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ԱնցյալԱնցյալԱնցյալԱնցյալ    կկկկատարյալատարյալատարյալատարյալ    ժամանակաձևիժամանակաձևիժամանակաձևիժամանակաձևի    ուսուցումը՝ուսուցումը՝ուսուցումը՝ուսուցումը՝        
ըստըստըստըստ    գիտելիքներիգիտելիքներիգիտելիքներիգիտելիքների    կառուցմանկառուցմանկառուցմանկառուցման    տեսությանտեսությանտեսությանտեսության    

ԱվագյանԱվագյանԱվագյանԱվագյան    ԱրմինեԱրմինեԱրմինեԱրմինե    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    ճանաչողություն, կառուցողական կրթություն, քերա-
կանական արտահայտություն, ժամանակի քերականական կարգ, իմաստավո-
րում, նոր հասկացություն, բայ, բայիմաստ, խոնարհում, բայի կազություն 

Մեզ շրջապատող աշխարհի ըմբռնման կառույցը (cinstruction of 
understanding)1 փորձառվելիս անվանվում է հասկացությունների միջոցով, որոնք 
խոսքում գործածվում են լեզվաբանական որոշակի «գործիքներով»՝ քերակա-
նական արտահայտություններով: Նոր փորձառությունները, կիրառվելով գոյու-
թյուն ունեցող միջոցներով և հարաբերակցվելով նոր հասկացություններին, 
իմաստավորվում են լեզվական նշանի միջոցով (տե´ս 3,43-45): Քերականության 
մեջ բազմաթիվ են լեզվական նշանները, որոնք հիմնականում արտահայտվում են 
որպես հակադրամիասնության տարրեր: Դրանցից սույն հոդվածում անդրադար-
ձել ենք ժամանակի քերականական կարգի դրսևորումներից մեկին՝ անցյալ կա-
տարյալ ժամանակաձևին:  

Ժամանակի քերականական կարգի երեք արտահայտությունները՝ անցյալը, 
ներկան և ապագան, միջին դպրոցում անվանվում են նոր հասկացություններով 
(տե՛ս աղյուսակ 1): 

Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1Աղյուսակ 1    
Անցյալ ժամանակԱնցյալ ժամանակԱնցյալ ժամանակԱնցյալ ժամանակ    Ներկա ժամանակՆերկա ժամանակՆերկա ժամանակՆերկա ժամանակ    Ապառնի ժամանակԱպառնի ժամանակԱպառնի ժամանակԱպառնի ժամանակ    

1. Անկատար անցյալ 1. Անկատար ներկա 1. Ապակատար ներկա 
2. Վաղակատար ներկա  2. Ըղձական ապառնի 
3. Վաղակատար անցյալ  3. Հարկադրական ապառնի 
4. Ապակատար անցյալ  4. Ենթադրական ապառնի 
5. Անցյալ կատարյալ  5. Հրամայական ապառնի 
6. Ըղձական անցյալ   
7. Հարկադրական անցյալ   
8. Ենթադրական անցյալ   

 
Ներկայացված նոր անվանումներն իմաստավորվում են խոսքը վերլուծելու 

գործընթացում: Ավանդական ուսուցման մեթոդաբանությամբ հայոց լեզվի դասե-
րին հիմնականում վերլուծության է ենթարկվում որևէ գեղարվեստական հատ-
ված կամ գրքային նախադասություն: Այս դեպքում առաջարկում ենք ավանդա-

                                                                 
1 Գիտելիքի կառուցման տեսության հիմնադիրը Հարվարդի համալսարանի հոգեբան, 

ճանաչողության տեսաբան, մտավոր գործընթացների ուսումնասիրությամբ հայտնի Ջերոմ 
Բրուներն է (Jerome Bruner):  
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կան ուսուցմանը զուգահեռ քննարկել և վերլուծել նաև աշակերտների բանավոր 
առօրյա խոսքը՝ կիրառելով ձայնագրում հատկապես դասամիջոցներին, քանի որ 
աշակերտների ուսումնառության խորացմանը ձգտող ուսուցիչները կիրառում են 
հաղորդակցման ամբողջական և համարժեք տեխնոլոգիաներ: Նրանք բացահայ-
տում և արժևորում են իրենց աշակերտների տեսակետները նաև դասից դուրս: 
Ընդունելով սովորողների կենտրոնական դերը՝ ուսուցիչները դասարանում 
նրանց համար իմաստալից փորձառություններ2 են կազմակերպում: Այդ կերպ 
խթանում են աշակերտների կողմից սեփական ըմբռնումների ձևավորումը: 

Գիտելիքների կառուցման մեթոդաբանությունը ենթադրում է դասարանա-
կան առաջադրանքների (classroom activities) [3, 44] աստիճանական զարգացում, 
որը խթանում է իրերի ու երևույթների մասին աշակերտների սեփական ենթա-
դրությունների ու վարկածների առաջադրումը: Բոլոր սովորողները դասարան են 
մտնում իրենց կենսափորձով և իրերի ու երևույթների մասին նախնական ենթա-
դրություններով, որոնք արտահայտվում են առաջին հերթին լեզվի միջոցով: Դա-
սարանում կատարվող բովանդակային, նպատակային առաջադրանքները կարող 
են հաստատել կամ ժխտել այս կամ այն հարցի մասին նրանց նախնական ենթա-
դրությունները և վարկածները, որոնք նույնպես պետք է արտահայտվեն լեզվի մի-
ջոցով, այս անգամ նոր հասկացություններով, քերականական նոր արտահայտու-
թյուններով: 

Իմաստի ընկալաման առաջին փուլում հանձնարարվում է աշակերտներին 
լսել իրենց խոսակցությունը, մտապահել դիմավոր բայերը, գրի առնել՝ նշելով ար-
տահայտած ժամանակները: Ներկայացված խոսքերում ուսուցիչն ուշադրությու-
նը հատկապես կենտրոնացնում է անցյալ կատայալ ժամանակաձևով արտա-
հայտված բայաձևերին և աշակերտների հետ պարզում այդ ժամանակաձևի նրբի-
մաստները, արտահայտության ձևերը: Ներկայացնելով նոր հասկացության ան-
վանումը՝ անցյալ կատարյալ, այն համեմատվում է անկատար ներկայի և անկա-
տար անցյալի հետ: Այսպիսով պարզ է դառնում աշակերտների համար, որ գոր-
ծողության ժամանակի քերականական կարգի իմաստին զուգահեռ արտահայտ-
վում է նաև գործողության կերպի՝ անկատարության և կատարելիության գաղա-
փարը:  

Իմաստավորման երկրորդ աստիճանում դուրս գրված օրինակները խմբա-
վորելով՝ ըստ դիմաթվային արտահայտության՝ հանձնարարվում է աշակերտնե-
րին լրացնել հարացույցները, առանձնացնել դիմաթվային վերջավորությունները՝ 
ա, ար, ավ, անք, աք, ան և ի, իր, 0, ինք, իք, ին: 

Իմաստավորման երրորդ աստիճանում հանձնարարվում է կազմել քննարկ-
վող բայերի անորոշ դերբայը, անկատար ձևաբայը՝ որոշելով կազմությունը: Այս-
տեղից պարզ է դառնում, որ դիմաթվային վերջավորությունները գործածվում են՝ 
ըստ բայի կազմության առանձնահատկության: Առաջին խմբի վերջավորություն-
ները հատուկ են սոսկածանցավոր բայերին, իսկ երկրորդ խմբի վերջավորու-
թյունները՝ մյուս բայերին: 
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Իմաստավորման չորրորդ աստիճանի բացատրությունն սկսվում է հարցա-
դրմամբ. Ո՞ւր մնացին սոսկածանցները: Այստեղ բացատրվում է բայի հիմքը «Հիմ-
քը վերջավորությունից առաջ ընկած մասն է» սահմանման հիման վրա: Հիմքի 
իմաստավորումը ներկայցվում է՝ ըստ բայակազմության և խոնարհման ձայնա-
վորի. 

•  պարզ, բազմապատկական, կրավորական ածանցներով բայեր. 
•  պատճառական և սոսկածանցներով բայեր: 
Իմաստավորման այս փուլում հատկապես հաճախադեպ են խոսակցական 

և գրական զուգահեռ ձևերը: Ուսուցիչը պետք է աշակերտներին ներկայացնի 
գրական և խոսվածքային կամ բարբառային տարբերությունները՝ դրանք իմաս-
տավորելով և ոչ թե խոսակցական ձևերը սխալ համարելով. դրանցից յուրաքանչ-
յուրն ունի իր կիրառության ոլորտը: 

Իմաստավորման հինգերորդ աստիճանում բացահայտվում են անցյալ կա-
տարյալի իմաստային առանձնահատկությունները. «Անցյալ կատարյալ ժամա-
նակը ցույց է տալիս խոսելու պահից առաջ մի որոշակի անցյալ ժամանակակե-
տում կատարված, ավարտված գործողություն կամ եղելություն» [1, 371-374]: 
Սահմանումից պարզ է դառնում, որ իմաստային առանձնահատկությունը հարա-
բերվում է անցյալ վաղակատար ժամանակաձևին: Ուրեմն ինչո՞ւ է լեզվում 
ստեղծվել նոր ժամանակձև: Պետք է աշակերտներին հաղորդել, որ ըստ լեզվի 
պատմական զարգացման ուսումնասիրության՝ անցյալ կատարյալ ժամանակա-
ձևը իր ծագմամբ ավելի հին է, և վաղակատարով ձևերն են հետագա զարգացման 
ընթացքում առաջացել: Դրանք իրարից տարբերվում են ըստ ժամանակային 
իմաստի սահմանազատման: Իմաստային այս տարբերությունները առաջարկում 
ենք բացատրել՝ ըստ «Ժամանակակից հայոց լեզու» դասագրքի 2-րդ հատորի 
[Տե´ս 1,194-197]: Անցյալ կատարյալ ժամամակը ցույց է տալիս խոսելու պահին 
ավելի մոտ գործողություն, քան վաղակատարը: Եվ եթե վաղակատար ժամանա-
կը ցույց է տալիս ներկայի համեմատությամբ արդեն կատարված որոշակի տևա-
կանություն ունեցող այնպիսի գործողություն կամ եղելություն, որ իր մասին խո-
սողը պատմում է հիմնականում ոչ որպես ականատես, ապա անցյալ կատարյալ 
ժամանակը ցույց է տալիս անցյալում կատարված այնպիսի գործողություն կամ 
եղելություն, որին խոսողը կա՛մ ականատես է եղել, կա՛մ այնքան հավաստի և 
որոշակի գիտի այդ մասին, որ ներկայացնում է իբրև ականատես, մտովի իրեն 
տեղափոխում է այդ գործողության կատարման իրադրության մեջ:  

Անցյալ կատարյալ ժամանակի մյուս առանձնահատկությունն այն է, որ կա-
րող է ցույց տալ ակնթարթային, կարճ ժամանակամիջոցում կատարված-ավարտ-
ված գործողություն կամ եղելություն: Եթե վաղակատար որոշ բայաձևեր ցույց են 
տալիս անցյալում կատարված գործողության հարատևումը մինչև ներկա ժամա-
նակակետը, ապա անցյալ կատարյալ ժամանակի բայաձևերում ժամանակային 
հարատևումը բացառված է: Այս ձևերում հատկապես ընդգծվում է գործողության 
ավարտվածությունը խոսելու պահից առաջ: Այսպես՝ երբ ասում ենք վառել է, 
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հասկանում ենք անցյալում կատարված, սակայն նաև մինչև ներկան, մինչև խո-
սելու պահը հարատևող գործողություն, իսկ վառեց ձևը ցույց է տալիս անցյալում 
որոշակի ժամանակամիջոցում կատարված և արդեն ավարտված գործողություն: 
Անցյալ կատարյալ ժամանակաձևը կարող է ցույց տալ և՛ վաղ անցյալում, և՛ 
խիստ մոտիկ անցյալում կատարված գործողություն, որի ավարտվածությունը 
որոշակի է: Այստեղ առաջարկում ենք անցյալ կատարյալով օրինակներ դուրս 
գրել ինչպես զուգահեռ գրականության դասից, այնպես էլ մյուս առարկաներից՝ 
բացահայտելով անցյալ կատարյալի կիրառական-իմաստային առանձնահատ-
կությունները ինչպես գեղարվեստական, այնպես էլ գիտական գրականության 
մեջ:  

Անցյալ կատարյալԱնցյալ կատարյալԱնցյալ կատարյալԱնցյալ կատարյալ ժամանակաձևի գործողության ավարտվածությունն ընդ-
գծվում է նաև այն բայերի անցյալ կատարյալի ձևերում, որոնք, կա՛մ ըստ բայի-
մաստի, կա՛մ ժամանակ ցույց տվող բառերի կցման, ցույց են տալիս երկար 
տևական ժամանակամիջոցում կատարված գործողություն կամ եղելություն: Այս 
դրույթը բացահայտելու համար առաջարկում ենք աշակերտներին առանձնացնել 
անցյալ կատարյալ ժամանակաձևին ածանցված ժամանակի իմաստով հանգա-
մանք ցույց տվող բառերն ու արտահայտությունները՝ առմիշտ, այլևս, նախ, 
նախապես, այնուհետև, վերջապես, այսօր ևեթ, իսկույն ևեթ և այլն: 

Իմաստավորման վեցերորդ աստիճանում առաջարկում ենք ներկայացնել 
անցյալ կատարյալի հիմնական իմաստին ածանցված երկրորդական կիրառու-
թյունները: 

1. Ցույց է տալիս ներկա ժամանակին խիստ մոտ, անմիջապես հաջորդող 
գործողություն, որ խոսողն արդեն համարում է հաստատ կատարված: Օր.՝Դե՛, 
գնացինք: 

2. Պայմանի կամ ենթադրության իմաստով արտահայտված նախադասու-
թյուններում արտահայտում է ցանկալի գործողության գաղափար, որի կատարու-
մը ենթադրում է ապառնի ժամանակակետում կատարվող գործողություն: Օր.՝ 
Թե հարցիս պատասխանեցիք, իմ կովը ձեզ լինի: 

3. Անցյալ կատյալ ժամանակի բայաձևերը կիրառվում են նաև ընդհանրա-
կան նշանակությամբ՝ ցույց տալով սովորաբար կրկնվող, որպես ճշմարտություն 
ընդունված իրողություններ: Այս իմաստով անցյալ կատարյալը գործածվում է 
հատկապես ժողովրդական առածների, ասացվածքների մեջ և հավասարարժեք է 
ներկա ժամանկի նույն իմաստով կիրառությանը: Օր.՝ Հարուստի հագին շոր տե-
սան, ասին շնորհավոր, աղքատի հագին տեսան, ասացին՝ որտեղից: 

Կառուցողական դասավանդումն օգնում է սովորողներին փոփոխել, վերա-
կառուցել և յուրացնել նոր տեղեկությունները, քերականական նոր իրողություն-
ները: Այսպիսով՝ տեղեկությունների փոխարեն գիտելիքն է փոխանակվում հա-
մապատասխան հասկացությունների ստեղծման ընթացքում, որը շատ կարևոր է 
թե՛ ուսուցման, թե՛ ուսումնառության համար: Փոխանակված գիտելիքը կարող է 
ընդհանրացման ենթարկվել հետագա ուսումնառության մեջ, նոր իրավիճակնե-
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րում կիրառվել: Արդյունքում աշակերտի մտածողության մեջ կարող են ի հայտ 
գալ ճանաչողական նոր կառույցներ, որոնք մտածողության ընթացքում կդառնան 
ինքնակառավարվող; 

Ներկայացնելով անցյալ կատարյալ ժամանակաձևի արտահայտության և 
բովանդակության առանձնահատկությունները՝ անպայման ընդգծվում է դրա հա-
մադրական կամ պարզ ժամանակաձև լինելը: Հետագա դասերի ընթացքում անց-
յալ կատարյալ ժամանակաձևը հիշվում է ժխտական խոնարհման առանձնա-
հատկությունները քննելիս: Այստեղ ուշադրություն պետք է դարձնել այն հանգա-
մանքին, որ գործողության կատարելիության և անկատարության սահմանները 
խախտվում են, և ժխտական խոնարհման դեպքում անցյալ կատարյալը արտա-
հայտում է անկատար մնացած, չկատարված գործողության գաղափար:  

Անցյալ կատարյալ ժամանակձևի յուրացումը հատկապես կարևոր է նաև 
անկանոն բայերի խոնարհման առանձնահատկությունները քննելիս, քանի որ 
բայերը հատկապես այս ժամանակձևում են դրսևորում անկանոնություններ:  

Գիտելիքների կառուցման աստիճանական ուսուցման մեթոդը զարգացնում 
է աշակերտների մտածելու, ինքնուրույն եզրակացություններ կատարելու, խոսքը 
լսելու և ըմբռնելու կարողությունները: Այս եղանակով կատարված յուրաքանչյուր 
դասի հատկանշական կողմերն են լինում. 

1. դասերի ժամանակ գերակշռում է աշակերտների խոսքը: 
2. Ուսուցիչը հենվում է աշակերտների կատարած եզրակացությունների, 

խոսքը վերլուծելու գործընթացի վրա: 
3. Աշակերտի աշխատանքային մոդելը կարելի է բնութագրել՝ որպես բարձր 

մակարդակի հմտություններով կենտրոնացող: 
4. Ակնկալվում են թե՛ ճիշտ, թե՛ սխալ պատասխաններ, և խրախուսվում են 

ստեղծագործական կամ քննադատական տեսակետները: Սխալ համար-
վող ձևերը ներկայացվում են որպես լեզվական այլ միջավայրի արտահայ-
տություններ: 

5. Աշակերտներից ակնկալվում է ձևավորված գիտելիքները կիրառել խոս-
քում՝ իմաստավորելով լեզվի իմացությունը նաև մյուս գիտությունները 
ուսումնասիրելիս: 

6. Աշակերտները ստեղծագործաբար են կատարում իրենց պարտադրված 
ստանդարտացված թեստերի առաջադրանքները: 

Հաճախ մանկավարժները հրաժարվում են կրթությունը՝ որպես ընդօրինա-
կում ընկալելու իրենց մոտեցումից, քանի որ այդ դեպքում հեշտ է դասը տրված 
կայուն ձևի մեջ դնելը՝ ըստ որոշակի չափման, կառավարման և հաշվետվության 
ընդունված միջոցների և ձևերի: Սակայն կրթության նկատմամբ կառուցողական 
մոտեցման նպատակը ըմբռնման խորության ապահովումն է: Այս դեպքում հեշտ 
չէ արդյունքները նույնքան ակնհայտ ցուցադրելը , սակայն կարելի է դիտարկել, 
թե աշակերտներն ինչպես էին մտածում, խոսում և դասը յուրացնելուց հետո ինչ-
պես են մտածում և արտահայտում իրենց գիտելիքները: 
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Որպես օրինակ վերցնելով անցյալ կատարյալ ժամանակաձևի ուսուցումը  
7-րդ դասարանում՝ նշենք, որ ավանդական մեթոդներ կիրառող ուսուցիչը կսահ-
մանափակվի դասագրքում [2, 113-114] առկա փաստերի վերատադրությամբ: Իսկ 
կառուցողական մեթոդներով աշխատող ուսուցիչը կլսի աշակերտների խոսքը, 
կիմաստավորի դրանք, կհանձնարարի աշակերտներին լսել ուրիշների խոսքը, 
իմաստավորել գրական և խոսակցական ձևերը, մայրենի լեզվի իմացությունը կի-
րառել նաև միջառարկայական միավորման տիրույթում, ինչպես նաև կհանձնա-
րարի ստեղծագործական աշխատանք՝ կիրառել տալով անցյալ կատարյալ ժա-
մանակաձևով բայեր և այլն: Նշված աշխատանքների կատարմամբ աշակերտնե-
րը կկարողանան տվյալ լեզվական իրողության արտաքին և ներքին առանձնա-
հատկությունների մասին ավելի լայն պատկերացում կազմել: 

Լեզվական իրողությունների կառուցողական դասավանդումն ունի հետևյալ 
առանձնահատկությունները. 

1. աշակերտներն ավելի շուտ կենտրոնանում են կարևոր առանձնահատ-
կությունների, քան փաստերի վրա 

2. կապեր են հաստատում գիտելիքների տարբեր մասերի միջև 
3. մեկնաբանում են թե՛ իրենց և թե՛ այլոց խոսքերը, նշում դրանց արտահայ-

տության առանձնահատկությունները: 
Գիտելիքի կառուցողականությունը հասկանալու համար ուսուցիչները, 

իրական կապի մեջ մտնելով աշակերտների հետ, պետք է համագործակցության 
ու ստեղծագործական մոտեցման միջոցով ճանապարհներ բացեն ինքնակրթու-
թյան համար: 
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Структура восприятия окружающего нас мира именуется посредством 
понятий, которые в слове применяются определенными лингвистическими 
«инструментами» – грамматическими выражениями. Новые опыты, которые при-
меняются существующими средствами и соотносятся с новыми понятиями, осмыс-
ливаются посредством языкового знака. В грамматике многочисленны языковые 
знаки, которые в основном выражаются как элементы единства противоположнос-
тей. В данной статье уделено место одному из проявлений грамматической сис-
темы времени – прошедшему совершенному времени. 

Представлены шесть степеней осмысления, при которых раскрываются форма 
и содержание нового понятия прошедшего совершенного. 

Метод постепенного обучения построения знаний развивает у учащихся 
навыки мышления, совершения самостоятельных заключений, умение слушать и 
воспринимать слово. 
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Key words:Key words:Key words:Key words: cognition, constructive education, grammatical expression,grammatical 
order of time,giving sense, new concept, verb, verb meaning, conjugation, verb 
formation 

During the process of being experienced the structure of understanding of the 
world around us is named by means of some concepts, which are used in the speech by 
certain linguistic “tools” grammatical expressions. The new experiences, being used by 
existing means and correlating with new concepts come to make sense by means of 
linguistic sign. There are numerous linguistic signs in the grammar which are mainly 
expressed as elements of dichotomy. Among them we have referred in this article to one 
of the manifestations of the grammatical class of time – The Past Simple Tense. 

Six degrees of giving sense are represented in the process of which the form and 
the content of the new concept of the Past Perfect are revealed. 

The gradual teaching method of knowledge building develops the pupils’ abilities 
of thinking, independent decision making, listening and understanding the speech. 
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