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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

²ñ¹Ç Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÝ Çñ»Ýó ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝÝ »Ý 

áõÝ»ÝáõÙ ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç íñ³ª ëï»ÕÍ»Éáí ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³çÁÝÃ³óÇ 

³ÝÝ³Ë³¹»å ³ñ³·áõÃÛáõÝ, µ³ñÓñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÇÝï»ÝëÇí Ý»ñ¹ñáõÙ, ³½·³ÛÇÝ 

ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³Ýß»Õ ½³ñ·³óáõÙª å³Ñ³Ýç»Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ Ý³¨ 

ÏñÃ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ:  

Թեմայի արդիականությունը: 

Երեխայի խոսքի զարգացումը եղել և մնում է մայրենի լեզվի գերագույն 

նպատակներից մեկը: Այն մայրենի լեզվի ուսուցման տարրական օղակի հիմանական 

նպատակներից մեկն է: Իսկ խոսքի զարգացման բաղադրիչներն են բառապաշարի 

հարստացումը և կապակցված խոսք կառուցելու կարողությունները: Առանց 

հարուստ ու գործուն բառապաշարի չի կարող լինել գեղեցիկ, պատկերավոր ու 

դիպուկ խոսք: Ահա թե ինչու  ընտրված թեման միշտ էլ արդիական է:   

Հետազոտության նպատակը տարրական դպրոցում բառակազմության 

ուսուցումը սովորողների բառապաշարի հարստացման և այդ հիման վրա խոսքի 

զարգացման գործընթացի արդյունավետ մեթոդների և դրանց կիրառման հնար-

ների բացահայտումն է:  

Հետազոտության օբյեկտը տարրական դասարաններում սովորողների  բա-

ռապաշարի հարստացման գործընթացի արդյունավետությունն ապահովող մեթո-

դական համակարգն է:  

Հետազոտության առարկան տարրական դասարաններում բառակազմու-

թյան ուսուցման գործընթացն է՝ աշակերտների բառապաշարի հարստացմանը 

նպաստող հնարավորություններով:  

Հետազոտության խնդիրներն են՝ 

1. բացահայտել բառակազմության ուսուցման տեղն ու դերը բառապաշարի 

հարստացման գործընթացում, մասնավորապես՝ կրտսեր դպրոցի երկրորդ դասարա-

նում բառակազմական գիտելիքների ուսուցման հնարավորությունները, առանձնա-

հատկություններն ու ծավալը. 

Удалить Водяной Знак Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5296&m=db


4 
 

2. վեր հանել բառակազմական վերլուծության և բառակազմական կաղապար-

ների կիրառման դերը բառապաշարի հարստացման գործում 

3. բացահայտել բառակազմական բաղադրիչների միջոցով բառիմաստի բա-

ցատրության դերը բառապաշարի հարստացման և խոսքի զարգացման 

գործընթացում: 

 Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý Ù»ç ÏÇñ³é»É »Ýù Ñ»ï¨Û³É Ù»Ãá¹Ý»ñÁ. ¹ÇïÙ³Ý ¨ ½ñáõÛóÇ, 

áñáÝù ÏÝå³ëï»Ý Ïñïë»ñ ¹åñáó³Ï³ÝÝ»ñÇ µ³é³å³ß³ñÇ Ñ³ñëï³óÙ³ÝÝ áõ 

ËáëùÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ: 

Հետազոտության տեսական և գործնական նշանակությունը: Ուսում-

նասիրության մեջ կատարված տեսական և գործնական վերլուծությունները, դասա-

կարգումները կարող են նպաստել կրտսեր դպրոցում մայրենի լեզվի դասերին բառա-

պաշարի հարստացման գործընթացն առավել արդյունավետ և բազմազան կազմա-

կերպելուն: 
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Բառակազմության ուսուցման ձևերն ու մեթոդները տարրական դպրոցում  

 

Ուսուցումը երկկողմանի աշխատանք է՝ ուսուցչի սովորեցնելը և աշակերտի 

սովորելը: Ուստի ուսուցման մեթոդներն էլ ելնում են այս առանձնահատկությունից:  

Բառակազմության ուսուցումը տարրական դպրոցում իրականացվում է վեր-

լուծական-համադրական մեթոդով, համաձայն որի՝ լեզվական տարբեր թեմաների 

ուսուցման ժամանակ վերլուծվում են լեզվի մեջ գոյություն ունեցող բազմաթիվ ու 

բազմաբնույթ երևույթները, դիտարկվում են դրանց առանձնահատկությունները, բա-

ցահայտվում են  բառի, նրա կազմության, կրած փոփոխությունների օրինաչափու-

թյունները, նախադասության մեջ և խոսքում ունեցած դերը, ապա ամփոփում և ամ-

բողջացնում են կատարած դիտարկումները: 

Վերլուծությունը մտավոր աշխատանք է, զարգացնում  է աշակերտի մտածո-

ղությունը: Յուրաքանչյուր վերլուծության պիտի հաջորդի գործնական աշխատանք, 

որի ընթացքում աշակերտը պիտի խոսքի մեջ կիրառի իր սովորածը: Վերլուծությունը 

կատարվում է համադրության հետ միասին, միայն վերլուծությամբ աշակերտը չի 

կարող մտահանգման հասնել, ուստի նա պիտի կատարի  վերլուծական-համադրա-

կան վարժություններ. սրանցով են հարստանում աշակերտի տեսական ու գործնա-

կան գիտելիքները: 

Վերլուծության օրինակը պետք է վերցնել գեղարվեստական գրականությունից, 

ժողովրդական աֆորիզմներց, առածներից, թևավոր խոսքերից: Այն պիտի ոչ միայն 

բառակազմության մասին գիտելիքներ հաղորդի, այլև կրթի աշակերտի հոգին, դաս-

տիարակի նրան մարդասիրական, հայրենասիրական զգացումներով, ճաշակ զար-

գացնի գեղեցիկ խոսքի նկատմամբ: 

Վերլուծության միջոցով աշակերտը ճանաչում է բառի կազմությունը, սովորում 

բառակազմության ձևերը, բաղադրիչներով նոր բառեր կազմելու վարժությամբ հմտա-

նում է բառեր կազմելու մեջ, իսկ այդ բառերով նախադասություններ կազմելով, շա-

րադրություն գրելով՝ հարստացնում է իր բառապաշարը: 

  Վերլուծական-համադրական մեթոդը նպաստում է աշակերտների մտածողա-

կան ակտիվության բարձրացմանը. աշակերտները լեզվական նյութը կընկալեն ոչ թե 
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մեխանիկորեն, այլ տարաբնույթ տրամաբանական-մտածողական գործունեության 

ճանապարհով: Բառակազմական գիտելիքների ձեռքբերման գործընթացում աշակեր-

տը վերլուծություն է կատարում, համեմատում է ուսումնասիրվող երևույթների և ա-

ռարկաների ու գործողությունների անվանումները, դրանց միջև գտնում է ընդհան-

րություններ, տարբերություններ և որոշակի եզրակացությունների է հանգում, կա-

տարում է պարզ դատողություններ: Այն ուղին, որն անցնում է աշակերտը, նրա մտա-

վոր գործունեության ճանապարհի ինդուկցիոն հատվածն է՝ մասնակի, առանձին 

փաստերից դեպի ընդհանուր, ամփոփիչ հասկացությունը, դեպի եզրակացությունը 

տանող ընթացքը: Ինդուկցիոն այս փուլն ակտիվացնում է երեխաների մտածո-

ղությունը, և ոչ միայն իրենք են հայտնաբերում  գիտելիքը, այլև յուրացնում են այն: 

Սակայն երբ կատարվել է եզրակացություն, տրվել է սահմանումը, ճանաչողության 

ուղին պիտի շարունակվի, որի համար աշակերտը պետք է անցնի մի նոր՝ այս անգամ 

արդեն ընդհանուրից դեպի մասնավոր փաստերը գնացող ճանապարհ: Այդ հետա-

դարձը դեդուկտիվ ուղին է: 

Այսպիսով՝ ճանաչողության՝ ակտիվ–ստեղծագործական-որոնողական գործու-

նեություն ծավալելիս աշակերտը անցնում է ինդուկցիա(մտահանգում, եզրակացու-

թյուն)-դեդեդուկցիա(մասնավորեցում) ուղիով, որի ինդուկցիոն հատվածը վերլուծու-

թյան  փուլն է, իսկ դեդուկցիոն հատվածը՝ համադրման փուլը: 
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Տարրական դասարաններում աշակերտի բառապաշարի հարստացման 

ձևերը  

 

Բառակազմական կաղապարները որպես բառաստեղծման միջոց 

 <<Բառակազմություն>> թեման ուսուցանվում է երկրորդ դասարանում. այն 

հետապնդում է ոչ միայն լեզվական գիտելիքների ուսուցման, ծանոթ բառերի 

հոմանիշների  ու հականիշների հայտնաբերման, այլև բառակազմական միջոցների 

յուրացման և այդ հիմքի վրա նորանոր բառեր կազմելու և բառապաշարը հարստաց-

նելու նպատակ: Այդ բառաստեղծումը հնարավորություն է ընձեռում երեխաներին 

իրենց իմացած արմատների շրջանակներում կազմելու նոր բառեր, որի շնորհիվ 

նրանց համեմատաբար սահմանափակ բառապաշարը միանգամից բազմապատկ-

վում է: Բառակազմության եղանակները յուրացնելով՝ երեխաներն ավելի գիտակ-

ցորեն են օգտագործում իրենց իմացած բառերը՝ դրանք տարբեր կապակցությունների 

մեջ  դնելով և բոլորովին նոր բառեր ստանալով:  

Երկրորդ դասարանի աշակերտներին արմատ, ածանց, ածանցավոր բառեր, 

նախածանց և վերջածանց հասկացություններին ծանոթացնելուց և գործնական կա-

րողություններ ձևավորելուց հետո, մատուցվում են ածանցավոր և բարդ բառերի  

կազմության կաղապարները:  

Ածանցավոր բառերը կազմվում են հետևյալ կաղապարներով՝ <<արմատ + 

ածանց>>,  <<ածանց+արմատ>>, <<ածանց+արմատ+ածանց>>: Օրինակ՝ ընկուզենի, 

բանջարեղեն, դժգոհ, անօգուտ, դժգոհություն, անտեսանելի և այլն: 

Բարդ բառերը կազմվում են հետևյալ կաղապարներով՝ <<արմատ+արմատ>>, 

<<արմատ+հոդակապ+արմատ>>: Օրինակ՝ հորեղբայր, ծաղկաման, ծովափ, սեղա-

նատուն, մարդասեր, օրավարձ, լուսաբաց և այլն: 

Բարդ ածանցավոր բառերը կազմվում են <<արմատ+արմատ+ածանց>>, 

<<ածանց+արմատ+արմատ>> կաղապարներով: Օրինակ՝ ծովափնյա, դասընկերուհի, 

ձկնորսական, ենթավերնագիր, անհյուրասեր և այլն: 
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Այս կաղապարները բացատրելուն և սովորեցնելուն զուգընթաց՝ կատարվում 

են համապատասխան վարժություններ, որպեսզի ձեռք բերված գիտելիքները վերած-

վեն կարողությունների ու հմտությունների: 

Վարժությունները լինում են համադրական և վերլուծական: Համադրական 

վարժությունների կատարման համար տրվում է բառային նյութ՝ պարզ բառեր կամ 

բառարմատներ ու ածանցներ, և պահանջվում դրանց համադրումից նոր բառեր 

կազմել: Դրա համար աշակերտները պետք է կարողանան ինքնուրույնաբար ընտրել  

այն բառերն ու ածանցները, որոնց միավորումից կարող են նոր բառ կազմել, որոշել, 

թե տարբեր արմատները միավորելու համար ո՛ր եղանակին դիմեն՝ բառերը պարզա-

պես միացնելու՞, թե՞ դրանց միջև հոդակապ դնելու, ենթարկե՞ն որոշակի հնչյունա-

փոխության, թե՞ ոչ: 

Երկրորդ դասարանի <<Մայրենիում>> <<Բառակազմություն>> թեմայից հա-

մադրական վարժություններ կատարելով՝ աշակերտները սովորում են արմատ, 

ածանց, պարզ(բարդ, ածանցավոր, բարդ ածանցավոր) բառ լեզվական եզրույթները՝ 

հարստացնելով իրենց գիտական բառապաշարը, կարողանում են վերլուծել ու հա-

մադրել, բառերը տրոհել մասերի և այդ մասերով նոր բառեր կազմել: Բառաստեղծ-

ման այս աշխատանքը ամրապնդելու համար կարելի է լեզվական խաղեր կազմա-

կերպել: Ահա խաղ-մրցույթի վերածված վարժության արդյունքը երկրորդ դասարա-

նում. տնակ, տնային, տնամերձ, անտուն, տնետուն, գրատուն, մրցատուն, 

մանկատուն, առանձնատուն, ջրափոս, անջուր, ջրային, ջրհեղեղ, ջրաման, ջրաներկ, 

ջրասույզ, ջրախեղդ, աղաջուր, ցեխաջուր, ջրանցք, ջրաչափ, անձրևաջուր և այլն տուն 

և ջուր արմատներով: 

Եթե քար բառով երեխան կարողանում է կազմել քարե, քարտաշ, քարքարոտ, 

քարայծ ,  բառերը, ուսուցիչն էլ կարող է ավելացնել քարաշեն քարեղեն, քարաժայռ,, 

քարհատ և այլ բառեր՝ բացատրելով կազմությունն ու իմաստը՝ պահանջելով գոր-

ծածել նախադասության, խոսքի մեջ: Այսպիսով՝ ոչ գործուն բառապաշարից տաս-

նյակ բառեր գործուն են դառնում: 

 Վերլուծական տիպի վարժությունները ևս նպաստում են բառապաշարի 

հարստացմանը: Բառակազմական վերլուծության ենթարկելով բարդ ու ածանցավոր 
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բառերը՝ ավելի մատչելի ենք դարձնում դրանց իմաստը, ամրապնդում լեզվական 

գիտելիքները: Վերլուծական վարժություններ են տրված  երկրորդ դասարանի մայրե-

նիում: Պահանջվում է ցույց տալ կամ գծիկով անջատել առաջադրված բառերի ար-

մատները, առանձնացնել ածանցները, գտնել բարդ բառերի բաղադրիչները և դրան-

ցով նոր բառեր կազմել, առանձնացնել հոդակապով ու անհոդակապ բառերը և այլն:  

Բառակազմական վերլուծական վարժություններ կարելի է կատարել մայրենիի 

բոլոր թեմատիկ խմբերն անցնելիս: Այս դեպքում երեխաներն ավելի լավ են յու-

րացնում բնագրից վերցրած նոր բառերը: Օրինակ՝ 2-րդ դասարանի մայրենիի [34] 

մի քանի թեմատիկ խմբեր անցնում ենք <<Բառակազմություն>> թեմային զու-

գահեռ, և թեմատիկ խմբի յուրաքանչյուր բնագիր հնարավորություն ունի ամրա-

պնդելու բառակազմական գիտելիքները: Այսպես, ուսուցիչը կարող է բառակազ-

մական վերլուծության ենթարկել ավտոմեքենա, համակարգիչ, հեռուստացույց, 

ինքնաթիռ, ուղղաթիռ, առագաստանավ, աստղանավ բարդ ու ածանցավոր 

բառերը, որով և՛ բառերի իմաստն է ավելի հասկանալի դառնում, և՛ ամրապընդ-

վում է լեզվական նյութը [29, էջ 66]: 

 Նշելով այդ բառերի արմատներն ու ածանցները և ճանաչելով դրանք՝ հե-

տագա վարժությունների ընթացքում աշակերտները կարող են նոր բառեր կազ-

մել՝ աստղ, նավ, առագաստ, ուղիղ, թիռ, հեռու, ցույց և այլ արմատներով՝ այս 

անգամ էլ համադրելով վերլուծածը: 

Նման աշխատանք առաջադրում է նաև դասագիրքը (Վ.Սարգսյան, 

Կ.Թորոսյան և ուրիշներ), օրինակ՝ ձնաբուք բարդ բառը կազմված է ձյուն և բուք 

պարզ բառերից` արմատներից: Բնագրից ընտրիր այդպիսի բառեր և գտիր դրանց 

բաղադրիչները [22, էջ 78]: Երեխաները  Սուրեն Վարդևանյանի <<Անահիտն ու 

շնիկը>> բնագրից կարող են գտնել և գրել ձնագնդի, ձնեմարդ  բառերը և դրանք 

բաժանել բաղադրիչների:  

Այսպես, աշակերտը 2-րդ դասարանում տեսական ու գործնական որոշ 

գիտելիքներ ձեռք բերելով արմատի և ածանցի, բարդ ու ածանցավոր բառերի 

կազմության մասին՝ կարողանում է բառը բացատրել նաև բառակազմական վեր-
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լուծության միջոցով: Երբ երեխան սովորում է բառը տարրալուծել՝ գտնել արմա-

տը, ածանցը և այդ բաղադրիչներով բառեր կազմել, զգալիորեն ընդլայնվում է նրա 

պասիվ բառապաշարը. նա կարողանում է նաև առանց ուրիշի օգնության կազմել 

նոր բառեր: Այդ բառաստեղծումն ուրախացնում է երեխային, և նա հետաքրքրու-

թյամբ է կատարում նման աշխատանքներ: Իսկ որտեղ կա հետաքրքրություն, այն-

տեղ զարգացումն ավելի հեշտ ու արագ է ընթանում: Բառակազմական կաղա-

պարներով համադրական տիպի վարժություններ կարող ենք կատարել նաև եր-

րորդ և  չորրորդ դասարաններում <<Խոսքի մասեր>> թեման անցնելիս:  

Բառապաշարի հարստացման տեսակետից մեծ դեր ունեն գոյականակերտ 

ածանցներով կատարվող վարժությունները: ՈՒսուցիչը կարող է ծանոթ ածական-

ներից, դերանուններից համապատասխան վերացական գոյականներ կազմել տալ 

[22, էջ 59]: 

Գոյականակազմությունը կատարվում է ածանցմամբ, բարդությամբ, նա-

յած թե նրա հիմքում բառակազմական ո՛ր տարրն է ընկած, տարբերում են՝ ան-

վանակազմ գոյականներ, որոնք կազմվում են այլ գոյականներից դպիր>դպրոց, 

հուն>հնոց, ածականներից՝ հիվանդանոց, խաղաղություն, ուրախություն, թվա-

կաններից՝ եռյակ, քառյակ, հարյուրյակ, բայահիմքերից՝ փրկանք, լուծում, վազք, 

գալուստ, բնաձայնական գոյականներ՝ թրխկոց, չրխկոց, բզզոց: 

Այսպիսով, բառակազմական կաղապարների կիրառումը բառակազմու-

թյան ուսուցման ընթացքում դասընթացի կարևորագույն բաղադրիչներից է, որը 

ուսուցիչը կարող է բավական հաջողությամբ զուգակցել բառակազմության ու-

սուցման այլ ձևերի հետ: 

Ա.Քյուրքչյանի և Լ.Տեր-Գրիգորյանի «Աշխատի՛ր դասարանում 2» երկրորդ 

դասարանի տետրում տրվում է տեքստ և հանձնարարվում է ընթերցել ու դուրս գրել 

նույն արմատն ունեցող բառերը, նշել դրանց ընդհանուր արմատները: Իսկ 

առաջդրանքի երկրորդ մասով առաջարկվում է փոխված արմատների դիմաց գրել 

դրանց չփոխված ձևերը: Օրինակ՝   

փշիկ-փշոտ (փուշ),  

Удалить Водяной Знак Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5296&m=db


11 
 

ձյունոտ-ձյունե(ձյուն)  

փայլիկներ-փայլուն(փայլ)  

զարդարել-զարդարանքներ(զարդ) 

Այս վարժության շնորհիվ երեխաների մոտ միաժամանակ զարգանում են 

բառակազմական կարողությունները,  տրամաբանությունն է զարգանում և, վերջի-

վերջո,  բառապաշարն է հարստանում:  

Այսպես, ածանցավոր և բարդ բառերի ուսուցման մեջ կարևորվում են դրանց 

իմաստների բառակազմական բացատրությունները և նման կարողության ձևավո-

րումը. մի կողմից ուսուցանվում է բարդ բառերի կազմությունը այն բաղադրող 

արմատներով բացատրելը, մյուս կողմից՝ ածանցավոր կամ բարդ բառեր նման 

բացատրությունների միջոցով կազմելը: Օրինակ՝  

+  Բարդ բառով ասա՛, թե ինչպես կարելի է անվանել`  

ատամ բուժողին - ատամնաբույժ 

քար տաշողին - քարտաշ 

դաշնամուր նվագողին - դաշնակահար 

կոշիկ կարողին -  կոշկակար 

կատակ սիրողին - կատակասեր 

Արդյունքում երեխաները այդ բառակապկցությունները անվանում են մեկ 

բառով և սովորում են բառ կազմել իմաստային կաղապարով: 

Երկրորդ դասարանի տետրերում առկա են մի շարք վարժություններ, որոնք 

վերաբերվում են բառիմաստի բացատրությանը: Օրինակ՝ տրվում է բարդ բառերի 

շարք և առաջարկվում է տալ բացատրություն յուրաքանչյուր բառին.  

մտրակաձև - մտրակի ձև ունեցող,  

սարալանջ - սարի լանջ,  

ծաղկաման - ծաղիկի աման,  

ծաղկեփունջ - ծաղիկների փունջ 

+  Հետևյալ բառակապակցություններն ասա՛ բարդ կամ ածանցավոր բառերով 

և գրի՛ր. 

ձյունով ծածկված – ձյունածածկ  
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խելք չունեցող –  

արագ հոսող –  

հյութով առատ –  

թթի ծառ –  

հունձ անող –  

զգույշ չեղող –  

 

Երեխաներին հանձնարարվում է բարդ բառերը բացատրել ըստ բաղադրիչ 

արմատների տրվում է: Սա մի կողմից արմատները գտնելու, մյուս կողմից՝ բառերը 

բացատրելու կարողությունների ձևավորմանն ու կատարելագործմանն է ուղղված, 

ինչը մեծապես նպաստում է բառակազմական վերլուծություն կատարելու կարողու-

թյունների շնորհիվ և հիման վրա ինքնուրույնաբար հասկանալու անծանոթ բառերի 

իմաստները: 

Այսպիսով՝ «Բառակազմություն» թեմայի ուսուցումը հետապնդում է   բառակազ-

մական միջոցների ուսուցման և այդ հիմքի վրա նորանոր բառեր կազմելու և բա-

ռապաշարը հարստացնելու նպատակ: Այդ բառաստեղծումը հնարավորություն է տալիս 

երեխաներին իրենց իմացած արմատների շրջանակներում կազմելու նոր բառեր, որի 

շնորհիվ նրանց համեմատաբար սահմանափակ բառապաշարը միանգամից բազմա-

պատկվում է: Բառակազմության եղանակները յուրացնելով՝ երեխաներն ավելի 

գիտակցորեն են օգտագործում իրենց իմացած բառերը՝ դրանք տարբեր կապակ-

ցությունների մեջ դնելով և բոլորովին նոր բառեր ստանալով: Սա հսկայական առաջընթաց 

քայլ է բառապաշարի հարստացման և ընդհանրապես խոսքի զարգացման բնագավառում: 
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º½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ 

 Ամփոփելով ավարտական աշխատանքում մեր կողմից ներկայացված տե-

սական ու գործնական նյութը`մենք եկել ենք մի շարք եզրահանգումների, մաս-

նավորապես. 

Բառակազմության ուսուցումը երկրորդ դասարանում մեծապես նպաստում է աշա-

կերտի ակտիվ և պասիվ բառապաշարի հարստացմանը, սակայն ցանկալի արդյունքի 

հասնելու համար անհրաժեշտ է լավ ուսումնասիրել դասագրքերի ընձեռած հնարավորու-

թյունները, մշակել վարժությունների և առաջադրանքների ամբողջական համակարգ, ան-

հատական մոտեցում ցուցաբերել աշակերտների նկատմամբ, ապահովել աշխատանքի 

անհրաժեշտ պայմանները և այլն: 

Բառակազմության ուսուցումը  նպաստում է երեխայի լեզվամտածողության ձևա-

վորմանը, զարգացնում է տրամաբանությունը: 

Կատարված աշխատանքի արդյունքում հանգել ենք հետևյալ եզրակացություննե-

րին՝ 

1. բառակազմության ուսուցումը բառապաշարի հարստացման և խոսքի զար-

գացման կարևոր միջոց է. 

2. բառակազմական վերլուծությունը և բառակազմական միավորների ուսուցումը և 

բառակազմական կաղապարների գործածությունը կարևոր դեր են կատարում 

բառիմաստի ընկալման և բառեր կազմելու կարողությունների ձևավորման վրա՝ 

երկրորդաբար դառնալով բառապաշարի հարստացման հիմք. 

3. բառապաշարի ուսուցման ժամանակ հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել 

բառիմաստը բառի բաղադրիչներով բացատրելու վարժություններին. դրանք ոչ 

միայն սովորեցնում են բառիմաստն ինքնուրույն  բացատրել, այլև հիմք են հան-

դիսանում բառաստեղծման աշխատանքների համար. 

4. բառապաշարի հարստացման գործընթացում կարևորագույն փուլ է համարվում 

բառի շարահյուսական գործածությունը. այն նպաստում է բառը խոսքում 
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կիրառելու կարողությունների ձևավորմանը, ինչը բառը ակտիվ բառապաշար 

ներմուծելու համար պարտադիր պայման է: 
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