
ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ (5 քայլ) 

  

Դասարան - XI 

Դասի թեման ------ դասագիրք՝ XI դաս․  թեմա 7,  § 8․ Ջրայի ռեսուրսների բաշխումը երկրագնդի վրա 
Դասի տեսակը ----- նոր նյութի ամրապնդման դաս 
 
 

 

Դասի նպատակը․  
 
Դասի ավարտին աշակերտները 

կկարողանան ․  
 
-Պատկերացում կազմել ջրային 
ռեսուրսների ծավալի, 
տարածվածության մասին։  
-Կգիտակցեն ԱԹ-ում ջրի 
անփոխարինելի դերի, ջրի այլ 
հատկությունների մասին։  
- Կարժևորեն քաղցրահամ ջրի 
գոյությունը Երկիր մոլորակում, 
և այն,որ քաղցրահամ ջրի 
հիմնախնդիրը 
համամոլորակային է։ 
 
 

Կարևոր դրույթները․  
 
Բանալի հասկացություններ, 
անվանումներ, որոնք աշակերտը 
պետք է սովորի․  
                                                                                               
1 388 մլն․ կմ3 – ջրի համաշխարհային 
ծավալը, Համաշխարհային օվկիանոս, 
ստորերկրյա ջրեր, կենսաբանական 
ջուր, քաղցրահամ ջուր,  
 
Ջիր հատկանիշները․  
3 ագրեգատային վիճակներ, 
խտություն, ակուստիկա, 
ինքնամաքրվելու, ջերմունակությունև 
այլն․ ․ ․  
  
ջրապահովվածություն 
 
 
 
 
 
 

Անհրաժեշտ նյութեր, պարագաներ 
 
Ի՞նչ է անհրաժեշտ դասի համար- 
դիդակտիկ պարագաներ դասի ամեն 
փուլի համար։ 
 
1․  տեսադաս «Ջրային ռեսուրսների 
բաշխումը երկրագնդի վրա», 
տևողությունը՝ 5 րոպե,  
2․  Աշխարհի ֆիզիկական քարտեզ 
3․  պաստառներ՝ տարբեր 
ջրավազանների պատկերներով (լիճ, 
ջրամբար, գետ, ջրանցք, ջրվեժ) 
4․  գրենական պիտույքներ՝ կարկին, 
գունավոր մատիտներ, գրիչ, քանոն, 
փոխադրիչ, 

5․  դասագիրք, տետր․ ուրվագծային 
քարտեզներ 
 

 

Դասարանի, դասի նախապատրաստում 
 
 

Մինչև աշակերտների դասարան մտնելը պետք է․  
․ Միացված լինի համակարգիչը (էլեկտրոնային գրատախտակը), տեսանյութը պատրաստ 
վիճակում՝ ցանկացած պահի ցուցադրման համար։ 

․ Գրենական անհրաժեշտ պարագաները 

․ տետր՝ գրառումների, նշումների համար 
 

 

Գնահատում- Բլումի տաքսոնոմիայով 
Նկարագրե՛ք՝ինչպե՞ս պետք չափեք աշակերտների առջընթացը կամ դասի նպատակին հասնելու 
համար (առաջադրանք)։ 
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Ստեղծել 
( 10 միավոր) 

Կիրառելով նախորդ՝ 1-5-րդ կարգերին վերաբերվող պահանջներին 
համապատասխան կարողություներն ու հմտությունները ( գիտելիք, 
ընկալում, կիրառում, վերլուծություն, գնահատում), սովորողը 
ամբողջական և հստակ պատկերացում կունենա ջրային 
ռեսուրսների ծավալի, բաշխվախության մասին։ Կկարողանա 
նկարագրել ջրի հատկանիշները, դերը աշխարհագրական 
թաղանթում,գծապատկերի միջոցով կպատկերի ջրի 
համաշխարհային շրջապտույտը։Կնկարագրի  քաղցրահամ ջրի 
բաշխվածությունը,(ջրապահովվածություն), և  ջրի որակական 
սպառման համամոլորակային հիմնախնդիրը։ 
Առաջադրանք- Կառաջարկի ջրի հ/հ-ի լուծման խելամիտ ուղիներ։ 

  

Գնահատել 
(9 միավոր) 

Սովորողը պետք է կարողանա նկարագրել ջրի հատկանիշները։ 
Կարողանա բացատրել, թե ի՞նչ է նշանակում «Ջուրը անմահ է», 
արտահայտությունը։  
Առաջադրանք- Կարողանա մեկնաբանել, թե ինչու՞ ջրային ռեսուրսների 
«Ջուրը իշխանություն է» սկզբունքով կառավարումը կարող է 
պատերազմների պատճառ դառնալ։ 

  

Վերլուծել 
(8միավոր) 

Դասի ավարտին սովորողը պետք է կարողանա սահմանել, վերլուծել, 
տարբերակել ջրի հատկանիշները, դերը ԱԹ-ում։ Կարողանա հաշվել 
ջրապահովվածությունը տարբեր երկրներում։ 
Առաջադրանք- դասագրքի էջ 129, աղյուսակ 19-ի տվյալներով, 
կարողանակազմել շրջանաձև դիագրամ, «Երկրագնդի ջրի 
պաշարները» թեմայով։ 

  

Կիրառել 
(6-7 միավոր) 

Դասի ավարտին սովորողը պետք է կարողանա բացատրի, թե ի՞նչ 
ճանապարհով է ջուրը հայտվել Երկիր մոլորակի մակերևույթին, 
թվարկի բնական ջրավազանները և ջրի համաշխարհային 
պաշարներում ունեցած մասնաբաժինը։ 
Առաջադրանք- նկարագրի՛ր ․ -Ինչ փոփոխություններ է կրել 
Համաշխարհային օվկիանոսի մակարդակը վերջին տարիներին, և 
ինչքա՞ն կբարձրանա գլոբալ տաքացման հետևանքով։ 

                                                                                    

Ընկալում 
(4-5 միավոր) 

Դասի ավարտին սովորողը պետք է կարողանա նկարագրի ի՞նչ է 
ջրոլորտը, ի՞նչ է Համաշխարհայւն օվկիանոսը։ 
Առաջադրանք- Թվարկի՛ր ջիր հատկանիշները, նկարագրի՛ր դրանցից 
մեկը։ 

  

Գիտելիք 
(1-3 միավոր) 

Դասի ավարտին սովորողը պետք է իմանա, որ ջուրը քանակապես չի 
սպառվում, ջրի համաշխարհային շրջապտույտի շնորհիվ։Պետք է 
իմանա, որ ջուրը բնության մեջ հանդես է գալիս պինդ, հեղուկ և 
գազային վիճակներով։ 
Առաջադրանք- Տեքստից գտի՛ր և դուրս գրի՛ր ջրի հատկությունները։ 
Տեքստում գտի՛ր, կարդա այն հատվածը, որտեղ խոսվում է 
ջրապահովվածության մասին։ 
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1․  Դասի սկիզբ- խթանում (5 րոպե)   

 

ՈՒՀՁ ուղենիշներ ՈՒսուցչի գորողությունների 
նկարագրություն, հրահանգներ, 
հարցեր 

Սովորողների գործողությունների 
նկարագրություն, ակնկաալվող 
պատասխաններ 

Խթանման փուլի նպատակը- 
 
Աշակերտների մտածողության 
ակտիվացում, 
հետաքրքրության առաջացում, 
հին և նոր դասերի միջև 
կապերի հաստատում 
 
Մեթոդական համակարգ 
 
Ֆրոնտալ հարցում 

1․  Թվարկել բնական և 
հասարակական 
բաղադրիչները և նրանցով 
կազմված ոլորտները։ 
 
2․  Ի՞նչ է ԱԹ-ը։ Ո՞ր ոլորտներն 
են մտնում նրա կազմի մեջ։  
 
3․ Ի՞նչ ՍԹԽ-ն։ 
 
4․ Որոն՞ք են մթնոլորտի 
մարդածին աղտոտման   
աղբյուրները։  
 
5․  Ի՞նչ է «Քամիների վարդը»։ 
Նախորդ դասին կատարել են 
գործնական աշխատանք։ Կաղմել են X 
բնակավայրի համար «Քամիների 
վարդը»։ 

1․ Բնական բաղադրիչներն են- 
ապարները, հողը, ջուրը, օդը, 
բույսերն ու կենդանիները,  
մարդը։ 
Քարալորը, ջրոլորտը, 
մթնոլորտը․  
կենսոլորտը,մարդոլորտը։ 
 
2․  ԱԹ-ը մթնոլորտի ստորին 
շերտի, քարոլորտի վերին 
շերտի, ամբողջ ջրոլորտի, 
կենսլորտի և մարդոլորտի 
միասնությունն է։ 
 
3․ Սահմանային թույլատրելի 
խտություն- օդում, հողում, 
ջրում և սննդամթերքի 
մեջվնասակար նյութերի այն 
քանակությունը, որի 
ազդեցությունը որոշակի 
ժամանակահատվածում 
մարդու առողջության համար 
վտանգավոր չէ, չի հանգեցնում 
աննպաստ հետևանքների։ 
 
4․  Արդյունաբերությունը, 
գյուղատնտեսությունը, 
շինարարությունը, 
տրանսպորտը․ ․  
5․  Գծապատկեր, որը ցույց է 
տալիս, թե տվյալ 
բնակավայրում ավելի շատ որ 
կողմից են փչում քամիները։ 
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2․-Նոր նյութի մատուցում ( 10 րոպե) 

 

ՈՒՀՁ ուղենիշներ ՈՒսուցչի գործողությունների 
նկարագրություն, հրահանգներ, 

հարցեր 

Սովորողների գործողությունների 
նկարագրություն, ակնկաալվող 

պատասխաններ 

Ի՞նչ են սովորելու 
աշակերտները։  

«Ջրային ռեսուրսների 
բաշխումը երկրագնդի վրա։ 

Ջրի հատկանիշները» 
 

Ինչպե՞ս են սովորելու այդ 
նյութը։ 

 Տեսանյութ՝ 4 րոպե 
տևողությամբ-         

«Ջրային ռեսուրսների 
բաշխումը երկրագնդի վրա։ 

Ջրի հատկանիշները» 
 

Որո՞նք են ներկայացվող նյութի 
կարևոր դրույթները։ 

Սովորողները պետք է իմանան, 
տեղյակ լինեն ջրի կարևոր 

հատկություններին, 
հասկանան, թե ինչքան մեծ է 
ջրի դերը ԱԹ-ում, և ինչքան 
կարևոր է ջրավազանների՝ 

հատկապես  քաղցրահամ ջրի՝ 
որպես անփոխարկելի 
ռեսուրսի պահպանումը։ 

 
 
 
 

1․Որքա՞ն է կազմում ջրի 
ընդհանուր ծավալը Երկիր 
մոլորակում։  
 

2․Թվարկե՛ք և հնարավորինս 
նկարագրե՛ք րիր 
հատկանիշները։ 
 

3․ Ի՞նչ է թաքնված 
ջերմությունը։  

1․1 388 000 000կմ3 

 

2․Ջուրը անմահ է, 
ջերմակայուն է, ունի 
ակուստիկ հատկություն, 
ամենամեծ խտությանն է 

հասնում 0-ից  +40С 

ջերմաստիճանում, բնության 
մեջ հանդես է գալիս 3 
ագրեգատային վիճակներում, 
ինքնամաքրվում է,պնդանալիս՝ 

խտությունը փոքրանում է․ և 

այլն․․․ 
  

3․Մի  ագրեգատային վիճակից 
մյուսին անցնելիս՝ կլանում կամ 
անջատում է ջերմության 
որոշակի քանակություն, որն էլ 
անվանում ենք «թաքնվաժ 
ջերմություն»։ 
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3- ՈՒղղորդված գործնական աշխատանք (20 րոպե) 

 

ՈՒՀՁ ուղենիշներ ՈՒսուցչի գործողությունների 
նկարագրություն, հրահանգներ, 
հարցեր 

Սովորողների գործողությունների 
նկարագրություն, ակնկաալվող 
պատասխաններ 

Ի՞նչ հնարավորություն է 
տրվում աշակերտին 
համագործացված աշխատելու, 
ուսուցչի ուղղորդմամբ 
կատարելու գործնական 
աշխատանք, տվյալ նյութի 
վերաբերյալ։ 
Տեսանյութում կա կադր, 
որտեղ ցույց է տրվում բնական 
ջրային ավազաններում 
կուտակված ջրի 
մասնաբաժինը երկրագնդի 
ընդհանուր ջրի պաշարների 
մեջ։  
 
Օգտագործվում է փոխադրիչ, 
քանոն, սեղանի հաշվիչ կամ 
կարող են օգտվել հեռախոսնեի 
հաշվիչից։ 

Գ/Ա-ը կատարվում է 
զույգերով․  
   Եթե թույլ է տալիս ՏՀՏ 
միջոցները, ապա շրջանաձև 
դիագրամը կարող եք կազմել 
էլեկտրոնային տարբերակով։ 

I – կատարում է հաշվարկ 
II – կազմում է շրջանաձև 
դիագրամը 
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4-Ինքնուրույն աշխատանք/ իմաստավորում (5 րոպե) 

 

ՈՒՀՁ ուղենիշներ ՈՒսուցչի գործողությունների 
նկարագրություն, հրահանգներ, 
հարցեր 

Սովորողների գործողությունների 
նկարագրություն, ակնկաալվող 
պատասխաններ 

Ինչպե՞ս է ուսուցիչը 
հնարավորություն տալիս 
աշակերտներին ինքնութույն 
աշխատելու։  
Քանի որ տեսանյութը կա նաև 
իրենց անձնական 
էլեկտրոնային սարքերում, 
կարող են նորից դիտել այն, 
չխանգարելով մյուս 
աշակերտներին։ Կարող են 
օգտվել նար դասագրքի 
տեքստից, ընդգծելով այն 
հատվածները, որն իրենց 
համար այնքան էլ պարզ չէր։ 
այդպիսի հարցերի 
պատասխանը կամ կտա 
ուսուցիչը, կամ կգտնեն 
ընկերոջ օգնությամբ։ 
 
Ինչպե՞ս են աշակերտները 
ինքնուրույն կիրառում օրվա 
սովորածը։ 
Այն աշակերտները ովքեր 
ավելի արագ են նյութը 
յուրացրել, կատարել են իրենց 
գործնական աշխատանքները 
կարող են օգնել իրենց 
դասընկերներին թե՛ գ/ա 
կատարելու, թե՛ տեսական 
մասին, տեքստին։ 

Ըստ կարողությունների 
կատարում է զույգերով խմբի 
անդամների տեղափոխություն,  
Ստուգվում են աշակերտների 
գործնական աշխատանքները, 
կատարում համապատասխան 
միջամտություն ինքնուրույն 
աշխատանքներին՝ սխալներն 
ու բացթողումները 
հնարավորինս քիչ թույլ տալու 
համար։ 
 
Պատրաստել մեկ հարց․  
 
Ի՞նչ հարցի պատասխանը 
կուզենայիք լսել, որի մասին 
չխոսվեց դասի ընթացքում։ 

Խմբերը (զույգերը) 
ներկայացնում են իրենց 
աշխատանքները։  

 

 
5- Դասի ավարտ/ կշռադատում(5 րոպե) 

 

 

 

 

ՈՒՀՁ ուղենիշներ ՈՒսուցչի գործողությունների 
նկարագրություն, հրահանգներ, 
հարցեր 

Սովորողների գործողությունների 
նկարագրություն, ակնկաալվող 
պատասխաններ 

Ամփոփվում են դասի կարևոր 
մասերը։ Անհրաժեշտության 
դեպքում տրվում է տնային / 
արտադասարանային 
առաջադրանքներ։ 

Դասարանին է ուղղվում 
ամփոփիչ՝ դասի առանցքային 
հարցերը (գնահատման էջ-
բլումի տաքսոնոմիա)։ 
   

Դասագրքի տեքստի վերրջում 
ներկայացված հարցերի 
պատասխանները։ 
  



 
 

Անդրադարձ աշակերտների 
հարցերին, որոնց 
պատասխանները ակնկալվում 
է նաև մյուս դասընկերներից։ 
 
Տնային/արտադասարանային 
առաջադրանք․  
 Գ/Ա  Լրացնել դասագրքի՝էջ 
132 աղյուսակը․   

Տնային առաջադրանքը 
կատարել աշխատանքայի 
տետրերում։ (անհատական)։ 
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