
Armenian Church Library         http://hygradaran.weebly.com



Armenian Church Library                  http://hygradaran.weebly.com



Armenian Church Library  http://hygradaran.weebly.com



Armenian Church Library           http://hygradaran.weebly.com













Armenian Church Library        http://hygradaran.weebly.com
























































































































































































































































































































































































































































































































	yd-000-022
	Page de garde 1
	Նիւթերու ցուցակ, 2-4
	Հեղինակին դիմանկարը 5
	Այս հրատ. առթիւ, Հ.Տ. 7-8
	Յառաջաբան, Ա. Եղիայեան 8a-8c
	Ներածական 9-20
	Խօսքին բաղադրիչ տարրերը 17-20

	Խօսք 21-22

	yd-023-113
	Ա. Մաս
	 Խօսքին բաղադրիչ տարրերը 23-23
	Անուն - Դերանուն 25-40
	Ա.- Անուն 25-28
	Բ.- Դերանուն 29-40
	Անձնական դերանուն 30
	Ստացական դերանուն 32
	Ցուցական դերանուն 33
	Անորոշ դերանուն 35
	Յարաբերական դերանուն 36


	Բայ 41-45 ու 46-53
	Բայ 41-45
	Բայերուն ստորոգչական կարողութիւնը 45

	Բայ 46-53
	Հայերէն անորոշ դերբայները 48
	Բային եղանակը ու ժամանակը 48
	Սահմանական եղանակ 50
	Բաղադրեալ ժամանակ 51

	Հրամայական եղանակ 52
	Ըձական եղանակ 52
	Հարաբերական եղանակ 53

	Դերբայներ 54-61
	Ստորոգիչ բայ, Հանգոյց բայ 54
	Բային սեռերը 55
	Բային կերպը 58
	Բային սեռերը 59



	Մակդիրներ 63-79
	Ա. Մականուններ 64-76
	Որակական մականուններ 65
	Որոշիչ մականուններ 69
	1.- Ստացական մականուն 70
	2.- Ցուցական մականուն 71
	3.- Թուական մականուն 71
	4.- Անորոշ մականուն 74

	Անունի վերադիրնուն շարունակ. 75

	Բ- Մակբայներ 76-79

	Կապակցակապ տեսակնեէ 81-82
	Ա.- Առընթերադիր 82-89
	Բ.- Շաղկապ 89-98

	Ուրոյն տեսակներ 99-104
	Ա.- Ձայնարկութիւն 99
	Բ.- Խօսքի եղանակաւորիչներ 101
	Գ.- Խառն տեսակներ 103

	Դերբայներ 105-111
	Դերբայներու կիռարական առումները 109
	Անորոշ դերբայ կամ աներեւոյթ 105
	Ներկայ դերբայ 106
	Անցեալ դերբայ 107
	Ապառնի դերբայ 108
	Դերայներուն բայական կորողութիւնը 109

	Բառական տեսակներու դասակարգումը 112-113

	yd-115-192
	Բ. Մաս - Քերական կարգեր
	1.- Անունին կարգերը 117-174
	Ա.- Յօդ 117-113
	Յօդի մասին ընդհանրապէս 117
	Հայերէն յօդի կիրառութիւնները 120-131
	1.- Որոշիչ յօդ 121
	2.- Անորոշ յօդ 125
	3.- Դիմորոշ յօդ 128


	Բ.- Անունին թիւը 131-133
	Գիտելիքներ հայերէն քերականութեան թիւին մասին 131

	Գ.- Հոլով 134-174
	Հոլովներուն շարահիւսական նշանակութիւնը 135
	Հոլովներուն զատորոշումը 138
	Հոլովներու հարահիւսական նշանակութիւնը 141
	Ուղղական հոլով 142
	Հայցական հոլով 146
	Սեռական հոլով 150
	Տրական հոլով 157
	Բացառական հոլով 165
	Գործիական հոլով 170



	2.- Բային կարգերը 175-186
	Բայականկարգերը առաթձնապէս 176
	Բային դէմքը 177
	Բայի դէմքի կիրառութիւնները 180
	Միադէմ բայեր 181

	Բային թիւը 183
	Բային թիւը կիրառութիւնները 184


	Շարադասութիւն 187-192

	yd-193-233
	Նախադասութեան վերլուղումը 193-218
	Նկատողութիւններ 193
	Պարբերական կազմը 194
	Համադրական կապակցութիւն 195
	Բաղադրական կապակցութիւն 199
	Գլխաւոր եւ ստորադաս նախադասիւթիւններու կապակցութիւնը եւ շարադասութիւնը 203
	Իբրեւ ենդակայ եւ ստորոգչական վերադիր 204
	Իբրեւ առարկայական խնդիր 205
	Իբրեւ վերադիր 216

	Բաղդատական կապակցութեան աճումե 219
	Ուղղակի ու անուղղակի խօսք 224
	Կողմնակի խօսքեր 227
	Խոսքի կանունաւոր ձեւերը 228
	Աւելորդութիւն 228
	Անտեղի աւելորդութիւններ 229
	Բակառութիւն 230
	Անկապակցութիւն 232


	yd-235-260
	Իմաստասիրական քերականութիւն 235-260
	Իմաստասիրական քերականութիւն Ա. 235
	Իմաստասիրական քերականութիւն ժ Բ. 245
	Իմաստասիրական քերականութիւն - Գ. 245



