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ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉ 
 

Ա. ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ 
  
 Սույն չափորոշչի նպատակն է Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենքով և  
Հանրակրթության պետական չափորոշով հաստատված ժամանակակից 12-ամյա միջնա-
կարգ կրթության շրջանակներում և տարամեթոդ հայեցակարգով գործող դպրոցների առ-
կայության պայմաններում ապահովել հայերենի՝ որպես մայրենի լեզվի, հայ և համաշխար-
հային գրականության ուսուցման միատեսակ վերջնական արդյունքներ՝ արդի հասարա-
կության մեջ ազատ ու նպատակահարմար հաղորդակցվելու,  սեփական մտքերը գրավոր և 
բանավոր  շարադրելու հանրային կյանքի ամենատարբեր բնագավառներում խոսքային 
գործունեություն իրականացնելու միասնական կարողությունների ու հմտությունների, գրա-
կան գիտելիքների ու ճաշակի մշակման տեսանկյունից։  

□Հայոց լեզվի, գրականության□ առարկայական չափորոշիչը ներառում է` 
ա) հիմնական դպրոցում մայրենի լեզվի և գրականության դասավանդման հայեցակարգը, 
բ) նշված առարկաների ուսումնական ընդհանուր նպատակները, գ) առարկաների բովան-
դակային կողմը, դ) սովորողին ներկայացվող պարտադիր պահանջները՝ նրանց գիտելիքնե-
րի, հմտությունների ու կարողությունների ծավալը և արժեքային համակարգը, որի նպա-
տակն է` ձևավորել անձ և քաղաքացի, որն դրսևորվի սովորողի համապատասխան գործո-
ղությունների, վերաբերմունքի և վարքի մեջ, ե) ուսուցման արդյունքների ստուգման ու գնա-
հատման կարգը և սկզբունքները, զ) ուսումնական գործունեության տեսակները՝ մեթոդա-
կան ամենաընդհանուր հանձնարարականներով, է) առաջարկվող գրականության ցանկը։ 
 Սույն չափորոշիչը հիմք է ծառայելու հայոց լեզվի և գրականության ուսումնական 
ծրագրերի, դասագրքերի, ձեռնարկների, քրեստոմատիաների, ուսումնական բառարաննե-
րի, տեղեկատուների, մեթոդական ուղեցույցների և այլ օժանդակ նյութերի ստեղծման հա-
մար։  

*  * * 
<<Հանրակրթության մասին>> ՀՀ օրենքով և <<Հանրակրթության պետական չափո-

րոշչով>> նախատեսված 12-ամյա կրթությունը, տարրական դպրոցում ու հիմնական դպրո-
ցի 5-6-րդ դասարաններում հայոց (մայրենի) լեզվի և գրականության միասնացված (ինտե-
գրված) ուսուցումը մի կողմից՝ սովորողի առաջ բացում են գիտելիքների և հմտությունների 
ձեռքբերման ու դրանց գործնական կիրառման նոր հնարավորություններ, մյուս կողմից՝ 
մանկավարժությանը և մասնավորապես` հայոց լեզվի ու գրականության դասավանդմանը 
առաջադրում են նոր խնդիրներ և լուծման նոր մոտեցումների մշակման անհրաժեշտություն։  

Դրանցից ամենակարևորներն են, մասնավորապես՝ 
1. Ուսուցման բովանդակային կողմին առաջադրվող նոր պահանջներ, որոնց կատա-

րումը կապահովի ուսումնական տարբեր բնագավառների միասնացումը, ուսումնական 
տվյալ բնագավառի նվազագույն անհրաժեշտ գիտելիքների ծավալը, սովորողների հմտու-
թյունների ու կարողությունների և արժեքային համակարգի ձևավորումը, ինչպես նաև 
նրանց ստեղծագործական ունակությունների խթանումը։ 

2. Նոր դասագրքերի կառուցվածքի մշակում և ուսումնական օժանդակ նյութերի հա-
մալրում (վարժությունների տետրեր, բառատետրեր, դասարանային և արտադասարանային 
ընթերցանության բնագրեր, քրեստոմատիաներ, համակարգչային ուսումնական ծրագրեր, 
էլեկտրոնային շտեմարաններ ու հենքեր ևն), որոնց օգնությամբ կընդլայնվեն ինքնուրույն 
կերպով գիտելիքներ ձեռք բերելու հնարավորությունները։ 
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3. Մեթոդական նոր ուղեցույցների ու հանձնարարականների մշակում՝ ինչպես դա-
սագրքերի և ուսումնական ձեռնարկների ստեղծման, այնպես էլ ուսումնական գործընթացի 
կազմակերպման ուղղությամբ, որոնք կապահովեն Հանրակրթության մասին ՀՀ օրենքով և  
Հանրակրթության պետական չափորոշով նախատեսված ուսուցման գործնական ուղղվա-
ծությունը, անհրաժեշտ գիտելիքների հաղորդումը, դրանց յուրացումը, սովորողների կարո-
ղությունների ու հմտությունների ձևավորումը, ինքնուրույն աշխատանք կատարելու ունա-
կությունների զարգացումը։ 

4. Պարտադիր և երաշխավորված լրացուցիչ առարկաների ու թեմատիկ դասընթաց-
ների նոր համամասնության մշակում՝ հանրակրթութան նպատակներին, տվյալ ուսումնա-
կան բնագավառի առանձնահատկություններին, ուսումնական մերձավոր բնագավառների 
միասնացման և միջառարկայական կապերի խորացման պահանջներին համապատաս-
խան։ 

5. Ուսումնական գործընթացում ժամանակակից հաղորդակցական և տեղեկատվա-
կան տեխնոլոգիաների լայն ներդրում, առաջադրված ուսումնադաստիարակչական խնդիր-
ների իրագործման համար կիրառվող մեթոդների բազմազանություն, ավանդական ու նոր 
եղանակների ստեղծագործական համադրում և համաշխարհային առաջավոր փորձի օգտա-
գործում։ 

<<Հայոց լեզու, գրականություն>> ուսումնական բնագավառի առջև ծառացած այս և 
հարակից այլ խնդիրների լուծման անհրաժեշտությունը պայմանավորում է նշված առարկա-
ների դասավանդման հայեցակարգի, առարկայական չափորոշչի և պետական ծրագրերի 
ուղղվածությունը, բովանդակությունն ու կառուցվածքը։ 

 
Բ. <<ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ, ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ>> ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ  

ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ 
 

1. Հանրակրթության  <<Հայոց լեզու, գրականություն>> ուսումնական բնագավառի 
բովանդակությունը սահմանելիս պետք է առաջնորդվել հետևյալ սկզբունքներով ու նկատա-
ռումներով՝ 

ա) Հանրակրթության  համակարգում մայրենի լեզուն առանձնահատուկ տեղ ունի մի 
կողմից՝ որպես աշխարհաճանաչողության, անձի ձևավորման, նրա մտավոր առաջընթացի, 
հոգեբանական կարգերի՝ ուշադրության, հիշողության, երևակայության, տրամաբանական 
և պատկերավոր մտածողության զարգացման հիմնական միջոց, մյուս կողմից՝ ուսումնական 
մնացած բոլոր առարկաների ընկալման և յուրացման նախադրյալ։  

Մայրենի լեզվի լավ իմացությունը  նպաստում է օտար լեզուների հաջող յուրացմանը, 
մայրենի և օտար լեզուների բառապաշարային ու կառուցվածքային ընդհանրությունների ու 
տարբերությունների ընկալմանը, մայրենի լեզվի ուսուցումից ստացած հաղորդակցական 
կարողությունները օտար լեզվուների ուսումնասիրման ժամանակ կիրառելուն։ 

Մայրենի լեզվով տարբեր ոճերի բնագրերի գիտակցական ընթերցումը և միտքը ա-
զատորեն շարադրելու կարողությունը նպաստում են մյուս բոլոր առարկաների յուրացմանն 
ու նպատակային վերարտադրմանը (բանավոր թե գրավոր շարադրանքների, սեղմագրերի 
և այլ ձևերով)։ 

Գրականության ուսուցումը մի կողմից մեծապես նպաստում է լեզվական գիտելիքնե-
րի յուրացմանն ու գործնական կիրառմանը, մյուս կողմից կարևոր նշանակություն ունի ան-
հատի համակողմանի զարգացման ու գեղագիտական դաստիարակության գործում։  
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 բ) Մայրենի լեզվի և գրականության ուսուցումը բացառիկ նշանակություն ունի անհա-
տի ու քաղաքացու բարոյական կերպարի և արժեքային համակարգի ձևավորման գործում, 
ուստի հայոց լեզվի և գրականության դպրոցական դասընթացը, բուն լեզվական ու գրակա-
նագիտական գիտելիքներ տալուց բացի, պետք է գաղափար մշակի ժողովրդի կյանքում և 
նրա ազգային նկարագրի ձևավորման գործում մայրենի լեզվի ու գրականության դերի վե-
րաբերյալ։ Անհրաժեշտ տեղեկություններ պետք է տրվեն հայոց լեզվի բնույթի, նրա պատ-
մական զարգացման փուլերի, գրական և բարբառային տարբերակների, աշխարհում հայոց 
լեզվի տարածվածության, հայերենի ուսումնասիրության պատմության, հայ և օտարազգի նշա-
նավոր հայագետների, նրանց կողմից հայոց լեզվին և հայ գրականության գոհարներին տրված 
գնահատականների մասին։ Կարևոր է ապահովել նաև անհրաժեշտ տեղեկատվություն հայ գրա-
կանության ձևավորման, զարգացման փուլերի, նշանավոր հայ գրողների կյանքի և ստեղծագոր-
ծության, հայ գրականության համաշխարհային արժեքի, ազգային հոգեկերտվածքի ձևավորման 
մեջ նրա բացառիկ դերի ու նշանակության մասին։ Նման նյութերը համամասնորեն և սովորողի 
կրթական մակարդակին համապատասխան պետք է տեղ գտնեն բոլոր դասարանների ուսում-
նական ծրագրերում։ Ուսումնական նյութերի հատուկ ընտրությամբ պետք է նաև շեշտվի մայ-
րենի լեզվի, հայ գրականության և մշակույթի կարևոր դերը ազգապահպանության գործում, 
հայոց լեզուն և հայ գրականությունը բնորոշվի որպես հայ ազգային մշակույթի արտահայ-
տության բարձրագույն ձևը։ 

գ) Մայրենի լեզվի և գրականության ուսուցումը նպաստելու է սովորողների մտքերի, 
զգացմունքների ու ապրումների արտահայտմանը, բանավոր ու գրավոր խոսք կազմելու 
հմտությանը, ստեղծագործական կարողությունների բացահայտմանն ու դրանց հետագա 
մշակմանը։ Այս առումով լեզվական նյութի ուսուցումը պետք է նպաստի կապակցված խոսք 
կազմելու հմտությունների զարգացմանը, լեզվական յուրաքանչյուր միավոր ներկայացվի որ-
պես խոսքի կառուցմանը մասնակցող բաղկացուցիչ տարր։ Սրա հետ կապված՝ առաջին 
պլան են մղվում բառագիտությունը, բառային իմաստաբանությունը և բառային ու քերակա-
նական ոճաբանությունը, ուշադրություն է դարձվում բառերի իմաստային, շարահյուսական 
ու ոճական կապակցելիությանը, խոսքի մեջ բառերի ճիշտ ընտրությանը, սովորողի գործուն 
բառապաշարի հարստացմանը։ Նույնքան կարևոր է տեքստում նախադասությունների կա-
պակցման և տրամաբանական հաջորդականությունը պահպանելու ուսուցումը։ 

դ) Մայրենի լեզվի դասավանդումը յուրահատուկ բնույթ ունի հատկապես տարրական 
դպրոցում։ Հայերենի դասընթացը ոչ միայն բուն լեզվական, այլև ճանաչողական արժեք ու-
նեցող գիտելիքների հաղորդման հիմնական միջոցն է, քանի դեռ սովորողները չեն անցնում 
առանձին մասնագիտական առարկաներ։ Հետևաբար` ընթերցանության նյութերը  սովո-
րողների լեզվաքերականական գիտելիքների ու լեզվագործածության կարողությունների, 
լեզվական ու գրական ճաշակի զարգացման հետ միասին պետք է ապահովեն նաև բնութ-
յան, մարդու և հասարակական կյանքի մասին տվյալ տարիքին ու կրթական մակարդակին 
համապատասխան գործնական ու մատչելի գիտելիքների ձեռքբերում։  

ե) Քանի որ տարրական դպրոցում և հիմնական դպրոցի 5-6-րդ դասարաններում լե-
զուն ու գրականությունը ուսուցանվելու են միասնաբար: Մայրենիի դասընթացը աշակեր-
տին հնարավորություն կտա ստանալու անհրաժեշտ գիտելիքներ գեղարվեստական գրակա-
նության, այդ թվում՝ բանահյուսության արձակ ու չափածո տարբեր ժանրերի մասին (հե-
քիաթ, հանելուկ, առակ, բանաստեղծություն, պատմվածք, վիպակ ևն):  

զ) Անհրաժեշտ է առանձնահատուկ նշել, որ գրականության ուսուցումը տարրական և 
հիմնական դպրոցում պետք է իրականացվի նոր սկզբունքով՝ գրական բնագրերի ընտրութ-
յունը յուրաքանչյուր դասարանի համար կատարելով սովորողի տարիքային առանձնահատ-
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կություններին, արդեն ձեռք բերած գիտելիքների մակարդակին ու բառապաշարին համա-
պատասխան: 

է) Բացի բուն ընթերցանության նյութերից՝ նաև հայոց լեզվի քերականական կառուց-
վածքի առանձնահատկությունների ուսուցման ժամանակ առաջադրվող վարժություններում 
և օրինակներում բերվող լեզվական նյութը պետք է ընտրել հայ և համաշխարհային գրակա-
նության թարգմանական լավագույն նմուշներից, որոնք ունեն գեղարվեստական բարձր ար-
ժանիքներ և օրինակելի են լեզվական տեսակետից՝ զերծ խրթնաբանությունից, անհարկի օ-
տարաբանություններից կամ բարբառայնությունից։ Այդպիսի ընտրությունը լրացուցիչ հնա-
րավորություն կտա սովորողին ծանոթանալու գրական երկերի գեղարվեստական ու լեզվաո-
ճական արժանիքներին, ինչպես նաև ժամանակակից գրական հայերենին ։  

ը) Գեղարվեստական գրականության ընթերցումը և ուսումնասիրությունը լեզվի ու-
սուցման անփոխարինելի միջոց են, ուստի ընթերցանության, ավելի բարձր դասարաննե-
րում նաև գրականության դասերին գրական բնագրերի շրջանակներում պետք է ուսուցանել 
լեզվական այն երևույթներն ու հասկացությունները, որոնք ունեն գործնական նշանակութ-
յուն և նպաստելու են ճիշտ խոսք կազմելու, մայրենի լեզվով ազատ հաղորդակցվելու կարո-
ղությանը, լեզվաոճական հմտությունների զարգացմանը, ստեղծագործական ունակություն-
ների խթանմանը։ Սրանով միաժամանակ ավելի խոր և արդյունավետ կդառնա լեզվի ու 
գրականության դասավանդման միասնացումը։ 

թ) Գրականության ուսումնասիրությունը սովորողի բառապաշարի հարստացման, 
պատկերավոր մտածողության, երևակայության ու ստեղծագործական կարողությունների 
զարգացմանը և գրական ճաշակի ձևավորմանը զուգընթաց աշխարհաճանաչողության, 
ինքնաճանաչման, ինքնագնահատման ու ինքնակատարելագործման արդյունավետ միջոց է 
և մեծապես նպաստելու է բարձր բարոյական գծերի՝ հայրենասիրության, քաղաքացիական 
պատասխանատվության, մարդասիրության, կարեկցանքի ու հանդուրժողականության, ըն-
կերասիրության և սոցիալ-հոգեբանական այլ արժեքների արմատավորմանը, զգացական-
հուզական, գաղափարական և հանրակեցական դաստիարակությանը։ 

ժ) Գրականության ուսուցումը պետք է նպաստի ազգային գեղարվեստական մտածո-
ղության յուրահատկություների բացահատմանը, հայ գրականությունը որպես հայ ժողովրդի 
պատմական ճակատագրի և հայ մարդու կերպարի մարմնավորման ընկալմանը, գրական-
գեղարվեստական նյութի դաստիարակչական և ճանաչողական նշանակության գիտակցմա-
նը, ավանդույթների շարունակականությանը, գրողի և նրա ստեղծագործության հասարա-
կական նշանակության գիտակցմանը։ 

ժա) Գրականության ծրագրերով առաջարկվող նյութերը պետք է համապատասխա-
նեն սովորողների տարիքային հոգեբանությանը, արձագանքեն նրանց նախասիրություննե-
րին, լինեն գրավիչ, պարունակեն հետաքրքրական և նշանակալից դեպքեր ու իրադարձու-
թյուններ, մարդկային կրքերի բախումներ՝ բարու հաղթանակով, մարդկանց ճակատագրեր՝ 
հերոսական կամ դրամատիկ, պայքար հանուն վսեմ գաղափարների, ունենան արդիական 
հնչողություն, արտացոլեն ինչպես պատմական անցյալը, այնպես էլ այսօրվա բարդ ու բազ-
մակողմանի կյանքը, նպաստեն մարդու և նրա հոգեբանության ճանաչմանը, ունենան կողմ-
նորոշիչ նշանակություն։ 

ժբ) Տեղեկատվության ժամանակակից միջոցների լայն տարածման, տեսալսողական 
տեխնիկայի, համացանցի, համակարգիչների գործածության, գրական երկերի էկրանավոր-
ման պայմաններում խիստ նվազել է ընթերցանության ձգտումը և ընդհանրապես տպագիր 
աղբյուրներից օգտվելու ավանդույթը։ Գրականության դասավանդման կարևոր խնդիրներից 
է դասարանական և արտադասարանական ընթերցանության նյութերի նպատակադիր ընտ-

Hasmik
Выделение

Hasmik
Записка
Չի կարելի միակողմանի լինել։ Եթե միայն գրական հայերենը լինի նշանակետը, լեզվի նրբությունները, զգացմունքայնւթյունն ու ենթատեխստերը, ինչպես նաև ոճական բազմազանությունը դուրս կմնան մարդու ընկալումից։ Ըստ այս դրույթի չպիտի կարդան Թումանյան, Վարուժան, Զոհրապ... Աստիճանաբար նաև Չրենց.... Բա՝ խրթին են։

Hasmik
Выделение

Hasmik
Записка
Մեքենաների ի հայտ գալու հետ ձիով երթևեկելու ավանդույթը վերացել է։ Ու էլ չեն զանգում միջքաղաքային հեռախոսակայան՝ կապվելու համար Երևանից դուրս գտնվող իրենց հարազատի հետ։ Մտածենք՝ վերականգնելու ավանդույթները։
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րության, բարդ բնագրերի դյուրացման և կարդալու տեխնիկայի կատարելագործման հնար-
ներով սեր արթնացնել դեպի գրավոր խոսքը, խթանել սովորողների ընթերցասիրությունը, 
քանի որ գիրքը բոլոր դեպքերում մնում է թե՛ գիտելիքների ձեռքբերման ամենահզոր միջո-
ցը, թե՛ գեղագիտական ապրումների անսպառ աղբյուրը։ 

2. Ծրագրերի, դասագրքերի և մեթոդական ուղեցույցների ստեղծման ժամանակ 
անհրաժեշտ է առաջնորդվել հետևյալ սկզբունքներով՝ 

ա) Հանրակրթական դպրոցում հայոց լեզվի ուսուցումը, հատկապես լեզվական հա-
մակարգի վերաբերյալ տրվող գիտելիքների մատուցումը կատարվում է համակենտրոն 
սկզբունքով։ Սովորողները դեռևս տարրական դպրոցում գործնականորեն ծանոթանում են 
լեզվի հիմնական միավորներին, քերականական և ուղղագրական իրողություններին (ա-
ռանց սահմանումների), որոնց վերաբերող գիտելիքները խորացվում և ընդլայնվում են հա-
ջորդ՝ ավելի բարձր դասարաններում՝ կրթական մակարդակին համապատասխան գիտա-
կան բնութագրումներով և խոսքի մեջ կիրառելու գործնական վարժություններով։ 

բ) Լեզվական նյութը, հատկապես տարրական դասարաններում, պետք է ներմուծել 
ոչ թե ըստ լեզվական մակարդակների հերթականության (գծային սկզբունքով), այլ ըստ 
մատչելիության, խոսքում գործածվելու հաճախականության, կապակցված խոսք կառուցե-
լուն նպաստելու դերի՝ ելնելով լեզվի գործնական ուսուցման և հաղորդակցական կարողու-
թյունների զարգացման պահանջից։ 

գ) <<Հայոց լեզու, գրականություն>> ուսումնական բնագավառում ուսուցման շարու-
նակականության սկզբունքն ապահովվում է լեզվական մակարդակների հետևողական ընտ-
րությամբ, նախորդ դասարաններում անցած նյութի պարբերական կրկնությամբ և նոր նյու-
թի հետ կապելով, բառապաշարի հարաճուն հարստացմամբ ու գործունացմամբ։ Ընթերցա-
նության նյութերի ծրագրային թեմաները (բնություն, ընտանիք, հասարակություն, հայրենիք 
և այլն) նույնպես խորացվում և ընդլայնվում են դասարանից դասարան՝ սովորողների մտա-
հորիզոնի լայնացմանն ու գիտելիքների խորացմանը զուգընթաց։ 

դ) Սրանով հանդերձ, անհրաժեշտ է խուսափել անհարկի կրկնություններից, միևնույն 
ստեղծագործությունները տարբեր դասարանների դասագրքերում զետեղելուց։ Մեծածավալ 
երկերից (էպոս, պոեմ, վիպակ ևն) բերել նոր, համեմատաբար ինքնուրույն արժեք ունեցող 
հատվածներ՝ հիշեցնելով նախորդ դասարաններում անցածը և ամբողջական գաղափար 
տալով տվյալ երկի մասին։ 

ե) Ընթերցանության նյութերի ընտրությունը պետք է կատարել այնպես, որ ուսուցան-
վող քերականական երևույթը բավարար չափով լուսաբանվի բնագրային օրինակներով և 
յուրացվի գործնականորեն։ Գրական տեքստերի և լեզվական գիտելիքների փոխկապակց-
վածությունը ապահովել ծրագրում նշվող որոշակի հանձնարարականներով (օր.՝ կոչականի 
ուսուցումը զուգակցել երկխոսություններ պարունակող բնագրով)։ Անհրաժեշտ դեպքերում 
ստեղծել կամ պատվիրել հատուկ բնագրեր, որոնք պետք է գրված լինեն բնական լեզվով, 
արհեստականորեն չխճողվեն ուսուցանվող նյութով։ 

 Հեղինակային կետադրությունը նպատակահարմար է պահպանել գիտական, 
ակադեմիական հրատարակություններում, իսկ դասագրքերում հարազատ մնալ ներկայիս 
կանոնական, հանձնարարելի կետադրությանը:  

զ) Ըստ այդմ` հանձնարարելի է տարրական դպրոցի և միջին դպրոցի 5-6-րդ դասա-
րանների դասագրքերում դասը ներկայացնել համալիր եղանակով՝ մեկ ամբողջության մեջ 
ներառելով ընթերցանության նյութը, գրականագիտական տեղեկությունները, տեքստի վրա 
կատարվող աշխատանքը, լեզվական գիտելիքը և համապատասխան գործնական վարժու-
թյունները, ինչպես նաև ամփոփիչ-ստուգողական հարցեր ու առաջադրանքներ։ Կարելի է 

Hasmik
Выделение

Hasmik
Записка
Եթե նյութը հարմարեցնում ես ընթերցողին, նրա ձեռքից խլում ես կարողությունը զարգացնելու հնարավորությունը։
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դասագրքի վերջում հատուկ հավելվածով ամփոփ կերպով համակարգված ներկայացնել 
անցած լեզվական և գրականագիտական նյութը՝ տալով համառոտ բնութագրումներ։ 

է) Ընթերցանության նյութերում գեղարվեստական գրականությունից բացի` պետք է 
տեղ գտնեն գրական լեզվին վերաբերող բնագրեր, ուշադրություն դարձվի  բառապաշարին 
(տերմիններ, բանաձևային կայուն կապակցություններ ու արտահայտություններ), տրվեն 
նմանօրինակ տեքստեր կազմելու առաջադրանքներ։  

ը) Ուսուցման գործնական ուղղվածությունը և սովորողների խոսքի զարգացման պա-
հանջը անհրաժեշտություն են առաջացնում դասագրքում նոր բաժնի ներմուծման կամ վար-
ժությունների գիրք-տետրի ստեղծման, որտեղ յուրաքանչյուր դասարանի ծրագրի համապա-
տասխան մատչելի մեթոդներով կուսուցանվեն տարբեր բնույթի տեքստերի լեզվաոճական 
առանձնահատկությունները, տիպական խոսքային իրադրություններում խոսքի կառուցման 
հնարներն ու միջոցները, կտրվեն բանավոր ու գրավոր տեքստերի ստեղծման, ինչպես նաև 
կենդանի հաղորդակցման օրինակելի նմուշներ, ստեղծագործական բնույթի վարժություններ 
ու առաջադրանքներ։  

թ)  Խոսքի պատկերավորման միջոցները նույնպես պետք է ուսումնասիրել լեզվական 
նյութին զուգահեռ՝ միաժամանակ զարգացնելով գրական տեքստերի լեզվաոճական վերլու-
ծության և արժեքավորման կարողությունները։ 

ժ) Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել ժամանակակից տեղեկատվա-
կան և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ներդրմանը՝ ուսուցանվող նյութը ավելի մատչե-
լի ու գրավիչ դարձնելու, յուրացման գործընթացն արագացնելու, սովորողի ինքնուրույն աշ-
խատանք կատարելու ունակությունները զարգացնելու, նոր տեղեկատվություն ստանալու 
միջոցներին տիրապետելու և առհասարակ ինքնակրթության նախաձեռնությունը խթանելու 
նպատակով։  

Hasmik
Выделение

Hasmik
Записка
Ո՞րն է սրա գործնական նշանակությունը։
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Գ. <<ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ>>,  <<ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ>> ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ  
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ 

 
 Հայոց լեզուն որպես դասավանդման առարկա ներառում է երկու կողմ՝ նախ՝ բուն 
լեզվի իմացություն, այսինքն՝ այդ լեզվով հաղորդակցվելու, տարբեր բնույթի գրավոր ու բա-
նավոր շարադրանք ստեղծելու կարողություն և երկրորդ՝ լեզվի քերականական կառուցված-
քի իմացություն, որը փաստորեն լեզվաբանական գիտելիք է։ 
 Հանրակրթական դպրոցում մայրենի լեզվի դասավանդումը զուգակցում է այս երկու 
կողմերը, ընդ որում, հատկապես տարրական դպրոցում և միջին դպրոցի 5-6-րդ դասարան-
ներում հայոց լեզու և գրականություն առարկաների միասնացված դասավանդման պայման-
ներում առաջնությունը տրվում է առաջին (արտահայտական և հաղորդակցական) կողմին՝ 
երկրորդի (լեզվի կառուցվածքի) վերաբերյալ սահմանափակվելով միայն ամենաանհրաժեշտ 
տեղեկություններով։ աշակերտին մատչելի լեզվաբանական գիտելիքների խորացումը կա-
տարվում է միջին դպրոցի բարձր դասարաններում և ավագ դպրոցում՝ անցած նյութի 
կրկնության և ընդլայնման հիման վրա։ 
 Հայոց լեզվի դասավանդման ժամանակ առարկայի բովանդակությունը, խնդիրներն 
ու նպատակները, նյութերի ընդգրկումն ու ծավալը որոշելիս հիմք պետք է ընդունել մայրենի 
լեզվի դերը ինչպես ժողովրդի և անհատի կյանքում, այնպես էլ միջնակարգ կրթության մյուս 
առարկաների համակարգում։ 
 Հայոց լեզվի ուսուցման նպատակը պետք է լինի սովորողի մեջ մշակել ժամանակա-
կից գրական հայերենին  համապատասխան խոսք կառուցելու, իր խոսքը վերահսկելու, 
բարբառային, ժարգոնային արտահայտություններից մաքրելու, մայրենի լեզվով ամենա-
տարբեր բնույթի տեքստեր և գրականություն կարդալու և ինքնուրույն հասկանալու կարո-
ղություններ։ Կարևորվում է նաև բառարարաններից, հանրագիտարաններից և այլ տեղեկա-
տուներից օգտվելու, իր տարիքին ու կրթական փուլին համապատասխան գեղարվեստա-
կան և գիտահանրամատչելի գրականություն կարդալու, կարդացածը վերաշարադրելու և 
համառոտագրելու հմտությունների մշակումը, գործնական բնույթի զանազան փաստա-
թղթեր կազմելու կարողությունը, ինչպես նաև տարբեր իրադրություններում համապատաս-
խան խոսքային վարքագիծ դրսևորելու ունակությունը։  
 Հայոց լեզվի դպրոցական դասընթացը անհրաժեշտ և բավարար գիտելիքներ է տա-
լիս լեզվական համակարգի բոլոր բաժինների վերաբերյալ։ Ելնելով ուսուցման նպատակա-
դրումից՝ հայոց լեզվի դասընթացը պետք է կառուցել գործնական բնույթի գիտելիքների, 
հմտությունների ու կարողությունների զարգացման միտումով՝ զերծ մնալով դրան չնպաս-
տող վերացական քերականական գծապատկերներից։ 
 Հայոց լեզվի դասավանդումը հետապնդում է հետևյալ կոնկրետ խնդիրների լուծումը՝ 
 * գրագիտության ուսուցում, անսխալ ու վարժ գրելու և կարդալու հմտությունների ձ-
ևավորում. 
 * աշակերտների բառապաշարի հարստացում, որը նպաստում է շրջապատող աշ-
խարհի առարկաների ու երևույթների ճանաչմանը. 
 * հայոց լեզվի կառուցվածքի, լեզվական միավորների և նրանց միջև առկա հարաբե-
րությունների մասին համակարգված գիտելիքների ուսուցում. 
 * լեզվաքերականական գիտելիքների հիման վրա խոսքի և նրա միավորների վերլու-
ծության կարողությունների ձևավորում. 

Hasmik
Выделение

Hasmik
Записка
խոսում են ոչ միայն գրական հայերեն։
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բառապաշարը նպաստւում է իրերի ճանաչմա՞նը։
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 * ինքնուրույն բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու կարողությունների մշակում, լեզ-
վաքերականական գիտելիքները խոսքի կառուցման ընթացքում կիրառելու հմտության ձևա-
վորում. 
 * տեքստի վրա կատարվող գործնական աշխատանքի միջոցով գրվածքի լեզվաոճա-
կան առանձնահատկությունները բացահայտելու կարողության ձևավորում.  
 * շարադրությունների, փոխադրությունների, ռեֆերատների, համառոտագրման և այլ 
ստեղծագործական աշխատանքների միջոցով կապակցված շարադրանք ստեղծելու կարո-
ղությունների մշակում. 
 * կարդացածը պատմելու, քննարկելու, տարբեր թեմաներով զրույցներ անցկացնելու, 
երկխոսություններ կառուցելու միջոցով աշակերտների բանավոր խոսքի զարգացում. 
  
 * տարբեր բնույթի (գեղարվեստական արձակ և չափածո) տեքստերի լեզվաոճական 
վերլուծության միջոցով աշակերտների լեզվական ճաշակի և խոսքի մշակույթի զարգացում. 
 * տարբեր տիպի բառարաններից, հանրագիտարաններից, տեղեկատու և օժանդակ 
ձեռնարկներից օգտվելու և ինքնուրույն կերպով գիտելիքներ ձեռք բերելու հմտությունների 
մշակում. 
 Տարրական դպրոցում և հիմնական դպրոցի ցածր դասարաններում այս խնդիրները 
լուծվում են գրականության ուսուցման հետ միասնաբար և խորացվում ու ընդլայնվում են ա-
վելի բարձր դասարաններում՝ արդեն որպես ինքնուրույն առարկաներ հայոց լեզվի ու գրա-
կանության ուսուցման պայմաններում՝ առանց ընդհատելու ստեղծված սերտ միասնությունը 
և ապահովելով միջառարկայական կապերը։  
 Հանրակրթական դպրոցում գրականություն առարկայի դասավանդման նպատակն է 
գրական ստեղծագործությունների ուսումնասիրությունը, որի ընթացքում սովորողներին 
նրանց տարիքին և կրթական մակարդակին համապատասխան համակարգված գիտելիք-
ներ են հաղորդվում գրականության տեսության և պատմության, նշանավոր հայ և օտարազ-
գի գրողների կյանքի ու գործի վերաբերյալ, ձևավորվում են քննադատական վերաբերմունք, 
գրական երկերը համարժեքորեն ընկալելու, վերլուծելու և գնահատելու կարողություններ։  
 Գրականություն առարկան չի սահմանափակվում միայն հայ գրականության և նրա 
պատմության դասանվանդումով, այլ ավելի լայն բնույթ ունի. այն ընդգրկելու է տեղեկու-
թյուններ համաշխարհային գրականության լավագույն ստեղծագործությունների, գրողների 
կյանքի ու գործունեության, գրականության տեսության հիմնական հասկացությունների, 
գրականության և հասարակական կյանքի փոխհարաբերության, արվեստի այլ տեսակների 
հետ ունեցած կապի, ինչպես նաև որպես գեղարվեստական ստեղծագործության անբաժա-
նելի մասի՝ հայ և այլ ժողովուրդների բանահյուսության վերաբերյալ։  

Ըստ այդմ գրականության դասավանդումը ներառում է հետևյալ խնդիրները՝ 
 * ուսումնական ծրագրի մեջ ընդգրկված հայ և արտասահմանյան հեղինակների գոր-
ծերի իմացություն.  

* հայ և այլ ժողովուրդների բանահյուսության հանրահայտ նմուշների իմացություն և 
համեմատական գնահատում. 
 * ծանոթացում գրական հիմնական սեռերին ու ժանրերին, գրական ուղղություննե-
րին ու դպրոցներին. 

* ծանոթացում պատկերավորման ու արտահյտչական հիմնական միջոցներին. 
* գրական երկի բովանդակության ընկալման, ենթատեքստի ըմբռնման, պատկերա-

յին համակարգի բացահայտման ունակությունների մշակում.  

Hasmik
Выделение

Hasmik
Записка
Մայրենի լեզվով խոսք կառուցելու համար քերականությունը որոշիչ դեր չունի։ Դա աքսիոմա է։
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Եթե նպատակը կապակցված շարադրանքն է, ի՞նչ նշանակություն ունի՝ ինչպես եմ սովորեցնում։
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Ուսումնական ծրագրի պարտադիր միջուկը սուբյեկտիվ է։
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* գրական ստեղծագործությունը գնահատելու, կերպարները վերլուծելու, երկի կա-
ռուցվածքը, գաղափարական ու գեղարվեստական արժանիքները բացահայտելու կարողու-
թյունների ձևավորում.  

* գրական ստեղծագործությունների և արվեստի այլ տեսակների միջև (թատրոն, կի-
նո, կերպարվեստ, երաժշտություն և այլն) զուգահեռներ անցկացնելու կարողության ձևավո-
րում. 

* գրական թեմաներով շարադրանքներ, ռեֆերատներ, փոխադրություններ գրելու, 
զեկուցումներով և հաղորդումներով հանդես գալու, գրական-գեղարվեստական հանդեսներ, 
բանավեճեր, քննարկումներ կազմակերպելու և դրանք անցկանցելու կարողությունների 
մշակում, ինքնուրույն ստեղծագործական փորձերի խրախուսում։ 
 Գրականության դասավանդման հիմնական նպատակներից մեկը, բացի սովորողնե-
րին զուտ գրական երևույթներին ծանոթացնելուց, անհատի հոգևոր ու մտավոր զարգացմա-
նը, անձի արժեքային համակարգի ձևավորմանը նպաստելն է, որի իրականացման համար 
անհրաժեշտ է սովորողներին հաղորդակից դարձնել հայ ժողովրդի հոգևոր ժառանգությա-
նը, ազգային ու համամարդկային իդեալներին ու ձգտումներին, գրական հերոսների օրինա-
կով և գրական երկերի գաղափարագեղարվեստական հարստության օգտագործումով 
նրանց մեջ դաստիարակել մարդասիրական ոգի, բարոյական բարձր հատկություններ՝ բա-
րություն, ընկերասիրություն, ազնվություն, պատվախնդրություն, պատասխանատվություն, 
հաստատակամություն, բարեխղճություն և լիարժեք ու ներդաշնակ մարդու բարոյակամային 
այլ հատկանիշներ։ 
 

Hasmik
Выделение

Hasmik
Выделение

Hasmik
Выделение
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Դ. <<ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ>>, <<ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ>> 
ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՄԻՋՈՒԿԸ 

 
1. ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ 

 
1. Հայոց լեզվի կառուցվածքը 
Ծանոթություն լեզվաբանական գիտությանը և նրա բաժիններին (հնչյունաբանու-

թյուն, բառագիտություն, քերականություն, ոճագիտություն)։ Լեզվի միավորները՝ հնչյուն, 
վանկ, բառ, բառակապակցություն, նախադասություն, տեքստ։ 
 Ա. Հնչյունաբանություն.  

Հնչյուն և տառ։ Մաշտոցյան այբուբենը, նրա հետագա լրացումները։ 
 Հայերենի հնչյունական համակարգը. ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ, եռաշարք  
երկշարք և միաշարք բաղաձայններ։ 
 Վանկ և նրա տեսակները։  

Շեշտ. շեշտից կախված հնչյունափոխություն։  
 Բ. Բառագիտություն և դարձվածաբանություն 
 Բառ և բառիմաստ։ Բառիմաստի տեսակները (բառային, քերականական. ուղղակի, 
փոխաբերական)։ 

Մենիմաստ և բազմիմաստ բառեր։ Հոմանիշներ, հականիշներ, համանուններ: 
 Դարձվածք։ Բառ և դարձվածք. նրանց ընդհանրություններն ու տարբերությունները։ 
 Բառերի տեսակներն ըստ կազմության՝ պարզ, բարդ, ածանցավոր։  
 Բառակազմության եղանակները (ածանցում, բառաբարդում, հապավում)։  

Արմատ. արմատի հնչյունական տարբերակներ։ Բարդ բառերի տեսակները (վերլու-
ծական և համադրական), հոդակապ։ Ածանց, նրա տեսակները ըստ դիրքի (նախածանց, 
վերջածանց) և ըստ խոսքի մաս կերտելու ունակության (գոյականակերտ, ածականակերտ, 
մակբայակերտ, բայակերտ)։  
 Գ. Ձևաբանություն 
 Բառերի փոփոխությունը խոսքի մեջ։ Հիմք և վերջավորություն։ Ներքին և արտաքին 
թեքում։ 
 Քերականական իմաստ և քերականական ձև։  

Հայերենի խոսքի մասերը։  
ա)  Խոսքի մասեր 
Գոյական. նրա տեսակները և քերականական հատկանիշները։  

 Ածական. նրա տեսակները և քերականական հատկանիշները։  
Թվական. նրա տեսակները և կազմությունը։  
Դերանուն. նրա տեսակները. հարաբերակցությունը տարբեր խոսքի մասերի հետ։  
Բայ. նրա քերականական հատկանիշները։  

 Մակբայ. նրա տեսակները։ 
 բ)  Խոսքի մասեր 
 Կապ. նրա տեսակները և շարահյուսական դերը։  

Շաղկապ. նրա տեսակները և շարահյուսական դերը։  
 Վերաբերականներ և նրանց գործածությունը խոսքում։ 

Ձայնարկություններ և նրանց գործածությունը խոսքում։ 
 Դ. Շարահյուսություն 



 12

 Բառակապակցություն և նախադասություն։ Նախադասության տեսակներն ըստ կա-
ռուցվածքի։ Նախադասության տեսակներն ըստ հաղորդակցական նպատակի։ 
 Նախադասության անդամներ։ Նախադասության անդամ չհանդիսացող միավորներ։  
 Նախադասության անդամների արտահայտության միջոցները (բառ, բառակապակ-
ցություն, նախադասություն)։  
 Մեջբերվող խոսք. նրա տեսակները։ 

Տեքստ. նրա իմաստային, կառուցվածքային ու ոճական ամբողջականությունը։ 
Պարբերությունը որպես տեքստի միավոր։  

 2. Կապակցված խոսք  
 Խոսքային գործունեության տեսակները։ Ունկնդրում, ընթերցանություն, մտքերի 
գրավոր և բանավոր արտահայտում, մենախոսություն և երկխոսություն, դերային խաղ, բե-
մականացում, քննարկում, բանավեճ։  

Հաղորդակցում։ Հաղորդակցական գործունեության տեսակները (հաղորդում, հար-
ցում, կամքի արտահայտում, ժխտում) և դրանց հետևանքով ձևավորվող խոսքի տեսակները 
(պատմողական, նկարագրական, դատողական խոսք, դիմում, հրաման, հորդոր, իղձ)։  
 Հաղորդակցական կարողություններ խոսքային բազմազան իրադրություններում։ 
Կողմնորոշում դեպի ունկնդիրը։ Պատասխանատվություն իր խոսքի քերականական և ուղ-
ղախոսական ճշտության, մտքերի արտահայտման ճշգրտության, հասկանալիության, հա-
ղորդակցական նպատակին համապատասխանության համար։ Բանավոր և գրավոր խոսքի 
տարբերության գիտակցում և նրանց առանձնահատկությունների պահպանում ըստ համա-
տեքստի և իրադրության։ 

Բազմազան գեղարվեստական և ոչ գեղարվեստական տեքստեր կարդալու, կարդա-
ցածն ըմբռնելու, տեքստի բովանդակությունը տարբեր ձևերով (համառոտ, հատվածաբար, 
ստեղծագործաբար և այլն) վերարտադրելու կարողություն։ 

Տիրապետում գրավոր խոսքի տարբեր տեսակներին ու ձևերին՝ շարադրություն, փո-
խադրություն, ռեֆերատ, ամփոփում, եզրակացություն, ակնարկ, հոդված, նամակ և այլն։ 

Տարբեր բնույթի գրավոր աղբյուրներում (բառարան, հանրագիտարան, մամուլ, տե-
ղեկատուներ, համացանց և այլն) կողմնորոշվելու, անհրաժեշտ տեղեկատվական նյութերը 
ձեռք բերելու և նպատակադրված կիրառելու կարողություններ։ 

3. Գործնական գրություններ։ 
4. Ուղղագրություն և կետադրություն 
Հայերենի ուղղագրության սկզբունքները։  
Ձայնավորների, բաղաձայնների, երկհնչյունների ուղղագրությունը։ 
Հատուկ անունների ուղղագրությունը։ 
Բառակազմության հետ կապված ուղղագրություն (միացյալ, անջատ և գծիկով գրվող 

բառեր)։ 
Կետադրությունը որպես գրավոր խոսքի անհրաժեշտ բաղադրիչ։ Կետադրական 

նշաններ. նրանց տեսակները, դերը և գործածությունը։ 
Շարահյուսական տարբեր իրողությունների հետ կապված կետադրություն։ 
5. Ուղղախոսություն 
Գրական հայերենի շեշտ և հնչերանգ։ Արտասանական դադար։  
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2. ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  
 

ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅՈՒՆ, ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 
1.Բանահյուսություն 

 
   
  Բանահյուսական հիմնական ժանրերը` հեքիաթ, առակ, առած, ասացվածք, հանե-

լուկ, ավանդություն, լեգենդ, առասպել, դիցաբանական և պատմական զրույցներ, դյուցազ-
ներգություն (էպոս): 
 ա) Հեքիաթ։ Ժանրի բնորոշումը: Տեսակները` կենդանական, կախարդական կամ 
հրաշապատում և իրապատում հեքիաթներ: Հեքիաթին հատուկ սկիզբն ու ավարտը, բո-
վանդակությունը։ Բարու և չարի պայքարը: Բարու հաղթանակը: Հեքիաթը որպես □հավեր-
ժական խորհրդանշանների□ արտահայտություն: Հեքիաթի լեզվական առանձնահատկութ-
յունները: 
 Ժողովրդական հեքիաթ, հեքիաթի գրական մշակում, հեղինակային հեքիաթ: Դրանց 
ընդհանրությունները և տարբերությունները: Նմուշներ հայ և արտասահմանյան գրականու-
թյունից: 
 բ) Առակ: Ժանրի բնորոշումը: Առակին բնորոշ այլաբանությունը և բարոյախոսությու-
նը: Գործող անձինք: Արձակ և չափածո առակներ: Նմուշներ անտիկ, հայ միջնադարյան և 
ժամանակակից առակագրությունից: Առակի լեզվական առանձնահատկությունները: 

գ) Ավանդություն: Ժանրի բնորոշումը: Պատմական, աշխարհագրական, կենցաղա-
յին բնույթի տեղեկություններ պարունակող և նշանավոր մարդկանց մասին հյուսված ավան-
դություններ (Մեսրոպ Մաշտոց, Մովսես Խորենացի, Գրիգոր Նարեկացի, Խաչատուր Աբով-
յան): Ավանդության գրական մշակումներ: 
 դ) Առասպել: Ժանրի բնորոշումը: Առասպելի պատմական հիմքը: Հայկական և հու-
նական առասպելների նմուշներ: 

   ե) Դիցաբանական զրույց: Ժանրի բնորոշումը: Մարդկության դիցաբանական պատ-
կերացումներն ու մտածողությունը: Օրինակներ հին հայկական և հունական դիցաբանական 
զրույցներից: Դիցաբանական զրույցների գրական մշակումներ: 

զ) Պատմական զրույց: Ժանրի բնորոշումը: Զրույցներ պատմական նշանավոր ան-
ձանց մասին: Դրանց արտահայտությունը գեղարվեստական գրականության մեջ: 
 է) Դյուցազներգություն (էպոս): Ժանրի բնորոշումը: Էպոսի պատմական հիմքը. ժո-
ղովրդի ճակատագրում վճռորոշ նշանակություն ունեցող պատմական անցքը որպես էպոսի 
հիմք: Էպոսը որպես ժողովրդի հավաքական մտածողության, ձգտումների և երազանքների 
արտահայտություն: Հայկական ժողովրդական էպոսը. համահավաք բնագիրը: Ժողովուրդը 
որպես ասացող-հեղինակ: Էպոսի գլխավոր հերոսները և նրանց կերպավորման արվեստը: 
Նրանց հոգեբանությունն ու նկարագիրը: 
 Հատվածներ համահավաք բնագրից: 
 Դյուցազներգություն գրական մշակումները: Օրինակներ հայկական էպոսի գրական 
մշակումներից: Գրական մշակման և համահավաք բնագրի լեզվաոճական համեմատությու-
նը: 
 Հունական էպոսը: Հատվածներ հունական էպոսից: 
  

2. Գրականության տեսություն 
  
  Ա. Գրականությունը որպես արվեստի տեսակ 
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 Գրականությունը որպես արվեստի տեսակ: Ծագումը, զարգացումը և յուրահատկութ-
յունները: Գրականության ազգային և համամարդկային բնույթը:  

*Հայ գրականության պատմական զարգացման օրինաչափությունները և փուլերը: 
Գրական հայերենի զարգացման փուլերը` գրաբար, միջին հայերեն, աշխարհաբար (արևե-
լահայերեն և արևմտահայերեն): 
 Բ. Գեղագիտական կարգեր 

   
Գ.Գրական սեռեր և ժանրեր  

 ա) Բանաստեղծություն: Բանաստեղծությունը որպես գեղարվեստական մտածողութ-
յան յուրահատուկ ձև: Արձակ և չափածո ստեղծագործությունների համեմատությունը: Առ-
ձայնույթ և բաղաձայնույթ:  
  Գաղափար քնարական հերոսի մասին: Բանաստեղծի հուզական գնահատականը և 
վերաբերմունքը աշխարհի, կյանքի, բնության, մարդու հանդեպ: Անհատի ապրումներն ու 
խոհերը, նրա հոգեկան աշխարհի նկարագիրը:  
 - Բնության քնարերգություն 
 - Հայրենասիրական քնարերգություն 
 - Սիրային քնարերգություն 
 - Խոհափիլիսոփայական քնարերգություն 

Բանաստեղծության կայուն տեսակները` հայրեն, գազել, քառյակ, տրիոլետ, սոնետ: 
Նմուշներ հայ դասական և ժամանակակից գրականությունից: 
 Հայ միջնադարյան քնարերգություն` հայրեն, տաղ, խաղիկ: Նմուշներ հայ միջնա-
դարյան գրականությունից: 

 Բանաստեղծության լեզվի առանձնահատկությունները: Պատկերավորման միջոցները` 
մակդիր, համեմատություն, փոխաբերություն, այլաբերություն, փոխանունություն, այլաբա-
նություն, խորհրդանիշ, չափազանցության, փոքրացում ևն:   
 բ) Պոեմ։ ժանրի բնորոշումը: Պոեմի տեսակները: Պոեմի օրինակներ հայ և արտա-
սահմանյան գրականությունից:  
 գ) Բալլադ։ ժանրի բնորոշումը: Բալլադին բնորոշ սյուժեն և անսովոր բովանդակու-
թյունը: Երևակայականը և հրաշապատումը բալլադներում:Բալլադի օրինակներ հայ գրակա-
նությունից: 

 
Պատմողական սեռ 
Սեռի բնորոշումը։ Պատկեր-գործողության յուրահատկությունները: Սյուժե 

(դիպաշար): Գրական երկի լեզվական շերտերը` գրական լեզու, բարբառ, հնաբանություն, 
նորաբանություն, օտարաբանություն: 

Պատմողական ժանրեր 
 ա) Պատմվածք։ ժանրի բնորոշումը: Դեպքերի զարգացման ընթացքը, բովանդակու-
թյունը: Պատմվածք և բանաստեղծություն, վեպ և պոեմ. նմանություններն ու տարբերու-
թյունները: Կերպարների բնութագիրը և հոգեբանական վերլուծությունը: Պատմվածքի հեղի-
նակի և հերոսների խոսքը: 
 Նմուշներ հայ դասական, ժամանակակից և արտասահմանյան գրականությունից: 
 բ) Նորավեպ (նովել)։ Ժանրի բնորոշումը: Պատմվածքի և նորավեպի նմանություննե-
րը և տարբերությունները: Արտասովոր պատմությունները որպես նորավեպի հիմք: Դեպքե-
րի, գործողությունների արագ ու սրընթաց զարգացումը և անսպասելի, հանկարծակի ա-
վարտը: Նորավեպի հայ և այլազգի վարպետներ: Նորավեպի նմուշներ հայ և արտասահ-
մանյան գրականությունից: 
 գ) Վիպակ։ ժանրի բնորոշումը: Վիպակի համեմատությունը պատմվածքի և վեպի 
հետ։ Դեպքերի, գործողությունների զարգացման ընթացքը, բովանդակությունը: Վիպակի 
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հեղինակը և գործող անձինք: Վիպակի կերպարները. նրանց բնութագիրը:  Նմուշներ հայ և 
արտասահմանյան գրականությունից՝ ընտրովի հատվածներ: 
 դ) Վեպ։ ժանրի բնորոշումը: Վեպը որպես ծավալուն պատմողական ստեղծագոր-
ծություն: Տարբեր դեպքերի, գործողությունների զարգացման ընթացքը, բազմաթիվ հերոս-
ների, մարդկային ճակատագրերի պատկերումը: Վեպի հեղինակը և վեպի գործող անձինք: 
Վեպի կերպարները. նրանց բնավորության անհատական և ընդհանրական գծերը: Հերոս-
ների բնութագիրն ու հոգեբանական վերլուծությունը: Վեպի տարատեսակները` սոցիալա-
կան, ինքնակենսագրական, պատմական, արկածային ևն: 
 Բնորոշ առանձնահատկությունները: Նմուշներ հայ և արտասահմանյան գրականութ-
յունից: 
   

Թատերգություն  
Սեռի բնորոշումը։ Թատերգության ժանրերը` ողբերգություն, կատակերգություն, 

դրամա, դրանց բնորոշումը:  
 Հերոսների խոսքի օգնությամբ զարգացող գործողություն: Երկխոսություն և մենախո-
սություն: Հերոսների խոսքը որպես ինքնաբացահայտման և ինքնաբնութագրման միջոց: 
Երկխոսություն և մենախոսություն: Թատերգության և վեպի համեմատական բնութագիրը. 
նմանությունները և տարբերությունները:  
 Տեղեկություններ նշանավոր թատերգակների մասին: Ողբերգության, կատակերգութ-
յան և դրամայի մեկական օրինակ հայ և արտասահմանյան գրականությունից (հատված-
ներ): 
 Դ. Գրական ուղղություններ և հոսանքներ   

 
3. Գրականություն 

 
  Ա. Հայ հին և միջնադարյան գրականություն 

 Հայ գրականության սկզբնավորումը: Մեսրոպ Մաշտոցը և հայ գրերի գյուտը: 
Հատվածներ Կորյունի <<Վարք Մաշտոցի>>վարքագրությունից: Շարականներ: 

 5-րդ դարի հայ մատենագրությունը. Փավստոս Բուզանդ, կենսագրական հակիրճ 
տեղեկություններ: <<Արշակ և Շապուհ>>: 

Մովսես Խորենացի: Կենսագրական հակիրճ տեղեկություններ: Առասպելները:  
 Գրիգոր Նարեկացի: Կենսագրական հակիրճ տեղեկություններ: <<Մեղեդի 
ծննդյան>>: Բնության և մարդու այլաբանական գովերգը, տաղերի բանաստեղծական 
արվեստը: 

Հայ միջնադարյան գրականության ընդհանուր բնութագիրը: Գրաբարից անցում մի-
ջին հայերենին: Հիմնական ժանրերը` տաղ, շարական, հայրեն, պոեմ, առակ: Ներկայացու-
ցիչների սեղմ բնութագիրը` Ներսես Շնորհալի, <<Առավոտ լուսո>> 

Նահապետ Քուչակ: Տեղեկություններ և ավանդություններ Քուչակի մասին: Հայրեն-
ներ:  

Սայաթ-Նովա։ Կենսագրական համառոտ տեղեկություններ: <<Աշխարհումս ախ չիմ 
քաշի>> խաղը: Խաղերի բանաստեղծական արվեստը: 

  
Բ. Հայ նոր գրականություն 
Հայ նոր գրականության ձևավորումը:  
Խաչատուր Աբովյան։ Կյանքը, լուսավորական գործունեությունը: <<Վերք Հայաստա-

նի>> վեպի <<Հառաջաբանը>> (ծրագրային հիմնական հատվածները) 
Միքայել Նալբանդյան։ Կյանքը, գրական գործունեությունը: <<Ազատություն>>, 

<<Իտալացի աղջկա երգը>>, <<Մանկության օրեր>>: 
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 Ռափայել Պատկանյան։ Կենսագրական տեղեկություններ: <<Արաքսի արտասու-
քը>>, <<Օրորոցի երգ>> բանաստեղծությունները: 

Պետրոս Դուրյան։ Կյանքը, ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը: Հայ նոր 
քնարերգության հիմնադիրը: <<Լճակ>>, <<Սիրել>>, <<Տրտունջք>>, <<Իմ ցավը>> բանաս-
տեղծությունները: Բանաստեղծի անձնական դրաման: Հատվածներ Դուրյանի նամակնե-
րից: Դուրյանի բանաստեղծական արվեստը: 

Գաբրիել Սունդուկյան։ Կյանքը, ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը: Սուն-
դուկյանի թատերգությունները: <<Պեպո>> (հատված):  

Րաֆֆի։ Կյանքը, ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը: <<Խենթը>> 
(հատված) 

Շիրվանզադե։ Կյանքը, ստեղծագործության բնութագիրը: <<Արտիստը>> պատմված-
քը (կրճատումներով):  

Մուրացան։ Կյանքը և ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը, <<Հասարակաց 
որդեգիրը>> պատմվածքը: 

Նար-Դոս։ Կյանքը, ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը: <<Ես և նա>>: 
Գրիգոր Զոհրապ։ Կյանքը, ստեղծագործությունը: Նորավեպի նշանավոր վարպետը:  

<<Այրին>>: 
Միսաք Մեծարենց։ Կյանքը և ստեղծագործությունը: Սիրո ապրումը <<Սիրերգ>>, 

<<Երազ օրեր>> բանաստեղծություններում: Բնապատկերը <<Աքասիաներուն շուքին 
տակ>> բանաստեղծության մեջ:  

Դանիել Վարուժան։ Կյանքը, ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը: Հայրենիքի 
փառավոր պատմության, ողբերգական ներկայի պատկերը և ազատության պայքարի կոչը 
<<Ձոն>> բանաստեղծության մեջ: <<Ցորյանի ծովեր>>բանաստեղծությունը: 

Հովհաննես Թումանյան։ Կյանքը, գրական և հանրային գործունեությունը: Ստեղծա-
գործության ընդհանուր բնութագիրը: <<Փարվանա>> բալլադը: Հավերժական սիրո, բարու, 
բարձրագույն իդեալների խորհրդանիշը բալլադում Թումանյանի քառյակները: <<Թմկաբեր-
դի առումը>> պոեմը։ Անցողիկ կյանքի և անմահ գործի գաղափարը պոեմում: 
<<Հայրենիքիս հետ>> բանաստեղծությունը: 

Ավետիք Իսահակյան։ Կյանքը, ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը: Սիրո եր-
գերը, <<Մի մրահոն աղջիկ տեսա>>բանաստեղծությունը և <<Ռավեննայում>> բանաստեղ-
ծությունը:<<Լիլիթ>> արձակ պոեմ: 

Վահան Տերյան։ Կյանքը և հանրային գործունեությունը: Պայծառ տխրության երգերը. 
<<Տխրություն>>, <<Իմ խաղաղ երեկոն է հիմա>>: Հայրենիքի ճակատագրի արծարծումը. 
<<Երկիր Նաիրի>> շարքը: 

 
Գ. Նորագույն շրջանի հայ  գրականություն 
Եղիշե Չարենց։ Կյանքը և ստեղծագործության համառոտ բնութագիրը: 

<<Հայրենիքում>> բանաստեղծությունը: <<Տաղարան>> շարքը. կապը Սայաթ – Նովայի 
քնարական աշխարհի հետ: <<Ես իմ անուշ Հայաստանի արևահամ բառն եմ սիրում>>: 
<<Տաղ անձնական>> բանաստեղծությունը: 

Դերենիկ Դեմիրճյան։ Կյանքը և ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը: <<Ավե-
լորդը>> պատմվածքը. սյուժեն, բովանդակությունը, հերոսները: 

Ակսել Բակունց։ Կյանքը և ստեղծագործության հակիրճ բնութագիրը: <<Սպիտակ 
ձին>> պատմվածքը: 

Գուրգեն Մահարի։ Կյանքը և ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը: Ինքնա-
կենսագրական վեպերը` <<Մանկություն>>, <<Պատանեկություն>>: Մահարին բանաս-
տեղծ.<<Բալլադ Չալոյի և առաջին սիրո մասին>>, <<Օրոր, օրոր>>: Մահարու ստեղծագոր-
ծության լեզվաոճական առանձնահատկությունները։ 
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Նաիրի Զարյան։ Կյանքը, ստեղծագործության բնութագիրը: <<Հայերեն>>, <<Հայրենի 
տուն>> բանաստեղծությունները:  

Հովհաննես Շիրազ։ Կյանքը, ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը: <<Հայ 
ժողովրդի երգը>>, <<Թագադրում>>, <<Էքսպրոմտ>>, <<Կտակ>>:  

Համո Սահյան։ Կյանքը և ստեղծագործությունը: <<Ուր որ նայում եմ>>, <<Անունդ 
տալիս>>, <<Ծովն էր, գիշերն էր>>, <<Իմ քարափներն ու ես>> (<<Ինձ բացակա չդնեք>>) 
բանաստեղծությունները: 
Պարույր Սևակ։ Կյանքը և ստեղծագործության ընդհանուր բնութագիրը. <<Քիչ ենք, բայց 
հայ ենք>>,/կամ` <<Հայաստան>>/, <<Մոր ձեռքերը>> բանաստեղծությունները: 

Ստ.Զորյան: Կենսագրական տեղեկություններ: <<Ջրհորի մոտ>> պատմվածքը: 
Մուշեղ Գալշոյան։ Կենսագրական տեղեկություններ: <<Մամփրե արքան>>, 
 Հրանտ Մաթևոսյան։  <<Կանաչ դաշտը>> : 
  

Ե. Օտարագիր հայ գրողներ 
Վիլյամ Սարոյան, պատմվածքներ, <<Իմ սիրտը լեռներում է>> թատերգությունը 
 
Զ. Արտասահմանյան գրականություն 
Վիլյամ Շեքսպիր, <<Համլետ>> ողբերգություններից հատվածեր 
Ջեկ Լոնդոն. <<Ոսկե կիրճը>>, կրճատումներով 
Էռնեստ Հեմինգուեյ, <<Ծերունին ու ծովը>>, կրճատումներով 
 
Է. Արտասահմանյան գրականություն: Նախատեսվում է արտադասարանական 

ընթերցանության համար: 
Հոմերոս,  հատվածներ <<Ոդիսականից>> 
Պիեր Կոռնել, <<Սիդ>> 
Սերվանտես, <<Դոն Կիխոտ>> հատվածներ  վեպից  
Դանիել Դեֆո, <<Ռոբինզոն Կրուզո>> 
Վիկտոր Հյուգո, <<Փարիզի Աստվածամոր տաճարը>> 
Օնորե դը Բալզակ, <<Հայր Գորիո>> 
Գի դը Մոպասան,  նորավեպեր 
Հենրիկ Սենկևիչ, <<Յո՞ երթաս>> 
Ջեկ Լոնդոն, պատմվածքներ  
Օ’Հենրի, <<Վերջին տերևը>> 
Մարկ Տվեն, <<Աղքատն ու արքայազնը>> 
Հանս Քրիստիան Անդերսեն, հեքիաթներ 
Ռեդիարդ Քիփլինգ, հեքիաթներ 
Ջանի Ռոդարի, հեքիաթներ   

  Անտուան դը սենտ Էքզյուպերի,<<Փոքրիկ իշխանը>> 
Օսկար Ուայլդ, հեքիաթներ 
Շարլ Բոդլեր, <<Փոքրիկ արձակ պոեմներ>> 
Ֆոլկներ, <<Արջը>> 
Ֆրանց Վերֆել, <<Մուսա լեռան քառասուն օրը>> 
Ջոն Սթայնբեք, <<Մարգարիտը>> 
Հերման Հեսսե, <<Տափաստանի գայլը>> 
Գաբրիել Գարսիա Մարկես, <<Հարյուր տարվա մենություն>> 

Ծանոթություն: Պարտադիր միջուկում առկա, բայց ծրագրում չզետեղված հեղինակները, ա-
ռանձին գործեր և տեսական հարցեր նախատեսված են քրեստոմատիաներում զետեղելու և 
արտացոլելու համար: 
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Ե. ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 
 
  Ուսումնական գործունեությունը բարդ ու բամակողմանի գործընթաց է, որն արդյու-
նավետ կազմակերպելու համար պետք է հաշվի առնել ինչպես ուսուցչի, այնպես էլ սովորողի 
գործուն մասնակցությունը այդ գործընթացին։ Սովորողին պետք է դիտել ոչ միայն որպես 
կրթության և ուսումնառության օբյեկտ, այլև սուբյեկտ և մասնակից, որը պետք է պատաս-
խանատվությամբ վերաբերվի ուսումնական գործընթացին, գիտելիքին հասնելու և դրան 
տիրապետելու ճանապարհին դրսևորի ինքնուրույնություն, նախաձեռնություն, նախանձա-
խնդրություն, հետազոտելու, ստեղծագործելու կամք և ցանկություն, ճանաչողական գործու-
նեության ընթացքում կուտակած գիտելիքները կիրառի գործնականում, սովորածը և հավա-
քած տեղեկությունները կարողանա հաղորդել ընկերներին, դրսևորի հաղորդակցական, հա-
մագործակցային և հանդուրժողականության որակներ: Կրթության և ուսումնառության տա-
րիներին, անհրաժեշտ գիտելիքներ ստանալուն զուգընթաց, սովորողը պետք է ձեռք բերի 
ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու, ինքնուրույնաբար գործելու հմտություններ, կուտակի 
հետագա կյանքի և աշխատանքային գործունեության համար անհրաժեշտ սոցիալական 
փորձ: Ուստի Ժամանակակից հանրակրթական դպրոցում յուրաքանչյուր ուսումնական բնա-
գավառում ուսումնական գործունեության տեսակները նախագծելիս պետք է նկատի ունենալ 
ոչ միայն տվյալ առարկայի գծով գիտելիքների հաղորդման, այլև սովորողի մեջ նշված հատ-
կանիշների ձևավորման և զարգացման անհրաժեշտությունը։ Ըստ այդմ` <<Հայոց լեզու, 
գրականություն>> բնագավառի ուսումնական գործունեությունը ներառում է հետևյալ բա-
ղադրիչները։ 
 
  Ուսումնական գործընթացի եղանակները 

Ա. Դասարանական աշխատանք. սովորողի` անհատական, զույգով և խմբային գոր-
ծունեությունը դասի ընթացքում` ուսուցչի, մանկավարժի անմիջական մասնակցությամբ, 
խորհրդատվությամբ և վերահսկողությամբ.  

Բ. Արտադասարանական աշխատանք. սովորողի պլանավորված գործունեությունը 
դասապրոցեսից դուրս` մանկավարժի ուղղորդմամբ. սովորողի գործունեության ինքնակազ-
մակերպում, ինքնակառավարում, ինքնավերահսկում: 

  

  Ուսումնական գործընթացի տեսակները  

1.Անհատական գործունեություն  
Անհատական գործունեությունը դրսևորվում է սովորողի թե՛ դասարանական, թե՛ 

արտադասարանական աշխատանքների եղանակներով: Անհրաժեշտ պայմաններն են` հե-
տաքրքրվածությունը, գործի կարևորության գիտակցումը, նախաձեռնությունը, նպատակա-
սլացությունը:  

Աշխատանքի ձևերն են` 
  ա) ընթերցանություն. լուռ և բարձրաձայն ընթերցանություն` համապատասխան հնչե-
րանգի, շեշտադրության, դադարների պահպանումով, 
  բ) տեղեկատվության որոնում համակարգչով, հանրագիտարանների, լրացուցիչ գրա-
կանության, բառարանների, օժանդակ այլ նյութերի օգնությամբ. տեղեկությունների և փաս-
տերի կուտակում, դասակարգում, 
  գ) տեքստային աշխատանք. ընթերցած նյութի բաժանում առանձին իմաստակիր 
հատվածների, դրանց վերլուծություն, համադրում, եզրահանգում: Հարցադրումներ կարդա-
ցածի շուրջ. հարցերի մշակում և պլանի կազմում, 
  դ) բառային աշխատանք. անծանոթ բառերի, պատկերավոր արտահայտությունների 
դուրսգրում, բացատրություն, հոմանիշների, հականիշների, դարձվածքների, թեմատիկ բա-
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ռախմբերի կազմում. սովորած բառերի, արտահայտությունների գործածություն նախադա-
սությունների, խոսքի մեջ, 

ե) խոսքային աշխատանք. կապակցված խոսքի հետևյալ տեսակների կազմում և 
մշակում՝ 

-գործնական-կիրառական խոսք. նամակ, հաղորդագրություն, ազդագիր, գովազդ, 
ինքնակենսագրություն, արձանագրություն, 

-գիտական խոսք. հաղորդում, հոդված, զեկուցում, 
-գեղարվեստական-հրապարակախոսական խոսք. ակնարկ, հոդված, էսսե, ճամփոր-

դական նոթեր, զվարճալի պատմություններ, 
-բնութագրական-վերլուծական խոսք, գրական դիմանկար, կարծիք, դատողական- 

վերլուծական շարադրանք, 
-գրական ինքնուրույն փորձեր` հեքիաթ, առակ, բանաստեղծություն, պատմվածք, նո-

վել, բեմագիր (սցենար), 
զ) խմբագրական աշխատանք. հանգամանալից աշխատանք իր կամ ընկերոջ գրածը 

շտկելու, ասելիքը հասկանալի, մատչելի, դիպուկ և պատկերավոր դարձնելու ուղղությամբ: Հա-
մակարգչով խմբագրելու վարժանք և կարողություն: Դրսևորման ձևերն են` 

-իմաստային խմբագրում, 
-լեզվաոճական խմբագրում, 
-քերականական խմբագրում, 
-ուղղագրական խմբագրում (սրբագրում), 
-կետադրական խմբագրում (սրբագրում), 

  է) հետազոտական աշխատանք. իրականացվում է երեք փուլով`  
  -նախնական կամ նախապատրաստական փուլ (2-6-րդ դասարաններ). գործնական 
հմտությունների ձևավորում ինքնուրույն աշխատանք ձեռնարկելու համար, 

-զարգացման կամ փորձարարական փուլ (7-9-րդ դասարաններ). ինքնուրույն կեր-
պով և սեփական փորձով գիտելիք ձեռք բերելու կարողության զարգացում, 
  -ավարտական փուլ (10-12-րդ դասարաններ). ինքնուրույն հետազոտական աշխա-
տանք կատարելու կարողության դրսևորում: 
  Անհրաժեշտ պայմաններն են`սովորողների ճանաչողական ակտիվությունը, որոնելու 
նախանձախնդրությունը, աշխատանքի արդյունքին հասնելու ձգտումը, ստեղծագործական 
անհատական նախասիրությունների դրսևորման և ազատ գործելու հնարավորությունը: 

Հետազոտական աշխատանքը ենթադրում է հետևյալ քայլերը` 
-տեղեկատվության որոնում, 
-կուտակված տեղեկատվության օգնությամբ հիմնահարցի լուծման ուղիների որոնում 
-որոնողական աշխատանքի արդյունքների ամփոփում և ձևակերպում, 
-լսարանի առջև ելույթ ունենալու նախապատրաստություն, 

  -խմբային քննարկում, 
  Հետազոտական աշխատանք կատարող աշակերտների գործողությունները` կարդալ, 
ընտրել, խմբավորել, դասավորել և դասակարգել, համեմատել, մշակել, պլան կազմել, շա-
րադրել բովանդակությունը, մեջբերումներ անել, վերարտադրել շարադրանքը լսարանի 
առջև, փաստերով հիմնավորել և ապացուցել իր ասածը, բանավիճել, քննարկել: 
  ը) ստեղծագործական աշխատանք. անհրաժեշտ պայմաններն են` 

-ինքնուրույն մտածողության դրսևորում, 
-խնդիրների և հարցերի ճշգրիտ ձևակերպում, 
-նախագծերի կազմում և քայլ առ քայլ իրականացում, 
-քննադատական մոտեցում ընդունված տեսակետներին, 
-վարկածների առաջադրում և ստուգում, 
-երևակայության ազատ դրսևորում և ստեղծագործելու համարձակություն, 
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-նախասիրությունների, ունակությունների, կարողությունների համապատասխանութ-
յուն առաջադրված խնդրին։ 

2. Խմբային գործունեություն 
Խմբային գործունեության անհրաժեշտ պայմաններն են` ազատ հաղորդակցումն ու 

շփումը, դիմացինին լսելու, հասկանալու, համարժեք և բավարար պատասխան տալու կարո-
ղությունը, հանդուրժողականությունը, համագործակցությունը, իր և խմբի անդամների ու-
սումնառության, աշխատանքի և հաջողության համար պատասխանատվությունը: Գործու-
նեության ձևերն են` բարձրաձայն ընթերցանությունը, համատեղ տեքստային, բառային, հե-
տազոտական և ստեղծագործական աշխատանքը, կապակցված խոսք կազմելը, միասին 
զրույցներ, բանավեճեր, քննարկումներ, աուլիսներ, շնորհանդեսներ, բեմականացումներ, 
մրցույթներ նախապատրաստելը և իրականացնելը: 
 3.Զույգերով գործունեություն  
 Զույգերով գործունեության անհրաժեշտ պայմաններն են` ազատ հաղորդակցումն ու 
շփումը, դիմացինին լսելու, հասկանալու, բավարար պատասխան տալու կարողությունը, 
հանդուրժողականությունը, համագործակցությունը, իր և ընկերոջ աշխատանքի, ուսումնա-
ռության և հաջողության համար պատասխանատվությունը: Գործունեության ձևերն են` 
  ա) համատեղ ընթերցանություն. կարդալ միմյանց համար, համատեղ քննարկել, 
կռահումեր անել, վերլուծել, կարդացածի բովանդակությունը միմյանց համար շարադրել և 
ամփոփել, 
  բ) փոխուսուցում. սովորածը ընկերոջը սովորեցնել, ընկերոջից սովորել, 
  գ) խմբագրական աշխատանք. փոխադարձ խմբագրում. միասին խմբագրում, 
  դ) փոխստուգում և փոխգնահատում, 
  ե) հետազոտական աշխատանք. փաստերի համատեղ որոնում, կուտակում, դասա-
կարգում, վերլուծություն, համադրում, 
  զ) ստեղծագործական աշխատանք։ 

4.Խաղային գործունեություն  
Խաղային գործունեության անհրաժեշտ պայմաններն են` համագործակցությունը, ա-

զատ և անկաշկանդ շփումը, փոխադարձ հարգանքը, սահմանված կանոնների պահպանու-
մը, ինքնարտահայտվելու, սեփական կարողությունները դրսևորելու ձգտումը և հնարավո-
րությունը, ստեղծագործական երևակայության դրսևորումը: Գործունեության ձևերն են` 

ա) խաչբառեր, գլուխկոտրուկներ, հանելուկներ լուծելը, 
բ) մրցույթներ, վիկտորինաներ կազմակերպելն ու անցկացնելը, 
գ) դերային խաղեր ըստ իրադրության, 
դ) բեմականացումներ ըստ գրական երկի: 
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Զ. ՍՈՎՈՐՈՂՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՈՒԹՅԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ 
 ՈՐԱԿԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ 

 
 Սովորողների պատրաստվածությանը ներկայացվող պահանջները տրվում են ըստ 
հանրակրթական դպրոցի երկու աստիճանների՝ տարրական և միջին՝ յուրաքանչյուրի հա-
մար երեքական մակարդակով՝ որոնք արտացոլում են աշակերտների կողմից գիտելիքների, 
կարողությունների ու հմտությունների յուրացման տարբեր աստիճանները։ Յուրաքանչյուր 
հաջորդ մակարդակ հենվում է նախորդի վրա և ներառում է նրանում նախանշված գիտելիք-
ներն ու կարողությունները, հետևապես դրանք նորից չեն նշվում ավելի բարձր մակարդակ-
ներում։ Տարրական և միջին դպրոցների առաջին մակարդակը նախատեսում է գիտելիքնե-
րի, հմտությունների ու կարողությունների այն ծավալը, որը բավարարում է կրթական հա-
ջորդ աստիճանին անցնելու։ Երկրորդ և երրորդ մակարդակները վկայում են սովորողների 
ավելի բարձր առաջադիմության մասին և ավելի լայն հնարավորություն են ընձեռում շրջա-
նավարտին՝ ուսումը շարունակելու համապատասխանաբար՝ ավագ դպրոցի հատուկ հոսքե-
րում կամ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։  
 
 

1 . Տ Ա Ր Ր Ա Կ Ա Ն  Դ Պ Ր Ո Ց  
Ա  Ռ Ա Ր Կ Ա Յ Ա Կ Ա Ն   Չ Ա Փ Ո Ր Ո Շ Ի Չ Ն Ե Ր  

 
ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

Տարրական դպրոցն ավարտողը պետք է իմանա` 

ԱՌԱՋԻՆ  ՄԱԿԱՐԴԱԿ ԵՐԿՐՈՐԴ  ՄԱԿԱՐԴԱԿ ԵՐՐՈՐԴ  ՄԱԿԱՐԴԱԿ 
Իմանա` 
1. Հնչյունները և տառերը, 
այբուբենը  
 

Իմանա` 
o Բառերի որոշակի քանակի 
ուղղագրությունը 

Իմանա` 
1. Տառանունները 

2. Վանկը, միավանկ, բազմա-
վանկ բառերը 

o Ձայնավորի վանկարար 
արժեքը 

2. Տողադարձը 

3. Բառը, բառերի որոշակի 
քանակի բացատրությունը հա-
մատեքստում 
 

o Բառերի որոշակի քանակի 
բացատրությունը ծրագրային 
նյութերի սահմաններում 

3. Բառն իբրև 
պատկերավորման միջոց 
 
 

4. Բառի հիմնական բաղա-
դրիչները. արմատը, ածանցը  

o Բառերի տեսակներն ըստ 
կազմության. պարզ և բարդ 
բառերը 

4. Ածանցավոր բառերը 
 

5. Բառերի իմաստային խմբերը. 
հականիշ բառերը 

o Հոմանիշ և հականիշ 
բառերը 
 

5. Բառերի փոխաբերական 
իմաստները 
 

6. Գոյականը, բայը  
 

o Ածականը, թվականը 
 

6. Առարկայի և գործողու-
թյան հատկանիշ ցույց տվող 
բառերը 

7. Բառակապակցությունը, 
ածական+գոյական կառուց-
վածքով բառակապակցու-
թյունները 

o Թվական + գոյական 
կառուցվածքով բառակապակ-
ցությունները 
 

7. Գործողության հատկանիշ 
ցույց տվող բառ+ բայ 
կառուցվածքով բառակա-
պակցությունները  
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8. Նախադասությունը. պարզ 
նախադասությունը 

o Պարզ համառոտ և պարզ 
ընդարձակ նախադասություն-
ները 
 

8. Մեկից ավելի պարզ 
նախադասությունների 
միավորումը մեկ նախա-
դասության մեջ (շաղկապով 
և առանց շաղկապի) 

9. Նախադասության գլխավոր 
անդամները (ընդհանուր 
գաղափար) 

o Նախադասության երկրոր-
դական անդամները` լրացում-
ներ 

9.Նախադասության 
բազմակի անդամները 

10. Նախադասության տեսակ-
ներն ըստ հաղորդակցման 
նպատակի 

10. Արտասանական տարբեր 
երանգի 
նախադասությունների 
կետադրությունը 

10.Արտասանական հնչե-
րանգի դրսևորում` 
բացականչական նշան կրող 
բառերի և 
ձայնարկությունների 
առանձնացման միջոցով 

11.Հայերենի կետադրական 
նշանները. վերջակետը, ստո-
րակետը, հարցական նշանը, 
շեշտը 

11. Բացականչական նշանը, 
միջակետը, չակերտները, ան-
ջատման գիծը 
 

11. Կետադրական նշանների 
հիմնական կիրառություն-
ները  
 

12.Հայ և արտասահմանյան 
մանկագրության անցած նմուշ-
ները 

12. Հայ և արտասահմանյան 
մանկագրության անցած 
նմուշների հեղինակներին 

12. Հայ և արտասահ-
մանյան մանկագիրների 
ստեղծագործություններից 

13. Արձակ և չափածո ստեղ-
ծագործությունների տար-
բերությունը:  

13. Հեքիաթի առանձնահատ-
կությունները 

 

13.Հեքիաթի և պատմվածքի 
տարբերությունները 

14.Տեքստ, վերնագիր  14. Տեքստի կառուցվածքը. 
պարբերություն 
 
 

14. Տեքստի տեսակները. 
պատմողական, 
նկարագրական 

 
 

ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԵՎ  ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
 

ՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ, ՏՐԱՄԱԲԱՆԱԿԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԵՎ  ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Տարրական դպրոցն ավարտողը պետք է կարողանա` 

ԱՌԱՋԻՆ  ՄԱԿԱՐԴԱԿ ԵՐԿՐՈՐԴ  ՄԱԿԱՐԴԱԿ ԵՐՐՈՐԴ  ՄԱԿԱՐԴԱԿ 

Կարողանա` 
1. տարբերել տառերը և 
հնչյունները, ձայնավոր և 
բաղաձայն հնչյունները 

Կարողանա` 
1. ճանաչել բառերի 
արտասանության ու 
գրության համապատաս-
խանությունը 

 Կարողանա` 
1. տարբերել հնչմամբ և 
գրությամբ տարբերվող 
բառերի ուղղագրությունը 

2. վանկատել բառերը 2. տարբերել միավանկ և 
բազմավանկ բառերը 

2. պահպանել տողադարձի 
կանոնները 

3. բառի մեջ տարբերել 
արմատը և ածանցը 

3. տարբերել պարզ և 
բարդ բառերը 
 

3. ճանաչել ածանցավոր 
բառերը, ածանցներով կազմել 
նոր բառեր 

4. ճանաչել հակառակ իմաստ 
արտահայտող բառերը 

4. տարբերել հոմանիշ և 
հականիշ բառերը 

4. խոսքում ճիշտ կիրառել 
բազմիմաստ բառերը 
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5. տարբերակել և կիրառել 
ածական + գոյական 
կառուցվածքով 
բառակապակցությունները 

5. տարբերել և կիրառել 
թվական + գոյական 
կառուցվածքով 
բառակապակ-
ցությունները 

5. տարբերել և կիրառել 
գործողության հատկանիշ + 
բայ կառուցվածքով 
բառակապակցությունները 

6. հասկանալ պարզ ընդարձակ 
նախադասության կառուց-
վածքը 

6. տարբերել պարզ 
համառոտ և պարզ 
ընդարձակ նախա-
դասությունները 

6. տարբերել պարզ և բարդ 
նախադասությունները 

7. հասկանալ կարդացած 
տեքստի բովանդակությունը 

7. հասկանալ 
կարդացածի վերաբերյալ 
առաջադրված հարցերը 

7. հասկանալ տեքստի բո-
վանդակության, նկարազարդ-
ման և սեփական կենսափորձի 
միջև կապերը 

8. հասկանալ տեքստում նկա-
րագրված իրադարձությունների 
հաջորդականությունը 

8. վերաբերմունք 
դրսևորել գործող անձանց 
արարքների նկատմամբ, 
հասկանալ 
նրանց զգայական 
ապրում-ները 

8. գնահատել գործող անձանց 
վարքագծի դրդապատ-
ճառները, ապրումակցել հերոս-
ներին  

 
 

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ  ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԵՎ  ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Տարրական դպրոցն ավարտողը պետք է կարողանա` 

ԱՌԱՋԻՆ  ՄԱԿԱՐԴԱԿ ԵՐԿՐՈՐԴ  ՄԱԿԱՐԴԱԿ ԵՐՐՈՐԴ  ՄԱԿԱՐԴԱԿ 
Կարողանա`  
 
1. լսել, հասկանալ և ճիշտ 
վերարտադրել հնչող խոսքը 
(ուսուցչի, հասակակիցների 
խոսք, ռադիոհաղորդումներ, 
ձայնագրություն) 

Կարողանա`  
 
1. լսել դիմացինի խոսքը, 
արձագանքել, անհրաժեշ-
տության դեպքում լրացուցիչ
տեղեկատվություն հաղորդել
 

Կարողանա` 
 

1. լսել խոսքը, բանավիճել՝ 
նոր փաստարկներ ու հիմ-
նավորումներ ներկայացնելով 
 

2. բարձրաձայն կամ լուռ 
ընթերցել  տեքստը` ուշադրու---
թյուն դարձնելով առանձին 
բառակապակցությունների և 
բառախմբերի իմաստների 
վրա   

 

2. սահուն, գրական շեշտի և 
առոգանության 
պահպանումով բարձրաձայն 
ընթերցել  տեքստը`   (առանց 
տեմպի հաշվառման) 

2. լուռ ընթերցել` կենտրո--
նանալով իմաստով անծանոթ 
բառերի վրա և տեղեկա--
տվական  աղբյուրներից ինքն-
ուրույն գտնել դրանց բացա-
տրությունը 

3. իրեն հետաքրքրող թեմա-
ներով պատրաստել ելույթներ, 
հաղորդումներ   
 

1. կոնկրետ թեմայի վերա-
բերյալ հաղորդումներ պատ-
րաստել և համապատասխան 
թեմատիկ բառապաշար դըր-
սևորել  
 

3. ելույթ պատրաստելու 
նպատակով գրանցել լսած 
տեղեկատվությունը` հարըս-
տացնելով այն սեփական 
կենսափորձով և այլ աղ-
բյուրներից ձեռք բերած գի-
տելիքներով 

4. պատմել  կամ վերապատ- 4. սեփական բառերով 
վերարտադրել պատմվածք-

4. ստեղծագործաբար բանա-
վոր վերարտադրել տեքստի 
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մել պատմվածքներ` պահպա-
նելով դեպքերի տրամաբա-
նական հաջորդականությունը 

ներ` վերաբերմունք դրսևո-
րելով նկարագրվող դեպքերի 
վերաբերյալ 
 

բովանդակությունը` վերաբեր-
մունք դրսևորելով հերոսների 
վարքագծի վերաբերյալ 
 

5. անգիր արտասանել չափա-
ծո գրական ստեղծագոր-
ծություններ 
 

5.արտահայտիչ  արտասանել 
չափածո գրական  ստեղծա-
գործություններ   
 

5. արտահայտիչ  արտասա-
նել  չափածո գրական  ստեղ-
ծագործություններ կամ արձա-
կի հատվածներ  

6. հասկանալ հաղորդակցման 
ոչ խոսքային միջոցները (դի-
մախաղ,  մնջախաղ) 

6.ասելիքն արտահայտել ոչ 
խոսքային միջոցներով (դիմա-
խաղ, մնջախաղ) 
 

6. մասնակցել դերային 
խաղերի՝ ասելիքն արտա-
հայտելով մնջախաղով  

7. թելադրությամբ գրել 60-70 
բառից կազմված տեքստեր` 
պահպանելով վայելչագրության 
կանոնները 

7.թելադրությամբ գրել տեքստ՝ 
պահպանելով ծանոթ ուղղա-
գրական և կետադրական 
պահանջներ 

7. գրել  ստեղծագործական 
թելադրության տեքստ՝ ծանոթ 
ուղղագրական և կետադրա-
կան պահանջներին 
համապատասխան 

 
 

ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑԱՅԻՆ   ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԵՎ  ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Տարրական դպրոցն ավարտողը պետք է կարողանա` 

ԱՌԱՋԻՆ  ՄԱԿԱՐԴԱԿ ԵՐԿՐՈՐԴ  ՄԱԿԱՐԴԱԿ ԵՐՐՈՐԴ  ՄԱԿԱՐԴԱԿ 

Կարողանա` 
1. մասնակցել խմբի գործունե-
ությանը, պահպանել խմբային 
աշխատանքի կանոնները 
 
 

 
Կարողանա` 
1. մասնակցել խմբի գործու-
նեությանը և հանդես բերել 
տարբեր դերեր ստանձնելու 
կարողություններ, ուշադրու--
թյուն դրսևորել ուրիշների 
կարծիքների և գաղափար-
ների հանդեպ 

 
Կարողանա` 
1. խմբի անդամներին բացա-
տրել առաջադրանքը, լուծումը 
կամ հիմնական գաղափարը 
 

2. զրույց սկսել խմբի անդամ-
ների հետ, հետևել  զրույցի 
կանոններին 

2. փոքր խմբերի միջա-
վայրում հարցեր ուղղել և 
պատասխանել տրված հար-
ցերին 
 

2. պարզ՝ 2-3 քայլանի հրա-
հանգներ տալ և ակտիվություն 
դրսևորել` իմացածն ընկեր-
ներին բացատրելու հարցում 

3. խմբով աշխատելիս կենտրո-
նանալ հիմնական ասելիքի վրա 

3. հարց  տալ, պատասխա-
նել ուսուցչի և խմբի մյուս 
անդամների հարցերին 

 

3. բացատրել սովորածը, սովո-
րել և սովորեցնել, իր կարծիքը 
հիմնավորելու համար փաս-
տարկներ օգտագործել 

4. լսել և կարևորել խմբի յու-
րաքանչյուր անդամի կարծիքը 

4. ընդունել  խմբի բազմա-
կարծությունը, խմբավորել 
փոխկապակցված մտքերը 

4. հիմնական միտքը զարգաց-
նող նկարագրական մանրա-
մասներ ընդգրկել, ամբող-
ջացնել կատարված աշխա-
տանքը 

5. անհրաժեշտության դեպքում 
օգնել ընկերոջը՝ քաջալերելով 
խոսքով, դիմախաղով, ժես-

5. ուղղորդող հարցերով 
օգնել ընկերոջը ` ինքնու-
րույն գտնելու պատասխանը 

5. կազմակերպել փոխօգնու-
թյուն և համատեղ 
աշխատանք՝ ընդհանուր նպա-
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տերով կամ առաջադրանքի լուծման 
ճանապարհը 

տակին հասնելու համար, 
ապահովել խմբի պատաս-
խանի պարզությունը և 
հստակությունը 

 
 
 

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ  ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ԵՎ  ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Տարրական դպրոցն ավարտողը պետք է կարողանա` 

ԱՌԱՋԻՆ  ՄԱԿԱՐԴԱԿ ԵՐԿՐՈՐԴ  ՄԱԿԱՐԴԱԿ ԵՐՐՈՐԴ  ՄԱԿԱՐԴԱԿ 
Կարողանա`  

1. իրավիճակին համապա-
տասխան ոչ ծավալուն 
բանավոր տեքստ կազմել 

Կարողանա`  
1. տրված թեմայով պատ-
մողական և նկարագրական 
բնույթի խոսք կառուցել  

Կարողանա`  
1. հեքիաթներ, բանաստեղ-

ծություններ հորինելու 
փորձեր կատարել  

2. պատմություններ պատ-
մելիս հանպատրաստից երկ-
խոսություններ հորինել 
 

2. դասընկերների հետ 
ներկայացումներ նախա-
պատրաստել` հորինելով 
հերոսներ, միջավայր և 
իրավիճակներ 

2. գրի առնել հորինված 
պատմությունները, երկխո-
սությունները, իրավիճակները
 

3. դասարանական 
բեմադրությունների ժամանակ 
կատարել հերոսների դերերը` 
օգտագործելով շարժման ու 
խոսքի տարբեր ձևեր 

3.բեմադրվող սցենարին 
համապատասխան ստեղծել 
բեմական կահավորանք 
 

3. բեմադրության տեքստը 
հարստացնել տարբեր աղ-
բյուրներից (տպագիր և ոչ 
տպագիր) ստացած նյութերով
 

4. պատկերացնել որոշ գրա-
կան ստեղծագործությունների 
կապը ժողովրդի պատմության 
ու մշակույթի հետ 

4.  որոշել գրական ստեղ-
ծագործության և այլ ա-
ռարկաների միջև կապերը, 
կոնկրետ օրինակներ նշել, 
թե մի առարկայից ձեռք 
բերված գիտելիքը ինչպես 
կարող է նպաստել մյուսի ըն-
կալմանը 

4.տարբեր առարկաների ինտե-
-գրման փորձով 
(գրականություն, արվեստ, 
հասարակական առարկաներ) 
ստեղծագործաբար կիրառել 
ձեռք բերած գիտելիքները  

5. առաջադրված թեմայով 
մանկական մամուլից (թեր-
թեր, ամսագրեր, տեղեկա-
տվական այլ աղբյուրներ) 
նյութեր ընտրել 

 

5.դասարանական թերթի 
կամ ամսագրի համար հա-
վաքված նյութերից ընտրու-
թյուն կատարել և մշակել 
դրանք 

 
 

5.ստեղծել դասարանական 
թերթ կամ ամսագիր` ամփո-
փելով իր և դասընկերների 
հորինած ստեղծագործու-
թյունները, տրված հարցա-
դրումների ոչ ստանդարտ, 
ինքնատիպ պատասխանները 

 
 
 
 
 
 

ԻՆՔՈՒՐՈՒՅՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Տարրական դպրոցն ավարտողը պետք է կարողանա` 

ԱՌԱՋԻՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿ ԵՐԿՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ ԵՐՐՈՐԴ ՄԱԿԱՐԴԱԿ 
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Կարողանա`  
1. իրեն հետաքրքրող 

թեմաներով ընտրել և 
կարդալ գրքեր 
 

Կարողանա`  
1. ըստ անհրաժեշտության 
(հանձնարարության) կար-
դացած գրքի բովանդակու-
թյունը մտովի բաժանել իմաս-
տային ամբողջական 
հատվածների, կազմել պլան 

Կարողանա`  
1. առաջադրված հարցերին 
պատասխանելու համար տեղե-
կություններ որոնել, գտնել 
 
 

2. կարդացած գրքի բո-
վանդակության և գլխավոր 
հերոսների վերաբերյալ գրա-
ռումներ կատարել 

2. գրել կարդացածի համա-
ռոտ բովանդակությունը   

 

2. օգտվել բառարաններից, 
մանկական հանրագիտա-
րաններից, ուսումնական ձեռ-
նարկներից 

3. լուծել լեզվատրամաբա-
նական առաջադրանքներ և 
խաղեր 

3. դասագրքի լեզվատրա-
մաբանական առաջադրանք-
ները գործածել խոսքում 

3. կազմել լեզվատրամաբա-
նական խաղեր 
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2. Ð²Úàò Èº¼àô  
 

 
 Սովորողների պատրաստվածությանը ներկայացվող պահանջներ                       
 

1. Գիտելիքների համակարգ 
 

Հիմնական դպրոցն ավարտողը պետք է  
 

Առաջին մակարդակ 
 

Երկրորդ մակարդակ 
 

Երրորդ մակարդակ 
 

Իմանա` 
 

Իմանա` 
 

Իմանա` 

1. հայկական գրերի ստեղծ-
ման, Մեսրոպ Մաշտոցի 
կյանքի և գործի համառոտ 
պատմությունը 

1. հայերենի այբուբենի դերն 
ու նշանակությունը 
 

1. հայերենի այբուբենի ա-
ռանձնահատկությունները և 
նրա հետագա փոփոխու-
թյունները  

 
2. հայերենի հնչյունական 
համակարգը, հնչյունների 
դասակարգումը. ձայնավոր 
և բաղաձայն հնչյունները, 
երկհնչյունները 

2. հայերենի եռաշարք և երկ-
շարք բաղաձայնները, տար-
բերություններ նրանց գրու-
թյան և արտասանության մի-
ջև 

2. հնչյունի  ոճական արժեքը 
(բնաձայնություն, նմանաձայ-
նություն) 
 

3. հայերենի շեշտի բնույթը, 
շեշտադրության կանոնները 
 
 

3. շեշտից կախված հնչյունա-
փոխությունը, բառի (արմա-
տի) հնչյունափոխված և ան-
հնչյունափոխ ձևերը 

3. բառային և տրամաբանա-
կան շեշտ 
 

4. ձայնավորների, բաղա-
ձայնների, երկհնչյունների 
ուղղագրությունը 
 

4. ուղղագրական և ուղղա-
խոսական կանոնների 
օրինաչափությունները 
 

4. շեղումներ ուղղագրական և 
ուղղախոսական կանոններից 
 

5. վանկը, ձայնավորների 
վանկարար դերը (միավանկ 
և բազմավանկ) 

 5. վանկի տեսակները (բաց, 
փակ) 
 

5. գաղտնավանկ, նրա 
առանձնահատկությունները 
 

6. բառապաշար, լեզվի 
բառային կազմ 

6.  բառապաշարի տարբեր 
շերտերը՝ գրական և խոսակ-
ցա- 
կան 

6. ընդհանուր գործածական 
և սահմանափակ գործա-
ծական բառապաշար 

7. բառի բաղադրիչները՝ ար-
մատ, ածանց, հոդակապ, 
հիմք և վերջավորություն 

7. բառակազմության եղա-
նակները՝ ածանցում, բառա-
բարդում, հապավում 
 

7. վերլուծել բառը՝ վերա-
կանգնելով հնչյունափոխված 
բառի արմատը 
 

8. բառերի տեսակներն ըստ 
կազմության՝ պարզ, բարդ, 
ածանցավոր, բարդ ածան-
ցավոր և դրանց հետ կապ-
ված ուղղագրությունը 

8. բարդ բառերի կազմության 
առանձնահատկությունները 
 
 

8. հնչյունափոխված և անհնչ-
յունափոխ բառերի կազմութ-
յունը 
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9. բառերի տեսակներն ըստ 
իմաստի և ձևի (հոմանիշ-
ներ, հականիշներ) 

9. բառերի տեսակներն ըստ 
իմաստի և ձևի (համանուն-
ներ)  
 

9. բառերի տեսակներն ըստ 
իմաստի և ձևի (հարանուն-
ներ) 
 
 

10. բառիմաստի տեսակնե-
րը՝ ուղիղ և փոխաբերական 
 

10. բառի ուղիղ և փոխաբե-
րական իմաստի ընկալում 
խոսքում 
 

10. բառի ուղիղ և փոխաբե-
րական իմաստի ընկալումը 
տեքստում (դարձվածք, 
ասացվածք, թևավոր խոսք) 

11. մենիմաստ և բազմի-
մաստ բառեր 
 
 

11.  տարբերել բանավոր և 
գրավոր խոսքում բազմ-
իմաստ բառերի նշանա-
կությունները` ելնելով 
տեքստի բովանդակությունից 

11. բազմիմաստ բառերի ոճա-
կան արժեքը 
 

Ձևաբանություն 
 
12. խոսքի մասեր (գոյական, 
ածական, թվական, դերա-
նուն, բայ, մակբայ) և նրանց 
փոփոխությունները խոսքի 
մեջ  
 

 
 
12. խոսքի մասերի հիմնա-
կան հատկանիշները  
 

 
 
12. խոսքի մասերի 
տեսակները և 
առանձնահատկությունները 
 

13. սպասարկու խոսքի մա-
սեր (կապ, շաղկապ)  
 
 

13. սպասարկու խոսքի մասե-
րի  (կապ, շաղկապ) կետադ-
րությունը և հնչերանգը  

13. սպասարկու խոսքի մասե-
րի  (կապ, շաղկապ) դերը 
խոսքի կառուցման մեջ 
 

14. ձայնարկությունները և 
վերաբերականները որպես 
վերաբերմունքային խոսքի 
մասեր, կետադրությունը 
 

14. ձայնարկություններ և վե-
րաբերականների տե 
սակները 
 

14. ձայնարկություններ և վե-
րաբերականների առանձնա-
հատկությունները խոսքում 
 

Շարահյուսություն 
 
15. բառակապակցություն, 
նախադասություն. պարզ  
նախադասություն 
(համառոտ, ընդարձակ) 
 

 
 
15. պարզ  նախադասության 
ծավալումը և համառոտումը 
 

 
 
15. բառ-նախադասության 
(միակազմ և երկկազմ 
նախադասություններ) 
 

16. նախադասության գլխա-
վոր անդամներ  
 
 

16. ենթակայի և պարզ 
ստորոգյալի արտահայտու-
թյունը 
 

16. ենթակայի դրսևորման 
ձևերը և ստորոգյալի տեսակ-
ները (պարզ և բաղադրյալ) 

17. նախադասության  
երկրորդական անդամներ 
(գոյականական և բայական 
անդամի լրացումներ)  
 
 
 

17. գոյականական անդամի 
լրացումներ՝ որոշիչ, հատկա-
ցուցիչ, բացահայտիչ 
* բայական անդամի լրացում-
ներ՝ խնդիրներ (տեսակները), 
պարագաներ (տեսակները) և  
դրանց հետ կապված 

17. նախադասության երկրոր-
դական անդամների արտա-
հայտությունը բառով, բառա-
կապակցությամբ և նախա-
դասությամբ: Հետադաս 
ծավալուն որոշիչ, տրոհվող 
հատկացուցիչ, բուն 
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կետադրությունը մասնական, մասնավորող 
պարագայական բացահատիչ 
(կետադրությունը) 
 
 

 
 
18. նախադասության տե-
սակներն ըստ հաղորդակ-
ցման նպատակի (պատմո-
ղական, հարցական, հրա-
մայական, բացականչական)  
 

18. պատմողական, հարցա-
կան, հրամայական, բացա-
կանչական նախադասութ-
յունների կետադրությունը և 
հնչերանգը 
 

18. պատմողական, հարցա-
կան, հրամայական, բացա-
կանչական նախադասութ-
յունների լեզվաքերական 
առանձնահատկությունները 

19. բարդ  համադասական 
նախադասության կետադ-
րությունը և հնչերանգը 
 
 

19. բարդ համադասական 
նախադասություն, 
կապակցման եղանակները և 
միջոցները. 
 

19. բարդ համադասական 
նախադասության արտահայ-
տումը գծապատկերով և 
հակառակը 
 

20.ստորադասական նախա-
դասություն. կառուցվածքը 
 
 
 

20. ստորադաս նախադա-
սությունների 
շարադասությունը և 
կետադրությունը 
 
 

20. ստորադաս նախադա-
սությունների կապակցման 
եղանակները 
 

 
21. դերբայական դարձված 
 
 

21. դերբայական դարձվածի 
շարադասությունը 
 
 

21. տրոհվող դերբայական 
դարձվածի կետադրությունը 
 

22. կոչական, նրա կետադ-
րությունը և հնչերանգը 
 

22. բուն կոչականի կետադ-
րությունը և շարադասութ-
յունը 
 

22.  լրացում ունեցող կոչա-
կանի կետադրությունը և 
շարադասությունը 
 

23. մեջբերվող խոսք, նրա 
կետադրությունը 
 
 

23. մեջբերվող խոսքի 
տեսակները (ուղղակի և 
անուղղակի) 
 
 
 

23. մեջբերվող խոսքի լեզվա-
քերական առանձնահատ-
կությունները և 
կետադրությունը 
 
 

24. տեքստ և նրա 
տեսակները 
 
 

24. տեքստի կառուցվածքը. 
տրամաբանական հաջորդա-
կանությունը տեքստում 

24. պարբերություն. պարբե-
րության իմաստային և կա-
ռուցվածքային ամբողջակա-
նությունը 

 
 

2. Կարողություններ և հմտություններ 
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1) ճանաչողական-տրամաբանական կարողություններ ու հմտություններ 
Հիմնական դպրոցն ավարտողը պետք է  

 
 

Առաջին մակարդակ 
 

 
Երկրորդ մակարդակ 

 

 
Երրորդ մակարդակ 

 
Կարողանա` 
 

Կարողանա`  
 

Կարողանա` 
 

1. գտնել տրված բառերի հոմա-
նիշները և հականիշները 

 

1. համապատասխան շար-
քից ճիշտ ընտրել տրված 
բառի հոմանիշը 

 

1. կազմել հոմանիշների 
շարքեր և հականիշների 
զույգեր, տեքստում գտնել 
համանուն բառեր 

 
2. առանձնացնել արմատները, 
նախածանցներն ու վերջածանց-
ները  
 
 
 

2. բառերը վերլուծել ըստ 
կազմության, կազմել նույն 
արմատ կամ ածանց ունե-
ցող բառերի շարքեր 

2. տարբերակել գոյակա-
նակերտ, ածականակերտ, 
մակբայակերտ և բայա-
կերտ ածանցները, ճանա-
չել բարդ բառերի տեսակ-
ները 
 

3. զանազանել պարզ և բարդ 
բառերը, տրված նմուշով (կաղա-

պարով) կազմել բարդ բառեր 

3. տրված արմատներով և 
ածանցներով կազմել բառեր 
 

 

3.  ընկալել տեքստի 
արտահայտչական և 
պատկերավորման առանձ-
նահատկությունները 

4. թվարկել դարձվածքներ, ո-
րոնց իմաստը կարելի է արտա-
հայտել մեկ բառով 

 

4. տարբերակել դարձվածք-
ները  բառակապակցու-
թյուններից 

 

4. տրված դարձվածքներից 
և բառերից կազմել հոման-
շային շարքեր 

 
5. ճանաչել խոսքի մասերը և 
դրանք տարբերել միմյանցից 

5. տարբերել անվանական և 
դերանվանական հոլովում-
ները, ածականի 
համեմատության 
աստիճանները, տար-
բերությունը մակբայներից, 
կազմել թվականի տարբեր 
տեսակներ, ճիշտ խոնարհել 
բայերը 

5. տարբերել ցուցական 
դերանունները մակբայնե-
րից, ճանաչել թվականի 
թվային արժեքը, 
բայածանցները և կազմել 
խոնարհման հարացույց, 
պահպանել ճիշտ գրության 
կանոնները 

6. տեքստում ճանաչել պարզ 
նախադասությունը և նրա 
տեսակները 

6. պարզ համառոտ նախա-
դասությունը ընդարձակել և 
ընդարձակը համառոտել 
 

6. ճանաչել և կազմել բառ- 
նախադասությունները 
(միակազմ և երկկազմ նա-
խադասություններ) 
 

7. տեքստում տարբերել նախա-
դասության տեսակներն ըստ 
հաղորդակցման նպատակի 
(պատմողական, հարցական, 
հրամայական, բացականչա-
կան)  

7. կարողանալ ճիշտ 
կետադրել հարցական, հրա-
մայական, բացականչական 
նախադասությունները 
 
 

7. պատմողական նախա-
դասությունները փոխա-
կերպել հարցական, հրա-
մայական, բացական-
չական նախադասութ-
յունների և հակառակը՝ 
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 դնելով համապատասխան 
կետադրություն 

8. ճանաչել և զանազանել բարդ 
համադասական և ստորադա-
սական նախադասությունները  
 

8. ճանաչել  բարդ համադա-
սական և ստորադասական 
նախադասության կապակց-
ման եղանակները  
 

8. բարդ համադասական  
նախադասությունը 
փոխարկել պարզ նախա-
դասությունների. ստորա-
դաս նախադասության 
զեղչում 

 
 

 
2) Հաղորդակցական կարողություններ և հմտություններ 

 
Հիմնական դպրոցն ավարտողը պետք է  

 
Առաջին մակարդակ 
 

Երկրորդ մակարդակ 
 

Երրորդ մակարդակ 
 

Կարողանա`    
 

Կարողանա`    
 

Կարողանա`     
 

1. ուշադիր լսել և հասկանալ խո-
սակցին, խոսել տրամաբանված՝ 
պահպանելով խոսքի ճիշտ հնչե-
րանգը  
 

1. մասնակցել խոսակցու-
թյանը՝ գնահատելով ուրիշ-
ների մտքերը և տալ հա-
մարժեք պատասխաններ  

 

1. ճիշտ ընկալել լսած խոս-
քի հնչերանգային-արտա-
հայտչական բնույթը և 
դրսևորել դրան համարժեք 
վերաբերմունք 

 
2. մասնակցել խոսակցությանը, 
հասկանալ դիմացինին ու ապ-
րումակցել  
 

2. հարգել դիմացինի կար-
ծիքը, ընդունել տարբեր տե-
սակետների հնարավորու-
թունը 

 

2. շարադրել հստակ, 
ունկնդիրներին հասկանալի 
խոսք 

 

3. հասակակիցների, կրտսերնե-
րի ու ավագների հետ հաղոր-
դակցվելիս խոսքը կառուցել 
պատշաճ ձևով 
 

3. ակտիվորեն մասնակցել 
երկխոսությանը և կարողա-
նալ  բանավեճ վարել և 
բանվիճել 
 

3. հարցեր առաջադրել, ա-
ռաջարկություններ անել, 
հիմնավորել տեսակետները 
 

4. կարողանալ հաղորդակցվել 
պաշտոնական-քաղաքավարա-
կան, հարգալից ձևով 
 
 
 

4. կառուցել իրադրությանը 
համապատասխան խոսք` 
պահպանելով խոսքի տրա-
մաբանությանը համարժեք 
հնչերանգ  
 

4. խոսքը շարադրել գրա-
կան լեզվով՝ խուսափելով 
բարբառային, ժարգոնային 
և օտար բառերի անհարկի 
կիրառությունից, շինծու, 
արհեստական, խիստ 
գրքային բառերից 
 

5. խոսելիս պահպանել հայերե-
նի ուղղախոսական կանոնները, 
գրական հայերենի շեշտա-
դրումն ու հնչերանգը 

5. վարել երկխոսություն՝ 
պահպանելով անհրաժեշտ 
հնչերանգ և արտահայտչա-
կանություն 
 

5. խոսքն ավելի արտահայ-
տիչ դարձնելու նպատակով 
օգտվել հայերենի դարձ-
վածքների հարստությունից, 
խոսքում կիրառել ասաց-
վածքներ, թևավոր խոսքեր 

Hasmik
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և արտահայտություններ 
6. կազմել գրավոր խոսք՝ ճիշտ 
ընտրելով համապատասխան 
բառեր, պահպանել ուղղագրու-
թյան ու կետադրության կանոն-
ները 

6. օգտվելով հոմանիշ բա-
ռերի նրբերանգներից՝ 
կազմել տեքստ 
 

6. օգտվել որոշակի 
եզրութային (տերմինային) 
բառերից և կապակ-
ցություններից՝ դրանք 
կիրառելով խոսքում 
 

 
 
7. գրավոր և բանավոր խոսքում 
պահպանել գրական լեզվի բա-
ռակազմական, ձևաբանական և 
շարահյուսական նորմերը 
 
 

7. գրավոր և բանավոր 
խոսքի մեջ կատարել բառե-
րի ճիշտ ընտրություն, և 
դրանք տեղին գործածել՝ 
խոսքային իրադրությանը և 
շարադրանքի բովանդակու-
թյանն ու նպատակին հա-
մապատասխան 
 

7. տարբեր բնույթի և ժան-
րերի բնագրերի բովանդա-
կությունը վերարտադրել 
համառոտ կամ հատվածա-
բար   
 
 
 

8. ամփոփել բնագրի բովանդա-
կությունը, պարզել հեղինակի 
տեսակետն ու նպատակադրութ-
յունը 
 

8. տեքստը դիտարկել որ-
պես իմաստային և կառուց-
վածքային ամբողջակա-
նություն ունեցող միավոր 

8. հասկանալ բնագրերում 
հանդիպող գծապատկերնե-
րը, աղյուսակները, նկարա-
զարդումները և այլն, ընկա-
լել ոչ խոսքային միջոցնե-
րով հաղորդվող տեղեկատ-
վությունը 

9. հաղորդել տեղեկատվություն՝ 
հստակ, ճշգրիտ և դիպուկ, հա-
մառոտ կամ ընդարձակ՝ ըստ 
անհրաժեշտության 
 

   9. միևնույն իրադրությու-
նը ներկայացնել պատմո-
ղական, նկարագրական 
կամ դատողական բնույթի 
խոսքով 
 

9. գրել թղթակցություն՝ 
պահպանելով նրա բնորոշ 
առանձնահատկությունները 
 
 

10. նկարագրել իրադարձություն 
կամ դեպք՝ պահպանելով գոր-
ծողությունների հաջորդական 
ընթացքը 
 

10. վերաշարադրել երկխո-
սություն կամ մեջբերվող 
խոսք՝ պահպանելով միտքը 
 
 

10. տվյալ իրադարձությունը 
կամ դեպքը ներկայացնել  
պատճառահետևանքային 
կապով՝ ընտրելով խոսքի 
կառուցման քերականական 
ճիշտ ձևեր 
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3) Համագործակցային կարողություններ և հմտություններ 

 
Հիմնական դպրոցն ավարտողը պետք է  

 
Կարողանա` 

 
Կարողանա` 

 
Կարողանա` 

 
1. լսել խոսակցին, աշխատել 
ընդհանուր նյութերով 
 

 

1. ուշադիր լսել, մյուսներին 
աշխատելու հնարավորու-
թյուն տալ 

 

1. հարցեր տալ խմբի 
անդամներին, աշխատել, 
որ դրանք լինեն հստակ 
ձևակերպված 

 
2. առաջարկել նոր մտքեր, 
պատրաստել հարցեր 

 

2. մասնակցել մտքերի փո-
խանակմանը, բանավեճե-
րին 

 

2. մյուսներին ներգրավել 
քննարկման մեջ 

 

3. ստուգել միմյանց գրավոր աշ-
խատանքները, ուղղել ուղղա-
գրական և կետադրական 
սխալները 
 

 

3. բացատրել և սովորեցնել 
մյուսներին ուղղագրական և 
ուղղախոսական նորմերը և 
համատեղ աշխատել 
դրանց կիրառության մեջ 
հմտանալու համար 

 

3. համատեղ կազմել ուղ-
ղագրական, բառակազմա-
կան և քերականական 
վարժություններ՝ միասին 
կատարելու համար 

 

4. օգնել պլանավորելու առաջա-
դրանքի կատարումը 
 
 

 

4. ապահովել հետադարձ 
կապը, ընդունել և հաղոր-
դել անհրաժեշտ տեղեկա-
տվություն՝ միմյանց գիտե-
լիքներն ու կարողություննե-
րը փոխադարձաբար հարս-
տացնելու նպատակով 

 

4. օգտվել ընկերների փոր-
ձից և իր փորձը հաղորդել 
մյուսներին՝ արդյունավետ 
կերպով համատեղ աշխա-
տելու նպատակով 
 

 

5. առաջադրված թեմայով 
նյութեր ընտրել մանկա-
պատանեկան մամուլից 
(թերթեր, ամսագրեր, 
տեղեկատվական այլ 
աղբյուրներ)  

5. դասարանական թերթի 
կամ ամսագրի համար 
հավաքված նյութերից ընտ-
րություն կատարել և մշակել 
դրանք   
 

5. ստեղծել դասարանական 
թերթ կամ ամսագիր` 
ամփոփելով իր և դաս-
ընկերների ընտրած ստեղ-
ծագործությունները 

6. մտածածը բարձրաձայն ամ-
փոփել 
 

6. խոսել հասկանալի, օգնել 
ընկերներին` յուրացնելու 
նյութը 
 

6. սովորած նյութը կապել 
ավելի վաղ սովորածի  և 
ունեցած գիտելիքների հետ 
 

7. հիմնավորել պատասխանը՝ 
տարբեր աղբյուրներից ձեռք 
բերած գիտելիքներով  
 

7. որոնել այլ լուծումեր՝ 
առաջարկելով կառուցողա-
կան և քննադատական գա-
ղափարներ 
 

7. հավաքել և վերլուծել 
տարբեր աղբյուներից 
ստացված նյութեր՝ դրանց 
նկատմամբ դրսևորելով 
քննադատական մտածողու-
թյուն 
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8. ճշգրիտ լուծումներ որոնել` 
վերլուծելով խմբի անդամների 
առաջարկները 
 
 

8. խրախուսել մյուսներին`  
գնահատելով նրանց  ներ-
դրումները  

8. հիմնավորել եզրահան-
գումների ճշմարտացիու-
թյունը՝ օգտագործելով 
ապացույցների տարբեր 
ձևեր 
 

9. կատարել իրենց 
աշխատանքի անդրադարձ 
 

9. գնահատել համատեղ 
աշխատանքի ուժեղ և թույլ 
կողմերը՝ բացթողումները 
լրացնելու նպատակով 

9. խմբի անդամներին բա-
ցատրել առաջադրանքների 
կատարման լուծումներն ու 
պատճառաբանությունները` 
ամփոփելով աշխատանքի 
արդյունքները 

 
4) Ստեղծագործական կարողություններ և հմտություններ 

Հիմնական դպրոցն ավարտողը պետք է 
 

Կարողանա`  
 

Կարողանա` 
 

Կարողանա` 
 

1. իրավիճակին համապա-
տասխան ոչ ծավալուն բանավոր 
տեքստ կազմել 
 

 

1.  տրված թեմայով պատ-
մողական և նկարագրական 
խոսք կազմել   
 

 

1.  հեքիաթներ հորինելու, 
բանաստեղծություններ 
գրելու փորձեր կատարել  

 

2. պատմություններ պատմելիս 
հանպատրաստից երկխոսու-
թյուններ հորինել   

 

2.  դասընկերների հետ 
ներկայացումներ նախա-
պատրաստել` հորինելով 
հերոսներ, միջավայր և 
իրավիճակներ  
 

 

2.  գրի առնել հորինված 
պատմությունները, երկխո-
սությունները, իրավիճակ 
ները 

 

3. դասարանական բեմադրու-
թյունների ժամանակ կատարել 
հերոսների դերեր` օգտագոր-
ծելով շարժման ու խոսքի 
տարբեր ձևեր   
 

3.  բեմադրվող սցենարին 
համապատասխան 
ստեղծել բեմական խոսք 
(մենախոսություն) 
 
 

3.  բեմադրության տեքստը 
հարստացնել տարբեր աղբ-
յուրներից ընտրած նյութե-
րով, երկխոսություններով 
 

4. ապահովել գրական ստեղծա-
գործությունների կապը 
ժողովրդի պատմության ու մշա-
կույթի հետ 
 

4.  որոշել գրական 
ստեղծագործության և այլ 
առարկաների միջև 
կապերը, կոնկրետ 
օրինակներ նշել, թե մի 
առարկայից ձեռք բերված 
գիտելիքը ինչպես կարող է 
նպաստել մյուսի 
ընկալմանը  
 

4.  տարբեր առարկաների 
միասնացման փորձով 
(գրականություն, արվեստ, 
հասարակական առար-
կաներ) ստեղծագործաբար 
կիրառել ձեռք բերած գիտե-
լիքները 
 

5. ժամանակն արդյունավետ օգ-
տագործելու նպատակով՝ կա-
տարել բանավոր վար-

5.  թեմայի շրջանակներում 
կազմել բանավոր վարժու-
թյուններ` 

5.  հետևել բանավոր վար-
ժության կատարման ընթաց-
քին. առաջիկայում սխալ-
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ժություններ 
 
 

ստեղծագործական և տրա-
մաբանական՝ մտածողու-
թյունը զարգացնելու նպա-
տակով 

ներից, թերություններից խու-
սափելու համար ուղիներ
նշել 
 

5) Ինքնուրույն գործունեության  կարողություններ և հմտություններ 

Հիմնական դպրոցն ավարտողը պետք է` 

 
Կարողանա` 

 

Կարողանա` 

 

Կարողանա` 

 
1. կազմել գրքույկ-ընտրանի՝ 
ծաղկաքաղ անելով տվյալ 
հեղինակի ստեղծագործություն-
ներից 
 
 

 

1.ձևավորել և 
նկարազարդել ստեղծած 
ալբոմները և գրքույկները 
 

 

1. ուսումնական նպատակ-
ներով այբբենական կար-
գով կազմել փոքրիկ բառա-
րաններ և քարտարաններ 
(օրինակ՝ դժվար բառերի, 
տերմինների այբբենական 
ցանկեր և այլն) 

 
2. ինքնուսուցման նպատակով 
խորացնել գիտելիքները` ձևա-
վորելով ինքնուրույն աշխատելու 
պահանջմունք 

 

2.  ընտրել և հավաքել հա-
մապատասխան նյութեր՝ 
գրավոր և բանավոր շարա-
դրանքները ձևակերպելու և 
ներկայացնելու համար 

2.  օգտվել ՏՀՏ-ից՝ վար-
ժանքի, գիտելիքներն ամ-
րապնդելու և ընդլայնելու 
նպատակով 
 

 
3. ընտրել և կարդալ իրեն 
հետաքրքրող թեմաներով գրքեր 

 

3. կարդացած գրքի մասին 
գրել հակիրճ կարծիք  
 

 

3.  ըստ անհրաժեշտության 
(հանձնարարության) կար-
դացած գրքի 
բովանդակությունը մտովի 
բաժանել իմաստային 
ամբողջական 
հատվածների, կազմել 
պլան 

4. ընտրել բառերի ուղղագ-
րության ստուգման եղանակներ 
 
 

4. գաղափար կազմել գրքի 
բովանդակության մասին` 
վերնագրի և համառոտ 
ծանոթության (անոտացիա) 
միջոցով 
 

4.  վերահսկել սեփական 
խոսքը, ինքն իրեն ընկալել 
որպես լեզվի գործածող, ըն-
թերցող, հաղորդակցվող 
 

5. լեզվական կարողություններն 
օգտագործել այլ առարկաներ 
ուսումնասիրելու համար 
 

5. օգտվել զանազան տեղե-
կատվական աղբյուրներից 
(բառարաններ, մանկական 
հանրագիտարաններ, 
ուսումնական ձեռնարկներ, 
ՏՀՏ-ներ) 

5. նկատել որոշակի օրինա-
չափություններ (ուղղագրա-
կան, հնչյունաբանական, 
բառակազմական) և դրանց 
հիման վրա ընդհանրա-
ցումներ անել 
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3. ԳՐԱԿԱՆՈւԹՅՈւՆ 
 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ 
ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ 

Հիմնական դպրոցն ավարտողը պետք է իմանա 
 

Առաջին մակարդակ Երկրորդ մակարդակ Երրորդ մակարդակ 
Հայ դասական 
գրականության անվանի 
դեմքերին, նրանց 
կենսագրությունից որոշ 
կարևոր փաստեր 
 

Հայ դասական 
գրականության անվանի 
դեմքերի մասին պատմող 
հուշեր, ասույթներ, 
ավանդություններ 

Համառոտ 
տեղեկությունմներ գրողի 
ապրած ժամանակաշրջանի 
վերաբերյալ 

Հայ դասական և 
ժամանակակից գրողների 
մեկ-երկու 
ստեղծագործություն 

Հայ դասական և 
ժամանակակից գրողների 
ստեղծագործության 
հիմնական հատկանիշները 

Հայ դասական և 
ժամանակակից գրողների 
երկերի ստեղծման որոշ 
մանրամասներ  

Ծրագրային 
ստեղծագործությունների 
հիմնական 
բովանդակությունը 

Ծրագրային 
ստեղծագործությունների  
գլխավոր հերոսներին 

Ծրագրային 
ստեղծագործությունների  
բովանդակային 
մանրամասները 

Գրական սեռերը (արձակ, 
չափածո, թատերգություն) և 
տեսակները (վեպ, վիպակ, 
պատմվածք, նորավեպ, 
բանաստեղծություն, պոեմ, 
բալլադ) 

Գրական սեռերի և 
տեսակների բնորոշ 
առանձնահատկությունները 

 

Պատկերավորման 
միջոցները` մակդիր, 
փոխաբերություն, 
համեմատություն, 
անձնավորում 
չափազանցություն 

Պատկերավորման միջոցներ 
դերը տվյալ բնագրում 

 

Համաշխարհային 
գրականության նշանավոր 
դեմքերին և նրանց հայտնի 
ստեղծագործություններից 
մեկ-երկուսը 

Համաշխարհային 
գրականության նշանավոր 
դեմքերի մասին պատմող 
հուշեր, ասույթներ 

Համառոտ 
տեղեկությունմներ գրողի 
ապրած ժամանակաշրջանի 
վերաբերյալ 

 Գրական բնագրերի ոճական 
առանձնահատկությունները 

Առանձին բառերի 
իմաստային նրբերանգները 

 
Կարողություններ ու հմտություններ 

Միջին դպրոցն ավարտողը պետք է ունենա հետևյալ կարողություներն ու հմտությունները 
 
Հասկանալով, վարժ և ար-
տահայտիչ կարդալ, ընկալել 
տեքստի տարբեր մասերի 
միջև գոյություն ունեցող կա-

Վերարտադրել կարդացածը, 
անհրաժեշտ եզրահանգումներ 
անել և առանձնացնել էականը 
երկրորդականից 

Պահանջվող ձևով (հակիրճ, 
ծավալուն, հանգամանորեն) 
վերարտադրել կարդացածը` 
շարադրանքը զուգորդելով 
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պերը  ինքնուրույն դատողություն-
ներով և եզրահանգումնե-
րով 
 

Տեքստը բաժանել առանձին 
հատվածների, դրանք վեր-
նագրել 
 

Բնագրի առանձին հատված-
ների հիմնական մտքի 
վերհանում 

Վեր հանել երկի հիմնական 
գաղափարը և հակիրճ 
ձևակերպել 

Նկարագրել և բնութագրել 
հերոսներին 

Գրական բնագրում հերոսին 
բնութագրող հատվածների 
ընտրություն 

Դատողություններ անել և 
սեփական վերաբերմունքն 
արտահայտել հերոսի 
արարքների նկատմամաբ 

Ինքնուրույնաբար աշխատել 
գրական երկի վրա, գրառել 
անծանոթ բառերը, գտնել 
դրանց բացատրությունները 

Ընկալել գեղարվեստական 
խոսքի նրբերանգները, տար-
բերել պատկերավորման մի-
ջոցները` իր խոսքում կիրառե-
լով սովորած բառերը, պատ-
կերավոր արտահայտություն-
ները 
 

Ընկալել գեղարվեստական 
խոսքի նրբերանգները, 
պատկերավորման միջոցնե-
րը, գտնել դրանք գրական 
երկում, պարզաբանել 
դրանց իմաստային և գեղա-
գիտական արժեքը 
 

Ընկերների հետ քննարկել 
գրական երկը, բանավիճել 
երկում զարգացող դեպքերի, 
հերոսների արարքների 
շուրջ 

Բանավեճի ընթացքում 
հանդես գալ փաստարկված 
խոսքով` հիմնավորելով 
տեսակետը 

Համագործակցել, դրսևորե-
լով հանդուրժողականու-
թյուն և հարգանք մյուսների 
կարծիքների հանդեպ 
 

Գրավոր շարադրել գրական 
երկի հակիրճ բովանդա-
կությունը 

Գրավոր շարադրել գրական 
երկից ստացած իր 
տպավորությունները 

Ինքնուրույն 
ստեղծագործելու փորձեր 
կատարել 

 
 

3. ԱՐԺԵՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
 

 
Տարրական դպրոց 

Տարրական դպրոցում մայրենի լեզվի դասավանդումը սովորողների մեջ պետք է ձևավորի 
*սեփական անձի գնահատում և վստահություն իր ուժերին 
*իր ազգային պատկանելության, մայրենի լեզվի անհրաժեշտության և առաջնայնության գի-
տակցում 
*հարգանք դիմացինի արժանապատվության և ինքնության նկատմամբ 
*գեղեցիկը, բարին, մարդկայինը տեսնելու, ընկալելու և գնահատելու կարողություն 
*ընթերցասիրություն, հարգանք գրքի նկատմամբ, ինքնուրույն աշխատանքով իր հետաքրք-
րությունները բավարարելու ձգտում 

 
Միջին դպրոց 

Միջին դպրոցում մայրենիի, այնուհետև հայոց լեզվի և գրականության դասավանդումը սովո-
րողների մեջ պետք է ձևավորի 

 
*հայոց լեզուն և գրականությունը ճանաչելու, սիրելու, ուսումնասիրելու ձգտում, հայոց լեզվի 
և գրականության՝ որպես ազգային ինքնության գրավականի գնահատում 
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*իր նախնիների հոգևոր մշակույթի գնահատում  
*գրական երկի ազդեցությամբ ինչպես ինքնաճանաչման, այնպես և դիմացինին հասկանա-
լու, արժևորելու ձգտում, նրբանկատություն, նրբազգացություն, մարդկանց օգնության ձեռք 
մեկնելու պատրաստակամություն 
*համագործակցության կարողություն, հանդուրժողականություն, հարգանք ուրիշի տեսակե-
տի նկատմամբ 
*անաչառ ինքնագնահատում, սեփական անձի, ինքնության գիտակցում և արժանապատիվ 
կեցվածք 
*ինքնադաստիարակության ձգտում՝ գրական երկում արծարծված հիմնական գաղափարին 
հաղորդակից լինելու, դրական օրինակներին հետևելու ճանապարհով  
*գրական-գեղարվեստական ճաշակ, գեղարվեստական խոսքով հաղորդվող հույզերի և 
զգացմունքների ընկալում 
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Ը. ԱՌԱՋԱՐԿՎՈՂ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 
Հայոց լեզու 

 
1. Աբրահամյան Ս., Հայերենի կետադրություն, ուսումնական ձեռնարկ, <<Լույս>>, Ե., 

2002։ 
2. Աբրահամյան Ս., Հայոց լեզու, բառ և խոսք, <<Լույս>>, Ե.,1978։ 
3. Բադիկյան Խ., Ուսումնական դարձվածաբանական բառարան, ԵՊՀ հրատարակչու-

թյուն, Ե., 2002։ 
4. Բեդիրյան Պ., Դարձվածաբանական բացատրական բառարան, <<Լույս>>, Ե.,1971։ 
5. Բեդիրյան Պ., Հայ լեզուն և մեր խոսքը, Ե., 1999։ 
6. Բեդիրյան Պ., Հայերեն շրջասությունների բառարան, Սբ. Էջմիածին, 2002։ 
7. Բեդիրյան Պ., Բառերի խորհրդավոր աշխարհում, <<Զանգակ>>, Ե., 2003։ 
8. Գաբրիելյան Վ., Գրավոր խոսք, ԵՊՀ հրատարակչություն, Ե., 2004։ 
9. Գյուրջինյան Դ., Հեքեքյան Ն., Հայերենի տառային հապավումների բառարան-տեղե-

կատու, <<Հայաստան>>, Ե., 2000։ 
10. Գյուրջինյան Դ., Հայերեն բառարան-տեղեկատու, միասին, անջատ կամ գծիկով 

գրվող բառեր, <<Ասողիկ>>, Ե., 2001։ 
11. Գյուրջինյան Դ., Մեծատա՞ռ, թե՞ փոքրատառ, հայերեն բառարան-տեղեկատու, <<Ա-

սողիկ>>, Ե., 2001։ 
12. Գյուրջինյան Դ., Անուն խոսքի մասերի թվի կարգը արդի հայերենում, քերականա-

կան բառարան-տեղեկատու, <<Ասողիկ>>, Ե., 2005։ 
13. Խլղաթյան Ֆ., Ոճաբանական բառարան, <<Զանգակ>>, Ե., 2000։ 
14. Նազարյան Ռ., Գյոդակյան Անահիտ, Հայոց լեզվի համանունների դպրոցական բա-

ռարան, <<Ոսկան Երևանցի>>, Ե., 1998։ 
15. Նազարյան Ռ., Գյոդակյան Ա., Հայերեն ուղղագրական դպրոցական բառարան, 

<<Զանգակ>>, Ե., 2004։ 
16. Նազարյան Ռ., Մայրենին բոլորի համար, չորրորդ լրամշակված հրատարակություն, 

<<Ոսկան Երևանցի>>, Ե., 2004։ 
17. Նազարյան Ռ., Ալեքսանյան Թ., Փոխադրության նյութերի ժողովածու, 4-10-րդ դա-

սարանների համար, <<Զանգակ>>, Ե., 2000։ 
18. Նազարյան Ռ., Գյոդակյան Ա., Ալեքսանյան Թ., Թելադրության նյութերի ժողովածու, 

<<Զանգակ>>, Ե., 2000։ 
19. Ջահուկյան Գ., Խլղաթյան Ֆ., Հայոց լեզու, Ոճաբանություն, դասագիրք 9-րդ և 10-րդ 

դասարանների համար, <<Փյունիկ Մակմիլան>>, Ե., 1998։ 
20. Սուքիասյան Ա., Հայոց լեզվի հոմանիշների դպրոցական-ուսումնական բառարան, 

<<Լույս>>, Ե., 1999։ 
21. Սուքիասյան Ա., Հայոց լեզվի հոմանիշների բացատրական բառարան, ԵՊՀ հրատա-

րակչություն, Ե.,2003։ 
22. Ն. Վիրաբյան, Լ. Մարգարյան, Փոխադրությունների ժողովածու, Մանմար, Ե., 2010 

թ. 
23. Ն. Վիրաբյան, Լ. Մարգարյան, Հայոց լեզվի գրավոր աշխատանքների ժողովածու, 

Մանմար, Ե., 2010 թ. 
 

 Մեթոդամանկավարժական գրականություն 
 

1. Ժամանակակից մանկավարժական մոտեցումները գործողության մեջ, <<Նոյյան 
տապան>>, Ե., 2005։ 
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2. Տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների կիրառումը հանրակրթական 
դպրոցում, <<Ասողիկ>>, Ե., 2004։ 

3. Տերմինաբանական և ուղղագրական տեղեկատու <<9-րդ Հրաշալիք>>, Ե., 2006թ. 
4. Համագործակցային ուսուցում, վերապատրաստողի ուղեցույց, Ե., 

<<Անտարես>>հրատ., 2006թ 




