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Կազմակերպություն Դասագրքեր և նյութեր

Մելքիսեդեկյան 
Քահանայություն և 
Սփոփող Միություն

1-Ն ԿԻՐԱԿԻ
Թեմաները որոշվում են երեցների քվորումի, բարձրագույն քահանաների խմբի և Սփոփող Միության ղեկավարների կողմից; 
հնարավոր նյութեր՝ սուրբ գրություններ, Ձեռնարկ Բ. Սպասավորել Եկեղեցում (08702), Եկեղեցու ամսագրերը, Իմ արքա-
յության դուստրերը. Սփոփող Միության պատմությունը և աշխատանքը (06500), Ընտանիքի ուղեցույց (31180), և Եկեղեցու 
կողմից հաստատված այլ նյութեր:

2-ՐԴ և 3-ՐԴ ԿԻՐԱԿԻ
Եկեղեցու Նախագահների ուսմունքները. Հովարդ Վ. Հանթեր 08861
Եթե այս գիրքը մատչելի չէ ձեր լեզվով, օգտագործեք Քահանայության պարտականությունները և օրհնությունները, Մաս Ա 
(31111) կամ Վերջին Օրերի Սրբերի Եկեղեցու Կինը, Մաս Ա (31113):

4-ՐԴ ԿԻՐԱԿԻ
Մեր ժամանակների ուսմունքները. վերջին գերագույն համաժողովի ելույթները,  Ensign կամ Լիահոնա
Եթե այս ամսագրերը մատչելի չեն ձեր լեզվով, կարող են օգտագործվել Առաջին Նախագահության և Այցելող Ուսուցիչների 
ուղերձները:

5-ՐԴ ԿԻՐԱԿԻ
Եպիսկոպոսության կամ ճյուղի նախագահության կողմից ընտրված թեմաներ (հնարավոր նյութերի համար տես «1-ին կիրակի» 
ցանկը)

Ահարոնյան 
Քահանայություն 
և Երիտասարդ 
Կանայք

Ինձ հետևիր. Ուսումնական նյութեր երիտասարդների համար, առցանց՝ lds.org/youth/learn
Եթե այս նյութերը մատչելի չեն ձեր լեզվով, ապա փոխարենը օգտագործեք հետևյալ նյութերը.
1-ԻՆ, 4-ՐԴ և 5-ՐԴ ԿԻՐԱԿԻՆԵՐ
ՕգտագործեքԱհարոնյան Քահանայություն 1 (34820) կամ Երիտասարդ Կանայք 1 (34823): Եթե այս գիրքը մատչելի չէ 
ձեր լեզվով, օգտագործեք Քահանայության պարտականությունները և օրհնությունները, Մաս Բ (31112) կամ Վերջին Օրերի 
Սրբերի Եկեղեցու Կինը, Մաս Բ (31114):
2-ՐԴ և 3-ՐԴ ԿԻՐԱԿԻՆԵՐ
Օգտագործեք Քահանայության պարտականությունները և օրհնությունները, Մաս Ա (31111) կամ  Վերջին Օրերի Սրբերի 
Եկեղեցու Կինը, Մաս Ա (31113):

Ստորև տրվում են 2016թ. կիրակնօրյա ուսումնական ծրագրի նյութերը, որոնցից ոչ բոլորն են մատչելի բոլոր լեզուներով: Բացի նոր նյութերից ծխերը 
և ճյուղերը պետք է արդեն ունենան ստորև նշված նյութերից շատերը: 2016թ. համար նոր նյութերը ընդգծված են:

Հրահանգներ 2016թ. 
ուսումնական 
ծրագրի համար
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© 2015 by Intellectual Reserve, Inc. Բոլոր իրավունքները վերապահված են: 
Տպագրված է ԱՄՆ-ում: Անգլերենի հաստատումը. 1/15 Թարգմանության 
հաստատումը. 1/15 Instructions for Curriculum 2016 -ի թարգմանությունը: 
Armenian 11192 201

Կազմակերպություն Դասագրքեր և նյութեր

Երեխաների 
Միություն 

ՄԱՆԿԱՄՍՈՒՐԱՅԻՆ ԴԱՍԱՐԱՆ (18 ԱՄՍԵԿԱՆ -2 ՏԱՐԵԿԱՆ)
Նայեք ձեր փոքրիկներին.  Մանկական ձեռնարկ (37108)

ՄԻԱՑՅԱԼ ԺԱՄ (3-11 ՏԱՐԵԿԱՆ)
2016թ. Միացյալ ժամի ծրագիր. Ես գիտեմ, որ սուրբ գրությունները ճշմարիտ են 12061

ՇՈՂԱԿԱԹԻ ԴԱՍԱՐԱՆ (3 ՏԱՐԵԿԱՆ)
Երեխաների Միություն 1. Աստծո զավակն եմ (34969)

ԸՃ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ (4-7 ՏԱՐԵԿԱՆ)
Երեխաների Միություն 2. Ընտրիր Ճիշտը Բ (34484)

ՔԱՋԱՐԻ ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ (8-11 ՏԱՐԵԿԱՆ)
Երեխաների Միություն 4. Մորմոնի Գիրք 34594

Կիրակնօրյա 
Դպրոց

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐ (12–18 ՏԱՐԵԿԱՆ)
Ինձ հետևիր. Ուսումնական նյութեր երիտասարդների համար, առցանց՝ lds.org/youth/learn
Եթե այս նյութերը մատչելի չեն ձեր լեզվով, օգտագործեք Մորմոնի Գրքի վարդապետության դասագիրք ուսուցչի համար 
(35683) և Մորմոնի Գրքի ուսումնասիրության ուղեցույց դասարանի անդամի համար (35684):

ՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐ
Մորմոնի Գրքի վարդապետության դասագիրք ուսուցչի համար (35683) և Մորմոնի Գրքի ուսումնասիրության ուղեցույց 
դասարանի անդամի համար (35684)
Ավետարանի սկզբունքները, նոր հրատարակություն (06195), դասընթաց հետաքրքրվողների, նոր անդամների և ակտիվու-
թյանը վերադարձող անդամների համար
Եթե Ավետարանի սկզբունքների նոր հրատարակությունը առկա չէ, օգտագործեք նախորդ հրատարակությունը (31110); 
կամ, եթե երկուսն էլ առկա չեն, Ավետարանի հիմունքները (31129):

Լրացուցիչ դասեր 
ըստ հայեցողության 
(եթե դասագրքերն 
առկա են)

Դասագրքեր և նյութեր

Ուսուցանել 
ավետարանը

Ուսուցանում՝ չկա ավելի մեծ կոչում (36123), էջեր 185–239
Եթե այս գիրքը մատչելի չէ ձեր լեզվով, օգտագործեք Ուսուցանման ուղեցույցը (34595):

Նախապատ-
րաստություն 
տաճարին

Օժտված ի վերուստ. Տաճարի նախապատրաստության սեմինարի ուսուցչի ձեռնարկ (36854) և Պատրաստվել մտնել Սուրբ 
Տաճար (36793)

Ամուսնություն և 
ընտանեկան հա-
րաբերություններ

Ամուսնության և ընտանեկան հարաբերությունների ուսուցչի ձեռնարկ (35865) և Ամուսնության և ընտանեկան հարաբերու-
թյունների ուսումնասիրության ուղեցույց (36357)

Կիրակնօրյա ուսումնասկան ծրագրի և քվորումները և դասարանները կազմակերպելու վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկության համար տես Ձեռնարկ Բ. 
Սպասավորել Եկեղեցում, 7.8.1 (Մելքիսեդեկյան Քահանայություն); 9.4.1 (Սփոփող Միություն); 8.11 (Ահարոնյան Քահանայություն); 10.6 (Երիտասարդ 
Կանայք); 11.4 (Երեխաների Միություն); 12.4 (Կիրակնօրյա Դպրոց):

Ավետարանի ուսուցումը և դասավանդումը բարելավելու վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկության համար, տես Ձեռնակ Բ.  Սպասավորել Եկեղեցում, 5.5, 12.5:

Աուդիո ձևաչափով, խոշոր տպագիր կամ ենթագրերով նյութեր պատվիրելու համար այցելեք store.lds.org և սեղմեք Materials for Those with 
Disabilities կապուղին:
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