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აბრევიატურა - სიტყვების 

პირობითი შემოკლება. 

ՀԱՊԱՎՈՒՄ – Բառերի 

պայմանական կրճատում՝ բառերի 

հապավված բաղադրիչներով 

կազմված բարդ բառ:  

აგლუტინაციური ენები - 

აგლუტინაციურ ენებში აფ-

იქსი მექანიკურად ერთვის 

ფუძეს. აფიქსის დართ-

ვისას არც ფუძე განიცდის 

ცვლილებას და არც 

აფიქსი. 

ԿՑԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐ    –  Ձևաբա-

նական դասակարգման մեջ 

լեզուների տիպ, որոնցում բառի 

քերականական ձևերը 

կազմվում են մեկական 

քերականական կարգ 

արտահայտող առանձին 

մասնիկներով` ածանցները,  

վերջավորությունները, կցվում 

են հիմքին`չի փոխվում ո՛չ 

հիմքը, ո՛չ ածանցը:  

ავტოგრაფი - 1) ავტორის 

ხელნაწერი. 2) ავტორის 

ხელმოწერა ან რაიმე 

წარწერა მისსავე დაბეჭ-

დილ ნაწარმოებზე. 

ԻՆՔՆԱԳԻՐ – 1) Հեղինակի ձեռագիր: 

2) Հեղինակի ստորագրությունը կամ  

որևէ մակագրություն   իր իսկ 

հրապարակած ստեղծագոր-

ծության վրա: 

ავტორი - პირი, რომელიც 

ქმნის ლიტერატურის, 

მეცნიერების, ხელოვნების 

ნიმუშებს. ავტორად შეიძ-

ლება მოგვევლინოს 

დაწესებულების ან ორგა-

ნიზაციის კოლექტივი 

(კოლექტიური ავტორი).  

ՀԵՂԻՆԱԿ –   Այն մարդը, ով 

ստեղծում է գրականության, 

գիտության, արվեստի 

նմուշներ: Որպես հեղինակ  

կարող է հանդես գալ  

հաստատության կամ 

կազմակերպության կոլեկ-

տիվը (կոլեկտիվ հեղինակ): 

აკადემიური ენა - ენა, 

რომელიც გამოიყენება 

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒ  – Լեզու,   

որն օգտագործվում է 
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აკადემიური დისციპლი-

ნების შესასწავლად ფორ-

მალურ სასწავლო გარე-

მოში; ენის ასპექტები, 

რომლებიც მჭიდროდაა 

დაკავშირებული წიგნიერე-

ბასა და აკადემიურ მიღ-

წევებთან, სპეციფიკური 

აკადემიური ტერმინების, 

ტექნიკური ენის და ამა თუ 

იმ კონკრეტულ დარგთან 

დაკავშირებული სპეციფი-

კური ენობრივი რეგისტრის 

ჩათვლით.  

ակադեմիական առար-կաների  

ուսումնասիրման համար` 

ֆորմալ կրթական 

միջավայրում:   Լեզվի 

ասպեկտներ, որոնք սերտորեն 

կապված են գրագիտության և 

ակա-դեմիական 

ձեռքբերումների հետ` 

յուրահատուկ   ակա-

դեմիական  տերմինները,  

տեխնիկական   լեզվի և այս 

կամ այն կոնկրետ ոլորտի հետ 

կապված յուրահատուկ  

լեզվական ռեգիստրը 

ներառյալ:   

ალეგორია - გადაკრულად 

ნათქვამი სიტყვა თუ 

სიტყვათა რიგი, რომელ-

შიც მოვლენის შინაარსი 

კონკრეტული სახითაა 

წარმოდგენილი. მასში 

ნათქვამია ერთი და 

იგულისხმება მეორე 

ანდაზა, გამოცანა, იგავ-

არაკი და სხვ.). მისი 

მიზანია ავტორის აზრის 

შენიღბვა 

ԱՅԼԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ –  

Փոխակերպված բառ կամ 

բառախումբ, որում   որևէ  

երևույթի, առարկայի մասին 

գաղափար է տրվում ոչ թե 

ուղղակի նկարագրությամբ, 

այլ գեղարվեստական 

կոնկրետ պատկերի, խոսքի 

ուրույն կառուցման միջոցով  

(ասացվածք, հանելուկ, առակ 

և այլն): Նրա նպատակը 

հեղինակի    մտքի  շղարշումն 

է:   
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ალიტერაცია - ერთი და 

იმავე მსგავსი თანხმოვანი 

ბგერების განმეორებაა 

სალექსო სტრიქონში. 

გამოსახვის პოეტური 

ხერხი, ემოციური ზეგავ-

ლენის საშუალება, ბგე-

რების მუსიკალური ორგა-

ნიზაციის ფორმა. ქმნის 

ლექსის კეთილხმოვა-

ნებას, სიტყვის შინაარსის 

აკუსტიკურ თვალსაჩი-

ნოებას.  

ԲԱՂԱՁԱՅՆՈՒՅԹ (ԱԼԻՏԵՐԱՑԻԱ) 

– Բանաստեղծական բնագրի 

մեջ (տողի մեջ) բաղաձայն 

հնչյունների կրկնությունն է։ 

Բանաստեղծական արտա-

հայտության եղանակ, 

բաղաձայնույթի կիրառ-մամբ 

ստեղծագործությունը կարող 

է ստանալ նվագայնություն,  

ստեղծել   բանաստեղծության  

բարե-հնչունություն,   խոսքի 

բովանդակության ակուս-տիկ 

տեսանելիություն: 

ანდაზა  - ხალხური სიტყვი-

ერების ჟანრი სინამდვილ

ის გონებამახვილურად 

განზოგადება. დამრიგებ-

ლობითი შინაარსის იუმო-

რისტულ-სატირული ხა-

სიათის თქმა. ანდაზათა 

უმრავლესობა რაიმე 

საყოველთაოდ მიღებულ 

ნორმას ან პრაქტიკულ 

კონცეფციას გამოხატავს. 

თუ ანდაზა გამოირჩევა 

განსაკუთრებით დახვე-

ԱՍԱՑՎԱԾՔ –  Ժողովրդական 

բանահյուսության ժանր, 

իրականության սրամիտ 

ընդհանրացում: Խրա-տական 

բնույթի  հումորա-երգիծական 

խոսք, որում  հակիրճ և 

դիպուկ խոսքով բնորոշվում է 

կյանքի որևէ երևույթ։ 

Ասացվածքների մեծ մասը 

որևէ   համընդհանուր 

ընդունված նորմ կամ 

գործնական հայեցակարգ է 

արտա-հայտում:   Եթե  
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წილი სტილით, მას „აფო-

რიზმი“  ეწოდება. ანდა-

ზები ხშირად ნასესხებია 

სხვადასხვა ენებიდან და 

კულტურებიდან და ზოგ-

ჯერ თანამედროვეობაში 

ერთ ენაზე მეტი წყარო-

დან მომდინარეობს. მიუ-

ხედავად დამრიგებლური 

ხასიათისა, მცდარია აზრი 

იმის შესახებ, თითქოს 

ანდაზა აუცილებლად 

წარმოადგენს სიბრძნეს 

(სახალხო სიბრძნეს) ან 

გვაწვდის პროგრესულ 

მორალურეთიკურ 

ნორმას. ხშირია მაგალი-

თი იმისა, რომ ანდაზა 

ეფუძნებოდეს უმეცარ, 

მაგრამ ხალხში გავრცე-

ლებულ საერთო აზრს.  

ասաց-վածքն աչքի է ընկնում 

հատկապես հղկված   ոճով, 

ապա այն «աֆորիզմ» է 

կոչվում: Ասացվածքները 

հաճախ փոխառված են  

տարբեր լեզուներից և 

մշակույթներից և  երբեմն 

արդիականության մեջ մեկ  

լեզվից  ավելի   աղբյուր-ներից 

են վերցված: Չնայած 

խրատական բնույթին, սխալ է  

կարծիքն  այն մասին,  թե 

ասացվածքն արտահայտում է 

իմաստություն (ժողո-

վրդական իմաստություն) 

կամ մեզ մատուցում են  

առաջադեմ բարոյական-

էթիկական նորմ: Հաճախ են 

այնպիսի օրինակները, երբ  

ասացվածքը հիմնվում է  

տգետ, բայց ժողովրդի մեջ 

տարածված  ընդհանուր 

կարծիքի վրա: 

არსებითი სახელი - 

მეტყველების ნაწილი, 

რომელიც აღნიშნავს სა-

ԳՈՅԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆ – Խոսքի մաս, 

որը ցույց է տալիս առարկա: 

Առարկա  է կոչվում այն 
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განს. საგანი ჰქვია ყველა-

ფერს, რასაც ვინ ან რა 

კითხვა დაესმის. მაგ., არ-

სებითი სახელებია: ქალი, 

კაცი, ბავშვი, ცხვარი, 

ცხენი, ქვა, მდინარე, მთა, 

არწივი, ჰაერი, ჭეშმარი-

ტება, ბედი, სინდისი... 

ամենը, որին տրվում է ո՞վ 

կամ ի՞նչ հարցը:   Օրինակ,  

գոյական  անուններ են`  կին,  

տղամարդ,   երեխա, ոչխար, 

ձի, քար, գետ, լեռ, արծիվ, օդ, 

ճշմարտություն, 

ճակատագիրը, խիղճ ... 

բառերը:  

არშია - ტექსტის გარშემო 

დატოვებულ ცარიელ 

არეს აშია ერქვა.   

ԼՈՒՍԱՆՑՔ   – Տեքստի շուրջ 

թողած դատարկ 

տարածությունը:  

ასპექტი ჰქვია ზმნის ფორ-

მას, რომელიც მოქმედე-

ბას დასრულებულად ან 

დაუსრულებლად წარმო-

გვიდგენს.  მაგ., ვხატე და 

დავხატე წარსული დროის 

ფორმებია, რომელთაგა-

ნაც პირველი მოქმედებას 

დაუსრულებლად წარმო-

გვიდგენს, ხოლო მეორე - 

დასრულებულად. ამის მი-

ხედვით ასპექტი ორგვა-

რია: უსრული და სრული. 

ԿԵՐՊ – Կոչվում է բայի կարգը, 

որը գործողությունը 

ներկայացնում է ավարտ-ված 

կամ անավարտ: Օրինակ` 

ვხატე և დავხატე (հայերեն 

թարգմանաբար երկուսն էլ 

նշանակում է «նկարեցի») 

անցյալ ժամա-նակի ձևեր են, 

որոնցից առաջինը 

գործողությունը 

ներկայացնում է անավարտ, 

իսկ մյուսը` ավարտված: Ըստ 

այդմ,  վրացերենում կա 

ավարտված և անավարտ 

կերպ: 
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აფორიზმი  დახვეწილი, 

ლაკონიური ფორმით 

გამოთქმული ბრძნული 

აზრი. შეიძლება იყოს 

პოეტურიცა და პროზაუ-

ლიც. ხშირად დიდი 

მწერლების შემოქმე-

დებაში. ქართულ ლიტე-

რატურაში აფორიზმის 

დიდოსტატია რუსთაველი 

("სჯობს სიცოცხლესა 

ნაზრახსა სიკვდილი 

სახელოვანი", "ვინც 

მოყვარესა არ ეძებს, იგი 

თავისი მტერია" და სხვა).  

ԱՖՈՐԻԶՄ –  Սեղմ, լակոնիկ 

ոճով արտահայտված 

ավարտուն, ինքնատիպ և 

խորը միտք։ Աֆորիզմներ 

հանդիպում են թե՛ 

ժողովրդական բանահյու-

սության,   թե՛ գեղարվես-

տական գրականության մեջ։ 

Վրաց   գրականության մեջ 

աֆորիզմների մեծ վարպետ է 

Շոթա Ռուսթավելին  

(«Փառապանծ մահը վեր է 

անպատիվ կյանքից», «Ով 

բարեկամ չի փնտրում, նա 

յուր թշնամին է»    և այլն): Ահը 

վեր է, քան մահը։ Օրենքը 

հարստի համար է գրված, 

պատիժը՝  աղքատի։ Հին 

դարմանը քամուն չեն տա։ 

აქტიური ლექსიკა - 

ლექსიკა, რომელსაც  ენის 

შემსწავლებლები და მომ-

ხმარებლები რეალურად 

იყენებენ ლაპარაკისა და 

წერის პროცესში. 

ԱԿՏԻՎ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ – 

Բառապաշար, որը լեզուն 

սովորողները և սպա-ռողները  

ռեալ օգտա-գործում են 

խոսելու և գրելու 

գործընթացում:    
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ბესტსელერი  -  წიგნი, 

რომელსაც განსაკუთრე-

ბული კომერციული წარ-

მატება აქვს, უზარმაზარი 

ტირაჟით გამოდის და 

დროებით ან მუდმივად. 

ԲԵՍԹՍԵԼԼԵՐ – Գիրք, որն ունի 

որոշակի առևտրային 

հաջողություն,  լույս է տեսնում մեծ 

տպաքանակով,   ժամա-

նակավորապես կամ մշտապես: 

ბიბლიოთეკა  - კულტურულ- 

საგანმანათლებლო დაწე-

სებულება, რომლის და-

ნიშნულება არის გარკვე-

ული გეგმის შესაბამისად 

თავი მოუყაროს ბეჭდვით 

ნაწარმოებებს, დაამუშაოს 

ისინი და მოემსახუროს ამ 

ლიტერატურით მკითხ-

ველს. 

ԳՐԱԴԱՐԱՆ – Մշակութային- 

կրթական հաստատություն,  

որի նպատակն է, որոշակի 

պլանի համաձայն,   տպագիր 

արտադրանքի հավաքումը, 

պահպանումը, գրքի 

քարոզչությունը, 

ընթերցողներին գիրք 

սպասարկելը, ինչպես նաև 

տեղեկատվական-մատենա-

գիտական աշխատանքը։   

ბილინგვიზმი - იხ. ორენოვ-

ნება. 

ԲԻԼԻՆԳՎԻԶՄ – Տե՛ս`  

երկլեզվություն: 

ბიოგრაფია - ადამიანის 

ცხოვრების აღწერა. ლი-

ტერატურისა და ზოგიერ-

თი მედიის (მაგ. კინოს) 

ერთ-ერთი ჟანრი, რომე-

ლსაც ინდივიდუალური 

ცხოვრების წერილობითი 

ԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ –   Մարդու  

կյանքի նկարագիր: Գրա-

կանության և  լրատվա-

միջոցի  (օրինակ,  կինոյի)  

ժանրերից մեկը, որի հիմքում 

դրված է  անհատական 

կյանքի   գրավոր 
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აღწერა უდევს საფუძვ-

ლად. ძირითადად დოკუ-

მენტურ წყაროებს ეყრდ-

ნობა და გამოგონილი არ 

არის.  

նկարագրությունը: 

Հիմնականում փաստա-

գրական աղբյուրների վրա է 

հիմնվում և չի հորինվում:   

ბოლოამბავი მხატვრული 

ნაწარმოების (ტექსტის) ის

ნაწილია, სადაც ჩანს

მოქმედ გმირთა ისტო-

რია კვანძის გახსნის

შემდგომ.    

ՎԵՐՋԱԲԱՆ – Գեղարվես-

տական ստեղծագործու-թյան  

(տեքստի) այն մասն է, որտեղ 

երևում է հերոսների 

պատմությունը  հանգուցա-

լուծումից հետո:   

ბრუნება - ერთი და იგივე 

სახელი მნიშვნელობის 

შეუცვლელად შეიძლება 

შვიდი  სხვადასხვა ფორ-

მით შეგვხვდეს.  მნიშვნე-

ლობის შეუცვლელად 

დაბოლოებათა მიხედვით 

სახელის ცვლას ბრუნება 

ჰქვია.  

ՀՈԼՈՎՈՒՄ – Միևնույն անունը, 

առանց բառիմաստի 

փոփոխության կարող է 

հանդիպել յոթ տարբեր 

ձևերով: Անվան փոփոխումը 

վերջավորություններով 

(հայերենում նաև բառամիջի 

ձայնավորի կամ երկհնչ-յունի 

փոփոխմամբ)` առանց 

բառիմաստի փոփոխության, 

կոչվում  է  հոլովում:    

ბრუნვა - სახელის ფორმის 

ცვლა, რომლის დროსაც 

არ იცვლება სიტყვის 

ლექსიკური მნიშვნელობა: 

ՀՈԼՈՎ – Անվան ձևի 

փոփոխումը, որի ժամանակ 

չի փոխվում բառի բառային 

իմաստը: Օրինակ, մարդ, 
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მაგ. კაც-ი, კაც-მა, კაც-ს. մարդու, մարդուն, մարդուց. 

ბრძანებითი წინადადება - 

ბრძანებითია წინადადება, 

რომელიც მოითხოვს მთქ-

მელის ნება-სურვილის 

შესრულებას. 

ՀՐԱՄԱՅԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒ-

ԹՅՈՒՆ – Այն նախա-

դասությունը, որը 

պահանջում է կամքի և 

ցանկության կատարում 

(հայերենում` հրաման, 

թելադրանք, խնդրանք), 

կոչվում է հրամայական 

նախադասություն:  

გავრცობილი წინადადება - 

გავრცობილია წინადა-

დება, რომელშიც მოიპო-

ვება ერთი ან მეტი 

არამთავარი წევრიც. 

ԸՆԴԱՐՁԱԿ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆ 

– Այն նախադասությունը, 

որում գլխավոր անդամ-ներից 

բացի, կա նաև մեկ կամ մեկից 

ավելի երկրորդական անդամ, 

կոչվում է ընդարձակ 

նախադասություն: 

გამეორება - პოეტური 

მეტყველების ერთ-ერთი 

გამომსახველობითი სა-

შუალება, ემოციური 

ზემოქმედების გაძლი-

ერების მიზნით ენობრივი 

ელემენტების შეგნებული 

გამეორება.  

ԿՐԿՆՈՒԹՅՈՒՆ – Բանաս-

տեղծական խոսքի 

արտահայտչականության  

միջոց, հուզական 

ներգործության հզորացման 

նպատակով  լեզվական 

տարրերի գիտակցված 

կրկնություն: 

განკერძოებული სიტყვები ՏՐՈՀՎԱԾ ԲԱՌԵՐ ԵՎ 
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და გამოთქმები -  

წინადადების წევრი 

ზოგჯერ შეიძლება პაუ-

ზით გამოეყოს მეზობელ 

სიტყვებს და განცალკევე-

ბით დადგეს. ამ მოვლენას 

განკერძოება ჰქვია, ხო-

ლო თვით წევრს - 

განკერძოებული.  

ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ – 

Նախադասության անդամը 

երբեմն կարող է դադարով 

առանձնանալ հարևան 

բառերից և տրոհված 

կիրառվել: Այս երևույթը 

կոչվում է տրոհում, իսկ 

անդամը` տրոհված:  

განმარტებითი ლექსიკონი - 

ლექსიკონი, რომელშიც 

ერთი ენის სიტყვები და 

გამოთქმები იმავე ენაზეა 

ახსნილი. 

ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ – 

Բառարան, որում որոշակի 

լեզվի բառերը և 

արտահայտությունները 

բացատրված են նույն լեզվով: 

განსაზღვრება - განსაზღვ-

რება ჰქვია წინადადების 

არამთავარ წევრს, რომე-

ლიც ახლავს არსებით 

სახელს და საგანს რაიმე 

ნიშნის მიხედვით ახასია-

თებს (განსაზღვრავს). 

ՈՐՈՇԻՉ – Որոշիչ է կոչվում 

նախադասության երկրոր-

դական անդամը, որը դրվում է 

գոյականի վրա և 

բնութագրում (որոշում) այն 

ըստ որևէ հատկանշի: 

გაპიროვნება  -  პერსონი-

ფიკაცია - მხატვრული 

გამოსახვის ხერხი, რომ-

ლისთვისაც დამახასია-

თებელია საგნებისა და 

ԱՆՁՆԱՎՈՐՈՒՄ,  ՊՐՈԶՈՊՈՊԵԱ 

– Գեղարվեստական արտա-

հայտության   ոճական 

հնարանք, որով բնությունը, 

առարկաներն ու կենդանի-
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ცხოველებისთვის ადა-

მიანის თვისებების მ-

იწერა. უსულო და სუ-

ლიერი საგნების 

გაადამიანება.  

ները շնչավորվում են, 

օժտվում մարդկային 

հատկանիշներով։ Անշունչ և 

շնչավոր առարկաների 

անձնավորում:   

გარდამავალი  ეწოდება 

ისეთ ზმნას, რომელიც 

პირდაპირობიექტურ პირს 

შეიცავს. 

ԱՆՑՈՂԱԿԱՆ   – Այնպիսի բայը, 

որն ունի ուղիղ խնդիր 

կոչվում է անցողական, 

նրանից    գործողությունն 

անցնում է ուղիղ խնդրին: 

გარდაუვალი ჰქვია ისეთ 

ზმნას, რომელიც პირდა-

პირობიექტურ პირს არ 

შეიცავს. 

ՈՉ ԱՆՑՈՂԱԿԱՆ  – Այնպիսի 

բայը, որը չունի ուղիղ խնդիր, 

կոչվում է ոչ անցողական: 

გარემოება ჰქვია წინა-

დადების არამთავარ 

წევრს, რომელიც ჩვეუ-

ლებრივ ზმნას ახლავს და 

გვიჩვენებს, თუ სად, 

როდის, როგორ, რატომ 

ან რისთვის ხდება 

მოქმედება. 

ՊԱՐԱԳԱ – Նախադասության 

այն երկրորդական անդամը, 

որը դրվում է բայի վրա և ցույց 

տալիս, թե որտեղ, երբ, 

ինչպես, ինչու կամ ինչի 

համար է կատարվել 

գործությունը, կոչվում է 

պարագա:  

გაუვრცობელი წინადადება 

- მარტივი წინადადება, 

რომელიც მხოლოდ 

მთავარ წევრებს შეიცავს. 

ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆ – 

Պարզ նախադասություն, որն 

ունի միայն գլխավոր 

անդամներ:  
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გვარი - ზმნის ფორმა, 

რომელიც გვიჩვენებს, 

რო-გორია სუბიექტური 

პირის მიმართება ზმნით 

აღნიშნული მოქმედე-

ბისადმი. გვარი სამია 

ქართულში: მოქმედებითი, 

ვნებითი  და საშუალი. 

ՍԵՌ – Բայի քերականական 

կարգ, որը ցույց է տալիս, թե 

ինչպիսին է սուբյեկտային 

դեմքի կապը բայով 

արտահայտված գործո-

ղության հետ` տրամա-

բանական ենթակայի և ուղիղ 

խնդրի փոխհա-

րաբերությունը: Վրա-

ցերենում երեք սեռ կա` 

ներգործական, կրավորա-կան 

և չեզոք:    

გრამატიკა - ენათმეცნიერე-

ბის ერთ-ერთი დარგი, 

რომელიც სწავლობს ენის 

აგებულებას. იგი იკვლევს 

სიტყვათა თვისებებს, მათი 

ცვლილებისა და წინადა-

დებაში ერთმანეთთან  

დაკავშირების წესებს. 

ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ – Լեզվա-

բանության բաժիններից մեկը, 

որն ուսումնասիրում է լեզվի 

կառուցվածքը: Այն 

ուսումնասիրում է բառերի 

հատկությունները, դրանց 

փոփոխությունները և 

նախադասության մեջ բառերի 

միմյանց հետ կապակցման 

կանոնները: 

გრამატიკული კომპეტენცია 

- ენის გრამატიკული 

საშუალებების ცოდნისა 

და გამოყენების უნარი. 

ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿՈՄՊԵՏԵՆՑԻԱ 

– Լեզվի քերականական 

միջոցների իմացության և 

կիրառման կարողություն: 
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შეიცავს ლექსიკას, წარმო-

თქმასა და წინადადებების 

აგებას. მიჩნეულია კომუ-

ნიკაციური კომპეტენციის 

ნაწილად.  

Ներառում է բառապաշար, 

արտաբերում  և նախա-

դասության կառուցում: 

Համարվում է հաղորդակ-

ցական իրավասության մաս:   

გროტესკი - სტილი, როცა 

უსაზღვრო კარიკატურულ 

გაზვიადებაზე, ურთიერთ-

გამომრიცხავ კონტრას-

ტებზე, პარადოქსებზე აგე-

ბული ფანტაზიით დეფო-

რმირებულია სინამდვი-

ლე. იგი განსხვავდე-

ბა ალეგორიისგან, რომე-

ლშიც ზუსტად და რაცი-

ონალურად შერჩეულია 

შემცვლელი. ილია ჭავჭა-

ვაძის “კაცია ადამიანი?!”, 

არის გროტესკის მაგა-

ლითი ქართულ ლიტე-

რატურაში. 

ԳՐՈՏԵՍԿ – Ոճ,  գեղար-

վեստական կերպավորման 

եղանակ, որը հիմնվում է 

ֆանտաստիկ չափազան-

ցությունների, սուր 

երգիծական հակադրու-

թյունների վրա, և որով 

խեղված է իրականությունը: 

Այն տարբերվում է 

այլաբանությունից, որում 

ճշգրիտ կերպով և ռացիոնալ 

ընտրված է կոնկրետ 

պատկերը: Իլյա 

Ճավճավաձեի «Մա՞րդ  է 

ադամորդին» գրոտեսկի 

օրինակ է վրաց 

գրականության մեջ:   

 

დამატება - წინადადების 

მთავარ წევრს, რომელიც 

ზმნის ობიექტურ პირთან 

ԽՆԴԻՐ – Նախադասության 

գլխավոր անդամ (հա-

յերենում` երկրորդական 
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არის შეწყობილი, დამატე-

ბა ჰქვია. 

անդամ), որը համապա-

տասխանեցվում է բայի 

օբյեկտային դեմքի հետ, 

կոչվում է խնդիր: 

დამწერლობა - წერის 

ხელოვნება – ამა თუ იმ 

ენის გრაფიკული ნიშ-

ნების, ასოების სისტემა. 

დამწერლობა შეიძლება 

იყოს ძეგლური ანუ 

ეპიგრაფიული, წიგნური, 

ლითონური, მდივან-

მწიგნობრული და სხვა. 

ԳԻՐ – Գրելու արվեստ`   այս 

կամ այն լեզվի գրաֆիկական 

նշանների, տառերի 

համակարգ: Գրի տեսակներն 

են պատկերա-գրությունը, 

գաղափարա-գրությունը, 

վանկագրու-թյունը,   

հնչյունագրությունը և այլն:   

დედა ენა - ენა, რომელიც 

პიროვნების იდენტობის 

განმსაზღვრელია. დედა 

ენა მშობლიური ენის 

სინონიმად გამოიყენება 

(თუმცა, განსხვავდება 

მისგან ემოციური დატვირ-

თვით). 

ՄԱՅՐ   ԼԵԶՈՒ –   Լեզու, որը 

որոշում է մարդու 

ինքնությունը: დედა ენა -ն 

օգտագործվում է որպես 

մայրենի լեզվի հոմանիշ  

(սակայն, նրանից 

տարբերվում է հուզական 

առումով): 

დიაგნოსტიკური შეფასება - 

განმავითარებელი (მიმ-

დინარე) შეფასების კომ-

პონენტი. დიაგნოსტიკური 

შეფასების დროს ხდება 

ԱԽՏՈՐՈՇԻՉ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ – 

Զարգացնող  (ընթացիկ) 

գնահատման բաղադրիչ: 

Ախտորոշիչ գնահատման 

ժամանակ կատարվում է 
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მოსწავლის გარკვეული 

მომენტისათვის არსებული 

ცოდნის დონის და უნარ-

ჩვევების შეფასება, რათა 

ზუსტად დაიგეგმოს სწავ-

ლის პროცესი მოსწავლის 

სუსტი და ძლიერი მხარე-

ების გათვალისწინებით.   

աշակերտի`    որոշակի պահի 

համար ունեցած  

գիտելիքների մակարդակի և 

կարողությունների ու  

հմտությունների գնահա-

տում, որպեսզի ճշգրիտ 

կերպով պլանավորվի  

ուսումնական գործընթացը` 

աշակերտի ուժեղ և  թույլ 

կողմերի նախատեսմամբ:    

დიალექტი - იგივე კილო; 

ენის ტერიტორიული, 

დროითი ან სოციალური 

სახესხვაობა, რომელსაც 

ადამიანების მეტ-ნაკლე-

ბად შეზღუდული რაოდე-

ნობა მოიხმარს და თავისი 

წყობით (ფონეტიკა, გრა-

მატიკა, ლექსიკური შედ-

გენილობა თუ სემანტიკა) 

განსხვავდება ენობრივი 

სტანდარტსაგან, რომე-

ლიც თავად წარმოადგენს 

სოციალურად ყველაზე 

პრესტიჟულ (დია)ლექტს.  

ԲԱՐԲԱՌ – Նույն     კილო, լեզվի  

տարածքային, ժամա-

նակային   կամ սոցիալա-կան 

բազմազանություն, որն 

օգտագործվում է ավել  կամ 

պակաս սահմանափակ թվով 

մարդկանց  կողմից և իր 

կառուցվածքով (հնչյու-

նաբանություն,  քերակա-

նություն, բառապաշար և  

իմաստաբանություն) տար-

բերվում է   լեզվական 

ստանդարտից,   որն ինքն է 

հանդիսանում ամենա-

հեղինակավոր (դիա)լեկտը: 

დიალოგი  - მეტყველე- ԵՐԿԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ  – Զրույց, 
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ბის ფორმა, რომლითაც 

გადმოცემულია ორი ადა-

მიანის მონაცვლეობითი 

საუბარი.  

խոսակցություն, խոսակ-

ցություն երկու անձանց միջն։ 

Երկխոսության յուրաքանչյուր 

արտահայ-տություն ուղղված 

է խոսակցին` ի հարցումն 

կամ ի պատասխան։ 

დიგლოსია - შედარებით 

სტაბილური ენობრივი 

სიტუაცია, რომელშიც ენის 

პირველად დიალექტებ-

თან ერთად, არსებობს 

ძალიან განსხვავებული, 

უაღრესად კოდიფიცი-

რებული (ხშირად გრამა-

ტიკულად ძალიან რთუ-

ლი) ვარიანტი; იგი 

უმეტესწილად სამწერლო 

ენად გამოიყენება ან 

გამოიყენებოდა.  

ԴԻԱԳԼՈՍԻԱ – Համեմատաբար 

կայուն լեզվական իրա-

վիճակ, որում լեզվի 

առաջնային բարբառների 

հետ, գոյություն ունի շատ 

տարբեր,    անչափ կոդա-

վորված   (հաճախ քերա-

կանորեն շատ բարդ) 

տարբերակ: Այն առա-

վելապես որպես հեղինա-

կային  խոսք էր 

օգտագործվում կամ 

օգտագործվում է: 

დითირამბი - სახოტბო ლექსი 

ძველ ბერძნულ პოეზიაში. 

დღეს ნიშნავს უზომო, 

გადაჭარბებულ ქებას. 

ԴԻՖԻՐԱՄԲ – Ներբող, գովերգ,  

որևէ անձի կամ նշանավոր 

իրադարձության նվիրված 

փառաբանական քնարա-կան 

ստեղծագործություն՝ գովերգ 

հին հունական պոեզիայում: 

დისკუსია რაიმე სადავო ԲԱՆԱՎԵՃ – Որևէ վիճելի հարցի  
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საკითხის საჯარო გან-

ხილვაა კამათის, პაექ-

რობის გზით, რომლის

საბოლოო მიზანია მოხ-

დეს შეთანხმება. დისკუ-

სია შეიძლება იყოს

ზეპირი (ტელევიზიით, 

შეხვედრის დროს) და

წერილობითი (საგაზე-

თო, სამეცნიერო)... 

հրապարակային քննար-կում՝ 

մտքերի փոխա-նակություն 

որևէ խնդրի մասին 

(գիտական, քաղաքական, 

գրական ևն), որի վերջնական 

նպատակն է 

համաձայնության գալը: 

Բանավեճը կարող է լինել 

բանավոր   (հեռուստատե-

սությամբ, հանդիպման 

ժամանակ)  և գրավոր 

(լրագրային, գիտական) ... 

დრო - ზმნის ფორმა, 

რომელიც გვიჩვენებს, 

როდის ხდება მოქმედება: 

თქმის დროს, თქმამდე თუ 

თქმის შემდეგ. ამის 

მიხედვით დრო სამია 

ქართულში: ახლანდელი, 

წარსული და მომავალი. 

ԺԱՄԱՆԱԿ – Բայի 

քերականական կարգ, որը 

ցույց է տալիս, թե երբ է տեղի 

ունենում գործողու-թյունը` 

խոսելու պահին, խոսելուց 

առաջ, թե խոսելուց հետո: 

Ըստ այդմ, վրացերենում երեք 

ժամանակ կա` ներկա, 

անցյալ և ապառնի: 
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ელეგია - ლირიკული 

ლექსი, რომელშიც ავტო-

რის სევდიანი განწყობი-

ლება, მწუხარებაა გადმო-

ცემული. 

ԵՂԵՐԵՐԳ  – Քնարական 

բանաստեղծություն, որում 

փոխանցված է հեղինակի 

տխուր տրամադրությունը, 

վիշտը:   

ენა - ფონეტიკური, 

ლექსიკური და გრამატი-

კული საშუალებებისაგან 

შემდგარი ნიშანთა რთუ-

ლი სისტემა, რომელიც 

შექმნილია ან ბუნებრივი 

გზით, ან ადამიანის მიერ.  

ԼԵԶՈՒ – Հնչյունական, բառա-

պաշարային և քերա-

կանական միջոցներից 

բաղկացած նշանների բարդ 

համակարգ, որը ստեղծված է 

կամ բնական ճանապար-հով, 

կամ մարդկանց միջոցով:  

ენათა გენეალოგიური

კლასიფიკაცია - ემყა-

რება ენათა ისტორიუ-

ლად ნათესაურ ურთიე-

რთობას, ე. ი. ორი ან

მეტი ენის წარმომავ-

ლობას ერთი ენისაგან. 

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԾԱԳՈՒՄՆԱԲԱ-

ՆԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ –  

Հիմնվում է լեզուների 

պատմականորեն ցեղակ-

ցական հարաբերություն-ների 

վրա, այսինքն`  երկու կամ 

ավելի լեզվի ծագումը մեկ  

լեզվից:   

ენათა კონტაქტები - გამო-

ყოფენ ენათა კონტაქ-

ტების ორ სახეს: ა. 

დისტალურს - რომელიც 

ხორციელდება მონო-

ლინგვიზმის პირობებში 

ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԿԱՊԵՐ – 

Առանձնացնում են  լեզվական 

կապերի  երկու 

կատեգորիաներ` ա. դիստալ 

(հեռադիր),   որը 

իրականացվում է միա-
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ენათა შორის მჭიდრო 

შეხების არარსებობისას 

და ბ. პროქსიმალურს - 

ბილინგვიზმის პირობებში 

ენათა შორის მჭიდრო 

კონტაქტის დროს, რისი 

შედეგიც შეიძლება იყოს 

არა მარტო ნასესხობანი, 

არამედ ერთ-ერთი ენის 

მოდიფიკაცია ან თვისებ-

რივად სრულიად ახალი 

ენობრივი სისტემის განვი-

თარებაც კი. 

լեզվության պայմաններում 

լեզուների միջև սերտ շփման 

բացակայության դեպքում,  

բ. պրոքսիմալ (մոտակա) ` 

երկլեզվության 

պայմաններում լեզուների 

միջև սերտ շփման ժամանակ, 

որի արդյունք   կարող են 

լինել ոչ միայն 

փոխառությունները, այլ նաև 

լեզուներից մեկի  

փոփոխումը  կամ որակա-

պես ամբողջովին նոր 

լեզվական  համակարգի 

զարգացումը:    

ენათა მორფოლოგიური

კლასიფიკაცია აჯგუფებს

ენებს სიტყვათა აგებუ-

ლების მიხედვით, ანუ, 

სხვაგვარად, იმის მიხედ-

ვით, თუ როგორ იცვლ-

ება სიტყვათა ფორმა, რა

საშუალებებს მიმართავს

ენა სიტყვებს შორის და-

მოკიდებულების აღსანიშ-

ნავად. 

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՁԵՎԱԲԱՆԱԿԱՆ 

ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ – Լեզուները 

խմբավորում է ըստ բառերի 

կառուցվածքի, կամ, այլ կերպ 

ասած` ըստ նրա, թե    ինչպես 

է փոխվում բառերի ձևը, ինչ 

միջոցների է դիմում լեզուն 

բառերի միջև 

հարաբերությունների 

արտահայտման համար, 

բառերի  խմբավորումը ըստ 
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նրանց ձևաբանական 

կառուցվածքի ընդհան-

րության: 

ენათა ფლობის ექვს-

დონიანი სისტემა - 

ზოგადევროპული ენობ-

რივი პოლიტიკა თანამე-

დროვე ენების სწავლის, 

სწავლებისა და შეფასე-

ბისათვის ითვალისწინებს 

ენათა ფლობის ექვს-

დონიან სისტემას, რომე-

ლიც იყოფა ჯერ სამ 

მსხვილ ერთეულად - A,B, 

C, ხოლო თითოეულ 

მათგანში ორი ძირითადი 

დონე გამოიყოფა: A. 

ელემენტარულად 

ფლობა: ენის გასაღები 

(A1); ენის საფუძველი 

(A2);  B. დამოუკიდებლად 

ფლობა: ზღვრული (B1); 

ზღვრული განვითა-

რებული (B2);  C. თავი-

სუფლად ფლობა: პრო-

ფესიონალური (C1); 

ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ՏԻՐԱՊԵՏՄԱՆ ՎԵՑ 

ՄԱԿԱՐԴԱԿԱՆՈՑ ՀԱՄԱԿԱՐԳ – 

Ընդհանուր եվրոպական 

լեզվական քաղաքա-

կանությունը  ժամանա-

կակից լեզուների   ուսուց-

ման, դասավանդման և 

գնահատման համար 

նախատեսում է լեզուների 

տիրապետման վեց 

մակարդականոց համա-

կարգ, որը բաժանվում է երեք 

մեծ   միավորների `A, B, C, 

իսկ դրանցից 

յուրաքանչյուրում առանձ-

նանում է  երկու հիմնական 

մակարդակ` A. տարրական 

տիրապետում.   լեզվի բանալի 

(A1), լեզվի հիմք (A2), B. 

ինքնուրույն տիրապետում 

սահմանային  (B1), 

սահմանային զարգացած  

(B2), C.   ազատ տիրապետում 
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სრულყოფილი (C2) (պրոֆե-սիոնալ (C1), լիարժեք 

(C2): 

ენის დაუფლება - პროცესი, 

რომლის წარმატებით წა-

რმართვისათვის აუცილე-

ბელია, შემსწავლელის 

მხრიდან იყოს ნებაყოფ-

ლობითი და გაცნობიე-

რებული მიდგომა. ნების-

მიერი ენის დაუფ-

ლებისათვის საკმარისი არ 

არის საგაკვეთილო პრო-

ცესი – იმისათვის, რომ 

ენას დაეუფლო, უნდა 

იყენებდე მას. სხვაგვარად 

რომ ვთქვათ, ვილაპა-

რაკოთ, ვიკითხოთ და 

ვწეროთ ამ ენაზე.   

ԼԵԶՎԻ ՏԻՐԱՊԵՏՈՒՄ  – 

Գործընթաց, որի հաջող 

իրականացման համար 

անհրաժեշտ է, որ  սովորողի 

կողմից լինի   կամավոր և 

գիտակցված մոտեցում: 

Ցանկացած լեզվի 

տիրապետման համար 

բավարար չէ   դասա-

վանդման գործընթացը: 

Որպեսզի տիրապետես  

լեզվին, պետք է այն 

օգտագործես:    Այլ կերպ 

ասած, պետք է խոսել, կարդալ 

և գրել այդ լեզվով: 

ენის ისტორია შეისწავლის 

მოცემული ენების წარმო-

შობას, მის ურთიერთობას 

მონათესავე ენებთან, იმ 

ცვლილებებს, რაც ენის 

სისტემამ განიცადა ფუძე-

ენიდან გამოყოფის 

შემდეგ და ა. შ. 

ԼԵԶՎԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ – 

Ուսումնասիրում է տրված 

լեզվի ծագումը, նրա 

փոխհարաբերությունը 

ցեղակից լեզուների հետ, այն 

փոփոխությունները, որոնց 

ենթարկվել է լեզվական 

համակարգը հիմք-լեզվից 
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առանձնանա-լուց հետո և 

այլն: 

ენის ფლობა - პიროვნების 

უნარი, რეალურ სიტუ-

აციებში ილაპარაკოს, 

გამოიყენოს  ათვისებული 

(შესწავლილი) ენა. მშობ-

ლიურთან მიახლოებული 

ფლობა მიიღწევა მაშინ, 

როდესაც ადამიანი ფლ-

ობს 20 000 – 40 000 

სიტყვას, თუმცა, საბაზისო 

სასაუბრო ენის ფლობი-

სათვის საკმარისია 3 000 

სიტყვაც კი.  

ԼԵԶՎԻ ՏԻՐԱՊԵՏՈՒՄ – Մարդու 

կարողությունը  խոսել  

իրական իրավիճակներում, 

օգտագործել յուրացված  

(սովորած) լեզուն: Մայրե-

նիին մոտեցած տիրա-

պետում  ձեռք է բերվում այն 

ժամանակ, երբ մարդը 

տիրապետում է    20 000 - 40 

000 բառի,   սակայն, 

հիմնական խոսակցական 

լեզվի տիրապետման համար  

բավական է նույնիսկ 3 000 

բառը: 

ენობრივი (ლინგვისტური) 

კომპეტენცია - 1. ერთი ან 

მეტი ენის სახესხვაობის 

გამოყენების შესაძლებ-

ლობა ურთიერთობისა-

თვის; ადამიანს შეიძლება 

ჰქონდეს ფართო / შეზღუ-

დული ენობრივი კომპე-

ტენცია. 2. შესაძლებ-

ლობა, გააანალიზო ენობ-

ԼԵԶՎԱԿԱՆ    ԿՈՄՊԵՏԵՑԻԱ 

(ԻՐԱԶԵԿՈՒԹՅՈՒՆ) –  1. 

Հաղորդակցության համար 

մեկ կամ ավելի լեզվական  

տարատեսակների  օգտա-

գործման   հնարավորու-թյուն: 

Մարդ կարող է ունենալ 

լայն/սահմանա-փակ 

լեզվական կոմպե-տենցիա:  

2. Ունակություն վերլուծել 
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რივი სახესხვაობა აღწე-

რითი კატეგორიების მიხე-

დვით (ტერმინი მეტა-

ლინგვისტური კომპე-

ტენცია ამავე მნიშვნე-

ლობით გამოიყენება). 

լեզվական տարատեսակը 

ըստ նկա-րագրական 

կատեգորիա-ների 

(մետալեզվաբանական 

կոմպետենցիա տերմինը ևս  

նույն իմաստով է կիրառվում): 

ენობრივი პოლიტიკა - 

მოცემულ სახელმწიფოში 

ან ადმინისტრაციულ-

ტერიტო-რიული ერთე-

ულის ფარგლებში მიზან-

მიმართულად გატარე-

ბული ღონისძიებები იქ 

არსებული ენ(ებ)ის გან-

ვითარებისა და ენობრივი 

სიტუაციის ეფექტურად 

მართვის მიზნით. ამავე 

მნიშვნელობით გვხვდება 

ტერმინი გლოტოპოლი-

ტიკა. ეს არის ნებაყოფ-

ლობითი ქმედება, ოფი-

ციალური თუ იძულებითი, 

რომელიც ეყრდნობა 

გარკვეულ პრინციპებს. 

ენობრივი პოლიტიკის 

პროგრამა ეხება ენობრივ 

ԼԵԶՎԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒ-

ԹՅՈՒՆ – Տվյալ պետության  

կամ վարչատարածքային 

միավորի շրջանակներում  

նպատակային ձեռնարկված 

միջոցառումներ` այնտեղ 

առկա    լեզվի (լեզուների)  

զարգացման և լեզվական 

իրավիճակի արդյունավետ 

կառավարման նպատակով: 

Նույն իմաստով հանդիպում 

ենք  გლოტოპოლიტიკა 

տերմինին:   Սա կամավոր 

գործողություն է, պաշտո-

նական կամ հարկադրված, 

որը հիմնված է որոշակի 

սկզբունքների վրա: 

Լեզվական  քաղաքա-

կանության ծրագիրը 

վերաբերում է լեզվական 



26 
 

უფლებებს (კერძოდ, 

უმცირესობებს), სასა-

მართლოებსა და ადმინი-

სტრაციებს, საჯაროობის 

ასპექტებს, მედიასა და 

ენის სწავლებას (დაწყე-

ბითი სკოლიდან უმაღ-

ლეს და პროფესიულ-

ტექნიკურ განათლებამ-

დე). ამ უკანასკნელის 

სფეროში ჩარევას ეწო-

დება ენობრივი განათლე-

ბის პოლიტიკა. 

իրավունքներին (մասնա-

վորապես, փոքրամասնու-

թյուններին), դատարան-

ներին և  վարչակազմերին, 

հրապարակայնության 

ասպեկտներին, լրատվա-

միջոցներին և լեզվի 

ուսուցմանը  (տարրական 

դպրոցից մինչև  բարձրա-

գույն և մասնագիտական-

տեխնիկական կրթություն): 

Վերջինիս ոլորտի մեջ 

միջամտությունը կոչվում է 

լեզվական կրթության 

քաղաքականություն:   

ენობრივი სიტუაცია - 

ტერმინი აღნიშნავს ენის 

გამოყენების საერთო 

კონფიგურაციას მოცემულ 

დროსა და მოცემულ 

ადგილზე და მოიცავს ამ 

სახის მონაცემებს: რამ-

დენი ენა და რომელი 

ენები გამოიყენება მოცე-

მულ არეალში, რამდენი 

ადამიანი ლაპარაკობს 

ԼԵԶՎԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿ  –

Տերմինն արտահայտում է 

լեզվի կիրառության 

ընդհանուր   կոնֆիգու-

րացիան տվյալ ժամանակ  և 

տվյալ վայրում   և ներառում է 

այսպիսի տվյալներ` քանի 

լեզու և որ լեզուներն են 

կիրառվում  տվյալ 

տարածքում, քանի մարդ է 

խոսում դրանցով, ինչ  
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მათზე, რა ვითარებაში, რა 

განწყობები და დამოკიდე-

ბულებები აქვთ მოცემული 

საზოგადოების წევრებს ამ 

ენების მიმართ. 

հանգամանքներում, ինչ 

տրամադրություններ  ու 

վերաբերմունքներ ունեն 

տվյալ հասարակության 

անդամներն այդ   լեզուների 

հանդեպ:   

ეპითეტი -  მხატვრული 

განსაზღვრა, პოეტური 

განმარტება, დახასიათება, 

რომელიც მიგვიგებს 

კითხვაზე "როგორი?". 

უხშირესად ზედსართავი 

სახელით. მაგალითად: 

ანკარა წყალი და ა.შ. 

განსაზღვრებისგან გამო-

ირჩევა. 

ՄԱԿԴԻՐ – Գեղարվեստական 

խոսքի ամենատարածված 

արտահայտամիջոցներից, 

որն առանձնահատուկ ձևով 

բնորոշում է առարկան, 

երևույթը, գործողությունը, 

առավելապես ածական 

անունով` պատասխա-նելով` 

«ինչպիսի՞» հարցին:  

Օրինակ` «լուսեղեն սերունդ», 

«ողբանվագ, լացակումած 

լար»: Տարբերվում է որոշչից: 

ეპილოგი - ლიტერატურუ-

ლი ან თეატრალური 

ნაწარმოების დასკვნითი 

ნაწილი, სადაც მოკლედ 

გადმოცემულია მოქმედ 

პირთა შემდგომი ბედი ან 

განხილულია ნაწარმო-

ების ზნეობრივი და 

ՎԵՐՋԱԲԱՆ – Գրական կամ 

թատերական ստեղծա-

գործության եզրափակիչ մաս, 

որտեղ համառոտ 

նկարագրված է գործող 

անձանց  հետագա 

ճակատագիրը կամ 

քննարկված են ստեղծագոր-
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ფილოსოფიური ასპექ-

ტები. თეატრალურ დრა-

მაში ეს არის დასკვნითი 

მონოლოგი – მიმართვა 

მაყურებლისადმი ნაწარ-

მოების შინაარსის შეჯა-

მების, ახსნის, სწავლების 

მიზნით. 

ծության  բարոյական և  

փիլիսոփայական կողմերը:  

Թատերական դրամայում դա  

եզրափակիչ  մենախո-

սությունն է` դիմումը 

հանդիսատեսին` ստեղծա-

գործության   ամփոփման,  

բացատրելու, ուսուցման 

նպատակով:   

ეპიტაფია - წარწერა საფ-

ლავის ქვაზე. წარმოიშვა 

ანტიკურ სამყაროში. ეპი-

ტაფიისთვის დამახასიათე-

ბელია მცირე ფორმა, მი-

მართვა მიცვალებული-

სადმი ან მიცვალებილისა 

ამ ქვენად დარჩენილებ-

თან. დროთა განმავლო-

ბაში საეპიტაფიო ხოტბე-

ბის გვერდით ჩნდება 

სატირული, პაროდიული 

ეპიტაფიები. ალექსან-

დრე მაკედონელისადმი 

მიძღვნილი ეპიტაფია. 

ՏԱՊԱՆԱԳԻՐ –  Արձանագրու-

թյուն քարի վրա: Առաջացել է  

հին աշխարհում:  

Տապանագրին բնորոշ է  

փոքր ձևը, դիմումը 

հանգուցյալին կամ էլ 

հանգուցյալի դիմումը` այս 

երկրում մնացածներին:  

Ժամանակի ընթացքում, 

տապանագրային գովքի 

կողքին ի հայտ են գալիս  

երգիծական, ծաղրերգական 

տապանագրեր:   Ալեքսանդր 

Մակեդոնացուն նվիրված  

տապանագիը. «Այս 

գերեզմանոցում է 

տեղավորվել   նա, ում ամբողջ 
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աշխարհը փոքր էր թվում» 

ეპოსი - სინამდვილის 

ასახვა თხრობითი გზით, 

ავტორი უმეტესწილად არ 

ფიგურირებს. ადამიანისა 

და მისი ცხოვრების 

ასახვის ტიპის ეპოსი იყო 

პროზაულ და პოეტურ 

ფორმებად: დიდი, საშუა-

ლო და მცირე. დასავ-

ლეთის კულტურაში 

ეპოსის უძველესი და 

უთვალსაჩინოესი ნიმუშე-

ბია ილიადა, ოდისეა და 

ნიბელუნგენიადა, ხოლო 

აღმოსავლეთში — მაჰაბ-

ჰარატა, რამაიანა და 

შაჰნამე. ეპოსის ჟანრებია: 

ეპოპეა, სიმღერა (ხალხუ-

რი ეპოსი), მოთხრობა, 

რომანი, პოემა, ბალადა, 

ნოველა, იგავ-არაკი, 

ეტიუდი, ესე. მხატვრულ-

დოკუმენტური ჟანრები: 

მემუარი, დღიური, ავტო-

ბიოგრაფია, ბიოგრაფია, 

ԷՊՈՍ     – Իրականության 

արտացոլում  պատմողա-կան 

եղանակով,  էպիկա-կան 

երկերը կյանքի երևույթները 

պատկերում են որպես 

հեղինակից անկախ 

գոյություն ունեցող փաստեր։ 

Ստեղծվում է պատրանք, թե 

գրողը դեմքերի, դեպքերի 

մասին օբյեկտիվ պատմող է։  

Մարդուն և նրա   կյանքն 

արտացոլող էպոսը 

բաժանվում է արձակ  և 

բանաստեղծական ձևե-

րի`մեծ, միջին և փոքր: 

Արևմտյան մշակույթներում  

հնագույն և ամենից աչքի 

ընկնող նմուշներն են` 

«Իլիականը», «Ոդիսականը» և  

«Նիբելունգների մասին երգը», 

իսկ Արևելքում` 

«Մահաբհարաթան»,  

«Ռամայանան» և «Շահնա-

մեն»:    Էպոս տերմինը 

կիրառվում է լայն ու նեղ 
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მოგზაურობა, ნარკვევი, 

საგმირო ეპოსი. 

իմաստով։ Նեղ իմաստով՝ 

էպոս է կոչվում 

ժողովրդական հերոսական 

վիպերգությունը,   

ժողովուրդների հերոսական 

ստեղծագործությունները։   

Էպիկական սեռն ունի իր 

ժանրերը. միֆոլոգիական 

ժանրեր՝ առասպել և լեգենդ, 

հեքիաթ ու առակ, էպոս և 

այլն։ Էպիկական սեռի 

ժանրերից են   վեպը, 

վիպակը, պատմվածքը, 

նովելը և այլն։   

ეროვნული ენა - ერის 

დედაენა, მისი ისტორიუ-

ლი და თანამედროვე 

ვინაობის გამომხატველი; 

მიუხედავად ამისა, ყველ-

გან არ არსებობს ცალსახა 

მიმართება ერსა და ენას 

შორის, რადგანაც ზოგი-

ერთი ენა რამდენიმე ერს 

ემსახურება, ხოლო ზოგი-

ერთ ერს რამდენიმე ენა 

აქვს. გვხვდება ასევე 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԼԵԶՈՒ –  Ազգի 

մայրենի լեզուն, նրա 

պատմական և  ժամա-

նակակից ինքնության  

արտահայտիչը:  Այնուա-

մենայնիվ, ամենուր չկա 

հստակ հարաբերություն  

ազգի և լեզվի միջև, քանի որ 

որոշ լեզուներ մի քանի ազգի 

են ծառայում, իսկ որոշ ազգեր 

մի քանի     լեզու ունեն: 

Հանդիպում ենք նաև  
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ტერმინი ეთნონაციონა-

ლური ენა.

էթնոազգային լեզու 

տերմինին:   

ესეი - ლიტერატურულ-

პუბლიცისტური ან 

სამეცნიერო ხასიათის 

ნარკვევი. 

ԷՍՍԵ – Գրական-հրապա-

րակախոսական կամ 

գիտական բնույթի ակնարկ: 

ეტრატი (იგივე პერგამენტი) 

საქართველოში ყველაზე 

გავრცელებული საწერი 

მასალა იყო. მას ამზადებ-

დნენ ცხვრის, თხის, ბატ-

კნის, ხბოს ან ირმის ტყა-

ვისაგან.  

ՄԱԳԱՂԱԹ (նույն պերգամենտ) 

– Վրաստանում  ամենա-

տարածված գրելու նյութն էր: 

Այն պատրաստում էին  

ոչխարի, այծի, գառի, հորթի 

կամ եղջերվի  կաշվից: 

ექსპოზიცია არის ნაწარ-

მოების ის ნაწილი, სა-

დაც  მოცემულია ნაწარ-

მოებში გადმოცემული

მოქმედების წინავითარე-

ბა. ავტორი ხშირად

ნაწარმოებს ექსპოზიციით

იწყებს, თავიდანვე გვაც-

ნობს მოქმედების ადგ-

ილს, დროს, მთავარ

მოქმედ პირს...   

ՆԱԽԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ – Ստեղծա-

գործության այն մասը, որտեղ 

տրված է ստեղծագործության 

մեջ  փոխանցված գործողու-

թյանը նախորդող իրա-

վիճակը:   Հեղինակը 

հաճախ ստեղծագործու-

թյունը  սկսում է նախա-

դրությամբ, ինքն է ծանո-

թացնում գործողության տեղը, 

ժամանակը, գլխավոր գործող 

անձին   ... 

ვერბალური კომუნიკაცია - ԲԱՌԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
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კომუნიკაციის ერთ-ერთი 

სახე, რომელიც გულისხ-

მობს სიტყვების საშუალე-

ბით ინფორმაციის გადა-

ცემას.  

–  Հաղորդակցության 

տեսակներից մեկն է, որը 

ենթադրում է տեղեկատվու-

թյան հաղորդում բառերի 

միջոցով: 

ვნებითი გვარი - ვნებითი 

გვარის ზმნები ორგვარია: 

დინამიკური და სტატიკუ-

რი. დინამიკურია ვნებითი, 

რომელიც გამოხატავს 

მოქმედების მსვლელო-

ბას, პროცესს: მთებს 

ნისლი ეფინება (გომ.). 

„მთები, ნისლით იფარე-

ბა“; „მთები მწვანდება“; 

„მთები შრება“. 

ԿՐԱՎՈՐԱԿԱՆ ՍԵՌ – 

Կրավորական սեռի բայերը 

վրացերենում երկու տիպի 

են` դինամիկ և ստատիկ:  

Դինամիկ է այն կրավորա-

կանը, որն արտահայտում է 

գործողության ընթացքը, 

գործընթացը`    «Սարերը 

մշուշով են ծածկվում»: 

«Սարերը կանաչում են»: 

(հայերենում` չեզոք) «Սարերը 

չորանում են»: (հայերենում` 

չեզոք)      

ზედსართავი სახელი ჰქვია 

მეტყველების ნაწილს, 

რომელიც ახლავს არსე-

ბით სახელს და გამო-

ხატავს საგნის ნიშან-

თვისებას. 

ԱԾԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆ – Խոսքի մաս, 

որը դրվում է գոյական անվան 

վրա և արտահայտում 

առարկայի հատկանիշ: 

ზმნა ჰქვია მეტყველების 

ნაწილს, რომელიც 

ԲԱՅ – Գործողություն կամ 

դրություն, վիճակ արտա-
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გამოხატავს მოქმედებას 

ან მდგომარეობას. მაგ., 

მღერის გამოხატავს მოქ-

მედებას, ზის - მდგომა-

რეობას.  

հայտող խոսքի մասը կոչվում 

է բայ: Օրինակ,  երգում է 

գործողություն է ցույց տալիս, 

նստած է` դրություն: 

ზმნიზედა ჰქვია სრული 

მნიშვნელობის მქონე უცვ-

ლელ მეტყველების ნა-

წილს, რომელიც ჩვეულე-

ბრივ ზმნას ახლავს და 

გვიჩვენებს, თუ სად, რო-

დის, როგორ, რატომ ან 

რისთვის ხდება მოქმე-

დება.  

ՄԱԿԲԱՅ – Լրիվ իմաստ 

ունեցող չթեքվող խոսքի մաս 

է, որը սովորաբար դրվում է 

բայի վրա   և ցույց տալիս, թե 

որտեղ, երբ, ինչպես, ինչու 

կամ ինչի համար է կատարվել 

գործողությունը: 

ზმნისწინი ჰქვია ზმნის წინა 

ნაწილს, რომელიც რამ-

დენადმე უცვლის მას 

მნიშვნელობას. მისი ძი-

რითადი ფუნქციებია: მი-

მართულების გამოხატვა, 

მყოფადის წარმოება; სრ-

ული ასპექტის წარმოება; 

სიტყვის მნიშვნელობის 

შეცვლა. 

ԲԱՅԱԿԱՆ ՆԱԽԱՄԱՍՆԻԿ – 

Նախամասնիկ,   որը դրվում է 

բայի վրա և որոշ չափով 

փոխում նրա իմաստը: Նրա 

հիմնական գործառույթներն 

են` ուղղության արտահայ-

տումը, պայմանական 

ապառնիի կազմությունը, լրիվ 

դարձության կազմումը, 

բառիմաստի փոփոխումը:  

ზღაპარი - პოეტური გამო-

ნაგონი, ფანტასტიკურ ამ-

ՀԵՔԻԱԹ – Բանահյուսական 

ժանր, գերազանցապես 
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ბავზე აგებული თხრობითი 

ნაწარმოები, რომელიც 

დაკავშირებულია სინამ-

დვილესთან იდეით, თემა-

ტიკით, მოტივებით, სიუ-

ჟეტით, ენობრივი თავისე-

ბურებით, ეროვნული კო-

ლორიტით. ზღაპარი არის 

პროზაულიც და ლექსიც. 

იგი ეპოსის ერთ-ერ-

თი ჟანრია, მას უახლ-

ოვდება თქმულება. 

արձակ, բանավոր  

պատմվածք, որն իրակա-

նության հետ կապված է 

գաղափարով, թեմատիկա-

յով, մոտիվներով, սյուժեով, 

լեզվական յուրահատկու-

թյամբ, ազգային կոլորիտով: 

Հեքիաթները լինում են և՛ 

արձակ, և՛ չափածո: Այն 

էպիկական ժանրի 

տեսակներից մեկն է, նրան է 

մոտենում ասքը:   Հեքիաթը 

բանահյուսության ժանրե-րից 

է, որտեղ հերոսները և 

դեպքերը պատկերված են 

չափազանցված կամ 

այլաբանորեն, հաճախ էլ՝ 

հրաշապատում ձևերով:     
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თავი - თხზულების ტექსტის 

ნაწილი, წარმოდგენილი 

საკუთარი რიგითი ნომ-

რით, ზოგჯერ სათაუ-

რითაც. 

ԳԼՈՒԽ – Ստեղծագործության 

տեքստի մաս` ներկայացված 

է իր հերթական համարով, 

երբեմն ունի նաև վերնագիր:  

თანაავტორი - პირი, რო-

მელმაც სხვასთან (სხვებ-

თან) ერთად დაწერა 

ნაწარმოები. 

ՀԱՄԱՀԵՂԻՆԱԿ – Անձ, որն 

ուրիշի (ուրիշների) հետ գրել է 

ստեղծագործությունը: 

თეზისები - სამეცნიერო შრო-

მის, მოხსენების, სტატიის 

ძირითადი დებულებანი. 

ԹԵԶԻՍՆԵՐ – Գիտական 

աշխատության, զեկուցման, 

հոդվածի հիմնական 

դրույթները: 

თეთრი ლექსი - ურითმო 

ლექსი. 

ԱՆՀԱՆԳ ՈՏԱՆԱՎՈՐ - Չափածո 

ստեղծագործություն, որը 

չունի տողերի համահնչուն 

վերջավորություններ՝ 

հանգեր։ 

თემა 1. (გრამატიკაში)- 

ზმნის იმ ნაწილს, რომე-

ლიც საერთოა I ან II 

სერიის ყველა მწკრივისა-

თვის, თემა ჰქვია. მაშასა-

დამე, ღებავ პირველი 

სერიის თემაა, ღებ- -მეო-

რისა. პირველი სერიის 

1. ԹԵՄԱ  (վրաց 

քերականության մեջ)   Բայի 

այն մասը, որն ընդհանուր է   I 

կամ II սերիայի բոլոր 

ժամանակաձևերի համար, 

կոչվում է թեմա:   Հետևաբար, 

ღებავ առաջին սերիայի 

թեման է, իսկ   ღებ` 
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თემას მეორისაგან -ავ 

ბოლოსართი განასხვა-

ვებს. მაშასადამე, -ავ 

თემის ნიშანია 2. (მხატვ-

რულ ლიტერატურაში) - 

დედააზრი  ლიტერატურუ

ლი ნაწარმოებისა, რომე-

ლიც მის შინაარსს აწეს-

რიგებს და იდეურ-ემო-

ციურ მთლიანობად აქც-

ევს, ნაწარმოების ძირი-

თად იდეაზე მიუთითებს. 

ისინი განუყოფელ კავშ-

ირშია, ხანდახან ერთმა-

ნეთს ემთხვევა, მაგრამ 

იგივეობას არ წარმო-

ადგენს. 

երկրորդի: Առաջին սերիայի 

թեման երկրորդից 

տարբերվում է -ავ վերջա-

վորությամբ: Հետևաբար, -ავ 

նշանը թեմայի նշան է:    2. 

(գեղարվեստական գրակա-

նության մեջ) – կյանքի այն 

կողմերը, որոնք պատ-կերված 

և լուսաբանվում են տվյալ 

ստեղծագործության մեջ։ 

Թեման այն հիմնական հարցն 

է, որ արծարծում է 

հեղինակը` ձգտելով 

պատասխանել դրան` իր 

աշխարհայացքի դիրքերից։  

Թեմայի ընտրությունը 

պայմանավորված է գրողի 

աշխարհայացքով:    Թեման 

սերտորեն առնչվում է երկի 

գաղափարին և նրա հետ 

միասին կազմում է 

ստեղծագործության թեմա-

տիկ-գաղափարական հիմքը 

կամ բովանդա-կությունը։   
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თვითმასწავლებელი - სახელ-

მძღვანელო წიგნი ენის ან 

რაიმე საქმის (თამაშის, 

მუსიკალური ინსტრუმენ-

ტის დაკვრის...) დამოუკი-

დებლად შემსწავლელთ-

ათვის. 

ԻՆՔՆՈՒՍՈՒՅՑ – Ուղեցույց 

գիրք` լեզու  կամ որևէ գործ 

(խաղ, երաժշտական գործիք 

նվագել ....) ինքնուրույն 

սովորողների համար: 

თქმა - იდიოლექტზე უფრო 

დიდი ერთეულია თქმა, 

რომელიც შეიძლება ახა-

სიათებდეს ერთ ოჯახს, 

ერთ კუთხეს და სოფელ-

საც კი. 

 Ենթաբարբառից ավելի փոքր 

միավոր, որը կարող է բնորոշ 

լինել մեկ ընտանիքի, մեկ 

անկյունի և նույնիսկ մեկ 

գյուղի: 

თქმულება - ხალხური 

სიტყვი-ერების ერთ-ერთი 

უძველესი ჟანრი, უპირა-

ტესად რეალისტური მო-

თხრობა გარდასულ ამ-

ბავზე, ზოგჯერ შეთხზული 

ამბავიც უძევს საფუძვ-

ლად, გვხვდება როგორც 

პროზაულ, ისე ლექსი-

თი და შერეული სახით. 

პროზაული თქმულება 

გადმოცემასა და ლეგენ-

დას უკავშირდება. ქარ-

ԱՍՔ –  Ժողովրդական 

բանահյուսության հնագույն 

ժանրերից մեկն է, 

առավելապես   իրատեսա-

կան պատմվածք անցյալ  

պատմության մասին, երբեմն 

նրա հիմքում դրված է 

հորինված պատմություն, 

հանդիպում է ինչպես արձակ, 

այնպես էլ բանաստեղծական 

կամ խառը տեսքով: Արձակ 

ասքը կապվում է 

ավանդազրույցի և լեգենդի 
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თულ ფოლკლორში თქ-

მულებათა დიდი ნაწილი 

ისტორიულია.  

հետ:    Վրաստանի 

ժողովրդական բանահյու-

սության մեջ ասքերի մեծ 

մասը պատմական է:    

თხრობითი წინადადება - 

თხრობითია წინადადება, 

რომელიც მოგვითხრობს, 

გადმოგვცემს რასმე. იგი 

წარმოითქმის მშვიდად, 

წინადადების ბოლოს ხმას 

ვადაბლებთ და ვჩერ-

დებით. თხრობითი წინა-

დადების ბოლოს წერ-

ტილი დაისმის. 

ՊԱՏՄՈՂԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒ-

ԹՅՈՒՆ – Պատմողական է այն 

նախադասությունը, որը 

պատմում, փոխանցում է որևէ 

բան: Այն արտասանվում է 

հանգիստ, նախադասության 

վերջում իջեցնում ենք ձայնի 

հնչերանգը  և կանգ առնում: 

Պատմողական նախա-

դասության վերջում 

վրացերենում դրվում է 

միջակետ, հայերենում` 

վերջակետ: 

იგავ-არაკი  - ლირიკულ-

ეპიკური ჟანრის ნაწარ-

მოები, ზნეობრივ-დამრი-

გებლური ხასიათის თხზუ-

ლება. მისი გმირები არიან 

ცხოველები, მცენარეები, 

საგნები, მაგრამ იგულის-

ხმებიან ადამიანები. საფუ-

ძვლად უდევს შედარება. 

ԱՌԱԿ – Լիրակական-

էպիկական բարոյա-

խոսական բնույթի գրական 

ստեղծագործություն:  Առակի 

հերոսները կենդանական և 

բուսական աշխարհի 

ներկայացու-ցիչներ են, իրեր, 

լուսատուներ, սակայն 

ենթադրվում են մարդիկ: Նրա 
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ახასიათებს ნართაული 

თქმა, ალეგორიულობა, 

სატირულ-იუმორისტული, 

კომიკური და რაც მთა-

ვარია, მომართვა შეგო-

ნებისათვის ახლოს დგ-

ას იგავთან. 

հիմքում դրված է 

համեմատությունը, որտեղ  

այլաբանության միջոցով 

ներկայացվում, ծաղրվում և 

քննադատության են 

ենթարկվում մարդկանց 

արատները։  Անտիկ 

շրջանում և միջնադարում 

առակները արձակ ժանրի 

ստեղծագործություններ էին, 

սակայն հետագայում դրանք 

սկսեցին հիմնա-կանում գրվել 

չափածո։  

იდეა -  სპეციფიკური კონც-

ეფცია, რომელიც ადამია-

ნის გონებაში წარმო-

იქმნება ფიქრის შედეგად. 

ტერმინი გამოიყენება, 

როგორც პოპულარულ, 

ისე ფილოსოფიურ ტერ-

მინოლოგიაში. 

ԳԱՂԱՓԱՐ  – Յուրահատուկ 

հայեցակարգ, որը    մարդու 

մտքում  ձևավորվում է 

մտածելու հետևանքով:  

Տերմինն օգտագործվում է 

ինչպես հանրամատչելի, 

այնպես էլ   փիլիսոփա-յական 

տերմինաբանության մեջ: 

იდენტობის ენა - ენის 

სახესხვაობა, რომელზეც 

შესაძლოა ლაპარაკობ-

დნენ თავისუფლად, იშვი-

ათად ან თუნდაც არას-

ԻՆՔՆՈՒԹՅԱՆ ԼԵԶՈՒ – Լեզվի 

տարատեսակ, որով կարող են 

խոսել ազատ, հազվադեպ 

կամ թեկուզ երբեք, սակայն 

որը   գործում է որպես 
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დროს, მაგრამ რომელიც 

ფუნქციონირებს, როგორც 

მიკუთვნების დასადგენი 

საშუალება (სიმბოლური, 

ემოციური) ხალხის მოცე-

მულ საზოგადოებაში ან 

ჯგუფში. ამის მაგალითად 

გამოდგება დავით კლდი-

აშვილის შემთხვევა. 

ცნობილია, რომ რუსეთი-

დან საქართველოში დაბ-

რუნებულ კლასიკოსს 

დავიწყებული ჰქონდა 

მშობლიური ენა და მან, 

თვითიდენტიფიკაციის 

მოტივიდან გამომდი-

ნარე, ხელახლა შეისწავ-

ლა მშობლიური ენა. 

պատկանելությունը որոշելու 

միջոց (խորհրդա-նշական, 

հուզական)` ժողովրդի տվյալ  

հասարակության մեջ կամ 

խմբում: Որպես դրա օրինակ 

կարող ենք բերել Դավիթ 

Կլդիաշվիլու    դեպքը:  

Հայտնի է, որ Ռուսաստանից 

հայրենիք վերադարձած  

դասականը մոռացել էր 

մայրենի լեզուն և նա, ելնելով 

ինքնա-նույնականացման   

շարժա-ռիթից,   նորից է 

սովորել մայրենի լեզուն: 

იდიოლექტი განისაზღვრე-

ბა,  როგორც ერთი ინდი-

ვიდის მეტყველება გარკვ-

ეული სტილით. ერთი 

ინდივიდის მეტყველება 

რამდენიმე იდიოლექტად 

შეიძლება დაიშალოს. 

ԻԴԻՈԼԵԿՏ –  

      Սահմանվում է որպես մեկ 

անհատի խոսք որոշակի 

ոճով: Մեկ անհատի խոսքը 

կարելի է բաժանել մի քանի 

իդիոլեկտների: 

იდიომი - ორი ან მეტი ԴԱՐՁՎԱԾՔ – Երկու կամ ավելի 
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სიტყვისაგან შემდგარი 

მყარი გამონათქვამი, რო-

მელიც განიხილება, როგ-

ორც ერთი ლექსიკური 

ერთეული. მაგალითად: 

„კუდი ყავარზე აქვს 

გადებული“. 

բառերից կազմված   կայուն 

կապակցությունը,  որը 

քննարկվում է   իբրև 

լեզվական պատրաստի մեկ 

միավոր:    Որոշ դեպքերում 

դարձվածքն անվանում են 

նաև՝ իդիոմ կամ իդիոմային 

արտահայտություն։ Օրինակ` 

քիթը ցցել: 

იზოგლოსა - გეოგრაფიულ 

რუკაზე დატანილი ხაზი ან 

სხვა პირობითი ნიშანი, 

რომელიც გვიჩვენებს ცა-

ლკეული ენობრივი ფაქ-

ტის ტერიტორიული გავ-

რცელების ფარგლებს. 

ԻԶՈԳԼՈՍՍԱ  – Աշխարհագրա-

կան քարտեզի վրա լեզվական 

միատեսակ հատկանիշները 

միացնող գիծ կամ այլ 

պայմանական   նշան, որը 

ցույց է տալիս որոշ լեզվական 

փաստերի  տարածքային 

շրջանակ-ները:  

იზოლირებული ენები უპი-

რისპირდება ყველა და-

ნარჩენებს იმით, რომ

მათში სიტყვა მიმარ-

თების აფიქსებს არ

დაირთავს, ფორმას არ

იცვლის. საგანთა შორის

მიმართებები იზო-

ლირებულ ენებში გამო-

ԱՆՋԱՏԱԿԱՆ  ԼԵԶՈՒՆԵՐ  –  Այլ 

անվանմամբ՝ ամորֆ, անձև 

կամ արմատական լեզուներ, 

հակադրվում են բոլոր մյուս 

լեզուներին նրանով,  որ 

զուրկ են կամ համարյա 

գուրկ են մասնիկավորումից, 

չունեն բուն առումով 

ածանցներ, հոլովման ու 
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ხატულია სიტყვათა ადგ-

ილმდებარეობის, ინტო-

ნაციის, დამხმარე სიტყვე-

ბის საშუალებით. 

խոնարհման 

վերջավորություններ։ 

Անջատական լեզուներում 

թեև կան խոսքի մասերի 

իմաստային տարբերա- 

կումներ, սակայն դրանք 

բառերի յուրահատուկ 

ձևավորումներով չեն 

արտահայտվում։ Գրեթե 

բոլոր բառերը միաժա-

մանակ արմատներ են և 

ունեն մի քանի իմաստ։     

იმერსია - ეს არის საგნის 

სწავლება ერთდროულად 

ორ (მშობლიურ და 

მეორე) ენაზე; იმერსიის 

შემთხვევაში, ერთი და 

იმავე ლინგვისტური და 

კულტურული წარმომავ-

ლობის მოსწავლეები 

არიან სკოლაში, სწავ-

ლების ენა არის მათთვის 

მეორე ენა და, ამასთანავე, 

მანამდე მათ არ ჰქონიათ 

ამ მეორე ენასთან შეხება.  

ԻՄԵՐՍԻԱ, ՍՈՒԶՈՒՄ – Սա 

առարկայի դասավանդումն է  

միաժամանակ երկու 

(մայրենի և երկրորդ) լեզվով: 

Իմերսիայի դեպքում միևնույն 

լեզվական և մշակութային 

ծագման աշակերտներ են 

դպրոցում, դասավանդման 

լեզուն նրանց համար 

երկրորդ լեզուն է, և, միևնույն 

ժամանակ, մինչ այդ նրանք 

այս երկրորդ լեզվի հետ 

առնչություն չեն ունեցել: 

ინსტრუქციის ენა - ՀՐԱՀԱՆԳԻ ԼԵԶՈՒ – 
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ოფიციალური ენა (ზოგი-

ერთ სახელმწიფოში - 

ერთზე მეტი) ან  უცხოური 

ენა, რომელიც გამოი-

ყენება, როგორც ინსტრუ-

ქციების ენა სკოლაში. ეს 

ენა შესაძლოა ყოველ-

თვის მოსწავლეების მშობ-

ლიური ენა არ იყოს; 

ინსტრუქციების ენა მოი-

ცავს განხილვის ფორმებს 

(კერძოდ, წერით მსჯე-

ლობას), რომელიც ახა-

ლია შემსწავლელთა-

თვის. იმისთვის, რათა 

საკუთრივ ენისაგან განსხ-

ვავებული საგნები ასწავ-

ლონ, სკოლები იყენებენ 

ენობრივ სახესხვაობას, 

რომელიც ძირითადად 

არის ოფიციალური ენა 

(ენები).  

Պաշտոնական լեզու (որոշ  

պետություններում` մեկից 

ավելի) կամ օտար լեզու, որն 

օգտագործվում է որպես 

ուսուցման լեզու դպրոցում: 

Այս լեզուն  միշտ չէ, որ կարող 

է լինել աշակերտ-ների 

մայրենի լեզուն: Հրահանգի 

լեզուն ներառում է 

քննարկման ձևեր  

(մասնավորապես, գրավոր 

դատողություն), որը 

սովորողի համար  նոր է: 

Որպեսզի  բացի  լեզուներից 

դասավանդեն նաև տարբեր  

առարկաներ, դպրոցները 

կիրառում են    լեզվական 

տարատեսակ, որը հիմնա-

կանում պաշտոնական 

լեզու(ներ) է:    

ირიბი დამატება - ირიბია 

დამატება, რომელიც ზმ-

ნის ირიბობიექტურ პირ-

თან არის შეწყობილი. 

ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԽՆԴԻՐ – 

Անուղղակի է խնդիրը, որը 

կապված է անուղղակի 

օբյեկտային դեմքի հետ: 
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ირიბი ნათქვამი - თუ ვისიმე 

ნათქვამი გადმოცემულია 

შეცვლილი ფორმით, ამას 

ირიბი ნათქვამი ჰქვია. 

ՈՒՐԻՇԻ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԽՈՍՔ – 

Եթե որևէ մեկի ասվածը 

փոխանցված է փոփոխված 

ձևով, այդպիսի խոսքը 

կոչվում է անուղղակի: 

ირონია - თავაზიანობით 

შენიღბული დაცინვა, დამ-

ცინავი გადაკვრით ნათ-

ქვამი (თავშეკავებული, 

მშვიდი, სერიოზული ტო-

ნი, გარეგნულად გამოხა-

ტული პატივისცემა). 

ՀԵԳՆԱՆՔ –  Հեգնանքը 

տարբերվում է սովորական 

երգիծանքից նրանով, որ 

բացասական վերա-բերմունքն 

արտահայտում է անուղղակի 

ճանապարհով, առերես 

դրական հատկա-նիշներ 

վերագրելով` զուսպ, 

հանգիստ, լուրջ տոնով, 

շինծու հարգալից ձևով:  

იუმორი - სიცილის საშუა-

ლებით ცდილობს ობიექ-

ტის სრულყოფას, განწმენ-

დას ნაკლოვანებებისაგან 

და სრულქმნილი სახით 

მის განმტკიცებას. მისი 

აქტიური ფორმაა გონება-

მახვილობა. 

ՀՈՒՄՈՐ –  Ծիծաղի միջոցով 

փորձում է կատարե-լագործել 

օբյեկտը, զատել 

թերություններից և լիարժեք 

տեսքով հաստատել այն:  

Տերմինը նաև ընդգրկում է 

ծիծաղի պահանջ և 

երջանկության զգացում 

առաջացնող մարդկային 

շփման և զվարճալից 

ժամանցի իմաստը։ Հումորի 
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ակտիվ ձևն է սրամտությունը: 

კაბადონი - ფურცლის 

გვერდის აღსანიშნავად 

კაბადონი იხმარებოდა, 

ხოლო გვერდი ერქვა 

კაბადონის ნახევარს _ 

ერთ სვეტს (ტექსტი კაბა-

დონზე, როგორც წესი, ორ 

სვეტად იწერებოდა).  

ԿԱԲԱԴՈՆԻ – Թղթի էջն 

արտահայտելու համար 

կիրառվում էր կաբադոնի, իսկ 

էջ էր կոչվում կաբադոնի 

կեսը` մեկ սյունակը  

(տեքստը կաբադոնի վրա,  

որպես կանոն, գրվում էր 

երկու սյունակներում): 

კავშირი დამხმარე მეტყვე-

ლების ნაწილი, რომელიც 

უცვლელია და აერთებს 

წინადადების ორ წევრს ან 

ორ წინადადებას.   

ՇԱՂԿԱՊ – Օժանդակ,   չթեքվող 

խոսքի մաս,    կապակցում է  

նախադասության երկու 

անդամներ կամ նախադա-

սություններ: 

კალამბური - გალექსილ 

(იშ-ვიათად პროზაულ) 

თქმაში სიტყვების ან მათი 

ნაწილების ისეთი თანა-

მედროვეობა, რომელიც 

აგებულია სიტყვათა ბგე-

რით იგივეობასა (ომო-

ნიმზე) და მრავალმ-

ნიშვნელობიანობაზე. მაგ.: 

“მაღლით წვიმა მოდი-

ოდა, ნაბადმა ვერ 

დამფარაო, დამასველა 

ԲԱՌԱԽԱՂ – «Բառախաղ» բառը 

գեղարվեստական գրակա-

նության մեջ օգտագործվում է 

որպես բառերի կապակ-

ցության ձև, արտահայտչա-

միջոց, նաև հանգի տեսակ: 

Բառախաղ կարող է ստեղծվել 

նաև իմաստով տարբեր, բայց 

նմանահունչ կամ նույնանուն 

բառերով, օրինակ 

վրացերենից՝  “მაღლით წვიმა 

მოდიოდა, ნაბადმა ვერ 
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მან, თავიდან, ფეხებამდე 

მასხა რაო.” 

დამფარაო, დამასველა მან, 

თავიდან, ფეხებამდე მასხა 

რაო.” Օրինակ հայերենից` 

Կյանքից հարբած անցավոր, 

Ահա դարձյալ անցավ օր, Դու 

վազում ես դեպի մահ. Մահը 

բռնում հանցավոր։ 

 

კალკი - უცხოენოვანი 

სიტყვისა ან ფრაზის 

მსგავსის აგება მშობ-

ლიური ენის მასალით. 

ՊԱՏՃԵՆՈՒՄ – Փոխառության 

եղանակ, ձև, երբ լեզվական 

միավորը՝ բառը, կայուն 

բառակապակցությունը, 

դարձվածաբանական միա-

վորը, արտահայտությունը,  

ստեղծվում է այլ լեզվի 

համապատասխան միա-վորի 

կազմության կաղա-պարով:    

კვანძი არის ნაწარმოების

ის ნაწილი, სადაც იკვე-

თება მიზანი და წინა-

აღმდეგობები, რაც განა-

პირობებს მოქმედების

შემდეგ განვითარებას.  

ՀԱՆԳՈՒՅՑ  – Գրական երկի, 

սյուժեի բաղադրամասերից 

մեկը։ Հանգույցը երկի 

գլխավոր վիճակների, 

իրադարձությունների, 

հարաբերությունների այն 

շղթան է, որից սկիզբ է 

առնում գործողությունը։   

კვანძის გახსნა არის ՀԱՆԳՈՒՑԱԼՈՒԾՈՒՄ – Գրական 
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ნაწარმოების ის ნაწილი, 

სადაც ნაჩვენებია ნაწარ-

მოებში განვითარებული

წინააღმდეგობების შე-

დეგად შექმნილი მდგო-

მარეობა.   

երկի սյուժեի բաղադրա-

մասերից մեկը,  որտեղ ցույց 

է տրված գեղար-վեստական 

ստեղծագոր-ծության մեջ 

զարգացած 

հակասությունների արդ-

յունքում ստեղծված վիճակը:    

კვანძის შეკვრა  - 

ინტერესთა შეჯახების, 

წინააღმდეგობის გარ-

თულების, გმირთა ურთი-

ერთობის გამწვავების 

მომენტი ეპოსში, დრამაში. 

კვანძვის შეკვრით იწყება 

ნაწარმოების სიუჟეტის 

გაშლა. კვანძვის შეკვრის 

მომენტს ინტრიგის, კონფ-

ლიქტის დასაწყისის მო-

მენტსაც უწოდებენ. 

ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ԿԱՊԵԼԸ – Շահերի 

բախման,   դիմադրության 

բարդացման, հերոսների  

հարաբերությունների վատ-

թարացման պահ  էպիկա-կան 

երկում,  դրամայում, որով 

սկսվում է ստեղ-

ծագործական սյուժեի 

բացվելը: Կոչում են նաև 

ինտրիգի, կոնֆլիկտի սկզբի 

պահ:      

კვეცა - ბრუნვის ნიშბის 

დართვისას ბოლოკი-

დური ხმოვნის  ჩამოშო-

რებას კვეცა ეწოდება 

(დედა - დედ-ის, დედ-

ით...).. 

ՀՆՉՅՈՒՆԻ ՀԱՏՈՒՄ – 

Հոլովական նշանի 

ավելացման ժամանակ 

վերջնահնչյուն ձայնավորի 

կորչելը  (დედა - დედ-ის, 

დედ-ით...): 

კითხვა - უნარი ან ქმედება, ԿԱՐԴԱԼԸ – Ունակություն կամ 
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მიიღო ინფორმაცია წერი-

ლობითი ტექსტიდან. 

ერთ-ერთი საბაზისო 

უნარი მეორე ენის 

შესწავლის  პროცესში. 

მიეკუთვნება რეცეფციულ 

უნარებს. განსაკუთრებით 

მნიშვნელოვანია აკადემი-

ური კომპეტენციის განვი-

თარებისათვის. მაღალ 

დონეზე კითხვა გულის-

ხმობს არა მხოლოდ 

ტექსტში მოცემული ზედა-

პირული ინფორმაციის 

გაგებას, არამედ ქვეტექს-

ტური ინფორმაციის ამოც-

ნობასაც. კითხვის უნარი 

მოითხოვს წინასსწარ 

გრამატიკული, ლექსი-

კური, კულტურის  საკით-

ხების ცოდნას, ისევე 

როგორც დისკურსული 

მოდელებისა. 

գործողություն` ստանալ 

տեղեկատվություն գրավոր 

տեքստից: Երկրորդ լեզվի 

ուսումնասիրման հիմ-նարար 

կարողություններից մեկն է: 

Հատկապես կարևոր է 

ակադեմիական իրա-

զեկության զարգացման 

համար: Բարձր մակար-

դակով կարդալը ենթա-դրում 

է ոչ միայն տեքստում տրված 

մակերեսային տեղեկությունը 

հասկանալ, այլև 

ենթատեքստային 

տեղեկությունները ճանաչել: 

Կարդալու ունակությունը 

պահանջում է նախապես  

քերականական, բառապա-

շարային, մշակութային 

հարցերի իմացություն, 

այնպես ինչպես դիսկուրսիվ 

մոդելներինը: 

კითხვითი წინადადება - 

კითხვითია წინადადება, 

რომელიც კითხვას შეი-

ՀԱՐՑԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆ 

– Հարցական է այն 

նախադասությունը, որն 
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ცავს.  արտահայտում է հարցում: 

კილო - 1. იხ. დიალექტი; 

როგორც წესი, ამ ტერმინს 

იყენებენ ტერიტორიული 

დიალექტის აღსანიშნა-

ვად. 2. ზმნის ფორმა, რო-

მელიც გვიჩვენებს, რო-

გორ უნდა იქნეს გაგე-

ბული ზმნით გამოხა-

ტული მოქმედება: რო-

გორც ნამდვილი ამბავი, 

თუ როგორც სასურველ-

შესაძლებელი ან შესას-

რულებელი. მაგ., წერს, 

(ნეტავი) წერდეს და 

წეროს! 

1.ԲԱՐԲԱՌ  – Որպես կանոն, 

այս տերմինը կիրառում են 

տարածքային բարբառի 

արտահայտման համար: 2. 

ԵՂԱՆԱԿ – Բայի ձև, որը ցույց 

է տալիս, թե ինչպես պետք է 

հասկացվի բայով 

արտահայտված գործո-

ղությունը` որպես ստույգ 

կատարված գործողություն, 

թե որպես ցանկալի-

հնարավոր կամ կատարվելիք, 

օրինակ` գրում է, երանի գրի 

և գրի:   

კილოკავი - დიალექტის 

შიგნით გამოიყოფა. იგი 

აერთიანებს რამდენიმე 

თქმას და სხვა კილოკავე-

ბისგან ენობრივ-გრამატი-

კული ნიშნების ერთობ-

ლიობით განსხვავდება. 

ԵՆԹԱԲԱՐԲԱՌ – 

Առանձնացվում է բարբառի 

ներսում: Այն միավորում է մի 

քանի խոսույթներ և այլ 

ենթաբարբառներից տար-

բերվում է լեզվա-քերա-

կանական հատկանիշների 

ամբողջությամբ: 

კოდი - ნებისმიერი სახისა 

და დონის ენობრივი 

ԿՈԴ, ԾԱԾԿԱԳԻՐ – Ցանկացած 

տեսակի և մակարդակի 
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წარმონაქმნი (ენა, ტერი-

ტორიული თუ სოციალუ-

რი დიალექტები, რეგისტ-

რები, სტილები და ა.შ.), 

რომლებიც საურთიერ-

თო საშუალებად გამოი-

ყენება ამა თუ იმ ენობრივ 

თუ სამეტყველო ერთო-

ბაში; კოდი გამოიყენება 

დამწერლობის სისტე-

მასთან მიმართებითაც 

(ასო-ნიშანი ამა თუ იმ 

ბგერის კოდია). 

լեզվական դրսևորում  (լեզու, 

տարածքային և  սոցիալական 

բարբառներ, ռեգիստրներ, 

ոճեր  և այլն),   որոնք որպես 

հաղորդակ-ցության միջոց են 

օգտագործվում այս կամ այն 

լեզվական կամ խոսքային  

միասնության մեջ:  

Ծածկագիրն օգտագործվում է 

նաև կապված գրային 

համակարգի հետ (տառը այս 

կամ այն հնչյունի կոդը` 

ծածկագիրն է): 

კოინე - ზეპირმეტყველების 

ზედიალექტური ნაირ-

სახეობა, რომელიც დია-

ლექტთაშორისი ურთიერ-

თობის საშუალებას წარ-

მოადგენს. იგი რამდენიმე 

სხვადასხვა დიალექტის 

დამახასიათებელ ნიშან-

თვისებებს აერთიანებს და 

მასში ნიველირებულია 

სპეციფიკური კილოკა-

ვური მოვლენები, რის 

გამოც ერთნაირად გასა-

ԿՈՅՆԵ –  Բանավոր խոսքի մեջ 

որևէ բարբառի կամ 

բարբառների հիման վրա 

գոյացած ընդհանուր լեզու,  

որը միջբարբառային 

հարաբերության  հնարա-

վորություն է հանդիսանում: 

Այն միավորում է մի քանի 

տարբեր բարբառների բնորոշ 

հատկանիշները և նրա մեջ 

հավասա-րակշռված  են 

յուրահատուկ 

ենթաբարբառային երևույթ-
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გები და მისაღებია სხვა-

დასხვა დიალექტის მატა-

რებლებისათვის. ხშირად 

კოინე წინ უსწრებს და 

საფუძვლად ედება 

სალიტერატურო ენის 

ჩამოყალიბებას. 

ներ, ինչի պատճառով էլ  

հավասարապես հասկա-նալի 

և ընդունելի է մի շարք 

բարբառներով խոսողներին: 

Հաճախ կոյնեն նախորդում է 

և դրվում գրական լեզվի 

ձևավորման հիմքում:    

კომპოზიცია - ლიტერატუ-

რული ნაწარმოების 

სტრუქტურა. 

ԿՈՄՊՈԶԻՑԻԱ – Գրական 

ստեղծագործության կա-

ռուցվածքը: 

კომუნიკაციური გრამატიკა - 

აღწერს, თუ როგორ 

გამოიყენება გრამატიკუ-

ლი წესები კონკრეტულ 

სიტუაციებში. ენობრივ ნო-

რმათა შესწავლა კომუნი-

კაციურ გრამატიკაში 

ექვემდებარება ენის შემს-

წავლელის კონკრეტულ 

საჭიროებებს. ტრადიციუ-

ლი გრამატიკებისაგან 

განსხვავებით, კომუნიკა-

ციური გრამატიკა აქცენტს 

აკეთებს არა ფორმალურ 

კატეგორიებზე, არამედ 

იმაზე, თუ როგორ გამოვი-

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ՔԵՐԱԿԱՆՈՒ-

ԹՅՈՒՆ – Բացատրում է, թե 

ինչպես են կիրառվում 

քերականական օրենքները 

կոնկրետ իրավիճակներում: 

Լեզվական նորմերի ուսում-

նասիրությունը հաղորդակ-

ցական քերականության մեջ 

ստորադասվում է լեզու 

սովորողի կոնկրետ 

կարիքներին: Ի տարբերու-

թյուն ավանդական 

քերականությունների, հաղ-

որդակցական քերականու-

թյունը շեշտադրումն անում է 

ոչ թե պաշտոնական 
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ყენოთ ენა პრაქტიკაში. քերականական կարգերի 

վրա, այլ նրա վրա, թե ինչպես 

կիրառենք լեզուն 

պրակտիկայում: 

კონტაქტი - ზმნის ფორმა, 

რომელიც გვიჩვენებს, სუ-

ბიექტი უშუალოდ მოქმე-

დებს პირდაპირ ობიექტზე 

თუ ირიბი ობიექტის 

მეშვეობით. ამის მიხედვით 

კონტაქტი ორგვარია: 

უშუალო და შუალობითი. 

ԿՈՆՏԱԿՏ – Բայական կարգ, 

որը ցույց է տալիս, թե  

սուբյեկտն անմիջականորեն է  

ներգործում ուղիղ խնդրի 

վրա, թե`  անուղղալի խնդրի 

միջոցով: Ըստ այդմ` 

կոնտակտը երկու տեսակի է` 

միջնորդավորված և 

չմիջնորդավորված:  

კონტექსტი - ცოდნა, 

რომელსაც იძენენ კონკ-

რეტული ტექსტის ან 

სიტუაციის წაკითხვის ან 

მოსმენის შემდეგ. აგრეთ-

ვე,  ხვდებიან, რა არის 

ტექსტის ავტორის / 

მოლაპარაკის  განზრახვა 

და დისკურსის რა 

მოდელებია გამოყენე-

ბული. 

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏ – Գիտելիք, որը 

ձեռք են բերում կոնկրետ 

տեքստ կամ իրավիճակ 

կարդալուց կամ լսելուց հետո: 

Ինչպես նաև կռահում են, թե 

ինչ է տեքստի 

հեղինակի/խոսակցի մտա-

հղացումը և ինչ խոսույթ` 

իրադրական խոսք կամ 

մոդելներ են կիրառված:  

კულმინაცია - მხატვრული 

ნაწარმოების სიუჟეტის 

ԳԱԳԱԹՆԱԿԵՏ – Գեղար-

վեստական ստեղծա-
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ერთ-ერთი ძირითადი 

ელემენტი; მოქმედების 

განვითარების უმაღლესი 

წერტილი, საფეხური, 

რომლის შემდეგ წინა-

აღმდეგობა ვერ გარ-

თულდება. კულმინაციის 

შემდეგ ბრძოლა ნელ-

დება, იხსნება კვანძი და 

ნაწარმოების შინაარსი 

ფინალისკენ მიემართება. 

(მაგ.: “ალუდა ქეთელა-

ურში” ალუდას მიერ 

ხევისბერის წინაშე მოზვ-

რისთვის საჯაროდ თავის 

მოკვეთა და სხვა). 

գործության սյուժեի 

հիմնական տարրերից մեկը: 

Գործողության զարգացման 

բարձրագույն կետ, աստի-

ճան, որից հետո հակա-

դրությունն այլևս չի 

բարդանա: Գագաթնա-կետից 

հետո պայքարը մեղմանում է, 

հանգույցը լուծվում է և 

ստեղծագոր-ծության 

բովանդակութ-յունն ուղղվում 

է դեպի ավարտ (Օրինակ` 

«Ալուդա Քեթելաուրիում» 

Ալուդայի կողմից Խևիսբերիի 

աչքի առջև եզի գլուխը 

հրապարակավ կտրելը և 

այլն): 

კულმინაცია არის არის

ნაწარმოების ის ნაწილი, 

სადაც მდგომარეობა

ყველაზე მეტად არის

დაძაბული და წინააღ-

მდეგობა უმაღლეს წერ-

ტილს აღწევს.   

ԳԱԳԱԹՆԱԿԵՏ – Ստեղծա-

գործության այն մասը, որտեղ 

վիճակն ամենից ավելի է 

լարված և հակադրությունը 

բարձրա-գույն կետի է 

հասնում: 

კუმშვა - ბრუნვის ნიშბის 

დართვისას ფუძიდან 

ՍՂՈՒՄ – Հոլովական նշանն 

ավելացնելիս հիմքից 
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ხმოვნის ამოღებას კუმშვა 

ჰქვია (ალუბალ-ი - 

ალუბლ-ის, ალუბლ-ით, 

ალუბლ-ად...). 

ձայնավորի կորչելը կոչվում է 

սղում (ალუბალ-ი - ალუბლ-

ის, ალუბლ-ით, ალუბლ-ად...). 

Գիրք-գրք-ի – գրք-ից, գրք-ով 

... 

ლაიტმოტივი არის მწერ-

ლის შემოქმედების ან 

ცალკეული ნაწარმოების 

მთავარი მოტივი, ძირი-

თადი იდეური თუ ემო-

ციური ტონი. უწოდებენ 

ერთსა და იმავე ნაწარმო-

ებში ხშირად გამეორე-

ბულ მხატვრულ სახესაც, 

მხატვრულ ხერხს, რომლ-

ის მიზანია თხზულების 

გმირის, მისი განწყობი-

ლებისა თუ ნაწარმოების 

სხვა რაიმე მომენტის 

ხაზგასმით დახასიათება. 

ԼԵՅՏՄՈՏԻՎ – Գրողի 

ստեղծագործության կամ 

առանձին երկի գլխավոր 

մոտիվը, հիմնական 

գաղափարական և հուզա-

կան տոնը:    Կոչում են նաև 

միևնույն ստեղծագործու-թյան 

մեջ հաճախ կրկնված 

գեղարվեստական դեմքը, 

գեղարվեստական եղանա-կը, 

որի նպատակն է երկի 

հերոսի, նրա տրամա-

դրվածության կամ ստեղ-

ծագործության այլ որևէ պահը 

ընդգծելով բնու-թագրելը:    

ლეგენდა - ზეპირმეტყვე-

ლების თხრობითი ჟანრი. 

საფუძვლად უდევს ზღაპ-

რული, სასწაულებრივი 

ამბავი ან ფანტასტიკური 

იერსახე. მასში შეიძლება 

ԼԵԳԵՆԴ, ԱՎԱՆԴԱԶՐՈՒՅՑ – 

Բանահյուսության պատ-

մողական ժանր, որի հիմքում 

ընկած է հեքիաթային, 

հրաշքային պատմությունը 

կամ ֆանտաստիկ տեսքը:  
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ასახული იყოს წარსული, 

თანამედროვეობა და 

მომავალიც. თემატურად: 

რელიგიური, ისტორი-

ული, გეოგრაფიული, 

საყოფაცხოვრებო ლეგენ-

დები. თანამედროვე გაგე-

ბით ლეგენდას უწოდებენ 

ნაწარმოებს (განურჩევ-

ლად ჟანრისა), რომელ-

შიც მხატვრული გამო-

ნაგონი ემყარება გმირულ, 

ფანტასტიკურ ამბავს. 

Հրաշապատումն ընդգրկում է 

դեպքերը և հերոսներին։ 

Նրանում կարող է 

արտացոլված լինել անցյալը, 

արդիականութ-յունը և նաև 

ապագան: Թեմատիկ 

առումով` կրոնական, 

պատմական, 

աշխարհագրական, կեն-

ցաղային լեգենդներ: 

Ժամանակակից առումով 

լեգենդ են կոչում այնպիսի 

ստեղծագործությունը 

(անկախ ժանրից), որում 

գեղարվեստական հորին-

վածքը հիմնվում է 

հերոսական, հրաշա-պատում 

պատմության վրա:   

ლემა - ლემა არის სიტყვა, 

რომლის დამუშავებაც ყო-

ველგვარი გრამატიკული 

მნიშვნელობის გადმო-

ცემის გარეშე ხდება ან არ 

არის ასოცირებული არც 

ერთ  მომწესრიგებელ 

წესთან. 

ԼԵՄՄԱ –  Մշակման տեսության 

շրջանակներում, լեմման բառ 

է, որի մշակումը տեղի է 

ունենում առանց ամենայն 

քերականական իմաստի 

փոխանցման կամ չի 

զուգորդվում ոչ մի 

կանոնակարգող օրենքի հետ:   
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ლექსთწყობა - იგივე 

ვერსიფიკაცია - მხატვრუ-

ლი მეტყველების ბგერი-

თი, მეტრულ-რიტმული, 

ფსიქოლოგიურ-ინტონა-

ციური ორგანიზაცია, 

რომლის მოწესრიგებუ-

ლობა, საკუთრივ მას 

ესთეტიკური ფენომენის 

მნიშვნელობას სძენს.  

ՏԱՂԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ – Նույնն է, 

ինչ` վերսիֆիկացիա:  

Չափածոյի հիմնական 

առանձնահատկությունը նրա 

ռիթմն է, որն առաջանում է 

խոսքի որոշ հավասար 

միավորների (ոտք, անդամ, 

բանատող) պարբերական, 

կանոնավոր կրկնության 

շնորհիվ։    Դրա հիման վրա էլ 

առաջանում են ոտանավորի 

կառուցման տարբեր 

եղանակներ կամ 

տաղաչափական 

համակարգեր։     

ლექსი - რიტმულად და 

ინტონაციურად მოწეს-

რიგებული მეტყველება, 

რომელიც ენის პრო-

სოდიული ბუნების შესა-

ბამისად განსაზღვრული 

ლექსთწყობის კანონებზეა 

დამყარებული (ტერფი – 

ანტიკურ ლექსში; ბაითი – 

არაბულ-სპარსულში; კვა-

ლიტატუროსა – ტაეპი 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅՈՒՆ – 

Ռիթմով և հնչերանգով 

կարգավորված խոսք, որը 

լեզվի տաղաչափական 

բնույթի համաձայն սահ-

մանված տաղաչափական 

կանոնների վրա  է հիմնված  

(բանաստեղծական ոտք – 

անտիկ բանաստեղծության 

մեջ, բայաթը – արաբա-

պարսկականում):  Բանաս-
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თანაბარმარცვლიანი) 

ლექსი შეიძლება იყოს 

რითმიანი, ურითმო (თეთ-

რი ლექსი), თავისუფალი. 

տեղծությունը կարող է լինել  

շեշտված (ուժեղ) և անշեշտ 

(թույլ) վանկերի (տեղերի) 

օրինաչափ հերթագայու-

թյունը բանատողում։ Հատուկ 

է չափական և վանկա-

շեշտական ոտանա-

վորներին։ Շեշտված վանկերի 

հարաշարժության 

պատճառով առաջանում են 

տարբեր տեսակի 

բանաստեղծական ոտքեր։  

ლექსიკური მარაგი - ენის 

ნაწილი, რომელიც შეი-

ცავს სიტყვებსა და მათ 

მნიშვნელობებს.   

ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ – Լեզվի մաս, որը 

պարունակում է բառեր և 

դրանց   իմաստները:  

ლინგვა ფრანკა - შედარე-

ბით გამარტივებული ენა, 

რომელიც რომელიმე 

გეოგრაფიულ არეალში 

საერთაშორისო პრაქტი-

კულ-საურთიერ-თო ენად 

იხმარება. ასეთი ენა იყო, 

მაგ. არამეული ენა წინა 

აზიაში ქრისტეს დაბადე-

ბის ხანაში. იმპერიაში, 

ԼԻՆԳՎԱ ՖՐԱՆԿԱ  – Համեմա-

տաբար պարզեցված լեզու, 

որը որևէ աշխարհագրա-կան 

տարածքում կիրառ-վում է 

որպես միջազգային 

գործնական-հաղորդակցա-

կան լեզու, օրինակ` 

արամեական լեզուն 

Առաջավոր Ասիայում 

Քրիստոսի ծննդյան ժամա-
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ბუნებრივია, გაბატო-

ნებული ხალხის ენა 

იქცევა ლინგვა ფრანკად, 

მაგ.: რომის იმპერიაში - 

ლათინური; ბრიტანეთის 

იმპერიაში - ინგლისური; 

საბჭოთა კავშირში - 

რუსული. თანამედროვე 

მსოფლიოში ლინგვა 

ფრანკას როლს ინგლი-

სური ენა ასრულებს. 

նակաշրջանում: Կայսրութ-

յուններում, բնականաբար, 

տիրապետող ժողովրդի 

լեզուն վերածվում է լինգվա 

ֆրանկայի: Օրինակ` Հռոմի 

Կայսրությունում` լատինե-

րենը, Բրիտանական 

Կայսրությունում` անգլե-

րենը, Խորհրդային Միու-

թյունում` ռուսերենը: 

Ժամանակակից աշխար-հում 

լինգվա ֆրանկայի դեր է 

կատարում անգլերենը:      

ლირიკა - მხატვრული 

ლიტერატურის გვარი 

ეპოსთან და დრამასთან 

ერთად, უსიუჟეტო ან 

მკრთალსიუჟეტიან  ლექ-

სით ნაწარმოებში. თუ 

ეპოსში სინამდვილე, გმი-

რის ცხოვრება გადმოცე-

მულია თხრობით, დრა-

მაში ადამიანის ქცევა-

ხასიათი ნაჩვენებია მოქმე-

დებაში, ლირიკაში სინამ-

დვილე განსახიერე-

ՔՆԱՐԵՐԳՈՒԹՅՈՒՆ – Գեղար-

վեստական գրականության 

երեք սեռերից մեկը` էպոսի և 

դրամայի հետ: Հանդես է 

գալիս սյուժե ունեցող և սյուժե 

չունեցող չափածո 

ստեղծագործության մեջ:  

Անտիկ աշխարհից սկսած` 

գրականությունը բաժանվել է 

երեք սեռի, որոնք ունեն իրենց 

վառ արտահայտված 

յուրահատկությունը, ինչ-պես 

արտացոլվող բովան-
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ბულია პოეტის მიერ 

მიღებული შთაბეჭდილე-

ბების პრიზმით, გადმოცე-

მულია ადამიანის ცალკე-

ული განცდა, გრძნობა, 

აზრი, განწყობილება, 

მაგრამ ისე, რომ იგი არა 

მხოლოდ პირადული 

განცდა-სატკივარია, 

არამედ გამოსახულია 

საზოგადოებრივად მნი-

შვნელოვანი გრძნობები. 

դակության, այնպես էլ նրա 

բացահայտման սկզբունք-

ների առումով։ Եթե 

էպիկական և դրամա-

տիկական երկերում գրողն 

ստեղծում է արտաքին 

աշխարհի պատկերներ, 

դեպքերի որոշակի շղթայի 

(սյուժեի) մեջ հանդես եկող 

օբյեկտիվ մարդկային 

կերպարներ, ապա քնարեր-

գությունն ունի գերազան-

ցապես սուբյեկտիվ բնույթ։ 

Քնարական պոեզիան 

ստեղծվում է զգացմուն-

քայնությամբ, քնարական 

հուզականությամբ փոխան-

ցելով հեղինակի տրամա-

դրությունը՝ առաջացնելով 

յուրօրինակ զգացումներ։ 

ლირიკული გმირი, ლირი-

კული „მე“, ის პირი, ვისი 

აზრი და განცდაც არის 

გამოხატული ნაწარმო-

ებში. ტერმინი ეკუთვ-

ნის იური ტინიანოვს. ეს 

ՔՆԱՐԱԿԱՆ ՀԵՐՈՍ  – 

Քնարական «ես», այն անձը, 

ում միտքն ու ապրումն 

արտահայտված է բանաս-

տեղծության մեջ: Տերմինը 

պատկանում է Յուրի 
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პირი უმთავრესად თვით 

პოეტია, მაგრამ არ 

შეიძლება ლირიკული 

გმირის გაიგივება პოეტ-

თან. პოეტი ლექსებში 

გადმოგვცემს არა მარტო 

საკუთარ ბიოგრაფიასა და 

განწყობილებებს, არამედ 

მიმართავს მხატვრულ 

გამონაგონსაც. ლირიკუ-

ლი გმირის ცნება მოიცავს 

პოეტის მთელ შემოქმე-

დებას და წარმოდგენას 

გვაძლევს მის მიერ შექ-

მნილ ლირიკული ხასი-

ათის თავისებურებებზე.  

Տինյանովին: Այս անձն 

առավելապես ինքը 

բանաստեղծն է, սակայն չի 

կարելի քնարական հերոսին 

նույնացնել բանաստեղծի 

հետ: Բանաստեղծը բանաս-

տեղծություններում 

փոխանցում է ոչ միայն իր 

կենսագրությունը, այլ նաև 

դիմում է գեղարվեստական 

հորինվածքների: Քնարա-կան 

հերոսի հասկացու-թյունը 

ներառում է բանաստեղծի ողջ 

ստեղծա-գործությունը և 

պատկերա-ցում է տալիս նրա 

կողմից ստեղծված 

քնարական բնույթի 

յուրահատկություն-ների 

մասին:    

მართვა ეწოდება სიტყვათა 

სინტაქსური ურთიერ-

თობის ისეთ სახეს, 

როდესაც ერთი სიტყვა 

მეორისაგან მოითხოვს იმ 

ფორმას, რომელიც მას 

არა აქვს. 

ԽՆԴՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆ – Բառերի 

շարահյուսական հարա-

բերության այնպիսի տեսակ, 

երբ մի բառը մյուսից 

պահանջում է այն ձևը, որն 

ինքը չունի (հայերենում` երբ  

գերադաս բառը պահանջում է 

որոշակի հոլովով կամ կապով 
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ձևավորված խնդիր):  
მართლწერა - სალიტერა-

ტურო ენის გრამატიკული 

სისტემის პრაგმატული 

ნაწილი, რომელიც სა-

ვალდებულო წერილო-

ბითი ნორმების დამკვიდ-

რებას ემსახურება. იგივეა, 

რაც ორთოგრაფია. ეს 

უკანასკნელი ამერიკულ 

სამეცნიერო ლიტერატუ-

რაში გამოიყენება  სიმბო-

ლოებით წერის სისტემის 

აღსანიშნავადაც.   

ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ – Գրական 

լեզվի քերականական 

համակարգի պրագմատիկ 

մաս, որը ծառայում է 

պարտադիր գրավոր նորմերի 

հաստատմանը: Նույնն է, ինչ 

ორთოგრაფია. Վերջինս 

ամերիկյան գիտական 

գրականության մեջ կիրառվում 

է նաև` խորհրդանիշերով 

գրելու համակարգի 

արտահայտ-ման համար:  

მარტივი წინადადება - 

მარტივია წინადადება, თუ 

იგი გადმოცემულია ერთი 

ან რამდენიმე სიტყვით, 

რომლებშიც არ ურევია 

ერთგვარი წევრები. 

ՊԱՐԶ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆ – Պարզ 

է   նախադասու-թյունը, եթե 

այն արտահայտված է մեկ կամ 

մի քանի բառով, որում չկան 

համազոր անդամներ (հայե-

րենում` մեկ ստորոգում 

ունեցող նախադասու-թյունը): 

მარცვალი - მეტყველების 

დანაწევრების ბუნებრივი 

ერთეული, რომელიც ერთ 

რიტმიკულ დარტყ-მად 

აღიქმება. მარცვალ-ში, 

ჩვეულებრივ, შედის ერთი 

ხმოვანი ან ხმოვანი ერთი 

ან რამდენიმე თანხმოვ-

ნითურთ: ი-ა, ვარ-დი.  

ՎԱՆԿ – Խոսքի մասնատման  

արտասանական այնպիսի 

նվազագույն միավոր, որը 

հնչեղությամբ ավելի ուժեղ է 

իրեն սահմանազատող 

հնչյուններից և մի սերտ 

արտասանական ամբող-

ջություն է կազմում իր 

բաղադրիչներով։ Օրինակ, մա-

նու-շակ, դա-սա-գիրք 
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მასმედია - კომუნიკაციის 

მასობრივი საშუალებები 

(პრესა, რადიომაუწყებ-

ლობა, ტელევიზია, კინო). 

თანამედროვე ბეჭდური 

და ელექტრონული საშუა-

ლებებით შესაძლებელია 

მიღებულ იქნეს, დამუშავ-

დეს და მომხმარებელს 

დროულად და დიდი 

სისწრაფით მიეწოდოს 

მრავალფეროვანი ინ-

ფორმაცია საზოგადოებ-

რივ-პოლიტიკური, სა-

ხალხო-სამეურნეო, კულ-

ტურულ-საგანმანათლებ-

ლო, ეკონომიკურ-საწარ-

მოო საკითხების, ჯანმრთ-

ელობის დაც-ვის, კულ-

ტურის, სპორტისა და 

სხვათა შესახებ. 

ԶԼՄ – Հաղորդակցության 

զանգվածային միջոցներ 

(մամուլ, ռադիոհաղոր-

դակցություն, հեռուստատե-

սություն, կինո): Ժամանա-

կակից տպագիր և 

էլեկտրոնային միջոցներով 

հնարավոր է ստացվել, 

մշակվել և սպառողին 

ժամանակին և մեծ 

արագությամբ մատուցվել 

բազմազան տեղեկատվու-

թյուն հասարակական-

քաղաքական, ժողովրդա-

տնտեսական, մշակութա-յին-

կրթական, տնտեսա-կան-

արտադրական հարցերի, 

առողջապահու-թյան, 

մշակույթի, սպորտի և այլնի 

մասին: 

მემუარები - ლიტერატურული 

ნაწარმოები, რომელშიც 

ავტორი მოგვითხრობს 

თავისი ცხოვრების შესა-

ხებ, აღწერს წარსულის 

ՀՈՒՇԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  – Գրական 

ստեղծագործությունները, 

որոնց հեղինակը պատմում է 

իր կյանքի մասին, 

նկարագրում  անցյալի 
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ამბებს, რომელთა მომ-

სწრე და მონაწილე თვით 

იყო. 

իրադարձությունները, որոնց 

ականատես և մասնակից է  

եղել ինքը:   

მეორე ენა (ე2) - 1. ზოგადი 

მნიშვნელობით აღნიშნავს 

მეორე ენას, რომელსაც 

ადამიანი სწავლობს მაშინ, 

როდესაც პირველი ენის 

ცოდნა განმტკიცებული 

აქვს.  2. უფრო ვიწრო 

მნიშვნელობით, ეროვ-

ნული / ეთნიკური უმცირე-

სობებისთვის - ქვეყნის 

ძირითადი მაცხოვრებ-

ლების ენა. ეთნიკური 

უმცირესობები შეისწავ-

ლიან მეორე ენას იმის-

ათვის, რათა გამოიყენონ 

იგი საზოგადოებრივ სფე-

როში; ეს არ უნდა 

ხდებოდეს მშობლიური 

ენის დისკრიმინაციის 

ხარჯზე, თუმცა, მეორე 

ენის ხშირი გამოყენებით, 

როგორც წესი, მიიღწევა 

მისი დაუფლება მშობლ-

ԵՐԿՐՈՐԴ ԼԵԶՈՒ (Լ2 ) – 1. 

Ընդհանուր իմաստով 

արտահայտում է երկրորդ 

լեզուն, որը մարդ սովորում է 

այն ժամանակ, երբ  

ամրապնդվել է առաջին լեզվի 

իմացությունը:   2. Ավելի նեղ 

իմաստով, ազգային/էթնիկ 

փոքրամաս-նությունների 

համար` երկրի   հիմնական 

բնակիչների լեզուն:  Էթնիկ 

փոքրամասնությունները  

երկրորդ լեզուն սովորում են 

այն հանրային ոլորտում  

օգտագործելու նպատակով: 

Դա չպետք է արվի մայրենի  

լեզվի խտրականության 

հաշվին, սակայն, մյուս 

կողմից, երկրորդ լեզվի 

հաճախակի օգտագործ-մամբ,  

որպես կանոն, հասնում են 

այդ լեզվի մայրենի լեզվի 

մակարդակով տիրա-
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იური ენის დონეზე.    պետման:     

მეტაფორა - გამონათქვამი, 

რომლის დროსაც პირდა-

პირი მნიშვნელობა შენა-

ცვლებულია მსგავსი, 

მაგრამ ფიგურატიული 

ენობრივი  ელემენტით.  

ՓՈԽԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ , ՄԵՏԱՖՈՐԱ  

– Արտահայտություն, որի 

ժամանակ ուղղակի 

նշանակությունը փոխարին-

ված է նման, սակայն 

պատկերավոր լեզվական 

տարրով: 

მეტაფორა - მხატვრული 

გამოსახვის სტილისტი-

კური ხერხი. პოეტურად 

შესაძლებელს, დასაშვებს, 

ასოციაციებითა თუ კონტ-

რასტით, ანალოგიებით 

წარმოადგენს ემყარება ან 

აგებულია სიტყვათა გა-

დატანით მნიშვნელობაზე. 

"შენ ფრთამოღუღუნეს 

ჟამთა სიმაღლეზე, ჩვენი 

საუკუნე გიცავს, უახლესი" 

(გალაკტიონი). მეტაფო-

რაში საგნებსა და მოვ-

ლენებს მიწერილი აქვთ 

ისეთი თვისება, რომელიც 

მათ არ ახასიათებთ, მაგ-

რამ პოეტურად დასაშ-

ՓՈԽԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ , ՄԵՏԱՖՈՐԱ  

– Լեզվաոճական հնարանք, 

երբ խոսքը պատկերավոր, 

արտահայտիչ, նաև 

բանաստեղծական դարձնե-

լու համար բառը գործածվում 

է ոչ իր սովորական իմաստով՝ 

մեկ այլ բառի փոխարեն։ 

Փոխաբերությունը հիմնվում է 

առարկաների, երևույթնե-րի 

արտաքին կամ ներքին 

հատկանիշների նմանութ-

յան, նաև գործառական 

ընդհանրության վրա։  

Օրինակներ հայերենից` ծով 

աչքեր, քար սիրտ, ոսկի մարդ, 

սև բախտ: Փոխաբերության 

մեջ երբեմն առարկաներին, 
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ვებია.  երևույթներին, այնպիսի 

հատկություն է վերագրված, 

որը բնորոշ չէ նրանց, սակայն 

բանաստեղծորեն 

թույլատրելի է: 

მეშველი ზმნა - რთული 

ფორმების მაწარმოებელ 

ზმნას მეშველი ჰქვია. 

ასეთი ზმნებია: ვარ, ხარ, 

იყავ, იყო. მეშველ-ზმნიანი 

ფორმებია: 

გავზრდილვარ, 

გაზრდილხარ, 

გავზრდილიყავ, 

გავზრდილიყო. 

ՕԺԱՆԴԱԿ ԲԱՅ – Բարդ ձևերի 

կազմիչ բայը կոչվում է 

օժանդակ բայ: Այսպիսի բայեր 

են` եմ, ես, եղել ես, եղել է: 

Օժանդակ բայով ձևեր են` 

გავზრდილვარ, 

გაზრდილხარ, გავზრდილ-

იყავ, გაზრდილიყო. 

მითოლოგია - 1) მითე-

ბის  ერთობლიობა. მაგ., 

ბერძნული მითოლოგია. 

2) მითების  შემსწავლელი 

მეცნიერება. 

ԱՌԱՍՊԵԼԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ – 1) 

Առասպելների ամբողջու-

թյուն, հունական դիցաբա-

նություն:    2) Առասպելներն 

ուսումնասիրող գիտություն:    

მიმართვა - წოდებით 

ბრუნვაში დასმულ სა-

ხელს, რომელიც მეორე 

პირს ან მეორე პირად 

წარმოდგენილ საგანს 

აღნიშნავს, მიმართვა 

ԿՈՉԱԿԱՆ – Կոչական հոլովով 

(հայերենում` ուղղական) 

դրված գոյականը, որը ցույց է 

տալիս այն անձին, որին 

դիմում ենք, կոչվում է 

կոչական:   
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ჰქვია. 

მიმღეობა ჰქვია სახელ-

ზმნას, რომელიც წინადა-

დებაში ისეა გამოყენე-

ბული, როგორც ზედსარ-

თავი სახელი. მაგ., 

აღელდა ზმნისაგან ნა-

წარმოები მიმღეობაა 

აღელვებული, რომელიც 

არსებით სახელთან განსა-

ზღვრებაა და ისე იბრუ-

ნვის, როგორც მსგავსი 

ფუძის ზედსართავი არსე-

ბითთან:  

აღელვებული ზღვა, 

 აღელვებულმა ზღვამ, 

 აღელვებულ ზღვას, 

 აღელვებული ზღვის. 

ՀԱՐԱԿԱՏԱՐ ԴԵՐԲԱՅ – Անդեմ 

բայը, որը նախադասության 

մեջ կիրառված է այնպես, 

ինչպես ածական անունը: 

Օրինակ`აღელდა  հուզվեց 

բայից կազմված հարակա-

տար դերբայ է აღელვებული 

բառը, որը գոյական անվան 

վրա է դրվում, որպես որոշիչ և 

այնպես է հոլովվում, ինչպես 

նման հիմքով ածական 

անունը գոյականի հետ`  

 

აღელვებული ზღვა, 

 აღელვებულმა ზღვამ, 

 აღელვებულ ზღვას, 

 აღელვებული ზღვის. 

მირთვა ჰქვია სიტყვათა 

სინტაქსური ურთიერ-

თობის ისეთ სახეს, 

როდესაც ფორმაუცვ-

ლელი სიტყვა აზრობრივ 

არის შეწყობილი მთავარ 

სიტყვასთან. 

ԱՌԴՐՈՒԹՅՈՒՆ – Բառերի 

ստորադասական 

կապակցության եղանակ, երբ 

չթեքվող խոսքի մասը 

իմաստով է համապատաս-

խանեցված գերադաս բառի 

հետ:  

მოთხრობა - საშუალო ՊԱՏՄՎԱԾՔ – Միջին չափի 
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ზომის ეპიკური ნაწარ-

მოები; ხასიათდება თემა-

ტური მრავალფეროვ-

ნებით (ისტორიული, 

საყოფაცხოვრებო, სოცია-

ლური, სათავგადასავლო, 

დიდაქტიკური).  

էպիկական ստեղծագոր-

ծություն: Բնութագրվում է 

թեմատիկ բազմազանութ-

յամբ (պատմական, կենցա-

ղային, սոցիալական, արկա-

ծային, ուսուցողական): 

მონოლოგი - მხატვრული 

ნაწარმოების მოქმედი 

პირის ვრცელი სიტყვაა, 

რომლითაც პერსონაჟი 

მიმართავს თავის თავს, 

სხვა მოქმედ პირებს ან 

მაყურებელს. მასში გად-

მოცემულია გმირის სული-

ერი განწყობილება. მასში 

იხსნება პერსონაჟის სუ-

ლიერი სამყარო, მისი 

ხასიათი, ზოგჯერ მოქმე-

დების განვითარების ქარ-

გა. 

ՄԵՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ, ՄՈՆՈԼՈԳ  

– Գեղարվեստական երկի մեջ 

հերոսի ինքնարտահայ-տման 

ձև, ընդարձակ խոսք, որով 

հերոսը դիմում է ինքն իրեն, 

այլ գործող անձանց կամ 

հանդիսատեսին:   Նրանում 

բացահայտված է հերոսի  

հոգեվիճակը,  նրա հոգեկան 

աշխարհը, բնավորությունը, 

երբեմն գործողության 

զարգացման պատմությունը։   

მორფემა - უმცირესი ენობ-

რივი ერთეული, რომე-

ლიც ლექსიკურ ან გრამა-

ტიკულ მნიშვნელობას 

გადმოსცემს. სიტყვის 

ՁԵՎՈՒՅԹ  – Լեզվական 

նվազագույն միավոր, որը 

բառային կամ քերականական 

իմաստ է արտահայտում: 

Բառի մաս:  
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ნაწილი. 

მორფოლოგია - შეისწავ-

ლის სიტყვათა თვისებებსა 

და მათი ფორმაცვალების 

წესებს. მორფოლოგია 

სწავლობს სიტყვათა 

ფორმაცვალების წესებს 

ლექსიკური მნიშვნელო-

ბის შეუცვლე-ლად, მაგა-

ლითად: კაცი, კაცმა, 

კაცს... ფორმა იცვლება, 

სიტყვის მნიშვნელობა 

ლექსიკურად არ იცვლება. 

ՁԵՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ – 

Ուսումնասիրում է բառերի 

հատկանիշները և դրանց 

ձևափոխման կանոնները: 

Ձևաբանությունն ուսումնա-

սիրում է բառերի 

ձևափոխման կանոններն` 

առանց նրանց բառային 

իմաստի փոփոխության, 

օրինակ` մարդ – մարդ-ու, 

մարդ-ուն ` ձևը փոխվում է, 

սակայն բառի բառային 

իմաստը չի փոխվում: 

მოტივი - კონკრეტიზააციის 

მოვლენების  სქემა სიუჟეტ

ში. მოტივის შინაარსი 

(მაგ.: პერსონაჟის სიკვ-

დილი, ანდერძის შედგენა 

და ა.შ.) არ მეტყველებს 

მისი მნიშვნელობის შესა-

ხებ. მოტივი განისაზღ-

ვრება ნაწარმოების ფა-

ბულაში მისი სულით: მთა-

ვარი (ლაიტმოტივი) და 

მეორეხარისხოვანი. 

ՄՈՏԻՎ – Կոնկրետացման 

իրադարձությունների 

սխեման սյուժեում:   Մոտիվի 

բովանդակությունը (օրինակ`  

կերպարի մահը, կտակ 

կազմելը և այլն)  չի խոսում 

դրա կարևորության մասին: 

Մոտիվը սահմանվում է 

ստեղծագոր-ծության 

ֆաբուլայում  դրա   ոգով` 

գլխավոր  (լեյտմոտի-վը) և 

երկրորդական: Կան  
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არსებობს ძირითადი მო-

ტივები: სასიყვარულო სა-

მკუთხედი, ღალატი-

შურისძიება, ცალმხრივი 

სიყვარული. 

հիմնական մոտիվներ` 

սիրային եռանկյունի, 

դավաճանություն-վրեժխնդ-

րություն, միակողմանի սեր: 

მოქმედებითი გვარი - 

მოქმედებითი გვარის ზმნა 

გვიჩვენებს, რომ სუბიე-

ქტის მოქმედება უშუა-

ლოდ გადადის პირდა-

პირ ობიექტზე. 

ՆԵՐԳՈՐԾԱԿԱՆ ՍԵՌ – 

Ներգործական սեռի բայը 

ցույց է տալիս, որ սուբյեկտի 

գործողությունն անմիջա-պես 

անցնում է ուղիղ խնդրին: 

მრავალენოვნება - უნარი, 

გამოიყენო ენები კომუნი-

კაციის მიზნით და მონაწი-

ლეობა მიიღო კულტურა-

თაშორის ურთიერთო-

ბებში, სადაც პიროვნება, 

რომელიც მიჩნეულია 

სოციალურ აგენტად, 

ფლობს სხვადასხვა ენას 

გარკვეულ დონეზე და 

სხვადასხვა კულტურაში 

აქვს გამოცდილება.  

ԲԱԶՄԱԼԵԶՎՈՒԹՅՈՒՆ – 

Ունակություն` կիրառել 

լեզուները հաղորդակցութ-

յան նպատակով և մասնակցել 

միջմշակութա-յին 

հարաբերություններում, 

որտեղ անհատը, որը 

համարված է սոցիալական 

գործակալ, տիրապետում է 

տարբեր լեզուների` որոշակի 

մակարդակներով և ունի 

փորձ տարբեր 

մշակույթներում: 

მრავლობითი რიცხვი - 

მრავლობითი რიცხვი 

ՀՈԳՆԱԿԻ ԹԻՎ – Անվան 

հոգնակի թիվը անվան այն 
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სახელებში სახელის ის 

ფორმაა, რომელიც ერთ-

ზე მეტ საგანს აღნიშნავს, 

მრავლობითია: კაცები, 

სახლები, მგლები, ყვავი-

ლები, კაცნი, კაცთა... 

ზმნის რიცხვი გულისხმობს 

მასთან შეწყობილი სა-

ხელის (სახელების) რაო-

დენობას (ერთია თუ 

ერთზე მეტი). 

ձևն է, որն արտահայտում է 

մեկից ավելի առարկա, 

հոգնակի է` մարդիկ, տներ, 

գայլեր, ծաղիկներ, ... Բայի 

թիվը ենթադրում է նրա հետ 

համաձայնեցված անվան 

(անունների) քանակը (մեկն է 

թե մեկից ավելի): 

მრგვლოვანი დამწერლობა 

- იგივე ასომთავრული. 

ქართული ანბანის 

უძველესი სახე. ასოები 

მომრგვა-ლებულია, ერთ 

ხაზზე იწერება. 

ՄՐԳԼՈՎԱՆԻ ԳԻՐ – Նույն 

ասոմթավրուլի (գլխագիր): 

Վրացերենի այբուբենի 

հնագույն տեսակ: Տառերը 

կլորացված են, գրվում են մեկ 

տողի վրա: 

მსჯელობა განსახილველ

საკითხზე არგუმენტირე-

ბული ვარაუდების გამო-

თქმაა, რომლის საბო-

ლოო მიზანია სწორ

დასკვნამდე მისვლა, 

ამოცანის  (პრობლემის) 

გადაჭრა. 

ԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ – 

Քննարկվելիք հարցի մասին 

փաստարկված ենթադրու-

թյունների արտահայտում, 

որի վերջնական նպատակն է 

հասնել ճիշտ 

եզրակացության, լուծել 

խնդիրը (հիմնախնդիրը): 

მულტილინგვიზმი  -  იხ. ՄՈՒԼՏԻԼԻՆԳՎԻԶՄ – Տե՛ս` 
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მრავალენოვნება. բազմալեզվություն: 

მშობლიური ენა - ეს არის 

ოჯახის ენა; როგორც წესი, 

ბავშვი პირველად სწო-

რედ მშობლიურ ენას 

შეისწავლის და შემდეგ – 

სხვა (მეორე, უცხოურ) 

ენებს. მშობლიურ ენას 

ადამიანი ყველაზე ღრმად 

და საფუძვლიანად ითვი-

სებს; შესაბამისად, მშობ-

ლიური ენა ყოველთვის 

რჩება მისთვის ემოცი-

ურად ყველაზე ახლობელ 

ენად.   

ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՈՒ – Սա 

ընտանիքի լեզուն է: Որպես 

կանոն, երեխան սկզբից 

սովորում է մայրենի լեզուն և 

այնուհետև` այլ (երկրորդ, 

օտար) լեզուներ: Մայրենի 

լեզուն մարդ ամենից խորը և 

հիմնավոր է յուրացնում: 

Համապատասխանաբար, 

մայրենի լեզուն միշտ նրա 

համար մնում է 

հուզականորեն ամենից 

մերձավոր լեզուն: 

მწკრივი ეწოდება ზმნის 

ფორმათა ისეთ ჯგუფს, 

რომელიც აერთიანებს 

ერთმანეთისაგან მხო-

ლოდ პირისა და რიცხვის 

მიხედვით განსხვავებულ 

ფორმებს, მწკრივი ჰქვია. 

ე.ი. ვთბები, თბები, 

ვთბებით, თბებით, თბე-

ბიან ერთი მწკრივის 

ფორმებია, ვთბებოდი და 

ԲԱՅԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՁԵՎ – 

Ժամանակաձև է կոչվում բայի 

ձևերի այն խումբը, որում 

միավորված են իրարից միայն 

դեմքով և թվով տարբերվող 

ձևեր: ვთბები, თბები, ვთბებით, 

თბებით, თბებიან բայի մեկ 

ժամանակաձևի ձևեր են 

(անկատար ներկա), իսկ  

ვთბებოდი (անկատար 

անցյալ) և դրան հաջորդող 
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მისი მიმყოლი ფორმები - 

სხვა მწკრივისა. 

ձևերը` այլ ժամանակաձևի: 

მხატვრული ენა - 1. ენის 

სტილისტიკური სახე-

სხვაობა (შედარებით მეც-

ნიერების ენასთან, პუბლი-

ცისტიკის ენასთან საქმიანი 

ქაღალდების ენასთან, 

სალაპარაკო ენასთან და 

სხვ.) 2. მხატვრული 

ლიტერატურის ფორმა.  

ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒ – 1. 

Լեզվի ոճական տարատեսակ 

(գիտության լեզվի, 

հրապարակախո-սության 

լեզվի, գործնական 

փաստաթղթերի լեզվի, 

խոսակցական լեզվի հետ և 

այլն): 2. Գեղարվեստական 

գրականության ձև: 

მხატვრული სახე - იერსახე, 

ასახვის სპეციფიკური 

ფორმა; პირობითი 

რეალობა, სადაც ზოგადი 

გამომჟღავნებულია ინდი-

ვიდუალურის თავი-

სებურებასა და განუმე-

ორებლობაში, და რომე-

ლიც განისაზღვრება 

შემოქმედის მსოფლმ-

ხედველობით, ესთეტი-

კური იდეალით, შემოქმე-

დებითი ნიჭითა და 

უნარით. ამდენად, მხატვ-

რულ სახეს გააჩნია შემე-

ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐ – 

Գրական-գեղարվեստական 

երկի մեջ հանդես եկող 

անձնավորություն, որն ունի 

բնավորության և վարքագծի 

որոշակի հատկանիշներ։ 

Գեղարվեստական կերպա-րի 

հիմնական յուրահատ-

կությունը մարդուն բնորոշ 

եզակի գծերի և 

անհատականության 

զուգակցումն է ընդհանուրի և 

տիպականի հետ։  

Գեղարվեստական կերպա-րի 

բնույթը կապված է 
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ცნებითი, ესთეტიკური, 

აღმზრდელობითი და 

საკომუნიკაციო ფუნქც-

იები. მხატვრული სახე 

ცხოვრებისეული სინამდ-

ვილის კვლევის ფორმაა. 

იგი არ არის ფოტოგრა-

ფირებული, ე.ი. გაორკე-

ცებული სინამდვილე. 

პირიქით, მხატვრული სახე 

სასურველთან, იდეალ-

თან არსებულის შეფარდ-

ების საშუალებას იძლევა. 

գեղարվեստական մեթոդի և 

ուղղության հետ։  

Գեղարվեստական 

կերպարներն իրենց բնույթով 

լինում են դրական և 

բացասական, գլխավոր և 

երկրորդական։ 

Գեղարվեստական կերպարի 

համար կան նաև մի շարք այլ 

տերմիններ՝ գործող անձ, 

բնավորութ-յուն, հերոս, 

տիպական բնավորություն, 

տիպ և այլն։ 

მხედრული დამწერლობა - 

ქართული დამწერლობის 

თანამედროვე სახეობა. 

ՄԽԵԴՐՈՒԼԻ ԳԻՐ – Վրացական 

գրի ժամանակակից տեսակը: 

ნაცვალსახელი ჰქვია მეტ-

ყველების ნაწილს, რომე-

ლიც იხმარება არსები-

თის, ზედსართავისა და 

რიცხვითი სახელების ნა-

ცვლად გარკვეულ შემთ-

ხვევაში.  

ԴԵՐԱՆՈՒՆ – Խոսքի մաս, որը 

գործածվում է գոյական, 

ածական, թվական 

անունների և մակբայների 

փոխարեն: 

ნაწილაკი ჰქვია დამხმარე 

მეტყველების ნაწილს, 

რომელიც დაერთვის ამა 

ՄԱՍՆԻԿ – Կոչվում է օժանդակ 

խոսքի մասը (հայերենում 

առանձին խոսքի մաս չէ), որը 
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თუ იმ სიტყვას ან მთელ 

წინადადებას და სხვა 

ელფერს აძლევს მას 

მნიშვნელობის მხრივ. 

მაგ., ნაწილაკებია -ოდე 

და ნუთუ.  

դրվում է այս կամ այն բառի 

կամ նախադասության վրա և 

նրան իմաստային առումով 

որոշակի երանգ է հաղորդում: 

Օրինակ` ოდე და ნუთუ 

մասնիկները:  

ნუსხური დამწერლობა  - 

ქართული დამწერლობის 

შუა საფეხური. ასოები 

კუთხოვანი ხდება და 4 

ხაზს შუაა გადანაწილე-

ბული. სხვაგვარად ნუსხა-

ხუცურსაც უწოდებენ. 

ՆՈՒՍԽՈՒՐԻ ԳԻՐ – Վրացական 

գրի միջին աստիճան: Տառերը 

դառնում են անկյունաձև և 

բաշխված են չորս գծերի միջև: 

Այլ  կերպ կոչում են նաև 

նուսխա-խուցուրի: 

ორენოვნება - ორი ენის 

გამოყენება ერთი და 

იმავე ენობრივი ერთობის 

წევრთა მიერ სხვადასხვა 

საკომუნიკაციო სიტუა-

ციაში. ორენოვნება ზოგ-

ჯერ მთელ სახელ-

მწიფოსთან მიმართებით 

იხმარება, ზოგჯერ რომე-

ლიმე საზოგადოებასთან 

მიმართებით, ზოგჯერ კი 

სულაც იმ ინდივიდის 

მიმართ, რომელიც ორ 

ԵՐԿԼԵԶՎՈՒԹՅՈՒՆ – Երկու 

լեզվի կիրառում միևնույն 

լեզվական միավորման 

անդամների միջև` տարբեր 

հաղորդակցական իրավի-

ճակներում: Երկլեզվություն 

տերմինը երբեմն կիրառ-վում 

է ամբողջ պետության 

նկատմամբ, երբեմն որևէ 

հասարակության նկատ-

մամբ, իսկ երբեմն այն 

անհատի նկատմամբ, որը 

երկու լեզվի է տիրապե-տում: 
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ენას ფლობს. ორენოვნება 

ზოგჯერ იხმარება განზო-

გადებული, მრავალენო-

ვნების მნიშვნელობით. 

იგივეა, რაც  ბილინგვიზმი. 

Երկլեզվությունը երբեմն 

կիրառվում է ընդհանրացված, 

բազմալեզ-վության 

նշանակությամբ: Նույնն է , 

ինչ բիլինգվիզմ: 

ორთოგრაფია - იხ. 

მართლწერა.  

ՕՐՖՈԳՐԱՖԻԱ  – Տե՛ս` 

ուղղագրություն: 

ორთოგრაფიული ლექსიკონი 

- წიგნი, რომელშიც 

ანბანის რიგზე გაწყობი-

ლია სწორი, დადგენილი 

ფორმები მოცემული ენის 

სადავო ან უსათაურო 

დაწერილობის მქონე 

სიტყვებისა. 

ՈՒՂՂԱԳՐԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ –  

Բառարանի տեսակ. 

բառացանկում գլխաբառը 

ներկայացվում է տվյալ լեզվի 

համար ընդունված, 

սահմանված, նորմավորված 

ուղղագրությամբ, նրանում  

ընդգրկվում է մասնական 

(օրինակ, ուղղագրական 

դժվարություն ներկայաց-նող) 

բառաշերտ։  Գիրք, որում 

այբբենական կարգով տրված 

են ճիշտ, սահմանված ձևեր` 

տվյալ լեզվի վիճելի կամ 

անվերնագիր գրություն 

ունեցող բառեր:  

პალინდრომი -  უკუღმა 

მოძრავი), სიტყვა, ფრაზა 

ან ლექსი, რომელიც წაღ-

ԴՅՈՒՐԱԴԱՐՁՈՒԿ, ԴԱՐՁԳԻՐ – 

Բառակապակցություն, 

նախադասություն, 
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მა და უკუღმა ერთნაირად 

იკითხება. მაგ., ატამი 

ითესა, ასეთი იმატა 

(ხალხური). პალინდრო-

მი გავრცელებული იყო 

აღმოსავლეთ სამყა-

როში, გვხვდება ძვ. 

ბერძნულ პოეზიაშიც. ძვ. 

ქართულში მას „წაღმა-

უკუღმა წასაკითხავი 

ლექსი“ და „შებრუნებული 

ლექსი“ ერქვა. გვხვდება ე. 

წ. აღორძინების ხანის 

ქართველ პოეტებთან 

[ იაკობ შემოქმედელი 

(დუმბაძე), ონანა მდივანი 

(ქობულაშვილი), ვახტანგ 

VI და სხვები]. თანამედ-

როვე ქართულ პოეზიაში 

პალინდრომის ნიმუშია: 

აი, რა მზის სიზმარია... 

բանաստեղծության տող,     որ 

կարելի է կարդալ սկզբից 

դեպի վերջ և վերջից դեպի 

սկիզբը՝ պահպանելով 

իմաստը: Դարձգիրը 

տարածված էր Արևելյան 

աշխարհում, հանդիպում է 

նաև հին հունական 

պոեզիայում: Հին 

վրացերենում այն կոչում էին 

„წაღმა-უკუღმა წასაკითხავი 

ლექსი“ და „შებრუნებული 

ლექსი“  «թարս ու շիտակ 

ընթերցվող 

բանաստեղծություն»: 

Հանդիպում է այսպես կոչված 

վերածնության շրջանի վրաց 

բանաստեղծ-ների մոտ 

[Յակոբ Շեմոքմեդի 

(Դումբաձե), Օնանա 

Մդիվանի (Քոբուլաշվիլի), 

Վախթանգ  VI և այլոք]: 

Ժամանակակից պոեզիայում 

դարձագրի նմուշ է` აი, რა 

მზის სიზმარია...  
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პასიური ლექსიკა - 

ლექსიკური ერთეულები, 

რომლებიც შემსწავლე-

ლებს მოსმენილი აქვთ  

და შეუძლიათ  მათი გა-

გება, თუმცა წერის ან 

ლაპარაკის პროცესში, 

როგორც წესი, არ 

იყენებენ.  

ՊԱՍՍԻՎ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ – 

Բառապաշարային միավոր-

ներ, որոնք սովորողները լսել 

են և կարող են դրանք 

հասկանալ, թեպետ գրելու 

կամ խոսելու գործընթա-ցում, 

որպես կանոն, չեն կիրառում:  

პირდაპირი დამატება - 

პირდაპირია დამატება, 

რომელიც ზმნის პირდა-

პირ-ობიექტურ პირთან 

არის შეწყობილი. 

ՈՒՂԻՂ ԽՆԴԻՐ – Ուղիղ է այն 

խնդիրը, որը համապա-

տասխանեցված է ուղիղ 

օբյեկտային դեմքի հետ: 

პირდაპირი ნათქვამი - თუ 

ვისიმე ნათქვამი სიტყვა-

სიტყვით არის განმეო-

რებული, ამას პირდაპირი 

ნათქვამი ჰქვია. 

ՈՒՂՂԱԿԻ ԽՈՍՔ – Եթե որևէ 

մեկի ասածը բառացիորեն 

կրկնված է, դա ուրիշի 

ուղղակի խոսք է կոչվում:  

პირველი ენა - აკადემიური 

ტერმინი, რომელიც გამო-

იყენება ზოგადად მშობ-

ლიური ენის აღსანიშნად. 

ეს არის ენობრივი სახე-

სხვაობა (სახესხვაობები), 

რომელიც ათვისებულია 

ԱՌԱՋԻՆ ԼԵԶՈՒ – 

Ակադեմիական տերմին, որը, 

ընդհանուր առմամբ, 

օգտագործվում է մայրենի 

լեզվի արտահայտման 

համար: Սա լեզվական ձև է 

(տարատեսակներ), որը 
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ადრეულ ბავშვობაში, 

ორი-სამი წლის ასაკამდე. 

ამ სახესხვაობას განსა-

კუთრებული სტატუსი აქვს 

ბავშვისათვის, რამდენა-

დაც ბავშვი მისით 

აღმოაჩენს სამყაროს 

ადრეული სოციალიზა-

ციის ფარგლებში: 

ლინგვისტური ურთიერთ-

ქმედებანი სხვა მოლაპა-

რაკეებთან აუცილებელია 

ნორმალური განვითარე-

ბისათვის. ეს არის 

სახესხვაობა, რომელშიც 

ადამიანის ენობრივი ნიჭი 

პირველად გამოვლინ-

დება ბუნებრივ ენაზე. 

ხშირად ამავე მნიშვნე-

ლობით გამოიყენება 

ტერმინი მშობლიური ენა,  

თუმცა, ეს არის ყოველ-

დღიურად გამოსაყენე-

ბელი ტერმინი, რომელ-

საც, ამის მიუხედავად, აქვს 

ემოციური ქვეტექსტი, 

յուրացված է    վաղ մանկու-

թյան հասակում, մինչև  

երկու-երեք տարեկանը: Այս 

ձևը  երեխայի համար ունի 

հատուկ կարգավիճակ 

այնքանով, որքանով որ 

երեխան դրանով է  

բացահայտում աշխարհը վաղ 

սոցիալականացման 

ընթացքում `  լեզվական 

փոխազդեցությունն  այլ 

խոսակիցների հետ  

անհրաժեշտ է նորմալ 

զարգացման համար: Սա այն 

ձևն է, որում մարդու 

լեզվական ընդունակութ-յունը  

առաջին անգամ 

բացահայտվում է   բնական 

լեզվով: Հաճախ նույն  

իմաստով օգտագործվում է 

մայրենի լեզու տերմինը,  

սակայն, դա առօրյա 

օգտագործվող տերմին է, որը, 

չնայած դրան, ունի հուզական 

ենթատեքստ, օրինակ` 

ընտանիք և ծագում, որոնք 
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მაგალითად, ოჯახი და 

წარმოშობა, რომლებიც 

ხშირად არ არის პირვე-

ლადი ენობრივი ტერმინი. 

აღსანიშნავია, რომ 

ენობრივი სახესხვაობა, 

რომლისადმიც შესაძლოა 

განისაზღვროს ამა თუ იმ 

ინდივიდის მიკუთვნება, 

აუცილებელი არაა, იყოს 

პირველი ენა; შესაძლებ-

ელია, ეს იყოს მოგვი-

ანებით შეძენილი სახე-

სხვაობა. 

հաճախ առաջնային 

լեզվական տերմիններ չեն:  

Ուշագրավ է, որ լեզվական 

ձևը, որի նկատմամբ 

հնարավոր է սահմանել այս 

կամ այն անհատի 

պատկանելու-թյունը, 

պարտադիր չէ, որ լինի 

առաջին լեզուն: Հնարավոր է 

դա լինի ավելի ուշ 

ձեռքբերված ձև:   

პირი არის ზმნის ფორმა, 

რომელიც აღნიშნავს მოუ-

ბარს ან თანამოუბარს, ან 

კიდევ მათი საუბრის 

საგანს. ამის მიხედვით 

პირი სამია გრამატიკაში: 

პირველი, მეორე და 

მესამე. მაგ., ვიზრდები 

(მე), ვიზრდებით (ჩვენ) 

პირველი პირის ფორ-

მებია, იზრდები (შენ), 

იზრდებით (თქვენ) - 

ԴԵՄՔ – Բայի  քերականական 

կարգ, որով արտահայտ-վում 

է գործողության կամ 

առարկայի հարաբերու-

թյունը խոսողի նկատմամբ։ 

Քերականության մեջ կա երեք 

դեմք` առաջին, երկրորդ և 

երրորդ, օրինակ    ვიზრდები 

(მე)` մեծանում եմ ես,  

ვიზრდებით (ჩვენ)` մեծանում 

ենք մենք` առաջին դեմքի 

ձևեր են,   იზრდები (შენ)` 
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მეორე პირისა, იზრდება 

(ის), იზრდებიან (ისინი) - 

მესამე პირისა. პირი 

შეიძლება იყოს მხოლო-

ბითში ან მრავლობითში. 

մեծանում ես դու, იზრდებით 

(თქვენ)` մեծանում եք դուք` 

երկրորդ դեմքի,    იზრდება 

(ის)` մեծանում է նա, 

იზრდებიან (ისინი)` մեծանում 

են նրանք` երրորդ դեմքի: 

Դեմքը կարող է լինել եզակի 

թվով կամ հոգնակի թվով:    

პოლიგლოტი - იგივე 

მულტილინგვალი, ანუ 

ადამიანი, რომელიც ერთ-

დროულად ფლობს სამ-

ოთხ ან მეტ ენას. 

ՊՈԼԻԳԼՈՏ – Նույն მულტი-

ლინგვალი, կամ մարդ, որը 

միաժամանակ տիրապե-տում 

է  երեք-չորս լեզու-ների: 

პროდუცირება - ადამიანის 

უნარი, გადმოსცეს თავისი 

აზრები ამა თუ იმ ენაზე; 

პროდუცირების ორი 

ენობრივი უნარი არსე-

ბობს: ზეპირი (ლაპარაკი) 

და წერითი (წერა). 

პროდუცირების უნარები 

(რეცეფციულისგან 

განსხვავებით) – აქტიური 

უნარებია. 

ԼԵԶՎԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆ – Մարդու 

կարողությունը փոխանցել իր 

մտքերն այս կամ այն լեզվով: 

Գոյություն ունի կիրառման 

երկու լեզվական 

կարողություն` բանավոր  

(խոսել) և գրավոր (գրել): 

Լեզվի կիրառության 

հմտությունները (ի տարբե-

րություն ռեցեպտիվի)  

ակտիվ հմտություններ են: 

პროლოგი - იხ. შესავალი. ՊՐՈԼՈԳ – Տես` նախաբան: 



81 
 

პროტოტიპი - რეალური პი-

როვნება ან ლიტერატუ-

რული პერსონაჟი, რომე-

ლიც საფუძვლად უდევს 

მხატვრული სახის, ტიპის 

შექმნას. მხატვრული სახე-

ების შექმნისას ზოგჯერ 

ლიტერატურულ პირებსაც 

ემყარებიან. 

ՆԱԽԱՏԻՊ – Իրական անձ կամ 

գրական կերպար, որը դրված 

է գեղարվեստական 

կերպարի, տիպի ստեղծման 

հիմքում: Գեղարվեստական  

կերպարները երբեմն 

հիմնվում են նաև գրական 

դեմքերի վրա: 

ჟარგონი - ამა თუ იმ 

სოციალური, ასაკობრივი 

ან პროფესიული ჯგუფი-

სათვის დამახასიათებელი 

სოციალური დიალექტი, 

რომელიც ძირითადად 

ლექსიკითა და ფრაზეო-

ლოგიზმებით გამოირ-

ჩევა. ეს ტერმინი დამნა-

შავეთა სამყაროს წარმო-

მადგენელთა მეტყველე-

ბის აღსანიშნავად პირვე-

ლად გვხვდება საფრან-

გეთში XIII-XIV საუკუნე-

ებში. 

ԺԱՐԳՈՆ – Այս կամ այն 

սոցիալական, տարիքային 

կամ մասնագիտական 

խմբերին բնորոշ սոցիալա-

կան բարբառ, որը 

հիմնականում տարբերվում է 

բառապաշարով և 

դարձվածքներով:  Տերմինը  

հանցավոր աշխարհի 

ներկայացուցիչների խոսքի 

արտահայտման համար  

առաջին անգամ հանդիպում է 

Ֆրանսիայում XIII-XIV 

դարերում:   

რეპლიკა  - დრამატურ-

გიაში (იტალ. Repli-

ՌԵՊԼԻԿ  – Դրամատուրգիայում  

(իտալերեն` replica,  <լատ. 
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ca  ლათ.  Replico  - ვუხსნი, 

ვპასუხობ)  დრამატული 

ნაწარმოების დიალოგის 

ელემენტი, მოქმედი პირის 

პასუხი. რეპლიკას უწოდე-

ბენ ასევე ბოლო ფრაზას, 

რომელსაც მოჰყვება სხვი-

სი პასუხი. აქტის ბოლოს 

რეპლიკას ეკისრება ან 

მოქმედების შეჯამება, ან 

მოქმედების შემდგომი 

განვითარების მონიშვნა.  

Replico – բացատրում եմ, 

պատասխանում եմ)  

դրամատիկ ստեղծագործու-

թյան երկխոսության տարր, 

գործող անձի  պատասխան: 

Ռեպլիկ են կոչում նաև 

վերջին   արտահայտու-

թյունը, որին հաջորդում է 

ուրիշի պատասխանը:  

Արարի վերջում ռեպլիկը 

պետք է կամ ամփոփի 

գործողությունը, կամ 

ակնարկի գործողության 

հետագա զարգացում:   

რეფრენი -  1. ტაეპები, რო-

მლებიც ლექსში გარკვე-

ული წესით მეორდება. 

რეფრენზე აგებული მყარი 

სალექსო ფორმებია: 

ტრიოლეტი,  რონდელი,  

რონდო, ბალადა და ა.შ.  

2. იგივეა, რაც მისამღერი, 

ანუ კუპლეტის ნაწილი, 

რომელიც მეორდება. 

განვითარდა ხალხური 

სასიმღერო ლექსიდან, 

ԿՐԿՆԵՐԳ ԿԱՄ ՌԵՖՐԵՆ – 1. 

Քառյակային երգի մաս, որը 

որոշակի կարգով կրկնվում է: 

Կրկներգի վրա կառուցված 

կայուն բանաստեղծական 

ձևեր են տրիոլետը, ռոնդոն, 

բալլադը և այլն: 2. Նույնն է, 

ինչ կրկներգ, կամ քառյակի 

մաս, որը կրկնվում է: 

Զարգացել է ժողովրդական 

երգային ոտանավորից, 

որտեղ երգչախումբը կրկնում 
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სადაც გუნდი სოლისტის 

ნათქვამს იმეორებდა. 

მისამღერი რამდენიმე სა-

ხისაა: ა) უბრალოდ 

იმეორებს სტროფის ტაეპს 

(მთლიანად ან ნაწილობ-

რივ), ბ) გამეორებას 

ემატება ან ხმაბაძვითი 

სიტყვები, რომლებსაც, 

შესაძლებელია, ადრე რა-

იმე საწესჩვეულებო მნიშ-

ვნელობა გააჩნდა, ანდა 

მისამღერის ტრადიციუ-

ლი ფორმა შეიძინეს. გ) 

დასრულებული ფრაზა 

ტაეპის სახით, ტექსტთან 

დაკავშირებული და სიმ-

ღერიდან სიმღერაში გად-

ასული. დ) რამდენიმე ტა-

ეპი, რომლებიც უშუალო-

დაა დაკავშირებული ტექ-

სტთან. 

էր մենակատարի ասածը: Մի 

քանի տեսակ կրկներգ կա. ա. 

Ուղղակի կրկնում է 

բանաստեղ-ծական տան 

վերջին տողն ամբողջությամբ 

կամ մասամբ: բ. Կրկնությանն 

ավելացվում են նմա-

նաձայնական բառեր, որոնք  

առաջ որևէ ծիսական 

նշանակություն ունեին, կամ 

կրկներգի ավանդական ձևն 

են ստացել: գ. Ավարտված 

արտահայտություն բանաս-

տեղծական տողի ձևով` 

տեքստի հետ կապված կամ 

երգից երգ տեղափոխված: դ. 

Մի քանի բանաստեղծական 

տող, որն անմիջականորեն 

կապված է տեքստի հետ:    

რეცეფცია - ადამიანის 

უნარი, გაიგოს მოსმენილი 

ან დაწერილი. მხოლოდ 

რეცეფციული უნარების 

ՌԵՑԵՊՑԻԱ – Մարդու 

կարողություն` հասկանալ 

լսածը կամ գրածը: Միայն 

ռեցեպտիվ ունակություն-
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და უფლება შემსწავლე-

ლისთვის არ არის საკმა-

რისი, ამ ენაზე ურთიერ-

თობა წარმართოს სხვას-

თან. რეცეფციული უნა-

რები პასიური უნარებია.   

ների տիրապետումը 

բավական չէ սովորողին, 

որպեսզի այս լեզվով 

հաղորդակցություն հաս-

տատի ուրիշի հետ: 

Ռեցեպտիվ կարողություն-

ները պասսիվ կարողու-

թյուններ են:  

რთული წინადადება - 

რთულია წინადადება, თუ 

იგი შედგება ორი ან მეტი 

მარტივისა თუ შერწყმული 

წინადადებისაგან. 

ԲԱՐԴ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆ – 

Բարդ է  այն նախա-

դասությունը, որը բաղկա-ցած 

է մեկից ավելի պարզ կամ 

միավորյալ նախադա-

սություններից:    

რითმა - ერთი და იმავე ან 

მსგავსი ბგერების კანონ-

ზომიერი გამეორება, 

ბგერათა შეწყობა-შეთან-

ხმება ტაეპებში უკანასკ-

ნელი მახვილიანი მარცვ-

ლიდან მოყოლებული; 

ზოგჯერ ბგერების ასეთი 

შეწყობა-შეთანხმება 

ტაეპებს შიგნით. რითმაში 

შეიძლება მეორდებოდეს 

ცალკეული ბგერები, 

ՀԱՆԳ -  Չափածո ստեղ-

ծագործության հնչյունային 

ձևավորման հիմնական 

կողմերից մեկը։ Հանգը այն 

երևույթն է, երբ բանաստեղ-

ծության մեջ երկու կամ ավելի 

տողեր ունեն նման 

(համահնչուն) վերջավորու-

թյուն, նման համաձայնու-

թյուն-համապատասխանե-

ցում, երբեմն կարող է լինել 

նաև քառյակի մեջտեղում: 
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სიტყვები ან სიტყვათა 

ჯგუფები, იშვიათ შემთხვე-

ვაში კი - ტაეპები. რითმა 

პოეტურ მეტყველებაში 

ქმნის რიტმულობას, კეთ-

ილხმოვანებას, მუსიკა-

ლობას. 

Հանգում կարող են կրկնվել 

առանձին հնչյուններ, բառեր 

կամ բառերի խմբեր, երբեմն 

նաև բանաստեղծական 

տողեր: Հանգը բանաս-

տեղծական խոսքում 

ստեղծում է հանգա-

վորվածություն,  երաժշտա-

կանություն, բարեհնչու-թյուն:  

რიტმი - თანაზომიერი, პე-

რიოდული მონაცვლეობა 

რაიმე ელემენტებისა (ბგე-

რების, მოძრაობების და 

სხვ.) რიტმს დინამიური 

ხელოვნების დარგებში 

(მუსიკა, ცეკვა, ლექსი, 

პროზა) ერთიანი შინაგანი 

კანონები აქვს (თანაზომა-

დობა დროში), განსხვავე-

ბულია რიტმის შემქმნელი 

მატერია. მხატვრული 

დროს თვალსაზრისით 

რიტმი ერთ-ერთი ესთე-

ტიკური მახასიათებელია 

ხელოვნების ნაწარ-

მოებისა. 

ՌԻԹՄ  – Հավասար միա-

վորների համաչափ, 

պարբերական կրկնություն  

(ձայների, շարժումների, և 

այլն): Ռիթմը    դինամիկ  

արվեստի ոլորտներում 

(երաժշտություն, պար, 

պոեզիա, արձակ) ունի ներքին 

օրենքներ  (համա-չափություն  

ժամանակի մեջ), տարբեր է 

ռիթմը ստեղծող նյութը: 

Գեղար-վեստական 

ժամանակի առումով ռիթմը 

արվեստի 

ստեղծագործության   գեղա-

գիտական առանձնահատ-

կություններից մեկն է:   
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რიტორიკული შეკითხვა -

რიტორიკულია შეკითხვა, 

რომელიც დაისმის ავ-

ტორის მიერ, თუმცა პა-

სუხის მიღება არ ივა-

რაუდება და ემოციური

მხარის გასაძლიერებ-

ლადაა მოცემული. 

ՀՌԵՏՈՐԱԿԱՆ ՀԱՐՑ   – Հռետո-

րական է այն հարցը, որը 

տրված է հեղինակի կողմից, 

սակայն պատասխան 

ստանալ չի ենթադրվում, և 

տրված է   զգացմունքային 

կողմի հզորացման համար:    

რიცხვითი სახელი მეტყვ. 

ნაწილი, რომელიც აღნიშ-

ნავს საგნის რაოდენობას, 

რიგს ან მთელის წილს 

(ორი, მეცხრე, მეათედი).

ԹՎԱԿԱՆ ԱՆՈՒՆ – Այն խոսքի 

մասը, որը ցույց է տալիս 

առարկայի թիվ, թվային կարգ 

կամ ամբողջի մաս (երկու, 

իններորդ, մեկ տասներորդ): 

სალიტერატურო ენა - ენის 

ნორმირებული, სტანდარ-

ტიზებული და კოდიფიცი-

რებული ვარიანტი, რომე-

ლიც ყველაზე პრესტიჟუ-

ლია და, მიუხედავად 

სახელწოდებისა, არ წარ-

მოადგენს მხოლოდ ლი-

ტერატურის ენას. ამავე 

მნიშვნელობით გამოი-

ყენება ტერმინი სამწიგ-

ნობრო ენა.  

ԳՐԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒ – Լեզվի 

նորմավորված, կանոնա-

կարգված և ծածկագրված 

տարբերակ, որն ամենից 

հեղինակավորն է և, չնայած 

անվանմանը, չի հանդիսա-

նում միայն գրականության 

լեզու: Նույն նշանակությամբ 

օգտագործվում է նաև 

գրքային լեզու:  
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სალიტერატურო ენის 

ისტორია სწავლობს 

სალიტერატურო ენის 

ჩამოყალიბების პირობებს, 

ცოცხალი მეტყველებისა 

და სალიტერატურო ენის 

ნორმათა ისტორიულ 

ურთიერთობას, ენის სი-

სტემაში მომხდარ ცვლი-

ლებათა ქრონოლოგიას 

წერილობით ძეგლთა 

მონაცემების მიხედვით. 

ԳՐԱԿԱՆ ԼԵԶՎԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 

– Ուսումնասիրում է գրա-կան 

լեզվի ձևավորման 

ժամանակաշրջանները, 

կենդանի խոսքի և գրական 

լեզվի նորմերի պատմական 

փոխհարաբերությունը, 

լեզվական համակարգում 

տեղի ունեցած փոփոխու-

թյունների ժամանակագրու-

թյունն` ըստ գրավոր 

հուշարձանների տվյալների: 

სამეტყველო აქტი - 1. 

გამონათქვამები, რომ-

ლებიც მოლაპარაკის 

მიზნების შესრულებას 

ემსახურება. მოლაპა-

რაკის  მიზანი შეიძლება 

იყოს: რაღაცის მოთხოვნა, 

ბოდიშის მოხდა, უარყო-

ფა, ემოციების გამოხატვა, 

საყვედურის გამოთქმა და  

ა.შ. 2. მოცემულ 

საზოგადოებაში მიღებუ-

ლი სამეტყველო ქცევის 

წესებისა და პრინციპების 

ԽՈՍՈՂԱԿԱՆ ԱԿՏ  – 1. Արտա-

հայտությունները, որոնք 

ծառայում են խոսողի  

նպատակների կատար-մանը: 

Խոսողի նպատակը կարող է 

լինել. 1. ինչ-որ բան 

պահանջելը, ներողություն 

խնդրելը, հերքելը, հույզեր 

արտահայտելը, դիտողու-

թյուն անելը և այլն,  2. տվյալ 

հասարակությունում 

ընդունված խոսքային  

վարվելակերպի կանոնների և 

սկզբունքների համաձայն 
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შესაბამისად განხორციე-

ლებული მიზანმიმარ-

თული სამეტყველო ქმე-

დება. მისი ძირითადი 

დამახასიათებელი ნიშ-

ნებია: ინტენციურობა, მი-

ზანმიმართულობა და 

კონვენციურობა. სამეტყ-

ველო აქტების თანა-

მიმდევრული ერთობლი-

ობა გვაძლევს დისკურსს. 

իրականացված նպատա-

կաուղղված խոսողական 

գործողությունը:   Դրա 

հիմնական բնորոշ հատկա-

նիշներն են` ծրագրված 

լինելը, նպատակասլացու-

թյունը և կանոնակար-

գությունը: Խոսքային ակտերի 

հաջորդական 

ամբողջությունը կազմում է  

իրադրական խոսք: 

სატირა - სინამდვილის 

მხატვრული ასახვის ისეთი 

ფორმა, როდესაც გამანა-

დგურებელი სიცილით 

ამხილებენ ასახულის უარ-

ყოფით, მანკიერ ბუნე-

ბას. იუმორისაგან განსხვავ

ებით სატირა სიცილით 

ამხილებს, ბოლომდე 

"აშიშვლებს" თავის ობიე-

ქტს, ააშკარავებს შეუთავ-

სებლობას გარეგან და 

შინაგან მხარეებს შორის, 

ფორმასა და შინაარსს 

შორის. ამით განსხვავ-

ԵՐԳԻԾԱՆՔ – Իրականության 

գեղարվեստական արտա-

ցոլման այնպիսի  ձև, երբ  

ջախջախիչ   ծիծաղով 

բացահայտվում է արտա-

ցոլվածի  բացասական, 

արատավոր բնույթը: Ի 

տարբերություն հումորի,  

երգիծանքը մինչև վերջ 

«մերկացնում է» իր օբյեկտը,  

բացահայտում անհամա-

պատասխանությունը ար-

տաքին և ներքին կողմերի, 

ձևի և բովանդակության միջև: 

Սրանով է   տարբերվում 
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დება სატირა პირდა-

პირიკრიტიკისგან, ინვექტი

ვისაგან. 

երգիծանքը ուղղակի 

քննադատու-թյունից, 

պարսավանքից:   

საშუალი გვარი - ზმნათა 

ერთი ჯგუფი არც 

მოქმედებითია და არც - 

ვნებითი. მათ საშუალი 

გვარის ზმნებს უწოდებენ. 

საშუალი გვარის ზმნები 

საშუალ-ვნებითი ან 

საშუალ-მოქმედებითია.  

ՉԵԶՈՔ ՍԵՌ – Բայերի խումբը, 

որը  ոչ ներգործական է, ոչ 

կրավորական,  անվանում են 

չեզոք սեռի բայեր: Չեզոք սեռի 

բայերը (վրացերենում) կամ 

չեզոք-կրավորական են կամ 

չեզոք-ներգործական:  

საწყისი ჰქვია სახელზმნას, 

რომელიც წინადადებაში 

ისეა გამოყენებული, რო-

გორც არსებითი სახელი. 

მაგ., იგი შეიძლება იყოს 

ქვემდებარე (ღელვა საწ-

ყისია), ობიექტი (ზღვა 

ღელვა დაიწყო) და სხვ. 

ԱՆՈՐՈՇ ԴԵՐԲԱՅ – Բայանունը, 

որը նախադասության մեջ  

կիրառված  է գոյական անվան 

նման: Օրինակ, այն կարող է 

դառնալ ենթակա  (ღელვა 

საწყისია`  հուզվելը անորոշ 

դերբայ է), խնդիր  (ზღვამ 

ღელვა დაიწყო` ծովը սկսեց 

հուզվել) և այլն: 

სახელზმნა - ზმნისაგან 

ნაწარმოები ბრუნებადი 

სიტყვა.  სახელზმნა მოქმ-

ედებას ან მდგომარეობას 

გამოხატავს, მაგრამ არა 

რომელიმე პირისას. ამი-

ԲԱՅԱՆՈՒՆ – Բայից կազմված 

հոլովվող բառը կոչվում է 

բայանուն: Բայանունն 

արտահայտում է գործո-

ղություն կամ դրություն, 

սակայն` ոչ   որևէ դեմքի: Այդ 
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ტომ მას უპირო ზმნა 

ეწოდება. 

պատճառով այն անդեմ բայ է 

կոչվում:  

სახელმწიფო ენა - ენა, 

რომელიც ამ სტატუსით 

არის განსაზღვრული ამა 

თუ იმ ქვეყნის კონსტიტუ-

ციაში, ან კონსტიტუციის 

არარსებობის შემთხვევაში 

- სახელმწიფოს კანონებ-

ში. ეს არის ენა, რომელ-

საც სახელმწიფოს მოქა-

ლაქეები იყენებენ სა-

ხელმწიფო ხელისუფლე-

ბის ორგანოებთან (საკან-

ონმდებლო, სასამართ-

ლო, აღმასრულებელი) 

ურთიერთობებისას. ენა, 

რომელზეც ხორციელ-

დება სახელმწიფო ფუნქ-

ციები: საქმისწარმოება, 

პარლამენტისა და სხვა 

სახელმწიფო დაწესებუ-

ლებების ფუნქციონი-

რება, აგრეთვე იმართება 

სხვადასხვა ღონისძიება 

საზოგადოებრივი თავშე-

ՊԵՏԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒ –   Լեզու, որն 

այդ կարգավիճակով է 

սահմանված այս կամ այն 

երկրի    Սահմանադրու-թյան 

մեջ, կամ  Սահ-

մանադրության  բացակա-

յության դեպքում`  

պետության  օրենքներում:  

Սա   լեզու է, որն  

օգտագործում են  պետու-

թյան քաղաքացիները` 

պետական    իշխանության 

մարմինների (օրենսդիր, 

դատական, գործադիր) հետ 

հարաբերությունների ժա-

մանակ: Լեզու, որով 

իրականացվում են  պետա-

կան գործառույթները` 

գործավարություն, Խորհր-

դարանի և այլ պետական   

հաստատությունների 

գործառույթը, ինչպես նաև 

անցկացվում են միջոցա-

ռումները   հասարակական 
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ყრის ადგილებში.  հավաքի վայրերում:  

სემანტიკა - მნიშვნელობის 

სტრუქტურის ლინგვის-

ტური კვლევა. 

ԻՄԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ – Իմաս-

տի կառուցվածքի լեզվա-

բանական հետազոտու-թյուն: 

სენტენცია - ზნეობრივი 

ხასიათის სხარტი გამო-

თქმა, დამრიგებლური 

შინაარსის მოკლე შეგო-

ნება; სენტენციები დამახა-

სიათებელია დიდაქტი-

კურ-აღმზრდელობითი 

და იგავარაკული ხასიათ-

ის ნაწარმოებებისათვის. 

ხშირად იყენებენ ასევე 

ორატორულ ხელოვ-

ნებასა და ცოცხალ, 

სასაუბრო ენაში. სენტენცი-

ებით მდიდარია შოთა 

რუსთაველის  „ვეფხისტ-

ყაოსანი“  და  დავით 

გურამიშვილის „სწავლა 

მოსწავლეთა“. 

ԱՍԱՑՎԱԾՔՆԵՐ – Խրատական 

բնույթի համառոտ 

արտահայտություն, բանա-

հյուսական ամենակենսու-

նակ ժանրաձևերից։ Փոքրա-

ծավալ են և արտահայտում են 

ժողովրդի մտածելա-կերպն ու 

աշխարհայացքը։ Դրանք 

բնորոշ են խրատական-

դաստիարակ-չական բնույթի 

ստեղծա-գործություններին:  

Հաճախ կիրառվում են 

հռետո-րական արվեստում և 

կենդանի, խոսակցական 

լեզվում: Ասացվածքներով 

հարուստ է Շոթա 

Ռուսթավելիի «Վագրենա-

վորը» և Դավիթ 

Գուրամիշվիլիի «Աշա-

կերտների ուսուցումը»:   

სინტაქსი არის გრამატიკის 

ნაწილი, რომელიც 

ՇԱՐԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ – 

Քերականության մաս, որն 
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შეისწავლის წინადადების 

ტიპებს და სიტყვათა 

შეკავშირების წესებს წინა-

დადებაში. იგი არკვევს, 

რა და რა სახის სიტყვები 

შეიძლება შეეწყოს ერთ-

მანეთს, რა სახის 

ურთიერთობა შეიძლება 

დამყარდეს მათ შორის და 

რა დანიშნულება აქვს ამა 

თუ იმ სიტყვას წინადა-

დებაში. 

ուսումնասիրում է նախա-

դասության տեսակներն ու 

բառերի կապակցության 

կանոնները նախադասու-

թյան մեջ: Այն պարզում է, թե 

ինչ և ինչ տիպի 

հարաբերություններ կարող 

են հաստատվել դրանց միջև և 

ինչ նշանակում ունի այս կամ 

այն բառը նախադա-սության 

մեջ:  

სლენგი - სოციალური დია-

ლექტის სახესხვაობა, რო-

მლის ენობრივი ქსოვი-

ლი ძირითადად სუბსტან-

დარტული ლექსიკური 

ერთეულებისაგან 

შედგება.  

ՍԼԵՆԳ  – Սոցիալական 

բարբառի տեսակ, որի 

լեզվական նյութը հիմնա-

կանում բաղկացած է ենթա-

ստանդարտային բառապա-

շարային միավորներից:     

 

სოციოლინგვისტიკა - საე-

ნათმეცნიერო დისციპლი-

ნა, რომელიც შეისწავლის 

ენას საზოგადოებრივ 

კონტექსტში, მის ურთი-

ერთობას საზოგადოებრივ 

 

ՍՈՑԻՈԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ – 

Լեզվաբանական դիս-ցիպլին,  

որն ուսումնա-սիրում է լեզուն 

հասարակական համա-

տեքստում, նրա   հարա-

բերությունը հասարակա-կան  
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ფაქტებთან, მის სოცია-

ლურ და სიტუაციურ 

ვარირებას, ენობრივ სიტ-

უაციას, ენობრივ პოლი-

ტიკას და ა. შ. ენის 

სამეცნიერო ინტერესი 

ენის საზოგადოებრივი 

ბუნების მიმართ გაღვივდა 

საფრანგეთში XIX საუ-

კუნის ბოლო ათწლეუ-

ლებიდან. სოციოლინგ-

ვისტიკაში გამოიყოფა 

ორი დიდი სფერო: მაკ-

როსოციოლინგვისტიკა 

და მიკროსოციოლინ-

გვისტიკა.  

փաստերի հետ, նրա 

սոցիալական   և իրավիճա-

կային տատանումները,  

լեզվաբանական իրա-վիճակը,  

լեզվական քաղա-

քականությունը և այլն:  

Լեզվի  գիտական 

հետաքրքրությունը լեզվի 

հանրային բնույթի հանդեպ 

բորբոքվել է  XIX դարի վերջին 

տասնամյակից: 

Սոցիոլեզվաբանության մեջ 

առանձնացվում է երկու մեծ 

ոլորտ` մակրոսոցիոլեզվա-

բանություն և միկրոսո-

ցիոլեզվաբանություն:   

სრული წინადადება - წინა-

დადება სრულია, თუ 

გამოტოვებულად არ იგუ-

ლისხმება რომელიმე 

წევრი. 

ԼՐԻՎ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆ – 

Նախադասությունը լրիվ է, 

եթե զեղչված չէ դրա որևէ 

անդամ:  

სტატიკურია ვნებითი, რო-

მელიც გამოხატავს მოქმე-

დების შედეგს: მთებს 

ნისლი აფენია.

ՍՏԱՏԻԿ – Կրավորական սեռի 

ձև, որն արտահայտում է 

գործողության արդյունքը` 

მთებს ნისლი აფენია` 

Ամպերի վրա մշուշ է պատած: 
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სტერეოტიპი -  ადამიანთა 

ჯგუფის/კატეგორიის შესა-

ხებ წარმოდგენა ვრცელ-

დება მის ყველა წევრზე, 

მიუხედავად იმისა, შეე-

საბამება თუ არა იგი 

კონკრეტულ პიროვნებას.  

სქემატური აზროვნების 

ერთ-ერთი გამოვლინება.

ԿԱՐԾՐԱՏԻՊ – Մարդկանց 

խմբի/կարգի մասին 

պատկերացումը տարած-վում 

է նրա բոլոր անդամների վրա, 

անկախ նրանից, 

համապատաս-խանում է 

արդյոք այն կոնկրետ անձին: 

Սխեմատիկ մտածողության 

դրսևորումներից մեկն է: 

სტროფი -  ლიტერატურულ  

ლექსში შინაარსობრივად 

და რიტმულად გაერთი-

ანებული რამდენიმე (ყვე-

ლაზე ხშირად ოთხი) 

სტრიქონი, ტაეპი, ხანა. 

ՔԱՌԱՏՈՂ  – Գրական 

բանաստեղծության  մեջ 

իմաստով և հանգով 

միավորված  մի քանի  

(սովորաբար չորս) տող, 

շարույթ, ռիթմական միավոր:    

სტრუქტურალიზმი - 

წამყვანი ლინგვისტური 

მოდელი მეოცე საუკუნის 

ორმოცდაათიან წლებში. 

განსაკუთრებული მნიშვ-

ნელობა ენიჭება მეტ-

ყველებაში პროდუცი-

რების სხვადასხვა დონის 

აღწერას.     

ՍՏՐՈՒԿՏՈՒՐԱԼԻԶՄ – Առաջա-

տար լեզվաբանական մոդել  

քսաներորդ դարի հիսու-

նական թվականներին: 

Առանձնահատուկ ուշա-

դրություն է շնորհվում խոսքի 

մեջ կիրառական տարբեր 

մակարդակների 

նկարագրմանը:   

ტაეპი -  ლექსის რიტმულ-

ინტონაციური პროცესის 

ԲԱՆԱՍՏԵՂԾՈՒԹՅԱՆ ՏՈՒՆ  –  

Բանաստեղծության ռիթմիկ-
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მეტრულად განსაზღვ-

რული ფონიკური და 

გრაფიკული ნორმა, 

რომელსაც ემორჩილება 

სინტაქსი. ტაეპები ურთი-

ერთშეფარდებული და 

თანაზომადი ერთეუ-

ლებია, რითაც ლექსითი 

ნაწარმოები განსხვავ-

დება პროზაულისაგან. 

ტაეპის გრაფიკული პრინ-

ციპი საფუძვლად უდ-

ევს პროზისა და პოეზიის  

გამიჯვნას, რასაც გადამ-

წყვეტი მნიშვნელობა 

ენიჭება ისეთი ჟანრების 

არსებობის პირობებში, 

როგორიცაა ლექსი 

პროზად, ვერლიბრი, 

რიტმული პროზა. 

հնչերանգային պրոցեսի 

տաղաչափորեն սահմանված 

հնչյունային և գրաֆիկական 

նորմ, որին ենթարկվում է 

շարահյուսությունը: 

Քառատողերը փոխհա-

րաբերակցված և համաչափ 

միավորներ են, ինչով 

բանաստեղծական երկը 

տարբերվում է արձակից: 

Քառատողի գրաֆիկական 

սկզբունքը դրված է չափածոյի 

և արձակի սահմանազատ-

ման հիմքում, ինչին որոշիչ 

նշանակություն է շնորհվում 

այնպիսի ժանրերի գոյության 

պայմաններում, ինչպիսիք 

են` արձակ բանաստեղծութ-

յունը, ազատ բանաստեղծութ-

յունը,  հանգավորված 

արձակը:    
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ტერმინი - სიტყვა ან 

შესიტყვება, რომელთაც 

ზუსტად აღინიშნება მეცნი-

ერებაში, ტექნიკასა და 

ხელოვნებაში გარკვეული 

ცნება. 

ՏԵՐՄԻՆ – Բառ կամ 

արտահայտություն, որով 

ճշգրտորեն արտահայտված է 

որոշակի հասկացություն 

գիտության մեջ, տեխնի-

կայում և արվեստում: 

ტექსტი - ცნება „ტექსტი" 

გულისხმობს ნებისმიერ 

ზეპირ თუ წერილობით 

ფრაგმენტს, რომელსაც 

მიიღებენ, გადასცემენ ან 

ცვლიან ერთმანეთში ენის 

შემსწავლელები / მომხმა-

რებლები. ამგვარად, 

კომუნიკაციის ნებისმიერ 

აქტს, რომელიც ენის 

გამოყენებით მიმდინა-

რეობს, მივყავართ ტექს-

ტის წარმოქმნამდე. 

ՏԵՔՍՏ – «Տեքստ» հաս-

կացությունը ենթադրում է 

ցանկացած բանավոր և 

գրավոր հատված, որը լեզու 

սովորողները/լեզու սպա-

ռողները ստանում, 

հաղորդում կամ փոխա-

նակում են միմյանց հետ: 

Այսպիսով, հաղորդակ-

ցության ցանկացած ակտ, որն 

ընթանում է լեզվի 

կիրառմամբ, միտված է 

տեքստ կազմելուն: 
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ტომი - 1) ბეჭდვითი 

ნაწარმოები, გამოცემული 

ცალკე წიგნად. 2) 

რამდენიმე წიგნად 

დაბეჭდილი ნაწარმოების 

ცალკეული წიგნი. 3) 

პერიოდული გამოცემის ან 

„შრომების“ რამდენიმე 

ნაკვეთი, შეკრული ან 

აკინძული ერთ წიგნად. 

ՀԱՏՈՐ –   1) Առանձին գրքով 

լույս   տեսած տպագիր 

ստեղծագործություն: 2) Մի 

քանի գրքով տպագրված 

ստեղծագործության   

առանձին գիրք:  3) 

Պարբերական հրատարա-

կության կամ «աշխատութ-

յունների» մի քանի գլուխ` 

կապված և էջադրված մեկ 

գրքով:    

ტონი - ბგერის სიმაღლის 

დონე, როგორც ფონო-

ლოგიური  მახასიათე-

ბელი. ზოგ ენაში (მაგ. 

ჩინურში) ტონებს შორის 

სხვაობა მნიშვნელოვან 

როლს თამაშობს 

სიტყვების იდენტიფიცი-

რებასა და გაგებაში. 

ՏՈՆ – Ձայնի բարձրության 

մակարդակ, որպես հնչույ-

թաբանության   առանձնա-

հատկություն:  Որոշ 

լեզուներում (օրինակ` 

չինարեն) տոների միջև 

տարբերությունը   կարևոր 

դեր է  կատարում բառերի 

նույնականացման և հաս-

կանալու մեջ:   

ტრანსფერი - ენათაშორისი 

გავლენები ენის შეს-

წავლის პროცესში; უცხო 

ენის სწავლების მეთო-

დიკაში ტრანსფერი აღ-

ՏՐԱՆՍՖԵՐ – Միջլեզվական 

ներգործություններ`  լեզվի 

ուսուցման գործընթացում:  

Օտար լեզուների դասա-

վանդման մեթոդիկայում 
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ნიშნავს პირველი ენის 

გავლენას შესასწავლ 

ენაზე. ტრანსფერის შედე-

გები შეადგენს ინტერენის  

ნაწილს. 

տրանսֆերն արտահայտում է 

առաջին լեզվի 

ներգործություն    ուսումնա-

սիրվող լեզվի վրա: 

Տրանսֆերի արդյունքները 

կազմում են ինտերենի մաս:   

უბრალო დამატება - ისეთ 

დამატებას, რომელიც არ 

არის შეწყობილი ზმნის 

ობიექტურ პირთან, 

უბრალო დამატება ჰქვია. 

ՀԱՍԱՐԱԿ ԽՆԴԻՐ – Այնպիսի 

խնդիրը, որը չի համա-

ձայնեցված բայի օբյեկ-տային 

դեմքի հետ, կոչվում է 

հասարակ խնդիր (հայերեն` 

միջոցի, վերաբերության ... 

անուղղակի խնդիրներ): 

უკუთქმითი წინადადება - 

უკუთქმითია წინადადება, 

თუ ზმნა-შემასმენლით 

გამოხატული მოქმედების 

შესრულება უარყოფი-

ლია. 

ԺԽՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆ – 

Ժխտական է այն նախա-

դասությունը, որի բայ-

ստորոգյալով արտահայտ-

ված գործողության կատա-

րումը ժխտական է: 

უმცირესობის ენა - ხშირად 

გამოიყენება ენობრივი 

უმცირესობის მნიშვნელო-

ბით, თუმცა ამ უკანასკნე-

ლს პრინციპულად განსხ-

ვავებული მნიშვნელობა 

აქვს (იხ. ენობრივი 

ՓՈՔՐԱՄԱՍՆՈՒԹՅԱՆ ԼԵԶՈՒ  – 

Հաճախ կիրառվում է 

լեզվական փոքրամասնու-

թյան իմաստով,   թեև վերջինս  

սկզբունքորեն տարբեր 

իմաստ ունի (տե՛ս`  

լեզվական փոքրամաս-
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უმცირესობა): უმცირესობა 

შესაძლოა იყოს ეთნი-

კური, ეროვნული (რელი-

გიურიც), თუმცა ენობრივი 

უმცირესობა არ გულის-

ხმობს რომელიმე ეთნი-

კური (ეროვნული) ჯგუფი-

სადმი მიკუთვნებას; მაგა-

ლითად, აზერბაიჯანული, 

სომხური ენები საქართვე-

ლოში უმცირესობათა 

ენებად განიხილება; ამავე 

დროს, ისინი ენობრივი 

უმცირესობებია (დომი-

ნანტ ენასთან – ქართულ-

თან მიმართებით); 

სვანური, მეგრულ-ლაზუ-

რი – ენობრივი 

უმცირესობებია და არა - 

უმცირესობათა ენები.     

նություն)`   փոքրամաս-

նությունը կարող է լինել 

էթնիկ, ազգային (նաև 

կրոնական), բայց լեզվական 

փոքրամասնությունը չի 

ենթադրում   որևէ փոքրա-

մասնության հատկացում 

էթնիկ (ազգային) խմբին:  

Օրինակ, հայերենն ու 

ադրբեջաներենը Վրաստա-

նում քննարկվում են որպես 

փոքրամասնության լեզու-

ներ:   Միևնույն ժամանակ, 

դրանք լեզվական փոքրա-

մասնություններ են (գերա-

կշռող լեզվի` վրաց լեզվի 

նկատմամբ): Սվաներենը, 

մեգրելերեն-լազերենը` 

լեզվական    փոքրամասնու-

թյուններ են և ոչ թե`  

փոքրամասնությունների 

լեզուներ: 

უსრული წინადადება - 

წინადადება უსრულია, თუ  

გამოტოვებულად იგუ-

ლისხმება ერთი ან 

ԹԵՐԻ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆ – 

Նախադասությունը թերի է, 

եթե բաց թողնված  է 

ենթադրվում մեկ կամ մի 
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რამდენიმე წევრი, რო-

მელთა აღდგენაც ადვი-

ლად შეიძლება წინა 

ნათქვამის ან სხვა 

ვითარების მიხედვით. 

քանի անդամ, որոնք 

հեշտությամբ կարելի է 

վերականգնել նախորդ խոսքի 

կամ այլ իրավիճակի 

համաձայն (հայերենում  

նման բնորոշումը տրվում է 

զեղչված անդամով նախա-

դասությանը):  

უღლება - ზმნის ფორმა-

ცვალებას მწკრივების 

მიხედვით უღლება ჰქვია. 

მაშასადამე, ყოველი 

პირიანი ზმნა უღლებადი 

სიტყვაა. 

ԽՈՆԱՐՀՈՒՄ – Բայի 

փոփոխումն ըստ ժամա-

նակաձևերի կոչվում է 

խոնարհում: Ուրեմն, 

յուրաքանչյուր դիմավոր բայ 

խոնարհվող բառ է: 

ფაბულა - ამბავი, არაკი, 

რომელიც საფუძვლად 

უდევს მხატვრულ 

ნაწარმოებს. 

ՖԱԲՈՒԼԱ – Պատմություն, 

առակ, որ ընկած է 

գեղարվեստական երկի 

հիմքում: 

ფლექსიური ენები -

ფლექსიურ ენებში კი

ფონეტიკური ცვლილე-

ბები ხდება ფუძეში (და

შეიძლება აფიქსშიც), რის

გამოც ფუძე და აფიქსი

შეერწყმიან ერთმანეთს. 

ԿՑԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒՆԵՐ  – Կցական 

լեզուներում հնչյունաբա-

նական փոփոխությունները 

տեղի են ունենում հիմքի մեջ  

(կարող է նաև ածանցի մեջ), 

ինչի պատճառով հիմքը և 

ածանցը կցված են իրար:   

ფონემა - სამეტყველო ՀՆՉՈՒՅԹ – Լեզվի արտահայ-
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ბგერა, რომელსაც 

სიტყვათ- განმასხვავებე-

ლი ფუნქცია მოეპოვება.  

տության պլանի նվազա-գույն 

միավորը, ծառայում է լեզվի 

իմաստակիր միա-վորները 

(ձևույթները, բառերը) 

տարբերակելու համար։   

ფონოლოგია - სამეცნიერო 

დისციპლინა, რომელიც 

შეისწავლის ენაში არსე-

ბულ ბგერათა მნიშვნე-

ლობის განმასხვავებელ 

ფუნქციას. სხვადასხვა ენის 

ბგერითი სისტემები და ამ 

სისტემების კვლევები. 

ՀՆՉՈՒՅԹԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ –  Լեզ-

վաբանության բաժին, որն 

ուսումնասիրում է հնչյուն-

ների և հնչյունական 

միջոցների (շեշտ, հնչերանգ և 

այլն) գործառությունը և դերը 

լեզվի մեջ,  ուսումնասիրում է 

հնչյուն-ների նյութական 

կողմը, հնչույթաբանությունն 

ուսու-մնասիրում է դրանց 

գործառությունը լեզվի մեջ։   

ფონოტაქტიკა - ხმოვნებისა 

და თანხმოვნების თანა-

მიმდევრობა/განლაგების 

კანონზომიერებანი ენაში.   

Հնչյունների դասավորություն –

Ձայնավորների և բաղա-

ձայնների հաջորդականու-

թյունը/տեղադրման օրինա-

չափությունը լեզվում: 

ფუძე - სიტყვის იმ ნაწილს, 

რომელსაც ჩამოშორე-

ბული აქვს ფორმამა-

წარმოებელი აფიქსები, 

ფუძე ეწოდება. 

ՀԻՄՔ – Բառի այն մասը, որից 

հեռացված են ձևակազմիչ 

ածանցները, կոչվում է հիմք: 
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ქარაგმა - ეტრატი ძნელად 

დასამუშავებელი მასალა 

იყო ძველად. ამიტომ 

ძვირფასი მასალის 

ეკონომიისათვის ზოგი-

ერთ ხშირად ხმარებულ 

სიტყვას ამოკლებდნენ ანუ 

აქარაგმებდნენ. შემოკლე-

ბულ სიტყვას თავზე განივ 

ხაზს ან სხვაგვარ ნიშანს 

უკეთებდნენ, რომელსაც 

ქარაგმას უწოდებდნენ.  

ՀԱՊԱՎԱՆՇԱՆ – Մագաղաթը 

հնում  դժվարամշակ նյութ էր:  

Այդ պատճառով,  թանկարժեք 

նյութի տնտես-ման համար,  

հաճախակի օգտագործվող 

բառերը կրճատում  կամ  

հապա-վագրում էին:  Կրճատ 

բառի վրա   երկայնական գիծ  

կամ մեկ այլ նշան էին դնում, 

ինչը կոչվում էր 

հապավանշան:    

ქვემდებარე ჰქვია წინა-

დადების მთავარ წევრს, 

რომელიც ზმნის სუბი-

ექტურ პირთან არის 

შეწყობილი.  

ԵՆԹԱԿԱ  – Նախադասության 

գլխավոր անդամ, որին 

համապատասխանեցված է 

բայի սուբյեկտային դեմքը: 

Հայերենում` նախադասու-

թյան գլխավոր անդամ, որին 

ստորոգումով հատկանիշ է 

վերագրվում: 

ქცევა - ზმნის ფორმა, 

რომელიც გამოხატავს, თუ 

როგორია კუთვნილე-

ბით-დანიშნულებითი 

ურთიერთობა სუბიექტსა 

და ობიექტს შორის ან 

ԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆ – Բայի ձև, որն 

արտահայտում է, թե 

ինչպիսին է պատկա-

նելության-նշանակման 

հարաբերությունը սուբյե-կտի 

և օբյեկտի միջև: 
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ობიექტებს შორის. 

ღია პრობლემა - დაუ-

მტკიცებელ და არაუარ-

ყოფილ ჰიპოთეზას უწო-

დებენ ღია პრობლემას. 

ԲԱՑ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ – 

Չապացուցված կամ հերքված 

վարկածը կոչում են բաց 

հիմնախնդիր: 

შეთანხმება ჰქვია სიტყვათა 

სინტაქსური ურთიერ-

თობის ისეთ სახეს, როცა 

დაქვემდებარებული 

სიტყვა იმ ფორმას იღებს, 

რომელიც აქვს მთავარ 

სიტყვას. სახელს სახელი 

და ზმნა შეიძლება 

შეეთანხმოს რიცხვში. 

ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆ – Բառերի 

շարահյուսական հարա-

բերության տեսակ, երբ 

ստորադաս բառը ստանում է 

այն ձևը, որն ունի գերադաս 

բառը: Անվան հետ անունը 

կամ բայը կարող է 

համաձայնել թվով  

(հայերենում համաձայնում են 

ենթական և ստորոգյալը, 

բացահայտիչն ու 

բացահայտյալը): 

შემასმენელი - შემასმენელი 

წინადადების ძირითადი 

წევრია. მნიშვნელობით 

მრავალფეროვანია. იგი 

გამოხატავს: 1. საგნის 

მოქმედებას;  2. საგნის 

მდგომარეობას  3. რა 

მოსდის საგანს  4. 

როგორია საგანი. 

ՍՏՈՐԱԳՅԱԼ – Ստորոգյալը 

նախադասության հիմնա-կան 

անդամն է: Իմաստով 

բազմազան է: Այն 

արտահայտում է. 1. 

առարկայի գործողություն, 2. 

առարկայի վիճակ, 3. ինչ է 

կատարվում առարկայի հետ, 

4. ինչպիսին է առարկան: 
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შერწყმული წინადადება - 

შერწყმულია წინადადება, 

თუ შიგ მოიპოვება ორი ან 

ორზე მეტი ერთგვარი 

წევრი. 

ՄԻԱՎՈՐՅԱԼ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒ-

ԹՅՈՒՆ – Միավորյալ է 

նախադասությունը, որում կա 

երկու կամ երկուսից ավելի 

միանման անդամ: 

შესავალი - ლიტერატურუ-

ლი, თეატრალური და 

მუსიკალურ-სცენური 

ნაწარმოების შესავალი 

ნაწილი. ლიტერატურულ 

პროლოგში, როგორც 

წესი, მოთხრობილია იმ 

მოვლენების შესახებ, 

რომლითაც მოტივი-

რებულია ნაწარმოების 

ძირითადი მოქმედები, წინ 

უსწრებს მას ან განმარ-

ტებულია ავტორის მხატვ-

რული ჩანაფიქრი და 

ესთეტიკური კრედო. 

ՆԱԽԱԲԱՆ – Գրական, 

թատերական և երա-

ժշտական-բեմական ստեղ-

ծագործության ներա-ծական 

մաս:   Գրական 

նախաբանում, սովորաբար, 

պատմված է այն 

իրադարձությունների մասին, 

որոնցով  հիմնա-վորվում են 

ստեղծա-գործության   

հիմնական 

գործողությունները, նախոր-

դում   նրան կամ 

պարզաբանում հեղինակի  

գեղարվեստական մտա-

հղացումը կամ  գեղագիտա-

կան հավատամքը:    

შორისდებული ჰქვია 

უცვლელ მეტყველების 

ნაწილს, რომელიც უშუა-

ლოდ გამოხატავს ადა-

ՁԱՅՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ – Չթեքվող 

խոսքի մաս, որն 

անմիջականորեն արտա-

հայտում է մարդու հոգեկան 
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მიანის სულიერ განწყო-

ბილებას, გრძნობასა თუ 

ნება-სურვილს. მაგ.: ახ, 

ვიშ, ეჰ, ვაი, ერიჰა, ჰეი, 

ყოჩაღ, სუ... 

տրամադրվածությունը, 

զգացմունքները և կամքն ու 

ցանկությունը: Օրինակ, ա՜խ, 

վո՜ւյ, վա՜խ, վա՜յ, հե՜յ, 

ապրե՛ս, սո՛ւս: 

ჩართული -  განკერ-

ძოებული სიტყვა ან 

სიტყვათა ნაერთი, რომ-

ლითაც მთქმელი გამოხა-

ტავს, როგორ უყურებს ის 

წინადადებაში გამოქმულ 

აზრს. ჩართულია ზოგჯერ 

მთელი წინადადებაც. 

Միջանկյալ բառ կամ բառերի 

կապակցություն – Տրոհված 

բառ, բառակապակցություն, 

որով խոսողն արտա-հայտում 

է, թե ինչպիսի կարծիք ունի 

նա նախադասության մեջ 

արտահայտված գաղա-փարի 

մասին:  Միջանկյալ կարող է 

երբեմն լինել ամբողջ 

նախադասությունը: 

ცეზურა - ტაეპის რიტმულ-

ინტონაციური პროცესის 

გამყოფი ბუნებრივი შეს-

ვენება; ტაეპის სტრუქ-

ტურული ელემენტი.  

ՀԱՏԱԾ, ՑԵԶՈՒՐԱ  –  Արտա-

սանական դադար բանա-

ստեղծական տողի ներսում։ 

Հատածը երկար բանատողը 

բաժանում է երկու և ավել 

մասերի։ Կարճ տողերը 

հատած չեն ունենում։   

ძახილის წინადადება - 

ძახილისაა წინადადება, 

რომელსაც ახლავს მთქ-

მელის დიდი გრძნობა: 

ԲԱՑԱԿԱՆՉԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒ-

ԹՅՈՒՆ – Խոսողի զգաց-

մունքներ`  զարմանք, 

հիացմունք,    երազանք, 
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გაკვირვება-განცვიფრება, 

აღტაცება, ნატვრა, დანა-

ნება, მწუხარება და სხვ. 

ძახილის წინადადების 

ბოლოს ძახილის ნიშანი 

დაისმის. 

ափսոսանք, վիշտ և այլ 

արտահայտող նախադա-

սություն, որի վերջում 

վրացերենում դրվում է 

բացականչական նշան` «!», 

իսկ հայերենում բացա-

կանչական նշանը` «՜»,  

դրվում է  բացականչական 

բառերի վրա կամ այն բառի 

վրա, որի վրա ընկնում է 

բացականչական 

նախադասության շեշտը: 

წართქმითი წინადადება - 

წართქმითია წინადადება, 

თუ ზმნა-შემასმენლით 

აღნიშნული მოქმედების 

შესრულება დადებითად 

არის გამოხატული; 

ԴՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅՈՒՆ – 

Դրական է նախադասու-

թյունը, եթե բայ-ստորոգյալով 

արտահայտ-ված 

գործողության կատարումը 

դրական է արտահայտված: 

წიგნაკი - 1) პატარა ზომის 

წიგნი. 2) პატარა ზომის 

რვეული სახელდახელო 

ჩანაწერებისათვის; უბის 

წიგნაკი 

ՆՈԹԱՏԵՏՐ –  1) Փոքր չափի  

գրքույկ: 2) Փոքր չափի տետր 

շտապ գրառումներ 

կատարելու համար, 

ծոցատետր:    

წიგნი - საშუალება ადამიანის 

ნააზრევისა დროში და 

სივრცეში რაიმე გამძლე 

ԳԻՐՔ – Միջոց, մարդու 

մտածածը ժամանակի և 

տարածության մեջ` որևէ 
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მასალაზე ჩანიშვნით. 

ამჟამად წიგნი ეწოდება 

ქაღალდზე ან სხვა 

ნივთიერებაზე დაბეჭდილ 

ტექსტს. 

դիմացկուն նյութի վրա 

գրառմամբ: Ներկայումս գիրք 

է կոչվում թղթի կամ այլ 

նյութի վրա տպագրված 

տեքստը: 

წიგნიერება - გრაფიკული 

სისტემის გამოყენების და 

წერილობითი ტექსტების 

წაკითხვა / შექმნის უნარი. 

კითხვა, წერა და შემო-

ქმედებითი და ანალი-

ტიკური პროცესები, რომ-

ლებიც ჩართულია ტექს-

ტების შექმნისა და გაგების 

პროცესში.  

ԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ – 

Գրաֆիկական  համակարգի  

օգտագործման և գրավոր  

տեքստերի ընթերցման / 

ստեղծման ունակություն: 

Կարդալը, գրելը և 

ստեղծագործական և  վեր-

լուծական գործընթացներ, 

որոնք ներգրավված են 

տեքստերի ստեղծման և 

հասկանալու գործընթացի 

մեջ: 

წინაამბავი ნაწარმოების ის

ნაწილი, სადაც ავტორი

გვაცნობს მოქმედი

გმირის წარსულს ანუ

წინაისტორიას. 

ՆԱԽԱՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ – 

Ստեղծագործության այն  

մասն է,    որտեղ հեղինակը 

մեզ ներկայացնում է հերոսի 

անցյալը կամ նախապատ-

մությունը:   

ხანმეტი ტექსტები - ხანმეტი 

ეწოდება ისეთ წერი-

ლობით ძეგლებს, რომ-

ԽԱՆՄԵՏ ՏԵՔՍՏԵՐ – Խանմետ են 

կոչվում այնպիսի գրավոր 

հուշարձանները, որոնցում 
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ლებშიც მეორე სუბიექ-

ტური და მესამე ობიექ-

ტური პირების ნიშნად ხ- 

პრეფიქსია გაბატონებუ-

ლი.  

որպես երկրորդ սուբյեկտային 

և երրորդ օբյեկտային 

դեմքերի նշան կիրառում են 

ხ` խան, նախածանցը: 

ხარისხის ფორმები - ვითა-

რებით ზედსართავ სა-

ხელს ჩვეულებრივ ეწარ-

მოება ხარისხის ფორმები, 

რომლებიც ძირეულთან 

მიმართებით მეტი ან ნაკ-

ლები ოდენობით გამოხა-

ტავენ საგნის თვისებას: 

დიდი - უდიდესი, 
მოდიდო; თეთრი - 
უთეთრესი, მოთეთრო. 

ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ 

– Որակական ածականները 

սովորաբար կազմում են 

համեմատության աստի-

ճաններ, որոնք դրսևորում են  

տվյալ հատկանիշի ավել կամ 

պակաս չափը`დიდი - 

უდიდესი, მოდიდო; თეთრი - 

უთეთრესი, მოთეთრო. մեծ- 

մեծագույն, մի քիչ մեծ, 

սպիտակ, ամենասպիտակ, 

սպի-տակավուն: Հայերենում` 

մեծ - ավելի մեծ – ամենամեծ:   
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ხელნაწერი  - 1) ნაწარმოების 

დედანი, შესრულებული 

ავტორის მიერ. 2) პირო-

ბითად ასევე ეწოდება 

საწერ მანქანაზე დამზა-

დებულ ასლს რედაქციაში 

წარსადგენად ან სტამბაში 

გადასაცემად. 3) ნაწარ-

მოების დედანი, რომელიც 

ავტორის მიერ არის 

შესრულებული. გამომცემ-

ლობაში წარდგენილ 

საავტორო დედანს, თუნ-

დაც იგი საწერ მანქანაზე 

იყოს დაბეჭდილი ან 

სტამბურ ანაბეჭდს წარ-

მოადგენს, ხელნაწერს 

უწოდებენ.  

ՁԵՌԱԳԻՐ - 1) Ստեղծա-

գործության բնագիրը` 

կատարված  հեղինակի 

կողմից: 2) Պայմանա-

կանորեն կոչվում է նաև 

տպագրական մեքենայով 

պատրաստված պատճենը` 

խմբագրություն ներկա-

յացնելու կամ տպարան 

փոխանցելու համար:   3) 

Ստեղծագործության բնա-

գիրը, որը կատարված է 

հեղինակի կողմից:   Հրա-

տարակչություն ներկայաց-

ված  հեղինակային 

բնօրինակը,   նույնիսկ,  

մեքենագիր թե տպարանում 

տպած, կոչվում է ձեռագիր:   

ჰაგიოგრაფია  - ერის 

წმინდანის შესახებ შექმნ-

ილი ყველა ჟანრის 

„წამებათა” და „ცხოვრე-

ბათა” ყველა რედაქციის 

თხზულებათა ერთობ-

ლიობა. თუ ეს ჰაგიოგრა-

ფიული თხზულებები 

ქართულად არის შექმ-

ნილი, მას ორიგინალური 

ჰაგიოგრაფია ეწოდება, 

ՎԱՐՔԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ – Ազգի 

սրբերի մասին ստեղծված 

բոլոր ժանրերի «նահատա-

կությունների» և «կյանքերի» 

բոլոր խմբագրումների երկերի 

ամբողջություն: Եթե  

վարքագրական երկը 

վրացերեն է ստեղծված, այն 

կոչվում է բնագիր 

վարքագրություն, ցանկա-ցած 

այլ լեզվից թարգման-ված 
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ხოლო ნებისმიერი სხვა 

ენიდან თარგმნილი 

თხზულებები - ნათარგმნი 

ჰაგიოგრაფია.  

ստեղծագործություն-ները` 

թարգմանված 

վարքագրություն: 

ჰაემეტი ტექსტები - 

ტექსტებს, რომლებშიც 

მეორე სუბიექტური და 

მესამე ობიექტური პირე-

ბის ნიშნად ჰ- იხმარება, 

ჰაემეტი ტექსტები ჰქვია. 

ՀԱԵՄԵՏ ՏԵՔՍՏԵՐ – Տեքստեր, 

որոնցում որպես երկրորդ 

սուբյեկտային կամ երրորդ 

օբյեկտային դեմքի նշան 

կիրառվում է ჰ` հաե, տառը, 

կոչվում են հաեմետ 

տեքստեր: 

ჰიპოთეზა - მეცნიერული 

ვარაუდი, რომელიც წამო-

ყენებულია გარკვეული 

მოვლენების ასახსნელად 

და მოითხოვს ვერიფიცი-

რებას (დამოწმებას). ჰი-

პოთეზის საშუალებით, 

გარკვეული ფაქტების სა-

ფუძველზე, კეთდება დას-

კვნა ცალკეული ობიე-

ქტის, კავშირის ან მოვ-

ლენის მიზეზის შესახებ.  

ՎԱՐԿԱԾ – Գիտական 

ենթադրություն, որն առաջ է 

քաշված որոշակի երևույթներ 

բացատրելու համար և 

պահանջում է հաստատում: 

Վարկածի միջոցով, որոշակի 

փաստերի հիման վրա, 

արվում է եզրակացություն 

առանձին օբյեկտի, կապի 

կամ երևույթի պատճառի 

մասին: 

 


