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Այս նյութի պատրաստումը հնարավոր դարձավ ամերիկացի ժողովրդի բարի կամքով
և ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության օժանդակությամբ: Նյութի
բովանդակության համար պատասխանատու է կազմողը և այն իրենից չի ներկայացնում
ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության կամ ԱՄՆ իշխանության կարծիքը:
Այս նյութը պատրաստվել է ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալության
Տարրական կրթության ծրագրի շրջանակներում, որն իրականացվում է Վրաստանի
Կրթության և գիտության նախարարության հետ միասին:

Մաթեմատիկական առաջադրանքների քարտեր
Առաջադրանքի քարտերի պարզաբանում.
Առաջադրանքի քարտն աշակերտի համար նախատեսած
վարժությունների գրավոր նկարագիրն ու ցուցումներն է, թե
ինչպես կարող է երեխան ուսուցչի կողմից հանձնարարված
առաջադրանքը կատարել:
Քարտերի տեսքն ու կառուցվածքն այնպիսին պիտի լինեն,
որ աշակերտներին ոգևորեն դեպի հիմնախնդիրները լուծելու,
խորհելու, հարցեր առաջադրելու, բանավոր և գրավոր
հաղորդակցման և համագործակցությանը:
Առաջադրանքների քարտը պարզ լեզվով պիտի կազմած
լինի, որպեսզի երեխաները հեշտությամբ կարողանան այն
հասկանալ: Դրանցում տրված խնդիրները պետք է լինեն
պարզ և հասկանալի ինչպես երեխայի, այնպես էլ աշակերտի
համար:

Լավ կազմած քարտի բնութագրիչները՝
• Ունի դիֆերենցման (տարբերակման) ներուժ այն
պատճառով, որ տալիս է տարբեր մոտեցումների, ռազ
մավարությունների և գրանցման տեխնիկայի հնարա
վորություն,
• Երեխային տալիս է նախնական ունակություններից և
իմացությունից էլ ավելի առաջ գնալ,
• Խնդիրը հնարավոր է ունենա մեկից ավելի լուծում կամ
մինչև լուծելը անցնելիք մի քանի ճանապարհ,
• Ավելի շատ անհրաժեշտ է առաջադրանք կատարել, քան
ուղղակի փաստերի մտապահում և վերհիշում,
• Երեխային տալիս է հնարավորություն, որ ներկայացնի
մաթեմատիկական գաղափարներ ՝գրավոր կամ մոդե
լների կիրառմամբ,
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• Երեխային հիմնավորման համար
մյուսների
քննարկումների
հնարավորություն է տալիս,

քննարկման և
գնահատման

• Պարունակում է կարճ և հասկանալի հտաանգներ

Քարտի կառուցվածքը.
• Անհրաժեշտ նյութեր. այն, ինչ աշակերտներին անհր
աժեշտ կլինի առաջադրանքը կատարելու համար:
• Առաջադադրանքի կատարման ճանապարհները՝ պարզ
կառույցներ, մաթեմատիկական մտածողության խթ
անման համար անհրաժեշտ բաց հարցեր և նշումներ:
• Հստակ կերպով առանձնացրած ուսումնական հարց,
որը վերաբերվում է քարտում տրված առաջադրանքին՝
ուսումնական ծրագրի և աշակերտի գնահատման
աջակցման նպատակով:
Պարզ ձևով կազմած առաջադրանքի քարտի օրինակ
աշակերտի համար, որը հիմնական առաջադրանքը մյուս
ներից շուտ է վերջացրել:
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Մաթեմատիկական առաջադրանքների
քարտեր
Հաշվեցե՛ք, քանի՞ տարեկան է յուրաքանչյուր երեխա:

Լուկա

Լալի

=2

Աննա

Քեթի

=3

Մարի

Կախա

Լիանա

=1

Մանկավարժորեն անհամապատասխան առաջադրանքի
քարտի օրինակ աշակերտի համար, որը հիմնական առա
ջադրանքը մյուսներից շուտ է վերջացրել՝

Մաթեմատիկական առաջադրանքների
քարտեր
100%

Վանդակավոր թղթի թերթի վրա գրի՛ր թվերը
նվազման կարգով՝ 100-ից մինչև 1-ը:
3

Ուսուցչի կողմից հաճախ կիրառվող
առաջադրանքի քարտերի օրինակներ՝
Ստորև դիտում եք առաջադրանքի քարտերի օրինակներ,
որոնք կարող եք օգտագործել որպես օրինակ:

Բաց առաջադրանք

Մաթեմատիկական առաջադրանքների
քարտեր

Կազմիր խնդիր բզեզների մասին, որում
կօգտագործես թվերի աճը: Որպես պատասխան
պետք է վերցնես թիվ, որը չի գերազանցում 18-ը:
Առաջադրանքի քարտ ախտորոշիչ գնահատման համար

Մաթեմատիկական առաջադրանքների
քարտեր
Գրի՛ր թվեր, որոնք պարունակում են.

8 տասնյակ և 6 միավոր
9 տասնյակ և 2 միավոր
2 տասնյակ և 0 միավոր
4 տասնյակ և 7 միավոր
5 տասնյակ և 5 միավոր
0 տասնյակ և 4 միավոր
4

Առաջադրանքի քարտ արագ տեղադրման/լմման
համար

Մաթեմատիկական առաջադրանքների
քարտեր
Լրացրու՛ աղյուսակի դատարկ վանդակները:
Յուրաքանչյուր տրված թիվ նվազեցրու 3-ով:

8
6
11
12
Քարտ կրկնության համար

Մաթեմատիկական առաջադրանքների
քարտեր
Տրված թվերը դասավորի՛ր նվազման կարգով

34, 68, 13, 84
46, 25, 47, 16
19, 15, 12, 5
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Քարտ խմբային աշխատանքի համար

Մաթեմատիկական առաջադրանքների
քարտեր
Ներկայացրու՛ տրված կոտորակները նկարների
միջոցով:

2
3
2
8

3
5
4
7

1
4
5
9

5
6
1
2

Մաթեմատիկական առաջադրանքների քարտեր

Մաթեմատիկական առաջադրանքների
քարտեր
Գծի՛ր պատկերներ և տակը գրի՛ր դրանց անունները.

1.
2.
3.
4.
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ուղղանկյուն
քառակուսի
շրջան
եռանկյուն

Քարտ ամբողջ դասարանի մասնակցության համար

Մաթեմատիկական առաջադրանքների
քարտեր

Կազմի՛ր դասասենյակում եղած առարկաների
ցուցակը, որոնց երկարությունը մոտավորապես 16
սանտիմետրի է հավասար:
Քարտ՝ «Մտածի՛ր և զույգիդ հետ կարծիքդ կիսի՛ր»

Մաթեմատիկական առաջադրանքների
քարտեր

Աչքի անցկացրու՛ քո դասընկերների
վերնաշապիկները: Կազմի՛ր դիագրամ, որը
պատկերում է տարբեր գույնի վերնաշապիկների
քանակը: Քո կազմած դիագրամն ստուգել տուր
ընկերոջդ:

7

Տնային առաջադրանքի քարտ

Մաթեմատիկական առաջադրանքների
քարտեր

Ծովաստղի մասին խնդիր կազմի՛ր, որը նվազեցնելով
պիտի բացատրես: Գրի՛ր խնդրի համապատասխան
թվային պատկերը:

8

9

		

• Դեռ ավելի պարզ խնդիր լուծեցի:

• Օգտագործեցի և ստուգեցի • կազմեցի աղյուսակ • հաշվեցի դեպի
ետ:

• Նկարեցի նկարը • գտա հավասարությունը • խաղալ տվեցի
խնդրում տրված իրավիճակը:

Ո՞րն է հերթական թիվը:
150, 155, 160, 165, 170, 175
Ո՞ր մեթոդի կիրառմամբ լուծենք խնդիրը:

Խնդիրների լուծում

• Դեռ ավելի պարզ խնդիր լուծեցի:

• Օգտագործեցի և ստուգեցի • կազմեցի աղյուսակ հաշվեցի
դեպի ետ:

• Նկարեցի նկարը • գտա հավասարությունը • խաղալ տվեցի
խնդրում տրված իրավիճակը:
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Անդրիան այգում 14 խնձոր պոկեց, Վանոն՝ 10,
Գիորգին՝ 6, իսկ Էրեկլեն՝ 4: Ընդամենը քանի՞
խնձոր պոկեցին երեխաները:
Ո՞ր մեթոդի կիրառմամբ լուծենք խնդիրը:

Խնդիրների

• Նկարեցի նկարը • գտա հավասարությունը • խաղալ տվեցի
խնդրում տրված իրավիճակը:
• Օգտագործեցի և ստուգեցի • կազմեցի աղյուսակ • հաշվեցի
դեպի ետ:
• Դեռ ավելի պարզ խնդիր լուծեցի:

Հերթում առաջինն է, իսկ Լեքսոն նրա
հետևում է՝ չորս աշակերտ այն կողմ:
Հերթում որերո՞րդն է Լեքսոն:
Ո՞ր մեթոդի կիրառմամբ լուծենք խնդիրը:

Խնդիրների լուծում

• Նկարեցի նկարը • գտա հավասարությունը • խաղալ տվեցի
խնդրում տրված իրավիճակը:
• Օգտագործեցի և ստուգեցի • կազմեցի աղյուսակ • հաշվեցի
դեպի ետ:
• Դեռ ավելի պարզ խնդիր լուծեցի:

Լանան խաղալիքների վեց արկղ ուներ:
Յուրաքանչյուր արկղում երեք խաղալիք էր
դրված: Ընդամենը քանի՞ խաղալիք ուներ
Լանան:
Ո՞ր մեթոդի կիրառմամբ լուծենք խնդիրը:

Խնդիրների լուծում

Աշակերտները կարգավորում են, բացատրում են և գնահատում սեփական կարծիքները:

Առաջադրանքների քարտերի կիրառումը դասի ժամանակ
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Աշակերտները հետազոտում են՝
Որոշեցե՛ք , ճիշտ է արդյոք

Որոշեցե՛ք , ճիշտ է արդյոք

Երկու հերթական եռանկյուն թվի
գումարը ամբողջ թվի քառակուսին
է:

Ուղղանկյունն ունի 2 սիմետրիայի
կողմ:

Որոշեցե՛ք , ճիշտ է արդյոք

Որոշեցե՛ք , ճիշտ է արդյոք

6-ի բազմապատիկը պարզ թվերից
մեկով մեծ կամ 1-ով պակաս է:

Չորս զույգ թվի գումարը
բաժանվում է 4-ի:

Որոշեցե՛ք , ճիշտ է արդյոք

Որոշեցե՛ք , ճիշտ է արդյոք

Եթե զույգ թիվը բազմապատկենք
կենտ թվով, կենտ թիվ կստանանք:

Քառակուսին չի կարող 2-ից ավելի
բութ անկյուն ունենալ:

Որոշեցե՛ք , ճիշտ է արդյոք

Որոշեցե՛ք , ճիշտ է արդյոք

20 թեթրիից պակաս ընդամենը
2 գումար է, որը չենք կարող
հավաքել 3 ռուբլիով:

Երկնիշ թվի և նրա թվերի
տեղափոխությամբ ստացած թվի
տարբերությունը միշտ հավասար
է 9-ի:
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Ինչպես օգտագործենք մաթեմատիկական
առաջադրանքի քարտերը
Ինչի՞ համար ենք օգտագործում առաջադրանքի քարտերը:
Առաջադրանքի քարտերը մոտիվացիան բարձրացնող
և արդյունավետ ուսումնական միջոց են, որը կարող ենք
կիրառել նրա համար, որ ավելի արդյունավետ ընդգրկենք
երեխաներին մաթեմատիկական ակտիվությունների մեջ:
Գոյություն ունի մի քանի պատճառ, ըստ որի էլ արժե նկատի
ունենալ այս արժեքավոր միջոցների կիրառումը
• Առաջադրանքի քարտերն աշակերտի մոտիվացիան
կբարձրացնեն նրանով, որ քարտի վրա մեկ առա
ջադրանք է գրված: Աշակերտը միաժամանակ
մի քանի առաջադրանք որ ունենա կատարելու,
ինքն իրեն ծանրաբեռնված կզգա: Թերևս երբ նույն
առաջադրանքները
առաջադրանքների
քարտերի
վրա է բաժանած, այդ դեպքում հերթով մեկական
առաջադրանք է կատարելու: Երբ մեկ առաջադրանք
պակասում է, հասածի պատճառով նա կունենա
գոհունակության զգացողություն, որից հետո կանցնի
հաջորդ առաջադրանքին:
• Առաջադրանքի քարտ կազմել կարելի է հատուկ ուս
ումնական նպատակների իրականացման համար:
Եթե ձեր աշակետրտները այս կամ այն յուրահատուկ
ոլորտում կաղում են, կարող եք կազմել առաջադրանք
կամ կիրառեք վերևում բերած որևէ օրինակ սովորելու
ժամանակ: Դրա պատճառով առաջադրանքի քարտերը
հրաշալի միջոց են թեստավորմանը պատրաստվելու
համար ևս:
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• Առաջադրանքի քարտերը ուսուցման դասակարգումը
հեշտացնում են: Ուղղման (կորեքցիոն) ուսուցման
անհրաժեշտություն ունեցող աշակերտներին կարելի
է տալ հատուկ առաջադրանք, որը նրանց կօգնի հեշտ
հասկանալուն: Աշակերտները, որոնք արդեն լավ են
հասկանում այս կամ այն հասկացությունը, կարող եք
տալ լրացուցիչ առաջադրանք, որը նրանց կօգնի ավելի
խոր իմացություն ձեռք բերել:
• Առաջադրանքի քարտերը տարբեր են: Առաջադրանքի
քարտերի մի հավաքածուն հնարավոր է բազում անգ
ամ օգտագործել: Անհատական, այսպես կոչված մաթ
եմատիկայի անկյուններում, զույգերում կամ փոքր
խմբերում և ամբողջ դասարանի հետ: Քարտերը
կարող եք օգտագործել ուսումնական առօրյան բազմ
ազան դարձնելու համար, խաղերի կամ տնային
առաջադրանքների կատարման ժամանակ: Բացի
դրանից, դրանք կարելի է օգտագործել ցանկացած
դասարանում:

Քարտերի օգտագործման միջոցները:
Առաջադրանքի քարտերի ուժեղ կողմերից է այն, որ դրանց
կիրառումը հնարավոր է բազմնմակողմանիորեն: Ուսուցիչը
կարող է քարտերի օգտագործումն աշակերտների համար
դարձնել առօրյայի մաս՝ օգտագործել այն աշակերտների
համար, ովքեր դժվարանում են այս կամ այն իմացության
մեջ: Կամ օգտագործել այն աշակերտների համար, ովքեր
առաջադրանքը մնացածներից շուտ են ավարտել:
Տարրական դասարանների որոշ ուսուցիչներ մինչև պա
րապմումքի սկսվելը, 10 րոպեի ընթացքում աշակերտներին
աշխատեցնել է տալիս քարտերի վրա: Առաջադրանքի
քարտերը, որոնց վրա ուսուցիչը նրանց աշխատեցնում
է, այն տարվա նյութերի, որոշ դեպքում անցած տարվա
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ընթացքում ձեռք բերած ունակության կրկրնությանն է նու
յնիսկ վերաբերում: Ուսուցիչնն աշակերտներին կոնկրետ
առաջադրանքի քարտերի այնպիսի հավաքածու է բաժանում,
որոնց միջոցով աշակերտները ճիշտ այն ունակությունների
վրա են աշխատում, որոնց կրկնությունը կամ հարստացումը
անհրաժեշտ էր իրենց: Երեխաները սիրում են առաջադրանքի
քարտերն օգտագործել և այդ ժամանակ ուսուցման գործ
ընթացում ընդգրկված լինել:
Առաջադրանքի քարտերը հրաշալի միջոց են ուսուցման
բազմազանության և դիֆերենցիայի համար ևս: Ուսուցիչները
կազմում են քարտերի երկու, համարյա միանման, հավաքածու,
թերևս լրացուցիչ աստիճաններ են ավելացնում: Ուսուցիչները
կազմում են աշակերտին համապատասխան դասարանի
ծրագրի ավելի բարձր մակարդակի քարտերի հավաքածու
էլ, որոնցով տրված նյութի վրա գերազանց աշակերտները
կարող են աշխատել: Քարտի մի մասը այնպիսի առաջադրանք
է պարունակում, որորնցով ծայրահեղ մտածելակերպն է
ստուգվում: Աշակերտներն ուրախանում են, երբ այսպիսի
քարտերի վրա աշխատելու հնարավորությպուն ունեն:

Առաջադրանք պատրաստվածության ցածր մակարդակի
աշակերտների համար ՝մնացորդով բաժանելու մասին.

Մաթեմատիկական առաջադրանքի քարտ
Գրեցե՛ք չորս այնպիսի թիվ, որոնք 7-ի
բաժանելով՝ կստանանք 2 մնացորդ:
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Առաջադրանք պատրաստվածության միջին մակարդակի
աշակերտների համար՝ մնացորդով բաժանելու մասին.

Մաթեմատիկական առաջադրանքի քարտ
Ինչի՞ է հավասար մնացորդը:
(5 X6 X7 X8 X9+4):7
Առաջադրանք պատրաստվածության բարձր մակարդակի
աշակերտների համար ՝ մնացորդով բաժանելու մասին.

Մաթեմատիկական առաջադրանքի քարտ
Անվանեցե՛ք փոքրագույն թիվ, որը 5-ի, 6-ի կամ
7-ի բաժանելիս մնացորդը լինի 2:
Քարտերի անհատական կիրառումը
Եթե ուսուցիչը քարտերի հավաքածուն աշակերտներին
հերթով տալիս է օգտագործելու, նա որորշակի մեթոդով պետք է
առաջնորդվի, որպեսզի հետևի, թե ով ավարտեց աշխատանքը
այդ հավաքածուի վրա: Ուսուցիչը կարող է անձամբ
աշակերտներին շնորհել իրենց աշխատանքի ավարտին
հետևելու գործառույթ և հատուկ թերթերի վրա նշումներ
անել տալ, ուսուցչի մատյանում, հայտարարությունների
գրատախտակին կամ աստղով աղյուսակում: Ուսուցիչը նաև
կարող է աշխատանքի ավարտից հետո աշակերտներին ցույց
տալ ճիշտ պատասխանները, որպեսզի անձամբ կարողանան
իրենց աշխատության ստուգումը իրագործել: Առաջադրանքի
քարտի անհատական կիրառման համար առաջարկում ենք
մի քանի գաղափար.
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• Ուսուցիչները կարող են ստեղծել մաթեմատիկայի
«անկյուն», հատուկ որորշակի տեսակի քարտերի համար
կամ առաջադրանքի քարտեր մաթեմատիկական «ան
կյունի» բաղկացուցիչ մաս դարձնել: Աշակերտները
կարող են այս քարտերով աշխատել «մաթեմատիկայի
անկյունի» համար հատկացրած ժամանակամիջոցում
կամ ազատ ժամանակ:
• Աշակերտները կարող են առաջադրանքի քարտերը
վերցնել և իրենց տեղերում դասավորել:
• Եթե դասարանում որևէ աշակերտ շատ է դժվարանում
որոշակի կոնցեպցիա (հայեցակարգ) հասկանալ, ուսո
ւցիչը կարող է աշակերտին տալշ որպեսզի տուն տանի
քարտերի մի հավաքածուն, որի օգտագործումը կոնկրետ
ունակության զարգացման համար է հաշվի առնված:
Այսպիսով՝ աշակերտին ոչ միայն լրացուցիչ ժամանակ է
տրվում իր համար բարդ ունակության կենտրոնացման
համար, այլ նաև անհարմարության զգացողությունից
խուսափելու, որը հնարավոր է առաջացել էր այն ժամ
անակ, երբ դասընկերների մոտ երևացել էր իր թույլ
կողմը: Մյուս կողմից, եթե աշակերտի ծնողներն ուս
ուցչին խնդրում են, որ իրենց երեխային տա լրացուցիչ
առաջադրանք, ուսուցիչը կարող է աշակերտին տալ
բաց հարց ունեցող առաջադրանքի մի քանի քարտ:
• Չնայած նրան, որ առաջադրանքի քարտերը չեն ճան
աչվում որպես թեստեր, անտեղին չէ, եթե քարտերի
հավաքածուն թեստի դեր կատարի: Ուսուցիչը կարող
է օգտագործել ամբողջ հավաքածուն կամ քարտ նրա
համար, որ համոզվի, թե ինչպես հասկացավ երեխան
այս կամ այն խնդիրը:
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Զույգերով կամ փոքր խմբերով
Որոշ քարտ հեշտ է օգտագործել զույգերով կամ փոքր
խմբերով աշխատելիս: Ձեզ ենք առաջարկում մի քանի
գաղափար:
Աշակերտները զույգերի են բաժանվում, հերթով միմ
յանց կարդում են քարտերը և դրանց պատասխանում:
Աշակերտները կարող են օգտագործել ճիշտ պատասխաններ
նրա համար, որ ստուգեն՝ արդյոք զույգը ճիշտ պատասխանեց:
Փոքր խմբերի դեպքում խմբի առաջնորդը կարդում է
քարտը, խմբի մնացած անդամները պատասխանները գրում
են իրենց փոքր գրատախտակների վրա, որոնք ոչ մեկին ցույց
չեն տալիս, քանի դեռ առաջնորդը հրաման չի արձակում.
«Ցույց տվե՛ք պատասխաները»: Խումբը կարող է ամբողջ
ակտիվության ընթացքում մեկ կամ մի քանի առաջնորդ
ղեկավարել:
Պարտադիր չէ, որ աշակերտները քարտերին հերթով
պատասխանեն: Հատուկ դասավորած անկյունում մի քանի
աշակերտ կարող է մեկ հավաքածուի վրա միասին աշխատել
և կարծիքներով կիսվել:
Առաջադրանքների քարտերը հնարավոր է տարբեր բնո
ւյթի խաղերի համար օգտագործել:

Ամբողջ դասարանի հետ
Ուսուցիչները կարող են դասասենյակը անկյունների
չբաժանել և առաջադրանքի քարտերով ամբողջ դասարանի
հետ աշխատել: Առաջարկում ենք մի քանի օրինակ.
• Կարող եք օգտագործել քարտերը որպես դասի մու
տքի ակտիվություն: Հենց աշակերտները կմտնեն
դասասենյակ, ուսուցիչը կբարձրացնի և ցույց կտա բաց
հարցերով քարտերը:
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• Կարող եք օգտագործել քարտերը նրա համար, որ
խաղաք «տեղափոխություն»: Դրա համար ուսուցիչը
բոլոր աշակերտներին բաժանում է մեկական քարտ
և համարակալած թերթ՝ պատասխանների համար:
Աշակերտները հակառակ կողմով դասավորում են
քարտերը իրենց նստարաններին: Յուրաքանչյուր աշա
կերտ կկանգնի իր աթոռի մոտ և քարտում տրված
հարցի պատասխանը կգրի պատասխանի թերթիկի
վրա՝ հատուկ հատկացրած տեղում: Մի քանի րոպե
հետո ուսուցիչը կհրամայի. «Տեղափոխվեցե՛ք»: Այս
ժամանակ յուրաքանչյուր աշակերտ կանցնի հաջորդ
նստարանի մոտ և կպատասխանի հաջորդ հարցին:
Աշակերտները շարունակում են դասասենյակում ման
գալ ուսուցչի հրամանով այնքան ժամանակ, քանի դեռ
յուրաքանչյուր աշակերտ չի վերջացրել բոլոր հարցերին
պատասխանել:

Առաջադրանքի քարտի տեսակները
Առաջադրանքի քարտերը հնարավոր է ցանկացած
մաթեմատիկական հարցի վերաբերեն: Այն պետք է հա
մապատասխանի տրված դասարանի մակարդակին, ուսու
մնական նպատակին և ակտիվությանը: Առաջադրանքի
քարտերի դասակարգումը տեղի է ունենում տարբեր
դասարանների մակարդակների և թեմատիկային համա
պատասխան: Բացի դրանից, նրանք միմյանցից ձևով էլ են
տարբերվում: Քարտ կազմելիս հաշվի է առնված այն, թե
ինչ տեսակի պատասխան է անհրաժեշտ նրան: Տարբեր
պատասխան տարբեր ակտիվություն անցկացնելու հնար
ավորություն է տալիս:
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Ընտրովի պատասխաններ
Ընտրովի պատասխաններ ունեցող առաջադրանքի քա
րտերը, հավանաբար, ամենահեշտ օգտագործվողներն
են: Աշակերտները համեմատաբար արագ կարող են դր
անք լուծել: Բացի դրանից, քանի որ քարտերի ձևաչափը
նման է ստանդարտ տեքստերի տարբեր ձևերին, դրանց
օգտագործումը իդեալական է թեստերի պատրաստվելու
համար: Քարտերի վրա պատասխանելը արագ և հեշտ է,
քանի որ աշակերտը դրանում ընդամենը մի տառ պետք է գրի
կամ ընդգծի: Եթե ձեռքի տակ ունենք ճիշտ պատասխանների
թերթիկ, աշակերտները կարող են հեշտությամբ ստուգել
իրենց աշխատանքները:

Կարճ պատասխան
Կարճ պատասխան ունեցող առաջադրանքների քարտերի
գլխավոր առավելությունն այն է, որ աշակերտին ավելի մեծ
նվաճումներ է առաջարկում, քան ընտրովի պատասխան
ունեցող քարտերը: Այսպիսի քարտերի օգտագործման
ժամանակ դիֆերենցման միակ միջոցը հավասար պահանջ
ունեցող քարտի երկու հավաքածու ունենալն է, որից մեկը
պարունակում է կարճ պատասխաններ ունեցող քարտեր,
համապատասխանաբար, ուժեղ աշակերտների համար:
Այսպիսի քարտերի հարցերին պատասխանելը, սովորաբար,
ավելի երկարատև պրոցես է: Եթե աշակերտն ունի ճիշտ
պատասխանների թերթիկ, նա անձամբ կարող է ստուգել իր
աշխատանքը:

Բաց հարցեր
Բաց հարցերը մեկ ստույգ պատասխան չունեն: Հնա
րավոր է, մի քանի պատասխան լինի ընդունելի, կամ, շատ
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հնարավոր է բաց մնա, և յուրաքանչյուր երեխայի մոտ
առաջանա յուրահատուկ պատասխան: Այս տիպի քարտ
շատ տարածություն է թողնում կրեատիվների համար, որի
պատճառով էլ այն հաճախ երեխաների ամենասիրելի քարտի
տեսակն է դառնում երբեմն:

Ակտիվության քարտեր
Ակտիվության քարտերում, սովորաբար, հարցեր չեն
առաջադրված: Դրանցում տրված է աշակերտի կողմից
կատարվելիք առաջադրանքը: Այսպիսի քարտի վրա տրված
առաջադրանքի կատարումը, սովորաբար, միանգամից
հնարավոր չէ: Մի քարտի վրա տրված առաջադրանքի
կատարմնան համար, հնարավոր է, աշակերտից ժամեր
պահանջվի: Այսպիսի քարտը իդեալական է տնային առա
ջադրանքի համար:

Այլ հաշվի առնելու հարցեր
Շատ դեպքերում ուսուցիչները անձամբ տպում են, կտրում և
լամինացնում քարտերը: Չնայած դրան՝ գնում են, թե ստեղծում
քարտերը, նրանք պետք է հաշվի առնեն ժամանակը, նյութերը
և այն, թե ինչպես են պատրաստվում դրանք օգտագործել:
• Քարտերի չափսը. մեծ չափսի քարտերը հիանալի
կերպով օգտագործվում են աշխատելու և դրանց հետևելը
ավելի հեշտ է: Փոքր չափսի քարտերի կիրառմաբ կարող
ենք թուղթը տնտեսել:
• Ինչպե՞ս օգտագործենք գույները. որոշ առաջադրանքի
քարտ գունավոր է: Ուստի քարտերն ավելի գեղեցիկ են
ստացվում, բայց դրանք տպելիս, ուսուցիչը ստիպված է
շատ ներկ օգտագործել:
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• Ընդհանուր որակը. ուսուցիչները պետք է համոզվեն, որ
քարտերը, որոնք պատրաստվում են նրանք կիրառել,
լավ դիզայն ունի և գեղեցիկ է նայվում:

Քարտեր՝ անցած նյութի ամրապնդման համար
Առաջադրանքի քարտերի օգտագործումը հիանալի
գաղափար է այն աշակերտների պարագայում, որոնց այս
կամ այն ոլորտում քիչ է պետք վարժվել: Աշակերտները
քարտերը հաճախ վարժությունների թերթիկից գերադասում
են, որովհետև քարտի վրա միայն մեկ առաջադրանք է տված,
որն աշակերտին չի հոգնեցնում: Աշակերտները կարող են
լուծել ճիշտ այնքան քարտի առաջադրանք, որքան իրենց
անհրաժեշտ է այդ ունակությամ մեջ հմտանալու համար:
Աշակերտը կարող է քարտով աշխատել նույնիսկ այն
ժամանակ, երբ ուսուցիչը աշխատում է ամբողջ խմբի հետ:
Կարող ենք քարտերը տուն տանելու հնարավորություն տալ,
որպես տնային առաջադրանք:

Փորձի բազմակողմանիություն
Ուժեղ աշակերտների համար քարտերով աշխատանքը
հիանալի գաղափար է: Այդ առաջադրանքները պիտի
լինեն բազմակողմանի: Այնպիսի հարցեր պետք է լինեն, որ
աշակերտը բազմակողմանի ուսումնասիրի տվյալ հարցը: Չի
կարելի ժամանակը իզուր վատնել միատարր հարցերի վրա:

Աշխատանքը խմբերով
Փոքր խմբերում առաջադրանքի քարտերը կարող ենք մի
քանի ձևով օգտագործել: Անհատական գրատախտակների
կիրառմամբ բոլորը կարող են աշխատել միևնույն թերթի վրա
և մինչև հաջորդ թերթին անցնելը միմյանց պատասխաններ
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համեմատել: Նաև կարող ենք բոլոր աշակերտներին տարբեր
քարտեր բաժանել, տալ որոշակի ժամանակ առաջադրանքի
կատարման համար և խնդրենք տալ իրենց թերթը կողքին
նստած աշակերտին և այժմ արդեն նոր առաջադրանք
կատարել տալ:

Հետևել առաջընթացին
Պատասխանները գրառելու մեթոդը պայմանավորված է
նրանով, թե ինչ տիպի քարտեր է օգտագործում ուսուցիչը:
Կարճ պատասխաներով քարտերի դեպքում ամբողջությամբ
ընդունելի է պատասխանների թերթիկը: Աշակերտները
կարող են գրել իրենց պատասխանները պատասխանների
թերթի վրա, հանձնել այն ուսուցչին կամ ստուգել իրենց
աշխատանքները ճիշտ պատասխանների թերթիկի միջոցով,
որոնք նրանց բաժանել է ուսուցիչը:
Որոշ առաջադրանքի քարտի բացատրության համար
անհրաժեշտ է համեմատաբար երկար, բաց պատասխաններ:
Ուսուցիչը կարող է աշակերտի պատասխանը տետրում,
թերթի կամ քարտի հարցերի պատասխանների համար
նախատեսած օրագրում գրել: Հհնարավոր է, որ աշակերտին
մի քանի օր անհրաժեշտ լինի քարտերի մի հավաքածուի
հարցերին պատասխանելու համար: Այլ դեպքում ուսուցիչը
կարող է աշակերտներին ընտրել տալ որոշակի քանակի
քարտեր: Աշակերտները լուծած քարտերին հետևելու համար,
հնարավոր է, պետք կա ստուգողական թերթիկ:
Եթե ուսուցիչը ցանկանում է թուղթ ընդհանրապես
չօգտագործել, նա կարող է աշակերտներին համակարգիչներով
աշխատեցնել տալ և պատասխանները էլեկտրոնային ձևով
գրել: Կարճ պատասխանով քարտերի դեպքում, առանց թղթի
աշխատելու, ևս մեկ տարբերակ է աշակերտների կողմից
իրենց պատասխանների աշխատությունների ստուգման
համար ճիշտ պատասխանների թերթիկի կիրառումը:
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