
– 263 – 

ԲԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿԸ ԲԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿԸ ԲԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿԸ ԲԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿԸ     
ՈՐՊԵՍ ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ ՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՈՐՊԵՍ ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ ՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՈՐՊԵՍ ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ ՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԵՎ ՈՐՊԵՍ ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ ՀԱՐՍՏԱՑՄԱՆ ԵՎ 

ԼԵԶՎԱՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԼԵԶՎԱՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԼԵԶՎԱՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԼԵԶՎԱՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ    
 

Եդոյան Եդոյան Եդոյան Եդոյան Անուշ Անուշ Անուշ Անուշ     
    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր....    բայի քերականական կարգեր, շարահյուսական 

հոմանիշներ, խմբային մեթոդներ, զուգադիր բառեր, բառապաշարի հարստացում: 
    
Խոսքի մասերի համակարգում բայը ամենագործածականն ու իրավիճակա-

յինն է, ուստի դպրոցական դասընթացում այն հիմնավոր ուսուցման կարիք է 
զգում: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, որ դեռ նախադպրոցական տարի-
քում երեխայի խոսքում գոյականից հետո բայն է ամենագործածականը, և այդ 
շատ բնական է, որովհետև նախադասություն կառուցելու համար գործողություն 
ցույց տվող(ստորոգյալի գործառույթով) բառ է պետք: Հետագայում բայի քերակա-
նական կարգերի, հատկանիշների իմացության շնորհիվ միայն աշակերտը կխու-
սափի ուղղագրական, բառակազմական բազմաթիվ սխալներից, հեշտ կըմբռնի 
«Շարահյուսություն» բաժինը, կճանաչի և անսխալ կկիրառի շարահյուսական հո-
մանիշները` փոխակերպման տարբերակները:  

Լեզվի դպրոցական դասընթացը աշակերտներին տալիս է բազմաբնույթ 
մտածողության, իմացական հետաքրքրությունների, ստեղծագործական կարո-
ղությունների զարգացման ամենալայն հնարավորություններ: Անառարկելի է, որ 
քերականության դպրոցական դասընթացը չպետք է ընդգծված գիտական բնույթ 
կրի, թեև անվիճելի է, որ ուսուցումը պետք է հենվի գիտական տեսության վրա` 
ապահովելով գործնականությունն ու հետաքրքրաշարժությունը: 

Հայ նշանավոր մանկավարժ Ա. Բահաթրյանը գտնում էր «քերականությունը 
չպիտի կազմի դասատվության նպատակ, այլ նա է և պիտի լինի միայն միջոց 
նպատակի, այն է` միջոց գրական լեզուն ճշտությամբ հասկանալու և նրա վերա 
տեր լինելու» [2, 56]: Օրինաչափ է, որ լեզվական որևէ իրողություն տեսականից 
մինչև գործնական կայուն գիտելիք դառնալը պահանջում է երկարատև 
աշխատանքը: Մայրենի լեզու սովորեցնելը ինքնանպատակ չէ. այն առաջին 
հերթին կոչված է զարգացնելու երեխայի բնածին, հոգեկան ունակությունը` 
խոսելու ձիրքը, լեզվամտածողությունը:  

Լեզվական նյութը, քերականական կանոնները սովորողները պետք է այն-
պես յուրացնեն, որ դրանք երբեք չդառնան մեխանիկական սերտման արդյունք: 
Ուսումնական նյութի յուրացման ընթացքում անհրաժեշտ է պայմաններ ստեղծել 
սովորողների ինքնուրույնության համար, և միայն ակտիվ գործունեության շնոր-
հիվ ձեռքբերված իմացությունն է, որ կարող է վերածվել կայուն գիտելիքի, լեզվա-
կան տրամաբանության, ապա և` հմտության: 

Բայի ուսուցման համատեքստում կարևոր է մեթոդական շղթայի բոլոր քայ-
լերը նախանշել, ապա իրականացնել` կիրառելով ներառարկայական և միջա-
ռարկայակն կապեր: 
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Յուրաքանչյուր խոսքի մաս անցնելիս նախ անհրաժեշտ է բացատրել դրանց 
դերն ու նշանակությունը. խոսքի մասերի անվանումներն արդեն դրանց մասին 
շատ բան են ասում: «Բայի» անվանումը նրա հիմնական իմաստի արտացոլումն 
է. «Հիշյալ անվանումը ծագում է բալ բալ բալ բալ բայից, որը որպս ինքնուրույն բայ մեր լեզվում 
դեռ հին ժամանակներից գործածություն չունի» [1, 13]: 

Գրաբարում « բալ» բայի ներկա ժամանակի եզակի թվի բամբամբամբամ, , , , բասբասբասբաս, , , , բայ բայ բայ բայ ձևերը 
կիրառվել են «ասել, խոսել» բայի նշանակությամբ` ասում եմ, ասում ես, ասում է: 

Բայի անվանման իմաստը բացահայտելուց հետո անհրաժեշտ է սովորողնե-
րին նախապատրաստել բայի իմաստի ուսուցմանը: 3-րդ դասարանում աշա-
կերտները ծանոթացել են բայի նշանակությանը, դեմքի, թվի, ժամանակի կարգե-
րին: 7-րդ դասարանում այս գիտելիքները պետք է խորացվեն ու համակարգվեն: 

Բայիմաստի ուսուցման լավագույն տարբերակ ենք համարում նախադասու-
թյունների գործածությունն ու համադրումը կամ չափածո հատվածների քննու-
թյունը: Կարող ենք ընտրել բազմաբնույթ գործողություն նշող ամենատարբեր 
բառաձևեր, որպեսզի պարզենք բայիմաստի (գործողության ու եղելության) տար-
բերակումները: Բայաձևերը գործածում ենք նախադասությունների մեջ, վերլու-
ծում բայիմաստները, ձևակերպում հարցերը. 

 
Ի՞նչ անել Ի՞նչ լինել(ի՞նչ եղավ) 

Ծերունին ծնկաչոք համբուրեց հայրենի 
հողը(Ի՞նչ արեց): 
Լիլիթը ծաղիկներ քաղեց և շարեց 
վարսերի մեջ(Ի՞նչ արեց): 
Գյուղացին բաց է անում այգու դռնակը, 
նայում շուրջբոլորը ու ներս մտնում 
(Ի՞նչ է անում): 
Արեգակն է ոսկեզօծում սար ու 
ձոր(Ի՞նչ է անում): 

Գունատվում է մութ գիշերը (Ի՞նչ է 
լինում): 
Տխուր երգից ալեկոծվեց նրա հոգին 
(Ի՞նչ եղավ): 
Երկինքն ամպել է (Ի՞նչ է եղել): 
Մոր վշտաբեկ սիրտը քարացել էր (Ի՞նչ 
է եղել): 
Այգին ողողվել էր արևի ոսկեզօծ 
շողերով (Ի՞նչ է եղել): 

 
Աշակերտներին համեմատել ու վերլուծել ենք տալիս երկու սյունակի օրի-

նակները: Նկատում են, որ բայերի ցույց տված գործողություններն իրենց բնույ-
թով տարբեր են: Բացատրում ենք` առաջին սյունակի օրինակներում գործողու-
թյուն նշող բառերն արտահայտում են շարժում, փոփոխություն. դրանք կատար-
վում են առարկայի` քերականական ենթակայի (ծերունին, Լիլիթը, գյուղացին, 
արեգակը) անմիջական, ակտիվ մասնակցությամբ, միջամտությամբ, մի բան 
անելու, կատարելու ցանկությամբ: Այս բայերն իրենց իմաստի թելադրանքով պա-
հանջում են ի՞նչ անել, ի՞նչ է անում, ի՞նչ արեց հարցերը: 

Երկրորդ սյունակի օրինակներում բայերի արտահայտած գործողություննե-
րը հանգում են եղելության գաղափարին. առարկան` քերականական ենթական 
(գիշերը, հոգին, երկինքը, սիրտը, այգին), առանց ակտիվ միջամտության, անկա-
խաբար (իր ներսում) ձեռք է բերում, ստանում է չունեցած հատկանիշը` համա-
պատասխան փոփոխությամբ: Նման գործողություններն ընդունված է անվանել 
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եղելություններ. Այս բայերը ցույց են տալիս առարկայի ոչ թե մի բան անելը, այլ 
մի բան լինելը, դառնալը, պատասխանում են ի՞նչ է լինում, ի՞նչ եղավ, ի՞նչ էր եղել 
և նման հարցերի: 

Բայ խոսքի մասի իմաստը ճիշտ ըմբռնել տալու համար արդյունավետ ենք 
համարում բառերի զուգադրությունն ու համեմատությունը: Ընտրում ենք գործո-
ղության իմաստ արտահայտող գոյականներ կամ առարկայի հատկանիշ արտա-
հայտող ածականներ և դրանց իմաստները համեմատել ենք տալիս նույնահիմք 
կամ նույնարմատ բայերի հետ: Գրատախտակին գրում ենք զուգադիր բառեր` 
վազք-վազել շարժում-շարժվել, խաղ-խաղալ, երթևեկություն-երթևեկել: Հանձնա-
րարում ենք որոշել, թե զուգադիր բառերից առաջինները(վազք, խաղ, երթևեկու-
թյուն) ինչ խոսքի մասեր են և ինչ են արտահայտում: Աշակերտները պատասխա-
նում են` գոյականներ և ավելացնում, որ դրանք արտահայտում են գործողության 
իմաստ, բայց առարկայական (վերջիններս վերացական հասկացություններ են), 
իսկ զուգադիր բառերից երկրորդները բայեր են, որոնք այդ նույն հասկացությունը 
ցույց են տալիս գործողության, ընթացքի, շարժման մեջ (վազել, խաղալ, և այլն): 

Այնուհետև սովորողները համեմատում ու հակադրում են մյուս զուգադիր 
բառերը` երկար-երկարել, մեծ-մեծանալ, չոր-չորանալ, ճերմակ-ճերմակել: Դարձ-
յալ հարցերով պարզում ենք, որ զուգադիր բառերից առաջիններն ածականներ են, 
որոնք արտահայտում են առարկաների կայուն հատկանիշ (երկար մազեր, բարձր 
հասակ և այլն), իսկ երկրորդները բայեր են. սրանք արտահայտում են հատկա-
նիշներ, բայց ոչ թե կայուն, այլ փոփոխվող (մազերը երկարում են, երեխան մեծա-
նում է, ծառը չորանում է): 

Բայի խոսքիմաստային խումբը միավորում է բառական մի շարք մասնավոր 
իմաստներ, որոնք աշակերտներին ենք ներկայացնում սխեմատիկ` ճյուղավոր 
գծապատկերի օգնությամբ. 

  
Գծապատկեր Գծապատկեր Գծապատկեր Գծապատկեր 1. 1. 1. 1. Բայիմաստի դաշտըԲայիմաստի դաշտըԲայիմաստի դաշտըԲայիմաստի դաշտը    

    
Յուրաքանչյուր մասնավոր իմաստի համար բերում ենք օրինակներ, 

աշակերտներին հանձնարարում ենք լրացնել այդ շարքերը և դրանք գրառել 
տետրերում. 

Ֆիզիկական գործողություն Ֆիզիկական գործողություն Ֆիզիկական գործողություն Ֆիզիկական գործողություն ––––    կոտրել, բռնել, ծեծել, վազել, փշրել, պաշտ-
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պանվել, գրավել, կառուցել, նահանջել, թռչել, սողալ, լողալ և այլն: 
Մտավոր գործողությունՄտավոր գործողությունՄտավոր գործողությունՄտավոր գործողություն----    գիտենալ, հիշել, մտածել, խոկալ, վերլուծել, հա-

մադրել, բացահայտել, ըմբռնել, կռահել, վերացարկել, մոռանալ, դատել, եզրա-
կացնել և այլն: 

Հոգեկան գործողությունՀոգեկան գործողությունՀոգեկան գործողությունՀոգեկան գործողություն----    սիրել, ատել, ձգտել, խանդել, ընկճվել, ոգևորվել, 
վհատվել, կասկածել, խիզախել, վախենալ, հուզվել և այլն: 

Գործողության հատկանիշի ընթացայնությունԳործողության հատկանիշի ընթացայնությունԳործողության հատկանիշի ընթացայնությունԳործողության հատկանիշի ընթացայնություն----    մեծանալ, ընդարմանալ, 
սևանալ, աճել, հալվել, կապտել, հնանալ, հիվանդանալ, թոշնել և այլն: 

Գործողության դրությունԳործողության դրությունԳործողության դրությունԳործողության դրություն, , , , վիճակվիճակվիճակվիճակ----    հենվել(հենված), պառկել(պառկած), ննջել 
(ննջած), նստել(նստած), շիկնել (շիկնած), քնել(քնած) և այլն: 

Բայիմաստի ուսուցումը կարևոր է ճանաչողական առումով. աշակերտներն 
ըմբռնում են այս խոսքի մասը կազմող բառերի քերականական իմաստները, բայ 
դաշտում ներառված ներքին իմաստային խմբավորումներ, տարբերակում են 
գործողության և եղելության հասկացությունները: 

Զարգացնող ուսուցման կարևոր պահանջներից մեկը գիտելիքների տարբեր 
մասերի միջև կապեր հաստատելը և ուսուցումը կառուցողական դարձնելն է. կա-
ռուցողական մոտեցմամբ կազմակերպվող ուսուցումը ամենից առաջ սովորողնե-
րից պահանջում է մտավոր ակտիվության մշտական դրսևորում, օգնում է վերհի-
շել, փոխանակել, յուրացնել նոր գիտելիքներ: 

Միջին դպրոցում աշակերտների ունեցած բառագիտական գիտելիքները 
անհրաժեշտ է շարունակաբար խորացնել և համակարգել: Որպես ձևաբանական 
մակարդակի միավորներ ` բայերն իրենց գործառնական ակտիվությամբ, թերևս, 
զիջում են միայն գոյականներին, հետևաբար բայական հոմանիշների, հականիշ-
ների դիտարկումը, սրանց իմաստային նրբերանգները տարբերակելը գրագետ և 
հարուստ խոսք կառուցելու գրավական են. «Միևնույն գործողության կան եղելու-
թյան համար օգտագործվում են մի շարք բայեր, որոնք իմաստային նրբերանգնե-
րով ու աստիճանավորումներով տարբերվելով իրարից` բազմազանություն են 
առաջ բերում և հնարավորություն ընձեռում, որ խոսողը կարողանա դրանք տար-
բեր ձևերով արտահայտել» [3, 89]: 

Մեթոդական նպատակներով ցանկալի է բայական հոմանիշային շարքերը 
դիտարկել բայիմաստի դաշտն ընդգրկող բայ-բառույթների ներքին իմաստային 
խմբերի օրինակով. «Միաժամանակ կատարելով հոմանիշային շարքերի ներքին 
իմաստային խմբավորումներ` կարելի է նպաստել տվյալ խոսքի մասի համակող-
մանի ուսուցմանը» [4, 20]: 

Բայական հոմանիշների ուսուցման համար առավել նպաստավոր ենք հա-
մարում խմբային մեթոդների կիրառումը, որոն լուծում են և՛ ուսուցողական, և՛ 
դաստիարակաչական խնդիրներ: 

Դասարանը բաժանում ենք 5 խմբի, յուրաքանչյուրին հանձնարարում ենք 
բայիմաստի թեմատիկ որոշակի խմբի կազմում դիտարկել բայական հոմանիշ-
ները.  

I խումբը դիտարկում է ֆիզիկական գործողություն արատահայտող բայերի 
հոմանիշային շարքեր, II խումբը` մտավոր գործողություն, III-ը` հոգեկան-զգա-
յական, IV-ը՝ գործողության դրություն, վիճակ արտահայտող և V խումբը` գործո-
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ղության հատկանիշի ընթացայնություն արտահայտող բայաշարքեր: 
Հոմանիշային շարքերի հիմնաբառեր ենք ընտրում բայիմաստի դաշտում 

ընդգրկված բայերից: Նախընտրելի է աշխատանքը կատարել տալ բառարաննե-
րով, որպեսզի շարքային հոմանիշների մեջ ընդգրկվեն նաև բայերի փոխաբերա-
կան և դարձվածային տարբերակները (կարող ենք հանձնարարել գտնել նաև 
դրանց հականիշ եզրերը` նահանջել- գրոհել, շտապել-հապաղել, սիրել-ատել և 
այլն): Խմբային աշխատանքն ավարտել ենք տալիս կոնկրետ խոսքային օրինակ-
ներով, որոնք կբացահայտեն հոմանիշ բայերի իմաստային տարբերությունները: 

Դիտարկենք աշխատանքն I խմբի օրինակով. 
Ֆիզիկական գործողություն արտահայտող բայական հոմանիշներ` 
կոտրել կոտրել կոտրել կոտրել (հբ` հիմնաբառ) – ջարդել, բեկել, ջախջախել, 2/ փշրել, ընկճել, խո-

նարհեցնել, մեղմել, 3/ անվանարկել, վարկաբեկել, աղարտել, անունը գցել. հակա-
նիշ` կպցնել, միացնել: 

Օրինակներ` 
«Չարաճճի աղջիկը կոտրեց հախճապակյա անոթը»: 
«Սիրտդ մի՛ կոտրի սուտ բանի համար,  
Քու խաղըդ խաղա՛, ջան գյուլում ասա» (Հովհ. Թումանյան): 
«Քաջակորով հայ զինվորները ջախջախեցին բերդը շրջապատող արաբ հրո-

սակներին»: 
«Անհուն թվով կայծակների 
Սուրն է բեկվել ադամանդին 
Ու անցել» (Ավ. Իսահակյան): 
«Մեկը իմ սիրտը փշրելով անցավ 
Ու հեգնությունով նայում է վրաս»(Վահան Տերյան): 
«Որդու անհեթեթ արարքը վարկաբեկել էր Ալիմյանների տան հեղինակու-

թյունը» (Շիրվանզադե): 
«Անհաջողություններն ու դժվարությունները չեն ընկճել հայ ժողովրդին»: 
«Մոր սրտամոտ զրույցը մեղմել էր հոր բարկությունը»:  
«Այդ տխուր արարքը ընտանիքի անունը գցել էր համագյուղացիների շրջա-

նում»: 
Աշակերտները նկատում են, որ հատկապես գեղարվեստական խոսքում 

(առավելապես բայական դարձվածքներում` սիրտը կոտրել, սիրտը փշրել, անու-
նը գցել և այլն) գերակշռում են բայական փոխաբերությունները: 

Այսպիսով, ակտիվ ուսումնառության պայմաններում բայի մասին տրվող 
հասկացության ձևավորման համար անհրաժեշտ է կարևորել ոչ այնքան ուսուց-
վող նյութի խորը գիտական համակարգը, այլ երեխային, նրա մտավոր զարգա-
ցումը, նրա լեզվագանձի տիրապետման շրջանակների ընդարձակման հնարավո-
րությունները: 
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Для формулировки данного понятия глагола в условиях активного изучения 

не настолько важен изучаемый материал углубленной научной системы, а ребенок 
и его умственное развитие, возможности расширения и активизации его словарного 
запаса в рамках владения языка.  
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In active teaching environment in the process of shaping the understanding of the 
verb for the pupils it is more important to put emphasis on their mental development, 
activation of their language vocabulary and enlargement of their language knowledge 
loundaries than to give them merely scientific concepts. 

 
 


