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Սույն հոդվածում քննարկվում են նպատակի պարագա 

երկրորդական նախադասությունների ուսուցման առանձնահատկութ-

յունները գերմաներենի՝ որպես օտար լեզվի բուհական դասընթացումֈ 

Տարբեր դասագրքերի ուսումնասիրության արդյունքում բացահայտվում 

են տարբեր մոտեցումներ, ինչն էլ առաջացնում է որոշակի 

հակասություններ սույն թեմայի ուսուցման գործընթացումֈ  

Այսպիսով, հոդվածում փորձ է արվում սույն թեման ներկայացնել 

այնպիսի մեկնաբանությամբ, որը ներառում է գոյություն ունեցող 

տարբեր մոտեցումները և միտված է սովորողների մոտ 

հաղորդակցական հմտությունների զարգացմանըֈ  

Բանալի բառեր. նպատակի պարագա երկրորդական 

նախադասություն, օտար լեզվի դասընթաց, քերականության ուսուցում, 

քերականության ուսուցման  մեթոդ, քերականության ուսուցման 

ժամանակակից հայեցակարգ, հաղորդակցական հմտությունների 

զարգացումֈ 
 

Նպատակի պարագա երկրորդական նախադասությունների 

ուսումնասիրությունը գերմանական քերականագիտության մեջ թվում է 

սպառվածֈ Մինչդեռ գերմաներենի՝ որպես օտար լեզվի դասավանդման 

գործընթացում սույն թեմայի ուսուցումը նշում է որոշակի 

հակասություններ՝ կապված կապակցման ձևերի ընտրության հետֈ 

Ուստի այս հանգամանքով է պայմանավորված տվյալ թեմայի 

արդիականությունըֈ Սույն թեմայի ուսումնասիրության նպատակն է 

ցույց տալ նպատակի պարագա երկրորդական նախադասությունների 

ուսուցման գործընթացում առկա հակասությունները, ներկայացնել նոր 
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մոտեցում գերմաներենի՝ որպես օտար լեզվի բուհական դասընթացում 

նշված թեմայի ուսուցման վերաբերյալֈ 

Այսպիսով, սույն թեմայի ուսումնասիրության նպատակով  

պայմանավորված՝  առաջադրված են հետևյալ խնդիրները․  

 Սահմանել գերմաներենում նպատակի պարագա երկրորդական 

նախադասությունները և վերջիններիս կապակցման միջոցները; 

  Բացահայտել գերմաներենում սույն նախադասությունների 

ուսուցման առանձնահատկությունները դասագրքերի ուսումնասի-

րության արդյունքների հիման վրա; 

 Ներկայացնել մեթոդական նոր մոտեցում նպատակի պարագա 

երկրորդական նախադասությունների ուսուցման վերաբերյալֈ 

Այսպիսով, ավանդական քերականության մեջ նպատակի 

պարագա երկրորդական նախադասությունները բնորոշվում են որպես 

նպատակի, մտադրության արտահայտության երկրորդական 

նախադասություններ, որոնք գերմաներենում ունեն արտահայտման 

երկու հիմնական ձև՝ um .․. zu  դերբայական կառույցը և damit 

կապակցորդըֈ Ավանդական քերականության մեջ նշված կառույցների 

գործածությունը բավական միանշանակ է նկարագրվածֈ 

Um .․․ zu դերբայական կառույցը գործածվում է որպես նպատակի 

պարագա երկրորդական նախադասությունների արտահայտման ձև այն 

դեպքում, եթե ստորադասական նախադասության և´ գլխավոր, և´ 

երկրորդական նախադասություններում ենթական նույնն է, ինչպես, 

օրինակ, Er spart das Geld, um eine Reise zu machen․ այսինքն՝ um … zu -ն 

դերբայական կառույց է, որի հետ գործածվում է անորոշ դերբայֈ  

Damit կապակցորդը, ընդհակառակը, կիրառվում է այն դեպքում, 

երբ գլխավոր և երկրորդական նախադասություններում ներկայացված 

են տարբեր ենթականեր, օրինակ՝ Ich spare Geld, damit sich mein Bruder 
ein Auto kaufen kann. 

Այսպիսի մոտեցում է ներկայացված քերականական մի շարք 

ուսումնասիրություններում և դասագրքերում, մասնավորապես՝ Գ․ 

Հելբիգը և Յ․ Բուշան իրենց ―Deutsche Grammatik‖ աշխատության մեջ 

նշում են damit-ի գործածության երկու հնարավոր տարբերակ․ երբ 

ստորադասական նախադասության գլխավոր և երկրորդական 

նախադասություններում ենթակաները նույնական են, ինչպես՝ Er beeilt 
sich, damit er den Zug erreicht., և երկրորդ տարբերակը, երբ ենթակաները 

նույնական չեն, օրինակ՝ Er schreibt die Regeln an, damit wir sie 
abschreiben. 
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Այսինքն՝ այս դեպքում հիմնական պայմանը ոչ թե տարբեր 

ենթակաների առկայությունն է, այլ պարզապես նախադասության երկու 

մասերում ենթակաների առկայությունը, երբ երկրորդական 

նախադասության ենթական զեղչված չէֈ 

Ընդ որում՝ damit-ի գործածության համար կարևոր պայման է նաև 

man անորոշ դերանվան առկայությունըֈ Այսինքն՝ եթե երկրորդական 

նախադասության ենթական արտահայտված է նշված անորոշ 

դերանվամբ, ապա damit-ը դառնում է կապակցման միակ միջոցը, 

ինչպես՝ Hier gibt es alle Möglichkeiten, damit man sich hier wohl fühlen 
kann. /Այստեղ կան բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի մարդ իրեն 

լավ զգաֈ 

Hier gibt es alle Möglichkeiten, um sich hier wohl zu fühlen./Այստեղ 

կան բոլոր հնարավորությունները իրեն լավ զգալու համարֈ 

Damit-ով կապակցված երկրորդական նախադասությունը, սակայն, 

իմաստային տեսակետից համարժեք է um…zu+Infinitiv դերբայական 

կառույցին, որտեղ միակ տարբերակիչ հատկանիշը մնում է նույնական 

ենթակայի գործածությունը նախադասության 2 մասերումֈ Նույնական 

ենթակայի հանգամանքը կարող է նաև ընկալվել որպես զուտ 

տրամաբանական ենթակա, որն ընկալելի է ընդհանուր համատեքստից, 

ինչպես, օրինակ, Ihm wurde Hilfe geleistet, damit er die Probleme lösen 
kann./ Նրան օգնություն է ցուցաբերվում, որպեսզի նա կարողանա 

խնդիրները լուծելֈ 

Ihm wurde Hilfe geleistet, um die Probleme zu lösen./ Նրան օգնություն 

է ցուցաբերվում՝ խնդիրները լուծելու համարֈ 

Ըստ Գ. Հելբիգի և Յ. Բուշայի՝ um…zu+Infinitiv  դերբայական 

կառույցները կարող են նաև արտահայտել հետևանքի, պայմանի, 

միավորող իմաստներֈ Չանդրադառնալով նշված իմաստներին՝ նշենք, 

որ սույն դերբայական կառույցի միջոցով տվյալ իմաստների իրացման 

պարտադիր պայմանը նույնական ենթակայի առկայությունն է [6; 581-

582,612]ֈ  

„Duden― քերականության մեջ, սակայն, որպես um…zu կառույցի 

կիրառության հիմնական չափանիշ նշվում է դերբայական կառույցի 

վերաբերությունը գլխավոր նախադասության մեջ որևէ անդամի, 

ինչպես՝ Einen Lastwagen, um das Holz aus dem Wald abzufahren, haben wir 
nicht. կամ „Das ist ein Tag―,sagte er dann, um den Verstand zu verlieren.―   
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Ընդ որում՝ տվյալ կառույցը նշում է վերաբերություն առավելապես 

գլխավոր նախադասության ենթակային՝ Er beeilt sich, um den Zug zu 
erreichen.   

Հետաքրքրական է նաև այն մոտեցումը, ըստ որի՝ քերականորեն 

ճիշտ չի համարվում տվյալ դերբայական կառույցի վերաբերությունը 

գլխավոր նախադասության ուղիղ խնդրին, ինչպես՝ Man bezahlt 
Angestellten, um zu arbeiten.   

Մինչդեռ այս դեպքում միակ կիրառելի կապակցորդը damit-ն է, 

քանի որ ստորադասական նախադասության երկու մասերում առկա են 

տարբեր ենթականեր, ինչն էլ պետք է նշել որպես տվյալ կապակցորդի 

կիրառության հիմնական պատճառֈ  

Քերականորեն ճիշտ չէ նաև um…zu  կառույցի կիրառությունը 

ուղիղ խնդրի վերաբերությամբ schicken, senden, bringen բայերի հետ, 

հատկապես եթե ուղիղ խնդիր լրացումը շնչավոր է, ինչպես՝  Die Mutter 
schickt das Kind zur Nachbarin, um Brot zu holen. [3; 775-776]: 

Իրականում, սակայն, վերը բերված օրինակներում խոսքը գնում է 

ստորադասական նախադասության երկու մասերում տարբեր 

ենթակաների առկայության մասին, ինչն էլ անհնար է դարձնում 

դերբայական կառույցի կիրառությունը տվյալ համատեքստումֈ 

Այսպիսով, ավանդական քերականության մեջ նպատակի 

պարագա երկրորդական նախադասության վերաբերյալ գոյություն 

ունեցող տարբեր մեկնաբանություններից անցում կատարելով 

դասագրքերում տվյալ թեմայի մատուցման տարբերակներին՝ նշենք, որ 

այստեղ մոտեցումը միանշանակ չէֈ  

Ուսումնասիրելով տարբեր դասաքրքեր՝ պարզ է դառնում, որ 

„Praktische Deutsche Grammatik― (Gabrieljan J., Kopaljan N., Mnatsakanjan 

G.), „Deutsch für Bachelorstudenten― (Antaranjan N, Avakimjan A., Vardanjan 

G.), „Deutsch― (Berberjan N., Jeghiasarjan E.) ներկայացված են նպատակի 

պարագա երկրորդական նախադասությունների կապակցման 

վերոնշյալ ձևերը՝ um…zu դերբայական կառույցը և damit կապակցորդըֈ 

Ընդ որում՝ ընտրության միակ չափանիշ ընտրված է նույնական կամ 

տարբեր ենթակաների առկայությունըֈ Ըստ այդ չափանիշի էլ 

սահմանվում են տվյալ ձևերի գործածության հնարավորությունները 

[1;106], [2;238], [4;146]ֈ Մինչդեռ գերմանական հրատարակության 

դասագրքերի ուսումնասիրությունը փաստում է մեկ այլ հանգամանք 

տվյալ թեմայի մատուցման հարցումֈ Վերջինս, սակայն, չի հակասում 

ընդունված ավանդական քերականության մեջ ամրագրված հիմնական 
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դրույթներին, բայց առաջացնում է որոշակի թյուրըմբռնում սովորողների 

մոտ:  Ինչպես՝ „Studio d A2― դասագրքում նպատակի իմաստի 

արտահայտման համար ներկայացված են երկու հիմնական 

կառույցները, որտեղ կառույցների գործածության հիմնական չափանիշը 

ենթակայի առկայությունը կամ բացակայությունն է, օրինակ՝ Erfindungen 
sind nötig, um Probleme zu lösen./Erfindungen sind nötig, damit die 
Menschen Probleme lösen. [5;195]: 

Այսինքն՝ um…zu+Infinitiv դերբայական կառույցում բացակայում է 

ենթական, մինչդեռ հաջորդ նախադասության մեջ այն առկա էֈ Այս 

դեպքում նախադասության կապակցման միջոցը դառնում է damit 
կապակցորդը, ինչը, սակայն, միանշանակ չի ընկալվում սովորողների 

կողմից, հատկապես՝ գերմաներենի՝ որպես օտար լեզվի դասընթացում 

տվյալ դասագրքերի համատեղ կիրառության դեպքումֈ Պետք է նաև 

փաստենք, որ գերմաներենի դասընթացը առանց վերը նշված 

դասագրքերի („Praktische Deutsche Grammatik―, „Deutsch für 

Bachelorstudenten―), „Deutsch― կիրառության թերի է, քանի որ վերջիններս 

անփոխարինելի են լեզվի ուսուցման տարբեր փուլերումֈ  

Այսպիսով, այս թյուրըմբռնումը հարթելու նպատակով 

դասավանդողը սահմանում է նպատակի պարագա երկրորդական 

նախադասությունը՝ որպես հաղորդակցական հմտությունների 

զարգացմանը միտված քերականության դասի նպատակ, ներկայացնում 

է տվյալ իմաստի հաղորդման ձևերը, ձևակերպում է տվյալ կառույցների 

գործառույթները և նկարագրում վերջիններիս գործածության 

սկզբունքներըֈ  

Այսպես, նպատակի պարագա երկրորդական նախադասություն-

ները գերմաներենում ունեն կապակցման երկու ձև՝ um…zu+Infinitiv  
դերբայական կառույցը և damit  կապակցորդըֈ Ընդ որում՝ um…zu 

դերբայական կառույցը գործածվում է այն դեպքում, երբ 

ստորադասական նախադասության երկու մասերում՝ գլխավոր և 

երկրորդական, առկա է նույնական ենթակա, որը զեղչված է 

երկրորդական նախադասության մեջֈ  

Damit կապակցորդը գործածվում է այն դեպքում, երբ՝ 

-Գլխավոր և երկրորդական նախադասություններում առկա է 

նույնական ենթակա, բայց երկու մասերում էլ ենթակաները գործածված 

են, ինչպես՝ Er braucht Hilfe, damit er seine Probleme lösen kann.: 
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-Գլխավոր և երկրորդական նախադասություններում առկա են 

տարբեր ենթականեր, օրինակ՝ Er spricht langsam, damit ich ihn verstehen 
kann.: 

-Երկրորդական նախադասության մեջ ենթական արտահայտված է 

man անորոշ դերանվամբ՝ Er spricht deutlich, damit man ihn verstehen 
kann.: 

-Գլխավոր նախադասությունն արտահայտում է հրաման, հորդոր, 

ինչպես՝ Pass auf, damit du keinen Fehler machst.: 
Հետևաբար, քերականության դասը պետք է դասավանդողի կողմից 

հստակ պլանավորված լինի՝ սահմանելով նախապես դասի նպատակը, 

դասավանդման մեթոդները, դասի փուլերըֈ Նշված քերականության 

դասին պետք է համապատասխան քերականական կառույցները 

ներմուծվեն որպես գիտելիք դասավանդողի կողմից, ինչը, սակայն, 

բավարար չէ լեզվական հմտությունների ձևավորմանը: Ուստի, տվյալ 

օտար լեզվի դասին կարգային գիտելիքները հաղորդվում են որոշակի 

կառույցների միջոցով, ոչ քարացած մեթոդական մոտեցումներով, որոնք 

միտված են գործնականում հաղորդակցական հմտությունների 

զարգացմանըֈ Հետևաբար, քերականական կանոնների ձևակերպման և 

գործառույթների նկարագրության փուլին հաջորդում է ամրապնդման 

փուլը, այսինքն՝ ներմուծված քերականական թեման ամրապնդվում է 

համապատասխան վարժությունների և ակտիվությունների միջոցով, 

որոնք ընտրում է դասավանդողըֈ Վերջիններս համակարգված ձևով 

ներկայացված են վերը նշված դասագրքերում՝ „Praktische Deutsche 

Grammatik― (Gabrieljan J., Kopaljan N., Mnatsakanjan G.), „Deutsch für 

Bachelorstudenten― (Antaranjan N, Avakimjan A., Vardanjan G.), „Deutsch― 

(Berberjan N., Jeghiasarjan E.): Ընդ որում՝ համապատասխան 

քերականական կառույցները պետք է ընկալվեն իմացական և 

հաղորդակցական կապերի մեջ, քանի որ էմպիրիկ նյութը ինքնին 

բավարար չէ օրինաչափությունները տեսանելի դարձնելու համար, և 

քերականական տվյալ կարգի իրացումը առանձին նախադասություն-

ների մեջ սովորողներին կարող է դժվար տրվելֈ Այդ իսկ պատճառով 

անհրաժեշտ է նպատակի պարագա երկրորդական նախադասություն-

ները ներկայացնել համապատասխան լեզվական միջավայրում՝ 

համապատասխան իրավիճակային համատեքստումֈ Որպես այդպիսին 

կարող են հանդես գալ տարաբնույթ տեքստերը, տարբեր խոսքային 

իրավիճակներըֈ Իրավիճակային համատեքստը պետք է միտված լինի 

համապատասխան լեզվական կառույցների գործնական կիրառության 
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հմտությունների ձևավորմանը և զարգացմանըֈ Օտար լեզվի ուսուցման 

ժամանակակից հայեցակարգում ամրագրված լեզվական հմտություն-

ների զարգացման նպատակին կարելի է հասնել միայն սովորողների՝ 

տարբեր լեզվական իրավիճակներում ակտիվ մասնակցության  

դեպքումֈ  

Այսպիսով, դասավանդողը մշակում է նպատակի պարագա 

երկրորդական նախադասությունների ուսուցման նոր հայեցակարգ, որը 

միավորում է գործող հայեցակարգերի հիմնադրույթները՝ ուսուցման 

գործընթացի կենտրոնում դնելով սովորողների լեզվական պահանջ-

մունքները, ձևավորելով եռակողմ կապ՝ դասավանդող-սովորող, 

սովորող-դասավանդող և սովորող-սովորող, որը արդյունավետ է 

դարձնում ուսուցման գործընթացը և հնարավորություն է տալիս 

ձևավորել ու զարգացնել սովորողների մոտ հաղորդակցական 

հմտություններ՝ որպես մասնագիտական գործունեություն իրականաց-

նելու հիմնական գործիք և միջոցֈ 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ПРИДАТОЧНЫХ ЦЕЛИ В 

НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ 

Тер-Адамян Ш. В. 
 

В данной статье рассматриваются особенности преподавания 

придаточных цели в курсе немецкого языка как иностранного в вузе. В 

результате исследования учебников немецкого проявляются разные 

подходы, что приводит к некоторым противоречиям в процессе 

преподавания придаточных цели.  

В статье представляется новая концепция преподавания данной 

темы, которая включает в себя существующие подходы и направлена на 

развитие коммуникативных навыков у учащихся.  

Ключевые слова: придаточные цели, курс иностранного языка, 

преподавание грамматики, методы преподавания грамматики, современ-

ная концепция преподавания грамматики, развитие коммуникативных 

навыков. 
 

TRAINING FEATURES OF ADVERBIAL CLAUSE OF PURPOSE IN 

GERMAN 

Ter-Adamyan Sh. V. 
 

The article is devoted to research the training features of adverbial clause 

of purpose in the practical course of German as a foreign language at 
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university. As a result of researching some textbooks different approaches 

come to light which cause some contradictions in teaching process of this 

topic. 

The present article reveals a new concept of the topic teaching, which 

include all mentioned approaches and is aimed at developing students' 

communication skills. 

Keywords: adverbial clause of purpose, foreign language course, grammar 

training, methods of grammar training, modern concept of grammar training, 

development of communication skills. 
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