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Դարձվածքների ուսուցումը որպես աշակերտների Դարձվածքների ուսուցումը որպես աշակերտների Դարձվածքների ուսուցումը որպես աշակերտների Դարձվածքների ուսուցումը որպես աշակերտների 
բառապաշարի հարստացման միջոցբառապաշարի հարստացման միջոցբառապաշարի հարստացման միջոցբառապաշարի հարստացման միջոց    

Խաչատրյան ՀասմիկԽաչատրյան ՀասմիկԽաչատրյան ՀասմիկԽաչատրյան Հասմիկ    
    

Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր.... պատկերավոր խոսք, մարդկության 
կենսափորձ, կենսափիլիսոփայություն, վերաբերմունքի արտահայ-
տություն, արտահայտչամիջոց, խոսքի պատկերավոր բաղադրիչ 

Հայերենի անսպառ արտահայտչական հնարավորությունների 
շարքում իրենց առանձնահատուկ տեղն ու դերն ունեն դարձվածք-
ները, որովհետև խոսքի գեղեցկության համար կարևոր նշանակու-
թյուն ունեն ոչ միայն խոսքի մաքրությունը, այլ նաև նրա 
հարստությունն ու պատկերավորությունը, իսկ հնամյա մեր լեզուն 
ունի այնքան հարուստ բառագանձ, բառարմատներ ու բառաձևեր, 
բազմազան բառակապակցություններ և այլն, որոնք լայն հնարա-
վորություն են ստեղծում պատկերավոր ներկայացնելու ցանկա-
ցած երևույթ, իրադարձություն, հոգեկան ապրումներ ու հասարա-
կական տարբեր հարաբերություններ: Աշակերտներին սովորեցնե-
լով դարձվածքները կիրառել իրենց խոսքում՝ նրանց մեջ ձևավո-
րում ենք ասելիքն առավել տպավորիչ և պատկերավոր ձևակեր-
պելու և ներկայացնելու կարողություն: Դարձվածքների կիրա-
ռումը խոսքում օգնում է լիովին խոսակցին փոխանցել մեր 
հույզերն ու ապրումները: 

Դպրոցում դարձվածքների ուսուցումը գերազանցապես նպա-
տակ ունի հարստացնելու աշակերտների բառապաշարը պատ-
կերավոր արտահայտչամիջոցներով, ինչպես նաև, ծանոթացնելով 
դարձվածքների առաջացման պատմությանը, սովորողներին տե-
ղեկություններ հաղորդելու հայերենի բարբառների, ժողովրդական 
բանահյուսության, ավանդույթների, առասպելների վերաբերյալ: 
Իր նախապատրաստական զրույցում ուսուցիչը աշակերտներին 
պետք է բացատրի, որ դարձվածքները ժողովրդական մտածո-
ղության արդյունք են ու թեև առաջացել են խոսակցական լեզվում, 
սակայն ներթափանցել են գրական լեզու՝ հարստացնելով այն 
պատկերավոր խոսքի միավորներով: Դարձվածքների առաջաց-
ման հիմքում մարդու կենսափորձն է, կենսափիլիսոփայությունը, 
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բնության երևույթների ճանաչումն ու կենդանիների վարքագծին 
տեղյակ լինելը: Օրինակ՝ մարդն իր փորձով համոզվել է, որ ձուկը 
հեշտ է բռնվում գլխից, և առաջացել է ձուկը գլխից բռնել դարձ-
վածքը1, որը նշանակում է «հիմնականից սկսել, մտածված վար-
վել», կամ համոզվելով, որ երկաթը տաք ավելի հեշտ է ենթարկ-
վում փոփոխությունների՝ փոխաբերաբար այն կիրառվել է խոս-
քում, և առաջացել է երկաթը տաք-տաք են ծեծում դարձվածքը: 
Դարձվածքները խոսքի մեջ չեն առաջացել հենց այնպես. դրանք 
ունեն իրենց նախապատմությունը և թեև առաջացել են անհատ-
ների կողմից, սակայն ժամանակի ընթացքում ընդհանրացել են՝ 
դառնալով ընդհանուրի սեփականությունը: Պ. Բեդիրյանը գրում է. 
«….Դ-ների առաջացման անսպառ աղբյուրը հենց ինքը՝ կենդանի 
ընդհանուր լեզուն է՝ իր կիրառության բոլոր ոլորտներով…. Տնտե-
սագիտություն, գիտություն ու տեխնիկա, քաղաքական աշխա-
տանք ու կենցաղ, ռադիո, հեռուստատեսություն ու մամուլ, գրա-
կանություն ու արվեստ, ինքնուրույն ստեղծագործություն ու 
թարգմանություն, մեր ժողովրդի հատվածների, ինչպես նաև 
ժողովուրդների՝ օրեցօր ավելի ու ավելի սերտացող շփումներ, ար-
դիականություն ու պատմություն,– ահա այն «ջրանցքերը», որոն-
ցով «առու-առու, վտակ-վտակ» գալիս ընդհանուր գետն են հոր-
դացնում Դ-ները» [2, 49-50]: Այս ճանապարհով ստեղծված դարձ-
վածքներ են՝ վերքը բանալ, ժամանակը վերքը կբուժի, լեթարգիա-
կան քուն, ընդհանուր հայտարարի բերել, հակադարձ համեմա-
տական, կծիկը քանդել, վարագույրները բացել, թղթի վրա մնալ, 
Ամերիկա հայտնագործել, ապուրը եփել, ախորժակն ուտելիս է 
բացվում, առաջին ջութակ, արեգակի վրա գծեր կան, իններորդ 
ալիք, երկաթը տաք-տաք ծեծել, լակոնական պատասխան, եկա, 
տեսա, հաղթեցի, վիճակը հանված է, լուկուլլոսյան խնջույք, 
խելքից պատուհաս, ազգային ջոջեր, աչքդ թեքեցիր՝ բանիդ տերը 
չես, Դոն ժուան, ծանր հրետանի և այլն: Դարձվածքների ծագումը 

                                                                 
1 Այսուհետ բերված բոլոր դարձվածքների համար աղբյուր է  հանդի-

սացել Հայոց լեզվի դարձվածաբանական բառարանը՝  Ա.Մ. Սուքիասյանի 
և  Ս. Ա. Գալստյանի հեղինակությամբ, Ե., 1975, 614 էջ: 
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բացատրելիս ուսուցչի կողմից տրվում են տարբեր գիտելիքներ, 
լրացուցիչ տեղեկություններ՝ ընդլայնելով աշակերտների մտահո-
րիզոնը, խթանելով նրանց հետաքրքրասիրությունն ու ընթերցելու 
ցանկությունը: Օրինակ՝ անդրադառնալով հունական դիցաբանու-
թյունից մեզ հասած դարձվածքներին՝ աքիլլեսյան գարշապար, 
գորդյան հանգույց, դամոկլյան սուր, դանայան տակառ, սիզիփոս-
յան աշխատանք և այլն՝ ուսուցիչը ներկայացնում է դրանց նախա-
պատմությունը՝ հարստացնելով նրանց գիտելիքները հունական 
առասպելաբանությունից կամ բացատրելով, որ կան դարձվածք-
ներ, որոնք լեզվի մեջ են թափանցել տարբեր գրական ստեղծագոր-
ծություններից, ինչպես՝ Անբան Հուռի, մեծապատիվ մուրացկան-
ներ, տեր Թոդիկի դպրոց, վերջին մոհիկան, լինել, թե չլինել, 
կոտրած տաշտակի առաջ կանգնել և այլն, ուսուցիչը ոչ միայն հա-
մառոտ անդրադառնում է այդ ստեղծագործությունների բովանդա-
կությանը և ծանոթացնում դասական ստեղծագործություններին, 
այլ միաժամանակ իր խոսքով կարող է խթանել նրանց ընթերցա-
սիրությունը: 

Հնարավորության սահմաններում ուսուցիչը պետք է 
հարստացնի աշակերտների բառապաշարը, նրանց մեջ ձևավորի 
դարձվածքները ճիշտ ու դիպուկ կիրառելու կարողություն: Աշա-
կերտները պետք է սովորեն, որ իրենց ասելիքը ներկայացնելու 
համար կարևոր է ոչ թե բառերի քանակը, այլ բառի, արտահայտու-
թյան տեղին, դիպուկ գործածությունը, և հենց այստեղ էլ օգնու-
թյան են գալիս դարձվածքները՝ որպես ասելիքի պատկերավոր 
ներկայացման բաղադրիչներ: Դարձվածքների կիրառմամբ մարդն 
իր վերաբերմունքն է դրսևորում առարկաների, երևույթների և 
իրադարձությունների նկատմամբ: Երբ ցանկանում ես բացասա-
կան վերաբերմունք արտահայտել որևէ մեկի նկատմամբ, օգնու-
թյան են գալիս օձ բառով կազմված դարձվածքները՝ օձի կծած, 
օձին նայի, օձը կսատկի, օձություն անել և այլն, դրական վերաբեր-
մունքի ժամանակ կիրառում ենք՝ աղ ու հացով մարդ, աղա մարդ, 
անունով մարդ, աշխարհի չարն ու բարին ճանաչող, գլուխն 
աշխատող, աշխարհ տեսած և այլ դարձվածքներ: Կարելի է ասել, 
որ դարձվածքներն իմաստավորված են դրական կամ բացասական 
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երանգով, և կիրառելով այս կամ այն դարձվածքը՝ մեր խոսքն ու 
վերաբերմունքը դրսևորում ենք առավել պատկերավոր ու դիպուկ, 
առավել հուզարտահայտչական երանգով: Մեր խոսքում դարձ-
վածքների միջոցով արտահայտում ենք սեր (գլխիդ մեռնեմ, աչքի 
լույս, գլխի վրա տեղ ունենալ, աչքի լույսի պես պահել, տան ճրագ), 
հարգանք (կարծիքի հետ հաշվի նստել, բարև բռնած կանգնել, գլխի 
կամ աչքի վրա գալ), հիացմունք (բերանը բաց մնալ, աչքը շոյել, 
սիրտը հավանել, աչքին հաճելի, սրտին դուր գալ, սրտին նստել), 
ատելություն (աչքից գցել, աչքի գրող, աչքի փուշ դառնալ, Աստծո 
պատիժ), արհամարհանք (դուռը երեսին ծածկել, երեսից գցել, 
երես դարձնել, եղունգին չարժենալ, երեսին չնայել), զայրույթ 
(երեսին շպրտել, աչքերից կայծեր թափվել, աչքերն արյունով լցվել, 
աչքերով կայծակել):  

Բառապաշարի հարստացման աշխատանքներում մեծ նշա-
նակություն ունի ժողովրդական դարձվածքների ուսուցումը, որին 
հիմնավորապես անդրադառնում են 6-րդ դասարանում [2,73], 
սակայն դեռևս տարրական դասարաններից՝ դասագրքի նյութերն 
անցնելիս և արտադասարանային ընթերցանության ժամանակ, 
աշակերտները ծանոթանում են բազմաթիվ դարձվածքների, որոնց 
ուղիղ և փոխաբերական իմաստները մշտապես բացատրվում են 
ուսուցչի կողմից և կիրառվում խոսքի մեջ:  

«Մայրենի 6» դասագրքում ընդգրկված է Մ. Գալշոյանի 
«Կռունկ» պատմվածքը: Կարդալով այն՝ մենք հանդիպում ենք 
հետևյալ հատվածին. «Կռունկի հոգնած ու բեկված թևերից, երկար 
վիզ ու կտուցից կաթկթում էր նրա կաղկղան և տակնուվրա անում 
պանդուխտի հոգին. կաղկղան խոսում էր պանդուխտի հոգու հետ. 
կաղկղայի մեջ ախ կար, հեռավոր ու տաք մի երկրի հուշ ու 
կարոտ, կորցրած երամին գտնելու հուսահատ փորձ» [2,172]: Այս 
հատվածում հեղինակը կիրառել է հոգին տակնուվրա անել, խոսել 
հոգու հետ դարձվածքները, որոնց միջոցով կարողացել է առավել 
տպավորիչ ու պատկերավոր ներկայացնել պանդուխտ հոգու 
ցավը: Փորձենք հոգին տակնուվրա անել դարձվածքը փոխարինել 
սովորական հուզել, ազդել բառերով. արդյո՞ք կունենանք այն նույն 
տպավորությունը, ինչ դարձվածքի կիրառման դեպքում, չէ՞ որ այդ 
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դարձվածքի կիրառմամբ հեղինակը փորձել է ընթերցողին փո-
խանցել հոգեկան այն ցավն ու կարոտը, որ զգում է իր երամից ետ 
մնացած կռունկը: Կամ խոսել հոգու հետ դարձվածքի շնորհիվ 
որքան խորությամբ ենք պատկերացնում կարոտի ու հույսի այն 
զգացողությունը, որ իր երգով փորձում էր ունկնդրին հաղորդել 
Կոմիտասը: Իսկ եթե դասանյութն անցնելիս աշակերտներն 
ունկնդիր լինեն նաև Կոմիտասի կատարմամբ հնչող «Կռունկ» 
երգին, ապա ուսուցիչն առավել համոզված կարող է լինել, որ կա-
րողացել է ասելիքը տեղ հասցնել իր սաներին, հատկապես եթե 
նյութն ամփոփի Կոմիտասի՝ «Եվ նա չպետք է լաց լիներ… տխրու-
թյունը պետք է ուժեղ լինի, առնական» խոսքերով [2, 174]: Ուսու-
ցիչը այս դասի մեջ կիրառված դարձվածքների միջոցով կարող է 
բացատրել, թե դարձվածքները որքան պատկերավոր ու ազդեցիկ 
են, որ դրանք մեր խոսքի «ոգին են, համն ու հոտը», մեր հոգու 
բառերը և չի կարելի թերագնահատել դրանց կիրառությունը մեր 
խոսքում, որովհետև դրանք լիարժեք արտահայտում են մեր ապ-
րումներն ու հույզերը: 

 Դարձվածքների ուսուցումն արդյունավետ կազմակերպելու 
համար մեր կողմից ստորև ներկայացվում են առաջադրանքների 
մի քանի տարբերակներ, որոնք, կարծում ենք, արդյունավետ 
կլինեն դարձվածքների յուրացման գործընթացում: 

1. Դարձվածքների ուսուցումը կարելի է սկսել զննական եղա-
նակով. աշակերտներին ցույց տալով ժողովրդական մի քանի 
դարձվածքների բառացի (ոչ դարձվածային իմաստով) նկարազար-
դումներ2 (դրանք բավականին կաշխուժացնեն աշակերտներին)՝ 
կառաջարկենք գտնել, թե ո՞ր դարձվածքն է պատկերված, ի՞նչ է 
այն նշանակում, աշակերտներին կառաջարկենք ասել դարձված-
քին հոմանիշ մեկ այլ դարձվածք, այնուհետև կնշեն նկարչի 
«սխալները»:  

                                                                 
2 Նկարազարդման աշխատանքները կատարել են ՎՊՀ-ի «Կերպար-

վեստ» մասնագիտության 2019-20 ուստարվա 1-ին կուրսի ուսանողները: 
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ՆկՆկՆկՆկարարարար    1111    

   

 

  

 
2. Կազմում ենք քարտեր՝ տարբեր դարձվածքների նկարնե-

րով, առանձին քարտերի վրա գրում դարձվածքներ: Խմբային աշ-
խատանքի միջոցով աշակերտներին հանձնարարում ենք միացնել 
համապատասխան նկարն ու դարձվածքը, այնուհետև դրանցով 
կազմել նախադասություններ: Հաղթում է աշխատանքն առաջինն 
ավարտած խումբը: 

3. Կազմում ենք խաչբառ, որոնք պետք է լուծել դարձվածքների 
բաց թողած բառերով կամ տրված դարձվածքն արտահայտելով 
մեկ բառով:  
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            1111        3333                        

            2222                            

                4444        5555                

                                        

    6666                        7777    8888            

                                        

                    9999            10101010        

                                        

                                        

                                        

                                        

ՀորիզոնականՀորիզոնականՀորիզոնականՀորիզոնական    
1. Բաց ձեռք ունեցող 
2. Ականջին …… անել 
4. Մորփեոսի գիրկն ընկնել 
6. Գրպանը կարած 
7. …. չտեսած՝ բոբիկանալ 
9. Բախտի …. շրջվել 

ՈւղղահայացՈւղղահայացՈւղղահայացՈւղղահայաց    
3. Գրպանում մկներ խաղալ 
5. Յոթերորդ երկնքում սավառնել 
8. …. դուդուկի տակ պարել 
10. …. բուժել 
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4. Հետաքրքիր առաջադրանք կլինի կապակցված խոսք ստեղ-
ծելու հանձնարարությունը՝ դարձվածքների կիրառմամբ, հատ-
կապես եթե կապակցված խոսքը կառուցվի սիրած կենդանու կամ 
որևէ առարկայի վերաբերյալ: Բնագիրն առավել հետաքրքիր ներ-
կայացնելու և իրենց արարքներին գնահատական տալու կարո-
ղությունների զարգացման համար ցանկալի է հանձնարարել, որ 
խոսքը կառուցվի «տվյալ առարկայի կամ կենդանու անունից», 
նրանք ներկայացնեն, թե ինչպե՞ս են անցկացնում առօրյան իրենց 
տիրոջ հետ, ի՞նչ են սիրում, ի՞նչ հարաբերություններ ունեն և այլն՝ 
գնահատականը տալով դարձվածքների միջոցով: Նմանատիպ 
հանձնարարության շնորհիվ կարող ենք զարգացնել աշակերտ-
ների երևակայությունը, ստեղծագործելու կարողությունը, նաև 
մտորելով իրենց արարքների, վերաբերմունքի մասին՝ աշակերտ-
ները կսովորեն գնահատել սեփական վարքագիծը: Այս եղանակով 
միանգամից կլուծենք և՛ աշակերտների բարոյական դաստիարա-
կության, և՛ երևակայության, միտքը զարգացնելու խնդիրները՝ 
ձևավորելով սեփական վարքագիծն ու բնավորությունը քննելու 
կարողություն: Յուրաքանչյուր ուսուցիչ աշակերտներին պետք է 
ուղղորդի՝ երևակայելու, ստեղծելու այն ամենը, ինչը երջանիկ 
կդարձնի իրեն, իր երևակայությամբ երեխան կարող է ստեղծել այն 
աշխարհը, որտեղ ուզում է ապրել: Այս եղանակով աշակերտներին 
դուրս կբերենք միայն գիտելիքների շրջանակներում կաղապար-
ված մտածելու նեղ շրջանից, կընդլայնենք նրանց սահմանափակ 
մտածողությունը և երևակայության շնորհիվ նրանց կհանենք 
դեպի գունազարդ իրականություն, մի նոր աշխարհ, որտեղ նրանք 
կարող են պատկերացնել ամեն ինչ, կարող են հավատալ անգամ 
հրաշքների, որոնք ոգեշնչում են մարդուն, դրական լիցքեր հաղոր-
դում: Մարդը որքան երջանիկ կարող է զգալ իրեն, եթե կյանքում 
հանդիպող ամեն մի փոքրիկ ու հասարակ բաների մեջ կարողանա 
հրաշք տեսնել. այսպիսով աշակերտներին սովորեցնում ենք 
տեսնել ու վայելել այն, ինչ ունի, բավարարվել ունեցածով, երջան-
կություն գտնել ունեցածի մեջ…  
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5. Դարձվածքների արտահայտչականությունն ու պատկերա-
վորությունն ընդգծելու նպատակով դասարանում գրում են մի 
պատմություն՝ կազմված «չոր ու ցամաք» նախադասություններից, 
ապա այն հարստացնում դարձվածքներով: Այնուհետև ընթերցելով 
երկու տարբերակները՝ կատարում ենք համեմատություն, որի 
արդյունքում էլ աշակերտների համար ավելի պարզ է դառնում, թե 
որ պատմությունն է առավել մեծ ազդեցություն և տպավորություն 
թողնում ունկնդրի վրա, առաջացնում պատկերի իրական զգացո-
ղություն: 

6. Աշակերտների մեջ դարձվածքների կիրառման հմտություն 
ձևավորելու համար կարելի է առաջարկել կազմել երկխոսություն՝ 
կազմված հիմնականում դարձվածքներից: Երկխոսությունը 
կարող է լինել հեղինակի և ընթերցողի միջև, գրական հերոսների 
միջև, ընթերցողի և հերոսի միջև և այլն: Այն կարող է առնչակից 
լինել անցնելիք նյութի հետ, կարող է լինել նաև դասից դուրս: 

Աշակերտներին որպես տնային առաջադրանք կարող ենք 
հանձնարարել. 

1. Բառարանից օգտվելով դուրս գրել այնպիսի դարձվածքներ, 
որոնք ցույց են տալիս. ա. հարուստ լինելու կամ չլինելու, իրեն 
շռայլություն թույլ տալու կամ չտալու հանգամանք (լորդի տղա, 
Կուտուզովի թոռ, գեներալ Կուտուզովի տղա, Մանթաշովի տղա և 
այլն), բ. արտաքին և ներքին հակասություն (գառան մորթի հագած, 
հրեշտակի կերպարանքով, բազեի թևերով զարդարված սագ և 
այլն), գ. ավելորդություն կամ անհնարինություն (սայլի 5-րդ անիվ, 
ժիլետի թև, ավազի վրա գրել, սառույցի վրա գրել և այլն): 

2. Խմբային աշխատանքի եղանակով խմբերին հանձնարարել 
բառարանից օգտվելով գրել դարձվածքներ, որոնք առաջացել են. 

ա. գյուղատնտեսությունից, կենցաղից՝գյուղատնտեսությունից, կենցաղից՝գյուղատնտեսությունից, կենցաղից՝գյուղատնտեսությունից, կենցաղից՝ խոփը քարին առնել, 
պարարտ հող ստեղծել, նույն ծառի պտուղ, եզան պես աշխատել, 
խմորը շատ ջուր վերցնել, չորս պատի մեջ փակվել, հացի մեջ աղ 
չլինել, հետևից կարմիր խնձոր ուղարկել, մի տեղ տիտիկ չանել, 
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պահմտոցի խաղալ և այլն, բ. գեղարվեստական ստեղգեղարվեստական ստեղգեղարվեստական ստեղգեղարվեստական ստեղծածածածագորգորգորգործուծուծուծու----
թյունթյունթյունթյուններից, ժողովրդական բանահյուսությունից, առածներից, ներից, ժողովրդական բանահյուսությունից, առածներից, ներից, ժողովրդական բանահյուսությունից, առածներից, ներից, ժողովրդական բանահյուսությունից, առածներից, 
ասացասացասացասացվածքներից՝վածքներից՝վածքներից՝վածքներից՝ ձախորդ փանոս, բանը հասավ դիվանբաշուն, 
բախտդ սիրեմ, քաջ Նազար, ճիտին պարտք, քաղաքավարության 
վնասները, վերջին մոհիկան, Նեսոյի քարաբաղնիս, առյուծի 
բաժին, կախարդական գավազանով և այլն, գ. երաժշտությունից, երաժշտությունից, երաժշտությունից, երաժշտությունից, 
կերկերկերկերպարվեստիցպարվեստիցպարվեստիցպարվեստից՝ ձայնը կես տոն բարձրացնել, առաջին ջութակ, 
հեռվից եկող թմբուկի ձայն, մեկի դուդուկի տակ պարել, հին երգը 
երգել, նույն երգը երգել, գույները խտացնել, մուգ գույներով ներ-
կայացնել, մեծ կտավ և այլն, դ. կինոարվեստ և թատրոնկինոարվեստ և թատրոնկինոարվեստ և թատրոնկինոարվեստ և թատրոն՝ դեր 
չխաղալ, գլխավոր դերակատար, դիտողի դերում լինել, դիմակը 
դեն նետել, կուլիսների ետևում, բեմից հեռանալ, ինչ-որ բանի 
թատերաբեմ դառնալ և այլն, ե. տարբեր գիտություններիցտարբեր գիտություններիցտարբեր գիտություններիցտարբեր գիտություններից՝ հավա-
սարվել զրոյի, ընդհանուր հայտարարի բերել, փակագծերը բացել, 
հավասարության նշան դնել, տորիչելյան դատարկություն, վերջա-
կետ դնել, փակագծերը բացել, մեծատառով գրել և այլն, զ. ռազռազռազռազմամամամա----
կան արվեսկան արվեսկան արվեսկան արվեստ և մարզական կյանքտ և մարզական կյանքտ և մարզական կյանքտ և մարզական կյանք՝ զենքերը ցած դնել, առաջին 
դիրքերում, սվիններով դիմավորել, ծանր հրետանի, սրերը խաչա-
ձևել, խաղից դուրս գալ, ձիու քայլ և այլն, է. Աստվածաշնչից և Աստվածաշնչից և Աստվածաշնչից և Աստվածաշնչից և 
առասառասառասառասպելներիցպելներիցպելներիցպելներից՝ արգելված պտուղ, աստծո գառ, բաբելոնյան 
աշտարակաշինություն, աքիլլեսյան գարշապար, ավգյան ախոռ, 
դամոկլյան սուր, գորդյան հանգույց և այլն: 

Դարձվածքները դուրս գրելուց հետո յուրաքանչյուր խումբ 
պետք է նկարի դուրս գրված դարձվածքներից մեկը՝ գեղեցիկ ու 
պատկերավոր լուծումներով: Կարելի է նաև դարձվածքներից մեկը 
դարձնել վերնագիր և գրել կապակցված խոսք: Նմանատիպ հանձ-
նարարության շնորհիվ ոչ միայն կհարստանա աշակերտների բա-
ռապաշարը, այլ նաև միջառարկայական կապի միջոցով կզար-
գանա աշակերտների երևակայությունը, պատկերավոր մտածո-
ղությունը, ստեղծագործելու կարողությունը: 

Այսպիսով՝ դարձվածքների ուսուցման միջոցով հնարավոր է 
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հարստացնել աշակերտների բառապաշարն ու զարգացնել խոսքը՝ 
այն դարձնելով առավել գեղեցիկ, դիպուկ ու պատկերավոր, ձևա-
վորել ասելիքն առավել արտահայտիչ ներկայացնելու կարողու-
թյուն, բացի դրանից, ծանոթանալով դարձվածքներին՝ սովորող-
ները ձեռք կբերեն տարբեր տեղեկություններ և գիտելիքներ, կծա-
նոթանան հայ և օտար մշակույթին ու առասպելներին, պատմա-
կան անցքերին ու իրադարձություններին, ինչը կնպաստի նրանց 
մտահորիզոնի ընդլայնմանը, կխթանի նրանց ընթերցասիրու-
թյունն ու հետաքրքրասիրությունը դեպի հայ և օտար մշակույթը, 
կծանոթանան ազգային սովորույթներին ու ծեսերին: 

 
 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Բեդիրյան Պ.Ս., Ժամանակակից հայերենի դարձվածաբա-

նություն, Երևան, 1973, 230 էջ: 
2. Գյուրջինյան Դ., Ալեքսանյան Թ., Գալստյան Ա., Մայրենի 6, 

Երևան, 2016., 240 էջ: 
3. Սուքիասյանի Ա.Մ., Գալստյան Ս. Ա., Հայոց լեզվի դարձվա-

ծաբանական բառարան, Երևան, 1975, 614 էջ:  
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Обучение фразеологизмОбучение фразеологизмОбучение фразеологизмОбучение фразеологизмамамамам    как средство обогащения как средство обогащения как средство обогащения как средство обогащения 
словарного запаса словарного запаса словарного запаса словарного запаса учениковучениковучениковучеников    

Хачатрян АсмикХачатрян АсмикХачатрян АсмикХачатрян Асмик    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: образная речь, жизненный опыт, философия жизни, 
выражение отношения, выразительные средства, компонент образной речи 

Среди многочисленных выразительных средств армянского языка 
фразеологизмы занимают особое место и роль, потому что красивая и 
выразительная речь зависит не только от чистоты речи, но и от ее богатства 
и образности. Фразеологизмы – результат мышления людей. Появившись в 
устной речи, они вошли в литературный язык, обогатив его образно-
выразительными средствами. Фразеологизмы помогают нам выражать 
наши чувства и эмоции, наше негативное и позитивное отношение к 
вещам, явлениям и событиям. Эти стабильные фразы позволяют выразить 
наш подход к любому явлению более коротким, но более точным 
способом. 

Обучение народным фразеологизмам имеет большое значение  в 
обогащении словарного запаса учащихся, поскольку они не только 
дополняют словарный запас учащихся, но и помогают им знакомиться с 
человеческим опытом и философией жизни. 

Изучая фразеологизмы, учащиеся получают информацию и знания, а 
также знакомятся с армянской и мировой культурой и мифами, 
историческими событиями, с национальными традициями и обычаями 
разных народов, что также расширяет их кругозор, стимулирует их любовь 
к чтению и интерес к армянской и зарубежной культурам.  
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Teaching Teaching Teaching Teaching IdiomsIdiomsIdiomsIdioms    as a Means of Enriching Students' Vocabularyas a Means of Enriching Students' Vocabularyas a Means of Enriching Students' Vocabularyas a Means of Enriching Students' Vocabulary    
Khachatryan HasmKhachatryan HasmKhachatryan HasmKhachatryan Hasmikikikik    

SummarySummarySummarySummary 
Key words:Key words:Key words:Key words: figurative speech, human experience, life philosophy, attitude 

expression, expressive means, figurative speech component 
Among the plentiful expressive abilities of the Armenian language, idioms 

have a special place and role, because beautiful and expressive speech depends 
not only on the purity of speech, but also its richness and imagery. Phrasal 
words are the result of people's thinking. Emerging in spoken speech, they have 
entered the literary language, enriching it with figurative expressive means. 
Idioms help us to express our feelings and emotions, our negative and positive 
attitude towards things, phenomena and events. These stable phrases enable us 
to express our approach to any phenomenon in a briefer but more accurate way.  

Teaching folk idioms is of great importance in the process of enriching 
students' vocabulary, since they not only complement students' vocabulary, but 
also help students get to know the human experience and philosophy of life.  

By learning idioms, learners acquire information and knowledge, as well as 
get acquainted with Armenian and world culture and fables, historical 
occurrences and events, which also expands their thinking, stimulates their 
love of reading and interest in Armenian and foreign cultures. Students learn 
about the customs and traditions of different nations. 
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Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    09.10.2019 09.10.2019 09.10.2019 09.10.2019 թ.թ.թ.թ.    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    17.10.2019 17.10.2019 17.10.2019 17.10.2019 թ.թ.թ.թ.    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    12.11.2019 12.11.2019 12.11.2019 12.11.2019 թ.թ.թ.թ.    


