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Հրահանգ  

 Առաջադրանք՝ ընտրովի պատասխաններով (№1-13, 25.1-25.3) 

Յուրաքանչյուր հարցին հետևում է չորս ենթադրական պատասխան: Դրանցից ճիշտ է միայն մեկը: Պատասխանների 
թերթիկի վրա, ճիշտ պատասխանի համապատասխան վանդակում դրեք X նշանը: Եթե ցանկանում ուղղել եք նշված 
պատասխանը, ապա լրիվությամբ գունավորեք վանդակը, որտեղ դրել եք  X նշանը և այնուհետև  նշեք պատասխանի 
նոր տարբերակը: Անհնար է ուղղված պատասխանի կրկնակի ընտրությունը: Յուրաքանչյուր առաջադրանք  
գնահատվում է 1 միավոր:  

 

 Հաջորդականության սահմանում (№14) 

Առաջադրանքում  տրված թվարկացանկը  դասավորեք նշված սկզբունքի համաձայն: Պատասխանները  գրեք 
պատասխանների թերթիկի վրա  տրված վանդակներում: Ի նկատի ունեցեք, որ  վանդակում գրվում է միայն ընտրված 
պատասխանի համապատասխան թվանշանը: Յուրաքանչյուր առաջադրանք գնահատվում է 1 միավոր:  

 

 Համապաատասխանության սահմանում (№15-17) 

Առաջադրանքում երկու սյունակով տրված է տարբեր տեսակի թվարկացանկ: Սահմանեք համապատասխանություն 
այս երկու սյունակում ներկայացված տեղեկատվության միջև: Պատասխանները գրեք պատասխանների թերթիկի վրա 
տրված աղյուսակում: Միավորների առավելագույն քանակը նշված է առաջադրանքի երկայնքով:   
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 Սխալի ուղղում  (№18) 

Առաջադրանքում տրված է տեքստ, որտեղ թույլ են տրված  փաստացի սխալներ (տարեթիվ, տերմին, անուն և այլն): 
Գտեք և ուղղեք  դրանք: Գտած սխալը և դրա  ուղղված տարբերակը  փոխադրեք  պատասխանների թերթիկի վրա 
տրված աղյուսակի մեջ (սխալը՝ I սյունակում, իսկ  ուղղված տարբերակը՝ II սյունակում): Ի նկատի ունեցեք, 
յուրաքանչյուր  գտած սխալ, իր ուղղված տարբերակի հետ միասին, գնահատվում է 1 միավոր: Միավորների 
առավելագույն քանակը նշված է առաջադրանքի երկայնքով:   

 

 Սխալի ուղղում  (№19)  

Առաջադրանքում  տրված է  մեկ թեմայի հետ կապված երկու տեքստ: Երկու տեքստն էլ պարունակում են փաստացի 
սխալներ: Ձեր խնդիրը տեքստերի վերլուծումն է, սխալների հայտնաբերումը և տեքստերի գնահատումը նախապես 
տրված սխեմայով  սահմանված չափորոշիչներով: Գնահատումը գրեք  պատասխանների  թերթիկի 
համապատասխան տեղում: Միավորների առավելագույն քանակը նշված է  առաջադրանքի երկայնքով:   

 

 Առաջադրանք՝  բաց վերջավորությամբ (№20, 21, 22, 23, 24, 25.4-25.7) 

Առաջադրանքում տրված է հարց, որին կցված չեն  ենթադրական պատասխաններ: Ուշադրությամբ ընթերցեք 
առաջադրանքի պայմանը և  հարցը: Պատասխանը պետք է  լինի հարցին համարժեք և կոնկրետ: Պատասխանը գրեք 
պատասխանների թերթիկի համապատասխան տեղում: Միավորների առավելագույն քանակը նշված է 
յուրաքանչյուր առաջադրանքի երկայնքով:   
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1. Ինչպե՞ս է կոչվում մարդու՝ սեփական կարծիքը, դիրքորոշումը արտահայտելու և պաշտպանելու  

ունակությունը առանց  ուրիշներին   վիրավորելու,  նույնիսկ  այն ժամանակ, երբ  նրանք ունեն 

տարբեր  կարծիքներ:  

 

ა. Էգոիզմ 

ბ. Ասերտիվություն  

გ. Կոնֆորմիզմ  

დ. Շահերի կոնֆլիկտ 
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2.  Ի՞նչ անունով է հայտնի բարձրագույն կրթության միասնական եվրոպական տարածության  

ձևավորման  գործընթացը:   

 

ა. Բոլոնիայի գործընթաց  

ბ. Քեմբրիջի գործընթաց 

გ. Եվրոինտեգրման գործընթաց 

დ. Գլոբալացման գործընթաց   
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3.  Ո՞ր իրավական փաստաթուղթը   չի ներկայացնում   ապակենտրոնացված կառավարման հիմք 

Վրաստանում:   

ა. Վրաստանի Սահմանադրությունը  

ბ. Մարդու իրավունքների  Եվրոպական  Կոնվենցիան  

გ. Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական  խարտիան  

დ. Վրաստանի տեղական ինքնակառավարման օրենսգիրք  
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4.  Ո՞ր թվականներն են համարվում ոչսահմանադրական կառավարման ժամանակաշրջան 

Վրաստանում:  

ა. 1989-1992   

ბ. 1990-1995  

გ. 1992-1995 

დ. 1991-1998 
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5.  2010 թվականի սահմանադրական բարեփոխման արդյունքում, նախագահի ո՞ր  

իրավասությունը մնաց անփոփոխ:  

ა. Ազգային Անվտանգության խորհրդի ղեկավարումը  

ბ. Երկրի ներքին քաղաքականության վարումը  

გ.  Ներքին գործերի նախարարի պաշտոնին նշանակումը  

დ. Պետական լիազոր-նահանգապետի պաշտոնին նշանակումը  
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6.  Ի՞նչ է արտացոլված տրված սխեմայի վրա:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ა. Ռազմավարական պլանավորման հիմնական 

փուլերը 

ბ. Որոշում ընդունելու մոդելը   

გ. Շահագրգիռ կողմերի  վերլուծությունը  

დ. Հիմնախնդրի լուծման  ցիկլը  

 

 

      Չափորոշիչ 

       Այլընտրանք 

         Որոշում  
 

              Հիմնախնդիր 

         Գնահատում 
 

P 

A 

C 

E 

D 
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7.  Ո՞ր անունը  չի կապվում  Խորհրդային Միության իշխանության՝  խորհրդային քաղաքա-

տնտեսական համակարգը  XX դարի  80-ական թվականներին վերափոխելու փորձի հետ: 

 

ა. Գլասնոստ   

ბ. Պերեստրոյկա   

გ. Օտտեպել   

დ. Ուսկորենիե    
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8. Ի՞նչ անունով է հայտնի միջազգային իրավական փաստաթուղթը  անդրազգային  

(տրանսնացիոնալ)  կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի մասին:  

 

ა. Պալերմոյի կոնվենցիա  

ბ. Պեկինի Հռչակագիր  

გ. Օրհուսի կոնվենցիա  

დ. Ժնևի կոնվենցիա  
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9.  Ինչպե՞ս է կոչվում  պետության կամ քաղաքական կազմակերպության կողմից բնակչության 

գիտակցության մեջ տեսակետների որոշակի համակարգի և  կարծրատիպերի ներդնում-

ձևավորումը նպատակաուղղված քարոզչության միջոցով, ինչի համար  կիրառվում են 

զանգվածային լրատվամիջոցների  և կրթության համակարգի ինստիտուտները:  

ა. Էմանսիպացիա  

ბ. Սոցիալականացում  

გ. Ինդոկտրինացիա  

დ. Սեկուլարիզացիա (Աշխարհականություն)     
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10. Խորհրդարանային ընտրություններում Վրաստանի քաղաքացու կողմից պասսիվ և ակտիվ 

ընտրական իրավունքի  կիրառման  տարիքի մասին դատողություններից  ո՞րն է  արդարացի:  

ა. Քաղաքացին ակտիվ ընտրական իրավունքը կիրառելու հնարավորություն ունի 25 

տարեկանից, իսկ պասսիվ՝ 18 տարեկանից   

ბ. Քաղաքացին ակտիվ ընտրական իրավունքը կիրառելու հնարավորություն ունի 25 

տարեկանից, իսկ պասսիվ՝ 16 տարեկանից  

გ. Քաղաքացին ակտիվ ընտրական իրավունքը կիրառելու հնարավորություն ունի 21 

տարեկանից, իսկ պասսիվ՝ 16 տարեկանից   

დ. Քաղաքացին ակտիվ ընտրական իրավունքը կիրառելու հնարավորություն ունի 18 

տարեկանից, իսկ պասսիվ՝ 21 տարեկանից  
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11. Մարդու ազատության մասին դատողություններից,  ո՞րն է  արդարացի  մարդու իրավունքների 

համակարգի համաձայն:   

I. Անհատի ազատություն նշանակում է իրականացնել որևէ գործողություն կամ ձեռնպահ 
մնալ որևէ  գործողություն կատարելուց,   

II. Անհատի ազատությունը  որոշ դեպքերում  ենթադրում է  պատասխանատվություն, 

III.Անհատի ազատությունը ենթադրում է ուրիշների նկատմամբ համբերություն, 
ձեռնպահություն:   

ა. Միայն I և III 

ბ. Միայն I և II 

გ. Միայն II և III 

დ. I, II և III 
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12. Դիագրամը արտացոլում է Վրաստանում 2008-2014 թվականներին զբաղվածության մակարդակի 

տոկոսային տվյալները ըստ սեռի.   

 

Ո՞ր դատողությունն է համապատասխանում 

դիագրամի տվյալներին:  

ა. 2008-2014 թվականներին  զբաղվածության 
մակարդակը ինչպես տղամարդկանց, այնպես 
էլ կանանց շրջանում  անընդհատ աճում էր  

ბ. Տարիների համաձայն, կանանց զբաղվածության 
մակարդակի աճը  չէր գերազանցում 1%-ը 

გ. 2014 թվականին զբաղվածության մակարդակը,  
2013 թվականի համեմատությամբ, նվազեց 
ինչպես տղամարդկանց, այնպես էլ կանանց 
շրջանում   

დ. 2008-2014 թվականներին  զբաղվածության 
մակարդակը կանանց շրջանում ավելի  շատ 
աճեց, քան տղամարդկանց շրջանում   
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13. Առաջադրանքում տրված են Վրաստանում երեխաների  նկատմամբ բռնության հետազոտության 
արդյունքները, որոնք արտացոլում են բռնության ցուցանիշը ընտանիքում, դպրոցում և հատուկ 
հաստատություններում ըստ բռնության տեսակի. 
 
 Ֆիզիկական բռնություն - դպրոց 47,1%, ընտանիք 54%, հատուկ հաստատություն  71,1% 

 Հոգեբանական բռնություն - դպրոց 47,5%, ընտանիք 59,1%, հատուկ հաստատություն  61,5% 

 Սեռական բռնություն - դպրոց  5,6%, ընտանիք 7,8%, հատուկ հաստատություն 16,6% 

Տվյալների հիման վրա  կայացրած ո՞ր  եզրակացությունն է  արդարացի:  

ა. Նշանակալիորեն ավելի շատ են  ֆիզիկական բռնության դեպքերը  դպրոցում, քան ընտանիքում 

ბ. Դպրոցում յուրաքանչյուր տեսակի բռնության մակարդակը ավելի բարձր է, քան հատուկ 

հաստատություններում 

გ. Հոգեբանական բռնության մակարդակը ավելի բարձր է ընտանիքում, քան դպրոցում կամ հատուկ 

հաստատություններում  

დ. Երեխաները ֆիզիկական, հոգեբանական և սեռական շահագործման ավելի շատ են ենթարկվում  

հատուկ հաստատություններում, քան ընտանիքում կամ դպրոցում  



16 
 

14.  (1) Հաջորդականությամբ դասավորեք սխեմայի վրա տրված գաղափարախոսությունները՝  

ձախականից դեպի աջական:    

 

  1*  

    

* Աղյուսակում նշված է ճիշտ պատասխանը  

  

1. Լիբերալիզմ 2. Կոմունիզմ 3. Կոնսերվատիզմ 4.Սոցիալիզմ



17 
 

15. (2) I Սյունակում տրված են կոնֆլիկտ առաջացնող պատճառները, իսկ II սյունակում՝  կոնֆլիկտի  
տեսակները: Որոշեք համապատասխանությունը կոնֆլիկտի տեսակների և դրանք առաջացնող 
պատճառների միջև.  

  

 

I. Կոնֆլիկտի պատճառներ  
 

II. Կոնֆլիկտի տեսակներ  

ა. Փոխբացառող նպատակներ,  գաղափարների  և  վարքի 
գնահատման համար  տարբեր  չափորոշիչներ 

1. Շահերի կոնֆլիկտ   

ბ. Ուժեղ հույզեր, կարծրատիպեր, բացասական վարք  2. Կառուցվածքային  կոնֆլիկտ   

გ. Անհավասարություն ռեսուրսների բաշխման կամ հսկողության  
տեսանկյունից 

3. Հարաբերությունների  
կոնֆլիկտ    

დ. Փաստերի սխալ մեկնաբանում (ինտերպրետացիա),  լուրերի 
խեղաթյուրում  

4.Արժեքային  կոնֆլիկտ    

ე. Փոխբացառող, անհամատեղելի դիրքորոշումներ  5. Տեղեկատվական  կոնֆլիկտ   
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16. (1) I սյունակում տրված են  տարբեր տեսակի  խտրականության  բացատրությունները, իսկ II 
սյունակում՝ խտրականության տեսակների թվարկացանկը: Որոշեք  համապատասխանությունը 
դրանց  միջև.   

I.Բացատրություններ  II. Խտրականության 
տեսակներ  

ა. Օտար (մարդու, խմբի, մշակույթի) նկատմամբ բացասական և  նախապես  
դատապարտող  վերաբերմունք, ատելություն:  1. Ռասայականություն 

2. Հոմոֆոբիա  

3. Քսենոֆոբիա  

4.Սեգրեգացիա   

 

 

ბ. Վախ կամ  զզվանք տարբերվող սեռական կողմնորոշում ունեցող  մարդկանց, 
նրանց ապրելաոճի նկատմամբ: 

გ. Որոշակի էթնիկական կամ ռասայական խմբի  մեկուսացում հասարակական 
կյանքից, արգելակող կամ փաստացի սահմանափակում: 

დ. Հասարակության որոշակի մասի  այն հավատը, որ ռասան, մաշկի գույնը, 
լեզուն, կրոնը, էթնիկ  ծագումը տարբերվող խմբի նկատմամբ  կարող է լինել 
խտրականության հիմք և նրանց նկատմամբ դրսևորված այս  վերաբերմունքը  
արդարացված է  սեփական  խմբի  առավելությամբ:  
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17. (1) Սահմանեք  համապատասխանություն  միջազգային  կազմակերպության անդամ երկրների  
քարտեզների և միջազգային կազմակերպությունների միջև.  

I. Միջազգային կազմակերպության անդամ երկրների  քարտեզ  
II. Միջազգային 
կազմակերպություն  

ა.  

 

ბ.  

 

 

1.ՆԱՏՕ   

2.Եվրոպայի խորհուրդ    

3. Եվրոպայի 
Միություն    

4. ԵԱՀԿ    

5. ԱՊՀ   

6. ՕՊԵԿ  

 

გ. 

 

დ. 
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18. (7) Ուշադրությամբ  կարդացեք տեքստը, գտեք և ուղղեք սխալները. 

Վրաստանը և  միջազգային կազմակերպությունները 

1991 թվականի մարտի 31-ին Վրաստանում անցկացվեց  պլեբիսցիտ, անկախության 

վերականգնման մասին, որի մասնակիցների  98,9 տոկոսը  հարցին պատասխանեց դրականորեն: Դրա 

հիման վրա,  1991 թվականի ապրիլի 9-ին ընդունվեց Վրաստանի  «Պետականության ազատության 

վերականգնման ակտ»:  

Անկախության վերականգնումից հետո Վրաստանը ակտիվորեն սկսեց համագործակցել  

միջազգային կազմակերպությունների հետ: 1994 թվականին Նյու-Յորքում Գլխավոր Վեհաժողովի 

որոշմամբ  Վրաստանը դարձավ Միավորված ազգերի կազմակերպության անդամ: Վրաստանը նաև 

միջազգային արժութային հիմնադրամի, Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության և 

Համաշխարհային բանկի անդամ երկիր է:  1999 թվականից  Վրաստանը Եվրոպայի Խորհրդի  լիիրավ 

անդամ է:  
Անցում տեքստի երկրորդ էջին 
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2014 թվականի ամռանը Եվրամիության շտաբ-կայանում՝ Ժնևում կայացավ Վրաստանի  համար 

վերջին ժամանակաշրջանի կարևորագույն համաձայնությունը: Ստորագրվեց Վրաստան-

Եվրամիության անդամության մասին համաձայնագիրը: 

Վրաստանի առաջնահերթային ուղղություն է ներկայացնում նաև ՆԱՏՕ- Հյուսիսատլանտյան 

զինված կազմակերպության անդամությունը: 2008 թվականին, Բուխարեստի գագաթնաժողովում 

ընդունվեց որոշում, որ  Վրաստանը  կդառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիր:  

ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցության շրջանակներում Վրաստանը մասնակցում է ՆԱՏՕ-ի 

խաղաղարար առաքելություններին, որոնցից առանձնահատուկ է Վրաստանի ավանդը Իրանում և 

Իրաքում  միջազգային անվտանգությանը աջակցող ուժերի օպերացիայում: Նշված օպերացիային  

մասնակցող ՆԱՏՕ-ի ոչանդամ գործընկեր երկրների շրջանում Վրաստանն ուներ 

ամենաբազմաքանակ  քանակակազմը:  

Վերադարձ տեքստի առաջին էջին 
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19. (6) Առաջադրանքում  տրված է երկու տեքստ  «Շուկա և մրցակցություն» թեմայով: Տեքստերը  
ներառում  են փաստացի սխալներ: Ծանոթացեք դրանց, վերլուծեք դրանց բովանդակությունն ու 
գնահատեք առաջարկված  չափորոշիչներով:    

I տեքստ.  

Տնտեսության մեջ, ժամանակակից բացատրությամբ, շուկա կոչվում է գնորդների և վաճառողների 
միջև առևտրային փոխանակման համակարգը, որը վերահսկում են անանձնական տնտեսական 
ուժերը՝ «շուկայական ուժերը»:      

Շուկայական տնտեսության հանգուցային սկզբունքներից մեկը մրցակցությունն է: Մրցակցության 
տեսակների միջև քննարկվում է կատարյալ մրցակցությունն ու մենաշնորհը:   

Տնտեսության մեջ անօրինաչափ է շուկայի նեղ ըմբռնումը, երբ շուկան ընդունում են որպես առք ու 
վաճառքի կոնկրետ վայր, ուր միմյանց են հանդիպում վաճառողներն ու գնորդները, քանի որ 
ժամանակակից էլեկտրոնային վաճառքի պայմաններում գոյություն ունի այլ բազում այլընտրանք:   
Շուկայի հանգուցային բաղադրիչները. պահանջարկ, մատակարարում և ապահովում, որը 
ձևավորվում է շուկայում պահանջարկի և մատակարարման  հարաբերակցության հիման վրա:   

                                
 Անցում  II տեքստին   Անցում  գնահատման սխեմային   
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       II տեքստ 

Շուկան տնտեսական տարածք է, ուր արտադրողի և սպառողի միջև տեղի է ունենում 
փոխհարաբերություն: Շուկայի միջոցով   ապրանքն ու ծառայությունը  արտադրողներից հասնում են 
սպառողներին:    

 Տնտեսական գիտության բնագավառում շուկան ունի իրեն բնորոշ բաղադրիչները, ինչպիսիք են՝ 
ծառայության  կամ ապրանքի պահանջարկ, մատակարարում  և դրա գինը: 

Տնտեսության մեջ մրցակցությունը ենթադրում է երկու կամ ավել անձի կամ կազմակերպության 
ձգտումը՝ ստանալ միևնույն ապրանքը, ծառայությունը կամ ֆինանսական ռեսուրսները:  Սպառողը 
մրցակցում է մյուս սպառողների, իսկ արտադրողը՝ մյուս արտադրողների հետ: Մրցակցության 
տեսակների միջև առանձնացնում են. Կատարյալ մրցակցությունը, մենաշնորհային մրցակցությունը,  
մեգալոպոլիա և օլիգոպոլիա (խմբաշնորհ):     
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Ուշադիր ծանոթացեք  գնահատման սխեմային և գնահատեք երկու տեքտը ըստ տրված չափորոշիչների:  
Գրեք համապատասխան միավորը գնահատման սխեմայի յուրաքանչյուր չափորոշիչի համար 
առանձին-առանձին:   

Ձեր կողմից շնորհված միավորները գրանցեք պատասխանների թերթիկում տրված աղյուսակում.   

  A  B C 

19.1 I  տեքստի գնահատում     

19.2 II տեքստի գնահատում     

  

 I. չափորոշիչներ  
II. առավելագույն 

միավոր  
III. միավորներ շնորհելու սկզբունքը 

A. 
Շուկայի 

բացատրություն  
1 

Ճիշտ է ներկայացված շուկայի էությունը– 1 միավոր 
Չկա կամ սխալ է ներկայացված    – 0 միավոր 

B. 
Մրցակցության 

տեսակները  
4 Յուրաքանչյուր ճիշտ անվանած տեսակը    - 1 միավոր  

C. 
Շուկայի հիմնական 

տարրերը  
3 Յուրաքանչյուր ճիշտ անվանած տարր  - 1 միավոր  

 Վերադարձ  I  տեքստին               Վերադարձ  II  տեքստին   
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20. (4) Տրված է ըստ  քաղաքական  ռեժիմի  պետությունների հիմնական բնութագրիչների ոչ լրիվ սխեմայական պատկերը:  
Լրացրեք սխեմայի դատարկ վանդակները.  

 Ժողովրդավարական  Ոչ ժողովրդավարական  
Իշխանությ
ան 
աղբյուրը  

20.1    
? 

Որևէ առանձին խմբի, շերտի բռնությունը մյուս 
հասարակության նկատմամբ, վզին փաթաթած,  
հասարակության կամքին հակառակ կառավարում  

20.2  
 

? 
  

Ընդունվում է հասարակության շահերից ելնելով 
և դրանց գերակայությունը պաշտպանված է 
պետության կողմից         

Ընդունվում է միայն առանձին շերտերի և խմբերի 
շահերի համաձայն: Անհրաժեշտության դեպքում 
դրանց խախտումը/արհամարհումը պետությունը 
հնարավոր  է համարում   

Կառավար
ման կարգը  

Ժողովրդավարական ստիպողական մեթոդներ 
միայն ծայրահեղ դեպքում    

Բռնություն, ահաբեկում, հասարակության մեջ 
անտարբերության սկզբունքի արմատավորում 
ակնհայտորեն կամ ծածուկ  կերպով   

20.3 
? 

Ազատ է և ծառայում է հասարակության շահերին  Սահմանափակ է և ծառայում է կառավարիչների 
շահերին, նրանց հետաքրքրող տեղեկատվության և 
գաղափարների տարածմանը   

Բիզնես, 
տնտեսությ
ուն  

Ազատ է, պետական հսկողությունը իրագործվում 
է միայն օրինական շրջանակներում, բոլորին 
տրվում է ձեռնարկատիրության հավասար 
հնարավորություն     

20.4   
? 
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21. (3)  Տրված է քարտեզ  «Մարդկային զարգացման ինդեքս »  առանց լեգենդի:  Քարտեզի վերլուծության 
հիման վրա պատասխանեք հարցերին.  
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21. 1  Ինդեքսի  ինչպիսի՞ մակարդակ է  քարտեզի վրա նշված մուգ կանաչ գույնով            :    

21.2  Թվարկած պետություններից ՝ Վրաստան, Արգենտինա, Պակիստան, Հնդկաստան և Եգիպտոս, ո՞րն  
ունի այս ինդեքսի ամենացածր ցուցանիշը:   

21. 3  Անվանեք  երեք  ցուցիչ, որոնք կիրառվում են այս ինդեքսի հաշվարկման ժամանակ:   

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

22. (5) Առաջադրանքում տրված է  դպրոցական նախագծի նպատակի, խնդիրների և  իրականացման 

ուղիների  ոչլրիվ տարբերակը:  Այն բանի համար, որպեսզի  դպրոցական նախագծի  տրված մասը  

ընդունի ավարտված տեսք, առաջադրանքները  կատարեք  հետևյալ  հաջորդականությամբ.  

 

I. Որոշեք և գրեք I խնդիրը, աղյուսակում  տրված իրականացման  ուղիների  թվարկացանկից 

ելնելով,  (Առաջադրանք  22.2) 

 

II. Գրեք  իրականացման երեք  տարբեր  ուղի, որոնք Ձեր կարծիքով, նպասստում են  աղյուսակում  

տրված  II խնդրի կատարմանը, (Առաջադրանք  22.3) 

 

III. Որոշեք և գրեք  նախագծի նպատակը,  որին հասնել հնարավոր է  նախագծի  երկու  խնդրի և 

դրանց իրականացման  ուղիներից ելնելով:  (Առաջադրանք  22.1) 
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22.1 Նախագծի նպատակը. (Գրեք  նպատակը, որին հասնել հնարավոր է  տրված խնդիրներից և  իրականացման  
ուղիներից ելնելով) 

22.2 Նախագծի I խնդիրը. (Սահմանեք և գրեք  կոնկրետ խնդիր I խնդրի  իրականացման  ուղիներից ելնելով)  

Նախագծի II խնդիրը. Օրենքի հետ առանց  կոնֆլիկտ   ապրելու  առավելության  և  անչափահասների  
հանցագործություններն առաջացնող  գործոնները (այդ թվում,  քրեական  ենթամշակույթի  ազդեցության)  
գիտակցելու  աջակցություն:  

22.3 I խնդրի իրականացման  ուղիներ.  
1. Ծանոթացում Վրաստանում  ընթացող անչափահասների  արդարադատության բարեփոխմանը և  

հանցագործությունների կանխարգելման  պետական քաղաքականությանը  
2. Աշակերտների  կողմից  Արդարադատության նախարարության «Հանցագործությունների կանխարգելման 

կենտրոնի» գործունեության մասին շնորհանդեսների կազմակերպում,  
3. Օրենքի հետ կոնֆլիկտի մեջ  գտնվող անչափահասների իրավունքների պաշտպանության օրենսդրական 

մեխանիզմների մասին  հանդիպում-բանավեճի կազմակերպում,  

II Խնդրի իրականացման ուղիներ. (Գրեք  տրված խնդրի  իրականացման երեք տարբեր  ուղիներ)   
1. 
2. 
3.  
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23. (4)  Ծանոթացեք նկարին և պատասխանեք  հարցերին.  

 

23.1  Ի՞նչ է արտահայտում  նկարի վրա պատկերված  ձեռքը,  որը գրում է և ինչի՞  խորհրդանիշն է   
գիլիոտինը:  

23.2  Ի՞նչ է  նկարի  գլխավոր  իմաստը:  

23.3  Փաստարկված դատողություններ արեք   նկարի միջոցով   հաղորդված հիմնախնդրի   
ակտուալության մասին,  բերեք օրինակ:  
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24. (5) Ծանոթացեք տեքստին և կատարեք առաջադրանքը ստորև տրված ցուցումներին 
համապատասխան.  

 
  

 « Չէ՞ որ այնքան հարմար է անչափահաս լինելը: Եթե ես ունեմ գիրք, որը մտածում է իմ 
փոխարեն, եթե ես հոգևոր հովիվ ունեմ, որի խիղճը կարող է փոխարինել իմին, և բժիշկ, որն 
ինձ այսինչ կենսակերպն է նշանակում և այլն, ապա ինչո՞ւ պետք է ես ինձ 
անհանգստություն պատճառեմ: Ինչո՞ւ մտածեմ, եթե ի վիճակի եմ վճարել. այդ ձանձրալի 
գործով իմ փոխարեն կզբաղվեն ուրիշները: Այն, ինչ մարդկանց զգալի մեծամասնությունը ոչ 
միայն դժվար, այլև միանգամայն վտանգավոր է համարում - անցումը չափահասության - 
այդ արդեն խնամակալների հոգսն է, ովքեր այդքան սիրահոժար ստանձնում են այդ 
մեծամասնության գերագույն հսկողությունը»:   

«Ի՞նչ է լուսավորությունը »  Իմանուիլ Կանտ ,  1724-1804  
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24.1 Ելնելով տեքստից  որոշեք  և անվանեք բանավեճի թեման: Դատողություններ արեք  Ձեր ընտրած 

բանավեճի թեմայի համապատասխանության և ակտուալության   մասին:   

 

24.2 A. Անվանեք երկու փաստարկ բանավեճի ժամանակ առաջացած դիրքորոշումը պաշտպանելու 

համար:    

B. Անվանեք  երկու փաստարկ  բանավեճի ժամանակ առաջացած դիրքորոշումը հերքելու համար:   

 

(Յուրաքանչյուր փաստարկ պետք է կրի  էականորեն  անկախ միտք)   
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25. (8) Վերլուծեք տրված աղբյուրները և պատասխանեք հարցերին.   

Աղբյուր  N1 

  

Աղբյուր  N2 

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ  

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՄԱՍՇՏԱԲՈՎ ԿԱՆԱՅՔ   

 ԿԱՏԱՐՈՒՄ ԵՆ ԲՈԼՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 66 

ՏՈԿՈՍԸ  

 ԱՐՏԱԴՐՈՒՄ ԵՆ ՍՆՆԴԻ 50 ՏՈԿՈՍԸ  

 ՎԱՍՏԱԿՈՒՄ ԵՆ  ԱՄԲՈՂՋ ԵԿԱՄՈՒՏԻ  10 

ՏՈԿՈՍԸ  

 ՏԻՐԱՊԵՏՈՒՄ ԵՆ ԳՈՒՅՔԻ 1 ՏՈԿՈՍԻՆ   

ԱՂԲՅՈՒՐ.  UNIFEM                                            
 

Անցում առաջադրանքներին .   25.1;    25.2;    25.3;    25.4 - 25.7; Անցում աղբյուրներին.    3;   4;   5 
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Աղբյուր  N3 

«Այսպիսով եթե պարզվի, որ կինն ու տղամարդը միևնույն ձևով չեն կարողանա յուրացնել այս կամ այն 

արվեստը և ոչ էլ հավասարապես կհաղթահարեն այս կամ այն գործը, ապա մենք կասենք, որ այդ 

գործը նրանց ունակության համաձայն պետք է վստահենք կամ մեկին, կամ մյուսին:  Իսկ եթե նրանք 

միմյանցից տարբերվում են միայն նրանով, որ կինը որդի է լույս աշխարհ բերում, իսկ տղամարդը  

բեղմնավորում է կնոջը, ապա մենք եզրակացության կհանգենք, որ  դա դեռ չի նշանակում, իբր նրանք 

միմյանցից տարբերվում են նաև այն տեսատեկից, որով այժմ  նրանց քննարկում ենք:  Այդ պատճառով 

կրկին շարունակում ենք հաստատել, որ մեր պաշտպաններն (տղամարդիկ) ու նրանք կանայք պետք է 

կատարեն միևնույն աշխատանքը»:   

«Պետություն, Պլատոն, մ.թ.ա. V-IV դար 

 

Անցում աղբյուրներին.   1;    2;   4;   5 Անցում առաջադրանքներին .   25.1;    25.2;    25.3;    25.4 - 25.7 
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Աղբյուր  N4 
« Ընկերս, այսօր կանայնք ևս տղամարդկանց հետ հավասար իրավունքներ են  պահանջում: Ի՞նչ կասես 
արժի նրանց տալ այդ իրավունքը , թե ոչ.... Ես միայն կասեմ, որ. Մեծապես անհրաժեշտ է բավարարել 
կանանց պահանջը: Հավատում եմ, վստահ եմ և ոչ ոք չի կարող փոխել իմ այս հավատը:  Եթե այսօր 
բարձր բյուրոկրատական շրջանակներում նախարարների և այլն ազդեցիկ պաշտոնները կանայք    
զբաղեցնեին, ապա Ռուսաստանի այսօրվա սրված և դաժան կյանքին բալասան կդրվեր և շուտով 
կարժանանայինք անհրաժեշտ բարեփոխումների: Կանայք այդքան կամակորություն չէին դրսևորի, 
ինչպիսին այսօր դրսևորում են բարձր ոլորտի բարձրաստիճան անձինք, նրանք հո տղամարդ են, որպես 
«լավ տղեք»,  «ուժեղներ»  չէին ներկայացնի  իրենց համառությունը, քանի որ կանայք ավելի գթասիրտ են, 
զգայուն, իսկ  այսօրվա կյանքը ամենից շատ ինչ է պահանջում, եթե ոչ այն զգացումը, որը կոչվում է 
կարեկցանք, հանդուրժողականություն: […] 

Այդ պատճառով երազում եմ, որ կնոջը տրվի նույն իրավունքը, ինչ տղամարդուն, ինչպես ուսման, 
այնպես էլ աշխատանքի ասպարեզում... Դու մտածիր ինչպես կցանկանաս, տղամարդու քարացած 
սիրտը պետք է  ջերմացնի կնոջ ձայնը և նրա այն համոզմունքը, որ ես տղամարդ եմ, ես հեշտությամբ 
չպետք է կոտրվեմ, չպետք է խոնարհվեմ ժողովրդի պահանջների դիմաց, որպեսզի ինձ ոչ ոք երկչոտ 
չհամարի, խոհեմության շրջանակներում պետք է զետեղի  այդ նույն կնոջ ձայնը...»:  

«Այսօրվա նամակ ընկերոջը», Վաժա-Փշավելա,  1861-1915   

 
Անցում աղբյուրներին.   1;    2;     3;    5 Անցում առաջադրանքներին .   25.1;     25.2;     25.3;     25.4 -25.7 
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Աղբյուր N5 

«Մեզ մոտ և այլուր սահմանափակում են   ընդհանուր առմամբ  մեր՝  կանանց բոլոր ձգտումները (այժմ 

ևս զգում ենք) նկատառելով այն, որ կանանց շրջանում չկան հանճարներ, որ կնոջը ոչ մի տեղ, նույնիսկ 

«կուխնյայում» և երաժշտության ասպարեզում, որոնք արդեն երկար ժամանակ է յուրացնելու համար  

շնորհված են նրան,  չի   հաջողվել կարողություն դրսևորել: Այս կարծիքն ընդունել և հաստատել են 

բազում հետազոտողներ և նույնիսկ գիտնականներ […] Ստեղծագործությունը, եթե հնարավոր է այս 

իմացությունը հակիրճ բացատրել, ազատորեն ստեղծագործելն է, իսկ ազատ ստեղծագործելու  

հնարավորություն ունի ազատ փթթած էակը:  Այնպես որ եթե աշխարհում չկան հանճար կանայք, 

դրանով չենք կարող համոզվել, որ բնությունը կնոջը որպես  ցածր  էակ է ստեղծել...»    

Բաբո Սուլխանիշվիլի, «Ճանապարհ դեպի ճշմարտություն» ,1917 

 

 Վերադարձ  աղբյուրներին.   1;   2;   3;   4 Անցում առաջադրանքներին .   25.1;    25.2;    25.3;    25.4 -25.7 
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25.1 Պլատոնի կարծիքով.   
 

ა. Կնոջ պարտականությունը  երեխաներ ունենալն է, իսկ տղամարդու՝ միայն ընտանիքի մասին հոգ 

տանելն ու այն պաշտպանելն է:     

ბ. Կինն ու տղամարդը իրարից կենսաբանորեն են տարբերվում , այդ պատճառով նրանք պետք է 

զբաղվեն տարբեր գործունեությամբ :    

გ. Չնայած կնոջ և տղամարդու միջև եղած տարբերություններին, նրանք միևնույն է հավասար են և 

պետք է կատարեն միևնույն աշխատանքը:    

დ. Կնոջ և տղամարդու հավասարությունը   շնորհված է բնությունից  և հասարակությունը սեփական 

կյանքը պետք է դասավորի  այս սկզբունքի համաձայն:   

  

 

Վերադարձ  աղբյուրներին.    1;    2;    3;    4;    5 Անցում առաջադրանքներին .    25.2;    25.3;    25.4 -25.7 
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25.2  Ըստ Վաժա-Փշավելայի, կանանց ներգրավումը  հասարակական   գործունեության մեջ կարևոր է, 

քանի որ.  

ა. Կանանց ավելի հեշտությամբ է  հաջողվում կատարել մի ամբողջ շարք աշխատանքներ, նրանց 

կենսաբանական յուրահատկություններից  ելնելով  

ბ. Կանայք ավելի  ինտելեկտուալ են, քանի որ ավելի աշխատասեր են   

გ. Տղամարդիկ հաճախ չեն կարողանում հաղթահարել աշխատանքը,  քանի որ փառամոլությունը 

նրանց  չի տալիս զիջելու հնարավորություն        

დ. Կանայք կդժվարանան կատարել այնպիսի աշխատանք, որը պատմականորեն նրանց համար 

անպատշաճ աշխատանք  է համարվում    

 
 Վերադարձ  աղբյուրներին.    1;   2;   3;   4;   5 Անցում առաջադրանքներին .   25.1;   25.3;    25.4 -25.7 
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25.3  Ո՞ր կարծիքն է համապատասխանում Բաբո Սուլխանիշվիլիի  (Աղբյուր N5) գլխավոր իմաստին:    

ა.  Գիտնականները ապացուցել են, որ կանայք և տղամարդիկ  հավասար են:   

ბ. Կանանց շրջանում հանճարները քիչ են, քանի որ կանայք չեն տիրապետում համապատասխան 

ունակություն-հմտություններին:    

გ.Կանայք ընտանեկան գործունեության մեջ ավելի հմուտ են, քան այլ տեսակի գործունեություններում, 

քանի որ նման գործունեության նկատմամբ  նրանք ունեն բնական հակում:       

დ.  Սխալ է այն կարծիքը, որ «կանայք հավասար չեն տղամարդկանց, քանզի աշխարհը քիչ  հանճար 

կանայք է ճանաչում», քանի որ նրանք չեին կարողանա  հասնել դրան, եթե  չունենային 

համապատասխան ազատություն:     

  
Վերադարձ աղբյուրներին.   1;   2;    3;   4;    5 Անցում առաջադրանքներին .     25.1;    25.2;    25.4 -25.7 
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25.4  Գրեք հիմնական եզրակացությունը, որը  բխում է աղբյուր  N2-ի բոլոր տվյալների հիմքից:   

25.5 Ձեր կարծիքով , ո՞րն է աղբյուր  N1-ի գլխավոր իմաստը:   

25.6  Գործածելով աղբյուրները բացատրեք , ի՞նչը կարող է լինել աղբյուր N1 նկարագրած խնդրի 

պատճառը:  

25.7  Դատողություններ արեք  որքանով  ակտուալ  է աղբյուրներում տրված հիմնախնդիրը  այժմեական 

Վրաստանի համար:  Դատողությունը  հիմնավորեք:   

Վերադարձ  աղբյուրներին.    1;    2;    3;    4;   5 Անցում առաջադրանքներին .    25.1;     25.2;    25.3  


	tavfurceli-2016-summer-MASC-Samokalako-Ganatleba-ARM.pdf
	TAVPURCELI-2016-MASC-Samokalako-Ganatleba-SOMXURI.pdf
	Page 1



