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Գրաբարի նախագիտելիքների ուսուցումըԳրաբարի նախագիտելիքների ուսուցումըԳրաբարի նախագիտելիքների ուսուցումըԳրաբարի նախագիտելիքների ուսուցումը    
տարրական դպրոցում՝ ըստ ուսումնառությանտարրական դպրոցում՝ ըստ ուսումնառությանտարրական դպրոցում՝ ըստ ուսումնառությանտարրական դպրոցում՝ ըստ ուսումնառության    

պարբերական մոդելիպարբերական մոդելիպարբերական մոդելիպարբերական մոդելի    
ԱմիրխանյանԱմիրխանյանԱմիրխանյանԱմիրխանյան    ԱլիսաԱլիսաԱլիսաԱլիսա    

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. մայրենի լեզու, հայագիտություն, այբբենարան, դասա-

գիրք, կառուցողական կրթություն, գրություն, արտասանություն, եռաստիճան 
պարբերաշրջան, հայտնագործում, գաղափարի ներմուծում, գաղափարի կիրա-
ռում    

Հայաստանյան դպրոցներում գրաբարի ուսուցման վերաբերյալ հրապարա-
կախոսական հոդվածները բազմաթիվ են: Դրանք հիմնականում հեղինակում են 
այն անհատները, որոնք կարծում են, թե մենք աստիճանաբար կտրվում ենք մեր 
իսկ օրինական ժառանգությունից: «Գրաբարն արդյոք կդասավանդվի՞ հայաս-
տանյան դպրոցներում» հոդվածում, օրինակ, Ա. Նավասարդյանը գրաբարի յու-
րացման անհրաժեշտությունն է համարում Գ. Նարեկացու և միջնադարյան մեր 
մյուս մեծերի ստեղծագործությունները բնագրով կարդալը, որպեսզի գիտակցվի 
հայ ժողովրդի օրինական տեղը համաշխարհային քաղաքակրթության առաջա-
տար դիրքերում: Աշակերտները գրաբարով կհարստացնեն իրենց բառապաշարը, 
անսահմանորեն կընդլայնեն քրիստոնեական ազգային մտահորիզոնը և ոչ միայն 
չեն խոսի ձայնասփյուռա-հեռուստատեսային չհայերենով, այլև կամաչեն անգամ 
լսել [2]:  

Հայագիտության մեջ մայրենի լեզվի առաջին դասագրքի հեղինակը 7-րդ դա-
րի հեղինակ Գրիգորիս Արշարունյանցն է, որն ընտիր և ճարտարախոս հայկաբա-
նությամբ գրել է ընթերցվածների մեկնություններ և դպրության ուսուցման գիրը 
անվանել է այբբենաւոր [3, 79]: Հետագայում դասագիքը կոչվեց Այբբենարան՝ -
ավորավորավորավոր> -արանարանարանարան    ածանցների իմաստափոխության հիմունքով: Կառուցողական մե-
թոդներով աշխատող ուսուցիչը, նպատակ ունենալով խթանելու և զարգացնելու 
աշակերտների բնական հետաքրքրասիրությունը, կարծում ենք, մինչ դասագրքի 
բուն բովանդակությանն անցնելը պետք է բացատրի այբբենարան բառը՝ ըստ 
կազմության և իմաստի, այնուհետև ուսումնառության պարբերական մոդելի 
(learning cycle model) հաճախակի օգտագործմամբ ամրապնդի մայրենին սովորե-
լու և մայրենիով խոսելու հետաքրքրասիրությունն ու անհրաժեշտությունը: 
«Ուսումնառության պարբերական մոդելը կրթության խնդիրներն ուսումնասիրող 
գիտության մեջ որոշակի պատմություն ունի: Այս մոդելի ամենահայտնի նկարա-
գրությունը հրապարակվել է Աթկինի և Քերփլասի (1962) կողմից: Ուսումնառու-
թյան մեջ ինքնակարգավորման դերի կարևորության ընդգծմամբ այս մոդելն 
ուսումնական ծրագրերի զարգացումն ու դասավանդումը պատկերում է եռաս-
տիճան պարբերաշրջանի տեսքով» [1, 63-65]: Գրաբարի ուսուցումը նույնպես 
մենք պատկերացնում ենք եռաստիճան պարբերաշրջանի տեսքով, որի սկիզբը 
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պետք է դնել տարրական դասարաններից, քանի որ յուրաքանչյուր դպրոց, որպես 
խորհրդանիշ, իր շենքի գլխավոր ճակատամասին կրում է Սողոմոն Իմաստունի 
առակի խոսքերը, որ մեր աշակերտներին հայտնի է որպես հայերեն տառերով 
գրված առաջին նախադասություն. «Ճանաչել զիմաստութիւն և զխրատ, իմանալ 
զբանս հանճարոյ»: Այբբենարան դասագրքի նկարազարդումներում նույնպես այս 
նախադասության պաստառը դասարանի խորհրդանիշներից մեկն է [6, 27]:  

Յուրացնելով ժամանակակից հայերենի գրության և արտասանության ընդ-
հանուր կանոնները՝ հորդորում ենք ուսուցիչներին թեկուզ արտադասարանային 
ընթերցանության ժամերին աշակերտներին բացատրել ներկայացված նախադա-
սության ընթերցանության ընդհանուր կանոնները. 

1. ԻւԻւԻւԻւ    տառակապակցությունը կարդացվում է յույույույու,,,, ււււ-ը հին հայերենի այբուբե-
նի տառերից է, որը հետագայում փոխարինվել է ուուուու    տառով: 

2. ԶԶԶԶ    տառը, եթե արմատական չէ, բառասկզբում կոչվում է նախդիր և ձայ-
նավորից առաջ կարդացվում է զզզզ, ինչպես՝ զիմաստութիւն, իսկ բաղաձայնից 
առաջ՝ ըզըզըզըզ, ինչպես՝ ըզխրատ, ըզբանս: Այն արտահայտում է որոշյալության 
իմաստ, և ներկայացված բառերը ժամանակակից ընթերցողը հասկանում է իմաս-
տությունը, խրատը, խոսքերը: Այստեղից պարզ է դառնում նաև, որ բան բառը հին 
հայերենում նշանակել է խոսք:  

3. Բառավերջում ձայնավորից հետո հանդես եկող յյյյ    հնչյունը չի կարդաց-
վում, ինչպես՝ հանճարոյ>հանճարո, վերջինս էլ նշանակում է հանճարի:  

Այսպիսով` կբացահայտվեն գրաբարի նախնական իմացության համար 
երեք կարևոր դրույթներ, և ուսուցիչն աշակերտներին հնարավորություններ 
կընձեռի՝ ընթերցելու նպատակայնորեն ընտրված գրաբար նյութերը, որոնք աշա-
կերտների համար կլինեն «Հայտնագործում»՝ որպես հին հայերենի ուսումնառու-
թյան դասի հիմնական նպատակ: 

Անցկացնելով «Գաղափարի ներմուծման» դասեր` ուսուցիչն աշակերտների 
ուշադրությունը կենտրոնացնում է առաջին դասարանի «Մայրենի» դասագրքի 
առաջին թեմային՝ «Հայերենի կախարդական աշխարհ»: Այստեղ հեղինակը, 
խոսքն ուղղելով սիրելի փոքրիկ բարեկամներին, անդրադառնում է նրանց՝ ար-
դեն կարդալ կարողանալուն և խոսքն ավարտում է գրաբարյան կեցցե՛ս արտա-
հայտությամբ [7, 3]: Կառուցողական մեթոդներով աշխատող ուսուցիչը պետք է 
պատրաստ լինի պատասխանելու «Ի՞նչ է նշանակում կեցցես բառը» հարցին, քա-
նի որ նրա նպատակն է կենտրոնանալ աշակերտների հարցերի վրա և ապահովել 
դրանց առնչվող նոր բառերի յուրացումը: Այսպիսով՝ կեցցեսկեցցեսկեցցեսկեցցես    բառը կեամկեամկեամկեամ՝  
«ապրել» իմաստով բայի ստորադասական եղանակի երկրորդ ապառնին է, որ 
բառացի նշանակում է ապրեսապրեսապրեսապրես: Այս դասագրքում հայոց լեզվի պատմությանը և 
անցած ուղուն վերաբերող է նաև Պ. Խաչատրյանի «Հայոց լեզու» բանաստեղծու-
թյունը, որի շուրջ պատկերված են վիմագիր վարպետներ, որոնք հայերեն տառե-
րը քանդակում են քարերին՝ գրելով հայ ժողովրդի պատմությունը: Այստեղ առա-
ջարկում ենք մայրենիի ուսուցիչներին կազմակերպել էքսկուրսիա՝ մոտակա 
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որևէ վիմագրություն կարդալու, քանի որ դրանք, բազմաթիվ լինելով հայոց աշ-
խարհում, հիմնականում անտեսված են և կարոտ են մատաղ սերնդի ուշադրու-
թյանը:  

Երկրորդ դասարանի «Մայրենի» դասագիրքն սկսվում է «Իմ դպրոցը և գրքե-
րի կախարդական աշխարհը» թեմայով: «Բարև՛, ես գիրքն եմ» [8, 5] դասի շրջա-
նակներում բացահայտվում է գրքի ստեղծման պատմությունը: Այստեղ գրաբարի 
մասին գիտելիքներ հաղորդելու տեսակետից կարևորում ենք ձեռագրերի մասին 
հիշատակությունները, քանի որ հայերեն ձեռագիր գրքերը գրվել են հենց գրաբա-
րով: Առաջարկում ենք ուսուցիչներին ունենալ ձեռագրերի պաստառներ և դրանք 
ցուցադրելով՝ աշակերտների հետ փորձել վերծանել՝ այսպիսով գիտական հիմքի 
վրա դնելով Մատենադարան կատարվելիք այց-էքսկուրսիան: Սրանից հետո 
կսկսվեն կիրառվել գրաբարի մասին ունեցած գաղափարները, և հետագայում, 
լսելով գրաբար արտահայտություններ, դրանք կիմաստավորեն: Այսպիսով, գա-
ղափարի կիրառման ժամանակ աշակերտները կփորձեն նորովի մոտենալ գրա-
բարի մասին քննարկված գաղափարներին: 

Գրաբարի ուսուցման մասին ներկայացված դրույթները, ճիշտ է, չեն համա-
պատասխանում ուսումնական պլաններում, ծրագրերում, մեթոդական այլ նյու-
թերում ներկայացված ուսումնառության ձևերին, սակայն շուրջ 35 տարվա ման-
կավարժական փորձը ցույց է տալիս, որ դրանք աշակերտներին հետաքրքրող թե-
մաներ են: Ներկայացված հայտնագործումը և դրան հաջորդող գաղափարները 
խորհուրդ ենք տալիս կիրառել նաև կազմակերպվող գրական միջոցառումների 
ժամանակ: Աշակերտները սիրով են սովորում Վահագն աստծո մասին Գողթան 
երգը. 

Երկնէր երկին, երկնէր երկիր, 
Երկնէր և ծովն ծիրանի, 

Երկն ի ծովուն ունէր և զկարմրիկն [ըզկարմրիկըն] եղեգնիկ: 
Ընդ եղեգան փող ծուխ ելանէր, 
Ընդ եղեգան փող բոց ելանէր, 

Եւ [եվ] ի բոցոյն [բոցույն] վազէր խարտեաշ [խարտյաշ] պատանեկիկ: 
Նա հուր հեր ունէր, 

Բոց ունէր մօրուս և աչկունքն էին արեգակունք: 
 Այս երգի ուսուցման մեթոդական քայլերն են. 
1. Բառամիջում եմեմեմեմ    օժանդակ բայը պահպանում է իր ուղղագրությունը, և 

համադրական նշված ձևերը թարգմանվում են բաղադրյալ ձևերով, ինչպես՝ 
երկնէր –երկնում էր, ելանէր – ելնում էր, վազէր – վազում էր. բացառություն են 
ունէր և էին բառերը, որոնք պահպանել են գրաբարյան ձևերը: 

2. Հին հայերեն բանաստեղծություններում հաճախադեպ է –իկիկիկիկ    ածանցը, 
որը այս հատվածում կիրառվել է 5 անգամ, վերջին կիրառությունը աչկունքաչկունքաչկունքաչկունք    ար-
տահայտության մեջ է, որ կազմված է աչիկ+ ունք բաղադրիչներից և նշանակում է 
աչիկներ: 
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Ուսումնառության հաջորդ աստիճանում խորհուրդ ենք տալիս աշակերտ-
ներին սովորեցնել Տերունական աղոթքը. 

 
Հայր մեր, որ յերկինս [հերկինըս] ես,  

Սուրբ եղիցի անուն քո. 
Եկեսցէ արքայութիւն [արքայություն] 
քո, եղիցին կամք քո որպէս յերկինս 

[հերկինըս] և յերկրի [հերկրի]. 
Զհաց [ըզհաց] մեր հանապազորդ տուր 

մեզ այսօր. 
Եւ թող մեզ զպարտիս [ըզպարտիս] 
մեր, որպէս և մեք թողումք մերոց 

պարտապանաց, 
Եւ մի՛ տանիր զմեզ [ըզմեզ] ի 

փորձութիւն [փորձություն], այլ փրկեա 
[փրկյա] զմեզ [ըզմեզ] ի չարէն. 

Զի քո է արքայութիւն [արքայություն] և 
զօրութիւն [զորություն] և փառք 

յաւիտեանս [հավիտյանս]. Ամէն [4]: 
 

Հայր մեր, որ երկնքում ես, 
Սուրբ լինի քո անունը, 

Գալու է քո արքայությունը, 
Լինելու է քո կամքը ինչպես երկնքում, 

այնպես էլ երկրում, 
Մեր հացը միշտ տուր մեզ այսօր, 

 
և թող մեզ մեր պարտքերը, 

ինչպես մենք ենք թողնում մեր 
պարտապաններին, 

և մի՛ տար մեզ փորձության, 
այլ փրկիր մեզ չարից, 

 
քանի որ քոնն է արքայությունը և 

զորությունը և փառքը հավիտյանս. 
ամեն: 

 
Այստեղ քերականական ձևերն ավելի բազմազան են, և խոսքն ավելի հա-

րուստ է: Չցանկանալով աշակերտների միտքը ծանրաբեռնել քերականական 
բարդ ձևերի պարզաբանմամբ՝ պարզապես խորհուրդ ենք տալիս ուսուցիչներին 
զուգահեռ ներկայացնել նաև աղթոքի՝ ժամանակակից հայերենով թարգմանու-
թյունը: 

Աղոթքի բուն բովանդակությունը հասկանալու համար առաջարկում ենք 
աշակերտների համար կարդալ պարտապանի առակը և բացատրելով առակի բո-
վանդակությունը՝ հանգել աղոթքի խոսքերի նշանակությանը: 

Գրաբար բնագրերի յուրացումից հետո կարելի է մերթընդմերթ կրկնել սովո-
րած գաղափարները՝ օգնելով աշակերտներին որոնելու սեփական ընկալումնե-
րը՝ լսելով մյուսների տրամաբանությունը:  

Գրաբարի իմացությունը հնարավորություն է տալիս մայրենի լեզվի ուսու-
ցումը իրականացնել պատմական զարգացման հենքի վրա, որի համար պարտա-
դիր խթան է մտածողությունը, որը մի տեսակ արժեզրկված է արդի դպրոցում: 
Աշակերտները, կենտրոնացած լինելով միայն ծրագրային թեմաները յուրացնելու 
և համապատասխան գնահատական ստանալու վրա, դժվարանում են վերլուծու-
թյուններ անել և ուսումնական ծրագրերով նախատեսված նյութը արագորեն յու-
րացնելուն չնպաստող ցանկացած բան ընկալում են որպես ժամանակի անհարկի 
կորուստ: Այնինչ, ինչպես նկատում է Ռ.Պերպերյանը «Գրաբարի ուսումը նախա-
կրթարանց մեջ» հոդվածում, «….գրաբարը միշտ աշխարհաբարին մեջ է, անոր 
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մեջ կʼապրի, նոյնիսկ իր հոլովումներով ու խոնարհումներով որ լեզուի մը կեն-
դանութեան ջղերն են» [5]: Գրաբարի իմացությունը կիմաստավորի աշակերտնե-
րի՝ դպրոցում ունեցած հաջողությունները, և ստեղծագործական մոտեցման պա-
հերը կդառնան առաջնային նույնիսկ օտար լեզուներ ուսումնասիրելիս, քանի որ 
հանրակրթական դպրոցներում հիմնականում ուսուցանվում են հնդեվրոպական 
լեզուներ, որոնք ավելի շատ ընդհանրություններ ունեն հին լեզուներում: Սովորե-
լու ցանկությամբ դպրոց մտնող աշակերտներին պետք է աջակցել և լավ վերա-
բերվել` առաջին հերթին նրանց մտքում ծագած հարցերը լուսաբանելով, որպես-
զի նրանք հասկանան, որ իրենց ուսուցիչը պատրաստ է ցանկացած հարցի պա-
տասխանելու, և իրենց հարցադրումներով իրենք ոչ թե անհարմար պահեր են 
ստեղծում դասին, այլ դասը դարձնում են ավելի բովանդակալից: 

Կառուցողական կրթության ուսումնառության պարբերական մոդելը խթա-
նում է աշակերտների միտքը, կոչ անում կենտրոնանալու լուրջ խնդիրների վրա, 
մտածելու կարևոր հիմնահարցերի մասին և կառուցելու սեփական աշխարհըն-
կալումը՝ ձեռք բերելով իմաստալից հաղթանակներ: Համարձակ փոփոխություն-
ները պահանջում են դպրոցների և դպրոցական համակարգի համար նոր չափա-
նիշներ ստեղծել: 

    
    
    

ԳԳԳԳրականությունրականությունրականությունրականություն    
1. Կառուցողական կրթության հիմունքները և մեթոդները, Ձեռնարկ ուսուցիչ-

ների համար, «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն, Երևան, 2004թ., 336 էջ: 
2. Նավասարդյան Ա., Գրաբարն արդյոք կդասավանդվի՞ հայաստանյան 

դպրոցներում, http://www.irates.am/hy/1396597227 (Հասանելի է 01,08,2017-ին): 
3. Նոր բառգիրք հայկազեան լեզուի, հ. 1, ի Վենետիկ, 1836թ., 1140 էջ: 
4. Նոր կտակարան Տեառն մերոյ Յիսուսի Քրիստոսի, Աստուածաշնչի Լիբա-

նանի ընկերութիւն, 1982թ., Մատթ. Զ 10-13, 727 էջ: 
5. Պերպերյան Ռ., Գրաբարի ուսումը նախակրթարանց մեջ, 

 հttp://www.digilib.am/book/ (Հասանելիէ 01.08.2017-ին): 
6. Սարգսյան Վ., Այբբենարան, «ՄանՄար» հրատարակչություն, Երևան, 

2014թ., 156 էջ: 
7. Սարգսյան Վ., Մայրենի 1, «ՄանՄար» հրատարակչություն. Երևան, 2013թ., 

64 էջ: 
8. Սարգսյան Վ., Գրիգորյան Ս. և այլք, Մայրենի 2, «ՄանՄար» հրատարակ-

չություն, Երևան, 2014թ., 158 էջ: 
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Обучение древнеармянскому языку в начальной школе на основе Обучение древнеармянскому языку в начальной школе на основе Обучение древнеармянскому языку в начальной школе на основе Обучение древнеармянскому языку в начальной школе на основе 
циклической модели обученияциклической модели обученияциклической модели обученияциклической модели обучения    

Амирханян Алиса Амирханян Алиса Амирханян Алиса Амирханян Алиса     
Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: родной язык, арменистика, букварь, учебник, конструктив-

ное образование, написание, произношение, трехступенчатый цикл, открытие, 
внедрение идеи, применение идеи 

Мы считаем, что учитель, который использует конструктивные методы обу-
чения и стремится стимулировать и развивать естественную любознательность 
учеников, должен объяснить структуру и значение слова «букварь», прежде чем 
обучать фактическому содержанию учебника. Только после этого важно укрепить 
любознательность и желание учиться и говорить на родном языке, часто используя 
циклическую модель обучения. 

Мы предлагаем трехступенчатый цикл обучения древнеармянскому языку, 
начиная с элементарных классов. Слова Соломона Мудрого, известные нашим уче-
никам в качестве первого предложения на армянском языке («Признавать мудрость 
и назидания, знать дела великих»), стали символом каждой школы и часто встреча-
ются в передней части школьных зданий. 
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We believe that a teacher who uses constructive teaching methods and aims at 
stimulating and developing students’ natural inquisitiveness should explain the structure 
and meaning of the word “alphabet” before teaching the actual content of the textbook. 
In addition, it is important to strengthen students’ inquisitiveness and desire to learn and 
speak in their mother tongue by frequently using the learning cycle model. 

We propose a three-stage cycle of teaching Old Armenian starting from 
elementary classes. After all, the words of Solomon the Wise ("To know wisdom and to 
be wise, to know the words of the genius''), known to our students as the first sentence 
in Armenian, have become the symbol of every school and are often found at the front 
of school buildings. 

 
 

        


