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«1920«1920«1920«1920    ԹԹԹԹ....    ՀԱՅՀԱՅՀԱՅՀԱՅ----ԹՈՒՐՔԱԿԱՆԹՈՒՐՔԱԿԱՆԹՈՒՐՔԱԿԱՆԹՈՒՐՔԱԿԱՆ    ՊԱՏԵՐԱԶՄԸՊԱՏԵՐԱԶՄԸՊԱՏԵՐԱԶՄԸՊԱՏԵՐԱԶՄԸ: : : : ՀՀՀՀՀՀՀՀ    ԱՆԿՈՒՄԸԱՆԿՈՒՄԸԱՆԿՈՒՄԸԱՆԿՈՒՄԸ»»»»    
ԹԵՄԱՅԻԹԵՄԱՅԻԹԵՄԱՅԻԹԵՄԱՅԻ    ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ    

ՊողոսյանՊողոսյանՊողոսյանՊողոսյան    ՏաթևիկՏաթևիկՏաթևիկՏաթևիկ    
««««Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների Վանաձորի մաթեմատիկայի և բնագիտական առարկաների     

խորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոցխորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոցխորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոցխորացված ուսուցմամբ հատուկ դպրոց» » » » ՊՈԱԿ ՊՈԱԿ ՊՈԱԿ ՊՈԱԿ     
Ալավերդյան ՀրաչյաԱլավերդյան ՀրաչյաԱլավերդյան ՀրաչյաԱլավերդյան Հրաչյա    

Բազումի միջնակարգ դպրոցԲազումի միջնակարգ դպրոցԲազումի միջնակարգ դպրոցԲազումի միջնակարգ դպրոց    
    

Հանգուցային բառեր և արտահայտություններՀանգուցային բառեր և արտահայտություններՀանգուցային բառեր և արտահայտություններՀանգուցային բառեր և արտահայտություններ.... Ալեքսանդրապոլի պայմա-
նագիր, կոալիցիոն կառավարություն, 11-րդ կարմիր բանակ, խորհրդային կար-
գեր, ՀՍԽՀ, Հայհեղկոմ, «դաշնակից» երկրներ: 

 
«Հայ ժողովրդի պատմություն» դասընթացի նորագույն շրջանի 9-րդ դասա-

րանի ուսումնական պլանում ընդգրկված «1920 թ. հայ-թուրքական պատերազմը: 
ՀՀ անկումը» թեման ուսուցանելու համար պետական պլանավորմամբ տրա-
մադրվում է 1 դասաժամ [2, 68]: Քանի որ թեման բավականին ընդգրկուն է, ուսու-
ցիչը պետք է ուշադրություն դարձնի առավել կարևորագույն հարցերին, որպեսզի 
կարողանա հնարավորինս մատչելի դրանք մատուցել աշակերտներին: Այս նպա-
տակով ուսուցիչը, բացի ուսուցչի ձեռնարկից, նախօրոք ուսումնասիրում է տար-
բեր հեղինակների աշխատությունները [4; 5; 1; 3]: 

Թեման ուսուցանելուց առաջ պետք է վերհիշել Հայաստանի առաջին Հանրա-
պետության կազմավորումը, այն դժվարին ճանապարհը, որ նա անցավ իր պետա-
կանության վերականգնման համար: Հայ ժողովուրդը իր հազարամյակների պատ-
մության ընթացքում ինքնությունը պահպանելու համար հարկադրված է եղել 
ընդդիմանալ արևմուտքից և արևելքից իրեն շրջապատող հզոր տերությունների 
հարձակումներին: Փոխվել են աշխարհակալ տերությունները, բայց անփոփոխ են 
մնացել Հայաստանը գրավելու, իրենց միաձուլելու նրանց ձգտումները: Ան-
հավասար այդ պայքարում հայ ժողովուրդը թեպետ հաճախ զրկվել է անկախ պե-
տականությունից, բայց պահպանել է իր ազգային նկարագիրը: Կորցրել է պետա-
կանությունը, սակայն երբեք չի համակերպվել այդ վիճակին, մշտապես մաքառել է 
պետականությունը վերականգնելու համար: Եվ հատկանշական է, որ մեր պատ-
մության նորագույն շրջանը դարձավ հայկական պետականության դարաշրջան: 

Ուսուցիչն ավելացնում է, որ չնայած Սարդարապատի հերոսամարտով 
կյանքի կոչվեց Հայաստանի առաջին Հանրապետությունը, սակայն նա, ցավոք 
սրտի, ծանր ժառանգություն էր ստացել: Առաջին աշխարհամարտի տարիներին 
կազմալուծվել, քայքայվել էր տնտեսությունը, երկիրը լցվել էր ցեղասպանությու-
նից մազապուրծ հազարավոր գաղթականներով, շարունակվում էին ճնշումները 
Ռուսաստանի և Թուրքիայի կողմից: Անկախություն ձեռք բերած հանրապետու-
թյունը փորձեց վերականգնել երկրի տնտեսությունը, մշակույթը, կարգավորել մի-
ջազգային հարաբերությունները, սակայն չհասցրեց մեծ բարեփոխումներ կատա-
րել, քանի որ 1920 թվականի թուրք-հայկական պատերազմը արագացրեց Հայաս-
տանում խորհրդային կարգերի հաստատումը:  
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Համոզվելով, որ աշակերտները ներկայացվածը ընկալել են ամբողջությամբ, 
ուսուցիչը շարունակում է` նշելով, որ հայ-թուրքական պատերազմը պատճառ 
հանդիսացավ Հայաստանի տարածքային կորուստների, Ալեքսանդրապոլի պայ-
մանագրի, Երևանի հայ-ռուսական բանակցությունների և 1920 թվականի դեկ-
տեմբերի 2-ի համաձայնագրի: Նշում է, որ այս պատերազմը ճակատագրական 
եղավ հայ ժողովրդի համար: Վերջինս կորցրեց հերոսական պայքարի արդյուն-
քում ձեռք բերված անկախությունը: Կարևորում է այն, որ այս պարագայում Հա-
յաստանը չուներ այլընտրանք և կողմնորոշվեց դեպի խորհրդային կարգերը:  

Դասի ընթացքում ուշադրություն է դարձվում հետևյալ կետերին [6; 7]. 
1. Հիմնական հարցեր 
- 1920 թվականի թուրք-հայկական պատերազմը 
- Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը 
- Երևանի հայ-ռուսական բանակցությունները և 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ի 
 համաձայնագիրը 
2. Նպատակը և խնդիրները 
ա. Կրթական  
իմանաիմանաիմանաիմանա....    
- թուրք-հայկական պատերազմի, Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի, Հայաս-

տանի խորհրդայնացման մասին, պատմական կարևոր տարեթվերը` 1920 թվա-
կանի սեպտեմբերի 23, 1920 թվականի հոկտեմբերի 30, 1920 թվականի դեկտեմբե-
րի 2, 1920 թվականի դեկտեմբերի 2, լույս 3-ի գիշեր, պատմաաշխարհագրական և 
պատմական գործիչների անունները` Կարս, Ալեքսանդրապոլ, Սուրմալու, Սի-
մոն Վրացյան, Քյազիմ Կարաբեքիր, Ալեքսանդր Խատիսյան: 

կարողանա.կարողանա.կարողանա.կարողանա.    
- բացահայտել թուրք-հայկական պատերազմի պատճառները, վերլուծել 

Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, գնահատել հայ ժողովրդի որոշումը` կողմնո-
րոշում դեպի խորհրդային կարգերը 

բ. Դաստիարակչական 
- գիտակցել հայ ժողովրդի պայքարի դերն ու նշանակությունը, արթնացնել 

հայրենասիրական զգացմունքներ, ատելություն սերմանել բռնության ցանկացած 
դրսևորման, կրոնական ու ազգային ճնշումների ու հալածանքների նկատմամբ, 
գնահատել և արժևորել 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ի որոշումը` Հայաստանում 
խորհրդային կարգերի ընդունման մասին: 

գ. Զարգացնող 
- զարգացնել սովորողների մտածողությունը, ընդլայնել նրանց մտահորիզո-

նը, հարցերի միջոցով կենտրոնացնել նրանց ուշադրությունը, նպաստել  
նրանց մտքի, կամքի, վճռականության և համառության զարգացմանը: 

 3.Հիմնական հասկացություններ և առանցքային գաղափարներ 
«դաշնակից» երկրներ, կոալիցիոն կառավարություն, 11-րդ Կարմիր բանակ, 

խորհրդային կարգեր, ՀՍԽՀ, Հայհեղկոմ 
4. Ուսումնադիտողական պարագաներ 
Դասագիրք, պատմության տետր, քարտեզ`ՀՀ-ն ըստ Ալեքսանդրապոլի պայմա-

նագրի (1920թ.), հատվածներ ՌԽՖՍՀ և ՀՀ համաձայնագրից (1920 թ. դեկտեմբերի 2) 
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5. Ներառարկայական և միջառարկայական կապեր (ներառարկայական կա-
պերը նպաստում են նույն դասընթացի շրջանակներում սովորողների գիտելիքնե-
րի ամրապնդմանը, իսկ միջառարկայական կապերը օգնում են տարբեր դասըն-
թացների միջև նմանություններն ու տարբերությունները բացահայտելուն, մաս-
նավորապես` օգնում են տեսնել հայոց պատմության և համաշխարհային պատ-
մության առնչությունները) 

Հայոց պատմություն (9-րդ դասարան), Նորագույն պատմություն (9-րդ դա-
սարան), Հայոց եկեղեցու պատմություն (9-րդ դասարան) 

6. Դասատիպեր 
Նոր նյութի ուսումնասիրում, դասախոսություն, գործնական պարապմունք 
7. Ուսուցման մեթոդներ, հնարներ 
Աշխատանք սկզբնաղբյուրի հետ, մտագրոհ, աղյուսակ, ինքնուրույն աշխա-

տանք 
8. Դասի ընթացքը 
Դասն սկսվում է թուրք-հայկական պատերազմի մասին ուսուցչի ներածա-

կան զրույցով, որի ընթացքում աշակերտները հետևում են ուսուցչին և փորձում 
առանձնացնել նրա խոսքում շեշտված կարևոր մտքերը: Այնուհետև, անցկացվում 
է մտքերի համադասարանական գեներացիա` մտագրոհ, «մտքերի տարափ» 
թուրք-հայկական պատերազմ գաղափարի շուրջ: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Սլաքների մոտ գրառվում են հայ-թուրքական պատերազմին վերաբերվող 

աշակերտների կողմից արտաբերված բոլոր բառերը, թվերն ու արտահայտություն-
ները (1920թ., կարմիր բանակ, քեմալական շարժում, դեկտեմբերի 2, լույս 3-ի գիշեր 
և այլն): Ուսուցիչը հնարավորություն է տալիս արտահայտվելու բոլոր ցանկա-
ցողներին: Եթե որևէ մեկը դժվարանում է մտքերը հստակ արտահայտել, ուսուցիչը 
կարող է օգնող հարցեր տալ (որո՞նք էին հայ-թուրքական պատերազմի պատ-
ճառները, ի՞նչ հետևանք այն ունեցավ Հայաստանի համար, ի՞նչ տարածքներ 
կորցրեց Հայաստանը պատերազմի ընքացքում և այլն), հուշել անհրաժեշտ բառը 
կամ բառերը: Այնուհետև կատարվում է գրառված բառերի, արտահայտությունների 
խմբավորում և մտքերի փոխանակում, որից հետո դասարանը բաժանվում Է 4-5 
խմբի, և աշխատանքը շարունակվում է համագործակցային փոքր խմբերով:  

Խմբերն ընթերցանության միջոցով ծանոթանում են «Ալեքսանդրապոլի պայ-
մանագիրը, 1920 թվականի դեկտեմբերի 2-ի հայ-ռուսական համաձայնագիրը» 
հարցի բովանդակությանը, առանձնացնում կարևոր մտքերն ու գաղափարները, 
կազմակերպում քննարկում: Յուրաքանչյուր խումբ արտահայտում է իր կարծիքը 

թուրք-հայկական 
պատերազմ 
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տվյալ հարցի շուրջ, կատարվում է մտքերի փոխանակում: Խմբային քննարկումից 
հետո ուսուցիչը ամփոփում է կատարած աշխատանքը: Ամփոփումը կատարվում 
է հարցերի և «Բաթումի և Ալեքսանդրապոլի պայմանագրերը» համեմատական 
աղյուսակի միջոցով:  

ՀամեմատությանՀամեմատությանՀամեմատությանՀամեմատության    
հարցերհարցերհարցերհարցեր    

ԲաթումԲաթումԲաթումԲաթումիիիի    
պայամանագիրըպայամանագիրըպայամանագիրըպայամանագիրը    

ԱլԱլԱլԱլեքսանդրապոեքսանդրապոեքսանդրապոեքսանդրապոլի լի լի լի 
պայմանագիրըպայմանագիրըպայմանագիրըպայմանագիրը    

Տարեթիվը   
Տարածքները, սահմանները   
Զորքը   
Արձագանքներ   
Այս աշխատանքից հետո կատարվում է գնահատում:  
9. Տնային առաջադրանք 
Լրացնել T-աձև աղյուսակ` նշելով Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի դրա-

կան և բացասական կողմերը: 
 դրականդրականդրականդրական                    բացասականբացասականբացասականբացասական    
 
 
 
Այսպիսով, «1920թ. հայ-քուրքական պատերազմը: ՀՀ անկումը» թեման 

ուսուցանելիս պետք է առավել կարևորել հայ-թուրքական պատերազմի պատ-
ճառները, Հայաստանի տարածքային կորուստները, 1920թ. Հայաստանի 
խորհրդայնացումը, Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի նշանակությունը Հայաս-
տանի կյանքում և այլ հարցեր, ուսուցանել Առաջին հանրապետության, հայ ժո-
ղովրդի պատմության մեջ նրա ունեցած տեղի ու դերի և կործանման իրական 
պատճառների մասին: 
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правительство, 11-ая Красная армия, советские порядки, АССР, Армревком, 
«союзные» страны. 

При изучении темы «Армяно-турецкая война 1920г. Падение Республики 
Армения», следует особо подчеркнуть причины армяно-турецкой  войны, террито-
риальные потери Армении, советизация Армении 1920 года, значение Александра-
польского договора в жизни Армении и другие вопросы, изучить  настоящие при-
чины падения Первой республики, его роль и значение в истории армянского 
народа. 
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State, ASSR, ArmRevCom, allied countries. 
While teaching the theme “Armenian-Turkish War of 1920s and the Collapse of 

the Republic of Armenia” one must attach importance to the causes of Armenian-
Turkish war, the territorial losses of Armenia, the sovietization of Armenia in 1920, the 
significance of the Alexandrapol Treaty etc. Such questions as the role of the First 
Republic of Armenia in the history of Armenian people and the real causes of its collapse 
should also be dwelled upon. 
  


