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Հանգուցային բառեր և արտահայտություններ`Հանգուցային բառեր և արտահայտություններ`Հանգուցային բառեր և արտահայտություններ`Հանգուցային բառեր և արտահայտություններ` դարձվածային միավոր, 

երկբաղադրիչ կառույցներ, եռաբաղադրիչ կառույցներ, բազմաբաղադրիչ 
կառույցներ, դարձվածք, դարձվածային կապակցություն, հիմնական բաղադրիչ, 
երկրորդական անդամ:  

 
Հայտնի է, որ ժամանակակից հայերենի դարձվածքների մեծամասնությունը 

բայական է: Սա զարմանալի չէ, որովհետև ոչ մի այլ խոսքի մաս չունի կապակցե-
լիության այն հնարավորությունները, որոնցով աչքի է ընկնում բայը: Ինչպես 
վկայում է Ա.Մարգարյանը, ժամանակակից հայերենի դարձվածքների 85 %-ը բա-
յական կառույցներն են[24, 313]:  

Մեր նախորդ հոդվածներում ուսումնասիրել ենք անել, առնել, գալ, դնել, 
տալ բայերի դարձվածակազմական հնարավորությունները ժամանակակից հայե-
րենում1: Այս հոդվածում անդրադառնում ենք ժամանակակից հայերենում ընկնել 
բայի դարձվածակազմական հնարավորություններին, քանզի այն նշանակալի դեր 
ունի դարձվածային միավորների կազմության գործում: Բավական է նշել, որ 
Ա.Սուքիասյանի և Ս.Գալստյանի «Հայոց լեզվի դարձվածաբանական բառարա-
նում» նշված բայով կազմված ավելի քան 530 կառույց է առկա2: Մեր քարտարա-
նում ունենք ավելի քան 50 դարձվածքներ, որոնք հարգարժան լեզվաբանների 
աշխատությունում բացակայում են, ինչպես` ախորժակից ընկնել, այն աշխարհն 
ընկնել, աշխարհեաշխարհ ընկնել, առաջն ընկնել, արնով ընկնել, բախտին քար 
ընկնել, դադարգուն ընկնել, ղաչաղ ընկնել, ղոնախ ընկնել, մոդա ընկնել, վեր-վար 
ընկնել, քնի գիրկն ընկնել և այլն:  

Ա.Երկբաղադրիչ կառույցներԵրկբաղադրիչ կառույցներԵրկբաղադրիչ կառույցներԵրկբաղադրիչ կառույցներ. Այսպիսի կապակցություններում ընկնել բայը 
գործածվում է որպես դարձվածքի 

                                                                 
1 Տե՛ս Տալ բայի դարձվածակազմական հնարավորությունները ժամանակակից հայերե-

նում (Բանբեր Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի, Վանաձոր, 2006, էջ 
34-37), Անել բայի դարձվածակազմական հնարավորությունները ժամանակակից հայերե-
նում (Բանբեր Վանաձորի պետական մանկավարժական ինստիտուտի, Վանաձոր, 2007, էջ 
15-18), Դնել բայի դարձվածակազմական հնարավորությունները ժամանակակից հայերե-
նում (Գիտական հոդվածներ, Բանասիրություն, Վանաձոր, 2011, էջ 15-23), Առնել բայի 
դարձվածակազմական հնարավորությունները ժամանակակից հայերենում (Գիտական 
հոդվածներ, Բանասիրություն, Բ Վանաձոր, 2011, էջ 14-22), Գալ բայի դարձվածակազմա-
կան հնարավորությունները ժամանակակից հայերենում (Գիտական նյութերի ժողովածու 
(Հանրապետական գիտաժողով` նվիրված պրոֆեսոր Գուրգեն Խաչատրյանի ծննդյան 60-
ամյակին), Վանաձոր, 2013, էջ 193-204): 

2 Սա մեր հաշվումների արդյունքն է: 
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1. հիմնական բաղադրիչ 
2. հիմնական բաղադրիչի իմաստը լրացնող, այսինքն` երկրորդական ան-

դամ: 
Նշենք, որ առաջին խմբի կառույցները անհամեմատ գերազանցում են 

երկրորդ խմբի դարձվածային միավորներին: 
Որպես դարձվածքի հիմնական բաղադրիչ՝ ընկնել բայը կարող է հանդես 

գալ՝ 
1. հարացուցային ձևեր ունեցող դարձվածքների կազմում3,  
2. հարացուցային ձևեր չունեցող դարձվածքների կազմում4,  
Այս դասակարգման մեջ ևս երկու ենթախմբերում ընդգրկված դարձվածքնե-

րի թիվը խիստ անհավասար է: Ընկնել բայով կազմված, հարացուցային ձևեր 
ունեցող դարձվածքները շատ ավելին են, քան երկրորդ ենթախմբի մեջ 
ընդգրկվածները: 

Հարացուցային ձևեր ունեցող դարձվածքների կազմում ընկնել բայի հետ կա-
պակցություն են կազմում. 

1. գոյականը` 
ա) ուղղական հոլովով, ինչպես` ականջն ընկնել, անկողին ընկնել, բերանն 

ընկնել, լույս ընկնել, խոսք ընկնել, կապ ընկնել, հեղինակությունն ընկնել, միտն 
ընկնել, ոտքերն ընկնել և այլն: Օրինակ` - Ես ձեզ ամեն ինչ պիտի խոստովանեմ, 
- ասաց Կարպիսը, հուզմունքից երբեմն կապ ընկնելով (ԶԽԱՏԾԲ - 100): Մեր փո-
ղոցում լույս է ընկնում Սիմոն անունով մի մարդ (ՄՍԽՊԱ - 186): ….երթանք այդ 
անիծածի մոտ, նորեն աղաչենք, ոտքերն ընկնենք, իր մարգարեն իրեն հիշեցնենք, 
բալքի մեզ ողորմա (ՎՓԵԺ1 - 148): 

բ) տրական հոլովով, այսպես` աչքի ընկնել, գլխի ընկնել, խելքին ընկնել, 
խղճին ընկնել, կողի ընկնել, համի ընկնել և այլն: Օրինակ` Չէ, քորփա ես, խամ 
աչառի պես համի կընկնես, էլ քեզ պոկել չի լինի (ՀՄԱԶՀ1 - 208): 
….դիտողությունները կպան Աշոտի ինքնասիրությանը, և նա բոլորովին կողի 
ընկավ (ՎԱԵ4 - 231): Նրա խղճին ընկած են գողության ու թալանի բազմաթիվ 
դեպքեր (ԼՀՀ - 57): 

Ընկնել բայի հետ ուղղական և տրական հոլովներով գոյականների մի մասը 
կարող է հանդես գալ և՛ որոշյալ, և՛ անորոշ առումներով: Ուղղական հոլովով 
դրված գոյականների հետ գործածվելիս հոդը երբեմն ունենում է իմաստազատիչ 
դեր: Այսպես` Կարող է կրակ է ընկել մեկի տունը…. (ՍԱՃՀ - 546) և` Ի՞նչ է, հո 
կրակը չընկանք, որ ձեռքիցդ բանուգործ է գալիս (ՄԳԲ - 45) նախադասություն-
ներից առաջինում կրակ ընկնել դարձվածքը գործածվել է այրվել, հրդեհվել 
իմաստով, իսկ երկրորդում կրակն ընկնել կառույցը հանդես է եկել անելանելի 

                                                                 
3 Այսպիսի դարձվածքների բայ-բաղադրիչները դարձվածաբանական բառարաններում 

ներկայացվում են անորոշ դերբայի տեսքով, օրինակ՝ լույս ընկնել, խոսք ընկնել, կողի 
ընկնել, դանակի տակ ընկնել, ձենը փորն ընկնել և այլն: 

4 Սրանց բայ-բաղադրիչները բառարաններում ներկայացվում են ա) ենթակայական 
դերբայի (ինչպես՝ ետ ընկած, մի կողմ ընկած, փորն ընկած, և այլն) և բ) խոնարհված բայերի 
տեսքով (ինչպես՝ երկնքից երեք խնձոր ընկավ, ո՞ր ջուրն ընկնեմ և այլն): 
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իրավիճակում լինել, անելիքը չիմանալ նշանակությամբ: Առավել հաճախ հոդը 
ուղղական հոլովով գոյականների հետ գործածելիս հոդը միայն դարձվածային 
տարբերակներ է ձևավորում5: Այսպես` Ասում են թե էս թղթերից մի հատ է մենակ 
ընկել Մեխակ վարժապետի ձեռը… (ՄԴԿ - 142) և` ….մեր վախտն էլ մի վախտ էր, 
թռավ. էլ ձեռ չի ընկնիլ (ՊՊ1 - 123) նախադասություններում ընդգծված երկու 
կապակցություններն էլ ունեն ձեռքի տակ լինել իմաստը: 

Իսկ տրական հոլովով գոյականների հետ գործածվելիս հոդը առավելապես 
իմաստազատիչ դեր է ունենում: Այսպես` Վարժարանում ևս Երեմիան աչքի էր 
ընկնում (=մյուսներից առանձնանալ) իր արտասովոր հեզությամբ…. (ԶԴԱՎ - 36) 
և` ….յուրաքանչյուրն աշխատում էր….պատվիրակի աչքին ընկնել (= նկատվել) 
(ՍԽՄՍ – 172): Կամ` Մի քիչ հետո կողքի ընկած (= կողքի վրա պառկած), հաճույ-
քով ծծում էր ղեյլանի….բույրը…. (ՍԱՃՀ - 545): և` Կաց ու բարկացի, յա աղաչանք 
արա….կողքին ա ընկել (= համառել) (ՊՊ1 - 334): Խիստ հազվադեպ հոդը միայն 
դարձվածային տարբերակներ է ձևավորում: Այսպես` համի ընկնել և համին 
ընկնել կառույցները գործածվում են նույն մի բան հավանել և այլևս չհրաժարվել 
իմաստով: 

գ) բացառական հոլովով, այսպես` ախորժակից ընկնել, աչքից ընկնել, 
թախտից ընկնել, հալից ընկնել, մոդայից ընկնել և այլն: Օրինակ` Բայց հալից 
ընկած կենդանին գլուխը միայն ցնցեց.... (ԶԴԱՎ - 212): Մեջքին ուսով գցած բրդյա 
շալ է փաթաթել ու պինդ կապել թիկունքում, մի բան, որ ամենևին չի սազում նրա 
մոդայից ընկած թավշյա, ցանցավոր գլխարկին (ՍՀԹ - 160): Այնքան եմ կարոտել 
սարերին ու գառներին, որ նույնիսկ ընկել եմ ախորժակից (ՄՍԽՊԱ - 211): 

դ) գործիական հոլովով, ինչպես` ականջով ընկնել, աչքով ընկնել, խոսքով 
ընկնել, մտքով ընկնել, վզով ընկնել, քթով ընկնել, քնով ընկնել և այլն: Օրինակ` 
Ծերունին մտքով էր ընկած, չլսեց բարևը (ԱԻԵԺ4 - 475): ….գետնին մեր աչքով 
ընկավ կոտրած դանակը…. (ՀՄՏ – 343): Ճաշին պիտի գար, բայց երեկ մինչև ուշ 
գիշեր քեֆ են արել, քնով է ընկել, իրիկնապահին եկավ…. (ՀՄԱԶՀ1 – 19): 

Հայտնի է, որ ժամանակակից հայերենում բառերը որոշիչ հոդ կարող են 
ստանալ միայն ուղղական և տրական հոլովներում: Բայց անգամ նորագույն 
շրջանի հայ հեղինակների ստեղծագործություններում գործիական հոլովով 
դրված գոյականները դարձվածքների կազմում հաճախ հանդիպում են հոդով: 
Այսպես` Բայց երբ նստեց իր տեղաշորի վրա, տրեխները հանեց, քթովն ընկավ 
գոմի կծծահոտը, տրեխներին կպած աղբի, հարդի կծծած կտորների հոտը (ԱԲԵ - 

                                                                 
5 Ա.Սուքիասյանը դարձվածքի տարբերակներ է համարում «նույն իմաստը և բաղադրիչ-

ների միևնույն, հաստատուն կազմն ունեցող այն դարձվածքները, որոնց բաղադրիչները 
հույն բառի քերականական տարատեսակներն են` կամ բարբառային և կամ էլ փոխառյալ 
համազորներն ու համանշանակները» [Տե՛ս 32, 308]: Իսկ Պ.Բեդիրյանը այս հարցում ընդու-
նում է Ա.Վ.Կունինի սահմանումը, ըստ որի` դարձվածային տարբերակներ են դարձվածա-
յին միացությունների այն տարատեսակները, որոնք «նույնական են իրենց իմաստների 
որակով ու քանակով, ոճական ու շարահյուսական դերով (ֆունկցիայով), ուրիշ բառերի 
հետ կապակցելիությամբ, ունեն բառային ընդհանուր անփոփոխակ` մասամբ տարբեր բա-
ռային կազմի առկայությամբ, կամ էլ բառաձևերի կամ շարադասության տարբերակումով» 
[Տե՛ս 8, 213]: 
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111): ….նրա կարմիր շորը մեր աչքովն ընկավ – պառավ, լքված այգուց դենը 
թփուտ անտառում ցոլաց ու չքացավ (ՀՄՏ – 337): 

ե) ներգոյական հոլովով, այսպես` աչքում ընկնել6: Օրինակ` Պիսիրը 
Հաբուդի աչքում է՛լ ավելի ընկավ, դարձավ գեղի վատ մարդը, գեղի արյուն խմողը 
(ԱԲԵ - 38): 

2. Ածականը, այսպես` թեք ընկնել, կախ ընկնել, նեղն ընկնել7: Օրինակ` 
Բայց խարույկների առաջ վխտում էին Յուսուֆի զինվորները դաժան և ահարկու 
տեսքով. սոցանից մի քանիսը թեք էին ընկած կրակի շուրջը և պատմում էին իրար 
իրենց սխրագործությունները…. (ԲԱԱԵԱԿ – 8): Առաջին անգամ եմ տեսնում 
այսքան նեղն ընկած արքա (ԶԽԱՈՒԶ - 78): 

3. Դերանունը, ինչպես` իրար ընկնել8: Օրինակ` Նախանձոտներն էլի իրար 
ընկան (ՀԼԴԲ - 253): 

4. Մակբայը, այսպես` աշխարհեաշխարհ ընկնել, դենն ընկնել, դեսուդեն 
ընկնել, մեջտեղ ընկնել, պատեպատ ընկնել և այլն: Օրինակ` Գլուխ ես բերել, սա 
հայկական թևավոր խոսք է, որ նշանակում է ինչ երևելի գործ ես կատարել, որ 
մեջտեղ ես ընկնում (ՀԽԵՍ - 381): Եթե ձեզ հետ մի տղամարդ լիներ, այդքան 
պատեպատ չէիք ընկնի, աղջիկներ (ԶԽՋՄ - 27):  

5. Ինքնուրույն գործածությունից զուրկ արմատները9, ինչպես` կոտր ընկնել, 
փախս ընկնել և այլն: Օրինակ` Ուզում էի միասին պարենք, քանի նվագեց, քանի 
ուզեցա մոտենալ քեզ, մեկ էլ ասացի` կարող է հրավերս չընդունես, կոտր ընկնեմ 
(ԶԽՄ - 322): Չիկագոյի հրդեհից սպանդանոցի տավարը փախս էր ընկել ու 
փողոցը հեղեղած գալիս էր (ՀՄԵ2 - 208): 

Երբեմն ընկնել բայի հետ կապակցվում է վերլուծական բարդությունը: 
Այսպես` բերան-բերան ընկնել, վեր-վար ընկնել և այլն: Օրինակ` Էլ նոր ո՞րտեղ, 
բերան-բերան ընկավ, թե էսքան էլ բաց աղջիկ կըլնի՞…. (ՊՊ1 – 180): 
Փաստաբանն էլ շատ վեր-վար ընկավ, բայց վերջապես պատասխանեց, թե պետք 
է սպասել մինչև դատարանի վճիռ կայացնելը (ԱԵ - 152): 

Դարձվածքներից մի քանիսը հանդիպում են և՛ դրական, և՛ ժխտական 
կիրառություններով: Այսպես` կրակն ընկնել և կրակը չընկնել, աչքի ընկնել և 
աչքի չընկնել, գլխի ընկնել և գլխի չընկնել, աչքից ընկնել և աչքից չընկնել և այլն: 
Օրինակ` Մութն ընկնում է, ես ո՞նց իջնեմ… (ՎԱԵ4 - 179): և`Մութը դեռ չէր ընկել, 
որ հանդիպեցին գաղթական խմբերից մեկին (ԲՈՒՍ - 12): Կամ` Վարժարանում 

                                                                 
6 «Ներգոյական հոլով+ընկնել բայ» կաղապարով միայն այս կապակցությունն է մեզ 

հանդիպել: 
7 Նշված կառույցի ընդգծված ածականը մեզ միայն հոդով է հանդիպել: 
8 Ա.Սուքիասյանի և Ս.Գալստյանի «Հայոց լեզվի դարձվածաբանական բառարանում» ներ-

կայացված է նաև իրարով ընկնել կառույցը, սակայն բնագրային օրինակը բացակայում է:  
9 Վ.Քոսյանը նման կառույցները դարձվածքներ չի համարում [Տե՛ս 28, 485): Մենք մեզ 

թույլ ենք տալիս չհամաձայնել հարգարժան գիտնականի հետ, որովհետև ներքոհիշյալ կա-
ռույցներում բաղադրիչները միասին այլաբանական-փոխաբերական իմաստ են արտահայ-
տում: Իսկ Վ.Քոսյանը իրավացիորեն դարձվածք է համարում «փոխաբերական-այլաբանա-
կան միասնական իմաստ ունեցող ամեն մի կայուն բառային անբաժանելի, պատրաստի վե-
րարտադրելի կապակցություն» [28, 476]: 
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ևս Երեմիան աչքի էր ընկնում իր արտասովոր հեզությամբ…. (ԶԴԱՎ - 36): և` Նա 
հավատացած էր, որ Բագրատունյաց ցեղն է յուր արգելքը, հետևապես Աշոտ Եր-
կաթի դեմ պիտի դարձնե այդ հարվածը, բայց յուր այդ զայրույթն ու նախանձը ոչ -
մի կերպ չէր արտահայտում, որպեսզի աչքի չընկնի և այդպիսով գործը չփչացնի 
(ԲԱԱԵԱԿ – 100-101):  

Դարձվածակազմական հնարավորություններով ընկնել բայը աչքի է ընկ-
նում նաև բարբառներում: Այսպես` դադարգուն10 ընկնել, ընկրթելն ընկնել, ղա-
չաղ ընկնել, ղոնաղ/ղոնախ ընկնել և այլն: Օրինակ` Ժամն աստծու ձեռքից խլեցիք 
պահեստ դարձրիք, խեղճ հրեշտակները անտուն դադարգուն են ընկնել, հիմի 
ուզում ես, որ աստված քաղցր աչքով նայի քո անտառին.... (ԱԵ1 – 428): ….ինչ 
ունես, մի քիչ բեր ուտեմ, սոված եմ, ընկրթելս ընկել ա (ՊՊ1 - 92): Մենք էլ ասում 
ենք` տեսնես մեր բժիշկը որի՛ տանը ղոնաղ ընկավ…. (ԶԽՈԷՄԱ - 131): Ես 
ղոնախ եմ ընկնում գորիսեցի մի վաճառականի տուն (ՀՄԱԶՀ2 - 656):  

Խիստ հազվադեպ նշված և մեկ այլ բայերով կազմվում են զուգաբայական 
կապակցություններ: Այսպես` Դու ընկած-ելած մարդ ես11 (ՀՄԱԶՀ3 - 139): 

Ընկնել բայով կազմված հարացուցային ձևեր չունեցող դարձվածային միա-
վորները քանակով անհամեմատ սահմանափակ են` մեկ-երկու տասնյակ: Այս-
պես` դուրս ընկած, ետ ընկած, կապն ընկած, հետ ընկած և այլն: Օրինակ` Անա-
ռակ, այսինքն, դուրս ընկած, փողոցային աղջիկ, որ սիրահարվում է օրը մեկի 
հետ (ՎՊԸԵ1 – 258): Մնացածները դռնե դուռ, գյուղից գյուղ ընկած` հաց և օթևան 
են մուրում և ապա գնում մեռնելու մի ետ ընկած անկյունում…. (ՎՓԵԺ1 – 146): 

Վերը նշեցինք, որ ընկնել բայը կարող է հանդես գալ նաև որպես կառույցի 
հիմնական բաղադրիչի իմաստը լրացնող անդամ: Մեր ուսումնասիրություննե-
րում մեզ նմանատիպ եզակի կառույց է հանդիպել` ընկնող աստղ: Օրինակ` Ահա 
ինչումն է... ժամանակակից իշխանությունների, փարիզյան երկնակամարի այդ 
ընկնող աստղերի շքեղության դրոշմը (ՀԼԴԲ - 228): 

Բ. Եռաբաղադրիչ կառույցներ: Եռաբաղադրիչ կառույցներ: Եռաբաղադրիչ կառույցներ: Եռաբաղադրիչ կառույցներ: Քանակով սրանք զգալիորեն զիջում են երկ-
բաղադրիչ կառույցներին: Այսպիսի դարձվածային միավորներում ընկնել բայը 
կապակցություն է կազմում հետևյալ կառույցների հետ` 

1. ուղղական հոլովով (որոշյալ առումով) գոյական + ուղղական հոլովով 
(անորոշ առումով) գոյական, այսպես` ….սա տեղում ուղղվեց, ձգվեց, կարծես 
ուզում էր ասել, թե բոլորովին էլ հարբած չի, բայց երբ խոսեց, լեզուն փաթ էր 
ընկնում (ՍՀԹ - 87): 

2. Ուղղական հոլովով (անորոշ առումով) գոյական + ուղղական հոլովով 
(անորոշ առումով) գոյական, ինչպես` Մի տեսնենք էդ ի՜նչ նոր բնակիչ է լույս 
աշխարհ ընկել (ԼՀՀ - 98): Թուրքերն աղաչանք, պաղատանք ընկան, լեզուները 
հանելով (ՊՊ1 - 222): 

3. Ուղղական հոլովով (որոշյալ առումով) գոյական + ուղղական հոլովով 
(որոշյալ առումով) գոյական, ինչպես` Միայն կրկնում եմ, այսպես կկոտորվենք 

                                                                 
10 Էդ.Աղայանը «Արդի հայերենի բացատրական բառարանում» այս բառի գործածությու-

նը մերժելի է համարում և առաջարկում գրական դատարկուն ձևը [Տե՛ս 2, 270]: 
11 Մեզ հանդիպած նման կառույցի եզակի օրինակ է: 



– 83 – 

ազգովի, և բոլորիս մեղքը շլինքդ կընկնի (ՍԽՄՍ - 656): 
4. Տրական հոլովով (որոշյալ առումով) գոյական + ուղղական հոլովով 

(անորոշ առումով) գոյական, օրինակ` ….ինչքան շուտ տանեք աղջկան հորական 
տուն, այնքան լավ, մնա` խոսք կընկնի, աղջկա անունը կկոտրվի, բախտին քար 
կընկնի (ԶԽԱՈՒԶ - 114-115):  

5. Տրական հոլովով (անորոշ առումով) գոյական + ուղղական հոլովով 
(որոշյալ առումով) գոյական, օրինակ` Պրծավ, իշու դրախտն է ընկել, - 
չարախնդում է Փալանի հասցեին Խորիկը…. (ՀՄԱԶՀ3 - 103):  

6. Բացառական հոլովով գոյական + ուղղական հոլովով գոյական, այսպես` 
Ձեռքից ձեռք ընկնելով` հայկական զենքերը հասնում են օտար երկրներ (ՀԽԵՍ - 
283): 

7. Բացառական հոլովով գոյական + բացառական հոլովով գոյական, 
այսպես` Գիտե՞ս ինչի է պահվում, նանի ջան. որ ոտից-ձեռից ընկնես` քեզ 
բերենք էս թախտին դնենք.... (ՀՄՏ - 177): 

8. Ուղղական հոլովով գոյական + մակբայ, օրինակ` ….Ռուբենը գլորվել էր 
սյունից և ոտքը դուրս էր ընկել…. (ՎԱԵ4 - 230): 

9. Բացառական հոլովով գոյական + մակբայ, այսպես` Տարիքից առաջ 
ընկած տղա է Արմիկը (ՄՍԽՊԱ - 268): 

10. Դերանուն + գոյական, օրինակ` Այստեղ նա նիզակով հարվածեց 
ջորեպանի գլխին և մարդը քիչ մնաց այն աշխարհն ընկներ (ԶԽԱՈՒԶ - 10): ….էս 
աշխարհի աչքադեմից ոչ մի ձոր թաքուն, իր համար մի կողմ ընկած պահել չես 
կարող, ոչ մի տրաքոց ականջի կողքով չի անցնի…. (ՄԳԲ - 237): 

11. Կապական կառույց (կապվող բառ + կապ/կապական բառ): Նման 
կառույցները ձևավորվում են ետևից, հետ, հետևից, մեջ, տակ և այլ կապերով ու 
կապական բառերով: Այսպես` Չէր կարելի այդպես ոտնատակ տալ թեկուզ ոտի 
տակ ընկած մարդու պատիվը… (ՍԱՃՀ - 229): Պահապաններն անգամ, որոնք 
ձանձրացել էին քամու ոռնալուց ու սուլելուց, չկարողանալով տանել դրա 
միատեսակ ու անտանելի ողբը, կուչ էին եկել ամեն մեկը մի անկյունում և ընկել 
մի տեսակ մրափի մեջ…. (ԲԱԱԵԱԿ - 70): ….վարսավիր Նիկոլայը մտքի հետ 
ընկած խուզում է մի ջահել տղայի քյանքուլ…. (ՄԳԲ - 233): Ուստան լուռ էր, 
ընկած մի մտքի ետևից, որ իր ծայրին չհասած խզվեց.... (ԱԻԵԺ4 - 196): - Դե լավ, - 
ասաց պառավը, - անցածի հետևից չեն ընկնի, անցածն անցած է (ՀՄՏ - 179): 

Շարահյուսական տեսանկյունից եռաբաղադրիչ դարձվածքները կարելի է 
բաժանել հետևյալ խմբերի12: 

1. կապակցություններ, որոնցում ընկնել բայը կապակցվում է մեկ համադաս 
այլ խոսքի մասի և մեկ ստորադաս բաղադրիչի հետ13. օրինակ` լեզուն կապ 
ընկնել, ձենը փորն ընկնել, մեղքը շլինքն ընկնել, սիրտը դող ընկնել, սրտից 
ծանրություն ընկնել և այլն: Այսպես` Ես դողում եմ, լեզուս կապ է ընկել ու 
աղերսանքով նայում եմ նրան.... (ԱԵ1 - 37): - Հը՛, ձենդ փորդ է ընկել, վարժապետ, 

                                                                 
12 Խոսքը չի վերաբերում կապվող բառ + կապ + բայ կաղապարով կառույցներին: 
13 Կապակցության բաղադրիչներից մեկը ընկնել բայի հետ լինում է համադաս, իսկ մյու-

սը` ստորադաս հարաբերության մեջ: 
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- կատակում է Ապետը, երբ մենք արդեն դուրս ենք եկել գյուղից (ՀՄԱԶՀ3 – 209): 
….զգաց, որ իր սրտից ծանրություն ընկավ…. (ՎԱԵ4 - 509): 

2. Կառույցներ, որոնցում ընկնել բային ստորադասվող բաղադրիչն ունենում 
է իրեն ստորադասվող մեկ այլ անդամ: Օրինակ` լույս աշխարհ ընկնել, հեղեղի 
բերանն ընկնել, մտքերի ծովն ընկնել, քամու բերանն ընկնել և այլն: Ինչպես` Եվ 
հիմա Փանոսի դիմաց արտատերն է, որը գաղթական հեղեղի բերանն ընկած 
գնում է.... (ԲՈՒՍ – 24-25): Թնդանոթները որոտացին շուրջանակի, և թուրքաց 
շարքերը քամու բերանն ընկած լաթերի պես պատառոտվեցին (ԲՈՒՍ - 418): 

Գ. Բազմաբաղադրիչ կառույցներ: Բազմաբաղադրիչ կառույցներ: Բազմաբաղադրիչ կառույցներ: Բազմաբաղադրիչ կառույցներ: Երկբաղադրիչ և եռաբաղադրիչ 
կապակցություններին քանակական առումով զգալիորեն զիջում են երեքից ավելի 
բաղադրիչներով դարձվածային միավորները: Սրանց մեջ համեմատաբար շատ 
են քառաբաղադրիչ կառույցները: Այսպես` ախորժակով գործի վրա ընկնել, 
աչքերի վրայից քողն ընկնել, գլխի որդերը ժաժ ընկնել, հայր Աբրահամու գոգն 
ընկնել և այլն: Օրինակ` Պստիկըմ սխալվար, Տացու, քառասուն հարսնիք է էղեր, 
մեկ էլ օխթը տարվա գոթի պառավ’մ է հայր Աբրահամու գոգն ընկեր…. (ԱԻԵԺ4 – 
336): -Գլխիս որդերը ժաժ են ընկնում, մի՛ ասա որդի, ես քու որդին չեմ, - ծղրտաց 
Աղունը (ՀՄՏ - 181):  

Հինգ և ավելի բաղադրիչներով կառույցները խիստ սակավաթիվ ենԼ 
Դրանցից են` լավ սեխը աղվեսներին բաժին ընկնել, շուն ու գելի ձեռ ընկնել, 
սրտներից մի-մի ծանր քար ընկնել և այլն: Օրինակ` Օրինակ, ի՞նչ է նշանակում 
լավ սեխը աղվեսներին է բաժին ընկնում (ԼՀՀ - 213): Աստված մի՛ արասցե, որ 
նորից շուն ու գելի ձեռ ընկնենք (ՍԽՄՍ - 219): Լավ է, որ ազատվեցիր, 
սրտներիցս մի-մի ծանր քար ընկավ (ՎԱԵ4 - 187): 

Բազմաբաղադրիչ կառույցների թվում հանդիպում են այնպիսիները, 
որոնցում ընկնել բայը հիմնական բաղադրիչի դեր չի կատարում: Սրանք 
հիմնականում եռաբաղադրիչ դարձվածային միավորների ծավալումով կազմված 
կապակցություններ են: Այսպես` ծառից հեռու ընկած պտուղ, ձեռքից գետն 
ընկած մատանի, ջրի երեսն ընկած տաշեղ, հեղեղի բերանն ընկած տաշեղ և այլն: 
Նա մի տեսակ երկուսին էլ հասկանալով ու ներքուստ ներելով` աճում էր 
առանձին, ծառից հեռու ընկած պտուղ էր…. (ԶԽԵՎՁԴ - 288): Այդ պահերին 
տիկինը մտաբերում էր իր մանկությունը, որ ձեռքից գետն ընկած մատանի էր 
այլևս…. (ՍԽՄՍ – 165): Եվ Արամ Արտեմիչը «դարձել է» վիրաբույժ, հետո էլ 
հեղեղի բերանն ընկած տաշեղի պես եկել, այժմ ընկել է Երևանի զինվորական 
հիվանդանոցը (ՀՄԱԶՀ2 - 82): 

Ժամանակակից հայերենի դարձվածակազմության մեջ ընկնել բայը էական 
դեր ունի: Նրանով կապակցություններ են ստեղծվում նաև մեր օրերում: 
Հատկանշական է, որ այն գործուն է և՛ գրական լեզվում, և՛ բարբառներում: 
Կազմությունները ոչ միայն երկանդամ և եռանդամ են, որոնք բավականին 
տարածված են հայերենի բոլոր շրջաններում, այլ նաև բազմանդամ, ինչպիսի-
ները հայերենի դարձվածակազմության մեջ մեծաքանակ չեն: 
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В современной армянской фразеологии глаголу «падать» отводится значитель-
ная роль. С его помощью создаются сочетания и в наши дни. Знаменательно, что 
оно действенно и в литературном языке, и в диалектах. Сочетания не только двух-
членные и трехчленные, которые довольно распространены во всех областях 
армянского языка, а также многочленные, которые в армянской фразеологии не 
многочисленны.  
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The verb to fall has a significant role in Modern Armenian phraseology. Nowadays 
combinations are formed with this verb. It is noteworthy that it functions both in the 
literary language and in the dialect. The structure is not only two-component and 
ternary, which is quite popular in all the regions of Armenian, but also multi-component 
which is rare in Armenian phraseology. 
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