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ՀՏԴ 811.19 

Անորոշ դերբայի սեռական հոլով + գոյականԱնորոշ դերբայի սեռական հոլով + գոյականԱնորոշ դերբայի սեռական հոլով + գոյականԱնորոշ դերբայի սեռական հոլով + գոյական        
կապակցության շուրջկապակցության շուրջկապակցության շուրջկապակցության շուրջ    

ՊողոսյանՊողոսյանՊողոսյանՊողոսյան    ԱլբերտԱլբերտԱլբերտԱլբերտ    
ԿիրակոսյանԿիրակոսյանԿիրակոսյանԿիրակոսյան    ԼուսյաԼուսյաԼուսյաԼուսյա    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... որոշիչ, հատկացուցիչ, անձնանիշ անուններ, 
իրանիշ անուններ, ժամանականիշ անուններ, վերացական անուններ 

Ժամանակակից հայոց լեզվի շարահյուսությունը, թվում է, ամենայն 
մանրամասնությամբ ուսումնասիրված է, և բոլոր հարցերը ստացել են 
սպառիչ պատասխաններ: Սակայն սա միայն առաջին հայացքից, քանզի 
դեռևս հանդիպում են հարցեր, որոնք սպասում են վերջնական և համոզիչ 
պատասխանի: 

Այսպիսին է նաև անորոշ դերբայի սեռական հոլով + գոյական 
կապակցության մեջ լրացման շարահյուսական դերի հարցը, որի 
դեպքում լեզվաբանների կարծիքները հակասական են: Նրանց մեծամաս-
նությունը նշում է, որ սեռական հոլովով հանդես եկող անորոշ դերբայը 
գոյականի հետ գործածվելիս կատարում է որոշչի շարահյուսական 
պաշտոն: Բերվում են համապատասխան բնագրային օրինակներ: Ավե-
լացվում է, որ որոշ դեպքերում անորոշ դերբայը կարող է գործածվել 
հատկացուցչի դերով: Բայց օրինակները բացակայում են: Այլ լեզվաբան-
ներ ուղղակի խուսափում են այս հարցից կամ անտեսում են այն: 

«Ժամանակակից հայերենի բառակապակցությունները» գրքում այս 
հարցին անդրադարձել է Վ. Քոսյանը: Նշելով մի շարք կապակցություն-
ներ (1. հող տեղափոխելու պատգարակներ, քոչելու շատախոսություն, 
պաշտոն ստանալու հավանականություն, սիրելու և սիրվելու ցանկու-
թյուն, ուտելու ցանկություն, 2. ծովն արձակելու և .... անջրպետը ցամա-
քեցնելու հնար, սովորելու խնդիր, մնալու պատճառներ, խնդալու կամ 
լալու պատճառ, խոսելու իրավունք)՝ նա իրավացիորեն գտնում է, որ 
վերոհիշյալ կապակցություններում առաջին դեպքում անորոշ դերբայի 
սեռական հոլովը կատարել է որոշչի, երկրորդ դեպքում՝ հատկացուցչի 
պաշտոն [9, 133]: Լեզվաբանը կարծում է, որ հարցը հստակեցման կարիք 
ունի. «Սակայն միշտ չէ, որ հնարավոր է անորոշ դերբայի սեռական 
հոլովով դրված լրացման պաշտոնը որոշել: Երբեմն այդ հստակ չի 
լինում» [9, 133]: 
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Ս. Աբրահամյանը գրում է. «Որոշիչն արտահայտվում է.... Դ. Ենթա-
կայական, հարակատար դերբայներով, անորոշ դերբայի տրական 
հոլովով.... Ճամփորդները խմելուխմելուխմելուխմելու ջուր խնդրեցին» [3, 288]:  

Հատկացուցչի արտահայտության մասին նշվում է, որ այն կարող է 
արտահայտվել նաև «Գ. Գոյականաբար արտահայտված բառով. Ես 
պավիլիոնում կանգնել էի Մ.Սարյանի նկարների մոտ, ուզում էի լսել 
այցելողների կարծիքները (Իս.)» [3, 290]:  

 «Ժամանակակից հայոց լեզու» ակադեմիական հրատարակության 
երրորդ հատորի Դերբայն իբրև որոշիչ ենթավերնագրի § 228-ում նշվում 
է. «Անորոշ դերբայի տրական հոլովը հիմնականում հանդես է գալիս 
հատկացուցիչի պաշտոնով, սակայն որոշ դեպքերում այն դրսևորում է 
նաև առարկայի որակական հատկանիշ և կիրառվում որպես որոշիչ. 
օրինակ՝ Բա՜հ, մարդ աստծո, զվարճանալու գիշեր է…. Գործածական են 
նաև գրելու թուղթ, խմելու ջուր, ուտելու հաց, հիշատակելու գործ, 
հանգստանալու վայր և այլ կապակցություններ, ուր տրականի 
հոլովաձևերը հանդես են եկել որոշիչի (ոչ հատկացուցիչի) պաշտոնով» 
[2, 191-192]:  

Դերբայն իբրև հատկացուցիչ ենթավերնագրի § 243-ում, խոսելով 
հատկացուցչի դերում հանդես եկող դերբայական ձևերի մասին, նշվում 
են միայն հարակատար և ենթակայական դերբայները. անորոշ դերբայի 
մասին ոչ մի հիշատակում. «Հատկացուցիչ են դառնում նաև դերբայական 
որոշ ձևերը, հատկապես հարակատար և ենթակայական դերբայները….» 
[2, 205]:  

Իսկ Գոյականն իբրև հատկացուցիչ ենթավերնագրի կետ 5-ում 
գրված է. «Հատկացուցիչը կարող է ցույց տալ իր լրացյալի հատկացումը, 
այլև մի բանի համար պատրաստված կամ ստեղծված լինելը, այսինքն՝ 
դրսևորել այն առարկան, որին հատկացվում է հատկացյալով արտա-
հայտված առարկան, որի համար պատրաստված կամ նախատեսված է 
վերջինս…. Գործածական են նաև դպրոցի շենք, կինոյի դահլիճ, ծաղի 
հրապարակ, վազքի կանոններ, լողալու լողալու լողալու լողալու հարմարանք    (ընդգծումը մերն է – 
Ա. Պ., Լ. Կ.), մրցության տեղ և այլն կապակցությունները, ուր դրսևորվում 
է հատկացական հարաբերություն» [2, 198-199]:  

«Հայոց լեզու, II մաս, Շարահյուսություն» [1] գրքում նշվում է. 
«Բայերը որոշիչ են դառնում դերբայական ձևերով, որոնք առարկան բնու-
թագրում են նրա կատարած, նրա նկատմամբ կատարված գործողու-
թյամբ կամ դրությամբ: Որոշիչ են դառնում հարակատար, ենթակայա-
կան, ապառնի դերբայների ներգործական, կրավորական ու չեզոք 
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ձևերը»: Ապա նշվում են երեք օրինակներ, որոնցից երկուսում որոշիչն 
արտահայտված է հարակատար (կիտված քարեր, չհասկացված դեպքեր), 

մեկում՝ ենթակայական (դողացող մարմնով) դերբայներով [1, 187]:  
Հատկացուցիչ ենթավերնագրում հանդիպում ենք միայն հետևյալ 

ձևակերպմանը. «Իրենց իմաստային նշանակության տարբեր ծավալով 
հատկացուցիչ են դառնում հայերենի բոլոր խոսքի մասերը, մինչև իսկ 
առարկայացված ձայնարկությունները, կապերը, մակբայները և այլն 
(դրսի դուռը, խմելու խմելու խմելու խմելու (ընդգծումը մերն է – Ա. Պ., Լ. Կ.) գինի, վայի ձայնը, 
առաջվա տունը, վրայիս շորը, տակի հագուստը, և-ի իմաստները, 
տասներկուսի մոտերքը և այլն)» [1, 198]:  

Հ. Պետրոսյանը գրում է. «ե) դերբայ որոշիչ. Այսպիսի գործառություն 
ունեն անորոշի սեռական-տրականը, կատարելի II-ը, հարակատարը, 
ենթակայականը, օրինակ՝ խմելու խմելու խմելու խմելու (ընդգծումը մերն է – Ա. Պ., Լ. Կ.) ջուր, 
գնալիք ճամփա, քնած երեխա, վազող ձի» [7, 510]:  

Հատկացուցիչ բառահոդվածում նշվում է. «Հատկացուցչի պաշտոն 
կարող են վարել նաև գոյականաբար առնված ածականը, թվականը, ոչ 
առարկայանիշ դերանունների մեծ մասը, որոշ դերբայներ, առհասարակ 
լեզվական ամեն արտահայտություն, տարր»: Որպես օրինակ՝ հանդի-
պում ենք ենթակայական դերբայով երկու (զեկուցողի ձայնը, վազողի 
շնչառությունը), հարակատարով՝ մեկ (փոխադրվածի գնահատական-
ները) հատկացուցիչների [7, 358]:  

Մ. Ասատրյանը գրում է. «....անորոշի սեռական-տրականը հանդես է 
գալիս որոշչի կամ հատկացուցչի պաշտոնով....» [4, 231]:  

Խ. Գ. Բադիկյանը գտնում է, որ «անորոշ դերբայի միայն բուն 
սեռականն է որոշչի պաշտոն կատարում (խմելու ջուր, գրելու թուղթ, 
կարդալու գիրք, երգելու տրամադրություն)....» [6, 119]:  

Հատկացուցչի արտահայտության մասին խոսելիս նշվում է, որ այն 
արտահայտվում է. «գոյականաբար գործածվող.... դերբայներով (Երգողի 
ձայնը հեռվից էր գալիս: Զեկուցողի փաստերը համոզիչ էին: Տեսածիս մի 
մասը կատարվեց)» [6, 128]:  

Որ անորոշ դերբայի սեռական հոլով + գոյական կապակցության մեջ 
սեռական հոլովով հանդես եկող անորոշ դերբայի շարահյուսական պաշ-
տոնը հստակեցման կարիք ունի, վկայում է այն, որ հարցը հետաքրքրում 
է նաև մերօրյա լեզվաբաններին: «ՀՀ ԳԱԱ Շիրակի հայագիտական 
հետազոտությունների կենտրոն. Գիտական աշխատություններ» ժողո-
վածուում ՇՊՀ դոցենտ Ն.Ավետիսյանը «Դերբայ լրացումով գոյական 
բառակապակցությունները և դրանց ոճական արժեքը Հովհ. Շիրազի 
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երկերում» հոդվածում վերոնշյալ հարցի վերաբերյալ ներկայացնում է իր 
տեսակետը, որն ավելի կտրուկ է, տարբերվում է մինչև այդ շրջանառվող 
կարծիքներից: Եթե նախկինում լեզվաբանները ընդունում էին, որ անորոշ 
դերբայի սեռական հոլովը գոյականին ստորադասվելիս կարող է կա-
տարել և՛ որոշչի, և՛ հատկացուցչի շարահյուսական դեր, ապա 
Ն. Ավետիսյանը ընդունում է միայն որոշչի կիրառությունը. «Անորոշ 
դերբայի՝ գոյականին վերաբերող սեռական հոլովաձևը միայն մի շարա-
հյուսական պաշտոն ունի՝ որոշիչ է լինում: Այդ առումով ոչ մի տարբե-
րություն չենք տեսնում սեռականի այսպիսի ձևերի միջև՝ 1) հող տեղա-
փոխելու պատգարակ, պաշտոն ստանալու հավակնություն, սիրելու և 
սիրվելու ցանկություն. 2) նրա սովորելու խնդիրը կամ լալու պատճառ, 
խոսելու իրավունք և այլն: Երկու դեպքում էլ անորոշ դերբայի սեռական 
հոլովաձևը նույն իմաստն ունի, այսինքն՝ հատկանիշ է ցույց տալիս: 
Դրանցից ոչ մեկում անորոշ դերբայի իմաստն առարկայացված չէ, որ 
կարողանա ցույց տալ այն առարկան, որին պատկանում է մի բան: 
Մինչդեռ հայտնի է, որ հատկացուցիչ լինելու համար բառը հենց այդ 
պայմանը պիտի բավարարի» [5, 91]:  

Այսպիսով, վերոհիշյալ կարծիքներում, բացի վերջինից1, ընդունվում 
է, որ անորոշ դերբայի սեռական հոլովը գոյականի հետ գործածվելիս 
կարող է կատարել որոշչի կամ հատկացուցչի շարահյուսական պաշտոն 
կամ որոշչի մասին խոսելուց հետո անդրադարձ չի կատարվում 
հատկացուցչին: Բաց է մնում այն հարցը, թե որ դեպքում անորոշ դերբայի 
սեռական հոլովը պետք է դիտել որոշիչ և որ դեպքում՝ հատկացուցիչ: 

Առանձին դեպքերում (գրելու թուղթ, վախենալու մարդ, հանգստա-
նալու օր և այլն) ակնհայտ է, որ անորոշ դերբայի սեռական հոլովը 
առարկայի որպիսություն, հատկանիշ է ցույց տալիս և որոշիչ է: Այսպես՝ 
ինչպիսի՞ թուղթ – գրելու, ինչպիսի՞ մարդ – վախենալու, ինչպիսի՞ օր – 
հանգստանալու: 

Այլ դեպքերում (խոսելու իրավունք, վիճելու պատճառ, անկեղծա-
նալու առիթ և այլն) այդպես չէ: Այս պարագայում անորոշ դերբայի 
սեռական հոլովը գոյականի որպիսություն, հատկանիշ ցույց չի տալիս: 
Ոչ թե ինչպիսի՞ իրավունք, այլ ինչի՞ իրավունք – խոսելու, ոչ թե ինչպիսի՞ 
պատճառ, այլ ինչի՞ պատճառ – վիճելու, ոչ թե ինչպիսի՞ առիթ, այլ ինչի՞ 

                                                                 
1 Նշենք, որ չենք կիսում վերջին կարծիքը, քանի որ հատկացուցիչը ցույց է 

տալիս ոչ միայն պատկանելություն, այլև հատկացում, վերաբերում, ծագում, 
սերում: 
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առիթ – անկեղծանալու: Այս պարագայում արդեն գործ ունենք ոչ թե 
անորոշ դերբայի սեռական հոլովով արտահայտված որոշչի, այլ հատկա-
ցուցչի հետ: 

Ինչպե՞ս որոշել, թե որ դեպքում է անորոշ դերբայի սեռական հոլովը 
որոշիչ և որ դեպքում՝ հատկացուցիչ: Այս հարցին պատասխանելու 
համար առաջարկում ենք օգտվել Գ. Ջահուկյանի դասակարգումից: 
Լեզվաբանը գոյականները դասակարգում է չորս դասի՝ վերացական 
անունների, անձնանիշ անունների, ժամանականիշ անունների, իրանիշ 
անունների [8, 206-208]:  

Վերոբերյալ օրինակներում թուղթ գոյականը պատկանում է իրանիշ 
անունների դասին, մարդ-ը՝ անձնանիշ անունների, օր-ը՝ ժամանականիշ 
անունների, իսկ իրավունք, պատճառ, առիթ գոյականները՝ վերացական 
անունների:  

Այսպիսով՝ 1. անորոշ դերբայի սեռական հոլովը շարահյուսական 
մակարդակում որոշչի պաշտոն է կատարում, եթե կիրառվում է՝ 

1.1. անձնանիշ անունների (աղջիկ, ամուսին, դերասան, դերձակ, 
երգիչ, կին, մարդ, մսավաճառ, նկարիչ, տղա, ուսուցիչ և այլն) հետ: 
Օրինակ՝ Քո հորեղբայր Ադամը պսակվելու տղա էր՝ իմացած ոտանա-
վորը չէր կարողանում արտասանել…. (ՀՄ – 2, 52): 

1.2. Ժամանակակիշ անունների (ամառ, ամիս, աշուն, գարուն, ձմեռ, 
շաբաթ, վայրկյան, տարի, րոպե, օր և այլն) հետ: Օրինակ՝ Մի քանի տարի 
էր անցել Հարութի` ջաղացը տեղափոխվելու օրից, նա այդ ամբողջ 
ժամանակը գրքի երես չտեսավ, սակայն կարդացածները գրեթե չէր 
մոռացել, բերան գիտեր ու հաճախ իր մտքի մեջ կրկնում էր սիրած 
հատվածները.... (ԱԻԵԺ4 – 468): Աղունը նպատակին հասավ. Հարս գալու 
օրից՝ քաղաք, քաղաք, քաղաք, ուզածն էլ ընդամենը Մանացի պես մի բան 
էր.... (ՀՄ – 2, 6):  

1.3. Իրանիշ անունների (աթոռ, աման, անտառ, բաժակ, բան, գինի, 
գիրք, թուղթ, մեքենա, շենք, ջուր, սեղան, սիրտ, տետր) հետ: Օրինակ՝ Մի 
հինգ կով ու մի քսան ոչխար ունեին, մի չորս գորգ ու մի երկու ձեռք 
անկողին, մի քանի փեթակ մեղու, մեղր քամելու մի մեքենա (ՀՄ – 2, 15): 
Ջուր տաքացնելու աման՝ չկար…. (ՀՄ – 2, 19): Դու ծիծաղելու սիրտ ուզիր 
(ՀՄ – 2, 40): Այս տարի եղնիկները երկար մնացին ձեր կողմում, մենք 
այլևս ուտելու բան չունենք.... (ՀԽԵՍ – 354): Բայց սարերի ազատ նժույգ 
որսալու իր արկանը Մելիք Սմբատիչը՝ Կարայանը, դեպի մեր պաշտոնն 
ու Էռկա հովատակը չէր նետում.... (ՀՄ – 171): 

2. Անորոշ դերբայի սեռական հոլովը շարահյուսական մակարդա-
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կում հատկացուցչի պաշտոն է կատարում, եթե կիրառվում է վերացա-
կան անունների (առիթ, ընդունակություն, ժամանակ, իրավունք, խորա-
մանկություն, կարիք, հանգամանք, ձգտում, ձև, ճար, միտում, պատճառ, 
պատրվակ, տղամարդկություն, ցանկություն և այլն) հետ: Օրինակ՝ 
Արփենիկը դպրոցից բերել էր խոսելու նոր ձև, հավանաբար ուսուցչուհին 
Շուլավերից էր, բառերը նրա բերանում ծորում էին (ԶԽ – 183): Սակայն 
մարդիկ այդ տունը հաճախում էին գիշերները, շատերն այնտեղ գնում 
էին ինչպես մի սրճարան՝ ժամանակ անցնելու, մի բաժակ գինի կամ օղի 
խմելու պատրվակով (ՍԶ – 2, 15): — Ես ասացի արդեն՝ խորհելու կարիք 
չեմ տեսնում, տեր Մամիկոնեից, — հևաց Բագրատունին (ՍԶ – 9, 31): 
Ոչինչ, որդիս, տանջանքը մարդու համար է, իսկ քո արյան մեջ կա տան-
ջանքին դիմանալու ընդունակություն.... (ՀՄ – 2, 43): Էստեղ, Փարիզում 
ստեղծվեց էն ամենը, ընչով որ սուլթանն իրեն զգում էր ուժեղ ու ապրում 
էր նրա բարբարոսական կառավարությունը, իսկ նրա հպատակ 
քրիստոնյա ժողովուրդները՝ դժբախտ, ու տառապում էին՝ օրհասական 
մաքառումներով ցույց տալով իրենց կենդանությունն ու վերածնվելու 
ձգտումը (ՀԹ – 7, 20): Կռիվ չկա, կամք չկա, լավ ապրելու ցանկություն 
չկա…. (ՀՄ – 2, 7): Մեր ցեղը գործ է անում, լպստվելու ժամանակ չունի 
(ՀՄ – 2, 30): Ամսագիրը կարդում էր ծայրից ծայր, որպեսզի գտներ 
չբերության դեմն առնելու ճարը.... (ՎՄՏ – 50): Աշխատող մարդը հինգ 
րոպե հանգիստ առնելու իրավունք չունի, ծուլություն կիջնի վրան, և հին 
ու նոր մտածածը երեսով կգա անվատակից թռած ցեխի պես (ԱՂՊ – 165): 
Մայրիկը, իրեն թանկ ծախելու միտումով, դարձյալ չեմուչում է արել.... 
(ԱԵ1 – 461): ....գիշերս սառը գլխով մանրամասն քննել եմ երեխանց 
խեղդվելու հանգամանքը.... (ՎԱԵ4 – 538): Դրա պատասխանն էլ կա, 
Արուս ջան. որպեսզի մեղք չլիներ՝ պիտի գողանալու խորամանկություն 
ունենար.... (ՀՄ – 2, 37): Սիրում եք, քանի որ կծելու, կոտրելու, զրկելու, 
ատելու տղամարդկություն չունեք (ՀՄ – 2, 243): 

Երկրորդ դեպքում անորոշ դերբայի սեռական հոլովի՝ հատկացուցչի 
շարահյուսական դերով հանդես գալը ավելի համոզիչ է դառնում, երբ այն 
հետադաս է գործածվում: Այսպես՝ — Ես ասացի արդեն՝ խորհելու կարիք 
չեմ տեսնում, տեր Մամիկոնեից, — հևաց Բագրատունին: և՝ — Ես ասացի 
արդեն՝ կարիք չեմ տեսնում խորհելու, տեր Մամիկոնեից, — հևաց 
Բագրատունին: կամ՝ Դրա պատասխանն էլ կա, Արուս ջան. որպեսզի 
մեղք չլիներ՝ պիտի գողանալու խորամանկություն ունենար.... և՝ Դրա 
պատասխանն էլ կա, Արուս ջան. որպեսզի մեղք չլիներ՝ պիտի խորա-
մանկություն ունենար գողանալու.... և այլն: 
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Ակնառու է, որ այս դեպքում հարց է տրվում՝ կարիք չկար ինչի՞ և ոչ 
թե կարիք չկար ինչպիսի՞ կամ՝ խորամանկություն ունենար ինչի՞ և ոչ թե 
խորամանկություն ունենար ինչպիսի՞:  

Եզրահանգում.Եզրահանգում.Եզրահանգում.Եզրահանգում. Ուսումնասիրելով անորոշ դերբայի սեռական հոլով 
+ գոյական կապակցությունը՝ գալիս ենք եզրակացության, որ լրացման 
շարահյուսական պաշտոնի հարցը հիմնականում անտեսվել է ուսումնա-
սիրողների կողմից, կամ վերջիններս խուսափել են դրան անդրադառնա-
լուց: Հստակորեն չի առաջարկվել, թե որ դեպքում է կապակցության ստո-
րադաս անդամը որոշչի դեր կատարում և որ դեպքում՝ հատկացուցչի: 
Առաջին հայացքից պարզագույն թվացող հարցը մինչև օրս վերջնական 
լուծում չի ստացել: Հոդվածում մենք փորձել ենք մեր տեսակետը ներկա-
յացնել, այն է՝ որ դեպքում անորոշ դերբայի սեռական հոլովը պետք է 
համարել որոշիչ լրացում և որ դեպքում՝ հատկացուցիչ: Հարցի մեր 
նկատառումը ներկայացնելիս առաջնորդվել ենք գոյականի իմաստա-
քերականական դասակարգման ջահուկյանական մոտեցումով: 
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О конструкции О конструкции О конструкции О конструкции с неопределенной формой глагола с неопределенной формой глагола с неопределенной формой глагола с неопределенной формой глагола     
в родительном падеже + имя существительноев родительном падеже + имя существительноев родительном падеже + имя существительноев родительном падеже + имя существительное    

Погосян АльбертПогосян АльбертПогосян АльбертПогосян Альберт    
Киракосян ЛюсяКиракосян ЛюсяКиракосян ЛюсяКиракосян Люся    

РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    
Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: определительное дополнение, несогласованное 

определение, имя нарицательное лица, имя нарицательное, названия 
временных отрезков, абстрактные существительные 

В результате исследования конструкций с неопределенной формой 
глагола в родительном падеже + существительное приходим к выводу, что 
вопрос о синтаксической роли определения в основном было проигнори-
ровано со стороны исследователей или они избегали обращаться к этому 
вопросу. Так и не было предложено четкого принципа, в каких случаях 
второстепенный член конструкции выполняет роль определительного 
дополнения, а в каких – несогласованного определения. Вопрос, который 
на первый взгляд кажется простым, до наших дней не получил оконча-
тельного решения. В статье мы попытались представить нашу точку 
зрения: в каких случаях родительный падеж неопределенной формы 
глагола надо считать дополнением, определительным дополнением, а в 
каких – несогласованным определением. Представляя нашу позицию по 
данному вопросу, мы руководствовались джаукяновским подходом 
лексико-грамматической классификации существительного. 
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Relationship between Genitive Case of Unclear PRelationship between Genitive Case of Unclear PRelationship between Genitive Case of Unclear PRelationship between Genitive Case of Unclear Pronoun + Nounronoun + Nounronoun + Nounronoun + Noun    

Poghosyan AlbertPoghosyan AlbertPoghosyan AlbertPoghosyan Albert    
Kirakosyan LusyaKirakosyan LusyaKirakosyan LusyaKirakosyan Lusya    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: determinative, adjective, personal names, subject names, time 

names, abstract names 
Studying relationship between genitive case of unclear pronoun + noun, 

we come to the conclusion that the syntactic post of the question was mostly 
ignored by the researchers, or the latter avoided addressing it. It is not explicitly 
suggested in which case the subordinate member of the relationship acts as a 
determinant and in which case as a provider. The issue that seems simple at first 
glance has not yet been finally resolved. In this article, we have tried to present 
our point of view, that in this case the gender of the indefinite article should be 
considered a decisive addition, in which case it should be considered a 
determiner. In presenting our consideration of the issue, we were guided by the 
Jahukyan approach to the semantic classification of nouns. 

 

 

    
    

    

    

    
 
 
 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    11.03.11.03.11.03.11.03.2022022022022222    թթթթ....    
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