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ՉՉՉՉափածո ստեղծագործության փոխադրությանափածո ստեղծագործության փոխադրությանափածո ստեղծագործության փոխադրությանափածո ստեղծագործության փոխադրության    
ուսուցումն ավագ դպրոցումուսուցումն ավագ դպրոցումուսուցումն ավագ դպրոցումուսուցումն ավագ դպրոցում    

    ԱբրահամյանԱբրահամյանԱբրահամյանԱբրահամյան    ԱրիգաԱրիգաԱրիգաԱրիգա    
««««ԼեզունԼեզունԼեզունԼեզուն, , , , մտածողությունմտածողությունմտածողությունմտածողություն    լինելովլինելովլինելովլինելով, , , , նաևնաևնաևնաև    գործիքգործիքգործիքգործիք    էէէէ, , , , իսկիսկիսկիսկ    այդայդայդայդ    գործիքնգործիքնգործիքնգործիքն    ապրումապրումապրումապրում    էէէէ    

    բանելիսբանելիսբանելիսբանելիս    ևևևև    բանելովբանելովբանելովբանելով, , , , հակառակհակառակհակառակհակառակ    դեպքումդեպքումդեպքումդեպքում    փտումփտումփտումփտում    էէէէ    կամկամկամկամ    ժանգոտումժանգոտումժանգոտումժանգոտում»»»»::::    
    Պարույր ՍևակՊարույր ՍևակՊարույր ՍևակՊարույր Սևակ    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. գրավոր խոսք, բանավոր խոսք, խոսքի զարգացում, 
թելադրություն, փոխադրություն, բառ, բառաշղթա, տեքստ, դարձված, առած, 
բառային աշխատանք 

Աշակերտի խոսքի զարգացումը մայրենի լեզվի կարևոր խնդիրներից մեկն է: 
Որպես մտածողության տարբեր ձևեր` խոսքի բանավոր և գրավոր տարբերակնե-
րը սերտորեն կապված են միմյանց և գտնվում են փոխադարձ պայմանավորվա-
ծության մեջ: Հարկավոր է մեծ հետևողականությամբ հարստացնել աշակերտի 
բառապաշարը, որի համար լավագույն միջոց կարող են ծառայել բնագրի նույնա-
նիշներն ու հականիշները, համանուններն ու համանիշները, առածները, դարձ-
վածքներն ու թևավոր արտահայտությունները: 

Աշակերտների բառապաշարի հարստացմանը մեծապես օգնում են գրավոր 
աշխատանքները, որոնք ըստ նպատակի լինում են ստուգողական և ուսուցողա-
կան, ըստ կատարման ձևի` արտագրություն, թելադրություն, շարադրություն, 
փոխադրություն և գործնական գրություններ: Ուսուցողական գրավորի նպա-
տակն է ուղղագրական զանազան կանոնների և խոսքի ուսուցումը, իսկ ստուգո-
ղականի նպատակը` աշակերտի գրագիտության ստուգումը [2, 114]: 

Աշակերտին մայր լեզվին հաղորդակից դարձնելու միջոցներից մեկն էլ փո-
խադրության դասի ճշգրիտ մշակումն ու կազմակերպումն է: Փորձը ցույց է տվել, 
որ լսածն ու կարդացածը վերարտադրելը իրականում շատ դժվար գործընթաց է, 
որը պահանջում է որոշակի հմտություն և բառապաշար:  

Փոխադրել նշանակում է վերապատմել որևէ պատմություն: Այն զարգաց-
նում է աշակերտի լսողությունը, հիշողությունը, վերարտադրելու կարողությունը, 
մտքերը ձևակերպելու, հիմնականը երկրորդականից տարբերելու և շարադրելու 
ունակությունը, հարստացնում է աշակերտի բառապաշարը դարձվածքներով, 
առածներով, քերականական ու ոճական ձևերով [2, 121]: 

Փոխադրություն գրելով՝ երեխան ձեռք է բերում ինքնուրույն վերլուծելու, 
քննադատելու կարողություն, ինչն էլ տանում է ոչ միայն գրավոր, այլև բանավոր 
խոսքի ձևավորմանն ու զարգացմանը: Այդ գործընթացը նպաստում է երեխայի՝ 
հարուստ բառապաշար և ճկուն միտք ձեռք բերելուն: 

Փոխադրության նյութերի գերակշիռ մասը օգնում է աշակերտին` ձևավորե-
լու ինքնուրույն դիրքորոշում, իսկ ուսուցչի գերագույն խնդիրը պետք է լինի աշա-
կերտին աստիճանաբար պատրաստել նյութի փոխադրմանը, զուգահեռ անցնել 
նաև բնութագրումների և վերլուծությունների: Եվ պատահական չէ, որ լեզվաբան-
ների փորձը ցույց է տվել` փոխադրություն գրելը նպաստում է երեխայի ստեղծա-
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գործական ունակությունների բացահայտմանն ու զարգացմանը [3,4]:  
Այն` որպես գրավոր աշխատանքի ինքնատիպ տեսակ, գործադրելի է հան-

րակրթական դպրոցի թե՛ տարրական, թե՛ միջնակարգ և թե՛ ավագ օղակներում, 
սակայն այլ են նրա նկատմամբ պահանջներն ու մոտեցումները` կախված տեքս-
տի ընտրությունից, ծավալից, կառուցվածքից: Շատ կարևոր է տեքստի ընտրու-
թյունը. ամեն մի պատահական տեքստ չի կարելի դարձնել փոխադրության թե-
մա, քանի որ լեզվական տեսակետից դրանք պետք է լինեն բարձրորակ, հե-
տաքրքիր և ընդօրինակման արժանի նյութեր: 

Փոխադրության դասի համար առանձնացնում ենք հետևյալ հիմնական փու-
լերը. 

 1. համառոտ նախապատրաստական զրույց, 
 2. տեքստի ընթերցում ուսուցչի կամ աշակերտ(ներ)ի կողմից, 
 3. զրույց ընթերցած տեքստի բովանդակության շուրջ, 
 4. փոխադրության պլանի կազմում կամ պատրաստի պլանի առաջադրում, 
 5. բառային կամ ուղղագրական աշխատանք, 
 6. տեքստի բովանդակության բանավոր վերարտադրում կամ կրկնաընթեր-

ցում, 
 7. տեքստի գրավոր փոխադրում, 
 8. գրածի ինքնաստուգում, 
 9. գրավոր աշխատանքի հավաքում: 
Փոխադրության դասը, իհարկե, միայն այս փուլերով չի սահմանափակվում. 

անհրաժեշտության դեպքում նրա կառուցվածքում կարող են առանձին փոփո-
խություններ ու լրացումներ մտցվել [3, 66]: 

Երբ ուսումնասիրում ենք միջին և ավագ դպրոցներում հանձնարարվելիք 
փոխադրության նյութերի թեմաները, տեսնում ենք, որ դրանք, տարաբնույթ և 
տարատեսակ լինելով հանդեձ, ունեն միևնույն նպատակը` նպաստել սովորողնե-
րի բանավոր և գրավոր խոսքի ձևավորմանն ու զարգացմանը, տրված նյութերի 
բովանդակությունը պահանջվող ձևով վերարտադրելու կարողությանը: 

Ինչպես արդեն ասացինք, փոխադրություններն ըստ նպատակի լինում են 
ուսուցողական և ստուգողական:  

Ուսուցողական փոխադրության արդյունավետությունը մեծապես կախված 
է ուսուցչի նախապատրաստական աշխատանքներից: Ուսուցողական փոխադ-
րության նյութն ուսուցիչը դասարանում կարդում է երկու անգամ: Կարդալուն 
հաջորդում է անծանոթ և դժվար ուղղագրություն ունեցող բառերի բացատրումը: 
Այդ բառերն ուսուցիչը գրում է գրատախտակին և զգուշացնում, որ աշակերտները 
պարտադիր դրանք օգտագործեն իրենց գրավոր փոխադրության մեջ: 

Բառերի բացատրումից հետո աշակերտների գործուն մասնակցությամբ 
մշակվում է տեքստը, կազմվում է պլան, որը գրվում է գրատախտակին, ապա 
մեկ-երկու աշակերտ պատմում են նյութը, որից հետո ուսուցիչը հանձնարարում 
է գրել:  
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Բոլորովին այլ սկզբունքով են ընթանում ստուգողական բնույթի փոխադրու-
թյունները: Այս դեպքում ուսուցիչը տեքստն ընթերցում է երկու անգամ, բացատ-
րում անծանոթ բառերը, այնուհետև հանձնարարում գրել: Աշակերտներն իրենք 
պետք է կազմեն պլանը [4, 3]:  

Փոխադրության տեսակների վերաբերյալ հայ լեզվաբանների կողմից կան 
տարբեր մոտեցումներ. Ս.Գյուլբուդաղյանը առանձնացնում է փոխադրության 
հետևյալ տեսակները` պատմողական և նկարագրական, որոնց նյութը կարելի է 
քաղել գրական ստեղծագործություններից, նկարներից, ուսումնական կինոնկար-
ներից, կարելի է նաև չափածո ստեղծագործությունն արձակի վերածել [2, 121]: 

Ն.Վիրաբյանն էլ առանձնացնում է փոխադրության հետևյալ տեսակները: 
1. ՊատմողականՊատմողականՊատմողականՊատմողական    բնույթիբնույթիբնույթիբնույթի    մանրամասնմանրամասնմանրամասնմանրամասն    փոխադրությունփոխադրությունփոխադրությունփոխադրություն. տրվում է բոլոր դա-

սարաններում: Ուսուցիչը ընթերցում է բնագիրը, աշակերտների ակտիվ մաս-
նակցությամբ այն մշակվում է, տեքստի բովանդակության մասին անցկացնում է 
համառոտ զրույց և հանձնարարում գրել: 

2. ՊատմոՊատմոՊատմոՊատմողղղղականականականական    բնույթիբնույթիբնույթիբնույթի    հակիրճհակիրճհակիրճհակիրճ    փոխադրությունփոխադրությունփոխադրությունփոխադրություն. տրվում է բոլոր դասա-
րաններում, հիմնականում ուսուցողական է: Ընտրվում է համեմատաբար ծավա-
լուն բնագիր, որում քիչ են դեպքերն ու դեմքերը: Այս տեսակի փոխադրության 
նպատակն է աշակերտին ուսուցանել ամբողջի մեջ գլխավորը տեսնելու կարո-
ղությունը: 

3. ԸնտրովիԸնտրովիԸնտրովիԸնտրովի    փոփոփոփոխխխխադրությունադրությունադրությունադրություն. կարելի է օգտագործել աշակերտներին ծանոթ 
հերոսների կյանքի ու գործունեության դրվագներով հարուստ բնագիր: Ընտրված 
բնագիրն ուսուցիչը կարդում է, բացատրում անծանոթ բառերն ու բառակապակ-
ցությունները և հանձնարարում գրել: Աշակերտներն ընտրում են բնագրի` իրենց 
դուր եկած բաժինը, կազմում պլան և գրում: 

4. ՓոխադրությունՓոխադրությունՓոխադրությունՓոխադրություն    քերականականքերականականքերականականքերականական    հանձնարարհանձնարարհանձնարարհանձնարարականներով.ականներով.ականներով.ականներով. սույն փոխադ-
րության նպատակն է աշակերտներին վարժեցնել ուսումնասիրած քերականա-
կան օրինաչափությունը սեփական խոսքում ճիշտ օգտագործելուն և նյութը շա-
րադրելուն: 

5. ԲանավորԲանավորԲանավորԲանավոր    փոխադրությունփոխադրությունփոխադրությունփոխադրություն. այսպիսի փոխադրության նպատակն է աշա-
կերտներին վարժեցնել իր կամ ուրիշի կարդացածը տրամաբանված և հետևողա-
կանորեն, կապակցված բանավոր վերարտադրելուն: Փոխադրության այս տեսա-
կը մեծապես նպաստում է աշակերտների հիշողության, խոսելու, պատմելու կա-
րողությունների զարգացմանը, հարստացնում է նրանց բառապաշարը: 

6. ՓոխադրությունՓոխադրությունՓոխադրությունՓոխադրություն----թթթթարգմանությունարգմանությունարգմանությունարգմանություն. փոխադրության այս տեսակը մեզա-
նում քիչ է օգտագործվում: Ուսուցիչը կարդում է ռուսերեն բնագիրը, գրատախ-
տակին գրում արտահայտությունները, բացատրում և աշակերտների ուշադրու-
թյունը հրավիրում է դրանց ճիշտ օգտագործմանը, որից հետո աշակերտները 
փորձում են կազմել պլան և հայերեն պատմելուց հետո գրում են: 

7. ՍտեղծագործականՍտեղծագործականՍտեղծագործականՍտեղծագործական    փոխադրությունփոխադրությունփոխադրությունփոխադրություն. փոխադրության այս տեսակի տա-
րածված ձևերից են. 
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ա) ուսուցիչն ընթերցում է նյութի մի մասը, աշակերտներին հանձնարարում 
շարունակել և ընտրել վերնագիր. 

բ) ուսուցիչը կարդում է նյութը և աշակերտների օգնությամբ մշակում` 
հարստացնելով այն նոր դրվագներով, հերոսների նոր արարքներով. 

գ) ուսուցիչը ցուցադրում է համեմատաբար մատչելի դիպաշարային նկար 
և պահանջում գրել կամ պատմել դրա մասին [8, 5-6]: 

Ռ.Նազարյանը և Թ.Ալեքսանյանը առաջարկում են փոխադրության հետևյալ 
տեսակները՝ 

ա) ստեղծագործական փոխադրություն, 
բ) անավարտ, 
գ) ստեղծագործական հավելումներով, 
դ) անվերնագիր, 
ե) ստեղծագործական մուտքով, 
զ) ինքնուրույն հանգուցալուծումով, 
է) գրական դատ, 
ը) դատողական-ստեղծագործական [7, 8-9]: 
Փոխադրությունների թեմաները հիմնականում արձակ տողեր են, սակայն 

պատահում են դեպքեր, երբ չափածո ստեղծագործությունն ենք փորձում փոխադ-
րել արձակի: Նման նյութերով փոխադրություն գրելը, անշուշտ, որոշ դժվարու-
թյունների հետ է կապված, սակայն դրանց խելացի նախապատրաստումն ու անց-
կացումը զգալիորեն կնպաստեն աշակերտների գրավոր խոսքի զարգացմանը: 
Այստեղ անհրաժեշտ է ավելի մանրամասն աշխատանք տանել, հանգամանորեն 
ցուցադրել խոսքի պատկերավոր ու արտահայտչական միջոցները և հետևել, որ 
աշակերտները դրանք ճիշտ օգտագործեն գրավոր աշխատանքներում [4, 4]: 

Նախկինում աշակերտի գրած փոխադրության համար դրվում էր երկու 
գնահատական` համարիչով և հայտարարով: Համարիչում նշվում էր մտքի շա-
րադրանքի գնահատականը, իսկ հայտարարում` թույլ տված ուղղագրական, կե-
տադրական, քերականական սխալների գնահատականը: 

Հիմա գրավոր աշխատանքները գնահատվում են մեկ նիշով [6]. 
<< 10 >> - բացառիկ` 0/0 
<< 9 >> - գերազանց` 1/0, 0/2, 1/0, 1/1 
<< 8 >> - շատ լավ` 0/3, 0/4,1/2, 1/3, 2/0, 2/1 
<< 7>> - լավ` 0/5, 1/4, 1/5, 2/2, 2/3, 2/4, 3/0/, 3/1, 3/2, 3/3 
<< 6 >> - միջինից բարձր` 0/6, 1/6, 2/5, 2/6, 3/4, 3/5, 4/0, 4/1, 4/2, 4/3 
<< 5 >> - միջին` 0/7, 0/8, 1/7, 1/8, 2/7, 3/6, 4/4, 4/5, 4/6, 5/0, 5/1, 5/2 
<< 4 >> - բավարար` 0/9, 2/8, 1/9, 3/7,3/8, 4/7, 4/8, 4/9, 5/3, 5/4, 5/5, 6/0 
<< 3 >> - անբավարար` 2/9, 5/6, 5/7, 5/8, 5/9, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 6/5, 6/6, 6/7, 6/8, 6/9 
 << 2 >> - վատ` 7-8 ուղղագրական, 10 - 11 կետադրական սխալ 
<< 1 >> - շատ վատ` 9 և ավելի ուղղագրական, 12 և ավելի կետադրական 

սխալ [6]: 
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Փոխադրության ուսուցման ժամանակ ուսուցիչը, բացի ուղղագրական և կե-
տադրական սխալներից, պարտադիր պետք է հաշվի առնի փոխադրության գնա-
հատման չափանիշների 3-րդ սյունակի պահանջները և վերջնական գնահատու-
մը կատարի միջին թվաբանականով` թույլ տված սխալների քանակով [8, 9]: 

Ինչպես փոխադրության ստուգման, այնպես էլ դասարանական վերլուծման 
ժամանակ անհրաժեշտ ուշադրություն պետք է դարձնել հետևյալ հարցերի վրա.  

ա) փոխադրությունն արդյո՞ք համապատասխանում է առաջադրված տեքս-
տի բովանդակությանը, 

բ) բովանդակությունը լրի՞վ է վերարտադրված, թե՞ կան աղավաղումներ ու 
բացթողումներ, 

գ) ինչպե՞ս է կատարված առանձին բառերի, արտահայտությունների ու լեզ-
վական այլ ձևերի ընտրությունն ու օգտագործումը, 

դ) ինչպիսի՞ն է ուղղագրությունը, 
ե) ինչպիսի՞ն է աշխատանքի արտաքին ձևավորումը [3, 75]: 
Քանի որ խոսեցինք փոխադրության նյութի ճիշտ ընտրության մասին, հարկ 

է նշել, որ այն պիտի հուզի աշակերտին թե՛ արվեստով, թե՛ արտահայտած խոր 
գաղափարով: Եթե բնագիրը չազդեց աշակերտի վրա, նրան չհուզեց, ապա աշխա-
տանքն իր սպասելի արդյունքը չի տա: Այդ իսկ պատճառով աշխատանքը պիտի 
լեզվական արտահայտչամիջոցներով և բառապաշարով հագեցած լինի: 

Սեփական փորձը ցույց է տվել, որ ինչքան էլ դժվար է չափածո գործը փո-
խադրել, այնուամենայնիվ, գրավորի ուսուցման այս տեսակն ունի իր առավելու-
թյունը, բանավոր և գրավոր խոսքի զարգացման իր ինքնատիպ մոտեցումը: 

Երբ ուսումնասիրեցինք Ավ.Իսահակյանի` հայրենիքի թեմայով գրված 
ստեղծագործությունները, նկատեցինք աշակերտների՝ թեմայի նկատմամբ ունե-
ցած մեծ հետաքրքրությունն ու որոշեցինք հեղինակի հայրենասիրական գործերը 
եզրափակել նրա ‹‹Անի›› բանաստեղծության փոխադրության ուսուցմամբ: 

Չափածո այս ստեղծագործությունը արձակի ձևով փոխադրություն ներկա-
յացնելն այնքան էլ հեշտ չէր թվում, սակայն մտքերի փոխանակման արդյունքում 
փոխադրությունն իրոք ստացվեց: Այս թեման, փոխադրաբար ներկայացնելով, 
կարողացանք՝ 

ա) տալ մեծ հայրենասիրական դաստիարակություն, 
բ) զինվել մեր հայրենիքի պատմամշակութային անցյալով, 
գ) տեղում պատմական էքսկուրս կատարել մեր հազար ու մեկ եկեղեցիներ 

ունեցող Անիով, 
դ) զգալ սգավոր Անիի ցավը և պատրաստ սպասել նրա «իրավաբեր շեփորի 

ձայնին», 
ե) տեղեկատու բառարանների միջոցով բացահայտել աշակերտների հա-

մար անծանոթ, հեղինակի համար հարազատ դարձած բառերի իմաստը, 
զ) զարմանահրաշ մակդիրներով ու բառակապակցություններով ստեղծված 

բառաշղթաները տեղավորել նրանց բանավոր ու գրավոր խոսքի մեջ և 
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այն հարստացնել իսահակյանական բառապաշարով, 
է) ինքնուրույն դատողություններով աշակերտների գեղարվեստական խոս-

քը դարձնել պատկերավոր ու շոշափելի:  
Գրավորի առաջին փուլն սկսում ենք ‹‹Անի›› բանաստեղծության ընթերցա-

նությամբ [5]: Բացատրում եմ նրա բովանդակությունը, ապա կարդում երկրորդ 
անգամ, պարզում առանձին հարցեր, վերլուծում գրվածքի կառուցվածքը, որից 
հետո բաժանում եմ բանաստեղծությունն աշակերտներին և երկուսից երեք րոպե 
լուռ ընթերցելուց հետո հանձնարարում եմ նշումներ կատարել բանաստեղծու-
թյան տներից յուրաքանչյուրի համար առանձին:  

Այսպես` առաջին տուն`  
 Այստեղ երկնել են նախնիները իմ,  
 Դարձել է այստեղ նյութը գաղափար,  
 Հագել է այստեղ երազը մարմին,  
 Չքնաղ երազը, որ չունի կոպար: 
Բացատրում եմ ‹‹կոպար›› բառը (1. աշխատանքի` որակի համաձայն սահ-

մանված վարձատրության չափ, աշխատավարձի դրույք, 2. սահման, չափ, նոր-
մա) [1, 759]: Դուրս ենք գրում ‹‹նախնի, հագել է երազը մարմին, կոպար›› բառերն 
ու արտահայտությունները, որոնք նյութը փոխադրելիս պարտադիր պետք է կի-
րառել: 

Երկրորդ տունն ընթերցելիս աշակերտների ուշադրությունն ենք հրավիրում 
տողերի գեղարվեստական պատկերներին, որոնք քերականական շարադասու-
թյան արդյունք են:  

Երկրորդ տուն` 
 Անի՛, դու չես լոկ հողեղեն մի գանձ,  
 Դու՛, ինքդ ես ոգին՝ մի ողջ ժողովուրդ,  
 Ամեն ձև այստեղ ոճ է գերազանց,   
 Ամեն ինչ այստեղ՝ իմաստ ու խորհուրդ:   
Ուշադրություն ենք դարձնում ‹‹Ամեն ինչ այստեղ՝ իմաստ ու խորհուրդ›› տո-

ղին: Այս տնից էլ դուրս ենք գրում ‹‹հողեղեն մի գանձ, իմաստ ու խորհուրդ›› ար-
տահայտությունները, որոնք նույնպես պետք է պարտադիր կիրառվեն փոխադ-
րության մեջ: 

Երրորդ, չորրորդ տներ`  
 Ես հոգուս աչքով՝ անցած ու ներկա   
 Վիճակդ եմ տեսնում՝ հենված մի սյունի,   
 Որ մարտնչելով դարեր ոտընկա,  
 Մեռնում է կանգնած, եթե մահ ունի:  
 
 Սաղավարտակիր, ձեռքիս տեգ ու նետ,   
  Կանգնել եմ բարձր բուրգիդ կատարին,   
  Ոստանիկներիդ, ռամիկներիդ հետ   
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 Լսում ենք վառված սեգ զորավարին: 
Այս տներից էլ դուրս ենք գրում ‹‹սաղավարտակիր, տեգ, նետ, բուրգ, կա-

տար, ոստանիկներ, ռամիկներ, սեգ զորավար›› բառերն ու բառակապակցություն-
ները, որոնք նորից պարտադիր պետք է կիրառվեն փոխադրության մեջ: 

Հինգերորդ տուն`    
 Տափաստաններից, խուժանը վայրագ  
  Հորդել է, եկել՝ հեղեղ զայրագին,  
  Ուզում է, Անի՛, ընկճել լուծի տակ  
  Քո ստեղծագործ, թևավոր ոգին: 
Այստեղ կանգ ենք առնում ‹‹խուժանը վայրագ›› արտահայտության վրա և 

մեկնաբանում ենք, թե որ խուժանի մասին է խոսում հեղինակը (անդրադարձ դե-
պի պատմություն): 

Այնուհետև դուրս ենք գրում ‹‹խուժանը վայրագ, հորդել, զայրագին հեղեղ, 
լուծ, ստեղծագործ ոգի, թևավոր ոգի›› բառերն ու բառակապակցությունները, 
որոնք նորից պարտադիր պետք է կիրառվեն փոխադրության մեջ: 

Վեցերորդ տուն` 
 Խաժամուժ, խուժան`անծայր, անքանակ,  
  Դարեր խուժում են - խժդուժ, խոլարշավ, 
  Ճըչում խժաձայն, դնում են բանակ 
  Քո ցորենաշատ դաշտերում անբավ: 
Այստեղ ուշադրություն ենք դարձնում ‹‹խ›› և ‹‹ժ›› բաղաձայնների կուտա-

կումներին, հիշում ենք՝ ինչ է կոչվում այդ երևույթը, բացատրում ենք ‹‹խաժամուժ, 
խժդուժ, խոլարշավ›› բառերի բացատրությունը [1]: 

Յոթերորդ, ութերորդ տներ` 
 Եվ որոտում է շեփորը ռազմի, 
  Կռվում ենք մտած արյուն ու քրտինք, 
  Դարեր կռվում ենք ատամ ատամի, 
  Մեռնում ենք կանգնած, եթե մահ ունինք… 
 
  Քո հին թշնամին, Անի՛, չե՞ս տեսնում, 
  Խուժել է նորից քո դաշտերի մեջ, 
  Բայց վառվում է դեռ մեր ակութներում 
  Հինավուրց ուխտի կրակը անշեջ: 
Բացատրում ենք ‹‹ակութ›› բառը (1. կերակուր եփելու օջախ, 2. փոքրիկ 

թոնիր) [1, 18]: Այնուհետև լրացնում ենք  
 Ի՞նչ տեսա  Ի՞նչ լսեցի 
տողաշարքը`( բանավոր)` բուն նյութն ավելի պատկերավոր դարձնելու հա-

մար: 
Իններորդ տուն`  
 Դու՛, հին դրոշակ, դու բագին փառքի, 
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  Հենվել եմ նորից քո անմահ սյունին. 
 Եվ սպասում եմ, և դարեր ոտքի 
  Քո իրավաբեր շեփորիդ ձայնին… 
Ընթերցելուց հետո դուրս ենք գրում ‹‹դրոշակ, փառքի բագին, սպասում եմ, և 

դարեր ոտքի քո իրավաբեր շեփորիդ ձայնին›› բառերն ու արտահայտությունները՝ 
դրանք դարձնելով կոչ, պատգամ, լավատեսական հաղթանակ: 

Առաջին ընթերցմամբ խթանում եմ աշակերտների հուզական մտքի ակտի-
վացումը: 

Երկրորդ ընթերցմամբ հիշեցնում եմ, թե ինչ կարելի է ավելացնել, որ տեքս-
տում չկա, բայց բխում է նրանից: Երրորդ ընթերցումն օգնում է կշռադատելու, ի 
մի բերելու լսածը, կարդացածը, զգացածը, պատկերացրածը և պլանավորելու հե-
տագա աշխատանքը: Դրանից հետո հանձնարարում եմ որևէ աշակերտի բարձ-
րաձայն ընթերցել բանաստեղծությունն ամբողջությամբ: Մեր համատեղ պլանը 
մտքում վերլուծելով, ապա ստուգելով՝ կամփոփենք ստեղծագործությունը և 
կհասնենք վերջին կարևոր փուլին, որը տվյալ թեմայի փոխադրություն գրելն է: 
Հանձնարարվում է գրել, շարադրել, փոխադրել տանը կամ, եթե դասաժամի 
խնդիր չկա, լեզվի ժամերին կավարտենք աշխատանքը, որպեսզի դասից ստացած 
տպավորությունը չթուլանա: 

Ուսուցողական փոխադրության արդյունավետ նախապատրաստման շնոր-
հիվ աշակերտները բավականին հաջող էին փոխադրել նյութը, բառերի գործա-
ծությունը տեղին էր, նախադասությունները կանոնավոր շարադասությամբ էին 
գրված, բառերի մեծ մասը գրված էր ճիշտ: 
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Работа посвящена написанию изложения поэтического произведения. Изло-
жение в качестве развития речи осуществляется на основе прозы. 

Мы пытались представить работу с помощью анализа поэтического произве-
дения. Выбрано стихотворение «Ани» Ав. Исаакяна. Оно не входит в программу, но 
заключает в себе глубокую патриотическую идею. Изучая этот урок, мы прежде 
всего решаем вопрос патриотического воспитания, затем вопрос развития худо-
жественной речи и умения анализировать. 

Параллельно с этим стихотворение будет изучаться со всеми особенностями, 
поскольку эта работа является драгоценным сокровищем армянской литературы. 
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The work is about making a metric work into composition. The composition as a 
method of developing the speech is usually done by prose in schools. We have tried to 
introduce the work by the help of metric work. 

In our opinion the study of metric work as a composition will develop the artistic 
speech of pupils and the skill of analyzing thing. 

The topic is chosen the poem “Ani” by Avetik Isahakyan. It is not by plan, but it 
summarizes deep patriotic idea in it. 

By studying this lesson we solve the patriotic upbringing with historic and cultural 
information then the problems of development of artistic speech and skills of analyzing 
things. 

Along with in the poem it will be studied with all features because this work is one 
of the brilliants of depository of Armenian literature. 

 
  

 


