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ՄՄՄՄայրենիի և մաթեմատիկայի դասավանդումըայրենիի և մաթեմատիկայի դասավանդումըայրենիի և մաթեմատիկայի դասավանդումըայրենիի և մաթեմատիկայի դասավանդումը    
առաջին դասարանումառաջին դասարանումառաջին դասարանումառաջին դասարանում    միջառարկայական միջառարկայական միջառարկայական միջառարկայական     

միավորման սկզբունքովմիավորման սկզբունքովմիավորման սկզբունքովմիավորման սկզբունքով    
ՄալխասՄալխասՄալխասՄալխասյանյանյանյան    ՇուշանՇուշանՇուշանՇուշանիկիկիկիկ    

    
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր՝ կրթակարգ, համադրական դաս, տառ, հնչյուն, թիվ, 

նախաայբբենական շրջան, այբբենական շրջան, զուգադրության աղյուսակ, երկ-
րաչափական մարմիններ, նկարներ 

Հին հայկական դպրոցներում լեզվի ուսուցման կարևորագույն խնդիրներից 
էր բառերի ճիշտ կապակցելիության դասավանդումը: Այդ պատճառով էլ հին հա-
յերենի քերականական դասագրքերում կարևորվում էին բառակապակցության 
միավորների իմաստաբանական կապակցելիության հնարավորությունները [7, 
48: 4, 111]: 

21-րդ դարում կարևորվում է պարտավորեցնող, ինտեգրող և հետազոտող 
կրթակարգը, քանի որ յուրաքանչյուր աշակերտ հատկապես դեռահասության 
շրջանում եզակի և ինքնատիպ է, ունի իր կարևորված պահանջմունքները: Միջին 
դպրոցում իրատեսական կրթակարգ իրականացնելու համար, կարծում ենք, 
ինտեգրման մոտեցումները պետք է սկսել տարրական դասարաններից:  

Ուսուցիչը, աշակերտներին հանձնելով «Այբբենարան» և «Մաթեմատիկա» 
դասագրքերը, համադրման եղանակով պետք է ուսուցանի տարրական գիտելիք-
ները, որպեսզի հոգեբանական բարդույթավորումներ չառաջանան մի առարկա-
յից մյուսն անցնելիս:  

Ուսումնասիրելով «Մայրենի» և «Մաթեմատիկա» առարկաների համադրա-
կան դասերի վերաբերյալ վերլուծությունները արդի մասնագիտական գրականու-
թյան մեջ՝ պարզ դարձավ, որ հարցը հիմնականում քննված է միջին և ավագ 
դպրոցներում: Տարրական դպրոցում ինտեգրման համակարգով է ներկայացված 
միայն մայրենիի դասագիրքը, որտեղ, ըստ զարգացնող ուսուցման մանկավար-
ժության հիմունքների, ընթերցանության դասերին պահանջվում է նյութից բխող 
ինտեգրում նույն դասարաններում ուսումնասիրվող այլ առարկաների միջև՝ 
գրական ընթերցանություն – հայոց լեզու, գրական ընթերցանություն – երաժշտու-
թյուն, նկարչություն, մայրենի լեզու – աշխատանքի ուսուցում: Այս ծրագրի իրա-
կանացումը պահանջում է և՛ գիտելիքներ, և՛ տեղեկատվություն, և՛ ստեղծագոր-
ծական միտք ու վարպետություն: Մայրենիի դասագրքերը կազմված են հենց ին-
տեգրման սկզբունքով, որի պահանջն է իրականացնել հայոց լեզվի գործնական 
ուսուցում ընթերցանության նյութերի միջոցով [5]:  

Սույն ուսումնասիրության մեջ փորձում ենք ներկայացնել միջառարկայա-
կան կապերի կիրառման սեփական փորձի դիտարկումները տարրական դպրո-
ցում՝ ուշադրությունը հիմնականում սևեռելով նախաայբբենական և այբբենական 
շրջանների մեթոդաբանության վրա, քանի որ դասավանդման և ուսուցման եղա-
նակների հիմնաքարը պետք է դնել հենց սկզբից: Ուսումնական տարբեր առար-
կաների՝ միմյանց մեջ ներթափանցման ուղիների մշակումը պայմաններ է ստեղ-
ծում դասավանդման ընթացքում աշակերտների կողմից բազմաբաղադրիչ գիտե-
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լիքների ձեռքբերման համար:  
Ինտեգրատիվ ուսումնական ծրագրերում չկա գիտելիքի արհեստական բա-

ժանում առանձին առարկաների մեջ, և մայրենիի ու մաթեմատիկայի դասերի հա-
մադրման արդյունքում աշակերտներն իրենք են հիմնական նմանություններ 
գտնողները, որի հիման վրա էլ կառուցողական կրթության հիմունքներով դա-
սավանդող ուսուցիչը կազմակերպում է աշակերտակենտրոն դաս, որի ընթաց-
քում նոր դպրոց եկած աշակերտները բացահայտում են իրենց համար կարևոր 
տեղեկատվություններ և դպրոցում սովորած իրողություններն սկսում են համա-
դրել առօրեական իրողություններին՝ պատասխանելով ո՞րն է ամենից կարևոր, 
ի՞նչ պետք է իմանալ հարցադրումներին: Ուսուցչի և աշակերտների հետ ավան-
դական ձևերով աշխատելուն զուգընթաց՝ աշակերտները սովորում են ուսումնա-
կան բազմաթիվ վարժությունների շրջանակներում աշխատել թե՛ փոքր խմբերով, 
թե՛ ինքնուրույն [3, 55]: 

Նախաայբբենական շրջանում մաթեմատիկայի և մայրենիի դասերի պա-
հանջները հիմնականում նույնն են, աշակերտները երկու դասաժամերին էլ փոր-
ձում են կատարել նկարագրություններ՝ անվանելով առարկաները՝ ըստ գործո-
ղության և ածականական հատկանիշի: Հիմնական տարբերությունը նկարների 
բովանդակությունն է. եթե «Այբբենարանում» պատկերված են գործողություններ 
խորհրդանշող նկարներ, ապա «Մաթեմատիկա» դասագրքում նկարները հստակ 
են, որոնց վերաբերյալ առաջադրվում է հիմնականում կատարել մեկ գործողու-
թյուն: 

Նկարների դիտումը և դրանց բովանդակության մասին կատարված դիտար-
կումներն ունեն առաջին հերթին աշակերտի խոսքի զարգացման նպատակ: 
Տարրական դասարաններից ուսուցիչը պետք է կարևորի աշակերտների` 
կապակցված նախադասություններ օգտագործելը թե՛ մայրենիի, թե՛ մաթեմատի-
կայի դասերին: Ուսումնական նյութի շարադրանքում տրամաբանական, կա-
ռուցվածքային համարժեք լեզվական արտահայտչամիջոցները պետք է ճշգրիտ ու 
հստակ լինեն, որպեսզի ճիշտ ուղով զարգանա աշակերտի լեզվատրամաբա-
նական մտածողությունը՝ ապահովելով արդյունավետ ուսուցման առավելագույն 
մակարդակ [1]: 

Ինտեգրված դասեր կազմակերպելու լավագույն եղանակներից է զուգադ-
րությունը, որը կառուցողական կրթության հզոր միջոցներից է, քանի որ աշա-
կերտներին օգնում է հասկանալ, ընկալել նոր նյութը և գաղափարները: Թվա-
կանները ուսուցանելով զուգադրությունների միջոցով՝ նպաստում ենք, որ աշա-
կերտները կարողանան կապակցել նոր գաղափարները ծանոթ հասկացություն-
ների հետ: 1990 թ. Բյուելի և Հեյնի հեղինակած ռազմավարությունը աշակերտ-
ներին հնարավորություն է տալիս տեսանելիորեն, այսինքն՝ զուգադրության մեջ 
վերլուծել թվականներին առնչվող հիմնական հարաբերությունները [2, 82]:  

Զուգադրության աղյուսակը աշակերտներին օգնում է հասկանալ նոր գա-
ղափարի և իրենց վաղուց ծանոթ ինչ-որ մի երևույթի նմանություններն ու տարբե-
րությունները: Այս ռազմավարության կիրառումը մայրենիի և մաթեմատիկայի 
դասերին ներառում է հետևյալ քայլերը. 

1. Պարզել, թե ինչ գիտեն աշակերտները թվականների վերաբերյալ: Այնու-
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հետև այդ գիտելիքների հիման վրա ընտրել ծանոթ գաղափարներ և գտնել ընդ-
հանուր եզրեր: Սա ռազմավարության անկյունաքարն է, քանզի դրանով է պայ-
մանավորված նոր գաղափարի յուրացումը: Ծանոթ գաղափարի ընտրությունը 
կարող է կամուրջ ծառայել նոր գաղափարի համար: Օրինակ՝ «Մաթեմատիկա» 
առարկայից թվական բառերն ուսումնասիրող աշակերտները կարող են կապել 
այն իրենց ծանոթ թվական բառերի հետ, որոնք նրանք սովորել են դեռ նախա-
դպրոցական տարիքում: 

2. Մտային գրոհ կազմակերպել աշակերտների հետ՝ քննարկելով երկու 
գաղափարների՝ թվի և տառի համար ընդհանուր առանձնահատկություններն ու 
տարբերությունները: Դրանք ներկայացնել ըստ նմանությունների և տարբերու-
թյունների: Անհրաժեշտ է սկսել ընդհանրություններից: Այս սյունակը լրացնելուց 
հետո ուսուցիչը և աշակերտները ձեռնարկում են տարբերությունների բացահայ-
տումը: Ընդ որում՝ առաջին քայլն օրինակի ձևով ներկայացվում է ուսուցչի կող-
մից, ինչպես՝ երկու միավորներն էլ գրային նշաններ են: Դրանից հետո աշակերտ-
ներին հանձնարարվում է համագործակցային խմբերում ինքնուրույն գտնել մյուս 
նմանությունները: 

3. Աշակերտների օգնությամբ պարզել, թե ինչով են երկու գաղափարները 
տարբերվում միմյանցից, և դրանք ներկայացնել ըստ տարբերությունների: Այս 
դեպքում նույնպես առաջին և երկրորդ քայլերը օրինակի ձևով ներկայացվում են 
ուսուցչի կողմից, ինչպես՝ գիրը որևէ հնչյունի նշանն է, իսկ թիվը՝ ամբողջական 
բառի: Դրանից հետո հանձնարարվում է աշակերտներին համագործակցային 
խմբերում ինքնուրույն գտնել մյուս տարբերությունները: 

4. Աշակերտների հետ քննարկել համեմատության հիմքը կազմող հաջորդ 
կատեգորիաները: Օրինակ՝ երկու միավորներն էլ գրվում են որոշակի մասնիկնե-
րով: Թվական բառերը կարող են արտահայտվել նաև գրերով և այլն: 

Այս մեթոդաբանության առավելություններն են. 
Ա. Զուգադրության աղյուսակի կիրառմամբ աշակերտները ձեռք են բերում 

ծանոթ կամ համանման գաղափարների համեմատական վերլուծություն կատա-
րելու հմտություններ: Արդյունքում մեծանում է նոր գաղափարների կամ բառերի 
ընկալման արդյունավետությունը: 

Բ. Աշակերտները փորձում են ծանոթ գիտելիքներն ակտիվացնելու միջոցով 
կապեր հաստատել նոր նյութի և դրան առնչվող փորձի միջև: 

Արաբական թվանշաններին աշակերտները ծանոթանում են «Մաթեմատի-
կա» դասագրքի հենց առաջին էջից, որտեղ դրանք անվանված են «թվեր». «Սրանք 
այն թվերն են, որոնք դու պետք է սովորես այս դասագիրք-տետրով» [6]: Նախա-
այբբենական շրջանում աշակերտները սովորում են թվականներ գրել և հնչյունա-
գրերին անցնում են արդեն 1-9 թվականների գրությանը տիրապետելուց հետո: 

«Այբբենարանում» [8] աշակերտները թվականների հանդիպում են 9-րդ 
էջից, որտեղ 1, 2 թվանշաններով համարակալված են տարբեր ճանապարհներով 
գնացող արջուկները: 

Նկարազարդ էջերում առանձին ներկայացվում են նաև երկրաչափական 
մարմիններ, որոնց անվանումներն աշակերտները սովորում են որպես նոր հաս-
կացություններ՝ եռանկյուն, քառակուսի, շրջան, ուղղանկյուն, խորանարդ, ուղ-
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ղանկյունանիստ, գունդ, քառանիստ, կոն, գլան: 
Թվական բառերը մայրենիի ուսուցման շրջանակներում նախ իմաստավոր-

վում են վանկատման ուսուցման ժամանակ, երբ աշակերտները սկսում են գի-
տակցել, թե յուրաքանչյուր բառ քանի վանկից է կազմված: Այնուհետև աշակերտ-
ները սկսում են հաշվել բառերի հնչյունները՝ դրանք համապատասխանաբար 
տեղադրելով նշված վանդակներում: Խոսքային միավորների համարակալումը 
աստիճանաբար բարդանում է, և աշակերտները սկսում են հաշվել տրված նա-
խադասությունների բառերի քանակը:  

«Այբբենարանում» առաջին թվական բառը հանդիպում է մմմմ    տառի ուսուցման 
շրջանակներում, ինչպես՝ Արտում միմիմիմի    տատրակ կա ու միմիմիմի արտուտիկ: Այստեղ 
աշակերտներին ներկայացվում են միմիմիմի և մեկմեկմեկմեկ թվական հոմանիշների ոճական 
տարբերությունները՝ ուշադրություն դարձնելով այն հանգամանքի վրա, որ մա-
թեմատիկայում միմիմիմի բառը չի կիրառվում: Նույն դասի շրջանակներում աշակերտ-
ները ծանոթանում են նաև միմիմիմի՛ արգելական մասիկին և հասկանում, որ լեզվական 
նույն միավորները տարբեր արտահայտություններում տարբեր իմաստներ են 
արտահայտում:  

1111 արաբական թվանշանին աշակերտները «Այբբենարանում» հանդիպում են 
Յ տառի ուսուցման շրջանակներում: «Կայարանում» դասի մեջ կիրառված մեկնելմեկնելմեկնելմեկնել 
բայի արմատը ներկայացված է 1111 թվանշանով, որը կարծում ենք, մեթոդական 
սխալ է, քանի որ բառապատկերի և իմաստի սխալ ընկալման հիմք է դառնում, և 
աշակերտները հիմնականում հարցնում են, թե ինչ ընդհանրություն կա այդ 
երկու բառերում: Պատասխանը լինում է միայն ձևականձևականձևականձևական արտահայտությունը, 
քանի որ այդ երկու բառային իրողությունները ոչ մի տրամաբանական կամ 
ստուգաբանական կապ չունեն: 

Արաբական թվանշանները «Այբբենարանում» սկսում են կիրառվել ԷԷԷԷ տառի 
դասի շրջանակներում: Աշակերտները, արդեն ծանոթ լինելով թվականներին, կա-
րողանում են համապատասխան թվականներ ունեցող նկարներին տրվող անուն-
ները տեղադրել համապատասխան վանդակներում: 

Մաթեմատիկական գումարման գործողությունը նպաստում է եեեե, , , , ոոոո, , , , ևևևև տառե-
րի ուսուցմանը, այսպես յյյյ    +    էէէէ = եեեե, վվվվ    +    օօօօ = ոոոո, , , , յյյյ    +    էէէէ + վվվվ    = ևևևև: : : : Բառամիջում և բառա-
սկզբում ունեցած հնչյունային տարբերությունների ուղղագրության ուսուցումը 
զուգորդվում է մեկմեկմեկմեկ և երկուերկուերկուերկու թվական բառերի հնչյունագրումով: ԵրեքԵրեքԵրեքԵրեք    բառը ներ-
կայացվում է որպես այս երկու կանոնների համադրում:  

Աստիճանաբար ուսուցանվում են գրերը՝ հնարավորության դեպքում համա-
դրվելով թվականներին, ինչպես՝ 4444 թվականի գրությանը աշակերտները ծանոթա-
նում են չչչչ տառի ուսուցման շրջանակներում: ԲԲԲԲ տառի շրջանակներում կիրառում 
են 7 7 7 7 թվականը, որը խորհրդանշում է շաբաթվա օրերի քանակը: ՓՓՓՓ տառի շրջա-
նակներում աշակերտները սովորում են մատնոց բառի հանելուկը՝ «Մի փոսի վրա 
հարյուր փոս»: Այստեղ զուգահեռաբար պետք է բացատրել հարյուր բառի ուղիղ՝ 
մաթեմատիկական և գեղարվեստական-փոխաբերական նշանակությունները: 

Յուրացնելով թվականական և գրային համակարգերը՝ աշակերտները հաս-
կանում են, որ թվանշանները թվականների գրային նշաններն են, իսկ տառերը՝ 
հնչյունների: Նշանային համակարգերը ամենուր են, օրինակ՝ մաթեմատիկայում 
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առանձին նշաններով են արտահայտվում ինչպես գումարման, հանման, հավա-
սարման, մեծի, փոքրի և այլ նշանները, այնպես էլ պատկեր-նշաններով են ար-
տահայտվում երկրաչափական մարմինները:  

Առանձին թվականների և հնչյունների գրությունից հետո ուսուցանվում է 
երկնիշ, եռանիշ և այլ թվանշանների գրությունը, վերջինս էլ խորհուրդ ենք տալիս 
զուգահեռել բառերի գրությանը: Թվերի դիրքային գրությունը զուգահեռել բառերի 
հնչյունների դիրքային գրության հետ, ինչպես հնչյունագրերի փոփոխության 
ժամանակ, այնպես էլ թվականների դիրքային փոփոխության ժամանակ ստաց-
վում են նոր հասկացություններ: 

 
 
 

ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
1. Զաբելա Աբելյան, Անահիտ Դումանյան, Մաթեմատիկա + հայոց լեզու: 

http://notebook.mskh.am/arxiv/dpir11-8.html հասանելի է 18.09.2017թ.: 
2. Կառուցողական կրթության հիմունքները և մեթոդները, ձեռնարկ ուսուցիչ-

ների համար, «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն, Երևան, 2004թ., 336 էջ: 
3. Կրթակարգի մշակման և ինտեգրման մոտեցումներ, Ձեռնարկ ուսուցիչների 
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21-й век требует наличия обязательной, интегративной и исследовательской 
системы образования. Каждый ученик, особенно в подростковом возрасте, является 
уникальным человеком со своими значительными потребностями. Для реализации 
реалистичной учебной программы в средней школе следует применять интегра-
тивные подходы, начиная с начальных классов. 

После раздачи учебников «Букварь» и «Математика» учитель должен учить 
элементарным знаниям, используя сравнительный подход, чтобы исключить воз-
можные психологические сложности при переходе от одного предмета к другому. 

В этом исследовании мы пытаемся представить междисциплинарные связи на 
основе нашего собственного опыта преподавания в начальной школе. Поскольку 
мы считаем, что краеугольный камень методов преподавания и обучения должен 
быть заложен с самого начала, мы в основном сосредоточены на методологии 
добукварного и букварного периодов. Доступность способов интеграции различ-
ных дисциплин позволяет ученикам приобрести всесторонние знания в процессе 
обучения. 
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MalkhasMalkhasMalkhasMalkhasyan Shushanyan Shushanyan Shushanyan Shushanikikikik    

SummarySummarySummarySummary    
Key words:Key words:Key words:Key words: educational system, comparative lesson, letter, sound, number, pre-

alphabetic stage, alphabetic stage, comparison table, geometric figures, pictures 
The 21st century requires the availability of an obligatory, integrative and research-

oriented educational system. Each student, especially adolescents, is a unique individual 
with their own significant needs. We believe that in order to implement a realistic 
educational curriculum in middle school, integrative approaches should be applied 
starting from elementary grades. 

After handing out the textbooks “The Alphabet” and “Mathematics”, the teacher 
should teach elementary knowledge using a comparative approach to make sure that no 
psychological complications arise when passing from one discipline to the other. 

In this study, we have made an attempt to present interdisciplinary connections 
based on our own teaching experience in elementary school. Since we believe that the 
cornerstone of teaching and learning methods should be laid from the very beginning, 
we have primarily focused on the methodology of pre-alphabetic and alphabetic stages. 
The availability of ways to integrate different disciplines allows the students to acquire 
multidimensional knowledge during the teaching process. 


