
Կրկնուող սխալներ

ՍԽԱԼԸ ՓՈԽԱՐԻՆԵՆՔ ՃԻՇԴՈՎ



Սխալըփոխարինենք ճիշդով

Կը ներկայացնենք լեզուական, 
քերականական եւ լեզուամտածողական

սխալներ, որոնց կը հանդիպինք
Արեւմտահայերէն Ուիքիփետիայի տարբեր

յօդուածներու մէջ։



ՈՐՈՇ ՄԱՐԴԻԿ ՈՄԱՆՔ

«Ոմանք»ը անորոշ դերանուն է եւ ամբողջութեամբ

կ’արտայայտէ նոյնպէս անորոշ բնոյթ ունեցող «որոշ
մարդիկ» արտայայտութիւնը։ Նշենք, որ «որոշ մարդիկ»
բառակապակցութիւնը կը գործածուի արեւելահայերէնի

մէջ։

Օրինակ.
Ոմանք քննադատեցինարուեստագէտին, սակայն

ան շարունակեց նկարել։



ՈՐՈՇՈՒՄ
ԱՌՆԵԼ

ՈՐՈՇՈՒՄ
ՏԱԼ

Արեւմտահայերէնի մէջ «որոշում կու տանք» եւ ոչ թէ
«կ’առնենք», իսկ արեւելահայերէնի պարագային ճիշդ է

ըսել «որոշում ընդունել»։

Օրինակ.
Ժողովը որոշում տուաւ ընդունիլ նորանդամին

առաջարկը։



ԸՆԿԵՐՍ, ՈՐ ԸՆԿԵՐՍ, ՈՎ

Իբրեւ յարաբերական դերանուն, «որ»ը կը վերաբերի
իրերու, կենդանիներու եւ երեւոյթներու, իսկ «ով»ը՝

մարդոց։

Օրինակ.
Մերտուն եկաւ ընկերս, ով մերտան հարազատ

անդամն է։

Այծը, որ ունէր ճերմակ մազ ու սեւ մօրուք, փախաւ
դէպիարօտավայր։



ՇԱՏ ՄԸ ԲԱԶՄԱԹԻՒ

Խօսակցական արեւմտահայերէնի մէջ արդէն

տարածուած «շատ մը» արտայայտութիւնը սխալ է. մէկէ
աւելի, յոգնակի ցոյց տուող «շատ» բառը եւ մէկ հատին

վերաբերող, եզակի առարկային տրուող «մը» անորոշ յօդը
զիրար կը հակասեն։ Ճիշդ ձեւն է «բազմաթիւ»։

Օրինակ.
Բազմաթիւ փորձերէ ետքան հասաւ իր ուզած

արդիւնքին։



ԻԲՐ ԻԲՐԵՒ

«Իբրեւ»ը կապ է եւ նախադասութեան մէջ կրնայ ունենալ հետեւեալ երկու

իմաստները.
1. Ձեւի ու նմանութեան իմաստ, օրինակ.

Հին կօշիկը ներկեց ու իբրեւ նոր հագուեցաւ։

2. Բացայայտման իմաստ, օրինակ.
Ան՝ իբրեւ իրավիճակին լաւ ծանօթ մարդ, ներկայացուց իր առաջարկները։

Ուշադրութիւն

1. Արեւմտահայերէնի մէջ «իբրեւ»իփոխարէն «որպէս» բառը չ’օգտագորուծի։
2. Արեւմտահայերէնի մէջ «իբր» բառ չկայ։ Կայ «իբր թէ» շաղկապը, որ ունի ձեւի եւ

նմանութեան իմաստ («կարծես»ի նման)։



ՉՆԱՅԱԾ ԹԷԵՒ

Արեւմտահայերէնի մէջ «չնայած» բառ չկայ։

Կայ «թէեւ» շաղկապը, որ երկու նախադասութիւններ
(ստորադասը՝ գերադասին) կը կապէ՝ արտայայտելով

իրարու հակառակ, հակադրուող վիճակներ։

Օրինակ.
Թէեւան իր ուսումը չէ աւարտած, սակայն հասաւ

մեծ յաջողութիւններու։



ԱՐԴԻՒՆՔՈՎ ՀԵՏԵՒԱՆՔՈՎ

Արդիւնքը իրավիճակի մը կամ գործողութեան մը

յաջորդող ցանկալի, դրական վիճակն է, իսկ հետեւանքը՝
անցանկալի կամ ժխտական վիճակը։ Իբրեւ խօսքի մաս, 
«արդիւնքով»ն ու «հետեւանքով»ը կապեր են, որոնք

ունին պատճառի ու հիմունքի իմաստ։

Օրինակներ.
Իրաշխատասիրութեան արդիւնքը եղաւայն, որան
ընդունուեցաւ իր նախընտրած համալսարանը։

Ուսանողին ծուլութեան հետեւանքը եղաւ այն, որ ոչ
մէկ համալսարան ընդունեցանոր դիմումը։



Շնորհակալութիւն
ուշադրութեան համար


