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ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 

ՆԱԽԱԲԱՆ 

Ուղեցույցում ներկայացված են ուսուցչի ատեստավորման քննության թեստի 

կառուցվածքը, տրվում են առաջադրանքների կառուցվածքային տեսակների 

նկարագրությունը, պատասխանի գնահատման չափանիշները և պատասխանների` 

ձևաթղթում լրացման կարգի բացատրությունները, պատասխանների ձևաթուղթը: 

Առաջադրանքների կազմման համար որպես հիմք են ընդունվել  «Աշխարհագրություն» 

առարկայի հանրակրթական դպրոցի ծրագրերը: 

 

ԹԵՍՏԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 

Թեստը պարունակում է 60 առաջադրանք, որոնցից հնարավոր է վաստակել 

առավելագույնը 70 միավոր: Բովանդակային առումով թեստում առկա են 

«Աշխարհագրություն»  առարկայի հանրակրթական դպրոցի ծրագրի բոլոր բաժինները. 

 ընդհանուր տեղեկություններ Երկիր մոլորակի մասին, 

 աշխարհագրական թաղանթ, 

 մայրցամաքներ և օվկիանոսներ, 

 հասարակական աշխարհագրություն, 

 տարածաշրջաններ և երկրներ, 

 Հայաստանի աշխարհագրություն, 

 բնություն-հասարակություն փոխհարաբերություններ,  

 մարդկության  համամոլորակային հիմնախնդիրներ:   

 

 



ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

Կառուցվածքային առումով առաջադրանքները երեք տեսակի են` ընտրովի 

պատասխանով, կարճ պատասխանով և խնդիրներ:  

Թեստի 1-31 առաջադրանքները ընտրովի պատասխանով են: 

Ընտրովի պատասխանով առաջադրանքներից յուրաքանչյուրի ճիշտ պատասխանին 

տրվում է 1 միավոր:  

Կարճ պատասխանով առաջադրանքներ. 

32-36 առաջադրանքներում պահանջին համապատասխանող միավորների քանակը 3 

է: Յուրաքանչյուր ճիշտ նշման համար տրվում է 1 միավոր, իսկ ամբողջ առաջադրանքի 

համար` 3: 

37-42  առաջադրանքները 1 միավորանոց են: 

Դրանք լրացնելու համար անհրաժեշտ է նշել բոլոր ճիշտ պատասխանները: 

43-60-րդ  առաջադրանքները խնդիրներ են: 

Խնդիրների համար պահանջվում է գրել համապատասխան թիվը՝ առանց չափման 

միավորների՝  յուրաքանչյուր վանդակում լրացնելով մեկ նիշ: 

ՁԵՎԱԹՂԹԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ 

Ընտրովի պատասխանով առաջադրանքների դեպքում ճիշտ պատասխանին 

համապատասխանող վանդակում հարկավոր է դնել X նշանը: Միևնույն առաջադրանքի 

համարի տակ մեկից ավելի նշում կատարելու դեպքում տվյալ առաջադրանքը 

գնահատվում է 0: Բոլոր ճիշտ պատասխանների ընտրությամբ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÇն 

պատասխանելիս անհրաժեշտ է գրել առաջադրանքի պահանջին բավարարող ճիշտ 

պատասխանների համարները՝ հորիզոնական վանդակներից յուրաքանչյուրում գրելով 

համապատախան նիշը:  

Կարճ պատասխանով այն առաջադրանքների դեպքում, որոնցում պահանջվում է նշել 

3 ճիշտ պատասխանները, ձևաթղթում համապատասխան համարների տակ հարկավոր է 

դնել X նշաններ: Չի կարելի կատարել 3-ից ավելի նշում: Տվյալ առաջադրանքի տողում 



ցանկացած 4 և ավելի նշում ունենալու դեպքում առաջադրանքը գնահատվում է 0, եթե 

անգամ ճիշտ են 1, 2 կամ 3 նշումները: 

Խնդիրների համար պահանջվում է գրել համապատասխան թիվը՝ առանց չափման 

միավորների՝ յուրաքանչյուր վանդակում լրացնելով մեկ նիշ: 

Ավելացնենք, որ առաջադրանքների հատկացմանը հատկացվում է 180 րոպե:  

 

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐԻ ՁԵՎԱԹՈՒՂԹԸ 

 

 

 

 

 



 


