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ԲԱՅԻԲԱՅԻԲԱՅԻԲԱՅԻ    ԴԻՄԱՎՈՐԴԻՄԱՎՈՐԴԻՄԱՎՈՐԴԻՄԱՎՈՐ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԱՆԴԵՄԱՆԴԵՄԱՆԴԵՄԱՆԴԵՄ    ՁԵՎԵՐԻՁԵՎԵՐԻՁԵՎԵՐԻՁԵՎԵՐԻ    ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ    
    

ԵդոյանԵդոյանԵդոյանԵդոյան    ԱնուշԱնուշԱնուշԱնուշ    
մ. գ. թ., դոցենտ, Վանաձորիմ. գ. թ., դոցենտ, Վանաձորիմ. գ. թ., դոցենտ, Վանաձորիմ. գ. թ., դոցենտ, Վանաձորի    պետականպետականպետականպետական    համալսարանհամալսարանհամալսարանհամալսարան    

    
Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Բայի դիմավոր և անդեմ ձևերի ճանաչումն ու տարբե-

րակումը, դերբայների ուսուցման գործընթաց, վերլուծական-համադրական մե-
թոդ, ժամանակակից ինտերակտիվ մեթոդական հնարներ, գործողության, ընթաց-
քի գաղափար արտահայտող բառեր, դերբայական համակարգ, զննականության 
մեթոդ, դիտողական ունակություններ, բայական դրսևորումների հատկանիշներ, 
անդեմ բայեր, ձևաբայեր, բայական թեքված ձևեր: 

 
Հանրակրթական դպրոցում բայի քերականական ձևերի ուսուցման նպա-

տակը հայոց լեզվի առարկայական չափորոշչով սահմանված, սովորողի բանա-
վոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտությունների մշակումն է:  

Խոսքի մեջ բառերի ճիշտ ընտրության և դրանքխոսքային իրադրությանը և 
գրվածքի բովանդակությանն ու նպատակին համապատասխան գործածելու 
հմտություններ ձևավորելու համար հանրակրթական դպրոցի միջին դասարան-
ների հայոց լեզվի ծրագրով նախատեսված է ինչպես բայի քերականական կարգե-
րի ուսուցումը, այնպես էլ բայի դիմավոր և անդեմ ձևերի ճանաչումն ու տարբե-
րակումը [տե՛ս 5, 32]: 

Հայ դպրոցի պատմության մեջ Ա. Բահաթրյանն առաջինն էր, որ հանգամա-
նորեն քննության առավ քերականության ուսուցման հարցը և հիմնավորեց քերա-
կանության ուսուցման այն նպատակահարմար ձևերն ու մեթոդները, որոնք 
հանձնարարելի են կրտսեր դպրոցականների համար՝ համոզված պնդելով, որ 
ժողովրդական դպրոցները չեն կարող արդյունավետ աշխատել առանց քերակա-
նության, որովհետև նա, ով ուզում է իր մտքերը գրագետ շարադրել պետք է ծա-
նոթ լինի լեզվի կանոններին: Ա. Բահաթրյանի կարծիքով բարձր դասարաններում 
ավանդվող քերականության դասընթացը տարրական դասարաններում դասա-
վանդվող քերականությունից պետք է տարբերվի ոչ միայն իր նյութով, այլ նաև 
նպատակներով. «Քերականությունը միշտ և անհապաղ պիտի առաջ ածվի, 
հանգի լեզվից և ոչ երբեք քերականությունից,քանի որ բովանդակությունը ձևի 
հայրն է: Բացի դրանից, որտեղ հնարավոր է, լեզվի կանոնները չպիտի տրվեն 
երեխաներին, այլ նրանք ուսուցչի առաջնորդությամբ իրենք պիտի գտնեն այդ 
կանոնները…» [3]: 

Հայտնի է, որ խոսքի մեջ (գրավոր, թե բանավոր) բայերը գործածվում են 
երկու կերպ՝ դիմավոր և անդեմ: Անդեմ ձևերը կոչվում են դերբայներ: 

Պրոֆեսոր Ա.Աբրահամյանը, խոսելով դերբայների նշանակության ու դերի 
մասին, գրում է. «Հայերենի բայի խոնարհման համակարգի մասին, սակայն, 
ամբողջական պատկերացում չի կարելի կազմել առանց դերբայների: Դրա մասին 
են վկայում անալիտիկ կազմություն ունեցող դիմավոր ձևերը, ուր հիմնական 
դերը պատկանում է դերբայներին» [2, 8]: 
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Բայի անդեմ ձևերի՝ դերբայների ուսուցման գործընթացը ուղղորդում ենք 
նպատակային քայլերի հաջորդական իրացմամբ՝ քերականության ուսուցման 
վերլուծական-համադրական մեթոդըզուգադրելով ժամանակակից ինտերակտիվ 
մեթոդական հնարների կիրառմամբ: 

Դասի խթանման փուլում բայական դրսևորումները (դիմավոր և անդեմ 
ձևեր) ուսուցանելու և տարբերակելու նպատակով առաջարկում են նախադասու-
թյուններ (ավելի շահեկան է ծանոթ ստեղծագործություններից ընտրել չափածո 
տողեր կամ նախադասություններ): Դրանցից մի քանիսը աշակերտները գրում են 
գրատախտակին և ընդգծելով բայերը՝ համեմատություն են անցկացնում դրանց 
միջև՝ նշելով գործողությունն արտահայտելու ձևը, եղանակը.  

1-ին օրինակ՝ Գետակի վրա թեքվել է ուռին 
Ու նայում է լուռ վազող ջրերին: (Ավ. Իսահակյան) 
2-րդ օրինակ՝ Զորքի հետևում կանգնեցրել էինհարբեցրած փղերին: 

(Դ.Դեմիրճյան) 
3-րդ օրինակ՝ Միջօրեի արեգակի հրաշեկ գունդը հոգնածթեքվում էր դեպի 

արևմուտք: (Րաֆֆի) 
4-րդ օրինակ՝ Հարբած, հոգնած տերն ու զորքը մրափում էր խավարում: 

(Հովհ. Թումանյան) 
5-րդ օրինակ՝ Կառուցելը մեր ժողովրդի բնորոշ հատկանիշն է: Մեր 

ժողովուրդը կառուցող ժողովուրդ է:  
Աշակերտները որոշում և ընդգծում են ստորոգյալները, ապա աղյուսակի 

տեսքով իրար տակ դուրս են գրում հետևյալ բայերը, ինչպես՝  
Աղյուսակ1 

I I I I շարքշարքշարքշարք    II II II II շարքշարքշարքշարք    
թեքվում են վազող 
նայում է  հարբեցրած 
կանգնեցրել էին հարբած 
թեքվում էր հոգնած 
մրափում էր կառուցելը, կառուցող 

 
Ուսուցչի ուղղորդող հարցադրմամբ սովորողները բացահայտում են, որ 

դրանք, գործողություն արտահայտելով հանդերձ, ցույց են տալիս, թե ո՛վ (ովքե՛ր) 
է կատարում այն (ուռին, գունդը, տերը, զորքը), կատարողը (կատարողները) 
քանի՛սն է, ե՛րբ է կատարվում, այսինքն՝ դեմք, թիվ, ժամանակ.հատկանիշներ, 
որոնք հատուկ են դիմավոր բայերին: Ուղղորդող հարցերին պատասխանելով՝ 
աշակերտները գալիս են այն եզրակացության, որ դիմավոր լինելու հանգամանքը 
պայմանավորվում է (կոնկրետ այս օրինակներում) օժանդակ բայի գոյությամբ: 
Միաժամանակ քննարկումների ճանապարհով հանգում են այն կարծիքին, որ 
առանց օժանդակ բայի՝ թեքվել, նայում, կանգնեցրել, մրափում բայերը անդեմ 
ձևեր կլինեն: 

Այնուհետև ուսուցիչը սովորողների ուշադրությունը հրավիրում է տրված 
նախադասություններում գործողություն արտահայտող այլ բայաձևերի վրա և 
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առաջարկում է մեկ ուրիշ շարքով դուրս գրել գործողության, ընթացքի գաղափար 
արտահայտող բառերը (տե՛ս աղյուսակ 1-ի II շարքը): 

Ուսուցիչն առաջարկում է դեմդիմաց գրված բառային շարքերի պարզ համե-
մատություն կատարել: Եթե աշակերտները դժվարանան, ուսուցիչը կարող է 
հարցնել, թե ի՞նչ ձևային տարբերություններ կան այդ բառային շարքերի միջև, 
ի՛նչ ունի առաջին շարքի թեքվում են բայը, որ չունի երկրորդ շարքինը՝վազող: 
Աշակերտները, որ արդեն ուսումնասիրել են բայի դեմքն ու թիվը, կասեն, որ 
առաջին բայը դեմք, թիվ, ժամանակ ունի, իսկ երկրոդը չունի: Սրան հետևում է 
ուսուցչի խոսքը, որ ի տարբերություն առաջին շարքում գրված բայ-ստորոգյալնե-
րի, որոնց անվանում ենք դիմավոր բայեր, երկրորդ շարքի բայերը չեն նշում ո՛չ 
դեմք, ո՛չ թիվ, ո՛չ ժամանակ: Ուստի սրանց անվանում են անդեմ բայեր: 

Այնուհետև ուսուցչի անմիջական օգնությամբ աշակերտները վերլուծում են 
գրված օրինակները՝ որոշելով դրանցում հանդիպող անդեմ բայերի՝ նախադա-
սության մեջ կատարած պաշտոնները: Այսպես՝ 1-ին օրինակում վազողբայաձևը 
հարցով կապվում է ջրերին գոյականի հետ, պատասխանում է ո՞ր կամ ինչպիսի՞ 
հարցերին և դառնում է այդ (ջրերին) գոյականի որոշիչ լրացում: Նշանակում է՝ 
«ուռին» ենթական չի կատարում վազելու գործողությունը, այլ վազելու հատկա-
նիշը այս օրինակում վերագրվում է ջրերին: 

Նույն ձևով աշակերտները վերլուծում են մյուս օրինակները և գալիս այն 
եզրակացության, որ անդեմ բայերը կա՛մ գոյականական անդամի լրացում 
են(հարբեցրած փղերին, հարբած, հոգնած տերն ու զորքը), կա՛մ բայական անդա-
մի (հոգնած թեքվում էր): Այնուհետև ուսուցիչը աշակերտների ուշադրությունը 
հրավիրում է հինգերորդ օրինակում հանդիպող կառուցելը, կառուցող անդեմ 
ձևերի վրա և բացատրում, որ կառուցելը անդեմ ձևը այս նախադասության մեջ 
ենթակա է և պատասխանաում է ի՞նչ անելը հարցին: Իսկ մյուս նախադասության 
մեջ կառուցող անդեմ ձևը լրացում է և պատասխանում է ի՞նչ անող հարցին: Աս-
վածից եզրակացնում ենք, որ բայի անդեմ ձևի համար ավելի հաճախ առաջա-
դրվում է նախադասության այն անդամի հարցը, որի պաշտոնով գործածված է 
այդ բայը: Օրինակ՝  

 
Ինչպիսի՞ ժողովուրդ: Կառուցող ժողովուրդ: 
Մեր ժողովրդի բնորոշ հատկանիշն ի՞նչն է: Կառուցելը: 

 
Աշակերտների կատարած յուրաքանչյուր քայլին հաջորդում էին «ինչու՞», 

«ինչպե՞ս», «ուրեմն՝», «հետո՞ ինչ», «այսինքն՝» և նման այլ արտահայտություններ, 
որոնք նրանց մղում են մտածելու, որոնելու, վերլուծածը տարբեր դատողություն-
ների օգնությամբ համադրելու և եզրակացություններ անելու:  

Որպես ամփոփում աշակերտները եզրակացնում են, որ խոսքի մեջ դիմա-
վոր և անդեմ ձևերը որոշելը, տարբերակելը դժվարություն չի ներկայացնի, եթե 
հիշեն հետևյալը. 

դիմավոր բայ= ստորոգյալ 
անդեմ բայ=ենթակա կամ լրացում կամ ստորոգյալ կազմող բառ 
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Բայերը լինում են անդեմ և դիմավոր: Ձևակերպում ենք սահմանումը. «Բայի 
անդեմ ձևերը կոչվում են դերբայներ»:  

Դասի իմաստի ընկալման փուլում ուսուցիչն առաջարկում է Վեննի 
դիագրամի օգնությամբ համեմատել բայի դիմավոր և անդեմ ձևերը:  

 

 
Կարծում ենք՝ դպրոցականի համար այս սահմանումը սերտելը դյուրին է:  
Դերբայի գաղափարն ավելի ամբողջական է գիտական հետևյալ 

սահմանման մեջ. «Դերբայներ են կոչվում բայի անդեմ ձևերը, որոնք բայական մի 
շարք հատկանիշներ ունեն (բայիմաստ, սեռ, խնդրառություն), գործողությունը 
կամ եղելությունը դրսևորում են տարբեր վիճակներում» [1,363]: 

Ուսուցչի հանձնարարությամբ դերբայների դրսևորած գործողությունների 
տարբեր վիճակները ներկայացնելու նպատակով վերը բերված նախադասու-
թյունների բոլոր բայերը աշակերտները նախ՝ ներկայացնում են սկզբնաձևերով(-
ել, -ալ վերջավորություններով), ապա՝դասարանը բաժանվում է երեքհոգանոց 
խմբերի և հանձնարարվում է, օգտվելով գրատախտակին գրված դերբայական 
վերջավորություններից՝ -ում, -ած, -ող, -իս, -ու, -ի, նույն դերբայներից կազմել 
տարբեր բայաձևեր՝ 
թեքվել թեքվում, թեքված, թեքվող, թեքվելիս, թեքվելու, (չի) թեքվի 
նայել նայում, նայած, նայող, նայելիս, նայելու, (չի) նայի 
կանգնեցրել  կանգնեցնում, կանգնեցրած, կանգնեցնող, կանգնեցնելիս, 

կանգնեցնելու, (չի) կանգնեցնի 

վազել վազում, վազող, վազելիս, վազելու, (չի) վազի 
հարբել հարբում, հարբած, հարբող, հարբելիս, հարբելու, (չի) հարբի 
հոգնել հոգնում, հոգնած, հոգնող, հոգնելիս, հոգնելու, (չի) հոգնի 
մրափել մրափում, մրափած, մրափող, մրափելիս, մրափելու, (չի) 

մրափի 
Աշակերտներն ուսուցչի օգնությամբ եզրակացնում են, որ բառային այս 

դրսևորումներից յուրաքանչյուրը դերբայական մի ձև է, որոնք միմյանց համեմա-
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տությամբ իմաստային և կազմության յուրահատկություններ ունեն և շատ 
կարևոր դեր՝ բայի խոնարհման մեջ: 

Հայերենի դերբայները նպատակահարմար է ուսուցանել՝ դրանց միջև ներ-
քին կապ ստեղծելով: Դպրոցական նոր դասագրքերում [4,88] դերբայական հա-
մակարգն ուսուցանվում է՝ երկու ենթահամակարգերը տարբերակելով: Կարծում 
ենք՝ այս տարբերակումը ճիշտ է. անկախ դերբայները, ապա ձևաբայերը (կախյալ 
կամ ձևակազմիչ դերբայներ) տարբերակված ուսուցանելով՝ պահպանվում է 
ուսուցման համակարգայնության սկզբունքը: 

Լեզվական այս իրողությունն ուսուցանելիս կարևորում ենք զննականու-
թյան մեթոդը: 

Սովորողների դիտողական ունակությունները զարգացնելու, հիշողությունն 
ամրակայելու նպատակով աշակերտների ակտիվ մասնակցությամբ կազմում ենք 
աղյուսակ 2-ը, ուր երկու սյունակով գրում ենք բոլոր դերբայները, աշակերտներին 
ընդգծել ենք տալիս դրանց վերջավորությունները, առանձնացնում ենք անկախ 
դերբայները և ձևաբայերը՝ ընդգծելով հարակատար դերբայի երկակի բնույթը. 

Աղյուսակ 2 
Անկախ դերբայներԱնկախ դերբայներԱնկախ դերբայներԱնկախ դերբայներ    ՁևաբայերՁևաբայերՁևաբայերՁևաբայեր    

Անորոշ՝–ել, -ալ Անկատար՝ –ում 
Ենթակայական՝ –ող, -ացող Ապակատար՝ –ու (-ելու, -ալու) 
Համակատար՝ –իս (-ելիս, -ալիս) Վաղակատար՝ –ել, -ացել 
Հարակատար՝ –ած, -ացած Ժխտական՝ –ի, -ա 
Դիտել տալով աղյուսակ 2-ում գրվածը՝ հանձնարարում ենք մտապահել 

դերբայների անվանումները, դրանց վերջավորությունները: Բացատրում ենք, որ 
անկախ դերբայները այդպես են կոչվում, քանի որ գործածվում են առանց օժան-
դակ բայի և դառնում են նախադասության տարբեր անդամներ, իսկ երկրորդ 
շարքի դերբայները՝ ձևաբայեր անունով, կազմում են դիմավոր ձևեր՝ միանալով 
եմ օժանդակ բայի խոնարհված ձևերին, և նախադասության մեջ դառնում են 
ստորոգյալ: Առաջարկում ենք ձևաբայերով կազմված օրինակները գրել տետրե-
րում. 

ա) «Քամին երեկոյան ծովից էր փչում, իսկ երբ բարձրանում էր լուսաստղը՝ 
սարից»: (Գ. Մահարի)  

բ) «Լուսադեմին աստղերը չքանալու են, արշալույսը վառելու է իր 
խարույկները խրոխտ լեռների գագաթներին»: (Ավ. Իսահակյան) 

գ) «Գետն իրեն նեղել ու հավաքել է, 
Մաշվել է, քաշվել ու բարակել է…»: (Հ. Սահյան) 
դ) «Չի հասկանա ձեր հոգին՝ և՛ ծույլ, և՛ օտար, 
Տաճար է մեր երկիրը՝ սուրբ է ամեն քար»: (Վ. Տերյան) 
Դասի կշռադատման փուլում «Բայի դիմավոր և անդեմ ձևերի տարբերակու-

մը» թեմայի ուսուցման կարևորագույն խնդիրներից մեկն էլ յուրացրած գիտելիքի 
ակտիվացումն է: Ուստի սովորածի մասին խորհելու և յուրացրած գիտելիքը 
գործնականում կիրառելու նպատակով առաջարկում ենք «Պրիզմա» եթոդական 
հնարի օգնությամբ ներկայացնել խոսքի մեջ հանդիպող բայի դրսևորման ձևերը: 
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Ուսուցիչը հարցերի միջոցով ամփոփում է բայական դրսևորումների 

ընդհանուր և տարբերակիչ հատկանիշները, ապատնային աշխատանքի համար 
հանձնարարում է բնագրային մի հատված՝ պահանջելով դուրս գրել բայի անդեմ 
և դիմավոր ձևերն իրենց լրացմանկամ լրացյալի հետ՝ որոշելով, թե այն 
գործողությու±ն, թե± եղելություն է ցույց տալիս: 

Այսպիսով,բայի անդեմ և դիմավոր ձևերի ուսուցման նպատակը ոչ միայն 
այդ ձևերի զուտ ճանաչումն ու տարբերակումն է, այլև խոսքի մեջ այդ բառերի 
կրած փոփոխությունների և դրանց միջոցով զանազան հարաբերություններ 
արտահայտելու գիտակցումը, բայական այդ թեքված ձևերը խոսքում ճիշտ 
կիրառելու կարողության ձևավորումն է: 
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с помощью этих средств. Усвоенные глагольные формы приводят к формированию 
умений правильно употреблять их в устной и письменной речи. 
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Thus in public school the aim of teaching of non-finite and finite forms of the verb 
isn’t only the recognition and differentiation of those forms but also the realization of 
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