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1

Օգոստոսյան վարժություններ
Պատճառական բայեր (Causative / Factitive)
ա խոնարհման ածանցավոր բայեր
բարձրանամ (1եզ․անց․կատ․ բարձրացայ; հրամ․ բարձրա՛ցի՛ր, բարձրացէ՛ք) չբ ‘բարձրանալ, վեր ելնել;
երկարել, աճել (դեպի վեր)’

բարձրացուցանեմ (1եզ․անց․կատ․ բարձրացուցի; հրամ․ բարձրացո՛) պբ ‘բարձրացնել; ցցել,
տնկել; մեծարել, փառավորել, գովաբանել, փառաբանել; սաստկացնել (ձայնը)’

Եզ.

Հգ.

Սահմ․ ներկա
սովոր․
պատճառ․
բարձրանամ
բարձրացուցանեմ
բարձրանաս
բարձրացուցանես
բարձրանայ
բարձրացուցանէ
բարձրանամք
բարձրացուցանեմք
բարձրանայք
բարձրացուցանէք
բարձրանան
բարձրացուցանեն

Եզ.

Հգ.

Անցյալ
սովոր․
բարձրանայի
բարձրանայիր
բարձրանայր
բարձրանայաք
բարձրանայիք
բարձրանային

Անցյալ կատարյալ
սովոր․
պատճառական
բարձրացայ
բարձրացուցի
բարձրացար
բարձրացուցեր
բարձրացաւ
բարձրացոյց
բարձրացաք
բարձրացուցաք
բարձրացայք, -արուք
բարձրացուցէք/իք
բարձրացան
բարձրացուցին

անկատար
պատճառ․
բարձրացուցանէի
բարձրացուցանէիր
բարձրացուցանէր
բարձրացուցանէաք
բարձրացուցանէիք
բարձրացուցանէին

Ստորադաս․ 1-ին ապառնի
սովոր․
պատճառ․
բարձրանայցեմ
բարձրացուցանիցեմ
բարձրանայցես
բարձրացուցանիցես
բարձրանայցէ
բարձրացուցանիցէ
բարձրանայցեմք
բարձրացուցանիցեմք
բարձրանայցէք
բարձրացուցանիցէք
բարձրանայցեն
բարձրացուցանիցեն

Ստորադաս․ 2-րդ ապառնի
սովոր․
պատճառական
բարձրացայց
բարձրացուցից
բարձրասցիս
բարձրացուսցես
բարձրասցի
բարձրացուսցէ
բարձրասցուք
բարձրացուսցուք
բարձրասջիք
բարձրացուսջիք
բարձրասցին
բարձրացուսցեն

սովոր․

Արգելական հրամ․
սովոր․
պատճառ․
մի՛ բարձրանար

մի՛ բարձրացուցաներ

մի՛ բարձրանայք

մի՛ բարձրացուցանէք

Բուն հրամայական
պատճառական

բարձրացի՛ր

բարձրացո՛ < *բարձրացո՛[յց]

բարձրացա՛յք, -արո՛ւք

բարձրացուցէ՛ք

Ա․ Վարժություններ բարձրանամ բայով
● 1. «[հնդեվր․ *h1epi] բարձրանում էր X-ով [< պարթևերեն farr] գունդն Իսրայէլեան»։
► Եւ
● 2. Մի թե «կանաչո՞ւմ է» [կանաչանամ] պրտու առանց ջրոյ, կամ կբարձրանա՞ [I ապառնի] կնիւն առանց
ըմպելոյ։
► Մի թե
● 3. «Եվ X-ացավ [իրան․ փոխառ․; հմմտ․ սանս․ बहु bahú-, հուն․ παχύς] Y-ը [հնդեվր․ *i̯ uHr-] և վեր հանեց
[վերանամ չբ-ի պբ] տապանը, և բարձրացավ երկրից»։
► Եւ
● 4. «X [սանս․ ցեղակից՝ पञ्चदश páñca-daśa] կանգուն բարձրացավ Y-ը [հնդեվր․ *i̯ uHr-] ի Z [հնդեվր․ *uperi] և
ծածկեց բոլոր [ա-է սկսվում] լեռները»։
►X
● 5. «Եվ ես երբ բարձրանամ երկրից, բոլորին [աXXXXքXX դերանունը դրեք] կձգեմ դեպի [առ] ինձ [երկու
բայն էլ՝ II ապառնի]»։
► «եւ
● 6. «Որովհետև [նա] որ բարձրացնում է իրեն [բառացի՝ բարձրացնում է (իր) անձը], կխոնարհվի [խոնարհիմ
չբ, II ապառնի], և որ խոնարհեցնում է իրեն [նույն ձևով], կբարձրանա [II ապառնի]»։
► Զի
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Բ․ Վարժություններ նույն բայի պատճառականով` բարձրացուցանեմ
● 1. «Որովհետև [նա] որ բարձրացնում է իրեն [բառացի՝ բարձրացնում է (իր) անձը], կխոնարհվի [խոնարհիմ
չբ, II ապառնի], և որ խոնարհեցնում է իրեն [նույն ձևով], կբարձրանա [II ապառնի]»։
► Զի
● 2. «Եվ ամենայն ժողովուրդներն արտահայտում էին [նշանակեմ նբ] (իրենց) ուրախությունը և
բարձրացնում էին իրենց X-երը [հնդեվր․ *ĝh(u̯)n̥-i̯ i-, հմմտ. ռուս․ звон]»։
► Եւ
● 3. «Ասում է նրանց Հիսուսը․ երբ որ X-ի [ուշադի՛ր․ քերականական ստույգ նախաձևը՝ հնդեվր․ *mr̥tosi̯ o] Yին [հնդեվր․ *portii̯ o-] բարձրացնեք [I ապառնի], յայնժամ կ․․․ք [հնդեվր․ *u̯oid-; II ապառնի], թէ ես եմ»։
►Ա
● 4. «Իսկ երբ X-եց [ցեղակիցներ՝ հուն․ κλύω, սանս․ श्रु śru-], թէ բարձրացրի իմ ձայնը [բարբառ] և Y-եցի
[ցեղակիցներ՝ սանս․ अलला alalā և հատկապես հուն․ ἀλαλαγή], իր ձորձերը թողեց [թողում նբ] ինձ մոտ
[առանց մօտ բառի, 3 տառով] փախավ [փախիմ չբ] ելավ [ելանեմ չբ] դուրս [ա․․․]»։
► Իսկ
● 5. «Բարձրացրիր դու ինձ, տեր Աստված»։
►բ
● 6. «Եվ որպես Մովսեսը բարձրացրեց X-ը [հնդեվր․ *Hn̥gwh-i-] անապատում, ․․․»։
►և
● 7. «Այդ պատճառով [Վասն այնորիկ] չպիտի [մի] բարձրացնես [II ապառնի] նրանց»։
►Վ
● 8. «Փրկի՛ր X [հնդեվր․ *tu̯o-] ժողովրդին և օրհնի՛ր X [հնդեվր․ *tu̯o-] ժառանգությունները (‘կալվածքները’),
Y-ի՛ր [ցեղակից՝ սանս․ अविपाल avi-pālá-] և բարձրացրո՛ւ նրանց մինչև հավիտյան»։
►Փ
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