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«Он видел сына, друга и помощника». Глаголы «продавать», 

«рассказывать», «сообщать» в арабском языке также обладают двойной 

переходностью и требуют после себя двух имѐн в винительном падеже. 

В процессе преподавания русского языка в арабской аудитории важно  

обратить внимание на случаи расхождения в управлении глаголов. Когда 

переходным глаголам русского языка соответствуют непереходные 

глаголы арабского языка: «искать» (что?) – «бахаса ‘ан» (о чѐм?), 

«защищать» (что?) – «дāфа‘а ‘ан» (о чѐм?), «побеждать» (кого? что?) 

«‘интасара ‘алā» (на что? за что?), «беречь» (что?) – «хāфаза ‘алā» (на 

что?), «захватить» что? – «‘интаўалā ‘алā» (на что?), «чувствовать» (что?) 

– «ша‘ара би» (с чем?), «обманывать» (кого?) – «казаба ‘алā» (на кого?) и 

некоторые другие. Это приводит к ошибкам в речи арабских учащихся 

типа: «Народ бережѐт за свободу», «Она защищала о диссертации», «Он 

пошѐл к врачу, потому что чувствовал с болью» и тому подобные. 
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Варыянтнасць уласцiва ўсiм узроўням мовы, ад фанетычнага да 

граматычнага. Для пунктуацыi як састаўной часткi як агульнамоўнай 

сiстэмы таксама характэрны варыянты. Пунктуацыйныя варыянты 

абумоўлены актуальным чляненнем сказа, камунiкатыўнай мэтай 

паведамлення, змешчанага ў iм.  

Аднак наяўнасць у сказе пэўных граматычных умоў можа ўплываць на 

выбар аднаго канкрэтнага варыянта.1. Так, адасобленныя члены ў сказе 
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адзяляюцца або выдзяляюцца з дапамогай коскi : ―Галлë спусцiўшы над 

парканам, расла тут грушка з тонкiм станам (Я.Колас)‖; ―Паветра , 

напоенае  пахам i хвоi, навiсла сiняватай смугай( М.Лынькоў)‖. 

Адасабленне можа набываць узмоцнены характар, i тады адасобленыя 

члены аддзяляюцца або выдзяляюцца ў сказе з дапамогай працяжн iка. 

Узмоцненае адасабленне вызначаецца сэнсам, якi ўкладваецца ў 

выказванне. Аднак ëсць i пэўныя граматычныя ўмовы, якiя 

прадвызначаюць гэту з‘яву: размяшчэнне адасобленых членаў у сказе, iх 

колькасны склад i развiтасць спосаб марфалагiчнага выражэння 

адасобленых членаў сказа, сродкi iх сувязi памiж сабой.  

У прыватнасцi, адасабленне азначэнняў лiчацца ўзмоцненым, калi яны 

выражаны адзiночнымi прыметнiкамi, размешчаны ў канцы сказа i калi  iх 

не менш чым два: ―Плывуць па небе хмаркi – белыя, курчавыя 

(М.Лынькоў)‖; ―У руках была кветка – белая, пышная, вялiкая (Я.Колас) ‖. 

Набываюць узмоцнены характар адасобленныя азначэнн i . выражаныя 

адзiночнымi прыметнiкамi цi займеннiкамi, калi яны маюць 

удаскладняльны характар i для iх аб‘яднання ўжываецца злучнiк ―i‖  (адзiн 

або ў спалучэннi  з бязлучнiкавай сувяззю): ―Гэта наша – тая i мая 

маладосць (П.Глебка)‖; ―На дрэвах зiмой два колеры – чорны i белы 

(З.Бядуля)‖; ―Iшоў асеннi – дробны, нудны i доугi дождж (К.Чорны)‖. 

Узмоцненым з‘яўляецца адасабленне неразвiтых i развiтых 

недапасаваных азначэнняў , выражаных назоўнiкамi ў фомре ўскосных 

склонаў, калi яны размешчаны ў сярэдзiне сказа пасля дапасаванага 

азначэння , выражанага прыметнiкам, i ўдаскладняюць яго сэнс : ―Дарога 

iшла па доўгай – з кiлометр – паляне ( М.Лынькоў)‖; ― Сакавiты – з 

поўных грудзей – смех напоўнiў пакой (I.Шамякiн)‖. 

З дапамогай працяжнiка адасабляюцца недапасаваныя азначэннi, 

выражаныя iнфiнiтывам, калi яны размешчаны ў канцы сказа i ўжываюцца 

для ўдаскладнення асобых слоў у сказе: ―Усiх непакоiла адна думка –
выстаяць ( М.Лынькоў)‖; ―Узнiкла недарэчнае ў такiх абставiнах жаданне  

– засмяяцца (I.Cабаленка)‖.  

Адсобленыя неразвiтыя i развiтыя прыдаткi, размешчаныя ў канцы 

сказа, аддзяляюцца працяжнiкам, паколькi iх адасабленне набывае 

ўзмоцнены характар: ―Дадому з зiмоўкi далëкай ляцяць нашы госцi – 
шпакi (М.Хведаровiч)‖; ―Пенiцца Нарач – рыбацкае мора (А.Валюгiн)‖. 

Пастаноўка працяжнiка пры прыдатках можа быць абумоўлена 

кампазiцыйнымi асаблiвасцямi сказа. У сказах ускладненай будовы 

адасобленыя прыдаткi заўсëды выдзяляюцца працяжнiкамi : ―На пагорку, 

ля самага броду рэчкi, Мацей Тадэўчык – стары рыбак i  паляўнiчы – 
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сядзiць на перавернутым чоўне пры слаба тлеючым вогнiшчы i дымiць 

люлькай (З.Бядуля)‖.  

Калi адасоблены прыдатак адносiцца да аднаго з аднародных членаў, 

якiя выражаны назоўнiкамi, то для iх даскладанага размежавання ў сказе 

гэты прыдатак выдзяляецца працяжнiкамi: ―Мацi, Алiмпа – яе сястра i мы 

збiралi ягады на паляне (Я.Колас); ―Андрей, Сцяпан – селянiн з суседняй 

вëскi – i незнаëмая дзяўчына выйшлi на дарагу (П.Пестрак)‖. Адасабленне 

такiх прыдаткаў узмоцненым не з‘яўляецца. 

Адасобленыя акалiчнасцi аддяляюцца працяжнiкам, калi яны 

ўдакладняюць або паясняюць iншую акалiчнасць у сказе, размешчаны ў 

канцы сказа i калi iх не менш чым дзве : ―Санi рыпяць па-ранiшняму –
глуха, коратка, непрыветна (Я.Скрыган)‖; ―Хата пабудавана на вясковы 

лад – проста i адмыслова (К.Чорны)‖. 

Адасабленне акалiчнасцей з‘яўляецца ўзмоцненым, калi яны выражаны 

iнфiнiтывам або iнфiнiтыўным словазлучэннем,  размешчаны ў канцы 

сказа i аддзелены ад паясняемага выказнiка iншымi членамi сказа: ―Да 

Сцëпкi зайшлi хлопцы — пазнаëмiцца (Я.Колас)‖; ―Слава пайшоў у 

напрамку пасëлка – сустрэць  Сцяпана Каваля ( П.Петрак)‖. 

Узмоцненым з‘яўляецца адасабленне аднародных акалiчнасцей, калi 

яны маюць удаскладняльны характар i аб‘яднаны памiж сабой злучнiкамi 

―i,цi,або‖: ―Усюды — далëка i блiзка – жаданая ява ўстае (П.Броўка)‖; 

―Заўсëды – зiмой цi летам – ëн хадзiў у цëплай шапцы (М.Лынькоў); 

―Усюды – на полi, у лесе або дома  – ëн не сядзеў без работы (З.Бядуля)‖. 

Прааналiзаваны фактычны матэрыал дае магчымасць сцвярджаць, што 

асноўнымi граматычнымi ўмовамi ўзмоцненага адасаблення з‘яўляюцца 

размяшчэнне адасобленых членаў у канцы сказа, iх удакладнены або 

паясняльны характар, развiтасць, колькасны склад. Пералiчаныя 

граматычныя ўмовы пры пунктуальным афармленн i адасобленых членаў 

сказа прадвызначаюць пастаноўку працяжнiка, а не коскi. 
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Значение слова или (на языке когнитивной семантики) ―схваченный‖ 

словесным знаком концепт, изначально обладает способностью к 

динамике. Вербализуя результаты когнитивной деятельности человека, 




