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ՉՓՈԽԱԿԵՐՊՎՈՂՉՓՈԽԱԿԵՐՊՎՈՂՉՓՈԽԱԿԵՐՊՎՈՂՉՓՈԽԱԿԵՐՊՎՈՂ    ԲԱՐԴԲԱՐԴԲԱՐԴԲԱՐԴ    ՍՏՈՐԱԴԱՍԱԿԱՆՍՏՈՐԱԴԱՍԱԿԱՆՍՏՈՐԱԴԱՍԱԿԱՆՍՏՈՐԱԴԱՍԱԿԱՆ    
ՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆՆԱԽԱԴԱՍՈՒԹՅԱՆ    ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ    ԱՎԱԳԱՎԱԳԱՎԱԳԱՎԱԳ    ԴՊՐՈՑՈՒՄԴՊՐՈՑՈՒՄԴՊՐՈՑՈՒՄԴՊՐՈՑՈՒՄ    
 

ԳյուլինյանԳյուլինյանԳյուլինյանԳյուլինյան    ԱննաԱննաԱննաԱննա    
Վանաձորի թիվ 16 հիմնական դպրոցՎանաձորի թիվ 16 հիմնական դպրոցՎանաձորի թիվ 16 հիմնական դպրոցՎանաձորի թիվ 16 հիմնական դպրոց    

    
Հանգուցային բառեր՝Հանգուցային բառեր՝Հանգուցային բառեր՝Հանգուցային բառեր՝    դերբայական դարձված, փոխակերպում, հասկացու-

թյունների քարտեզագրում, Ֆրայերի մոդել, զուգադրության աղյուսակ, կառուցո-
ղական մեթոդներ: 

 
ՀՀ արդի կրթության ոլորտը, փոխազդեցության մեջ գտնվելով եվրոպական 

երկրների կրթականհամակարգերի հետ, թելադրում է մեզ մանկավարժական նոր 
տեխնոլոգիաներ, և ինչպես ամեն մի նորույթ, կրթական բարեփոխումները նույն-
պես, բախվելով ավանդականին, բազմաթիվ դժվարություններ են ստեղծում 
ուսուցման գործընթացում: Հմուտ ուսուցիչը, չժխտելով կրթության բնագավառում 
ավանդականի դերը, պետք է իր աշխատանքում ներմուծի նաև կրթական նորա-
գույն կառուցողական մեթոդներ և ռազմավարություններ: Ժամանակակից աշ-
խարհի պահանջներն ու գործունեության շարժառիթները տարբեր են, որոնք 
իրենց արտահայտությունն են գտնում առաջին հերթին կրթության բնագավա-
ռում, որի զարգացման համար պետք է նորն ընդունել ամբողջ «փաթեթով», հա-
մադրել ու մշակել նրա բաղադրիչները՝ ընտրելով այն, ինչ համընկնում է մեր պե-
տության կրթական նորմերին ու պահանջվող չափանիշներին: Յուրաքանչյուր 
ուսուցիչ պետք է անպայման իմանա արդի մանկավարժական մեթոդների էու-
թյունը, կիրառման եղանակը, նպատակը: Արդի տեխնոլոգիաներն աչքի են ընկ-
նում աշխատանքն առավել արդյունավետ ու նպատակային դարձնող բազմազա-
նությամբ, աշակերտակենտրոն ուսուցման գործընթացով:  

Աշակերտին պետք է ընդունել որպես գործող ու մտածող, գիտելիքները կի-
րառող օբյեկտ, որն իրավունք ունի արտահայտելու իր սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ 
կարծիքները, հիմնավորելու իր խոսքն ու միտքը: Իսկ այդ ամենի համար պետք է 
նրանց կողքին կանգնած լինի կառուցողական մեթոդներով աշխատող ուսուցիչ: 
Ավագ դպրոցի 11-րդ դասարանում «Բարդ ստորադասական նախադասության 
փոխակերպումը պարզ նախադասության» թեման առաջարկում ենք ուսուցանել 
նոր մեթոդաբանությամբ: Ըստ ՀՀ ԳԿ նախարարի 25. 09. 2005 թ. թիվ 682-Ա⁄Ք հրա-
մանով հաստատված հանրակրթական դպրոցի («Հայոց լեզու և գրականություն») 
առարկայական չափորոշչի և ծրագրի «Շարահյուսություն» թեմային հատկացված 
է 4 դասաժամ: Ներկայացվելով «Շարահյուսություն» գիտակարգի ընդհանուր 
դրույթները, ուսումնասիրման միավորները՝ նախադասություն և բառակապակ-
ցություն, տրվում են գործնական բնույթի առաջադրանքներ՝ հիմնականում լեզ-
վական նշված միավորները տարբերակելու և խոսքում ճիշտ կիրառելու նպատա-
կով:  

Այնուհետև ներկայացվում է «Շարահյուսական հոմանիշներ» թեման, որը, 
կարծում ենք, պետք է ուսուցանել զուգադրության հիմունքներով. աշակերտները, 
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հիշելով «հոմանիշ» հասկացության էությունը, բնութագրում են այն՝ որպես բա-
ռագիտության ուսումնասիրման միավոր: Այնուհետև բերված օրինակների հի-
ման վրա ապացուցվում է նաև այն դրույթը, որ հոմանիշային շարքեր կարող են 
լինել ոչ միայն բառային, այլ նաև խոսքային մակարդակում: 

Շարահյուսական հոմանշությունն իր արտահայտությունն է գտնում «բարդ 
բառ և բառակապակցություն», «հոլովաձև և կապական կառույց», «դերբայական 
դարձված և երկրորդական նախադասություն» լեզվական միավորների շրջանակ-
ներում:  

«Դերբայական դարձված» հասկացության ուսուցումը կազմակերպվում է 
կրկնության եղանակով. 

� Որո՞նք են անդեմ բայերը: 
� Ի՞նչ տարբերություններ կան անկախ և կախյալ դերբայների միջև: 
� Սահմանել դերբայական դարձվածը՝ որպես լեզվական միավոր: 
� Ո՞ր անդամներն են կոչվում կողմնակի; 
� Ի՞նչպես է բնութագրվում դերբայական դարձվածը՝ իբրև բառակապակ-

ցություն: 
� Ի՞նչ կետադրությամբ են գործածվում դերբայական դարձվածները գրա-

վոր խոսքում: 
Քննելով տրված հարցերի պատասխանները՝ ներկայացվում է «Բարդ ստո-

րադասական նախադասության փոխակերպումը պարզի և հակառակը» թեման 
[4, 159], որի ուսուցման համար առաջարկում ենք կիրառել երեք դասաժամ: 

Դասագրքի հեղինակները, խոսքն սկսելով ճիշտ դիտարկմամբ՝ «Հաճախ 
հնարավոր է բարդ ստորադասական նախադասությունը փոխակերպել պարզի և 
հակառակը....», այնուամենայնիվ չեն անդրադառնում լեզվում հազվադեպ հանդի-
պող չփոխակերպվող կառույցների էությանն ու ուսուցմանը, որին էլ մենք մաս-
նավորապես անդրադարձել ենք սույն աշխատանքի շրջանակներում: 

Դասն սկսելով «հասկացությունների քարտեզագրում» մեթոդով՝ առաջար-
կում ենք դերբայական դարձվածի սահմանման գլխավոր մասերը ներկայացնել 
«գրաֆիկական կառույցների միջոցով, որոնք պատկերում կամ ընդգրկում են 
առարկայի, երևույթի դասը կամ կարգը, հատկանիշները, առանձնահատկու-
թյունները և օրինակները» [3, 89]:  

Այս ռազմավարության կիրառումը ներառում է հետևյալ քայլերը. 
1. Ցուցադրել «դերբայական դարձված» լեզվական միավորի սահմանման 

քարտեզը՝ նշելով այն հարցերը, որոնց պատասխանը պետք է պարունակի արդեն 
ավարտուն սահմանումը: Ի՞նչ է դերբայական դարձվածը: Ի՞նչ կառուցվածք կա-
րող է ունենալ դերբայական դարձվածը: 

2. Ընթացիկ դասից ներկայացնել «բայական բառակապակցություն» և ‹‹դեր-
բայական դարձված» եզրույթները՝ հանձնարարելով թիմերով աշխատել նոր հաս-
կացությունների վրա՝ պահանջվող քարտեզներ ստեղծելու համար: Աշխատանքը 
լիարժեք կատարելու նպատակով առաջարկվում է կարդալ Հ. Պետրոսյանի «Հա-
յերենագիտական բառարանի» համապատասխան բառահոդվածը [1, 135-136], Գ. 
Խաչատրյանի «Հայոց լեզվի ոլորաններում» աշխատությունը [2, 150]: 

3. Ըստ կատարված քարտեզագրման աշխատանքի՝ ներկայացնել դերբայա-
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կան դարձված հասկացության լիարժեք սահմանումը՝ հատուկ ուշադրություն 
դարձնելով նշված միավորի հատկություններին և առանձնահատուկ օրի
րին՝ տվյալ դեպքում չփոխակերպվող նախադասություններին: Այն պետք է կազմ
ված լինի մի քանի նախադասությունից և ոչ թե բառային կարճ սահմանումից:

4. Աշակերտներին հանձնարարել հասկացությունների քարտեզներ ստեղ
ծել նաև դերբայ, բառակապակցություն, կողմնակի անդամ, բարդ ստո
կան նախադասություն հասկացությունների համար: 

Այսպիսով՝ աշակերտները ընդլայնում են դերբայական դարձվածի և բարդ 
ստորադասական նախադասության մասին ունեցած իրենց պատկերացումները, 
որոնք չեն կարող ընդամենը պարզ սահմանումներ համարվել: Աշակերտները 
գաղափարի սահմանման տեսողական պատկերացում են կերտում, որն օգնում է 
մտապահել այն՝ խարախուսելով աշակերտներին իրենց ծանոթ գիտելիքները 
միավորելու սահմանման մեջ (Տե՛ս գծապատկեր 1):  

««««Դերբայական Դերբայական Դերբայական Դերբայական դարձվածդարձվածդարձվածդարձված» » » » լեզվական միավորի քարտեզլեզվական միավորի քարտեզլեզվական միավորի քարտեզլեզվական միավորի քարտեզ    

Քարտեզագրելով ‹‹դերբայական դարձված›› և ‹‹բարդ ստորադասական նա
խադասություն›› հասկացությունները՝ դրանց փոխակերպման առանձ
կությունները առաջարկում ենք ներկայացնել «զուգադրությունների աղյուսակ
[3, 82] մեթոդով՝ ցույց տալով հոմանիշ կառույցների նմանությունները և տար
րությունները: Զուգադրությունները հզոր և անփոխարինելի միջոցներ են, որոնք 

կան դարձված հասկացության լիարժեք սահմանումը՝ հատուկ ուշադրություն 
ով նշված միավորի հատկություններին և առանձնահատուկ օրինակնե-

րին՝ տվյալ դեպքում չփոխակերպվող նախադասություններին: Այն պետք է կազմ-
ված լինի մի քանի նախադասությունից և ոչ թե բառային կարճ սահմանումից: 

հանձնարարել հասկացությունների քարտեզներ ստեղ-
դերբայ, բառակապակցություն, կողմնակի անդամ, բարդ ստորադասա-

Այսպիսով՝ աշակերտները ընդլայնում են դերբայական դարձվածի և բարդ 
րադասական նախադասության մասին ունեցած իրենց պատկերացումները, 

ընդամենը պարզ սահմանումներ համարվել: Աշակերտները 
ղափարի սահմանման տեսողական պատկերացում են կերտում, որն օգնում է 
պահել այն՝ խարախուսելով աշակերտներին իրենց ծանոթ գիտելիքները 

Գծապատկեր 1Գծապատկեր 1Գծապատկեր 1Գծապատկեր 1    

 
բարդ ստորադասական նա-

հասկացությունները՝ դրանց փոխակերպման առանձնահատ-
զուգադրությունների աղյուսակ» 

տալով հոմանիշ կառույցների նմանությունները և տարբե-
թյունները: Զուգադրությունները հզոր և անփոխարինելի միջոցներ են, որոնք 
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աշակերտին օգնում են հասկանալ, ընկալել նոր նյութը, գաղափարները, և միա-
ժամանակ նոր նյութը կապակցել արդեն ծանոթ հասկացությունների հետ: Այս 
ռազմավարության կիրառումը ներառում է հետևյալ քայլերը. 

� Պարզել, թե ինչ գիտեն աշակերտները ‹‹բարդ ստորադասական նախա-
դասություն›› և ‹‹դերբայական դարձվածով պարզ նախադասություն›› հասկացու-
թյունների վերաբերյալ: Սա ռազմավարության անկյունաքարն է, քանի որ դրա-
նով է պայմանավորված «փոխակերպում» գաղափարի յուրացումը: 

� Մտային գրոհ կազմակերպել՝ աշակերտների հետ քննարկելով վերը 
նշված երկու գաղափարների ընդհանուր առանձնահատկություններն ու տարբե-
րությունները: Կարևոր է սկսել ընդհանրություններից: 

� Աշակերտների օգնությամբ պարզել, թե բարդ ստորադասական նախա-
դասությունները և դերբայական դարձվածով պարզ նախադասությունները ինչով 
են տարբերվում միմյանցից և դրանք գրանցել տարբերությունների սյունակում: 

Այս մեթոդի կիրառումը աշակերտների մոտ զարգացնում է համեմատական 
վերլուծություն կատարելու հմտությունները, նրանք եզրահանգում գրելու փորձ 
են ձեռք բերում և սովորում են տվյալ թեմայի շրջանակներում համեմատել-հա-
կադրել (Տե՛ս գծապատկեր 2):  

Գծապատկեր 2Գծապատկեր 2Գծապատկեր 2Գծապատկեր 2    
Զուգադրության աղյուսակԶուգադրության աղյուսակԶուգադրության աղյուսակԶուգադրության աղյուսակ    

    
    

1. Ստորադաս նախադասության պարզ ստորոգյալը վերածվում է դերբայի, 
իսկ բաղադրյալ ստորոգյալի դեպքում՝ բայ-ստորոգիչը կա՛մ փոխարինվում է 
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լինել բայով, կա՛մ դուրս է ընկնում, վերացական իմաստով բայ-ստորոգիչները 
դառնում են դերբայներ: 

2. Ստորադասական նախադասությունը գերադասին կապակցող շաղկա-
պը կամ հարաբերական դերանունը կա՛մ դուրս է ընկնում, կա՛մ փոխարինվում 
համապատասխան կապով: 

3. Ստորադաս նախադասության ենթական վերածվում է կողմնակի ենթա-
կայի, որը կարող է դրվել կա՛մ ուղղական, կա՛մ սեռական հոլովով: 

Ուսուցումը կառուցելով փոխակերպման շուրջ տարվող առաջնային գաղա-
փարների շուրջ՝ առաջարկում ենք փոխակերպման տարբեր կաղապարներով 
ներկայացնել Վահան Տերյանի ‹‹Մթնշաղի անուրջներ›› ժողովածուից դուրս 
գրված բարդ ստորադասական նախադասություններ՝ ուսուցման գործընթացը 
դարձնելով բազմաբնութ և հետաքրքիր, քանի որ այս թեմաները զուգահեռաբար 
են ուսուցանվում 11-րդ դասարանում: Այսպիսով՝ կխրախուսվեն աշակերտների՝ 
ինքնուրույն խոսք կազմելու կարողությունները և ունակությունները: 

«Շարահյուսական կաղապարների փոխակերպում» թեմայի ուսումնառու-
թյան ամփոփումն առաջարկում ենք կատարել ըստ Ֆրայերի մոդելի [3, 100]: Այն 
գրաֆիկական աղյուսակ է, որը բաղկացած է չորս բաժիններից, և որի օգնությամբ 
մենք առաջարկում ենք քննարկել չփոխակերպվող բարդ ստորադասական նա-
խադասությունները և չփոխակերպվող դերբայական դարձվածով պարզ նախա-
դասությունները[5 344-355]: Այս ռազմավարությունը կիրառում ենք՝ կատարելով 
հետևյալ հաջորդական քայլերը. 

� Ստեղծել չփոխակերպվող բարդ ստորադասական նախադասություննե-
րի առանձնահատկությունների ցանկ: 

� Հանձնարարել աշակերտներին բերել բարդ ստորադասական և դերբա-
յական դարձվածով պարզ նախադասությունների օրինակներ, փորձել դրանք փո-
խակերպել նախօրոք սովորած օրինաչափություններով: 

� Առանձնացնել չփոխակերպվող կառույցները, նշել դրանց քերականա-
կան և իմաստային առանձնահատկությունները:  

Աշխատանքը առավել արդյունավետ դարձնելու համար կարելի է առաջար-
կել կազմել խմբեր կամ զույգեր, որոնց համատեղ աշխատանքի արդյունքները 
ներկայացվում են դասարանին և ապա քննարկվում: 

Այս ռազմավարության առավելությունն այն է, որ աշակերտները, ելակետ 
ունենալով պարզ սահմանումներն ու գաղափարները, համալրում են դրանք 
առավել խոր ու բարդ հասկացություններով, ինչպես նաև նրանք ընդգրկվում են 
որոնողական գործընթացում, որը հնարավորություն է տալիս խուսափել հաճախ 
հանդիպող շեղումներից, բացառություններից կամ սխալ օրինակներից: 

Ուսումնառության գործընթացը, հատկապես հայոց լեզու առարկայի, պետք 
է նպաստի աշակերտների դատողությունների ճշգրիտ և հստակ արտահայտմա-
նը, նպաստի բազմաբնույթ ոճերի կիրառման միջոցով գրավոր և բանավոր խոսքի 
զարգացմանը և խթանի ստեղծագործական մտքիաճին: Նման արդյունքներ ունե-
նալու համար պետք է հիմնվել ոչ միայն ծրագրային նյութերի, այլ նաև հայ և հա-
մաշխարհային բարձրարժեք ստեղծագործությունների վրա, ինչն էլ կօգնի սովո-
րողին համեմատական և վերլուծական աշխատանքներ կատարելուն: Հայոց լեզ-
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վի ուսումնառության գործընթացի նպատակն աշակերտների ճշգրիտ խոսք կա-
ռուցելն է, գրական հայերենով բազմաբնույթ տեքստերի ընթերցելն ու մեկնաբա-
նելը: Այս հարցում օգնում են նաև փոխակերպման տարբեր ձևերին և շարահյու-
սական հոմանիշներին տիրապետելը: 

Ֆրայերի մոդելՖրայերի մոդելՖրայերի մոդելՖրայերի մոդել 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯМ В ПРЕДЛОЖЕНИЯМ В ПРЕДЛОЖЕНИЯМ В ПРЕДЛОЖЕНИЯМ В СТАРШЕЙ ШКОЛЕСТАРШЕЙ ШКОЛЕСТАРШЕЙ ШКОЛЕСТАРШЕЙ ШКОЛЕ    

Гюлинян АннаГюлинян АннаГюлинян АннаГюлинян Анна    
Ванадзорская основная школа N16 Ванадзорская основная школа N16 Ванадзорская основная школа N16 Ванадзорская основная школа N16     

РЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕРЕЗЮМЕ    
Ключевые словаКлючевые словаКлючевые словаКлючевые слова:::: сложноподчиненное предложение, картографирование 

понятий, схема сопоставлений, модель Фраера, строительные модели. 
В современной обучающей системе важное значение имеет отклонение из 

общих закономерностей, которые присущи особенно живым языкам. Выделив из 
структуры современного армянского языка особенности неизменяемых сложнопод-
чиненных предложений, мы представили их новейшими технологиями – картогра-
фирование понятий, схема сопоставлений и модель Фраера. 

Цель учебного процесса армянского языка - построение правильной речи 
учащихся, чтение и обсуждение различных текстов на армянском литературном 
языке. В этом вопросе помогает также овладение синтаксическими синонимами. 
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SUMMARYSUMMARYSUMMARYSUMMARY    
KeyKeyKeyKey    wordswordswordswords:::: complex sentence, participial phrase, conversion, concept mapping, 

analogy table, the Fryer model, constructive methods.  
The regularities deviated from general regularities which are highlighted by 

modern education system, are particularly specific to living languages. By marking out 
the pecularities of the unconverted complex sentence from the modern armenian 
language structure, we have presented them with the latest teaching technologies such 
as concept mapping, analogy table, and the Fryer model. 

The purpose of the Armenian language learning process is to build the students' 
accurate speech so that they can read and interpret various texts in literary Armenian. So 
the knowledge of different forms of conversion and syntax is of great help.  


