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Հանրակրթության առարկայական չափորոշիչների և ծրագրերի բարեփոխման 

շրջանակներում «Օտար լեզուներ» բնագավառը ներկայանում է մի շարք լեզուներով։ Դրանք են 

անգլերենը, գերմաներենը, ռուսերենը և ֆրանսերենը։ Հանրակրթության պետական չափորոշչով 

թվարկված երկու լեզուներից առնվազն երկուսի ուսուցումը պարտադիր պահանջ է։  

ԿԳՄՍՆ նախարարի N-405-Ն հրամանով երրորդ օտար լեզվի ընտրության հնարավորության 

հետ համակցությամբ՝ «Օտար լեզուներ» բնագավառը և այն ներկայացնող առարկաները միտված են 

աշակերտների շրջանում բազմալեզվության և միջմշակութային իրազեկության զարգացմանը։ 

Բնագավառը շեշտադրում է աշակերտի՝ բազմալեզու հաղորդակցության ժամանակ ակտիվ 

սոցիալական դերակատար լինելը, որտեղ օտար լեզուներով հաղորդակցությունը օգնում է 

աշակերտին ճանաչել աշխարհը և այլ մշակույթներ, իր մշակույթը ներկայացնել այլ լեզուներով, 

հանդես գալ որպես ստեղծագործ և քննական մտածողությամբ օժտված անհատ, համագործակցել 

անձնական, խմբային, համայնքային և հասարակական հնչեղության հարցերի լուծման նպատակով։ 

Օտար լեզուների դասավանդման նպատակն է ձևավորել տարբեր լեզուների տիրապետող 

անձ, որն ունակ է հաղորդակցվել և գործել ժամանակակից բազմալեզու և բազմամշակույթ 

աշխարհում։ 

Օտար լեզուների դասավանդման խնդիրները/նպատակին հասնելու ուղիներն են՝ 

• Լեզվական գիտելիքների փոխանցում և ձևավորում,  

• Յուրացված լեզվական գիտելիքների կիրառման և հաղորդակցման հմտությունների և 

կարողունակությունների ձևավորում,  

• Ուսումնառողների համար օտար լեզվով հաղորդակցվելու համար նպաստավոր միջավայրի 

ստեղծում,  

• Քննական մտածողության, հետազոտականության և հիմնավորված դատողունակության 

զարգացում,  

• Ինքնուրույն ուսումնառության և ինքնազարգացման կարողությունների խթանում,  

• Միջմշակութային իրազեկության և բազմազանության նկատմամբ հարգալից վերաբերմունքի 

խրախուսում,  

• Ուսումնառողների նորարարական, ստեղծարար և համագործակցային կարողությունների 

զարգացում։  

Օտար լեզուներ բնագավառի դասընթացները նպատակաուղղված են Հանրակրթության 

պետական չափորոշչով սահմանված հետևյալ կարողունակությունների ձևավորմանը՝  

• հայրենասիրություն, ազգային, պետական, հասարակական շահերի և 

առաջնահերթությունների գիտակցում տարածաշրջանային և գլոբալ մակարդակներում, 

քաղաքացիական պարտքի կարևորում. 

• մայրենի և օտար լեզուներով արդյունավետ հաղորդակցվելու հմտություններ, լեզվական 

գրագիտություն՝ որպես ուսումնառության համապիտանի գործիք. 

• բնության և հասարակության փոխազդեցությունների ճանաչում, դրանց հետևանքների 

գնահատում` կայուն զարգացման համատեքստում. 



• տեղեկատվական հոսքի մեջ կողմնորոշվելու հմտություն և մեդիագրագիտություն. 

• սեփական ինքնության, ընտանիքի, համայնքի և պետության արժևորում. 

• ազգային և համաշխարհային հոգևոր և նյութական ժառանգության և մշակութային 

բազմազանության արժևորում և գրագիտություն, գրականության և արվեստի իմացություն, 

ճաշակ. 

• հասարակության կյանքի (մշակութային, պետաիրավական և տնտեսական ոլորտներ) 

ճանաչում և անկողմնակալ ընկալում. 

• իր և այլոց հանդեպ հարգանքի, ազնվության և պատասխանատվության դրսևորում՝ անկախ 

տարիքից, սեռից, ազգությունից, բարեկեցության աստիճանից, արտաքին տեսքից, 

ընդունակություններից, մասնագիտությունից, համոզմունքներից և այլ 

առանձնահատկություններից. 

• վերլուծական, քննադատական և ստեղծագործական մտածողություն, նորի հանդեպ բաց և 

անկողմնակալ մոտեցում, կենսական խնդիրների լուծմանը ճանաչողական և 

ստեղծագործական մոտեցում. 

• վստահություն սեփական ուժերի և կյանքի հանդեպ, ինքնագնահատման կարողություն, 

ինքնաճանաչման ձգտում.  

• ինքնավար սովորելու և աշխատելու հմտություններ. 

• առողջ և անվտանգ կենսակերպի դրսևորում. 

• ընկերակցելու ունակություն և ձգտում, ընկերության արժևորում, համագործակցային և 

կոնֆլիկտների խաղաղ կարգավորման հմտություններ, դրականություն՝ մարդկանց և 

երևույթների հանդեպ. 

• մարդու կյանքի, արժանապատվության և իրավունքների արժևորում. 

• ժողովրդավարության, սոցիալական արդարության, և օրենքի գերակայության արժևորում. 

• ազատության ձգտում և նախաձեռնողականություն,ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու , 

դրանք իրագործելու ունակություն և հետևանքների համար պատասխանատու լինելու 

պատրաստակամություն։ 

Օտար լեզուներ բնագավառի դասընթացները դասավանդվում են 2 – 12 դասարաններում՝ 

ծածկելով հանրակրթության բոլոր երեք աստիճանները։  

«Օտար լեզուներ» բնագավառի դասընթացների միջոցով սովորողի վերաբերմունքի, 

արժեքների, դիրքորոշման ձևավորումն ու զարգացումը, ըստ դպրոցի աստիճանների, ուղղակի 

հիմնված է Հանրակրթության պետական չափորոշչով սահմանված և վերոնշյալ 

կարողունակություններին միտված ակնկալվող վերջնարդյունքների վրա: Մնացած 

վերջնարդյունքներին «Օտար լեզուներ» բնագավառի դասընթացներն առնչվում են անուղղակիորեն 

կամ չեն առնչվում: 

 

Տարրական դպրոց  

• առնվազն երկու օտար լեզվով հասկանա և օգտագործի ծանոթ և պարզ 

նախադասություններ՝ բավարարելու կոնկրետ կարիքները, կարողանա ներկայանալ, 

ներկայացնել իր շրջապատի մարդկանց՝ իր և նրանց մասին հաղորդելով պարզ 

տեղեկություններ, հաղորդակցվել գրավոր և բանավոր՝ գործածելով պարզագույն 

կառույցներ. 

• մտքերն արտահայտելիս բերի պարզ հիմնավորումներ, կատարի ընդհանրացումներ և  

պարզ դասակարգումներ, 



• դրսևորի տրամաբանական և ստեղծագործական մտածողություն, ընդհանրացնելու 

պարզ հմտություններ և կարողանա անդրադառնալ ու արձագանքել սեփական և 

ուրիշների ստեղծած աշխատանքին, 

• հասկանա իր առջև դրված խնդիրը, մշակի և կատարի քայլեր այն լուծելու համար, 

• ունենա նախնական գիտելիք շրջակա աշխարհի օբյեկտների, երևույթների և դրանց 

փոխադարձ կապերի մասին և կարողանա նկարագրել դրանք, 

• համատեղ կամ ինքնուրույն իրականացնի պարզ ուսումնասիրություններ, կատարի 

առաջադրանքներ, անի եզրակացություններ և ներկայացնի ստացած արդյունքները, 

• ճանաչի իր բնակավայրի և համայնքի բնության և պատմամշակութային ժառանգության 

նշանակալի օբյեկտները, հոգատար վերաբերմունք ցուցաբերի դրանց հանդեպ, 

• իմանա և պահպանի հասարակական վարքի՝ իրեն առնչվող կանոններն ու 

իրավունքները, հարգի ուրիշ մարդկանց, ընկալի յուրաքանչյուր մարդու 

առանձնահատուկ, արժեքավոր և հետաքրքիր լինելը, 

• գիտակցի սովորելու կարևորությունը և ցուցաբերի  հետաքրքրություն սովորելու 

նկատմամբ, 

• պատկերացում ունենա տեղեկատվության աղբյուրների ու միջոցների բազմազանության 

մասին, 

• ստեղծի ընկերական հարաբերություններ, լսի, հասկանա, ապրումակցի, քաջալերի և 

աջակցի մյուսներին, համագործակցի տարբեր ձևաչափերով, դրսևորի դրականություն, 

ձգտի կոնֆլիկտների խաղաղ լուծմանը, 

• ճանաչի և համադրի տարբեր զգայարաններով ստացած տեղեկությունները, գիտակցի 

դրանց դերը աշխարհաճանաչողության գործում, 

• գիտակցի իր առօրյան կազմակերպելու անհրաժեշտությունը՝ ժամանակ տրամադրելով  

հանգստին, խաղին և դասերին, 

• գտնի իր սխալները և ձգտի դրանք ուղղել ինքնուրույն կամ աջակցությամբ, 

• գիտակցի իր ընտանեկան, ազգային և քաղաքացիական պատկանելիությունը, 

• ցուցաբերի այլ ազգերի, ավանդույթների, արժեքների նկատմամբ հետաքրքրություն և 

հարգանք, 

• զբաղվի անհատական կամ խմբային գեղարվեստական գործունեությամբ, 

• ճանաչի և խուսափի վնասակար սովորություններից, բացատրի դրանց հետևանքները, 

• պահպանի սեփական մարմնի խնամքի, հիգիենայի և անվտանգ վարքագծի կանոնները, 

գիտակցի առողջ և բալանսավորված սնվելու անհրաժեշտությունը,  

• ծանոթ լինի տարբեր մասնագիտություններին ու զբաղմունքներին, ըստ 

մասնագիտության աշխատանքային գործիքներին և գործառույթներին, կարևորի 

աշխատանքն ու մասնագիտությունները։ 

 

Միջին դպրոց 

• առնվազն երկու օտար լեզուներով (ազգային փոքրամասնությունների դպրոցների 

պարագայում՝ առնվազն մեկ) հասկանա ծանոթ, պարբերաբար հանդիպող թեմաներով 

բանավոր և գրավոր խոսքի հիմնական իմաստը, լեզվակիր երկրներում կարողանա 

կողմնորոշվել և շփվել առօրյա կենցաղային հաղորդակցական պարզ իրավիճակներում, 

• հետևի հասարակական համակեցության կանոններին և նորմերին, բացատրի դրանց 

կարևորությունը,  

• ցուցաբերի պատասխանատու և հանրօգուտ վարքագիծ, 



• ներկայացնի և քննարկի համայնքի խնդիրներն ու բարելավման ուղիները, 

• տարբերակի և համեմատի աշխարհաճանաչողության ձևերը և դրանց 

առանձնահատկությունները, 

• գնահատի իր և ուրիշների կարծիքն ու փաստարկները, վերլուծի 

պատճառահետևանքային կապերը և կայացնի որոշումներ, 

• ցուցաբերի իր գործունեությունը պլանավորելու և ժամանակը արդյունավետ տնօրինելու  

կարողություններ, 

• բացատրի գիտելիքի կարևորությունը, սովորելիս դրսևորի կամք և վստահություն 

սեփական ուժերի նկատմամբ, 

• դրսևորի հետազոտելու, փորձարկելու, տարբեր գործիքակազմեր համադրելու 

կարողություն, ուրիշների հետ համատեղ կամ ինքնուրույն մշակի և իրականացնի 

նախագծեր, 

• ստանա, վերլուծի, գնահատի և ներկայացնի անհրաժեշտ տվյալներ, առաջարկի 

վարկածներ, 

• գտնի և օգտագործի տեղեկույթ տարբեր աղբյուրներից, որոշի և բնութագրի աղբյուրի 

արժանահավատությունը և այն օգտագործելիս կատարի հղումներ, 

• արտահայտի, հիմնավորի և պաշտպանի սեփական տեսակետը և դիրքորոշումը. 

• արդյունավետ կազմակերպի իր ուսումնական գործընթացը և ավարտի աշխատանքները 

առանց անմիջական վերահսկողության, կիրառի ինքնակրթության որոշ մեթոդներ, 

• ճանաչի իր ուժեղ ու թույլ կողմերը և դրսևորի ինքնազարգացմանը միտված վարքագիծ, 

• արդյունավետ համագործակցի և հաղորդակցվի տարբեր ձևաչափերով, ակտիվորեն լսի 

և հարգանքով վերաբերվի այլ մարդկանց տեսակետներին և գաղափարներին, 

• բացատրի կոնֆլիկտների ազդեցությունը միջանձնային և միջխմբային 

հարաբերությունների վրա, կիրառի կոնֆլիկների խաղաղ լուծման տարբեր ձևեր ըստ 

անհրաժեշտության, 

• մեկնաբանի և վերլուծի իր զգացմունքները, ցանկությունները, կարիքները, 

նպատակները, սեփական յուրահատկությունները և հակումները, 

• դիմակայի ճնշումներին և իմանա՝ ում դիմի աջակցության և խորհրդատվության համար, 

• իմանա երեխայի, մարդու և քաղաքացու հիմնարար իրավունքները և ազատությունները, 

բացատրի, թե ինչ դեր ունի անհատը և պետությունը դրանք հարգելու և պաշտպանելու 

գործում, 

• գիտակցի և հիմնավորի հասարակական բոլոր գործընթացներում հավասար 

հնարավորությունների ընձեռնման նշանակությունը, 

• ցուցաբերի հանդուրժողականություն, ապրումակցում և մարդասիրություն, 

• դրսևորի մշակութային ընկալման և արժևորման կարողություններ, արվեստի որոշ 

տեսակներում ստեղծագործական աշխատանքներ կատարելու ունակություններ և 

հմտություններ, 

• ճանաչի տարբեր ժամանակաշրջանների, ազգերի և մշակութային-գաղափարային 

խմբերի արժեքները, բացատրի դրանց ազդեցությունն ու արտացոլումը տեղական և 

համաշխարհային մշակույթի մեջ,  

• Կարողանա բացահայտել և զարգացնել իր անհատական առանձնահատկությունները, 

հետաքրքրություններն ու նախասիրությունները․ 



• Կարողանա կատարել  նախնական ինքնորոշում՝ հիմնվելով  մասնագիտական 

կրթության հնարավորությունների վրա։ 

 

Ավագ դպրոց  

• Առնվազն երկու օտար լեզվով բավականին սահուն և հանպատրաստից բանավոր շփվի 

լեզվակիրների հետ իրեն հետաքրքրող թեմաներով, կարդա և հասկանա տարաբնույթ 

տեքստերի, այդ թվում՝ ընտրած մասնագիտության ոլորտի բառապաշար պարունակող, 

հիմնական միտքը, տարբեր թեմաների շուրջ կառուցի գրավոր շարադրանք, 

• առաջադրի հետազոտական հարցադրումներ և վարկածներ, պլանավորի և իրականացնի 

հետազոտություններ՝ առաջարկելով համապատասխան մեթոդներ և բարելավման 

եղանակներ։ Վերլուծի ստացված տվյալները առկա գիտելիքի և պատկերացումների 

համատեքստում, կատարի վերացարկումներ և ընդհանրացումներ, 

• ճանաչի և պահպանի ակադեմիական ազնվություն տեղեկության աղբյուրներն 

օգտագործելիս, 

• վերլուծի Հայաստանի Հանրապետության արդի հիմնախնդիրները և մարտահրավերները 

տեղական, տարածաշրջանային և գլոբալ համատեքստում, արձագանքի դրանց որպես 

իրազեկ, պատասխանատու և հայրենասեր քաղաքացի, 

• ցուցաբերի քննական մոտեցում հասարակական համակեցության կանոնների 

վերաբերյալ՝ դիտարկելով դրանք մարդու իրավունքների և այլ անձանց նկատմամբ 

հարգանքի տեսանկյունից, 

• անկողմնակալ և առանց նախապաշարմունքների վերաբերվի իր և ուրիշների 

ենթադրություններին, կարծիքներին և արժեքներին, վերլուծի հասանելի տեղեկույթը, 

ճանաչի, կառուցի և գնահատի փաստարկները, 

• ուսումնասիրի և ընդլայնի սեփական ուսումնառության և փորձառության 

հնարավորությունները` դրսևորելով շարունակական ինքնազարգացման վարքագիծ, 

• վերլուծի իր ուսումնառության գործընթացը, ընտրի ինքնակրթության մեթոդներ և 

գնահատի դրանց արդյունավետությունը,  

• քննադատաբար վերլուծի տեղեկատվական հոսքը, տարբերակի քարոզչության 

մանիպուլատիվ գործիքները և նպատակները, 

• ստեղծի մեդիա` պահպանելով համացանցից օգտվելու անվտանգության և էթիկական 

կանոնները,  

• ուրիշների հետ համագործակցելով և ինքնուրույն մշակի և իրականացնի նախագծեր՝ 

ձեռք բերած տեղեկությունը ներկայացնելով տարբեր միջոցներով, 

• նախաձեռնի կամ ակտիվորեն ներգրավվի տարատեսակ հանրօգուտ միջոցառումներում՝ 

ըստ  սեփական հետաքրքրությունների, 

• արդյունավետ օգտագործի կոնֆլիկտին միջամտելու և լուծելու տարբեր մեթոդներ, 

պատրաստակամ լինի ապրումակցել և աջակցել դժվար իրավիճակում հայտնված 

ցանկացած մարդու կամ կենդանու,  

• կառավարի իր զգացմունքները և ցանկությունները, իր առջև դնի նպատակներ, մշակի 

դրանց հասնելու ուղիներ և լինի հետևողական, 

• կիրառի իր կրթական և աշխատանքային հնարավորությունները ինքնուրույն 

գործունեություն ծավալելու համար, ուսումնասիրի և գնահատի իր՝ տարբեր 



մասնագիտությունների համար անհրաժեշտ գիտելիքներն ու կարողունակությունները, 

պատճառաբանված ընտրություն կատարի, 

• վերլուծի և գիտակցի տարբեր գործոնների ազդեցությունն իր անձի ձևավորման վրա, 

• հարգի ցանկացած մարդու արժանապատվությունը, հիմնարար իրավունքները և 

ազատությունները, 

• կարևորի իր՝ որպես քաղաքացու դերը հասարակության մեջ սոցիալական արդարության 

և ժողովրդավարական մշակույթի ձևավորման գործում,  

• ճանաչի և տարբերակի բռնության դրսևորումները, կարողանա  արձագանքել, դիմակայել, 

խուսափել և պաշտպանվել,  

• ունենա ակտիվ դիրքորոշում հասարակական գործընթացներում կանանց և 

տղամարդկանց հավասար հնարավորությունների ընձեռնման ապահովման համար,  

• գիտակցի իր դերը և պատասխանատվությունը ընտանիքում, խմբում և հասարակության 

մեջ, 

• դրսևորի հարգալից և հոգատար վերաբերմունք ազգային և համաշխարհային արվեստի 

արժեքների նկատմամբ, ցուցաբերի մշակույթի իմացություն և դրա հետ հաղորդակցվելու 

ձգտում, 

• իմանա հայ մշակույթի տեղն ու դերը համաշխարհային մշակույթում և համաշխարհային 

մշակույթի դերը համամարդկային արժեքների համատեքստում, 

• գիտակցի, որ ինքը հայկական և համաշխարհային պատմամշակութային արժեքների 

ժառանգորդ է և ցուցաբերի պատասխանատու վերաբերմունք դրանց պահպանման 

գործում, 

• վարի առողջ և անվտանգ ապրելակերպ,  

• ունենա ամբողջական պատկերացում իր նախընտրած մասնագիտության վերաբերյալ. 

• ունենա մասնագիտական կողմնորոշում՝ հիմնված աշխատաշուկայի պահանջարկի և 

ինքնաճանաչման վրա: 

 

 

Ուսուցման համար հիմք են ընտրվել հետևյալ չորս հասկացությունները՝ հաղորդակցություն, 

միջմշակութային իրազեկություն, քննական և ստեղծարար մտածողություն և ինքնություն,  որոնք 

այնուհետ տրոհվում են ենթահասկացությունների։  

Տարրական դպրոցում Օտար լեզուներ բնագավառի համապատասխան դասընթացները 

նպատակ ունեն սովորողների մոտ զարգացնել Լեզուների իմացության եվրոպական շրջանակի 

(այսուհետ՝ ԼԻԵՇ) A1 մակարդակի կարողունակություններ։  

Միջին դպրոցում Օտար լեզուներ բնագավառի համապատասխան դասընթացները նպատակ 

ունեն սովորողների մոտ զարգացնել ԼԻԵՇ-ի B1 մակարդակի կարողունակություններ։ Ընդ որում, 

հարկ է ընդգծել, որ 5 – 6 դասարաններում բովանդակությունը կառուցվում է այնպես, որ 6-րդ 

դասարանի ավարտին սովողները կունենան A2 մակարդակի կարողություններ։  

Ավագ դպրոցում Օտար լեզուներ բնագավառի համապատասխան դասընթացները նպատակ 

ունեն սովորողների մոտ զարգացնել ԼԻԵՇ-ի B2 մակարդակի կարողունակություններ։ 

 

Դասընթացների բովանդակության կառուցման հիմնական սկզբունքները: 



Դասընթացների բովանդակությունը կառուցվել է նկատի առնելով վերը նշված 

կարողունակությունների և ուսումնառության վերջնարդյունքների ձեռքբերման համար 

անհրաժեշտ թեմաների ընտրությունը։  

Դասընթացների բովանդակության կառուցման մյուս սկզբունքը ԼԻԵՇ-ի 

համապատասխան մակարդակների համար նախասահմանված լեզվական նյութի և 

կարողությունների բաշխումն է ըստ համապատասխան կրթական աստիճանների, ապա և 

դասարանների։  

Հաշվի առնելով բովանդակային թեմատիկայի և այն ուսումնասիրելու համար 

անհրաժեշտ լեզվանյութի փոխկապվածությունն ու փոխպայմանավորումը՝ թեմատիկ 

շրջանակն ընտրվել է ԼԻԵՇ-ի համապատասխան մակարդակի համար նախատեսված 

թեմատիկայի, Հանրակրթության պետական չափորոշիչներով կոնկրետ կրթական 

աստիճանի համար սահմանված վերջնարդյունքների և անձի զարգացման ու երեխայի 

հոգեբանության համապատասխան փուլի առանձնահատկությունների հաշվառմամբ։ 

Դասընթացի բովանդակային մշակման հիմքում ընկած են մի շարք առանցքային 

հիմնադրույթներ, մասնավորապես՝ 

• Օտար լեզուն առաջնայնորեն հաղորդակցության միջոց է,  

• Օտար լեզուն ուսումնառության միջոց է,  

• Օտար լեզվով հաղորդակցումը աշխարհճանաչման, ինքնաճանաչման և այլ 

մշակույթների ճանաչման հիմնական գրավականն է,  

• Լեզվական փաստացի գիտելիքի՝ բառապաշարի, քերականական կանոնների կամ 

օրինաչափությունների տիրապետումը, առանց հաղորդակցական 

կարողունակությունների, ցանկալի արդյունք չէ, քանի որ լեզվական նյութը ծառայում 

է հաղորդակցության գերնպատակին, 

• Օտար լեզվի դասընթացները տրամադրում են արժեհամակարգային և 

վերաբերմունքային կրթության և զարգացման անսպառ հնարավորություններ։  

Դասընթացների կառուցման հիմքում ընկած է լեզվանյութի այնպիսի մատուցում, 

որը, պարուրաձև ընդլայնմամբ, ելք է ունենում դեպի հաղորդակցական չորս կարողություն՝ 

լսողական ընկալում, ընթերցանական ընկալում, բանավոր (մենախոսություն) և գրավոր 

խոսք, փոխազդեցություն։ Դասընթացներում կարևորվում է այս չորս կարողությունների 

հավասարաչափ և զուգահեռ զարգացումը։ Այսպիսով՝ այս դասընթացներում 

հաղորդակցական կարողությունների զարգացումը գերակա է լեզվական նյութի յուրացման 

և տիրապետման նկատմամբ։ 

Դասընթացների բովանդակային կառույցում կարևոր հիմնասյուն է միջմշակութային 

իրազեկության բարձրացումը՝ առաջին հերթին ուսումնասիրվող լեզուների երկրների և 

մշակույթների, ապա ուսումնասիրվող լեզուների միջոցով այլ երկրների և մշակույթների, 



իսկ հաջորդիվ նաև սեփական երկրի և մշակույթի ճանաչման, իմաստավորման և 

արժևորման միջոցով։  

Դասընթացների բովանդակային կառույցը հնարավորություն է տալիս սովորողներին 

հանդես գալ որպես սոցիալական ակտիվ դերակատար (քննական և ստեղծարար 

մտածողություն, ինքնություն)՝ օտար լեզուների ուսուցման ընթացքն ու ուսումնառության 

արդյունքը գործածելով այլ փոխանցելի կարողությունների՝ համագործակցայնության, 

քննականության, ստեղծագործականության զարգացմանը և հանդես գալով որպես 

սեփական համայնքի/երկրի և համաշխարհային հանրության մի մասնիկ։ 

Դասընթացների բովանդակային կառույցը ենթադրում է միջառարկայական կապեր 

հիմնականում հասարակագիտական  կառուցամասի առարկաների հետ, թեև չեն 

բացառվում նաև կապերը բնագիտական առարկաների հետ՝ CLIL մեթոդաբանության 

շրջանակներում։ 

Ծրագրային նյութն ընտրված է այնպես, որ նպաստի սովորողների հետաքրքրություն-

ների խթանմանը, ձևավորի այս կամ այն երևույթի վերաբերյալ սեփական կարծիքն 

արտահայտելու և հիմնավորելու մշակույթ: Բացի այդ, դասընթացների բովանդակությունը 

միտված է օգնել սովորողներին կարևորել հանդուրժողականությունը, հարգանքը, 

մեդիագրագիտությունը, կոնֆլիկտների խաղաղ լուծումը, մարդու իրավունքը, հավասար 

հնարավորությունները և այլն։  

Դասընթացը նախատեսում է լեզվի հաղորդակցական ուսուցում՝ հնարավորինս զերծ 

մնալով լեզվի դասավանդման քերականական և թարգմանության մեթոդներից։ Դասընթացը 

նախատեսում է անդրադարձ լեզվին բնորոշ արտասանական և առոգանական 

առանձնահատկություններին աութենտիկ խոսքին հաղորդակից դառնալու միջոցով։  

Լեզվի հաղորդակցական ուսուցման մոտեցմամբ՝ լեզվանյութը դրվում և մատուցվում 

է համապատասխան, ցանկալի է աութենտիկ, երբեմն և՝ ուսումնական հաղորդակցական 

համատեքստի մեջ։ Այս առումով ակնկալվում է, որ A1 և A2 մակարդակներում չեն 

շեշտադրվի քերականական երևույթների տեսական կողմը, հաղորդակցական 

համատեսքտից զերծ դրանց կիրառումները։ Փոխարենը, ակնկալվում է, որ 

բառապաշարային միավորները և քերականական կառույցները/կաղապարները կներդրվեն 

որպես հաղորդակցության միջոց, ոչ թե լեզվահամակարգի տարր։ B1 մակարդակում և 

այնուհետ՝ բառապաշարը, իմաստաբանական և քերականական երևույթները դիտարկվում 

են որպես առաջնայնորեն հաղորդակցական միջոցներ, որոնք նաև լեզվահամակարգի մի 

մասն են, փոխազդում են այդ համակարգի այլ տարրերի հետ և փոխկախյալ են դրանցից։ 

Դասընթացները նախատեսում են լեզվանյութի յուրացում ուսումնական տարբեր 

նյութերի՝ հիմնականում աութենտիկ նյութերի միջոցով։ Այստեղ հատկապես կարևորվում 

են տեսանյութերն ու ձայնագրությունները, ինչպես նաև լեզվակիրների կողմից գրված կամ 



նրանց հասցեագրված նամակները, բացիկները, լեզվակիր/բնախոս հանրույթում լայնորեն 

կիրառվող նշանները, պաստառները, քարտեզները, տեքստերը և այլն։  

Հաղորդակցության բոլոր կարողությունների զարգացումը դասընթացներում 

ենթադրում է նաև անհատական և խմբային, հետազոտական և նախագծային 

աշխատանքներներ, ցուցադրություններ, դերախաղեր, լեզվական բովանդակությունն ու 

հաղորդակցական կարողություններն արտացոլող արդյունքների ստեղծում (պաստառ, 

բացիկ, զեկույց, ներկայացում), որոնք նաև կարձագանքեն դասընթացների 

վերաբերմունքային և արժեհամակարգային բաղադրիչին։  

7-րդ դասարանից հետո (B1 մակարդակ) դասընթացում կարևորվում է նաև 

սովորողների կողմից ժամանակակից տեղեկատվական և հաղորդակցական 

տեխնոլոգիաների օգտագործումը՝ ինչպես նոր տեղեկությունների և բովանդակության 

հայթայթման, այնպես և նոր մեդիա բովանդակության (բլոգ, փոդքասթ և այլն) ստեղծման 

միջոց։  

Դասընթացներում հաղորդակցական կարողությունների կարևորումը ենթադրում է, 

որ հատկապես ամփոփիչ գնահատման բոլոր գործողությունները խարսխված կլինեն ոչ թե 

լեզվանյութի իմացության, այլ հենց հաղորդակցական չորս կարողունակությունների 

ստուգման վրա։  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐ 
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Հաղորդակցություն 
Դպրոցներ Ունկնդրում/Ընկ

ալում 

Ընթերցանություն Մենախոսություն Գրավոր Խոսք Փոխներգործություն Լեզվանյութի 

կիրառում 

Տարրական 1. Լսել և 

հասկանալ շատ 

պարզ 

հրահանգները և 

իրեն ծանոթ 

թեմաներով 

խոսքի 

ընդհանուր 

բովանդակությու

նը։  

  

1. Ընկալել շատ պարզ 

և  ծանոթ տեքստի 

փաստերը և 

հիմնական 

բովանդակությունը։ 

1. Համառոտ 

վերարտադրել 

պարզ, տարբեր 

ուղիներով 

ստացված (ռադիո, 

հեռուստատեսությ

ուն, համացանց) 

գրավոր կամ 

բանավոր 

խոսքի/տեքստի 

բովանդակություն

ը։  

2. Համառոտ 

նկարագրել իրեն, 

իր շրջապատը, իր 

առօրյան։ 

  

1. Շարադրել կարճ 

տեքտ իր շրջապատի, 

առօրյայի, 

նախասիրություններ

ի մասին։  

2. Լրացնել պարզ 

տեղեկություններ 

պահանջող 

ձևաթուղթ։ 

1․ Սկսել երկխոսություն 

իրեն ծանոթ թեմայով` 

արձագանքելով իրեն 

ուղղված հարցերին։   

2. Արտահայտել 

համաձայնություն կամ 

անհամաձայնություն՝ 

տալով պարզ 

պատասխաններ կամ 

խնդրելով 

հստակեցումներ։  

3. Խոսակցին տալ պարզ 

հարցեր իրեն ծանոթ 

թեմաների շուրջ։ 

1. Կիրառել 

տվյալ 

մակարդակին, 

թեմային և 

հաղորդակցակա

ն իրադրությանը 

համապատասխ

ան լեզվական 

գիտելիք 

(բառապաշար, 

քերականություն, 

ուղղգրություն,ա

րտասանութոյւն)։ 



Միջին 1. Լսել և 

հասկանալ 

տարբեր 

թեմաներով 

զեկույցների, 

ելույթների, 

հեռուստամեդիա 

բովանդկության և 

իր շուրջը 

ծավալվող 

քննարկման 

հիմնական 

կետերը,  երբ 

խոսքը 

բավականին 

դանդաղ է և 

հստակ: 

    

1. Կարդալ և 

հասկանալ ծանոթ 

թեմանեորվ անծանոթ 

տեղեկատվական  

տեքստերի ընդհանուր 

բովանդակությունը, 

գլխավոր փաստերը, 

դեպքերի 

տրամաբանական 

զարգացումը, 

փաստարկները, 

եզրահանգումները, 

հեղինակի տեսակետը։   

1․ Նկարագրել 

իրական կամ 

երևակայական 

իրադարձություն 

հիմնավորելով և 

բացատրելով իր 

մոտեցումները և 

կանխատեսելով 

հնարավոր 

զարգացումները։ 

2. Ներկայացնել 

նախապես 

պատրաստված 

պարզ ելույթ 

արձագանքելով 

դրան հաջորդող 

հարցերին։ 

 

 

 

 

1. Վարել  մասամբ 

պաշտոնական 

նամակագրություն 

թղթային և 

էլեկտրոնային 

ձևաչափերում։ 

 

2. Կազմել կարճ 

տեղեկատվական, 

նկարագրական, 

վերլուծական 

տեքստեր իր փորձի, 

առօրյա կամ 

հանրային 

իրադարձություններ

ի մասին՝ ներառելով 

փաստացի 

տեղեկություններ, 

փաստարկներ, 

կարծիքի 

հրմնավորումներ։  

1.  Հաղորդակցվել 

բազմապիսի, այդ թվում 

վերացական, 

գիտահանրամատչելի, 

հասարակությանը և 

մշակույթրն վերաբերող 

թեմաներով՝ քննարկելով 

գոյություն ունեցող 

խնդիրը և առաջարկելով 

լուծման տարբերակներ։ 

2. Վարել 

նամակագրություն 

թղթային կամ 

էլեկտրոնային 

ձևաչափում, 

արտահայտելով իր 

մտքերն ու 

վերաբերմունքը տարբեր 

հասարակական և 

մշակութային թեմաների 

շուրջ։  

1. Կիրառել 

տվյալ 

մակարդակին, 

թեմային և 

հաղորդակցակա

ն իրադրությանը 

համապատասխ

ան լեզվական 

գիտելիք 

(բառապաշար, 

քերականություն, 

ուղղգրություն,ա

րտասանութոյւն)։ 

Ավագ 1. Հասկանալ 

մեծամասամբ 

անծանոթ և 

լեզվակիրների 

(աութենտիկ) 

տարբեր ժանրերի 

խոսքի հիմնական 

միտքը,  

1. Հասկանալ 

պաշտոնական և 

մասնագիտական 

թեմաներով տարբեր 

ժանրերին պատկանող 

տեքստեր՝ ճանաչելով 

հեղինակի տեսակետը, 

անելով 

համապատասխան 

1.Հանդես գալ 

տարբեր, այդ 

թվում՝ 

մասնագիտական 

թեմաներով ելույթ-

մենախոսությունն

երով, 

հանպատրաստից 

պատասխանելով 

1. Շարադրել իր 

հետաքրքրություններ

ի շրջանակին 

վերաբերող և 

հանրային 

նշանակության 

զանազան 

թեմաներով 

համակարգված և 

1. Հաղորդակցության 

տարբեր մասնակիցների 

դերում հանդես գալիս 

ընտրել տվյալ 

(ընտանեկան, 

աշխատանքային և 

հանրային  միջավայրին 

համապատասխան 

լեզվական միջոցները՝ 

1. Կիրառել 

տվյալ 

մակարդակին, 

թեմային և 

հաղորդակցակա

ն իրադրությանը 

համապատասխ

ան լեզվական 

գիտելիք 



 

2. Լսել և 

հասկանալ 

կենդանի հնչող և 

հեռարձակվող 

ծանոթ և 

անծանոթ 

թեմաներով 

զրույցը, 

դասախոսություն

ը կամ 

հասարակական, 

մասնագիտական 

և գիտական 

ոլորտներին 

առընչվող մեդիա 

հաղորդումների 

բովանդակություն

ը, խոսողի 

տեսակետը և 

վերաբերմունքը։  

 

դատողություններ և 

եզրահանգումներ։ 

 

մասնագիտական 

թեմաներով 

տրված հարցերի։  

 

 

գրագետ 

փաստարկային 

տեքստ՝ համադրելով 

և գնահատելով 

տարբեր 

աղբյուրներից քաղած 

տեղեկություններն ու 

փաստարկները  

 

ձգտելով արդյունավետ 

հաղորդակցության։ 

2. Հանդես գալ որպես 

բանավեճի կողմ՝ 

քննադատելով կոնկրետ 

դեպքի, իրադարձության, 

երևույթի մասին այլ 

տեսակետները և 

հիմնավորելով 

սեփականը։  

3. Գործածել օտար լեզուն՝ 

բանակցային միջոցներով 

կոնֆլիկտների հարթման 

և համագործակցային 

մթնոլորտի ձևավորման 

համար։ 

 

4. Բանակցել 

հավասարակիցների հետ՝ 

հարթելու աշխատանքի 

ընթացքում ի հայտ եկած 

խնդիրները և ստեղծելու 

համագործակցության 

նոր 

հնարավորություններ։   

5. Դեմ առ դեմ, ինչպես 

նաև հեռախոսով 

բանակցել, 

պայմանավորվածություն

ներ ձեռք բերել և 

(բառապաշար, 

քերականություն, 

ուղղգրություն,ա

րտասանութոյւն)։ 



կարգավորել խնդիրներ 

տարբեր 

հաստատությունների 

հետ։   

6. Քննարկել 

համամարդկային 

արժեքների 

կարևորությունը նաև 

հակամարտությունների 

լուծման գործում։ 

 

 

 

Մշակույթ 
Դպրոցներ Արժեքներ Վերաբերմունք Նորմեր/Կանոններ Հետաքրքրություններ/Նա

խասիրություններ 
Տարրական Ճանաչել ազգային և 

ուսուցանվող լեզվի 

մշակույթների մի շարք 

տարրեր,  դրանց 

դրսևորումներն առօրյա 

կյանքում և դրսևորել 

հանդուրժողականություն։ 

Ցուցաբերել հարգալից, 

հոգատար և 

պատասխանատու 

վերաբերմունք այլ 

ազգությունների, նրանց 

մշակույթների, իր շրջապատի 

մարդկանց, առարկաների և 

շրջակա միջավայրի 

նկատմամբ։ 

1. Իմանալ տանը, դպրոցում և 

այլ հասարակական 

վայրերում վարքի 

տարրական կանոնները 

 

2. Ճանաչել առողջ 

ապրելակերպի սկզբունքները 

և հետևել դրանց։   

1. Ճանաչել սեփական և 

այլոց 

նախասիրություններն ու 

հետաքրքրությունները։ 



Միջին 1. Ճանաչել ազգային և 

համաշխարհային 

մշակութային 

բազմազանությունը, 

ժառանգությունը և  

արժեքները։  

 

2. Գիտակցել բազմալեզու 

կրթության դերը՝ որպես 

գլոբալ աշխատաշուկայում 

հաջողության գրավական։ 

 

3.  Կարևորել համակեցության 

նախապայման հանդիսացող 

արժեքները 

(ընկերասիրություն, 

հանդուրժողականություն, 

հարգանք, մարդու 

իրավունքներ, օրենքի 

գերակայություն,  

ժողովրդավարություն և այլն)։ 

1. Դրսևորել 

պատասխանատու և 

հոգատար վերաբերմունք 

մշակութային ժառանգության 

հանդեպ։  

 

2. Դրսևորել 

պատասխանատու 

քաղաքացիական 

վերաբերմունք՝ ճանաչելով իր 

իրավունքներն ու 

պարտականությունները 

որպես հասարակության 

անդամ։  
 

1. Ճանաչել համակեցության 

կանոնները և օրենքները և 

հետևել դրանց։ 

 

2. Ճանաչել անվտանգության 

կանոնները ըստ միջավայրի և 

գործել դրանց 

համապատասխան։ 

1. Ցուցաբերել 

հետաքրքրություն 

ազգային և 

համաշխարհային 

մշակույթների հանդեպ։ 

Ավագ 1.   Արժևորել 

համաշխարհային մշակույթի 

և միջմշակութային 

հաղորդակցության դերը 

մարդու և քաղաքակրթության 

զարգացման գործում։  

 
 

1. Դրսևորել 

համաշխարհային 

մշակութային արժեքների 

հետ հաղորդակցվելու 

ձգտում,  

2. Դրսևորել գիտակցական 

վերաբերմունք աշխատանքի 

նկատմամբ՝ որպես 

սոցիալական 

1. Ճանաչել հասարակական 

կյանքի տարբեր 

ասպարեզներում, այդ թվում՝ 

լեզվական հաղորդակցության 

ոլորտում գործող տարբեր 

նորմերը և հետևել դրանց ըստ 

նշանակության։ 

1. Ցուցաբերել 

հետաքրքրություն 

համաշխարհային 

մշակույթի, գիտության, 

քաղաքակրթության, 

մասնագիտությունների 

հանդեպ։ 



պատասխանատվություն և 

անհատի ինքնաճանաչման 

դրսևորում: 

3. Կարևորել գիտությունը 

որպես 

աշխարհաճանաչողության ձև 

և գիտության զարգացումը 

որպես հասարակական 

առաջընթացի նախապայման։ 

 
 

 

  



Քննական և ստեղծարար միտք 
Դպրոցներ Միտք Տրամաբանական կապեր Վերլուծություն Առաջընթաց  

Տարրական 1․ Ձևակերպել կապակցված 

միտք արտահայտող պարզ 

խոսք։   

2. Բերել պարզ 

հիմնավորումներ։ 

3. Ընտրել, ստեղծել և կիրառել 

մտքերն արդյունավետ 

կերպով ներկայացնող 

տեսողական միջոցներ։ 

1. Շարադրել մտքերը 

տրամաբանական 

հաջորդականությամբ և 

փոխկապակցվածությամբ։  

2. Հասկանալ պարզ խնդիրը՝ 

առաջարկելով դրա լուծման 

պարզ քայլաշար։ 
  

1. Դասակարգել շրջապատի 

իրերն ու երևույթները՝ ըստ 

դրանց հատկանիշների։ 

2. Համեմատալ իրերն ու 

երևույթները՝ ճանաչելով 

հատկանիշների 

նմանություններն ու 

տարբերությունները։ 

1. Հասկանալ դրված 

խնդիրը և լուծել այն ըստ 

հրահանգների։ 

2. Բերել լուծումների 

համար պարզ 

հիմնավորումներ; 

Միջին 1. Առաջարկել նորարական 

գաղափարներ և լուծումներ՝ 

հիմնվելով նախնական 

գիտելիքի վրա։  

2. Դրսևորել ստեղծագործ 

մոտեցում իր տեսակետներն  

ու գաղափարներն 

արդյունավետ 

հաղորդակցելու և 

հիմնավորելու համար։ 
 

1. Կառուցել մտքերը 

տրամաբանական կուռ 

կառուցվածքով։  

2. Բացատրել տարբեր 

իրավիճաների շուրջ, այդ 

թվում նաև սեփական 

որոշումների հիմքերը։ 

1. Համեմատել և համադրել 

տարբեր աղբյուրներից 

քաղված փաստերն ու 

տեղեկությունները։   

2. Վերլուծել խնդիրների 

հիմնական պատճառները և 

դրանց հավանական 

հետևանքները։  

3. Մեկնաբանել սեփական 

որոշումները՝ հղվելով 

նախապայմաններին; 
 

1. Գնահատել իր՝ որպես 

սովորողի առաջընթացը՝ 

համեմատելով իր 

գիտելիքը և 

կարողությունները 

տարբեր փուլերում։  

2. Կարևորել նախկին 

ձեռքբերումների և 

սեփական սխալների 

հիման վրա  սովորելը։ 

Ավագ 1. Արտահայտել իր 

տեսակետը՝ հիմնավորելով 

այն նախապես հավաքված 

փաստերով, բերելով 

օրինակներ սեփական կամ 

այլոց փորձից։  

1. Վեր հանել 

ուսումնասիրվող 

տեքստերում 

տրամաբանական կապերը՝ 

ճանաչելով հեղինակի 

մտադրությունը,  

1. Պլանավորել և 

իրականացել 

հետազոտություններ, 

վերլուծել հասանելի 

տեղեկույթը՝ ընդգծելով 

առավելություններն ու 

1. Գիտակցել սեփական 

ուժերի ճիշտ 

գնահատման 

կարևորությունը 

ապագայում 

կանխատեսվող քայլերի 



 

2. Ձևակերպել 

նորարարական լուծումներ 

գոյություն ունեցող 

խնդիրների հաղթահարման 

համար,  

3. Ներկայացնել իր հղացած 

մտքերը, գաղափարները և 

լուծումները տարբեր 

ձևաչափերով։ 

 

 

  
 

2. Հիմնավորել իր 

մոտեցումներն ու 

ընտրությունը տարբեր 

աղբյուրներից քաղված 

տեղեկություններով, դրանց 

հիման վրա արված 

դատողություններով և 

եզրահանգումներով՝ 

կանխատեսելով իր 

առաջարկած 

գործողությունների 

հետևանքներն ու 

ազդեցությունը,   

3. Դասեր քաղել սխալներից և 

ձախողումներից՝ 

հիմնավորելով մոտեցումների 

փոփոխությունը։ 

թերությունները, կատարել 

եզրահանգումներ։ 

2. Վերլուծել 

տարածաշրջանային և գլոբալ 

արդի հիմնախնդիրները՝ 

արձագանքելով դրանց որպես 

իրազեկ, պատասխանատու և 

հայրենասեր քաղաքացի։ 

3. Քննադատաբար վերլուծել 

մեդիան, տարբերակելով 

քարոզչության 

մանիպուլատիվ գործիքները 

և նպատակները։ 

 

 

 
 

համար։ 

2. Վերլուծել ապագայի  

իր ծրագրերը, դրանց 

իրականացմանն 

ուղղված ձեռնարկվելիք 

քայլերը՝ գնահատելով 

իր ուժերն ու 

հնարավորությունները։ 
 

 

  



Ինքնություն 
Դպրոցներ Անհատականություն Ընտանիք Համայնք Հասարակություն 

Տարրական 1. Հանդես գալ որպես 

ինքնակազմակերպված 

անհատ։ 

2. Ճանաչել իր անհատական 

զարգացման գործում նոր 

հետաքրքրությունների և 

շփումների կարևորությունը։ 
 

1. Դրսևորել հարգալից և 

հոգատար վերաբերմունք 

ընտանիքի անդամների 

նկատմամբ՝ օգնելով նրանց 

տնային գործերում։ 

2. Խոսել քաղաքավարի 

ընտանիքի իր մեծ և տարեկից 

անդամների հետ։ 
 

Ճանաչել իր՝ համայնքի 

անդամ լինելու փաստը և 

համայնքի՝ իրեն առնչվող 

առօրյա խնդիրները։ 
 

 

Միջին 1. Դրսևորել 

ինքնակառավարման 

ունակություններ 

ուսումնառության մեջ և 

միջանձնային շփումներում։  

2. Կայացնել ինքնուրույն 

որոշումներ՝ ճանաչելով 

սեփական 

հնարավորությունների 

սահմանները։  
 

1. Կարևորել ընտանիքի, 

ընտանիքի անդամների և 

սեփական 

դերակատարությունը 

ընտանեկան բարօրության 

համար։ 

2. Արժևորել հոգատար և 

հարգալից վերաբերմունքը 

ընտանիքի անդամների 

նկատմամբ։ 
 

1. Ճանաչել իր իրավունքներն 

ու պարտականությունները՝ 

համայնքում համակեցության 

կանոնների պահպանման 

համատեքստում։  

2. Ձեռնարկել գործուն քայլեր՝ 

իր համայնքի զարգացմանն 

աջակցելու ուղղությամբ։ 

1. Արժևորել 

հասարակության 

մշակութային և 

լեզվական 

բազմազանությունը։ 

2. Դրսևորել 

քաղաքացիական 

գիտակցություն՝ որպես 

ժողովրդավարական 

հասարակության անդամ։ 

Ավագ 
1. Ինքնուրույն պլանավորել և 

կատարել տարաբնույթ 

առաջադրանքներ:  

2.   Համագործակցել 

թիմակիցների հետ՝ 

գիտակցելով 

Գիտակցել ընտանիքի դերը 

անձի զարգացման և 

հասարակության 

առաջընթացի  համար։ 

1. Վերլուծել համայնքի արդի 

հիմնախնդիրները՝ 

արձագանքելով դրանց որպես 

իրազեկ, պատասխանատու և 

համայնքի զարգացմամբ 

շահագրգիռ քաղաքացի:  

1. Ճանաչել 

հասարակության 

տարբեր խմբերի կամ 

անհատների միջև 

կոնֆլիկտների լուծման 

հնարավոր եղանակները։ 

2. Դրսևորել բարձր 



համագործակցության 

առավելությունը։ 

3. Կայացնել ապագա 

մասնագիտության 

ինքնուրույն, հիմնավորված 

ընտրություն։ 

4. Ընդլայնել սեփական 

ուսումնառության և 

փորձառության 

հնարավորությունները` 

դրսևորելով շարունակական 

ինքնազարգացման 

վարքագիծ։ 
 

2. Գործուն մասնակցություն 

ունենալ իր համայնքի 

զարգացման գործում՝ 

գիտակցելով իր դերն ու 

պատասխանատվությունը: 

քաղաքացիական 

գիտակցություն՝ որպես 

հասարակական և 

քաղաքական կյանքի 

լիարժեք մասնակից։  

 

  



 

 

  

 

 

 

 ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐ  

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

  



Օտար լեզուներ բնագավառի առարկայական 

ծրագրերով առաջարկվող տարեկան 

վերջնարդյունքները 
  



 

Հաղորդակցություն 

Դասար

աններ 

Ունկնդրում/ընկալում Ընթերցանություն Մենախոսություն 

 

Գրավոր խոսք 

 

Փոխներգործություն 

(գրավոր և բանավոր) 

 

II ՕԼ2 –Հ-ՈՒ.1 

 Հասկանալ 

դասարանական շատ 

պարզ և կարճ 

հրահանգները: 

 

ՕԼ2 –Հ-ՈՒ.2 

Հասկանալ իրեն ծանոթ 

թեմաներով հնչող շատ 

պարզ և կարճ խոսքը 

(ուսուցողական 

ձայնագրություն՝  

քառյակ, 

մենախոսություն, 

երկխոսություն, երգ)։ 

ՕԼ2-Հ-Ը.1 

Կարդալ  և 

հասկանալ ծանոթ 

թեմաներով շատ 

պարզ բառերից ու 

նախադասություննե

րից կազմված, իր, իր 

ընտանիքի և իր 

նախասիրություններ

ի մասին կարճ 

տեքստեր։ 

 ՕԼ2-Հ-Մ.1 

Շատ պարզ բառերով և 

շատ կարճ 

նախադասություններով 

ներկայանալ ու 

ներկայացնել իր 

դասընկերներին և 

ընտանիքի 

անդամներին։ 

 

ՕԼ2-Հ-Մ.2 

Շատ պարզ բառերով 

թվարկել իր 

նախասիրությունները։ 

ՕԼ2-Հ-Գ.1 

Գրել շատ պարզ 

բառեր և 

արտահայտությունն

եր։ 

ՕԼ2-Հ-Փ.1 

Ողջույն և հրաժեշտ 

տալ։ 

 

ՕԼ2-Հ-Փ.2 

Զրուցակցին տալ շատ 

պարզ  հարցեր (անուն, 

ազգանուն, տարիք և 

այլն)։  

 

ՕԼ2-Հ-Փ.3 

Շատ պարզ բառերով և 

արտահայտություններ

ով պատասխանել իրեն 

վերաբերող հարցերին:  

 

ՕԼ2-Հ-Փ.4 

Շնորհակալություն 

հայտնել: 

 

ՕԼ2-Հ-Փ.5 

Ներողություն խնդրել: 
III ՕԼ3 –Հ-ՈՒ.1 

Հասկանալ առօրյա շատ 

պարզ  և կարճ 

ՕԼ3-Հ-Ը.1 

Կարդալ և 

հասկանալ դասին 

ՕԼ3-Հ-Մ.1 

Շատ պարզ բառերով և 

կարճ 

ՕԼ3-Հ-Գ.1 

Գրել շատ պարզ 

արտահայտությունն

ՕԼ3-Հ-Փ.1 

Արձագանքել իրեն 

ուղղված շատ պարզ, 



հրահանգները։ 

 

ՕԼ3 –Հ-ՈՒ-2 

Հասկանալ իրեն ծանոթ 

թեմաներով հնչող 

պարզ և կարճ խոսքը 

(ուսուցողական 

տեսահոլովակ, 

մենախոսություն,  

երկխոսություն)։ 
 

վերաբերող շատ 

պարզ և կարճ 

հրահանգները։  

 

ՕԼ3-Հ-Ը.2 

Կարդալ և 

հասկանալ ծանոթ 

թեմաներով շատ 

պարզ և տեքստեր՝ 

իր շրջապատի, 

առօրյայի, 

կենդանիների, սննդի 

մասին։ 

նախադասություններով 

տեղեկություններ 

հաղորդել իր, իր 

բնակության վայրել, 

ընտանիքի անդամների 

և դպրոցի մասին 

 

ՕԼ3-Հ-Մ.2 

Շատ պարզ բառերով և 

կարճ 

նախադասություններով 

նկարագրել իր դպրոցը, 

տունը, սենյակը։  

 

ՕԼ3-Հ-Մ.3 

Շատ պարզ բառերով և 

կարճ 

նախադասություններով 

վերարտադրել ծանոթ 

թեմաներով տեքստերի 

հիմնական 

բովանդակությունը։ 

եր և 

նախադասություննե

ր։ 

 

ՕԼ3-Հ-Գ.2 

Կազմել գրավոր 

տեքստ (40 բառի 

սահմաններում) իր, 

իր ընկերների, 

ընտանիքի 

անդամների և 

դպրոցի մասին: 

հստակ, դանդաղ 

արտաբերված 

հրահանգներին և 

ցուցումներին 

 

ՕԼ3-Հ-Փ.2 

Տալ պարզ հարցեր իր, 

իր բնակության վայրի, 

ընտանիքի անդամների 

և դպրոցի մասին: 

 

ՕԼ3-Հ-Փ.3 

Պատասխանել ծանոթ 

թեմաներով իրեն 

ուղղված պարզ 

հարցերին՝ գործածելով 

շատ պարզ բառեր ու 

նախադասություններ: 

 

ՕԼ3-Հ-Փ.4 

Պատասխանել իր և իր 

շրջապատի մասին 

զրուցակցի տված 

հարցերին՝ գործածելով 

շատ պարզ բառեր ու 

նախադասություններ:  
IV ՕԼ4 –Հ-ՈՒ.1 

Հասկանա առօրյա, այդ 

թվում՝ դպրոցական 

պարզ, բազմաքայլ 

հրահանգները։ 

ՕԼ4-Հ-Ը.1 

Կարդալ և հասկանա 

պարզ հրահանգներ, 

հաղորդագրությունն

եր, 

ՕԼ4-Հ-Մ.1 

Պարզ բառերով և կարճ 

նախադասություններով 

նկարագրել իրեն և իր 

շրջապատը։ 

ՕԼ4-Հ-Գ.1 

Գրել կարճ և 

համառոտ 

բացիկներ, 

նամակներ, 

ՕԼ4-Հ-Փ․1 

Իրեն ծանոթ և որոշ 

չափով անծանոթ 

թեմաների շուրջ սկսել 

պարզ երկխոսություն: 



ՕԼ4 –Հ-ՈՒ.2 

Հասկանա իրեն ծանոթ 

թեմաներով հնչող 

մենախոսության / 

երկխոսության 

(ձայնագրություն, 

տեսահոլովակ)  

ընդհանուր 

բովանդակությունը։   

հայտարարություննե

ր, բացիկներ, 

պաստառներ։  

 

ՕԼ4-Հ-Ը.2 

Կարդալ և 

հասկանալ ծանոթ 

թեմայով պարզ 

տեքստերում 

ներկայացված 

փաստերը,  

հիմնական 

բովանդակությունը։  

ՕԼ4-Հ-Մ.2 

Պարզ բառերով և կարճ 

նախադասություններով 

ներկայացնել իր 

առօրյան։  

 

ՕԼ4-Հ-Մ.3 

Պարզ բառերով և կարճ 

նախադասություններով 

վերարտադրել ծանոթ 

թեմաներով տեքստերի 

հիմնական 

բովանդակությունը 

(սպորտ, առողջ 

ապրելակերպ, տարվա 

և օրվա եղանակ, 

արձակուրդ և այլն)։ 

հաղորդագրություն

ներ:  

 

ՕԼ4-Հ-Գ.2 

Կազմել գրավոր 

տեքստ (60 բառի 

սահմաններում) իր, 

իր շրջապատի, 

առօրյայի, 

նախասիրություննե

րի մասին: 

 

ՕԼ4-Հ-Գ.3 

Լրացնել պարզ 

տեղեկություններ 

պահանջող 

ձևաթուղթ։ 

 

ՕԼ4-Հ-Գ.4 

Գրավոր նկարագրել 

եղանակը։ 

 

ՕԼ4-Հ-Գ.5 

Գրավոր նշել 

ամսաթիվը, 

կոնկրետ ժամը, 

վայրը։ 

ՕԼ4-Հ-Փ․2 

Պարզ բառերով և 

կառույցներով 

արտահայտել իր 

համաձայնությունը և 

անհամաձայնությունը: 

 

ՕԼ4-Հ-Փ․3 

Խնդրել և հայտնել 

տեղեկություններ 

առարկաների թվի, 

քանակի, արժեքի և 

այլնի մասին: 

 

ՕԼ4-Հ-Փ․4 

Պարզ հարցեր տա 

խոսակցին, նրա 

նախասիրությունների, 

շրջապատի, առօրյայի, 

եղանակի,  

արձակուրդի և այլնի 

մասին ու 

պատասախանի 

դրանց,  

 

ՕԼ4-Հ-Փ․5 

Արձագանքի իրեն 

ուղղված դանդաղ, շատ 

պարզ, հստակ 

արտաբերված 



հրահանգներին և 

ցուցումներին։ 
V ՕԼ5 –Հ-ՈՒ.1 

Հասկանալ  զրուցակցի 

խոսքը  իրեն ծանոթ 

թեմայի շրջանակում 

(օրինակ՝ 

տեղեկություններ 

նախասիրությունների, 

աշխատանքի, առևտրի, 

մոտակա միջավայրի 

մասին),  

 

ՕԼ5 –Հ-ՈՒ․2 

Հասկանալ դանդաղ 

ընթացող պարզ 

քննարկման հիմնական 

բովանդակությունը՝ճան

աչելով գործողության 

վայրը, ժամանակը, 

անունները և այլն, 

 

ՕԼ5 –Հ-ՈՒ․3 

Հասկանալ զրուցակցի՝ 

իրեն ծանոթ թեմաների 

ու բառապաշարի 

շրջանակում տված 

հրահանգները, այդ 

թվում բժշկի պարզ 

խորհուրդները, 

ուղևորության 

ՕԼ5-Հ-Ը․1 

Հասկանալ ծանոթ 

թեմաների 

շրջանակում 

կազմված, հաճախ 

գործածվող 

բառապաշար 

ունեցող տեքստերը, 

առանձնացնել 

հիմնական 

գաղափարը, 

 

ՕԼ5-Հ-Ը․2 

Հասկանալ 

տեղեկատվական 

բնույթի պարզ 

տեքստերը, գտնել 

անհրաժեշտ 

տեղեկատվությունը, 

օրինակ՝ 

ժամանակացույց, 

բնակավայրի մասին 

տեղեկատուներ, 

ուղղություն ցույց 

տվող ցուցանակներ, 

նախազգուշացնող 

հրահանգներ, 

սննդակարգ: 

 

ՕԼ5-Հ-Մ․1 

Նկարագրել մարդկանց, 

ընտանիքը, կենցաղային 

պայմանները, 

ուսումնառության 

ընթացքը՝ գործածելով 

կարճ և պարզ 

կառույցներ, 

 

ՕԼ5-Հ-Մ․2 

Հանդես գալ առօրյա 

իրադարձությունների, 

առաջիկա պլանների, 

բնակավայրի մասին 

նախապես 

պատրաստված կարճ 

խոսքով, 

 

ՕԼ5-Հ-Մ․3 

Պարզ 

արտահայտությունների 

և կառույցների միջոցով 

նկարագրել 

առարկաներ, նկարներ, 

 

ՕԼ5-Հ-Մ․4 

Հակիրճ ներկայացնել 

սեփական և 

ուսումնասիրվող լեզվի 

ՕԼ5-Հ-Գ․1 

Թղթային 

ձևաչափերում 

վարել պարզ 

անձնական 

նամակագրություն, 

այդ թվում՝ 

ներկայացնել 

մարդկանց, 

շնորհակալություն 

հայտնել, 

ներողություն 

խնդրել, հրավիրել, 

պատասխանել 

հրավերին, 

 

ՕԼ5-Հ-Գ․2 

Կազմել կարճ, 

պարզ գրավոր 

տեղեկություն 

(մինչև 70 բառ)՝ 

նկարագրելով 

դեպքերի 

ընթացքը(ի՞նչ, ե՞րբ, 

որտե՞ղ) և 

գործածելով 

համապատասխան 

բառապաշար,  

 

ՕԼ5-Հ-Փ․1 

Պարզ 

արտահայտություններ

ով վարել շատ կարճ 

երկխոսություն ծանոթ 

թեմաների շուրջ 

(նախասիրություններ, 

աշխատանք, 

մասնագիտություն, 

ուղևորություններ, 

ընտանի և վայրի 

կենդանիներ) 

զրուցակցի 

օգնությամբ, անգամ 

եթե լիարժեք չի 

հասկանում 

զրուցակցին։ 

 

ՕԼ5-Հ-Փ․2 

Օգտագործել ողջույնի, 

հրաժեշտի և 

առօրյայում գործածվող 

պարզ, քաղաքավարի 

արտահայտություններ, 

 

ՕԼ5-Հ-Փ․3 

Առաջարկություններ 

անել, հրավիրել, 

պատասխանել 



ժամանակ հնչող պարզ 

հայտարարություններն 

ու ցուցումները,  

 

ՕԼ5 –Հ-ՈՒ․4 

Հասկանալ ծանոթ 

թեմաներով պարզ, 

ուսումնական 

հեռուստահաղորդումնե

րի հիմնական 

բովանդակությունը, 

ՕԼ5-Հ-Ը․3 

Հասկանալ առօրյան 

և աշխատանքը 

նկարագրող պարզ և 

կարճ անձնական 

նամակների 

բովանդակությունը, 
 

մշակույթների որոշ 

առանձնահատկություն

ներ, 

 

ՕԼ5-Հ-Մ․5 

Բացատրել, թե ինչն է 

իրեն դուր գալիս, ինչը՝ 

ոչ։ 

 

ՕԼ5-Հ-Մ․6 

Տալ տարածության մեջ 

կողմնորոշվելու համար 

ուղղորդող ցուցումներ 

(գնացեք ուղիղ, թեքվեք 

աջ․․․), 
 

ՕԼ5-Հ-Գ․3 

Պարզ 

ձևակերպումներով 

արտահայտել 

սեփական 

կարիքները, 

նախընտրություննե

րը։ 

հրավերին,  

 

ՕԼ5-Հ-Փ․4 

Պարզ խոսքային 

կառույցներով 

արտահայտել 

սեփական 

զգացողություններն ու 

նախասիրությունները, 

 

ՕԼ5-Հ-Փ․5 

Պարզ 

արտահայտություններ

ով պլանավորել 

առօրյա 

գործողությունները, 

անելիքները, 

հանդիպումը, 

 

ՕԼ5-Հ-Փ․6 

Ծանոթ թեմաների 

շրջանակում 

պատասխանել իրեն 

ուղղված պարզ, 

կրկնվող հարցերին,  

հիմնավորել սեփական 

կարծիքը: 
 

VI ՕԼ6 –Հ-ՈՒ․1 

Հասկանալ զրուցակցի 

խոսքը իրեն ծանոթ 

ՕԼ6-Հ-Ը․1 

Հասկանալ ծանոթ 

թեմաների մասին 

ՕԼ6-Հ-Մ․1 

Նկարագրել հայրենիքը, 

շրջապատում ապրող 

ՕԼ6-Հ-Գ․1 

Թղթային և 

էլեկտրոնային 

ՕԼ6-Հ-Փ․1 

Զրուցակցի օգնությամբ 

հանպատրաստից 



թեմայի շրջանակում 

(օրինակ՝ 

տեղեկություններ 

շրջապատի մարդկանց, 

տարբեր երկրների, 

սպորտի,կենսակերպի, 

ազգային և այլազգի 

տոների, մասին), 

 

ՕԼ6 –Հ-ՈՒ․2 

Հասկանալ պարզ 

տեղեկատվության 

բովանդակությունը,  

տարբերակել 

հիմնական 

տեղեկատվությունը 

երկրորդականից, 

 

ՕԼ6 –Հ-ՈՒ․3 

Հասկանալ զրուցակցի 

հրահանգները, այդ 

թվում՝ երթուղու 

նկարագրությունը, 

տեղաշարժը մի կետից 

մյուսը,  

 

ՕԼ6 –Հ-ՈՒ․4 

Հասկանալ մեդիա 

հաղորդումների, 

լուրերի, իրադարձային 

նորությունների 

որոշ անծանոթ 

բառեր պարունակող 

տեքստի ընդհանուր 

բովանդակությունը, 

առանձնացնել 

փաստը կարծիքից,  

հետևել դեպքերի 

զարգացմանը, 

  

ՕԼ6-Հ-Ը․2 

Հասկանալ 

տեղեկատվական 

բնույթի պարզ 

տեքստերը 

/իրադարձային 

հոդվածներ,  

գովազդներ, 

տեղեկատվական 

գրքույկներ/ և գտնել 

անհրաժեշտ 

տեղեկատվությունը, 

  

ՕԼ6-Հ-Ը․3 

Հասկանալ ոչ 

պաշտոնական 

բնույթի, ինչպես նաև 

պարզ, ստանդարտ 

նամակների, 

ծանուցումների, 

գրությունների, 

դիմումների և այլնի 

մարդկանց, նրանց 

կյանքի պայմանները, 

ուսումնասիրվող լեզվի 

երկիրը /երկրները/՝ 

գործածելով կարճ և 

պարզ կառույցներ,  

 

ՕԼ6-Հ-Մ․2 

Նախապես 

պատրաստված կարճ 

խոսքի միջոցով 

արտահայտել 

սեփական կարծիքը, 

ներկայացնել առաջիկա 

գործողությունները 

 

ՕԼ6-Հ-Մ․3 

Պատմել պատմվածք, 

իրադարձություն, դեպք, 

սեփական փորձի 

մասին՝գործածելով 

կարճ և պարզ 

արտահայտություններ, 

 

ՕԼ6-Հ-Մ․4 

Համառոտ պատմել 

սեփական և 

ուսումնասիրվող լեզվի 

մշակույթի, կենցաղի ու 

տոների մասին՝ նշել 

նմանություններն ու 

տարբերակով 

գրել նամակ՝ 

նկարագրելով 

բնակավայրը, 

ընտանիքի 

անդամներին, 

նախասիրություննե

րը, որոշ 

իրադարձություննե

ր, 

 

ՕԼ6-Հ-Գ․2 

Վարել մասնակի 

պաշտոնական 

նամակագրություն 

(մինչև 80 բառ) 

թղթային և 

էլեկտրոնային 

տարբերակներով՝ 

արտահայտելով 

անմիջական 

կարիքները,  

 

ՕԼ6-Հ-Գ․3 

Կատարել կարճ, 

պարզ, 

տեղեկատվական և 

նկարագրական 

բնույթի 

գրառումներ՝ 

արտահայտելով 

մասնակցել ծանոթ 

թեմաների, այդ թվում՝ 

հայրենիքի, 

շրջապատող 

մարդկանց, 

կենսակերպի, տոների, 

սպորտի, 

ուսումնասիրվող լեզվի 

երկրների և այլնի շուրջ 

տարվող 

երկխոսություններին, 

 

ՕԼ6-Հ-Փ․2 

Ողջունել, հրաժեշտ 

տալ, երախտիք 

հայտնել ըստ 

իրադրության և 

անհրաժեշտության, 

գործածել 

քաղաքավարի այլ 

արտահայտություններ,  

 

ՕԼ6-Հ-Փ․3 

Ընկերների հետ 

քննարկել առաջիկա 

անելիքները, հանդես 

գալ 

առաջարկություններով 

համաձայնել կամ 

մերժել իրեն արված 

առաջարկները 



հիմնական 

բովանդակությունը, 

իրադարձային 

նորությունները մտնում 

են լուրերի մեջ 

բովանդակությունը, 
 

տարբերությունները, 

 

ՕԼ6-Հ-Մ․5 

Ներկայացնել՝ ինչ 

կարող է անել, ինչու և 

ինչպես,  

 

ՕԼ6-Հ-Մ․6 

Սահուն ներկայացնել 

նախօրոք 

պատրաստված և 

սերտած հանրային 

հակիրճ 

հայտարարություններ,  
 

սեփական 

վերաբերմունքը,  

ՕԼ6-Հ-Փ․4 

Ծանոթ թեմաների 

շրջանակում պարզ 

կառույցների միջոցով 

ներկայացնել 

սեփական 

մոտեցումները, 

հիմնավորումներն ու 

եզրահանգումները,   

 

ՕԼ6-Հ-Փ․5 

Տալ ելույթին հաջորդող 

հարցեր, ինչպես նաև 

պատասխանել 

սեփական ելույթին 

հաջորդող հարցերին՝ 

հարցի կրկնության 

կամ պատասխանի 

վերաձևակերպման 

հնարավորության 

դեպքում, 

VII ՕԼ7 –Հ-ՈՒ․1 

Հասկանալ ծանոթ կամ 

հաճախակի հանդիպող, 

պարզ թեմաներով 

(աշխատանք, դպրոց, 

ժամանց) բանավոր 

խոսքի հիմնական 

իմաստը։  

 

ՕԼ7 –Հ-ՈՒ․2 

ՕԼ7-Հ-Ը․1 

Հասկանալ  ծանոթ 

թեմայով պարզ և 

տեղեկատվական 

տեքստերի 

հիմնական 

բովանդակությունը 

(հայտնագործություն

ներ, Երկիր մոլորակ, 

նորաձևություն   և 

ՕԼ7-Հ-Մ․1 

Պարզ 

արտահայտություններո

վ որոշակի 

սահունությամբ 

նկարագրել իրեն 

հետաքրքրող 

զարգացումները, 

իրադարձությունները, 

իրողությունները և այլն։  

ՕԼ7-Հ-Գ․1 

Օրինակի հիման 

վրա կամ իրեն 

հետաքրքրող ծանոթ 

թեմաներով գրել 

պարզ 

նկարագրական 

տեքստ (80 – 100 

բառ)։ 

 

ՕԼ7-Հ-Փ․1 

Հաղորդակցվել պարզ, 

առօրեական 

խնդիրների, ծանոթ 

թեմաների և ընթացիկ 

իրադարձությունների 

շուրջ (ընտանիք, 

շրջապատ, սիրած 

զբաղմունք, 

ճանապարհորդություն 



Հասկանալ և հետևել 

պարզ ցուցումներին ու 

հրահանգներին՝ 

բազմաքայլ 

գործողություններ 

կատարելիս, եթե դրանք 

տրվում են 

գրական/ստանդարտ 

լեզվով և ծանոթ 

առոգանությամբ։ 

 

ՕԼ7 –Հ-ՈՒ․3 

Հասկանալ իրեն ծանոթ 

թեմաներով, նաև 

ժամանցային  մեդիա 

հաղորդումների, 

լուրերի, իրադարձային 

նորությունների 

հիմնական իմաստը, 

եթե խոսքը հստակ է և 

ծանոթ առոգանությամբ։ 
 

այլն): 

 

ՕԼ7-Հ-Ը․2 

Հասկանալ 

իրադարձություններ

ի, դեպքերի 

զգացմունքների և 

ցանկությունների  

նկարագրությունը  

նամակագրության 

մեջ։ 

 

ՕԼ7-Հ-Ը․3 

Հասկանալ սարքերի 

օգտագործման 

ցուցումներն ու 

հրահանգները, եթե 

դրանք գրված են 

պարզ և հստակ։  
  

ՕԼ7-Հ-Մ․2 

Բավականաչափ 

սահուն ներկայացնել 

պատմության/իրադարձ

ության/ֆիլմի 

բովանդակությունը՝ 

պահպանելով մտքերի 

հաջորդականությունը։  

 

ՕԼ7-Հ-Մ․3 

Ունենալ ծանոթ 

թեմաներով նախօրոք 

պատրաստած  պարզ 

ելույթ/ներկայացում՝ 

բավանականաչափ 

սահուն և ճշգրիտ 

բացատրելով 

հիմնական կետերը: 

ՕԼ7-Հ-Գ․2 

Լրացնել անձնական 

կամ այլ, պարզ, 

փաստացի 

տեղեկություններ 

պահանջող 

ձևաթուղթ։ 

 

ՕԼ7-Հ-Գ․3 

Գրել առօրյա 

գործողությունները 

նկարագրող նամակ 

էլեկտրոնային կամ 

թղթային 

ձևաչափով՝ 

ներկայացնելով  

առաջիկա 

անելիքները։ 
 

և այլն): 

 

ՕԼ7-Հ-Փ․2 

Հանպատրաստից 

քննարկել իրեն 

հետաքրքրող 

թեմաներ՝ 

բարեկրթորեն և 

հասկանալի կերպով 

արտահայտելով իր 

կարծիքը, 

համաձայնությունը 

կամ 

անհամաձայնությունը։ 

 

ՕԼ7-Հ-Փ․3 

Փոխանցել գրավոր 

տեղեկություններ 

(անձնական 

նամակագրության կամ 

գրառումների տեսքով)՝ 

նկարագրելով իր 

փորձը, 

զգացմունքները, 

կարծիքը և այլ 

անհրաժեշտ 

մանրամասներ։ 
VIII ՕԼ8–Հ-ՈՒ․1 

Հասկանալ առօրյա 

կյանքում հնչող 

զրույցի/խոսքի 

ՕԼ8-Հ-Ը․1 

Հասկանալ  ծանոթ 

թեմայով պարզ և 

տեղեկատվական 

ՕԼ8-Հ-Մ․1 

Նկարագրել 

իրադարձություններ, իր 

կենսափորձը, հույսերն 

ՕԼ8-Հ-Գ․1 

Նկարագրել 

իրական կամ 

երևակայական 

ՕԼ8-Հ-Փ․1 

Սահուն 

հաղորդակցվել ծանոթ 

թեմաների, ընթացիկ 



ընդհանուր  իմաստը և 

որոշ մանրամասներ,  

եթե խոսքը մատչելի է, 

արտասանությունը՝ 

հստակ։ 

 

ՕԼ8–Հ-ՈՒ․2 

Հետևել ծանոթ 

թեմաներով պարզ և 

համառոտ զեկույցներին 

կամ ելույթներին, եթե 

հնչող խոսքը պարզ է և 

ստանդարտ 

առոգանությամբ։ 

 

ՕԼ8–Հ-ՈՒ․3 

Հասկանալ 

գիտահանրամատչելի և 

լրատվական 

հեռուստատեսային կամ 

ռադիոծրագրերի 

հիմնական 

բովանդակությունը, երբ 

խոսքը համեմատաբար 

դանդաղ է ու հստակ: 
 

տեքստերի 

հիմնական 

բովանդակությունը և 

որոշ մանրամասներ  

 

ՕԼ8-Հ-Ը․2 

Գտնել անհրաժեշտ 

տեղեկատվությունը 

առօրյա գրավոր 

տեքստերում 

(նամակներ, 

բրոշյուրներ): 

 

ՕԼ8-Հ-Ը․3 

Հասկանալ թերթերի՝ 

ծանոթ թեմաներով 

պարզ հոդվածների 

կարևոր կետերը։  

 

ՕԼ8-Հ-Ը․4 

Գտնել կոնկրետ 

տեղեկատվություն 

գովազդներում, 

տեղեկատուներում, 

ճաշացուցակներում, 

չվացուցակներում և 

առօրյային առնչվող 

այլ տեքստերում: 

ու ձգտումները և այլն՝ 

գործածելով  պարզ 

կապակցված  

արտահայտություններ: 

 

ՕԼ8-Հ-Մ․2 

Կապակցված կերպով 

ներկայացնել 

պատմության/իրադարձ

ության/ֆիլմի 

բովանդակությունը՝ 

արտահայտելով իր 

վերաբերմունքը դրա 

նկատմամբ։  

 

ՕԼ8-Հ-Մ․3 

Անել նախապես 

պատրաստված կարճ 

հայտարարություններ 

իրեն հետաքրքրող 

թեմաների կամ 

առաջիկա 

իրադարձությունների 

վերաբերյալ։ 

 

ՕԼ8-Հ-Մ․4 

Սահուն ներկայացնել 

նախապես 

պատրաստված պարզ  

զեկույց/ելույթ՝ 

հիմնավորելով իր 

իրադարձություննե

ր և 

ուղևորություններ՝ 

պարզ, գրագետ 

շարադրանքով և 

կապակցված 

տեքստով (100 – 120 

բառ)։  

 

ՕԼ8-Հ-Գ․2 

Հակիճ և պարզ, 

կապակցված 

տեքստով շարադրել 

առօրյա կամ 

հանրային 

հետաքրքրություն 

ներկայացնող 

իրադարձություննե

ր՝ ներառելով 

փաստերի վրա 

հիմնված 

տեղեկություններ։ 

 

ՕԼ8-Հ-Գ․3 

Վարել 

մասնակիորեն 

պաշտոնական 

նամակագրություն 

թղթային կամ 

էլեկտրոնային 

ձևաչափերում՝ 

իրադարձությունների 

և հանրային 

նշանակության մի 

շարք խնդիրների 

մասին (մարդու 

իրավունք, մեդիա և 

հասարակություն և 

այլն)։  

 

ՕԼ8-Հ-Փ․2 

Քննարկման 

ընթացքում 

համապատասխան 

լեզվական միջոցներով 

արտահայտել 

սեփական կարծիքը և 

զգացմունքները  

(ուրախություն, 

տխրություն, 

ցանկություն, կասկած 

և այլն)։ 

 

ՕԼ8-Հ-Փ․3 

Փոխանցել գրավոր 

տեղեկություններ 

(նամակագրության 

կամ գրառումների 

տեսքով)՝ 

անդրադառնալով իրեն 

հուզող խնդիրներին և 



տեսակետը, 

համեմատելով տարբեր 

իրադարձություններ, 

հանգամանքներ, 

փաստեր։ 
 

անդրադառնալով 

իր կարիքներին և 

իրեն հուզող 

հարցերին։  
 

առաջարկելով պարզ 

լուծումներ։ 

IX ՕԼ9 –Հ-ՈՒ․1 

Հասկանալ տարբեր 

թեմաներով հնչող 

փաստացի 

տեղեկատվության 

ընդհանուր իմաստը և 

որոշ մանրամասներ, 

եթե խոսքը հստակ է և 

ստանդարտ 

առոգանությամբ։  

 

ՕԼ9 –Հ-ՈՒ․2 

Հետևել 

հասարակությանը և 

մշակույթին վերաբերող 

տարբեր թեմաներով 

պարզ և համառոտ 

զեկույցներին կամ 

ելույթներին, եթե հնչող 

խոսքը պարզ է և 

ստանդարտ 

առոգանությամբ, 

 

ՕԼ9 –Հ-ՈՒ․3 

Հասկանալ 

ՕԼ9-Հ-Ը․1 

Հասկանալ պարզ և 

տեղեկատվական 

տեքստերի 

ընդհանուր 

բովանդակությունը, 

գլխավոր փաստերի 

և դեպքերի 

տրամաբանական 

կապը: 

  

ՕԼ9-Հ-Ը․2 

Գտնել իրեն 

անհրաժեշտ 

տեղեկությունները  

ծավալուն տեքստի 

տարբեր 

մասերից/տարբեր 

տեքստերից որևէ 

խնդիր լուծելու 

համար։  

 

ՕԼ9-Հ-Ը․3 

Հասկանալ պարզ 

տեղեկատվական 

ՕԼ9-Հ-Մ․1 

Մանրամասն 

նկարագրել տարբեր 

իրական և 

երևակայական 

իրադարձություններ՝ 

կանխատեսելով 

հնարավոր 

զարգացումները։ 

 

ՕԼ9-Հ-Մ․2 

Արտահայտել իր 

կարծիքը առաջադրված 

թեմայի/իրադարձությա

ն շուրջ՝ հիմնավորելով 

ու բացատրելով իր 

մոտեցումները։ 

 

ՕԼ9-Հ-Մ․3 

Կառուցել 

բավանակաչափ 

ընկալելի փաստարկ՝ 

պաշտպանելով իր 

տեսակետը կամ 

հակադրելով այն այլոց 

ՕԼ9-Հ-Գ․1 

Կազմել կարճ 

պատմություն՝ 

նկարագրելով 

սեփական փորձը, 

ներկայացնելով 

տպավորություններ

ը, զգացմունքները, 

վերաբերմունքը (120 

– 150 բառ)։   

 

ՕԼ9-Հ-Գ․2 

Գրել կարճ էսսե 

առօրյա կամ 

հանրային 

հետաքրքրություն 

ներկայացնող 

իրադարձություննե

րի մասին՝ 

զուգադրելով և 

գնահատելով 

փաստացի 

տեղեկությունները 

ու փաստարկները, 

հիմնավորելով իր 

ՕԼ9-Հ-Փ․1 

Սահուն և վստահ 

հաղորդակցվել իր 

հետաքրքրությունների

ն առնչվող ծանոթ, 

ինչպես նաև 

վերացական, 

գիտահանրամատչելի, 

հասարակությանը և 

մշակույթին 

վերաբերող թեմաների 

շուրջ։  

 

ՕԼ9-Հ-Փ․2 

Քննարկման 

ընթացքում 

համապատասխան 

լեզվական միջոցներով 

արտահայտել 

սեփական 

զգացամունքները և 

արձագանքել 

խոսակիցների 

զգացմունքներին  

(ուրախություն, 



գիտահանրամատչելի, 

փաստավավերագրակա

ն, գեղարվեստական 

հեռուստամեդիա 

բովանդակության մեծ 

մասը, եթե խոսքը պարզ 

է և դանդաղ։ 

 

ՕԼ9 –Հ-ՈՒ․4 

Հասկանալ և հետևել իր 

շուրջը ծավալվող 

քննարկման հիմնական 

կետերին, եթե 

քննարկումը ընթանում 

է հստակ և ծանոթ 

առոգանությամբ: 
 

տեքստերում բերված 

հիմնական 

փաստարկներն ու 

եզրահանգումները։ 

 

ՕԼ9-Հ-Ը․4 

Ընդհանրացնել 

տեքստում առկա 

փաստերը, անել 

հետևություններ 

ուղղված տեսակետի 

հիմնավորմանը: 

կարծիքին։ 

 

ՕԼ9-Հ-Մ․4 

Սահուն ներկայացնել 

նախապես 

պատրաստված պարզ  

զեկույց/ելույթ՝ 

հանպատրաստից 

արձագանքելով 

հնարավոր հաջորդող 

հարցերին։ 
 

կարծիքը։ 

 

ՕԼ9-Հ-Գ․3 

Քննարկել 

կայացված 

որոշումները/ընթաց

իկ զարգացումները՝ 

ներկայացնելով և 

հիմնավորելով 

դրանց դրական և 

բացասական 

կողմերը (նաև՝ 

նամակագրության 

մեջ): 

տխրություն, 

ցանկություն, կասկած 

և այլն)։ 

 

ՕԼ9-Հ-Փ․3 

Քննարկել գոյություն 

ունեցող խնդիրը՝ 

համեմատելով լուծման 

տարբերակները և 

առաջարկելով մի շարք 

քայլեր այդ 

ուղղությամբ։ 

 

ՕԼ9-Հ-Փ․4 

Վարել 

նամակագրություն 

(թղթային կամ 

էլեկտրոնային)՝ 

հաղորդելով 

նորություններ և 

արտահայտելով մտքեր 

մշակույթին (կինո, 

երաժշտություն, 

գրականություն և 

այլն), 

հասարակությանը 

վերաբերող հարցերի 

կամ այլ թեմաների 

շուրջ։ 

X ՕԼ10 –Հ-ՈՒ․1 

Հետևել ծավալուն 

ՕԼ10-Հ-Ը․1 

Հասկանալ 

ՕԼ10-Հ-Մ․1 

Հստակ և մանրամասն 

ՕԼ10-Հ-Գ․1 

Կազմել իր 

ՕԼ10-Հ-Փ․1 

Սահուն և անկաշկանդ 



ելույթներին ու 

փաստարկների բարդ 

շղթային, եթե թեման 

բավականաչափ ծանոթ 

է, իսկ մտքերը` հստակ 

կապակցված։ 

 

ՕԼ10 –Հ-ՈՒ․2 

Մեծամասամբ 

հասկանալ ծանոթ 

թեմաների շուրջ 

լեզվակիրների զրույցի 

հիմնական իմաստը, 

եթե այն ստանդարտ 

լեզվով է և նորմալ 

արագությամբ։ 

 

ՕԼ10 –Հ-ՈՒ․3 

Հասկանալ ստանդարտ 

լեզվով և խոսքի նորմալ 

արագությամբ հնչող 

հայտարարություններ և 

հաղորդումներ՝ 

կոնկրետ  և 

վերացական 

թեմաներով։ 

տեղեկատվական 

տեքստերի 

հիմնական 

բովանդակությունը՝ 

առանձնացնելով 

փաստերը, կարծիքը,  

պատճառահետևանք

ային  կապերը։ 

 

ՕԼ10-Հ-Ը․2 

Կիրառել 

ընթերցանության 

տարբեր ձևեր և  

արագություն, ըստ 

տեքստերի տիպերի 

և ընթերցանության 

նպատակի 

(բառարանի 

օգտագործմամբ, ըստ 

անհրաժեշտության)։ 

նկարագրել իր 

հետաքրքրություններին 

առնչվող 

իրողություններն ու 

իրադարձությունները։ 

 

ՕԼ10-Հ-Մ․2 

Հիմնավորել իր 

տեսակետը՝ ընդգծելով 

տարբեր կարծիքների 

առավելություններն ու 

թերությունները։  

 

ՕԼ10-Հ-Մ․3 

Ներկայացնել  

նախապես 

պատրաստված  

կապակցված ելույթ՝ 

ընդգծելով այս կամ այն 

տեսակետին կողմ կամ 

դեմ լինելու 

պատճառները։ 

հետաքրքրություննե

րի շրջանակին  և 

ընթացիկ 

իրադարձություննե

րին վերաբերող 

թեմաներով 

փաստարկային 

շարադրանք՝ 

ներառելով տարբեր 

աղբյուրներից 

քաղած 

տեղեկություններ 

(150 – 200 բառ)։ 

 

ՕԼ10-Հ-Գ․2 

Մանրամասն 

նկարագրել 

արվեստի գործ կամ 

մշակութային 

իրադարձություն 

(այդ թվում՝ ֆիլմ, 

գիրք, 

բեմադրություն)՝ 

ներկայացնելով 

սեփական կարծիքը 

և վերաբերմունքը։ 

հաղորդակցվել, այդ 

թվում լեզվակիրների 

հետ՝ արժևորելով 

փաստերն ու փորձը, 

ներկայացնելով և 

պաշտպանելով իր 

տեսակետը՝ 

բացատրությունների 

ու փաստարկների 

միջոցով: 

 

ՕԼ10-Հ-Փ․2 

Ոչ պաշտոնական 

քննարկումների 

ժամանակ 

ներկայացնել իր 

կարծիքը և այն 

պաշտպանել՝ բերելով 

բացատրություններ, 

փաստարկներ և 

մեկնաբանություններ։ 

 

ՕԼ10-Հ-Փ․3 

Պարզ և համառոտ 

ներկայացնել խնդիրը 

դասընկերներին՝ 

ներկայացնելով 

պատճառներն ու 

հետևանքները, 

կշռադատելով լուծման 

տարբերակները։ 



ՕԼ10-Հ-Փ․4 

Վարել 

նամակագրություն 

(թղթային կամ 

էլեկտրոնային)՝ 

հաղորդելով 

տեղեկություններ, 

արտահայտելով 

տեսակետներ և 

նկարագրելով 

զգացմունքներ/տպավո

րություններ։ 
 

XI ՕԼ11 –Հ-ՈՒ․1 

Հասկանալ ստանդարտ 

լեզվով, ծանոթ և 

անծանոթ, կոնկրետ և  

վերացական  

թեմաներով, լեզվական 

հագեցվածություն և 

բարդ կառուցվածք 

ունեցող ելույթների 

հիմնական մտքերը։ 

 

ՕԼ11 –Հ-ՈՒ․2 

Մեծամասամբ 

հասկանալ ծանոթ և 

անծանոթ թեմաների 

շուրջ լեզվակիրների 

զրույցի հիմնական 

իմաստը, եթե այն 

ՕԼ11-Հ-Ը․1 

Հասկանալ 

տեղեկատվական և 

այլ  տեքստերի 

հիմնական 

բովանդակությունը՝ 

տարբեր 

մանրամասների 

միջոցով վեր 

հանելով հեղինակի 

մտադրությունը։ 

 

ՕԼ11-Հ-Ը․2 

Հասկանալ արդի 

խնդիրներին 

անդրադարձող 

հոդվածներում և 

զեկույցներում 

ՕԼ11-Հ-Մ․1 

Հստակ և մանրամասն 

ներկայացնել իր 

հետաքրքրություններին 

առնչվող 

իրողություններն ու 

իրադարձությունները՝ 

հիմնավորելով դրանք 

առանցքային 

մանրամասներով և 

դիպուկ օրինակներով։  

 

ՕԼ11-Հ-Մ․2 

Կառուցել և ելույթի 

տեսքով ներկայացնել 

փոխկապակցված 

փաստարկների շարք՝ 

նշելով 

ՕԼ11-Հ-Գ․1 

Կազմել իր 

հետաքրքրություննե

րի շրջանակին 

վերաբերող և 

հանրային 

նշանակության 

թեմաներով  

փաստարկային 

շարադրանք՝ 

համադրելով 

տարբեր 

աղբյուրներից 

քաղած 

տեղեկություններ  

(200 – 250 բառ)։ 

 

ՕԼ11-Հ-Գ․2 

ՕԼ11-Հ-Փ․1 

Հանպատրաստից և 

գրագետ 

հաղորդակցվել 

տարբեր 

միջավայրերում և 

լսարանների հետ՝ 

շոշափելով ընդհանուր, 

գիտահանրամատչելի, 

մասնագիտական կամ 

ժամանցի թեմաներ։ 

 

ՕԼ11-Հ-Փ․2 

Մասնակցել ոչ 

պաշտոնական և 

մասամբ 

պաշտոնական 

քննարկումների՝ 



ստանդարտ լեզվով է և 

նորմալ արագությամբ։ 

 

ՕԼ11 –Հ-ՈՒ․3 

Հասկանալ ստանդարտ 

լեզվով մեդիա 

հաղորդումների, կամ 

ձայնագրված նյութերի  

բովանդակության մեծ 

մասը՝ տարբերելով 

խոսողի 

տրամադրությունը, 

տոնը և այլն։ 

հեղինակի 

արտահայտած 

կոնկրետ տեսակետը 

և այն հիմնավորող 

փաստարկները։ 

 

ՕԼ11-Հ-Ը․3 

Արագ աչքի 

անցկացնել երկար և 

բարդ, այդ թվում՝ 

մասնագիտացված 

բովանդակությամբ 

տեքստը և վեր հանել 

կարևոր մտքերը։ 

 

ՕԼ11-Հ-Ը․4 

Հասկանալ երկար և 

մանրամասն 

ցուցումները՝ դժվար 

հատվածները 

վերընթերցելու 

հնարավորության 

դեպքում։ 

սկզբնաղբյուրները։ 

 

ՕԼ11-Հ-Մ․3 

Ներկայացման/ելույթի 

ընթացքում 

հեշտությամբ և սահուն 

անցնել  լսարանին 

հետաքրքրող կետերի 

քննարկմանը։ 

Հստակ և 

մանրամասն 

նկարագրել իրական 

կամ երևակայական 

իրադարձություննե

ր, բազմապիսի 

դեպքեր՝ 

պահպանելով 

մտքերի 

տրամաբանական 

հաջորդականությու

նը և հետևելով 

ընտրված ժանրի 

կանոններին։ 

ճշգրտորեն 

արտահայտելով իր 

կարծիքը, բերելով 

համոզիչ 

փաստարկներ, 

առաջադրելով 

վարկածներ, 

արձագանքելով այլոց 

փաստարկներին։  

 

ՕԼ11-Հ-Փ․3 

Հարցազրույցի 

ժամանակ վստահ և 

սպառիչ 

պատասխանել 

հարցերին։ 

 

ՕԼ11-Հ-Փ․4 

Վարել 

նամակագրություն(թղթ

ային կամ 

էլեկտրոնային)՝ 

հաղորդելով 

նորությունները և 

շեշտելով 

իրադարձությունների 

նշանակությունը։  
XII  ՕԼ12 –Հ-ՈՒ․1 

Հասկանալ կենդանի 

հնչող կամ 

հեռարձակվող, 

 ՕԼ12-Հ-Ը․1 

Հասկանալ տարբեր 

ժանրերի, այդ թվում՝  

լրագրային, 

ՕԼ12-Հ-Մ․1 

Առաջադրել նոր 

մտքեր և 

մոտեցումներ՝ իր 

ՕԼ12-Հ-Գ․1 

Շարադրել իր 

հետաքրքրություննե

րի շրջանակին 

ՕԼ12-Հ-Փ․1 

Հանպատրաստից և 

գրագետ հաղորդակցվել 

տարբեր միջավայրերում 



դարձվածքներ 

չպարունակող 

ստանդարտ խոսքը 

ինչպես ծանոթ, այնպես 

էլ անծանոթ 

թեմաներով, որոնք 

սովորաբար 

հանդիպում են 

անձնական, 

հասարակական, 

գիտական կամ 

մասնագիտական 

ոլորտներում։  

 

ՕԼ12 –Հ-ՈՒ․2 

Առանց դժվարության 

հասկանալ 

լեզվակիրների զրույցը, 

եթե այն ընթանում է 

նորմալ արագությամբ և 

ստանդարտ լեզվով։ 

 

ՕԼ12 –Հ-ՈՒ․3 

Հասկանալ 

հասարակական, 

մասնագիտական և 

գիտական ոլորտներին 

առնչվող ստանդարտ  

լեզվով մեդիա 

հաղորդումների, կամ 

ձայնագրված նյութերի  

վերլուծական, 

գիտհանրամատչելի 

հոդվածներ՝ 

ճանաչելով 

տեքստում առաջ 

քաշված 

վարկածների և 

եզրահանգումների 

միջև կապը։ 

 

ՕԼ12-Հ-Ը․2 

Գտնել և դուրս բերել 

անհրաժեշտ 

տեղեկատվությունը, 

հեղինակների 

տեսակետները և 

կարծիքները 

տարբեր, 

մասնագիտական 

աղբյուրներից։ 

 

ՕԼ12-Հ-Ը․3 

Հասկանալ 

մասնագիտացված 

հոդվածներ՝ 

պայմանով, որ 

կարող է 

պարբերաբար 

օգտագործել 

բառարան՝ 

տերմինաբանություն

հետաքրքրություններ

ին առնչվող 

իրողությունների և 

իրադարձությունների 

մանրամասն 

վերլուծության հիման 

վրա։  

 

ՕԼ12-Հ-Մ․2 

Տրամաբանորեն 

կապակցել և 

զարգացնել իր 

փաստարկները՝ 

ընդլայնելով և 

հիմնավորելով 

սեփական տեսակետը 

լրացուցիչ 

փաստարկներով և 

դիպուկ օրինակներով։ 

 

ՕԼ12-Հ-Մ․3 

Ելույթը/զեկուցումն 

ամփոփել  սեփական 

և այլ տեսակետների 

վերլուծության և 

համադրության 

հիման վրա 

ձևակերպված 

եզրահանգումներով՝ 

առանց լեզվական 

կաշկանդվածության։ 

վերաբերող և 

հանրային 

նշանակության 

զանազան 

թեմաներով 

համակարգված և 

գրագետ տեքստ՝ 

համադրելով և 

գնահատելով 

տարբեր 

աղբյուրներից 

քաղած 

տեղեկություններն 

ու փաստարկները 

(250 – 280 բառ)։ 

 

ՕԼ12-Հ-Գ․2 

Գրել փաստարկային 

էսսեներ՝ 

ներկայացնելով 

գլխավոր մտքերն ու 

մանրամասները, 

գնահատել խնդրի 

լուծման համար 

առաջարկվող 

լուծումները։ 

և լսարանների հետ՝ 

շոշափելով ընդհանուր, 

գիտահանրամատչելի, 

մասնագիտական կամ 

ժամանցի թեմաներ և 

ցուցաբերելով մտքերի 

հստակ 

փոխկապվածություն: 

 

ՕԼ12-Հ-Փ․2 

Մասնակցել ոչ 

պաշտոնական և 

պաշտոնական 

քննարկումների՝ 

ճշգրտորեն 

արտահայտելով իր 

կարծիքը, բերելով 

համոզիչ փաստարկներ, 

մեկնաբանություններ, 

առաջադրելով 

վարկածներ, 

արձագանքելով այլոց 

փաստարկներին։  

 

ՕԼ12-Հ-Փ․3 

Վարել հարցազրույց՝ 

նախապես մշակված 

հարցաշարով, ըստ 

անհրաժեշտության 

հեռանալով դրանից և 

կողմնորոշվելով ըստ 



բովանդակությունը, 

ինչպես նաև խոսողի 

տեսակետը և 

վերաբերմունքը։  

 

ՕԼ12 –Հ-ՈՒ․4 

Ընկալել  լեզվական և 

բովանդակային 

առումով բարդ 

դասախոսությունների, 

զեկույցների  հիմնական 

մտքերը: 

ը ճշգրիտ 

հասկանալու 

համար։ 

պատասխանների։   

 

ՕԼ12-Հ-Փ․4 

Վարել 

նամակագրություն 

(թղթային կամ 

էլեկտրոնային)՝ 

մեկնաբանելով ստացած 

տեղեկությունները և 

տեսակետները։ 

 

Մշակույթ 

Դասար

աններ 

Արժեքներ Վերաբերմունք Նորմեր/կանոններ 

 
Հետաքրքրություններ/Նախա

սիրություններ  

II ՕԼ2-Մ-Ա․1 

Ճանաչել ազգային և 

ուսուցանվող լեզվի երկրի 

մշակույթի որոշ տարրեր 

(ընտանիք, դպրոց, 

այբուբեն)  

ՕԼ2-Մ-Վ.1 

Ցուցաբերել հարգալից 

վերաբերմունք ընտանիքի և 

դասընկերների նկատմամբ` 

փորձելով օգնել նրանց: 

 

ՕԼ2-Մ-Վ.2 

Ցուցաբերել հոգատար և 

խնամքով վերաբերմունք 

դպրոցի գույքի և դպրոցական 

պարագաների հանդեպ: 
 

ՕԼ2-Մ-Ն․1 

Թվարկել տանը և դպրոցում 

վարքի պարզ կանոնները: 

 

ՕԼ2-Մ-Ն․2 

Մաքուր պահել 

դասասենյակը և չփչացնել 

գույքը։ 

  
 

ՕԼ2-Մ-Հ/Ն․1 

Ճանաչել իր 

հետաքրքրություններն ու 

նախասիրությունները։  

III ՕԼ3-Մ-Ա․1 

Ճանաչել իր և այլ ազգերի 

ՕԼ3-Մ-Վ.1 

Ցուցաբերել հոգատար 

ՕԼ3-Մ-Ն․1 

Ճանաչել և պահպանել 

ՕԼ3-Մ-Հ/Ն․1 

Ճանաչել իր ընտանիքի 



մի շարք սովորույթներ և 

դրանց հետ կապված 

արժեքները: 

 

ՕԼ3-Մ-Ա․2 

Կարևորել ընկերությունը և 

հանդուրժողականությունը: 

 

  
 

վերաբերմունք ընտանիքի 

անդամների և ընկերների,  

պատասխանատվություն տան 

և դպրոցի գույքի հանդեպ։  

 

ՕԼ3-Մ-Վ.2 

Դրսևորել հոգատար 

վերաբերմունք կենդանիների 

հանդեպ: 

 

ՕԼ3-Մ-Վ.3 

Ստեղծել ընկերական 

հարաբերություններ՝ 

քաջալերելով և աջակցելով իր 

ընկերներին։ 
 

ընտանիքում և 

հասարակական վայրերում 

վարքի պարզ կանոնները։  

 

ՕԼ3-Մ-Ն․2 

Ճանաչել առողջ սնվելու 

ռեժիմը և հետևել դրան։ 

անդամների և դասընկերների 

նախասիրությունները։  

IV ՕԼ4-Մ-Ա․1 

Ճանաչել մշակութային 

արժեքների որոշ 

դրսևորումներ առօրյա 

կյանքում։ 

 

ՕԼ4-Մ-Ա․2 

Կարևորել 

հանդուրժողականությունն 

այլ ազգերի և մշակույթների 

նկատմամբ։ 

ՕԼ4-Մ-Վ.1 

Դրսևորել հարգալից 

վերաբերմունք աշխարհի այլ 

երկրների, ազգությունների, 

լեզուների, մշակույթների 

հանդեպ` ցուցաբերելով դրանք 

ուսումնասիրելու 

հետաքրքրություն: 

 

ՕԼ4-Մ-Վ.2 

Դրսևորել շրջակա միջավայրի 

պահպանմանն ուղղված 

հոգատար և պատասխանատու 

վերաբերմունք՝ չվնասելով և 

չաղտոտելով այն։ 

ՕԼ4-Մ-Ն․1 

Կազմել օրվա ռեժիմ և հետևել 

դրան։ 

 

ՕԼ4-Մ-Ն․2 

ճանաչել առողջ 

ապրելակերպի սկզբունքները 

և հետևել դրանց։  

 

ՕԼ4-Մ-Ն․3 

Առաջնորդվել միայն 

անհրաժեշտը և պիտանին 

գնելու սկզբունքով։ 

ՕԼ4-Մ-Հ/Ն․1 

Ճանաչել ուսումնասիրվող 

լեզվի երկրի հասակակցի 

հետաքրքրություններն ու 

նախասիրությունները։  



 

 
 

V ՕԼ5-Մ-Ա․1 

Ճանաչել ազգային և իր 

համայնքի նյութական և ոչ 

նյութական արժեքները 

(ավանդույթներ, 

սովորույթներ, տեսարժան 

վայրեր)։  

 

ՕԼ5-Մ-Ա․2 

Գիտակցել այլ 

մշակույթների նկատմամբ 

բաց լինելու և դրանք 

ճանաչելու կարևորությունը։ 

ՕԼ5-Մ-Վ.1 

Դրսևորել հոգատար և 

պատասխանատու 

վերաբերմունք տեսարժան 

վայրերի  հանդեպ։  

 

ՕԼ5-Մ-Վ.2 

Դրսևորել հոգատար 

վերաբերմունք բնության,  

ընտանի և վայրի կենդանիների 

հանդեպ։ 
 

ՕԼ5-Մ-Ն․1 

Ճանաչել հասարակական և 

մշակութային վայրերում իրեն 

դրսևորելու պարզ կանոնները 

և հետևել դրանց։ 

 

ՕԼ5-Մ-Ն․2 

Ճանաչել համագործակցային 

աշխատանքի տարրական 

կանոնները և հետևել դրանց։  

 

ՕԼ5-Մ-Ն․3 

Ճանաչել համայնքում 

համակեցության տարրական 

կանոնները և հետևել դրանց։ 

 
 

ՕԼ5-Մ-Հ/Ն․1 

Ցուցաբերել հետաքրքրություն 

ընտանի և վայրի 

կենդանիների հանդեպ: 

 

ՕԼ5-Մ-Հ/Ն․2 

Ճանաչել իրեն հետաքրքրող 

որոշ մասնագիտություններ։ 

 

ՕԼ5-Մ-Հ/Ն․3 

Ցուցաբերել հետաքրքրություն 

առողջ ապրելակերպի և 

սպորտի հանդեպ։ 

VI ՕԼ6-Մ-Ա․1 

Կարևորել ընկերությունը, 

քաղաքավարությունը և 

հանդուրժողականությունը՝ 

որպես համակեցության 

նախապայման։ 

 

ՕԼ6-Մ-Ա․2 

Ճանաչել տոները որպես 

տարբեր համայնքների և  

մշակույթների նյութական  և 

ՕԼ6-Մ-Վ.1 

Դրսևորել հանդուրժողական, 

քաղաքավարի և հարգալից 

վերաբերմունք իրենց 

շրջապատող մարդկանց 

նկատմամբ։  

 

ՕԼ6-Մ-Վ.2 

Դրսևորել պատասխանատու 

վերաբերմունք  ազգային և 

համաշխարհային 

ՕԼ6-Մ-Ն․1 

Ճանաչել համակեցության 

կանոնները և հետևել դրանց։ 

 

ՕԼ6-Մ-Ն․2 

Ճանաչել իր և այլ երկրների 

մի շարք հայտնի 

մարզաձևերի պարզ 

կանոնները։ 
  

ՕԼ6-Մ-Հ/Ն․1 

Դրսևորել հետաքրքրություն 

իր և ուսումասիրվող լեզվի 

երկրների մշակութային 

արժեքների հանդեպ: 

 

ՕԼ6-Մ-Հ/Ն․2 

Ցուցաբերել հետաքրքրություն 

որևէ մարզաձևի նկատմամբ՝ 

գիտակցելով դրա 

կարևորությունը  առողջ 



ոչ նյութական արժեքների 

դրսևորում։ 

 

ՕԼ6-Մ-Ա․3 

Կարևորել հայրենաճանա 

չումը իր համայնքի 

պատմամշակութային 

արժեքների գնահատման 

միջոցով։ 

 
 

մշակութային արժեքների 

հանդեպ։ 

 

ՕԼ6-Մ-Վ.3 

Դրսևորել պատասխանատու 

վերաբերմունք սեփական և 

այլոց առողջության հանդեպ։ 

 
 

ապրելակերպի և կամային 

հատկանիշների ձևավորման 

գործում: 
 

VII ՕԼ7-Մ-Ա․1 

Ճանաչել և արժևորել 

ազգային և 

համաշխարհային 

մշակույթը երաժշտության 

միջոցով։ 

 

ՕԼ7-Մ-Ա․2 

Արժևորել օլիմպիական և 

պարալիմպիկ խաղերի 

դերը՝ որպես 

համաշխարհային 

մշակութային արժեքներ։ 

ՕԼ7-Մ-Ա․3 

Կարևորել աշխարհճանա 

չումը համաշխարհային 

պատմամշակութային 

արժեքների գնահատման 

միջոցով (աշխարհի 

հրաշալիքները)։ 

ՕԼ7-Մ-Վ.1 

Դրսևորել հարգալից 

վերաբերմունք այլոց 

ինքնարտահայտման ձևերի 

(ոճ, ճաշակ և այլն) նկատմամբ։ 

 

ՕԼ7-Մ-Վ.2 

Դրսևորել  հոգատար և 

պատասխանատու 

վերաբերմունք Երկիր 

մոլորակի նկատմամբ։   

ՕԼ7-Մ-Ն․1 

Թվարկել բնության 

նկատմամբ  

պատասխանատու վարքի մի 

շարք կանոններ։ 

 

ՕԼ7-Մ-Ն․2 

Ճանաչել 

մշակույթով/ժամանակով 

պայմանավորված կենցաղի 

մի շարք նորմեր (հագուստ, 

սնունդ)։ 

 

ՕԼ7-Մ-Ն․3 

Ճանաչել սարքերի 

օգտագործման 

անվտանգության տարրական 

կանոնները։   
 

ՕԼ7-Մ-Հ/Ն․1 

Ցուցաբերել հետաքրքրություն 

նորաձևության և ոճերի, 

տարբեր 

հայտնագործությունների, 

երաժշտական ոճերի, 

նախընտրած սպորտաձևերի 

հանդեպ։ 
 



 

VIII ՕԼ8-Մ-Ա․1 

Ճանաչել խոհանոցը որպես  

ազգային և 

համաշխարհային 

մշակույթի մաս։  

 

ՕԼ8-Մ-Ա․2 

Արժևորել մշակութային 

բազմազանությունը։  

 

ՕԼ8-Մ-Ա․3 

Կարևորել մեդիա 

տեղեկատվությունը որպես 

միջմշակութային 

իրազեկության խթանման 

միջոց։ 

 

ՕԼ8-Մ-Ա․4 

Դիտարկել մարդուն՝ որպես 

բարձրագույն արժեք 

մարդու իրավունքների 

գլոբալ համատեքստում։ 

ՕԼ8-Մ-Վ.1 

Դրսևորել պատասխանատու 

վերաբերմունք մարդու 

հիմնարար ազատությունների 

և իրավունքների նկատմամբ: 

 

ՕԼ8-Մ-Վ.2 

Դրսևորել հարգալից, 

հոգատար և պատասխանատու 

վերաբերմունք 

հասարակիցների նկատմամբ։  

 

ՕԼ8-Մ-Վ.3 

Ցուցաբերել հետաքրքրություն 

այլ երկրների և մշակույթների 

ճանաչման նկատմամբ։ 

 

 

 

ՕԼ8-Մ-Ն․1 

Ճանաչել հասարակության 

մեջ իր իրավունքների և 

պարտականությունների 

սահմանը։ 

  

ՕԼ8-Մ-Ն․2 

Ճանաչել մարդու 

իրավունքների հիմնարար 

սկզբունքները։ 

 

ՕԼ8-Մ-Ն․3 

Ճանաչել հասարակական 

համակեցության կանոնները 

որպես ամբողջություն և 

հետևել դրանց։  

ՕԼ8-Մ-Հ/Ն․1 

Ցուցաբերել հետաքրքրություն 

իր և ուսումնասիրվող 

երկրի/երկրների տեսարժան 

վայրերի, խոհանոցների և 

սովորույթների հանդեպ։  

 
 

IX ՕԼ9-Մ-Ա․1 

Կարևորել շարունակական 

բազմալեզու կրթության 

դերը՝ որպես անհատի և 

հասարակության 

հաջողության գրավական։  

ՕԼ9-Մ-Ա․2 

ՕԼ9-Մ-Վ.1 

Դրսևորել 

պատասխանատվություն՝ 

ազգային և համաշխարհային 

մշակութային ժառանգության 

հանդեպ։ 

 

ՕԼ9-Մ-Վ.2 

ՕԼ9-Մ-Ն․1 

Գործել որպես 

հասարակության մեջ 

կարգուկանոնին և օրենքին 

հետևող անհատ։  

 

ՕԼ9-Մ-Ն․2 

ՕԼ9-Մ-Հ/Ն․1 

Ցուցաբերել հետաքրքրություն 

ազգային և համաշխարհային 

մշակութային 

ժառանգությունների 

նկատմամբ (կինո, 

երաժշտություն, 

գրականություն)։ 



Ճանաչել և արժևորել 

ազգային և 

համաշխարհային 

մշակույթի նյութական և ոչ 

նյութական 

ժառանգությունը։ 

 

ՕԼ9-Մ-Ա․2 

Ճանաչել օրենքի 

գերակայությունը որպես 

ժողովրդավարական 

հասարակության գերակա 

նախապայման։ 

Դրսևորել պատասխանատու 

քաղաքացիական վարքագիծ՝ 

ճանաչելով իր իրավունքներն 

ու պարտականությունները։  
 

Ճանաչել աղետների 

ժամանակ վարքագծային 

կանոնները և  հետևել դրանց 

ըստ անհրաժեշտության։ 

 

X ՕԼ10-Մ-Ա․1 

Կարևորել  

համաշխարհային արվեստի 

և գրականության 

գեղագիտական արժեքը և 

դերը մարդու կյանքում։ 

ՕԼ10-Մ-Ա․2 

Արժևորել գիտությունը 

որպես աշխարհճանաչման 

միջոց և առաջընթացի 

նախապայման։ 

 

 

 

ՕԼ10-Մ-Վ․1 

Դրսևորել հարգալից և 

արժևորող վերաբերմունք 

ազգային և համաշխարհային 

արվեստի և գրականության 

գործերի հանդեպ։ 

 

ՕԼ10-Մ-Վ․2 

Դրսևորել գիտությունը՝ որպես 

մարդկության առաջընթացն 

ապահովող կարևորագույն 

գործոնն արժևորող 

վերաբերմունք։ 

 

ՕԼ10-Մ-Վ․3 

Դրսևորել կոնֆլիկտների  

լուծելիության, խաղաղ 

կարգավորման 

ՕԼ10-Մ-Ն․1 

Ճանաչել կոնֆլիկտների 

խաղաղ 

կարգավորման/լուծման 

մոտեցումը որպես 

արդյունավետ եղանակ և 

հետևել դրան։ 

 

ՕԼ10-Մ-Ն․2 

Ճանաչել  հասարակական 

բարքերը և ցուցաբերել 

անհատական դիրքորոշում:  

 

ՕԼ10-Մ-Ն․3 

Ճանաչել ուսումնասիրվող 

լեզվով հաղորդակցության 

նորմերը և պահպանել դրանք 

այդ լեզվով հաղորդակցվելիս։ 

ՕԼ10-Մ-Հ/Ն․1 

Ցուցաբերել հետաքրքրություն 

հայ և օտարալեզու 

գրականության և արվեստի 

գործերի նկատմամբ: 

 

ՕԼ10-Մ-Հ/Ն․2 

Ցուցաբերել հետաքրքրություն 

գիտական 

հետազոտությունների, 

հայտնագործությունների, 

առեղծվածային երևույթների և 

նրանց 

ուսումնասիրությունների 

նկատմաբ:  

 

 



հնարավորության/ 

անհրաժեշտության 

գիտակցություն։ 

 

ՕԼ10-Մ-Վ․4 

Դրսևորել ընթացիկ, 

հասարակական հնչեղության 

իրադարձությունների 

նկատմամբ իրազեկված և 

հիմնավորված դիրքորոշում։ 

XI ՕԼ11-Մ-Ա․1 

Արժևորել աշխատանքը և 

որակյալ մասնագիտական 

գործունեությունը։ 

ՕԼ11-Մ-Ա․2 

Արժևորել բնությունը 

որպես մարդու գոյության 

բնական միջավայր։ 

ՕԼ11-Մ-Ա․3 

Արժևորել ազգային 

մշակույթի ներդրումը 

համաշխարհային 

մշակույթում։ 

ՕԼ11-Մ-Վ․1 

Դրսևորել հարգալից 

վերաբերմունք աշխատանքի և 

տարբեր 

մասնագիտությունների 

նկատմամբ։  

 

ՕԼ11-Մ-Վ․2 

Դրսևորել գիտակից 

վերաբերմունք 

հիվանդությունների 

կանխարգելման և առողջ 

ապրելակերպի կարևորության 

նկատմամբ: 

 

ՕԼ11-Մ-Վ․3 

Դրսևորել քաղաքական և 

պատմական 

իրադարձությունների մասին 

իրազեկ լինելու 

գիտակցություն՝ կարևորելով 

ՕԼ11-Մ-Ն․1 

Ճանաչել աշխատաշուկայում 

գործող նորմերը  և 

առաջնորդվել դրանցով 

աշխատանք որոնելիս կամ 

աշխատանքի դիմելիս։  

 

ՕԼ11-Մ-Ն․2 

Հետևել հիվանդությունների 

կանխարգելման և առողջ 

ապրելակերպի կանոններին:  

 

ՕԼ11-Մ-Ն․3 

Ճանաչել 

մեդիագրագիտության 

հիմնարար սկզբունքները և 

առաջնորդվել դրանցով՝ 

տեղեկություններ որոնելիս։ 

 

ՕԼ11-Մ-Ն․4 

Հետևել  շրջակա միջավայրը 

ՕԼ11-Մ-Հ/Ն․1 

Կարևորել 

նախասիրությունների դերը 

մասնագիտության 

ընտրության ժամանակ:  

 

ՕԼ11-Մ-Հ/Ն․2 

Ցուցաբերել հետաքրքրություն 

բժշկության ճյուղերի և 

մասնագիտացումների, 

բժշկագիտության 

առաջընթացի նկատմամբ:  

 

ՕԼ11-Մ-Հ/Ն․3 

Ցուցաբերել հետաքրքրություն 

Հայաստանի կամ 

ուսումնասիրվող լեզվի 

երկր(ներ)ի քաղաքական 

համակարգերի նկատմամբ:  

 

ՕԼ11-Մ-Հ/Ն․4 



առաջնային աղբյուրներից 

(օրինակ՝ ականատեսներ, 

արխիվային փաստաթղթեր և 

այլն) տեղեկատվությանը 

ստացումը։ 

 

ՕԼ11-Մ-Վ․4 

Դրսևորել հոգատար և 

պատասխանատու 

վերաբերմունք բնության 

հանդեպ՝ գիտակցելով մարդու, 

Երկիր մոլորակի և տիեզերքի 

անքակտելի կապի 

կարևորությունը: 
 

մաքուր /էկոլոգիան 

պահպանելու համընդհանուր 

կանոններին/օրենքներին:   

Ցուցաբերել հետաքրքրություն 

բնապահպանական գլոբալ 

խնդիրների, դրանց 

պատճառների և լուծման 

ուղիների հանդեպ:  

 

ՕԼ11-Մ-Հ/Ն․5 

Դրսևորել հետաքրքրություն 

համաշխարհային և հայոց 

պատմության նշանակալի  

իրադարձությունների/դեմքեր

ի նկատմամբ: 

 

ՕԼ11-Մ-Հ/Ն․6 

Ցուցաբերել հետաքրքրություն 

գիտության և 

գիտատեխնիկական 

առաջընթացի նկատմամբ: 
XII ՕԼ12-Մ-Ա․1 

Կարևորել թարգմանության 

դերը որպես 

միջմշակութային 

հաղորդակցության միջոց և 

ազգային մշակույթի տարր։ 

 

ՕԼ12-Մ-Ա․2 

Կարևորել հին 

քաղաքակրթությունների 

արժեհամակարգերը որպես 

նոր 

ՕԼ12-Մ-Վ․1 

Ցուցաբերել հետաքրքրություն 

և հարգանք այլ 

քաղաքակրթությունների 

նկատմամբ: 

 

ՕԼ12-Մ-Վ․2 

Ցուցաբերել հետաքրքրություն 

թարգմանության հանդեպ՝ 

որպես միջմշակութային 

հաղորդակցության միջոց և 

ազգային մշակույթի տարր։ 

ՕԼ12-Մ-Ն․1 

Ճանաչել hին  և 

ժամանակակից 

քաղաքակրթություններում 

ընդունված հասարակական 

նորմերը, դրանց 

առանձնահատկություն-ները 

և զարգացումը։  

 

ՕԼ12-Մ-Ն․2 

Ճանաչել կամավորական 

աշխատանքի սկզբունքներն 

ՕԼ12-Մ-Հ/Ն․1 

Ցուցաբերել հետաքրքրություն 

տարբեր 

քաղաքակրթությունների 

(ազգային ծեսեր, 

սովորույթներ, 

ավանդույթներ) նկատմամբ։  

  

ՕԼ12-Մ-Հ/Ն․2 

Ցուցաբերել հետաքրքրություն 

կամավորական աշխատանքի 



քաղաքակրթությունների 

ձևավորման հենք։ 
 

ՕԼ12-Մ-Վ․3 

Դրսևորել հարգալից 

վերաբերմունք այլ կրոնների 

նկատմամբ՝ որպես մշակույթի 

մի բաղադրիչ մաս: 

 

ՕԼ12-Մ-Վ․4 

Դրսևորել գիտակցական 

վերաբերմունք կամավորական 

աշխատանքի նկատմամբ՝ 

որպես սոցիալական 

պատասխանատվությունև 

անհատի ինքնաճանաչման 

դրսևորում՝ ի շահ 

հասարակության: 

 

ՕԼ12-Մ-Վ․5 

Դրսևորել պատասխանատու 

վերաբերմունք անցյալի 

ձախողումների, ներկայի 

քայլերի նկատմամբ՝ որպես 

ապագայի հաջողության 

գրավական: 

ու 

առանձնահատկությունները և 

առաջնորդվել դրանցով 

կամավորություն անելիս։  

 

ՕԼ12-Մ-Ն․3 

Հատկորոշել  հաջողության 

հասնելու սկզբունքներն ու 

որակները՝ հետագա քայլերի 

հաջորդականությունը 

որոշելիս։   

 

 

 

 

հանդեպ։ 

 

ՕԼ12-Մ-Հ/Ն․3 

Դրսևորել հետաքրքրություն 

ապագայի և հաջողության 

հասնելու ուղիների 

նկատմամբ:  

 

 

 

 
  

 

Քննական և ստեղծարար միտք 

Դաս

արան

ներ 

Միտք Տրամաբանական կապեր Վերլուծություն Առաջընթաց  

II ՕԼ2-ՔՍՄ-Մ․1 

Ձևակերպել իր մասին 

ՕԼ2-ՔՍՄ-Տ․1 

Կազմել շատ պարզ հարցեր։  

ՕԼ2-ՔՍՄ-Վ․1 ՕԼ2-ՔՍՄ-Ա․1 



տրված շատ պարզ հարցի 

պատասխանը։  

ՕԼ2-ՔՍՄ-Մ․2 

Ներկայացնել իր մտքերը 

իր պատրաստած 

տեսողական նյութերի 

միջոցով։ 
 

  Գրանցել դիտումների 

արդյունքները։ 

Արձագանքել ուսուցչի պարզ 

հրահանգներին: 

III ՕԼ3-ՔՍՄ-Մ․1 

Ձևակերպել շատ պարզ 

հարցեր և 

պատասխաններ կոնկրետ 

թեմայի շուրջ։  

ՕԼ3-ՔՍՄ-Մ․2 

Ներկայացնել իր մտքերը 

խոսքային և տեսողական 

նյութերի միջոցով։ 
 

ՕԼ3-ՔՍՄ-Տ․1 

Տարանջատել ընդհանուրն ու 

մասնավորը, սեռը և տեսակը։ 

ՕԼ3-ՔՍՄ-Տ․2 

Դասավորել մտքերը միմյանց հետ 

կապակցվածությամբ։ 

ՕԼ3-ՔՍՄ-Տ․3 

Ճանաչել իր առջև դրված պարզ 

խնդիրը: 

 
 

ՕԼ3-ՔՍՄ-Վ․1 

Նկարագրել դիտումների 

միջոցով 

երևույթների/իրերի 

առանձնահատուկ 

հատկանիշները։   

ՕԼ2-ՔՍՄ-Ա․1 

Պլանավորել և կատարել 

առաջադրանք զույգերով: 

IV ՕԼ4-ՔՍՄ-Մ․1 

Արտահայտել 

կապակցված մտքեր 

տրված թեմայի շուրջ։ 

ՕԼ4-ՔՍՄ-Մ․2 

Մտքերն արտահայտելիս 

բերել պարզ 

հիմնավորումներ: 

ՕԼ4-ՔՍՄ-Մ․3 

Օգտագործել տարբեր ոչ-

խոսքային միջոցներ՝ 

արդյունավետ 

ՕԼ4-ՔՍՄ-Տ․1 

Ճանաչել իր լսած/կարդացած 

նյութում մտքերի 

հաջորդականությունը և դրանց 

միջև կապերի տեսակները։  

ՕԼ4-ՔՍՄ-Տ․3 

Դասավորել մտքերը միմյանց հետ 

փոխկապակցվածությամբ 

(ընդհանուր/մասնավորր, 

պատճառ/հետևանք)՝ ճիշտ 

լեզվական միջոցների 

ՕԼ4-ՔՍՄ-Վ․1 

 

Խմբավորել շրջապատի 

երևույթները/իրերը ըստ 

դասերի։  

 

ՕԼ4-ՔՍՄ-Վ․2 

 

Նշել երևույթների/իրերի 

նմանություններն ու 

տարբերությունները։ 

ՕԼ3-ՔՍՄ-Ա․1 

 

Հասկանալ իր առջև դրված 

խնդիրները: 

ՕԼ3-ՔՍՄ-Ա․2 

 

Բերել պարզ հիմնավորումներ, 

մտքեր և մեկնաբանել դրանք: 
 



հաղորդակցություն 

ապահովելու համար։  
 

կիրառմամբ։ 

ՕԼ4-ՔՍՄ-Տ․4 

Հասկանալ իր առջև դրված պարզ 

խնդիրը՝ առաջարկելով 

հաջորդական քայլեր այն լուծելու 

համար: 

V ՕԼ5-ՔՍՄ-Մ․1 

Պատասխանել տրված 

հարցերին՝ 

արտահայտելով և 

հիմնավորելով իր 

կարծիքը։  

ՕԼ5-ՔՍՄ-Մ․2 

Մշակել տարբեր նյութեր 

(նամակ, բացիկ, պաստառ 

և այլն) իր կարծիքը 

արդյունավետ և 

հիմնավոր ներկայացնելու 

համար։  

 

 

 

 
 

ՕԼ5-ՔՍՄ-Տ․1 

Համեմատել սեփական 

գործողություններն/արարքներն 

այլոց գործողությունների հետ,  

ՕԼ5-ՔՍՄ-Տ․2 

Կապակցել մտքերը՝ ընդհանուրից 

մասնավորը անցումներով։  

ՕԼ5-ՔՍՄ-Տ․3 

Առաջարկել տրված թեմայի 

շրջանակում խնդրի  լուծման 

պարզ տարբերակներ։ 
 

ՕԼ5-ՔՍՄ-Վ․1 

Դասակարգել  թեմայի 

շուրջ ստացված 

տեղեկությունները։ 

ՕԼ5-ՔՍՄ-Վ․2 

Համեմատել 

իրերը/երևույթները/հասկա

ցությունները՝ վեր հանելով 

ընդհանրություններն ու 

տարբերությունները։ 

ՕԼ5-ՔՍՄ-Ա․1 

Գտնել տրված թեմայի շուրջ 

խնդիրների պատասխանները՝ 

հետևելով 

հրահանգներին/ցուցումներին: 

ՕԼ5-ՔՍՄ-Ա․2 

 

Ներկայացնել տեղեկությունը  

ծանոթ իրավիճակներում 

դերախաղի, երկխոսության, կարճ 

ելույթի միջոցով 

VI ՕԼ6-ՔՍՄ-Մ․1 

Առաջադրել նոր մտքեր և 

գաղափարներ տրված 

թեմաների շրջանակում։  

ՕԼ6-ՔՍՄ-Մ․2 

Պաշտպանել իր 

առաջադրած տեսակետը` 

ՕԼ6-ՔՍՄ-Տ․1 

Բացատրել  սեփական և այլոց 

արարքների/ գործողությունների 

առավելավելություններն ու 

թերությունները։  

ՕԼ6-ՔՍՄ-Տ․2 

Արտահայտել համաձայնություն 

ՕԼ6-ՔՍՄ-Վ․1 

Բացատրել տրված խնդրի 

բուն էությունը։  

ՕԼ6-ՔՍՄ-Վ․2 

Համեմատել հավաքված 

տվյալները։   

ՕԼ6-ՔՍՄ-Ա․1 

Մշակել քայլեր տրված թեմայի 

շուրջ հարցերի պատասխանները 

գտնելու համար: 

ՕԼ6-ՔՍՄ-Ա․2 

 

Պատրաստել տրված թեմայի 



բերելով օրինակներ: 

ՕԼ6-ՔՍՄ-Մ․3 

Ստեղծել սահիկաշար՝ 

օգտվելով տարբեր 

աղբյուրներից։  

 

 
 

կամ անհամաձայնություն՝ 

համեմատական և 

պատճառահետևանքային 

կապերի կիրառմամբ։  

ՕԼ6-ՔՍՄ-Տ․3 

Առաջարկել խնդրի լուծման 

տարբերակներ՝ համեմատելով 

դրանք միմյանց հետ։   

շրջանակում դերախաղ, 

երկխոսություն, կարճ ելույթ՝ 

արտահայտելով սեփական 

կարծիքը 

VII ՕԼ7-ՔՍՄ-Մ․1 

 

Առաջարկել նոր մտքեր, 

գաղափարներ և 

մոտեցումներ իրեն 

ծանոթ, քննարկվող 

թեմաների վերաբերյալ։ 

ՕԼ7-ՔՍՄ-Մ․2 

 

Ամփոփել իրեն ծանոթ, 

քննարկվող թեմաների 

շուրջ իր և ուրիշների 

առաջադրած մտքերն ու 

գաղափարները։ 

ՕԼ7-ՔՍՄ-Մ․3 

 

Ստեղծել նախագծի պլան։ 
 

ՕԼ7-ՔՍՄ-Տ․1 

Անել  ենթադրություններ և 

եզրահանգումներ  առկա 

տվյալների հիման վրա: 

ՕԼ7-ՔՍՄ-Տ․2 

Գնահատել տարբեր 

իրավիճակներ՝ համադրելով 

դրանց բնորոշ հատկանիշները։ 

ՕԼ7-ՔՍՄ-Տ․3 

 

Առաջարկել խնդիրների լուծման 

առավել արդյունավետ մոտեցում՝ 

հիմնավորելով դրա 

ընտրությունը։  

ՕԼ7-ՔՍՄ-Վ․1 

Բացահայտել խնդիրների 

առաջացման 

պատճառները։  

ՕԼ7-ՔՍՄ-Վ․2 

Համեմատել/համադրել մի 

քանի աղբյուրներից 

ստացված 

տեղեկությունները։  

ՕԼ7-ՔՍՄ-Ա․1 

Ձեռնարկել քայլեր տրված 

առաջադրանքի լուծման համար՝ 

հիմնավորելով իր մոտեցումները 

ՕԼ7-ՔՍՄ-Ա․2 

Ստեղծել  տրված թեմայի 

շրջանակում երկխոսություն, 

հարցազրույց, ելույթ, և այլն՝ 

բերելով համոզիչ փաստարկներ 

VIII ՕԼ8-ՔՍՄ-Մ․1 

Ներկայացնել իրեն հուզող 

խնդիրները և առաջարկել 

լուծումներ։ 

ՕԼ8-ՔՍՄ-Տ․1 

Արտահայտել մտքերը` 

ներկայացնելով հավաստի 

աղբյուրներից վերցված փաստեր, 

դրանց հիման վրա կատարելով 

ՕԼ8-ՔՍՄ-Վ․1 

Անել դատողություններ և 

եզրակացություններ խնդրի 

իրական պատճառների 

մասին՝  առաջադրելով 

ՕԼ8-ՔՍՄ-Ա․1 

Ներկայացնել 

տեղեկատվությունը՝ 

հիմնավորելով դիտարկված 

արդյունքների տարբեր 



ՕԼ8-ՔՍՄ-Մ․2 

Պլանավորել 

հետազոտական 

աշխատանքներ՝ 

արդյունքները 

ներկայացնելով տարբեր 

միջոցներով։ 

 ՕԼ8-ՔՍՄ-Մ․3 

Մշակել թեմատիկ 

նախագծերի կամ 

միջոցառումների պլան։ 

 
 

դատողություններ և 

եզրահանգումներ։ 

ՕԼ8-ՔՍՄ-Տ․2 

Գնահատել տարբեր 

իրադրություններ/փոխհարաբերո

ւթյունները՝ հիմնավորելով իր 

գնահատականը: 

ՕԼ8-ՔՍՄ-Տ․3 

Ձևակերպել նպատակներ՝ 

մշակելով դրանց հասնելու 

արդյունավետ ուղիները: 
 

լուծում(ներ): 

ՕԼ8-ՔՍՄ-Վ․2 

Համադրել այլ 

տեսակետներ՝ 

ներկայացնելով սեփական 

մոտեցումը: 

մեկնաբանությունները:  

ՕԼ8-ՔՍՄ-Ա․2 

Ճանաչել խնդրի լուծման 

այլընտրանքային տարբերակների 

հնարավորությունը։ 

ՕԼ8-ՔՍՄ-Ա․3 

Սովորել սեփական սխալներից՝ 

գործողությունների ընթացքի 

համար այլ մոտեցումներ 

ընտրելով։ 

 

IX ՕԼ9-ՔՍՄ-Մ․1 

Առաջարկել նոր մտքեր՝ 

հիմնվելով նախնական 

գիտելիքի վրա։  

ՕԼ9-ՔՍՄ-Մ․2 

Արտահայտել կարծիք՝ 

հիմնավորելով և 

բացատրելով իր 

մոտեցումները, տալով 

համաձայնություն և 

անհամաձայնություն: 

ՕԼ9-ՔՍՄ-Մ․3 

Դրսևորել ստեղծագործ 

մոտեցում իր 

տեսակետներն  ու 

գաղափարներն  

արտահայտելիս։ 

ՕԼ9-ՔՍՄ-Տ․1 

Կառուցել մտքերը կուռ 

տրամաբանությամբ՝ կիրառելով 

համեմատություններ,  

համադրություններ, 

փաստարկներ, 

ընդհանրացումներ։  

 

ՕԼ9-ՔՍՄ-Տ․2 

Բացատրել սեփական 

ընտրության և որոշումների 

դրդապատճառները: 

 
 

ՕԼ9-ՔՍՄ-Վ․1 

Մեկնաբանել  

խնդիրները`կատարելով 

մեկնաբանություններ և 

դատողություններ դրանց 

հիմքերի և լուծումների 

հավանական ազդեցության 

մասին։ 

ՕԼ9-ՔՍՄ-Վ․2 

Մեկնաբանել իր 

որոշումները՝  հղում 

անելով դրանց կայացման 

նախապայմաններին։ 

 
 

ՕԼ9-ՔՍՄ-Ա․1 

Գնահատել իր աճը որպես 

սովորող՝ հետահայաց 

վերլուծելով իր գիտելիքների և 

կարողությունների զարգացումը։  

ՕԼ9-ՔՍՄ-Ա․2 

Գնահատել սեփական 

գործողություններում նախորդ 

ձեռքբերումների վրա հիմնվելու և 

սխալներից դասեր քաղելու 

կարևորությունը։  

 



 

X ՕԼ10-ՔՍՄ-Մ․1 

Արտահայտել իր 

տեսակետը՝ 

անդրադառնալով այլոց  

կարծիքների 

առավելություններին ու 

թերություններին և 

կատարելով 

եզրահանգումներ, 

ՕԼ10-ՔՍՄ-Մ․2 

Առաջարկել գոյություն 

ունեցող խնդիրների, այդ 

թվում՝ կոնֆլիկտների, 

լուծման նոր եղանակներ՝ 

հիմնավորելով իր 

մոտեցումը: 

ՕԼ10-ՔՍՄ-Մ․3 

Ստեղծել օտարալեզու 

մուլտիմեդիոն 

բովանդակություն՝ 

պատշաճ հղումներ 

տալով բովանդակության 

սկզբնաղբյուրներին, 

 
 

ՕԼ10-ՔՍՄ-Տ․1 

Վեր հանել տարբեր ժանրերի 

տեքստերում ներկայացված 

փաստերը, կարծիքը, 

պատճառահետևանքային  

կապերը։ 

 ՕԼ10-ՔՍՄ-Տ․2 

Հիմնավորել սեփական 

որոշումները՝ կանխատեսելով 

դրանց հավանական 

հետևանքները։ 

 ՕԼ10-ՔՍՄ-Տ․3 

Գնահատել որևէ խնդրի 

անդրադարձող տարբեր 

վարկածները՝ ընդգծելով դրանց 

ուժեղ և թույլ կողմերը, այս կամ 

այն վարկածին կողմ կամ դեմ 

լինելու պատճառները։  

ՕԼ10-ՔՍՄ-Վ․1 

Մեկնաբանել գրական և 

արվեստի գործերի 

հիմնական ուղերձը՝ նշելով 

դրանց 

առանձնահատկություններ

ը: 

ՕԼ10-ՔՍՄ-Վ․2 

Համադրել տարբեր 

աղբյուրներից որոնված, 

հավաքված և 

դասակարգված 

տեղեկույթը։   

ՕԼ10-ՔՍՄ-Վ․3 

 

Հետազոտել 

հասարակական 

հնչեղություն ունեցող որևէ 

հարցի/իրադարձության 

մասին մեդիա 

աղբյուրներից քաղված 

փաստերը և 

վերլուծությունները՝ 

ձևակերպելու սեփական 

դիրքորոշումը։ 

ՕԼ10-ՔՍՄ-Վ․4 

Հասկանալ 

տեղեկատվական 

տեքստերի հիմնական 

ՕԼ10-ՔՍՄ-Ա․1 

Գնահատել արվեստի և 

գրականության դերը 

անհատական զարգացման 

գործում՝ գիտակցելով 

գեղագիտական արժեքի 

կարևորությունը: 

 ՕԼ10-ՔՍՄ-Ա․2 

Դրսևորել միջաձնային 

կոնֆլիկտի/դրա լուծելիության 

գիտակցություն՝ խնդրին 

այլընտրանքային մոտեցումների 

կիրառման միջոցով:  

 

ՕԼ10-ՔՍՄ-Ա․3 

Ճանաչել իր համայնքի/երկրի 

հասարակական հնչեղության 

որևէ խնդրի լուծմանն իր 

մասնակցության կարևորությունը։  

 
 



բովանդակությունը՝ 

առանձնացնելով 

փաստերը, կարծիքը,  

պատճառահետևանքային  

կապերը։ 

 

XI ՕԼ11-ՔՍՄ-Մ․1 

Արտահայտել իր 

տեսակետը՝ 

հիմնավորելով այն 

օրինակներով, տարբեր 

աղբյուրներից քաղված 

փաստացի 

տեղեկություններով, 

ՕԼ11-ՔՍՄ-Մ․2 

Ձևակերպել իրեն հուզող 

տարբեր խնդիրների 

նորարարական 

լուծումներ՝ 

հիմնավորելով իր 

մոտեցումները,  

ՕԼ11-ՔՍՄ-Մ․3 

Պլանավորել 

հետազոտական 

նախագիծ՝  կազմելով 

հետազոտության նյութեր 

և արդյունքները 

ներկայացնելով  

մուլտիմեդիոն 

ՕԼ11-ՔՍՄ-Տ․1 

Վեր հանել կարևոր մտքերը՝ 

առանձնացնելով փաստերը 

կարծիքից, ճանաչելով հեղինակի 

մտադրությունը:  

ՕԼ11-ՔՍՄ-Տ․2 

Հիմնավորել իր մոտեցումներն ու 

ընտրությունը տարբեր 

աղբյուրներից քաղված 

տեղեկություններով և սեփական 

փաստարկներով,       

ՕԼ11-ՔՍՄ-Տ․3 

Պահպանել մտքերի 

տրամաբանական կապը, 

իրադարձությունների 

ժամանակագրական 

հաջորդականությունը:  

 
 

ՕԼ11-ՔՍՄ-Վ․1 

Հավաքել և համեմատել 

տեղեկատվություն տարբեր 

մասնագիտությունների 

վերաբերյալ:   

ՕԼ11-ՔՍՄ-Վ․2 

Մեկնաբանել 

իրադարձությունները՝ 

անդրադառնալով իր 

տեսակետի ձևավորմանը 

նպաստող առանցքային 

մանրամասներին։  

 

ՕԼ11-ՔՍՄ-Վ․3 

Մեկնաբանել  բազմապիսի 

խնդիրների 

նախապատմությունը, 

պատճառները և լուծման 

ուղղությամբ ձեռնարկված 

քայլերը:  

 

ՕԼ11-ՔՍՄ-Վ․4 

Համադրել տարբեր 

աղբյուրներից ստացած 

ՕԼ11-ՔՍՄ-Ա․1 

Հասկանալ ապագա 

մասնագիտության և 

աշխատանքի ճիշտ ընտրության  

կարևորությունը՝  որպես  իր 

ապագյի առաջընթացը  

գրավական:  

ՕԼ11-ՔՍՄ-Ա․2 

Գնահատել գիտության 

զարգացման կարևորությունը 

հասարակության առաջընթացի 

ապահովման գործում:   

 



միջոցներով,  

 

 

 

 

 

 

տեղեկությունները՝ անելով 

դատողություններ, 

առաջադրելով վարկածներ 

և հիմնավորելով իր 

մոտեցումները: 
 

XII ՕԼ12-ՔՍՄ-Մ․1 

Արտահայտել իր 

տեսակետը բազմապիսի 

թեմաներով՝ նախապես 

հավաքված փաստերի 

հիման վրա ձևակերպելով 

իր կարծիքը և 

հիմնավորելով իր 

մոտեցումները:  

 

ՕԼ12-ՔՍՄ-Մ․2 

Առաջարկել  

թարգմանության 

սեփական 

տարբերակները՝ 

հիմնավորելով իր 

մոտեցումները։ 

 

ՕԼ12-ՔՍՄ-Մ․3 

Կազմել իր հետագա 

քայլերի պլանը՝ 

ՕԼ12-ՔՍՄ-Տ․1 

Ճանաչել առաջ քաշված 

վարկածների և 

եզրահանգումների, առանձին 

մանրամասների և մտքերի միջև 

տրամաբանական կապը` 

գնահատելով դրանց 

հիմնավորվածությունը:  

ՕԼ12-ՔՍՄ-Տ․2 

Գնահատել իրավիճակները՝ 

դուրս բերելով խնդիրները, 

ներկայացնելով խնդրի 

նախապատմությունը, 

պատճառները, խնդրի լուծման 

ուղղությամբ ձեռնարկված և 

ձեռնարկվելիք քայլերը, դրանց 

հավանական ազդեցությունը։ 

 

ՕԼ12-ՔՍՄ-Տ․3 

Ձևակերպել իր ապագայի 

նպակները, ճիշտ ճանաչելով և 

ՕԼ11-ՔՍՄ-Վ․1 

Հավաքել և համեմատել 

տեղեկատվություն տարբեր 

մասնագիտությունների 

վերաբերյալ:   

ՕԼ11-ՔՍՄ-Վ․2 

Մեկնաբանել 

իրադարձությունները՝ 

անդրադառնալով իր 

տեսակետի ձևավորմանը 

նպաստող առանցքային 

մանրամասներին։  

 

ՕԼ11-ՔՍՄ-Վ․3 

Մեկնաբանել  բազմապիսի 

խնդիրների 

նախապատմությունը, 

պատճառները և լուծման 

ուղղությամբ ձեռնարկված 

քայլերը:  

 

ՕԼ12-ՔՍՄ-Ա․1 

Գիտակցել սեփական ուժերի 

ճիշտ գնահատման 

կարևորությունը ապագայում 

կանխատեսվող քայլերի համար։ 

ՕԼ12-ՔՍՄ-Ա․2 

Վերլուծել ապագայի  իր 

ծրագրերը, դրանց 

իրականացմանն ուղղված 

ձեռնարկվելիք քայլերը։ 



հիմնավորելով 

գործողությունների 

հաջորդականությունը։  

 

 

   
 

գնահատելով սեփական ուժերն ու 

հնարավորությունները, դասեր 

քաղելով ձախողումներից՝ նշելով 

և հիմնավորելով 

դժվարությունների 

հաղթահարման քայլերը:  
 

ՕԼ11-ՔՍՄ-Վ․4 

Համադրել տարբեր 

աղբյուրներից ստացած 

տեղեկությունները՝ անելով 

դատողություններ, 

առաջադրելով վարկածներ 

և հիմնավորելով իր 

մոտեցումները: 
 

 

  



Ինքնություն 

Դաս

արան

ներ 

Անհատականություն Ընտանիք Համայնք Հասարակություն 

II ՕԼ2-Ի-Ա․1 

Կազմակերպել իր առօրյան 

որպես աշակերտ։ 

ՕԼ2-Ի-Ա․2 

Հետևել անհատական 

հիգիենայի պարզ 

կանոններին։ 
 

ՕԼ2-Ի-Ը․1 

Դրսևորել հոգատար 

վերաբերմունք ընտանիքի 

անդամների նկատմամբ։ 

ՕԼ2-Ի-Ը․2 

Կիրառել ծանոթության, 

ողջույնի և հրաժեշտի 

տարրական 

արտահայտություններ 

առօրյա շփումներում:  
 

ՕԼ2-Ի-Հ․1 

Ճանաչել իրեն որպես համայնքի 

անդամ։ 

 

III ՕԼ3-Ի-Ա․1 

Կատարել առօրյա 

պարտականությունները՝ 

ժամանակ հատկացնելով 

դասերին և սիրելի 

զբաղմունքին/հանգստին: 
 

ՕԼ3-Ի-Ը․1 

Դրսևորել 

պատրաստվածություն և 

հոգատարություն իր տան 

անդամների,  տատիկ-

պապիկի և ընտանիքի 

մյուս  անդամների 

հանդեպ: 

ՕԼ3-Ի-Ը․2 

Կիրառել քաղաքավարի 

հաղորդակցության 

արտահայտություններ։ 
 

ՕԼ3-Ի-Հ․1 

Ճանաչել նեղ համայնքի իրեն 

առնչվող առօրյա խնդիրները։  

 

IV ՕԼ4-Ի-Ա․1 

Կարևորել նոր 

հետաքրքրությունների և 

ՕԼ4-Ի-Ը․1 

Դրսևորել հարգալից 

վերաբերմունք իր 

ՕԼ4-Ի-Հ․1 

Ճանաչել նեղ համայնքի իրեն 

առնչվող առօրյա խնդիրների 

 



շփումների դերը իր 

զարգացման գործում։ 

ընտանիքի անդամ 

հասակակիցների և 

մեծերի նկատմամբ: 

 ՕԼ4-Ի-Ը․2 

Դրսևորել հոգատար 

վերաբերմունք ընտանիքի 

անդամների նկատմամբ՝ 

օգնելով առօրյա 

գործերում և գնումներում։ 

 
 

պատճառները։ 
 

V ՕԼ5-Ի-Ա․1 

Ճանաչել իր հույզերն ու 

զգացողությունները՝ 

արտահայելով դրանք։  

ՕԼ5-Ի-Ա․2 

Գնահատել իր վարքը՝ 

ճանաչելով իր 

ձեռքբերումներն ու 

սխալները։ 

ՕԼ5-Ի-Ը․1 

Կարևորել ընտանեկան 

ժամանցը՝ օրվա 

ընթացքում ընտանիքի 

հետ անցկացնելով իր 

ժամանակի մի մասը։  

ՕԼ5-Ի-Ը․2 

Կարևորել իր դերը՝ որպես 

ընտանիքի անդամ, 

ճանաչելով իր 

իրավունքներն ու 

պարտականությունները։  
 

ՕԼ5-Ի-Հ․1 

Դրսևորել հարգալից վերաբերմունք 

համայնքի անդամների հանդեպ: 

ՕԼ5-Ի-Հ․2 

Առաջարկել քայլեր իր նեղ 

համայնքի որոշ խնդիրների լուծման 

համար։ 
 

ՕԼ5-Ի-ՀԱ․1 

Գիտակցել իր՝ 

հասարակության մի մասնիկ 

լինելը։    
 

VI ՕԼ6-Ի-Ա․1 

Կարևորել սեփական 

կարծիքով հանդես գալը։  

ՕԼ6-Ի-Ա․2 

Կառավարել հուզմունքը 

տարբեր իրավիճակներում, 

ՕԼ6-Ի-Ը․1 

Կարևորել ընտանեկան 

ժամանցը, ընտանեկան 

սովորույթները՝ միասին 

նշելով ընտանեկան 

տոները։ 

ՕԼ6-Ի-Հ․1 

Պահպանել համակեցության պարզ 

կանոնները համայնքում։ 

ՕԼ6-Ի-Հ․2 

Կարևորել իր և իր ընտանիքի դերը 

համայնքում և համայնքային 

ՕԼ6-Ի-ՀԱ․1 

Արժևորել մշակութային և 

լեզվական 

բազմազանությունը 

հասարակության մեջ։ 

 



այդ թվում՝ սխալներ թույլ 

տալիս, քննադատություն 

լսելիս։ 

ՕԼ6-Ի-Ը․2 

Արժևորել ընտանեկան 

ջերմ 

փոխհարաբերությունները

։ 
 

խնդիրներին արձագանքելու 

գործում։ 

 

VII ՕԼ7-Ի-Ա․1 

Դրսևորել զսպվածություն 

դպրոցական և 

համադպրոցական 

մրցումների ժամանակ  

հաղթելիս կամ պարտվելիս։  

ՕԼ7-Ի-Ա․2 

Հաղթահարել տարբեր 

դժվարությունները՝ 

դրսևորելով կամքի ուժ։  

ՕԼ7-Ի-Ը․1 

Ճանաչել ընտանիքը 

որպես հասարակության 

մի մասնիկ։ 

ՕԼ7-Ի-Ը․2 

Արժևորել ընտանիքում 

առողջ ապրելակերպի 

անհրաժեշտությունը: 

ՕԼ7-Ի-Հ․1 

Շփվել քաղաքավարի և հարգալից 

համայնքում իր հասակակիցների, 

տարեցների, ծանոթների և 

անծանոթների հետ: 

ՕԼ7-Ի-Հ․2 

Կարևորել իր և իր ընտանիքի դերը 

համայնքային խնդիրների համար 

լուծումներ առաջարկելու և դրանք 

իրագործելու հարցում։ 

ՕԼ7-Ի-ՀԱ․1 

Կարևորել հասարակության 

մեջ խտրականության 

բացառման, հավասար 

հնարավորությունների  և 

ապրումակցման 

անհրաժեշտությունը։ 
 

VIII ՕԼ8-Ի-Ա․1 

Դրսևորել 

ինքնատիրապետում և 

առողջ 

ինքնաքննադատություն 

բանավեճերի և 

քննարկումների ժամանակ։ 

 ՕԼ8-Ի-Ա․2 

Կարևորել սեփական 

հնարավորությունները 

համարժեք գնահատելու 

կարողությունը։ 

ՕԼ8-Ի-Ը․1 

Կրել 

պատասխանատվություն 

ընտանիքի անդամների և 

ընտանեկան գործերի 

համար։  

ՕԼ8-Ի-Ը․2 

Արժևորել ընտանիքի 

անդամների հետ 

սեփական 

ձեռքբերումների և 

խնդիրների շուրջ 

քննարկումները։ 

ՕԼ8-Ի-Հ․1 

Կարևորել համայնքի անդամների 

հավասար հնարավորությունները, 

իրավունքներն ու 

պարտականությունները: 

ՕԼ8-Ի-Հ․2 

Կարևորել սեփական համայնքը 

այլոց համար գրավիչ դարձնելու 

անհրաժեշտությունը: 
 

ՕԼ8-Ի-ՀԱ․1 

Կարևորել 

հասարակությունում մարդու 

բարձրագույն արժեք լինելու 

գաղափարը։ 



 

IX ՕԼ9-Ի-Ա․1 

Դրսևորել ժամանակը 

արդյունավետ կառավարելու 

և ինքնուրույն սովորելու 

կարողություն։ 

ՕԼ9-Ի-Ա․2 

Կայացնել ինքնուրույն 

որոշումներ՝ գիտակցելով իր 

ուժեղ և թույլ կողմերը։ 

ՕԼ9-Ի-Ը․1 

Կարևորել խոսքի և 

ընտրության 

ազատությունը 

ընտանիքում՝ հաշվի 

առնելով ընտանիքի 

անդամների կարծիքը, 

խորհուրդը։ 
 

ՕԼ9-Ի-Հ․1 

Գործել որպես համայնքի անդամ՝ 

հետևելով օրենքներին, կարգ ու 

կանոնին 

 

ՕԼ9-Ի-Հ․2 

Ներդրում ունենալ համայնքի 

զարգացմանն ուղղված 

գործողություններում։ 
 

ՕԼ9-Ի-ՀԱ․1 

Դրսևորել քաղաքացիական 

գիտակցություն՝ կարևորելով 

օրենքի գերակայությունը 

ժողովրդավարության 

ամրապնդման գործում։ 

X ՕԼ10-Ի-Ա․1 

Գիտակցել իր 

մասնագիտական 

հակումները և 

նախասիրությունները՝ 

գնահատելով իր 

կարողությունները։ 

 ՕԼ10-Ի-Ա․2 

Սովորել ինքնուրույն՝ 

կազմակերպելով իր 

ուսումնառության 

գործընթացը, պլանավորելով 

նախագծեր, 

համագործակցային 

աշխատանքներ։  

 

 

ՕԼ10-Ի-Ը․1 

Գիտակցել սեփական 

դերակատարությունը 

ընտանեական առողջ 

փոխհարաբերությունների 

համար։ 

ՕԼ10-Ի-Հ․1 

Ճանաչել համայնքի մասնակցային 

կառավարման սկզբունքները։  

ՕԼ10-Ի-Հ․2 

Որոշել համայնքի զարգացմանը 

խոչընդոտող առաջնահերթ 

խնդիրները։ 
 

ՕԼ10-Ի-ՀԱ․1 

Ճանաչել հասարակության  

մեջ ի հայտ եկող տարբեր 

կոնֆլիկտների լուծման 

հնարավոր եղակաները։  



XI ՕԼ11-Ի-Ա․1 

Կայացնել ինքնուրույն 

որոշում մասնագիտության 

ընտրության մեջ՝ ճիշտ 

գնահատելով սեփական 

ուժերը:   

ՕԼ11-Ի-Ա․2 

Համագործակցել 

թիմակիցների հետ՝ 

ստանձնելով տարբեր դերեր։  

 
 

ՕԼ11-Ի-Ը․1 

Կարևորել ընտանիքի 

առաջադիմությունը 

որպես հասարակության 

առաջադիմության 

գրավական։ 

 

 

 

 

 
 

ՕԼ11-Ի-Հ․1 

Ցուցաբերել ակտիվ 

մասնակցություն/գործունեություն 

իր տարբեր, այդ թվում՝ 

բնապահպանական խնդիրների 

լուծման, պատմամշակութային 

արժեքների պահպանման գործում:  

ՕԼ11-Ի-Հ․2 

Վերլուծել իր համայնքի 

զարգացմանը խոչընդոտող 

առաջնահերթ խնդիրների 

պատճառները, այդ թվում՝ 

քաղաքական իրողությունների 

համատեքստում։ 
 

ՕԼ11-Ի-ՀԱ․1 

Կարևորել 

քաղաքականությունը որպես 

հասարակական կյանքի 

անհրաժեշտ բաղադրիչ։ 

ՕԼ11-Ի-ՀԱ․2 

Գիտակցել իր նախընտրած 

մասնագիտության 

կարևորությունը 

հասարակական կյանքի 

բարելավման 

/հասարակության 

զարգացման գործում:  
 

XII ՕԼ12-Ի-Ա․1 

Կարևորել հաջողության 

հասնելու համար սեփական 

ուժերն ու 

հնարավորությունները ճիշտ 

ճանաչելն և գնահատելը։ 

ՕԼ12-Ի-Ա․2 

Կարևորել կամավորական 

աշխատանքի դերը  որպես 

անհատի ինքնաճանաչման 

դրսևորում: 

ՕԼ12-Ի-Ա․3 

Կարևորել շարունակական 

կրթությունը՝ որպես անձի 

զարգացման նախապայման։ 

ՕԼ12-Ի-Ը․1 

Կարևորել ընտանիքի 

աջակցության դերը 

ապագայի ծրագրերն 

իրականացնելու և 

հաջողության հասնելու 

համար:  
 

ՕԼ12-Ի-Հ․1 

Ծավալել համայնքի զարգացմանն 

ուղղված կամավորական 

գործունեություն:  

ՕԼ12-Ի-Հ․1 

Առաջարկել իր համայնքի 

զարգացմանը խոչընդոտող 

առաջնահերթ խնդիրների 

լուծումներ՝ հիմնավորելով դրանք։ 
 

ՕԼ12-Ի-ՀԱ․1 

Դրսևորել բարձր 

քաղաքացիական 

գիտակցություն՝ որպես 

հասարակական և 

քաղաքական կյանքի լիարժեք 

մասնակից։  

 

 



 

 

 

 

 

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ 

ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ՄԻՋՈՒԿԸ ԸՍՏ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ  



Երկրորդ դասարան 

       Թեմա 1 

Բարի գալուստ: Ո՞վ  եմ  ես  (12 ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել առօրյա շփումներում ծանոթության, ողջույնի և հրաժեշտի տարրական արտահայտություններ։  

• Ծանոթացնել աշակերտներին ուսուցչի՝ օտար լեզվով հնչող պարզ խոսքին ու  հրահանգներին։  

• Զարգացնել ծանոթության, ողջույնի և հրաժեշտի տարրական արտահայտությունները համատեքստում կիրառելու 

հմտություն։  

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

• Թեմատիկ շրջանակում հաճախակի օգտագործվող  

բառապաշար,  

• Ըստ նմուշ-օրինակի շատ պարզ նախադասությունների  

կազմությունը,  

 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

● Հասկանալ ուսուցչի և դասընկերների կողմից 

արտաբերված ողջույնի և հրաժեշտի 

արտահայտությունները,  

● Հասկանալ շատ պարզ արտահայտություններով 

ինչ-որ մեկին ներկայացնող բանավոր խոսքը 

(մենախոսություն/երկխոսություն),  

● Ծանոթանալ՝ ներկայացնելով իրեն,  

● Ըստ հաղորդակցական անհրաժեշտության՝ 

կիրառել  ողջույնի ու հրաժեշտի 

արտահայտություններ և քաղաքավարի 

դիմելաձևեր,  

● Արձագանքել ուսուցչի պարզ հրահանգներին։ 



Բովանդակություն 

1. Բարև,դպրոց.. 

2. Արի ծանոթանանք 

3. Ողջույնի, հրաժեշտի արտահայտություններ և քաղաքավարի դիմելաձևեր 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Դերախաղ (ծանոթություն) 

• Փոքրիկ բանաստեղծություններ, խաղեր, երգեր: 

Անհատներ և հարաբերություններ 

(մարդկային փոխհարաբերությունները 

ընտանիքում, շրջապատում, համայնքում) 

     

Միջառարկայական կապեր 

Մայրենի լեզու, Կերպարվեստ, Երգ  

Կապը հանրակրթության չափորոշչի տարրական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Տ 2, Տ 22, Տ 29 

 

  



       Թեմա 2 

Ես աշակերտ եմ (12 ժամ) 

Նպատակ 

Ներմուծել օտար լեզվի՝ 

• մի շարք տառեր և հնչյուններ (ոչ ավելի քան 10), 

• դասարանում առկա պարագաներն անվանող բառապաշար, 

• պարզ նախադասություն կազմելու համար անհրաժեշտ կառույցներ և համապատասխան քերականական նյութ,  

Ծանոթացնել վանկերից բառեր և բառակապակցություններ կազմելու հնարներին: 

Ամրապնդել օտար լեզվով հնչող պարզ հրահանգների ընկալումը։    

Ձևավորել դասարանի և դպրոցական պարագաների նկատմամբ խնամքով վերաբերմունք: 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

• Ուսուցանված տառերի գրությունը, դրանց հնչյունային 

արտաբերման տարբերակները/օրինաչափությունները, 

• Դասի ընթացքում հնչող հրահանգների նշանակությունը, 

• Դասարանում իրեն շրջապատող իրերի և առարկաների 

անվանումները։ 

 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

● Գրել ուսուցանված տառերը և արտաբերել 

հնչյունները ըստ լեզվի կանոնների և 

օրինաչափությունների։ 

● Կարդալ պարզ տառակապակցություններ, բառեր և 

շատ պարզ նախադասություններ։ 

● Արձագանքել ուսուցչի  շատ դանդաղ, պարզ 

խոսքին/հրահանգներին: 

● Նկարագրել  դասարանը, դասարանական 

պարագաները և դասամիջոցի խաղերը շատ պարզ 

բառապաշարով, 



● Մաքուր պահել դասասենյակը և չփչացնել 

դասարանի գույքը: 

Բովանդակություն 

1. Մեր դասարանը 

2. Դասի ժամանակ (հրահանգներ) 

3. Ի՞նչ ենք մենք անում դասամիջոցին (խաղեր, դասընկերներ) 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Դասարանի նկար/պաստառ (Ես հոգատար եմ) 

• Դասարանի շատ պարզ նկարագրություն  

• Դերախաղ 

• Դպրոցական առօրյայի մասին փոքրիկ 

• բանաստեղծություններ, խաղեր, երգեր: 

Արդարություն և զարգացում 

(Կրթության իրավունք և հավասար 

հնարավորություններ) 

     

Միջառարկայական կապեր 

Մայրենի, Կերպարվեստ, Երգ, Ես և շրջակա աշխարհը 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի տարրական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Տ 2, Տ 23, Տ 25, Տ 29 

  



       Թեմա 3 

Ընտանիք (12 ժամ) 

Նպատակ 

Ներմուծել օտար լեզվի՝   

• մի շարք տառեր և հնչյուններ (ոչ ավելի քան 10),  

• ընտանիքի անդամները անվանող բառապաշար,  

• պարզ նախադասություն կազմելու համար անհրաժեշտ կառույցներ,  

• համապատասխան քերականական նյութ։ 

Ծանոթացնել վանկերից բառեր և բառակապակցություններ կազմելու հնարներին: 

Զարգացնել շատ պարզ լեզվական միջոցներով ընտանիքը և առօրյան ներկայացնելու հմտություններ: 

Խթանել ընտանիքի անդամների նկատմամբ հոգատար և հարգալից վերաբերմունքը։  

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

• Ուսուցանված տառերի գրությունը, դրանց հնչյունային 

արտաբերման տարբերակները/օրինաչափությունները: 

• Ընտանիքի անդամների անվանումները, ընտանեական 

առօրյան նկարագրող բառեր և արտահայտություններ, 

թվականներ, քերականական 

կառույցները/կաղապարները։ 

 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

● Հասկանալ ընտանիք թեմայով հնչող շատ պարզ և 

կարճ խոսքը,  

● Կարդալ պարզ տառակապակցություններ, շատ 

պարզ բառեր և նախադասություններ,  

● Ներկայացնել իր ընտանիքի անդամներին շատ 

պարզ նախադասություններով,  

● Գրել ուսուցանված տառերը, ընտանիքի 

անդամների անվանումները,  



● Ընտանիք և ընտանեկան առօրյա թեմայով տալ շատ 

պարզ հարցեր և պատասխանել իրեն ուղղված 

հարցերին։   

● Դրսևորել հոգատար և հարգալից վերաբերմունք 

ընտանիքի անդամների նկատմամբ։ 

Բովանդակություն 

1. Ընտանիքի անդամներ 

2. Մեր ընտանիքի առօրյան 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Երկխոսություն 

• Իմ ընտանիքը պաստառի պատրաստում 

• Աշխատանք նկարով (պատմել, նկարագրել և այլն) 

• Ընտանեկան առօրյայի մասին փոքրիկ բանաստեղծություններ, խաղեր, 

երգեր: 

Համակարգեր և մոդելներ 

(Ընտանիքը որպես հասարակության 

բջիջ/մոդել) 

     

Միջառարկայական կապեր 

Մայրենի, Մաթեմատիկա, Կերպարվեստ, Երգ, Ես և շրջակա աշխարհը 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի տարրական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Տ2, Տ 22, Տ 30 



       Թեմա 4 

Մարմնի մասեր (12 ժամ) 

Նպատակ 

Ներմուծել օտար լեզվի՝   

• մի շարք տառեր և հնչյուններ (ոչ ավելի քան 10),  

• մարմնի մասերն անվանող բառապաշար, 

• նկարագրական բառապաշար,  

• պարզ նախադասություն կազմելու համար անհրաժեշտ կառույցներ,  

• համապատասխան քերականական նյութ։ 

Ծանոթացնել վանկերից բառեր և բառակապակցություններ կազմելու հնարներին: 

Զարգացնել շատ պարզ լեզվական միջոցներով արտաքինը նկարագրելու հմտություններ: 

Ընդգծել հիգիենայի պարզագույն կանոնների կարևորությունը: 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

• ուսուցանված տառերը, դրանց հնչյունային 

տարբերակները, արտասանական օրինաչափությունները: 

• մարդու մարմնի մասերը, 

• գույներ և պարզ հատկանիշներ անվանող բառեր,  

• քերականական կառույցները/կաղապարները։ 

• հիգիենայի պարզագույն կանոնները։ 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

● Հասկանալ արտաքինը նկարագրող շատ պարզ և 

կարճ խոսքը,  

● Կարդալ շատ պարզ բառերով և 

նախադասություններով կարճ արտաքինի 

նկարագրական տեքստեր,  

● Շատ պարզ նախադասություններով նկարագրել 

իր/իր ընկերոջ/իր ընտանիքի անդամներին,  

● Գրել շատ պարզ նկարագրական 

արտահայտություններ։ 



● Պահպանել հիգիենայի պարզագույն կանոնները։ 

Բովանդակություն 

1. Մարդու մարմնի մասերը 

2. Արտաքին տեսքի նկարագրություն 

3. Հիգիենայի պարզագույն կանոնները 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Մենախոսություն/ներկայացում 

• Նկարչություն 

• Աշխատանք քարտերով և նկարներով 

• Հիգիենայի կանոնների բեմադրում 

• Հիգիենայի կանոնների պաստառ՝ խմբային նախագիծ 

Կառուցվածք և գործառույթ 

(Մարդու մարմնի կառուցվածքը և խնամքը) 

     

Միջառարկայական կապեր 

Մայրենի, Ես և շրջակա աշխարհը, Կերպարվեստ 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի տարրական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Տ 2, Տ 22, Տ 30, Տ 36 

 

  



       Թեմա 5 

Նախասիրություններ (12 ժամ) 

Նպատակ 

Ներմուծել օտար լեզվի՝   

• մի շարք տառեր և հնչյուններ (ոչ ավելի քան 10),  

• թեմատիկ բառապաշար (նախասիրություններ, ժամանակ ցույց տվող և այլն), 

• պարզ նախադասություն կազմելու համար անհրաժեշտ կառույցներ,  

• համապատասխան քերականական նյութ։ 

Զարգացնել շատ պարզ լեզվական միջոցներով սեփական և այլոց նախասիրությունները ներկայացնելու հմտություններ: 

Ընդգծել նախասիրությունների կարևորությունը՝ որպես անձի զարգացման միջոց: 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

• ուսուցանված տառերը, դրանց հնչյունային 

տարբերակները, արտասանական օրինաչափությունները, 

• նախասիրությունների տարբեր տեսակները, դրանց 

անվանումները, 

• ժամանցային գործողությունների անվանումները,   

• անհրաժեշտ քերականական կառույցները/կաղապարները։ 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

●  Հասկանալ նախասիրությունների մասին շատ 

պարզ և կարճ երկխոսություն կամ մենախոսություն,  

● Կարդալ և հասկանալ շատ պարզ բառերով և 

նախադասություններով կազմված տեքստեր 

նախասիրությունների մասին,  

● Շատ պարզ բառերով և նախադասություններով 

ներկայացնել իր նախասիրությունները,  

● Գրել շատ պարզ բառեր և արտահայտություններ 

նախասիրությունների մասին, 



● Շատ կարճ նախադասություններով զրուցել իր և 

խոսակցի նախասիրությունների/սիրած զբաղմունքի 

մասին։ 

● Ունենալ մտավոր և/կամ ֆիզիկական 

կարողությունները զարգացնող 

նախասիրություններ։ 

Բովանդակություն 

1. Հանգստի ժամին 

2. Ինչ եմ սիրում 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Մենախոսություն/Ներկայացում 

• Դերախաղ 

• Երկխոսություն 

• Մնջախաղային վիկտորինա 

• Ցուցադրություն  

• Պաստառ՝ Իմ սիրելի ժամանցի ձևը 

Անհատական և մշակութային արտահայտում 

(նախասիրությունները որպես մտավոր 

(ստեղծարարության) և ֆիզիկական 

զարգացման գրավական) 

Միջառարկայական կապեր 

Մայրենի, Ես և շրջակա աշխարհը, Կերպարվեստ, Տեխնոլոգիա, Երգ, Ֆիզկուլտուրա 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի տարրական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 



Տ 2, Տ 28, Տ 35 

 

Երրորդ դասարան 

       Թեմա 1 

Ես և իմ ընկերները (12ժամ ) 

Նպատակ 

• Ընդլայնել ընկերներին, ընկերությանը, ծանոթությանը վերաբերող թեմատիկ բառապաշարը։ 

• Ներմուծել և ամրապնդել իրեն, իր ընկերներին ներկայացնող շատ պարզ և կարճ արտահայտություններ։ 

• Զարգացնել պարզ բառերով և կարճ նախադասություններով իրեն և իր ընկերներին ներկայացնելու և ծանոթություն 

հաստատելու հմտություն։ 

• Ներմուծել և ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութ: 

• Ձևավորել վերաբերմունք ընկերության ու ընկերասիրության կարևորության հանդեպ։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

• անհրաժեշտ թեմատիկ բառապաշարը,      

• տրված քերականական նյութը,   

• շատ պարզ  և կարճ արտահայտություններ ծանոթանալու, 

իրեն և իր ընկերներին ներկայացնելու, նրանց հարցեր 

ուղղելու համար 

 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

● Հասկանալ ծանոթության, ընկերների մասին հնչող 

պարզ և կարճ խոսքը, 

● Կարդալ և հասկանալ շատ պարզ 

արտահայտություններով ու 

նախադասություններով կազմված տեքստեր՝  

ընկերության/ընկերասիրության, ծանոթության 

մասին, 



● Շատ պարզ բառերով և կարճ 

նախադասություններով տեղեկություններ 

հաղորդել իր, իր դասընկերոջ կամ բակի ընկերոջ 

մասին, 

● Կազմել շատ կարճ գրավոր տեքստ  իր, իր 

ընկերների մասին՝ օգտագործելով շատ պարզ 

արտահայտություններ և նախադասություններ 

● Պարզ հարցերի և պատասխանների միջոցով 

ծանոթություն հաստատել։ 

● Արժևորել ընկերությունը ու ընկերասիրությունը։ 

Բովանդակություն 

1. Իմ դասընկերները  

2. Ո՞վ է իմ ընկերը 

3. Նոր ծանոթություններ/բակում, գրադարանում/ և այլն 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Պաստառ՝ Իմ ընկերը 

• Դերախաղ (ծանոթություն բակում, գրադարանում/միջանցքում) 
Անհատներ և հարաբերություններ 

(փոխհարաբերություններ և արժեհամակարգ) 

     

Միջառարկայական կապեր 

Մայրենի, Ես և շրջակա աշխարհը, Կերպարվեստ 



Կապը հանրակրթության չափորոշչի տարրական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Տ 2, Տ 16, Տ 22, Տ 25 

 

       Թեմա 2 

Դպրոցում (12ժամ ) 

Նպատակ 

• Ընդլայնել  դպրոցը, դասացուցակը, դպրոցական առօրյան ներկայացնող բառապաշարը։ 

• Ներմուծել և ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը։ 

•  Զարգացնել  դպրոցը, դասացուցակը, դպրոցական առօրյան շատ պարզ և կարճ արտահայտություններով ներկայացնելու 

հմտություն։ 

• Ձևավորել հոգատար վերաբերմունք դպրոցի հանդեպ։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

• թեմատիկ բառապաշարը (դպրոց, դասացուցակ, 

դպրոցական առօրյa), 

• ժամերն անվանելու տվյալ լեզվի յուրահատկությունները 

(ասել՝ ժամը քանիսն է), 

• դպրոցը, դասացուցակը, դպրոցական առօրյան 

ներկայացնելու շատ կարճ պարզ արտահայտություններ 

• տրված քերականական նյութը։  

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

● Հասկանալ դպրոցի, դպրոցական առօրյայի 

թեմաներով հնչող պարզ և կարճ խոսքը, 

● Կարդալ և հասկանալ  շատ պարզ տեքստեր 

դպրոցի, դպրոցական առօրյայի մասին, 

● Տալ պարզ հարցեր  դպրոցական առօրյայի, 

դասացուցակի մասին և արձագանքել նմանատիպ 

հարցերի,  



 ● Կազմել շատ կարճ գրավոր տեքստ իր դպրոցի, 

դպրոցական առօրյայի և դասացուցակի մասին՝ 

գործածելով շատ պարզ արտահայտություններ և 

նախադասություններ։ 

● Դրսևորել հոգատար վերաբերմունք դպրոցի և 

դպրոցի գույքի նկատմամբ։ 

Բովանդակություն 

1. Մեր դպրոցը 

2. Իմ դասացուցակը 

3. Իմ դպրոցական առօրյան 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

● Աշխատանք նկարներով և քարտերով,  

● Պաստառ՝   

 օտար լեզվով դասացուցակ,  

 օրվա ռեժիմ 

• Դերախաղ` «Իմ դպրոցական առօրյան» 

Արդարություն և զարգացում 

(աշակերտների իրավունքներն ու 

պարտավորություններ, հավասար 

հնարավորություններ) 

     

Միջառարկայական կապեր 

Կերպարվեստ, Մայրենի, Ես և շրջակա աշխարհը, Օտար լեզու, Մաթեմատիկա, Տեխնոլոգիա 



Կապը հանրակրթության չափորոշչի տարրական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Տ 2, Տ 16, Տ 23, Տ 29, Տ 35 

  



       Թեմա 3 

Տոհմածառ (12ժամ ) 

Նպատակ 

• Ընդլայնել  և ամրապնդել ընտանիքը, ազգականներին և ընտանեկան տոն/տարեդարձ ներկայացնող բառապաշարը,  

• Ներմուծել և ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը,  

• Զարգացնել ընտանիքին, ազգականներին և  ընտանեկան տոնին/տարեդարձին վերաբերող պարզ 

արտահայությունները  գրավոր և բանավոր խոսքում կիրառելու հմտություններ,  

• Խթանել հարգանքը և հոգատար վերաբերմունքը ընտանիքի անդամների հանդեպ, կարևորել ընտանեկան 

ավանդույթները։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

● ընտանիք, ազգականներ և ընտանեկան տոն/տարեդարձ 

ներկայացնող թեմատիկ  բառապաշարին և պարզ 

արտահայտություններին,  

● իրենց տոհմածառը և իրենց ընտանեկան  ավանդույթները,  

● տրված քերականական նյութը։ 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

● Լսել և հասկանալ ընտանիքի, ազգականների 

(տոհմածառի) և ընտանեկան տոն/տարեդարձ 

մասին պատմող պարզ և կարճ խոսքը, 

● Կարդալ և հասկանալ  շատ պարզ տեքստեր 

ընտանիքի, ազգականների (տոհմածառի) և 

ընտանեկան տոն/տարեդարձ մասին,  

● Շատ պարզ արտահայտություններով և 

նախադասություններով կազմել շատ կարճ գրավոր 

տեքստ ընտանեկան տոնի/տարեդարձի մասին, 

● Տալ պարզ հարցեր զրուցակցի ընտանիքի 

անդամների, ընտանեկան տոնի/տարեդարձի 



մասին և պատասխանի հարցերին՝ գործածելով շատ 

պարզ բառեր ու նախադասություններ:  

● Արտահայտել ընտանիքի անդամների, ընտանեկան 

տոնի/տարեդարձը միասին նշելու նկատմամբ 

արժևորող վերաբերմունքը։ 

Բովանդակություն 

1. Իմ մեծ և համերաշխ ընտանիքը 

2. Ընտանեկան տոն/տարեդարձ 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Աշխատանք նկարներով  

• Պաստառ՝ «Իմ տոհմածառը», պաստառի ներկայացում 

• Շնորհավորական բացիկ 

• Արտ-կոլաժ՝ «Իմ տարեդարձը» 

Կողմնորոշում ժամանակի և տարածության 

մեջ 

(ընտանիքի անդամների միջև 

փոխհարաբերությունները և սոցիալական 

փորձի փոխանցումը)     

     

Միջառարկայական կապեր 

Ես և շրջակա աշխարհը, Օտար լեզու, Մայրենի, Կերպարվեստ, Երգ, Տեխնոլոգիա 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի տարրական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 



Տ 2, Տ 16, Տ 30 

 

       Թեմա 4 

Տանը (12ժամ ) 

Նպատակ 

• Ընդլայնել տունը,սենյակը, տնային գործերը նկարագրող բառապաշարը։ 

• Զարգացնել տունը,սենյակը, տնային գործերը նկարագրող պարզ արտահայությունները  գրավոր և բանավոր խոսքում 

կիրառելու հմտություն։ 

• Ներմուծել և ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութ։ 

• Ձևավորել հոգատար վերաբերմունք և պատասխանատվություն տան և իրերի հանդեպ։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

● տունը, սենյակը/սենյակի իրերը/, տնային գործերը 

նկարագրող բառապաշարին, 

● տունը, սենյակը, տնային գործերը նկարագրող պարզ 

արտահայություններ  և նախադասություններ, 

● տրված քերականական նյութը։ 

 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

● Լսել և հասկանալ տունը և սենյակը նկարագրող, 

տնային գործերը թվարկող պարզ խոսքը,  

● Ընթերցել և հասկանալ կարճ, պարզ տեքստեր տան, 

սենյակի  նկարագրության վերաբերյալ  

● Գրավոր և բանավոր նկարագրել  իր տունը, 

սենյակը, պատմել իր տնային գործերի մասին՝ 

գործածելով շատ պարզ արտահայտություններ և 

նախադասություններ։  

● Պատասխանել տան, սենյակի, իրերի, տնային 

գործերի մասին պարզ հարցերին և փոխադարձ 



հարցեր ուղղել զրուցակցին՝ գործածելով շատ պարզ 

բառեր ու նախադասություններ,  

● Պատասխանատվություն և հոգածություն դրսևորել 

իր տան հանդեպ։ 

 

Բովանդակություն 

1. Իմ տունը 

2. Իմ սենյակը 

3. Տնային գործեր 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Պաստառ Իմ տունը/սենյակը   

• Տեսահոլովակի դիտում՝ Տնային գործեր  

• Դերախաղ 

• Աշխատանք նկարներով 

Կողմնորոշում ժամանակի և տարածության 

մեջ 

(ընտանիքի 

կենցաղ,սովորություններ,բարքեր)   

Միջառարկայական կապեր 

Ես և շրջակա աշխարհը, Տեխնոլոգիա, Կերպարվեստ, Օտար լեզու, Մայրենի 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի տարրական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Տ 2, Տ 16, Տ 28 

  



       Թեմա 5 

Կենդանիներ (12ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել կենդանիների անվանումները և նրանց բնութագրող  բառապաշար։ 

• Զարգացնել պարզ արտահայտություններով ընտանի և վայրի կենդանիներին բնութագրելու հմտություն։ 

• Ներմուծել և ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութ։  

• Ձևավորել հոգատար վերաբերմունք կենդանիների հանդեպ։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

● ընտանի և վայրի կենդանիների անվանումներին, նրանց 

հատկանիշները բնորոշող  բառապաշարին և 

կառույցներին/կաղապարներին,  

● տրված քերականական նյութը։ 

 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

● Լսել և հասկանալ ընտանի և վայրի կենդանիներին 

վերաբերող շատ պարզ հոլովակի հիմնական 

բովանդակությունը,  

● Ընթերցել և հասկանալ ընտանի և վայրի 

կենդանիներին վերաբերող շատ  պարզ և կարճ 

տեքստեըի բովանդակությունը,  

● Գրավոր նկարագրել իր սիրած կենդանուն՝ 

գործածելով շատ պարզ արտահայտություններ և 

կառույցներ։  

● Շատ պարզ հարցեր տալ  կենդանիների մասին և ու 

պատատասխանել դրանց։ 

● Դրսևորել խնամք և հոգատար վերաբերմունք 

կենդանիների հանդեպ։ 



Բովանդակություն 

1. Ընտանի կենդանիներ 

2. Վայրի կենդանիներ 

3. Իմ սիրելի կենդանին 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Աշխատանք նկարներով և քարտերով 

• Պաստառ՝ «Իմ սիրելի կենդանին», «Իմ սիրած կենդանին», պաստառի 

ներկայացում 

•  Մուլտֆիլմի/տեսահոլովակի դիտում 

• Երգ 

• Բանաստեղծություն 

• Հանելուկ 

• Երկխոսություն 

 

Գլոբալիզացիա և կայուն զարգացում 

(բնությունը  և մարդու ազդեցությունը շրջակա 

միջավայրի վրա) 

Միջառարկայական կապեր 

Ես և շրջակա աշխարհը, Կերպարվեստ, Մայրենի, Տեխնոլոգիա, Օտար լեզու, Երգ 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի տարրական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Տ 2, Տ 7, Տ 10, Տ 16 
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Ուտելիք, խմիչք  (12ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել սննդամթերքի, որոշ հատկանիշների անվանումներ, սպասքի պարագաները ներառող բառապաշար։  

• Ներմուծել և ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը։ 

• Ներմուծել սնվելու ժամերը նկարագրող շատ պարզ և կարճ արտահայտություններ։ 

• Զարգացնել պարզ արտահայտություններով, կարճ նախադասություններով գրավոր և բանավոր իր նախաճաշը/ճաշը/ 

ընթրիքը ներկայացնելու հմտություն։  

• Շեշտադրել առողջ սննդին հետևելու կարևորությունը։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

● սննդամթերքի տեսակները և նրանց հատկանիշները, 

սպասքի պարագաները  անվանող բառապաշարը, 

● իր նախաճաշը/ճաշը/ ընթրիքը ներկայացնելու  պարզ 

արտահայություններ  և նախադասություններ, 

●  տրված քերականական նյութը,  

● առողջ և ճիշտ սնվելու ռեժիմը։ 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

● Լսել և հասկանալ սննդամթերքի տեսակների, 

նրանց բնորոշ հատկանիշների մասին պարզ խոսքը։ 

● Ընթերցել և հասկանալ կարճ, պարզ տեքստեր  

առողջ սննդի, ճիշտ սնվելու, սպասքի պարագաների  

մասին։  

● Շատ կարճ և պարզ արտահայտություններով  

նկարագրել իր սիրած ուտելիքը/խմիչքը, 

● Կազմել գրավոր տեքստ իր սնվելու ռեժիմի և 

նախաճաշի/ճաշի/ընթրիքի վերաբերյալ՝ 

գործածելով շատ պարզ արտահայտությունների և 

կառույցներ,  



● Պատասխանել սնվելու ռեժիմի մասին պարզ 

հարցերին և փոխադարձ հարցեր ուղղել 

զրուցակցին՝ գործածելով շատ պարզ բառեր ու 

նախադասություններ։ 

● Կարևորել առողջ սնունդը և ճիշտ սնվելու ռեժիմը։ 

Բովանդակություն 

1. Սննդամթերք/մրգեր, բանջարեղեն,կաթնամթերք, մսամթերք,խմիչք/  

2. Սպասքի պարագաներ 

3. Իմ նախաճաշը/ճաշը/ընթրիքը 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Աշխատանք քարտերով և նկարներով 

• Խմբային աշխատանք Ճաշացանկի պատրաստում 

• Մուլտֆիլմի/տեսահոլովակի դիտում 

• Երգ/Բանաստեղծություն 

• Երկխոսություն 

• Հանելուկ 

Գլոբալիզացիա և կայուն զարգացում 

(մարդու  գործունեությունը և առողջ 

ապրելակերպը) 

Միջառարկայական կապեր 

Ես և շրջակա աշխարհը, Օտար լեզու, Մայրենի, Երգ, Կերպարվեստ, Տեխնոլոգիա 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի տարրական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 



Տ 2, Տ 16, Տ 33 

Չորրորդ դասարան 

       Թեմա 1 

Ազգություններ, իմ ազգությունը /14 ժամ/ 

Նպատակ 

• Ներմուծել մի շարք երկրների, քաղաքների, համապատասխան ազգությունների և լեզուների անվանումները,  

• Ներմուծել և ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութ,   

• Զարգացնել պարզ և կապակցված նախադասություններով  ներկայանալու հմտություններ՝ նշելով իր երկիրը, 

ազգությունը և մայրենի լեզուն, 

• Զարգացնել  ծագման երկրի, բնակության վերաբերյալ կարճ մենախոսություն և երկխոսություն վարելու հմտություններ, 

• Ձևավորել հարգալից վերաբերմունք աշխարհի այլ երկրների, ազգությունների, լեզուների, մշակույթների հանդեպ։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է 

իմանա՝ 

● որոշ  երկրների, ազգությունների, 

լեզուների, քաղաքների (իր, 

ուսումնասիրվող լեզվի երկրների, հարևան 

երկրների, մայրաքաղաքների) 

անվանումները,  

● պարզ նախադասությունների 

կազմությունը՝ ըստ նմուշ-օրինակի։ 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է 

կարողանա 

● Լսել և հասկանալ «Ազգություններ» թեմայով հնչող 

մենախոսության/երկխոսության (ձայնագրություն, տեսահոլովակ) 

ընդհանուր բովանդակությունը 

● Կարդալ և հասկանալ «Ազգություններ» թեմայով պարզ  

տեքստերում ներկայացված փաստերը  

● Պարզ բառերով և կարճ նախադասություններով ներկայանալ՝ 

նշելով իր ազգությունը, բնակության վայրը և մայրենի լեզուն 



● Պարզ արտահայտություններ օգտագործելով  ներկայացնել այլ 

անձանց, նրանց ծագման երկիրը, ազգությունը, լեզուն,  

● Տալ ազգությանը, բնակության վայրին վերաբերվող պարզ հարցեր և 

պատասխանել իրեն ուղղված պարզ հարցերին /երկխոսություն/ 

● Լրացնել պարզ տեղեկություններ պարունակող ձևաթուղթ 

● Դրսևորի հարգալից վերաբերմունք աշխարհի այլ երկրների, 

ազգությունների, լեզուների հանդեպ և ցուցաբերի դրանք 

ուսումասիրելու  հետաքրքրություն, 

Բովանդակություն 

1. Ազգություններ, երկրներ, լեզուներ 

2. Որտեղի՞ց եմ ես 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Աշխատանք աշխարհի քարտեզով,  

• Տեսահոլովակի դիտում/քննարկում,  

• Պաստառ /իմ հայրենիքը, ուսումնասիրվող լեզուների երկիր/երկրներ, 

ազգություններ, լեզուներ, հարևան երկրներ 

• Պրեզենտացիա 

• Դերախաղ 

• Խաղ-վիկտորինա 

Անհատներ և հարաբերություններ 

(մշակութային ընդհանրություններ և 

տարբերություններ) 

Միջառարկայական կապեր 

Մայրենի, Ես և շրջակա աշխարհը, Oտար լեզու, Երգ, Կերպարվեստ, Տեխնոլոգիա, Ինֆորմատիկա 



Կապը հանրակրթության չափորոշչի տարրական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Տ 2, Տ 7, Տ 8, Տ 9, Տ 17, Տ 30, Տ 31 

       Թեմա 2 

Առօրյա  (14 ժամ ) 

Նպատակ 

• Զարգացնել առօրյան, ժամանցը և  նախընտրած զբաղմունքը ներկայացնելու համար անհրաժեշտ բառապաշարը, 

արտահայտությունները և խոսքային կառույցները  

• Ներմուծել և ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը   

• Ձևավորել իր առօրյայի, նախընտրած զբաղմունքի մասին պարզ նախադասություններով հաղորդակցվելու 

հմտություններ /կարողություններ 

• Ձևավորել վերաբերմունք առօրյան ճիշտ կազմակերպելու կարևորության նկատմամբ: 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

● Առօրյային և ժամանցին բնորոշ բառապաշարը (շաբաթվա 

օրերը, ժամը, օրվա պահերը, ամիս-ամսաթիվը, դպրոցում 

ուսումնասիրվող առարկաների անվանումները) 

● Տրված քերականական նյութը 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

● Լսել և հասկանալ Առօրյա թեմայով հնչող 

մենախոսության/երկխոսության (ձայնագրություն, 

տեսահոլովակ  )ընդհանուր բովանդակությունը 

● Կարդալ և հասկանալ Առօրյա թեմայով պարզ 

տեքստեր  

● Նկարագրել իր առօրյան դպրոցում և տանը 

(շաբաթվա ընթացքում և հանգստյան օրերին)` 



գործածելով պարզ բառեր և կարճ 

նախադասություններ   

● Երկխոսության մեջ մտնել իր ընկերոջ հետ՝ 

առօրյայի և հանգստյան օրերի զբաղմունքների 

մասին 

● Կազմել գրավոր տեքստ՝ նկարագրելով իր առօրյան 

և/կամ հանգստյան օրը, նախընտրած զբաղմունքը  

● Արժևորել և ճիշտ կազմակերպել առօրյա 

պարտականությունները  և սիրելի զբաղմունքները 

Բովանդակություն 

1. Իմ օրակարգը 

2. Իմ սիրելի զբաղմունքը/ժամանցի ձևերը 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Դերախաղ 

• Պաստառ՝ դասացուցակ և ժամատախտակ 

• Նամակ/բացիկ լեզվակիր երկրի իր ընկերոջը 

Կողմնորոշում ժամանակի և տարածության մեջ 

(ժամանակի ռացիոնալ տնօրինում, 

պատասխանատվություն)     

Միջառարկայական կապեր 

Մայրենի, Տեխնոլոգիա, Կերպարվեստ , Ֆիզկուլտուրա, Ես և շրջակա աշխարհը, Օտար լեզու 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Տ 2, Տ 7, Տ 8, Տ 9, Տ 28 



       Թեմա 3 

Գնումներ  (14 ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել և ընդլայնել սննդամթերքի, հագուստի և խանութների  տեսակներին առնչվող բառապաշար 

• Ներմուծել համապատասխան քերականական նյութ 

• Զարգացնել պարզ լեզվական միջոցներով գնումներ կատարելու հմտություններ    

• Ձևավորել գնումներ կատարելիս տեղեկություններ ստանալու ունակություններ   

• Ձևավորել գնումներ կատարելիս գումարը խնայողաբար ծախսելու, միայն անհրաժեշտը և պիտանին գնելու 

կարևորության գիտակցությունը։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

● Թեմային բնորոշ բառապաշարը (սննդամթերք, հագուստ, 

կոշիկ) 

● Թեմային առնչվող քերականական նյութ/կառուցվածքներ 

● Խանութում գնումներ կատարելու քաղաքավարության 

պարզ ձևերը և արտահայտությունները (խնդրել որևէ 

սննդամթերք, հագուստ, հարցնել գինը, վճարման ձևը) 

 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

● Լսել և հասկանալ գնորդի և վաճառողի  

երկխոսության (ձայնագրություն, տեսահոլովակ) 

ընդհանուր բովանդակությունը 

● Կարդալ և հասկանալ «Գնումներ» թեմայով պարզ  

տեքստեր  

● Բացատրել իր նախընտրած հագուստի տեսակը, 

ձևը, չափսը, գույնը, ինչից է պատրաստված 

● Երկխոսություն վարել պարենային 

խանութում/շուկայում գնումներ կատարելիս 

● Գրել որևէ ճաշատեսակի/աղանդերի բաղադրիչների 

ցանկը 



● Գնել միայն անհրաժեշտը և պիտանին, չցուցաբերել 

սպառողական վերաբերմունք։ 

Բովանդակություն 

1. Պարենային խանութում, շուկայում 

2. Հագուստ, կոշիկ գնելիս 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Դերախաղ 

• Տեսաֆիլմի դիտում և քննարկում Գնումներ թեմայով 

• Երգ Գնումներ թեմայով 

• Աշխատանք քարտերով և նկարներով 

Անհատական և մշակութային արտահայտում 

(հասարակական փոխարաբերություններ,  

վարվելակերպի կանոններ) 

 

Միջառարկայական կապեր 

Մայրենի, Մաթեմատիկա , Կերպարվեստ, Տեխնոլոգիա, Երգ, Ինֆորմատիկա, Օտար լեզու 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի տարրական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Տ 2, Տ 6, Տ 7, Տ 8, Տ 9, Տ 20 

 

  



       Թեմա 4 

Առողջ ապրելակերպ  (14 ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել համապատասխան բառապաշար և քերականական նյութ 

• Զարգացնել շատ պարզ լեզվական միջոցներով նախընտրած մարզաձևը և իր սննդակարգը ներկայացնելու 

հմտություններ 

• Ընդգծել մարզվելու և առողջ ապրելակերպի կարևորությունը՝ որպես անձի զարգացման միջոց 

• Զարգացնել ճիշտ սնվելու և սննդակարգին հետևելու վերաբերմունքը 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

● Թեմային բնորոշ բառապաշարը (մարզաձևեր) 

● Թեմային համապատասխան քերականական նյութը 

● Սնվելու պարզ կանոնները, սննդակարգը  

 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

● Լսել և հասկանալ Առողջ ապրելակերպ թեմայով 

հնչող մենախոսւթյան/երկխոսության 

(ձայնագրություն, տեսահոլովակ  )ընդհանուր 

բովանդակությունը 

● Հասկանալ մարմնամարզության ժամանակ հնչող  

պարզ հրահանգներ  

● Կարդալ  և հասկանալ որևէ մարզիկի,մարզաձևերի 

մասին պարզ տեքստեր 

● Բանավոր նկարագրել իր նախընտրած մարզաձևը 

● Երկխոսության մեջ մտնել մարզաձևերի և առողջ 

ապրելակերպի թեմաների շուրջ 

● Գրավոր  պարզ տեքստով նկարագրել իր 

նախընտրած մարզիկին 



● Կարևորել սպորտով զբաղվելու և առողջ ու ճիշտ 

ռեժիմով սնվելը։ 

Բովանդակություն 

1. Մարզաձևեր 

2. Իմ սիրելի մարզաձևը 

3. Առողջ սննդակարգ 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Դերախաղ 

• Տեսանյութ որևէ մարզաձևի և առողջ սննդակարգի  մասին 

• Պաստառ հայտնի մարզիկների մասին 

• Պաստառ առողջ սննդակարգի մասին 

• Կարճ մարմնամարզություն 

Գիտատեխնիկական  նորարարություն 

(առողջ ապրելակերպ, շրջակա միջավայր և 

մարդկային գործունեություն) 

Միջառարկայական կապեր 

Մայրենի, Ֆիզկուլտուրա , Կերպարվեստ, Տեխնոլոգիա, Ես և շրջակա աշխարհը, Օտար լեզու 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի տարրական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Տ 2, Տ 7, Տ 8, Տ 9, Տ 33, Տ 36 

 

  



       Թեմա 5 

Տարվա եղանակ և օրվա  եղանակ (14 ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել տարվա եղանակների և օրվա եղանակին առնչվող բառապաշար և թեմային համապատասխան 

քերականություն 

• Զարգացնել պարզ նախադասություններով և կառույցներով տարվա և օրվա եղանակները նկարագրելու 

կարողություններ 

• Ձևավորել օրվա/շաբաթվա եղանակի տեսության վերաբերյալ  բանավոր տեղեկատվության  ընկալման   

հմտությունները 

• Զարգացնել օրվա եղանակի մասին տեղեկատվություն փոխանակելու կարողություններ 

• Ձևավորել տարվա և օրվա եղանակին համապատասխան հագուստ կրելու կարևորության գիտակցություն 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

● Թեմային բնորոշ բառապաշարը 

● Տրված քերականական կառույցները  

● շաբաթվա օրերը, տարվա տասներկու ամիսները 

● տարվա 4 եղանակները, դրանց բնորոշ բնության 

երևույթները 

 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

● Լսել և հասկանալ օրվա և շաբաթվա 

օդերևութաբանական տեղեկատվությունը 

● Պարզ բառերով և կարճ նախադասություններով 

նկարագրել տարվա և օրվա եղանակը,  

● Պարզ նախադասություններով գրել տեքստ իր 

նախընտրած եղանակի մասին 

● Շատ կարճ նախադասություններով զրուցել տարվա 

եղանակների մասին։ 

● Հագնվել տարվա եղանակին համապատասխան։ 



Բովանդակություն 

1. Տարվա չորս եղանակները 

2. Իմ սիրելի եղանակը 

3. Բնության երևույթները 

4. Եղանակն այսօր 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Պաստառ-կոլաժ /տարվա չորս եղանակները/ 

• Այց պատկերասրահ՝ քննարկում  

• Համապատասխան եղանակի պատկերում դասական երաժշտության 

ներքո (Վիվալդիի Տարվա 4 եղանակները, Չայկովսկի) 

• Օդերևութաբանական տեղեկագրի պատրաստում/ Խմբային 

աշխատանք/ և ներկայացում 

• Գրական երաժշտական կարճ ներկայացում (տարվա եղանակների 

մասին) հայ և ուսումնասիրվող լեզվի երկրի բանաստեղծների 

ստեղծագործությունների, հանելուկների, շուտասելուկների, երգերի 

հիման վրա 

Անհատական և մշակութային 

արտահայտչականություն 

(Բնություն) 

Միջառարկայական կապեր 

Մայրենի, Կերպարվեստ, Տեխնոլոգիա, Երգ, Ես և շրջակա աշխարհը, Օտար լեզու 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Տ 2, Տ 7, Տ 8, Տ 9, Տ 10 



       Թեմա 6 

Արձակուրդներ (14 ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել արձակուրդներին առնչվող բառապաշար և համապատասխան քերականական նյութ 

• Ձևավորել արձակուրդների ժամանակ նախընտրելի զբաղմունքները նկարագրելու և դրանց մասին զրուցելու 

հմտություններ 

• Ձևավորել վերաբերմունք արձակուրդները ճիշտ կազմակերպելու նկատմամբ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

● Թեմային բնորոշ բառապաշարը 

● Տրված քերականական նյութը   

● Ամառային արձակուրդները ճիշտ և արդյունավետ 

տնօրինելու ձևերը 

 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

● Լսել  և հասկանալ Արձակուրդ թեմայով հնչող 

մենախոսության / երկխոսության (ձայնագրություն, 

տեսահոլովակ)  ընդհանուր բովանդակությունը 

● Նկարագրել արձակուրդներն անցկացնելու 

նախընտրած տեսակը /ծովափին, գյուղում, 

ճամբարում և այլն/ 

● Պարզ արտահայտություններով վարել շատ կարճ 

երկխոսություն իր և իր ընկերների արձակուրդների 

վերաբերյալ 

● Կարդալ և հասկանալ Արձակուրդ թեմայով պարզ 

տեքստերում ներկայացված փաստերը  

● Կազմել գրավոր տեքստ (60 բառի սահմաններում) 

իր առաջիկա ամառային արձակուրդի մասին: 



Բովանդակություն 

1. Ի՞նչ եմ անում արձակուրդներին /հանգստի տարբեր տեսակներ /  

2. Իմ ամառային արձակուրդները 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Դերախաղ  

• Պաստառ 

• Երգ 

• Տեսանյութ արձակուրդ թեմայով 

Կողմնորոշում ժամանակի և 

տարածության մեջ 

/հանգիստը որպես աշխարհը 

բացահայտելու միջոց/ 

 

     

Միջառարկայական կապեր 

Մայրենի, Կերպարվեստ,  Տեխնոլոգիա, Երգ, Օտար լեզու, Ես և շրջակա աշխարհը 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի տարրական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Տ 2, Տ 7, Տ 8, Տ 9, Տ 10 

 

  



Հինգերորդ դասարան 

 

       Թեմա 1  

Նախասիրություն/հոբբի (14 ժամ) 

Նպատակ 

● Ներմուծել նախասիրությունների կարևորության գաղափարը  

● Ընդլայնել նախասիրություն/հոբբի թեմային բնորոշ բառերի, արտահայտությունների և կառույցների պաշարը,  

● Զարգացնել նախասիրությունների, նախընտրելի զբաղմունքների մասին կարճ կապակցված խոսք կազմելու 

հմտություններ,  

● Ձևավորել վերաբերմունք ազատ ժամանակը ճիշտ տնօրինելու և նախընտրած գործով զբաղվելու հանդեպ։  

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է իմանա՝ 

● Թեմային առնչվող 

բառապաշարը 

● Տրված քերականական նյութը   

● Նախասիրությունների/հոբբիի 

կարևորությունը 

● Ազատ ժամանակը ճիշտ և 

արդյունավետ տնօրինելու ձևերը 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է կարողանա 

● Լսել և հասկանալ նախասիրությունների և հետաքրքրությունների մասին 

պարզ խոսքը (տեսանյութ, ձայնագրություն և այլն),  

● Կարդալ և հասկանալ հետաքրքրությունների/հոբբիների մասին պարզ 

տեքստը,    

● Հանդես գալ իր նախասիրությունների և հետաքրքրությունների մասին 

նախապես պատրաստված կարճ խոսքով՝բացատրելով, թե ինչն է իրեն դուր 

գալիս, ինչը՝ ոչ, 

● Պարզ արտահայտություններով վարել շատ կարճ երկխոսություն իր և իր 

ընկերների նախասիրությունների մասին 



 ● պարզ խոսքային կառույցներով գրավոր նկարագրել սեփական 

նախասիրությունները և առօրյան,  

● Եզրահանգումներ անել ազատ ժամանակը ճիշտ տնօրինելու և նախընտրած 

գործով զբաղվելու շուրջ 

Բովանդակություն 

● Ինչպե՞ս եմ տնօրինում իմ ազատ ժամանակը 

● Իմ հետաքրքրությունները/հոբբին 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

● Դերախաղ՝ Իմ հետաքրքրությունները/հոբբին  

● Նամակ՝ Ինչ եմ անում ազատ ժամանակ 

● Պաստառ Ժամանցի ձևեր 

● Ցուցադրություն-վաճառք  

● Այց թանգարան, թատրոն, կինո և այլն 

Անհատական և մշակութային արտահայտում 

(նախասիրությունները որպես մշակութային 

արտահայտման և ստեղծարարության 

զարգացման գրավական) 

Միջառարկայական կապեր 

Մայրենի, Կերպարվեստ, Երաժշտություն, Տեխնոլոգիա, Օտար լեզու, Բնագիտություն, Ֆիզկուլտուրա, Ինֆորմատիկա 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Հ 2, Հ 27, Հ 28, Հ 52 

 



       Թեմա 2  

Աշխատանք/մասնագիտություն (14 ժամ) 

Նպատակ 

● Ներմուծել աշխատանքի և մասնագիտությունների կարևորության գաղափարը  

● Ծանոթացնել աշխատանք/մասնագիտություն թեմային բնորոշ բառապաշարին, արտահայտություններին, 

կառույցներին, հրահանգներին, 

● Զարգացնել թեմայի շրջանակներում պարզ և կարճ հարցերին հիմնավորված պատասխանելու կարողությունը,  

● Ձևավորել հարգանք աշխատանքի և տարբեր մասնագիտությունների հանդեպ։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

 

● Թեմային առնչվող բառապաշարը 

● Տրված քերականական նյութը  

● Որոշ մասնագիտությունների համար պահանջվող 

հմտությունները 

● Յուրաքանչյուր աշխատանքի և մասնագիտության 

դերը մեր կյանքում 

 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք 

է կարողանա 

● Լսել և հասկանալ աշխատանքի և մասնագիտությունների 

մասին պարզ խոսքը (տեսանյութ, ձայնագրություն և այլն),  

● Կարդալ և հասկանալ աշխատանքի և 

մասնագիտությունների մասին պարզ տեքստեր,  

● նկարագրել (բանավոր և գրավոր) տարբեր աշխատանքներ և 

մասնագիտություններ ՝ գործածելով կարճ և պարզ 

կառույցներ 

● Պարզ արտահայտություններով հակիրճ ներկայացնել իր 

նախընտրած աշխատանքը/մասնագիտությունը,  



● Տալ աշխատանքի/մասնագիտության կամ իր նախընտրած 

աշխատանքի/մասնագիտության մասին պարզ հարցեր և 

պատասխանել իրեն ուղղված նմանատիպ հարցերի, 

● Վարել պարզ նամակագրություն աշխատանք թեմայով՝ 

ներկայացնելով իր նախընտրած մասնագիտությունները։ 

● Բացատրել աշխատանքի և մասնագիտության 

կարևորությունը, 

● Ճանաչել համագործակցային աշխատանքի 

առավելություններն ու թերությունները։ 

Բովանդակություն 

● Իմ փոքրիկ աշխատանքը/ներդրումը /շաբաթօրյակ, ծառատունկ/տնային գործեր 

● Մասնագիտությունների տեսակներ 

● Ի՞նչ եմ ուզում դառնալ։ 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

● Դերախաղ 

● Աշխատանք նկարներով և քարտերով 

● Արտ-կոլաժ/Պաստառ՝ Մասնագիտություն 

● Աշխատանքային նախաձեռնություն (շաբաթօրյակ, ծառատունկ, այգու 

խնամք) 

Կողմնորոշում ժամանակի և տարածության  

(անհատի՝ հասարակությանը օգտակար 

լինելու գիտակցումը) 

     

Միջառարկայական կապեր 



Մայրենի, Կերպարվեստ, Երաժշտություն, Տեխնոլոգիա, Օտար լեզու, Անհատը և հասարակությունը, Ֆիզկուլտուրա, 

Ինֆորմատիկա   

Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Հ 3, Հ 23, Հ 27, Հ 28, Հ 35, Հ 58 

 

  



       Թեմա 3 

Բնակավայր/համայնք (14 ժամ) 

Նպատակ 

● Ներմուծել բնակավայրի, համայնքի և հարևանության կարևորության հիմնական գաղափարը  

● Ծանոթացնել բնակավայր/համայնք թեմային բնորոշ բառերին, արտահայտություններին, կառույցներին, 

հրահանգներին 

● Զարգացնել բնակավայր/համայնք թեմային բնորոշ պարզ արտահայտությունների համատեքստում կիրառելու 

հմտությունները  

● Ձևավորել հոգատար վերաբերմունք սեփական բնակավայրի, համայնքի հանդեպ 

● Ձևավորել վարքականոնի պահպանման կարևորության գիտակցություն 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը 

պետք է իմանա՝ 

● Թեմային առնչվող բառապաշարը 

● Տրված քերականական նյութը 

● Քաղաքավարի շփման կանոնները  

● Ժամանցի վայրերում կիրառվող 

վարքականոնի սկզբունքները 

 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է 

կարողանա 

● Լսել և հասկանալ բնակավայրի, համայնքի, ժամանցի վայրերի մասին 

պարզ խոսքը (տեսանյութ, ձայնագրություն և այլն),  

● Կարդալ և հասկանալ բնակավայրի, համայնքի, ժամանցի վայրերի 

մասին պարզ տեքստեր,  

● Պատասխանել բնակավայրի և համայնքի շուրջ  իրեն ուղղված պարզ, 

կրկնվող հարցերին՝ հիմնավորելով սեփական կարծիքը, 

● Պարզ արտահայտություններով վարել շատ կարճ երկխոսություն իր 

բնակավայրի, ժամանցի վայրերի և համայնքի մասին,  



● Հակիրճ ներկայացնել սեփական և ուսումնասիրվող լեզվի մշակույթների 

որոշ առանձնահատկություններ, ժամանցի վայրեր, 

● տալ տարածության մեջ կողմնորոշվելու համար ուղղորդող ցուցումներ 

(գնացեք ուղիղ, թեքվեք աջ․․․)՝ կոնկրետ ժամանցի վայր հասնելու 

համար, 

● կազմել կարճ, պարզ գրավոր տեղեկություն (մինչև 80 բառ)՝ 

նկարագրելով իր համայնքը, բնակավայրը՝ գործածելով 

համապատասխան բառապաշար, 

● Բերել  սեփական բնակավայրի, համայնքի նկատմամբ հոգատար 

վերաբերմունքի, ժամանցի վայրերում վարքի հիմնական կանոնների 

օրինակներ (նաև սեփական փորձից)։ 

Բովանդակություն 

● Իմ բնակավայրը (նկարագրություն, պատմական ակնարկ, հետաքրքիր փաստեր) 

● ժամանցի վայրեր  

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

● Ոչ պաշտոնական նամակ՝  Իմ համայնքը  

● Քարտեզագրում՝ ժամանցի վայրերը 

● Պաստառ՝ Իմ բնակավայրը 

● Դերախաղ՝ Իմ հարևանները 

Համայնք 

(Վարքականոն/քաղաքավարություն) 

Միջառարկայական կապեր 

Մայրենի, Բնագիտություն Կերպարվեստ, Երաժշտություն, Տեխնոլոգիա, Օտար լեզու, Անհատը և հասարակությունը, 



Ինֆորմատիկա   

Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Հ 3, Հ 23, Հ 24 

 

  



 

       Թեմա 4 

Ուղևորություն (14 ժամ) 

Նպատակ 

● Ներմուծել ուղևորության, երթևեկության միջոցների, երթևեկության կանոնների կարևորության և տեսարժան վայրերի 

պահպանման գաղափարը  

● Ծանոթացնել ուղևորություններին, առաջիկա պլաններին, երթևեկության կանոններին վերաբերող պարզ ցուցումներին, 

դրանցում կիրառվող արտահայտություններին և կառույցներին 

● Զարգացնել ուղևորությունների, տեսարժան վայրերի, տեսարժան վայրերի վերաբերյալ համատեքստում  խոսքի 

կիրառելու հմտությունը 

● Ձևավորել հոգատար վերաբերմունք ուղևորության/ճամփորդության ընթացքում շրջակա միջավայրի հանդեպ  

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը 

պետք է իմանա՝ 

● Թեմային առնչվող բառապաշարը 

● Տրված քերականական նյութը 

● Երթևեկության պարզ կանոնները 

● Սեփական երկրի և ուսումնասիրվող 

լեզվի երկրի որոշ տեսարժան վայրերը 

և դրանց հանդեպ հոգատար 

վերաբերմունք դրսևորելու կանոնները 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է 

կարողանա 

● Լսել և հասկանալ երթևեկության և ուղևորության վերաբերյալ պարզ 

տեքստերի հիմնական բովանդակությունը,  

● Լսել և հասկանալ երթևեկության և ուղևորության վերաբերյալ պարզ 

հրահանգներն ու ցուցումները 

● Կարդալ և հասկանալ երթևեկության և ուղևորության վերաբերյալ 

պարզ տեքստերի հիմնական բովանդակությունը՝ ճանաչելով 

գործողության վայրը, ժամանակը, անունները և այլն, 



 ● հանդես գալ ուղևորության, առաջիկա պլանների և բնակավայրի մասին 

նախապես պատրաստված կարճ խոսքով, 

● հակիրճ ներկայացնել սեփական և ուսումնասիրվող լեզվի 

մշակույթների որոշ առանձնահատկություններ, տեսարժան վայրեր, 

● կազմել կարճ, պարզ գրավոր տեղեկություն (մինչև 80 բառ)՝ 

նկարագրելով ուղևորության նպատակը, միջոցները և տեսարժան 

վայրերը՝ գործածելով համապատասխան բառապաշար  

● Ներկայացնել ինչպես կարելի է դրսևորել հոգատար վերաբերմունք 

այցելվող երկրի տեսարժան վայրերի և զբոսաշրջության հանդեպ 

Բովանդակություն 

● Երթևեկության միջոցներ 

● Կողմնորոշում տեղանքում 

● Տեսարժան վայրերի այցելություն 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

● Պաստառ` «Երթևեկության կանոններ» 

● Պաստառ՝ «Տեսարժան վայրեր» 

● Տեսանյութի դիտում՝ քննարկում 

● Դերախաղ՝ «Ճամփորդելիս», «Երթևեկության հրահանգներ» 

Կանոններ և համակարգեր 

 

Միջառարկայական կապեր 

Մայրենի, Բնագիտություն Կերպարվեստ, Երաժշտություն, Տեխնոլոգիա, Օտար լեզու, Անհատը և հասարակությունը, 



Ինֆորմատիկա   

Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Հ 3, Հ 45, Հ 46 

 

  



       Թեմա 5 

Ընտանի և վայրի կենդանիներ (14 ժամ) 

Նպատակ 

● Ներմուծել կենդանական աշխարհի բազմազանության գաղափարը,  

● Ընդլայնել ընտանի և վայրի կենդանիներ թեմային առնչվող բառապաշարը և կառույցները, 

● Ծանոթացնել ընտանի և վայրի կենդանիներ թեմայով տեքստերի, ուսումնական հեռուստահաղորդումների հիմնական 

բովանդակությանը, 

● Զարգացնել բանավոր և գրավոր խոսքը՝ ընտանի և վայրի կենդանիներ թեմայի շրջանակում,  

● Ձևավորել հոգատար վերաբերմունք կենդանիների հանդեպ։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է իմանա՝ 

● Թեմային առնչվող 

բառապաշարը 

● Տրված քերականական նյութը 

● Ընտանի և վայրի կենդանիների 

տեսակները (արտաքին 

նկարագիրը, ապրելավայրը, 

ինչով են սնվում) 

● Ընտանի և վայրի կենդանիների 

դերը մեր կյանքում  

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է կարողանա 

● Լսել և հասկանալ ընտանի և վայրի կենդանիներ թեմաներով պարզ, 

ուսումնական հեռուստահաղորդումների հիմնական բովանդակությունը, 

● Կարդալ և հասկանալ ընտանի և վայրի կենդանիներ թեմայի վերաբերյալ 

պարզ տեքստերը և գտնել անհրաժեշտ տեղեկությունները 

● պարզ արտահայտությունների և կառույցների միջոցով նկարագրել ընտանի և 

վայրի կենդանիներին, նրանց ապրելավայրերը, սնունդը 

● պարզ արտահայտություններով վարել շատ կարճ երկխոսություն 

կենդանիների, նրանց ապրելավայրի, պաշտպանության մասին  

● կազմել կարճ, պարզ գրավոր տեղեկություն (մինչև 80 բառ)՝ ընտանի և վայրի 

կենդանիների վերաբերյալ՝ օգտագործելով համապատասխան բառապաշար 



● Բացատրել՝ ինչպես կարելի է դրսևորել հոգատար վերաբերմունք ընտանի և 

վայրի կենդանիների հանդեպ։ 

Բովանդակություն 

● Ագարակում  

● Կենդանաբանական այգի 

● Կենդանիների պաշտպանություն 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

● Այց կենդանաբանական այգի  

● Սահիկաշար/ պաստառ Իմ սիրած կենդանին 

● Դերախաղ՝ Ագարակում/անտառում/կենդանաբանական այգում 

● Կարճ զեկույց Ագարակում կամ Անտառում 

Համակարգեր և կառուցվածք 

Տեսակ 

     

Միջառարկայական կապեր 

Մայրենի, Բնագիտություն Կերպարվեստ, Երաժշտություն, Տեխնոլոգիա, Օտար լեզու, Անհատը և հասարակությունը, 

Ինֆորմատիկա 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Հ 3, Հ 9 

 



       Թեմա 6 

Առողջություն (14 ժամ) 

Նպատակ 

● Ներմուծել ֆիզիկական ակտիվության և առողջ սնվելու կարևորության և անհրաժեշտության գաղափարը մեր կյանքում  

● Ներմուծել և ընդլայնել առողջություն թեմային առնչվող բառապաշարը, պարզ արտահայտությունները և կառույցները  

● Զարգացնել առողջության, առողջ ապրելակերպի/հիգիենայի, գանգատների և բժշկի ցուցումների մասին 

համապատասպան համատեքստում խոսելու և գրելու կարողությունը 

● Ձևավորել վերաբերմունք ֆիզիկական ակտիվությունը և առողջ սնունդն արժևորելու հանդեպ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է 

իմանա՝ 

● Թեմային առնչվող բառապաշարը 

● Տրված քերականական նյութը 

● Առողջ և անառողջ սննդի 

տարբերությունները 

● Ֆիզիկական ակտիվության տարբեր 

ձևերը 

● Պարզ առողջական գանգատները և 

դրանք բուժելու պարզագույն ձևերը 

  

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է 

կարողանա 

● Լսել և հասկանալ  առողջություն թեմայով պարզ հրահանգները, այդ 

թվում՝ բժշկի պարզ խորհուրդները և ցուցումները,  

● Կարդալ և հասկանալ առողջություն և սննդակարգ թեմայի վերաբերյալ 

պարզ տեքստերի հիմնական գաղափարը, գտնել անհրաժեշտ 

տեղեկատվությունը,  

● Պարզ արտահայտությունների և կառույցների միջոցով նկարագրել 

առողջական գանգատները, 

● Պատասխանել առողջությանը, առողջ ապրելակերպի, սննդակարգի 

վերաբերյալ իրեն ուղղված պարզ հարցերին՝ հիմնավորելով իր 

կարծիքը, 



 ● Նկարագրել իր նախընտրած մարզաձևը, սննդակարգը, 

● Կազմել կարճ, պարզ գրավոր տեքստ (մինչև 80 բառ)՝ նկարագրելով 

իրենց կյանքում առողջ ապրելակերպի տարրերը և սննդակարգը։  

● Քննարկել և բացատրել՝ ինչու պետք է հետևել առողջությանը և 

հիգիենային 

Բովանդակություն 

● Գանգատներ  

● Բժշկի մոտ 

● Բժշկական խորհուրդներ և ցուցումներ 

● Առողջ ապրելակերպ/հիգիենա 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

● Դերախաղ՝ Բժշկի մոտ 

● Տեսահոլովակի դիտում և քննարկում՝ Առողջ 

ապրելակերպ/հիգիենա/առողջ սնունդ 

● Պաստառ՝ Ֆիզիկական ակտիվության ձևերը 

Համակարգ     

(Պատճառահետևանքային կապեր) 

Միջառարկայական կապեր 

Առողջ ապրելակերպ, Ֆիզկուլտուրա Մայրենի, Բնագիտություն Կերպարվեստ, Երաժշտություն, Տեխնոլոգիա, Օտար լեզու, 

Անհատը և հասարակությունը, Ինֆորմատիկա 



Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Հ 3, Հ 49 

  



Վեցերորդ դասարան 

       Թեմա 1 

Մեզ շրջապատող մարդիկ (14 ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել մարդկային փոխհարաբերությունների մասին գաղափարը, 

• Ընդլայնել  և ամրապնդել ընկերներին, հարևաններին ներկայացնող, ինչպես նաև միջանձնային /կենցաղային,/ 

փոխհարաբերություններին առնչվող բառապաշարը, 

• Ներմուծել քննարկման ժամանակ սեփական կարծիքը/մոտեցումը և տեսակետը ներկայացնելու պարզ 

արտահայտություններ, 

• Ներմուծել և ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը, 

• Նպաստել հարգալից փոխհարաբերություններ հաստատելուն, պահպանելուն  և կարևորելուն  ուղղված 

վերաբերմունքի ձևավորմանը։  

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

● Թեմային առնչվող բառապաշարը, 

● Տրված քերականական նյութը, 

● Կոնֆլիկտների առաջացման պատճառները  

 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

● Լսել և հասկանալ  պարզ տեղեկատվության 

հիմնական բովանդակությունը ընկերների, 

հարևանների հետ փոխհարաբերությունների 

(վեճեր, փոխադարձ հարգանք, հաշտություն) 

մասին։ 

● Ընթերցել և հասկանալ ընկերության, 

հարևանության  մասին որոշ անծանոթ բառեր 



պարունակող տեքստի ընդհանուր 

բովանդակությունը։  

● Ներկայացնել (գրավոր կամ բանավոր) ընկերների, 

հարևանների հետ ունեցած իրադարձություն, դեպք 

և արտահայտել սեփական կարծիքը՝ գործածելով 

կարճ և պարզ արտահայտություններ։ 

● Գրել կարճ, պարզ նամակ (մինչև 80 բառ) ՝ 

նկարագրելով ընկերությանը և հարևանությանը 

վերաբերող իրադարձություններ՝ արտահայտելով 

սեփական վերաբերմունքը։ 

● Տալ պարզ հարցեր  ընկերների և հարևանների հետ 

փոխհարաբերությունների, իրադարձությունների 

վերաբերյալ և արձագանքել իրենց ուղղված 

հարցերին։ 

● Քննարկել կոնֆլիկտների առաջացման 

պատճառները՝ քաղաքավարի բառապաշարի 

օգտագործմամբ, առաջարկել դրանց լուծման 

տարբերակներ։ 

● Կարևորել շրջապատի  մարդկանց, նրանց հետ 

հարգալից փոխհարաբերությունների հաստատումը։   

Բովանդակություն 

1. Ես և իմ ընկերները 

2. Մեր հարևանները 

3. Փոխհարաբերություններ (վեճեր, փոխադարձ հարգանք, հաշտություն) 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 



• Դերախաղ Կոնֆլիկտի լուծում 

• Նամակ ընկերոջը (առցանց կամ թղթային) 

• Բանավեճ  

• Ուսումնական ֆիլմ/ձայնագրություն և քննարկում 

Ինքնություն և փոխհարաբերություններ 

(մարդկային հարաբերություններ, կոնֆլիկտ, 

դրա պատճառները)     

Միջառարկայական կապեր 

Մայրենի, Օտար լեզու, Ինֆորմատիկա, Պատմություն 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Հ 2, Հ 23, Հ 26, Հ 32, Հ 35, Հ 36, Հ 37, Հ 42 

 

  



       Թեմա 2 

Սպորտ (14 ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել սպորտի՝ մշակութային տարր և միջմշակութային հաղորդակցության կարևոր միջոց լինելու գաղափարը,  

• Ընդլայնել սպորտին վերաբերող բառապաշարը (մարզաձևեր/մարզախաղեր/ մարզահագուստ և պարագաներ), 

• Ներմուծել ուսումնասիրվող լեզվի երկրում և Հայաստանում տարածված մարզաձևերը և սիրված մարզիկներին 

նկարագրելու պարզ արտահայտություններ և կառույցներ,  

• Ներմուծել և ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը,  

• Զարգացնել  որևէ մարզաձև, մարզական իրադարձություն, մարզիկի  պարզ և կարճ արտահայտություններով 

ներկայացնելու հմտություն,  

• Խթանել  առողջ ապրելակերպի և կամային հատկանիշների ձևավորման համար սպորտի դերի արժևորումը։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը 

պետք է իմանա՝ 

● Թեմային առնչվող բառապաշարը, 

● Տրված քերականական նյութը, 

● Ուսումնասիրվող լեզվի երկրում և 

Հայաստանում սիրված 

մարզաձևերը,  

● հայտնի և սիրված մարզիկների 

մարզական ուղին և 

ձեռքբերումները։ 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է կարողանա 

● Լսել և հասկանալ մարզական լուրերի հիմնական բովանդակությունը,  

● Ընթերցել և հասկանալ տեղեկատվական բնույթի պարզ տեքստերը 

(մարզական իրադարձություններ, կարճ հոդվածներ, գովազդներ) և գտնել 

անհրաժեշտ տեղեկատվությունը՝ զատելով առաջնայինը երկրորդայինից։ 

● Համառոտ պատմել սեփական և ուսումնասիրվող լեզվի երկրի 

մարզաձևերի, մարզիկների, մարզական իրադարձությունների մասին, 

● Կատարել կարճ, պարզ, տեղեկատվական և նկարագրական բնույթի 

գրառումներ հայտնի և սիրված մարզիկների և մարզաձևերի մասին՝ 

արտահայտելով սեփական վերաբերմունքը, 

● Տալ մարզական թեմայով ելույթին հաջորդող հարցեր, ինչպես նաև 

պատասխանել սեփական ելույթին հաջորդող հարցերին։ 



● Կարևորել սպորտի դերը առողջ ապրելակերպի և կամային 

հատկանիշների ձևավորման գործում։ 

Բովանդակություն 

1. Ուսումնասիրվող լեզվի երկրներում սիրված մարզաձևեր և մարզախաղեր 

2. Հայաստանում սիրված մարզաձևերը և  մարզախաղերը  

3. Հայտնի և սիրված մարզիկներ 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Դերախաղ Մարզադաշտում 

• Պաստառ  

• Պրեզենտացիա/Տեսասահիկ 

• Տեսահոլովակի/մարզիկի մասին պատմող ֆիլմի դիտում և քննարկում 

• Մարզախաղի դիտում և քննարկում 

Ինքնություն և փոխհարաբերություններ 

(հոգեկան, հոգևոր և ֆիզիկական 

առողջության ամրապնդում) 

     

Միջառարկայական կապեր 

Մայրենի, Օտար լեզու, Կերպարվեստ, Ֆիզկուլտուրա, Ինֆորմատիկա 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Հ 3, Հ 34, Հ 45, Հ 46, Հ 48 

 

  



       Թեմա 3 

Կենսակերպի փոփոխություն (14 ժամ ) 

Նպատակ 

• Ամրապնդել առողջ և ակտիվ ապրելակերպի համար վնասակար սովորություններից զերծ մնալու անհրաժեշտության 

գաղափարը,   

• Ընդլայնել  օրվա ռեժիմին, առողջ սննդին, առողջ ապրելակերպին և սպորտին վերաբերող  բառապաշարը և պարզ 

արտահայտությունները,  

• Զարգացնել օրվա ռեժիմին, առողջ սննդին, առողջ ապրելակերպին և սպորտին, ինչպես նաև վնասակար 

սովորություններին վերաբերող  պարզ արտահայտությունները և կարճ նախադասությունները բանավոր և գրավոր 

խոսքում կիրառելու հմտություններ,  

• Ներմուծել և ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը։  

• Ձևավորել  վնասակար սովորություններից զերծ մնալու կամ դրանցից հրաժարվելու անհրաժեշտության 

գիտակցությունը։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը 

պետք է իմանա՝ 

● Թեմային առնչվող բառապաշարը, 

● Տրված քերականական նյութը, 

● Օրվա ճիշտ պլանավորման 

սկզբունքները,  

● Վնասակար սովորույթները, դրանց 

դրդապատճառներն ու հետևանքները։ 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է 

կարողանա 

● Լսել և հասկանալ  առողջ ապրելակերպին և վնասակար 

սովորությունների մասին կարճ և պարզ խոսքի, մեդիա հաղորդումների 

հիմնական բովանդակությունը,  

● Ընթերցել և հասկանալ առողջ ապրելակերպին և վնասակար 

սովորությունների մասին պարզ տեքստի ընդհանուր բովանդակությունը, 

● Ներկայացնել իր  օրը և սննդակարգը՝ գործածելով կարճ և պարզ 

կառույցներ։  



● Նախապես պատրաստված կարճ խոսքի միջոցով արտահայտել 

սեփական կարծիքը վնասակար սովորությունների վերաբերյալ 

● կարևորելով օրվա ռեժիմը, առողջ սնունդը, առողջ 

ապրելակերպը,սպորտը։ 

● Գրել նամակ՝ նկարագրելով իր օրը/սնունդը/ ապրելակերպը,/մարզաձևը, 

որով զբաղվում է։ 

● Մասնակցել առողջ ապրելակերպին և  վնասակար սովորությունների 

շուրջ երկխոսություններին,  

● Քննարկել օրակարգի/կենսակերպի հավանական փոփոխությունները, 

հանդես գալ առաջարկություններով,  

● համաձայնել կամ մերժել իրեն արված օրակարգի/կենսակերպի 

հավանական փոփոխությունների առաջարկները,  

● Կարևորել օրվա ճիշտ պլանավորումը, առողջ սնունդը, սպորտը և 

վնասակար սովորություններից զերծ մնալը՝ որպես առողջ 

ապերլակերպի նախապայմաններ։ 

Բովանդակություն 

1. Օրվա ճիշտ պլանավորում 

2. Առողջ սնունդ 

3. Սպորտ և ակտիվ ապրելակերպ 

4. Վնասակար սովորություններ 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Սահիկաշար՝ «Իմ օրը» 

• Բանավեճ՝ «Առողջ ապրելակերպն ընդդեմ վնասակար 

սովորությունների» 

• Դերախաղ՝ «Ի՞նչն եմ ուզում փոխել իմ օրվա ռեժիմում» 

     Գիտատեխնիկական  նորարարություն 

(դեպի առողջ ապրելակերպ՝գիտական 

սլզբունքների պատկերացումներով) 



• Առողջ սննդակարգի ցանկի կազմում 

• Օրվա պլանի կազմում 

Փոփոխություն     

Միջառարկայական կապեր 

Մայրենի, Տեխնոլոգիա, Ֆիզկուլտուրա, Բնագիտություն, Կերպարվեստ, Ինֆորմատիկա, Օտար լեզու 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Հ 3, Հ 26, Հ 27, Հ 32, Հ 34, Հ 37, Հ 48 

 

  



       Թեմա 4 

Տոներ (14 ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել տոների՝ մշակույթի կարևոր բաղադրիչ լինելու գաղափարը,  

• Ընդլայնել տոներ/ տարեդարձ/ազգային տոներ /միջազգային տոներ նկարագրող բառապաշարը և կառույցները,  

• Ներմուծել և ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը, 

• Ծանոթացնել ուսումնասիրվող լեզվի երկրում և Հայաստանում անցկացվող ազգային տոների նմանություններին ու 

տարբերություններին, 

• Խթանել/խորացնել պատասխանատվությունը ազգային մշակույթի (տոների) պահպանման հանդեպ, 

• Ձևավորել հարգալից վերաբերմունք այլ մշակույթների (տոների) հանդեպ։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է 

իմանա՝ 

● Թեմային առնչվող բառապաշարը, 

● Տրված քերականական նյութը, 

● Ազգային (Հայաստանում և ուսումնասիրվող 

լեզվի երկրում) և միջազգային տոները  

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք 

է կարողանա 

● Լսել և հասկանալ  տարեդարձի, ազգային տոների 

(ուսումնասիրվող երկրում և Հայաստանում) և միջազգային 

տոների  մասին պարզ մեդիա հաղորդումների, 

իրադարձային նորությունների հիմնական 

բովանդակությունը։        

● Կարդալ և հասկանալ տարեդարձի, ազգային տոների 

(ուսումնասիրվող երկրում և Հայաստանում) և միջազգային 

տոների մասին որոշ անծանոթ բառեր պարունակող տեքստի 

ընդհանուր բովանդակությունը, 



● Ներկայացնել (գրավոր կամ բանավոր) իր տարեդարձը, որևէ 

ազգային կամ միջազգային տոն՝ գործածելով կարճ և պարզ 

արտահայտություններ։ 

● Համառոտ պատմել սեփական և ուսումնասիրվող լեզվի 

մշակույթի, կենցաղի ու տոների մասին՝ նշելով 

նմանություններն ու տարբերությունները։ 

● Հանպատրաստից մասնակցել տարեդարձի, տոների շուրջ 

տարվող երկխոսություններին։  

● Արժևորել ազգային տոները որպես ազգային մշակույթի 

կարևոր բաղադրիչ, 

● Ցուցաբերել ազգային մշակույթը պահպանելու 

պատասխանատվության գիտակցություն,  

● Դրսևորել հարգալից վերաբերմունք այլ մշակույթների 

տոների հանդեպ։ 

Բովանդակություն 

1. Տարեդարձ 

2. Ազգային տոներ (ուսումնասիրվող երկրում և Հայաստանում) 

3. Միջազգային տոներ 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Դերախաղ 

• Միջմշակութային հետազոտական նախագիծ՝ «Տոներ» 

• Սահիկաշար/պրեզենտացիա՝ «Իմ սիրած տոնը» 

• Գրել կարճ պարզ նամակ առցանց ընկերոջը «Իմ տարեդարձը» 

• Տեսահոլովակի դիտում/քննարկում 

Գլոբալիզացիա և կայուն զարգացում 

(ազգային մշակույթի տոների պահպանում և 

մշակութային ազդեցություններ) 



Միջառարկայական կապեր 

Մայրենի,Կերպարվեստ,Տեխնոլոգիա, Օտար լեզու, Պատմություն, Ինֆորմատիկա, Երգ 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Հ 3, Հ 13, Հ 14, Հ 31, Հ 45, Հ 46 

 

  



       Թեմա 5 

Հայրենիք (14 ժամ ) 

Նպատակ 

• Խորացնել հայրենիք/հայրենասիրություն գաղափարը,  

• Ներմուծել և ընդլայնել Հայաստանը (աշխարհագրական դիրք, սահմաններ, քաղաքներ, բնակչություն, խորհրդանիշներ, 

մշակութային ժառանգությունը) և անվանի հայերին ներկայացնող թեմատիկ բառապաշարը, 

• Ներմուծել և ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը։  

• Զարգացնել թեմային  վերաբերող  պարզ արտահայտությունները և կարճ նախադասությունները բանավոր և գրավոր 

խոսքում կիրառելու հմտություններ, 

• Ներկայացնել մեծանուն հայերի և արժևորել նրանց ներդրումը հայ և համաշխարհային իրականության մեջ, 

• Ընդգծել հայրենաճանաչության և մշակութային ժառանգության պահպանության կարևորությունը։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է 

իմանա՝ 

● Թեմային առնչվող բառապաշարը, 

● Տրված քերականական նյութը, 

● Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, 

սահմանները, խորհրդանիշները,  

● Ազգային մշակութային ժառանգության նմուշներ, 

● Ճանաչված հայերին, որոնք փոխեցին աշխարհը,  

● Ազգանվեր գործունեություն ծավալած հայերին։ 

 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք 

է կարողանա 

● Լսել և հասկանալ Հայաստանի և հայտնի հայերին մասին 

մեդիա հաղորդումների հիմնական բովանդակությունը,  

● Ընթերցել և հասկանալ   Հայաստանին և հայտնի հայերին 

մասին տեղեկատվական բնույթի պարզ տեքստի ընդհանուր 

բովանդակությունը, 

● Սահուն և հակիրճ ներկայացնել նախօրոք պատրաստված 

ելույթ հայկական մշակութային ժառանգության մասին 

(տեսարժան վայրեր/արվեստի գործեր/ 

ավանդույթներ/երաժշտություն/պար և այլն), 



● Պատասխանել սեփական ելույթին հաջորդող հարցերին, 

ինչպես նաև տալ հարցեր այլ ելույթ ունեցողների,   

● Մեդիա աղբյուրներից քաղված տեղեկությունների հիման 

վրա կատարել կարճ, պարզ  տեղեկատվական գրառումներ 

անվանի հայերի մասին,  

● Արժևորել մեծանուն հայերի գործունեությունն ու ներդրումը  

հայրենիք/հայրենասիրություն համատեքստում՝ 

արտահայտելով սեփական վերաբերմունքը, 

● Գիտակցել հայրենիք/ հայրենասիրություն 

հասկացությունների կարևորությունը՝ մասնավորեցնելով  իր 

օրինակով, 

● Արժևորել մշակութային ժառանգությունը  որպես ազգի 

անցյալը, ներկան և ապագան կապող օղակ և կարևորել նրա 

պահպանությունը։   

Բովանդակություն 

1. Հայաստանն իմ հայրենիքն է (ՀՀ խորհրդանիշները) 

2. Անվանի հայեր 

3. Մշակութային ժառանգություն 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Դերախաղ  

• Սահիկաշար՝ «Հայաստանի խորհրդանիշները», «Հայկական 

մշակութային ժառանգություն», «Մեծ հայեր» 

• Նախագիծ՝ «Իմ հայրենիքը» 

• Հետազոտական աշխատանք՝ «Անվանի հայեր» 

• Հայրենագիտական այց  

Կողմնորոշում ժամանակի և տարածության մեջ 

(մշակութային ժառանգություն) 



• Այցելություն Մատենադարան կամ որևէ 

թանգարան/ցուցահանդես 

Միջառարկայական կապեր 

Մայրենի, Աշխարհագրություն, Բնագիտություն, Օտար լեզու,Կերպարվեստ, Պատմություն, Ինֆորմատիկա, Երգ 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Հ 3, Հ 13, Հ 14, Հ 16, Հ 31, Հ 45, Հ 46 

 

  



       Թեմա 6 

Երկիրը, որի լեզուն ես սովորում եմ (14 ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել լեզվի միջոցով լեզվակիր երկիրը/երկրները և նրանց մշակույթը ճանաչելու գաղափարը,  

• Ընդլայնել ուսումնասիրվող լեզվի երկիրը/երկրները ( աշխարհագրական դիրք, սահմաններ, քաղաքներ, բնակչություն,  

տեսարժան վայրեր) ներկայացնող թեմատիկ բառապաշարը և պարզ նախադասությունները, 

• Ներմուծել և ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը։  

• Զարգացնել ուսումնասիրվող լեզվի երկիրը բանավոր և գրավոր խոսքում ներկայացնելու հմտություններ, 

• Ծանոթացնել լեզվակիր երկրի/երկրների հասակակցի առօրյային ու հետարքրություններին,  

• Ձևավորել հարգալից վերաբերմունք այլ մշակույթների հանդեպ։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

● Թեմային առնչվող բառապաշարը, 

● Տրված քերականական նյութը, 

● Պատմա-աշխարհագրական տեղեկություններ 

լեզվակիր երկրի/երկրների մասին, 

● Լեզվակիր երկրի/երկրների հասակակցի առօրյան 

ու հետարքրությունները։ 

 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին աշակերտը 

պետք է կարողանա 

● Լսել և հասկանալ ուսումնասիրվող լեզվի երկրի/երկրների 

մասին ուսումնական կարճ տեսանյութերի հիմնական 

բովանդակությունը (պատմա-աշխարհագրական 

տեղեկություններ, տեսարժան վայրեր, հասակակիցներ), 

● Կարդալ և հասկանալ   ուսումնասիրվող լեզվի 

երկրին/երկրներին, այնտեղ ապրող հասակակցի առօրյային 

ու հետարքրություններին վերաբերող  տեղեկատվական 

բնույթի տեքստը և գտնել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը,  

● Սահուն և հակիրճ ներկայացնել նախօրոք պատրաստված 

ելույթը ուսումնասիրվող լեզվի երկրի որևէ տեսարժան 



վայրի մասին՝ կարևորելով նրա պատմամշակութային 

արժեքը, 

● Համառոտ ներկայացնել (գրավոր և բանավոր) լեզվակիր 

երկրում բնակվող հասակակցի առօրյան ու 

հետաքրքրությունները՝ համադրելով/ համեմատելով իր 

առօրյայի և հետաքրքրությունների հետ, 

● Մասնակցել ուսումնասիրվող լեզվի երկրի մասին 

երկխոսություններին՝տալով հարցեր և պատասխանելով 

իրեն ուղղված հարցերին՝ անելով հղումներ փաստացի 

տեղեկություններին,  

● Արժևորել մշակութային և լեզվական բազմազանությունը։ 

 

Բովանդակություն 

1. Պատմա-աշխարհագրական տեղեկություններ 

2. Տեսարժան վայրեր 

3. Իմ (գերմանացի,անգլիացի ֆրանսիացի, ռուս) հասակակիցը 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Սահիկաշար՝ «Երկիրը, որի լեզուն ես սովորում եմ», 

• Նախագիծ՝ «Ես և իմ օտարերկրացի հասակակիցը» 

• Հետազոտական աշխատանք՝ «Տեսարժան վայրեր» 

• Գրել կարճ պարզ նամակ լեզվակիր երկրում բնակվող 

առցանց ընկերոջը 

• Այցելություն ուսումնասիրվող երկիրը ներկայացնող որևէ 

կազմակերպություն 

Կողմնորոշում ժամանակի և տարածության մեջ 

(մշակութային նմանություններ և տարբերություններ) 



Միջառարկայական կապեր 

Մայրենի,Աշխարհագրություն,Կերպարվեստ, Երգ, Օտար լեզու, Պատմություն, Ինֆորմատիկա 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Հ 3, Հ 13, Հ 14, Հ 29, Հ 31, Հ 43, Հ 45 

 

  



Յոթերորդ դասարան 

       Թեմա 1 

Ոճ  և նորաձևություն  (14 Ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել ճաշակ, ոճ և նորաձևություն հասկացությունները:  

• Ընդլայնել  և ամրապնդել ոճին և նորաձևությանն առնչվող բառապաշար և պարզ արտահայտություններ, 

• Ներմուծել և ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը, 

• Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն, 

մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն), 

• Խթանել ոճի՝ որպես ինքնաարտահայտման միջոցի արժևորում,  

• Ձևավորել քննական և գնահատողական վերաբերմունք նորաձևության նկատմամբ։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

● Թեմային առնչվող բառապաշարը, 

● Տրված քերականական նյութը,  

● Տեղեկություններ նորաձևության մեջ  ճանաչված դիզայներների  

մասին։ 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

● Լսել և հասկանալ «Ոճ և նորաձևություն» 

թեմայով մեդիա հաղորդումների հիմնական 

իմաստը, 

● Կարդալ և հասկանալ «Ոճ և նորաձևություն» 

թեմայով տեղեկատվական տեքստերի 

հիմնական բովանդակությունը,  

● Պարզ  արտահայտություններով ներկայացնել 

նորաձևության մեջ իրեն հետաքրքրող 

զարգացումները,  



● Ներկայացնել նախապես պատրաստված 

ելույթ իր նախընտրած ոճի մասին, 

● Տալ հարցեր նորաձևության, հագուստի ոճերի 

և իր նախընտրած ոճի մասին և 

պատասխանել այս թեմաներով իրեն ուղղված 

հարցերին,  

● Կազմել իր նախընտրած ոճը նկարագրող 

պարզ տեքստ (80 – 100 բառ), 

● Դրսևորել նորաձևության նկատմամբ 

քննական վերաբերմունք՝ կարևորելով 

ինքնարտահայտումը անհատական ոճի 

միջոցով:    

Բովանդակություն 

1. Նորաձևության պատմությունից (ոճ թելադրողները) 

2. Հագուստի ոճեր 

3. Իմ ոճը 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Դերախաղ 

• Սահիկաշար՝ «Ոճեր թելադրողներր» 

• Նախագիծ՝ «Հագուստի ոճեր» (ցուցադրություն) 

• Տեսահոլովակի դիտում 

• Քննարկում՝ «Ո՞ճ, թե՞ նորաձևություն» 

• Հարցում՝ «Հետևու՞մ ենք նորաձևությանը» 

• Պարզ նկարագրական էսսե՝ «Իմ նախընտրած ոճը» 

Անհատական և մշակութային արտահայտում 

 

(արտաքին ազդեցություններ և ինքնարտահայտում) 



Միջառարկայական կապեր 

Հայոց լեզու, Գրականություն, Արվեստ, Տեխնոլոգիա, Օտար լեզու, Ինֆորմատիկա  

Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Հ 3, Հ 13, Հ 14, Հ 26, Հ 29, Հ 30, Հ 31, Հ 32, Հ 37, Հ 42, Հ 52 

 

  



       Թեմա 2 

Երաժշտությունը՝ համամարդկային լեզու (14 Ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել երաժշտության համամարդկային լինելու  գաղափարը, 

• Ընդլայնել  և ամրապնդել երաժշտության ոճերին և գործիքներին առնչվող բառապաշարը և պարզ 

արտահայտությունները, 

• Ներմուծել և ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը, 

• Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն, 

մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն), 

• Արժևորել երաժշտությունը որպես միջմշակութային, միջանձնային հաղորդակցության և ինքնաարտահայտման միջոց։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

● Թեմային առնչվող բառապաշարը, 

● Տրված քերականական նյութը, 

● Տեղեկություններ հայ և համաշխարհային անվանի 

երաժիշտների մասին, 

● Երաժշտության տարբեր ոճերը։ 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

● Լսել և հասկանալ երաժշտություն թեմայով հնչող 

պարզ խոսքը, 

● Կարդալ և հասկանալ երաժշտության  (ոճերի, 

գործիքների և այլն) և անվանի երաժիշտների 

մասին պարզ տեղեկատվական տեքստերի 

հիմնական բովանդակությունը,  

● Ներկայացնել նախապես պատրաստված ելույթ՝ 

երաժշտության ոճերի և անվանի 

կոմպոզիտորների/երաժիշտների մասին՝ 

հիմնավորելով սեփական ընտրությունը և 

կարծիքը,  



● Գրել պարզ տեղեկատվական էսսե՝ ներկայացնելով 

երաժշտության իր նախընտրած ոճը, այդ ոճի մի 

որևէ ստեղծագործություն՝ հիմնավորելով իր 

ընտրությունը,  

● Քննարկել* երաժշտական ոճերի հիմնական 

ուղերձները և երաժշտության դերը մարդու 

կյանքում՝ հիմնավորելով իր կարծիքը,  

● Դրսևորել հարգալից վերաբերմունք երաժշտական 

տարբեր ճաշակների նկատմամբ։ 

 

* Քննարկել - բանավոր և գրավոր փոխազդեցություն 

 

Բովանդակություն 

1. Երաժշտական տարբեր ոճեր 

2. Երաժշտության մեծերը (համաշխարհային և հայ) 

3. Երաժշտությունն իմ կյանքում 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Դերախաղ 

• Սահիկաշար՝ «Երաժշտության ոճեր» (խմբային 

աշխատանք) 

• Երաժշտական կատարումներ և մեկնաբանություն 

• Պաստառ «Երաժշտության մեծերը» 

• Տեսահոլովակի դիտում 

• Նախագիծ՝ «Թոփ 10» 

• Էսսե՝ «Իմ նախընտրած երաժշտական ոճը» 

Անհատական և մշակութային արտահայտում 

 

(ստեղծարարություն և գեղագիտական արժևորում) 

 

 

 



Միջառարկայական կապեր 

Հայոց լեզու, Գրականություն, Արվեստ/Երգ, Տեխնոլոգիա, Օտար լեզու, Ինֆորմատիկա, Պատմություն /մշակույթ/, 

Աշխարհագրություն 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Հ 3, Հ 13, Հ 14, Հ 26, Հ 29, Հ 30, Հ 31, Հ 32, Հ 37, Հ 42, Հ 43, Հ 44, Հ 45, Հ 46 

 

  



       Թեմա 3 

Մեր մոլորակը (14 Ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել բնության, բնական ռեսուրսների և շրջակա միջավայրի նկատմամբ պատասխանատվության գաղափարը, 

• Ընդլայնել  և ամրապնդել մոլորակի բնության, աշխարհի հրաշալիքների և շրջակա միջավայրի պաշտպանության 

առնչվող բառապաշարը և պարզ արտահայտությունները, 

• Ներմուծել և ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը, 

• Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն, 

մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն), 

• Ձևավորել  պատասխանատու վարքագիծ և հոգատար վերաբերմունք Երկիր մոլորակի նկատմամբ: 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

● Թեմային առնչվող բառապաշարը, 

● Տրված քերականական նյութը, 

● Տեղեկություններ բնության և աշխարհի հրաշալիքների 

մասին, 

● Մոլորակին վերաբերող գլոբալ (նաև էկոլոգիական) 

խնդիրների մասին: 

 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

• Լսել և հասկանալ մեր մոլորակի՝ որպես 

հրաշալիքի մասին պատմող մեդիա նյութի 

հիմնական իմաստը, 

• Կարդալ և հասկանալ  մեր մոլորակին՝ որպես 

հրաշալիքի մասին պատմող  պարզ 

տեղեկատվական տեքստերի հիմնական  

բովանդակությունը,  

• Ներկայացնել նախապես պատրաստված ելույթ՝ 

բնապահպանական որևէ խնդրի  մասին՝ 

հիմնավորելով դրա կարևորությունը և  

արտահայտելով իր կարծիքը,  



• Գրել պարզ տեղեկատվական էսսե՝ ներկայացնելով 

աշխարհի/բնության որևէ հրաշալիք՝ 

հիմնավորելով իր ընտրությունը,  

• Քննարկել իրեն ծանոթ/իր համայնքին վերաբերող 

բնապահպանական հիմնախնդիրները՝ 

հիմնավորելով իր կարծիքը և առաջարկելով 

լուծումներ,  

• Կարևորել Երկիր մոլորակի նկատմամբ  

պատասխանատու վարքը իր առօրյա կյանքում: 

Բովանդակություն 

1. Աշխարհի հրաշալիքները (նաև բնություն) 

2. Ես պատասխանատու եմ մոլորակի համար 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Դերախաղ 

• Պաստառ՝ «Աշխարհի հրաշալիքները» 

• Սահիկաշար՝ «SOS․ Երկիր/Երկրի բնապահպանական 

հիմնախնդիրները» (խմբային աշխատանք) 

• Տեսահոլովակի դիտում, քննարկում  

• Վիկտորինա՝ «Աշխարհի և բնության հրաշալիքները» 

(խմբային աշխատանք) 

• Էսսե՝ «Իմ համայնքի բնապահպանական խնդիրը» 

Գլոբալիզացիա և կայուն զարգացում 

 

(բնության և մարդու ներդաշնակությունը և 

փոխկապակցվածությունը) 

 

 

Միջառարկայական կապեր 



Հայոց լեզու, Գրականություն, Պատմություն, Աշխարհագրություն, Ինֆորմատիկա, Օտար լեզու, Կենսաբանություն 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Հ 3, Հ 9, Հ 11, Հ 12, Հ 13, Հ 14, Հ 17, Հ 23, Հ 24, Հ 26, Հ 29, Հ 30, Հ 31, Հ 32 

 

  



       Թեմա 4 

Օլիմպիական և պարալիմպիկ խաղեր (14 Ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել սպորտը՝ որպես առողջ ապրելակերպի, համամարդկային արժեքի և հավասար հնարավորությունների 

իրացման միջոց գաղափարը, 

• Ընդլայնել  և ամրապնդել սպորտին և մարզաձևերին առնչվող բառապաշարը և արտահայտությունները, 

• Ներմուծել և ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը, 

• Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն, 

մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն), 

• Ձևավորել վերաբերմունք առողջ ապրելակերպի, խտրականության բացառման, ապրումակցման և մարդկանց հավաար 

հնարավորությունների վերաբերյալ: 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

● Թեմային առնչվող  բառապաշարը,  

● Տրված քերականական նյութը, 

● Հայ և օտարազգի օլիմպիական և պարալիմպիկ 

չեմպիոններին, 

● Մասսայական սպորտաձևերի մասին: 

 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

• Լսել և հասկանալ տարբեր սպորտային 

հաղորդումների, սպորտային լուրերի հիմնական 

իմաստը, 

• Կարդալ և հասկանալ սպորտի, մարզաձևերի, 

մարզիկների, մարզական իրադարձությունների 

մասին պատմող  պարզ տեղեկատվական 

տեքստերի հիմնական բովանդակությունը,  

• Ներկայացնել նախապես պատրաստված ելույթ 

օլիմպիական և պարալիմպիկ խաղերի 



կարևորության մասին՝ արտահայտելով իր 

կարծիքը,  

• Գրել պարզ էսսե՝ ներկայացնելով օլիմպիական 

որևէ մարզաձև/մարզիկի/սպորտի կարևորությունն 

իր կյանքում՝ հիմնավորելով իր ընտրությունը և 

տեսակետը,  

• Լրացնել մարզախաղին մասնակցության հայտի 

ձևաթուղթը՝ նշելով փաստացի տվյալներ,  

• Քննարկել մարդու կյանքում սպորտի 

կարևորությունը՝ հիմնավորելով իր կարծիքը,  

• Կարևորել մարդու առողջ ապրելակերպի, 

խտրականության բացառման, հավասար 

հնարավորությունների  և ապրումակցման 

անհրաժեշտությունը: 

Բովանդակություն 

1. Օլիմպիական խաղերի պատմությունը 

2. Մեր չեմպիոնները  

3. Սպորտ բոլորի համար․ պարալիմպիկ խաղեր 

4. Սպորտն իմ կյանքում 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Դերախաղ  

• Սահիկաշար՝  «Հայ օլիմպիական մարզիկները» (խմբային 

աշխատանք) 

• Պաստառ՝ «Սպորտը բոլորի համար» 

• Տեսահոլովակի դիտում, քննարկում 

Կայունություն և փոփոխություն 

 

(փոփոխություն անհատական (առողջ ապրելակերպ) և 

հասարակական (հավասար 

հնարավորություններ/ապրումակցում) 

մակարդակներում) 



• Էսսե՝ «Հավասար հնարավորություններ»/ «Սպորտը իմ 

կյանքում» 

• Նախագիծ՝ սպորտային մեկնաբան, հարցազրույց 

մարզիկի/տեղական թիմի հետ 

 

Միջառարկայական կապեր 

Հայոց լեզու, Գրականություն, Ֆիզկուլտուրա, Պատմություն, Օտար լեզու, Կենսաբանություն 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Հ 3, Հ 13, Հ 14, Հ 26, Հ 27, Հ 29, Հ 30, Հ 31, Հ 32, Հ 34, Հ 35, Հ 40, Հ 41, Հ 42, Հ 45, Հ 46 

 

  



       Թեմա 5 

Ժամանակի մեքենա (14 Ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել  ժամանակի մեջ քաղաքակրթական փոփոխությունների գաղափարը:  

• Ընդլայնել  և ամրապնդել մարդկության պատմության մեջ կարևորագույն իրադարձություններին առնչվող բառապաշար 

և պարզ արտահայտություններ, 

• Ներմուծել և ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը, 

• Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն, 

մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն), 

• Գիտակցել  ժամանակի մեջ և ժամանակի հետ քաղաքակրթական փոփոխության/զարգացման կարևորությունը: 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

● Թեմային առնչվող   բառապաշարը, 

● Տրված քերականական նյութը, 

● մարդկության պատմության  մեջ կարևորագույն 

նշանակություն ունեցող ներկայի և անցյալի 

իրադարձությունները: 

 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

• Լսել և հասկանալ  մարդկության պատմության մեջ 

կարևորագույն իրադարձությունների, անցյալի 

կենցաղի մասին պատմող մեդիա նյութերի 

հիմնական բովանդակությունը, 

• Կարդալ և հասկանալ մարդկության պատմության 

մեջ կարևորագույն իրադարձությունների, անցյալի 

կենցաղի մասին պատմող տեղեկատվական 

տեքստերի հիմնական բովանդակությունը,  

• Ներկայացնել նախապես պատրաստված ելույթ  

որևէ հիշարժան տարեթվի կամ իրադարձության  

մասին՝ արտահայտելով և հիմնավորելով իր 



կարծիքը դրա կարևորության և ազդեցության 

վերաբերյալ,  

• Գրել էսսե՝ նկարագրելով իր ուղևորությունը դեպի 

անցյալ (80-100 բառ),  

• Քննարկել մարդկության պատմության  մեջ  որևէ 

հիշարժան տարեթվի կամ իրադարձության 

կարևորությունը՝ հիմնավորելով իր կարծիքը, 

• Կարևորել մարդկության պատմության մեջ   

հիշարժան տարեթվերը և իրադարձությունները։ 

Բովանդակություն 

1. Հիշարժան տարեթվեր և իրադարձություններ 

2. Ուղևորություն դեպի անցյալ Սպորտն իմ կյանքում 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Դերախաղ 

• Սահիկաշար՝ «Ժամանակի մեքենա»  

• Պաստառ՝ «Անցյալն ու ներկան» 

• Տեսահոլովակի դիտում, քննարկում 

• Էսսե՝ «Անցյալի գաղտնիքները» 

• Նախագիծ (համեմատում են անցյալի իրողությունները 

ներկայի հետ) 

Կողմնորոշում ժամանակի և տարածության մեջ 

(անհատների դերը հասարակության մեջ, անցյալի և 

ներկայի փոխկապակցվածությունը) 

Միջառարկայական կապեր 

Հայոց լեզու, Գրականություն, Արվեստ, Պատմություն, Աշխարհագրություն, Ինֆորմատիկա, Օտար լեզու, Տեխնոլոգիա 



Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Հ 3, Հ 10, Հ 13, Հ 14, Հ 16, Հ 26, Հ 27, Հ 28, Հ 29, Հ 30, Հ 31, Հ 32, Հ 33, Հ 35, Հ 45, Հ 46  

 

  



       Թեմա 6 

Հայտնագործություններ    (14 Ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել  մարդու կյանքում հայտնագործությունների դերի կարևորության գաղափարը: 

• Ընդլայնել  և ամրապնդել  հայտնագործություններին և դրանց հեղինակներին առնչվող բառապաշար և 

արտահայտություններ, 

• Ներմուծել և ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը, 

• Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն, 

մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն), 

• Զարգացնել  հայտնագործություններով պայմանավորված փոփոխություններն արժևորելու և գյուտերի արդյունքներից 

պատասխանատու կերպով օգտվելու կարողություն: 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

● Թեմային առնչվող  բառապաշարը, 

● Տրված քերականական նյութը, 

● Հայ և օտարազգի անվանի գիտնականների անունները, 

հայտնագործությունները:      

 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

• Լսել և հասկանալ կարևորագույն 

հայտնագործությունների մասին 

ուսումնական/հանրամատչելի մեդիա նյութերի 

հիմնական իմաստը, 

• Կարդալ և հասկանալ մեծագույն 

հայտնագործությունների մասին պատմող  պարզ 

տեղեկատվական տեքստերի հիմնական 

բովանդակությունը,  



• Կարդալ և հասկանալ նոր սարքավորումների 

օգտագործման ուղեցույցները և հետևել 

հրահանգներին,  

• Ներկայացնել նախապես պատրաստված ելույթ  

որևէ կարևոր հայտնագործության և դրա 

հեղինակի  մասին՝ հիմնավորելով այդ 

հայտնագործության կարևորությունը,  

• Գրել էսսե՝ նկարագրելով դեպի ապագա իր 

ուղևորությունը (80-100 բառ),  

• Քննարկել  որևէ հայտնագործության 

ազդեցությունը մարդկանց  կյանքի կամ բնության 

վրա՝ հիմնավորելով իր կարծիքը, 

• Գիտակցել հայտնագործությունների՝ որպես 

փոփոխության նախապայման կարևորությունը, 

հնարավոր բացասական հետևանքները՝ 

դրսևորելով պատասխանատու վարք դրանցից 

օգտվելիս։ 

Բովանդակություն 

1. Աշխարհի ամենամեծ հայտնագործությունները 

2. Նորագույն հայտնագործություններն ու նրանց ազդեցությունը մարդկանց և բնության վրա 

3. Հայ գիտնականների մեծագույն հայտնագործությունները 

4. Ուղևորություն դեպի  ապագա 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 



• Դերախաղ 

• Պաստառ՝ «Հայտնագործությունները մեր կյանքում»  

• Տեսահոլովակի դիտում և քննարկում 

• Էսսե՝ «Ուղևորություն դեպի ապագա» 

• Սահիկաշար՝ «Հայ գյուտարարները» 

• Նախագիծ՝ «Գյուտեր, որ փոխեցին աշխարհը» 

• Կլոր-սեղան քննարկում՝ «Հայտնագործությունների 

հնարավոր հետևանքները» 

Գիտատեխնիկական  նորարարություն 

(Հետևանքներ և պատասխանատվություն) 

Միջառարկայական կապեր 

Հայոց լեզու, Գրականություն, Արվեստ, Օտար լեզու, Աշխարհագրություն, Քիմիա, Ֆիզիկա, Պատմություն, Կենսաբանություն   

Կապը հանրակրթության չափորոշչի միջնակարգ ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Հ 3, Հ 10, Հ 13, Հ 14, Հ 19, Հ 26, Հ 27, Հ 28, Հ 29, Հ 30, Հ 31, Հ 32, Հ 33, Հ 35, Հ 45, Հ 46 

 

  



ՈՒթերորդ դասարան 

       Թեմա 1 

Ընկերություն  (14 Ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել ընկերության տարբեր դրսևորումների գաղափարները, 

• Ընդլայնել և ամրապնդել ընկերությանը վերաբերող թեմատիկ բառապաշարը, 

• Ներմուծել թեմային համապատասխան քերականական նյութը, 

• Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն, 

մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն), 

• Ձևավորել իսկական ընկերությունը  գնահատելու, այն վիրտուալ ընկերությունից զանազանելու վերաբերմունք։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

● Թեմային առնչվող բառապաշարը,  

● Տրված քերականական նյութը, 

● Ընկերության հնարավոր տարբեր դրսևորումները 

(հավասարակիցների/տարեկիցների, սիրելի կենդանիների, 

ընտանիքի անդամների, գրքերի և այլնի հետ) 

 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

• Լսել և հասկանալ ընկերություն թեմայով 

հեռուստատեսային և ռադիոծրագրերի հիմնական 

բովանդակությունը,  

• Կարդալ և հասկանալ ընկերություն թեմայով պարզ 

տեքստերի (պատմվածք, էսսե և այլն) հիմնական 

բովանդակությունը և մի շարք մանրամասներ,  

• Ներկայացնել ընկերություն թեմայով պատմվածքի 

կամ ֆիլմի բովանդակությունը՝ արտահայտելով իր 

վերաբերմունքը դրա նկատմամբ, 



• Վարել թղթային կամ էլեկտրոնային 

նամակագրություն՝ ընկերոջը ներկայացնելով 

վերջին շրջանում իրեն առավելապես հուզող 

հարցերը,  

• Քննարկել ընկերության տարբեր դրսևորումները 

սեփական փորձի դիրքերից՝ արտահայտելով 

սեփական զգացմունքներն ու կարծիքը,  

• Արժևորել իսկական ընկերության գաղափարը՝ 

հստակ զանազանելով այն վիրտուալ դաշտում 

ձևավորված  ընկերության դրսևորումներից։ 

Բովանդակություն 

1. Իսկական ընկերություն 

2. Ես և իմ ընկերը 

3. Ընկերություն ը սոցիալական ցանցերում  

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Դերախաղ 

• Տեսահոլովակի/ֆիլմի դիտում և քննարկում 

• Պատմվածքի ընթերցում և քննարկում 

• Սահիկաշար և ներկայացում՝ «Իմ ընկերները» 

• Քննարկում՝ «Իրակա՞ն, թե՞ վիրտուալ ընկերություն» 

• Նամակներ ընկերոջը 

• Հետազոտական նախագիծ՝ «Ընկերությունը սոցցանցերում» 

Անհատներ և հարաբերություններ  

(փոխհարաբերություններ) 

 

Միջառարկայական կապեր 



Հայոց լեզու, Գրականություն, Oտար լեզու, Ինֆորմատիկա, Հասարակագիտություն, Պատմություն 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Հ 3, Հ 13, Հ 14, Հ 26, Հ 27, Հ 28, Հ 29, Հ 30, Հ 31, Հ 32, Հ 33, Հ 35, Հ 36, Հ 37, Հ 38, Հ 42 

 

  



       Թեմա 2 

Աշխարհի խոհանոցներ (14 Ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել խոհանոցների բազմազանության և ազգային մշակույթի մաս լինելու գաղափարը, 

• Զարգացնել և ընդլայնել համապատասխան բառապաշարը, 

• Ներմուծել և ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը, 

• Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն, 

մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն), 

• Ձևավորել խոհանոցների բազմազանությունը տվյալ մշակութային համատեքստում ընկալելու և արժևորելու 

կարողություն: 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

● Թեմային առնչվող  բառապաշարը  

● տրված քերականական նյութը 

● Իր երկրի խոհանոցի հանրահայտ ուտեստները 

● Իր սիրած ուտեստի բաղադրատոմսը 

● Ուսումնասիրվող լեզվի ամենաճանաչված ճաշատեսակը 

և դրա բաղադրատոմսը 

● Հանրահայտ շեֆ խոհարարների կենսագրական որոշ 

կարևոր տվյալներ/իրադարձություններ 

 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

• Լսել և հասկանալ «Աշխարհի խոհանոցներ» կամ 

«Ի՞նչ եփել այսօր» թեմայով զեկույցի, տեսահոլովակի 

ընդհանուր բովանդակությունը,  

• Կարդալ և հասկանալ աշխարհի խոհանոցների, 

հանրահայտ շեֆ-խոհարարների մասին պարզ և 

տեղեկատվական տեքստերի կամ որևէ ճաշատեսակի 

բաղադրատոմսի, ճաշացանկի հիմնական 

բովանդակությունը և մանրամասները,   

• Ներկայացնել նախընտրած ուտեստի 

բաղադրատոմսը (բաղկացուցիչ մասերը և 

պատրաստման եղանակը), 



• Երկխոսել իր ընկերոջ հետ՝ համեմատելով աշխարհի 

խոհանոցները,  

• Շարադրել իր ընտանիքի ավանդական և/կամ 

ուսումնասիրվող երկրի խոհանոցի որևէ հանրահայտ 

ուտեստի բաղադրատոմսը/պատրաստման եղանակը,  

• Գնահատել ազգային խոհանոցների՝ որպես ազգային 

մշակույթի կարևոր տարրի դերը՝ ցուցաբերելով 

հարգանք այլ ազգերի խոհանոցների հանդեպ։ 

Բովանդակություն 

1. Իմ նախընտրած խոհանոցը  

2. Ուսումնասիրվող երկրի խոհանոցի հանրահայտ ուտեստը 

3. Իմ ընտանիքի ավանդական բաղադրատոմսը 

4. Հանրահայտ շեֆ-խոհարարները 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Դերախաղ 

• Պաստառ՝ «Աշխարհի խոհանոցները» 

• Սահիկաշար՝ «Աշխարհի լավագույն ռեստորանները» 

• Աշխարհի խոհանոցների մասին տեսաֆիլմի դիտում և 

քննարկում  

• Նախագիծ՝ուտեստի պատրաստման տեսահոլովակի 

ստեղծում 

• Բազմամշակութային ճաշկերույթի կազմակերպում 

• Այց սրճարան/ռեստորան 

Գլոբալիզացիա և կայուն զարգացում  

(մշակութային փոխազդեցություններ և փոխառություններ) 

Անհատական և մշակութային արտահայտում  

(ինքնաարտահայտում) 



Միջառարկայական կապեր 

Հայոց լեզու, Գրականություն, Օտար լեզու, Աշխարհագրություն, Հասարակագիտություն, Ինֆորմատիկա, Պատմություն, 

Տեխնոլոգիա, Արվեստ 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Հ 3, Հ 13, Հ 14, Հ 26, Հ 27, Հ 28, Հ 29, Հ 30, Հ 31, Հ 32, Հ 33, Հ 42, Հ 43 

 

  



       Թեմա 3 

Աշխարհի շուրջը (14 Ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել ճամփորդության՝ որպես աշխարհճանաչողության միջոցի գաղափարը, 

• Ներմուծել և ընդլայնել ճամփորդության թեմային առնչվող բառապաշարը, 

• Ներմուծել և ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը, 

• Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն, 

մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն), 

• Զարգացնել վերաբերմունք անձի զարգացման գործում ճամփորդության կարևորության հանդեպ։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

● Թեմային առնչվող բառապաշարը,  

● Տրված քերականական նյութը, 

● Իր և ուսումնասիրվող երկրի տեսարժան վայրերը, մեծ 

քաղաքները, գյուղական համայնքները, ինչպես նաև 

դրանց հետ կապված պատումները, պատմական 

իրադարձությունները 

 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

• Լսել և հասկանալ «Աշխարհի շուրջը» թեմայով 

տեղեկատվական ֆիլմերի, տեսահոլովակների, 

հեռուստատեսային և ռադիո լուրերի և 

հաղորդումների հիմնական բովանդակությունը, 

• Կարդալ և հասկանալ տարբեր աղբյուրներում 

աշխարհի տարբեր վայրերի մասին պատմող 

տեղեկատվական տեքստերի (ճամփորդական 

գրքույկներ, ուղեցույցներ, հայտարարություններ, 

գովազդային թռուցիկներ) հիմնական 

բովանդակությունը և որոշ մանրամասներ՝ 

ճամփորդություն կատարելու նպատակով, 



• Նկարագրել իրական կամ վիրտուալ ճամփորդության 

իր փորձը, տպավորությունները և այլն՝ 

համեմատելով տարբեր տեղերից ստացած իր 

տպավորությունները, 

• Քննարկում ծավալել իրական կամ վիրտուալ 

ճամփորդության թեմայով՝ պատասխանելով իրեն 

ուղղված հարցերին և տալով ճշգրտող կամ նոր 

տեղեկություն հայցող հարցեր, 

• Կազմել նկարագրական/տեղեկատվական տեքստ՝ 

(100-120 բառերի շրջանակներում) 

ուղևորություն/ճամփորդություն թեմայով,  

•  Կարևորել անձի զարգացման գործում  ճամփորդելու 

(իրական և վիրտուալ)  դերը: 

Բովանդակություն 

1. Աշխարհի բացահայտում   

2. Իրական /վիրտուալ ճամփորդություն 

3. Ճանապարհորդություն դեպի ուսումնասիրվող լեզվի երկիր / երկրներ 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Դերախաղ 

• Սահիկաշար (ՀՀ և  ուսումնասիրվող լեզվի երկրի 

հրաշալիքները, տեսարժան վայրերը, մեծ քաղաքները) 

• Աշխարհի շուրջը թեմայով տեսանյութի դիտում և 

քննարկում 

• Նախագիծ՝ ճամփորդության նախապատրաստում 

(տոմսերի և հյուրանոցային համարների ամրագրում, 

Կողմնորոշում ժամանակի և տարածության մեջ 

(Քաղաքակրթությունների միջև եղած տարբերությունները, 

նմանությունները, փոխկապակցվածությունը) 

 



ճամփորդական ուղեցույցների կազմում, երթուղիների 

մշակում) 

Միջառարկայական կապեր 

Հայոց լեզու, Գրականություն, Ինֆորմատիկա, Օտար լեզու, Պատմություն, Աշխարհագրություն,  Հասարակագիտություն, 

Տեխնոլոգիա 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Հ 3, Հ 13, Հ 14, Հ 26, Հ 27, Հ 28, Հ 29, Հ 30, Հ 31, Հ 32, Հ 33, Հ 42, Հ 43, Հ 45 

 

  



       Թեմա 4 

Հաղորդակցություն (խոսքային եվ ոչ-խոսքային) (14 Ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել հաղորդակցությունը խոսքային և ոչ-խոսքային միջոցներով իրականացնելու գաղափարը, 

• Ներմուծել հաղորդակցություն թեմային առնչվող բառապաշարը, 

• Ներմուծել և ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը, 

• Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն, 

մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն), 

• Ծանոթացնել խոսքի տարբեր ոճերին և զարգացնել դրանք կիրառելու հմտություններ, 

• Զարգացնել խոսքային և ոչ խոսքային հաղորդակցության (ժեստեր, միմիկա) ձևերի համադրման հմտություններ,  

• Ծանոթացնել հաղորդակցության տարբեր համակարգերին/կոդերին /(կենդանիներ, մարդկային լեզու, Մորզեի այբուբեն, 

Բրայլի այբուբեն և այլն),  

• Ձևավորել հանդուրժողականություն տարբեր մշակույթներին բնորոշ հաղորդակցության ձևերի (ժեստեր, ձայնի տոն և 

առոգանություն և այլն) նկատմամբ։  

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

• Թեմային առնչվող բառապաշարը, 

• Տրված քերականական նյութը, 

• Խոսքային և ոչ խոսքային հաղորդակցության ձևերը 

• Հաղորդակցման տարբեր համակարգերը,  

• Ուսումնասիրվող լեզվի մշակույթին բնորոշ ոչ-խոսքային 

հաղորդակցության առանձնահատկությունները 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

• Լսել և հասկանալ առօրյա հաղորդակցության/զրույցի 

(ձայնագրություն, տեսագրություն, ֆիլմ) ընդհանուր 

իմաստը և որոշ մանրամասներ,  

• Լսել և հասկանալ հաղորդակցության՝ տարբեր 

համակարգերի/կոդերի կամ մշակութային 

առանձնահատկությունների մասին 



(արտաքին տեսք, հագուստ, տարածություն, ժամանակ, 

հպում) 

 

գիտահանրամատչելի հաղորդումների հիմնական 

բովանդակությունը և որոշ մանրամասներ,  

• Կարդալ և հասկանալ գրավոր մեդիաներում (լրագիր, 

ամսագիր, ինտերնետային աղբյուրներ) պարզ 

լրատվական տեքստերի հիմնական 

բովանդակությունը և որոշ մանրամասներ, 

• Ներկայացնել միջմշակութային հաղորդակցական 

առանձնահատկությունները՝ համեմատելով 

սեփական և ուսումնասիրվող լեզվի (ինչպես նաև այլ) 

մշակույթները,  

• Գրավոր արձագանքել միջմշակութային 

հաղորդակցության խնդիրների մասին 

ֆիլմին/տեսահոլովակին/տեքստին՝ վեր հանելով իր 

նկատած խնդիրները (100 – 120 բառ),   

• Գիտակցել խոսքի ոճերը տարբերելու և 

հաղորդակցության բազմապիսի համակարգերին 

ծանոթ լինելու կարևորությունը ՝ արդյունավետ 

միջմշակութային  հաղորդակցության համար։ 

Բովանդակություն 

1. Հաղորդակցության միջոցները և ձևերը (խոսքային և ոչ-խոսքային) 

2. Խոսքի տարբեր ոճեր 

3. Ոչ-խոսքային հաղորդակցություն (ժեստեր, միմիկա և այլն) 

4. Հաղորդակցության տարբեր համակարգեր (կենդանիներ, մարդկային լեզու, Մորզեի այբուբեն, Բրայլի այբուբեն և այլն) 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 



• Դերախաղ 

• Սահիկաշար` «Միջմշակութային համեմատություն» 

• Տեսանյութի/ֆիլմի (խոսքի տարբեր ոճերի կիրառմամբ) 

դիտում և քննարկում 

• Տեսանյութի/ֆիլմի գրավոր արձագանքում   

• Նախագիծ՝ «Միջմշակութային թյուրընկալումներ» 

Համակարգեր  

(Հաղորդակցության համակարգեր) 

Կողմնորոշում ժամանակի և տարածության մեջ  

(մշակութային առանձնահատկություններ և 

փոխազդեցություններ) 

Անհատական և մշակութային արտահայտչականություն 

(Ոճ) 

 

Միջառարկայական կապեր 

Հայոց լեզու, Գրականություն, Հասարակագիտություն, Ինֆորմատիկա, Օտար լեզու, Կենսաբանություն 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Հ 3, Հ 13, Հ 14, Հ 26, Հ 27, Հ 28, Հ 29, Հ 30, Հ 31, Հ 32, Հ 33, Հ 44, Հ 45, Հ 46, Հ 52 

 

  



       Թեմա 5 

 Մեդիա եվ լրատվություն (14 Ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել ժողովրդավարական հասարակության կայացման գործում մեդիա դերի  և մեդիագրագիտության 

կարևորության գաղափարը, 

• Ներմուծել թեմային համապատասխան բառապաշարը, 

• Ներմուծել և ընդլայնել թեմային վերաբերող  քերականական նյութը, 

• Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն, 

մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն), 

• Զարգացնել լրատվության վստահելի աղբյուրներից  օգտվելու՝ տեղեկություններ քաղելու կարողություններ, 

• Ձևավորել մեդիա գրագիտություն, լրատվության աղբյուրների հանդեպ քննական վերաբերմունք։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

• թեմային բնորոշ բառապաշարը և քերականական 

կառույցները,  

• Վստահելի աղբյուրները ճանաչելու եղանակները,  

• Հղումների տարրական կանոնները։ 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

• Լսել և հասկանալ լրատվության տարբեր 

աղբյուրներով /ռադիո, հեռուստատեսություն, 

ինտերնետ/ հաղորդվող լրատվության հիմնական 

իմաստը և որոշ մանրամասներ։  

• Կարդալ և հասկանալ լրատվության գրավոր 

աղբյուրներում/լրագիր, ամսագիր, տեղեկատվական 

կայքեր և այլն/ ծանոթ թեմաներով պարզ 

հոդվածները՝ գտնելով կոնկրետ տեղեկատվությունը, 



համեմատելով այն այլ աղբյուրների հետ և 

գնահատելով դրա հավաստիությունը,  

• Ներկայացնել օրվա հիմնական լրատվությունը՝ 

արտահայտելով սեփական կարծիքը իրեն 

հետաքրքրող կամ հանրային հետաքրքրություն 

ներկայացնող թեմաների շուրջ,  

• Քննարկման ընթացքում ներկայացնել իր համար 

նախընտրելի մեդիան՝ հիմնավորելով իր 

ընտրությունը և արտահայտելով սեփական կարծիքը 

այդ աղբյուրի հավաստիության վերաբերյալ, 

• Համառոտ շարադրել օրվա տեղեկատվությունը՝ 

օգտվելով վստահելի աղբյուրներից  (100 – 120 բառ)։  

• Ձևավորել քննական վերաբերմունք լրատվության 

տարբեր աղբյուրներով ստացված տեղեկությունների 

հանդեպ։ 

Բովանդակություն 

1. Ժամանակակից մեդիա հարթակներ 

2. Լրատվության հավաստիություն, մեդիա գրագիտություն 

3. Իմ նախընտրած մեդիան 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Դերախաղ 

• Սահիկաշար՝ «Իմ նախընտրած մեդիան» 

• Բանավեճ՝ «Հավաստի լրատվություն» 

• Նամակ հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող 

իրադարձություններ մասին 

Արդարություն և զարգացում  

(աղբյուրների հավաստիություն) 

 



• Նախագիծ՝ լրատվության հավաստիության վերաբերյալ 

հասարակական կարծիքի հարցում 

 

Միջառարկայական կապեր 

Հայոց լեզու, Գրականություն, Պատմություն, Ինֆորմատիկա/Հղումներ, Օտար լեզու, Արվեստ, Հասարակագիտություն 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Հ 3, Հ 13, Հ 14, Հ 26, Հ 27, Հ 28, Հ 29, Հ 30, Հ 31, Հ 32, Հ 33, Հ 44 

 

  



       Թեմա 6 

 Իրավունք (14 Ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների գաղափարը; 

• Ներմուծել թեմային համապատասխան բառապաշար և պարզ կառույցներ:  

• Ներմուծել և ընդլայնել թեմային համապատասխան քերականական նյութը: 

• Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն, 

մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն), 

• Ձևավորել մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի հիմքում ընկած արժեքներով և հասկացություններով 

առաջնորդվելու գիտակցություն։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

• Թեմային բնորոշ բառապաշարը  և քերականական 

նյութը,  

• Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը,  

• Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագրի 

ստեղծման նախապատմությունը և նպատակը,  

• Մարդու իրավունքների պաշտպանությունը (ատյաններ, 

ՄԻՊ, կազմակերպություններ),  

• Երեխայի իրավունքների մասին կոնվենցիայի մասին,  

• Հաշմանդամություն ունեցող մարդկանց իրավունքների 

մասին կոնվենցիայի մասին: 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

• Լսել  և հասկանալ «Իրավունք» թեմայով հնչող 

գիտահանրամատչելի,  լրատվական 

հեռուստատեսային կամ ռադիոծրագրերի, 

ելույթների, զեկույցների  հիմնական 

բովանդակությունը և որոշ մանրամասներ,  

• Կարդալ և հասկանալ «Իրավունք»  թեմայով պարզ և 

տեղեկատվական տեքստերի հիմնական 

բովանդակությունը և որոշ մանրամասներ,  

• Սահուն ներկայացնել նախապես պատրաստված 

պարզ  զեկույց/ելույթ մարդու իրավունքների 

խախտումներ և պաշտանության կառույցները 



թեմայով՝ հիմնավորելով իր տեսակետը, 

համեմատելով տարբեր իրադարձություններ, 

հանգամանքներ, փաստեր, 

• Քննարկել մարդու իրավունքների խախտման որևէ 

դեպք՝ վերլուծելով հիմքում ընկած պատճառները, 

դրսևորումները և պաշտպանության միջոցները, 

• Փոխանցել գրավոր տեղեկություններ 

(նամակագրության կամ գրառումների տեսքով)(100 – 

120 բառ)՝ անդրադառնալով իրեն հուզող խնդիրներին 

և առաջարկելով պարզ լուծումներ,  

• Դրսևորել մարդու իրավունքների համընդհանուր 

հռչակագրի հիմքում ընկած արժեքներով և 

հասկացություններով առաջնորդվելու, իր 

իրավունքները պաշտպանելու միջոցների 

գիտակցություն։ 

Բովանդակություն 

1. Մարդու իրավունքներն ու հիմնարար ազատությունները (փաստաթղթերն ու կազմակերպությունները) 

2. Երեխայի իրավունք 

3. Հավասար իրավունքներ 

4. Իրավունքի սահմանները 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Դերախաղ  

• Պաստառ՝ Իրավապաշտպան կազմակերպությունները 

• Սահիկաշար՝ Իրավունքի խախտումներ 

• Տեսանյութի/ֆիլմի դիտում և քննարկում 

Արդարություն և զարգացում  

(իրավունք և պատասխանատվություն) 



• Նամակ ՄԻՊ-ին կամ իրավապաշտպան այլ կառույցի՝ 

իրավունքի խախտման դեպքի հաղորդմամբ 

• Քննարկում՝ Իրավունքի սահմանները 

Միջառարկայական կապեր 

Հայոց լեզու, Գրականություն, Օտար լեզու,  Հասարակագիտություն, Աշխարհագրություն,  Պատմություն,  Ինֆորմատիկա 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Հ 3, Հ 13, Հ 14, Հ 26, Հ 27, Հ 28, Հ 29, Հ 30, Հ 31, Հ 32, Հ 33, Հ 39, Հ 40, Հ 41 

 

  



Իններորդ դասարան 

       Թեմա 1  

Կրթություն (14 ժամ) 

Նպատակ 

● Ներմուծել և ամրապնդել կրթության կարևորության գաղափարը, 

● Ընդլայնել և ամրապնդել կրթությանը վերաբերող բառապաշարը, 

● Ներմուծել թեմային համապատասխան քերականական նյութը, 

● Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն,        

մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն), 

● Ձևավորել ինքնուրույն սովորելը և կրթության շարունակականությունը արժևորող վերաբերմունք։ 

Վերջնարդյունքներ 

Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա 

● Թեմային առնչվող բառապաշարը, 

● Տրված քերականական նյութը,  

● Կրթության տարբեր համակարգերը, 

● Տարբեր մասնագիտություների բնորոշումները, 

դերը ժամանակակից հասարակությունում,   

● Կրթության շարունակականության 

ապահովման հնարավորությունները։ 

Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է կարողանա 

● Լսել և հասկանալ կրթություն թեմայով ելույթների և տարբեր 

ոճերի մեդիա բովանդակության ընդհանուր իմաստը և որոշ 

մանրամասներ, 

● Կարդալ և հասկանալ կրթություն և կրթական համակարգեր 

թեմայով տեղեկատվական տեքստերի ընդհանուր 

բովանդակությունը՝ գտնելով իրեն անհրաժեշտ 

տեղեկատվությունը, 

● Ներկայացնել տարբեր (ՀՀ և ուսումնասիրվող լեզվի 

երկրի/երկրների) կրթական համակարգեր թեմայով ելույթ՝ 



համեմատելով դրանք, արտահայտելով իր կարծիքը, 

հիմնավորելով և բացատրելով իր մոտեցումները, 

● Գրել կարճ էսսե՝ նկարագրելով իր փորձը, արտահայտելով և 

հիմնավորելով իր կարծիքը առավելությունների և բացերի 

մասին, առաջարկելով համապատասխան լուծումներ, 

● Ներկայացնել մասնագիտություն թեմայով պատրաստված 

ելույթ՝ պատասխանելով դրան հաջորդող հարցերին,        

● Քննարկել կրթության առավելություններն ու 

թերությունները՝ առաջարկելով լուծումներ 

● Դրսևորել ինքնուրույն սովորելու կարողություն 

● Արժևորել ինքնուրույն սովորելու շարունակական կրթության 

կարևորությունը։ 

Բովանդակություն 

● Ինչու՞ եմ սովորում 

● Սովորում եմ սովորել 

● Կրթական համակարգեր  

● Իմ ապագա մասնագիտությունը 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 



● Դերախաղ (հարցազրույց, տեղեկատվության 

հարցում) 

● Բանավեճ՝ «Կրթության դերը․ սովորե՞լ, թե՞ 

չսովորել» 

● Պաստառ՝ «Կրթական համակարգեր» 

● Սահիկաշար՝ «Իմ ապագա մասնագիտությունը» 

● Տեսանյութի դիտում և քննարկում 

● Տեղեկատվական տոնավաճառ՝ 

Մասնագիտության օր, հանդիպումներ, 

հարցազրույցներ 

Արդարություն և զարգացում 

(հուսալի ապագա, հավասար հնարավորություններ) 

 

Համաշխարհայնացում (գլոբալիզացիա) և կայունություն 

(ինտեգրում կրթական միջազգային համակարգին) 

 

 

Միջառարկայական կապերին 

Ինֆորմատիկա։ վստահելի աղբյուրներ/կայքեր 

Հասարակագիտություն՝ կրթության իրավունք 

Պատմություն՝ կրթական համակարգերի զարգացում  

Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Հ 3, Հ 13, Հ 14, Հ 26, Հ 27, Հ 28, Հ 29, Հ 30, Հ 31, Հ 32, Հ 33, Հ 34, Հ 35, Հ 52 

 

 



       Թեմա 2 

Մշակույթ (14 ժամ) 

Նպատակ 

● Ներմուծել և ամրապնդել մշակութային ժառանգության,  ժամանակակից մշակույթի և մշակութային 

իրադարձությունների կարևորության գաղափարը, 

● Ընդլայնել և ամրապնդել մշակույթին վերաբերող բառապաշարը, 

● Ներմուծել թեմային համապատասխան քերականական նյութը, 

● Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն,        

● մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն) 

● Ձևավորել պատասխանատու վերաբերմունք՝ ազգային և համաշխարհային մշակույթի, մշակութային 

ժառանգությունների հանդեպ։ 

Վերջնարդյունքներ 

Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա 

● Թեմային առնչվող բառապաշարը 

● Տրված քերականական նյութը   

● Ազգային և համաշխարհային մշակութային 

ժառանգության հանրահայտ օրինակներ 

(տարբեր ճյուղերից՝ կինո, թատրոն, օպերա, 

երաժշտություն, գեղարվեստ, 

ճարտարապետություն և այլն) 

● Ժամանակակից մշակույթի դրսևորումները 

(տարբեր ճյուղերում՝ կինո, թատրոն, օպերա, 

Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է կարողանա 

● Լսել և հասկանալ ազգային և համաշխարհային 

մշակութային իրադարձությունների, մշակութային վայրերի 

վերաբերյալ զեկույցների, ելույթների, 

տեսանյութերի/ձայնագրությունների ընդհանուր իմաստը և 

որոշ մանրամասներ, 

● Կարդալ և հասկանալ  մշակույթ թեմայով նկարագրական և 

տեղեկատվական տեքստերի բովանդակությունը՝ ճանաչելով  

դեպքերի և փաստերի միջև տրամաբանական կապը,  



երաժշտություն, գեղարվեստ, 

ճարտարապետություն և այլն) 

● ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային 

ժառանգության ցանկում ներգրավված 

հայկական ժառանգության օբյեկտները։ 

 

● Ներկայացնել տարբեր երկրների (Հայաստանի և 

ուսումնասիրվող երկրի/երկրների լեզվի) մշակութային 

ժառանգությունները՝ գտնելով նմանությունները և 

տարբերությունները, 

● Գրել մշակույթի/մշակութային ժառանգության ընտրված 

օբյեկտի մասին կարճ նկարագրական էսսե՝ ներկայացնելով 

սեփական տպավորությունները և զգացմունքները 

● Քննարկել մշակույթի ոլորտի արդի խնդիրները 

(պահպանություն, ճանաչում, հարգանք, արժևորում)՝ 

արտահայտելով իր կարծիքը, հիմնավորելով և բացատրելով 

իր մոտեցումները, 

● Դրսևորել պատասխանատու վերաբերմունք ազգային և 

համաշխարհային մշակութային ժառանգության նկատմամբ։ 

 

Բովանդակություն 

● Համաշխարհային և ազգային  մշակութային ժառանգություն (ՅՈՒՆԵՍԿՕ) 

● Ժամանակակից մշակույթ (կինո, երաժշտություն, գեղարվեստ) 

● Մշակութային իրադարձություններ 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

● Դերախաղ 
Կողմնորոշում ժամանակի և տարածության մեջ 

(ժառանգություն) 



● Աուդիոգիդի ձայնագրության ունկնդրում 

● Բանավեճ՝ «Պահպանե՞լ, թե՞ ստեղծել նորը» 

● Պաստառ՝ «Հայկական ժառանգությունը 

ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկում» 

● Սահիկաշար՝ «ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ցանկի 

ամենահայտնի օբյեկտները» 

● Քննարկում՝ «Ժամանակակից մշակութային 

իրադարձությունները» 

● Այցելություն պատմամշակութային 

վայր/թանգարան 

Անհատական և մշակութային արտահայտչականությունը 

(Ոճ) 

 

Միջառարկայական կապերին 

Արվեստ, Պատմություն, Գրականություն 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Հ 3, Հ 13, Հ 14, Հ 16, Հ 26, Հ 27, Հ 28, Հ 29, Հ 30, Հ 31, Հ 32, Հ 33, Հ 35, Հ 42, Հ 43, Հ 44, Հ 45, Հ 46 

 

 

 

 



       Թեմա 3 

Աղետներ (14 ժամ) 

Նպատակ 

● Ներմուծել և ամրապնդել աղետների կանխարգելման և դրանց դիմակայման կարևորության գաղափարը,  

● Ներմուծել աղետների տեսակները, դրանց առաջացման պատճառները, կանխարգելման և դիմակայման միջոցները 

(տարահանում, առաջին օգնություն), 

● Ընդլայնել և ամրապնդել աղետներին վերաբերող բառապաշարը, 

● Ներմուծել թեմային համապատասխան քերականական նյութը, 

● Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն,        

մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն) 

● Ձևավորել բնական աղետների ռիսկերի նվազեցման և դիմակայման, ինչպես նաև Երկիր մոլորակը 

տեխնածին/արհեստածին աղետներից զերծ պահելու գիտակցություն։ 

Վերջնարդյունքներ 

Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա 

● Թեմային առնչվող բառապաշարը 

● Տրված քերականական նյութը   

● Բնական և տեխնածին աղետների տեսակները 

● Աղետների ժամանակ ճիշտ կողմնորոշվելու 

կանոնները 

● Աղետների դեպքում առաջին օգնության 

կանոնները 

Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է կարողանա 

● Լսել և հասկանալ աղետներ թեմայով 

գիտահանրամատչելի, փաստավավերագրական, 

գեղարվեստական տեքստերի կամ հեռուստամեդիայի 

հիմնական բովանդակությունը և որոշ մանրամասներ, 

● Կարդալ և հասկանալ աղետներ թեմայով (բնական և 

տեխնածին աղետներ, առաջին օգնություն, աղետների 



 

 

տեսակներ) տեքստերի հիմնական բովանդակությունը, 

դեպքերի և փաստերի միջև տրամաբանական կապը, 

● Նկարագրել աղետների հիմնական պատճառները, 

մարդկային գործոնը աղետի կանխման/մեղմման գործում՝ 

կանխատեսելով հնարավոր զարգացումները, 

● Գրել որևէ աղետի վերաբերյալ կարճ տեղեկատվական 

հոդված՝ նկարագրելով պատճառը, դեպքերի զարգացումը 

և արտահայտելով կարծիք ռիսկերի մեղմման և 

դիմակայման քայլերի վերաբերյալ,  

● Քննարկել բնական և տեխնածին աղետների 

պատճառները՝ ներկայացնելով փաստեր, կատարելով 

դատողություններ և եզրահանգումներ,  

● Դրսևորել բնական աղետների ռիսկերի նվազեցման և 

դիմակայման, ինչպես նաև Երկիր մոլորակը 

տեխնածին/արհեստածին աղետներից զերծ պահելու 

գիտակցություն։ 

Բովանդակություն 

● Աղետների հիմնական տեսակները (բնական, տեխնածին, էկոլոգիական աղետներ) 

● Մարդկային գործոնը աղետի կանխման/մեղմման և նրա հետևանքների վերացման գործում 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր  Ընդհանրական գաղափարներ 

● Դերախաղ 

● Տեսանյութ/ձայնագրություն/լուրերի թողարկում 

Գլոբալիզացիա և կայունություն 

(ազդեցություն  շրջակա միջավայրի վրա) 



● Պաստառ՝ «Բնական աղետներ» 

● Սահիկաշար՝ «Տեխնածին աղետներ» 

● Տեղեկատվական թերթիկ՝ Աղետների ժամանակ 

վարքի և առաջին օգնության կանոններ 

● Հոդված՝ «Աղետ» 

● Բանավեճ՝ «Գիտատեխնիկական առաջընթացը՝ 

տեխնածին աղետի պատճա՞ռ» 

Գիտատեխնիկական նորարարություն 

(փոխազդեցություն մարդկանց և բնական աշխարհի միջև) 

Միջառարկայական կապերին 

ՆԶՊ, Գրականություն, Պատմություն, Հասարակագիտություն, Աշխարհագրություն 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Հ 3, Հ 11, Հ 12, Հ 13, Հ 14, Հ 18, Հ 19, Հ 26, Հ 27, Հ 28, Հ 29, Հ 30, Հ 31, Հ 32, Հ 33, Հ 35, Հ 51 

 

 

 

 

 

  



       Թեմա 4 

Գրքեր և ֆիլմեր (14 ժամ) 

Նպատակ 

● Ներմուծել և ամրապնդել մարդու կյանքում գրքերի և ֆիլմերի կարևորության գաղափարը, 

● Ընդլայնել և ամրապնդել գրքեր և ֆիլմեր թեմային վերաբերող բառապաշարը, 

● Ներմուծել թեմային համապատասխան քերականական նյութը, 

● Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն,        

մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն), 

● Ձևավորել հետաքրքություն գրքերի և ֆիլմերի նկատմամբ՝ որպես ինքնակրթման և ինքնազարգացման աղբյուր։ 

Վերջնարդյունքներ 

Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա 

● Թեմային առնչվող բառապաշարը 

● Տրված քերականական նյութը   

● Գրքերի և ֆիլմերի ժանրերը, դրանց 

առանձնահատկությունները 

 

Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է կարողանա 

● Լսել և հասկանալ գրական ստեղծագործության էկրանավորված 

տարբերակից որևէ դրվագի ընդհանուր բովանդակությունը և 

որոշ մանրամասներ, 

● Կարդալ և հասկանալ գեղարվեստական կարճ 

ստեղծագործության/հատվածի բովանդակությունը, դրանում 

ներկայացված նկարագրությունները, դեպքերի և փաստերի 

պատճառահետևանքային կապը,  

● Ներկայացնել գրական ստեղծագործությունը և դրա 

էկրանավորված տարբերակը՝ համեմատելով դրանք,  

հիմնավորելով իրենց նախընտրությունը,   



● Գրել գրքի կամ ֆիլմի ակնարկ՝ երաշխավորելով կամ 

չերաշխավորելով այն, հիմնավորելով իր դիրքորոշումը,  

● Քննարկել գրական ստեղծագործությունից կամ ֆիլմից մի 

դրվագ՝ արտահայտելով իր տպավորությունները, 

արձագանքելով խոսակցի կարծիքին և տպավորություններին,  

● Գիտակցել գրքերի և ֆիլմերի դերը որպես ինքնակրթման և 

ինքնազարգացման միջոց։ 

Բովանդակություն 

● Ինչ է տալիս մարդուն ընթերցանությունը/կինոն  

● Ինչ եմ սիրում կարդալ/դիտել (ժանրեր) 

● Իմ նախընտրած գիրքը/ֆիլմը 

● Գրքե՞ր, թե՞ ֆիլմեր 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

● Դերախաղ 

● Ֆիլմի դրվագի դիտում և քննարկում 

● Գրական ստեղծագործության հատվածի 

ընթերցում և քննարկում 

● Պաստառ/սահիկաշար՝ «Գրական ժանրեր», 

«Ֆիլմի ժանրեր» 

● Բանավեճ՝ «Գրքեր թե՞ Ֆիլմեր» 

● Գրական կամ ֆիլմի ակնարկ 

Անհատական և մշակութային արտահայտչականություն 

(ժանր, ոճ, արտահայտչամիջոցներ)  

 



Միջառարկայական կապեր 

Գրականություն, Արվեստ, Պատմություն, Օտար լեզու 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Հ 3, Հ 13, Հ 14, Հ 26, Հ 27, Հ 28, Հ 29, Հ 30, Հ 31, Հ 32, Հ 33, Հ 35, Հ 44, Հ 45, Հ 46 

 

  



 

       Թեմա 5 

Օրենքներ (14 ժամ) 

Նպատակ 

● Ներմուծել և ամրապնդել օրենքների կարևորությունը և դերը մեր կյանքում,  

● Ներմուծել օրենքով սահմանվող իրավունքների և օրենքի խախտման դեպքում պատասխանատվության  գաղափարը, 

● Ընդլայնել և ամրապնդել օրենքներ թեմային վերաբերող բառապաշարը, 

● Ներմուծել թեմային համապատասխան քերականական նյութը, 

● Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն,        

մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն), 

● Ձևավորել օրենքի գերակայության գիտակցություն։ 

Վերջնարդյունքներ 

Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա 

● Թեմային առնչվող բառապաշարը 

● Տրված քերականական նյութը 

● Մայր օրենքի/սահմանադրության էությունը   

● Իր՝ որպես քաղաքացի իրավունքներն ու 

պարտականությունները 

● Որոշ տեղեկություններ իր և 

ուսումնասիրվող լեզվի երկրների 

օրենքների մասին 

Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է կարողանա 

● Լսել և հասկանալ օրենքներին վերաբերող տեղեկատվության  

ընդհանուր իմաստը և որոշ մանրամասներ,  

● Կարդալ և հասկանալ օրենքներին վերաբերող տեղեկատվական 

տեքստերի (կոնկրետ դեպքերի) ընդհանուր բովանդակությունը՝ 

դուրս բերելով գլխավոր փաստերը, դրանցում բերված  հիմնական 

փաստարկներն ու եզրահանգումները,  



● Ներկայացնել իր կարծիքը օրենքի խախտման կոնկրետ դեպքերի 

վերաբերյալ՝ առաջարկելով օրենքի խախտման չհանգեցնող 

գործողության այլ ընթացք և բացատրելով իր մոտեցումները, 

● Վարել կոնկրետ դեպքին (օրինակ՝ երթևեկության կանոնների 

խախտում, խախտման մասին հաղորդում) վերաբերող կարճ 

պաշտոնական նամակագրություն՝  նկարագրելով խնդիրը կամ 

ներկայացնելով հիմնավորումներ, 

● Քննարկել օրենքի հետ խախտման հետ կապված կոնկրետ 

խնդիրը՝ առաջարկելով քայլեր դրա լուծման ուղղությամբ,  

● Դրսևորել օրենքի պահանջներին ենթարկվելու վարքագիծ։ 

Բովանդակություն 

● Մայր օրենք (Սահմանադրություն) և օրենսդրություն 

● Օրենքի կիրառում 

● Իրավունքներ և պարտականություններ 

Գործնական աշխատանքներ Ընդհանրական գաղափարներ 

● Դերախաղ 

● Տեսանյութի դիտում և քննարկում 

● Դեպքի նկարագրության ընթերցում և 

քննարկում 

● Սահիկաշար՝ «Օրենքը մեր կյանքում» 

● Պաստառ՝ «ՀՀ և ուսումնասիրվող լեզվի 

երկրների հիմնարար օրենքները» 

Արդարություն և զարգացում 

(Օրենքի դերը մարդ-համայնք-հասարակություն 

հարաբերության մեջ) 



● Նամակ կամ հաղորդում 

Միջառարկայական կապերին 

Գրականություն, Հասարակագիտություն, Պատմություն, ՆԶՊ, Օտար Լեզու 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Հ 3, Հ 13, Հ 14, Հ 23, Հ 26, Հ 27, Հ 28, Հ 29, Հ 30, Հ 31, Հ 32, Հ 33, Հ 35, Հ 39, Հ 40, Հ 41 

 

  



       Թեմա 6 

Ընտրություն և որոշումներ (14 ժամ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել և ամրապնդել որոշումների և դրանց հետևանքների կարևորության գաղափարը,  

● Ընդլայնել և ամրապնդել ընտրություն և որոշումներ թեմային վերաբերող բառապաշարը, 

● Ներմուծել թեմային համապատասխան քերականական նյութը, 

● Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն,        

մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն), 

● Ձևավորել ինքնուրույն, իրազեկված որոշումներ կայացնելու և ընտրություն կատարելու  

պատասխանատվություն։ 

Վերջնարդյունքներ 

Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա 

● Թեմային առնչվող բառապաշարը 

● Տրված քերականական նյութը 

● Որոշումների հիմքում ընկած 

տեղեկությունների կարևորությունը 

● Մասնագիտությունների տեսակները և 

դրանց առանձնահատկությունները 

● Ինքնուրույն ընտրություն և որոշումներ 

կայացնելու կարևորությունը 

● Լավ մասնագետ դառնալու ուղին 

Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է կարողանա 

● Լսել և հասկանալ ընտրություն և որոշումներ, 

մասնագիտություններ թեմայով ելույթների, տեսանյութերի, 

ձայնագրությունների ընդհանուր իմաստը և որոշ 

մանրամասներ,  

● Կարդալ և հասկանալ որոշումներ և մասնագիտության 

ընտրություն թեմայով տեղեկատվական տեքստերի 

ընդհանուր բովանդակությունը, գլխավոր փաստերը, 

դեպքերի տրամաբանական կապը, հիմնական 

փաստարկներն ու եզրահանգումները, 



● Ներկայացնել մասնագիտության ընտրությում թեմայով 

նախապես պատրաստված պարզ զեկույց/ելույթ՝ 

հիմնավորելով իր ընտրությունը,  

● Գրել էսսե՝ ներկայացնելով մասնագիտության իր 

ընտրությունը և հիմնավորելով դրա դրական և բացասական 

կողմերը,  

● Քննարկել տարբեր մասնագիտությունների ընտրության 

հիմքում ընկած դրդապատճառները, տարբեր 

մասնագետների հաջողության պատմությունները, 

հաջողության գրավական հանդիսացած գործոնները,  

● Դրսևորել ինքնուրույն որոշումներ և ընտրություն կայացնելու 

կարողություն՝ գիտակցելով կայացրած որոշումների 

հետևանքները։ 

Բովանդակություն 

● Ընտրության հնարավորություն 

● Մասնագիտական կողմնորոշում 

● Հիմնավորված որոշումներ  

● Կյանքի իմ հետագա ուղին 

Գործնական աշխատանքներ Ընդհանրական գաղափարներ 

● Դերախաղ 

● Տեսանյութի դիտում և քննարկում 

● Հոդվածի/տեքստի ընթերցում և քննարկում 

Անհատներ և հարաբերություններ 

 



● Հարցազրույց մասնագետի հետ՝ «Իմ 

հաջողության պատմությունը» 

● Հարցում՝ «Որքանո՞վ եմ ինքնուրույն կայացրել 

մասնագիտության իմ ընտրությունը»/» Որքա՞ն 

ինքնուրույն եմ իմ որոշումներում» 

● Պաստառ/սահիկաշար՝ «Կյանքի իմ հետագա 

ուղին»  

● Էսսե՝ «Իմ ընտրած մասնագիտությունը» 

(Անհատի ճիշտ ընտրությունը /որոշումը ուղիղ կապ 

ունի իր սոցիալական միջավայրի/հասարակության 

ապագայի հետ) 

Միջառարկայական կապերին 

Հասարակագիտություն, Պատմություն, Օտար Լեզու, Գրականություն 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի հիմնական ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Հ 3, Հ 13, Հ 14, Հ 22, Հ 26, Հ 27, Հ 28, Հ 29, Հ 30, Հ 31, Հ 32, Հ 33, Հ 35, Հ 37, Հ 38, Հ 42, Հ 52, Հ 53 

 

  



Տասներորդ դասարան 

       Թեմա 1 

 Արվեստ (18 ժամ ) 

Նպատակ 

• Ընդգծել արվեստի դերը՝ որպես մարդու ստեղծարարության, ինքնաարտահայտման և անձի զարգացման առանցքային 

գործոն: 

• Ընդլայնել և ամրապնդել արվեստին վերաբերող թեմատիկ բառապաշարը, 

• Ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը, 

• Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն,        

• մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն), 

• Ներկայացնել հայ և ուսումնասիրվող լեզվի երկրների արվեստագետներին, 

• Զարգացնել արվեստի ճյուղերի մասին հիմնավորված քննարկում վարելու կարողություն,  

• Լուսաբանել արվեստի գործերի պահպանությունը որպես առանցքային կարևորության խնդիր՝ սերմանելով հարգալից և 

արժևորող վերաբերմունք արվեստի գործերի հանդեպ։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

• Թեմային առնչվող բառապաշար, 

• Տրված քերականական նյութը, 

• իր և ուսումնասիրվող լեզվի երկրների 

արվեստագետներին և նրանց  հայտնի գործերը 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

• Լսել և հասկանալ արվեստի  թեմայով 

հայտարարություններ և տեսահաղորդումների 

հիմնական իմաստը՝ հետևելով նկարագրության կամ 

փաստարկների զարգացմանը։  

• Կարդալ և հասկանալ արվեստին վերաբերող 

տեղեկատվական տեքստերի հիմնական 



բովանդակությունը՝ առանձնացնելով փաստերը, 

կարծիքը,  պատճառահետևանքային  կապերը։  

• Ներկայացնել արվեստին վերաբերող նախապես 

պատրաստված  կապակցված ելույթ՝ ընդգծելով այս 

կամ այն տեսակետին կողմ կամ դեմ լինելու 

պատճառները։  

• Գրել էսսե՝ մանրամասն նկարագրելով արվեստի գործ 

կամ մշակութային իրադարձություն (այդ թվում՝ ֆիլմ, 

գիրք, բեմադրություն)՝ ներկայացնելով սեփական 

կարծիքը և վերաբերմունքը։ 

• Ոչ պաշտոնական քննարկումների ժամանակ 

ներկայացնել իր կարծիքը արվեստի որևէ գործի 

վերաբերյալ և այն պաշտպանել՝ բերելով 

բացատրություններ, փաստարկներ և 

մեկնաբանություններ։  

• Գնահատել արվեստի դերը մարդկության 

զարգացման գործում՝ կարևորելով դրա 

գեղագիտական արժեքը։ 

Բովանդակություն 

1. Արվեստը մշակույթի մի մասնիկ 

2. Արվեստի ճյուղեր / տեսակներ 

3. Հայտնի արվեստագետներն ու իրենց գործերը 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 



• Դերախաղ 

• Կլոր սեղան-քննարկում՝ «Ժամանակակից արվեստի 

միտումները» 

• Տեսանյութի (լուր, գեղարվեստական կամ 

վավերագրական ֆիլմ) դիտում և քննարկում 

• Սահիկաշար՝  «Իմ սիրած արվեստի գործ(եր)ը» և այլն 

• Այց պատկերասրահ/թանգարան 

• Էսսե՝ «Իմ տպավորությունները» 

• Նախագիծ՝ «Որևէ ժամանակաշրջանի հայտնի գործերը» 

Անհատական և մշակութային արտահայտչականություն 

(գեղագիտական արժեքների գնահատում) 

Միջառարկայական կապեր 

Գրականություն, Օտար լեզու, Հասարակագիտություն, Պատմություն, Արվեստ 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի միջնակարգ ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Մ2, Մ14, Մ15, Մ24, Մ25, Մ26, Մ27, Մ28, Մ29, Մ34, Մ40, Մ42 

 

  



       Թեմա 2 

 Գրականություն (18 ժամ ) 

Նպատակ 

• Ընդգծել գրականության դերը՝ որպես մարդու ստեղծարարության, ինքնաարտահայտման և անձի զարգացման 

առանցքային գործոն,  

• Ընդլայնել և ամրապնդել գրականությանը և գրական ժանրերին վերաբերող թեմատիկ բառապաշարը, 

• Ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը, 

• Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն,        

• մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն), 

• Ներկայացնել ուսումնասիրվող լեզվի երկրների գրողներին՝ արժևորելով նրանց դերն ու ներդրումն իրենց երկրի 

գրականության ստեղծման և հարստացման մեջ, 

• Զարգացնել տարբեր աղբյուրներից ստացված տեղեկությունների հիման վրա իր նախընտրած գրողին և նրա 

ստեղծագործությունը նկարագրելու/ներկայացնելու/վերարտադրելու կարողություն, 

• Ընդգծել գրականության առանցքային դերը՝ որպես մարդկային հարաբերությունների արտահայտման և այլ 

մշակույթների մասին իրազեկվելու միջոց։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

• Թեմային առնչվող  բառապաշարը  

• Տրված քերականական նյութը 

• Գրական ժանրերը 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

• Լսել և հասկանալ ասմունքի, գրական 

ստեղծագործության որևէ հատվածի 

ձայնագրությունը կամ գրական ստեղծագործության 

հիման վրա նկարահանված ֆիլմի դրվագը,  



• Ուսումնասիրվող լեզվի երկրի/երկրների գրողներին, 

նրանց կյանքի կարևոր իրադարձությունները և 

ճանաչված ստեղծագործությունները,  

• Ուսումնասիրվող լեզվով գրականությունից մեկ 

բանաստեղծություն, մեկ պատմվածք և վեպից մեկ 

հատված 

• Կարդալ և հասկանալ տեղեկատվական և 

գեղարվեստական տեքստերը՝ առանձնացնելով 

կարևոր տեղեկությունները հետագա քննարկման 

համար,  

• Ներկայացնել ուսումնասիրվող գրողներին և 

ստեղծագործությունները՝ արտահայտելով իր 

տպավորությունը, վերաբերմունքը և հիմնավորելով 

դրա մասին իր կարծիքը,  

• Գրել էսսե՝ ներկայացնելով ուսումնասիրված գրական 

ստեղծագործության նկատմամբ սեփական կարծիքը 

և վերաբերմունքը,  

• Քննարկել ուսումնասիրած ստեղծագործությունը, 

դրա առանցքային կերպարներին, 

իրադարձությունների զարգացումը՝ ներկայացնելով և 

պաշտպանելով իր տեսակետը բացատրությունների և 

փաստարկների միջոցով, արձագանքելով այլոց 

կարծիքներին և ընդգծելով դրանց ուժեղ և թույլ 

կողմերը։ 

• Արժևորել օտարալեզու գրականությունը որպես այլ 

մշակույթների և մարդկային հարաբերությունների 

ճանաչման միջոց։ 

 

Բովանդակություն 

1. Գրականության դերը մեր կյանքում 

2. Գրական ժանրեր և ստեղծագործություններ 

3. Հանրաճանաչ գրողներն ու գրական ստեղծագործությունները ուսումնասիրվող լեզվով [ռուս, անգլիական, 

ֆրանսիական, գերմանական] գրականության մեջ 



Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Դերախաղ 

• Տեսանյութի (գեղարվեստական կամ վավերագրական 

ֆիլմի) դիտում և քննարկում 

• Գրական ստեղծագործության քննարկում 

(վերլուծություն, բառային աշխատանք, թարգմանություն) 

• Սահիկաշար՝ «Իմ նախընտրած գրողն ու 

ստեղծագործությունը»  

• Էսսե-արձագանք գրական ստեղծագործությանը 

• Նախագիծ՝ Գրական երեկո, բեմադրություն 

Անհատներ և հարաբերություններ 

(մարդկային հարաբերությունների ուսումնասիրություն և 

վերլուծություն) 

Անհատական և մշակութային  արտահայտչականություն 

(ստեղծարարություն և գեղագիտություն) 

Միջառարկայական կապեր 

Գրականություն, Օտար լեզու, Հասարակագիտություն, Պատմություն, Արվեստ 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի միջնակարգ ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Մ2, Մ14, Մ15, Մ24, Մ25, Մ26, Մ27, Մ28, Մ29, Մ34, Մ40, Մ41, Մ42 

 

  



       Թեմա 3 

 Գիտություն (18 ժամ ) 

Նպատակ 

• Ընդգծել գիտության՝ որպես աշխարհաճանաչման, հասարակության զարգացման և առաջընթացի միջոց,  

• Ընդլայնել և ամրապնդել գիտության ճյուղերին, գիտական հայտնագործություններին և հետազոտություններին 

վերաբերող թեմատիկ բառապաշարը, 

• Ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը, 

• Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն,        

• մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն), 

• Զարգացնել գիտության տարբեր ճյուղերի և գյուտերի, իր և  ուսումնասիրվող լեզվի երկրի նշանավոր գիտնականների, 

նրանց հանրահայտ բացահայտումների ու հայտնագործությունների վերաբերյալ տեղեկատվության որոնման, 

հավաքման և վերլուծության կարողություն,  

• Զարգացնել գիտական հայտնագործությունների և հետազոտությունների վերաբերյալ քննարկման մասնակցելու, 

կարծիք հայտնելու և իր կարծիքը պաշտպանելու կարողություն,    

• Ձևավորել արժևորող վերաբերմունք գիտության՝ որպես մարդկության առաջընթացն ապահովող կարևորագույն 

գործոնի հանդեպ։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

• Թեմային առնչվող  բառապաշարը  

• Տրված քերականական նյութը 

• Գիտության կարևորագույն ճյուղերը 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

• Լսել և հասկանալ գիտության, գիտական 

հայտնագործությունների թեմայով 

հայտարարությունները և տեսահաղորդումների 

(գեղարվեստական/վավերագրական ֆիլմերի) 



• Իր և ուսումնասիրվող լեզվի երկրի ճանաչված 

գիտնականներին և նրանց կարևորագույն 

հայտնագործությունները  

 

հիմնական իմաստը՝ հետևելով նկարագրության կամ 

փաստարկների զարգացմանը, 

• Կարդալ և հասկանալ գիտական թեմաներով 

տեղեկատվական տեքստերի հիմնական 

բովանդակությունը՝ առանձնացնելով փաստերը, 

կարծիքը,  պատճառահետևանքային  կապերը։ 

• Նկարագրել գիտության որևէ  ճյուղի հանրահայտ 

գյուտ՝ ներկայացնելով դրա կիրառականության և 

առաջընթացի ապահովման դերի մասին սեփական 

կարծիքը և հիմնավորելով այն փաստարկներով, 

• Կազմել գիտության որևէ նորագույն նվաճման 

վերաբերյալ թեմաներով փաստարկային 

շարադրանք՝ անդրադառնալով դրա ազդեցությանը և 

ներառելով տարբեր աղբյուրներից քաղած 

տեղեկություններ (150 – 200 բառ)։ 

• Քննարկել որևէ գյուտ կամ գիտական 

հայտնագործություն՝ հիմնավորելով իր կարծիքը 

փաստարկներով, տալով բացատրություններ, 

մեկնաբանություններ, բերելով հակափաստարկներ։ 

• Դրսևորել գիտությունը՝ որպես մարդկության 

առաջընթացն ապահովող կարևորագույն գործոնն 

արժևորող վերաբերմունք։  

Բովանդակություն 

1. Գիտության դերը առաջընթացի համար 

2. Գիտության ճյուղերը  

3. Գիտական հետազոտություններ և հայտնագործություններ 



Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Դերախաղ 

• Տեսանյութի (լուրի, գեղարվեստական կամ 

վավերագրական ֆիլմի) դիտում և քննարկում 

• Տեղեկատվական տեքստի ընթերցում և քննարկում 

• Սահիկաշար՝  «Ռոբոտներն ու մենք․ 20 տարի անց» 

• Բանավեճ՝ «Բջջային հեռախոսներ՝ օգու՞տ, թե՞ վնաս» 

• Էսսե՝ «Ինտերնետը մեր կյանքում» 

• Նախագիծ՝ Գիտության բնագավառում վերջին տարիների 

նոբելյան մրցանակակիրները 

Գիտատեխնիկական նորարարություն 

(հասարակություն, տեխնոլոգիական առաջընթաց, զարգացում) 

Կողմնորոշում ժամանակի և տարածության մեջ 

(էվոլյուցիա) 

 

Միջառարկայական կապեր 

Ինֆորմատիկա, Բնագիտություն, Ֆիզիկա, Քիմիա, Կենսաբանություն, Մաթեմատիկա, Հասարակագիտություն, Պատմություն, 

Օտար լեզու 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի միջնակարգ ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Մ2, Մ 7, Մ10, Մ12, Մ13, Մ14, Մ15, Մ21, Մ24, Մ25, Մ27, Մ28, Մ29, Մ31 

 

  



       Թեմա 4 

 Առեղծվածներ (18 ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել առեղծվածների մասին վարկածների և դրանց գիտական մեկնաբանության գաղափարը,  

• Ընդլայնել և ամրապնդել առեղծվածային երևույթներին և վայրերին  վերաբերող թեմատիկ բառապաշարը, 

• Ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը, 

• Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն,        

• մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն),  

• Զարգացնել առեղծվածների վերաբերյալ տեղեկատվության որոնման, հավաքման և վերլուծության կարողություն,  

• Զարգացնել առեղծվածների և դրանց գիտական բացատրությունների վերաբերյալ քննարկման մասնակցելու, կարծիք 

հայտնելու և իր կարծիքը պաշտպանելու կարողություն,    

• Ձևավորել առեղծվածի՝ որպես ապագայում գիտականորեն բացատրելի երևույթի գիտակցություն։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

• Թեմային առնչվող  բառապաշարը  

• Տրված քերականական նյութը 

• Հանրահայտ առեղծվածներն ու առեղծվածային վայրերը 

• Բացահայտված առեղծվածների գիտական 

բացատրությունները 

 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

• Լսել և հասկանալ առեղծվածների, առեղծվածային 

վայրերի վերաբերյալ տեսահաղորդումների 

(գեղարվեստական, վավերագրական ֆիլմերի) 

հիմնական իմաստը՝ հետևելով նկարագրության 

ընթացքին կամ փաստարկների զարգացմանը։  

• Կարդալ և հասկանալ առեղծվածների  մասին 

տեղեկատվական տեքստերի հիմնական 



բովանդակությունը՝ առանձնացնելով փաստերը, 

կարծիքը,  պատճառահետևանքային  կապերը, 

• Ներկայացնել տարբեր գիտահանրամատչելի 

աղբյուրներից քաղված տեղեկություններ 

առեղծվածային երևույթների մասին՝ համեմատելով 

վարկածները, ընդգծելով դրանց ուժեղ և թույլ 

կողմերը,  

• Կազմել առեղծվածներ թեմայով փաստարկային 

շարադրանք՝ ներառելով տարբեր աղբյուրներից 

քաղած տեղեկությունները (150 – 200 բառ)։   

• Քննարկել որևէ առեղծված՝ ներկայացնելով  խնդիրը, 

դրան անդրադարձող տարբեր վարկածներ, 

արտահայտելով իր վերաբերմունքը դրանց 

նկատմամբ։ 

• Դրսևորել առեղծվածի՝ որպես ապագայում 

գիտականորեն բացատրելի երևույթի գիտակցություն։ 

Բովանդակություն 

1. Առեղծվածային երևույթներ 

2. Առեղծվածային վայրեր 

3. Առեղծվածների ուսումնասիրությունը 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Դերախաղ  

• Տեսանյութի (հեռուստահաղորդում, լուրեր, 

վավերագրական, գեղարվեստական ֆիլմ) դիտում և 

քննարկում 

Կողմնորոշում ժամանակի և տարածության մեջ 

(ուսումնասիրություն, հետազոտություն, պեղումներ) 



• Տեղեկատվական տեքստերի ընթերցում և քննարկում 

• Սահիկաշար՝ «Բացահայտված և չբացահայտված 

առեղծվածներ» 

• Բանավեճ՝ «Առեղծվածներ․ իրականությու՞ն, թե՞ միֆ» 

• Նամակ գիտահանրամատչելի ամսագրի խմբագրություն՝ 

անդրադարձ ամսագրում տպված հոդվածին 

 

Գիտատեխնիկական նորարարություն 

(գիտական սկզբունքների ընկալում և կիրառում) 

Միջառարկայական կապեր 

Գրականություն, Օտար լեզու, Հասարակագիտություն, Պատմություն, Բնագիտություն, Ֆիզիկա, Քիմիա, Կենսաբանություն 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի միջնակարգ ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Մ2, Մ 7, Մ10, Մ12, Մ14, Մ15, Մ24, Մ25, Մ27, Մ28, Մ29 

 

  



       Թեմա 5 

 Կոնֆլիկտներ (18 ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել կոնֆլիկտների/կոնֆլիկտային իրավիճակների մշտառկայության և միաժամանակ խաղաղ ճանապարհով 

լուծելիության գաղափարը, 

• Ընդլայնել և ամրապնդել կոնֆլիկտների տեսակներին, դրդապատճառներին և լուծումներին վերաբերող թեմատիկ 

բառապաշարը, 

• Ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը, 

• Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն,        

• մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն), 

• Զարգացնել կոնֆլիկտների վերաբերյալ տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվության որոնման, հավաքման և 

վերլուծության կարողություն,  

• Զարգացնել կոնֆլիկտների, դրանց դրդապատճառներին և լուծումների վերաբերյալ քննարկման մասնակցելու, կարծիք 

հայտնելու և իր կարծիքը պաշտպանելու կարողություն, 

• Ձևավորել կոնֆլիկտների (միջանձնային, միջպետական, միջազգային և այլն)  խաղաղ կարգավորումը 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

• Թեմային առնչվող  բառապաշարը  

• Տրված քերականական նյութը 

• Կոնֆլիկտների հիմնական տեսակներն ու դրանց  

առաջացման գործոնները (կոնֆլիկտի առարկան, 

դրդապատճառը և կողմերը) 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

• Լսել և հասկանալ կոնֆլիկտների վերաբերյալ 

տեսահաղորդումների (գեղարվեստական, 

վավերագրական ֆիլմերի), զեկույցների հիմնական 

իմաստը՝ հետևելով նկարագրության ընթացքին կամ 

փաստարկների զարգացմանը։  



• Կոնֆլիկտների լուծման/խաղաղ կարգավորման 

հիմնական ուղիները 

• Կարդալ և հասկանալ կոնֆլիկտների մասին 

տեղեկատվական տեքստերի հիմնական 

բովանդակությունը՝ առանձնացնելով փաստերը, 

կարծիքը,  պատճառահետևանքային  կապերը, 

• Ներկայացնել որևէ կոնֆլիկտի առարկան, դրա 

պատճառներն ու հետևանքները, լուծման/խաղաղ 

կարգավորման հիմնական ճանապարհները,  

• Քննարկել որևէ կոնֆլիկտ՝ ներկայացնելով  խնդիրը, 

դրան անդրադարձող տարբեր վարկածները, 

արտահայտելով իր վերաբերմունքը դրանց 

նկատմամբ, առաջարկելով կոնֆլիկտի լուծման 

եղանակներ։ 

• Կազմել կոնֆլիկտներ թեմայով փաստարկային 

շարադրանք՝ հիմնավորելով իր կարծիքը (150 – 200 

բառ)։   

• Դրսևորել կոնֆլիկտների  լուծելիության, խաղաղ 

կարգավորման հնարավորության/ 

անհրաժեշտության գիտակցություն։ 

Բովանդակություն 

1. Կոնֆլիկտների տեսակները  

2. Կոնֆլիկտների դրդապատճառները 

3. Կոնֆլիկտների լուծում/խաղաղ կարգավորում 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 



• Դերախաղ  

• Տեսանյութի (հեռուստահաղորդում, լուրեր, 

վավերագրական, գեղարվեստական ֆիլմ) դիտում և 

քննարկում 

• Տեղեկատվական տեքստերի ընթերցում և քննարկում 

• Սահիկաշար՝ Կոնֆլիկտների տեսակները և լուծման 

ուղիները 

• Բանավեճ Կա՞ն արդյոք անլուծելի կոնֆլիկտներ 

• Նախագիծ՝ Կոնֆլիկտը մեր առօրյայում (Հարցում՝ 

Որքա՞ն հաճախ եք խաղաղ լուծում կոնֆլիկտները ձեր 

կյանքում) 

• Պաշտոնական նամակ-բողոք՝ արտահայտելով որևէ 

կոնֆլիկտի/դրա լուծման մասին իր 

անհամաձայնությունը և առաջարկելով այլ հիմնավոր 

լուծում 

Արդարություն և զարգացում 

(ժողովրդավարություն, խաղաղության հաստատում և 

հակամարտության հաղթահարում) 

Միջառարկայական կապեր 

Գրականություն, Օտար լեզու, Հասարակագիտություն, Պատմություն, ՆԶՊ 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի միջնակարգ ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Մ2, Մ14, Մ15, Մ23, Մ24, Մ25, Մ27, Մ28, Մ29, Մ31, Մ37 

 

  



       Թեմա 6 

 Անհատ և հասարակություն (18 ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել քաղաքացու՝ որպես հասարակության անդամի անհատական պատասխանատվության կարևորության 

գաղափարը,  

• Ընդլայնել և ամրապնդել Անհատ և հասարակություն թեմային վերաբերող թեմատիկ բառապաշարը, 

• Ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը, 

• Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն,        

• մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն), 

• Զարգացնել հասարակության մեջ անհատի դերի մասին տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվության որոնման, 

հավաքման և վերլուծության կարողություն,  

• Զարգացնել հասարակության մեջ անհատի դերի և հասարակական բարքերի վերաբերյալ քննարկման մասնակցելու, 

իրազեկված կարծիք հայտնելու, այն պաշտպանելու կարողություն, 

• Խթանել ընթացիկ, հասարակական հնչեղության իրադարձությունների նկատմամբ իրազեկված և հիմնավորված 

դիրքորոշում ձևավորելու/ունենալու գիտակցությունը։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

• Թեմային առնչվող  բառապաշարը  

• Տրված քերականական նյութը 

• Հասարակական հնչեղություն ունեցող հարցերի որոշ 

մանրամասները 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

• Լսել և հասկանալ հասարակությունում անհատի 

ունեցած դերի, հասարակական բարքերի վերաբերյալ 

տեսահաղորդումների (գեղարվեստական, 

վավերագրական ֆիլմերի), զեկույցների հիմնական 



իմաստը՝ հետևելով նկարագրության ընթացքին կամ 

փաստարկների զարգացմանը։   

• Կարդալ և հասկանալ անհատ և հասարակություն, 

հասարակական բարքեր թեմային առնչվող 

տեղեկատվական տեքստերի հիմնական 

բովանդակությունը՝ առանձնացնելով փաստերը, 

կարծիքը,  պատճառահետևանքային  կապերը։ 

• Ներկայացնել հասարակական հնչեղություն ունեցող 

որևէ հարցի/իրադարձության շուրջ սեփական 

դիրքորոշումը՝ հղում անելով այլ աղբյուրների, 

համեմատելով այլ վարկածների/փաստարկների 

ուժեղ և թույլ կողմերը, հիմնավորելով իր տեսակետը։ 

• Կազմել հասարակական հնչեղության 

իրադարձության մասին փաստարկային 

շարադրանք՝արտահայտելով իր դիրքորոշումը (150 – 

200 բառ)։   

• Քննարկել հասարակական հնչեղության 

իրադարձություն (քաղաքական, սոցիալական, 

տնտեսական, մշակութային և այլն)՝ արտահայտելով 

սեփական վերաբերմունքը դրանց նկատմամբ։ 

• Դրսևորել ընթացիկ, հասարակական հնչեղության 

իրադարձությունների նկատմամբ իրազեկված և 

հիմնավորված դիրքորոշում։ 

•  

Բովանդակություն 

1. Ես և իմ համայնքը 

2. Հասարակական բարքեր 



3. Իմ դիրքորոշումը ընթացիկ, հասարակական հնչեղության իրադարձությունների նկատմամբ (քաղաքական, 

սոցիալական, տնտեսական, մշակութային և այլն 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Դերախաղ  

• Տեսանյութի (հեռուստահաղորդում, լուրեր, 

վավերագրական, գեղարվեստական ֆիլմ) դիտում և 

քննարկում 

• Տեղեկատվական տեքստերի ընթերցում և քննարկում 

• Սահիկաշար՝ Հասարակական հնչեղության 

հարցեր/իրադարձություններ 

• Բանավեճ՝ «Հասարակական նորմե՞ր, թե՞ անհատի 

ազատություններ» 

• Նախագիծ՝ «Իմ համայնքի/երկրի հասարակական 

հնչեղության խնդիրը/իրադարձությունը» 

• Նամակ/հոդված/բլոգ/վլոգ 

Անհատ և հարաբերություներ 

(մարդու բնույթ  և մարդկային արժանապատվություն) 

 

Անհատական և մշակութային արտահայտչականություն  

(համոզմունքներ և արժեքներ) 

Միջառարկայական կապեր 

Միջառարկայական կապեր 

Գրականություն, Հասարակագիտություն, Օտար լեզու, Պատմություն 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի միջնակարգ ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Մ2, Մ14, Մ15, Մ16, Մ17, Մ23, Մ24, Մ25, Մ27, Մ28, Մ29, Մ30, Մ32, Մ34, Մ35, Մ36, Մ37, Մ38, Մ39 

 



Տասնմեկերորդ դասարան 

       Թեմա 1 

 Մասնագիտություն (18 ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել  մասնագիտությունների բազմազանությունից սեփական կարողությունների և նախընտրությունների հիման 

վրա ընտրության կարևորության  գաղափարը, 

• Զարգացնել մասնագիտություններին վերաբերող թեմատիկ բառապաշարը, 

• Ներմուծել թեմային համապատասխան քերականական նյութը, 

• Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն, 

մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն), 

• Զարգացնել տարբեր մասնագիտությունների վերաբերյալ տեղեկատվության որոնման, հավաքման և վերլուծության 

կարողություն,  

• Զարգացնել նախընտրած մասնագիտության կարևորության և արդիականության մասին քննարկման մասնակցելու, 

կարծիք հայտնելու և իր կարծիքը պաշտպանելու կարողություն,    

• Ձևավորել աշխատանքը և բոլոր մասնագիտությունները կարևորող, հարգալից վերաբերմունք: 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

• Թեմային առնչվող բառապաշարը,  

• Տրված քերականական նյութը, 

• Տեղեկություններ  տարբեր մասնագիտությունների 

մասին,  

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

• Լսել և հասկանալ տարբեր մասնագիտությունների և 

մասնագիտական  ոլորտների մասին ելույթների, 

լեզվակիրների զրույցի, մեդիա նյութերի 

բովանդակության մեծ մասը, 



• Մանրամասներ իր նախընտրած մասնագիտության 

մասի։ 

• Կարդալ և հասկանալ աշխատանքի և 

մասնագիտությունների մասին տարբեր 

տեղեկատվական տեքստեր, այդ թվում՝ աշխատանքի 

հայտարարություններ՝ հասկանալով առաջադրվող 

պահանջները, պահանջվող հմտությունները, դիմելու 

ընթացակարգին վերաբերող ցուցումները։  

• Ներկայացնել իրենք հետաքրքրող 

մասնագիտությունը՝ հիմնավորելով այդ 

ընտրությունը տարբեր աղբյուրներից քաղված 

տեղեկություններով և սեփական փաստարկներով, 

արձագանքելով լսարանի ճշգրտող հարցերին,    

• Կազմել դիմում-նամակ գործատուին՝ ներկայացնելով 

իրեն, իր հետաքրքրության շրջանակը և դիմելու 

մոտիվացիան:  

• Քննարկման ընթացքում հանպատրաստից    

հաղորդակցվել մասնագիտության ընտրության 

թեմայով՝ հիմնավորելով իր տեսակետը համոզիչ 

փաստարկներով և արձագանքելով այլոց 

փաստարկներին։ 

• Սպառիչ պատասխանել հարցազրույցի ժամանակ 

տրված հարցերին՝ հղում անելով իր 

ինքնակենսագրությանը,  

• Դրսևորել հարգալից վերաբերմունք աշխատանքի և 

տարբեր մասնագիտությունների նկատմամբ։  

• Գիտակցել սեփական ուժերի ճիշտ գնահատման 

կարևորությունը մասնագիտության  ընտրության 

հարցում։  

Բովանդակություն 



1. Մասնագիտությունների տեսակներ 

2. Մասնագիտության իմ ընտրությունը 

3. Աշխատանք առանց կարծրատիպերի 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Դերախաղ 

• Մեդիա նյութերի դիտում և քննարկում 

• Սահիկաշար՝ «Ինձ հետաքրքրող 

մասնագիտությունները» 

• Բանավեճ՝ «Աշխատանք և կարծրատիպեր» 

• Հետազոտական նախագիծ՝ «Արդի 

մասնագիտություններ» 

• Դիմում-նամակ գործատուին 

• Ինքնակենսագրություն  

• Հարցազրույց աշխատանքի ընդունվելիս 

(կամավորական, մասնագիտական և այլն) 

 

Արդարություն և զարգացում 

(ապագա մասնագիտության ճիշտ ընտրությունը  և 

աշխատանքի կարևորությունը որպես հասարակության 

զարգացման գրավական) 

Միջառարկայական կապեր 

Գրականություն, Պատմություն, Հասարակագիտություն, Օտար լեզու, Ինֆորմատիկա 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի միջնակարգ ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Մ2, Մ12, Մ14, Մ15, Մ23, Մ24, Մ25, Մ26, Մ27, Մ28, Մ29, Մ31, Մ32, Մ33, Մ34, Մ35, Մ47, Մ48 

 



       Թեմա 2 

 Բժշկություն (18 ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել գիտական առաջընթացի շնորհիվ  բժշկության շարունակական զարգացման գաղափարը, 

• Զարգացնել բժշկությանը վերաբերող թեմատիկ բառապաշարը, 

• Ներմուծել թեմային համապատասխան քերականական նյութը, 

• Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն, 

մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն), 

• Զարգացնել բժշկության զարգացման պատմության, հիվանդությունների կանխարգելման և առողջության պահպանման 

վերաբերյալ տեղեկատվության որոնման, հավաքման և վերլուծության կարողություն,  

• Զարգացնել հիվանդությունների կանխարգելման և առողջության պահպանման կարևորության մասին քննարկման 

մասնակցելու, կարծիք հայտնելու և իր կարծիքը պաշտպանելու կարողություն,    

• Ամրապնդել առողջությունը, առողջ ապրելակերպի շնորհիվ հիվանդությունների կանխարգելումը  կարևորող 

գիտակցությունը։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

• Թեմային առնչվող բառապաշարը,  

• Տրված քերականական նյութը, 

• Տեղեկություններ բժշկության ճյուղերի, 

մասնագիտացումների, բժշկագիտության առաջընթացի և 

առողջ ապրելակերպի մասին: 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

• Լսել և հասկանալ բժշկության և հիվանդությունների 

թեմայով մեդիա հաղորդումների և ելույթների 

բովանդակության մեծ մասը՝ տարանջատելով 

հիմնական մտքերը և փաստերը, ախտանշանների 

նկարագրությունը, զարգացումը, բուժման 

մեթոդները, ցուցումները, կանխատեսումները,  



• Կարդալ և հասկանալ  բժշկության ճյուղերի և 

մասնագիտացումների, բժշկագիտության 

առաջընթացի, հիվանդությունների կանխարգելման, 

առողջ ապրելակերպի մասին տեղեկատվական 

տեքստերի հիմնական բովանդակությունը՝ 

մանրամասների միջոցով ճանաչելով հեղինակի 

մտադրությունը,  

• Կարդալ և հասկանալ  բժշկի հրահանգները և 

դեղորայքի օգտագործման եղանակի ցուցումները և 

հակացուցումները,  

• Ներկայացնել ելույթ  բժշկության ճյուղերին կամ 

զարգացման պատմությանը վերաբերող որևէ 

թեմայով՝ բերելով փաստարկներ և հղումներ անելով 

սկզբնաղբյուրներին,   

• Կազմել շարադրանք՝ հստակ և մանրամասն 

նկարագրելով առողջական վիճակը, գանգատները, 

ախտանշանները, նախկինում ստացած բուժումը՝ 

պահպանելով մտքերի տրամաբանական և 

իրադարձությունների ժամանակագրական 

հաջորդականությունը, 

• Քննարկել բժշկագիտության առաջընթացը փաստող 

որևէ զարգացում՝ արտահայտելով իր կարծիքը, 

բերելով փաստարկներ, արձագանքելով այլոց 

փաստարկներին, 

• Գիտակցել հիվանդությունների կանխարգելման և 

առողջ ապրելակերպի կարևորությունը: 

Բովանդակություն 

1. Բժշկության ճյուղեր և մասնագիտացումներ    



2. Հիվանդությունների կանխարգելում, առողջ ապրելակերպ  

3. Բժշկագիտության առաջընթացը 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Դերախաղ 

• Դեղորայքի օգտագործման ցուցումների (ներդիր-

թերթիկի) ընթերցում և քննարկում 

• Մեդիա նյութերի դիտում և քննարկում 

• Սահիկաշար՝ «Բժշկության ուղղություններն ու ճյուղերը» 

• Քննարկում՝ «Առողջ ապրելակերպը որպես 

հիվանդությունների կանխարգելման միջոց» 

• Հետազոտական նախագիծ՝ «Բժշկագիտության 

առաջընթացը» 

• Նամակ բժշկին (հեռաբժշկություն) 

• Էսսե՝ «XXI դարի մարտահրավերները» 

 

Գիտատեխնիկական նորարարություն 

(բժշկագիտության առաջընթացը և մարդու առողջ 

ապրելակերպի անհրաժեշտությունը) 

   

Միջգիտակարգայնություն՝ տարբեր գիտական 

ուղղությունների փոխկապակցվածությունը 

բժշկագիտության զարգացման նպատակով 

Միջառարկայական կապեր 

Գրականություն, Օտար լեզու, Պատմություն, Մաթեմատիկա, Կենսաբանություն, Քիմիա, Ֆիզիկա, Ինֆորմատիկա 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի միջնակարգ ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Մ2, Մ7, Մ8, Մ10, Մ11, Մ12, Մ13, Մ14, Մ15, Մ23, Մ24, Մ25, Մ26, Մ27, Մ28, Մ29, Մ31, Մ43, Մ44, Մ45 

 



       Թեմա 3 

 Քաղաքական համակարգեր (18 ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել  քաղաքական համակարգերի   մասին  գաղափարը, 

• Զարգացնել քաղաքական համակարգերին վերաբերող թեմատիկ բառապաշարը, 

• Ընդլայնել և ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը, 

• Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն, 

մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն), 

• Զարգացնել քաղաքական համակարգերի վերաբերյալ տեղեկատվության որոնման և հավաքման կարողություն,  

• Զարգացնել քաղաքական համակարգերի համեմատական վերլուծության կարողություն,  

• Զարգացնել քաղաքական իրադարձությունների մասին տարբեր աղբյուրներից հավաստի տեղեկությունների 

հավաքման և վերլուծության կարողություն, 

• Ձևավորել քաղաքականության մասին իրազեկ լինելու կարևորության գիտակցություն: 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

• Թեմային առնչվող բառապաշարը,  

• Տրված քերականական նյութը, 

• Ուսումնասիրվող լեզվի երկր(ներ)ի և Հայաստանի 

քաղաքական համակարգերը, 

• Պատմության մեջ հետք թողած հայտնի քաղաքական 

գործիչներին, նրանց ունեցած ներդրումը:  

 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

• Լսել և հասկանալ քաղաքական իրադարձությունների 

և գործիչների մասին մեդիա հաղորդումների կամ 

ձայնագրված այլ նյութերի բովանդակության 

հիմնական մասը,  

• Կարդալ և հասկանալ  քաղաքական թեմայով 

տեղեկատվական նյութերի/մամուլի հոդվածների 



բովանդակության հիմնական  մասը՝ առանձնացնելով 

հիմնավորող փաստարկները,  

• Ներկայացնել Հայաստանի կամ ուսումնասիրվող 

լեզվի երկր(ներ)ի քաղաքական համակարգերը՝ 

համեմատելով դրանց տարրերը, և որևէ ընթացիկ 

քաղաքական իրադարձություն՝ անդրադառնալով 

առանցքային մանրամասներին և արտահայտելով իր 

կարծիքը դրանց մասին, 

• Կազմել գրավոր շարադրանք քաղաքական որևէ 

հարց վերաբերյալ՝ ներկայացնելով խնդրի նկատմամբ 

իր մոտեցումը և առաջադրելով լուծման տարբերակ 

(200 – 250 բառ), 

• Քննարկել որևէ քաղաքական իրադարձություն՝ իր 

կարծիքը հիմնավորելով նաև տարբեր աղբյուրներից 

քաղված տեղեկություններով, տալով հարցեր և 

պատասխանելով իրեն ուղղված հարցերին, 

• Դրսևորել ընթացիկ քաղաքական 

իրադարձությունների մասին իրազեկ լինելու 

գիտակցություն։ 

՝  

1. Քաղաքական համակարգերի տեսակները (ուսումնասիրվող լեզվի երկիր, Հայաստան) 

2. Պատմության մեջ հետք թողած հայտնի քաղաքական գործիչներ 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 



• Դերախաղ՝ «Քաղաքական լրահոս» 

• Տեսահոլովակի/ֆիլմի դիտում և քննարկում 

• Տեքստի ընթերցում և քննարկում 

• Սահիկաշար՝ «Քաղաքական համակարգը տարրերը 

Հայաստանում/ուսումնասիրվող լեզվի երկր(ներ)ում» 

• Քննարկում՝ «Ժողովրդավարության մասին իմ 

պատկերացումները»/ «Նշանակալի ընթացիկ 

քաղաքական իրադարձություն» 

• Հոդված/բլոգ՝ «Շաբաթվա/ամսվա կարևորագույն 

քաղաքական իրադարձության վերլուծություն» 

• Հետազոտական նախագիծ՝ «Մարդկության պատմության 

կարևոր քաղաքական գործիչներն ու 

իրադարձությունները» 

Գլոբալիզացիա և կայուն զարգացում 

(քաղաքական համակարգերը  և անհատները 

համաշխարհային գործընթացներում) 

 

Միջառարկայական կապեր 

Գրականություն, Օտար լեզու, Աշխարհագրություն, Պատմություն, Հասարակագիտություն,Ինֆորմատիկա 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի միջնակարգ ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Մ2, Մ12, Մ14, Մ15, Մ23, Մ24, Մ25, Մ26, Մ27, Մ28, Մ29, Մ35, Մ36, Մ38 

  



       Թեմա 4 

 Էկոլոգիա (18 ժամ ) 

Նպատակ 

• Զարգացնել  բնության և մարդու կապի, բնության վրա մարդու ազդեցության և բնապահպանական խնդիրների  

գաղափարը, 

• Ամրապնդել և ընդլայնել էկոլոգիային վերաբերող թեմատիկ բառապաշարը, 

• Ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը, 

• Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն, 

մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն), 

• Զարգացնել բնության և մարդու կապի, բնության վրա մարդու ազդեցության և բնապահպանական խնդիրների 

վերաբերյալ տեղեկատվության որոնման, հավաքման և վերլուծության կարողություն,  

• Զարգացնել բնապահպանական խնդիրների կարևորության մասին քննարկման մասնակցելու, կարծիք հայտնելու և իր 

կարծիքը պաշտպանելու կարողություն,    

• Ձևավորել հոգատար և պատասխանատու վերաբերմունք բնության հանդեպ։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

• Թեմային առնչվող բառապաշարը,  

• Տրված քերականական նյութը, 

• Տեղեկություններ և փաստեր մարդու՝ բնության վրա 

ունեցած ազդեցության մասին,  

• էկոլոգիպես մաքուր վայրերի/երկրների մասին: 

 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

• Լսել և հասկանալ մարդու և բնության կապը կամ 

մարդու՝ բնության վրա ունեցած ազդեցությունը 

նկարագրող մեդիա հաղորդումների և ելույթների 

հիմնական իմաստը,  

• Կարդալ  և հասկանալ բնապահպանական 

խնդիրների մասին տեղեկատվական և այլ  



տեքստերի հիմնական բովանդակությունը՝ վեր 

հանելով կարևոր մտքերը, առանձնացնելով 

փաստերը կարծիքից, ճանաչելով հեղինակի 

մտադրությունը,  

• Ներկայացնել  Հայաստանի արդի բնապահպանական 

խնդիրները՝ համեմատելով դրանք այլ (այդ թվում 

նաև ուսումնասիրվող լեզվի երկր(ներ)ի խնդիրների 

հետ), բերելով այդ խնդիրների լուծման օրինակներ, 

• Կազմել փաստարկային  շարադրանք իր համայնքում 

առկա էկոլոգիական խնդրի մասին՝ ներկայացնելով 

խնդրի նախապատմությունը, պատճառները, խնդրի 

լուծման ուղղությամբ ձեռնարկված և ձեռնարկվելիք 

քայլերը,  

• Քննարկել բնապահպանական գլոբալ խնդիրներ՝ 

դիտարկելով դրանք պատճառահետևանքային 

փոխկապակցվածության մեջ, հղումներ անելով 

գիտական փաստերին, 

• Դրսևորի հոգատար և պատասխանատու 

վերաբերմունք բնության հանդեպ։ 

Բովանդակություն 

1. Բնության և մարդու կապը, մարդու ազդեցությունը բնության վրա 

2. Գլոբալ խնդիրներ, էկոլոգիապես մաքուր վայրեր/երկրներ 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 



• Դերախաղ 

• Տեսահոլովակի/ֆիլմի դիտում և քննարկում 

• Տեքստի ընթերցում և քննարկում 

• Սահիկաշար՝ «Էկոլոգիապես մաքուր կամ աղտոտված 

երկրներ/վայրեր» 

• Բանավեճ՝ «Տնտեսական օգուտն ընդդեմ բնությանը 

հասցված վնասի» 

• Նախագիծ՝ «Իմ համայնքի բնապահպանական 

խնդիրները» 

• Էսսե/հոդված՝ «Իմ համայնքի բնապահպանական 

խնդիրները» 

Կայունություն և փոփոխություն 

(էկոլոգիական խնդիրներ, մարդու ազդեցությունը բնության 

վրա) 

 

Միջառարկայական կապեր 

Աշխարհագրություն, Պատմություն, Ինֆորմատիկա, Օտար լեզու, Կենսաբանություն, Քիմիա, Ֆիզիկա, Հասարակագիտություն 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի միջնակարգ ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Մ2, Մ8, Մ9, Մ10, Մ12, Մ13, Մ14, Մ15, Մ23, Մ24, Մ25, Մ26, Մ27, Մ28, Մ29, Մ30 

 

  



       Թեմա 5 

 Պատմություն (18 ժամ ) 

Նպատակ 

• Ընդգծել հասարակական կյանքում  պատմական  նշանակալի իրադարձությունների,պատմական դեմքերի և 

պատմագրության հավաստիության  կարևորության  գաղափարը, 

• Զարգացնել պատմությանը վերաբերող թեմատիկ բառապաշարը, 

• Ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը, 

• Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն, 

մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն), 

• Զարգացնել պատմության ընթացքի և պատմական նշանակալի իրադարձությունների վերաբերյալ տեղեկատվության 

որոնման, հավաքման և վերլուծության կարողություն,  

• Զարգացնել պատմական նշանակալի իրադարձությունների ազդեցության, պատմական փաստերի հավաստիության 

մասին քննարկման մասնակցելու, կարծիք հայտնելու և իր կարծիքը պաշտպանելու կարողություն,    

• Ձևավորել հասարակական կյանքում պատմական իրադարձությունների ու օրինաչափությունների նկատմամբ 

քննական մոտեցում ունենալու կարևորությունը, 

• Ձևավորել պատմագրության հավաստիության կարևորման գիտակցություն։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է իմանա՝ 

• Թեմային առնչվող բառապաշարը,  

• Տրված քերականական նյութը, 

• Համաշխարհային և հայոց պատմության նշանակալի  

իրադարձությունների, հայ ու ուսումնասիրվող լեզվի 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին 

աշակերտը պետք է կարողանա 

• Լսել և հասկանալ պատմական նշանակալի 

իրադարձությունների  թեմաներով մեդիա 

հաղորդումների (փաստավավերագրական ֆիլմերի) և 

ելույթների հիմնական  միտքը,  



երկրի պատմության մեջ նշանակալի դեր 

ունեցած/ունեցող  դեմքերի մասին: 

 

• Կարդալ  և հասկանալ պատմական 

իրադարձություններին վերաբերող հոդվածների 

հիմնական բովանդակությունը՝ճանաչելով փաստերը, 

վեր հանելով հեղինակի արտահայտած տեսակետը,  

• Ներկայացնել  ելույթ  պատմական նշանակալից որևէ 

իրադարձության մասին՝ պահպանելով մտքերի 

տրամաբանական հաջորդականությունը, բերելով 

փաստարկներ և պատշաճ կերպով հղում անելով 

սկզբնաղբյուրներին։  

• Վարել նամակագրություն (թղթային  կամ 

էլեկտրոնային) կարևոր  նշանակություն ունեցող 

որևէ արդի իրադարձության մասին՝շեշտելով դրա 

նշանակությունը,  

• Քննարկել պատմական որևէ իրադարձության 

նախապայմանները, պատճառը, առիթը, զարգացումը 

և հետագա ազդեցությունը՝ հղում անելով հավաստի 

աղբյուրների, տրամաբանորեն շաղկապելով 

հավաքված տեղեկությունները, արտահայտելով իր 

կարծիքը պատմական տվյալ իրադարձության 

ազդեցության վերաբերյալ, 

• Քննաբար մոտենալ  պատմական առանցքային 

իրադարձությունների և պատմություն կերտողների՝ 

հասարակական կյանքում ունեցած դերին: 

• Կարևորել պատմական իրադարձության մասին մի 

քանի, այդ թվում՝ առաջնային աղբյուրներից (օրինակ՝ 

ականատեսներ, արխիվային փաստաթղթեր և այլն) 

տեղեկատվության ստացումը։ 

Բովանդակություն 



1. Համաշխարհային պատմության նշանակալի իրադարձություններ 

2. Պատմություն կերտողները, 

3. Պատմագրության հավաստիությունը 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Դերախաղ 

• Տեսահոլովակի/ֆիլմի դիտում և քննարկում 

• Տեքստի ընթերցում և քննարկում 

• Սահիկաշար՝ «Պատմություն կերտողները» 

• Նախագիծ՝ «Պատմության նշանակալի 

իրադարձությունները․ հավաստի պատմագրություն» 

• Նամակ պատմական հերոսին կամ դերակատարին 

Կողմնորոշում ժամանակի և տարածության մեջ 

(անհատների և պատմական իրադարձությունների 

ազդեցությունը)    

 

Միջառարկայական կապեր 

Գրականություն,Պատմություն, Աշխարհագրություն, Հասարակագիտություն, Ինֆորմատիկա.Օտար լեզու 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի միջնակարգ ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Մ2, Մ7, Մ11, Մ12, Մ14, Մ15, Մ16, Մ17, Մ23, Մ24, Մ25, Մ26, Մ27, Մ28, Մ29, Մ40, Մ41, Մ42 

 

  



       Թեմա 6 

 Տիեզերք (18 ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել տիեզերքի ծագման շուրջ տարբեր մոտեցումների, դրա անսահմանության մասին ընկալումների գաղափարը, 

• Զարգացնել տիեզերքին վերաբերող թեմատիկ բառապաշարը, 

• Ընդլայնել և ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը, 

• Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն, 

մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն), 

• Զարգացնել տիեզերքի վերաբերյալ տեղեկատվության որոնման, հավաքման և վերլուծության կարողություն,  

• Զարգացնել տիեզերքի մասին քննարկման մասնակցելու, կարծիք հայտնելու և իր կարծիքը պաշտպանելու 

կարողություն, 

• Խթանել տիեզերքի մասին քննարկումներում երևակայության հիման վրա ստեղծագործական մտածական 

կարողությունները,  

• Ձևավորել մարդու, Երկիր մոլորակի և տիեզերքի միջև անքակտելի կապի գիտակցությունը: 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է 

իմանա՝ 

• Թեմային առնչվող բառապաշարը,  

• Տրված քերականական նյութը, 

• Տեղեկություններ տիեզերքի առաջացման 

մասին տարբեր տեսությունների, դրա 

կառուցվածքի մասին, 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է 

կարողանա 

• Լսել և հասկանալ տիեզերքի մասին տեսանյութերի և ելույթների 

հիմնական իմաստը՝ ճանաչելով փաստերի հաջորդականությունը և 

տրամաբանական կապը։ 

• Կարդալ  և հասկանալ տիեզերքի, հայտնի տիեզերագնացների  և 

նրանց առօրյայի մասին տեղեկատվական տեքստերի հիմնական 



•  հայտնի տիեզերագնացների և նրանց 

առօրյայի մասին: 

 

իմաստը՝ վեր հանելով կարևոր մտքերը, առանձնացնելով փաստերը 

կարծիքից, ճանաչելով հեղինակի մտադրությունը, 

• Ներկայացնել ելույթ «Կյանքը տիեզերքում» թեմայով՝բերելով 

տեղեկույթ գիտահանրամատչելի աղբյուրներից, անելով պատշաճ 

հղումներ և բերելով սեփական մոտեցումները հիմնավորող 

փաստարկներ: 

• Կազմել փաստարկային, նկարագրական կամ երևակայական 

շարադրանք՝ տիեզերքի ուսումնասիրությունների կամ որևէ 

առեղծվածային դեպքի  մասին՝ ըստ անհրաժեշտության 

համադրելով տարբեր աղբյուրներից ստացած տեղեկությունները և 

պատշաճ հղումներ անելով այդ աղբյուրներին  (200-250 բառ),  

• Պատասխանել տիեզերքի ուսումնասիրությունների,  

առեղծվածների, հայտնի տիեզերագնացների մասին հարցերին, 

հիմնավորելով իր կարծիքը, և հարցեր ուղղել զրուցակցին, 

• Գիտակցել մարդու, Երկիր մոլորակի և տիեզերքի անքակտելի 

կապի կարևորությունը: 

Բովանդակություն 

1. Տիեզերքի առեղծվածը 

2. Հայտնի տիեզերագնացներ 

3. Կյանքը տիեզերքում 

4. Տիեզերագնացների առօրյան 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 



• Դերախաղ 

• Տեսահոլովակի/ֆիլմի դիտում և քննարկում 

• Տեքստի ընթերցում և քննարկում 

• Սահիկաշար/էլ․պաստառ՝ «Հայտնի 

տիեզերագնացները» 

• Էսսե՝ «Տիեզերքում» 

• Քննարկում՝ «Կյանքը այլ մոլորակի վրա» 

• Նախագիծ՝ «Տիեզերքի գաղտնիքները» 

/խմբային աշխատանք/ 

 

Գիտատեխնիկական նորարարություն 

(մարդու և տիեզերքի կապը, գիտության ազդեցությունը և տիեզերքի 

նվաճումը մարդկության կողմից) 

Միջառարկայական կապեր 

Գրականություն,Պատմություն, Օտար լեզու, Աշխարհագրություն, Ֆիզիկա, Քիմիա,Կենսաբանություն 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի միջնակարգ ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Մ2, Մ7, Մ10, Մ11, Մ12, Մ13, Մ14, Մ15, Մ23, Մ24, Մ25, Մ26, Մ27, Մ28, Մ29 

 

  



Տասներկուերորդ դասարան 

       Թեմա 1 

 Քաղաքակրթություն (18 ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել քաղաքակրթության՝որպես մարդկության զարգացման աստիճանի գաղափարը։ 

• Ծանոթացնել քաղաքակրթություն, քաղաքակրթական էվոլյուցիա եզրույթին, ինչպես նաև մարդկությանը հայտնի 

անցյալի ու ժամանակակից քաղաքակրթություններին։ 

• Ներմուծել քաղաքակրթություններ/ քաղաքակրթական էվոլյուցիա թեմային բնորոշ բառապաշարը ։ 

• Ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը։ 

• Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն,       

մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն)։ 

• Զարգացնել մարդկությանը հայտնի հին ու ժամանակակից քաղաքակրթությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն 

որոնելու, հավաքելու, համեմատելու /համադրելու, ինչպես նաև քաղաքակրթական էվոլյուցիան վերլուծելու 

հմտություն,  

•  Զարգացնել քաղաքակրթական էվոլյուցիայի մասին քննարկման մասնակցելու, կարծիք հայտնելու և իր կարծիքը 

պաշտպանելու կարողություն, 

• Ձևավորել հին և ժամանակակից քաղաքակրթությունների կապի և շարունակականության գիտակցությունը։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է 

իմանա՝ 

• Թեմային առնչվող  բառապաշարը  

• Տրված քերականական նյութը 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է 

կարողանա 

• Լսել և հասկանալ քաղաքակրթություն թեմային առնչվող մեդիա 

հաղորդումների  բովանդակությունը, խոսողի տեսակետը և 



• Հին (Հին Եգիպտոս, Հին Հունաստան, Հին 

Հռոմ, ացտեկներ, մայաներ և այլն) ու 

ժամանակակից քաղաքակրթությունները, 

դրանց առանձնահատկությունները և 

էվոլուցիոն զարգացումը։  

 

վերաբերմունքը՝ ճանաչելով առանձին մանրամասների և մտքերի 

միջև տրամաբանական կապը։ 

• Կարդալ և հասկանալ քաղաքակրթություն թեմայի շրջանակում 

գիտահանրամատչելի հոդվածներ՝ ճանաչելով տեքստում առաջ 

քաշված վարկածների և եզրահանգումների միջև կապը։ 

• Հանդես գալ  «Քաղաքակրթություն» թեմայով զեկուցումով՝ 

ամփոփելով այն սեփական և այլ տեսակետների վերլուծության և 

համադրության հիման վրա ձևակերպված եզրահանգումներով։ 

• Կազմել «Քաղաքակրթություն» թեմայով շարադրանք՝ 

համադրելով և գնահատելով տարբեր աղբյուրներից քաղած 

տեղեկություններն ու փաստարկները, անելով պատշաճ 

հղումներ սկզբնաղբյուրներին (250 – 280 բառ)։ 

• Քննարկել քաղաքակրթության էվոլյուցիան՝ պատասխանելով 

իրեն ուղղված հարցերին, նախապես հավաքված փաստերի 

հիման վրա ձևակերպելով իր կարծիքը, հիմնավորելով իր 

մոտեցումները, և տալով հարցեր խոսակիցներին։ 

• Արժևորել հին քաղաքակրթությունների ձեռքբերումները 

ժամանակակից քաղաքակրթությունների ձևավորման և 

զարգացման գործում։ 

Բովանդակություն 

1. Մարդկությանը հայտնի քաղաքակրթությունները 

2. Քաղաքակրթական էվոլյուցիա 

3. Ժամանակակից քաղաքակրթությունը 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 



• Դերախաղ 

• Տեսանյութի (լուրի, գեղարվեստական կամ 

վավերագրական ֆիլմի) դիտում և քննարկում 

• Տեղեկատվական տեքստի ընթերցում և 

քննարկում 

• Սահիկաշար՝  «Այլ 

քաղաքակրթություններ,այլ բարքեր»/ 

«Մարդկությանը հայտնի 

քաղաքակրթությունները» 

• Բանավեճ՝ «Արդի քաղաքակրթություն՝ 

հնարավորություննե՞ր, թե՞ 

սահմանափակումներ» 

• Նախագիծ՝ «Արդի քաղաքակրթական 

նորմերը» 

• Փաստարկային էսսե՝ «Քաղաքակիրթ 

հասարակություն՝ ինչպիսի՞ն է այն» 

• Այցելություն թանգարան (վիրտուալ)  

Կողմնորոշում ժամանակի և տարածության մեջ 

(դարաշրջաններ, նորմեր, զարգացում) 

Միջառարկայական կապեր 

Գրականություն, Համաշխարհային պատմություն, Հասարակագիտություն,  Օտար լեզու  

Կապը հանրակրթության չափորոշչի միջնակարգ ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Մ2, Մ7, Մ10, Մ11, Մ12, Մ13, Մ14, Մ15, Մ16, Մ17, Մ18, Մ21, Մ23, Մ24, Մ25, Մ28, Մ29, Մ35, Մ40, Մ41, Մ42 

  



       Թեմա 2 

Թարգմանության արվեստը (18 ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել թարգմանությունը որպես միջմշակութային հաղորդակցության և փաստագրության միջոցի գաղափարը։ 

• Ներմուծել թեմային բնորոշ բառապաշարը։ 

• Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն,        

մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն)։ 

• Ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը։ 

• Ձևավորել թարգմանության ենթակա տեքստի վերլուծության և հեղինակի մտադրությունը ճանաչելու կարողություններ։ 

• Ձևավորել մասնագիտական/տեխնիկական և գեղարվեստական տեքստեր թարգմանելու հմտությունները՝ 

ծանոթացնելով այդ տեքստերի թարգմանության յուրահատկություններին։ 

• Զարգացնել բնագիրն ու թարգմանությունը/թարգմանությունները իրար հետ համեմատելու հմտությունները։ 

• Ձևավորել թարգմանության՝ որպես միջմշակութային հաղորդակցության միջոցի և ազգային մշակույթի անբաժանելի 

մասի գիտակցությունը։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է 

իմանա՝ 

• Թեմային առնչվող  բառապաշարը  

• Տրված քերականական նյութը 

• Թարգմանության տեսակների մասին որոշ 

գիտելիքներ (գեղարվեստական և ոչ-

գեղարվեստական թարգմանություն) 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է 

կարողանա 

• Լսել և հասկանալ նույն ստեղծագործության/տեքստի երկու 

լեզուներով կենդանի հնչող կամ հեռարձակվող բնագիրն ու 

թարգմանությունը ՝ համադրելով դրանք իրար հետ և վեր 

հանելով թարգմանության մեջ հանդիպող 

յուրահատկությունները։ 



• Թարգմանության արվեստի որոշ 

առանձնահատկություններ 

(փոխակերպումներ)։ 

• Թարգմանչաց տոնի/ «Կանթեղ» 

մրցանակաբաշխության  մասին։ 

• Ուսումնասիրվող լեզվից հայերեն և 

հակառակը թարգմանչական արվեստի որոշ 

գոհարներ։ 

 

• Կարդալ և հասկանալ ստեղծագործության/տեքստի բնօրինակը՝ 

վեր հանելով հեղինակի մտադրությունը, առանձնացնելով 

գեղարվեստական/փաստացի արժեք ներկայացնող 

հատվածները։ 

• Կարդալ և հասկանալ տարբեր թեմաներով 

վերլուծական/գիտահանրամատչելի/մասնագիտացված 

հոդվածներ՝ տերմինաբանությունը ճշգրիտ հասկանալու համար 

պարբերաբար օգտագործելով բառարան,  

• Ներկայացնել որևէ ստեղծագործության թարգմանության իր 

տարբերակը՝ բացատրելով իր մոտեցումները։ 

• Կատարել պարզ գրավոր թարգմանություններ՝ բառարանի 

օգտագործմամբ, ըստ անհրաժեշտության։ 

• Կատարել պարզ կենցաղային զրույցների բանավոր 

թարգմանություն։ 

• Վերարտադրել օտար լեզվով բնագիր տեքստի  

բովանդակությունը մայրենիով և հակառակը։ 

• Քննարկել տրված միևնույն ստեղծագործության սեփական 

թարգմանությունները՝ առաջարկելով իրենց անհատական 

տարբերակները, հիմնավորելով իրենց մոտեցումները։ 

• Կարևորել թարգմանութան դերը որպես միջմշակութային 

հաղորդակցության միջոց և ազգային մշակույթի տարր։ 

Բովանդակություն 

1. Թարգմանությունը որպես միջմշակութային հաղորդակցություն   

2. Թարգմանչական արվեստի գոհարները 

3. Թարգմանչաց տոն 

4. Ես թարգմանիչ եմ 



Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Դերախաղ 

• Թարգմանությունների ունկնդրում 

• Թարգմանությունների ընթերցում և 

քննարկում 

• Գրավոր թարգմանություն երկլեզու 

բառարաններով/ առցանց բառարանով 

• Թարգմանչական մրցույթ՝ «Ես թարգմանիչ 

եմ» 

• Նախագիծ՝ «Թարգմանչաց տոն» (գրական-

երաժշտական ցերեկույթ) 

• Վիկիպեդիայի հոդվածների թարգմանություն 

Անհատական և մշակութային արտահայտչականություն 

(լեզվական համակարգերի միջոցով գաղափարների և զգացմունքների 

բացահայտում) 

Կողմորոշում ժամանակի և տարածության մեջ  

(միջմշակութային հաղորդակցություն) 

Միջառարկայական կապեր 

Հայոց լեզու, Գրականություն, Օտար լեզու, Հասարակագիտություն, Պատմություն 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի միջնակարգ ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Մ1, Մ2, Մ12, Մ14, Մ15, Մ23, Մ24, Մ28, Մ29, Մ40, Մ41, Մ42 

  



       Թեմա 3 

Կրոններ (18 ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել կրոնի՝ որպես հասարակական գիտակցության ձևի ու աշխարհայացքի գաղափարը:  

• Լուսաբանել կրոնը ժամանակակից հասարակությունում   

• Ծանոթացնել աշխարհի գերիշխող կրոններին, նրանց ծեսերին, սովորույթներին, ավանդույթներին։ 

• Ընդլայնել  թեմային բնորոշ  բառապաշարը։ 

• Ամրապնդել թեմային համապատասխան քերականական նյութը։ 

• Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն,        

մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն) 

• Զարգացնել աշխարհի կրոնների վերաբերյալ տեղեկատվություն որոնելու, հավաքելու, համեմատելու /համադրելու, 

վերլուծելու հմտություն, 

• Զարգացնել կրոնի (դրա դրսևորումների, դերի) մասին հիմնավորված քննարկում վարելու կարողություն,  

• Ձևավորել հարգալից վերաբերմունք այլ կրոնների հանդեպ։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է 

իմանա՝ 

• Թեմային առնչվող  բառապաշարը  

• Տրված քերականական նյութը 

• Համաշխարհային կրոնների, նրանց ծեսերի, 

սովորույթների  մասին որոշ 

տեղեկություններ 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է 

կարողանա 

• Լսել և հասկանալ կրոններին, սովորույթներին, ավանդույթներին 

առնչվող մեդիա հաղորդումների կամ ձայնագրված նյութերի  

բովանդակությունը՝ մտքերի տրամաբանական կառուցվածքի 

հիման վրա ընկալելով խոսողի տեսակետը և վերաբերմունքը։  



 • Կարդալ և հասկանալ թեմայի շրջանակում լրագրային, 

վերլուծական հոդվածներ՝ ճանաչելով տեքստում առաջ քաշված 

վարկածների և եզրահանգումների միջև կապը։ 

• Ներկայացնել ելույթ  «Կրոնը ժամանակակից 

հասարակությունում» կամ «Ծեսեր, ավանդույթներ, 

սովորույթներ» թեմաներով՝ անելով հղումներ տարբեր 

աղբյուրներին, արտահայտելով և հիմնավորելով իր տեսակետը։ 

• Կազմել վերլուծական շարադրանք՝ հավաքելով, համադրելով և 

գնահատելով տարբեր աղբյուրներից քաղված տեղեկությունները 

կրոնը ժամանակակից հասարակությունում  թեմայի շուրջ։ 

• Քննարկել աշխարհի գերիշխող կրոնների միջև 

ընդհանրությունները և տարբերությունները նախապես քաղված 

տեղեկությունների հիման վրա՝ ցուցաբերելով մտքերի հստակ 

փոխկապվածություն, բերելով համոզիչ մեկնաբանություններ և 

արձագանքելով այլոց կարծիքներին: 

• Դրսևորել հարգալից  վերաբերմունք այլ կրոնների հանդեպ։ 

Բովանդակություն 

1. Աշխարհի կրոնները 

2. Ծեսեր, սովորույթներ, ավանդույթներ 

3. Կրոնը ժամանակակից հասարակությունում 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Դերախաղ 

• Սահիկաշար «Աշխարհի կրոնները» 

• Տեսանյութի (լուրի, գեղարվեստական կամ 

վավերագրական ֆիլմի) դիտում և քննարկում 

Անհատ և հարաբերություններ 

(մարդկային հարաբերություններ, համոզմունքներ, դավանանքներ, 

պաշտամունքներ) 



• Տեղեկատվական տեքստի ընթերցում և 

քննարկում 

• Բանավեճ՝ «Աշխարհի կրոններ․ նմա՞ն, թե՞ 

տարբեր» 

• Նախագիծ՝ «Ծեսերը, սովորույթները, 

ավանդույթները ժամանակակից 

հասարակությունում» 

Միջառարկայական կապեր 

Պատմություն, Գրականություն, Հասարակագիտություն, Օտար լեզու, Ինֆորմատիկա 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի միջնակարգ ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Մ2, Մ7, Մ11, Մ12, Մ13, Մ14, Մ15, Մ16, Մ17, Մ18, Մ23, Մ24, Մ28, Մ29, Մ40, Մ41, Մ42 

 

  



       Թեմա 4 

Կամավորություն (18 ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել կամավորությունը որպես անհատի սոցիալական պատասխանատվության դրսևորման գաղափար։ 

• Զարգացնել  և ընդլայնել կամավորությանը վերաբերող թեմատիկ բառապաշարը: 

• Ամրապնդել թեմային համապատասխանող քերականական նյութը: 

• Զարգացնել կամավորական աշխատանք կատարելու և ծագող խնդիրներին լուծումներ առաջարկելու հմտություններ։ 

• Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն, 

մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն): 

• Զարգացնել կամավոր աշխատանքի  վերաբերյալ տեղեկատվություն որոնելու, հավաքելու և  վերլուծելու կարողություն,  

• Զարգացնել կամավորական աշխատանքի տեսակների մասին քննարկման մասնակցելու, կարծիք հայտնելու և իր 

կարծիքը պաշտպանելու կարողություն, 

• Արժևորել կամավորական աշխատանքի դերը  որպես սոցիալական պատասխանատվություն, անհատի 

ինքնաճանաչման դրսևորում ի շահ հասարակության: 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է 

իմանա՝ 

• Թեմային առնչվող բառապաշարը,  

• Տրված քերականական նյութը, 

• Կամավորական աշխատանքի տեսակները, 

առանձնահատկությունները, նպատակներն 

ու սկզբունքները: 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է 

կարողանա 

• Լսել և հասկանալ կամավորության թեմային վերաբերող 

ելույթների, դասախոսությունների, զեկույցների, մեդիա 

հաղորդումների հիմնական  միտքը՝ վեր հանելով խոսողի 

տեսակետը և վերաբերմունքը, 

• Կարդալ  և հասկանալ կամավորությանը վերաբերող լրագրային 

կամ տեղեկատվական տեքստերի բովանդակությունը՝ 



 ճանաչելով առաջադրված փաստարկների և 

եզրակացությունների միջև կապը, 

• Ներկայացնել  ելույթ  (սեփական կամ այլոց) կամավորական 

գործունեության մասին՝ բերելով փաստարկներ և առաջադրելով 

նոր մոտեցումներ, պահպանելով մտքերի տրամաբանական 

հաջորդականությունը,  

• Կազմել գրավոր տեքստ՝ ներկայացնելով իր կատարած (կամ 

ենթադրյալ) կամավորական աշխատանքը և դիտարկելով այն 

համաշխարհային կամավորական աշխատանքի 

համատեքստում, 

• Մասնակցել կամավորություն  (կամավորական աշխատանք) 

թեմայի շուրջ քննարկումներին՝ ճշգրտորեն արտահայտելով 

սեփական կարծիքը, բերելով համոզիչ փաստարկներ, անելով 

մեկնաբանություններ և արձագանքելով այլոց փաստարկներին։  

• Կարևորել կամավորական աշխատանքի  դերը  սոցիալական 

զարգացման և ինքնաճանաչման գործում։ 

Բովանդակություն 

1. Կամավորության կարևորությունն ու դերը 

2. Կամավորական աշխատանքների տեսակներ 

3. Իմ կամավորական գործունեությունը 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Դերախաղ 

• Տեսանյութի (լուրի, գեղարվեստական կամ 

վավերագրական ֆիլմի) դիտում և քննարկում 

Գլոբալիզացիա և կայունություն 

(կամավորական աշխատանք, պատասխանատվություն,  

ինքնաճանաչում) 



• Տեղեկատվական տեքստի ընթերցում և 

քննարկում 

• Էլեկտրոնային պաստառ/Սահիկաշար՝ 

«Կամավորական իմ քայլերը», 

«Տեղական/համաշխարհային կամավորական 

կազմակերպություններ» 

• Հանդիպում-քննարկում 

կամավորների/կամավորական 

կազմակերպությունների հետ 

• Նախագիծ «Կամավորությունը որպես 

ինքնաճանաչման միջոց» 

• Կամավորական աշխատանք 

Միջառարկայական կապեր 

Հասարակագիտություն, Պատմություն,  Օտար լեզու, Ինֆորմատիկա, ՆԶՊ 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի միջնակարգ ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Մ2, Մ8, Մ9, Մ11, Մ12, Մ13, Մ14, Մ15, Մ16, Մ17, Մ18, Մ28, Մ29, Մ30, Մ31, Մ32, Մ33, Մ34, Մ35, Մ46 

  



       Թեմա 5 

Հաջողության գրավականը (18 ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել հաջողության հասանելու համար աշխատասիրության և ստեղծարարության անհրաժեշտության 

գաղափարը,  

• Զարգացնել հաջողությանը վերաբերող թեմատիկ բառապաշարը, 

• Ամրապնդել թեմային համապատասխանող քերականական նյութը, 

• Լուսաբանել հաջողության հասած մարդկանց կյանքի պատմությունները՝ որպես նպատակասլացության և կամքի ուժի 

օրինակներ, 

• Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն,    

մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն), 

• Զարգացնել սեփական ուժերն ու հնարավորությունները ճիշտ ճանաչելու և գնահատելու կարողությունները, 

• Ձևավորել ձախողումներից դաս քաղելու և խոչընդոտների հաղթահարման ուղղությամբ ստեղծագործականություն 

դրսևորելու կարողություն։   

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է 

իմանա՝ 

• Թեմային առնչվող բառապաշարը,  

• Տրված քերականական նյութը, 

• Տեղեկություններ հաջողության հասնելու 

նախապայմանների, ուղիների, 

ձախողումների և ձեռքբերումների մասին  

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է 

կարողանա 

• Լսել և հասկանալ հաջողության պատմություններ, բանաձևեր և 

մոտիվացնող մեդիա հաղորդումների կամ ձայնագրված նյութերի  

բովանդակությունը,  խոսողի տեսակետը և վերաբերմունքը,  

• Կարդալ և հասկանալ լրագրային և գիտահանրամատչելի 

տեքստեր, հոդվածներ  հաջողության հասած մարդկանց , նրանց  

ձախողումների, ձեռքբերումների, հաջողության հասնելու 



ուղիների մասին՝ ճանաչելով քայլերի հաջորդականությունը, 

տրամաբանական կապերը և եզրահանգումները,  

• Ներկայացնել հաջողության հասած մարդկանց կյանքի 

պատմություններ՝ վերլուծելով նրանց հաջողության հասնելու 

սկզբունքները, դժվարությունները, դրանք հաղթահարելու 

պատրաստակամությունն ու ձեռնարկված քայլերը,  

• Կազմել գրավոր շարադրանք (250 – 280 բառ)՝  սեփական 

դատողությունների ու մոտեցումների, ուժերի ու 

հնարավորությունների, նպատակների  և դրանց հասնելու 

ուղիների, հնարավոր դժվարությունների և դրանց 

հաղթահարման քայլերի վերաբերյալ, 

• Քննարկել հաջողության բանաձևերը՝  արտահայտելով  

սեփական կարծիքը, բերելով համոզիչ փաստարկներ, 

մեկնաբանություններ, առաջադրելով վարկածներ, 

արձագանքելով այլոց փաստարկներին։  

• Վերցնել հարցազրույց «Հաջողություն»  թեմայով՝ նախապես 

մշակված հարցաշարով, ըստ անհրաժեշտության հեռանալով 

դրանից և կողմնորոշվելով ըստ պատասխանների։   

• Դրսևորել հաջողության հասնելու համար սեփական ուժերն ու 

հնարավորությունները ճիշտ ճանաչելու և գնահատելու 

կարողությունը։ 

• Դրսևորել ձախողումներից դաս քաղելու և խոչընդոտները 

ստեղծագործաբար հաղթահարելու կարողություն։ 

Բովանդակություն 

1. Հաջողության հասնելու ուղիները 

2. Ձախողումներ և ձեռքբերումներ 

3. Հաջողության հասած մարդկանց կյանքի պատմություններ 



Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 

• Դերախաղ 

• Տեսանյութի (լուրի, գեղարվեստական կամ 

վավերագրական ֆիլմի) դիտում և քննարկում 

• Տեղեկատվական տեքստի ընթերցում և 

քննարկում 

• Սահիկաշար՝ «Հաջողած մարդիկ» 

• Փաստարկային էսսե՝ «Հաջողության իմ 

ուղին» 

• Հարցազրույց՝  «Ձեր հաջողության 

գրավականը» 

• Նախագիծ՝ «Հաջողության պատմություններ» 

 

Արդարություն և զարգացում 

 

(հաջողության բանաձևը հիմնված ձախողումներ ու ձեռքբերումների 

վրա) 

Միջառարկայական կապեր 

Հայ գրականություն, Համաշխարհային պատմություն, Հայոց պատմություն, Հասարակագիտություն, Քիմիա, Ֆիզիկա, 

Հանրահաշիվ, Երկրաչափություն, Ֆիզկուլտուրա, Օտար լեզու,  ՀԵՊ,  Ինֆորմատիկա: 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի միջնակարգ ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Մ2, Մ11, Մ12, Մ13, Մ14, Մ15, Մ16, Մ17, Մ18, Մ19, Մ20, Մ25, Մ26, Մ27, Մ28, Մ29, Մ30, Մ31, Մ32, Մ33, Մ34, Մ35, Մ36, Մ37, Մ38, 

Մ39, Մ47, Մ48 

 

  



       Թեմա 6 

Իմ հետագա քայլերը (18 ժամ ) 

Նպատակ 

• Ներմուծել հաջողության համար գործողությունների պլանավորման և դրանց հետահայաց վերլուծության 

անհրաժեշտության գաղափարը, 

• Զարգացնել ապագայի ծրագրերին, դրանց իրականացման քայլերին, հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ 

գործոններին վերաբերող  թեմատիկ բառապաշար, 

• Ամրապնդել թեմային համապատասխանող քերականական նյութը, 

• Զարգացնել թեմայի շուրջ հաղորդակցական հինգ կարողունակությունները (ունկնդրում, ընթերցանություն, 

մենախոսություն, գրավոր խոսք, փոխներգործություն), 

• Զարգացնել ապագայի ծրագրերը հաջողությամբ իրականացնելուն ուղղված մի շարք սկզբունքային հմտություններ 

(ճանաչել շրջապատող աշխարհը, սեփական հնարավորություններն ու քայլերը, իմանալ քայլերի 

հաջորդականությունը), 

• Ձևավորել ինքնաճանաչման հիման վրա հետագա գործողությունների պլանավորման և ինքնուրույն որոշում 

կայացնելու գիտակցություն։ 

Վերջնարդյունքներ 

Գիտելիք։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է 

իմանա՝ 

• Թեմային առնչվող բառապաշարը,  

• Տրված քերականական նյութը, 

• Ծրագիր կազմելու սկզբունքները 

 

Լեզվական կարողություններ։ Թեմայի ավարտին աշակերտը պետք է 

կարողանա 

• Լսել և հասկանալ ապագայի ծրագրերին առնչվող մեդիա 

հաղորդումների կամ ձայնագրված նյութերի  բովանդակությունը, 

ինչպես նաև խոսողի տեսակետն ու վերաբերմունքը։ 

• Կարդալ և հասկանալ լրագրային և գիտահանրամատչելի 

տեքստեր/հոդվածներ իրենց ծրագրերը հաջողությամբ պսակած 



անհատների, նրանց իրականացրած քայլերի մասին՝ դուրս 

բերելով անհրաժեշտ տեղեկատվությունը, հեղինակների 

տեսակետներն ու կարծիքները, 

• Ներկայացնել «Իմ հետագա քայլերը» թեմայով ելույթ՝ 

առաջադրելով իր մտքերը հետագա անելիքների վերաբերյալ և 

հիմնավորելով դրանց իրագործմանն ուղղված քայլերը,  

• Կազմել գրավոր շարադրանք՝ ներկայացնելով իր ակնկալիքները,  

իղձերը, դրանց իրագործման ծրագրերը և կոնկրետ քայլերը, 

• Քննարկել ապագայի ծրագրերն ու հետագա քայլերը՝ 

պատասխանելով իրեն ուղղված հարցերին, արտահայտելով 

սեփական կարծիքը, բերելով համոզիչ փաստարկներ,  

մեկնաբանություններ և փոխադարձ հարցեր ուղղելով 

զրուցակցին,  

• Կարևորել  ներկայի ճիշտ պլանավորումը որպես ապագայի 

հաջողության գրավական։ 

• Պլանավորել հետագա գործողությունների ինքնաճանաչման 

հիման վրա և կայացնել ինքնուրույն որոշումներ։  

Բովանդակություն 

1. Ապագայի իմ ծրագրերը 

2. Ծրագրիս իրականացման քայլերը 

3. Հաջողելու համար անհրաժեշտ գործոնները 

Առաջարկվող գործունեության ձևեր Ընդհանրական գաղափարներ 



• Դերախաղ 

• Տեսանյութի (լուրի, գեղարվեստական կամ 

վավերագրական ֆիլմի) դիտում և քննարկում 

• Տեղեկատվական տեքստի ընթերցում և 

քննարկում 

• Սահիկաշար/էլ․պաստառ՝ «Հաջողության իմ 

բանաձևը » 

•  Էսսե՝ «Հաջողության իմ ճանապարհը» 

• Այցելություն՝ «Ամրագրիր քո ապագան» 

մետաղյա քանդակին/Քանդակի մասին 

պատմող հոլովակի դիտում 

• Հարցազրույց՝ «Ապագայի ծրագրեր» 

• Բանավեճ՝ «Ռիսկը որպես հաջողության 

գրավական» 

• Նախագիծ՝ «Հաջողության մեխանիկա» 

 

Արդարություն և զարգացում 

(ապագա ծրագրերի մշակում և իրականացում) 

Գլոբալիզացիա և կայունություն 

(անհատ և գլոբալ հասարակություն) 

 

Միջառարկայական կապեր 

Գրականություն, Պատմություն, Հասարակագիտություն, Քիմիա, Ֆիզիկա, Հանրահաշիվ, Երկրաչափություն, Ֆիզկուլտուրա, 

Օտար լեզու,  Արվեստ 

Կապը հանրակրթության չափորոշչի միջնակարգ ծրագրի վերջնարդյունքների հետ 

Մ2, Մ11, Մ12, Մ13, Մ14, Մ15, Մ16, Մ17, Մ18, Մ19, Մ20, Մ25, Մ26, Մ27, Մ29, Մ30, Մ31, Մ32, Մ33, Մ34, Մ35, Մ36, Մ37, Մ38, Մ39, 

Մ47, Մ48 

  



 

 

 

 

 

 

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐ 

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

ԱՆԳԼԵՐԵՆ 

ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ և 

ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

  



 2-րդ դասարան 3-րդ դասարան 4-րդ դասարան 

Հնչյունաբանութ

յուն 

Letters (A-Z) Letters and sounds (-th, -ch, -sh, -oo 

etc.) 

 

Քերականությու

ն 

● Adjectives: common and 

demonstrative  

● Imperatives 

● Modals: Can/ can’t 

● Prepositions: common 

prepositions 

● Prepositions of place 

● Verb + ing: like/hate/love 

● Have got/has got 

● How much/how many and very 

● There is/are 

● Possessive adjectives 

● Possessive ‘s 

● Common uncountable nouns 

● Present simple: to be 

● Present simple 

● Comparative adjectives: short 

adjectives 

● Superlative adjectives: short 

adjectives 

● I’d like 

● Modals: Can/ can’t/ could/ 

couldn’t 

● Present simple, Adverbs of 

frequency (always, usually 

sometimes, never)  

● Comparative and superlative 

adjectives (short adjectives)            

● Going to 

● Past simple of “to be” 

● Past Simple “regular verbs” 

● Past Simple “irregular verbs” 

● Prepositions of time, including 

in/on/at 

● Present continuous 

● Intensifier: Too 

Բառապաշար ● Ordinal numbers (1-12) 

● Colours (black golden orange 

red blue) 

● Body parts (head, ears, mouth, 

eyes) 

● Family (mother, father, mum, 

dad, sister, brother, grandpa, 

grandma) 

● Hobbies and Leisure (barbecue 

CD (player) go shopping music 

beach club guitar musician 

bicycle collect (v) hobby paint 

(n & v) bike computer holidays 

● Ordinal numbers (1-100) 

● Family and Friends/ family tree 

(aunt girl group mum(my) boy 

grandchild guest neighbour 

brother grand(d)ad guy parent 

child granddaughter husband 

pen-friend) 

● Opinion adjectives: beautiful free 

noisy sweet better friendly old 

tall big funny pleasant terrible 

bored good poor tired boring 

great pretty unhappy brave 

happy 

● Ordinal numbers (1-100) 

● Countries and Nationalities 

(Armenian, Russian, English, 

German, French) 

● Time and daily routine (afternoon 

evening morning tonight 

a.m./p.m. half (past) night week 

appointment holidays noon 

weekday autumn hour o’clock 

weekend birthday January - 

December past weekly calendar) 

● Weather and seasons (e.g. cloud 

hot sun wet cloudy ice sunny 

https://www.examenglish.com/grammar/A2_Uncountable_nouns.htm
https://www.examenglish.com/grammar/A2_would_like.htm
https://www.examenglish.com/grammar/A2_adverbs_of_frequency_place_time.htm
https://www.examenglish.com/grammar/A2_adverbs_of_frequency_place_time.htm
https://www.examenglish.com/grammar/A2_going_to.htm


park book cycling join party) 

● School (board, desk, pen, 

pencil case, pencil, etc. ) 

 

 

 

● Food and Drink/ Measurements 

● (apple chocolate hungry pizza 

bake coffee ice plate banana cola 

ice cream potato barbecue cook 

(n & v) jam rice biscuit cooker 

juice roast (v & adj), centimetre / 

half metre / meter temperature 

centimeter / cm hour minute 

weekday kilo(gram[me])/kg 

moment year degree 

kilometre/kilometre) 

● House and Home (address clock 

furniture oven apartment 

computer garage pillow armchair 

cooker garden refrigerator) 

● At school (subjects, rooms, 

places) 

● Animals (dog, cat, mouse, horse, 

cow) 

wind cold rain thunderstorm 

windy fog snow warm foggy storm 

weather) 

● Sport (ball football riding 

swimming badminton football 

player rugby swimming costume 

baseball game run (v) swimming 

pool basketball goal) 

● Shopping/ Clothes and Accessories 

(assistant close (v) for sale shop 

bill closed go shopping shop 

assistant bookshop cost (n & v) 

open (v & adj) shopper buy (v) 

credit card pay (for) shopping cash 

(n & v)) 

● Holidays/ Leisure activities (Go 

camping, fishing, roller skating, 

climbing, hiking, doing sports, 

watching films) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5-րդ դասարան 6-րդ դասարան 

Քերականություն ● Comparative and Superlative 

Adjectives: long and short adjectives, 

exceptions 

● Adverbs of frequency: always, often, 

usually, sometimes, seldom, hardly 

ever, never 

● Articles – with countable and 

uncountable nouns 

● Countable and Uncountable nouns: 

much/many/some/any 

● Imperative forms: directions, orders, 

requests  

● Going to 

● Past simple 

● Wh questions in the past simple 

● Past continuous 

● Wh questions in the past continuous 

● Modal verbs: can/could/ should 

● Possessives: use of ‘s, s’ 

● Prepositional phrases: place, time and 

movement 

● Prepositions of time: on/in/at 

● Adverbial phrases of time, place 

and frequency: first, then, after, 

afterward 

● Future Time: will and going to 

● Modals: have to/should 

● Present simple and present 

continuous 

● Past simple and past continuous 

● Phrasal verbs: common (get up, 

get on with, look out, look after, 

look forward, looking forward to, 

go out with, etc. ) 

● Present continuous for future 

arrangements 

● Present perfect 

● Verb + ing/infinitive: like/want-

would like 

● Wh- questions in the present 

Բառապաշար ● Ordinal and Cardinal Numbers  

● Travel and Transport:  

(air)plane explorer park (v) street 

airport far passenger suitcase 

ambulance flight passport taxi 

backpack) 

● Work and Jobs (actor diploma 

● Appearance:  

dark, blond, fair, attractive, thin, 

fit, strong, good-looking, 

handsome, toddler) 

● Personality adjectives: pleased, 

happy, angry, lazy, hard-working, 

helpful, upset) 

https://www.examenglish.com/grammar/A2_Uncountable_nouns.htm
https://www.examenglish.com/grammar/A2_will.htm
https://www.examenglish.com/grammar/A2_going_to.htm


journalist secretary artist doctor king 

shop assistant boss Dr letter shopper 

break (n) driver manager singer 

business earn mechanic staff 

businessman email (n & v) meeting 

student businesswoman) 

● Places:Town and City (bank doctor 

petrol station theatre cafe / café 

garage post office tourist information 

cafeteria hotel restaurant centre 

cinema library sports centre dentist 

museum swimming pool, area forest 

path sky beach hill railway village 

campsite) 

● Countryside/ neighbourhood: (field, 

forest, desert, farm, jungle, rainforest)  

● Health, Medicine and Exercise 

(accident danger hair problem 

ambulance dangerous hand rest (n) 

appointment deadhead run arm 

dentist health sick) 

● Hobbies and Entertainment 

(adventure disco museum project 

advertisement drum music radio art 

DVD (player) musician read (v) 

article exhibition news rock (concert) 

board game festival newspaper) 

● Wild and farm animals (monkey, 

insects, duck, elephant, snake, rat, 

bear, baby elephant, lion, rabbit) 

● Sports and games: athletics, 

badminton, coach, referee, pitch, 

goalkeeper, tennis racket, 

competition, win, lose, score, 

draw 

● Lifestyle adjectives: dangerous, 

carefree,healthy, unhealthy, 

lazy, famous, married, single, 

clever, careful 

● Dates: be born,die, in 1999, 2 

April 1865  

● Holidays: family celebrations, 

festivals, tradition, costume, 

carnival, ceremony, culture, 

firework, local, souvenir, 

decoration 

● Birthplace/homeland:  citizen, 

citizenship, common, sights, go 

sightseeing, historical places, 

monuments, sculptures, art 

● England/ Britain: language, 

accent, communicate, ideas,  

translate, pronunciation, 

history, historical heritage 
 

 

 



 7-րդ դասարան 8-րդ դասարան 9-րդ դասարան 

Քերականություն ● Comparatives and superlatives 

● Adverbs: Comparison 

● Intensifiers: far, much, too, enough 

● Zero and 1st conditional  

● Connecting words: cause and effect, 

contrast etc.(first, second, next, to 

sum up etc.) 

● Future simple: will/ going to, 

predictions and intentions  

● Future continuous 

● Modals: must/have to 

● Past continuous vs past simple: when 

and while 

● Reported speech: Orders and requests 

● Passive voice: present and past simple 

●  

 

● Conditionals: 2nd and 3rd 

● Connecting words: cause and 

effect, contrast etc.(because of, 

due to etc) 

● Future continuous 

● Future simple and future 

continuous 

● Modals: might, may, will, 

probably 

● Present perfect vs past simple 

● Past perfect 

● Used to 

● Phrasal verbs: Basic 

● Reported speech: 

Statements/questions 

● Passive voice: present, past and 

future simple 

● Question tags 

● Connecting words: 

linkers(though, although, in 

spite of, despote, however, 

moreover, in addition to, 

etc.) 

● Modals of deduction- 

must/can’t  

● Modals: should have/might 

have/etc 

● Present perfect continuous 

● Be used to and get used to 

● Phrasal verbs: Extended 

● Reported speech:  Orders 

and requests, statements 

questions and reporting 

verbs 

● Passive voice: present/ 

/past/future continuous and 

perfect simple   

Բառապաշար ● Time machine/Time: afternoon 

evening night weekday a.m. / p.m. 

half (past) noon weekend ages (for 

ages) holidays o’clock weekly 

appointment hour past winter 

approximately January - December 

quarter (past / to) working hours 

● Sport/ Olympic and Paralympic: 

basketball bat bathing suit beach 

bicycle bike boat boxing catch (v) 

champion championship changing 

● Communication/verbal/ non-

verbal/ Technology: access 

address app at / @ blog blogger by 

post calculator call (v) call back 

CD (player) cell phone chat chat 

room click (v) computer connect 

connection data delete dial dial 

up digital digital camera disc/disk 

dot download (n & v) drag DVD 

(play  Language: advanced answer 

argue ask beginner chat 

● Education/ 

absent advanced arithmetic 

art beginner bell biology 

blackboard board book 

bookshelf break(time) break 

up certificate chemistry 

class classroom      Work 

and Jobs: application apply 

architect army artist 

assistant astronaut athlete 

babysitter banker barber 

https://www.examenglish.com/grammar/a2_comparative_adjectives.htm
https://www.examenglish.com/grammar/A2_zero_conditional.htm
https://www.examenglish.com/grammar/A2_past_continuous.htm
https://www.examenglish.com/grammar/B1_3rd_conditional.htm


room climb (v) climbing club coach 

(n) compete competition competitor                     

Health, Medicine and Exercise: 

accident ache ambulance ankle 

appointment arm aspirin baby 

bandage bleed (v) blood (n) body 

bone brain break breath breathe 

check chemist chin clean cold (n) 

comb cough (n & v) cut damage 

danger dangerous dead dentist die 

diet doctor ear earache emergency 

exercise eye face fall  

● Weather/Environment: bottle bank 

climate change gas (Am Eng) litter 

petrol (Br Eng) pollution prohibited 

public transport recycle recycled 

recycling rubbish (bin) blow breeze 

centigrade cloud cloudy cold cool 

degrees dry forecast fog foggy 

freezing frozen gale get wet heat hot 

humid ice icy lightning mild rain 

shower snow snowfall storm sun 

sunny sunshine temperature  

● Fashion/style/Shopping/: ad advert 

advertise advertisement assistant 

bargain bill book buy cash cent 

change cheap cheque choose close (v)        

Colours (dark/light/pale) black blue 

brown gold golden green grey / gray   

Clothes and Accessories backpack 

bag belt blouse boot bracelet button 

cap chain clothes coat collar 

● Inventions/ House and Home 

communicate communication 

elementary email grammar 

intermediate joke letter mean 

meaning  

● Around the world/ Travel and 

Transport : abroad 

accommodation (aero) / (air)plane 

airline airport ambulance 

announcement arrival arrive 

astronaut at sea backpack 

backpacker backpacking                    

Places: Countryside area bay 

beach campsite canal cliff desert 

earth farm field forest harbour 

hill island lake land mountain 

● Personal Feelings, Opinions and 

Experiences (Adjectives) able 

afraid alone amazed amazing 

amusing angry annoyed anxious 

ashamed awesome awful bad 

beautiful 

● World cuisine/ Food and Drink 

apple bake (v) banana barbecue 

(n & v) bean biscuit bitter (adj) 

boil (v) boiled bottle bowl box 

bread break breakfast burger 

butter cabbage café / cafe 

cafeteria cake can (of beans) 

candy canteen carrot cereal 

cheese chef chicken 

● Entertainment and Media act (v) 

action actor actress ad admission 

adventure advert advertisement 

boss break (n) 

● Disasters/The Natural 

World: 

air animal autumn beach 

bee bird branch bush 

butterfly cave cliff climate 

coast continent country 

countryside desert dolphin 

donkey duck earth east 

human made disasters and 

natural disasters  

● Cultural Heritage/Places: 

Town and City apartment 

building airport booking 

office bridge bus station  

Places: Buildings apartment 

block / apartment building 

bank bookshop bookstore 

building cafe / café 

● Books/films: documentary, 

fantasy detective story 

horror film western author 

review director genres 

Hobbies and Leisure: 

barbecue beach bicycle bike 

camera camp camping 

campsite CD (player) chess 

club collect(or) collection 

computer cruise dance 

● Law/ crime and 

punishment: murder arrest 



accommodation air conditioning 

alarm (fire/car) alarm clock antique 

apartment armchair balcony basin 

bath(tub) bathroom bed bedroom 

bell bin blanket blind block  

● Music: keen on keep fit magazine 

member(ship) model museum music 

musician nightlife opening hours 

paint painting park party photograph 

picnic playground quiz  

app art article audience ballet 

band bestseller board game book 

camera card cartoon celebrity 

channel chat show chess cinema 

circus  

● Human Rights: law politics rules 

bullying equal rights gender 

discrimination vote fair norm 

protect declaration freedom 

choice decision individual 

prohibit punishment 

crime detective lawyer 

break in break into break in 

prisoner commit a crime 

sentence community 

service mystery solve 

courtroom judge 

● Decision/ choice: career  

education future job 

marriage style  make a 

decision obey give advice 

 

 

 10-րդ դասարան 11-րդ դասարան 12-րդ դասարան 

Քերականություն ● Adjectives and adverbs 

● Future continuous and future perfect 

simple 

● Modal:  can’t have, needn’t have 

● Past tenses:past simple, past continuous, 

past perfect 

● Present simple/continuous and past 

simple/continuous passives 

● Phrasal verbs:extended 

● Defining and non-defining clauses 

● Reported speech and reporting verbs 

● Wish, if only for: present situations 

 

 

 

● Future perfect simple and future 

perfect continuous 

● Will and going to, for prediction 

● Mixed conditionals 

● Modals of deduction and speculation 
● Past perfect and past perfect 

continuous  

● present/past/future 

simple/perfect/continuous passives  

● Phrasal verbs:extended 

● Relative clauses review 

● Relative clauses: which and what 

● I wish, if only: for past situations 

● Causative have: Have something done 

● Present tenses: review 

● Past tenses: review 

● Future tenses: review 

● Phrasal verbs: extended 
● Reported speech: review 

● Would expressing habits, in 

the past 

● Conditionals: review 

https://www.examenglish.com/grammar/b1_future_continuous.htm
https://www.examenglish.com/grammar/future_perfect.htm
https://www.examenglish.com/grammar/going_to_will_prediction.htm


Բառապաշար ● Art: Nouns related to art: gallery craft 

canva, exhibition audience, 

masterpiece show demonstrate 

portrait abstract classic  

Phrases related to art: add the 

finishing touches bring sth to life 

Adjectives related to art: artistic eye-

catching vivid harmonious 

● Literature: Genre fiction verse prose  

limerick literary falk folktale 

criticism poetry rhyme nonfiction 

science fiction detective story 

Adjectives related to literature: 

Dramatic satirical imagery  aesthetic  

● Conflicts: People and personalities: 

come up with deal with take up give 

up regret satisfaction influence 

Adjectives describing personality: 

annoyed embarrassed tense bright 

intelligent emotional addicted 

carelessness 

Phrases related to conflicts: in 

good/high/low, etc. spirits, be in 

favour of sth, 

bored/frightened/scared, etc. to death 

● Mysteries: mysterious 

creatures/places legends vanish 

revenge coincidence elaborate hectic  

● Science: field academic laboratory 

science lab experiment research 

● Professions: Job interview employ 

full time part time hire application 

form qualifications experience 

cover letter unemployed position 

salary wages   

Nouns related to jobs: a bricklayer 

a lifeguard an optician a traffic 

warden a surgeon  

● Health and medicine: 

Disease vaccine sickness scar 

dental remedy heal drug cure 

develop an illness bump treat lung 

itch herbal stroke psychological 

disability skeleton medical fatal 

Diet: lettuce broccoli cauliflower 

celery leek aubergine 

● Politics and political systems: 

government democracy 

constitution political party 

dictatorship election lobby 

parliament opposition politician 

poll prime minister monarchy 

leader independent 

● Ecology: organic global warming 

tropical seed reserve root soil 

coastal area bush solar river bank 

rural environmentally friendly 

daylight  Weather related 

vocabulary: misty tornado boiling 

clear up come up (sun, moon) 

● History: conflicts historical events 

● Life in different eras/human 

origin: human being unique 

mutation ape genes DNA 

fossils reveal feature tribe 

ancestor Homo sapiens 

extinct excavation 

civilization worship 

indigenous era rainforest 

equator 

● The art of translation: 

convey imitate concentrate 

interprete inspiration theme 

contribute artistry 

contemporary dominate 

review avoid equivalent 

editing  

● Religion: moral theology 

sacred place monk mosque 

nun pope prayer estimate 

apostol atheist baptism bible 

bishop BC AD cathedral 

chrisianity clergy confession 

conversion ritual diaspora 

fake synagogue  

● Volunteering: benefit fulfil 

advance career 

humanitarian reduce will 

worthwhile meaningful 

expand empower publicity 

self-confidence organization 

stimulate beneficial charity  

● Path to success: pathways 

success flops failures faith 



adaptation break down carry out cut 

off 

Fields of science: physics chemistry 

biology agriculture astronomy space 

● Identity and society: initiate protest 

demonstration rebellion justice/ 

injustice  multicultural participate 

self-esteem values contribute 

discriminate  

figures empire propaganda cause 

victory loss defeat rumour civil 

war spread movement 

● Space: asteroid asteroid belt 

astronomer big bang  cosmonaut 

theory black hole celestial body 

comet cosmos  

crescent moon eclipse galaxy gas 

giant leap year   

resilience ambition 

obligation step out of smb’s 

comfort zone 

accomplishment promotion 

candidate obstacle hardship  

● Steps to pursue the future: 

personality traits 

community expectation 

investigation self-concept 

(who I am) determine 

dilemma priority 

considerate determined 

frustrated thrilled graduate 

philosophy admission get 

through 

 

 

Links: 

https://www.vocabulary.com/lists/1430452 

https://www.examenglish.com/B2/b2_vocabulary.htm 

https://www.examenglish.com/CEFR/cefr_grammar.htm   

https://www.enchantedlearning.com/wordlist/astronomy.shtml  

https://www.examenglish.com/CEFR/cefr_grammar.htm 
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ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐ 

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆ 

ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ և 

ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

  



 2-րդ դասարան 3-րդ դասարան 4-րդ դասարան 

Հնչյունաբանություն  Տառեր/Das Alphabet (A-Z), 

երկհնչյուններ/ Diphthonge  (-eu, 

ei, au, äu usw.) 

Satzmelodie  

Քերականություն Personalpronomen /ich, du, 

er/sie/es/ wir/ihr/sie /Sie 

Possessivartikel/mein(e), 

dein(e) 

Aussagesätze 

W-Fragen 

Ja/Nein Fragen 

Verbkonjugation/ich, du, er,sie 

es 

Verb: sein /ich, du, er, sie, es 

Bestimmter Artikel der, die, 

das /die Pl./ 

Unbestimmter Artikel (ein, 

eine, ein) 

Negationsartikel (kein, keine, 

kein) im Nominativ 

Verneinung mit nicht 

Präsens: regelmäßige Verben 

und Verben auf- s-z-ß-t-d 

Das Verb: mögen 

Verbkonjugation/wir, ihr, 

sie/Sie 

Verb: sein, haben 

Präsens: unregelmäßige Verben  

Wortstellung/Satzklammer/ 

Kasus/ Deklination/(Akkusativ) 

Modalverben: können 

Konnektoren: aber, oder 

Adverbien: zuerst, dann 

Possessivartikel/sein(e) ihr(e), 

unser(e), eure/eure, 

ihr(e)/Ihr(e) 

Indefinitpronomen: man 

Präposition von/Zugehörigkeit 

W-Fragen 

Zeitangaben: am 

Adverbien: immer, oft, 

manchmal, nie 

 Wortstellung/Satzstruktur  

Imperativ 

Trennbare Verben  

Possessivartikel/Akkusativ/ 

Modalverben. müssen, möchte 

Präposition: für, bis 

Fragen: Welcher, -s, -e? 

Demonstrativpronomen/diese/r/s 

Personalpronomen/Akkusativ/ 

Präteritum: haben, sein 

Konnektor: denn 

Zeitangaben: um, am, im,vor, 

nach,  

Datumsangaben mit 

Ordinalzahlen 

Indefinitpronomen:alles, 

etwas/nichts 

Geografische Angaben 

Steigerungsstufen der Adjektive: 

Komparativ 



Konnektoren: und, auch  

Genitiv-s bei Eigennamen 

Frage: woher?  

Ortsangaben: in, aus 

Adjektive: Positiv  

Kardinalzahlen: 1-10 

 Adjektive: Positiv 

Kardinalzahlen: 11-99 

 

 

Kardinalzahlen: 100-1000 

Բառապաշար Begrüßungs-/Abschiedsformen 

(Guten Morgen, Guten Tag, Auf 

Wiedersehen) 

Die Schule  (das Buch, das Heft, 

der Kuli,der Bleistift, das Lineal, 

die Tasche, die Tafel, die Kreide, 

der Schwamm, das Datum, das 

Fenster, die Tür, der Tisch, der 

Stuhl) 

Die Familie (die Mutter, der 

Vater, die Eltern, die Oma, der 

Opa, die Großeltern, die 

Schwester, der Bruder, die 

Geschwister) 

Die Körperteile (der Kopf/ das 

Gesicht/ das Auge, die Haare,der 

Mund, die Nase/ die Hand/ das 

Bein/der Fuß/der Finger) 

Die Hobbys (schwimmen, 

tanzen,spielen, malen, singen, 

fotografireren/ der Ball/der 

Fußball/der Handball/ der 

Freunde und Familie/ der 

Stammbaum/ (die Tante/ der 

Onkel, der Cousin/ die Cousine, 

der Neffe/die Nichte, der Sohn/ 

die Tochter, der Mann/die Frau) 

Adjektive: doof, gut, schlecht, 

nett, frech, alt, neu, schön, 

hässlich, gross, klein, arm, reich, 

glücklich, traurig, ehrlich, fleißig) 

In der Schule (die Schulfächer, 

der Stundenplan, die 

Hausaufgabe, der Korridor, der 

Lehrer/ die Lehrerin, die 

Bibliothek) 

Die Klassenräume (die Tafel, die 

Kreide, der Schwamm, die Bank, 

das Fenster, der Lehrertisch, der 

Bücherschrank) 

Zu Hause (die 

Wohnungseinrichtung/Möbel/Elek

trogeräte) 

Länder und Nationalitäten  

(Deutschland/Deutsche(r), 

Deutsch 

Armenien/Armenier, Armenisch 

Russland/Russisch, Russe 

Frankreich/Französisch,  Franzose 

England/Englisch, Engländer) 

Der Tagesablauf, 

dieTageszeiten, die Wochentage 

Zeitangaben:das Datum, die 

Uhrzeit 

Einkaufen/ die Kleidung  (Wie 

viel kostet?  

die Größe, an der Kasse bezahlen, 

anprobieren, gefallen, passen, 

helfen 

modisch/altmodisch, der 

Verkäufer, die Abteilung) 



Volleyball/das Tennis/ das 

Tischtennis, das Schach) 

Farben (blau, rot, grün, gelb, 

braun, grau, weiß, schwarz) 

 

 

Die Haushalsthilfe 

groß/klein, hell/dunkel, neu/alt, 

laut/ruhig, warm/kalt 

Die Tiere (der Hund, die Katze, 

die Maus, das Pferd, die Kuh) 

Essen und Trinken 

Lebensmittel/Verpackungen/ 

Kilogramm/Liter 

Geschirr und Besteck(die Gabel, 

das Messer, der Teller, der Löffel, 

die Tasse, das Glas, die 

Pfanne,der Topf) 

Die Mahlzeiten 

Das Frühstück/frühstücken 

Das Mittagessen/zu Mittag essen 

Das Abendessen/zu Abend essen 

 

Sport treiben (Fußball spielen, 

Tennis spielen, klettern, laufen, 

schwimmen, Ski fahren, 

Schlittschuh laufen, 

Ball spielen) 

Gesundes Essen (das Obst, das 

Gemüse, die Milchprodukte) 

Die Jahreszeiten und das Wetter 

(der Regen/regnerisch, die 

Sonne/sonnig, die 

Wolken/bewölkt, der 

Nebel/neblig, das Eis/eisig u.a.) 

Verben: es schneit, es regnet, es 

donnert, es blitzt, es scheint 

Die Ferienaktivitäten: Bücher 

lesen, Musik hören, einen 

Spaziergang machen, Klavier 

spielen, Museen besuchen u.a.) 

 

 

 Հինգերորդ Վեցերորդ  

Քերականություն Lokale Präpositionen mit Dativ 

Personalpronomen/Dativ/ 

Possessivartikel im Dativ 

Kasus/ Deklination/Dativ/ 

Modalverben: wollen, dürfen, 

lassen 

Trennbare und nicht trennbare 

Verben 

 



Wechselpräpositionen: an, auf, 

in, vor/hinter, über/unter, 

neben/zwischen 

wohin: zu + Dativ 

Reflexive Verben 

Perfekt 

Konnektoren/Nebensätze: weil, 

dass 

Präposition mit Dativ: mit, bei, 

zu, nach, von/aus  

Präposition mit Akkusativ: 

durch, um 

Nomen/Artikel/Plural 

es gibt +Akk 

Negative Satzfrage /doch/ 

Steigerungsstufen der Adjektive: 

Superlativ 

Verbkonjugation: werden im 

Präsens 

Richtungsangaben: nach, in, an, 

auf, zu 

Modalverb: sollen 

 

 

Konnektoren/Nebensätze: wenn, 

als 

Präteritum: 

hatte/war/wurde/konnte 

Indefinitpronomen: alle, 

manche, niemend, viele 

Nomen/Artikel/Plural 

Plusquamperfekt 

Verben mit Präpositionen 

(Akkusativ/ Dativ) 

Kasus/Deklination (Genitiv) 

Präpositionen: wegen, während, 

trotz 

Steigerungsstufen der Adjektive: 

Superlativ (der/die/das -ste) 

Temporale Präpositionen/ 

Zeitangaben- vor, nach, seit, 

bis, für, in, zwischen, von…. 

bis(zu) 

Präposition mit Dativ: außer, 

entgegen, gegenüber 

Präposition mit Akkusativ: um, 

gegen, wider, entlang 



Բառապաշար Freizeit/ Unterhaltung: 

Meine Interessen 

Sport treiben 

Radio/Fernsehen 

Bücher lesen 

Klavier/Gitarre spielen 

Briefmarken sammeln 

Münzen sammeln 

Die Unterhaltungsorte  

Arbeit/Beruf  

Arzt/Ärztin, Verkäufer/in, 

Lehrer/in, Schauspieler/in, 

Ingenieur/in, Maler/in, 

Apotheker/in, Polizist/in, 

Krankenschwester/ Koch/Köchin 

u.a. 

Mein kleines Engagement: 

Subbotnik (freiwillige 

unentgeltlich geleistete Arbeit), 

Baumpflanzung, Tier-

Vögelpflege 

Mein 

Wohngebiet:Beschreibung/ 

Geschichte/Sehenswürdigkeiten 

Die Reise/der Verkehr 

Mein Freundeskreis/meine 

Nachbarn 

Die persönliche Beziehungen: 

der Streit/die Rücksicht/die 

Versöhnung, die Unterstützung, 

die Hilfe, die Freundschaft 

Die Sportarten: 

Lieblingsportarten in 

Deutschland /Der Fußball, der 

Volleyball u.a. 

Die Mannschaften, die 

Sportler/die Spieler, 

dieWettkämpfe/ die 

Meisterschaften  

Schädliche Gewohnheiten 

Die Lebensweise \den Lebensart 

ändern\wechseln 

Die vernünftige Tagesplanung  

Aktive Lebensweise  

Feste und Feiertage 

der Geburtstag 

Glückwünsche/Geschenke 

Feiern, gratulieren,  

Länder: Die Heimat: 

Staatssymbole der Republik 

Armenien: 

das Wappen/die Flagge 

 



Privater und öffentlicher 

Verkehr 

Wegbeschreibung 

(ein neues Land, das Dorf, das 

Meer, die Berge, der Wald u.a) 

 

Die Tiere:Haus-/Wildtiere 

Tierbeschreibung 

Im Bauernhof/im Zoo 

Krankheiten/Gesundheitsprobl

eme 

Beim Arzt 

Ich habe  ...schmerzen / Fieber, 

Schnupfen, Erkältung, Husten 

 

 

Die Nationalitäten/ die 

Sprachen/ die Geschichte 

Die Lage /die Grenzen 

Die Städte /die Hauptstadt 

Die Nachbarländer 

Die Einwohner 

Die Kulturerben u.a 

 

 

 

 

 Յոթերորդ Ութերորդ Իններոդ 

Քերականություն Futur 

Kasus/Adjektivdeklination mit 

bestimmten Artikel 

Präteritum: regelmäßige Verben 

Nomen/Artikel/Plural 

Relativsätze 

Präteritum: unregelmäßige 

Verben 

Nomen/Artikel/Plural 

Partizip I und Partizip II 

Zweiteilige Konnektoren 

Kasus/Adjektivdeklination ohne 

Artikel 

Infinitivkonstruktionen: um...zu 

+ Infinitiv/damit 



Zweiteilige Konnektoren: nicht 

nur…sondern auch, 

weder…noch 

Indirekte Fragen: W-Fragen, 

Ja/Nein- Frage (ob) 

n-Deklination 

Konnektoren: obwohl,  

Passiv: Präsens, Präteritum 

Präpositionen mit Genitiv: statt, 

laut, dank 

Verben mit Präpositionen 

Demonstrativpronomen: der, 

das, die/die Pl 

Pronominaladverbien (wo+ 

Präpositionen /da+ 

Präpositionen Finalangaben: 

um….zu: damit 

Konnektoren: deshalb, trotzdem 

Modalverben Prateritum 

Redepartikel: denn, doch/ja 

Unbestimmter Artikel ohne 

Nomen 

Verben mit Lokalangaben 

(wo+Dativ/ wohin+Akkusativ): 

legen/liegen, stellen/stehen, 

setzen/sitzen, hangen/hangen 

Zweiteilige Konnektoren: 

sowohl…als auch, 

entweder…oder 

Kasus/Adjektivdeklination mit 

unbestimmten Artikel 

ns- Deklination (besondere 

Gruppe) 

Passiv: Perfekt, 

Plusquamperfekt 

Präpositionen mit Dativ 

Verben mit Präpositionen 

Infinitivkonstruktionen: zu+ 

Infinitiv 

Vergangenheit: Modalverben 

Relativsätze 

Konnektoren: obwohl/weil 

Genus der Nomen (Neutrum) 

Sinngerichtete 

Infinitivkonstruktionen  

(Statt/anstatt…zu/ohne…zu/u

m…zu) 

Infinitiv mit/ohne zu 

Konsekutivangaben: deshalb, 

darum,  

Passiv: Futurum 

Zustandspassiv (sein+ Partizip 

II) 

Relativsätze: 

Präposition+Relativpronomen 

Temporale Präpositionen: zu, 

bei, innerhalb 

Temporale Adverbien (damals, 

vorhin, fruher, neulich…)  

Temporale Nebensätze: 

bevor/ehe, nachdem  

Konnektor: seitdem 

Mischverben 

Genus der Nomen 

(Maskulinum) 

Doppelter Komparativ (Je… 

desto/umso) 

Zweiteilige Konnektoren: 

zwar…aber, 

einerseits…andererseits, 

je…desto-umso 

Konsekutivangaben: deswegen, 

demzufolge 

Konjunktiv II:  

hätte/wäre/würde/könnte/ 

 



Genus der Nomen (Femininum) 

 

 

 

 

 

 

 

Präpositionen mit Genitiv: 

außerhalb, innerhalb 

 

 

Բառապաշար Mode und Trends: 

das Design 

die Kleidung: die Männer-,die 

Damen- /, Kinderkleidung 

Kleidungsarten 

Schuharten 

Der Stoff: der Leder, die Wolle, 

die Baumwolle, die Seide, der 

Samt, 

Körperteile: die Taille,die 

Ärmel,der Kragen, die Schulter  

bunt, geblumt, gestreift, kariert, 

gepunktet, schick, modisch, 

konservativ, eng/breit, praktisch 

die Musik 

die Musikinstrumente 

Die Freundschaft 

sich befruenden/kooperieren 

Die Konflikte/ die Streiten 

beschützen/trösten 

Die Freundschaft im sozialen 

Netzwerk 

Weltküche 

Späzialitäten/Rezepte 

Die bekannten Chefköche 

Rund um die Welt 

Virtuelle Reisen 

Die Länder/die 

Sehenswürdigkeiten 

Die Kultur /die Sittendie  /die 

Bräuche/u.a 

Ausbildung 

Bildungssysteme 

Lehre /Schulen /Berufsschulen 

/Universitäten 

 Bildungsangebote: 

Fernstudium/duales Studium... 

Kulturerbe  

Welterbestätten in Armenien 

und in Deutschland: Museen 

/Sammlungen 

Musik/ Bühne/ Tanz 

Literatur und Filme 

Literatur-/Filmgenre 

Katastrophen 



die Musikrichtungen/                    

die Musikarten 

die Musikwerke 

die Umwelt/die Natur 

die Wunder 

Der Müll/ die Mülltrennung 

verscmutzen/ sparen/ verhindern/ 

schützen/ kämpfen  

Der Sportwettkampf 

Paraylmpische Spiele 

Die Auszeichnungen 

Wichtige historische Ereignisse 

Die Erfindungen  

Die  Entdeckungen 

Die Vor – und Nachteile der 

Erfindungen u.a 

 

Verbale und nonverbele 

Kommunikation: 

Der Komputer /Chatt/ SMS/ 

Nachricht/ E-Mail 

Die Gebärdensprache, die 

Gestik, die Mimik, die 

Blickkontakt, interpersonelle 

Distanz 

Das Morsalphabet 

Das Braillealphabet 

Accessoires/Täowuirung u.a. 

Medien und Fernsehen 

Presse:Zeitung/Zeitschrift 

Rundfunk/Internet/Fernsehen 

Nachrichten/Sendungen/ 

Information 

Menschenrechte 

Gesellschaft/ Freiheit 

/Gleichheit/ Ungleichheit 

Dokumente und Organisationen 

Kinderrechte u.a 

 

 

Naturkastrophen/ 

Umweltkatastrophen/ tchnisch 

katastrophen 

Kriege/ Erdbeben/ Brände/ 

Epidemien/ 

Überschwemmungen/ 

Klimawandel 

Der Einfluss/die Vermeidung 

Gesetze 

Demokratie/Gewalt 

Das Gesetzbuch 

Die Verfassung 

Regierung  

Berufsorientierung 

/Berufswahl/ Berufsberatung/ 

Die Entscheidung treffen/ 

begründen 

Meine Zukunftspläne: Träume/ 

Wünsche/ Ziele u.a 

 Տասներորդ Տասնմեկերորդ Տասներկուերորդ 



Քերականություն Relativsätze mit: wo, 

woher /wohin 

Passiv mit Modalverben  

Verben, Nomen, Adjektive mit 

Präpositionen (sich ärgern, der 

Ärger, 

ärgerlich+über+Akkusativ) 

Partizipien als Adjektive 

Temporale Nebensätze: bis, 

sobald, solange/während 

Konzessivangaben: 

trotzdem/dennoch 

Kausale Zusammenhaenge (aus 

Höflichkeit, vor Müdigkeit) 

Konjunktiv II (Vergangenheit) 

Modale Konnektoren und 

Präpositionen: dadurch, dass, 

indem, ohne dass, ohne…zu, 

(an)statt…zu, 

durch+Akkusativ, ohne+ 

Akkusativ, statt+ Genitiv 

 

Indefinitpronomen: 

(irgend)jemand, niemand, 

(irgend)etwas, nichts, 

(irgend)einer,- e, -s, 

(irgend)welche, keiner, -e, -s 

Konnektoren 

Modalpartikeln 

Nomen-Verb-Verbindung 

Relativsätze  

Mittelfeld im Satz (te-ka-mo-lo 

und Ergänzungen) 

Nominalisierung (gehen-das 

Gehen/der Gang, fünf- die 

Fünf) u.a. 

Konjnktiv I /indirekte Rede 

Konsekutive Konnektoren und 

Präpositionen: sodass, folglich/ 

infolgedessen, infolge+Genitiv 

Alternativen zum Passiv: -bar, -

lich(verständlich, lieferbar) 

Konstruktionen: haben 

+zu+Infinitiv 

sein+zu+ Infinitiv 

Subjektlose Passivsätze 

 

 

Rückschau 



 

Բառապաշար Die Kunstarten/die Gattungen: 

die Literatur, die Malerei, die 

Bildhauerei, das Theater/der 

Film, Die Musik, der Tanz, die  

Fotografie, die Bildende Kunst/ 

Das Kunststück/das Kunstwerk 

Bekannte Künstler 

Literaturgenre: die 

schöngeistige Literatur/ die 

Dokumentarliteratur/die 

Fachliteratur/die Krimis/ u.s.w 

Die Prosawerke, die Gedichte 

Die Wissenschaft 

Die Natur-, Gesundheits-, Sozial, 

Wirtschaftswissenschaften usw 

Der Fortschritt 

Die Forschungen/die Innovation 

Die Entdeckungen/die 

Erfindungen 

Mystische Erscheinungen 

Mystisch-magische Orte 

Geheimnisvoll/unklar 

Konfliktarten: politische, 

soziale, psychische 

Berufsarten 

Die Berufswahl /die 

Berufsberatung 

Medizinische Fachgebiete 

Die Krankheitsvorsorgung 

Die Krankenversicherung 

Der Krankheit verbeugen 

Die Behandlung/die Pflege/die 

Heilung/ 

Fortschritte in der Medizin 

Politisches System  

Die Regierung 

Der Bundesstaat/ der Bundestag/ 

der Bundesrat/ 

Der Präsident/ der/die 

Bundeskanzler 

Der Premierminister 

Die Nationale Versammlung 

Globale ökologische 

Probleme/Umweltprobleme 

Menschlicher Einfluss auf die 

Natur 

Die alten Zivilisationen 

Die Evolution 

Die gegenwärtige Zivilisation 

Die Überstzung/das 

Dolmetschen 

Übersetzung als ein 

Kommunikationsmittel 

Die Übersetzungsmaßnahmen 

Religionen/ die Rituale/ die 

Traditionen 

Religion in den gegenwärtigen 

Gesellschaften 

Die ehrenamtliche Tätigkeit/das 

soziale Engagement/das das 

Freiwilligenjahr 

Die Vorteile /die Nachteile 

Die Erfolge/ die Mißerfolge 

Die Geduld/ der Wille/der 

Wunsch/die Fähigkeit/ die 

Zielstrebigkeit 

Pläne für die Zukunft 

Die Hindernisse überwinden u.a  

 

 



internationale/interehtnische 

Konflikte 

Konflikte in der Schule/im 

Team(Mobbing)in der Familie, 

in der Welt 

Konflikte erkennen/ 

lösen/vermeiden 

die Ursache/der Verlauf/die 

Lösung 

das Gemeinde 

Ehtisch/sittliche Normen 

die Moral/Unmoral 

Moral und Recht 

Die Stellungnahme u.a 

ökologisch saubere Orte 

/Natinalparken/ Schutzparken 

Die Naturschtzmaßnahmen 

Wichtige historische Ereignisse 

der Weltgeschichte: Fakten, 

Ursachen, Folgen, 

Kriege/Siege/Niederlagen,  

Historische Zuverlässigkeit 

Das Universum: Geheimnisse 

von Universum/ Planeten,/ 

Sterne, /Systeme/Galaxien/ 

der Weltraum: das Raumschiff, 

der Kosmonaut u.a 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐ 

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

ՖՐԱՆՍԵՐԵՆ 

ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ և 

ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

  



 

ԴԱՍԱՐԱ

Ն 

ԹԵՄԱՆԵՐ 

 

ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ 

 ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ Lettres (A-Z)  Lettres et sons ( ai, ch,oi,eau,au,ph… etc) 

 

 

2-րդ 

 

• Բարի գալուստ 

• Ո՞վ եմ ես 

• Ես աշակերտ եմ 

• Ընտանիք 

• Մարմնի մասեր 

• Նախասիրություններ 

 

Le présent de quelques verbes usuels: être / 

avoir / faire /venir / s'appeler 

Les pronoms personnels sujets 

Quelques verbes à une base (-er) : aimer, 

habiter / travailler / parler… 

Les articles: défini et indéfini 

L'article «zéro» : être+profession 

La négation ne …pas 

Phrase interrogative.  

Ex.: Comment t'appelles-tu?Quel âge as-
tu? 
 

 

L’alphabet 

Les nombres (1 – 12) 

Les noms et prénoms 

L’adresse 

La famille proche 

Les couleurs (noir, 

blanc,bleu,rouge,rose) 

Les parties du corps 

Vocabulaire de loisir 

(musique,sport,film,jeux 

vidéo…) 

 
 

 

3-րդ 

 

 

 

 

 

 

• Ես և իմ ընկերները 

• Դպրոցում 

• Տոհմածառ 

• Տանը 

• Կենդանիներ 

• Ուտելիք, խմիչք 

 

Le présent de l’indicatif – l’état, la 

description 

Les présentateurs (c'est / voilà) 

Les adjectifs possessifs 

Quelques adjectifs qualificatifs (grand, 

petit , …) 

Le conditionnel de politesse «je voudrais» 

L’impératif positif : quelques verbes –er 

L’impératif positif : verbes venir, aller – 

l’indication 

Les pronoms toniques 

 

 

 

Les nombres (1 – 100) 

Les professions 

L’état civil (marié/célibataire) 

Les descriptions 

(petit/grand/vieux/jeune/beau

/ sympathique…) 

Les objets de la classe 

Les couleurs (suite) 



L'accord (masculin / féminin;  singulier / 

pluriel) 

Quelques pronoms interrogatifs (où.quand, 

combien) 

La quantité indéterminée (du, de la, des) 

 La quantité déterminée(un peu de, 

beaucoup de, pas de) 

La localisation spatiale : il y a 

  

 

 

Les noms de quelques 

animaux (domestiques et 

sauvages) 

Nourritures, boissons 

Objets de la salle de classe 

 

 

 

 

 

 

4-րդ 

 

 

• Ազգություններ, իմ 

ազգությունը 

• Առօրյա 

• Գնումներ  

• Առողջ ապրելակերպ 

• Տարվա եղանակներ և 

օրվա եղանակ 

• Արձակուրդներ 

 

 

Les pronoms interrogatifs simples 

Les adjectifs interrogatifs 

Les adjectifs démonstratifs 

L'accord et la place des adjectifs ( de 

nationalité) 

La localisation temporelle :quelques 

adverbes (aujourd’hui, maintenant, 

demain…) 

L’expression du moment : prépositions + 

date, mois,saison, année 

La localisation spatiale : en /au +pays ; à 

+ville 

 

 

Les nationaltés 

           Quelques noms de pays 

Les loisirs 

Les objets personnels 

Les couleurs 

La date 

Les mois de l’année 

Les jours de la semaine 

L’heure et les moments de la 

journée :le matin, l’après-

midi, le soir, la nuit... 

            Les quatre saisons de l’année 

            Le temps, le climat 

            Les lieux 

            Les prix 

            Les vacances (au bord de la      

            mer, à la campagne) 
 

 



 

 

 

 

 

ԴԱՍԱՐԱ

Ն 

ԹԵՄԱՆԵՐ 

 

ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-րդ 

 

 

 

 

 

 

• Նախասիրություն / հոբբի 

• Աշխատանք / 

մասնագիտություն 

• Բնակավայր / համայնք  

• Ուղևորություն 

• Ընտանի և վայրի կենդանիներ 

• Առողջություն  

• Le présent 

• Les verbes à une , deux et 

trois bases  

• Le futur proche 

• L'impératif 

• Les verbes pronominaux (se 

lever, se laver, s'habiller, se 

promener…)  

• Le passé immédiat 

• Les verbes du IIIe groupe 

(mettre, aller, faire, dire…) 

• Le passé composé (avec avoir 

et être) 

• L'imparfait (y compris le 

verbe être) 

• Le futur simple (verbes du I et 

du II groupes) 

• Les adjectifs et les pronoms 

interrogatifs 

• L'adjectif (place et accord) 

 

 

 

La famille 

Les animaux familiers 

Les loisirs:  les sorties, les voyages 

Les objets du quotidien 

Les aliments, les repas, la cuisine 

Les actions de la vie quotidienne 

Les moyens de transport: le métro, le 

bus, le train, le taxi 

Les pays, les villes 

L'itinéraire, la météo 

 

Décrire les lieux 

Demander le chemin (à gauche, à 

droite, tout droit…) 

Attirer l'attention ( Pardon. Excusez-

moi, Je voudrais…) 

Demander des objets et en donner 

Dire ce qu'on aime ou non (J'aime lire. 

Je n'aime pas le beurre…) 



• Les pronoms COD et COI. 

Place.Emploi. (aux temps 

simples)  

 

 

 

L'invitation (un faire part court à 

écrire) 

 

 

 

 

6-րդ 

 

 

 

 

 

 

• Մեզ շրջապատող մարդիկ 

• Սպորտ 

• Կենսակերպի փոփոխություն 

• Տոներ 

• Հայրենիք 

• Երկիր,որի լեզուն 

ուսումնասիրում եմ 

 

• Le futur simple des verbes du 

III groupe 

• Quelques articualteurs 

logiques simples: mais / parce 

que… 

• Le conditionnel présent 

• Si+présent+ futur simple  / Si+ 

imparfait+cond.présent 

• La phrase interro-négative et 

les réponses : si-non / moi 

aussi - moi non plus 

• Degrés de comparaison des 

adjectifs 

• Passé composé ou imparfait 

• L'accord du participe passé 

avec le sujet 

• Le plus- que- parfait 

 

 

Les loisirs: le sport, les sorties, les 

spectacles, les voyages 

Les lieux: le café, le restaurant,les 

commerces, la banque,le bureau de 

poste, l'hôtel, la rue 

Les événements: accidents 

(informations TV) 

La vie quotidienne: le travail, les 

achats, les activités quotidiennes 

Le logement: les pièces de la maison 

Rencontres, soirées, fêtes de famille 

Demander des informations (je 

voudrais… Dites-moi,s'il vous plaît…) 

Les pays, la géographie, les paysages , 

les villes (Je vais au/en…./Je reviens 

de/du…) 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

ԴԱՍԱՐԱ

Ն 

ԹԵՄԱՆԵՐ 

 

ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-րդ 

 

 

 

 

• Ոճ և նորաձևություն 

• Երաժշտությունը՝համա-

մարդկային լեզու 

• Մեր մոլորակը 

• Օլիմպիական և 

պարալիմպիկ խաղեր 

• Ժամանակի մեքենա 

• Հայտնագործություններ  

• Révision de grammaire apprise 

pour le niveau A2 

• Les pronoms COD et COI (aux 

temps composés) 

• Les pronoms adverbiaux EN et Y 

• Les pronoms démonstartifs 

• Les pronoms relatifs simples (qui, 

que, où, dont, quoi)  

• Le participe présent( lisant, partant, 

faisant) 

• Le gérondif (en lisant, en 

mangeant, en nous promenant) 

• Le participe passé 

 

 

 

• Exprimer ses goûts 

• Raconter un événement au 

passé (Quand j'étais petit/e…) 

• Parler de son environnement 

quotidien 

• Les personnes: la description 

physique,le caractère, les 

vêtements, les sentiments 

• Faire une description simple 

 

 

 

 

 

 

    8-րդ 

 

 

• Ընկերություն  

• Աշխարհի խոհանոցներ 

• Աշխարհի շուրջը 

• Հաղորդակցություն 

(խոսքային և ոչ 

խոսքային) 

• Les pronoms relatifs composés 

• La concordance des temps 

• La forme passive 

• Les doubles pronoms( je le lui dis) 

• Les pronoms possessifs 

• Les pronoms démonstratifs  

• Les médias: les programmes 

télévisés,les journaux,Internet 

• Les discours formels: domaine 

journalistique / domaine 

professionnel 

• Les personnes:les sentiments 



• Մեդիա և լրատվություն 

• Իրավունք  

 

 

 

 

• Les adverbes de manière (en –

ment) 

• Le subjonctif présent 

 

• Exprimer: sa joie, sa tristesse, 

sa déception,son ennui, 

exprimer sa peur,des regrets 

• Les lieux: la ville, la 

campagne,la géographie 

physique 

• La vie quotidienne: les 

loisirs,les sorties,les achats;les 

transports en commun,les 

voyages 

• Décrire des symptômes à un 

médecin/ décrire un état 

physique 

• Formuler une 

plainte:magasin, bureau de 

poste, banque 

• Inviter quelqu'un à se joindre 

à la conversation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-րդ 

 

 

 

 

• Կրթություն 

• Մշակույթ 

• Աղետներ  

• Գրքեր և ֆիլմեր 

• Օրենքներ 

• Ընտրություն և 

որոշումներ  

• La conjonction pour que+subjonctif 

• Les prépositions et adverbes de 

temps, de lieu 

• Les autres articulateurs logiques 

(donc / puisque / comme / alors / 

pourtant / alors que) 

• Les articulateurs chronologiques du 

discours ( d'abord, ensuite, enfin, 

premièrement, deuxièmement…) 

• L'expression du moment ( dans / il 

y a) 

• Le monde 

professionnel:l'entreprise, 

l'emploi 

• L'école,le système scolaire, la 

formation 

• Les événements: 

accidents,phénomènes 

naturels 

• Les arts: le cinéma, la 

littérature Romanesque 

• Exprimer des sujets abstraits 

et culturels 



• La négation sans+infinitif (je mange 

du pain avec du beurre-je mange du 

pain sans beurre) 

• La double négation ( ni…ni…) 

• La restriction (ne… que) 

• Les pronoms et adjectifs indéfinis 

• Degrés de comparaison des 

adverbes 

 

• Des sujets culturels: 

cinéma,littérature,peinture, 

spectacles… 

• Faits divers 

• Résumer une source 

d'information factuelles: en 

refaire le rapport,justifier des 

actions et donner son opinion 

 

 

ԴԱՍԱՐԱ

Ն 

ԹԵՄԱՆԵՐ 

 

ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ 

 

 

10-րդ 

 

• Արվեստ 

• Գրականություն 

• Գիտություն  

• Առեղծվածներ 

• Կոնֆլիկտներ  

• Անհատ և 

հասարակություն 

 

 

• APPROFONDISSEMENT DES 

CONTENUS GRAMMATICAUX 

VUS EN B1. Révision de 

grammairer apprise  dans les classes 

de VII-IX  

 

 

• Décrire un phénomène / un 

fait 

• Décrire une pensée abstraite  

• Les sujets d'actualités et les 

faits de société: l'éducation,la 

culture 

• Les sujets d'actualités et les 

faits de société: la mode, le 

monde de travail 

• Donner les avantages et les 

inconvénients 

• L'entretien d'embauche 

 
 

 

11-րդ 

 

• Մասնագիտություն 

• Բժշկություն 

 

• Verbes : subjonctif ou indicatif 

• Les sujets d'actualités et les 

faits de société: la 

politique,l'écologie,la 

défense,la santé 



• Քաղաքական 

համակարգեր 

• Էկոլոգիա 

• Պատմություն 

• Տիեզերք  

• Adjectifs accompagnés de 

prépositions 

• Verbes accompagnés de 

prépositions 

• La mise en relief 

• Les formes impersonnelles 

• Les temps du passé ( le passé simple 

/ le passé surcomposé ) 

 

• Comprendre des articles 

spécialisés dans son domaine 

• Du vocabulaire spécialisé 

(domaine professionnel ou de 

spécialité) 

• La langue de spécialité 

 

 

 

12-րդ 

 

 

 

• Քաղաքակրթություն  

• Թարգմանության 

արվեստը 

• Կրոններ 

• Կամավորություն 

• Հաջողության 

գրավականը 

• Իմ հետագա քայլերը 

 

 

 

• Le passé simple 

• Le subjonctif passé 

• Conjonctions + subjonctifs ou 

indicatif 

• Les connecteurs logiques 

• Écrire des textes clairs et détaillés: 

faire la synthèse et l'évaluation 

d'informations et d'arguments 

empruntés à des sources diverses 

 

• Les sujets d'actualités et les 

faits de société: la religion, 

l'histoire 

• L tenue d'une discussion 

formelle et informelle: 

l'implicite culturel(tours de 

parole, volume de la 

voix,intonations) 

• L'expression de l'humeur 

• Le ton du discours (comique, 

tragique, lyrique) 

• Le discours explicatif et 

argumentative 

• Résumer des extraits de 

nouvelles , d'entretiens ou de 

documentaires: traduire des 

opinions, les discuter et les 

critique  
 

Site internet: https://rm.coe.int/16802fc3a8 

 

https://rm.coe.int/16802fc3a8


 

 

 

 

 

ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐ 

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ 

ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ԲԱՌԱՊԱՇԱՐ և 

ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

  



 II класс III класс IV класс 

Фонетика Алфавит (А-Я).  

1 период – а, м, т, у, р, ш, с, о, н, д, л.  

2 период – ы, и, к, п, э, е, в, б, г, х.  

3 период – й, ж, я, з, ё, ь, ю, ч, ц, ф, щ, 

ъ.   

Соотношение букв и звуков. Буквы: 

заглавные (имена, фамилии, начало 

предложения) и строчные. Звуки: 

гласные (безударные) и согласные 

(глухие и звонкие, мягкие и твердые). 

Йотированные (е, ё, ю, я). Сочетания 

(жи, ши, чи, щи, ча, ща, чу, щу). 

Гласные (безударные). Пары гласных 

(ы-и, а-я, у-ю, о-ё, э-е). Согласные 

(глухие и звонкие, твердые и мягкие). 

Заглавные буквы в именах, отчествах, 

фамилиях людей, в кличках животных, 

в названиях городов и т.д. 

Слова с удвоенными согласными. 

 

 

Грамматика Русский речевой этикет. 

Предложение. Последовательность 

слов в предложении (с опорой на 

родной язык).  

Словосочетание (с опорой на родной 

язык). Слово (с опорой на родной 

язык). Слог (с опорой на родной 

язык). 

Типовые конструкции с 

вопросительными словами:  

Русский речевой этикет. 

Антонимы. 

Названия месяцев и дней недели. 

Название места выполнения работы 

(Дома. В классе.).  

Названия видов письменных работ 

(Диктант. Письмо по памяти. Ответы 

на вопросы.) 

Типовые конструкции с 

вопросительными словами:  

где? куда? откуда? кого? как? кому? 

Русский речевой этикет. 

Антонимы, синонимы, однокоренные 

слова, сложные слова. 

Правописание и произношение слов с 

разделительными ь и ъ. 

Непроизносимые согласные. 

Сдвоенные согласные. 

Произношение звука в вместо г, 

предлогов с последующими словами. 

Имя существительное 

(одушевленные/неодушевленные, 

нарицательные/собственные, род). 



кто? что? чей? чья? чьё? чьи? какой? 

какая? какое? какие? что делает? что 

делал? что сделает? что сделал?  

Знаки препинания (точка, 

вопросительный знак, 

восклицательный знак, запятая). 

 

Без употребления терминов. 

кем? когда? 

Имя существительное 

(одушевленные/неодушевленные, 

нарицательные/собственные). 

Местоимение (личные и 

притяжательные). 

Имя прилагательное. 

Имя числительное (1-50) 

(количественные – двадцать, тридцать, 

порядковые – первое - двадцатое - 

тридцатое). 

Глагол (настоящего и прошедшего 

времени). Глаголы движения (идти, 

ехать, нести, везти). Модальные слова 

(можно, нельзя) с неопределенной 

формой глагола. 

Виды предложения по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные, восклицательные. 

 

Без употребления терминов. 

Число имен существительных 

(наиболее типичные способы 

образования: т-ты; тʹ-ти; а-ы; я-и; о-а; е-

я; г; к; х; ж; ч; ш; щ-и).  

Падеж имен существительных. 

Именительный падеж:  

• лицо активного действия 

(Мальчик поёт.), 

• идентификация лица, предмета 

(Меня зовут Ани. Кинотеатр 

называется «Наири».), 

• предмет необходимости (Мне 

нужна книга.), 

• временной период (Сегодня 

четверг.), 

• физическое, эмоциональное 

состояние лица (У меня болит 

горло. Мне нравится эта книга.). 

Родительный падеж: 

а) без предлогов: 

• принадлежность (Это книга 

моего друга.),  

• количество, мера в сочетании с 

количественными словами, 

числительными два, три, 

четыре, пять (На столе три 

ручки. У меня много друзей.), 

• отсутствие лица или предмета 

только в настоящем времени 

(Сегодня директора нет. Этой 



книги нет в библиотеке.), 

б) с предлогами: 

• место исходной точки движения 

(Они пришли из школы. Мы 

приехали с моря. Он живёт 

недалеко от школы.), 

• место действия (Этот магазин 

находится у/около школы.). 

Дательный падеж: 

а) без предлогов: 

• адресат действия (Я подарила 

книгу Нареку.), 

• субъект состояния (Детям 

весело.), 

• лицо или предмет, о возрасте 

которого сообщается (Подруге 

восемь лет. Нашей школе десять 

лет.), 

б) с предлогами: 

• лицо или предмет, к которому 

направлено движение (Мы идём 

к другу. Седа подошла к 
машине.), 

• место движения (Он любит 

гулять по Еревану. Мы весело 

шли по полю.). 

Винительный падеж: 

а) без предлогов: 



• прямой объект (Я поздравила 

сестру с днём рождения. Анна 

купила хлеб.). 

б) с предлогами: 

• направление движения (Сурен 

поехал на стадион.), 

• место, куда направлено 

движение (Я поставил вазу на 
стол.). 

Творительный падеж: 

а) без предлогов: 

• инструмент, орудие, средство 

действия (Я записала адрес 

карандашом.), 

• профессия лица с глаголами 

быть, работать (Мой папа 

работал инженером.). 

б) с предлогами: 

• совместность действия (Вчера я 

играл в теннис с другом.), 

• место действия (Лампа висит 

под потолком/над кроватью.). 

Предложный падеж: 

• место действия (Марина живёт в 

новом доме.), 

• место нахождения предмета 

(Книги лежат на парте.), 

• выражение времени действия: 

год, месяц, неделя (В прошлом 
году Лена ездила в Москву.). 



Местоимение. 

Личные (я, ты, он, она, оно, мы, вы, 

они); притяжательные (мой, твой, наш, 

ваш); указательные (это, эта, этот, эти); 

вопросительные (кто? что? какой? чей? 

сколько?).  

Имя прилагательное (качественные, 

относительные). Согласование с 

именами существительными в роде, 

числе и падеже. 

Имя числительное (количественные, 

порядковые). Согласование с именами 

существительными в роде, числе и 

падеже. 

1-100 

Глагол. Виды глагола. Изъявительное и 

повелительное наклонения. Времена 

глагола (настоящее, прошедшее). 

Изменение глагола по родам 

(прошедшее время). Глаголы с 

возвратной частицей -ся. 

Наречие времени (когда?), места (где?), 

образа действия (как? каким образом?).  

Синтаксис (виды предложения по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные, восклицательные). 

 

Без употребления терминов. 



Лексика Добро пожаловать. Кто я? 

1. Здравствуй, школа… 

Школа, звонок, класс, урок, 

первоклассник (-ца), коридор, 

лестница, дверь, окно, стена, пол, 

библиотека, столовая, туалет, 

открыть - открой(те), закрыть- 

закрой(те), покажи(те). 

Наша школа, звенит звонок, первое 

сентября, группа продлённого дня. 

Наша школа очень красивая. В нашем 

классе большие окна. Я буду хорошо 

учиться. 

2. Давай познакомимся. 

Здравствуй(-те). Давайте 

познакомимся. Знакомьтесь! Это …, а 

это …! Мы уже знакомы. Как тебя 

зовут? Меня зовут … Сколько тебе 

лет? Мне … лет ... Девочка, мальчик. 

Кто это? Что это? 

3. Выражения приветствия, 

прощания и культурные выражения. 

Здравствуй(те), доброе утро, добрый 

день, добрый вечер, привет, до 

свидания, до завтра, пока, спасибо, 

извините, пожалуйста и т.д. 

Употребление определенных слов и 

выражений русского речевого этикета 

в соответствии с ситуацией общения и 

тематикой: здравствуйте, добрый 

вечер, добрый день, доброе утро, до 

свидания, пожалуйста, извините и т.д. 

 

 

Я и мои друзья.  

1. Мои одноклассники.  

Добрый, весёлый, честный, много, 

помогать. 

Я учусь … Мне…  У меня есть… Он, 

она … Ему/ей …  

Мои одноклассники, дружный класс, 

много друзей. 

Мы помогаем друг другу. У нас 

дружный класс. Мои одноклассники 

добрые. 

2. Кто мой друг? 

Друг, подруга, хороший, спокойный, 

грустный, рост, высокий, низкий, 

верный, дружба и т.д.  

Употребление определенных слов и 

выражений русского речевого этикета в 

соответствии с ситуацией общения и 

тематикой: здравствуйте, пока, до 

свидания, привет и т.д.  

 

 

Нации, моя национальность.  

1. Нации, страны, языки. 

Национальность, страна, язык, 

Армения, Россия, Англия, Франция, 

армянин/армянка/армяне, 

русский/русская/русские, 

англичанин/англичанка/англичане, 

столица и т.д.  

Крупный город, большая/маленькая 

страна, соседняя страна, иностранный 

язык, я армянин/армянка, разные языки 

и страны, я живу…, я приехал из…, моя 

Родина… 

Из какой страны ты приехал? В каком 

городе ты живёшь? Какие нации живут в 

твоей стране?   

2. Откуда я? (Моя страна.) 

Город, деревня, столица, улица, 

площадь, парк, проспект, адрес. 



 

 

Я ученик.  

1. Наш класс. 

Ученик(-ца), учитель(-ница), парта, 

доска, мел, стул, стол, сумка, 

портфель, пенал, ручка, карандаш, 

фломастер, линейка, резинка, ластик, 

книга, учебник, азбука, тетрадь, 

точилка, ножницы, альбом, кисть, 

краски, фломастер, маркер, картинка, 

большой, светлый, красивый, 

говорить, назвать. 

Домашнее задание, мои 

одноклассники, учить урок, ходить в 

школу. 

У нас дружный класс. Моя первая 

учительница. Мы учим урок. 

2. На уроке (команды). 

Слушать, повторять, говорить, 

клеить, рисовать, читать, писать, 

сидеть, стоять, подойти, зайти, 

выйти, внимательно, громко, тихо, 

хорошо, плохо, быстро, медленно, 

правильно, страница, буква, слог, 

слово, зарядка, сказка, герой, 

Хороший характер, голос 

громкий/тихий, мой друг, друг 

детства. 

Мой друг учится в нашем классе/мой 

одноклассник. Мой друг любит 

животных. У моего друга есть кошка. 

3. Новые знакомства (во дворе, в 

библиотеке и т.д.). 

Знакомый, двор, библиотека, книги, 

помогать, интересы, новый. 

Во дворе, новый мальчик, новая 

девочка, играть вместе, играть в 

прятки, ходить в библиотеку, 

пользоваться библиотекой, новые 

друзья. 

Мой новый друг учится в нашей 

школе. В наш класс пришла новая 

девочка. Мы познакомились в 

библиотеке/на стадионе. 

 

 

В школе.  

1. Наша школа. 

Древняя столица, старые здания, 

широкий проспект. 

Я живу в Армении. Моя страна 

небольшая. В Армении много красивых 

городов. 

 

 

 

Будни.  

1. Мой распорядок дня (режим). 

Неделя (понедельник, вторник, среда, 

четверг, пятница, суббота, воскресенье), 

вчера, сегодня, завтра, утром, днём, 

вечером, ночью, характер, завтрак, обед, 

ужин, урок(и), рано, поздно, вставать, 

правило, расчёска, причесаться, одеться, 

зарядка, поднять, опустить, присесть, 

включать/выключать свет, веник, 

подметать, стирать, сушить, утюг, 

гладить, шить и т.д. 

Соблюдать режим, каждый день, 

убирать кровать, работа в саду (на 

садовом участке), работа по дому, 

поливать цветы, пылесос, вытирать 

пыль, чистить ковёр, выбросить мусор, 

помогать папе/маме. 



рассказ, картинка, расписание.  

Поднимать руку, говорить громко, 

отвечать урок, рисовать кошку, 

лепить из пластилина, вырезать 

фигурки. 

Девочка отвечает урок. Он стоит у 

доски. Мы слушаем сказку.  

3. Что мы делаем на перемене (игры, 

одноклассники)? 

Перемена, игры, одноклассники, 

бегать, я, он, она, мальчик, девочка, 

прыгать. 

Мы играем, быстро бегать, в 

коридоре шумно, поливать цветы. 

На перемене весело играем. 

Готовимся к следующему уроку. У 

меня хорошие одноклассники. 

 

 

Семья.  

1. Члены семьи. 

Члены семьи, родители, папа, мама, 

бабушка, дедушка, сестра, брат, 

младший/старший, дети, дом, мой, 

моя, мои, любить, люблю, старый, 

Здание, директор, завуч, кружок, 

светлая, большая, далеко, близко, 

коридор, этаж, буфет и т.д. 

Школьная форма, классный 

руководитель, родительское собрание. 

У нас красивая, большая/маленькая 

школа. Мы ходим в кружок. На 

следующей неделе у нас будет 

утренник.   

2. Расписание уроков. 

Предметы, утром, русский язык, 

армянский язык, математика, 

физкультура, пение, искусство, 

технология и т.д.  

Расписание уроков, дни недели, 

первый (второй, третий, четвёртый) 

урок, отсутствовать, присутствовать. 

Наши любимые предметы. Я 

пропустила урок. На уроке русского 

языка у нас были гости.   

3. Мои школьные будни. 

Читать, писать, рисовать, петь, 

рассказывать, диктант. 

Красиво писать, списывать 

упражнение, записать на доске. 

Нужно вставать рано утром. Я учу 

уроки, потом играю. Мне нравится 

помогать родителям. 

2. Моё любимое занятие/досуг. 

Прогулка, игра, учёба, отдых, чтение, 

вместе, дома, инструменты, молоток, 

гвоздь, прибить, отвёртка. 

Просмотр фильмов, компьютерные 

игры, игры с друзьями во дворе. 

В выходные я хожу в парк. Я люблю 

кататься на каруселях. Мой друг 

коллекционирует марки. 

 

 

 

Покупки.  

1. В продуктовом магазине/на рынке. 

Отделы, овощи, фрукты, хлеб, булка, 

молоко, макароны, виноград, арбуз, 

дыня, банан, апельсин, мандарин, 

лимон, киви, абрикос, персик, 

гранат, овощи, перец, чеснок, баклажан, 

тыква, продавец, покупатель, 

купить, касса, чек, цена, платить, 



молодой, дочка, сын, ребёнок, внук, 

внучка, дядя, тётя, работать, (не) 

работает, учиться, учится, ужинать, 

обедать, завтракать, вместе и т.д.  

Большая/маленькая семья, дружно 

жить, вместе отдыхать. 

Всей семьёй мы часто смотрим кино. 

Мой папа много работает. Моя мама 

рано встаёт. 

2. Будни нашей семьи. 

Беседа, обед, труд, двор, сажать, 

поливать, убирать. 

Дружная семья, вместе заниматься 

чем-то, смотреть телевизор, любимые 

передачи. 

Чем занимались на уроке. Как 

прошёл рабочий день у папы. 

Бабушка и дедушка ходили в гости.  

 

 

Части тела.  

1. Части тела человека. 

Нога (ноги), колено (колени), живот, 

спина, плечо (плечи), рука (руки), 

нога (ноги), палец (пальцы – 

Она хорошо ответила урок. Я уже знаю 

все буквы. Мы составляем слова. 

 

 

Родня (родословное, генеалогическое 

древо).  

1. Моя большая и дружная семья. 

Мама, папа, сестра, брат, бабушка, 

дедушка, дядя, тетя, племянник, 

племянница, дальний, близкий 

родственник, двоюродный (-ая) брат 

(сестра), красивый, добрый, высокий, 

старый, молодой, хороший, умный, 

весёлый, смелый, учитель, доктор, 

инженер, строитель и т.д. 

Идти на работу, быть похожим, 

рассказывать о школе, приглашать на 

утренник. 

Папа идёт на работу утром. Бабушка 

красиво шьёт. Мы вместе смотрели 

кино.  

2. Семейный праздник. 

Обед, стол, букет, торт, гости, 

родственники, обедать, ужинать, 

отдыхать и т.д. 

деньги, сдача, товары, грамм, 

килограмм, взвесить. 

Тяжёлая сумка, сколько стоит, отделы 

магазина, “ Кондитерские изделия”, “ 

Молочные напитки”, “ Детский мир” и 

т.д. 

Взвесьте, пожалуйста, килограмм яблок. 

Я купила две пачки макарон.  

2. Покупка одежды/обуви. 

Пальто, плащ, платье, брюки, пиджак, 

блузка, майка, одежда, туфли, сапоги, 

ботинки, босоножки, костюм, пиджак, 

брюки, платье, носки, тапочки, размер и 

т.д. 

Одежда (верхняя, женская, мужская, 

детская), модное пальто, спортивный 

костюм 

Сколько стоит…? У вас есть…? Дайте 

мне…  

В магазине мы купили тёплое пальто. У 

вас есть сапоги 24-го размера? 

 

 

 

Здоровый образ жизни.  



большой, указательный, средний, 

безымянный, мизинец), шея, голова, 

лицо, волосы, рот, язык, лоб, зуб 

(зубы), губы, щека (щёки), нос, глаз 

(глаза), бровь (брови), ухо (уши), лоб.  

Большие глаза, длинные волосы, 

красивые руки, красные щёки. 

У меня болит голова. Я долго ходил и 

мои ноги устали.  

2. Описание внешности. 

Внешность, красивый (-ая), высокий 

(-ая), низкий (-ая), волосы. 

Худой мальчик, красивая девочка. 

У моей подруги длинные волосы. У 

моего папы красивая улыбка. Моя 

мама высокая. 

3. Простые (простейшие) правила 

гигиены. 

Вода, душ, мыло, шампунь, 

полотенце, паста, чистота, 

умываться, купаться, закаляться, 

расчёска и т.д. 

Утренняя зарядка, чистить зубы, 

зубная щётка, принимать душ. 

Руки нужно мыть с мылом. Мне 

нравится принимать холодный душ. 

В нашей семье принято, приглашать 

гостей, красивые подарки, день 

рождения, отмечать праздники. 

Мой день рождения проходит очень 

весело. Вчера был день рождения 

бабушки. На семейных праздниках мы 

все вместе поём, стелить чистую, 

новую скатерть, накрыть на стол, печь 

вкусный пирог, готовить праздничный 

обед. 

Дома.  

1. Мой дом 

Каменный, деревянный, высокий, 

подъезд, лифт, столовая, спальня, 

гостиная, квартира и т.д. 

Красивый дом, старое здание, две (три, 

четыре) комнаты, на первом, втором, 

третьем, четвёртом, пятом этаже, у 

меня (у нас) дома, у нас в квартире. 

Мы переехали в новый дом. В нашем 

доме два (три, четыре) этажа. Около 

нашего дома много магазинов. 

2. Моя комната.  

Комната, маленькая, большая, 

компьютер, учебники, зеркало, 

телефон, балкон, отдыхать.  

1. Виды спорта 

Спорт, футбол, баскетбол, волейбол, 

бегать, плавать, прыгать, каток, ворота, 

санки, коньки, ролики, велосипед, 

бассейн.  

Спортивные игры и развлечения зимой 

(весной, летом, осенью), играть в футбол 

(волейбол, хоккей), спортивное 

соревнование.  

Наш класс участвовал в спортивных 

соревнованиях. Я с детства ходил на 

футбол. Я смотрю спортивные матчи по 

телевизору. 

2. Мой любимый вид спорта. 

Детство, красиво, плавание, футбол, 

шахматы. 

С удовольствием, увлекаться с детства, 

ходить в секцию. 

Больше всего мне нравится футбол. Я 

хочу стать футболистом. У нас хороший 

тренер. 

3. Здоровое питание. 

Овощи, фрукты, свежий, варёный, 

жареный, вода, витамины. 

Газированный напиток, фруктовый сок. 



Зубную щётку нужно часто менять. 

 

 

Увлечения.  

1. На досуге. 

Читать, рисовать, играть, отдыхать. 

Играть в шахматы, рисовать 

животных, смотреть телевизор. 

Я пошёл в гости к другу. Он любит 

читать стихи. На уроке мы рисовали 

цветы и деревья. 

2. Что я люблю.  

Танцевать, петь, фильм, ножницы, 

кукольный театр, (не) интересный, 

смешной, скучный, страшный, 

хороший, компьютер, телевизор и т.д. 

Я люблю заниматься…, читать стихи, 

идти (в цирк, в кино, в театр, в музей), 

кататься на качелях, строить дом, 

раскрашивать картинки, цветная 

бумага, шить платья куклам. 

Я очень люблю фотографировать. 

Нас мама часто водит в театр. Мы 

купили компьютер.  

Письменный стол, готовить уроки, 

слушать музыку. 

У меня светлая комната. В моей 

комнате два больших окна. В своей 

комнате я готовлю уроки. 

3. Домашние дела.  

Убирать, аккуратно, чисто, мыть, 

готовить и т.д. 

Положить на место, подметать пол, 

вытирать пыль, чистить картошку, 

готовить салат, убирать (комнату, 

игрушки, вещи). 

Мы вместе с мамой готовим пирожки. 

Я и моя сестра печём торт. 

 

 

Животные.  

1. Домашние животные.  

Собака (щенок), кошка (котёнок), 

курица, петух, цыплёнок, гусь, утка, 

лошадь (жеребёнок), корова (телёнок), 

свинья (поросёнок), коза (козлёнок), 

утка (утёнок, гусь (гусёнок), рога, 

хвост, усы, лапы, мяукать, лаять, 

мычать, кудахтать. 

По утрам нужно кушать свежие фрукты. 

Я не пью газированные напитки.  

 

 

 

Сезон и погода.  

1. Четыре времени года. 

Зима, весна, лето, осень, жарко, мороз. 

Четыре сезона, на небе тучи, на улице 

лужи, светит солнце. 

Зимой мы играем в снежки. Летом наш 

класс ходил в бассейн. Осенью листья 

жёлтые. 

2. Моё любимое время года. 

Холодно, тепло, прохладно, климат. 

Небо голубое, месяцы года, моё 

любимое время года, на крыше 

сосульки, дует тёплый ветер,  

Осенью часто идёт дождь. Деревья уже 

стоят жёлтые и красные. Летом мы 

поехали на море.  

3. Явления природы. 

Дождь, снег, град, ветер, туман. 



 

Счет (1-10).  

Цвета (красный, белый, синий, 

зелёный, жёлтый, чёрный и т.д.).  

 

Кошка мяукает, собака лает, утка 

летает, живут дома. 

У нас дома живёт кошка. Домашние 

животные приносят радость. Мы 

ухаживаем за животными. 

2. Дикие животные.  

Лев, тигр, змея, волк, лиса, заяц, 

медведь, белка, ёж, ворона, воробей, 

клюв, крыло, бабочка, кузнечик, 

муравей, пчела, комар, лягушка, змея. 

В лесу, прыжок тигра, змея ползёт. 

В лесу много диких животных. Нельзя 

обижать животных. Диким животным 

нужно помощь человека. 

3. Моё любимое животное. 

Друг, красивый, пушистый, добрый, 

ползти, бегать, прыгать, летать, 

плавать, идти, ходить и т.д. 

Ласковый кот, верная собака, 

маленький хомяк, красивые 

канарейки, шумные попугайчики. 

У нас дома живёт пушистый котик. 

Наша собака сторожит дом. Я люблю 

животных. 

 

Вечером шёл дождь. Ветер сорвал 

крышу. Весной на небе красивые облака. 

4. Погода сегодня.  

Солнце, тепло, холодно, жарко. 

Солнечная погода, сильный ветер, очень 

холодно. 

Какая сегодня погода? Дует холодный 

ветер. Зимой небо серое.   

 

 

 

Каникулы.  

1. Чем я занимаюсь на каникулах? (Виды 

отдыха). 

Деревня, лес, двор, спорт, игры, 

шахматы, экскурсия и т.д. 

Поездка на море, в горы, другой город, 

прогулки с друзьями. 

На каникулах я с друзьями катаюсь на 

роликах. На каникулах я читаю свои 

любимые книги. 

2. Летние каникулы. 

Отдыхать, купаться, загорать, речка, 



 

 

Еда, напитки.  

1. Продукты питания (фрукты, овощи, 

молочные продукты, напитки). 

Фрукты, яблоко, груша, слива, арбуз, 

виноград, абрикос, персик, овощи, 

помидор, огурец, перец, молоко, 

сметана, творог, лимонад. 

Красное яблоко, кислая слива, спелый 

арбуз, мыть фрукты и овощи, свежая 

сметана.  

В нашем саду (у бабушки) я собираю 

яблоки. На рынке мы купили 

помидоры. Я очень люблю пить 

молоко.   

2. Посуда.  

Тарелка, ложка, вилка, нож, ваза, 

хлебница, стакан, чашка, чайник, 

кастрюля. 

Хрустальная ваза, стеклянный стакан, 

большая кастрюля.  

Мне подарили красивую тарелку. Я 

помыла ложки и вилки. Мама 

случайно разбила чашку.   

море, озеро, поход, горы, лес и т.д. 

Купальный костюм, резиновая шапочка, 

резиновые сапоги, тяжёлый рюкзак. 

Наш класс летом ходил в поход. На 

летние каникулы я поехала в деревню к 

бабушке. 

 



3. Мой завтрак/обед/ужин. 

Хлеб, пирог, торт, сок, суп, борщ, 

яичница, чай, джем. 

Газированные напитки, любимое 

блюдо, хлеб с маслом и сыром. 

Утром я пью молоко. На завтрак мне 

мама готовит яичницу. На обед 

сегодня борщ. Бабушка приготовила 

вкусный ужин. 

 

Счет (1-50). 

Цвета (коричневый, сиреневый, 

бежевый, фиолетовый, бирюзовый, 

бордовый). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 V класс VI класс 

Грамматика Антонимы. Синонимы. 

Словообразование, состав слова 

(приставка, корень, суффикс, окончание, 

основа).  

Имя существительное: 

(одушевленное/неодушевленное, 

собственное/нарицательное).  

Род (мужской род – на твердый 

согласный, -й, -а, -я; женский род – на -а, -

я; средний род – на -о, -е) и число имен 

существительных (множественное число 

имен существительных мужского рода на -

ь, множественное число имен 

существительных женского рода на -ь; 

особые случаи образования 

множественного числа стул-стулья).  

Имя существительное в исходной форме 

(лицо и предмет, субъект активного 

действия или состояния, лицо и предмет – 

носитель признака).  

Словообразование имен существительных 

(суффиксальный, префиксальный, 

префиксально-суффиксальный и сложные 

существительные).  

Правописание сложных существительных. 

Перенос слова. 

Антонимы. Синонимы. Омонимы.  

Типы и способы словообразования. 

Сложные слова. 

Имя существительное. Орфоэпия и 

орфография. 

Род и число имен существительных с ь 

на конце. Число (множественное число 

мужского и женского рода на -ь). 

Правописание разделительного ь знака в 

именах существительных 

множественного числа (муравей – 

муравьи).  

Падеж имен существительных: 

Именительный падеж:  

• сравнительный оборот (Я 

вышиваю лучше, чем сестра.). 

Родительный падеж: 

а) без предлогов: 

• предмет, по отношению к 

которому определяемое слово 

является частью (Это центр 

Еревана.),  

• мера, количество (В группе 

восемь учеников.). 



Правописание: гласных, проверяемых и 

непроверяемых ударением; глухих и 

звонких согласных в корне слова; твердых 

и мягких согласных; гласных и-ы после ц 

в корне и окончании слова; гласных ы-и, 

а-я в окончаниях имен существительных 

множественного числа; гласного и после г, 

к, х, ж, ш, ч, щ в корне и окончании слова; 

правописание сложных имен 

существительных с гласными о-е.  

Падеж имен существительных. 

Именительный падеж:  

• лицо, как носитель признака 

(Певец талантливый.), 

• название лица или предмета (Это 

девочка. Это тетрадь.), 

• обращение (Армен, подойди, 

пожалуйста.), 

• лицо, характеризующее другое 

лицо (Асмик моя подруга.), 

• наличие предмета (В городе есть 

кинотеатр.), 

• предмет обладания (У меня есть 

книга.). 

Родительный падеж: 

а) без предлогов: 

• дата, событие (Моя мама родилась 

двенадцатого февраля.), 

б) с предлогами: 

• конечный пункт 

движения (Как доехать до 
театра?),  

• отсутствие предмета (Нунэ 

вышла на улицу без шапки.). 

Дательный падеж: 

а) без предлогов: 

• субъект состояния (Ребёнку 

холодно.), 

• лицо, предмет, о возрасте 

которого сообщается (Нашей 

школе пятьдесят лет.). 

б) с предлогами:   

• место движения (Мальчик 

спускается по лестнице.), 

• средства коммуникации 

(Мама говорит по телефону.). 

Винительный падеж: 

а) без предлогов: 

• отрезок времени, в течение 

которого происходит 

действие (Родители работают 

неделю.). 

б) с предлогами: 

• временной интервал между 

событиями (Арусяк вернётся 



• отсутствие лица, предмета, 

события, явления (У меня нет 

сестры. Вчера не было лекции.). 

б) с предлогами: 

• начальный пункт (Папа приехал из 

Москвы.), 

• место (Мы живём возле школы.),  

• лицо, у которого есть что-либо (У 
Карена есть англо-русский 

словарь.), 

• лицо (предмет), в пользу которого 

совершается действие (Я купил 

книгу для друга.).  

Дательный падеж: 

а) без предлогов: 

• адресат действия (Давид написал 

письмо другу.),  

• лицо, которое в чем-то нуждается 

(Сестре нужна эта книга.). 

б) с предлогами:   

• лицо или предмет, к которому 

приближается другой предмет или 

лицо (Мы подошли к памятнику 

Александра Грибоедова.),  

• средство коммуникации (Мы 

смотрели фильм по телевизору.). 

Винительный падеж: 

а) без предлогов: 

• прямой объект (Мариам читает 

книгу.), 

через час.). 

Творительный падеж: 

а) без предлогов: 

• инструмент, орудие действия 

(Картину я нарисовала 

красками.), 

• с глаголом заниматься (Подруга 

занимается музыкой.), 

• с глаголами быть, казаться, 

стать, руководить, управлять, 

командовать; увлекаться, 

любоваться; работать, 

назначить, выбрать (Его 

назначили директором.).  

б) с предлогами: 

• совместность действия (Я играю 

в шахматы с подругой.), 

• выражение времени (Перед 

экзаменом он очень 

волновался.). 

Предложный падеж: 

• место действия, время действия: 

год, месяц, неделя; (Это 

случилось при царе Петре 

Первом. Он приедет на 

следующей неделе.), 

• средство передвижения (Мы 

решили ехать за город на 

машине.). 



• логический субъект при глаголе 

звать (Меня зовут Гурген.). 

б) с предлогами: 

• направление движения (Манвел 

поехал в Гарни.), 

• время достижения результата 

действия (Наринэ выучила уроки 

за час.). 

Творительный падеж: 

а) без предлогов: 

• характеристика лица по 

профессии, занятию (Она стала 

учительницей.), 

• способ передвижения (На море мы 

поехали поездом.), 

• производитель действия (Эта песня 

написана известным 

композитором.). 

б) с предлогами: 

• характеристика предмета или лица 

(Я люблю чай с лимоном. В класс 

вошёл Завен с цветами.), 

• цель действия (Сусанна пошла в 

библиотеку за словарём.). 

Предложный падеж: 

• предмет мысли, чувства, речи (Мы 

должны заботиться о животных.), 

• место действия (Мы отдыхали на 
море.). 

Местоимение (личные: я, ты, он, она, 

мы, вы, они; притяжательные: мой, твой, 

его, её, наш, ваш, их, свой; 

относительные: кто, что, какой, каков, 

чей, который, сколько; возвратное: 

себя). Орфоэпия и орфография. 

Склонение личных местоимений. 

Согласование притяжательных 

местоимений с именами 

существительными. Раздельное 

написание предлогов с личными 

местоимениями. 

Имя прилагательное. Орфоэпия и 

орфография. 

Согласование качественных и 

относительных имен прилагательных с 

именами существительными.  

Имя числительное: количественные 

(без употребления термина). Счет от 1 

до 100. Формы один, одна, одно, одни, 

два/две. Склонение количественных 

числительных 2-4, 5-20, 30, 50-80, 40, 90, 

100, 1000. 

Глагол. Времена глагола.  

Изменение глаголов по лицам и числам 

-у/-ю, -ешь, -ет, -ем, -ете, -ут/-ют; -у/-ю, 

-ишь, -ит, -им, -ите, -ат/-ят.  



Местоимение: личные (я, ты, он, она, мы, 

вы, они); притяжательные (его, её, их, 

свой); отрицательные (никто, ничто, 

никакой, ничей, некого, нечего); 

определительные (сам, самый, весь, 

всякий, каждый, любой). Согласование 

притяжательных местоимений (мой, твой, 

наш, ваш, его, её, их) с именами 

существительными. Замена имен 

существительных личными 

местоимениями. Конструкции с кто …? что 

…? когда …? где …?  

Имя прилагательное: качественные и 

относительные (без употребления 

термина). Согласование качественных и 

относительных имен прилагательных с 

именами существительными в 

именительном падеже единственного и 

множественного числа.  

Корень, суффикс, окончание имени 

прилагательного. 

Правописание безударных гласных в 

корне, окончаниях (новый, синий; долгий, 

короткий, свежий, тихий, хороший), 

суффиксах (-н-, -нн-, -енн-, -ан-, -ян-, -

еньк-, -оньк-, -ск-) имен прилагательных.  

Имя числительное. Количественные 

числительные (без употребления 

термина). Сочетание имен числительных 

оба, два/обе, две с именами 

Спряжение глаголов на -ать, -ить, -чь. 

Правописание не с глаголами. 

Наречие.  Наречия образа действия (как? 

каким образом?). 

 



существительными мужского, женского и 

среднего родов.  

Глагол. Неопределенная форма глагола. 

Настоящее, прошедшее и будущее время 

глагола (без употребления термина). 

Изменение глагола по лицам (настоящее, 

будущее время). Спряжение глаголов 

настоящего времени. Глаголы движения. 

Правописание не с глаголами. 

Наречие.  Наречие места (где? куда? 

откуда?), времени (когда?). Правописание 

наречий (завтра, днём, сегодня, всегда, 

вчера, весной, зимой; безударные 

окончания, разделительный ь). 

Синтаксис (виды предложения по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные, восклицательные). 

Сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения (без 

употребления терминов). 

Сложносочиненные предложения с 

союзами и, а, но. Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

изъяснительными с союзами что, чтобы; с 

придаточными причины с союзом потому 

что; с придаточными следствия с союзом 

поэтому.  

 



Лексика Увлечение/хобби.  

1. Как я провожу свободное время.  

Привычки, футбол, прогулка, спорт, 

рисование, компьютер, плавание, 

велосипед. 

Свободное время, увлекаюсь музыкой, 

смотрю новый фильм, один (два, …) раз в 

неделю, хожу в гости. 

Я люблю гулять и общаться с друзьями или 

родными. Мне нравится рисовать. 

Помогаю маме вымыть посуду.  

2. Мои интересы/хобби.  

Марки, коллекция, увлекаться, 

программист, бизнесмен, 

учитель/учительница и т.д. 

Мои интересы, читаю интересную книгу, 

мечтаю стать …,  

Моя мама очень любит вышивать, папа – 

фотографировать. У меня очень много 

любимых увлечений. 

 

 

 

Работа, профессия.  

Наше окружение.  

1. Я и мои друзья.  

Друзья, отзывчивый, справедливый, 

ленивый, трудолюбивый, обиженный, 

темноволосый, белокурый, худой, 

сильный, красивый, маленький, клеить, 

рисовать, помогать, вместе, дружно. 

Верный друг, друг детства, кататься на 

качелях, строить дом, играть в прятки, в 

куклы, вместе играть, лепить из 

пластилина, вырезать, раскрашивать 

картинки, шить платья куклам, 

фигурки, помогать в беде. 

Я всегда защищаю своих друзей. Нам с 

друзьями очень весело. Друг не оставит 

в беде. 

2. Наши соседи.  

Злой, добрый, удобный, квартира, 

подъезд, звонок, лестница, стучать, 

шумные, тихие. 

Ходить в гости, приглашать домой, 

помогать по дому. 

У нас очень весёлые соседи. В наш дом 

переехали новые соседи. Вчера мы были 

в гостях у соседей. 



1. Моя работа/вклад (субботник, посадка 

деревьев, дела по дому). 

Субботник, уборка, труд, работа, ленивый, 

трудолюбивый.   

Подмести двор, посадить деревья, во дворе 

школы, помощь маме и папе, мои 

обязанности дома. 

Мама очень устаёт, и я стараюсь ей всегда 

помогать. Я умею делать много работы по 

дому: мыть посуду, подметать и мыть полы, 

вытирать пыль, выносить мусор. 

2. Профессии. 

Учитель, спасатель, врач, повар, строитель, 

полицейский. 

Разные профессии, кем стать, обеденный 

перерыв, профессии папы (мамы, бабушки, 

дедушки), работа и отдых/перерыв, мне 

нравится профессия … 

Очень сложно выбрать профессию. Нужно 

много узнать и многому учиться. Режиссёр 

снимает фильмы. Писатель пишет 

рассказы. 

3. Кем я хочу стать. 

Мечта, достижение, университет, мода, 

пример, вырасту.  

Отличная учёба, любимая работа, я хочу 

быть, строить дома, готовить еду, летать на 

3. Отношения (споры, взаимное 

уважение, примирение). 

Поссорились, помирились, общение, 

доверие, преданность, понимание, 

привязанность. 

Хорошие отношения, добрые друзья, 

причина ссоры. 

Люди иногда ссорятся из-за пустяков. 

Нужно уметь слушать.  

 

 

Спорт.  

1. Популярные виды спорта и игры у 

россиян.  

Кулачные бои, лапта, городки, футбол, 

стадион, фанат, хоккей, тренер, 

фигурное катание, судья, стадион, 

вратарь.  

Стремление заниматься, футбольный 

матч, мировые соревнования, 

национальная сборная. 

Раньше в России играли в лапту. 

Тренировки по футболу проходят в 

любую погоду. У нас в школе есть 

футбольная команда. 



самолёте, водить машины, работать на 

ферме, рисовать картины, писать книги, 

работать на заводе, на фабрике. 

Мне нравится делать фото. Я пока не 

решил, чем буду заниматься. В мире 

существует множество профессий. Я буду 

лечить людей. 

 

 

 

Населенный пункт/община.  

1. Край, в котором я живу (описание, 

исторический очерк, интересные факты). 

Уютный, чудный, парк, улица, проспект, 

садик, налево, направо, прямо, утром, 

вечером, ночью, вчера, сегодня, завтра, 

всегда, летом, зимой, осенью, весной, 

гости, туристы. 

Мой город, наше село, маленькая (малая) 

родина, исторические факты, символ 

города, каменные дома, деревянные 

постройки, достопримечательности, 

интересные факты, история названия. 

Наш город небольшой. Около нашего села 

есть озеро. Мы любим всей семьей гулять в 

парке. Больше всего я люблю мой город 

осенью. 

2. Популярные виды спорта и игры у 

армян. 

Шахматы, футбол, волейбол, лёгкая 

атлетика, тяжёлая атлетика, борьба, 

бокс, штанга, соревнования, победа, 

поражение, счёт, матч, ничья. 

Первенство мира, сборная страны, 

одержать победу. 

Армянские шахматисты победили в 

международных соревнованиях. 

Армянские цари участвовали в 

Олимпийских играх.   

3. Известные и любимые спортсмены. 

Тренировка, чемпион, медаль, рекорд, 

награда, болельщик. 

Известные спортсмены, большой спорт, 

мастер спорта, образ жизни, сила, 

гибкость, Генрих Мхитарян, Левон 

Аронян, Альберт Азарян, Андре Агасси 

и т.д. 

Армянских спортсменов знает весь мир. 

Много наград привезли в Армению 

наши спортсмены. 

 

 



2. Места развлечений. 

Парк, проспект, концерт, представление, 

цирк. 

Зелёная зона, главная улица, мост, река, 

озеро, площадь. 

Моё любимое место в городе – это парк. 

Мы любим кататься на каруселях. У нас 

построили красивый концертный зал. 

 

 

 

Поездка.  

1. Средства передвижения. 

Транспорт (наземный, подземный, 

воздушный, водный), автобус, троллейбус, 

метро, такси, грузовик, автомобиль, поезд, 

самолёт, аэропорт, билет. 

Быстро ездить, высоко летать, плата за 

проезд, быстро передвигаться, перевозить 

грузы. 

На машине мы поехали на озеро Севан. В 

школу я еду на метро. Наш класс поехал в 

Гарни на автобусе. 

2. Ориентация на месте. 

Изменение образа жизни.  

1. Правильное планирование дня. 

Завтрак, обед, ужин, отдых, дела, сон, 

просыпаться, засыпать, ходьба и т.д. 

Режим дня, всё успеть, нужно отдыхать, 

с удовольствием. 

Наш класс после уроков работает на 

пришкольном участке. Я завтракаю и 

обедаю в одно и то же время. Нужно 

беречь время. 

2. Здоровое питание. 

Вода, яблоки, груши, сливы, помидоры, 

огурцы, зелень. 

Здоровое питание, свежие фрукты и 

овощи, вредные продукты.    

Правильное питание необходимо 

каждому человеку. Многие школьники 

пропускают завтрак перед занятием. 

Здоровое питание помогает хорошо 

учиться. 

3. Спорт и активный образ жизни. 

Активность, соревнования, походы, 

плавание. 



Маршрут, ориентировка, посадка, переход, 

найти, потеряться.   

Цель прогулки, подземный переход, 

экскурсия (по городу), быстро доехать. 

Нам помогли найти дорогу. Мы знали 

короткий путь домой. В лесу легко 

потеряться. 

3. Посещение достопримечательностей. 

Поход, прогулка, удивление, восхищение, 

красивый, высокий, старинный. 

Увлекательное путешествие, планы на 

каникулы, общение с природой, описание 

достопримечательностей, как дойти и т.д.  

В моём городе так много красивых мест. В 

центре площади часто бывают концерты. В 

нашем городе много музеев и старинных 

домов. Они привлекают много туристов из 

нашей страны и других стран. 

 

 

 

Домашние и дикие животные.  

1. На ферме. 

Кормить, корова, бык, телёнок, баран, овца, 

ягнёнок, лошадь, жеребёнок, свинья, 

Занятия спортом, утренняя зарядка, 

спортивная секция, рано утром, поздно 

вечером. 

Я стараюсь вести активный образ жизни. 

Мы с друзьями часто ходим в горы. 

Этим летом наша семья поедет на озеро.  

4. Вредные привычки. 

Лень, медлительность, компьютер, 

телевизор. 

Вредные привычки, чистый/грязный 

воздух, вредно для здоровья, отношение 

человека. 

С вредными привычками нужно 

бороться. На уроке мы говорили о 

вредных привычках. 

 

 

Праздники.  

1. Годовщина.  

Событие, веселье, гости, подарки, торт, 

цветы, поздравления, конфеты, 

желание, сюрприз.  

День рождения, семейные праздники, 

весело отмечать. 



поросёнок, курица, петух, цыплёнок, утка, 

утёнок, гусь, гусёнок, трава, огород, корм, 

собака, щенок, кошка, котёнок. 

Домашние животные, вкусное молоко, 

корм для животных. 

Летом я помогаю дедушке на ферме. Утром 

на ферме очень шумно. Наш класс ездил на 

ферму. 

2. Зоологический парк.  

Работать, клетка, слон, жираф, верблюд, 

лев, тигр, обезьяна, змея, крокодил, зебра, 

бегемот, носорог, попугай. 

Дикие животные и птицы, гнездо для птиц, 

крошечные птенцы. 

Ветеринары лечат животных. Наш класс 

ходил на экскурсию в зоопарк. Кормить 

животных в зоопарке нельзя.   

3. Защита животных. 

Нора, ползает, прыгает, плавает, летает, 

спасать, лечить, лес, поле. 

Под землёй, серый волк, рыть нору, в лесу, 

на дереве, в море, в реке, в озере, в горах, в 

поле, длинноухий заяц, хитрая лиса, 

красивый голубь, перелётные птицы, стая 

журавлей, белый аист, ядовитая змея, 

В нашем классе мы всегда отмечаем дни 

рождения. На мой день рождения 

пришли мои товарищи. Маме мы 

устроили сюрприз. 

2. Национальные праздники Армении и 

России.  

День Ивана Купала, Вардавар, 

Масленица. 

В День Ивана Купала молодёжь прыгает 

через костёр. Девушки плели венки. 

Масленица самый весёлый праздник в 

России. Праздник Вардавар проходит 

летом. 

3. Международные праздники.  

Ёлка, выходные, отдых, Пасха, 

фестивали. 

Восьмое марта, Новый год, 

международные праздники, День мира 

и т.д. 

Каждый год Восьмого марта мы дарим 

нашим одноклассницам подарки. Все 

дети любят новогодние праздники. 

 

 

Родина.  



защита окружающей среды, охранять 

природу, Красная книга, защита животных. 

Каждый из нас должен оказать помощь 

животным. Все животные способны 

любить. Животные очень похожи на нас. 

 

 

 

Здоровье.  

1. Жалобы.  

Болезнь, грипп, лечение, ухо, голова, рука, 

нога, живот. 

Головная боль, болеть гриппом, заразиться 

о кого-то, долго выздоравливать. 

У меня болело горло, и я пошёл к врачу. 

Мама жаловалась на головную боль.  

2. У врача.  

Поликлиника, аптека, рецепт, лекарства, 

температура. 

На приёме у врача, высокая температура, 

кабинет доктора, принимать лекарства. 

Я заболела и обратилась к врачу. Врач 

посмотрел моё горло. Врач выписал мне 

лекарство.  

1. Армения – моя Родина (символы РА). 

Герб, гимн, флаг, здание, площадь, парк, 

улица. 

Историческое наследие: Гарни, Гегард, 

Звартноц, столицы Армении, город из 

розового туфа, озеро Севан, горы Арарат 

и Арагац, река Аракс, наша родина, моя 

Армения, мой город и т.д. 

В Армении много 

достопримечательностей. Туристы 

восхищаются горами Армении.  

2. Знаменитые армяне. 

Знаменитый, известный, великий, 

восхищаться, гордиться, помнить. 

Арно Бабаджанян, Иван Айвазовский, 

Леонид Енгибаров, Шарль Азнавур, 

Артур Чилингаров, Карен Шахназаров и 

т.д. 

Много научных открытий сделали 

армяне. Во многих областях науки и 

культуры пользуются открытиями, 

сделанными армянами. 

3. Культурное наследие. 

Достояние, традиции, обычаи, 

ценности, творчество, искусство, театр, 



3. Советы и указания врачей.  

Режим, рецепт, выздоровление, охрана, 

вред, зарядка. 

Врач не разрешил мне пить холодную воду. 

Доктор посоветовал мне соблюдать режим. 

4. Здоровый образ жизни. 

Прогулка, гигиена, плавание, овощи, 

фрукты. 

Занятие спортом, быстрый бег, правильное 

питание, чистый воздух,  

Каждое утро я делаю зарядку. Перед сном 

обязательно нужно чистить зубы. Нужно 

кушать много свежих овощей и фруктов. 

 

Числа (1-100). 

 

музей, картина, музыка, живопись, 

книги. 

Великие открытия, красивая музыка, 

знаменитые картины. 

Старинные храмы Армении 

рассказывают о нашей культуре. У 

армянского народы есть красивые 

обычаи. 

 

 

 

Страна изучаемого языка.  

1. Историко-географическая 

информация. 

Прошлое, настоящее, столица, культура, 

флаг, герб, гимн, вера и традиции, 

костюмы, украшения, матрёшка, ванька-

встанька, самовар и т.д. 

Местные сувениры, народные 

промыслы, ремесленные изделия. 

Из Москвы мне привезли красивую 

матрёшку. В России мы пили чай из 

самовара.   

2. Достопримечательности. 



Кремль, Волга, Золотое Кольцо, Красная 

площадь, соборы, Нева, Аничков мост и 

т.д. 

На Красной площади проходят 

массовые гулянья и ярмарки. 

Останкинская телевышка является 

символом Москвы.  

3. Мой сверстник из России. 

Дружить, привычки, уроки, хобби, 

домашнее животное. 

Писать письма, приезжать в гости, 

делать подарки. 

Я всегда мечтал познакомиться со 

сверстником из России. Мы 

познакомились, когда отдыхали на 

море. У нас разные характеры. 

 

 

 

 

 VII класс VIII класс IХ класс 

Грамматика Антонимы. Синонимы. Омонимы. Словосочетание (структура; главное и 

зависимое слово). Виды 

синтаксической связи слов в 

Модальные слова (по-видимому, 

кажется и т.д.). Частицы 

(отрицание не; усиление 



Однозначные и многозначные слова. 

Переносное значение слова. 

Фразеологизмы. 

Морфологическая структура слов русского 

языка: слова, имеющие формы 

словоизменения, слова, не имеющие 

формы словоизменения.  

Имя существительное.  Склонение имен 

существительных. 

Предложно-падежные конструкции имен 

существительных: 

Родительный падеж: 

а) без предлогов: 

• объект, обозначающий предмет как 

часть целого (Мальчик выпил 

сока.). 

б) с предлогами: 

• время действия (Он позвонил до 
обеда.),  

• причина (Из-за дождя мы 

остались дома.), 
• исключение (кроме), замещение 

(вместо) (Все пошли на экскурсию, 

кроме Антона. Вместо математики 

будет физика.). 

Дательный падеж: 

словосочетании: согласование, 

управление, примыкание (именные, 

глагольные, наречные 

словосочетания). 

Простое предложение (односоставные, 

двусоставные). Виды простого 

предложения: повествовательные 

(Осенью часто идёт дождь.), 

вопросительные (Сколько стоит эта 

книга?), побудительные (Пойдём в 

парк.), утвердительные (Сегодня 

тепло.), отрицательные (Друг не 

позвонил.) 

Члены предложения. Подлежащее. 

Способы выражения подлежащего: имя 

существительное в именительном 

падеже единственного и 

множественного числа; местоимение 

(личное, вопросительное, 

определительное, отрицательное).  

Сказуемое. Простое глагольное (глагол 

настоящего времени во всех лицах и 

числах; глаголы совершенного и 

несовершенного вида прошедшего 

времени в форме мужского, женского и 

среднего рода и во множественном 

числе; глаголы совершенного вида 

будущего времени). Составное 

глагольное (неопределенная форма 

отрицания ни; вопрос ли; 

сомнение, удивление разве, 

неужели; желательность, совет 

бы; ограничение бы; выделение 

даже; усиление выразительности 

ведь, же; побуждение давай, 

пусть).  

Сложное предложение. 

Сложносочиненное предложение 

(особенности, строение). Союзы 

(соединение членов предложения 

и предложений и; присоединение 

не только…, но и…; 

противопоставление а, но, как…, 

так и; усиление отрицания ни…, 

ни…; альтернативный выбор или, 

или…, или…). Пунктуация. 

Сложноподчиненное 

предложение (особенности, 

главное и придаточное 

предложение, смысловые 

отношения, указательные слова). 

Сложноподчиненные 

предложения с придаточными 

изъяснительными (союзы и 

союзные слова что, чтобы, как, 

где, куда, откуда, ли), 

определительными (союзные 

слова который, какой), 

обстоятельственными (места – 



а) без предлогов: 

• с глаголами обучать, учить, 

учиться, радоваться, завидовать, 

сочувствовать, удивляться и т.д. 

(Он умеет радоваться успехам 

друга.), 

• в сочетании с безличными 

глаголами (Нареку не хочется 

спать.). 

б) с предлогами:   

• со словами благодаря, вопреки, 

навстречу, согласно (Благодаря 

смелости брата я избежал 

опасности.), 

• определение (Завтра будет 

диктант по русскому языку.). 

Винительный падеж: 

а) без предлогов: 

• определенный отрезок 

пространства (Всю дорогу мы 

пели.). 

б) с предлогами: 

• выражение времени: часы, дни 

недели (В субботу магазин не 

работает.), 

• пересечение пространства (Мы 

перешли через дорогу.). 

глагола; значения: начало, 

продолжение и конец действия, 

желательность, необходимость, 

возможность действия, эмоциональная 

оценка действия). Составное именное: 

способы выражения вспомогательной 

части (глаголы-связки быть, стать, 

становиться, делаться, являться, 

считаться, представляться и т. д.), 

способы выражения именной части 

(имя существительное в именительном 

или творительном падеже; имя 

прилагательное в именительном или 

творительном падеже). Пунктуация. 

Второстепенные члены предложения. 

Дополнение (прямое, косвенное), 

определение (согласованное, 

несогласованное), обстоятельство 

(места, времени, образа действия, цели, 

причины). Пунктуация. 

Типы односоставных предложений 

(определенно-личные, неопределенно-

личные, безличные, назывные). 

Пунктуация. 

Обращение, вводные слова. 

Пунктуация. 

Синтаксический разбор простого 

предложения. 

где? куда? откуда? времени – 

когда? как долго? с каких пор? до 

каких пор? причины – потому что, 

оттого что, так как, из-за того что 

и т.д., образа действия – как, как 

будто, что, чтобы, цели – чтобы, 

для того чтобы, условия – если, 

если бы, когда, уступительные – 

несмотря на то что, хотя, 

сравнительные – сколько, 

насколько, как, словно, как будто, 

чем. Пунктуация. 

Прямая речь. Пунктуация. 

Диалог. Пунктуация. 

Косвенная речь. Пунктуация. 

Бессоюзное ложное предложение. 

Пунктуация.

  

Синтаксический разбор 

предложения.  

Типы текста (описание, 

повествование, рассуждение). 

  



Творительный падеж: 

а) без предлогов: 

• место передвижения (Дорога идёт 

берегом.), 

• времени (Мы вышли ранним 

утром.), 

• с прилагательными доволен, беден, 

богат, знаменит (Учитель доволен 

учениками.). 

б) с предлогами: 

• место действия (Лампа висит за 

шкафом/перед зеркалом/рядом с 

картиной/между окном и дверью.). 

Предложный падеж: 

• с глаголами нуждаться, ошибаться, 

обвинять (Мой друг нуждается в 

помощи.), 

• место (При заводе есть детский 

сад.). 

Местоимение (неопределенные: кто-то, 

кто-нибудь, что-то, что-нибудь, какой-то, 

какой-нибудь, чей-то, чей-нибудь, 

несколько, некоторый; указательные: тот, 

такой, столько; вопросительные: каков? 

который?; возвратное: себя). 

Склонение вопросительных местоимений. 

Согласование вопросительных и 

указательных местоимений с именами 

 



существительными.   

Имя прилагательное. Степени сравнения 

имен прилагательных: сравнительная и 

превосходная степень (без употребления 

термина). Склонение имен 

прилагательных. 

Имя числительное. Порядковые 

числительные (склонение, согласование с 

именами существительными). 

Глагол. Спряжение (1-ое: -у (-ю), -ешь (-

ёшь), -ет (-ёт), -ем (-ём), -ете (-ёте), -ут (-

ют); 2-ое -у (-ю), -ишь, -ит, -им, -ите, -ат (-

ят). Наклонение (повелительное, 

условное). Будущее время (будущее 

сложное время, будущее простое время). 

Наречие. Наречия меры и степени 

(сколько? в какой степени?). Степени 

сравнения наречий. 

 

 

Лексика Стиль и мода.  

1. Из истории моды (тот, кто диктует 

моду). 

Бизнес, дешевый, зависеть, конкурс, 

подиум, объявление, реклама, дёшево, 

Дружба.  

1. Настоящая дружба. 

Преданность, предатель, трусливый, 

удивлять, сердиться, раздражать и т.д. 

Образование.  

1. Почему я учусь? 

Будущее, работа, дело, труд, 

профессия, обеспеченность и т.д. 



дорого, чек, выбрать. Цвета/тона (тёмный, 

светлый, бледный, чёрный, синий, 

коричневый, золотой, золотистый, 

зелёный, серый, серебристый). Сумка, 

аксессуары, манжеты, пуговицы, цепочка, 

змейка, воротник и т.д.  

Качество материала, культура одеваться, 

известные модельеры, высокая мода. 

Мода часто меняется. Люди тратят много 

времени и денег на одежду. Нужно 

выбрать свой собственный стиль. 

2. Стиль одежды. 

Спортивный, классический, стильный, 

подходить, соответствовать, выделяться. 

Икона стиля, чувство стиля, стильно 

выглядеть.  

Нужно одеваться аккуратно и опрятно. 

Существует много стилей. Стиль одежды 

может рассказать о человеке. 

3. Мой стиль. 

Модель, модельер, деловой, свободный и 

т.д. 

Мой стиль, стиль одежды, новый стиль, 

менять стиль. 

У звёзд кино есть хорошая коллекция 

одежды. Я всегда стараюсь содержать свою 

Личные чувства, настоящая дружба, в 

одиночку, всегда вместе. 

Можно казаться лучшим другом, но не 

быть им. Настоящий друг никогда не 

посоветует ничего плохого. 

2. Я и мои друзья. 

Мнение, переживание, характер, 

способность, бояться, уважать, 

прощать, забавлять, тревожно, стыдно, 

ужасно, красиво и т.д. 

Совместные походы, умение уступать. 

Многие считают, что настоящей 

дружбы не бывает. Настоящий друг 

будет искренне радоваться твоим 

успехам. 

3. «Дружба» в соцсетях. 

Роман, поражать, видеочат, 

виртуальный и т.д. 

Общие интересы, поисковая система. 

Друзей не бывает много. Друга нужно 

чувствовать. Можно найти друзей по 

интересам. 

 

 

Цель в жизни, информационные 

технологии, будущая 

специальность. 

Новые знания мне понадобятся в 

будущем. Учиться нужно для 

того, чтобы стать необходимым 

многим. 

2. Учусь учиться. 

Доска, книга, перерыв (время), 

училище, учебный, учащийся, 

студент, ученик, экзамен. 

Книжная полка, классная 

комната, электронная доска и т.д. 

Учиться нужно и после 

окончания школы и вуза. Учиться 

можно и самостоятельно. 

3. Системы образования. 

Уровень, требования, специфика, 

самоконтроль, результаты, 

оценка, осознанность, 

дошкольные организации, школа, 

внешкольные учреждения, 

колледжи, институты и 

университеты, учреждения 

дополнительного образования и 

т.д. 



одежду и обувь в чистоте. Одежда может 

сказать многое о людях. 

  

 

 

Музыка – универсальный 

(общечеловеческий) язык.  

1. Разные музыкальные стили. 

Эстрадная, народная, джаз, рок, рэп, 

электронная, современная и т.д. 

Стиль в музыке, армянские и русские 

песни, популярная музыка (поп). 

Разным людям нравится разная музыка. 

Ученые могут определить характер 

человека по музыке, которая ему 

нравится. Люди не могут жить без музыки. 

2. Великие музыканты (армяне и 

представители других народов). 

Автор, гений, искусство, исполнять, 

композитор. 

Арам Хачатурян, Сергей Прокофьев, 

Иоганн Штраус, Имре Кальман и т.д.  

Кухни мира.  

1. Кухня, которую я предпочитаю.  

Голубцы, масло, кафе, бургеры, 

бисквит, конфеты, морковь, каша, сыр, 

курица, рецепт, сорт и т.д. 

Вкусное блюдо, яблочный пирог, 

фирменное блюдо. 

Мне нравится наша национальная 

кухня. Я люблю острые блюда, 

например, грузинские. 

2. Популярное блюдо страны 

изучаемого языка.  

Русская кухня, блины, борщ, щи, 

вареники, рецепты русских блюд и т.д. 

Во время праздников в России пекут 

каравай. На завтрак русский народ 

обычно ест молочную кашу. Русская 

кухня известна разнообразием супов: 

щи, борщ, солянка.  

3. Традиционный рецепт моей семьи. 

Гата, пахлава, постные голубцы, плов, 

салаты. 

Вкусные пирожные, красивый торт, 

аппетитные пирожки. 

Домашнее задание, плюсы и 

минусы. 

Каждая система образования 

имеет свои преимущества. 

4. Моя будущая профессия. 

Мечта, воображение, фантазия, 

аккуратность, усидчивость, мой 

выбор и т.д. 

Ремесло и призвание, деньги или 

удовольствие, трудовая династия,  

Очень сложно выбрать 

профессию. Профессия должна 

нравиться. 

 

 

Культура.  

1. Всемирное и национальное 

культурное наследие (ЮНЕСКО). 

Достопримечательности, 

исторические памятники 

Армении и России, ценный, 

храм, характер, старинный и т.д. 

В Санаине находится самая 

старая и самая большая 

армянская библиотека. 



Я всегда восхищалась людьми, которые 

сочиняют музыку. Мой любимый 

композитор Арам Хачатурян. 

3. Музыка в моей жизни. 

Душа, изменяться, переживания, 

вдохновлять, жить, скучный и т.д. 

Диалог культур, заниматься музыкой, 

играть на скрипке (пианино, саксофоне), 

слушать музыку. 

Когда мне грустно, я слушаю музыку. 

Музыка помогает мне думать.   

 

 

 

Наша планета.  

1. Чудеса света (также природные). 

Озеро Байкал, пустыня Сахара, водопад 

Виктория, Караундж, Стоунхендж, 

пирамиды Египта и т.д. 

В классе мы смотрели фильм о тайнах 

Караунджа. О пирамидах Египта 

рассказывают много легенд. 

2. Я ответственен за природу. 

В нашей семье по праздникам мы 

печём гату. Я очень люблю пирожки с 

капустой. 

4. Известные шеф-повара.  

Джулия Чайлд, Гордон Рамзи и т.д. 

 

 

 

Вокруг света.  

1. Открытие мира. 

Просторы, моря, океаны, 

неопознанное. 

Вокруг света, далёкие страны, чужие 

нравы. 

Есть земли, куда не ступала нога 

человека. Мне нравятся фильмы, 

рассказывающие о разных странах. 

2. Путешествия (реальные, 

виртуальные). 

Транспорт, проживание за границей, 

самолёт, авиакомпания, паспорт, 

планета, прогулка, аэропорт, океан, 

джунгли, прибытие, космонавт/космос, 

облететь, море, рюкзак.  

Московский Кремль и Красная 

площадь являются культурным 

наследием ЮНЕСКО. 

2. Современная культура (кино, 

музыка, искусство). 

Экскурсия, тайны, классика, 

ретро, направления и т.д. 

Глубокая мысль, различные 

миры, внутренний мир, высокое 

искусство и т.д. 

В воскресенье наш класс идёт на 

концерт современной музыки. 

Меня всегда интересовало 

современное изобразительное 

искусство.  

3. Культурные события. 

Выставки, концерты, спектакли, 

показы. 

Мировоззрение, формирование 

личности, культурные ценности, 

исторические события, духовная 

жизнь и т.д. 

Мои родители всегда следят за 

культурными событиями. Наша 

семья часто посещает выставки и 

концерты. 



Погода, мусор, бензин, машины, 

загрязнение, запрещено, переработать, 

перерабатывать, дуть, ветерок, по 

Цельсию, облачно, холодно, прохладно, 

градусы, прогноз, туман, замёрзший, 

шторм, мокрый, жаркий/горячий, 

влажный, лёд/ледяной, молния, ливень, 

снег, снегопад, шторм, солнце/солнечное, 

температура и т.д. 

Окружающая среда, изменение климата, 

общественный транспорт, сухой климат, 

небольшой дождь. 

Природа нуждается в защите. Всем классом 

мы часто ходим в парк и убираем мусор и 

листья. 

 

 

Олимпийские и паралимпийские игры.  

1. История олимпийских игр. 

Борьба, кулачный бой, летние игры, 

зимние игры, Древняя Греция, 

спортивные соревнования, чемпион, 

сборная и т.д. 

Олимпийские игры стали проводить 

много веков назад. Самые первые 

соревнования были по бегу. В 

Места: сельская местность, пляж, горы, 

пустыня, лес, остров, озеро и т.д.  

Я мечтаю совершить кругосветное 

путешествие.  

3. Путешествие в Россию. 

Озеро Байкал, Камчатка, Кижи, Санкт-

Петербург и т.д. 

В России много красивых и 

интересных мест.  

 

Общение – речевое и неречевое.  

1. Средства и виды общения (речевые и 

неречевые). 

Технология, блог, влог, блогер, 

мессинджер, CD (проигрыватель), чат, 

нажмите, диск, скачать, перетащить, 

DVD, воспроизведение, язык, 

аргументировать, спросить, новичок, 

общаться/общение. 

Элементарная, электронные адреса, 

удалить данные, удаленный набор 

номера, цифровая камера, мобильный 

телефон, обратный вызов, 

расширенный ответ, электронная 

почта и т.д.  

 

 

Бедствия.  

1. Основные виды катастроф 

(природные, техногенные, 

экологические). 

Разрушение, пустыня, север, юг, 

запад, восток, вирусы, скала, 

горы, климат, континент, страны, 

противостояние. 

Стихийные бедствия, воздух, 

птицы и животные, деревья и 

кусты, сельская местность, новый 

коронавирус, вызовы 

человечеству и т.д. 

За последние полвека число 

природных катастроф возросло в 

пять раз. Человек с древнейших 

времён испытывал страх перед 

стихийными бедствиями. 

2. Человеческий фактор при 

предотвращении/устранении 

катастроф. 

Предсказать, противостоять, 

реагировать, ущерб, разрушение 

природы, ресурсы, гуманизм, 



Олимпийских играх сначала принимали 

участие только мужчины. 

2. Чемпионы-армяне. 

Армен Назарян, Юрий Патрикеев, Арсен 

Джулфалакян, Артур Алексанян (греко-

римская борьба), Гор Минасян (тяжёлая 

атлетика) и т.д.  

Армянские спортсмены часто становятся 

чемпионами Олиийских игр. Мы 

гордимся нашими чемпионами. 

3. Спорт для всех: паралимпийские игры. 

Интеграция, отношение, подход, равные 

права, внимание и т.д.  

Выдающиеся достижения, ограниченные 

возможности, сила воли. 

Паралимпийские игры предложил 

проводить врач для ветеранов, которые 

вернулись со Второй Мировой Войны с 

тяжёлыми травмами и стали инвалидами. 

На Паралимпийских играх медалей  

выигрывается намного больше, чем на 

обычных Олимпийских играх. 

4. Спорт в моей жизни. 

баскетбол, футбол, волейбол, бокс, награда, 

медаль, спортсмен, здоровье, медицина, 

упражнения, левое/правое плечо, повязка, 

Работать блогером очень интересно.  

2. Различные стили речи. 

Научный, публицистический, 

художественный, официально-

деловой, разговорный, описание 

объекта, объективность, выводы, 

события, явления, эмоции, документ, 

жалоба, разнообразный, богатый и т.д. 

Художественный стиль воздействует 

на чувства. 

3. Неречевое общение (жесты, 

мимика). 

 (язык тела), настроение, мысли, 

голова, лицо, глаза, руки, ладони, 

движение, походка и т.д.  

В разговорном стиле речи большую 

роль играют мимика и жесты. 

4. Различные системы общения (язык 

животных, азбука Морзе, Брайля и т.д.) 

Учёные ещё не разгадали язык 

животных. 

 

 

СМИ и новости. 

негативное воздействие, ядерная 

катастрофа, авария и т.д. 

Учёные стараются выяснить 

причины катастроф. Редко 

удаётся предотвратить 

катастрофы. 

 

Книги и фильмы.  

1. Что даёт человеку 

чтение/кино?  

Открытия, смысл, мудрость, 

влияние, формирование, чувства, 

привычки и т.д. 

Новый мир, школьная программа, 

неизведанные места, словарный 

запас,  

Что будет, если современный 

человек полностью откажется от 

прочтения книг? Книги 

развивают мышление человека.  

2. Что я люблю читать/смотреть 

(жанры)?  

Документальный, 

художественный, 

фантастический, детектив, фильм 

ужасов, западный, автор, чтение, 



тело, повреждение, опасность, диета, 

доктор, глаза, лицо, падение. 

Спортивная команда, купальный костюм, 

виды спорта, участник соревнований, 

занять первое место, физические 

упражнения, я занимаюсь…  

Я не могу представить ни один день своей 

жизни без занятий спортом. Когда я только 

пошел в первый класс, я поступил на 

секцию по баскетболу. У нас очень 

хороший тренер. 

 

 

Машина времени.  

1. Памятные даты и события. 

Изобретение книгопечатания (1445 год), 

открытие Нового Света Х. Колумбом (1492 

год), создание армянского алфавита (405 

год), принятие Христианства (301 год) и 

т.д. 

Каждый народ имеет в своём календаре 

памятные даты. Армянская история богата 

событиями. 

2. Путешествие в прошлое. 

Очутиться, век, бессмертие, мечтать, 

приблизительно, астрономия, дикарь, 

1. Современные средства массовой 

информации. 

Газеты, журналы, телевидение, 

программа, эпизод, художественный, 

документальный, драма, комедия, 

боевик, актриса, реклама, бестселлер, 

камера, карта, мультфильм, 

знаменитость, канал, передачи, кино, 

цирк и т.д. 

Современные средства массовой 

информации играют большую роль в 

жизни каждого человека. 

2. Надёжность СМИ, 

медиаграмотность. 

Проверенные факты, «утка», 

достоверные источники, «жёлтая 

пресса» и т.д. 

Средства массовой информации могут 

повлиять на течение общественных 

процессов. 

3. Мои предпочтения (СМИ). 

Газеты, интернет и т.д. 

У нас в семье всегда читали газеты. 

Вечером я слушаю радио. 

 

жанры, режиссер, телевидение, 

творчество, спектакль, кинотеатр, 

романы, актёр/актриса, хобби, 

отдых и т.д. 

Мне очень нравятся научно-

популярные фильмы. Я с 

удовольствием читаю детективы. 

3. Моя любимая книга/фильм.  

Перечитывать, не надоедает, 

популярная книга, сопровождать, 

радоваться, огорчаться, 

переживать, кинематограф, 

реальная жизнь, мистический и 

т.д. 

Сказки можно читать в любом 

возрасте. Добрые мультфильмы 

дарят удовольствие. 

4. Книги или фильмы?  

Намного интереснее, точка 

зрения, важные детали, 

динамичный, наблюдать, эмоции, 

смотреть фильмы и т.д.  

За прочтением книг, человек 

размышляет над изложенным 

замыслом, думает, анализирует, 

узнает много нового. С помощью 

книги мы можем побывать в 



важный, ведущий, гениальный, дерзость, 

фантастика, любопытство, передвижение 

во времени (прошлое или будущее, 

страны, сфера деятельности) и т.д. 

На машине времени мне бы хотелось 

посетить Армению прошлого. Каждому 

человеку хочется путешествовать во 

времени. 

 

 

Открытия.  

1. Величайшие мировые открытия. 

Влияние открытий на природу, открытие 

электричества (1734 год), открытие 

атомного ядра (1911 год), первый телефон 

(1876 год). 

Великие открытия меняют наш взгляд на 

мир. То, о чём раньше мечтали, сегодня 

уже реальность. 

2. Новейшие открытия и их влияние на 

людей и природу. 

Полёт человека в космос (1961 год), 

открытие рентгеновского излучения (1895 

год) и т.д. 

Человечество не смогло бы существовать 

без постоянного прогресса. Одно из самых 

 

 

Право.  

1. Права человека и основные свободы 

(документы и организации). 

Решение, толерантность, принципы, 

международное право, Конституция и 

т.д. 

Идея равенства людей своими корнями 

уходит в глубину веков. Каждый 

человек должен обладать всеми 

правами и всеми свободами. 

2. Права детей. 

Издевательства, справедливость, 

запрет, наказание и т.д. 

Дети разного возраста имеют 

различные интересы, но одни права. 

3. Равные права. 

Голосование, свобода, 

индивидуальный подход, закон и т.д. 

Все люди имеют равные права. 

4. Ограничение (граница) прав. 

Норма, защита, выбор, суд и т.д. 

любом уголке нашей планеты, 

посетить исторические музеи и 

даже изучить космос. чтение 

книг помогает справиться с 

препятствиями, проблемами. 

 

 

Законы.  

1. Законодательство и 

Конституция. 

Преступление, наказание, 

убийство, арест, расследование, 

детектив, адвокат и т.д.  

Равные права, закон существует 

для всех. 

Чтобы быть настоящим 

гражданином страны, надо знать 

основной её закон – 

Конституцию. Конституция 

оказывает огромное влияние на 

жизнь каждого человека. 

2. Применение закона. 

Право, заключённый, свобода, 

приговор, тайна, честность, 

хранить, хитрость, управлять, 

судить и т.д.  



значительных изобретений – это 

письменность. 

3. Величайшие открытия армянских 

учёных. 

Армянские учёные, Ованес Адамян – 

цветное телевидение (1924-1925 гг), 

Христофор Тер-Серобян – зелёный цвет 

краски для американских долларов (1854 

год), Арташес Айканян – гофрированная 

соломинка, пластиковые контейнеры для 

хранения пищевых продуктов и т.д.   

4. Путешествие в будущее. 

Дом, жильё, кондиционер, будильник, 

огонь, автомобиль, кресло, ванна, 

банкомат, телевизор, радио, компьютер и 

т.д. 

Я бы хотела увидеть будущее моего города. 

О том, чтобы увидеть будущее, мечтали 

все. 

 

 

 

 

Выполнять закон, обходить закон, 

поступать незаконно. 

Решение судьи, в зале суда, 

заслуженное наказание. Закон 

направлен на регулирование 

важнейших интересов 

гражданина. 

3. Права и обязанности. 

Согласие, взаимоотношения, 

взаимность, этика, сомнения, 

действия, запрет и т.д.  

Выполнять обязанности, знать 

свои права. 

Права и обязанности неразрывно 

связаны друг с другом. Если мы 

будем исполнять все наши 

обязанности, то добьемся 

хороших результатов сначала в 

учёбе, а потом и в жизни в целом. 

Трудно представить, что человек 

пользуется только правами и не 

несёт никаких обязанностей. 

 

 

Выбор и решения.  



1. Возможность выбора. 

Судьба, взгляды и решения, 

убеждения, размышления, 

ответственность, ошибки и т.д. 

Проблема выбора, как поступить, 

кардинально менять. 

Каждый человек в своей жизни 

сталкивается с проблемой 

выбора. Человеку важно найти 

найти свое предназначение и 

место в жизни. Выбор есть всегда. 

2. Профессиональная 

ориентация. 

Образование, запросы, 

целенаправленность, 

способность, подготовленность, 

деятельность, умения, 

склонность, навыки, 

консультация и т.д. 

Будущая работа, добиться цели, 

слушать советы. 

Выбор профессии это очень 

важный шаг в жизни человека. 

Человеку сложно определиться 

с выбором профессии. 

С возрастом выбор специальности 



может измениться. 

3. Обоснованные решения. 

Подчиниться, 

совершенствование, задуматься, 

анализировать. 

Принять решение, ответственный 

шаг, благородный труд, 

современная специальность, 

расширение знаний, дать совет, 

высокая трудоспособность, 

готовность к самопожертвованию, 

моральные и физические 

нагрузки, благородная и 

романтичная профессия и т.д. 

Профессия должна нравиться. 

Работу я выберу по душе. 

4. Мой дальнейший путь в жизни. 

Выбор, трудолюбие, способности, 

знания. 

Профессиональные навыки, 

знание теории и практики, 

умение учиться. 

На протяжении всей жизни 

человеку предстоит не раз сделать 

выбор. Важно получать за труд 

достойную заработную 

плату. Нужно всегда уметь 



выслушать людей, которым ты 

доверяешь. 

 

 

 

 Х класс ХI класс ХII класс 

Грамматика Прямое и переносное значение слова. 

Многозначность, прямое и переносное 

значение многозначных слов. Омонимия, 

употребление омонимов в речи. 

Синонимия, синонимические ряды, 

употребление синонимов в речи.  

Антонимия, употребление антонимов в 

речи. 

Паронимия, предупреждение ошибок при 

употреблении паронимов. 

Устаревшие слова и неологизмы, их 

употребление в разных стилях речи. 

Заимствования. 

Фразеологизмы, пословицы и поговорки, 

крылатые слова. 

Состав слова (основа, окончание, корень, 

суффикс, приставка). Способы 

Простое предложение. Типы простых 

предложений (двусоставные, 

односоставные, нераспространенные, 

распространенные).  

Главные члены предложения: 

подлежащее, сказуемое (простое 

глагольное, составное глагольное, 

составное именное). Формы выражения 

главных членов предложения. 

Второстепенные члены предложения: 

дополнение (прямое и косвенное), 

определение (согласованное и 

несогласованное), приложение, 

обстоятельство (причины, цели, 

условия, уступки, места, времени).  

Однородные члены предложения. 

Союзы при однородных членах 

предложения. Определения 

(однородные и неоднородные). 

Текст. Типы текстов (описание, 

повествование, рассуждение). 

Жанры текстов 

(информационный, 

публицистический, научно-

популярный, художественный, 

официально-деловой). 

Тематические группы слов 

(многозначные слова, синонимы, 

антонимы, омонимы, паронимы, 

архаизмы, неологизмы, 

фразеологизмы, термины). 

Учебный перевод. 

 



словообразования (суффиксальный, 

приставочный, приставочно-

суффиксальный, сложные слова). 

Сложносокращенные слова.  

Орфография: ы/и после приставок, о/ё 

после шипящих в корне, о/е в суффиксах и 

окончаниях, приставки на -з-, -с-, 

приставки пре-, при-, корни с 

чередующимися гласными о/а, е/и (-гар-/-

гор-, -зар-/-зор-, -кас-/-кос(н)-, -лаг-/-лож-, 

-клан-/-клон-, -раст(ращ)-/-рос-, -мак-/-

мок-, -плав-/-плов-, -равн-/-ровн-, -скак-/-

скоч-, -твар-/-твор-; -бер-/-бир-, -мер-/-

мир-, -дер-/-дир-, -тер-/-тир-, -пер-/-пир-, 

-стел-/-стил-.    

Имя существительное. Род несклоняемых 

имен существительных. Род 

заимствованных имен существительных. 

Имена существительные общего рода. 

Имена существительные, 

употребляющиеся только в единственном 

и только во множественном числе. Типы 

склонения имен существительных. 

Правописание. 

Имя прилагательное. Разряды имен 

прилагательных: качественные (полная и 

краткая формы, степени сравнения), 

относительные (образование), 

притяжательные (образование). 

Обобщающие слова. Обособленные 

члены предложения (деепричастные 

обороты и причастные обороты). 

Порядок слов в предложении (прямой и 

обратный). Пунктуация. 

Сложное предложение (бессоюзные и 

союзные сложные предложения). 

Сложносочиненное предложение. 

Средства связи между частями 

сложносочиненного предложения. 

Сложноподчиненное предложение. 

Средства связи между частями 

сложноподчиненного предложения. 

Виды придаточных предложений 

(обстоятельственные: сравнительные, 

уступительные, следствия). Бессоюзное 

сложное предложение. Пунктуация. 

Прямая речь, косвенная речь, диалог. 

Пунктуация при передаче чужой речи.     

 



Согласование качественных и 

относительных имен прилагательных с 

именами существительными. Полные и 

краткие имена прилагательные. Степени 

сравнения имен прилагательных. 

Склонение имен прилагательных. Переход 

имен прилагательных в имена 

существительные. Правописание. 

Местоимение. Разряды местоимений 

(личные, определительные, 

вопросительные, относительные, 

отрицательные, неопределенные, 

притяжательные, указательные, 

возвратное). Согласование местоимений с 

именами существительными. Склонение 

местоимений. Правописание. 

Имя числительное. Образование, 

склонение и правописание имен 

числительных. Количественные и 

собирательные имена числительные и их 

сочетаемость с именами 

существительными. Порядковые 

числительные и их изменяемость по родам, 

числам и падежам. Правописание. 

Глагол. Наклонение глагола 

(изъявительное, повелительное, условное). 

Переходные и непереходные глаголы. 

Глаголы с возвратной частицей -ся(-сь). 

Правописание. 



Причастие как особая форма глагола. 

Действительные и страдательные 

причастия настоящего и прошедшего 

времени. Краткие страдательные 

причастия. Причастный оборот. 

Склонение причастий. Правописание.  

Деепричастие как особая форма глагола. 

Деепричастие совершенного и 

несовершенного вида. Деепричастный 

оборот. Правописание. 

Наречие. Разряды наречий (места, 

времени, образа действия, меры и степени). 

Правописание. 

Предлог. Значения предлогов. 

Правописание. 

 

 

 

Лексика Искусство.  

1. Искусство – часть культуры. 

Картина, музыка, деятели, чудо, тайна, 

выставка, великолепный, грандиозный, 

роскошный, превосходный, литература. 

Профессия.  

1. Разновидности профессий.  

Артист, военный, офицер, космонавт, 

маляр, бизнесмен, бухгалтер, пастух, 

почтальон, полицейский, геолог, 

дипломат, зоолог, инженер, журналист, 

спортсмен, танцор. 

Цивилизация.  

1. Известные цивилизации. 

Шумеры, майя, ольмеки, ацтеки, 

инки, изобретения, надписи и т.д. 

Шумеры считаются основателями 

клинописи. До сих пор учёные 

ведут споры, где возникли первые 



Произведение искусства, красота 

природы, звучание скрипки, 

архитектурные сооружения,  

классическое искусство, народное 

искусство,  

Некоторые люди не понимают искусства и 

предпочитают жить реальной жизнью. Я 

считаю искусство главным достоянием 

человека. Искусство позволяет человеку 

увидеть красоту мира. 

2. Виды искусства. 

Живопись, графика, скульптура, 

архитектура, направление, цветной, 

фокусник, музыка, хореография, балет, 

театр, опера, эстрада, цирк, киноискусство

, чертёж, натюрморт, картина, полотно, 

миниатюра, автопортрет, 

граффити, комикс, мрамор, гипс, шедевр, 

пaмятник, кoмпoзитop, 

фотоаппарат/фотографировать, 

фотоискусство. 

Изобразительное искусство, эпоха 

Возрождения, выставка произведений, 

немое кино, декоративно-прикладное 

искусство, компьютерные игры,  

Искусство составная часть духовной 

культуры человечества. Искусство – это 

эстетическая сила, которая приобщает 

Требует подготовки и знаний, долго 

думать. 

Проблема выбора профессии волнует не 

только нас самих, но и родителей.  

Часто мы выбираем не то, что нам 

хочется, а то, что приходится.  

2. Мой выбор профессии. 

Учитель, филолог, шофёр, продавец, 

сторож, программист, математик, 

физик, химик. 

Главные критерии, будущая профессия 

Некоторые при выборе профессии 

уделяют внимание заработку. Работа 

должна быть интересна. Выбор 

профессии –в жизни каждого человека.  

3. Работа без стереотипов. 

Интерес, наклонность, способности, 

престиж, выгода, мнение общества и 

т.д. 

Выслушать знающих людей, принимать 

решение, будущая жизнь, сложный и 

ответственный шаг. 

Правильно выбранная профессия 

оказывает влияние на все остальные 

сферы жизни.  

древние цивилизации. Древние 

египтяне создали основу 

современного мира.  

2. Эволюция цивилизации. 

Огонь, железо, бронза, горячая 

пища, письмо и т.д. 

Человечество научилось 

использовать не только энергию, 

заключенную в пище, но и 

энергию рек, ветра и Солнца. 

Развитие человечества 

сопровождалось постоянным 

ростом уровня жизни. 

3. Современная цивилизация. 

Высокоразвитая, европейская, 

мировая, развитие, история, 

могущественная, известная, 

эволюция. 

Благодаря принятым 

цивилизацией этническим 

ценностям произошло бурное 

развитие техники. 

Уже в начале XX века наука и 

техника были бесспорными 

лидерами общекультурного 

процесса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_(%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%84%D0%B8%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B


человека к прекрасному, пробуждает 

разные чувства и эмоции. Искусство 

обогащает наш духовный мир. Я мечтаю 

много путешествовать, увидеть 

архитектурные памятники.  

3. Известные деятели искусства и их 

работы.  

Мартирос Сарьян, Атом Эгоян, Владимир 

Спиваков, творчество, достижения, 

популярность, кумир, отношение к 

искусству, мастер. 

Искусство имеет большое влияние на 

человека. Оно может заставить плакать 

или смеяться, ненавидеть или любить. 

 

 

Литература.  

1. Роль литературы в нашей жизни. 

Романтика, драматизм, поучает, 

воспитывает, увлекает, гармония, доверие, 

испытание. 

Внутренний мир, довести мысль до нас, 

красивые слова, высокие чувства, глубокие 

раны, другой мир и т.д. 

Чем удачнее сделан выбор, тем 

интереснее, насыщеннее и успешней 

будет жизнь.  

 

 

Медицина.  

1. Отрасли медицины и специализация. 

Врач, больница, медсестра, болезнь, 

простуда, диагноз, перелом, рана, укол, 

лекарство, лечение, пациент, осмотр, 

современная, народная, официальная, 

изучать, кардиология, стоматология, 

заниматься, разбираться, отрасль и т.д.  

Скорая помощь, связано с медициной, 

большой интерес 

Профессия врача – одна из самых 

важных и значимых на земле. Стать 

врачом я хочу с самого детства, в этой 

профессии меня прежде всего 

привлекает возможность по-

настоящему помогать людям. 

2. Профилактика заболеваний, 

здоровый образ жизни. 

Поликлиника, желание, обнаружение, 

обследование, профилактика и т.д.  

 

 

Искусство перевода.  

1. Перевод как межкультурное 

общение. 

Объяснение, анализ, 

книгопечатание, стиль, 

подлинник, оригинал, ритм, 

неточность, редактирование, 

своеобразие, замысел, эпоха, 

дословность. 

Литературный перевод, 

межкультурное общение, 

переводная литература, порядок 

слов, языковой барьер, вольный 

перевод и т.д.  

Переводчик не должен 

игнорировать смысловые 

различия языков. 

В переводческой деятельности 

важно учитывать 

правильность содержания 

каждого предложения целиком. В 

переводческом акте наблюдается 

диалог между обеими 

культурами.  



Книги – это то, что окружает нас почти с 

рождения. Многие фильмы сняты по 

мотивам книг. 

Родители читали мне сказки перед сном. 

2. Литературные жанры и произведения. 

Писатели, произведения, эпос, лирика, 

драма, любовь, цитата, классика, детектив, 

приключение, фантастика, издательство, 

поэт, прозаик, эпитет, творчество, 

персонаж, рифма, драматург и т.д. 

Лирическое произведение, 

приключенческая литература, 

вымышленный персонаж. 

Каждый литературный жанр имеет свои 

определённые признаки. Мне всегда 

нравились лирические стихи. 

3. Известные писатели и литературные 

произведения русской литературы. 

А.С.Пушкин, М.Ю.Лермонтов, 

А.С.Грибоедов, А.П.Чехов, «Евгений 

Онегин», «Герой нашего времени», «Горе 

от ума», изменять мировоззрение, 

вдохновлять на творчество, величайший 

классик, человеческая психология, душа 

человека, ответы на вечные вопросы и т.д. 

Произведения русской литературы учат 

доброте и великодушию.  

Предупреждение болезни, помогать 

людям, продлить жизнь моих родных. 

Практически каждый ребенок в детстве 

мечтал стать врачом.  

3. Достижения в медицине.  

Аппаратура, средства, эффективность, 

исследование, достижение, внедрение 

и т.д.  

Трудности профессии, болезнь 

переноситься тяжело, медицина 

требует больших знаний. 

Люди с древних времен начали изучать 

медицину. Человеческий организм так 

и остался, не изучен до конца. Моя 

мечта стать врачом и изучить все 

возможности организма. 

 

 

Политические системы.  

1. Типы политических систем (Россия, 

Армения).  

Власть, гражданство, Конституция, 

государство, республика, парламент, 

лидер, демократия, партия, выборы, 

демонстрация, закон, президент, посол, 

2. Жемчужины переводческого 

искусства.  

Конструкции, смысл, идея. 

Национальная культура, удачные 

переводы (А.С. Пушкин «Зимний 

вечер»), шедевры перевода, 

3. Праздник переводчиков. 

Международный день 

переводчика (30 сентября), 

Таркманчац (вторая суббота 

октября). 

Языковая среда, другая культура, 

иностранные писатели и поэты, 

зарубежные поездки, словарный 

запас и т.д. 

4. Я – переводчик. 

Коммуникация, культура, 

перевод, информация, язык, 

переводчик.  

Необходимо помнить, что из-за 

разницы в культуре и языке 

точного перевода быть не может. 

Профессия переводчика 

заключается в неустанном труде. 

 



 

 

Наука.  

1. Роль науки для прогресса. 

Фундаментальная, прикладная, 

подлинная, прогрессивная, 

высокоразвитая, сложная, утверждает, 

говорит, доказывает, заниматься, 

постигать, область и т.д. 

Играть важную роль, достижения науки, 

удивительные возможности, техническое 

развитие. 

В каждом доме и офисе сейчас есть уже и 

компьютер, и интернет. Современная 

наука формирует мышление человека. 

2. Отрасли науки. 

Архитектура, культурология, филология, 

психология, философия, педагогика и т.д. 

Филологическое образование, 

философские взгляды. 

Мы ещё не решили, какую отрасль науки 

будем изучать.  

3. Научные исследования и открытия. 

Телевидение, автомобиль, электричество, 

фотография, телефон, компьютер, самолёт 

сотрудничество, режим, рабство, 

борьба, власть, свобода, лозунг и т.д.  

Внешняя политика, внутренняя 

политика,  

Политическая система существует 

неразрывно с государством. 

Возникновение политической системы 

практически связано с возникновением 

государства. 

2. Известные политические личности, 

оставившие след в истории. 

Качество, реформы, современники, 

Махатма Ганди, Нельсон Мандела и т.д. 

 

Классовое общество, интересы слоёв 

населения, политическая жизнь 

страны, взаимная связь, условия 

демократии. 

В развитых капиталистических странах 

политические системы уже 

сформированы. Во многом благодаря 

Махатма Ганди Индия смогла избавить 

от многовекового владычества 

Великобритании. 

 

 

 

Религии.  

1. Мировые религии. 

Христианство, Буддизм, Ислам, 

Индуизм, заповедь, мораль, 

притча, мудрость, ближний, 

проповедь, исповедовать, 

молиться, икона, вера, силы, 

сверхъестественное, многобожие, 

распятие.      

По учению христианства, Бог 

един, но в нем существуют три 

личности Отец, Сын и Святой 

Дух. Ислам в переводе с 

арабского слово означает 

покорность. Буддистское Учение 

возникло в Древней Индии. 

Приверженцы иудаизма верят, 

что существует один Бог — 

создатель всего.  

2. Ритуалы, обычаи, традиции. 

Шаман, ритуал, кулич, гадания, 

крестины и т.д. 

Духовные традиции, религиозные 

праздники, расписные яйца. 

Обряды могут быть 

коллективными или 



и т.д. 

Научный прогресс, быстрые темпы, 

неожиданные открытия. 

У папы на заводе проводят успешные 

эксперименты. В области физики сделаны 

серьёзные открытия. 

 

 

Тайны (загадки).  

1. Загадочные явления. 

Интересная, фантастическая, 

историческая, неразрешимая и т.д. 

Загадка природы, летающая тарелка, 

неопознанные объекты.  

Многие явления до сих пор остаются 

загадкой. Тайна египетских пирамид не 

даёт покоя учёным. 

2. Загадочные местности. 

Почва, форма, возникновение, легенда, 

пришельцы и т.д. 

Необычный рельеф, оригинальный вид, 

рисунки на полях и т.д. 

Учёные не могут разгадать тайну 

Бермудского треугольника. В горах Тибета 

Экология.  

1. Связь природы и человека, влияние 

человека на природу. 

Загрязнение, климат, дым, заражение, 

отходы, гигиена, ущерб, свалка, 

браконьер и т.д. 

Вырубка лесов, вредное вещество, 

окружающая среда, влияние человека, 

глобальные проблемы. 

Чем больше мы воздействуем на 

природу, тем активнее она нам отвечает.   

Известны сотни, если не тысячи 

примеров пагубного влияния 

человеческой деятельности на природу. 

Научитесь смотреть на природу не с 

точки зрения потребителя, а с точки 

зрения благодарного партнера.  

2. Глобальные проблемы, экологически 

чистые зоны/страны.  

Природа, ресурсы, туман, град, снег, 

дождь, очистка и т.д.  

Вырубка лесов, живые существа, 

экологические проблемы. 

Руководители правительств 

согласились создать 

индивидуальными. Они связаны 

с основными событиями в жизни 

человека. Люди стремились 

умилостивить своих богов, 

попросить их об удаче, о 

богатстве. 

3. Религия в современном 

обществе. 

Нравственность, храм, церковь, 

монастырь и т.д.  

Государственная религия, 

духовная/материальная культура. 

Религия и политика на 

протяжении истории были 

взаимосвязаны. Для большинства 

верующих религия является 

утешением, надеждой, опорой. 

Религия играет заметную роль в 

жизни общества и государства. 

 

 

 

Волонтёрство (добровольчество).  

1. Роль и значение волонтёрства.  

Доброволец, благотворитель, 

меценат, бескорыстие, подаяние, 



живут великаны. 

3. Исследования загадок. 

Разгадать, раскрыться, удивительная, 

изучение, опыты, раскопки и т.д. 

На поиски Ноева ковчега отправили 

экспедицию. Юрий Сенкевич исследовал 

остро Пасхи. 

 

 

Конфликты.  

1. Виды конфликтов. 

Ссора, спор, крик, межличностный, 

внутриличностный, межгрупповой и т.д. 

Принятие обоснованных решений, плохое 

настроение, негативные эмоции. 

Конфликт всегда можно решить мирным 

путём. Мы с друзьями никогда не доводим 

спор до конфликта.  

2. Мотивы (причины) конфликтов. 

Ярость, внутренний, военный, классовый, 

возникнуть, обостряться, противоречие, 

несовпадение, личные интересы и т.д.  

Столкнуться с ситуацией, методы 

разрешения. 

Межгосударственный экологический 

совет. Чистые зоны нужно беречь. 

 

 

История.  

1. Значительные события всемирной 

истории.  

Революция, социализм, капитализм, 

мемуары, легенда, тысячелетие, война, 

победа, враг, союзник и т.д.  

Великая Отечественная война унесла 

миллионы жизней.  

2. Деятели истории.  

Джордж Вашингтон, Александр 

Суворов, деятель, цивилизация, 

влияние, сознание, реформатор и т.д. 

А.В.Суворов не проиграл ни одного 

сражения. 

3. Надёжность историографии. 

Достоверный источник, хронология, 

дата, информация, соответствие, 

реальность, доказательство, надёжность 

и т.д. 

нужда, милосердие, безвозмездно, 

подопечные, пожертвование, 

альтруист, нуждаться в помощи, 

социальная ответственность.  

В последнее десятилетие к 

волонтёрству как феномену 

проявляется достаточно широкий 

интерес. 

2. Разновидности волонтёрства.  

Социальное волонтёрство 

(помощь ветеранам, детям и т.д.), 

экологическое волонтёрство, 

донорство и т.д. 

Люди нуждаются в разном: 

одиноким людям часто требуется 

просто провести время вместе, 

иногда убраться в квартире. 

Экологическое волонтёрство – 

этот вид добровольной 

деятельности имеет множество 

вариаций – можно заниматься 

сохранением флоры и фауны, 

можно встать на стражу 

городской чистоты и т.д.  

3. Моя добровольческая 

деятельность. 



Люди пытаются научиться избегать 

конфликтов. У меня и сестры один 

телевизор на двоих: мы не можем 

договориться, что будем смотреть. 

3. Разрешение конфликтов/мирное 

урегулирование.  

Разногласие, компромисс, разрешиться, 

прекратиться, союзник, помощь и т.д. 

Разрушительно действует, затрудняет 

отношения, тяжело вспоминать. 

При возникновении конфликтной 

ситуации в школе важно разобраться в ней 

спокойно. Из-за незначительных вещей 

человек не пойдет на конфликт. 

 

 

Личность и общество.  

1. Я и моя община (окружение). 

Развитие, члены, слои, соседи, интересы, 

среда, окружение, личность и т.д. 

Проблема личности, гармоничное 

взаимодействие, взаимоотношение в 

обществе. 

Общество формирует личность, но и 

личность влияет на общество. Проблема 

Древняя история дошла до нас не 

полностью. 

 

 

Космос (вселенная).  

1. Тайна вселенной. 

Звёзды, ракета, планета, луна, солнце, 

телескоп, наука, невесомость, освоение, 

вселенная и т.д. 

Чёрная дыра, озоновая дыра, летающие 

объекты. 

Трудно поверить, что Вселенная 

бесконечна. 

2. Известные космонавты. 

Скафандр, ракета, Юрий Гагарин, 

Алексей Леонов, Валентина Терешкова. 

Открытый космос, впервые в мире, 

улыбка советского космонавта. 

Юрий Гагарин – первый человек, 

побывавший в космосе. Американские 

астронавты высадились на Луну. 

3. Жизнь во Вселенной. 

Безвозмездная помощь, проблема, 

потери, поддержка, бескорыстие, 

осознание, удовольствие и т.д. 

Помогать другим это не сложно – 

это очень здорово. Всегда нужно 

помнить о том, что среди нас есть 

те, кто нуждается в помощи и 

заботе, не проходить мимо чужой 

беды. 

 

 

 

Ключ к успеху.  

1. Пути достижения успеха.  

Стремление, желание, зависть, 

провал, целеустремленность, 

решительность, вскружить, 

окрылить, ответственность и т.д. 

Не позволяйте неудачам заставить 

вас сдаться. Управляйте 

собственным временем. Ищите 

способы добиться успеха. 

2. Неудачи и достижения.  

Добиться, отличиться, выигрыш, 

проигрыш, невезение, признание, 



взаимодействия личности и общества 

волновала многих писателей и поэтов. 

2. Общественная мораль. 

Товары, услуги, потребности и т.д.  

Моральный поступок, этика, гуманизм, 

социальные блага,  

Мораль всегда обеспечивает 

взаимопонимание людей. Моральные 

принципы имеют всеобщее значение, 

охватывают всех людей. 

3. Моя позиция (политическая, социальна 

я, экономическая, культурная и т.д.) 

относительно текущих событий. 

Личность, духовность, «бездуховность», 

культура, идентичность, ценности, 

толерантность, семья, этическое 

невежество, глобализация, образованное, 

цивилизованное, избранное, 

просвещённое, гражданское, человеческое, 

современное, потребления и т.д.  

Не лги, не завидуй, не обижай слабого, 

уважай старших, не предавай, помогай 

нуждающимся. 

Люди в обществе связаны разными 

отношениями. Мораль помогает человеку 

оценивать события общественной жизни. 

Инопланетяне, обитаемый, 

цивилизация, просторы, бескрайний, 

вечность, бесконечность. 

Млечный путь, другие планеты, 

солнечная система. 

Учёные считают, что во Вселенной есть 

жизнь. 

4. Будни космонавтов. 

Тренировки, орбита, замкнутое 

пространство, самоизоляция и т.д. 

До того, как полететь в космос, 

космонавты долго тренируются на 

Земле. 

 

власть, оглушительный, 

головокружительный и т.д. 

Те, кто хочет добиться успеха, 

предпочитают оптимистичный 

взгляд на жизнь, рассматривают 

задачи как стимул к движению 

вперед. Другая категория людей – 

это как раз те, у кого преобладает 

боязнь неудач, концентрируются 

на возможных сложностях. 

3. Истории успеха успешных 

людей. 

Удача, победа, везение, 

достижение, старание, благодать, 

благополучие, путь, выдающиеся 

личности, судьба, торжество, 

триумф, падение, неожиданность, 

зависеть, значительный и т.д. 

Неудача на пути к 

успеху является нормой, но факт 

остается фактом, что это просто 

шаг к успеху.  

 

 

Мои следующие (следующие) 

шаги.  



 1. Программа будущего. 

Первый шаг, постановка целей, 

последовательность действий, 

шаг за шагом и т.д.  

Нужно идти, не останавливаясь. 

Нельзя сомневаться в будущем. 

2. Шаги по реализации 

программы. 

Маленькие/конкретные шаги, 

очередной/важный шаг, 

отправная точка, ключевой 

момент, развитие событий и т.д.  

Большое дело состоит из 

маленьких шагов. 

3. Факторы, необходимые для 

успеха. 

Реальная возможность, поиск 

решения, приложить усилие, 

правильное направление, 

преодолеть страх и т.д.   

Оставайтесь верны себе. 

Пересмотрите свою программу 

действий. Сформулируйте 

долгосрочные цели. Действуйте 

поэтапно и последовательно. 
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