
Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջան 

Միջնակարգ մաթեմատիկայի դասընթացի առաջընթացը 

GUSD խորհուրդը հաստատեց 12-12-17թ․ 

*Աստղանիշով դասընթացները գերազանցության միավորներ են տալիս։

Summer Bridge A առաջարկվում է GUSD-ի կողմից, ամառ 2018թ։  Summer Bridge B առաջարկվում է GUSD-ի կողմից, ամառ 2019թ։Summer Bridge C (Math 110) առաջարկվում է 

GCC-ի կողմից, ամառ 2020թ․։ 
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 Այս ուղին համապատասխանում է Կալիֆորնիայի հանրային դպրոցների մաթեմատիկայի ծրագրին (2013) և

Կալիֆորնիայի Common Core-ի մաթեմատիկայի պետական չափորոշիչներին (2010)։ Այլ դպրոցներում

դասընթացներ ունենալը հնարավոր է պատշաճ կերպով չնախապատրաստի ձեզ GUSD-ի միևնույն

դասընթացի համար։

 Բոլոր 7-րդ և 8-րդ դասարանի աշակերտները կհանձնեն իրենց դասարանի մակարդակին համապատասխան

Կալիֆորնիայի չափորոշիչների քննությունը՝ անկախ դասընթացից։

 Ինտեգրված ծրագրին անցում կատարելը  հնարավորություն է տալիս հանգիստ անցում կատարել 11-րդ

դասարանի մաթեմատիկական չափորոշիչներին։

 Ավագ դպրոցի պետական գնահատումները իրականացվում են 11-րդ դասարանում։ Բոլոր 11-րդ

դասարանցիները միևնույն քննությունն են հանձնում։ Մեր կողմից նախագծված մաթեմատիկայի ծրագիրը

այնպես է նախատեսված, որ երաշխավորի 11-րդ դասարանում գնահատվող չափորոշիչների ուսուցում։

 GUSD-ի դպրոցն ավարտելու պահանջներն են ինտեգրված I-ը և ինտեգրված II-ը։

 Յուրաքանչյուր ուղի պետք է համապատասխանի UC համալսարանի «a-g» պահանջներին՝ C կամ ավելի

բարձր գնահատականով։

 UC համալսարանը պահանջում է ինտեգրված III կամ ավել բարձր մակարդակի մաթեմատիկայի իմացություն։

 Քոլեջ հաճախող աշակերտները պետք է ունենան 3 տարվա մաթեմատիկա ԵՎ մաթեմատիկայի դասընթաց

դպրոցի ավագ դասարանում։

 Աշակերտները, ովքեր ցանկանում են սովորական ուղուց անցնել արագացված ուղուն, պետք է մասնակցեն

Summer Bridge-ի դասընթացներից որևէ մեկին։

 Արագացված ծրագրում մնալու համար, աշակերտները պետք է A կամ B գնահատական ունենան երկու

կիսամյակների ընթացքում։

 8-րդ դասարանի աշակերտները, ովքեր ընդգրկված են մաթեմատիկա 8B/ինտեգրված I ծրագրում, քննություն

կհանձնեն 8-րդ դասարանում, որպեսզի պարզ լինի, թե արդյոք պատշաճ է իրենց 9-րդ դասարանի

դասընթացը։

 Մաթեմատիկայի տեղավորման որոշումը կայանում է գարնանը, երբ դպրոցները ծրագրում են իրենց

հիմնական ծրագիրը: Գնահատականների բարձր մակարդակը մինչև տարավերջ  չպահելը կարող է ազդել

վերջնական տեղավորման վրա:

Եզակի արագացված ծրագիր – Տարբերակ 1- 6-րդ դասարանի ավարտին 
6-րդ դասարանի ավարտին հետևյալ չափորոշիչներն են կիրառվելու մաթեմատիկա 7/8A արագացված ծրագրին

անցնելու համար։ 4 չափորոշիչներից 3-ը պետք է բավարարված լինեն՝

1. CAASPP-ի ամփոփիչ գնահատման վերջին միավորը պետք է լինի «Չափորոշիչները գերազանցել է»(4)։

2. i-Ready-ի տարեմիջյան քննությունից 528 կամ ավելի բարձր միավոր։

3. Կրթաշրջանի քննության արդյունքում 7 թեմայից 7-ին 80% կամ ավելի բարձր ճշգրտությամբ միավոր։

4. 2-րդ եռամյակի գնահատականների զեկույցում  (տարրական) 3 կամ 4 գնահատական կամ A կամ B

գնահատական 6-րդ դասարանի (middle school) 1-ին կիսամյակի գնահատականների զեկույցում։

Եզակի արագացված ծրագիր – Տարբերակ 2.-  9-րդ դասարանի ավարտ Ինտեգրված I 
9-րդ դասարանի ինտերգրված I ծրագրի աշակերտների համար հետևյալ չափորոշիչն է կիրառվելու՝ նրանց Integrated

II ծրագրում ներառելու համար։ 4-ից 3 չափորոշիչները պետք է բավարարված լինեն՝

1. CAASPP-ի ամփոփիչ գնահատման վերջին միավորը պետք է լինի «Չափորոշիչները գերազանցել է»։

2. Կրթաշրջանի քննության արդյունքում 70% կամ ավելի բարձր միավոր։

3. A  գնահատական ինտեգրված I ծրագրում։

4. Ուսուցչի հանձարարական։

Կրկնակի արագացված ծրագիր .-  8-րդ դասարանի ավարտին մաթեմատիկա 8B/ինտեգրված I Արագացված 

Միջնակարգ դպրոցի 8-րդ դասարանի մաթեմատիկա 8B/ինտեգրված I Արագացված ծրագրի աշակերտների համար 

հետևյալ չափորոշիչն է կիրառվելու՝ նրանց ինտեգրված II/IIIA Արագացված ծրագրում ներառելու համար։ 5-ից 4 

չափորոշիչները պետք է բավարարված լինեն՝ 
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1. CAASPP-ի ամփոփիչ գնահատման վերջին միավորը պետք է լինի «Չափորոշիչները գերազանցել է»։

2. i-Ready-ի տարեմիջյան քննությունից 563 կամ ավելի բարձր միավոր:

3. Կրթաշրջանի քննության արդյունքում 70% կամ ավելի բարձր միավոր։

4. A կամ B գնահատական ինտեգրված I ծրագրում։

5. Ուսուցչի հանձնարարական։

Տեղեկություններ արագացված ծրագրի մասին 
 Մաթեմատիկա 7/8A արագացված և մաթեմատիկա 8B/ ինտեգրված I արագացված ծրագիրը ներառում է

մաթեմատիկա 7, մաթեմատիկա 8 և ինտեգրված I ծրագրերի չափորոշիչները երկու տարվա մեջ։

 Ինտեգրված II/IIIA արագացված և ինտեգրված IIIB/Precalculus արագացված ծրագրը ներառում է ինտեգրված

II, ինտեգրված III և Precalculus-ի չափորոշիչները երկու տարվա մեջ։  Precalculus առարկայի չափորոշիչներից

որոշները աշակերտները կանցնեն AP Calculus BC առարկայի շրջանակներում։

 Արագացված ուղու աշակերտները պետք է ուսման մեջ հաջողություններ ունենան յուրաքանչյուր տարվա

ավարտին՝ այդ ուղու վրա մնալու համար։ Միավորված արագացված դասընթացները շատ բարդ են, իսկ

աշակերտները պետք է շարունակեն բարձր առաջադիմություն ցուցաբերել այդ դասընթացներում ամբողջ

ուսումնական տարվա ընթացքում, որը արագացված ծրագրում լինելու պայման է։ Եթե դասընթացների որևէ

կիսամյակում աշակերտը «B» գնահատականից ցածր ստանա, ապա աշակերտի ծրագիրը կարող է փոփոխվել։

 Summer Bridge A .– Իրականացվում է GUSD-ի կողմից։ Այս հինգշաբաթյա դասընթացը այն աշակերտների

համար է, ովքեր հաջողությամբ A գնահատականով ավարտել են մաթեմատիկա 7 դասընթացը երկու

կիսամյակների ընթացքում և ունեն ուսուցչի հանձնարարականը։ Այս դասընթացը ընդգրկելու է 8-րդ

դասարանի մաթեմատիկայի չափորոշիչները 7/8 արագացված ծրագրում և որոնք ընդգրկված չեն

մաթեմատիկա 7 ծրագրում։ Եթե աշակերտը երկու կիսամյակների ընթացքում «B» գնահատականից ցածր

ստանա, ապա նրա ծրագիրը կարող է փոփոխվել։ Այս դասընթացը տևում է 5 շաբաթ՝ օրական 5 ժամով։

 Summer Bridge B –. Իրականացվում է GUSD-ի կողմից։ Այս դասընթացը այն աշակերտների համար է, ովքեր

երկու կիսամյակներում A կամ B գնահատական են ստացել ինտեգրված II դասընթացից և ովքեր ունեն

ուսուցչի հանձնարարականը։ Այս դասընթացը ընդգրկում է չափորոշիչներ, որոնք ինտեգրված II/IIIA

արագացված դասընթացների մեջ են և ընդգրկված չեն ինտեգրված II ծրագրի մեջ։ Եթե աշակերտը երկու

կիսամյակների ընթացքում «B» գնահատականից ցածր ստանա, ապա նրա ծրագիրը կարող է փոփոխվել։ Այս

դասընթացը տևում է 5 շաբաթ՝ օրական 5 ժամով։ Այս դասընթացը ներառում է ընտրովի քրեդիտներով 5

դասաժամ։

 Summer Bridge C -.  GCC մաթեմատիկա 110, 8 կամ 10 շաբաթվա ծրագիր, որ հնարավոր է վերցնել ինտեգրված

III  դասընթացի երկու կիսամյակների ընթացքում A կամ B գնահատական ստանալուց հետո և ունենան

ուսուցչի հանձնարարականը։ Այս դասընթացը ներառում է precalculus-ի չափորոշիչները։ Այս դասից A կամ B

ստանալուց հետո, աշակերտներին նախապատրաստում են  AP Calculus AB-ին դասին։ Այս դասընթացը

առաջարկվում է GCC մասնաշենքում։

 Լրացուցիչ դասընթացներ՝

o Ինտեգրված II գաղափարներ (նախկին անվանումն էր՝ երկրաչափական գաղափարներ) – այս

դասընթացը առաջարկվում է ավարտական դասարանների աշակերտներին, ովքեր ավարտել են

ինտեգրված  I ծրագիրը (չի ներառվում a-g պահանջները)։

o Մաթեմատիկական տրամաբանությունը դասընթաց է, որը նախատեսված է ավարտական

դասարանների այն աշակերտների համար, ովքեր ավարտել են ինտեգրված II ծրագիրը (չի ներառվում

a-g պահանջները)։

o Եռանկյունաչափությունը/վիճակագրությունը դասընթաց է, որը նախատեսված է ավարտական

դասարանների այն աշակերտների համար, ովքեր ավարտել են ինտեգրված III ծրագիրը։

 Որոշ դպրոցներ առաջարկում են լրացուցիչ աջակցության դասեր՝ ընտրովի առարկայի քրեդիտի համար։ Սա

այն աշակերտների համար է, ովքեր ընդգրկված են ինտեգրված I և ինտեգրված II ծրագրերում։

 IEP ծրագրի մեջ գտնվող աշակերտները կարող են այլընտրանքային ուղուց օգտվել։
.



Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջան 

Միջնակարգ մաթեմատիկայի դասընթացի առաջընթացը 

GUSD խորհուրդը հաստատեց 12-12-17թ․ 

UC համալսարանի  «a-g» մաթեմատիկայի ուղի

Եզակի արագացված ծրագրի մաթեմատիկայի ուղի 

Տարբերակ 1 – 6-րդ դասարանի ավարտին 

Տարբերակ 2 – 9-րդ դասարանի ավարտի ինտեգրաած մաթեմատիկա I 

12-րդ
դասարան

11-րդ
դասարան

10-րդ
դասարան

9-րդ
դասարան

8-րդ
դասարան

7-րդ
դասարան

6-րդ
դասարան

Մաթեմ․ 6 Մաթեմ․ 7 Մաթեմ․ 8 Ինտեգրված 
մաթեմ․ I

Ինտեգրված 
մաթեմ․ II

Ինտեգրված 
մաթեմ․ III

Precalculus

Precalculus 
գերազանց*

AP 
վիճակագրու-

թյուն*

AP Calculus 
AB*

12-րդ
դասարան

11-րդ
դասարան

10-րդ
դասարան

9-րդ
դասարան

8-րդ
դասարան

7-րդ
դասարան

6-րդ
դասարան

Մաթեմ․ 6

Մաթեմ․ 7

Արագացված 
մաթեմ․ 7/8 A

Մաթեմ. 8B/
ինտեգրված 

արագացված

Ինտեգրված 
մաթեմ II

Ինտեգրված 
մաթե․III

Pre-Calculus

Գերազանց 
Pre-Calculus*

AP 
վիճակագրու-

թյուն*

AP Calculus 
AB*

12-րդ
դասարան

11-րդ
դասարան

10-րդ
դասարան

9-րդ
դասարան

8-րդ
դասարան

7-րդ
դասարան

6-րդ
դասարան

Մաթեմ․ 6 Մաթեմ. 7 Մաթեմ. 8
Ինտեգրված 

մաթեմ I

Ինտեգրված 
մաթեմ II

Ինտեգրված 
II/IIIA

արագացված

Ինտեգրված 
մաթեմ IIIB 
Precalculus

արագացված*

AP
վիճակագրու-

յութ*

AP Calculus 
AB*



Գլենդելի հանրային դպրոցների կրթաշրջան 

Միջնակարգ մաթեմատիկայի դասընթացի առաջընթացը 

GUSD խորհուրդը հաստատեց 12-12-17թ․ 

Կրկնակի արագացված մաթեմատիկայի ուղի

12-րդ
դասարան

11-րդ
դասարան

10-րդ
դասարան

9-րդ
դասարան

8-րդ
դասարան

7-րդ
դասարան6-րդ

դասարան

Մաթեմ․ 6

Մաթեմ․ 7

Մաթեմ. 7/8A
արագացված

Մաթեմ. 8B/
ինտեգրված I 
արագացված

Ինտեգրված 
մաթեմ․ II

Ինտեգրված 
մաթեմ․III

Ինտեգրված 
մաթեմ․ II/IIIA
արագացված

Ինտեգրված 
մաթեմ.IIIB/
Precalculus

արագացված*

AP Calculus 
AB*

AP 
վիճակագրու-

թյուն*

AP Calculus 
BC*

գծային 
հանրահաշիվ*


