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Բառապաշարի ընտրության սկզբունքների կիրառումը՝ Բառապաշարի ընտրության սկզբունքների կիրառումը՝ Բառապաշարի ընտրության սկզբունքների կիրառումը՝ Բառապաշարի ընտրության սկզբունքների կիրառումը՝     
որպես ուսուցման տարբերակված մոտեցման հիմքորպես ուսուցման տարբերակված մոտեցման հիմքորպես ուսուցման տարբերակված մոտեցման հիմքորպես ուսուցման տարբերակված մոտեցման հիմք    
       Ղումաշյան ՆաիրաՂումաշյան ՆաիրաՂումաշյան ՆաիրաՂումաշյան Նաիրա    

    
Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր.Հանգուցային բառեր. բառապաշարի ուսուցում, բառապաշարի ուսուցման 

տարբերակված մոտեցում, վերարտադրողական (պրոդուկտիվ), ընկալողական 
(ռեցեպտիվ), ներզորն (պոտենցիալ) բառապաշար, բառապաշարի ընտրության 
սկզբունքներ 

Տեղեկատվության ընդունումն ու հաղորդումը, ինչպես նաև ցանկացած 
խոսքային գործունեություն անհնար է պատկերացնել առանց բառապաշարի առ-
կայության: Բառապաշարի ուսուցումը, մասնավորապես՝ օտար լեզվի պարագա-
յում ուսուցման առաջնահերթ խնդիրներից մեկն է, ուստի այն` որպես մեթոդի-
կայի կարևորագույն խնդիրներից մեկը, ուսումնասիրվել է տարբեր ժամանակնե-
րում տարբեր մեթոդիստների կողմից (Ֆոլոմկինա, Աստվածատրյան, Գեյզ, Բեր-
ման և ուրիշներ): 

Բառապաշարի իմացությունը լեզվական կոմպետենցիայի (linguistic 
competence) հիմնական բաղադրիչն է, ուստի դրա արդյունավետ ուսուցման հա-
մար նախ պետք է հաշվի առնել խոսքային գործունեության տարբեր տեսակնե-
րում օգտագործվող բառապաշարային միավորների յուրահատկությունները: 

Մեթոդիկայում ուսուցման նպատակներով բառապաշարը դասակարգում են 
վերարտադրողական (պրոդուկտիվ) կամ ակտիվ (խոսել, գրել), ընկալողական 
(ռեցեպտիվ) կամ պասիվ (ունկնդրել, ընթերցել) և ներզոր բառապաշարների։ Ընդ 
որում` ներզոր (պոտենցիալ) բառապաշարը համարվում է թաքնված, հնարավոր 
գիտելիք։ Այսինքն՝ դրանք այն բառերն են, որոնք նախապես չեն յուրացվել, բայց 
հնարավոր է հասկանալ մի շարք ցուցիչների (իդենտիֆիկատորների) հիման 
վրա։  

Ինչպես նշում է Մ. Գ. Աստվածատրյանը, հիմք ընդունելով Գեյզի և Ռախմա-
նովի տեսությունները [1, 84]` այս տարբերակված մոտեցումը առաջին հերթին 
անհրաժեշտ է բառապաշարի ընտրության, բացատրման, ամրապնդման եղա-
նակների և վարժությունների տիպերի մշակման համար: Բառապաշարի վերար-
տադրողական (պրոդուկտիվ) տիրապետումը կապված է մի շարք կարողություն-
ների հետ, այսինքն՝ բառը վերարտադրելու, օգտագործելու համար անհրաժեշտ է 
կատարել հետևյալ գործողությունները. 

� մտաբերել, գտնել բառը հիշողության մեջ, 
� ճիշտ արտասանել, 
� ընտրել համապատասխան քերականական ձևը, 
� կապակցել այլ բառերի հետ, 
� ներառել ընդհանուր համատեքստի մեջ, համակցել շփման կոնկրետ 
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իրադրության հետ: 
Բառապաշարի ընկալողական (ռեցեպտիվ) տիրապետումը կապված է 

հետևյալ կարողությունների հետ` 
� ճանաչել և հասկանալ բառային միավորը, 
� լսողատեսողական պատկերը կապել իմաստի հետ, 
� տարբերակել ձևով և արտասանությամբ նման բառերը, 
� տիրապետել ռեցեպտիվ զուգակցման հորինվածքին/մեխանիզմին, 
� կռահել ըստ բառակազմական բաղադրիչների, 
� օգտվել կանխագուշակումից և ընկալման կողմնորոշիչներից: 
Բառի իմաստը հասկանալու համար անհրաժեշտ է` 
� առանձնացնել ձևական հատկանիշները (գրաֆիկական, քերականական), 
� զուգակցել դրանք բառային և քերականական իմաստների հետ: 
Ըստ էության` նպատակահարմար է տարբերակել բառապաշարի երկու 

հիմնական խումբ՝ իրական (ռեալ) բառապաշար, որը ներառում է թե՛ ռեցեպտիվ, 
թե՛ պրոդուկտիվ պաշարները, և ներզոր (պոտենցիալ) բառապաշար։ Վերարտա-
դրողական և ընկալողական բառապաշարները ուսանողներն ուսումնասիրում և 
ձեռք են բերում ուսուցման տարբեր փուլերում, ուստի այն համարվում է ռեալ, 
իրական բառապաշար: Իսկ այն բառերը, որոնք ուսուցման առարկա չեն եղել, 
սակայն դրանց իմաստները հնարավոր է կռահել՝ դիմելով և՛ մայրենի, և՛ օտար 
լեզուներում առկա արմատների ընդհանրություններին և դրանց հիման վրա կա-
տարվող բառակազմական վերլուծությանը, կազմում են ներունակ բառապաշա-
րը:   

Ներունակ բառապաշարի մեջ մտնում են. 
ա) լեզուներում ընդհանուր արմատ ունեցող բառերը (կոգնատներ), 
բ) բառակազմական հստակ, թափանցիկ կառուցվածք ունեցող բարդ և 

ածանցավոր բառերը,  
գ) բազմիմաստ բառերի տարբեր նշանակությունները։ 
Ընթերցանության ընթացքում նմանատիպ բառերի կռահմանն օգնում են 

տարբեր գործոններ. 
� բառակազմական վերլուծություն, 
� մայրենի և օտար լեզուներում առկա արմատների ընդհանրություններ, 
� տվյալ հատվածի ընդհանուր բովանդակությունից բառիմաստի գուշա-

կում: [1, 85]  
Այս ամենն ավելի լավ պատկերացնելու համար կարելի է ներկայացնել 

գծապատկեր 1-ը. 
Դեռևս դպրոցական տարիներին աշակերտները յուրացնում են խոսքային 

գործունեության վերարտադրողական և ընկալողական տեսակների համար ան-
հրաժեշտ բառային նվազագույնը, որը կազմված է ակտիվ միջուկից: Հետդպրո-
ցական ուսուցման խնդիրն է ընդլայնել և ամրապնդել այդ հիմքը, ընդլայնել պա-
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սիվ բառապաշարի այն միջուկը, որն անհրաժեշտ է անձի հետա
թյան և հատկապես մասնագիտական նպատակներով: 

Մ. Գ. Աստվածատրյանը [1, 89], հենվելով Ի. Վ Ռախմանովի
պաշարի ընտրության սկզբունքների համակարգի վրա, առանձնացնում
ներկայացվող սկզբունքները, որոնք պետք է հաշվի առնել բառային
ընտրության ժամանակ։ Ստորև ներկայացվող սկզբունքներին 
նաև Ի.Մ.Բերմանը [2, 123]: 

 

  
 

 
 
Վերարտադրողական բառային նվազագույնի ընտրության սկզբունքներն են.
1. 1. 1. 1. կապակցելիություն։կապակցելիություն։կապակցելիություն։կապակցելիություն։ Բառի փոխազդեցությունների սահմանների

որով այն փոխհարաբերության մեջ է մտնում այլ բառերի հետ: Ըստ
քի՝ բառը որքան շատ ունի այլ բառերի հետ կապակցվելու հնարա
այնքան մեծ է դրա բառապաշարային նվազագույնի մեջ մտնելու
կանությունը: 

2. 2. 2. 2. ՈճակաՈճակաՈճակաՈճականննն    չեզոքությունչեզոքությունչեզոքությունչեզոքություն:::: Ըստ այս սկզբունքի՝ բառային նվազագույնի
պետք է մտնեն նախ այն բառերը, որոնք ոճային սահմանափակումներ
օգտագործելի են թե՛ վերարտադրողական, թե՛ ընկալողական խոսքային
նեության համար: Ոչ լեզվական բուհերում այս սկզբունքը կարևոր
սկզբնական փուլում, սակայն հետագա փուլերում ուսանողների
է ներմուծել նաև մասնագիտական տերմիններ: 

3. 3. 3. 3. ԻմաստաբանականԻմաստաբանականԻմաստաբանականԻմաստաբանական    արժեքարժեքարժեքարժեք:::: Այս սկզբունքի պահանջն այն

հետագա գործունեու-

Ռախմանովի մշակած բառա-
առանձնացնում է ստորև 

բառային նվազագույնի 
 է անդրադարձել 

ԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկերԳծապատկեր 1 

 

սկզբունքներն են. 
սահմանների որոշում, 

Ըստ այս սկզբուն-
րավորություններ, 

մտնելու հավանա-

նվազագույնի մեջ 
սահմանափակումներ չունեն, 

խոսքային գործու-
կարևոր է ուսուցման 

ուսանողների համար կարևոր 

այն է, որ նվազա-
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գույնի մեջ մտնեն այնպիսի հասկացություններ և երևույթներ ապտահայտող բա-
ռերը, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն մարդու կենսափորձի համար, ինչպես 
նաև ավելի հաճախ են հանդիպում բանավոր խոսքում, գեղարվեստական և հա-
սարակական–քաղաքական գրականության մեջ: Չնայած այն բանին, որ այս 
սկզբունքը բացառում է մանրամասներ և երանգներ արտահայտող տերմինների 
ու բառերի ընդգրկումը բառային նվազագույնի մեջ, բացառության կարգով այս-
տեղ պետք է մտնեն նաև այն հասկացությունները, որոնք բնորոշ են ուսումնա-
սիրվող լեզուն կրող հանրությանը։ 

Ինչպես նախորդ սկզբունքի ժամանակ, այստեղ նույնպես նեղ մասնագիտա-
կան տերմինները պետք է ներառել նվազագույնի մեջ ավելի ուշ փուլերում և ընտ-
րելիս հաշվի առնել սովորողների մասնագիտության լեզվական առանձնահատ-
կությունները: 

4. 4. 4. 4. ԲառակազմականԲառակազմականԲառակազմականԲառակազմական    արժեքըարժեքըարժեքըարժեքը:::: Այս սկզբունքն անդրադառնում է բառի բառա-
կազմական հնարավորություններին։ Որքան մեծ է բառարմատի հիմքի վրա նոր 
բառեր կազմելու հնարավորությունը, այնքան մեծ է նվազագույնի մեջ մտնելու 
հավանականությունը: Նման բառերի պաշարը ներունակ բառապաշարն ընդլայ-
նելու, ինչպես նաև բառակազմական վերլուծության կարողությունները 
զարգացնելու հիմքն է: 

5. 5. 5. 5. ՀաճախականությունՀաճախականությունՀաճախականությունՀաճախականություն:::: Ըստ այս սկզբունքի` նվազագույն բառապաշարի 
մեջ մտնում են այն բառերը, որոնց գործածությունը բազմաժանր է, այսինքն՝ 
ավելի հաճախ են օգտագործվում գրականության տարբեր ժանրերում։ 

6. 6. 6. 6. ԲազմիմաստությունԲազմիմաստությունԲազմիմաստությունԲազմիմաստություն:::: Բազմիմաստության սկզբունքով նվազագույն 
բառապաշարի համար ընտրվում են այն բառերը, որոնց առաջնային իմաստներն 
առավել գործածական են: Ըստ այս սկզբունքի` ուսուցման հասուն փուլերում ակ-
տիվ նվազագույնը լրացվում է արդեն սովորած բառերի նոր իմաստներով, ինչ-
պես նաև նրանով, որ դրանք հանդես են գալիս նոր կապակցությունների մեջ: Այս 
շարքի մեջ մտնում են նաև բառային նվազագույնի մեջ նախապես մտած բառերի 
առավել պակաս գործածական իմաստները: (Օրինակ՝ table – 1. սեղան,     2. որոշ 
ժամանակով հետաձգել, bottle – 1. շիշ, 2. շշալցնել, 3. (sl) հանցանքի մեջ բռնել, 4. 
թաքցնել):  

7. 7. 7. 7. ՍպասարկմանՍպասարկմանՍպասարկմանՍպասարկման    ընդունակուընդունակուընդունակուընդունակությամբթյամբթյամբթյամբ    օժտվածությունօժտվածությունօժտվածությունօժտվածություն:::: Այս սկզբունքի պա-
հանջն է, որ նվազագույն բառապաշարի մեջ ընդգրկվեն սպասարկման գործա-
ռույթ ունեցող բառերի այնպիսի միավորներ, որոնք կարող են հանդես գալ որպես 
դարձվածային բառակապակցությունների բաղադրիչ մասեր և օժանդակ բառեր: 

8. 8. 8. 8. ՀոմանիշներՀոմանիշներՀոմանիշներՀոմանիշների բացառման սկզբունք:ի բացառման սկզբունք:ի բացառման սկզբունք:ի բացառման սկզբունք: Ըստ այս սկզբունքի` բազմաթիվ հո-
մանիշների շարքից ընտրվում են նրանք, որոնք առավել գործածական և ոճային 
առումով չեզոք են: Օրինակ` communicate-correspond-announce-inform-report-
declare, այս շարքից կարող են դուրս մնալ divulge-unfold-reveal հոմանիշները: 

9.9.9.9.    ՀասկացություններիՀասկացություններիՀասկացություններիՀասկացությունների    նկարանկարանկարանկարագգգգրմանրմանրմանրման    սկզբունքսկզբունքսկզբունքսկզբունք:::: Այս սկզբունքով ակտիվ 
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նվազագույնի համար ընտրվում են այն բառերը, որոնցով կարելի է արտահայտել 
ավելի շատ հասկացություններ: Օրինակ՝ thing, part, point, target, issue և այլն: 

10.10.10.10.    Նորաբանությունների (նեոլոՆորաբանությունների (նեոլոՆորաբանությունների (նեոլոՆորաբանությունների (նեոլոգիզմ)գիզմ)գիզմ)գիզմ)    շարքիցշարքիցշարքիցշարքից    գգգգործածությանործածությանործածությանործածության    բարձրբարձրբարձրբարձր    հահահահաճաճաճաճա----
խախախախականությանկանությանկանությանկանության    սկզբունքսկզբունքսկզբունքսկզբունք:::: Բառային նվազագույնի ընտրության ժամանակ պետք է 
հաշվի առնել, որ տեխնիկայի և գիտության զարգացմանը զուգահեռ ի հայտ են 
գալիս նոր երևույթներ և, իհարկե, դրանք արտահայտող նոր բառեր ու արտահայ-
տություններ, ինչպես նաև մի շարք բառեր, որոնք նախկինում քիչ գործածական 
են եղել, բայց այսօր մտել են առօրյա գործածվող բառապաշարի մեջ: Օրինակ՝ flash-
mob, flash, scanner, highlighter, clipboard, pushpin և այլն: Այս և նման մի շարք այլ 
բառերի՝ նվազագույն բառապաշարի մեջ մտնելն այսօր նույնիսկ անհրաժեշտ է:  

Թվարկված սկզբունքների հիման վրա կարելի է առանձնացնել և ակտիվ, և 
պասիվ բառապաշարի ընտրության համար կիրառվող սկզբունքները: 

 
Աղյուսակ 1.Աղյուսակ 1.Աղյուսակ 1.Աղյուսակ 1.    

 
 
Բառապաշարի ընտրության սկզբունքների կիրառումը գործնականում ցույց 

տալու համար դիտարկենք ընտրված կոնկրետ տեքստի բառապաշարը և դրա 
հիման վրա կատարենք բառային նվազագույնի ընտրություն. 

Information science with the ideas and message of processing and storing 
information is of great importance today. That's why computer technology must be 
taught in secondary school. The new subject "basic information science", and 
"computing machines" was introduced for the senior pupils at schools. Contact with the 
machine increases the interest in learning, makes them more serious about studying new 
subject. School computers are used not only to study information science, but also for 
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examination purposes. Young people who finish school must be trained to operate 
computers. [8] 

Տեքստը պարունակում է հիմնականում ծանոթ բառեր, որոնց սովորողները 
տիրապետում են դպրոցական բառապաշարից, ուստի որպես բառային նոր 
միավորներ կարող ենք ընտրել. 

� ակտիվ բառապաշարի մեջ՝  
science –ըստ իմաստաբանական արժեքի և հաճախականություն,  
importance, purpose – ոճական չեզոքության,  
subject և basic- հասկացությունների նկարագրման սկզբունքի,  
to introduce, իմաստաբանական արժեքի, ոճական չեզոքության,  
to train -իմաստաբանական արժեքի, 
� պասիվ բառապաշարի մեջ՝  
to operate - իմաստաբանական և բառակազմական արժեքի, բազմիմաստու-

թյուն,  
to increase- իմաստաբանական արժեքի։ 
Information, process, technology բառերը նվազագույնի մեջ չեն մտնում, քանի 

որ դրանք կարող են հասկանալի լինել մայրենի լեզվում դրանց՝ որպես միջազգա-
յին բառերի գործածությունից։ Այս բաժանումը կարևոր է հետագայում բառապա-
շարի տարբերակված մոտեցմամբ ուսուցման համար։ 
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В статье исследуются вопросы обучения словарному запасу. Для продуктив-
ного обучения словарному запасу важна дифференциация пассивного (рецептив-
ного) и активного (продуктивного) словарного запаса. Активный словарь направлен 
на развитие навыков письма и говорения, а пассивный – аудирования и чтения. 
Основные принципы отбора активного и пассивного словарного запаса представле-
ны в данной статье, и очень важно, чтобы использование данных принципов стало 
основой дифференцированного обучения словарного запаса. 
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 The article touches upon some observations related to the sphere of vocabulary 
teaching. It is important to mention that for the study of vocabulary teaching one should 
first of all focus on the distinction of the active (receptive) and passive (productive) 
vocabulary. Active vocabulary is directed mainly to the reading and writing skills, 
whereas passive vocabulary is meant for improving the listening and reading skills. The 
main principles of the vocabulary selection for active and passive vocabulary areareareare    
discussed in the present article and the use of these principles must be the base of 
distinguished teaching of vocabulary.  


