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I-II ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Աղյուսակ

Ակտիվության նպատակն է, որ աշակերտը կարողանա. 

•	 Տվյալների հավաքում հիմնվելով ռեալ օբյեկտների վրա 

•	 Միատարր տվյալների կարճ ցուցակից (տաս տվյալներից ոչ ավելի) մի 
քանի անհրաժեշտ տվյալի հավաքում 

Ուսուցիչ՝ սկուտեղի վրա զատիկների ու թիթեռնիկների փոքրիկ մոդելներ են: 
Ես սկուտեղը կմոտեցնեմ յուրաքանչյուրիդ, դուք կվերցնեք այնքան, որքան 
կտեղավորվի ձեր բռան մեջ: Հաշվեք և տեսակներից  յուրաքանչյուրի քանակը 
գրեք տետրում: Երբ կավարտեք առաջադրանքը,  ձեռք բարձրացրեք:  

Ուսուցիչը դարձյալ մոտենում է երեխաներին, երեխաները սկուտեղի վրա 
են լցնում միջատների մոդելները: Ուսուցիչը զուգահեռաբար ստուգում է 
աշակերտների գրառումները:  

Աշակերտները հերթով թելադրում են ուսուցչին ստացած արդյունքները, 
ուսուցիչը դրանք գրում է գրատախտակին: Վերջում գրատախտակին հայտնվում 
է այսպիսի գրառում. 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Թիթեռ՝   3 5 4 2 1 3 6 3 ....

Զատիկ՝  2 1 4 6 4 5 1 2 ....

Ուսուցիչ՝ Ինչպե՞ս իմանանք, քանի զատիկ ու քանի թիթեռ բռնեցինք բոլորս 
միասին այնպես, որ մոդելները կրկին չհաշվենք:  

(Գումարենք գրատախտակին գրված թվերը):

Ուսուցիչ՝ հաշվեք յուրաքանչյուր տեսակի միջատի քանակն ու լրացրեք 
աղյուսակը. 

     
Թիթեռ

Զատիկ

Շերտավորում. ցածր պատրաստվածության աշակերտների խմբի հետ,  որոնք 
դժվարանում են արագ հաշվել, ուսուցիչը շարունակում է աշխատել աղյուսակի 
վրա: 

Ուսուցիչ՝ թվերը հերթականությամբ գումարեցի՞ք: Ո՞վ մտածեց հեշտ միջոց 
դրանք գումարելու համար:  (Եթե այս հարցի պատասխանը չի ստանում, 
ուսուցիչը առաջին շարքի օրինակի վրա դասարանին ցույց է տալիս 
գումարելիների  5-երով  կամ 10-երով խմբավորման միջոցը: Այնուհետև խնդրում 
է աշակերտներին այդ միջոցի կիրառմամբ գումարել երկրորդ շարքի թվերը):

Աշակերտներից մեկը ուսուցչուհուն թելադրում է ստացած արդյունքները: 
Աղյուսակը լրացվում է.  

Միջատ քանակ

Թիթեռ

Զատիկ

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Անուն, ազգանուն  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

արարած քանակ 

շուն  

թութակ  

մետաքսի որդ  

զատիկ  

 

Բարձր պատրաստվածության աշակերտների խմբին, որոնք արագ կատարում 
են առաջին առաջադրանքը, ուսուցիչը լրացուցիչ առաջադրնք է տալիս.

Ուսուցիչը պատին փակցնում է պլակատ կամ ցուցադրում է պրոեկտորով: 
Բաժանում է անհատական քարտեր: 

Ուսուցիչ՝  քարտի վրա գրեք ձեր ազգ, անունը: Լրացրե՛ք աղյուսակն ըստ նկարի:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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ԹՎԵՐԻ ԱՊԱՐԱՏ

Նյութ. գրասենյակային թղթեր՝ կատարվելիք ակտիվություններով և գրիչ՝ 
յուրաքանչյուր աշակերտի համար:  

Զարգացվելիք ունակություններ. Թվերի գումարում և հանում, 
մաթեմատիկական օինաչափության  որոշում :

Ենթադրեք, ունեք այնպիսի սարքավորում, որը վերևում ունի ձագար, իսկ 
ներքևից փոքրիկ խողովակ է դուրս գալիս: Հնարավոր է, այս սարքավորումը 
ծրագրավորել այնպես, որ ձագարի մեջ որևէ թիվ գցելու սարքավորումը 
այն մշակի և խողովակից բացարձակապես այլ թիվ դուրս գա: Օրինակ՝ 
սարքավորումը կարելի է ծրագրավորել այնպես, որ ձագար մտցրած 
յուրաքանչյուր թվի ավելանա  5 : Այսինքն, եթե ձագար մտցնեք  3, խողովակից 
դուր կգա 8, եթե մտցնեք 7, դուրս կգա12 և այլն;

Պայմանականորեն այս սարքավորումն անվանենք «գործողությունների 
ապարատ»: 

I-II ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Ընկնում է Դուրս է գալիս

3 8

7 12

15 20

Լուծելու համար տրված խնդրին պետք է պակասի որևէ տվյալ, իսկ աշակերտի 
նպատակը կլինի այն գտնելը: Խնդիրը կարող է չտա տեղեկատվություն այն 
մասին, թե որ թվերն են դուրս գալիս սարքավորումից, կամ՝ որ թվերն են 
ընկնում նրա մեջ, կամ էլ՝ ինչ օրենքով է ծրագրավորած ապարատը: Օրինակ՝

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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 օրենք 

 5-ի գումարում 

Ընկնում է Դուրս է գալիս
3

5

8

 

 

օրենք 

 

4-ի գումարում 

օրենք 

 

Ընկնում է Դուրս է գալիս
6 3

10 5

16 8

Ընկնում է Դուրս է գալիս
6

16

11

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Ընկնում է Դուրս է գալիս

1 10

4

6

8

5

Վարժություններ.

1. Լրացրե՛ք աղյուսակը.

 օրենք 

 +9 

2. Գտե՛ք օրենքը.

 օրենք 

Ընկնում է Դուրս է գալիս

10 2

12 4

9 1

14 6

8 0

  

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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3. Լրացրե՛ք աղյուսակը.

 օրենք 

 +6 

Ընկնում է Դուրս է գալիս

10

12

9

15

6

4. Գտե՛ք օրենքը.

 օրենք 

  

Շերտավորում. որքան ավելի ցածր պատրաստվածության է աշակերտը, այնքան 
ավելի շատ ժանմանակ տրվի առաջադրանքը կատարելու համար; Օրինակ, 
ցածր պատրաստվածության աշակերտի համար. 

Առաջին տիպի վարժությանը տրամադրվի 1 րոպե, 2-րդ և  3-րդ տիպի 
վարժությանը տրանադրվի 2 րոպե, իսկ 4 տիպին՝ 3 րոպե:

Ընկնում է Դուրս է գալիս

8 13

4 9

13

10

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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I-II ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Ուրախ ռեսուրսներ

Ակտիվությունների այս սերիան ամբողջությամբ կատարվում է ինքնաստեղծ 
ռեսուրսներով: Զվարճալի գույներն ու նկարները ուսումնական գործընթացը 
դարձնում են ավելի գրավիչ: Միևնույն ռեսուրսը տարբեր դասարաններում 
կարելի է կիրառել տարբեր ուսումնական նպատակներով: Օրինակ, 
դասակարգման համար, աշակերտը քարտերի կույտից պետք է ընտրի ընտանի 
և վայրի կենդանիներ, ցամաքային և օդային տրանսպորտային միջոցներ, մրգեր 
և բանջարեղեններ և այլն: 

Անհրաժեշտ կլինեն ռեսուրսներ «տարբերակների գրատախտակ» 
ստեղծելու համար (դա գրատախտակ է, որի վրա փակցրած են տարբեր 
ակտիվություններով քարտեր ): 

Եթե համարում եք, որ լավ նկարել չեք կարողանում, օգնության համար դիմեք 
գործընկերներին կամ աշակերտներին:  Հնարավոր է, սև-սպիտակ նկարները 
գունավորել տալ աշակերտներին նկարչության դասին, կամ ինքներդ ներկեք: 
Կտրեք, փակցրեք ստվարաթղթին կամ կատարեք լամինավորում ( որպեսզի 
բազմակի անգամ կարողանաք դրանք կիրառել):

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Գունավոր թղթերն այսպիսի գրավիչ տեսք ունեն.

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Անհրաժեշտ քարտեր պատրաստելու համար տարբեր առարկաներից ու 
պատկերներից  կազմեք քարտերի ձեր տար բերակը: Առաջարկում ենք նմուշներ:

 

Քարտերը պատրաստելիս  դիմեք աշակերտների օգնությանը: Այս ակտիվությամբ 
կնպաստեք նրանց շարժվելու ունակություն-հմտությունների զարգացմանը: 

   

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Քարտերը կարող են լինել նաև այսպիսին.

       
Դրանք պատրաստելու համար փոքրիկ գունավորելու տետրերի (հիմնականում 
նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար նախատեսած) թերթերն էլ 
կարող եք կիրառել՝ նկարները պարզ են ու դրանք ներկելն էլ հեշտ է:

Նման քարտերը կարելի է կիրառել տարբեր ուսումնական նպատակով : 
Ներկայացնում ենք նմուշներ «տարբերակների գրատախտակի» համար:       

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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 Այս քարտերը կարող 
եք կիրառել մի քանի 

անգամ, եթե 
աշակերտները 

հաջորդ նկարները ոչ 
թե  սոսնձեն, այլ 
գրասենյակային 

ամրակով ամրացնեն 
քարտին  

 

Պլաստմասսայե 
մարմիններով թղթի 

վրա գծեք արջուկների 
ուրվագծեր և 

գունավորեք ըստ 
ուսումնական նյութի:  

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Տարբերակների գրատախտակ ստեղծելիս հաշվի առեք, որ առավել լավ է ունենալ 
քիչ, սակայն լավ մշակած ընտրություն: Շատ տարբերակների մշակումը 
նպատակահարմար չէ: Այդ դեպքում մոնիտորինգն ու գնահատումը ուսուցչի 
համար կարող է ժամանակի ավելորդ ծախսի հետ կապված լինել: Բացի դրանից 
բացառված չէ, որ խիստ բազմատեսակ ընտրությունը աշակերտների համար 
ավելորդ բարդ ու շփոթեցուցիչ լինի:  

 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Ներկայացնում ենք միևնույն ռեսուրսի տարբեր նպատակով կիրառման մի քանի 
գաղափար: 
                                                

Ակտիվություն  N1՝  դասրան I

 Այս ակտիվության ու հաջորդ ակտիվության նպատակն է, որ աշկերտը ստեղծի 
տրված թվին համապատասխան քանակի առարկաների բազմություն և 
ընդհակառակը՝ տրված  առարկաների բազմությանը համապատասխանեցնի 
թիվը, մոդելի կիրառմամբ  կարողանա արտահայտել տրված թվին 
համապատասխան քանակ:  

 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Ակտիվություն N2՝   դասարան I

Ակտիվություն N3՝    դասարան I

Այս ակտիվության նպատակն է աշակերտին  վարժել, որպեսզի անվանի տրված 
թվի նախորդ և հաջորդ թվերը, թվային հաջորդականության մեջ  կարողանա 
համապատասխան թվով լրացնել ազատ բաց դիրքը:

Ակտիվություն N4՝  դասարան I

Ակտիվությունը աշակերտի մոտ զարգացնում է դասակարգման նախնական 
ունակություն-հմտությունները

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Ակտիվություն N5՝  II դասարան

Ակտիվության նպատակն այն է, որ աշակերտը հաջորդականության 
տրված հատվածի համաձայն կարողանա հաջորդաբար լրացնել այդ 
հաջորդականության մի քանի բաց դիրք:  Նշել այն հաջորդականությունները, 
որոնք ենթարկվում են դասավորման միևնույն օրենքին, տրված օրենքի 
համաձայն, հաջորդաբար դասավորի միայն մեկ նշանով տարբերվող 
առարկաներ:  

 Ակտիվության ռեսուրս.  

Առաջադրանքի քարտեր 
գունավոր խնձորներով, 
համապատասխան 
գույնով ներկած 
բամբակի քուլաներ:  

 Աշակերտներն 
ինքնուրույն կամ 
զույգերով կատարում 
են առաջադրանքը 

Ներկած բամբակի 
քուլաներով ըստ 
նմուշի շարունակում 
են 
հաջորդականությունը
: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Այսպիսի առաջադրանքների քարտ ստեղծելու համար  կիրառեք հաջորդ 
երկու քարտը: Գրասենյակային թերթի վրա տպած քարտի վերևի (փոքրիկ 
խնձորներից կազմած) շարքը կարելի է ինքնուրույն գունավորել ըստ 
ուսումնական նպատակի:

 Շարունակե՛ք հաջորդականությունն ըստ փոքր խնձորներով կազմած հաջորդականության նմուշի 
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Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Մաթեմատիկական փաստերի եռանկյունիներ

Նյութ՝  կտրտած մաթեմատիկական փաստերի եռանկյունիներ  

Զարգացվելիք ունակություններ՝   թվերի գումարում-հանում

Նշում

Մաթեմատիկական փաստերի եռանկյունիները թվաբանական 
ունակությունների զարգացման  ուսումնական միջոցներ են: Դրանք քննարկվում 
են որպես ֆլեշ-քարտերի ամենօրյա մաթեմատիկական տարբերակ: Այդպիսի 
եռանկյունիները երեխաներին  վարժում են կատարել թվաբանական 
գործողություններ, քանի որ կողմնորոշված են դեպի փաստերի ընտանիքը:   
Փաստերի ընտանիքը գումարման ու հանման հետ կապված այնպիսի փաստերի 
միավորում է, որտեղ միևնույն երեք թիվն է գործում: Օրինակ, 2-ի, 4-ի և 6-ի 
փաստերի ընտանիքը պրունակում է հետևյալ գործողությունները.  2 + 4 = 6;  4 + 
2 = 6;  6 – 4 = 2 և  6 – 2 = 4: 

Գործնական պարապմունքի ժամանակ երեխաների հետ գումարման 
գործողություն կատարելիս մաթեմատիկական փաստերի եռանկյունու վրա 
բթամատով պետք է ծածկեք մեծ կետի ներքևում գրված թիվը:   

Երեխան անվանում է գումարման փաստերը.  4 + 5 = 9 կամ՝  5 + 4 = 9:

Գործնական պարապմունքի ժամանակ, երեխաների հետ հանման 
գործողություն կատարելիս, մաթեմատիկական փաստերի եռանկյունու վրա 
բթամատով պետք է ծածկեք ներքևի  թվերից մեկը:   

I-II ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Երեխան անվանում է հանման փաստերը.   9 - 5 = 4 կամ՝  9 - 4 = 5:

Եթե երեխան չի կարողանա անվանել որևէ փաստ, առաջարկեք այս ընտանիքից 
այլ երկու փաստի լուծում և դրանից հետո միայն վերադարձեք առաջին 
օրինակին: 

Նմուշ՝ Մարին չի պատասխանում 9 – 5-ին:  Առաջարկեք լուծել 4 + 5, հետո՝  9 – 4 
և վերջում, ևս մեկ անգամ՝ 9 – 5: 

Ձգտեք, որ այս ակտիվությունը երեխաների համար լինի կարճատև և զվարճալի: 
Դրա համար երկու շաբաթվա ընթացքում կամ այնքան ժամանակ, մինչև 
երեխաները բավարար կվարժվեն մաթեմատիկական գործողություններ 
կատարելու մեջ, յուրաքանչյուր դասից տրամադրեք 5-10 րոպե:  

Կտրե՛ք և կիրառե՛ք ստորև գծված մաթեմատիկական փաստերի եռանկյունիներ: 
Բազմաձևության համար կարող եք ստեղծել նաև այսպիսի եռանկյունիների այլ 
օրինակներ: 

Շերտավորում՝ Համեմատաբար ավելի ցածր պատրաստվածության 
երեխաներին մտածելու համար ավելի շատ ժամանակ ենք տալիս և ավելի շատ 
անգամ ենք կատարել տալիս այս տիպի ակտիվություններ: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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I-II ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Տների շարք

Նյութ՝ յուրաքանչյուր խմբի համար տների շարքի նմուշ, գրիչ, քանոն, լուցկու 
լիքը տուփ և գրասենյակային թերթ:  

Զարգացվելիք ունակություններ՝ թվային օրինաչափությունների ըմբռնում և 
հայտնաբերում, հաշվումների համար օրինաչափությունների կիրառում:  

Լուցկու հատիկներով կառուցած տների շարք:

 

Լուցկու  6 հատիկով կարելի է կառուցել մեկ տուն, տասնմեկով՝ երկու տուն, իսկ 
տասնվեցով՝ երեք տուն: 

1. Լուցկու հատիկներով կազմեք, այնուհետև թղթին նկարեք նմանատիպ սխեմա 
4 տան համար: 

2. Պետք է լրացնեք աղյուսակը, որտեղ ցույց է տված, թե լուցկու քանի հատիկ 
է անհրաժեշտ տարբեր քանակի տներից կազմված այսպիսի շարքեր կազմելու 
համար.

Տների քանակը 1 2 3 4 5 6

Լուցկուհատիկների 
քանակը 6 11 16

Լուցկու քանի՞ հատիկ է անհրաժեշտ այսպիսի շարքով կանգնած չորս տուն 
կառուցելու համար: 

Պատասխանը գրեք աղյուսակում: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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3. Լուցկու քանի՞ հատիկ է անհրաժեշտ այսպիսի շարքով կանգնած վեց տուն 
կառուցելու համար: 

___________

Բացատրեք, ինչպես հասկացաք: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________

4. Ունեք  41 հատկ լուցկու հատիկ: 

Մեկ շարքով կանգնած քանի՞ այսպիսի տուն կարելի է կառուցել:    
____________________

Բացատրեք, ինչպե՞ս  ստացաք այս պատասխանը:

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________

5. Գիորգին ասում է. «Ինձ անհրաեշտ է լուցկու ճիշտ  55 հատիկ, որպեսզի 
կառուցեմ մեկ շարքով կանգնած  այսպիսի 11 տուն»:

Գիորգին սխալվում է: Բացատրեք՝ ինչու: 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________

Լուցկու քանի՞ հատիկ է անհրաժեշտ մեկ շարքով կանգնած այդպիսի 11 տուն 
կառուցելու համար: 

______________________

Վերջում խմբերը ուսուցչի հետ միասին ստորև բերված նմուշի համաձայն 
հաշվում են միավորը : 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 



30

Տների շարք՝ գնահատման ռուբրիկա

Խաղի իրականացման հիմնական էլեմենտները.
•	 Օրինաչափության հայտնաբերումը 

սխեմաների հաջորդականության մեջ: 
•	 Օրինաչափությունների կիրառումը 

քանակի կանխորոշման համար:  
Այդ հաշվի առնելով, կոնկրետ  էլեմենտների 
կատարումից հետո միավորները պետք է 
բաշխվեն հետևյալ կերպ. 

միավոր

Կետի 
ընդհա-

նուր միա-
վորը

1. Կառուցում և նկարում է ճիշտ սխեմա, որտեղ 
պատկերած է մեկ շարքով կանգնած 4 տուն: 1 1

2. Տալիս է ճիշտ պատասխան՝  21 1 1

3. Տալիս է ճիշտ պատասխան՝  31
Հավաքում/նկարում է ճիշտ սխեմա կամ 
տալիս է ճիշտ բացատրություն, օրինակ, 
այսպիսին՝ լուցկու հատիկների քանակը 
5-ավոր  ինտերվալով է աճում, այդ 
պատճառով էլ 21-ին  ավելացրեցի 10:

1

1
2

4. Տալիս է ճիշտ պատասխան՝  8
Տալիս է պատասխանի ճիշտ մեկնաբանություն՝  
օրինակ, այսպիսին.  
Եթե 6 տուն կառուցելու համար անհրաժեշտ 
է 31 հատիկ,  ուրեմն 7-ի համար անհրաժեշտ 
կլինի 36 հատիկ,  իսկ 8-ի համար՝ 41: 

Գծում է ճիշտ սխեմա կամ տալիս է ճիշտ 
բացատրություն, օրինակ, այսպիսին՝
Առաջին տունը կառուցելու համար անհրաժեշտ 
եղավ լուցկու 6 հատիկ: Յուրաքանչյուր տուն 
ավելացնելու համար անհրաժեշտ է ևս  5 
հատիկ:  41 – 6 = 35, 35 ÷ 5 = 7, 1 + 7 = 8

1

1

2

5. Տալիս է ճիշտ բացատրություն՝  օրինակ, 
այսպիսին.  
Առաջին տունը կառուցելու համար անհրաժեշտ 
է լուցկու 6 հատիկ:  Յուրաքանչյուր հաջորդ 
տանը՝ լրացուցիչ  5 հատիկ:  6 + 5 × 10 = 56

Կամ՝

Լուցկու հատիկների թվերում նկատվում է 1 և 6 
թվերի հաջորդական կրկնություն միավորների 
կարգում: 
Տալիս է ճիշտ պատասխան՝  56

1

Կամ 
ներք-

ևիններից 
մեկ-

նումեկը

1

1

2

Վերջնական միավոր 8

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Շերտավորում

1. I շերտ՝ բարձր պատրաստվածության խումբն ինքնուրույն կառուցի 
վերոհիշյալ տների շարքերը և ինքնուրույն կազմի երկրորդ կետում տրված 
աղյուսակը: 

2. II շերտ՝   միջին պատրաստվածության խումբն ինքնուրույն կառուցի 
վերոհիշյալ տների շարքերը և ինքնուրույն կազմի երկրորդ կետում տրված 
աղյուսակը: 

3. III շերտ՝  ցածր պատրաստվածության խմբին ուսուցիչն օգնի կառուցել 
վերոհիշյալ տների շարքն ու կազմել  երկրորդ կետում տրված աղյուսակը:  

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
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I-II ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Գործել երիզակներով
 
Ակտիվության նպատակն է աշակերտին սովորեցնել ճանաչել պարզ 
օրինաչափությունները, նկարագրել, շարունակել պատկերների պարբերական 
դասավորությունը, տրված հաջորդականության համաձայն ստեղծել նման 
հաջորդականություն:   

Գործելը հնագույն արվեստ է, որը, ինչպես վստահեցնում են որոշ 
պատմաբաններ, մարդը ստեղծել է գրից առաջ: Արվեստի այս վեհ ճյուղի 
նմուշները գտնված է շատ հնագույն ցիվիլիզացիաներում ու աշխարհագրական 
տարածքներում: 

Երիզակներով օրինաչափուրյուններ ստեղծելու ակտիվությունը ձեր 
աշակերտներին կծանոթացնի  ոչ միայն գործելու յուրահատուկ աշխարհի հետ 
կապված նյութերին ու գործընթացներին, այլև կզարգացնի այնպիսի հիմնական 
մաթեմատիկական ունակություններ, ինչպիսին է պարզ օրինաչափությունները 
ճանաչել, նկարագրել ու շարունակել: Այս զվարճալի ակտիվության մեջ 
կիրառեք գույների հարուստ գամմա, կարող եք գործել նաև ըստ պարզ 
օրինաչափությունների: 

Անհրաժեշտ է. Մի քանի տարբեր գույնի երիզակ, մկրատ, ստվարաթուղթ կամ 
հաստ թղթի թերթ, հեղուկ սոսինձ, վրձին սոսիձը քսելու համար:  

Ինչ եք անում.

Որոշեք ժապավենների գույները, ցանկալի օրինաչափությունը և թղթի ձևը: Լավ 
է, եթե այդ ժամանակ ուղիղ, ուղղանկյունաձև թուղթ կիրառեք: Երիզակը կտրեք 
թղթի չափով: 

նկար 1                             
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Երեխային խնդրեք, որ օրինաչափությունը պահպանի ըստ երիզների գույների  
(տես նկար 1): Դրանից հետո նա ստվարաթղթի վրա կամ թղթի ձախ կողմում 
սոսնձով գծում է ուղղահայաց գիծ և երիզակը հորիզոնական դիրքով դնում է 
թղթին այնպես, որ նրա ձախ  ծայրը հպվի սոսնձոտ մակերեսին: Թղթի վերին 
մասը պետք է մնա դատարկ (այսինքն, թղթի վերին մասում, մոտավորապես 
երիզակի հաստության հորիզոնական գիծ պետք է դատարկ մնա): Այնուհետև 
զգույշ կսեղմի երիզակն այն տեղում, որտեղ այն հպվում է սոսնձոտ մակերեսին 
և նրա մեկ ծայրը սոսնձում է թղթին: 

Այդ ժապավենից ներքև և նրան զուգահեռ աշակերտը ընտրած 
օրինաչափությամբ սոսնձում է երկրորդ երիզակը և այդպես շարունակում, 
մինչև կհասնի թերթի ներքևի եզրին: Պարտադիր չէ, որ երիզակները միմյանց 
կիպ լինեն, նրաց միջև փոքրիկ տարածք  (գոնե 2մմ) պետք է մնա: Դա կօգնի 
գործելուն:  

Աշակերտը թերթի վերևի կողմում, դատարկ տեղում սոսնձով հորիզոնական 
գծեր է տանում: 

Դրանից հետո մնացած երիզակները ուղղահայաց տեղավորում է թերթի վերևի 
եզրից դեպի վար և զգույշ սեղմելով յուրաքանչյուր երիզակի ծայր սոսնձում 
է թերթի վերևի մասին: Երբ սոսինձը չորանա, աշկերտը սկսում է գործել: 
Նա սկսում է թերթի վերին ձախ անկյունից և ուղղահայաց երիզակները 
հերթականությամբ անցկացնում հորիզոնական երիզակների մեկ տակով, մեկ 
վրայով: 

Ավարտելուց հետո աշակեևտը վրձնով քիչ քանակության սոսինձ զգույշ 
շարժումով մտցնում է երիզակների տակ ու քսում դրանց ներքևից, ինչպես 
նաև թերթի մակերեսին: Հետո կողքի է դնում սոսնձոտ վրձինն ու երիզակների 
հյուսքը նուրբ  սեղմում է թերթի մակերեսի ուղղությամբ: Դրա արդյունքում  
երիզակները սոսնձվում են թղթին: 

Երբ աշակերտնը քիչ թե շատ կվարժվի այս գործում, առաջադրանքը պետք 
է բարդացնեք: Խրախուսեք, որ ստեղծեն ավելի բարդ օրինաչափություններ, 
հատուկ առաջադրանք տվեք արձակուրդների համար, որը բացի կոնկրետ 
գույներից ու թղթից, գլուխ կբերեն այլ ձևի մակերևույթի (օրինակ, կոր կամ 
անհավասար ձև ունեցող) կիրառմամբ: 

 Նախքան նշված ակտիվության իրականացնելը լավ կլինի, եթե 
հաղորդակցվելով ողջ դասարանի հետ անենք հետևյալ տիպի վարժություններ. 
Լրացրե՛ք բաց թողած տողերը, անվանեք հաջորդականության պարբերությունը: 

Ըստ տրված հատվածի շարունակեք սյուները, անվանեք հաջորդականության 
պարբերությունը (տես նկար 2):
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նկար 2

Ո՞ր գույնն է խախտում օրինաչափությունը: Քանի՞ գույնից է կազմված 
հաջորդականության պարբերությունը:  (տես նկար 3):
  

նկար 3

Միասնական հաղորդակցումից և այն բանից հետո, երբ ուսուցիչը կգնահատի 
աշակերտների պատրաստվածությունը, նա կարող է աշակերտներին բաժանել 
ըստ պատրաստվածության, այսինքն՝ խմբերից մեկում միավորվում են այն 
աշակերտները, որոնք հաջողությամբ գլուխ են հանում առաջադրանքից՝ 
տրված հաջորդականության մեջ լրացնել ինչպես մեկ, այնպես էլ մի քանի 
բաց թողած դիրք, ինչպես նաև կարող են ճանաչել օբյեկտը, որը խախտում է 
տրված հաջորդականության օրենքը, սակայն դժվարանում են առանձնացնել 
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պարբերությունը, երբ նրա երկարությունը պարունակում է երկու դիրք և չեն 
կարողանում շարունակել հաջորդականությունն ըստ տրված օրենքի:  

Երկրորդ խմբում միավորվում են աշակերտներ, որոնք հաջողությամբ գլուխ 
են հանում առաջադրանքից՝ տրված հաջորդականության մեջ կարող են 
լրացնել ինչպես մեկ, այնպես էլ մի քանի բաց թողած դիրք, ինչպես նաև  կարող 
են ճանաչել օբյեկտը, որը խախտում է օրինաչափության տրված օրենքը, 
տարբերում են պարբերությունը և շարունակում են հաջորդականությունը, 
երբ նրա պարբերության երկարությունը պարունակում է երկու դիրք, 
սակայն դժվարանում են առանձնացնել պարբերությունը և շարունակել 
հաջորդականությունը ըստ տրված օրենքի, երբ պարբերության երկարությունն 
ընդգրկում է երեք դիրք: 

(Ի նկատի է առնված, որ հաջորդականության մեջ օբյեկտները միմյանցից 
տարբերվում են միայն մեկ հատկանիշով՝ գույնով ):

Համապատասխանաբար, ուսուցիչը խմբերին տալիս է առաջադրանք. Առաջին 
խմբին՝ ա) Ըստ տրված օրինաչափության ընտրիր համապատասխան գույնի 
երիզակներ և լրացրու թերթը ինչպես ուղղահայաց, այնպես էլ հորիզոնական 
շարքերով:

 բ) Ուղղահայաց երիզակները հյուսեք հորիզոնական երիզակների հետ հերթով՝ 
նախ վերևից, հետո տակից, (կամ՝ ընդհակառակը): Օրինակ՝ եթե առաջինը 
ուղղահայաց երիզակը սկսենք հյուսել առաջին հորիզոնական երիզակի վրայով, 
ուրեմն երկրորդ ուղղահայաց երիզակը կսկսենք հյուսել առաջին հորիզոնական 
երիզակի տակից և այլն:  Հետևաբար, առաջին ուղղահայաց երիզակը անցնում 
է երկրորդ հորիզոնական երիզակի տակով (տես նկար 4), իսկ երկրորդ 
ուղղահայաց երիզակն անցնում է երկրորդ հորիզոնական երիզակի վրայով և 
այլն: 
                                         

նկար 4

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Երկրորդ խումբը առաջադրանք կստանա. ա) Ըստ տրված օրինաչափության 
ընտրեք համապատասխան գույնի երիզակներ և լրացրեք թերթը ինչպես 
ուղղահայաց, այնպես էլ հորիզոնական շարքերով: բ) Ուղղահայաց երիզակները 
հյուսեք հորիզոնական երիզակների հետ հերթով՝ նախ վերևից, հետո տակից, 
(կամ՝ ընդհակառակը): Օրինակ՝ եթե առաջինը ուղղահայաց երիզակը սկսենք 
հյուսել առաջին հորիզոնական երիզակի վրայով, ուրեմն երկրորդ ուղղահայաց 
երիզակը կսկսենք հյուսել առաջին հորիզոնական երիզակի տակով և այլն:  
Հետևաբար, առաջին ուղղահայաց երիզակը անցնում է երկրորդ հորիզոնական 
երիզակի տակով, իսկ երկրորդ ուղղահայաց երիզակն անցնում է երկրորդ 
հորիզոնական երիզակի վրայով և այլն (տես նկար 5):
                                 

Նկար 5

Ուսուցիչը կարող է բարդացնել այն աշակերտների առաջադրանքը, որոնք արագ 
կավարտեն աշխատանքը:  

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Նախագիծ

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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I-II դասարան

Պատրաստվենք տոնի

Նախագծի նպատակն է աշակերտներին սովորեցնել առարկաների ու նկարների/
պատկերների պարբերական դասավորություններ (հաջորդականություններ) 
կազմել ու համեմատել, զարգացնել նրանց շարժողական ունակություն-
հմտությունները: 

Աշակերտները հերթով գլորում են զարը և յուրաքանչյուր անգամ լրացուցիչ 
վերցնում են մեկ քարտ: Յուրաքանչյուրն իրականացնում է նախագիծ՝  ըստ 
ստացած առաջադրանքի և քարտի նմուշի: «Խորանարդի» նմուշի վրա տրված է 
հնարավոր առաջադրանքներ:

«Խորանարդի» առաջադրանքներ

Պատրաստի՛ր պատի 
հորիզոնական 
ծաղկաշղթա՝ 
պահպանելով 

քարտի վրա տրված 
օրինաչափությունը:

Մտածի՛ր 
հաջորդականության 

սեփական նմուշ 
և ըստ դրա 

պատրաստի՛ր մի 
ծաղկաշղթա:.

Պատրաստի՛ր 
պատի ուղղահայաց 

ծաղկաշղթա՝ 
պահպանելով 

քարտի վրա տրված 
օրինաչափությունը:

Մտածի՛ր 
հաջորդականության 

սեփական նմուշ 
և ըստ դրա 

պատրաստի՛ր մի 
ծաղկաշղթա:

Պատրաստի՛ր 
պատուհանից 

կախելու  
ծաղկաշղթաներ՝ 

պահպանելով 
քարտի վրա տրված 
օրինաչափությունը:

Մտածի՛ր 
հաջորդականության 

սեփական նմուշ 
և ըստ դրա 

պատրաստի՛ր մի 
ծաղկաշղթա:

Պատրաստի՛ր 
դուռը զարդարելու 

ծաղկաշղթա՝ 
պահպանելով 

քարտի վրա տրված 
օրինաչափությունը:

Մտածի՛ր 
հաջորդականության 

սեփական նմուշ 
և ըստ դրա 

պատրաստի՛ր մի 
ծաղկաշղթա:

Պատրաստի՛ր 
գրատախտակի 
վրա կախելու 
ծաղկաշղթա՝ 
պահպանելով 

քարտի վրա տրված 
օրինաչափությունը:

Մտածի՛ր 
հաջորդականության 

սեփական նմուշ 
և ըստ դրա 

պատրաստի՛ր մի 
ծաղկաշղթա:

Պատրաստի՛ր 
ջահերից կախելու 

ծաղկաշղթա՝ 
պահպանելով 

քարտի վրա տրված 
օրինաչափությունը:

Մտածի՛ր 
հաջորդականության 

սեփական նմուշ 
և ըստ դրա 

պատրաստի՛ր մի 
ծաղկաշղթա:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Քարտերի նմուշներ. Խորհուրդ է տրվում քարտերը  տպել գունավոր թղթերի 
վրա և կատարել լամինացում ՝ այդպես կկարողանաք դրանք բազմակի անգամ 
կիրառել, կօգտագործեք նաև այլ դասարանական ակտիվության ժամանակ: 
Կարելի է դրանք պատրաստելու գործընթացի մեջ ընդգրկել երեխաներին՝ 
սրտիկները ներկել արվեստի դասին: 

 

Հրահանգ ուսուցչի համար. Նախքան նախագծի վրա աշխատանքը սկսելը 
աշակերտներին ծանոթացրեք ծաղկաշղթաների նմուշների հետ: Նրանց 
հետ միասին ընտրեք, օրինակ, դուռը զարդարելու ծաղկաշղթաներից մեկը: 
Պայմանավորվեք, թե ինչ գույներով եք զարդարում դասարանը: Օգտագործեք 
արվեստի դասերը, որպեսզի աշակերտները կարողանան ինքնուրույն 
պատրատել պատկերներ ու ներկել:  Խնդրեք յուրաքանչյուր աշակերտի թղթին 
գրել մեկ պատկեր պատրաստելու համար անհրաժեշտ նյութերը, օրինակ՝ 
սոսինձ, մկրատ, գունավոր ժապավեն կամ երիզ (նշելով երկարությունը), 
գունավոր թղթեր (նշելով քանակը): Հենց այս աշխատանքն իրականացնելիս 
կորոշվի աշակերտների պատրաստվածությունը և հնարավորություն կունենաք 
աշխատելու ցածր պատրաստվածության աշակերտների հետ՝ խնդրեք բառերով 
գրեն քարտին տրված պատկերների հաջորդականությունը  (գույների կամ/և 
անվանումների համաձայն, օրինակ՝ «վարդագույն սիրտ, կարմիր սիրտ» կամ 
«կարմիր ծաղիկ, կարմիր զատիկ»):   Բացատրեն, թե ինչն է կրկնվում՝ գույնը 
, թե՝ պատկերը, այնուհետև նույնպես բառերով բացատրեն կատարվելիք 
աշխատանքը: Գրասենյակային թերթի վրա կատարեն ուրվանկար, թե 
ինչպիսի ծաղկաշղթա են ուզում պատրաստել: Աշխատանքային նյութեր ձեռք 
բերելու համար կարելի է դիմել տնօրինությանը և ծնողներին: Թույլատրելի է 
կազմակերպել նաև աշակերտների աշխատանքների ցուցահանդես-վաճառք: 
Նույն ակտիվությունները կարող եք կիրառել Բնության դասերին,  կարող եք 
կազմակերպել աշնան տոն կամ ամանորյա ցուցահանդես-վաճառք:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Ծաղկապսակների նմուշներ

Պատի ծաղկապսակ՝ ուղղահայաց 
Աշակերտն ( ըստ դասարանի) ընտրում է   2 կամ 3 պատկեր

Պատի ծաղկապսակ՝ հորիզոնական 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Պատուհանի զարդեր

       

Ջահից կախելու

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Գրատախտակից կախելու

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Դուռը զարդարող

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Նմուշներ թեմատիկ նախագծերի համար 

Նոր տարի

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Բնություն

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Մոբիլ

(Ինտերիերի կախվող շարժվող կոմպոզիցիա)

Այս աշխատանքի համար անհրաժեշտ կլինի գունավոր թուղթ, սոսինձ, մկրատ, 
չորացած տերևներ, երիզակ կամ հաստ գունավոր թել: 

Աշխատանքի նկարագիրը. 

Շագանակագույն թղթից կտրեք ոզնի, ցանկացած այլ կենդանի կամ, թեկուզ, 
որևէ վերացական պատկեր: 

Դեղին կամ կարմիր թղթից կարող եք կտրել միրգ, սնկեր կամ ցանկացած այլ 
պատկեր, որը, ձեր կարծիքով կսազի մոբիլին ու սոսնձեք ոզնիներին: 

Ոզնիներն ու տերևները թելով միացրեք երիզակներին: Այսպիսի երզակները 
կարելի է կախել ջահերից, գրադարակներից,  պատուհանների բռնակներից: 
Սենյակում օդի շարժման հետ մոբիլը կպտտվի իր առանցքի շուրջը:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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ԽԱՂԵՐ

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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I ԴԱՍԱՐԱՆ

Խոչընդոտներ

Հարց՝ բազմությունից զույգի  եռյակի, հնգյակի և այլն... անջատում:  

-Ըստ  հաջորդականությունների տրված դրվագի՝ այդ հաջորդականության մի 
քանի հաջորդական դիրքի լրացում: 

-Թվային գործողությունների կատարում տասնյակն անցնելով: 

Ձգված է երեք պարան՝ «խոչընդոտ»՝ դասասենյակի մեկ կողմում, հաջորդաբար 
«խոչընդոտների» I շարքը),  երեք պարան ՝ երկրորդ կողմում («խոչընդոտների»  
II շարքը): Դասարանն ըստ պատրաստվածության բաժանված է երկու խմբի: 
I  Խումբը պետք է հաղթահարի ձախ կողմի խոչընդոտները, II խումբը՝ աջ 
կողմինը: 

Առաջին խոչընդոտի վրա կախած են քարտեր առաջադրանքներով: Երկրորդ և 
երրորդ խոչընդոտի վրա կախված առաջադրանքով քարտերի վրա համարներ է 
գրած: Երկրորդ խոչընդոտի քարտերի վրա գրված թվերը համապատասխանում 
են առաջին քարտի առաջադրանքների պատասխաններին (յուրաքանչյուրին՝ 
մեկ պատասխան):  Իսկ երրորդ խոչընդոտի քարտերի համարները երկրորդ 
շարքի առաջադրանքների պատասխաններն են: 

I  Խումբը կկազմեն այն աշակերտները, որոնց առաջադրանքը կատարելու 
համար անհրաժեշտ կլինի լրցուցիչ ռեսուրսներ: Այդ պատճառով էլ առաջին 
շարքի խոչընդոտի մոտ պետք է լինեն սեղաններ, որոնց վրա պետք է լինեն 
բավական քանակության «սյունակներ ու խորանարդիկներ», ձողիկներ և այլն: 
Աշակերտները կարող են դրանք կիրառել: 

II խումբն առաջադրանքները կատարում է առանց լրացուցիչ ռեսուրսների, 
կիրառում է միայն գրիչ կամ/և մատիտ: 

Ուսուցիչը կանգնած է շարքերի միջև, ստուգում է կատարած աշխատանքն ու 
տալիս է ժետոններ: 

Առաջին աշակերտը գնում է առաջին խոչընդոտի մոտ, վերցնում է քարտը, 
կատարում է առաջադրանքը, ցույց է տալիս ուսուցչին: Եթե ճիշտ է լուծել, 
ուսուցիչը վերցնում է քարտը և փոխարենը տալիս մեկ ժետոն (երկրորդ 
խոչընդտը հաղթահարելիս՝ երկու ժետոն, երրորդն հաղթահարելիս՝ երեք): 
Աշակերտը անցնում է պարանի տակով, մոտենում է երկրորդ խոչընդոտին, 
վերցնում այն համարով քարտը, ինչ պատասխան ստացել էր առաջին քարտից: 
Այնուհետև կրկնվում է նույն ընթացակարգը: Եթե որևէ փուլում պարզվում է, որ 
պատասխանը սխալ է, աշակերտը ժետոն չի ստանում և ուսուցիչը մատնացույց 
է անում հաջորդ խոչընդոտի քարտի համարը: Բոլոր խոչընդոտներն անցնելուց 
հետո աշակերտը վերադառնում է իր խումբ և սկսում է խաղալ խմբի երկրորդ 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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անդամը: Խմբերը խաղն սկսում են միաժամանակ:  Խումբը, որը շուտ կավարտի, 
կստանա լրացուցիչ   5 ժետոն: Հաղթող կճանաչվի ավելի շատ ժետոն հավաքած 
խումբը:

Առաջադրանքների նմուշներ

I շարքի առաջադրանքներ.  1) Շրջագծի՛ր զույգերը: Հաշվի՛ր քանի զույգ կա: 
         
          

2) Շրջագծի՛ր եռյակները: Հաշվի՛ր քանի եռյակ կա:

        
        
        

Երկրորդ խոչընդոտ
1) Գրի՛ր բաց թողած թիվը.  7+□=11
2) Գրի՛ր բաց թողած թիվը.  6+□=12

Երրորդ խոչընդոտ
1) Գծի՛ր հաջորդ երկու պատկերը. □;○;○;□;○;○;□;○;○;...
2)Գրի՛ր հաջորդ երկու թիվը. 1;2;5;1;2;5;1;...

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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II շարքի առաջադրանք    Առաջին խոչընդոտ

1) Շրջագծի՛ր եռյակները: Հաշվի՛ր քանի եռյակ կա:
     
                      
                       
                    

2.) Շրջագծի՛ր հնգյակները: Հաշվի՛ր քանի հնգյակ կա:
               
                                  
    

                     

Երկրորդ խոչընդոտ
1) Գրի՛ր բաց թողած թիվը.  8+□=14
2) Գրի՛ր բաց թողած թիվը.    7+□=15

Երրորդ խոչընդոտ

1) Գծի՛ր ևս երկու պատկեր. 
 

; 
 

; 
 

; 
 

; 
 

;    ...

2) Գրի՛ր հաջորդ երկու թվերը.      2;5;8;...

Յուրաքանչյուր խոչընդոտի համար պատրաստում ենք այնքան այդպիսի քարտ, 
որքան խաղացող կա խմբում:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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I-II ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Թվերի ճանաչումը սյուներով և խորանարդիկներով

Ունակություններ. Թվերի ըմբռնումն ըստ կարգերի և գումարում-հանման  

Նյութ

Տասնայակների սյուներ և միավորների խորանարդներ; 
Հարյուրյակի աղյուսակ
Տասնյակների և միավորների աղյուսակ (տես ստորև)
Գրասենյակային թերթեր

Խաղի կանոնները

1. Սեղանին դրեք տասնյակների մի քանի սյուն և միավորների խորանարդներ; 
Աշակերտներին խնդրեք համապատասխան թվերը միավորների և 
տասնավորների աղյուսակում գրել համապատասխան տեղերում: 

Օրինակ. Եթե սեղանին դրված է 2 հատ տասնյակների սյուն և  3 խորանարդ, 
նրանք պետք է գրեն 2 տասնյակների սյունակում և 3 միավորների սյունակում: 

Աշակերտները կարող են նաև հարյուրյակի աղյուսակում նշել արդյունքում 
ստացած թիվը, ինչը նրանց կօգնի այդ թիվը կապել ստանդարտ գրված թվերի 
հետ; 

2. Այժմ թերթով ծածկեք սյուներն ու խորանարդները և աշակերտներին նոր, այլ 
քանակի խորանարդներ ցույց տվեք: 

Օրինակ, ցույց տվեք 5 հատ միավորների խորանարդ: 

3. Աշակերտներին ասեք, որ այս խորանարդներն էլ կդասավորեք այն թերթի 
տակ, որտեղ հին սյունակներն ու խորանարդներն են: Այժմ աշակերտներն 
առանց նայելու պետք է ասեն, թե ընդամենը քանի խորանարդ կլինի թերթի տակ 
(որպես օգնություն կարող են կիրառել տասնյակների և միավորների աղյուսակը 
կամ հարյուրյակի աղյուսակը): 

4. Այն բանից հետո, երբ աշակերտները կպատասխանեն, վերցրեք թուղթն 
ու միասին հաշվեք: Միաժամանակ ուշադրություն դարձրեք տասնյակ 
արտահայտող սյուների և միավոր արտահայտող խորանարդների քանակին: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Շերտավորում

1. Այնպես ընտրեք խորանարդների քանակը, որ դրանց միավորումով 
տասնյակը չանցնեք (ցածր պատրաստվածության խմբի համար): 

2. Այնպես ընտրեք խորանարդների քանակը, որ անհրաժեշտ լինի տասնյակի 
սյունակի ավելացում (միջին պատրաստվածության խմբի համար): 

3. Այնպես ընտրեք խորանարդիկների քանակը, որ անհրաժեշտ 
լինի հարյուրյակի բլոկի ավելացում (համեմատաբար բարձր 
պատրաստվածության խմբի համար):

4. Կատարեք նման գործողություններ թերթի տակից խորանարդիկներ 
հանելով (փոխանակ ավելացնելու) (բարձր պատրաստվածության խմբի 
համար):

տասնյակներ Միավորներ

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Հարյուրյակի աղյուսակ

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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I-II դասարաններ

Ցանկալի տասնյակների պասիանս

Նյութ՝ քարտերի կապուկ  1-ից 10-ը թվերով՝ յուրաքանչյուր խաղակցի համար 
(յուրաքանչյուր թվային քարտ պետք է պատրաստվի չորս տարբեր գույնի թղթից, 
կապուկը կազմված է 40 քարտից)

Ունակություններ՝ տասնյակներ կազմելը  (թվերի ըմբռնում)

Խաղի կանոնները

1. Յուրաքանչյուր խաղակից իր արդեն կտրած կապուկից վերցնում է   վերին 
2 քարտը, շրջում և դնում իր առջև՝ սեղանին: Քարտերը դասավորվում 
են հորիզոնական, ինչպես պասիանսում է: Եթե նրանցից որևէ մեկին 
կհանդիպի քարտերի այնպիսի կոմբինացիա, որոնց գումարը 10 է 
(օրինակ, 2 և  8 քրտերը), դրանք  պետք է դնի առանձին «տասնյակների 
կույտում»): Եթե դուրս եկավ  10-անոց քարտ, այն միանգամից պետք է դնել 
տասնյակների կույտում: Այնուհետև վերցնում են այլ երկու քարտ և այլն, 
մինչև չեն ստուգում իրենց կապուկների բոլոր քարտերը: 

2. Այնուհետև խաղակիցները զույգեր են կազմում, մնացած քարտերից հերթով 
վերցնում են մեկական քարտ և ձգտում են միասին կազմել տասնյակների 
զույգեր, որոնք նրանք կդնեն ընդհանուր  «տասնյակների կույտում»: 
Այն դեպքում, եթե քարտերի լրիվ կապուկը կկիրառվի խաղի ժանմանակ, 
խաղի ավարտին խաղացողներին ոչ մի քարտ պետք է չմնա: 

Նմուշ

Այս նմուշում 
խաղակիցը պետք 
է զուգավորի 
7-անոցը  3-անոցի 
հետ, 6-անոցը՝ 
4-անոցի, իսկ 
10-անոցը պետք 
է դնի կույտի մեջ 
անմիջապես, 
առանց զույգի:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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3. Երբ խաղակիցները կավարտեն քարտերից զույգեր կազմելը, նրանք 
սեփական արդյունքները տեսնելու համար կսկսեն ստուգել տասնյակների 
կապուկը: Յուրաքանչյուր աշակերտ հերթով վերցնում է վերևի քարտը ու 
բարձրաձայն հայտարարում, թե հաջորդը ո՞րը պետք է լինի: Մնացածները 
պատասխանում են:  Օրինակ, եթե կապուկի առաջին բարձրաձայն 
հայտարարած քարտը  6-անոց է,  ուրեմն մյուս խաղակիցները 
պետք է կռահեն, որ դրա հետ զույգ կազմած քարտը 4-անոց է և այլն: 
(Աշակերտների համար կանխատեսումներ կատարելը զվարճալի է ինչպես 
նաև վարժվելու լավ միջոց է ):

Բանավեճային  տարբերակ.

Երկու խաղակից մրցում են, թե ով ավելի արագ կավարտի խաղի առաջին փուլը:  

Շերտավորում

1. Խաղակիցներին հանձնարարել կազմել տասանոցներ երեք քարտերով, 
օրինակ՝ 5 + 3 + 2: Այս դեպքում խաղացողները միանգամից շրջում են երեք 
քարտ: Մնացած պայմանները նույնն են: 

2. Խաղացողներին հանձնարարել  նման ձևով կազմել այլ թիվ և կիրառել 4 
քարտ: Այս դեպքում միանգամից շրջում են 4 քարտ: Մնացած պայմանները 
նույնն են: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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I-II դասարաններ

Մեկ թեթրիանոցների փոխանակումը

Ունակություններ. Հաշիվ միավոր և տասնավոր ինտերվալներով, մեկ 
թեթրիանոցներ փոխանակելը տաս թեթրիանոցներով, թվերի համեմատումը

Նյութ՝ մեկ թեթրիանոցներ և տաս թեթրիանոցներ, զար, խաղի աղյուսակ 

Բանավեճային հարցեր.

Քանի՞ մեկ թեթրիանոց է անհրաժեշտ տաս թեթրիանոց ստանալու համար: 
Ո՞ր երկու ճանապարհով կարելի է ստանալ 11 թեթրի  (տաս թեթրիանոց և մեկ 
թեթրիանոց, կամ՝ 11 հատ մեկ թեթրիանոց):
Մեկ թեթրիանոցներն ու տաս թեթրիանոցները կապեք միավորների և 
տասնավորների կարգի հետ: 
Ակտիվություն.

1. Յուրաքանչյուր աշակերտի տրվում է խաղի աղյուսակը: 
2. Առաջին խաղակիցը գլորում է զարը և ինչ թիվ որ ընկնի, ստանում է 

դրան համապատասխան քանակի մեկ թեթրիանոց, որոնք մեկ առ մեկ 
դասավորում է իր մեկ թեթրիանոցների աղյուսակի վանդակներում: 
Օրինակ, եթե զարը հինգ բերեց, նա վանդակներում շարում է հինգ հատ 
մեկ թեթրիանոց; 

Մեկ թեթրիանոցներ

              

Տաս թեթրիանոցներ

     

Լրիվ քանակ

3. Երկրորդ խաղակիցն է գլորում զարը և մեկ թեթրիանոցները դասավորում 
իր՝ համապատասխան աղյուսակի վանդակներում; 

4. Առաջին խաղակիցն է կրկին գլորում զարը: Եթե խաղացողի մեկ 
թեթրիանոց մետաղադրամների քանակը 10-ից անցնում է, պետք է 
փոխանակի տաս թեթրիանոցով և այն դնի տաս թեթրիանոցների 
աղյուսակի վանդակում: Օրինակ, եթե առաջին խաղակիցն ուներ 5 մեկ 
թեթրիանոց և զարը բերեց վեց, տաս հատ մեկ թեթրիանոցը պետք է 
փոխանակի մեկ տաս թեթրիանոցով և թողնի մեկ հատ մեկ թեթրիանոց, 
որպեսզի ընդամենը ստացվի 11 թեթրի: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Մեկ թեթրիանոցներ
          

 
Տաս թեթրիանոցներ
      

Լրիվ քանակը

Խաղի ընթացքը

1. Խաղակիցները  մշտապես պետք է ստուգեն, թե ինչ գումար ունեն իրենց 
աղյուսակներում: 

Նրանք պետք է կարողանան մեկերն ու տասերը արագ հաշվել, որպեսզի 
ստուգեն, թե ով ավելի շատ փող ունի:  

2. Խաղակիցները մինչև ժամանակի ավարտը հերթով գլորում են զարը կամ 
այնքան, մինչև նրանցից մեկնումեկը կհավաքի 60 թեթրի: Պարզ է, կարող են 
ընտրել նաև ավելի բարձր (ցածր) նպատակային քանակ:  Խաղի ավարտին 
նրանք համապատասխան վանդակում գրում են ընդհանուր քանակը և 
համեմատում: 

3. Պետք է ի նկատի ունենալ, որ մեկ թեթրիանոցները և տաս թեթրիանոցները  
պետք է համապատասխանեցնեք միավորների և տասնյակների հետ որքան 
հնարավոր է հաճախ: 

Շերտավորում

1. Աշակերտներին հանձնարարել որոշել, քանի մետաղադրամ է անհրաժեշտ 
ավելի մեծ թիվ ստանալու համար:  Օրինակ, եթե ունեն  14 թեթրի, որքան է 
պետք ավելացնել, որ ստանան  30 թեթրի: 

2. Աշակերտներին հանձնարարել որոշել, թե ամենաքիչը քանի անգամ պետք 
է գլորեն զարը, որ լրացնեն մեկ թեթրիանոցների աղյուսակը: 

3. Աշակերտներին հանձնարարել 5 րոպեում լրացնել տաս թեթրիանոցների 
աղյուսակը:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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I-II ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Անցի՛ր կամարի տակով

Թվի կազմությունը, գումարում/հանում 20-ի սահմաններում
Խաղի նպատակն է, որ աշակերտը ըմբռնի հաշիվը, թվերի միջև եղած 
փոխհարաբերություններն ու գումարում-հանման գործողությունները, ըմբռնի 
գումարում-հանման գործողությունների տեղափոխականությունը, ստեղծի 
տրված թվին համապատասխան առարկաների բազմություն: 

Երկու աշակերտ բռնել են միմյանց ձեռք ու վեր բարձրացրել, ստեղծելով 
կամարակերպ մի բան: Ձեռքում բռնել են քարտ, որի վրա թիվ է գրված: Մնացած 
աշակերտներին ուսուցիչն է բաժանում քարտեր: Դրանց վրա թվեր են գրած 
(քարտերի փոխարեն կարող եք կիրառել փոքրիկ առարկաներ այնպես, որ 
յուրաքանչյուր աշակերտ տարբեր քանակի առարկա ստանա): Ուսուցչի «սկսում 
ենք կամարի տակով անցնել» հրահանգի հետ  աշակերտներն սկսում են փնտրել 
իրենց զույգին՝ զույգի քարտերին գրված թվերի գումարը պետք է կազմի կամարի 
գլխին «տեղադրված» թիվը: Կամարի տակով անցնում են միայն այն զույգերը, 
ովքեր ճիշտ ընտրեցին զուգընկերոջը:  

Այն աշակերտների համար, որոնք դժվարանում են 10-ն անցնելով թվերի 
գումարում-հանում,  (օր. 8+7 ) կարող եք փոփոխություններ մտցնել խաղի 
կանոնների մեջ՝ կամարի տակով անցնելու իրավունք ունեն ոչ թե երկու, այլ 
երեք աշակերտ: Նրանցից երկուսի թվերի գումարը պետք է կազմի տասը: 
Օրինակ, կամարի գլխին տեղադրած քարտին գրված է 17: Կամարի տակով 
կարող են անցնել երեք աշակերտ    (3;7 և 7 ),   ( 2;8 և 7) , կամ՝  ( 9;1;7) թվերով: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 



59

I-II ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Ավարտի՛ր նկարը

Խաղում է երկու կամ մի քանի խաղակից (յուրաքանչյուր խմբից մեկը):  
Գրատախտակին նկարած է որոշակի քանակի շրջանների բազմություններ: 
Աշակերտները հերթով մոտենում են գրատախտակին և մեկական շրջան են 
ավելացնում սեփական բազմությանը: Աշակերտները պետք է բազմությունը 
լրացնեն շրջաններով այնպես, որ յուրաքանչյուր բազմության մեջ  հավաքվի 
տրված քանակով   (օրինակ՝  9) շրջան: Հաղթում է այն խումբը, որը մյուսներից 
ճիշտ ու արագ է կատարում առաջադրանքը: 

Թվաբանական լոտո 

Աշակերտները շրջան են կազմել: Նրանցից յուրաքանչյուրը ամրացրել է 
մյուսներից տարբեր քարտ, որի վրա գրված է որևէ թիվ  0-ից մինչև 10-ը: 
Աշակերտներից մեկը կանգնում է շրջանում և անվանում է թիվ, օրինակ՝  8: 
Շրջանում կանգնած աշակերտը, որն ամրացրել է  8 թվով քարտ, փնտրում է 
այն աշակերտին, որի համարը լրացնում է ութը մինչև 10-ը, և սկսում է շրջանի 
շուրջը վազել դեպի 2-ը, որ կանգնի նրա առջև: 2-ն էլ է սկսում վազել նույն 
ուղղությամբ, նա պետք է հասցնի վազել շրջանի շուրջն ու կանգնել իր տեղում: 
Եթե  ութը չհասցնի   2-ի ճամփան կտրել, նա կգրավի խաղավարի տեղը 
շրջանում և կանվանի հաջորդ թիվը: 
Այս երեք խաղն էլ կարելի է ձևափոխել այնպես, որ խաղակիցները գումարելու 
փոխարեն կատարեն  հանման գործողություն, օրինակ, նկարներն ավարտելիս 
աշակերտները ոչ թե ավելացնեն շրջաններ, այլ հերթով ջնջեն դրանք այնպես, 
որ բազմության մեջ մնա ցանկալի քանակության շրջան: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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ԴԱՍԵՐ

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Մաթեմատիկական հարցի շերտավորման էլեմենտներով
ուսուցման պլանավորման սխեմա

Թեմա՝  Գումարման  զուգորդականությունը

Առարկա՝  Մաթեմատիկա Դասարան՝  

Ժամանակ
Ի՞նչ ժամանակ է անհրաժեշտ այս ակտիվության իրականացման համար: 
Կանցկացվի մե՞կ դասի սահմաններում, թե՝ կբաշխվի մի քանի դասերի: 

Կբաշխվի երկու դասի:

Ներածություն

Դասի/ակտիվության հիմնական նպատակը՝ 

Աշակերտները կսովորեն գումարման զուգորդականության օրենքը, թվերը 
կգումարեն հեշտ, հարմար հերթականությամբ: 

Ուսման արդյունքները  

Վերաբերմունք.  Կարևոր գաղափար, սկզբունք, օրինաչափություն, արժեք, 
հիմնախնդիր և այլն  )

Աշակերտների մոտ կզարգանա ձգտում թվային գործողություններ 
կատարելիս փնտրել թվային օրինաչափություններ  և դատողություններ 
անելիս ընտրել կարևոր գաղափարները: Աշակերտների մոտ ցանկություն 
կառաջանա գտնել գումարման կատարման ամենահեշտ ճանապարհը:  

Գիտելիք (փաստեր, բառեր, 
տերմիններ, հիշելու համար 
տեղեկատվություն և այլն...)

Աշակերտը կիմանա, որ 
գումարմանը փոխարինող 
արտահայտության արժեքը կախված 
չէ գործողությունների կատարման 
հերթականությունից: Հաշվարկը 
հեշտացնելու համար կարելի է ընտրել 
թվերի հարմար զույգեր:  

 

Ունակություն (դատողական 
ունակություններ,առարկայական 
ունակություններ, գնահատման 
ունակություն, հաշվելու 
ստրատեգիաներ և այլն... )

Աշակերտը կկարողանա գումարում 
պրունակող արտահայտության 
արժեքը հեշտությամբ հաշվել: 
Աշակերտի մոտ կզարգանա 
հաշվարկի ունակություն-
հմտություններ, նա կոնկրետ 
օրինակի համար կընտրի և կկիրառի 
բանավոր հաշվարկի տարբեր 
միջոցներ, կկարողանա բացատրել 
կիրառած միջոցը: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 



62

Ազգային ուսումնական ծրագրի չափորոշիչ. 

Մաթ. II.2. Աշակերտը կարող է իրար հետ կապել  հաշվարկումը, թվերը, 
թվական անունների միջև եղած կախվածությունը և գումարման-հանման 
գործողությունները:  

Արդյունքն ակնառու է, եթե աշակերտը. 
 • Բանավոր՝ տասնյակներով, գումարում-հանում է կատարում և 

ցուցադրում կիրառած եղանակը (օրինակ, թվային սանդղակի վրա կամ 
առարկաների բազմությունում):  

Մաթ. II.5. Աշակերտը կարող է խնդիրները լուծելիս կիրառել թվերը և 
գործողությունները: 

Արդյունքն ակնառու է, եթե աշակերտը. 

 • Խնդրի պայմանի հիման վրա սահմանում է, թե ինչն է հայտնի և ինչն է 
անհայտ:

 • Պարզ խնդիրը լուծելու համար ընտրում է համապատասխան 
գործողությունը, խնդիրը, մոդելը (օրինակ, գումարում, հանում, 
կրկնապատկում կամ կիսում, մեկական քայլ առաջ և ետ, առարկաների 
բազմություն կամ թվային սանդղակ):

Մաթ. II.7. Աշակերտը կարող է գումարման և հանման գործողությունները 
կիրառել մաթեմատիկական պարզունակ խնդիրներ լուծելիս:  

 • Թվային արտահայտության արժեքը գտնելու համար` կիրառում է 
գումարելիների հակադարձ համեմատականության (տեղափոխման) և 
զուգորդման հատկանիշները:  

Անհրաժեշտ նախնական գիտելիք ու ունակություն-հմտություններ. 

 • Գումարում-հանում100-ի սահմաններում;  
 • Երկու գոչծողությամբ գումարում (թվային աստիճանի վրա կամ 

բանավոր);
 • Գումարման զուգորդականության օրենքը; 
 • Ռրկնիշ թվերը, դրանց անվանոմն ու թվային գրառումները; 
 • Թվաբանական արտահայտության մեջ գործածել փակագծեր, 

գործողությունների հերթականություն, բառերով տրված երկու 
գործողությանը համապատասխան  արտահայտության գրառումը 
փակագծերով և ընդհակառակը, գրված արտահայտության բառերով 
նկարագիրը:

 • Պարզ  մաթեմատիկական խնդիր լուծելիս թվային արտահայտության 
կազմում:  

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Նախնական գիտելիքի գնահատում (Ի՞նչ գիտեք աշակերտների գիտելիքների 
և ունակությունների մասին: Ի՞նչ աղբյուրների վրա եք հիմնվում):

Դասի/ակտիվության պլանը

Աշակերտների խմբավորման ձևերը.
Խմբավորման ո՞ր ձևերն եք կիրառում այս ակտիվությունն իրականացնելիս (ողջ դասարանը, 
զույգեր, եռանդամ, քառանդամ, հոմոգեն, հետերոգեն և այլն ...) 

Ողջ դասարանը, զույգերով, անհատական, խմբային աշխատանք:

Խմբավորման չափանիշները. 

Ըստ ինչի՞ կխմբավորեք աշակերտներին շերտավոր ուսուցման համար: 

Խմբային աշխատանքի ժամանակ խմբավորմը կկատարվի ըստ 
պատրաստվածության:

Ուսումնական նյութ (տեքստ, զննական նյութ, խորանարդներ, ինտերնետ-
ռեսուրս և այլն) 
Աշակերտի  դասագիրք,  աղյուսակ  պլակատի թերթի վրա,   առաջադրանքի 
քարտեր  խմբային աշխատանքի համար, պլակատ՝  թվային աստիճան,  
«սյուներ և խորանարդներ»,  ձողիկներ, պրոեկտոր:

Դասի/ակտիվության փուլերը.

I - նախապես

Պատրաստվելիք 
տնային առաջադրանքի 
յուրաքանչյուր խնդրի 
վերլուծում ողջ դասարանի 
հետ աշխատելով: Այս  
փուլում կակտիվանա 
նախնական գիտելիքը: 
Աշակերտները 
գործնականում 
կկատարեն այն, ինչը 
կըմբռնեն երկրորդ 
փուլում: Ուսուցիչը 
լսում է աշակերտների 
պատասխաններն 
ու ստուգում նրանց 
պատրաստվածությունը:

II - ընթացքում
 
 Խմբային 
աշխատնքով 
կիրականանա նոր 
գիտելիքի կառուցում 
և ըմբռնում:

III –հետո

Նոր նյութի 
ամրապնդման-
կիրառման վրա  
աշակերտները 
կաշխատեն խմբով և 
անհատապես:
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Գնահատում.
Ինչպե՞ս կհետևեք աշակերտների ուսման ընթացքին ու արդյունքներին: Ըստ ինչի՞ կդատեք 
նրանց առաջադիմության մասին:

Ուսուցիչը հետևում է աշակերտի ուսման գործընթացին և գնահատում 
արդյունքները, տնային առաջադրանքը ստուգելիս  (ըստ այնմ, թե ինչպիսին 
է տնային առաջադրանքը կատարման որակը), ինչպես նաև դասարանային 
ակտիվություններում ընդգրկվածությամբ ու արդյունքով, զույգերով և  
խմբային աշխատանքի ժամանակ ցուցաբերած ակտիվությամբ:

Լրացուցիչ ռեսուրսներ.

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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I դաս:

I փուլ՝

տնային առաջադրանքի ստուգում-վերլուծում 

1. Շրջագծե՛ք  բոլոր արտահայտությունները, որոնք համապատախանում են 
նկարին.

                                                                                 8+5;   5+6;    5+8;   7+8.

 
2.  Կատարե՛ք գումարում.
9+6;  3+17;  7+6;  12+8;  8+7;   9+11.

3.  Համեմատե՛ք թվային արտահայտություններն ու դրանց արժեքները. 2+7 և  
7+2;  9+5 և 5+9;   10+9 և 9+10;  7+8 և 8+7.

4.  Գրե՛ք  թվային արտահայտությունը.

15-ի և 3-ի գումարին ավելացնենք  28;

10-ին  ավելացնենք 17-ի և 43-ի գումարը;

72-ի և  9-ի գումարին ավելացնենք18-ի և 8-ի գումարը:

5.  Լրացրե՛ք աղյուսակը :

1)
+ 3 2

8+7

7+8

2)
+ 5 6

5+6

6+5

 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
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1.2. 3. Խնդիրներն ստուգվում են  բանավոր,   աշակերտները կարդում են 
պատախանները, ուսուցիչը քայլում է նստարանների միջև, աչքի է անցկացնում 
աշակերտների աշխատանքը, այդ ժամանակ նրանք ուղղում են սխալ 
պատասխանները: Երրորդ խնդիրը վերլուծելիս աշակերտները հիշում են 
գումարման տեղափոխական օրենքը. «Գումարելիների տեղերը փոխելիս 
գումարը չի փոխվում»: 

5. Խնդիրը ստուգելու համար ուսուցիչը գրատախտակին փակցնում է մեծադիր 
թերթին պատրաստած աղյուսակը: Աղյուսակը լրացնելուց առաջ դիմում է 
դասարանին.  

Անվանեք գումարելիներըը (առաջին գումարելին 8-ի  7-ի գումարն է, երկրորդ 
գումարելին է՝ 3-ը); Արտահայտությունը գրե՛ք գրատախտակին, գումարումը 
կատարեք  բանավոր. 

Աշակերտները   արտահայտությունը կարող են կազմել փակագծերով, կամ 
առանց փակագիծ.

8+7+3= (8+7)+3 = 15+3 = 18

Աշակերտները, որոնք դժվարանում են 4) և 5) առաջադրանքները լուծել, և զգում 
են ուսուցչի օգնության կարիքը, նվազ պատրաստվածության աշակերտներ 
են  (I շերտ)  և նրանց պետք է տրվի հնարավորություն օգտվել լրացուցիչ 
ռեսուրսներից. թվային աստիճան,  «սյուներ և խորանարդներ»,  ձողիկներ և այլն:

II   փուլ:
Ուսուցիչը դասարանին ծանոթացնում է  առաջադրանքի նպատակը. Որոշենք, 
ինչպես կարող ենք հեշտացնել երեք թվերի գումարումը: Ուսուցիչը տնային 
առաջադրանքի քննարկած օրինակներից ընտրում է որևէ մեկը  (ենթադրենք, 
(7+8)+2 ): Դասարնը հիշում է  գումարման արդյունքը.  ( 7 + 8 ) + 2 = 15 + 2 = 17  
(Աշակերտներն աշխատում են բուկիներում):

Ինչպե՞ս կարող ենք կատարել գումարում այլ կերպ: Դրա համար քննարկենք 
այսպիսի իրավիճակ: 

II շերտին (միջին պատրաստվածության աշակերտներին) հանձնարարում է 
առաջադրանք.

Ավտոկայանատեղիում մի կողմում կանգնած է 7 ավտոմեքենա, մյուս 
կողմում՝ 8:  Ավտոկայանատեղի եկավ ևս 2 մեքենա: Քանի՞ ավտոմեքենա 
կլինի կայանատեղիում: Կազմեցե՛ք արտահայտություն (քննարկեք նոր 
ավտոմեքենաների դասավորման տարբեր դեպք): Ուշադիր դիտեցեք ստացած 
հավասարումներն ու կատարեք եզրակացություն: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
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((77++22))++88 
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I շերտը խմբով քննարկում է  իրավիճակը, կիրառում է լրացուցիչ ռեսուրսներ, 
անհրաժշտության դեպքում նրանց օգնում է ուսուցիչը: Տրվում է ավելի  
համակարգված առաջադրանք: 1) Իմչպե՞ս գտնենք,  քանի՞ ավտոմոբիլ կա 
երկու կողմերում:  2) Քանիսը՞ կլինի 2-ի  ավելանալուց հետո:  3) Եթե առաջին 
կողմում կանգնեն 2 նոր մեքենան, ընդանմենը  քանի՞սը կլինի այնտեղ: 4)
Քանի՞սը կլինի երկու կողմում:  5) Եթե երկուսն էլ կանգնեն  երկրորդ կողմում, 
քանի՞սը  կլինի այնտեղ: 6) Ընդամենը քանի՞ մեքենա կլինի:  7) Ե՞րբ  կլինի 
ավելի շատ: Կատարեք եզրահանգում: Վերջում աշակերտները ձևակերպում 
են եզրահանգում՝ որոշում են գումարման հատկությունը. Երեք թվերի գումարը 
չի փոխվի, եթե գումարելիները տեղափոխենք և միավորենք ցանկացած 
հերթականությամբ:  Դրանից հետո աշակերտները ծանոթանում են  դասագրքի 
տեքստին և համեմատում իրենց եզրակացության հետ: 

III փուլ:
Հետո  ուսուցիչը խնդրում է աշակերտներին աշխատել ինքնուրույն:  

1. Գումարման այս հատկությունը ստուգել այլ թվերի դեպքում: Դրանք 
նախապատրաստած են ֆլիպչարտի վրա.
Գումարե՛ք տեղափոխական օրենքի կիրառմամբ և գրե՛ք համապատասխան  
հավասարումները: 

 (11+4)+6;        6+7+4
 ( 7+5)+3;        7+12+8
 (19+8)+1;         13+8+7 

2) Բակերից մեկում 9 (12; 18) շուն և 3 (4; 7) կատու կա, իսկ երկրորդ բակում՝ 7 
(8; 13) շուն, կատու չկա:  Քանի՞ շուն և քանի՞ կատու կա երկու բակում միասին: 
Ընտրե՛ք ցանկալի թվերն ու կազմե՛ք արտահայտություն:

Ուսուցիչը դիտում է աշակերտների աշխատանքը, անհրաժեշտության դեպքում 
օգնում նանց:  Աշակերտները ներկայացնում են աշխատանքը:
                   
Դրանից հետո ուսուցիչը դասարանին տալիս է տնային առաջադրանք.

1. Գրե՛ք  կարգային գումարելիների գումարի տեսքով. 18; 23; 54:
2. Կատարե՛ք գումարում. 17+3+1; 14+6+2; 18+2+3; 16+4+3:
3. Կիրառելով գումարման հատկությունները գումարեք հեշտ  ճանապարհով: 

10+3+7;   7+4+3+6;    5+9+1+5;   3+9+7+1.

4. Խմբերից մեկում կար  6 աղջիկ և  3 տղա, երկրորդ խմբում՝ 7 աղջիկ 
և 4 տղա. Քանի՞ երեխա կար երկու խմբում միասին: Կազմի՛ր 
համապատասխան արտահայտություն և գտի՛ր դրա արժեքը  հեշտ 
ճանապարհով:

5.  Կազմեցե՛ք խնդիր, որը լուծելու համար անհրաժեշտ կլինի երկու 
թվերի գումարին ավելացնել երրորդ թիվը (թվերն այնպես ընտրեք, որ 
տեղափոխական հատկության կիրառմամբ հեշտությամբ կարողանաք 
գտնել արտահայտության արժեքը):

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Երկրորդ  դաս:
Դասի սկզբում կքննարկվեն տնային առաջադրանքի խնդիրները:  
Աշակերտները, որոնք վրիպումներ ունեն այդ առաջադրանքից, կխմբավորվեն  I 
շերտում: Ովքեր կարողացան հաղթահարել այս առաջադրանքները՝ II շերտում:  
Հետո ուսուցիչը խմբերին տալիս է առաջադրանքներ:

I շերտ:
1. Լրացրե՛ք բաց թողած թվերը:

(1 + 7) + 13 = ? + (7 + 13)=?
12 + 1 + 8 = (12 + ?) + 1= ?

2. Մեգին ունի 4 խաղալիք տիկնիկ, 5 խաղալիք արջուկ և 16 խաղալիք 
խորանարդ: Ընդանենը քանի՞ խաղալիք ունի Մեգին:

II շերտ:
1. Լրացրե՛ք բաց թողած թվերը:

(7 + 8) + 12 = ? + (8 + 12) = ?
14 + 8 + 6 = (14 + ?) + 8 = ?

2. Գիան առաջին օրը գնեց 13 լարիի գիրք և 8 լարիի տետր, երկրորդ օրը՝  7- 
լարիանոց  գնդակ:  Ընդամենը քանի՞ լարի ծախսեց Գիան այդ երկու օրում: 
Աշակերտներին, որոնք մյուսներից շուտ կավարտեն աշխատանքը, ուսուցիչն 
առաջարկում է  առաջադրանք.  Կազմեցե՛ք խնդիր, որը լուծելու համար 
անհրաժեշտ կլինի երկու թվերի գումարին ավելացնել այլ երկու թվերի գումար  
(թվերն այնպես ընտրեք, որ տեղափոխական հատկության կիրառմամբ 
հեշտությամբ կարողանաք գտնել արտահայտության արժեքը): Այնուհետև 
խմբերը ներկայացնում են   դասարանում կատարած առաջադրանքը:

Ուսուցիչը հանձնարարում է առաջադրանք. 

I շերտի  խումբ/խմբեր.   կատարի՛ր գումարում «սյուներ և խորանարդների» 
կիրառմամբ.  25 + 8; հետո գրի՛ր համապատասխան հավասարումը: Ինչպ՞ս 
ավելացնենք երկնիշ թվին միանիշ թիվ:

Աշակերտները դասավորում են 2 սյունն ու 5 խորանարդը առանձին,  8 
խորանարդը առանձին: Գումարելիս նախ լրացնում են խորանարդները 
մինչև տասը և փոխանակում մեկ սյունով, հետո ավելացնում են մնացած  3-ը:  
Հետևաբար գրում են. 25 + 8=25 + (5 + 3)=(25 + 5) + 3=30 + 3=33  անհրաժեշտության 
դեպքում ուսուցիչը օգնում է նրանց հուշող հարցերով: 

II շերտի խումբ/խմբեր. կատարի՛ր գումարում զուգորդական օրենքի  
կիրառմամբ և գրի՛ր համապատասխան հավասարումները.  42+19; կատարի՛ր 
եզրակացություն ((40 + 10) + (9 + 1) + 1=50 + 10 + 1= 61)

Երկու խումբն էլ կատարում է եզրակացություն.

Ուսուցիչը ֆլիպչարտի վրա ցույց է տալիս գումարման օրինակներ 
աշակերտները կատարում են բանավոր՝ համապատասխան մեկնաբանությամբ. 
66+5, 52+9, 86+7;  18+25,23+38,46+37

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 



70

Սրանից հետո  ուսուցիչը հանձնարարում է անհատական աշխատանք. 1) 
գումարման օրինակներից կատարի՛ր որևէ երեքը. 45 + 14; 83 + 8; 66 + 25; 47 + 8; 
32 + 17.   2) Նինիկոն մի օրում ծախսեց 24 լարի, հաջորդ օրը՝ 27լարի: Քանի՞ լարի 
ծախսեց Նինիկոն երկու օրում: 

Աշխատանքները ներկայացնելուց հետո ուսուցիչը դասարանին հանձնարարում 
է տնային առաջադրանք.

1.  Գրե՛ք թվային արտահայտության տեսքով և գտե՛ք դրա արժեքը  հեշտ 
ճանապարհով:

51-ի և 3-ի գումարին ավելացնենք 17;

12-ին ավելացնենք 27-ի և 38-ի գումարը;

52-ի և 4-ի գումարին ավելացնենք 18-ի և 16-ի գումարը:

2. Կատարե՛ք գումարում. 52 + 18; 35 + 18; 83 + 9; 28 + 17

3. Կիրառե՛ք գումարման հատկություններն ու գումարե՛ք հեշտ ճանապարհով:

21+3 +9;   17 + 14 + 3 + 6;    15 + 9 + 11 + 5;   43 + 8 + 7 + 2.

4. Կազմեցե՛ք խնդիր, որը լուծելու համար անհրաժեշտ կլինի երկու թվերի  
գումարին ավելացնել այլ երկու թվերի գումար (թվերն այնպես ընտրեք, որ 
զուգորդական հատկության կիրառմամբ  հեշտությամբ կարողանաք գտնել 
արտահայտության արժեքը):

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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III-IV դասարանների համար
նախատեսած նյութեր

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Ակտիվություններ

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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III–IV  ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Կազմենք պիկտոգրամ

Ակտիվության նպատակը.  աշակերտը կարողանա որակական ու քանակական 
տվյալները մեկնաբանել և կատարել էլեմենտար վերլուծություն: 

Նախնական գիտելիք.  աշակերտը նկարագրում/մեկնաբանում է պիկտոգրամի 
տեսքով արտահայտած տվյալները բառերով կամ գրավոր, առաջադրում 
է ամփոփիչ հարցեր պիկտոգրամի  տեսքով արտահայտած տվյալների 
վերաբերյալ: 

Ակտիվություն N 1 - թռչնի ձվերի պիկտոգրամ

Ուսուցիչը գրատախտակին գրում է  խնդրի պայմանը: Աշակերտները 
աշխատում են  անհատապես:

Խնդիր N1   Զատկի տոնի համար Նինոն նկարեց  3 ձու, Մայան՝ 5, իսկ 
Թամունան՝ 4: Նկարի՛ր/կազմի՛ր  պիկտոգրամ ըստ խնդրի պայմանի:

Մտածի՛ր հարցեր, որոնց հնարավոր կլինի պատասխանել ըստ քո նկարած 
պիկտոգրամի և պատասխանիր:

Ուսուցիչ. «Քանակ ցույց տվող թվից հետո խնդրի պայմանում ավելացնենք 
«կապուկ» բառը:  

Խնդիր N2   Զատկի տոնի համար Նինոն նկարեց  3  փաթեթ ձու, Մայան՝ 5, իսկ 
Թամունան՝ 4:  Նկարի՛ր/կազմի՛ր  պիկտոգրամ ըստ խնդրի պայմանի: Ինչպե՞ս 
կփոխվեն քո մտածած հարցերը: 

Կարելի՞ է, թե՝ ոչ  ըստ պայմանի տվյալների պատասխանել հարցերին:    
Քանի՞ ձու նկարեց աղջիկներից յուրաքանչյուրը: Երեք աղջիկնե՞րը:  Երբ 
կկարողանանք պատասխանել այս հարցին  (երբ կիմանանք, թե քանի ձու է 
դրված յուրաքանչյուր փաթեթում): 

Ուսուցիչ՝ «Վերադառնանք առաջին խնդրին: Յուրաքանչյուր աղջկա կողմից 
ներկած ձվերի քանակը ավելացնենք 10 անգամ: Ինչպե՞ս կձևակերպվի խնդրի 
պայմանը:

Խնդիր N3   Զատկի տոնի համար Նինոն նկարեց  30 ձու, Մայան՝ 50, իսկ  
Թամունան՝ 40: Նկարի՛ր/կազմի՛ր  համապատասխան պիկտոգրամ:

Ուսուցիչ՝ «Ի՞նչ դժվարություններ ի հայտ եկան պիկտոգրամը կառուցելիս: 
(Աշակերտների ենթադրյալ պատասխանները. Տեղը չբավականացրեց ձվերը 
նկարելու համար: Ձանձրացուցիչ է այդքան ձու նկարել:  և այլն)  բա՞րդ էր, թե՝ 
հոգնեցուցիչ»: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Ուսուցիչը երեխաներին  ցույց է տալիս  նկար՝ ձվերի փաթեթ, որում 
տեղավորվում է  10 ձու: Ինչպե՞ս կիրառենք այս պատկերը,  որ գործը 
հեշտացնենք: Պիկտոգրամի վրա քանի՞-քանի փաթեթ   կարելի է նկարել ձվերի 
փոխարեն: 

Նկար N1                               

Ինչպես կիրառենք ձեր կողմից N2 խնդրի համար կազմած պիկտոգրամն 
այնպես, որ պետք գա երրորդ խնդրի համար: Ի՞նչ մեկնաբանություն կարող ենք 
գրել դրա տակ (մեկ փաթեթ՝ 10 ձու)

Ուսուցիչը ցույց է տալիս աշակերտներին տարբեր փաթեթների նմուշներ (լավ 
կլինի, եթե նմուշները զննական լինեն, կարելի է նաև նկարներ օգտագործել): 

Բացատրում է աշակերտներին, որ որոշ փաթեթում 6 ձու կա, որոշ փաթեթում՝ 
10, որոշ փաթեթում էլ՝ 30:

Նկար N 2        

          

Նկար N3                      

Կփոխվի՞, թե՝ ոչ յուրաքանչյուր աղջկա կողմից նկարած ձվերի քանակը, եթե 
յուրաքանչյուր փաթեթում ոչ թե 10, այլ 6 ձու դրվի: 30 ձո՞ւ: Յուրաքանչյուր 
դեպքի համար պատասխանի՛ր N2 խնդրի համար մտածած հարցերիդ: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Ակտիվություն N2 - մատիտների պիկտոգրամ

Ուսուցիչ՝ նկարչության մատիտների տարբեր տուփերում հաճախ տարբեր 
քանակի մատիտներ կան: Կազմեցե՛ք խնդիր ըստ տրված պիկտոգրամի  
(պիկտոգրամը պատրաստած է  մեծ ֆլիպչարտի թերթի վրա  կամ 
գրասենյակային թերթի վրա տպած տեսքով բաժանվում է զույգերին).

Գիա                 

Թամունա       

Դաթո     

     
Էլենե       
   

                                                                                                            =   15  մատիտ                                                                                              

Ուսուցիչ՝ աշխատեք զույգերով և մտածեք հարցեր, որոնց պատասխանելու 
համար անհրաժեշտ չէ իմանալ, թե քանի մատիտ կա յուրաքանչյուր 
տուփում: Պատասխանեք հարցերին: Այսպես նաև մտածեք հարցեր, 
որոնց պատասխանելու համար  պետք է իմանանք տուփերում դրված 
մատիտների քանակը: Պատասխանեք ձեր մտածած հարցերին: Զույգերով 
աշխատանքն ավարտելուց հետո ուսուցիչը աշակերտների հետ միասին 
լրացնում է  աղյուսակը գրատախտակին (սյունակներում գրվում են հարցերը 
պատասխանների հետ միասին): Զույգերը հերթով թելադրում են ուսուցչին 
մտածած հարցերն ու պատասխանները.

Հարցեր, որոնց պատասխանելու 
համար  անհրաժեշտ չէ իմանալ,  թե 
քանի մատիտ կա  տուփում

Հարցեր, որոնց պատասխանելու 
համար  անպայման պետք է 
իմանանք, թե քանի մատիտ կա  
տուփում

Ուսուցիչ՝ ինչպես տեսնում եք, եթե չգիտենք, թե միկ սիմվոլը քանի միավոր է 
նշանակում, ըստ պիկտոգրամի հնարավոր է պատասխանել միայն որոշակի 
տիպի հարցերի:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Ակտիվություն N3 - Քարտերի պիկտոգրամ

Ռեսուրս՝ մեծ ֆորմատի թերթեր, առաջադրանքի քարտեր  շերտավոր 
խնդիրներով, Բավարար քանակի պատկերներով փոքրիկ քարտեր պիկտոգրամ 
կազմելու համար:

Ուսուցիչը աշակերտներին բաժանում է խմբերի ըստ պատրաստվածության և 
բաժանում է առաջադրանքի քարտերը.

Ցածր պատրաստվածության խումբ. Առաջին օրը գազանանոց գնաց 50 
երեխա, երկրորդ օրը՝  60, իսկ երրորդ օրը՝ 40:  Կազմե՛ք համապատասխան 
պիկտոգրամ:  Պիկտոգրամը կազմելու համար կիրառե՛ք  բաժանած քարտերը: 

Քարտին պատկերած  =10 երեխայի:

Միջին պատրաստվածության խումբ:  Առաջին օրը գազանանոց գնաց 30 
երեխա, երկրորդ օրը՝ 60,  իսկ երրորդ օրը՝ 36: Պիկտոգրամ կազմելու համար 
կիրառե՛ք բաժանած քարտերը: Մտածե՛ք, երեխաների ի՞նչ քանակ պետք է 
համապատասխանի մեկ քարտի: Ազատ վանդակում  գրե՛ք   համապատասխան 

թիվը     = □ երեխայի  և կազմեք համապատասխան պիկտոգրամ:

Բարձր  պատրաստվածության խումբ:  Առաջին օրը գազանանոց գնաց....... 
երեխա, երկրորդ օրը՝  ......., իսկ երրորդ օրը՝  .......  : Լրացրե՛ք ազատ տեղերը 
թվերով, պիկտոգրամը կազմելու համար կիրառե՛ք բաժանած  քարտերը: 
Մտածե՛ք, երեխաների ինչ  քանակ պետք է համապատասխանի մեկ երեխային: 

Վանդակում գրե՛ք   համապատասխան թիվը՝  =□ երեխայի: Կազմե՛ք 
համապատասխան պիկտոգրամ:

Հրահանգ ուսուցչին. Պիկտոգրամներ կազմելու համար բազմացրեք, կտրեք ու 
բաժանեցեք խմբերին: 

              
              
              
              
Խմբերի կատարած աշխատանքը վերլուծում են ողջ դասարանով: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Տնային առաջադրանքի նմուշ. Վրաստանի պատմությունից ձեռք բերեք  
տեղեկատվություն որևէ մեծ ճակատամարտի մասին և կազմեք պիկտոգրամ 
պայքարող կողմերի զինվորների քանակի մասին: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Ակտիվություն  N4 - Կազմենք պիկտոգրամ

Ակտիվության նպատակն է, աշակերտը կազմի պիկտոգրամ ուուցչի կազմած 
ցանցի վրա, վարժվի պիկտոգրամի կամ պարզագույն (երկսյուն կամ երկտող) 
աղյուսակի տեսքով ներկայացրած տվյալների մասին  ամփոփիչ հարցեր 
առաջադրելու մեջ: 

Ուսուցիչ՝ նկարում պատկերած միանման առարկաները հաշվեք առանձին-
առանձին:  Ձախ աղյուսակում գրեք առարկաների համապատասխան 
քանակները, իսկ աջ աղյուսակում ներկեք յուրաքանչյուր առարկայի 
համապատասխան քանակի վանդակ այդ առարկայի վերևում:  
              

Ուսուցիչ՝ Նկարը ծածկիր թերթով: Կարո՞ղ ենք, թե՝ ոչ պատասխանել 
հարցին միայն ձախ աղյուսակից ելնելով. գնդակների քանա՞կն է  ավելի, թե՝ 
սաղավարտների:  Միայն ըստ աջ կողմի աղյուսակի՞: Մտածի՛ր հարցեր, որոնց 
կարելի է  պատասխանել ըստ այս աղյուսակների: 

քանակ

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Շերտավորում:

I շերտ (ցածր պատրաստվածություն).  աշակերտներին հանձնարարվում է 
նշված ժամանակահատվածում առաջադրել գոնե մեկ հարց: 

II շերտ (միջին պատրաստվածություն): աշակերտներին հանձնարարվում է 
նույն ժամանակահատվածում առաջադրել գոնե երկու հարց: 

III շերտ (բարձր պատրաստվածություն): աշակերտներին հանձնարարվում է 
նույն ժամանակահատվածում առաջադրել երեք հարց:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Ակտիվություն N5՝  Հետևենք եղանակին 

Ակտիվության նպատակն է նախապատրաստվել պիկտոգրամների և 
սյունավոր դիագրամի   ուսուցմանը, աշակերտին վարժել պիկտոգրամի տեսքով 
ներկայացրած  տվյալների մասին առաջադրելու ամփոփիչ հարցեր:

Բացատրե՛ք աշակերտներին, որ հաջորդ ամսվա առաջին օրվանից 
պատրաստվում եք հետրել եղանակին: Ֆլիպչարտի թերթին գծեք  աղյուսակ և 
փակցրեք պատին: 

   

      
Պատրաստե՛ք փոքրիկ քարտեր ըստ  նմուշի: 
   

                                                
Ամեն օր, դասն սկսելուց առաջ  քարտը փակցրեք  համապատասխան եղանակի 
շարքում:  Հանգստյան օրերից հետո անցած օրերը հիշեք աշակերտների հետ 
միասին, ինչպիսի եղանակ էր այդ օրերին,  և լրացրե՛ք համապատասխան 
վանդակները:  Ամսվա վերջին աղյուսակը մոտավորապես այսպիսի տեսք 
կունենա.
       

Աղյուսակը լրացնելուց հետո առաջադրեք հարցեր.  քանի՞ օր էր  անձրևոտ, քանի՞ 
օր էր  արևոտ: Այդ ամսում առանց տեղումների (արևոտ կամ ամպոտ) եղանակն 
էր գերակշռում, թե՝ տեղումներով (անձրևոտ կամ ձյունոտ) եղանակը: Ձյունոտ 
օրե՞րն էին ավելի շատ, թե՝ արևոտ:  Քանիսո՞վ: Խնդրեք աշակերտներին, մտածել 
բոլոր հնարավոր հարցերը:  Դրանք գրե՛ք գրատախտակին: Աշակերտներն 
անհատապես պատասխանում են  գրատախտակին գրված հարցերին: 
Պատասխանները վերլուծում են ողջ դասարանով:  

արևոտ

ամպոտ

անձրևոտ

ձյունոտ

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Խորհուրդներ  ուսուցչին՝ ընդգրկեք  ցածր պատրաստվածության աշակերտների 
ծնողներին ուսումնական գործընթացի մեջ, առաջարկեք տանն աշխատելու 
համար տարբեր բովանդակության զվարճալի ակտիվություններ.

Թասի մեջ լցրեք  
տարբեր առարկաներ՝ 
դա կարող է լինել միրգ, 
գունավոր ամրակներ 
կամ, թեկուզ, տարբեր 
գույնի կոճկներ:Խնդրեք 
երեխաներին, 
նյութերը ցանցի վրա 
դասավորեն այնպես, 
որ յուրաքանչյուր 
սյունակում հայտնվեն 
միանման առարկաներ: 
Խրախուսեք 
երեխաներին, որ 
խոսեն ստացված 
նկարի մասին (օր. 
գետնախնձոր ավելի 
շատ կար, քան ընկույզ ):

Այս ակտիվությունն  արդյունավետ կլինի այն երեխաների համար, ովքեր 
դժվարանում են ըմբռնել կապը դրամական միավորների միջև: Երեխային 
առաջադրանքն ավարտելիս կարող եք առաջադրել  հարցեր: 20-թեթրիանոցների 
քանա՞կն  է ավելի,  թե՝  10-թեթրիանոցների: Քանի՞ մետաղադրամով են ավելի 
5- թեթրիանոցները 10 –թեթրիանոցներից: Հաշվել տվեք, թե յուրաքանչյուր 
սյունակում քանի թեթրի կա:  Ուշադրություն դարձրեք այն բանին, որ 
մետաղադրամների ավելի  բարձր սյունակը չի նշանակում ավելի մեծ գումար:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Երեխան նախ ինքն է կազմում պիկտոգրամ,հետո  գունավորում է 
համապատասխան քանակի վանդակներն առանձին աղյուսակում: 
Այսպիսի աղյուսակի գունավորումը, կամ վանդակներում 
հանապատասխան առարկաներ նկարելը  զարգացնում է երեխայի 
պիկտոգրամ ստեղծելու և ըմբռնելու ունակություն-հմտությունը:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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III–IV ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Աճող կարգեր

Թվերով  քարտեր 0-ից  9-ը  յուրաքանչյուր աշակերտի համար
Զարգացվելիք ունակություններ, թվային կարգերի ըմբռնումը

Բանավեճ. Քննարկեք ու ձևակերպեք հայեցակարգ, թե ինչ ազդեցություն ունի 
թվի մեջ թվանշանի տեղը այդ թվի կարգերի վրա: Օրինակ՝ եթե  5 թիվը թվի մեջ 
տեղափոխվում է ձախից աջ, նրա կագը փոխվում է. 

                  5                                   5                                  5                                   5

թիվ 5555

Ակտիվություն՝ աշակերտներից մեկը վերցնում է թվի քարտը, կամգնում է 
դասարանի առջև և ասում քարտին պատկերած թիվը, օրինակ, 6 :

Երկրորդ աշակերտը նույնպես վերցնում է  որևէ թվի քարտ և կանգնում 
դասարանի առջև, առաջին աշակերտի աջ կողմում;  
Հետո այս աշակերտները ճիշտ պետք է արտասանեն ստացված թիվը, օրինակ, 
եթե առաջին աշակերտը բռնել է 6 թիվը, իսկ երկրորդը՝  7, ուրեմն առաջին 
աշակերտը պետք է ասի «վաթսուն», իսկ երկրորդ աշակերտը՝ «յոթ»:

Երրորդ աշակերտը նույնպես վերցնում է  որևէ թվի քարտ և կանգնում առաջին 
երկուսից աջ: Եթե նա վերցնում է 5-ի քարտ, ուրեմն արդյունքում կստացվի   675 
թիվը:

Այս դեպքում առաջին աշակերտն ասում է.  «վեց հարյուր», երկրորդն ասում է՝ 
«յոթանասուն», իսկ երրորդը՝ «հինգ» :

հինգ  
հազարավոր

հինգ 
հարյուրավոր հինգ տասնավոր հինգ միավոր

6

6 7

6 7 5

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
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Շերտավորում՝ 
4. Ցածր  պատրաստվածության աշակերտներին հանձնարարվում է գործել 

հազարավորների սահմաններում: 
5. Միջին  պատրաստվածության աշակերտներին լրացուցիչ հանձնարարվում 

է տեղափոխվել ու ստեղծել ամենամեծ/ամենափոքր հնարավոր թիվը: 
6. Բարձր  պատրաստվածության աշակերտներին լրացուցիչ 

հանձնարարվում է բարձրանալ որքան հնարավոր է բարձր կարգ:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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III–IV ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Գլորի՛ր և լուծի՛ր

Թեմա՝ դիրքային համակարգի կիրառումը թվերն համեմատելիս. Տրված մի քանի 
թվերի դասավորումը աճման կամ նվազման կարգով  

Ուսուցիչը նախապատրաստել է խորանարդիկ (զար)  յուրաքանչյուր նիստին 
համապատասխան՝  երեք առաջադրանք. Աշակերտը գլորում է և որ նիստն 
ընկնի, դրան    համապատասխան առաջադրանքներից մեկը կատարում է:  
Աշակերտներն աշխատում են զույգերով: Յուրաքանչյուր զույգ գլորում է երկու 
անգամ, համապատասխանաբար կատարում է առաջադրանք: Երբ բոլորը 
կատարում են առաջադրանքը, զույգերը ներկայացնում են իրենց աշխատանքը: 
Եթե մեկ այլ զույգ էլ կատարել է նույն առաջադրանքը, համեմատում են 
պատասխաններն ու հիմնավորում իրենց տեսակետը:       

Կատարվում է երկու տարբերակ ըստ աշակերտների պատրաստվածության: 
Աշակերտներին առաջարկում ենք համապատասխան առաջադրանքների 
փաթեթ:  (կարմիր շրիֆտով տրված է առաջադրանք բարձր 
պատրաստվածություն ունեցող  աշակերտների համար)

„ • “

1) Տրված թվերով գրի՛ր նվազագույն եռանիշ թիվը՝ առանց թվանշանը կրկնելու՝ 
5;4;6 (0;8;9)                                                                      

2) Ո՞րն է ավելի՝  5□7 թե՝  3□9 (3□4 թե՝ 3□5)

3) 254; 394; 556; 247 – այս թվերը  գրի՛ր  պատկերների մեջ նվազման կարգով: 
(352;345;498;489)
     
  

„ • • “                                   
1) Գտե՛ք ամենամեծ երկնիշ և ամենամեծ միանիշ թվերի գումարը.(գտե՛ք 
ամենամեծ երկնիշ թվի և նրա նախորդ թվի գումարը):

2)  Ո՞րն է ավելի՝  4□5 թե՝  4□5 (57□ թե՝  57□)

3) 451; 385; 415; 394  այս թվերը  գրի՛ր  պատկերների մեջ աճման կարգով : (325; 
31□; 578; 6□□)

              

       
„ • • • “ 
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1) Նանան ու Գիգան ունեին յուրաքանչյուրը 57-ական լարի:  Նանայի մայրը 
տվեց ևս 5 լարի, Գիգան 6 լարիով գնեց գնդակ: Այժմ ո՞վ ունի ավելի շատ 
գումար:  (Նանան ու Գիգան ունեին յուրաքանչյուրը 57-ական լարի:   Նանայի 
մայրը տվեց ևս 5 լարի, 7 լարիով նա տիկնիկ գնեց:  Գիգան 6 լարիով գնեց 
գնդակ, իսկ հայրիկը նրան նվիրեց 4 լարի: Այժմ ո՞վ ունի ավելի շատ գումար:)

2) Տրված թվերով գրի՛ր ամենափոքր (ամենամեծ) եռանիշ թիվն առանց 
թվանշանները կրկնելու՝ 1;4;5 (0;4;3)                                                                      

3) 751; 472; 667; 289  - այս թվերը  գրի՛ր  պատկերների մեջ նվազման կարգով :  
(9□1; 899; 992; 900)

      
                                                                   
   •  • “
„ •  •  

1) Մի դպրոցում կար 457 աշակերտ, երկրորդում՝ 375:  Առաջին դպրոց 
ընդունեցին 49 առաջին դասարանցի, երկրորդ դպրոց ընդունեցին 62 առաջին 
դասարանցի: Այժմ ո՞ր  դպրոցում ավելի շատ աշակերտ կա: (Մի դպրոցում 
կար 256 աշակերտ, երկրորդում՝ 364:  Առաջին դպրոց ընդունեցին 28 առաջին 
դասարանցի, իսկ 32    տասներկուերորդ դասարանցի դպրոցն ավարտեց: 
Երկրորդ դպրոց ընդունեցին 21 առաջին դասարանցի, և ավարտեց 48 
տասներկուերորդ դասարանցի: Այժմ ո՞ր  դպրոցում ավելի շատ աշակերտ կա: )

2) Ինչի՞ է հավասար ամենամեծ եռանիշ և ամենամեծ երկնիշ թվերի 
տարբերությունը (Ինչի՞ է հավասար ամենափոքր  եռանիշ և ամենամեծ երկնիշ 
թվերի գումարը):

3)  Ո՞րն է ավելի.    36□ թե՝  299 (□99 թե՝ 1□8)

  •         •“
       •
„•         •

1) Տրված թվերով գրի՛ր ամենամեծ  (ամենափոքր) եռանիշ թիվը առանց 
թվանշանները կրկնելու՝  5;0;4 (1;9;0)                                                                      

2) 234; 324; 856; 947 - այս թվերը  գրի՛ր պատկերների մեջ աճման կարգով: (312; 
239; 309; 249)                                                                         
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2) Մի զբոսաշրջիկ մեկ օրում մոտոցիկլով անցավ  65 կմ (57 կմ), երկրորդ օրը՝ 46 
կմ (12 կմ-ով ավելի): Երկրորդ զբոսաշրջիկն ընդամենը անցավ 165 կմ (126 կմ): 
Նրանցից ո՞րն անցավ ավելի շատ ճանապարհ:  

   • • • “
 „• • •
1)  Աղյուսակում տրված է տեղեկատվություն մի արգելանոցում բնակվող որոշ 
կենդանու և թռչնի քանակի մասին.                                                                      

                                   

Ո՞րն է ավելի՝ աղվե՞սը, թե՝փայտփորիկը:  Քանիսո՞վ:

Աղյուսակում տրված է մի քանի երեխայի հասակը սմ-երով: 

140 սմ-ից բարձր քանի՞ երեխա կա:  Ո՞վ է ավելի բարձր՝ տղաների միջև 
ամենաբարձրը, թե՝ աղջիկների միջև ամենաբարձրը: 

2) 208; 750; 705; 209 - այս թվերը  գրի՛ր  պատկերների մեջ նվազման կարգով : 
(200; 2□1; 3□□; 4□1)

3) Ո՞րն է ավելի.   23□  թե՝   2□9 (2□  թե՝  291)

գայլ 48

փայտփորիկ 126

նապաստակ 168

աղվես 117

սարյակ 259

Լիա Գիա Նինո Էկա Լևանի Միշիկո Գիգա Նանա

132 145 155 137 134 156 129 138

    

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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III–IV ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Խմբավորենք կենդանիները

Տվյալների դասակարգում: 
Ակտիվությունը նախատեսված է դասի II փուլի համար („ընթացքում“):
Ուսուցիչն աշակերտներին խմբավորում է ըստ պատրաստվածության:
I շերտ (նվազ պատրաստվածության աշակերտները)- Աշակերտներ, որոնք 
դժվարանում են աշխատել աղյուսակների վրա և/կամ դժվարանում են 
աղյուսակները լրացնել, տվյալների միասնականության համար ընդհանուր 
նշան, անուն ընտրել:  
II շերտ (միջին պատրաստվածության աշակերտներ) - աշակերտներ, որոնք 
աշխատում են աղյուսակների վրա և լրացնում են աղյուսակները, սակայն   
դժվարանում են տվյալների միասնականության համար ընդհանուր նշան, անուն 
ընտրել:  
III շերտ (բարձր պատրաստվածության աշակերտներ)-աշակերտներ,  որոնք լավ 
աշխատում են աղյուսակների վրա և հեշտությամբ լրացնում են աղյուսակները, 
չեն դժվարանում  տվյալների միասնականության համար ընդհանուր նշան, 
անուն ընտրել:    
Ուսուցիչը յուրաքանչյուր խմբի հանձնարարում է համապատասխան 
առաջադրանք:
I շերտ (նվազ պատրաստվածության աշակերտներ).
 Ուսուցիչը տալիս է ֆլիպչարտի թերթին գծած աղյուսակ.  

թռչուններ    կաթնասուններ միջատներ   

Հետո տալիս է  ծրար, որի մեջ դասավորած են ուղղանկյունաձև  թերթեր: 
Դրանց վրա գրած է կաթնասունների, թռչունների, միջատների անուններ՝ 
համապատասխան նկարներով:  օրինակ.

արծիվ բադ հավ հնդկահավ 

կարապ արագիլ ճնճղուկ բու 

թութակ ծիծեռնակ 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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վագր     գայլ         շուն         ձի          

խոզ     փիղ       ընձուղտ  արջ       

այծ              այծյամ      եղջերու   կապիկ  

կատու      աղվես       էշ     
      
նապաստակ

մեղու    ճանճ սարդ մորեխ 

զատիկ  ճպուռ  թիթեռ  բզեզ  

Ուսուցիչը նրանց տալիս է հրահանգ՝  գրել  յուրաքանչյուր փոքրիկ ուղղանկյուն 
աղյուսակի համապատասխան սյունակում և պատասխանել հարցերին.  
Ո՞ր սյունակում հայտնվեց ամենից շատ  արարած և քանի՞սն են դրանք: 
Ո՞ր սյունակում դրանք ամենաքիչն են: Քանի՞ հատ են: Քանի՞ արարած կա  
թռչունների խմբում:  

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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II շերտ (միջին պատրաստվածության աշակերտներ).
Ուսուցիչը տալիս է ֆլիպչարտի թերթին գծած աղյուսակ.

Հետո տալիս է  ծրար, որի մեջ դասավորած են ուղղանկյունաձև  թերթեր: 
Դրանց վրա գրած է կաթնասունների, թռչունների, միջատների անուններ՝ 
համապատասխան նկարներով:  օրինակ.

արծիվ       բադ հավ       հնդկահավ 

            
կարապ արագիլ ճնճղուկ բու     

թութակ      ծիծեռնակ 

վագր     գայլ         շուն         ձի          

խոզ     փիղ       ընձուղտ  արջ       

այծ              այծյամ      եղջերու   կապիկ  

կատու      աղվես       էշ     
      
նապաստակ

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Նույն ծրարում կա երեք ուղղանկյունաձև թերթ, որոնց վրա գրված են. 
կաթնասուններ, թռչուններ կամ՝ միջատներ և նկարած է համապատասխան նկար:

Ուսուցիչը նրանց տալիս է հրահանգ ընտրել խմբի անունը, աղյուսակում գրել 
համապատախան տեղում: Մնացած փոքրիկ ուղղանկյունիներից  յուրաքանչյուրը 
սոսնձել այդ անվան համապատասխան սյունակում և պատասխանել հարցերին.  

Ո՞ր սյունակում հայտնվեց ամենից շատ արարած և քանի՞ հատ: Ո՞ր սյունակում 
հայտնվեց ամենաքի՞չը, քանի՞ հատ: Քանի՞ արարած կա թռչունների խմբում:

մեղու    ճանճ սարդ մորեխ 

զատիկ  ճպուռ  թիթեռ  բզեզ  

թռչուններ    կաթնասուններ միջատներ   

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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III շերտ (բարձր պատրաստվածության աշակերտներ):

Ուսուցիչը նրանց տալիս է ֆլիպչարտի թերթին գծած աղյուսակ.

Հետո տալիս է ծրար, որի մեջ դասավորած է ուղղանկյունաձև թերթեր: Դրանց մի 
մասին գրած է կաթնասունների, թռչունների, միջատների անուններ, մի մասին 
էլ պատկերված են նկարներ: օրինակ:

          
բադ 

        
հնդկահավ 

            կարապ ճնճղուկ 

թութակ  

 գայլ 

խոզ ընձուղտ  արջ       

այծ              կապիկ  

կատու      աղվես       էշ          

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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մորեխ 

ճպուռ  բզեզ  

Ուսուցիչը նրանց տալիս է հրահանգ. խմբվորել քարտերն ըստ որևէ նշանի, 
մտածել խմբի անուն և գրել աղյուսակում՝ համապատասխան տեղում:  
Փոքրիկ ուղղանկյունիներից յուրաքանչյուրը սոսնձել խումբի անվան  
համապատասխան սյունակում և բնութագրել ստացված աղյուսակը: 

Առաջադրանքը կատարելուց հետո խմբերը ներկայացնում են դրանք, որից 
հետո ուսուցիչը հարց է առաջադրում ողջ դասարանին. Ինչի՞ հիման վրա է 
խմբավորած տվյալները: Ինչու՞ ձին (վագրը և այլն) մտցրիք կաթնասունների 
խումբ, բադը՝ (արագիլը և այլն) թռչունների խումբ:  Ինչու՞ բուն (այծը...) չմտցրիք 
միջատների խումբ: Ուրիշ ի՞նչ արարած կարելի էր մտցնել  կենդանիների 
(թռչունների, միջատների) խումբ և այլն:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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III–IV ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Ծանրամարտիկների վարժանքի հավաքույթ

Թեմա՝ խնդրի լուծման համար կազմել և կիրառել թվային արտահայտություն

       Աշակերտների շերտավորումը կատարվում է ըստ պատրաստվածության.
I շերտ- սրանում միավորվում են այն աշակերտները, որոնք չեն կարողանում 
կամ մեկից ավելի գործողությամբ խնդիր լուծելիս դժվարանում են ընտրել 
համապատասխան գործողություններն ու դրանց  կատարման կարգը, կազմել 
արտահայտություն: Կարողանում են հաղթահարել մեկ գործողությամբ 
խնդիրներ;   

II շերտ- սրանում միավորվում են այն աշակերտները, որոնք հիմնականում 
կարողանում են ընտրել խնդիրների համապատասխան գործողություններն ու 
կազմել արտահայտություն և միայն  առանձին դեպքերում հնարավոր է ունենան 
խնդիրներ: 

Ցուցատախտակին փակցված է 5 «կշռի»   համապատասխան 5 գրպանիկ.  I 
–ը համապատասխանում է 60 կգ-ին,   II-ը՝ 70 կգ-ին,      III-ը՝ 80 կգ-ին,     IV-
ը՝ 90 կգ-ին    և  V-ը՝ 100կգ-ին:  Դրանցում տեղադրված են քարտեր կշռին 
համապատասխան խնդիրներով՝  I-ում (60 կգ)՝ մեկ գործողությամբ;  II-ում (70 
կգ)՝ երկու գործողությամբ, սակայն մեկ աստիճանի գործողություններով, III-ում 
(80 կգ)՝ երկու գործողությամբ, տարբեր աստիճանի գործողություններով,  IV-ում 
(90 կգ)՝ այստեղ անհրաժեշտ է երեք կամ ավելի մեկ աստիճանի գործողության 
կատարում;   V-ում (100 կգ)-այս խնդիրներում անհրաժեշտ է երեք կամ ավելի 
տարբեր աստիճանի գործողության կատարում: Եթե նպատակը նաև որևէ 
կոնկրետ թեմայի մշակումն է, ուրեմն խնդիրներ կկազմենք այդ կոնկրետ 
թեմայից: 

Աշակերտն ունի երեք կշիռ հաղթահարելու  իրավունք: Յուրաքանչյուր կշիռ 
հաղթահարելու համար տրվում է 2 փորձ: Կշիռն հաղթահարելուց հետո  
աշակերտը պետք է ձգտի հաղթահարել ավելի բարձր կշիռ: Եթե  2 փորձից 
հետո չի հաղթահարի, նոր փորձը կսկսի մեկ աստիճան ցածր կշռից: I շերտի 
աշակերտը  վարժանքն սկսում է 60 կգ-ից:  Նա կարող է կիրառել զննական 
միջոցներ և  անհրաժեշտության դեպքում  ուսուցիչն էլ է օգնում: II շերտի  
աշակերտը կարող է, միանգամից 70  կամ 80 կգ բարձրացնել: Աշակերտները,  
որոնք տրված հարցը հեշտությամբ են հաղթահարում կարող են վարժանքն 
սկսել  90  կամ 100 կգ-ից: 

Աշակերտի արդյունքն իր կողմից հաղթահարած ամենաբարձր կշիռն 
է:  Ակտիվության նպատակն է, որ բոլորը հաղթահարեն բոլոր կշիռները, 
այդ պատճառով էլ ի հայտ եկած խնդիրների վրա աշխատանքից հետո 
ակտիվությունը դարձյալ պետք է կրկնենք:  Այժմ յուրաքանչյուրն սկսում է այն 
կշռից, որը հաղթահարեց նախորդ ակտիվության ժամանակ:  

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Ուսուցիչը՝ գլխավոր վարժողը՝ ստուգում է խնդրի լուծման ճշտությունը, 
վերահսկում է կանոնների պահպանումը: Անհրաժեշտության դեպքում օգնում 
է I շերտի աշակերտներին: Աշակերտը, որը կհաղթահարի 100 կգ-ը,  դառնում 
է վարժող (մարզիչ) և օգնում է գլխավոր վարժողին իրականացնելու իր 
պարտականությունները: 

Ընթացք՝  աշակերտը վերցնում է քարտը  60 կգ-անոց  գրպանիկից, լուծում է 
և սկզբում ցույց է տալիս գլխավոր վարժողին: Հետագայում այն բանից հետո, 
ինչ վարժողները կշատանան)՝ վարժողներից որևէ մեկին: Եթե ճիշտ է լուծած,  
անցնում է հաջորդ կշռին: Խնդիրը վերցնում է  70կգ-անոց  գրպանից և լուծում: 
Եթե չի կարողանում, վերադարձնում է քարտն ու նույն գրպանից վերցնում նորը: 
Եթե հաղթահարեց, կանցնի 80 կգ-ին: Եթե հաղթահարեց, նրա արդյունքը կլինի 
80 կգ  և հաջորդ անգամ վարժանքը կսկսի  80 կգ-ից: Եթե  80-ը չի կարողանա 
«բարձրացնել», նրա արդյունքը կլինի 70 կգ  և հաջորդ անգամ վարժանքը կսկսի  
70 կգ-ից:

Խնդիրների նմուշներ՝  բոլոր խնդիրների համար ընդհանուր պահանջ կլինի  
կազմել արտահայտություն , թեև մինչ այդ աշակերտն ամրագրում և կատարում 
է առանձին գործողություններ: 

Խնդիրներ.

60 կգ 
1)  Առաջին օրը բազայից տարան 158 կգ  շաքար, երկրորդ օրը՝ 242 կգ: Քանի՞ 
կիլոգրամ շաքար տարան բազայից երկու օրում:  

2) Զբոսաշրջիկը առաջին օրն անցավ 95կմ,  երկրորդ  օրը՝ 16 կմ-ով պակաս: 
Քանի՞ կիլոմետր  անցավ երկրորդ օրը:

3) Դաթոն սեպտեմբերին լուծեց 15 խնդիր, հոկտեմբերին՝ 4-անգամ ավելի: 
Քանի՞ խնդիր լուծեց հոկտեմբերին: 

4) Փետրվարին Սվանեթիում  հանգստանում էր  160 զբոսաշրջիկ,  մարտին՝ 
2-անգամ պակաս:  Քանի՞ զբոսաշրջիկ էր հանգստանում  մարտին:

70 կգ

1)  Առաջին օրը բազայից տարան 158 կգ  շաքար, երկրորդ օրը՝ 24 կգ-ով ավելի. 
Քանի՞ կիլոգրամ շաքար տարան բազայից երկու օրում:  

2) Զբոսաշրջիկը առաջին օրն անցավ 95կմ,  երկրորդ  օրը՝ 16 կմ-ով պակաս. 
Քանի՞ կիլոմետր  անցավ երկու օրում:

3) Դաթոն սեպտեմբերին լուծեց 15 խնդիր, հոկտեմբերին՝ 4-անգամ ավելի,  
նոյեմբերին՝ 2-անգամ պակաս, քան հոկտեմբերին. Քանի՞ խնդիր լուծեց Դաթոն  
նոյեմբերին:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 



96

80 կգ

1) Ուղևորատար գնացքի առաջին վագոնում կար 18 ուղևոր,  երկրորդում՝  2 
անգամ ավելի: Քանի՞ ուղևոր կար երկու վագոնում միասին:

2) Տետրն արժե 25 թեթրի, գիրքը՝ 10-անգամ թանկ է տետրից:  Քանի՞ թեթրի 
արժեն գիրքն ու տետրը միասին: 

3)Աննան մի մարգում տնկեց 45 ծաղիկ,  մյուսում՝ 3 անգամ պակաս: Ընդամենը 
քանի՞ ծաղիկ տնկեց Աննան:

90 կգ

1) Նոր ֆիլմի  ցուցադրմանը  առաջին օրը ներկա էր  256 հանդիսատես, երկրորդ 
օրը՝ 57-ով ավելի, իսկ երրորդ օրը՝ 23-ով պակաս, քան առաջին օրը: Քանի՞ 
հանդիսատես դիտեց ֆիլմն այս երեք օրում:  

2) Չեմպոնների լիգայի առաջին տուրում թիմերը խփեցին 26 գոլ,  երկրորդ 
տուրում՝ 3 անգամ ավելի, վերջին տուրում՝ 2 անգամ պակաս,  քան առաջին 
տուրում: Քանի՞ անգամ ավելի գոլ խփեցին երկրորդ տուրում վերջին տուրի հետ 
համեմատած:  

100 կգ

1) Դպրոցը գնեց ֆուտբոլի   20- լարիանոց 8  գնդակ և  բասկետբոլի  30- 
լարիանոց 6 գնդակ: Ընդամենը ի՞նչ գումար վճարեց  դպրոցը:  

2) Հողամասն ունի քառանկյունու տեսք: Կողմերից մեկի երկարությունը 32 մետր 
է,  երկրորդը դրանից 2 անգամ երկար է, երրորդի երկարությունը երկրորդից 14 
մ-ով պակաս է, իսկ չորրորդը 11 մ-ով երկար է, քան առաջին կողմը: Քանի՞ մետր 
մետաղալար է անհրաժեշտ այդ հողամասը ցանկապատելու համար:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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III–IV ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Կետերի ուղղանկյունիներ

Նյութ՝  վանդակավոր տետր, քանոն, գրիչ և մատիտ յուրաքանչյուր աշակերտի 
համար

Զարգացվելիք ունակություններ. հաշիվ, թվերի գումարում և բազմապատկում, 
ուղղանկյունաձև պատկերի ստեղծում

Ակտիվությունն օգնում է աշակերտին վարժվել բազմապատկման 
գործողություններ կատարելու մեջ և դրանք ըմբռնել: 

Կանոններ.

1. Աշակերտը վանդակավոր  տետրի թերթին պետք է ստեղծի, այսպես 
կոչված, 100 կետերի ցանց: 

2. Աշակերտը պետք է գծի տրված 2 թվին համապատասխան ուղղանկյունի 
հարյուր կետերի ցանցի վրա: Առաջին թիվը ցույց է տալիս շարքերի 
քանակը, իսկ երկրորդը՝ շարքում կետերի քանակը:

Օրինակ, եթե տրված է 2 և 4 թվերը, ուրեմն պետք է գծել այսպիսի 
ուղղանկյունի.  

3. Աշակերտը պետք է գրի ուղղանկյանը համապատասխան թվային մոդել  
կամ գումարման արտահայտության տեսքով, օրինակ, 4-կետով և երկշարք 
ուղղանկյունու թվային մոդելի միջոցով կարելի է գրել և՝ 2 x 4 = 8 և՝ 4 + 4 = 8:

4. Աշակերտը պետք է գրի ուղղանկյան ներսում գտնվող կետերի քանակը.
Օրինակ, վերևում տրված ուղղանկյան համար նա պետք է գրի.

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Կետերի քանակը՝ 8

Թվային մոդել՝ 2 x 4 = 8 կամ՝ 4 + 4 = 8

Օրինակներ՝

1. Աշակերտը պետք է ստեղծի կետերի ուղղանկյունի 7, 3 թվերով: Հետո նա 
պետք է գրի ուղղանկյան միջի կետերի քանակը և դրան համապատասխան 
թվային մոդելը:

 

կետերի քանակը՝____________

թվային մոդել՝___________________________

2. Աշակերտը պետք է ստեղծի կետերի ուղղանկյունի 6, 10 թվերով: Ապա նա  
պետք է գրի կետերի քանակն ուղղանկյան մեջ և դրան համապատասխան 
թվային մոդել:

 

կետերի քանակը: ____________

թվային մոդել: ___________________________

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 



99

3. Աշակերտը պետք է պատասխանի հարցերին.
Կետերի քանի՞ շարք է տրված: _________________
Քանի՞ կետ կա յուրաքանչյուր շարքում: ______
Ընդամենը քանի՞ կետ կա ուղղանկյան մեջ:_________
 

Գրե՛ք այս ուղղանկյան թվային մոդելը. ______________________

4. Աշակերտը պետք է պատասխանի հարցերին.
Քառակուսիների քանի՞ շարք է տրված: _________________
Քանի՞ քառակուսի կա յուրաքանչյուր շարքում: ______
Ընդամենը քանի՞ քառակուսի կա այս ուղղանկյան մեջ: _________
 

Գրե՛ք այս ուղղանկյան թվային մոդելը. ______________________

5. Աշակերտը պետք է պատասխանի հարցերին.
Վանդակների քանի՞ շարք է տրված:_________________
Քանի՞ վանդակ կա յուրաքանչյուր շարքում: ______
Ընդամենը քանի՞ վանդակ կա այս ցանցում: _________

 

Գրե՛ք այս ցանցի  թվային մոդելը. ______________________

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Շերտավորում.

I շերտ (ցածր պատրաստվածություն). սկզբում աշակերտներին տվեք ցանցին 
գծած ուղղանկյունին և առաջարկեք, որ առաջադրանքը կատարեն դրա 
օգնությամբ: Վարժվելուց հետո հանձնարարեք խնդիրներ 1-ը, 2-ը և 3-ը: Դրանք 
հաղթահարելուց հետո անցնեն մյուս խնդիրներին: 

II շերտ (միջին պատրաստվածություն). աշակերտներին առաջին փուլում տվեք 
կատարելու 1, 2 և 3 խնդիրները: Դրանք հաղթահարելուց հետո անցնեն մյուս 
խնդիրներին: 

III շերտ (բարձր պատրաստվածություն). աշակերտներին տվեք կատարելու  
1, 4 և 5 խնդիրները:  Դրանք հաղթահարելուց հետո տեղափոխվեն այլ 
աշակերտների օգնելու կամ՝ իրենք ստեղծեն չորրորդ և հինգերորդ տիպի  
խնդիրների նմուշներ:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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ՆԱԽԱԳԻԾ

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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«Խորանարդիկի» նմուշ

Պատրաստի՛ր 
ամանորյա 

ծաղկաշղթա
կոներով՝ ըստ 

քարտին տրված 
օրինաչափության:

Մտածի՛ր  
հերթականության  
սեփական նմուշ 

և  ըստ դրա 
պատրաստի՛ր մեկ 

ծաղկաշղթա:

Պատրաստի՛ր պատի
ամանորյա տոնա-

ծառ: Այն զարդարող 
դրոշները համապ-
ատասխանեցրու 
քարտին տրված 

օրինաչափությանը: 
Մտածի՛ր  

հերթականության  
սեփական նմուշ 

և  ըստ դրա 
պատրաստի՛ր մեկ 

ծաղկաշղթա:

Պատրաստի՛ր 
պատուհանին կախելու  

ծաղկաշղթաներ: 
Ձեռնոցները դաս-

ավորի՛ր ըստ 
քարտին տրված 

օրինաչափության: 
Մտածի՛ր  հեր-
թականության  

սեփական նմուշ և  ըստ 
դրա պատրաստի՛ր 
մեկ ծաղկաշղթա:

Պատրաստի՛ր 
դռների ամանորյա 

«եղևնիներով» 
ծաղկաշղթաներ՝ 

ըստ  քարտին տրված 
օրինաչափության:

Մտածի՛ր  
հերթականության  
սեփական նմուշ 

և  ըստ դրա 
պատրաստի՛ր մեկ 

ծաղկաշղթա:

Պատրաստի՛ր 
սկահակը դնելու 

ամանորյա ճյուղեր՝   
ըստ  քարտին տրված 

օրինաչափության: 
Մտածի՛ր  

հերթականության  
սեփական նմուշ 

և  ըստ դրա 
պատրաստի՛ր մեկ 

ծաղկաշղթա:

Պատրաստի՛ր 
տոնածառի 

ծաղկաշղթաներ՝  
ըստ  քարտին տրված 

օրինաչափության:

Մտածի՛ր  
հերթականության  
սեփական նմուշ 

և  ըստ դրա 
պատրաստի՛ր մեկ 

ծաղկաշղթա:

III-IV ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Նախապատրաստվում ենք Ամանորին

Նպատակ. աշակերտը կարողանա առարկաների և նկարների/պատկերների 
պարբերական շարք (հաջորդականություններ) կազմել և համեմատել, զարգանա 
նրանց  շարժողական ունակություն – հմտությունները: Աշակերտները հերթով 
գլորում են զարը:  Յուրաքանչյուրը կատարում է նախագիծ ըստ ստացած 
առաջադրանքի և քարտի նմուշի: 

«Խորանարդիկի» նմուշի վրա տրված հնարավոր առաջադրանքներ.

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Պատի ամանորյա տոնածառ.   (Տոնածառը նկարվում է   մեծ ֆորմատի թղթի 
վրա, ծաղկաշղթաներն ամրացվում են թղթին վերևից:)

Պատուհանների ամանորյա զարդեր

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Ամանորյա զարդարանքներ կոներով

Դռան զարդ.  ամանորյա «եղևնիներով» ծաղկաշղթա

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Սկահակը դնելու  «ամանորյա ճյուղեր»

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Տոնածառի խաղալիքներ.

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Քարտերի նմուշներ. Խորհուրդ է տրվում, քարտեր տպել գունավոր պրինտերով 
և կատարել լամինավորում՝ այդպես կկարողանաք բազմակի անգամ 
օգտագործել դրանք և կիրառել նաև այլ դասարանային ակտիվությունների 
ժամանակ:  Կարելի է երեխաներին էլ ընդգրկել ՝ գունավորել տալ շրջաններն 
արվեստի դասին:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 



108

III-IV ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Գնումներ

Ուսուցիչն աշակերտներին ըստ պատրաստվածության բաժանում է 3 շերտի: 
Յուրաքանչյուր շերտում  կարող է լինել  4-5 աշակերտից կազմված մեկ կամ մի 
քանի խումբ. 

Աշակերտներին  տրվում է  2-3 օր, հետո խմբերը կատարում են շնորհանդես: 

I շերտ (պակաս  պատրաստվածության աշակերտներ).

Առաջադրանքը կատարելու համար տրվում է 2 օր:

Ստորև տրված է խանութներից յուրաքանչյուրում տարբեր տեսակի մթերքների 
գները. 

«Դավիթի» 

1 հացը՝ 60 թեթրի, 1 կգ. կարտոֆիլը՝ 90 թեթրի, 1լիտր կաթը՝ 75 թեթրի, 1լիտր 
ձեթը՝ 2 լարի, 1 կգ պանիրը՝ 6լարի:

«Թավթավի»

1 հացը՝ 65 թեթրի, 1 կգ. կարտոֆիլը՝ 85 թեթրի, 1լիտր կաթը՝ 72 թեթրի, 1լիտր 
ձեթը՝ 3 լարի, 1 կգ պանիրը՝ 5լարի:

«Լիդեր»

1 հացը՝ 55 թեթրի,  1 կգ կարտոֆիլը՝ 80 թեթրի, 1լիտր կաթը՝ 66 թեթրի, 1լիտր 
ձեթը՝ 2լարի և 50 թեթրի, 1 կգ պանիրը՝ 7լարի:

Դուք  պետք է գնեք 5 հաց, 4 կգ կարտոֆիլ, 5 լիտր կաթ,  2 լիտր ձեթ և  3 կգ 
պանիր  և ծախսեք որքան հնարավոր է քիչ գումար:

Խանութ գնալու և վերադառնալու գինը. «Դավիթ»՝ 1 լարի և 20 թեթրի; 
«Թավթավի»՝ 80 թեթրի; «Լիդեր»՝ 1լարի և 60 թեթրի:

Ճանապարհածախսը խանութների միջև.  «Դավիթ» - «Թավթավի»՝  50 թեթրի; 
«Թավթավի» -  «Լիդեր»՝ 60 թեթրի; «Դավիթ» -«Լիդեր»՝ 45 թեթրի:

1) Տվյալները ներկայացրեք աղյուսակի տեսքով.
2) Հաշվե՛ք, ինչ գումար կլինի անհրաժեշտ յուրաքանչյուր խանութում 

գնումներ կատարելու համար: Ներկայացրեք աղյուսակով: 
3) Ո՞ր խանութում լավ կլինի կատարել գնումներ:

Մտածե՛ք,  ավելի լավ չի՞ լինի մթերքները ձեռք բերել  տարբեր 
խանութներից: Չմոռանաք վճարել ճանապարհածախսը:  

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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II շերտ (միջին պատրաստվածության աշակերտներ). Կատարում են նույն  
առաջադրանքը, սակայն կատարելու համար  տրվում է   1 օր:

III շերտ (բարձր  պատրաստվածության աշակերտներ).  առաջադրանքը տրվում 
է  առանց պլանի և պետք է կատարեն1 օրում:

Ստորև տրված է խանութներից մեկում տարբեր տեսակի մթերքների գները. 

«Դավիթի» 

1  հաց՝ 60 թեթրի,  1 կգ. կարտոֆիլ՝ 90 թեթրի, 1լիտր կաթ՝ 75 թեթրի, 1լիտր ձեթ՝ 2 
լարի, 1 կգ. պանիր՝ 6լարի

«Թավթավի»

1  հաց՝ 65 թեթրի, 1 կգ. կարտոֆիլ՝ 85 թեթրի,  1լիտր կաթ՝ 72 թեթրի,  1լիտր ձեթ՝ 
3 լարի,  1 կգ. պանիր՝ 5լարի 

«Լիդեր»

1  հաց՝ 55 թեթրի, 1 կգ. կարտոֆիլ՝ 80 թեթրի, 1լիտր կաթ՝ 66 թեթրի, 1լիտր ձեթ՝ 
2լարի և 50 թեթրի, 1 կգ. պանիր՝  7լարի:

Դուք պետք է գնեք 5  հաց, 4 կգ կարտոֆիլ, 5 լիտր կաթ,  2 լիտր ձեթ և 3 կգ 
պանիր և ծախսեք որքան հնարավոր է պակաս գումար:

Խանութ գնալ և հետ վերադառնալը՝  «Դավիթ»՝ 1 լարի և 20 թեթրի, 

«Թավթավի»՝ 1լարի և 80 թեթրի,  «Լիդեր»՝  80 թեթրի:

Ճանապարհածախսը խանութների միջև.  «Դավիթ» - «Թավթավի»՝

50 թեթրի; «Թավթավի» -«Լիդեր»՝  60 թեթրի; «Դավիթ» -«Լիդեր»՝  45 թեթրի:

1) Տվյալները ներկայացրեք աղյուսակի տեսքով և պարզեք, թե ինչպե՞ս ճիշտ 
կլինի գնումներ կատարել: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Պատասխաններ.

Աշակերտները  դեռ ստուգում են, թե ինչ կարժենա ամեն ինչը մեկ մարկետում 
ձեռք բերելը՝  3 տարբերակ: Այնուհետև  հաշվում են  տարբեր մթերքներ տարբեր 
խանութում ձեռք բերելու տարբերակը.  հացը, կարտոֆիլն ու կաթը ամենից 
էժան են«Լիդերում»՝ 9 լարի 25թ.+ճանապարհը՝ (40թ):   Դրանից հետո հաշվում 
են.  Մինչև «Դավիթի» ուղևորությունը՝ (45թ)+ 2լիտր ձեթ-(4լարի)+3կգ պանիր-(18 
լարի)+ ուղևորությունը մինչև տուն՝ 60 թ. : Ընդամենը՝ 32լարի 70թ.:  «Լիդերից» 
«Թավթավի»  ուղևորությունը՝ (60թ.) +2լիտր ձեթ՝ (6 լարի)+3կգ  պանիր՝ (15 
լարի)+ ուղևորությունը մինչև տուն՝ (90թ):  Ընդամենը՝  32լարի 15թ. :

Ամենից էժան է  «Լիդերում» գնել հաց, կարտոֆիլ, կաթ ○ «Թավթավիում»՝ 
պանիր○ «Դավիթիում»՝  (ձեթ) =30.35լարի. 

«Լիդեր» ○ «Դավիթ»  ○ «Թավթավի»  -  հաջորդականությամբ գնելը 15 թեթրիով 
թանկ է: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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ԽԱՂԵՐ

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Բազմապատկման օրինաչափության ստեղծում

Ունակություններ.  թվերի  բազմապատկում 100-ի  սահմաններում, գտնել թվի  
բազմապատիկները: 

Նյութ՝ 

Գրառումների աղյուսակ (տեսեք ստորև);
Հարյուր թվի աղյուսակ (տեսեք ստորև);
Մեկանգամյա օգտագործման ափսեներ;
Քանոններ;
Շալե թել

Խաղի կանոնները
1. Ընտրե՛ք թիվ 1-ից մինչև 9-ը: Գրեք այդ թվի բոլոր արտադրյալներն այլ 

թվերի հետ, այնպես, որ արտադրյալը  100  թվի աղյուսակը չգերազանցի: 
2. Թվային աղյուսակում մարկերով գունավորեք այդ թվի բոլոր 

բազմապատիկները: 
3. Դուրս գրեք բոլոր հնարավոր թվանշանները գունավորած 

բազմապատիկներից: Օրինակ. Եթե դուք գունավորեք 3-ի 
բազմապատիկները, ուրեմն պետք է դուրս գրեք 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7, 0, 
թվերը, որոնցով կազմվում են նրա բազմապատիկները: 

4. Մատիտի և քանոնի  միջոցով դուրս գրած թվերը 0-ից  9-ը համարակալած 
շրջանագծի վրա միացրեք միմյանց,  օրինակ. Վերոհիշյալ թվերի համար 
սկսում ենք  0-ից, հետո դա միացնում ենք 3-ին, հետո 3-ը՝  6-ին և այլն:  

5. Նույնը կրկնեք  1-ից 9-ը որևէ այլ թվի համար: 
6. Կիրառե՛ք մեկանգամյա օգտագործման  ափսեներ և շալե թել ձեր երկու 

շրջանը   կազմելու համար. Նկարագրեք ստացած օրինաչափությունը:

Շերտավորում. 

1. Ցածր պատրաստվածության խումբն աշխատի ուժեղ աշակերտի 
օգնությամբ և ուսուցչի վերահսկողության ներքո:  

2. Միջին պատրաստվածության խումբն աշխատի ուժեղ աշակերտի 
վերահսկողության ներքո:  

3. Բարձր պատրաստվածության խումբն աշխատի ինքնուրույն:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Բազմապատկման աղյուսակ Արտադրյալ միավորներ

Հարյուր թվի աղյուսակ

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 



114

III-IV ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ 

Կռահի՛ր  օրինաչափությունը

Խաղի նպատակն է մաթեմատիկական/տրամաբանական  մտածողության, 
զննելու ունակության զարգացումը:

Գրատախտակին գծե՛ք մեծ շրջան: Այդ շրջանի ներսում գրված ցանկացած 
թիվ կամ նկարած պատկեր ենթարկվում է կոնկրետ կանոնի, նրանից դուրս 
գրված ոչ մի թիվ կամ նկարած պատկեր չի ենթարկվում այդ կանոնին: Դուք 
թվեր եք գրում շրջանի ներսում և դրսում և աշակերտները ձգտում են կռահել, 
թե շրջանի ներսում ինչ կանոն է գործում:  Ամենապարզ օրինակն է՝ զույգ թվերը 
շրջանի ներսում և կենտերը՝ շրջանից  դուրս: Կանոնի այլ տարբերակներ են. 
12-ի արտադրիչները, 4-ի բազմապատիկները, 3-ի, 5-ի և այլն.. արտադրյալները,  
երկնիշ թվերը  շրջանի ներսում, միանիշ կամ/և եռանիշ թվերը՝ դրսում, 20-
ից պակաս և 20-ից ավելի թվերը,  ուղղանկյունիները շրջանի ներսում, այլ 
բազմանկյունիները՝ դրսում, հեշտ է այս խաղի ադապտացումն այլ առարկաների 
հետ:  Կանոնների այլ տարբերակներ.

 • Թվեր, որոնք ավարտվում են «__» թվով;
 • 1-ից սկսած   թվերը շրջանում կրկնապատկվում են;
 • Թվեր, որոնց տասնավորի կարգում գրված է « __» թիվը;
 • Շրջանի ներսում տասնավորների կարգի թվերը մեկով ավելի (կամ 

պակաս) են գրված, քան միավորների կարգում (Օր., 32, 98, 76 կամ՝ 23, 45, 
67; կարող եք բարդացնել. 1098, 5432);

 • Շրջանում  թվերը կազմող թվանշանների գումարը հավասար է կոնկրետ 
թվի (57, 183, 48);

 • Շրջանում գրված թվերը աճում (կամ նվազում են) կոնկրետ 
ինտերվալներով:

Խաղը կարող եք կիրառել ինչպես ողջ դասարանի, այնպես էլ խմբի հետ 
աշխատելիս:  Վերջինի դեպքում խմբերին բաժանվում է  քարտեր շրջանում 
և շրջանից դուրս նախապես գրած  թվերով/պատկերներով: Այդ ժամանակ 
հնարավոր է աշակերտներին խմբավորել ըստ պատրաստվածության և 
պատրաստել համապատասխան քարտեր: Աշակերտները բացահայտումներն 
ու կարծիքները  պետք է ձևակերպեն գրավոր: Սկզբի համար հնարավոր է, 
որ ուսուցիչը  աշակերտներին պատասխանները գրառելու համար բաժանի 
այսպիսի քարտեր.

Կարծում ենք, որ շրջանում գրված են/նկարած են . . . . . . . . . . . . թվերը/
պատկերները:

Շրջանում գրված/նկարած թվերը/պատկերները ենթարկվում են հետևյալ 
օրինաչափությանը.  բոլոր   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Դա թույլ է տալիս մտածել, որ շրջանից դուրս գրած են/նկարած են թվեր/
պատկերներ, որոնք չեն ենթարկվում այդ օրենքին, օրինակ՝  . . . . . . . . . .

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Պահի՛ր կապիտալը

Աշակերտները բաժանվում են խմբերի ըստ պատրաստվածության.

I շերտ. բարձր պատրաստվածության աշակերտներ՝ «աշխատում են»  ստուգման 
և հաշվառման» և «օգնության» «գործակալությունում»;

II շերտ. միջին պատրաստվածության աշակերտներ՝ կատարում են առաջին 
տարբերակի առաջադրանքները;

III շերտ. ցածր պատրաստվածության աշակերտներ՝ կատարում են երկրորդ 
տարբերակի առաջադրանքները.

Սկզբում յուրաքանչյուր մասնակցի տրվում է 10 հատ ժետոն (կտրոն), (կամ՝  
կպչուն պիտակներ): 

Սեղաններից մեկի վրա դասավորած են առաջին տարբերակի առաջադրանքի 
քարտեր,  երկրորդի վրա՝ երկրորդ տարբերակի,  յուրաքանչյուր տարբերակ 
այնքան քանակով, որքան աշակերտ կա տվյալ խմբում, քանի որ մեկ շերտի 
խաղացողները կատարում են միանման առաջադրանքներ: Յուրաքանչյուր 
քարտի վրա տրված է 3 կամ 4 խնդիր, արտահայտություն, հարց և այլն: 
Քարտը համարվում է հաղթահարած, եթե  ճիշտ է լուծած բոլոր խնդիրները 
(պատասխանած է բոլոր հարցերին և այլն):

Մասնակիցը վերցնում է առաջադրանքի քարտը, կատարում այն ու տանում 
«ստուգման և հաշվառման» գործակալություն: Այստեղ ստուգում են, թե 
ճի՞շտ է արդյոք լուծած,  քարտի վրա գրում են «ստուգած է» և մասնակցին 
տալիս են մեկական ժետոն  քարտի յուրաքանչյուր խնդրի համար (հարցի, 
արտահայտություն):  Խաղացողը վերցնում է նոր քարտ և կատարում նոր 
առաջադրանք:  Եթե «ստուգման» գործակալությունում պարզեցին, որ 
առաջադրանքը սխալ է կատարած, մասնակիցը կրկին անգամ փորձում է 
կատարել, կամ դիմում է „օգնության“ գործակալությանը, որտեղ գործում են 
հետևյալ գները.

Հուշիչ հարց՝ 1 ժետոն;

Սխալի հայտնաբերում՝ 2 ժետոն; 

Լուծման ուղի՝ 3 ժետոն;

Լրիվ լուծում՝ 4 ժետոն: 

Խաղացողը ստանում է ցանկալի ծառայությունը և վճարում համապատասխան  
արժեքը: Յուրաքանչյուր խաղացող  բացում է   3 քարտ (9-12 խնդիր): Երեքն 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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էլ կատարելուց հետո ժետոնները տանում է «ստուգման և հաշվառման» 
գործակալություն, որտեղ հաշվառում են նրա արդյունքը: 

Խաղի նպատակն է հնարավորին շատ ժետոն հավաքել:

Խաղն ավարտելուց հետո  «հաշվառման»  «գործակալությունը»  հայտարարում 
է   երեք լավագույն խաղացողի անունները և նրանց պարգևատրում 
համապատասխան աստիճանի դիպլոմով;

Խնդիրները կարելի է ընտրել ինչպես մեկ կոնկրետ, այնպես էլ  տարբեր 
թեմաներով:

Օրինակ: IV դասարան, Թեմա՝ որևէ միջոցով (օրինակ, բանավոր, աղյուսակի 
կամ սխեմայի միջոցով) Տրված համապատասխանության համար գտնել նշված 
էլեմենտի տեսքը, նախնական տեսքը...

I տարբերակի  մի քարտի նմուշ.

1) Աղյուսակում տրված է Վրաստանի չեմպիոնատի I տուրում մի քանի թիմի  
կողմից խփած գոլերի քանակը:  Պատասխանեք հարցերին.
1. Ո՞ր թիմն է խփել ամենից շատ գոլ: 2. Ո՞ր թիմն է խփել 28 գոլ:  3 Ո՞ր 
թիմն է խփել ամենից քիչ գոլ: 4. Քանի՞ գոլ խփեցին  «Դիլան» և «Կոլխեթը» 
միասին:

թիմ Դին-
ամո Տորպեդո Դիլա Զեստաֆ-

ոնի
Բաթ-
ումի Կոլխեթի

Խփած գոլերի 
քանակը

49 41 32 38 28 27

2) Հունիսին Բաթումի ժամանեց 8000 օտարերկրացի զբոսաշրջիկ, հուլիսին 
11500, օգոստոսին՝ 14500, իսկ սեպտեմբերին՝12500: Պատասխանի՛ր 
հարցերին.
1.  Քանիսո՞վ ավելի զբոսաշրջիկ եկավ սեպտեմբերին հուլիսի հետ 
համեմատած: 2. Քանի՞ զբոսաշրջիկ եկավ Բաթումի այդ չորս ամսվա 
ընթացքում: 
3. Ո՞ր ամսին եկավ 11500 զբոսաշրջիկ:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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3) Դաթոն I կիսամյակի յուրաքանչյուր ամսին կատարում էր որոշակի 
քանակի խնդիրներ: Լուծած խնդիրների քանակն ըստ ամիսների  տրված է 
սխեմայի տեսքով: 

սեպտեմբեր  12

հոկտեմբեր   35

նոյեմբեր  42

դեկտեմբեր  34

Պատասխանի՛ր հարցերին. 1. Քանի՞ խնդիր լուծեց Դաթոն սեպտեմբերին և 
հոկտեմբերին միասին: 2. Ո՞ր ամսին Դաթոն լուծեց 35 խնդիր: 3. Ո՞ր երկու 
ամսին միասին Դաթոն լուծեց 69 խնդիր:

II տարբերակի մեկ քարտի նմուշ.

1) Աղյուսակում տրված է Վրաստանի չեմպիոնատի I տուրում մի քանի թիմի  
կողմից խփած գոլերի քանակը:  Պատասխանեք հարցերին.
1. Ո՞ր թիմն է խփել ամենից շատ գոլ: 2. Ո՞ր թիմն է խփել 22 գոլ:  3 Ո՞ր 
թիմն է խփել ամենից քիչ գոլ: 4. Քանի՞ գոլ խփեցին  «Դիլան» և «Կոլխեթը» 
միասին: 

2) Հունիսին Բաթումի ժամանեց 5000 օտարերկրացի զբոսաշրջիկ, հուլիսին 
10000, օգոստոսին՝ 12000, իսկ սեպտեմբերին՝11500: Պատասխանի՛ր 
հարցերին.
1.  Քանի՞ զբոսաշրջիկ եկավ սեպտեմբերին: 2. Քանի՞ զբոսաշրջիկ եկավ 
Բաթումի այդ չորս ամսվա ընթացքում: 
3. Ո՞ր ամսին եկավ 11500 զբոսաշրջիկ:

Թիմ Դին-
ամո

Տորպեդո Դիլա Զես-
տաֆոնի

Բաթ-
ումի

Կոլխեթի

Խփած գոլերի 
քանակը

30 21 22 28 20 17

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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3)Դաթոն I կիսամյակի յուրաքանչյուր ամսին կատարում էր որոշակի քանակի 
խնդիրներ: Լուծած խնդիրների քանակն ըստ ամիսների  տրված է սխեմայի 
տեսքով: 

սեպտեմբեր  11

հոկտեմբեր  25

նոյեմբեր  32

դեկտեմբեր  30

Պատասխանի՛ր հարցերին. 1. Քանի՞ խնդիր լուծեց Դաթոն  հոկտեմբերին: 2. Ո՞ր 
ամսին Դաթոն լուծեց 25 խնդիր:  3. Քանի՞ խնդիր լուծեց Դաթոն սեպտեմբերին և  
հոկտեմբերին միասին:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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III-IV ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Գտի՛ր մտապահած թիվը

 Խաղի նպատակն է աշակերտներին օժանդակել ըմբռնելու դիրքային 
համակարգը, թվի (ընդ որում՝ եռանիշ կամ  քառանիշ) ճանաչում, աշակերտների  
տրամաբանական մտածողության և հետևողական, կազմակերպված 
դատողության ունակություն-հմտության զարգացում:

Խաղ 1
Ուսուցիչը (կամ աշակերտը) քարտին գրում է թիվ, մյուս աշակերտները դա չեն 
տեսնում: Նրանք ենթադրություններ են անում, հերթով անվանում են եռանիշ 
թվեր, համ էլ կատարում են նշումներ՝ գրում են, թե ինչ թիվ անվանեցին և ինչ 
հուշում ստացան: Ամեն մի ենթադրություն արտահայտելուց հետո ուսուցիչը 
տալիս է ներքոհիշյալ հուշումներից մեկը. 

 • Կարգ՝ թվանշանը ( կամ երկու թիվ) ճիշտ է կանգնած իրենց տեղում: 
 • Թվեր՝ թվերը գտաք, թեև դրանք գտնվում են սխալ դիրքային կարգում: 
 • Ոչ մեկը՝ ոչ մի թիվ չհամընկավ իմ մտապահած թվի թվանշաններին:  (այս 

դեպքում  աշակերտներին հարց առաջադրեք. 

Հարց. Ի՞նչ կարևոր տեղեկատվություն է տալիս թեկուզև սխալ ենթադրությունը:)
Խաղը շարունակվում է այնքան ժամանակ, մինչև որևէ աշակերտ ճիշտ 
կանվանի մտապահած թիվը:  Խնդրեք աշակերտին, հիմնավորել/բացատրել, թե 
ինչպես հանգեց  անհրաժեշտ եզրակացության:

Խաղ 2
Ուսուցիչ՝ ես մտապահեցի թիվ 1-ից 100 –ը: Դուք այն պետք է կռահեք այնպես, 
որ 7 հարցից ավելի չառաջադրեք:  Հարցերին կպատասխանեմ միայն «այո» 
կամ՝ «ոչ»: Հենց որ դուք հարցնեք. «--- սա՞ է ձեր մտապահած թիվը», խաղը 
կավարտվի, չնայած այն բանին, թե թիվը ճիշտ կռահեցիք, թե՝ ոչ»:  

Մտապահած թիվը կռահել միշտ էլ հնարավոր է 7 հարցի միջոցով, կարևորը՝ 
առաջադրեք  հարցեր, որոնք կիսում են կռահելու թվերի  քանակը: Օրինակ՝ 
մտապահած թիվը 50-ից ավելի՞ է:  Այդ թիվը կե՞նտ է: Տասնավորի կարգում 
գտնվող թիվը  զու՞յգ է: Ամենից  բարդը վերջին հարցն է, օրինակ, երբ աշակերտը 
ընտրություն պետք է կատարի 41-ի և 43-ի  միջև:  Աշակերտը կարող է հարցնել. 
Մտապահած թվի միավորների կարգում երե՞ք է: Հնարավո՞ր է, որ  43-ը  
հեռացնենք:

Երբ աշակերտները լավ կյուրացնեն խաղի կանոնները, նրանց հարցրեք. Քանի՞ 
հարց պետք է առաջադրեք, որ գտնեք 1-ի և 1000-ի միջև գտնվող թիվը: Որքան 
էլ զարմանալի է, ընդամենը երեք լրացուցիչ հարց, վերջին հաշվով՝ 10 հարց է 
անհրաժեշտ մտապահած թիվը բացահայտելու համար: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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ԴԱՍԵՐ
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Մաթեմատիկական հարցի շերտավորման 
էլեմենտներով

ուսուցման պլանավորման սխեմա

Թեմա՝ բազմապատկում

Առարկա՝  Մաթեմատիկա Դասարան՝  երրորդ

Ժամանակ

Ի՞նչ ժամանակ է անհրաժեշտ այս ակտիվության իրականացման համար: Կանցկացվի 
մե՞կ դասի սահմաններում, թե՝ կբաշխվի մի քանի դասերի: 

Ակտիվությունը շարունակվում է  երկու դասի ընթացքում՝ 90 րոպ

Ազգային ուսումնական ծրագրի չափորոշիչ. 
Մաթ. III.3. Աշակերտը կարող է կատարել բազմապատկման-բաժանման 
գործողությունները, դրանք կապել գումարման-հանման գործողությունների և իրար 
հետ: 

Արդյունքն ակնառու է, եթե աշակերտը. 

 • Բազմապատկման գործողությունը ցուցադրում է  բազմակի 
գումարումով, իսկ բաժանման գործողությունը ցուցադրում է 
բազմությունը հավասար քանակով խմբերի բաժանելով:

 • Բազմապատկում-բաժանումը կապում է իրար հետ, որպես  հակադարձ  
գործողություններ, և    ցուցադրում է դա մոդելի վրա:

 • Բանավոր կատարում է  բազմապատկման և բաժանման  պարզունակ 
գործողություններ (օրինակ, միանիշ թվերի բազմապատկում, միանիշ և 
երկնիշ թվերի  10-ով բազմապատկում):

 • Ըստ տրված քանորդի և բաժանելիի ընտրում է անհայտ բաժանարարը 
գտնելու  որևէ եղանակ կամ մոդել, համանման ձևով, տրված 
արտադրյալով և բազմապատկելիով գտնում է երկրորդ բազմապատկիչը, 
պարզաբանում է կիրառված եղանակը  (1000-ի սահմաններում):

Անհրաժեշտ նյութեր:
աշակերտի դասագիրք, տետրեր, գրիչներ, գրատախտակ, կավիճ, հավաքովի գունավոր 
խորանարդներ, «պատ, սյուն, խորանարդ» մանիպուլատիվ,  նկարներ  պատկերներ 
կազմելու համար, ֆլիպչարտ, սոսնձվող ստիկերներ

Անհրաժեշտ նախնական գիտելիք և ունակություն-հմտություններ. 
Աշակերտը գիտի կույտերով հաշվել, հաշվել տարբեր  քայլերով,  թվերի 
կրկնապատկում, թվերի գումարում 100-ի սահմաններում, ըստ նկարի գումարում –
հանման  համապատասխան  թվային արտահայտության գրառում և հակառակը՝ 
տրված թվային արտահայտության  համապատասխան նկարի ստեղծում: Կազմել 
ռեալ իրավիճակ արտահայտող  խնդիր ըստ գումարում-հանման կիրառմամբ կազմած 
թվային արտահայտության և,  ընդհակառակը, ըստ ռեալ իրավիճակ արտահայտող  
խնդրի պայմանի ստեղծել պարզ սխեմա և գրել համապատասխան թվային  
արտահայտություն: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Ակնարկ
Ի՞նչ է դասի նպատակը.
Հիմնական նպատակ. 
Աշակերտը սովորի, թե ինչպես ներկայացնել հավասար գումարելիների գումարը 
որպես արտադրյալ և  արտադրյալը, որպես   հավասար գումարելիների գումար:

Հարակից նպատակներ
Աշակերտը ամրապնդի  հավասար գումարելիների գումարը  արտադրյալի վերածելու և 
արտադրյալը հավասար գումարելիների գումարի վերածելու ունակություն-հմտությունը, 
հիշել,  տարբեր արտադրյալի արժեքները (պարզ դեպքերում)  բնականորեն, 
առանց պարտադրելու, որպեսզի դրանք հետագայում հաջողությամբ կիրառի այլ 
արտադրյալների արժեքներ գտնելու համար:  
Արտադրյալը հաշվելու համար զննական միջոցների կիրառման ունակություն-
հմտություններ:
Դասի  արդյունքում  աշակերտը
Կգիտենա  (փաստեր, տերմիններ, ինչպես անել՝ հիշելու տեղեկատվություն)
Հավասար գումարելիների գումարն ինչպես ներկայացնել  արտադրյալի տեսքով, 
արտադրյալն ինչպես վերլուծել հավասար գումարելիների գումարի, զննական նյութն 
ինչպես կիրառել պարզ հիմնախնդիրներ լուծելու համար: 
Կըմբռնի (գաղափարներ, սկզբունքներ, ընդհանրացումներ, օրենքներ՝ հարցի 
հիմնական էությունը) 
Արտադրյալը ներկայացնում է հավասար գումարելիների գումարը, որտեղ  առաջին 
արտադրիչը ցույց է տալիս հավասար գումարելիների  քանակը, իսկ երկրորդ  
արտադրիչը հավասար է գումարելին:
Կկարողանա  (մտածողական ունակություն-հմտություններ, մաթեմատիկական 
ունակություն-հմտություններ՝ որոնք կգնահատվեն)
Հավասար գումարելիների գումարը ներկայացնել որպես արտադրյալ; արտադրյալը  
ներկայացնել որպես հավասար գումարելիների գումար,  տրված արտադրյալին 
համապատասխանեցնել նկար և ըստ զննական նյութերի կազմել  արտադրյալ: Ըստ 
տրված արտադրյալի նկարի փոփոխում: 
Նախնական գնահատում
Ինչպե՞ս կպարզեք աշակերտների  ուսումնական  հարցի հետ կապված նախնական 
գի տ ելիքը և ունակություն-հմտությունները: Ինչպե՞ս եք պատկերացնում նախնական 
գնահատումը: 
Աշակերտների նախնական գիտելիքները պարզ կդառնա տնային աշխատանքի 
կատարմանն ու նախորդ դասին աշակերտի աշխատանքին հետևելու արդյունքում, 
ինչպես նաև նրա կողմից կատարած ինքնուրույն աշխատանքը գնահատելու հիման վրա; 
Պատրաստվածության կոնկրետ գնահատում է տեղի ունենում տնային առաջադրանքի 
միասնական վերլուծության ժամանակ: 
Ոչ բավարար պատրաստվածության խումբ՝  աշակերտներ, որոնք ըմբռնել են քանակի 
կրկնապատկման  իմաստը, կարող են կրկնապատկել նկարի վրա տրված քանակները, 
սակայն չեն կարողանում գրել համապատասխան թվային արտահայտություններ 
և  կրկնապատկել նկարում տրված քանակները: Միջին պատրաստվածության 
խումբ՝  աշակերտներ, որոնք ըմբռնել են կրկնապատկման իմաստը, կարողանում են 
կրկնապատկել թվերն առանց սխեմաների օգնության, սակայն չեն կարողանում գրել 
կրկնապատկմանը համապատասխան թվային հավասարություն:
Բարձր պատրաստվածության խումբ՝  աշակերտներ, որոնք հաջողությամբ  կարողանում 
են կրկնապատկել թվերն առանց սխեմաների օգնության, թեև անհրաժեշտության 
դեպքում կարող են ստեղծել տրված թվի կրկնապատկմանը համապատասխան սխեմա և 
նաև գրել համապատասխան թվային արտահայտություն:  

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Դասի/ակտիվության պլանը

Ինչի՞  շերտավորում կկատարեք՝   բովանդակություն   գործընթաց   արդյունք

Ինչպես կկատարեք    պատրաստվածությանը համապատասխան շերտավորում

Խմբավորման ո՞ր ձևերն եք կիրառում այս ակտիվությունն իրականացնելիս (ողջ 
դասարանը, զույգեր, եռանդամ, քառանդամ, հոմոգեն, հետերոգեն և այլն ...) 
Տարբեր ակտիվություններ իրականացնելիս հերթով մասնակցում են. ողջ դասարանը,  
հոմոգեն խմբեր,  դարձյալ ողջ դասարանը, զույգեր,   դարձյալ ողջ դասարանը,  
հոմոգեն խմբեր
Կրճատ նկարագրեք, թե ինչպես է ուսուցիչը շերտավորմամբ պատասխանում 
աշակերտների տարբեր պատրաստվածությանը: 
Ուսուցիչը խմբերը նստեցնում է այնպես, որ ոչ բավարար և  միջին 
պատրաստվածության աշակերտների խմբերի վերահսկումը հեշտ լինի, 
որպեսզի աշխատանքի ժամանակ կարողանա հաճախակի շփվել նրանց հետ և 
սկաֆոլդինգի միջոցով  անհրաժեշտության  դեպքում ըմբռնել տալ առաջադրանքը՝ 
մանիպուլատիվների, նկարի կամ սխեմայի կիրառման միջոցով: 

Դասի փուլերը.

I – նախապես
Ողջ դասարանի հետ միասնական շփմամբ կատարվում է պատրաստվելիք  տնային 
առաջադրանքի յուրաքանչյուր խնդրի վերլուծություն (տնային առաջադրանք՝  տես 
հավելված 1)
Ուսուցիչն ըստ պատրաստվածության  բաժանում է  աշակերտների երեք խումբ.
Ոչ բավարար պատրաստվածության խումբ՝  աշակերտներ, որոնք ըմբռնել են 
քանակի կրկնապատկման  իմաստը, կարող են կրկնապատկել նկարի վրա 
տրված քանակները, սակայն չեն կարողանում գրել համապատասխան թվային 
արտահայտություններ և  կրկնապատկել թվերը: Միջին պատրաստվածության 
խումբ՝  աշակերտներ, որոնք ըմբռնել են կրկնապատկման իմաստը, կարողանում են 
կրկնապատկել թվերն առանց սխեմաների օգնության, սակայն չեն կարողանում գրել 
կրկնապատկմանը համապատասխան թվային հավասարություն:
Բարձր պատրաստվածության խումբ՝  աշակերտներ, որոնք հաջողությամբ  
կարողանում են կրկնապատկել թվերն առանց սխեմաների օգնության, թեև   
անհրաժեշտության դեպքում կարող են ստեղծել տրված թվի կրկնապատկմանը 
համապատասխան սխեմա և նաև գրել համապատասխան թվային 
արտահայտություն.  
Աշակերտները ֆլիպչարտի վրա գրում են  տնային առաջադրանքի յուրաքանչյուր 
խնդրի լուծմանը համապատասխան թվային արտահայտություններ, հենց այդտեղ՝ 
դասարանում լրացնում են կամ ուղղում իրենց աշխատանքը: Ուսուցիչը մեծ մասամբ 
կանգ է առնում ոչ բավարար պատրաստվածություն և միջին պատրաստվածություն 
ունեցող աշակերտների խմբի մոտ և օգնում նրանց անհրաժեշտության դեպքում: 
Ուսուցանվելիք հարցը նախնական գիտելիքի հետ կապելու նպատակով ուսուցիչը 
աշակերտների ուշադրությունը հրավիրում է ֆլիպչարտի վրա գծված գումարներին:  
Խնդրում է նրանց մտածել ու բացահայտել, թե ինչով են նման այս գումարները 
միմյանց: 
Իսկ հետո ուսուցիչը առաջադրում է հարցեր. Ի՞նչ եք կարծում, այսպիսի գրառում 
կատարելը հարմա՞ր է, թե՝ ոչ, եթե ունենանք հավասար գումարելիների բավականին 
մեծ քանակ, օրինակ՝ չորրորդ առաջադրանքում եթե նորից կրկնապատկենք Ցոտնեի 
ստացած  արդյունքը  կամ հինգերորդ առաջադրանքում գրքերի քանակն աճեց մինչև 
երեսունը:  

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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II – ընթացքում
Աշակերտները կբացահայտեն հավասար գումարելիների գումարը կրճատ գրելու  
անհրաժեշտություն: 
Ուսուցիչը  նրանց կծանոթացնի «բազմապատկում» տերմինի և բազմապատկման 
նշանի՝ կետի (∙) հետ: 
Հետո  որևէ  գումար գրում է կրճատ այդ նշանի կիրառմամբ.  (օրինակ 5+5=2 ∙5)
Աշակերտներին կծանոթացնի «առաջին բազմապատկիչ», «երկրորդ բազմապատկիչ» 
տերմիններին: 
 Ուսուցիչը  խնդրում է աշակերտներին, փորձել,  ֆլիպչարտի վրա գրած մնացած 
գումարները կետի  կիրառմամբ ինքնուրույն գրել կրճատ, այնուհետև բացատրել 
իրենց գրածը: Աշակերտները կըմբռնեն բազմապատկում գործողության իմաստը, 
այն, որ բազմապատկում գործողությունը իրենից ներկայացնում է հավասար 
գումարելիների գումար:
Ուսուցիչը  աշակերտներին առաջարկում է զույգերով կատարել հետևյալ 
առաջադրանքը. 2 ∙3;  3 ∙2 
արտադրյալները ներկայացրեք հավասար գումարելիների գումարի տեսքով:  
Աշակերտները փորձում են դասարանի առջև քննարկել ստացած արդյունքները:
Ուսուցիչը անհրաժեշտության դեպքում աշակերտներին  օգնում է սկաֆոլդինգով: 
Մանկավարժը գնահատում է նոր նյութը հասկանալ-ըմբռնելու համար 
աշակերտների պատրաստվածությունը և այս գնահատման հիման վրա  ըստ  
պատրաստվածության  աշակերտներին բաժանում է երեք խմբի.
Ոչ բավարար պատրաստվածության խումբ՝ աշակերտներ, որոնք դժվարացան 
հավասար գումարելիների գումարը ներկայացնել արտադրյալի տեսքով, դեռև 
չեն ըմբռնել  բազմապատկման իմաստը (առաջին հերթին գրում ենք հավասար 
գումարելիների քանակն արտահայտող թիվը,  իսկ երկրորդ տեղում գրում ենք 
գումարելին արտահայտող թիվը):
Միջին պատրաստվածության խումբ՝ աշակերտներ, որոնք ըմբռնել են 
բազմապատկման իմաստը: Հաջողությամբ կարողացան  հավասար  գումարելիների 
գումարը ներկայացնել արտադրյալի տեսքով, սակայն դժվարացան արտադրյալը 
ներկայացնել որպես հավասար  գումարելիների գումար: Այսինքն, չեն ըմբռնել, 
որ  առաջին արտադրիչը ցույց է տալիս, թե քանի անգամ է վերցրած երկրորդ 
արտադրիչը):
Բարձր պատրաստվածության խումբ՝  աշակերտները, որոնք հաջողությամբ 
կարողացան ինչպես  հավասար  գումարելիների գումարը ներկայացնել արտադրյալի 
տեսքով, այնպես էլ  արտադրյալը ներկայացնել որպես հավասար  գումարելիների 
գումար: 
Ուսուցիչը յուրաքանչյուր խմբի տալիս է  պատրաստվածության համապատասխան 
առաջադրանք. (տես հավելված  2 , պատրաստվածության համապատասխան 
առաջադրանքներ,  փուլ «ընթացքում»):
Ուսուցիչը աշակերտներին տալիս է  նոր նյութն ամրապնդող  տնային առաջադրանք. 
(տես հավելված 3 , տնային առաջադրանք, փուլ «ընթացքում»):

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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III –հետո (երկրորդ դաս)
Աշակերտները դասարանում վերլուծում են  տնային առաջադրանքի օրինակները, 
ինչով ուսուցիչը գնահատում է, թե որքանով են հասել նախորդ դասի նպատակին, որ 
աշակերտներին է անհրաժեշտ  լրացուցիչ օգնություն: 
Հետո ուսուցիչը գրատախտակին փակցնում է աղյուսակ ( տես հավելված 4); 
աշակերտներին բաժանում  սոսնձվող ստիկերները և խնդրում աղյուսակի 
յուրաքանչյուր բաժին  լրացնել  արտադրյալին համապատասխան հավասար 
գումարելիների գումարով, կամ  համապատասխան մասսիվներով: Դրանով 
ուսուցիչը ևս մեկ անգամ կստուգի աշակերտների պատրաստվածությունը:
Ուսուցիչը խմբավորում է  աշակերտներին ըստ պատրաստվածության 
և առաջարկում համապատասխան առաջադրանքներ: Տես հավելվծ 5՝   
պատրաստվածությանը համապատասխան առաջադրանքներ, փուլ «Հետո») 
 Աշակերտները ներկայացնում են կատարած առաջադրանքները:
Ուսուցիչը աշակերտներին տալիս է տնային առաջադրանք:

Ողջ դասարանի հետ աշխատանքի բաժին.
առաջադրանքներ/ակտիվություններ  
№1;3;4

շերտավոր բաժին.

առաջադրանքներ/ակտիվություններ №2;5

Ուսուցման հետագա գնահատում.
Ինչպես կկիրառեք տվյալները հետագա ուսումնական գործընթացի համար: 
Ուսուցիչը  հետևում է աշակերտներին խմբային աշխատանքի ժամանակ, 
առաջադրում է լրցուցիչ հարցեր և լսում նրանց պատասխանը, համեմատում   
աշակերտների կարծիքներն ու կատարած գործողությունները  գնահատման սխեմայի 
չափանիշների հետ (տես հավելված 6):

Լրացուցիչ ռեսուրսներ.
....

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Հավելված 1. տնային առաջադրանք, (փուլ «նախապես»)

Առաջադրանք 1.Դարակում կար 9  գիրք, ավելացրին նույնքան գիրք: Քանի՞ գիրք 
կա այժմ դարակում: (Կազմի՛ր խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ սխեմա և 
համապատասխան թվային արտահայտություն):

Առաջադրանք 2. Կրկնապատկի՛ր սխեմայում տրված քառակուսիների քանակը:  
Գրի՛ր համապատասխան թվային արտահայտություն:

Առաջադրանք 3. Կրկնապատկե՛ք 15, 10, 20;  թվերը:   Կազմեցե՛ք 
համապատասխան հավասարում; 

Առաջադրանք 4. Աննան կրկնապատկեց 5-ը, Դաթոն Աննայի ստացած 
արդյունքը   կրկնապատկեց, իսկ Ցոտնեն Դաթոի ստացած արդյունքը   
կրկնապատկեց: Ի՞նչ թիվ ստացավ Ցոտնեն:  Կազմեցե՛ք սխեմա տրված խնդիրը 
լուծելու համար և գրե՛ք համապատասխան թվային արտահայտություն: (Փորձեք  
լուծել տրված խնդիրը միայն մեկ թվային արտահայտության կիրառմամբ):

Առաջադրանք 5. Մեկ գիրքն արժե 8 լարի, գրե՛ք 10 այսպիսի գրքի աժեքը 
հաշվող թվային արտահայտություն:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Հավելված 2. Առաջադրանքներ ըստ պատրաստվածության՝ փուլ «ընթացքում».

առաջադրանք 1. 

ա) Տրված թվային արտահայտությունները սլաքներով միացրու նկարներին.  
7∙2;                                                                                            
6∙2 ;                                                                                           
2+2+2+2+2+2;  
2+2+2+2+2+2+2;

բ)Գրի՛ր տրված նկարներին համապատասխան հավասար գումարելիների 
գումարն ու արտադրյալը:
 

Առաջադրանք 2.

ա) Տրված է արտադրյալ և հավասար գումարելիների գումար՝ 2∙4 և 4+4:  
Ստեղծի՛ր տրված  արտադրյալին և հավասար գումարելիների գումարին 
համապատասխան նկարներ:  Ըստ ստացած նկարների միմյանց հետ 
համեմատի՛ր    2∙4 և 4+4 արտահայտությունները:

բ) Տրված են 4∙3 և 3∙4 արտադրյալները:   Ըստ տրված նկարի (պատկերի) 
նկարագրի՛ր, թե  յուրաքանչյուր արտադրյալի մեջ ինչ են նշանակում առաջին 
և երկրորդ արտադրիչները, գրի՛ր արտադրյալներին համապատասխան 
գումարները:
 

  

 

 

 

 

4∙3 

3∙4 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Առաջադրանք 3.

ա)Ի՞նչ փոփոխություններ պետք է մտցնենք տրված նկարի մեջ, որ դրանք 
համապատասխանեն  3∙2 բազմապատկման հետ, գրե՛ք կատարած 
փոփոխություններին  համապատասխան թվային արտահայտություն, (ի՞նչ 
ունեինք, ի՞նչ փոփոխություն կատարեցինք, ի՞նչ ստացանք):

բ) Տրված թվային արտահայտությունները ներկայացրու  արտադրյալի  տեսքով.
3∙4+4
4∙3 +3

 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Հավելված 3 –  նոր նյութն ամրապնդող  տնային առաջադրանք. 

Առաջադրանք 1. Վանդակներում գրի՛ր նկարներին (պատկերներին) 
համապատասխան գումարներն ու արտադրյալները:

Արտադրյալ Ներկայացրու 
հավասար 

գումարելիների 
գումարի տեսքով

Ներկայացրու 
նկարի տեսքով

Ներկայացրու 
պատկերի տեսքով

4•7

6•4

3•4

Առաջադրանք 2.

Առաջադրանք 3. Համեմատի՛ր արտահայտություններն առանց հաշվելու.

Արտադրյալ Նկար պատկեր գումար

3•4+4

2•5+4

3•5–1

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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× 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Հավելված 4. Լրացրե՛ք աղյուսակը ( ընտրե՛ք աղյուսակի մեկ կամ երկու 
վանդակ; Ստիկերների վրա գրե՛ք ձեր ընտրած վանդակին կամ վանդակներին 
համապատասխան հավասար գումարելիների գումարներ կամ պատկերներ և 
համապատասխանաբար փակցրեք աղյուսակի վրա):

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Հավելված 5. 

Խնդիր:  Բանջարանոցում ցանած է 6 շարք վարունգ:  Մայրիկը 5 շարքից 
հավաքեց   9-ական վարունգ,  իսկ մեկից՝  8 վարունգ:  Ընդամենը քանի՞ վարունգ 
հավաքեց մայրիկը:

Առաջին խմբին (բարձր պատրաստվածություն)ուսուցիչը  խնդրում է լուծել 
խնդիր մեկ թվային արտահայտության միջոցով :

Երկրորդ խումբը (միջին պատրաստվածություն) աղյուսակի երկու 
սյունակներում տրված արտահայտություններից  պետք է ընտրի այն 
արտահայտությունները, որոնք անհրաժեշտ են  խնդրի լուծմանը:

Երրորդ խումբը (Ոչ բավարար պատրաստվածություն)  խնդիրը լուծելու համար 
պետք է կազմի անհրաժեշտ պատկեր (մասիվ)  և հետո կատարի գրառումներ:

9+9+9+9+9+9+8
9+9+9+9+9+8
9•4+9+8

6•9
5•9+8
6•9–1

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Հավելված 6.

Գնահատման ընդհանուր սխեմա.

Բաղադրամասի մակարդակի նկարագիր Գնահատում

Հավասար գումարելիների գումարը վարժ ու 
ճիշտ ներկայացնում է արտադրյալի տեսքով 
և արտադրյալը՝  հավասար գումարելիների 
գումարի տեսքով: Հեշտությամբ լուծում 
է խնդիրները՝  համապատասխան 
բազմապատկման կիրառմամբ.

Ուսումնական նյութը 
հաջողությամբ յուրացրեց:

Դանդաղ   և վրիպումներով   հավասար 
գումարելիների գումարը ներկայացնում 
է արտադրյալի տեսքով և արտադրյալը՝  
հավասար գումարելիների գումարի 
տեսքով:  Դժվարանում է լուծել  խնդիրներ 
բազմապատկման կիրառմամբ՝ առանց 
զննական նյութերի  օգնության:

Ունակություն-հմտություններ 
վարժելու համար ունի լրացուցիչ 
ինքնուրույն աշխատանքի կարիք:  

Դժվարությամբ և սխալներով հավասար 
գումարելիների գումարը ներկայացնում 
է արտադրյալի տեսքով և արտադրյալը՝  
հավասար գումարելիների գումարի 
տեսքով:  Դժվարանում է լուծել  խնդիրներ 
բազմապատկման կիրառմամբ՝ նույնիսկ 
զննական նյութերի  օգնությամբ:

Ունի նույն հարցի վրա ուսուցչի 
ղեկավարմամբ պարապելու կարիք: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Մաթեմատիկական հարցի շերտավորման էլեմենտներով
ուսուցման պլանավորման սխեմա՝

Թեմա՝ բազմանկյան պարագծի հաշվումը

Առարկա՝  Մաթեմատիկա Դասարան՝   չորրորդ                       

Ժամանակ

Ի՞նչ ժամանակ է անհրաժեշտ այս ակտիվության իրականացման համար: Կանցկացվի 
մե՞կ դասի սահմաններում, թե՝ կբաշխվի մի քանի դասերի: 

Մեկ դաս-45 րոպ

Ներածություն
Դասի/ակտիվության հիմնական նպատակը՝ 

բազմանկյան պարագծի հաշվումը

Ուսման արդյունքները  
Վերաբերմունք.  Կարևոր գաղափար, սկզբունք, օրինաչափություն, արժեք, 
հիմնախնդիր և այլն  )

Աշակերտները կկարողանան բազմանկյան պարագիծը հաշվել, կոնկրետ դեպքում 
կկարողանան կրճատ հաշվել: Նրանց մոտ ցանկություն կառաջանա հաշվել 
դասասենյակում, դպրոցի բակում, տանը գոյություն ունեցող բազմանկյունիների 
պարագծերը: 

Գիտելիք (փաստեր,բառեր, տերմիններ, 
հիշելու համար տեղեկատվություն և այլն...)

Աշակերտները կկարողանան հաշվել 
բազմանկյան պարագիծը, կիրառել 
բազմանկյան հատկությունները 
(հաշվասարակողմ եռանկյունի, քառակուսի, 
ուղղանկյունի)  պարագիծն հաշվելիս: 
Գիտելիքը կապում են կենցաղի հետ:  

Ունակություն (դատողական 
ունակություններ,առարկայական 
ունակություններ, գնահատման 
ունակություն, հաշվելու 
ստրատեգիաներ և այլն... )

Աշակերտների մոտ կզարգանա  
նոր ուսումնական նյութը հարակից 
թեմաների հետ կապելու, բնական 
թվերով գործողություններ կատարելու 
և չափման աշխատանքներ 
անցկացնելու ունակություն: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Ազգային ուսումնական ծրագրի չափորոշիչ. 

Մաթ. IV.10.  Աշակերտը կարող է գտնել առարկաների և  պատկերների չափերը և 
օբյեկտների միջև եղած հեռավորությունները:

Արդյունքն ակնառու է, եթե աշակերտը.  

•	 Համապատասխան ստանդարտ միավորով  գնահատում է երկու օբյեկտների 
միջև եղած հեռավորությունը, չափում այն և ստուգում իր ենթադրությունը:

•	 Չափում և հաշվում է բեկյալի երկարությունը, բազմանկյան պարագիծը և  
արձանագրում է արդյունքը համապատասխան ստանդարտ միավորով:

•	 Ըստ իրական հանգամանքներին համապատասխան սխեմատիկ պատկերի 
(որի վրա նշված են հեռավորությունները), գտնում է երկու օբյեկտների միջև 
եղած ամենակարճ հեռավորությունը (օրինակ, տանից մինչև դպրոց տանող 
երթուղու երկարությունը):   

Անհրաժեշտ նախնական գիտելիք ու ունակություն-հմտություններ. 

Թվերի գումարում. Տրված թվերից  -ով ավելի, -ով պակաս, -անգամ ավելի, -անգամ 
պակաս թվերը գտնելը:  Բեկյալ, բեկյալի երկարությունը: Տարբեր երկրաչափական 
պատկերներից բազմանկյունների անվանում:  Բազմանկյունների (հաշվասարակողմ 
եռանկյան, քառակուսու,  ուղղանկյան) հատկությունները:  Քանոնով  հատվածի 
երկարության չափում:  Չափման տարբեր միավորների փոխակերպում մեկը մյուսով:  

Նախնական գիտելիքի գնահատում (Ի՞նչ գիտեք աշակերտների գիտելիքների և 
ունակությունների մասին: Ի՞նչ աղբյուրների վրա եք հիմնվում):

 Գիտելիքը գնահատվում է որպես տնային առաջադրանք տրված օրինակներով և I 
փուլում քննարկված խնդիրների հիման վրա: 

Տնային առաջադրանքը  տես  հավելված 1-ում:

Դասի/ակտիվության պլանը

Աշակերտների խմբավորման ձևերը.

Խմբավորման ո՞ր ձևերն եք կիրառում այս ակտիվությունն իրականացնելիս (ողջ դասարանը, 
զույգեր, եռանդամ, քառանդամ, հոմոգեն, հետերոգեն և այլն ...) 

1)    I փուլ՝«նախապես» -ողջ դասարանը (հաղորդակցական);

2)   II փուլ: «ընթացքում»- ողջ դասարանը (խմբային);

3)   III փուլ: «hետո»-  ողջ դասարանը (խմբային);

Խմբավորման չափանիշները. 

Ըստ ինչի՞ կխմբավորեք աշակերտներին շերտավոր ուսուցման համար: 

Ըստ աշակերտների պատրաստվածության:

Ուսումնական նյութ (տեքստ, զննական նյութ, խորանարդներ, ինտերնետ-ռեսուրս և այլն) 

քանոն,   պլակատներ (բազմանկյունների պատկերներով),  գրատախտակ,  կավիճ:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Դասի/ակտիվության փուլերը.
I – նախապես

Նախապատրաստվելիք 
տնային առաջադրանքը 
քննար կ վում է ողջ դասա-
րանի հետ հաղորդակցմամբ: 

Այսպես նաև անհատապես 
ու ողջ դասարանի հետ 
վերլուծվում են ստորև 
բերված օրինակները,  
ինչով կկարողանանք 
ակտիվացնել աշակերտների 
նախնական գիտելիքը: 
Դա աշակերտների մոտ 
կստեղծի  պատրաստվածու-
թյուն, ինքնուրույն կառուցե-
լու նոր գիտելիք  և ուսուցչին 
կտա   տեղեկատվություն 
աշակերտների պատր-
աստվածության մասին: 

Ուսուցիչը դասարանին 
ցույց է տալիս պատրաստած 
պատկերներ և հարցնում.

Ինչպե՞ս են կոչվում 
գծագրում տրված 
պատկերները: 

    

Ի՞նչ ընդհանուր և տարբեր 
հատկություններ ունեն 
այդ պատկերները:  Հաշվեք  
բեկյալի երկարությունը 
և եռանկյունու կողմերի 
երկարությունների գումարը:

Ուսուցիչը պլակատի վրա 
ցույց է տալիս դասարանին 
երեք  խնդիր և առաջարկում 
դրանք կատարել 
անհատապես:

1)Նիկան որոշեց ցանկա-
պատել իր ուղղանկյունձև 
հողամասը: Քանի՞ մետր 
մետաղալար անհրաժեշտ 

II -  ընթացքում

Ուսուցիչն առաջադրում 
է հար ցեր. Քննարկած 
խնդիրներո ւմ ո՞ր 
պատկերներն էին տրված 
(եռանկյունի, ուղղանկյունի, 
քառակուսի, բեկյալ):  
Ի՞նչը հաշվեցինք բոլոր 
խնդիրներում (կողմերի 
երկարությունների 
գումարը): Ինչու՞ կարող 
է անհրաժեշտ լինել 
բեկյալի կամ  բազմանկյան 
կողմերի երկարությունների 
գումարը  հաշվելը 
(անցած ճանապարհի  
երկարությունը իմանալու 
համար, հողամասը 
ցանկապատելու համար 
անհրաժեշտ մետաղալարի 
երկարությունն իմանալու 
համար...)

Սրանից հետո ուսուցիչը 
դասարանին ծանոթացնում 
է   «պարագիծ» տերմինի հետ 
և  աշակերտներին խնդրում 
է այն մեկնաբանել նշված 
պատկերների օրինակով: 
Այնուհետև հարցնում 
է. Ինչպե՞ս են կոչվում 
նշված պատկերները 
(բազմանկյունի):     Էլ 
ի՞նչ բազմանկյունիներ 
գիտեք: (հնգանկյունի,...) 
Ինչպե՞ս հաշվենք դրանց 
պարագիծը  (հնգանկյունու 
պարագիծը հաշվելու 
համար անհրաժեշտ 
է գումարել նրա հինգ 
կողմերի երկարությունը...): 
Ձևակերպեք 
բազմանկյան պարագծի 
մեկնաբանությունը 
(բազմանկյան

պարագիծ է կոչվում նրա 
կողմերի երկարությունների 
գումարը):

Դրանից հետո տալիս ենք 

III –հետո

Աշակերտներն 
աշխատում են 
խմբերով, որ  վարժվեն 
բազմանկյան   
պարագծի հաշվման 
մեջ և մշակեն հաշվելու 
ռազմավարություններ: 
Աշակերտների 
պատրաստվածության 
հիման վրա դասարանը 
բաժանում ենք 
խմբերի և տալիս ենք 
աշխատանք
I շերտ:

Լիան A կետից գնաց 
B կետը անցնելով 
C կետով,  իսկ հետ 
վերադարձավ   A կետ 
անցնելով  D կետը: 
 ա) Քանի՞ մետր անցավ 
Լիան A կետից  B կետը 
հասնելու համար: 
բ) Քանի՞ մետր անցավ 
Լիան  B-ից A կետը 
վերադառնալիս: 
գ) Ընդամենը քանի՞ 
մետր անցավ Լիան:  
Ի՞նչ  ստացար Լիայի 
կողմից անցած 
ճանապարհն հաշվելիս:  
դ) Դուք ո՞ր 
ճանապարհը կընտրեիք 
A-ից    B կետ գնալու 
և ետ վերադառնալու 
հանար: 

II շերտ:
1)Հաշվե՛ք քառակուսու 
պարագիծը, եթե նրա 
կողմի երկարությունը 
125 դմ է: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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կլինի նրան, եթե հողամասի 
երկարությունը 520 դմ է.  
Իսկ  լայն ությունը՝ 440դմ:

2) Գծե՛ք քառակուսի, որի 
կողմը  5սմ է: հաշվեք չորս 
կողմերի երկարությունների 
գումարը:  Պատասխանն 
արտահայտեք 
դեցիմետրերով: 

3). Գծե՛ք  եռանկյունի, 
որի կողմերն են՝ 5սմ, 7սմ 
և 11սմ: Հաշվեք  կողմերի 
երկարությունների 
գումարը:

Ուսուցիչը հետևում 
է աշակերտներին 
աշխատանքի ժամանակ և  
կատարած աշխատանքը 
ներկայացնելիս: 
Պատրաստվածության 
մասին անում է 
եզրակացություն:

խմբային աշխատանք: 

I շերտ: 

(Աշակերտներ, որոնց 
պատ րաստ վածությունը  
սպասածից ցածր է ).

1)  Հաշվի՛ր եռանկյան 
պարագիծը. 

2. Հաշվե՛ք ձեր 
մաթեմատիկայի դասագրքի 
կողի   պարագիծը:

 II շերտ: 

(Աշակերտներ, որոնց 
պատրաստվածությունը 
համապատասխանում է 
սպասումներին):

1) Ենթադրություն արեք, 
թե քանի՞ սմ է դպրոցական 
նստարանի մակերևույթի  
պարագիծը: Այնուհետև 
չափեք և համեմատե՛ք ձեր 
ենթադրության հետ:

Գտե՛ք հնգանկյունու 
պարագիծը:

III շերտ: 
(Աշակերտներ, որոնց 
պատրաստվածությունը 
սպասածից  բարձր է):

1) Հնգանկյունու երեք 
կողմերի երկարությունը 
17-17 մետր է, չորրորդ և 
հինգերորդ  կողմերինը՝  
18-18 մետր:  Հաշվի՛ր 
պարագիծը:

2)Ուղղանկյունաձև 
հողամասի երկարությունը 
80մ է, ինչը 25մ-ով ավելի է 
լայնությունից: Հաշվեք այդ 
հողամասի   պարագիծը:
3)Եռանկյունու կողմերից 
յուրաքանչյուրը  17 սմ է: 
Գտե՛ք պարագիծը:
 Յուրաքանչյուր դեպքում 
խնդիրը լուծե՛ք երկու 
ճանապարհով:  Կատարե՛ք 
եզրահանգում:

III շերտ: 1)ABC եռանկյունու 
պարագիծը 23սմ է: AB+ 
BC=17սմ: Գտե՛ք AC կողմի 
երկարությունը:
2) Դպրոցի ուղղանկյունաձև 
այգու շուրջը արահետ կա:  
Իան ու Գիան երեք անգամ 
պտտվեցին այգու շուրջը:  
Քանի՞ մետր անցան նրանք, 
եթե այգու  երկարությունը 
22մ է, իսկ լայնությունը՝ 18 մ:
Շնորհանդեսի ժամանակ 
ուշադրություն դարձրեք  
հաշվասարակողմ 
եռանկյան, քառակուսու, 
ուղղանկյան պարագիծը 
հաշվելու ռազմավարության 
վրա: 
Աշակերտներին տրվում է  
տնային առաջադրանք. Տես 
հավելված 2:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Գնահատում.

Ինչպե՞ս կհետևեք աշակերտների ուսման ընթացքին ու արդյունքներին: Ըստ ինչի՞ կդատեք 
նրանց առաջադիմության մասին:

 Արդյունքների մասին կդատեմ հետևելով տնային առաջադրանքի կատարման 
որակին, դասի ժամանակ աշակերտի աշխատանքի որակին: 

Լրացուցիչ ռեսուրսներ.

Քարտեր, որոնց վրա գրված են խմբային աշխատանքի համար նախապատրաստած 
օրինակները:

2) Հնգանկյունու երեք 
կողների երկարությունը  
7-ական մետր է, չորրորդ և 
հինգերորդ կողմերն ունեն 
միաչափ երկարություն: 
Հնգակյան պարագիծը 39 
մետր է: Ի՞նչ երկարություն 
ունեն անհայտ կողմերը:  
Հետո խմբերը ներկայացնում 
են կատարած  աշխատանքը:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 



138

Հավելված 1

1) Լրացրե՛ք դատարկ վանդակները.

2մ=             սմ       40սմ =                 դմ         3մ=                   դմ                                                                                                                                               
 

2) Գծե՛ք   AB=9սմ հատվածից 2 անգամ ավելի, 3 անգամ պակաս, 6 սմ-ով ավելի 
և 4 սմ-ով պակաս երկարության հատվածներ:

3) Տրված է AB և CD հատվածները.

A-----------------------------B                         C ------------------D

ա) Չափե՛ք յուրաքանչյուր հատվածի երկարությունը:
բ)  Քանի՞ սանտիմետր է երկու հատվածների երկարությունների գումարը:

4) Չափե՛ք բեկյալը կազմող կողմերի երկարությունը և գտե՛ք դրանց  գումարը:

5) Տրված պատկերներից ո՞րն է բազմանկյունի: Շրջագծե՛ք ճիշտ  
    պատասխանը:

ա)  1; 3; 4; 6; 7 ;               բ)  3; 5; 6;7; 8;             գ)  1; 3; 5; 6; 7;      դ)  2; 4; 6; 7; 9

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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6)  ABCD ուղղանկյան մեջ

ա) AB=AD                    բ) BC=BA       
 

  գ) DA=CD                     դ) AB=DC

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Հավելված 2
1)  Քանոնի միջոցով գտե՛ք բազմանկյան պարագիծը:

2) Քառանկյան մի կողմը հավասար է 17 դմ-ի, երկրորդ կողմը՝ 20դմ-ով ավելի 
է առաջինից, երրորդ կողմը 5 դմ-ով պակաս է երկրորդից, իսկ չորրորդը՝ 
2-անգամ ավելի է առաջինից:  Հաշվե՛ք  քառանկյան պարագիծը:

3) Գտե՛ք ուղղանկյունաձև հողամասի  երկարությունը,  եթե նրա լայնությունը 
1200 դմ է,   իսկ պարագիծը՝ 540մ:

4) Սանդրոն ուզում է   A կետից    B կետ  գնալ և ետ վերադառնալ:  

Արտահայտե՛ք կարծիք, որ երթուղով  խորհուրդ 
կտայիք
Սանդրոյին անցնել այդ ճանապարհը, ինչու՞:  
          
Կատարի՛ր համապատասխան չափումներ, 
որպեսզի 
համոզվեք   ձեր կարծիքի ճշտության մեջ:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Մաթեմատիկական հարցի շերտավորման 
էլեմենտներով ուսուցման պլանավորման սխեմա

Թեմա՝  գումարում/հանում պարունակող ամբողջ թվերով 
արտահայտություններ և դրանց համարժեքությունը.

Առարկա՝  Մաթեմատիկա Դասարան՝  երրորդ
Ժամանակ

Ի՞նչ ժամանակ է անհրաժեշտ այս ակտիվության իրականացման համար: Կանցկացվի 
մե՞կ դասի սահմաններում, թե՝ կբաշխվի մի քանի դասերի: 

Պլանավորած արդյունքին  հասնելու ակտիվությունները կարելի է անցկացնել մեկ 
դասի ընթացքում: Երեք  փուլ ը  կանցկացվի մեկ դասի ընթացքում. 
Ներածություն
Դասի/ակտիվության հիմնական նպատակը՝ 

Ռեալ իրավիճակի հետ կապված խնդիրների համար թվային արտահայտություններ 
կազմելն ու դրանց արժեքների  գնահատում/համեմատումը  որևէ տրված մեծության 
հետ:
Ուսման արդյունքները  

Վերաբերմունք.  Կարևոր գաղափար, սկզբունք, օրինաչափություն, արժեք, 
հիմնախնդիր և այլն  )

Աշակերտների մոտ կզարգանա  խնդրի  պատասխանը գնահատելու և որևէ տրված 
թվային մեծության հետ համեմատելու ունակություն:   Նրանց մոտ ցանկություն 
կառաջանա վերլուծել ու հիմնավորել իրենց կարծիքի ճշտությունը: Կզարգանա 
մոտիվացիա, գնահատելու երկու թվային արտահայտության համարժեքությունը,  
այսինքն՝ հավասարությունը:  Գործնական ակտիվությունների օգնությամբ իրենք 
կհասկանան, թե որ   թվային արտահայտության արժեքն է  ավելի կամ պակաս:

Գիտելիք (փաստեր, բառեր, տերմիններ, 
հիշելու համար տեղեկատվություն և 
այլն...)

Աշակերտները կսովորեն, թե ինչպես 
լուծել գործնական, կենցաղային 
խնդիրներ. Փողը մանրել, կշեռքը 
հավասարեցնել, ռեալ կյանքի հետ 
կապված խնդրի համար կազմած 
արտահայտությունը համեմատել որևէ 
թվային մեծության հետ:

Ունակություն (դատողական 
ունակություններ, առարկայական 
ունակություններ, գնահատման 
ունակություն, հաշվելու ստրատեգիաներ 
և այլն... )

Աշակերտները կկարողանան 
գնահատել խնդրի պատասխանը 
և հետո այն վերլուծել: Ավելի 
հիմնավոր կսովորեն խնդրի լուծման 
մեթոդները:  Աշակերտները  կկիրառեն  
մաթեմատիկայի էլեմենտների 
իմացությունն իրական կյանքում:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Ազգային ուսումնական ծրագրի չափորոշիչ. 

Մաթ. III.2. Աշակերտը կարող է կիրառել գումարման-հանման մի որևէ եղանակ:   

Արդյունքն ակնառու է, եթե աշակերտը. 

•	 Կոնկրետ  օրինակի  համար ընտրում և կիրառում է բանավոր հաշվման 
(գումարում/հանում) տարբեր եղանակներ, բացատրում է կիրառված 
եղանակը և այն ցուցադրում մոդելի վրա:  (Օրինակ. գումարում-հանում՝ 
ըստ կարգերի, գումարելով/հանելով առանձին կարգերը, գործածելով 
սահմանված օրինաչափությունները, գումարելիս կրկնապատկման կիրառում, 
տարրալուծելով կարգը):

•	 Կոնկրետ օրինակի դեպքում ընտրում և կիրառում է գումարման-հանման  
գործողությունները կատարելու  համապատասխան եղանակը:

•	 Գործողությունները կատարելիս` կիրառում է մինչև կարգերը լրացնելու/
կարգերը տարրալուծելու եղանակը:

•	 Բանավոր հաշվելիս և պարզ թվային   ատահայտության արժեքը 
գտնելիս` կիրառում է գործողությունների կատարման հերթականությունը 
(թվաբանական բոլոր գործողությունները. օրինակ, Ի՞նչ կստանանք 
արդյունքում, եթե 3 յոթնյակին գումարենք 7 հարյուրյակ):  

 Մաթ. III.7. Աշակերտը կարող է թվային արտահայտություն պարունակող 
հավասարություն կազմել  և   կիրառել այն հիմնախնդրի վճռման համար:  

Արդյունքն ակնառու է, եթե աշակերտը. 

•	 Կազմում է իրավիճակը պատկերող ամբողջ թվերով համարժեք 
արտահայտություններ  (օրինակ, կշեռքի հավասարակշռությունը, ընտրում 
է համապատասխան դրամանիշներ` տրված գումարը ներկայացնելու և 
մանրելու համար):

•	 Իրադրության հետ կապված խնդիրը բացատրելու համար, կազմում և 
կիրառում է   այնպիսի թվային արտահայտություն, որը պարունակում է 
գումարման/հանման   մեկ  գործողություն:

•	 Գտնում է (հաշվելու կամ այլ եղանակով) գումարում, հանում պարունակող 
հավասարության անհայտ բաղադրամասի արժեքը: 

Անհրաժեշտ նախնական գիտելիք ու ունակություն-հմտություններ. 

Աշակերտը պետք է գիտենա պարզագույն խնդիրներ  (մեկ գործողությամբ և երկու 
գործողությամբ) լուծել:  Պետք է կարողանա երկու թվերը համեմատել և պարզել. թե 
մեկը մյուսից  քանիսո՞վ, կամ քանի անգամ է ավելի:   Պետք է գիտենա  հաշվել երկու 
գործողությամբ թվային արտահայտության արժեքը: 

Նախնական գիտելիքի գնահատում (Ի՞նչ գիտեք աշակերտների գիտելիքների և 
ունակությունների մասին: Ի՞նչ աղբյուրների վրա եք հիմնվում):

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Նախորդ դասերին կակտիվացնենք ու կգնահատենք աշակերտների  նախնական  
գիտելիքը, դրա համար դասարանում լուծել կտանք պարզ խնդիրներ և հետո որպես 
տնային առաջադրանք կտանք համապատասխան խնդիրներ ու օրինակներ:  

Դասի/ակտիվության պլանը

Աշակերտների խմբավորման ձևերը.

Խմբավորման ո՞ր ձևերն եք կիրառում այս ակտիվությունն իրականացնելիս (ողջ դասարանը, 
զույգեր, եռանդամ, քառանդամ, հոմոգեն, հետերոգեն և այլն ...)

Ակտիվություններն իրականացնում է ողջ դասարանը միասնաբար, թեև խնդրի 
լուծումը գրատախտակին գրում է մեկ  աշակերտ:  Հնարավոր է ակտիվությանը  տալ 
ինքնուրույն աշխատանքի տեսք:

Խմբավորման չափանիշները. 

Ըստ ինչի՞ կխմբավորեք աշակերտներին շերտավոր ուսուցման համար: 

Դասի ամփոփիչ փուլում դասարանն ըստ պատրաստվածության բաժանում ենք երեք 
խմբի:

Ուսումնական նյութ (տեքստ, զննական նյութ, խորանարդներ, ինտերնետ-ռեսուրս և այլն) 

Աշակերտի  դասագիրք, տետր, գրիչ, կավիճ, գրատախտակ: Ցանկալի է ունենալ 
խաղալիք թղթադրամներ ( Կարող ենք կիրառել «Մոնոպոլիա» խաղալիքը):

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Դասի/ակտիվության փուլերը.

I -  նախապես

Նախորդ դասերին 
աշակերտներին  
նախապատրաստեցինք 
այս  դասի համար և  
տվինք համապատասխան 
տնային առաջադրանք: 
Դասը սկսում եք 
տնային առաջադրանքի 
ստուգումով:  
Աշակերտները 
միասնաբար քննարկում 
են հետևյալ խնդիրները.

1)Հաշվեք.  (43+27)-19;

(65-23)+31;       (54+35)-40.

2) Սպորտային խանութում 
ֆուտբոլի  գնդակն 
արժե 23 լարի:  Դպրոցը 
գնեց 3 գնդակ:  Ի՞նչ 
գումար վճարեց դպրոցը 
գնդակների համար: 

3)Նժարավոր կշեռքի 
մի կողմում դրված է 
ձմերուկ, իսկ երկրորդ 
կողմում՝  5կգ-անոց  և 
2կգ-անոց  մեկական 
կշռաքար: Կշեռքը 
հավասարակշռված է: 
Քանի՞ կիլոգրամ է կշռում 
ձմերուկը: 

 Այս առաջադրանքի նման 
խնդիրներ աշակերտները 
կատարել են նախորդ 
դասին: Այդ պատճառով 
դրանց լուծումը  պետք է 
դժվար չլինի: 

 Ուսուցիչը ստուգում է  
տնային առաջադրանքը: 
Դրա համար մի 
աշակերտի կարդալ 
է տալիս  առաջին 
առաջադրանքի 
օրինակների 
պատասխանները և 
մյուսները ստուգում են 
իրենց տետրերում: Այլ 

II – ընթացքում

Նախապատրաստումից 
հետո անհրաժեշտ է 
անցնել դասի  հիմնական  
փուլին, այդ ժամանակ 
աշակերտներին տալիս 
ենք հետևյալ տիպի 
խնդիրներ.

1) Զգեստն արժե 67 
լարի: Լիզին ունի 
երկու քսանլարիանոց 
թղթադրամ և երեք 
տասլարիանոց 
թղթադրամ: Կկարողանա՞ 
թե՝ ոչ Լիզին գնել զգեստը: 

 Աշակերտներն այս 
խնդիրը լուծելիս 
կհասկանան, որ 
անհրաժեշտ է  հաշվել 
Լիզիի ունեցած գումարի 
ընդհանուր քանակը  և 
հետո այն համեմատել 
զգեստի գնի հետ: 
Հաշվում են Լիզիի ողջ 
գումարը. 2×20+3×10, իսկ 
հետո այն համեմատում 
են   67-ի հետ:  Այսինքն՝  
արտահայտության արժեքը 
(70-ը) համեմատում են 
67-ի հետ: 

     Հենց այս թվային 
թվային արտահայտության 
գնահատում/
համեմատումն է  մեր 
դասի հիմնական 
նպատակը: Աշակերտները 
ինքնուրույն հանգում են 
այն գաղափարին, որ նախ 
անհրաժեշտ է  թվային 
արտահայտություն 
կազմել, իսկ հետո այն 
գնահատել/ համեմատել 
նախապես հայտնի 
մեծության հետ: 

Այս խնդրի լուծումից հետո 
ուսուցիչը հարցնում է. 

III –հետո

Դասի ավարտական 
փուլում անհրաժեշտ 
է աշակերտների 
գիտելիքի ամրապնդում: 
Դրա համար կարելի 
է առաջադրել 
խմբային ինքնուրույն 
առաջադրանք:

Դասարանը բաժանենք 
խմբերի, յուրաքանչյուր 
շերտում  կարող է 
լինել մեկ կամ ավելի 
խումբ: Յուրաքանչյուր 
շերտի խմբի տալիս ենք 
պատրաստվածությանը 
համապատասխան  
խնդիր: 

I շերտ: Կախան ունի 
20 լարի և 50 թեթրի:  
Քանի՞ լարիով պետք է 
էժանանա 25-լարիանոց 
պայուսակը, որ Կախան 
կարողանա այն գնել:                      
Աշակերտները գլխի են 
ընկնում, որ անհրաժեշտ  
է, 25 լարիից հանել 20 
լարի և 50 թեթրի: Կհիշեն, 
որ մեկ լարիում կա 100 
թեթրի և կլուծեն խնդիրը: 

II շերտ.  Խնդիր 
համարժեք

արտահայտությունների 
գնահատման  մասին  
(հիմնական փուլի 
երկրորդ խնդրի նմանը): 
Խանութում մեկ մեծ 
և 7 փոքրիկ տուփով  
խաղալիքներ տարան: 
Յուրաքանչյուր փոքրիկ 
տուփում կար 6 խաղալիք:  
Երկրորդ խանութ 
նույնքան տարան 3 միջին 
չափի և 5 փոքրիկ տուփով: 
Յուրաքանչյուր միջին 
չափի տուփում դրված է 8 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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աշակերտների կարդալ 
է տալիս  խնդրի լուծման 
էտապները և եթե ինչ որ 
բան մնաց անհասկանալի, 
բացատրում է:

 Տնային առաջադրանքը 
ստուգելուց հետո 
ուսուցիչը գրատախտակի 
մոտ է կանչում  որևէ 
աշակերտի և տալիս 
մեկ խնդիր:  Օրինակ՝ 
Վաժան ուներ 130 լարի: 
Խանութում նա գնեց 
45-լարիանոց մայկա 
և  63-լարիանոց  կոշիկ:  
Քանի՞ լարի մնաց Վաժաի 
մոտ: 

 Գրատախտակի մոտ 
կանգնած երեխան 
կամ ինքը կկարողանա 
լուծել այդ խնդիրը, կամ՝ 
դասարանը կօգնի և 
խնդիրը կլուծեն: 

Այս  խնդիրների լուծումից 
հետո աշակերտների մոտ 
կակտիվանա անհրաժեշտ 
նախնական  գիտելիքը 
և  պատրաստ կլինեն 
դասի «հետո» փուլի 
համար: Միաժամանակ, 
հետևելու արդյունքում 
կպարզվի աշակերտների 
պատրաստվածության 
աստիճանը:

I շերտ (սպասածից ցածր 
պատրաստվածություն). 
Հաղթահարեց միայն 2) և 3) 
խնդիրները կամ՝ պակաս.

II շերտ (սպասածին 
համապատասխան 
պատրաստվածություն): 
հաղթահարեց 1), 2), 3) 
խնդիրները:

III շերտ 
(սպասածից բարձր 
պատրաստվածություն) 
հաղթահարեց 1),2),3),4) 
խնդիրները:

Քանի՞ լարի մնաց Լիզիի 
մոտ: Աշակերտները 
պատասխանում են. 

70-67=3 լարի:

Այս խնդրի քննարկումից 
հետո աշակերտներին 
կարելի է առաջարկել 
հետևյալ խնդիրը.

2) Հավասարակշռված 
կշեռքի մի նժարին դրված 
է ձմերուկ և 2 հատ 2- 
կիլոգրամանոց կշռաքար,  
իսկ երկրորդ նժարին՝ 3 
հատ 5-կիլոգրամանոց 
կշռաքար: Քանի՞ 
կիլոգրամ է կշռում 
ձմերուկը:  Այս խնդիրը 
լուծելիս  աշակերտները 
նախ իմանում են 
կշեռքի մեկ նժարին 
դրված կշռաքարերի 
մեծությունը. 3×5=15, 
հետո այն համեմատում 
են կշեռքի երկրորդ 
նժարին դրված ձմերուկի 
և կշռաքարերի ընդհանուր 
կշռի հետ. ձմերուկ+2×2: 
Աշակերտները կռահում 
են, որ    ձմերուկի կշիռը 
պարզելու համար 
անհրաժեշտ է կատարել 
հետևյալ գործողությունը. 
ձմերուկի կշիռը=15-
4=11կգ:

 Եթե աշակերտները 
դա չեն հաղթահարի, 
անհրաժեշտ է հուշող 
հարցերով նրանց տանել 
մինչև ճիշտ պատասխան  
(կառուցենք, այսպես 
կոչված «փայտամած»: 
Օրինակ,  քանի՞ կգ է երեք 
5 կգ-անոց կշռաքարը 
միասին,  երկու 2 կգ-
անոցը միասին: 5 կգ.-անոց 
կշռաքարերը միասին 
քանիսո՞վ ավելի են 2կգ.-
անոց  կշռաքարերից):

 Այս խնդիրը լուծելիս 

խաղալիք, փոքրիկում՝  6. 
Քանի՞ խաղալիք կա մեծ 
տուփում: 

III շերտ: խնդիր 
մեծության փոփոխության 
գնահատման մասին:

 Լրացրու՛ սխեման.

38 կգ-5կգ 
համեմատի՛ր 
33 կգ-ին

Օրինակ՝ 
կենցաղից

նկար Իմ 
բացատրո-
ւթյունմեկ-
նաբանու-
թյունը

Խմբի կողմից 
առաջադրանքը 
կատարելուց  հետո 
անցկացվում է 
շնորհանդես: 

 Սրանից հետո պետք 
է հանձնարարենք 
համապատասխան 
տնային առաջադրանք: 
Տրված խնդիրները 
պետք է լինեն քննարկած 
խնդիրների նման, 
որպեսզի ստացած 
գիտելին ամրապնդվի: 

Աշակերտների  գիտելիքը 
գնահատվում է  հաջորդ 
դասին:

Այս մի դասը իրենից 
ներկայացնում է դասի 
ժամանակ նոր հարցի 
կառուցման օրինակ:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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աշակերտները սովորում 
են երկու թվային 
արտահայտության 
համարժեքությունը, 
այսինքն՝ 
հավասարությունը:

 Աշակերտները 
նախնական  գիտելիքի 
վրա հենվելով գլխի 
եմ ընկնում, որ  իրենց 
կազմած երկու 
արտահայտությունը 
իրար հավասար են, կամ 
համարժեք:  

 Դասի հիմնական փուլում  
աշակերտները սովորեցին  
իրական թվերի հետ 
կապված խնդրի համար 
կազմած թվային 
արտահայտության 
արդյունքի համեմատումը 
նախապես տրված 
մեծության հետ:

Գնահատում.
Ինչպե՞ս կհետևեք աշակերտների ուսման ընթացքին ու արդյունքներին: Ըստ ինչի՞ կդատեք 
նրանց առաջադիմության մասին:

Լրացուցիչ ռեսուրսներ.

Ցանկալի է, դասարան տանենք կշռաքարերով կշեռք:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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V-VI ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐ

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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V-VI ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Սալիկների խճանկար

  
Նյութ՝  յուրաքանչյուր խմբի համար գրասենյակային թերթեր, գունավոր թերթեր, 
գունավոր ստիկերներ, մկրատներ, քանոններ, մատիտներ, գրիչներ

Զարգացվելիք ունակություններ: երկրաչափական պատկերների ճանաչում և 
ստեղծում, դրանց պարագիծն ու մակերեսը հաշվելը:

Դասարանն ըստ պատրաստվածության բաժանվում է հինգ խմբի՝ ցածր 
պատրաստվածությունից՝  ավելի բարձր պատրաստվածություն: Յուրաքանչյուր 
խմբի տրվում է համապատասխան մակարդակի առաջադրանք:

I շերտ:
Դուք ունեք նկարի շրջանակ և ցանկանում եք այն զարդարել սալիկներով: 
Շրջանակը քառակուսի է:  

Շրջանակի 
հաստությունը 
1 սանտիմետր 
է: Նրա ներքին 
քառակուսու 
չափերն են  12×12-
ի: Շրջանակի 
արտաքին կողմի 
երկարությունը  14 
սմ է: 

Դուք ունեք 8 
սալիկ: Դրանց 
լայնությունն 
է 1 սմ, իսկ 
երկարությունները 
տարբեր են  (3, 4, 5, 
6, 7, 8, 9 և 10 սմ): 

12 սմ

14 սմ

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Մտածե՛ք, ինչպե՞ս կծածկեք շրջանակը սալիկներով: Քանի՞ տարբեր տարբերակ 
կգտնեք:  Պատասխանը մեկնաբանե՛ք:

II շերտ:
Դուք աշխատում եք անպիսի ընկերությունում, որն ստեղծում է խճանկարներ: 
Ձեր առաջադրանքն է լուծել նորաստեղծ գլուխկոտրուկները: 

Ձեզ հանձնարարել են գտնել գլուխկոտրուկ, որի անվանումն է «սալիկների  
փոխակերպման» լուծման ճանապարհը: Ըստ գլուխկոտրուկի պայմանների, 
դուք ունեք 60 սալիկ և դրանց բոլորի կիրառմամբ պետք է հավաքեք 
ուղղանկյունի:
 

Մտածե՛ք այս սալիկներից ուղղանկյունի հավաքելու մի քանի տարբերակ 
և յուրաքանչյուր տարբերակի տակ գրեք շարքերի ու սյուների քանակը: 
Պատասխան մեկնաբանե՛ք:

Ընդամենը քանի՞ այդպիսի տարբերակ գտաք, որոնք կբավարարեն 
գլուխկոտրուկի պայմանները: 

6 սմ 

 9 սմ 

8 սմ 

 

7 սմ 

 

5 սմ 

 

10 սմ 

 

4 սմ 

 
3 սմ 

 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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 III շերտ:
Դուք այնպիսի ընկերությունում եք աշխատում, որը նախասրահներ է 
սալարկում: Պատվիրատուն իր նախասրահի հատակի այսպիսի  նկար 
ուղարկեց: Նա ասում է, որ  իր նախասրահը սալապատված է միանման 
սալիկներով, սակայն մի մասը երկարությամբ է փռված, մյուսը՝ լայնքով: 
Նա ցանկանում է փոխել երեք ճաքած սալիկ: Նա ձեզ չի հայտնել սալիկների 
չափսերը, թեև ասել է, որ նախասրահի լայնությունը  8 մետր է:

Որոշե՛ք սալիկների չափսերը: 
Բացատրե՛ք, ինչպե՞ս  գտաք ճիշտ պատասխանը: 

IV շերտ:
Դուք աշխատում եք սալիկ արտադրող ընկերությունում: Ընկերության 
պահեստում  երեք տեսակի սալիկների ավելորդ պաշար կա: Առաջինը մեծ 
չափսի քառակուսի սալիկ է: Երկրորդն էլ քառակուսի է, սակայն ավելի փոքրիկ 
չափի, իսկ երրորդը ուղղանկյունաձև է: Ուղղանկյունաձև սալիկի երկարությունը  
հավասար է մեծ քառակուսի սալիկի  կողմին, իսկ նրա լայնությունը՝  փոքրիկ 
քառակուսու կողմին: 

 
Պարզվեց, որ դա այնքան էլ մեծ վնաս չէ ընկերության համար, քանի որ այդ 
չափսի ու ձևի սալիկներով կարելի է ստեղծել բավականին գրավիչ խճանկար: 
Մտածե՛ք բոլոր այն ուղղանկյունաձև փոխդասավորությունները, որոնք կարող 
եք կազմել  6 մեծ և 4 փոքրիկ քառակուսի սալիկներով և որոշակի քանակի 
ուղղանկյունաձև սալիկներով: Քանի՞ ուղղանկյունաձև սալիկ անհրաժեշտ 
կլինի այս տիպի ուղղանկյունաձև փոխդասավորություն ստեղծելու համար: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Բացատրեք, թե ինչպես գլխի ընկաք: 
Նկարե՛ք բոլոր հնարավոր փոխդասավորությունները. 
Բացատրե՛ք, թե ինչու եկաք այն եզրակացության, թե գտել եք  բոլոր հնարավոր 
ուղղանկյունաձև  փոխդասավորությունները: 

V շերտ: (խումբ նախ կատարում է չորրորդ շերտի առաջադրանքն ու ուսուցչի 
ստուգելուց հետո անցնում ստորև բերված առաջադրանքին:)

Ձեր պետը խանդավառված է այն բանով, թե ինչպես գլուխ հանեցիք պահեստի 
սալիկների ավելորդ պաշարի խնդրից, և ձգտում է լավ պատկերացնել ձեր 
բացահայտումն ինչ նոր հնարավորություններ ունի: Դրա համար ձեզ հարցեր է 
առաջադրում.  

Որոշե՛ք, հնարավոր է, թե՝ ոչ հավաքել ուղղանկյունաձև խճանկար մեծ և 
փոքրիկ քառակուսիների որևէ  կոնկրետ քանակով: Այդ ժամանակ դուք կարող 
եք կիրառել այնքան ուղղանկյունաձև սալիկ, որքան անհրաժեշտ կլինի:  Եթե 
հնարավոր է հավաքել այսպիսի խճանկար, բացատրե՛ք, խնդիրն ինչպե՞ս պետք 
է լուծեք, եթե՝ ոչ, ինչու՞ եկաք նման եզրակացության և այս  պայմաններում էլ 
ի՞նչ կարող եք անել:

1. Եթե  կոնկրետ քանակի մեծ և փոքրիկ քառակուսի և ուղղանկյունաձև 
սալիկներ ունենք, ուղղանկյունաձև  փոխդասավորություններ հավաքելը 
միշտ հնարավո՞ր է: Եթե ձեր պատասխանը դրական է, ուրեմն 
բացատրեք, ինչպես  պետք է լուծեք խնդիրը, եթե՝ ոչ, ինչպե՞ս եկաք նման 
եզրակացության:

Գրե՛ք բացատրական-մեկնաբանական քարտ պետի անունով, որտեղ 
կպատասխանեք այդ հարցերին:

Հիշե՛ք, որ ձեր կարիերան կախված է այդ քարտից: Այդ պատճառով էլ փորձեք 
պատասխանը հիմնավորել մաթեմատիկորեն:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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V-VI ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Տասնորդականների խաչբառեր

Նյութ՝  յուրաքանչյուր աշակերտի համար տասնորդականի խաչբառ և գրիչ
Զարգացվելիք ունակություններ՝ տասնորդականի  գումարում

Օրենք՝ 
1. Ընտրեք և բաժանեք յուրաքանչյուր աշակերտի տասնորդականի խաչբառ.

Ծանուցում. Շարքում կամ սյունակում հաստ գծի մի կողմում գտնվող  
թվերի գումարը պետք է հավասար լինի այդ հաստ գծի մյուս կողմում նույն 
շարքում և սյունակում գտնվող թվերին:  Խնդրեք աշակերտներին, լուծել և 
լրացնել խաչբառը. 
Օրինակ՝ 

0,6 + 0,3 = 0,9;  09 + 0,9 = 1,8
0,7 + 0,2 = 0,9

0,6 + 0,7 =1,3; 1,3 + 0,5 = 1,8
0,3 + 0,2 = 0,5

Ծանուցում.աջ ստորին անկյան վանդակում նշված թիվն իրենից ներկայացնում է 
վերջին սյունակի վերևի երկու թվերի  գումարը:

Շերտավորում. Խաչբառերը բաժանվեն աշակերտներին ըստ  
պատրաստվածության և նրանց աշխատանքի տեմպի: Համեմատաբար  ավելի 
լավ պատրաստված աշակերտին տալ ավելի բարդ խաչբառ, իսկ ավելի արագ 
աշխատող աշակերտին՝ ավելի շատ խաչբառ:

0,6 0,3 0,9

 0,7 0,2 0,9

1,3 0,5 1,8

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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0,4 0,5

0,8 0,2

0,2 0,5

 0,84 0,3

0,8 0,5

 0,7 0,6

0,51 0,07

 0,43 0,26

0,09 0,519

 0,826 0,73

0,7 0,9

 0,4 0,6

0,1 0,5

 0,7 0,2

0,3 0,42

 0,16 0,4

0,58 0,86

 0,496 0,7

0,9 0,386

 0,297 0,79

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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0,035 0,31

1,5 0,208

0,38 0,8

 0,9 0,97

0,27 4,5

 0,6 8,02

1,2 0,04

2,04 2,6

0,64 0,77

 0,86 0,45

6,09 1,7

 0,82 5,06

0,245 0,6

 0,7 0,198

0,02 0,11

 0,13 0,06

0,8 0,924

 0,036 0,7

0,417 0,95

 0,23 0,386

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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V-VI ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Զբոսախնջույքի սեղաններ

Նյութ՝  յուրաքանչյուր խմբի համար տարբեր գույնի գունավոր թերթեր, 
գրասենյակային թերթեր, մատիտներ, քանոններ, մկրատներ, գրիչներ և թղթի 
սոսինձ:
Զարգացվելիք ունակություններ. երկրաչափական պատկերների իմացություն, 
Պարագծի հետ կապված թվային օրինաչափությունների մեկնաբանում և  
տարածում:

Կանոններ.
1. Աշակերտներին բաժանեք հինգ 
խմբի և   խնդրեք, որ ստեղծեն 
պատկերներ գունավոր թղթերից: 
Յուրաքանչյուր խումբ մյուսներից 
տարբեր մի  որևէ գույնի  թղթից 
պետք է կտրի մի  որևէ, մյուսներից 
տարբեր բազմանկյունի:  Այս 
պատկերներն են՝ հավասարակողմ 
եռանկյունի, քառակուսի, 
շեղանկյունի, հավասարակողմ 
սեղան և կանոնավոր վեցանկյունի: 
2. Աշակերտները պետք է կողք-
կողքի դասավորեն մեկ տեսակի 
պատկերներ, որքան հնարավոր 
է երկար «զբոսախնջույքի սեղան» 
ստեղծելու համար: Նրանք պետք է 
կիրառեն, ամենաքիչը,  6 միանման 
պատկեր:
3. Աշակերտները պետք է 
ուսումնասիրեն, թե ինչ կկատարվի 
«զբոսախնջույքի սեղանի» 
պարագծի հետ եթե աստիճանաբար 
ավելացնեն պատկերներ  ավելի մեծ 
«զբոսախնջույքի սեղան» ստեղծելու 

համար:
4. Երեխաները պետք է հաշվեն,  թե քանի՞ մարդ կարող է նստել իրենց 

ստացած «զբոսախնջույքի սեղանի» մոտ այն պայմանով, որ յուրաքանչյուր 
կողմից կարող է նստել միայն մեկը:

5. Դրանից հետո երեխաները  «զբոսախնջույքի սեղանին» պետք է ավելացնեն 
ևս մեկ պատկեր, ինչպես դա ցույց է տված դիագրամի վրա, իսկ հետո 
հաշվեն,  թե քանի մարդ կտեղավորվի նոր փոխդասավորության 
«զբոսախնջույքի սեղանի» պարագծի մոտ:  Նրանք պետք է պատասխանեն 
հարցի. Քանի՞ տեղ կավելանա սեղանին մեկ պատկեր ավելացնելիս: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Ակտիվության վերամշակման գաղափարներ
1. Աշակերտները կարող են, 
ստեղծել պաստառներ, որպեսզի 
արտահայտեն  տարբեր ձևի 
երկրաչափական պատկերներ, 
մեկնաբանեն թվային 
օրինաչափություններ, ստեղծեն  
աղյուսակներ:
2. Աշակերտները պետք է գտնեն 
օրինաչափություն ստացած 
«զբոսախնջույքի սեղանը» կազմող 
բազմանկյունների քանակի և 
նստատեղիների քանակի միջև:

I  խումբ
 • Հավասարակողմ եռանկյունիների քանակը սեղանի մեջ և տեղերի քանակը 

(պարագիծ)

II խումբ
 • Քառակուսիների քանակը սեղանի մեջ և տեղերի քանակը (պարագիծ) 

III խումբ
 • Շեղանկյունիների քանակը սեղանի մեջ և տեղերի քանակը (պարագիծ) 

IV խումբ
 • Հավասարակողմ սեղանների քանակը սեղանի մեջ և տեղերի քանակը 

(պարագիծ) 

V խումբ
 • Կանոնավոր վեցանկյունիների քանակը սեղանի մեջ և տեղերի քանակը 

(պարագիծ) 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Օրինակ՝
« Զբոսախնջույքի սեղանի» 12-պատկերներով փոխդասավորությունն այսպիսի 
պարագիծ (նստատեղիների քանակ) կունենա.

 • Հավասարակողմ եռանկյունիներով կազմածը՝ 14
 • Քառակուսիներով կազմածը՝ 26
 • Շեղանկյունիներով կազմածը՝ 26
 • Հավասարակողմ սեղաններով կազմածը՝ 26
 • Կանոնավոր վեցանկյունիներով կազմածը՝ 50

Թվային օրինաչափությունների օրինակներ (տեղերի քանակը՝  պարագիծ):
 • Հավասարակողմ եռանկյունիներով սեղան կազմելիս՝ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12 ... (Օրինաչափություն՝  հաջորդ թիվն ստանալու համար 3-ից սկսած, 
յուրաքանչյուր թվի պետք է ավելանա 1):

 • Քառակուսիներով սեղան կազմելիս՝ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22... 
(Օրինաչափություն՝ հաջորդ թիվն ստանալու համար 4 ից սկսած, 
յուրաքանչյուր թվի պետք է ավելանա 2):

 • Շեղանկյունիներով սեղան կազմելիս՝  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22.. 
(Օրինաչափություն՝ հաջորդ թիվն ստանալու համար 4 ից սկսած, 
յուրաքանչյուր թվի պետք է ավելանա 2):

 • Հավասարակողմ սեղաններով կազմելիս՝  4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22.. (Օրինաչափություն՝ հաջորդ թիվն ստանալու համար 4 ից սկսած, 
յուրաքանչյուր թվի պետք է ավելանա 2):

 • Կանոնավոր վեցանկյունիներով  կազմելիս՝   6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 
42... (Օրինաչափություն՝  հաջորդ թիվն ստանալու համար 6- ից սկսած, 
յուրաքանչյուր թվի պետք է ավելանա 4):

Աղյուսակների նմուշներ:

Տեղերի քանակն ըստ  բազմանկյունների քանակի աճի՝  քառակուսիներ

քառակ-
ուսիների 
քանակը 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

տեղերի 
քանակը  

(պարագիծ)
4 6 8 10 12 14 16 18 20 22

Տեղերի քանակն ըստ  բազմանկյունների քանակի աճի՝  կանոնավոր վեցանկյունիներ

կանոնավոր 
վեցան-

կյունների 
քանակը

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

տեղերի 
քանակը 

(պարագիծ)
6 10 14 18 22 26 30 34 38 42

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Շերտավորում.

ա) Աշակերտները, ըստ ցանկալի պատկերի և թղթի գույնի, սեփական 
ցանկությամբ բաժանվում են հինգ, հնարավորինս հավասարաչափ խմբի:  

բ) Ուսուցիչն ինքն է բաժանում աշակերտներին խմբերի ըստ 
պատրաստվածության:
Ցածր պատրաստվածության խմբից չի պահանջվում թվային 
օրինաչափությունների մեկնաբանում կամ աղյուսակների ստեղծում:
Միջին պատրաստվածության խմբին տալ թվային օրինաչափությունների և 
աղյուսակի մեկական նմուշ: Մնացած չորս դեպքի համար իրենք մտածեն և 
ինքնուրույն ստեղծեն:  
Բարձր պատրաստվածության խմբին չտալ թվային օրինաչափությունների 
կամ աղյուսակի նմուշներ: Հինգ դեպքում էլ ինքնուրույն բացահայտեն  
օրինաչափություններն ու ստեղծեն  աղյուսակներ:

Ծանուցում. առաջին հինգ կետը կատարելը պահանջվում է բոլոր խմբերից:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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ՆԱԽԱԳԻԾ

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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V-VI ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Աշխարհի  ամենից բարձր շենքերը

Աշակերտի անունը, ազգը _________________________________________________
Նախագիծն հանձնելու վերջնական ամսաթիվը՝ _____________

Այս նախագիծը  կատարելու 
համար դուք պետք է հետազոտեք, 
թե որոնք են աշխարհի 
ամենից բարձր շենքերը և ինչ 
քանակության բնակչություն կա 
այն քաղաքներում, որտեղ գտնվում 
են այդ շենքերը: Բոլոր տվյալները 
պետք է կլորացնեք մինչև մոտակա 
ամբողջ թիվը: 

Պահանջներ
• Ձեռք բերեք տեղեկատվություն գրադարանում կամ համացանցում: 
Պարզեք, որո՞նք են աշխարհի ամենից բարձր 7 շենքերը և քարտեզի վրա նշեք 
դրանց գտնվելու վայրը:  

• Ձեռք բերեք տեղեկատվություն 
դրանք կառուցելու ամսաթվի 
մասին և նշեք այդ շենքերի հետ 
կապված երեքական հետաքրքիր 
փաստ:

• Ըստ բնակչության  քանակի  
համեմատե՛ք և դասավորեք 
քաղաքները, որտեղ գտնվում 
են այս շենքերը: Ճշմարի՞տ է, 
որ որքան  ավելի բարձր է շենքը, այնքան ավելի մարդաշատ քաղաքում է 
գտնվում: Պատասխանը հիմնավորեք:

• Ստեղծեք սյունակավոր 
դիագրամ շենքերի բարձրությունը 
ցույց տալու համար:  Անպայման 
գրեք վերնագիր, կիրառե՛ք 
համապատասխան մասշտաբն ու 
նշեք, թե ինչ տվյալ է ցույց տրված 
այս կամ այն առանցքի վրա: 
• Կազմե՛ք աղյուսակ, որտեղ 
յուրաքանչյուր շենքի բարձրություն 
տրված կլինի սանտիմետրերով, 
մետրերով ու կիլոմետրերով: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Նկարագրեք, թե ինչպես 
արտահայտեցիք շենքի 
բարձրությունը չափման տարբեր 
միավորներով: 

• Գրեք պարզ, քերականական 
կանոնների լրիվ պահպանմամբ 
և կետադրական նշանների ճիշտ 
կիրառմամբ:

• Մտածե՛ք ձեր նախագիծը ստեղծագործաբար ներկայացնելու 
ճանապարհ: Դուք կարող եք առավելությունը տալ պլակատի ֆորմատին, 
մուլտիմեդիական շնորհանդեսին կամ, թեկուզ, մակետ ստեղծելուն:  

Շերտավորում.
Նախագիծն ի կատար ածելու համար բարձր պատրաստվածության աշակերտին 
տալ մեկ շաբաթ,  միջին պատրաստվածության աշակերտին՝ 2 շաբաթ, իսկ ցածր 
պատրաստվածության աշակերտին՝ մեկ ամիս: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Աշխարհի ամենաբարձր շենքերը

Գնահատման աղյուսակ

Աշակեևտի անունը, ազգը   ________________________________________________

չափանիշներ 4 3 2 1 մի-
ավոր

 Քարտեզ 
և բերված 
փաստեր 

Քարտեզն ու 
փաստերը 
հստակ ու 
ճշգրիտ են 
ներկայացված:  

Քարտեզն ու 
փաստերը քիչ 
անհստակ ու 
ոչ ճշգրիտ են 
ներկայացված:  

Քարտեզը և/
կամ փաստերը 
անհստակ են 
ներկայացված:  

Քարտեզը և/
կամ փաստերը 
ներկայացված 
չեն կամ 
անորոշ են:  

Սյունավոր 
դիագրամ

Անհրաժեշտ 
անվանումները 
ճիշտ է 
նկարագրած, 
մասշտաբը 
ճիշտ է նշված, 
տվյալները 
ճիշտ են 
ներկայացված: 

Առկա չէ  որևէ 
բաղադրամաս 
(չկա 
անվանումը 
կամ 
սյունակների /
առանցքների 
ետգրությունը 
կամ 
մասշտաբը 
սխալ է ցույց 
տված): 
Տվյալները 
ճշգրիտ են 
նշված: 

Պակասում 
է երկու 
բաղադրամաս 
(չկա անվանո-
ւմը կամ 
սյունակների /
առանցքների 
ետգրությունը 
կամ 
մասշտաբը 
սխալ է ցույց 
տված):

Տվյալների մի 
մասը սխալ է 
նշված:

Պակասում է 
երկուից ավելի 
բաղադրամաս 
(չկա անվա-
նումը կամ 
սյունակների /
առանցքների 
ետգրությունը 
կամ մասշտաբը 
սխալ է ցույց 
տված),

կամ տվյալները 
սխալ են նշված: 

Չափման 
միավորների 
փոխարկում և 
մեկնաբանում

Չափման 
միավորները 
ճիշտ են 
փոխարկած, 
ռազմավա-
րությունը պարզ 
է նկարագրած: 

Չափման 
միավորների 
փոխարկման 
մեջ թույլ 
է տված 
մեկ մաթե-
մատիկական 
սխալ: 
Ռազմավա-
րությունը քիչ 
անհստակ է:

Չափման 
միավորների 
փոխարկման 
մեջ թույլ 
է տված 
2-3 մաթե-
մատիկական 
սխալ: Ռազմ-
ավարության 
նկարագրի 
որոշ մաս 
անհստակ է:

Չափման 
միավորների 
փոխարկման 
մեջ թույլ է 
տված 3-ից 
ավելի մաթ-
եմատիկական 
սխալ:  Ռազմ-
ավարությունը 
նկարագրած է 
անորոշ:

ուղղագրո-
ւթյուն

Տեքստը գրված 
է հասկանալի, 
պահպանված 
են բոլոր 
կանոնները: 

Տեքստը գրված 
է հասկանալի, 
հիմնականում 
պահպանված 
են կանոնները; 
Կան մանր 
սխալներ, 
որոնք չեն 
խանգարում 
իմաստն 
ըմբռնելուն: 

Տեքստը 
բավարարում 
է բազային, 
հիմնական  
պահանջները: 
Սխալները 
խանգարում 
են իմաստի 
ընկալմանը: 

Ուղղագրությ-
ան սոսկ մին -
իմալ չափ-
անիշներն են 
պահպանված: 
Բազում 
սխալները ցրում  
են ընթերցողի 
ուշադրությունը 
կամ 
շփոթեցնում 
նրան::

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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շնորհանդես Նախագիծը 
ներկայացված 
է շատ կազ-
մակերպված,  
ստեղծագոր-
ծաբար և 
արդյունավետ:

Նախագիծը 
ներկայացված 
է բավականին 
կազմակերպվ-
ած, ստեղծա-
գործաբար և 
արդյունավետ:

Նախագծի 
միայն որոշ 
մասն է   
ներկայացված 
կազմակեր-
պված, ստեղծ-
ագործաբար և 
արդյունավետ:

Նախագիծը 
ներկայացված 
է անկա-
զմակերպ, 
ոչ ստեղծ-
ագործաբար 
և ոչ 
արդյունավետ:

Ընդամենը՝ ___/20
____%

Ամսաթիվ՝ ____________________________ 

Տիկնիկի     չափսերը  Իրական չափսերը

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
moamzada maTematikis mimarTulebis trenerma diana mWedliSvilma
saqarTvelos dawyebiTi ganaTlebis proeqtisaTvis  
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V-VI ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Բարբի

Նպատակ. աշակերտը կարողանա մեծությունների միջև եղած 
փոխհարաբերությունն արտահայտել  և նկարագրել, ընկալել 
համամասնությունն ու մասշտաբը, անցկացնել պարզ ուսումնասիրություններ:

Աշակերտի նախնական  գիտելիքը. Գործողություն տասնորդականներով, 
երկարության չափման միավոր, ընդ որում՝ հղումներ:

        
Չափեք  տիկնիկ Բարբին , ընտրեք, թե ինչ բարձրության լինի նա   իրական 
կյանքում :  Հաշվեք  «իրական»  Բարբիի   չափերն ու ստացած արդյունքներով  
նկարե՛ք իրական  մարդու չափսի Բարբի:   Իրական չափսերն ստանալու 
համար օգտվեք  հետևյալ  բանաձևից:

Համամասնություն.    Բարբիի  բոյը  / իրական բոյը=   Բարբիի չափսերը / 
իրական չափսերը

                                                                       
            
Բոյ ՝                                                   

Ուսերի լայնությունը՝                    

Ոտքերի  երկարությունը՝             

Գլխի շրջագիծը՝                             

Թևի երկարությունը                       

Կոնքերի՝լայնությունը                   

Մեջքի շրջագիծը ՝                           

Թաթի երկարությունը՝                   

Ուրիշ՝            

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
moamzada maTematikis mimarTulebis trenerma diana mWedliSvilma
saqarTvelos dawyebiTi ganaTlebis proeqtisaTvis  
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Խորհուրդներ ուսուցչին  «Բարբի» նախագծի համար

Բարբին բոլորի համար հաճելի  ակտիվություն է, անկխ սեռի ու հասակի՝ 
սկսած տարրական դասարաններից, շարունակած քոլեջով ու ուսուցչով 
ավարտած:   Այդ ժամանակ Բարբիի մոդելը նկարում են մեծ ստվարաթղթի 
վրա:  Աշակերտները կարող են  նկարը գունավոր մարկերներով գունավորել: 
Դա շատ արժեքավոր ակտիվություն է մի քանի պատճառով, ընդ որում նաև այն 
պատճառով, որ չափահաս մարդու բարձրության Բարբին  ծիծաղելի տեսք ունի: 
Այս տիկնիկի համաչափությունները իրական չափսերում այնքան էլ գրավիչ 
կառուցվածք չեն ներկայացնում և  աշակերտները դա պարզ տեսնում են:

Այս նախագիծը մինչև վերջ  պետք է քննարկվի և առանձին աշակերտների պետք 
է հանձնարարավի իրենց մաթեմատիկական և սոցիալական բացահայտումները 
գրավոր արտահայտել:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 



167

V-VI դասարաններ

Ընտրեք թիվը

Այս նախագիծն իրականացնելու համար պետք է ընտրեք որևէ բնական 
թիվ, որը ձեզ համար հատուկ նշանակություն ունի, և դրա մասին սարքեք 
պլակատ, գրեք պատմվածք կամ պատրաստեք մուլտիմեդիական 
շնորհանդես:  

Վերջնական նյութը պետք է ընդգրկի. 
 • Այն բանի հիմնավորումը, թե ինչու  ընտրեցիք այս կոնկրետ թիվը;
 • Ընտրած թվի  բոլոր արտադրիչների զույգերը;

(օրինակ, եթե ընտրել եք 36 թիվը, ուրեմն արտադրիչների զույգերը կլինեն.

 • Այս թվի նկարագիրը, (օրինակ, այն
- Կենտ է, թե՝ զույգ:
- Պարզ է, թե՝ բաղադրյալ
- Որի՞ բազմապատիկն է. 1-ի, 2-ի, 3-ի, 4-ի, 5-ի, 6-ի, 7-ի, 8-ի թե՝ 9-ի)

 • 10 թվի հաջորդականությունից կազմված օրինաչափություն, որտեղ ձեր 
թիվը հինգերորդ անդամը կլինի:

 • Չորս տարբեր խնդիր, որտեղ ձեր թիվը կլինի գումարը, տարբերությունը, 
արտադրյալը և քանորդը: 

 • Չորս տարբեր հավասարում, որտեղ ձեր թիվը կլինի անհայտ գումարելի, 
նվազելի, անհայտ արտադրիչ և  բաժանարար:

 • Երկու բազմահարց խնդիր, որտեղ ձեր թիվը որևէ կերպ ներկայացված 
կլինի:

 • Ձեր թիվը, գրված տառերով (և/կամ սիմվոլներով) երեք օտար լեզուներով:

36

1,  2,  3,   4,  6,   9,  12,  18,   36 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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 • Երկու վիճակագրական փաստ, որտեղ կիրառված է ձեր թիվը (օրինակ., 
հովազը կարճ տարածությունը վազում է  120 կմ/ժամ արագությամբ, մեկ 
բարել նավթը 159 լիտր է):

 • Հուշում՝ դրա համար որոնման համակարգում տպեք 
ձեր թիվը և կողքին չակերտներում գրեք «թիվ» բառը: 
Օրինակ, այսպես՝  159 (թիվ):

 • Երեք նկար կամ թերթի/ամսագրի հոդվածի 
լուսապատճեն, որտեղ վերջին օրերի ընթացքում ձեր 
թիվը կիրառվում էր իրական աշխարհում;

Նկար կամ սխեմատիկ արտահայտություն, ինչը ձեր 
ճաշակով ու երևակայությամբ կստեղծեք այդ թիվն 
արտահայտելու համար:  

Ծանուցում՝ Պատրաստեք շնորհանդես և փորձեք լինել  կրեատիվ: 
Անհրաժեշտության  դեպքում վերոհիշյալ մաթեմատիկական տերմինների 
նշանակությունը ճշտելու համար կարող եք կիրառել դպրոցական ռեսուրսները: 

Նախագիծը  հանձնելու վերջնական ամսաթիվը՝ _______________________ 

Շերտավորում՝

I շերտ (ցածր պատրաստվածության խումբ) – հանձնարարվում է կատարել 
առաջին չորս կետը

II շերտ (միջին պատրաստվածության խումբ) – հանձնարարվում է կատարել 
առաջին վեց կետը

III շերտ (բարձր պատրաստվածության խումբ) – հանձնարարվում է կատարել 
բոլոր կետերը

Ներկայացնել հանձնարարվում է  բոլոր խմբերին:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Ընտրեք թիվ

Գնահատման աղյուսակ

Աշակերտի անուն, ազգանուն՝ _____________________________________________

Գնահատման ամսաթիվ՝ __________________________

Չափանիշներ 4 3 2 1

Մաթեմատի-
կական
պահանջներ

Նախագծի 
բոլոր 
բաղադրա-
մասերը կատ-
արած է լրիվ և 
անսխալ

Նախագծի բոլոր 
բաղադրամասերը 
կատարած է լրիվ, 
սակայն թույլ է 
տրված 1-2 մաթե-
մատիկական 
սխալ:

Նախագծի 
մի  բաղա-
դրամասը 
պակասում է, 
թույլ է տված  
3-4 մաթե-
մատիկական 
սխալ:

Նախագծի 
մեկից ավելի 
բաղադրամասը 
պակասում 
է կամ թույլ 
է տված 4-ից 
ավելի մաթ-
եմատիկական 
սխալ:

Բացատ-րություն

Թիվն 
ընտրելու 
գաղափարը 
բացատրած է 
շատ հստակ: 

Թիվն ընտրելու 
գաղափարը 
բացատրած է 
շատ հստակ:

Թիվն 
ընտրելու 
գաղափարը 
բացատրած 
է մասամբ 
հասկանալի:

Թիվն ընտրելու 
գաղափարը 
բացատրած է 
անորոշ:

Ուղղագր-
ություն.
 ուղղագր-

ություն
 կետադրո-

ւթյուն
 քերականո-

ւթյուն
 պարբերու-

թյուններ

Լրիվությամբ 
պահպանվ-
ած է 
ուղղագրո-
ւթյան  
ստանդ-
արտ 
կանոնները:

Ուղղագրության  
ստանդարտ 
կանոնները 
պահպանված 
են, սակայն 
ամրագրվում 
են աննշան 
սխալներ, ինչը 
չի խոչընդոտում 
ընթերցմանը: 

Երևում է ուղ-
ղագրության  
ստանդարտ 
կանոնների 
հիմնական 
իմացություն: 
Սխալները 
խոչընդոտում 
են 
ընթերցմանը:

Երևում է 
ուղղագրության  
ստանդարտ 
կանոնների 
հիմնական 
իմացություն: 
Բազմաթիվ  
սխալները ցրում 
են  ընթերցողի 
ուշադրությունը 
կամ 
շփոթեցնում:

Շնորհանդես

Նախագիծը 
ներկայա-
ցված է 
չափազանց 
կազմ-
ակերպված, 
կրեատիվ 
և արդ-
յունավետ:

Նախագիծը 
ներկայացված է 
կազմակերպված, 
կրեատիվ և 
արդյունավետ.

Նախագծի 
որոշ մաս 
ներկայացված 
է կազ-
մակերպված, 
կրեատիվ 
և արդ-
յունավետ:

Նախագիծը 
ներկայացված 
չէ կազմ-
ակերպված, 
կրեատիվ և 
արդյունավետ:

միա-
վոր

Ընդամենը   ____ /16-ից
                                                                                                                                                      
______% 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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V-VI ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Մաթեմատիկական հարցում

Աշակերտի անուն, ազգանուն՝ _____________________________________________

Նախագիծը հանձնելու վերջնական ամսաթիվ՝  _____________

Առաջին մաս՝ տվյալների հավաքում և մշակում

Կանոններ՝ մտածի՛ր հարց, որը կառաջադրես քո  դասընկերներին: Այն 
գրի՛ր հարցի սյունակում: Մտածի՛ր պատասխանի չորս տարբերակ և գրի՛ր 
առաջին սյունակում: Անցկացրու՛ քո հարցումն ու հետո լրացրու՛ աղյուսակը: 
Անհրաժեշտության  դեպքում կիրառի՛ր համապատասխան նմուշը: Լրացրու՛ 
նման աղյուսակ մի քանի հարցի համար: 

Հարց. Քանի՞ մարդ է մասնակցում ձեր 
հարցումին __________

տարբերակներ գծեր Քանակ Կոտորակ բաժանում Տասնորդական 
կոտորակ Տոկոս

ուրիշ

Ընդամենը 100%

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Առաջին մասի նմուշ

Հարց՝   Քանի՞ առարկա ես լավ սովորում: Քանի՞ մարդ է մասնակցում քո 
հարցումին____20____

տարբերակներ գծեր Քանակը կոտորակ բաժանում Տասնորդական 
կոտորակ Տոկոս

1 առարկա | | | 3 3/20 3 20 = 0,15 15%
2 առարկա | | 2 2/20 2 20 = 0,1 10%
3 առարկա | | | 3 3/20 3 20 = 0,15 15%
4 առարկա | 1 1/20 1 20 = 0,05 5%
ուրիշ

(4 առարկայից 
ավելի)  |

11 11/20 11 20 = 0,55 55%

Ընդամենը 100%

Երկրորդ մաս՝ տվյալների հետազոտում

Ամենից  հաճախ տրվող պատասխան.

1. Քո  պատասխաններից ո՞րն ընտրեցին ամենից հաճախ         

2. Ընդամենը քանի՞ զրուցակից ընտրեց այս  պատասխանը.      

3. Հարցվողների քանի՞ տոկոսն ընտրեց այս  պատասխանը.     

4. Շրջագծի՛ր այս պատասխանի համապատասխան տոկոսը, տասնորդական 
կոտորակն ու քանակը. 

(աղյուսակում)

Ամենից  հազվադեպ տրվող պատասխան.

1.  Քո պատասխաններից ո՞րն ընտրեցին ամենից հազվադեպ: 

2. Ընդամենը քանի՞ զրուցակից ընտրեց այս  պատասխանը:      

5. Հարցվողների քանի՞ տոկոսն ընտրեց այս  պատասխանը.     

6. Շրջագծի՛ր այս պատասխանի համապատասխան տոկոսը, տասնորդական 
կոտորակն ու քանակը.

(աղյուսակում)

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Շրջագծած տոկոսային ցուցանիշները գրի՛ր վանդակներում և հետո պատասխնի՛ր 
տրված հարցերին:

Շրջագծած տոկոս 1 Շրջագծած տոկոս 2 Ո՞ր կոտորակն է  ավելի մեծ: 
___________

գրի՛ր այդ երկու կոտորակն այս 
անհավասարության մեջ.

______________ > _____________

Շրջագծած տոկոսային ցուցանիշները գրի՛ր վանդակներում և հետո պատասխնի՛ր 
տրված հարցերին:

Շրջագծած տոկոս 1 Շրջագծած տոկոս 2 Ո՞ր կոտորակն է  ավելի մեծ: 
___________

Գրի՛ր այդ երկու կոտորակն այս 
անհավասարության մեջ.

______________ > _____________

Ո՞րն է ավելի մեծ, 1 տոկոս՞ը, թե՝ տասնորդական կոտորակ 2-ը:  Պատասխանը   
հիմնավորե՛ք  1-2 նախադասությամբ:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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1. Քանի՞ զրուցակից է ասում, որ միայն մի առարկա է սովորում լավ: 
_________

2. Քանի՞ զրուցակից է ասում, որ երկու առարկա է սովորում լավ:   
_________

3. Քանի՞ զրուցակից է ասում, որ երեք առարկա է սովորում լավ:     
_________

4. Քանի՞ զրուցակից է ասում, որ չորս առարկա է սովորում լավ:    
_________

5. Քանի՞ զրուցակից է ասում, որ չորսից ավելի առարկա է սովորում լավ:      
_________

տարբերակներ Կոտորակ բաժանում Տասնորդական 
կոտորակ տոկոս

մեկ առարկա 3/20
երկու առարկա 2/20
երեք առարկա 3/20
չորս առարկա 1/20
Ուրիշ
(չորսից ավելի առարկա)

11/20

Ընդամենը 100%

Երրորդ մաս՝ դիագրամներ կազմելն ու կարդալը՝  նմուշ

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Երրորդ մաս՝  դիագրամներ կազմել ու կարդալ՝ քո դեպքը

Կանոններ՝ Կազմի՛ր սյունակավոր դիագրամ: Քո տվյալներն արտահայտելու 
համար կիրառի՛ր x և y առանցքները: Հետո վերնագրի՛ր դիագրամն ու  
առանցքներին նշի՛ր արտահայտվելիք  տվյալները: Դրանից հետո  պատասխանի՛ր 
ստորև տրված հարցերին և լրացրու՛ աղյուսակը: Իսկ վերջում կազմի՛ր շրջանաձև 
դիագրամ, որը ցույց կտա քո տվյալները տոկոսներով: 

 

1. Քանի՞ զրուցակից ասաց: _____________________?
2. Քանի՞ զրուցակից ասաց: _____________________?
3. Քանի՞ զրուցակից ասաց: _____________________?
4. Քանի՞ զրուցակից ասաց: _____________________?
5. Քանի՞ զրուցակից ընտրեց «ուրիշ» պատասխանը:

Տարբերակներ կոտորակ Տոկոս գույնը դիագրամի վրա

Ուրիշ

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Չորրորդ մաս՝ լրացուցիչ առաջադրանք

Կանոններ.  Կազմի՛ր մտացածին հարցման աղյուսակ և  պատահականության 
սկզբունքով վերցրու այնքան գծերի քանակ, որքան զրուցակից որ ընտրել է 
այդ պատասխանը: Լրացրու՛ աղյուսակն ու կատարի՛ր նրանից հետո տրված 
առաջադրանքները: Իսկ վերջում, պատասխանները ցույց տալու համար կազմի՛ր 
դիագրամներ: Քանակական տվյալներ ներկայացնելու համար՝ սյունակավոր,  
տոկոսային տվյալների համար՝ շրջանաձև: 

Հարց՝ Քանի՞ մարդ էր մասնակցում քո 
հարցումին   ________

տարբերակներ գծեր քանակը կոտորակ բաժանում
տասնորդա-

կան 
կոտորակ

տոկոս

ուրիշ

Ընդամենը 100%

1. Շրջագծի՛ր տոկոսը, տասնորդական կոտորակը, կոտորակը և քանակը քո 
պատասխաններից մեկի վրա:

2. Շրջագծի՛ր տոկոսը, տասնորդական կոտորակը, կոտորակը և քանակը քո 
այլ պատասխանների վրա:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Ներքևի սյունակներում գրիր   համապատասխան ցուցանիշները և ապա 
պատասխանի՛ր տրված հարցերին:

Շրջագծած 
տասնորդական 
կոտորակ 1

Շրջագծած տոկոս 2
Ո՞ր թիվն է ավելի մեծ ________
Այդ երկու թիվը գրի՛ր այս 
անհավասարության մեջ:
______________ > _____________

Շերտավորում. 

I շերտ (ցածր պատրաստվածության աշակերտներ) – հանձնարարել կատարել 
միայն նախագծի առաջին մասը: Տվյալներ հավաքել և լրացնել աղյուսակը:

II շերտ (միջին պատրաստվածության աշակերտներ) _ հանձնարարել կատարել 
նախագծի առաջին և երկրորդ մասը: 

III շերտ (բարձր պատրաստվածության աշակերտներ) _ հանձնարարել 
նախագիծը լրիվությամբ կատարել:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Մաթեմատիկական հարցում

Աշակերտի անուն, ազգանուն _____________________________________________

Գնահատման աղյուսակ

չափանիշներ միավոր

4 3 2 1

մաս I: տվյալների 
հավաքում և 
վերամշակում

Հարցված է 20 
զրուցակից: 
Աղյուսակը 
ճիշտ է 
լրացրած ու 
հաշված:

Հարցված է 20 
զրուցակից, 
սակայն 
աղյուսակում 
հաշվումները 
ճիշտ չեն:

Աղյուսակն 
անավարտ 
է, սակայն 
հաշվումները 
ճիշտ են 
իրականացված:  

Աղյուսակն 
անավարտ է, 
հաշվումները՝ 
սխալ:

մաս II: 
տվյալների 
հետազոտում

Երկրորդ 
մասն 
ավարտած 
է, բոլոր 
հարցերի 
պատասխանը 
ճիշտ է 
տրված:

Երկրորդ 
մասն 
ավարտած է, 
սակայն բոլոր 
հարցերի 
պատասխանը 
ճիշտչ է 
տրված:

Երկրորդ մասը 
ավարտած 
չէ, սակայն 
բոլոր ստացած 
պատաս-
խանները ճիշտ 
են:

Երկրորդ 
մասը 
ավարտած 
չէ, հարցերին 
պատասխ-
անները սխալ 
են:

Սյունակավոր 
դիագրամ

Սյունակավոր 
դիագրամը 
ընդգրկում 
է բոլոր 
անհրաժեշտ 
անվանում-
ները և լրիվ 
համապատա-
սխանում է 
աղյուսակում 
տրված 
տեղեկատ-
վությանը:

Սյունակավոր 
դիագրամը 
չի ընդգրկում 
է բոլոր 
անհրաժեշտ 
անվանումն-
երը, սակայն 
համապ*ատ-
ասխանում է 
աղյուսակում 
տրված 
տեղեկատ-
վությանը:

Սյունակավոր 
դիագրամը 
ընդգրկում 
է բոլոր 
անհրաժեշտ 
անվանումները, 
սակայն չի 
համապ-
ատասխանում  
աղյուսակում 
տրված տեղ-
եկատվությանը:

Սյունակավոր 
դիագրամը 
ոչ անվ-
անումներն 
է ընդգրկում 
և ոչ էլ  
համապատ-
ասխանում է 
աղյուսակում 
տրված 
տեղեկատվո-
ւթյանը:

Շրջանաձև 
դիագրամ

Շրջանաձև 
դիագրամը 
ընդգրկում 
է  բոլոր 
անհրաժեշտ 
անվանու-
մներն ու  լրիվ 
համապա-
տասխանում է 
աղյուսակում 
տրված 
տեղեկա-
տվությանը:

Շրջանաձև 
դիագրամը 
չի ընդգրկում 
է բոլոր 
անհրաժեշտ 
անվանումն-
երը, սակայն 
համապա-
տասխանում է 
աղյուսակում 
տրված 
տեղեկատ-
վությանը:

Շրջանաձև 
դիագրամը 
ընդգրկում 
է բոլոր 
անհրաժեշտ 
անվանումները, 
սակայն չի 
համապ-
ատասխանում  
աղյուսակում 
տրված տեղե-
կատվությանը:

Շրջանաձև 
դիագրամը 
ոչ անվանո-
ւմներն է 
ընդգրկում 
և ոչ էլ  
համապատ-
ասխանում է 
աղյուսակում 
տրված 
տեղեկ-
ատվությանը:

ընդամենը

մաս / տոկոս _ = __%
    20  

Ուսուցիչ՝________________________________________

ամսաթիվ: ________________________________

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Տվյալների   վերլուծություն

Աշակերտի անունը՝___________________________
Զույգը՝  ___________________________________

Զույգիդ հետ միասին աշխատի՛ր նախագծի վրա, որի վրա ձեզնից 
յուրաքանչյուրը  կկատարի անհրաժեշտ աշխատանք և ինքնուրույն կկազմի 
իր դիագրամը: Պայմանավորվեք հարցման թեմաի շուրջ և  ձևակերպեք 
անհրաժեշտ հարց, հետո ինքնուրույն անցկացրեք հրցում, հավաքեք տվյալներ, 
այդ տվյալները ներկայացրեք դիագրամի տեսքով և վերլուծեք արդյունքները: 
Պահեք նյութերը թղթապանակում և ծանոթացրեք ընկերներիդ նախագծի 
ավարտից հետո:

1. Ընտրի՛ր թեմա՝  ________________________________________________________

2. Գրի՛ր հարց  հարցաթերթիկի համար: ____________________________________
________________________________________________________________________

3. Ձևակերպի՛ր երեք ընտրովի պատասխան. _______________________________

4. Ընտրի՛ր պոպուլացիա (հարցման համար զրուցակից). _____________________
_________________________________________________________________________
Օրինակ, հինգերորդ դասարանի աշակերտները, ձեր դպրոցի աշակերտները, 
քաղաքի/գյուղի բնակչություն, հարևաններ և այլն: 

5. Համեմատության համար ընտրի՛ր երկու խումբ. ___________________________
օրինակ, տղաներ և աղջիկներ, հասուն մարդիկ և պատանիներ, չորրորդ 
դասարանցիներն ու  հինգերորդ դասարանցիները և այլն:

6. Արտահայտիր քո կարծիքը՝ ի՞նչ է իրենից ներկայացնում հարցումը:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7. Անցկացրու՛ հարցում.
Ուրիշ թղթի վրա գրի՛ր քո հարցը և յուրաքանչյուր ընտրած խմբում գոնե 15 
մարդու հետ անցկացրու հարցազրույց:  Գրե՛ք նրանց անունները և նրանց 
ընտրությունը (

8. Հաշվառի՛ր  արդյունքները
ցուցակում ընդամենը գոնե 30 մարդ  պետք է լինի):
Կարգավորի՛ր արդյունքները քո զույգի հետ միասին: Կազմեք  
հաճախականության  աղյուսակ: Հիշի՛ր, որ անհրաժեշտ կլինի երկու սյուն, 
քանի որ համեմատության համար ընտրել ես երկու տարբեր խումբ: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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9. Ընտրի՛ր դիագրամի տեսակը՝ տվյալները ներկայացնելու համար:
Որոշի՛ր, որ դիագրամը կլինի բոլորից հարմար տվյալները ներկայացնելու 
համար: Օրինակ, կարող ես ընտրել  կրկնակի սյունակավոր դիագրամ կամ 
կրկնակի շրջանաձև դիագրամ:  Բացատրի՛ր, ինչու ընտրեցի՛ր այդ դիագրամը: 

Դիագրամի տեսակները՝    
Դիագրամն  ընտրելու պատճառը՝ __________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

10. Կազմի՛ր դիագրամներ.
Կարող ես կիրառել նաև էքսել: Ուսուցչի թույլտվությունից հետո տպիր 
դիագրամ.

11. Վերլուծի՛ր տվյալները և կատարի՛ր եզրահանգում: Ուսումնասիրիր 
քո դիագրամը: Ի՞նչ օրինաչափություններ ես նկատում:  Եթե հավաքել ես 
քանակական տվյալներ, հաշվի՛ր  տվյալների միջինը, ամենափոքր և ամենամեծ 
տվյալները:   Գրի՛ր մի քանի եզրակացություն, որը բխում է ներկայացրած 
տվյալներից: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

12. Ընկերներիդ ծանոթացրու հարցման արդյունքների հետ:
Կազմի՛ր դասընկերներիդ քո արդյունքի հետ ծանոթացնելու պլան և այն 
քննարկիր ուսուցչիդ հետ:  

13. Քո ներդրումը նախագծի մեջ
Նոր թերթի վրա նկարագրիր, թե ինչ ներդրում ունեցար նախագծի մեջ: Ինչպե՞ս 
աշխատեցիք դու և քո զույգը միասին: Ի՞նչ սովորեցիր այս նախագծի միջոցով: 
Ո՞ր մաթեմատիկական հասկացությունները կիրառեցիր այս ակտիվության 
մեջ: Ի՞նչը կանես այլ կերպ հաջորդ ուումնասիրության ժամանակ:

Շերտավորում.
Ցածր պատրաստվածություն՝ աշակերտներին հանձնարարվում է կազմել միայն մեկ 
տեսակի դիագրամ:
Բարձր պատրաստվածություն: աշակերտներին հանձնարարվում է մինիմում երկու  
տեսակի դիագրամ:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Մտածի՛ր և լրացրու՛ 

Աշակերտի անուն, ազգանուն 
_________________________________________
Նախագիծը հանձնելու վերջնական 
ամսաթիվը՝ _____________

Կանոններ. աղյուսակում ուղղահայաց, 
հորիզոնական կամ շեղակի 
(անկյունագծով) ընտրի՛ր և կատարի՛ր 
3 ակտիվություն: Եթե ցանկանում 
ես, կարող ես կատարել 3-ից ավելի 
ակտիվություն: 

Բառարան

Գրի՛ր ընթացիկ 
ուսումնական նյութի 
հետ կապված 10 
մաթեմատիկական 
տերմինի պարզաբանում: 
Դրանցից յուրաքանչյուրը 
պատկերազարդելու 
համար բեր օրինակ կամ 
նկարիր նկար:  

Գնահատում

Մշակի՛ր ընթացիկ 
ուսումնական նյութի 
գիտելիքի գնահատման 
պլան: Մտածի՛ր 
տարբեր տիպի հարցեր 
(օրինակ, ընտրովի 
պատասխանով, կրճատ 
պատասխանով և բաց  
տիպի պատասխանով) 
և կազմի՛ր դրա ճիշտ 
պատասխանների ցուցակը: 

Պլակատ

Պատրաստի՛ր  պլակատ 
կամ  ծաղրաշար (կոմիքս), 
որը կարտահայտի 
ընթացիկ ուսումնական 
նյութի գլխավոր 
գաղափարը: 

Մուլտիմեդիա

Կատարի՛ր 
մուլտիմեդիական 
ձևաչափով շնորհանդես 
ընթացիկ ուսումնական 
նյութի հինգ հիմնական 
գաղափարի մասին.

Գործնական կիրառում

Բե՛ր յուրացրած  
ունակությունների և 
սովորած նյութի ամենօրյա 
կյանքում կիրառման 
օրինակներ:

Խաղ

Մտածի՛ր  խաղ 
ընթացիկ ուսումնական 
նյութի հետ կապված 
ունակությունները 
վարժելու և նյութի 
իմացությունը 
ամրապնդելու համար:

Հետադարձ կապ

Ուսուցչին գրի՛ր նամակ, 
որտեղ կնշես, թե ինչն էր 
ամենից հեշտ և ամենից 
դժվար ընթացիկ նյութը 
սովորելիս:

Դասագիրք

Կազմի՛ր ընթացիկ 
ուսումնական նյութի 
հիմնական գաղափարների 
դասագիրք: 

Պոեզիա

Գրի՛ր այնպիսի 
բանաստեղծություն, 
պատմվածք կամ երգ, 
որը կարտահայտի 
ընթացիկ ուսումնական 
նյութի մեկ կամ ավելի 
գաղափար և ավելացրու 
պատկերազարդումներ: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Լրացրու՛ աղյուսակը ուղղահայաց, հորիզոնական կամ շեղակի 
(անկյունագծային) ձևով ընտրած ակտիվությունների պատասխաններով: Եթե 
ցանկանում ես, կարող ես լրացնել 3-ից ավելի վանդակ: 

Շերտավորում՝ Նախագծի կատարումը անհատական է: Հետևաբար,  
շերտավորումը պետք է իրականանա ըստ աշակերտների 
պատրաստվածության: Այսինքն, նախագիծը կատարելու համար տարբեր 
պատրաստվածության աշակերտների համար նշանակել տարբեր 
ժամանակահատված: Այսպես, նաև, որոշ աշակերտի օժանդակելու համար 
նրան ամրացնենք ավելի բարձր պատրաստվածության աշակերտի:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Մտածի՛ր և լրացրու՛
Գնահատման աղյուսակ

Աշակերտի անուն, ազգանուն. _____________________________________________
Գնահատման ամսաթիվը. __________________________

չափանիշներ 4  3    2 1 միա-
վոր

ակտիվություն 1 Ակտիվութ-
յան 
պահանջները 
կատարած 
է լրիվ ու 
անսխալ: 

Ակտիվության 
պահանջները 
կատարած է լրիվ, 
սակայն թույլ է 
տված

 1-2 մաթեմատի-
կական սխալ:

Ակտիվության 
պահանջները 
կատարած է 
մասամբ կամ 
թույլ է տված

 3-4 
մաթեմատի-
կական սխալ:

Ակտիվության 
պահանջները  
կատարած 
չէ կամ թույլ 
է տված 
4-ից ավելի 
մաթեմատի-
կական սխալ:

ակտիվություն 2 Ակտիվության 
պահանջները 
կատարած 
է լրիվ ու 
անսխալ: 

Ակտիվության 
պահանջները 
կատարած է լրիվ, 
սակայն թույլ է 
տված

 1-2 մաթեմատի-
կական սխալ:

Ակտիվության 
պահանջները 
կատարած է 
մասամբ կամ 
թույլ է տված

 3-4 
մաթեմատի-
կական սխալ:

Ակտիվության 
պահանջները  
կատարած 
չէ կամ թույլ 
է տված 
4-ից ավելի 
մաթեմատի-
կական սխալ:

ակտիվություն 3 Ակտիվության 
պահանջները 
կատարած 
է լրիվ ու 
անսխալ: 

Ակտիվության 
պահանջները 
կատարած է լրիվ, 
սակայն թույլ է 
տված

 1-2 մաթեմատի-
կական սխալ:

Ակտիվության 
պահանջները 
կատարած է 
մասամբ կամ 
թույլ է տված

 3-4 
մաթեմատի-
կական սխալ:

Ակտիվության 
պահանջները  
կատարած 
չէ կամ թույլ 
է տված 
4-ից ավելի 
մաթեմատի-
կական սխալ:

ուղղագրություն:

•	 ուղղագրու-
թյուն

•	 կետադրու-
թյուն

•	 քերականու-
թյուն

•	 պարբերու-
թյուններ

Ուղղագրո-
ւթյան  
ստանդարտ 
կանոնները 
խստորեն 
պահպանված 
են:

Ուղղագրո-ւթյան  
ստանդարտ 
կանոնները 
պահպանված 
են, սակայն 
ամրագրվում 
են աննշան 
սխալներ, ինչը  
չի խոչընդոտում 
ընթերցումը: 

Ակնառու է 
ուղղագրո-
ւթյան  
ստանդարտ 
կանոնների 
բազային 
իմացությունը:  
Սխալները 
խոչընդոտում 
են 
ընթերցումը:

Ակնառու է ուղ-
ղագրության  
ստանդարտ 
կանոնների 
մինիմալ 
իմացությունը:  
Բազմաթիվ 
սխալները 
ցրում են 
ընթերցողի 
ուշադրությ-
ունը կամ 
շփոթե-ցնում 
նրան: 

Ընդամենը՝  ____ /16-ից

______%

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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V-VI ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Խաղալիք  մոդելներ

Նպատակ. Աշակերտը կարողանա արտահայտել ու նկարագրել մեծությունների 
միջև եղած փոխհարաբերությունները, ընկալել համաչափությունն ու 
մասշտաբը, անցկացնել պարզ ուսումնասիրություններ: 

Աշակերտի նախնական գիտելիքը. Գործողություններ տասնորդական 
կոտորակներով, երկարության չափման միավորներ,  ընդ որում՝ հղումներ:

I. Հայտնի մասշտաբ ունեցող խաղալիք մոդելներ

Չափեք չորս այնպիսի խաղալիք մոդել, որի մասշտաբը հայտնի է:  Գրե՛ք 
մասշտաբն ու չափերը:
Համաչափության միջոցով հաշվեք իրական չափերը:

խաղալիքի չափերը իրական չափեր
խաղ-
ալիքի 
անունը

մասշտ-
աբը

երկար-
ությունը

լայնութ-
յունը

բարձր-
ությունը

երկարու-
թյունը

լայն-
ությունը 

բարձր-
ությունը

խաղալիքի չափերը իրական չափերը
խաղ-
ալիքի 
անունը

մասշտ-
աբը

երկար-
ությունը

լայնութ-
յունը

բարձր-
ությունը

երկարու-
թյունը

լայն-
ությունը 

բարձր-
ությունը

II. Անհայտ մասշտաբ ունեցող խաղալիք մոդելներ

Չափեք անհայտ մասշտաբ ունեցող չորս խաղալիքի մոդել: Գտե՛ք իրական 
չափերը տեղեկագրքում:  Համաչափության միջոցով հաշվեք  մասշտաբը: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 



184

Խորհուրդներ ուսուցչին. Նախագծի համար  «մեքենաներ, կենդանիներ և այլ 
խաղալիք մոդելներ»  

Հայտնի մասշտաբ ունեցող խաղալիքներից, որոնք կարող են կիրառվել այս 
ակտիվության համար, շատ լավ է մեքենաների տարբեր չափի մոդելները: 
Մասշտաբը, սովորաբար, տրված է փաթեթի վրա՝ առանձին գրաֆայում 
(օրինակ, 1:24): Շատ հետաքրքիր է աշխատել տարբեր չափի առարկաների 
հետ: Աշակերտները տնից  կարող են բերել սեփական մոդելներ, այն 
պայմանով, որ նրանց մասշտաբը հայտնի լինի: Աշակերտները չափում են 
մոդելները և իրենց հայտնի մասշտաբի միջոցով հաշվում իրական մեքենայի 
չափը: Այս ակտիվության ավարտից հետո  կարող են սեփական տվյալների 
ճշտությունը ստուգելու համար այցելել ավտոարտադրողների կայքէջ և տեսնել 
պաշտոնական  չափերը:  

Անհայտ մասշտաբ ունեցող խաղալիքներից աշակերտները կարող են կիրառել  
տարբեր կենդանիների կամ հայտնի շենքերի մոդելներ: Վայրի և ընտանի 
կենդանիների փոքրիկ մոդելները թանկ չեն և լրիվ համապատասխանում են 
այս ակտիվությանը: Դրանք, սովորաբար, մասշտաբ չունեն, այդ պատճառով 
էլ, այդ ժամանակ աշակերտները գնում են հակադարձ ուղղությամբ՝  այս 
կամ այն կենդանու կամ շենքի իրական չափերը, այսինքն՝ երկարությունը, 
բարձրությունն ու լայնությունը գտնում են համապատասխան աղբյուրներից, 
հետո չափում են խաղալիքն ու ըստ դրա հաշվում մասշտաբը:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Մակերեսի հետազոտում

Այս Նախագիծն 
իրականացնելու համար դուք 
տանը պետք է գտնեք երկու 
ուղղանկյունաձև առարկ և 
հաշվեք դրանց մակերեսները  
խճանկար հավաքելու մեթոդի 
կիրառմամբ:

Պահանջներ.
 • Տանն ընտրեք երկու ուղղանկյունաձև առարկա, 

օրինակ, կարող եք ընտրել գորգը, սեղանի 
մակերևույթը, լրագրի առաջին էջը, խոհանոցի 
հատակը կամ ցանկացած այլ նմանաձև օբյեկտ:  

 • Ընտրեք քառակուսու ձև ունեցող առարկա, 
որը կկիրառեք որպես չափման միավոր: Սա 
կարող է լինել ձեր ձեռքով ստվարաթղթից 
պատրաստած քառակուսիներ կամ որևէ այլ առարկա, ինչ կգտնվի 
տանը՝ օրինակ, թղթե անձեռոցիկներ: Այդ չափման միավորների միջոցով 
չափեք ուղղանկյունաձև առարկայի մակերեսը: Չափիչ քառակուսիները 
պետք է լրացնեն չափվող ուղղանկյունաձև առարկան՝ առանց իրար 
ծածկելու, այնպես, ինչպես հավաքվում է խճանկարը:  Բացատրեք, ինչպես 
կկարողանաք չափել առարկան, եթե ձեր չափման միավորը՝ քառակուսին 
ճշտությամբ չի ծածկում չափվող ուղղանկյունաձև մակերեսը: 

 • Հաշվե՛ք ստացված շարքերի և  յուրաքանչյուր շարքում միավոր-
-քառակուսիների քանակը, ինչպես նաև, կիրառած միավոր 
-քառակուսիների ընդհանուր քանակը:

 • Կիրառե՛ք լուսանկարներ, խոսքային նկարագիր և թվային մոդել այն բանը 
ցույց տալու համար, թե ինչպես կհավաքեք  միավոր-քառակուսիներից 
խճանկար, որպեսզի հաշվեք ուղղանկյունաձև առարկաների 
հետազոտվելիք մակերեսները: 

 • Հաշվե՛ք միավոր -քառակուսու մակերեսը ստանդարտ չափման միավորի 
կիրառմամբ և որոշե՛ք հետազոտվող ուղղանկյունաձև առարկայի 
մակերեսը:

 • Պարզեք, նույնը կլիներ, թե՝ ոչ մակերեսի 
թվային ցուցանիշը, եթե ուղղանկյունաձև 
պատկերի մակերեսը հաշվեիք նրա 
երկարության և լայնության  արտադրյալի 
միջոցով: Պատասխանը հիմնավորե՛ք: 

 • Համեմատե՛ք միմյանց հետ ձեր չափած երկու 
ուղղանկյունաձև  պատկերի մակերեսները:  
Որի՞ մակերեսն է  ավելի մեծ: Քանիսո՞վ: Ի՞նչ մեթոդով և ինչպե՞ս 
պարզեցիք: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 



186

 • Մտածե՛ք ձեր նախագծի շնորհանդեսը ստեղծագործաբար ներկայացնելու 
ճանապարհ: 

Նախագիծը  հանձնելու վերջնական ամսաթիվը.  ____________________________

Շերտավորում՝ աշակերտները բաժանվեն զույգերի այնպես, որ  համեմատաբար 
բարձր պատրաստվածության աշակերտն աշխատի համեմատաբար ցածր 
պատրաստվածության աշակերտի հետ միասին:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Մակերեսի հետազոտում

Գնահատման աղյուսակ

Աշակերտի անուն, ազգանուն ______________________________________________

Չափանիշներ 4 3 2 1 միավոր
Նախագծի 
իրական-
ացումը

Նախագիծը լրիվ 
իրականացրած 
է, հաշվումները 
ճիշտ են: 

Նախագիծը լրիվ 
իրականացրած է, 
միայն հաշվելիս 
թույլ է տված մի  
աննշան  սխալ:

Նախագիծը 
լրիվ իրական-
ացրած չէ, կամ 
պարո ւնակում 
է  հաշ վելիս 
թո ւյլ տված մի  
քանի  սխալ:

Նախագիծը 
իրական-
ացր ա ծ չէ, 
կամ պարո-
ւնակում է  
հաշվելիս 
թույլ տված 
բազմաթիվ  
սխալներ:

Չափման  
միավոր

Ուղղանկյունաձև 
առարկան չափ-
ելու համար 
ընտրած է 
համապատ-
ասխան չափման 
միա վոր:

Ուղղանկյունաձև 
առարկան 
չափելու համար 
ընտրած է 
համապատ-
ասխան չափմ ան 
միա վոր:

Առարկաների 
մակերեսները 
հնարավոր չէ 
համեմատել, 
քա նի որ 
դրանք չա-
փելու համար 
ընտր վել 
է տարբեր  
չափ ման 
միավորներ:  

Համապա-
տասխան 
չափ ման 
միավոր 
ընտ րած չէ 
պատկեր ն -
երը չափելու 
համ ար

Հիմնավո-
րում 

Հիմնավորումը 
պարզ է և 
տրամաբա-
նական

Հիմնավորումը 
քիչ  անհստակ 
է ու տրա-
մաբանական: 

Հիմնավորումն 
անորոշ է:

Հիմն-
ավորումն 
անորոշ է 
կամ ընդհա-
նրապես 
հիմնավո-
րած չէ:  

Ուղղագրու-
թյուն 

Սխալ չկա: Կա քիչ խալ, ինչը 
չի խանգարում 
տեքստի 
ընկալմանը:

Կա մի քանի 
սխալ, ինչը 
խանգարում 
է տեքստի 
ընկալմանը:

Կա շատ 
սխալ, ինչը 
խանգարում 
է տեքստի 
ընկալմանը:

Շնորհան-դես Նախագիծը 
ներկայացված 
է չափազանց 
կազմակեր պված, 
ստեղծագործ-
աբար և 
արդյունավետ:

Նախագիծը 
ներկայացված 
է բավականին 
կազմակերպված, 
ստեղծագո-
րծաբար և 
արդյունավետ:

Նախագծի 
միայն որոշ 
մասն է 
ներկայացված 
կազմակեր-
պված, ստեղծ-
ագործաբար և 
արդյունավետ:

Նախագիծը 
ոչ կազմ-
ակերպված 
է ներկ-
այացված, 
ոչ ստեղ-
ծագործա-
բար և ոչ 
էլ ար դյո-
ւնավետ:

Ընդամենը՝___/20

____%

Ամսաթիվ՝

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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V-VI ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Քանդած խորանարդներ

Նպատակ: աշակերտը կարողանա ուղղանկյուն զուգահեռանիստի և 
քառակուսու փռվածք պատրաստել, կիրառել մակերեսի  անփոփոխելիության  
հատկությունը՝  իրար չծածկող պատկերների համադրությամբ ստացած 
պատկերի մակերեսը գտնելու համար: 

Ուսումնական պայմանագիր
Պարտադիր հոդվածներ.
Աշխատեք խմբում

Այս  ակտիվության սկզբում փորձեք պատկերացնել, թե ինչպես կարելի է 
կողմերը  փռելու արդյունքում  տարբեր տեսակի երկչափական  պատկերներ 
ստանալ: Նախ ավելի պարզ տարբերակի մասին մտածեք: Պատկերացրեք, 
որ խորանարդը բոլորովին չունի վերին նիստ: Նման խորանարդը կունենա 
հնգանիստ, «անկափարիչ» տեսք: Պարզության համար համարեցեք, թե այս 
բոլոր նիստերը   քառակուսի են: Եթե այդ «տուփը» քանդեք, կարող եք ստանալ 
պատկեր, որը տրված է ստորև, ձախից (#1 պատկեր ), սակայն #2  պատկերը 
չենք ստանա:
                                                                                    N 2

N 1

                                                   

        

1. Գտե՛ք հինգ քառակուսիներից կազմված այլ տափակ պատկերներ, որոնք 
ծալելով կարող եք ստանալ «անկափարիչ տուփ»:  Ուշադիր եղեք, որ 
միևնույն պատկերը երկու անգամ չհաշվեք, ինչպես նաև՝   շրջած փռվածքը 
կամ նրա հայելանման անդրադարձը որպես տարբեր տարբերակ չընկալեք: 
Այս տարբերակները վանդակավոր տետրում գծեք և մկրատով կտրեք: Այս 
ակտիվության համար քառակուսու կողմի երկարությունը ինքդ ընտրի՛ր: 

2. Հինգ քառակուսիներից կարելի է  տասներկու փոխդասավորություն 
ստեղծել, սակայն դրանցից առաջին վարժության համար, այսինքն՝ «բաց 
տուփի» կազմաձևում ստանալու համար, անհրաժեշտ կլինի միայն ութը: 
Կարո՞ղ եք գտնել տասներկու կազմաձևումն էլ: 

Հոդվածը, որի շուրջ պետք է բանակցեք, քննարկեք զույգերով և բացատրեք գոնե 
երկու 
խնդիր:
1. Հավասար է, թե՝ ոչ, ստացած փռվածքների մակերեսը: Հիմնավորեք: 
2. Հավասար է, թե՝ ոչ ստացած փռվածքների պարագիծը: Հիմնավորեք: 

         

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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3. Տեսեք, կարո՞ղ եք, թե՝ ոչ այդպես փռել ուղիղ քառանիստը: 
Դուք կստանաք չորս  հավասարակողմ եռանկյունի, որոնց միջոցով 
պետք է աշխատեք: Այստեղ էլ զգույշ եղեք, որ շրջած պատկերը, կամ նրա 
հայելանման անդրադարձը չընդունեք որպես տարբեր տարբերակ:

Ոչ պարտադիր հոդված
Աշխատե՛ք ինքնուրույն և լուծե՛ք խնդիրը:
Այո, խորանարդը փռելն իսկական մարտահրավեր է, թեև շատ նման է 
«անկափարիչ տուփի» փռվածքի վարժությանը: Միակ տարբերությունն այն է, որ 
այստեղ դուք մի հատով ավելի քառակուսի ունեք: Ցավոք, այդ մի քառակուսին 
համադրությունների ընդհանուր քանակը ավելացնում է գրեթե երեք անգամ: 
Այն փոխդասավորությունների թիվը, որը պատասխանում է խնդրի պայմանին, 
տասնմեկ է: Գտե՛ք այնքան, որքան կկարողանաք: Ինչպես նաև, գտե՛ք  վեց 
քառակուսուց կազմված փռվածքների մաքսիմալ քանակը: Դրանց մակերեսը 
հավասար է: Պարագի՞ծը:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Ուսուցչի ռեսուրսներ  «խանդած խորանարդեր»  նախագծի համար 

Պատասխան՝   «անկափարիչ տուփի»» վարժության համար

Ստորև տրված փոխդասավորությունը ծալելով «բաց տուփ» չի ստացվի: 
Մակերեսը միշտ հավասար է,  սակայն պարագծերը կարող են լինել  տարբեր:

Քանդած խորանարդի վարժության պատասխանները.

 

Այս փոխդասավորությունները ծալելով խորանարդ չես ստանա. 

Բոլոր փոխդասավորություններն ունեն հավասար մակերես, իսկ պարագծեր՝ ոչ, 
օրինակ, առաջին և երկրորդ փոխդասավորությունների պարագծերը տարբեր են:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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ԽԱՂԵՐ

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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V-VI ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Ժամացույցի մաթեմատիկա

Նյութ՝  յուրաքանչյուր խմբի համար

•	 Սլաքներով, թվահարթակով ժամացույցի նկար 

•	 Յուրաքանյուր խմբի համար 40 քարտ, որոնց վրա թվերն արտահայտած են  
1-ից 10-ը ներառյալ: Յուրաքանչյուր թիվ կրկնվում է 4-անգամ:

•	 Թերթ և մատիտ

Անցկացման կանոններ.

1. Դասարանը բաժանեք  3 խմբի ըստ պատրաստվածության:

2. Թվերով քարտերի մեկ կապուկ դրեք յուրաքանչյուր  խմբի սեղանին: 

3. Խմբում ընտրված անդամը խառնում է կապուկը և շրջում վերևի հինգ 
քարտը:  

Ցածր պատրաստվածության խումբ.

Խաղացողներն այդ հինգ քարտի միջոցով պետք է կազմեն հավասարում 
ամենաքիչը, երկու տարբեր  թվաբանական գործողության միջոցով, որի 
պատասխանը պետք է գտնեն ժամացույցին պատկերած թվանշանների 
մեջ, իսկ արդեն գտած թվի վրա պետք է խաչ քաշեն: 

Միջին պատրաստվածության խումբ:

Խաղակիցները շրջած հինգ քարտի միջոցով պետք է կազմեն հարաբերություն 
և այլ թվաբանական գործողություններ պարունակող հավասարում, որի 
արդյունքում ստացած ամբողջ մասը ժամացույցին պատկերած թվերի մեջ 
պետք է փնտրեն, իսկ արդեն գտած թվի վրա պետք է խաչ քաշեն: 

Բարձր պատրաստվածության խումբ.

Խաղակիցները շրջած հինգ քարտի միջոցով պետք է կազմեն հարաբերություն 
և այլ թվաբանական գործողություններ պարունակող հավասարում, որի 
արդյունքում ստացած մնացորդը ժամացույցին պատկերած թվերի մեջ 
պետք է փնտրեն, իսկ արդեն գտած թվի վրա պետք է խաչ քաշեն: 

4. Երբ խաղացողներն այլևս չեն կարողանում կազմել հավասարումներ, 
շրջում են հաջորդ վերևից դրված հինգ քարտը և շարունակում խաղը: 

5. Խաղակիցները քարտերի միջոցով կարող են կազմել ու կիրառել նաև 
երկնիշ և եռանիշ թվեր: Մնացած պայմանները նույնն են:

6. Հաղթում է այն խումբը, որը առաջինը գիծ կքաշի ժամացույցի թվահարթակի  
բոլոր թվերի վրա:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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V-VI ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Մնացորդների 30-վայրկյանանոց խաղ 

Ունակություններ.   Հավասարաչափ բաժանման և մնացորդով բաժանման 
իմացություն և ըմբռնում  

Ռեսուրս՝  մաքուր թղթեր, գրիչներ և մատիտներ

Մասնակիցների խումբ՝ ողջ դասարանը

Նախապատրաստում մինչև խաղի սկիզբը.
Դատեք այն մասին, թե ինչ տևողություն ունի մեկ րոպեն: Վերցրեք 
վայրկյանաչափը, աշակերտներին խնդրեք, գլուխները դնել նստարաններին և, 
երբ իրենց կթվա, որ մեկ րոպե անցավ, ձեռք բարձրացնել: Վերլուծեք, րոպեն ձեր 
սպասածից ավելի երկարատև էր, թե ավելի կարճատև:

Խաղի ընթացակարգը 

1. Աշակերտներին ասացեք, որ 30 վայրկյանի ընթացքում (որը կնշի ուսուցիչը) 
մաքուր թղթի վրա հերթականությամբ, աճման կարգով (սկսած 1-ից ) գրիչով 
գրեն թվեր: 
Երեխաները կարող են գրել այնքան  թիվ, որքան ցանկանան, միայն այն 
պայմանով, որ դրանք վեցից ավելի լինեն:  

2.Այն բանից հետո, ինչ 30 վայրկյան կանցնի, աշակերտները գրիչները 
դնում են սեղանին և նրանցից մեկը գլորում է զարը: Ինչ թիվ որ դուրս եկավ, 
աշակերտներն իրենց թվային շարքի վերջին թիվը  պետք է բաժանեն դրան 
(գծելու համար պետք է կիրառեն մատիտներ):

օրինակ: Եթե աշակերտը  գրել է  թվերի  շարք՝ 1-ից 14-ը ներառյալ և զարի վրա 
դուրս եկավ 6-ը, նա կատարում է հետևյալ քայլը.

14 : 6 = 2 և մնում է  2 մնացորդ

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14

3. Խաղն հաղթում է այն աշակերտը (կամ՝ աշակերտները), որին կմնա 
ամենափոքր մնացորդը (սովորաբար, դա կլինի զրո կամ մեկ): 
Կարող եք խաղի կանոններն այնպես փոխել, որ բոլորից մեծ մնացորդ ունեցող 
աշակերտը հաղթի: 

4. Գործընթացը կրկնք մի քանի անգամ:

Բանավեճային հարցեր.
Որևէ մեկը չի՞ մտածել այնպիսի միջոց, որը նրան թույլ կտա ստանալ ավելի 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 



197

փոքր մնացորդ: 

Ի՞նչ միջոցներ  կիրառեցիք ձեր թվերի շարքը բաժանելու համար:
Նշանակություն ունի՞, շատ թիվ կգրեք, թե՝ քիչ: 

Շերտավորում.
Համեմատաբար բարձր դասարանի երեխաների հետ հնարավոր է խաղը 
հետևյալ կերպ անցկացնել.

1. Աշակերտներին ասեք, որ 2 րոպեի ընթացքում մաքուր թղթին 
հերթականությամբ, աճման կարգով  (սկսած 11-ից) գրիչով գրեն որքան 
հնարավոր է մեծ թիվ: Այդ  դեպքում երեխաների կողմից գրված թվերը 16-
ից ավելի պետք է լինեն:

2. Այն բանից հետո, ինչ 2 րոպեն կլրանա, աշակերտները գրիչները կդնեն 
նստարանին և նրանցից մեկը կգլորի զարը: Զարը ինչ թիվ որ ցույց տա, 
աշակերտներն իրենց թվերի շարքի վերջին թիվը պետք է բաժանեն դուրս 
եկածից մեկ տասնյակով մեծ թվի վրա: 
օրինակ: եթե աշակերտը գրել է թվերի շարք 11-ից 19-ը ներառյալ և  զարը 
ցույց տվեց  6, նա հետևյալ գործողությունն է կատարում.
19 : 16 = 1 և մնում է 3 մնացորդ:
Մատիտով նշելու միջոցը աշակերտներն իրենք մտածեն: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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V-VI ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Իմ գծագիրն ինձ մոտ

Խաղի նպատակն է շարժման հետ կապված տեքստային խնդիրների ընկալման, 
համապատասխան գծագրի կառուցման և արտահայտություն կառուցելու 
ունակության զարգացում: 

I աշակերտն ունի 12 քարտ: 4 քարտերի վրա մեկ առ մեկ տրված են 1);4);7);10) 
խնդիրների պայմանները, 4-ին՝ 2);5);8);11) խնդիրների համապատասխան  
գծագրեր, իսկ 4-ին՝ 3);6);9);12) խնդիրներին համապատասխան  
արտահայտություններ:   II աշակերտն ունի 12 քարտ: 4 քարտին մեկ առ մեկ 
տրված է 2);5);8);11)   խնդիրների պայմանները,  4-ին՝ 3);6);9);12) խնդիրների 
գծագրեր, իսկ 4-ին՝ 1);4);7);10) խնդիրների արտահայտություններ: III 
աշակերտը համապատասխանաբար ունի քարտեր 3);6);9);12)  խնդիրներով, 
1);4);7);10)  գծագրերով և  2);5);8);11) արտահայտություններով: Քարտերը 
համարակալած չեն: 

Խաղում է երկու եռյակ. առաջինը՝ I տարբերակով (միջին պատրաստվածության 
աշակերտներ),  երկրորդը՝ II տարբերակով (ցածր պատրաստվածության 
աշակերտներ): 

Բարձր պատրաստվածության աշակերտները կատարում են արբիտրի դեր: 
Նրանք պետք է վերահսկեն պատասխանների ճշտությունն ու հաշվառեն միավո
րները:                                                                               

Եռյակից առաջին աշակերտը սեղանին է դնում  խնդրի պայմանով քարտը, 
հաջորդ քայլը կատարում է այն աշակերտը, որն ունի  համապատասխան 
գծագիր, իսկ հետո այն աշակերտը, որն ունի համապատասխան 
արտահայտություն: Երկրորդ և երրորդ աշակերտը միավոր է ստանում ճիշտ 
քարտ դնելու դեպքում: Երեք քարտն էլ հանում են խաղից և նա, ով դրեց 
արտահայտությունը, գալիս է նոր խնդրով քարտ: Յուրաքանչյուր հաջորդ 
անգամ խնդրով քարտը գալիս է նա, ով նախորդ անգամին վերջին, այսինքն 
արտահայտությամբ քարտը դրեց: Սխալ քարտ դնելու դեպքում խաղակիցը 
ստանում է 1 տուգանային միավոր:  Քարտերը վերադարձնում են և նոր քարտ է 
գալիս դարձյալ առաջինը: 

Խաղը շարունակվում է այնքան, մինչև բոլոր քարտերը չեն խմբավորվում:  
Հաղթող է ճանաչվում նա, ով ավելի շատ միավոր կհավաքի: Թույլատրելի է 
կիրառել թուղթ և գրիչ:  

I-տարբերակ
1. A կետից միևնույն ուղղությամբ շարժվեց երկու ավտոմեքենա: Առաջինի 

արագությունն ժամում 55 կմ է, իսկ երկրորդինը՝ ժամում 70 կմ: Ի՞նչ 
տարածություն կլինի նրանց միջև  1 ժամ հետո:

2. A կետից  միևնույն ուղղությամբ շարժվեց երկու ավտոմեքենա: Առաջինի 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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արագությունը ժամում 55 կմ է, իսկ երկրորդինը՝ ժամում 70 կմ: Ի՞նչ 
հեռավորություն կլինի  նրանց միջև 2 ժամ հետո: 

3. A կետից միմյանց հակառակ ուղղությամբ շարջվեց երկու ավտոմեքենա:  
Առաջինի արագությունը ժամում 55 կմ է, իսկ երկրորդինը՝ ժամում 70 կմ: 
Ի՞նչ հեռավորություն կլինի  նրանց միջև 1 ժամ հետո:

4. A կետից միմյանց հակառակ ուղղությամբ շարջվեց երկու ավտոմեքենա:  
Առաջինի արագությունը ժամում 55 կմ է, իսկ երկրորդինը՝ ժամում 70 կմ: 
Ի՞նչ հեռավորություն կլինի  նրանց միջև 2 ժամ հետո:

5. A և B կետերից, որոնց միջև 250 կմ  հեռավորություն  է,  միմյանց ընդառաջ 
դուրս ելան երկու ավտոմեքենա: Առաջինի արագությունը ժամում 55 կմ 
է, իսկ երկրորդինը՝ 70 կմ: Ի՞նչ հեռավորություն կլինի նրանց միջև 1 ժամ 
հետո:

6. A և B կետերից, որոնց միջև 250 կմ հեռավորություն է,  միմյանց ընդառաջ 
դուրս ելան երկու ավտոմեքենա: Առաջինի արագությունը ժամում 55 կմ 
է, իսկ երկրորդինը՝ 70 կմ: Ի՞նչ հեռավորություն կլինի նրանց միջև 2 ժամ 
հետո:

7. A և B կետերից, որոնց միջև 250 կմ հեռավորություն է,  միմյանց հակառակ 
ուղղությամբ դուրս ելան երկու ավտոմեքենա: Առաջինի արագությունը 
ժամում 55 կմ է, իսկ երկրորդինը՝ 70 կմ: Ի՞նչ հեռավորություն կլինի 
նրանց միջև 1 ժամ հետո:

8. A և B կետերից, որոնց միջև 250 կմ հեռավորություն է,  միմյանց հակառակ 
ուղղությամբ դուրս ելան երկու ավտոմեքենա: Առաջինի արագությունը 
ժամում 55 կմ է, իսկ երկրորդինը՝ 70 կմ: Ի՞նչ հեռավորություն կլինի 
նրանց միջև 2 ժամ հետո:

9. A և B կետերից, որոնց միջև 250 կմ հեռավորություն է, միևնույն 
ուղղությամբ՝ A-ից դեպի B , շարժվեց երկու ավտոմեքենա: B-ից  դուրս 
եկածի արագությունը ժամում 55 կմ է, A-ից դուրս եկածինը՝ ժամում 70 
կմ: Ի՞նչ հեռավորություն կլինի նրանց միջև 1 ժամ հետո:

10. A և B կետերից, որոնց միջև 250 կմ հեռավորություն է, միևնույն 
ուղղությամբ՝ A-ից դեպի B , շարժվեց երկու ավտոմեքենա: B-ից  դուրս 
եկածի արագությունը ժամում 55 կմ է, A-ից դուրս եկածինը՝ ժամում 70 
կմ: Ի՞նչ հեռավորություն կլինի նրանց միջև 2 ժամ հետո:

11. A և B կետերից, որոնց միջև 250 կմ հեռավորություն է, միևնույն 
ուղղությամբ՝ B-ից դեպի A, շարժվեց երկու ավտոմեքենա: B-ից  դուրս 
եկածի արագությունը ժամում 55 կմ է, A-ից դուրս եկածինը՝ ժամում 70 
կմ: Ի՞նչ հեռավորություն կլինի նրանց միջև 1 ժամ հետո:

12. A և B կետերից, որոնց միջև 250 կմ հեռավորություն է, միևնույն 
ուղղությամբ՝ B-ից դեպի A, շարժվեց երկու ավտոմեքենա: B-ից  դուրս 
եկածի արագությունը ժամում 55 կմ է, A-ից դուրս եկածինը՝ ժամում 70 
կմ: Ի՞նչ հեռավորություն կլինի նրանց միջև 2 ժամ հետո:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Գծագրեր.

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Արտահայտություններ.

1. 70-55

2. 2∙70-2∙55

3. 70+55

4. 2∙70+2∙55

5. 250-(70+50)

6. 250-2(70+50)

7. 250+(70+50)

8. 250+2(70+50)

9. 250+55-70

10. 250+2∙55-2∙70

11. 250+70-55

12. 250+2∙70-2∙55

II-տարբերակ

13. A կետից միևնույն ուղղությամբ շարժվեց երկու  զբոսաշրջիկ:  Առաջինի 
արագությունը ժամում 5 կմ է, իսկ երկրորդինը՝ ժամում 6 կմ:  Ի՞նչ հեռավորություն 
կլինի նրանց միջև 1 ժամ հետո: 

14.A կետից միևնույն ուղղությամբ շարժվեց երկու  զբոսաշրջիկ:  Առաջինի 
արագությունը ժամում 5 կմ է, իսկ երկրորդինը՝ ժամում 6 կմ:  Ի՞նչ հեռավորություն 
կլինի նրանց միջև 2 ժամ հետո:

15. A կետից հակառակ ուղղությամբ շարժվեց երկու  զբոսաշրջիկ:  Առաջինի 
արագությունը ժամում 5 կմ է, իսկ երկրորդինը՝ ժամում 6 կմ:  Ի՞նչ հեռավորություն 
կլինի նրանց միջև 1 ժամ հետո: 

16. A կետից հակառակ ուղղությամբ շարժվեց երկու  զբոսաշրջիկ:  Առաջինի 
արագությունը ժամում 5 կմ է, իսկ երկրորդինը՝ ժամում 6 կմ:  Ի՞նչ հեռավորություն 
կլինի նրանց միջև 2 ժամ հետո: 

17. A և B կետերից, որոնց միջև 25 կմ հեռավորություն է,  միմյանց ընդառաջ շարժվեցին 
երկու զբոսաշրջիկ: Առաջինի արագությունը ժամում 5 կմ է, իսկ երկրորդինը՝ 
ժամում 6 կմ:  Ի՞նչ հեռավորություն կլինի նրանց միջև 1 ժամ հետո: 

18. A և B կետերից, որոնց միջև 25 կմ հեռավորություն է,  միմյանց ընդառաջ շարժվեցին 
երկու զբոսաշրջիկ: Առաջինի արագությունը ժամում 5 կմ է, իսկ երկրորդինը՝ 
ժամում 6 կմ:  Ի՞նչ հեռավորություն կլինի նրանց միջև 2 ժամ հետո: 

19. A և B կետերից, որոնց միջև 25 կմ հեռավորություն է,  միմյանց հակառակ ուղղությամբ 
շարժվեցին երկու զբոսաշրջիկ: Առաջինի արագությունը ժամում 5 կմ է, իսկ 
երկրորդինը՝ ժամում 6 կմ:  Ի՞նչ հեռավորություն կլինի նրանց միջև 1 ժամ հետո: 

20. A և B կետերից, որոնց միջև 25 կմ հեռավորություն է,  միմյանց հակառակ ուղղությամբ 
շարժվեց երկու զբոսաշրջիկ: Առաջինի արագությունը ժամում 5 կմ է, իսկ երկրորդինը՝ 
ժամում 6 կմ:  Ի՞նչ հեռավորություն կլինի նրանց միջև 2 ժամ հետո: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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21. A և B կետերից, որոնց միջև 25 կմ հեռավորություն է,  միևնույն ուղղությամբ շարժվեց 
երկու զբոսաշրջիկ: Առաջինի արագությունը ժամում 5 կմ է, իսկ երկրորդինը՝ 
ժամում 6 կմ:  Ի՞նչ հեռավորություն կլինի նրանց միջև 1ժամ հետո: 

22. A և B կետերից, որոնց միջև 25 կմ հեռավորություն է,  միևնույն ուղղությամբ շարժվեց 
երկու զբոսաշրջիկ: Առաջինի արագությունը ժամում 5 կմ է, իսկ երկրորդինը՝ 
ժամում 6 կմ:  Ի՞նչ հեռավորություն կլինի նրանց միջև 2ժամ հետո: 

23. A և B կետերից, որոնց միջև 25 կմ հեռավորություն է,  միևնույն ուղղությամբ, B-ից 
դեպի A, շարժվեց երկու զբոսաշրջիկ:  B-ից դուրս եկածի արագությունը  ժամում 5 
կմ է, A-ից դուրս եկածինը՝ ժամում 6 կմ:  Ի՞նչ հեռավորություն կլինի նրանց միջև 
1ժամ հետո: 

24. A և B կետերից, որոնց միջև 25 կմ հեռավորություն է,  միևնույն ուղղությամբ, B-ից դեպի 
A, շարժվեց երկու զբոսաշրջիկ:  B-ից դուրս եկածի արագությունը  ժամում 5 կմ է, A-ից 
դուրս եկածինը՝ ժամում 6 կմ:  Ի՞նչ հեռավորություն կլինի նրանց միջև 2 ժամ հետո: 

Գծագրեր.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Արտահայտություններ.

13. 6-5

14. 2∙6-2∙5

15. 6+5

16. 2∙6+2∙5

17. 25-(6+5)

18. 25-2(6+5)

19. 25+(6+5)

20. 25+2(6+5)

21. 25+5-6

22. 25+2∙5-2∙6

23. 25+6-5

24. 25+2∙6-2∙5

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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V-VI ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Արգելված «բիմ» թիվը

Այս  խաղը երեխաների ամենասիրած խաղերից մեկն է: Խաղը կարելի է կիրառել 
տարբեր կերպ.

V-VI դասարանում՝  պարզ և բաղադրյալ թվերի, թվերի բազմապատիկնրի, 
բաժանարարների, ընդհանուր բաժանարարների և բազմապատիկների 
ուսուցման ժամանակ: 

Խնդրեք դասարանին կանգնել ոտքի: Սկսում է ցանկացած աշակերտ, 
հերթականությունը նախապես որոշում է ուսուցիչը: Խաղի  կանոնները շատ 
պարզ են. Արգելվում է օրինակ՝ 7-ի բազմապատիկ կամ գրառման մեջ  7 
պարունակող թիվ անվանել:  Հետևաբար 14, 35, 63  թվերը «արգելված» թվեր 
են, ինչպես նաև 17, 27, 37 –ը և այլն: Դրանց փոխարեն աշակերտը պետք է ասի 
«բիմ»: Եթե աշակերտը անվանի «արգելված» թիվը, կամ սխալվի, օրինակ, 18-ի 
փոխարեն ասի «բիմ», նստում է աթոռին: Հաղթում է նա ով վերջում մնում է 
ոտքի կանգնած: Խաղն ավելի զվարճալի ու  հետաքրքիր է դառնում այնժամ, երբ 
հաշիվը հասնում է  70-ի: 
 
Խաղն արդյունավետ է   7-ի բազմապատկում/բաժանման, բազմապատիները և 
բաժանարարները սովորեցնելիս:  Խաղալ կարելի է պարբերաբար տարբեր թվի 
կիրառմամբ:

Խաղ «բիմ-բոմ»

Խաղի  կանոնները նույնն է, միայն ևս մեկ «արգելված»  թիվ է ներմուծվում խաղ՝ 
օրինակ՝ 3: Այս անգամ բացի «բիմ»-ից  3-ի բազմապատիկ կամ գրության մեջ 3 
պարունակող թվի փոխարեն  աշակերտն ասում է «բիմ», իսկ օրինակ՝  21-ի կամ  
42-ի անվանման փոխարեն՝ աշակերտը պետք է ասի « բիմ - բոմ »:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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V-VI ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Կռահի՛ր  օրինաչափությունը

Խաղի  նպատակն է  մաթեմատիկական տրամաբանական մտածողության, 
ուշադիր զննելու ունակության զարգացումը

Գրատախտակին գծե՛ք մեծ շրջան: Այդ շրջանի ներսում գրված ցանկացած թիվ 
կամ նկարած պատկեր ենթարկվում է որոշակի կանոնի, դրանից դուրս գրված 
ոչ մի թիվ կամ պատկեր այդ կանոնին չի ենթարկվում: 

Դուք թվեր եք գրում շրջանի ներսում և դրսում և աշակերտները ձգտում են կռահել, 
թե շրջանի ներսում ինչ կանոն է գործում:  Ամենապարզ օրինակն է՝ զույգ թվերը 
շրջանի ներսում և կենտերը՝ շրջանից դուրս: Կանոնի այլ տարբերակներ են. 
12-ի արտադրիչները, 4-ի բազմապատիկները, 3-ի, 5-ի և այլն.. արտադրյալները,  
ուղղանկյունիները շրջանի ներսում, այլ բազմանկյունիները՝ դրսում, ամբողջ 
թվերը շրջանի ներսում, կոտորակները՝ դրսում: Հեշտ է այս խաղի ադապտացումն 
այլ առարկաների հետ:  

Կանոնների այլ տարբերակներ.

•	 Կոտորակներ (զույգ/կենտ հայտարարով կամ համարիչով,  կանոնավոր 
կամ անկանոն կոտորակներ, հավասար կոտորակներ)

•	 1-ից (կամ թեկուզ ½-ից) սկսվող թվերը շրջանում կրկնապատկվում են 
կամ կիսվում

•	 Եռանիշ կամ քառանիշ թվերը, որոնք բաժանվում են 9-ի

•	 Շրջանում գրված թվերը կազմող թվանշանների գումարը պարզ թիվ է (57, 
183, 48)

•	 Շրջանում գրված թվերը աճում (կամ նվազում են) կոնկրետ 
ինտերվալներով

•	 Կոտորակներ (1/2-ից պակաս՝  շրջանից դուրս, 1/2-ից ավելի՝  շրջանի 
ներսում 1/2 կամ համարժեք կոտորակները  կարող են գրվել շրջանի 
ներսում կամ դրսում)

 Կարելի է  աշակերտներին նաև հուշել ճիշտ պատասխանը:     
                                                 

Խաղը կարող եք կիրառել ինչպես ողջ դասարանի, այնպես էլ խմբի հետ 
աշխատելիս:  Վերջինի դեպքում խմբերին բաժանվում է  քարտեր շրջանում 
և շրջանից դուրս նախապես գրած  թվերով/պատկերներով: Այդ ժամանակ 
հնարավոր է աշակերտներին խմբավորել ըստ պատրաստվածության և 
պատրաստել համապատասխան քարտեր: Աշակերտները բացահայտումներն 
ու կարծիքները  պետք է ձևակերպեն գրավոր: Սկզբի համար հնարավոր է, 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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որ ուսուցիչը  աշակերտներին պատասխանները գրառելու համար բաժանի 
այսպիսի քարտեր.

Կարծում ենք, որ շրջանում գրված են/նկարած են . . . . . . . . . . . . թվերը/
պատկերները:

Շրջանում գրված/նկարած թվերը/պատկերները ենթարկվում են հետևյալ 
օրինաչափությանը.  բոլոր   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Դա թույլ է տալիս մտածել այն, որ շրջանից դուրս գրած են/նկարած են թվեր/
պատկերներ, որոնք չեն ենթարկվում այդ օրենքին, օրինակ՝  . . . . . . . . . .

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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V-VI ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐ

Զուգավորի՛ր քարտերը

Խաղի նպատակն է տեքստային խնդրի ընկլման, համապատասխան 
գործողության ընտրության և արտահայտություն կազմելու ունակության 
զարգացումը

Առաջին աշակերտն ունի 12 քարտ՝ 6 քարտի վրա տրված է կենտ համարով 
խնդիրների պայմաններ, իսկ 6-ի վրա՝ զույգ համարով խնդիրների 
համապատասխան արտահայտություններ, ամենքին՝ մեկական:   Երկրորդ 
աշակերտն  ունի 12 քարտ՝ 6 քարտի վրա տրված է զույգ համարներով 
խնդիրների պայմանները, իսկ 6-ի վրա՝ կենտ համարներով խնդիրների 
համապատասխան արտահայտություններ:  Քարտերի վրա խնդիրների և 
արտահայտությունների համարները նշված չէ: 

Խաղում է երկու զույգ: Առաջին զույգը՝ I տարբերակով (միջին 
պատրաստվածության  աշակերտներ), երկրորդ զույգը՝  II տարբերակով (ցածր 
պատրաստվածության աշակերտներ ): 
Բարձր պատրաստվածության աշակերտները կատարում են արբիտրի դեր: 
Նրանք պետք է վերահսկեն պատասխանների ճշտությունն ու հաշվառեն միավո
րները:                                                                               

Առաջին աշակերտը սեղանին է դնում  խնդրի պայմանով կամ 
արտահայտությամբ քարտը, Երկրորդ աշակերտը դնում է  համապատասխան 
արտահայտությունը կամ խնդիրը: Երկրորդ աշակերտը միավոր է ստանում 
ճիշտ քարտ դնելու դեպքում: Նա երկու քարտն էլ դնում է կողքի և գալիս է նոր 
քարտ: Սխալ  պատասխանի դեպքում խաղացողը  ստանում է  1 տուգանային 
միավոր: Քարտերը վերադարձնում են և նոր քարտ է գալիս դարձյալ առաջինը: 

Խաղը շարունակվում է այնքան, մինչև բոլոր քարտերը չեն զուգավորվում:  
Հաղթող է ճանաչվում նա, ով ավելի շատ միավոր կհավաքի: Թույլատրելի է 
կիրառել թուղթ և գրիչ:  

I-տարբերակ
1. Պահեստից տարան 25 տ  շաքար: Դրանից հետո այնտեղ մնաց 50 տ: 

Նախապես քանի՞ տոն շաքար կար պահեստում:
2. Զբոսաշրջիկն առաջին օրն անցավ 25 կմ, երկրորդ օրը՝ 50 կմ, երրորդ 

օրը՝ 30 կմ: Ընդամենը քանի՞ կիլոմետր անցավ զբոսաշրջիկը:
3. Դահլիճում կա 25 կարգ, յուրաքանչյուր կարգում կա 50 աթոռ: Քանի՞ տեղ 

կա դահլիճում:
4. Մարին ունի 25 լարի: Կկարողանա՞ նա, թե՝ ոչ գնել 30 հատ 50 

թեթրիանոց խաղալիք:
5. Ուղղանկյունաձև հողամասի  լայնությունն է 30 մ, երկարությունը՝ 50 մ: 

Քանի՞ մետր երկարություն կունենա այդ հողամասը ցանկապատելու 
համար անհրաժեշտ մետաղալարը:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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6. Երկու մեքենա, որոնց միջև  250 կմ հեռավորություն կար, շարժվեցին 
միմյանց ընդառաջ: Երբ առաջինը 110 կմ անցավ, երկրորդն անցավ 50 կմ, 
նրանք կանգ առան: Ի՞նչ հեռավորություն մնաց նրանց միջև:

7. Խանութում վաճառվեց  110 ռադիոընդունիչ, յուրաքանչյուրը՝ 25 լարիով 
և 30 մագնիտոֆոն, յուրաքանչյուրը՝ 50 լարիով:  Ընդամենը քանի՞ լարի 
ստացավ խնութն այդ վաճառքից:

8. Մեկ քաղաքից մյուսը գնացքով հասնելու համար պետք է անցնել 
50 կմ-ով ավելի տարածություն, քան ավտոմեքենայով: Ընդ որում 
գնացքը պետք է անցնի  110 կմ: Ինչի՞ է հավասար  քաղաքների միջև 
ավտոմոբիլային ճանապարհի  երկարությունը:

9. Ավտոմրցարշավի մասնակիցներն առաջին օրը  110 կմ անցան, ինչը 50 
կմ-ով պակաս է երկրորդ օրվա անցածից: Քանի՞ կմ անցան այս երկու 
օրում:

10. Զբոսաշրջիկներն առաջին օրն անցան 25 կմ, երկրորդ օրը՝ 2 անգամ 
ավելի: Զբոսաշրջիկներնը քանի՞ կմ անցան երկու օրում:

11. Տուփերով տեղափոխում են 250 գիրք: Յուրաքանչյուր տուփում 
տեղավորվում է 30 գիրք: Ամենաքիչը քանի՞ տուփ է անհրաժեշտ գրքերը 
տանելու համար:

12. 250 գիրքը 30 աշակերտի հավասարաչափ բաժանեցին 30 աշակերտի: 
Ամենաշատը քանի՞ գիրք հասավ յուրաքանչյուր աշակերտի:                                                                                                         

Արտահայտություններ.           
1. 50+25
2. 50+25+30
3. 25∙50
4. 30∙50<2500
5. 2(30+50)
6. 250-(110+50)
7. 110∙25+30.50
8. 110+(110-50)
9. 110+(110 +50)
10. 25+2∙25
11. 250:30=8(10) պատ.՝ 9
12. 250:30=8(10) պատ.՝ 8                                                                                                                                        

II- տարբերակ
1.  Ֆուտբոլի մեկ մրցախաղին ներկա էր 12000 հանդիսատես,  երկրորդին՝ 

5000-ով ավելի: Քանի՞ հանդիսատես կար երկրորդ մրցախաղին:
2. Եռանկյան կողմերն են՝ 30 սմ, 50 սմ, 70 սմ: Ինչի՞ է հավսար պարագիծը: 
3. Ավտոմեքենան, որը ժամում 70 կմ է անցնում, կարո՞ղ է, թե՝ ոչ 10 ժամում  

անցնել 500 կմ: 
4. Հեծանվորդը ժամում անցնում է 10 կմ: Նա քանի՞ ժամում  կանցնի 70 կմ:
5. Ուղղանկյան կողմերն են՝ 70 սմ և 50 սմ:  Ինչի՞ է հավասար նրա 

պարագիծը:
6. Երկու մեքենա, որոնց միջև կար 500 կմ տարածություն, շարժվեցին 

միմյանց ընդառաջ: Երբ  Առաջինն անցավ 70 կմ, երկրորդն անցավ 50 կմ, 
Նրանք կանգ առան: Ի՞նչ հեռավորություն մնաց նրանց միջև:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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7. Ճանապարհորդը հեծանվով անցավ 10 կմ: Հետո նա 10 ժամ  
ճանապարհորդեց ավտոմոբիլով և յուրաքանչյուր ժամում անցնում էր 70 
կմ: Ընդամենը ինչ հեռավորություն անցավ ճանապարհորդը:

8. Թոռնիկեն լուծեց 40 խնդիր, որը Սանդրոյից 10-ով ավելի էր: Քանի՞ խնդիր 
լուծեցին երկուսը միասին:

9. Մայրիկի աշխատավարձը 500 լարի է, ինչը 70 լարիով պակաս է հայրիկի 
աշխատավարձից: Քանի՞ լարի է կազմում երկուսի աշխատավարձը:

10. Զբոսաշրջիկն առաջին 7 ժամվա ընթացքում շարժվելիս յուրաքանչյուր 
ժամում անցնում էր 10 կմ: Հետո 5 ժամվա ընթացքում՝ յուրաքանչյուր 
ժամում 30 կմ:  Ընդամենը ի՞նչ հեռավորություն անցավ զբոսաշրջիկը:

11. 50 զբոսաշրջիկ որոշեցին գետի մի ափից նավով անցնել մյուս ափը: 
Նավում տեղավորվում է 7 զբոսաշրջիկ: Ամենաքիչը քանի՞ ուղերթ 
անհրաժեշտ կլինի մյուս ափն անցնելու համար:

12. 50 նստարանը հավասարաչափ պետք է բաժանեն 7 դասարանի: Քանի՞ 
նստարան կհասնի յուրաքանչյուր դասարանի:

Արտահայտություններ.
1. 12000-5000
2. 30+50+70
3. 70∙10>500
4. 70:10
5. 2(70+50)
6. 500-(70+50)
7. 10+10∙70
8. 40+(40-10)
9. 500+(500+70)
10. 7∙10+5∙30
11. 50:7=7(1) պատ.՝ 8
12. 50:7=7(1) պատ.՝ 7

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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ԴԱՍԵՐ

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Մաթեմատիկական հարցի շերտավորման էլեմենտներով 
ուսուցման պլանավորման սխեմա  

Դասի թեմա՝ կոտորակների ճանաչումը թվային 
առանցքի վրա

Առարկայական կարողություններ.

Մաթ. V.2. Աշակերտը կարող է դասավորել, համեմատել, կարդալ, պատկերել և 
գնահատել կոտորակները:

Արդյունքն ակնառու է, եթե աշակերտը. 

•	 Կարդում և պատկերում է սովորական և խառը կոտորակները: Դրանց 
գրառման մեջ ցույց է տալիս կոտորակի համարիչն ու հայտարարը, 
ամբողջ և կոտորակային մասերը:

•	 Թվային ճառագայթի վրա պատկերում  է միավորի մասերը և նշում 
հավասար մասերը: Հաշվում է նշված  մասերի համապատասխան 
քայլերով (այդ թվում միավորն անցնելով):

•	 Համեմատում է երկու կոտորակները, այդ թվում, կիրառելով 
կոտորակների հիմնական  հատկությունը:

•	 Խառը կոտորակը գրում է անկանոն կոտորակի տեսքով և ընդհակառակը: 
Տարբեր ձևերով մեկնաբանում է (անկանոն) կոտորակի հասկացությունը 
և դատողություններ  անում   դրանց միջև գոյություն ունեցող կապերի 
վերաբերյալ (կոտորակը, որպես երկու բնական թվերի բաժանման 
արդյունքի գրառում, միավորի մաս, ամբողջական խմբի ենթախումբ և 
որպես որոշակի տեղ «թվային ճառագայթի վրա»):

Մաթ. V.3. Աշակերտը կարող է  բնական թվերով և հավասար հայտարար 
ունեցող կոտորակներով գործողություններ կատարել:  

Արդյունքն ակնառու է, եթե աշակերտը. 

•	 Խնդրի համատեքստը հաշվի առնելով` ընտրում և կիրառում է բնական 
թվերով գործողություններ կատարելու համապատասխան եղանակները: 
Մնացորդով բաժանման ժամանակ, խնդրի համատեքստը հաշվի առնելով, 
մեկնաբանում է մնացորդը:

•	 Ցուցադրում  է  միևնույն  հայտարարով  պարզ կոտորակներով 
թվաբանական գործողությունները և, մոդել կիրառելով, մեկնաբանում 
գործողությունների արդյունքը (օրինակ, թխվածքի կտորներով):

•	 Դատողություններ է անում, թե ինչպես է փոփոխվում կոտորակը նրա 
միայն համարիչը կամ միայն հայտարարը «-անգամ/-ով» աճեցնելու կամ 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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նվազեցնելու դեպքում: Հիմնավորում է պատասխանը (օրինակ, կիրառելով 
մոդելը):

•	 Խառը թվերով հաշվումներ կատարելիս/ դրանք պարզեցնելու համար 
(խառը թվերի գումարում/հանում,  կոտորակի բազմապատկումը  բնական 
թվով), կիրառում է գործողությունների հատկությունները և դրանց  միջև 
եղած կապերը: 

Անհրաժեշտ ժամանակ՝  3 դաս

Հասանելիք արդյունք՝

Թվային առանցքի վրա կոտորակների ընկալում; թվային առանցքի վրա 
կոտորակների արտահայտում.
•	 1/b կոտորակի արտահայտում թվային առանցքի վրա, 0-ի և 1-ի միջև եղած 

ինտերվալի, որպես մեկ միավորի, ընկալում և նրա b հավասար մասերի 
բաժամնման ճանապարհով այն բանի ընկալում, որ  յուրաքանչյուր մաս 
մեծությամբ 1/b հավասար է 1/b-ի, իսկ 0-ից հետո նրա բաժանման առաջին 
կետը 1/b կետի տեղն է որոշում:

•	 a/b կոտորակի արտահայտումը թվային առանցքի վրա  0-ից մինչև 1/b  
երկարության հատվածների վերաչափման միջոցով: Այն բանի ընկալումը, 
որ ստացված հատվածի երկարությունը հավասար է a/b, իսկ այդ հատվածի 
աջ ծայրը որոշում է թվային առանցքի վրա a/b կետի տեղը: 

Դասի նպատակներ:
Աշակերտները կոտորակների էությանը պետք է ընկալեն մինչև դասը սկսվելը: 
Առաջին հերթին պետք է սկսեն այն կոտորակներից, որոնց համարիչը 
հավասար է 1-ի, օրինակ, 1/2, 1/3, 1/4 և այլն:  Երեխաները կոտորակները պետք 
է ընկալեն հենց մեկի հավասար համարիչ ունեցող կոտորակների վրա հենվելով 
և զննական միջոցների հետ միասին, պետք է կարողանան  կոտորակները 
կիրառել ամբողջի մասերը ներկայացնելու համար:  Աշակերտները պետք է 
ըմբռնեն, որ հնարավոր է  կոտորակներն արտահայտել թվային առանցքի վրա և 
որ ամբողջ թվերը կարելի է բաժանել հավասար մասերի:  

Գլխավոր հարցեր
•	 Ինչպե՞ս կարելի է ամբողջ թիվը բաժանել հավասար մասերի: 
•	 Ընդհանրապես, ի՞նչ է նշանակում թիվը մասերի բաժանել: 
•	 Ի՞նչ իմաստ ունի դա:

Շերտավորման հրահանգներ
Շերտավորման մեթոդը կկիրառվի յուրաքանչյուր դասի բոլոր աշակերտների 
համար: Աշակերտները կկատարեն խմբային ակտիվություններ, նախորդ 
անգամ գնահատելիս ցուցաբերած գիտելիքի մակարդակի հիման վրա:

•	 խմբային ակտիվություններ
•	 շերտավորած խմբեր
•	 ստեղծագործական առաջադրանքներ (պաստառներ)

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Դասերի ակտիվությունների հերթականությունը.

I դաս: 
նախապես գնահատում (15 րոպե)

•	 Նախապես կգնահատվեն աշակերտների ունեցած գիտելիքները 
կոտորակների մասին, ինչը ուսուցչին նրանց գիտելիքի մակարդակի 
որոշման հնարավորություն կտա:  

o Յուրաքանչյուր աշակերտի բաժանեք նախապես գնահատման 
առաջադրանքի քարտեր (աշակերտի ռեսուրս 1).

o Երեխաներին տվեք անհրաժեշտ ցուցումներ:
o Աշակերտներին քարտերը լրացնելու համար տվեք մոտովորապես 15 

րոպե: 
•	 Նախապես գնահատման առաջադրանքի քարտերի պատասխանները 

տրված են ուսուցչի ռեսուրս 1-ում:

Ակտիվություն ողջ դասարանի համար (20 րոպե)
o Երեխաներին դասասենյակում օվալաձև կանգնեցրեք հատակին 

ամրացված թվային առանցք պատկերող  ժապավենի շուրջը: 
o Երեխաներին բաժանեք կոտորակների քարտեր (ուսուցչի ռեսուրս 2).
o Աշակերտներն իրենց քարտերը հերթականությամբ պետք է դնեն 

հատակին գտնվող թվային առանցքի վրա, համապատասխան կոտորակի 
մոտավոր տեղում:

o Երբ աշակերտն իր քարտը կպատրաստվի դնել թվային առանցքի վրա, 
նրան հարցրեք, թե իր կոտորակը որի՞ն  է  ավելի մոտ՝ 0-ին,1/2-ին թե՞ 
1-ին:

o Երեխաները  պետք է որոշեն հետևյալ կոտորակների  տեղը՝ 1/4, 1/3, 2/3, 
1/2, 3/4, 1/12, 1/6, 2/6,4/6, 6/6, 6/12, 1/8, 2/8, 4/8, 6/8, 11/12 և 12/12:

Գրավոր առաջադրանք (10 րոպե)
o Աշակերտներն իրենց տետրերում պետք է պատասխանեն հետևյալ 

հարցին.
 «Թվային առանցքի ո՞ր տեղում պետք է տեղադրեք 3/5 թիվը: 
Պատասխանը բացատրեք»:

II դաս: 
Շերտավորած խմբային ակտիվություններ (45 րոպե)

•	 Ակտիվություն «կախարդական դանակ» ողջ դասարանի համար(10 րոպե)
o Աշակերտներին ցույց տվեք բանան և  բացատրեք, որ այն կարելի է 

բաժանել մասերի «կախարդական դանակի» օգնությամբ: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 



214

o Ընտրեք երեք աշակերտ ըստ պատրաստվածության: Առաջինը 
(համեմատաբար ցածր պատրաստվածության աշակերտը ) բանանը 
բաժանի երկու հավասար մասի,  երկրորդը (միջին պատրաստվածության 
աշակերտ )՝ երեք հավասար մասի, իսկ երրորդը (բարձր 
պատրաստվածության աշակերտ )՝ չորս հավասար մասի:  

o Նրանց հարցրեք, թե յուրաքանչյուր դեպքում բանանը որտեղի՞ց է պետք  
կտրել և արդյունքում քանի՞ կտոր կստանան: 

•	 Խմբային աշխատանք (25 րոպե)
Նախապես գնահատման արդյունքների  հիման վրա, աշակերտներն ըստ  

պատրաստվածության պետք է բաժանվեն խմբերի:  Յուրաքանչյուր 
խումբ, իր պատրաստվածությանը համապատասխան, ցույց է տալիս 
և բացատրում, թե ինչպես է հասկանում թվային առանցքի վրա 
կոտորակների դասավորությունը (տես ուսուցչի ռեսուրս 3):

Աշակերտներն ըստ 3 շերտի բաժանվում են խմբերի և նրանց հետևյալ 
աղյուսակի համաձայն  տրվում է առաջադրանք.

I շերտ (ցածր 
պատրաստվածության)

II շերտ (միջին 
պատրաստվածության)

III շերտ (բարձր 
պատրաստվածության)

Աշակերտներին տրվում 
է կոտորակներով 
ժապավեններ 
(աշակերտի ռեսուրս 3), 
որոնք նրանք զույգերի 
հետ միասին պետք 
է բաժանեն մասերի: 
Դրանից հետո մասերը 
պետք է խմբավորեն 
ըստ  հայտարարի: Դրա 
համար, զույգի հետ  
միասին, ըստ կոնկրետ 
հայտարարների, 
կոտորակներով 
ժապավեններ իրենք 
պետք է պատրաստեն: 
Իսկ հետո այդ 
ժապավենների միջոցով 
աշակերտի ռեսուրս 
2-ում  նշված թվային 
առանցքների վրա  
իրենց ժապավեններին 
համապատասխան 
նշումներ պետք է 
կատարեն:

Աշակերտները  
դասասենյակի 
հատակին դատարկ 
քարտերի և  կպչուն 
ժապավենների միջոցով 
պետք է կազմեն թվային 
առանցք հետևյալ 
կոտորակների համար. 
1/2, 1/3,1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 
1/10 և 1/12.

Աշակերտնրը  պետք է 
աշխատեն զույգերով 
և  կոտորակները 
դասավորեն  4-սյունակով 
աշխատանքային   
գրատախտակին: 
Այդ սյուները պետք է 
վերնագրեն:  «Մեծությամբ 
0-ին մոտ կոտորակներ»; 
«Մեծությամբ 1/2-ին 
մոտ կոտորակներ»; 
«Մեծությամբ 1-ին 
մոտ կոտորակներ»;  
«Կոտորակներ՝  
մեծությամբ 1-ի և 2-ի 
միջև»: Նրանք պետք է 
կիրառեն կոտորակների 
քարտեր հետևյալ 
մեծություններով.  3/2, 1/3, 
3/3, 5/3, 1/4, 3/4, 6/4, 2/5, 
4/5, 3/6, 6/6, 9/6, 4/8, 6/8, 
9/8, 6/9, 4/10, 0/12, 4/12, 
6/12, 12/12, 1 ¼ և 1 ¾.

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Գրավոր առաջադրանք (10 րոպե)

o Այն բանից հետո, երբ աշակերտները կավարտեն խմբային աշխատանքը, 
նրանք իրենց տետրերում  պետք է պատասխանեն հետևյալ հարցին. 
«Նինոն  որոշեց զբոսնել, անցնելով՝ 2½  կմ: Յուրաքանչյուր 1/2 կմ  
անցնելուց հետո նա կանգ էր առնում հանգստանալու: Ընդամենը քանի՞ 
անգամ հանգստացավ Նինոն: Ցույց տվեք ձեր լուծումը թվային առանցքի 
միջոցով: 

o Հետո աշակերտներն իրենց պատասխանները պետք է ծանոթացնեն 
սեփական խմբի անդամներին: 

III դաս:  

Թվային առանցքի պաստառներ (45 րոպե)

•	 Աշակերտները զույգերով, հատուկ  «միլիմետրային» թղթերի վրա, 
պետք է կազմեն թվային առանցքի վրա կոտորակներ արտահայտող 
պաստառներ:Նրանք  կարող են կիրառել նաև ինտերնետ ռեսուրսները:

•	 Կոտորակների յուրաքանչյուր խմբի համար (հայտարարներ՝ 2-ից 10-ը) 
աշակերտները պետք է ստեղծեն առանձին թվային առանցք:

•	 Պաստառները գնահատելու համար տես  թվային առանցքի ռուբրիկան 
ուսուցչի ռեսուրս 4-ում:

•	 Ավարտից հետո աշակերտները սեփական պաստառները պետք է 
ներկայացնեն ողջ դասարանին:

Գնահատում. 

Զարգացնող գնահատում

•	 Կոտորակների  իմացության նախապես գնահատում

•	 Ուսուցչի կողմից դիտումներ

•	 Դասարանային բանավեճեր

•	 Խմբային ակտիվություններ

•	 Գրավոր առաջադրանքներ

Որոշող գնահատում

•	 Թվային  առանցքի հետ կապված ակտիվություն/ռուբրիկա

•	 Թվային  առանցքի պաստառի ստեղծման ակտիվություն/ռուբրիկա

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Աշակերտի ռեսուրս 1

կոտորակների իմացության նախապես գնահատում

աշակերտի անուն, ազգանուն. _______________________ ամսաթիվ. ___________

1. Նկարե՛ք յուրաքանչյուր կոտորակին համապատասխան պատկեր.

2. Նկարագրեք, թե ձեր նկարած պատկերներից մեկն ինչպես է արտահայտում 
կոտորակի իմաստը: 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

3. Այս կոտորակները տեղավորեք թվային առանցքի վրա՝ 1/3, 5/7, 2/3, 3/4, 1/10 և 
6/12. 

4. Գրե՛ք պատկերի գունավորած մասին համապատասխան կոտորակ.

2/4 5/12 3/5

0 1/2 1

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Ուսուցչի  ռեսուրս 1

Կոտորակների իմացության նախապես  գնահատում

Աշակերտի անուն, ազգանուն. _______________________ ամսաթիվ. ___________

1. Նկարե՛ք յուրաքանչյուր կոտորակին համապատասխան պատկեր.

2. Նկարագրեք, թե ձեր նկարած պատկերներից մեկն ինչպես է արտահայտում 
կոտորակի իմաստը: 

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------

3. Այս կոտորակները տեղավորեք թվային առանցքի վրա. 1/3, 5/7, 2/3, 3/4, 1/10 
და 6/12. 

4. Գրե՛ք պատկերի գունավորած մասին համապատասխան կոտորակ.

        2/4 = 1/2                    1/2                                       1/3

2/4 5/12 3/5

1/10 1/3 6/12 2/3 3/4 5/7

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Ուսուցչի  ռեսուրս 2

Կոտորակների  քարտեր

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Աշակերտի ռեսուրս 2

Աշակերտի անուն, ազգանուն. ___________________________  միավոր. ________

Ամսաթիվ. ___________

Թվային առանցքներ

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

0 1

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Ուսուցչի  ռեսուրս 3
Կոտորակների ճանաչումը թվային առանցքի վրա

Ունակություն Սկսնակ մակարդակ
1

Զարգացող  
մակարդակ
2

Վարժ  մակարդակ
3 Միավոր 

Թվային առանցքի 
վրա կոտորակի 
ընկալումը  
որպես թիվ:
Կոտորակների 
արտահայտումը 
թվային առանցքի 
վրա: 

Կատար ումը որոշող 
բնութագր իչների 
նկարագր ություն, որը 
ցույց   տալիս սկսնակ 
մակարդակ:

Կատարումը 
որոշող 
բնութագրիչների 
նկարագրություն, 
որը ցույց  է 
տալիս 
զարգացում և 
վարժեցում: 

Կատարումը 
որո շող 
բնութագրիչների 
նկարագրություն, 
որը ցույց  է տալիս 
փորձվածություն:

1/b տեսքի կոտ-
որակի արտահա-
յտում թվային 
առանցքի վրա

Ցույց է տալիս 
ներքոհիշյալ գաղափ-
արի սահման ափակ 
ըմբռնում.  կոտորա-
կները, որպես ամբողջ  
թվի հավասար մասեր 
թվային առանցքի վրա 

Ցույց է տալիս 
ներքոհիշյալ 
գաղափարի 
բավական 
ըմբռնում.  
կոտորակները, 
որպես ամբողջ  
թվի հավասար 
մասեր թվային 
առանցքի վրա

Ցույց է տալիս 
ներքոհիշյալ 
գաղափարի 
լրիվ ըմբռնում.  
կոտորակները, 
որպես ամբողջ  
թվի հավասար 
մասեր թվային 
առա նցքի վրա

Ընկալել, որ 
յուրաքա նչյուր  
1/b-րդ քանորդի 
մեծությու նները 
հավ ասար են 

Գիտելիքն ու 
ունակությունը 
նվազ 
արդյունավետ է 
կիրառում, երբ.

•	 գտնում է 
հավասար մասերը

•	 ճանաչում է 
կոտորակ մասերը

Գիտելիքն ու 
ունա կությունը 
բավականին 
արդյունավետ 
է կիրառում, 
երբ.

•	 գտնում է 
հավասար 
մասերը

•	 ճանաչում 
է կոտորակ 
մասերը

Գիտելիքն ու 
ունակությունը 
բարձր 
մակարդակով է 
կիրառում, երբ.

•	 գտնում է 
հավասար 
մասերը

•	 ճանաչում 
է կոտորակ 
մասերը

Ընդհանուր  
միավոր.

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Աշակերտի ռեսուրս 3
Կոտորակների ժապավեններ

1 ամբողջ

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Ուսուցչի  ռեսուրս 4

Կոտորակներ  թվային առանցքի պաստառի վրա

Բաղա-
դրամասեր

Միավորների սանդղակ Աշ ակե-
րտի 

միավոր20 15 10 5

թվային 
առանց-
քները

9 թվային 
առանցք, որի 
վրա նշված 
են բոլոր 
կոտորա-
կները 

(2-10 
հայտար-
արով)

7 թվային 
առանցք, 
որի վրա 
կոտորակներ 
են նշված 

5 թվային 
առանցք, 
որի վրա 
կոտորակ ներ 
են նշված

3 կամ պա-
կաս թվային 
առանցք, 
որի վրա 
կոտորակ ներ 
են նշված 

թվային 
առանցքի 
վրա հավ-
ասարաչափ 
բաշխած 
կոտոր-
ակներ

բոլոր թվա յին 
առանցքների 
վրա բոլոր 
կոտորակ-
ները 
հավասար են 
բաշխված

կոտորակ-
ների մեծամ-
ասնությունը 
հավաս ա ր-
աչափ է բաշ-
խված թվային 
առանցքի 
վրա

կոտորակ-
ների միայն 
քիչ մասն 
է ճիշտ 
դասավորած

Կոտորա կնե-
րը հավասա-
րաչափ չեն 
բաժանված

Ճիշտ հերթ-
ականո-
ւթյամբ 
դասավորած 
կոտո-
րակներ

Բոլոր կոտո-
րակները 
Ճիշտ հերթ-
ական-
ությամբ  են 
դասավորած

Կոտորակն-
երի մեծամ-
ասնությունը  
Ճիշտ հերթա-
կանությամբ  
է 
դասավորած

կոտորակ-
ներს միայն 
փոքր մասն է  
Ճիշտ հերթ-
ականությամբ  
է դասավորած

Կոտորա-
կները Ճիշտ 
հերթա-
կանությամբ  
է դասավ որած 
չեն:

Գույն յու ր-
աքանչյուր 
թվային 
առանցքի 
համար 
տարբեր 
գույն է 
կիրառած

միայն 7 գույն 
է կիրառած

միայն 5 գույն 
է կիրառած

միայն սև 
գույնն է 
կիրառած

կոկի-
կություն

գծերն ուղիղ 
են, բոլոր 
բառերը ճիշտ 
է գրված

Գծերը մեծ 
մասամբ 
ճիշտ են, 
բառերի 
մեծա մաս-
նությունը 
ճիշտ է գրած

Քիչ գծեր 
են ճիշտ, 
բառերում 
շատ սխալ 
կա:

Գծերը  
ծուռտիկ են, 
բառերը սխալ 
են գրված

Ընդամենը՝

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Մաթեմատիկական հարցի շերտավորման էլեմենտներով
ուսուցման պլանավորման սխեմա

Թեմա՝ տվյալների ներկայացում և վերլուծություն

Առարկա՝ Մաթեմատիկա Դասարան՝   վեցերորդ

Ժամանակ
Ի՞նչ ժամանակ է անհրաժեշտ այս ակտիվության իրականացման համար: Կանցկացվի մե՞կ 
դասի սահմաններում, թե՝ կբաշխվի մի քանի դասերի: 
Ակտիվություն բաշխվում է երկու իրար հաջորդող դասերի:  Առաջին  փուլն ընդգրկում է մեկ 
դաս, երկրորդ և երրորդ փուլերը՝  երկրորդ դասը:

Ազգային ուսումնական ծրագրի չափորոշիչ. 
Մաթ. VI.11. Աշակերտը կարող է գտնել տրված խնդիրը լուծելու համար անհրաժեշտ   
որակական և քանակական տվյալները: 
      Արդյունքն ակնառու է, եթե աշակերտը. 

•	 Պատրաստի հարցաթերթիկի միջոցով հարցաքննում է մատնանշված հարցվողներին և 
տվյալներ է ժողովում:

•	 Անցկացնում է վիճակագրական պարզ գիտափորձ և հավաքում տվյալներ   (օրինակ, 
համադասարանցիներին խնդրում է , որ գնահատեն գրատախտակին գծված պատկերի   
որևէ հատվածի երկարությունը և  նույն հատվածի երկարությունը՝ առանձին վերցված):

•	 Ընտրում է տվյալները հավաքելու հարմարավետ   եղանակը (դիտարկում, չափում, 
տվյալների ժողովում տրված համատեղությունից) և կիրառում է դա, հիմնավորում է իր 
ընտրությունը:  

Մաթ. VI.12.  Աշակերտը կարող է  կարգավորել որակական և քանակական տվյալները և 
խնդիրը լուծելու համար դրանք ներկայացնել հարմարավետ   տեսքով: 

Արդյունքն ակնառու է, եթե աշակերտը. 

•	 Դասակարգում և դասավորում է որակական և քանակական տվյալները (բացի դիսկրետ 
քանակական տվյալները ինտերվալներով խմբավորելուց):

•	 Կազմում  է տվյալների աղյուսակներ, այդ թվում, խմբավորված քանակական 
տվյալների դեպքում:

•	 Կազմում է շրջանային և սյունակային դիագրամներ (երբ տվյալները տալիս են 
սանդղակի հեշտ ընտրության հնարավորություն): 

Մաթ. VI.13. Աշակերտը կարող է  մեկնաբանել քանակական և որակական տվյալները և 
կատարել տարրական վերլուծություն:  

Արդյունքն ակնառու է, եթե աշակերտը. 

•	 Հաշվում է ամփոփիչ թվային բնութագրիչները (տվյալների միջին, առավելագույն, 
նվազագույն հատկանիշները) դիսկրետ քանակական տվյալների համար և կիրառում 
դրանք տվյալների համատեղությունը բնութագրելու համար:

•	 Նախապես տրված վիճակագրական բնութագրիչների միջոցով, համեմատում է 
տվյալների մի քանի համատեղություն:

•	 Գտնում է տվյալների համատեղության մեջ գոյություն ունեցող օրինաչափությունները 
և դատողություններ անում դրանց մասին:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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անհրաժեշտ նյութեր: 
Չորս տեսակի շոկոլադի կոնֆետներ (վերցնենք մանկական շոկոլադները.  Բարամբո,  
շոկոլադի սալիկ «Կարամելով», Բարամբինո «Ձմերուկ», Բարամբինո «Կակաո», 
Բարամբինո «Կաթ»;  սոսնձվող  թերթեր; մարկերներ; պլաստմասսայե թաս (փորձի 
ժամանակ կոնֆետները դնելու համար); թղթեր, տվյալները գրելու համար; տվյալները 
ներկայացնող պաստառ  (ֆլիպչարտ);

Անհրաժեշտ նախնական գիտելիք ու ունակություն-հմտություններ. 
Աշակերտն ունի փորձ.հարցերի ցուցակից ընտրել ու կիրառել,  անհրաժեշտ տվյալներ 
հավաքելու համար համապատախան հարցեր,  ընտրի տվյալների ( դիտարկում, 
հարցում,  չափում, տվյալների դուրսգրում տրված միասն ությունից) և  հավաքի 
տվյալներ;  ստեղծի տվյալների համար պարզ աղյուսակներ, կառուցի պիկտոգրանմն 
եր և սյունակավոր դիագրամ (վանդակավոր թղթի վրա): Կատարե՛ք էլեմենտար  
վերլուծություն աղյուսակի տեսքով, պիկտոգրաֆներ, սյունակավոր դիագրամի 
տեսքով ներկայացված տվյալների մասին:

Ակնարկ

Ո՞րն է դասի նպատակը
Հիմնական նպատակ.
Աշակերտները սովորեն անցկացնել տվյալների հավաքման պարզ վիճակագրական 
գիտափորձ, կազմել համապատասխան սյունակավոր դիագրամներ աստիճան 
արտահայտող   տվյալներն արտահայտելու և  տարբեր տվյալներ ըմբռնելու համար:

Հարող նպատակներ. Աշակերտի մոտ ամրապնդվի  միասնական տվյալների լիարժեք   
հավաքման համար   համապատասխան մեթոդի ընտրության և դրա ճշտության 
հիմնավորման ունակություն-հմտություն,   նրանց մոտ զարգանա գիտափորձի 
միջոցով   տվյալների հավաքման,  միևնույն տվյալների տարբեր կերպ ներկայացման 
( պարզ աղյուսակների ստեղծում, պիկտոգրամների,  սյունակավոր դիագրամներր 
կառուցում) ինչպես նաև  գնահատման նպատակով  (թե  յուրաքանչյուր 
ներկայացման ձև որքանով է արտահայտում տվյալների կարևոր կողմերը) դրանց 
փոխադարձ համեմատության ունակություն-հմտությունները:  

Դասի  արդյունքում աշակերտը.

Կիմանա (փաստեր, տերմիններ, ինչպես կատարել՝   հիշվող տեղեկատվություն)
Տվյալներ հավաքելու համար անցկացնել պարզ վիճակագրական գիտափորձ, ինչպես 
նաև աստիճան արտահայտող տվյալներն արտահայտելու  և տարբեր տվյալներ  
ըմբռնելու համար ընտրել,  համապատասխան սյունակավոր դիագրամ:  

Կըմբռնի  (գաղափարներ,  սկզբունքներ, ընդհանրացումներ, կանոններ՝  հարցի 
հիմնական էությունը).
Լիարժեք տվյալներ ունենալու նպատակով՝տվյալների հավաքման համար 
համապատասխան մեթոդի ընտրություն  և նշված խնդրի բովանդակությունից ելնելով 
տվյալների ներկայացման   տարբեր միջոցներից  օպտիմալ  տարբերակ ընտրելու 
անհրաժետությունը:
Կկարողանա (ունակություն-հմտություններ) (մտածելու  ունակություն-
հմտություններ, մաթեմատիկական ունակություն-հմտություններ ՝ ինչը  կարող եք 
գնահատել)
Նշված  խնդիրը լուծելու համար պարզ վիճակագրական փորձաքննություն 
անցկացնելու հիման վրա  անհրաժեշտ տվյալները հավաքել,  գտած  տվյալները 
կարգավորել, ներկայացնել աղյուսակներով,  սյունակավոր դիագրամների տեսքով, 
աղյուսակների և սյունակավոր դիագրամների տեսքով ներկայացված տվյալները 
գնահատել՝ ելնելով  նշված  խնդրի բովանդակությունից:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Նախապես  գնահատում
Ինչպե՞ս կպարզեք  ուսումնական հարցի հետ կապված  աշակերտների  նախնական  
գիտելիքն ու ունակություն-հմտությունները : Ինչպե՞ս եք պատկերացնում նախապես 
գնահատումը:

Նախապես  անցկացրած սկրինինգի և դիագնոստիկական   գնահատման արդյունքում 
ուսուցիչը գիտի.

Աշակերտները  հիմնականում կարող են հավաքել տվյալներ հարցեր տալով, 
դիտելով, չափելով: Աշակերտների մի մասը դժվարանում է սյունակավոր դիագրամով 
տրված տվյալները վերլուծել և/կամ տվյալները ներկայացնել սյունակավոր դիագրամի 
տեսքով, մյուս մասը  դասակարգված տվյալների պարզ համապատասխանության 
նշված օրենքով դժվարանում է կառուցել սյունակավոր դիագրամ, սակայն կարող 
են սյունակավոր դիագրամով  տրված տվյալները  վերլուծել;  մնացածները քիչ թե 
շատ  կարող են  տվյալները տարբեր տեսքով ներկայացնել (աղյուսակ, պիկտոգրամ, 
սյունակավոր դիագրամ) և աղյուսակների, սյունակավոր դիագրամների ընթերցում:

Պատրաստվածության ավելի կոնկրետ գնահատում կատարվում է տնային 
առաջադրանքի միասնական վերլուծման ժամանակ՝ պարզ կդառնա, թե ով չի 
յուրացրել ըստ հավաքած  տվյալների աղյուսակներ ստեղծելու կարողությունը կամ 
գիտի   աղյուսակներ ստեղծել, սակայն չի կարողանում սյունակավոր դիագրամ  
կազմել, կամ էլ կարող է ստեղծել աղյուսակ և կազմել  սյունակավոր դիագրամ, 
սակայն չի կարողանում ամփոփիչ հարցեր առաջադրել սյունակավոր դիագրամով 
տրված տվյալների մասին: 

Դասի պլանավորում
Ինչի՞ շերտավորում կիրականացնեք   բովանդակություն    արդյունք

Դասի  առաջին փուլում ՝ «նախապես», ուսուցիչը  շերտավորումը  կատարում է ըստ 
բովանդակության, դասի երկրորդ փուլում ՝ «ընթացքում» ՝ ըստ գործընթացի:

Ինչպե՞ս կկատարեք  շերտավորում ըստ  պատրաստվածության:
Խմբավորման ո՞ր ձևերը կկիրառեք տրված ակտիվությունն իրականացնելիս (ողջ 
դասարանը, զույգեր, եռանդամ, քառանդամ, հոմոգեն, հետերոգեն  խմբեր և այլն):

 Տարբեր ակտիվություն իրականացնելիս հերթով մասնակցում են ողջ դասարանը,  
հոմոգեն խմբեր,   կրկին ողջ դասարանը, զույգեր,   կրկին ողջ դասարանը, հոմոգեն 
խմբեր: 

Կրճատ նկարագիր.  Աշակերտներըի տարբեր պատրաստվածությանը ինչ տեսակի 
շերտավորմամբ կարձագանքի  ուսուցիչը:

Ուսուցիչը մեծ մասամբ օգնում է ցածր պատրաստվածության  աշակերտներին;  
առաջադրանքներն էլ կազմել է  ըստ աշակերտների անհրաժեշտությունների:  

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Դասի  փուլեր
I - նախապես
Ուսուցիչը  ներկայացնում է դասի թեման՝ «Կոնֆետի գնահատում» և այն կապում նախապես 
սովորած հարցերի հետ՝ այսինքն, աշակերտները կհիշեն տվյալների հավաքման և 
կարգավորման իրենց հայտնի միջոցներն ու  հնարները: 
Մինչև պատրաստվելիք  տնային առաջադրանքի յուրաքանչյուր խնդրի ընտրությունը 
ուսուցիչը աշակերտներին խմբավորում է ըստ  պատրաստվածության.

(տնային առաջադրանք – տես. հավելված 1):

Ուսուցիչը նախապես գնահատման արդյունքում գիտի  աշակերտների պատրաստվածությունը 
և  պատրաստվածության համաձայն   բաժանում է աշակերտների երեք խումբ՝  անբավարար 
պատրաստվածության խումբ՝ աշակերտներ, որոնք դժվարանում են   վերլուծել սյունակավոր 
դիագրամով տրված տվյալները և տվյալները ներկայացնել սյունակավոր դիագրամի տեսքով, 
միջին պատրաստվածության խումբ՝ աշակերտներ, որոնք կարող են   վերլուծել սյունակավոր 
դիագրամով տրված տվյալները, սակայն  դժվարանում են   դասակարգված տվյալների 
պարզ համապատասխնության նշված օրենքով կազմել սյունակավոր դիագրամ, բարձր 
պատրաստվածության խումբ՝ աշակերտներ, որոնք  քիչ թե շատ յուրացրել են  տվյալների 
տարբեր տեսքով ներկայացման միջոցները (աղյուսակ, պիկտոգրամ, սյունակավոր դիագրամ), 
ինչպես նաև կարող են  կարդալ և վերլուծել աղյուսակով, սյունակավոր դիագրամով տրված 
տվյալները: 

Բարձր  պատրաստվածության աշակերտները մեկառմեկ գրատախտակի մոտ վերլուծում են 
տնային առաջադրանքի յուրաքանչյուր խնդիր (տես. հավելված 1. տնային առաջադրանք): 
Ուսուցիչը հատկապես օգնում է անբավարար պատրաստվածություն ունեցող աշակերտներին;  
Ողջ դասարանը  տետրերում ուղղում է տնային առաջադրանքը կատարելիս թույլ տված 
սխալները: 

Ուսուցիչը  որջ  դասարանին ցույց է տալիս չորս  տարբեր  շոկոլադի կոնֆետ և  
աշակերտներին առաջադրում է  հետևյալ տիպի հարցեր.

Ձեր կարծիքով  բոլորից շատ ո՞ր կոնֆետն է դուր գալիս դասարանին:  Ամենից շատ  ո՞ր 
կոնֆետը դուր չի գալիս դասարանին:  

Եթե պետք է ընտրենք մեկ կոնֆետ, որն ամենից շատ է դուր գալիս մեր դասարանին, ուրեմն 
ձեր կարծիքով  ո՞ր կոնֆետը պետք է ընտրենք: 

Ո՞ր կոնֆետը  պետք է չընտրենք  մեր դասարանի համար: 

Ի՞նչ ե ք կարծում,  ինչ պետք է հաշվի առնենք այն բանի համար, որ պարզենք, թե ամենից 
ավելի որ կոնֆետն է դասարանին դուր գալիս:  

Ուսուցիչը մեծ թերթի վրա նշում է աշակերտների կողմից արտահայտած  տարբեր  
ենթադրությունները: 

Աշակերտները եզրակացություն են անում, որ դասարանի  համար  ամենալավ կոնֆետը 
որոշելու նպատակով անհրաժեշտ է հաշվի առնել յուրաքանչյուր աշակերտի կարծիքը; 
Միաժամանակ նրանք կպարզեն, որ որոշ համադասարանցի  առաջարկած կոնֆետներից 
որևէ կոնֆետի համը չի հիշում, մի մասն էլ ընդհանրապես չի համտեսել որոշ կոնֆետ:  Այդ 
պատճառով էլ տվյալներ հավաքելու նրանց հայտնի մեթոդները՝  զննում, հարցադրում, այս 
դեպքում վստահելի չէ: Դրանից հետո իրենք կհասկանան, որ պարտադիր է համտեսել բոլոր 
շոկոլադները, որպեսզի  ստացած տվյալներն  ավելի ճիշտ լինեն;

Ուսուցիչը բացատրում է դասարանին, թե ինչպես անցկացնել փորձ այն բանը պարզելու 
համար, թե որ կոնֆետն է ընկալվում որպես ամենալավը իրենց դասարանում:  Ուսուցիչը 
ղեկավարում է աշակերտների հետազոտությունը  իրենց համար լավագույն կոնֆետն 
ընտրելիս: Աշակերտները կաշխատեն զույգերով,  յուրաքանչյուր զույգի հարկավոր կլինի 
պլաստմասսայե  երկու թաս, յուրաքանչյուր թասում նշված չորս տեսակից մեկական կոնֆետ:  

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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 Ամեն մի զույգի պետք է տրվի նաև մարկեր և նշելու թուղթ (կոնֆետների անվանումներով), 
ընկերոջ հավանած կոնֆետները համապատասխան համարով նշելու համար:  
Յուրաքանչյուր զույգի առաջին աշակերտը (համտեսողը) պետք է փակի աչքերը (և փակած 
պահի ողջ փորձարկման ընթացքում), հետո ձեռքը մտցնի պլաստմասսայի թասի մեջ և 
պատահականորեն ընտրի առաջին կոնֆետը: Երկրորդ աշակերտը (գրողը) նշելու թղթի վրա 
համտեսած կոնֆետի անվանման դիմաց կատարում է նշում, որ դա թվով  առաջին ընտրած 
կոնֆետն էր: Այդպես շարունակվում է այնքան ժամանակ, մինչև համտեսողը կհամտեսի չորս 
կոնֆետն էլ:   Այնուհետև համտեսողը կանվանի կոնֆետներից ամենահավանածը  (օրինակ, 
եթե աշակերտը կնշի, որ ինքը բոլորից ավելի հավանեց համար երրորդ կոնֆետը, զույգը 
ցուցակում  այն կոնֆետի անվանման դիմաց, որը նշված է երրորդ համարի տակ, գրում ՝ 
մեկ) (օրինակ,  տես. Հավելված 2) և այդպես շարունակվում է այնքան, մինչև  համտեսողը չի 
գնահատում բոլոր կոնֆետները՝ սկսած ամենահավանածից (1) և ավարտած ամենից  նվազ 
հավանածից (4):  Հիշեցրեք աշակերտներին, որ գրի առնողը չունի խառնվելու իրավունք: 
Ծանուցում.  համտեսողը   կարող է չճանաչի կոնֆետի  անվանումը և անվանի կոնֆետն 
այն համարով, ինչ հերթականությամբ որ այն համտեսել է.  օրինակ, « Ես երկրորդ կոնֆետը 
բոլորից ավելի հավանեցի»: Գրողը հերթական համարի կողքին գրում է կոնֆետի   անվանումը: 
Հետո աշակերտները զույգերով փոխանակվում են և կրկնում են փորձը: Մեկնաբանեք  
աշակերտներին, որ սխալ պատասխան գոյություն չունի և կարևոր է, որ նրանք ինքնուրույն 
ընտրեն հերթականությունը: 

Այն բանից հետո, ինչ բոլորը  համտեսում են կոնֆետները և նրանց համարակալում ըստ 
հավանելու, նախապատրաստած  աղյուսակում, որի մեջ գրված է փորձի մասնակից 
յուրաքանչյուր աշակերտի անուն ազգանունը և բոլոր չորս շոկոլադի կոնֆետի  անվանումը  
(տես. հավելված 3.  դասարանի նախնական տվյալների գրանցման աղյուսակ) հավաքվում և 
գրվում է ողջ դասարանի տվյալները  :

Ուսուցիչը հարց է առաջադրում՝  հնարավոր է, թե ոչ ըստ նախնական տվյալների աղյուսակի  
պատասխանել հարցին, թե որ կոնֆետն է հավանում դասարանը ամենից շատ: Աշակերտները 
պետք է հիմնավորեն  պատասխանները:  Պետք է դատեն այն մասին,  թե ինչպես կարելի է 
ավելի լավ ըմբռնել տվյալները: Ուսուցիչը աշակերտների կողմից առաջարկած մեթոդները 
նշում է մեծ թերթի վրա : Աշակերտներն ինքնուրույն գալիս են եզրակացության, որ ամենալավ 
կոնֆետը պարզելու համար հարմար է տվյալների տարբեր տեսքով ներկայացումն ու 
վերլուծումը:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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II ՝  ընթացքում

Ուսուցիչը դասարանին է ներկայացնում կատարվելիք առաջադրանքի նպատակը՝ 
փորձաքննության  արդյունքում հավաքած նախնական տվյալների  տարբեր տեսքով 
ներկյացումն ու  վերլուծումը  դասարանի համար ամենալավ կոնֆետը որոշելու համար: 

Անբավարար պատրաստվածության խումբ՝ 

ա) Մեծ ֆորմատի թերթի վրա գրանցած յուրաքանչյուր կոնֆետի անվանման դիմաց փակցրու 
այնքան ստիկեր, որքան երեխա դրան շնորհել է առաջին տեղը, կամ քանի մեկ ունի, այնքան 
կոնֆետ  աղյուսակում:  (Ստիկերները փակցրու  ուղղահայաց շարքով այնպես, որ ստացվի 
սյունակ ) (հավելված  4):

բ)Ստացված սյունակավոր դիագրամը զննելով կատարիր եզրակացություն՝ ո՞ր կոնֆետն ինչ 
հաճախականությամբ անվանվեց որպես ամենից հավանած կոնֆետ  ( գնահատիր 1- ով): Ո՞ր 
կոնֆետը ամենից հաճախ  անվանվեց  ամենալավ կոնֆետ:
Եթե այս մեդոդով պարզենք ամենալավ կոնֆետը, ո՞ր կոնֆետը կանվանվի որպես ամենալավ 
կոնֆետ: 

Միջին պատրաստվածության խումբ.

ա) Յուրաքանչյուր կոնֆետի համար կազմեք կարգերի հաճախականության բաշխման 
աղյուսակ: (յուրաքանչյուր կոնֆետի ինչ քանակով է տրվում 1 գնահատականը, 2  
գնահատականը, 3 գնահատականը, 4 գնահատականը:

բ) Մեծ թերթի վրա պատկերեք կոնֆետների բոլորից քիչ հավանած կարգի  
հաճախականության բաշխման սյունակավոր դիագրամը (մի սյունակավոր դիագրամի վրա 
ցույց տվեք չորս կոնֆետի  դեպքում քանի անգամ է նրանցից յուրաքանչյուրը բոլորից նվազ 
հավանած)(հավելված 5):

գ) Ո՞ր կոնֆետը կանվանվեր  ամենից նվազ հավանած, եթե այս մեթոդի  կիրառմամբ  
իրականացվեր ամենաքիչ հավանած կոնֆետի բացահայտումը: 

Բարձր պատրաստվածության խումբ. 

ա)Գծե՛ք  յուրաքանչյուր  կոնֆետի համար  կարգերի հաճախականության բաշխմանը 
համապատասխան սյունակավոր դիագրամներ (հավելված 6) (Քանի՞ 1;2;3;4; միավոր ստացավ 
յուրաքանչյուր կոնֆետ):

բ) Գտե՛ք  յուրաքանչյուր կոնֆետի համապատասխան  միավորների գումարը: Ո՞ր կոնֆետը 
կանվանվեր   ամենալավը, եթե ամենալավ կոնֆետի բացահայտումը կատարվեր  ըստ 
դասարանի միավորների գումարի:  Այս մեթոդի  կիրառմամբ  ո՞ր կոնֆետը կանվանվեր որպես 
ամենաքիչը հավանած: 

Խմբերը կատարում են  շնորհանդես և ներկայացնում իրենց կողմից կատարած 
եզրահանգումները: 

III –հետո

Ուսուցիչը ձգտում է, որ  աշակերտներն ըմբռնեն իրենց կողմից ստացած  արդյունքները և 
համեմատեն միմյանց հետ, պարզեն ամենալավ կոնֆետը բացահայտելու համար իրենց 
կիրառած մեթոդների թերությունները:  

Ուսուցիչը առաջադրում է հետևյալ հարցերը.  Կոնֆետը, որը մյուս կոնֆետների հետ  
համեմատած ամենաշատ անգամ ստացավ    1 գնահատականը, քանի՞ անգամ է անվանված 
մնացած կարգերում:   Այստեղ հաշվի առա՞ծ է, թե՝ ոչ որ  աշակերտների մեծամանության 
կողմից որպե ամենալավը ընտրած  կոնֆետը նրանց դասընկերներից շատերին կարող 
է ամենից քիչ դուր գա:  Ամենալավ կոնֆետը պարզելու համար ի՞նչ առավելություն ունի 
միավորների  գումարի կիրառումը  (այս դեպքում յուրաքանչյուր կոնֆետի համար կիրառում 
ենք բոլոր տվյալները):

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Գնահատում.

Ինչպե՞ս կհետևեք աշակերտների ուսման ընթացքին ու արդյունքներին: Ըստ ինչի՞ կդատեք 
նրանց առաջադիմության մասին:

Ուսուցիչը շարժվում է խմբերի միջև, մեկ-մեկ նշում է խմբի անդամների կողմից կատարած 
ներդրումը  իրականացրած աշխատանքում:  Նա հաճախ ուշադրություն է դարձնում  
անբավարար պատրաստվածության խմբի անդամներին, նրանց հարցեր է առաջադրում  և 
անհրաժեշտության դեպքում կատարում սկաֆոլդինգ, օգնում է, որ կարողանան կատարել 
առաջադրանքը,  աշակերտներին բաժանել է լուսակրի գույները և անհրաժեշտության 
դեպքում նրանք ուսուցչին իրենք են ցույց տալիս համապատասխան գույնի ազդանշան: 
Այն  աշակերտները, որոնք  առաջադրանքը շուտ կավարտեն,  կկատարեն լրացուցիչ  
առաջադրանք: Նրանք ունեն ընտրության հնարավորություն գրքում  ուսուցչի կողմից նշված 
համարների և մաթեմատիկական առաջադրանքի քարտերի միջև:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Հավելված 1. տնային առաջադրանք

խնդիր 1

Նկարում տրված է Դաթոյի, Լալիի, Թամարի և Գիորգիի կողմից մեկ ամսում 
ծախսած գումարների քանակը (լարիներով) արտահայտող դիագրամ:  Ըստ 
այդ դիագրամի  պատասխանե՛ք հարցերին.  Մեկ ամսում ո՞րը ծախսեց ավելի 
շատ գումար: Ո՞վ ծախսեց բոլորից պակաս գումար: Որքանո՞վ ավելի գումար 
ծախսեց Դաթոն, քան Լալին:  Ընդամենը որքա՞ն գումար ծախսեցին չորսը 
միասին: Համեմատե՛ք միմյանց հետ աղջիկների և տղաների կողմից ծախսած 
գումարի քանակը: 

Խնդիր 2. աղյուսակում տրված է խանութներից մեկում օգոստոսին 
վաճառած խմիչքների քանակները  (շշերի քանակները),  աղյուսակի տեսքով 
ներկայացրած տվյալները ներկայացրեք սյունակավոր դիագրամի տեսքով.

Օգոստոս ամսին վաճառած խմիչքները

Միտարբի 100
Լիկանի 300
Ֆանտա 200
Սառը թեյ 150

խնդիր 3. 

Ձեր դասարանում  անցկացրե՛ք հարցում՝ իմ սիրած գույնը: Կազմեցե՛ք հարցաշար, 
որում նշված կլինի վեց գույն՝ կարմիր, դեղին, սպիտակ, երկնագույն, կանաչ, 
շագանակագույն: Դասընկերների կողմից տրված պատասխանները նշելու համար 
կազմեցե՛ք աղյուսակ, յուրաքանչյուր աշակերտ որպես սիրած գույն կարող է 
անվանել մեկ կամ մի քանի գույն, համեմատե՛ք արդյունքները և  դրանց համաձայն 
կազմե՛ք նոր աղյուսակներ.  նշված գույների հաճախականության բաշխման 
աղյուսակ, ըստ աշակերտների սիրած գույների քանակի հաճախականության 
աղյուսակ: Կազմե՛ք համապատասխան սյունակավոր դիագրամներ,

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Հավելված 2 ( փորձից հետո նշելու թերթ)

 
Անուն, ազգ 

Կոնֆետի 
անվանումը 

Կոնֆետի 
համտեսման 
կարգային 
համարը  

 

Կոնֆետի 
համարը 
ըստ 
հավանելու  

Բարամբինո 
«Կաթ» 

III 1 

Բարամբինո 
«Ձմերուկ» 

II 4 

Բարամբինո 
«Կակաո» 

IV 2 

Բարամբո 
«Կարամել» 

I 1 

 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Հավելված 3.

Դասարանի  նախնական տվյալների գրանցման աղյուսակ.

                    կոնֆետ 

աշակերտի 
անունը 

Բարամբինո
«Կաթ»

Բարամբինո
«Ձմերուկ»

Բարամբինո
«Կակաո»

Բարամբինո
«Կարամել»

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Հավելված 4.

Հավելված 5. 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Հավելված 6.

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Մաթեմատիկական հարցի շերտավորման էլեմենտներով 
ուսուցման պլանավորման սխեմա  

Թեմա՝ Պարագիծ և մակերես 

Ներածություն
Այս դասապլանը իրենից ներկայացնում է այն բանի լավ օրինակ, թե  
տարբեր հրահանգային ռազմավարություններն ինչպես կարող են կիրառվել 
շերտավորման նպատակով: Ըստ պատրաստվածության, հետաքրքրությունների 
և ուսումնական պրոֆիլի շերտավորում կատարվում է զննական շերտավորած 
ակտիվությունների և աշակերտների կողմից ընտրած և նրանց հետաքրքրող  
ակտիվությունների կիրառմամբ, ինչպես նաև ուսումնական նպատակներին 
ուղղորդած նախագծերի միջոցով: 

Պատրաստվածության տարբեր մակարդակի համապատասխան խարիսխ 
ձգելու ակտիվությունների բազմատեսակ պաշարը տալիս է հնարավորություն, 
որ, եթե աշակերտները մյուսներից արագ կավարտեն աշխատնքը վարժության 
վրա, նրանք հնարավորություն կունենան զբաղվել լրացուցիչ պարապմունքով: 
Դասի սկզբում  մանկավարժը յուրաքանչյուր աշակերտի համար ընտրում 
է   որևէ ակտիվություն այն խարիսխ ձգելու ակտիվություններից, որոնք ըստ 
աշակերտների պատրաստվածության տեսակավորած են տարբեր գույնի 
ծրարներում: Եթե ուսուցիչը երեխայի պատրաստվածության մեջ նկատում 
է փոփոխություն, հեշտությամբ հնարավոր է փոխել առաջադրանքի տիպը՝ 
ընտրելով նոր առաջադրանք համապատասխան գույնի ծրարի պաշարից: 
Դասերի ընթացքում պետք է կատարվի աշակերտների վերախմբավորւմ, 
որպեսզի սկզբից ևեթ  աշակերտներին  պաշտպանենք  այն տհաճ 
զգացողությունից, որ իրենք միշտ աշխատում են նույն մակարդակի խմբում, 
ինչը մաթեմատիկայի դասին հաճախ է հանդիպում:  

Առարկայական կարողություններ 

Մաթ. VI.10.  Հիմնախնդիրը լուծելիս աշակերտը կարող է  չափել հարթ պատկերի 
մակերեսը:  

        Արդյունքն ակնառու է, եթե աշակերտը. 

•	 Հարթ պատկերը ծածկում է միանման քառակուսիների ցանցով և գնահատում 
դրա մակերեսը (օրինակ, հաշվում է պատկերը լրիվությամբ ծածկելու համար 
անհրաժեշտ քառակուսիների նվազագույն քանակը և պատկերի ներսում 
քառակուսիների քանակները և գնահատում մակերեսը, որպես այդ երկու թվերի 
միջև տեղադրված մեծություն):

•	 Իրական հանգամանքներում գտնում է ուղղանկյունաձև օբյեկտի 
(օրինակ, դասասենյակի հատակը) մակերեսը և արդյունքը ներկայացնում 
համապատասխան միավորներով (այդ թվում կիրառելով կոտորակները):

•	 Մակերեսի հաշվարկման վերաբերյալ գործնական խնդիրներ լուծելիս` 
կիրառում է մակերեսի հատկությունը:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Անհրաժեշտ  ժամանակ. 5 դաս

Դասի  նպատակները.  Դասի  սահմաններում կսովորեն ուղղանկյուն պատկերներ 
և դրանց մակերեսի և պարագծի միջև փոխհարաբերությունը: Նրա  նպատակն է, 
աշակերտը կարողանա չափել այդպիս պատկերները,  ընկալել մակերեսի ու պարագծի 
միջև եղած փոխհարաբերությունը, և կարողանա այդ գիտելիքը կիրառել իրական 
կենցաղային իրավիճակում:

Հասանելիք արդյունք.
Աշակերտները կիմանան, որ.

•	 Պարագիծը սահմանափակ պատկերի սահմանագիծն է:
•	 Պարագիծը չափվում է երկարության միավորներով (մետր, սանտիմետր և այլն):
•	 Պարագիծը հաշվվում է  պատկերի կողմերի երկարությունները գումարելով:
•	 Մակերեսը  պատկերի չափ է, դա սահմանափակված հարթության  մաս է:
•	 Մակերես չափվում է մակերեսի չափման միավորներով (քառակուսի մետր, 

սանտիմետր և այլն)»
•	 Ուղղանկյան մակերեսը հաշվվում է նրա երկարության և լայնության 

արտադրյալով:

Աշակերտները կիմանան, որ.
•	 Պարագիծը և մակերեսը անչափ կարևոր հասկացություն են ամենօրյա 

կյանքում, քանի որ դրանք լայնորեն կիրառվում են շինարարության, 
ճարտարապետության, ֆերմերություն/այգեգործության և այլ գործունեության 
մեջ:  

•	 Գոյություն ունի փխադարձ կապ ուղղանկյան ձևի, պարագծի և մակերեսի միջև: 
•	 Միևնույն պարագիծն ունեցող ուղղանկյունիները կարող են ունենալ տարբեր 

մակերես:  
•	 Տարբեր ձևի ուղղանկյունիները կարող են ունենալ  տարբեր մակերես, սակայն 

հավասար պարագիծ:
•	 Մեկ կոնկրետ մակերես ունեցող ուղղանկյան պարագիծը կարելի է մինչև 

մաքսիմում մեծացնել: 

Դասն անցնելուց հետո աշակերտները կկարողանան

•	 Ընտրել համապատասխան միջոցներ և  միավորներ ինչպես անմիջապես 
առարկաների, այնպես էլ նրանց պատկերների  պարագիծն ու մակերեսը 
չափելու համար  

•	 Ուղղանկյունների վրա գրել  պարագծի և մակերեսի չափման միավորներ
•	 Գտնել ու նկարագրել այնպիսի կենցաղային իրավիճակներ, որտեղ անհրաժեշտ 

է կիրառել մակերեսն ու պարագիծը 
•	 Իրենց իմացածն արտահայտել գծագրի և թվերի միջոցով, ինչպես նաև բառերով: 
•	 Արդյունավետ աշխատել փոքրիկ խմբերում:

Ընդհանուր տեղեկատվություն դասի մասին 
Դասն  սկսվում է նախապես գնահատմամբ, որն օգնում է  ուսուցչին  աշակերտների 
պատրաստվածության մակարդակը որոշելուն: Դրա արդյունքները կիրառվում է ըստ 
պատրաստվածության  շերտավոր ակտիվությունների  ժամանակ: Մինչ աշակերտները 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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կվարժվեն, համապատասխան գրականությունը նրանց համար կստեղծի որոշակի 
պատկերացում  պարագծի և մակերեսի մասին, ինչպես նաև,  կզարգացնի 
մաթեմատիկական գաղափարին կռահողականորեն հասնելու ունակությունը:

Պլանավորած է դասի  սահմաններում հասնել պարագծի և մակերեսի մասին խոր 
գիտելիքի, օրինակ, այն փաստը, որ տարբեր ձևի պատկերները կարող են ունենալ 
տարբեր  մակերես, սակայն հավասար պարագիծ (կամ, ընդհակառակը՝ տարբեր 
պարագիծ և հավասար մակերես), պարտադիր չէ, որ լինի տեսանելի: Դա ըմբռնելուն 
կարող է օգնել իրական կյանքում մաթեմատիկական գիտելիքի գործնական կիրառումը՝ 
օրինակ, լավագույն տարբերակ փնտրելիս (ենթադրենք, բակը ցանկապատելիս 
անհրաժեշտ նյութի մինիմալ երկարությունը հաշվելու համար և այլն):

Ելնելով այն բանից, որ աշակերտների պատրաստվածության մակարդակը կարող 
է լինել տարբեր ինչպես այդ նյութի վերաբերյալ նրանց ունեցած նախնական  
գիտելիքի տեսակետից, այնպես էլ չափման և բազմապատկման ունակություններին 
տիրապետելու տեսակետից, որոնք անհրաժեշտ են այդ նյութը յուրացնելու 
համար, անհրաժեշտ կլինի շերտավորումն իրականացնել ըստ աշակերտների 
պատրաստվածության:   Թեև, հնարավորության դեպքում, որտեղ հարմար է, 
հնարավոր է շերտավորումն իրականացնել ըստ աշակերտների հետաքրքրությունների 
և ուսման ոճի,  որպեսզի երեխաներին առաջարկենք ընտրության հնարավորություն,  
պարզենք նրանց անձնական ունակությունները,  որի ժամանակ  աշակերտների 
պատրաստվածության մակարդակը նվազ կընդգծվի:

Կիրառված  ուսումնական ռազմավարություններ
•	 Բրեինստորմինգ (մտավոր գրոհ)
•	 Շերտավորած հարցում
•	 Շերտավորած վարժություններ
•	 Հետաքրքրությունների վրա հիմնված վարժություններ
•	 Ճկուն խմբավորում
•	 Աշխատանք փոքր խմբերում և զույգերում
•	 Խնդիրների  միանական լուծում
•	 Ուսումնական պայմանագրեր
•	 Խարիսխ  ձգելու ակտիվություններ

Նախապես  գնահատման կարճ տեսություն
Դասի սկզբում աշակերտնները նախապես գնահատման համար պետք է 
կատարեն երկու առաջադրանք: Առաջինը մաթեմատիկայի տետրում պարագծի 
և մակերեսի զննականացման և դրանց բառերով մեկնաբանման ակտիվություն է: 
Գծագրերի և երեխաների պատմածի վրա հիմնվելով կարելի գնահատել  ուսուցման 
նպատակների հետ նրանց համապատասխանությունը. Աշակերտները գիտե՞ն  այդ 
հասկացությունների իմաստը, գծելիս ճիշտ օգտագործու՞մ են չափման կանոններն ու 
միավորները, ցուցաբերու՞մ են, թե՝ ոչ մակերեսի և պարագծի հասկացությունների միջև 
գոյություն ունեցող կապի  իմացության նշաններ: Նախապես գնահատման համար 
տեղեկատվություն հնարավոր է ստանալ  առաջին դասի վերջին «3-2-1 դուրս ելնելու  
քարտերից» :  Աշակերտների լրացրած եռասյուն աղյուսակները ցույց են տալիս նրանց 
հմտությունը պարագիծն ու մակերեսը արտահայտելիս, իսկ առաջադրած հարցերը՝  32 
հյուրին այլ կերպ ինչպե՞ս կտեղավորեք սեղանների շուրջ,   կտա տեղեկատվություն 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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այն մասին, թե այդ էտապում որքանով է հնարավոր  աշակերտի պարագծի և մակերեսի 
մասին ունեցած գիտելիքի սեփական ուժերով խորացումը:

Աշակերտների  պատրաստվածության մասին ստացած տեղեկատվությունը կարող է 
կիրառել հաջորդ դասին՝ յուրաքանչյուր աշակերտի համար վարժությունների տիպն 
ու բարդությունը որոշելու նպատակով: Ով կցուցաբերի հարցի տիրապետման ավելի 
բարձր ցուցանիշ, ավելի բարդ առաջադրանքներ կլուծի, իսկ նրանք, ովքեր ավելի նվազ 
չափով ընկալած կլինեն նյութը, համեմատաբար պարզ վարժություններ կկատարեն:

Շերտավոր  նյութի նմուշներ
•	 դաս 1՝ ըստ պատրաստվածության  շերտավորած հարցաշար
•	 դաս 2՝ ըստ պատրաստվածության  շերտավորած խնդիր միասնական 

աշխատանքի համար
•	 դաս 3 ՝ պատրաստվածության  վրա հիմնված ուսումնական պայմանագրեր
•	 դաս 4՝ հետաքրքրության  վրա հիմնված գործնական վարժություններ

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Ուսումնական միավորի տեսություն

Դաս Ողջ  դասարանի համար 
նախատեսած բաղադրիչներ շերտավոր բաղադրիչներ

դաս 1:

նախապատրաստում

տևողությունը՝45 րոպե

Գրավոր ակտիվություն 
նախապես գնահատման 
համար

(10 րոպե)

Նախապատրաստական 
վարժություններ

բանավոր և սխեմատիկորեն

(30 րոպե)

«3-2-1 դուրս ելնելու քարտ»

(5 րոպե)

Շերտավոր հարցում

դաս 2:

մակերես և  պարագիծ 
հիմնախնդրի վրա հիմնված 
մոտեցման կիրառմամբ

տևողությունը՝45 րոպե

Տանգրամների խարիսխ 
ձգելու ակտիվություն

(5 րոպե)

Կարծիքների փոխանակում 
դասի ավարտին  (10 րոպե)

Հնարավոր է տանգրամների 
շերտավորում ըստ 
պատրաստվածության 

պատրաստվածություն 
վրա հիմնված շերտավոր 
վարժություններ (30 րոպե)

դաս 3:

ուսումնական պայմանագրեր

տևողությունը՝90 րոպե

 Բրեինստորմինգի դասընթաց 
ողջ խմբի համար, որտեղ 
քննարկվեն մակերես  և 
պարագիծ  ունեցող 
առարկաները, դրանց 
չափման միջոցներն ու  
նմուշները (10 րոպե)

բրեինստորմինգի դասընթաց 
ողջ խմբի համար, ամենօրյա 
կյանքում մակերեսի  և 
պարագծի կիրառման մասին 
(5 րոպե)

Ուսումնական 
պայմանագրի հետ կապված 
վարժություններ (75 րոպե)

դաս 4:

հետաքրքրության վրա 
հիմնված  կիրառական և 
գործնական պարապմունք

տևողությունը՝45 րոպե

Արդյունքները ներկայացնել 
ողջ դասարանին (10 րոպե)

Աշակերտներն ըստ 
հետաքրքրության ինքնուրույն 
են ընտրում  կիրառական 
բնույթի վարժություններ (35 
րոպե)

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Ուսումնական  նկարագիրն ու  ուսուցչի մեկնաբանությունները

դաս 1- նախապատրաստում

դասի կառուցվածքն ու նկարագիրը ուսուցչի մեկնաբանությունները

Նախնական գնահատում՝   խնդրեք 
աշակերտներին, իրենց  տետրերում գրել 
առաջադրանք. Գծե՛ք «պարագիծ» պատկերող 
նկար:  Այդ նկարը  նկարագրե՛ք բառերով: 
Գծե՛ք «մակերես» պատկերող նկար: Այդ նկարը 
նկարագրե՛ք բառերով:

Խնդրեք, որ անմիջապես իրենց տետրերում 
աշխատեն: Այդ ժամանակ շարժվեք 
նստարանների միջև, որպեսզի բանավոր 
ակտիվության համար նախատեսած հարցերի 
շերտավորման նպատակով ոչ ձևականորեն 
գնահատեք նրանց պատրաստվածության 
մակարդակը: Նախքան դասի սկիզբը  այդպիսի 
նախապես գնահատման իրականացում կարող եք 
ցանկացած ժամանակ: 

Ցույց տվեք սեղանների և աթոռների դասավորման  
տարբեր համադրություններ:  Այս ակտիվության 
մոդելավորում հարցման ժամանակ պետք է 
իրականացնեք դադարների ժամանակ (տես 
շերտավոր նյութերի հավելվածը), որպեսզի 
հետևեք, թե ինչ տեղի ունեցավ:  Հարցերը 
շերտավորած են երեք մակարդակով:  առաջին 
շերտի հարցերը նվազ  բարդ են և ավելի 
կոնկրետացված՝  դրանց կարելի է պատասխանլ 
նկարի վրայի սեղանները և աթոռները հաշվելով: 
Միջին շերտին սեղաններն ու աթոռները հաշվելու 
փոխարեն  «պարագծի» և «մակերեսի» վերացական 
հասկացություններով առաջադրեք հարցեր:  
Այդ առաջադրանքն ավելի բարդ է, քանի որ 
պահանջում է կատարել համեմատություններ: 
Բարձր շերտի հարցերը էլ  ավելի բարդ են և 
վերացական: Այդ ժամանկ երեխաներին պետք 
է հարցնեք ընդհանուր օրինաչափությունների 
մասին և խնդրեք ենթադրություններ կատարել: 

3-2-1 ելքի քարտ. աշակերտները   պետք է 
աշխատեն ստորև բերած նշումների վրա և 
քարտերը թողնեն նախապես որոշած տեղում: 

«Նկարե՛ք տրված սեղանների դասավորման  3 
տարբեր փոխդասավորություն: Ավելացրե՛ք 
աթոռները: Գրե՛ք յուրաքանչյուր սեղանի 
պարագիծն ու մակերեսը: 

Գրեք 2 բան, ինչը այդ ակտիվության մեջ 
հավանեցիք կամ չհավանեցիք:

Այս փուլում աշակերտները սեփական 
կարծիքները բացատրելու համար 
բավականին ազատ են կիրառում 
նկարներն ու թվերը: 

Այս պարապմունքը,  սովորաբար, 
նախատեսած է ողջ դասարանի համար: 
Որպեսզի այս վարժության մեջ ընդգրկվի 
ողջ դասարանը,  հարցաթերթիկը 
նախապես պետք է լինի կազմած և ըստ 
պատրաստվածության մակարդակի 
շերտավորած:  Աշակերտները 
պետք  է պատասխանեն  իրենց 
պատրաստվածության մակարդակին 
համապատասխան  հարցերի:  

 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Նկարե՛ք 32 հյուրի տեղավորման ևս  1 
փոխդասավորություն:  Կարող եք վերցնել այնքան 
սեղան, որքան կցանկանաք, սակայն այնպես, 
որ ազատ տարածքի բաշխման տրված կանոնը 
չխախտվի:

3-2-1 ելքի քարտերը երեխաների կողմից   
սեղան/աթոռների  մեթոդով պարագծի  և 
մակերեսի արտահայտման ունակության 
ստուգման հնարավորություն է 
տալիս: Երկրորդ հարցից ստանում 
ենք հետադարձ կապ, որը կկիրառեք 
ապագա ուսուցման պլանվորման 
համար: Վերջին հարցը պահանջում 
է խոր  մտածողություն և հաջորդ 
օրվա առաջադրանքի նման է:  Այն 
աշակերտների խմբավորման համար  
անհրաժեշտ տեղեկատվություն է տալիս:

Դաս 2 – սեղանների և աթոռների պարագծի վարժություն,   տետրեր

Դասի կառուցվածքն ու նկարագիրը Ուսուցչի մեկնաբանությունները

Դասարանին ծանոթացրեք տանգրամների 
խարիսխ ձգելու ակտիվություն հետ:  
Երեխաներին ցույց տվեք, թե ինչպես 
պետք է կտրեն  տանգրամի  պատկերներ 
մեկ քառակուսուց: Մտցրեք  նմուշներ, 
որտեղ  աշակերտները տանգրամի 
մասերից կդասավորեն պատկերներ և 
կհամեմատեն դրանց չափերը: Ցույց տվեք 
ակտիվություններով թղթապանակներ (որոնք 
պետք է դասավորված լինեն դասասենյակում՝ 
ձեռքի տակ ):  

Խնդիրներ մաթեմատիկայի տետրից. 
Աշակերտները աշխատում են շերտավորած 
ակտիվությունների վրա մաթեմատիկայի 
տետրերում (տես շերտավոր նյութի 
հավելված) և միաժամանակ օգտագործում 
նախորդ  դասից սեղանների և աթոռների հետ 
կապված իրավիճակները:  Աշակերտներն ըստ 
նախապես գնահատման և ելքի քարտերի,  
պատրաստվածության համաձայն բաժանված 
են երեք խմբի: Երբ իրենց տետրերում 
աշխատում են վարժությունների վրա, 
երեխաները գիտեն, որ խնդիրները կարելի է 
լուծել զույգի հետ միասին, սակայն արդյունքի 
համար միայն իրենք են  պատասխանատու:  
Խնդիրներն էապես նման են, այդ պատճառով 
էլ դրանք կարելի է ծանոթացնել ողջ 
դասարանին  և հետո երեխաներն աշխատում 
են  տետրի  այն թերթերի վրա, որոնք ավելի 
կամ պակաս սկաֆոլդինգ են պահանջում:  
Մանիպուլատիվ օժանդակ նյութը և գծելու 
թերթերը պետք է լինեն երեխաների ձեռքի 
տակ: Խնդիրները մեծ մասամբ շերտավորած 
են ըստ բարդության և պարզության: Ստորին 
շերտի խնդիրները բավականին պարունակում 
են ցուցումներ, որնց  երեխաները հետևում 
են քայլ առ քայլ և  հետո դատում արդյունքի 
մասին:

Տանգրամներով  պարապմունքը մակերեսի 
հասկացության  զվարճալիորեն ընկալելու լավ 
միջոց է և պայմաններ է ստղծում  ըմբռնելու 
այն  փաստը, որ մակերեսը օբյեկտների 
չափերի համեմատման միջոցներից մեկն է: 
Այս  խարիսխ ձգելու ակտիվությունը կարող 
է լինել  պատրաստվածության համաձայն:  
Առաջադրանքները դասավորում են  տարբեր 
գույնի կոդավորած թղթապանակներում, 
որոնք պարունակում են տարբեր  բարդության  
տանգրամներ. 

Շերտավորած խնդիրներն այնպես են 
կազմած, որ համեմատաբար պակաս 
պատրաստվածություն ունեցող 
երեխաներին ի դեմս մանիպուլատիվ 
օժանդակ նյութի և չափման  միջոցների 
տրամադրվում է սկաֆոլդինգ, իսկ միջին 
և բարձր պատրաստվածություն ունեցող 
աշակերտներին առաջարկվում է հետաքրքիր 
մարտահրավերներ:  
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 Միջին շերտի խնդիրներ համեմատաբար 
ավելի պարզ տիպի են: Նա սեղաններ ու 
աթոռներ ընտրելիս անկախության   ավելի 
բարձր մակարդակ է  պահանջում և այստեղ 
համեմատություններն էլ  ավելի պարզեցված են: 
Բարձր շերտի առաջադրանքները աշակերտներին   
ավելի խթանում են դեպի վերացականություն: 
Աշակերտները պետք է գտնեն  օպտիմալ 
պատասխաններ, ինչն ըստ ընտրած մոտեցման, 
պահանջում է ավելի շատ գծագիր ու հաշվումներ  
(ինչը նվազ պատրաստված աշակերտին կարող է 
շփոթեցնել):  

գրատախտակին տարբեր գույներով գրեք  ըստ 
պատրաստվածության  երեք խմբի բաժանած 
աշակերտների ցուցակը և երեխաներին ասացեք, 
որ կարող են իրենց  խմբից ընտրել զուգընկեր: 
Դրանից հետո աշակերտներն իրենց խմբին 
համապատասխան վարժությունների թերթեր 
պետք է հանեն տարբեր գույնի ծրարներից և սկսեն 
աշխատել:  

Ողջ դասարանի  ամփոփիչ աշխատանքը. 
Աշակերտները կարող են այս խնդրի 
լուծման ճանապարհները ներկայացնել որջ 
դասարանին:  Դրանց թիվը ընդհանուր առմամբ 
կհասնի  տպավորիչ  քանակի: Սեղանների 
փոխդասավորության տարբերակները ցույց 
տվեք գրատախտակի վրա և  օգնեք դասարանին 
կատարել եզրահանգումներ. ո՞ր պատկերն ունի 
ամենից մեծ մակերես (միևնույնը պարագծի 
պարագայում): 

Աշակերտների համար օգտակար է 
համադասարանցիներից լսել, թե ինչպես 
լուծեցին առաջադրանքը:  Քանի որ բոլորն 
աշխատում էին միևնույն  խնդրի վրա, 
դասարանային բանավեճին մասնակցել 
կարող է յուրաքանչյուր աշկերտ:  
Սկսեք   ցածր պատրաստվածության 
աշակերտներից, որոնք սեղաններ 
դասավորելու  ընտրության 
հնարավորություն չունեն: 
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դաս 3 – ուսումնական պայմանագրեր, չափման գործնական ունակություններ
Դասի  կառուցվածքն ու նկարագիրը Ուսուցչի  մեկնաբանությունները
Սահմանումների ուումնասիրություն.  
Դասարանին ծանոթացրեք  երկարության, 
լայնության, պարագծի և մակերեսի 
սահմանումների հետ և ցույց տվեք դրանցից 
յուրաքանչյուրի օրինակը,  ինչպես նաև դրանք 
չափելու միջոցները   (քանոն և մակերեսի չափման 
թափանցիկ  ցանց): Նույն նպատակով  կարող 
եք  կիրառել մաթեմատիկայի պաստառներ: 
Դասասենյակում իրականացրեք  բրեինստորմինգ 
(մտավոր գրոհ)՝ բացահայտելու համար այն 
առարկաները, որոնք ունեն պարագիծ ու մակերես:

Ուսումնական պայմանագրեր.

 Դասարանին ծանոթացրեք  ուսումնական 
պայմանագիրը և բացատրեք, թե ինչ նյութ 
անհրաժեշտ կլինի: Յուրաքանչյուր աշակերտ 
պետք է ունենա  շաբլոնային  ուսումնական 
պայմանագիր, որը հիմնված կլինի  
անհրաժեշտությունների և  պատրաստվածության 
մակարդակի վրա (տես ուսումնական 
պայմանագրի հետ կապված ակտիվություններն 
ու նմուշը  շերտավոր նյութերի հավելվածում):  
Խնդիրների դիապազոնը լայն է՝ սկսած թղթից 
կտրած պատկերների համեմատությունից, 
որն աշակերտին օգնում է հասկանալ, որ   
մակերեսն իրենից ներկայացնում է  առարկայի 
չափ և ավարտած բարդ, կոմպլեքսային 
խնդիրներից, որոնք հիմնվում են  մակերեսի 
կամ այնպիսի պայմաններում կատարած 
ուսումնասիրությունների վրա, երբ տվյալներից 
մեկը հայտնի է: 

Բրեինստորմինգի դասընթաց ողջ  դասարանի 
համար ամենօրյա կյանքում մակերեսի  և 
պարագծի կիրառման վերաբերյալ: 

Անցկացրեք  բրեինստորմինգի դասընթաց, որտեղ 
երեխաները պետք  է անվանեն օրինակներ, թե 
մասնագիտական գործունեության և ամենօրյա 
իրավիճակում ո՞ր դեպքում է անհրաժեշտ հաշվել 
մակերեսն ու պարագիծը, ինչպես նաև, այդ 
ժամանակ է կատարվում հաջորդ դասի համար 
հետաքրքրության վրա հիմնված  խնդիրների 
տարբերակները ներկայացնելը:  Աշակերտները 
ելքի քարտերի վրա պետք է գրեն իրենց կողմից 
ընտրած երկու տարբերակ և դասասենյակից դուրս 
գալիս թողնեն պայմանավորված տեղում:  

Մակերեսը  և պարագիծը նախկինում 
ուսուցանվել է: Այնպես, որ այս 
ակտիվության նպատակն այն է, որ 
երեխաներն ապագա  վարժությունների 
համար հիշեն հիմնական 
հասկացությունները: Բացի դրանից այն 
տալիս է կենցաղային իրավիճակների հետ 
կապ հաստատելու հնարավորություն:  

Ուսումնական պայմանագիրը  
յուրաքանչյուր աշակերտնի 
համար հիմնված կլինի  սեփական 
անհրաժեշտությունների և  
պատրաստվածության մակարդակի 
վրա ու տարբեր ակտիվություններում 
ընդգրկվելու հնարավորություն կտա: 
Բացի սրանից, այդ ժամանակ ուսուցիչը 
հնարավորություն ունի աշխատելու 
փոքրիկ խմբերի հետ այն ժամանակ, 
երբ մյուս երեխաները արդյունավետ 
աշխատում են, ինչն ապահովում է 
նրանց  ընտրության ու անկախության 
հնարավորությունը:

Սեղանների և աթոռների ակտիվությամբ 
և դասասենյակում գոյություն ունեցող 
առարկաները չափելով աշակերտները 
գործնականորեն կյուրացնեն մակերեսի  
և պարագծի հասկացությունները  և 
կսովորեն կենցաղային իրավիճակում 
դրանք կիրառել: 
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Դաս 4 ՝  կիրառական վարժություններ 
Դասի  կառուցվածքն ու նկարագիրը Ուսուցչի  մեկնաբանությունները
Խնդիրների ընտրությունն  աշակերտների  կողմից 
ըստ նրանց հետաքրքրությունների .

Դասարանին ծանոթացրեք օրվա   առաջադրանքների 
հետ, որոնք համապատասխանում են   
աշակերտների հետաքրքրություններին, ըստ 
մակերեսի  և պարագծի կիրառման  ունեն 
կենցաղային,  գործնական նշանակություն:  
Հետաքրքրությունների վրա հիմնված այս 
պարապմունքները (տես. շերտավոր նյութերի 
հավելված) աշակերտներին ակտիվությունների 
ընտրության ու խառը պատրաստվածության խմբում  
աշխատելու հնարավորություն է տալիս: Երեխաներն 
ընտրում են այնպիսի ակտիվություններից, ինչպիսին 
են  դասասենյակի զարդարումը, սպորտային 
համալիրի կառուցումը և այգի աճեցնելը: 3-4 տարբեր 
պատրաստվածության երեխաներից կազմված 
խմբերի համար նախատեսած առաջադրանքները 
գրեք գրատախտակին և չմոռանաք տրամադրել  
համապատասխան տարածք:  Դրանից հետո 
երեխաները անհրաժեշտ նյութեր պետք է ընտրեն 
և, անհրաժեշտության դեպքում, խանութից նյութեր 
գնելու համար լրացնեն պատվերի  ձևեր:

Աշխատանքի ընթացքում, ցույց տալու համար, որ 
ունեն ուսուցչի օգնության անհրաժեշտությունը,  
յուրաքանչյուր խումբ կարող է կիրառել  կարմիր, 
դեղին ու կանաչ ազդզնշաններ: Եթե աշակերտները 
դնում են կանաչ ազդանշանը, դա նշանակում 
է, որ ամեն ինչ կարգին է,  դեղին ազդանշանը 
ցույց է տալիս, որ ուուցչին հարց ունեն, սակայն 
առաջադրանքը քիչ թե շատ հաջողությամբ են 
կատարում; իսկ կարմիր ազդանշանը նշանակում 
է, որ խմբին  աշխատանքը շարունակելու համար 
անհրաժեշտ է ուսուցչի օգնությունը: Շարժվեք 
շարքերի միջև և երեխաների լրացրած պատվերի 
ձևերի հիման վրա   «Պահեստից»  փոխանցեցեք 
պահանջած նյութը: 

Քննարկում ողջ դասարանի մասնակցությամբ. 
Աշակերտները խմբային աշխատանքի 
արդյունքում ստացած արդյունքի հետ 
ծանոթացնում են միմյանց: Դա տալիս է  
բանավեճի հնարավորություն էապես նման  
խնդիրների լուծման տարբեր եղանակների մասին:  

Քննարկեք նաև, թե ինչն էր պոզիտիվ  խմբային 
աշխատանքի ժամանակ, որի վերլուծության 
արդյունքում  կարելի է մտածել խմբային 
ակտիվությունների արդյունավետության 
բարելավման մասին: 

Հետաքրքրության վրա հիմնված 
խմբավորումը աշակերտներին օգնում 
է հաղթահարել տհաճ զգացողությունը, 
ինչը  հաճախ պատրաստվածության 
հիման վրա կազմված խմբերում  ի 
հայտ է գալիս  աշխատանքի ժամանակ: 
Աշակերտներին տվեք հնարավորություն, 
որ լրիվությամբ լրացնեն պատվերների 
ձևերը, նախքան  ուսուցչի կողմից  
տնօրինվող «պահեստ» ներկայացնելը:  
Այս ակտիվությունը մանկավարժին 
տալիս է բավականից շատ ժամանակ 
շարքերի միջև շարժվելու և երեխաներին 
օգնելու համար:  

Առաջին առաջադրանքը, հույս ունենք, 
կգրավի այն  երեխաների ուշադրությունը, 
որոնք  հետաքրքրվում են դպրոցով և/կամ  
դեկորներով, երկրորդը կգրավի  սպորտ 
սիրող փոքրիկներին, իսկ  երրորդը՝ 
նրանց, ովքեր հակում ունեն դեպի 
այգեգործությունն ու ֆերմերությունը:   

Այստեղ կարող է ծագել մի հետաքրքիր 
հարց այն  մասին, թե երեխաները  հարկ 
եղածից ավելի (կամ պակաս) նյութ   
«չգնեցի՞ն արդյոք»: Եթե այդպես է, կարող 
եք հարցնել, թե ինչու՞ եղավ այդպես և 
պարզել, թե դա, արդյոք, պարագծի և 
մակերեսի հաշվումների հետ կապված 
բարդությունների հետևանք չէ՞: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Շերտավոր նյութերի հավելված

Շերտավոր   նյութ՝ դաս 1.  շերտավորած հարցաշար

Այս հարցաշարը վերաբերում է այն դրվագին, երբ 12 հյուր փորձում են նստել 
մեկ սեղանի շուրջ:  Նախորդ դրվագում վեց հյուր նստած էր  երկու սեղանի մոտ 
(այնպես, ինչպես դա №1 նկարի վրա է): Հյուրերն ավելացրին ևս երկու սեղան, քանի 
որ մտածում էին, որ դա ևս վեց մարդու կտա նստելու հնարավորություն (տես. 
նկար #2): Հետո, նկար №3-ի հյուրերը 12 մարդ տեղավորելու համար ավելացնում 
են երկու սեղան: Այս հարցերն արձագանքում են  առաջին և երկրորդ նկարների 
միջև կատարած փոփոխությանն ու երրորդ նկարի փոխդասավորությանը: 
 
Ցածր  պատրաստվածություն.
Քանի՞ սեղան է հիմա իրար միացրած: Քանի՞ սեղան ավելացրին:
Քանի՞ աթոռ կար մինչ այդ: Քանի՞ աթոռ կտեղավորվի նոր սեղանի շուրջը: 
Քանի՞ լրացուցիչ տեղ կա: Տեղերը բավարա՞ր են: Եվս քանի՞ տեղ է անհրաժեշտ:

Միջին պատրաստվածություն.
Որքա՞ն է  այդ սեղանի պարագիծը: 
Ի՞նչ տարբերություն կա այս և նախորդ սեղանի պարագծերի միջև: 
Որքա՞ն է  այդ սեղանի մակերեսը:
Որքա՞ն է  այդ և նախորդ սեղանի մակերեսների միջև եղած տարբերությունը: 
Քանի՞ մարդ է տեղավորում յուրաքանչյուր սեղան: Ի՞նչ տարբերություն կա 
նախորդ  սեղանի հետ համեմատած:

Բարձր  պատրաստվածություն. 
Ինչու՞ երկու սեղան ավելացնելիս ևս վեց հյուրի համար բավարար տեղ չի 
ապահովվում: 
Լավ կլինի՞ արդյոք, եթե սեղանները դնեն վերջում, որպեսզի քառակուսու 
փոխարեն ստանան մեկ երկար շարք:   Ինչու՞ «այո» կամ՝ ինչու՞ «ոչ»:
Եվս երկու սեղան ավելացնելու դեպքում (որ ընդամենը վեց սեղան ստանանք) 
խնդիրը կլուծվի՞:  Ինչու՞ «այո» կամ՝ ինչու՞ «ոչ»:
Սեղան ավելացնելով երկուսից ավելի հյուրի համար տեղ  ազատելը հնարավո՞ր 
է այնպես, որ չխախտվի սեղանների ուղղանկյուն փոխդասավորությունը: 
Պատասխանը բացատրե՛ք: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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 նկար 1                                                                 նկար 2

                                  

նկար 3

Շերտավոր նյութ՝ դաս 2.  Հրավերի պլանավորման շերտավորած խնդիր

Նյութը շերտավորած է ըստ պատրաստվածության: Ավելի բարդ առաջադրանքը 
աշակերտի համար շատ ավելի նվազ օգնություն է ենթադրում, քանի որ իրենք պետք 
է գտնեն խնդրի լուծման օպտիմալ ճանապարհներ: Միջին պատրաստվածության 
աշակերտների համար նախատեսած առաջադրանքը օպտիմալ ճանապարհներ 
գտնելու նվազ անհրաժեշտություն է թելադրում, թեև նրանցից պահանջվում է  մեկ 
նպատակի հասնելու համար՝ տվյալ դեպքում սեղանի շուրջ 24 աթոռ տեղավորելու 
համար գտնել մի քանի ճանապարհ: Բոլորից ցածր պատրաստվածության 
աշակերտների համար  առաջադրանքը պարզեցնում է այն պարագան, որ   
խնդրի պայմանը նրանց առաջարկում է գտնել երկու հնարավոր դեպք, թեև 
վերջնական պատասխանը երեխաներն այստեղ էլ պետք է գտնեն ինքնուրույն: 
Բոլոր աշակերտները աշխատում են նման ակտիվությունների վրա՝ մակերեսի  
և պարագծի չափման և միևնույն գաղափարն ընկալելու, մակերեսի և պարագծի 
միջև եղած փոխադարձ կապը գտնելու վրա: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Առաջադրանք բարձր պատրաստվածության խմբի համար.

Պատկերացրե՛ք, որ կազմակերպում եք զբոսախնջույք: Ձեր զբոսախնջույքին 
բոլոր հյուրերը ցանկանում են նստել մի սեղանի շուրջ: Դուք ստիպված եք 
վարձել փոքրիկ, քառակուսի սեղաններ և դրանցից կազմել մեկ մեծ սեղան: 
Յուրաքանչյուր սեղան վարձելը արժե 10 լարի (աթոռներն անվճար են): 
Լուծեցեք հետևյալ երեք խնդիրները.

1. Պետք է գտնեք 24 հյուր տեղավորելու ամենից էժան ճանապարհը: Ձեր 
պատասխանի ճշտությունը հաստատելու համար կիրառե՛ք նկարներ, 
թվեր և բառացի մեկնաբանություն: Նկարե՛ք սեղանը, վրան գրեք կողմերի 
երկարությունները, պարագիծը և մակերեսը:

2. Դրանից հետո գտե՛ք 24 հյուրի տեղավորման ամենից թանկ 
փոխդասավորությունը առանց աթոռ ավելացնելու: Ձեր պատասխանի 
ճշտությունը հաստատելու համար կիրառե՛ք նկարներ, թվեր և բառային 
մեկնաբանություն: Նկարե՛ք սեղանը, վրան գրեք կողմերի երկարությունները, 
պարագիծը և մակերեսը:

3. Երբ երեք խնդիրն էլ կլուծեք, այս երեք հարցի պատասխանը գրեք թղթի վրա. 

ա) Ի՞նչ տարբերություն կա սեղանների պարագծերի միջև: 

բ) Ի՞նչ տարբերություն կա սեղանների մակերեսների միջև: 

գ) Ի՞նչ ազդեցություն ունի սեղանի ձևը վարձելու գնի վրա: 

Առաջադրանք միջին պատրաստվածության խմբի համար.

Պատկերացրե՛ք, որ կազմակերպում եք զբոսախնջույք: Ձեր զբոսախնջույքին 
բոլոր հյուրերը ցանկանում են նստել մի սեղանի շուրջ: Դուք ստիպված եք 
վարձել փոքրիկ, քառակուսի սեղաններ և դրանցից կազմել մեկ մեծ սեղան: 
Յուրաքանչյուր սեղան վարձելը արժե 10 լարի (աթոռներն անվճար են): 
Լուծեցեք հետևյալ երեք խնդիրները.

1. Նկարե՛ք նույն սեղանի շուրջ բոլոր 24 հյուրերի տեղավորման ամենաքիչը 
երեք տարբեր փոխդասավորություն՝ առանց աթոռ ավելացնելու: Կիրառե՛ք 
նկարներ, թվեր և բառացի մեկնաբանություն հաստատելու համար այն, որ 
յուրաքանչյուր սեղանի շուրջ ոչ ավել, ոչ պակաս, ճիշտ 24 հյուր կտեղավորվի: 
Նկարե՛ք սեղան, վրան գրեք կողմերի երկարությունները, պարագիծը և 
մակերեսը:

2. Հաշվեք, ինչ կնստի սեղանների վարձակալումը յուրաքանչյուր 
փոխդասավորության դեպքում.

սեղան 1: _____________ սեղան 2: ______________ սեղան 3: _____________

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
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3. Պատասխանե՛ք երեք հարցի.

ա) Միմյանց հետ համեմատե՛ք ձեր բոլորից թանկ և բոլորից էժան սեղանների 
պարագծերը;

բ) Միմյանց հետ համեմատե՛ք ձեր բոլորից թանկ և բոլորից էժան սեղանների 
մակերեսները;

գ) Միմյանց հետ համեմատե՛ք ձեր բոլորից թանկ և բոլորից էժան սեղանների 
ձևը:

Առաջադրանք ցածր պատրաստվածության խմբի համար

Պատկերացրե՛ք, որ կազմակերպում եք զբոսախնջույք: Ձեր զբոսախնջույքին 
բոլոր հյուրերը ցանկանում են նստել մի սեղանի շուրջ: Դուք ստիպված եք 
վարձել փոքրիկ, քառակուսի սեղաններ և դրանցից կազմել մեկ մեծ սեղան: 
Լուծեցեք հետևյալ երեք խնդիրները.

1. 20 քառակուսի սալիկներից հավաքեք սեղան, որի շուրջ կնստեցնեք ձեր 
24 բարեկամներին (այնպես, որ դատարկ տեղ չմնա): Կիրառե՛ք բոլոր 
սալիկները: Ստորև նկարե՛ք ձեր սեղանը:

սեղանի պարագիծն է՝ _________________

սեղանի մակերեսն է՝ ________________

2. 32 քառակուսի սալիկից կազմեք ևս մեկ սեղան, որի շուրջ կնստեցնեք 
ձեր 24 բարեկամներին (այնպես, որ դատարկ տեղ չմնա): Կիրառե՛ք բոլոր 
սալիկները: Ստորև նկարե՛ք ձեր սեղանը:

սեղանի պարագիծն է՝ _________________

սեղանի մակերեսն է՝ ________________

3. Պատասխանե՛ք հարցերին.

ա) Մեկ փոքրիկ սեղան վարձելը արժե 10 լարի: Ո՞ր սեղանը շարելը կլինի 
ամենից թանկ: Ինչպե՞ս հասկացաք: 

բ) Նկարագրե՛ք բոլորից թանկ սեղանի ձևը:

գ) Նկարագրե՛ք բոլորից էժան սեղանի ձևը:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Շերտավոր նյութ՝ դաս 3. Ուսումնական պայմանագրեր

Ստորև տրված ակտիվությունները պետք է տեսակավորեք որպես անհատական 
անհրաժեշտություններին համապատասխան ուսումնական պայմանագրեր: 
Դրանցից յուրաքանչյուրին կցված է կրճատ նկարագիր, իսկ դրանցում 
կիրառված առաջադրանքներին՝ կիրառման հրահանգ, հարմարեցրած տարբեր 
պատրաստվածության մակարդակի աշակերտների համար: Այդ ժամանակ 
արդեն հայտնի կլինի երեխաների գնահատման արդյունքները, ինչ կօգնի 
ակտիվություններն ընտրելիս: Թեև, պահանջած չափորոշիչները բավարարելու 
համար պարտադիր է, որ բոլոր աշակերտները, ամենաքիչը, չափման հետ 
կապված որևէ ակտիվություն կատարեն: Ակտիվության նկարագրին կցված է 
միջին պատրաստվածության աշակերտի համար նախատեսած ուսումնական 
պայմանագրի նմուշ:

Չափում.

1. Ուղղանկյունների չափումը
Ակտիվության նկարագիր. աշակերտները քանոնների և մակերես չափող 
թափանցիկ ցանցի միջոցով պետք է չափեն ստվարաթղթի թերթերից կտրելու 
համար պատրաստած և թղթի վրա պատկերած ուղղանկյունիները ու հաշվեն 
դրանց մակերեսներն ու պարագծերը:

Առաջարկներ ըստ պատրաստվածության. ցածր պատրաստվածության 
աշակերտները մեծ մասամբ չափման գործիքներով աշխատում են փոքր չափի և 
ստվարաթղթից կտրելու համար պատրաստած ուղղանկյունիների վրա: Բարձր 
պատրաստվածության երեխաները առավելությունը տալիս են ավելի մեծ չափի 
պատկերներին ու թղթի վրա պատկերած ուղղանկյունիներին: 

2. Դասասենյակում առարկաների չափումը
Ակտիվության նկարագիրը. աշակերտները քանոնների և մակերեսի չափման 
թափանցիկ ցանցի միջոցով պետք է չափեն առարկաներն ու հաշվեն դրանց 
մակերեսներն ու պարագծերը:

Առաջարկներ ըստ պատրաստվածության. ցածր պատրաստվածության 
աշակերտները չափման գործիքներով մեծ մասամբ չափում են փոքր չափի 
առարկաներ, իսկ բարձր պատրաստվածության երեխաները՝ ավելի մեծ չափի 
առարկաներ.

Համեմատում. 

1. Երկմաս ձևեր
Ակտիվության նկարագիրը. աշակերտները երկու հավասարաչափ եռանկյունի 
ստանալու համար 6 միգծանի տետրի թերթ պետք է ծալեն ու մեջտեղից 
կտրեն: Դրանից հետո նրանք եռանկյունիներից կազմում են տարբեր 
պատկերներ, միայն թե մեկ կանոնի պահպանմամբ՝ կարելի է միավորել միայն 
հավասարաչափ կողմերը: Աշակերտները պետք է ամրագրեն իրենց ստեղծած 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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պատկերները և պատասխանեն նրանց մակերեսների մասին առաջադրած 
հարցերին (որոնք բոլոր ձևերի համար միևնույնը կլինեն): 

Առաջարկներ ըստ պատրաստվածության. ակտիվությունը կիրառե՛ք ցածր 
պատրաստվածության աշակերտների հետ.

2. Ուղղանկյունների համեմատումն առանց միավորների 
Ակտիվության նկարագիրը. Աշակերտները աշխատում են զույգ 
ուղղանկյունիների վրա, որոնց վրա գրված են համապատասխան չափեր. A՝ 
2x9 և 3x6 զույգը, B՝ 1x10 և 3x5 զույգը, C՝ 3x8 և 4x5 զույգը: Երեխաները պետք 
է որոշեն, թե որ ուղղանկյան մակերեսն է ավելի մեծ կամ, միգուցե ունեն 
հավասարաչափ մակերես: Նրանք կարող են պատկերները կտրել և ծալել: 
Պատասխանը պետք է գծեն և բառացի հիմնավորեն: 

Առաջարկներ ըստ պատրաստվածության. A և B զույգերը կիրառե՛ք 
ցածր պատրաստվածության աշակերտների համար, B և C-ն՝ միջին 
պատրաստվածության երեխաների համար (C տարբերակը համեմատելու 
համար ամենաբարդն է):

3. Ուղղանկյունների համեմատումը քառակուսու տեսքի միավորով 
Ակտիվության նկարագիրը. Աշակերտները աշխատում են զույգ տպած 
ուղղանկյունների վրա, որոնց չափերը հավասար են կամ գրեթե հավասար 
(օր., 4x10 և 5x8, 4x6 և 5x5): Պարզելու համար, թե դրանցից որն է ավելի մեծ, 
երեխաները մակերեսը չափելու համար օգտագործում են քառակուսու 
տեսքի միավոր քանոնի հետ միասին: Ուղղանկյուններ կտրել չի կարելի, գծել 
թույլատրվում է: Երեխաներն իրենց եզրակացությունները բառացի, գծագրի և 
թվերի միջոցով պետք է հիմնավորեն:

Առաջարկներ ըստ պատրաստվածության. Բազմապատկման գործողության 
տիրապետման տեսակետից համեմատաբար ցածր պատրաստվածության 
աշակերտները հաշվումների պարզեցման համար համեմատաբար փոքրիկ 
ուղղանկյուններ են օգտագործում:

4. Լրացրու՛ և համեմատի՛ր
Ակտիվության նկարագիրը. Աշակերտներն աշխատում են թերթի վրա նկարած 
երկու հավասարաչափ ուղղանկյան և անհավասար, ամպաձև պատկերի 
վրա: Սկզբից զննականորեն պետք է որոշեն, թե որ պատկերն է ավելի մեծ և 
իրենց կարծիքը գրեն տետրում, իսկ հետո, պատկերները չափելու և սեփական 
եզրակացությունների ճշտության մեջ (կամ ընդհակառակը) համոզվելու համար, 
դրանք լրացնում են փոքրիկ գունավոր սալիկների միջոցով:

Առաջարկներ ըստ պատրաստվածության. բազմապատկման գործողության 
տիրապետման տեսակետից համեմատաբար ցածր պատրաստվածության 
աշակերտները հաշվումների պարզեցման համար օգտագործում են 
համեմատաբար փոքրիկ ուղղանկյունիներ:

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Հետազոտություններ 

1. Անփոփոխ պարագիծ
Ակտիվության նկարագիրը. Աշակերտներն աշխատում են 48 սանտիմետր 
երկարության թելով: Նրանք պետք է որոշեն, թե 48 սանտիմետր երկարության 
պարագիծ ունեցող քանի՞ տարբեր չափի ուղղանկյուն կարող են կազմել: Իրենց 
ուղղանկյունիները գծում են ցանցավոր թերթի վրա և որոշում յուրաքանչյուր 
պատկերի մակերեսն ու պարագիծը: 

Առաջարկներ ըստ պատրաստվածության. բազմապատկման գործողության 
տիրապետման տեսակետից համեմատաբար ցածր պատրաստվածության 
աշակերտները օգտագործում են համեմատաբար կարճ թել (24 սմ): Ավելի 
պատրաստված երեխաները կարող է այս խնդիրը լուծեն առանց թելի, միայն 
վանդակավոր թերթի կիրառմամբ:

2. Անփոփոխ մակերես
Ակտիվության նկարագիրը. աշակերտները 36 գունավոր քառակուսի 
սալիկներից պետք է դասավորեն որքան հնարավոր է ավելի քանակի տարբեր 
ուղղանկյունի (լրիվ լրացրած պատկերներ): Դրանից հետո երեխաներն իրենց 
ուղղանկյունիները գծում են ցանցավոր թերթի վրա և չափում պարագիծը: 
Առաջարկներ ըստ պատրաստվածության. ցածր պատրաստվածության 
աշակերտները առաջադրանքի պարզեցման համար կարող են կիրառել պակաս 
քանակի սալիկներ (12): 

Ուսումնական պայմանագրի նմուշ

Պայմաններ. Մենք մակերես և պարագիծ սովորեցինք սեղանների և 
աթոռների օրինակներով: Այժմ տարբեր պատրաստվածություն ունեցող 
աշակերտները մակերեսի և պարագծի հետ  կապված պետք է աշխատեն 
տարբեր ունակությունների զարգացման վրա: Որպեսզի բոլոր աշակերտներն 
իրենց անհրաժեշտության համապատասխան վարժություն ստանան, 
յուրաքանչյուր աշակերտ հաջորդ երկու օրվա ընթացքում մաթեմատիկայի 
համար տրամադրած ժամանակը պետք է կիրառի ուսումնական պայմանագիրը 
լրացնելու համար:  

Հաջողության հասնելու համար
•	 Պարապե՛ք ուշադիր և նպատակաուղղված: 
•	 Եթե պայմանները ձեզ շփոթեցրին, մինչև ինձ հարցնելը, դիմեք՝ հիշի՛ր, 

պատկերացրու՛, ստուգի՛ր, օգտվի՛ր գիտուն մարդուց մեթոդին: 
•	 Օգնե՛ք դասընկերներին, սակայն ոչ ձեր կատարելու գործի հաշվին: 
•	 Երբ պայմանագրի մի մասը կլրացնեք, ստուգելու համար դրեք ավարտած 

աշխատանքների համար կանխատեսած տեղում: Եթե ինչպես հարկն է չի 
լրացրած, կարող եք կրկին դրա վրա աշխատել: 

Այժմ կտրվի հնարավորություն, որպեսզի ինքներդ պլանավորեք ձեր 
առաջադրանքը և տնօրինեք սեփական ժամանակը: Աշխատե՛ք ուշադիր և ամեն 
ինչ կստացվի: 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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 Խնդիրներ միջին պատրաստվածության աշակերտների համար 

Համեմատում. 

•	 Ուղղանկյունների համեմատում առանց չափման միավորների 
կիրառման՝ կատարե՛ք  B և C զույգերը:

Չափում.

•	 Ուղղանկյուն պատկերների չափում՝ չափե՛ք D, E, F և G ուղղանկյունները 
(երկուսը պատկերած է կտրելու ստվարաթղթի վրա, իսկ մյուս երկուսը՝ 
տպած է թղթի վրա: Երկուսը մեծ է, երկուսը՝ փոքրիկ):

•	 Չափեք դասասենյակի առարկաները՝ ձեր նստարանը, սեղանը, հատակի 
սալիկները, գրադարանի գորգը և այլն: 

Հետազոտական վարժություններ.

•	 Անփոփոխ պարագծի վարժություն
•	 Անփոփոխ մակերեսի վարժություն

Շերտավոր նյութ՝ դաս 4. Հետաքրքրության/ընտրության վրա հիմնված ուսուցում

Այդ ժամանակ աշակերտներն իրենք են ընտրում գործնական խնդիրներ, 
որոնք կողմնորոշված են դեպի մակերեսի և պարագծի չափման հետ կապված 
նրանց ունակությունների ստուգումը: Երբ երեխան խնդիրն ընտրում է 
սեփական հետաքրքրությունների համաձայն, դա նրան սեփական աճող 
գիտելիքի գործնականորեն կիրառման հնարավորություն է տալիս: Ճիշտ 
այդպիսի հնարավորություն են տալիս շինարարության, ձևավորման և 
ճարտարապետության հետ կապված նախագծերը: Ի նկատի ունեցեք, որ  այս 
առաջադրանքը կատարելիս աշակերտները կարող են առաջ քաշել լրացուցիչ 
այլ գաղափարներ, որոնք  կարող եք ամբողջ դասարանի հետ անցկացրած 
բրեինստորմինգի ակտիվությունների ժամանակ հարմարեցնել ընթացիկ 
հարցին: Այդ վարժության վրա, աշակերտները պետք է աշխատեն երեք կամ 
չորս հոգանոց խմբերով: Ճիշտ է, այստեղ երեխաները առաջադրանքն ինքներն 
են ընտրում, սակայն ուսուցիչը, հնարավորինս,  պետք է օժանդակի խառը 
պատրաստվածության խմբերի ստեղծմանը, ընդ որում այնպես, որ դրանցից 
յուրաքանչյուրում գոնե մեկ վարժ ընթերցող աշակերտ լինի: 
Յուրաքանչյուր խումբ նախագիծն իրականացնելու համար  անհրաժեշտ նյութը 
նախապես պետք է որոշի և կազմի «պահեստից» խնդրելու (որոշակի մակերես և 
պարագիծ ունեցող) ապրանքների ցուցակը:

Անհրաժեշտ նյութ՝ 
Ստվարաթուղթ, թղթի սոսինձ, ժապավեն, մկրատ, չափման գործիքներ 
(քանոններ և մակերեսի չափման թափանցիկ ցանցեր), մարկերներ, 
մոդելավորած թղթադրամներ, գունավոր թերթեր՝ ցանկապատի, հողի և 
պաստառի մակետների համար (կարող եք կիրառել իսկական պաստառի կտոր 
կամ փաթեթավորման թուղթ): 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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Տարբերակ 1. Դասասենյակի զարդարում.
Ուսուցիչը տալիս է ստվարաթղթի տուփի կողմերը, որպես դասարանի 4 «պատ»: 
Դրանք բոլորը նույն չափի են: Դրանցից երեքի վրա նշված է ուղղանկյուն 
պատկեր, որը պատկերում է պատուհան, դուռ և այլն: Յուրաքանչյուր խմբի 
«պատը» զարդարելու համար տրվում է «պահեստից» նյութ պատվիրելու ձևեր և 
այլ անհրաժեշտ առարկաներ (մկրատ, սոսինձ, ժապավեն, «փող»):

Հրահանգ աշակերտների համար.
Ձեր նպատակն է դասասենյակում միջավայրի բարեկարգումը: Դրա համար 
պատին պետք է փակցնեք նոր պաստառ և պատերի և առաստաղի միջև 
անցկացնեք դեկորատիվ զոլ: Առաջին հերթին պետք է հաշվեք յուրաքանչյուր 
պատին փակցվելիք պաստառի մակերեսը (չհաշված դուռն ու պատուհանները), 
իսկ հետո՝ դեկորատիվ զոլի երկարությունը: 

Լրացրե՛ք «պահեստից» վերցնելու նյութի ձևը, վճարեք «փողը» և պահեստի 
վարիչը  (ուսուցիչը) կկատարի ձեր պատվերը: Նա չի ընդունի ձևն այնքան 
ժամանակ, մինչև լրիվությամբ չլրացնեք: 
Հենց որ անհրաժեշտ քանակությամբ նյութ կստանաք, սկսեք պաստառը 
փակցնել պատին և դրա եզրով անցկացնել դեկորատիվ գիծ:

Պատվերի ձևի նմուշ. (պատվերի ձևը մյուս առաջադրանքներում էլ նման է).

ՍՊԸ «Պատը զարդարելու չեմպիոններ»

Պատվերի պաշտոնական ձև.

1-ին պատ՝ անհրաժեշտ պաստառի քանակը ___ քառ. մետր x 0,02 լարիով 
յուրաքանչյուր քառ. մետրի համար= ___ լարի

2-րդ պատ՝  անհրաժեշտ պաստառի քանակը ___ քառ. մետր x 0,02 լարիով 
յուրաքանչյուր քառ. մետրի համար= ___լարի

3-րդ պատ՝  անհրաժեշտ պաստառի քանակը ___ քառ. մետր x 0,02 լարիով 
յուրաքանչյուր քառ. մետրի համար= ___լարի

Ընդամենը անհրաժեշտ է ___ քառ. մետր x 0,02 լարիով յուրաքանչյուր քառ. 
մետրի համար= ___լարի

Ընդամենը անհրաժեշտ է դեկորատիվ եզրագիծ՝ ___ քառ. մետր x 0,20 լարիով 
յուրաքանչյուր քառ. մետրի համար= ___լարի

Ընդամենը՝  ___ լարի  (վճարել միայն կանխիկ):

Տարբերակ  2       Սպորտային հրապարակի շինարարություն
Ուսուցիչը երեխաներին տալիս է մի մեծ ստվարաթուղթ, որը կլինի նրանց 
«շինարարական հրապարակը»: Այդ թերթի վրա նախապես պետք է գծած լինի 
մեծ ուղղանկյունի, որն  իրենից ներկայացնում է անմիջապես կառուցելու 
«շինարարական  հրապարակ»: Այսպես նաև տվեք ստվարաթղթի երկու փոքրիկ 
թերթ, վրան գրած՝  «ամբիոն»: Յուրաքանչյուր  խմբի «սպորտային կենտրոն» 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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կառուցելու համար տրվում է «պահեստում» նյութ պատվիրելու ձևեր և այլ 
անհրաժեշտ առարկաներ (մկրատ, թղթի սոսինձ, ժապավեն, «փող»):

Հրահանգ աշակերտների համար.
Ձեր խնդիրը սպորտային համալիրի կառուցումն է: Սպորտային հրապարակի 
համար պետք է գնեք արհեստական խոտ և փռեք, իսկ շուրջը ցանկապատեք: 
Ձեր ղեկավարը ցանկանում է, որ համալիրի մնացած մասում (հրապարակից 
դուրս) փռվի ասֆալտ: Հիշեք, ամբիոնների տակ ասֆալտ պետք չէ փռել:  
Որոշեք, որտե՞ղ եք ցանկանում շարել ամբիոնները և այնտեղ սոսնձեք ձեր 
ստվարաթղթերը: 
Պետք է հաշվեք արհեստական խոտի և ասֆալտի մակերեսը (հիշեք, որ, փողի 
տնտեսման նպատակով ղեկավարն ուզում է, որ ամբիոնների տակ ասֆալտ 
չփռվի),  ինչպես նաև ցանկապատի երկարությունը, որը կցանկապատի  
շինարարական հրապարակը: 

Լրացրե՛ք պատվերի ձևը, վճարե՛ք «փող» և պահեստի վարիչը (ուսուցիչը) ձեզ 
կապահովի արհեստական խոտով, ասֆալտով և ցանկապատով: Նա չի ընդունի  
ձևը, մինչև լրիվությամբ չլրացնեք:  
Հենց որ անհրաժեշտ քանակի նյութ ստանաք, սկսեք համալիրի  
շինարարությունը: 

Տարբերակ 3: Այգու աճեցում
Ուսուցիչը ձեզ տալիս է մի մեծ ստվարաթուղթ:  Դա ձեր այգին է: Գծեք երկար 
ու նեղ  ուղղանկյունի մակագրությամբ  «այգով անցնող արահետ»: Տվեք 
նաև ստվարաթղթի  ավելի փոքրիկ չափերի երկու թերթ, մակագրությամբ՝ 
«ծաղիկների շարք» և «բանջարեղենի շարք»: Յուրաքանչյուր խմբի «այգի» գցելու 
համար տրվում է «պահեստում» նյութի պատվիրման ձևեր և այլ անհրաժեշտ 
առարկաներ (մկրատ, թղթի սոսինձ, ժապավեն, «փող»):

Լրացուցիչ խնդիր 
Եվս մեկ անգամ կրկնեք դասի նպատակը և ընդգծեք, որ այն վերաբերում է 
միայն ուղղանկյունիներին:  

Դուք երեխաների համար ցանկանում եք կառուցել ուղղանկյունաձև 
խաղահրապարակ և դրա համար ունեք  320 մետր երկարության ցանկապատ: 
Ի՞նչ ձևի ու չափի ուղղանկյուն հրապարակներ կարող եք պլանավորել:

Գրեք ձեր կարծիքները. Գծե՛ք մի քանի ուղղանկյունի: Ի՞նչ երկարություն և 
լայնություն կարող են ունենալ դրանք: Հիշեք,  որ պարագիծը պետք է լինի 320 
մետր:

Լուծման եղանակները.
 
Ստորև բերված վարժությունը կօգնի ձեզ ընկալել և լուծել այս խնդիրը:  
Վարժություն 
Ստվարաթղթի վրա ամրակներով ու նեղ ժապավենով ստեղծեք  ուղղանկյուն 
խաղահրապարակի մակետ: Նշեք գագաթները՝ A, B, C և D:  Այժմ A, B և C 

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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կետերը տեղաշարժեք   այնպես, որ ուղղանկյունու ձևը չփոխվի:

Հարցեր.

Ի՞նչ ազդեցություն է ունենում ուղղանկյան երկարության փոփոխությունը 
լայնության փոփոխման վրա:

Եթե երկարությունն ու լայնությունը փոխվում է, պարագիծը ինչպե՞ս է մնում 
նույնը: 

Ձեր կարծիքով երկարության  և լայնության փոփոխությունը առաջացնու՞մ է  
մակերեսի փոփոխություն: Պատասխանը բացատրեք:

Ի՞նչ մաքսիմալ մակերես կարող է ունենալ 320 մ պարագիծ ունեցող 
ուղղանկյունին:

Ի՞նչ ձևի  կլինի մաքսիմալ մակերես  ունեցող ուղղանկյունին:

Ի՞նչ երկարություն և լայնություն կունենա մաքսիմալ մակերես  ունեցող 
ուղղանկյունին: 

Պատկերացրե՛ք, որ ուղղանկյուն խաղահրապարակ   կառուցելու համար միայն 
240 մետր  երկարության ցանկապատ ունեք: Որպեսզի ստացվի մաքսիմալ 
մակերեսի հրապարակ, այն ի՞նչ երկարություն և լայնություն պետք է ունենա: 
Ընդհանրապես, որքա՞ն կարող է լինել այդ հրապարակի մաքսիմալ մակերեսը:
Գրավոր նկարագրե՛ք այդ վարժության  արդյունքում ստացված 
տեղեկատվությունը, ինչը կօգնի պատասխանել առաջին հարցին  (այդ հարցը 
սա էր. Ի՞նչ հնարավոր ձևեր և չափեր կարող է ունենալ 320 մետր պարագիծ 
ունեցող խաղահրապարակը):

Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար պատրաստեց 
մաթեմատիկայի ուղղության վարժող՝  Լալի Բերիշվիլին 
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