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ფრაზეოლოგიზმის მნიშვნელობა ან არ იცოდნენ მისი წარმომავლობა; საჭიროა 

მოსწავლეებში მოტივაციის ამაღლება, რადგან ხშირ შემთხვევაში მათთვის რთულია 

ფრაზების დასწავლა; აუცილებელია მრავალფეროვანი აქტივობების გამოყენება 

გაკვეთილზე; მნიშვნელოვანია ფრაზეოლოგიზმისა და მოსწავლეთა ასაკის 

შესაბამისობის გათვალისწინება. 

ნაშრომში გაშუქებულია არაერთი მკვლევარის დასკვნების საფუძველზე 

ჩამოყალიბებული რეკომენდაცია, რომ უცხო ენის გამოცდაზე, ლექსიკის ნაწილში 

უნდა შევიდეს ფრაზეოლოგიური ერთეულები; რომ ფრაზეოლოგიური ერთეულების 
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ახსნისას სურათების გამოყენება ძალიან ეფექტურია და რომ მათი დამახსოვრება- 

განმტკიცების მიზნით დიალოგების როლია ძალიან თვალსაჩინო. 

ნაშრომი მდიდარია ფრაზეოლოგიური ერთეულების დასწავლისათვის 

ხელშემწყობი აქტივობებისა და დავალებების ჩამონათვალით. 

ნაშრომის სიახლეს წარმოადგენს ინგლისური ფრაზეოლოგიური ერთეულების 

თვალსაჩინო როლი მოსწავლეთა ლექსიკური მარაგის გამდიდრების პროცესში; 

მრავალფეროვანი აქტივობების ჩამონათვალი, რაც ფრაზეოლოგიას ლექსიკის 

სწავლების სამსახურში აყენებს; მოსწავლეებისთვის მხატვრული ლიტერატურის 

შერჩევასთან დაკავშირებული რეკომენდაციები და ასევე საფრთხეები, რაც შესაძლოა 

აღნიშნულ ინოვაციურ მეთოდებს უკავშირდებოდეს. 

ნაშრომის თეორიული ღირებულება მდგომარეობს ინგლისური 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების დეტალურ კლასიფიკაციაში წარმოშობისა და 

სტრუქტურული მახასიათებლების მიხედვით, ასევე წარმოდგენილია ირვინ შოს 

შემოქმედებაში არსებული ფრაზეოლოგიური ფონდის ფუნქციური ანალიზი და 

ნაშრომს შეუძლია მოკრძალებული წვლილი შეიტანოს ფრაზეოლოგიაში, როგორც 

ლიგვისტურ თეორიაში. 

პრაქტიკული თვალსაზრისით ნაშრომი საინტერესოა პედაგოგებისთვის, 

მასწავლებელთა ტრენერებისთვის, მეთოდიკაში ინოვაციებით დაინტერესებული 

მკვლევარებისთვის. 

. 
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Abstract 

 

The paper describes the concept and structure of English phraseological units in lingvo- 

cultural aspect. 

The paper gives a detailed breakdown of the English phraseological units, and highlights 

their function to enrich the vocabulary. 

The paper highlights the phraseological units - functionally enhancing the expressiveness, 

the opening of the episode and the terms of creating a resume of thematic context. The paper 

focuses on dosing issues of teaching and learning of the phraseological units in English-language 

textbooks and in public schools. 

The difficulties of teaching phraseological units at schools on linguistic and 

psychological level are discussed. It also covers the advantages and disadvantages of teaching 

phraseological units. 

The paper highlights the major problems of teaching phraseological units: the teachers 

themselves may not know the meaning or origin of phraseologisms; We need to motivate the 

students, because in many cases it is difficult for them to learn the phrases; It is necessary to use 

a wide variety of activities during the lesson; It is important to take into account the age of the 

pupils and how the phraseological units are appropriate to the students‟ age. 

The paper highlights the recommendations set out from a number of researches, based on 

the conclusions concerning the foreign language exam, precisely the part of the vocabulary. It is 

as follows: Phraseological units should be included in the exams; While explaining 

phraseological units it is very effective to use pictures and in order to remember them well, the 

role of dialogues is quite visible. 

The work is rich in activities and to-do list of supporting activities for teaching 

phraseological units. 

The novelty of the paper is a prominent role of English phraseological units in the 

enrichment process of students' vocabulary; A variety of activities; recommendations concerning 

the selection of literature for students and also dangers, which may be linked to the innovative 

methods. 
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The theoretical value of the paper lies in a detailed classification of the English 

phraseological units according to the original and structural characteristics, as well as the 

phraseological fund in the works of Irvin Shaw and its functional analysis, that has a modest 

contribution in phraseology as a linguistic theory. 

In practical terms, the work is interesting for teachers, teacher trainers, researchers 

interested in innovative methods. 
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შესავალი 

 
ინგლისური ენის ფრაზეოლოგიური ფონდი მრავალი ენათმეცნიერის 

ყურადღების ცენტრში მოექცა, შეიქმნა ფრაზეოლოგიური ერთეულებით მდიდარი 

მხატვრული ნაწარმოებები და ბევრი საინტერესო სტატია მიეძღვნა მათ  

ლინგვისტურ თავისებურებებს. 

მეოცე საუკუნის ორმოცდაათიან წლებამდე ფრაზეოლოგია ლექსიკოლოგიის 

შემადგენელ ნაწილად მოიაზრებოდა. იგი არ განიხილებოდა დამოუკიდებელ 

ლინგვისტურ დისციპლინად. 

ტერმინის ,,ფრაზეოლოგია‘‘ დამკვიდრება უკავშირდება ფრანგი მეცნიერის 

შარლ ბალის სახელს მეოცე საუკუნის დასაწყისში. მეცნიერი აღნიშნავდა, რომ 

სხვადასხვა ენაში გარდა სიტყვათა საკმაოდ ვრცელი მარაგისა, არსებობს ე.წ. მყარი 

შესიტყვებები, რომლებიც განსაკუთრებული მხატვრულობითა და ექსპრესიულობით 

გამოირჩევა. 

ამასთანავე იგი მიიჩნევდა, რომ ფრაზეოლოგია არის ენათმეცნიერების ის 

დარგი, რომელიც შეისწავლის მყარ შესიტყვებებს, მათ წარმოშობა-განვითარებასა და 

ფუნქციონირებას ენის სისტემაში ( Bally, 1909). 

,,ფრაზეოლოგიური ერთეული არის ლექსემათა მდგრადი ნაერთი სრულად ან 

ნაწილობრივ გადატანითი მნიშვნელობით. ფრაზეოლოგიური ერთეულის 

კომპონენტები ლექსემებია. მათი, როგორც წინადადების წევრების, გამოყოფა არ 

შეიძლება ფრაზეოლოგიურ ერთეულში. წინადადების წევრი თავად არის 

ფრაზეოლოგიური ერთეული,‘‘ განმარტავს ცნობილი საბჭოთა მეცნიერი ა.ვ.კუნინი 

(Кунин, 1970). 

ფრაზეოლოგიის, როგორც ლინგვისტური დისციპლინის საკითხი, ვ.ვ. 

ვინოგრადოვმაც დააყენა (Виноградов, 1947). საკუთარ ნაშრომებში ფრაზეოლოგიის 

შესახებ მან ჩამოაყალობა თავისი ცოდნა ფრაზეოლოგიურ ერთეულებზე და 

მოახდინა მათი დიფერენციაცია სემანტიკური ჯგუფების მიხედვით. ვინოგრადოვის 

მოსაზრებები იმ დროისათვის შეიძლება წინგადადგმულ ნაბიჯად ჩაითვალოს, 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
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რადგან მისმა კვლევებმა საფუძველი დაუდო სხვა არაერთი ნაშრომის შექმნას 

ფრაზეოლოგიაში. მიუხედავად უდიდესი მნიშვნელობისა, ვინოგრადოვის 

ნაშრომები არ აღმოჩნდა საკმარისი ფრაზეოლოგიის ლინგვისტურ დისციპლინად 

აღიარებისთვის. 

წიგნი ფრაზეოლოგიის, როგორც ლინგვისტური დისციპლინის, შესახებ 

მოგვიანებით გამოსცა ნ.მ. შანსკიმ (Шанский,1961). მას შემდეგ სხვა არაერთმა 

მეცნიერმა მიუძღვნა ნაშრომი ფრაზეოლოგიას. ყველა მათგანი მივიდა იმ 

დასკვნამდე, რომ ფრაზეოლოგია დამოუკიდებელ ლინგვისტურ დისციპლინას 

წარმოადგენდა. ამ მხრივ, საგულისხმოა ბ.ა. ლარინის შემოქმედებაც (Ларин, 1956). 

ბ.ა. ლარინიც იმ ზემოთხსენებულ მეცნიერთა რიცხვს მიეკუთვნებოდა, რომლებიც 

ფრაზეოლოგიას ლინგვისტურ დისციპლინად მიიჩნევდნენ. 

XX საუკუნის საინტერესო შრომებს ეკუთვნის ფ.ვიზეტელის (Vizetelly, 1923), უ. 

მაკ-მორდის (McMordie, 1935), მ.რობერტსის (Roberts, 1944), ჩ.ჰოკეტის (Hockett, 1956), 

ალან ჰილის (Healey, 1968), ა.მაკაის (Makkai, 1972) ფუნდამენტური ნაშრომები 

ინგლისური ფრაზეოლოგიური ერთეულების შესახებ. 

აღსანიშნავია გ.ზვიადაძის (1989) ინგლისური ფრაზეოლოგიზმების კვლევა 

ამერიკული პროზის საფუძველზე. 

ფრაზეოლოგიის დამოუკიდებელ ლინგვისტურ დისციპლინად აღიარებას 

ეწინააღმდეგება ენათმეცნიერი ი.ე. ანიჩკოვი (Аничков, 1926). იგი ნამდვილ 

ლინგვისტურ დისციპლინებად მოიაზრებს ფონეტიკას, მორფოლოგიას, სინტაქსს, 

სემანტიკას. ანიჩკოვი ირწმუნება, რომ ფრაზეოლოგიზმები, ისევე როგორც ანდაზები, 

არაფრით განსხვავდება არამარტო ფრაზებისაგან, არამედ ე.წ. თავისუფალი 

სიტყვათშეერთებისაგან მათი სტრუქტურისა და შემადგენლლობის თვალსაზრისით. 

იგი ამტკიცებს, რომ თუ ფრაზეოლოგიზმებს, ფრაზებს, ანდაზებს, თავისუფალ 

სიტყვათშეერთებებს ერთ ჭრილში განვიხილავთ, მაშინ ძნელი გახდება 

ფრაზეოლოგიზმების სიტყვებთან დაკავშირება და მათი ექვივალენტობის 

პრობლემაც უკანა პლანზე გადაიწევს. აქედან გამომდინარე, ფრაზეოლოგია 
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ლინგვისტურ დისციპლინად ვეღარ ჩაითვლება. ე.ი. ანიჩკოვი ფრაზეოლოგიას 

მჭიდროდ უკავშირებს პარემიოლოგიას (მეცნიერება ანდაზების შესახებ). 

მეცნიერები, რომლებიც ფრაზეოლოგიის ლინგვისტურ დისციპლინად 

ჩამოყალიბებას ეწინააღმდეგებიან, არ გვთავაზობენ მყარად არგუმენტირებულ 

მოსაზრებებს. ასეთი მკვლევარების რიცხვს მიეკუთვნებოდა ისეთი დიდი 

მეცნიერიც, როგორიც იყო ა.ი. სმირნიცკი (Смирницкий, 1954). მისი მსჯელობა 

უშუალოდ ეხებოდა ფრაზეოლოგიური ერთეულებისა და სიტყვების 

ექვივალენტობის ცნებას. 

ინგლისური ფრაზეოლოგიის ფუძემდებლად ითვლება ლ.სმითი (Smith, 1923), 

რომელიც თავის ნაშრომებში იდიომატური გამონათქვამების ეტიმოლოგიური 

საფუძვლების ახსნას ცდილობდა. 

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ფრაზეოლოგია დიდი ხნის განმავლობაში 

ითვლებოდა ლექსიკოლოგიის შემადგენელ ნაწილად და მხოლოდ მეოცე საუკუნის 

მიწურულს იქნა დამოუკიდებელ ლინგვისტურ დისციპლინად აღიარებული 

მეცნიერების უმრავლესობის მიერ. ამ საინტერესო და ამავდროულად რთული 

პროცესის იმპულსად იქცა 2005 წლის ოქტომბერში ბელგიაში ფრაზეოლოგიის 

თემატიკაზე ჩატარებული ინტერდისციპლინური კონფერენცია სახელწოდებით 

,,ფრაზეოლოგია 2005‘‘. კონფერენციას 170-ზე მეტი დელეგატი ესწრებოდა. მათი 

აბსოლუტური უმრავლესობა შეთანხმდა იმაზე, რომ ფრაზეოლოგიური 

ერთეულებით მდიდარი მეტყველება უცხო ენაზე მოსაუბრეების არა მხოლოდ 

მხატვრული აზროვნების განვითარებას უწყობდა ხელს, არამედ მათ საუბარს 

მშობლიურ ენაზე მეტყველებას ამსგავსებდა (Meunier, Granger, 1984). 

ინგლისურ და ფრანგულ ენაზე გამოცემულ საკონფერენციო ნაშრომებში 

ხაზგასმული იყო ფრაზეოლოგიის პოპულარიზაციის აუცილებლობა და მისი 

უდიდესი როლი უცხო ენის სწავლა-სწავლების პროცესში. 

საყოველთაოდ ცნობილია ფრაზეოლოგიის როლი და ადგილი ამათუიმ ენაში 

და ასევე ის ფაქტი, რომ ის, როგორც უჩვეულო ენობრივი მოვლენა, ენათმეცნიერთა 



12  

მუდამ განსაკუთრებული ინტერესის და კვლევის საგანს წარმოადგენს. დღემდე ვერ 

ხერხდება და დიდ სირთულესთან არის დაკავშირებული მისი ზუსტი და ცალსახა 

კლასიფიცირება, რადგან მრავალი განსხვავებული, ხშირ შემთხვევაში 

ურთიერთგამომრიცხავი (და ზოგჯერ სრულიად მიუღებელიც)  მოსაზრება  

არსებობს ენათმეცნიერთა შორის. მიუხედავად მეცნიერთა დიდი მცდელობისა, ის 

ჯერ კიდევ არასაკმარისად არის შესწავლილი და გაანალიზებული. 

ლინგვისტურ ლიტერატურაში ფრაზეოლოგიის თვალსაჩინო გამოჩენა 

წინაპირობა გახდა მისი აქტუალიზაციისა მეთოდურ ლიტერატურაშიც. გამოითქვა 

მოსაზრებები, რომ ენის შემსწავლელთათვის უმთავრესი მიზანი უნდა ყოფილიყო 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების დიდი დოზით დაზეპირება (Wray, 2000), მაგრამ 

სერიოზულ გამოწვევად რჩებოდა მეხსიერებაში შენახული ლექსიკური მარაგის 

ეფექტური და გონივრული გამოყენება პრაქტიკაში. მოსწავლეთა ენის ცოდნის 

სხვადასხვა დონის, მრავალფეროვანი კულტურული ფონის, სწავლის განსხვავებული 

უნარებისა და ინტერესების გათვალისწინებით საკამათო გახდა ფრაზეოლოგიური 

ერთეულების სწავლების დოზირების საკითხი. აქტუალურია შეკითხვა: რამდენად 

არის ფრაზეოლოგიური ერთეულები, რომლებსაც ვასწავლით, ენის შემსწავლელთა 

საჭიროებებთან შესაბამისობაში? (Granger, 1998). 

კვლევებმა აჩვენა, რომ სკოლებისა თუ უმაღლესი სასწავლებლების 

სახელმძღვანელოებში არ ეთმობოდა სათანადო ყურადღება ფრაზეოლოგიის 

სწავლებას. ეს თავის მხრივ პედაგოგებს ახალი გამოწვევის წინაშე აყენებს, რაც 

გულისხმობს საინტერესო ავთენტური მასალის მოძიებას. მხატვრული ტექსტები 

მათი რთული ავთენტური ბუნების გამო ნაკლებად არის ინტეგრირებული 

დღევანდელი ინგლისური ენის სწავლებაში. 

პედაგოგებისთვის ფრაზების სწავლებისას უმთავრეს გამოწვევად იკვეთება ის, 

რომ მასწავლებლები არასათანადოდ არიან ინფორმირებულნი ,,ენის 

ფრაზეოლოგიური მექანიზმების‘‘ თაობაზე (Howarth,1998). მათ არ გააჩნიათ 

ფრაზეოლოგიზმების სწავლების სათანადო და საკმარისი პრაქტიკა (Granger, 1998). 

https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98&amp;action=edit&amp;redlink=1
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ფრაზეოლოგიური ერთეული ჩვენი ყურადღების ცენტრში ექცევა თავისი 

კონტექსტუალური მნიშვნელობით, ვინაიდან სწორედ კონტექსტში რეალიზდება 

ფრაზეოლოგიური ერთეულის კომუნიკაციურ-სტილისტური ფუნქცია. 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების თარგმნა, განსაკუთრებით კი გადატანითი 

მნიშვნელობის მქონე ფრაზეოლოგიზმებისა, მნიშვნელოვან სირთულეებს 

უკავშირდება. 

საინტერესო და მეტად მრავალფეროვანია ინგლისურენოვანი 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების თემატიკა, რომელიც მოიცავს ისტორიულ 

ფაქტებთან დაკავშირებულ ფრაზეოლოგიზმებს, აგრეთვე საზღვაო, სამხედრო- 

საბრძოლო თემატიკის ფრაზეოლოგიზმებს. არანაკლებ საინტერესოა ბიბლიიზმები 

(ბიბლიური თემატიკის ერთეულები) და ცრუ რწმენებთან დაკავშირებული 

ფრაზული გამონათქვამები. 

მეტად ყურადსაღებია ფრაზეოლოგიური ერთეულების ფუნქციური 

დატვირთვა ექსპრესიის, ეპიზოდის თემატური გახსნისა და შეჯამების 

(რეზიუმირების) თვალსაზრისით. 

ნაშრომში დეტალურად არის ასახული ინგლისური ფრაზეოლოგიური 

ერთეულების    რაობა    და სტრუქტურა ლინგვო-კულტურულ ასპექტში. 

მეთოდოლოგიური კუთხით, ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლების 

პრობლემატიკა, გარკვეულწილად, საკვანძო საკითხსაც კი წარმოადგენს უცხო 

(ინგლისური) ენის სწავლების პროცესში. უპირველეს ყოვლისა, 

გასათვალისწინებელია ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლების დოზირების 

საკითხი უცხო (ინგლისური) ენის გაკვეთილზე. აღნიშნული საკითხი მეტად 

სენსიტიურ და პრობლემატურ ასპექტს წარმოადგენს სწავლების მეთოდიკის 

ჭრილში, ვინაიდან თავიდანვე სწორად უნდა იქნეს გათვლილი და დაგეგმილი 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების გაცნობის რელევანტური დრო და ეტაპი 

ინგლისური ენის სწავლებისას, რათა სწავლების პროცესი იყოს სწორხაზოვანი და 

ეფექტური. 
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არაერთმა მკვლევარმა გაუსვა ხაზი ფრაზეოლოგიზმების სწავლების 

აუცილებლობას კონტექსტზე დაყრდნობით. ბევრი თანხმდება იმაზეც, რომ 

ფრაზეოლოგიის თეორიული ღირებულება და შემდგომ მისი პრაქტიკული 

გამოყენება ცალსახად თვალსაჩინო უნდა იყოს პედაგოგებისთვისაც და 

მოსწავლეებისთვისაც, მაგრამ საკამათოა ის გზები, რომლებიც ამ მიზნამდე 

მიღწევისთვისაა საჭირო. ინგლისური ფრაზეოლოგიური ერთეულების შესწავლისას 

მხედველობაში ძალიან ბევრი ასპექტია მისაღები. გასათვალისწინებელია ლექსიკის 

შესწავლის პროცესთან პირდაპირ დაკავშირებული სირთულეები და სწორად არის 

დასაგეგმი აქტივობები. ფრაზეოლოგიური ერთეულის თარგმნისას  უპირატესია 

მისი სხვა ენაში არსებული ექვივალენტის პოვნის მეთოდი (Arsenteva, 2014). 

ფრაზეოლოგიური ერთეულებით შესაძლებელია არა მარტო ლექსიკური 

მარაგის გამდიდრება მოსწავლეებში, არამედ ისეთი საინტერესო გაკვეთილების 

აგება, როდესაც შესაძლებელი და რეალური ხდება დამოუკიდებლად მუშაობის 

უნარის გამომუშავება, კრეატიულობის გაზრდა, მოტივაციის ამაღლება, კრიტიკული 

აზროვნების განვითარება. 

შეინიშნება ფრაზეოლოგიური ერთეულების დახმარებით მოსწავლეთა 

ლექსიკური მარაგის გამდიდრების გზების, მოდელებისა და პრაქტიკული 

რეკომენდაციების ნაკლებობა. 

აღნიშნული ფაქტორების გათვალისწინებით გამოიკვეთა საკვლევი პრობლემა. 

რეალურად, ქართულ საგანმანათლებლო სივრცეში ინგლისური ენის სწავლების 

მეთოდიკის კუთხით არ არსებობს სათანადო სამეცნიერო ლიტერატურა თეორიული 

თუ მეთოდური მასალების სახით, რომელიც მნიშვნელოვნად წასწევდა წინ 

ინგლისურენოვანი ფრაზეოლოგიური ერთეულების გაცნობასა და სწავლებას საჯარო 

სკოლებში საბაზო საფეხურზე. 

ძირითადი მიზნებიდან გამომდინარე, წარმოდგენილი ნაშრომის კონკრეტული 

ამოცანები მდგომარეობს კვლევაში დასმულ მთავარ  კითხვებზე  პასუხების 

მოძიებაში. აღნიშნული საკვლევი კითხვები შეიძლება ასე ჩამოყალიბდეს: 
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ა) როგორია ინგლისურენოვანი ფრაზეოლოგიური ერთეულების კლასიფიკაცია? 

 
ბ) რა ფუნქცია აკისრია ფრაზეოლოგიზმებს ლექსიკური ფონდის გამდიდრების 

თვალსაზრისით? 

გ) რა დოზირებით არის რეკომენდებული ფრაზეოლოგიური ერთეულების ახსნა- 

გაცნობა ინგლისური ენის გაკვეთილზე? 

დ) სწავლების რომელი ეტაპი შეიძლება იყოს ყველაზე ეფექტური ინგლისურენოვანი 

ფრაზეოლოგიზმების გაცნობის კუთხით სასწავლო პროცესში? 

ე) რა სირთულეები ახლავს ფრაზეოლოგიური ერთეულების გაცნობას მოსწავლეების 

მხრიდან სასწავლო პროცესში? 

ვ) რა ტიპის დავალებები შეიძლება იქნეს გამოყენებული ინგლისურენოვანი 

ფრაზეოლოგიზმების ახსნა-გაცნობისას სასწავლო პროცესში? 

წამოყენებული საკვლევი პრობლემისა და მთავარი საკვლევი კითხვების 

გათვალისწინებით, შევიმუშავეთ კვლევის ჰიპოთეზა, რომელიც შემდგომში 

მდგომარეობს: ინგლისურენოვანი ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლების 

პროცესი საჯარო სკოლის საბაზო საფეხურზე მნიშვნელოვნად გაუმჯობესდება და 

მოსწავლეთა ლექსიკური მარაგი საკმარისად გამდიდრდება, თუ გამოყენებული 

იქნება წინასწარ ადეკვატურად და ეფექტურად შერჩეული და/ან შემუშავებული 

სწავლების ინოვაციური დავალებები და სტრატეგიები. 

ნაშრომში დასმული საკითხის კვლევისათვის გამოყენებულია კვლევის 

შემდეგი მეთოდები: დაკვირვება, ანკეტირება, რაოდენობრივი კვლევა, თვისობრივი 

კვლევა. 

სწორედ, ჩვენი სადისერტაციო ნაშრომის მეცნიერულ სიახლეს წარმოადგენს  

ჩვენ მიერ შემუშავებული და ჩატარებული კვლევებით დადასტურებული 

სტრატეგიები თუ აქტივობები, რომლებიც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს 

ინგლისურენოვანი ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლა-სწავლების პროცესს 

საჯარო სკოლების საბაზო საფეხურზე. 
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ნაშრომის თეორიული ღირებულება მდგომარეობას დისერტაციაში თეორიულ 

დონეზე გაანალიზებულ უმნიშნელოვანეს საკითხებში, როგორიცაა 

ინგლისურენოვანი ფრაზეოლოგიური ერთეულების რაობის იდენტიფიცირება; მათი 

კლასიფიკაცია; ფრაზეოლოგიზმების სწავლა-სწავლების ფსიქოლოგიური და 

ლინგვისტური ასპექტების თეორიული გააზრება; ფრაზეოლოგიური ერთეულების 

სწავლების დადებითი და უარყოფითი მხარეების ჩვენება და წინ წამოწევა 

აკადემიურ დონეზე. 

ნაშრომის პრაქტიკული ღირებულება მდგომარეობს იმ პრაქტიკულ რჩევებსა 

და რეკომენდაციებში, რომლებიც შემუშავებულია კვლევის შედეგად. კვლევის 

შედეგები და პრაქტიკული რეკომენდაციები შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც 

მეცნიერების და მკვლევარების, აგრეთვე პრაქტიკოსი პედაგოგების მიერ საჯარო 

სკოლებში მუშაობის პროცესში. მასწავლებლებისა და ლექტორების მიერ კვლევის 

შედეგების გათვალისწინება საშუალებას მისცემს მათ სიღრმისეულად გაეცნონ იმ 

ინოვაციურ დავალებებს, რომლებიც წაახალისებს მოსწავლეებს და, შესაბამისად, 

მნიშვნელოვნად გააუმჯობესებს ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლა-სწავლების 

პროცესებს საჯარო სკოლებში. 

სადისერტაციო ნაშრომი მოიცავს 160 ნაბეჭდ გვერდს. ნაშრომი შედგება 

შესავლისგან, სამი თავისგან, დასკვნა-რეკომენდაციებისა და გამოყენებული 

ლიტერატურისაგან. 
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I. ინგლისური ფრაზეოლოგიური ერთეულები და მათი როლი 

ლექსიკური ფონდის გამდიდრების პროცესში 

 

 
1.1. ინგლისური ფრაზეოლოგიური ერთეულების რაობა და 

სტრუქტურა ლინგვო-კულტურულ ასპექტში 

 

 
ფრაზეოლოგია არაერთი ენათმეცნიერის კვლევის საგანია და ამით აიხსნება იმ 

მოსაზრებების რიცხობრივი სიმრავლე, რომლებიც ფრაზეოლოგიის გარშემო 

არსებობს. ფრაზეოლოგია ლინგვისტურ დისციპლინად პირველად ცნობილმა 

საბჭოთა ლინგვისტმა პროფესორმა ე.დ. პოლივანოვმა (Полива  нов, 1928) აღიარა. იგი 

ირწმუნებოდა, რომ ლექსიკა შეისწავლის სიტყვათა ინდივიდუალურ ლექსიკურ 

მნისვნელობებს, მორფოლოგია - სიტყვათა ფორმალურ მნიშვნელობებს, ხოლო 

სინტაქსი - სიტყვათშეთანხმებათა ფორმალურ მნიშვნელობებს. პოლივანოვი 

თვლიდა, რომ ფრაზეოლოგია სწორედ ლინგვისტური დისციპლინაა იმიტომ, რომ 

მას აინტერესებს ინდივიდუალური და არა საერთო მნიშვნელობები სხვა 

ლინგვისტური დისციპლინებისაგან განსხვავებით. 

ფრაზეოლოგიის, როგორც ლინგვისტური დისციპლინის საკითხი, ვ.ვ. 

ვინოგრადოვმაც (Виноградов, 1947) დააყენა. საკუთარ ნაშრომებში ფრაზეოლოგიის 

შესახებ მან მოახდინა ფრაზეოლოგიური ერთეულების  დიფერენციაცია 

სემანტიკური ჯგუფების მიხედვით. ვინოგრადოვის მოსაზრებები იმ დროისათვის 

შეიძლება წინგადადგმულ ნაბიჯად ჩაითვალოს, რადგან მისმა კვლევებმა 

საფუძველი დაუდო სხვა არაერთი ნაშრომის შექმნას ფრაზეოლოგიაში. მიუხედავად 

უდიდესი მნიშვნელობისა, ვინოგრადოვის ნაშრომები არ აღმოჩნდა საკმარისი 

ფრაზეოლოგიის ლინგვისტურ დისციპლინად აღიარებისთვის. 
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წიგნი ფრაზეოლოგიის, როგორც ლინგვისტური დისციპლინის, შესახებ 

მოგვიანებით გამოსცა ნ.მ. შანსკიმ (Шанский, 1961). მას შემდეგ სხვა არაერთმა 

მეცნიერმა მიუძღვნა ნაშრომი ფრაზეოლოგიას. 

მოსაზრებას ფრაზეოლოგიის დამოუკიდებელ მეცნიერებად აღიარების შესახებ 

მოწინააღმდეგეებიც ჰყავს, რომელთაგანაც შეიძლება გამოვყოთ ი.ე. ანიჩკოვი 

(Аничков, 1926). იგი ჭეშმარიტ ლინგვისტურ დისციპლინებად მოიაზრებს 

ფონეტიკას, მორფოლოგიას, სინტაქსს, სემანტიკას. მეცნიერი ამტკიცებს, რომ თუ 

ფრაზეოლოგიზმებს, ფრაზებს, ანდაზებს, თავისუფალ სიტყვათშეერთებებს ერთ 

ჭრილში განვიხილავთ, მაშინ ძნელი გახდება ფრაზეოლოგიზმების სიტყვებთან 

დაკავშირება და მათი ექვივალენტობის პრობლემაც უკანა პლანზე გადაიწევს. 

ცნობილი ენათმეცნიერი შარლ ბალი (Bally,1909) ფრაზეოლოგიას  

სტილისტიკის შემადგენელ ნაწილად მიიჩნევდა. 

ფრაზეოლოგიური ერთეულები ენის ლექსიკურ მარაგში შედიან იმ მიზეზით, 

რომ ფრაზეოლოგიზმები განიხილება სიტყვათა ეკვივალენტებად. ფრაზეოლოგიური 

ერთეულების სიტყვებთან ეკვივალენტობის თეორიას სპეციალური განხილვა 

სჭირდება. ყველა ფრაზეოლოგიურ ერთეულს როდი შეესაბამება სიტყვა, როგორც 

მისი ეკვივალენტი. მრავალი ფრაზეოლოგიური ერთეულის იდენთიფიკაცია 

შეიძლება მოხდეს მხოლოდ სიტყვათა ჯგუფის საშუალებით: ‟‟to drink like a fish‖ - 

დალიო ბევრი, ―a hard nut to crack‖ - რთული პრობლემა, გამოუვალი მდგომარეობა, “in 

a small way‖ -მცირე მასშტაბებით. 

საბოლოოდ მეცნიერები შემდეგ დასკვნამდე მივიდნენ: შეიძლება 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების გარკვეული ნაწილისათვის ეკვივალენტები ვერ 

მოიძებნოს, მაგრამ მათი ახსნა მაინც სიტყვების საშუალებით ხდება. აქედან 

გამომდინარე, ფრაზეოლოგია მჭიდროდაა დაკავშირებული ისეთ ლინგვისტურ 

დისციპლინებთან, როგორებიცაა: ლექსიკა, მორფოლოგია, სინტაქსი. 

ფრაზეოლოგიური ერთეული სიტყვასთან შედარებით გაცილებით რთულ 

ელემენტს წარმოადგენს. იმისათის, რომ ფრაზეოლოგიური ერთეული სხვა 
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ერთეულებისაგან განვასხვავოთ, უნდა მოვახდინოთ მისი სტრუქტურული ანალიზი 

და განვსაზღვროთ მისი როლი ენაში. აუცილებელია, ვიცოდეთ ფრაზეოლოგიზმის 

შესწავლის მეთოდი. ეს მოთოდი პირველად შემოგვთავაზა ნ.ნ. ამასოვამ (Амосова, 

1942). მეთოდი ეყრდნობა შემდეგ პრონციპებს: 1) ფრაზეოლოგიის პრობლემატიკის 

განხილვა სინქრონულ ჭრილში უნდა დაიწყოს. 2) ფრაზეოლოგიას მაქსიმალურად 

ობიექტურად უნდა მივუდგეთ და გავათავისუფლოთ იგი, რამდენადაც 

შესაძლებელია, ფსიქოლოგიის ზეგავლენისაგან. 3) კვლევის პრინციპი უნდა 

გამომდინარეობდეს საკვლევი ენის კონკრეტული სპეციფიკიდან. 4) 

გათვალისწინებული უნდა იყოს ფრაზეოლოგიურ პრობლემატიკასთან უშუალოდ 

დაკავშირებული საკითხები: სინონიმები, ანტონიმები, ფრაზეოლოგიური 

ერთეულების სტილისტური და ფუნქციური დიფერენციაცია, მათი წარმოშობის 

თავისებურებები. 

მეცნიერი ნ.ნ. ამასოვა (Амосова, 1942) აცხადებს, რომ ფრაზეოლოგიური 

ერთეულების შესწავლის მისეული მეთოდი აბსოლუტურად ობიექტურია და რომ 

იგი აუცილებლად ჰპოვებს პრაქტიკულ გამოყენებას. ამ მეთოდს ნაკლოვანებებიც 

გააჩნია. იგი მთლიანად უგულებელყოფს ენის ანალიზის მეთოდს, არაფერს ამბობს 

ფრაზეოლოგიური ერთეულის სტრუქტურის შესწავლაზე. 

ფრაზეოლოგიური ერთეულის შესწავლის მეთოდოლოგიაში წინგადადგმულ 

ნაბიჯად ითვლება ვარიაციული მეთოდი, რომელიც ეკუთვნის ვ.ლ. არხანგელსკს 

(Архангельский,1964). შემოთავაზებული მეთოდის თავისებურებები შემდეგში 

მდგომარეობს: 1) ფრაზეოლოგიური ერთეულის კომპონენტების შესწავლა უნდა 

მოხდეს კომპლექსურად. 2) ფრაზეოლოგიური მნიშვნელობა ცალკე უნდა გამოიყოს, 

როგორც განსაკუთრებული ლინგვისტური კატეგორია. 

ვ. ჟუკოვი (Жуков,1975) თავის ნაშრომებში განიხილავდა ფრაზეოლოგიური 

ერთეულების სინტაქსურ და მორფოლოგიურ ნიშან-თვისებებს. ავტორის კვლევათა 

თეორიულ ღირებულებას წარმოადგენს საკმაოდ ვრცელი კონცეფცია 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების შესახებ, რომელშიც ჩამოყალიბებულია 

ფრაზეოლოგიზმის ძირითადი ნიშან-თვისებები, კერძოდ: ა) ფრაზეოლოგიზმების 
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როგორც თანწყობითი და ქვეწყობითი შესიტყვებების ასახვა; ბ) სემანტიკური 

დაუშლელობა (იდიომატურობა); გ) კომპონენტური შედგენილობა და დ) სიტყვასთან 

თანაფარდობა. ავტორისეული კვლევების პრაქტიკული დანიშნულება ნათლად 

აისახა მის მიერ შედგენილ ლექსიკონებში. 

თანამედროვე ინგლისურ ენაში ფრაზეოლოგიური ერთეულის შესწავლის 

მოთოდოლოგია საბოლოოდ შემდეგი სახით ჩამოყალიბდა: 

 ფრაზეოლოგიური ერთეულის შესწავლა უნდა მოხდეს ფორმისა და შინაარსის 

პლანის გათვალისწინებით; ფრაზეოლოგიური ერთეულის შესწავლა უნდა 

მოხდეს კონტექსტის გათვალისწინებით, რის გარეშეც მთლიანად ვერ 

გამოვლინდება ფრაზეოლოგიური ერთეულების სპეციფიკა. 

 
 სხვადასხვა ტიპის ფრაზეოლოგიური ერთეულების შესწავლა უნდა მოხდეს 

სემანტიკური და სტრუქტურული მაჩვენებლების გათვალისწინებით. 

 

 ფრაზეოლოგიური ერთეულები უნდა გაიმიჯნოს რთული სიტყვებისა და 

არაფრაზეოლოგიური ბუნების მქონე სიტყვათშეერთებებისაგან. 

 

 ფრაზეოლოგიური ერთეულებისა და სიტყვების ეკვივალენტობის ცნება უნდა 

შეიცვალოს მათი შეთანხმების, შესაბამისობის ცნებით. 

 
 ფრაზეოლოგიური ერთეულების შესწავლა უნდა მოხდეს სინქრონულ ჭრილში 

დამატებითი ისტორიული მონაცემების გათვალისწინებით (საჭიროების 

შემთხვევაში). 

მრავალფეროვანია ფრაზეოლოგიური ერთეულის განმარტებები, რომლებსაც 

ენათმეცნიერები გვთავაზობენ. მათგან ჩვენთვის ყველაზე მისაღებია განმარტება, 

რომელიც ეკუთვნის ა.ვ.კუნინს (Кунин,1970). ,,ფრაზეოლოგიური ერთეული არის 

ლექსემათა მდგრადი ნაერთი სრულად ან ნაწილობრივ გადატანითი 

მნიშვნელობით‘‘. ფრაზეოლოგიური ერთეულის კომპონენტები არის ლექსემები. 
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ერთი სახის ლექსემები არის პოტენციური სიტყვები, რადგანაც სიტყვები შემავალი 

გადატანითი მნიშვნელობის ფრაზეოლოგიურ ერთეულში, კარგავენ თავიანთ 

საგნობრივ თანაფარდობას. სიტყვების გამოყოფა, როგორც წინადადების წევრებისა, 

არ შეიძლება ფრაზეოლოგიურ ერთეულში, რომელიც წინადადებას წარმოადგენს. 

მათი, როგორც წინადადების წევრების, გამოყოფა ტექსტში ასევე არ შეიძლება. 

წინადადების წევრი თავად არის ფრაზეოლოგიური ერთეული. 

ჩ.ჰოკეტის (Hockett, 1956) 1956 წელს გამოქვეყნებულ ნაშრომში გვხვდება 

ფრაზეოლოგიზმის ცნების შემდეგი განმარტება: ,,იგი არის მორფემა ან 

კომპოზიტური ფორმა, რომლის მნიშვნელობაც არ მომდინარეობს მისი 

სტრუქტურიდან‘‘. 

ფრაზეოლოგიური ერთეული ჩვენი ყურადღების ცენტრში ექცევა თავისი 

კონტექსტუალური მნიშვნელობით, ვინაიდან სწორედ კონტექსტში რეალიზდება 

ფრაზეოლოგიური ერთეულის კომუნიკაციურ-სტილისტური ფუნქცია. 

ფრაზეოლოგიური კონტექსტი შეიძლება რამოდენიმე ტიპის იყოს: 

1). შიდაფრაზული ფრაზეოლოგიური კონტექსტი - გამოხატული სიტყვით ან 

სიტყვათა ჯგუფით მარტივი ან რთული წინადადების შემადგენლობაში. ‟‟Here is 

realism as large as life.‘‘ (უსაზღვროდ დიდი), (S.O‘Casey). 

2). ფრაზული ფრაზეოლოგიური კონტექსტი - გამოხატული მარტივი ან რთული 

წინადადებით. ‟‟Bekker … asked Dick how he was getting on. ‟‟By leaps and bounds‟‟, said 

Dick.‟‟ (მხნედ, შემართებით), (J. Lindsey). 

3). ზეფრაზული ფრაზეოლოგიური კონტექსტი რთული სინტაქსური მთლიანობაა. 

იგი შედგება შინაარსობრივად და სინტაქსურად ერთმანეთთან დაკავშირებული 

წინადადებებისაგან. 

ხშირად მარტო ფრაზული კონტექსტი არ იძლევა საკმარის ინფორმაციას 

ფრაზეოლოგიური ერთეულის სამეტყველო რეალიზაციისათვის. ასეთ შემთხვევაში 

აუცილებელია უფრო დიდი კონტექსტი. 

ეს ჩანს შემდეგი მაგალითიდან: ‟‟But there it is, as large as life.‘‘ (უსაზღვროდ 

დიდი), (P.White, ‘‘The Tree of Man). კიდევ ორი წინადადებაა საჭირო იმისათვის, რომ 
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ზემოთხსენებული  ფრაზეოლოგიური  ერთეულის  მნიშვნელობა ნათელი გახდეს: 

‟‟How did you cut your knee, Ray?‟‟ ‟‟I didn‟t,‟‟ – he said.‟‟ 

 
ფრაზეოლოგიური ერთეულის რეალიზაცია შეიძლება მოხდეს არა მარტო 

კონტექსტში, არამედ ტექსტშიც - ლიტერატურულ ნაწარმოებში, ან მის გარკვეულ 

ნაწილში, მაგალითად ერთ თავში (Granger, 1998). 

მ. ტაგიევის (Тагиев, 1966) შრომებში პირველად ვხვდებით მოსაზრებას 

ფრაზეოლოგიური ერთეულისა და გარე ობიექტის კავშირის შესახებ. ავტორმა 

შეიმუშავა ფრაზეოლოგიური ერთეულის ანალიზის მეთოდი გარემოს 

გათვალისწინებით. ავტორის აზრით, სწორედ გარემო წარმოადგენს ინფორმაციის 

მატერიალურ მატარებელს შესიტყვების ფრაზეოლოგიურობის შესახებ. 

გასული საუკუნის სამოცდაათიან წლებში კვლავ გრძელდებოდა 

ფრაზეოლოგიის თეორიული შესწავლა. განსაკუთრებული ყურადღება უნდა 

დაეთმოს ი. ჩერნიშოვას (Чернышева, 1970) შრომებს. 

უნდა აღინიშნოს, რომ სოციალურ-ისტორიული პროცესების ფონზე ინგლისურ 

ენაში უხვად მოედინება იტალიური და ესპანური სიტყვები. ანტიკური 

ლიტერატურის აღორძინება ბერძნული და, განსაკუთრებით, ლათინური სიტყვების 

შემოჭრას იწვევს. იქმნება ლათინურ-ფრანგული დუბლეტები. ახალი სიტყვიერი 

მასალა, ცხადია, ერთბაშად არ მკვიდრდება ენაში, ის თანდათანობით ეგუება 

არსებულ ენობრივ ნორმებს, თუმცა სპეციფიკურ სახეს ინარჩუნებს. იქმნება არა 

მარტო ახალი სიტყვები, არამედ ე.წ. სიტყვა-ჰიბრიდები (სახელდობრ, უცხო სიტყვას 

დაერთვის ინგლისური სუფიქსი, ან ინგლისურ სიტყვას ემატება უცხოური სუფიქსი) 

(მარღანია, 2010). ბუნებრივი ხდება ვრცელი ეპითეტებისა და მეტაფორების შედგენა. 

მაგალითად: wonder-wounded stars - გაოცებით დაჭრილი ვარსკვლავები; the free- 

footed fear - ფეხშიშველი შიში; a heaven-kissing hill - მთა, რომელიც ზეცას ეამბორება. 
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1.2. ინგლისური ფრაზეოლოგიური ერთეულების კლასიფიკაცია 

 
ლინგვისტურ ლიტერატურაში არსებობს ინგლისურენოვანი ფრაზეოლოგიური 

ერთეულების კლასიფიცირების სხვადასხვა მოდელები, რომლებსაც მეცნიერები 

გვიზიარებენ. კერძოდ, ა.ვ.კუნინის (Кунин, 1970) მიხედვით არსებობს ინგლისური 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების ოთხი სტრუქტურული ტიპი: 

1. ფრაზეოლოგიური ერთეულები, რომელთა შემადგენლობაშიც არსებითი 

სახელია. ‘‘the root of the trouble‘‘- პრობლემის სათავე. 

2. ზმნების შემცველი ფრაზეოლოგიური ერთეულები. ‘‘to put one‘s best foot 

forward‘‘ - სწორი ნაბიჯის გადადგმა, სწორი გადაწყვეტილების მიღება. 

3. ზედსართავი სახელის შემცველი ფრაზეოლოგიური ერთეულები. ‘‘as good as 

gold‘‘ - ოქროსავით ძვირფასი, კარგი. 

4. ზმნიზედის შემცველი ფრაზეოლოგიური ერთეულები. ‘‘by hook or by crook‘‘ - 

ნებით თუ ძალით. 

ა.ვ.კუნინი (Кунин, 1970) სემანტიკური თვალსაზრისით ოთხ კატეგორიად 

ჰყოფს ფრაზეოლოგიურ ერთეულებს: 

1. ნომინაციური ფრაზეოლოგიური ერთეულები, ანუ ფრაზეოლოგიზმები, 

რომლებიც აღნიშნავენ საგნებს, მოვლენებს და სხვ. ‘‘For dear life‘‘ - 

სასოწარკვეთილი. (I ran for dear life, when I saw the tiger.) 

2. ნომინაციურ-კომუნიკაციური ფრაზეოლოგიური ერთეულები. ‘‘Live not to eat, 

but eat to live‘‘ - ჭამო რათა იცოცხლო, და არა, ოცოცხლო რათა ჭამო. 

3. კომუნიკაციური ფრაზეოლოგიური ერთეულები. ‘‘There is no smoke without 

fire‘‘ - კვამლი ცეცხლის გარეშე არ არსებობს. 

4. ფრაზეოლოგიური ერთეულები შორისდებულის ფუნქციით.‘‘ Oh, my eye!‘‘ - 

ღმერთო ჩემო, ღვთის გულისათვის. 

ფრაზეოლოგიზმების კვლევისას დიდი მნიშვნელობა ენიჭება მათ 

კლასიფიკაციას სტრუქტურულ-სემანტიკური თვალსაზრისით შარლ ბალის (Bally, 

1909) ნაშრომებშიც. შ.ბალის მიხედვით ფრაზეოლოგიზმის განსაზღვრების ძირითად 
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კრიტერიუმად მიღებულია სტრუქტურული და სემანტიკური ნიშანი. შემდგომში 

ა.სმირნიცკიმ (Смирницкий, 1954) მოახდინა ამ ორი ნიშნის (სტრუქტურული და 

სემანტიკური) კომბინირება. 

ა.ვ.კუნინი (Кунин,1970) ცალკე გამოყოფს ანდაზებს, როგორც ფრაზეოლოგიური 

ერთეულების დამოუკიდებელ ჯგუფს. 

‘‘Two wrongs don't make a right‘‘ - სისხლი სისხლით არ მოიბანებაო. 

 
"When in Rome, do as the Romans" - სადაც წახვალ, იქაური ქუდი დაიხურეო. 

უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ზოგი ანდაზა განმარტების გარეშე გაუგებარია. 

„ანდაზის დეშიფრირების დროს მიმდინარე არსებითში წვდომის პროცესი 

ზრდასრული, მენტალურად ჩამოყალიბებული ადამიანებისათვის არის 

განკუთვნილი, რომელთაც ძალუძთ ცნებებით აზროვნება (მაგალითად, ბავშვებში ეს 

პროცესი მხოლოდ სენსორული აღქმის, ,,საგნობრივი" აზროვნების დონეზეა 

წარმოდგენილი‘‘ (ჯაში,1982). ხშირად სირთულეს წარმოადგენს მათი თარგმნა და 

შესაფერისი ქართული ეკვივალენტის მოძებნაც. 

,,ერის მატერიალური და სულიერი კულტურის შესასწავლად და გამოსავლენად, 

საჭიროა გამოვიკვლიოთ ენის ფრაზეოლოგიური დონე, რომელიც ამ თვისებების 

საუკეთესო ამსახველია,‘‘ განმარტავს ცნობილი ენათმეცნიერი ვ.ვ.ვინოგრადოვი 

(Виноградов, 1947). ვინოგრადოვის მიხედვით, ფრაზეოლოგიაში „საშენ მასალად― 

გამოყენებულია სიტყვა. სიტყვები თვითონ არ ამყარებენ ერთმანეთთან კავშირს. 

ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, შინაარსობრივად როგორ დაუკავშირდებიან 

ისინი ერთმანეთს. ფრაზეოლოგიური ერთეულების ჩამოყალიბება ხდება 

სინტაქსური ერთეულების ბაზაზე. ამიტომ სინტაქსი განიხილება როგორც ერთგვარი 

„სამშენებლო მოედანი―. იმავე შეხედულებას ავითარებს ფრანგი ლინგვისტი ალენ 

რეი (Rey,1984). მისი აზრით: „ფრაზეოლოგია არასოდეს არის წმინდა ლექსიკური 

მოვლენა, რადგან ის თავის თავში გულისხმობს გრამატიკას და მაშასადამე წესებს―, 

აქედან გამომდინარე, როდესაც განვიხილავთ ფრაზეოლოგიზმებს, არ შეიძლება 

შემოვიფარგლოთ მხოლოდ სემანტიკით და ყურადღების მიღმა დავტოვოთ მათი 

ფორმა. 
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დანიელი ენათმეცნიერი ლუი ელმსლევი (Elmslev,1940) აღნიშნავს, რომ 

ფრაზეოლოგიურ ერთეულში თითოეული წევრი გულისხმობს სხვა დანარჩენი 

წევრების არსებობის აუცილებლობას იმისათვის, რომ აზრი სრულყოფილად 

გადმოიცეს და გვთავაზობს ხშირი გამოყენების მქონე ფრაზეოლოგიზმების 

ჩამონათვალს: 

―a fly in the ointment‖ _ ხელისშემშლელი ფაქტორი; 

‖white elephant‖ _ უცხო, იშვიათი; 

―a hard nut to crack‖ _ რთული მდგომარეობა; 

―the proof of the pudding is in the eating‖ _ მხოლოდ გარეგნობით არ უნდა განსაჯო; 

―a light purse is a heavy curse‖ _ უფულობა ყველა უბედურებაზე ცუდია; 

―run with the hare and hunt with the hounds‖ _ ორივე დაპირისპირებულ მხარეს 

შეეწყო, მოურიგდე; 

―kill the goose that lays the golden eggs‖ _ ის ტოტი მოჭრა, რომელზეც ზიხარ; 

 
―one man‘s meat is another man‘s poison‖ _ ის, რაც ერთი ადამიანისთვის მომხიბვლელი 

და კარგია, მეორესთვის შეიძლება მიუღებელი იყოს; 

―people who live in glass houses should not throw stones‖ _ ადამიანმა არ უნდა 

გააკრიტიკოს სხვა მისთვისვე დამახასიათებელი მსგავსი მანკიერებების გამო; 

―he that has a great nose thinks that everybody is speaking of it‖ _ მას, ვისაც გრძელი 

ცხვირი აქვს, ჰგონია, რომ ყველა ამის შესახებ ლაპარაკობს; 

―he that serves God for money will serve the devil for better wages― _ ის, ვინც ღმერთს 

ფულის გულისთვის ემსახურება, ეშმაკის მსახურიც გახდება, თუ ეშმაკი მეტს 

გადაუხდის. 

ენათმეცნიერი ნ.მ.შანსკი (Шанский,1961) განმარტავს, რომ არსებობს 

ფრაზეოლოგიური ერთეულები, რომლებშიც შესაძლებელია კომპონენტების 

გადაადგილება ყოველგვარი სტრუქტურული და მორფოლოგიური ცვლილებების 

გარეშე. მაგალითად: ‘‘it‘s as broad as it‘s long‘‘ = ‘‘it‘s as long as it‘s broad‘‘. (რაც სიგრზე 

აქვს, ის სიგანე აქვს). 
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ფრაზეოლოგიური ერთეულების შესახებ სრულყოფილი წარმოდგენის 

შესაქმნელად, გავეცნოთ ფრაზეოლოგიზმების კლასიფიკაციას მათი წარმოშობის 

მიხედვით, რომელსაც ძალიან საინტერესოდ გვთავაზობს ა.ვ. კუნინი (Кунин, 1972). 

იგი ფრაზეოლოგიზმებს მათი წარმოშობის მიხედვით სამ ძირითად ჯგუფად ჰყოფს: 

1) ძირძველი ინგლისური ფრაზეოლოგიური ერთეულები 

 
ინგლისური წარმოშობის ფრაზეოლოგიური ერთეულები ინგლისელი ხალხის 

შექმნილია საუკუნეთა მანძილზე. მათში აისახება ინგლისელი ერის ტრადიციები, 

ისტორიული ფაქტები, რეალიები. მაგალითად: ‘‘to sit above the salt‘‘ - საზოგადოებაში 

მაღალი ადგილის დაკავება; ‘‘to sit below the salt‘‘ - საზოგადოებაში მოკრძალებული 

პოზიციის ქონა. (ძველი ინგლისური ჩვეულების მიხედვით, სამარილეს მაგიდის 

შუაში დგამდნენ. ცნობილი, გამოჩენილი სტუმრები სხდებოდნენ მაგიდის თავში, 

ღარიბი სტუმრები კი - მაგიდის ბოლოში). 

2) უცხო ენებიდან შემოსული ფრაზეოლოგიური ერთეულები 

 
ინგლისურ ენაში ფრაზეოლოგიური ერთეულები უმთავრესად შესულია 

ლათინური და ფრანგული ენებიდან, თუმცა ვხვდებით ასევე ბერძნული, ესპანური, 

იტალიური და სხვა ენებიდან შემოსულ ფრაზეოლოგიზმებსაც. 

3)   ამერიკული წარმოშობის ფრაზეოლოგიური  ერთეულები 

 
ლიტერატურული წყაროებიდან ფრაზეოლოგიური ერთეულების რიცხობრივი 

თვალსაზრისით პირველ ადგილზეა ბიბლია, მეორეზე შექსპირის შემოქმედება. ასევე 

აღსანიშნავია სხვა არაერთი მწერლის ნაწარმოებები, საბავშვო ლექსები, ზღაპრები 

(Norrick, 2007). 

საინტერესოა ერთგვარი რეტროსპექტივა ჩვენი საკვლევი ობიექტის 

ისტორიიდან. 

ინგლისური ენა მდიდარია ‘‘ხალხური‘‘ ფრაზეოლოგიური ერთეულებით. 

ფრაზეოლოგიზმების წარმოშობის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან წყაროს სწორედ 
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ხალხური ეტიმოლოგია წარმოადგენს. ბუნებრივია, რომ მათში აისახება ინგლისელი 

ხალხის ტრადიციები. მაგალითად: 

1) ‘‘to blow one‘s own trumpet‖ = საკუთარი თავის ქებით იყო დაკავებული. ამ 

ფრაზეოლოგიური ერთეულის მნიშვნელობა მომდინარეობს შუა საუკუნეებიდან, 

როცა ტურნირებში მონაწილე ცნობილ პირებსა და რაინდებს საყვირებით 

ხვდებოდნენ. 

2) ‘‘to cut somebody off with a shilling‘‘ = დატოვო ვინმე მემკვიდრეობის გარეშე. 

საინტერესოა ამ ფრაზეოლოგიური ერთეულის წარმოშობის ისტორიაც. ანდერძის 

დამტოვებლები ხშირად მემკვიდრეებს მემკვიდრეობის გარეშე ტოვებდნენ და 

უტოვებდნენ ერთ შილინგს ნიშნად იმისა, რომ მემკვიდრის მემკვიდრეობის გარეშე 

დატოვება წინასწარ იყო განზრახული. 

3) ‘‘to dance attendance on somebody‘‘ = ყოველთვის მზად იყო იმისათვის, რომ ვინმეს 

ემსახურო. ძველი ინგლისური წესის თანახმად, საქორწილო საღამოს პატარძალი 

ვალდებული იყო ეცეკვა ნებისმიერ სტუმართან, რომელიც კი მას საცეკვაოდ 

გამოიპატიჟებდა. 

4) ‘‘also ran‖ = წარუმატებელი პიროვნება. სპორტულ შეჯიბრებებში, მაგალითად 

დოღში, ჩამოთვლიან ხოლმე მათ გვარებსაც, რომლებმაც საპრიზო ადგილი ვერ 

დაიკავეს. ეს ჩამონათვალი იწყება სიტყვებით: also ran ... 

5) ‘‘to be born within the sound of Bow Bells‘‘ = ლონდონში დაბადება. ლონდონის 

ცენტრში მდებარეობს ცნობილი ეკლესია St. Mary-le-Bow, რომელიც ცნობილია 

თავისი ზარის ხმიანობით. 

6) ‘‘to carry coals to Newcastle‘‘ = ნახშირის ნიუკასლში წაღება, ანუ იქ, სადაც ის 

საკმარისადაა. ნიუკასლი არის ინგლისური ქვანახშირის წარმოების ცენტრი. 

7) ‘‘to play fast and loose‘‘ = ორმაგი, არასამართლიანი თამაშის თამაში; 

უპასუხისმგებლოდ მოქცევა; საკუთარი მოვალეობების დარღვევა. გამოთქმა 

უკავშირდება ძველ თამაშს, რომელსაც თამაშობდნენ უმთავრესად ინგლისის 
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ბაზრობებზე. თითზე ხან მჭიდროდ და ხან თავისუფლად იხვევდნენ ქამარს ან თოკს. 

ამასთან მაყურებელს არ შეეძლო დაენახა ეს მოხერხებული მანიპულაციები და 

შეუმჩნევლად აგებდნენ სანაძლეოს. 

8) ‘‘to put somebody in the cart‘‘ = ვინმეს რთულ მდგომარეობაში ჩაყენება. სიტყვით 

‘‘cart‘‘ მოიხსენიებდნენ ეტლს, რომლითაც დამნაშავეები გადაჰყავდათ, ან ქალაქში 

სამარცხვინოდ დაჰყავდათ. 

ცალკე უნდა გამოვყოთ ჯგუფი ონომატისკური ფრაზეოლოგიზმებისა, 

რომლებიც დაკავშირებულია მწერლების, მეფეების, მეცნიერების სახელებთან. აქ 

ერთიანდება შემდეგი ქვეჯგუფები: გვარებთან დაკავშირებული ფრაზეოლოგიური 

ერთეულები, სახელებთან დაკავშირებული ფრაზეოლოგიური ერთეულები, 

სახელებთან და გვარებთან დაკავშირებული ფრაზეოლოგიური ერთეულები. 

გავეცნოთ თითოეული მათგანის მაგალითს: 

1) ‘‘according to Cocker‘‘ = კოკერის მიხედვით, ანუ ზუსტად, სწორად, ყველა წესის 

დაცვით. (ე.კოკერი - ინგლისური არითმეტიკის სახელმძღვანელოს ავტორი. 1631- 

1675). 

2) ‘‘Big Ben‘‘ = დიდი ბენი. ეს არის სახელი საათისა, რომელიც ინგლისის 

პარლამენტის შენობაზეა. (საათს ეს სახელი ეწოდა ბენჟამენ ჰოლის საპატივსაცემოდ, 

რომლის თაოსნობითაც გაკეთდა აღნიშნული საათი). 

3) ‘‘a Joe Miller‘‘ = ძველი ხუმრობა, გაცვეთილი ანეგდოტი. (ჯოზეფ მილერმა 

გამოსცა პირველი ხუმრობების კრებული ინგლისში. 1684 - 1738). 

მხედველობაში უნდა მივიღოთ ისტორიულ ფაქტებთან დაკავშირებული 

ფრაზეოლოგიზმებიც: 

‘‘The three tailors of Tooley street‘‘ = სამი მკერავი ტულის ქუჩიდან = მცირე ჯგუფი 

ადამიანებისა, რომლებიც თავს მთელი თავიანთი ერის წარმომადგენლებად თვლიან. 

ინგლისის ისტორიიდან ცნობილია, რომ ინგლისის პარლამენტს პეტიციით მიმართა 

სამმა მკერავმა ტულის ქუჩიდან. მათი მიმართვა იწყებოდა სიტყვებით: 
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‘‘We, the people of England‘‘… - ჩვენ ინგლისელი ხალხი… 

 
საინტერესოა მარინისტური წარმოშობის ფრაზეოლოგიური ერთეულები: 

1) ‘‘on the crest (ან top) on the wave‘‘ = სიხარულის, წარმატების მწვერვალზე. 

2)  ‘‘plain sailing‘‘ = მარტივი, ადვილი, წარმატებული წინსვლა.  

3) ‘‘when one‘s ship comes home‘‘ = როცა ვინმეს ბედი გაუღიმებს. 

საბრძოლო თემატიკის ფრაზეოლოგიური ერთეულებიდან შეიძლება გამოვყოთ: 

1) ‘‘lay down one‘s arms‘‘ = დანებება, ფარ-ხმალის დაყრა. 

2) ‘‘mask one‘s batteries‘‘ = ვინმეს განზრახვის შენიღბვა. 

არსებობს სპორტული თემატიკის ფრაზეოლოგიზმებიც: 

1) ‘‘get to first base‘‘ = პირველი ნაბიჯის გადადგმა რაიმე საქმეში. გამოთქმა 

მომდინარეობს ბეისბოლის თამაშიდან. 

2) ‘‘neck and neck‘‘ = თანაბარ მდგომარეობაში. გამოთქმა მომდინარეობს დოღიდან, 

როდესაც ორი ცხენი თანაბრად გარბის, თავები თანაბრად უჭირავთ. 

საგულისხმოა ცრუ რწმენასთან დაკავშირებული ფრაზეოლოგიზმებიც: 

 
1) ‘‘a black sheep‘‘ = ოჯახის შემარცხვენელი. ძველად სწამდათ, რომ შავი ცხვარი 

ეშმაკის დამღით იყო დანიშნული. 

2) ‘‘a crooked sixpence‘‘ = თილისმა; ნივთი, რომელსაც მფლობელისათვის ბედნიერება 

მოაქვს. ძველი ინგლისური რწმენის თანახმად, მფლობელისათვის წარმატება მოაქვს 

მოხრილ ექვსპენსიანს. 

ა. ვ. კუნინის (Кунин, 1985) გამოკვლევებში ვკითხულობთ, რომ ინგლისურ 

ენაში ფრაზეოლოგიური ერთეულების რიცხობრივი გამოყენების თვალსაზრისით 

ბიბლიის შემდეგ მეორე ადგილზეა უილიამ შექსპირის შემოქმედება. უახლესი 

მონაცემებით, მათი რიცხვი 105-ია. შექსპირიზმების უმრავლესობას მხოლოდ 
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ერთხელ ვხვდებით შექსპირის ნაწარმოებებში და მათი ფორმა ფიქსირებულია. 

განვიხილოთ ფართოდ ცნობილი ფრაზეოლოგიური ერთეულებიდან რამოდენიმე 

მათგანი: 

1) ‘‘ A fool‘s paradise‘‘ (Romeo and Juliet) - მოჩვენებითი ბედნიერება. 

 
2) ‘‘give the devil his due‘‘ (King Henry V) - სამაგიეროს მიზღვა მოწინააღმდეგისათვის. 

 
3) ‘‘eat somebody out of house and home‘‘ (King Henry IV) - ადამიანის გაკოტრება მის 

ხარჯზე ცხოვრებით. 

შექსპირის გარდა ბევრმა სხვა მწერალმაც გაამდიდრა ინგლისური 

ფრაზეოლოგიური ფონდი. საინტერესოა მათი მცირე ჩამონათვალი: 

1) ‘‘through thick and thin‘‘ - გადამწყვეტად, აუცილებლად, ყველა შემთხვევაში 

(ჯეფრი ჩოსერი). 

2) ‘‘doctor Fell‘‘ - ანტისიმპათიის გამომწვევი ადამიანი (თომას ბრაუნი). 

 
3) ‘‘give hostages to fortune‘‘ - საკუთარ თავზე დიდი პასუხისმგებლობის აღება 

(ფრენსის ბეკონი). 

4) ‘‘marriage is a lottery‘‘ - ქორწინება ლატარიაა (ბენ ჯონსონი). 

5) ‘‘darkness visible‘‘ - აბსოლუტური სიბნელე (ჯონ მილტონი). 

6) ‘‘bite the hand that feeds you‘‘ - სიკეთეს უმადურობით უპასუხო (ედმუნდ ბერკი). 

7) ‘‘the land of cakes‘‘ - შოტლანდია (რობერტ ბერნსი). 

8) ‘‘(as) cool as a cucumber― - წყნარი, უშფოთველი (ჯონ გრეი). 

9) ‘‘a gentleman‘s gentleman‘‘ - მსახური (დანიელ დეფო). 

10) ‘‘from China to Peru‘‘ - ყველგან (სამუელ ჯონსონი). 

 
11) ‘‘What will Mrs. Grundy say?‘‘ - რას იტყვის ქალბატონი გრანდი? ე.ი. რას იტყვის 

ხალხი? ( თომას მორტონი). 
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12) ‘‘all in the day‘s work‖ - ნორმალურად, წესიერად (ჯონათან სვიფტი). 

 
13) ‘‘small talk‘‘ - უაზრო, უშედეგო ლაპარაკი (ლორდ ჩესტერფილდი). 

 
14) ‘‘(as) merry as a marriage-bell‘‘ - ძალიან მხიარული (ჯორჯ გორდენ ბაირონი). 

 
15) ‘‘the child is the father of the man‘‘ - პატარა ბავშვს უკვე ეტყობა, როგორ კაცად 

გაიზრდება (უილიამ ვორდსვორტი). 

16) ‘‘anything for a quiet life‘‘ - ყველაფერს მივცემდი მშვიდი ვხოვრებისათვის  

(ჩარლზ დიკენსი). 

17) ‘‘catch somebody red-handed‘‘ - ვინმეს დანაშაულის ადგილზე დაჭერა (უოლტერ 

სკოტი). 

18) ‘‘the dark continent‘‘ - შავი კონტინენტი ე.ი. აფრიკა (ჰენრი მ. სტენლი). 

 
19) ‘‘a skeleton in the closet‘‘ - დაფარული ოჯახური უსიამოვნება (უილიამ მეიქფის 

თეკერეი). 

გავეცნოთ ბიბლიიზმების მაგალითებსაც: 

 
1) ‘‘like a giant refreshed‘‘ - ახალი ძალებით. 

2) ‘‘ask for bread and be given a stone‘‘ - პური ითხოვო და ქვა მიიღო. 

ფრაზეოლოგიზმების წარმოშობას ადამიანთა ცხოვრების სხვადასხვა მომენტს 

უკავშირებს და გვთავაზობს ფრაზეოლოგიური ერთეულების კლასიფიკაციას 

სოციალური და კულტურული ტრადიციის მიხედვით ფრანგი ლინგვისტი 

პ.გირაუდი (Guiraud, 1967). სოციალურ მემკვიდრეობაში იგულისხმება, როგორც 

ყოველდღიური, ასევე ეკონომიკური და სოციალური ცხოვრება, რომელიც, თავის 

მხრივ, სტრუქტურირდება: ეკლესია, ნადირობა, თამაშები, ცხენოსნობა, ომი, 

მეურნეობა; ხოლო კულტურული მემკვიდრეობა გულისხმობს: ბიბლიასა და 

ისტორიას. 
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1.3. ინგლისური ფრაზეოლოგიური ერთეულების ფუნქცია ლექსიკური 

ფონდის გამდიდრების თვალსაზრისით 

ფრაზეოლოგიური ერთეული არის სიტყვათა ჯგუფი, რომელიც ენაში 

არსებობს მზა ფორმით და წარმოადგენს მდგრად ენობრივ წარმონაქმნს. 

ფრაზეოლოგიზმები ლინგვისტურ ლიტერატურაში იდიომატურ ლექსიკურ 

ერთეულებად მოიხსენიება. ისინი წარმოადგენენ ენის განუყოფელ ნაწილს და 

განსაკუთრებით დიდ როლს ასრულებენ ენის ლექსიკური ფონდის გამდიდრებაში. 

ფრაზეოლოგიზმი დამოუკიდებელი ელემენტია, როგორც ყველა სიტყვა 

ლექსიკონში. ფრაზეოლოგიზმი მრავალი ენათმეცნიერის კვლევის საგანია. მათი 

აბსოლუტური უმრავლესობა თანხმდება იმაზე, რომ ფრაზეოლოგიურ ერთეულებს 

სიახლე, ექსპრესიულობა და ფერადოვნება შემოაქვთ ტექსტებში. 

ფრაზეოლოგიზმები ენობრივი სისტემის განუყოფელი და ორგანული 

ნაწილია. ტრადიციული მიდგომით ფრაზეოლოგიური ერთეული ეწოდება სიტყვათა 

ისეთ მყარ შესიტყვებას, რომლის მნიშვნელობა მისი შემადგენელი კომპონენტების 

მნიშვნელობამდე არ დაიყვანება და რომელიც ფუნქციონირებს ყოველგვარი წესებისა 

და რეგულაციების გარეშე (Маслова, 2001). 

კულტურულად დატვირთული ლექსიკური ერთეულების საუკეთესო 

ილუსტრაციას წარმოადგენს ფრაზეოლოგიური ერთეულები. 

ენისა და კულტურის მჭიდრო ურთიერთდამოკიდებულება სერიოზულ 

გავლენას ახდენს ენის ლექსიკურ მარაგზე. როგორც კულტურაზე დაკვირვება 

გვეხმარება ენის შესწავლაში, ასევე ენა ხდება კულტურული ფენომენის ახსნის 

პირდაპირი საშუალება. 

ფრაზეოლოგიური ერთეულები შეიძლება იდეალურ მასალად ჩაითვალოს 

კულტურული ფენომენის ასახსნელად, ვინაიდან სწორედ მათი დახმარებით ხდება 

რეალობის მეტაფორული აღქმა (Маслова, 2001). 

ენასა და კულტურას შორის არსებულ მიმართებებს სწავლობს 

ეთნოლინგვისტიკის შედარებით ახალი მიმართულება - ლინგვოკულტუროლოგია, 
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რომლის კონცეპტუალური ბაზისი წარმოდგენილია მენტალობის, ლინგვისტური 

იდენტობისა და ბუნებრივ მახასიათებელთა ინტერაქციით. ზოგადი მიდგომით, 

მეცნიერული აზროვნების ეს მიმართულება გვევლინება ანთროპოლოგიური 

პარადიგმის პროდუქტად, რომლის იდეოლოგიური საფუძვლები ჰუმბოლდტის 

(Humboldt, 1985) ნააზრევში უნდა ვეძიოთ - ენის წარმომავლობა გავლენას ახდენს 

ერის არსზე. 

ენისა და კულტურის მიმართების საკითხზე საუბრისას უნდა აღინიშნოს 

ლინგვისტური ფარდობითობის თეორია, რომელიც ასევე ჰუმბოლდტის (Humboldt, 

1985) სახელს უკავშირდება. თუ ადამიანის აზროვნება ენით ფორმირდება, ალბათობა 

იმისა, რომ სხვადასხვა ენობრივი ჯგუფის მატარებელთ ჰქონდეთ მსოფლაღქმის 

განსხვავებული ვარიაციები, საკმაოდ მაღალია. აზროვნება ინდივიდის დონეზე 

უკავშირდება კულტურული ფაქტორებით განპირობებულ ენობრივ მოდელებს და, 

შესაბამისად, ენასა და კულტურას შორის მყარდება ურთიერთდამოკიდებულებითი 

კავშირები. 

ენა და კულტურა უმეტესად განიხილება, როგორც ურთიერთდამოკიდებულ 

ნიშანთა ორი მსგავსი სისტემა. კულტურული ფაქტორები ყოველთვის თანხვედრაშია 

ენასთან. ენის ლექსიკას შეუძლია სავსებით ნათლად ასახოს მოცემული ენის 

მატარებელ ადამიანთა სოციალური და ფიზიკური გარემო. 

ფრაზეოლოგიზმები ხატოვანი ენობრივი საშუალებებია, რომლებიც 

გადმოგვცემენ ერის ზნე-ჩვეულებებს, მათ მისწრაფებებს, კულტურას. 

ფრაზეოლოგიზმები წარმოადგენს რთულ ენობრივ ერთეულებს. ფრაზეოლოგიურ 

ერთეულში შემავალ სიტყვებს დამოუკიდებელი მნიშვნელობა არ გააჩნიათ. ისინი 

მყარ გამონათქვამებს წარმოადგენენ (Wood, 1986). 

ფრაზეოლოგიური ერთეულები ასახავს ეროვნულ სტერეოტიპებს, 

სტანდარტებს, მნიშვნელოვან მოვლენებს, ისტორიული ფაქტების ჩათვლით. ენის 

ფრაზეოლოგიური ფონდი შეიძლება ერის კულტურულ მემკვიდრობადაც კი 

ჩაითვალოს (Костомаров, 1993). 
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ფრაზეოლოგიური ერთეული სოციალურ-კულტურული ინფორმაციის 

მატარებელი ელემენტია. ფრაზეოლოგიზმების ძირეული შესწავლა ერის 

კულტურული მახასიათებლების დადგენის შესაძლებლობას იძლევა. დიდი როლი 

ეკისრება ფრაზეოლოგიურ ერთეულებს ენის შესწავლა-გააზრების პროცესშიც. 

მეცნიერთა და მკვლევართა მუდმივი ინტერესი ენის განვითარებასთან 

დაკავშირებით კულტურასთან მიმართებაში, ენის ექსპრესიულობის გაზრდის 

ტენდენციებისა და ხალხთა ლინგვისტური მსოფლმხედველობის ჩამოყალიბების 

მახასიათებლების შესახებ, განაპირობებს დიდი რაოდენობის სამეცნიერო ხასიათის 

ლიტერატურის, სტატიების შექმნას. 

თანამედროვე ლინგვისტების განსაკუთრებულ ყურადღებას იქცევს 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების თავმოყრა მხატვრულ ლიტერატურაში. 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების როლს ბრიტანულ პოეზიაში არაერთი მეცნიერული 

კვლევა მიეძღვნა. პოეზიაში ფრაზეოლოგიური ერთეულებით გადმოცემულია 

ცხოვრების მრავალფეროვნება: ტრადიციები, ჩვეულებები, თვისებები, გრძნობები, 

ბუნებრივი მოვლენები (Trybukhanchyk, Prodanyuk, 2013). 

არაერთმა მკვლევარმა განაცხადა, რომ მყარი შესიტყვებების გამოყენება 

ეფექტურია როგორც ზეპირი, ისე წერითი მეტყველების დროს. 

ზეპირსიტყვიერი ხელოვნების სხვა ჟანრების მსგავსად, ზღაპარმა დროთა 

განმავლობაში განიცადა გარკვეული ცვლილებები, მათ შორის სტილისა და ენის 

თვალსაზრისით. მათში ხშირად გამოიყენება ფრაზეოლოგიური გამონათქვამები. 

ცნობილია, რომ მსოფლიოს ხალხთა ზღაპრები ერთმანეთს ემსგავსება არა 

მხოლოდ სიუჟეტით, საერთო ადგილებითა და მოტივებით, არამედ მყარი 

ფრაზეოლოგიური გამონათქვამების არსებობითაც. მკითხველთა ყურადღების 

მობილიზაციაში, ტექსტის ემოციურ-ექსპრესიული ფონის შექმნასა და სიუჟეტის 

ჩარჩოს ფორმულირებაში დიდი როლი უკავია სწორედ ფრაზეოლოგიზმებს 

(ქურდოვანიძე, 2012). 
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საქმიან მოლაპარაკებაში ინგლისურენოვან მონაწილეთა მიერ „საერთო 

სემანტიკურ მნიშვნელობამდე― მისვლის ცდის წარუმატებლობის ერთ-ერთი მიზეზი 

ფრაზეოლოგიური რეპერტუარის არცოდნაა, რასაც ხშირად კონფლიქტი მოსდევს. ამ 

ტიპის უთანხმოებას შეიძლება „კომპეტენციათა კონფლიქტი― ეწოდოს (Baxter, 1982). 

ფრაზეოლოგიზმების მნიშვნელობების ცოდნა უზრუნველყოფს 

ფრაზეოლოგიური ერთეულის შემცველი შეტყობინების არაადეკვატური აღქმის 

ალბათობის მინიმუმამდე დაყვანას, საქმიანი მოლაპარაკების პროცესის 

ფასილიტაციას. 

მეცნიერები ცალკე გამოყოფენ ფრაზეოლოგიურ ერთეულებს, რომლებიც 

საკმაოდ ხშირად გვხვდება საკანონმდებლო დოკუმენტაციაში. მეტად საჭირო და 

ღირებულია სპეციალური იურიდიული ტერმინოლოგიური ლექსიკონების არსებობა 

და მათი მუდმივი განახლების პროცესი. ასეთ ლექსიკონებში ფრაზეოლოგიური 

ერთეულების ხვედრითი წილი საკმაოდ მაღალია. 

ფრაზეოლოგიური ერთეულები მნიშვნელოვან ენობრივ წყაროს წარმოადგენენ 

ინგლისურ პოეზიაში. სწორედ ფრაზეოლოგიური ერთეულების სემანტიკურ 

მნიშვნელობაშია შეფარვით გადმოცემული ავტორის პოეტური გრძნობები, ემოციები. 

ფრაზეოლოგიზმი განსაკუთრებულ მხატვრულ ელფერს სძენს პოეტურ ნაწარმოებს. 

იგი განსაკუთრებულ როლს თამაშობს როგორც აღქმის, ისე გამოხატვის 

მხატვრულობასა და ორიგინალურობაში. 

ფრაზეოლოგიური ერთეულები მნიშვნელოვანი კონტრიბუციაა ბიზნეს 

ინგლისურში. მრავალფეროვანი ფრაზეოლოგიური ინფორმაციაა შესული ბიზნეს 

ლექსიკონებში. ეს ინფორმაცია მნიშვნელოვან ფასილიტაციას უწევს ბიზნეს 

ინგლისურის შემსწავლელებს ენის ათვისების სისტემატურ პროცესში (Федуленкова, 

2000). 

ინგლისურ ენაში გამოიყოფა ფრაზეოლოგიური ერთეულების ორი ჯგუფი: 

პოზიტიური და ნეგატიური ფრაზეოლოგიური ერთეულები. პოზიტიური 

ფრაზეოლოგიზმების მაგალითებია: a feather in one's cap - ის, რითაც 
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დამსახურებულად შეგიძლია იამაყო; good Samaritan – ადამიანი, რომელიც ყველას 

ეხმარება გაჭირვებაში; an old hand – ძალიან გამოცდილი და ჭკვიანი კაცი. 

საინტერესოა უარყოფითი ფრაზეოლოგიური ერთეულების მაგალითებიც: an 

awkward customer – საშიში ადამიანი; a dog in the manger – ადამიანი, რომელიც სხვას 

არაფრით ასარგებლებს. რეკლამებსა და განცხადებებში მხოლოდ პოზიტიური 

ფრაზეოლოგიზმები გვხვდება (Алехина, 1979). 

ფრაზეოლოგიურ ერთეულებს უხვად იყენებენ მწერლები თავიანთ 

შემოქმედებაში. მათი გამოყენებით მხატვრული ნაწარმოების მოქმედი პირები 

ცდილობენ, თავიანთი გამონათქვამები გახადონ უფრო ღირებული და ემოციურ - 

შეფასებითი დამოკიდებულება წარმოაჩინონ ობიექტურ ჭეშმარიტებად. 

განსხვავებული ემოციური მდგომარეობის გადმოცემის, აგრესიისა თუ 

გამარჯვებაში თავდაჯერებულობის გამოხატვის, მკაცრი რეალობისადმი 

უარყოფითი პოზიციის დაფიქსირების, მკითხველზე სუბიექტური შთაბეჭდილების 

მოხდენის, პრაგმატული დამოკიდებულების გადმოცემისა და დესკრიფციული 

სიუჟეტების იმპლემენტაციის ფუნქცია ფრაზეოლოგიური  ერთეულების 

დახმარებით საინტერესოდ რეალიზდება საყმაწვილო მხატვრულ ლიტერატურში 

(Белозерова, 2105). 

ფრაზეოლოგიური ერთეულებით მდიდარია ინგლისური პრესა. შეგვიძლია 

გამოვყოთ: The Guardian, The Sunday Times, The Daily Express, TheTelegraph, The Times. 

გაზეთი ისეთი პუბლიკაციაა, რომელიც რეგულარულად და ხშირად გამოდის და 

აშუქებს მიმდინარე პროცესებს. სავაჭრო ორგანიზაციებს, რელიგიურ ჯგუფებს, 

კლუბებსა თუ კორპორაციებს, აქვთ საკუთარი გაზეთები, მაგრამ ფრაზეოლოგიური 

ერთეულების გამოყენების თვალსაზრისით ჩვენი ყურადღების ცენტრში ექცევა ის 

ყოველდღიური და ყოველკვირეული ბეჭდური მედია, რომელიც ხალხის ფართო 

მასების დაინტერესებას იწვევს. ინგლისური საგაზეთო სტილი შეიძლება 

განისაზღვროს როგორც სისტემა ლექსიკური, ფრაზეოლოგიური და გრამატიკული 

ელემენტების ერთობლიობის. საგაზეთო სტილი გულისხმობს თემის საინტერესოდ 

და მხატვრულად ილუსტრაციის მიზნით მთელი რიგი გონივრული გზების 
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გამოყენებას. თვალშისაცემია სტატიებში გამოყენებული ფრაზეოლოგიური 

ერთეულების რაოდენობა, რაც გაცილებით მაღალია პოპულარულ გაზეთებში 

(Khassenova, 2014). 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების დახმარებით მხატვრულად ხდება ხალხისა 

და მოვლენების შეფასება, მკითხველის ყურადღების მიპყრობა, ფაქტების 

ილუსტრაცია, ინტერესის აღძვრა, იუმორის გაჩენა. 

საინტერესოა მაგალითები პოპულარული ინგლისური პრესიდან: 

 
“All too often we learn important financial lessons the hard way, especially when we 

are young” (The Daily Express, Sunday, June 3, 2012). 

To learn the hardway - ცუდი გამოცდილების ქონა. 

 
―For a young manager, there are few better places to learn the ropes” (TheTelegraph, 3 

December 2014). 

To learn the ropes- ისწავლო საქმის გაკეთება. 

 
“It's often said that you can't teach an old dog new tricks (The Guardian, Saturday, 

13September 2014). 

teach an old dog new tricks- ასაკში ადამიანს უჭირს სიახლის მიღება. 

 
“In one respect at least, Nicky Morgan will find becoming Education Secretary as easy 

as ABC” (The Telegraph, 15 July 2014). 

As easy as ABC- ძალიან ადვილი. 

 
ფრაზეოლოგიურ ერთეულებს მრავალმხრივი ფუნქციური დატვირთვა აქვს 

ინგლისურ ენაში. სასაუბრო მეტყველებაში თავს იჩენს მათი კომუნიკაციური 

ფუნქცია. ეს უკანასკნელი კი გულისხმობს კომუნიკანტებს შორის ინფორმაციული 

შეტყობინებების გაცვლას. ფრაზეოლოგიური ერთეულების შემცველი 

შეტყობინებები დაკავშირებულია კულტურულ მახასიათებლებთან და კონკრეტული 
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ინფორმაციის მიწოდებასთან ერთად კომუნიკანტის კულტურული 

თვითმყოფადობის შესახებ გვხდის ინფორმირებულს (Gläser, 2009). 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების ნომინაციური ფუნქცია გულისხმობს მათ 

ურთიერთობას რეალურ სამყაროსთან, რეალურ სიტუაციებთან, და ასევე საუბრისას 

სიტყვების ჩანაცვლებას მათი ფრაზეოლოგიური დენომინაციებით. ეს ფუნქცია 

ახასიათებს ფრაზეოლოგიური ერთეულების აბსოლუტურ უმრავლესობას. 

ნომინაციური ფუნქცია თავის მხრივ ორ სახეს აერთიანებს: ნომინალური და 

ნეიტრალურად ნომინალური ფუნქციები. 

ნომინალური ფრაზა აღარ არის ნეიტრალური, მას უფრო მეტი მხატვრული 

შეფერილობა აქვს. მაგალითად: crocodile tears (ნიანგის ცრემლები), Pandora's box 

(პანდორას ყუთი), და სხვ. (Kунин, 1996). 

ცალკე უნდა გამოვყოთ ფრაზეოლოგიური ერთეულების ფუნქცია - მოახდინონ 

ე.წ. საუბრის ლაკონიზაცია (Fedulenkova, 2003). ლაკონიზაციის მაგალითები კარგად 

ჩანს პოლიტიკოსთა მოხსენებებში. იდიომატური გამონათქვამების წყალობით 

მომხსენებელი თავს არიდებს ვრცელ და უხეშ მინიშნებებს საკითხთან 

დაკავშირებით. მაგალითად: 

‘‘What does he bring to the table?‘‘ – როგორ შეუძლია მას ჩვენი დახმარება? რა 

სარგებელს მოგვიტანს ჩვენ მისი ჩართვა ამ პროცესში? 

‘‘He‘s only got one shot‘‘ - მას მხოლოდ ერთი შანსი აქვს წარმატების მისაღწევად. 

 
‘‘Stack the deck‘‘ – საიდუმლო გეგმის ორგანიზება ვინმეს წინააღმდეგ 

სასურველი შედეგის მისაღებად. 

‘‘Stand your ground‘‘ - არ დაიხიო უკან, არ შეიცვალო აზრი, ბოლომდე დაიცვა 

საკუთარი პოზიცია. 

‘‘Flip-flopped‘‘ – გადათქვას, შეიცვალოს აზრი. 

 
‘‘Shooting fish in a barrel‘‘ - არასაჭირო ღონისძიებების გატარება. 
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(ბიზნესმენი დონალდ ტრამპის მიერ გამოყენებული იდიომატური გამონათქვამები 

საპრეზიდენტო კანდიდატების დებატებზე. ლას ვეგასი, ნევადა, 2015 წლის 15 

დეკემბერი). 

სემანტიკური შეკუმშვა, რაც ფრაზეოლოგიზმებს ახასიათებს, აზრის 

ლაკონურად გადმოცემის სამსახურში დგება. 

საყურადღებოა ფრაზეოლოგიური ერთეულის ჰიპერბოლიზაციის ფუნქცია. 

მაგალითად: under one's nose - ცხვირწინ; I will not lift a finger - თითსაც არ  

გავატოკებ. 

დირექტიული ფუნქციის მატარებელი ფრაზეოლოგიური ერთეულებია შემდეგი 

ანდაზები: ‘‘Look before you leap‘‘ - ჯერ გადახტი, ჰოპლა მერე დაიძახეო. ‘‘Don't cry  

out before you are hurt‘‘ - წინასწარ ნუ გადაიწურავ იმედს (Kostomarov, 1983). 

ფრაზეოლოგიური ერთეულის შემაჯამებელი ფუნქცია მდგომარეობს იმაში, 

რომ იგი რეზიუმეს სახით ერთვის ტექსტს. მაგალითად: ‘‘that's flat‘‘ -  

გადაწყვეტილია. ‘‘Well, I will not marry her: that's flat‘‘ (G.B. Shaw). შემაჯამებელი 

ფუნქციის მატარებელი საკმაოდ ბევრი ფრაზეოლოგიური ერთეულია (Fedulenkova, 

1999). 

მსოფლიოს შესახებ ცოდნის ფორმულირების მნიშვნელოვანი გზა ენაა. 

ადამიანის მიერ მსოფლიოს აღქმის საინტერესო ლინგვისტურ სურათს ქმნიან 

ფრაზეოლოგიური ერთეულები. 

საყოველთაოდ აღიარებულია, რომ სწორად ახსნილი და სწორი 

სტრატეგიებითა და მეთოდებით მიწვდილი იდიომატური გამონათქვამები 

ნამდვილად აადვილებს სწავლა-სწავლების პროცესს, ვინაიდან მზა ფრაზები 

კონკრეტული, რეალური კონტექსტების რელევანტურია (Khamkhien, 2017). 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების გამოყენება ზეპირი თუ წერითი მეტყველების 

დროს ძალიან აქტუალურია თანამედროვე ინგლისურში. ფრაზეოლოგიზმები ენის 
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ლექსიკური ფონდის ორგანული კომპონენტია. შესაბამისად მათი შესწავლაც 

ითვლება ლექსიკური მარაგის გამდიდრების განუყოფელ ნაწილად. 
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II. ინგლისური ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლების 

პრობლემატიკა სკოლაში 

 
2.1. ინგლისურენოვან სახელმძღვანელოებში ფრაზეოლოგიური 

ერთეულების სწავლების დოზირების საკითხები და სწავლების 

ეტაპი საჯარო სკოლებში 

ინგლისური ენა მდიდარია ფრაზეოლოგიზმებით. არაერთი მკვლევარი 

მიიჩნევს მას ლინგვისტიკის განუყოფელ ნაწილად, რაზედაც საინტერესო შრომებია 

შექმნილი. ფრაზეოლოგიური ერთეულები მნიშვნელოვნად ამდიდრებენ ენის 

ლექსიკურ მარაგს, ხაზს უსვამენ მის მხატრულობას და გამოხატავენ სოციუმის 

კულტურულ მახასიათებლებს. 

მოსწავლეების ლექსიკური მარაგის გამდიდრება მასწავლებლის პედაგოგიური 

ხელოვნების უმთავრესი ნაწილია. სიტყვის მნიშვნელობის კონტექსტში გააზრება 

ეფექტური მეთოდი და საინტერესო პროცესია მოსწავლეებისთვის. 

მნიშვნელოვანია მასწავლებლის როლი ფრაზეოლოგიური ერთეულების 

დახმარებით ლექსიკის სწავლების პროცესში. მეცნიერების გარკვეული ნაწილი 

ეწინააღმდეგება ინტერნეტის გამოყენებას ფრაზეოლოგიზმების დასწავლა- 

ათვისებასთან მიმართებაში, რასაც მათი აზრით, ხშირად არასწორ განმარტებამდე 

მიჰყავს მოსწავლე. მასწავლებელს კი შეუძლია დეტალური ინფორმაცია მიაწოდოს 

მას ფრაზეოლოგიზმის წარმოშობის, კონტექსტუალური მნიშვნელობის, მიზნობრივი 

გამოყენების შესახებ. მხოლოდ მასწავლებელს შეუძლია ფრაზეოლოგიური 

ერთეულის მნიშვნელობა თვალსაჩინო გახადოს სხვადასხვა ტიპის სავარჯიშოების 

დახმარებით. ყველაზე ნაყოფიერად ითვლება თამაშები, თვალსაჩინოების ბარათები, 

როლური თამაშები, სურათები. სწორედ მათი დახმარებით ხდება ფრაზეოლოგიური 

ერთეულის მოსწავლის ხანგრძლივ მეხსიერებაში შენახვა. 

ფრაზეოლოგიის შესწავლა და შემდგომ სწავლება საინტერესო გამოწვევაა 

პედაგოგებისთვის.ფრაზეოლოგიური ერთეულების დახმარებით მოსწავლეები 
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არამარტო ტექსტის ფაბულას ეცნობიან სრულყოფილად, არამედ ლექსიკურ მარაგს 

იმდიდრებენ და კონტექსტს სათანადოდ იაზრებენ. 

ლექსიკის სწავლების საკითხი ფრაზეოლოგიური ერთეულების დახმარებით 

დიდ პასუხისმგებლობას აკისრებს მასწავლებელს საკითხავი ლიტერატურა 

სათანადოდ შეარჩიოს დასახული მიზნის მისაღწევად. 

ენათმეცნიერები და პედაგოგები, რომლებიც თანხმდებიან იმაზე, რომ 

ფრაზეოლოგიზმების გარეშე ენა უფერულია, გულისტკივილით აღნიშნავენ მათ 

სიმწირეს სასკოლო სახელმძღვანელოებში და ენის კარგად ფლობის 

აუცილებლობასთან ერთად ხაზს უსვამენ მოცემული ქვეყნისა და ხალხის 

კულტურული ფონის ცოდნის საჭიროებას. 

არაერთი კვლევა ეძღვნება ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლების 

პროცესში მოსწავლეთა ასაკის შერჩევას. ფრაზეოლოგიზმის სწავლება უნდა მოხდეს 

მაშინ როცა მასში შემავალი ცალკეული ლექსემების მნიშვნელობა ცნობილია 

მოსწავლისთვის. ძალიან ეფექტურია თვალსაჩინოებების გამოყენება 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლებისას. საინტერესოა მოსაზრება 

ფრაზეოლოგიზმების სასურველი რაოდენობის შესახებ. ენათმეცნიერი ლარსონი 

(Larson, 1984) თვლის, რომ ახალი ფრაზეოლოგიური ერთეულების რიცხვი 

სწავლების საშუალო საფეხურზე, ერთ გაკვეთილზე, ხუთს არ უნდა აღემატებოდეს. 

არასწორია ფრაზეოლოგიზმების, როგორც ცალკეული ენობრივი ელემენტების 

სწავლება, უსარგებლოა მათი დაზეპირება კონტექსტის გარეშე, ყურადღებით უნდა 

შეირჩეს მხატვრული ლიტერატურა, საგაზეთო სტატია თუ ნებისმიერი ავთენტური 

მასალა, რომლის სწავლებასაც მასწავლებელი ენის ცოდნის დონისა და მოსწავლეთა 

ასაკის გათვალისწინებით შეეცდება. 

სკოლებში ფრაზეოლოგიზმების სწავლებას პრობლემური უწოდა საბჭოთა 

ენათმეცნიერმა მიზინოვამ, (Мизинова, 1985). ვინაიდან სინთეზი ლექსიკის, 

გრამატიკისა დასტილისტიკის, დიდ ძალისხმევას მოითხოვს. 



 

2009 წელს თურქეთში, სტამბოლის უნივერსიტეტში ჩატარდა კვლევა სამ 

სახელმძღვანელოზე დაყრდნობით. კვლევის შედეგად აღმოჩნდა, რომ 

ფრაზეოლოგიის სწავლებას არ ეთმობოდა სათანადო ყურადღება უცხო ენის 

გაკვეთილებზე. 

ეს კარგად ჩანს აღნიშნული კვლევის ამსახველ შემდეგ რუბრიკაში: 

How the proverbs are used N N N 

როგორ ხდება ანდაზების გამოყენება 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Listening to the proverbs for certain sounds and stressed words 

ანდაზების მოსმენა განსაზღვრული ბგერებისა და 

მახვილიანი სიტყვებისთვის 1 6 0 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Matching the proverbs with their meanings 

 
ანდაზების დაკავშირება მათ მნიშვნელობასთან 1 6 0 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Translation 

 
თარგმანი 0 3 0 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Discussing the meanings of the proverbs 

ანდაზების მნიშვნელობის განხილვა 0 0 11 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Comparing the given proverbs 

მოცემული ანდაზების შედარება 0 18 4 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Choosing and discussing the favourite and the most agreed 

one among the proverbs given 

მოცემული ანდაზებიდან ყველაზე მოსაწონი და მისაღები 

 
ანდაზების არჩევა და განხილვა 0 21 6 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Given as sample sentences for a grammar topic 

გრამატიკული საკითხისთვის ნიმუშად მოცემული 

წინადადებები 0 5 0 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Paraphrasing the proverbs using certain structures such as if conditionals 

ანდაზების პარაფრაზირება მოცემული კონკრეტული სტრუქტურებით, 

მაგალითად როგორიცაა პირობითი წინადადებები 0 10 0 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Writing the phonetic symbols for the underlined sounds in the proverbs 

ანდაზებში ხაზგასმული ბგერებისთვის ფონეტიკური 

სიმბოლოების დაწერა 0 6 0 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Title of an exercise 

 
სავარჯიშოს დასათაურება 0 1 0 

 
 

 

Underlining certain sounds in the proverb 

 
ანდაზაში კონკრეტული ბგერების ხაზგასმა 0 6 0 
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----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Matching the first halves of the proverbs with the second halves 

ანდაზების პირველი ნახევრების დაკავშირება მეორე 

ნახევრებთან 0 1 5 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Replacing the words in the proverbs with phrasal verbs 

ანდაზებში სიტყვების ჩანაცვლება ფრაზული ზმნებით 0 1 0 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Title of a text 

ტექსტის დასათაურება 0 1 4 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Based on a reading text, finding out whether the given proverbs are true or false 

წასაკითხ ტექსტზე დაყრდნობით განსაზღვრა იმისა, მოცემული ანდაზა 

სწორია თუ მცდარი 0 1 0 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 
Before listening to the text predicting the answers to the question that asks 

about the proverb 

ტექსტის მოსმენამდე ანდაზასთან დაკავშირებული შეკითხვების 

 
პასუხების გამოცნობა 0 1 0 

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Selecting the best title among the proverbs and other expressions for the text 
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ტექსტისთვის საუკეთესო სათაურის შერჩევა მოცემული ანდაზებიდან 

და სხვა გამონათქვამებიდან 0 3 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Title of a unit 

თავის დასათაურება 0 0 11 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Discussing the relation of the proverb to the picture 

ანდაზის კავშირის განხილვა სურათთან 0 0 2 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Writing about the proverbs in their own words 

ანდაზების შესახებ წერა საკუთარი სიტყვებით 0 0 4 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Choosing a proverb to start an article to be written 

დასაწერი სტატიის სათაურად ანდაზის შერჩევა 0 0 1 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Completing the proverb 

ანდაზის დასრულება 0 0 1 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

(რუბრიკაში ნაჩვენებია რაოდენობრივი მაჩვენებელი სამ სხვადასხვა 

სახელმძღვანელოში არსებული სავარჯიშოებისა, რომლებიც ფრაზეოლოგიურ 

ერთეულებს უკავშირდება). 
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მეტაფორული ენა კარგადაა გამოყენებული მულტფილმებსა თუ ფილმებში, რაც 

ენის მასწავლებლებმა შეიძლება ნაყოფიერად გამოიყენონ და ფრაზეოლოგიური 

ერთეულებით ლექსიკური მარაგის გამდიდრება საგაკვეთილო პროცესში სწორედ 

ასეთი რესურსებით მოახდინონ. 

ლექსიკური ერთულების სწავლებისას გასათვალისწინებელია ფსიქოლოგიური, 

ლინგვისტური და პედაგოგიური ფაქტორები. ლინგვისტურ ფაქტორში იგულისხმება 

მშობლიურ ენაში ინგლისურენოვანი ფრაზეოლოგიური ერთეულის ანალოგის 

არსებობა/არარსებობა; აგრეთვე, მშობლიური ენის, როგორც სემანტიკური, ასევე 

მორფოლოგიური თავისებურებების გავლენა ფრაზეოლოგიზმების აღქმისა და 

თარგმნის პროცესში. 

ფსიქოლოგიური ფაქტორი ითვალისწინებს მოსწავლეთა აზროვნებისა და 

გონებრივი ოპერაციების განვითარების დონეს; აგრეთვე, ფრაზეოლოგიური 

ერთეულების დასწავლის ფსიქოლოგიურ თავისებურებებს ინგლისური ენის 

სწავლების პროცესში. პედაგოგიური კი - მოიაზრებს ინგლისურენოვანი 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების დასწავლას კონკრეტულ სასწავლო პირობებში. მაგ: 

დროის ფაქტორი, მოსწავლეთა რაოდენობა. ეს ფაქტორები კომპლექსურად უნდა 

იქნეს მხედველობაში მიღებული (გიორგობიანი, კახიშვილი, მაცხონაშვილი, 

ქვლივიძე, 2004). 

საინტერესოა მთელი რიგი სტრატეგიები, გამოწვევები თუ პრობლემები, 

რასაც მასწავლებლები ხვდებიან სკოლებში ფრაზეოლოგიზმების სწავლებისას უცხო 

ენის გაკვეთილებზე. 

სასურველი და მიზანშეწონილია ლექსიკური მარაგის გამდიდრება მოხდეს 

არა განყენებულად, არამედ კომუნიკაციური უნარების განვითარების 

პარალელურად. კომუნიკაციის პროცესში ინფორმაციულობის თვალსაზრისით, 

ფრაზეოლოგიური ერთეულები გაცილებით ღირებულია, ვიდრე სიტყვები. მათი 

კომუნიკაციური ფუნქცია კი ბევრად არის დამოკიდებული მათ სტრუქტურულ- 

სემანტიკურ ორგანიზაციაზე. 



48 
 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლების დროს შესაძლებელია 

ცალკეული ფრაზეოლოგიზმის, როგორც ლექსემათა მდგრადი ნაერთების სწავლებაც 

და მასში შემავალი სიტყვების მნიშვნელობების დადგენაც. ფრაზეოლოგიური 

ერთეულის კონტექსტში გააზრება ძალიან საინტერესოს ხდის ტექსტზე მუშაობის 

პროცესს. კონტექსტის გააზრება კი სწორად და სრულყოფილად რომ მოხდეს, 

რეკომენდებულია ფრაზეოლოგიზმების სწორხაზოვანი მეთოდოლოგიური სწავლება 

(Khassenova, 2014). 

“-Mrs. Harris is still around,” – Ellsworth said. “-Only she is not Mrs. Harris any more.” He 

looked at Michael obliquely. “-Oh”, - Michael said,” – You knew about her.” 

“-It‟s a small town, Mike”, - Ellsworth said. “-The word finally gets out. She bought a house a 

few years ago. Still likes them young.” 

“- That lets me off the hook.” 
 

“- I wouldn‟t lay any odds.” 
 

[„The Top of the Hiil.”p.128] 

 
(ფრაზეოლოგიური ერთეული - ―to lets sb. off the hook‖ – რაიმეზე 

პასუხისმგებლობისაგან განთავისუფლება). 

(ფრაზეოლოგიური ერთეული - ―to lay   odds.‖ - დადო სანაძლეო შენთვის 

არასასარგებლო პირობებში). 

ჩვენს წინაშეა თვალსაჩინო მაგალითი იმისა, თუ როგორ ხდება ერთ მიკრო 

ტექსტში ორი ფრაზეოლოგიური ერთეულის კომუნიკაციური ფუნქციის 

აქტივიზაცია, ადრესატსა და ადრესანტს შორის ინფორმაციის გაცვლა დროის მცირე 

მონაკვეთში. მოკლე და სხარტი ფრაზეოლოგიური ერთეულები უშუალოს ხდიან 

კომუნიკანტების საუბარს და თითოეულის სათქმელს ლაკონურ სახეს აძლევენ. 

დიალოგის ეს პატარა ნაწყვეტი:  ―- That lets me off the hook.‖  ―- I wouldn‘t lay any  

odds.‖ აღარ საჭიროებს დამატებით ლექსიკურ ელემენტებს იმისათვის, რომ 

კომუნიკაცია შედგეს. ე.ი. ეფექტურად მოხდეს ინფორმაციის გადაცემა და 

მოსწავლეების მხრიდან აღნიშნული კონტექსტის სწორი გააზრება. შემდგომში, 
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მსგავს სიტუაციებში, ანალოგიური ფრაზეოლოგიური ერთეულების მართებული 

გამოყენების მიზნით მიზანშეწონილი და მეტად აუცილებელია ამ ფრაზეოლოგიური 

ერთეულების სწორხაზოვანი ახსნა და შემდგომი დამახსოვრება. 

ინგლისური ენის სწავლების მეთოდიკაში მეტად ეფექტური სტრატეგიაა 

ფრაზეოლოგიური ერთეულის როგორც თარგმნა, ისე პერიფრაზი სწავლების 

სხვადასხვა საფეხურზე. თარგმნას პედაგოგები მიმართავენ ძირითადად სწავლების 

დაბალ ეტაპზე, როდესაც ინგლისური ენის შემსწავლელებში ენის დონე საკმაოდ 

დაბალია. ხოლო პერიფრაზი ეფექტურ საშუალებას წარმოადგენს სწავლების მაღალ 

საფეხურზე, როცა ენის ცოდნის დონე შედარებით მაღალია და კრიტიკული 

აზროვნების განვითარება (რასაც მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს ფრაზეოლოგიური 

ერთეულები) უფრო უპირატესი. 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების თარგმნისას მასწავლებელი მოსწავლეებს 

აწვდის ფრაზის ანალოგს, რომელიც მოსწავლეთა მშობლიურ ენაში არსებობს. 

მაგალითად: ‘‘to lay down one‘s arms‘‘ - დაყარო ფარ-ხმალი. იმ შემთხვევაში კი, როცა 

ადეკვატური ანალოგის პოვნა ვერ ხერხდება, საჭიროა ფრაზეოლოგიზმის ახსნა 

კონტექსტის გათვალისწინებით. მაგალითად: ‘‘I have not seen him in a dog‘s age‘‘ - 

დიდი ხანია არ მინახავს. ეფექტურია სინონიმური ფრაზების გამოყენებაც, 

როგორიცაა: ‘‘I have not seen him for ages‘‘ - ,,საუკუნეა არ მინახავს―, ან შედარებით 

უფრო მარტივად : ‘‘I have not seen him for a long time‖ - დიდი ხანია არ მინახავს. 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლება ძალიან რთული და გამოწვევებით 

აღსავსე პროცესია. ფრაზეოლოგიზმები ინგლისური ენის ლექსიკის მეტად 

მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილია და მასწავლებელს უდაოდ სჭირდება 

სათანადო სტრატეგიების ცოდნა მათი სწავლებისას. სირთულე ძირითადად იმაში 

მდგომარეობს, რომ ფრაზეოლოგიური ერთეულის მნიშვნელობა განსხვავებულია 

მასში შემავალი სიტყვების მნიშვნელობისაგან. თარგმნის სტრატეგიის სათანადოდ 

გასააზრებლად, თარგმნის პროცესის გაანალიზებაა საჭირო. ფრაზეოლოგიზმის 

თარგმნას ენის კარგად ცოდნა და კულტურის ღრმა წვდომა სჭირდება. 
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ფრაზეოლოგიური ერთეულის თარგმნის რამდენიმე გზა არსებობს: 

 
იდენტური წყვილები: მთარგმნელისთვის ადვილია იდენტური ფრაზის პოვნა 

სამიზნე ენაში. მაგალითად: never look a gift horse in the mouth - ნაჩუქარ ცხენს კბილი 

არ ესინჯება. 

უჩვეულო თარგმანი: ზოგჯერ ფრაზეოლოგიური ერთეულის თარგმანი უჩვეულოდ 

ჟღერს, მაგრამ მისი მნიშვნელობა მაინც მკაფიოა მეტაფორული ფონისა და 

კონტექსტის ხარჯზე. I have not seen him in a dog‘s age, I have missed him so much - 

დიდი ხანია არ მინახავს ეს ადამიანი (Baum, 1996). 

ფრაზეოლოგიური ერთეულის თარგმნა მოითხოვს სამიზნე ენის საკმაოდ 

კარგად ცოდნას, რაც შეიძლება უმთავრეს პრობლემად ჩაითვალოს. ალბანეთში, 

ქალაქ კორკაში ჩატარებული კვლევის ფარგლებში გამოიკითხა 41 ინგლისური ენის 

მასწავლებელი. გამოკითხულთა 90 პროცენტმა ფრაზეოლოგიური ერთეულების 

სწავლების პროცესში უმთავრეს სირთულედ სწორი თარგმანი  დაასახელა.  

თარგმნის სტრატეგიების გასააზრებლად კი თავად თარგმნის პროცესის 

გაანალიზებაა საჭირო. 

ფართოდ გავრცელებულ მოსაზრებას _ ფრაზეოლოგიზმის სწავლებისას 

თარგმანის გამოყენების შესახებ, ეწინააღმდეგება ლინგვისტი ლოეშერის (Loescher, 

1991) მოსაზრება. იგი თვლის, რომ სასურველია მშობლიური ენის აბსოლუტური 

უგულებელყოფა და დასაშვებია მხოლოდ პერიფრაზის გამოყენება, ვინაიდან ეს 

სტრატეგია ავითარებს მოსწავლეების კრიტიკულ აზროვნებას და ხელს უწყობს 

ლექსიკური მარაგის გამდიდრებას. 

ფრაზეოლოგიური ერთეულის სწავლება უნდა მოხდეს ფორმისა და შინაარსის 

პლანის გათვალისწინებით. 

ფრაზეოლოგიური ერთეულის სწავლება უნდა მოხდეს კონტექსტის 

გათვალისწინებით, რის გარეშეც მთლიანად ვერ გამოვლინდება ფრაზეოლოგიური 

ერთეულების სპეციფიკა. სხვადასხვა ტიპის ფრაზეოლოგიური ერთეულების 

შესწავლა უნდა მოხდეს სემანტიკური და სტრუქტურული მაჩვენებლების 
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გათვალისწინებით. ფრაზეოლოგიური ერთეულები უნდა გაიმიჯნოს რთული 

სიტყვებისა და არაფრაზეოლოგიური ბუნების მქონე სიტყვათშეერთებებისაგან, 

ფრაზეოლოგიური ერთეულებისა და სიტყვების ეკვივალენტობის ცნება უნდა 

შეიცვალოს მათი შეთანხმების, შესაბამისობის ცნებით, ფრაზეოლოგიური 

ერთეულების სწავლება უნდა მოხდეს სინქრონულ ჭრილში დამატებითი 

ისტორიული მონაცემების გათვალისწინებით (საჭიროების შემთხვევაში). 

ახალი მასალის, ლექსიკური თუ გრამატიკული ასპექტების სრულყოფილად 

ასახსნელად ჰარმერი (Harmer, 2001) გვთავაზობს PPP (Presentation, Practice and 

Production) მოდელს, რომელიც სამ ფაზას მოიცავს: პრეზენტაციას, პრაქტიკასა და 

წარმოებას/პროდუცირებას. გოუერს, ფილიპს და უოლთერს (Gower, Phillips & 

Walters, 1995) მიაჩნიათ, რომ PPP მოდელი განსაკუთრებით სასარგებლოა იმ 

მოსწავლეებისათვის, რომელთა ცოდნის დონეც დაბალია და რომელთათვისაც 

ენობრივი ერთეულების დიდი ნაწილი სრულიად ახალი და უცხოა. 

აღნიშნული სამი ფაზიდან ,,პრეზენტაცია‘‘, ჩვეულებისამებრ, გულისხმობს 

მოსწავლეთათვის ახალი ენობრივი ერთეულების გაცნობის საშუალებებს (ხერხებს, 

გზებს), რომლებსაც მასწავლებელი იყენებს ახალი მასალის ახსნისას― (Scrivener, 

1994). ამ ეტაპზე მასწავლებელს შეუძლია აჩვენოს მოსწავლეებს სურათი, აღწეროს 

რაიმე სიტუაცია ან გამოიყენოს ფიზიკური ჟესტიკულაცია, რომელსაც მოჰყვება 

კითხვა-პასუხი და დისკუსია (Harmer, 2001). პრეზენტაციას მოსდევს მეორე 

საფეხური – პრაქტიკა, რომლის დროსაც ენის შემსწავლელები ცდილობენ თავად 

ივარჯიშონ შესწავლილ ენობრივ ერთეულებზე ისეთი კონტროლირებადი 

აქტივობების საშუალებით, როგორებიცაა: გუნდური მუშაობა, წყვილებში მუშაობა, 

ინდივიდუალური მუშაობა, მასტიმულირებელი სავარჯიშოები და სხვ. ეს ეტაპი არ 

გულისხმობს მოსწავლეთა კრეატიულობას. მასწავლებელი ასწორებს მოსწავლეთა 

შეცდომებს. მესამე საფეხური არის – წარმოება, რომლის დროსაც ენის 

შემსწავლელები ფაქტობრივად დამოუკიდებლად ადგენენ ახალ წინადადებებს. ამ 

საფეხურს, ასევე ეწოდება პირდაპირი კრეატიულობა, რადგან მოსწავლეები საკუთარ 

შემოქმედებით უნარს ავლენენ სხვადასხვა აქტივობის საშუალებით. 
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ფრაზეოლოგიზმების ახსნის დროს საგაკვეთილო რეჟიმში PPP (Presentation, 

Practice and Production) მოდელის გამოყენების ნიმუში: 

1. Discuss  the  above  chunks  with  a partner—what  do they mean? How would you 

translate them? Which ones are useful for you? 

განიხილეთ ფრაზები წყვილში - რას ნიშნავს ისინი? როგორ 

გადათარგმნიდით? თქვენთვის რომელია სასარგებლო? 

 

 
 

2. With the same partner, create as many 3-line dialogues you can in 5 minutes, using 2- 

3 chunks per dialogue. Practice these until you can perform them without reading! 

წყვილებში 5 წუთში შეადგინეთ სამხაზიანი დიალოგი 2-3 ფრაზეოლოგიზმის 

გამოყენებით. ივარჯიშეთ ვიდრე არ შეძლებთ მათ წარმოდგენას ზეპირად, 

წაკითხვის გარეშე. 

 

 
 

3. Now, use the above chunks to form as many questions as you can for your classmates. 

You will soon stand up and mingle with them and ask your questions. Be ready to 

take notes on their answers! 

ახლა მოცემული ფრაზებით შეადგინეთ კითხვები თქვენი კლასელებისთვის. 

ადგებით, იმოძრავებთ კლასში და დაუსვამთ მათ ამ კითხვებს. მზად იყავით, 

მათი პასუხები ჩაინიშნოთ. 

ფრაზეოლოგიური ერთეული ამდიდრებს მოსწავლეების ლექსიკურ მარაგს 

და ასევე ახდენს მათ ინფორმირებას ამ ენაზე მოსაუბრე ხალხის კულტურული 

ღირებულებების შესახებ. ამიტომ თვლიან ლინგვისტები, რომ ფრაზეოლოგიზმს 

მრავალმხრივ შეუძლია კომუნიკაციური კომპეტენციის ამაღლება. 

ლექსიკური მარაგის გამდიდრება უნდა მოხდეს არა განყენებულად, არამედ 

კომუნიკაციური უნარების განვითარების პარალელურად. კომუნიკაციის პროცესში 

ინფორმაციულობის თვალსაზრისით, ფრაზეოლოგიური ერთეულები გაცილებით 
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ღირებულია, ვიდრე სიტყვები. ფრაზეოლოგიზმები პირნათლად ასრულებენ მათზე 

დაკისრებულ მისიას, უადვილებენ კომუნიკანტებს ინფორმაციის გაცვლას. მათი 

კომუნიკაციური ფუნქცია კი ბევრად არის დამოკიდებული მათ სტრუქტურულ- 

სემანტიკურ ორგანიზაციაზე. 

დიალოგებში გამოყენებული ფრაზეოლოგიური ერთეულების კომუნიკაციურ- 

სტილისტური ფუნქციის წინა პლანზე გამოტანა უფრო ეფექტურს გახდის 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების დახმარებით ენის შემსწავლელთა ლექსიკური 

მარაგის გამდიდრებს პროცესს. ფრაზეოლოგიური ერთეულის, როგორც ცალკე 

აღებული ელემენტის და ასევე ცალკეული ლექსემების ნაერთის სწავლება უფრო 

ნაყოფიერს გახდის ახალი სიტყვების სწავლებას, ამასთან უფრო საინტერესოსაც, 

რამდენადაც უფრო ეფექტურად მოხდება ნაწარმოებების მხატვრული ღირებულების 

აღქმა. 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლებისას მრავალფეროვანი აქტივობების 

გამოყენება შეგვიძლია: 

1. ფრაზაშიგამოტოვებულისიტყვებისჩასმა. 

―He could do some light work till 1) --------- claimed himat a 2) ----------- old age.‖ 

1 – death; 2 – ripe. 

(Till death claimed him - სანამ მისი აღსასრულის ჟამი დაჰკრავდა, სანამ 

სიკვდილი არ მოადგებოდა კარს). 

(at a ripe old age - ღრმა მოხუცებულობაში). 

[‘‘Sanatorium‖-W.Somerset Maugham.] 

 

 

 
2. ფრაზების დაკავშირება დეფინიციებთან. 

‘‘Campbell plays the fiddle. It drives McLeod wild.‖ 

To drive somebody wild – to make somebody angry, furious. 

(To drive somebody wild - გაშმაგება, გაცოფება). 

[‘‘Sanatorium‖-W.Somerset Maugham.] 
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3. ფრაზების დაკავშირება სურათებთან. 

―He played the same tune over and over again all that afternoon. McLeod banged on 

the floor, but Campbell went on. When next they met, high words passed.― 

 

 

 

 

 

 
 

(high words passed - უკმეხად, გაღიზიანებულად ისაუბრეს). 

 
[‘‘Sanatorium‖-W.Somerset Maugham.] 

4. კროსვორდების შევსება ფრაზების გამოყენებით. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―Mrs. Chester sat down on a stone by the roadside and gave way to 28) ------------weeping‖. 

28 – passionate 

(gave way to passionate weeping - გულამოსკვნით აქვითინდა). 

[‘‘Sanatorium‖-W.Somerset Maugham.] 
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5. შერჩევა იმ ფრაზეოლოგიზმისა, რომელიც ახდენს მულტფილმის ეპიზოდის 

ილუსტრირებას. 

―Her lips were very red and the colour on her cheeks was high.‖ 

(the colour on her cheeks was high - ლოყები უღაჟღაჟებდა). 

[‘‘Sanatorium‖-W.Somerset Maugham.] 
 

მულტფილმი - ―Masha and the Bear‖. 

 

 

6.  ფრაზეოლოგიური ერთეულის მნიშვნელობის დადგენა კონტექსტზე 

დაყრდნობით. 

―McLeod and Campbell were always at odds the played bridge together, they 

quarrelled continually, but after so many years each knew the other‘s game perfectly and 

they took a keen delight in scoring off one another.‖ 

(to be at odds – წაჩხუბება, უთანხმოება, შეუთვისებლობა) 

(to take delight in something – სიამოვნების მიღება, 

დატკბობა). (to score off - მორევა, ჯობნა, მოგება). 

[‘‘Sanatorium‖-W.Somerset Maugham.] 

7. ფრაზეოლოგიზმის პარაფრაზირება. 
 

―He says Campbell only plays to drive him out of the room because it‘s the best in the 

house, and he is damned if he‘s going to have it‖. 

To drive somebody out – to make somebody leave the room. 

(To drive somebody out - გარეთ გაგდება). 

[‘‘Sanatorium‖-W.Somerset Maugham.] 
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8. წინადადების აგება ფრაზეოლოგიზმის გამოყენებით. 

In cold blood - 

გულგრილად. He was shot 

in cold blood. 

The stepmother treated her in cold blood. 
 

 

 

 

9. მოთხრობის შედგენა ფრაზეოლოგიზმის გამოყენებით. 

To be in bed with a high fever - მაღალი სიცხით 

ჩაწოლა. No doctors to be got - ექიმი ვერსად მოძებნო. 

To send for the doctor - ექიმის გამოძახება. 

To join the colours - სამხედრო სამსახურში შესვლა. 

 

 

―Lily could not go to school. She had to stay at home. Her mom was in bed with a high 

fever. She wished she could send for the doctor, but there were no doctors to be got, as all 

village doctors had joined the colours. Lily was terribly sad. Then she decided to visit Mr. 

Oats, an old man, living near the village school, who was considered tobe good at medicine.― 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების ახსნისას მასწავლებელმა სასურველია, 

გამოიყენოს სხვადასხვა სურათი, ნახატი. მათი საშუალებით მოსწავლეები 

ვიზუალურადაც აღიქვამენ ახალ მასალას. ეს ხელს უწყობს ეფექტიან სწავლებას. 

განსაკუთრებით საინტერესოა იუმორისტულ ჟანრში ილუსტრირებული 

ვიზუალური საშუალების გამოყენება ფრაზეოლოგიური მნიშვნელობის მიხვედრის 

მიზნით. სურათმა შეიძლება ღიმილი მოჰგვაროს მოსწავლეს და ამავდროულად 

მიახვედროს თუ რას ნიშნავს ესათუის ფრაზა. მასწავლებელი დიდი 

პასუხისმგებლობით უნდა მოეკიდოს სურათის, როგორც სასწავლო რესურსის, 

მოძიებასა და შერჩევას. 

ფრაზეოლოგიური ერთეულის ახსნა საინტერესოდ ხდება დიალოგების 

დახმარებით. მაგალითად, მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს შემდეგ დიალოგს: 
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‘‘Jack: Ooh,   wow.   Look   at   that   roller    coaster,    Jane!    It    goes    upside-down!    

Jane: My stomach aches just looking at it. I will not ride that. 

Jack: Ah, come on. Don‘t be a chicken! 

 
მასწავლებელი მოსწავლეებს აცნობს ერთეულის მნიშვნელობას მხოლოდ მას 

შემდეგ, რაც მოსწავლეები გამოთქვამენ საკუთარ მოსაზრებას, ვარაუდს, 

კონტექსტიდან გამომდინარე. 

(to be the) Devil‘s advocate - გამართლება მოუნახო რაიმეს. 
 

 

მასწავლებელი მოსწავლეებს ყოფს ორ ჯგუფად, შეარჩევს რელევანტურ 

სადისკუსიო თემას მოსწავლეებისთვის, სთხოვს მათ განსხვავებული მოსაზრებების 

მხარდამჭერი არგუმენტები წარმოადგინონ და დებატების დროს გამოიყენონ ახალი 

ფრაზეოლოგიური ერთეული. მაგალითად: 

Sam: I just can‘t understand why healthcare is so expensive in the United States. It just 

doesn‘t seem right. 

Sarah: Tell me about it. But, to be the devil‘s advocate, doctors get paid more in the US than 

any other country. And so that attracts the best doctors in the world who possibly provide 

some of the best care in the world. 

Sam: Well, maybe. But it still shouldn‘t be so expensive. 

 
ძალიან ნაყოფიერია სასწავლო პროექტის განხორციელება ფრაზეოლოგიური 

ერთეულების თემაზე. მოსწავლეები წაიკითხავენ მასწავლებლის რეკომენდაციის 
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საფუძველზე შერჩეულ დამატებით საკითხავ ლიტერატურას და იქ გამოყენებული 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების ლექსიკონს შექმნიან. შესაძლებელია ინგლისური 

ფრაზეოლოგიური ერთეულებისთვის თარგმანის მიწერა მშობლიურ ენაზე, მათი 

პერიფრაზი ინგლისურ ენაზე, კონტექსტებითა და ილუსტრაციებით 

უზრუნველყოფა. პროექტზე მუშაობა ხელს შეუწყობს მოსწავლეთა ლექსიკური 

მარაგის გამდიდრებას, გუნდური მუშაობისა და წიგნიერების უნარის განვითარებას. 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლების პრობლემატიკა დღემდე 

აქტუალურია და ამ თემაზე არაერთი ლინგვისტი მუშაობს. მათი მიზანია ახალი 

აღმოჩენებითა და თანამედროვე მიდგომებით სკოლებში უფრო ეფექტური გახადონ 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების ლექსიკის სწავლების სამსახურში ჩაყენება. 

გონივრულია მოსაზრება, რომ ინგლისური ენის სახელმძღვანელოებში 

ფრაზეოლოგიური ერთულების არსებობის ან არ არსებობის მიუხედავად, მათი 

შემოტანა და ასევე დოზირების საკითხიც მასწავლებელზე უნდა იყოს 

დამოკიდებული. სწორედ მასწავლებელი ინდივიდუალურად, კლასის მოსწავლეთა 

ასაკის, რაოდენობის, ენის ცოდნის დონის მიხედვით და ინტერესების 

გათვალისწინებით უნდა წყვეტდეს ფრაზეოლოგიური ერთეულების რაოდენობას 

გაკვეთილზე. ძალიან მნიშვნელოვანია თავად მასწავლებლების მეტაფორული 

კომპეტენციების ამაღლება ენაში. ფრაზეოლოგიური ერთეულებს, როგორც სხვა 

ლექსიკურ ერთეულებს, სათანადო დრო და ყურადღება უნდა ეთმობოდეს 

გაკვეთილზე და მოსწავლეებისთვის მეტაფორული ტექსტების გაგება აღარ იქნება 

რთული (‘‘Littlemore and Low,‘‘ 2006). 



59 
 

2.2. ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლა-სწავლების სირთულეები 

 
21-ე საუკუნის გამოწვევებმა, სწავლისა და სწავლების თანამედროვე 

მულტიმოდალურ მეთოდებთან ერთად, სხვადასხვა ტიპის სირთულეებსაც მისცა 

ასპარეზი, რომელთა დაძლევაც, ხშირ შემთხვევებში, პედაგოგის პირდაპირი 

მოვალეობაა. საუკეთესოდ დაგეგმილი გაკვეთილიც კი შესაძლოა ჩაიშალოს 

სწავლების პროცესში წარმოჩენილი სხვადასხვა ტიპის სირთულეების შედეგად. ერთ-

ერთ ყველაზე მტკივნეულ მოვლენად მოსწავლეების სწავლისადმი ინდიფერენტული 

დამოკიდებულება წარმოადგენს. ,,დღესდღეობით კიდევ მეტად მნიშვნელოვანი 

ხდება, საგნის მაღალკვალიფიციურ ცოდნასა და გამოცდილებასთან ერთად, 

პედაგოგის მიერ მოსწავლეებისთვის მასალის საინტერესოდ მიწოდების 

„ხელოვნების― დაუფლების გარდაუვალობა. სწავლა რომ სახალისო, საინტერესო 

პროცესად იქცეს, პედაგოგმა სხვადასხვა სტრატეგია უნდა გამოიყენოს ‘‘ (საბაური, 

2016). 

დადგენილია, რომ უარყოფითი ემოციები მოტივაციის მნიშვნელოვნად 

კლებას განაპირობებს. დადებითი ემოციები და დამოკიდებულება კი ხელს უწყობს 

დამახსოვრებას. ამიტომ, აუცილებელია გავამრავალფეროვნოთ სწავლების 

მეთოდები და გამოვიყენოთ საინტერესო, სახალისო აქტივობები რაც, თავისმხრივ, 

სწავლისადმი ნეგატიური დამოკიდებულების გაქარწყლების (პოზიტიურით 

შეცვლის) გარანტიაა, პოზიტიური დამოკიდებულებები კი უცხო ენის, კერძოდ კი - 

ინგლისური ენის წარმატებით დაუფლების საწინდარია. საინტერესოა ის 

პრობლემები, რომლებსაც ქართველი მოსწავლეები აწყდებიან ახალი სიტყვების 

შესწავლისას (ნახუცრიშვილი, 2015). 

ლექსიკის გამდიდრება ემყარება სასწავლო/არასასწავლო მასალების სამ 

ძირითად წყაროს, ესენია: სასკოლო სახელმძღვანელოები, ავთენტური მასალები, 

დამატებითი მასალები (მოდიფიცირებული, ადაპტირებული 

ტექსტები/სავარჯიშოები და სხვ.) სწავლების პროცესს ეფექტურს ხდის ამ სამივე 

რესურსის თანაარსებობა. მხოლოდ სასკოლო სახელმძღვანელოების გამოყენება 

საკმარისი როდია მოსწავლეთა ლექსიკური მარაგის გამდიდრებისთვის. 
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მასწავლებლებმა უნდა ეფექტურად გამოიყენონ დამატებითი საკითხავი 

ლიტერატურა სასკოლო სახელმძღვანელოების პარალელურად. 

კომპეტენცია, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, უნარი რაიმეს კარგად გაკეთების, 

ხანგრძლივად და დიდი ძალისხმევით ყალიბდება. განსაკუთრებულ ძალისხმევას 

მოითხოვს ენობრივი კომპეტენციის ჩამოყალიბება. ლინგვისტური კომპეტენცია 

გულისხმობს ლექსიკისა და გრამატიკის ცოდნას; პრაგმატული კომპეტენცია - 

სოციო-კულტურული ნორმების, წესების ცოდნას; სტრატეგიული კომპეტენცია - 

ეფექტური კომუნიკაციისთვის ვერბალური და არავერბალური სტრატეგიების 

ცოდნას; მეტაფორული კომპეტენცია - მეტაფორული აზროვნება (Rumelhart, 1993). 

მეტაფორული აზროვნების ჩამოყალიბება ხდება ადრეულ ბავშვობაში, რაშიც 

გვეხმარება საბავშვო ლექსები, სიმღერები, ზღაპრები. ამ ასაკში უფრო რთულია 

აზროვნების სწორად ფორმირება და უფრო მნიშვნელოვანი ხდება პედაგოგის უნარი 

დიდი წვლილი შეიტანოს მოსწავლის მხატვრული ცნობიერების ჩამოყალიბებაში. 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლებისას გამოყენებული ავთენტური მასალის 

სწორად შერჩევა შეიძლება გარკვეულ სირთულედ ჩაითვალოს პედაგოგებისთვის. 

საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ ხშირად მოსწავლეთა პატარა ასაკის გამო, 

მასწავლებლები ავთენტური მასალის გამარტივებას ცდილობენ, რაც არ არის 

მართებული. 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლებისას აუცილებლად 

გასათვალისწინებელია მათი ძლიერი კაცშირი ისტორიასთან და კულტურასთან. 

სწორედ არასათანადოდ ინფორმირებულობა ისტორიისა და კულტურის შესახებ 

შეიძლება ჩაითვალოს სირთულედ პედაგოგისთვის ფრაზეოლოგიზმების სწავლების 

პროცესში. 

სირთულეს ქმნის ფრაზეოლოგიური ერთეულების რიცხვობრივი სიმრავლეც. 

არაერთი კვლევით დგინდება, რომ ინგლისელები მთელი სიცოცხლის მანძილზე 

დაახლოებით 30 მილიონ ფრაზეოლოგიზს იყენებენ, რაც 3000 ფრაზეოლოგიზმს 

ნიშნავს კვირაში. 
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მასწავლებლებისთვის საყურადღებო გამოწვევად შეიძლება დასახელდეს 

მოსწავლეთა ცოდნის შემოწმება, სწორი შეფასება. განსაკუთრებით საინტერესოა 

წერითი დავალებები. მასწავლებლებს (არაერთი კვლევის თანახმად) უჭირთ იმ 

მოსწავლეების ნაწერების შეფასება, რომლებსაც არ ასწავლიან (Kasleton, Smith. 2005). 

როცა მოსწავლე ესეს, წერილის, თხზულების წერის დროს რთულ კონსტრუქციებს,  

ან ფრაზეოლოგიურ ერთეულებს იყენებს, გამსწორებელს სჭირდება, იცოდეს 

მოსწავლის ენობრივი კომპეტენციები, რათა დარწმუნდეს, რომ მას ენის ცოდნის 

მაღალი დონე აძლევდა საშუალებას აზრი მაღალფარდოვნად გამოეთქვა, რომ მისი 

წერის მანერა ხელოვნურობისგან შორს არის. არის შემთხვევები, როცა მოსწავლეს 

აფერხებს იმის ფიქრი, რომ შესაძლოა გამსწორებელმა არ იცოდეს ამათუიმ 

ფრაზეოლოგიური ერთეულის მნიშვნელობა (რაც ძალიან ბუნებრივია) და თავს 

არიდებს მის გამოყენებას. მასწავლებლის პასუხისმგებლობა ასევე არის 

მოსწავლეებისათვის რეკომენდაციების მიცემა ფრაზეოლოგიური ერთეულების 

გამოყენებასთან დაკავშირებით, (ფრაზეოლოგიური ერთეულები, რომელთა 

გამოყენება ზეპირი მეტყველების დროს უფრო უპრიანია, ან ზღაპრის, მოთხრობის, 

თხზულების წერისას, ვიდრე არგუმენტირებულ ესეზე მუშაობის დროს). ხშირად 

ფრაზეოლოგიური ერთეულის სწავლება მხოლოდ მასში შემავალი ელემენტების 

შესწავლას ემსახურება, ასევე ფრაზის საერთო მნიშვნელობის გააზრება 

მოსწავლისთვის ნათელს ხდის ისტორიულ კონტექსტს, მაგრამ მისი გამოყენება 

თანამედროვე ინგლისურში აღარ არის მიზანშეწონილი. 

საყურადღებოა მასწავლებლის როლი მოსწავლეების კომუნიკაციური 

უნარების განვითარების კუთხით, რასაც ეფექტურად უწყობს ხელს 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების გამოყენება. 

ხშირად ხელისშემშლელია სახელმძღვანელოები, რომლებიც სათანადო 

მასალას არ მოიცავს და მასწავლებელს უხდება თავად მოიძიოს დამატებითი მასალა, 

რაც მის სერიოზულ კომპეტენციებს მოითხოვს. 

წმინდა თომას სახელობის უნივერსიტეტში (ფლორიდა, ამერიკის 

შეერთებული შტატები) ჩატარებული გამოკითხვის შედეგად გაირკვა, რომ 



62 
 

სტუდენტების უმრავლესობა უკმაყოფილებას გამოთქვამდა ენის იმ კურსთან 

დაკავშირებით, რომელიც მათ უნივერსიტეტში გაიარეს და ეს პირდაპირ კავშირში 

იყო მათ ლექსიკურ მარაგთან. ისინი აცხადებდნენ, რომ უნივერსიტეტის 

დამთავრების შემდეგ, სხვა ქვეყნებში მოგზაურობის დროს, ან გაცვლითი პროგრამის 

ფარგლებში, ისინი სირთულეებს აწყდებოდნენ. მათთვის გაუგებარი იყო ის 

ფრაზები, რასაც იმ ენის მატარებელი ადამიანები იყენებდნენ და უსარგებლო 

აღმოჩნდა წიგნებში ნასწავლი ლექსიკური მასალა. ამ კვლევის შემდეგ 

უნივერსიტეტში განახლდა ინგლისური ენის პროგრამა, კურიკულუმში შევიდა 

პრესის სწავლებაც, რომელიც თანამედროვე ფრაზებით მდიდარი სტატიების 

გამოყენების შესაძლებლობას იძლეოდა. 

ინგლისური ენის სწავლების პროგრამა კიდევ უფრო დახვეწას ითხოვდა, 

ვინაიდან ის სავალდებულო საგნების რიცხვში შედიოდა. 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლების პროცესში მასწავლებლებისთვის 

გამოწვევაა დიფერენციაცია ისეთი ფრაზებისა, რომლებიც ფიქსირებული ხასიათისაა 

და ისეთი ფრაზებისა, რომელთა შეცვლაც შეიძლება. 

(http://www.idiomconnection.com/whatis.html#42). 

 
აუცილებელია სიტყვების ძირეული და იდიომატური მნიშვნელობების 

გამიჯვნა. ‘‘To be broken‘‘ გატეხვას ნიშნავს. ‘‘The lamp is broken so I cannot easily read 

my book‘‘. იდიომატური მნიშვნელობით იგი ფულის არ ქონას ნიშნავს. ‘‘I am broke 

and I cannot go to a movie tonight‘‘. 

ინგლისური ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლებასთან დაკავშირებული 

სირთულეები შეიძლება შემდეგნაირად ჩამოვაყალიბოთ. სწავლა-სწავლების 

პროცესი წარმატებულია, თუ მასწავლებელი ფრაზეოლოგიის მთელ რიგ 

თავისებურებებს გაითვალისწინებს. ეს რეკომენდაციები ხშირად მჭიდრო კავშირშია 

უბრალოდ ლექსიკის სწავლებასთან. 

1. მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს საგნის მაღალკვალიფიციური ცოდნა და 

გამოცდილება. 

http://www.idiomconnection.com/whatis.html#42)
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2. მასწავლებელი უნდა ფლობდეს მოსწავლეებისთვის მასალის საინტერესოდ 

მიწოდების ტექნიკას. 

3.  მასწავლებელს   უნდა   შეეძლოს   სახელმძღვანელოებში   წარმოდგენილი 

მასალის ადაპტირება მოსწავლეთა ცოდნის დონის, ინტერესებისა და საჭიროებების 

შესაბამისად. 

4. მასწავლებელს უნდა შეეძლოს რელევანტური ავთენტური მასალის მოძიება. 

5. მასწავლებელი უნდა ფლობდეს კორექტული და გონივრული შეფასების 

უნარს როგორც ზეპირი, ისე წერითი დავალებების შესრულების დროს. 

6. მასწავლებელს პრაქტიკაში უნდა ჰქონდეს დანერგილი მრავალფეროვანი 

აქტივობები. 

7. მასწავლებელმა წინა პლანზე უნდა წამოწიოს ისეთი ენობრივი მასალა, 

რომლის პრაქტიკული გამოყენების ალბათობა უფრო დიდია. 

8. მასწავლებელს უნდა შეეძლოს მოსწავლეებსაც დაუსაბუთოს სარგებლიანობა 

და ეფექტურობა იმ ლექსიკური მარაგისა, რომელსაც ასწავლის. 

9.    მასწავლემელმა უნდა განავითაროს მოსწავლეების კრიტიკული, კრეატიული    

და მეტაფორული აზროვნება. 

10. მასწავლებელი მუდმივად უნდა ზრუნავდეს მოსწავლეთა მოტივაციის 

ამაღლებაზე. 

11. მასწავლებელი მუდმივად უნდა ეცნობოდეს ლექსიკის სწავლებასთან 

დაკავშირებულ სიახლეებს. 

აღნიშვნის ღირსია ის ფაქტი, რომ შვედეთში სასწავლო კურიკულუმები 

სავალდებულოს ხდის ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლებას. სპეციალისტები 

თვლიან, რომ სკოლაში მოსწავლეებს უნდა მიეცეთ შესაძლებლობა ენის 

სრულყოფილად ათვისებისა, რაც გულისხმობს ენობრივი უნარების ფლობას 

არამარტო გაკვეთილზე, არამედ კლასის გარეთაც. რეალურ ენობრივ გარემოში კი 

მოსწავლეები სამიზნე ენის აბსოლუტურ გაგებას შეძლებენ სწორედ იდიომატური 

ფრაზების კარგად ცოდნის შემთხვევაში. 

საინტერესოა რუბრიკა (რომელიც ალბანეთის სკოლებში შეიქმნა) მშობლიური 

ენის გამოყენებასთან დაკავშირებით ფრაზეოლოგიის სწავლებისას. 
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რუბრიკიდან ჩანს, რომ ფრაზეოლოგიური ერთეულების ახსნისას 

მასწავლებელები გაცილებით ხშირად მიმართავენ მსგავსი მნიშვნელობის 

ფრაზეოლოგიზმის გამოყენებას სამიზნე ენაში ან მის პარაფრაზირებას, ვიდრე 

თარგმნას ან გამოტოვებას. 

საგულისხმოა ის ფაქტი, რომ საკმაოდ მასშტაბური კვლევებია ჩატარებული 

ლექსიკის სწავლებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ძალიან მწირია მასალა უშუალოდ 

ფრაზეოლოგიზმების სწავლების ირგვლივ. უმეტესად მიჩნეულია, რომ 

ფრაზეოლოგიურ ერთეულებს ზეპირი მეტყველების განვითარების ფუნქცია აქვს და 

ლექსიკის ტერმინთან მოხდა მისი ინტეგრირება. მეცნიერების გარკვეული ნაწილი 

თვლის, რომ ნორმალურია სიტყვებისა და ფრაზეოლოგიზმების ერთ სიბრტყეში 

განხილვა და რომ ასევე ნორმალურია სიტყვების სწავლების აქტივობების 

ადაპტირება ფრაზეოლოგიზმების სწავლების მიზნით. თუმცა მეცნიერთა 

გარკვეული ჯგუფი მათი მკვეთრი გამიჯვნის მომხრეა. მათი მოსაზრებების 

თანახმად ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლება განსხვავებულ მიდგომებს 

მოითხოვს. 
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საინტერესო კვლევა ჩატარდა ჩინეთის ოკეანის უნივერსიტეტში (შანდონგი, 

ჩინეთი) 2006 წელს, რომელშიც 19 სტუდენტი მონაწილეობდა. ისინი შვიდი წლის 

განმავლობაში სწავლობდნენ ინგლისურ ენას. მასწავლებელმა მათ დაავალა ესეს 

დაწერა ისეთ ცხოვრებისეულ გამოცდილებაზე, როცა ისინი უკიდურესად 

გაბრაზებულები, გაღიზიანებულები იყვნენ. ესეების პირველადი ვერსიების 

წარმოდგენის შემდეგ სტუდენტებმა მიიღეს შემდეგი ტიპის დავალებები: მათ უნდა 

წაეკითხათ საგაზეთო სტატიები და ფრაზეოლოგიური ერთეულები ამოეწერათ; 

მოეძებნათ ბრაზის გამომხატველი ფრაზები ენაში; აეგოთ მეტაფორული დიაგრამები. 

შემდეგ დაევალათ ესეების პირველადი ვერსიების განახლება ფრაზეოლოგიური 

ერთეულების გამოყენებით. ნაწერების განხილვის შედეგად გაირკვა, რომ 

სტუდენტებმა არამარტო უფრო მაღალფარდოვნად და დახვეწილად შეძლეს წერითი 

დავალების შესრულება, არამედ უკეთ უპასუხეს სათაურს, ესეს შინაარსობრივი 

მხარეც დახვეწეს და მაღალი ენობრივი კომპეტენციები გამოავლინეს. 

კალიფორნიის უნივერსიტეტის პროფესორი - ივ ზიზიკი (Zyzik) განმარტავს, 

რომ ნებისმიერ ენაში ათასობით ფრაზეოლოგიური ერთეულია, მაგალითად 

ინგლისური ფრაზეოლოგიური ერთეულების ლექსიკონში 7000-მდე 

ფრაზეოლოგიზმია, დიდ ძალისხმევას მოითხოვს ყველაზე ხშირად და ეფექტურად 

გამოყენებული ფრაზების გამორჩევა. ამავდროულად საგულისხმოა ის ფაქტიც, რომ 

მხოლოდ სიხშირე ვერ ჩაითვლება უმთავრეს კრიტერიუმად. მაგალითად, 

ფრაზეოლოგიზმი ―call it a day‖ არის დაბალი სიხშირის ფრაზა კალიფორნიის 

უნივერსიტეტში ჩატარებული კვლევის თანახმად, მაგრამ ის რუტინულად აღნიშნავს 

გაკვეთილის, შეხვედრის დასასრულს. 

ივ.ზიზიკი (Zyzik, 1975) თვლიდა, რომ კვირაში მინიმუმ 15-20 წუთია საჭირო 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების სასწავლებლად (დამოუკიდებლად, განყენებულად). 

უნივერსიტეტის პროფესურამ არ გაიზიარა ეს მოსაზრება, რადგან ისინი თვლიდნენ, 

რომ ფრაზების ინტეგრირებული სწავლება ენის სხვადასხვა უნარების 

განვითარებასთან ერთად უფრო ეფექტური იქნება. პირველი ნაბიჯი უნდა იყოს 

მოსწავლეების ცნობიერების დონის ამაღლება ფრაზეოლოგიური ერთეულების 
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შესახებ; იმ უნარების განვითარება, რაც დაეხმარება მათ შეამჩნიონ 

ფრაზეოლოგიზმები ყოველდღიურ სიტუაციებში. შემდეგ მოსწავლეებს უნდა 

დაევალოთ რვეულის წარმოება ფრაზეოლოგიური ერთეულებისთვის. 

მასწავლებლების უმრავლესობა თვლის, რომ აუცილებელია მრავალფეროვანი 

აქტივობების გამოყენება და რომ ლექსიკის სწავლების სავარჯიშოების ადაპტირება 

ადვილად შეიძლება ფრაზეოლოგიზმების სწავლების მიზნითაც. სურათები ყველაზე 

ეფექტურ მასალად ითვლება ფრაზეოლოგიური ერთეულის მნიშვნელობის 

გასააზრებლად. ამავდროულად, სურათები სახალისოს ხდის მოსწავლისთვის 

სწავლის პროცესს. ფრაზეოლოგიური ერთეულის მეხსიერებაში ხანგრძლივად 

შენახვის მიზნით მოსწავლეებმა დიალოგები უნდა შექმნან და გამოიყენონ 

ფრაზეოლოგიზმები. 

კალიფორნიის უნივერსიტეტის მეცნიერი - ივ ზიზიკი (Zyzik, 1975) 

განმარტავს, რომ მასწავლებლებმაც და მოსწავლეებმაც უნდა გააცნობიერონ, რომ 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლების პროცესი მთელი სიცოცხლის 

განმავლობაში გრძელდება. ასევე მნიშვნელოვანია იმის მიღწევა, რომ მოსწავლეებმა 

მასწავლებლის დახმარების გარეშე შეძლონ ფრაზეოლოგიური ერთეულის 

მნიშვნელობის დადგენა. 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლების პროცესში არსებულ ძირითად 

პრობლემებად ითვლება შემდეგი გარემოებები: 

ა) მასწავლებლებმა შესაძლოა თავად არ იცოდნენ ფრაზეოლოგიზმის 

მნიშვნელობა ან არ იცოდნენ მისი წარმომავლობა; 

ბ) საჭიროა მოსწავლეებში მოტივაციის ამაღლება, რადგან ხშირ შემთხვევაში 

მათთვის რთულია ფრაზების დასწავლა; 

გ) აუცილებელია მრავალფეროვანი აქტივობების გამოყენება გაკვეთილზე; 

 
დ) მნიშვნელოვანია ფრაზეოლოგიზმისა და მოსწავლეთა ასაკის შესაბამისობის 

გათვალისწინება. 
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2.2.1. სწავლა-სწავლების სირთულეები და გამოწვევები 

 
განათლება პიროვნების ფორმირების რთული სოციალური ხასიათის 

ორგანიზებული და მიზანმიმართული ერთიანი პროცესის ორგანული ნაწილია. ეს 

პროცესი ძირითადად მასწავლებლის უშუალო ხელმძღვანელობით მიმდინარეობს. 

სწავლება აუცილებლად ორ მთავარ ელემენტს, კომპონენტს - მოსწავლესა და 

მასწავლებელს გულისხმობს. პედაგოგიურ პროცესში, როგორც ერთიანი პროცესის 

შემადგენელი ნაწილები, ერთნაირად მნიშვნელოვანია მასწავლებლისა და 

მოსწავლის ჩართულობა. ამ ერთიან ჩართულობას ორი მხარე აქვს: მასწავლებლის 

მოქმედება, რომელიც საკუთრივ სწავლებაში, ცოდნის გადაცემაში გამოიხატება, და 

მოსწავლის როლი, რომელსაც სწავლა, შეთვისება ეწოდება. 

სწავლება ძირითადად ოთხ ურთიერთგანმაპირობებელ ფუნქციას ასრულებს: 

1) საგანმანათლებლოს, 2) აღმზრდელობითს, 3) შრომითი მომზადების, 4) 

განმავითარებელს (გაგოშიძე, 2007). 

 
სწავლების საგანმანათლებლო ფუნქცია გულისხმობს სწავლების პროცესის 

წარმართვას იმ მიმართულებით, რომ უზრუნველყოფილ იქნეს მოსწავლეთა მიერ იმ 

მოცულობის ცოდნისა და ჩვევების ღრმად, შეგნებულად და მტკიცედ დაუფლება, 

რაც აუცილებელია ყოველმხრივ განათლებული ადამიანისათვის; მათ უნდა 

შეეძლოთ თეორიული ცოდნის დაკავშირება პრაქტიკასთან. 

სწავლების აღმზრდელობითი ფუნქცია მდგომარეობს იმაში, რომ სწავლებამ 

უზრუნველყოს მოსწავლეში მორალური, ესთეტიკური და ფიზიკური განვითარება, 

მოქალაქეობრივი აქტივობა. 

სწავლების შრომითი მომზადების ფუნქციის ძირითადი არსი მდგომარეობს 

იმაში, რომ სწავლება უკავშირდებოდეს შრომით უნარ-ჩვევებსა და შრომისადმი 

დამოკიდებულების გაღრმავებას. 

სწავლების განმავითარებელი ფუნქცია გულისხმობს იმას, რომ სწავლება 

უზრუნველყოფდეს ადამიანში მეხსიერების, აზროვნების, წარმოსახვის, ემოციის, 
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დამკვირვებლობის, აქტივობის, განსაკუთრებული ნიჭის გამოვლენასა და 

განვითარებას. 

ჩვენი ყურადღების ცენტრში ამჯერად ექცევა სწავლების საგანმანათლებლო და 

განმავითარებელი ფუნქცია. 

სასწავლო გეგმების, პროგრამების, სახელმძღვანელოების შედგენისას ძალიან 

მნიშვნელოვანია, მოსწავლეთა თავისებურებების გათვალისწინებით განისაზღვროს 

სწავლების ორგანიზაციის ფორმები და მეთოდები. 

სწავლის ერთ-ერთი თავისებურება იმაში მდგომარეობს, რომ სწავლა, როგორც 

მოსწავლის მიერ ცოდნა-ჩვევების დაუფლების გეგმაშეწონილი, ორგანიზებული, 

ძირითადად მართვადი პროცესი, აუცილებლად მოითხოვს მასწავლებელს, 

მიუხედავად იმისა, რომ სწავლის დროს ყოველთვის გვეძლევა დამოუკიდებლად 

შემეცნების შესაძლებლობა. 

სწავლება დასახული ამოცანების განხორციელების მიზნით აუცილებლად 

უნდა ითვალისწინებდეს მოსწავლეთა ფსიქო-ფიზიკური განვითარების დონეს. 

სწავლა-აღზრდის პროცესში მოსწავლეთა ასაკობრივი განვითარების 

თავისებურებათა გათვალისწინების საკითხის დამუშავებაში განსაკუთრებული 

ადგილი უჭირავს კ. დ. უშინსკის (Уши нский, 1849). მოძღვრებას, რომელსაც თავისი 

დიდი მნიშვნელობა დღეისთვისაც არ დაუკარგავს. 

მნიშვნელოვანია ცოდნის შემოწმება-შეფასებაში ობიექტურობის დაცვა. 

თითოეული სკოლა და მასწავლებელი კეთილსინდისიერად, მოვალეობის სრული 

შეგნებით, პასუხისმგებლობით უნდა აძლევდეს შეფასებას მოსწავლეებს. 

მოსწავლეთა ცოდნის რაც შეიძლება ზუსტი, საფუძვლიანი გამომჟღავნებისა და 

ობიექტური შეფასებისათვის განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს 

მასწავლებლის რეაგირებას მოსწავლეთა პასუხზე. მასწავლებლის შემოქმედებით 

უნარსა და დახელოვნებაზე ბევრად არის დამოკიდებული ის, თუ რამდენად 

სწორად, მოხდენილად და ეფექტურად შეიძლება გამოკითხვის პროცესში 

წამოჭრილი ყველა მოსალოდნელი თუ მოულოდნელი მომენტის გადაწყვეტა. 
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,,დაუშვებელია მასწავლებელი ინდიფერენტულად ან მკაცრი გამომეტყველებით 

უსმენდეს მოსწავლეს. ამგვარი დამოკიდებულება მოსწავლეს უკარგავს ხალისს, 

სურვილს - გამოამჟღავნოს მთელი თავისი ცოდნა. მასწავლებელი უნდა იჩენდეს 

სიდინჯეს, სიმშვიდეს, თავშეკავებულობას, გამოკითხვის მთელ პროცესში და 

ინარჩუნებდეს წონასწორობას მაშინაც კი, როცა მოსწავლე უხეშ შეცდომებს უშვებს 

ანდა გავლილი მასალის სრულ უცოდინრობას ამჟღავნებს‘‘ (ჭკუასელი, 2015). 

მასწავლებელი უნდა ეცადოს, რომ სხვადასხვა გზით თვით მოსწავლე მიიყვანოს 

შეცდომის გამოსწორებამდე. თუ მასწავლებლის მიერ ამ მიმართულებით მიღებული 

ყველა შესაძლო ღონისძიება უშედეგოდ დამთავრდა, ის მთელ კლასს  აბამს 

შეცდომის გასწორებაში. 

მასწავლებლის მიზანი უნდა იყოს მოსწავლის აზროვნების, როგორც 

უმაღლესი კოგნიტური ფუნქციის, განვითარება-გავარჯიშება. ამისათვის 

აუცილებელია შემოქმედებითი მიდგომა. ფორმალურ ეფექტზე ორიენტირებული 

სწავლება - სწავლა, როდესაც მასწავლებლის და მოსწავლის ერთობლივი საქმიანობა 

მასწავლებლისგან მიცემული ახსნა-განმარტებების გაგებასა და დამახსოვრებაზეა 

დაყვანილი, გვაძლევს მხოლოდ ბევრისმცოდნე ერუდიტს, რომელიც ნაკლებადაა 

მომზადებული ისეთი მოღვაწეობისთვის, რომელიც რაიმე სიახლის შექმნაზე იქნება 

ორიენტირებული. ამის მთავარი განმსაზღვრელი ფაქტორი სწორედ სწავლება- 

სწავლის ორგანიზაციის ისეთი ფორმაა, რომელიც რეპროდუქტიულ აზროვნებაზეა 

ორიენტირებული. 

მასწავლებლის მოვალეობა და პასუხისმგებლობაა ფრაზეოლოგიზმების 

შესწავლის რთული პროცესი მაქსიმალურად ადვილი და კომფორტული გახადოს 

მოსწავლეებისათვის (Abel. 2003). 

ერთის მხრივ ფრაზეოლოგიური ერთეულები ენას ამდიდრებენ, ფერადოვნებას 

მატებენ და საინტერესო ჟღერადობას სძენენ, მაგრამ ამავდროულად ძალიან 

ართულებენ ენის სწავლისა და სწავლების პროცესს (Brenner, 2011). არაერთი 

მასწავლებელი აღმოჩენილა რთულ სიტუაციაში, როცა ვერ მოუძებნია ან თარგმანი, 
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ან ლოგიკური ახსნა ფრაზეოლოგიური ერთეულისა, როცა მაგალითად მოსწავლეებს 

კითხვით მიუმართავთ: რა კავშირშია კატები და ძაღლები წვიმასთან? 

 

 

მოსწავლეები ერთმანეთისგან განსხვავებულად სწავლობენ. ეს ფაქტორი 

განაპირობებს სწავლების სტრატეგიების მრავალფეროვნებას. 

საინტერესო შედეგით დასრულდა 2017 წლის იანვარში საუდის არაბეთის 

უნივერსიტეტში ჩატარებული კვლევა. მოსწავლეებმა არაერთი განსხვავებული გზა 

დაასახელეს, რისი დახმარებითაც შეძლეს ფრაზეოლოგიზმების დამახსოვრება 

(Alhaysony, 2017). 

კერძოდ: 

 
1. I can predict the meaning of idioms. 

 
შემიძლია წინასწარ მივხვდე ფრაზეოლოგიზმის მნიშვნელობას. 

 
2. I use verbal (textual or audio) information. 
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ვიყენებ ვერბალურ (ტექსტურ თუ აუდიო) ინფორმაციას. 

 
3. I learn idioms by focusing on the visualisation. 

 
იდიომატურ გამონათქვამებს ვსწავლობ ვიზუალური მასალის დახმარებით. 

 
4. I learn idioms by drawing the animated picture. 

ფრაზებს ვსწავლობ ანიმაციური სურათების ხატვით. 

5. I learn idioms through memorisation. 

ფრაზებს ვსწავლობ გამეორებით. 

6. I learn idioms by using key words. 

იდიომებს ვსწავლობ საკვანძო სიტყვებით. 

7. I can figure out an idiom from an equivalent. 

 
შემიძლია განვასხვავო იდიომატური გამონათქვამი ექვივალენტისგან. 

 
8. I translate the literal meaning into my L1 (first language). 

ვთარგმნიფრაზეოლოგიზმის პირდაპირ მნიშვნელობას ჩემს ენაზე. 

9. I learn idioms through group discussion. 

ჯგუფურ დისკუსიებში ვსწავლობ იდიომებს. 

10. I learn idioms through retellingand paraphrasing. 

იდიომებს ვსწავლობ თხრობითა და პარაფრაზირებით. 

11. I learn idioms with rich illustration. 

იდიომებს ვსწავლობ მდიდარი ილუსტრაციებით. 

12. When facing a difficult idiom, I ignore it. 

 
რთული ფრაზეოლოგიური ერთეულის იგნორირებას ვახდენ. 
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13. I learn idioms by using them in sentences. 

 
ფრაზეოლოგიზმებს ვსწავლობ მათი წინადადებაში გამოყენებით. 

 
14. I learn idioms that are used in different media. 

 
ვსწავლობ მედიაში გამოყენებულ იდიომატურ გამონათქვამებს. 

 
15. I learn idioms by communicating in English outside the classroom. 

იდიომებს ვსწავლობ კლასის გარეთ კომუნიკაციის დროს. 

16. I up look up unknown idioms in the dictionary. 

უცნობ ფრაზებს ვეძებ ლექსიკონში. 

17. I guess the meaning of idioms from the context. 

იდიომების მნიშვნელობას ვხვდები კონტექსტით. 

18. I use many different strategies when learning idioms. 

 
ბევრ სხვადასხვა სტრატეგიას ვიყენებ იდიომების სწავლის დროს. 

 
ვინაიდან მასწავლებლების უმრავლესობა თვლის, რომ ფრაზეოლოგიზმების 

სწავლება რთულია და თავს არიდებს მათ შემოტანას გაკვეთილზე, არსებობს 

რეკომენდაცია, რომ მასწავლებლებმა გაიარონ ტრენინგები, სამუშაო შეხვედრები 

ლექსიკის სწავლების თანამედროვე მეთოდების შესახებ (Suchanova, 2013). 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლის სირთულე გარკვეულწილად 

განპირობებულია ფრაზეოლოგიზმების არასათანადო სიხშირით გამეორებით 

ტექსტებში (Cooper, 1999). 

ფრაზეოლოგიური ერთულების სწავლება გაცილებით ადვილია იმ 

მასწავლებლებისთვის, ვისთვისაც ინგლისური მშობლიური ენაა. მასწავლებლები, 

რომლებიც თავად სწავლობენ უცხო ენას და შემდეგ ასწავლიან, უფრო მეტ 

წინააღმდეგობას აწყდებიან ფრაზეოლოგიის სწავლების კუთხით (Thyab, 2016). 
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ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლების ტრადიციული მეთოდი 

გულისხმობს ფრაზეოლოგიზმების დაზეპირებას, თუმცა მეცნიერების უმრავლესობა 

მას არაეფექტურ მეთოდს უწოდებს, რადგან ამ დროს არ ხდება მოსწავლისთვის იმ 

ცოდნის გადაცემა, რომელიც მას დაეხმარება კონტექსტში გაიაზროს ფრაზის 

მნიშვნელოიბა. სწავლების თანამედროვე მეთოდის მიხედვით კი, რომელიც 

კოგნიტურ-ლინგვისტური მეთოდის სახელით არის ცნობილი, ფრაზეოლოგიური 

ერთეულის დასწავლისას ხდება მასში შემავალი სიტყვების მნიშვნელობების 

დამახსოვრებაც. ამ გზით ხდება სიტყვებისა და მათგან ნაწარმოები ფრაზის 

მნიშვნელობებს შორის კავშირის გააზრება და ფრაზეოლოგიური ერთეული მყარად 

რჩება მეხსიერებაში (Vyvyan, Green, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. ფრაზეოლოგიური ერთეულების თარგმნის თავისებურებები 

და გამოწვევები 

ფრაზეოლოგიური ერთეული ძალიან ძლიერი და თვალსაჩინო მაგალითია 

კულტურული ურთიერთობებისა. ხშირად ისეა მათი ასიმილაცია მომხდარი ენაში, 

რომ წარმომავლობა ძალიან ძნელი დასადგენია. ხშირად მოსაუბრე ვერ პოულობს 

ფრაზის ეკვივალენტს ენაში და პირდაპირი თარგმანით აბნევს მსმენელს. ხშირად 

მშობლიურ ენაში არსებული ფრაზეოლოგიზმის გაგებაც კი ძნელია, თუ მას 

ბიბლიური ან მითოლოგიური წარმომავლობა აქვს. 

ტექსტის თარგმნის სტრატეგიები მთარგმნელის მიზნების სამსახურში უნდა 

იყოს (Leppihalme, 1997). 

ლონგმენის ინგლისური ფრაზეოლოგიური ერთეულების ლექსიკონში 

ფრაზეოლოგიზმი განმარტებულია, როგორც სიტყვების ფიქსირებული, მყარი 

ჯგუფი, რომლის მნიშვნელობაც მთლიანობაში განსხვავებულია მასში შემავალი 
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სიტყვების ცალკეული მნიშვნელობებისგან (Longman Group Ltd, 1979). ამის 

გათვალისწინებით რთული ხდება მისი თარგმნა. ეს სერიოზულ გამოწვევას 

წარმოადგენს მასწავლებლებისთვისაც. თარგმნის სირთულე გამოწვეულია იმით, 

რომ სხვადასხვა ენის მატარებელ და განსხვავებული კულტურის მქონე ხალხს 

გამოხატვის საკუთარი გზები აქვს. ზოგჯერ ფრაზის თარგმნა ძნელია იმიტომ, რომ 

სამიზნე ენაში არ არის მისი ეკვივალენტი. უპირველესად მნიშვნელოვანია 

მოცემული სათარგმნი ფრაზეოლოგიური ერთეულის მნიშვნელობის ზედმიწევნით 

ცოდნა. ენაში იდენტური მნიშვნელობის ფრაზეოლოგიზმის არარსებობის 

შემთხვევაში, თარგმნა უნდა მოხდეს სხვა სიტყვებით, ფრაზეოლოგიზმების გვერდის 

ავლით. 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების თარგმნის სირთულის განმაპირობებელი 

ოთხი ძირითადი საკითხის გამოყოფა შეიძლება (Baker, 1992). პირველია 

ფრაზეოლოგიზმების ეკვივალენტების სიმცირე სამიზნე ენაში. ერთი და იგივე რამ 

შესაძლოა მხოლოდ ერთი სიტყვით გადმოიცეს ერთ ენაში და მეორეში კი - ვრცელი 

გამონათქვამით. არარეალისტურია მოლოდინი, რომ ამათუიმ ფრაზეოლოგიზმის 

ეკვივალენტური ფრაზის მოძებნა ადვილია ენაში. ფრაზეოლოგიზმებში იმდენად 

ძლიერია კულტურული შინაარსი, რომ მთარგმნელს სჭირდება იყოს არა მხოლოდ 

ლინგვისტური, არამედ კულტურული მედიატოტი - უნდა ჰქონდეს ცოდნა 

ისტორიულ, გეოგრაფიულ, კულტურულ და სოციალურ ასპექტებზე ორივე ენაში 

(Klaudy, 2003). 

მეორე სირთულეს წარმოადგენს ის, რომ ფრაზეოლოგიური ერთეულის 

თარგმნისას ფრაზეოლოგიზმს შეიძლება ჰქონდეს ეკვივალენტი, მაგრამ იგი 

განსხვავებულ კონტექსტში იყოს გამოყენებული. 

მესამე ფაქტორი კი გულისხმობს პირდაპირი და იდიომატური მნიშვნელობების 

დამთხვევას ტექსტში. 

მეოთხეა სათარგმნ წყაროსა და სამიზნე ენაში ფრაზეოლოგიზმების გამოყენების 

იშვიათობა. 
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იმისთვის, რომ მთარგმნელმა მიაღწიოს ბუნებრივობას, შემდეგ ძირითად 

სტრატეგიებს უნდა დაეყრდნოს: ა) ფრაზეოლოგიური ერთეულის მსგავსი 

მნიშვნელობისა და ფორმის მქონე ფრაზით ჩანაცვლება. ―Step by step‖ - ნაბიჯ-ნაბიჯ. 

ბ). ფრაზეოლოგიური ერთეულის მსგავსი მნიშვნელობისა და განსხვავებული 

ფორმის მქონე ფრაზით ჩანაცვლება. ‘‘luck was with him― - ბედმა გაუღიმა; ‘‘Seemed to 

walk air‘‘ - სიხარულისაგან მეცხრე ცაზე იყო. გ). ფრაზეოლოგიური ერთეულის 

პარაფრაზირება. ‘‘to give somebody away‘‘ - მამობილის როლი შეასრულოს 

ჯვრისწერისას. თუ მთარგმნელი ამ სტრატეგიებს გამოიყენებს, მის მიერ ნათარგმნ 

ტექსტს ნაკლებად ექნება ,,უცხო‘‘ ტექსტის ჟღერადობა (Baker, 1992). დ) 

ფრაზეოლოგიური ერთეულის გამოტოვება. იმ შემთხვევაში, როცა სამიზნე ენაში არ 

მოიძებნება ფრაზეოლოგიზმის ექვივალენტი და არც მისი პარაფრაზირებაა ადვილი, 

ტექსტის თარგმნისას ხდება მისი გამოტოვება. ―He has all the tact in the world‖ - 

ძალიან ტაქტიანია. 

მეცნიერების უმრავლესობა ოთხ ძირითად სირთულეს გამოყოფს 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების თარგმნისას: 

1. ფრაზეოლოგიურ ერთეულს შეიძლება არ ჰქონდეს ეკვივალენტი სამიზნე 

ენაში. 

2. ფრაზეოლოგიზმს შეიძლება მსგავსი ფორმის ,,მეწყვილე― მოეძებნოს, მაგრამ 

მას ჰქონდეს განსხვავებული მნიშვნელობა. 

3. ფრაზეოლოგიური ერთეული შეიძლება პირდაპირი და გადატანითი 

მნიშვნელობით ერთდროულად იყოს გამოყენებული. 

4. კონტექსტები, რომლებშიც ფრაზეოლოგიური ერთეულებია გამოყენებული, 

ძალიან განსხვავებული შეიძლება იყოს. 

ოთხი სტრატეგიაა შერჩეული ფრაზეოლოგიური ერთეულების თარგმნისას 

წამოჭრილი სირთულეების დასაძლევად: 
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1. მოხდეს მსგავსი ფორმისა და მნიშვნელობის ფრაზეოლოგიური ერთეულის 

გამოყენება. 

2.  მოხდეს განსხვავებული ფორმის, მაგრამ მსგავსი მნიშვნელობის 

ფრაზეოლოგიზმის გამოყენება. 

3. თარგმნა ფრაზეოლოგიზმის პარაფრაზირებით. 

4. თარგმნა ფრაზეოლოგიზმის გამოტოვებით. 

 
მეოცე საუკუნის მეორე ნახევრისათვის თარგმანის სფეროში იკვეთება ორი 

დიდი მეცნიერის ი. ნაიდას (Nida, 1975) და პ. ნიუმარკის (Newmark, 1993) 

მოსაზრებანი და მეცნიერული კვლევები თარგმანის შესახებ. თარგმანის შესახებ 

მსჯელობისას მეტწილად სახელდება ადეკვატურობის ცნება, რომელიც მეოცე 

საუკუნეში ჩაანაცვლა ეკვივალენტურობის ცნებამ. ი. ნაიდამ (Nida, 1975) XX 

საუკუნის მხატვრული თარგმანის ერთ-ერთმა ავტორიტეტმა, ხაზი გაუსვა 

თარგმანის უპირატესობას. იგი საკითხის არსში ჩასაწვდომად მიმოიხილავს მეოცე 

საუკუნის თეორეტიკოსთა შეხედულებებს თარგმანის შესახებ. 

ტერმინი „შიდაენობრივი თარგმანი― პირველად რ.იაკობსონმა (Jakobson, 1959) 

გამოიყენა და განმარტა, რომლის მიხედვითაც შიდაენობრივი თარგმანი თარგმანის 

ქვეკატეგორიას წარმოადგენს, ისევე როგორც ენათშორისი და სემიოტიკათშორისი 

თარგმანები. უფრო კონკრეტულად კი, ის თარგმანის სამ სახეს გამოყოფს: 

- შიდაენობრივი თარგმანი, იგივე რაც ,,სხვა სიტყვებით გადმოცემა― 

(rewording) არის ვერბალური ნიშნების ინტერპრეტაცია იმავე ენის ვერბალური 

ნიშნების გზით. 

- ენათშორისი თარგმანი, იგივე რაც ,,სათანადო― თარგმანი არის 

ვერბალური ნიშნების ინტერპრეტაცია სხვა ენაში არსებული ნიშნების 

გადმოტანის გზით. 

- სემიოტიკათშორისი თარგმანი, იგივე რაც ტრანსმუტაცია 

(გარდაქმნა), არის ვერბალური ნიშნების ინტერპრეტაცია არავერბალური 

ნიშანთა სისტემის ნიშნების გზით. 
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ერთ-ერთი ელექტრონული ლექსიკონის განმარტებით, შიდაენობრივი 

თარგმანი არის ,,სხვა სიტყვებით გადმოცემა, ტექსტის ადაპტირება, იმავე ენაზე, 

რომელზედაც წყაროტექსტია შექმნილი― (www.en.wiktionary.org/wiki/intralingual). 

აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ სინონიმია არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი 

შიდაენობრივი თარგმანის პროდუქციისთვის. თუმცაღა, ამ კუთხით, იაკობსონი 

ადასტურებს, რომ სინონიმია სრულად ვერ უზრუნველყოფს ტექსტის აბსოლუტურ 

ეკვივალენტობას. მაშინაც კი, როცა ერთი სიტყვა მეორეს ენაცვლება, იშვიათად ხდება 

გადატანილი მნიშვნელობის იდენტობის შენარჩუნება. აქედან გამომდინარე, 

მნიშვნელობითი ეკვივალენტობა შიდაენობრივი თარგმანის განხორციელებისას 

ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემატური საკითხია (Jakobson, 1959). 

მნიშვნელოვანია, მთარგმნელი კარგად იცნობდეს ორივე ენის სოციო- 

ლინგვისტურ და კულტურულ ფონს, რათა მაქსიმალურად ბუნებრივად თარგმნოს 

ფრაზეოლოგიზმებით მდიდარი ტექსტები. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2.3.ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლების დადებითი და 

უარყოფითი მხარეები 

 
2009 წელს, ესპანეთში, წმინდა თომას სახელობის უნივერსიტეტში ჩატარდა 

მასშტაბური კვლევა ფრაზეოლოგიური ერთეულების როლზე მოსწავლეებში ზეპირი 

მეტყველების განვითარების პროცესში. კვლევამ აჩვენა, რომ ფრაზეოლოგიური 

ერთეულების დიდი დოზით გამოყენება კლასშიც და კლასის გარეთაც ავითარებს 

ენის შემსწავლელთა უცხო ენაზე საუბრის უნარებს და ზრდის მათ ლექსიკურ მარაგს. 

ეს ამავდროულად პრობლემატურია მასწავლებლებისთვის, რომლებმაც უნდა 

აუხსნან მოსწავლეებს (უფროსი ასაკის მოსწავლეებს, რომლებიც ხშირად 

http://www.en.wiktionary.org/wiki/intralingual
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აპროტესტებენ რთულ მასალას და ითხოვენ განმარტებებს, რამდენად საჭიროა 

ამათუიმ მასალის დაუფლება და მოდის თუ არა ეს ყველაფერი საგანმანათლებლო 

მიზნებთან შესაბამისობაში) ფრაზეოლოგიზმების შესწავლისა და გამოყენების 

სარგებლიანობა. ყოველივე ზემოთხსენებულიდან გამომდინარე, ძალიან 

მნიშვნელოვანია მრავალფეროვანი და საინტერესო, ასაკს მორგებული, საგაკვეთილო 

მიზნებთან მაქსიმალურად შესაბამისობაში მყოფი აქტივობების გამოყენება 

სწავლების პროცესში. ინგლისური ენა, რომელიც განსაკუთრებით მდიდარია 

ფრაზეოლოგიზმებით, იძლევა იმის საშუალებას, რომ იგი მოსწავლეთა ენობრივი 

უნარების განვითარების სამსახურში ჩავაყენოთ ორივე შემთხვევაში - როცა 

ვასწავლით ინგლისურს აკადემიური მიზნებისთვის, და ინგლისურს 

განსაკუთრებული მიზნებისთვის. 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების გამოყენება რეალურ სამყაროში აღმოაჩენს 

მოსაუბრეს, სასიამოვნოს გახდის მისთვის უცხო ენაზე კომუნიკაციას, გაამდიდრებს 

მის ლექსიკას და კულტურული მემკვიდრეობის გარშემო მისცემს ინფორმაციას. ეს 

ყოველივე კარგად უნდა გაითავისოს უცხო ენის პედაგოგმა, რათა უფრო 

მოტივირებულმა დაძლიოს ფრაზეოლოგიის სწავლებასთან დაკავშირებული 

სირთულეები და სასურველ შედეგს მიაღწიოს. 

ლექსიკის სწავლების კურსის შემდეგ წმინდა თომას უნივერსიტეტის ერთ- 

ერთმა სტუდენტმა განაცხადა: ,,ინგლისური, როგორც უცხო ენა, მდიდარია 

ფრაზეოლოგიური ერთეულებით. მათ შესწავლას კი ბევრი უპირატესობა აქვს. 

იზრდება ლექსიკური მარაგი, ვითარდება მეტყველება, უმჯობესდება ენობრივი 

კომპეტენცია. ვუყურებ ფილმებს, ვუსმენ სიმღერებს და ვამჩნევ, რომ 

ადგილობრივები საუბარში ძირითადად ფრაზეოლოგიზმებს იყენებენ. მას შემდეგ, 

რაცდიდ ყურადღებას ვაქცევ ფრაზეოლოგიურ გამონათქვამებს, უკეთესად მესმის 

ინგლისური ფილმებიც, ტექსტებიც და სიმღერებიც‘‘. სტუდენტის ასეთი 

პოზიტიური შეფასება ბევრისმთქმელია როგორც მოსწავლეებისთვის, ასევე 

მასწავლებლებისთვის. 
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ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლების პროცესში მოსწავლეების მხრიდან 

ხდება არა მხოლოდ ცალკეული სიტყვების ათვისება და, ამგავრად ლექსიკური 

მარაგის გამდრიდრება, არამედ კულტურული ცნობიერების ამაღლებაც. ამ პროცესში 

ძალიან მნიშვნელოვანია მასწავლებლის როლი. 

მასწავლებლების უმრავლესობა თანხმდება იმაზე, რომ ფრაზეოლოგიური 

ერთეულების სწავლება ხელს უწყობს მწყობრი, შეუფერხებელი მეტყველების 

სწავლებას. ისინი ამავდროულად თანხმდებიან იმაზეც, რომ მნიშვნელოვანია 

არამარტო ცალკეული ფრაზეოლოგიზმის მნიშვნელობის სწავლება, არამედ იმის, თუ 

როგორ მოხდეს მისი ეფექტური გამოყენება, როდის და რა კონტექსტში. 

ჯეფნას უნივერსიტეტის (შრილანკა) პროფესორმა - შრიდარ მაისამ 

საინტერესო გამოკითხვა ჩაატარა ადგილობრივი სკოლების პედაგოგებში 2005 წელს. 

მათი უმრავლესობა დადებითად აფასებდა ფრაზეოლოგიური ერთეულების 

სწავლებას და აღიარებდა მათ დადებით როლს ლექსიკის სწავლების პროცესში, 

მაგრამ გულისტკივილს გამოთქვამდა იმის გამო, რომ სახელმძღვანელოებში არ იყო 

გონივრული რაოდენობა ფრაზეოლოგიზმებისა. მასწავლებლების უმრავლესობა 

ასევე განმარტავდა, რომ უცხო ენის სწავლება და უცხო ენის ფრაზეოლოგიზმების 

ათვისება დიდ ძალისხმევას მოითხოვდა, ვინაიდან დიდი იყო მშობლიური ენის 

გავლენა მოსწავლეებზე. ასევე დაფიქსირდა ის მოსაზრება, რომ ფრაზეოლოგია 

შეიძლება ჩაითვალოს შესასწავლი ენის ყველაზე რთულ ნაწილად, ვინაიდან 

მოსწავლეებს უჭირთ ფრაზის დაფარული მნიშვნელობის მიხვედრა, მაგრამ 

სწავლობენ ფრაზის შემადგენლობაში შემავალ სიტყვებს. 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლების დროს (მრავალფეროვანი 

აქტივობების გამოყენებით) მასწავლებელს გონივრულად და ორგანულად შეუძლია 

მოსწავლეების ჩართვა სასწავლო პროცესში, ისე, რომ კონკურენტუნარიან, 

ემოციურად დაბალანსებულ და საინტერესო სასწავლო სივრცეში მოსწავლეები ვერც 

მიხვდნენ, რომ ლექსიკური მარაგის გამდიდრება ხდება ენის უნარების 

განვითარებასთან ერთად. 
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ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლება წარმატებით შეიძლება 

განხორციელდეს მრავალრიცხოვან კლასში ჯგუფური მუშაობის ორგანიზებით. 

მეგობრებზე პოზიტიური დამოკიდებულებით წარმატებით ვითარდება 

კოოპერაციული მუშაობის უნარები. 

ფრაზეოლოგიურ ერთეულებზე აქცენტირებით შესაძლოა ყურადღების მიღმა 

დარჩეს გრამატიკის სწავლება, ან ხელოვნური გახდეს მოსწავლის საუბარი, თუ ის 

,,მოძველებულ‘‘ ფრაზეოლოგიზმს თანამედროვე ინგლისურში გამოიყენებს. ან 

შესაძლოა, ფრაზაში შემავალი ცალკეული სიტყვების სწორად დამახსოვრება ვერ 

მოხდეს. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.ფრაზეოლოგიური ერთეულების დასწავლისათვის ხელშემწყობი 

აქტივობები და დავალებები 

 
ფრაზეოლოგიის როლი ენის აღქმისა და შესწავლის პროცესში საკმაოდ დიდია. 

ამას ბევრი მეცნიერი აღიარებს. ფრაზეოლოგიურერთეულს ეროვნული შეფერილობა 

აქვს.უფრო მეტიც, იგი შეიცავს ინფორმაციას ხალხის, მათი წეს-ჩვეულებების, 

ტრადიციების, ფასეულობების, მათი წარსულის, აწმყოსა და მომავლის შესახებ. 

ფრაზეოლოგიური ერთეულები მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ ხალხის 

კომუნიკაციაში. დადგენილია, რომ ადამიანებმა ხშირად მშობლიურ ენაზეც არ იციან 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების მნიშვნელობა და მათი კონტექსტუალური 

გამოყენება. ბუნებრივია, რომ ეს არ იქნება მარტივი პროცესი ენის 

შემსწავლელთათვის. აუცილებელია ეფექტური მეთოდების ძიება მათი მოტივაციის 

გასაზრდელად და ლინგვო-კულტურული ბარიერების დასაძლევად. 

მნიშვნელოვანია საინტერესო გაკვეთილების დაგეგმვა და ჩატარება 

ფრაზეოლოგიზმებით გაჯერებული მეტყველების უნარ-ჩვევის განსავითარებლად. 
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საკლასო გარემოში გამოყენებული მრავალფეროვანი დავალებები ლექსიკის 

გამდიდრებისა და ენობრივი უნარების განვითარებასთან ერთად მოსწავლეების 

მოტივაციის ამაღლების სამსახურში უნდა იყოს. პრაქტიკული სახის 

დავალებებისკლასიფიკაცია შესაძლებელია ენის ფლობის დონეების შესაბამისად 

(დავალებების სირთულეებიდან გამომდინარე) და ენობრივი უნარების (კითხვა, 

წერა, მოსმენა, საუბარი) მიხედვით. 

აქტივობები მოსმენისა და საუბრის უნარების გასავითარებლად სწავლების 

საშუალო საფეხურზე: 

შეავსეთ გამოტოვებული ადგილები საჭირო სიტყვებით ფრაზებიდან: 

 

Down: 

 
1. When poverty comes indoors,  flies out the window. 

 

2. Birds of a flock together. 

 

5. When the cat‘s away, will play. 

 

Across: 

 
2. Where there‘s smoke, there‘s been  . 

3. There‘s no  without a thorn. 

4. While in  , do as Romans do. 
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მოცემული დავალების შემდეგ მასწავლებელი სვამს კითხვებს: 1. მოიფიქრეთ 

სიტუაცია, როდესაც ამ ფრაზეოლოგიზმების გამოყენებას შეძლებთ. 2. თქვენ თუ 

გამოგიყენებიათ ეს რომელიმე ფრაზა და რა მიზნით (გაფრთხილება, მორალის 

წაკითხვა, ხუმრობა, ა.შ.) 3. როგორი იქნება თქვენი რეაქცია თუ ვინმე სხვა გეტყვით 

ამ ფრაზას? 

ასევე შესაძლებელია ფრაზებში გამოყენებული სიტყვების ხაზგასმა, მათი 

მნიშვნელობების გაშლა. 

ფრაზა: ‘‘Where there‘s smoke, there‘s been fire‘‘. 

 
მასწავლებელი სვამს კითხვებს სიტყვის ,,ცეცხლი‘‘ ირგვლივ. მაგალითად: 1. 

არის თუ არა ცეცხლი სასარგებლო? 2. როგორ უნდა მოხდეს ხანძრის პრევენცია? 3. 

გაქვთ თუ არა ინფორმაცია სექტებზე, რომლებიც თაყვანს სცემენ ცეცხლს? 

ფრაზა: ‘‘While in Rome, do as Romans do‖. 

სიტყვა: ‘‘Rome―. 

შეკითხვები: 1. რატომ ითვლება რომი ერთ-ერთ ყველაზე საოცარ 

დედაქალაქად მსოფლიოში? 2. გაქვთ თუ არა რომში მოგზაურობის სურვილი? 3. 

კიდევ რომელ ქალაქს მოინახულებდით? რატომ? 

ფრაზა: ‘‘ There‘s no rose without a thorn‖. 

სიტყვა - ‘‘rose‘‘ (ვარდი). 

შეკითხვები: 1. ბევრი შეიძლება ვისაუბროთ ვარდებზე, როგორც სიყვარულის 

სიმბოლოზე. გაგიხარდებათ, თუ ვინმე გაჩუქებთ ვარდებს? 2. ხომ არ იცით 

სხვადასხვა სახეობის ვარდები? 3. გსმენიათ რაიმე ისეთ ქვეყანაზე, რომელიც ღვინოს 

აწარმოებს ვარდებისაგან? 4. იყენებენ თუ არა მათ სუნამოების წარმოებაში? 

ფრაზა: ‘‘ When the cat‘s away, mice will 

play‘‘. სიტყვა: ‘‘mice‘‘. 
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შეკითხვები: 1. რას ფიქრობთ, თაგვი საშიშია თუ სასაცილო? 2. რა 

სარგებლობის მოტანა შეუძლია? 3. რომელი ზღაპრის, მოთხრობის ან 

მულტიპლიკაციური ფილმის პერსონაჟია თაგვი? 

მასწავლებელი აქვე მიუთითებს სიტყვის ,,mouse― მრავლობითი რიცხვის 

უჩვეულო წარმოებაზე. 

სასურველია, მოსწავლეებმა ფრაზეოლოგიზმის პრაქტიკული გამოყენება 

შეძლონ. ისინი წყვილებში მუშაობენ და ადგენენ დიალოგს, რომელშიც 

გამოყენებულია ფრაზეოლოგიური ერთეული. (სასურველია, დიალოგი 

სრულდებოდეს ფრაზეოლოგიური ერთეულით). 

მასწავლებელი მოსწავლეებს აძლევს ნიმუშებს სხვადასხვა სიტუაციებისა, 

რომლებსაც მოსწავლეები დაუკავშირებენ საუკეთესო ფრაზეოლოგიზმებს. 

ეფექტურია ფრაზეოლოგიური ერთეულების დასაწყისისა და დასასრულის 

დაკავშირება ერთმანეთთან. 

―The phrase of the day‖, ან ―Today‘s phrase‖. 

 
მასწავლებელი სთხოვს მოსწავლეებს მოიშველიონ რაიმე ფრაზეოლოგიური 

ერთეული, რომელსაც გაკვეთილზე განიხილავენ. ეს ყველასთვის გამოწვევაა 

მასწავლებლის ჩათვლით, ვინაიდან მანაც შესაძლოა არ იცოდეს მისი მნიშვნელობა. 

ასევე მნიშვნელოვანია, მოსწავლემ გაკვეთილზე მოიტანოს არა მხოლოდ ცალკეული 

ფრაზეოლოგიური ერთეული, არამედ ინფორმაცია მისი მნიშვნელობის, წარმოშობის, 

შესაძლო სიტუაციების (რომელშიც იგი გამოიყენება) შესახებ. ასევე შესაძლებელია 

(რაც ბევრად არის დამოკიდებული მოსწავლეების ცოდნის დონესა და უნარებზე) 

მოსწავლემ წარმოადგინოს ფრაზეოლოგიურ ერთეულზე დამყარებული, შექმნილი 

სავარჯიშოს, სავარჯიშოების პირობა. ამ შემთხვევაში მოსწავლე სწავლა-სწავლების 

პროცესის აქტიური მონაწილე ხდება, იზრდება მისი თავდაჯერებულობა და 

პიროვნული კმაყოფილება. 
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ფრაზეოლოგიური ერთეულის სრულყოფილი გააზრება და მეხსიერებაში 

შენახვა ერთჯერადი პრეზენტაციით ვერ ხერხდება, არაერთი ეფექტური სავარჯიშოა 

საჭირო მისი სრულყოფილად ათვისებისათვის. 

მაგალითად: 

 
1. ტექსტის ანალიზი ფრაზეოლოგიური ერთეულის მნიშვნელობის დასადგენად. 

 
2. ფრაზეოლოგიური ერთეულის ეკვივალენტის პოვნა მოსწავლის მშობლიურ 

ენაში. 

3. ისეთი სიტუაციების გახსენება, ან წარმოდგენა, როდესაც შესაძლებელია 

ამათუიმ ფრაზეოლოგიზმის გამოყენება. 

4. ფრაზეოლოგიური ერთეულის ესეს სათაურად გამოტანა. 

 
ძალიან მნიშვნელოვანია ენასა და კულტურას შორის არსებული კავშირის ცოდნა, 

რაც აადვილებს ფრაზეოლოგიური ერთეულის მნიშვნელობის გააზრებას. 

ეფექტურია პარალელების გავლება სხვადასხვა ენებში. 

ეფექტური სავარჯიშოებია: 

 
დახვეწილი, დარეგულირებული მეტყველება (Adjusted speech) 

 
მოსწავლეები ტექსტში გამოყენებული ფრაზეოლოგიური ერთეულის 

პერიფრაზს ახდენენ შინაარსის სიღრმისეული წვდომისათვის. 

ლიფტი (Elevator) 

 
მოსწავლეები განმარტავენ ფრაზეოლოგიური ერთეულის მნიშვნელობას რაც 

შეიძლება ნაკლები რაოდენობის სიტყვებით, წინადადებებით. (რის თქმასაც 

მოასწრებდნენ ლიფტის კარის დაკეტვისას). ეს აქტივობა შეიძლება ჯგუფებში 

განხორციელდეს. შეჯიბრებითობის პრინციპი ძალიან პოზიტიურ როლს თამაშობს. 

კი და არა (Yes and No) 
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მოსწავლე აიღებს ბარათს, რომელზეც ფრაზეოლოგიური ერთეული წერია. 

შეეცდება აუხსნას მეგობრებს მისი მნიშვნელობა. მოსწავლეები სვამენ კითხვებს, 

რომლებზეც მხოლოდ კი ან არა შეიძლება უპასუხოს მოსწავლემ. 

მოსმენისა და საუბრის უნარების განვითარება სწავლების საბაზო და საშუალო 

საფეხურზე: 

ფილმები და მულტფილმები შეიძლება ჩაითვალოს ძალიან კარგ რესურსად 

მასწავლებლებისთვის, ვინაიდან ისინი ადვილად აღვივებენ მოსწავლეების 

ინტერესს და ახალ ენობრივ მასალას რეალურ სიტუაციაში წარმოადგენენ 

ვიზუალური მხარდაჭერით. კონტექსტი შესაძლებელს ხდის ფრაზეოლოგიზმის 

შემადგენელი ცალკეული ლექსემების უშუალო მნიშვნელობის უკანა პლანზე 

გადაწევას და მისი, როგორც ერთი მთლიანი ელემენტის კონტექსტუალური 

მნიშვნელობის გამოვლინებას. ფილმებში ნანახი სიტუაციები ხანგრძლივად რჩება 

მოსწავლეთა მეხსიერებაში. 

რესურსების      (ფილმები,      ანიმაციები)      დახმარებით კონკრეტული 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების აღქმა-დაუფლება მოსწავლეების მხრიდან შეიძლება 

ისეთი საინტერესო აქტივობით, როგორიცაა ,,გამოიცანით მნიშვნელობა‘‘ (Guess the 

meaning). მასწავლებელი მოსწავლეებს ყოფს წყვილებად. ისინი ზურგით დგებიან 

ერთმანეთთან. ერთი ჯგუფი უყურებს ეპიზოდს ანიმაციური ფილმიდან, რომელშიც 

გამოყენებულია ფრაზეოლოგიური ერთეული, მეორე ჯგუფის მოსწავლეები კი 

ზურგით დგანან და მხოლოდ ხმა ესმით. ისინი შეეცდებიან მხოლოდ მოსმენილ 

მასალაზე დაყრდნობით გამოიცნონ ფრაზეოლოგიზმის მნიშვნელობა. მოსწავლეები, 

რომლებმაც გამოსახულება ნახეს, შეეცდებიან მეწყვილეებს ჟესტიკულაციით აუხსნან 

იდიომატური ფრაზის მნიშვნელობა. შემდეგ მოსწავლეები ცვლიან როლებს და 

უყურებენ/უსმენენ ანიმაციური ფილმის მორიგ ეპიზოდს. 

ფილმების/ანიმაციების სასწავლო რესურსად გამოყენების კარგი მაგალითია 

შემდეგი გაკვეთილის გეგმა: 
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Expectations/მოლოდინები The students will:/მოსწავლეები: 

★ Draw the literal meaning of the idiom/დახატავენ 

ფრაზეოლოგიზმის პირდაპირ, სიტყვასიტყვით 

მნიშვნელობას. 

★  Learn  the  figurative  meaning  of  the  idiom/ისწავლიან 

ფრაზეოლოგიზმის მეტაფორულ, ხატოვან მნიშვნელობას. 

Learning 

Environment/სასწავლო 

გარემო 

Small or large group setting/ჯგუფური მოწყობა (პატარა და 

დიდი ჯგუფები) 

Resources / რესურსები ★ Idiom Worksheet/სამუშაო ფურცელი 

ფრაზეოლოგიზმებით 

★ Crayons and/or markers/ფერადი ფანქრები ან მარკერები 

★ computer,projector/კომპიუტერი, პროექტორი 

Content/შინაარსი Teaching students the figurative meaning of commonly used 

 idioms inthe English language as well as having fun with the 

 literal meaning of the idiom will be the basis of the 

 lesson/გაკვეთილი ძირითადად დაეყრდნობა 

 ფრაზეოლოგიზმის მეტაფორული მნიშვნელობის 

 სწავლებას და ამავდროულად მოსწავლეები იხალისებენ 

 მის პირდაპირ მნიშვნელობაზე. 

  

Showing the youtube clip 

 https://www.youtube.com/watch?v=WVHlVbIgUH0as 

 preparation for the lesson would help build background/ 

 ვიდეო კლიპის ჩვენება ფონის შესაქმნელად 

Teaching ★Incorporate video clip/ვიდეო კლიპის გამოყენება 

Strategies/სწავლების 

სტრატეგიები 

საგაკვეთილო პროცესში 

★ Direct instruction/პირდაპირი ინსტრუქცია 

★ Modeling/მოდელირება 

http://www.youtube.com/watch?v=WVHlVbIgUH0as
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Closure/დახურვა ★ Share drawings with each other/ნახატების გაზიარება 

★ Discuss other idioms they may know/სხვა 

ფრაზეოლოგიზმების გარჩევა, რომლებიც შესაძლოა 

იცოდნენ. 

Assessment/შეფასება  

საუბრის უნარის განვითარება სწავლების საშუალო 

საფეხურზე: რჩევებისდროა (Advice time) 

მოსწავლეები ისმენენ სიტუაციებს, რომლებშიც გამოყენებულია 

ფრაზეოლოგიური ერთეული და რჩევას აძლევენ მეგობარს. 

What advice would you give in these situations? 

 
1. My best friend smokes like a chimney. How can I get her to give up? 

2. My best friend's girlfriend treats him like dirt. It's making him really unhappy. 

3. My father drives like a lunatic. I don't want him to drive me to school anymore. But he 

insists! 

4. I'm really overweight. I eat like a horse - but I can't stop! 

5. I sleep like a log and I am frequently late for school. 

6. I'm worried about my best friend. She says nothing's wrong, but she looks like death 

warmed up. 

 

 
მთხრობელები (Story tellers) 

 
მოსწავლეები ჯგუფებში ქმნიან მოთხრობებს. გამარჯვებულია ჯგუფი, 

რომელიც მეტ ფრაზეოლოგიურ ერთეულს გამოიყენებს. 

მოსმენის უნარის განვითარება სწავლების საშუალო 

საფეხურზე: თედის საუბრები (Ted Talks) 
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მოსწავლეები მოსმენის უნარის გასავითარებლად უსმენენ ინგლისურენოვან 

ჩანაწერს, იწერენ მხოლოდ ფრაზეოლოგიურ ერთეულებს, რომლებსაც გაიგონებენ. 

მეორედ მოსმენისას შეეცდებიან დაადგინონ მათი მნიშვნელობები. 

კითხვის უნარის განვითარება სწავლების დაწყებით და საბაზო საფეხურზე: 

 
ფრაზეოლოგიური ერთეულის მნიშვნელობის დასადგენად შესაძლებელია 

ფრაზეოლოგიური ლექსიკონის გამოყენება; ასევე მის შემადგენლობაში არსებული 

ცალკეული სიტყვების თარგმნა და მნიშვნელობის დადგენა კონტექსტზე 

დაყრდნობით. 

საინტერესო აქტივობაა: 

ბუზების საკლავი (Flyswatter) 

მასწავლებელი დაფაზე წერს ფრაზეოლოგიურ ერთეულებს გაფანტულად. ორ 

ჯგუფად მოაწყობს მოსწავლეებს. კითხულობს ფრაზების განმარტებებს. 

მოსწავლეებმა მაქსიმალურად სწრაფად უნდა იპოვონ დაფაზე ფრაზეოლოგიზმი და 

რვეული დააფარონ (თითქოს ბუზებს კლავენ). 

მსახიობები (Actors) 

 
მასწავლებელი მოსწავლეებს უხსნის ფრაზეოლოგიურ ერთეულებს, შემდეგ 

დაარიგებს ფრაზების ჩამონათვალს, რაც მათ თამაშში დაეხმარება. მოსწავლეებს 

ჰყოფს ორ ჯგუფად და ურიგებს ბარათებს ფრაზებით, რომლებიც უნდა 

განასახიერონ. მოსწავლეები იღებენ ბარათებს, კითხულობენ ფრაზას და ცდილობენ 

ისე განასახიერონ მოქმედება, რომ მისი გამოცნობა შეძლონ მისი ჯგუფის წევრებმა. 

მასწავლებელი წერს ქულებს. ბარათებზე წერია შემდეგი ფრაზები: 

1. You are standing at a bus stop, waitinq for a bus. 

 
2. You are in bed. You wake up and turn off the alarm clock. 

 
3. You are checkinq in at an airport. 

 
4. You blow out the candles on your birthday cake. 
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5. You are at a restaurant. You sit down and look at the menu. 

 
6. You are working on the checkout of a supermarket. The bar code scanner breaks 

down. The customer gets really angry, you try to get him / her to calm down. 

 

7. You go into a cafe and see a friend sitting at one of the tables. He / she looks sad. Go 

over to him / her and try to cheer him/her. 

8. You are reading a newspaper when you see a picture of your favourite film star. Cut 

the picture out and put it on your wall. 

9. You are on a park bench. The weather changes and it gets very cold, and then it starts 

to rain. Do up, your coat and put up your umbrella. 

10. You are at a petrol station. You fill up your car but then drive off without paying. 

11. You are in a clothes shop and you bump into an old friend. 

12. You are at a train station, seeing your friend off. You chat for a while then the train 

pulls out of the station and you wave. 

 

კითხვის უნარის განვითარება სწავლების საშუალო 

საფეხურზე: დახურული ტესტი პასუხების სამი ვარიანტით: 

1. "My new computer cost me an arm and a leg." What does it mean? 

a) The new computer was expensive. 

b) The new computer was cheap. 

c) The new computer was stolen. 

 
Answer: The new computer was expensive. 

 
2. "He got out of bed the wrong side this morning." What does it mean? 

a) He's in a bad mood. 

b) He‘s got his jumper on inside out. 

c) He's tired. 

Answer: He's in a bad mood. 

3. If everything runs like clockwork, what happens? 

a) Everything happens on time. 
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b) Everything happens late. 

c) Everything happens exactly as planned. 

 
Answer: Everything happens exactly as planned. 

 
4. "I couldn't keep a straight face when his wig fell off." What happened? 

a) I couldn't help laughing. 

b) I couldn't help crying. 

c) I couldn't help him put his wig back on. 

 
Answer: I couldn't help laughing. 

 
5. "This restaurant is really going to the dogs." What's happening to the restaurant? 

a) It's getting worse. 

b) It's getting better. 

c) It allows pets. 

 
Answer: It's getting worse. 

 
6. "That job is right up your street." What does it mean? 

a) The job is near where you live. 

b) It's a job you do outside. 

c) It's the perfect job for you. 

 
Answer: It's the perfect job for you. 

 
7. "He's down in the dumps at the moment." What does it mean? 

a) He's in the basement. 

b) He's throwing out the rubbish. 

c) He's depressed. 

 
Answer: He's depressed. 

 
8. "I feel better now that I've got that off my chest." What did I do? 

a) I asked for forgiveness. 
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b) I said what was on my mind. 

c) I kept a secret. 

 
Answer: I said what was on my mind. 

 
9. He buys me flowers once in a blue moon. How often does he buy me flowers? 

a) He often buys me flowers. 

b) He rarely buys me flowers. 

c) He buys me flowers on my birthday. 

 
Answer: He rarely buys me flowers. 

 
10. He's a big cheese. What's he like? 

a) He's smelly. 

b) He's very important. 

c) He loves cheese. 

 
Answer: He's very important. 

 

 

 
კითხვის უნარის განვითარება სწავლების საბაზო და საშუალო 

საფეხურზე: ხმამაღალი გამოკითხვა (questioning aloud) 

მოსწავლე ტექსტს ხმამაღლა კითხულობს. მოსწავლეები აჩერებენ მას 

გაიჟღერებს თუ არა ფრაზეოლოგიური ერთეული და განმარტავან მონაკვეთის 

მნიშვნელობას. 

დააკავშირეთ (Matching) 

 
მოსწავლეები მუშაობენ ინდივიდუალურად და შემდეგ წყვილებში: 

 
1. sleep like a log a) very pale 

2. smoke like a chimney b) madly 

3. treat someone like dirt c) really well 
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4. eat like a horse d) continuously 

5. drive like a lunatic e) freely, without a care 

6. get on with someone like a house on fire f) soundly and very deeply 

7. look like death warmed up g) very badly 

8. spend money like it's going out of fashion h) a lot at one time 

 

 

 
წერის უნარის განმავითარებელი აქტივობები სწავლების საბაზო 

საფეხურზე: სიტყვები კუნძულებზე (Words on islands) 

 

შეავსეთ ფრაზეოლოგიური ერთეულები ცხრილში მოცემული სიტყვებით: 

 
1. East or west,  is best. 

 
2. A new  sweeps clean. 

 
3. To kill two birds with one  . 

 
4. Make  while the sun shines. 

 
5.   show which way the wind blows. 

 
6. When poverty comes in doors, love flies out the  . 

 
7. Never look a gift  in the mouth. 

 
8. A barking  seldom bites. 
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9. A bird in the hand is worth two in the  . 

 
10. Old  gives good shade. 

 
11. The early bird catches the  . 

 
12. There‘s no  without a thorn. 

 
13. Smooth  make poor sailors. 

 
14. A friend may be well reckoned a masterpiece of  . 

 
15. Be neither  nor  . 

 
16. A rolling stone gathers no  . 

 
17. The  shines for the just and the unjust. 

 
18. After  the sun shines. 

 

 

 
კიბე (A ladder) 

 
მოსწავლეები თანმიმდევრულად აწყობენ სიტყვებს ფრაზეოლოგიურ 

ერთეულში. 

მაგალითად: he, over , was, moon, the. 

 
He was over the moon -იყო ძალიან გახარებული, მეცხრე ცაზე. 

 

 

 
წერის უნარის განვითარება სწავლების დაწყებით, საბაზო და საშუალო 

საფეხურზე: 

საინტერესოა ფრაზეოლოგიური ერთეულების, როგორც მოთხრობების 

სათაურების გამოყენება (მოსწავლეები შეადგენენ საკუთარ მოთხრობებს მოცემული 
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სათაურის მიხედვით); ფრაზეოლოგიურ ერთეულში დაშვებული შეცდომის 

გასწორება; ფრაზეოლოგიური ერთეულის დასრულება სავარაუდო დასასრულით. 

მინი ზღაპრები (Mini-tales) 

 
მოსწავლეები ადგენენ მოთხრობას უკვე ნაცნობი ფრაზეოლოგიური 

ერთეულებით (მასწავლებელი უთითებს პერსონაჟებს, მაგალითად: პრინცესა, 

მეკობრე და თუთიყუში). ეს სავარჯიშო კარგია საშინაო დავალებისთვის. 

წერის უნარის განვითარება სწავლების საშუალო 

საფეხურზე: თავდაყირა (Upside-down) 

მოსწავლეები ნაცვლად ფრაზეოლოგიური ერთეულის მნიშვნელობის 

დადგენისა კონტექსტზე დაყრდნობით, თავად ქმნიან კონტექსტს, სადაც მისი 

მნიშვნელობა რეალიზდება. 

საუკეთესო მწერლები (Best writers) 

 
მოსწავლეები ქმნიან საგაზეთო სტატიებს, რომელთა სათაურიც არის 

ფრაზეოლოგიური ერთეული. 

კრიტიკული  აზროვნების განვითარება  სწავლების საშუალო საფეხურზე: 

 
ეფექტური სავარჯიშოა ფრაზეოლოგიური ერთეულებისა და სურათების 

ერთმანეთთან დაკავშირება; მათი წარმოშობის გარემოებების დადგენა ჯგუფური 

მუშაობისას, კრიტიკული და კრეატიული აზროვნების განვითარების ფონზე. 

ასევე საინტერესოა: 

შედევრები 

(Masterpieces) 

მოსწავლეები არამარტო აკავშირებენ ფრაზეოლოგიურ ერთეულებს 

სურათებთან, არამედ თავად ხატავენ მათ შესაბამისად ფრაზისა. 

ჯგუფური წერითი აქტივობა (A group writing activity) 
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მასწავლებელი ორ ჯგუფად ყოფს მოსწავლეებს, სვამს ორ რიგად, ორივე 

ჯგუფს აძლევს ერთი და იგივე ფრაზეოლოგიურ ერთეულს. ორივე რიგის პირველი 

მოსწავლეები დახატავენ სურათს, რომელიც ასახავს ფრაზეოლოგიური ერთეულის 

მნიშვნელობას. გადაკეცავენ ფურცლებს ისე, რომ არ გამოჩნდეს ფრაზეოლოგიზმი. 

რიგით მეორე მოსწავლეები შეეცდებიან დაწერონ ფრაზა სურათის მიხედვით და ა.შ. 

მაგალითად: 

 

 

 

 
 

დაიმახსოვრეთ დასასრული (Remember the ends) 

 
მასწავლებელი მოსწავლეებს აძლევს ფრაზეოლოგიური ერთეულების 

ჩამონათვალს, რომლებიც რამდენიმე წუთში უნდა დაიმახსოვრონ. შემდეგ 

მასწავლებელი დაყოფს მოსწავლეებს წყვილებად. მოსწავლე A ამბობს 

ფრაზეოლოგიზმის დასაწყისს და მოსწავლე B ცდილობს დაამთავროს იგი. 
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მასწავლებელი მოსწავლეებს აძლევს ფრაზეოლოგიური ერთეულების 

ჩამონათვალს. მოსწავლეები აჯგუფებენ მათ სამ კატეგორიად: ვიცი და კარგად  

მესმის მისი მნიშვნელობა, დაახლოებით მესმის მისი მნიშვნელობა და არ მესმის 

საერთოდ. 

შემდეგ მოსწავლეები მეორე ჯგუფის ფრაზეოლოგიზმებზე იწყებენ მუშაობას, 

წერენ ფრაზების სავარაუდო მნიშვნელობებს. (არ იყენებენ ლექსიკონებს). მას შემდეგ 

რაც მასწავლებელი გაეცნობა ნამუშევრებს, შედეგების მიხედვით დაგეგმავს შემდეგ 

ნაბიჯებს. (ნათელი გახდება იციან თუ არა მოსწავლეებმა არამარტო ფრაზა, არამედ 

მასში შემავალი სიტყვები). 

 

ეს ყოველივე შეიძლება წარმატებით ჩადგეს ლექსიკის სწავლების სამსახურში. 

ცნობილი მასწავლებელი და მკვლევარი რობერტ მარზანო (Marzano, 1965) სიტყვების 

ახსნის ექვს საფეხურს გვთავაზობს: 

 

1. მასწავლებელი სიტყვის დეფინიციის მიცემამდე მოსწავლეებს სთხოვს წინარე 

ცოდნის გამოყენებითა და კრეატიულობით დაადგინონ მისი მნიშვნელობა. 

2. მოსწავლეები საკუთარი სიტყვებით ცდილობენ სიტყვის ახსნას. 

3.  მასწავლებელი მათ ავალებს, სიტყვის მნიშვნელობა ახსნან სურათებით, 

სიმბოლოებით. 

4. მოსწავლეები ერთვებიან აქტივობებში, რომლებიც სიტყვის სიღრმისეულ 

გაგებას უზრუნველყოფს. (სიტყვების შედარება, კლასიფიკაცია, სინონიმები, 

ანტონიმები). 

5. მოსწავლეები განიხილავენ სიტყვების მნიშვნელობებს წყვილებში. 

6. მოსწავლეები თამაშობენ თამაშებს: პირამიდა, ტელეფონი, ბინგო, ,,ჯეოპარდი―. 

 
რობერტ მორზანოსეული ,,ექვსი ნაბიჯი‘‘ ლექსიკის ახსნის პროცესს სახალისოს 

ხდის მოსწავლეებისთვის. 

 

მასწავლებლებს შეუძლიათ თავადაც შექმნან რესურსი. მაგალითად: 
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ან: 
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ფრაზეოლოგიურ ერთეულებზე მუშაობისას ეფექტურია მათი დაჯგუფება 

გამოყენების სიხშირის მიხედვით: 1. მარტივი ფრაზები, რომლებიც თითქმის 

ყოველდღიურად გამოიყენება (ხშირ სემთხვევაში მათი მნიშვნელობის დადგენა 

ადვილია); 2. იშვიათი ფრაზეოლოგიური ერთეულები (მათ გააზრებას კონტექსტი 

სჭირდება). 

ნაყოფიერია იდიომატური ფრაზების სურათებით ილუსტრირება. დახატვა 

ხელს უწყობს მათ დამახსოვრებას. 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლებასთან დაკავშირებულ საინტერესო 

ცხრილს გვთავაზობს კალიფორნიის უნივერსიტეტის პროფესორი ი.ზიზიკი (Zyzik, 

2009). 
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ფრაზეოლოგიური ერთეულების გონივრულად სწავლების რამდენიმე გზას 

გვთავაზობს მკვლევარი - რ. იაკობსონი (Jakobson, 2000). 
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მოსწავლეებს მივაწოდოთ კონტექსტი, რათა მათ სრულად შეძლონ 

ფრაზეოლოგიზმის მნიშვნელობის გააზრება. მაგალითად: 

ფრაზეოლოგიური ერთეული - ―to be a 

chicken‖. კონტექსტი _ 

Jack: Ooh,  wow.  Look  at   that   roller   coaster,   Jane!   It   goes   upside-down!   

Jane: My    stomach    aches    just    looking    at    it.    I    will    not     ride     that. 

Jack: Ah, come on. Don’t be a chicken. 

 
1. განვმარტოთ ფრაზეოლოგიურ ერთეულში შემავალი სიტყვების 

მნიშვნელობები. 

 

2. მოსწავლეებს მივცეთ გონივრული რაოდენობა ფრაზეოლოგიური 

ერთეულებისა, არაუმეტეს 5 ფრაზისა გაკვეთილზე. (Less is more). 

 

3. ფრაზეოლოგიური ერთეულის ახსნა ეფექტურია სურათების დახმარებით. 

4. უპირატესობა მივანიჭოთ დიალოგების გამოყენებას. 

მაგალითად: 

1. A fish out of water - თავი არაკომფორტულად, უხერხულად იგრძნო, უმეტესად 

ახალ სიტუაციაში. 

სასურველია მასწავლებელმა გაკვეთილი დაიწყოს კითხვებით: როდის და 

რატომ გრძნობთ ხოლმე თავს არაკომფორტულად, უხერხულად? შემდეგ 

მასწავლებელი საკუთარ მაგალითზე ესაუბრება მოსწავლეებს. ამის შემდეგ აძლევს 

დიალოგს: 
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Sam: Gee, learning to rollerblade isn‘t easy. I keep falling down! 

Sarah: I know, it‘s so hard! I feel like a fish out of water. 

 

 

2. To be broke - გამოგელიოს ფული. 

 

 

 

Sam: I really want to buy that cool hat. But I‘m completely 

broke. Sarah: Would you like to borrow some money? 

Sam: That‘d be great. I promise, I‘ll pay you back later. 
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3. Rule of thumb - დაუწერელიკანონი. 

 
მასწავლებელი ესაუბრება მოსწავლეებს კანონებზე, განასხვავებს 

კანონმდებლობას საზოგადოებაში დამკვიდრებული ნორმებისაგან. შემდეგ აცნობს 

მათ ფრაზას ,,Rule of thumb‘‘. 

 

 

მასწავლებელი იყენებს დიალოგს: 

 
Sam: These potato chips are so delicious. Want some? 

Sarah: Sure, thanks. 

Sam: Ooh, sorry! I dropped that handful. Well, it‘s the 5-second rule. They were on the 

ground less than 5 seconds, so it‘s still okay to eat them. 

Sarah: What? Yuck. That doesn‘t sound like a good rule of thumb. Give me some that haven‘t 

dropped on the ground, please! 

4. Up in the air -დაბნეული, გაურკვეველი. 
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Sarah: Hey, Sam! Remember, you need to let us know by tomorrow if you‘re going to go on 

the class trip with us. 

Sam: That‘s right. I‘m still up in the air. I need to figure out my work schedule first and see if 

they‘ll let me have a few days off work. 

Sarah: I see. Well, let us know. I hope you can come! 

 

 

 
5. Give someone the cold shoulder - დაიგნორება. 

 

 
მასწავლებელი სურათს აჩვენებს მოსწავლეებს და მოსწავლეები ხვდებიან 

მნიშვნელობას. მოსწავლეები პასუხებენ კითხვებს: ოდესმე თუ მოქცეულან 

ინდიფერენტულად სხვა ადამიანებს, დაუიგნორებიათ ისინი? ან სხვა თუ მოქცევიათ 

მათ ასე? 

შემდეგ მასწავლებელს შემოაქვს დიალოგი: 

 
Sarah: I ran into Sallie yesterday and we had a nice conversation at the coffee shop, catching 

up with each other. 

Sam: Oh, really? Last time I saw her, she gave me the cold shoulder. I couldn‘t figure out 

what I had done to make her angry. 

Sarah: Well, it probably doesn‘t help that you are dating her best friend. 
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6. Happy camper - მხიარული, ბედნიერი ადამიანი. 
 

 

 

 

 

დიალოგი: 

 
Sam: Sarah, why are you so happy today? 

 
Sarah: Well, I made a perfect score on my English test. I also won first prize in an English 

writing contest and received a $100 prize. So yes, I‘m a happy camper today. 

Sam: Wow, congratulations! 

 

 

 
7. Head over heels (in love) - თავდავიწყებით შეყვარება. 
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დიალოგი: 

 
Sarah: Sam, what are you writing? 

 
Sam: I‘m writing a letter to my new girlfriend. 

 

Sarah: Ooh, really? You just wrote to her yesterday. You must be head over 

heels! Sam: I really am. I want to marry her. 

 

 
8. Get the ball rolling - დაწყება. 

 

 

დიალოგი: 

 
Sam: Have you started the English class project yet? 

 
Sarah: No, not yet. I need to ask the teacher a few more questions first. 

Sam: You better get the ball rolling! The project is due next week! 

Sarah: Don‘t worry about me. I‘ll get it done. 

 
მოსწავლეები ხშირად წუწუნებენ იმ სირთულეებზე, რასაც აწყდებიან ისეთი 

ფრაზების სწავლისას, როგორებიცაა ‘‘fall in love‘‘, ‘‘to be over the moon‘‘ or  ‘‘to  be 

under the weather‘‘. როდესაც მოსწავლეები წარმოდგენაში დაასურათხატებენ 

ადამიანს მოცემული ფრაზის მიხედვით და მას არაფერი აქვს საერთო 

ფრაზეოლოგიური ერთეულის რეალურ მნიშვნელობასთან. მასწავლებელი უნდა 
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ფლობდეს ასეთი ლექსიკური ერთეულების სწავლების უნარებს, მათი ახსნის 

სტრატეგიებს. 

‘‘Let the cat out of the bag‖ რამდენიმე სიტყვისგან შედგება - 

(let/the/cat/out/of/the/bag), რომელთა ცალკეული მნიშვნელობები არ და ვერ 

გვეხმარება ფრაზეოლოგიური ერთეულის მნიშვნელობის (reveal a secret) დადგენაში. 

მასწავლებელმა საინტერესო აქტივობებით უნდა შეძლოს მოსწავლეებში 

,,მეტაფორული კომპეტენციის‘‘ ამაღლება და ამავდროულად სასიამოვნო უნდა 

გახადოს სწავლის პროცესი. 

ფრაზეოლოგიური ერთეულებით შესაძლებელია არა მარტო ლექსიკური 

მარაგის გამდიდრება მოსწავლეებში, არამედ ისეთი საინტერესო გაკვეთილების 

აგება, როდესაც შესაძლებელი და რეალური ხდება დამოუკიდებლად მუშაობის 

უნარის გამომუშავება, კრეატიულობის გაზრდა, მოტივაციის ამაღლება, კრიტიკული 

აზროვნების განვითარება. 

ქართული ეროვნული სასწავლო გეგმა მიზნად ისახავს ქართველ მოსწავლეებში 

მინიმუმ ორ უცხო ენაზე წერის, კითხვის, მოსმენისა და ლაპარაკის უნარ-ჩვევების 

განვითარებას, მათ ინფორმირებას სხვადასხვა კულტურების შესახებ. უცხო ენის 

შესწავლის უმთავრეს მიზანს სხვადასხვა ეროვნების ხალხთან კომუნიკაცია 

წარმოადგენს. ეს უკანასკნელი კი წარმატებულია მაშინ, როცა ერთი 

კომუნიკანტისთვის უცხო არ არის მეორე კომუნიკანტის კულტურული 

ღირებულებები. ამ დროს ფოლკლორთან, ისტორიულ რეალიებთან, კულტურულ 

ღირებულებებთან დაკავშირებული ფრაზეოლოგიური ერთეულების დასწავლა 

უფრო ადვილი ხდება. 
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III. ექსპერიმენტი (პირველი ეტაპი - დაკვირვება-ანალიზი, 

მეორე ეტაპი - გრძელვადიანი ექსპერიმენტი) 

 
3.1. ინგლისური ენის მასწავლებელთა დამოკიდებულება 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების როლზე ლექსიკის სწავლების 

პროცესში 

 
 

2015-2016 სასწავლო წელს შეირჩა სამიზნე ჯგუფი - გურჯაანის რაიონის 10 

სკოლის (ქ. გურჯაანის #1 საჯარო სკოლა, ქ. გურჯაანის #2 საჯარო სკოლა, ქ. 

გურჯაანის #3 საჯარო სკოლა, ქ. გურჯაანის გიმნაზია, სოფ.გურჯაანის საჯარო 

სკოლა, სოფ. ვეჯინის საჯარო სკოლა, სოფ. ახაშნის საჯარო სკოლა, სოფ. ჩუმლაყის 

საჯარო სკოლა, სოფ. მუკუზნის საჯარო სკოლა, სოფ. ჭანდრის საჯარო სკოლა, სოფ. 

ბაკურციხის საჯარო სკოლა) 25 ინგლისური ენის მასწავლებელი და ჩატარდა 

გამოკითხვა წინასწარ შემუშავებული კითხვარის საშუალებით. (იხ. კითხვარის 

ფორმა). 

გამოკითხვის მიზანი იყო დაგვედგინა, რამდენად ექცეოდა ინგლისური 

ფრაზეოლოგიური ფონდი მათი, როგორც პედაგოგების, ყურადღების ცენტრში; 

რამდენად ხშირად მიმართავდნენ მათი გამოყენების ხერხს მოსწავლეების 

ლექსიკური მარაგის გამდიდრებისას; რომელ მეთოდს იყენებდნენ უფრო ხშირად - 

თარგმანს თუ დეფინიციას; ითვალისწინებდნენ თუ არა ფრაზეოლოგიზმების დიდი 

დოზით არსებობას დამატებითი საკითხავი ლიტერატურის შერჩევისას, რამდენად 

ითვალისწინებდნენ მოსწავლეების ასაკს და ენის ცოდნის დონეს მხატვრული 

ლიტერატურის შერჩევისას. 

 

კვლევის დროს გამოყენებული კითხვარი: 

 
Questionnaire for EFL teachers 

 
კითხვარი ინგლისური ენის მასწავლებლებისთვის 
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1. How often do you read scientific researches and methodical materials concerning 

teaching vocabulary? /რამდენად ხშირად ეცნობით სამეცნიერო კვლევებსა და 

მეთოდოლოგიურ ლიტერატურას ლექსიკის სწავლებასთან დაკავშირებით? 

 

a) Never/არასდროს 

b) Seldom/იშვიათად 

c) Frequently/ხშირად 

d) Always/ყოველთვის 

 

2. How often do you teach phraseological units? (Age 12-14?)/ რამდენად ხშირად 

ასწავლით ფრაზეოლოგიურ ერთეულებს? (ასაკი 12-14 წელი) 

 
a) Never/არასდროს 

b) Seldom/იშვიათად 

c) Frequently/ხშირად 

d) Always/ყოველთვის 

 

3. How often do you teach phraseological units? (Age 15-17?)/ რამდენად ხშირად 

ასწავლით ფრაზეოლოგიურ ერთეულებს? (ასაკი 15-17 წელი) 

 

a) Never/არასდროს 

b) Seldom/იშვიათად 

c) Frequently/ხშირად 

d) Always/ყოველთვის 

 
4. Have you ever highlighted phraseological units in course book texts or extensive 

reading stories while teaching?/სწავლების დროს ოდესმე თუ გაგიმახვილებიათ 

ყურადღება ფრაზეოლოგიურ ერთეულებზე სკოლის სახელმძღვანელოში ან 

დამატებით საკითხავ მოთხრობებში? 
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a) Yes/კი 

b) No/არა 

 

 

5. Have you ever discussed the main advantages and obstacles of teaching phraseological 

units with your colleagues? / ოდესმე თუ გიმსჯელიათ ფრაზეოლოგიური 

ერთეულების სწავლების უპირატესობებსა და სირთულეებზე 

(დაბრკოლებებზე) თქვენს კოლეგებთან? 

 

a) Yes/კი 

b) No/არა 

 

 

6. Have you ever recommended a book rich in phraseological units for home reading to 

your students? / ოდესმე თუ მიგიციათ რჩევა თქვენი მოსწავლეებისთვის 

დამატებით საკითხავ მასალად აეღოთ ფრაზეოლოგიური ერთეულებით 

მდიდარი წიგნი? 

 
a) Yes/კი 

b) No/არა 

 

 

7. Are you interested in new teaching methods of phraseological units? / ხართ 

დაინტერესებული ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლების ახალი 

მეთოდებით? 

 

a) Yes/კი 

b) No/არა 

 

 

8. Do you consider teaching vocabulary challenging? If yes, what are the ways, methods, 

efforts you use to deal with it? / თვლით, რომ ლექსიკის სწავლება 
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გამოწვევაა მასწავლებლისთვის? თუ კი, რა გზებს, მეთოდებს, მცდელობებს 

იყენებთ, რათა თავი გაართვათ მას? 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 
შევსებული კითხვარების ანალიზმა მოგვცა შემდეგი დასკვნების გაკეთების 

საშუალება: 

მასწავლებელთა 40 % ხშირად და თითქმის ყოველთვის ეცნობა სამეცნიერო 

კვლევებსა და ახალ მეთოდოლოგიურ ნაშრომებს ლექსიკის სწავლების შესახებ, 

მხოლოდ 60 % იშვიათად ან საერთოდ არ ეცნობა სიახლეებს ამ კუთხით. 

 

 

 

 

 

 
 

პედაგოგების 80% რთულ პროცესად მიიჩნევს  ფრაზეოლოგიური  

ერთეულების სწავლებას 12-14 და 15-17 წლის ასაკში და ცდილობს, არ გაამახვილოს 

ყურადღება მათზე. 
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მასწავლებელთა ნახევარზე მეტი აქტიურად საუბრობს კოლეგებთან 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლების პრობლემებსა და აქტუალობაზე. 

 

 

 

 

პედაგოგების 70 % არასდროს მიუცია რჩევა მოსწავლეებისთვის დამატებით 

საკითხავ მასალად ფრაზეოლოგიური ერთეულებით მდიდარი ლიტერატურა 

ერჩიათ. 

 



112  

პედაგოგთა 100 % დაინტერესებულია, გაეცნოს ახალ მეთოდებს 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლების შესახებ და ეს ლექსიკის სწავლების 

სამსახურში ჩააყენოს. 

 

 

 

 
საინტერესოა ის, რომ მასწავლებელთა უმრავლესობა მოსწავლეთა ლექსიკური 

მარაგის გამდიდრებას უმთავრეს გამოწვევად თვლის და ამის დასაძლევად 

მიმართავს კოლეგებთან კონსულტაციებს და ლიტერატურის გაცნობას, რაც 

მისასალმებელია. 

მასწავლებლები მზად არიან კოლეგებთან ერთად მუშაობისთვის ამ 

პრობლემის გადასაჭრელად. პრობლემის გადაჭრის ეფექტურ მეთოდად 

რესპოდენტები თანამედროვე მიდგომების, ლიტერატურისა და მეცნიერული 

კვლევების გაცნობას ასახელებენ. 

 

 

 

 

 
 

3.2. ექსპერიმენტი 

 
საექსპერიმენტოდ შეირჩა ორი კლასი _ ქ. გურჯაანის #1 და ქ. გურჯაანის #2 

საჯარო სკოლების VIII კლასები. კვლევამდე ჩავატარეთ ტესტირება, რომელიც 

მოსწავლეების ლექსიკურ მარაგს ამოწმებდა, რათა ნათელი სურათი შექმნილიყო 

კლასებში ენის ცოდნის დონის შესახებ. 
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ექსპერიმენტში გამოყენებული ტესტები: 

1.Complete the gaps. Use each word in the box once. 

 

 

Ancient old archeologist of Cairo ruins  more   the these not out an 

made shocked   was   murdered  for  came  to tell 

 

 
 

1. Salahadin was an………………………….. police inspector. He worked ……….. the 

Department…………….Antiquities in …………………………… . 

 

 
 

2. Many archeologists…………………. to Egypt. They studied 

the…………………………..and tombs of…………………………Egypt. These ruins 

were………………. than two thousand years old. 

 

 
 

3. All archeologists had …………… go to …….. Department of Antiquities. They had 

to……………………….. inspector Salahadin about their work. They could 

……………. take Egyptian antiquities………………… of the country. 

 

 

 
4. Many of……………. Antiquities were very valuable. There was……………… 

international black market in stolen antiquities. 

 

 
 

5. The Black Cat of Ankuten …………………… very valuable. People through it were 

…………………… Of gold and diamonds. 
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6. Pearson was an………………………………………………………. He found the Black 

Cat………………. He took it to the Nile Hotel. 

 

 
 

7. Pearson was ………………………………………………….. and the Black Cat was 

stolen. 

 

 
 

2.Complete the gaps. Use each word in the box once. 

 

Foreigner talked  found  driver carrying hotel near station followed 

Arabic did boat sailed tomb   contained statue why carrying 

 

 
 

1. At first, Inspector Salahadin ………………………….not know……………….. 

pearson was murdered. He………………………… to the hotel staff. Two porters 

…………………….   That   Pearson was  ……………………….. seven boxes. But 

Salahadin ……………………………… only six boxes  in Pearson‘s 

……………………………………………… room. 

 

 

 
2. A taxi…………………………………….. had picked up a foreigner………………. the 

hotel. The foreigner was……………………………………… a heavy box. The taxi 

driver took the………………………………………………………. to the 

railway……………………………………… . He said that the foreigner spoke 

………………… with a Lebanese accent. 
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3. Salahadin thought that the foreigner had gone to Alexandria. A boat, called The 

Sudan, ……………………………………….. to Beirut that evening. A second 

………………………,called The Syria, sailed to Athens. 

 

 

 
4. What was in the box? Pearson left notes about the ……………………………………. 

of Pharaoh Ankuten. Ankuten had loved black cats. Salahadin thought that the box 

………………………………. a statue of a cat. It was a Pharaoh‘s statue. It was very 

valuable. 

 

 
 

5. The  foreigner,  called  Borkman,  went to Beirut. Salahadin …………………. on 

TheSyria from Athens to Venice. 

 

 
3.Look at the words and phrases in the left-hand column below and match them with the 

correct definitions in the right-hand column: 

 

 

 

1. faded-looking a) old and twisted in lines 

 

2. musty b) too old or too old-fashioned to be useful 

 

3. worm-eaten c) old and no longer in good condition 

 

4. lime-stained d) something looks like this when its colour 

gradually becomes pale 

5. decrepit e) smelling unpleasant and not fresh 

 

6. antiquated f) full of holes made by worms 

 

7. gnarled g) with marks made by a white substance 
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that is used for making cement 

 

8. spongy h) if something does this, liquid or gas comes out of it 

 

9. leak i) with a surface that sinks when you push it, then 

returns to its original shape 

 

 
4.Complete these sentences with the correct form of the words and expressions above: 

 

1. When it rains, the roof……………..and leaves pools of water on the floor. 

 
2. Those curtains used to be a much darker colour but they are………………………no from 

the sun. 

3. The attic has been closed for years and it smells very………….. . 

 

 

 
შემდგომში, ძირითად სახელმძღვანელოსთან ერთად დამატებით საკითხავ 

მასალად შეირჩა ირვინ შოს მოთხრობები, რომლებიც გამოირჩევა ინგლისურენოვანი 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების/მარგალიტების საკმაოდ დიდი მარაგით. 

ექსპერიმენტის დაწყებამდე საექპერიმენტო კლასის პედაგოგს გავაცანით 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლების სტრატეგიები, აქტივობების 

ჩამონათვალი და ლექსიკური მარაგის შესამოწმებელი ტესტების ნიმუშები. 

როგორც საექპერიმენტო, ისე საკონტროლო ჯგუფში მონაწილე პედაგოგები 

პასუხისმგებლობითა და დიდი ინტერესით შეუდგნენ სწავლებისა და ნაყოფიერად 

თანამშრომლობის პროცესს. ექსპერიმენტის განმავლობაში მიმდინარეობდა 

პროცესის მონიტორინგი და შედეგების შემდგომი გადამუშავება. 
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სემესტრის ბოლოს ჩატარებულმა ტესტირებამ, რომელიც ამოწმებდა ლექსიკურ 

დონეს და მაქსიმალურად თავისუფალი იყო სახელმძღვანელოების ზეგავლენისაგან, 

შემდეგი შედეგი აჩვენა: მოსწავლეების (ქ.გურჯაანის #1 საჯარო სკოლის VIII კლასი) 

ქულების საერთო პროცენტული მაჩვენებელი უფრო მაღალი იყო, ვიდრე 

მოსწავლეების (ქ. გურჯაანის #2 საჯარო სკოლა) შედეგები. 

განისაზღვრა მოსწავლეთა 
ლექსიკური მარაგის საშუალო დონე 

A კლასში * 

განისაზღვრა მოსწავლეთა ლექსიკური 
მარაგის საშუალო დონე B კლასში* 

პედაგოგი სწავლების პროცესში იყენებს 
ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლების 

თანამედროვე მეთოდებს 

პედაგოგი მუშაობს ჩვეულ რეჟიმში 
ყოველგავრი ინოვაციური მეთოდების 

გარეშე 

4 თვიანი დაკვირვების შედეგად მნიშვნელოვნად 
გაზრდილია კლასის ლექსიკური მარაგის საშუალო 

დონე 

ლექსიკური მარაგის გაუმჯობესების მხრივ არ 
არის მზარდი შედეგები 
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ჩვენი მოკრძალებული მცდელობა - სიახლე შემოგვეტანა მოსწავლეთა 

ლექსიკური მარაგის გამდიდრების პროცესში, მრავალფეროვანი აქტივობები 

დაგვენერგა, ფრაზეოლოგიური ერთეულებით მდიდარი ლიტერატურა შეგვერჩია 

მოსწავლეებისათვის და ღიად გვემსჯელა გამოწვევებზე ამ კუთხით, განვიხილეთ 

უცხო ენების კათედრის გაერთიანებულ სხდომაზე. პედაგოგებმა გამოთქვეს 

სურვილი და მზაობა აქტიურად დანერგონ ფრაზეოლოგიური ერთეულების 

გამოყენება პედაგოგიურ პრაქტიკაში. 

 

 

 

 
3.3. ფრაზეოლოგიური ერთეულების ფუნქციები ირვინ 

შოს ნაწარმოებებში 

 
ექსპერიმენტისთვის საკითხავ მასალად შეირჩა ირვინ შოს მოთხრობები, 

რომლებიც მდიდარია ფრაზეოლოგიური ერთეულებით და გამოირჩევა მათი 

მრავალფეროვანი ფუნქციური დატვირთვით. 
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როდესაც ივრინ შოს შემოქმედებას ერთი კონკრეტული კუთხით, კერძოდ კი 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების კვლევის კუთხით ვეცნობით, თვალში უმალვე 

გვეცემა ერთი თავისებურება. ეს უკანასკნელი მდგომარეობს იმაში, რომ 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების ვარიანტული რეალიზაცია უმთავრესად 

დიალოგურ მეტყველებაში ხდება. ამის ახსნა შემდეგნაიარად შეიძლება: ირვინ შო 

არაერთი მხატვრული ხერხის საშუალებით ამდიდრებს და ამრავალფეროვნებს 

თავის ნაწარმოებებს; მხატვრულობით გამოირჩევა ამინდისა და ბუნების პეიზაჟური 

სურათები. ირვინ შო მრავალგვარი სტილისტური ხერხის გამოყენებით ლამაზად 

აშუქებს ზემოთ ჩამოთვლილ თითოეულ მოვლენას და ამ შემთხვევაში მწერალი 

ძალიან იშვიათად და შეიძლება ითქვას, ხშირად საერთოდაც კი არ იყენებს 

ფრაზეოლოგიზმებს , მაგრამ სულ სხვაგვარადაა აგებული დიალოგები. ტექსტის ამ 

ქსოვილში ავტორი ხშირად არაერთ ფრაზეოლოგიზმს უყრის თავს. ჩანს, სწორედ აქ 

სჭირდება მწერალს ემოციური დატვირთვის გაზრდა, მხატვრულობის გამძაფრება, 

არავერბალური სიტუაციის გადმოცემა, რის საშუალებასაც ფრაზეოლოგიზმები 

იძლევა; კერძოდ, ფრაზეოლოგიური ერთეული თავისი სემანტიკით მოიცავს გარე 

სიტუაციას: სოციალურ მიმართულებებს, კულტურულ გარემოცვას. 

კომუნიკაციის ასპექტში გამოყენებული ფრაზეოლოგიური ერთეულის 

უმთავრესი როლი ემოციურ-ექსპერსიული ფონის შექმნაა. ასეთი მიდგომა 

განაპირობებს თავად ფრაზეოლოგიზმის მნიშვნელობის თავისებურ მოდიფიკაციას. 

ასეთი მაგალითები უხვად გვხვდება ლიტერატურული ნაწარმოებების დიალოგურ 

პასაჟებში, სადაც ავტორი სწორედ სხარტი და მოხდენილი ფრაზეოლოგიზმებით 

უადვილებს მოქმედ პირებს ერთმანეთთან ურთიერთობას, თავიანთი 

შეხედულებების პირდაპირ თუ შეფარვით გამოვლენას. 

―The moccasins were old but beautifully polished, with thick soles and leather tassels.They 

fitted Rudolph perfectly.‖ – Ah, ‖Boylan said,‖ – you have narrow feet, too‖. 

―-Iwill bring them back in a day or two‖, Rudolph said, as they started out.. 

 
―-Don‘t bother‖, Boylan said,‖-they are as old as the hills. I never wear them.‖ 
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[―Rich Man, Poor Man‖. P.220] 

 
(ფრაზეოლოგიური ერთეული -―to be as old as the hills‖ – to be very old. იყოს ძალიან 

ძველი). 

ირვინ შო გვთავაზობს ფეხსაცმლის დახასიათების საინტერესო სურათს, სადაც 

ყველა სიტყვა აღწერითი მნიშვნელობისაა: „the moccasins were old but beautifully 

polished, with thick soles and leather tassels. They fitted Rudolph pertectly.‖ 

ფრაზეოლოგიური ერთეული ―as old as the hills‖ დიალოგურ ნაწყვეტში გამოყენებულ 

ინფორმაციაზე მიუთითებს. ―The moccasins were old‖. 

სტილისტური დატვირთვა ტექსტში სწორედ ფრაზეოლოგიურ ერთეულს 

შემოაქვს, ვინაიდან პირდაპირი გამეორებაც და პარაფრაზიც მოკლე ტექსტურ 

სივრცეში ხაზგასმისა და ემოციურობის შემოტანას ემსახურება. 

მსგავსი ხასიათისაა შემდეგი მაგალითი: 

 
―She had never said she loved him and she didn‘t make him feel guilty and he was 

grateful to her for that.‖ 

―-I asked you a question,‖ – she said, whispering, her tongue licking his throat. ―-Are you 

working yourself loose from the shackles?‖ 

―-As I said, time will tell‖. 

 
She pulled away from him a little and looked at him soberly.‖-In some ways, you‘re such a 

reckless man – but in others‖… She shook her head. ―Did you ever find yourself crazily, 

head-over-heels in love?‖ 

[―The Top of the Hill‖ p. 53] 

 
მოცემულ შემთხვევაში ყურადღება გამახვილებულია ფრაზეოლოგიურ 

ერთეულზე - ―head over heels‖ – უსაშველოდ. 
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მოცემული კონტექსტი კიდევ ერთხელ ხდის თვალსაჩინოს ავტორისებულ 

ხერხს, რაც ფრაზეოლოგიზმების დიალოგებში გამოყენებას გულისხმობს. მწერალი 

სწორედ ფრაზეოლოგიზმების დახმარებით აძლევს მკითხველს საშუალებას სრული 

და სწორი ინფორმაცია მიიღოს კომუნიკანტების შეხედულებების, გრძნობების 

შესახებ. ეპიზოდის დასაწყისში ვკითხულობთ: She had never said she loved him and  

she didn‘t make him feel guilty‖. აქ ლაპარაკია დაფარულ სიყვარულზე , რომელსაც 

ქალი გრძნობს მამაკაცის მიმართ. ის, რომ სიყვარული უპასუხოა, ამაში ქალი არ 

ადანაშაულებს თავის გულისწორს. ეს არის ავტორისეული ინფორმაცია, რომელიც 

გამყარებული თავად პერსონაჟის გამონათქვამით. ხოლო კითხვა -―-Did you ever find 

yourself crazily, head-over-heels in love?‖ ეკუთვნის ქალს, რომელიც თავად არის 

უსაშველოდ შეყვარებული, რაც აისახება ფრაზეოლოგიურ ერთეულში - ―head-over- 

heels‖. თითქოს ამ შეკითხვით ქალი გასცემს საკუთარ თავს და აშიშვლებს თავის 

გრძნობას. ამ ფრაზით კონტექსტი დასრულდა თემატურად, იგი სრულყოფილი 

გახდა, ფრაზეოლოგიურმა ერთეულმა გამოხატა პერსონაჟის შეხედულება 

სიყვარულზე, ერთგვარად დაამოწმა კონტექსტის დასაწყისში მოცემული 

ავტორისეული ინფორმაცია და ტექსტის ემოციური ფონი აამაღლა. 

―-Good evening, Nellie,‖ Boylan said. 

 
―-I haven‘t seen you in a dog‘s age‖, -the woman said, as she led them up a flight of steps and 

info a small pinkly lit living room on the first floor. 

―- I have been busy‖, - Boylan said. 

 
―- So I see‖ – the woman said, looking at Gretchen, appraising, then admiring.‖ 

 
[―Rich Man, Poor Man‖ p. 99] 

 
(ფრაზეოლოგიური ერთეული - ―not to have seen sb. in a dog‘s age‖_not to have seen sb. 

for a long time. დიდი ხანი არ გენახოს ვინმე) 

ზემოთხსენებულ მაგალითში შემოტანილი ფრაზეოლოგიური ერთეული –„I 

haven‘t seen you in a dog‘s age‖ მოქმედი გმირის სოციალური სტატუსის 
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მიმანიშნებელია. პერსონაჟის მეტყველება. კერძოდ კი არალიტერატურული 

ფრაზეოლოგიზმის გამოყენება ნათელს ხდის იმას, რომ იგი საზოგადოების დაბალ 

ფენას მიეკუთვნება. ფრაზეოლოგიური ერთეული ასრულებს მასზე დაკისრებულ 

კომუნიკაციურ ფუნქციას, რის შემდეგაც ტექსტი გრძელდება კონკრეტიზაციით –― I 

have been busy‖, მაგრამ დიალოგის დასრულების შემდეგ ვხედავთ, რომ მთლიანი 

ეპიზოდის მხატვრულობის უმეტესი პროცენტი მოდის ფრაზეოლოგიზმზე. ე.ი. აქ 

წარმოჩინდა ფრაზეოლოგიური ერთეულის ფუნქცია, რაც ექსპრესიულობის 

ამაღლებაში გამოიხატება. ჩანს, რომ დიალოგებში მოყვანილი ფრაზეოლოგიზმების 

ფუნქცია არაერთგვაროვანია. 

გავეცნოთ ასეთ მაგალითს: 

 
―-We‘ve got a good racing class here and they are fun to ski with. I could switch you and…‘‘ 

 
Michael shook his head.‖-Thanks, but I have decided I‘m not cut out for the life of a ski 

teacher.‘‘ 

[―The Top of Hill‘‘. P. 285] 

 
(ფრაზეოლოგიური ერთეული-―to be cut out for sth‘‘. – to be good at sth. კარგად 

გამოგდიოდეს რამე). 

აღნიშნული მაგალითიდან ჩანს, რომ ფრაზეოლოგიზმი, რომელიც დიალოგის 

დასასრულში იჩენს თავს, ერთგვარი ლაკონურობის შემომტანია. იგი ახდენს ასევე 

მკითხველის ―გაშინაურებას‘‘ სიტუაციასთან. ეპიზოდის მიხედვით, როდესაც ერთ- 

ერთ კომუნიკანტს თხილამურებით სრიალის მასწავლებლობა შესთავაზეს, მან ასეთი 

უარი თქვა: ―I‘m not cut out for the life of a ski teacher.‘‘ მან გასცა მოკლე, ლაკონური 

პასუხი ნაცვლად იმისა, რომ აეხსნა მთელი რიგი მიზეზები, რომელთა გამოც მას არ 

უნდოდა ეს სამსახური. მოცემულმა ფრაზეოლოგიზმმა ლაკონური გახადა არამარტო 

ერთი კონკრეტული პასუხი, არამედ მთლიანი ეპიზოდი. სახეზეა კომუნიკაციურ- 

სტილისტური ფუნქციის აქტივიზაცია. 

მსგავსი შემთხვევა არაერთია: 
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―-Everyone knows about Frederick,‘‘ – the ski-instructor said harshly. ―- You aren‘t the first 

girl to come down from that room with marks on her.‘‘ 

―I‘m afraid‘‘, - Margaret said, ―- it‘s all of a piece‘‘. 

 

[―The Young Lions‘‘ p. 20] 

(ფრაზეოლოგიური ერთეული - ―all of a piece‘‘ – typical (of sth). ტიპიური). 

პასუხი ერთ ფრაზაშია ლაკონურად გადმოცემული, თუმცა მისის გაშლა და 

გავრცობა მწერალს შეეძლო. ზემოთხსენებული მაგალითის მსგავსად ასეთი 

შეკვეცილი პასუხი სწრაფად ასრულებს როგორც დიალოგს, ისე მთლიან კონტექსტს. 

განვიხილოთ კიდევ ერთი მსგავსი შემთხვევა, როდესაც დიალოგის დასასრულს 

მოცემული ფრაზეოლოგიზმი კონტექსტის პირველ ნაწილში მოცემული 

ინფორმაციის ერთგვარ რეზიუმეს წარმოადგენს: 

―- I suppose you think‘‘, - the girl began cuttingly, ―-you‘te so wonderfully attractive, so 

bright, so superior, that any firl would just fall all over herself let you paw her…‘‘ 

[―The Young Lions.‘‘ P. 110] 

 
(ფრაზეოლოგიური ერთეული - ―to fall over oneself‘‘ – to do one‘s best. ყველა ღონე 

იხმარო). 

ასეთ ემოციურ ნოტზე კონტექსტის დასრულება ალამაზებს მთლიან ეპიზოდს 

და კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ფრაზეოლოგიზმის ექსპესიულობას. 

გავეცნოთ შემდეგ მაგალითს: 

 
―She wished he didn‘t look so serious. She wondered what had brought him down to see  

her. 

―-How is that pretty girl?‘‘ – she asked. Her voice was falsely bright. ―- Julie?‘‘ 

―- Julie,‘‘ – Rudolph said. ―- We have our ups and downs.‘‘ 
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[―Rich Man, Poor Man‘‘. P. 237] 

 
(ფრაზეოლოგიური ერთეული - ―ups and downs ‘‘ – good and bad periods in sb.‘s life, 

career, health. კარგი და ცუდი პერიოდი ვინმეს ცხოვრებაში, კარიერაში, 

ჯანმრთელობაში.) 

ამ ტექსტის ქსოვილი სულაც არ არის მჭიდრო. შემადგენელი წინaდადებები 

მინიმალურად არის ერთმანეთთან დაკავშირებული. ავტორი სხვადასხვაგვარი სახის 

საკმაო ინფორმაციას გვაწვდის. ეს ინფორმაცია შემდეგი სახისაა: მანდილოსანი 

ხვდება მამაკაცს, რომლის მიმართაც გულგრილი არ არის. მას სურს, რომ რუდოლფი 

არ იყოს ძალიან სერიოზული , რაც უშუალოს გახდის მათ ურთიერთობას. ქალს 

აინტერესებს, თუ რამ მიიყვანა რუდოლფი მის სანახავად. იგი მოჩვენებითი 

სიხალისით მოიკითხავს ჯულის-რუდოლფის მეგობარ ქალს და მას მშვენიერსაც კი 

უწოდებს: ―-How ‗s that pretty girl?‘‘ რუდოლფი პასუხობს: ―We have our ups and downs‘‘ 

შემოდის ახალი ინფორმაცია, ხდება ერთგვარი ინტუიციური ცოდნის 

ექსპლიცირება:... ―he didn ‗t look so serious; she wondered what had brought rim down…‘‘ 

თითქოსდა ავტორი ამზადებდა მკითხველს ასეთი პასუხისთვის. ამგვარი 

დასასრული უშუალოდ ერწყმის კონტექსტის თემატიკას. 

ფრაზეოლოგიური ერთეულის დიალოგში გამოვლინების კიდევ ერთი 

მაგალითი განვიხილოთ: 

―-If it worries you, let me tee you that the murder doesn‘t place in Europe – I don‘t know 

anything about Europe, I‘ve never been there. But the plain, in general, isn‘t so fifferent from 

what you‘re doing…‘‘ 

―-I see.‘‘ 

 
―-So you can see what my ulterior purpose is.‘‘ 

―-yes.‘‘ 

―-I‘ll have you right under my nose, I‘ll be able to study you, I‘‘ll be helping you to find all 

kinds of people. In a way, it could be considered a fair exchange.‘‘ 
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[―Beggarman, Thief.‘‘ P. 208] 

(ფრაზეოლოგიური ერთეული ―-under smb‘s nose‘‘ - ცხვირწინ.) 

ირვინ შო დიალოგებში ძირითადად იყენებს არასალიტერატურო 

ფრაზეოლოგიურ ერთეულებს, რამდენადაც პერსონაჟის მეტყველებით ხაზს უსვამს 

მის სოციალურ სტატუსს და ამავე დროს, მიგვანიშნებს კომუნიკანტების 

ურთიერთდამოკიდებულებაზე. ფრაზეოლოგიზმი ―under amb‘s nose‘‘ ამ კონკრეტულ 

კონტექსტში იძენს არასალიტერატურო ჟღერადობას. მისი მნიშვნელობა 

გაძლიერებულია სიტყვით ―right‘‘, რომელიც წინ უძღვის ფრაზეოლოგიურ ერთეულს 

და ერთგვარად მონაწილეობს კომუნიკაციური ფუნქციის შესრულებაში. 

ავტორი ლამაზად იყენებს ფრაზეოლოგიზმს შემდეგ კონტექსტშიც: 

―-Too clearly‘‘, Billy said: ―-What am I supposed to do to keep him pacified?‘‘ 

―-Get to Saint-Tropez on the fifth day. Make up some story-you‘ re a clever fellow…‘‘ 

―-That‘s what they tell me‘‘, Bill said breakly. 

―-Just hang in there with him‘‘, Rudolph said.‖-I don‘t want him disappearing into the blue. 

We‘ve got to know where he is at all times. Got, it?‘‘ 

―-Got it‘‘. Billy said without enthusiasm‘‘. 

 
[―Beggarman, Thief.‘‘ P. 218] 

(ფრაზეოლოგიური ერთეული - ―disappear into the blue‘‘ - უკვალოდ გაქრობა). 

აღნიშნული ფრაზეოლოგიური ერთეული ამაღლებს კონტექსტის ექსპრესიულ 

ფონს. დიალოგიდან მისი ამოღება ტექსტს სტილისტურ ღირებულებას უკარგავს. 

დიალოგში გამოყენებული ფრაზეოლოგიზმების რიცხვი ირვინ შოს 

ნაწარმოებებში საკმაოდ დიდია. გავეცნოთ კიდევ ერთ მაგალითს, რომელიც 

ზემოთხსენებული დიალოგების რიგში ერთიანდება და სადაც ემოციური ელფერი 

ფრაზეოლოგიური ერთეულის ხარჯზე იქმნება. ასე მაგალითად: 
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―-I don‘t like to boast, Uncle Rude, but look what he did for me. I may not be much, even 

now, but you should have seen me when he grabbed me out of school – I was spastic.‘‘ 

―-Anyway, ‘‘Weslay said, ―-I don‘t feel spastic. That,s something.‘‘ 

―-It certainly is.‘‘ 

―-Talking about kids – think it would be all right if went in and said hello to Enid?‘‘ 

―-she still talks blue streak?‘‘ 

―-Yes‘‘. Rudolph said as he led the way into the kitchen, ―-more than ever.‖ 

 
[―Beggarman, Thief‘‘ P. 152] 

(ფრაზეოლოგიური ერთეული - ―a blue streak‘‘ - მუდმივად, დაუსრულებლად). 

კვლევისას ვხვდებით ისეთ მაგალითებსაც, როცა დიალოგში გამოყენებული 

ფრაზეოლოგიზმი თავისუფლდება მთელი რიგი ხატოვანი ექსპრესიულ-ემოციური 

ფუნქციებისაგან, რომლებსაც მას მწერალი საკმაოდ ხშირად აკისრებს და გვევლინება 

კინტექსტის შემადგენელ ჩვეულებრივ ენობრივ ელემენტად. თუმცაღა ისიც უნდა 

აღვნიშნოთ , რომ იგი სტილისტური ღირებულებისაგან აბსოლიტურად დაცლილი 

არ არის. გავეცნოთ ჩვენი მსჯელობის შესაბამის მაგალითებს და ვნახავთ, რომ თუ 

აღნიშნული კონტექსტი სტილისტური დახვეწილობით მკითხველის ყურადღებას 

მიიქცევს, ეს ფრაზეოლოგიური ერთეულის ხარჯზეც მოხდება. 

ასე მაგალითად: 

 
―- Jesus,‘‘ – I said. ―- I thought you were doing great.‘‘ 

 
―- I put on a good act,‘‘ – I‘m a dandy little old liar. It‘ s a government of liars and you get 

plenty of practice. ― 

[―Nightwork. ‘‘ p. 90] 
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(ფრაზეოლოგიური ერთეული - ―to put on a good act‘‘ - to behave in a false way in order  

to impress other people or to get what one wants. საკუთარი მიზნის მისაღწევად 

ითვალთმაქცო.) 

ფრაზეოლოგიურ ერთეულში - ―to put on a good act,‘‘ ჩაისვა განმსაზღვრელი 

ლექსიკური ერთეული ―good‘‘. ასე რომ კონტექსტიდან ვიგებთ, რომ პერსონაჟი 

კარგად ფლობს ხალხის მოტყუების ხელოვნებას. 

ეს ფრაზეოლოგიური ერთეული მეტ-ნაკლები სიმჭიდროვითაა დაკავშირებული 

სხვა ფრაზებთან. თვალსაჩინოებისთვის მოვიყვანოთ სქემა: 

 

 
 

-―Jesus ―I thought you were doing great.‖ 
 

 

გაოცების, აღტაცების პერსონაჟის დაეჭვება. 

 

 

 
გამომხატველი სიტყვა. 

 

ფრაზეოლოგიური ერთეული - „I put on a good act.‖ 
 

 

I have to I‘m a dandy little liar. 

(qut on a good act) 

 

 
It‘s a government of liars. 

 
And you get plenty of practice. 
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აღნიშნულ ფრაზეოლოგიურ ერთეულთან კორელაციურ კავშირში მყოფი 

ელემენტები ამავე ფრაზეოლოგიზმის ერთგვარ აქტუალიზატორებად 

გვევლინება.კორელაციური კავშირების ხარისხი, სტრუქტურული აგებულება და 

წყობა არის მნიშვნელოვნად განმსაზღვრელი ფრაზეოლოგიური ერთეულისა. ამაში 

ზემოთმოყვანილი მაგალითის განხილვისას დავრწმუნდით. 

ჩვენ შეიძლება ვიფიქროთ, რომ რაც უფრო მცირე რაოდენობის კორელატები 

აქვს ფრაზეოლოგიურ ერთეულს, მით უფრო დამოუკიდებლად მონაწილეობს იგი 

ტექსტის კატეგორიის ფორმირებაში. თუმცაღა ეს პრობლემა ასე ადვილად და 

ერთმნიშვნელოვნად არ გადაიჭრება, ვინაიდან ტექსტში კორელატების არყოფნა არ 

ნიშნავს იმას, რომ ფრაზეოლოგიურ ერთეულს მის სემანტიკასთან კავშირი არა აქვს. 

უბრალოდ ეს არ უკავშირდება ფრაზეოლოგიური ერთეულის ექსპლიციტურ 

კორელაციას ერთ ან რამოდენიმე ლექსიკურ ერთეულთან, ისინი იმპლიციტურები 

ხდებიან. ფრაზეოლოგიური ერთეული დამოუკიდებლად კორელატების 

გარეშეკონტექსტში აღწერს ერთ სიტუაციას, ერთ თემას განიხილავს, ე.ი. იმისათვის, 

რომ გაიხსნას ფრაზეოლოგიზმის და მთლიანად ტექსტის მნიშვნელობა, 

აუცილებელია დადგინდეს ფრაზეოლოგიზმური ერთეულის კავშირი მის 

კორელატებთან. 

აღნიშნული თეორიული მასალა პრაქტიკული თვალსაზრისით უნდა 

გავაშუქოთ კონკრეტული მაგალითების ფონზე. ასე მაგალითად: 

―I‘ll talk to the head of the physical education department at your shool and maybe they can 

give you a little coaching.‖ 

―- It sounds bananas,‖ – Caroline said, shaking her head wonderingly…‖ ―-I think, Mr. Hazen 

was kidding you, Daddy.‖ 

―-He‘s not the sort of man who goes in for kidding,‖-Strand said. 

 
[―Bread upon the Waters.‖p.129] 
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(ფრაზეოლოგიური ერთეული ‘‘to go in for kidding‖ - to joke very often. ხშირად 

იხუმრო). 

მოცემული მაგალითიდან ვრწმუნდებით, რომ ფრაზეოლოგიურ ერთეულს 

აქვს უნარი მასში შემავალი ამა თუ იმ ლექსიკური ელემენტის აზრობრივად 

დაზუსტებისა. ფრაზეოლოგიზმი: „to go in for kidding‖ გამოყენებულია კონტექსტის 

დასასრულს და მას ერთგვარი შემაჯამებელი ფუნქცია აკისრია. თუმცა ამავე დროს, 

იგი გვაბრუნებს ეპიზოდის წინა ნაწილთან, სადაც კაროლინი ამბობს: ―-I think, Mr. 

Hazen was kidding you, Daddy.‖ იგი პასუხობს: ―-He‘s not the sort of man who goes in for 

kidding.‖ ლექსიკური ერთეული: „kidding― ფრაზეოლოგიური ერთეულის 

შემადგენელ ელემენტად გვევლინება. ტექსტის ემოციური ფონი სწორედ 

ფრაზეოლოგიზმის ხარჯზე იქმნება. ამასთან ფრაზეოლოგიური ერთეული 

კონტექსტის კომუნიკაციური ასპექტის სრულყოფაშიც იღებს მონაწილეობას. მისი 

საშუალებით სწორად და ადვილად ხდება ინფორმაციის გაცვლა პერსონაჟთა შორის. 

გავეცნოთ ასეთ შემთხვევას: 

 
―There were two girls, with flat, pretty faces and model‘s bony, ungirlded hips, who were 

drinking whisky straight. 

―-Did he make a pass at you? – Michael heard one of the girls saying as he came up. 

―-No‖, the other girl said, shaking her sleek, blonde hair.‖ 

[―The Young lions.‖p.29] 

 
(ფრაზეოლოგიური ერთეული - ―to make a pass (at sb).‘‘ - to try to become friendly, esp.  

in an unwelcome manner, or attempt to have sexual relations (with someone). ეცადო 

ვინმეს დაუახლოვდე არცთუ ისე წესიერი გზით ან ეცადო ვინმესთან სექსუალური 

ურთიერთობის დამყარებას.) 
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ასეთი არასალიტერატურო ფრაზეოლოგიური ერთეულის გამოყენება 

დიალოგში თითქოსდა ლოგიკურ კავშირშია ქალების შემდეგნაირ დახასიათებასთან: 

‘‘..girls, …with model‘s bony, ungirldled hips…sleek hair… were drinking whisky straight.‘‘ 

ხშირად დიალოგში გამოყენებული ფრაზეოლოგიზმი კორელაციურ კავშირშია 

უშუალოდ მის შემდგომ არსებულ წინადადებებთან და არა მთლიანად კონტექსტის, 

არამედ სწორედ მისი მეორე ნახევრის თემატურ გავრცობასა და სტილისტურ 

დახვეწას ემსახურება. ამგვარი სტრუქტურული მახასიათებლებით გამოირჩევა 

არაერთი კონტექსტი. ასე მაგალითად: 

―Solomon shrugged. ―- Nothing,‘‘ – he said. ―- I dispense music the way the men with  

the baskets on Fifth Avenue dispense pretzels. When you‘re up and around you must come 

over and have dinner with Nellie and me. She says she grew fond of you in one evening.‘‘ 

[―Bread upon the Waters.‘‘ P. 176] 

 
(ფრაზეოლოგიური ერთეული - ―to be up and around‘‘ - to be healthy again. 

გამოჯანმრთელება.) 

დიალოგებში გამოყენებული ფრაზეოლოგიური ერთეულების 

ფუნქციონირების თავისებურებები სტილისტურ და კომუნიკაციურ ჭრილში უფრო 

თვალსაჩინო რომ გახდეს, უმჭობესია გავეცნოთ კიდევ რამოდენიმე მაგალითს. 

ფრაზეოლოგიური ერთეული, რომელიც დიალოგშია მოცემული და 

კომუნიკაციურ-სტილისტური ფუნქციის მატარებელია, შეიძლება არაერთგვაროვნად 

იყოს წარმოჩენილი: 

―-Gretchen,‘‘he repeated dutifully, ―But since it happened – and now, staying here with me 

and letting me gab on – I see a real human being. I‘m not saying Rudy ain‘t a human 

being, ‘‘Dwyer added hastily, ―only he‘s not Wesley‘s kind of human being, and his wife‘‘ – 

Dwyer stopped. 

―-Let‘s not talk about his wife.‘‘ 
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―-If you went up to Wesley and said, fair and square, right out in the open, ―you come along 

with me…‘‘ he‘d recognize it. H‘d see you are the kind of woman he could take as mother.‘‘ 

[―Beggarman, Thief.‖ Pp.35-36] 

(ფრაზეოლოგიური ერთეული - ―fair and square‖ - სამართლიანად, პირდაპირ.) 

აღნიშნულ მაგალითში გამოყენებული ფრაზეოლოგიზმი - ‖fair and square‖ 

კონტექსტის ინფორმაციულობას ზრდის, ერთმანეთთან მჭიდროდ აკავშირებს მის 

წინ და შემდგომ მდგარ ლექსიკურ ელემენტებს და ერთ კორელაციურ მთლიანობად 

აქცევს ეპიზოდს. 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების კომუნიკაციურ-სტილისტური 

ფუნქციონირება, როგორც უკვე აღვნიშნეთ, მნიშვნელოვანწილად არის 

დამოკიდებული კონტექსტში არსებული ლექსიკური ელემენტების რაოდენობასა თუ 

მდებარეობაზე, რომლებთანაც ფრაზეოლოგიზმი კორელაციურ მიმართებაშია. ამ 

საკითხთან არსებული ნიუანსები განვიხილოთ შესაბამისი მაგალითების ფონზე. 

კონტექსტებში, რომლებშიც კორელაციის ინტენსიფიკაციის ხარისხი მაღალია, 

ფრაზეოლოგიური ერთეულის მნიშვნელობა მოდალური ხარის ხის ჩამოყალიბების 

პროცესში დიდი არ არის, ვინაიდან აქ წინა პლანზე წამოიწევა კორელატები და 

სწორედ მათი საშუალებით მოხდება ტექსტის ქსოვილის გამთლიანება. 

განსაკუთრებული ყურადღების ღირსია ის კონტექსტები, რომლებშიც 

კორელატების ერთადერთ უმთავრეს ფუნქციად გვევლინება ფრაზეოლოგიური 

ერთეულის სიტუაციური შესაბამისობის გაშიფვრა, კორელატები მნიშვნელოვნად 

იღებენ მონაწილეობას იმაში, რომ ფრაზეოლოგიურმა ერთეულმა შეასრულოს მასზე 

დაკისრებული კომუნიკაციურ-სტილისტური ფუნქცია, მიგვანიშნოს 

ექსტრალინგვისტურ ფაქტორებზე და თავად მოვიდეს შესაბამისობაში მთლიან 

კონტექსტთან. 

მოვიყვანოთ შესაბამისი მაგალითები: 
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―-I‘m sorry, Billy,‖ Abbott said. ―-I‘m not angry at what you said. On the contrary. 

Quite the contrary. You have spoken like a dutiful and proper son. I‘m touched by your 

interest in my health. What I‘m angry about is myself‖. His voice was bitter. ―-My son is on 

the verge of making what I consider a huge and perhaps irrecoverable mistake. I borrowed 

the money for the voyage from Chicago to Brussels from the last man in the world who can 

occasionally be prevailed upon to lend me a dollar.‖ 

[―Beggarman, Thief.‖p.261] 

(ფრაზეოლოგიური ერთეული - ―on the verge of sth.‖ - რაღაცის ზღვარზე). 

კონტექსტში მოყვანილი ფრაზეოლოგიური ერთეული ―on the verge of sth.‖ 

თავის თავში გულისხმობს დამაზუსტებელი ინფორმაციის მქონე ელემენტის 

არსებობას: ―of sth.‖ ეს ელემენტი კონტექსტში მოცემულია: ―-My son is on the verge of 

making what I consider a huge and perhaps irrecoverable mistake.― ებოტი ამბობს, რომ 

მისი შვილი უდიდესი შეცდომის დაშვების ზღვარზეა. მართალია, კონტექსტში არ 

კონკრეტდება ის, თუ რა შეცდომას გულისხმობს პერსონაჟი, მაგრამ მოცემულია 

ფრაზეოლოგიური ერთეულის არაპირდაპირი კორელატები, რომლებიც ეხმარება 

ფრაზეოლოგიზმს კომუნიკაციის ფუნქციის სრულყოფილად შესრულებაში. ებოტი 

ამბობს: ―-I‘m not angry at what you said.― What I‘m angry about is myself‖. აღნიშნული 

კორელატები საფუძველს უმზადებენ ფრაზეოლოგიურ ერთეულს. კონტექსტში 

მოცემულია ავტორისეული ფრაზაც, რომელიც ხაზს უსვამს პერსონაჯის წუხილს, 

გულისტკივილს: ―His voice was bitter.‖ კონტექსტის დასასრულს კიდევ ერთი 

არაპირდაპირი კორელატი: :- I borrowed the money… from the last man in the world 

who can occasionally be prevailed upon to lend me a dollar.‖ 

თვალსაჩინოებისათვის მოვიყვანოთ სქემა: 

 
―-I‘m not angry at what  ―-what I‘m angry about 

you said.‖ is myself.‖ 
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―-My son is on the verge of making … mistake.‖ 
 

 

―- I borrowed the money… from the last man in the world who can occasionally be 

prevailed upon to lend me a dollar.‖ 

გავეცნოთ კიდევ ერთ შემთხვევას, როდესაც ფრაზეოლოგიზმი კვლავ 

დიალოგში იჩენს თავს და სრულყოფილად ასრულებს კომუნიკაციურ-სტილისტურ 

ფუნქციას. ასე მაგალითად: 

―-There‘s very little choice at this season,‖ Gretchen said. ―A girl has to take what comes 

along. Now, what unpleasant thing are you in such a hurry to tell me?‖ She wasn‘t drunk at 

all, he saw. 

―-It‘s about Enid,‖ he said. ―- I‘d like you to get on the plane with Jean and Enid tomorrow 

and keep an eye on her. On both of Them‖ 

 

―-On , God‖, Gretchen said. 

 
―-I don‘t trust my daughter with Jear‖, Rudolph went on doggedly.‖ 

 
[―Beggarman, Thief‖ p.98] 

(ფრაზელოგიური ერთეული - ―in a hurry‘‘ - სწრაფად.) 

(ფრაზეოლოგიური  ერთეული - ―to  keep  an  aye  on  sb..‖ - თვალი გეჭიროს 

ვინმეზე, ვინმეს უთვალთვალო). 

კონტექსტში ვკითხულობთ: ―… what unpleasant thing are you in such a hurry to tell 

me?‖ მოცემული ფრაზეოლოგიზმი სალექსიკონო ფორმისაგან განსხვავებით, 

გაძლიერებულია   ემფატიკური  სიტყვით:  ―such.‖ ამ გზით ხდება არამარტო 
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ფრაზეოლოგიური ერთეულის, არამედ მთლიანი სიტუაციის ემოციურად 

დატვირთვა. 

განვიხილოთ კიდევ ერთი შემთხვევა: 

 
―-Not three and a half million dollars‘worth‖, Ida said stubbornly. ―And I don‘t know why 

you stick up for him the way he treats you. And I‘m not talking about only in the office, 

either.‖ 

―-Oh‖, Gretchen, ―Ida said primly,‖-you drive me crazy, you really do.‖ The waiter was 

standing over them now, his pad and pencil ready.‖ 

[―Beggarman, Theif ‖p.177] 

(ფრაზეოლოგიური ერთეული - ―to drive sb. crazy‖ - გააგიჟო ვინმე.) 

ჩვენს წინაშეა ერთ-ერთი იმ მაგალითთაგანი, რომლებშიც ფრაზეოლოგიური 

ერთეულის აქტივიზაცია დიალოგის ფონზე ხდება და სადაც ფრაზეოლოგიზმი 

კომუნიკაციურ-სტილისტური ფუნქციის წყალობით აძლიერებს კონტექსტის 

ექსპრესიულობას. 

პერსონაჟი ამბობს: ‗‘... you drive me crazy―, რასაც აძლიერებს მომდევნო 

კორელატით: ―... you really do.‖ ეს უკანასკნელი ხაზს უსვამს ფრაზეოლოგიზმით 

გადმოცემულ აზრს და მას მკითხველის ყურადღების ცენტრში აყენებს. 

დიალოგებში ფრაზეოლოგიური ერთეულების შემოტანა არაერთ მიზანს 

ემსახურება . მისი საშუალებით ხდება პერსონაჟთა შეხედულებების, გრძნობების, 

ფიქრების წარმოჩენა; სოციალური პარამეტრების დადგენა; ავტორისეული 

ინფორმაციის დამოწმება; კონტექსტში გადმოცემული აზრის მნიშვნელობის 

გაძლიერება; ეპიზოდის გამთლიანება და მისი ექსპრესიული ფონის ამაღლება. 

ირვინ შო ფრაზეოლოგიზმების გამოყენებას დიალოგურ მეტყველებაში 

იმდენად დიდ ყურადღებას ანიჭებს, რომ მისთვის უკვე ტიპიურია ისეთი 

დიალოგები, რომლებშიც შეიმჩნევა ფრაზეოლოგიური ერთეულების კონცენტრაცია. 
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დიალოგებში ფრაზეოლოგიზმების გამოყენების კომპლექსური ხასიათი კიდევ უფრო 

აძლიერებს როგორც ფრაზეოლოგიური ერთეულების ფუნქციურ დატვირთვას, ასევე 

ნაწარმოების თითოეული ეპიზოდის ექსპრესიულობას. ფრაზეოლოგიზმების 

კონცენტრაციაში ვგულისხმობთ ერთსა და იმავე დიალოგში, ძალიან მცირე 

ინტერვალით რამოდენიმე მათგანის გამოყენებას. ყოველივე ზემოთქმული 

თვალსაჩინო გახდება, თუ მოვიყვანთ შესაბამის მაგალითებს: 

―-Are you all right?‖ 

 
―-why shouldn‘t I be all right?‖ 

 
―-l mean calling me like this – out of the blue. And in the city. Are you all right? All in one 

piece?‖ 

 

―- I‘m fine‖, -he said.‖ 

 

[―The Top of hill‖. p.290] 

 
(ფრაზეოლოგიური ერთეული - ―out of the blue― – unexpectedly; without warning. 

მოულოდნელად, გაუფრთხილებლად). 

(ფრაზეოლოგიური ერთეული - ‖all in one piece―– in a safe and undamaged condition; 

having suffered on harm. უსაფრთხოდ). 

მოცემულ მაგალითში ფრაზეოლოგიზმები ორგანულად ერწყმიან კონტექსტს, 

მისი უშუალო შემადგენელი ნაწილები ხდებიან და თავადაც იღებენ მონაწილეობას 

ეპიზოდის შინაარსობრივ სრულყოფაში. ჩანს, რომ ფრაზეოლოგიურ ერთეულს აქვს 

უნარი მოახდინოს ტექსტის შინაარსის ფორმირება. იგი შეიძლება განვიხილოთ, 

როგორც უმთავრესი კომპონენტი ტექსტის აზრობრივი მთლიანობისა. 

ფრაზეოლოგიზმების კომპლექსური სახით გამოყენების მნიშვნელობა ძალიან 

პატარა ტექსტობრივ სივრცეში უფრო აშკარა გახდება, თუ ორიოდე სიტყვით 

მიმოვიხილავთ ფრაზეოლოგიური ერთეულის ინფორმაციულობის საკითხს 

კომუნიკაციურ ასპექტში. 
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კომუნიკაციური ფუნქცია ენისა, როგორც ცნობილია, ითვლება ერთ-ერთ 

წამყვან, უმთავრეს ფუნქციად. იგი მდგომარეობს ერთი კომუნიკანტის მიერ 

მეორისათვის ინფორმაციის გადაცემაში. კომუნიკაციის პროცესში თავს იჩენს 

სწორედ ინფორმაციის გადაცემის უნარის მქონე ფრაზეოლოგიური ერთეულები. 

შესაბამისი მაგალითების განხილვისას ვნახავთ, რომ კომუნიკაციის პროცესში 

ინფორმაციულობის თვალსაზრისით, ფრაზეოლოგიური ერთეულები გაცილებით 

ღირებულია, ვიდრე სიტყვები. მათი კომუნიკაციური ფუნქცია კი ბევრად არის 

დამოკიდებული მათ სტრუქტურულ-სემანტიკურ ორგანიზაციაზე. 

გავეცნოთ დიალოგებს, სადაც ფრაზეოლოგიზმები პირნათლად ასრულებენ 

მათზე დაკისრებულ მისიას, ე.ი. უადვილებენ კომუნიკანტებს ინფორმაციის 

გაცვლას. ასე მაგალითად: 

―-Mrs. Harris is still around,‖ – Ellsworth said. ―-Only she is not Mrs. Harris any more.‖ He 

looked at Michael obliquely. ―-Oh‖, - Michael said,‖ – You knew about her.‖ 

―-It‘s a small town, Mike‖, - Ellsworth said. ―-The word finally gets out. She bought a house 

a few years ago. Still likes them young.‖ 

―- That lets me off the hook.‖ 

―- I wouldn‘t lay any odds.‖ 

[‗The Top of the Hiil.‖p.128] 

 
(ფრაზეოლოგიური ერთეული - ―to lets sb. off the hook‖ – რაიმეზე 

პასუხისმგებლობისაგან განთავისუფლება). 

(ფრაზეოლოგიური ერთეული - ―to lay odds.‖ - დადო სანაძლეო შენთვის 

არასასარგებლო პირობებში). 

ჩვენს წინაშეა თვალსაჩინო მაგალითი იმისა, თუ როგორ ხდება ერთ პატარა 

ტექსტურ სივრცეში ორი ფრაზეოლოგიური ერთეულის კომუნიკაციური ფუნქციის 

აქტივიზაცია. ადრესატსა და ადრესანტს შორის ინფორმაციის გაცვლა დროის მცირე 
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მონაკვეთში ხდება. მოკლე და სხარტი ფრაზეოლოგიური ერთეულები უშუალოს 

ხდიან კომუნიკანტების საუბარს და თითოეულის სათქმელს ლაკონურ სახეს 

აძლევენ. დიალოგის ეს პატარა ნაწყვეტი:  ―- That lets me off the hook.‖  ―- I wouldn‘t   

lay any odds.‖ აღარ საჭიროებს დამატებით ლექსიკურ ელემენტებს იმისათვის, რომ 

კომუნიკაცია შედგეს. ე.ი. სწორად მოხდეს ინფორმაციის გადაცემა და აღქმა. 

განვიხილოთ   ფრაზეოლოგიზმების  კონცენტრაციულად  თავმოყრის კიდევ 

ერთი შემთხვევა: 

―He squeezed Strand‘s shoulder lightly. ―-I have a great idea - why don‘t you go on my 

rounds with me some night? I‘ll introduce you as one of the New Orleans Pioneers of boogie- 

woogie. The girls‘ll fall over you.‖ 

 

Strand laughed, warmed by his son‘s touch on his shoulder.‖ 

 
[―Bread upon the Waters.‖p.19] 

 
(ფრაზეოლოგიური ერთეული - ―to go one‘s rounds‖ – to visit a number of people or 

places. ხალხისა და ადგილების მონახულება). 

(ფრაზეოლოგიური ერთეული- ―to fall over you.‖ – to do everything one can do in order 

to help someone. ყველაფერი გააკეთო ვინმეს საკეთილდღეოდ). 

ეპიზოდში მოცემულია ორი ფრაზეოლოგიური ერთეული: ―to go one‘s rounds‖ და 

―to fall over you.‖ განსხვავებით წინა კონტექსტიდან ეს ორივე ფრაზეოლოგიზმი ერთ 

კომუნიკანტს ეკუთვნის . იგი ადრესატს კითხვით მიმართავს: ―why don‘t you go on my 

rounds with me some night?― მთლიანი კონტექსტიდან ჩანს, რომ ადრესანტი პასუხს კი 

არ ითხოვს თავის კითხვაზე, არამედ უბრალოდ სთავაზობს თანამოსაუბრეს მასთან 

ერთად გართობას, დროის გატარებას, რასაც ამყარებს მეორე ფრაზეოლოგიური 

ერთეულით: ―The girls‘ll fall over you.‖ ე.ი. მეორე ფრაზეოლოგიზმი პირველის 

აზრობრივად დამაზუსტებელია და კონტექსტის ძირითადი ინფორმაციის ერთგვარ 

რეზიუმეს წარმოადგენს. 
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დიალოგში ფრაზეოლოგიური ერთეულების კონცენტრირებული თავმოყრა 

განაპირობებს არა მარტო მოცემული ფრაზეოლოგიზმების მნიშვნელობის 

ინტენსიფიკაციას, არამედ თავად კონტექსტის ძირითადი აზრის აქტუალიზაციასაც. 

მოვიყვანოთ მაგალითი: 

 
―-To say nothing,‖ – Annabel went on, of the epidemic of diverce actions, ranging from 

Quebec to Palm Beach, as irate and alimony-conscious wives leam of mate‘s dalliances in the 

frozen North.‖ 

―-Forget it,‖ – Michael said, standing up. ―-We‘ll get along without you.‖ 

 
―-I‘m sorry, Michael.‖ –Annabel stood, too.‖ –I just couldn‘t go through with it‖. 

―- I understand.‖ He kissed her cheek‖. 

[―The Top of the Hill.‖ p.264] 

 
(ფრაზეოლოგიური ერთეული - ―to get along without sb.‖ – to do sth. without one‘s help. 

რაიმეს გაკეთება დაუხმარებლად.) 

(ფრაზეოლოგიური  ერთეული  -  ―to  go  through  with  sth‖.  –  to  be  able  to  do sth. 

რაიმესთვის თავის გართმევა). 

ადრესატი ადრესანტს ფრაზეოლოგიზმზე ფრაზეოლოგიზმითვე პასუხობს, რაც 

ამაღლებს კონტექსტის ექსპრესიულ დატვირთვას. 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების კონცენტრაციის შესახებ სრულყოფილი 

შთაბეჭდილების შესაქმნელად, გავაკეთოთ შესაბამისი მაგალითების მიმოხილვა: 

―-Tell me about the generations, Mother‖, - Strand said, teasing her, ―about how they come 

and they go‖. 

―-You can make fun of me, if you like still…‖ Leslie left the thought unspoken. ―-All in all, l 

thought it was an interesting evening.‖ 

[―Bread upon the Waters.‖p.48] 
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(ფრაზეოლოგიური ერთეული -―To make fun of‖ – to laugh at or make humorous remarks 

about (a person or thing) or cause other people to laugh at (him or it). დაცინვა, ვინმეზე ან 

რამეზე ხუმრობა). 

(ფრაზეოლოგიური ერთეული―-All in all‖ – (after) summing up the whole situation . 

სიტუაციის შეჯამების, შეფასების სემდეგ). 

მაგალითიდან ჩანს, რომ ორი ფრაზეოლოგიური ერტეული ―To make fun of‖ და 

―-All in all‖ ერთად იყრის თავს კვლავ დიალოგში, კომუნიკაციურ პროცესში, 

თუმცაღა ორივე მათგანი ერთ მოსაუბრეს ეკუთვნის. კომუნიკანტი ბოლომდე არ 

ასრულებს აზრს, რომელსაც პირველი ფრაზეოლოგიზმი ანვითარებს და რეზიუმზე 

სწორედ მეორე, შემაჯამებელი ფუნქციის მქონე ფრაზეოლოგიზმით კეთდება. 

კავშირი ფრაზეოლოგიურ ერთეულებს შორის შინაარსობრივი თვალსაზრისით 

აშკარაა. ამას ხელს უწყობს მათი თავმოყრა ერთ მოკლე ტექსტურ მონაკვეთში. 

გავეცნოთ კიდევ ერთ შემთხვევას: 

 
„- I wish l could do something to help.‖ 

 
―- Knowing that you are out of this business and having a good time will help me more than 

anything else.‖ 

―- If you talk that, I‘ll break down and cry‖, - Leslie said. ―You‘re the kindest man in the 

World, Allen, and everybody takes advantage of it. Including me. Most of all, me‖. 

[―Bread upon the Waters.‖p.342] 

 

 

(ფრაზეოლოგიურიერთეული- ―to be in business‖ – to have something to do or work on. 

გქონდესრაიმესაქმე, რაიმეთიიყოდაკავებული). 

(ფრაზეოლოგიური ერთეული - ―to have a good time‖ - კარგი დრო გაატარო). 

 
(ფრაზეოლოგიური ერთეული - ―to take advantage of‖ – to make good use of something. 

ისარგებლო რაიმეთი). 
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აღნიშნულ კონტექსტში მოცემულია სამი ფრაზეოლოგიური ერთეული: 1) ―to be 

in business‖, 2) ―to have a good time‖, 3) ―to take advantage of‖. ისინი მჭიდროდ არიან 

ერთმანეთთან დაკავშირებული, რაც ხელს უწყობს თითოეული მათგანის 

სტილისტურ-კომუნიკაციური ფუნქციის შესრულებას. ორი ფრაზეოლოგიზმი 

პირველ კომუნიკანტს ეკუთვნის და ერთ წინადადებაში იჩენს თავს. იგი ეუბნება 

თანამოსაუბრეს, რომ მას ძალიან გაახარებდა იმის ცოდნა, რომ ლესლი არ იყო  

საქმით დაკავებული და დროს კარგად ატარებდა. მესამე ფრაზეოლოგიური 

ერთეული კონტექსტის მეორე ნახევარშია მოცემული და უშუალოდ ერწყმის 

ტექსტურ ქსოვილს: ―You‘re the kindest man in the World, Allen, and everybody takes 

advantage of it.― კომუნიკანტი თანამოსაუბრეს უკეთილშობილეს კაცად მიიჩნევს და 

თვლის, რომ ამით სარგებლობს ყველა. 

როდესაც ვსაუბრობთ ფრაზეოლოგიური ერთეულების ფუნქციონირების 

თავისებურებების შესახებ ირვინ შოს ნაწარმოებებში , უნდა აღვნიშნოთ კიდევ ერთი 

ნიუანსი. ძალიან პატარა ტექსტურ სიბრტყეში ხდება იდენტური 

ფრაზეოლოგიზმების გამეორება. ავტორი ხშირად ექსპრესულ-ემოციური ეფექტის 

მოხდენის მიზნით იმეორებს ერთსა და იმავე ფრაზეოლოგიურ ერთეულს, რითაც 

აორმაგებს არა მხოლოდ თვითონ ფრაზეოლოგიზმის ექსპრესიულობას, არამედ 

მთლიანი კონტექსტის მხატვრულ დატვირთვას. გავეცნოთ შესაბამის მაგალითს: 

―He went back into the neat, bright living-room. Suddenly it seemed to him that nobody had 

ever lived in it, that it was like those make-believe rooms adroitly lit, cleverly arranged and 

tempting, that appeared in the show windows of furniture stores and vanished overnight, to 

be replaced by another, equally attractive make-believe one the next day‖. 

 

[―The Top of the Hill.‖p.49] 

(ფრაზეოლოგიური ერთეული - ―make-believe‖- თავის მოჩვენება). 

ფრაზეოლოგიური ერთეული- ―make-believe‖ თავისთავად  დამოუკიდებლად, 

არც თუ ისე სრულყოფილად ექსპრესიულ-ემოციური ფონის მატარებელია, მაგრამ 

კონტექსტში, სადაც იგი გამოყენებულია ეპითეტად არსებითი სახელის წინ, ხდება 
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მისი ორჯერ გამოყენება, ორმაგდება მისი მხატვრულობა და ჟღერადობა. მეორადი 

აქტუალიზაციის დროს ფრაზეოლოგიზმი ეპითეტთა ჯგუფითაა გაძლიერებული - 

―equally attractive make-believe one‖. სტილისტურ ღირებულებაზე რომ არაფერი 

ვთქვათ, ეპიზოდის ჟღერადობა მიიქცევს მკითხველის ყურადღებას. ამასთან უნდა 

აღინიშნოს ისიც, რომ ფრაზეოლოგიზმი: ―make-believe‖თავისი სალექსიკონო 

მნიშვნელობით ზმნაა, აქ კი იგი გამოყენებულია, როგორც ზედსართავი სახელი. 

განვიხილოთ ასეთი მაგალითი: 

―-Do you want a cigarette?‖ 

―-I don‘t smoke cigarette?‖ 

 
―-You‘ll live forever. So much the better. How old are you anyway?‖ 

―-In the prime of life;‖ – she said. ―-The dear prime of life.‖ 

[―Nightwork.‖p.61] 

 
(ფრაზეოლოგიური ერთეული- ―In the prime of life‖- ძალის მოკრების, აყვავების 

ხანაში) 

ირვინ შო კვლავ დიალოგში მიმართავს ფრაზეოლოგიზმს: ―In the prime of life‖, 

რომელსაც განმეორებითი გამოყენებისას განავრცობს სიტყვით: ―dear―. ამ გზით 

ავტორი არა მარტო მხატვრულად, არამედ აზრობრივადაც ტვირთავს ამ ტექსტობრივ 

ქსოვილს. ლექსიკური ერთეულით ―dear― ვლინდება მოქმედი გმირის 

დამოკიდებულება ადამიანის აყვავების ასაკისადმი, ე.წ. ქრისტეს ასაკისადმი, 

რომელსაც იგი ძალების მოკრების ხანად მიიჩნევს. 

გავეცნოთ კიდევ ერთ მაგალითს: 

 
―-For example‖, Rudolph said, ignoring the change in Wesley‘s attitude,‖ – you know 

something about the sea. You like it, don‘t you?‖ 

―-I did,‖ Wesley said bitterly. 
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―-You might want to go into the merchant marine‖. 

―-It‘s a dog‘s life, Bunny says.‖ 

―-Not necessarily. It wasn‘t a dog‘s life for Bunny on the Clothilde, was it?‖ 

―-No.‖ 

―-It isn‘t a dog‘s life if you‘re an officer on a decent ship, if you get to be a captain…‖ 

 

[―Beggarman, Thief.‖p.160] 

(ფრაზეოლოგიური ერთეული - ―a dog‘s life― - ძაღლური ცხოვრება) 

მოცემულ დიალოგში ფრაზეოლოგიური ერთეული ―a dog‘s life― სამჯერ 

მეორდება. თავად ფრაზეოლოგიზმი იმდენად ტრაფარეტულია, რომ მის 

დეფინიციაშიც უჩვეულოს ვერაფერს ვხედავთ. ხდება მისი სიტყვა-სიტყვით თარგმნა 

- ძაღლური ცხოვრება. ამის მიუხედავათ კონტექსტი ყურადღებას იქცევს იმით, რომ 

ძალიან მოკლე ტექსტურ სივრცეში სამჯერ ხდება იდენტური ფრაზეოლოგიური 

ერთეულის გამეორება. სწორედ ამის ხარჯზე იზრდება კონტექსტის ემოციურობა. 

ფრაზეოლოგიური ერთეულების ფუნქციონირება სხვადასხვაგვარ ხასიათს 

ატარებს სხვადასხვა ლიტერატურულ ჟანრში, სხვადასხვა მწერლის შემოქმედებასა 

თუ უბრალოდ სხვადასხვა ენაში. ფრაზეოლოგიზმებისათვის დამახასიათებელი 

მთელი რიგი თავისებურებები ლინგვისტების დიდ ყურადღებას იქცევს და ალბათ 

ამით აიხსნება მათი მოსაზრებების მრავალფეროვნება. 

ჩვენ განვიხილეთ ფრაზეოლოგიზმების არსებობასთან დაკავშირებული 

არაერთი ასპექტი: მათი სტრუქტურული თავისებურებები; მათი ფუნქციონირების 

თავისებურებები; ის ინტრალინგვისტური თუ ექსტრალინგვისტური ფაქტორები, 

რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინონ ფრაზეოლოგიური ერთეულის 

მნიშვნელობის რეალიზაციაზე; ფრაზეოლოგიზმების წარმოშობის საკითხი და 

ისტორიული პარამეტრების ზემოქმედება; მათი კავშირი მხატვრულ 

ლიტერატურასთან და უშუალოდ მწერლის სტილთან. ჩვენ მიზნად დავისახეთ 



143  

გვეწარმოებინა დაკვირვება ფრაზეოლოგიური ერთეულების ფუნქციონირებაზე 

ირვინ შოს მხატვრულ ნაწარმოებებში. 

ირვინ შოს შემოქმედება დიდი მხატვრული ღირებულებებით გამოირჩევა. მისი 

ნაწარმოებების კითხვისას მკითხველი თითქოს თავად ხდება უშუალო მონაწილე 

ყოველივე იმისა, რის შესახებაც ავტორი მოგვითხრობს. პერსონაჟები დიდი 

ოსტატობით არიან წარმოდგენილნი. ის საკმაო რაოდენობის იმფორმაცია, რომელიც 

პერსონაჟების შესახებაა ნაწარმოებში მოცემული, ლახავს ზღვარს, რაც შეიძლება 

მკითხველსა და მოქმედ პირს შორის არსებობდეს. საგულისხმოა ირვინ შოს 

ბრწყინვალე უნარი დესკრიფციული ეპიზოდების შექმნისა. მწერალი კალმის ერთი 

მოსმით, ჰარმონიული სისავსით გადმოგვცემს ერთი შეხედვით ობიექტურ 

ინფორმაციას. ერთი შეხედვით, იმიტომ ვამბობთ, რომ აქ შეფარვითაა წარმოჩენილი 

მწერლის სუბიექტური დამოკიდებულება ამა თუ იმ გმირისა და მოვლენის მიმართ. 

ყოველივე ზემოთხსენებულს ავტორი ძალიან მხატვრულად აკეთებს. იგი იყენებს 

არაერთ ფრაზეოლოგიურ ერთეულს, რათა უფრო მიმზიდველი გახადოს თავისი 

ლიტერატურული მემკვიდრეობა, ემოციურად დატვირთოს იგი. ავტორი 

ფრაზეოლოგიზმებს სტილისტური ღირებულების სამსახურში აყენებს, რაც კიდევ 

ერთხელ ადასტურებს მჭიდრო კავშირს ფრაზეოლოგიასა და სტილისტიკას შორის. 

ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ რამოდენიმე მაგალითი მისი ფრაზეოლოგიური 

ფონდიდან, რაც უფრო მხატვრულსა და მეტყველს ხდის თითოეულ ეპიზოდს: 

„I picked up the telephone and gave the number of the bank. When I got answer, l  

asked for Dr. Hauser again. He was very polite when l told him that l found that l could not 

come in today. A specialist in fever regions of international currency, he was calm in the  

face of ups and downs‖. 

[―Nightwork.‖p.113] 

 
( ფრაზეოლოგიური ერთეული ―in the face of ups and downs― - despite an  

alternating pattern of good and bad periods in sb‘s/sth ‗ s fortunes health, spirits ,etc. 

ცხოვრების ავკარგიანობის მიუხედავად.) 
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ხსენებულ მაგალითში ავტორი აღწერს სატელეფონო საუბარს, რომლის ერთ- 

ერთი კომუნიკანტის დახასიათებას იგი ძალიან მარტივად გვთავაზობს: „He was very 

polite…‖ მოცემული ლექსიკური ერთეული ―polite― – (refined, mannerly, and courteous. 

ზრდილობიანი). კორელაციურ კავშირში მოდის ლექსიკურ ერთეულთან „calm‖ და 

მასთან მჭიდროდ მყოფ ფრაზეოლოგიურ ერთეულთან „ in the face of ups and downs―, 

რომლებიც ერთობლივად ამდიდრებენ, აკონკრეტებენ და ექსპრესიულს ხდიან 

ლექსიკური ერთეულის ―polite‖ სემანტიკური დეფინიციით გადმოცემულ 

იმფორმაციას. ფრაზა - ―he was calm in the face of ups and downs‖ გვაბრუნებს 

კონტექსტის დასაწყისთან –―he was very polite‖, და ნათელი ხდება, რომ თუ პერსონაჟს 

მიუხედავად ყველაფრისა თავი მაინც მშვიდად ეჭირა, ამის ერთ-ერთი მიზეზი იყო 

სწორედ მისი ზრდილობიანობა. 

განვიხილოთ კიდევ ერთი კონკრეტული შემთხვევა : 

 
„He was feeling ill at ease. The sight of the handsome woman moving around his room 

so intimately in the middle of the night began to make him wonder if perhaps with 

her…‖Oh‖,he said, making a sudden resolve, thinking, that have l got to lose? She‘s over 

twenty- one‖. 

[―The Top of the Hill‖.p.146] 

 
(ფრაზეოლოგიური ერთეული ―to feel ill at ease‖- თავს ცუდად, 

არაკომფორტულად გრძნობდე.) 

მოცემულ სიტუაციაში ეპიზოდის თემატური გახსნა ხდება 

ფრაზეოლოგიზმით-„ to feel ill at ease ―, რომელთანაც კონტექსტის შემდგომი ნაწილი 

ირიბ შინაარსობრივ კავშირშია, ე. ი. ეპიზოდში ხდება ფრაზეოლოგიზმის 

მნიშვნელობის არაპირდაპირი გაშუქება: 

―the handsome woman moving … so intimately in the middle of the night…‖ 

 
ექსპრესიულობის გაძლიერების მიზნით ფრაზეოლოგიური ერთეულის 

გამოყენების მკაფიო მაგალითია: 
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„And none of the ladies ever called it that either, l could have added. They obviously 

called a spade a spade at justice‖. 

[―Nightwork‖.p.61] 

 
(ფრაზეოლოგიური ერთეული „to call a spade a spade‖-to tell the truth; to call everything 

its name, სიმართლე თქვა, ყველაფერს თავისი სახელი დაარქვა) 

გავეცნოთ კიდევ ერთ მაგალითს: 

 
―There‘s something written here in French.‖ Je suis folle d‘ amour‖ that Rudolph had 

printed on the drawing of the blackboard in front of which the naked figure was standing. 

„I am crazy in love, I am crazy in love‘‘. Miss Lenaut was now striding up and down in 

short trips behind the desk. 

―What‘s that?‖ – Jordache wrinkled his forehead, as though he was trying his best to 

understand but was out in waters too deep for him‖. 

 

[―Rich Man, Poor Man.‖ Pp. 82-83] 

 
(ფრაზეოლოგიური  ერთეული  _  ―to  try  one‘s  best‖  _  to do one‘s best. ყველა ღონე 

იხმარო). 

(ფრაზეოლოგიური ერთეული _ ‘‘in deep waters‖ _ in difficulties. მძიმე 

მდგომარეობაში). 

ამ ტექსტში ორი ფრაზეოლოგიური ერთეულია გამოყენებული: ‘‘to try one‘s 

best‘‘ და ‘‘in deep waters‖. აქედან მეორე ფრაზეოლოგიზმი ლექსიკონში მკაცრად 

განსაზღვრული სტრუქტურული წყობითაა წარმოდგენილი. ამ შემთხვევაში კი ის 

ტრანსფორმაციას განიცდის. არა მარტო სიტყვებია გადაადგილებული, 

არამედოკაზიონალური ჩანართვებიც შეინიშნება: was out in waters too deep for him. 
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ფრაზეოლოგიზმის ამგვარი ტრანსფორმაციით მოხდა არც თუ ისე ძლიერი 

ექსპრესიის მატარებელი ერთეულის ახალ ექსპრესიულ საკომუნიკაციო ერთეულად 

წარმოჩინება. 

ფრაზეოლოგიის შესწავლის თანამედროვე ეტაპზე მკვლევართა ყურადღებას 

იპყრობს განხილვა საკითხებისა, რომლებიც დაკავშირებულია ფრაზეოლოგიური 

ერთეულის ოკაზიონალური გარდაქმნის თითოეული, ცალკე აღებული ხერხის 

ანალიზთან. 

ოკაზიონალური ჩანართებით ხდება ფრაზეოლოგიური მნიშვნელობის ორმაგი 

აქტუალიზაცია, რაც თავის მხრივ საფუძველს ქმნის მთლიანი კონტექსტის 

სტილისტური ღირებულების გაორმაგებისათვის. 

გავეცნოთ შესაბამის მაგალითს: 

 
―He came to a stop. He stood up quickly to show Tracy that he was unhurt, but he had to 

limp down the rest of the way because his knee had twisted in the fall. 

As he approached where Tracy was standing next to the patrolman, the young man said, 

―_Your boy-friend is out of his everloving mind.‖ 

 

[―The Top of the hill.‖ p. 43] 

(ფრაზეოლოგიური ერთეული - ‘‘to be out of one‘s mind‖ - ჭკუიდან 

გადასვლა.) 

ფრაზეოლოგიზმი - ‘‘to be out of one‘s mind‖ სახეშეცვლილი ფორმითაა 

წარმოდგენილი. ოკაზიონალური ჩანართი - ‘‘everloving‖ ჯერ თავად 

ფრაზეოლოგიურ ერთეულს ტვირთავს ემოციურად და შემდეგ კი კონტექსტის 

ექსპრესიულობას აძლიერებს. ამ ოკაზიონალიზმის წყალობით შესაძლებელი ხდება 

თავად პერსონაჟისათვის დამახასიათებელი შტრიხის გამოვლენაც. როდესაც 

ახალგაზრდა კაცი ამბობს - ‘‘your boy-friend is out of his everloving mind‖, ჩვენ ამ 

მოქმედი პირის ხასიათზე გარკვეული წარმოდგენა გვექმნება. ჩანს, რომ 

ოკაზიონალიზმი ტექსტის მხატვრულ მხარესთან ერთად მისი შინაარსობრივი 
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პლანის სრულყოფაშიც იღებს მონაწილეობას. 
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განვიხილოთ მაგალითი: 

 
‘‘- Did she come down?‘‘ – Rudolph didn‘t want to hear the rest of the story. 

 
-No, I guess she was having too good time where she was.‖[‘‘Rich Man, Poor Man.‘‘ pp. 142 - 

143] 

(ფრაზეოლოგიური ერთეული - ‘‘to have a good time‘‘ - დროის კარგად გატარება). 

 
ამ შემთხვევაში ოკაზიონალურმა ჩანართმა - ‘‘too‘‘ გააძლიერა 

ფრაზეოლოგიზმის მნიშვნელობაც და ემოციური მხარეც. მის გარეშე 

ფრაზეოლოგიურ ერთეულს - ‘‘to have a good time‖ ვერ ექნებოდა ისეთი 

სტილისტური ღირებულება, როგორიც კონტექსტს სჭირდებოდა და როგორიც მას 

ოკაზიონალურმა სახეცვლილებამ შესძინა. 

აქვე თვალშისაცემი ხდება სტრუქტურული გადასხვაფერება 

ფრაზეოლოგიზმისა. განუსაზღვრელი არტიკლი - ‘‘a‖ ადგილს უცვლის მის 

მომდევნო კომპონენტს და ნაცვლად ფრაზისა - ‘‘was having a good time‖, ვიღებთ 

ფრაზას - ‘‘was having too good a time.‘‘ 

გავაანალიზოთ კიდევ ერთი მაგალითი და დავრწმუნდებით, რომ 

ოკაზიონალური ჩანართი უდაოდ ფრაზეოლოგიზმის ორმაგი აქტუალიზაციის 

სამსახურში დგება. 

‘‘ – Never been in a hotel I liked better‘‘, - Michael said, without going into details. 

 
‘‘ – Yeah, they‘ve helped the town, helped us. Nice type of clientele. Don‘t mind 

spending money and don‘t give anybody any trouble. ‘‘Then, with a glint of humour in his 

eyes,‘‘ – You don‘t feel a little out of place there, Mike?‘‘ 

 

‘‘ – I‘ve slowed down in my old age.‘‘ 

 

[‘‘The Top of the Hill.‘‘ p. 156] 
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(ფრაზეოლოგიური ერთეული - ‘‘to feel out of place‘‘ – to feel uncomfortable. თავი 

უხერხულად იგრძნო.) 

ზემოთხსენებული ტექსტი თვალსაჩინო მაგალითია ფრაზეოლოგიური 

ერთეულის ფუნქციონირების კიდევ ერთი თავისებურებისა. კონტექსტში მოცემული 

ფრაზეოლოგიზმი გამდიდრებულია ოკაზიონალური ჩანართით; ‘‘a little‘‘, რაც 

ზრდის უპირველესად თავად ფრაზეოლოგიური ერთეულის სტილისტურ 

დატვირთვას და შემდეგ კი კონტექსტის ემოციურობას ამძაფრებს. 

მოვიყვანოთ ასეთი მაგალითი: 

 
‘‘ – I have been thinking about us‘‘, she said evenly, without hostility. Hands clasped 

in front of her, her fingers interlaced, as though she were on a platform giving a prepared 

speech. 

‘‘ – About what we have been through‖. 

 
‘‘ – Why don‘t you forget what we have been through? Rudolph said. He was in no 

mood for prepared speeches. 

‘‘ – I‘ve been thinking about us, she said evenly, without hostility.‘‘ ‘‘For your sake 

and for Enid‘s, I think we ought to get a divorce.‘‘ 

Finally, he thought. At least I was not the one to say the word.‘‘ 

 
[‘‘Beggarman, Thief.‘‘ p. 93] 

 
(ფრაზეოლოგიური ერთეული - ‘‘for Christ‘s (God‘s, goodness‘, heaven‘s or Pete‘s) sake!‘‘ - 

ღვთის გულისათვის, ღმერთო ჩემო!) 

მწერალი გვთავაზობს აღნიშნული ფრაზეოლოგიზმის სახეშცვლილ ვარიანტს. 

ნაცვლად სიტყვებისა: ‘‘Christ,‘‘ ‘‘God‘‘, ‘‘goodness‘‘, ‘‘heaven‘‘, ‘‘Pete‖ ფრაზეოლოგიურ 

ერთეულში ჩანაცვლებულია კუთვნილებითი ნაცვალსახელი ‘‘your‖ და საკუთარი 

სახელი ‘‘Enid‘‘. სტრუქტურა იგივეა და აშკარაა, რომ დიალოგში გამოყენებული 

ფრაზეოლოგიზმი ტრანსფორმაციის შედეგადაა მიღებული. 
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დასკვნა-რეკომენდაციები 
 

ნაშრომის ბოლოს, ჩვენს მიერ დასახული მიზნებიდან და ამოცანებიდან 

გამომდინარე, სამეცნიერო ლიტერატურაზე დაყრდნობითა და  მოპოვებული 

მასალის ანალიზის საფუძველზე შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ 

 ფრაზეოლოგიური ერთეულების მნიშვნელობის, წარმოშობის, ფუნქციური 

დატვირთვისა და მათ შესწავლასთან დაკავშირებული თავისებურებების დეტალური 

ანალიზი, მათი დახასიათება ლინგვისტურ ჭრილში და ინოვაციური აქტივობების 

მდიდარი მარაგი შესაძლებელს ხდის ფრაზეოლოგია წარმატებით ჩავაყენოთ 

პედაგოგიური მიზნების სამსახურში, გავამდიდროთ მოსწავლეების ლექსიკური 

მარაგი და ხელი შევუწყოთ მათი კრეატიული, კრიტიკული, მეტაფორული 

აზროვნების განვითარებას. 

 ფრაზეოლოგიური ერთეულის ფუნქციონირების თავისებურებები, 

სტრუქტურული ცვლილებები თუ მისი კორელაციური კავშირები არაერთი 

ლინგვისტის ყურადღების ცენტრში მოქცეულა. 

 ფრაზეოლოგიზმების ირგვლივ მოპოვებული მასალა დიდი ოდენობისაა და 

უაღრესად საინტერესო. მკვლევართა ნაშრომების კითხვისას ვრწმუნდებით,  რომ 

რაც უფრო ბევრია ინფორმაცია ფრაზეოლოგიზმების შესახებ, მით მეტია 

შესაძლებლობა იმისა, რომ ახალი ნიაუანსები იქნეს მოკვლეული და დამოწმებული. 

 ყურადსაღებია ყველა ის საფეხური, რაც ფრაზეოლოგიზმმა თავისი 

განვითარების მანძილზე განვლო. გასათვალისწინებელია ის ინტრალინგვისტური 

და ექსტრალინგვისტური ფაქტორები, რომლებმაც რამდენადმე სახე უცვალეს 

ფრაზეოლოგიურ ერთეულებს და იმ სახით დაამკვიდრეს ენაში, როგორი სახითაც 

არსებობენ დღეს თანამედროვე ინგლისურში. 

 ფრაზეოლოგიური ერთეული ხშირად ამოწმებს, ადასტურებს ტექსტში 

მოყვანილ ინფორმაციას, აძლიერებს აზრს, თემატურად ხსნის კონტექსტს, 

გვევლინება შემაჯამებელი ფუნქციის მატარებელ ელემენტად და ეპიზოდს 

რეზიუმეს სახით ერწყმის. ფრაზეოლოგიზმი მჭიდროდ არის დაკავშირებული 
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კორელაციურ ელემენტებთან და ხშირად მისივე გავლენით უკავშირდება ერთმანეთს 

დანარჩენი არაკორელაციური სიტყვები თუ ფრაზები კონტექსტში. 

 ფრაზეოლოგიური ერთეულების ორგანიზების და გამოყენების შესწავლისას 

გამოიკვეთა შემდეგი გარემოება: ხშირად ვხვდებით მოკლე ტექსტურ სივრცეში 

იდენტური ფრაზეოლოგიზმების გამოყენების შემთხვევებს. ერთი და იგივე 

ფრაზეოლოგიური ერთეულის გამეორება ამძაფრებს კონტექსტის გამომხატველობით 

ღირებულებას, ამთლიანებს ტექსტურ ქსოვილს და მისი ექსპრესიულობის 

ამაღლებას ემსახურება. 

 ყურადღების ღირსია ოკაზიონალური ჩანართებით გამდიდრებული 

ერთეულები, რომლებიც ინგლისურენოვანი ფრაზეოლოგიური ფონდის არანაკლებ 

საინტერესო ნაწილს წარმოადგენენ. 

 ფრაზეოლოგიური ერთეულის კომუნიკაციურ-სტილისტური ფუნქცია 

საკმაოდ სრულყოფილად და საინტერესოდ ხორციელდება დიალოგებში. 

 დადგინდა, რომ კომუნიკაციური კომპეტენციების გაუმჯობესება ეფექტურად 

ხდება ფრაზეოლოგიური ერთეულების დახმარებით, რომ მეტაფორული აზროვნება 

ვითარდება სწორედ იდიომატური გამონათქვამებით, რომ ფრაზის სწავლის 

პროცესში ხდება მასში შემავალი სიტყვების მნიშვნელობების დასწავლაც. 

 ,,კარგ მასწავლებლად‘‘ მოიაზრება ადამიანი, რომელიც ენის სწავლებასთან 

ერთად მოსწავლეებს აწვდის ინფორმაციას იმ ენის მატარებელი ერის კულტურული 

ღირებულებების შესახებ (Tomlinson, 2003). 

 ფრაზეოლოგიური ერთეულების ახსნისას ეფექტურია სურათების გამოყენება, 

ხოლო მათი დამახსოვრება-განმტკიცების მიზნით დიალოგების როლია 

თვალსაჩინო. 

 მონაცემთა ანალიზის საფუძველზე უნდა დაიგეგმოს სახელმძღვანელოებში 

ფრაზეოლოგიის პროცენტული წილის გაზრდა. ამავდროულად მასწავლებლებს 

უნდა გაეწიოთ რეკომენდაცია დამატებითი ლიტერატურის შემოტანასთან 

დაკავშირებით, რაც თავისმხრივ მდიდარი უნდა იყოს ფრაზეოლოგიური მასალით. 
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 ყველაზე გავრცელებულ სტრატეგიებად ითვლება ფრაზეოლოგიური 

ერთეულის მნიშვნელობის დადგენა კონტექსტზე დაყრდნობით, მსჯელობა მის 

ირგვლივ, მასში შემავალი ლექსემების განმარტება, თარგმანი. 

 ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლებისას აუცილებლად 

გასათვალისწინებელია მათი ძლიერი კაცშირი ისტორიასთან და კულტურასთან. 

 ,,ფრაზეოლოგიური‘‘ მეტყველება უკეთესად უყალიბდებათ იმ მოსწავლეებს, 

რომლებიც უფრო ხშირად მოგზაურობენ და უფრო ხშირი კონტაქტი აქვთ  უცხო 

ენის, როგორც მშობლიური ენის მატარებელ ადამიანებთან. 

 ფრაზეოლოგიზმების დამახსოვრება ადვილი ხდება მაშინ, თუ მშობლიურ 

ენაში მისი ზუსტი ეკვივალენტი მოიძებნება. 

 მასწავლებლების უმრავლესობა უპირატესობას ანიჭებს ფრაზეოლოგიური 

ერთეულების პერიფრაზსა და მსგავსი ფრაზეოლოგიზმების მოძიებას მშობლიურ 

ენაში. 

 პედაგოგების უმრავლესობა დადებითად აფასებს ფრაზეოლოგიის როლს 

უცხო ენის სწავლების პროცესში. 

 

 

 ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლებისას ვითარდება მოსწავლეების 

კრიტიკული აზროვნება, მეტაფორული აზროვნება, იხვეწება საკომუნიკაციო 

უნარები, იზრდება ლექსიკური მარაგი, მაღლდება ცნობიერების დონე შესასწავლი 

ენის მატარებელი ხალხის კულტურული ღირებულებების შესახებ, სასიამოვნო და 

საინტერესო ხდება საგაკვეთილო პროცესი. 



152  

 მასწავლებლებს, რომლებიც სრულად არიან ინფორმირებულნი უცხო ენის 

სწავლების პროცესში ფრაზეოლოგიის გამოყენების ეფექტურობის შესახებ, სწორი 

სამოქმედო გეგმით შეუძლიათ ფრაზეოლოგიური ერთეულები მოსწავლეების 

ლექსიკური მარაგის გამდიდრების სამსახურში ჩააყენონ. 

 ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლების დროს (მრავალფეროვანი 

აქტივობების გამოყენებით) მასწავლებელს გონივრულად და ორგანულად შეუძლია 

მოსწავლეების ჩართვა სასწავლო პროცესში, ისე, რომ კონკურენტუნარიან, 

ემოციურად დაბალანსებულ და საინტერესო სასწავლო სივრცეში მოსწავლეები ვერც 

მიხვდნენ, რომ ლექსიკური მარაგის გამდიდრება ხდება ენის უნარების 

განვითარებასთან ერთად. 

 ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლება წარმატებით შეიძლება 

განხორციელდეს მრავალრიცხოვან კლასში ჯგუფური მუშაობის ორგანიზებით. 

მეგობრებზე პოზიტიური დამოკიდებულებით წარმატებით ვითარდება 

კოოპერაციული მუშაობის უნარები. 

 ფრაზეოლოგიური ერთეულის სწავლება უნდა მოხდეს ფორმისა და შინაარსის 

პლანის გათვალისწინებით. 

 ფრაზეოლოგიური ერთეულების გამოყენება რეალურ სამყაროში აღმოაჩენს 

მოსაუბრეს, სასიამოვნოს გახდის მისთვის უცხო ენაზე კომუნიკაციას, გაამდიდრებს 

მის ლექსიკას და კულტურულ ბექგრაუნდზე მისცემს ინფორმაციას. ეს ყოველივე 

კარგად უნდა გაითავისოს უცხო ენის პედაგოგმა, რათა უფრო მოტივირებულმა 

დაძლიოს ფრაზეოლოგიის სწავლებასთან დაკავშირებული სირთულეები და 

სასურველ შედეგს მიაღწიოს. 

 ფრაზეოლოგიური ერთეულის სწავლება უნდა მოხდეს კონტექსტის 

გათვალისწინებით, რის გარეშეც მთლიანად ვერ გამოვლინდება ფრაზეოლოგიური 

ერთეულების სპეციფიკა. 

 სხვადასხვა ტიპის ფრაზეოლოგიური ერთეულების შესწავლა უნდა მოხდეს 

სემანტიკური და სტრუქტურული მაჩვენებლების გათვალისწინებით. 
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 ფრაზეოლოგიური ერთეულები უნდა გაიმიჯნოს რთული სიტყვებისა და 

არაფრაზეოლოგიური ბუნების მქონე სიტყვათშეერთებებისაგან, ფრაზეოლოგიური 

ერთეულებისა და სიტყვების ეკვივალენტობის ცნება უნდა შეიცვალოს მათი 

შეთანხმების, შესაბამისობის ცნებით, ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლება 

უნდა მოხდეს სინქრონულ ჭრილში დამატებითი ისტორიული მონაცემების 

გათვალისწინებით (საჭიროების შემთხვევაში). 

 ფრაზეოლოგიური ერთეულების სწავლებით ხდება ლექსიკური მარაგის 

თვალსაჩინოდ გამდიდრება და მეტაფორული აზროვნების განვითარება. 
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