




Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն (ԿԽՄԿ) ներգրավվում է ռիսկերի մասին իրազեկման 
և առավել անվտանգ վարքագծի  (ՌԻԱՎ) ապահովմանը միտված արշավին` միջազգային 
սահմանի և շփման գծի երկայնքով: «ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ԱԼԲՈՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ» 
աշխատանքային ձեռնարկը  պարունակում է ՌԻԱՎ ուղերձներ ականների, պատերազմի 
պայթուցիկ մնացորդների (ՊՊՄ), իրազեկող նշանների, գնդակոծության և հրետակոծության 
վերաբերյալ: Այն նախատեսված է 11-ից 15 տարեկան երեխաների համար:

«ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ԱԼԲՈՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ» աշխատանքային ձեռնարկը պատկերազարդ 
է, իրազեկող, գրավիչ, լի հերոսներով և բազմաբովանդակ։ Այն ընթերցողներին իրազեկում է 
վտանգավոր առարկաների և ՌԻԱՎ-ի մասին` հիմնական ուղերձների, նախազգուշացնող 
բառերի, կարճ պատմությունների, վտանգավոր առարկաների նկարների (ականներ և 
ՊՊՄ-ներ), բառախաղերի, խաղ-վարժությունների, խաչբառերի, կոմիքսների, թեստային 
աշխատանքների և նկարները ճիշտ գունավորելու միջոցով: «ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ԱԼԲՈՄ 
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ» աշխատանքային ձեռնարկի հերոսներն են` 11 տարեկան աղջիկը, 12 
տարեկան տղան, նրանց ծնողները և ականազերծողը: Ձեռնարկը բաղկացած է 31 էջից և 
հետևյալ բաժիններից՝
1. Ծանոթություն հերոսների հետ
2. Ներածություն/վտանգի մասին ամփոփ պատմություն
3. Ականներ
4. Պատերազմի պայթուցիկ մնացորդներ (ՊՊՄ)
5. Գնդակոծություն և հրետակոծություն
6.         Վարժություններ և խաղեր ուսուցողական ալբոմի համար:

Նախաբան

Հայեցակարգ

ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ԱԼԲՈՄ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ



Սիրելի՛ երեխաներ, մենք բնակվում ենք սահմանամերձ գյուղում և ցանկանում ենք 
ձեզ ներկայացնել մի շատ կարևոր և հետաքրքիր ուսուցողական ձեռնարկ: Այն 
ուսումնասիրելուց հետո դուք կդառնաք ավելի խելացի և կկարողանաք ինքներդ 
կողմնորոշվել վտանգավոր ու բարդ իրավիճակներում: 

Մենք կխոսենք ականների, ՊՊՄ-ների, իրազեկող նշանների, գնդակոծության և 
հրետակոծության, ինչպես նաև անվտանգ վարքագծի մասին: Սիրելի՛ երեխաներ, 
դուք գիտեք, որ տարբեր ժամանակահատվածներում ամբողջ աշխարհում տեղի 
են ունեցել պատերազմներ: Հակամարտության հետևանքով մեր երկրում կան 
զինամթերքով աղտոտված տարածքներ, որոնք մեծ վտանգ են ներկայացնում 
մարդկային կյանքերի համար: 

Ի՛մ ընկեր,
պատկերները, որոնք դու տեսնում ես ականներ են։ Դրանք վտանգավոր թշնամիներ 
են, որոնք կարող են պայթել , վնասել մարդկանց, կենդանիներին և պատճառել 
աղետալի հետևանքներ: Ականները պայթում են, երբ մարդիկ կամ տրանսպորտային 
միջոցներն անցնում են դրանց կողքով կամ վրայով: Հաճախ շատ դժվար է նկատել 
ականները, քանի որ կարող են թաղված լինել հողի մեջ կամ թաքնված լինել բարձր 
խոտածածկույթով տարածքներում:
Եղանակի և ժամանակի ազդեցությամբ պայմանավորված` ականները կարող են 
փոխել իրենց գույնը և դիրքը: Աննշան հպումն անգամ կարող է հանգեցնել աղետալի 
հետևանքների: Ականը կարող է պայթել և լուրջ վտանգ ներկայացնել մարդկային 
կյանքերի համար` անկախ նրանից, թե այն որքան հին է։ 

Ողջու՜յն, ես Տիգրանն եմ,
սովորում եմ 7-րդ դասարանում,
ես սիրում եմ նվագել ջութակ:

Ողջու՜յն, ես Աննան եմ ՝ Նարեի և Տիգրանի
մայրիկը, ուսուցչուհի եմ, սիրում եմ
խնամել կենդանիներին:

Ողջու՜յն, ես Նարեն եմ,
սովորում եմ 6-րդ դասարանում,
ես սիրում եմ լողալ:

Ողջու՜յն, ես Հայկն եմ` Նարեի և Տիգրանի 
հայրիկը, մեղվապահ եմ, սիրում եմ
խնամել մեր այգին:

Ողջու՜յն, ես Արամն եմ` Հայկի
հարևանը, ականազերծող եմ,
սիրում եմ զբաղվել ձկնորսությամբ:

2 3
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Սիրելի՛ երեխաներ, մեր անվտանգության համար մասնագետները տեղադրում են 
նախազգուշացնող նշաններ բոլոր այն վայրերում, որտեղ կան ականներ և ՊՊՄ-
ներ: Բնությունն էլ իր հերթին հաճախ հուշում է, որ տարածքը վտանգավոր է և այդ 
նշանները կոչվում են բնական նշաններ: Բոլորս պետք է ճանաչենք դրանք, հետևենք 
անվտանգության կանոններին` դժբախտ պատահարներից խուսափելու համար:

Խուսափե՛ք այս ամենից`  ականների մասին հուշող նշաններ, բարձր խոտածածկույթով 
տարածքներ, չմշակված հողեր, լքված շինություններ, պայթած մեքենաներ, 
կենդանիների մնացորդներ, խրամատներ: 

Զգո՛ն եղեք: Մի՛ մոտեցեք նշաններին և մի՛ տեղաշարժեք դրանք (մարդու կողմից 
պատրաստված և բնական):

Ի՞նչ է պետք անել և ի՞նչ պետք չէ անել ական 
հայտնաբերելու դեպքում

Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ Ի՞ՆՉ ՉԱՆԵԼ

Հանգիստ կանգնե՛ք տեղում Խուճապի մի՛ մատնվեք

Զգուշացրեք ձեր շուրջը գտնվող 
մարդկանց (գոռացեք. կանգնե՛ք, 

ականադաշտ է)

Մի՛ շարժվեք  (հատկապես մի շարժեք ձեր 
ոտքերը)

Օգնություն կանչե՛ք (գոռալով կամ 
զանգահարելով 911), թույլ մի՛ տվեք, որ ոչ 

մասնագետները մոտենան ձեզ
Ձեռք մի՛ տվեք ականին

Սպասեք օգնության
Մի՛ ակտիվացրեք ականը (որևէ բան մի՛ 
գցեք վրան, կրակ մի՛ վառեք դրա շուրջը, 

մի՛ թաքցրեք այն և այլն)

ՊԱՏԵՐԱՄԶԻ ՊԱՅԹՈՒՑԻԿ 
ՄՆԱՑՈՐԴՆԵՐ

Սիրելի՛ երեխաներ, պատերազմի ընթացքում և հետո ականներից բացի բնության 
մեջ մնում են նաև ոչ պակաս վտանգավոր պայթյունավտանգ առարկաներ, որոնք 
կոչվում են պատերազի պայթուցիկ մնացորդներ (ՊՊՄ): Դրանք կրակված, բայց 
չպայթած պայթուցիկ առարկաներ են: Lինում են տարբեր չափսի, գույնի և ձևի: 
ՊՊՄ-ները նույքան վտանգավոր են մարդու կյանքի համար, որքան ականները: 
Ցանկացած շփում դրանց հետ կարող է ողբերգական հետևանքներ ունենալ: 

1 1
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Ի՞նչ է պետք անել և ի՞նչ պետք չէ անել, եթե հայտնաբերել 
եք պայթուցիկ առարկա

Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ Ի՞ՆՉ ՉԱՆԵԼ

Հանգիստ կանգնե՛ք տեղում Մի՛ մոտեցեք առարկային

Զգուշացրեք ձեր շուրջը գտնվող 
մարդկանց, որպեսզի չմոտենան ձեզ

Ձեռք մի՛ տվեք առարկային

Հետ գնացեք և տեղեկացրեք 
մեծահասակներին կամ զանգահարեք 

911

Մի՛ ակտիվացրեք անծանոթ առարկան  
(որևէ բան մի՛ գցեք վրան, կրակ մի՛ 

վառեք դրա շուրջը, մի՛ թաքցրեք այն և 
այլն)

ԳՆԴԱԿՈԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ՀՐԵՏԱԿՈԾՈՒԹՅՈՒՆ

Իմ  լա՛վ ընկեր,  շատ  վտանգավոր է հայտնվել գնդակոծության կամ  
հրետակոծության տակ: Մի՛ անհանգստացիր, այն քեզ ուղղված չէ: Կան մի քանի 
կանոններ, որոնք պահպանելու դեպքում դու կփրկես քեզ և քո հարազատների 
կյանքը: Եթե քո ծնողները զինվորական չեն և դուք ունեք զինվորական գույներով 
ներկված մեքենա, ապա հորդորիր նրանց, որ  նրանք չկրեն զինվորական 
համազգեստ և գունափոխեն մեքենան: Նշված գործողությունները հնարավորինս 
անվտանգ կդարձնեն քո և քո  հարազատների կյանքը: 

Եթե գնդակոծության և հրետակոծության ընթացքում գտնվում ես ներսում, ապա 
մնա ներսում, գնա նկուղ կամ ապահով սենյակ, որը կրակոցների աղբյուրից 
ամենահեռու գտնվող սենյակն է, հեռու մնա պատուհաններից, հայելիներից և 
ընդունիր այս ապահով դիրքը։

Մի՛ փորձիր դուրս վազել և փնտրել մյուսներին: Որտեղ էլ որ նրանք լինեն, ավելի 
ապահով են, քան դու՝ դրսում: 

Եթե դուք գտնվում եք տանը կամ դպրոցում և լսում եք 
գնդակոծության կամ հրետակոծության ձայներ   

Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ Ի՞ՆՉ ՉԱՆԵԼ

Պահպանե՛ք հանգստություն Խուճապի մի՛ մատնվեք

Կռացեք` հնարավորինս մոտ գտնվելով 
գետնին

Ոչ մի պատրվակով դուրս մի՛ գնացեք

Գնացեք նկուղ կամ ապահով սենյակ
Մի՛ մոտեցեք պատուհաններին, 

հայելիներին կամ այլ ապակե իրերի

Սպասեք այնտեղ մինչև վտանգը կանցնի
Դուրս մի՛ եկեք քանի դեռ վտանգը չի 

անցել

1 1

2 2

3 3

1 1

2 2

3 3

4 4
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Եթե դուք գտնվում եք դրսում և լսում եք գնդակոծության և 
հրետակոծության ձայներ

Ի՞ՆՉ ԱՆԵԼ Ի՞ՆՉ ՉԱՆԵԼ

Պահպանե՛ք հանգստություն Խուճապի մի՛ մատնվեք

Կռացեք` հնարավորինս մոտ գտնվելով 
գետնին` ընդունելով ներկայացված 

դիրքերից որևէ մեկը
Մի՛ մնացեք կանգնած

Եթե դուք տեսնում եք փոս կամ 
բլուր, սողալով հասեք այդտեղ եվ 

պատսպարվեք
Մի՛ վազեք ուրիշներին փնտրելու 

Եթե մոտակայքում կա շինություն, 
սողացեք դեպի այն

Ոչ մի պատրվակով երկար տարածություն 
մի՛ վազեք

Կռացեք` հնարավորինս մոտ գտնվելով 
գետնին

Մի՛ թաքնվեք մեքենայի կողքին կամ դրա 
տակ

Եթե գնդակոծության և հրետակոծության ընթացքում գտնվում ես դրսում, ապա  մնա 
գետնի մակերևույթին հնարավորինս մոտ` ընդունելով այս ապահով դիրքը: 

Եթե մոտակայքում կա շենք, ապա սողա դրա ուղղությամբ, եթե ոչ, ապա փնտրիր փոսեր, 
հողաթմբեր կամ շրջակա միջավայրում գտնվող ցանկացած այլ բան, որը կապահովի 
քո պաշտպանությունը։

Վարժություններ և
խաղեր ուսուցողական

ալբոմի համար

1 1

2 2

3 3

4

5

4

5
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Սիրելի՛ երեխաներ, որպեսզի ձեր աշխատանքն այս ուսուցողական ձեռնարկի հետ լինի նաև 
գնահատվող, մենք որոշել ենք նախատեսել մրցանակային աստղիկներ, որոնք վաստակելու 
դեպքում դուք ուսուցողական ալբոմի վերջում կստանաք գովեստի և խրախուսանքի խոսքեր:
• Յուրաքանչյուր առաջադրանքի վերջում կան որոշակի քանակի անգույն աստղիկներ: 

Ներկեք այնքան աստղիկներ, որքան ունեք ճիշտ պատասխաններ: 
• Բոլոր վարժություններն ավարտելուց հետո հաշվեք ներկված աստղիկների քանակը:
• Յուրաքանչյուր վարժության համար ուսուցողական ալբոմի վերջում կա ճիշտ 

պատասխանների ցանկ:
• Եղեք ազնիվ.  պատասխանները ստուգեք վարժությունն ամբողջությամբ կատարելուց 

հետո միայն:
• Ըստ ձեր կողմից ներկված աստղիկների քանակի, ուսուցողական ալբոմի վերջում 

կկարդաք մեր գնահատականը` կատարված աշխատանքի վերաբերյալ:

 Ուսուցողական ալբոմի հետ աշխատելու ուղեցույց

1. __________ կարող է թաղված  լինել հողի տակ:
2. __________ ցուցանակը հուշում է, որ տարածքը վտանգավոր է:
3. __________ ժապավենը հուշում է, որ տարածքը վտանգավոր է:
4. Արգելվում է մտնել _________ տարածք:
5. Արգելվում է տեղաշարժել _________նշանները:
6. _________     ___________ մոտենալ ականին կամ պայթուցիկ առարկային, _______ այն,     
_          _________ այն կամ ______________ ______________ դրա շուրջ:
7. ___________ մի՛ մատնվեք:
8. Ականները և պայթուցիկ առարկաները շատ _________ կյանքի համար:
9. Ականները ________, երբ որ մարդիկ, մեքենաները և խոշոր եղջերավոր           
            անասունները _________  դրանց վրա:
10. Ականները երբեք չեն փչանում, դրանք միշտ մնում են  _________:
11. Ականները ժամանակի ընթացքում կարող են __________:
12. Պայթուցիկ ____________ լինում են տարբեր _________,  ____________ և _______:
13. Եթե տեսնում եք նախազգուշացնող նշան, անմիջապես _______   _________:
14. Եթե դուք վտանգավոր տարածքում եք, ___________ ձեր ընկերներին, որպեսզի             
-           չշտապեն մոտենալ ձեզ և կանչեն_______: 
15. _________    _____________   այն անձանց, որոնք տուժել են ականից:

Լրացնե՛լ բաց թողնված բառերը.

Վարժություն 1. Ականներ/ՊՊՄ

1. պատսպարվել , մեքենայի, Խստիվ, տակ, արգելվու՛մ է: 
2. նկուղում, ժամանակ, ապահով, հրետակոծության, պատսպարվի՛ր, կամ,  

Գնդակոծության, և, սենյակում: 
3. հպումից, զինամթերքը, աննշան, կարող է, Չպայթած, պայթել:
4. առարկան, տեղաշարժել , փորձեք, Մի՛, անծանոթ:
5. բանուկ, Քայլե՛ք, հիմնական, կամ, ճանապարհով:
6. և, լսում եք, կամ, անմիջապես, ապա, հրետակոծության, Եթե, գնդակոծության, 

պատսպարվե՛ք, ձայներ, արձագանքե՛ք: 
7. մարմնի, թաքստոց, ընդունե՛ք, դրսում եք, Եթե, անվտանգ, չկա, դիրք, և, ապա:

Գտնե՛լ անվտանգ վարքագծի վերաբերյալ կանոններ 
բառերը դասավորելով ճիշտ հերթականությամբ

Վարժություն 2. Ականներ/ՊՊՄ/Գնդակոծություն և հրետակոծություն
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1. Գորվանվատ 

2. Կանա

3. Նկացացու

4. Նաժեվապ 

5. Պահարաճն

6. Երկըն

7. Կնղու

8. Նիզամքրեթ 

9. Հերատա

10. Գնավատն 

Կռահե՛լ բառերը.

Նկարում պատկերված են չորս տարբեր տեսարաններ:  
Գունավորե՛լ այն երկու տեսարանները, որտեղ 
նախազգուշացնող բնական նշաններ են պատկերված։

Վարժություն 3. Ականներ/ՊՊՄ

Վարժություն 4.

12
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Ձախ սյունյակում գրված թվերը համապատասխանեցնե՛լ 
աջ սյունյակում գրված տառերի հետ և լրացնե՛լ ստորև 
տրված աղյուսյակում.

Վարժություն 5. Ականներ/ՊՊՄ/Գնդակոծություն և հրետակոծություն

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1. Ընդունե՛ք                     
2. Չպայթած                  

3. Եթե դրսում եք        
4. Լքված                          

5. Անվտանգ                     
6. Պաշտպանե՛ք          

7. Զգու՛յշ                           
8. Կանգնի՛ր                

9. Հեռու մնացե՛ք              
10. Անմշակ                       
11. Դեղին                         

12. Պառկե՛ք                 
13. Դուրս                          

14. Պատսպարվե՛ք       
15. Ծածկե՛ք ձեր գլուխը   

16. Անվտանգ                          
17. Կարմիր                         

18. Բարձր խոտածածկով                
19. Կենդանիների                            

 20. Նախազգուշացնող                     

ա. նշաններ
բ. տարածք

գ. մնացորդներ
դ. պատուհաններից և հայելիներից

ե. տարածք
զ. ձեր ձեռքերով

է. արահետ
ը. ցուցանակ

թ. հողեր
ժ. ականներ են
ի. զինամթերք

լ. մարմնի անվտանգ դիրք
խ. նկուղում

ծ. ականներ են
կ.  մի՛ վազեք

հ. փնտրե՛ք ծածկ
ձ. վարքագիծ
ղ. ժապավեն

ճ. կենսական օրգանները
մ. գետնին

Հորիզոնական 
1. Եթե դուք հայտնվել եք ռմբակոծության և հրետակոծության վտանգի տակ, ձեր 

կենսական --------- պաշտպանելու համար լավագույն դիրքը մեջքի վրա պառկելն է` 
պահելով ձեր գլուխը ձեռքերով:                                         

2. Մի՛ տեղաշարժեք պաշտոնական նախազգուշացնող կարմիր ցուցանակը կամ --------, 
որոնք հուշում են տարածքի վտանգավոր լինելու մասին:  

3. Այն պահից հետո, երբ կլսեք կրակոցների կամ ------------- ձայներ, անմիջապես 
արձագանքեք և գտեք թաքստոց: 

4. Դրսում գտնվելու ընթացքում, երբ կլսեք կամ կնկատեք կրակոցների կամ 
հրետակոծության ձայներ, ապա փնտրեք -------մոտակա շինության մեջ:  

5. Եթե դուք հայտնվել եք փոխհրաձգության վտանգի տակ, դուք պետք է արագ ընկնեք 
գետնին և հնարավորինս ----------- դիրքով պառկեք: 

6. Պատերազմի պայթուցիկ մնացորդները լինում են ------ չափսերի, ձևերի և գույների: 
7. Հեռու մնացեք բարձր խոտածածկույթով տարածքներից և ----- տներից: 
8. Եթե դրսում եք և չեք կարողանում գտնել թաքստոց, ապա ընդունեք մարմնի ------- դիրք: 
9. Գնդակոծության և/կամ  հրետակոծության ժամանակ պետք է ------------------ նկուղում 

կամ անվտանգ սենյակում:

Ուղղահայաց
10. Ականները և պատերազմի պայթուցիկ մնացորդները շատ ----------- են կյանքի համար: 

9 10

6

7

2

1

4

8

5

3

Վարժություն 6. Խաչբառ
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Նշե՛լ ճիշտ պատասխանը.

Ի՞նչ անել գնդակոծության և հրետակոծության ժամանակ.

Վարժություն 7.  Ականներ/ՊՊՄ/Գնդակոծություն և հրետակոծություն

Վարժություն 8. Գնդակոծություն և հրետակոծություն

1. Երբեք մի՛ վերցրեք, հավաքեք և մի՛ նետեք այն առարկաները, որոնք ձեզ  անծանոթ են:  

2. Կանգ առեք, եթե դուք տեսնում եք ական կամ պայթուցիկ առարկա:

3. Մի՛ մոտեցեք այն մարդկանց, ովքեր տուժել են և գտնվում են վտանգված տարածքում:

4. Օգնության համար զանգահարեք 106։

5. Մի՛ տեղաշարժեք պաշտոնական նախազգուշացնող նշանները կամ ժապավենը, 

որոնք հուշում են վտանգավոր տարածքների մասին:

6. Եթե ինչ-որ մեկը վերցրել է կամ տեղաշարժել է պայթուցիկ առարկան, դա նշանակում 

է, որ այն անվտանգ է:

7. Չպայթած զինամթերքը փոքր է, սակայն այն չափազանց հզոր է և կարող է վնասել 

շատերին:

8. Ականները հեշտ նկատելի են:

9. Կարիք չկա տեղեկացնելու համայնքի ղեկավարներին կամ իշխանություններին 

ականների և պայթուցիկ առարկաների մասին: 

10. Տեղեկացրեք մյուսներին, թե ուր եք գնում:

11. Եթե կլսեք գնդակոծության, ռմբակոծության և հրետակոծության ձայներ, ապա 

անմիջապես արձագանքեք և գտեք թաքստոց:

12. Գնդակոծության և հրետակոծության ընթացքում մոտ կանգնեք ապակիներին և 

հայելիներին: 

1. Այն պահից, երբ կլսեք գնդակոծության, հրետակոծության կամ ռմբակոծության 
ձայներ, անմիջապես արձագանքեք և _________________________ (վազեք/գտեք 
թաքստոց):

2. Եթե դրսում եք, ապա թաքստոց փնտրեք _______________________ (մոտակա շինության 
մեջ/մեքենայի մեջ):

3. Եթե դրսում եք և չեք կարողանում թաքստոց գտնել , ապա ____________________ 
(ընդունեք մարմնի անվտանգ դիրք/վազեք փնտրելու ձեր սիրելիներին):

4. Եթե դուք գտնվում եք ռմբակոծության և հրետակոծության վտանգի տակ, ապա պետք 
է պաշտպանեք _______________________ (ձեր ձեռքում գտնվող իրերը/ձեր կենսական 

օրգանները):
5. Եթե գտնվում եք գնդակոծության վտանգի տակ, ապա ______________________ (վազեք 

առաջ/անմիջապես պառկեք գետնին):
6. Մինչ փորձում եք պարզել կրակոցների աղբյուրը և ուղղությունը և գտնել մոտակա 

ապահով տարածքը, պառկեք _____________________ (հնարավորինս հորիզոնական 
դիրքով/անփույթ դիրքով):

7. Կրակոցների միջև դադարի ընթացքում, եթե անվտանգ է, ապա արագորեն գնացեք 
դեպի ապահով տարածք՝ հնարավորինս __________________ (բարձր/ցածր) դիրք 
պահպանելով:

8. Գնդակոծության և հրետակոծության ընթացքում հեռու մնացեք պատուհաններից, 
հայելիներից և այլ __________________ (բութ պլաստմասե/սուր կտրող) առարկաներից:

9. Գնդակոծության և հրետակոծության ընթացքում հեռու մնացեք ______________________ 
(պայթուցիկ առարկաներից/գրքերից և գրենական պիտույքներից):

10. Դուրս մի՛ եկեք _____________________ (թաքստոցից/պարտեզից), քանի դեռ 
գնդակոծությունը կամ հրետակոծությունը չի ավարտվել։

16
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Ա. ես չեմ տեղաշարժվի, չեմ մոտենա, բ.ես կառաջանամ, գ. ես չեմ դիպչի, չեմ հարվածի, 
դ. եթե ես ոտքս դնեմ ականի վրա, ես այն արագ հետ կքաշեմ և կփրկվեմ, ե. ես չեմ ցատկի 
դրա վրա, զ. եթե ոտքս դնեմ ականի վրա, ես անշարժ կկանգնեմ, է. ես կգոռամ, որպեսզի 
ընկերներս չշտապեն ինձ մոտենալ և օգնություն կանչեն, ը. ես հետ կվերադառնամ իմ 
ոտնահետքերով, թ. ես արագ կկանչեմ ընկերոջս, ժ. ես դրա կողքին խարույկ չեմ վառի, 
ի. ես կվազեմ որքան հնարավոր է հեռու, լ . ես չեմ վազի, խ. այն ինձ կհետաքրքրի և ես 
կուսումնասիրեմ այն, ծ. ես իմ ոտնահետքերով հետ չեմ վերադառնա, կ. ես կհարվածեմ 
դրան և միգուցե այն կվնասազերծվի, հ. ես օգնություն կկանչեմ ՝ զանգահարելով 911 կամ 
ծնողներիս:

Պատկերացրու, որ դու և քո ընկերներն ինչ-որ տեղ` բնության մեջ, պատերազմի 
պայթուցիկ մնացորդ եք նկատում։ Ի՞նչ կանես դու, որպեսզի չվնասես քեզ և քո 
ընկերներին:  Պատասխաններն ընտրիր ստորև տրված ցանկից և գունավորիր նկարը:

Ա. ես կմոտենամ, բ. ես կփորձեմ ջուրը նետել այն, գ. կկանչեմ օգնություն՝ զանգահարելով 
911 կամ ծնողներիս, դ. ինձ հետաքրքիր կլինի դիպչել դրան, ե. ես այն չեմ տեղաշարժի, զ. 
ես դրան չեմ դիպչի, է. ես այն կտանեմ դպրոց՝ ընկերներիս ցույց տալու համար, ը. ես դրան 
չեմ հարվածի, թ. ես դրա շուրջը խարույկ կվառեմ, ժ. կհրավիրեմ ընկերներիս, որ գան և այն 
միասին ուսումնասիրենք, ի. ես կհարվածեմ դրան, լ . կփորձեմ հիշել դրա գտնվելու ճշգրիտ 
վայրը, խ. ես չեմ ցատկի դրա վրա, ծ.  ես դրա վրա քար կշպրտեմ: 

Վարժություն 9. Ականներ/ՊՊՄ/Գնդակոծություն և հրետակոծություն

Պատկերացրու, որ դու և քո ընկերներն ինչ-որ տեղ` բնության մեջ, ական եք նկատում: Ի՞նչ 
կանես դու, որպեսզի չվնասես քեզ և քո ընկերներին: Պատասխաններն ընտրիր ստորև
տրված ցանկից և գունավորիր նկարը:
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Ա. ես դուրս կվազեմ փնտրելու հարազատներիս/ծնողներիս, բ. արագ կպառկեմ 
գետնին և կփորձեմ  հնարավորինս  մոտ մնալ գետնին,  գ. ես  անվտանգ  տարածք  
կգնամ` հնարավորինս ցածր դիրք պահպանելով, դ. ես կմոտենամ պատուհաններին՝ 
հասկանալու համար, թե ինչ է կատարվում դրսում, ե. թաքստոցից դուրս չեմ գա, քանի 
դեռ գնդակոծությունը չի ավարտվել զ. գնդակոծության ընթացքում  հեռու կմնամ 
պատուհաններից և հայելիներից ու կգնամ ապահով սենյակ, է. ես տանից դուրս կգամ, ը. ես 
կհագնեմ զինվորական համազգեստ, որպեսզի ավելի անվտանգ լինեմ, թ. ես դուրս կգամ 
և կմոտենամ ռազմական կառույցներին:

Պատկերացրու, որ դու փողոցում ես` մեքենայի մեջ, և հանկարծ սկսվում է 
հրետակոծություն: Ի՞նչ կանես այդ դեպքում: Պատասխաններն ընտրիր ստորև տրված 
ցանկից և գունավորիր նկարը:

Ա. ես դուրս կգամ, կհեռանամ մեքենայից, կպառկեմ մեջքի վրա և ձեռքերով կծածկեմ 
գլուխս, բ. ես հնարավորիս հեռու կվազեմ, գ. ես կգտնեմ գետնից ցածր տեղ,  դ. դուրս կգամ 
մեքենայից և կփորձեմ գտնել հարազատներիս, ե. վարորդին կասեմ, որ ավելի արագ 
վարի մեքենան, զ. կասեմ վարորդին, որ կանգնեցնի մեքենան, դուրս կգանք մեքենայից և 
կփնտրենք թաքստոց մեքենայից  հեռու`  հնարավորինս գետնին մոտ մնալով,
է. չեմ պատսպարվի մեքենայի մեջ, ը. հանգիստ կկանգնեմ մեքենայի մոտ և օգնության 
կսպասեմ:

Պատկերացրու, որ դու տանը մենակ ես և պատուհանի մոտ դրված սեղանի շուրջ նստած 
դասերդ ես պատրաստում ու հանկարծ դրսում սկսվում է գնդակոծություն:  Ի՞նչ կանես 
այդ դեպքում: Պատասխաններն ընտրիր ստորև տրված ցանկից և գունավորիր նկարը:



2.

3.

4.

5.

Շարունակե՛ք տեքստը

6.

Այնուհետև....

7.

8.

9.

10.

Կարդա՛լ պատմությունը, գտնե՛լ ճիշտ պատասխանները, 
լրացնե՛լ ստորև, շարունակե՛լ և ավարտե՛լ պատմությունը: 

Վարժություն 10. Ականներ/ՊՊՄ/Գնդակոծություն և հրետակոծություն

Սահմանամերձ գյուղում ապրում է մի ընտանիք: Նրանք երկու զավակ ունեն` Աննան և 
Արեգը։ Երեխաները սիրում են օգնել իրենց ծնողներին, հաճախ գնում են անտառ սունկ 
հավաքելու, իսկ ազատ ժամանակ դաշտում ընկերների հետ ֆուտբոլ են խաղում։ Մի 
օր նրանց ընկերները` Տիգրանը, Լիլիթը, Դավիթը և Սոնան առաջարկում են, որ մեկ այլ 
վայրում խաղան։ Աննան որոշում է չգնալ նրանց հետ։ Աղջիկն ասում է, որ հարկավոր է 
տեղյակ պահել ծնողներին, սակայն Արեգն առարկում է` պատճառաբանելով, որ շուտ են 
վերադառնալու և ծնողներին որևէ բան ասելու կարիք չկա։ 
Երբ ընկերներն սկսում են խաղալ, հանկարծ անծանոթ առարկա են նկատում, 
որը հետաքրքրում է բոլորին։ Դավիթն առաջարկում է այն դպրոց տանել և ցույց 
տալ ուսուցիչներին։ Տիգրանը կարծում է, որ դա կարող է շատ վտանգավոր 
լինել և դիպչել չի կարելի, քանի որ այն ցանկացած պահի կարող է պայթել։ 
Արեգն ու Լիլիթն առաջարկում են լուսանկարել  տվյալ  առարկան և տեղադրել սոցիալական 
հարթակում։ Դավիթը  շարունակում է պնդել , որ որևէ վտանգ չկա և ընկերներին 
առաջարկում է վնասազերծել հայտնաբերած անծանոթ իրը, ըստ նրա` մյուսներին վնաս 
չպատճառելու նպատակով։ Արեգը մի քանի րոպե մտածելուց հետո բարձրաձայնում է, 
որ հարկավոր է անծանոթ առարկան վերցնել և որքան հնարավոր է հեռու նետել։ Լիլիթը 
մեկ այլ տարբերակ է առաջարկում. թաղել հողի տակ, որպեսզի ոչ ոք չկարողանա գտնել 
այն։ Բազում քննարկումներից հետո ընկերները որոշում են համաձայնել Դավիթի հետ և 
հայտնաբերած իրը դպրոց տանել`  ուսուցիչներին ցույց տալու համար։ Նրանք մտածում են, 
որ կարժանանան ուսուցիչների գովասանքին։ Տիգրանը և Աննան վճռականորեն պնդում 
են, որ տարածքը շատ վտանգավոր է և հարկավոր է անհապաղ լքել այն։ Մյուսներին 
խորհուրդ են տալիս առաջ  չգնալ, օգնություն կանչել և արգելում են, որ որևէ մեկը մոտենա 
առարկային։ Սոնան համաձայնում է նրանց հետ` առաջարկելով մտապահել տարածքը, 
որպեսզի կարողանան մասնագետներին ուղեկցել դեպի նշված վայր` վնասազերծման 
աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Երեխաները նկատում են, որ անծանոթ առարկան 
ժանգոտված է, ուստի ենթադրում են, որ եթե անգամ այն զինամթերք է, ապա բավական 
հին է, անպիտան և այդ իսկ պատճառով չի կարող պայթել։ Աննան մտաբերում է ունեցած 
գիտելիքները և վստահաբար շեշտում, որ զինամթերքը որքան էլ հին լինի, կարող է պայթել 
դրան դիպչելուց, հարվածելուց և/կամ տեղաշարժելուց։ 

Գրե՛ք պատմության հերոսների կողմից տրված 10 ճիշտ 
առաջարկները.

1.
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Նշե՛լ ճիշտ տարբերակը։

Վարժություն 11.  Ականներ/ՊՊՄ/Գնդակոծություն և հրետակոծություն

1. Ի՞նչ է ականը
ա. Էլեկտրոնային սարքավորում
բ. զինամթերք
գ. մեքենայի մաս
դ. տրակտորի մաս

2. Ի՞նչ է պատերազմի պայթուցիկ մնացորդը
ա. մետաղաջարդոն
բ. այն հին զինամթերք է և վտանգավոր չէ 
գ. այն տրակտորի մաս է 
դ. այն զինամթերք է և միշտ վտանգավոր է 

3. Ի՞նչ կանեք, եթե սկսվել է հրետակոծություն և դուք մեքենայի մեջ եք 
ա.  կմնաք մեքենայի մեջ 
բ.  կթաքնվեք մեքենայի տակ
գ. կթաքնվեք մեքենայի հետևում 
դ. կանգ կառնեք, դուրս կգաք և կփնտրեք թաքստոց մեքենայից հեռու 

4. Ի՞նչ կանեք, եթե սկսվել է հրետակոծություն և դուք գտնվում եք տանը, որտեղ չկա 
նկուղ 
ա. կվազեք և կփնտրեք ձեր ընտանիքի անդամներին 
բ. կմնաք տանը և կնայեք պատուհանից դուրս 
գ. կմնաք տանը և կպառկեք սեղանի տակ 
դ. կմնաք տանը և կպատսպարվեք հրետակոծության աղբյուրից ամենահեռու գտնվող 
սենյակում 

5. Ի՞նչ կանեք, եթե սկսվել է գնդակոծություն և դուք գտնվում եք դրսում 
ա. կկանգնեք շենքի հետևում
բ. կբարձրանաք ծառի վրա
գ. կփորձեք գտնել ձեր հարազատներին
դ. արագ կպառկեք գետնին` փորի վրա և գլուխը կծածկեք ձեռքերով

6. Ի՞նչ կանեք, եթե սկսվել է հրետակոծություն, և դուք գտնվում եք փողոցում
ա. կպառկեք գետնին` մեջքի վրա,  կբարձրացնեք ծնկները դեպի կրծքավանդակ և գլուխը 
կծածկեք ձեռքերով 
բ. կբարձրանաք ծառի վրա 
գ. կպատսպարվեք մեքենայի տակ
դ. կգնաք դեպի պայթյունի վայր

7. Ի՞նչ կանեք, եթե սկսվել է գնդակոծություն, և դուք գտնվում եք տանը 
ա. դուրս կվազեք և կփնտրեք ընտանիքի անդամներին
բ. արագ կպառկեք գետնին՝ պատուհաններից հեռու
գ. կբարձրանաք տանիք և կպարզեք, թե ինչ է կատարվում դրսում
դ. կմնաք տանը և դուրս կնայեք պատուհաններից 

8. Ի՞նչ կանեք, եթե գտնվում եք այնպիսի վտանգված տարածքում, որտեղ զինված 
բախումները կարող են սկսվել ցանկացած պահի և ձեր ընկերը, ով զինվորական 
չէ, կրում է զինվորական համազգեստ և  ձեզ նույնպես առաջարկում է կրել այդ 
համազգեստից 
ա. դուք կհամաձայնեք կրել այն, քանի որ կարծում եք, որ զինվորականի տեսք ունենալն 
ապահով է 
բ. դուք կկրեք այն, քանի որ այն ձեզ դուր է գալիս
գ. դուք այն չեք կրի, քանի որ զինվորականի տեսք ունենալը վտանգավոր է և ձեր 
ընկերոջը կտեղեկացնեք դրա մասին
դ. դուք կկրեք համազգեստ, քանի որ այն շատ հարմարավետ է

9. Ի՞նչ կանեք, եթե հայտնվեք ականապատ դաշտում
ա. հանգիստ կկանգնեք, չեք շարժվի, օգնություն կկանչեք և կսպասեք
բ.  հնարավորինս արագ հետ կգնաք և որևէ մեկին չեք տեղեկացնի
գ. հետ կգնաք և օգնություն կկանչեք
դ. արագ կշարունակեք ճանապարհը և կլքեք տարածքը

10. Ի՞նչ կանեք, եթե հայտնվեք ականադաշտում, և ձեր ընկերներից մեկը տուժի ականի 
պայթյունից 
ա. խուճապի կմատնվեք
բ. կփորձեք օգնել նրան՝ ցուցաբերելով առաջին օգնություն
գ. կկանչեք ձեր ընկերներին, որոնք գտնվում են մոտերքում
դ. չեք շարժվի, կզանգահարեք 911 և ոչ մի դեպքում չեք մոտենա տուժածին

11. Ի՞նչ կանեք, եթե դուք և ձեր ընկերը հայտնաբերեք անծանոթ առարկա և ձեր 
ընկերը ցանկանա ուսումնասիրել կամ ոչնչացնել այն կամ վերցնել իր հետ (հնարավոր 
է մեկից ավելի պատասխան) 
ա. թույլ չեք տա նրան մոտենալ անծանոթ առարկային
բ. դուք կհամաձայնեք նրա հետ, քանի որ ինքներդ նույնպես հետաքրքրված եք 
գ. դուք կհամաձայնեք նրա հետ, քանի որ, այն ձեզ հետ վերցնելով, կարող եք ցույց
տալ մեծահասակներին
դ. դուք կհամաձայնեք նրա հետ, քանի որ, այն ոչնչացնելով, կփրկեք մյուսների կյանքը
ե.  դուք թույլ չեք տա ձեր ընկերոջը ձեռք տալ կամ հարվածել դրան
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Վարժություն 1 
1. ականը, 2. կարմիր, 3. դեղին, 4. վտանգավոր, 5. նախազգուշացնող, 6. խստիվ արգելվում 
է, տեղաշարժել , նետել , խարույկ վառել , 7. խուճապի, 8. վտանգավոր են, 9. պայթում են,  
կանգնում են, 10. ակտիվ, 11. գունաթափվել , 12. առարկաները, չափսերի, ձևերի, գույների, 13. 
կա՛նգ առեք, 14. բղավե՛ք, օգնություն,  15. մի՛ մոտեցեք:

ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ
Վարժություն 5             
1-լ Ընդունե՛ք  մարմնի անվտանգ դիրք. 2-ի Չպայթած զինամթերք. 3-հ  Եթե դրսում եք, փնտրե՛ք 
ծածկ. 4-բ  Լքված տարածք. 5-ձ  Անվտանգ վարքագիծ.  6-ճ  Պաշտպանե՛ք  կենսական 
օրգանները. 7-ժ Զգու՛յշ  ականներ են. 8-ծ  Կանգնի՛ր  ականներ են. 9-դ  Հեռու մնացե՛ք  
պատուհաններից և հայելիներից. 10-թ Անմշակ հողեր. 11-ղ Դեղին ժապավեն. 12-մ Պառկե՛ք 
գետնին. 13-կ  Դուրս մի՛ վազեք. 14-խ  Պատսպարվե՛ք նկուղում. 15-զ Ծածկե՛ք ձեր գլուխը ձեր 
ձեռքերով. 16-է Անվտանգ արահետ. 17-ը Կարմիր ցուցանակ.18-ե  Բարձր խոտածածկով  
տարածք.19-գ Կենդանիների մնացորդներ. 20-ա Նախազգուշացնող  նշաններ

Վարժություն 2
1. Խստիվ արգելվու՛մ է պատսպարվել մեքենայի տակ:
2. Գնդակոծության և հրետակոծության ժամանակ պատսպարվի՛ր նկուղում կամ ապահով 
սենյակում:
3. Չպայթած զինամթերքը կարող է պայթել աննշան հպումից: 
4. Մի՛ փորձեք տեղաշարժել անծանոթ առարկան:
5. Քայլե՛ք հիմնական կամ բանուկ ճանապարհով:
6. Եթե լսում եք գնդակոծության կամ հրետակոծության ձայներ, ապա անմիջապես 
արձագանքե՛ք և պատսպարվե՛ք:
7. Եթե դրսում եք և չկա թաքստոց, ապա ընդունե՛ք մարմնի անվտանգ դիրք: 

Վարժություն 3
1. Վտանգավոր
2. ական
3. ցուցանակ
4. ժապավեն
5. ճանապարհ
6. ընկեր
7. նկուղ
8. զինամթերք
9. արահետ
10. անվտանգ:

Վարժություն 4
1. Բարձր խոտածածկույթով և հասուն պտուղներով լի ծառերով տարածք
2. Ավիրված տուն և պայթած ռազմական տեխնիկա 

Վարժություն 6
1.Օրգանները, 2. Ժապավենը, 3. Հրետակոծության, 4. Ապաստարան, 5. Հորիզոնական, 6. 
Տարբեր, 7. Ավիրված, 8. Անվտանգ, 9. Պատսպարվել , 10. Վտանգավոր

Վարժություն 7
1.Ճիշտ է, 2. Ճիշտ է, 3. Ճիշտ է (շատ պատահարներ տեղի են ունենում այս պատճառով), 4. 
Սխալ է, զանգահարել 911 կամ 103, 5. Ճիշտ է,  6 Սխալ է. Եթե ինչ-որ մեկը վերցրել է կամ 
տեղաշարժել է պայթուցիկ առարկան, դա չի նշանակում, որ այն անվտանգ է, որովհետև 
պայթուցիկ առարկաները անկայուն են, 7. Ճիշտ է, 8. Սխալ է, ականները շատ հաճախ դժվար 
նկատելի են, դրանք կարող են թաղված լինել հողի մեջ կամ թաքցված լինել բարձր ծառերի վրա, 
9. Սխալ է, համոզվե՜ք, որ համայնքների ղեկավարները և իշխանությունները տեղեկացված են 
ականների և պայթուցիկ առարկաների մասին, որպեսզի տեղադրեն նախազգուշացնող նշան 
մյուսների համար մինչև վտանգը  կանցնի, 10. Ճիշտ է, 11. Ճիշտ է, 12. Սխալ է, պետք է հեռու 
մնալ պատուհաններից, հայելիներից և այլ ապակիներից:

Վարժություն 8
1.Գտե՛ք թաքստոց, 2. մոտակա շինության մեջ, 3. ընդունե՛ք մարմնի անվտանգ դիրք, 4. ձեր 
կենսական օրգանները, 5. անմիջապես պառկե՛ք գետնին, 6. հնարավորինս հորիզոնական 
դիրքով, 7. ցածր, 8. սուր կտրող, 9. պայթուցիկ առարկաներից, 10. թաքստոցից:

Վարժություն 9
Պահանջ 1
Ա. ես չեմ տեղաշարժի, չեմ մոտենա, գ. ես չեմ դիպչի, չեմ հարվածի, ե. ես չեմ ցատկի դրա վրա, 
է. ես կգոռամ, որպեսզի ընկերներս չշտապեն ինձ մոտենալ և օգնություն կանչեն, ժ. ես դրա 
կողքին խարույկ չեմ վառի, լ . ես չեմ վազի, ծ. ես իմ ոտնահետքերով հետ չեմ վերադառնա, հ. ես 
օգնություն կկանչեմ ՝  զանգահարելով 911 կամ ծնողներիս:
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Պահանջ 2
գ. կկանչեմ օգնություն՝ զանգահարելով 911 կամ ծնողներիս, , ե. ես այն չեմ տեղաշարժի, զ. 
ես դրան չեմ դիպչի, ը. ես դրան չեմ հարվածի, լ . կփորձեմ հիշել դրա գտնվելու ճշգրիտ վայրը,  
խ. ես չեմ ցատկի դրա վրա: 
Պահանջ 3
բ. արագ կպառկեմ գետնին և կփորձեմ  հնարավորինս մոտ մնալ գետնին,  
գ. անվտանգ տարածք կգնամ` հնարավորինս ցածր դրիք պահպանելով, ե. թաքստոցից 
դուրս չեմ գա, քանի դեռ գնդակոծությունը չի ավարտվել , զ. գնդակոծության 
ընթացքում հեռու կմնամ պատուհաններից և հայելիներից ու կգնամ ապահով սենյակ,  
Պահանջ 4
Ա. ես դուրս կգամ, կհեռանամ մեքենայից, կպառկեմ մեջքի վրա և ձեռքերով կծածկեմ գլուխս,  
գ. ես կգտնեմ գետնից ցածր տեղ, զ. կասեմ վարորդին, որ կանգնեցնի մեքենան, դուրս կգանք 
մեքենայից և կփնտրենք թաքստոց մեքենայից հեռու`  հնարավորինս գետնին մոտ մնալով,
է. չեմ պատսպարվի մեքենայի մեջ:

Վարժություն 10
1. հարկավոր է տեղյակ պահել ծնողներին
2. դա կարող է շատ վտանգավոր լինել և դիպչել չի կարելի 
3. քանի որ այն ցանկացած պահի կարող է պայթել
4. տարածքը շատ վտանգավոր է և հարկավոր է անհապաղ լքել այն
5. խորհուրդ են տալիս առաջ  չգնալ 
6. օգնություն կանչել 
7. արգելում են, որ որևէ մեկը մոտենա առարկային
8. մտապահել տարածքը, որպեսզի կարողանան մասնագետներին ուղեկցել դեպի նշված 
վայր` վնասազերծման աշխատանքներ իրականացնելու համար 
9. զինամթերքը որքան էլ հին լինի, կարող է պայթել դրան դիպչելուց
10. հարվածելուց և/կամ տեղաշարժելուց։

Վարժություն 11
1 բ. զինամթերք; 2 դ. այն զինամթերք է և միշտ վտանգավոր է; 3.դ. կանգ կառնեք, դուրս կգաք և 
կփնտրեք թաքստոց մեքենայից հեռու; 4. դ. կմնաք տանը և կպատսպարվեք հրետակոծության 
աղբյուրից ամենահեռու գտնվող սենյակում; 5. դ. արագ կպառկեք գետնին` փորի վրա և 
գլուխը կծածկեք ձեռքերով; 6. ա. կպառկեք գետնին` մեջքի վրա, կբարձրացնեք ծնկները դեպի 
կրծքավանդակ և գլուխը կծածկեք ձեռքերով ; 7. բ. արագ կպառկեք գետնին` պատուհաններից 
հեռու; 8. գ. դուք այն չեք կրի, քանի որ զինվորականի տեսք ունենալը վտանգավոր է և ձեր 
ընկերոջը կտեղեկացնեք դրա մասին; 9. ա. հանգիստ կկանգնեք, չեք շարժվի, օգնություն 
կկանչեք և կսպասեք; 10. դ. չեք շարժվի, կզանգահարեք 911 և ոչ  մի դեպքում չեք մոտենա 
տուժածին անկախ ամեն ինչից; 11. ա. թույլ չեք տա նրան մոտենալ անծանոթ առարկային, ե. 
դուք թույլ չեք տա ձեր ընկերոջը ձեռք տալ կամ հարվածել դրան:

ԱՍՏՂԻԿՆԵՐ

• 1-ին վարժություն - 15 աստղիկ (1 աստղ յուրաքանչյուր ճիշտ նախադասության համար) 

• 2-րդ վարժություն - 7 աստղիկ (1 աստղ յուրաքանչյուր ճիշտ  նախադասության համար) 

• 3-րդ վարժություն - 5 աստղիկ (0,5 աստղ յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար) 

• 4-րդ վարժություն - 4 աստղիկ (2 աստղ յուրաքանչյուր ճիշտ գունավորված տեսարանի  
համար) 

• 5-րդ վարժություն - 10 աստղ  (0,5 աստղ յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար) 

• 6-րդ վարժություն (խաչբառ) - 10 աստղիկ (1 աստղ յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի 
համար) 

• 7-րդ վարժություն - 7 աստղիկ (1 աստղ յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար) 

• 8-րդ վարժություն - 10 աստղիկ (1 աստղ յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար) 

• 9-րդ վարժություն - 8 աստղիկ (2 աստղ յուրաքանչյուր իրավիճակի ճիշտ 
պատասխանների համար) 

• 10-րդ վարժություն - 12 աստղիկ (1 աստղ յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար և 2 
աստղ պատմությունը ճիշտ ավարտելու համար) 

• 11-րդ  վարժություն - 12 աստղիկ (1 աստղ յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար):  
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ԳՈՎԵՍՏԻ ԵՎ ԽՐԱԽՈՒՍԱՆՔԻ ԽՈՍՔԵՐ ՆՇՈՒՄՆԵՐ

1-20 աստղիկ

21-40 աստղիկ

41-60 աստղիկ

61-80 աստղիկ

81-100 աստղիկ

Վատ չէ, բայց հորդորում ենք ձեզ էլ ավելի ուշադիր լինել և մյուս անգամ ավելի շատ 
աստղիկներ վաստակել: Հուսով ենք, որ կկարողանաք: Եղեք ուշադիր և ձեզ մոտ ամեն ինչ 
կստացվի:

Լավ է, դուք բավական աշխատել եք և հուսով ենք, որ հիմնավոր գիտելիքներ եք ձեռք բերել: 
Մի փոքր ավելի ուշադրություն և կկարողանաք էլ ավելի շատ աստղիկներ ստանալ: Շատ 
ապրեք:

Շատ լավ է, բավական արդյունավետ աշխատանք է: Երևում է, որ դուք հաճույքով եք 
աշխատել: Համոզված ենք, որ ևս մեկ անգամ այս ալբոմով աշխատելու դեպքում էլ ավելի 
շատ աստղիկներ կստանաք: Գովեստի արժանի աշխատանք է:

Հիանալի է, դուք ջանասիրաբար եք աշխատել, և դա շատ գովելի է: Եղել եք ուշադիր և 
պատշաճ եք կատարել վարժությունները: Հուսով ենք, որ հաջորդ անգամ կնվաճեք բոլոր 
աստղիկները:

Սա անթերի աշխատանք է: Դուք մեզ հիացրեցիք: Դուք կարող եք այս թեմայի հետ 
կապված իրազեկում կազմակերպել ձեր ընտանիքի անդամների և ընկերների համար: 
Շնորհակալություն փայլուն աշխատանքի համար:
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