Զ եկ ու ց ո ւ մ
Բայի սեռի քերականական կարգի ուսուցումը
Բայի խոսքիմասային իմաստը բնորոշվում է ոչ միայն գործողություն կամ եղելություն
արտահայտելով, այլև սեռի քերականական կարգով, որը հատուկ է ինչպես
դիմավոր, այնպես էլ անդեմ ձևերին: Սեռի քերականական կարգի ուսուցումը
կարևոր է ոչ միայն բայի խոսքիմասային իմաստը հասկանալու , այլև
շարահյուսական դասընթացն
ուսումնասիրելու, նախադասության կառուցվածքի մի շարք իրողություններ բացատրելու համար:
Չնայած որ նոր ծրագրով բայի սեռի ուսուցումը կամընտրական է , բայց և այսպես
կարևորելով նրա նշանակությունը լեզվամտածողության ձևավորման գործում` անդրադառնանք թեմայի դասավանդման եղանակներից մեկին:
Փորձը ցույց է տալիս, որ թեման համեմատաբար դժվար յուրացվողներից է: այդ
պատճառով էլ բայի քերականական իմաստը պետք է պարզաբանել լեզվական
օրինակների հիման վրա` խուսափելով սահմանումներից: Եթե, օրինակ, աշակերտը
հասկանում է, որ, ասենք, բայով արտահայտված գործողությունները խնդրառական
տեսակետից տարբեր են, և կարողանում է գործնականում տարբերակել կրավորական բայերը ներգործականներից ու չեզոքներից , իր խոսքում դրանք ճիշտ կիրառել, ապա կարիք չկա կանոնակարգել բայի սեռի հասկացությունը, քանի որ ձևաբանական այդ կարգի սահմանումը բարդ է և համարյա անմատչելի դպրոցականներին:
Ներգործականան, կրավորական և չեզոք սեռի բայերի անջատ – անջատ
ուսուցումն
արդյունավետ չէ: Դասի արդյունավետությունը մեծանում է, երբ դրանք մատուցվում
են միաժամանակ, ինչը և հնարավորություն է ընձեռում համեմատելու և հակադրելու
տարբեր սեռի բայերի իմաստային և կառուցվածքային առանձնահատկությունները,
որը նպաստում է նյութի յուրացմանը:
Դասի թեման – Բայի սեռը` ներգործական, կրավորական և չեզոք:
Դասի նպատակը – Գործնական առաջադրանքների միջոցով, առանց բայի սեռը
սահ-մանելու տարբերակել բայերն ըստ սեռի և կիրառել բանավոր և գրավոր
խոսքում:
Ընթացքը – Գրատախտակին նախօրոք գրվում կամ ցուցադրվում են տարբեր սեռի
բայեր և աշակերտներին առաջադրվում է խմբավորել ըստ ներքոհիշյալ հատկանիշների.
ա.բայեր, որոնցով արտահայտված գործողությունը կատարելու համար, բացի կատարողից / ենթակա /, պահանջվում է նաև այլ առարկա / խնդրի /, որն իր վրա կրում
է
այդ գործողությունը.
բ.բայեր, որոնցով արտահայտված գործողությունը կրող առարկայից / խնդիր / անցնում է գործող առարկային /ենթակա /
գ.բայեր, որոնցով արտահայտված գործողությունը գործողը / ենթական / կատարում
է ինքնին, առանց այլ առարկայի մասնակցության:
Դիցուք, գրատախտակին գրված են հետևյալ բայերը` կառուցել – կառուցվել,
բացատրել - բացատրվել, ընդհատել- ընդհատվել, զարդարել – զարդարվել, բացել
– բացվել, ծաղկել, վազել, ամաչել, բնակվել, հրճվել, սխալվել, երդվել, սանրվել,
լվաց-վել: Կարելի է , որպես օրինակ, յուրաքանչյուր սեռի բայով կազմել մեկական
նախա-դասություն ` իր գծապատկերով: Օրինակ`

ա. Տնօրենը պարգևատրեց Տիգրանին:
Տնօրենը – գործող առարկա, պարգևատրեց – գործողություն, Տիգրանին – կրող
առարկա:
բ. Տիգրանը պարգևատրվեց տնօրենի կողմից:
Տիգրանը – գործող առարկա, պարգևատրվեց - գործողություն, տնօրենի կողմից ներգործող առարկա;
գ. Տիգրանը զբոսնում է :
Տիգրանը - գործող առարկա, զբոսնում է – գործողություն:
Առաջադրանքը կատարելուց հետո բացատրվում է, որ առաջին խմբի բայերը ներգործական սեռի բայեր են, երկրորդ խմբի բայերը` կրավորական, իսկ երրորդ
խմբինը` չեզոք:
Կարելի է ասել, որ դրանք տարբերակելու համար հիմնականում հաշվի է առնվում
վ ածանցի գործոնը. ներգործական սեռի բայերը չունեն վ ածանց, բայց հեշտությամբ
կարող են ընդունել / օր.` գրել – գրվել/, կրավորական սեռի բայերը, ընդհակառակը,
ունեն և կարող են հեշտությամբ ազատվել / օր.` կառուցվել – կառուցել/, իսկ չեզոք
սեռի բայերը կամ չունեն և չեն կարող ընդունել / օր.` վազել/, կամ ունեն, բայց չեն
կարող կորցնել / օր.` հրճվել/:
Պետք է հիշեցնել նաև , որ պատճառական բոլոր բայերը / ացն, եցն, ցն ածանցներով կազմված / ներգործական սեռի բայեր են /օր.` հեռացնել, մոտեցնել, մտցնել/:

Ամփոփում – Բայն ունի երեք սեռ` ներգործական, կրավորական, չեզոք:
Գործնական աշխատանք – ա. համապատասխան տեքստից դուրս գրել և

խմբավորել ներգործական, կրավորական և չեզոք սեռի բայերը.
բ. ներգործական սեռի բայերից կազմել կրավորական բայեր և դրանք գործածել
նախադասությունների մեջ
գ. կազմել ոչ ծավալուն տեքստ` գործածելով տրված բայերը:

Ուսուցման հաջորդ փուլում պետք է պարզաբանել հետևյալ հարցերըª
1.Ü»ñ·áñÍ³Ï³Ý ë»éÇ µ³Û»ñÁ å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý Ñ³Ûó³Ï³Ý ÑáÉáíáí Éñ³óáõÙ ¨
ëï³ÝáõÙ áõ±Ù Ï³Ù Ç±Ýã/Á/ Ñ³ñó»ñÁ:
úñ.ª ²ßáïÁ Ñ³ñ·áõÙ ¿ /áõ±Ù/ Çñ ÁÝÏ»ñáçÁ / Ñ³Ûó³Ï³Ý ÑáÉáí/:
²ßáïÁ µ³ó³ïñáõÙ ¿ /Ç±ÝãÁ/ ¹³ëÁ / Ñ³Ûó³Ï³Ý ÑáÉáí/:
Ü»ñ·áñÍ³Ï³Ý ë»éÇ µ³Û»ñÇ å³Ñ³Ýçáí ¹ñí³Í Ñ³Ûó³Ï³Ý ÑáÉáíáí Éñ³óáõÙÝ»ñÁ
ÏáãíáõÙ »Ý áõÕÇÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñ:
2. Îñ³íáñ³Ï³Ý ë»éÇ µ³Û»ñÁ å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý µ³ó³é³Ï³Ý /»ñµ»ÙÝ Ý³¨
·áñÍÇ³Ï³Ý/
ÑáÉáíáí Ï³Ù ë»é³Ï³Ýáí ¨ ÏáÕÙÇó Ï³åáí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í Éñ³óáõÙÝ»ñ,
ëï³ÝáõÙ »Ý ÇÝãÇ±ó, ÇÝãá±í, áõ±Ù ÏáÕÙÇó Ñ³ñó»ñÁ:
úñ.ª Ì³é»ñÝ ûñáñíáõÙ »Ý /ÇÝãÇ±ó/ ù³Ùáõó /µ³ó³é³Ï³Ý ÑáÉáí/:
àñ¹ÇÝ ëÇñíáõÙ ¿ /áõ±Ù ÏáÕÙÇó/ Ñáñ ÏáÕÙÇó / ë»é³Ï³Ý + Ï³å/:
Îñ³íáñ³ÏÝ µ³ÛÇ å³Ñ³Ýçáí ¹ñí³Í Éñ³óáõÙÝ»ñÁ ÏáãíáõÙ »Ý Ý»ñ·áñÍáÕ
ËÝ¹ÇñÝ»ñ:
Îñ³íáñ³Ï³Ý µ³Û»ñÁ Ï³½ÙíáõÙ »Ý Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý µ³Û»ñÇóª í ³Í³ÝóÇ ÙÇçáóáí:
º ËáÝ³ñÑÙ³Ý å³ñ½ µ³Û»ñÇÝ í ³Í³ÝóÝ ³í»É³ÝáõÙ ¿ »É, ³É í»ñç³íáñáõÃÛáõÝÇó
³ÝÙÇç³å»ë ³é³ç. ûñ.ª ·ñ»É - ·ñí»É, Ëáë»É- Ëáëí»É, ÇëÏ ³ ËáÝ³ñÑÙ³Ý µ³Û»ñÇÝª
³ó, »ó + í. ûñ.ª Ï³ñ¹³É - Ï³ñ¹³ó»É – Ï³ñ¹³óí»É, ³Õ³É - ³Õ³ó»É - ³Õ³óí»É:

ä³ï×³é³Ï³Ý µ³Û»ñÇ Ïñ³íáñ³Ï³ÝÁ Ï³½ÙíáõÙ ¿ ³ÝáñáßÇ ÑÇÙùÇó, µ³Ûó
³Í³ÝóÝ»ñÇ Ý –Ý ÷áË³ñÇÝíáõÙ ¿ í –Ç. ûñ.ª Ñ³·óÝ»É – Ñ³·óí»É, Ñ»é³óÝ»É –
Ñ»é³óí»É, Ùáï»óÝ»É- Ùáïáóí»É:
ä»ïù ¿ óáõÛó ï³É, ë³Ï³ÛÝ, áñ í ³Í³Ýó áõÝ»óáÕ áã µáÉáñ µ³Û»ñÝ »Ý Ïñ³íáñ³Ï³Ý
ë»éÇ. ûñ.ª ëË³Éí»É, Ññ×í»É, íÑ³ïí»É, Ñ³ñÓ³Ïí»É, Éí³óí»É, µÝ³Ïí»É ¨ ³ÛÉÝ:
êñ³Ýù ã»½áù ë»éÇ µ³Û»ñ »Ý, áñáíÑ»ï¨ ã»Ý å³Ñ³ÝçáõÙ á°ã ÏñáÕ ³é³ñÏ³, á°ã
Ý»ñ·áñÍáÕ ¨ ³é³Ýó í ³Í³ÝóÇ µ³ÛÁ ãÇ Ï³ñáÕ ·áñÍ³Íí»É:
ä»ïù ¿ ·³Õ³÷³ñ ï³É Ý³¨ »ñÏë»é µ³Û»ñÇ Ù³ëÇÝª ¹³ µ³ó³ïñ»Éáí ³ÝÙÇç³å»ë
ûñÇÝ³ÏÝ»ñÇ íñ³: úñÇÝ³Ïª ï»ëÝ»É µ³ÛÁ »ñÏáõ ÏÇñ³éáõÃÛáõÝ áõÝÇª ¨° Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý,
¨° ã»½áù:
³.´³Ý³ëï»ÕÍÁ ï»ëÝáõÙ ¿ Çñ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ Éáõë³íáñ /Ç±ÝãÁ/ ³å³·³Ý :/ ´³ÛÁ
Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý ë»éÇ ¿:
µ. ìÇñ³Ñ³ïáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá å³åÇÏÝ ³í»ÉÇ É³í ¿ ï»ëÝáõÙ : ´³ÛÁ ã»½áù ë»éÇ ¿:

¶áñÍÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
1.Ð»ï¨Û³É µ³Û»ñÇó Ï³½Ù»É å³ï×³é³Ï³Ý, ¹ñ³ÝóÇó ¿Éª Ïñ³íáñ³Ï³Ý µ³Û»ñ,
µ³ó³ïñ»É áõÕÕ³·ñáõÃÛáõÝÁ. Ñ»é³Ý³É, ³í»É³Ý³É, Ñ³í»ñÅ³Ý³É, Ù»Í³Ý³É,
áãÝã³Ý³É, ¹³¹³ñ»É, Ùáï»Ý³É:
2. Ð»ï¨Û³É Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý ¨ Ïñ³íáñ³Ï³Ý µ³Û»ñÁ, û·ï³·áñÍ»Éáí Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç, áñáß»É, Ã» áñ ÑáÉáíÝ»ñáí »Ý ³ñï³Ñ³Ûïí»É ¹ñ³Ýó »ÝÃ³Ï³Ý»ñÝ áõ ËÝ¹ñÇñÝ»ñÁ. Ñ³ñ·»É – Ñ³ñ·í»É, å³ßïå³Ý»É – å³ßïå³Ýí»É,
Ù³ùñ»É – Ù³ùñí»É, Ï³ñ¹³É – Ï³ñ¹³óí»É:
3. ì»ñ³Ï³½Ù»É ïñí³Í Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁª Ý»ñ·áñÍ³Ï³Ý µ³Û – ëïáñá·Û³ÉÝ»ñÁ ÷áË³ñÇÝ»Éáí Ïñ³íáñ³Ï³Ý µ³Û – ëïáñá·Û³ÉÝ»ñáí ¨ ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ.
³. Ð³ÛÏÁ ù³ç³É»ñáõÙ ¿ ÁÝÏ»ñáçÁ:
µ. ÞÇÝ³ñ³ñÝ»ñÁ Ï³éáõóáõÙ »Ý Ýáñ ß»Ýù»ñ:
·. ¶ÛáõÕ³óÇÝ»ñÁ Ùß³ÏáõÙ »Ý ÑáÕÁ:
¹.àõëáõóÇãÁ µ³ó³ïñáõÙ ¿ ¹³ë³ÝÛáõÃÁ:
». ²ß³Ï»ñïÝ»ñÁ Ù³ùñ»óÇÝ ¹åñáóÇ µ³ÏÁ:
½.ÌÝáÕÝ»ñÁ Ñ³ñ·íáõÙ »Ý »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó:
¿.¶»ñ³½³ÝóÇÏÝ»ñÁ å³ñ·¨³ïñí»óÇÝ ïÝûñ»ÝÇ ÏáÕÙÇó:
Á.Ì³é»ñÁ ß³ñÅíáõÙ »Ý ù³Ùáõó:
Ã.Ðáí»ÏÝ»ñÁ ÑÛáõñ³ëÇñí»óÇÝ ï³ÝïÇñáç ÏáÕÙÇó:
Å.ì³Ñ³ÝÁ Ññ³íÇñí»ó ÁÝÏ»ñáç ÏáÕÙÇó:

