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ՄԱՆ ԿԱ ՎԱՐ ԺԱ ԿԱՆ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ 
ՈՐ ՊԵՍ Ա ՊԱ ԳԱ ԴԱՍ ՎԱՐ ՆԵ ՐԻ ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ 

ՀՄ ՏՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՁԵՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ԽԹԱՆ. 
ԴՐԱՆՑ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԻ ԿԱՆ

Մի շարք գիտ նա կան նե րի ու շագ րավ ու սում նա սի րու թյուն
ներն ու մեր եր կա րա մյա աշ խա տան քային փոր ձը մեզ հան գեց
րել են այն եզ րա կա ցու թյան, որ ման կա վար ժա կան պրակ տի
կայի ժա մա նակ ու սա նող նե րը, ի նչ պես նաև ե րի տա սարդ ու սու
ցիչ նե րը հիմ նա կա նում դժ վա րա նում են ոչ այն քան տար րա կան 
դպ րո ցում դա սա վանդ վող ա ռար կա յա կան գի տե լիք նե րի չի մա
ցու թյու նից, որ քան ման կա վար ժա հո գե բա նա կան աշ խա տան քի 
ո լոր տում: Սրա հիմ նա կան պատ ճառն այն է, որ բու հա կան կր
թու թյան ըն թաց քում ա վե լի շատ կարևոր վում է ու սա նող նե րին 
տե սա կան գի տե լիք նե րով զի նե լը՝ ան տե սե լով կամ թե րագ նա
հա տե լով ան հրա ժեշտ կա րո ղու թյուն ներն ու պրակ տիկ փոր ձը: 
Տար րա կան դպ րո ցում պրակ տի կա ան ցկաց րած մեր ու սա նող
նե րը դժ վա րա նում են ա շա կերտ նե րի հետ հա ղոր դակց վե լիս, 
ա շա կեր տա կան նպա տակ ներն ու հե տաքրք րու թյուն նե րը պլա
նա վո րե լիս, տա րի քային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հետ հաշ
վի նս տե լիս, հա ճախ ա նօգ նա կան են ա մե նա պարզ ի րադ րու
թյուն նե րից ե լք գտ նե լու հար ցում: Այս պի սի ան կա րո ղու թյան 
պատ ճառ նե րից մեկն ու սա նող նե րի ման կա վար ժա կան ու նա
կու թյուն նե րի ցածր մա կար դակն է, ու սուց չի ճիշտ ման կա վար
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ժա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի բա ցա կա յու թյունը նրանց պատ կե
րա ցում նե րում:

Խոս տո վա նենք, որ մեր կար ծի քով ու սում նա կան գոր ծըն թա
ցի ա մե նա բարձր մա կար դա կով կազ մա կեր պե լու դեպ քում ան
գամ հա զիվ թե ման կա վար ժա կան բու հը կա րո ղա նա ա պա հո
վել ծա գող խն դիր նե րը ճիշտ լու ծե լու, սխալ նե րը կան խե լու կամ 
հաղ թա հա րե լու հա մար ու սա նող նե րին ան հրա ժեշտ կա րո ղու
թյուն ներ: Այս նպա տա կով ու սա նող նե րը գործ նա կան պա րապ
մունք նե րի ժա մա նակ պետք է ձեռք բե րեն ման կա վար ժա մե թո
դա կան և հո գե բա նա կան լու ծում ներ պա հան ջող տար բեր 
ի րադ րու թյուն նե րը պատ կե րաց նե լու, ծա գած խն դիր ներն ը մբռ
նե լու, վեր լու ծե լու, ման կա վար ժա մե թո դա կան ազ դե ցու թյուն
ներ մշա կե լու և կի րա ռե լու կա րո ղու թյուն ներ:

Հայտ նի է, որ կր թա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա ցի հիմ
նա կան բա ղադ րի չը ման կա վար ժա կան ա ռան ձին ազ դե ցու
թյուն նե րի փոխ շաղ կապ ված շղ թան է, ո րի հիմ նա կան օ ղակ նե
րը ա շա կերտ նե րը և ու սու ցիչ ներն են, ովքեր ի րար են ա ռնչ վում 
ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի կա պե րով:

Ման կա վար ժա կան ազ դե ցու թյան գոր ծըն թա ցի նպա տա կը 
ա շա կեր տի վար քում, գոր ծու նե ու թյան ձևե րի մեջ (խաղ, ու սում, 
աշ խա տանք) տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն ներն են, ու սուց չի՝ 
այս բո լո րի նկատ մամբ դրսևո րած վե րա բեր մուն քը:

Ման կա վար ժա կան ազ դե ցու թյուն ներն ա շա կեր տի և ու սուց
չի կան խամ տած ված կամ ոչ կան խամ տած ված շփում ներն ե ն: 
Ման կա վար ժա կան ազ դե ցու թյան գոր ծըն թացն իր մեջ նե րա
ռում է ա շա կերտ նե րի վրա ու սուց չի ազ դե ցու թյու նը, ա շա կերտ
նե րի կող մից ու սուց չի գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն դու նու մը և փո
խադարձ ակ տիվ գոր ծու նե ու թյու նը: Ա շա կերտ նե րի ակ տի վու
թյունն այս գոր ծըն թա ցում դրսևոր վում է ու սուց չի վրա ու նե ցած 
ազ դե ցու թյամբ և ի նքն ի րեն կա տա րե լա գոր ծե լու պատ րաս տա
կա նու թյամբ ու պատ րաս տա կա մու թյամբ:
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Ման կա վար ժա կան ազ դե ցու թյուն նե րի դաշ տի ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րի ը մբռն մա նը մե ծա պես նպաս տում են ման կա
վար ժա կան խն դիր նե րը: Սրանց լուծ ման ել քե րի ո րոն ման 
գործըն թա ցում ու սա նող նե րը ձեռք են բե րում ման կա վար ժա
կան ի րադ րու թյուն նե րում ո րո շա կի աս տի ճա նով ա վե լի դյու րին 
կողմ նո րոշ վե լու կա րո ղու թյուն ներ: Խնդ րի լուծ ման գոր ծըն թա
ցում ի րա կա նաց նե լով ա ռա ջադր ված հիմ նախնդ րի փուլ առ 
փուլ դի տար կում՝ դա սա խո սը կա րող է ձեռք բե րել ու սա նո ղի՝ 
ա պա գա ու սուց չի մտա ծո ղա կան, մաս նա գի տա կան հա մոզ
մունք նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի ուղ ղու թյամբ ժա մա նա կա կից 
մո տե ցում նե րի ի մա ցու թյան, սխալ դա տո ղու թյուն նե րի և մտա
հան գում նե րի մա սին ան հրա ժեշտ տե ղե կու թյուն ներ:

Ու սում նա մե թո դա կան խն դիր ներ լու ծե լիս ու սա նողն ի րա
կա նաց նում է ու սում նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի տար բեր տե
սակ ներ. խնդ րի պայ մա նի, հար ցե րի, ա ռա ջադ րանք նե րի լուծ
մա նը միտ ված կողմ նո րո շիչ վեր լու ծու թյուն, դրանց հա մադ
րումն իր հնա րա վո րու թյուն նե րին, ու սում նա սիր վող ի րադ րու
թյան ակ տիվ դի տար կում, հա մա պա տաս խան ել քե րի ը նտ րում, 
շտ կում, գնա հա տում: (22, էջ 36)

Ան գամ ա մե նա պարզ ման կա վար ժա կան ի րադ րու թյուն նե րը 
վեր լու ծե լու և նպա տա կա հար մար ել քեր մշա կե լու հա մար ու սա
նո ղից պա հանջ վում են ոչ մի այն տե սա կան գի տե լիք ներ, այլև 
սե փա կան պրակ տիկ փորձ, ո րը, բնա կա նա բար, ման կա վար
ժա կան բու հի ու սա նո ղը գրե թե չու նի: Ու սում նա կան գոր ծըն
թա ցում կի րառ վող ման կա վար ժա մե թո դա կան խն դիր նե րը 
նպաս տում են հենց այս բա ցի լրաց մա նը և դրանց պար բե րա
կան ու նպա տա կային կա տար ման դեպ քում տա լիս են ման կա
վար ժա կան ի րադ րու թյուն նե րը վեր լու ծե լու ըն դար ձակ հնա րա
վո րու թյուն: Ու սա նող նե րը ման կա վար ժա կան խն դիր նե րը լու ծե
լու գոր ծըն թա ցում մի ա ժա մա նակ ձեռք են բե րում գի տա տե սա
կան նյու թերն ը մբռ նե լու, գի տակ ցե լու մի ջո ցով դպ րո ցա կան նե
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րի ա րարք նե րի, ու սում նա կան դժ վա րութ յուն նե րի դր դա պատ
ճառ նե րը՝ շար ժա ռիթ նե րը բա ցա հայ տե լու, տա րաբ նույթ ի րադ
րու թյուն նե րը վեր լու ծե լու ու նա կու թյուն ներ, սո վո րում են 
բծախնդ րո րեն դի տար կել ման կա վար ժա մե թո դա կան փաս տե
րը և կա տա րել տե սա կան ը նդ հան րա ցում ներ, մշա կել գործ նա
կան ել քեր:

Սե մի նար և գործ նա կան պա րապ մունք նե րի ժա մա նակ ու սա
նող նե րը ձեռք են բե րում դի տարկ վող ի րադ րու թյու նը մտո վի 
պատ կե րաց նե լու, պայ ման նե րը ո րո շե լու և հա մա պա տաս խան 
ել քեր ը նտ րե լու կա րո ղու թյուն ներ: Այս ըն թաց քում ու սա նող նե
րը մի ա ժա մա նակ ձեռք են բե րում ո րո շա կի բա ռա պա շար, յու
րաց նում խոս քային ո րո շա կի կա ռույց ներ, ո րոնց գոր ծա ծու մը 
զգա լի ո րեն նպաս տում է կր թա դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա
ցում ծա գած խն դիր ներն ար դյու նա վե տո րեն լու ծե լուն: Ա ռանձ
նա պես կարևոր է այն բա ռե րի ը նտ րու թյու նը, ո րոն ցով պի տի 
դի մել ա շա կերտ նե րին: Պա կաս կարևոր չեն ա շա կերտ նե րի հետ 
հա ղոր դակց վե լիս ու սուց չի դիր քը, կեց ված քը, դի մա խա ղե րը, 
ժես տե րը: Սրանք, որ պես ազ դե ցու թյան ձևեր, չա փա զանց 
է ական ե ն:

Ու շագ րավ աշ խա տանք է, և ու սա նող նե րը լր ջո րեն ու սի րով 
են կա տա րում, ե րբ հանձ նա րար վում է պրակ տի կայից բեր ված 
օ րի նակ նե րի հի ման վրա կազ մել ման կա վար ժա մե թո դա կան 
տա րաբ նույթ խն դիր ներ և դի տար կել դրանք: Ի բրև խն դիր նե րի 
ը նտր ման աղ բյուր կա րող են հան դի սա նալ նաև ու սա նող նե րի 
ան ձնա կան դի տում նե րը, ման կա վար ժա կան կամ գե ղար վես
տա կան գրա կա նու թյու նը, զանգ վա ծային լրատ վա մի ջոց նե րը, 
ման կա պա տա նե կան կի նոն կար նե րը և այլն:

Գ. Ա. Բալ լը զգու շաց նում է, որ ու սում նա կան խն դիր նե րը 
պետք է կա ռուց վեն այն պես, որ գոր ծու նե ու թյան հա մա պա
տաս խան մի ջոց նե րը, ո րոնք նա խա տես ված են խն դիր նե րի 
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լուծ ման հա մար, հան դես գան որ պես ուղ ղա կի ու սուց ման ար
դյունք: (17)

Խն դիր եզ րա բա ռը գոր ծած վում է տար բեր գի տու թյուն նե րի 
մեջ: Այն մեկ նա բան վում է ոչ մի ան շա նակ. հիմ նա կա նում ի մաս
տա վոր վում է՝

• որ պես նպա տա կադ րում, ո րին ձգ տում ե նք հաս նելու,
• որ պես հանձ նա րա րու թյուն՝ ա ռա ջադ րանք, ո րում պա

հանջ վում է ո րո շա կի գի տե լիք նե րի և մտա հան գում նե
րի հի ման վրա լու ծում,

• որ պես հիմ նախն դիր, ո րը պի տի լու ծել, հաղ թա հա րել 
ո րո շա կի՝ նա խա պես կազմ ված պլա նի հա մա ձայն և 
այլն:

«Խն դիր» եզ րույ թը գրե թե մեկ դար է, որ գոր ծած վում է նաև 
ման կա վար ժու թյան մեջ: Նկա տի ու նե նա լով, որ մե թո դի կա գի
տու թյու նը նույն պես ման կա վար ժու թյան տի րույ թում է ըն դուն
ված է մե թո դա կան խն դիր նե րը ևս հա մա րել ման կա վար ժա կան 
բնույ թի:

Ժա մա նա կա կից ման կա վար ժու թյան տե սու թյան մեջ «խնդիր» 
եզ րա բառն ա ռա վե լա պես բա ցատր վում է հետևյալ ձևա կեր
պում նե րով: Ման կա վար ժա կան (մե թո դա կան) խն դի րը՝

• այն նպա տակն է, ո րին ձգ տում է հաս նելու ու սու ցի չը.
• ի մաս տա վոր ված ման կա վար ժա կան ի րադ րու թյունն է, 

նե րա ռյալ ի րա կա նու թյան ճա նաչ ման և վե րա փոխ ման 
նպա տակ նե րը.

• ի նք նա տիպ հա մա կարգ է, ո րը ման կա վար ժա կան գոր
ծըն թա ցի հիմ նա կան մի ա վո րն է.

• նյու թա կա նաց ված ման կա վար ժա կան ի րադ րու թյուն է, 
ո րը բնու թագր վում է ու սուց չի և իր ա շա կերտ նե րի՝ ո րո
շա կի նպա տա կով ի րա կա նաց վող փո խազ դե ցու թյամբ.
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• ի րա կա նու թյա նը մոտ կամ հենց ի րա կա նում կա տար ված 
դժ վա րու թյուն ներ կա յաց նող ո րո շա կի բար դու թյամբ 
ի րադ րու թյունն է, ո րն ու նի լուծ ման կա րիք:

Ման կա վար ժա կան խնդ րի բա ղադ րիչ նե րը ման կա վար ժա
կան գի տու թյան մեջ դի տարկ վում են եր կու տե սան կյու նով.

ա. որ պես ման կա վար ժա կան գոր ծըն թա ցի տարր՝ ման
կա վար ժա կան խն դիր նե րը կա րե լի է ներ կա յաց նել հետևյալ 
բա ղադ րիչ նե րով. ման կա վար ժը, ա շա կեր տը, մի ջա վայ րը և ու
սու ցիչ–ա շա կերտ հա րա բե րու թյուն նե րի բո վան դա կու թյու նը.

բ. որ պես ման կա վար ժա կան հա մա կարգ դի տար կե լու 
դեպ քում ման կա վար ժա կան խն դիր ներն ու նեն հետևյալ բա
ղադ րա տար րե րը. խնդ րո ա ռար կայի ել ման դրու թյու նը (սկզբ
նա կան ի րա վի ճա կը) և ա կն կալ վող ի րա վի ճա կի ցան կա լի մո
դե լը:

Որ պես ման կա վար ժա կան խն դիր նե րի բար դու թյուն կա րող 
են հան դես գալ բո լոր ման կա վար ժա կան բնու թագ րիչ նե րը, 
ո րոնք են թա կա են ո րա կա կան և քա նա կա կան փո փո խու թյուն
նե րի:

Ման կա վար ժա կան խն դիր նե րի ակ նա ռու ի նք նա տի պու թյու
նը դրսևոր վում է դրանց լու ծում նե րի բազ մա զա նու թյամբ և 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով:

Քա նի որ մեր ու սում նա սի րու թյան ա ռար կան հիմ նա կա նում 
տար րա կան դպ րո ցում ծա գած մե թո դա կան–ու սու ցո ղա կան 
(մայ րե նի ի կր թա կան ո լոր տի սահ ման նե րում), նաև ըն թացս թե
լադր ված դաս տի ա րակ չա կան խն դիր ներն են, դրանց հա մա
կար գում մենք նե րա ռել ե նք նաև ման կա վար ժա կան ուղղ վա
ծու թյուն ու նե ցող նե րը, ո րով հետև մայ րե նի ի դա սի ըն թաց քում 
(այդ թվում գրա ճա նա չու թյան) կար դաց վող բնագ րի շուրջ տար
վող աշ խա տան քի մեջ մտ նում են ստեղ ծա գոր ծու թյան գա ղա
փա րի, են թա տեքս տի, հիմ նա կան խնդ րի բա ցա հայտ ման ուղ
ղու թյամբ դի տար կում ներ. դրանք մի կող մից դաս տի ա րակ չա
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կան խն դիր ներ են, մյուս կող մից ա ռնչ վում են հաս կա նա լով 
կար դա լու, պատ մե լու կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր մա ն մեթոդի
կային: Հենց այս պատ ճա ռով էլ ձեռ նար կում ներ կա յաց ված 
խնդիր նե րը չենք խմ բա վո րել ը ստ բնույ թի:

Փոր ձենք ներ կա յաց նել դրանց է ու թյու նը:
Ձեռ նար կում ը նդ գրկ ված դի դակ տի կա կան կամ ու սու ցո

ղա կան բնույ թի խն դիր նե րը վե րա բե րում են տար րա կան դպ րո
ցում կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի ծա վա լած ու սում նա ճա նա չո ղա
կան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում ծա գած լու ծում պա հան ջող 
ի րա վի ճակ նե րին: Դրան ցում հաշ վի են ա ռն ված ի նչ պես ու սում
նա կան ո լոր տի խն դիր նե րը, այն պես էլ չա փո րոշ չային պա հանջ
նե րը (ի նչ պի տի ի մա նա, ի նչ պի տի կա րո ղա նա):

Կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի դաս տի ա րակ չա կան գոր ծըն թա
ցին վե րա բե րող խն դիր նե րը հիմ նա կա նում պատ կա նում են 
նրանց գոր ծու նե ու թյան սո ցի ա լա կան, մտա վոր, բա րո յա կան, 
գե ղա գի տա կան, ֆի զի կա կան և աշ խա տան քային դաս տի ա րա
կու թյան ո լորտ նե րին:

Ման կա վար ժա կան խն դիր նե րի լուծ ման հիմ նա կան քայ
լերն են՝

• տե ղի ու նե ցող դեպ քե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի, երևույթ
նե րի միկ րո մի ջա վայ րի ման րազն ին դի տար կու մը,

• խնդ րում տր ված փաս տե րի, երևույթ նե րի՝ ման կա վար
ժա մե թո դա կան կա տե գո րի ա նե րի լեզ վով դի տար կու
մը,

• խնդ րում ներ կա յաց ված ի րադ րու թյան մեջ գո յու թյուն ու
նե ցող հա կա սու թյուն նե րի սկզբ նաղ բյուր նե րի՝ ա կուն քի 
բա ցա հայ տու մը, դեպ քե րի զար գաց ման բնույ թի, ձևի և 
ուղղ վա ծու թյան ո րո շու մը,

• կան խա տես ված ման կա վար ժա կան պա տաս խա նի կամ 
դրա ո րոն ման ու ղի նե րի, վար կած նե րի ա ռա ջադ րու մը,
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• ման կա վար ժա կան խնդ րում ա ռաջ քաշ ված հիմ նախնդ
րի լուծ մա նը նպաս տող ազ դե ցու թյուն նե րի, լու ծում նե
րի հիմ նա վո րու մը,

• այն ման կա վար ժա կան տե սու թյուն նե րի ներ կա յա ցու մը, 
ո րոնց մի ջո ցով կա րե լի է հա ջո ղու թյամբ (կամ ը նդ հա
կա ռա կը) հար թել տվյալ ի րադ րու թյու նը, ցույց տալ և 
դի տար կել սխալ նե րը,

• ա ռա ջարկ վող ման կա վար ժա կան խնդ րի ձևա կեր պու մը, 
ներ կա յա ցու մը և գնա հա տու մը տվյալ ի րադ րու թյան 
ի նք նա տի պու թյան տե սան կյու նից,

• ո րո շա կի պայ ման նե րում առ կա ի րադ րու թյան վեր լու ծու
թյան հի ման վրա ման կա վար ժա կան խնդ րի դր ված քի 
ու սում նա սի րու մը,

• խնդ րում առ կա տվյալ նե րի դի տար կու մը, բա ցա կա կամ 
ան հրա ժեշտ ման րա մաս նե րի բա ցա հայ տու մը և ամ
բող ջա ցու մը,

• խնդ րի լու ծումն ը ստ հնա րա վոր պատ ճառ նե րի և լուծ
ման հա մար ը նտր ված ձևե րի հիմ նա վո րու մը,

• խնդ րի լուծ ման ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյունը:
Խնդ րի լուծ ման տար բե րակ ներն ը նտ րե լիս պի տի հաշ վի առ

նել, որ ցան կա ցած մե թո դա կան խն դիր չի կա րող մեկ ճշ մա րիտ 
լու ծում ու նե նալ, քա նի որ խնդ րում նկա րագր ված ի րադ րու թյու
նը չի կա րող ճիշտ նույ նու թյամբ պատ կե րաց վել. տար բեր ա շա
կերտ ներ, տար բեր հա րա բե րու թյուն ներ, տար բեր մի ջա վայրեր, 
տար բեր ման կա վարժ ներ, տար բեր պատ կե րա ցում ներ և մո տե
ցում ներ: Այդ է պատ ճա ռը, որ խնդ րի լուծ ման տար բե րակ նե րը 
կա րող են լի նել ի նչ պես ար դյու նա վետ, այն պես էլ ոչ ար դյու նա
վետ, հա ճախ նաև՝ ա նըն դու նե լի: Խն դիր նե րի լուծ ման ե ղա նակ
նե րը, ի րադ րու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով պայ մա նա
վոր ված, կա րող են լի նել պար տա դիր, ե րաշ խա վոր վող և ան
թույ լատ րե լի: Չմո ռա նանք նաև, որ ման կա վար ժա մե թո դա կան 
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խն դիր նե րի լուծ ման ժա մա նակ կա րե լի է ստա նալ ոչ մի այն օգ
տա կար՝ «բու ժիչ», այլև վնա սա կար ել քեր:

Ձեռ նար կում ներ կա յաց ված խն դիր նե րը կազմ վել են տար
բեր տա րի նե րի ըն թաց քում տար րա կան դպ րո ցում լսած մեր 
դա սե րից ը նտր ված դեպ քե րի, ու սա նող–պ րակ տի կանտ նե րի 
ու շագ րավ վեր լու ծու թյուն նե րի, ու սու ցիչ նե րի հետ ու նե ցած 
զրույց նե րի, ման կա վար ժա կան մա մու լում և մաս նա գի տա կան 
գրա կա նու թյան մեջ ման կա վարժ նե րի ու հո գե բան նե րի բարձ
րաց րած հար ցե րի, հան րա մատ չե լի գր քույկ նե րի, թեր թե րի, 
դա սագր քե րի ու ղե ցույց նե րի մեջ ներ կա յաց ված դի տար կում
նե րի հի ման վրա:

Խն դիր նե րի աղ բյուր նե րը չու նեն հս տակ հղում ներ, ո րով
հետև դրանք պատ րաս տի՝ ան փո փոխ վերց ված չեն որևէ մե կից. 
ե թե ան գամ ը նտր ված են որևէ դասագր քից կամ ձեռ նար կից, 
միևնույնն է, դի տարկ վում են նոր, բո լո րո վին այլ դի տան կյու
նից:

Խն դիր նե րի լուծ ման ժա մա նակ ու սա նող նե րից պա հանջ վում 
է դրանց բո վան դա կու թյան մեջ ներ կա յաց ված այս կամ այն 
երևույ թի կամ գոր ծըն թա ցի մա սին կա տա րել դի տար կում ներ, 
ձևա կեր պել ի նք նու րույն եզ րա հան գում ներ, հա կադ րել լսա րա
նում հն չած տար բեր տե սա կետ ներն ու մո տե ցում նե րը և տալ ոչ 
մի այն գնա հա տա կան ներ (բայց ոչ քն նա դա տու թյուն), այլև լու
ծում ներ՝ ել քեր, ի նչ պես նաև դրանց հիմ նա վո րում ներ:

Յու րա քան չյուր խնդ րում ներ կա յաց վում են ման կա վար ժա
կան գոր ծըն թա ցի գոր ծող ան ձինք և դեպ քե րի զար գաց ման են
թադր վող տրա մա բա նա կան ըն թաց քը, ա շա կերտ նե րի վրա 
նպա տա կա հար մար ազ դե ցու թյան հնար նե րը, ո րոնք բխում են 
ու սուց ման և դաս տի ա րա կու թյան ի նչ պես ը նդ հա նուր, այն պես 
էլ մաս նա վոր խն դիր նե րից ու նպա տակ նե րից:

Ձեռ նար կում ներ կա յաց ված խն դիր նե րի լուծ ման ազ դե ցու
թյու նը կլի նի ար դյու նա վետ, ի րա տե սա կան, ի սկ ու սա նող նե րի 



13

մաս նակ ցու թյունն այդ գոր ծըն թա ցին՝ ակ տիվ և գի տակ ցա կան, 
ե թե խն դիր ներն ը նտր վեն լսա րա նում ու սում նա սիր վող թե մային 
հա մա պա տաս խան: Այս դեպ քում ու սում նա սիր վող ա ռա ջա տար 
թե մայի ա ռանց քային դրույթ նե րի, փաս տե րի բա ցա հայ տումն 
ա ռա վել ար դյու նա վետ կլի նի, և կա պա հով վի ու սում նա սիր վող 
ման կա վար ժա կան տե սու թյուն նե րի մե թո դա կան սկզ բունք նե րի 
և հիմ նա վո րում նե րի կա պը դպ րո ցա կան պրակ տի կայի հետ: 
Հենց այս նպա տա կով էլ ձեռ նար կում ներ կա յաց ված խն դիր 
ներն ը նտր ված են՝ հաշ վի առ նե լով ոչ մի այն բու հա կան ման կա
վար ժու թյան և մայ րե նի ի դա սա վանդ ման մե թո դի կայի, այլև 
տար րա կան դպ րո ցի մայ րե նի ի ա ռար կա յա կան ծրագ րե րը:

Կարևո ր է նշել, որ ման կա վար ժա կան խն դիր նե րը բու հում 
դա սա վանդ վող ման կա վար ժա հո գե բա նա կան դա սըն թաց նե րի 
մի ջա ռար կա յա կան կա պե րի ա պա հով ման հրա շա լի մի ջոց են, 
քա նի որ խնդ րի ճիշտ և բազ մա կող մա նի լուծ ման հա մար պա
հանջ վում են գի տե լիք ներ ման կա վար ժու թյու նից, հո գե բա նու
թյու նից, հա սա րա կա գի տա կան հոս քի մի շարք ա ռար կա նե րից, 
ի նչ պես նաև մայ րե նի լեզ վից և նրա դա սա վանդ ման մե թո դի
կայից:

Խն դիր նե րի լուծ ման գոր ծըն թա ցում դա սա խո սը տա րաբնույթ 
հար ցադ րում նե րի և ա ռա ջադ րանք նե րի մի ջո ցով ու սա նող նե
րին պի տի ներ քա շի պրոբ լե մային ի րադ րու թյան մեջ: Այն ի մաս
տա վո րե լու, կշ ռա դա տե լու և ել քեր ո րո նե լու հա մար ու սա նող
նե րը պի տի փնտ րեն և ձևա կեր պեն ար դյու նա վետ լու ծում ներ, և 
հենց այս գոր ծըն թա ցում էլ զգա լի ո րեն կակ տի վա նա նրանց 
ճա նա չո ղա կան գոր ծու նե ու թյու նը:

Յու րա քան չյուր մե թո դա կան խնդ րին կից տր ված հար ցերն ու 
ա ռա ջադ րանք ներն ու սա նող նե րին ուղ ղոր դում են այս կամ այն 
ի րադ րու թյու նը վեր լու ծե լիս տե սա կան գի տե լիք նե րին ան դրա
դառ նա լու, դրանք ի րենց լու ծում նե րի հիմ քում դնե լու քայ լե րի: 
Այս հան գա ման քը ևս ակ տի վաց նում է ու սա նող նե րի ճա նա չո
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ղա կան հետաքրքրու թյուն նե րը, ստեղ ծում փնտր տու քի, ակ տի
վու թյան, ի նք նաի րաց ման հնա րա վո րու թյուն ներ: Այս դեպ քում 
ու սուց ման գոր ծըն թա ցը կրում է պրոբ լե մային ի րա վի ճակ, ո րը 
հատ կա պես ան հրա ժեշտ է դա սա խո սու թյան գոր ծըն թա ցում, 
քա նի որ դա սա խո սու թյու նը, ան գամ ոչ իր ա վան դա կան ըն
թաց քով, մնում է բու հա կան ու սուց ման ա ռա ջա տար ձևե րից 
մե կը:

Ձեռ նար կում ներ կա յաց ված ման կա վար ժա կան խն դիր նե րի 
բո վան դա կու թյու նը միտ ված է ման կա վար ժա կան տե սա կան 
դրույթ նե րի վե րար տադր մա նը, վե րաձևմա նը, ա ռա ջարկ ված 
նպա տակ նե րի տար բե րա կային լու ծում նե րի ո րոշ մա նը, ո րո շա
կի նյու թի ը նդ հան րաց մա նը, մաս նա վորն ը նդ հա նու րի դաշ տում 
դի տար կե լուն, ը նդ հան րաց ված գի տե լիք նե րը մաս նա վո րեց նե
լուն, նրա վե րամ շակ մա նը, ման կա վար ժա կան օ րենք նե րի և 
օ րի նա չա փու թյուն նե րի վե րար տադր մա նը և ի նք նու րույն բա ցա
հայտ ման մե խա նիզմ նե րի տի րա պետ մա նը, ե լա կե տային և 
ստեղ ծա գոր ծա կան ի րադ րու թյուն նե րում գի տե լիք նե րի գոր
ծած ման մե խա նիզմ նե րի բա ցա հայտ մա նը, խնդ րում ներ կա
յաց ված է ա կան երևույ թի փաս տե րի գի տակց մանն ու ի նք նու
րույն տա րան ջատ մա նը, հա մա կարգ մանն ու դր ված հար ցի վե
րա բե րյալ ա պա ցույց նե րի ո րոն մանն ու դա սա կարգ մա նը: (23)

Բու հա կան ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում տար բեր տե սա կի 
խն դիր ներ կի րա ռե լիս մենք հաշ վի ե նք ա ռել և կան խա տե սել 
այն դժ վա րու թյուն նե րը, ո րոնք սո վո րա բար ծա գում են ու սա
նող նե րի ա ռջև ի նչ պես ման կա վար ժա կան պրակ տի կայի ժա
մա նակ, այն պես էլ ման կա վար ժա կան խն դիր նե րը լու ծե լիս, 
ման կա վար ժա կան ի րադ րու թյուն նե րը վեր լու ծե լիս: Այդ խն դիր
նե րի մեջ մենք հատ կան շա կան ե նք հա մա րում այն, որ ու սա
նող նե րի մեծ մա սը սո վո րա բար դժ վա րա նում է ման կա վար ժա
կան տե սան կյու նից հիմ նա վո րել ի ր ը նտ րած պա տաս խան ներն 
ու լու ծում նե րը նպա տա կային և տրա մա բան ված ներ կա յաց նե
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լու հար ցում: Ու սա նող նե րը մաս նա վո րա պես լուրջ դժ վա րու
թյուն նե րի ա ռջև են կանգ նում միևնույն ի րա վի ճակ նե րի ա ռի
թով նոր հար ցե րի ա ռա ջադր ման, նոր կեր պար նե րի ը նդ գրկ ման 
հար ցե րում:

Ման կա վար ժա կան խն դիր նե րն ու սուց ման գոր ծըն թա ցում 
կի րա ռե լու ձևե րը տար բեր ե ն: Դրանք կա րե լի է գոր ծա ծել դա
սա խո սու թյուն նե րի, սե մի նար և գործ նա կան պա րապ մունք նե րի 
ժա մա նակ, հանձ նա րա րել ի բրև տնային ա ռա ջադ րանք: Չա
փա զանց ար ժե քա վոր է և ար դյու նա վետ դրանց գոր ծա ծու մը 
քն նա կան կամ մի ջան կյալ ստու գում նե րի հա մար նա խա տես
ված հար ցա րան նե րում:

Ու շագ րավ հե տաքրք րա շար ժու թյուն է ա ռա ջա նում, ե րբ ման
կա վար ժա կան խն դիր նե րը որ պես ի րադ րու թյուն ներ բե
մադրվում են ար տալ սա րա նային մի ջո ցա ռում նե րի ժա մա նակ 
(ման կա վար ժա կան օ լիմ պի ա դա ներ, մր ցույթ ներ, բա նա վե ճեր և 
այլն):

Ման կա վար ժա կան խն դիր նե րի և ա ռա ջադ րանք նե րի լուծ
ման ժա մա նակ ու սա նող նե րը կու տա կում են դպ րո ցա կան 
պրակ տի կա յում իս կա պես պա տա հող ի րադ րու թյուն նե րից 
դուրս գա լու ել քե րի նմուշ ներ: Ման կա վար ժա կան օ րի նա չափ 
երևույթ նե րի ժա մա նակ ե րե խա նե րի տա րաբ նույթ ապ րում նե
րը, վար քային դրսևո րում ներն ը մբռ նե լու գոր ծում ա պա գա 
ման կա վարժ նե րի հա մար պար զա պես ան հրա ժեշ տու թյուն է 
ման կա վար ժու թյան, հո գե բա նու թյան և մե թո դի կայի դա սըն
թաց նե րի խո րը, ի մաս տա վոր ված յու րա ցու մը և դրանց հի ման 
վրա ման կա վար ժա կան հո տա ռու թյան, երևա կա յու թյան զար
գա ցու մը:

Մենք հա մոզ ված ե նք, որ ման կա վար ժա կան խն դիր նե րի՝ մե
թո դա պես ճիշտ և պար բե րա բար լու ծու մը ու սա նող նե րին սո վո
րեց նում է ի մաս տա վո րել տե սա կան գի տե լիք նե րը, դրանք կշ
ռա դա տել և կի րա ռել կյան քում: Պար բե րա բար ման կա վար ժա
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կան խն դիր ներ լու ծող ու սա նող նե րը, որ պես կա նոն, ա րա գու
թյամբ են կողմ նո րոշ վում ման կա վար ժա կան պրակ տի կայի ժա
մա նակ ծա գած ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում՝ դրան ցից յու րա
քան չյու րը դի տար կե լով որ պես ի նք նա տիպ ման կա վար ժա կան 
խն դիր:

Կարևորն այն է, որ լսա րա նում դի տարկ վող յու րա քան չյուր 
ի րավիճակային խն դիր դառ նա ու սա նող նե րի մտա ծո ղու թյան 
զար գաց ման խթան, սո վո րեց նի մտա ծել, լի նի կյան քից վերց
րած, հս տակ և պարզ:

Դեռևս ե րկ րորդ կուր սի ե րկ րորդ կի սա մյա կից, ե րբ ու սա նող
ներն սկ սում են ու սում նա սի րել «Մայ րե նի ի տար րա կան ու սուց
ման մե թո դի կա» դա սըն թա ցը, մենք դա սըն թա ցի սե մի նար և 
գործ նա կան պա րապ մունք նե րի ըն թաց քում, ան հրա ժեշ տու
թյան դեպ քում, եր բեմն նույ նիսկ ակ տիվ դա սա խո սու թյուն նե րի 
ժա մա նակ կի րա ռում ե նք ման կա վար ժա մե թո դա կան խն դիր
ներ՝ նյութն ը նտ րե լով դա սըն թա ցի ա ռան ձին բա ժին նե րից: Մի 
քա նի խն դիր դի տար կե լուց հե տո ան մի ջա պես ու սա նող նե րին 
հանձ նա րա րում ե նք ի նք նու րույն ներ կա յաց նել ման կա վար ժա
մե թո դա կան ի րա վի ճակ ներ՝ որ պես աղ բյուր նկա տի ու նե նա լով 
նրանց դա սալ սում նե րը, ըն թեր ցած ման կա վար ժա կան և գե
ղար վես տա կան գրա կա նու թյու նը և այլն: Յու րա քան չյուր ու սա
նո ղի հանձ նա րար վում է գործ նա կան պա րապ մունք նե րի ժա
մա նակ գրա վոր ներ կա յաց նել եր կուա կան խն դիր՝ մե թո դա կան 
կա ռուց ված քով:

Ման կա վար ժա կան խն դիր նե րի շուրջ աշ խա տան քը մենք 
ի րա կա նաց նում ե նք ի նչ պես հա մալ սա րա նային (ո ղջ կուր սը), 
այն պես էլ՝ զույ գե րով կամ խմ բե րով: Ը նդ հան րա պես խն դիր նե
րի շուրջ տար վող աշ խա տան քի ժա մա նակ որևէ խնդ րի լուծ
ման «դե ղա տոմս» ու սա նող նե րին պատ րաս տի չենք ներ կա յաց
նում, քա նի որ ցան կա ցած մե թո դա կան խն դիր, ման կա վար ժա
մե թո դա կան ի րադ րու թյուն ու նի բազ մա թիվ լու ծում ներ, և հենց 
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այդ բազ մա զա նու թյունն էլ նպաս տում է ու սա նող նե րի ի նք նու
րույն մտա ծո ղու թյան զար գաց մա նը և մաս նա գի տա կան հա
մոզ մունք նե րի ձևա վոր մա նը: Չեն քն նա դատ վում նաև ու սա նող
նե րի ա ռա ջար կած լու ծում նե րը, ել քե րը. դրանք պար զա պես 
կուր սում քն նարկ վում են ու սա նող նե րի կող մից և հիմ նա վոր վում 
յու րա քան չյուր մտա հ ղա ցում: Մենք փոր ձում ե նք դի տարկ վող 
ի րադ րու թյուն նե րին (ան գամ է քստ րե մալ) մո տե նալ ստեղ ծա
գոր ծա բար՝ նկա տի ու նե նա լով ոչ մի այն դա սա րա նի յու րա քան
չյուր ա շա կեր տի ե զա կի ու թյու նը, այլև ու սուց չի (պ րակ տի կան
տի) ան ձի հնա րա վո րու թյուն նե րը:

Ներ կա յաց նենք մե թո դա կան խնդ րի շուրջ տար վող աշ խա
տան քային գոր ծըն թա ցի մեկ նմուշ:

Խնդ րի բո վան դա կու թյու նը
Մայ րե նի ի դա սի ընթացքում Ա. Խն կո յա նի «Ճ պուռն ու մր

ջյու նը» ա ռա կի ըն թեր ցու մից ան մի ջա պես հե տո ան ցկաց վող 
բո վան դա կային քն նարկ ման ժա մա նակ Սար գի սը հան կար
ծա կի բա ցա կան չեց.

— Մր ջյու նը սխալ վար վեց՝ ճպու ռին պատ ժե լով:
Խնդ րին կից տր ված հար ցերն ու ա ռա ջադ րանք նե րը
ա. Պատ կե րաց րե՛ք, որ ու սու ցի չը դուք եք, և այդ կար ծի քը 

հա կա սում է ձեր մո տեց մա նը: Ներ կա յաց րե՛ք ձեր հե
տա գա աշ խա տանքն այդ դա սի ըն քաց քում:

բ. Դի տար կե՛ք բնագ րի շուրջ տար վող աշ խա տան քի քայ
լե րը ԽԻԿ հա մա կար գով՝ հիմ նա վո րե լով դրանք ձեր ու
նե ցած տե սա կան գի տե լիք նե րով և ման կա վար ժա կան 
փոր ձա ռու թյամբ:

գ. Դի տար կե՛ք նշ ված ստեղ ծա գոր ծու թյան բե մա կա նաց ման 
ուղ ղու թյամբ ձեր կող մից ի րա կա նաց վե լիք քայ լե րը:
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Խնդ րի ար դյու նա վետ լուծ ման ե լա կե տային նա խադ րյա լը 
նրա բո վան դա կու թյան, գոր ծած ված յու րա քան չյուր բա ռի, ներ
կա յաց ված գոր ծող ան ձանց (ու սու ցիչ, ա շա կերտ ներ) գոր ծու նե
ու թյան քայ լե րի ման րակր կիտ դի տար կումն է: Սա ու սա նող նե
րին կտա դեպ քե րի, կեր պար նե րի վար քի միջև կա պեր տես նե
լու, ազ դե ցու թյուն նե րի հա ջոր դա կա նու թյան շուրջ մտա ծե լու 
հնա րա վո րու թյուն. նրանք կմ տո րեն խնդ րի լուծ ման քայ լե րի 
շուրջ:

Նախ պի տի ո րո շել քայ լե րը.
• Ինչ է տր ված խնդ րում:
• Ի նչ լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ են պետք ի րադ րու թյան 

մեջ ճիշտ կողմ նո րոշ վե լու և լու ծում ներ գտ նե լու հա
մար:

• Ինչ գի տեք նշ ված հիմ նախնդ րի շուրջ (տե սա կան և 
գործ նա կան):

• Ի նչ պի տի ա նեք խն դի րը լու ծե լու հա մար:
• Ի նչ պես պի տի ի րա կա նաց նեք ը նտր ված քայ լե րը:

Ընդ ո րում՝ մինչ այդ հար ցե րի պա տաս խան նե րի ո րո շու մը և 
ձևա կեր պու մը ան հրա ժեշտ է պար զել և դի տար կել.

• Ի նչ են զգում ա շա կերտ նե րը Սարգ սի խոս քը լսե լիս, ի նչ 
ապ րում ներ են տի րում դա սա րա նում (ա շա կերտ նե րի 
ար ձա գան քը):

• Ինչ դր դա պատ ճառ ներ, նա խադ րյալ ներ կա րող է ին 
ա շա կերտ նե րի մեջ ա ռա ջաց նել նման դիր քո րո շում
ներ:

• Ե րբ, որ տեղ և ի նչ պես պի տի ու սա նող նե րը փոր ձեն ազ
դել ա շա կերտ նե րի կար ծի քի վրա (կամ ար ձա գան քել):

Ու սա նող նե րը պի տի փոր ձեն վեր լու ծել ա շա կերտ նե րի ար
ձա գան քը, կողմ նո րոշ վել Սարգ սի վար քի դր դա պատ ճառ նե րի 
մեջ, մտո վի ը նտ րեն հնա րա վոր ել քեր, հար մար քայ լեր, որ պես
զի կա րո ղա նան ի րա կա նաց նել ի րենց ո րո շած հնար նե րը: Ու սա
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նող նե րին պի տի բա ցատ րել, թե ի նչ ար ժեք ու նեն այն բա ռե րը, 
ար տա հայ տու թյուն նե րը, ժես տե րը, դի մա խա ղե րը, ո րոն ցով ու
սու ցի չը պի տի դի մի ա շա կերտ նե րին:

Անց նենք խնդ րի լուծ մա նը.
ա. Ի նչ է տր ված (ներ կա յաց նել և դի տար կել ի րադ րու թյու նը):

• Ա շա կերտ ներն ըն թեր ցել են «Ճ պուռն ու մր ջյու նը» ա ռա
կը: Ա նհ րա ժեշտ է ան ցնել բո վան դա կու թյան քն նարկ
մա նը:

բ. Ի նչ լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ են պետք՝ ան հրա ժեշտ 
լու ծում ներ գտ նե լու, ճիշտ ո րո շում ներ կա յաց նե լու հա մար:

Հն չե ցին հետևյալ հար ցե րը.
• Մինչ այս ա ռա կի ու սում նա սի րումն ա շա կերտ նե րը նման 

բո վան դա կու թյամբ և գա ղա փա րով ու րիշ ստեղ ծա գոր
ծու թյուն ներ կար դա ցե՞լ ե ն:

• Սար գիսն ի նչ պի սի՞ ա շա կերտ է, ի նչ պի սի՞ ըն կեր, ի նչ պի
սի՞ մի ջանձ նային հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ է իր դասըն
կեր նե րի հետ:

• Ի ՞նչ շար ժա ռիթ կա րող էր Սարգ սին մղել այդ պի սի դա
տո ղու թյան. ա րդյո՞ք նրա հետ այդ պի սի դեպք պա տա
հել է :

• Ի ՞նչ ար ձա գանք տվեց (կամ կա րող է տալ) դա սա րա նը 
Սարգ սի դա տո ղու թյա նը:

գ. Դի տարկ վող խնդ րին ա ռնչ վող ի նչ գի տե լիք նե րի և կա րո
ղու թյուն նե րի ե նք տի րա պե տում.

• Յու րա քան չյուր ա շա կերտ կա րող է կար ծիք ու նե նալ և 
ան կաշ կանդ այն ներ կա յաց նել:

• Չի՛ կա րե լի ա շա կերտ նե րի կար ծի քը հեգ նել կամ քն նա
դա տել:

• Պի տի ու շա դիր լսել յու րա քան չյուր ա շա կեր տի և հար գել 
ներ կա յաց ված կար ծի քը:
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• Կար ծի քը կա րե լի է քն նար կել դա սա րա նում՝ ա ռանց 
քննե լու ա շա կեր տի ան ձը և այլն:

դ. Ի նչ պի տի ա նել.
• Մտա ծել խնդ րին կից տր ված ա ա ռա ջադ րան քի շուրջ և 

ներ կա յաց նել հե տա գա աշ խա տան քը Սարգ սի տե սա
կե տի հն չե լուց հե տո: (Ըն թա նում են դա սի հե տա գա 
փու լե րի ներ կա յա ցում և դրանց դի տար կում ներ)

ե. Ի նչ պես պի տի ա նել.
• Շա հե կան է գոր ծըն թա ցը շա րու նա կել խմ բային աշ խա

տան քով: Ու սա նող նե րին տր վում է ժա մա նակ, ո րի 
ա վար տից հե տո խմ բե րը ներ կա յաց նում են ա ա ռա
ջադ րան քի վե րա բե րյալ ի րենց ո րո շում նե րը:

Այ նու հետև խմ բե րը փոխ վում են: Աշ խա տանքն ըն թա նում է 
նույն կերպ՝ բ և գ կե տե րում տր ված հանձ նա րա րա կան ների հա
մա պատասխան:
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Խն դիր 1
Երկ րորդ դա սա րան ցի Կա րե նը չի հա ղոր դակց վում իր հա

մա դա սա րան ցի նե րի հետ, սա կայն ակ տի վո րեն մաս նակ ցում է 
դա սե րին, բա րեխղ ճո րեն կա տա րում բո լոր տնային հանձ նա
րա րու թյուն նե րը: Ե րբ հա մա դա սա րան ցի նե րը փոր ձում են մտեր
մա նալ նրա հետ, նա չի ցան կա նում շփ վել և տխուր ա ռանձ նա
նում է:

ա. Ներ կա յաց րե՛ք այս երևույ թի ա ռն վազն եր կու պատ ճառ:
բ. Այս խնդ րի լուծ ման հա մար ի ՞նչ մի ջոց ներ կա ռա ջար կեք:
գ. Ե րկ րորդ դա սա րա նի «Մայ րե նի ի» ո ՞ր ստեղ ծա գոր ծու թյան 

շուրջ տար վող աշ խա տան քի մի ջո ցով կա րե լի է օգ նել Կա
րե նին:

դ. Ներ կա յաց րե՛ք ձեր ը նտ րած նյու թի շուրջ տար վող աշ խա
տան քի մո տա վոր ըն թաց քը՝ ա ռաջ նորդ վե լով ԽԻԿ հա մա
կար գով: (10)

Խն դիր 2
Եր րորդ դա սա րան ցի Է լե նը թեև դա սե րը պատ րաս տած է 

գնում դպ րոց, սա կայն չի մաս նակ ցում դա սա գոր ծըն թա ցին: Նա 
մի այն այն ժա մա նակ է մաս նակ ցում դա սին կամ պա տաս խա
նում ու սուց չի հար ցե րին, ե րբ ի նքն է ցան կա նում: Է լե նը ու սուց չի 
հար ցե րին պա տաս խա նում է մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ վեր
ջինս դի մում է նրան. նա եր բեք ձեռք չի բարձ րաց նում:
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ա. Ին չո՞վ է այս երևույ թը պայ մա նա վոր ված: Նշե՛ք ա ռն վազն 
եր կու պատ ճառ:

բ. Ի նչ պե՞ս լու ծել այս խն դի րը:
գ. Ի ՞նչ լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ պետք կգան ձեզ՝ այս ի րա

վի ճա կը հար թե լու հա մար:

Խն դիր 3
Ա ռա ջին դա սա րան ցի Ա շո տը գրա ճա նա չու թյան այբ բե նա

կան շր ջա նում գրում է ձախ ձեռ քով՝ ներ կա յաց նե լով տա ռի հա
կա ռակ գրա ֆի կա կան պատ կե րը (հայե լան ման գրու թյուն):

ա. Դի տար կե՛ք այդ պես գրե լու ա ռն վազն եր կու պատ ճառ:
բ. Ներ կա յաց րե՛ք վար ժու թյուն նե րի հա մա կարգ՝ այդ թե րու թյու

նը շտ կե լու հա մար:
գ. Ա շո տի մա սին ի ՞նչ լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ պետք կգան 

ձեզ:

Խն դիր 4
Երկ րորդ դա սա րա նում կան մի քա նի ա շա կերտ ներ, ով քեր 

թե լադ րու թյուն գրե լիս, ար տագ րու թյուն կա տա րե լիս բա ռե րի 
մեջ տա ռեր են բաց թող նում: Ե րբ ու սու ցի չը նրանց ու շադ րու
թյու նը հրա վի րում է ի րենց գրա վոր աշ խա տանք նե րի վրա՝ 
հանձ նա րա րե լով կար դալ սխալ գր ված բա ռե րը, ա շա կերտ նե րը 
կար դում են ճիշտ՝ ա ռանց նկա տե լու ո րոշ տա ռե րի բա ցա կա յու
թյու նը:

ա. Նշե՛ք այս երևույ թի ա ռն վազն եր կու պատ ճառ:
բ. Ի ՞նչ քայ լեր պետք է ձեռ նար կի ու սու ցի չը նմա նա տիպ ե րե

խա նե րի հետ աշ խա տե լիս:
գ. Ի ՞նչ լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ պետք կգան ձեզ:



23

դ. Ներ կա յաց րե՛ք ուղ ղագ րա կան կա րո ղու թյուն նե րի ձևա վոր
ման շուրջ տար վող աշ խա տան քի ըն թաց քը՝ օգ տա գոր ծե լով 
«Քա ռա բա ժան» մե թո դա կան հնա րը: (10, էջ 32)

Խն դիր 5
Ա ռա ջին դա սա րան ցի Տիգ րա նը խե լա ցի է, ու շա դիր լսում է 

ու սուց չին և կա տա րում նրա բո լոր հանձ նա րա րու թյուն նե րը: Ու
սու ցի չը միշտ վս տահ է, որ Տիգ րանն իր տված հար ցե րի պա
տաս խան նե րը գի տի, բայց չի պա տաս խա նում. ի նչ էլ ու սու ցիչն 
ա նի, միևնույնն է, ա շա կեր տը չի խո սում: Տիգ րա նի մայ րը հա
վաս տում է, որ նա տա նը ըն տա նի քի բո լոր ան դամ նե րի հետ 
հա ղոր դակց վում է և ու րախ, աշ խույժ բա լիկ է:

ա. Նշե՛ք այս երևույ թի հնա րա վոր ման կա վար ժա հո գե բա նա
կան պատ ճառ նե րը:

բ. Ի ՞նչ մե թո դա կան քայ լեր կա րե լի է ձեռ նար կել, որ պես զի 
ա շա կեր տը խո սի:

գ. Ներ կա յաց րե՛ք դա տո ղու թյուն ներ այս երևույ թի ուղ ղու
թյամբ:

դ. Ի ՞նչ լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ պետք կգան ձեզ:

Խն դիր 6
Երկ րորդ դա սա րան ցի Ա րա մը բծախնդ րո րեն նա խա պատ

րաստ վել էր դա սա րանային հան դե սին: Հան դե սի պա հին նա 
մո ռա ցավ իր սո վո րած խոս քե րը և չկա րո ղա ցավ ե լույթ ու նե նալ: 
Հա ջորդ օ րը՝ ա ռա վո տյան, ծնող նե րը չկա րո ղա ցան Ա րա մին 
հա մո զել, որ նա դպ րոց գա: Ա րա մը հոն գուր–հոն գուր լաց էր 
լի նում և հրա ժար վում էր դպ րո ցա կան հա մազ գես տը հագ
նելուց: Նա հայ տա րա րեց, որ ը նդ հան րա պես չի ցան կա նում 
դպ րոց հա ճա խել:
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ա. Ներ կա յաց րե՛ք Ա րա մի նման վար քի ա ռն վազն եր կու պատ
ճառ:

բ. Ի նչ պե՞ս պետք է այս դեպ քում վար վի ծնո ղը:
գ. Ու սու ցի չը ծնո ղին և ե րե խային ի նչ պե՞ս կա րող է օգ նել:
դ. Ներ կա յաց րե՛ք դա սա րա նային աշ խա տան քի մի քա նի հնար, 

ո րոնք ա շա կերտ նե րի մեջ կձևա վո րեն դա սըն կեր նե րի ա ռջև 
հա մար ձակ ե լույթ ու նե նա լու կա րո ղու թյուն:

Խն դիր 7
Երկ րորդ դա սա րան ցի Սո նան չի հա ղոր դակց վում իր ըն կեր

նե րի հետ, չի պա տաս խա նում ու սուց չի տված հար ցե րին, միշտ 
տխուր է և լուռ: Նա չի ար ձա գան քում ըն կեր նե րի բա րյա ցա կամ 
վե րա բեր մուն քին. հոն քե րը կի տում է ու լուռ նա յում ի րեն դի մող 
դա սըն կեր նե րին: Ու սուց չին ևս չի հա ջող վում նրան խո սեց նել:

ա. Նշե՛ք այդ երևույ թի ա ռն վազն ե րեք պատ ճառ:
բ. Ի ՞նչ քայ լեր կա նեք այդ պի սի ե րե խայի հետ աշ խա տե լիս:
գ. Սո նայի մա սին ի ՞նչ լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ պետք կգան 

ձեզ:

Խն դիր 8
Ա ռա ջին դա սա րան ըն դուն ված Ա նին գի տի բո լոր տա ռե րը, 

սա կայն կար դում է վան կե րով: Դա սա րա նի մնա ցած ա շա կերտ
նե րը յու րա քան չյուր դա սի սկզ բում կա րիք ու նեն այ բու բե նի տա
ռե րը մեկ ան գամ ևս կրկ նե լու: Այս ըն թաց քում Ա նին ձանձ րա
նում է, զբաղ վում է այլ գոր ծու նե ու թյամբ կամ շա տա խո սում:

ա. Ի նչ պե՞ս կվար վեք Ա նի ի հետ:
բ. Ի ՞նչ խոր հուրդ կտաք նրա ծնող նե րին:
գ. Ներ կա յաց րե՛ք կա տար վե լիք աշ խա տան քի մե թո դա կան 

շղթան:
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Խն դիր 9
Դպ րոց ըն դուն վե լու հա մար ե րե խա նե րի հետ հար ցազ րույց 

ան ցկաց նե լիս ու սու ցի չը նկա տեց, որ փոք րիկ Սու րե նը բա ցար
ձա կա պես պատ րաստ չէ ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան:

ա. Դա տո ղու թյուն նե՛ր ներ կա յաց րեք այն մա սին, թե ի նչ է նշա
նա կում պատ րաստ չլի նել ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյա նը:

բ. Ներ կա յաց րե՛ք ձեր հար ցազ րույ ցի մո տա վոր բո վան դա կու
թյու նը ե րե խայի և ծնո ղի հետ:

գ. Ի ՞նչ խոր հուրդ ներ կտաք ծնո ղին և ե րե խային: Հիմ նա վո րե՛ք 
ձեր խոր հուրդ նե րը:

դ. Ներ կա յաց րե՛ք հար ցե րի և ա ռա ջադ րանք նե րի այն հա մա
կար գը, ո րի մի ջո ցով կա րե լի է ի րա կա նաց նել նշ ված զրույ
ցը:

Խն դիր 10
Գ րա ճա նա չու թյան փու լում ի ՞նչ բա ռեր կընտ րեք՝ ստու գե լու 

հա մար՝ ե րե խա նե րը յու րաց րել են ա րդյոք տո ղա դար ձի տար
րա կան կա նոն նե րը:

ա. Վար ժու թյուն նե րի ի ՞նչ հա մա կարգ կօգ տագոր ծեք հե տա գա 
դա սա ժա մե րին՝ տո ղա դար ձի վե րա բե րյալ ե րե խա նե րի գի
տե լիք նե րը կա րո ղու թյուն նե րի վե րա ծե լու հա մար:

բ. Դա տո ղու թյուն նե՛ր կա տա րեք գրա ճա նա չու թյան շր ջա նում 
ա ռա ջին դա սա րան ցի նե րին տնային ա ռա ջադ րանք ներ 
չհանձ նա րա րե լու մա սին:

Խն դիր 11
Մայ րե նի ի դա սին՝ «Ճ պուռն ու մր ջյու նը» ըն թեր ցե լուց ան մի

ջա պես հե տո ան ցկաց վող բո վան դա կային քն նարկ ման ժա մա
նակ Սար գի սը հան կար ծա կի վրա բե րեց.
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— Մր ջյու նը սխալ վար վեց՝ ճպու ռին պատ ժե լով:

ա. Պատ կե րաց րե՛ք, որ ու սու ցի չը դուք եք, և այդ կար ծի քը հա
կա սում է ձեր մո տեց մա նը: Ներ կա յաց րե՛ք ձեր հե տա գա 
աշ խա տան քը:

բ. Ներ կա յաց րե՛ք բնագ րի շուրջ տար վող աշ խա տան քի քայ լե
րը՝ օգ տա գոր ծե լով «Քա ռա բա ժան» կամ «Վեն նի դի ագ րամ» 
մե թո դա կան հնար նե րը: (10, էջ 32, 34)

գ. Ներ կա յաց րե՛ք նշ ված ստեղ ծա գոր ծու թյան բե մա կա նաց ման 
ուղ ղու թյամբ ձեր կա տա րե լիք քայ լե րը:

Խն դիր 12
Մի ստեղ ծա գոր ծու թյան հե րոս նե րի վար քա գի ծը վեր լու ծե

լիս եր րորդ դա սա րան ցի Մա նեն հայ տա րա րեց, որ ի րեն դուր է 
գա լիս բա ցա սա կան հե րո սը, և ի նքն ու զում է նման վել նրան: 
Ամ բողջ դա սա րա նը խառն վեց և սկ սեց մե ղադ րել այդ ե րե
խային:

ա. Ներ կա յաց րե՛ք ձեր աշ խա տան քի քայ լերն այս ի րադ րու
թյան ժա մա նակ՝ հիմ նա վո րե լով յու րա քան չյուր քայ լը:

բ. Ներ կա յաց րե՛ք ձեր աշ խա տան քի մո տա վոր բո վան դա կու
թյու նը՝ հիմք ըն դու նե լով «Կողմ–դեմ»–ի ա ղյու սա կը (10, էջ 
33)

գ. Մա նե ի մա սին ի ՞նչ լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ պետք կգան 
ձեզ:

Խն դիր 13
Եր րորդ դա սա րա նում ե րե խա նե րին ա ռա ջարկ վեց ունկնդ րել 

հա մա դա սա րան ցի նե րի կող մից՝ Հ. Թու մա նյա նի «Տերևա թափ» 
բա նաս տեղ ծու թյան ան գիր ար տա սա նու թյու նը և ո րո շել՝ ո ՛վ է 
լավ ար տա սա նում, ո ՛վ՝ վատ:
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ա. Ներ կա յաց րե՛ք այդ մե թո դա կան հնա րի ա ռա վե լու թյուն ներն 
ու թե րու թյուն նե րը:

բ. Ե րե խայի ան ձի ի նչ պի սի՞ հատ կա նիշ նե րի ձևա վոր մանն են 
նպաս տում ու սուց չի կող մից մտած ված ման կա վար ժա կան 
վե րո հի շյալ հնար նե րը:

գ. Ներ կա յաց րե՛ք դա սի հե տա գա ըն թաց քը և հնա րա վոր ել քե րը՝ 
օ գտ վե լով «Քա ռա բա ժան» մե թո դա կան հնա րից: (10, էջ 32)

Խն դիր 14
Ա ռա ջին դա սա րա նում՝ հն չյուն–տա ռե րի ու սուց ման ժա մա

նակ, ու սու ցի չը նկա տեց, որ ե րե խա նե րից ո մանք չեն կա րո ղա
նում ո րո շել, թե որ հն չյունն են լսում բա ռի վեր ջում:

ա. Դի տար կե՛ք այս երևույ թի հիմ նա կան պատ ճա ռը:
բ. Վեր լու ծե՛ք այս երևույ թի հաղ թա հար ման հա մար ձեր կող

մից ը նտ րած մե թո դա կան շղ թան:
գ. Ներ կա յաց րե՛ք մի քա նի խաղ, ո րոնք կն պաս տեն սո վո րող

նե րի հն չյու նային լսո ղու թյան զար գաց մա նը:

Խն դիր 15
Չոր րորդ դա սա րա նում սո վո րող Նա րի նեն մայ րե նի ի դա

սագր քի ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներն ըն թեր ցե լիս հա ճախ տա ռե
րը կուլ է տա լիս: Իր բաց թո ղու մը նա չի կա րո ղա նում շտ կել ան
գամ ու սուց չի դի տո ղու թյու նից հե տո:

ա. Ո րո՞նք են այդ երևույ թի հնա րա վոր պատ ճառ նե րը:
բ. Ներ կա յաց րե՛ք այս երևույ թի հաղ թա հար ման վար ժու թյուն

նե րի հա մա կարգ:
գ. Նա րի նե ի մա սին ի ՞նչ լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ պետք 

կգան ձեզ:
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Խն դիր 16
Չորրորդ դա սա րա նի ա շա կերտ Ա րայիկն օ ժան դակ բայե րը 

շեշտ ված և ա ռան ձին է կար դում:

ա. Ո րո՞նք են այդ երևույ թի հնա րա վոր պատ ճառ նե րը:
բ. Ի նչ պե՞ս օգ նել Ա րայի կին:
գ. Ի ՞նչ խոր հուրդ կտաք Ա րայի կի ծնող նե րին:

Խն դիր 17
Երրորդ դա սա րան ցի Ա նա հի տը կար դում է սա հուն և հաս

կա նա լով, սա կայն նա կար դա լու ժա մա նակ կե տադ րա կան և 
ա ռո գա նու թյան նշան նե րին ու շադ րու թյուն չի դարձ նում:

ա. Ներ կա յաց րե՛ք այդ պես ըն թեր ցե լու ա ռն վազն եր կու պատ
ճառ:

բ. Ի ՞նչ աշ խա տանք պետք է տա նի ու սուց չու հին՝ այդ թե րու
թյու նը շտ կե լու հա մար:

գ. Ա նա հի տին օգ նե լու հա մար ի ՞նչ լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ 
պետք կգան ձեզ:

Խն դիր 18
Երրորդ դա սա րա նի ա շա կերտ Հայկն ու նի խոս քային ա րատ: 

Մի ա ժա մա նակ նա ու նի ակ նա ռու մա թե մա տի կա կան ու նա կու
թյուն ներ, սա կայն մա թե մա տի կայի դա սե րին ու սուց չի բա ցատ
րու թյու նը չի լսում. նա պար զա պես ձգ տում է ա նընդ հատ 
գտնվելու գրա տախ տա կի մոտ և կա տա րելու բո լոր գրա վոր 
հանձ նա րա րու թյուն նե րը՝ հնա րա վո րու թյուն չտա լով, որ ըն կեր
նե րը ևս աշ խա տեն:

ա. Ներ կա յաց րե՛ք Հայ կի այդ պի սի պա հե լաձևի ա ռն վազն եր
կու պատ ճառ:



29

բ. Դի տար կե՛ք երևույթն ու սու ցիչ–ա շա կերտ հա րա բե րու թյուն
նե րի տե սան կյու նից:

գ. Հայ կին օգ նե լու հա մար ի ՞նչ լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ 
պետք կգան ձեզ:

Խն դիր 19
Եր րորդ դա սա րան ցի Գո հա րիկն ու նի իր ձեռք բե րած գի տե

լիք նե րը վե րար տադ րե լու խն դիր: Նա հաս կա նում է նյու թը, տե
ղում կա տա րում հանձ նա րար ված վար ժու թյուն նե րը, սա կայն 
ե րբ այդ նյու թի վե րա բե րյալ որևէ հարց է հն չում, նա չի կա րո
ղա նում ու նե ցած գի տե լիք նե րը լի ար ժե քո րեն վե րար տադ րել: 
Ա վե լին՝ ի նք նավս տահ ձեռք է բարձ րաց նում, կանգ նում է պա
տաս խա նե լու և լռում է:

ա. Դի տար կե՛ք այս երևույ թի ա ռն վազն եր կու պատ ճառ:
բ. Ի նչ պե՞ս օգ նել Գո հա րի կին:
գ. Գո հա րի կին հա մար ձա կու թյուն ներշն չե լու, ան կաշ կանդ խո

սեց նել սո վո րեց նե լու հա մար ա ռա ջար կե՛ք որևէ փոխ գոր
ծուն մե թոդ:

Խն դիր 20
Եր րորդ դա սա րան ցի Լևոնն ու նի հն չյուն նե րի ճիշտ ար տա

բեր ման խն դիր: Նա չի կա րո ղա նում ար տա սա նել ր և ռ հն չյուն
նե րը, ի նչ պես նաև գրե լիս հա ճախ ռ կամ ր տա ռե րի փո խա րեն 
գրում է լ տա ռը:

ա. Ներ կա յաց րե՛ք այս երևույ թի ա ռն վազն եր կու պատ ճառ:
բ. Ի ՞նչ մե թո դա կան հնար նե րի օգ նու թյամբ կա րե լի է լու ծել 

այս խն դի րը:
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գ. Ներ կա յաց րե՛ք եր կու դի դակ տիկ խաղ, ո րոնք կօգ նեն Լևո
նին՝ հաղ թա հա րե լու հն չյուն նե րի վե րար տադր ման ուղ ղու
թյամբ իր դժ վա րու թյուն նե րը:

Խն դիր 21
Նա խա դա սու թյան սահ մա նու մը ձևա կեր պե լիս չոր րորդ դա

սա րան ցի նե րի մեծ մասն ա ռանց դժ վա րու թյան ար տա սա նում է 
կա նո նը, սա կայն գործ նա կա նում դժ վա րա նում է մեկ նա բա նել 
միտք բա ռը և ամ փոփ միտք բա ռա կա պակ ցու թյու նը:

ա. Դի տար կե՛ք ա շա կերտ նե րին ամ փոփ միտք բա ռա կա
պակ ցու թյան ը մբռն մա նը տա նող մե թո դա կան շղ թան՝ օգ
տա գոր ծե լով «Ե ռյակ» մե թո դա կան հնա րը: (10, էջ 36)

բ. Ներ կա յաց րե՛ք «Նա խա դասու թյուն» թե մայի յու րաց մա նը 
նպաս տող վար ժու թյուն նե րի հա մա կարգ (ա ռն վազն՝ 3 վար
ժու թյուն): (5)

Խն դիր 22
Ա շա կերտ նե րի մի մա սը պարզ և բարդ նա խա դա սու թյուն նե

րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը ներ կա յաց նե լիս ի ր դա տո ղու
թյուն նե րում որ պես բարդ նա խա դա սու թյան է ա կան բնու թագ
րիչ նշում է նա խա դա սու թյան մեջ բա ռե րի քա նա կի շա տու թյու
նը՝ բազ մա բա ռու թյու նը, նա խա դա սու թյան ծա վա լուն լի նե լը:

ա. Մեկ նա բա նե՛ք այս պի սի մո տե ցու մը՝ հիմք ըն դու նե լով մե
թո դի կայից ձեր ու նե ցած գի տե լիք ներն ու ման կա վար ժա
կան փոր ձա ռու թյու նը:

բ. Ներ կա յաց րե՛ք ձեր աշ խա տան քը դա սա րա նում՝ նշ ված լեզ
վա կան ի րո ղու թյուն նե րի մա սին ա շա կերտ նե րի ճիշտ պատ
կե րա ցում նե րի ձևա վոր ման ուղ ղու թյամբ՝ օ գտ վե լով «Վեն նի 
դի ագ րա մից»: (10, էջ 34)
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գ. Ներ կա յաց րե՛ք այս դժ վա րու թյան հաղ թա հար մա նը նպաս
տող մեկ–եր կու դի դակ տիկ խաղ:

Խն դիր 23
Չոր րորդ դա սա րան ցի Սար գիսն իր հյու սած փոք րա ծա վալ 

պատ մու թյուն ներն ա զատ շա րադ րում է և գրա ռում: Սա կայն 
փո խադ րու թյու նը գրե լիս նա ու նի մի դժ վա րու թյուն. շա րադ
րան քի բնագ րում չի կա րո ղա նում նա խա դա սու թյուն նե րը դա
սա վո րել նկա րագր վող դեպ քե րի տրա մա բա նա կան հա ջոր դա
կա նու թյամբ: Նշ ված պատ ճա ռով նրա հյու սած բնագ րի բո վան
դա կու թյու նը հա ճախ հաս կա նա լի չի լի նում:

ա. Դի տար կե՛ք Սարգ սի դժ վա րու թյան ա ռն վազն եր կու պատ
ճառ՝ դրանք հիմ նա վո րե լով փո խադ րու թյուն գրե լու կա րո
ղու թյան ձևա վոր ման մե թո դի կայից ձեր ու նե ցած գի տե լիք
նե րով:

բ. Ներ կա յաց րե՛ք Սարգ սին և նման դժ վա րու թյուն ու նե ցող այլ 
ա շա կերտ նե րին օգ նե լու հա մար ի րա կա նաց վող աշ խա
տան քի մե թո դա կան շղ թան՝ օգ տա գոր ծե լով «Հա ջոր դայ նա
ցում» մե թո դա կան հնա րը: (10, էջ 40)

գ. Ի ՞նչ լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ են պետք խն դի րը լու ծե լու 
հա մար:

Խն դիր 24
Ա ռա ջին, հա ճախ նաև ե րկ րորդ դա սա րա նում ո րոշ ա շա

կերտ ներ դժ վա րա նում են ու սուց չի կող մից ա ռա ջարկ վող բա ռը 
գոր ծա ծել բա ռա կա պակ ցու թյան մեջ. նրանք շփո թում են բա
ռա կա պակ ցու թյու նը նա խա դա սու թյան հետ: Ա շա կերտ նե րը հե
տա գա յում դժ վա րա նում են նաև, ե րբ նրանց հանձ նա րար վում է 
ո րո շել նա խա դա սու թյան կազ մի մեջ մտ նող բա ռե րի կա պե րը:
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ա. Նշե՛ք լեզ վա կան այս ի րո ղու թյան ճա նաչ ման և նա խա դա
սու թյան մեջ ճիշտ գոր ծած ման կարևո րու թյու նը՝

	 •	հե	տա	գա	յում	շա	րա	հյու	սա	կան	գի	տե	լիք	նե	րի	ձեռքբեր	ման	
գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյան տե սան կյու նից,

	 •	 հաս	կա	նա	լով	 կար	դա	լու	 կա	րո	ղու	թյան	 ձևա	վոր	ման	տե
սան կյու նից:

բ. Ներ կա յաց րե՛ք բա ռա կա պակ ցու թյուն լեզ վա կան մի ա վո
րի ը մբռն ման ուղ ղու թյամբ տար րա կան դպ րո ցում ի րա կա
նաց վող աշ խա տանք նե րի մե թո դա կան շղ թան:

Խն դիր 25
Եր րորդ դա սա րան ցի Մո նի կան ամ բող ջու թյամբ ը մբռ նում է 

տար րա կան դպ րո ցի մայ րե նի ի ծրագ րով նա խա տես ված ու
սում նա կան նյու թը և ճշգ րիտ պա տաս խա նում է ու սուց չի տված 
հար ցե րին, ե թե դրանք ուղղ ված են ան ձամբ ի րեն: Սա կայն ե րբ 
ու սու ցի չը հարցն ուղ ղում է ո ղջ դա սա րա նին, նա ձեռք չի բարձ
րաց նում, թեև գի տի բո լոր հար ցե րի պա տաս խան նե րը:

ա. Դի տար կե՛ք այս երևույ թի ա ռն վազն եր կու պատ ճառ (հո գե
բա նա կան և մե թո դա կան):

բ. Ա ռա ջար կե՛ք լու ծում ներ՝ ա ռաջ նորդ վե լով ձեր ը նտ րած պատ
ճառ նե րով և հիմ նա վո րե՛ք դրանք:

գ. Դի տար կե՛ք մեկ–եր կու փոխ գոր ծուն մե թոդ, ո րոնց կի րառ
ման դեպ քում Մո նի կային կա րե լի է ակ տիվ հա ղոր դակց
ման մեջ ներգ րա վել:

Խն դիր 26
Եր րորդ դա սա րան ցի Ա րե գը բնա գիրն ըն թեր ցե լիս նա խա

դա սու թյուն նե րի կազ մի մեջ մտ նող բա ռե րը կար դում է հատ–
հատ՝ ա ռանց տրա մա բա նա կան կա պե րի և շեշ տե րի:
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ա. Ո ՞րն է այդ երևույ թի հիմ նա կան պատ ճա ռը:
բ. Ին չո՞վ է այն վտան գա վոր:
գ. Ի նչ պի սի՞ աշ խա տանք պետք է տա նի ու սու ցի չը՝ Ա րե գին և 

նման մյուս ա շա կերտ նե րին օգ նե լու հա մար: Փոր ձե՛ք աշ
խա տանքն ի րա կա նաց նել՝ կի րա ռե լով «Փոխ գոր ծուն նշան
նե րի հա մա կարգ» մե թո դա կան հնա րը: (10, էջ 28)

դ. Ի ՞նչ լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ պետք կգան ձեզ:

Խն դիր 27
Չոր րորդ դա սա րան ցի Լու սի նեն ըն դու նակ և ու շիմ ա շա կեր

տու հի է, սա կայն դաս վա րի և դա սա րա նի ա շա կերտ նե րի հետ 
նա գրե թե չի հա ղոր դակց վում. միշտ մի այ նակ է և տխուր: Ըն
կեր նե րը նրան սի րում են, ո րով հետև նա օ րի նա կե լի է և բա րի: 
Լու սի նեն դժ վա րա նում է վե րար տադ րել կար դա ցա ծը: Նա նյու
թը ներ կա յաց նում է գրե թե բա ռա ցի՝ ան գիր:

ա. Նշե՛ք Լու սի նե ի այս պի սի վար քի ա ռն վազն եր կու պատ
ճառ:

բ. Ի ՞նչ լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն է ձեզ պետք Լու սի նե ին այս 
վի ճա կից հա նե լու հա մար:

գ. Ներ կա յաց րե՛ք ձեր աշ խա տանքն ը ստ ձեռք բե րած տե ղե
կու թյուն նե րի՝ ա ռաջ նորդ վե լով «Ե թե…, ա պա…» լեզ վա կան 
կա ղա պա րով: (5)

Խն դիր 28
Երկ րորդ դա սա րան ցի Դա վի թը թե՛ տետ րում և թե՛ գրա

տախ տա կին գրե լիս չի կա րո ղա նում կողմ նո րոշ վել տա րա ծու
թյան մեջ. «բարձ րա նում» է կամ «իջ նում»:

ա. Ո րո՞նք են այդ երևույ թի պատ ճառ նե րը:
բ. Ի նչ պե՞ս օգ նել նման ա շա կերտ նե րին:
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գ. Ներ կա յաց րե՛ք խաղ–ա ռա ջադ րանք նե րի հա մա կարգ, ո րի 
կի րա ռու մը կօգ նի Դավ թին կողմ նո րոշ վել ու տետ րի տո ղե
րի մեջ:

Խն դիր 29
Եր րորդ դա սա րան ցի Սա ռան շատ ի նք նավս տահ է, մե ծա

միտ և դրսևո րում է ի նք նամ փոփ վարք: Դա սա մի ջոց նե րին նա 
հեն վում է մի ջանց քի պա տու հա նա գո գին և լուռ հետևում իր 
դա սըն կեր նե րի խա ղին՝ ա ռանց ար ձա գան քե լու նրանց հրա վե
րին:

ա. Ներ կա յաց րե՛ք այս երևույ թի ա ռն վազն ե րեք պատ ճառ:
բ. Դի տար կե՛ք նման ա շա կերտ նե րին օգ նե լու ուղ ղու թյամբ ան

հրա ժեշտ աշ խա տան քի ձեր հա մա կար գը:
գ. Ի ՞նչ լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն է ձեզ պետք՝ Սա ռային այս վի

ճա կից հա նե լու հա մար:

Խն դիր 30
Մայ րե նի ի դա սի ժա մա նակ խոս քի զար գաց ման ուղ ղու թյամբ 

աշ խա տանք տա նե լիս չոր րորդ դա սա րան ցի Սու րե նը մշ տա պես 
լռում է, և ու սուց չի գոր ծադ րած ոչ մի հնար նրան չի խո սեց նում: 
Սու րե նի մայ րի կի հետ զրու ցե լիս պարզ վեց, որ նա տա նը շատ 
ակ տիվ է, ա զատ, ան կաշ կանդ խո սում է, պատ մում, զրու ցում:

ա. Ո րո՞նք են Սու րե նի՝ դա սա րա նում չխո սե լու հա վա նա կան 
պատ ճառ նե րը:

բ. Ներ կա յաց րե՛ք Սու րե նի խոս քային գոր ծու նե ու թյունն ակ տի
վաց նե լու մի քա նի հնար՝ ա ռաջ նորդ վե լով «Ե թե…, ա պա…» 
լեզ վա կան կա ղա պա րով:
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Խն դիր 31
Մայ րե նի ի դա սագր քի բնագ րե րի ըն թեր ցա նու թյան ժա մա

նակ երկրորդ դա սա րան ցի Սա ռան բա ռերն ամ բող ջա կան չի 
կար դում. նա մաս նա տում է  բա ռե րը, կար դում վան կե րով, հե տո 
նոր բա ռը ար տա սա նում ամ բող ջու թյամբ: Այս պես նա կար դում 
է յու րա քան չյուր նա խա դա սու թյուն: Բնա կա նա բար, Սա ռան իր 
կար դա ցա ծի վե րա բե րյալ ու սուց չի տված հար ցե րին չի պա
տաս խա նում կամ տա լիս է ան տրա մա բա նա կան պա տաս խան
ներ:

ա. Դի տար կե՛ք այս երևույ թի ա ռն վազն եր կու պատ ճառ:
բ. Սա ռայի մա սին ի ՞նչ լրա ցու ցիչ տվյալ ներ են ձեզ պետք՝ 

նրան օգ նե լու հա մար:
գ. Ներ կա յաց րե՛ք ձեր գոր ծո ղու թյուն նե րի շղ թան Սա ռայի հետ 

ան հա տա կան աշ խա տանք տա նե լիս:

Խն դիր 32
Ա ռա ջին դա սա րան ցի Սար գիսն ու նի լեզ վա կան ա րատ: Նա 

մաս նա վո րա պես շփո թում է շ–ս բա ղա ձայ ննե րը: Ա ռանց լո գո
պե դի ան մի ջա կան մի ջամ տու թյան ան հրա ժեշտ է ա շա կեր տի 
գրա վոր և բա նա վոր խոս քում շտ կել «շ–ս»–ի ուղ ղագ րու թյունն 
ու ուղ ղա խո սու թյու նը (ծ նո ղը մեր ժում է այ ցե լու թյուն նե րը լո գո
պե դի մոտ):

ա. Դի տար կե՛ք երևույ թը Սարգ սի հն չյու նային լսո ղու թյան 
ա րա տի տե սան կյու նից:

բ. Ներ կա յաց րե՛ք ուղ ղա խո սա կան և ուղ ղագ րա կան կա րո ղու
թյուն նե րի ձևա վոր ման ուղ ղու թյամբ տար վող ձեր ը նտ րած 
աշ խա տանք նե րի հա մա կար գը Սարգ սի հետ աշ խա տե լիս:

գ. Ու րիշ ի ՞նչ պատ ճառ ներ կա րող է ու նե նալ այս երևույ թը:
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Խն դիր 33
Երկ րորդ դա սա րան ցի Ար մա նը մայ րե նի ի դա սագր քե րում 

զե տեղ ված ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը վարժ կար դում է, բայց չի 
կա րո ղա նում վե րար տադ րել կար դա ցա ծը: Նա դժ վա րա նում է 
վե րար տադ րել կար դա ցա ծի բո վան դա կու թյու նը նաև ու սուց չի 
հու շող հար ցե րի օգ նու թյամբ:

ա. Ներ կա յաց րե՛ք այս երևույ թի ա ռն վազն եր կու պատ ճառ:
բ. Դի տար կե՛ք այն աշ խա տան քը, ո րի օգ նու թյամբ կօգ նեք Ար

մա նին հաղ թա հա րե լու այս դժ վա րու թյու նը:
գ. Ձեր կար ծի քով լրա ցու ցիչ ի ՞նչ աշ խա տանք ներ է պետք ի րա

կա նաց նել՝ Ար մա նին կար դա ցա ծը վե րար տադ րել սո վո րեց
նե լու հա մար:

Խն դիր 34
Երկ րորդ դա սա րան ցի Սո նան թե լադ րու թյան ժա մա նակ բաց 

է թող նում գրե թե բո լոր բա ռե րի վեր ջին տա ռե րը: Նա ու սուց չի 
թե լադ րած բա ռե րը ճիշտ է գրում մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ ու
սու ցի չը բառն ար տա սա նում է հա տուկ Սո նայի հա մար՝ ան հա
տա բար, Սո նային հոր դո րում ու շա դիր լսել ի րեն և բառն ար տա
սա նել, նոր գրել:

ա. Լրա ցու ցիչ ի ՞նչ տվյալ ներ են ձեզ պետք ա ռա ջա ցած խնդ րի 
լուծ ման հա մար:

բ. Դի տար կե՛ք այս երևույ թի հնա րա վոր պատ ճառ նե րը:
գ. Ներ կա յաց րե՛ք Սո նայի հետ տար վե լիք ան հրա ժեշտ աշ խա

տան քի մե թո դա կան շղ թան: (5)

Խն դիր 35
Երրորդ դա սա րան ցի Ա նա հի տը սո վո րում է գե րա զանց ա ռա

ջա դի մու թյամբ: Նա բա րե խիղճ է և ու շիմ, սա կայն մայ րե նի ի 
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դասագր քում զե տեղ ված բնագ րերն ըն թեր ցե լիս չի պահ պա
նում ար տա հայ տիչ ըն թեր ցա նու թյան կա նոն նե րը, կե տադ րա
կան և ա ռո գա նու թյան նշան նե րին ու շադ րու թյուն չի դարձ նում: 
Կար դա ցա ծը վե րար տադ րե լիս նկատ վում է, որ նա չի հաս կա
ցել ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ նկա րագր ված դեպ քե րի տրա մա
բա նու թյու նը, հիմ նա կան միտ քը, եր բեմն շփո թում է նաև դեպ
քե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը:

ա. Ո րո՞նք են Ա նա հի տի՝ այդ պես ըն թեր ցե լու և վե րար տադ րե
լու հնա րա վոր պատ ճառ նե րը:

բ. Ի ՞նչ աշ խա տանք պետք է տա նի ու սուց չու հին այդ թե րու
թյու նը շտ կե լու հա մար:

գ. Լրա ցու ցիչ ի ՞նչ տվյալ ներ են ձեզ պետք ա ռա ջա ցած խնդ րի 
լուծ ման հա մար:

դ. Ներ կա յաց րե՛ք Ա նա հի տին և նման խն դիր ու նե ցող այլ ա շա
կերտ նե րին օգ նե լու հա մար ձեր կող մից ի րա կա նաց վե լիք 
աշ խա տան քի քայ լե րը՝ օգ տա գոր ծե լով «Քա ռա բա ժան» հնա
րը: (10, էջ 32)

Խն դիր 36
Երրորդ դա սա րա նի ա շա կերտ Վա հագնն ու նի խոս քային 

ա րատ: Նա մի ա ժա մա նակ դրսևո րում է ակ նա ռու ստեղ ծա գոր
ծա կան ու նա կու թյուն ներ: Վա հագ նը նաև ու նի ու շադ րու թյան 
ը նդ գծ ված ցր վա ծու թյուն: Նա մայ րե նի ի դա սե րին ու սուց չի բա
ցատ րու թյու նը չի լսում, պար զա պես ձգ տում է ա նընդ հատ գտն
վելու գրա տախ տա կի մոտ և մի այ նակ կա տա րելու բո լոր հանձ
նա րա րու թյուն նե րը:

ա. Ո րո՞նք են Վա հագ նի այդ պի սի պա հե լաձևի հնա րա վոր 
պատ ճառ նե րը:
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բ. Ներ կա յաց րե՛ք մեկ–եր կու փոխ գոր ծուն մե թոդ Վա հագ նին և 
նրա նման ա շա կերտ նե րին ակ տի վաց նե լու հա մար:

գ. Լ րա ցու ցիչ ի ՞նչ տվյալ ներ են ձեզ պետք ա ռա ջա ցած խնդ րի 
լուծ ման հա մար:

Խն դիր 37
Եր րորդ դա սա րան ցի Սա հա կը տնային հանձ նա րա րու թյուն

նե րը սո վո րա բար բա րեխղ ճո րեն է կա տա րում: Որ պես կա նոն՝ 
նա դա սի սկզ բում ու շա դիր լսում է ու սուց չին, պա տաս խա նում 
նրա հար ցե րին: Սա կայն 5–10 րո պե ան ց Սա հակն աս տի ճա նա
բար դառ նում է կա մա կոր, իր վար քով շե ղում է դա սա րա նի ու
շադ րու թյու նը, կա տա րում է տա րօ րի նակ շար ժում ներ: Ու սուց չի 
դի տո ղու թյուն նե րը ոչ մի կերպ չեն նպաս տում նրա վար քի փո
փո խու թյա նը: Ը նդ հա կա ռա կը՝ նա դառ նում է ա վե լի ագ րե սիվ և 
կա մա կոր:

ա. Ներ կա յաց րե՛ք Սա հա կի նման վար քի հնա րա վոր պատ
ճառ նե րը:

բ. Նե րկա յաց րե՛ք ձեր գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մա կար գը, ո րը կն
պաս տի Սա հա կի վար քի նման դրսևո րում նե րի շտկ մա նը:

բ. Լրա ցու ցիչ ի ՞նչ տվյալ ներ են ձեզ պետք ա ռա ջա ցած խնդ րի 
լուծ ման հա մար:

Խն դիր 38
Եր րորդ դա սա րան ցի Ա րա մը մայ րե նի ի դա սագր քում զե տեղ

ված բնագ րե րը կար դում է՝ հատ–հատ շեշ տե լով յու րա քան չյուր 
բառ, չպահ պա նե լով նա խա դա սու թյուն նե րի միջև գո յու թյուն ու
նե ցող տրա մա բա նա կան կա պե րը: Կար դա ցա ծի վե րա բե րյալ 
ու սուց չի տված հար ցե րին Ա րա մը չի կա րո ղա նում պա տաս խա
նել, ա ռանց ու սուց չի օգ նու թյան ը նդ հան րա պես չի վե րար տադ
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րում կար դա ցա ծը: Ա րամն ու նի նաև լեզ վա կան ա րատ. նա փոքր 
ի նչ կա կա զում է:

ա. Ո րո՞նք են Ա րա մի այդ պես կար դա լու պատ ճառ նե րը:
բ. Ներ կա յաց րե՛ք Ա րա մին օգ նե լու՝ ձեր կող մից ի րա կա նաց վող 

գոր ծո ղու թյուն նե րի շղ թան:

Խն դիր 39
Ա ռա ջին դա սա րան ցի Մա րի նեն նախ քան դպ րոց գա լը հա

ճա խել էր նա խադպ րո ցա կան քո լեջ: Նա քո լե ջում սո վո րել էր 
ա ռա ջին դա սա րա նի ո ղջ ու սում նա կան նյու թը: Մա րի նեն բո լոր 
դա սե րի ժա մա նակ խո սում էր, շարժ վում, ծի ծա ղում: Ա ղջ կա 
հետ դա սըն կեր նե րից ոչ մե կը չէր ու զում ըն կե րու թյուն ա նել: Ե րբ 
նա ձեռք էր բարձ րաց նում՝ ու սուց չի հար ցե րին պա տաս խա նե
լու, դա սա րա նը նրան թշ նա ման քով էր նա յում: Կարճ ժա մա նակ 
հե տո Մա րի նեն սկ սեց դառ նալ ան տար բեր և նույն ակ տի վու
թյամբ չէր մաս նակ ցում դա սե րին, մե կու սա ցել էր ըն կեր նե րից:

ա. Ներ կա յաց րե՛ք նման ի րա վի ճա կի ա ռն վազն ե րեք պատ
ճառ:

բ. Ի ՞ն չով է վտան գա վոր Մա րի նե ի վի ճա կը:
գ. Ի նչ պե՞ս օգ նել նման ա շա կերտ նե րին:
դ. Ներ կա յաց րե՛ք Մա րի նե ի մայ րի կի հետ ան ցկաց րած ձեր 

զրույ ցի բո վան դա կու թյու նը:

Խն դիր 40
Ա ռա ջին դա սա րան ցի Մա րի ամն ու սում նա կան տար վա սկզ

բին հա ճույ քով էր հա ճա խում դպ րոց և ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն 
էր ցու ցա բե րում դա սի ըն թա ցքում: Նա խառն ված քով սանգ վի
նիկ է: Աշ խույժ և ըն կե րա սեր աղ ջիկն ա նընդ հատ ձեռք էր բարձ
րաց նում և խռո վում էր, ե րբ ու սուց չու հին ի րեն չէր հարց նում: 
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Ո րոշ ժա մա նակ ան ց Մա րի ամն սկ սեց դա սե րը չսո վո րել և չէր 
ցան կա նում հա ճա խել դպ րոց: Մայ րի կի հա վաստ մամբ՝ փոխ վել 
էր նաև Մա րի ա մի վար քը տա նը. նա ոչ ո քի չէր լսում և չէր ու
զում բա ցել ան գամ այբ բե նա րա նը:

ա. Դի տար կե՛ք Մա րի ա մի վար քի փո փո խու թյան ա ռն վազն եր
կու պատ ճառ:

բ. Ա ռա ջար կե՛ք և դի տար կե՛ք այս երևույ թը հաղ թա հա րող աշ
խա տանք նե րի հա մա կարգ:

գ. Լրա ցու ցիչ ի ՞նչ տվյալ ներ են ձեզ պետք ա ռա ջա ցած խնդ րի 
լուծ ման հա մար:

Խն դիր 41
Եր րորդ դա սա րան ցի Ա րա մը բա ռե րի վեր ջին ը և ն հո դե րը չի 

կար դում և չի գրում թե՛ ար տագ րե լիս, թե՛ թե լադ րու թյան ժա
մա նակ:

ա. Ի ՞նչ պատ ճառ ներ կա րող է ու նե նալ այս երևույ թը: Դի տար
կե՛ք ձեր բե րած պատ ճառ նե րը:

բ. Ներ կա յաց րե՛ք վար ժու թյուն նե րի հա մա կարգ՝ Ա րա մին օգ նե
լու հա մար:

Խն դիր 42
Եր րորդ դա սա րան ցի Տիգ րանն ու նի շատ տգեղ ձե ռա գիր: 

Նա տա ռե րը գրում է ան հա մա չափ, տար բեր թե քու թյամբ: Տիգ
րա նի գրած բա ռե րը հա ճախ «լո ղում» են տո ղե րի վրա: Ա ռա վել 
մտա հո գիչ է այն, որ Տիգ րա նը հա ճախ ո րոշ տա ռեր գրում է 
հայե լան ման գրու թյամբ, եր բեմն էլ շփո թում է բա ռի մեջ ե ղած 
տա ռե րի տե ղե րը:



41

ա. Ներ կա յաց րե՛ք Տիգ րա նի գրա վոր խոս քում տեղ գտած նման 
դժ վա րու թյուն նե րի ա ռն վազն ե րեք պատ ճառ:

բ. Ի նչ պե՞ս ուղ ղել ե րե խայի ձե ռա գի րը, և պե՞տք է ա րդյոք եր
րորդ դա սա րա նում աշ խա տանք ներ տա նել վայել չագ րու
թյան ուղ ղու թյամբ:

գ. Լրա ցու ցիչ ի ՞նչ տվյալ ներ են ձեզ պետք՝ ա ռա ջա ցած խնդ րի 
լուծ ման հա մար:

Խն դիր 43
Երկ րորդ դա սա րա նում ի մաս տով ի րար մոտ բա ռե րի ու սուց

ման ժա մա նակ ( հո մա նիշ ներ) Դա վի թը դժ վա րա նում էր ըն կա
լել այդ բա ռե րի փոխ կապ վա ծու թյու նը: Օ րի նակ՝ նա գի տեր, որ 
մեծ բա ռի հո մա նի շը հս կա բառն է, սա կայն չէր ըն կա լում, որ 
հս կա բա ռի հո մա նիշն էլ հենց մեծն է: Նա դժ վա րա նում էր նաև 
այդ բա ռե րը գոր ծա ծել բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րի և նա խա դա
սու թյուն նե րի մեջ:

ա. Ներ կա յաց րե՛ք Դավ թի դժ վա րու թյան ա ռն վազն եր կու պատ
ճառ:

բ. Ի ՞նչ քայ լեր են ան հրա ժեշտ ձեռ նար կել նման խն դիր նե րը 
շտ կե լու հա մար:

գ. Ներ կա յաց րե՛ք մեկ–եր կու լեզ վա կան խաղ՝ Դավ թին և նման 
դժ վա րու թյուն ու նե ցող ա շա կերտ նե րին օգ նե լու հա մար:

Խն դիր 44
Երկ րորդ դա սա րան ցի Ար մա նի կա պակց ված խոսքն ը նդ

հան րա պես զար գա ցած չէ: Նրա հետ տար վող ոչ մի աշ խա
տանք ար դյունք չի տա լիս: Մտա հո գիչ է նաև այն, որ Ար մա նը 
բա ցար ձա կա պես չի հա ղոր դակց վում ըն կեր նե րի հետ, ու շադ
րու թյու նը մշ տա պես ոչ կա յուն է:
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ա. Նշե՛ք Ար մա նի դժ վա րու թյան ա ռն վազն եր կու պատ ճառ:
բ. Ի նչ պե՞ս կա րե լի է շտ կել Ար մա նի և նման այլ ա շա կերտ նե

րի՝ ու շադ րու թյան հետ կապ ված դժ վա րու թյուն նե րը:
գ. Ի նչ պի սի՞ զրույց նե րի մեջ ա շա կեր տին ը նդ գր կել, որ պես զի 

ին քը ցան կա նա հա ղոր դակց վել իր տա րե կից նե րի հետ:

Խն դիր 45
Ա ռա ջին դա սա րա նում շատ ե րե խա ներ այբ բե նա րա նի բնագ

րե րը կար դում են մե խա նի կո րեն՝ ան գիր են ա սում: Ե րբ ու սուց
չու հին հանձ նա րա րում է մա տով հետևել և գր քի վրա մա տի տով 
վան կա տել բա ռը, նրանք ա ռա ջին վան կը նշե լու ժա մա նակ մա
տի տը տա նում են մինչև բա ռի վերջ, ի սկ ե րկ րորդ վան կն ա սում 
են հենց այն պես՝ հի շո ղու թյամբ:

ա. Դի տար կե՛ք այս երևույ թը գրա ճա նա չու թյան մե թո դի կայից 
ձեր ու նե ցած գի տե լիք նե րի տե սան կյու նից:

բ. Ի ՞նչ աշ խա տանք պի տի ի րա կա նաց նի ու սու ցի չը՝ նման ա շա
կերտ նե րին օգ նե լու, դժ վա րու թյու նը հաղ թա հա րե լու հա
մար:

գ. Ա ռա ջար կե՛ք եր կու դի դակ տիկ խաղ, ո րոնց օգ նու թյամբ 
ա շա կերտ ներն ա ռանց դժ վա րու թյան կհաղ թա հա րեն այս 
խն դի րը: (4)

Խն դիր 46
Գ րա ճա նա չու թյան փու լում բա ռե րի հն չյու նային վեր լու ծու

թյուն կա տա րե լիս ա շա կերտ նե րը ե ռա վանկ բա ռե րի հն չյուն
ներն ա սում են վանկ առ վանկ: Կան ե րե խա ներ, ով քեր կար դա
լու ժա մա նակ ա սում են այդ հն չյուն նե րը, սա կայն ա ռան ձին–ա
ռան ձին վան կե րը ա սե լու ժա մա նակ դժ վա րա նում են: Օ րի նակ՝ 
հե–ծա–նիվ բա ռի ա ռա ջին վան կի հն չյուն ներն ա ռանց դժ վա
րու թյան ա սում են, սա կայն ե րկ րորդ և եր րորդ վան կե րի նը դժ
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վա րա նում են վե րար տադ րել: Մի քա նի ա շա կերտ նաև դժ վա
րու թյամբ են լսում բա ռի մեջ տե ղի հն չյուն նե րը:

ա. Ներ կա յաց րե՛ք այս երևույ թի հնա րա վոր պատ ճառ նե րը: (5)
բ. Ի նչ պե՞ս օգ նել նման ե րե խա նե րին:
գ. Դի տար կե՛ք ե րե խա նե րի հն չյու նային լսո ղու թյա նը նպաս

տող մի քա նի խաղ–վար ժու թյուն: (4)

Խն դիր 47
Եր րորդ դա սա րան ցի Նա րե կը մայ րե նի ի դա սագր քի ստեղ

ծա գոր ծու թյուն նե րը վե րար տադ րե լիս հա ճախ փո խում է դեպ
քե րի ըն թաց քը, ե րկ խո սու թյուն նե րի բո վան դա կու թյու նը: Նա րե
կը դրանք ա վե լի շատ ներ կա յաց նում է ծի ծա ղե լի ել քե րով՝ աշ
խու ժաց նե լով դա սա րա նը:

ա. Ներ կա յաց րե՛ք Նա րե կի վար քը մեկ նա բա նող ա ռն վազն եր
կու դիր քո րո շում:

բ. Ի նչ պե՞ս պետք է վար վի ու սու ցի չը նման դեպ քում: Հիմ նա
վո րե՛ք ձեր ո րո շու մը:

գ. Լրա ցու ցիչ ի ՞նչ տվյալ ներ են ձեզ պետք՝ ա ռա ջա ցած խնդ րի 
լուծ ման հա մար:

Խն դիր 48
Չոր րորդ դա սա րա նում՝ «Ինչ պես եմ ան ցկաց րել ա մա ռային 

ար ձա կուրդս» վեր նագ րով շա րադ րու թյուն գրե լուց ա ռաջ, ու
սուց չու հին ի րա կա նաց րեց ման րազ նին նա խա պատ րաս տա կան 
աշ խա տանք: Խթան ման փու լում նա ան ցկաց րեց ե րկ խո սու
թյուն–զրույց, ո րի ըն թաց քում ե րե խա նե րը պատ մե ցին ի րենց 
ար ձա կուր դային օ րե րի մա սին: Այ նու հետև ու սուց չու հին գրա
տախ տա կին գրեց դա սա րա նին տված իր հար ցե րը: Մեկ ան
գամ ևս եր կու–ե րեք ա շա կերտ խոսք կա ռու ցե ցին՝ պա տաս խա
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նե լով այդ հար ցե րին: Դա սա րանն սկ սեց գրել շա րա դրու թյու նը: 
Հա ջորդ օ րը, ե րբ ու սուց չու հին սկ սեց ստու գել ե րե խա նե րի աշ
խա տանք նե րը, մեծ էր նրա հի աս թա փու թյու նը. ա շա կերտ նե րը 
կիրառել է ին աղ քա տիկ բա ռա պա շա ր, ոչ ըն դար ձակ նա խա դա
սու թյուն նե ր, թույլ է ին տվել բա վա կա նին տա ռա սխալ ներ: Շա
տե րի շա րադ րու թյուն նե րում բա ցա կա յում է ին տրա մա բա նա
կան կա պե րը: Շա րադ րու թյուն նե րի տեքս տե րը հիմ նա կա նում 
պատ մո ղա կան է ին, քիչ է ին դա տո ղա կան նա խա դա սու թյուն նե
րը, ի սկ նկա րագ րականն ը նդ հան րա պես բա ցա կա յում է ր:

ա. Դի տար կե՛ք շա րադ րու թյան նա խա պատ րաս տա կան աշ խա
տան քի ըն թաց քում ու սուց չու հու թույլ տված մե թո դա կան 
սխալ նե րը:

բ. Ներ կա յաց րե՛ք տր ված վեր նագ րով շա րադ րու թյան նա խա
պատ րաս տա կան աշ խա տան քը՝ գոր ծա ծե լով «Քա ռա բա
ժան» մե թո դա կան հնա րը: (10, էջ 32)

գ. Թվե՛ք ա մա ռային ար ձա կուր դի մա սին գր վե լիք շա րադ րու
թյուն նե րի մի քա նի վեր նա գիր: Հիմ նա վո րե՛ք ձեր ը նտ րու
թյու նը՝ ա ռաջ նորդ վե լով շա րադ րու թյան թե մայի և վեր նագ
րի ը նտր ման մա սին ձեր ու նե ցած գի տե լիք նե րով:

Խն դիր 49
Ա ռա ջին դա սա րա նում՝ գրա ճա նա չու թյան դա սե րի ժա մա

նակ, ու սուց չու հին ա շա կերտ նե րին հանձ նա րա րում էր տա նը 
ան գիր սո վո րել նո րա ծա նոթ տա ռի մա սին շու տա սե լու կը կամ 
փոք րա ծա վալ հա նե լու կը: Դա սա րա նում, մինչև տվյալ տա ռի 
է ջի նյու թե րը կար դա լը, ի բրև խթան ման փուլ, նա ա շա կերտ նե
րին հանձ նա րա րում էր ի նք նա թե լադ րու թյամբ գրել փոք րիկ 
տեքս տե րը՝ ա ռանց հա տուկ նա խա պատրաս տու թյան. ու սուց չի 
հիմ նա վոր մամբ՝ նա խա պատ րաս տու մը կխոչըն դոտի ա շա
կերտնե րի ի նք նու րույ նու թյու նը: Գրե լիս, որ պես կա նոն, ա շա



45

կերտ նե րը հար ցեր է ին տա լիս ու սուց չու հուն, նա յում մի մյանց և 
կա տա րում բազ մա թիվ ջն ջում ներ:

ա. Մեկ նա բա նե՛ք ու սուց չու հու դիր քո րո շումն ու աշ խա տան քի 
ըն թաց քը:

բ. Ա ռա ջար կե՛ք նման աշ խա տան քի ձեր տար բե րա կը՝ տե սա
կա նո րեն հիմ նա վո րե լով ձեր ը նտ րած մե թո դա կան շղ թան:

գ. Ի ՞նչ մե թո դով կս տու գեք ե րե խա նե րի գրած ի նք նա թե լադ
րու թյու նը, որ պես զի ա շա կերտ նե րը սո վո րեն գտ նել սե փա
կան գրա վոր խոս քում թույլ տված սխալ նե րը:

Խն դիր 50
Ե րկ րորդ դա սա րան ցի Ար մա նը ար տագ րու թյուն նե րի ժա մա

նակ շփո թում է բա ռի կազ մու թյան մեջ մտ նող տա ռե րի տե ղե րը, 
հա ճախ «կուլ է տա լիս» բա ռե րի վեր ջին տա ռե րը: Ե րբ ու սուց
չու հին նույն բա ռե րը թե լադ րում է, Ար մա նի սխալ նե րը նվա զում 
են, հատ կա պես ա կն հայ տո րեն վե րա նում են բա ռա վեր ջի տա
ռե րի բաց թո ղում նե րը:

ա. Մեկ նա բա նե՛ք Ար մա նի՝ գրա վոր խոս քում ու նե ցած դժ վա
րու թյուն նե րը և ներ կա յաց րե՛ք այդ երևույ թի ա ռն վազն եր
կու պատ ճառ:

բ. Ներ կա յաց րե՛ք վար ժու թյուն նե րի հա մա կարգ, ո րի մի ջո ցով 
կա րե լի է օգ նել Ար մա նին վե րաց նե լու նշ ված դժ վա րու թյուն
նե րը:

գ. Ի ՞նչ դի դակ տիկ խա ղեր կա րե լի է կազ մա կեր պել այս ա ռի
թով: Ներ կա յաց րե՛ք ձեր ը նտ րած խա ղի ըն թաց քը:

դ. Լրա ցու ցիչ ի ՞նչ տվյալ ներ են ձեզ պետք ա ռա ջա ցած խնդ րի 
լուծ ման հա մար:
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Խն դիր 51
Որ պես զի գո յա կան ան վան հո լով ման մա սին ա շա կերտ նե րը 

գի տե լիք ներ և կա րո ղու թյուն ներ ձեռք բե րեն, չոր րորդ դա սա
րա նում ու սուց չու հին փու թա ջա նո րեն պատ րաստ վել է ր: Նա 
ա ռա նձին–ա ռան ձին փոք րիկ ստ վա րաթղ թե րի վրա գրել էր հո
լով նե րի ա նուն նե րը, ի նչ պես նաև մի քա նի գո յա կան ա նուն՝ բո
լոր հո լով նե րով: Ու սուց չու հին նախ հո լով նե րի ա նուն նե րը ճիշտ 
հեր թա կա նու թյամբ փակց րեց գրա տախ տա կին, այ նու հետև 
ներ կա յաց րեց յու րա քան չյուր հո լո վի վեր ջա վո րու թյու նը և գրեց 
հա մա պա տաս խան հո լով նե րի կող քին: Ա պա ա շա կերտ նե րին 
ա ռա ջար կեց ը նտ րել այն գո յա կան ա նու նը, ո րի վեր ջա վո րու
թյու նը հա մընկ նում է գրա տախ տա կին փակց ված հո լո վի վեր
ջա վո րու թյա նը: Ա շա կերտ նե րը հեր թով մո տե ցան և հո լո ված 
բա ռե րը փակց րին հա մա պա տաս խան հո լո վի կող քին: Ե րկ րորդ 
բա ռը բա նա վոր հո լո վե լուց հե տո ևս կա տար վեց նույ նա տիպ 
աշ խա տանք: Այ նու հետև, ի բրև ի մաս տա վոր ման փուլ, ի րա կա
նաց վեց ի նք նու րույն աշ խա տանք: Ա շա կերտ նե րը տետ րե րում 
գրե ցին հո լով նե րը և ու սուց չի հանձ նա րա րած եր կու բա ռը հո լո
ված տես քով գրի ա ռան տետ րում:

Իբրև կշ ռա դատ ման փուլ՝ ի րա կա նաց վեց ամ փո փող աշ խա
տանք. ա շա կերտ նե րը ո րո շե ցին յու րա քան չյուր հո լո վի դի մաց 
գր ված գո յա կան ան վա նը տր վե լիք հար ցը և այդ հար ցին պա
տաս խա նող ևս մեկ բառ:

ա. Քայլ առ քայլ դի տար կե՛ք հո լով նե րի ու սում նա սիր ման գործ
ըն թա ցը մե թո դի կայի տե սան կյու նից և ո րո շե՛ք ու սուց չու հու 
ճիշտ և սխալ մո տե ցում նե րը:

բ. Հիմ նա վո րե՛ք ներ կա յաց ված դա տո ղու թյուն նե րը՝ հիմք ըն
դու նե լով ձեր պրակ տիկ փոր ձը:
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գ. Ներ կա յաց րե՛ք հայե րե նի հո լով նե րի ու սում նա սիր ման խթան
 ման փու լում ա շա կերտ նե րի հետ մի ա սին կա տա րած ձեր 
աշ խա տան քը:

Խն դիր 52
Դա սի թե ման նա խա դա սու թյան գլ խա վոր ան դամ ներն է ին: 

Ու սուց չու հին ա շա կերտ նե րին ա ռա ջար կեց նա խա դա սու թյուն
ներ կազ մել: Նրանց կազ մած նա խա դա սու թյուն նե րից մե կը 
գրառ վեց գրա տախ տա կին: Այ նու հետև ու սուց չու հին հեր թով 
մաք րեց գրա տախ տա կին գր ված նա խա դա սու թյան բա ռե րը՝ 
ա մեն ան գամ ե րե խա նե րին դի մե լով և ստա նա լով այն պա տաս
խա նը, որ «գ րա տախ տա կին մնա ցին նա խա դա սու թյան հիմ նա
կան ի մաստն ար տա հայ տող բա ռե րը»: Ու սուց չու հին բա ցատ
րեց, որ դրանք նա խա դա սու թյան գլ խա վոր ան դամ ներն են, 
ա ռանց ո րոնց նա խա դա սու թյու նը միտք չի ու նե նա: Մի ա ժա մա
նակ նա ա սաց, որ նա խա դա սու թյան են թա կան և ստո րո գյա լը 
հա վա սա րար ժեք, հա վա սա րա զոր՝ նույն մա կար դա կի դե րեր ու
նեն նա խա դա սու թյան մեջ: Չա րաճ ճի, բայց և խե լա ցի Սու րե նը 
տե ղից պոռթ կաց.

— Այդ դեպ քում ին չո՞ւ է են թա կա: Չէ որ են թա կա նշա նա կում 
է են թարկ վող: Ի ՞նչ է, նա ստո րո գյա լի՞ն է են թարկ վում:

Դա սա րա նում լռու թյուն տի րեց: Մո լոր վեց նաև ու սուց չու հին:

ա. Փոր ձե՛ք օգ նել ու սուց չու հուն՝ պա տաս խա նե լով Սու րե նի 
հար ցին:

բ. Դի տար կե՛ք ու սուց չու հու վա րած դա սա փու լը, նշե՛ք նրա թույլ 
տված սխալ նե րը և հիմ նա վո րե՛ք ձեր դա տո ղու թյուն նե րը:

գ. Մտա ծենք. ա րդյո՞ք Սու րե նի տված հար ցը պայ մա նա վոր ված 
չէր ու սուց չու հու թույլ տված սխալ նե րով:
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Խն դիր 53
Երկ րորդ դա սա րա նում ստեղ ծա գոր ծա կան ար տագ րու թյան 

դաս է: Տա րե վեր ջյան նյու թը վե րա բե րում է «Բա ռա կազ մու
թյուն» թե մային: Ա շա կերտ նե րը սո վո րել են բա ռը վեր լու ծել, 
ո րո շել ար մա տը, ա ծան ցը և այլն:

Ու սուց չու հին բա ցեց գրա տախ տա կը: Գրա տախ տա կին գե
ղե ցիկ ձե ռագ րով գր ված էր վար ժու թյունն ու ա ռա ջադ րան քը: 
Ու սուց չու հին կար դաց ա ռա ջադ րան քը, բա ցատ րեց քայլ–քայլ, 
թե ի նչ պի տի ա նեն ա շա կերտ նե րը: Ստու գե լու հա մար, թե 
ա րդյոք ա շա կերտ նե րը հաս կա ցել են, նրանց հանձ նա րա րեց 
բառ առ բառ կար դալ վար ժու թյու նը և բա նա վոր կա տա րել այն: 
Մեկ բա ռի շուրջ տար ված աշ խա տանքն ա շա կերտ նե րից մե կը 
գրեց գրա տախ տա կին: Այն մնաց գրա տախ տա կին մինչև դա սի 
վեր ջը՝ ի բրև նմու շօ րի նակ: Ա շա կերտ նե րի գրա վոր նե րը ստու գե
լիս ու սուց չու հին գոհ մնաց. հիմ նա կա նում ա մեն ի նչ ճիշտ էր 
կա տար ված:

ա. Դի տար կե՛ք ու սուց չու հու աշ խա տան քը քայլ առ քայլ և մեկ
նա բա նե՛ք այն զար գաց նող կր թու թյան տե սան կյու նից: Հիմ
նա վո րե՛ք ձեր մո տե ցում նե րը:

բ. Ը ստ ԽԻԿ հա մա կար գի՝ ո ՞ր փուլն ի րա կա նաց րեց ու սուց չու
հին: Դուք ի նչ պե՞ս կանց կաց նե իք այդ փու լը: (1)

գ. Ներ կա յաց րե՛ք վար ժու թյուն նե րի հա մա կարգ այս թե մայի 
ու սում նա սիր ման խթան ման փու լի ի րա կա նաց ման հա
մար:

դ. Նկա րագ րե՛ք որևէ դի դակ տիկ նյութ, ո րը կգոր ծա ծե իք «Բա
ռա կազ մու թյուն» թե մայի ու սում նա սիր ման կշ ռա դատ ման 
փու լում: (4, 5)



49

Խն դիր 54
Եր րորդ դա սա րա նում փո խադ րու թյան ժամ է: Ու սու ցի չը եր

կու ան գամ կար դաց բնա գի րը, գրա տախ տա կին գրեց ուղ ղագ
րա կան ար ժեք ներ կա յաց նող բա ռե րը: Այ նու հետև ա շա կերտ նե
րի հետ մի ա սին կազմ եցին փո խադ րու թյան պլա նը և այն գրե
ցին գրա տախ տա կին: Հինգ ա շա կերտ ու սուց չի պա հան ջով 
պլա նի օգ նու թյամբ պատ մեցին փո խադ րու թյան նյու թը: Այ նու
հետև դա սա րանն սկ սեց գրել փո խադ րու թյու նը: Մեծ էր ու սուց
չի զար ման քը, ե րբ գրա վոր ներն ստու գե լիս պար զեց, որ բո լոր 
ա շա կերտ նե րը փո խադ րու թյունն սկ սել է ին միևնույն նա խա դա
սու թյամբ և նյու թը շա րադ րել է ին՝ գոր ծա ծե լով միևնույն լեզ վա
կան կա ռույց նե րը:

ա. Դի տար կե՛ք ու սուց չի թույլ տված սխալ նե րը և հիմ նա վո րե՛ք 
ձեր տե սա կե տը:

բ. Ներ կա յաց րե՛ք որևէ ստեղ ծա գոր ծու թյուն փո խադ րու թյամբ 
գրե լու ձեր տար բե րա կը:
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Ու սուց չու հին ո րո շեց եր րորդ դա սա րա նում դի դակ տիկ խա ղի 

մի ջո ցով ամ րա կայել ա ռար կայի հատ կա նիշ ցույց տվող բա ռե
րի մա սին ա շա կերտ նե րի ձեռք բե րած գի տե լիք ներն ու կա րո
ղու թյուն նե րը: Նա իր դի դակ տիկ նյու թե րի պա հո ցում փնտ րեց 
հա մա պա տաս խան նյու թեր: Պարզ վեց, որ պա հո ցում կան 
ա ռար կա յա կան նկար ներ, մի քա նի ծրար ներ, ո րոնց մեջ լց ված 
են բա ռախմ բեր՝ գո յա կան, ա ծա կան և թվա կան ա նուն ներ:

ա. Թվարկ ված նյու թե րից ո րո՞նք կընտ րի ու սուց չու հին «Ինչ պի
սի՞ն է ա ռար կան» խա ղը կազ մա կեր պե լու հա մար: (5, էջ 12)

բ. Ներ կա յաց րե՛ք այն խա ղի նպա տակն ու կազ մա կերպ ման 
ըն թաց քը, ո րը դուք ը նտ րե ցիք:
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ա. Ամ բող ջաց րե՛ք նա խա դա սու թյուն նե րը՝ ի րար մի աց նե լով աջ 

և ձախ սյու նակ նե րի ի մտ քե րը:

Դի դակ տիկ խա ղի նպա տա կը…. …. պար զա պես խաղ է: 

Ե րե խան խա ղին վե րա բե րվում է 
որ պես…. …. ու սուց ման մի ջոց է: 

Դի դակ տիկ խա ղը ե րե խայի հա
մար….

…. ու նի բարձր միտք, լուրջ մտա
հո գու թյուն ներ և խո րը ի մաստ: 

Դի դակ տիկ խա ղը ու սուց չի հա
մար….

….ու սում ա կան ծան րա բեռն
վա ծութ յու նը թեթևաց նում է: 

Խա ղը ե րե խայի հա մար դա
տարկ զբաղ մունք չէ, այն…. ….ա զատ գոր ծու նե ու թյան ձև է: 

բ. Դի տար կե՛ք ստաց ված նա խա դա սու թյուն նե րի ի մաստ նե րը: (8)
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«Ցան կա ցած խաղ պի տի նպաս տի ման կա կան կո լեկ տի վի 

հա մե րաշ խու թյանն ու հա մա գոր ծակ ցու թյա նը, ըն կե րա կան 
ա ռողջ, հան դուր ժո ղա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը: 
Եվ ե թե խա ղի ա վար տից հե տո մաս նա կից նե րը շա րու նա կում 
են ի նչ–որ բան պար զա բա նել, վի ճել, խռո վել ի րա րից, ա վե լին՝ 
թշ նա մա նալ նշա նա կում է խա ղի ըն թաց քում ի նչ–որ բան այն
պես չի ե ղել, և խա ղը չի ծա ռայել իր նպա տա կին»: (8)

ա. Բեր ված դա տո ղու թյուն նե րը բա ժա նե՛ք եր կու մա սի: Ո րո շե՛ք 
յու րա քան չյուր մա սի խոր հուր դը:

բ. Խա ղի մա սին ձեր ու նե ցած պատ կե րա ցում նե րը ձևա կեր
պե՛ք ու սու ցիչ–ա շա կերտ և ա շա կերտ–ա շա կերտ հա րա բե
րու թյուն նե րի տե սան կյու նից:
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«Խա ղը պի տի բա վա կա նու թյուն և հրճ վանք պատ ճա ռի ոչ 

մի այն հաղ թող խմ բին, այլև պարտ վո ղին: Դրա հա մար բա վա
կան չէ խա ղի ըն թաց քի ճիշտ կազ մա կեր պու մը: Ա նհ րա ժեշտ է 
նաև ման կա վար ժա հո գե բա նա կան տե սան կյու նով ճիշտ կազ
մա կեր պել ար դյունք նե րի ամ փո փու մը՝ գո վա սան քի և խրա խու
սան քի խոս քեր ա սե լով ոչ մի այն այն խմ բին, ո րն ա ռա ջի նը և 
ճիշտ ա վար տեց ա ռա ջադ րան քի կա տա րու մը, այլև նրանց, ով
քեր վեր ջում ա վար տե ցին, սա կայն ար դյու նա վետ աշ խա տե
ցին»:

ա. Բա ցի խա ղի ըն թաց քի ճիշտ կազ մա կեր պու մից՝ ու րիշ ի ՞նչ 
քայ լեր պի տի ի րա կա նաց վեն, որ պես զի խա ղը բա վա կա
նու թյուն պատ ճա ռի ի նչ պես հաղ թո ղին, այն պես էլ պարտ
վո ղին:

բ. Ներ կա յաց րե՛ք «Գ տի՛ր հո մա նի շը» խա ղի ըն թացքն ու ա վարտն 
այն պես, որ բո լո րը գոհ մնան ա վար տից: (5, էջ 12)
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Դա սի ա վար տին (չոր րորդ դա սա րան) մնա ցել էր 7 րո պե: Ու

սուց չու հին ի րա կա նաց րել էր նա խա տես ված ո ղջ աշ խա տան քը: 
Վեր ջին դասն էր, և դա սա րա նը հոգ նած է ր: Ու սուց չու հին դա
սա րա նը բա ժա նեց 5 խմ բի, յու րա քան չյուր խումբ ստա ցավ գրե
լու թուղթ, գրիչ ներ: Այ նու հետև հանձ նա րա րեց. «Գ րե՛ք ձեր ի մա
ցած բա նաս տեղ ծու թյուն նե րից հատ ված ներ»: (4)

Խմ բե րը հեր թով մի մյանց ա ռա ջար կե ցին տար բեր բա նա
ստեղ ծու թյուն նե րից հատ ված ներ: Հա կա ռա կորդ թի մը պար տա
վոր էր ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում գրել չա փա ծո ստեղ
ծա գոր ծու թյան ա ռա ջարկ ված հատ վա ծի շա րու նա կու թյու նը:
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ա. Նշե՛ք և դի տար կե՛ք այս խա ղի ու սու ցո ղա կան և դաս տի ա
րակ չա կան նպա տակ նե րը:

բ. Ներ կա յաց րե՛ք խա ղի ի րա կա նաց ման եր կու տար բե րակ ևս: 
Դրան ցից մեկն այն պես կազ մա կեր պե՛ք, որ ա շա կերտ ներն 
ի րենք ստու գեն դա սըն կեր նե րի աշ խա տան քը:

գ. Ի նչ պի սի՞ ստեղ ծա գոր ծու թյուն ներ կա րե լի է ը նտ րել այս 
խա ղը կազ մա կեր պե լիս: Հիմ նա վո րե՛ք ձեր ը նտ րու թյու նը:
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Ու սուց չու հին ե րկ րորդ դա սա րան ցի նե րին բա ժա նեց հինգ 

ծրար՝ յու րա քան չյու րում՝ եր կու–ե րեք մա սի (բա ռե րի) բա ժա նած 
չորս նա խա դա սու թյուն: Ա շա կերտ նե րը խմ բով աշ խա տե ցին: Այ
նու հետև յու րա քան չյուր խումբ ներ կա յաց րեց իր կա տա րած աշ
խա տան քի ար դյուն քը:

ա. Ձևա կեր պե՛ք վար ժու թյան ըն թաց քի վե րա բե րյալ ու սուց չի 
բա ցատ րու թյունն ու հանձ նա րա րու թյու նը:

բ. Այս վար ժու թյան մի ջո ցով ի ՞նչ խն դիր ներ կա րող է լու ծել ու
սու ցի չը:

գ. Ներ կա յաց րե՛ք այս վար ժու թյան մեկ այլ տար բե րակ, ո րը 
կն պաս տի կա պակց ված խոսք կա ռու ցե լու ա շա կերտ նե րի 
կա րո ղու թյան ձևա վոր մա նը:
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ա. Ձախ և աջ սյու նա կի ա նա վարտ մտ քերն ի րար մի աց նե լով՝ 

ամ բող ջաց րե՛ք դի դակ տիկ խա ղեր կազ մե լիս ու սուց չի գոր
ծու նե ու թյա նը վե րա բե րող դա տո ղու թյուն ները: (էջ 20)



53

Ու սու ցի չը պի տի գնա հա տի յու
րա քան չյուր ա շա կեր տի մաս
նակ ցու թյու նը….

…. նույն խմ բի մեջ մտ նեն տար
բեր խառն վածք և պատ րաս տա
կա նու թյուն ու նե ցող ա շա կերտ
ներ: 

Թի մե րը ձևա վո րե լիս պի տի 
այն պես ա նել, որ….

…. թե ու սում ա կան ո ՛ր նյու թի 
չի մա ցու թյունն էր պարտ վե լու 
պատ ճա ռը: 

Պարտ վող խմ բե րին ու սու ցի չը 
պի տի ըն ձե ռի….

…. որ պես զի ա շա կերտ ներն ազ
նիվ խա ղան: 

Ա շա կերտ նե րը պի տի կա րո ղա
նան ո րո շել….

…. պար տու թյան պատ ճառ նե րը 
ո րո շե լու և այդ մա սին դա տո ղու
թյուն ներ ա նե լու հնա րա վո րու
թյուն: 

Ու սու ցի չը ին քը պի տի հար գի 
խա ղի կա նոն նե րը….

…. սահ մա նա փա կե լով դի տո
ղութ յուն ներն ու քն նա դա տա կան 
ակ նարկ նե րը: 

բ. Դի տար կե՛ք ստաց ված դա տո ղու թյուն նե րը: (8)
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Եր րորդ դա սա րա նում ու սուց չու հին կազ մա կեր պեց «Պատ կե

րաց րե՛ք լսա ծը» դի դակ տիկ խա ղը: (4) Խա ղի մի ջո ցով նա նպա
տակ ու ներ զար գաց նե լու ա ռա ջարկ վող բա ռի ի մաս տը խո րու
թյամբ ըն կա լե լու, զգաց մուն քային տար բեր ե րանգ նե րով ապ
րե լու, այն այլ բա ռե րով վե րար տադ րե լու ա շա կերտ նե րի կա րո
ղու թյուն նե րը: Ու սուց չու հին ար տա սա նեց կա րոտ բա ռը և ա շա
կերտ նե րին ա ռա ջար կեց փա կել աչ քերն ու մտա ծել բա ռի ի մաս
տի շուրջ:

— Ի՞նչ եք մտա բե րում, պատ կե րաց նում դուք այդ բա ռը լսե
լիս,— դի մեց ու սուց չու հին դա սա րա նին:

Ա շա կերտ նե րը մի ան գա մից, ի րար հերթ չտա լով, բղա վե ցին 
ի րենց «պատ կե րաց րած» բա ռե րը՝ հա ճախ կրկ նե լով մի մյանց: 
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Ու սուց չու հին ա շա կերտ նե րին ա ռա ջար կեց պատ մել ի րենց կա
րո տի մա սին, հի շել դեպ քե րը, ներ կա յաց նել ի րենց ապ րում նե
րը:

Դա սա րա նում տի րեց ա ղմ կոտ մթ նո լորտ. ա շա կերտ նե րը մի
մյանց չէ ին լսում, պատ մում է ին ի րենց տպա վո րու թյուն նե րը, 
ոգևոր ված կար ծիք ներ փո խա նա կում:

ա. Դի տար կե՛ք խա ղի խթան ման փու լում ու սուց չու հու թույլ 
տված սխալ նե րը:

բ. Ներ կա յաց րե՛ք խա ղի ըն թաց քի ձեր տար բե րա կը:
գ. Նշե՛ք այս խա ղի կր թա կան և դաս տի ա րակ չա կան նպա

տակ նե րը:

Խն դիր 63
Եր րորդ դա սա րա նում մայ րե նի ի նոր դա սի խթան ման փուլն 

ու սու ցիչն սկ սեց նա խա պատ րաս տա կան զրույ ցով: Զրույ ցի ժա
մա նակ նա պատ մեց ազ գային հե րոս նե րի մա սին, ո րով հետև 
դա սի նյու թը «Սա սուն ցի Դա վի թը» է պո սից մի հատ ված է ր: Ու
սուց չու հին ման րա մասն պատ մեց է պո սի այդ հատ վա ծի բո վան
դա կու թյու նը և բա ցատ րեց ան ծա նոթ բա ռե րը: Այ նու հետև ա շա
կերտ նե րին հանձ նա րա րեց բա ցել դա սագր քե րը և լուռ կար դալ 
դա սա նյու թը: Մի քա նի րո պե անց դա սա րանն սկ սեց ա ղմ կել: 
Ու սուց չու հին նկա տեց, որ ա շա կերտ նե րը չեն կար դում: Նա բա
ցեց իր գիր քը, հանձ նա րա րեց ա շա կերտ նե րին ու շա դիր լսել, և 
ի նքն սկ սեց կար դալ:

ա. Քն նար կե՛ք ու սուց չու հու աշ խա տան քը դա սի սկզ բին՝ այն 
դի տար կե լով ԽԻԿ հա մա կար գի խթան ման փու լի խն դիր
նե րի տե սան կյու նով: (9)

բ. Բա ցատ րե՛ք դա սա րա նի ա ղմ կե լու պատ ճառ նե րը:
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գ. Դի տար կե՛ք ու սուց չու հու թույլ տված սխալ նե րը և հիմ նա վո
րե՛ք ձեր մո տե ցում նե րը:

Խն դիր 64
Երկ րորդ դա սա րա նում ար տա դա սա րա նային ըն թեր ցա նու

թյան հա մար ու սուց չու հին նա խընտ րեց հանձ նա րա րել «Ե րեք 
խո զուկ նե րը» ան գլի ա կան ժո ղովր դա կան հե քի ա թը կար դալ և 
նկա րել դուր ե կած հատ վա ծը: Ար տա դա սա րա նային ըն թեր ցա
նու թյան դա սից ա ռաջ դա սա րա նի պա տին ա շա կերտ նե րը 
փակց րին ի րենց նկա րած պատ կեր նե րը: Ա շա կերտ նե րից մի 
քա նիսն ու սուց չու հու հանձ նա րա րու թյամբ վե րար տադ րե ցին 
այն հատ վա ծը, ո րի շուրջ նկա րել է ին: Այ նու հետև սկս վեց աշ
խա տան քը հե քի ա թի բո վան դա կու թյան շուրջ: (16)

ա. Ներ կա յաց րե՛ք ե րեք խո զուկ նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րի դի
տարկ մա նը նպաս տող հար ցա շա րը:

բ. Ո րո շե՛ք հե քի ա թի գա ղա փա րը և դի տար կե՛ք դրա բա ցա
հայտ ման ուղ ղու թյամբ ա շա կերտ նե րի հետ տար վող աշ
խա տան քի ձե՛ր տար բե րա կը:

Խն դիր 65
Երկ րորդ դա սա րա նում ի բրև ար տա դա սա րա նային ըն թեր

ցա նու թյան նյութ ա շա կերտ նե րը պի տի կար դային Շ. Պեր ոյի 
«Կար միր գլ խար կը» հե քի ա թը: (16) Խթան ման փու լում ու սուց
չու հին ցույց տվեց հե քի ա թի նկա րա զարդ ման մի քա նի տար բե
րակ, պատ մեց հե ղի նա կի մա սին: Հա ջորդ ուր բաթ՝ ար տա դա
սա րա նային ըն թեր ցա նու թյան դա սի ժա մա նակ, ա շա կերտ նե րը, 
մեկ ան գամ ևս ի րար շա րու նա կե լով, ըն թեր ցե ցին հե քի ա թը, 
ա պա ու սուց չի հար ցե րի օգ նու թյամբ սկ սե ցին ման րա մասն վե
րար տադ րել այն:
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ա. Վեր լու ծե՛ք ու սուց չու հու ի րա կա նաց րած նա խա պատ րաս
տա կան ա շխա տան քը:

բ. Ներ կա յաց րե՛ք հե քի ա թը պատ մե լու ուղ ղու թյամբ կա տար
վե լիք նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տան քի ձեր տար բե
րա կը:

գ. Ներ կա յաց րե՛ք եր կու հար ցա շար, ո րոնց մի ջո ցով ա շա կերտ
նե րը կդի տար կեն.

	 •	բ	նու	թյան	պահ	պա	նու	թյան	խն	դիր	նե	րը,
	 •	 հե	քի	ա	թի	 կեր	պար	նե	րի՝	 բնու	թյան	 հան	դեպ	 թույլ	 տված	

սխալ ներ: (5)

Խն դիր 66
Չոր րորդ դա սա րա նում ար տա դա սա րա նային ըն թեր ցա նու

թյան հա մար հանձ նա րար վեց Շ. Պերոյի «Կոշ կա վոր կա տուն» 
հե քի ա թը: (16) Դպ րո ցի հե քի ա թի սրա հում ու սուց չու հին ի րա կա
նաց րեց ա շա կերտ նե րի հե տաքրք րու թյու նը խթա նող աշ խա
տանք. իր նախ կին ա շա կերտ նե րը, հե քի ա թի հե րոս նե րի հա
մազ գեստ ներ հա գած, այ ցե լե ցին ա շա կերտ նե րին: Նրան ցից 
յու րա քան չյու րը պատ մեց իր մա սին. ո ՛վ է ին քը, ի ՛նչ ա ռա վե լու
թյուն ներ ու նի, ի ՛նչ կա րող է ա նել և այլն: Այ նու հետև ու սուց չու
հին հի շեց րեց, որ ա շա կերտ նե րը տա նը պի տի կար դան «Կոշ
կա վոր կա տուն» հե քի ա թը և դա սա րա նում պատ մեն: (16)

ա. Վեր լու ծե՛ք ու սուց չու հու՝ հե քի ա թի սրա հում ի րա կա նաց րած 
ա շ խա տան քի կր թա դաս տի ա րակ չա կան նշա նա կու թյու նը:

բ. Ներ կա յաց րե՛ք այն աշ խա տան քը, ո րը դուք կի րա կա նաց նե
իք դա սա րա նում «Կոշ կա վոր կա տուն» հե քի ա թի գա ղա փա
րը բա ցա հայ տե լու ուղ ղու թյամբ: (5, 16)
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Խն դիր 67
Դպ րոց ըն դուն վե լու հա մար ծնո ղի հետ հար ցազ րույ ցի ներ

կա յա ցած ե րե խան չի պա տաս խա նում ձեր տված հար ցե րին և 
հրա ժար վում է խո սել: Հար ցազ րույ ցը վա րո ղին նա ը նդ հան րա
պես չի նա յում. աչ քե րը փախց նում է, ճոճ վում կամ բռ նում է մայ
րի կի ձեռ քը: Ու սուց չի՝ ե րե խային տված բո լոր հար ցե րին պա
տաս խա նում է մայ րի կը: Ե րե խայի ար ձա գան քից զգաց վում է, 
որ դա նրան դուր չի գա լիս:

ա. Վեր լու ծե՛ք այս երևույ թի հնա րա վոր պատ ճառ նե րը:
բ. Ներ կա յաց րե՛ք այն հար ցազ րույ ցի բո վան դա կու թյու նը, ո րը 

դուք կվա րե իք ծնո ղի և ե րե խայի հետ:
գ. Լրա ցու ցիչ ի ՞նչ տե ղե կու թյուն ներ են ձեզ պետք՝ խն դի րը լու

ծե լու հա մար:

Խն դիր 68
Դպ րոց ըն դուն վե լու հա մար ե րե խա նե րի հետ հար ցազ րույց 

ան ցկաց նե լիս նկա տում եք, որ ե րե խա նե րից մե կը բա ցար ձա
կա պես պատ րաստ չէ ու սում նա կան գոր ծու նե ու թյան: Այ նինչ 
սեպ տեմ բե րի 1–ին մնա ցել է ըն դա մե նը եր կու ա միս: (5)

ա. Ներ կա յաց րե՛ք ձեր վա րած հար ցազ րույ ցի մո տա վոր բո
վան դա կու թյու նը ե րե խայի և ծնո ղի հետ:

բ. Ի ՞նչ խոր հուրդ ներ կտաք ծնո ղին և ե րե խային: Հիմ նա վո րե՛ք 
ձեր խոր հուրդ նե րը:

գ. Դի տար կե՛ք. ի ՞նչ է նշա նա կում պատ րաստ լի նել դպ րո ցին:

Խն դիր 69
Սեպ տեմ բե րի 1–ն է: Դուք ա ռա ջին դա սա րա նի ու սուց չու հի 

ե ք: Ա ռա ջին հան դի պում ա ռա ջին դա սա րան ցի նե րի հետ:
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ա. Ներ կա յաց րե՛ք հան դիպ ման ժա մա նակ ձեր զրույ ցի բո վան
դա կու թյու նը:

բ. Ն կա րագ րե՛ք՝ ի նչ կա նեք ա ռա ջին դա սի ժա մա նակ: Հիմ նա
վո րե՛ք ձեր քայ լե րը:

Խն դիր 70
Սո վո րա բար յու րա քան չյուր ա ռա ջին դա սա րա նում լի նում են 

4–5 ա շա կերտներ, ով քեր ու սուց չի 1–2 ըն թեր ցու մից հե տո այբ
բե նա րա նի է ջե րի դա սա նյու թե րն ան գիր են ա նում: Այս ի րո ղու
թյու նը բա վա կա նին վտան գա վոր է կար դա լու կա րո ղու թյան 
մշակ ման գոր ծըն թա ցում: Ու սուց չու հին դա սա նյու թը խմ բով 
ա նընդ հատ կար դալ է տա լիս, որ պես զի բո լոր ա շա կերտ նե րը 
պար տա դիր ըն թեր ցեն: (5)

ա. Ա րդյո՞ք ու սուց չու հին մե թո դա կան սխալ ներ է թույլ տա լիս: 
Դի տար կե՛ք ու սուց չու հու մո տե ցում նե րը:

բ. Ի նչ պե՞ս պետք է կան խել այս երևույ թը:

Խն դիր 71
Եր րորդ դա սա րա նի ու սուց չու հին ո րո շեց տա րե վեր ջյան հան

դե սի ժա մա նակ ա շա կերտ նե րի մի ջո ցով բե մադ րել Հով հան նես 
Թու մա նյա նի «Չա րի վեր ջը»: Նա ստեղ ծա գոր ծու թյու նը կար
դաց դա սա րա նում և ա շա կերտ նե րի հետ մի ա սին վեր լու ծեց 
կկվի գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ նրա ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու
թյուն նե րի տե սան կյու նից: Այ նու հետև ա շա կերտ նե րին հանձ նա
րա րեց տա նը կար դալ նշ ված ստեղ ծա գոր ծու թյու նը և բո վան
դա կու թյու նը ձևա փո խել այն պես, որ աղ վե սը չհա մար ձակ վի 
տա նել կկ վի ձա գե րին:

ա. Դի տար կե՛ք հար ցազ րույ ցի այն տար բե րա կը, ո րը կա րող 
էր ի րա կա նաց նել ու սուց չու հին:
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բ. Ներ կա յաց րե՛ք «Չա րի վեր ջը» ստեղծագործության ձեր 
տար բե րակն այն պես, որ կկուն չկորց նի իր ձա գե րին:

գ. Վեն նի դի ագ րա մի մի ջո ցով հա մե մա տեք «Գայլն ու գա ռը» և 
«Չա րի վեր ջը» ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի կեր պար նե րին: 
(34)

Խն դիր 72
Որ պես կա նոն՝ յու րա քան չյուր դա սա րա նում լի նում են ա շա

կերտ ներ, ով քեր գրա տախ տա կին գրե լիս չեն կա րո ղա նում 
«պահ պա նել տո ղը». «բարձ րա նում» են կամ «իջ նում»:

ա. Ո րո՞նք են այդ երևույ թի հնա րա վոր պատ ճառ նե րը:
բ. Ի նչ պե՞ս օգ նել նման ա շա կերտ նե րին:
գ. Հիմ նա վո րե՛ք ձեր տե սա կե տը գրա ճա նա չու թյան մե թո դի

կայից ու նե ցած գի տե լիք նե րի և պրակ տիկ փոր ձի տե սան
կյու նից:

Խն դիր 73
Յու րա քան չյուր օր ա ռա ջին դա սա րան ցի Փյու նի կի տետ րը 

բա ցե լով՝ ու սուց չու հին դի մում է դա սա րա նին.
— Ե րե խա նե՛ր, տե սե՛ք՝ որ քան գե ղե ցիկ է գրել Փյու նի կը: Փոր

ձե՛ք բո լորդ այդ պես գրել:
Ու սուց չու հին մի ա ժա մա նակ ցու ցադ րում է եր կու–ե րեք վատ 

գրող ա շա կերտ նե րի տետ րե րը և փնո վում դրանք:

ա. Դի տար կե՛ք ու սուց չու հու նման մո տեց ման նպա տա կա հար
մա րու թյու նը:

բ. Ներ կա յաց րե՛ք զրույ ցի շա րու նա կու թյու նը:
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Խն դիր 74
Ա ռա ջին դա սա րա նում՝ գրա ճա նա չու թյան փու լում, ու սուց չու

հին ա շա կերտ նե րին բա ցատ րում էր յու րա քան չյուր նոր ու սու
ցան վող հն չյուն–տա ռե րի է ջում առ կա տո ղա դարձ ար ված բա
ռե րը: Սա կայն ա շա կերտ նե րը դժ վա րու թյամբ է ին ըն կա լում ու
սուց չի բա ցատ րու թյու նը, ո րով հետև ը նտր ված բա ռե րը ոչ միշտ 
է ին վե րա բե րում տո ղա դար ձի մատ չե լի կա նոն նե րին:

ա. Ի ՞նչ բա ռեր կընտ րեք՝ ստու գե լու հա մար՝ ե րե խա նե րը յու
րաց րել են ա րդյոք տո ղա դար ձի տար րա կան կա նոն նե րը:

բ. Վար ժու թյուն նե րի ի ՞նչ հա մա կարգ կօգ տա գոր ծեք հե տա գա 
դա սա ժա մե րին՝ տո ղա դար ձի վե րա բե րյալ ե րե խա նե րի գի
տե լիք նե րը կա րո ղու թյուն նե րի վե րա ծե լու հա մար:

Խն դիր 75
Եր րորդ դա սա րա նում ի բրև նոր դա սա նյութ ա շա կերտ նե րին 

հանձ նա րար վեց Ե. Պետ րո սյա նի «Վար դա վառ» բա նաս տեղ
ծու թյունն ան գիր սո վո րել: Հա ջորդ օ րն ա շա կերտ ներն ար տա
սա նե ցին բա նաս տեղ ծու թյու նը: Ու սուց չու հին դա սի ի մաս տա
վոր ման փուլն ի րա կա նաց րեց՝ գոր ծա ծե լով «Կան խա գու շա կու
թյան ա ղյու սակ» մե թո դա կան հնա րը: (10)

ա. Ներ կա յաց րե՛ք դա սա րա նում ի րա կա նաց վե լիք աշ խա
տանքն այդ մե թո դա կան հնա րի գոր ծադր մամբ:

բ. Ձեր կար ծի քով ազ գային ո ՞ր տո նե րի մա սին կա րե լի է պատ
մել եր րորդ դա սարան ցի նե րին, և այդ դա սա րա նի դա
սագր քում զե տեղ ված ո ՞ր դա սա նյու թի հետ կա րե լի է դրանք 
կա պել:

գ. Ազ գային ա վան դույթ նե րի հա վաք ման հա մար ստեղ ծե՛ք մի 
թղ թա պա նակ: Թղ թա պա նա կում հա վա քե՛ք նաև այլ ազ գե
րի ա վան դույթ նե րի մա սին նման տե ղե կու թյուն ներ:
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Խն դիր 76
Եր րորդ դա սա րա նում ա շա կերտ ներն ան գիր սո վո րե ցին 

Մկր տիչ Կո րյու նի «Հայ րե նիքն ու մայ րի կը» բա նաս տեղ ծու թյու
նը: Ու սուց չու հին ո րո շեց «Հայ րե նիք» թե մայով հանձ նա րա րել 
տնային շա րադ րու թյուն: (10)

ա. Թվե՛ք «Հայ րե նիք» թե մայով հանձ նա րա րե լի շա րադ րու
թյուն նե րի 5 վեր նա գիր:

բ. Ն շե՛ք հայ գրող նե րի այն ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը (3–4 օ րի
նակ), ո րոնք կնա խընտ րեք ե րե խա նե րի հա մար կար դալ 
շա րադ րու թյան խթան ման փու լում: (5, 7)

Խն դիր 77
Երկ րորդ դա սա րան ցի նե րին ու սուց չու հին հանձ նա րա րեց 

գրել «Մեր տու նը» վեր նագ րով շա րադ րու թյուն: Շա րադ րու թյան 
դա սի խթան ման փու լում նա ա շա կերտ նե րին հու շեց, որ կա րե լի 
է գրել նաև, թե ի նչ փո ղոց նե րի խաչ մե րուկ նե րում է գտն վում 
ի րենց տու նը, ում ա նու նով են դրանք կոչ վում, ի նչ թան գա րան
ներ, ար ձան ներ, պու րակ ներ կան ի րենց տան շր ջա կայ քում և 
այլն: Ե րբ շա րադ րու թյու նը գրե լուց ա ռաջ ու սուց չու հին բա նա
վոր ամ փո փում էր ե րե խա նե րի խոս քը, դա սա րա նում տի րում էր 
աշ խու ժու թյուն: Ե րե խա նե րը ոգևոր ված պատ մում է ին ի րենց 
փո ղո ցի պատ մու թյան, մո տա կա պու րա կի գե ղե ցիկ տան, քիչ 
հեռ վում գտն վող հու շար ձա նի և այլ նի մա սին: Ու սուց չու հին 
հիա  ցած էր նաև ա շա կերտ նե րի գրած շա րադ րու թյուն նե րով:

ա. Ման կա վար ժա կան ի ՞նչ հնար օգ տա գոր ծեց ու սուց չու հին:
բ. Ի նչ պի սի՞ ճա նա չո ղա կան խն դիր ներ լուծ վե ցին այս շա րա

դրու թյան մի ջո ցով:
գ. Դի տար կե՛ք ու սուց չու հու՝ շա րադ րու թյա նը նա խա պատ րաս

տող քայ լե րը մե թո դի կայի տե սան կյու նից: (5, 7)
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Խն դիր 78
Եր րորդ դա սա րան ցի նե րին ու սուց չու հին հանձ նա րա րեց տա

նը շա րադ րու թյուն գրել «Աշ նա նային տե սա րան» վեր նագ րով: 
Ա շա կերտ նե րին նա խա պատ րաս տե լու հա մար ու սուց չու հին 
խթան ման փու լում ցու ցադ րեց աշ նա նային ան տառ ներ կա յաց
նող մի նկար: Նա ա շա կերտ նե րի ու շադ րու թյու նը հրա վի րեց 
նկա րի գույ նե րի վրա: Ա շա կերտ ներն ու սուց չու հու հար ցե րի օգ
նու թյամբ պատ մե ցին նկա րում պատ կեր ված աշ նա նային տե
սա րա նի մա սին: Հա ջորդ դա սին, ե րբ ա շա կերտ ներն ըն թեր ցե
ցին ի րենց գրած շա րադ րու թյուն նե րը, ու սուց չու հին զգաց, որ 
ե րե խա նե րին տանն օգ նել է ին. ա շա կերտ նե րը գոր ծա ծել է ին 
բա ռեր, ար տա հայ տու թյուն ներ, մտ քեր, ո րոնք ու սուց չու հու կար
ծի քով չկան նրանց ակ տիվ բա ռա պա շա րում: Ստաց վել է ին մի
այն նկա րագ րա կան շա րադ րու թյուն ներ:

ա. Մե թո դա կան ի ՞նչ սխալ ներ թույլ տվեց ու սուց չու հին շա
րադ րու թյան նա խա պատ րաս տա կան փու լում: Հիմ նա վո րե՛ք 
ձեր տե սա կե տը:

բ. Ներ կա յաց րե՛ք «Ա շու նը մեր բակն է ե կել» վեր նագ րով շա
րադ րու թյան նա խա պատ րաս տա կան փու լի բա ղադ րիչ նե րը 
(3–րդ դա սա րա նում)՝ օգ տա գոր ծե լով «Բազ մա նիստ» մե թո
դա կան հնա րը: (10, էջ 20)

գ. Թվե՛ք այն հե նա կե տային բա ռե րը, ո րոնք ը ստ ձեզ ան հրա
ժեշտ է ա ռա ջար կել ա շա կերտ նե րին:

Խն դիր 79
Եր րորդ դա սա րա նում ու սուց չու հին հանձ նա րա րեց ե րե խա

նե րին գրել շա րադ րու թյուն «Գե տա կը» վեր նագ րով: Նա խո սեց 
այն մա սին, թե ինչ օ գուտ է տա լիս մար դուն բնու թյու նը, ի նչ պի
սի գե տեր կան Հա յաս տա նում, դրանք հան րա պե տու թյան որ 
շր ջան նե րում են հո սում: Նկա րագ րեց նաև, թե ի նչ պի սին կա րող 
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է լի նել գե տը, երբ են վա րա րում դրանք և այլն: Շատ ման րա
մասն նա խա պատ րաս տա կան զրույց ան ցկաց նե լուց հե տո՝ հա
ջորդ դա սին, ա շա կերտ ներն սկ սե ցին գրել շա րադ րու թյու նը: 
Մեծ էր ու սուց չու հու հի աս թա փու թյու նը, ե րբ սկ սեց ստու գել շա
րադ րու թյուն նե րը. ա շա կերտ նե րը գրել է ին ը նդ հա նուր խոս քեր, 
աղ քա տիկ էր բա ռա պա շա րը, բո վան դա կու թյու նը՝ չոր–ցա մաք, 
մի ա պա ղաղ և մի ան ման:

ա. Վեր լու ծե՛ք շա րադ րու թյան խթան ման փու լը: Գտե՛ք ու սուց
չու հու սխալ նե րը: Հիմ նա վո րե՛ք դրանք:

բ. Ճի՞շտ էր ա րդյոք շա րադ րու թյան հա մար ը նտր ված վեր նա
գի րը, մեկ նա բա նե՛ք ձեր տե սա կե տը: (5)

Խն դիր 80
Ներ կա յաց րե՛ք «Ա մառ» թե մայի շուրջ որևէ նկա րի բո վան դա

կու թյան հի ման վրա 4–րդ դա սա րա նում ի րա կա նաց վող ստեղ
ծա գոր ծա կան շա րադ րու թյան վեր նագ րեր: (5, 7) Ը նտ րե՛ք դրան
ցից մե կը և դի տար կե՛ք շա րադ րու թյան շուրջ տար վող աշ խա
տանք նե րի ըն թաց քը՝ ա ռաջ նորդ վե լով ԽԻԿ հա մա կար գի բո լոր 
փու լե րով: (10)

ա. Հիմ նա վո րե՛ք ձեր ը նտ րած վեր նագ րե րի նպա տա կա հար
մա րու թյու նը:

բ. Ներ կա յաց րե՛ք ձեր ը նտ րած վեր նագ րե րից մե կի շուրջ տար
վող աշ խա տան քի ի մաս տա վոր ման փու լը՝ կի րա ռե լով 
«Կողմ–դեմ» ա ղյու սա կի մե թո դը: (33)

Խն դիր 81
Եր րորդ դա սա րա նում «Մարդն իր գոր ծով է ճա նաչ վում» թե

մա տիկ խումբն ամ փո փե լիս ու սու ցի չը փոր ձում էր ա շա կերտ նե
րին օգ նել, որ նրանք հի շեն ան ցած ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
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հե րոս նե րին, նրանց բնու թագ րա կան գծե րը և կա տա րեն հա մե
մա տու թյուն ներ, գտ նեն հե րոս նե րի նկա րագ րե րի ը նդ հա նուր և 
տար բե րա կիչ գծե րը: Սա կայն դա սա րա նի ա շա կերտ նե րի մեծ 
մա սը չհաս կա ցավ ու սուց չի հանձ նա րա րու թյու նը: Ա շա կերտ նե
րից մի այն մի քա նիսն ար ձա գան քե ցին ու սուց չի հար ցադ րում
նե րին:

ա. Այս աշ խա տան քի մի ջո ցով ու սուց չու հին ա շա կերտ նե րի 
մտա ծո ղու թյան ո ՞ր բա ղադ րիչ ներն էր փոր ձում զար գաց
նել:

բ. Ո ՞րն էր ա շա կերտ նե րի մեծ մա սի չար ձա գան քե լու պատ ճա
ռը:

գ. Ներ կա յաց րե՛ք այս աշ խա տան քի ըն թաց քը մայ րե նի ի դա սի 
ժա մա նակ՝ օգ տա գոր ծե լով «Վեն նի դի ագ րա մի» հնա րա վո
րու թյուն նե րը: (34)

Խն դիր 82
Եր րորդ դա սա րա նում փո խադ րու թյան ժամ է: Ու սու ցի չը եր

կու ան գամ կար դաց բնա գի րը, գրա տախ տա կին գրեց ուղ ղագ
րա կան ար ժեք ու նե ցող բա ռե րը, ա շա կերտ նե րի հետ մի ա սին 
կազ մե ցին փո խադ րու թյան պլա նը: Այ նու հետև հինգ ա շա
կերտներ բնագ րի բո վան դա կու թյու նը վե րար տադ րեցին պլա նի 
օգ նու թյամբ: Մեծ էր ու սուց չի զար ման քը, ե րբ նկա տեց, որ բո
լոր ա շա կերտ նե րը փո խադ րու թյունն սկ սել է ին միևնույն նա
խա դա սու թյամբ և նյու թը շա րադ րել է ին՝ գոր ծա ծե լով նույն լեզ
վա կան կա ռույց նե րը:

ա. Դի տար կե՛ք ու սուց չի թույլ տված սխալ նե րը և ձեր կար ծի քը 
հիմ նա վո րե՛ք մե թո դի կայի սկզ բունք նե րով:

բ. Ներ կա յաց րե՛ք որևէ ստեղ ծա գոր ծու թյուն փո խադ րու թյամբ 
գրե լու դա սի ձեր տար բե րա կը: (5)
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Խն դիր 83
Դա սի ժա մա նակ ե րե խա նե րին ա ռա ջարկ վեց ունկնդ րել հա

մա դա սա րան ցի նե րի կող մից՝ Հ. Թու մա նյա նի «Տերևա թափ» 
բա նաս տեղ ծու թյան ան գիր ար տա սա նու թյու նը և ո րո շել՝ ո՛վ է 
լավ ար տա սա նում, ո՛վ՝ վատ:

ա. Ներ կա յաց րե՛ք այդ մե թո դա կան հնա րի ա ռա վե լու թյուն ներն 
ու թե րու թյուն նե րը:

բ. Ե րե խայի ան ձի ի նչ պի սի՞ ո րակ նե րի ձևա վոր մանն են նպաս
տում ու սուց չի կող մից մտած ված ման կա վար ժա կան վե րո
հի շյալ հնար նե րը:

գ. Ներ կա յաց րե՛ք դա սի հե տա գա ըն թաց քը:

Խն դիր 84
Չոր րորդ դա սա րա նի ու սուց չու հուն իր ա շա կեր տու հու՝ Նա

րե ի վար քը լր ջո րեն սկ սել է մտա հո գել: Նա խա ղում է մի այն 
տղա նե րի հետ, ա մեն ին չով փոր ձում է նման վել նրանց: Նա րե ի 
թե՛ հա գուս տը, թե՛ շար ժուձևը, թե՛ ը նտ րած բա ռերն ու ար տա
հայ տու թյուն ներն ա վե լի շատ դար ձել են տղա յա կան: Ու սուց չու
հուն մաս նա վո րա պես ան հանգս տաց նում են Նա րե ի տղա յա
կան հե տաքրք րու թյուն նե րը: Նա դրանք չա փա զանց տա րօ րի
նակ է հա մա րում: (8, էջ 40 )

ա. Հիմ նա վո՞ր են ա րդյոք ու սուց չու հու մտա հո գու թյուն նե րը:
բ. Ներ կա յաց րե՛ք այն հնա րա վոր զրույ ցը, որ կա րող էր ան

ցկաց նել ու սուց չու հին Նա րե ի մայ րի կի հետ:
գ. Լրա ցու ցիչ ի ՞նչ տե ղե կու թյուն ներ են պետք խն դի րը լու ծե լու 

հա մար:
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Խն դիր 85
Եր րորդ դա սա րա նի ու սուց չու հին նկա տել է, որ իր ա շա կերտ 

Ա րե նը հա ճախ է ըն կեր նե րին պատ մում այն պի սի բա նե րի մա
սին, ո րոնք ի րա կա նում տե ղի չեն ու նե ցել: Ա րենն ի նչ–որ ար տա
կարգ դեպ քե րի, թռ չող ափ սե նե րի, հո ղի մի ջից կամ ծո վի հա
տա կում գտած հնու թյուն նե րի մա սին է պատ մում վառ երևա կա
յու թյամբ, ոգևո րու թյամբ: Ու սուց չու հին հատ կա պես մտա հոգ
վեց, ե րբ ի մա ցավ, որ Ա րենն ըն կեր նե րին պատ մել է, թե իր եղ
բայրն օ դա չու է և թռիչ քի ժա մա նակ տե սել է այլ մո լո րա կային
նե րով լի մի օ դա նավ: Այ նինչ պարզ վեց, որ Ա րե նը եղ բայր չու նի: 
(8, էջ 52)

ա. Հիմ նա վո՞ր են ա րդյոք ու սուց չու հու մտա հո գու թյուն նե րը: 
Դի տար կե՛ք ձեր դա տո ղու թյուն նե րը:

բ. Ո րո՞նք են ծնող նե րի, ու սուց չի, ըն տա նի քի ա վագ ան դամ նե
րի խն դիր ներն Ա րե նին հաս կա նա լու և նրան օգ նե լու հար
ցում:

Խն դիր 86
Երկ րորդ դա սա րան ցի Կա րի նը շատ լավ կար դում է, պատ

մում, սա կայն դժ վա րու թյամբ է ի բրև տնային աշ խա տանք հանձ
նա րար ված բա նաս տեղ ծու թյուն ներն ան գիր սո վո րում: Ծնո ղը 
բո ղո քում է, որ տա նը լար ված մթ նո լորտ է ստեղծ վում, ե րբ Կա
րինն ան գիր ու նի սո վո րե լու: «Հա ճախ ե րեք–չորս ժամ չար չար
վում ե նք, միևնույնն է, դար ձյալ նա չի կա րո ղա նում բա նաս տեղ
ծու թյունն ան գիր ար տա սա նել»,— բո ղո քում է Կա րի նի մայ րի կը:

ա. Դի տար կե՛ք Կա րի նի դժ վա րու թյան ա ռն վազն եր կու պատ
ճառ:

բ. Հո գե կան ո ՞ր գոր ծըն թա ցով է հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր
ված որևէ նյութ ան գիր սո վո րե լու ե րե խայի կա րո ղու թյու նը:
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գ. Ներ կա յաց րե՛ք կրտ սեր դպ րո ցա կան նե րի՝ կար դա ցածն ան
գիր սո վո րե լու կա րո ղու թյան ձևա վոր ման մե թո դա կան շղ
թան:

Խն դիր 87
«Որ քան փոքր է ե րե խան, այն քան ա վե լի քիչ է ըն դու նակ 

միևնույն ուղ ղու թյամբ որևէ կա յուն գոր ծո ղու թյան: Մինչ դեռ 
բազ մա զա նու թյուն մտց նե լով նրա զբաղ մուն քի մեջ՝ նա կա րող 
է աշ խա տել բա վա կա նին եր կար ժա մա նակ»,— ա սել է մեծ ման
կա վարժ Կ. Դ. Ու շինս կին: (8)

ա. Կ. Դ. Ու շինս կու խոս քե րը բա ժա նե՛ք եր կու բա նա լի մտ քե
րի: Դրանց շուրջ դա տո ղու թյուն նե՛ր կա տա րեք:

բ. Ու սուց ման որ սկզ բունք ներն են ըն կած մեծ ման կա վար ժի 
խոս քե րի հիմ քում:

Խն դիր 88
Ա սում են, թե հա զար տա րին մեկ են ծն վում

Մե ծու թյուն ներն այս աշ խար հի,

Բայց ա մեն օր հա զար մեծ է աշ խարհ գա լիս,

Ծն վում են մեծ, բայց չեն թող նում, որ դառ նան մեծ:

Պ. Սևակ

ա. Դի տար կե՛ք հան ճա րեղ բա նաս տեղ ծի փի լի սո փա յա կան 
դա տո ղու թյու նը ման կա վար ժա հո գե բա նա կան տե սան կյու
նից:

բ. Ի ՞ն չը կա րող է խան գա րել «փոք րիկ» մար դուն՝ դառ նալ մե
ծու թյուն:
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Խն դիր 89
Ես ա րծ վի ձվից դուրս ե կա,

Ճնճ ղուկ ներն ի նձ հետ մր ցե ցին,

Խ լաց րին շա ռա չը թևե րիս

Եվ մի այն ծվոցս լսե ցին:

Ի՞նչ ա րած, այդ պես պա տա հեց,

Աշ խարհ էր ու բախտ էր աշ խար հում,

Ծն վե ցի թռ չե լու հա մար,

Ինձ ա ռան, հո րիկ լծե ցին:

Հ. Սա հյան

ա. Դի տար կե՛ք Հ. Սա հյա նի հան ճա րեղ տո ղե րը ման կա վար
ժա հո գե բա նա կան տե սան կյու նից:

բ. Ներ կա յաց րե՛ք տա ղան դա վոր ե րե խա նե րի հետ տար վե լիք 
աշ խա տան քի ուղ ղու թյուն ներն ու դժ վա րու թյուն նե րը՝
•	ու	սուց	չի	տե	սան	կյու	նից,
•	ծնո	ղի	տե	սան	կյու	նից:

Խն դիր 90
Երկ րորդ դա սա րան ցի Հե ղի նեն շատ բա րե խիղճ է, խե լա ցի, 

սա կայն վեր ջերս մայ րի կը բո ղո քել է ու սուց չու հուն, որ նա մայ րե
նի ի դա սագր քի ա ռա ջադ րանք ներն ա ռանց դժ վա րու թյուն նե րի և 
ճիշտ է կա տա րում մի այն այն ժա մա նակ, ե րբ ի նքն է կար դում 
ա ռա ջադ րան քը: Մայ րի կը մի ա ժա մա նակ բո ղո քում է, որ Հե ղի
նեն ստի պում է մայ րի կին կար դալ ա ռա ջադ րան քը, հա կա ռակ 
դեպ քում՝ դժ վա րա նում է և ա րագ հու սա հատ վում: (8, էջ 66)

ա. Ներ կա յաց րե՛ք Հե ղի նե ի նման վար քի ա ռն վազն եր կու 
պատ ճառ:

բ. Հիմ նա վո՞ր են ա րդյոք Հե ղի նե ի մայ րի կի մտա հո գու թյուն նե րը:
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գ. Ներ կա յաց րե՛ք այն հնա րա վոր զրույ ցը, որ կա րող էր 
անցկաց նել ու սուց չու հին Հե ղի նե ի մայ րի կի հետ:

դ. Լրա ցու ցիչ ի ՞նչ տե ղե կու թյուն ներ են պետք խն դի րը լու ծե լու 
հա մար:

Խն դիր 91
Ծ նո ղա կան ժո ղո վի ժա մա նակ չոր րորդ դա սա րան ցի Գրի

գո րի ի մայ րի կը պատ մեց, որ իր որ դին դժ վա րա նում է ի նք նու
րույն շա րադ րու թյուն ներ գրել: «Յու րա քան չյուր այդ պի սի հանձ
նա րա րու թյուն մեր ըն տա նի քի ե րե կոն դարձ նում է լար ված. 
Գրի գո րին ի նք նու րույն չի կա րո ղա նում գրել, ես սկ սում եմ նրան 
օգ նել, ո րի հա մար ա մու սինս մշ տա պես դի տո ղու թյուն է ա նում: 
Նա դեմ է այդ օգ նու թյա նը»,— բո ղո քում է մայ րի կը: (68)

ա. Ներ կա յաց րե՛ք և քն նար կե՛ք շա րադ րու թյուն գրե լիս Գրի գո
րի ին օգ նե լու ուղ ղու թյամբ մայ րի կին տր վե լիք ձեր խոր
հուրդ նե րը:

բ. Ի ՞նչ կարևոր քայ լեր պի տի կա տա րել չոր րորդ դա սա րան ցի
նե րին շա րադ րու թյուն գրե լու կա րո ղու թյան ձևա վոր ման 
ուղ ղու թյամբ:

Խն դիր 92
«Մի միտք, մի դեպք, հո գե կան մի ապ րում գրա վոր պատ մել 

նշա նա կում է շա րադ րու թյուն գրել, ի սկ ա շա կեր տին շա րադ րու
թյուն գրել սո վո րեց նել նշա նա կում է նրան այն պես վար ժեց նել, 
որ իր մտա ծա ծը, դի տա ծը, ապ րա ծը և զգա ցա ծը կա րո ղա նա 
գրա վոր ար տա հայ տել, պատ մել պարզ, հաս կա նա լի, մտ քե րի 
տրա մա բա նա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ»:

Գ. Է դի լյա ն
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ա. Դի տար կե՛ք հայ ման կա վարժ Գ. Է դի լյա նի խոս քե րը կրտսեր 
դպ րո ցա կան նե րի՝ խոսք կա ռու ցե լու կա րո ղու թյան ձևա վոր
ման գոր ծըն թա ցի մա սին:

բ. Ներ կա յաց րե՛ք «Մեր գյու ղի մար դիկ» վեր նագ րով չոր րորդ դա
սա րա նում տր վե լիք շա րադ րու թյան քայ լե րը ԽԻԿ հա մա կար
գով՝ ա ռաջ նորդ վե լով Գ. Է դի լյա նի դա տո ղու թյուն նե րով և 
հայոց լեզ վի մե թո դի կայից ու նե ցած ձեր գի տե լիք նե րով:
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