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2015 – 2016 տարեշրջան
Հայոց պատմութեան դասանիւթերու բովանդակութեան պատկեր
Դասագիրք՝ «Հայոց Պատմութիւն
Հեղինակ՝ Արմէն Մարաշլեան։
Ուսուցչուհի՝ Անի Պիլալեան
Բովանդակութիւն

Ուսուցման նպատակակէտեր

ԿԻԼԻԿԻԱ

Կարենալ քարտէսի վրայ զետեղել Կիլիկիոյ

-Երկրին կազմը

սահմանները։
-Գիտնալ որ Կիլիկիա կը բաժնուի երկու մասի՝
Լեռնային Կիլիկիա եւ Դաշտային։
-Ճշդել իւրաքանչիւրին առանձնայատկութիւնները։
−Գիտնալ որ Կիլիկիա բարեբեր է եւ հարուստ · ունի
ռազմական յարմարութիւններ։

−Բնակիչները

-Հետեւցնել ուրեմն որ այդ պատճառով հոն ապրած են
բազմացեղ եւ բազմալեզու ժողովուրդներ։
-Թուել այդ ժողովուրդները։
-Թուել Կիլիկիոյ նշանաւոր քաղաքները եւ անոնց

-Քաղաքներ

մասին գիտնալ հակիրճ տեղեկութիւններ։

ՀԱՅՈՑ ԱՆԿԱԽՈՒԹԵԱՆ ՀՌՉԱԿՈՒՄԸ
ԿԻԼԻԿԻՈՅ ՄԷՋ

-Ճշդել այն ժամանակաշրջանները երբ հայերը մեծ

-Կիլիկիոյ հայութիւնը ԺԱ. դարուն

-Կեդրոնանալ ազնուական իշխաններուն վրայ։

-Ռուբէն իշխան Կիլիկիոյ մէջ

-Գիտնալ որ Ռուբէն իշխան անցաւ Կիլիկիա եւ

թիւով հաստատուած են Կիլիկիոյ մէջ։

շուտով քայքայեց յունական ուժերը։

-Ուրեմն կրնանք հետեւցնել որ ան քաջ, հայրենասէր
եւ վարպետ կազմակերպիչ էր։
-Գիտնալ որ ան դարձաւ հիմնադիրը հայկական
չորրորդ հարստութեան, որ իր անունով կոչուեցաւ
Ռուբինեան հասրտութիւն։
-Եզրակացնելով, Ռուբէն Կիլիկիոյ հայոց առաջին
իշխանապետը, ամրացուց երկիրը, շինեց բերդեր ու
վանքեր։

-ՌՈՒԲԷՆ Ա.- Ի ՅԱՋՈՐԴՆԵՐԸ

-Գիտնալ որ Ռուբէն Ա.-ի յաջորդեց իր որդին
Կոստանդին Ա.։
-Նշել Կոստանդին Ա.-ի յաղթութիւնները։
-Հայ եւ խաչակիր իշխաններու միացումը։

-Խաչակիր իշխանութիւնները Արեւելքի մէջ
-Գիտնալ որ Արեւելքի մէջ կազմուեցան խաչակիր
իշխանութիւններ։
-Հասկնալ որ ինչու հայերու եւ խաչակիր
իշխանութիւններու միջեւ սերտացաւ

-Թորոս Ա.

բարեկամութիւնը։
-Գիտնալ որ Կոստանդին Ա.-ի յաջորդեց իր որդին
Թորոս Ա.։
-Կեդրոնանալ որ ան ընդարձակեց սահմանները,
գրաւեց Անարզաբա քաղաքը, հասաւ Միջերկրական
ծովու եզերքները։
-Եզրակացնելով ըսել որ Կիլիկիան կոչեցին Թորոսի
երկիր։

-Լեւոն Ա.

-Գիտնալ որ Թորոսի յաջորդեց իր եղբայրը՝ Լեւոն Ա.։
-Գիտնալ որ ան տէր դարձաւ ամբողջ Կիլիկիոյ։
-Գիտնալ նաեւ որ ան գերի ինկաւ եւ տարուեցաւ
Պոլիս ու բանտարկուեցաւ։

-ԹՈՐՈՍ Բ.

-Հասկնալ Թորոսի փախուստը դէպի Կիպրոս։
-Գիտնալ որ Կիլիկիա մնաց բիւզանդացիներու
գերիշխանութեան տակ։
-Հաստատել իր իմաստուն եւ քաջ ըլլալը, որուն իբրեւ
հետեւանք գրաւեց բերդեր ու քաղաքներ եւ
բարձրացաւ իր հօր գահը։

-Թորոս եւ բիւզանդացիները

-Գիտնալ որ ի վերջոյ կայսրը ստիպուած ճանչցաւ
Կիլիկիոյ անկախութիւնը։
-Հասկնալ Մլեհի սպաննութեան պատճառը։

-ՄԼԵՀ
-Հետեւցնել երկիրը բռնութեամբ կառավարելու իր
կեցուածքին արդիւնքը։

-ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԻՒՆ

-Սահմանել ցեղասպանութիւն բառը եւ հայոց
ցեղասպանութիւնը։
-Ունենալ տեղեկութիւն Ա. Աշխարհամարտի մասին։
-Գիտնալ ո՞վ կազմակերպեց հայոց
ցեղասպանութիւնը։
-Անուանել Երիտ. թուրքերու հետապնդած բուն իսկ
նպատակը։
-Տեղեկութիւն ունենալ ցեղասպանութեան
պատճառած կորուստներու մասին (մէկ ու կէս միլիոն
նահատակ, մշակութային եղեռն, տարագրուած
ժողովուրդ)։
-Պահանջել արդարութիւն եւ հողերու հատուցում։
-Արեւմտեան հայաստանի կորուստը։

ԼԵՒՈՆ ՄԵԾԱԳՈՐԾ

-Գիտնալ որ Լեւոնի օրով վտանգուեցաւ Կիլիկիոյ
հայկական պետութիւնը։
-Մատնանշել Լեւոնի պայծառատեսութիւնը, որուն
շնորհիւ ան փրկեց Կիլիկիոյ հայ
իշխանապետութիւնը։

Աշակերտները պէտք է իւրացնեն հետեւեալ
հմտութիւնները՝
-Դասարանին մէջ խմբային քննարկումի
անհրաժեշտութեան կարեւորութիւն տալ։
-Պատճառ – հետեւանք մօտեցումի զարգացումով
աշակերտը ինք եզրակացնէ դէպքեու
յաջորդականութիւնը։
−Ուսուցիչը գրատախտակին վրայ տուեալ դասի
միայն բանալի բառերը գրելով, մղել աշակերտը որ ինք
մտածէ ապա հետեւցնէ դէպքերու զարգացումը ։
-Միշտ շեշտել պատճառ – հետեւանք մօտեցումի
ընկալումը։
-Թափ տալ վերլուծելու կարողութեան զարգացման։

