
– Ո՞ր համարի տրոլեյբուսն է: – Hansı nömrəli trolleybusdur? 
– Ութերորդ համարն է, երկրորդ համարն է, 

յոթերորդ համարն է: – Səkkizinci nömrə, ikinci nömrə, yed-
dinci nömrə. 

– Ո՞ւր է գնում ավտոբուսը: – Avtobus hara gedir? 
– Ո՞ր փողոցով: – Hansı küçə ilə? 
– Ավտոբուսը գնում է կայարան՝ Ազադլըգ և Ալիև 

պողոտաներով: – Avtobus Azadlıq və Əliyev prospektləri 
ilə vağzala gedir. 

– Ի՞նչ արժե տանձը: – Armud neçəyədir? 
– Տանձի կիլոգրամն արժե հիսուն դրամ: – Armudun 

kilosu 50 dramdır. 
– Թանկ է: – Bahadır. 
– Էժան է: – Ucuzdur. 
– Կշռեք ինձ համար հինգ կիլոգրամ: – Mənim üçün 

beş kilo çəkin. 
– Տվեք ինձ, խնդրեմ, երկու կիլոգրամ: – Mənə iki kilo 

verin, xahiş edirəm. 
– Տվեք ինձ երեք տուփ ծխախոտ: – Mənə üç qutu si-

qaret verin. 
– Տվեք ինձ հինգ կտոր օճառ, կես լիտր կաթ, մեկ 

կիլոգրամ կարագ: – Mənə beş sabun, yarım litr süd, bir kilo 
kərə yağı verin. 
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– Մուծեք դրամարկղ: – Məbləği kassaya ödəyin. 
– Բերեք ինձ համար մեկ բաժին ապուր, երկու 

բաժին կոտլետ, խորոված: – Mənə şorba, iki porsiya kotlet 
və kabab gətirin. 

– Քանի՞ հոգի եք: – Neçə nəfərsiniz? 
– Ո՞ւր եք մեկնում (գնում): – Hara gedirsiniz? 
– Մեկնում ենք (գնում ենք) Շուշա, Լաչին, Աղդամ: – 

Şuşaya, Laçına, Ağdama gedirik. 
– Մենք երկու հոգի ենք: – Biz iki nəfərik. 
– Որտե՞ղ եք ծնվել: – Harada anadan olmusunuz? 
– Ես ծնվել եմ Չոբանկարայում: – Mən Çobankərədə 

anadan olmuşam. 
– Որտե՞ղ եք ապրում: – Harada yaşayırsınız? 
– Ես ապրում եմ Շուշայում: – Mən Şuşada yaşayıram. 
– Բարև ձեզ: – Salam (sizə). 
– Ցտեսություն: – Görüşərik (hələlik). 
– Բարի լույս: – Sabahınız xeyir. 
– Բարի երեկո: – Axşamınız xeyir. 
– Բարի գիշեր: – Gecəniz xeyrə qalsın. 
– Ինչպե՞ս է ձեր առողջությունը: – Sizin səhhətiniz 

necədir? 
– Շնորհակալություն, ես ինձ շատ լավ եմ զգում: – 

Təşəkkür edirəm, mən özümü çox yaxşı hiss edirəm. 
– Դուք դիտե՞լ եք, արդյոք, «Գալաթասարայ» և 

«Ֆեներբախչյ» ֆուտբոլային թիմերի խաղը «Ալի 
Սամիեն» մարզադաշտում: – Siz Ali Samiyen stadionunda 
Qalatasaray və Fənərbağça futbol komandalarının oyununa 
baxmısınız? 

– Այո, և մեծ հաճույք ստացա: – Bəli və böyük zövq aldım. 
– Ինչ տրանսպորտով կարող եմ «Հեյդար Ալիևի» 

անվան օդանավակայանից հասնել քաղաք: – Mən hansı 
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nəqliyyatla Heydər Əliyev adına hava limanından şəhərə gedə 
bilərəm? 

– Հարյուր յոթ համարի ավտոբուսով: – 107 nömrəli 
avtobusla. 

 
Oxu mətni 36. Մեր բնակարանը – Bizim mənzilimiz 
Մենք ապրում ենք Րասուլզադե փողոցում։ Մեր 

շենքը հինգհարկանի է։ Շենքում վերելակ կա։ Մեր բնա-
կարանը մեծ չէ։ Մենք ունենք երկու սենյակ՝ հյուրա-
սենյակ ու ննջասենյակ։ Մենք չունենք պատշգամբ։ 

Մեր սենյակները շատ լուսավոր են։ Հյուրասեն-
յակում կան բազմոց, երկու բազկաթոռ, սեղան, վեց աթոռ, 
գրասեղան, գրապահարան, հեռուստացույց։ 
Գրապահարանում շատ գրքեր կան։ Ննջասենյակում կան 
երկու մահճակալ, զգեստապահարան ու մեծ հայելի։ 

 
Բառարան 

մեր – bizim 
շենք – bina 
բնակարան – mənzil 
լուսավոր – işıqlı 
վերելակ – lift 
մեծ – böyük 
սենյակ – otaq 
հյուրասենյակ – qonaq otağı 
ննջասենյակ – yataq otağı 
պատշգամբ – eyvan 
հինգհարկանի – beşmər-
təbəli 

բազմոց – divan 
բազկաթոռ – kreslo 
սեղան – masa 
աթոռ – stul 
գրասեղան – yazı masası 
գրապահարան – kitab rəfi 
հեռուստացույց – televizor 
մահճակալ – yataq 
զգեստապահարան – qar-
derob 
հայելի – güzgü 

Oxu mətni 37. Սպասում ենք հյուրերին 
Առավոտյան ժամը ութին մեր ննջարանում հնչում է 

զարթուցիչի զանգը։ Մենք շուտ ենք վեր կենում։ Ութն 
անց կեսին Կարինեն ու ես արդեն նախաճաշում ենք։ 
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Հետո ես գնում եմ դպրոց, իսկ Կարինեն շտապում է 
գրասենյակ։ Այսօր մենք չենք գնում աշխատանքի։ Ինչո՞ւ։ 
Որովհետև հիմա ամառ է։  

Ամռանը դպրոցները փակ են։ Ես արձակուրդում եմ։ 
Կարինեն էլ է տանը, որովհետև այսօր շաբաթ է։ Բայց 
մենք շատ գործեր ունենք։ Ժամը հինգին գալիս են 
Կուրշատն ու Էսման։  

Կարինեն արագ – արագ բնակարանը կարգի է 
բերում։ Ես նրան օգնում եմ, լվանում եմ պատուհանները։ 
Իսկ Կարինեն մաքրում է հատակը ու վերցնում է 
փոշիները։ Հետո նա ճաշ է պատրաստում, իսկ ինձ 
ուղարկում է խանութ։ Ես գնում եմ խանութ։ 

Խանութում թարմ պանիր չկա։ Ես գնում եմ երկու 
շիշ կարմիր գինի ու մածուն և գնում եմ շուկա։ Ուզում եմ 
գնել լավաշ, պանիր ու միրգ՝ երկու կիլո բալ և երեք կիլո 
ծիրան։ Ժամը մեկին վերադառնում եմ տուն։  

 
Բառարան 

առավոտյան – səhər 
զարթուցիչ – zəngli saat 
զանգ – zəng 
հնչել – çalmaq, səslənmək  
շուտ – tez 
վեր կենալ – qalxmaq 
կես – yarı 
շտապել – tələsmək 
այսoր – bu gün 
աշխատանք – iş 
ինչու – niyə 
որովհետև – ona görə ki 
հիմա – indi 
փակ – bağlı 

լվանալ – yumaq 
պատուհան – pəncərə 
մաքրել – təmizləmək 
հատակ – döşəmə 
վերցնել – götürmək 
փոշի – toz 
հետո – sonra 
ճաշ – nahar (xörək) 
պատրաստել – hazırla-
maq 
ուղարկել – göndərmək 
թարմ – təzə 
շիշ – butulka 
կարմիր – qırmızı 
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արձակուրդ – məzuniyyət 
էլ – də 
շաբաթ – şənbə 
բայց – lakin, amma, ancaq, elə ki 
գործ – iş 
արագ – արագ – tez-tez 
օգնել – kömək etmək 
նախաճաշել – səhər yeməyi 
yemək 

գինի – şərab 
մածուն – qatıq 
շուկա – bazar 
լավաշ – lavaş 
միրգ – meyvə 
բալ – albalı 
ծիրան – ərik 
վերադառնալ – geri qa-
yıtmaq  
կարգի բերել – səliqəyə 
salmaq 

 
Ասացվածքներ – Atalar sözləri 
Աղքատի ուտելիքի կեսը բանջարեղեն է։ – Kasıbın 

yeməyinin yarısı tərəvəzdir (otdur). 
Ամեն գորտ իր ջրհորը գիտի։ – Hər qurbağa öz kəh-

rizini bilir. 
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Տասնութերորդ դասը – On səkkizinci dərs 
*** 

2. Ձևաբանություն – Morfologiya 
1. Դերանուններ – Əvəzliklər 
1.1. Անձնական դերանուններ – Şəxs əvəzlikləri 
1.2. Ցուցական դերանուններ – İşarə əvəzlikləri 
1.3. Փոխադարձ դերանուններ – Qarşılıq əvəzlikləri 
1.4. Հարցական դերանուններ – Sual əvəzlikləri 
1.5. Հարաբերական դերանուններ – Nisbi əvəzliklər 
1.6. Որոշյալ դերանուններ – Müəyyənlik əvəzlikləri 
1.7. Անորոշ դերանուններ – Qeyri-müəyyən əvəzliklər 
1.8. Ժխտական դերանուններ – İnkar əvəzlikləri 
Çalışmalar 
Oxu mətnləri 

 

1. Դերանուններ – Əvəzliklər 
Erməni dilində əvəzliyin mənaca növləri aşağıdakı-

lardır: 
1.1. Անձնական դերանուններ։ – Şəxs əvəzlikləri 
1.2. Ցուցական դերանուններ։ – İşarə əvəzlikləri 
1.3. Փոխադարձ դերանուններ։ – Qarşılıq əvəzlikləri 
1.4. Հարցական դերանուններ։ – Sual əvəzlikləri 
1.5. Հարաբերական դերանուններ։ – Nisbi əvəzliklər 
1.6. Որոշյալ դերանուններ։ – Müəyyənlik əvəzliyi 
1.7. Անորոշ դերանուններ։ – Qeyri-müəyyən əvəzliklər 
1.8. Ժխտական դերանուններ։ – İnkar əvəzlikləri 
 

1.1. Անձնական դերանուններ – Şəxs əvəzlikləri 
Şəxs əvəzliklərinin tək və cəm halı var. 
Tək hal 

1 – ին դեմք – 1 – ci şəxs: – ես, ինքս – mən, özüm 
2 – րդ դեմք – 2 – ci şəxs: – դու, ինքդ – sən, özün 
3 – րդ դեմք – 3 – cü şəxs: – նա, ինքը – o, özü 
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Cəm hal 
1 – ին դեմք – 1 – ci şəxs: – մենք, ինքներս – biz, özümüz 
2 – րդ դեմք – 2 – ci şəxs: – դուք, ինքներդ – siz, özünüz 
3 – րդ դեմք – 3 – cü şəxs: – նրանք, իրենք – onlar, özləri 

 
Ես ինքս էլ կարող եմ ձեզ տանել օդանավակայան։ 

– Mən özüm də sizi hava limanına apara bilərəm. 
Դուք ինքնե՞րդ կգաք գրքի համար, թե որևէ մեկին 

կուղարկե՞ք։ – Siz kitab üçün özünüz gələcəksiniz, yoxsa 
kimisə göndərəcəksiniz? 

Նա դեռ ինքն էլ ոչինչ չգիտի։ – O hələ özü də bir şey bilmir. 
Անուշը,՝ ինքը, կպատասխանի ձեր հարցերին։ – 

Anuş özü sizin suallarınıza cavab verər. 
 
QEYD: 1 – ci və 2 – ci şəxs əvəzlikləri iki şəkildə 

yazılır. ինքս – özüm, ինքդ – özün 
Bu şəxs əvəzlikləri sərbəst olaraq istifadə edildiyi kimi ես 

– mən, դու – sən əvəzlikləri ilə birlikdə yazıla bilir. Məsələn:  
Ինքս կգամ: – Özüm gələrəm։ Ես ինքս կգամ: – Mən 

özüm gələrəm. 
 
Şəxs əvəzlikləri və işarə əvəzlikləri yönlük halda: 
а) Birbaşa tamamlıq rolunda çıxış edir. 
սիրում է ինձ – məni sevir; սիրում է քեզ – səni sevir 
տեսնում է նրան – onu görür; տեսնում է իրեն – özünü görür 
պատժում է մեզ – bizi cəzalandırır; պատժում է ձեզ – 

sizi cəzalandırır 
b) Dolayı tamamlıq rolunda çıxış edir. 
հանձնում է ինձ – mənə verir; հանձնում է քեզ – sənə verir 
նվիրում է նրան – ona hədiyyə verir 
մոտենում է մեզ – bizə yaxınlaşır; մոտենում է ձեզ – 

sizə yaxınlaşır 
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 c) մոտ – yaxın, հետ – birlikdə ilə, պես – təhər, oxşar, cür, 
kimi, չափ – qədər, takt, temp, hədd, doza, համար – üçün, ötrü, 
görə, qoşmaları və հօգուտ – lehinə, xeyrinə, հանուն – uğrunda, 
şərəfinə, հանձինս – şəxsən önlükəri ilə birlikdə işlənir. 

Qeyd etmək lazımdır ki, yuxarıda göstərilən önlük və 
qoşmalar ilə əvəzliyin üçüncü şəxsi yiyəlik hal şəklində, yəni 
mənsubiyyət əvəzliyi kimi istifadə edilir. Məsələn: 

ինձ մոտ – mənim yaxınımda 
ինձ հետ – mənimlə birlikdə 
քեզ համար –sənin üçün 
քեզ պես – sənin kimi 
մեզ համար – bizim üçün 
ձեզ չափ – sizin qədər 
ձեզ պես – sizin kimi 
հօզուտ քեզ – sənin lehinə 
հանուն ձեզ – sizin uğrunuza 
հանուն ինձ – mənim uğruma 
հանձինս մեզ – şəxsən biz 
 

1.2. Ցուցական դերանուններ – İşarə əvəzlikləri 
նույն – eyni, həmin, özü  
այդչափ – o qədər, o öl-
çüdə 
միևնույն – eyni, həmin 
նույնպիսի – elə, o cür  
այդպիսի – o cür, onun 
kimi 
այնքան – o qədər 
այստեղ – bura 
այդտեղ – orada 
սրանք – bunlar 
դրանք – onlar  
այս, այդ – bu, o 

այսչափ – bu qədər, bu öl-
çüdə 
մյուս – o biri, başqası, di-
gər 
նույնտեղ – həmin yerdə,  
həmin orada  
նույնքան – həmin qədər 
միևնույն – həmin, eyni 
այսպիսի – belə, bu cür 
նրանք – onlar (insan) 
այնպիսի – elə, o cür  
այսքան – bu qədər 
սույն – bu, həmin 
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այսպես – belə 
այդպես – elə 
դա – bu, o 
այն – o  
սա – bu  
դա – bu, o 
այն – o 
նույն – həmin 

այնչափ – o qədər  
այդքան – o qədər 
այնպես – elə 
այնտեղ – orada 
նա – o 
այս – bu 
այդ – o, bu 
սույն – bu 

 
İşarə əvəzlikləri ը və ն artiklları kimi müəyyənlik 

kateqoriyasına aiddir. 
 
Erməni dilində işarə əvəzlikləri dörd yerə ayrılır: 
 
1. İsim kimi istifadə edilən işarə əvəzlikləri; 
սա – bu, դա – bu, o, նա – o, սրանք – bunlar, դրանք – 

onlar, նրանք – onlar. Qeyd etmək lazımdır ki, նա – o, նրանք 
– onlar eyni zamanda şəxs əvəzlikləridir. Bu əvəzliklər 
cümlədə təyin, tamamlıq və xəbərin tərkib hissəsi kimi çıxış 
edir. Məsələn: 

Սա մեր փողոցն է: – Bu bizim küçədir. 
Մեր փողոցը սա է: – Bizim küçə budur. 
Ես սա սիրում եմ: – Mən bunu sevirəm. 
 
2. Sifət kimi istifadə edilən işarə əvəzlikləri; 
այս – bu, o, այդ – bu, o, այն – o, այսպիսի – belə, bu 

cür, այդպիսի – o cür, onun kimi, այնպիսի – elə, o cür, 
նույնպիսի – elə, o cür, սույն – bu, նույն, միևնույն – həmin. 
Bu əvəzliklər cümlədə təyin və isimlə təyin olunan kimi çıxış 
edir amma say və hala görə uyğunlaşmır. Məsələn: 

Այս գիրքը հետաքրքիր է: – Bu kitab maraqlıdır. 
Դու կարդու՞մ ես այս գիրքը: – Sən bu kitabı oxuyursan?  
Ես այդպիսի գրքեր ունեմ: – Mənim o cür kitablarım var. 
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3. Say kimi istifadə edilən işarə əvəzlikləri; 
այսքան – bu qədər, այդքան, այնքան – o qədər, այս-

չափ – bu qədər, bu ölçüdə, այդչափ – o qədər, o ölçüdə, 
այնչափ – o qədər, նույնքան – həmin qədər, նույնչափ – 
həmin qədər. Bu əvəzliklər cümlədə adətən vəziyyət ölçüsü 
və miqdar yaxud təyin kimi çıxış edir. Məsələn: 

Այդքան խոսել չի կարելի: – O qədər danışmaq olmaz. 
Արմենը այնքան՜ խելացի է: – Armen o qədər ağıllıdır! 
Այսքան խաղող մեր այգում դեռ չի եղել: – Bu qədər 

üzüm bizim bağda hələ olmayıb. 
 
4. Zərf kimi istifadə edilən işarə əvəzlikləri; 
այսպես – belə, այդպես – elə, այնպես – elə, այստեղ 

– bura, այդտեղ – orada, այնտեղ – orada 
Այսպես – belə, այդպես – elə, այնպես – elə işarə əvəz-

likləri cümlədə hərəkət tərzini, այստեղ – bura, այդտեղ – 
orada, այնտեղ – orada adətən yer zərfi kimi çıxış edir. Məsələn: 

Ես այսպես եմ գրում: – Mən belə yazıram. 
Դու այդպե՞ս ես կարծում։ – Sən elə hesab edirsən? 
Նա այստեղ է գալիս: – O bura gəlir. 
Դու գնա այնտեղ: – Sən ora get. 
 
Əgər əşya danışanın (birinci şəxsin) yaxınındadırsa, 

սա – bu, սրանք – bunlar, այս – bu və այս işarə əvəzliyin-
dən əmələ gələn այսպիսի – belə, bu cür, այսքան – bu qədər, 
այսչափ – bu qədər, bu ölçüdə, այսպես – belə, այստեղ – 
burada işarə əvəzlikləri istifadə edilir. Məsələn: 

Այս փողոցը երկար է։ – Bu küçə uzundur. 
Ես այսպիսի խնձոր եմ սիրում: – Mən belə alma sevirəm. 
Մենք այսքան խնձոր ունենք: – Bizim bu qədər al-

mamız var. 
Նրանք այստեղ են սովորում: – Onlar burada oxuyur. 
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Əgər əşya danışanın yaxınındasa sual və cavab belə olur.  
Արմե՛ն, սա ի՞նչ է: – Armen bu nədir? 
Դա գրիչ է: – Bu (o) qələmdir.  
Սա քո՞ գրիչն է: – Bu sənin qələmindir? 
Այո, դա իմ գրիչն է: – Bəli bu (o) mənim qələmimdir. 
 
Danışanın tərəf – müqabilinə (ikinci şəxsə) yaxın 

olan əşyadan bəhs etdikdə դա – bu, o, դրանք – onlar, այդ 
– bu, o işarə əvəzlikləri və այդ işarə əvəzliyindən əmələ 
gələn այդպիսի – o cür, onun kimi, այդքան – o qədər, այդ-
չափ – o qədər, o ölçüdə, այդպես – elə, այդտեղ – orada 
əvəzlikləri işlənir. Məsələn: 

Այդ տունը հին է։ – O ev köhnədir. 
Դու կարդո՞ւմ ես այս գիրքը: – Sən bu kitabı oxuyursan? 
Դա հետաքրքիր գիրք է: – O maraqlı kitabdır. 
Ես այդպիսի գրքեր չունեմ: – Mənim o cür kitablarım yoxdur. 
Նա այդքան գրքեր չունի: – Onun o qədər kitabı yoxdur. 
Նրանք այդտեղ են աշխատում: – Onlar orada işləyirlər. 
Նրանք այդպես են սովորում: – Onlar belə oxuyurlar. 
 
Əgər əşya tərəf – müqabilin yaxınındasa, sual cavab 

belə olur. 
Արմե՛ն, դա ի՞նչ է: – Armen o nədir? 
Սա գրիչ է: – Bu qələmdir. 
Դա քո՞ գրիչն է: – Bu sənin qələmindir? 
Այո՛, սա իմ գրիչն է: – Bəli, bu mənim qələmimdir. 
 
Əgər əşya danışandan və onun tərəf – müqabilindən 

uzaqdadırsa, նա – o, նրանք – onlar, այն – o işarə əvəzliyi 
və այն işarə əvəzliyindən əmələ gələn այնպիսի – elə, o cür, 
այսքան – bu qədər, այնչափ o qədər, այնպես – elə, այնտեղ 
– orada işarə əvəzlikləri istifadə edilir. Məsələn:  

Այն հրապարակը փոքր է։ – O meydan balacadır. 
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Սա իմ գիրքն է, իսկ նա քո գիրքն է: – Bu mənim 
kitabımdır, o isə sənin kitabındır.  

Այն գիրքը նոր է: – O kitab təzədir.  
Արմենն այնքա՛ն գրքեր ունի: – Armenin bu qədər 

kitabı var! 
Նա այնտեղ է աշխատում: – O, orada işləyir. 
Նա այնպե՜ս է երգում: – O elə oxuyur! 
 

Əgər əşya danışanın və tərəf – müqabilindən 
uzaqdasa, sual cavab belə olur. 

Արմեն, այն գրքի հեղինակը ո՞վ է: – Armen, o kitabın 
müəllifi kimdir? 

Այն գրքի հեղինակը Բալզակն է: – O kitabın müəllifi 
Balzakdır.  

 

İşarə əvəzlikləri zamanın mənasını ifadə edən isimlərlə 
işlədildikdə zaman uzaqlığı (yaxınlığı) mənasını qazanır. 
Գիշեր – gecə, ցերեկ – gündüz, առավոտ – səhər, երեկո – 
axşam, գարուն – bahar, ամառ – yay, աշուն – payız, ձմեռ 
– qış, րոպե – dəqiqə, վայրկյան – saniyə, ժամ – saat, օր – 
gün, ամիս – ay, տարի – il, պահ – an, արձակուրդ – tətil 

 

1. Սա – bu, սրանք – bunlar, այս – bu, o işarə əvəz-
likləri və այս – bu, o işarə əvəzliyindən əmələ gələn işarə 
əvəzlikləri danışılan vaxta yaxın anı bildirir. Məsələn: 

Սրանք թանկ րոպեներ են: – Bunlar qiymətli dəqiqələrdir. 
Այս պահը անկրկնելի է: – Bu an təkrar edilməzdir. 
Այսպիսի գեղեցիկ գարուն չէի տեսել: – Bu cür gözəl 

bahar görməmişdim. 
Այսքան ժամանակ քեզ էի սպասում: – Bu qədər vaxt 

səni gözləyirdim. 
Bu nümunələrdə սրանք – bunlar, այս – bu, այսպիսի –

bu cür, այսքան – bu qədər işarə əvəzlikləri dəqiqə, an, bahar 
və zaman danışılan vaxta yaxın anı ifadə edir.  
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2. Դա – bu, o, դրանք – onlar, այդ – o, bu  işarə əvəz-
likləri այդ – o, bu işarə əvəzliyindən əmələ gələn işarə əvəz-
likləri məhz məlum olan zamanı ifadə edir. Məsələn: 

Ես մի քանի րոպե խոսել եմ Վիլյամ Սարոյանի հետ: 
– Mən bir neçə dəqiqə Vilyam Saroyan ilə danışmışam.  

Դրանք թանկ րոպեներ են իմ կյանքում: – Onlar 
mənim həyatımda qiymətli dəqiqələrdi. 

Այդ րոպեներն անկրկնելի են: – Bu dəqiqələr təkrar 
edilməzdi. 

Անցյալ տարվա գարունը շատ գեղեցիկ էր: – Ötən 
ilki bahar çox gözəl idi. 

Այդպիսի գեղեցիկ գարուն չէի տեսել: – Belə gözəl 
bahar görməmişdim. 

Երկու ժամ կանգնած եմ այս ծառի տակ: – İki saatdır 
bu ağacın altında durmuşam. 

Այդքան ժամանակ քեզ էի սպասում: – O qədər vaxt 
səni gözləyirdim. 

Bu nümunələrdə դրանք – onlar, այդ – bu, այդպիսի – 
belə, այդքան – o qədər işarə əvəzlikləri məhz məlum olan 
zamanı ifadə edir. 

3. Նա – o, նրանք – onlar, այն – o işarə əvəzlikləri və 
այն – o işarə əvəzliyindən əmələ gələn işarə əvəzlikləri nitq 
aktından uzaq zamanı ifadə edir. Məsələn: 

Նրանք թանկ րոպեներ էին իմ կյանքում: – Onlar 
mənim həyatımda qiymətli dəqiqələr idi. 

Այն րոպեն անկրկնելի է: – O dəqiqələr təkrar olunmazdı. 
Այնպիսի՜ գեղեցիկ գարուն էր: – O cür gözəl bahar idi! 
Այդ պահից այնքա՜ն ժամեր են անցել: – O andan o 

qədər saatlar ötüb! 
Bu nümunələrdə նրանք – onlar, այն – o, այնպիսի – 

elə, o cür, այնքան – o qədər, işarə əvəzlikləri nitq aktından 
uzaq zamanı ifadə edir. 
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Əgər isimdən sonra müəyyənlik mənsında այս, այն, 
այդ işarə əvəzlikləri gəlirsə, bu zaman isimlər müəyyənlik 
artiklı ilə yazılır. Məsələn:  

Այս թանգարանը։ – Bu muzey. 
Այն շենքը։ – Օ bina. 
Այս – bu, այն – o, այդ – bu, o işarə əvəzliklərindən 

այսպես – belə, elə, այստեղ – burada, այդպես – elə, 
այդտեղ – orada mürəkkəb yer zərflikləri düzəldilir. Məsələn: 

Ես կարո՞ղ եմ այսպես դուրս գալ դեպի հրապարակ։ 
– Mən belə meydana tərəf çıxa bilərəmmi? 

Այստեղ շատ լավ է։ – Burada çox yaxşıdır. 
Դու այդպես չես կարող աշխատել։ – Sən elə işləyə 

bilməzsən. 
Ձեզ մոտ այդտեղ, ի՞նչ նոր բան կա։ – Orada, sizin 

yanınızda yeni nə var? 
Նա խոսում է այնպես արագ, որ ես նրան չեմ 

հասկանում։ – O elə tez-tez danışır ki, mən başa düşmürəm. 
Այստեղ ոչ ոք չկա։ – Burada heç kim yoxdur. 
Սա այսպես էի և այսպես էլ կմնա: – Bu belə idi və 

belə də qalacaq. 
 

1.3. Փոխադարձ դերանուններ – Qarşılıq əvəzlikləri 
 
միմյանց – bir – birinə, bir – biri ilə, իրար – bir – 

birinə, bir – birinin, մեկմեկու, մեկմեկի – bir – birinə 
Նրանք կանգնած էին իրար դիմաց։ – Onlar bir – bi-

rinin qarşısında dayanmışdılar. 
Արամն ու Աշոտը հաճախ օգնում էին միմյանց։ – 

Aram və Aşot daima bir – birinə kömək edirdilər. 
Ուսուցիչը ու աշակերտները դժգոհ են միմյանցից։ – 

Müəllim və şagirdlər bir – birindən narazıdırlar. 
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Մենք չենք ուզում տանջել մեկմեկու։ – Biz bir – bi-
rimizə əzab vermək istəmirik. 

 

1.4. Հարցական դերանուններ – Sual əvəzlikləri 
ու՞ր – hara? haraya? 
որչա՞փ – nə ölçüdə?  
ինչպե՞ս – necə?  
ո՞ր – hansı? 
ո՞վ – kim? 
ի՞նչ – nə? 

որերո՞րդ – hansı?  
քանի՞, որքա՞ն – nə qədər? 
ե՞րբ – nə zaman? nə vaxt? 
ինչպիս՞ի – necə? nə cür? 
որտե՞ղ – hara? harada? 
 

– Sual əvəzlikləri cümlədə mübtəda ola bilir. Məsələn: 
«Տեսնես ո՞վ է որս անում», – մտածեց նա, երբ 

հրացանի ձայն լսեց: – Silah səsini eşidəndə – “Görəsən, kim 
ov edir?” deyə düşündü.  

 

– Tabeli cümlənin bir hissəsi ola bilir. Məsələn: 
Այս տոպրակը ո՞ւմն է: – Bu torba (kisə) kimindir? 
 

– İsmə əlavə ola bilir. Məsələn: 
Քանի՞ աղջիկ կա ձեր դասարանում: – Sizin sinifdə 

neçə qız var? 
 

– Feilə əlavə oluna bilir. Məsələn: 
Դու ե՞րբ պիտի գնաս: – Sən nə vaxt getməlisən? 
 

Ո՞վ – kim?, ի՞նչ – nə? sual əvəzlikləri cəm halda ովքե՞ր 
– kimlər?, ինչե՞ր – nələr? kimi yazılır və nadir hallarda 
istifadə edilir. Məsələn: 

Սրանք ովքե՞ր են։ – Bunlar kimlərdir? 
Սրանք իմ ընկերներ են։ – Bunlar mənim dostlarımdır. 
Köməkçi feil adətən sual ifadə edən sözdən sonra 

yazılır. Məsələn: 
Ո՞վ է խոսում։ – Kim danışır? 
Ի՞նչ ես անում։ – Nə edirsən? 
Ինչպե՞ս է քո ընկերը։ – Sənin dostun necədir? 
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1.5. Հարաբերական դերանուններ – Nisbi əvəzliklər 

Eynilə sual əvəzlikləri kimidir, ancaq sual işarəsi yazılmır. 
 

1.6. Որոշյալ դերանուններ – Müəyyənlik əvəzlikləri 
ամեն – hər şey 
ամենքը – hər kəs, hamı 
բոլորը – hər kəs, hamı 
ամեն ոք – hər bir kəs 

յուրաքանչյուր – hər, hər hansı 
ամբողջ – hamısı, bütün, tamamı 
ամեն, ամեն ինչ – hər, hər şey 
յուրաքանչյուր ոք – hər kəs 

*** 
Այդ գրքերից ամեն մեկը գտնելու է իր հասցեատիրոջը։ 

– Bu kitablardan hər biri öz sahibini tapacaq. 
 

Բոլորը քեզ 
Ինչքան որ հուր կա իմ սրտում – բոլորը քեզ, 
Ինչքան կրակ ու վառ խնդում – բոլորը քեզ. – 
Բոլո՜րը տամ ու նվիրեմ, ինձ ո՛չ մի հուր թող չմնա՝ 
Դո՜ւ չմրսես ձմռան ցրտում, – բոլո՜րը քեզ… 
 

Եղիշե Չարենց 
հուր – od, կրակ – od, վառ – odlu, alovlu, խնդում – gülüş  
 

1.7. Անորոշ դերանուններ – Qeyri-müəyyən əvəzliklər 
մեկը, ինչ – որ մեկը – birisi, kimsə biri 
այսինչ – filan  
այսինչ – այնինչ – filan – fistan 
ուրիշ – başqa, özgə, qeyri  
այլ – başqa, özgə, qeyri, digər 
ինչ – ինչ – nə...nə, bu və ya o 
մի քանիսը – bəziləri, bir neçəsi 
այնինչ – hətta, görünür ki 
ինչ – որ – kim isə, nə isə  
ոմն – kimsə, birisi 
որոշ – bəzi  
մի – bir 
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Qeyri-müəyyən əvəzliklərin bəziləri müəyyənlik 
artikli alır. Məsələn: 

մի քանիսը – bir neçəsi 
մի երկուսը – bir ikisi 
 

Qeyri-müəyyən əvəzliklərin bəziləri hallanır. 
Məsələn: 

այսինչը 
այսինչի 
այսինչից 
Ոմանք դեռ չեն հասկանում այս տարրական 

ճշմարտությունը։ – Bəziləri hələ də bu elementar həqiqəti 
başa düşmür.  

Ոմանց համար անհասկանալի բան է կարգա-
պահությունը։ – Bəziləri üçün intizam başa düşülməz şeydir. 

Ուրիշ ելք չկար, պետք էր մեկից պարտք վերցնել։ – 
Başqa çıxış yolu yox idi, birindən borc götürmək lazım idi. 

Ուրիշ գրիչ տուր։ – Başqa qələm ver. 
Ուրիշը քեզ չի հասկանում։ – Başqası səni başa düşmür. 
 

1.8. Ժխտական դերանուններ – İnkar əvəzlikləri 
ոչ ոք – heç kim, heç kəs 
ոչինչ – cüzi, heç nə, heç bir şey 
ոչ մի, ոչ մեկը – heç bir, heç birisi 
Ոչ ոք չեկավ: – Heç kim gəlmədi.  
Նա ոչինչ չասաց: – O heç nə demədi.  
Այդ մասին ոչ մեկը չգիտեր: – O barədə heç biri bilmirdi.  
Ես նրանից ոչ մի տեղեկություն չունեմ: – Mənim 

ondan heç bir məlumatım yoxdur. 
 
QEYD: Yiyəlik halda olan şəxs əvəzlikləri yiyəlik 

əvəzliyi kimi istifadə edilə bilər. Իմ – mənim, mənə, məni; 
քո – sənin; մեր – bizim; ձեր – sizin. 
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QEYD: ինքը – özü şəxs əvəzliyi, eyni zamanda 
qayıdış şəxs əvəzliyidir. Նա – o əvəzliyi isə xüsusi olaraq 
şəxsi göstərən mənada işarə əvəzliyi kimi istifadə edilir. 

 
Çalışma* 142. Mötərizədəki şəxs əvəzliklərini yiyəlik 

əvəzlikləri ilə dəyişdirin. 
1․ (ես) կինը բժիշկուհի է։  
2․ (դուք) տունը մեծ է։ 
3․ (նա) ուսուցիչը ապրում է Հեյդար Ալիև փողոցում։ 
4․ (դու) աշակերտ սիրում է կարդալ։ 
5․ (մենք) ընկերուհին սովորում է համալսարանում։ 
6․ (նրանք) գրասենյակը Մոսկվայում է։ 
 
Çalışma* 143. Cümlələri tərcümə edin. 
1. Թադևոս Վարդանյանը շատ խելացի դիմորդ է։ 
2. Օրաթերթում հետաքրքիր լուր կա։ 
3. Մարդիկ արդարություն են սիրում։ 
4. Վաղը Վարդանը թատրոն է գնալու։ 
5. Մանկական խանութում գունավոր թուղթ կար։ 
6. Տնային աշխատանքը Նվարդը գրելու է շաբաթ օրը։ 
 
Çalışma 144. Mətni oxuyun və yazın. 
Ես ճանաչում եմ ինձ: – Mən özümü tanıyıram. 
Դու ճանաչում ես քեզ: – Sən özünü tanıyırsan. 
Նա ճանաչում է իրեն: – O özünü tanıyır. 
Մենք հարգում ենք մեզ: – Biz özümüzə hörmət edirik. 
Դուք հարգում եք ձեզ: – Siz özünüzə hörmət edirsiniz. 
Նրանք հարգում են իրենց: – Onlar özlərinə hörmət edirlər. 
 
Oxu mətni 38. Oxuyun, şəxs və işarə əvəzliklərini 

yadda saxlayın. 
Ես ապրում եմ այս (bu) շենքում: 
Մենք ապրում ենք այն (o) շենքում: 
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Դու այնտեղ (orada) ես պարապում, իսկ ես այստեղ 
(burada) եմ պարապում: 

Նա այդտե՞ղ (orada) էր պարապում: 
Սա (bu) լավ հոդված (məqalə) է: 
Սրանք (bunlar) լավ հոդվածներ են: 
Սրանք քո՞ աշակերտներն են: 
Դրանք (onlar) ու՞մ գրքերն են: 
Այստեղ ովքե՞ր (kimlər) են աշխատում: 
Դուք միշտ այստե՞ղ եք հավաքվում: 
Դու շ՛ատ գրքեր ունես, իսկ ես այդքան շատ չունեմ: 
Այս հրապարակը (meydan) գեղեցիկ է: 
Այն (o) փողոցը լայն է: 
Դու միշտ այդպես (elə) արա՞գ ես քայլում (gəzirsən): 
Ես այդպես (belə) արագ չեմ քայլում: 
Երեխան ամեն անգամ այսքա՞ն (bu qədər) կաթ է 

խմում: 
Դու միշտ այսպես (belə) բա՞րձր ես խոսում: 
Ես այսպես (belə) եմ եփում սուրճը: 
Մեր խանութում այսպիսի (belə) կոշիկներ (ayaqqa-

bılar) կա՞ն: 
Այդպիսի (o cür, onun kimi) կոշիկներ կան մեր բոլոր 

խանութներում: 
Մեր այգում այսպիսի (belə) ծաղիկներ կան: 
Դու այսքան (bu qədər) շատ ծանոթնե՞ր ունես: 
Այս տետրի (dəftər) մեջ սխալներ (səhvlər) չկան: 
Սա մեր փողոցն է: 
Նա քո՞ փողկապն (qalstuk) է: 
Որտե՞ղ կան այսպիսի (belə) կապույտ լեռներ: 
 
Oxu mətni 39. Oxuyun, şəxs əvəzliklərinə fikir verin 

və yadda saxlayın. 
Ես իմ որդուն սիրում եմ: – Mən öz övladımı sevirəm. 
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Ես ապրում եմ իմ երկրում: – Mən öz ölkəmdə yaşayıram. 
Դու սիրում ես քո որդուն: – Sən öz övladını sevirsən. 
Դու ապրում ես քո երկրում: – Sən öz ölkəndə yaşayırsan. 
Նա սիրում է իր որդուն: – O öz övladını sevir. 
Մենք սիրում ենք մեր հողը: – Biz öz torpağımızı sevirik. 
Մենք ապրում ենք մեր երկրում: – Biz öz ölkəmizdə 

yaşayırıq. 
Դուք սիրում եք ձեր հողը: – Siz öz torpağınızı sevirsiniz. 
Դուք ապրում եք ձեր երկրում: – Siz öz ölkənizdə ya-

şayırsınız. 
Նրանք սիրում են իրենց հողը: – Onlar öz torpaqlarını 

sevirlər. 
Նրանք ապրում են իրենց երկրում: – Onlar öz ölkə-

lərində yaşayırlar. 
Դա շատ հետաքրքիր գիրք է: – O, çox maraqlı kitabdır. 
Սա իմ գիրքն է: – Bu, mənim kitabımdır. 
Դա ինձ չի վերաբերվում: – O mənə aid deyil. 
Սա ի՞նչ է: – Bu nədir? 
Սա՞ ինչ բան է: – Bu nə şeydir? 
Դրա մասին ես գիտեմ: – Mən onun haqqında bilirəm. 
Դրանում ոչ մի վատ բան չկա: – Burada pis heç bir şey 

yoxdur. 
Դրանում ես համոզված եմ: – Mən ona əminəm. 
Դրանից բան դուրս չի գա: – Ondan bir şey çıxmayacaq. 
Ո՞վ եկավ: – Kim gəldi? – Նա: – O. 
Ովքե՞ր եկան: – Kimlər gəldi? – Նրանք: – Onlar. 
Սրանք ու՞մ գրքերն են: – Bunlar kimin kitablarıdır? – 

Նրա: – Onun (նրանց – onların). 
ՈՒ՞մ տեսար: – Kimi gördün? – Նրան: – Onu (onları). 
ՈՒ՞մ տվեցիր գիրքը: – Kitabı kimə verdin? – Նրան: – 

Ona (նրանց – onlara). 
ՈՒ՞մ մասին ես հարցնում: – Kim haqqında soruşursan? 
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Սա ի՞նչ է: – Bu nədir? 
Անունդ ի՞նչ է: – Adın nədir? 
Ձեր անունը ի՞նչ է: – Sizin adınız nədir? 
Ի՞նչ ես ուզում: – (Sən) nə istəyirsən? 
Ի՞նչ ես գրում (կարդում, ուտում...): – (Sən) nə yazır-

san, (oxuyursan, yeyirsən)? 
Ի ՞նչ կարծիքի ես այդ մասին: – Bu haqda (sənin) 

fikrin nədir? 
Ի՞նչ եք կարծում...: – Nə fikirləşirsən? 
Ի՞նչ գույնի մատիտներ ունես: – Hansı rəngdə qələm-

lərin var? 
Ինչի՞ մասին ես մտածում: – Nə haqda düşünürsən? 
Ինչի՞ց ես դժգոհ: – Nədən narazısan? 
Ինչի՞ց ես վախենում: – Nədən qorxursan? 
Այսօր ի՞նչ օր է: – Bu gün hansı gündür (həftənin)? 
Ե՞րբ ես գնում Մոսկվա: – Moskvaya nə vaxt gedirsən? 
Ե՞րբ է սկսվում աշխատանքը: – İş nə zaman başlayır? 
Ե՞րբ է վերջանում աշխատանքը: – İş nə zaman bitir? 
Ե՞րբ կարող եմ գալ: – Nə zaman gələ bilərəm? 
Երբվանի՞ց ես այստեղ: – Nə vaxtdan bəri buradasan? 
Երբվանի՞ց ես աշխատում այդ գործարանում 

(հիմնարկում): – Nə vatxdan bəri o zavodda (o idarədə) 
işləyirsən? 

 
Ասացվածքներ – Atalar sözləri  
Ամեն սխալ կարելի է ուղղել։ – Hər səhv düzəldilə 

bilər. 
Ամենախիստ ձմռանն էլ գարունն է հաջորդում։ – Ən 

sərt qışın da sonrası bahardır. 
 

  



280 

Տասնիններորդ դասը – On doqquzuncu dərs 
*** 

2. Ձևաբանություն – Morfologiya 
1. Դերանունների հոլովումը – Əvəzliklərin hallanması  
1.1. Անձնական դերանունների հոլովումը – Şəxs əvəz-
liklərinin hallanması 
1.2. Ցուցական դերանունների հոլովումը – İşarə əvəz-
liklərinin hallanması 
1.3. Փոխադարձ դերանունների հոլովումը – Qarşılıq 
əvəzliklərinin hallanması 
1.4. Հարցական դերանունների հոլովումը – Sual əvəz-
liklərinin hallanması 
Çalışmalar 
Oxu mətni 

 
1. Դերանունների հոլովումը – Əvəzliklərin hallanması 

 
1.1. Անձնական դերանունների հոլովումը – Şəxs 

əvəzliklərinin hallanması 
Şəxs əvəzliklərinin hallanması isimlərin hallanmasın-

dan fərqlidir.  
 
 Եզակի թիվ – Tək hal 

1. Ողղ․ 
2. Սեռ․ 
3. Տր․ 
4. Հայց․ 
5. Բաց․ 
6. Գործ․ 
7. Ներգ․ 

ես, ինքս – mən, özüm 
իմ – mənim, özümün 
ինձ – mənə, özümə 
ինձ – mənə, özümə 
ինձնից, ինձանից – məndən, özümdən 
ինձնով, ինձանով – mənimlə, özümlə 
ինձնում ինձանում (իմ մեջ) məndə, 
mənim içimdə, özümdə 

*** 
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 Եզակի թիվ – Tək hal 
1. Ողղ․ 
2. Սեռ․ 
3. Տր․ 
4. Հայց․ 
5. Բաց․ 
6. Գործ․ 
7. Ներգ․ 

դու, ինքդ – sən, özün 
քո – sənin, özünün 
քեզ – sənə, özünə 
քեզ – sənə, özünə 
քեզնից, քեզանից – səndən, özündən 
քեզնով, քեզանով – səninlə, özünlə 
քո մեջ, քեզնում (քո մեջ) – səndə, özün-
də, sənin içində 

*** 
 Եզակի թիվ – Tək hal 
1. Ուղղ․ 
2. Սեռ․ 
3. Տր․ 
4. Հայց․ 
5. Բաց․ 
6.Գործ․ 
7. Ներգ․ 

նա – o 
նրա – onun 
նրան – ona 
նրան – ona  
նրանից – ondan 
նրանով – onunla  
նրանում (նրա մեջ) – onda, onun içində 

*** 
 Եզակի թիվ – Tək hal 
1. Ուղղ․ 
2. Սեռ․ 
3. Տր․ 
4. Հայց․ 
5. Բաց․ 
6. Գործ․ 
7. Ներգ․ 

ինքը – özü 
իր – özünün 
իրեն – özünə 
իրեն – özünə 
իրենից – özündən 
իրենով – özü ilə 
իրենում (իր մեջ) – özündə, öz içində 

*** 
 Հոգնակի թիվ – Cəm hal 
1. Ուղ 
2. Սեռ. 
3. Տր. 

մենք – biz 
մեր – bizim 
մեզ – bizə 
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4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ. 

մեզ – bizi 
մեզնից, մեզանից – bizdən 
մեզնով, մեզանով – bizimlə 
մեզնում, մեզանում (մեր մեջ) – bizdə,  
bizim içimizdə 

*** 
 Հոգնակի թիվ – Cəm hal 

1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 

3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6.Գործ. 
7. Ներգ. 

դուք – siz 
ձեր – sizin 
ձեզ – sizə 
ձեզ – sizi 
ձեզնից, ձեզանից – sizdən 
ձեզնով, ձեզանով – sizinlə 
ձեզնում, ձեզանում (ձեր մեջ) – sizdə, 
sizin içinizdə 

*** 
 Հոգնակի թիվ – Cəm hal 

1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 

4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ 

նրանք – onlar 
նրանց – onların 
նրանց – onlara 
նրանց – onları, 
նրանցից – onlardan 
նրանցով – onlarla 
նրանցում – onlarda 

*** 
 Հոգնակի թիվ – Cəm hal 

1. Ուղղ. 
2.Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ. 

իրենք – özləri 
իրենց – özlərinin 
իրենց – özlərinə 
իրենց – özlərini 
իրենցից – özlərindən 
իրենցով – özləri ilə 
(իրենց մեջ, իրենցում) – özlərində 
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QEYD: ինքս, ինքդ şəxs əvəzlikləri tək və cəm halda 
yalnız adlıq halda istifadə edilir. ինքներս, ինքներդ 

 
1.2. Ցուցական դերանունների հոլովումը – İşarə 

əvəzliklərinin hallanması 
 Եզակի թիվ – Tək hal 
1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ. 

սա – bu 
սրա – bunun 
սրան – buna 
սա, սրան – bunu 
սրանից – bundan 
սրանով – bununla 
սրանում (սրա մեջ) – bunda, bunun 
içində 

*** 
 Եզակի թիվ – Tək hal 
1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ. 

դա – o 
դրա – onun 
դրան – ona 
դա, դրան – onu 
դրանից – ondan 
դրանով – onunla 
դրանում (դրա մեջ) – onda, onun içində 

*** 
 Եզակի թիվ – Tək hal (Şəxs) 
1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ. 

նա – o 
նրա – onun 
նրան – ona 
նա, նրան – onu 
նրանից – ondan 
նրանով – onunla 
նրանում (նրա մեջ) – onda, onun içində 

*** 
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 Հոգնակի թիվ – Cəm hal 
1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6.Գործ. 
7. Ներգ. 

սրանք – bunlar 
սրանց – bunların 
սրանց – bunlara 
սրանք, սրանց – bunları 
սրանցից – bunlardan 
սրանցով – bunlarla 
սրանցում (սրանց մեջ) – bunlarda, 
bunun içində 

*** 
 Հոգնակի թիվ – Cəm hal 
1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ 

դրանք – onlar 
դրանց – onların 
դրանց – onlara 
դրանք, դրանց – onları 
դրանցից – onlardan 
դրանցով – onlarla 
դրանցում (դրանց մեջ) – onlarda, 
onların içində 

*** 
 Հոգնակի թիվ – Cəm hal (Şəxs) 
1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ. 

նրանք – onlar 
նրանց – onların 
նրանց – onlara 
նրանք, նրանց – onları 
նրանցից – onlardan 
նրանցով – onlarla 
նրանցում (նրանց մեջ) – onlarda, 
onların içində 

*** 
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1.3. Փոխադարձ դերանունների հոլովումը – Qarşılıq 
əvəzliklərinin hallanması 

Qarşılıq əvəzliklərinin tək halı, adlıq və yerlik halı 
olmur. 
 

1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ. 

 –  –  – 
իրար 
իրար  
իրար  
իրարից 
իրարով 
 –  –  – 

 –  –  –  –  
միմյանց  
միմյանց  
միմյանց  
միմյանցից 
միմյանցով 
 –  –  –  – 

 *** 
1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ. 

 –  –  –   
մեկմեկու 
մեկմեկու 
մեկմեկու 
մեկմեկուց 
մեկմեկով 
 –  –  –   

 –  –  –  – 
մեկմեկի 
մեկմեկի 
մեկմեկի 
մեկմեկից 
մեկմեկով 
 –  –  –  – 

*** 
1.4. Հարցական դերանունների հոլովումը – Sual 

əvəzliklərinin hallanması 
 

1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ. 

ո՞վ – kim? 
ու՞մ – kimin? 
ու՞մ – kimə? 
ու՞մ – kimi? 
ումի՞ց – kimdən? 
ումո՞վ – kiminlə 
ու՞մ մեջ – kimdə? kimin içində? 

*** 
1. Ուղղ. ի՞նչ(ը) – nə? 
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2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ. 

ինչի՞ – nəyin? 
ի՞նչի(ն) – nəyə? 
ի՞նչ(ը) – nəyi? 
ինչի՞ց – nədən? 
ինչո՞վ – nə ilə? 
ինչու՞մ (ինչի մեջ) – nədə? nəyin içində? 

*** 
1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ. 

ո՞ր(ը) – hansı? (dır) 
որի՞ – hansının? 
որի՞ն – hansına? 
ո՞ր(ը), ո՞ր(ին) – hansı? 
որի՞ց – hansından? 
որո՞վ – hansı ilə? 
որու՞մ (որի՞ մեջ) – hansında? hansının 
içində? 

*** 
1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ. 

որո՞նք – hansılar? (dır) 
որո՞նց – hansılarının? 
որո՞նց – hansılarına? 
որո՞նց, (որո՞նք) – hansılarnı? 
որոնցի՞ց – hansılarından? 
որոնցո՞վ – hansıları ilə? 
որոնցու՞մ (որո՞նց մեջ) – hansılarında? 
hansılarının içində? 

 
Ինչո՞ւ, ու՞ր, ինչպե՞ս danışıq dilində ո՞նց sual 

əvəzliklərinin xüsusi hallanma növü yoxdur. Ե՞րբ sual əvəz-
liyinin xüsusi hallanma növü var. 

Ե՞րբ ես գալու: – Nə vaxt gələcəksən? 
Նա եկավ երբ բոլորը գնացել էին: – O gəldiyi zaman 

hamısı getmişdi. 
Չգիտեմ թե ե՜րբ կգա: – Bilmirəm, (o) nə vaxt gələr. 
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Երբ sual əvəzliyinin yiyəlik երբվա və çıxışlıq 
երբվանից halı var.  

– Երբվա՞ համար է: – Nə vaxt üçündür? 
– Երբվա՞ հաց է: – Nə vaxtın çörəyidir? (Çörəyin təzə 

və yaxud köhnə olduğunu soruşmaq). 
– Երբվանի՞ց է հիվանդ: – (O) Nə zamandan (bəri) 

xəstədir? 
Digər sual və nisbi əvəzliklər isim kimi ի hallanma 

növündə hallanır. 
 
Çalışma 145. İşarə əvəzliklərinin cümlədə istifadəsi-

nə fikir verin və yazın. 
Դա շատ հետաքրքիր գիրք է: – Bu, çox maraqlı 

kitabdır.  
Սա իմ գիրքն է: – Bu, mənim kitabımdır.  
Դա ինձ չի վերաբերում: – Bu, mənə aid deyil.  
Սա ի՞նչ է: – Bu nədir?  
Սա՞ ինչ բան է: – Bu nə şeydir?  
Դրա մասին ես գիտեմ: – Onun haqqında mən bilirəm.  
Դրանում ոչ մի վատ բան չկա: – Orada heç bir pis şey 

yoxdur.  
Դրանում ես համոզված եմ: – Mən ona əminəm.  
Դրանից բան դուրս չի գա: – Ondan bir şey çıxmaz. 
 
Oxu mətni 40. Առյուծն ու մարդը 
Մի հզոր առյուծ նստել էր ճանապարհին: Գազան-

ները գալիս էին ու դողալով անցնում այդ ճանապարհով:  
– Առյուծը հարցրեց նրանց: 
– Ինչո՞ւ եք փախչում, այդ ու՞մ ահից եք փախչում: 
– Նրանք պատասխանեցին. 
– Դու էլ փախիր, որովհետև ահա գալիս է մարդը: 
Առյուծն ասաց. 



288 

– Ո՞վ է մարդը, ի՞նչ է նա, ո՞րն է նրա ուժը, և ի՞նչ 
կերպարանք ունի նա, որ փախչում եք նրանից: 

Նրանք պատասխանեցին: 
– Կգա, քեզ կտեսնի և վա՛յ քո օրին: 
*** 
Ահա հանդից գալիս է մի հողագործ մարդ: 
Առյուծն ասաց նրան. 
– Մի՞թե դու ես այն մարդը, որ փախցնում ես գա-

զաններին: 
Նա ասաց. 
– Այո՛, ես եմ: 
Առյուծն ասաց. 
– Արի՛ կռվենք: 
Մարդն ասասց. 
– Լա՛վ կռվենք, բայց քո զենքերը քո վրա են, իսկ իմը 

տանն են: Արի նախ քեզ կապեմ, որպեսզի չփախչես, 
մինչև ես գնամ, զենքերս վերցնեմ գամ ու ապա կռվենք: 

Առյուծն ասաց. 
– Լավ, կապի՛ր ինձ, շու՛տ գնա և ետ դարձիր: 
Մարդը հանեց պարանը և առյուծին պինդ կապեց 

կաղնի ծառին, մի մեծ փայտ կտրեց ծառից և սկսեց խփել 
առյուծին: 

Առյուծը բացականչեց: 
– Եթե դու ես մարդը, ավելի ամուր ու անխնա խփիր 

իմ կողերին, որովհետև իմ խելքին այդ է արժանի: 
 

Բառարան 
առյուծ – aslan  
մարդ – insan 
հզոր – qüdrətli 
նստել էր – oturmuşdu 
ճանապարհին – yolda 
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գազաններ – vəhşi heyvanlar, yırtıcılar 
գալիս էին – gəlirdilər 
ապա կռվենք – sonra döyüşək 
և դողալով անցնում այդ ճանապարհով – və titrə-

yərək bu yoldan keçirdilər 
ահա – aha 
պատասխանեցին – cavab verdilər 
հողագործ – əkinçi 
մի՞թե դու ես մարդը – necə yəni, məgər sənsən insan? 
փախցնում ես գազաններին – heyvanları qaçırırsan 
պինդ – möhkəm 
լավ – yaxşı 
քո զենքերը քո վրա են – sənin silahların üstündədir 
իսկ իմը տանն են – ancaq mənimki isə evdədir 
եթե – əgər 
արի նախ քեզ կապեմ – gəl əvvəlcə səni bağlayım 
խփիր իմ կողերին – mənim qabırğalarıma vur 
որովհետև – çünkü, ona görə ki  
ի՞նչ է նա – nədir o? 
ո՞րն է նրա ուժը – onun gücü hansıdır? 
ի՞նչ կերպարանք ունի նա – onun nə oxşarı var? 
գա – gələ 
քեզ կտեսնի – səni görər 
զենքերս վերցնեմ գամ – silahlarımı götürüm gəlim 
հարցրեց – soruşdu  
վայ քո օրին – vay sənin halına 
ինչու՞ եք փախչում – niyə qaçırsınız? 
հանդից գալիս է – tarladan gəlir  
ասաց նրան – ona dedi 
շուտ գնա և ետ դարձիր – tez get və geri dön 
հանեց պարանը – ipi çıxardı 
այո', ես եմ – bəli, mənəm 
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մի մեծ փայտ կտրեց ծառից – ağacdan böyük bir bu-
daq kəsdi 

արի կռվենք – gəl döyüşək 
բայց – lakin, amma, ancaq, elə ki 
և սկսեց խփել – və vurmağa başladı 
բացականչեց – bağırdı 
ավելի ամուր ու անխնա – daha güçlü və amansızca  
որպեսզի չփախչես – qaçmamağın üçün 
մինչև ես գնամ – mən gedənə qədər 
իմ խելքին այդ է արժանի – mənim ağlıma bu gərəkdir 
 
Ասացվածքներ – Atalar sözləri 
Այնտեղ, ուր խելոքը խոսքով է համոզում, հիմարը 

ձեռքերն է գործի դնում։ – Ağıllı sözlərlə inandırdığı yerdə 
axmaq (sarsaq) əllərini işə salır. 

Անազնիվ ճանապարհով ձեռք բերած փողը կհալվի 
ինչպես ձյունն՝ արևի տակ։ – Vicdansız yolla ələ gələn pul 
qar kimi günəşin altında əriyəcək. 
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Քսաներորդ դասը – İyirminci dərs 
*** 

2. Ձևաբանություն – Morfologiya 
1. Բայ – Feil 
2. Դերբայներ – Feili bağlamalar 
3. Անորոշ դերբայ – Məsdər 
4. Անորոշ դերբայի հոլովումը – Məsdərin hallanması 
5. Անկատար դերբայ – Feili bağlamanın indiki zamanı 
Çalışmalar 

 
1. Բայ – Feil 

Erməni dilində feilin şəxsli və şəxssiz formaları var. 
Şəxssiz forma feili bağlama və feili sifət rolunda çıxış edir. 
Məsdər şəxssiz formada olan feillərə aiddir. Feilin şəxssiz 
formasının bəziləri köməkçi feil vasitəsilə şəxsli və zaman 
formasını təşkil edir.  

Şəxssiz formaya şərti olaraq feili bağlama – դերբայներ 
deyəcəyik. 

 
2. Դերբայներ – Feili bağlamalar 

Feili bağlamaya aydınlıq gətirmək üçün məsdərdən 
başlayacağıq. 

 
3. Անորոշ դերբայ – Məsdər 

Müasir erməni dilində məsdərlər ել və yaxud ալ 
şəkilçiləri ilə bitir. Məsələn:  

գրել – yazmaq  
վազել – qaçmaq 
խմել – içmək 
նստել – oturmaq 

խաղալ – oynamaq 
գնալ – getmək 
զգալ – hiss etmək 
եռալ – qaynamaq 

 

Daha doğrusu, məsdərin sonu լ ilə bitir, ե və ա 
morfemləri isə bu sonluğu լ əsas feil ilə bağlayır. Məsələn:  

կարդ – ալ, սիր – ե – լ:  
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Ե sait birləşdiricisi olan feil birinci təsriflənmə növünə, 
ա sait birləşdiricisi olan feil isə ikinci təsriflənmə növünə 
aiddir. Beləliklə, erməni dilində feilin iki təsriflənmə forması 
vardır:  

1) Ե təsriflənmə növü  
2) Ա təsriflənmə növü 
 
Bu təsriflənmələrin ortaq tərəfi olsa da, bəzi hallarda öz 

xüsusiyyətlərini də ön plana çıxara bilir. Məsələn:  
Ե birinci təsriflənmə növünə aid:  
գրել – yazmaq, սրել – itiləmək, խոսել – danışmaq, վա-

զել – qaçmaq, նայել – baxmaq. 
Ա – ikinci təsriflənmə növünə aid:  
մնալ – qalmaq, գնալ – getmək, խաղալ – oynamaq, 

կաղալ – axsamaq. 
Məsdər isim kimi sadəcə təkdə hallanır, xəbər və 

tamamlıq kimi cümlə üzvü ola bilir. Məsələn: 
Ծխելն արգելվում է։ – Siqaret çəkmək qadağandır. 
Ծխելուց ոչ մի օգուտ չկա։ – Siqaret çəkməyin heç bir 

xeyri yoxdur. 
Կարդալը հարստացնում է մարդու գիտելիքները։ – 

Oxumaq insanın biliyini zənginləşdirir. 
 
Məsdərin ել və ալ sonluqları eyni zamanda isim və 

sifətdən feil düzəldir. Məsələn: 
երազել – arzu etmək 
գիշերել – gecələmək 
ճաշել – nahar etmək 
ժպտալ – gülmək 

ազատել – azad etmək 
կանաչել – yaşıllanmaq 
կաղալ – axsamaq 
լուսավորել – işıqlanmaq 

*** 
Erməni dilində məsdər yalnız təkdə isim kimi hal 

şəkilçisi qəbul edir.  
 



293 

Məsdər birgəlik halında feili bağlamanın indiki və 
keçmiş zamanına uyğundur. Məsələn:  

Մտնելով սենյակ՝ նա հանեց գլխարկը: – Otağa gi-
rərkən o papağı çıxardı. Հասնելով քաղաք` ճամփորդն 
իջավ ձիուց: – Şəhərə çatarkən yolçu atdan endi. 

 
4. Անորոշ դերբայի հոլովումը – Məsdərin hallanması 

1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ 

գրել(ը) – yazmaq 
գրելու – yazmağın 
գրելու(ն) – yazmağa 
գրել(ը) – yazmağı 
գրելուց – yazmaqdan 
գրելով – yazmaqla 
գրելում (գրելու մեջ) – yazmaqda, yaz-
mağın içində 

*** 
1. Ուղղ. 
2. Սեռ. 
3. Տր. 
4. Հայց. 
5. Բաց. 
6. Գործ. 
7. Ներգ 

գնալ(ը) – getmək 
գնալու – getməyin 
գնալու(ն) – getməyə 
գնալ(ը) – getməyi 
գնալուց – getməkdən 
գնալով – getməklə 
գնալում (գնալու մեջ) – getməkdə 

*** 
5. Անկատար դերբայ – Feili bağlamanın indiki zamanı 

Feili bağlamanın indiki zamanı bitməmiş hərəkəti və 
yaxud ümumi vəziyyəti bildirir, feilin kökünə ում və yaxud 
məsdərin sonuna իս şəkilçisi artırmaqla düzəlir. Məsələn: 

գրել – yazmaq feilinin գր – yaz kökünə – ում şəkilçisi, 
գրել – yazmaq feilinə isə  իս şəkilçisi artırılaraq feili 
bağlamanın indiki zamanı (davamedici forması) düzəlir. 
Məsələn: գրում, գրելիս: 
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Կարդալ (oxumaq) կարդ – feil sonuna ում və yaxud 
կարդալ – իս şəkilçisi artırıldıqda feili bağlamanın indiki 
zamanı düzəlir: Məsələn: կարդում, կարդալիս: 

 
Sadəcə լալ – ağlamaq, գալ – gəlmək və տալ – vermək 

feillərinin sonuna ում şəkilçisi artırmaq mümkün deyildir. Bu 
feillər sadəcə իս şəkilçilərini qəbul edir. Məsələn: լալիս է – 
ağlayır, գալիս է – gəlir, տալիս է – verir. 

 
Ում şəkilçisi olan feili bağlama, köməkçi feil ilə 

birlikdə indiki və bitməmiş keçmiş zaman feillərini təşkil 
edir. Məsələn: 

İndiki zaman 
 Եզակի թիվ 

1-ին դեմք 
2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

գրում եմ – (mən) yazıram 
կարդում ես – (sən) oxuyursan 
կարդում է – (o) oxuyur 

*** 
 Հոգնակի թիվ 

1-ին դեմք 
2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

գրում ենք – (biz) yazırıq 
կարդում եք – (siz) oxuyursunuz 
կարդում են – (onlar) oxuyurlar 

*** 
Գրում եմ նաև (həmçinin) մոտիվացիոն նամակներ։ 
Ես գիտեմ` դու հիմա կարդում ես այս տողերը 

(sətirləri)… 
Մեզ ասացին, որ Անուշ Արամյանը կարդում է իր 

ստատուսների տակ դրված բոլոր քոմենթներն՝ առանց 
բացառության (istisnasız)։ 

Գրում ենք՝ ռեֆերատ, կուրսային, դիպլոմային և այլ 
բնույթի (xassə) գիտական աշխատանքներ: 

Եթե հիմա կարդում եք այս հոդվածը՝ (məqaləni) 
նշանակում է, որ կարդում և խոսում եք հայերեն։ 
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Bitməmiş keçmiş zaman  
 Եզակի թիվ 

1-ին դեմք 
2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

գրում էի – (mən) yazırdım 
կարդում էիր – (sən) oxuyurdun 
կարդում էր – (o) oxuyurdu 

*** 
 Հոգնակի թիվ 

1-ին դեմք 
2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

գրում էինք – (biz) yazırdıq 
կարդում էիք – (siz) oxuyurdunuz 
կարդում էին – (onlar) oxuyurdular 

*** 
Ես գրում էի շարադրություն (inşa) երեկոյան ժամը 

հինգին:  
Ամեն տեղ գրում էի նրա անունը: 
Օրվա մեջ մի քանի անգամ ես ձանձրույթից 

(darıxmaqdan) լվանում էի ձեռքերս։ 
 
Ում ilə bitən feili bağlama cümlənin müstəqil üzvü ola 

bilməz. Bu şəkilçi sadəcə köməkçi feil ilə birlikdə istifadə 
edilir və xəbər düzəldir.  

 
Իս ilə bitən feili bağlamanın indiki zaman forması köməkçi 

feil ilə birlikdə sadəcə üç feildə; լալիս (եմ), գալիս (եմ), տալիս 
(եմ) indiki və keçmiş zamanı təşkil edir. Başqa hallarda isə bu 
forma sərbəst şəkildə cümlə üzvü olur və baş cümlə ilə eyni 
zamanda bitən ikinci hərəkəti ifadə edir. Məsələn:  

Սենյակ մտնելիս գլխարկս հանում եմ: – Otağa 
girərkən papağı çıxarıram. 

 
Çalışma 146. Hansı sözlərdə mümkündürsə feili bağ-

lamanın indiki zamanını ում və իս şəkilçiləri artıraraq 
yazın. 
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գալ – gəlmək; գնալ – getmək; աշխատել – çalışmaq; լալ 
– ağlamaq; տալ – vermək; գրանցել – yazmaq, qeyd etmək. 

 
Çalışma* 147. Mətni oxuyun, tərcümə edin və 

mötərizə içində olan sözləri ismin uyğun halında yazın. 
1. Շատ (աշխատել) ես հոգնեցի: 
2. Քեզ հետ (խոսել) հետո ես շատ բան հասկացա:  
3. Ժամի յոթին մենք գնում ենք (զբոսնել): 
4. Այստեղ չկա՞ (խմել) ջուր: 
5. Ուսանողները սպասում էին դասը (սկսվել):  
 
Çalışma* 148. Mötərizə içindəki feilləri uyğun 

zamanda yazın. 
1. Վաղը մենք ընկերոջս հետ (մեկնել) Ռուսաստան։ 
2. Շուտով մայրս (վերադառնալ) Մոսկվայից։ 
3. Օրխանը, ե՞րբ (գալ) մեր տուն։ 
4. Ասուման, ո՞ւմ (նվիրել) ծաղիկները։ 
5. Մարինա, ի՞նչ (դնել) սեղանին։ 
6. Վաղը չէ մյուս օրը ես փող (ստանալ)։ 

 
Çalışma* 149. Tərcümə edin feilin harada 

yerləşdiyinə fikir verin. 
1․ Ես համալսարանում չեմ սովորում։ 
2․ Դու Մոսկվայում ես ապրում։ 
3․ Կարինեն է գնում խանութ։ 
4․Նազիմը կարդալ չի սիրում։ 
5․ Բորիսը իմ ուսուցիչը չէ։ 
6․ Իմ անունը Ելենա չի։ 
7․ Դրանք երաժշտություն չեն լսում։ 
 
Oxu mətni 41. Երազիս մեջ այրում էիր 
Երազիս մեջ այրում էիր 
Նամակներս քեզ գրած, 
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Ախ, նրանց մեջ` թե բանայիր` 
Իմ սիրտը կար, իմ սիրած: 
 
Երազիս մեջ կարդում էիր 
Դու մի նամակն ուրիշի, 
Կրծքիդ սեղմում, ծովը սուզվում 
Քո նոր սիրո մշուշի: 
 
Երազիս մեջ գնում էիք 
Դուք ձեր սիրո աստղի տակ, 
Ընկած էի ես ձեր ճամփին` 
Որպես այրած մի նամակ... 

 
Հ. Շիրազ 

 

Բառարան 
այրում էիր – yanırdı 
բանայիր`– yarmarka 
Կրծքիդ սեղմում – sinə sıxılır 
սուզվում – dəniz batır 
 
Բառարան 
հասնել – yetişmək, yetişkinləşmək, çatmaq 
հնում – keçmişdə, köhnə zaman 
մեծանալ – böyümək, çoxalmaq 
պատրաստված – hazırlanmış 
պատռվել – açılmaq, cırılmaq  
փխրուն հող – yumşaq torpaq  
գզել – daramaq (yunu), didmək 
ծաղկել – çiçəkləmək, açılmaq  
գործվածք – qumaş, toxuma  
բուսնել – böyümək, bitmək 
մանել – fırlatmaq (cəhrədə) 

 
բուրդ – yun 
վուշ – kətan 
բույս – bitki 
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դուրս են գալիս – çıxırlar 
մեծ մասը – böyük hissəsi 
ծիլ – şitil, pöhrə, cücərti 
տաքություն – isti (lik) 
հագնել – geyinmək 
աճեցնել – becərmək 
ճախարակ – cəhrə  
խոշոր – böyük, iri 

ուշ – gec 
կանայք – qadınlar  
բամբակ – pambıq 
կոկոն – qönçə 
պտուղ – meyvə  
կոկոն – qönçə  
թել – tel, ip, sap 
մանել – ip əyirmək 

 
Oxuyun, tərcümə edin və yazın. 
Ստացվել են նոր գրքեր ու ամսագրեր (jurnallar):  
Ե՞րբ է կառուցվել այս շենքը: Այս շենքը կառուցվել է 

1950 թվին:  
Նոր գրադարանը գտնվում է քաղաքի ծայրամասում 

(kənar hissəsində):  
Այդ գրքերը վաճառվում են (satılır) քաղաքի բոլոր 

գրախանութներում:  
Աշխատանքը կկատարվի (ediləcək) երկու ամսից 

հետո և կներկայացվի (təqdim etmək) ամբիոնի (kafedra) 
քննարկմանը (müzakirə üçün): 

Կմեկնեմ Մոսկվա, երբ արդեն վճռված կլինեն բոլոր 
հարցերը:  

Այս գիրքը հրատարակվել է Իրավանում:  
Ե՞րբ են սկսվելու ձեր ամառային արձակուրդները:  
Ո՞ր բանալիով է բացվում այս դուռը: 
Ընթերցարանը (oxu zalı) փակվում է ժամը տասին: 
Գարնանը եղանակը հաճախ (tez – tez) է փոփոխ-

վում:  
Ես չգիտեմ, թե ինչպես է արտասանվում (tələffüz 

olunur:) այս բառը:  
Մեզ մոտ հաճախ են ցուցադրվում արտասահման-

յան կինոնկարներ:  
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Ես վաղուց (çoxdan) գիտեմ, որ դու հետաքրքրվում 
ես նկարչությամբ:  

Նամակն ստորագրվա՞ծ է: Այո, ստորագրված է:  
Այդ հարցը դեռ չի վճռված:  
Այս փողոցը լրիվ վերականգնված (bərpa) է:  
Այս խնդիրն (problem) արդեն լուծված է (həll edil-

mişdir) գիտնականների (alimlər) կողմից:  
 
Ասացվածքներ – Atalar sözləri 
Անգործությունը ծուլություն է ծնում։ – İşsizlik tən-

bəllik doğurar. 
Անխելք որդիներն իրենց հայրերով են հպարտա-

նում։ – Axmaq oğullar öz ataları ilə fəxr edərlər. 
 
Söz birləşmələri 
նախակրթական ուսումնական հաստատություն – 

məktəbəqədər təhsil müəssisəsi 
նախընտրական քաչոզարարշակ – seçki öncəsi (təb-

liğat) kompaniya 
աննախընտաց զաևգացում – əmsalı olmayan (ana-

loqsuz) inkişaf 
նախապատրաստական աշխատանքներ – hazırlıq 

işləri 
վերջին նախազգուշացում – axırıncı xəbərdarlıq 
նախագծային ինստիտուտ – layihə institutu 
վատ նախազգացում – pis hiss (əlamət) 
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Քսանմեկերորդ դասը – İyirmi birinci dərs 
*** 

2. Ձևաբանություն – Morfologiya 
1. Բայ – Feil 
1.1. Ապառնի դերբայ – Feili bağlamanın gələcək zamanı 
1.2. Վաղակատար դերբայ – Feili bağlamanın keçmiş za-
manı (uzaq keçmiş zaman feili bağlama) 
1.3. Հարակատար դերբայ – Feili bağlamanın nəticəli keç-
miş zamanı (keçmiş zaman feili sifəti) 
Çalışmalar 
Oxu mətnləri 
 

1. Բայ – Feil 
 

1.1. Ապառնի դերբայ – Feili bağlamanın gələcək zamanı 
Feili bağlamanın gələcək zamanı gələcəkdə tamam-

lanacaq hərəkəti ifadə edir. Feili bağlamanın gələcək zamanı 
məsdərin sonuna ու şəkilçisi artırmaqla düzəlir. 

 
Անորոշ դերբայ – Məsdər Ապառի դերբայ – Feili 

bağlamanın gələcək za-
manı 

գրել – yazmaq 
կարդալ – oxumaq 

գրելու – yazaсaq 
կարդալու – oxuyacaq 

 
Feili bağlamanın gələcək zamanı köməkçi feil ilə birlikdə 
xəbər şəklinin gələcək zaman şəxsli formasını düzəldir. 
Məsələn:  
գրելու եմ – (mən) yazacağam 
գրելու ես – (sən) yazacaqsan 
գրելու է – (o) yazacaq 
*** 
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գրելու ենք – (biz) yazacağıq 
գրելու եք – (siz) yazacaqsınız 
գրելու են – (onlar) yazacaqlar 
 

1.2. Վաղակատար դերբայ – Feili bağlamanın keçmiş 
zamanı (uzaq keçmiş zaman feili bağlama) 

Feili bağlamanın keçmiş zamanı bitmiş hərəkəti bildirir 
və feil kökünə birinci təsriflənmədə ել,8 ikinci təsriflənmədə 
isə ացել, եցել şəkilçisi əlavə edilir. Məsələn: 

 
Անորոշ դերբայ – Məsdər   Հիմք – Kök Վաղակատար դեր – 

բայ – Feili bağlamanın 
keçmiş zamanı 

1-ci təsriflənmə 
գրել – yazmaq 
2-ci təsriflənmə  
կարդալ – oxumaq 

 
գր – yaz 
 
կարդ – oxu 

 
գրել – yazmaq 
 
կարդացել – oxumaq 

 
Birinci təsriflənmə növündə ն və չ ilə bitən feillərdən 

feili bağlamanın keçmiş zamanını düzəldərkən ն və չ son 
şəkilçiləri yazılmır. Məsələn: 

 
Անորոշ դերբայ – Məsdər  Հիմք – Kök Վաղակատար դեր-

բայ – Feili bağlama-
nın keçmiş zamanı 

փախչել – qaçmaq 
գտնել – tapmaq 

փախ(չ) – qaç 
գտ(ն) – tap 

փախել – qaçıb 
գտել – tapıb 

 
Feillərin ikinci təsriflənmə növündə ան və են 

şəkilçiləri feili bağlamanın keçmiş zamanını düzəldərkən ն 
hərfi ց hərfi olaraq dəyişir. Məsələn: 

 
8 Bu şəkilçini feilin məsdər formasındakı ել-el şəkilçisi ilə qarışdırmayın. 
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հեռանալ – uzaqlaşmaq; հեռան – uzaq; հեռացել – 
uzaqlaşıb 

մոտենալ – yaxınlaşmaq; մոտեն – yaxın; մոտեցել – 
yaxınlaşıb 

 
Feili bağlamanın keçmiş zamanı köməkçi feil ilə birlik-

də yalnız keçmiş zamanın şəxsli formasını yaradır. Məsələn: 
գրել եմ – (mən) yazmışam. 
գրել ես – (sən) yazmısan. 
գրել է – (o) yazmışdır. 
կարդացել եմ – (mən) oxumuşam. 
կարդացել ես – (sən) oxumusan. 
կարդացել է – (o) oxumuşdur. 
 
Keçmiş zaman feili sifət müstəqil cümlə üzvü kimi 

istifadə edilmir. 
 
Feillərdən feili bağlamanın keçmiş zamanını düzəldin. 
Məsələn: դեղին – դեղնել, երևալ – երևացել 
դեղնել – saralmaq; սկսել – başlamaq; երևալ – 

görünmək; շտապել – tələsmək; մնալ – qalmaq; թռչել – 
uçmaq; իջնել – enmək.  

 
1.3. Հարակատար դերբայ – Feili bağlamanın nəticəli 

keçmiş zamanı (keçmiş zaman feili sifəti) 
Feili bağlamanın nəticəli keçmiş zamanı keçmişdə 

bitmiş və müəyyən bir nəticəsi olmuş hərəkətin nəticəsinin 
indiki zamanda da davam etdiyini bildirir və məsdərin kökünə 
birinci təsriflənmə üçün ած, ikinci təsriflənmə üçün ացած 
və եցած şəkilçiləri əlavə edilərək düzəlir. Məsələn: 
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Անորոշ դերբայ – Məsdər Հիմք – 
Kök 

Հարակատար դերբայ – 
Feili bağlamanın nəticəli 
keçmiş zamanı 

1-ci təsriflənmə 
գրել – yazmaq 
2-ci təsriflənmə 
կարդալ – oxumaq 
մոտենալ – yaxınlaşmaq 

 
գր 
 
կարդ 
մոտ 

 
գրած – yazmış 
 
կարդացած – oxumuş 
մոտեցած – yaxınlaşmış 

Birinci təsriflənmədə չ və ն şəkilçiləri olan feillərdən 
keçmiş zaman feili sifəti düzəltdikdə չ və ն şəkilçiləri 
yazılmır. Məsələn: 

 
Անորոշ դերբայ – 
Məsdər 

Հիմք – Kök Հարակատար դերբայ – 
Feili bağlamanın nəticəli 
keçmiş zamanı 

փախչել – qaçmaq 
գտնել – tapmaq 

փախ(չ) 
գտ(ն)  

փախած – qaçmış 
գտած – tapmış 

 
Feili bağlamanın nəticəli keçmiş zamanı köməkçi feil 

formaları ilə birlikdə keçmiş nəticəli zaman təşkil edir. 
Məsələn: 

պառկած եմ – (mən) uzanmışam; պառկած ես – (sən) 
uzanmısan 

պառկած է – (o) uzanmışdır; պառկած ենք – (biz) 
uzanmışıq 

պառկած եք – (siz) uzanmısınız; պառկած են – (onlar) 
uzanmışlar 

Yuxarıda verilən nümunədən müasir erməni dilində az 
istifadə edilir. 

 
Feili bağlamanın nəticəli keçmiş zamanı çox zaman 

müstəqil cümlə üzvü ola bilir. Təyinedici artiklla mübtəda 
olur. Məsələn:  
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Քնած երեխա – yatmış uşaq (körpə); ուրախացած 
մարդ – sevinmiş insan; զարմացած նայում է – təəccüblə 
baxır; ոգևորված կարդում է – coşqunluqla oxuyur; քնածն 
արթնացավ – yatan oyandı 

 
Çalışma 150. Feilləri gələcək zaman feili sifət 

formasında yazın. 
գալ – gəlmək; ապրել – yaşamaq; մնալ – qalmaq; գնալ 

– getmək; կառուցել – inşa etmək 
 
Oxu mətni 42. Oxuyun və tərcümə edin. Feili 

bağlamanın gələcək zamanını tapın. 
– Ե՞րբ եք մեկնելու Ստամբուլ: 
– Ես Ստամբուլ մեկնելու եմ վաղը: 
– Ի՞նչ եք անելու այնտեղ: 
– Այնտեղ սովորելու եմ: 
– Որտե՞ղ եք սովորելու: 
– Ես սովորելու եմ Անկարայի համալսարանում: 
– Ո՞վ է ձեզ հետ մեկնելու: 
– Ինձ հետ մեկնելու է եղբայրս: 
– Նա Անկարայում ինչո՞վ է զբաղվելու: 
– Նա աշխատելու է գործարանում որպես 

պրակտիկանտ: 
– Ի՞նչ է դառնալու ձեր եղբայրը: 
– Նա դառնալու է ինժեներ մեքենագետ: 
– Դուք ի՞նչ մասնագիտություն եք ստանալու: 
– Ես դառնալու եմ մաթեմատիկոս: 
– Ե՞րբ եք ավարտելու ձեր ուսումը:  
– Երեք տարի հետո: 
– Հետո որտե՞ղ եք աշխատելու: 
– Ավարտելուց հետո եղբայրս և ես աշխատելու ենք 

Ադրբեջանում: 
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Oxu mətni 43. Oxuyun və tərcümə edin, feili 
bağlamanın keçmiş zamanını yazın. 

– Ե՞րբ եք եկել Բաքու: 
– Մի շաբաթ առաջ: 
– Ծանոթացե՞լ եք քաղաքին: 
– Այո, եղել եմ Ջավիդի անվան հրապարակում, 

Ազգային զբոսայգում և Օլիմպիական մարզադաշտում 
դիտել եմ ֆուտբոլային խաղ: 

– Իսկ դուք այցելե՞լ եք ժողովորդական տնտեսութ-
յան նվաճումների ցուցահանդես: 

– Ոչ, բայց անպայման կայցելեմ: 
– Դուք եղե՞լ եք Գորգի թանգարանում, պատկե-

րասրահում: 
– Այո, եղել եմ և հիացել եմ թանգարանի ցուցա-

փեղկերով: 
– Իսկ հաճախե՞լ եք թատրոն: 
– Այո, հաճախել եմ և դիտել եմ «Քյորօղլի» 

ներկայացումը: 
– Մեր օպերայում եղե՞լ եք: 
– Այո՛, եղել եմ, դիտել եմ «Լեյլի և Մեջնուն» օպերան, 

որն ինձ չափազանց դուր է եկել, բայց ես եղել եմ նաև. Ձեր 
նորակառույց Սպորտային – համերգային համալիրում և 
դիտել եմ երգի – պարի անսամբլի համերգը, որը շատ մեծ 
տպավորություն է թողել ինձ վրա: 

 
Բառարան 
այցել – ziyarət 
զբոսայգում – parkda 
մարզադաշտում – stadionda 
ժողովորդական տնտեսության նվաճումների 

ցուցահանդես: – xalq təsərrüfatı naliyyətləri sərgisi 
նվաճումների – nailiyyətlər 
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հիացել եմ – heyran olmuşam 
թանգարան – ev muzeyi 
պատկերասրահ – qalareya 
հիացել – heyran 
ներկայացումը – təqdimat 
ցուցափեղկեր – vitrinlər 
տպավորություն – təəssürat 
 
Oxu mətni 44. Բարեկամություն – Dostluq 
Երեք ընկեր անտառի միջով միասին ճանապարհ 

էին գնում: Դրանից մի քանի օր առաջ այնտեղ 
զարհուրելի (dəhşətli) փոթորիկը (qasırğa) կտրատել և 
արմատախիլ էր արել բազմաթիվ (çox) ծառեր: Հենց նույն 
ճանապարհի վրա մի քանի հսկա կաղնիներ (çinar) էին 
ընկած: Բայց նրանցից ոչ հեռու, միմյանց մոտ կանգնած 
էին երկու փոքրիկ ծառ: 

Ընկերներին սաստիկ զարմացրեց (çox 
təəcübləndilər) այն, որ փոթորիկն այդքան մեծամեծ 
ծառեր տապալելուց հետո այդ երկուսին անվնաս 
(zərərsiz) էր թողել: 

 – Մոտ գնանք և տեսնենք ՝ ինչու՞մն է դրա գաղտ-
նիքը, (sirr) – ասաց ընկերներից մեկը: 

Մոտեցան և սկսեցին նայել: Միայն այստեղ նրանք 
նկատեցին (fərq etdilər), որ այդ փոքրիկ ծառերի 
արմատներն (kökləri) այնպես պինդ էին հյուսվել (hörgü) 
միմյանց հետ, որ ոչ մի փոթորիկ չէր կարող խորտակել 
(batmaq): 

 – Տեսնու՞մ ես, – ասաց մյուսը, – թե որքան մեծ նշա-
նակություն ունի մտերմությունն (yaxınlıq) ու բարեկա-
մությունը: 

Միայնակ (yalnız) մարդը, որքան էլ ուժեղ լինի նա 
կընկճվի (düşmək) դժբախտության (bədbəxtlik) առաջ: 
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Իսկ այն մարդը, որ ունի հավատարիմ (sadiq) ընկեր ու 
բարեկամ շատ դժվառությունների (çətinlikləri) կդիմադ-
րի (müqavimət): 

 
Oxu mətni 45. Օձն ու ձուկը – İlan və balıq 
Օձն ու ձուկը բարեկամանում են։ 
– Այ քիր, – ասում ա օձը ձկանը, – առ ինձ մեջքից, մի 

քիչ ման ածա ծովի վրին։ 
– Շատ լավ, ի՞նչ եմ ասել, – ասում ա ձուկը, – նստի 

մեջքիս, ման ածեմ, տես ոնց ա մեր ծովը։ 
Օձը փաթաթվում ա ձկանն՝ ու լող են տալիս։ Հենց 

մի քիչ անց են կենում օձը կծում ա ձկանը։ 
– Այ քիրա, խի՞ ես կծում, – հարցնում ա ձուկը։ 
–  Ես էլ չիմացա, թե ո՞նց էլավ, – ասում ա օձը։ 
Մի քիչ էլ են լողում, օձը էլ ետ կծում ա ձկանը։ 
– Այ քիրա, բա ինչի՞ էլ ետ կծեցիր ինձ, – հարցնում ա 

ձուկը։ 
– Դե բա ո՞նց անեմ, էդ իմ բնույթն ա, – ասում ա օձը։ 
– Էլի մի քիչ տեղ որ լողում են, օձը, որ նորից ա կծում 

ձկանը, 
– Այ քիրա, – ասում ա ձուկը, – էտ ի՞նչ էլավ քեզ, հա 

կծում ես ինձ։ 
– Դե բա ո՞նց անեմ, էդ իմ բնույթն ա, – ասում ա օձը։ 
– Բաս, որ ըտենց ա, օրես դենը իմացած լինես, որ ես 

էլ իմ բնույթն ունեմ։ 
Ասում ա ձուկը ու սկում ծովի խոր տեղը։ Օձը 

խեղդվում ա ու սատկում։ 
– Դե, գնա, – ասում ա ձուկը, – որտեղ քո բնույթն 

ասես, էնտեղ էլ իմը ասա։ 
 
Բառարան 
մեջք – bel, kürək (insanda) լողում – üzürlər 
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ման ածա – gəz 
ծովի վրին – dənizin üs-
tündə 
նստի – otur 
փաթաթվում – sarılır 
կծելի – dişləmək 
չիմացա – bilmədim  
ո՞նց էլավ – necə oldu? 

բնույթն ա – təbiətim-
dir, xarakterimdir 
սկում – cumma 
խոր – dərin 
խեղդվում ա – boğulur 
ու սատկում – və ölür 

*** 
 
Ասացվածքներ – Atalar sözləri 
Անձրևից թրջվածը եղյամից չի վախենա։ – Yağışdan 

islanan qırovdan qorxmaz. 
Աշխատասիրությունը սովորում են երեք տարում, 

ծուլությունը՝ երեք օրում։ – Zəhmətsevərliliyi üç ildə 
öyrənirlər, tənbəlliyi üç gündə. 
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Քսաներկուերորդ դասը – İyirmi ikinci dərs 
*** 

2. Ձևաբանություն – Morfologiya 
1. Բայ – Feil 
2. Ենթակայական դերբայ – Subyekt feili bağlama (indiki 
zaman feili sifəti) 
3. Ժխտական դերբայ – İnkar feili bağlama 
4. Բայի անդեմ ձևեր – Feilin şəxssiz formaları 
5. Բայի դիմավոր ձևեր – Feilin şəxsli formaları 
6. Şəxsli zaman formasına aid bəzi nümunələr 
Çalışmalar 
Oxu mətnləri 
 

1. Բայ – Feil 
 

2. Ենթակայական դերբայ – Subyekt feili bağlama 
(indiki zaman feili sifəti) 

Subyekt feili bağlama (indiki zaman feili sifəti) hərəkət 
edən şəxsi bildirir. Subyekt feili bağlama (indiki zaman feili 
sifəti) şəxs şəkli təşkil etmir, cümlədə isim və sifət olaraq 
işlənir. Cümlə üzvü olaraq isə mübtəda, təyin, tamamlıq və 
ismi xəbər olur. Subyekt feili bağlama (indiki zaman feili 
sifəti) məsdərin kökünə birinci təsriflənmə növü üçün ող, 
ikinci təsriflənmə növü üçün ացող, եցող şəkliçisi 
artırmaqla düzəlir. Məsələn: խոսող – danışan, կարդացող – 
oxuyan. 
Անորոշ դերբայ 
– Məsdər 

Հիմք – Kök Ենթակայական դերբայ 
– Subyekt feili bağlama 
(indiki zaman feili sifəti) 

1-ci təsriflənmə  
գրել 
2-ci təsriflənmə  
կարդալ 
մոտենալ 

 
գր 
 
կարդ 
մոտ 

 
գրող – yazan 
 
կարդացող – oxuyan 
մոտեցող – yaxınlaşan 
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Ուսուցիչը մոտեցավ գրատախտակի մոտ պատաս-
խանող աշակերտին։ – Müəllim lövhənin qarşısında cavab 
verən şagirdə yaxınlaşdı. 

Գեղարդը գործող վանք է։ – Qeğard işləyən (fəaliy-
yətdə olan) monastırdır. 

Ես նայում եմ բակում խաղացող երեխաներին։ – 
Mən həyətdə oynayan uşaqlara baxıram. 

Օրդուբադում աճող ծիրանը շատ քաղցր է։ – Or-
dubadda yetişən əriklər çox şirindir. 

Ասողին լսող է պետք։ – Deyənə dinləyən lazımdır. 
 
Subyekt feili bağlama (indiki zaman feili sifəti) 

isimlərlə hal və sayda uzlaşmır. Erməni dilində subyekt feili 
bağlamanın keçmiş zamanı yoxdur. Keçmişdə baş verən 
hadisəni ifadə etmək üçün müəyyən əhəmiyyəti olan tabeli 
mürəkkəb cümlə istifadə edilir. Məsələn: 

Երեկ ես տեսա մի կինոնկար, որն ինձ վրա մեծ 
տպավորություն գործեծ։ –Məndə böyük təəssürat yaradan 
filmə mən dünən baxdım. 

Ես ծանոթ էի մի մարդու հետ, որն լավ գիտեր հին 
Իրավանը։ – Mən köhnə İrəvanı yaxşı tanıyan bir insanla 
tanış idim. 

Əgər subyekt feili bağlama (indiki zaman feili sifəti) 
müəyyənlik artikli ilə istifadə edilirsə, bu zaman isimləşir və 
hər hansı fəaliyyət növünü bildirən isim rolunda çıxış edir. 
Məsələn: 

Մատուցողը բերեց հաշիվը։ – Ofisiant hesabı gətirdi. 
Գինի մատուցող աղջիկը մոտեցավ մեր սեղանին։ – 

Şərab gətirən (ofisiant) qız bizim masaya yaxınlaşdı. 
Լիլիթը միացավ պարող երեխաներին։ – Lilit rəqs 

edən uşaqlara qoşuldu. 
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3. Ժխտական դերբայ – İnkar feili bağlama 
İnkar feili bağlama məsdərin լ şəkilçisinin düşməsi ilə 

düzəlir. Məsələn:  
կարդալ – oxumaq; մի կարդա – oxuma9  
İnkar feili bağlama köməkçi feilin inkar forması ilə 

şərtli təsriflənmənin inkar formasını düzəldir. Məsələn:  
չեմ կարդա – oxumaram. 
İnkarı feili bağlama չ inkar hissəciyi şəxs əvəzliyindən 

sonra, feili bağlamanın qarşısında yazılır. Məsələn:  
Ես չեմ գալիս։ – Mən gəlmirəm. 
Դու չես գալիս։ – Sən gəlmirsən. 
Նա չի գալիս։ – O gəlmir. 
Մենք չենք գալիս։ – Biz gəlmirik. 
Դուք չեք գալիս։ – Siz gəlmirsiniz. 
Նրանք չեն գալիս։ – Onlar gəlmirlər. 
 
4. Բայի անդեմ ձևեր – Feilin şəxssiz formaları 
– Անորոշ դերբայ – Məsdər: – գրել – yazmaq; կար-

դալ – oxumaq 
– Անկատար դերբայ – Feili bağlamanın indiki za-

manı: – գրում – yazır; կարդում – oxuyur; գրելիս – yazar-
kən; կարդալիս – oxuyarkən 

– Ապառնի դերբայ – Feili bağlamanın gələcək za-
manı: – գրելու – yazacaq; կարդալու – oxuyacaq 

– Վաղակատար դերբայ – Feili bağlamanın keçmiş 
zamanı (uzaq keçmiş zaman): – գրել – yazıb; կարդացել – 
oxuyub 

– Հարակատար դերբայ – Feili bağlamanın nəticəli 
keçmiş zamanı (keçmiş zaman feili sifəti): – գրած – 
yazmış; կարդացած – oxumuş 

 
9 Sait ե birləşdiricisi olan ismi feillərdə ե hərfi ի hərfi olaraq dəyişir. Məsələn: 
գրել-գրիր 
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– Ենթակայական դերբայ – Subyekt feili bağlama 
(indiki zaman feili sifəti): – գրող – yazan; կարդացող – 
oxuyan 

– Ժխտական դերբայ – İnkar feili bağlama: – չեմ 
կարդա – oxumaram; չեմ գրի – yazmaram. 

 
5. Բայի դիմավոր ձևեր – Feilin şəxsli formaları 
Feilin şəxsli forması və beş təsriflənmə növünü açıqla-

madan əvvəl feilin şəxsli zaman forması haqqında məlumat 
verilmişdir. 

1) Feilin şəxsli zaman forması sadə və mürəkkəb olur. 
Feilin sadə şəklinə aid olan bitmiş keçmiş zamanında say və 
şəxslər yalnız feilin sonluğu ilə təyin edilir. Məsələn: 

գնացի – (mən) getdim 
գնացիր – (sən) getdin 
գնաց – (o) getdi 
տեսա – (mən) gördüm 
տեսար – (sən) gördün 
տեսավ – (o) gördü 

գնացինք – (biz) getdik 
գնացիք – (siz) getdiniz 
գնացին – (onlar) getdilər 
տեսանք – (biz) gördük 
տեսաք – (siz) gördünüz 
տեսան – (onlar) gördülər 

 
Feilin sadə şəklinə arzu şəklinin gələcək zamanı da 

aiddir. Məsələn: 
տեսնեմ – görəm 
տեսնես – görəsən 
տեսնի – görə 
գնամ – gedəm 
գնաս – gedəsən 
գնա – gedə 

տեսնենք – görək 
տեսնեք – görəsiniz 
տեսնեն – görələr 
գնանք – gedək 
գնաք – gedəsiniz 
գնան – gedələr 

 
Feilin mürəkkəb forması şəxssız feilin, köməkçi feilin 

indiki və keçmiş zamanının birləşdirilməsi ilə düzəlir.  
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Feili 
bağlama 

Köməkçi feil Şəxsli forma 

İndiki 
zaman 

Keçmiş  
zaman 

İndiki zaman Keçmiş zaman 

Անկատար 
դերբայ – 
Feili bağla-
manın indi-
ki zamanı 
(գնում,  
կարդում) 

եմ 
ես 
է  
ենք  
եք 
են  

էի 
էիր 
էր 
էինք 
էիք 
էին 

գնում եմ – gedi-
rəm 
գնում ես – gedir-
sən 
գնում է – gedir 

գնում էի – (mən) gedirdim 
գնում էիր –  ... gedirdin 
գնում էր – ... gedirdi 
կարդում էի – (mən) oxuyurdum 
կարդում էիր – ...oxuyurdun 
կարդում էր – ...oxuyurdu 

Վաղակա-
տար դեր-
բայ – Feili 
bağlamanın 
keçmiş za-
manı 
գրել, 
կարդացել 

եմ 
ես 
է  
եք  
ենք  
են  

էի 
էիր 
էր 
էինք 
էիք 
էին  

գրել եմ – (mən) 
(artıq) yazmışam  
գրել ես – (sən) 
(artıq) yazmışsan 
գրել է – (o) (artıq) 
yazıbdır 

գրել էի – (mən) (çoxdan) yazmışdım 
գրել էիր – (sən) (çoxdan) yazmışdın 
գրել էր – (o) (çoxdan) yazmışdı 

 
Mürəkkəb formada şəxssiz forma əsas mənasını bilinən 

ölçüdə və hərəkət arasındakı vaxtı və vəziyyəti feil ilə ifadə 
edir. Köməkçi feil şəxs, say və hərəkət münasibətini hər hansı 
bir zamanda, (keçmişdə, gələcəkdə) həyata keçdiyini ifadə 
edir. Məsələn:  

Գնում եմ – (mən) gedirəm. Yəni hərəkət (mənim get-
məyim) indiki zamanda da davam edir.  

Հիմա գնում եմ տուն – İndi (mən) evə gedirəm. 
Գնում էի – (mən) gedirdim, yəni mənim getməyim hər 

hansı keçmiş zamanda davam edirdi.  
Երեկ երեկոյան ես գնում էի տուն, երբ հանդիպեցի 

քեզ: – Dünən axşam səninlə qarşılaşdığımda (mən) evə 
gedirdim. 

Əgər feilin mürəkkəb forması xəbər olaraq istifadə 
edilibsə, bu zaman köməkçi feil cümlədə yerini dəyişə bilir 
və adətən vurğu qəbul edən sözdən sonra yazılır. Məsələn:  

Ես կառուցել եմ այս տունը: – Mən bu evi inşa etmişəm.  
Տունը ես եմ կառուցել – Evi mən inşa etmişəm. 
 



314 

2) Bitmiş keçmiş zaman istisna olmaqla feilin bütün 
şəxs zaman formaları erməni dilində öz mənasına və 
quruluşuna görə iki cürdür.  

Birincisi hərəkətin başladığını, bitdiyini və verilən 
zamana görə baş verəcəyini göstərir.  

İkincisi isə keçmişdə hansısa bir zamanda baş verdiyini 
bildirir. Məsələn: 

Գնում եմ տուն – Evə gedirəm. (Verilən zamana görə, 
mən artıq hərəkət etməkdəyəm və evə gedirəm). 

 
a) Գնում էի տուն, երբ քեզ հանդիպեցի – Səninlə 

qarşılaşanda mən evə gedirdim. (Verilən zamana görə, 
səninlə qarşılaşanda mən artıq hərəkət edirdim və etməyə 
davam edirdim). 

b) Գնալու եմ տուն – Evə gedəcəyəm. (İndiki zamana 
görə mən hərəkət edəcəkdim). 

c) Գնալու էի տուն, երբ քեզ հանդիպեցի – Səninlə 
qarşılaşanda mən evə gedəcəkdim. (Verilən zamana görə 
mən səninlə qarşılaşdığım zaman hərəkətə başlamalıydım). 

d) Գնացել եմ տուն: – Mən evə getmişəm. (indiki 
zamana görə mən evə getmək hərəkətini bitirmişdim). 

e) Գնացել էի տուն – Mən evə getmişdim. (Verilən 
zamana görə mən çoxdan evə getmə hərəkətini hər hansı 
keçmiş zamana görə bitirmişdim). 

 
Şəxsli zaman formasının iki şəkli köməkçi feilin indiki 

zamanının (եմ, ես, է) və keçmiş zamanının (էի, էիր, էր) 
şəkilçiləri ilə düzəlir. Məsələn:  

գրում եմ – yazıram  
գրում էր – yazırdı 
գրեմ – yazam 
գրեի – yazaydım 
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6. Şəxsli zaman formasına aid bəzi nümunələr 
Ապառնի –Gələcək za-
man 

Անցյալի ապառնի –Keçmiş 
zamana görə gələcək zaman 

գրելու եմ – yazacağam 
գրելու ես – yazacaqsan 

գրելու էի – (mən) yazacaqdım, 
yazacaqmışam 
գրելու էիր – (sən) yazacaqdın, 
yazacaqmışsan 

 
Ես վաղը գնալու եմ Խանքենդի: 
Ես վաղը համալսարանում կարդալու եմ դասախո-

սություն (mühazirə): 
 
Վաղակատար – Nəqli keç-
miş zaman 

Անցյալի վաղակատար – 
Keçmiş zamana görə keç-
miş zaman (uzaq keçmiş 
zaman) 

գրել եմ – mən (artıq) yazmı-
şam 
 
գրել ես – sən (artıq) yazmış-
san 

գրել էի – (mən) yazmışdım 
(keçmişdə hər hansı bir 
zamandan əvvəl)  
գրել էիր – (sən) yazmışdın 

 
Çalışma* 151. Təsdiq cümlələri inkar şəkildə 

dəyişdirin. 
1․ Ես ուզում եմ գնալ դպրոց։ 
2․ Աննան տոմս ունի։ 
3․ Բորիսը կարող է խոսել հայերեն։ 
4․ Ելենան ու Կարինեն սիրում են կարդալ։ 
5․ Մենք ունենք շատ ընկերներ Ռուսաստանում։ 
6․ Դուք ուզում եք գալ Իրավան։ 
7․ Դու կարող ես աշխատել գրասենյակում։ 
8․ Ես գալիս եմ տուն։ 
9․ Նա ուզում է սովորել համալսարանում։ 
10․ Մենք ուսուցիչներ ենք։ 
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Oxu mətni 46. Oxuyun, yazın və tərcümə edin. 
Ահմեդը քանի՞ ձի ունի: Ահմեդը երկու ձի ունի: Լավ 

ձին ո՞րն է: Սա լավ ձի է: Լավ ձին սա չէ:  
Տունը քանի՞ ելք ունի: Տունը երկու ելք ունի: Սա ո՞ր 

ելքն է: Սա ձախ ելքն է, իսկ սա աջ ելքն է:  
Կաթը տա՞ք է: Սոլմազ ջան, մի բաժակ տաք կաթ 

տուր ինձ:  
Երկինքը ջինջ էր: Երկինքը մաքու՞ր է:  
Կեսօրըն մոտ է:  
Որտե՞ղ է ձեր տունը: Նրանց տունը որտե՞ղ է: 

Նրանց տունը շատ հեռու չէ:  
Սա ինչպիսի՞ վեպ է: Վեպը շատ հետաքրքիր է: Սա 

շատ հետաքրքիր վեպ է:  
Ո՞վ է քո լավ ընկերը: Նա շատ լավ ընկեր է:  
Ի՞նչն է քաղցր:  
Սա ինչպիսի՞ գիծ է:  
Սա ո՞ր ճամփան է:  
 

Բառարան 
երկու – iki 
ձի – at 
ելք – çıxış 
բրինձ – düyü 
բաժակ – stəkan 
երկինք – göy üzü 
կարճ – qısa 
ճամփա – yol 
երկար – uzun 
վեպ – roman 
հետաքրքիր – maraqlı 

գիծ – xətt, çizgi 
սա – bu 
մի – bir, tək 
ձախ – sol 
աջ – sağ 
ջինջ – aydın 
կեսօր – günorta 
մոտ – yaxın 
հեռու – uzaq 
շատ – çox 

 
  



317 

Oxu mətni 47. Երեք արջի հեքիաթը – Üç ayının hekayəsi 
Լեվ Տոլստոյ 
Մի աղջիկ է լինում, էս աղջիկը մի անգամ դուրս է 

գալիս իրենց տնից ու գնում ընկնում անտառը։ 
Անտառում մոլորվում է, ճամփի է ման գալիս՝ ճամփա չի 
գտնում, ու գալիս է դեմ առնում մի տնակի։ 

Դուռը բաց է լինում։ Նայում է, տեսնում է տանը ոչ ոք չկա։ 
Ներս է մտնում։ Դու մի՛ ասիլ՝ էս տնակում երեք արջ 

են ապրում՝ հերը, մերը և իրանց քոթոթը։ Էդ ժամանակ 
գնացած են լինում անտառը ման գալու։ Տնակը ունենում 
է երկու սենյակ՝ մինը սեղանատուն, մյուսը ննջարան։ 

Էս աղջիկը սեղանատունն է մտնում, տեսնում է 
սեղանի վրա դրած երեք աման ապուր։ Առաջինը՝ հոր 
ամանը, մեծ է լինում, երկրորդը՝ մոր ամանը, միջակ, 
երրորդը՝ քոթոթի ամանը, փոքրիկ։ Ամեն մի ամանի մոտ 
էլ մի – մի գդալ է լինում դրած՝ մեծ, միջակ ու փոքր։ 

Աղջիկը առնում է մեծ գդալը, ուտում է մեծ ամանից, 
անհամ է լինում։ 

Հետո վերցնում է միջակ գդալը, ուտում է միջակ 
ամանից, դուր չի գալի։ 

Հետո վերցնում է փոքր գդալը, ուտում է փոքր 
ամանից։ Տեսնում է փոքր ամանի ապուրը համով է։ 

Ուզում է նստի՝ տեսնում է երեք աթոռ` մինը մեծ, 
մյուսը միջակ, երրորդը փոքր։ Բարձրանում է մեծ 
աթոռին՝ վեր է ընկնում։ Նստում է միջակ աթոռին՝ 
տեսնում է անհարմար է։ Նստում է փոքր աթոռին, քեֆը 
գալիս է, էնքան լավն է լինում։ Վերցնում է փոքր ամանը, 
դնում է ծնկներին ու սկսում է փոքր գդալով ուտել։ 

Ուտում է կշտանում ու սկսում է օրորվել աթոռի 
վրա։ Աթոռը կոտրվում է, աղջիկը վեր է ընկնում։ 

Վեր է կենում, աթոռը ետ բարձրացնում ու մտնում 
մյուս սենյակը։ 
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Մյուս սենյակում երեք մահճակալ է լինում, մինը 
մեծ, մյուսը միջակ, երրորդը փոքր։ 

Պառկում է մեծ մահճակալի վրա՝ տեսնում է շատ է լեն։ 
Միջակի վրա է պառկում՝ տեսնում է շատ է բարձր։ Փոքրի 
վրա պառկում, տեսնում է հենց իրենն է որ կա, ու քնում է։ 

Արջերը քաղցած գալիս են, որ ճաշեն։ Հերը 
մոտենում է իր ամանին, մտիկ անում ու զարհուրելի 
գոռում. 

– Էս ո՞վ է կերել իմ ամանից։ 
Մերը մտիկ է անում իր ամանին ու փնթփնթում. 
– Էս ո՞վ է կերել իմ ամանից։ 
Քոթոթն էլ, որ տեսնում է իր դատարկ ամանը, 

ծըմըրում է. 
– Էս ո՞վ է կերել իմ ապուրը։ 
Հերը նայում է իր աթոռին ու գոռում. 
– Էս ո՞վ է նստել իմ աթոռին ու տեղից ժաժ տվել։ 

Մերն է նայում իր աթոռին ու փնթփնթում. 
– Էս ո՞վ է նստել իմ աթոռին ու տեղից ժաժ տվել։ 

Քոթոթն է նայում իր կոտրած աթոռին ու ծըմըրում է. 
– Էս ո՞վ է նստել իմ աթոռին ու կոտրել։ Մտնում են 

մյուս սենյակը։ 
Հերը նայում է իր մահճակալին ու զարհուրելի գոռում. 
– Էս ո՞վ է պառկել իմ անկողնին ու տրորել։ Մերը 

նայում է իր մահճակալին ու փնթփնթում. 
– Էս ո՞վ է պառկել իմ անկողնի վրա ու տրորել։ 

Քոթոթն է նայում իր անկողնին ու ծըմըրում. 
– Էս ո՞վ է պառկել իմ անկողնում։ 
Հանկարծ աղջկանը նկատում է ու էնպես ճղղում, 

կարծես թե մորթում էին իրեն։ 
– Էս ո՞վ է... գտել եմ... հրես բռնեցեք... վայ... վայ... 

բռնեցեք։ 
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Եվ ուզում է աղջկանը կծի։ Աղջիկը վախից վեր է 
թռչում, աչքերը բաց անում, տեսնում է՝ պառկած է իրենց 
տանը, իր ննջարանում։ Ու էս բոլորը երազ է եղել։ 

 
մոլորվել – azmaq 
տնակ – evcik 
արջ – ayı 
քոթոթ – ayı potası (balası) 
ման գալու – gəzməyə 
մինը – biri 
սեղանատուն – yemək otağı 
ննջարան – yataq otağı 
ապուր – şorba (sup) 
միջակ – orta 
անհամ – dadsız 
դուր – xoşuna 
չի գալի – gəlmir 
համով – dadlı 
աթոռ – stul 
բարձրանում – qalxır,  
yüksəlir 
անհարմար – yöndəmsiz 
քեֆը գալիս է – keyfi gəlir  
ծնկներին – dizləri 

կշտանում – məmnunluq 
օրորվել – yellənir 
կոտրվում է – sınır, qırılır 
վեր է ընկնում – yerə düşür, 
yıxılır 
Վեր է կենում – qalxır 
մահճակալ – yataq 
հենց իրենն է որ կա – elə özü-
dür ki var 
քաղցած – ac 
ճաշեն – nahar etmək 
զարհուրելի գոռում – qor-
xaraq bağırır 
փնթփնթում – mırıldanır 
ծըմըրում է – çaşır 
ժաժ տվել – tərpədib 
իմ անկողնին – yatağıma 
տրորել – qırışdırıb 
Հանկարծ – birdən 
ճղղում – bağırmaq 

 

 
Ասացվածքներ – Atalar sözləri 
Աշխատելիս հիվանդ է, ուտելիս՝ առողջ։ – İşləyəndə 

xəstədir, yeyəndə sağlam. 
Աշխատող մարդը միշտ փող կունենա։ – İşləyən 

adamın hər zaman pulu olar. 
  



320 

Քսաներեքերորդ դասը – İyirmi üçüncü dərs 
*** 

2. Ձևաբանություն – Morfologiya 
1. Բայ – Feil 
2. Բայի եղանակները – Feil şəkilləri 
2.1. Սահմանական եղանակ –Xəbər şəkli 
2.2. Ըղձական եղանակ – Arzu şəkli 
2.3. Պայմանական կամ ենթադրական եղանակ – Şərt və 
istək şəkli 
2.4. Հարկադրական եղանակ – Lazım şəkli 
2.5. Հրամայական եղանակ – Əmr şəkli  
3. Սահմանական եղանակ – Xəbər şəkli 
3.1. Ներկա անկատար – İndiki bitməmiş zaman 
3.2. Անցյալի անկատար – Bitməmiş keçmiş zaman 
3.3. Ապառնի – Gələcək zaman 
3.4. Անցյալի ապառնի – Keçmiş zamana görə gələcək za-
man 
3.5. Վաղակատար – Nəqli keçmiş zaman 
3.6. Անցյալի վաղակատար – Keçmiş zamana görə keçmiş 
zaman (uzaq keçmiş zaman) 
3.7. Հարակատար ժամանակ – Keçmiş nəticəli (indiki da-
vamedici) zaman 
3.8. Անցյալի հարակատար – Keçmiş zamana görə nəticəli 
zaman (indiki zamana görə bitmiş zaman) 
3.9. Անցյալ կատարյալ - Bitmiş keçmiş zaman 
Çalışmalar 
Oxu mətni 

1. Բայ – Feil 
 

2. Բայի եղանակները – Feil şəkilləri 
 

Erməni dilində feilin şəxsli formasının beş şəkli var. 
2.1. Սահմանական եղանակ – Xəbər şəkli 
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2.2. Ըղձական եղանակ – Arzu şəkli 
2.3. Պայմանական կամ ենթադրական եղանակ – 

Şərt və istək şəkli 
2.4. Հարկադրական եղանակ – Lazım şəkli 
2.5. Հրամայական եղանակ – Əmr şəkli  
 

3. Սահմանական եղանակ – Xəbər şəkli 
Feilin xəbər şəkli hərəkətin real olaraq indiki zamanda 

baş verdiyini գրում եմ – yazıram, keşmiş zamanda baş verib 
bitdiyini գրել եմ – yazmışam və gələcək zamanda baş 
verəcəyini գրելու եմ – yazacağam bildirir․  

 
Feilin xəbər şəklinin doqquz zamanı vardır.  
 
3.1. Ներկա անկատար – İndiki bitməmiş zaman: եմ, 

ես, է, ենք, եք, են 
 
3.2. Անցյալի անկատար – Bitməmiş keçmiş zaman: 

էի, էիր, էր, էինք, էիք, էին. 
 
3.3. Ապառնի – Gələcək zaman: եմ, ես, է, ենք, եք, են 
 
3.4. Անցյալի ապառնի – Keçmiş zamana görə gələcək 

zaman: էի, էիր, էր, էինք, էիք, էին 
 
3.5. Վաղակատար – Nəqli keçmiş zaman: եմ, ես, է, 

ենք, եք, են 
 
3.6. Անցյալի վաղակատար – Keçmiş zamana görə keç-

miş zaman (uzaq keçmiş zaman): էի, էիր, էր, էինք, էիք, էին 
 
3.7. Հարակատար ժամանակ – Keçmiş nəticəli (indiki 

davamedici) zaman: եմ, ես, է, ենք, եք, են: Bu zaman forması 
müasir erməni dilində çox istifadə edilmir. 
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3.8. Անցյալի հարակատար – Keçmiş zamana görə 
nəticəli zaman (indiki zamana görə bitmiş zaman): էի, էիր, 
էր, եինք, եիք, եին: Bu zaman forması müasir erməni dilində 
çox istifadə edilmir. 

 
3.9. Անցյալ կատարյալ – Bitmiş keçmiş zaman. Bu 

zaman forması müasir erməni dilində çox istifadə edilmir. 
 

3.1. Ներկա անկատար – İndiki bitməmiş zaman 
İndiki bitməmiş zaman, hərəkətin indiki ana görə 

tamamlanma prosesində olduğunu bildirir. Məsələn: 
 Ես կարդում եմ – Mən oxuyuram. 
İndiki bitməmiş zaman, feili bağlamanın indiki zamanı 

və köməkçi feilin indiki zamanı ilə düzəlir.  
 

Անկատար դեր-բայ 
– Feili bağla-manın 
indiki za-manı 

Օժանդակ բայի ներ-
կա ժամանակը – Kö-
məkçi fei-lin indiki 
zamanı  

Ներկա – İndiki bitməmiş
zaman 
 

գրում 
գրում 
գրում 

եմ 
ես 
է 

գրում եմ – (mən) yazıram 
գրում ես – (sən) yazırsan 
գրում է – (o) yazır 

գրում  
գրում  
գրում 

ենք 
եք 
են 

գրում ենք – (biz) yazırıq 
գրում եք – (siz) yazırsınız 
գրում են – (onlar) yazırlar 

կարդում  
կարդում  
կարդում 

եմ 
ես 
է 

կարդում եմ –  (mən) oxuyuram 
կարդում ես – ... oxuyursan 
կարդում է –... oxuyur 

կարդում  
կարդում  
կարդում 

ենք 
եք 
են 

կարդում ենք – (biz) oxuyuruq 
կարդում եք – ... oxuyursunuz 
կարդում են – ... oxuyurlar 

 
«Գրում եմ Ձեզ, քանի որ հայտնվել եմ ծանր 

իրավիճակում», – մասնավոր բուհի ռեկտորը դիմել է ՀՀ 
վարչապետին: – “Çətin vəziyyətdə olduğum üçün sizə yazı-
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ram” deyən özəl bir universitetin rektoru ER - sı Baş nazirinə 
müraciət etdi. 

 
3.2. Անցյալի անկատար – Bitməmiş keçmiş zaman 

Bitməmiş keçmiş zaman isə hərəkətin keçmişdə 
başladığını, keçmişə nəzərən bitmədiyini bildirir. Məsələn:  

Ես կարդում էի, երբ դու ինձ մոտ եկար – Sən yanıma 
gələndə mən oxuyurdum. 

Bitməmiş keçmiş zaman feili bağlamanın indiki zamanı 
və köməkçi feilin keçmiş zamanı ilə düzəlir.  

Անկատար դեր-
բայ – Feili bağla-
manın indiki za-
manı 

Օժանդակ բայի անց-
յալ ժամանակ – Kö-
məkçi feilin keçmiş za-
manı 

Անցյալի անկատար – 
Bitməmiş keçmiş zaman 

գրում 
գրում 
գրում 

 էի 
 էիր 
 էր 

գրում էի – (mən) yazırdım 
գրում էիր – (sən) yazırdın 
գրում էր – (o) yazırdı 

գրում 
գրում 
գրում 

 էինք 
 էիք 
 էին 

գրում էինք – (biz) yazırdıq 
գրում էիք – ... yazırdınız 
գրում էին – ... yazırdılar 

կարդում  
կարդում 
կարդում 

 էի 
 էիր 
 էր 

կարդում էի – (mən) oxuyurdum 
կարդում էիր – ... oxuyurdun 
կարդում էր – ... oxuyurdu 

կարդում  
կարդում 
կարդում 

 էինք 
 էիք 
 էին 

կարդում էինք – (biz) oxuyurduq 
կարդում էիք – ... oxuyurdunuz 
կարդում էին – ... oxuyurdular 

 

Առավոտ ես կարդում էի նամակն։ – Səhər mən məktub 
oxuyurdum 

 
3.3. Ապառնի – Gələcək zaman 

Gələcək zaman hərəkətin və yaxud vəziyyətin indiki 
zamandan sonra baş verəcəyini bildirir. Məsələn:  

Արամը գալու է տուն: – Aram evə gələcək. 
Ես գրելու եմ։ – Mən yazacağam. 
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Gələcək zaman, feili bağlamanın gələcək zamanı və 
köməkçi feilin indiki zamanı ilə düzəlir. 

 
1)Ապառնի 
դերբայ – Feili 
bağlamanın 
gələcək zama-
nı 

Օժանդակ 
բայի ներ-
կա ժամա-
նակ – Kö-
məkçi feilin
indiki zama-
nı 

Ապառնի – Gələcək zaman 
 

գրելու 
գրելու 
գրելու 

եմ 
ես 
է  

գրելու եմ – (mən) yazacağam 
գրելու ես – ... yazacaqsan 
գրելու է – ... yazacaq 

գրելու 
գրելու 
գրելու 

ենք 
եք 
են 

գրելու ենք – ... (biz) yazacağıq 
գրելու եք – ... yazacaqsınız 
գրելու են – ... yazacaqlar 

կարդալու 
կարդալու 
կարդալու 

եմ 
ես 
է  

կարդալու եմ – (biz) oxuyacağıq 
կարդալու ես – ... oxuyacaqsınız 
կարդալու է – ...oxuyacaqlar  

կարդալու 
կարդալու 
կարդալու 

ենք 
եք 
են 

կարդալու ենք – (biz) oxuyacağıq 
կարդալու եք – ... oxuyacaqsınız 
կարդալու են – ...oxuyacaqlar 

*** 
3.4. Անցյալի ապառնի – Keçmiş zamana görə gələcək 

zaman 
Keçmiş zamana görə gələcək zaman hərəkətin keçmiş-

dəki hər hansı bir andan sonra bitməsi gərəkdiyini bildirir. 
Məsələn:  

Նախանցյալ օրը աշխատանքի էի գնալու, ընկերոջս 
հանդիպեցի: Նա ասաց, որ այդ օրը նորարարների 
հավաք պիտի լինի: – Dünən mən işə gedəcəkdim, dostumu 
gördüm, o dedi ki, həmin gün novatorların toplantısı olacaq. 

Keçmiş zamana görə gələcək zaman feili bağlamanın 
gələcək zamanı və köməkçi feilin keçmiş zamanı ilə düzəlir. 
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2)Ապառնի 
դերբայ – Feili 
bağlamanın 
gələcək zamanı 

Օժանդակ բայի անց-
յալ ժամանակ – Kö-
məkçi feilin keçmiş za-
manı 

Անցյալի ապառնի – Keç-
miş zamana görə gələcək 
zaman 

գրելու 
գրելու 
գրելու 

էի 
էիր 
էր 

գրելու էի – (mən) yazacaqdım  
գրելու էիր – ...  yazacaqdın  
գրելու էր – ...   yazacaqdı  

գրելու գրելու 
գրելու 

էինք 
էիք 
էին 

գրելու էինք – (biz) yazacaqdıq  
գրելու էիք – ... yazacaqdınız  
գրելու էին – ... yazacaqdılar  

կարդալու 
կարդալու 
կարդալու  

էի 
էիր 
էր 

կարդալու էի – (mən) oxuyacaqdım  
կարդալու էիր – ...oxuyacaqdın  
կարդալու էր – ...oxuyacaqdı  

կարդալու 
կարդալու 
կարդալու 

էինք 
էիք 
էին 

կարդալու էինք – (biz) oxuyacaqdıq  
կարդալու էիք – ...oxuyacaqdınız  
կարդալու էին – ...oxuyacaqdılar  

 
3.5. Վաղակատար – Nəqli keçmiş zaman 

Nəqli keçmiş zaman keçmişdə icra edilmiş və ya 
edilməmiş hərəkət haqqında nəql yolu ilə məlumat verildiyini 
bildirir. Nəqli keçmiş zaman feili bağlamanın keçmiş zamanı 
və köməkçi feilin indiki zamanı ilə düzəlir.  

1)Վաղակատար 
դերբայ – Feili bağ-
lamanın keçmiş za-
manı 

Օժանդակ 
բայի ներկա 
ժամանակ – 
Köməkçi feilin 
indiki zamanı 

Վաղակատար – Nəqli keçmiş 
zaman 

գրել  
գրել 
գրել 

եմ 
ես 
է 

գրել եմ  – (mən) yazmışam 
գրել ես – ... yazmışsan 
գրել է – ... yazmışdır 

գրել 
գրել 
գրել 

ենք 
եք 
են 

գրել ենք – (biz) yazmışıq 
գրել եք – yazmışsınız 
գրել են – yazmışlar 

կարդացել  
կարդացել 
կարդացել 

եմ 
ես 
է 

կարդացել եմ – oxumuşam 
կարդացել ես – oxumuşsan 
կարդացել է – oxumuşdur 

կարդացել 
կարդացել 
կարդացել 

ենք 
եք 
են 

կարդացել ենք – oxumuşuq 
կարդացել եք – oxumuşsunuz 
կարդացել են – oxumuşular 
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3.6. Անցյալի վաղակատար – Keçmiş zamana görə 
keçmiş zaman (uzaq keçmiş zaman) 

Keçmiş zamana görə keçmiş zaman (uzaq keçmiş 
zaman) feili bağlamanın keçmiş zamanı və köməkçi feilin 
keçmiş zamanı ilə düzəlir. 

 
2) Վաղակատար 
դերբայ – Feili 
bağlamanın keç-
miş zamanı 

Օժանդակ 
բայի 
անցյալ 
ժամանակ 
– Köməkçi 
feilin keç-
miş zama-
nı 

Անցյալի վաղակատար –  
Keçmiş zamana görə keçmiş 
zaman (uzaq keçmiş zaman) 

գրել  
գրել  
գրել  

էի 
էիր 
էր 

գրել էի – (mən) yazmışdım  
գրել էիր – ... yazmışdın 
գրել էր – ... yazmışdı 

գրել  
գրել 
գրել 

էինք 
էիք 
էին 

գրել էինք – (biz) yazmışdıq 
գրել էիք – ... yazmışdınız 
գրել էին – ...yazmışdılar 

կարդացել 
կարդացել 
կարդացել 

էի 
էիր 
էր 

կարդացել էի – oxumuşdum 
կարդացել էիր – oxumuşdun 
կարդացել էր  – oxumuşdu 

կարդացել 
կարդացել 
կարդացել 

էինք 
էիք 
էին 

կարդացել էինք – oxumuşduq 
կարդացել էիք – oxumuşdunuz 
կարդացել էին  – oxumuşdular 

 
3.7. Հարակատար ժամանակ – Keçmiş nəticəli (indiki 

davamedici) zaman 
Keçmiş nəticəli (indiki davamedici) zaman keçmişdə 

bitmiş və müəyyən bir nəticəsi olmuş hərəkətin nəticəsinin 
indiki zamanda da davam etdiyini bildirir Məsələn:  

 
Մրսած եմ – üşümüşəm, soyuqlamışam. (Mən keçmiş za-

manda üşümüşdüm ancaq onun nəticələri hələ də davam edir). 



327 

Keçmiş nəticəli (indiki davamedici) zaman feili bağla-
manın nəticəli keçmiş indiki davamedici zamanı və köməkçi 
feilin indiki zamanı ilə düzəlir. 

 
Հարակատար դեր-
բայ – Feili bağlama-
nın nəticəli keçmiş 
zamanı  

Օժանդակ բա-
յի ներկա ժա-
մանակ – Kö-
məkçi feilin in-
diki zamanı 

Հարակատար ժա-
մանակ – Keçmiş nəti-
cəli (indiki davame-
dici) zaman 

մրսած  
մրսած  
մրսած 

եմ 
ես 
է 

մրսած եմ – üşümüşəm 
մրսած ես – üşümüşsən 
մրսած է – üşüyüb 

մրսած  
մրսած  
մրսած 

ենք 
եք 
են 

մրսած ենք – üşümüşük 
մրսած եք – üşümüşsünüz 
մրսած են – üşümüşlər 

 
QEYD: Keçmiş nəticəli (indiki davamedici) zaman 

müasir erməni dilində çox istifadə edilmir. 
Ես երդում տված եմ. Ղարաբաղ իմ առաջին պայ-

քարը չէ, և վստահ եմ, որ վերջինը չի ըլլա… – Mən and iç-
mişəm – Qarabağ mənim ilk mübarizəm deyil, əminəm ki, 
son olmayacaqdır 

 

3.8. Անցյալի հարակատար – Keçmiş zamana görə 
nəticəli zaman (indiki zamana görə bitmiş zaman) 

Keçmiş zamana görə nəticəli zaman (indiki zamana gö-
rə bitmiş zaman) keçmişdə bitmiş bir hərəkəti bildirir ancaq 
bu hərəkətin nəticələri keçmiş zamanda qalmışdır. Məsələn:  

 

Մրսած էի – üşümüşdüm, soyuqlamışdım. (Mən keç-
mişdə üşümüşdüm, soyuqlamışdım ancaq onun nəticələri 
keçmiş zamanda qalımışdır. Yəni mən indi sağalmışam). 

 

Keçmiş zamana görə nəticəli zaman (indiki zamana 
görə bitmiş zaman) feili bağlamanın nəticəli keçmiş zamanı 
və köməkçi feilin keçmiş zamanı ilə düzəlir.  



328 

Հարակատար 
դերբայ – Feili bağ-
lamanın nəticəli 
keçmiş zamanı 

Օժանդակ 
բայի անցյալ 
ժամանակ – 
Köməkçi fei-
lin keçmiş za-
manı 

Անցյալի հարակատար – 
Keçmiş zamana görə nəticəli
zaman (indiki zamana görə 
bitmiş zaman) 

մրսած  
մրսած  
մրսած 

էի 
էիր 
էր 

մրսած էի – üşümüşdüm 
մրսած էիր – üşümüşdün 
մրսած էր – üşümüşdü 

մրսած  
մրսած  
մրսած 

եինք 
եիք 
եին 

մրսած եինք – üşümüşdük 
մրսած եիք – üşümüşdünüz 
մրսած եին – üşümüşdülər 

 
Erməni dilində bütün feillər bu şəkildə təsriflənmir. Bir 

çox feillərdə bu forma uzaq keçmiş zaman və yaxud bitmiş 
keçmiş zaman olaraq dəyişir. 

Առավոտյան քնած էի, երբ զանգ եկավ հեռախոսիս: 
– Səhər telefonuma zəng gələndə yatmışdım. 

 
QEYD: Keçmiş zamana görə nəticəli zaman (indiki 

zamana görə bitmiş zaman) müasir erməni dilində çox 
istifadə edilmir. 

 
3.9. Անցյալ կատարյալ – Bitmiş keçmiş zaman 
Bitmiş keşmiş zaman hərəkətin hər hansı bir zamana aid 

olmadan bitdiyini bildirir. Məsələn:  
գրեցի – (mən) yazdım  
կարդացի – (mən) oxudum 
գնացի – (mən) getdim 
 
Sadə feillərin bitmiş keşmiş zamanı məsdərin sonuncu լ 

hərfinin ց – yə dəyişməsi və ի, իր, ինք, իք, ին şəkilçilərinin 
əlavə edilməsi ilə düzəlir. Məsələn: 
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Անորոշ դերբայ – Məsdər  Անցյալ կատարյալ – Bit-
miş keçmiş zaman 

գրել գրեցի – (mən) yazdım 
գրեցիր – (sən) yazdın 
գրեց – (o) yazdı 

գրեցինք – (biz) yazdıq 
գրեցիք – (siz) yazdınız 
գրեցին – (onlar) yazdılar 

կարդալ կարդացի – (mən) oxudum 
կարդացիր – (sən) oxudun 
կարդաց – (o) oxudu 

կարդացինք – (biz) oxuduq 
կարդացիք – (siz) oxudunuz 
կարդացին – (onlar) oxudular 

 
Çalışma* 152. Mötərizə içindəki feilləri bitməmiş 

keçmiş zamanda yazın. 
1. Ես (ուզենալ) տեսնել այդ շատրվանները։  
2․Անցյալ տարի մենք դեռ Սանկտ – Պետերբուրգում 

(ապրել)։  
3․ Երեկ ժամը երկուսին ի՞նչ (անել)։  
4․ Եղբայրս (ուզենալ) դառնալ բժիշկ։  
 
Բառարան 
դեռ – hələ  
շատրվան – fəvvarə  
դառնալ – olmaq 
 
Çalışma 153. Cümlələri tərcümə edin və yazın. 
1․ Ներեցեք, դուք ի՞նչ եք ուզում։ Ես ուզում էի խոսել 

բժշկի հետ։  
2․Դուք որտե՞ղ էիք աշխատում մեկ տարի առաջ։  
3․ Նա պատրաստվում էր այստեղից գնալ օդանա-

վակայան։  
4․ Այն տունը այս տնից մեծ է։ 
5. Առաջ այդպես էր, հիմա` ոչ: 
6. Առաջ անցեք: 
7. Լիզան բոլորից առաջ անցավ: Նա ամբողջ խմբին 

առաջ է տանում: Եվ այդ պատճառով էլ նրան առաջ 
քաշեցին և նշանակեցին խմբի ավագ: 
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8. Ի՞նչ ես քեզ առաջ գցել…  
9. Դե լավ, բավական է (yetər), անցանք առաջ: 
10. Առաջ արի, մի ամաչիր (utanma): 
11. Տան առաջ աղբյուր կար: 
12. Նրանք ապրել են մեզնից շատ առաջ: 
13. Ես մեղավոր եմ զգում նրա առաջ: 
14. Առաջ ես պիտի խոսեմ: 
15. Ի՞նչ եք կանգնել, առաջ անցեք: 
 
Բառարան 
ներեցեք – üzr istəyirəm, bağışlayın 
օդանավակայան – hava limanı 
այն – o 
այս – bu 
 
Çalışma 154. Oxuyun, gələcək zamanı tapın və 

tərcümə edin. 
Շուտով գարուն է գալու: Ձյունը հալվելու է: 

Առվակները դեպի գետն են վազելու: Ձյան տակից դուրս 
է գալու ձնծաղիկը: 

Թփերի մոտ, անտառի արևոտ կողմում բացվելու են 
մանուշակները: Մեղուները փեթակներից դուրս են 
թռչելու՝ ծաղիկների մեջ նեկտար որոնելու: 

 
Բառարան 
շուտով գարուն է գալու – tezliklə bahar gələcək  
թփերի մոտ – kolların yanında 
ձյունը հալվելու է – qar əriyəcək 
առվակ – yarğan 
բացվելու են – açılacaqlar 
դեպի գետն են վազելու – çaya tərəf axacaqlar 
անտառի արևոտ կողմում – meşənin günəşli tərəfində 
մանուշակները – bənövşələr 
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դուրս է գալու ձնծաղիկը – qarçiçəyi, xəccəgülü 
açacaq (çıxacaq) 

մեղուները փեթակներից – arılar pətəklərdən 
դուրս են թռչելու – bayıra uçacaqlar 
ծաղիկների մեջ նեկտար որոնելու – çiçəklərin içində 

nektar axtarmağa 
 
Çalışma 155. Sözləri bitmiş keçmiş zamanda yazın. 
երևալ – görünmək; գրոհել – hücum etmək; սկսել – 

başlamaq; բոցավառվել – alovlanmaq 
 

Oxu mətni 48. Mətni oxuyun. Bitişik feillərə, isimlərə 
və sifətlərə fikir verin. 

Հեռու հորիզոնի վրա, կապույտ երկնքի մեջ թաղված 
է միշտարթուն պահակի պես կանգնած ձյունափայլ 
Աղրին: Նա իր վեհ բարձունքից նայում է ներքև, ուր 
փռված է Աղրիյի դաշտը: 

Ոսկեշող աշուն է իջել Աղրի բարեբեր դաշտի վրա: 
Մարդն ու հողը, արևն ու ջուրը միահամուռ ուժերով 
կատարել են իրենց դերը և այժմ կանաչ թփերի միջից 
ժպտում են խաղողը, կարմրաթուշ դեղձն ու ոսկեգույն 
տանձը: 

Ինչպիսի խաղող կա Աղրիյի դաշտում... բազմա-
տեսակ ու բազմերանգ, համով ու հյութալի: Այն 
զարդարում է մեր սեղանները, դառնում չամիչ, խաղողի 
հյութ, դոշաբ, գինի ու կոնյակ: 

Այս դեռ խաղողինն է, իսկ եթե մտնես Աղրիյի դաշտի 
մյուս այգիները, քեզ նույնքան հիացմունք կպատճառեն 
նաև մեր հողում աճած բազմատեսակ մրգերը: 
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Բառարան 
համով – şirin, dadlı 
ոսկեշող – parlaq 
եթե մտնես – əgər girsən 
հիացմունք – coşqu, hey-
ranlıq 
պահակ – qarovulçu 
թաղված – örtülmüş, 
basdırılmış 
միշտարթուն – oyanıq, hə-
mişə oyaq  
թփերի միջից – kolların 
arasından 
ներքևում փռված – aşa-
ğıda yayılmış, səpələnmiş 
վեհ – vüqarlı, möhtəşəm, 
əzəmətli, heybətli 
բարեբեր – nemətlər verən 
կատարել են – yetiriblər, 
icra ediblər 
միահամուռ – yekdilliklə, 
birlikdə 
բազմատեսակ – müxtəlif 

չամիչ – quru üzüm, 
kişmiş աճած – yetiş-
miş, bitmiş 
դառնում է – olur 
բազմերանգ – rəng-
bərəng 
կարմրաթուշ – al ya-
naqlı 
զարդարում է – bəzə-
yir 
բարձունքից – yüksək-
dən 
վեհ – əzəmətli, vüqarlı 
հյութալի – şirəli 
ոսկեգույն – qızıl 
rəngli 
իջել է – enib 
դեր – rol  
ձյունափայլ – qarların 
parıltısında 
ինչպիսի խաղող կա – 
necə üzüm var? 

 
Ասացվածքներ – Atalar sözləri 
Աշխարհում ոսկի շատ կա, հին ընկերներն են քիչ։ – 

Dünyada qızıl çoxdur, köhnə dostlar azdır. 
Աչքը չի տեսնում, սիրտը չի ցավում։ – Göz görmür, 

ürək ağrımır. 
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Քսանչորսերորդ դասը – İyirmi dördüncü dərs 
*** 

2. Ձևաբանություն – Morfologiya 
1. Բայ – Feil 
2. Ըղձական եղանակ – Arzu şəkli 
2.1. Ըղձական ապառնի – Arzu şəklinin gələcək zamanı 
2.1.1. Müstəqil cümlələrdə feilin arzu şəklinin (gələcək za-
man) istifadəsi 
2.3. Ըղձական անցյալի ապառնի։ – Arzu şəklinin keçmiş 
zamana görə gələcək zamanı 
2.3.1. Müstəqil cümlələrdə arzu şəklinin keçmiş zamana görə 
gələcək zamanının istifadəsi 
2.4. Arzu ifadə edən tərkiblərdən sonra budaq cümlələrdə 
feilin arzu şəklinin istifadəsi 
3. Պայմանական կամ ենթադրական եղանակ – Şərt və 
istək şəkli 
3.1. Պայմանական ապառնի – Şərt və istək şəklinin gələcək 
zamanı  
3.2. Պայմանական անցյալի ապառնի – Şərt və istək şək-
linin keçmiş zamana görə gələcək zamanı 
4. Հարկադրական եղանակ – Lazım şəkli 
4.1. Հարկադրական ապառնի – Lazım şəklinin gələcək za-
manı 
4.2. Հարկադրական անցյալի ապառնի – Lazım şəklinin 
keçmiş zamana görə gələcək zamanı 
5. Հրամայական եղանակ – Əmr şəkli  
Çalışmalar 
Oxu mətni 

1. Բայ – Feil 
 

2. Ըղձական եղանակ – Arzu şəkli 
Arzu şəkli hərəkətin icrasının gələcəkdə həyata keçmə-

sini arzu edir. Arzu şəklinin iki zamanı vardır: 
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2.1. Ըղձական ապառնի – Arzu şəklinin gələcək zamanı 
2.2. Ըղձական անցյալի ապառնի – Arzu şəklinin 

keçmiş zamana görə gələcək zamanı 
 

2.1. Ըղձական ապառնի – Arzu şəklinin gələcək zamanı 
Arzu şəklinin gələcək zamanı hərəkətin gələcəkdə hə-

yata keçməsini arzu edir. Arzu şəklinin gələcək zamanı 
məsdərin sonuncu լ hərfinin մ, ս, (օ), նք, ք, ն şəklində 
dəyişməsi ilə düzəlir. Müasir erməni ədəbi dilində 3-cü şəxsin 
tək halı birinci təsrifdə ե yerinə ի olaraq dəyişir. 

 
Անորոշ դեր-
բայ – Məsdər  

Ըղձական ապառնի – Arzu şəklinin gələcək 
zamanı 

 Tək Cəm 
1-ci təsriflənmə 
գրել 

գրեմ – yazam 
գրես – yazasan 
գրի – yaza 

գրենք – yazaq 
գրեք – yazasınız 
գրեն – yazalar 

2-ci təsriflənmə 
կարդամ 
 

կարդամ – oxuyam 
կարդաս – oxuyasan 
կարդա – oxuya 

կարդանք – oxuyaq 
կարդաք – oxuyasınız 
կարդան – oxuyalar 

Feilin arzu şəklinin gələcək zamanı sadə gələcək zamanı 
da ifadə edə bilər. 
 
2.1.1. Müstəqil cümlələrdə arzu şəklinin (gələcək zaman) 

istifadəsi 
Arzu şəkli iradə, arzu, nəzakətli xahiş, xəbərdarlığın 

ifadəsi, danışanı hərəkətə məcbur etmək üçün istifadə edilir. 
Arzu şəklinin gələcək zamanı çox vaxt երանի՜ – xoş 

halına, elə olaydı ki գո՛նե – heç olmasa, barı sözləri ilə 
istifadə edilir. Məsələn: 

Երանի՜ այսօր անձրև չգա: – Elə olaydı ki, bu gün 
yağış yağmaya. 

Գո՛նե առավոտյան մարզանք անես: – Heç olmasa 
səhərləri idman (məşq) edəsən. 
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Arzu şəkli birinci şəxsə aid olduqda arzu şəkli niyyət 
ifadə edir. Məsələn: 

Գնամ, տեսնեմ՝ ի՛նչ կա այսօր խանութում: – Gedim 
görüm, dükanda bu gün nə var. 

Arzu şəkli cəm halda birgə (müştərək) hərəkətə çağırışı 
ifadə edir. Məsələn: 

Գնանք տեսնենք՝ ի՛նչ կա այսօր խանութում: – Ge-
dəyin görəyin, dükanda bu gün nə var. 

 
Arzu şəkli թող – qoy, burax (cəm halda – թողեք – qo-

yun, buraxın) modal sözü ilə istifadədə arzu şəklindəki birinci 
şəxsin hərəkəti icra etmək xahişini ifadə edir. Məsələn: 

Թող (թողեք) դուրս գամ: – Qoy (burax) bayıra çıxım.  
Թող (թողեք) հանգիստ ճաշենք: – Burax (qoy) sakit 

yemək yeyək. 
 
Cəm halda olan birinci şəxs əmr şəkli ilə çox istifadə 

edilir, գալ – gəl, արի՛ – gəl, եկե՛ք – gəlin; Bu zaman bir şəxsə 
müraciət edilmiş tək halda olan əmr şəkli ilə müştərək hərəkətə 
çağırış, cəm halda olan əmr şəkli ilə isə bir çox insana müraciət 
edilmiş müştərək hərəkətə çağırış ifadə edilir. Məsələn: 

Արի՛ այստեղ արև նկարենք: – Gəl bura günəş şəkli çəkək! 
Եկե՛ք սեղանը այստեղ դնենք: – Gəlin masanı bura qoyaq! 
 
Arzu şəklinin sualı müsahibin fikri, arzu, məsləhəti olan 

tövsiyə sualı ifadə edir.. Məsələn: 
Ի՞նչ անեմ: – Nə edim? 
Ի՞նչ անենք: – Nə edək? 
Ու՞ր գնամ: – Hara gedim? 
Ու՞ր գնանք: – Hara gedək? 
Arzu şəklindəki sual həm də ritorik ola bilər, həmin sual 

danışanın ona qarşı reaksiyanı gözləmədiyini ehtimal edir. 
Məsələn: 
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Այդ էլ չասե՞մ նրան: – Bunu da ona deməyim? 
Էլի լռե՞նք: – Yenə susaq? 
 

Ritorik suallar, tərəddüd ifadə edən suallar çox hallarda 
hər hansı şəxsə aid olmur və qeyri-müəyyən şəxsli quruluşla-
ra meyllənir. Buna görə bu suallar həm tək halın ikinci şəxsdə 
(bu halda qeyri – müəyyən şəxs formasında olur), həm də tək 
halın üçüncü şəxsin qeyri – müəyyən mübtədası ilə istifadədə 
formalaşa bilər. Məsələn: 

Այդ էլ չասե՞ս նրան: – Bunu da ona deməyəsən? 
Ի՞նչ անես: – Nə edəsən? 
Մարդ ի՞նչ անի: – Adam nə etsin? 
Ու՞ր գնաս: – Hara gedəsən? 
Մարդ ու՞ր գնա: – Adam hara getsin? 
 

Arzu şəklindəki ikinci şəxs xahiş ifadə edir. Belə xahi-
şin intonasiya şəkli sual intonasiyaya çox yaxındır. Məsələn: 

Մի քիչ ջուր տա՛ս: – Bir az su verərsən. 
Այն թերթը տա՛ք ինձ: – O qəzeti mənə verərsiniz. 
 

İkinci şəxsin inkar şəkli qadağa, xəbərdarlıq ifadə edir. 
Məsələn: 

Մայրիկին չասե՛ս՝ ուր ենք գնում: – Anana deməzsən 
hara gedirik. 

Երեխանե՛ր, դուռը չբացե՛ք: – Uşaqlar, qapını açmazsınız. 
Arzu şəklindəki üçüncü şəxslə danışan üçüncü şəxsə mü-

raciət edilmiş arzusunu ifadə edir; թող – qoy, burax modal 
sözü ilə birləşmədə xahiş, arzu, əmr ifadə edilir. Məsələn: 

Թող բժիշկ կանչի: – Qoy həkim çağırsın. 
 

Arzu şəkli danışanın iradəsindən asılı olan hərəkəti 
ifadə etdiyi üçün xeyirxah və xeyirxah olmayan arzuların, 
yəni xeyir – dua və qarğışlar, təbriklər, andlar və başqa nitq 
şəkillərin formalaşması üçün çox istifadə edilir. Məsələn: 

Կեցցես՜, կեցցեք՜, ապրես, ապրեք: – Yaşa! Yaşayın!  
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Կեցցե՜, ապրի՜: – Yaşa! (Afərin!) Eşq olsun! 
Կեցցեն՜, ապրեն՜– Eşq olsun (sizə)! Yaşasınlar! (onlar)  
Տունդ շինվի՜: – Evin tikilsin! 
Տունդ չքանդվի՜: – Evin dağılmasın! 
Յոթը որդվով սեղան նստես: (նստի, նստեք, նստեն) – 

Yeddi oğlunla masada oturasan! (otur, oturasınız, otursunlar) 
Ցավդ տանեմ: – Qadan alım. (մաման ցավդ տանի – 

anan qadan alsın, չարդ տանեմ – dərdin alım!) 
Մեռնեմ քեզ: – Ölərəm sənə (ջանիդ մեռնեմ – canına 

ölərəm!, մաման քեզ մեռնի – anan ölsün. 
Աստված պահի՜: – Allah qorusun! 
Աստված տա՜: – Allah versin! (İnşallah)  
Աստված չանի՜: – Allah eləməsin!   
Մի բարձի ծերանաք՜ (ծերանան): – Bir yastıqda 

qocalın! (yeni evlənənlərə deyilir). 
Քիթս կտրեմ, թե սուտ եմ ասում: – Burnumu kəsim, 

əgər yalan deyirimsə (böhtan). 
Գետնի տակն անցնեմ: – Yerin altına keçim, թե – əgər 

..., գետինը մտնեմ – yerə girim, թե – əgər ...  
Սատանան տանի: – Şeytan aparsın! Lənət şeytana!  
Անիծվես դու: – Lənətə gələsən! 
Անիծվի ... – Lənət ... ! 
Շնորհավոր՜ (լինի) քո (ձեր) տոնը, Նոր Տարին: – 

Sənin (sizin) yeni il bayramınız mübarək!  
Ուրախ տարի լինի, երջանիկ տարի լինի: – Şən il ol-

sun, xoşbəxt il olsun!  
Անուշ (լինի): – Nuş olsun! Sinər olsun! (yemək təklif edəndə). 
Բաղնիսդ անուշ՜ (լինի): – Həmişə təmizlikdə! (ha-

mamdan çıxan birinə deyilir). 
Բարով՜ մաշես (մաշի, մաշեք, մաշեն): – Sağlıqla ge-

yəsən! Mübarəkdir! (gey, geyin, geyinsinlər). 
 



338 

Arzu şəklinə həm də bu ifadələr malikdir: 
ասենք – ասենք, ասես – deyəsən, տեսնենք – görək, 

տեսնես – görəsən, կարծեմ – məncə, կարծես  – kimi, 
görünür, sanki, խնդրեմ – xahiş edirəm, հուսամ – ümid 
edirəm, հուսանք – ümid edirik, ի՞նչ իմանամ – nə bilim? 

 
2.3. Ըղձական անցյալի ապառնի – Arzu şəklinin 

keçmiş zamana görə gələcək zamanı 
Arzu şəklinin keçmiş zamana görə gələcək zamanı feillə 

ifadə edilən hərəkətin keçmişdə tamamlanması arzu edir, 
ancaq bu hərəkət tamamlanmayıb. Arzu şəklinin keçmiş 
zamana görə gələcək zamanı məsdərin sonuncu լ hərfinin ի, 
իր, ր, ինք, իք, ին şəklində dəyişməsi ilə düzəlir. Məsələn: 

 
Անորոշ դերբայ – Məs-
dər  

Ըղձական անցյալի ապառնի 
– Arzu şəklinin keçmiş zamana 
görə gələcək zamanı 

I təsriflənmə 
գրել 
 

գրեի 
գրեիր 
գրեր 

(mən) istərdim ki, yazaydım 
(sən) istərdin ki, yazaydın 
(o) istərdi ki, yazaydı 

 
 
 

գրեինք 
գրեիք 
գրեին 

(biz) istərdik ki, yazaydıq 
(siz) istərdiniz ki, yazaydınız 
(onlar) istəyərdilər ki, yazaydılar 

II təsriflənmə 
կարդալ 
 

կարդայի10 
կարդայիր 
կարդար 

(mən) istərdim ki, oxuyaydım 
(sən) istərdin ki, oxuyaydın 
(o) istərdi ki, oxuyaydı 

 
 
 

կարդայինք 
կարդայիք 
կարդային 

(biz) istərdik ki, oxuyaydıq 
(siz) istərdiniz ki, oxuyaydınız 
(onlar) istərdilər ki, oxuyaydılar 

 
10 Ա-a, ո-o, ի-i sait hərfləri arasına hər zaman յ-y yazılmalıdır. 
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2.3.1. Müstəqil cümlələrdə arzu şəklinin keçmiş zamana 
görə gələcək zamanının istifadəsi 

Müstəqil cümlələrdə arzu şəklinin keçmiş zamana görə 
gələcək zamanı üç cür ifadə edilir: 

Birincisi, keçmişə aid olaraq keçmişdə olan və ya 
olmayan hərəkət haqqında təəssüf (arzu şəklindəki feilin 
təsdiq yaxud inkar şəklində asılı olduğunda). Məsələn: 

Դու էլ գնայիր նրանց հետ: – Sən də gedəydin onlarla 
(Onlar getdi, sən qaldın. Təəssüf). 

Չասեիր, թե որտեղ է գտնվում փողը, ինքդ տայիր: – 
Pulun yerini deməzdin, özün verərdin. 

İkincisi, indiki yaxud gələcək zamana aid olaraq  keç-
mişin gələcək zamanı qeyri-real şərtdən asılı olan hərəkəti 
ifadə edir, məsələn, danışanın özü reallaşdırılmayan kimi də-
yərləndirən xəyal.  

Üçüncüsü, indiki zamana aid olaraq bu zamanın ikinci 
şəxsi həm də çox nəzakətli, çox usandırmayan xahişi ifadə 
edə bilər, çünki bu zamanla danışan həmin hərəkətin edilmə-
sinin təkid etmədiyini qeyd edir. Məsələn: 

Ծաղիկները ջրեիր: – Çiçəkləri sulayaydın.  
Մորդ մի նամակ գրեիր: – Anana bir məktub yazaydın. 
 

2.4. Arzu ifadə edən tərkiblərdən sonra budaq 
cümlələrində arzu şəklinin istifadəsi 

Arzu ifadə edən tərkiblərdən sonra budaq cümlələrində 
feilin arzu şəkli aşağıdakı hallarda istifadə edilir. 

Birinci, bir istəyi ifadə edən zaman. Məsələn: 
Տա՜ Աստված, որ այդպես լինի: – Allah qoysa, elə olsun! 
Ե՞րբ կլինի, որ այս օրն ինձ համար էլ գա: – Nə vaxt 

olacaq ki, bu gün mənim üçün də gəlsin? 
Արդյոք կլինի՞ մի օր, որ ինձ հավատաս: – Görəsən elə 

bir gün olacaq ki, mənə inanasan? 
Ի՞նչ կլինի, այն նկարը ինձ ցույց տաս: – O şəkli mənə 

göstərsən nə olar? 



340 

– Ehtiyac, təəssüf, tərəddüd və s. ifadə edən tərkib-
lərdən sonra. Məsələn: 

պետք է – lazımdır 
հարկ է, հարկավոր է – lazımdır  
անհրաժեշտ է – zəruridir 
ժամանակն է – vaxtdır 
վայել է – layiqdir 
ամոթ է – ayıbdır 
արժանի է – layiqdir 
արժե – dəyər 
չարժե – dəyməz 
ափսոս է – heyifdir 
մեղք է – yazıqdır 
չլինի՞ թե – olmazmı? 
վա՛յ թե, մի՛ գուցե – ola bilər 
Պետք է, որ ժամանակին տուն գաս: – Lazımdır ki, 

vaxtında evə gələsən. 
Ժամանակն է, որ վեր կենաք: – Qalxmanızın vaxtıdır. 
Մեզ համար ամոթ է, որ դու այդ բանն անես: – Bizim 

üçün ayıbdır ki, sən elə şey edəsən. 
 

– İnamsızlıq ehtimal olan (yaxud ehtimaldan uzaq), 
gözlənilən (yaxud gözlənilməyən) hərəkətləri  ifadə edən 
söz və tərkiblərdən sonra. Məsələn: 

հազիվ թե, դժվար թե – çətin ki 
թերևս, գուցե, կարող է պատահել – ola bilər 
անկարելի է, անհնար է, չի կարող պատահել – müm-

künsüzdür, ola bilməz 
հավանական է – ehtimaldir 
անհավանական է – inanılmazdır 
չեմ կարծում – düşünmürəm 
ասես (թե), կարծես (թե) – sanki 
անբնական է – qeyri-təbiidir 
բնական է – təbiidir 
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սպասելի է – gözlənilir 
və eyni zamanda bu feillərdən sonra 
սպասել – gözləmək 
հույս ունենալ – ümid etmək 
հուսալ – ümid etmək  
Հույս ունեմ, որ այս տարի գնանք Հայաստան: – 

Ümid edirəm ki, bu il Ermənistana gedəcək 
Դժվար թե այս մսից լավ խորոված ստացվի: – Bu 

ətdən çətin ki, yaxşı kabab alına. 
Անհավանական է, որ նա լավ չինարեն իմանա: – 

Onun çin dilini yaxşı bilməsi ehtimalı azdır. 
 
– İradə, iradə, ümid, tələb və s. ifadə edən feillərdən 

sonra. Məsələn: 
ցանկանալ – arzulamaq 
համաձայնել, համաձայն լինել – razılaşmaq 
դեմ լինել – qarşı olmaq 
խնդրել – xahiş etmək   
աղաչել – yalvarmaq 
մաղթել – arzulamaq 
թույլ տալ – icazə vermək 
արգելել – qadağan etmək 
պահանջել – tələb etmək 
հրամայել – əmr etmək 
որոշել – həll etmək 
կարգադրել – sərəncam vermək, tapşırmaq 
ուխտել – nəzir etmək 
կտակել – vəsiyyət etmək 
համոզել – razı salmaq 
ստիպել – məcbur etmək 
հանձնարարել – təyin etmək: 
հայտնել – xəbərdar etmək 
հաղորդել – məlumat vermək 
իմաց տալ – bildirmək 
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հիշեցնել – xatırlatmaq 
հրատարակել – çap etmək 
հայտարարել – elan etmək 
առաջարկել – təklif etmək 
Arzu şəkli budaq cümləsində danışanın yaxud baş 

cümlənin subyektinin əmri ifadə edildikdə baş cümlədə 
“danışan” anlamında olan bütün feillərdən sonra praktiki 
olaraq istifadə edilir. Başqa sözlə, feilin əmr şəkli vasitəsiz 
nitqdə və vasitəli nitqdə feilin arzu şəkli ilə verilir. Məsələn: 

Մայրիկը գրում է. «Լավ սովորի՛ր»: – Ana yazır: 
“Yaxşı oxu.” 

Մայրիկը գրում է, որ լավ սովորեմ: – Anam yazır ki, 
yaxşı oxuyum. 

həmçinin 
նպաստել – kömək etmək, yardım göstərmək 
օգնել – kömək etmək   
հսկել – nəzarət etmək 
ամաչել – utanmaq 
քաշվել – çəkinmək 
ափսոսալ – təəssüf etmək 
խղճալ – yazığı gəlmək 
խանգարել – mane olmaq 
զգուշանալ – ehtiyatlı olmaq 
խուսափել – qarşısını almaq 
խնայել – qənaət etmək, mərhəmət göstərmək 
վախենալ – qorxmaq 
 

Diqqət edin: Վախենում եմ, որ նա գա։ – Qorxuram 
ki, o gələ (onun gəlməsi arzu edilmir).  

Վախենում եմ, որ նա չգա – Qorxuram ki, o gəlməyə 
(onun gəlməyi arzu edilir). 

 
İkincisi, müxtəlif zərf budaq cümlələrində feilin arzu 

şəkli istifadə edilir. 
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Որ – hansı ki, որպեսզի – ki, üçün, ötrü, deyə bağlayı-
cılardan sonra məqsəd budaq cümlələrində, o zaman onlar 
(danışan yaxud baş cümlənin subyekti üçün) arzu edilən 
nəticə kimi anlaşılır:  

Ես գնում եմ գրադարան (kitabxana), որ (որպեսզի) 
այն գիրքը վերցնեմ:  

Հեռուստացույցը դնենք տատիկի մահճակալի 
(yataq) դիմաց, որ (որպեսզի) նա լավ տեսնի: 

Տիգրանը գնում է իր եղբոր՝ Կարենի սենյակը, որ 
(որպեսզի) վերջնականապես (nəhayət) կռվի նրա հետ: 

Güzəşt budaq cümlələrində, xüsusilə ինչ էլ – nə də; 
ինչքան էլ – nə qədər də; որքան էլ – nə qədər də; ինչպես էլ 
– necə də; ինչպիսին էլ լինի – necə də olsa; երբ էլ – haçan 
da, nə vaxt da; ով էլ – kim də sözlərindən və belə tərkiblərdən 
sonra. Məsələn: 

Ինչ կուզի՝ ասի, ես նրան չեմ հավատում: – Nə istəyir 
desin, mən ona inanmıram. 

Ինչ էլ ասի, ես նրան չեմ հավատում: – Nə də desə mən 
ona inanmıram. 

Ինչքան էլ խնդրեմ, միևնույն է, նրանք չեն ուզում 
ինձ սպասել: – Nə qədər də xahiş etsəm, eynidir, onlar məni 
gözləmək istəmirlər. 

Ինչպես էլ դասը պատմեն աշակերտները, ուսուցիչը 
միշտ գոհ է: – Şagirdlər dərsi necə danışsalar da, müəllim 
həmişə razıdır. 

Երբ էլ Կարենենց տուն գնաս, նրանք միշտ 
հյուրասեր են ու ժպտադեմ: – Nə zaman da Karinegilin evi-
nə getsən, onlar həmişə müsafirpərvərdilər və gülərüzdürlər. 

 
Hələ baş verməyən məqamdan danışılan zaman budaq 

cümlələrində երբ (որ), հենց (որ), մինչև (որ) bağlayıcılardan 
sonra. Məsələn: 
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Հենց որ եղբայրս տուն դառնա, ես կարող եմ քեզ 
մոտ գալ: – Qardaşım evə qayıdan kimi mən sənin yanına 
gələ bilərəm. 

Ամեն օր նա մնում է իր հիվանդ տատիկի մոտ մինչև 
ծնողները աշխատանքից վերադառնան: – O, hər gün vali-
deynləri işdən gələnə qədər öz xəstə nənəsinin yanında qalır. 

Թե, եթե – əgər tabeli bağlayıcıdan sonra şərt budaq 
cümlələrində. Məsələn: 

(եթե) նա գա մեզ մոտ... – (əgər) o bizim yanımıza 
gəlsə......,  թե (եթե) ինձ հարցնեն... – Əgər məni soruşsalar... 

 
Üçüncüsü, Feil nisbi budaq cümləsində, nisbi əvəzlik-

dən sonra arzu şəklində o zaman olur ki, danışan təyin edilən 
sözün xarakteri onun tərəfindən arzu edilən, qeyri – real kimi 
anlaşıldığını ifadə etmək istəyir. Real xarakteri ifadə etmək 
üçün, məlum olduğu kimi, feilin xəbər şəklini istifadə edirlər. 
Feilin xəbər və arzu şəkillərinin istifadəsini müqayisə edin:  

Այս աշխատանքի համար պետք են երիտասարդ-
ներ, որ լավ անգլերեն ու հայերեն գիտեն: – Bu iş üçün 
ermənicə və ingiliscə yaxşı bilən gənclər lazımdır. (Yəni, 
konkret, məlum gənclər). 

Այս աշխատանքի համար պետք են երիտասարդ-
ներ, որ լավ անգլերեն ու հայերեն իմանան: – Bu iş üçün 
gənclər lazımdır hansi ki, yaxşı ermənicə və ingiliscə bilirlər. 
(Yəni müəyyən tələblərə cavab verən gənclər, onları axtarıb 
tapmaq və seçmək lazımdır). 

Göstərilən xarakterli təyin edilən sözün reallıqda 
mövcudluğunun inamsızlıq mənası baş cümlənin inkar yaxud 
sual şəkli ilə gücləndirilir. Məsələn: 

Մի ընկեր չունեմ, որ ինձ հասկանա: – Bir yoldaşım 
(dostum) yoxdur ki məni başa düşsün. 

Կա՞ այստեղ մեկը, որ ինձ հավատա: – Burada mənə 
inanan birisi var. 
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3. Պայմանական կամ ենթադրական եղանակ – Şərt 
və istək şəkli 

Şərt və istək şəkli hərəkətin təxmin edilən və yaxud 
müəyyən olunan şərtlərdə bitəcəyini bildirir. Şərt və istək 
şəklinin iki sadə şəkli var:  

3.1. Պայմանական ապառնի – Şərt və istək şəklinin 
gələcək zamanı  

3.2. Պայմանական անցյալի ապառնի – Şərt və istək 
şəklinin keçmiş zamana görə gələcək zamanı 

 
Bu zamanları düzəltmək üçün feilin şərt və istək 

şəklində sözün önünə կ hissəciyi artılır və bitişik yazılır. 
 

Պայմանական ապառ- 
նի – Feilin şərt və istək 
şəklinin gələcək zamanı 

Պայմանական անցյալի 
ապառնի – Feilin şərt və istək 
şəklinin keçmiş zamana görə 
gələcək zamanı 

I təsriflənmə  
կգրեմ – (mən) yazaram 
կգրես – (sən) yazarsan 
կգրի – (o) yazar 
կգրենք – (biz) yazarıq 
կգրեք – (siz) yazarsınız  
կգրեն – (onlar) yazarlar 

կգրեի – (mən) yazardım 
կգրեիր – (sən) yazardın 
կգրեր – (0) yazardı 
կգրեինք – (biz) yazardıq 
կգրեիք – (siz) yazardınız 
կգրեին – (onlar) yazardılar 

II təsriflənmə  
կկարդամ – oxuyaram 
կկարդաս – oxuyarsan 
կկարդա – oxuyar 
կկարդանք – oxuyarıq 
կկարդաք – oxuyarsınız 
կկարդան – oxuyarlar 

կկարդայի – (mən) oxuyardım 
կկարդայիր – (sən) oxuyardın 
կկարդար – (o) oxuyardı 
կկարդայինք – (biz) oxuyardıq 
կկարդայիք – (siz) oxuyardınız 
կկարդային – (onlar) oxuyardılar 

 

Şərt və istək şəkli çox vaxt feilin xəbər şəklinin gələcək 
zaman kimi istifadə edilir. Məsələn:  

կգրեմ – (mən) yazaram 
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Ես ի՛մ գիրքը կգրեմ իր մասին: – Mən öz kitabımı 
yazacam onun haqqında. 

Կասեն՝ գրի, կգրեմ, չեն ասի, չեմ գրի: – Desələr yaz, 
yazaram, deməsələr yazmaram. 

 
Şərt və istək şəklində sözün önünə artırılan կ ədatı əmr 

şəklində də istifadə edilir. Məsələn: 
Կտանես՜ երեխային մանկապարտեզ։ – Uşağı uşaq 

bağçasına apararsan! 
Մինչև իմ գալը կհավաքեք բնակարանը՜։ – Mən gə-

lənə qədər mənzili yığışdırarsınız! 
 

4. Հարկադրական եղանակ – Lazım şəkli 
Lazım şəkli hərəkətin tamamlanmasının lazım olduğunu 

bildirir. Lazım şəklinin iki sadə şəkli vardır:  
4.1. Հարկադրական ապառնի – Lazım şəklinin gələ-

cək zamanı 
4.2. Հարկադրական անցյալի ապառնի – Lazım şək-

linin keçmiş zamana görə gələcək zamanı 
 
Lazım şəklinin gələcək zamanını və lazım şəklinin keç-

miş zamana görə gələcək zamanın hekayə şəklini düzəltmək 
üçün lazım şəklinin qarşısına պիտի – gərək ədatı yazılır. 

 
4.1. Հարկադրական ապառնի – Lazım şəklinin gələcək 

zamanı 
Lazım şəklinin gələcək zamanı hərəkətin indiki zamana 

görə gələcəkdə  tamamlanması gərəkdiyini bildirir. 
 
I təsriflənmə 
պիտի – gərək, (պետք է – lazımdır) գրեմ – (mən) gərək 

yazım, mənim yazmağım lazımdır  
պիտի գրեմ – (mən) gərək yazam 
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պիտի գրես – (sən) gərək yazasan 
պիտի գրի – (o) gərək yaza 
պիտի գրենք – (biz) gərək yazaq 
պիտի գրեք – (siz) gərək yazasınız 
պիտի գրեն – (onlar) gərək yazalar 
 
II təsriflənmə 
պիտի – gərək (պետք է – lazımdır) կարդամ – (mən) 

gərək oxuyum, mənim oxumağım lazımdır  
պիտի կարդամ – (mən) gərək oxuyam 
պիտի կարդաս – (sən) gərək oxuyasan 
պիտի կարդա – (o) gərək oxuya 
պիտի կարդանք – (biz) gərək oxuyaq 
պիտի կարդաք – (siz) gərək oxuyasınız 
պիտի կարդան – (onlar) gərək oxuyalar 
 

4.2. Հարկադրական անցյալի ապառնի – Lazım 
şəklinin keçmiş zamana görə gələcək zamanı 

Lazım şəklinin keçmiş zamana görə gələcək zamanı 
hərəkətin gələcəkdə keçmişə nəzərən hər hansı bir zamanda 
bitməsi gərəkdiyini bildirir. 

 
I təsriflənmə  
պիտի գրեի – (mən) gərək yazaydım 
պիտի գրեիր – (sən) gərək yazaydın 
պիտի գրեր – (o) gərək yazaydı 
պիտի գրեինք – (biz) gərək yazaydıq 
պիտի գրեիք – (siz) gərək yazaydınız 
պիտի գրեին – (onlar) gərək yazaydılar 
 
II təsriflənmə 
պիտի կարդայի – (mən) gərək oxuyaydım 
պիտի կարդայիր – (sən) gərək oxuyaydın 
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պիտի կարդար – (o) gərək oxuyaydı 
պիտի կարդայինք – (biz) gərək oxuyaydıq 
պիտի կարդայիք – (siz) gərək oxuyaydınız 
պիտի կարդային – (onlar) gərək oxuyaydılar 
 
Yazın vətərcümə edin. 
Այսօր պիտի գնամ գրադարան:  
Դու պիտի ուշադիր լսես դասախոսությունները: 
Նա պիտի գա ինձ մոտ: 
Ես պիտի աշխատեմ գյուղում:  
Դու պիտի մնայիր տանը:  
Պիտի սպասեք քո ընկերոջը:  
Այսօր երեկոյան պիտի հանդիպեմ նրան:  
Նրանք այդ մասին պետք է գրեին ինձ:  
Կարծում եմ, որ նա պիտի հասկանա իմ դրությունը:  
Դու այդ գործը անպայման պիտի վերջացնես այսօր:  
Նա պիտի կարդար այդ հոդվածը:  
Ամառը պիտի գնամ Կիրովական:  
Դուռը պիտի փակեիր:  
Դուռը պիտի բացեիր այս բանալիով:  
Ժամը 8-ին նա գրադարանում պիտի լինի:  
Այդ գիրքը պիտի տայիր ինձ:  
 

5. Հրամայական եղանակ – Əmr şəkli 
Əmr şəkli hərəkətin verilən əmrlə həyata keçəcəyini 

(tamamlanacağını) bildirir. Əmr şəklinin yalnız ikinci şəxs 
tək və cəm halı var.  

 
Birinci təsrifdə feilin əmr şəkli tək halda իր, cəm halda 

(եց) եք şəkilçisi qəbul edir. Məsələn:  
Գրի'ր – Yaz!  
Գրեցեք – Yazın! 
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İkinci təsrifdə feilin əmr şəkli tək halda ա – a, cəm 
halda ացեք, եցեք şəkilçisi qəbul edir. Məsələn:  

Կարդա' – Oxu!  
Կարդացե'ք – Oxuyun!  
Մոտեցե'ք – Yaxınlaşın! 
 
Erməni dilində feilin əmr şəklində vurğu işarəsi ['] 

sözün son sait hecasının üzərində yazılır. Məsələn:  
Կարդա' – Oxu! Գրի'ր – Yaz! Կանչե'ք – Çağırın! 

Նստե'ք – Oturun! 
 
Əmr şəkli bəzən թո'ղ – qoy, burax modal sözü feilin 

arzu fromasının birinci və üçüncü şəxsin tək və cəm halında 
ifadə edilir. Məsələn:  

Թո'ղ գնա: – Burax getsin! Թո'ղ նստեմ: – Qoy 
oturum!  

 
Çalışma* 156. Cümlədəki mötərizələri açın və feilləri 

əmr şəklində yazın. 
1․ Կարինեն՛, (օգնել) ինձ տեղադրել մեր իրերը։ 
2․ Ելենա,՛ (փակել) դուռը։ 
3․ Նազիմ,՛ (բացել) պատուհանը։ 
4․ Աննա,՛ (անջատել) հեռուստացույցը։ 
5․ Բորի՛ս, (գնալ) խանութ ու (գնել) լավաշ։ 
6․ Մարինա, (վերցնել) գրքերը ու (տանել) տուն։ 
7․ Լամիյե, (խոսել) հայերեն։ 
8․ Սոնա՛, (տալ) նրան մատիտներդ։ 
9․ Մուբարիզ, (չգնել) գինի։ 
10․ Անուշ, (ստանալ) նվերդ։ 
 
Բառարան 
տեղադրել – yerləşdirmək, yerbəyer etmək 
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իրեր – əşyalar 
նվեր – bəxşiş, hədiyyə 
 
Oxu mətni 49. Առեվտուր – Alver 
Մի չոբան իր էրկու ոչխարը տանում ա բազար, որ 

ծախի, ամա ուշ ա տեղ հասնում՝ մուշտարի չի ճարում։ 
Քոռ ու փոշման ուզում ա ետ դառնա, մին էլ մի դալալ 

ա մոտկանում էս ոչխարների դմակն ա ձեռների միջին 
ծանր ու թեթև անում, կողերն ա ճմռում՝ մթամ ուզում ա 
առնի, դեսից – դենից լկռահաչի տալի, վերջը, թե. 

– Ի՞նչ արժի քու ոչխարը։ 
Ոչխարի գինն էլ էդ վախտը շատ – շատ՝ իրեք – չորս 

մանեթ ա լինում։ Ամա չոբանը տեսնում ա, որ սա քամի 
փչող ա, բան առնող չի, գլխիցը ռադ անելու համար 
ասում ա. 

– Էս ոչխարի գինը հազար մանեթ ա։ 
– Քու չոբան հալովը ինձ վրա ծիծաղում ե՞ս, – ասում 

ա դալալը, – դե հմի ծիծաղի։ 
Ասում ա ու մի սիլլա տալիս չոբանին։ 
Չոբանը ոչխարները թողած, բռնում ա էդ դալալի 

յախիցը, քարշ տալիս բերում քյոխվի մոտ։ 
– Ինչ գանգատ ունես, – հարցնում ա քյոխվեն։ 
Չոբանը պատմում ա, թե էսենց, էսենց բան, էս 

մարդը, ես անմեղ, անտեղի ինձ սիլլա ա տվել։ 
– Դուզ ա ասո՞ւմ էս քնձռոտ չոբանը, – հարցնում ա 

քյոխվեն։ 
– Հրամանք ես, – ասում ա դալալը ու քյոխվին աչքով 

անում։ Քյոխվեն հասկանում ա դալալի աչքով անելը՝ 
յանի դու քունը կստանաս։ 

Մթամ շատ ա չարանում դալալի վրա, ոտը գետնովն 
ա տալիս. 

– Էդ արարքիդ համար, – ասում ա, – էս չոբանին, 
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շտրաֆ պետք ա տաս. քսան կապեկ։ Էս րոպեին հանի, – 
ասում ա, – տուր։ 

– Հրամանք ես, – ասում ա դալալը, – ձեռիս չկա, 
գնամ տուն, բերեմ։ 

– Բան չկա, – ասում ա քյոխվեն, – սա կսպասի, գնա բեր։ 
Չոբանը հասկանում ա, որ իրան ձեռ են առնում։ 

Դալալի գնալուց հետո հարցնում ա. 
– Պարոն քյոխվա, – ասում ա, – ուրեմս, մարդի 

էրեսին սիլլա խփելը քսան կոպեկ արժի՞։ 
– Հա, էդպես ա օրենքը, – պատասխանում ա 

քյոխվեն։ 
– Մեռնեմ օրենքին, – ասում ա չոբանը, մի սիլլա 

տալիս քյոխվին, դալալը քսան կոպեկը որ բերի, – ասում 
ա, – քեզ թող լինի։ Ես վռազ եմ, գնացի։ 

Մինչի քյոխվեն՝ ուշքի ա գալի, չոբանը փախչում, 
գնում ա։ 

 
Բառարան 

վախտը – vaxt 
մանեթ – manat 
քամի – külək 
փչել – üfürmək 
չոբան հալովը – çoban 
halınla 
ծիծաղում ե՞ս – gülürsən? 
սիլլա – sillə 
յախից – yaxasından 
քարշ տալ – sürümək 
քյոխվա – kəndxuda 
գանգատ – şikayət 
պատմել – nəql etmək 
էսենց – belə 
մարդ – adam 

մին – bir 
դալալ – dəllal 
դմակ – quyruq 
միջին – içində 
կողեր – qabırğa 
ճմռել – əlləmək 
մթամ – guya 
դեսից-դենից – ordan-burdan 
լկռահաչել – çərənləmək 
վերջը – nəhayət ki 
քունը – səninki 
ստանալ – almaq 
չարանալ – qəzəblənmək 
արարք – hərəkət, davranış 
շտրաֆ – cərimə 
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անմեղ – günahsız 
անտեղի – yersiz 
դուզ – düz 
քնձռոտ – cındır 
հրամանք – əmr 
աչք – göz 
չոբան – çoban 
ոչխար – qoyun 
ծախի – satmaq 
ամա – amma 
ուշ – gec 
մուշտարի – müştəri 
ճարել – tapmaq 
քոռ – kor  
փոշման – peşman 

կապեկ – qəpik 
ձեռիս չկա – əlimdə 
yoxdur 
կսպասի – gözləyər 
ձեռ են առնում – ələ salır-
lar 
ուրեմս – deməli 
խփել – vurmaq 
էդպես – elədir 
օրենք – qanun 
մեռնել – ölmək 
թող – qoy 
վռազել – tələsmək 
մինչի – dək2 
ուշքի գալ – özünə gəlmək 
փախչել – qaçmaq 

 
Feilin arzu şəklinin gələcək zamanına diqqət edin. 
Նրանք հասան իրանց մուրազին, դուք էլ հասնեք 

ձեր մուրազին։ – Onlar öz muradına çatdı, siz də öz mura-
dınıza çatın. 

 
Գերեզմանըս անհայտ լինի, 
Վերաս քամին շառաչե, 
Վերաս խաչ, քար թող չըլինի, 
Մենակ ուռին հառաչե...  

Ավետիք Իսահակյան 
Qəbrim naməlum olsun 
Üstümdə külək uğuldasın 
Üstümdə xaç, daş olmasın 
Bircə söyüd sızıldasın 

Tərcümə H. Cabbarlı 
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Բառարան 
շառաչե – cingiltili gurultu 
խաչ – xaç 
քար – daş 
թող չըլինի – qoy olmasın 
ուռին – söyüd 
հառաչե – inilti, ah-vah, ah çəkmək 
 
Մի օր պիտ գրես 
Մի օր պիտի գրես քո վերջին երգը 
Եվ այս աշխարհից լռիկ հեռանաս, 
Այնժամ կնայես անհայտի ճամփին 
Արդեն անտարբեր, ոչինչ չես տենչա: 
 
Ու հետո կգան օրեր բյուրավոր 
Եվ կբզկտեն անունդ անտեր, 
Քո անվան միջի հարցը կգնա,  
Ու թե ցորեն կա`լոկ այն կմնա:  

Վարդան Վարդազարյան 
 

Bir gün gərək yazasan 
Bir gün gərək öz nəğməni yazasan, 
və bu dünyadan səssizcə uzaqlaşasan. 
Onda naməlum yola baxarsan, 
Artıq laqeyd, heç nə arzulamayasan  
 
Və sonra sayısız günlər gələcək, 
və yiyəsiz adın silinəcək. 
Sənin adının içindəki sual gedəcək, 
və əgər buğda varsa yalnız o qalacaq.   

Tərcümə: H. Cabbarlı 
Բառարան 
վերջին երգը – axrıncı mahnı 
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աշխարհից – dünyadan 
լռիկ – tamamilə 
հեռանաս – uzaqlaşasan 
անհայտի – naməlum 
ճամփին – yola 
անտարբեր – laqeyd 
չես տենչա – can atımırsan 
բյուրավոր – minlərlə 
կբզկտեն – qıracaq 
անտեր – yiyəsiz, sahibsiz 

 
Oxu mətni 50. Գործունեություն – Fəaliyyət 
– Մարթան ի՞նչ է անում: – Marta nə edir? 
– Մարթան աշխատում է գրասենյակում: – Marta 

ofisdə işləyir. 
– Մարթան աշխատում է համակարգիչով: – Marta 

kompüterlə işləyir. 
– Ու՞ր է Մարթան: – Marta haradadır? 
– Կինոյում: – Kinoda  
– Նա ֆիլմ է դիտում: – O, filmə baxır. 
– Ի՞նչ է անում Պետերը: – Petr nə edir? 
– Նա սովորում է համալսարանում: – O, universitetdə 

oxuyur. 
– Նա սովորում է լեզուներ: – O, dillər öyrənir. 
– Ո՞րտեղ է Պետերը: – Petr hardadır? 
– Սրճարանում: – Kafedədir. 
– Նա սուրճ է խմում: – O, qəhvə içir. 
– Ու՞ր եք գնում դուք հաճույքով: – Siz hara 

məmnuniyyətlə gedirsiniz? 
– Համերգ: – Konsertə. 
– Նրանք հաճույքով երաժշտություն են լսում: – Onlar 

məmnuniyyətlə musiqi dinləyirlər. 
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Ասացվածքներ – Atalar sözləri 
Աչքերը հեռուն տեսնում են, իրենց թարթիչները չեն 

տեսնում։ – Gözlər uzağı görür, öz kirpiklərini görmür. 
Առավոտյան ծառ տնկեց, կեսօրին ուզեց ստվերին 

հանգստանալ։ – Səhər ağaç əkdi, günorta kölgəsində dincəl-
mək istədi. 
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Քսանհինգերորդ դասը – İyirmi beşinci dərs 
*** 

2. Ձևաբանություն – Morfologiya 
Qarşılaşdırmalı cədvəl 
Կանոնավոր բայերի խոնարհումը – Qaydalı feillərin təsrif-
lənməsi 
Դիմավոր ձևեր – Şəxsli şəkillər 
1. Սահմանական եղանակ – Feilin xəbər şəkli 
2. Ըղձական եղանակ – Feilin arzu şəkli 
3. Պայմանական կամ ենթադրական եղանակ – Feilin şərt 
və istək şəkli 
4. Հարկադրական եղանակ – Feilin lazım şəkli 
5. Հրամայական եղանակ – Feilin əmr şəkli 
Çalışma 
Oxu mətni 
 

Qarşılaşdırmalı cədvəl 
Կանոնավոր բայերի խոնարհումը – Qaydalı feillərin 

təsriflənməsi 
Դիմավոր ձևեր – Şəxsli şəkillər 

 
1. Սահմանական եղանակ – Feilin xəbər şəkli 

 
 
 

Ներկա ժամանակ – İndiki 
zaman 

Անցյալի անկատար ժամա-
նակ – Bitməmiş keçmiş zaman 

   
   

   
  I

 tə
sr

if T 
ək

 h
al

  գրում եմ – yazıram 
գրում ես – yazırsan 
գրում է – yazır 

գրում էի – (mən) yazırdım 
գրում էիր – ... yazırdın 
գրում էր – ... yazırdı 

 C
əm

 h
al

  գրում ենք – yazırıq 
գրում եք – yazırsınız 
գրում են – yazırlar 

գրում էինք – (biz) yazırdıq 
գրում էիք – ... yazırdınız 
գրում էին – ... yazırdılar 

II
 tə

sr
if 

Tə
k 

ha
l կարդում եմ – oxuyuram 

կարդում ես – oxuyursan 
կարդում է – oxuyur 

կարդում էի – (mən) oxuyurdum 
կարդում էիր – ... oxuyurdun 
կարդում էր – ... oxuyurdu 
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 C
əm

 h
al

  կարդում ենք – oxuyuruq 
կարդում եք – oxuyursunuz 
կարդում են – oxuyurlar 

կարդում էինք – (biz) oxuyurduq 
կարդում էիք – ... oxuyurdunuz 
կարդում էին – ... oxuyurdular 

*** 
 
 

Ապառնի – Gələcək zaman Անցյալի ապառնի – Keçmiş 
zamana görə gələcək zaman 

   
   

   
   

I t
əs

ri
f  T
ək

 h
al

 գրելու եմ – yazacağam 
գրելու ես – yazacaqsan 
գրելու է – yazacaq 

գրելու էի – (mən) yazacaqdım 
գրելու էիր – ... yazacaqdın 
գրելու էր – ... yazacaqdı 

 C
əm

 h
al

 գրելու ենք – yazacağıq 
գրելու եք – yazacaqsınız 
գրելու են – yazacaqlar 

գրելու էինք – (biz) yazacaqdıq 
գրելու էիք – ... yazacaqdınız 
գրելու էին – ... yazacaqdılar 

   
   

   
   

 II
 tə

sr
if 

 T
ək

 h
al

 կարդալու եմ – oxuyacağam 
կարդալու ես – oxuyacaqsan 
կարդալու է – oxuyacaq 
 

կարդալու էի – (mən) oxuyacaqdım 
կարդալու էիր – ... oxuyacaqdın 
կարդալու էր – ... oxuyacaqdı 

C
əm

 h
al

 կարդալու ենք – oxuyacağıq 
կարդալու եք – oxuyacaqsınız 
կարդալու են – oxuyacaqlar 

կարդալու էինք – (biz) oxuyacaqdıq 
կարդալու էիք – ... oxuyacaqdınız 
կարդալու էին – ... oxuyacaqdılar 

*** 
 
 

Վաղակատար – Nəqli keçmiş 
zaman. 

Անցյալի վաղակատար – 
Keçmiş zamana görə keçmiş 
zaman (uzaq keçmiş zaman) 

   
   

   
I t

əs
ri

f   T
ək

 h
al

 գրել եմ – (mən) yazmışam 
գրել ես – ..................yazmısan 
գրել է – .....................yazıb 

գրել էի –  (mən) yazmışdım 
գրել էիր – ... yazmışdın 
գրել էր –  ... yazmışdı 

 C
əm

 h
al

  գրել ենք – (biz) yazmışıq 
գրել եք –  ...............yazmısınız 
գրել են – ...................yazıblar 

գրել էինք –  (biz) yazmışdıq 
գրել էիք – ... yazmışdınız 
գրել էին – ... yazmışdılar 

   
   

II
 tə

sr
if  T

ək
 h

al
 կարդացել եմ – (mən) oxumuşam 

կարդացել ես – ........oxumusan 
կարդացել է – ..........oxuyub 

կարդացել էի –  (mən) oxumuşdum 
կարդացել էիր – ...oxumuşdun 
կարդացել էր – ... oxumuşdu 

 C
əm

 h
al

 կարդացել ենք – (biz) oxumuşuq 
կարդացել եք – ....oxumuşsunuz 
կարդացել են – ....oxuyublar 

կարդացել էինք – (biz) oxumuşduq  
կարդացել էիք – oxumuşdunuz 
կարդացել էին – oxumuşdular 
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*** 
 
 

Հարակատար դերբայ – Feili 
bağlamanın nəticəli keçmiş 
zamanı11 

Անցյալի հարակատար – Keç-
miş zamana görə nəticəli zaman 
(indiki zamana görə bitmiş 
zaman) 

   
   

I t
əs

ri
f Tə

k 
ha

l  մրսած եմ – (mən) üşümüşəm 
մրսած ես ... üşümüsən 
մրսած է – ... üşüyüb 

մրսած էի – (mən) üşümüşdüm 
մրսած էիր – ... üşümüşdün 
մրսած էր – ... üşümüşdü 

 C
əm

 h
al

  մրսած ենք – (biz) üşümüşük 
մրսած եք – ... üşümüsünüz 
մրսած են  –  ... üşümüşlər 

մրսած էինք – (biz) üşümüşdük 
մրսած էիք – ... üşümüşdünüz 
մրսած էին –  ... üşümüşdülər 

   
II

 tə
sr

if 
 T

ək
 h

al
  կարդացած եմ – (mən) oxumuşam 

կարդացած ես – ... oxumusan 
կարդացած է – ... oxuyub 

կարդացած էի – (mən) oxumuşdum 
կարդացած էիր – ...oxumuşdun 
կարդացած էր – ...oxumuşdu 

 C
əm

 h
al

 կարդացած ենք – (biz) oxumuşuq 
կարդացած եք – ... oxumuş-sunuz 
կարդացած են – ... oxumuşlar 

կարդացած էինք – (biz) oxumuşduq 
կարդացած էիք – ... oxumuşdunuz 
կարդացած էին – ... oxumuşdular 

*** 
Անցյալ կատարյալ – Bitmiş keçmiş zaman 

   
 I 

tə
sr

if 

 T
ək

 h
al

  գրեցի – (mən) yazdım 
գրեցիր – ... yazdın 
գրեց –  ... yazdı 

 C
əm

 h
al

 գրեցինք – (biz) yazdıq 
գրեցիք – ... yazdınız 
գրեցին –  ... yazdılar 

 II
 tə

sr
if 

 

 T
ək

 h
al

  կարդացի –  (mən) oxudum 
կարդացիր –  ... oxudun 
կարդաց –  ...oxudu 

 C
əm

 h
al

 կարդացինք – (biz) oxuduq 
կարդացիք –  ... oxudunuz 
կարդացին –  ... oxudular 

 
  

 
11 Müasir erməni dilində bu feil formalarından nadir hallarda istifadə edilir. 
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*** 
   

   
   

   
   

   
   

I t
əs

ri
f  

2. Ըղձական եղանակ – Feilin arzu şəkli 
 

Ապառնի – Gələcək zaman Անցյալի ապառնի – Keçmiş 
zamana görə gələcək zaman 

 T
ək

 h
al

 գրեմ – (mən) yazam 
գրես – ... yazasan 
գրի – ... yaza 

գրեի – (mən) yazaydım 
գրեիր – ... yazaydın 
գրեր – ... yazaydı 

 C
əm

 h
al

 

գրենք –  (biz) yazaq 
գրեք – ... yazasınız 
գրեն – ... yazalar 

գրեինք – (biz) yazaydıq 
գրեիք – ... yazaydınız 
գրեին – ... yazaydılar 

   
   

   
  I

I t
əs

ri
f    T

ək
 h

al
  կարդամ –  (mən) oxuyam 

կարդաս – ... oxuyasan 
կարդա – ... oxuya 

կարդայի – (mən) oxuyaydım 
կարդայիր – ...oxuyaydın 
կարդար – ... oxuyaydı 

 C
əm

 h
al

  կարդանք –  (biz) oxuyaq 
կարդաք – ... oxuyasınız 
կարդան – ... oxuyalar 

կարդայինք – (biz) oxuyaydıq 
կարդայիք – ... oxuyaydınız 
կարդային – ... oxuyaydılar 

*** 
3. Պայմանական կամ ենթադրական եղանակ – Şərt və istək şəkli 
 
 

Ապառնի – Gələcək zaman 
 

Անցյալի ապառնի – Keçmiş 
zamana görə gələcək zaman 

  I
 tə

sr
if 

 
Tə

k 
ha

l  կգրեմ – (mən) yazaram (bir şərtlə) 
կգրես – yazarsan 
կգրի – yazar 

կգրեի – (mən) yazardım 
կգրեիր – yazardın 
կգրեր – yazardı 

C
əm

 h
al

  կգրենք – (biz) yazarıq 
կգրեք –  ... yazarsınız 
կգրեն –  ... yazarlar 

կգրեինք – (biz) yazardıq (bir şərtlə) 
կգրեիք –  ... yazardınız 
կգրեին –  ... yazardılar 

   
   

   
   

   
   

  I
I t

əs
ri

f  
Tə

k 
ha

l  

կկարդամ – (mən) oxuyaram (bir 
şərtlə) 
կկարդաս –  ... oxuyarsan 
կկարդա –  ... oxuyar 

կկարդայի – (mən) oxuyardım (bir 
şərtlə) 
կկարդայիր –  ... oxuyardın 
կկարդար –  oxuyardı 

C
əm

 h
al

  կկարդանք – (biz) oxuyarıq (bir 
şərtlə) 
կկարդաք –  ... oxuyarsınız 
կկարդան –  oxuyarlar 

կկարդայինք – (biz) oxuyardıq (bir 
şərtlə) 
կկարդայիք –  ... oxuyardınız 
կկարդային –  oxuyardılar 
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*** 
4. Հարկադրական եղանակ – Feilin lazım şəkli 

 Ապառնի – Gələcək zaman Անցյալի ապառնի – Keçmiş 
zamana görə gələcək zaman 

  I
 tə

sr
if 

 
Tə

k 
ha

l  պիտի գրեմ – (gərək) yazam 
պիտի գրես –  ... yazasan 
պիտի գրի –  ... yaza 

պիտի գրեի – (gərək) yazaydım 
պիտի գրեիր  –  ...yazaydın 
պիտի գրեր  –  ... yazaydı 

C
əm

 h
al

  պիտի գրենք – (gərək) yazam 
պիտի գրեք –  ... yazasınız 
պիտի գրեն –  ... yazalar 

պիտի գրեինք – (gərək) yazaydıq 
պիտի գրեիք –  ...yazaydınız 
պիտի գրեին  –  ... yazaydılar 

   
   

   
   

II
 tə

sr
if 

Tə
k 

ha
l պիտի կարդամ – (gərək) oxuyam 

պիտի կարդաս – ...oxuyasan 
պիտի կարդա –  ... oxuya 

պիտի կարդայի – oxuyaydım 
պիտի կարդայիր – oxuyaydın 
պիտի կարդար – oxuyaydı 

C
əm

 h
al

  

պիտի կարդանք – (gərək) oxuyaq 
պիտի կարդաք – .. oxuyasınız 
պիտի կարդան  –  ... oxuyalar 

պիտի կարդայինք – oxuyaydıq 
պիտի կարդայիք – oxuyaydınız 
պիտի կարդային – oxuyaydılar 

*** 
5. Հրամայական եղանակ – Feilin əmr şəkli 

Tək hal 
Գրի՛ր – Yaz! 
Կարդա՛ – Oxu! 

Cəm hal 
Գրեցե՛ք – Yazın! 
Կարդացե՛ք – Oxuyun! 

*** 
Çalışma* 157. Feilin xəbər şəklini indiki zamanda yazın. 

 Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք 
2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

ներկում ...(boyayıram) 
ներկում ... 
ներկում ... 

ներկում ... 
ներկում ... 
ներկում ... 

*** 
Çalışma* 158. Feilin xəbər şəklini bitməmiş keçmiş 
zamanda yazın. 

 Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք 
2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

ներկում ...(boyayırdım) 
ներկում ... 
ներկում ... 

ներկում ... 
ներկում ... 
ներկում ... 

*** 
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Çalışma* 159. Feilin xəbər şəklini gələcək zamanda yazın. 
 Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք 
2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

ներկելու ...(boyayacam) 
ներկելու ... 
ներկելու ... 

ներկելու ... 
ներկելու ... 
ներկելու ... 

*** 
Çalışma* 160. Feilin xəbər şəklini keçmiş zamana görə 
gələcək zamanda yazın. 

 Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք 
 
2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

ներկելու ... (boya-
yacaqdım) 
ներկելու ... 
ներկելու ... 

ներկելու ... 
 
ներկելու ... 
ներկելու ... 

*** 
Çalışma* 161. Feilin xəbər şəklini nəqli keçmiş zamanda 
yazın. 

 Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք 
2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

ներկել ... (boyamışam) 
ներկել ... 
ներկել ... 

ներկել ... 
ներկել ... 
ներկել ... 

*** 
Çalışma* 162. Feilin xəbər şəklini keçmiş zamana görə 
keçmiş zamanda (uzaq keçmiş zaman) yazın. 

 Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք 
2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

ներկել ... (boyamışdım) 
ներկել ... 
ներկել ... 

ներկել ... 
ներկել ... 
ներկել ... 

*** 
Çalışma* 163. Feilin xəbər şəklini feili bağlamanın nəticəli 
keçmiş zamanında yazın. 

 Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք գրած ... (yazmışam) գրած ... 
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2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

գրած ... 
գրած ... 

գրած ... 
գրած ... 

***  
Çalışma* 164. Feilin xəbər şəklini keçmiş zamana görə 
nəticəli zamanında (indiki zamana görə bitmiş zaman) 
yazın. 

 Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք 
2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

գրած ... (yazmışdım) 
գրած ... 
գրած ... 

գրած ... 
գրած ... 
գրած ... 

*** 
Çalışma* 165. Feilin xəbər şəklini bitmiş keçmiş zamanda 
yazın.  

 Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք 
2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

գրե... (yazdım) 
գրե... 
գրե... 

գրեց... 
գրեց... 
գրեց... 

*** 
Çalışma* 166. Feilin arzu şəklini gələcək zamanında 
yazın. 

 Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք 
2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

տեսն... (görəm) 
տեսն... 
տեսն... 

տեսն... 
տեսն... 
տեսն... 

*** 
Çalışma* 167. Feilin arzu şəklini keçmiş zamana görə 
gələcək zamanda yazın. 

 Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք 
2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

տեսն... (görəydim) 
տեսն... 
տեսն... 

տեսնե... 
տեսնե... 
տեսնե... 

*** 
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Çalışma* 168. Feilin şərt və istək şəklini gələcək zamanda 
yazın. 

 Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք 
2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

կտեսն… (görəm) 
կտեսն… 
կտեսն… 

կտեսն… 
կտեսն… 
կտեսն… 

*** 
Çalışma* 169. Feilin şərt və istək şəklini keçmiş zamana 
görə gələcək zamanda yazın. 

 Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք 
2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

կտեսն... (görərdim) 
կտեսնե... 
կտեսն... 

կտեսն... 
կտեսն... 
կտեսն... 

*** 
Çalışma* 170. Feilin lazım şəklini gələcək zamanda yazın. 

 Եզակի թիվ 
1-ին դեմք 
2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

պիտի (պետք է) տեսն... (gərək görəm) 
պիտի (պետք է) տեսն... 
պիտի (պետք է) տեսն... 

 Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք 
2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

պիտի (պետք է) տեսն... 
պիտի (պետք է) տեսն... 
պիտի (պետք է) տեսն... 

*** 
Çalışma* 171. Feilin lazım şəklini keçmiş zamana görə 
gələcək zamanda yazın. 

 Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք 
 
 
2-րդ դեմք 
 

պիտի (պետք է) 
տեսն... (gərək gö-
rəydim) 
պիտի (պետք է) 
տեսն... 

պիտի (պետք է) 
տեսն...  
 
պիտի (պետք է) 
տեսն...  
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3-րդ դեմք պիտի (պետք է) 
տեսն... 

պիտի (պետք է) 
տեսն... 

*** 
Çalışma* 172. Feilin əmr şəklini yazın. 

Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
գրի՛... 
հասի՛... 
հեռացի՛... 
կարդ...՛ 
մոտեցր...՛ 

գրե՛... 
հասե՛... 
հեռացե՛... 
կարդացե՛... 
մոտեցրե՛... 

 
Oxu mətni 51. Էշի երգն ու ուղտի պարը: – Eşşəyin 

nəğməsi və dəvənin rəqsi 
Մի մարդ (adam) ունենում ա մի ուղտ (dəvə) ու մի էշ։ 

Սա սրանց (onları) էնքան ա բանեցնում (işlətmək, istifadə 
etmək), որ հալից (haldan) գցում ա։ Մի օր էշն ասում ա, – 
Ուղտ ախպեր, պետք ա էստեղից (buradan) փախչենք 
(qaçaq), թե չէ մեր տերը (sahibimiz) մեզ բանեցնելով 
կսպանի (öldürəcək)։ 

– Շատ խելոք (ağıllı) ես ասում, էշ ախպեր, գնանք, մեր 
գլուխներն (başımızı) ազատենք, թքած (tüpürəsən) էսպես 
անխիղճ (amansız, mərhəmətsiz) տիրոջ վրա (üstünə)։ 

Ուղտը մի կում (udum) ա անում, թքում ա տիրոջ 
դռան (qapı) վրա, էշն էլ պոչը (quyruğunu) վեր ա քաշում 
(çəkir) ... տիրոջ շեմին (astana), սրանք վեր են կենում, լիսը 
դեռ չբացված, քանի (neçə ki) տերը քնած ա (yatıbdır), 
փախչում են (qaçırlar) էնտեղից (oradan)։ 

Հիմի էս էրկու աղբերացուն իրանց քեֆին կապները 
(əlaqə) կտրած (kəsilmiş), ազատ (azad), ուր ուզում են՝ 
գնում են։ Ուզում են՝ նստում են (otururlar), ուզում են՝ 
պառկում են (uzanırlar), ուզում են՝ թավալ են տալի 
(yuvarlanırlar, ağnayırlar), ուզում են՝ քնում են (yatırlar)։ 
Տեր չունեն, անելիք չունեն (edəcəkləri yoxdur), ուտելիքն 
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(yeməkləri) էլ բոլ-բոլ (bol-bol), արածի (otla) ինչքան 
փորումդ (qarnında) տեղ կանի։ Էրկուսն էլ չաղանում են 
(kökəlirlər), ջանի են (cana) գալի, քեֆներին (keyflərinə) 
քեֆ չի հասնում (çatmır)։ 

Մի օր էլ էշի քեֆը տեղն ա (yerində) լինում, ասում ա, 
– Ուղտ ախպեր, երգ (nəğmə) ասիլս (deməyim) էկել 

ա (gəlir)։ 
– Էշ ախպեր, – ասում ա ուղտը, – առանց գինու 

(şərabsız) հարբե՞լ ես (sərxoşsan)։ Ի՞նչ (nə) երգելու վախտ 
ա, – ասում ա, – տղիդ (oğlunu) ես պսակո՞ւմ (nigahlayır-
san), թե աղջկադ (qızını) ես մարդու (ərə) տալիս (verirsən)։ 
Հարսանիքի (toya) հո չե՞նք էկել։ Դու լավ (yaxşı) գիտես 
(bilirsən), որ քու ձենը (səsini) ես շատ եմ սիրում, ամա 
ամեն բան իր (öz) վախտին  ա (vaxtına) սազական (uy-
ğun)։ Հիմի քու անուշ ձենը որ լսեն, գալու են մեզ բռնեն 
տանեն, էնքան բանացնեն, որ հալից գցեն։ 

– Ուղտ ախպեր, – ասում ա էշը, – երգ ասիլս, որ էկել 
ա, անկարելի (qeyri-mümkün) բան ա (şeydir), պետք ա 
(gərək) երգեմ (oxuyam)։ 

Ասում ա ու սկսում զռալը (anqırmağa)։ 
Սրանց (onların) տերը (sahibi) էշի ձենը որ՝ լսում ա, 

տեղնուտեղը (dərhal) գալիս ա, էրկուսին էլ տանում, 
էնքան ա բանացնում, որ հալից գցում ա։ 

Էշն ու ուղտը մի հետ էլ են փախչում տիրոջիցը։ 
Ճանապարհին (yolla) մի գետ (çay) ա պատահում, ամա 
էշն էնքան բեզարած (bezmək) ա լինում, որ չի կարենում 
(bacarmır) ջուրն անց կենա։ 

– էշ ախպեր, – ասում ա ուղտը, – արի քեզ շալակեմ 
(şəlləyim), ջուրն անց կացնեմ։ 

– Չես կարա, ուղտ ախպեր, – ասում ա էշը, – ծանդր 
եմ (ağıram), տերս միշտ (həmişə) ասում էր՝ էս էշը որ սատկի 
(gəbərsə), սրա կաշին (dərisi) մի ուղտի բեռ (yük) կլինի։ 
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– Էշ ախպեր, – ասում ա ուղտը, – դու (sən) ինքդ 
(özün) խելոք մարդ, ո՞նց ես հավատում տիրոջդ խոսքին։ 
Արի շալակս քեզ տանեմ։ 

Էշը նստում ա ուղտի շալակը։ Որ հասնում են գետի 
մեջտեղը (ortasına), ուղտն ասում ա. 

– Էշ ախպեր, պար գալս (oynamağım)էկել ա (gəlir)։ 
— Էդ ի՞նչ ես ասում, ուղտ ախպեր, – ասում ա էշը, – 

իմ քուռակը (qoduq), որ քուռակ ա, էն էլ առանց զուռնա 
(zurna) դհոլի (nağara) պար չի գալի։ Ամեն բան իր 
վախտին ա սազական (uyğun)։ Անց կենանք ջրի էն 
ղրաղը՝ (qırağa) ինչքան կուզես պար արի։ 

– Էշ ախպեր, – ասում ա ոլղտր, – անկարելի (qeyri-
mümkün) բան ա, պար գալս որ եկել ա, պետք ա պար գամ։ 

Ասում ա ու սկսում պար գալ, էրկուսն էլ ջուրն են 
ընկնում, քիչ ա մնում խեղդվեն (boğulalar)։ Էշը իրա ահիցը 
(qorxudan) էն տեսակ զռռոց ա վեր քաշում, որ տերը գալիս 
ա, հասնում սրանց հավարին (havar), մի (bir) կերպով 
(şəkildə) սրանց դուրս բերում գետիցը, հետո ձեռն ա առնում 
դագանակը (dəyənək), տուր թե կտաս էրկուսին (ikisini) էլ 
(də) մի լավ դնգստում (kötəkləyir), որ էլ նորից չփախչեն։ 

Ուղտը համ ծեծ (, zərbə, kötək) ա ուտում, համ էլ 
մտածում ա. 

– Իմ հախն (haqq) ա, – ասում ա, – ես ինչի՞ լսեցի 
իշին, ինչի՞ իմ ծանդր տեղս թեթևացրի (yüngülləşdirdim), 
ինչի՞ փախա տիրոջիցս, ո՞վ ա տեսել, որ խելոք մարդը իշի 
խելքով իր անելիքն (elədiyini) անի (eləsin)։ 

 
Ասացվածքներ – Atalar sözləri 
Առողջը հիվանդի տանջանքները չի հասկանա։ – 

Sağlam adam xəstənin əzabını başa düşməz. 
Ասեղ գողացողը, ոսկի էլ կգողանա։ – İynə oğurlayan 

qızıl da oğurlayar. 
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Քսանվեցերորդ դասը – İyirmi altıncı dərs 
*** 

2. Ձևաբանություն – Morfologiya 
1. Մի քանի անկանոն բայերի խոնարհումը – Bir neçə qay-
dasız feilin təsriflənməsi (Məlumat üçün) 
1. Տալ – vermək  
2. Գալ – gəlmək 
3. Լալ – ağlamaq 
4. Լինել – olmaq 
Çalışma 
 
1. Մի քանի անկանոն բայերի խոնարհումը – Bir neçə 

qaydasız feilin təsriflənməsi (Məlumat üçün) 
 

1. Տալ – vermək 
 

Դերբայներ – Feili bağlamalar 
Անորոշ դերբայ – Məsdər: տալ – vermək 
Անկատար դերբայ – Feili bağlamanın indiki 

zamanı: տալիս – verir 
Ապառնի դերբայ – Feili bağlamanın gələcək 

zamanı: տալու – verəcək  
Վաղակատար դերբայ – Feili bağlamanın keçmiş 

zamanı (uzaq keçmiş zaman): տվել – verib 
Հարակատար դերբայ – Feili bağlamanın nəticəli 

keçmiş zamanı (keçmiş zaman feili sifəti): տված – vermiş 
Ենթակայական դերբայ – Subyekt feili bağlama 

(indiki zaman feili sifəti): տվող – verən  
Ժխտական դերբայ – İnkar feili bağlama: չեմ տամ 

– vermirəm; չտաս – vermə 
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Սահմանական եղանակ – Feilin xəbər şəkli 
Ներկա – İndiki zaman 
տալիս եմ – verirəm 
տալիս ես – verirsən 
տալիս է – verir 

տալիս ենք – veririk 
տալիս եք – verirsiniz 
տալիս են – verirlər 

*** 
Տալիս եմ իմ համաձայնությունը մասնակցելու 

2020-ին նախագահական ընտրություններին: – 2020-ci 
ildə keçiriləcək prezident seçkilərində iştirak etməyə razılıq 
verirəm. 

Անցյալի անկատար – Bitməmiş keçmiş zaman 
տալիս էի – verirdim 
տալիս էիր – verirdin 
տալիս էր – verirdi 

տալիս էինք – verirdik 
տալիս էիք – verirdiniz 
տալիս էին – verirdilər 

*** 
Վաղակատար – Nəqli keçmiş zaman 
տվել եմ – vermişəm 
տվել ես – vermişsən 
տվել է – vermişdi 

տվել ենք – vermişik 
տվել եք – vermişsiniz 
տվել են – vermişdilər 

*** 
Ես իմ որդուն տվել եմ Ձեզ, որ դուք Ձեր որդիներին 

վստահեք մեզ: – Mən öz oğlumu sizə vermişəm ki, siz də öz 
oğullarınızı bizə əmanət edəsiniz.  

Ցուցումը տվել եմ վարչապետին ենթակա մարմնին. 
ամեն ինչ օրինական է: – Baş nazirə tabe olan quruma ifadə 
vermişəm, hər şey qanunidir. 

 
Անցյալի վաղակատար – Keçmiş zamana görə 
keçmiş zaman (uzaq keçmiş zaman) 
տվել էի – vermişdim 
տվել էիր – vermişdin  
տվել էր – vermişdi 

տվել էինք – vermişdik 
տվել էիք – vermişdiniz 
տվել էին – vermişdilər 
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Հարակատար դերբայ – Feili bağlamanın nəticəli 
keçmiş zamanı (keçmiş zaman feili sifəti) 

տված եմ – vermişəm 
տված ես – vermişsən 
տված է – verib 
 
Անցյալի հարակատար – Keçmiş zamana görə nə-

ticəli zaman (indiki zamana görə bitmiş zaman) 
տված էի – vermişdim  
տված էիր – vermişdin  
տված էր – vermişdi və s. 
 
Անցյալ կատարյալ – Bitmiş keçmiş zaman 
տվեցի – verdim           տվեցինք – verdik    
տվեցիր – verdin          տվեցիք – verdiniz  
տվեց – verdi                տվեցին – verdilər  
 
Հրամայական եղանակ – Feilin əmr şəkli 
Տո՛ւր – Ver! 
Տվե՛ք – Verin! 
Մի՛ տու(ր) – Vermə! 
Մի՛ տաք – Verməyin! (Մի՛ տուր – Vermə!, Մի՛ տվեք 

– Verməyin!) 
 
2. Գալ – gəlmək 
 
Դերբայներ – feili bağlamalar 
Անորոշ դերբայ – Məsdər: գալ – gəlmək 
Անկատար դերբայ – Feili bağlamanın indiki za-

manı: գալիս – gəlir 
Ապառնի դերբայ – Feili bağlamanın gələcək zama-

nı: գալու – gələcək 
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Վաղակատար դերբայ – Feili bağlamanın keçmiş 
zamanı (uzaq keçmiş zaman): եկել – gəlib 

Հարակատար դերբայ – Feili bağlamanın nəticəli 
keçmiş zamanı (keçmiş zaman feili sifəti): եկած – gəlmiş 

Ենթակայական դերբայ – Subyekt feili bağlama 
(indiki zaman feili sifəti): եկող – gələn 

Ժխտական դերբայ – İnkar feili bağlama: չգա – 
gəlmə 

 
Սահմանական եղանակ – Feilin xəbər şəkli 
Ներկա – İndiki zaman 
գալիս եմ – gəlirəm  
գալիս ես – gəlirsən  
գալիս է – gəlir və s. 
 
Անցյալի անկատար – Bitməmiş keçmiş zaman  
գալիս էի – gəlirdim  
գալիս էիր – gəlirdin  
գալիս էր – gəlirdi və s. 
 
Վաղակատար – Nəqli keçmiş zaman  
եկել եմ – gəlmişəm  
եկել ես – gəlmişsən  
եկել է – gəlib və s. 
 
Անցյալի վաղակատար – Keçmiş zamana görə keç-

miş zaman (uzaq keçmiş zaman) 
եկել էի – gəlmişdim  
եկել էիր – gəlmişdin  
եկել էր – gəlmişdi  
 
Հարակատար դերբայ – Feili bağlamanın nəticəli 

keçmiş zamanı (keçmiş zaman feili sifəti) 
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եկած եմ – gəlmişəm 
եկած ես – gəlmişsən  
եկած է – gəlib  
 
Անցյալի հարակատար – Keçmiş zamana görə nə-

ticəli zaman (indiki zamana görə bitmiş zaman) 
եկած էի – gəlmişdim  
եկած էիր – gəlmişdin  
եկած էր – gəlmişdi və s. 
 
Անցյալ կատարյալ – Bitmiş keçmiş zaman 
եկա – gəldim  
եկար – gəldin  
եկավ – gəldi 
եկանք – gəldik 
եկաք – gəldiniz 
եկան – gəldilər 
 
Հրամայական եղանակ – Feilin əmr şəkli 
Ե՛կ – Gəl! (նաև, Արի՛ – Gəl!)  
Եկե՛ք – Gəlin! 
Մի՛ գա(ր) – Gəlmə! 
Մի՛ գաք – Gəlməyin! (Մի՛ արի – Gəlmə!, Մի՛ եկեք 

Gəlməyin!)  
 

3. Լալ – ağlamaq 
 
Դերբայներ – Feili bağlamalar 
Անորոշ դերբայ – Məsdər: լալ – ağlamaq 
Անկատար դերբայ – Feili bağlamanın indiki zama-

nı: լալիս – ağlayır 
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Ապառնի դերբայ – Feili bağlamanın gələcək 
zamanı: լալու – ağlayacaq 

Վաղակատար դերբայ – Feili bağlamanın keçmiş 
zamanı: լացել – ağlayıb (ağlamaq) 

Հարակատար դերբայ – Feili bağlamanın nəticəli 
keçmiş zamanı (keçmiş zaman feili sifəti): լացած – 
ağlamış 

Ենթակայական դերբայ – Subyekt feili bağlama 
(indiki zaman feili sifəti): լացող – ağlayan 

Ժխտական դերբայ – İnkar feili bağlama: չլա – 
ağlamayan 

 
Սահմանական եղանակ – Feilin xəbər şəkli 
 

Ներկա – İndiki zaman  
լալիս եմ – ağlayıram  
լալիս ես – ağlayırsan  
լալիս է – ağlayır və.s 
 
Անցյալի անկատար – Bitməmiş keçmiş zaman 
լալիս էի – ağlayırdım 
լալիս էիր – ağlayırdın  
լալիս էր – ağlayırdı 
 

Վաղակատար – Nəqli keçmiş zaman 
լացել եմ – ağlamışam 
լացել ես – ağlamışsan 
լացել է – ağlayıb 
 
Անցյալի վաղակատար – Keçmiş zamana görə 

keçmiş zaman (uzaq keçmiş zaman) 
լացել էի – ağlamışdım 
լացել էիր – ağlamışdın  
լացել էր – ağlamışdı 
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Հարակատար դերբայ – Feili bağlamanın nəticəli 
keçmiş zamanı (keçmiş zaman feili sifəti) 

լացած եմ – ağlamışam 
լացած ես – ağlamısan  
լացած է – ağlayıb 
 
Անցյալի հարակատար – Keçmiş zamana görə 

nəticəli zaman (indiki zamana görə bitmiş zaman) 
լացած էի – ağlamışdım 
լացած էիր – ağlamışdın  
լացած էր – ağlamışdı 
 
Անցյալ կատարյալ – Bitmiş keçmiş zaman  
լացի – ağladım 
լացիր – ağladın 
լացեց – ağladı 

լացինք – ağladıq 
լացիք – ağladınız 
լացին – ağladılar 

 
Baxın: լացեցի – ağladım; լացեցիր – ağladın; լացեց – 

ağladı; լացեցինք – ağladıq; լացեցիք – ağladınız; լացեցին – 
ağladılar 

 
Հրամայական եղանակ – Feilin əmr şəkli 

Լա՛ցիր – Ağla! 
Լացե՛ք – Ağlayın! 
Մի լա(ր) – Ağlama! 
Մի լաք – Ağlama! (Մի՛ լացի – Ağlama! Մի՛ լացեք – 

Ağlamayın!) 
լալ – eyni zamanda լինել – feilinin köməkliyi ilə də 

təsriflənir. Məsələn: 
լաց եմ լինում – ağlayıram, լաց ես լինում – ağlayırsan  
լաց ես լինելու – ağlayacaqsan, լաց ես եղած – ağlamısan, 

լաց եղար – ağladın, լաց եղի՛ր – ağla, լաց լինեմ – ağlayam, 
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լաց կլինեմ – ağlayaram, լաց պիտի լինեմ – gərək ağlayam. 
Sonra: լաց չեմ լինում – ağlamıram, լաց չեմ եղել – ağ-

lamamışam, լաց մի լինի – ağlama, լաց չեմ լինի – ağlamaram 
 
4. լինել – olmaq 
 
Դերբայներ – feili bağlamalar 
Անորոշ դերբայ – Məsdər: լինել – olmaq 
Անկատար դերբայ – Feili bağlamanın indiki zama-

nı: լինում – olur 
Ապառնի դերբայ – Feili bağlamanın gələcək zama-

nı: լինելու – olacaq 
Վաղակատար դերբայ – Feili bağlamanın keçmiş 

zamanı (uzaq keçmiş zamanı): եղել – olub 
Հարակատար դերբայ – Feili bağlamanın nəticəli 

keçmiş zamanı (keçmiş zaman feili sifəti): եղած – olmuş 
Ենթակայական դերբայ – Subyekt feili bağlama 

(indiki zaman feili sifəti): եղող կամ լինող – olan 
Ժխտական դերբայ – İnkar feili bağlama: չլինի – olma 
 
Սահմանական եղանակ – Feilin xəbər şəkli 
Ներկա – indiki zaman, անցյալի անկատար – bitmə-

miş keçmiş zaman, ապառնի – gələcək, անցյալի ապառնի 
– keçmiş zamana görə gələcək zaman bir-birinə bənzəyir. 

 
Վաղակատար – Nəqli keçmiş zaman 
եղել եմ – olmuşam 
եղել ես – olubsan 
եղել է – olub 
Անցյալի վաղակատար – Keçmiş zamana görə 

keçmiş zaman (uzaq keçmiş zaman) 
եղել էի – olmuşdum 
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եղել էիր – olmuşdun 
եղել էր – olmuşdu 
 
Հարակատար դերբայ – Feili bağlamanın nəticəli 

keçmiş zamanı (keçmiş zaman feili sifəti)  
եղած եմ – olmuşam 
եղած ես – olmuşsan 
եղած է – olmuşdu 
 
Անցյալի հարակատար – Keçmiş zamana görə 

nəticəli zaman (indiki zamana görə bitmiş zaman) 
եղած էի – olmuşdum 
եղած էիր – olmuşdun 
եղած էր – olmuşdu 
 
Անցյալ կատարյալ – Bitmiş keçmiş zaman  
եղա – oldum 
եղար – oldun 
եղավ – oldu 
եղանք – olduq  
եղաք – oldunuz  
եղան – oldular 

 
Հրամայական եղանակ – Feilin əmr şəkli 
Եղի՛ր – Ol!, Եղե՛ք – Olun!, Մի լինիր – Olma!, Մի՛ 

լինեք – Olmayın!, (Մի՛ եղիր – Olma!, Մի՛ եղեք – Olmayın!) 
 

 
Ժխտական խոնորհում – İnkar təsriflənmə 

İnkar təsriflər kiçik istisnalar olmaqla təsdiq təsriflərə 
bənzəyir. 
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1 a) Feil tərkibi formasının inkar təsriflənməsini 
düzəltmək üçün xəbər formasının təsriflənməsi zamanı չ (ma, 
mə inkar şəkilçisi) ədatından istifadə edilir və mütləq feilin 
şəxssiz formasının qarşısında yazılır. 

 
Սահմանական եղանակ – Feilin xəbər şəkli 

Ներկա անկատար – İndiki bitməmiş zaman 
Դրական – Təsdiq 
գրում եմ – yazıram 
գրում ես – yazırsan 
գրում է – yazır 

ժխտական – İnkar 
չեմ գրում – yazmıram 
չես գրում – yazmırsan 
չի գրում – yazmır  

*** 
Անցյալի անկատար – Bitməmiş keçmiş zaman 
Դրական – Təsdiq 
գրում էի – yazırdım 
գրում էիր – yazırdın 
գրում էր – yazırdı 

ժխտական – İnkar 
չէի գրում – yazmırdım 
չէիր գրում – yazmırdın 
չէր գրում – yazmırdı 

*** 
Ապառնի – Gələcək zaman. 
Դրական – Təsdiq 
գրելու եմ –  yazacağam 
գրելու ես – yazacaqsan 
գրելու է – yazacaq 

ժխտական – İnkar 
չեմ գրելու – yazmayacağam 
չես գրելու – yazmayacaqsan 
չի գրելու – yazmayacaq 

*** 
Անցյալի ապառնի – Keçmiş zamana görə gələcək 

zaman 
Դրական – Təsdiq 
գրելու էի – yazacaqdım 
գրելու էիր – yazacaqdın 
գրելու էր – yazacaqdı 

ժխտական – İnkar 
չէի գրելու – yazmayacaqdım 
չէիր գրելու – yazmayacaqdın 
չէր գրելու – yazmayacaqdı 

*** 
Վաղակատար – Nəqli keçmiş zaman 
Դրական – Təsdiq ժխտական – İnkar 
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գրել եմ – yazmışam 
գրել ես – yazmısan 
գրել է – yazıb 

չեմ գրել – yazmamışam 
չես գրել – yazmamısan 
չի գրել – yazmayıb 

*** 
Անցյալի վաղակատար – Keçmiş zamana görə keçmiş 
zaman (uzaq keçmiş zaman) 
Դրական – Təsdiq 
գրել էի – yazmışdım 
գրել էիր – yazmışdın 
գրել էր – yazmışdı 

Ժխտական – İnkar 
չէի գրել – yazmamışdım 
չէիր գրել – yazmamışdın 
չէր գրել – yazmamışdı 

 
Հարակատար դերբայ – Feili bağlamanın nəticəli 

keçmiş zamanı (keçmiş zaman feili sifəti) 
Դրական – Təsdiq 
ես պառկած եմ – mən uzanmışam (uzanmış vəziy-

yətdəyəm) 
դու պառկած ես – sən uzanmışsan 
նա պառկած է – o uzanıb 
 
Ժխտական – İnkar  
ես պառկած չեմ – mən uzanmamışam (uzanmış deyiləm) 
դու պառկած չես – sən uzanmamışsan 
նա պառկած չէ – o uzanmayıb 

 
Անցյալի հարակատար – Keçmiş zamana görə 

nəticəli zaman (indiki zamana görə bitmiş zaman) 
Դրական – Təsdiq 
ես պառկած էի – mən uzanmışdım 
դու պառկած էիր – sən uzanmışdın 
նա պառկած էր – o uzanmışdı 
Ժխտական – İnkar  
ես պառկած չէի – mən uzanmamışdım 
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դու պառկած չէիր – sən uzanmamışdın 
նա պառկած չէր – o uzanmamışdı 
 
1. b) Sadə feil formasından inkar təsriflənməsini 

düzəltmək üçün xəbər və arzu təsriflənməsinin qarşısına չ 
ədatı yazılır. 

*** 
1) Սահմանական եղանակ – Feilin xəbər şəkli. 

Անցյալ կատարյալ – Bitmiş keçmiş zaman 
Դրական – Təsdiq 
գրեցի – (mən) yazdım 
գրեցիր – (sən) yazdın 
գրեց – (o) yazdı 

Ժխտական – İnkar 
չգրեցի – (mən) yazmadım 
չգրեցիր – (sən) yazmadın 
չգրեց – (o) yazmadı 

 
2). Ըղձական եղանակ – Feilin arzu şəkli 

Ապառնի – Gələcək zaman 
Դրական – Təsdiq  
գրեմ – yazam 
գրես – yazasan 
գրի – yaza 

Ժխտական – İnkar 
չգրեմ – yazmayım 
չգրես – yazmayasan 
չգրի – yazmaya 

*** 
Անցյալի ապառնի – Keçmiş zamana görə gələcək 
zaman 
Դրական – Təsdiq 
գրեի – yazaydım 
գրեիր – yazaydın 
գրեր – yazaydı 

Ժխտական – İnkar 
չգրեի – yazmayaydım 
չգրեիր – yazmayaydın 
չգրեր – yazmayaydı 

2. Feilin şərt və istək şəklinin neqativ təsriflənməsini 
düzəltmək üçün inkar feili bağlama köməkçi feilin inkar 
forması ilə birlikdə istifadə edilir. 

 
Պայմանական եղանակ – Feilin şərt və istək şəkli 

Ապառնի – Gələcək zaman 
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Դրական – Təsdiq 
կգրեմ – yazaram 
կգրես – yazarsan 
կգրի – yazar 

Ժխտական – İnkar 
չեմ գրի – yazmaram 
չես գրի – yazmazsan 
չի գրի – yazmaz 

*** 
Անցյալի ապառնի – Keçmiş zamana görə gələcək za-
man 
Դրական – Təsdiq 
կգրեի – mən yazardım 
կգրեիր – ... yazardın 
կգրեր – ... yazardı 

Ժխտական – İnkar 
չէի գրի – mən yazmazdım 
չէիր գրի – ... yazmazdın 
չէր գրի – ... yazmazdı 

*** 
III. Feilin lazım şəklinin inkarını düzəltmək üçün 

պիտի – gərək ədatının qarşısına չ inkar ədatı əlavə edilir və 
bitişik yazılır. 

 
Հարկադրական եղանակ – Feilin lazım şəkli 

 
Ապառնի ժամանակ – Gələcək zaman 
Դրական – Təsdiq 
պիտի գրեմ – gərək yazam 
պիտի գրես – gərək yazasan 
պիտի գրի – gərək yaza 
Ժխտական – İnkar 
չպիտի գրեմ – gərək yazmayam 
չպիտի գրես – gərək yazmayasan 
չպիտի գրի – gərək yazmaya 

*** 
Անցյալի ապառնի – Keçmiş zamana görə gələcək za-
man 
Դրական – Təsdiq 
պիտի գրեի – mən gərək yazaydım 
պիտի գրեիր – ... gərək yazaydın 
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պիտի գրեր – ... gərək yazaydı 
ժխտական – İnkar 
չպիտի գրեի – mən gərək yazmayaydım 
չպիտի գրեիր – ... gərək yazmayaydın 
չպիտի գրեր – ... gərək yazmayaydı 

 
IV. Feilin əmr şəklinin inkarını düzəltmək üçün չ inkar 

ədatının yerinə մի (ma, mə) qadağanedici ədat yazılır. 
Məsələn:  

Գրիր – Yaz! 
Մի' գրի(ր) – Yazma! 
Գրե'ք – Yazın! 
Մի' գրեք – Yazmayın! 

Կարդա' – Oxu! 
Մի' կարդա – Oxuma! 
Մի' կարդացեք – Oxumayın! 

 
QEYD: մի qadağan edici ədatın üstünə hər zaman (') (!) 

işarəsi qoyulur. 
 
Çalışma 173. Oxuyun, yazın və tərcümə edin. 
1. Ցանկանում եմ (istəyirəm), որ բոլոր (bütün) 

ազգերը (millətlər) համերաշխ (həmfikir) լինեն: 
2. Աշխարհի բոլոր մարդիկ ուզում են, որ խաղաղ 

(sakit, yavaş, sülh içində) կյանք լինի, պատերազմ 
(müharibə) չլինի: 

3. Դեռ (hələ) փոքրուց իմ անգրագետ (savadsız) 
տատուց սովորել եմ փողոցում ընկած հացի կտորը 
վերցնել, դնել պատի տակ, որ չկոխկրտվի (tapdalama-
sınlar): 

4. Եկեք այդ հարցը լուծենք (həll edək) այսօր, 
չթողնենք (qoymayaq) վաղվան: 

5. Թող լինի միշտ արևը, Թող լինի միշտ երկինքը (göy, 
səma), Թող լինի միշտ մայրիկը, եվ թող միշտ լինեմ ես: 
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Aforizm 
Մարդ չպիտի էնքան քաղցր լինի՝ որ կուլ տան, 

չպիտի էնքան դառը լինի՝ որ թքեն: – Adam o qədər şirin 
olmamalıdır ki, udsunlar, o qədər də acı olmamalıdır ki, 
tüpürsünlər. 

 
Ասացվածքներ – Atalar sözləri 
Ասեղդ որտեղ կորցրել ես, այնտեղ էլ փնտրիր։ – 

İynəni harada itirmisənsə orada da axtar. 
Բարկանալուց առաջ մինչև հարյուր հաշվիր, 

խփելուց առաջ՝ մինչև հազար։ – Qəzəblənmədən əvvəl 
yüzə qədər, vurmadan əvvəl minə qədər say. 
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Քսանյոթերորդ դասը – İyirmi yeddinci dərs 
*** 

2. Ձևաբանություն – Morfologiya 
1. Մակբայ – Zərf 
2. Մակբայների կազմությունը – Zərflərin quruluşu 
3. Մակբայների տեսակները – Zərflərin mənaca növləri 
3.1. Տեղի մակբայներ – Yer zərfləri 
3.2. Ժամանակի մակբայներ – Zaman zərfləri 
3.3. Քանակ ցույց տվող մակբայներ – Kəmiyyət zərfləri 
3.4. Ձևի մակբայներ – Tərzi – hərəkət zərfləri 
3.4.1. Հաստատական մակբայներ – Təsdiq zərfləri 
3.4.2. Երկբայական մակբայներ – Şübhə zərfləri 
4. Zərflərin düzəldilməsi 
Çalışma 
Oxu mətni 

 
1. Մակբայ – Zərf 

Zərf, iş və hərəkətin icra tərzini, zamanını, yerini, 
miqdarını, əlamətini və s. bildirir, ե՞րբ – nə zaman? nə vaxt? 
որտե՞ղ – harada?, ինչո՞ւ – niyə? ինչպե՞ս – necə? 
suallarına cavab verir. 

Ümumiyyətlə erməni dilində zərflər azdır, ancaq bütün 
sifətlər zərf kimi istifadə edilir. Məsələn:  

Գարունը գեղեցիկ եղանակ է: – Bahar gözəl fəsildır. 
Իմ բարեկամը գեղեցիկ է խոսում: – Mənim dostum 

gözəl danışır. 
 

2. Մակբայների կազմությունը – Zərflərin quruluşu 
Zərflərin erməni dilində müəyyən forması yoxdur. 

Ancaq bəzi törəmə zərflərin şəkilçiləri danışığın bu qisminə 
uyğundur. Məsələn: 

– բար – ընկերաբար – yoldaşcasına; բարեկամաբար 
– qohumcasına, dostcasına 
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Ընկերաբար հորդորում եմ ընտանիքի անդամներին 
հեռու պահել քաղաքականությունից: – Dostcasına nəsihət 
edirəm ki, ailə üzvlərini siyasətdən uzaq tutmağı. 

 (ընկեր բարեկամ – tanış – biliş, tanışlar, qohum; 
ընկեր դարնալ – yoldaş olmaq; ընկեր տղա – dost oğlan; 
դպրոցական ընկեր – məktəb yoldaşı) 

– որեն – հանգամանորեն – ətraflı, təfsilatlı; 
լայնորեն – geniş surətdə; դրականորեն – müsbətcəsinə 

Պետք է ասեմ, որ երկու օր առաջ հանգամանորեն 
զրուցել եմ հանրապետության վարչապետի հետ: – 
Deməliyəm ki, iki gün əvvəl Respublikanın baş naziri ilə 
ətraflı danışdım. 

– պես – ֆիզիկապես – fiziki; տնտեսապես – iqti-
sadi baxımdan; ամբողջապես – tamamilə  

Հայաստանի ակտիվ բնակչությունը տնտեսապես 
կրճատվել է մոտ 200 հազարով: – Ermənistanın iqtisadi cə-
hətdən fəal əhalisi təxminən 200 min nəfər azalıb. 

Վրաստան մեկնած ու վերադարձող քաղաքացի-
ների մեծ հոսքն ամբողջապես հսկվում է: – Gürcüstana 
gedən və qayıdan vətəndaşların böyük axını tam izlənilir. 

– ակի – շեշտակի – kəskin; ուղղակի – birbaşa, dola-
yısız; հանկարծակի – birdən-birə, gözlənilmədən 

 
Bəzi hallarda iki dəfə təkrar olunan sifətlər zərf ola bilir. 

Məsələn:  
արագ – tez, sürətlə; արագ – արագ – tez – tez, sürətlə 
տաք – isti; տաք – տաք – isti – isti  
ուշ – gec; ուշ – ուշ – gec – gec 
 
Հայաստանից Եվրասիական Տնտեսական Միութ-

յան երկրներ արտահանումը շեշտակի կրճատվել է: – 
Ermənistandan Avrasiya İqtisadi Birliyi ölkələrinə ixrac 
kəskin şəkildə azalıb. 
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3. Մակբայների տեսակները – Zərflərin mənaca 
növləri 

Erməni dilində zərfin mənaca növləri aşağıdakılardır: 
 

3.1. Տեղի մակբայներ – Yer zərfləri 
Yer zərfləri ո՞ւր – hara, որտե՞ղ – haraya, որտեղի՞ց 

– haradan suallarına cavab verir. 
տեղն ու տեղը – yerli yerində  
դեմ – հանդիման – qarşı – qarşıya 
ամենուր(եք) – hər yerdə (yanda) 
սարն ի վեր – dağ yuxarı 
սարն ի վար – dağ aşağı 
ամենուրեք – hər yerdə 
մեջընդմեջ – ara – bir 
տեղ – տեղ – yer – yer 
առաջ – irəli 
 
Ադրբեջանում ամենուրեք դպրոցներ են բացում: – 

Azərbaycanda hər yerdə məktəblər açırlar. 
Ադրբեջանում ամենուրեք դպրոցներ են բացում, 

մանուկներին սովորեցնում են մայրենի լեզուն: – Azərbay-
canda hər yerdə məktəblər açılır, uşaqlara ana dillərini 
öyrədirlər. 

Ամենուրեք կարանտին է ու սահմանների խստացում: 
– Hər yerdə karantindir və sərhədlər möhkəmləndirilib. 

Ամենուրեք մահ էր ու ավերածություն։ – Hər yerdə 
ölüm və xarabalıq vardı. 

 
3.2. Ժամանակի մակբայներ – Zaman zərfləri 
Zaman zərfləri ե՞րբ – haçan?, nə vaxt? երբվանի՞ց – 

nə vaxtdan? suallarına cavab verir. 
ժամանակ առ ժամանակ – zaman – zaman  
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այնուհետև – sonra, ondan sonra 
մերթընդմերթ – gah ..... gah, hərdənbir 
այսուհետև – bundan sonra 
ընդմիշտ – hər zaman, əbədi 
հենց նոր – bu an, elə indi 
նախ – başlanğıcda, əvvəlcə 
տարեցտարի – ildən ilə 
օրեցօր – gündən günə 
հիմա, այժմ – indi 
վաղուց – çoxdan  
շուտով – tezliklə 
դեռ – daha, hələ 
էգուց – sabah 
ապա – sonra 
 
Ես դեռ չեմ եկել: – Mən hələ gəlməmişəm. 
Այնուհետև կուրանում ենք և չենք ուզում տեսնել 

իրար լավ կողմերը: – Bundan sonra kor oluruq və bir – 
birimizin yaxşı tərəflərini görmək istəmirik. 

Նա խոսք տվեց` այսուհետև լավ սովորել: – O bundan 
sonra yaxşı təhsil alacağına söz verdi. 

Մեր կազմակերպությունը, որն արդեն 5 տարեկան 
է, տարեցտարի ուժեղանում է: – Bizim təşkilatın artıq beş 
yaşı var və ildən – ilə güclənir. 

Այսօր մշուշ է մեր լեռներում։ – Bu gün çəndir bizim 
dağlarda. 

  
3.3. Քանակ ցույց տվող մակբայներ – Kəmiyyət 

zərfləri 
Kəmiyyət zərfləri iş və hərəkətin nə qədər icra olunduğunu 

bildirir, ինչքա՞ն – nə qədər, որքա՞ն – nə qədər, ի՞նչ չափ – nə 
ölçüdə, ո՞ր չափ – hansı ölçüdə suallarına cavab verir. 

չափազանց – həddindən artıq, hədsiz, olduqca, son dərəcə 
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ամբողջովին – tamamilə, bütünlüklə, büsbütün 
բոլորովին – tamamilə, büsbütün 
քանիցս – neçə dəfə, bir neçə dəfə 
ավելի ևս – daha artıq  
կամաց – yavaş, yavaşca 
եռակի – üç qat, üç dəfə 
մեկիկ – մեկիկ – bir – bir 
բազմիցս – dəfələrlə 
շատ – շատ – çox – çox 
փոքր – ինչ – bir az 
քիչ – քիչ – az – az 
 
Սա չափազանց էական է: – Bu son dərəcə (həddindən 

artıq, olduqca) vacibdir. 
2020 թվականին Զանգիբասարի շրջանը բոլորովին 

ուրիշ պետք է լինի։ – 2020-ci ildə Zəngibasar rayonu gərək 
tamamilə fərqli olsun. 

Կարծում եմ, որ դա չափազանց վտանգավոր է 
Շոտլանդիայի, ինչպես և ամբողջ Մեծ Բրիտանիայի 
համար: – Düşünürəm ki, bu, həm Şotlandiya, həm də bütün 
Böyük Britaniya üçün olduqca təhlükəlidir. 

 
3.4. Ձևի մակբայներ – Tərzi-hərəkət zərfləri 

Hərəkət zərfləri ինչպե՞ս – necə?, ի՞նչ ձևով – nə for-
mada? nə tərzdə? suallarına cavab verir. 

շարունակ, շարունակաբար – həmişə, mütəmadiyyən 
արագ – արագ – tez – tez, cəld, iti, sürətli (addımlarla) 
հաճախ, հաճախակի – çox dəfə, ardıcıl, mütəmadi 
մեծապես – olduqca, son dərəcə(də) 
փոխեփոխ – əvəz – əvəzə, növbə ilə  
ինքնաբերաբար – avtomatik olaraq 
ակնհայտ – aydın, bəlli, açıq – aydın  
կամաց – կամաց – yavaş – yavaş 
հազիվ – yavaş, ancaq, zorla 
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նորից – yenə də, yenidən 
հերոսաբար – qəhrəmanlıqla 
կատաղորեն – qəzəblə 
քաջաբար – cəsarətlə 
ուժգին – güclə, gücüylə  
դարձյալ – yenidən, təzədən 
հազիվհազ – ancaq ki 

հետզհետե – tədricən 
մեղմորեն – yumuşaq 
գլխովին – başlıca 
կամովին – könüllü 
լայնորեն – geniş  
կրկին – təkrarən 
նույն – həmin 

 

Տատիկը բարձր ջերմություն ունի, – արագ – արագ 
պատմեց Վերան: –Nənənin yüksək hərarəti var – deyə Vera 
tez – tez (tələsik) dedi. 

Քո ամուսնությունը դարձավ պատճառ, որ մենք 
նորից բոլորս հանդիպենք իրար: – Sənin evliliyin hamı-
mızın yenidən görüşməsinə səbəb oldu. 

Մեր գյուղում կան լայն դաշտեր: – Bizim kənddə 
geniş tarlalar var. 

 
Tərzi-hərəkət zərfi iki yerə ayrılır. 

 

3.4.1. Հաստատական մակբայներ – Təsdiq zərfləri 
հավաստի – doğru, səhih, gerçək 
իհարկե, հարկավ – əlbəttə, şübhəsiz 
անշուշտ, անկասկած – əlbəttə, şübhəsiz 
իրոք, իրովսանն – həqiqətən, əlbəttə 
անպատճառ – səbəbsiz 
 
Իհարկե դուք ճիշտ եք: – Əlbəttə, siz haqlısınız. 
Ախր, իրոք ամեն ինչ այդպես է. կնոջս ես շատ եմ 

սիրում, շատ… – Axı, hər şey həqiqətən belədir. Mən həyat 
yoldaşımı çox sevirəm, çox... 

 
3.4.2. Երկբայական մակբայներ – Şübhə zərfləri 

արդյոք – məgər, görəsən  
միթե – məgər 
թերևս – bəlkə, olsun ki, deyəsən  
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գուցե – bəlkə, ola bilsin 
համարյա – demək olar ki  
կարծես – sanki, deyəsən 
 
Գուցե դու ասես, թե ինչ է հացը, – դիմեց նա 

խոհարարին: – Bəlkə nə çörək olduğunu sən deyəsən – dedi 
aşpaza. 

 
4. Zərflərin düzəldilməsi 

Erməni dilində zərflər sadə və düzəltmə olur. Sadə 
zərflərin formal göstəriciləri yoxdur və formasına görə isim 
və sifətlərdən seçilmirlər. Məsələn: 

արագ – tez və կարագ – yağ 
դանդաղ – yavaş və ծիծաղ – gülüş 
միշտ – hər zaman və վիշտ – kədər 
շատ – çox və վատ – pis, մատ – barmaq 
 
Bəzi sifətlər də zərf olaraq istifadə edilir. Məsələn: 
ուրախ մարդ և ուրախ ծիծաղել – şən insan və şən 

gülmək 
բարձր հասակ և բարձր խոսել – hündür boy və hün-

dürdən danışmaq 
գեղեցիկ աղջիկ և գեղեցիկ գրել – gözəl qız və gözəl 

yazmaq 
լավ տուն և լավ պատասխանել – yaxşı ev və yaxşı 

cavab vermək 
Bəzi düzəltmə zərflər mürəkkəb və şəkilçili olur. 

Zərflərin əksəriyyəti sifətlərin və isimlərin təkrarlanması ilə 
düzəlir. Məsələn: 

խումբ – qrup (isim); խումբ – խումբ – qrup – qrup (zərf) 
ժամանակ – zaman (isim); ժամանակ առ ժամանակ 

– zaman – zaman (zərf) 
տարի – il (isim); տարեց – տարի – ildən ilə (zərf) 
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Sifətlərin və isimlərin təkrar edilməsi zərflərin formal 
göstəricisidir. 

Mürəkkəb zərflər formasına görə isim və sifətlərdən 
fərqlənmir. Məsələn: 

այսօր – bu gün; ամենուրեք – hər yerdə; միաձայն – 
yekdilliklə; բարձրաձայն – yüksək səslə. 

Şəkilçili zərflər xüsusi şəkilçilərlə düzəldilir və bu 
şəkilçilər onların formal göstəriciləri olur. Məsələn: 

– աբար – եղբայր – qardaş; եղբայրաբար – qardaş-
casına; բարեկամ – dost; բարեկամաբար – dostcasına 

– որեն – լուրջ – ciddi, լրջորեն – ciddiliklə 
 
Çalışma 174. Oxuyun və yazın. Tərzi-hərəkət 

zərflərinə diqqət edin. 
Նա արագ – արագ քայլերով մոտեցավ դռանը։ – O 

sürətli addımlarla qapıya yaxınlaşdı. 
Նրանք միասին հեռացան սենյակից։ – Onlar birlikdə 

otaqdan uzaqlaşdılar. 
Նա շատ արագ էր մեքենան վարում։ – O, maşını çox 

sürətlə sürürdü (idarə edirdi). 
Քիչ – քիչ, բայց նա առաջ էր շարժվում: – O, az – az 

(yavaş – yavaş) amma irəliyə hərəkət edirdi. 
Տղան բազմիցս սխալվել էր։ – Oğlan dəfələrlə səhv 

etmişdi. 
 
Çalışma* 175. Nöqtələrin yerinə կա, կան təsdiq və 

ya inkar ifadələrini yazın. 
1․ Խանութում ոչ ոք ․․․․․․․։ 
2․ Գրապահարանում ․․․․․․․․ մի քանի դասագիրք։ 
3․ Պայուսակում ոչինչ ․․․․․․․․։ 
4․ Նրանց շենքում ․․․․․․․․ երկու վերելակ։ 
5․ Դարակում ․․․․․․․ ոչ մի հայելի։ 
6․ Գրասենյակում ․․․․․․․․ շատ հոգեբաններ։ 
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Çalışma 176. Nöqtələrin yerinə doğru sözləri yazın. 
1. Եթե կասկածում ես տեղեկության ......................... 

մեջ, մի օգտվիր դրանից։ – Əgər məlumatın doğruluğuna 
şübhə edirsinizsə ondan istifadə etməyin. 

2. Ադրբեջանում .................. դպրոցներ են բացում: – 
Azərbaycanda hər yerdə məktəblər açılır. 

3. .......................... կուրանում ենք և չենք ուզում 
տեսնել իրար լավ կողմերը: – Bundan sonra kor oluruq və 
bir-birimizin yaxşı tərəflərini görmək istəmirik. 

4. ................. եմ, որ դա չափազանց վտանգավոր է 
Շոտլանդիայի, ինչպես և ամբողջ Մեծ Բրիտանիայի 
համար: – Düşünürəm ki, bu, həm Şotlandiya, həm də bütün 
Böyük Britaniya üçün olduqca təhlükəlidir. 

5. Քո ամուսնությունը դարձավ ...................., որ 
մենք նորից բոլորս հանդիպենք իրար: – Sənin evliliyin 
hamımızın yenidən görüşməsinə səbəb oldu. 

6. ................... դու ասես, թե ինչ է հացը, – դիմեց նա 
խոհարարին: – Bəlkə nə çörək olduğunu deyə bilərsən? – 
dedi aşpaza. 

 
կարծում – düşünürəm, գուցե – bəlkə, այնուհետև – 

bundan sonra, հավաստիության – doğruluğuna, 
ամենուրեք – hər yerdə, պատճառ – səbəb 

 
Oxu mətni 52. Տանը – Evdə 
Սա մեր տունն է: – Bu, bizim evimizdir. 
Վերևում տանիքն է: – Yuxarı damdır. 
Ներքևում նկուղն է: – Aşağı zirzəmidir. 
Տան հետևում պարտեզն է: – Evin arxasında bağdır. 
Տան դիմաց փողոց չկա: – Evin önündə küçə yoxdur. 
Տան կողքին ծառեր են: – Evin yanında ağaclardır.  
Սա իմ բնակարանն է: – Bu mənim mənzilimdir. 
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Սա խոհանոցն է ու լոգարանը: – Bu, mətbəxt və 
hamamdır. 

Այնտեղ հյուրասենյակն է ու ննջարանը: – Ora qonaq 
otağı və yataq otağıdır. 

Տան դուռը փակ է: – Evin qapısı bağlıdır. 
Բայց պատուհանները բաց են: – Amma pəncərələr 

açıqdır. 
Այսօր շոգ է: – Bu gün istidir. 
Մենք գնում ենք հյուրասենյակ: – Biz qonaq otağına 

gedirik. 
Այնտեղ բազմոցն ու բազկաթոռն են: – Orada divan 

və kreslolardır. 
Նստեք! – Oturun! 
Այնտեղ իմ համակարգիչն է: – Orada mənim kompü-

terimdir. 
Այնտեղ իմ ձայնարկիչն է: – Orada mənim stereo 

cihazımdır. 
Հեռուստացույցը շատ նոր է: – Televizor çox yenidir. 
Զգացեք ձեզ հարմար: – Özünüzü rahat hiss edin. 
Զգացեք ձեզ ինչպես ձեր տանը: – Özünüzü evinizdəki 

kimi hiss edin. 
Ի՞նչ եք ուզում խմել: – Nə içmək istəyirsiniz? 
Երաժշտություն սիրու՞մ եք: – Musiqi sevirsiniz? 
Ես սիրում եմ դասական երաժշտություն: – Mən 

klassik musiqi sevirəm. 
Սա իմ կիթառն է: – Bu, mənim gitaramdır. 
Երեխաներ ունե՞ք: – Uşaqlarınız var? 
Շուն ունե՞ք: – İtiniz var? 
Կատու ունե՞ք: – Pişiyiniz var? 
Այստեղ իմ գրքերն են: – Burada mənim kitablarımdır. 
Այս պահին այս գիրքն եմ կարդում: – İndi bu kitabı 

oxuyuram. 
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Öyrənin. 
դեմ – zidd, əks, qabaq, qarşı 
դեմառդեմ – üzbəüz, qarşı – qarşıya 
դեմ անել – qarşısını tutmaq, dayaq vurmaq  
դեմ առնել – toxunub dayanmaq, qarşısını almaq 
դեմը առնել/կտրել – qarşısını almaq, qabağını kəsmək 
դեմ գալ – qarşıya çıxmaq, rast gəlmək 
դեմ դնել – qarşısına qoymaq 
դեմ ընկնել – qarşısına düşmək 
դեմ լինել – əleyhinə olmaq 
դեմ խոսել – əleyhinə danışmaq 
դեմ կանգնել/կենալ – qarşı çıxmaq (durmaq) 
դեմ տալ – qarşı qoymaq 
դեմը բռնել – qarşısını tutmaq 
դեմը գալ – qarşısına gəlmək 
դեմը ելնել – qarşısına durmaq, rast gəmək 
դեմ – դեմի – üz – üzə 
դեմ – դիմաց – üzbəüz, qarşı – qarşıya 
դեմ – հանդիման – üzbəüz, qarşı – qarşıya   
դեմընթաց – ziddinə, əleyhinə getmək 
դեմուդեմ – üz – üzə, qarşı – qarşıya 
դեմք – üz, sifət, şəxs 
դեմի – dəmyə 
 
Ասացվածքներ – Atalar sözləri 
Բարկացավ հավի վրա, շանը ծեծեց։ – Toyuğun üs-

tünə hirsləndi, iti döydü. 
Բարության դիմաց՝ բարություն, վիրավորանքի 

դիմաց՝ վիրավորանք։ – Yaxşılığın qarşılığı yaxşılıq, təhqi-
rin qarşılığı təhqirdir. 
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Քսանութերորդ դասը – İyirmi səkkizinci dərs 
*** 

2. Ձևաբանություն – Morfologiya 
1. Նախադրություն և ետադրություն – Ön şəkilçi və qoş-
ma 
1.1. Նախադրություններ – Ön şəkilçilər 
1.2. Ետադրություն – Qoşma 
1.2.1. İstisna və güzəşt qoşmaları 
1.2.2. Əsas və səbəb qoşmaları 
1.2.3. Hədəf qoşmalar 
1.2.4. Müqayisə qoşmaları 
1.2.5. Qarşıdurma qoşmaları 
1.2.6. Birləşdirici qoşmalar 
1.2.7. Təsir qoşmaları 
1.2.8. Zaman münasibəti bildirən qoşmalar 
1.2.9. Digər qoşmalar 
1.3. Շաղկապներ – Bağlayıcılar 
1.3.1.Համադասական շաղկապներ և բարդ համադա-
սական նախադասություններ – Tabesizlik bağlayıcıları və 
tabesiz mürəkkəb cümlələr 
1.3.1.1. Համադասական շաղկապներ – Tabesizlik bağla-
yıcıları 
1.3.1.1.1. Միավորիչ շաղկապներ – Birləşdirici bağlayıcılar  
Çalışmalar 
 

1. Նախադրություն և ետադրություն – Ön şəkilçi və 
qoşma 

Erməni dilində ön şəkilçidən çox son şəkilçi vardır. 
Նախադրություն – sözönü kimi tərcümə edilsə də, bəzi 
sözönləri բացի – savayı, başqa; դեպի – tərəf, qarşı; մինչև – 
qədər, ta ki, hələlik əsas sözdən sonra gəlir. 
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1.1. Նախադրություններ – Ön şəkilçilər 
– առանց – sız, siz, suz, süz (bəzi hallarda dan, dən) ön 

şəkilçidir. Məsələn:  
առանց գրքի – kitabsız  
առանց հոգսի – qayğısız, dərdsiz (yiyəlik halda istifadə edilir)  
ապրել առանց քեզ – sənsiz yaşamaq  
աշխատել առանց հոգնելու – yorulmadan çalışmaq 
Առանց քո համաձայնության նա ոչ մի տեղ չի գնա: 

– O sənin razılığın olmadan heç bir yerə getməz. 
– բացի – savayı, başqa (çıxışlıq hadla istifadə edilir).  
բացի գրքից – kitabdan başqa  
բացի ինձնից – məndən başqa 
Բացի ինձանից, բոլորը, գնացել են: – Məndən başqa 

hamı getdi. 
Բացի Արամից բոլորը եկել էին: – Aramdan başqa ha-

mı gəlmişdi. 
Վարդանից բացի բոլորը ներկա էին։ – Vardandan 

savayı hamı burada idi. 
Նկարելուց բացի ուրիշ շնորհք չունի։ – (Onun) şəkil-

çəkməkdən başqa bir lütfü yoxdur. 
– դեպի – tərəf, qarşı (yönlük hadla istifadə edilir)  
դեպի տուն – evə tərəf  
դեպի հյուսիս – şimala tərəf 
Ուղղվել դեպի հարավ – Cənuba tərəf yönəlmək 
Որսորդները գնացին դեպի հյուսիս: – Ovçular şimala 

tərəf getdilər. 
Տրամվայը գնում է դեպի կայարան: – Tramvay vağ-

zala tərəf gedir. 
Լսելով Սուրենի ձայնը՝ ես շտապեցի դեպի նա: – 

Surenin səsini eşidib ona tərəf tələsdim. 
Նա հտահոգ նայում էր դեպի հեռուն։ – O narahatçı-

lıqla uzaqlara (tərəf) baxırdı. 
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– մինչև – qədər, ta ki, hələlik (yönlük halda istifadə 
edilir)  

մինչև մահ – ölənə qədər  
մինչև դպրոց – məktəbə qədər 
մինչև այստեղ – buraya qədər 
մինչև ծնկերը – dizlərinə qədər 
մինչև հիմա – indiyədək (qədər), indiyəcən (qədər) 
Նա հյուրերին ուղեկցեց մինչև փողոց: – O 

qonaqlarını küçəyə qədər müşayət etdi. 
Նա ինձ ուղեկցեց մինչև տուն: – O məni evə qədər 

müşayət etdi. 
Սկսած 1880 – ական թվականներից մինչև իր 

կյանքի վերջը նա զբաղվել է թարգմանություններով։ – 
1880 – ci illərdən başlayaraq ömrünün sonuna qədər tərcümə 
ilə məşğul oldu. 

QEYD: Bu mənada çox az da olsa ց ön şəkilçisi də 
istifadə edilir. Məsələn:  

ցմահ – ölənə qədər  
ցտեսություն – görüşənə qədər 
– ըստ – görə, ilə, la, lə 
Սավառնակը, ըստ վերջին տվյալների, դեռ վայրէջք 

չի կատարել։ – Son məlumatlara görə, təyyarə hələ yerə 
enməyib. 

Ըստ վերջին տվյալների՝ հանրային գրադարանի 
բացումը հետաձգվելու է։ –Son məlumatlara görə, ictimai 
kitabxananın açılışı təxirə salınır. 

 
Öyrənin 
ըստ վերջին տվյալների – axrıncı məlumatlara görə 
ըստ ամենայնի – hərtərəfli 
ըստ ցանկության – arzuya görə 
ըստ հրամանի – əmrə görə 
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ըստ ձեզ – sizə görə, sizin fikrinizə görə 
ըստ երևույթին – görünüşə görə 
ըստ այնմ – onunla 
ըստ արժանվույն – layiqli, layiqcəsinə 
ըստ երևույթին – bəlkə, deyəsən 
ըստ իս – məncə, mənə görə 
ըստ կարգի – qanuna görə (qaydaya görə) 
ըստ կարելվույն/հնարավորին – mümkün qədər 
ըստ հարկի – yerinə, (tələbinə) görə 
ըստ մեծի մասին – çox hissəsi 
ըստ որում – elə ki, onunla bərabər 
ըստ պատշաճի – yararlı 
ըստ ցանկության – istəyinə görə 
ըստ օրինի – qanunla 
ըստամյա – il boyu, illik 
ըստամսյա – ayla, aylıq, aydan – aya 
ըստգյուղյա – hər kənd üçün 
ըստինքյան – öz – özünə 
ըստօրյա – gündəlik 
ըստ էության – dəlillər əsasında, məzmununa görə 

(mahiyyət etibarıyla) 
– ի – dan, tərəf, doğru, naminə 
ի բնե – əzəldən, həqiqətən, təbii olaraq 
ի ծնե – doğuşdan (anadangəlmə) 
 
Öyrənin. 
ի գիտություն – diqqətinə, nəzərinə (xəbərdarlıq) 
ի կատարումն հրամանի – əmri icra etmək naminə 

(üçün, adına) 
ի դեպ – məqamında, yeri gəlmişkən 
ի լրումն ասվածի – deyilənlərə əlavə olaraq 
ի նշան բարեկամության – dostluq əlaməti olaraq 
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ի սրտե ցանկանալ – ürəkdən arzulamaq 
ի սեր Աստծո – Tanrı eşqinə 
ի փառք Հայրենիքի – vətənin şöhrəti naminə 
ի վնաս ժողովրդի – xalqın ziyanına qarşı 
ի դեմս – şəxsən 
ի դերև ելնել – heçə çıxmaq, heç olmaq 
– իբրև – sanki, guya (kimi) 
իբր – guya 
իբր թե – guya ki 
իբրև – sanki, guya (kimi) 
իբրև հերոս մեռնել – qəhrəman kimi ölmək 
իբրև ճարտարագետ աշխատել – mühəndis (kimi) 

işləmək 
– առ1 – dalınca, barədə, haqqında (առ2 – torpaq la-

yı, առ և ակոս – lay və şırım) 
առ այսօր – bu gün barədə  
առ այն – o barədə, onun üçün 
առ առավելն – daha arıq ən çoxu 
առ Աստված – Tanrı haqqında (barədə) 
Առ այսօր զանգահարում են, հարցնում` ձեր 

թատրոնը որտե՞ղ է: – Bu günə qədər zəng edirlər, soruşurlar 
ki, sizin teatrınız haradadır? 

– ինչպես – necə, bənzər, kimi 
ինչպես թե – necə, niyə, ola bilməz, necə yəni 
ինչպես որ – necə ki 
ինչպես և – hətta, həm də 
ինչպես օրինակ – məsələn, misal üçün 
ինչպես մրրիկ – tufan, tufan kimi 
ինչպես տեսիլք – göründüyü kimi (görünüşü)  
 
– որպես – necə, necə ki (kimi) 
որպես բարեկամ – dost kimi, qohum kimi 
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որպես ուսուցիչ աշխատել – müəllim (kimi) çalışmaq 
Շատ ուսանողներ իրենց ուսման վարձը վճարելու 

նպատակով ամռանը աշխատում են որպես 
մատուցողներ։ – Bir çox tələbə özünün təhsil haqqını 
ödəmək məqsədilə ofisiant kimi işləyir. 

– հանձին(ս) – şəxsən 
հանձին նրա – şəxsən onun 
հանձինս ձեզ – şəxsən sizin 
– հանուն – uğrunda, şərəfinə 
հանուն ազատության – azadlıq uğrunda 
հանուն արդարության – ədalət uğrunda 
– հօգուտ – xeyrinə, lehinə 
հօգուտ քեզ – sənin xeyrinə 
Հարցերը լուծվեցին հօգուտ ուսանողների: – 

Məsələlər tələbələrin xeyrinə həll edildi. 
– նախքան – əvvəlcədən, öncədən 
նախքան սկսելը – başlamadan əvvəl 
նախքան գրելը – yazmadan əvvəl 
– չնայած – baxmayaraq 
չնայած անձրևին – yağışa baxmayaraq 
չնայած հոգնածությանը – yorğunluğa baxmayaraq 
 – համեմատ – münasib, uyğun 
Երեկվա ցրտի համեմատ – Dünənki soyuğa uyğun. 
– հանդերձ – əvəzinə, yerinə, birlikdə, bərabər 
Ընտանիքով (ընտանյոք) հանդերձ: – Ailəsi ilə birlikdə. 
 
Bəzi ön şəkilçilər hər hansı ifadənin (mövqeyin) əvvə-

lində yazıldığı kimi sonunda da yazılır. Məsələn: 
– անկախ – sərbəst, asılı olmayan, müstəqil 
Անկախ այդ հանգամանքներից – Bu vəziyyətlərdən 

asılı olmayaraq 
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Այդ հանգամանքներից անկախ – Bu vəziyyətlərdən 
asılı olmayaraq 

– բացի – savayı, başqa 
բացի ուսանողներից – tələbələrdən başqa 
ուսանողներից բացի – tələbələrdən başqa  
Բացի ինձնից բոլորը գնացին քնելու: – Məndən başqa 

hamı yatmağa getdi. 
– ընդդեմ – əleyhinə 
ընդդեմ պատերազմի – müharibə əleyhinə 
պատերազմի ընդդեմ – müharibə əleyhinə 
ընդդեմ գնալ – əleyhinə getmək 
ընդդեմ ելնել – əleyhinə çıxmaq 
ընդդեմ հանել – əleyhinə çıxartmaq 
– հակառակ – əks, qarşı, zidd, qeyri 
հակառակ ցանկությանը – arzusunun əksinə  
ցանկությանը հակառակ – arzusunun əksinə 
– համաձայն – razı, görə 
համաձայն տեղեկությունների – məlumatlara görə 
տեղեկությունների համաձայն – məlumatlara görə 
համակողմանի տնտեսական համաձայնություն – 

hərtərəfli iqtisadi razılaşma 
– համապատասխան – münasib, bərabər, layiqli 
համապատասխան որոշմանը – bu qərara münasib 
այդ որոշմանը համապատասխան – bu qərara münasib 
 
Öyrənin. 
համապատասխանարար – münasib qaydada 
համապատասխանել – münasib olmaq 
համապատասխանեցնել – münasibləşdirmək 
համապատասխանորեն – münasib olmaq 
համապատասխանություն – münasiblik 
– շնորհիվ – üzündən, görə, səbəblə 
շնորհիվ աշխատանքի – işinə görə 
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աշխատանքի շնորհիվ – işinə görə 
– սկսած – başlayaraq 
սկսած 5-րդ դարից – 5-ci əsrdən başlayaraq 
5-րդ դարից սկսած – 5-ci əsrdən başlayaraq 
 

1.2. Ետադրություն – Qoşma 
Qoşma adətən yiyəlik halda istifadə edilir. Ancaq digər 

hallarda da istifadə edilə bilər. Ən çox istifadə edilən qoşma-
lar bunlardır: 

 
1.2.1. İstisna və güzəşt qoşmaları 

– զատ – ayrı, tək, savayı, əlavə 
դրանից զատ – ondan savayı  
Այնտեղ տաճարներից զատ կային նաև դղյակներ։ – 

Orada məbədlərdən savayı, həm də qəsrlər də vardı. 
– հանդերձ1 – əvəzinə, yerinə, birlikdə  
(հանդերձ2 – geyim, paltar libas) 
Ընդունակ լինելով հանդերձ՝ վատ էր սովորում։ 

Qabiliyyətli olması ilə birlikdə, pis oxuyurdu. 
– տեղ1 – yer(inə), sahə; տեսակ – çeşid, cins, növ, 

dərəcə; (տեղ2 – gur yağış, leysan)   
Հոնքը շտկելու տեղ աչքն եք հանում – Qaş düzəltmək 

yerinə göz çıxarırsınız. 
տեղ հասցնել – bir yerə çatdırmaq 
տեղը հանել – əvəzini çıxarmaq 
տեղը մտել – yerinə girmək 
տեղի ունենալ – vaqe olmaq 
տեղին – sarı, yerində, haqlı 
տեղը պնդացնել – yerini bər-
kitmək 
տեղից կանգնել – yerindən 
qalxmaq 
խելքը տեղը – ağlı yerində 
տեղի տալ – çəkilmək (fikrindən) 

տեղ անել – yer eləmək 
տեղ բռնել – yer tutmaq 
տեղ գնալ – bir yerə get-mək 
տեղ տալ – yer vermək 
տեղը գցել – yerinə salmaq 
տեղին է – yeridi, yerin-
dədi 
տեղն ընկնել – yerinə 
düşmək 
ամեն տեղ – hər yerdə 
զուր տեղ – əbəs yerə 
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1.2.2. Əsas və səbəb qoşmaları 
– պատճառով – səbəbilə 
Ես չկարողացա գալ հիվանդության պատճառով։ – 

Mən xəstəliyim səbəbilə gələ bilmədim. 
Շատ աշխատելու պատճառով չէր կարողանում 

քնել։ – Çox işləməsi səbəbilə (o) yata bilmirdi. 
 
Öyrənin. 
անհանգստության պատճառ – narahat etmək, nara-

hatçılığa səbəb olmaq 
պատճառաբանվածություն – səbəblilik, əsaslandırma 
պատճառաբանել – dəlil gətirmək, əsaslandırmaq 
պատճառահետևանքային – səbəb – nəticə (sifət) 
պատճառազուրկ – dəlilsiz, əsassız, səbəbsiz 
պատճառարանություն – əsaslandırma 
պատճառականություն – səbəbiyyət 
պատճառի պառագա – səbəb zərfi 
հարգելի պատճառ – üzürlü səbəb 
պատճառ դարնալ – səbəb olmaq 
պատճառ բռնել – səbəb tutmaq 
պատճառական – səbəb (sifət) 
պատճառավից – həmsəbəb 
պատճառել – səbəb olmaq 
պատճառավոր – səbəbli 
պատճառանք – bəhanə 
պատճառ – səbəb 
 
– առթիվ – haqqında, barədə, münasibətilə 
տոների առթիվ – bayramlar münasibətilə  
Նրանք հավաքվել էին տոնի առթիվ։ – Onlar bayram 

münasibətilə toplanmışdılar. 
– երեսից – üzündən, ձեռքից – əlindən  
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Բոլորը տուժել էին նրա երեսից (ձեռքից)։ – Hamı 
onun üzündən xəsarət almışdı (Hamı onun əlindən xəsarət 
almışdı). 

– հետևանք(ով) – nəticə(sində) ilə 
Ջրհեղեղի հետևանքով վատթարացել էր երկրի 

տնտեսական վիճակը։ – Daşqın nəticəsində ölkənin iqtisadi 
vəziyyəti pisləşdi. 

– հիմամբ, հիման վրա – təməl, əsas 
Իրաքից պիտի հեռանանք Պաղտատի հետ 

համաձայնութիւնների հիմամբ: – İraqı Bağdadla razılaş-
malar əsasında tərk etməliyik. 

– կապակցությամբ – görə, münasibətilə 
Շնորհավորում եմ քննություն հանձնելու կապակ-

ցությամբ: – İmtahan verdiyinə görə təbrik edirəm. 
 

1.2.3. Hədəf qoşmalar 
– համար – üçün 
ուսուցչի համար – müəllim üçün  
Քեռին տիկնիկ էր բերել զարմուհու համար։ – Dayı 

bacısı qızı üçün oyuncaq gətirmişdi. 
Հայրը որդու համար գնեց նկարազարդ գիրք: – Ata 

oğlu üçün şəkilli kitab aldı. 
Նա իր եղբոր համար ամեն ինչ կանի: – O öz qardaşı 

üçün hər şey edər. 
– նպատակով – məqsədilə  
Շինարարությունը արագ ավարտելու նպատակով 

նրանք աշխատում էին թե՛ ցերեկը, թե՛ գիշերը։ – Tikintini 
tez bitirmək məqsədilə onlar gecə – gündüz işləyirdilər. 

 
1.2.4. Müqayisə qoşmaları 

– համեմատ – münasib, uyğun; համաձայն – razı  
Համաձայն եմ քո մոր հետ։ – Sənin ananla razıyam. 
համաձայն լինել – razı olmaq 
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– նման – oxşar, təhər, bənzər, kimi 
ձեզ նման – sizin kimi 
Ծիծաղում էիք ինձ նման։ – Mənim kimi gülürdünüz. 
Գարուն կդառնամ՝ մտնեմ քո այգին, 
Բլբուլի նման փարվեմ քո վարդին. 
Bahar olacam sənin bağına girəcəm, 
Bülbül kimi çiçəklərin qucaqlayacam. 
– պես – təhər, oxşar, cür, kimi 
Լալիս էր երեխայի պես։ – Uşaq kimi ağlayırdı. 
 

1.2.5. Qarşıdurma qoşmaları 
– դեմ – zidd, əks, qabaq, qarşı  
Նրան հարցրին, թե ո՞ւմ դեմ է ելույթ ունենալու։ – 

Kimə qarşı çıxış edəcəyini ondan soruşdular. 
Մեր բանակը հերոսաբար կռվեց թշնամիների դեմ: – 

Bizim ordumuz düşmənlərə qarşı qəhrəmancasına vuruşdu. 
– հանդիման – qarşı, əks 
Բազմահազարանոց զորքի հանդիման կանգնել էին 

վեց հարյուր քաջեր։ – Çox minlik orduya qarşı 600 cəsarətli 
çıxmışdı. 

 
1.2.6. Birləşdirici qoşmalar 

– հետ1 – bərabər, birlikdə (հետ2 – geri, arxa, dal, sonra) 
նրա հետ – onunla bərabər  
Արամը Լիլիթի հետ կինո գնաց։ – Aram Lilit ilə 

birlikdə kinoya getdi. 
– հանդերձ – əvəzinə, yerinə, birlikdə  
ընտանիքով հանդերձ – ailəsi ilə birlikdə  
Տնօրենին ընտանիքով հանդերձ հարսանիքի էին 

հրավիրել։ – Müdiri ailəsi ilə birlikdə toya dəvət etmişdilər. 
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1.2.7. Təsir qoşmaları 
– կողմից – tərəfdən  
Նախագիծը ստորագրվել է գլխավոր ճարտարա-

պետի կողմից։ – Layihə baş mühəndis tərəfindən imzalandı. 
 

1.2.8. Zaman münasibəti bildirən qoşmalar 
– ժամանակ – vaxtı, vaxtında, zaman, zamanı 
Այսօր դասի ժամանակ ես ինձ հանկարծ վատ 

զգացի։ – Bu gün dərs vaxtı (zamanı) mən özümü pis hiss 
etdim. 

– առաջ – əvvəl, irəli, qabaq  
հինգ տարի առաջ – beş il əvvəl 
Ես նրան վերջին անգամ տեսել եմ երեք օր առաջ։ – 

Mən onu axrıncı dəfə üç gün əvvəl gördüm. 
Zərf kimi də işlənə bilir. 
Նա իր գիտելիքներով առաջ է անցել բոլորից։ – O, öz 

biliyi ilə hamıdan irəli keçdi. 
– հետո – sonra (təsirlik və çıxışlıq hal tələb edə bilər) 
դասից հետո – dərsdən sonra 
Այդ դեպքից հետո հայրս հիվանդացավ։ – O 

hadisədən sonra atam xəstələndi. 
 

1.2.9. Digər qoşmalar 
– մասին – haqqında 
գրքի մասին – kitab haqqında  
Այս օրերին բոլորը խոսում են երջանկության 

մասին: – Bu günlərdə hamı xoşbəxtlik haqqında danışır. 
– շնորհիվ – üzündən, görə, səbəblə 
գիտության շնորհիվ – elmə görə (səbəbilə) 
– ի վեր – dan, dən bəri 
այն ժամանակվանից ի վեր – o zamandan bəri 
– նկատմամբ – dair, haqqında, barədə  
իմ նկատմամբ – mənim haqqımda 
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– վրա – üstündə 
սեղանի վրա – masanın üstü 
Բառարանը թողել եմ սեղանի վրա: – Lüğəti masanın 

üstünə qoymuşam. 
– տակ – altında 
սեղանի տակ – masanın altı 
– մեջ – içində (yerlik hal şəkilçisi)  
սենյակի մեջ – otağın içində 
– մոտ – yanında 
սեղանի մոտ – masanın yanı 
Նա կանգնել էր ամբիոնի մոտ: – O kafedranın yanında 

dayanmışdı. 
– առջև – qabaq, qarşı, ön 
դպրոցի առջև – məktəbin qabağı 
– դիմաց – qarşısı, əvəzinə 
տան դիմաց – evin qarşısı 
– վերև – yuxarı 
գլխի վերև – başın yuxarısı 
– դեմ – zidd, əks, qabaq, qarşı 
իմ դեմ – mənim qarşım 
– դուրս – kənar, çöl 
սենյակից դուրս – otaqdan kənar, otağın çölündə 
– հակառակ – əks, qarşı, zidd, qeyri 
իմ կամքին հակառակ – öz iradəmə qarşı 
– պես, նման – kimi 
նետի պես – ox kimi 
– չափ – ölçü, çəki 
հինգ կիլոյի չափ – beş kilo çəkidə, ölçüdə 
– միջև – arası 
գետերի միջև – ikiçay arası 
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Կապական բառեր – Bağlayıcı sözlər 
– տեղը – yerinə 
քո տեղը – sənin yerin 
– մեջտեղը, մեջտեղում – orta, ortada 
փողոցի մեջտեղը – küçənin ortası 
մեջտեղ բերել – ortaya gətirmək 
 

1.3. Շաղկապներ – Bağlayıcılar 
Erməni dilində bağlayıcılar sintaktik vəzifələrinə görə 

tabesizlik və tabelilik bağlayıcılarına bölünür. 
 
1.3.1.Համադասական շաղկապներ և բարդ 

համադասական նախադասություններ – Tabesizlik 
bağlayıcıları və tabesiz mürəkkəb cümlələr 

Tabesizlik bağlayıcıları həmcins üzvləri və tabesiz 
mürəkkəb cümlənin tərkib hissələrini bağlayır. 

 
1.3.1.1. Համադասական շաղկապներ – Tabesizlik 

bağlayıcıları 
և – və; ու – və; իսկ – bəs, isə, ancaq; բայց – lakin, amma, 

ancaq, elə ki; բայց և – elə də, ancaq; բայց և այնպես – ancaq, 
elə də; սակայն – amma, ancaq, lakin; կամ էլ – yaxud da; կամ 
– ya, yaxud; ևս – artıq hətta, həm də; նաև – və, həm də; էլ – 
daha, həmçinin, də; նույնիսկ – hətta; անգամ – dəfə, hətta; 
մինչև իսկ – hətta; և կամ – və ya; այլ – başqa, özgə, qeyri, 
digər; էլ ավելի – daha çox; կամ թե – yoxsa ki, yada ki; կամ 
թե չէ – ya da yox; ոչ թե ... այլ – heç nə, deyil ... isə, amma; ոչ 
միայն ... այլև – nəinki ... həm də; թե – ki, əgər; թե ... թե – və 
... və, həm ... həm də; ոչ...ոչ – nə, nə də; կամ ... կամ – ya, ya 
da, yaxud; այսինքն – yəni məhz; այն է – odur 

 

Tabesizlik bağlayıcılarının mənaca aşağıdakı növləri var: 
1.3.1.1.1. Միավորիչ շաղկապներ: – Birləşdirici 

bağlayıcılar  
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1.3.1.1.2. Համադասական (ներհակական) շաղ-
կապներ: – Qarşılaşdırma bağlayıcıları 

1.3.1.1.3. Տրոհական շաղկապներ: – Ayırıcı bağla-
yıcılar  

1.3.1.1.4.. Մեկնական շաղկապներ: – Şərh, izah bağ-
layıcıları 

 

1.3.1.1.1. Միավորիչ շաղկապներ – Birləşdirici 
bağlayıcılar: 

և – və; ու – və; էլ – daha; ևս – artıq, hətta, həm də; նաև 
– və, həm də; նույնիսկ – hətta; անգամ – dəfə, hətta; մինչև 
իսկ – hətta; ոչ միայն ... այլև – nəinki ... həm də; ոչ ... ոչ – 
nə ... nə də; թե ... թե – və ... və, həm ... həm də 

a) և və ու bağlayıcıları 
Ես շուկայում գնելու եմ տանձ ու (և) խնձոր: – Mən 

bazardan armud və alma alacağam.  
Աշնանը քամիներ են փչում, և ծառերը մերկանում 

են: – Payızda küləklər əsir və ağaclar çılpaqlaşır. 
Հայրս ու (և) եղբայրս շինարարներ են: – Atam və 

qardaşım inşaatçıdırlar. 
Հինգ օր առաջ դասերը վերջացան, և աշակերտները 

մեկնեցին ճամբար: – Beş gün əvvəl dərslər qurtardı və 
şagirdlər düşərgəyə getdilər. 

b) Ոչ միայն – nəinki; այլև – həm də, habelə, 
həmçinin, bir daha bağlayıcıları 

Նա ոչ միայն աշխատասեր է, այլև շատ ընդունակ: – 
O, nəinki zəhmətkeşdir, həm də qabiliyyətlidir. 

Մենք ոչ միայն հանգստացանք, այլև մեծ հաճույք 
ստացանք: – Biz nəinki dincəldik, həmçinin böyük zövq aldıq.  

Այդ գիրքը կարդացին ոչ միայն աշակերտները, այլև 
նրանց ծնողները: – Bu kitabı nəinki şagirdlər, həmçinin 
onların valideynləri də oxudu. 
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Նա ոչ միայն սովորում է, այլև աշխատում է: – O, 
nəinki oxuyur, həm də işləyir. 

c) Ոչ ... ոչ – nə ... nə də; թե ... թե – və ... və, həm ... 
həm də təkrar edilən bağlayıcılardır. 

Նա ոչ ինձ է հավատում, ոչ քեզ, ոչ իր հարազատ 
եղբորը: – O nə mənə, nə sənə, nə də doğma qardaşına inanmır.  

Նա ոչ աշխատել է ուզում, ոչ սովորել: – O nə işləməyi 
istəyir, nə də öyrənməyi. 

Նրանք թե երգում էին, թե պարում, թե զվարճանում: 
– Onlar həm oxuyurdular, həm rəqs edirdilər, həm də 
şənlənirdilər.  

Թե հանդիսականներն էին գոհ, թե դերասանները: – 
Həm tamaşaçılar razı qaldılar, həm artistlər. 

Ես ոչ տեսել եմ, ոչ լսել: – Mən nə eşitmişəm, nə də 
görmüşəm. 

ç) Էլ – daha, də; նաև – və, həm də; ևս – artıq, hətta, 
həm də bağlayıcıları  

Ինչ էլ ասի, ես նրան չեմ հավատում: – Nə desə də, 
daha ona inanmıram. 

Այս երկու նամակից բացի, ես նրանից նաև հեռագիր 
ստացա: – Bu iki məktubdan başqa mən ondan həm də 
teleqram aldım. 

նաև – və, həm də, ևս – artıq, hətta, həm də bağlayıcıları 
danışıqda çox istifadə edilmir. 

Այսօր ես էլ (ևս) մասնակցեցի ժողովին: – Bu gün 
mən də iclasda iştirak etdim.  

Այսօր նաև ես մասնակցեցի ժողովին: – Bu gün mən 
həm də iclasda iştirak etdim. 

Մենք սուրճ էլ (ևս) խմեցինք: – Biz qəhvə də içdik.  
Մենք նաև սուրճ խմեցինք: – Biz həm də qəhvə içdik. 
 
QEYD: Əgər cümlədə xəbərin tərkibində köməkçi feil 

varsa, bu zaman o, modal sözlərdən sonra işlənir. Məsələn: 
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Մենք սուրճ էլ ենք խմելու: – Biz qəhvə də içəcəyik. 
 
d) Անգամ – dəfə, hətta; նույնիսկ – hətta; մինչև – 

qədər, ta ki, hələlik; իսկ – bəs, isə, ancaq, onda, əgər 
bağlayıcıları modal sözləri ifadə edir və aidi sözdən əvvəl və 
yaxud sonra yazılır. Danışıqda çox da istifadə edilmir.  

Անգամ (նույնիսկ, մինչև իսկ) մեր կուրսի 
գերազանցիկը չհասկացավ: – Hətta bizim kursun əlaçısı 
başa düşmədi. 

Մեր կուրսի գերազանցիկը անգամ չհասկացավ: – 
Bizim kursun əlaçısı հətta başa düşmədi. 

Մինչև խորովածը պատրաստվի, մի քիչ նարդի 
խաղանք: – Kabab hazır olana qədər bir az nərd oynayaq.  

 
Çalışma 177. Oxuyun və yazın. 
Աստվածաշունչ – (Աստված – Allah, շունչ – nəfəs), 

Bibliya 
Արևելահայաստան – Şərqi Ermənistan 
Արևմտահայաստան – Qərbi Ermənistan 
Արևելահայերեն – Şərqi erməni dili 
Արևմտահայերեն – Qərbi erməni dili 
Սփյուռքահայություն – սփյուռք (diaspora) + 

հայություն (erməniləri) 
Խորհրդային Միություն – Sovet İttifaqı 
 
Çalışma 178. Oxuyun, tərcümə edin, կողմ – tərəf; 

ծայր – uc, kənar, son sözlərinin müxtəlif kontekstlərdə 
istifadəsinə fikir verin. 

1. Ո՞ր կողմը նայեմ։ 
2. Ո՞ր կողմն ենք գնում։ Այս կողմն արի, այդ կողմը 

(կողմում) հետաքրքիր բան չկա։ 
3. Ոչ մի անգամ այդ կողմերը չգնաս, վտանգավոր 

(təhlükəli) է։ 
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4. Երբեք (heç vaxt) չեմ եղել այդ կողմերում։ 
5. Գնացքը (qatar) այդ կողմերով չի անցնում։ 
6. Այդ կողմերից տեղեկություն (məlumat) չունեմ։ 
7. Ես քո կողմից եմ, համաձայն (razı) եմ քեզ հետ: 

Գիտե՞ս, որ Աննան անցել է Արամի կողմը։ 
8. Քո կողմից դա սխալ քայլ (addım) էր, չէր կարելի 

այդպես անել։ 
9. Մի կողմ դրեք գրիչները և լսեք ինձ։ 
10. Առավոտյան կողմ հասանք տուն։ 
11. Հազիվ (hardasa) է ծայրը (ucu) ծայրին (ucuna) 

հասցնում։ 
12. Այդ բառը լեզվիս ծայրին է (ucundadır), չեմ 

կարողանում հիշել: 
13. Գնաց (gedən) հասավ աշխարհի ծայրը։ 
14. Նա հայտնվեց (ortaya çıxmaq, görünmək) փողոցի 

ծայրից (sonundan)։ 
15. Նա տնից դուրս եկավ: 
16. Գնում ենք քաղաքից դուրս: 
17. Դրսում ցուրտ է: 
18. Դուրս է գալիս, որ մենք ոչինչ չհասկացանք: 
19. Դրանից բան դուրս չի գա, չափից դուրս ծույլ 

(tənbəl) է: 
20. Հայրը կաշվից (dəridən, qabıqdan) դուրս է գալիս, 

որ ընտանիքը (ailə) պահի, իսկ տղան ամբողջ (bütün) օրը 
պարապ (boş) թափառում է (gəzir): 

21. Մեղադրեցին (təqsirləndirildi), բայց տակից 
(altından) դուրս եկավ: 

 
Öyrənin. 

ինչպես թե – necə ki, necə yəni 
կամ թե – yoxsa (ki), ya da ki 
որպես թե – elə ki, guya ki 
չլինի թե – olmaya (olmasın) ki 

ահա թե – budur ki 
գուցե թե – ola ki 
իբր թե – guya ki 
հազիվ թե – ancaq ki 
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ուր մնաց թե – harada qaldı ki 
իսկ1 – bəs 
իսկն ասած – həqiqətən, daha 
doğrusu 
իսկ որ – doğrudan 
իսկ և – doğrudan-doğruya, ey-
nilə 
իսկ2 – onda, əgər 
իսկ եթե – hərgah, onda, əgər 
իսկ թև – ona gəldikdə, ki 
իսկական – həqiqi, əsl 
իր ժամանակին – öz vaxtında 
իր ասածի – öz dediyini, inadcıl 
թե – ki, əgər 
թե որ – əgər ki 
թե չե, թե ոչ – yoxsa 

կամ1 – vəl 
կամ2 – ya, yaxud 
կամ3 – varam! 
իր1 – şey, əşya, cisim 
իրերի գրություն – hadi-
sələr 
իրերի բերունով – hadi-
sələr nəticəsində 
ինքնին իր – özündə şey  
իր2 – öz 
իր խելքին – öz ağlına 
իր համար – özü üçün 
իր մտքում – öz fikrində 
կարծես թե – deyəsən 
միայն թե –  təkcə ancaq 

*** 
Ասացվածքներ – Atalar sözləri 
Բերնիցդ դուրս եկավ, ուրիշի ականջը մտավ։ – Ağ-

zından çölə çıxdı, başqasının qulağına girdi. 
Բերնիցդ թռած խոսքը հրեղեն ձիով էլ չես բռնի։ – 

Ağzından çıxan sözü kəhər atla da tuta bilməzsən. 
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Քսանիններորդ դասը – İyirmi doqquzuncu dərs 
*** 

2. Ձևաբանություն – Morfologiya 
1.3.1.1.2. Համադասական (ներհակական) շաղկապներ – 
Qarşılaşdırma bağlayıcıları 
1.3.1.1.3. Տրոհական շաղկապներ – Ayırıcı bağlayıcılar  
1.3.1.1.4. Մեկնական շաղկապներ – Şərh, izah bağlayıcıları 
2. Ստորադասական շաղկապներ – Tabelilik bağlayıcıları 
3. Ձայնարկություն – Nida 
4. Եղանակավորող կամ վերաբերական բառեր – Modal 
sözlər 
4.1. Երկբայական վերաբերականներ – Şübhə, tərəddüd 
modal sözlər 
4.2. Հաստատական վերաբերականներ – Təsdiq modal 
sözlər 
4.3. Սահմանափակման վերաբերականներ – Məhdudlaş-
dırıcı modal sözlər 
4.4. Սաստկական վերաբերականներ – Şiddətləndirici 
(qüvvətləndirici) modal sözlər 
4.5. Գնահատողական վերաբերականներ – Qiymətləndi-
rici modal sözlər 
4.6. Այլ վերաբերականներ – Digər modal sözlər 
Çalışmalar 
Oxu mətni 
 

1.3.1.1.2. Համադասական (ներհակական) 
շաղկապներ – Qarşılaşdırma bağlayıcıları: 

Իսկ – bəs, isə, ancaq; բայց – lakin, amma, ancaq, elə 
ki; սակայն – amma, ancaq, lakin; բայց և – elə də, ancaq; 
բայց և այնպես – ancaq, elə də; այլ – başqa, özgə, qeyri, 
digər; ոչ թե...այլ – heç nə, deyil ... isə, amma 

Ես պարում եմ, իսկ դու նայում ես։ – Mən rəqs edi-
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rəm, sən isə baxırsan. 
Գարուն էր, բայց շատ ցուրտ էր։ – Bahardı, amma çox 

soyuq idi. 
Ես քեզ սիրում եմ, սակայն դու չես տեսնում։ – Mən 

səni sevərəm, amma sən görmürsən. 
Նա ոչ թե արտասանում, այլ երգում է: – O şeir yox, 

mahnı oxuyur.  
Սա ոչ թե լսարան, այլ կաբինետ է: – Bura auditoriya 

yox, kabinetdir. 
Qarşılaşdırma bağlayıcıları sadəcə tabesiz (eyni 

hüquqlu) cümlələri birləşdirir. Ən çox istifadə edilən իսկ – 
bəs, isə ancaq; բայց – lakin, amma, ancaq, elə ki bağla-
yıcılarıdır. 

Սակայն, բայց և – elə də, ancaq; բայց և այնպես – 
ancaq, elə də; այլ – başqa, özgə, qeyri, digər; ոչ թե ... այլ – 
heç nə, deyil ... isə, amma bağlayıcıları əsasən ədəbi dildə 
istifadə edilir.  

Նա ոչ միայն լավ է սովորում, այլև օգնում է 
ընկերներին: – O nəinki yaxşı oxuyur, həm də yoldaşlarına 
kömək edir. 

 
1) Իսկ – bəs, isə, ancaq, onda, əgər; բայց – lakin, 

amma, ancaq, elə ki  
a) Bu bağlayıcılar adətən bir – biriləri ilə qarşılıqlı bağ-

lıdır.  
Մենք շտապում էինք, իսկ (բայց) անձրևը չէր 

դադարում: – Biz tələsirdik, ancaq (amma) yağış dayan-
mırdı. 

Մենք գիտեինք Արամի դժվարությունների մասին, 
իսկ (բայց) նա մեզ ոչինչ չէր ասում: – Biz Aramın 
çətinlikləri haqqında bilirdik, amma (ancaq) o bizə heç nə 
demirdi. 
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Նա քեզ օգնում է, իսկ (բայց) դու նրան խանգարում 
ես: – O sənə kömək edir, amma (ancaq) sən ona mane olursan.  

 
Իսկ – bəs, isə ancaq; բայց – lakin, amma, ancaq, elə 

ki bağlayıcılarının hər birinin öz əhəmiyyəti və təyinatı var. 
b) Իսկ – bəs, isə ancaq paralel hadisələr arasındakı 

münasibətləri izah edir.  
Մայրիկը լվացք էր անում, իսկ ես նրան օգնում էի: – 

Ana paltar yuyurdu, mən isə ona kömək edirdim. 
Պապիկը հեքիաթ էր պատմում, իսկ մենք նրան 

լսում էինք: – Baba nağıl danışırdı, biz isə onu dinləyirdik. 
Որդին վարում էր, իսկ հայրը՝ ցանում: – Oğlu 

şumlayır, atası isə əkirdi. 
Մեծ եղբայրը բժշկականում է սովորում, իսկ փոքրը՝ 

համալսարանում: – Böyük qardaş tibbdə oxuyur, balaca isə 
universitetdə. 

 
Բայց – lakin, amma, ancaq, elə ki (սակայն – amma, 

ancaq, lakin; բայց և – elə də, ancaq; բայց և այնպես – ancaq, 
elə də) bağlayıcısı tabesiz cümlədə qeyd edilən fikirlərin bir-
birilərinin əksini ifadə edir. 

Ես ուզում էի գնալ թատրոն, բայց հիվանդ էի: – Mən 
teatra getmək istəyirdim, ancaq xəstəydim. 

Դու լավ ես հասկանում, բայց վատ ես բացատրում: 
– Sən yaxşı başa düşürsən, amma (ancaq) pis izah edirsən. 

Նա շատ տխուր էր, բայց ժպտում էր բոլորին: – O 
çox kədərli idi, amma hamıya gülümsəyirdi.  

Քո կարծիքը շատ հետաքրքիր է, բայց հիմնա-
վորված չէ: – Sənin fikrin çox maraqlıdır, amma əsaslandı-
rılmayıb. 

Նա կոպիտ է, բայց լավ մարդ է: – O, kobuddur, amma 
yaxşı adamdır. 
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2) Այլ – başqa, özgə, qeyri, digər bağlayıcısı cümlədə 

bir-birinin əksini ifadə edən amma daha sonrakı müsbət fikri 
izah edir.  

Նա ընդունակ չէ, այլ աշխատասեր է: – O, bacarıqlı 
deyil, zəhmətkeşdir.  

Ես նրան չեմ փնտրում, այլ քեզ եմ փնտրում: – Mən 
onu axtarmıram, səni axtarıram. 

Նա արդեն չարաճճի մի աղջիկ չէ, այլ համեստ ու 
խելացի օրիորդ: – O artıq şıltaq bir qız deyil, təvazökar və 
ağıllı xanımdır.  

 
3) Ոչ թե...այլ – heç nə, deyil ... isə, amma bağlayıcısı 

inkar fikri bildirir, amma ikinci tabesiz cümlədəki xəbərin 
inkar formasını tələb etmir. 

Նա ոչ թե իմ ընկերուհին է, այլ քո: – O, nəinki mənim, 
sənin rəfiqəndir.  

Սխալներիդ համար ոչ թե ուրիշներն են մեղավոր, 
այլ դու ինքդ: – Səhvlərinə görə nəinki başqaları günahkar-
dırlar, sən özün. 

 
1.3.1.1.3. Տրոհական շաղկապներ – Ayırıcı 

bağlayıcılar: 
a) Կամ (և) կամ – yaxud, və ya; կամ թե – yoxsa ki, 

yada ki; կամ թե չէ – ya da yox; կամ ... կամ թե – ya ... ya da 
Վեց կամ յոթ հոգի եկել են: – Altı və ya yeddi nəfər 

gəliblər. 
Մահ կամ ազատություն: – Ölüm yaxud azadlıq. 
Երեկոները նա թերթ է կարդում կամ հեռուստա-

ցույց դիտում: – O, axşamlar qəzet oxuyur yaxud televizora 
baxır.  
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Նախաճաշին ես խմում եմ կաթ կամ թեյ: – Səhər ye-
məyində mən süd, və ya çay içirəm. 

Bu bağlayıcılar eyni zamanda həyata keçməsi mümkün 
olmayan, sadəcə onlardan birinin ediləcəyi hərəkətləri ifadə edir. 

 
QEYD: կամ թե – yoxsa ki, ya da ki; կամ թե չէ – ya 

da yox bağlayıcıları rəsmi və ədəbi dildə yox, danışıqda daha 
çox istifadə edilir. 

b) Կամ ... կամ – ya, və ya, yaxud təkrarlanan 
bağlayıcılar qarşılıqlı münasibətlərdə anlaşmazlığı, yaxud 
təkrar olunan hərəkəti ifadə edir.  

Կամ ես վատ եմ բացատրում, կամ դու լավ չես 
հասկանում: – Ya mən yaxşı izah etmirəm, ya sən pis başa 
düşürsən. 

Կամ պետք է լավ խաղալ, կամ թողնել բեմը: – Ya 
yaxşı oynamaq lazımdır, və ya səhnəni tərk etmək.  

Կամ ամբողջ օրը կարդում ես, կամ մոռանում ես 
դասերիդ մասին: – Ya bütün gün oxuyursan, və ya dərslərini 
unudursan. 

Աշնանը մեր կողմերում կամ ուժեղ քամիներ են 
լինում, կամ տևական անձրևներ: – Payızda biz tərəflərdə 
ya güclü külək olur, yaxud davamlı yağışlar. 

Երեկոյան նրանք կամ շախմատ էին խաղում, կամ 
օրվա կարևոր դեպքերն էին քննարկում, կամ 
երաժշտություն էին լսում: – Axşamlar onlar ya şahmat oy-
nayır, ya günün əhəmiyyətli hadisələrini müzakirə edir, ya da 
musiqi dinləyirlər. 

c) Թե – ki, əgər, yoxsa (ki) bağlayıcısı tabesiz 
cümlələri birləşdirir, birbaşa və dolayısı ilə istifadə edilərək 
ya bu bağlayıcıdan əvvəl gələn cümləni, ya da bağlayıcının 
özünün sual intonasiyasını ifadə edir.  

Այսօր Արամն է հերթապահում, թե՛ Աշոտը: – Bu gün 
Aram növbətçidir, yoxsa Aşot? 
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Վաղը երկինքը պայծառ է լինելու՞, թե՞ նորից անձրև 
է գալու: – Sabah hava aydın olacaq, yoxsa yenə yenidən 
yağış yağacaq? 

Թե՞յ ես ուզում, թե՞ սուրճ: – Çay istəyirsən, yoxsa 
qəhvə? 

 
1.3.1.1.4. Մեկնական շաղկապներ – Şərh, izah 

bağlayıcıları: 
Այսինքն – yəni məhz; այն է – odur (այն էլ – o da; 

առանց այն էլ – onsuz da; բանն այն է – iş ondadır) 
Bu bağlayıcılar ya tabesiz ya da həmcins cümlələri bir-

ləşdirir. Այն է – odur bağlayıcısı daha çox yazıda istifadə edilir. 
Ուսանողները լուռ պարապում են ընթերցասրա-

հում, այսինքն իրենց գործն են անում: – Tələbələr oxu 
zalında sakitcə məşğuldurlar, yəni öz işlərini görürlər.  

Նա չի ուզում նահանջել, այսինքն արհամարհում է 
դժվարությունները: – O geri çəkilmək istəmir, yəni çətinlik-
lərə laqeyd qalmır.  

Սովորական ժամին, այսինքն առավոտյան ժամը 
ութին, նա արթնացավ: – O, öyrəşdiyi vaxtda, yəni səhər 
saat səkkizdə oyandı.  

 
2. Ստորադասական շաղկապներ – Tabelilik 

bağlayıcıları: 
Tabelilik bağlayıcıları tabeli mürəkkəb cümlənin tərkib 

hissələrini əlaqələndirir və onların arasında müxtəlif məna 
münasibətlərini ifadə edir. 

– որ – hansı, ki 
Իմացա, որ դու հիվանդ ես: – Öyrəndim ki, sən xəstəsən. 
Գնացի հիմնարկ, որ տեսնեմ նրան: – (Mən) idarəyə 

onu görmək üçün getdim. 
– հենց որ – elə ki, kimi 
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Հենց որ եղբայրս տուն դառնա, ես կարող եմ քեզ 
մոտ գալ: – Qardaşım evə qayıdan kimi mən sənin yanına 
gələ bilərəm. 

 – թե – ki, əgər 
Նա ինձ հայտնեց, թե գալու է: – O mənə xəbər verdi 

ki, gələcək.  
Հայրս հարցրեց, թե ո՞ւր եմ գնալու: – Atam soruşdu 

ki, hara gedəcəyəm? 
թե որ – əgər ki; թե չէ (ոչ) – yoxsa; ահա թե – budur ki; 

գուցե թե – ola ki; երանի թե – elə olaydı ki; իբր թե – guya 
ki; ինչպես թե – necə ki, necə yəni; իցե թե – ola bilsin ki; 
կամ թե – yoxsa ki, ya da ki; կառծես թե – deyəsən, bə; 
հազիվ թե – ancaq ki; միայն թե – təkcə, ancaq; որպես թե – 
elə ki, guya ki; չլինի թե – olmaya (olmasın) ki; ուր մանց թե 
– harada qaldı ki. 

– եթե – əgər, hərgah 
եթե միայն – əgər, təkcə; եթե նյունիսկ – hətta; եթե ոչ 

– yoxsa 
Եթե համաձայն եք, ես դեմ չեմ: – Əgər razısınızsa, 

mən etiraz etmirəm. 
Եթե վաղը անձրև չգա, մենք անտառ կգնանք: – 

Hərgah sabah yağış yağmasa, biz meşəyə gedərik. 
Եթե ուզես, գիրքդ վաղը կբերեմ: – Əgər istəsən, kita-

bını sabah gətirərəm. 
Եթե տոմս լինի, երեկոյան թատրոն կգնանք: – Əgər 

bilet olsa, axşam teatra gedərik. 
Եթե չհարցնես, նա քեզ ոչինչ չի ասի: – Əgər soruş-

masan, o sənə heç nə deməz. 
– որպեսզի – ki, üçün, deyə, ötrü 
Մտա պարտեզ, որպեսզի ծաղիկ քաղեմ: – Bağçaya 

çiçək dərmək üçün girdim. 
Գնացի տուն, որպեսզի տեսնեմ նրան: – Onu görmək 
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üçün evə getdim. 
– որովհետև – çünki 
Ներս մտեք, որովհետև դուրսը ցուրտ է: – İçəri keçin, 

çünki bayır soyuqdur. 
Ես շատ եմ սիրում զրուցել Արամի հետ, որովհետև 

ինձ նրա հետ խոսելը հաճելի է: – Mən Aramla danışmağı 
çox sevirəm, çünki onunla danışmaq mənim xoşuma gəlir.  

– քանի որ – .... neçə ki  
Քանի որ խոստացել եմ կանեմ։ – Neçə ki, söz 

vermişəm, edəcəyəm. 
Ես սկսել եմ ուսումնասիրել անգլերեն լեզուն ավելի 

խորը, քանի որ ինձ հետագայում շատ է պետք այդ լեզուն: 
– Neçə ki, gələcəkdə bu dil mənə çox lazım olacaq mən ingilis 
dilini daha dərindən öyrənməyə başladım. 

քանի անգամ – neçə dəfə, քանի ասես – nə qədər 
desən, քանի դեռ – hələlik, neçə ki 

– թեև – ancaq, sadəcə; թեպետ(և) – ancaq, hərçənd, 
bircə, heç olmasa 

Թեև քեզ հրավիրեցին, բայց չեկար: – Səni dəvət 
etdilər, ancaq gəlmədin. 

Թեև նա վաղուց էր գնացել, մենք նրան սիրով էինք 
հիշում: – O çoxdan getmişdi, ancaq biz onu sevgi ilə xatır-
layırıq. 

Թեպետ ես վաղը քննություն եմ հանձնելու, բայց 
այսօր այլևս չեմ կարող պարապել, հոգնած եմ: – Hərçənd, 
mən sabah imtahan verməliyəm, amma bu gün daha məşğul 
ola bilmirəm, yorulmuşam. 

– թեկուզ – hərçənd, heç olmasa, bircə; թեկուզև – 
hərçənd ki 

Թեկուզ կյանքս վտանգվի, այնուամենայնիվ 
պարտքս պիտի կատարեմ: – Hərçənd həyatım üçün təhlükə 
yaransa da, ancaq (hər halda) borcumu yerinə yetirəcəyəm. 
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Թեկուզ ինձ ոսկի տան, նրա հետ չեմ ամուսնանա: – 
Hərçənd mənə qızıl versələr, onunla evlənmərəm. 

– երբ – nə zaman  
Ես նրան կասեմ, երբ որ տեսնեմ։ – Mən nə zaman 

görsəm, ona deyərəm. 
Երբ զանգը տրվում է, բոլորս մտնում ենք դասարան, 

և դասը սկսվում է։ – Nə zaman zəng çalınır hamımız sinfə 
daxil oluruq və dərs başlayır. 

– չնայած – baxmayaraq  
Չնայած ուշ էր, բայց ես զանգահարեցի։ – Baxma-

yaraq ki gec idi, amma mən zəng etdim. 
Նա բժշկի չի գնում, չնայած որ ցավեր ունի: – Ağrıları 

olmasına baxmayaraq, o, həkimə getmir. 
– չէ որ – axı, yəni ki  
– չէ թե – yoxsa 
Չէ՞ որ դու խոստացար։ – Sən söz verdin axı? 
 

3. Ձայնարկություն – Nida 
Erməni dilində əsas nidalar bunlardır: 
Ա՜խ – Ah! Ավա՜ղ – Heyif! Ափսո՜ս – Yazıq! Heyif! 

Ամա՜ն – Aman! Oy! Վա՜յ – Vay! 
Nida işarəsi sözün son hecasının üzərinə [՜] qoyulur. 
 

4. Եղանակավորող կամ վերաբերական բառեր – 
Modal sözlər 

Danışanın ifadə etdiyi fikrə münasibətini bildirən 
köməkçi nitq hissəsinə modal sözlər deyilir. Modal sözlər 
aşağıdakı mənaları ifadə edir: 

 
4.1. Երկբայական վերաբերականներ – Şübhə, 

tərəddüd modal sözlər 
կարծես – sanki, deyəsən  
արդյոք – məgər, görəsən 
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գուցե – bəlkə, ola bilsin 
երևի – bəlkə, görünür 
կարծես թե – sanki 
միգուցե – ola bilər 
մի՞թե – həqiqətən? 
թերևս – yəqin ki 
ասես – deyəsən 
 

Կարծես, նա ոչինչ չէր նկատում իր շուրջը։ – Sanki o 
ətrafında heç bir şey hiss etmirdi․ 

Երևի, ձեզ այս ամանը լավ ծանոթ է։ – Görünür bu 
qab sizə yaxşı tanışdır. 

 

4.2. Հաստատական վերաբերականներ – Təsdiq mo-
dal sözlər 

անշուշտ – əlbəttə, mübahisəsiz, mütləq 
դժբախտաբար – bədbəxtlikdən 
անպատճառ – dərhal, mütləq 
իրոք, իսկապես – həqiqətən 
անտարակույս – şübhəsiz 
անկասկած – şübhəsiz 
իհարկե – əlbəttə 
անպայման – mütləq, şərtsiz 
իրավ – doğru 
 

Իհարկե, որոշ հարցեր ուշադրություն էն 
պահանջում։ – Əlbəttə, bəzi suallar diqqət tələb edir. 

Անտարակույս, ճշմարտությունն անգնահատելի 
գանձ է։ –  Şübhəsiz, həqiqət müqayisə olunmaz bir xəzinədir. 

 

4.3. Սահմանափակման վերաբերականներ – Məh-
dudlaşdırıcı modal sözlər 

երանի, երանի թե – xoş halına, elə olaydı ki 
թեկուզ – hərçənd, heç olmasa, bircə 
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թեկուզև – hərçənd ki 
միայն – təkcə, bircə, yalnız 
միմիայն – yalnız, təkcə 
միայն թե – yalnız  
լոկ – tək, ancaq, yalnız 
գոնե – heç olmasa 
 

Երանի, լավ անձրև գա։ – Elə olaydi ki, yaxşı yağış yağa. 
Գոնե, դու ինձ ճիշտ հասկացիր։ – Heç olmasa, sən 

məni düzgün başa düşdün. 
 

4.4. Սաստկական վերաբերականներ – Şiddətləndirici 
(qüvvətləndirici) modal sözlər 

մանավանդ – daha artıq, hətta, xüsusən 
իսկույն ևեթ – əlbəəl, həmin anda 
ևեթ – əlbəəl, eyni zamanda 
նամանավանդ – xüsusilə 
հենց –  elə, lap, yalnız 
մինչև անգամ – hətta 
իսկ – bəs, isə, ancaq 
մինչև իսկ – hətta 
նույնիսկ – hətta 
անգամ – dəfə 
էլ – daha 
Նույնիսկ սպանում էին Քրիստոսին հավատա-

ցողներին: – Hətta Məsihə inananları öldürürdülər. 
 

 
4.5. Գնահատողական վերաբերականներ – Qiymət-

ləndirici modal sözlər 
բարեբախտաբար – xoşbəxtliklə   
տարաբախտաբար – bədbəxtcəsinə 
դժբախտաբար – bədbəxtcəsinə   
ցավոք – təəssüf 
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չէ որ – axi, yəni ki 
ախր – axı 
 

4.6. Այլ վերաբերականներ – Digər modal sözlər 
ցավոք– təəssüf 
ցավոք սրտի – ürəkdən təəssüf 
անպայման – mütləq, şərtsiz 
համարյա – demək olar ki 
անտարակույս – şübhəsiz  
չէ – yox (danışıq dilində) 
հա – hə (danışıq dilində) 
ի դեպ – yeri gəlmişkən  
հենց – elə, lap, yalnız 
հիրավի – haqlı, yerində 
հազիվ – ancaq, elə ki 
արդյոք – məgər, görəsən  
հազիվ թե – çətin ki 
նույնիսկ – hətta 
այո – bəli  
ոչ – xeyr 
Նույնիսկ եթե նա չգա, մենք ստիպված ենք սկսել: – 

Hətta o gəlməsə, biz başlamağa məcburuq. 
 

Çalışma* 179. Nöqtələrin yerinə uyğun ön şəkilçi və 
qoşmaları yazın. 

1․ Կարինեն խոսում է Ջահանգիրի ․․․․․․․․․։ 
2․ Աննան զեկուցում է կարդում Գոկչա լճի .................։ 
3․ Մեր տան ․․․․․․․․․․․ շուկա կա։ 
4․ Սեղանի ․․․․․․․․․․․․․․ ժամացույց կա։ 
5․ Բազկաթոռի ․․․․․․․․․․․․․․ կատու կա։ 
6․ Դարակի ․․․․․․․․․ կան մատիտներ։ 
7․ Ջիհանգիրը դնում է գիրքը պայուսակի............։ 
8․ Երեխաներդ մեզ ․․․․․․․․ են։  
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9․ Ես աշխատում եմ ․․․․․ ժամը վեցը։ 
10․ Սոնան գնում է ․․․․․․․․․․․․․․ խանութ։ 
11․ Ձյան ․․․․․․․ մենք չենք գնում զբոսանքի։ 
12․ Ծաղիկները Մարինայի ․․․․․․ են։ 
մոտ, մինչև, տակ, մեջ ,համար, հետ, մասին, մոտ, 

պատճառով, մեջ, դեպի, վրա, 
 

Բառարան 
զեկուցում – hesabat, məruzə 
բազկաթոռ – kreslo 
դարակ – çəkməcə 
ձյան – qarın 
պատճառով – səbəbilə 
 

Oxu mətni 53․ 
Թուրք երիտասարդները մեկնեցին Իրաք՝ փրկա-

րարական աշխատանքներ կատարելու։ – Gənc türklər xi-
las etmə işləri aparmaq üçün İraqa getdilər. 

Խռովարարները Փարիզում շատ արժեքներ ոչնչա-
ցրին, այրեցին հարյուրավոր մեքենաներ, ջարդեցին 
խանութներ, մեծ խանութների շքեղ ցուցափեղկեր։ – 
Üsyançılar Parisdə çoxlu qiymətli şeyləri məhv etdilər; 
yüzlərlə maşını yandırdılar, mağazaları dağıtdılar, böyük 
mağazaların dəbdəbəli vitrinlərini dağıtdılar (qırdılar).  

Գուբայի մաքուր օդը Նադիրի վրա բարերար 
ազդեցություն ունեցավ։ – Qubanın təmiz havası Nadirə 
yaxşı təsir etdi. 

Ծխելը մարդկանց համար կործանարար է։ – Siqaret 
çəkmək insanlar üçün zərərlidir.  

Այսօր Ադրբեջանում շինարարական հսկայածավալ 
աշխատանքներ են կատարվում։ – Bu gün Azərbaycanda 
genişmiqyaslı inşaat işləri aparılır.  

Հիմնարար հետազոտություններով զբաղվող գի-
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տական հիմնարկները անմխիթար վիճկում են հայտնվել։ 
– Fundamental tədqiqatlar aparan elm qurumları acınacaqlı 
vəziyyətdə qalıblar.  

Դրանց գործունեությունը բարելավելու համար 
անհրաժեշտ է գործարարների օգնությունը։ – Onların 
fəaliyyətinin yaxşılaşması üçün iş adamlarının köməyi 
lazımdır. 

 
Ասացվածքներ – Atalar sözləri 
Բոլոր ձիերը սայթաքում են, բոլոր մարդիկ՝ 

սխալվում։ – Bütün atlar büdrəyir, bütün insanlar səhv edir. 
Բրինձը երաշտից է վախենում, մարդը՝ ծերութ-

յունից։ – Düyü quraqlıqdan qorxar, insan qocalıqdan. 
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3 – րդ մաս – 3-cü hissə 
Երեսուներորդ դասը – Otuzuncu dərs 
*** 

3. Բառակազմություն – Sözün əmələ gəlməsi 
3.1. Բարդ բառերի կազմությունը – Mürəkkəb sözlərin 
əmələ gəlməsi 
3.2. Ածանց և ածանցում – Suffikslər (şəkilçilər) və alınma 
sözlərin əmələ gəlməsi 
3.3. Գոյականակերտ ածանցներ – İsim əmələ gətirən suf-
fikslər (şəkilçilər) 
3.3.1. İsim əmələ gətirən ön şəkilçilər (prefikslər) 
3.4. Ածականակերտ ածանցներ – Sifət əmələ gətirən suf-
fikslər (şəkilçilər) 
3.4.1. Sifət əmələ gətirən ön şəkilçilər (prefikslər) 
3.5. Մակբայակերտ ածանցներ – Zərf əmələ gətirən suf-
fikslər (şəkilçilər) 
3.6. Ածանցներ – Yeni söz əmələ gətirən ön şəkilçilər (prefikslər) 
Çalışma  

 
3. Բառակազմություն – Sözün əmələ gəlməsi 
Erməni dilində yeni sözlərin əmələ gəlmə imkanları 

olduqca genişdir. Hər hansı iki və yaxud daha çox söz və ya 
söz kökündən yeni mürəkkəb sözlər əmələ gətirmək müm-
kündür. Məsələn:  

հեռ – uzaq və գիր – yaz sözlərindən հեռագիր – te-
leqram (uzaqdan yazan) sözü əmələ gətirmək mümkündür.  

Bu söz kök olaraq başqa isimlərlə də birləşir və yeni 
sözlər əmələ gətirir. Məsələn:  

հեռագրալար – teleqraf məftili, հեռագրատուն – te-
leqraf binası, հեռագրասյուն – teleqraf dirəyi 

Erməni dilinin bu xüsusiyyəti ilə minlərlə mürəkkəb söz 
əmələ gətirmək olur. Erməni leksikonunda olan bütün terminləri 
tərcümə etmək və yeni mənalar vermək mümkündür. 
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3.1. Բարդ բառերի կազմությունը – Mürəkkəb sözlərin 
əmələ gəlməsi 

Mürəkkəb sözlər əmələ gətirərkən aşağıdakılara diqqət 
etmək lazımdır: 

1) Mürəkkəb sözlər iki və yaxud üç hissədən ibarət 
olur və ա birləşdirici saiti ilə birləşir. Məsələn:  

գր – ա – սեղան – գրասեղան – yazı masası, բեռն – ա 
– կիր – բեռնակիր – yükdaşıyan, maşın, լեզվ – ա – գետ – 
լեզվագետ – dilçi alim 

2) Bəzi mürəkkəb sözlər ա birləşdirici saiti olmadan 
da əmələ gəlir. Məsələn:  

ձնծաղիկ – qarçiçəyi, xəccəgülü, ջրկիր – sudaşıyan, 
դրկից – qonşu, ջրվեժ – şəlalə 

3). Əgər bitişik sözlərdə birinci söz ի hərfi ilə bitərsə, 
bu zaman sonuncu birləşdirici ա hərfi ե hərfi ilə əvəz 
olunur. Məsələn:  

գարի – arpa, ջուր – su; գարեջուր – arpa suyu, pivə 
4) Bəzi hallarda ikinci kök sait səslə başlayırsa, 

birləşdirici ա saiti yazılmır. Məsələn:  
զուգաընթաց (paralel) yazmaq yerinə – զուգընթաց; 

հանրաօգուտ (hər kəsə xeyirli) yazmaq yerinə – հան-
րօգուտ; ընթացաավարտ (məzun) yerinə – ընթացավարտ 
yazılır. 

5) Bəzi mürəkkəb sözlərin bir qismi ayrı yazılır. Bu 
zaman sözlərin arasına defis işarəsi qoyulur. Məsələn:  

գիշեր – ցերեկ – gecə – gündüz, կանաչ – կարմիր – 
yaşıl – qırmızı, առոք – փառոք – təmtəraqla 

6) Mürəkkəb sözlər eyni zamanda bir sözün 
təkrarlanması ilə də əmələ gəlir. Məsələn:  

խումբ – խումբ – qrup – qrup, qruplarla, կամաց – 
կամաց – yavaş – yavaş, զույգ – զույգ – cüt – cüt 
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3.2. Ածանց և ածանցում – Suffikslər (şəkilçilər) və 
alınma sözlərin əmələ gəlməsi 

Erməni dili şəkilçilərlə zəngindir və 100 – dən çox 
şəkilçi müxtəlif mənalarda və nüanslarda minlərlə törəmə söz 
əmələ gətirməyə imkan verir. Buna görə də xarici dillərdən 
alınan bütün sözləri ermənicəyə tərcümə etmək mümkündür. 
Bəzi şəkilçilər vardır ki, onlardan zərf düzəltmək olur. Ən çox 
istifadə edilən şəkilçilər aşağıda verilmişdir. 

 
3.3. Գոյականակերտ ածանցներ – İsim əmələ gətirən 

suffikslər (şəkilçilər) 
– ակ: Kiçiltmə, nəvaziş, sevmək, təhqir mənası verən 

sözlər əmələ gətirir.  
առվակ – kiçik çay,  գետակ – kiçik çay, տնակ – 

balaca, kiçik ev 
– ակ: Şəxs və peşə mənası verən sözlər əmələ gətirir. 
բուժակ – feldşer, պահակ – qarovulçu, gözətçi 
– անք: Mücərrəd isimlər əmələ gətirir.  
գովասանք – tərif, mədh, զարմանք – heyrət, təəcüb, 

պատրանք – illüziya, xəyal, հալածանք – zülm, 
աշխատանք – iş 

– իք: İstifadəyə və hərəkətə hazır mənasında sözlər 
əmələ gətirir. 

ուտելիք – yemək, խմելիք – içki, վառելիք – yanacaq 
– իչ: Peşə, məşğul olan şəxs və əşya mənası verən sözlər 

əmələ gətirir. 
ուսուցիչ – müəllim, նկարիչ – rəssam, գրիչ – qələm, 

mirzə, վարիչ – müdir 
– ություն: Mücərrəd isimlər əmələ gətirir.  
ընկերություն – yoldaşlıq, միություն – ittifaq, birlik, 

շինարարություն – inşaat 
– ուհի: Qadın cincini bildirir.  
աշակերտուհի – məktəbli qız, ուսուցչուհի – müəl-
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limə (qadın) 
– ում: Hərəkətin davam etdiyini bildirən sözlər əmələ 

gətirir.  
զարգացում – inkişaf, հուզում – həyəcan, təşviş, շար-

ժում – hərəkət, անկում – enmə, düşmə, qırılma, azalma 
– արան: Yer, məkan mənası verən sözlər əmələ gətirir. 
ննջարան – yataq otağı, դասարան – sinif, ճաշարան 

– yeməkxana 
– արար: Peşə mənası verən sözlər əmələ gətirir.  
շինել – inşa etmək, tikmək; շինարար – inşaatçı  
հավաքել – yığmaq, toplamaq; հավաքարար – xadimə  
ներկ – boya, ներկել – boyamaq; ներկարար – boyaçı, 

rəngsaz 
հուշել – gizlicə demək, հուշարար – suflyor  
փորձ – təcrübə, փորձարար – təcrübəçi 
 
Əgər söz ի hərfi ilə bitərsə արար – երար olaraq 

yazılır. Բարի – xeyirli, բարերար – xeyirxah 
– ք: Daha çox mücərrəd isimlər əmələ gətirir.  
միտք – düşüncə, խելք – ağıl, կյանք – həyat, օրենք – qanun 
– ք: Konkret məna verən sözlər əmələ gətirir.  
ոտք – ayaq, ձեռք – əl, գիրք – kitab 
– ածո  
չափածո – şeiri, դրածո – əlaltı, պահածո – konserv, 

հանածո – qazıntı halında tapılan 
– ան  
դերասան – aktyor, դամբան – məzar, փական – qapı 

sürgüsü, ամրան – armatura, ձգան – tətik, կայան – daya-
nacaq, stansiya, məntəqə, ştab 

– անակ  
ճոճանակ – rəqqas, զսպանակ – yay, resor, 

հաղթանակ – qələbə, zəfər, շրջանակ – çərçivə, sağanaq 
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– անի  
ավագանի – ağsaqqallar, տեսականի – çeşid, ստոծանի 

– diafraqma, հովանի – kölgə(lik), մատանի – üzük 
– (ա) նոց  
մրջնանոց – qarışqa yuvası, ամառանոց – yaylaq, 

խոհանոց – mətbəx, գոգնոց – döşlük, önlük 
– ար  
կերպար – surət, obraz, տիպար – örnək, պատահար 

– qəziyyə, hadisə 
– արք 
գործարք – saziş, լուծարք – ləğv, ստուգարք – yox-

lama, zaçot 
– ացի; եցի; ցի 
գյուղացի – kəndli, տեղացի – yerli, երևանցի – 

irəvanlı, վանեցի – vanlı 
– ացու 
հարսնացու – ərlik qız, gəlin olası, տիրացու – gələ-

cəkdə keşiş olan, սերմացու – toxumluq, döllük 
– ացք 
սլացք – süz(dür)mə, գնացք – qatar, լվացք – yuma, 

ընթացք – hərəkət 
– եղեն 
բանջարեղեն – pencərlər, ակնեղեն – daş – qaş, cəva-

hirat, ամանեղեն – qab – qaşıq, qab – qacaq, խեցեղեն – 
saxsı qab, dəymiş, sulanmış 

– ենի 
թզենի – əncir ağacı, արջենի – ayı dərisi 
– եստ  
պահեստ – anbar, ehtiyat, գովեստ – tərif, mədh, 

ուտեստ, (ուտելիք) – yem, yemək 
– իլ 
կաթիլ – damcı, qətrə, տեսիլ – xəyal, hadisə, խաշիլ – xəşil 
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– իկ 
մայրիկ – anacan, գառնիկ (գառնուկ) – quzucuq, 

ձողիկ – çubuqcuq, կարապիկ – sonacıq 
– մունք 
ցուցմունք – göstəriş (vermək), մտածմունք – fikir, 

düşüncə, զգացմունք – duyğu, hiss, məhəbbət 
– յուն 
հնչյուն – səs, səda, ton, դղրդյուն – gurultu, dağıltı, 

ոստյուն – sıçrama, atılma 
– ող 
ծնող – valideyn, doğan, ուսանող – tələbə (ali məktəbdə), 

լրագրող – jurnalist, հեռուստադիտող – televizor tamaşaçısı 
– ոն 
կտրոն – talon, kupon, ծամոն – saqqız 
– որդ 
որսորդ – ovçu, բաժանորդ – abunəçi, առաջնորդ – 

rəhbər, başçı, sərkərdə, կիսորդ – tənbölən 
– ոց 
սփռոց – süfrə, թիկնոց – bürüncək, plaş, դարբնոց – 

dəmirçixana, ճռռոց, ճռնչոց, ճռնչյուն – cırıltı 
– պան  
այգեպան – bağban, bağ gözətçisi, հնոցապան – 

sobaçı, kürəçi, դռնապան – qapıçı, սռնապան – dizlik 
– ստան 
ծառաստան – ağaclıq, meşə, բուրաստան – çiçəklik, 

çiçək ətri ilə dolu yer, վարդաստան – gülüstan 
– ված 
հարված – zərbə, təkan, հատված – parça, praqment, 

paraqraf, bölmə, հավելված – əlavə 
– վածք  
փլվածք – xaraba, uçuq, գրվածք – əsər, yazı 
– ուկ 
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հանելուկ – tapmaca, պոչուկ – büzdüm, հեղուկ – özək, 
nüvə, ləpə, iç 

– ույթ 
մրցույթ – yarış, ելույթ – çıxış, շահույթ – qazanc, uduş, 

համույթ – qazıntı 
– ույկ  
խարույկ – tonqal, պարույկ – spiral, մակույկ – qayıq, 

məkik  
– ույց  
կառույց – quruluş, sistem, tikinti, tərz, սառույց – buz, 

զեկույց – məlumat, raport  
– ույք 
կահույք – müxəllafat (ev əşyaları), պիտույք – vəsait, 

ləvazimat, դրույք – ştat, oklad, հաճույք – ləzzət, zövq 
– ունդ 
ծնունդ – doğum, doğuluş, nəsil, սերունդ – nəsil, 

սնունդ – qida, ərzaq 
– ունք  
երկունք – doğum, doğum əzabı, əzab, ակունք – 

mənbə, daş – qaş, թիկունք – çiyin, cinah, arxa 
– ուչ  
տեսուչ – müfəttiş, ընկալուչ – telefon dəstəyi, ahizə 
– ուստ  
փախուստ – qaçmaq, հագուստ – geyim, paltar, 

ապրուստ – yaşayış 
– ուտ  
տանձուտ – armud ağacı, armudluq, ճահճուտ – 

bataqlı, թավուտ – qalın 
– ուրդ 
հագուրդ – doyma, toxluq, խառնուրդ – qatışıq, 

աճուրդ – müzayidə, hərrac, պարապուրդ –işə getməmək 
– ուց 
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նեղուց – boğaz (coğrafi), դեղնուց – yumurta sarısı, 
այտուց – şişmə, սպիտակուց – yumurta ağı, zülal 

– վածք 
սանրվածք – daranma forması, գործվածք – toxuma, 

parça 
 

3.3.1. İsim əmələ gətirən ön şəkilçilər (prefikslər) 
– անդր 
անդրաշխարհ – o (başqa) dünya, անդրադարձ – 

əksetmə, qayıdış 
– արտ(ա)  
արտասահման – xaric, արտանկար – üzünü köçürmə, 

şəkil 
– դեր 
դերանուն – əvəzlik, դերբայ – feili bağlama, դերծո-

վակալ – admiral, դերկոմս – rol oynama 
– ենթա 
ենթակետ – yarımbənd, yarımmaddə, ենթաշրջան – 

yarımrayon 
– մակ 
մակբայ – zərf, մակդիր – vəsf, epitet, մակերես – səth 
– պարա 
պարագիծ – perimetr, պարագա – zərflik, պարա-

գլուխ – başçı, lider 
– տրամա 
տրամագիծ – diametr, տրամաչափ – kalibr, ölçü, 

տրամագիր – meyilli 
– փոխ(ա) 
փոխարքա – kral müavini, baş vali, փոխնախագահ – 

sədr əvəzi, sədr müavini, փոխզիջում – kompromis, qarşılıqlı 
güzəşt 
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3.4. Ածականակերտ ածանցներ – Sifət əmələ gətirən 
suffikslər (şəkilçilər) 

– ական: Sahiblik, yiyəlik mənası verən sözlər əmələ 
gətirir. 

ընկերական – yoldaşlıq, երիտասարդական – gənc-
lik, գեղարվեստական – bədii, ժողովրդական – xalq 

– ային: Əşyanın kökünü, əslini, nədən hazırlandığını 
və keyfiyyətini bildirən sözlər əmələ gətirir.  

դաշտային – çöl, düzən, լեռնային – dağlıq, ածխային 
– kömürlü, հյուսիսային – şimali 

– ե və yaxud յա; Əşyanın keyfiyyətini və nədən hazır-
landığını bildirən sözlər əmələ gətirir.  

թղթե – kağızdan olan, աղյուսե – kərpicdən, բրոնզե – 
bronzdan  

երկաթյա – dəmir, փայտյա – taxta, ağac, ոսկյա – 
qızıl,  

– կոտ; Hiss, həyəcan, xarakter bildirən sözlər əmələ 
gətirir. 

վախկոտ – qorxaq, ծիծաղկոտ – güləyən 
– ավոր 
գրավոր – yazılı, հեռավոր – uzaqlıq, աղցավոր – 

salat, աճառավոր – qığırdaq, xirtdək 
– (ա) գին 
ահագին – xeyli, çox böyük, կաթոգին – qızğın, həra-

rətli, թախանձագին – təkidlə, yalvara – yalvara 
– (ա) գույն 
խստագույն – lap ciddi, հնագույն – ən qədim, գերա-

գույն – ali 
– ալի 
ցավալի – qəmlə, kədərlə, ողբալի – acınacaqlı, faciəli, 

ցանկալի – istənilən, arzu edilən 
– ածո 
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պահածո – konserv, դրածո – əlaltı, բրածո – qazıntı 
ilə tapılan, ձուլածո – tökülmüş, xalis 

– ակի 
եռակի – üç dəfə, բազմակի – çox, dəfələrlə, որոշակի 

– aydın (olaraq) qismən, ուղղակի – düz, vasitəsiz 
– անի 
գեղանի – gözəl, misilsiz, պիտանի – yararlı 
– ավետ 
ծաղկավետ – çiçəkli, bol çiçəkli, հարմարավետ – 

münasib, əlverişli 
– ավուն 
դեղնավուն – sarımtıl, քաղցրավուն – şirintəhər, 

երկարավուն – uzunsov 
– ատ 
կիսատ – yarımçıq, գունատ – rəngsiz, պոչատ – 

quyruğukəsik, lümək 
– արդ 
գմբեթարդ – günbəzşəkilli, կորնթարդ – qabarıq 
– ելի 
ներելի – bağışlanılası, üzürlü, վիճելի – höcət ediləsi, 

mübahisəli 
– եղ 
թիկնեղ – enlikürək, ուժեղ – güclü, qüvvətli, համեղ – 

dadlı, tamlı, ləzzətli 
– ի 
վայրի – vəhşi, աղի – duzlu, երկդիմի – ikiüzlü, şübhəli 
– ին 
մթին – qaranlıq(da), վերի(ն) – yuxarı(dakı), կարգին – 

layiqli, əməlli – başlı, լռին – sakit, dinc 
– լիկ 
հաստլիկ – yoğun, yoğun – moğun, պստլիկ – kiçicik, 

bambalaca 
– կոտ 
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ամաչկոտ – utancaq, utanan, փութկոտ – tələsik, cəld, 
քնկոտ – yuxucul, զայրացկոտ – ədəbi 

– յալ 
միացյալ – birləşmiş, հավելյալ – izafi 
– յան 
արևելյան – şərq, հավիտյան – əbədi, աջակողմյան – 

sağ tərəf 
– ովի 
ծալովի – bükülən, qatlanan, qatlama, ընտրովի – seçmə 
– ոտ 
փշոտ – tikanlı, կրքոտ – ehtiraslı, մշուշոտ – dumanlı 
– ու 
ազդու – təsiredici, heybətli, qorxunc, կծու – acı, քսու 

– yaltaq, riyakar, աչառու – qərəzkar, tərəfkir 
– ուն 
փայլուն – parlaq, խոսուն – danışqan, söhbətcil, 

փխրուն – yumuşaq, boş 
 

3.4.1. Sifət əmələ gətirən ön şəkilçilər (prefikslər) 
– ամենա 
ամենամեծ – ən böyük, ամենաթույլ – ən zəif, ամե-

նաորակյալ – ən yüksək keyfiyyət 
– ան 
անամոթ – utanmaz, arsız,  անկիրթ – savadsız 
– ապ(ա) 
ապուշ – küt, axmaq, gic, səfeh, ապարդյուն – nahaq, 

nəticəsiz, ապազգային – qeyri – milli, ապօրինի – qeyri – 
qanuni 

– բաց(ա)  
բացահայտ – aşkar – aydın, բացարձակ – aşkar, 

mütləq, բացորոշ – aydın, aşkar 
– գեր(ա) 
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գերխիտ – çox kök, գերկարճ – çox qısa 
– դժ  
դժգոհ – narazı, դժկամ – həzsiz, həvəssiz, könülsüz, 

դժգույն – rəngi qaçmış, solğun,  
– ընդ  
ընդհանուր – ümumi, ընդարձակ – geniş, ընդջրյա – sualtı 
– հակ(ա) 
հակամարտ – rəqib, հակադարձ – əks istiqamətli, 

հակամետ – mail 
– համ(ա) 
համահունչ – eyni səslənən, համադաս – həmqrup, 

həmsinif, eyni cinsli, համարժեք – eyni qiymətli, ekvivalent 
– հար(ա) 
հարակից – bitişik, հարադիր – qarşılaşdırılan, yanaşı 

qoyulan, հարաբարդ – uyğun olan mürəkkəb 
– ստոր(ա) 
ստորաքարշ – yaltaq, ստորադաս – tabe, aşağı, asılı 
– չ  
չկամ – qeyri – iradi, bədxah, չբեր – doğmaz, ərəmik, 

barsız, չհաս – yetişməmiş, həddi – büluğa çatmamış, չխոս-
կան – danışmayan (gəlin) 

– վեր(ա) 
վերահաս – gələcək, վերջրյա – suüstü, վերամբարձ – 

qaldırıcı, dəbdəbəli 
– տ 
տհաճ – iyrənc, xoşa gəlməyən, տգետ – cahil, տգեղ – 

çirkin, տհաս – kal, yetişməmiş, տձև– yöndəmsiz, formasız, 
kobud 

– տար(ա) 
տարատեսակ – müxtəlif növlü, տարագնաց – müha-

cir, տարօրինակ – təəcüblü, qəribə 
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3.5. Մակբայակերտ ածանցներ – Zərf əmələ gətirən 
suffikslər (şəkilçilər) 

– (ա) բար  
ընկերաբար – yoldaşcasına, ագահաբար – acgöz-

lüklə, ազնվաբար – namusla 
– (ա) պես  
ֆիզիկապես – fiziki, տնտեսապես – iqtisadi 
– որեն  
լայնորեն – genişcə, ագահորեն – tamahkarcasına, 

դրականորեն – müsbətcəsinə 
– ովին  
գլխովին – tamamilə, խմբովին – (bütün) qrupla 
– (ա) վարի  
մարդավարի – insani, քաղաքավարի – ədəbli, ədəblə, 

տնավարի – ailəvi 
– իվ 
խստիվ – ciddi, qəti, լրիվ – tam, bütöv, մեղմիվ – mü-

layim, sakitcə 
– ուստ  
վերուստ – yuxarıdan, ներքուստ – aşağıdan, արտա-

քուստ – üzdən, xaricdən 
– ակի 
շեշտակի – kəskin, շեղակի – çəpəki, թեթևակի – 

yüngülcəsinə, yavaşca,  հանկարծակի – qəfildən 
 

3.6. Ածանցներ – Yeni söz əmələ gətirən ön şəkilçilər 
(prefikslər) 

Erməni dilində 20 – dən çox ön şəkilçi var amma bir 
çoxu məhsuldar deyil. Bunlardan beşi inkar ön şəkilçiləridir.  

– ան – sız, siz, suz, süz 
անտուն – evsiz, անտարբեր – etinasız, laqeyd, 

անպետքանալ – yararsız (yaramaz) olmaq, անչապ – öl-
çüsüz, hədsiz, həddindən artıq 
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– տ  
տգեղ – çirkin, տհաճ – iyrənc, xoşa gəlməyən 
– դժ  
դժգոհ – narazı, դժբախտ – bədbəxt 
– չ – deyil, olmayan  
չկամ – xoş olmayan, sevimli olmayan, չխոսկան – da-

nışmayan 
– ապ və yaxud ապա – sız, siz, suz, süz 
ապարդյուն – nahaq, nəticəsiz, ապաբախտ – bəxtsiz 
– ան ən məhsuldar ön şəkilçidir. Yeni söz əmələ 

gətirərkən  şəkilçi və kök arasında birləşdirici ա saiti yazılır. 
Digərləri ilə müqayisədə ən məhsuldar olan ön şəkilçilər 
aşağıda verilmişdir. 

անպետք – lazımsız, անբան – şüursuz 
– արտ – da, də, dan, dən, kənarda, yenidən  
արտադասարանական – sinifdən kənar, արտագրել – 

üzünü köçürmək, արտատպել – yenidən çap etmək 
– բաց  
բացատրել – açıqlamaq, բացառություն – müstəs-

na(lıq), բացասություն – inkar 
– գեր – əvvəlcədən, üstün  
գերագնահատել – üstün qiymətləndirmək (tutulmaq), 

գերակատարել – əlavəsi ilə ödəmək, գերբնական – xarı-
qüladə, fövqəltəbii 

– ենթ – altında  
ենթարկել – tabe (ram) etmək, ենթարկվել – tabe ol-

maq, ենթակա – tabe (asılı) olan, mübtəda 
– հակ – qarşı, əks  
հակադրել – qarşılaşdırmaq 
– համ – bərabərlik, uyğunluq, bütün, hər kəs, ümumi 
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համազոր – müqabil, güclü, համագյուղացի – həm-
kəndli, համամիութենական – ümumittifaq, համամարդ-
կային – ümumbəşəri 

– ներ – da, də, içində 
ներգրավել – cəlb etmək, ներդնել – qoymaq (pul) 
– վեր 
վերագիր – qiymət cədvəli, վերակացու – nəzarətçi, 

baxıcı, yoxlayan, վերարկու – palto 
– ոն şəkilçisi geniş istifadə edilməsə də, yaratdığı sözlər 

işləkdir. Məsələn: 
ջարդել – sındırmaq, dağıtmaq; ջարդոն – metal tullantı 
թափել – tökmək; թափոն – artıqlar, töküntülər  
կտրել – kəsmək; կտրոն – talon  
ծամել – çeynəmək; ծամոն – saqqız 
Bir çox alınma sözlərdə ոն şəkilçi kimi istifadə edilmir. 

Məsələn:  
հորիզոն – üfüq, չեմպիոն – çempion, միլիոն – milyon, 

պոլիգոն – poliqon, ավիացիոն – aviasiya 
– ովի şəkilçisi bir şeyə təsir edən mənasında sözlər 

əmələ gətirir.  
ընտրովի – seçimli, seçilən, նշանակովի – təyin edilən, 

ծալովի – qatlamalı 
 
Çalışma* 180. Tərcümə edin. 
1. Սիրում եմ գրել մատիտով։ 
2. Նա հպարտանում է իր ծնողներով։ 
3. Ընկերներով երեկոյան համերգ ենք գնալու։ 
4. Խնձորով կարկանդակ ես շատ եմ սիրում։ 
5. Երեխան խաղում է ննջասենյակում։ 
6. Սուրենը բանալին գրպանում է պահում։ 
7. Մատիտը դարակում է։ 
8. Մարդիկ հավաքվել են փողոցում։ 
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9. Ամեն օր ես սովորում եմ իմ դասը։ 
10. Նա վերադառնալու է Իրավան։ 
11. Այստեղ նա երկու տարի է ապրելու։ 
 
Ասացվածքներ – Atalar sözləri 
Բրնձի յուրաքանչյուր հատիկի մեջ մի կաթիլ 

քրտինք կա։ – Hər bir düyünün içində bir damla tər var. 
Գեղեցիկ թռչուններին են վանդակ դնում։ – Gözəl 

quşları qəfəsə qoyarlar. 
 
Söz birləşmələri 
ծալովի մահճակալ կամ բազմոց – qatlanan yataq və 

ya divan 
հնարովի պատմություն – uydurulmuş tarix  
մետաղի ջարդոն – metal tullantısı, metal qırıntısı 
մանկական ծամոն – uşaq saqqızı 
կախովի առաստաղ – asma tavan 
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4 – րդ մաս – 4-cü hissə 
Երեսունմեկերորդ դասը – Otuz birinci dərs  

*** 
4. Շարահյուսություն – Sintaksis, cümlə quruluşu 
1. Պարզ նախադասություն – Sadə cümlə 
2. Պարզ նախադասության տեսակները – Sadə cümlə 
növləri 
3. Ընդարձակ նախադասություն – Geniş cümlə 
4. Որոշիչ – Təyin 
5. Հատկացուցիչ – Razılaşdırılmayan təyin 
6. Բացահայտիչ – Xüsusiləşmiş əlavə 
7. Ստորոգյալի լրացումներ – Xəbərin tamamlayıcıları 
8. Պարագայական բառեր – Zərflik sözlər 
9. Բարդ նախադասություն – Mürəkkəb cümlə 
10. Բարդ համադասական նախադասություն – Tabesiz 
mürəkkəb cümlə 
11. Բարդ միավորյալ նախադասություն – Mürəkkəb bir-
ləşdirici cümlə 
12. Բարդ ստորադասական նախադասություն – Tabeli 
mürəkkəb cümlə 
13. Երկրորդական նախադասության տեսակները – Bu-
daq cümlə növləri 
13. 1. Ենթակա երկրորդական նախադասություն – Müb-
təda budaq cümlə 
13.2. Որոշիչ երկրորդական նախադասություն – Təyin 
budaq cümlə 
13.3. Հատկացուցիչ երկրորդական նախադա-սություն – 
Xüsusi təyin budaq cümlə 
13.4. Ստորոգելիական երկրորդական նախադասություն 
– Xəbər budaq cümlə 
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13.5. Ուղիղ կամ անուղղակի խնդիր երկրորդական 
նախադասություն – Vasitəsiz yaxud vasitəli tamamlıq bu-
daq cümlə 
13.6. Պարագա երկրորդական նախադասություն – Zərf-
lik budaq cümləsi 
14. Բացահայտիչ երկրորդական նախադասություն – 
Mübtədanın təyini 
15. Ուղղակի և անուղղակի խոսք – Vasitəsiz və vasitəli nitq 
Çalışmalar 
Oxu mətni 
 

1. Պարզ նախադասություն – Sadə cümlə 
Erməni dilində cümlələr quruluşuna görə sadə (պարզ) 

və mürəkkəb (բարդ) olur. Sadə cümlələr müxtəsər və geniş 
cümlələrə ayrılır. Müxtəsər cümlələr aşağıdakılardır: 

Ես զբոսնում եմ – Mən gəzirəm. 
Դուք նստած եք – Siz oturmusunuz. 
Müxtəsər cümlələr mübtəda (ենթակա) və xəbərdən 

(ստորոգյալ) ibarətdir və mübtəda ilə kəmiyyətə və şəxsə 
görə uzlaşır. Məsələn:  

Ես կարդում եմ – Mən oxuyuram. 
Մենք կարդում ենք – Biz oxuyuruq. 
Əgər erməni dilində xəbər bitişiksə və ya feilin bitişik 

şəkli ilə ifadə olunmuşsa, bu zaman bitişik xəbərin 
əlaqələndiricisi olaraq indiki zaman formasının köməkçi feili 
եմ, ես, է, ենք, եք, են və keçmiş zaman էի, էիր, էր, էինք, 
էիք, էին şəkilçiləri mütləq istifadə edilir. Məsələn:  

Ես բժիշկ եմ: – Mən həkiməm.  
Մենք բանվորներ ենք: – Biz fəhlələrik.  
Ես բժիշկ էի: – Mən həkim idim.  
Մենք բանվորներ էինք: – Biz fəhlə idik. 
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Bitişik xəbər köməkçi feil olmadan istifadə edilə 
bilməz. Cümlədə köməkçi feil məntiqi vurğu qəbul edən 
cümlə üzvündən sonra gəlir. Məsələn:  

Ես ուսուցիչ՛ եմ – Mən müəlliməm.  
Ե՛ս եմ ուսուցիչ – (Bu) müəllim mənəm. 
Ես դառնու՛մ եմ ուսուցիչ – Mən olacağam müəllim.  
Ե՛ս եմ դառնում ուսուցիչ – (Bu) mən müəllim oluram. 
Ես ուսուցի՛չ եմ դառնում –  Mən müəllim oluram. 
 
Adətən mübtəda xəbərdən sonra gəlir.  
Ալին աշխատում է: – Əli işləyir. 
Մուհամմեդը սովորում է: – Məhəmməd (dərs) öyrənir. 
Erməni dilində cümlədə birinci mübtəda, sonra xəbər, 

təyin, tamamlıq və zərflər gəlir. Ancaq cümlədə söz sırası 
olduqca sərbəstdir. Məntiqi vurğu tələb etdikdə söz düzülüşü 
yerini dəyişir və xəbər mübtədadan öndə yazılır. Məsələn:  

Նա՛ հետաքրքիր գիրք ունի։ – Onun maraqlı kitabı var. 
Նա՛ ունի հետաքրքիր գիրք։ – Onun varıdır maraqlı kitabı. 
Հետաքրքի՛ր գիրք ունի նա։ – Maraqlı kitabı var օnun. 
Ուն՛ի նա հետաքրքիր գիրք։ – Var onun maraqlı kitabı. 
Խոսում է Իրավանը: – Danışır İrəvan (radiosu).  
Մոտենում է գնացքը: – Qatar yaxınlaşır (Yaxınlaşır qatar). 
 

2. Պարզ նախադասության տեսակները – Sadə cümlə 
növləri 

Sadə cümlələr tam (լրիվ) və yarımçıq (թերի) cümlələrə 
ayrılır. Yarımçıq cümlələrdə, cümlənin baş üzvlərindən biri 
olmur. Əgər cümlədə mübtəda yoxdursa, ancaq onun varlığını 
düşünmək mümkündürsə, belə cümlələr mübtədası buraxıl-
mış cümlə adlanır. Məsələn: 

Ցերեկը աշխատում ենք, գիշերը՝ հանգստանում: – 
Gündüzlər işləyirik, gecələr dincəlirik. 
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Əgər cümlədə xəbər yoxdursa, ancaq onun varlığını 
düşünmək mümkündürsə, belə cümlələr xəbəri buraxılmış 
cümlə adlanır. Məsələn:  

Հյուսնը շինում է սեղան, իսկ դարբինը՝ կացին: – 
Dülgər masa düzəldir, dəmirci – balta. 

Xəbər yazılmadığı zaman ondan əvvəl gələn sözlərin 
üzərinə but (՝) işarəsi qoyulur. 

Bəzi cümlələrdə mübtəda yoxdur və onun varlığını 
düşünmək mümkün deyil. Belə cümlələr mübtədasız cümlə-
lərdir. Məsələn: 

Մթնեց: – Qaranlıqlaşdı (qaranlıq düşdü). 
Լուսացավ: – İşıqlandı. 
Ասում են՝ գնացքը եկել է: – Deyirlər, qatar gəlib. 
Քունս տանում է: – Yuxum gəlir. 
Bəzi cümlələrdə xəbər yoxdur. Belə cümlələr şəxssiz 

cümlələrdir. Məsələn: 
Չծխել: – Çəkməyin (Siqaret çəkmək qadağandır). 
Մոռանա՜լ, մոռանա՜լ ամեն ինչ, ամենքին մոռանալ: 

– Unutmaq, unutmaq hər şeyi, hər kəsi unutmaq! 
 

3. Ընդարձակ նախադասություն – Geniş cümlə 
Mübtəda və xəbərdən başqa üzvləri olan cümlələr geniş 

cümlələrdir. Məsələn:  
Ես գնում եմ տուն: – Mən evə gedirəm.  
 
Məlum olduğu kimi, mübtəda və xəbər cümlənin baş 

üzvləridir. Digərləri ikinci dərəcəli cümlə üzvləridir. Bəzi 
ikinci dərəcəli cümlə üzvləri mübtədanı və cümlənin digər 
substantiv (isimləşən) üzvlərini, bəziləri də xəbəri və yaxud 
cümlənin verbal (şifahi) üzvlərini aydınlaşdırır. 

 
Erməni dilində cümlədə mübtədanı tamamlayan sözlər 

bunlardır:  
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Որոշիչ – Təyin  
Հատկացուցիչ – Uzlaşdırılmayan təyin  
Բացահայտիչ – Xüsusiləşmiş əlavə  
 
4. Որոշիչ – Təyin 
Erməni dilində təyin, təyin edilən sözün qarşısında yazılır 

və ինչպիսի՞ – necə? nə cür? sualına cavab verir. Məsələn:  
Գեղեցիկ (ինչպիսի՞) այգի: – Gözəl (necə?) bağ  
Հոգատար (ինչպիսի՞) մայր: – Qayğıkeş (necə?) ana 
 

5. Հատկացուցիչ – Razılaşdırılmayan təyin 
Razılaşdırılmayan təyin erməni dilində ում՞ – kimi? 

kimə? ո՞ւմ մոտ – kimdə? ումի՞ց – kimdən? və ինչի՞ – nəyə? 
nəyi? ինչի՞ն – nəyin? ինչո՞վ – nə ilə? suallarına cavab verir. 

Razılaşdırılmayan təyin ismin yiyəlik halı ilə, əvəzlik-
lərlə, yaxud başqa isimləşmiş sözlərlə  ifadə olunur və təyin 
edici sözün qarşısında yazılır. Məsələn:  

Վուսալայի գիրքը: – Vüsalənin kitabı  
Սեղանի արկղը: – Masanın siyirməsi 
*** 
Իրավանի ջուրը սառն է: – İrəvanın suyu soyuqdur. 
Ծառերի տերևները դեղնել են: – Ağacların yarpaqları 

saralıblar. 
Մենք լսեցինք Աշոտի զեկուցումը: – Biz Aşotun mə-

ruzəsini dinlədik. 
Ձեր հասցեն չգիտեմ: – Sizin ünvanınızı bilmirəm. 
Իմ եղբոր գիրքը: – Mənim qardaşımın kitabı. 
Գրքի թերթերը: – Kitabın vərəqləri. 
 

6. Բացահայտիչ – Xüsusiləşmiş əlavə 
Xüsusiləşmiş əlavə təyin olunan sözlərdən sonra yazılır. 

Məsələn:  
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Ազադը՝ իմ դպրոցական ընկերը, այսօր այցելեց ինձ: 
– Azad – mənim sinif yoldaşım, bu gün məni ziyarət etdi.  

Bu zaman təyin edən sözlərin üzərində ayırma (but) [՝] 
işarəsi, şəkilçidən sonra isə vergül yazılır. 

 
7. Ստորոգյալի լրացումներ – Xəbərin tamamlayıcıları 

Vasitəsiz tamamlıq (ուղիղ խնդիր) isimin təsirlik ha-
lında, şəxs adları istifadə edildikdə yönlük halda, əşya adları 
istifadə edildikdə isə adlıq halda ifadə olunur. Məsələn:  

Սոլմազը կանչում է Ինթիզարին (ու՞մ): – Solmaz 
İntizarı (kimi) çağırır. 

Արևը լուսավորում է երկիրը (ինչը՞): – Günəş Yeri 
(nəyi?) işıqlandırır.  

 
Vasitəli tamamlıq (անուղղակի խնդիր) digər 

hallarda isimlə ön şəkilçisiz olaraq istifadə edilir. Ancaq 
bəzən ön şəkilşi ilə də istifadə etmək mümkündür. Məsələn:  

Վառելափայտը կոտրում են կացնով (ինչո՞վ): – 
Odunu (yanacağı) balta ilə (baltayla) (nə ilə?) doğrayırlar.  

Ջեռքը դիպավ դռանը (ինչի՞ն): – Əli qapıya (nəyə?) 
toxundu.  

Քրոջից (ու՞մից) նամակ ստացավ: – Bacısından 
(kimdən?) məktub aldı.  

Թահիրան տեսակցեց Նիգյարի հետ (ու՞մ հետ): – 
Tahirə Nigar ilə (kimlə?) (Nigarla) görüşdü. 

Tamamlıqlar adətən xəbərdən sonra yazılır. Ancaq 
məntiqi vurğu dəyişdiyi zaman xəbərin qarşısında da yazıla 
bilir. Məsələn:  

Հայ ազգը կատարում է իր պարտքը: – Erməni xalqı 
öz borcunu ödəyir. 

Հայ ազգը իր պարտ՛քն է կատարում: – Erməni xalqı 
ödəyir öz borcunu. 
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Իր պարտքը հայ ազգը կատարում է: – Öz borcunu 
erməni xalqı ödəyir.  

 
8. Պարագայական բառեր – Zərflik sözlər 

Xəbəri açıqlayan sözlər eyni zamanda zərflik də ola 
bilər. Məsələn: 

a) Ձևի պարագա – Tərzi-hərəkət zərfliyi  
Դուռն զգուշորեն (ինչպե՞ս) բացվեց: – Qapı ehti-

yatla (necə?) açıldı.  
Ծուխն արագ – արագ (ինչպե՞ս) բարձրանում էր 

դեպի երկինք: – Tüstü tez – tez (necə?) göyə tərəf qalxırdı. 
b) Տեղի պարագա – Yer zərfliyi  
Ծուխն արագ – արագ բարձրանում էր դեպի երկինք 

(ու՞ր): – Tüstü tez – tez göyə (haraya?) tərəf qalxırdı. 
Վաղը նա պիտի մեկներ քաղաքից (որտեղի՞ց): – 

Sabah o, şəhərdən (haradan?) getməli idi. 
c) Ժամանակի պարագա – Zaman zərfliyi  
Վաղը (ե՞րբ) նա պիտի մեկներ քաղաքից: – Sabah 

(nə zaman?) o, şəhərdən getməli idi.  
Այսօր (ե՞րբ) գնում եմ տոմս գնելու: – Bu gün (nə 

zaman?) bilet almağa gedirəm. 
d) Նպատակի պարագա – Məqsəd zərfliyi  
Գնացին այգին՛ խնձորի (ինչի՞, ի՞նչ նպատակով): – 

Alma bağına (nə üçün? nə məqsədlə?) getdilər. 
e) Պատճառի պարագա – Səbəb zərfliyi  
Նրա աչքերը ուրախությունից (ինչի՞ց, ի՞նչ նպա-

տակով) փայլում էին: – Onun gözləri xoşbəxtlikdən (nə-
dən? nə səbəblə?) parlayırdı. 

 
Sözlərin normal düzülüşü zamanı zərflik ifadə edən söz-

lər zaman və məqsəd zərfindən əvvəl və yaxud cümlədə birinci 
yazılır, amma yer zərfliyi xəbərdən sonra yazılır. Məsələn:  
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Ճամփորդը շտապով առաջ էր գնում: – Yolçu tələsik 
irəliyə gedirdi.  

Այսօր մեկնում եմ քաղաքից: – Bu gün şəhərdən 
gedirəm. 

Ուրախությունից նա լաց եղավ: – O, xoşbəxtlikdən 
ağladı. 

 
Bütün bu cümlələrdə yalnız yer zərfliyi xəbərdən sonra 

gəlir, digərləri isə xəbərdən əvvəl yazılır. Ancaq məntiqi 
vurğu zərfliyin yerini müxtəlif cür dəyişə bilir. Məsələn:  

Քաղաքից ես մեկնում եմ այսօ՛ր: – Mən şəhərdən 
gedirəm bu gün.  

Նա լաց եղավ ուրախությունի՛ց – O, ağladı 
sevincdən. 

Արա՛գ էր առաջ գնում մի ճամփորդ: – Sürətlə irəli 
gedirdi bir yolçu.  

Մի ճամփորդ առա՛ջ էր գնում: – Bir yolçu sürətlə 
irəli getdi. 

Buna görə də erməni dilində cümlələrdə sözlərin düzü-
lüşü olduqca sərbəstdir. 

 
9. Բարդ նախադասություն – Mürəkkəb cümlə 
Mürəkkəb cümlələr iki və daha çox sadə cümlənin bir-

biri ilə bağlayıcı və yaxud bağlayıcısız birləşən sintaktik 
konstruksiyadır. 

Mürəkkəb cümlələr iki cür olur: Tabesiz, eyni hüquqlu 
(eyni cinsli) (համադասական) və tabeli cümlələr (ստորա-
դասական).  

 
10. Բարդ համադասական նախադասություն – Ta-

besiz mürəkkəb cümlə 
Tabesiz mürəkkəb cümlələr bir-biri ilə bağlı deyildir. 

Məsələn:  
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Տղամարդիկ եռանդով հնձում են, կանայք խուրձ են 
կապում, երեխաները գետնին թափված հասկերն են 
հավաքում: – Kişilər həvəslə biçir, qadınlar dəstə bağlayır, 
uşaqlar yerə düşmüş sünbülləri toplayır.  

 
Tabesiz mürəkkəb cümlələrin hissələri adətən bir-biri 

ilə aşağıda göstərilən eyni hüquqlu bağlayıcılarla bağlanır. և 
– və; ու – və; բայց – lakin, amma, ancaq, elə ki; իսկ – isə, 
da; էլ – daha; ևս – artıq, hətta, həm də; այլ – başqa, özgə, 
qeyri, digər; կամ – ya da, və ya; ապա – sonra; այսինքն – 
yəni məhz. Məsələn: 

Իմ աշխույժ ձին հետևեց նրա օրինակին, և մենք 
հաջողությամբ դուրս եկանք ձորակի մյուս կողմը: – 
Mənim çevik atım onun etdiklərini izləyirdi və biz uğurla 
dərənin digər tərəfinə keçdik. 

Մի անգամ առյուծը հիվանդացավ, և բոլոր կենդա-
նիները եկան նրան տեսության, բայց աղվեսն ուշացավ: 
– Bir dəfə aslan xəstələndi və bütün heyvanlar onu ziyarətə 
gəldilər, amma tülkü gecikdi. 

 
(էլ ավելի – daha çox, ավելի ինչ – daha nə, էլ մի ասա 

– daha demə, այն էլ – o da, երբ էլ – haçan, haçan da, կամ էլ 
– yaxud da, ola bilər ki, մեկ էլ – bir də, շատ էլ – çox da, ուր 
էլ – harada, haraya) 

 
11. Բարդ միավորյալ նախադասություն – Mürəkkəb 

birləşdirici cümlə 
Baş üzvləri həmcins olan cümlələr erməni dilində xüsu-

si mürəkkəb cümlələrdir və mürəkkəb birləşdirici cümlələr 
(բարդ միավորյալ նախադասություն) adlanır. Məsələn: 

Ամեն առավոտ արծաթյա փողերի հնչյունը, որսորդ-
ական բարակների մռնչյունը, սիգապանծ նժույգների 
խրխինջը խանգարում էին անասունների վաղորդյան 
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հանգիստը: – Hər səhər gümüş rəngli şeypurların səsi, borzo 
tazılarının hürüşməsi, məğrur atların kişnəməsi sükutu pozurdu. 

Մենք շատ որս էինք անում, ձվեր էինք հավաքում և 
որսի թարմ մսով էինք սնվում: – Biz çox ov edirdik, 
yumurta toplayırdıq və təzə ov əti ilə qidalanırdıq. 

 
12. Բարդ ստորադասական նախադասություն – Ta-

beli mürəkkəb cümlə 
Tabeli mürəkkəb cümlələr baş və budaq cümlələrdən 

ibarətdir. Budaq cümlələr baş cümləyə tabeli bağlayıcılar və 
birləşmiş sözlərlə bağlanır. 

Որ – hansı ki; որը – hansı; որպեսզի – ki, üçün, ötrü, deyə; 
թե – sanki, güya; եթե – əgər; որովհետև – çünki; քանի որ – necə 
ki; մինչև որ – daha ki; թեպետ, թեպետև – ancaq, hərçənd, bircə; 
թեև – amma, sadəcə; մինչդեռ – o zaman necə, halbuki. Nümunə: 

Հանդիսականներն սպասում էին, որ առյուծը մի 
հարվածով գետին կգցի մարդուն: – Tamaşaçılar aslanın 
bir zərbə ilə adamı necə yerə düşürəcəyini gözləyirdi. 

Լռիկ քայլերով, որպեսզի չարթնացնի երեխաներին, 
ներս մտավ հերթապահ դայակը: – Uşaqları oyandır-
masın deyə, növbətçi dayə yavaşca içəri girdi. 

Budaq cümlələr baş cümlənin qarşısında, ortasında və 
sonunda gələ bilər. Məsələn:  

Հայրը հրամայեց, որ բոլորին տեղավորեն: – Atası 
əmr etdi ki, hər kəsi yerləşdirsinlər. 

 
13. Երկրորդական նախադասության տեսակները – 

Budaq cümlə növləri 
13. 1. Ենթակա երկրորդական նախադասություն – 

Mübtəda budaq cümlə 
Պարզվեց, որ նրա հայրը զոհվել էր պատերազմում: 

Məlum oldu ki, onun atası müharibədə həlak olub.  
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Հայտնի է, որ նա ազնիվ մարդ է: – Məlumdur ki, o, 
vicdanlı (nəcib) adamdır. 

Ով շատ է աշխատում, նա շատ է ստանում: Kim çox 
işləyir, o da çox qazanır (alır). 

Նրանք, ովքեր լավ են սովորում, բարձր գնահատա-
կան են ստանում: – Kim yaxşı oxuyur, onlar da yüksək 
qiymət alırlar.  

 
13.2. Որոշիչ երկրորդական նախադասություն – Tə-

yin budaq cümlə 
Baş cümlədən sonra bağlayıcılar və ya nisbi əvəzliklər 

işlədilir. Որ – hansı ki; ով – kim; ինչ – nə; ուր – hara, harada; 
որտեղ – harada; ինչպիսի – necə, nə cür; ինչպես – necə; 
որքան – nə qədər; ինչքան – nə qədər.  

Ես կարդացի այն գիրքը, որ դու նվիրել էիր ինձ: – 
Mən o kitabı oxudum, hansı ki, sən hədiyyə etmişdin. 

 
13.3. Հատկացուցիչ երկրորդական նախադա-

սություն – Xüsusi təyin budaq cümlə 
Հարգեցեք նրանց հիշատակը, ովքեր հերոսաբար 

զոհվեցին պատերազմում: – Müharibədə qəhrəmancasına 
həlak olanların xatirəsini hörmətlə yad edin. 

 
13.4. Ստորոգելիական երկրորդական նախա-

դասություն – Xəbər budaq cümlə 
Ես այն չեմ, ինչ երեկ էի: – Mən dünən olduğum (adam) 

deyiləm. 
Գագիկն ասաց (ի՞նչ), որ ինքը մեկնելու է ճամբար: – 

Qaqik dedi ki, özü düşərgəyə gedəcək. 
Տղաները գնացին Մոսկվա (ինչո՞ւ), որպեսզի մաս-

նակցեն օլիմպիադային: – Oğlanlar olimpiadada iştirak 
etmək üçün Moskvaya getdilər. 
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13.5. Ուղիղ կամ անուղղակի խնդիր երկրորդական 
նախադասություն – Vasitəsiz yaxud vasitəli tamamlıq 

budaq cümlə 
Նա զգաց, որ դրությունը անտանելի է: – O, hiss etdi 

ki, vəziyyət dözülməzdir. 
 

13.6. Պարագա երկրորդական նախադասություն – 
Zərflik budaq cümləsi 

Երբ անձրևը դադարեց, մենք շարունակեցինք մեր 
ճանապարհը: – Nə vaxt ki, yağış kəsdi, biz yolumuza davam etdik.  

Դու սիրում ես զբոսնել այնտեղ, ուր աղմուկ չկա: – 
Sən səs-küy olmayan yerdə gəzməyi sevirsən.  

Այսօր չկարողացանք անտառ գնալ, որովհետև 
ուժեղ անձրև էր եկել: – Bu gün meşəyə gedə bilmədik, ona 
görə ki möhkəm yağış yağmışdı. 

Եթե դու համաձայն ես, հեշտությամբ գլուխ կբերենք 
այդ գործը: – Əgər sən razısansa, bu işi asanlıqla başa gətirərik. 

 
14. Բացահայտիչ երկրորդական նախադասութ-յուն 

– Mübtədanın təyini 
Mübtədanı izah edən cümlə üzvləri təyin (որոշիչ), 

mübtədadan əvvəl işlədilən (xüsusi göstərici) təyinlər 
(հատկացուցիչ) və mübtədadan sonra işlədilən təyinlər 
(բացահայտիչ). Belə təyinlər həmçinin tamamlığı və maddi 
mənada işlədilən başqa cümlə üzvlərini də izah edirlər.  

Կարմիր վարդը գեղեցիկ է: – Qırmızı gül gəşəngdir. 
(Կարմիր mübtədanın təyinidir) 

Ես կարմիր վարդ քաղեցի: – Mən qırmızı gül dərdim. 
(Կարմիր  tamamlığın təyinidir) 

Բաքուն, որ մեր հանրապետության մայրաքաղաքն 
է, օրեցօր գեղեցկանում է: – Bizim paytaxt şəhərimiz olan 
Bakı, günbəgün gözəlləşir. 
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15. Ուղղակի և անուղղակի խոսք – Vasitəsiz və vasitəli 
nitq 

Vasitəsiz nitq birinci şəxs tərəfindən, vasitəli nitq isə 
üçüncü şəxs tərəfindən ifadə edilməkdədir. 

Vasitəsiz nitq dırnaq (« ») işarəsi içinə alınır və yeni 
sətirdə başlayırsa, qarşısına tire ( – ) işarəsi qoyulur. 

Müəllifin sözləri vergül və tire işarəsi ilə ayrılır. 
Məsələn: 

– «Ես խոսքս ձեզ եմ ուղղում», – ասաց ու մի 
ձեռքով ցույց տվեց նվագողներին: – O, “Mən sizə müra-
ciət edirəm”, – dedi və əli ilə çalğıçıları göstərdi. 

Başqasının nitqini eynilə deyil, öz sözümüzlə – 
dəyişilmiş şəkildə veririksə, bu vasitəli nitqdir. Məsələn: 

– Ձեռքով ցույց տվեց նվագողներին և ասաց, որ 
ինքն իր խոսքն ուղղում է նրանց: – O, əli ilə çalgıçıları 
göstərdi və onlara müraciət etdiyini dedi. 

 

Çalışma 181. Oxuyun və yazın. 
Եկավ առատաձեռն աշունը: Կանաչ ծառերը 

դեղնեցին: Բոլոր մրգերը հասան: Հասավ և անուշ 
խաղողը: Առատ բերքահավաք սկսվեց: Դատարկ 
մառանները լցվեցին: Լցվեցին նաև ամբարները: Ցուրտ 
ձմեռը սարսափելի չէ: 

 
Բառարան 
սարսափելի չէ – dəhşətli deyil 
առատաձեռն – səxavətli 
մառանները – zirzəmilər 
բերքահավաք – məhsul yığımı 
մրգեր – meyvələr 
հասան – yetişdilər 
դատարկ – boş 
ամբար – anbar 



455 

Çalışma* 182. Tərcümə edin. 
1. Նա իր համար սեղան ու պահարան գնեց։ 
2. Պետրոսը նրա համար աթոռներ գնեց։ 
3. Նա բերեց իր պայուսակը։ 
4. Նա բերեց նրա պայուսակը։ 
5. Ես մոռացել եմ գրիչ բերել։ 
6. Սարգիսը շատ է ծխում, իսկ Արամը չի ծխում։ 
 
Oxu mətni 54. Oxuyun və ayların adına fikir verin. 
Մարտը տալիս է ձնծաղիկ, 
Ապրիլը՝ կապույտ մանուշակ: 
Մայիսին բացվում է վարդը, 
Սոխակն երգում անուշակ: 

Հունիսը մեզ խոտ է տալիս, 
Իսկ հուլիսը՝ առատ ցորեն: 
Օգոստոսը՝ տանձ ու խնձոր, 
Եվ ուրիշ շատ հասուն մրգեր: 

Սեպտեմբերը մեզ տալիս է 
Խաղողի բոլոր տեսակը, 
Հոկտեմբերը՝ կարմիր գինի, 
Նոյեմբերը՝ բողկն ու տակը: 

Դեկտեմբերին ձյուն է գալիս, 
Հունվարին՝ ծածկում սար ու ձոր, 
Փետրվարին սկսվում է 
Փոփոխակի ցուրտ ու տաք օր: 

 
Ասացվածքներ – Atalar sözləri 
Գետի ափին ջուր չեն վաճառի։ – Çayın sahilində su 

satmazlar. 
Գետի բերածը գետը կտանի։ – Çayın gətirdiyini çay 

aparar. 
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5 – րդ մաս – 5-ci hissə 
Երեսուներկուերորդ դասը – Otuz ikinci dərs 
*** 
Oxu mətnləri 
Oxuyun, Təşəkkür, Müraciət, Görüş, Tanış olmaq, Arzu və 

təbriklər, Dəvət, Mümkün cavablar, Maraqlanmaq – soruşmaq, 
Söylənəni izah etmək, Ümid etmək, Şübhə, Vidalaşmaq, Rənglər, 
Oxuyun və yazın, Lüğət, Dialoq, Առյուծը, աղվեսը և արջը, 
Oxuyun və tərcümə edin, Արձակուրդ, Իմ օրը, Sualları tərcümə 
edin və Azərbaycan dilində cavab verin, Սպորտի մասին, 
Ուղևորություն դեպի Մոսկվա, ծանոթություն Մոսկվային 
 

Oxu mətnləri 
 
Oxuyun. 
– Բարև՛: – Salam! (Yaxın dostlar görüşərkən)  
– Բարև՛ ձեզ: – Salam (sizə)! (Rəsmi görüşərkən)  
– Ողջու՛յն: – Salam!  
– Բարի լու՛յս: – Sabahın xeyir!  
– Բարի օ՛ր: – Xeyirli günlər!  
– Բարի երեկո՛: – Axşamınız xeyir!  
– Բարի իրուգուն։ – Axşamın xeyir (Dostlar ara-

sında deyilir). 
– Ցտեսությու՛ն: – Görüşərik, görüşənədək! 
– Բարի գիշե՛ր: – Gecəniz xeyirə qalsın!  
– Մնաս բարո՛վ: – Salamat qal! (Yaxın dostlarla vida-

laşarkən) 
– Մնաք բարո՛վ: – Salamat qalın! (Rəsmi vidalaşarkən) 
– Մինչև երեկո՛: – Axşama qədər!  
– Մինչև վա՛ղը: – Sabaha qədər! 
– Մինչ նոր տեսությու՛ն: – Yenidən görüşənə qədər!  
– Մինչ նոր հանդիպու՛մ: – Yenidən görüşənə qədər! 
*** 
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– Ո՞վ է զանգահարում: – Kim zəng edir?  
– Ովքե՞ր եկան (գնացին): – Kimlər gəldilər? (getdilər?)  
– Ո՞վ է դուռը ծեծում: – Kim qapını döyür?  
– Ո՞վ կարող է պատասխանել: – Kim cavab verə bilər?  
– Ո՞վ ասաց: – Kim dedi?  
– Ո՞վ է տեսել նրան (այդ նկարը...) – Kim onu görüb: 

(bu, o rəsmi?)  
– Սա ու՞մ գիրքն է: – Bu kimin kitabıdır? (մատիտն է 

– qələmidir? վերարկուն է: – paltosudur?)  
– Այնտեղ ու՞մ տեսար (հանդիպեցիր): – Orada (sən) 

kimi gördün? (rastlaşdın)  
– Ու՞մ մասին եք խոսում: – Kimin haqqında danışırsınız? 
– Ու՞մ հետ ես խոսում: – Kiminlə (sən) danışırsan?  
– Ու՞մ համար ես գնում այդ գլխարկը: – Bu papağı 

(sən) kim üçün alırsan? 
– Ումի՞ց իմացար նրա հասցեն: – onun ünvanını (sən) 

kimdən öyrəndin?  
– Ումի՞ց ես դժգոհ: – Kimdən (sən) məmnun deyilsən, 

narazısan?  
– Ումի՞ց ես գանգատվում: – Kimdən (sən) şikayət 

edirsən? 
– Սա ի՞նչ է: – Bu nədir? 
– Անունդ ի՞նչ է: – (Sənin) adın nədir? 
– Ձեր անունը ի՞նչ է: – Sizin adınız nədir?  
– Ի՞նչ ես ուզում: – Nə (sən) istəyirsən? 
– Ի՞նչ ես գրում (կարդում, ուտում...): – Nə (sən) 

yazırsan? (oxuyursan, yeyirsən?)  
– Ի՞նչ կարծիքի ես այդ մասին: – Bu haqda nə fikirlə-

şirsən? 
– Ի՞նչ եք կարծում...  – (Siz) necə düşünürsünüz?  
– Ի՞նչ գույնի մատիտներ ունես: – Səndə nə rəng qə-

ləmlər var?  
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– Ինչի՞ մասին ես մտածում: – Nə haqqında düşünürsən?  
– Ինչի՞ց ես դժգոհ: – Nədən (sən) narazısan?  
– Ինչի՞ց ես վախենում: – Nədən (sən) qorxursan?  
– Այսօր շաբաթվա ո՞ր օրն է: – Bu gün həftənin hansı 

günüdür?  
 
Təşəkkür 
– Շնորհակալություն: – Təşəkkürlər 
– Շնորհակալ եմ: – Minnətdaram, təşəkkür edirəm 
– Նվերի համար: – Hədiyyə üçün 
– Խնդրեմ: – Rica edirəm, buyurun 
– Չարժե: – Dəyməz 
– Խնդրում եմ թույլ տվեք: – Xahiş edirəm, icazə verin 
– Հարցնել: – Soruşmaq 
– Որտե՞ղ է: – Haradadır? 
– Դուք դեմ չե՞ք: – Siz qarşı deyilsiniz? Etiraz etmirsiniz? 
– Այո, խնդրեմ: – Bəli, buyurun, lütfən 
– Ցավոք: – Təəssüf 
– Չի կարելի: – Olmaz  
 
Müraciət 
– Պարոն – Cənab (Bəy) 
– Տիկին – Xanım 
– Մատուցող – Qarson 
– Երիտասարդ – Gənc adam 
– Օրիորդ – Qız, gənc qız 
– Տղա – Oğlan, oğlan uşağı 
– Աղջիկ – Qız 
– Ներեցեք: – Üzr istəyirəm, bağışlayın 
– Լսեք – Dinləyin 
– Ես ձեզ հետ եմ (խոսում): – Mən sizinlə (danışıram) 
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Görüş 
– Նայեք ո՞վ է: – Baxın kimdir? 
– Ես ու՞մ Արևը լուսավորում է երկիրը եմ տեսնում: 

– Mən kimi görürəm? 
– Ինչպե՞ս եք: – Necəsiniz?  
– Ինչպե՞ս (վոնց) է ձեր: – Sizin (necədir) ...... necədir? 
– Կինը – Arvad(ı) 
– Ամուսինը – Əri 
– Առողջությունը – Sağlamlığı 
– Ուրախ եմ ձեզ տեսնել: – Sizi görməyimə şadam. 
– Լավ: – Yaxşı 
– Ոչինչ: –  Belə də, eybi yox 
– Ի՞նչ նորություններ կան: – Nə yeniliklər var? 
 

Tanış olmaq 
– Դուք քանի՞ տարեկան եք: – Sizin neçə yaşınız var? 
– Ես երեսուն տարեկան եմ: – Mənim otuz yaşım var. 
– Դուք ամուսնացա՞ծ եք/ես: – Siz (sən) evlisiniz? 

Evlisən? 
– Ամուսնացած եմ: – Evliyəm. 
– Բաժանված եմ: – Boşanmışam. 
– Այրի եմ: – Dulam. 
– Դուք ունե՞ք: – Sizin varınızdır? 
– Երեխա(ներ): – Uşaq(lar) 
– Եղբայրներ: – Qardaşlar 
– Քույրեր: – Bacılar 
– Ես ունեմ: – Mənim varımdı. 
– Մեծ – Böyük 
– Փոքր – Kiçik 
– Միջնեկ – Ortancıl 
– Ինչո՞վ եք զբաղվում: – Nə ilə məşğulsunuz? 
– Որտե՞ղ եք աշխատում: – Harada işləyirsiniz? 
– Որտե՞ղ եք սովորում: – Harada oxuyursunuz?  
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Arzu və təbriklər 
– Շնորհավորում եմ: – Təbrik edirəm 
– Ծնունդդ: – Doğum gününü 
– Ձեր նոր տարին: – Sizin yeni ilinizi 
– Հաջողություն: – Uğurlar diləyirəm 
– Բարի ախորժակ: – Nuş olsun 
– Բարի ճանապարհ: – Yaxşı yol, uğurlu yol 
– Շնորհակալություն, ձեզ նույնպես: – Təşəkkür edi-

rəm, sizə həmçinin 
 
Dəvət 
– Կուզենայի՞ք գնալ: – Getmək istəyərdiniz? 
– Գնա՞նք: – Gedək? 
– Կինո – Kinoya 
– Ռեստորան – Restorana 
– Զբոսնելու – Gəzməyə 
– Սրճարան – Kafeyə 
– Թատրոն – Teatra 
– Թանգարան – Müzeyə 
– Ցուցահանդես – Sərgiyə 
– Խանութ – Mağazaya 
– Շուկա – Bazara 
– (Մեծ) հաճույքով: – (Böyük) məmuniyyətlə 
– Ցավոք չեմ կարող: – Təəssüf ki, gələ bilmərəm (ba-

carmıram) 
– Շնորհակալ եմ, բայց ոչ: – Təşəkkür edirəm, ancaq xeyr 
 
Bəzi hallarda dəvəti bu şəkildə də ifadə etmək olar. 
– Դուք ազա՞տ եք երեկոյան: – Siz axşam sərbəstsiniz? 
– Ի՞նչ եք անում վաղը: – Sabah nə edirsiniz? 
– Եկեք ինձ (մեզ) մոտ: – Mənim (bizim) yanıma (yanı-

mıza) gəlin. 
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– Ուրախ կլինեմ (կլինենք – olarıq) ձեզ տեսնել: – Sizi 
gördüyümə şad olaram. 

 
Mümkün cavablar 
– Այո, ես ձեզ լսում եմ: – Bəli, mən sizi dinləyirəm. 
Ի՞նչ է պատահել: – Nə olub? 
– Ինչո՞վ կարող եմ ձեզ օգնել: – Nə ilə sizə kömək edə 

bilərəm? 
– Դուք խոսու՞մ եք ռուսերեն: – Siz rusca danışırsınız? 
– Ես վատ եմ խոսում հայերեն: – Mən ermənicə pis 

danışıram. 
– Մի քիչ դանդաղ խոսեք: – Bir az yavaş danışın. 
– Ի՞նչ ասացիք: – Nə dediniz? 
– Կրկնեք խնդրեմ: – Təkrar edin lütfən (xahiş edirəm). 
– Դա ի՞նչ է նշանակում: – O nə ifadə edir? 
– Ուրիշ ձևով բացատրեք: – Başqa cür izah edin. 
– Ես ապրում եմ Մոսկվայում: – Mən Moskvada 

yaşayıram. 
– Դուք որտե՞ղ եք ապրում: – Siz harada yaşayırsınız? 
– Որտե՞ղ է ավտոբուսի կանգառը: – Avtobus daya-

nacağı haradadır? 
– Հաջորդ ավտոբուսը շու՞տ է գալու: – Növbəti av-

tobus tez gələcək?  
 
Maraqlanmaq, soruşmaq 
– Ինչպե՞ս (ո՞նց) էր: – Necə idi? 
– Ինչպիսի՞մարդ է: – Necə adamdır? 
– Ի՞նչ է պատահել: – Nə olub?  
– Ձեզ ի՞նչ պատահեց: – Sizə nə oldu?  
– Չէի՞ք ասի: – Söyləyərsiniz? Deməzdiniz? 
 

Söylənəni izah etmək 
– Դուք ինձ սխալ հասկացաք: – Siz məni yanlış anladınız. 
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– Ես ուզում եմ ասել, որ.... – Mən demək istəyirəm ki... 
– Բանը նրանում է, որ... – Məsələ ondadır ki... 
– Ինչպես ես ձեզ արդեն ասացի: – Sizə söylədiyim 

kimi. 
– Ուրիշ խոսքով: – Başqa sözlə. 
– Դուք ինձ հասկանու՞մ եք: – Siz məni anlayırsınız? 
– Ես ձեզ հասկանում եմ (չեմ հասկանում): – Mən sizi 

anlayıram (anlamıram). 
 
Ümid etmək 
– Հուսով եմ, որ... – Ümid edirəm ki... 
– Մենք կհասցնենք: – Biz çatdırarıq. 
– Փողը կհերիքի: – Pul yetər. 
– Հուսով լինենք: – Ümidli olaq. 
– Հուսով եմ դեռ կհանդիպենք: – Yenə görüşəcə-

yimizə ümid edirəm. 
 
Şübhə 
– Կասկածում եմ: – Şübhələnirəm. 
– Ո՞վ գիտե: – Kim bilir. 
– Աստված գիտե: – Allah bilir. 
– Չեմ կարող հավատալ: – İnana bilmərəm. 
– Հազիվ թե: – Ancaq ki. 
– Դուք համոզվա՞ծ եք: – Siz əminsiniz? 
– Միթե՞ դա ճիշտ է: – Məgər o doğrudur? 
– Ո՞վ է ձեզ դա ասել: – Onu sizə kim demişdi? 
– Լու՞րջ եք ասում: – Ciddi deyirsiniz? 
– Ես համոզված չեմ: – Mən əmin deyiləm. 
 
Vidalaşmaq 
– Ցտեսություն: – Görüşənə qədər. Hələlik. 
– Դեռ կհանդիպենք: – Hələlik, görüşərik. 
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– Առայժմ: – Hələlik.  
– Հաջողություն: – Uğurlar. Sağlıqla qalın. 
– Ես պետք է գնամ: – Mən gərək gedim. 
– Առանց ձեզ կարոտելու եմ: – Sizsiz darıxacağam. 
– Հուսով եմ դեռ կհանդիպենք: – Görüşəcəyimizə 

ümid edirəm. 
– Բարևեք (բարևիր) : – Salam deyin. 
 
Rənglər 
կանաչ – yaşıl 
դեղին – sarı  
գորշ – boz  
սև – qara 
սպիտակ – ağ 
կարմիր – qırmızı 
կապույտ – mavi 
 
Oxuyun və yazın 
– Ես աշխատասեր եմ: – Mən zəhmətkeşəm. 
– Դու ուսանող ես: – Sən tələbəsən. 
– Նա լավ ուսանող է: – O, yaxşı tələbədir. 
– Դու լավ ընկեր ես: – Sən yaxşı yoldaşsan, dostsan. 
– Նա ուսուցիչ էր: – O, müəllim idi. 
– Նա լավ ուսուցիչ էր: – O, yaxşı müəllim idi. 
– Նա վատ ուսանող է: – O, pis tələbədir. 
– Նա վատ ուսանող չէ: – O, pis tələbə deyil. 
– Մենք բարեկամներ էինք: – Biz dost idik. 
– Դուք լավ ընկերներ էիք: – Siz yaxşı yoldaş (dost) 

idiniz. 
– Դուք հին ընկերներ եք: – Siz köhnə yoldaşsınız 

(dostsunuz). 
– Նրանք իմ ուսուցիչներն են: – Onlar mənim müəl-

limlərimdir. 
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– Դուք իմ լավ ուսուցիչներն եք: – Siz mənim yaxşı 
müəllimlərimsiniz. 

– Իմ անունը Ալպ Էր Թունգա է: – Mənim adım Alp 
Ər Tunqadır. 

– Քո անունը Ալպ Արսլա՞ն է: – Sənin adın Alp Arslandır? 
– Ես հիվանդ էի: – Mən xəstə idim. 
– Ես հիվանդ չեմ: – Mən xəstə deyildim. 
– Դուք հիվա՞նդ էիք: – Siz xəstə idiniz? 
– Նրանք տխու՞ր էին: – Onlar kədərli idilər? 
– Քո գիրքը նո՞ր է: – Sənin kitabın təzədir? 
– Ձեր տունը նո՞ր է: – Sizin eviniz təzədir? 
– Ձեր տունը հեռու՞ է: – Sizin ev uzaqdır? 
– Ու՞ր է ձեր տունը: – Sizin eviniz hanı? 
– Որտե՞ղ է ձեր տունը: – Sizin eviniz haradadır? 
– Ո՞վ է քո ընկերը: – Sənin yoldaşın (dostun) kimdir? 
– Իմ ընկերը դու ես: – Mənim yoldaşım (dostum) sənsən. 
– Դուք իմ ընկերներն եք: – Siz mənim yoldaşlarımsı-

nız (dostlarımsınız). 
– Ովքե՞ր են քո ընկերները: – Sənin yoldaşların (dost-

ların) kimlərdir? 
– Ես լավ ընկերներ ունեմ: – Mənim yaxşı yoldaşlarım 

(dostlarım) var. 
– Ո՞վ ունի լավ ընկերներ: – Kimin yaxşı yoldaşları 

(dostları) var? 
– Երեխաները բակում են: – Uşaqlar həyətdədir. 
– Երեխաները բակում էին: – Uşaqlar həyətdə idi. 
– Երեխաները որտե՞ղ են: – Uşaqlar haradadır? 
– Հացը թարմ է: – Çörək təzədir. 
– Թարմ հացը համեղ է: – Təzə çörək dadlıdır. 
– Տետրը մաքուր է: – Dəftər təmizdir. 
– Խաղողը քաղցր է: – Üzüm şirindir. 
– Սուրճը տաք է: – Qəhvə istidir. 



465 

– Խնձորը կարմիր է: – Alma qırmızıdır. 
– Կարմիր խնձորը համեղ չէ (չի): – Qırmızı alma dadlı deyil. 
– Միսը թարմ էր: – Ət təzə idi. 
– Միսը հին չէ (չի): – Ət köhnə deyil. 
– Ջուրը սառն է: – Su sərindir, soyuqdur. 
– Մեր ջուրը համեղ է: – Bizim su dadlıdır. 
 
Lüğət 
Մայիսի քսանութը – 28 may 
Անկախության օրը – Müstəqillik günü  
Շքերթի մասնակիցները – parad iştirakçıları  
Քաղաքի գլխավոր հրապարակը – şəhərin baş mey-

danı  
Հանրապետության հրապարակը – Respublika meydanı 
Երգի ու երաժշտության հնչյունները – mahnı və mu-

siqi səsləri 
Մասնակիցների շարքերը – iştirakçıların sırası  
Ազգային ժողովի ու կառավարության ղեկավար-

ները – Milli Məclis və hökumət rəhbərləri  
Ռազմական շքերթ – hərbi parad 
 
Dialoq 
– Դու ի՞նչ էիր անում այս առավոտ: – Sən bu səhər nə 

edirdin?  
– Այս առավոտ ես նամակ էի գրում: – Bu səhər mən 

məktub yazırdım.  
– Դուք ե՞րբ եք մեկնում ամառանոց: – Bağa nə zaman 

gedirsiniz? 
– Մենք, մեկնելու ենք այս ամսվա վերջին: – Biz bu 

ayın sonunda gedəcəyik.  
– Դու հիշու՞մ ես քո մանկության տարիները: – Sən 

uşaqlıq illərini xatırlayırsan?  
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– Ես այդ տարիները երբեք չեմ մոռանում: – O illəri 
mən heç zaman unutmuram.  

– Ես քնում եմ ժամը տասներկուսին, իսկ դու՞: –  Mən 
saat 12-də yatıram, bəs sən?  

– Իսկ ես այդ ժամին դեռ հեռուստացույց եմ դիտում: 
– Mən o saatda hələ televizora baxıram.  

– Այս ձմեռ Իրավանում շատ ցուրտ էր: – Bu qış 
İrəvanda çox soyuq idi.  

– Այո՛, այդպիսի ցուրտ ձմեռ վաղուց չէր եղել: – Bəli, 
belə soyuq qış çoxdandır olmamışdı.  

– Դու որտե՞ղ էիր այն օրը: – Sən o gün harda idin?  
– Այն օրը ես դպրոցում էի: – O gün mən məktəbdə idim.  
– Ինչ գեղեցիկ է այս լուսաբացը: – Bu səhər necə 

gözəldir.  
Այսպիսի գեղեցիկ լուսաբացներ – Belə gözəl dan yeri. 
– Լինում են մեր լեռներում: – Bizim dağlarda olur.  

 
Առյուծը, աղվեսը և արջը 
Մի անգամ առյուծը հիվանդացավ, և բոլոր 

կենդանիները եկան նրան տեսության, բայց աղվեսը 
ուշացավ: 

Արջը սկսեց բամբասել ու չարախոսել աղվեսին: 
Հենց այդ ժամանակ աղվեսը հասավ ու դռան մոտ լսեց 
արջի չարախոսելն իր մասին: Աղվեսը ներս ընկավ ու 
փռվեց առյուծի առջև: 

Առյուծը չարացած ասաց. 
– Վատ ժամանակ եկար, գարշելի՛ արարած, ու՞ր էիր 

մինչև հիմա: 
– Աղվեսը պատսախանեց. 
– Ո՛վ հզոր առյուծ, իզուր ես բարկանում: Գլխովդ եմ 

երդվում, որ քո հիվանդության մասին լսելով ես եղա 
բազմաթիվ բժիշկների և բժշկապետերի մոտ, այդ 
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պաճառով էլ ուշացա: Բայց իմ չարչարանքերի արդյունքն 
այն եղավ, որ իմացա, թե ո՛րն է քո դեղը: 

Առյուծը մեղմացավ և ասաց. 
– Հա՞, բարով ես եկել, իմաստու՛ն կենդանի: Իսկ 

ի՞նչն է այդ դեղը: 
– Բժիշկներն ինձ ասացին, թե պետք է կենդանի 

արջի մորթին հանել և տաք – տաք գցել առյուծի վրա: 
Մորթին հիվանդի մարմնի ցավն իսկույն կքաշի կհանի: 

Առյուծի հրամանով անմիջապես բռնեցին արջին և 
սկսեցին մորթին հանել: 

Արջը ախ էր անում, վայ տալիս ու սարսափելի 
ձայնով ոռնում: Այն ժամանակ աղվեսն ասաց նրան. 

– Տեղն է: Դա դեռ քիչ է քեզ: Այդպես պետք է վարվել 
քեզ նման կենդանիների հետ, ովքեր զուր չարախոսում 
են ուրիշներին:  

 
Aslan tülkü və ayı 
Bir dəfə Aslan xəstələndi və bütün heyvanlar ona baş 

çəkməyə gəldi. Amma Tülkü gecikdi. Ayı Tülkünün qeybə-
tini etməyə başladı. Bu zaman Tülkü qapıya yaxınlaşdı və 
Ayının onun haqqında dediklərini eşitdi. Tülkü qaçaraq 
Aslanın pəncələri önündə baş əydi. Qəzəblənmiş Aslan 
soruşdu: 

– Sən çox pis vaxtda gəldin, iyrənc heyvan! İndiyə qədər 
haradaydın? 

Tülkü cavab verdi: 
– Qüdrətli Aslan, boş yerə qəzəblənirsən. Sənin başına 

and olsun ki, xəstəliyini eşidəndə bir şox həkim və təbiblərin 
(ustad həkimlərin) yanına getdim və buna görə də gecikdim. 
Ancaq zəhmətimin nəticəsi olaraq sənin müalicən üçün dər-
man tapdım. 

Aslan sakitləşdi və dedi: 
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– Aha, xoş gəldin, ağıllı heyvan, bu nə dərmandır? 
– Həkim və təbiblər bir ayının dərisini diri-diri soymağı 

və Aslanın həmin dəriyə bürünməsi lazım olduğunu dedilər 
və ayı dərisinin bu xəstəliyə dərman olacağını söylədilər. 

Aslanın əmri ilə yanındakı heyvanlar tez Ayını tutaraq 
dərisini soymağa başladılar. Ayı ufuldamağa, zarımağa və 
bağırmağa başladı. Bu zaman Tülkü ona dedi: 

– Tutduğun işə görə bu sənə azdır. Başqalarının qeybə-
tini edənlərlə belə davranmaq lazımdır.  

 
Oxuyun və tərcümə edin 
Ես ապրում եմ այս շենքում: Մենք ապրում ենք այն 

շենքում: Դու այնտեղ ես պարապում, իսկ ես այստեղ եմ 
պարապում: Նա այնտե՞ղ էր պարապում: Սա լավ 
հոդված է: Սրանք լավ հոդվածներ են: Սրանք քո՞ 
աշակերտներն են: Դրանք ու՞մ գրքերն են: Այստեղ ովքե՞ր 
են աշխատում: Դուք միշտ այստե՞ղ եք հավաքվում: Դու 
շատ գրքեր ունես, իսկ ես այդքան շատ չունեմ: Այս 
հրապարակը գեղեցիկ է: Այն փողոցը լայն է: Դու միշտ 
այդպես արա՞գ ես քայլում: Ես այդպես արագ չեմ քայլում: 
Երեխան ամեն անգամ այսքա՞ն կաթ է խմում: Դու միշտ 
այսպես բա՞րձր ես խոսում: Ես այսպես եմ եփում սուրճը: 
Մեր խանութում այսպիսի կոշիկներ կա՞ն: Այդպիսի 
կոշիկներ կան մեր բոլոր խանութներում: Մեր այգում 
այսպիսի ծաղիկներ կան: Դու այսքան շատ ծանոթնե՞ր 
ունես: Այս տետրի մեջ սխալներ չկան: Սա մեր փողոցն է: 
Դա քո՞ փողկապն է: Որտե՞ղ կան այսպիսի կապույտ 
լեռներ:  

 
*** 
Այդ հանդիսավոր պահը ուսանողները չեն մոռանում: 

Այս գիշեր նա գրում էր իր զեկուցումը: Այդ գիշեր նա 
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ֆուտբոլ էր նայում: Այն գիշեր նրանք զբոսնում էին 
անտառում: Այն օրը մենք տխուր էինք: Դրանք շատ ցուրտ 
օրեր էին: Այս րոպեները իզուր ենք կորցնում: Այդպիսի 
րոպեները մարդիկ չեն մոռանում: Դու այսքան ժամանակ 
հեռուստացու՞յց էիր դիտում: Ես այդքան ազատ ժամանակ 
չունեմ: Այս լավ օրերն ինչ արագ են անցնում: Այդ լավ օրերը 
ես հիշում եմ միշտ: Ես այսօր հիվանդ եմ, իսկ դու հիվանդ 
էիր այն օրը: Դու հիշու՞մ ես այն անձրևոտ օրը: Այդ օրը 
մենք շատ ուրախ էինք: Այս ամառ Շուշայում շատ գործեր 
ունեմ: Այն շաբաթ մենք պարապում էինք գրադարանում: 
Այս տարի նա ավարտում է դպրոցը: Մեր քննությունները 
սկսվում են այս ամիս: 

 
Lüğət 

արդար – ədalətli 
կարդալ – oxumaq 
արդեն – artıq 
կոկորդ – boğaz 
արդյոք – məgər, görəsən 
արդյունք – nəticə 
մարդ – insan 
նյարդ – əsəb 
բերդ – qala   
զարդ – bəzək  
լյարդ – ciyər 
բարդ – mürəkkəb 
վրդովվել – özündən çıxmaq, 
qəzəblənmək 

որդ – qurd, soxulcan 
բրդել – doğramaq  
որդի – oğul, övlad 
բուրդ – yun 
ջարդ – qırğın 
դրդել – təhrik etmək 
վաղորդյան – səhər 
երդում – and 
վարդ – qızılgül  
օրիորդ – cavan qız 
վաղորդյան – dan yeri 
açılanda, səhər tezdən 
հաղորդել – xəbər vermək, 
bildirmək 

 
Արձակուրդ – Tətil 
Շուտով սկսվելու է իմ ամառային արձակուրդը, և ես 

մեկնելու եմ Դիլիջան: Դելիջանը հիանալի ամառանո-
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ցային քաղաք է: Մինչև դպրոցական դառնալս ես ապրում 
էի Դիլիջանում, պապիկիս ու տատիկիս մոտ: Ես շատ եմ 
սիրում իմ բարի ու իմ իմաստուն պապիկին և քնքուշ ու 
հոգատար տատիկին և ամառային արձակուրդս անց եմ 
կացնելու նրանց մոտ: 

Հիմա ես Շուշայում եմ, իմ սենյակում: Ահա փակում 
եմ աչքերս ու մտովի պատկերացնում Դիլիջանի 
փարթամ անտառները, մեր հին ու հարազատ տունը՝ 
քչքչան գետակի ափին, հսկա ծառերի հովանու տակ: 

Ես երկու ամիս ապրելու եմ այդ սքանչելի վայրում, 
շնչելու եմ լեռնային անտառների մաքուր օդը, վայելելու 
եմ բնության զարմանալի գեղեցկությունները: 

Բայց, իհարկե, ես այնտեղ անգործ չեմ նստելու. 
օգնելու եմ պապիկիս, աշխատելու եմ մեր այգում: Ես 
արթնանալու եմ վաղ լուսաբացին ու պապիկիս հետ 
իջնելու եմ այգի: Մենք միասին ջրելու ենք ծառերը ու 
բանջարեղենի մարգերը, փխրեցնելու ենք հողը, պոկելու 
ենք մոլախոտերն ու փշերը, քաղելու ենք հասած մրգերը 
ու բանջարեղենը: 

Հետո մեր բակի ծառերի ստվերում նախաճաշելու 
ենք: Նախաճաշի ժամանակ մենք ուտելու ենք թարմ 
կարագ ու ոչխարի պանիր, մեղր ու կաթնասեր, թոնրի 
լավաշ ու գաթա, խմելու ենք կաթ կամ թեյ:  

Նախաճաշից հետո պապիկը հանգստանալու է, իսկ 
ես գնալու եմ անտառ, զբոսնելու եմ և հատապտուղներ 
եմ հավաքելու: 

Կեսօրին հարևան տղաների հետ լողանալու եմ մեր 
վճիտ գետակի սառը ջրում, հետո պառկելու եմ տաք 
ավազին ու արևի լոգանք եմ ընդունելու: 

Ճաշին ես ուտելու եմ տատիկիս պատրաստած 
համեղ ճաշերը, իսկ հետճաշյա հանգստի ժամին կարդալու 
եմ գեղարվեստական գրքեր, ամսագրեր ու թերթեր: 
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Երեկոյան պապիկիս հետ նորից իջնելու եմ այգի, 
այգում միշտ շատ աշխատանք կա: 

Մայրամուտից հետո մութը գրկելու է աշխարհը, իսկ 
ես լուսնի լույսի տակ նստելու եմ մեր բակում և նորից ու 
նորից լսելու եմ պապիկիս զարմանալի հետաքրքիր ու 
իմաստուն զրույցները: 

Կիրակի օրերը ես և պապս գնալու ենք ձկնորսութ-
յան: Պապս լուսաբացին շատ վաղ է արթնանալու, հետո 
արթնացնելու է ինձ, ու մենք միասին գնալու ենք գետափ: 
Լուռ ու խաղաղ բնության գրկում մենք մենակ ենք 
լինելու, և շրջապատի լռությունը խախտելու է միայն 
գետի քչքչոցը: 

Առայժմ այդ բոլոր գեղեցիկ պահերը ես մտովի եմ 
պատկերացնում, բայց շուտով դրանք իրականություն են 
դառնալու: 

 
Lüğət 
արձակուրդ – məzuniyyət, tətil  
մինչև դպրոցական դառնալս – mən məktəbli olana 

qədər 
ահա փակում եմ աչքերս – budur, gözlərimi yumuram 
մտովի պատկերացնում եմ քչքչան – düşüncəmdə tə-

səvvür edirəm, şırıldayan 
հսկա ծառերի հովանու տակ – böyük ağacların köl-

gəsində 
վայելելու եմ բնության – zövq alacağam 
զարմանալի գեղեցկությունները – təbiətin möhtəşəm, 

heyrətamiz gözəllikləri 
արթնանալու եմ վաղ լուսաբացին – erkən oyana-

cağam, gün doğanda 
նախաճաշի ժամանակ – səhər yeməyi zamanı  
նախաճաշից հետո – səhər yeməyindən sonra 
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մայրամուտից հետո – günəşin qürubundan, gün 
batandan sonra  

կեսօրին – günorta 
ճաշին – nahar zamanı (günorta yeməyi) 
արևի լոգանք եմ ընդունելու – günəş vannası qəbul 

edəcəyəm  
տատիկիս պատրաստած – nənəmin hazırladığı 
ետճաշյա հանգստի ժամին – nahardan sonrakı istira-

hət zamanı 
արթնանալու է – oyanacaq 
արթնացնելու է – oyadacaq 
իրականություն են դառնալու – gerçək olacaq, həyata 

keçəcək 
 
Իմ օրը – Mənim günüm 
Ես տասնութ տարեկան եմ և սովորում եմ Բաքվի 

պետական համալսարանում:  
Ամեն օր ժամը ութին իմ սենյակում հնչում է զար-

թուցիչի զանգը: Ութն անց տասնհինգ րոպեին վերջա-
ցնում եմ մարզանքը և գնում լվացվելու: Ութն անց կեսին 
ես նախաճաշում եմ, մի գավաթ սուրճ եմ խմում և դուրս 
եմ գալիս տնից: Իննից չորս կամ հինգ րոպե պակաս 
հասնում եմ համալսարան: Մեր դասերն սկսվում են 
ժամը իննին: Ամեն դասաժամը տևում է քառասունհինգ 
րոպե: Առաջին դասն ավարտվում է տասից քառորդ 
պակաս: Երկրորդ դասն սկսվում է տասին հինգ պակաս 
և ավարտվում է տասնմեկին քսան պակաս: 
Դասամիջոցը տևում է տաս րոպե: Երրորդ դասն սկսվում 
է տասնմեկին տաս պակաս և ավարտվում է 
տասներկուսին քսանհինգ պակաս: Տասներկուսից 
քառորդ պակաս սկսվում է չորրորդ դասը: Տասներկուսն 
անց կես սկսվում և տասներեքից տաս պակաս 
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ավարտվում է մեծ դասամիջոցը, այն տևում է քսան 
րոպե: Հինգերորդ դասն ավարտվում է տասներեքն անց 
երեսունհինգ րոպեին: Վեցերորդ դասն սկսվում է 
տասնչորսից քառորդ պակաս և ավարտվում է 
տասնչորսն անց կեսին:  

Դասերից հետո՝ ժամը տասնհինգին, ես հասնում եմ 
տուն, ճաշում և կես ժամ կամ քառասուն րոպե հանգս-
տանում եմ: Ժամը տասնվեցին ես գնում եմ գրադարան 
և մոտ երկու ժամ պարապում եմ գրադարանի 
ընթերցասրահում: 

Երկուշաբթի և չորեքշաբթի օրերը ժամը տասնին-
նին ես գնում եմ համալսարանի մարզադահլիճ և 
մասնակցում մարմնամարզության խմբակի պարա-
պմունքներին: Պարապմունքը տևում է մեկ ժամ: Պարա-
պմունքից հետո ես մի փոքր զբոսնում եմ ընկերներիս 
հետ և վերադառնում եմ տուն: Այնուհետև փոխում եմ 
զգեստներս, լվացվում եմ և ընթրում:  

Սովորաբար քնում եմ ժամը քսանչորսին, իսկ մինչ 
այդ կարդում եմ, կարգի եմ բերում հաջորդ օրվա համար 
անհրաժեշտ գրքերը, դասախոսությունների և գործնա-
կան աշխատանքների տետրերը:  

 
Lüğət 
Ես տասնութ տարեկան եմ – mənim on səkkiz yaşım var. 
Հնչում է զարթուցիչի զանգը – saat zəng çalır. 
Դուրս եմ գալիս տնից – evdən bayıra çıxıram  
Դասերից հետո – dərslərdən sonra 
Պարապմունքից հետո – məşğələdən sonra 
Մոտ երկու ժամ – təxminən iki saat  
Մի փոքր զբոսնում եմ – bir az gəzirəm 
Գրեթե միշտ – demək olar ki, hər zaman 
Մինչ այդ – buna qədər 
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Կարգի եմ բերում – səliqəyə salıram 
Հաջորդ օրվա համար անհրաժեշտ – növbəti gün 

üçün lazım olanlar 
 
Sualları tərcümə edin və Azərbaycan dilində cavab 

verin. 
Դու քանի՞ տարեկան ես: Ե՞րբ է հնչում քո 

զարթուցիչի զանգը: Ե՞րբ ես վերջացնում մարզանքը: 
Ութն անց կեսին դու ի՞նչ ես անում: Դու ե՞րբ ես հասնում 
համալսարան: Ձեր դասերը ժամը քանիսի՞ն են սկսվում: 
Որքա՞ն է տևում ամեն դասաժամը: Ե՞րբ է ավարտվում 
աոաջին դասաժամը: Վեցերորդ դասը ժամը քանիսի՞ն է 
ավարտվում: Դասերից հետո դու ի՞նչ ես անում: Ժամը 
քանիսի՞ն ես գնում գրադարան: Ինչքա՞ն ժամանակ ես 
պարապում գրադարանի ընթերցասրահում: Շաբաթվա 
որ օրերին ես մասնակցում մարմնամարզության խմբակի 
պարապմունքներին: Որքա՞ն է տևում պարապմունքը: 
Ի՞նչ ես անում պարապմունքից հետո: Շաբաթվա մյուս 
օրերին երեկոները ի՞նչ ես անում: Ժամը քանիսի՞ն ես 
քնում: 

 
Սպորտի մասին – İdman haqqında 
Մեր ինստիտուտում տարբեր մարզաձևերի շատ 

խմբակներ կան: Մենք ունենք շախմատիստների, լողորդ-
ների, ծանրորդների, ըմբշամարտիկների, հնգամարտիկ-
ների, թեթևատլետների, մարմնամարզիկների խմբակներ և 
իհարկե, ֆուտբոլի թիմ: 

Մեր մարզիկները հաճախ մասնակցում են 
միջբուհական, հանրապետական մրցումներին և 
հասնում են նշանակալից հաջողությունների: Հատկա-
պես աչքի է ընկնում մեր ինստիտուտի ֆուտբոլի թիմը, 
որի ելույթները մեծ ուրախություն են պարգևում 
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մարզասերներին: Մեր թիմի դարպասապահը շատ 
հմուտ ֆուտբոլիստ է և թույլ չի տալիս հակառակորդին 
գրավել իր դարպասը: 

Ես սիրում եմ ֆուտբոլը, բայց ավելի շատ ինձ դուր է 
գալիս մարմնամարզությունը: 

Հնում մարմնամարզություն էին անվանում ֆիզի-
կական վարժությունների բոլոր ձևերը: Մեր օրերում 
մարմնամարզությունը առանձին մարզաձև է:  

Մարմնամարզությունը տարբեր տեսակներ ունի: 
Լիցքային վարժությունները կոչվում են առավոտյան 
մարմնամարզություն, իսկ աշխատանքի ժամանակ հինգ 
րոպե տևող վարժությունները համարվում են արտադրա-
կան մարմնամարզություն: Մարմնամարզության մի 
տեսակն էլ բուժական մարմնամարզությունն է. Այն օգնում է 
մարդկանց բուժվելու և առողջությունը վերականգնելու 
գործում: 

Մարմնամարզությունը շատ կարևոր է բոլոր 
մարզիկների համար, ահա թե ինչու նրանք իրենց 
մարզումների ծրագրերում ընդգրկում են մարմնամար-
զական վարժություններ: Այդ վարժությունները նպաս-
տում են զարգացնելու մարզիկի ուժը, ճկունությունը, 
շարժումների արագությունը: 

Մարմնամարզությունը ուժ, առույգություն, առող-
ջություն է պարգևում մարզիկին, կատարելագործում է 
նրա վարպետությունը: Բայց կա նաև սպորտային 
մարմնամարզություն: Այն ընդգրկում է այնպիսի վար-
ժություններ, որոնք կատարվում են սպորտային 
գործիքների վրա: Այդպիսի գործիքներ են զուգա-
փայտերը, օղակները, պտտաձողը, նժույգը: 

Ես մասնակցում եմ սպորտային մարմնամարզութ-
յան խմբակի պարապմունքներին: Մեր մարզիչը սպորտի 
վարպետ է, նա մեծ փորձ ունի և լավ մանկավարժ է: 
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Lüğət 
մարզաձև – idman növü 
լողորդ – üzgüçü 
ծանրորդ – ağırlıqqaldıran 
ըմբշամարտիկ – güləşçi 
հնգամարտիկ – beş növ idman oyunundan ibarət yarış; 

beşnövçülük. 
թեթև ատլետ – yüngül atletika 
մարմնամարզիկ – gimnast 
մարզասեր – idman azarkeşi, idmansevər 
միջբուհական – universitetlərarası 
աչքի է ընկնում – seçilir, gözə düşür 
մարմնամարզություն – gimnastika 
լիցքային վարժություններ – təlim, məşq 
հինգ րոպե տևող – beş dəqiqə davam edən 
առավոտյան – səhər  
արտադրական մարմնամարզություն – əmək gim-

nastikası 
բուժական մարմնամարզություն – müalicəvi gimnastika 
մարզիկ – idmançı 
մարզումներ – məşq  
մարզիչ – məşqçı, təlimçi  
սպորտային գործիք – idman aləti  
զուգափայտեր – tirlər  
օղակներ – halqalar  
պտտաձող – turnik  
նժույգ – at 

 
Ուղևորություն դեպի Մոսկվա, ծանություն 

Մոսկվային 
Հունիսի սկզբին ստացա հերթական արձակուրդս և 

որոշեցի մեկնել Մոսկվա: Ամենաարագ փոխադրական 
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միջոցը ինքնաթիռն է, մտածեցի ես և գնացի ինքնաթիռի 
տոմս գնելու: Մեկ ժամվա չափ հերթի կանգնեցի: Երբ 
հերթս հասավ, տոմս գնեցի և շատ ուրախ վերադարձա 
տուն: 

Մեկնելուս օրը գնացի օդանավակայան, հանձնեցի 
իրերս, հետո բոլոր ուղևորների հետ մոտեցա մեր 
ինքնաթիռին: Դա ժամանակակից երկու հարյուր 
տեղանոց ինքնաթիռ էր: Շուտով բոլորս զբաղեցրինք մեր 
տեղերը, և ինքնաթիռն օդ բարձրացավ: Մի քանի րոպե 
անց ուղեկցորդուհին մեզ թեյ, հյութ և թեթև խորտիկներ 
մատուցեց: 

Ժամանակը շատ արագ անցավ, մեր ինքնաթիռն 
առանց ուշացման հասավ Մոսկվա և հաջող վայրէջք 
կատարեց: 

Արդեն մութ էր, բայց ես որոշեցի անմիջապես դուրս 
գալ փողոց ու ծանոթանալ այդ հրաշալի քաղաքին: Իրերս 
թողնելով հյուրանոցում, դուրս եկա փողոց. Նախ 
թեքվեցի աջ, հետո քայլեցի դեպի ձախ ու հայտնվեցի մի 
մեծ հրապարակում: Ես տեսա Կրեմլը, նրա ատամնաձև 
պարիսպները, դարպասներն ու աշտարակները, 
կառավարական տան կանաչ գմբեթը, գմբեթի վրա 
ծածանվող դրոշը:  

Կրեմլին նայելիս ես պատկերացրի Ռուսաստանի 
պատմության անցյալը, փառավոր էջերը. Դմիտրի 
Դոնսկոյի զորագնդերն այստեղ երդվեցին հաղթել 
թշնամուն, այստեղ Պետրոս Առաջինը տոնեց Պոլտա-
վայի հաղթանակը շվեդական զորքերի դեմ: 

Շատ զբոսնեցի գիշերային Մոսկվայի փողոցներում, 
բայց բոլորովին չհոգնեցի: Հանկարծ նայեցի 
ժամացույցիս և շատ զարմացա: Գիշերվա ժամը մեկն էր: 

Ես մոտեցա մի միլիցիոների, և նա ինձ բացատրեց, 
թե ինչպես կարող եմ գտնել «Մոսկվա» հյուրանոցի 
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ճանապարհը: Ես շատ հեշտ գտա իմ հյուրանոցը, արագ 
բարձրացա սենյակս, հանեցի շորերս, մտա լողասենյակ, 
տաք ցնցուղի տակ լողացա և անմիջապես քնեցի: 

 
Lüğət 
ուղևորություն դեպի Մոսկվա – Moskvaya səfər 
ծանոթություն Մոսկվային – Moskva ilə tanışlıq 
մեկ ժամի չափ հերթի կանգնեցի – bir saata yaxın 

növbədə gözlədim 
հերթս հասավ – mənim növbəm çatdı 
մեկնելուս օրը – gedəcəyim gün 
երկու հարյուր տեղանոց – iki yüz yerlik 
շուտով – tezliklə 
մի քանի րոպե անց – bir neçə dəqiqə sonra 
իրերս թողնելով – əşyalarımı qoyaraq 
դուրս եկա – kənara çəkildim, çıxdım 
բացատրեց, թե ինչպես կարող եմ գտնել – izah etdi 

ki, necə tapa bilərəm 
հանեցի շորերս – partarlarımı çıxardım 
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Dərs vəsaitində verilən bəzi çalışmaların cavabları 
 
Çalışma* 60. Nöqtələrin yerinə aşağıdakı uyğun 

gələn sözləri yazın. 
Ե՞րբ է սկսում բադի որսի ժամանակը։ – Ördək ovu 

mövsümü nə zaman başlayır? 
Երեք օր հետո։ – Üç gün sonra.  
Ի՞նչ եղանակ է այսօր։ – Bu gün hava necədir?  
Եղանակը լավ է։ – Hava yaxşıdır. 
Ավազանը ջուրը սառել է։ – Hovuzun suyu donub.  
Անձրևը դադարե՞ց։ – Yağış dayandı? 
Թեթև անձրևում է։ – Yüngül yağır. 
Քամին հարավից է փչում։ – Külək güneydən əsir.  
Քամին հյուսիս – արևելքից է փչում։ – Külək şimal-

şərqdən əsir. 
Կարո՞ղ եմ օգտվել ձեր հեռախոսից։ – Telefonunuzu 

istifadə edə bilərəm? 
Անշուշտ, կարող ես օգտվել։ – Əlbəttə istifadə edə 

bilərsən. 
 
Çalışma* 77. Cümlələri tərcümə edin. 
1. Mən və sənin dayın köhnə dostlarıq.  
2. Biz Araz çayının sahilində oturmuşuq və xəyal edirik. 
3. Qarşı tərəfdən yumşaq və isti külək əsir. 
4. Çay təmiz və sakitdir. 
5. Araz səs – küy salmır. 
6. Payızda biz bu çayın sahilində az oluruq. 
 
Çalışma* 78. Cümlələri tərcümə edin. 
1. Bu dərsi Aram yaxşı bilir amma biz bilmirik. 
2. Bu kitabın qiyməti yüz dramdır. 
3. Bu film haqqında danışmağa dəyməz. 
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4. Cəsur əsgər iki il sonra evə geri qayıdır. 
5. Movses skripkada ifa edir. 
6. Sonanın babası keçəldir. 
7. Uşaqlar məktəbdə nahar edir. 
8. Yataq otağında bu il ağcaqanadlar yoxdur. 
9. Anahidin qardaşı feldşerdir. 
 
Çalışma* 88. Müəyyənlik artikllarını nöqtələrin 

yerinə yazın. 
1. Մեր գրասենյակը Իրավանում է։  
2. Ելենան սովորում է Մոսկվայում։  
3. Ալպ Արսլանը հոգեբան չէ։  
4. Կարինեն ազատ է։  
5. Աննան սիրում է կարդալ։  
6. Թահիրան աշխատում է համալսարանում։  
 
Çalışma* 90. Cümlələri tərcümə edin. 
1. Mən dükana getmək istəmirəm. 
2. Karine dərsə gələ bilmədi. 
3. Yelenanın Ermənistanda dostları var. 
4. Siz ermənicə oxuya bilirsiniz? 
5. Marina biletləri alır. 
6. Anna evə gedir. 
7. Biz universitetdə oxuyuruq. 
8. Sən ofisdə işləyirsən? 
9. Novruzun iti var? Bəli, var. 
10. Onlar Ağrı dağını görmək istəyirlər. 
11. Mən lap çoxdandır Sankt-Peterburqda yaşayıram. 
12. Sən gəzmək istəyirsən? 
13. Onlar yaşlı deyillər. 
14. Mən işləməyi sevirəm. 
զբոսնել – gəzmək, վաղուց – lap çoxdan 
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Çalışma* 93. Nöqtələrin yerinə indiki və keçmiş 
zaman köməkçi feilləri yazın. 

1․ Ես երաժիշտ եմ։  
2․ Դու աշխատում ես գրասենյակում։  
3․Համլետը աշխատում է Իրավանում։  
4․ Նա գնում է դպրոց։ 
5․Նրանք սիրում են զբոսնել։  
6․Մենք սովորում ենք Անկարայում։  
7․Դուք գիրք եք կարդում։ 
երաժիշտ – musiqiçi, զբոսնել – gəzmək 
 
Çalışma* 97. Cümlələri erməni dilinə tərcümə edin. 
1․ Իմ պայուսակում ոչինչ չկա։ 
2․ Ձեր սենյակում գրասեղան կա՞։ 
3․ Այո, իմ սենյակում մեծ գրասեղան կա։ 
4․Նրանց դպրոցում կա՞ն երիտասարդ ուսուցիչներ։ 
5․ Այո, նրանց դպրոցում երիտասարդ ուսուցիչներ 

շատ կան։ 
6․ Ձեր շենքում վերելակ կա՞։ 
7․ Ոչ, մեր շենքում վերելակ չկա։ 
8․ Գրապահարանում մի քանի գիրք կա։ 
9․ Գրասենյակում ոչ ոք չկա։ 
10․ Դարակում ոչ մի մատիտ չկա։ 
 
Çalışma* 102. Cümlələri yiyəlik halda yazın. 
Իմ ընկերուհու կատուն – Mənim rəfiqəmin pişiyi. 
Իմ երեխաների խաղալիքները: – Mənim uşaqlarımın 

oyuncaqları. 
Վերնաշապիկի կոճակը պոկված է: – Köynəyin düy-

məsi qopub. 
Ավտոտնակի բանալին կորել է: – Qarajın açarı itib. 
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Դնորեի համակարգիչը փչացել է: – Direktorun 
kompüteri xarab olub. 

 
Çalışma* 103. Aşağıdakı sözləri yönlük halda yazın. 
քաղաքին            քաղաքներին 
սենյակին             սենյակներին 
ծառուղուն            ծառուղիներին 
ծառուղի – xiyaban 
 
Çalışma* 105. Mötərizədəki sözləri çıxışlıq halda yazın. 
1․ Որտե՞ղ կարող եմ թաքնվել անձրևից։ Խանութում։  
2․Կարինեն բալից համեղ ըմպելիք է պատրաստում։  
3․ Ելենան քրոջ համար ուզում է ոսկուց մատանի գնել։  
4․ Հայրս երեք օրից վերադառնալու է Սանկտ – 

Պետերբուրգ։ 
 
Çalışma* 106. Nöqtələrin yerinə yerlik hal şəkil-

çilərini yazın. 
1. Մենք ապրում ենք Իրավանում։  
2. Ես համալսարանում չեմ սովորում։  
3. Ելենան աշխատում է գրասենյակում։  
4. Սոլմազը խանութում գիրք է գնում։  
5.Նրանք սիրում են զբոսնել քաղաքում։  
 
Çalışma* 107. Mötərizədəki sözləri birgəlik halda yazın. 
1․ Ես ոտքով եմ գնում համալսարան։  
2․ Կարինեն զբաղվում է բժշկությամբ։  
3․ Պաղպաղակը ուտում են գդալով։  
4․ Ալպ Արսլանը շատ է պարծենում իր ծնողներով։  
5․ Մենք քեզ լսում ենք մեծ ուշադրությամբ։ 
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Çalışma* 112. Oxuyun, mötərizədə verilən sözləri 
uyğun halda yazın. 

1.  Աղջիկները մոտենում են պատուհանին։  
2.  Աշակերտները սպասում են ուսուցչին դպրոցի 

բակում։ 
3.  Բժիշկ Վասիֆ Իսմայիլը բուժում է իմ հորը։ 
4.  Երեխաները խանգարում են պատանուն աշխա-

տել։  
5.  Մենք շատ ենք հարգում մեր ուսուցիչին։ 
6.  Կարինեն գրքեր է գնում։ 
7.  Հեյդարը ազատ ժամանակ երաժշտություն է լսում։  
8.  Բորիսի կինը վաղը մեկնում է Մոսկվա։ 
9.  Իմ մոր սենյակում հայելի կա։ 
10. Դուք այսօր չե՞ք գնում աշխատանքի։  
11.  Բորիսը ապրում է մեր տանը։ 
12.  Այսօր խանութի բացման օրն է։ 
13. Ես ունեմ հայոց լեզվի դասագիրք։ 

 
Բառարան 
աղջիկ – qız  
պատուհան – pəncərə  
երաժշտություն – musiqi  
պատանի – yeniyetmə, gənc 
 
Çalışma* 118. Erməni dilinə tərcümə edin. 
1. Ես ուսուցիչ եմ։ 
2. Դու երաժի՞շտ ես։ 
3. Կարինեն հոգեբան է։ 
4. Մենք ընկերներ ենք։ 
5. Դուք բժիշկներ եք։ 
6. Նրանք աշակերտներ են։ 
7. Դու հոգեբան չես։ 
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8. Դուք ընկերնե՞ր եք։ 
9. Նրանք բժիշկներ չեն։ 
10. Մենք երիտասարդ չենք։  
11. Նա բարի է։ 
12. Նա գեղեցիկ է։ 
 
Çalışma* 129. Cümlələri erməni dilinə tərcümə edin. 
1․ Այսօր շատ ցուռտ է։  
2․ Գոար Ալպ Արսլանը փոքր կույրն է։ 
3․ Նա լավ է սովորում։ 
4․ Նա տարօրինակ բնավորություն ունի։ 
5․ Երեկ նա շատ տխուր էր։  
6․ Նա շատ բարի է։  
7․ Ես վատ եմ խոսում հայերեն։ 
 
Çalışma* 133. Rəqəmləri sözlərlə yazın. 
a) Երկու հեռուստացույց, հինգ ընկեր, երեք 

դասագիրք, յոթ բժշկուհի, չորս մատիտ, տասը աշակերտ, 
ութ տոմս, վեց երաժիշտ, ինը խանութ, մեկ դպրոց․ 

 
Çalışma* 134. Cümlələrdə sıra saylarını doğru 

şəkildə tamamlayın. 
Ես ապրում եմ բարձրահարկ շենքի ութերորդ 

հարկում: – Mən hündürmərtəbəli binanın səkkizinci mərtə-
bəsində yaşayıram. 

Մրցության մեջ նա գրավեց երրորդ տեղը: – Yarışda 
o üçüncü yeri tutdu. 

Հայ մեծ լուսավրիչ Խաչատուր Աբովյանը ապրել և 
ստեղծագործել է տասնիններորդ դարի առաջին կեսին: – 
Böyük erməni maarifçi Xaçatur Abovyan 19-cu əsrin birinci 
yarısında yaşamış və yaratmışdır. 

Իմ տղան սովորում է յոթերորդ դասարանում: – 
Mənim oğlum yeddinci sinifdə oxuyur. 
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Նա առաջին դասարանից գերազանցիկ է: – O birinci 
sinifdən əlaçıdır. 

Դպրոցի առաջին դասարաններում սոորում են 
երկու հարյուր աշակերտներ: – Məktəbin birinci siniflərdə 
iki yüz şagird oxuyur. 

Երկրորդ օրը երեկոյան գնացինք համերգ: – İkinci 
gün axşam konsertə getdik. 

 
Çalışma* 135. Cümlələri yazın, mötərizədəki miqdar 

saylarını sıra sayları ilə əvəz edin. 
1․ Այս եկեղեցին կառուցվել է վեցերորդ դարում։  
2․ Մենք ապրում ենք տասներկուերորդ հարկում։  
3․ Ես առաջին անգամ եմ դիմում ձեզ։  
4․ Քրոջս թոռը սովորում է երրորդ դասարանում։  
5․ Ձեր տեղերը քսանմեկերորդ շարքում են։  
6․ Հայ թատրոնը ստեղծվել է տասնյոթերորդ 

դարում։ 
եկեղեցի – kilsə, կառուցվել – inşa edilmişdir, հարկ – 

mərtəbə, դիմում – müraciət, շարքում – cərgədə, ստեղծվել 
– yaradılmaq, qurulmaq, թոռը – nəvə 

 
Çalışma* 142. Mötərizədəki şəxs əvəzliklərini yiyəlik 

əvəzlikləri ilə dəyişdirin. 
1․ Իմ կինը բժշկուհի է։  
2․ Ձեր տունը մեծ է։ 
3․ Նրա ուսուցիչը ապրում է Հեյդար Ալիև 

փողոցում։ 
4․ Քո աշակերտն է սիրում է կարդալ։  
5․ Մեր ընկերուհին սովորում է համալսարանում։ 
6․ Նրանց գրասենյակը Մոսկվայում է։ 
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Çalışma* 143. Cümlələri tərcümə edin. 
1. Tatevos Vardanyan çox ağıllı abituriyetndir.  
2. Gündəlik qəzetdə maraqlı xəbər var. 
3. İnsanlar ədaləti sevirlər. 
4. Sabah Vartan teatra gedəcək. 
5. Uşaq mağazasında  rəngli kağız var. 
6. Nvard ev tapşırığını şənbə günü yazacaq. 
 
Çalışma* 147. Mətni oxuyun, yazın və tərcümə edin. 

Mötərizə içində olan sözləri uyğun halda yazın. 
1. Շատ աշխատելուց ես հոգնեցի: 
2. Քեզ հետ խոսելուց հետո ես շատ բան հասկացա:  
3. Ժամի յոթին մենք գնում ենք զբոսնելու: 
4. Այստեղ չկա՞ խմելու ջուր: 
5. Ուսանողները սպասում էին դասը սկսվելուն:  
 
Çalışma* 148. Mötərizə içindəki feilləri uyğun za-

manda yazın. 
1. Վաղը մենք ընկերոջս հետ մեկնելու ենք Ռուսաստան։  
2. Շուտով մայրս վերադառնալու է Մոսկվայից։  
3. Օրխանը, ե՞րբ ես գալու մեր տուն։  
4. Ասուման, ո՞ւմ ես նվիրելու ծաղիկները։  
5. Մարինա, ի՞նչ ես դնելու սեղանին։  
6. Վաղը չէ մյուս օրը ես փող եմ ստանալու։ 
 
Çalışma* 149. Tərcümə edin feilin harada yerləş-

diyinə fikir verin. 
1. Mən universitetdə oxumuram.  
2. Sən Moskvada yaşayırsan.  
3. Mağazaya Karen gedir.  
4. Nazim oxumağı sevmir.  
5. Mənim müəllimim Boris deyil.  
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6. Yelena mənim adım deyil.  
7. Onlar musiqi dinləmir.  
 
Çalışma* 151. Təsdiq cümlələri inkar şəkildə dəyişdirin. 
1․ Ես չեմ ուզում գնալ դպրոց։ 
2․ Աննան տոմս չունի։ 
3․ Բորիսը չի կարող խոսել հայերեն։ 
4․ Ելենան ու Կարինեն չեն սիրում կարդալ։ 
5․ Մենք չունենք շատ ընկերներ Ռուսաստանում։ 
6․ Դուք չեք ուզում գալ Իրավան։ 
7․ Դու չես կարող աշխատել գրասենյակում։  
8․ Ես չեմ գալիս տուն։  
9․ Նա չի ուզում սովորել համալսարանում։ 
10․ Մենք ուսուցիչներ չենք։ 

 
Çalışma* 152. Mötərizə içindəki feilləri bitməmiş 

keçmiş zamanda yazın. 
1. Ես ուզում էի տեսնել այդ շատրվանները։  
2․Անցյալ տարի մենք դեռ Սանկտ – Պետերբուր-

գում էինք ապրում։ 
3․ Երեկ ժամը երկուսին ի՞նչ էիր անում։  
4․Եղբայրս ուզում էր դառնալ բժիշկ։  
 
Çalışma* 156. Cümlədəki mötərizələri açın və feilləri 

əmr şəklində yazın. 
1․ Կարինե՛ օգնիր ինձ տեղադրել մեր իրերը։ 
2․ Ելենա,՛ փակիր դուռը։ 
3․ Նազի՛մ, բացիր պատուհանը։ 
4․ Աննա,՛ անջատիր հեռուստացույցը։ 
5․ Բորի՛ս, գնա խանութ ու լավաշ գնիր։ 
6․ Մարինա, վերցրու գրքերը ու տար տուն։ 
7․ Լամիյե, խոսիր հայերեն։ 
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8․ Սոնա՛, տուր նրան մատիտներդ։ 
9․ Մուբարիզ, գինի մի՛ գնիր։ 
10․ Անուշ, ստացիր նվերդ։ 
 
Բառարան 
տեղադրել – yerləşdirmək, yerbəyer etmək 
իրեր – əşyalar 
նվերդ – hədiyyəni 
 
Çalışma* 157. Feilin xəbər şəklini indiki zamanda 

yazın. 
 Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք 
2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

ներկում եմ (boyayıram) 
ներկում ես 
ներկում է 

ներկում ենք  
ներկում եք 
ներկում են 

*** 
Çalışma* 158. Feilin xəbər şəklini bitməmiş keçmiş 

zamanda yazın. 
 Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք 
 
2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

ներկում էի (boyayır-
dım) 
ներկում էիր 
ներկում էր 

ներկում էինք 
 
ներկում էիք 
ներկում էին 

*** 
Çalışma* 159. Feilin xəbər şəklini gələcək zamanda yazın. 

 Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք 
 
2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

ներկելու եմ(boyaya-
cam) 
ներկելու ես 
ներկելու է 

ներկելու ենք 
 
ներկելու եք 
ներկելու են 

*** 
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Çalışma* 160. Feilin xəbər şəklini keçmiş zamana 
görə gələcək zamanda yazın. 
 Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք 
2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

ներկելու էի (boyayacaqdım) 
ներկելու էիր 
ներկելու էր 

ներկելու էինք 
ներկելու էիք 
ներկելու էին 

*** 
Çalışma* 161. Feilin xəbər şəklini nəqli keçmiş za-

manda yazın. 
 Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք 
2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

ներկել եմ (boyamışam) 
ներկել ես 
ներկել է 

ներկել ենք 
ներկել եք 
ներկել են 

*** 
Çalışma* 162. Feilin xəbər şəklini keçmiş zamana 

görə keçmiş zamanda (uzaq keçmiş zaman) yazın. 
 Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք 
2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

ներկել էի (boyamışdım) 
ներկել էիր 
ներկել էր 

ներկել էինք 
ներկել էիք 
ներկել էին 

*** 
Çalışma* 163. Feilin xəbər şəklini feili bağlamanın 

nəticəli keçmiş zamanında yazın. 
 Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք 
2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

գրած եմ (yazmışam) 
գրած ես 
գրած է 

գրած ենք 
գրած էք 
գրած են 

*** 
Çalışma* 164. Feilin xəbər şəklini keçmiş zamana görə 

nəticəli zamanında (indiki zamana görə bitmiş zaman) yazın. 
 Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք գրած էի (yazmışdım) գրած էինք 
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2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

գրած էիր 
գրած էր 

գրած էիք 
գրած էին 

*** 
Çalışma* 165. Feilin xəbər şəklini bitmiş keçmiş za-

manda yazın. 
 Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք 
2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

գրեցի (yazdım) 
գրեցիր 
գրեց 

գրեցինք 
գրեցիք 
գրեցին 

*** 
Çalışma* 166. Feilin arzu şəklini gələcək zamanında 

yazın. 
 Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք 
2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

տեսնեմ (görəm) 
տեսնես 
տեսնի 

տեսնենք 
տեսնեք 
տեսնեն 

*** 
Çalışma* 167. Feilin arzu şəklini keçmiş zamana gö-

rə gələcək zamanda yazın. 
 Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք 
2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

տեսնեի (görəydim) 
տեսնեիր 
տեսներ 

տեսնեինք 
տեսնեիք 
տեսնեին 

***  
Çalışma* 168. Feilin şərt və istək şəklini gələcək za-

manda yazın. 
 Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք 
2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

կտեսնեմ (görəm) 
կտեսնես 
կտեսնի 

կտեսնենք 
կտեսնեք 
կտեսնեն 

*** 
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Çalışma* 169. Feilin şərt və istək şəklini keçmiş za-
mana görə gələcək zamanda yazın. 
 Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք 
2-րդ դեմք 
3-րդ դեմք 

կտեսնեի (görərdim) 
կտեսնեիր 
կտեսներ 

կտեսնեինք 
կտեսնեիք 
կտեսնեին 

*** 
Çalışma* 170. Feilin lazım şəklini gələcək zamanda yazın. 

 Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք 
 
2-րդ եմք 
 
3-րդ դեմք 

պիտի (պետք է) տես-
նեմ (gərək görəm) 
պիտի (պետք է) տես-
նես 
պիտի (պետք է) տես-
նի 

պիտի (պետք է) 
տեսնենք 
պիտի (պետք է) 
տեսնեք 
պիտի (պետք է) 
տեսնեն 

 
*** 
Çalışma* 170. Feilin lazım şəklini gələcək zamanda yazın. 

 Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք 
 
2-րդ եմք 
 
3-րդ դեմք 

պիտի (պետք է) 
տեսնեմ (gərək görəm) 
պիտի (պետք է) 
տեսնես 
պիտի (պետք է) 
տեսնի 

պիտի (պետք է) 
տեսնենք 
պիտի (պետք է) 
տեսնեք 
պիտի (պետք է) 
տեսնեն 

*** 
Çalışma* 171. Feilin lazım şəklini keçmiş zamana gö-

rə gələcək zamanda yazın. 
 Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
1-ին դեմք 
 
 

պիտի (պետք է) 
տեսնեի (gərək 
görəydim) 

պիտի (պետք է) 
տեսնեինք  
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2-րդ դեմք 
 
3-րդ դեմք 

պիտի (պետք է) 
տեսնեիր 
պիտի (պետք է) 
տեսներ 

պիտի (պետք է) 
տեսնեիք  
պիտի (պետք է) 
տեսնեին 

*** 
Çalışma* 172. Feilin əmr şəklini yazın. 

Եզակի թիվ Հոգնակի թիվ 
գրի՛ր 
հասի՛ր 
հեռացի՛ր 
կարդա՛ 
մոտեցրու՛ 

գրե՛ք 
հասե՛ք 
հեռացե՛ք 
կարդացե՛ք 
մոտեցրե՛ք 

 
Çalışma* 175. Nöqtələrin yerinə կա, կան təsdiq və 

ya inkar ifadələrini yazın. 
1․ Խանութում ոչ ոք չկա։ 
2․ Գրապահարանում կա մի քանի դասագիրք։  
3․ Պայուսակում ոչինչ չկա։  
4․ Նրանց շենքում կա երկու վերելակ։  
5․ Դարակում չկա ոչ մի հայելի։  
6․ Գրասենյակում կան շատ հոգեբաններ։  
 
Çalışma* 179. Nöqtələrin yerinə uyğun ön şəkilçi və 

qoşmaları yazın. 
1․ Կարինեն խոսում է Ջահանգիրի հետ։ 
2․ Աննան զեկուցում է կարդում Գոկչա լճի մասին։ 
3․ Մեր տան մոտ շուկա կա։ 
4․ Սեղանի վրա ժամացույց կա։ 
5․ Բազկաթոռի տակ կատու կա։ 
6․ Դարակի մեջ կան մատիտներ։ 
7․ Ջիհանգիրը դնում է գիրքը պայուսակի մեջ։ 
8․ Երեխաներդ մեզ մոտ են։ 
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9․ Ես աշխատում եմ մինչև ժամը վեցը։ 
10․ Սոնան գնում է դեպի խանութ։ 
11․ Ձյան պատճառով մենք չենք գնում զբոսանքի։ 
12․ Ծաղիկները Մարինայի համար են։ 
 
Çalışma* 180. Tərcümə edin. 
1. Qələmlə yazmağı sevirəm. 
2. O, öz valideyinləri ilə fəxr edir. 
3. Dostlarimla axşam konsertə gedəcəyik. 
4. Mən alma kətəsini çox sevirəm. 
5. Uşaq yataq otağında oynayır. 
6. Suren açarı cibində saxlayır. 
7. Qələm qutudadır. 
8. İnsanlar küçəyə yığışıb. 
9. Mən hər gün dərsəmə öyrənirəm. 
10. O, İrəvana qayıdacaq. 
11. O, burada iki il yaşayacaq. 
 
Çalışma* 182. Tərcümə edin. 
1. O, özü üçün masa və dolab (şkaf) aldı. 
2. Petros onun üçün stullar aldı 
3. O, öz çantasını gətrdi. 
4. O, onun çantasını gətirdi.  
5. Mən qələm gətirməyi unutdum. 
6. Sarkis çox siqaret çəkir, ancaq Aram siqaret çəkmir.  
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