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թանկագին ուսուցիչներ, 
մաթեմատիկայի ժամանակակից դասը պետք է լինի ակտիվ ու հետաքրքիր: 
Վերջին մի քանի տասնամյակների ընթացքում միջազգային մասշտաբով 
հետազոտողներն առավել լավ կողմնորոշվեցին այն հարցի շուրջ, թե ինչպես 
են աշակերտները սովորում մաթեմատիկա:  նրանք լավ են հասկանում, որ 
տարրական դասարաններում սովորելու շրջանը ճիշտ այն ժամանակն է, երբ 
աշակերտների մեջ մաթեմատիկական ունակությունների հիմքն է դրվում: 
այդ ժամանակաշրջանում է աշակերտների մոտ տպավորություն ստեղծվում 
մաթեմատիկայի տիրապետման վերաբերյալ սեփական հնարավորությունների 
մասին: աշակերտների զարգացման այս որոշիչ տարիների ընթացքում 
ուսուցիչները պետք է ձգտեն աշակերտներին զինել հզոր մաթեմատիկական 
ունակություններով, միաժամանակ նրանց մոտ զարգացնել  ձգտում դեպի 
գիտելիքն ու ամրապնդել հավատ, որ իրենցից յուրաքանչյուրը կարող է 
հաջողությամբ սովորել մաթեմատիկա: 

ուսումնա-մեթոդական ռեսուրսների ներկայիս ժողովածուի մեջ ներկայացված 
են մաթեմատիկական ակտիվություններ, դասի սխեմաներ,  պլան-կոնսպեկտներ 
ու գործնական խորհուրդներ ուսուցիչների համար: այս ռեսուրսները կօգնեն 
ուսուցիչներին մտածողությունը խթանող ակտիվությունների միջոցով 
աշակերտներին ներգրավել ուսումնա-մաթեմատիկական հետազոտությունների 
մեջ:  մեր ժամանակներում, երբ ուսուցչի հետ մրցակցում են հեռուստատեսությունը, 
համացանցը, տեսախաղերն ու այլ արտաքին գործոններ, առավել կարևոր է  
գրավել աշակերտի ուշադրությունը, նրա մեջ արթնացնել հետաքրքրություն.  
հենց սրանով է պայմանավորված ուսման ցանկությունն ու հիմնական 
մաթեմատիկական ունակությունների ամրապնդումը: 

 ուսումնա-մեթոդական ռեսուրսների ժողովածուն պատրաստել է Գիորգի 
նոզաձեն: նա Վրաստանի տարրական կրթության նախագծում ղեկավարում 
է  մաթեմատիկայի ճյուղը:  նախագիծը ֆինանսավորում է ամն-ի միջազգային 
զարգացման գործակալությունը: դուք կարող եք օգտվել այս հավաքածուից 
ինչպես «գրադարանից», որտեղ կարող եք ձեռք բերել նյութեր ձեր դասերի ու 
դասապլանների համար: ուսումնասիրե՛ք այս գիրքը, օգտվե՛ք ու զգուշությա՛մբ 
վերաբերվեք նրա հետ: Ձեր վարպետացման հետ զուգընթաց այս գիրքն, անշուշտ, 
կդառնա արժեքավոր ռեսուրս, լրացուցիչ ուղեցույց, որը դասասենյակում 
կուղղորդի ձեր արդյունավետ աշխատանքը: 

ամն-ի միջազգային զարգացման գործակալության կողմից ֆինանսավորվող 
Վրաստանի տարրական կրթության նախագիծը երախտագիտություն է հայտնում  
Վրաստանի կրթության ու գիտության նախարարությանը, տիկին մեդեա 
կակաչիային (ամն միջազգային զարգացման գործակալություն) և բազում վրացի 
փորձագետների ու ուսուցիչների՝  այս ժողովածուի ստեղծման գործում իրենց 
ներդրումն ունենալու համար: մենք գնահատում ենք նրանց նվիրվածությունը 
Վրաստանում մաթեմատիկայի ուսուցման բարելավման գործին: 

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

ՈՒսումնա-մեթոդական ռեսուրսների 
ժողովածու

I-VI   դասարաններում

Մաթեմատիկայի ուսուցման համար



2

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
 Ակտիվություն՝ «բազմանիստեր» 4
Մաթեմատիկական հարցի ուսուցման պլանավորման սխեմա շերտավորման էլեմենտներով  
Թեմա՝Թվերի գումարումը 20-ի սահմաններում .............................................................................6
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ ............................................................
ՇԵՐՏԱՎՈՐՄՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐՈՎ ԹԵՄԱ՝ ԹՎԵՐԻ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿՈՒՄԸ ................................17
Մաթեմատիկական խաղերի նմուշներ .............................................................................................26
Շերտավոր  դասի պլան .......................................................................................................................30
« բազմանկյունիների որս» ...................................................................................................................30
Ակտիվություն «Ճկուն ձկնիկը» ...........................................................................................................35
Ակտիվություն «Օրինաչափություններ թվային քառակուսիներում» ..........................................39
Ինչպես աշխատել  «Ճկուն ձկներ» և «Օրինաչափություններ  թվային քառակուսիներում» 
ակտիվությունների վրա.......................................................................................................................41
ՄԱթեմատիկայի/ակտիվության  պլանավորման սխեմա ............................................................43
Թեման՝ Կիսենք  քանակը                                .....................................................................................43
Մաթեմատիկայի դասի/ակտիվության պլանավորման սխեմա  .................................................51
Թեմա՝ Գումարման հատկանիշը    ....................................................................................................51
Մաթեմաեիկայի դասի/ակտիվության պլանավորման սխեմա ...................................................56
Թեմա. Բնական թվերը միլիոնի սահմաններում ............................................................................56
Մաթեմատիկական հարցի/ակտիվության պլանավորման  սխեմա ...........................................64
Թեմա՝ Միլիոնի սահմաններում բնական թվեր ..............................................................................64
V-VI    ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐ .......................................................73
Ուսումնական հարց՝ «Կոտորակների բաժանումը» .......................................................................74
Մաթեմատիկական հարցի ուսուցման պլանավորման սխեման ................................................84
շերտավորման էլեմենտներով Թեմա` մակերես .............................................................................84
Մաթեմատիկական խաղերի նմուշներ .............................................................................................96
Շերտատված դասի պլան ....................................................................................................................104
Կոտորակների ճանաչում ....................................................................................................................104
Շերտատված դասի պլան ....................................................................................................................105
«Գործողություններ կոտորակներով, տասնորդական կոտորակներով և տոկոսներով» ........105
Մաթեմատիկայի դասի/ակտիվության պլանավորման սխեման ................................................134
ԹեՄա. Կոտորակի հիմնական հատկանիշը ...................................................................................134
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴԱՍԻ/ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ .................................141
ԹԵՄԱ՝ ԽԱՌԸ ԿՈՏՈՐԱԿԻ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿՈՒՄԸ ԲՆԱԿԱՆ ԹՎՈՎ ..........................................141
ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴԱՍԻ/ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ .................................145
ԹԵՄԱ՝ ՏԱՐԲԵՐ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՎ ԿՈՏՈՐԱԿՆԵՐԻ  
ԳՈՒՄԱՐՈՒՄ-ՀԱՆՈՒՄ .....................................................................................................................145
ԱԴԱՊՏԱՑՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐ ՏԱՐԲԵՐ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐԻ ՀԱՄԱՐ......................................150
Շերտավորված մաթեմատիկական խաղեր .....................................................................................172



3

I-IV ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
ՆԱԽԱՏԵՍԱԾ  ՆՅՈՒԹԵՐ 



4

Ակտիվության նպատակները
Աշակերտները կիմանան.

 y Բազմանիստեր  (պրիզմա,  բուրգ);
 y Բազմանիստերի էլեմանտները    (հիմք, նիստ, կող, գագաթ).

Աշակերտները հասկացել են, որ .
 y Երկրաչափական պատկերների դասակարգումն ու անվանումը կատարվում է 

ըստ նրանց բնորոշիչների ու էլեմենտների. 
 y Մեր շուրջն ամենուր կան երկրաչափական պատկերներ: 

Աշակերտները կկարողանան.
 y Նկարագրել բազմանիստը,
 y Ճանաչել նրա էլեմենտները; 
 y Մոդելավորել բազմանիստերը;

Անհրաժեշտ նյութեր.
 y Տարածական հավաքովի պատկերների հավաքածու; 
 y Բազմանիստերի մոդելներ; 
 y Փոքրիկ-փոքրիկ ձողիկներ ու ամրակներ:

ԱՈՒԾ չափորոշիչներ.
Մաթ.IV.8. Աշակերտը կարող է նկարագրել երկրաչափական  պատկերները և 

դասակարգել  դրանք:  
Արդյունքն ակնառու է, եթե աշակերտը.  

 y Ըստ երկրաչափական հայտանիշների,   համեմատում և խմբավորում է  
տարածական  պատկերները:
 y Ցույց է տալիս տարածական գծապատկերի սահմանակից/ոչ սահմանակից 

նիստերը, հատվող/չհատվող կողերը:

Մաթ.IV.9. Աշակերտը կարող է ստեղծել   հարթ և տարածական  պատկերների  
գրաֆիկական արտացոլումներ և մոդելներ: 
Արդյունքն ակնառու է, եթե աշակերտը.  

 y Ըստ նմուշի, կառուցում է մատնանշված տարածական  պատկերի մոդելը կամ 
հիմնակմախքը՝ կիրառելով տարբեր նյութեր:
 y Տարածական երկրաչափական պատկերների մոդելներից կառուցում է 

մատնանշված կազմաձևը/գծապատկերը: Մատնանշված գծապատկերը/
գծապատկերներն ստանալու համար` տարրալուծում է հարթ երկրաչափական 
պատկերի գրաֆիկական պատկերը կամ մոդելը:

Ներածություն ակտիվություն
Ստորև տրված աառաջադրանքներն օգնում են աշակերտներին հասկանալ բազմանիստ
 պատկերներն ու  տալիս են հնարավորություն վարժվելու դրանց գծել-կառուցելու 
մեջ: Նախքան վարժությունների վրա աշխատել սկսելը աշակերտներին տվեք 
տեղեկատվություն տարբեր եռաչափ պատկերների անվանումների բնորոշիչների ու 

ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ՝ «ԲԱԶՄԱՆԻՍՏԵՐ»
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դրանք կազմող էլեմենտների մասին: 
Վարժություններն անցկացրեք ողջ դասարանի կամ համեմատաբար փոքրաթիվ, 
պատահականության սկզբունքով ընտրած խմբերի աշխատանքի ձևաչափում:  

1.Աշակերտներին ծանոթացրեք «բազմանիստ» հասկացության հետ և ներկայացրեք 
տարբեր եռաչափ պատկերներ: Ինչո՞վ են նման այս պատկերները, ինչո՞վ են 
տարբեր: 

2.   Հանձնարարեք աշակերտներին դասասենյակում գտնել բազմանիստ մարմնի ձևի 
առարկաներ:  

3.  Աշակերտներին ծանոթացրեք բազմանիստերի էլեմենտները (հիմք, նիստ, կող, 
գագաթ) և ցույց տվեք այդ էլեմենտները եռաչափ մոդելների վրա:  

4.  Աշակերտներին խաղացրեք «Ճանաչել բազմանիստը»: Այս խաղի ժամանակ 
երեխայի աչքերը կապում են և ձեռքն են տալիս եռաչափ մարմնի ձևի առարկա 
կամ մոդել: Աչքերը կապած երեխան պետք է ճանաչի այս բազմանիստը, անվանի 
այն ու ցույց տա նրա էլեմենտները: 

Հիմնական ակտիվություն
Աշակերտների մի խումբը
Այս խմբի անդամները աշխատում են զույգերով և հավաքովի պատկերների 
հավաքածուից հավաքում տարբեր բազմանիստեր: Աշխատանքի ընթացքում 
աշակերտները հարցնում են միմյանց. Ի՞նչ պատկեր ստացա:  
Խրախուսեք նրանց, որ նույն բազմանիստը հավաքեն տարբեր ճանապարհներով և 
դրա համար կիրառեն տարբեր պատկերներ կամ վերջինների համակցությամբ իրենց 
բազմանիստերի համար կազմեն տարբեր հիմքեր: Երբ աշակերտները կհավաքեն 
մի քանի բազմանիտ, առաջարկեք նույն խմբերում խաղալ «Փորձիր ճանաչել» : Այդ 
ժամանակ աշակերտներից մեկը մյուսից թաքուն ընտրում է իրենց կողմից հավաքած 
որևէ բազմանիստ և նկարագրում ընկերոջ համար, որն այդ պատկերը չի տեսնում: 
Զույգը հենվելով այդ նկարագրության վրա պետք է ճանաչի որ բազմանիստի մասին 
է խոսքը: Զույգերը դերերի փոփոխմամբ կարող են մի քանի անգամ կրկնել այս 
ակտիվությունը:
 
Աշակերտների երկրորդ խումբը
Այս խմբի անդամներն ինքնուրույն աշխատում են ծանոթ բազմանիստերը կառուցելու 
վրա, որի համար կիրառում են ձողիկներ ու ամրակներ (ամրակի միջոցով երկու 
ձողիկներ միացնում են միմյանց ու ստանում կողեր): Աշակերտներին հարցրեք. 
-Բազմանկյան ո՞ր էլեմենտն է ներկայացնում ձողիկը: Ամրա՞կը: Խնդրեք իրենց 
կառուցած մարմիններին պիտակներ  փակցնել ու ցուցադրել: Այն բանից հետո, 
երբ աշակերտները կհավաքեն երկու կամ երեք ծանոթ բազմանիստ, նույն նյութերի 
կիրառմամբ նրանց համար կառուցեք նոր բազմանիստեր: Խնդրեցեք գտնել այդ 
մարմինների հատկություններին համապատասխան անվանումներ, հանձնարարեք 
իրենց աշխատանքներին փակցնել համապատասխան պիտակներ: 

Ամփոփիչ ակտիվություններ
Այն բանից հետո, երբ կավարտեն աշխատել առաջադրանքի վրա, ևս մեկ անգամ 
անդրադարձեք «բազմանիստ» հասկացությանը, զրուցեք այդ տիպի մարմինների մասին 
և հիշեցրեք բազմանիստերի էլեմենտները: Բանավեճի համար լրացուցիչ անհրաժեշտ 
կլինեն հետևյալ հարցերը.  

 y Ո՞րն է ձեր սիրած բազմանիստը և ինչու՞:
 y Ո՞րն է ամենակարևոր բազմանիստը և ինչու՞:
 y Բազմանի՞ստ են, թե ոչ սֆերան (գլանը, կոնը): Ինչու՞:  
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ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ 
ՇԵՐՏԱՎՈՐՄԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐՈՎ

ԹԵՄԱ՝ԹՎԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՈՒՄԸ 20-Ի ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Ուսումնական նյութ
«Մաս առ մաս» գումարում 20-ի սահմաններում

Դասարան՝    երկրորդ

Անհրաժեշտ մակարդակ. 
Հարցի ուսուցումն ավարտվե՞ց մեկ դասի ընթացքում: Եթե ոչ, ուրեմն խնդրում ենք  
ճշտել, քանիսի:
Մեկ դասը՝   45  րոպ.

Ազգային ուսումնական պլանի չափորոշիչ . 
Մաթ. II.1. Աշակերտը կարող է միմյանց հետ համեմատել թվերը, թվական անունները, 
քանակները և կարգերը: 

Արդյունքն ակնառու է, եթե աշակերտը. Կարդում է «միանիշ» և «երկնիշ» թվերը, 
անվանում դրանց նախորդ և հաջորդ թվերը, ցանկացած թվից սկսում է հաշվել առաջ/ետ, 
տարբեր մոդելներ կիրառելով, պատկերում թվերը (օրինակ, դրանք գրանցում է կիրառելով 
դիրքային համակարգը կամ թիվն արտահայտում է առարկաների համապատասխան 
քանակ հավաքելով):

•	 Առարկաների ամբողջության մեջ տարբեր եղանակներով հաշվում է առարկաների 
քանակը  և համեմատում ստացված արդյունքները: Առարկաների  ամբողջության 
մեջ   ցուցադրում է,  թվերի տասնավորների դիրքային համակարգով գրառելը` 
առանձնացնելով տասնավորների խմբերը:

•	 Երկնիշ թվի գրառման մեջ  մատնանշում է տասնավորների և միավորների կարգերը, 
անվանում այդ կարգերում գտնվող  թվանշանների իմաստը  և պարզաբանում 
միավորների կարգում 0-ի կիրառության իմաստը, այս գիտելիքն օգտագործում է 
թվերը համեմատելիս:

•	 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. Կիրառելով մոդելը` ցուցադրում է գումարում-
հանումը, որոշում գործողության արդյունքը (օրինակ, «որքանո՞վ ավելացավ, նվազեց):

•	 Բանավոր հաշվելիս` կիրառում է քայլերով հաշվումը, կամ այլ եղանակներ 
(օրինակ, կարգերի խմբավորում, ամբողջական տասնյակներով «թռիչք»), 
ցուցադրում է գործողությունների փոխհակադարձելիությունը:

•	 Բացատրում է թվերի անվանումները մայրենի լեզվում:

•	 Բանավոր՝ տասնյակներով, գումարում-հանում է կատարում և ցուցադրում 
կիրառած եղանակը (օրինակ, թվային սանդղակի վրա կամ առարկաների 
բազմությունում):  

Դասը պատրաստել է մաթեմատիկայի ուղղության վարժող Զուրաբ 
Վախանիան Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար: 
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Անհրաժեշտ նյութեր.
Աշակերտի դասագիրք, տետրեր, գրիչներ, գրատախտակ, կավիճ, հավաքովի գունավոր 
խորանարդներ, «քառակուսի մագնիսական գրատախտակ» և դրա մագնիսները կամ դրա
փոխարինողները՝ ջիբակավոր դիդակտիկ նյութ;  երկրաչափական պատկերների 
դասակարգման սխեմա՝ պլակատ:.

Անհրաժեշտ նախնական գիտելիք ու ունակություն-հմտություններ.
Աշակերտը գիտի թվական անունները 20-ի սահմաններում, ըմբռնել է 10-
ից   20-ը  թվական անունների կազմությունը (Օր.՝   16   =   տաս+վեց   =   10+6):
Կարողանում է   10-ի  սահմաններում բանավոր գումարել հանել (թույլատրելի է 
երբեմն օգտագործել մատները), անգիր գիտի, թե որքան է պակաս յուրաքանչյուր 
տասից փոքր թվի մինչև 10-ը, դիդակտիկ նյութերի կիրառմամբ կատարում է գումրում-
հանում 20-ի սահմաններում: Ճանաչում է եռանկյուններն ու քառանկյունները, այլ 
բազմանկյունների դեպքում  հաշվում է նրանց կողմերն ու գագաթները և պարզում դրանց 
տեսակը, պարզում է աղյուսակի անհրաժեշտ վանդակն ու կարդում այնտեղ տրված 
տեղեկատվությունը, լրացնում է պարզ աղյուսակը:

Ակնարկ

Ո՞րն է դասի նպատակը: 
Հիմնական նպատակը՝ Աշակերտը կսովորի ինչպես գումարել թվերը  20-ի սահմաններում «մաս 
առ մաս» անցնելով 10-ը:
Օժանդակ (զուգահեռ) նպատակներ.
Աշակերտի մոտ ամրապնդվի. 20-ի սահմաններում բանավոր հաշվի ունակություն-
հմտություն, հաշվի և ետհաշվի իմացություն  20-ի սահմաններում, 99-ի սահմաններում 
թվական անունների իմացություն, պարզ հիմնախնդիր լուծելու համար զննական 
նյութերի կիրառման ունակություն-հմտություն:

Դասի արդյունքում աշակերտը

 Կիմանա  (փաստեր, տերմիններ, ինչպես անել՝  տեղեկություն հիշելու համար)
Ինչպես գումարել թվերը «տասն անցնելով» քսանի սահմաններում, 99-ի սահմաններում 
հաշվել և ետհաշիվ, պարզ հիմնախնդիր լուծելու համար զննական նյութերի կիրառման 
ունակություն-հմտություն:  
Կըմբռնի   (գաղափարներ,  սկզբունքներ,  ընդհանրացումներ,  կանոններ՝ հարցի 
հիմնական էությունը), թվերը ցույց են տալիս առարկաների քանակը կույտում, 
առարկաների կույտերը միավորելիս նրանց ընդհանուր քանակը արտահայտում է թվերի 
գումարը: 
Կկարողանա  (ունակություն-հմտություններ)  (մտավոր ունակություն-հմտություններ, 
մաթեմատիկական ունակություն-հմտություններ՝ որոնք կգնահատեք):
20-ի սահմաններում «մաս առ մաս» գումարում, երկնիշ թվեր, ըստ նրանց 
վրացական անվանման, քսանյակների քանակի և մնացորդի պարզաբանում, 
ինչպես նաև տասնյակների քանակի և մնացորդի պարզաբանում, դրանց գրառումը 
արտահայտությունների տեսքով, նույն թվի թվային գրառում: 
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Նախնական գնահատում

Ինչպե՞ս պարզեցիք, աշակերտների նախնական գիտելիքներն ու ունակություն 
հմտությունները կապված ուսումնական նյութի հետ: Ինչպե՞ս եք պատկերացնում 
նախնական գնահատումը: 

Նախապես անցկացված սկրինինգային թեստավորման արդյունքում ուսուցիչը գիտի. 
աշակերտների որոշ մասը չի յուրացրել 10-ի սահմաններում գումարում -հանման 
հմտությունը, մյուս մասը լավ լավ է կատարում գործողություններ   10-ի սահմաններում, 
սակայն դժվարանում են    20- ի սահմաններում, մյուսներն ավել կամ պակաս չափով 
յուրացրել են   20-ի սահմաններում գումարում–հանման հմտությունը:  
Պատրաստվածության ավելի կոնկրետ գնահատում է կատարվում տնային 
առաջադրանքի միասնական վերլուծության ժամանակ. Ով չի յուրացրել 10-ի 
սահմաններում բանավոր հաշիվը,  լավ է կատարում գործողություններ 10-ի 
սահմաններում, սակայն դժվարանում է   20-ի  սահմաններում, ով է պատրաստ 
սովորելու նոր նյութը, ինչպես նաև ով է դժվարանում կարդալ, գրել երկնիշ թվերը, 
նրանցում տարբերել քսանյակները, տասնյակները ու մնացորդները:

Դասի պլանավորում

Ինչի՞ շերավորում կկատարեք: Բովանդակություն գործընթաց                          արդյունք

Ինչպե՞ս կկատարեք շերտավորում  ըստ պատրաստվածության 

Խմբավորման ո՞ր ձևերը կօգտագործեք յուրաքանչյուր ակտիվությունն իրականացնելիս
(ողջ դասարանը, զույգեր, եռանդամ, քառանդամ, հոմոգեն, հետերոգեն և այլն): 
1.  Տնային աշխատանքի  քննարկման I   մասը՝-  ողջ դասարանը;  տնային աշխատանքի  
քննարկման II   մասը՝փոքր հոմոգեն  խմբեր, մնացածներն ինքնուրույն են աշխատում;
2.  Դիդակտիկ խաղ՝ երկու մեծ խումբ;
3.    3-րդ ակտիվություն՝ ողջ դասարանը;  
4.    4-րդ ակտիվություն՝ երեք հոմոգեն խումբ;
5.    5  -րդ ակտիվություն՝մեկ փոքր հոմոգեն խումբ և երեք հետերոգեն:   
Կրճատ նկարագրեք, աշակերտների տարբեր պատրաստվածությանը ուսուցիչն ինչպե՞ս 
է արձագանքում շերտավորմամբ: 
Տնային հանձնարարության միասնական քննարկման ժամանակ ուսուցիչը 
համեմատաբար երկար ժամանակ կանգ է առնում այն աշակերտի մոտ, ով դժվարանում է 
և օգնում է նրան, մինչև մյուս աշակերտները շարունակում են  քննարկել կամ աշխատում 
են գրատախտակի մոտ, կամ կատարում են լրացուցիչ հանձնարարություններ (որն 
արդեն ստացվում է քննարկած խնդրների  վերափոխմամբ): 
Այլ դպրոցական ակտիվության ժամանակ ուսուցիչը աշակերտներին խմբավորում է ըստ 
պատրաստվածության`
Առաջին խմբում ընդգրկում է «ոչ բավարար պատրաստվածության» երկրորդում՝ 
«բավարար պատրաստվածության», երրորդում ՝ «բարձր պատրաստվածության» 
աշակերտների. ուսուցիչն աշխատում է առաջին խմբի հետ, քանի դեռ մյուսները 
աշխատանքը կատարում են ինքնուրույն:
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Դասի փուլերը

I   նախապես
Ողջ դասարանի 
հետ միասնական 
շփմամբ  կատարվում 
է պատրաստվելիք 
տնային առաջադրանքի 
յուրաքանչյուր խնդրի 
քննարկումը: Կակտիվանա 
աշակերտների նախնական 
գիտելիքները, նրանց 
դատողությունը կուղղորդվի 
այնպես, որ նոր գիտելիքն 
ինքնուրույն կառուցեն: 
Էապես, աշակերտներն 
արդեն տիրապետում են 
այն բանին, ինչը պետք է 
սովորեն: 
Ուսուցիչը գնահատում 
է աշակերտների 
պատրաստվածությունը և
օգնում է ոչ բավարար 
պատրաստվածություն 
ունեցող աշակերտներին:

II  ընթացքում
Աշակերտները միայն 
ընկալում ու ձևավորում 
են այն, ինչ էապես արդեն 
գիտեն գործնական 
մակարդակով: Դա 
կատարվում է ինչպես 
ողջ դասարանի հետ 
միասնական շփմամբ, 
այնպես նաև խմբային 
աշխատանքով: 
Ուսուցիչը հատկապես 
օգնում է ոչ բավարար 
պատրաստվածություն 
ունեցող աշակերտներին:

III   հետո
Աշակերտները 
մասամբ  կաշխատեն 
դասարանում, մասամբ 
էլ տանը, ինքնուրույն, 
արդյունքը կքննարկեն 
ողջ դասարանի հետ 
միասնաբար, այդ 
ժամանակ ուսուցիչը 
կհասկանա, ով հասավ 
նշված նպատակին, 
ում է հետագայում 
անհրաժեշտ 
օգնություն, դա նա 
հաշվի կառնի հաջորդ 
դասը պլանավորելիս:

Ողջ դասարանի հետ աշխատելու 
բաղադրիչ. 
Առաջադրանքներ/
ակտիվություններ N#NՏնային 
ռաջադրանք   (մասնավորապես);
3-րդ  ակտիվություն:

Շերտավոր բաղադրիչներ.

Առաջադրանքներ/ակտիվություններ N#N
Տնային առաջադրանք   (մասնավորապես),
2-րդ  ակտիվություն:
4 -րդ  ակտիվություն,  5 -րդ  ակտիվություն:

Ուսուցման հետագա գնահատում

Ինչպե՞ս եք կիրառում տվյալները հաջորդ ուսումնական գործընթացի համար: 

Հաջորդ դասին տնային առաջադրանքի քննարկմամբ ուսուցիչը գնահատում է, թե 
որքանով են հասել նախորդ դասի նպատակին, որ աշակերտները լրացուցիչ օգնության 
կարիք ունեն: Ցածր արդյունք ցուցաբերած աշակերտների համար հաջորդ դասի 
համար պլանավորվում էեն լրացուցիչ ակտիվություններ, հնարավոր է ի հայտ գա 
առանձին խումբ, եթե մնացածների կողմից արդյունքի հաղթահարումը  բավարար է: 
Եթե կդժվարանա դասարանի մեծամասնությունը, ուրեմն կկրկնվի անցկացվածի նման 
ակտիվություն, աշակերտները կխմբավորվեն ըստ պատրաստվածության և խմբերին 
կտրվի տարբեր բարդության առաջադրանքներ:

Լրացուցիչ ռեսուրսներ

Ի՞նչ լրացուցիչ ռեսուրսներ կօգտագործեք. Զննական նյութ «Թվերի դոմինոյաձև 
սխեմաներ»   (տես հավելված էջ  17):



10

Պլան - կոնսպեկտ

Տնային առաջադրանքի  խնդիրների համատեղ վեկլուծում   (20  րոպե)
1. Հաջորդաբար  գրենք 1-ից մինչև 6 թվերը, աղեղով միացնենք  այն թվերի զույգը 
որոնց գումարն է  7 և 
հենց այնտեղ էլ գրենք 
համապատասխան գումարները:

Ձեր տետրերում կատարե’ք նման առաջադրանք, միայն գրե’ք 1-ից մինչև 9-ը թվերը
 (ընդ որում 5-ը երկու անգամ գրեք!), աղեղով միացնենք  այն թվերի զույգը 
որոնց գումարն է  10:

2.  11  =  10+1,  տասնմեկ  =  տաս+մեկ:   12  =  10+2,  տասներկու  =  տաս+երկու;
13 = 10+3,  տասներեք = տաս+երեք ...  
...
Նույնպես գրե’ք  14, 15, 16, 17, 18, 19.

3. Արտագրե’ք  և  * նշանի փոխարեն դրե’ք  համապատասխան գործողության նշանը
15 *  4  >  18 20  *  6  <  15 7   *  5 >  11 13 <  6  *  9 
17  = 10  *  7
4  *  8   =   12 8 *  4  =  12 14  *  4  <  12 14  *  4  >  12 
16  *  4  =   12
4.  Գրե’ք թվերով. Վաթսունհինգ,  երեսուն,  իննսունմեկ. յոթանասունմեկ

5.  Կապիկը թաթին ունի հինգ մատ, ավստրալիական կուսպարան՝   պակաս:
I.  Որքա՞ն մատ կարող է ունենալ կուսպարան մեկ թաթին:
II.  Որքա՞ն մատ կարող են ունենալ կուսպարան և կապիկը միասին  
 մեկական թաթերին:
III.   Որքա՞ն  ավելի մատ կարող է ունենալ կապիկը, քան կուսպարը 
մեկական թաթերին:
Բաց չթողնե’ք պատասխանների ոչ մի հնարավոր դեպք:

6. Դիտե՛ք  գծագիրը.
Գծե’ք և լրացրե’ք աղյուսակը, բացի 
առաջին սյունակից.
                                
      

Տարբեր պատկերներ եռանկյունի քառակուսի շրջանան Այլ

Դրանց քանակը

7.  Եվս հիգ թվով շարունակե’ք  օրինաչափությունը.  
                    10,     10,     11,     11,     11,     12,     12,     13,     13,     13,     …  ?
8.   Գծե’ք  և գունավորե’ք  տասնութանկյուն, որն ըստ ձեր ճաշակի գեղեցիկ կլինի: 
Աշակերտները հերթով բարձրաձայն կարդում են խնդիրները  և ենթախնդիրները, 
հիմնավորում են իրենց պատասխանները, հաճախ վիճում են:  Աշակերտների 
մեծամասնությունը, բնական է, ձգտում է իր կարծիքն  ասել, թեկուզև շատ քիչ 
տարբերությամբ լինի գրված: Այսպիսի ինտերակցիան աշակերտներին շատ է 
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ակտիվացնում և դա հրաշալի է: Այդ պատճառով ուսուցիչը պետք է ուշադիր լինի, որպեսզի 
միասին քննարկելիս չափից դուրս շատ ժամանակ չկորչի  _  այլապես դասարանական 
աշխատանքներ և խաղեր չեն հասցնի:
Եթե աշակերտը չի կատարել տնային առաջադրանքը,   համեմատաբար դժվար խնդիրը,  
նա անպայման պետք է գրի դասարանում՝ այդ խնդրի միասնական վերլուծության 
ժամանակ: Ուսուցիչը  շարքերի միջով քայլում է  և երկար ժամանակ կանգ է առնում այն 
աշակերտի մոտ, ով օգնության կարիք ունի, իսկ ուրիշները շարունակուն են վերլուծել:
Դասարանային առաջադրանքը վերլուծելիս գրիչ պետք է ունենան ձեռքներին և 
տեղում լրացնեն, կամ ուղղեն աշխատանքը, կամ նոր տողի սկզբից ինչ որ բան գրեն, 
իսկ ուսուցիչը պետք է անցնի շարքերի միջով և ստուգի կատարածը: Սրան առանձին 
ժամանակ տրամադրել հարկավոր չէ: Նա  պետք է սկսի առաջադրանքների վերլուծումը: 
Մեկ աշակերտ կարող է գրատախտակին ինչ որ բան գրի (որպեսզի մյուսներին  
բացատրի դժվար հարցը ), ուսուցիչն անհրաժեշտության դեպքում  կմասնակցի 
վերլուծությանը՝, միաժամանակ կանցնի շարքերի միջով և կստուգի աշխատանքները:
Յուրաքանչյուր դասին ուսուցիչը պետք է մոտենա ամեն մի աշակերտին, գոնե մի կարճ 
ժամանակով զրուցի հետն անձամբ, գովաբանի կամ մատնանշի սխալները:
Բնականաբար, բոլոր աշակերտների տնային առաջադրանքների ստուգելն անհնարին 
է, սակայն ուսուցիչը գոնե պետք է նայի աշխատանքը և ինչ որ բան ասի, գովաբանի 
աշակերտին ոչ թե ընդհանրապես, այլ կոնկրետ նշի այն, ինչը հավանել է, միաժամանակ 
ուղղի աչքին ընկած սխալը,  մատնանշի սխալը, միաժամանակ օգնի այն աշակերտին, ով 
դրա կարիքն ունի:
Պարզաբանում՝ կապված վերջին, համեմատաբար դժվար խնդիրների հետ.
4.  Միտումնավոր երկրորդն ընտրած է անծանոթ կենդանի:  
Պատասխաններն են.
I. չորս, երեք, երկու, մեկ II. Ինն, ութ, յոթ, վեց   III. Մեկ, երկու, երեք, չորս.
5.  եռանկյունիներ _  1;   քառակուսիներ  _  0;  շրջաններ  _  3;   գծեր  _  4;   այլն  _
4. Ով կդժվարանա, կնայի   երկրաչափական ձևերի դասակարգման սխեմա-պլակատին:
6.  Պատասխան. 14, 14, 15, 15, 15.
7.   Ուսուցիչը պետք է հարցնի_   Ո՞վ կբացատրի, ինչու է իր բազմանկյունին «գեղեցիկ»
 (աշակերտն իր վերաբերմունքը բանավոր բառերով է ձաևակերպում):
  #   1-3 խնդիրները գլխավոր հարցի,   «մաս առ մաս»   գումարման նախապատրաստման 
համար է,  իսկ  #4 –ը դասի երկրորդ փոքր թեմայից է, այն սովորածի ամրապնդման 
համար է:
Դրանց գրավոր վերլուծությունը բոլորին անհրաժեշտ է:
Եթե այդ ժամանակ պարզվի,  որ մի քանիսը չգիտեն պարտադիր  «նախնական գիտելիքի»  
հարցերը,   այդ դեպքում ուսուցիչը դրանց առանձին կնստեցնի և կօգնի:  Մյուս 
աշակերտներն այդ ժամանակ տնային առաջադրանքների    
համեմատաբար դժվար, վերջին խնդիրներն են քննարկում: Ուսուցիչը նրանց 
հանձնարարում  է որևէ խնդիր բարդացնել. Օրինակ.
5.  Կուսպարան երկու թաթ ունի: Ընդամենը քանի՞ մատ կարող են ունենալ  կոսպարան և 
կապիկը միասին:
6. Հաշվե’ք, այս գծագրի վրա քանի՞ ուղղանկյուն կա:  Ընդամենը քանի՞
քառանկյունի  կա: 
7.  Կազմե’ք նմանատիպ օրինաչափ  շարք, միայն տղաների և աղջիկների անուններով 
այնպես,  որ անուններում աստիճանաբար ավելանա տառերի քանակը:
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Նմուշ. Իա, Իա, Գիա, Գիա, Գիա, Նինո, Նինո, Ակակի, Ակակի,
 Ակակի, Թինիկո,Թինիկո, Ամիրանի... ...
8.   Գծե’ք  և գունավորե’ք  քսանանկյուն, որն ըստ ձեր ճաշակի գեղեցիկ կլինի: 
Աշակերտները իրենք են ընտրում, թե այդ երեքից ո՞ր խնդիրը լուծեն: Ոմանք, հնարավոր 
է, երկուսը կամ երեքն էլ հասցնեն լուծել: Աշակերտներն աշխատում են զույգերով: 
Իսկ ուսուցիչն այդ պահին թույլ աշակերտների հետ  լուծում է
# 1-ին (մինչև 10-ը լրացնել),  # 2-րդ,  # 3-րդ և # 4-րդ խնդիրները: Նպատակահարմար  
է, որ նա աշակերտներին   օգնի I  դասարանի հիմնական զննական նյութով՝ «թվերի 
դոմինոյատիպ սխեմաներով»:

«Ծափերը լրացնենք մինչև տասը» և «Մատները լրացնենք մինչև տասը» (խաղ, 5 րոպե)

Անց է կացվում երկու խաղ, աշակերտն ինքն է ընտրում, որը ցանկանում է:  Երկու խաղն 
էլ շարժական է:
I. Ուսուցիչը ցույց է տալիս նմուշը,  հետո  աշակերտները   շարունակում են հերթականությամբ 
զույգերով: Մի աշակերտը մի քանի անգամ ծափ է տալիս,  իր զույգը այնքան անգամ պետք 
է ծափ տա, որ ստացվի 10 ծափ, լրացնի մինչև տասը (այս բառերի առանձնացմամբ), հետո 
խաղի մյուս զույգը  և այլն: Մյուս խաղացողները ստուգում են՝ հո չե՞ն շփոթել: Վերջում 
ուսուցիչն ընտրում է  մի զույգին (պասիվ աշակերտին) և ծափ է տալիս 10  անգամ:  -Դու 
քանի՞ անգամ պետք է  ծափահարես (ոչ մի անգամ, 0 անգամ):
II.Ուսուցիչը ցույց է տալիս նմուշը, հետո աշակերտները շարունակում են 
հերթականությամբ՝ զույգերով. Մեկ աշակերտ մատներով ցույց է տալիս  1-ից մինչև 9-ը, 
նրա զույգը  պետք է ցույց տա,  այնքան մատ, որ ստացվի 10 մատ: Մինչև տասը լրացնել  (այս 
բառերը ընդգծելով );  այնուհետև՝  երկրորդ զույգը  և այլն: Մյուս աշակերտները ստուգում 
են՝ հո չեն շփոթել: Վերջում ուսուցիչն ընտրում է  մի զույգին (պասիվ աշակերտին) և ցույց 
է տալիս 10 մատ:-Դու քանի՞ մատ պետք է ցույց տաս (ոչ մի,  զրո):
 

«Մաս-մաս գումարում 20-ի սահմանում  (7  րոպե)

Ուսուցիչը գրատախտակին գրում է մի սյունակում.
6  +  9;                8 +  8;                  13 +  5;  10  +  6;  7   +  6.
_ Ո՞րն է սրանցից  ամենահեշտ գումարումը   {10   +   6}: Ինչու՞   {որովհետև  իրենք բառերը 
ցույց են տալիս. տասից վեցով ավելի, տաս վեց ավելի, տասնվեց}. Հաշվել  էլ հարկավոր 
չէ, բառերից ուղղակի հասկանում ենք: Ոչ էլ մյուսներն են դժվար, բայց մի փոքր հաշվարկ  
հարկավոր է:  Իսկ տասի համար  ավելացումը շատ հեշտ է: Հիմա Գիորգին կհաշվի 
մնացածները՝ շատ հեշտ գումարման  օրինակները : -Բոլորը հաշվի’ր, ոչինչ բաց չթողնես:
{10+1, 10+2, ...  , 10+9, 10+10}
_ Հիմա գումարենք, օրինակ՝ 8 + 9 = ?   (գրվում է գրատախտակին և տետրերում): 
Գումարենք այսպես.   8-ը լրացնենք մինչև 10-ը: Սա հո հեշտ է: Ինչպէ՞ս լրացնենք 
մինչև 10-ը     {8+2  =  10}  8-ը երկու անգամ արդեն ավելացրել ենք: Բայց ինչքա՞ն պետք է 
ավելացնեինք {ինը} այսինքն, էլի ինչքա՞ն մնաց ավելացնելու 
{յոթ}  գրենք
8 +  9 =                       8 +  2  +  7 = 10  +  7 = 17.
Միաժամանակ աշակերտները համապատասխան  խորանարդիկներ են դարսում. 8 
հատ կարմիր է, 9 հատ կանաչ: Իսկ մեկ աշակերտը  «քառակուսի գրատախտակին» (տե’ս 
ստորև) դասավորում է   8+9 մագնիսը:
Միայն այստեղ հարկավոր չէ այն բանի առանձնացումը, որ   9   -   2   =   7: Հանման 
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օգտագործումը միայն գործը կբարդացնի: Դատում են այսպես. 2-ն արդեն ավելացրեցինք, 
մնաց ավելացնելու դարձյալ 7: Եթե դժվարանան, ուսուցիչը հիշեցնում է  

- Ինչի՞ և ինչի’ գումարով կարելի է մասնատել ինը՝ երկուսի և՞ {յոթի} այսպիսով,  
անհրաժեշտության դեպքում կօգնենք  երկրորդ գումարման մասնատումը երկու 
գումարելիների՝ և ոչ թե  հանման միջոցով: Իսկ սրա համար  աշակերտը կարող է նայել  
զննական նյութերին՝«Թվերի դոմինոյատիպ սխեմաներին», եթե դժվարանան:

«Մաս-մաս գումարում 20-ի սահմանում  (8  րոպե)
Ուսուցիչը աշակերտներին  խմբավորում է միատարր խմբերի, պատրասվածության 
համաձայն, որը դասին է բացահայտվել. Առաջին խմբում հանդիպում են նրանք, որոնք 
10-ի սահմաններում գումարում-հանման ունակություն-հմտությունները  լավ չեն 
ամրապնդել, երկրորդ խմբում նրանք,  որոնք լավ են գործում 10- ի սահմանում,  սակայն 
դժվարանում են գումարումը 20-ի սահմանում,  երրորդ խմբում  նրանք, որոնք արդեն 
շատ, թե քիչ  յուրացրել են  20-ի սահմանում մաս-մաս գումարման միջոցը:
-  Այժմ առանց գրառումների մտքում  գումարենք հեշտ միջոցով.

I.  8 +  5;                  II.  9  +  6;              III.  7   +  5.
I.  Առաջին խումբը  գունավոր խորանարդիկները  կիրառում է , նրանց ուսուցիչը օգնում է:

 -  Երկու գույնի  միացումը  որքա՞ն կտա:  Դարսեք կարմիրներն այս տուփում, ինչքա՞ն 
դատարկ տեղ մնաց: {երկու}, կանաչներից  որքա՞ն պետք է պակասեցնենք,  որ այս 
տուփը լցնենք  {երկու} :

Աշակերտները հեշտությամբ կարողանում են  երկու գույնի խորանարդիկները դասավորել  
և հաշվել: Ուսուցիչը լրացուցիչ հարց է տալիս. -Որքա՞ն խորանարդիկ մնաց կանաչներից  
{երեք}  այդ դեպքում  գումարն ինչի՞ է հավասար:  (ավելի լավ կլինի, որ պատասխանեք 
դուք առանց  այս մնացած կանաչների հաշվման
(Տաս և երեք  =  տասներեք)
Աշակերտները տետրերում գրում են  հավասարում.   8  +  5 =  13:

II.  Երկրորդ խումբը ինքնուրույն աշխատում է, օգտագործում է   «քառակուսի 
գրատախտակը» և մագնիսները: Ուսուցիչը աչքի է անցկացնում,  աշակերտները 
ճի՞շտ են դասավորում մագնիսները թե՝ոչ: Վերջում աշակերտները  տետրերում  
գրում են  հավասարում. 9 + 6   = 15:    -Ինչպե՞ս գումարեցիք  {իննին դեռ ավելացնենք 
1, կստանանք 10, հետո նորից ավելացրեցինք 5, ստացանք 15}

III. Երրորդ խմբին  ուսուցիչը առաջարկում է  բանավոր գումարեն և հավասարումը,  
ինքնուրույն գրեն. Հետո միայն հավասարումն է ստուգում:  Երրորդ խումբը 
հավանաբար ժամանակից շուտ  առաջադրանքը կավարտի:

Ուսուցիչը նրանց լրացուցիչ աշխատանք կտա,
Խորանարդիկները դարսեք այնպես,  որ ուրիշ հավասարումներ ցույց տան, միաժամանակ 
գրեք ստացված հավասարումները : Ձգտե’ք  հասցնել որքան հնարավոր է շատ: Եթե դասի 
վերջին ժամանակ մնա երրորդ խումբն իր աշխատանքը հանրորեն կներկայացնի:

Բառերով տրված  երկնիշ թվերի հաշվում տասնավորներով  և նրա թվային գրառումը  (5  րոպե)

Դասի հիմնական թեման էականապես հանրահաշվային էր, քանի որ նրա  հիմնական 
դժվարությունը և էությունը  գործողությունների հատկանիշների հետ էր կապված 
(ընդհանուր առմամբ  բանավոր հաշվման հեշտ միջոցները  հանրահաշվին է վերաբերվում): 
Այդ պատճառով երկրորդ հարցը մաքուր թվաբանական է. թվի կառուցումը, վրացերեն 
անվանումը և հաշիվը 100-ի սահմանում: Սրա հետ դասարանը այդ ժամանակի համար  
այդ հարցերն արդեն անցել է, միայն մի փոքր զարգացում ու ամրապնդում է հարկավոր 
«հենց սրան էլ ծառայում է  տնային առաջադրանքի  #  4) խնդիրը:
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II  դասարանի գլխավոր զննական նյութը  և մեթոդոլոգիական 
հենքն է  «քառակուսի մագնիսային գրատախտակը»: Այս 
տեսակի  (վանդակների երկու հարևան տասնավորները 
քսանավոր են ստեղծում, իսկ քսանավորները տարբեր 
գույներով են առանձնացված): 
Այս զննական նյութը պարտադիր է երկնիշ թվերի  վրացերեն 
անվանումները  հասկանալով յուրացնելու,  նաև գումարում-
հանման համար: 

Օրինակ,  այստեղ ներկայացված է հիսունութ =  2  ·  20  +  18.
Այլ կերպ ևս ակնառու է. 58 =  5  ·  10  +  8: 

Նմանատիպ սխեմա կարելի է կազմել նաև պլաստմասայի հավաքովի «Պատ-սյունակ-
խորանարդով», կարևորն այն է, որ  ամեն մի քսանավոր տարբերվող գույնի լինի: 
Աշակերտներն այս ամենը արդեն գիտեն: Ընթացիկ դասին ուսուցիչը դասը բաժանում է  չորս 
խմբի, ընդ որում,  համատարր խմբում կխմբավորվեն  այն աշակերտները, որոնք դժվարանում 
են երկնիշ թվերի կառուցման  ըմբռնման մեջ, վրացերեն անվանման և թվային գրառման  
փոխկապակցման մեջ: Մնացած երեք խումբը  տարասեռ է: Ամեն մեկում կան ինչպես  ուժեղ 
և ակտիվ, այնպես էլ միջակ աշակերտներ: Ուսուցիչը գրատախտակին նախօրոք գրել է 
չորս թիվ բառերով (օրինակ,  ութսունվեց  և յուրաքանչյուր խմբին  տալիս է մեկ թիվ: Խումբն 
ինքն է ընտրում «Քառակուսի մագնիսային գրատախտակի» վրա 
կդասավորի այդ թիվը, թե՞ «Պատ-սյունակ- խորանարդով»: Ոսուցիչը 
անբավարար պատրաստակամություն ունեցող խմբի հետ է մնում  և 
նրանց հետ միասին մտածում, թե ինչպես դասավորեն տրված թիվը:
Խումբը պետք է կազմի տրված թվի զննական սխեման («քառակուսի 
գրատախտակին» կամ «պատ-սյունակ-խորանարդով») և այսպիսի 
գրառում կատարի. ութանասունվեց. 

Ինչպես ասվեց,  այս հարցն արդեն մշակված և ըմբռնված է, այդ պատճառով մնացած երեք 
խումբը  ինքնուրույն է աշխատում  և հեշտությամբ կատարում  առաջադրանքը: Իսկ ուսուցիչն 
իր խմբին ուսումնական փայտամածի օգնությամբ  կառուցել է տալիս  այսպիսի գրառումներ 
– Այն բանից հետո, երբ զննական սխեման արդեն պատրաստ ունեք, ինչպե՞ս գրենք քանակը 
պատկերի միջոցով. 
{աշակերտը թվերով}  - Մենք հո արդեն սովորե՞լ ենք . այն, թե ինչպե՞ս իմանանք թվի անվանումը,  
հարկավոր է քսանավորներով հաշվում: Իսկ այն բանի համար, որ իմանանք,  թե այդ թիվը 
կրճատ ինչպե՞ս է գրվում, տասնավորներով պետք է հաշվել: Այս գրառման մեջ (նշում է 86-ը) 
8-ը ի՞նչ է ցույց տալիս, 
{որ 8 տասնավոր է}, իսկ 6-ն ի՞նչ է ցույց տալիս  {որ մնացորդում էլի  6 հատ է}:
Ուրեմն, տասնավորներից բացի կա 6 միավոր ևս:
Այնուհետև ուսուցիչը դարձյալ մեկ անգամ հիշեցնում է նախորդ դասին  կրկնածը. 
_ «19» գրառման մեջ հո այդպե՞ս էր: - Ի՞նչ է ցույց տալիս   1-անոցը, 9-անոցը:
 «26»  գրառման մեջ հո այդպե՞ս էր:  -Ի՞նչ է ցույց տալիս   2-անոցը,  6-անոցը,  (հնարավոր է 
այսպես  մանրամասնորեն վերլուծման կարիք չզգացվի, եթե խումբը չխոչընդոտի):      

 

	

    ութսունվեց
4  ·  20  +  6
8 ·  10  +  6

86
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Խնդիրներ հաջորդ օրերի համար հանձնարարվելիք տնային առաջադրանքների համար 
1.  Արտագրեք այն կրկնակի գումարը, որն ավելի հեշտ է հաշվելը, և հաշվեք. 
8  +  5                      8  +  4  +  1;                  8  +  3  +  2; 

    8  +  2  +  3;                                  8  +  1  +  4.

2.  Սլաքներով թվերը միացրեք այնպես, որ յուրաքանչյուր
 սլաք թիվը միավորի իրենից երեք անգամ ավելի
 թվի հետ: 
3.   17-ի   և   19-ի   միջև տեղադրված  թիվը քանիսո՞վ է ավելի 6-ի  և  8-ի  միջև տեղադրված  
թվից: 
4. * նշանի փոխարեն դրեք <  ,  > կամ = նշան.
6  –  2  *  16  –  2 15  –  3 *  7  +  5 18  –  9  *  20  –  17 
16  +  4  *  14  +  6
5. Ինչի՞ է հավասար այս շարքում ամենամեծ ու ամենափոքր թվերի տարբերությունը: 
9  +  7,           6  +  6, 8  +  8, 7  +  6, 3  +  9, 5  +  8, 2   +   6 ,  
4  +  7.
6.  Քույրը  11  տարեկան է և եղբորից մեծ է 4  տարով:  Քանի՞ տարեկան է եղբայրը:
7.  Յուրաքաչյուր գումարման հաար արտագրե՛ք միայն այն կրկնակի գումարը, որն
 ավելի հեշտ է հաշվել և հաշվեք: 
I.   6  +  6  =  ?           6  +  5  +  1;   6  +  4  +  2;       6  +  3  +  3;        6  +  2  +  4;            6  +  1  +  5.
II.    17  +  4  =  ? 17  +  3  +  1; 17  +  2  +  2; 17  +  1  +  3.
III.  19  +  5  =  ? 19  +  4  +  1; 19  +  3  +  2; 19  +  2  +  3; 19  +  1  +  4.
8.  Կրճատ գրեք խնդրի պայմանը և լուծե՛ք.
Աշակերտը պետք է ներկեր 15   եռանկյունի,   4   ուղղանկյունի   և   9 Շրջան: Նա ներկեց 
3  բազմանկյունի: Քանի՞ բազմանկյունի մնաց ներկելու: Քանի՞ մաս մնաց նրան ներկելու:
9. Ուշադիր զննեք այս վանդակաթերթը. 
Ձախում՝  4  +  8  = 12 
Աջում՝  17  _  12 = 5
Իսկ մնացած վանդակները լրացրած չեն: 
Արտագծե՛ք ու լրացրե՛ք օրինաչափորեն:
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5             

6             

7            

8            

Հավելվաշծ.  Թվերի դոմինոյատիպ սխեմաներ
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ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ
ՇԵՐՏԱՎՈՐՄՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐՈՎ

ԹԵՄԱ՝ ԹՎԵՐԻ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿՈՒՄԸ

Ոսուցման հարցը.
Թվի բազմապատկումը երեքով

Դասարան. երրորդ

Անհրաժեշտ ժամանակ
Հարցի ուսուցումը մեկ 45 րոպեանոց դասին   կավարտվի՞,     թե՝ ոչ, այդ դեպքում 
խնդրում ենք ճշտել. որքա՞ն
Մեկ դասը   -   45   րոպե

Ազգային  ուսումնական  պլանի  արդյունքը
Մաթ.   III.3.   Կատարում է բազմապատկում-բաժանման գործողությունները   և դրանք կապում է    
գումարում-հանման և միմյանց  հետ:
Ցուցադրում է բազմապատկման գործողությունը     բազմակի գումարմամբ,
Բանավոր կատարում է բազմապատկում-բաժանում   պարզ դեպքերում   (օր. միանիշ 
թվերի բազմապատկում).
Մաթ.   III.8.       Ճանաչում և նկարագրում է երկրաչափական պատկերները
Ճանաչում է տարածական երկրաչափական պատկերները,   ճարտարապետության և 
արվեստինմուշները կամ դրանց պատկերազարդումները, կենցաղային նշանակության 
առարկաներ կամ   պատկերների մոդելնր հավաքելում, տարբերում է պատկերների 
էլեմենտները  և կիրառում է երկրաչափական տերմինները
 դրանց անվանելիս   (օր.գագաթ, նիստ, կող):

Անհրաժեշտ նյութեր
Աշակերտի դասագիրք, տետրեր, գրիչներ, գրատախտակ, կավիճ, գունավոր
մագնիսական ձողիկների հավաքածու, մեծ ձևաչափի վրա նկարած   10 եռանկյունիների 
շարք,մագնիսային ստերեոմետրիկ կոնստրուկտոր, զուգահեռանիստի   մեծ 
մոդել   _ փայտի, ստվարաթղթի կամ այլ տեսակ, որի մի նիստը կարմիր (կամ այլ 
տարբերվող) գույն ունի:

Անհրաժեշ տ  նախնական  գիտելիք  և  ունակություն-հմտություններ
Աշակերտը յուրացրել է բազմապատկման հասկացությունը,  հավասար գումարելիների
 գումարումը,  ձևավորել է քանակի խմբերով ( զույգերով, երեքական, ութական, 
տասական, տասնմեկական, քսանական հարյուրական) հաշվելու  ունակությունը,  
գիտի արտադրիչների տեղափոխականությունը, գիտի թվի 2-ով բազմապատկելը, 
այսինքն՝ կրկնապատկում,  կամ 2-ի բազմապատկումը թվի վրա, գիտի 0-ով և 
1-ով բազմապատկում, ձևավորված են 100-ի սահմանում գումարում-հանման 
ունակություն-հմտությունները, գիտի «նիստ», «կող», «գագաթ» տերմինները;    
ճանաչում է բազմանկյունիները, քառակուսին, ուղղանկյունին, գիտի խորանարդը, 
զուգահեռանիստը (ուղղանկյուն  զուգահեռանիստը), գտնում է, թե որոնք են 
խորանարդի նիստերը, ընդհանուր գագաթը, նիստերի ընդհանուր կողերը, կողերի 
ընդհանուր գագաթները: 	

Դասը պատրաստել է մաթեմատիկայի ուղղության վարժող Զուրաբ 
Վախանիան Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար: 
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ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Ի՞նչ է դասի նպատակը:
Հիմնական նպատակը.   Աշակերտը սովորի 3-ով բազմապատկումը (եռապատկում), այսինքն՝ 
3-ով բազմապատկելու միջոցները:
Ուղեկցող նպատակներ. Աշակերտի մոտ ամրապնդել  բազմապատկման ունակություն-
հմտությունները,  հիշի  3-ի որոշ թվերով բազմապատկման  նշանակությունը, ճանաչի 
զուգահեռանիստի գագաթը, կողը, նիստը, հարևան նիստերի ընդհանուր կողը, և հարևան 
կողերի ընդհանուր գագաթը, զարգանա ստերեոմետրիկ  ընկալումը: 

Դասի հետևանքով աշակերտը

Կիմանա  (փաստեր, տերմիններ,  ինչպես  հիշի հիշարժան տեղեկությունը )
3-ի վրա բազմապատկելու, այսինքն՝ 3-ով բազնապատկելու միջոցները, որոշ թվերի 3-ի 
վրա բազմապատկելու նշանակությունը, զուգահեռանիստի հարևան նիստերի ընդհանուր 
կողը և հարևան կողերի ընդհանուր գագաթ գտնելը:
Կհասկանա  (գաղափարներ, ակզբունքներ, ընդհանրացումներ, օրենքներ, հարցի հիմնական 
էությունը)
Բազմապատկման էությունը և միջոցները:
Կկարողանա  (մտածված ունակություն-հմտություններ, մ’աթեմատիկական ունակություն-
հմտություններ՝ որոնք կգնահատեք), միանիշ թվերի  և որոշ երկնիշ թվերի  եռակի դարձնելը, 
զուգահեռանիստի գագաթները  և նիստերը միմյանց հետ կապելը:

Նախնական գնահատում

Ինչպե՞ս կպարզեք աշակերտների նախնական գիտելիքը և  ունակություն-հմտությունները 
կապված ուսումնական հարցի հետ: 
Ինչպե՞ս եք պատկերացնում նախանական գնահատումը:
Նախօրոք անցկացրած սկրինինգի և դիագնոստիկ գնահատման հետևանքով  ուսուցիչը 
գիտի.
Աշակերտների որոշակի մասը դժվարանում է թվերով գործողություններ կատարելը:
Պատրաստվածության ավելի կոկրետ գնահատումը  տեղի է ունենում տնային 
աշխատանքների  համատեղ վերլուծման ժամանակ, երբ պարզվում է, ով չի յուրացրել 
բազմապատկման հասկացությունը, թվի կրկնապատկումը,  իսկ ով է կարողանում  թիվը 
կրկնապատկել, սակայն լավ չի պատկերացնում  բազմապատկման հասկացությունը, ո՞վ 
է պատրաստ նոր հարցը սովորելու համար:

Դասի պլանավորում

Ի՞նչ շերտավորում կանե՞ք:    Բովանդակությունը ընթացակարգը արդյունքը

Ինչպե՞ս  կանցկացնեք շերտավորում ըստ   պատրաստվածության

Խմբավորման ո՞ր ձևերը կկիրառեք յուրաքանչյուր ակտիվությունն իրականացնելիս
(ողջ դասարանը, զույգերը, եռանդամ, քառանդամ, միատարր,  բազմատարր խմբեր)
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1.   Տնային առաջադրանքի վերլուծության   I    մաս   _   մասնակցում է ողջ դասարանը
Տնային առաջադրանքի վերլուծության  II   մաս  _  կիսվում է փոքր համասեռ խումբը, 
մնացածները ինքնուրույն աշխատում են,
2.  Զննական խաղ – մասնակցում են  երկու մեծ խմբերը
3.  3-րդ ակտիվություն - առանձնանում է փոքր համասեռ  խումբը
4.   4-րդ ակտիվություն   _   մասնակցում է ողջ դասարանը:
Համառոտ նկարագրեք  աշակերտների տարբեր պատրաստվածությանը ինչպե՞ս է 
արձագանքում ուսուցիչը շերտավորմամբ:
Տնային առաջադրանքը համատեղ վերլուծելիս ուսուցիչը երկար ժամանակ  այն 
աշակերտի մոտ է, որը դժվարացել է ինչ որ բանում և օգնում է նրան, մինչև  մյուս 
աշակերտները շարունակում են քննարկումը կամ գրատախտակի մոտ աշխատելը 
կամ կատարում են լրացուցիչ խնդիրներ (որոնք արդեն քննարկված խնդիրների  
վերափոխմամբ կընդունվեն): 
 Դասարանային այլ ակտիվության ժամանակ    ուսուցիչն աշակերտներին խմբավորում 
է պատրաստվածության համաձայն.	   «անբավարար պատրաստվածություն»,  
երկրորդում՝ «բավարար պատրաստվածություն», երրորդում՝ «բարձր 
պատրաստվածութուն»  ունեցող աշակերտների:  Ուսուցիչն աշխատում է առաջին խմբի 
աշակերտների հետ, մյուսներն ինքնուրույն աշխատում են առաջադրանքի կատարման 
վրա:;

Դասի  փուլերը

I   Նախօրոք
Ողջ դասարանի 
հետ  միասնական 
հաղորդակցմամբ ընտրվում 
է նախապատրաստական 
տնային առաջադրանքի 
մեկական խնդիր: 
Աշակերտների մոտ 
ակտիվանում է  եղած 
նախնական գիտելիքը, նրանց 
դատողությունը ուղղորդվում 
է այնպես, որ նոր գիտելիքը 
իրենք կառուցեն: Էապես 
աշակերտներն արդեն  
գործնականապես  
տիրապետում են այն բանին, 
ինչը  տեսականորեն  պետք 
է սովորեն: Ուսուցիչը 
գնահատում է  աշակերտների 
պատրաստակամությունը 
և  հատկապես 
օգնում է ոչ բավարար  
պատրաստվածություն 
ունեցող
աշակերտներին:

II  Ընթացքում
Աշակերտները 
միայն գիտակցում և 
ձևավորում են այն, 
ինչն էապես արդեն 
գիտեն գործնական 
մակարդակով: Սա 
տեղի է ունենում 
ինչպես ողջ դասարանի 
հետ  համատեղ 
հաղորդակցմամբ, 
այնպես էլ խմբային 
աշխատանքով:
Ուսուցիչը գնահատում 
է  աշակերտների 
պատրաստվածությունը 
և  հատկապես 
օգնում է ոչ բավարար  
պատրաստվածություն 
ունեցող
աշակերտներին:

III   Հետո
Աշակերտները 
աշխատում են 
մասամբ դասարանում 
միասնաբար, 
իսկ մասամբ էլ  
տանը՝ինքնուրույն: 
Արդյունքները  
քննարկում են բոլորը՝ 
ողջ դասարանի 
առջև միասնական 
հաղորդակցմամբ: Այս 
ժամանակ ուսուցիչը 
կիմանա, ով ինչպես 
է հասել դրված 
նպատակին, ում է 
հարկավոր հետագայում 
օգնել: Սա ինքը հաջորդ 
դասը պլանավորելիս 
հաշվի կառնի:

Ողջ դասարանի հետ 
աշխատանքի բաղադրիչ:
Առաջադրանքներ/
ակտիվություններ   N#N
Տնային առաջադրանք 
(մասամբ)

4-րդ ակտիվություն:.

Շերտավորված բաղադրիչ.
Առաջադրանքներ/ակտիվություններ   N#N
Տնային առաջադրանք (մասամբ)
2-րդ ակտիվություն
3-րդ ակտիվություն:
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Ուսման հետագա գնահատում.

Ինչպես կկիրառեք  աշակերտների պատրաստվածության մասին ձեռք բերած 
տվյալները  հետագա ուսումնական գործընթացի համար:
Այն աշակերտների համար, որոնք ցածր արդյունքներ ցույց տվեցին, հաջորդ դասի 
համար կպլանավորվեն  լրացուցիչ ակտիվություններ: Սրա համար հնարավոր է 
հատկացնել մեկ խումբ, եթե մնացածների կողմից ստացած արդյունքները բավարար 
են: Եթե դասարանի մեծամասնությունը  ևս կդժվարանա,  խմբում    այդ  դեպքում 
կկրկնվի  անցկացրածի նման ակտիվություն: Աշակերտները դարձյալ խմբավորվում են  
ըստ պատրաստվածության և խմբերին տրվում է տարբեր առաջադրանքներ,  տարբեր 
դժվարության խնդիրներ:

Լրացուցիչ  ռեսուրսներ.

Ի՞նչ լրացուցիչ ռեսուրսներ կկիրառեք:
Անցած հարցերի   ուղեկցող, արդեն կիրառված  զննականություն այն աշակերտների 
համար, որոնց անհրաժեշտ է անցածի ամրապնդումը:
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Պլան-կոնսպեկտ

Տնային առաջադրանքի խնդիրների միասնական վերլուծում (20  րոպ)

1.  Կրկնապատկեո թվերը. 5,  6,  1,  9,  10,  11,  12,  0 և  15:

2.  Ստորին արտադրյալը համեմատեք վերևինի հետ և հաշվեք պարզ եղանակով: 

5 · 6 = 30          7 · 4 = 28         4 · 7 = 28           5 · 9 = 45          7 · 15 = 105        6 · 20 = 120
   6 · 6 =               8 · 4 =   5 · 7 =                  6 · 9 =               8 · 15 =              7 · 20 = 

3. I. Հեքիաթի բակում կա 9 աքլորիկ և մեկ միաթև կիսահավ: Ընդամենը քանի՞ թև ունեն 
դրանք: 
II. Հեքիաթի բակում կա 9 աքլորիկ, որոնցից մեկը միաթև կիսահավ է: Ընդամենը քանի՞ 
թև ունեն դրանք: 
4.  Մտածե՛ք, թե ինչ թիվ է պետք 
գրել թվային առանցքի նշված 
կետերի վրա: Թվերի փոխարե՞ն: 
5.Գծե՛ք եռանկյունի, որի կողմերից մեկի երկարությունը   2 սմ 3 մմ է,  իսկ մյուսինը՝ 4  սմ  5 մմ:
6.  Արտագրե՛ք և  *  մշանների փոխարեն գրեք անհրաժեշտ թվերը: 
93  *  <  931;    416  >  4  *  6; 570  <  5  *  0;   089  <  0  *  0; 303 >  *  80.
Ո՞ր անհավասարություններում կարելի է գրել երկու տարբեր թվեր: 
7.  Գրատախտակի վրա գծված են բազմաթիվ եռանկյունիներ և երկու քառակուսի: Մտածեք 
ո՞ր մասն է ավելի շատ.
I.  Եռանկյունինե՞րը, թե՝ ուղղանկյունիները: II.  Եռանկյունինե՞րը, թե՝ քառանկյունիները; 
III.  Եռանկյունինե՞րը, թե՝ բազմանկյունիները: 
Աշակերտները հերթով բարձրաձայն կարդում են խնդիրներն ու ենթախնդիրները, 
ձևավորում են իրենց պատասխանները, հիմնավորում են լուծումը, հաճախ բանավիճում 
են, աշակերտների մեծամասնությունը, բնականաբար, ձգտում է արտահայտել իր 
կարծիքը, թեկուզ մի փոքր տարբեր գրվի, միևնույն է, նման հաղորդակցությունը անչափ 
ակտիվացնում է աշակերտներին և դա հրաշալի է: Այդ պատճառով էլ ուսուցիչը պետք է 
լինի ուշադիր, որ միասնական վերլուծության ժամանակ անչափ շատ ժամանակ չկորչի, 
հակառակ դեպքում չի հասցնի դասարանային աշխատանքները կամ խաղը:
Իսկ եթե աշակերտը չի կատարել տնային առաջադրանքի համեմատաբար դժվար խնդիրը, 
նա անպայման պետք է գրի դասարանում՝ այդ խնդրի համատեղ վերլուծման ժամանակ: 
Ուսուցիչը քայլում է շարքերի միջով և երկար ժամանակ կանգնում է այն աշակերտի մոտ, 
որին օգնություն է հարկավոր, իսկ մյուսները շարունակում են քննարկել:
Տնային առաջադրանքի վրա աշխատելիս, բոլորը ձեռքներին պետք է ունենան գրիչներ և 
հենց այդտեղ լրացնեն կամ   ուղղեն աշխատանքը կամ նոր տողից սկսեն գրել: Ուսուցիչը 
պետք է քայլի շարքերի միջով, միաժամանակ ստուգի աշակերտների աշխատանքները, 
սակայն դրան առանձին ժամանակ հատկացնել հարկավոր չէ: Միաժամանակ պետք է  
առաջադրանքի քննարկում անցկացնի: Աշակերտներից մեկը կարող է գրատախտակին ինչ 
որ բան գրել (որպեսզի մյուսներին բացատրի դժվար նյութը): Ուսուցիչը անհրաժեշտության 
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դեպքում միանում է քննարկմանը, միաժամանակ քայլում է նստարանների միջով և 
հետևում է աշակերտների աշխատանքներին:
Յուրաքանչյուր դասին ուսուցիչը պետք է մոտենա ամեն մի աշակերտի, դեմ առ դեմ, 
գոնե կարճ ժանմանակ տրամադրի նրանց հետ խոսելուն, գովաբանի կամ մատնանշի 
թերությունները:
.Բնական է, բոլոր աշակերտների տնային առաջադրանքների ստուգելն անհնարին 
է, սակայն ուսուցիչը գոնե պետք է նայի աշխատանքը և ինչ որ բան ասի, գովաբանի 
աշակերտին ոչ թե ընդհանրապես, այլ կոնկրետ նշի այն, ինչը հավանել է, միաժամանակ 
ուղղի աչքին ընկած սխալը,  մատնանշի սխալը, միաժամանակ օգնի այն աշակերտին, ով 
դրա կարիքն ունի:
Եթե այդ պահին պարզվի, որ մի քանի աշակերտ  չգիտեն պարտադիր «նախնական 
գիտելիքի» հարցերը, այդ դեպքում ուսուցիչը  դրանց նստեցնում է առանձին և օգնում 
է: Մյուսներն այդ ժամանակ  տնային առաջադրանքի համեմատաբար դժվար, վերջին 
համարի խնդիրներն են քննարկում: Ուսուցիչը դրանց հանձնարարում է որևէ խնդրի 
զարգացում: Օրինակ, 

5. Գծե’ք եռանկյունի,  որոնց կողմերի երկարությունը  երիու անգամ ավելի է, քան արդեն 
գծված եռանկյանը:

6.  Կազմե’ք ուրիշ նմանատիպ անհավասարումներ:

7.  Այս խնդրի պայմանում  և հարցերում «եռանկյունի» բառը  փոխարինեք «հնգանկյուն» 
բառով և լուծեք: Նաև   III   դեպքում  պարզեք  և այն,  թե համենայն դեպս, որքանո՞վ է 
ավելի:
Աշակերտներն իրենք են  ընտրում, թե այս երեքից որ խնդիրը լուծեն: Որևէ մեկը գուցե 
երկուսը, նույնիսկ երեքը հասցնի: Աշակերտները աշխատում են զույգերով:

Իսկ ուսուցիչն այս ժամանակ անբավարար պատրաստվածություն ունեցող 
աշակերտների հետ  վերլուծում է խնդիր     # 1-ը , (երկուսի բազմապատկումը թվով  կամ 
թվի կրկնապատումը) և   #2-ը  (բազմապատկման հասկացությունը):

 «Կանգնենք ըստ պատկերի»  և  «Ռիթմիկ ծափեր»  (խաղ,  5  րոպ.)

Այստեղ  · · նշանը մշանակում է «հատ», այնպես, ինչպես դա I-II  դասարաններում էր.
Անցկացվում է երկու ծաղ, աշակերտն ինքն է ընտրում , որն է նախընտրում, երկու խաղն 
էլ շարժական են: Ուսուցիչը գրատախտակին գրում է արտահայտություն՝ մնացորդով-
անմնացորդ և անմնացորդներ՝ զրոյով, առանց զրո:  
5 ·· 3 + 2;   5 ·· 3 + 0;   5 ·· 2 + 1; 1 ·· 9 + 7;   3 ·· 4  + 0;   4 ·· 3 և այլն.
Արտահայտությունը գրվում է այսպես. 1  ·· 10.

I. Աշակերտները դուրս են գալիս մեկ-մեկ և կանգնում են այնպես, որ ստանանք 
աշակերտների  5 ·· 3 + 2 խմբավորում (կամ այլ քանակի համապատասխան): 
Հետո,  մյուս արտահայտության կազմությունը պարզելու համար  դուրս են գալիս 
այն աշակերտները, որոնց առաջին անգամ դուրս գալու հերթ չի հասել և այլն: 

II.  Աշակերտները ռիթմիկ ծափով հերթով կատարում են նույն արտահայտությունը, 
նվագում են եռյակներ և այլ ռիթմիկ պատկերներ:  
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3-ի  աղյուսակային բազմապատկում (15 րոպե)

Այս ժամանակի համար դասարանն արդեն հաստատ գիտի արտադրիչների  
տեղափոխականությունը, այդ պատճառով, այլևս հարկավոր չէ, որ ուսուցիչը   
ուշադրություն  դարձնի    դրանց հաջորդականությանը, երբրմն իմիջիայլոց  կասի.
-Միևնույն է, չէ՞, որը կլինի առաջինը: Այդ պատճառով, միաժամանակ իրար խառնված  է 
ուսուցանվում  երեք անգամ թիվը և թիվ անգամ  երեքը: 
Ուսուցիչը ոչինչ չի բացատրում, ամեն ինչ անում են իրենք՝աշակերտները: 
Սակայն այդ պահին ուսուցիչը առանձին խմբերով  նստեցնում է ոչ բավարար 
պատրաստված  երեխաներին, որոնց  հատուկ  օգնություն է ցուցաբերում:

Երեքի և տարբեր միանիշ  թվերի արտադրյալը հաշվարկելիս  զննական  նյութեր ենք 
օգտագործում.

Այսպես ավելի լավ է՝ գունավոր  մագնիսական  ձողիկներից  հավաքած  տեսքով ( 
աշակերտներն իրենք են հավաքում):
Եթե  դասարանում  չկան գունավոր մագնիսական ձողիկներ,  այդ դեպքում կարելի է  
նման գծագիր  օգտագործել:

Բոլոր  դեպքերում  ցանկալի է  մեծ չափսի այդպիսի զննական նյութ պատին ևս փակցված 
լինի  և մնա դասարանում երևացող տեղում  այնքան ժամանակ,  մինչև չհամոզվեք, որ այն 
ավելորդ է 
- Քանի՞  կողմ  ունի  ամեն մի եռանկյունին:  {երեք}:   Յո՞թը  (հաշվում են  քսանմեկ):  Այո, 
ուրեմն՝  7  ·  3 =  21.
Այսպես կսովորենք  երեքի  բազմապատկումը  յուրաքանչյուր  միանիշ թվով, 
հաջորդականորեն: 

3  ·  3 =     ,              4  ·  3 =       , 5  ·  3 =      , ...   , 9  ·  3 = ,  10  ··  3 =
(իսկ   2  ·3  արդեն սովորել ենք):
Այս հավասարումները ուսուցիչը գրում է գրատախտակին, միաժամանակ բաժանում է 
տարբեր  աշակերտների միջև.  ավելի  դժվարները  հանձնարարում է  ուժեղ աշակերտներին, 
հեշտերը՝ ավելի թույլերին, որոնց  հետ է և ինքը: Երեխաները զույգերով կամ խմբերով 
կատարում են այս հաշվարկումները, ով ինչպես ցանկանում է. Եռանկյունիների շարքով, 
, սեփական մատներով,  ծափերով... Աշակերտները մոտենում են գրատախտակին և 
բազմապատկման արդյունքները  գրում  համապատասխան արտադրյալների տեղում: 
Ընդհանուր օրենք է. Այն ինչ գրվում է գրատախտակին, աշակերտը պետք է գրի իր 
տետրում:
Հետո  պարզվում է, ր մենք արդեն գիտենք նաև բոլոր միանիշ թվերի բազմապատկումը 
երեքով  (օր., ինչի՞ է հավասար   3  ·  4? {3  ·  4  =  4  ·  3 =  12}.
Ինչի՞  է հավասար  3  ·  9?
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Վերջում, բազմապատկման հասկացությունը  ավելի լավ հասկանալու համար  լուծվում 
է բազմապատկման  ամենապարզ  կենցաղային խնդիրը. Աշակերտը ամառային 
արձակուրդներին օրական երեքական խնդիր էր լուծում: Քանի՞ խնդիր կլուծեր  նա երկու 
օրվա ընթացքում  (հեշտ հարց ոչ բավարար պատրաստվածություն ունեցող աշակերտին): 
Վեց  օրվա ընթացքում (աշակերտը գրատախտակին կգրի  6 · 3 և հետո կհաշվի նրա արժեքը 
): Ութ օրվա ընթացքո՞ւմ: Հինգ օրո՞ւմ: Ինն օրո՞ւմ: Ինչպե՞ս իմացար: Ի՞նչ գործողություն է 
պետք է կատարել: 

Զուգահեռանիստ, նրա  գագաթները և նիստերը    (5  րոպե)

Ուսուցիչը աշակերտներին  բաժանում է մագնիսային ստերեոմետրիկ կոնստրուկտոր 
և հանձնարարում է  հավաքել զուգահեռանիստ  տարբեր գույների ուղղանկյունիներից, 
եթե դասարանում չկա նման զննական նյութ,  այդ դեպքում աշակերտներն օգտագործում 
են  միայն  զուգահեռանիստի  մեծ մոդել՝ փայտից,  ստվարաթղթից  կամ այլ տեսակից,  
որի կողմերից մեկը կարմիր  (կամ այլ  առանձնահատուկ գույնի է), այս մեծ մոդելը բոլոր 
դեպքերում  անհրաժեշտ է, այն ուսուցչի ձեռքին է, իսկ աշակերտները  հավաքում են 
կոնստրուկտորը: 
- Այս զուգահեռանիստի վրա ցույց տվե’ք ուղղանկյունին: Ուսուցիչը  աշակերտներին 
պետք է գտնել տա գագաթները և տարբեր գույների ուղղանկյունիները:  -Ցույց տվե’ք 
կարմիր նիստը: Այս հարցը պետք է տրվի այնպիսի գույնի նիստի մասին, որը միայն 
մեկն է:  Ճիշտ է: Ուսուցիչը մեկ անգամ ևս մատնացույց է անում կարմիր նիստը, ձեռքով 
գծում է): Սա կարմիր նիստն է: Ո՞վ ցույց կտա դեղին նիստը: Էլի կա՞ դեղին նիստ: 
Ընդամենը քանի՞  նիստ ունի այս զուգահեռանիստը:  Հաշվեք: (վեց): Ընդամենը քանի՞ 
գագաթ ունի զուգահեռանիստը (ութ): Ուսուցիչը  թաքցնում է զուգահեռանիստերը: Հիմա 
պատկերացրեք զուգահեռանիստը, հետո՝ պատասխանեք. զուգահեռանիստի գագաթը  
ի՞նչ է իրենից ներկայացնում (կետ):  Զուգահեռանիստի նիստը՞ (ուղղանկյուն): 
Ակտիվությունների ժամանակ ուշադրությունը պետք է կենտրոնացնել  «ընդհանուր»  
բառի վրա  և  գտնել.  նիստերի ընդհանուր գագաթները, նիստերի ընդհանուր կողերը, 
կողերի ընդհանուր գագաթները:
Ողջ այս երկխոսության ընթացքում աշակերտներն իրենք էլ աշխատում են 
կոնստրուկտորով: 
Վերջում ուսուցիչը  հարց է առաջադրում., Ճիշտ է, թե՞ ոչ և ինչու՞. Որքան մեծ 
է զուգահեռանիստը, այնքան ավելի շատ գագաթներ ունի այն, որքան փոքր է 
զուգահեռանիստը, այնքան ավելի քիչ քանակությամբ  նիստ ունի: 

Հաջորդ  օրվա  համար  հանձնարարվելիք  տնային առաջադրանք
(Սովորածն ամրապնդելու, նաև հաջորդ դասին նախապատրաստելու համար)

1. 

 Այս նկարի կիրառմամբ հաշվեք, գեղեցիկ գրեք և անգիր սովորեք.

2  ·  3,  3  ·  3,  4  ·  3,  5  ·  3,  6  ·  3,  7  ·  3,  8  ·  3,  9  ·  3,  10  ·  3.
2.  Համեմատեք  ներքևի  արտադրյալը վերևինի հետ և հաշվեք հեշտ եղանակով.  
         5 · 6 = 30            7 · 4 = 28 4 · 7 = 28 5 · 9 = 45 7 · 15 = 105 6 · 20 = 120
         4 · 6 =                 6 · 4 = 3 · 7 = 4 · 9 = 6 · 15 = 5 · 20 =

3.  9-հարկանի տան առաջին հարկում խանութ է,  իսկ մնացած բոլոր հարկերում 
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երեքական բնակարան է: Ընդամենը  քանի  բնակարան  է տանը: Քանի  բնակարան  է 
երկրորդ հարկում:

4.   Պատկերացրեք  երկարացված, նեղ զուգահեռանստ, որի նիստերից մեկը քառակուսի 
է : Այս զուգահեռանիստի էլի քանի՞ նիստը կլինի քառակուսի: 
Քանի՞ գագաթ, քանի՞ կող և քանի նիստ  ունի զուգահեռանիստը: 
 

5.  Գումարեք.             625 և  25; 625 և 75;
630  և 70;             625 և  43; 625 և  300;
240  և 204;               245 և  35.

6.  Տառերը  գրեք  այնպիսի 
հաջորդականությամբ,  որ համապատասխան 
քանակները դասավորվեն աճի համաձայն:

7.  Վախտանգը բարձրացավ խնձորի ծառին, 
իսկ Սանդրոն՝ տանձի ծառին: Խնձորի ծառի բարձրությունը 4 մ է, տանձինը՝ 5մ 40 սմ: 
Վախտանգը վերևից  50 սմ տարածության վրա կանգ առավ, իսկ Սանդրոն՝ 1մ 30 սմ 
տարածության վրա: Դրանցից ո՞ր մեկն է գետնից ավելի բարձր  և որքանո՞վ:

լ     _   բոլոր  թվերը   0-ից մինչև   100-ը
բ    _   բոլոր  միանիշ թվերը
ո   _   բոլոր երկնիշ թվերը
ր  _   բոլոր  թվերը  0-ից մինչև   1000-ը
ո    _  բոլոր եռանիշ թվերը
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ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԽԱղԵՐԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐ

Հավասար գումարներ
Հարկավոր են. 
_  2  խաղակից
_  Հավասար գումարների քարտեր  (տե’ս ներքևում) ՝ պատճենահանված և  վանդակներով 
կտրտած:
Քարտերը դասավորեք 6 շարքով, երեսը դեպի ներքև:  Ամեն մի շարքում  պետք է լինի 4 
քարտ:
  #1  խաղացողը վերցնում է երկու քարտ: Եթե գումարը միանման է,  նա երկու քարտն էլ 
պահում է իր մոտ, եթե ոչ՝ նա երկուսն էլ ետ է վերադարձնում:
  #2  խաղացողը նույնկերպ է վարվում:
Խաղը շարունակվում է այնքան ժամանակ,  մինչև բոլոր քարտերը  չզույգավորվեն: 
Հաղթում է այն խաղացողը,  ով վերջում  ամենաշատ  քարտ կունենա:

Հավասար գումարների քարտեր
 

1+1 2+0 1+2 0+3

2+2 3+1 2+3 1+4

4+1 3+2 3+3 4+2

1+5 6+0 2+1 3+0

1+3 4+0 5+0 0+5

2+4 5+1 5+2 4+3
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Բազմապատկման  մենամարտ
Հարկավոր է.
-  2  խաղակից,
-  Թվերով քարտեր  կամ խաղաթղթերի կույտ, որից հանված են 10-անոցները և նկարներով 
խաղաթղթերը: 
Ուսուցիչը  (կամ ծնողը)  սահմանում է խնդիրը, որը թվերի բազմապատկման հետ է 
կապված (օր. բազմապատկում   7-ով, 4-ով, 8-ով և այլն):

Հենց որ կգտնեք արտադրիչը, համապատասխան քարտը երկու խաղացողի միջև 
 տեղավորեք: Իսկ մնացած քարտերը խաղացողները պետք է միմյանց միջև հավասարապես 
բաշխեն:
Ամեն մի խաղացող  կույտից վերցնում է մեկ քարտ և մեջտեղում  դրված արտադրիչով 
բազմապատկում: Խաղացողներն այս գործողությունը պետք է կատարեն նաև բանավոր 
խոսքով: Այն խաղացողը, որը  ամենամեծ արտադրյալը կստանա,  երկու քարտն էլ 
վերցնում է : Օրինակ, մեջտեղում է 5
 խաղացող  #1  խաղացող    #2
 հանեց՝  4      հանեց՝  7
 4×5=20       7×5=35
  #2-  խաղացողն ավելի մեծ թիվ ունի և երկու քարտն էլ մնում է իրեն:
Երե հավասար է (այսինքն, եթե երկու խաղացողն էլ նույն արտադրյալն են ստացել), 
խաղացողները  դարձյալ մեկական քարտ են վերցնում և բազմապատկում են 
բազմապատկիչով, ով ավելի մեծ թիվ կստանա, չորս քարտն էլ իրեն կմնա:
Երբ կույտի մեջ քարտերը վերջանան, հաղթողը նա կհամարվի,  ով ավելի շատ քարտ 
ունի:
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Մոտեցի’ր  100  -  ին
Հարկավոր է.
-  2-4  խաղակից
-  -  Թվերով քարտեր  կտամ խաղաթղթերի կույտ, որից հանված են 10-անոցները և 
նկարներով խաղաթղթերը: 
-   «100-ին մոտեցիր»  հաշվառման աղյուսակ  (տե’ս ներքևում), որը ամեն մի խաղացող 
պետք է լրացնի:
Խաղի նպատակն է երկնիշ թվերի գումարումն օգտագործելով այնպիսի թիվ ստանալ,  
որն առավելագույնս մոտ լինի 100-ին 
Խառնեք կույտը և դրեք երեսով ներքև:
  #1  վերցնում է 4 քարտ և ստացած թվերի կոմբինացիայով  ստանում է 2 երկնիշ թիվ, որոնք 
գումարում է միմյանց: Այդ պահին նա պետք է ձգտի, որ ստացված թիվը առավելագույնս 
մոտ լինի 100 – ին: Կարելի է և անցնել 100-ը: #1 խաղացողը այս գործողությունը իր  
հաշվառման գրքույկում գրում է , իսկ  #2  խաղացողը ստուգում է նրա ճշտությունը:
Օրինակ,  #1-խաղացողը կույտից հանեց  4-անոց, 7-անոց, 2-անոց և 5-անոց: Այս թվերի 
կոմբինացիայով  որոշեց, որ ամենալավ արդյունքը  հետևյալ գործողությունը կլինի.  
47   +  52  =  99
 #2  խաղացողը  նույնպես վերցնում է չորս խաղախթուղթև կատարում է նույն 
գործողությունը: 
Յուրաքանչյուր խաղացողին գրվում է այնքան միավոր,  ինչ տարբերություն որ ստացվել 
է նրանց մոտի  թվի և 100-ի միջև:
Օրինակ, ստացել է 95, գրվում է 5 միավոր,  նույնպես, ինչպես որ , եթե ստանար 105:
Առաջին փորձից հետո, խաղացողները համեմատում են միավորները: Հետո արդեն 
վերցվածխաղաթղթերը  կողքի են դնում և  #2  խաղացողը  սկսում է երկրորդ փորձը՝ 
կույտից հանում է դարձյալ 4 խաղաթուղթ և նոր գումարում է իրականացնում: 
Վեց փորձից հետո խաղացողները  ստացված միավորները ի մի են բերում և հաղթում է 
նա,  ով ամենացածր  գումարային միավորն ունի:
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Հաշվառման  քարտ

Փորձ  1 ________ Փորձ  2 ________

+   ________ +   ________

Գումար _________ Գումար _________

Առաջին  փորձից ստացված միավորները     __  Երկրորդ փորձից ստացված միավորները    
_

Փորձ 3 ________ Փորձ 4 ________

+   ________ +   ________

Գումար  _________ Գումար  
_________

Երրորդ փորձից ստացված միավորները    __  Չորրորդ  փորձից ստացված միավորները .

Փորձ  5 ________ Փորձ  6 ________

+   ________ +   ________

Գումար  _________ Գումար  
_________

Հինգերորդ փորձից ստացված միավորները  __  Վեցերորդ փորձից ստացված բալերը__

Վեց փորձից տրացված միավորների գումարը  __________
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ՇԵՐՏԱՎՈՐ  ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ
« ԲԱԶՄԱՆԿՅՈՒՆԻՆԵՐԻ ՈՐՍ»

Առարկան՝  մաթեմատիկա                                                   

Դասարանը՝  երրորդ,

Էական հարցը՝  որտե՞ղ եք հանդիպում 
բազմանկյունիների մեր ամենօրյա կյանքում 

Աշակերտները կիմանան.
 y Ի՞նչ է բազմանկյունը
 y Բազմանկյունիների տեսակները.

հնգանկյունի, վեցանկյունի և ութանկյունի

Աշակերտները կհասկանան, որ 
 y մեր շուրջը բազմաթիվ, այլևայլ  ձևերի 

օբյեկտներ են:

Աշակերտները  կկարողանան.
 y Անվանել բազմանկյունիները (բոլոր 

աշակերտները)
 y Բացահայտել բազմանկյունիները 

կոնկրետ տարածության մեջ 
(աշակերտների մեծ մասը)

 y Դատել գտած բազմանկյան մասին 
(աշակերտների փոքրամասնությունը)

Դասի պլանը
 y Ուշադրությունը կենտրոնացրեք և  

քննարկեք.
Աշակերտները զույգերով մտածում են ուսուցչի կողմից 
տրված հարցի շուրջ.  «Ի՞նչ ձևերի կարող եք հանդիպել  
մեր դասարանում»:

o   Հուշող հարցեր.:
 y «Ի՞նչ ձևեր եք տեսնում գրքերի 
անկյուններում:»

 y «Ի՞նչ կասեք հայտարարությունների 
գրատախտակի մասին:»

 y «Այս ձևերը ինչո՞վ են նման միմյանց:»
	«Ինչո՞վ են տարբերվում:» 

Էական հարցը 
հետաքրքրությունը սրելու 
համար է, նաև կարևոր, 
բացի դրանից, այդ հարցի 
օգնությամբ  աշակերտները 
ուսումնականմիջավայրին այլ 
կերպ կնայեն:

Այստեղ ենթադրվում է 
կոնկրետ գիտելիք, որը 
համապատասխանում 
է աշակերտների 
անհրաժեշտություններին ու 
պատրաստվածությանը: 

Կստանան խորածավալ 
գիտելիքներ, որոնք օգտակար 
կլինեն նաև այլ առարկաների 
համար: 

Շերտավոր նպատակներ     _
կոնկրետ/աբստրակտ
և  պարզ   /բազմանիստ: 

Հուշող հարցերը կօգնեն ձեզ 
կախվածություն/անկախության 
տեսանկյունից շերտավորման 
գործում: 
Որոշ երեխաներ պատասխանում 
են այս հարցին առանց օժանդակ 
հուշումների, մյուսներին ավելի 
կոնկրետացում է անհրաժեշտ: 
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Այս ակտիվությունը ամբողջ 
դասարանի համար է 
պատրաստված, հետևաբար  
բոլոր աշակերտները ստանում են 
միևնույն հանձնարարությունը: 
Այստեղ տեքստը առատորեն է 
հարստացված պատկերներով,  
որպեսզի երեխաները պարզ 
ընկալեն, որ ձևերն ամեն տեղ են 
(սա էական հարցի հետ կապի մեջ է:   

Բոլոր աշակերտները  վերցնում 
են միևնույն նյութը և աշխատում 
են միևնույն հանձնարարության 
վրա: Այդ պահին դասարանի 
կառավարումը հեշտ է և 
պատրաստվածության համաձայն 
երեխաներին չեն բաժանում: 

Ուսուցչի նախաբանը.
o  Կարդացեք պատմվածքի  «Ո՞վ եմ ես» ձեր 

կողմից  տարիքայնորեն ադապտացված 
տարբերակը.

o  Ստեղծագործությունը կարդալիս դասարանը 
կազմում է աղյուսակ,  որտեղ նրանք գտնում 
են տարբեր բազմանկյունիներ և հաշվում են՝  
քանի՞ կողմ ունի նրանցից յուրաքանչյուրը. 

o   Դասարանին բացատրեք «բազմանկյունի» 
տերմինը

o  Աշակերտների կազմած աղյուսակը 
վերնագրեք «Բազմանկյունիներ»

 y շերտավոր  ակտիվություն
o   Դասարանը սկսում է փնտրել բազմանկյունիներ 

դպրոցի ողջ տարածքում.
o   Բոլոր աշակերտներին տրվում է աղյուսակներ:
o  Նրանցից յուրաքանչյուրը աշխատում է 

աղյուսակն այնպես լրացնել, որ այնտեղ տարբեր 
տեսակի բազմանկյունիներ լինեն մտցված 
տ( եռանկյունի, քառանկյունի, հնգանկյունի, 
վեցանկյունի, ութանկյունի): 

 y I շերտ
Աշակերտներին տրվում է աղյուսակ, որտեղ թվարկած է վերոհիշյալ 5 տեսակի 
բազմանկյունի՝ համապատասխան պատկերներով:Երեխաները պետք է գրեն յուրքանչյուր 
պատկերի կողմերի քանակը և դպրոցում գտնեն այս պատկերների ձևն ունեցող առարկա: 
 

Բազմանկյունի Կողմերի 
քանակը

Առարկան

Եռանկյունի
3

Քառանկյունի
4

Հնգանկյունի

5

Վեցանկյունի

6

Ութանկյունի
8

Աղյուսակը պետք է տաք 
դասարանի
 բոլոր աշակերտներին: 
Այն աշակերտները, որոնք նվազ են
 արդարացնում սպասելիքները,
 կստանան նաև օժանդակ  զննական
 նյութ, որպեսզի հեշտանա 
միջավայրում  գոյություն ունեցող 
առարկաների հետ պատկերների 
համեմատությունը: 
 Առարկաներ փնտրելու 
գործընթացում  երեխաները 
գործնականում կիրառում
 են սեփական գիտելիքները, ինչն 
ամրապնդում է վերջիններիս 
ամրապնդմանը:
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	II շերտ	

Աշակերտներին տրվում է աղյուսակ, որտեղ թվարկած է վերոհիշյալ 5 տեսակի 
բազմանկյունի, սակայն առանց պատկերների: Երեխաները պետք է գրեն յուրքանչյուր 
պատկերի կողմերի քանակը և դպրոցում գտնեն այս պատկերների ձևն ունեցող 
առարկաներ: 

Բազմանկյունի Կողմերի 
քանակը

Առարկա

եռանկյունի
քառանկյունի
հնգանկյունի
վեցանկյունի
ութանկյունի

	III շերտ
Աշակերտներին տրվում է աղյուսակ, որտեղ պետք է գրեն 5 բազմանկյունի, իսկ 
կողքին՝ ավելացնեն կողմերի քանակը ու անվանեն 
յուրաքանչյուր պատկերին նման մի քանի առարկա:

բազմանկյունի կողմերի 
քանակը

Առարկա

 

 

	IV շերտ
Աշակերտները պետք է լրացնեն աղյուսակ, որի մեջ պետք է գրեն բազմանկյունիների 
հինգ  տեսակները, ինչպես նաև կողմերի քանակը և յուրաքանչյուր պատկերի ձև ունեցող 
բազմաթիվ առարկաների անվանում: Բացի սրանից , պիկտոգրամայի վրա պետք է նշեն 
նաև , թե յուրաքանչյուր պատկերի համար քանի՞ համապատասխան առարկա գտան: 

Այս դեպքում էլ երեխաներին 
տրվում է պարզ հուշում, թեև 
հանձնարարությունը
 կատարելիս տարբեր 
պատկերներ հիշելու համար 
հարկավոր կլինի միտքը լարել: 

Այս առաջադրանքը 
երեխաներին տալիս է 
Նախկինում սովորածը հիշելու 
և ամրապնդելու, 
ինչպես նաև այդ գիտելիքի 
գործնականում կիրառման 
հնարավորություն: Երբ մեկի 
փոխարեն անհրաժեշտ է 
գտնել մի քանի առարկա, դա 
փոքրիկների համար իսկական 
մարտահրավեր է: Նրանք 
շրջապատում պետք է
 գտնեն տարբեր առարկաներ 
ու  օբյեկտներ ու կատարեն 
վերլուծություն: Այս դեպքում
 նրանք չեն սահմանափակվի 
սոսկ շաբլոնային 
արտահայտություններով 
(«համակարգչի էկրանը
 քառանկյունի է»): 
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Բազմանկյունիներ Կողմերի 
քանակը

առարկա

Պիկտոգրամա.

եռանկյունի քառանկյունի հնգանկյունի վեցանկյունի ութանկյունի

1

2

3

4

5

	Գնահատում
o Նախնական գնահատում՝ 
o Դասարանային բանավեճ 

Պատկերների շուրջ դասարանային բանավեճեր անցկացնելիս և վերլուծության 
ժամանակ ուսուցիչը ստանում է տեղեկատվություն այն մասին, թե ինչպես են ընկալում 
երեխաներն իրենց շուրջն եղած առարկաները: Դա 
տալիս է ոչ ձևական գնահատման հնարավորություն: 
Աշակերտները, որոնք կկարողանան կատարել այս 
վարժությունները, առանց օժանդակ հուշումների, 
ընդգրկվում են դասարանի «բարձր» շերտում: 
Համապատասխանաբար, նրանք, ում «պատկերները 
գտնելու համար» օգնություն է անհրաժեշտ, կաշխատեն 
ցածր շերտում: Այսպիսի ոչ ձևական գնահատումը 
համընկնում է աշակերտների պատրաստվածության 
որակի մասին եղած տեղեկատվությանը:

Այստղ կատարվում է ինչպես սովորածի 
վերհիշում, այնպես էլ դրա գործնական 
կիրառում: Բացի դրանից երեխաները 
սկսում են ստացած տեղեկատվության 
«կիրառում», ինչն օգնում է դատողություններ 
անել պատկերների դերի, ինչպես նաև այն 
մասին, թե ինչու՞ և ինչի՞ համար կարելի է 
կիրառել դրանցից  յուրաքանչյուրը: Այսպիսի 
քննարկումների կարելի է դիմել ինչպես 
դասի ավարտին,  այնպես էլ հաջորդ դասի 
սկզբին:  Աշակերտները կարող են յուրացնել 
ուսուցչի ֆունկցիան ու դասընկերներին  
պատմել իրենց բացահայտումների մասին: 
Նման բանավեճերը օգտակար են նրանց  
դասարանի համար:

Սա տալիս  է հնարավորություն 
ցուցաբերելու ճկունություն, 
քանի որ  տեղի է ունենում 
աշակերտի նախնական 
գիտելիքի  հաշվի առնումը և 
նրա համեմատումը կոնկրետ 
դասին երեխայի կողմից 
ցուցաբերած արդյունքի հետ:



34

o Վերջնական գնահատում (ամփոփիչ 
քարտեր)

 Աշակերտները լրացնում են շերտատված  
 ամփոփիչ քարտերը. 

	I շերտ

o Նկարի’ր և անվանիր երկու բազմանկյունի:

	II շերտ

o Նկարի’ր և անվանիր չորս բազմանկյունի:

	III շերտ 

o Անվանի’ր չորս բազմանկյունի և դրանցից յուրաքանչյուրի ձևն ունեցող 
առարկա ու օբյեկտ դպրոցական միջավայրում:

Վավերական է «գիտի-ըմբռնել 
է-կատարում է» ռազմավարության 
պայմաններում,  կարող է տարբերվող 
արդյունք տալ  կոնկրետ/վերացական 
մոտեցման ժամանակ:   
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Պատկերացրեք, որ բոլոր կենդանի արարածները կազմված են հոդերից 	և 
ոսկորներից, ինչպես օրինակ այս երկու առույգ  և  ալիքներում լող տվող ձկները: 

Ինչպես տեսնում եք,  ճկուն ձկներն ունեն  յուրատեսակ  դասավորված  4 հոդ և 8 ոսկոր 
կամ փուշ: Ոսկորը կարելի է շարժել  հոդի մոտ:  Այսպիսով ստորև  չորս դեպքում էլ  ճկուն 
ձկներ են պատկերված, միայն այլևայլ դիրքերում:   

Չի թույլատրվում հեռացնել  կամ տեղափոխել հոդին միացած ոսկրը : Նաև չի թույլատրվում 
նոր հոդերի ավելացում կամ տեղափոխում: Սա նշանակում է, որ  ստորև պատկերված  5 
կենդանուց  միայն մեկն է ճկուն ձուկ: Հապա,  որոշիր, թե որը:   
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Ճկուն  ձուկը պատկերված է  միայն ձախ անկյունում : Ներքևի ձախ կենդանին ունի 
ոսկրերի և հոդերի անհրաժեշտ քանակ, սակայն ոչ ճիշտ դասավորություն: Քանի որ 
նրանց դիրքի փոփոխությունն արգելված է, նա ճկուն ձուկ դառնալ չի կարող: 

Կլադիստիկա  –խաղ 3 կամ ավելի խաղացողների համար

Խաղացողներից մեկը խաղում է կենսաբանի դերը: Նա ծանոթացնում է մնացածներին, 
որ տարբերում են կենդանի օրգանիզմի երկու տեսակ: Կենսաբանը գծագրում է 
համապատասխան աղյուսակ, վերնագրում է, հետո նկարում է ամեն մի տեսակի նմուշը:

Մնացած խաղացողները  հերթով  ներկայացնում են  տարբեր պատկերներ, որոնց 
կենսաբանը  կավելացնի որևէ սյունակում: Օր., կենսաբանը կենդանի օրգանիզմները 
բաժանում է երկու մասի. կենդանիներ և բույսեր: Իբրև կենդանու նմուշ նա նկարեց 
ճկուն ձուկ, իսկ իբրև բույսի նմուշ՝  ծիղաղելի տեսքով պատկեր: Խաղացողները հերթով 
ներկայացնում են նոր պատկերներ: Այսպիսով,  աղյուսակն այսպիսի տեսք է ստանում:



37

Պատկեր

Բույսեր Կենդանիներ

Երբ  որևէ խաղացող հայտարարի, թե ինքը գիտի  կենսաբանը ինչպես է որոշում 
կայացնում, նա չի մասնակցի պատկերների ստեղծմանը: Այժմ նա պետք է գլխի ընկնի, թե 
ո՞ր կողմում կտեղավորի կենսաբանը նոր  պատկերը, և սրան համապատասխան պետք է 
բարձրացնի ձախ կամ աջ ձեռքը: 

Ճիշտ կռահելիս ամեն անգամ խաղացողը ստանում է 1 միավոր: Հակառակ դեպքում նա 
կորցնում է 1 միավոր: 10 պատկերի ավելացումից հետո կենսաբանը ստանում է 2 բալ ամեն 
մի խաղացողի համար, որը սկսել է կռահել: Խաղը շարունակում է նոր կենսաբանը: Նա 
պետք է ընտրի  կենդանի օրգանիզմների  որևէ խումբ՝ նկարագրած նախկին կենսաբանի 
կողմից:  Օրինակ,  եթե առաջին կենսաբանը նկարագրել է բույսերը և կենդանիները,  
մյուսը կարող է բաժանել բույսերը ծաղիկների և ծառերի:	

M
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Բույսեր

ծաղիկներ ծառեր

Խաղը շարունակվում է այնքան ժամանակ, մինչև բոլորը  չստանան կենսաբան դառնալու 
հնարավորություն: Ով կվաստակի ամենաշատ միավորները, նա կհամարվի հաղթող: 

Տարբերակներ.

1. Կենսաբանը կարող է 2 խմբից ավելի  անվանել.
2. «Կլադիստիկա» խաղը կարող է անցկացվել ցանկացած օպերացիոն միջոցների 
կիրառմամբ, օրինակ, եռանկյունիներով և վեցանկյունիներով:  

Մաթեմատիկան  այս  առաջադրանքում
Այս հետաքրքիր գլուխկոտրուկով հնարավոր է  վարժվել այլ կառուցվածքի  ստեղծման  
և նրանց կառույցներում  նմանությունների  բացահայտման մեջ: Այսպիսի զվարճալի 
մրցույթի տեսքով  տրված հանձնարարությունը  աշակերտների մեջ խանդավառություն 
կավելացնի: Նրանք զվարճանալիս  կռահում են տարբեր կառույցների հատկանիշները  և 
փոխադարձ կապը, ինչը կարևոր սկզբնական  հարցն է կիրառական մաթեմատիկայում:  
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Շրջագծե՛ք ցանկացած  2x2  քառակուսին

 y Ուշադրություն դարձրեք քառակուսիներում գրված  թվերին: Ի՞նչ 
օրինաչափություններ եք նկատում  թվերի դասավորության մեջ

 y Օգտագործե՛ք գումարումը այլ օրինաչափություններ բացահայտելու 
համար:

 y Օգտագործե՛ք բազմապատկումը  այլ օրինաչափություններ 
բացահայտելու համար:

Շրջագծե՛ք ցանկացած  3x3  քառկուսին

 y Ուշադրություն դարձրեք քառակուսիներում գրված  թվերին: Ի՞նչ 
օրինաչափություններ եք նկատում  թվերի դասավորության մեջ 

 y Օգտագործե՛ք գումարումը այլ օրինաչափությունները բացահայտելու 
համար 

 y Օգտագործե՛ք բազմապատկումը  այլ օրինաչափությունները 
բացահայտելու համար.

Շրջագծե՛ք ավելի մեծ քառակուսի:.

 y Փոքր  քառակուսիների նման ո՞ր օրինաչափություններն եք նկատում:
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 Կշռադատում.

 y Որքա՞ն է այս կամ այն   3x3  քառակուսու թվերի գումարը
 y Ինչի՞ է հավասար ուղղահայաց դիրքով հաջորդաբար դասավորված 

ցանկացած երեք թվերի գումարը 
 y Որքա՞ն է այս կամ այն   2x2  քառակուսու թվերի գումարը
 y Որքա՞ն է այս կամ այն   3x3  քառակուսու թվերի գումարը 
 y Որքա՞ն է այս կամ այն  103x10  քառակուսու թվերի գումարը 
 y Որքա՞ն է խաչաձև  դասավորված այս կամ այն հինգ թվերի գումարը
 y Որքա՞ն է անկյունագծով հաջորդաբար դասավորված ցանկացած երեք 

թվերի գումարը 
 y Որքա՞ն է անկյունագծով հաջորդաբար դասավորված ցանկացած չորս 

թվերի գումարը 
 y Որքա՞ն է անկյունագծով հաջորդաբար դասավորված ցանկացած հինգ թվերի 

գումարը
 y Մտածեք ամենաքիչը երեք նմանատիպ հարց և պատասխանեք դրանց:

Մաթեմատիկան այս առաջադրանքում

Տրված հարցի հետազոտման ժամանակ,  աշակերտները օրինաչափությունները 
բացհայտելու նպատակով,  քառակուսիներում դասավորված թվերով   կատարում են 
տարբեր մաթեմատիկական գործողություններ:  Նշված վարժութունը մի տեսակ  նախաբան 
կլինեն մաթեմատիկական օրինաչափությունների բացահայտման ունակությունը 
զարգացնելու համար, որը կօգնի աշակերտներին  ողջամիտ ենթադրությունների 
ձևավորման մեջ:
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ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎՐԱ

1.  Աշակերտներին հիմնական հարցերի հետ ծանոթացնելը
 y Այս հարցերի վրա աշխատելիս աշակերտներին խմբերի բաժանեք
 y Հնարավոր է  սկզբից ողջ դասարանի հետ միասին քննարկել  որևէ այլ 

նման հարց և հետո բաժանել խմբերի:

2.  Աշխատանք հարցերի շուրջ
 y Սկզբում հանձնարարեք յուրաքանչյուր խմբի աշակերտներին, իրենք 

բացատրեն ստացած հանձնարարությունը: Պահանջեք նրանցից 
բացատրել, ի՞նչն է հետաքրքիր, ի՞նչ հասկացան, և ինչը անհասկանալի 
թվաց: Խորհուրդ տվեք աշակերտներին շտապ որոշում չկայացնել:  

 y Հանձնարարեք աշակերտներին  մյուս հանձնարարության քննարկումն  
այնպես անել, որ   չսկսեն լուծումը (այս ճանապարհով դուք  
կզարգացնեք նրանց ունակությունը չմտածված, շտապ պատասխաններ 
տալու  փոխարեն  մաթեմատիկական  մտածելակերպի հիման վրա 
լուծել խնդիրները)J 

3. Պատրաստեք աշակերտներին, որ միմյանց սովորեցնեն
 y Սկսեք 2-րդ կետի նմանությամբ
 y Հանձնարարեք աշակերտներին  սեփական ցանկությամբ ընտրել  երկու 

հանձնարարությունից  որևէ մեկը և պատրաստվել  մի ուրիշ աշակերտի 
ծանոթացնելու: Նրանք պետք է լուծեն  ընտրած խնդիրը  և հետո լուծման 
ճանապարհը  հասկանալիորեն բացատրեն այն աշակերտին, որը դեռ 
այդ հարցի շուրջ չի աշխատել:  Երեխաները պետք է  գտնեն հիմնախնդրի 
լուծման ամենալավ ճանապարհը, այն հետաքրքիր  և ընդունելի դարձնեն 
ուրիշի համար, փորձեն հարցը պարզել հեշտ ու հասկանալի կերպով 
(իրենք որոշեն, ի՞նչ գործողություններ են անհրաժեշտ դրա համար): 

4.  Կատարված աշխատանքի վերլուծություն

 y Քննարկե՛ք հանձնարարությունները աշակերտների հետ միասին
 y Համեմատե՛ք միմյանց հետ և  և վերլուծեք տարբեր պատասխանները
 y Քննարկե՛ք  աշակերտների փաստարկները՝  կապված տրված 

հանձնարարությունների հետ
 y Հանձնարարե՛ք աշակերտներին դատել քննարկված հանձնարարության 

հնարավոր տարբերակների շուրջ: Ի՞նչ ճանապարհով է հնարավոր  
խնդրի պարզեցումը: Հնարավո՞ր է նրա բարդացումը: 
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Նման  աշխատանքի օգուտը աշակերտների համար 
·   Տրված տարիքային խումբը մաթեմատիկան կիրառում է  գործնական  հիմնախնդիրների 
լուծման համար;
·   Կբարելավվի հիմնախնդիրների լուծման ունակությունը;
·   Կբարելավվի մաթեմատիկական  մտածողությունը;
·   Կբարելավվի մաթեմատիկական հաղորդակցման ունակությունը;
·   Աշակերտները  հարմարվում են դժվարին աշխատանքին;
·   Մարում է  մաթեմատիկայի հանդեպ ունեցած վախը;
·   Բարձրանում է մոտիվացիան;

•	 ·   Աշակերտի մոտ մեծանում է  մաթեմատիկական հարցերի շուրջ աշխատելու 
հետաքրքրությունը:
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ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ/ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ  ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ
ԹԵՄԱՆ՝ ԿԻՍԵՆՔ  ՔԱՆԱԿԸ                               

Առարկա՝մաթեմատիկա Դասարան.     երկրորդ

ժամանակը.
Որքա՞ն ժամանակ կպահանջվի  այս ակտիվությունն իրականացնելու համար: Մեկ դասին 
կանցկացվի թե  մի քանի դասի կբաժանվի:
2   Դաս     (90   րոպե)

Նախաբան 

Վերաբերմունք (Կարևոր գաղափար, սկզբունք, օրինաչափության արժեք, հիմնախնդիր և 
այլն:)
Աշակերտները կհետաքրքրվեն  քանակի կիսման միջոցների կիրառմամբ 
կրկնապատկման/կիսման փոխհակադարձմամբ: 

Ուսման արդյունքները

Գիտելիք (փաստեր, բառեր, 
տերմիններ, հիշարժան ինֆորմացիա 
և այլն)
Աշակերտները կսովորեն քանակի 
կիսումը, կիսում/կրկնապատկման 
փոխհակադարձությունը

Ոււնակություններ  (մտածելու ունակություններ, 
առարկայական ունակություններ,  
գնահատման ունակություններ, հաշվարկման 
ստրտեգիաներ և այլն:.)
Կզարգանա  քանակի կիսման  և 
կրկնապատկման  ունակությունը, և 
համապատասխան պարզ խնդիրները 
հասկանալու և լուծելու ունակությունը:  

Ազգային ուսումնական պլանի  չափանիշը
Մաթ. II. III. Աշակերտը կարող է կատարել  կիսում/կրկնապատկում և դրանք կապելը  
գումարում-հանման հետ և միմյանց հետ:  Արդյունքն ակնառու է, եթե աշակերտը 
կարողանում է .:

 y Հասկանալ կրկնապատկում/կիսման փոխադարձ կապը
 y Մոդուլի կիրառմամբ  կիսման գործընթացի նկարագրում-ստուգում
 y Թվերը կիսելիս   ետհաշվարկի կիրառում
 y Կիսում/կրկնապատկման  փոխհակադարձման ցուցադրում.

գ.Անհրաժեշտ նախնական գիտելիք և ունակություններ:
Թվերի, քանակների և հաշվարկման միմյանց հետ կապելը. Քանակի 
կրկնապատկման, հավասար  հավաքած գումարների հետ կապի
 ունակություն, կիսելիս ետհաշվարկի  կիրառում:

Նախնական գիտելիքի գնահատումը   (Ի՞նչ գիտեք աշակերտների գիտելիքների ու 
ունակությունների մասին, ի՞նչ աղբյուրների վրա եք հիմնվում):Աշակերտների 
նախնական գիտելիքները պարզվում են ըստ կատարած տնային աշխատանքների, դասի 
դիտարկման, ինքնուրույն աշխատանքի կատարման արդյունքների:

Դասը պատրաստել է Խաբումի գյուղի թիվ 1 դպրոցի մաթեմատիկայի ուսուցչուհի 
Մերի Գուդուան Վրաստանի տարրական կրթության նախագծի համար:
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Դասի/ակտիվության պլանը

Աշակերտների խմբավորման ձևերը:
Խմբավորման ո՞ր ձևերը կկիրառեք  այս ակտիվությունն իրականացնելիս.
(ողջ դասարանը, զույները, եռանդամ, քառանդամ, միատարր, բազմատարր և այլն:)
Աշխատանք ողջ դասարանի հետ, միայն փուլ «ընթացքում» ՝զույգերի հետ
 աշխատանք, փուլ «այնուհետև»՝   խմբային (քառանդամ) աշխատանք

Խմբավորման չափանիշները.
Ինչի՞ հիման վրա կխմբավորեք աշակերտներին (շերտավորված ուսուցման համար 

Ուսուցիչը նախօրոք որոշել է    աշակերտների կազմը խմբերում.

Ուսումնական նյութ: (տեքստ, զննականություն,  ինտերնետ-ռեսուրս և այլն:)
Դասագիրք,  տետրեր, գրատախտակ, կավիճ, մարկեր, կպչուն պիտակներ,  թվերի 
աղյուսակ, քարտեր, համակարգիչ:

Դասի/ակտիվությունների փուլերը

I   Նախօրոք
Տնային առաջադրանքի վերլուծություն.
Ուսուցիչը շրջելով ստուգում է տնային առաջադրանքը, աշակերտները հերթով կարդում 
են  և ուղղում սխալները (տնային առաջադրանք՝ տես հավելված 1:
Ուսուցիչը հարց է տալիս. Ի՞նչ է նշանակում կրկնապատկում: Իմչպե՞ս կկրկնապատկես 
տասը, հինգը, ութը:: Ավարտի’ր նախադասությունը... Տասի կրկնապատկմամբ  
կստանանք... Ի՞նչ թիվ պետք է ավելացնել կրկնապատկելիս:
Ուսուցիչը պատին փակցնում է աղյուսակ (տե’ս հավելված 2), որտեղ մի դարակում 
տրված են որոշակի քանակությանբ կետեր և աշակերտը դրանք պետք է վերանկարի մյուս 
դարակում կրկնապատիկ քանակով, իսկ  ներքևում գրի այս կրկնապատկումը գումարման 
տեսքով: Ի՞նչ է հարկավոր այն բանի համար, որ թիվը  կրկնապատկենք: Գտեք թիվը, որի 
կրկնապատիկը չորսից պակաս է: Գտեք այն թիվը, որի կրկնապատիկը 12-ի և 16-ի միջում 
է: Ո՞ր թվի կրկնապատկմամբ կստանանք 16, 12: 
Ուսուցիչն աշակերտներին առաջարկում է խնդիրներ.
 y Գնդակն արժեր 8 լարի: Նրա գինը կրկնապատկվեց: Ի՞նչ արժի գնդակը:
 y Լուկան 20-ը կրկնապատկեց, իսկ  Նինոն նրա ստացած գումարը կրկնապատկեց: Ի՞նչ 

թիվ ստացավ Նինոն:
 y Գիորգին ունի 9 խաղալիք մեքենա, Մայան ունի նույնքան խաղալիք մեքենա, որքան 

Գիորգին: Որքա՞ն խաղալիք մեքենա ունեն նրանք երկուսը միասին:  
Ուսուցիչն ինքնուրույն աշխատանքի համար հանձնարարում է հետևյալ խնդիրները.
 y Մայան մի թվի կրկնապատկմամբ ստացավ 18, իսկ մի այլ թվի կրկնապատկմամբ 

ստացավ 40: Ի’նչ թվեր կրկնապատկեց Մայան:
 y Տիկնիկն արժեր 8 լարի, խաղալիք մեքենան՝ 10 լարի: Դրանց գները կրկնապատկվեցին: 

Կրկնապատկումից հետո քանի՞ լարիով թանկ արժե մեքենան, և ի՞նչ արժեն երկուսը 
միասին: Ի՞նչ եք կարծում, կրկնապատկունից հետո  մենք երկուսի գինը առանձին-
առանձին որ չկրկնապատկենք, այլ ճանապարհով գլխի կընկնեինք, թե հիմա որքանո՞վ 
թանկ կլինի մեքենան տիկնիկից:
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II  Ընթացքում
Ուսուցիչն աշակերտներին ծանոթացնում է դասի թեմային ու նպատակին և փակցնում 
է աղյուսակ, որտեղ երկրորդ տողին  գրված թվերը ստացվել են  առաջին տողի թվերի 
կիսումով (տե’ս հավելված 3):
Ուսուցիչը  աշակերտներին առաջարկում է դիտել աղյուսակը և ասել, թե ինչ նկատեցին  
դիտարկման հետևանքով, քանի որ կրկնապատկում արդեն գիտեն, նրանք կտեսնեն, որ 
առաջին տողի թվերը ստացվել են երկրորդ տողի թվերի կրկնապատկումով, այսինքն՝ 
հավասար գումարելիների գումարմամբ, իսկ երկրորդ տողի թվերի գումարը առաջին տողի 
թվերի կեսն է կազմում: Այսինքն, հավասար գումարելիներից ամեն մեկը գումարի կեսն է: 
Այդ դեպքում ինչպե՞ս ստանանք  կեսը: Ուսուցիչը փակցնում է նկար  (տե’ս հավելված 
4), որտեղ 12 եռանկյունի  2 շարքով  են  դասավորված: Ուսուցիչն աշակերտներին 
հանձնարարում է պատասխանել հարցերին. Որքա՞ն եռանկյունի է ամեն մի շարքում: 
Եռանկյունիների ընդհանուր քանակի ո՞ր մասն է  ամեն մի շարքի եռանկյունիները: 
Հետո աշակերտներն աշխատում են գրատախտակի մոտ: Ուսուցիչը նրանց տալիս է 
առաջադրանք.  պատկերացրեք  20 –ը երկու հավասար գումարելիների տեսքով: Գումարի 
ո՞ր մասն է կազմում հավասար գումարելիներից ամեն մեկը: Ինչպես ստանանք թվի 
կեսը: Հետո ուսուցիչը նրանց բաժանում է քարտեր, որտեղ առաջին շարքում տրված 
է 10 քառանկյունի  և   երկրորդ շարքում պետք է  գծեն  այս քանակի կեսը: Ուսուցիչը 
գունավոր պիտակներով  փակցնում է թվերը և աշակերտներին խնդրում է  դասավորել 
այս թվերն այնպես, որ ձախ  սյունակում տրված  թվերը  լինեն աջ սյունակում տրված 
թվերի կեսը: Ուսուցիչը հարց է տալիս. Ի՞նչ թիվ կրկնապատկենք, որ ստանանք 14: Ի՞նչ 
թիվ պակասեցնենք 14-ից, որ  կիսենք: Կիսեք 12-ը ետհաշվարկի կիրառմամբ:  
Ուսուցիչն աշակերտներին խմբավորում է զույգերով և բաժանում է քարտեր, որտեղ տրված 
է լուծելի խնդիր. Նատոն պայուսակի համար վճարեց  20-ի կեսով և 10-ի կրկնապատկմամբ  
ստացված թվերի գումարը: Ի՞նչ արժե պայուսակը: Վարժություն կա և քարտի վրա. Ո՞ր թիվն 
է ավելի ՝ 15-ի կրկնապատկմամբ ստացածը,  թե  80-ը կիսելով ստացվածը: Աշակերտներն 
աշխատում են առաջադրանքի վրա, ուսուցիչը հետևում է աշխատանքի  կատարման 
ընթացքին: Ուսուցիչն աշակերտներին ցույց է տալիս շրջանաձև երկու քարտ (տես 
հավելված 5), մեկի վրա գրված է. Ես 10-ից պակաս թիվ եմ, եթե կրկնապատկեք, կդառնամ  
16-ից ավելի: Ի՞նչ թիվ եմ ես: Երկրորդ քարտին գրված է. Եթե ինձ կիսես,  կստանաս 29-
ից ավելի և 31-ից պակաս թիվ: Ի՞նչ թիվ եմ ես: Աշակերտներն այս հանձնարարությունը 
կատարում են ինքնուրույն:

III  Հետո
Աշակերտները կատարում են դասագրքում նշված վարժությունները. Ուսուցիչը բարձր 
պատրաստվածություն ունեցող աշակերտներին առաջարկում է այսպիսի խնդիրներ. 
Գտեք  20-ի, 24-ի և 18-ի կիսմամբ ստացված  թվերի գումարը:
●  Գտե՛ք  20-ի, 24-ի և 18-ի կիսմամբ ստացված  թվերի գումարը
● Նինոն 40-ը կրկնապատկեց, իսկ Մայան Նինոյի ստացած թիվը կիսեց: Ի՞նչ թիվ ստացավ 
Մայան:
Ուսուցիչն աշակերտներին  առաջարկում է աշխատանք համակարգչի վրա: Այս 
առաջադրանքում  տրված է մեկ շարքով 12 եռանկյունի  և մյուս շարքով՝ 16 քառանկյունի:  
Աշակերտներին հանձնարարվում է եռանկյունիների կեսը ներկել կարմիր գույնով, 
քառանկյունիների կեսը՝ կապույտով: Ուսուցիչը  աշակերտներին  խմբավորում է  
4-անդամանոց խմբերով և տալիս է առաջադրանք: Լրացրե՛ք թվային  «գնացքը».
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Ամեն մի հաջորդ շրջանակում  գրեք նախորդ թվի կեսը:

Ամեն մի շրջանակում գրեք  նախորդ թվի կրկնապատիկը:	

Խմբերը  կատարում են վարժությունները. 40-ի, 16-ի, և 80-ի  կիսմամբ ստացված թվերի 
գումարից պակասեցրու  20-ի և 60-ի կիսումից ստացված թվերի գումարը: Ուսուցիչն 
աշակերտներին առաջարկում է հետևյալ  խնդիրը.  Ավտոբուսում 40  երթևեկող էր: Այս 
քանակը դեռ կիսվեց, հետո՝ կրկնապատկվեց: Քանի երթևեկող կլինի  կրկնապատկվելուց 
հետո:

Ուսուցիչն աշակերտներին ցույց է տալիս քարտերը և հարցնում է.		

15								 40

30 80

Քարտում ո՞ր թվերի տեղերը փոխեմ, որ կիսելը ճիշտ լինի:
Այնուհետև ուսուցիչը կազմակերպում է մաթեմատիկական խաղ «կրկնապատկումն ու 
կիսումը չեմ շփոթում»:
Դասարանի աշակերտների խմբերին բաժանում են քարտեր  մեկից մինչև վեցը  թվերի 
պատկերներով: Խմբի բոլոր աշակերտներն ունեն քարտեր: Խմբերից մեկի աշակերտը 
ներկայացնում է քարտ՝ մեկից տաս որևէ թվի գրառմամբ և ասում է. Կրկնապատկի՛ր 
(կամ կիսի’ր): Երկրորդ խմբի այն աշակերտը,  որն ունի համապատասխան գրառման 
քարտ,  պետք է ներկայացնի այն: Այնուհետև նույնը սկսում է երկրորդ խմբի աշակերտը և 
այսպես շարունակ: Ամեն մի  հարցին պետք է հնարավոր լինի պատասխանելը բաժանած 
քարտերով: Մեկ ճիշտ պատասխանը  1 միավոր է: Հաղթող է համարվում այն խումբը,  
ով ավելի միավորներ կհավաքի:  Վերջում ուսուցիչը աշակերտներին տալիս է տնային 
առաջադրանք (տե’ս հավելված .): 

Գնահատում.
Ի՞նչ ճանապարհով  կդիտարկեք  աշակերտների ուսման ընթացակարգն  ու 
արդյունքները: Ըստ ինչի՞ պետք է դատեք նրանց  նվաճումների մասին:

Որքանո՞վ ակտիվ են  նրանք,  ինչպե՞ս են կատարում տրված առաջադրանքները, 
ինչպե՞ս կատարեցին ինքնուրույն աշխատանքը... (տե’ս  գնահատման սխեման՝ 
հավելված 6):

Լրացուցիչ ռեսուրս.
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Հավելված 1. Տնային առաջադրանք (3 փուլ  «Նախօրոք»)
1. Կրկնապատկիր գումարը.

2. Կատարի՛ր գործողությունները.
	 10+10	 3+3	 	 4+4 	 	 9+9	 	 5+5													
	 7+7 		 2+2	 	 6+6	 	 8+8

3. Նինոն 7 տիկնիկ ունի, Մարիամն էլ նույնքան: Որքա՞ն տիկնիկ ունեն երկուսը:

4. Ավարտի’ր նախադասությունը.
Եթե 10-ը կրկնապատկենք, կստանանք...
Եթե 20-ը կրկնապատկենք, կստանանք....
Եթե 8-ը կրկնապատկենք, կստանանք...

Հավելված 2.   Կրկնապատկման աղյուսակ
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Հավելված 3.  Կիսման աղյուսակ.

4 8 6 10 20 40 12 14

2 4 3 5 10 20 6 7

Հավելված  4.  Եռանկյունիների շարքեր.

Հավելված 5.  Շրջանաձև քարտեր.

Ես   10-ից
 փոքր թիվ եմ, եթե

 կրկնապատկեք ինձ, 
կդառնամ   16-ից 

ավելի:
 Ի՞նչ թիվ եմ ես: 

Եթե ինձ կիսեք, 
կստանաք29-ից 

ավելի
ու    31-ից պակաս 

թիվ:
Ի՞նչ թիվ եմ ես:
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Հավելված  6.  Գնահատման ընդհանուր սխեմա.

Իրավասության մակարդակի նկարագրում Գնահատում

Մտածված և ճիշտ կատարում է աշխատանքը, 
անսխալ կարդում  և գրում է թվերը մինչև   100-
ը: Հմտացած է քանակի կրկնապատկման և 
կիսման մեջ:

Ուսումնական նյութը հաղթահարեց:

Գրավորում թողնում է սխալներ, երբեմն 
քանակների կրկնապատկում/կիսումը ճիշտ չի 
կարողանում կատարել:

Կարիք ունի լրացուցիչ ինքնուրույն  
աշխատանքի, ունակությունների մեջ 
հմտանալու համար:

Դժվարանում է տերմինների ընտրության մեջ, 
չի կարողանում պահպանել առաջադրանքի 
կատարման հաջորդականությունը, ճիշտ չի 
կարողանում կատարել կրկնապատկման /
բաժանման գործողությունները:  

Ունի  նույն հարցի շուրջ ուսուցչի 
ղեկավարությամբ հետագա 
պարապմունքի կարիք:

Գնահատման սխեմա ինքնուրույն աշխատանքի համար.

Ճիշտ պատասխանների քանակը Գնահատում

1-4

5-7

8-9

10
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Հավելված 7.  Տնային առաջադրանք (փուլ «հետո»)

1. Դոմինոյանման դասավորության մեջ  լրացրու բաց թողնված վանդակները տրված 
քանակի շրջանակներով: Լրացրու հավասարումների մեջ դատարկ վանդակները թվերով.

2. Նկարագրի՛ր, ինչպես կկարողանաս 18 ընկույզը հավասարապես բաժանել 2 ընկերոջ միջև՝ 
ընկույզների այս քանակը կիսել:
3. Լրացրո՛ւ բաց թողած տեղը և ավարտիր արտահայտությունը.  Մայրն իր 2 երեխաների 
համար 60 կաղինը հավասարապես բաժանելու համար կաղնի այս քանակը... 
4. Տատոն ուներ 20 լարի: Գնդակն առնելուց հետո նրա գումարը կիսվեց: Ի՞նչ արժեր 
գնդակը:  
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Դասը պատրաստել է մաթեմատիկայի ուղղության ղեկավար Գիորգի Նոզաձեն՝ 
Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴԱՍԻ/ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ 
ՍԽԵՄԱ 

ԹԵՄԱ՝ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ			
AԱռարկա. մաթեմատիկա Դասարան.     երկրորդ

Ժամանակ
Որքա՞ն ժամանակ է անհրաժեշտ այս ակտիվությունն իրականացնելու համար: Մեկ 
դասի ընթացքում կավարտվի, թե՞ կբաժանվի մի քանի դասի:
Ակտիվությունը կբաժանվի   երեք իրար հաջորդող դասերի, չնայած հնարավոր է փուլերը 
զբաղեցնեն   ոչ թե լրիվ դասը, այլ նրա  որոշակի  հատվածը  միայն:	Այս դեպքում դասին 
ուսուցիչը և աշակերտը զուգահեռաբար այլ թեմաների վրա էլ են աշխատում:

Նախաբան
Դասի/ակտիվության հիմնական նպատակը
Թվային  օրինաչափության    բացահայտումը գումարման դեպքում:
Ուսման արդյունքները
Վերաբերմունք (կարևոր գաղափար,  սկզբունք, օրինաչափություն,  արժեք, հիմնախնդիր և 
այլն:)

Աշակերտների մոտ կզարգանա ձգտումը՝  փնտրել օրինաչափություններ՝ թվերով 
գործողություններ կատարելիս, դատելիս ընտրել կարևոր գաղափարները  և գնահատել  
հասակակիցների և սեփական մոտեցումները/բացահայտումները:
Գիտելիք (տեքստեր, բառեր, 
տերմիններ, հիշարժան 
տեղեկություններ և այլն)

Աշակերտները 
կորոշեն գումարման 
հատկանիշները:  Եթե 
գումարելիներից մեկը 
մեծացնենք նույնքանով, 	
որքանով փոքրացնենք 
երկրորդ գումարելին, այդ 
դեպքում գումարը չի փոխվի:

Ունակություններ  (մտածելու ունակություն, 
առարկայական ունակություն, հաշվելու 
ստրատեգիաներ և այլն) 

աշակերտների մոտ կզարգանա    բանավոր 
գումարելու ստրատեգիաների   կառուցան 
ունակությունները, թվային գործողությունների 
արդյունքների գնահատման ունակությունը,  
աշակերտները կհմտանան 10-ի սահմաններում 
թվերի  և ամբողջական տասնյակների և քսանյակների 
կրկնապատկման մեջ:

Ազգային ուսումնական պլանի չափանիշը 
 Մաթ.  II.2.  Աշակերտը կարող է միմյանց հետ կապել  հաշվումը, թվերը,   թվային անվանումմերի 
միջև կախվածությունը և  գումարում-հանման գործողությունները:

Արդյունքն ակնառու է, եթե աշակերտը.
 y Կատարում է գումարում-հանման ցուցադրում մոդելի կիրառմամբ, որոշում է 

գործողության արդյունքը	(օրինակ, որքանո՞ վ ավելացավ, պակասեց)
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 y Բանավոր՝ տասնյակներով, գումարում-հանում է կատարում և ցուցադրում 
կիրառած եղանակը (օրինակ, թվային սանդղակի վրա կամ առարկաների 
բազմությունում):  

Մաթ. II.3. Աշակերտը կարող է կատարել կիսելու-կրկնապատկելու գործողությունները  և 
դրանք կապել ինչպես գումարման-հանման գործողության, այնպես էլ իրար հետ: 

Արդյունքն ակնառու է, եթե աշակերտը. 
 y Կրկնապատկման գործողությունը ցուցադրում է տրված քանակով առարկաների 

խմբին նույն քանակի առարկաների խումբ ավելացնելով:
 y 10-ի սահմաններում կրկնապատկում է թվերը, ինչպես նաև լրիվ տասնյակները և 

20-յակները, համապատասխան քայլով թվարկումը կապում է այս գործողության 
հետ (օրինակ, պարզաբանում է լրիվ տասնյակին համապատասխանող թվերի 
անվանումները մայրենի լեզվում):

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

Արդյունքն ակնառու է, եթե աշակերտը. 
 y Խնդրի պայմանի հիման վրա սահմանում է, թե ինչն է հայտնի և ինչն է անհայտ:
 y 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):

Անհրաժեշտ նախնական գիտելիք և ունակություն/հմտություններ

20-ի սահմաններում թվերի գումարում տասնյակներով թռիչք, թվերի հանում, թվերի 
կրկնապատկում,
 նախնական գիտելիքի գնահատում:
(Ի՞նչ գիտեք աշակերտի գրտելիքի և ունակությունների մասին:  Ի՞նչ աղբյուրների վրա եք 
հենվում:)
Աշակերտների նախնական գիտելիքը  կերևա տնային առաջադրանքի կատարումից, 
նախկին դասերի ընթացքում  աշակերտներին հետևելիս,  տասնյակներն անցնելով 
գումարելու և թվերի կրկնության մասին համառոտ հարցաթերթիկ լրացնելիս:

Դասի/ակտիվության պլանը
Աշակերտների  խմբավորում.
Խմբավորման ո՞ր ձևերը կօգտագործեք  այս ակտիվությունն իրականացնելիս
(ողջ դասարանը, զույգերը, եռանդամ, քառանդամ, միատարր, բազմատարր և այլն):

Հարցի ոսուցման առաջին փուլում նպատակահարմար է  բազմատարր փոքր խմբերով
աշխատանք, իսկ երրորդ փուլում թույլատրելի է միատարր խմբավորումներ ևս:

Խմբավորման չափանիշները.
Ինչի հիման վրա խմբավորել աշակերտներին    շերտավոր  ուսուցման համար:
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Գումարման օրինաչափությունների բացահայտումը  հեշտ հաղթահարելու հետևանքով 
առանձնանում է բարձր պատրաստվածություն ունեցող աշակերտների խումբը, որոնց  
երրորդ փուլում կառաջարկեմ օրինաչափությունների հետազոտումը հանման դեպքում: 
Ուսումնական նյութ. (տեքստ, զննականություն, ինտերնետ-ռեսուրս և այլն):
Հաշվիչ խաղաքարերի և ձողիկների կույտեր,  թվերի դոմինոյաձև սխեմաներ(տե’ս էջ   17).
Դասի/ ակտիվության փուլերը
I   նախապես

Առաջին դասին ուսուցիչը ներկայացնում է ուսուցանելիք հարցը և այն կապում նախկինում 
սովորած հարցերի հետ, մասնավորապես, թվերի կրկնապատկման հետ: 
Աշակերտները հիշում են  թվերի կրկնապատկման արդյունքները   (օրինակ,   3+3=6,
10+10=20, 7+7=14,  20+20=40,  9+9=18) և համեմատում են ստացված թվերի հետ, 
ակտիվացնում են իրենց գիտելիքը  թվերի ավելի-պակասի մասին: 
Այնուհետև ուսուցիչը դասարանին տալիս է առաջադրանք.
– Օգտագործե՛ք զննականության միջոցները և որոշեք, քանի գործողություն է  հարկավոր,
որպեսզի լուծենք խնդիրը.  Դիմիտրին և Թազոն ընկերություն են անում: Ծնողները նրանց 
10-ական կոնֆետ տվեցին:
 Թազոն իր 4 կոնֆետը Դիմիտրիի հետ կիսեց:.  Քանի՞ կոնֆետ ունեն տղաները:
Աշակերտները զննական միջոցների կիրառմամբ մոդելավորում են խնդրում տրված 
պայմանը և որոշում են, բոլոր հաշվարկումների կատարման ճանապարհով նրանց 
հարկավոր կլինի 3  թվային գործողություն (մեկ հանում և  երկու գումարում):
Այնուհետև ուսուցիչը հարց է տալիս  -Առանց շատ հաշվարկների,   հեշտ ճանապարհով 
ինչպե՞ս լուծենք խնդիրը:
Ուսուցչի հանձնարարությամբ դասարանը նախ քննարկում է ավելի հեշտ խնդիր. 
Գրում է  4+4   և  5+5, գումարում  է և բացատրում, թե ի՞նչ տեղի կունենա, եթե հավասար 
գումարելիներից մեկը մեծացնենք 1-ով, իսկ երկրորդը պակասեցնենք 1-ով :
Այն բանից հետո, երբ պարզվում է, որ գումարը ոչ մի դեպքում չի փոխվում, ուսուցչի 
հանձնարարությամբ աշակերտները կարծիքներ են հայտնում, թե ինչո՞ւ չփոխվեցին 
գումարները: 
Սրա համար նրանք օգտագործում են հաշվիչ ձողիկները, խաղաքարերը կամ  նկարները
 ( թվերի դոմինայացված սխեմաները):
Այնուհետև ուսուցիչը հարց է առաջ քաշում, և աշակերտները ասում են հավանականությունը.  
– Նույնը տեղի կունենա՞, թե՝ ոչ   6+6   կամ   8+8   կամ այլ նման գումարի (թվի կրկնապատկման) 
դեպքում: 
Աշակերտները ստուգում են ասված հավանականության ճշտությունը 10-ի սահմաններում 
բոլոր թվերի համար:
Աշակերտները  ձևակերպում  են գումարման հատկանիշը կրկնապատկման դեպքում. 
 
Եթե հավասար գումարելիներից    մեկն ավելացնենք 1-ով, իսկ  մյուսը պակասեցնենք 1-ով, 
գոամարը, չի փոխվի:
Դասի վերջին ուսուցիչը աշակերտներին տալիս է տնային առաջադրանք, որը խնդիր է 
պարունակում.
1)   Ստուգե’ք, արդարեցված է, թե՝ ոչ ձեր եզրակացությունը ամբողջական տասնյակների 
համար:
2)   Կփոխվի՞ թե՝ ոչ տարբերությունը, եթե նվազելին ավելացնենք 1-ով,   և հանելին  
պակասեցնենք 1-ով:  
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II  ընթացքում

Հաջորդ դասին դեռ քննարկվում է տնային առաջադրանքը:
Հետո աուսուցիչն աշակերտներին ծանոթացնում է  կատարելիք նոր առաջադրանքի 
նպատակին.  
Արդարացի՞ է,  թե՝ ոչ նախորդ դասին  արված եզրակացությունը  գումարման հատկանիշի 
մասին այն դեպքում ևս, երբ գումարելիները հավասար չեն:   
Տեղի է ունենում դասարանական բանավեճ  հարցի շուրջ: Աշակերտները քննարկում են  
գումարները   8+6,  5+11,  11+19.
Աշակերտները հիմնավորում են կարծիքները, անհրաժեշտույան դեպքում կիրառում են 
զննական նյութեր և բառերով բացատրում են գործողությունները:
Այնուհետև աշակերտներն ինքնուրույն աշխատանքի ձևով  քննում են դեպքերը, երբ 
գումարելիները փոխվում են ոչ թե 1-ով, այլ 2-ով կամ ավելիով: Գումարեք թվերը 
և արդյունքները համեմատեք միմյանց հետ    8+8  և   6+10,  13+17   և  10+10,  13+17  
և   15+15, 24+16   և   20+20, 60+40  և   50+50:  Ուսուցիչը հետևում է աշակերտների աշխատանքին  
և անհրաժեշտության դեպքում՝ օգնում:
Ակտիվության վերջում աշակերտները որոշում են  գումարման հատկանիշը:  Եթե 
գումարելիներից մեկը մեծացնենք, մյուսը նույնքանով փոքրացնենք, գումարը չի փոխվի: 
Ուսուցիչն օգնում է նրանց հատկանիշի ձևավորման մեջ:
Ուսուցիչը հիշեցնում է աշակերտներին ծանոթ խնդիրը. 
Դիմիտրին և Թազոն ընկերություն են անում: Ծնողները նրանց 10-ական կոնֆետ տվեցին:
 Թազոն իր 4 կոնֆետը Դիմիտրիի հետ կիսեց:.  Քանի՞ կոնֆետ ունեն տղաները:
Աշակերտները խնդիրը լուծում են  հեշտ ճանապարհով՝ գումարման հատկանիշի 
կիրառմամբ:
Այս վարժության վերջում աշակերտներին տնային առաջադրանք՝  վարժություններ  է 
տրվում, որոնք պարունակում են գումարման հատկանիշը հաստատող 5 օրինակի կազմում, 
այդ թվում՝ ամբողջական տասնյակների համար: 
III  Այնուհետև
Հաջորդ դասին ուսուցիչն աշակերտների հետ միասին քննարկում է գնահատման սխեման 
(տես հավելված 1-ը), որը կիրառում է  նրանց ձեռքբերումները գնահատելու համար:
Այնուհետև դասարանը քննարկում է տնային առաջադրանքն այնպես, որ , մի աշակերտի կազմած 
վարժությունը կատարում է այլ աշակերտ և  հիմնավորում է եզրակացության ճշտությունը,  իսկ 
հեղինակը համեմատում է իր աշխատանքը ընկերոջ աշխատանքի հետ և այլն:
Այնուհետև աշակերտներն ուսուցչի հանձնարարությամբ աշխատում են այն հարցի վրա, 
թե ինչպես կիրառեն ստացած գիտելիքն այն դեպքում,  եթե մոռացել են, թե որքան  է 
5+7?  (գումարը նույնն է, ինչ   6+6);  8+12?   (գումարը նույնն է, ինչ 10+10);   9+9? 
(գումարը նույնն է, ինչ     10+8);   23+17?   (գումարը նույնն է, ինչ 20+20):
Հետո աշակերտները ստացած գիտելիքի կիրառմամբ  լուծում են խնդիրներ.
1. Նուկին  ծաղկամաններում 2 փիփերթ և 3 մանուշակ ուներ : Նուկին 
3 փիփերթ ևս տնկեց բայց 3 մանուշակը նվիրեց:  Ընդամենը քանի բույս ունի Նուկին 
ծաղկամաններում:
2. Նիան Լիայից  2  լարի պարտք վերցրեց: Հետո աղջիկները փողը հաշվեցին և պարզվեց, որ 
երկուսով ունեն  10 լարի:
Ընդամենը քանի լարի ունեին սկզբում Լիան ու Նիան:
3. Թամրիկոն և Ռեզին զույգեր են: 15  ֆլոմաստերի հավաքածուից ավելի շատ Ռեզին վերցրեց 
նկարելու համար, մնացածը՝ Թամրիկոն: Հետո Ռեզին  2  ֆլոմաստեր զիջեց Թամրիկոյին: 
Ընդամենը քանի՞ ֆլոմաստեր ունեն զույգերը միասին:
Ուսուցիչը գնահատում է աշակերտներին սխեմայի համաձայն, և տալիս է նրանց 
համապատասխան առաջադրանքներ, իսկ  ամենաառաջադեմներին խրախուսում է 
«սմայլիկներով», «աստղիկներով»:
Եթե բարձր պատրաստվածություն ունցող աշակերտները շուտ ներկայացնեն խնդիրները,     
կարելի է նրանց առաջարկել այն դեպքի հետազոտումը, երբ  և’ հանելին, և’ նվազելին  
միաժամանակ հավասարապես աճում  կամ նվազում են:
Ուսուցիչը դասարանին հանձնարարում է տնային առաջադրանք (տես հավելված 2):
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Գնահատում.
Ինչպե՞ս եք հետևում աշակերտների ուսման ընթացքին և առաջադիմությանը:  Ինչի 
հիման վրա եք դատում նրանց առաջադիմության մասին:

Ուսուցիչը զբոսնում է խմբերի միջև և նշում խմբի անդամների ակտիվությունը և դերը 
կատարած աշխատանքում, լրացուցիչ հարցեր է ատալիս աշակերտներին   և լսում է 
նրանց պատասխանները, համեմատում է աշակերտների կարծիքները և կատարած 
գործողության  գնահատման սխեմայի  չափանիշները: 

Լրացուցիչ ռեսուրս

 Հավելվածներ
Հավելված  1.  Գնահատման ընդհանուր սխեմա

Կարողության մակարդակի նշումը Գնահատում

Խելացիորեն և ճիշտ կատարում է 
հաշվարկները: Ամբողջապես և հեշտ 
ճանապարհով լուծում է խնդիրները, 
կարծիքներ է հայտնում . բացատրում է 
գործողությունները և դրանց արդյունքներ:

Ուսումնական ծրագիրը հաջող 
յուրացրել է:

Դանդաղ և սխալներով է կատարում 
հաշվումները, լրիվ, սակայն անհաջող 
ճանապարհով է բացատրում խնդիրները, 
զննական միջոցներով  ներկայացնում է 
գաղափարներ և  բացատրում ճանապարհները:

Կարիք ունի լրացուցիչ, անկախ 
պարապնունքի, ունակություն 
հմտություններում  վարժվելու համար

Ընդհատումներով և սխալներով է  կատարում 
հաշվումները, անհաջող ճանապարհներով 
և մասնակիորեն է բացատրում խնդիրները, 
դժվարանում է գաղափարների և լուծման 
ճանապարհների կայուն  արտահայտման մեջ:

Կարիք ունի հաջորդ դասին ուսուցչի 
ղեկավարությամբ պարապել նույն 
հարցի շուրջ:

Հավելված  2.  Տնային առաջադրանք
1.  Հաշվի’ր կրկնապատկման գումարը.

7+13;                 18+22;              37+23.
2.  Ձկնորսության  ժամանակ  Վաժիկոն բռնեց 8 կարմրախայտ, Դաթոն՝ 9: Դաթոն իր 
բռնած  մեկ կարմրախայտը  Վաժիկոյի պայուսյակը դրեց և տղաները տուն գնացին: 
Քանի՞ կարմրախայտ տուն տարան տղաները: Խնդիրը լուծի’ր հեշտ ճանապարհով: 

3.  Կազմի’ր երկու նոր խնդիր, որոնց գումարելիները պայմանականորեն փոխվում են, իսկ 
գումարը՝ ոչ: Սրանցից մեկ խնդիրը պետք է լինի լրիվ տասնյակներով և քսանյակներով:
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Դասը պատրաստեց մաթեմատիկայի ուղղության վարժող Մայա 
Շեռոզիան Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար:

ՄԱԹԵՄԱԵԻԿԱՅԻ ԴԱՍԻ/ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱ
ԹԵՄԱ. ԲՆԱԿԱՆ ԹՎԵՐԸ ՄԻԼԻՈՆԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Առարկա. մնթեմատիկա Դասարան. չորրորդ

Որքա՞ն ժամանակ կպահանջվի այս ակտիվության իրականացման համար: Մեկ դասի 
ընթացքում կավարտվի թե՞կբաշխվի մի քանի դասի միջև:
2   դաս  90   րոպ.

NՆախաբան 

Դասի/ակտիվության հիմնական նպատակը
Աշակերտները զարգացնեն    հազարից բարձր թվերը կարդալու և գրելու հմտություն 
ունակությունները, կիրառեն նոր թվային անուններ

Ուսման արդյունքները

Վերաբերմունք (կարևոր գաղափար, սկզբունք, օրինաչափություն, արժեք, հիմնախնդիր և 
այլն)
Հետաքրքրվում են միլիոնի սահմաններում   բազմանիշ թվերը կարդալով և 
գրելով,  բնական թվերի գրառման մեջ   ըստ դիրքի թվի իմաստը պարզելով,  կարգային 
նոր դասերի հետ ծանոթությամբ:

Գիտելիք  (փաստեր, բառեր, 
տերմիններ, հիշարժան 
տեղեկություններ և այլն)
Աշակերտները ծանոթանում 
են միլիոնների դասին
և  այդ դասի կարգային 
միավորներին՝ միլիոնին, տաս 
միլիոնին և հարյուր միլիոնին:

Ունակություններ (մտավոր ունակություններ, 
առարկայական ունակություններ,
գնահատման ունակություններ,   հաշվելու 
ստրատեգիաներ և այլն):
Կզարգանա բնական թվերը  գրելու և կարդալու 
ունակությունը միլիոնի սահմաններում:.

Ազգային ուսումնական պլանի չափորոշիչ
Մաթ.IV.1. Աշակերտը կարող է պատկերել, համեմատել և դասավորել  թվերը, դիրքային 
համակարգի գործածությամբ:  Արդյունքն ակնառու է, եթե աշակերտը.  

•	 Կարդում է թվերը, պատկերում է թվերը տարբեր մոդելների գործածությամբ և 
ցուցադրում դիրքային համակարգը (օրինակ, կառուցքավորված  առարկաների 
համատեղության վրա, թվային ճառագայթի վրա):

•	 Թվի գրառման մեջ անվանում է կարգերի թվանշանների համապատասխան 
իմաստները, թիվը ներկայացնում է կարգային գումարելիների գումարի տեսքով:

•	 Թվերը համեմատելիս կիրառում է դիրքային համակարգը, տրված չորս/հինգ թվերը 
դասավորում է աճման կամ նվազման կարգով: Անվանում է տրված թվի նախորդ 
և հաջորդ թվերը, ինչպես նաև ամենամոտ տասնյակը, հարյուրյակը, հազարյակը: 
Ցանկացած քառանիշ, հնգանիշ թվից կարգերի համապատասխան քայլով սկսում է 
հաշվել առաջ/ետ: .

Անհրաժեշտ նախնական գիտելիք և ունակություններ
Բնական թվեր, կարգեր, դասեր, թվերի ընթերցման, գրառման ու կարգային 
գումարելիների վերածման ունակություն  (վեցանիշ թվերի սահմաններում):
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Նախնական գիտելիքի գնահատում (ի՞նչ գիտեք աշակերտների գիտելիքների   և 
ունակությունների մասին, ի՞նչ աղբյուրների վրա եք հենվում):

Աշակերտների նախնական գիտելիքը պարզվում է կատարած տնային աշխատանքով, 
դասերին հետևելով, հարցաթերթիկներով և ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքներով:

Դասի/ակտիվության պլանը

Աշակերտների խմբավորման ձևերը
 Խմբավորման ո՞ր ձևերը կկիրառեք  այս ակտիվությունն իրականացնելիս.
(ողջ դասարանը, զույները, եռանդամ, քառանդամ, միատարր, բազմատարր և այլն:)
Աշխատանք ամբողջ դասարանի հետ, միայն  II   փուլում  (ընթացքում)   աշխատանք 
զույգերում

Խմբավորման չափանիշները.
Ինչի՞ հիման վրա կխմբավորեք աշակերտներին շերտավոր ուսուցման համար: 
            --------------------

Ուսումնական նյութ: (տեքստ, զննականություն,  ինտերնետ-ռեսուրս և այլն:)
Դասագիրք,  տետրեր, գրատախտակ, կավիճ, մարկեր, կպչուն պիտակներ,  ստիկերներ, 
հաջորդականության աղյուսակ, յուրաքանչյուր աշակերտի համար համակարգիչ, 
պրինտեր:

Դասի/ակտիվության փուլերըը.

I   Նախօրոք
Տնային առաջադրանքի վերլուծություն
Ուսուցիչը  ստուգում է տնային առաջադրանքը, աշակերտները հերթով կարդում են
  և ուղղում սխալները (տնային առաջադրանք. տե’ս հավելված 1:
1)   Գրե’ք բառերով.
Ուսուցիչը հարցեր է տալիս.· Ինչպե՞ս են կոչվում այն թվերը, որոնք օգտագործում ենք
 առարկաները հաշվելու համար:
·  Ի’նչ են կոչվում միավորից 10 անգամ ավելի, տասնավորից 10 անգամ ավելի, և այսպես 

շարունակ, թվերը:
·  Քանի՞ կարգ է յուրաքանչյուր դասում: Ի՞նչ են անվանում դրանց:
· Կախվա՞ծ է, թե՝ոչ  թվանշանի նշանակությունը թվի գրառման մեջ նրա տեղից (դիրքից):  
·  Ինչպե՞ս է փոխվում թվանշանի նշանակությունը, եթե նա մեկ տեղով (դիրքով)  

տեղափոխվի աջ:,
·  Ինչպե՞ս է փոխվում թվանշանի նշանակությունը, եթե նա մեկ տեղով(դիրքով) տեղափոխվի 

ձախ:
·Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե թվից աջ  0 գրենք: Ուսուցիչը վահանակին փակցնում է կարգային 

աղյուսակը  ( տե’ս հավելված 2)  
2)  Հազրավորների դաս – բացի նրանից, որ  գունավոր ստիկերներով փակցնում է 
թվանշաններն ու թվական անունները՝ «հարյուր» «տաս» «հազար»  ..1, 2, 3,....
Ուսուցիչը աշակերտներին  առաջարկում է  լրացնել ազատ սյունակները, այնուհետև 
թելադրում է  մեծ թվեր  և աշակերտները լրացնում են  վահանակը,
 հետո առաջարկում է գրել ամենամեծ հնգանիշ  թիվը (99   999): Սրանից հետո աշակերտները 
պետք է գրեն  նրա հաջորդ (մեկով ավելի) թիվը, գրեն ամենամեծ վեցանիշ թիվը.   
 (999   999),  գրեն տրված  թվի հաջորդ (մեկով ավելի) թիվը և աշակերտները  հայտնաբերում 
են,  որ ցուցատախտակին այլևս տեղ  չկա:
- Ինչպես հայտնի է, բազմանիշ թվերը կարդալիս նրա թվերը աջից սկսած 
երեք-երեք խմբավորում են: Ինչպե՞ս են կոչվում թվերի այդ խմբերը:
-  Ընդամենը քանի՞ դաս է  ներկայացված աղյուսակում:
Ուսուցիչն աշակերտների ուշադրությունը կենտրոնացնում է այն բանի վրա, որ քանի
 որ թիվը վահանակին չտեղավորվեց, գոյություն ունեն ուրիշ դասեր ևս:
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II   Ընթացքում

Ուսուցիչն աշակերտներին ծանոթացնում է դասի թեմային ու նպատակներին և 
փակցնում է նոր ցուցատախտակ (տե’ս հավելված 3), որտեղ արդեն կա միլիոնների 
կարգի սյունակը, սակայն անվանումը չի գրված: Աշակերտները գրում են 
«Միլիոնների կարգ): 
Ուսուցիչն աշակերտներին կարգերի անունները գրելու համար առաջարկում է, որ
 իրենք գտնեն օրինաչափությունը  և աշակերտների օգնությամբ լրացնում է աղյուսակը: 
Աշակերտները կտեսնեն, որ միավորների և տասնավորների կարգերից բացի  
գոյություն ունի և միլիոնների կարգ, և որ   1000-անգամ   1000   արդեն միլիոն է... 
միաժամանակ  ուսուցիչը  նրանց հասկացնում ե, որ սա  վերջը չէ, ավելի բարձր 
կարգեր ևս գոյություն ունեն. միլիարդների, տրիլիոնների...
Նոր  վահանակին ձախից  առաջին սյունակը բաց  է, նշան այն բանի,  որ առջևում դարձյալ 
կարելի է  այլ կարգեր  լինեն:
Այնուհետև ուսուցիչը փակցնում է պաստառը, որտեղ երևում է , թե ինչպե՞ս պետք է
 կարդալ բազմանիշ  թիվը (տե’ս հավելված 4):
Մի քանի աշակերտ ուսուցչի  թելադրանքով  գրում է թվեր (դարձյալ ստիկերներով): 
Ուսուցիչը  փոխում է որոշ թվեր այլ թվերով և հարցնում է, ինչպես փոխվեց 
 (աճեց, նվազեց)այս կամ այն թիվը :
 Նա թելադրում է , օրինակ  5 000  000, տեղափոխում է 5-անոցը ձախ, աջ և հարցնում է, 
թե քանի՞ անգամ  աճեց (պակասեց) այդ թիվը: Զույգերին բաժանում է քարտեր, որտեղ 
գրված են իննանիշ թվեր (սրանք կարող են լինել տեղեկատվական նյութեր, (օր, երկրի 
բնակչությունը..) 
Յուրաքանչյուր աշակերտ հերթով թելադրում է տրված թվերը: Այսպես աշակերտները
հմտանում են բազմանիշ թվերը կարդալու և գրելու մեջ:  Ուսուցիչը ժամանակ առ
 ժամանակ հարցնում  է  թվի առանձին թվանշանի  նշանակությունը: Ուսուցիչը 
գրատախտակին գունավոր ստիկերներով փակցնում է թվերը և առաջարկում է տրված 
բոլոր թվերի կիրառմամբ  գրել և կարդալ  հնարավոր ամենամեծ, հնարավոր ամենափոքր  
թվերը: 

III  Հետո

Աշակերտները կատարում են դասագրքում նշված վարժությունները:
Ուսուցիչը հարց է տալիս նոր դասից.
-   Ի՞նչ է կոչվում հազարավորների հաջորդ դասը:
-   Ի՞նչ են կոչվում այս դասը մտնող  կարգային միավորները:
-  Ի՞նչ օրինաչափություն եք նկատում:
-  Անվանե’ք ամենամեծ  և ամենափոքր իննանիշ թվերը:
-  Ուսուցիչն աշակերտներին  առաջարկում է հավաքել  երեք 5-անոց և 2,0,1,4,5,7;
 կարդալ ստացված թիվը: Մի քանի աշակերտ կատարում է նման հանձնարարությունը.:
·  Երկրի հասարակածի երկարությունը   40   075  696   մ է:
·   Երկրից մինչև արևը ընկած տարածությունը    149   597 900   կմ է:
·   Մեկ տարին պարունակում է    31   557 600  վայրկյան:
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Կարդացե’ք այս տվյալները  և գրե’ք բառերով:
Ուսուցիչը բարձր պատրաստվածություն ունեցող աշակերտներին  առաջարկում է 
այսպիսի խնդիր. Տոկիոյում 12   790   000 բնակիչ է ապրում: Կարդացե’ք այս թվերը, 
ներկայացրե’ք շարքային գումարելիների գումարի տեսքով: 
Որքա՞ն բնակիչ կլինի  քաղաքում,  որտեղ բնակչությունը  10 անգամ պակաս է, 10 անգամ 
ավելի է: Այս թվերը գրե’ք թվանշաններով և բառերով:  
Ուսուցիչը յուրաքանչյուր աշակերտի  բաժանում է աղյուսակը (տես հանելված ,5), 
ծանոթացնում է գնահատման սխեմային, (գրատախտակին փակցնում է գնահատման 
սխեման (տե’ս հավելված -), թելադրում է 10 մեծ թիվ տե’ս հավելված 7) դասարանում 
ակտիվության և տնային առաջադրանքի կատարման համաձայն  գնահատում է 
աշակերտներին: Բարձր պատրաստվածություն ունեցող աշակերտին կարող է ստուգել և 
գնահատել տալ ընկերների աշխատանքները  հավելված 7-ի և ինքնուրույն աշխատանքի  
սխեմայի համաձայն:
Տալիս է տնային առաջադրանք (տե’ս հավելված 8): 

Գնահատում.
Ի՞նչ ճանապարհով  կհսկեք աշակերտների ուսման ընթացքը և արդյունքները: 
Ինչի՞ համաձայն կքննարկեք  նրա նվաճումները:

Որքանո՞վ են նրանք ակտիվ, ինչպե՞ս են կատարում տրված առաջադրանքները, 
ինչպե՞ս կատարեցին ինքնուրույն աշխատանքը.. (գնահատման սխեման (տե’ս 
հավելված 6)

Լրացուցիչ ռեսուրս

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ
Հավելված 1.  Տնային առաջադրանք  (փուլ  ,,Նախօրոք~)
1.  Գրի՛ր բառերով.

а) 12 000  б) 235 240  в) 128 504  г) 1 051

д) 500 020  е) 120 001  ж) 508 035 

2.  Գրի՛ր թվերով.
ա)  Հարյուր քսանութ հազար յոթ հարյուր քսանհինգ;
բ)  Հինգ հարյուր տասներկու հազար երկու հարյուր քառասունութ;
գ)  Հարյուր քսանվեց հազար;
դ)  Հարյուր ութ հազար քսան;
ե)  Ձորս հարյուր քսան հազար քառասունհինգ;
զ)   Ութ հարյուր հիսունմեկ հազար հարյուր ութ;
է)  Վեց հազար հինգ 

3.  Տրված թվերում նշեցեք ընդգծված թվերի նշանակությունը.
     ա)  632  412              բ) 880 224                գ) 450 806               դ)   291189
      ե)  650  311              զ)  541  009
4.  Վերածի՛ր կարգային գումարելիների գումարի.
     ա)  256  781               բ) 502 360 գ) 139 602 դ)   146 850
     ե)  378 901                 զ)  742  006
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Հավելված  2. Կարգային աղյուսակ   (հազարվորների ու միավորների դաս )

Հազարվորների դաս միավորների դաս
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սն
ա

վո
ր

հա
զա

րա
վո

ր

հա
զա

րա
վո

ր

հա
րյ

ու
րա

վո
ր

տ
ա

սն
ա

վո
ր
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1 0
1 0 0

հազար
1 0 0 0 0

Հարյուր հազար
1 0 0 ..հազար յոթ հարյուր 

ութ .
Երեք հարյուր 
չորս հազար երկու 
հարյուր տասը

0 0 5 Ութ հարյուր հինգ 
հազար 

Ամենամեծ վեցանիշը

Ծանուցում. Բաց թողած տեղերը լրացնում են աշակերտները: 

Աղյուսակ 3.

Հազարվորների դաս միավորների դաս
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Հավելված 4. Բազմանիշ թվեր

Հավելված 5. Կարգերի աղյուսակ (միլիոնների դասի ներառմամբ)

Անուն, ազգանուն __________________

Միլիոնների դաս Հազարավորների դաս Միավորների դաս
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Հավելված 6. Գնահատման ընդհանուր սխեմա 

Կարողության մակարդակի նկարագրում գնահատում

Վարժ ու ճշգրիտ կատարում է ռաջադրանքը, 
անսխալ կարդում ու գրում է բազմանիշ թվեր, 
ըմբռնել է դիրքային սկզբունքը:

Հաջողությամբ յուրացրեց 
ուսումնական նյութը:

Սխալներով է կատարում գրառումը, երբեմն 
թույլ է տալիս սխալ թվի ընթերցման ու 
գրառման ժամանակ:

Ունակություն-հմտության վարժման  
համար ունի լրացուցիչ ինքնուրույն 
աշխատանքի կարիք:.

Սխալներով ու վրիպումներով գրում ու 
կարդում է  թվերը, թույլ է տալիս կոպիտ 
սխալներ ու շփոթում է կարգերն ու դասերը:

Ունի ուսուցչի ղեկավարությամբ 
նույն հարցի  շուրջ պարապելու 
կարիք:

                 

Գնահատման սխեմա ինքնուրույն աշխատանքի համար

Ճիշտ պատասխանների քանակը Գնահատում

1-4

5-7

8-9

10
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Հավելված 7.  Լրացված աղյուսակ

Հավելված 8.  Տնային առաջադրանք  (փուլ  «հետո»)
1.  Գրե՛ք բառերով.
     ա)  25 000  000              բ)  12              235 240           գ)  100  128 504           դ)  1  000  068
      ե)  500  020  045               զ)  240  001  003            է)  200  508 035
2.   Գրե՛ք թվերով.

ա) տաս միլիոն հարյուր քսանութ հազար յոթ հարյուր քսանհինգ;
բ) հարյուր երեսուն միլիոն հինգ հարյուր տասներկու հազար երկու հարյուր 
քառասունութ;
գ)  երկու հարյուր միլիոն հարյուր քսանվեց հազար;
դ) միլիոն հարյուր ութ հազար քսան;
ե)  չորս հարյուր տասնհինգ միլիոն չորս հարյուր քսան հազար քառասունհինգ;
զ) տասնյոթ միլիոն հազար հարյուր ութ;
է)  վեց միլիոն հինգ հազար հինգ:

3.  Տրված թվերում նշեցեք ընդգծված թվերի նշանակությունը. 
       ա)  12  632  412                 բ)  448   880  224         գ)  125 450  806           դ)  114  291189
        ե)  620  650  311               զ) 278 541  009
4. Տեղեկագրքերում գտեք տեղեկություն Վրաստանի, Ֆրանսիայի, Իտալիայի, Հունաստանի 
բնակչության քանակի մասին ու այդ թվերը գրեք բանավոր:  
5.  5 թիվը հաջորդաբար գրի՛ր   8-անգամ, ստացված թիվը  գրի՛ր  բառացի: Ի՞նչ է ցույց տալիս 
թվում առաջին 5-ը,  յոթերորդ 5-ը:
6.  64  թիվը հաջորդաբար գրիր    4-անգամ, ստացված թիվը  գրի՛ր  բառացի: Ի՞նչ է ցույց 
տալիս թվում առաջին 6-ը, չորրորդ 4-ը:       
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ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ/ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ  
ՍԽԵՄԱ

ԹԵՄԱ՝ ՄԻԼԻՈՆԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԲՆԱԿԱՆ ԹՎԵՐ

Առարկա՝ Մաթեմատիկա Դասարան՝ չորրորդ

Ժամանակ՝
Որքա՞ն ժամանակ է պահանջվում այս ակտիվությունն իրականացնելու համար: 
Կավարտվի՞ մեկ դասի ընթացքում, թե հարկավոր կլինի բաշխել մի քանի դասերի միջև: 
Ակտիվությունը կբաշխվի երեք միմյանց հաջորդող դասերի միջև. Առաջին և երկրորդ 
փուլերը  կզբաղեցնեն մեկ դաս,   երրորդ փուլը՝ երկրորդ դասը և  երրորդը ՝դասի մի 
մասը:

Նախաբան

Դասի/ակտիվության հիմնական նպատակը
Աշակերտը կարողանա կարդալ սյունակավոր դիագրաման, միևնույն տվյալները 
տարբեր ձևերով  ներկայացնել, Համեմատել տվյալների երկու միասնականությունը:

Ուսման արդյունքները

Վերաբերմունք (կարևոր գաղափար, սկզզբունք, օրինաչափություն, արժեք, հիմնախնդիր 
և այլն.)
Աշակերտների մոտ կբարձրանա մոտիվացիան,    տվյալների ներկայացման տարբեր 
միջոցներից  օպտիմալի ընտրությունըը (ելնելով հիմնախնդրի համատեքստից):

Գիտելիք  (փաստեր, բառեր,
տերմիններ, հիշարժան 
տեղեկություններ և այլն): 
Աշակերտը կիմանա 
տվյալների ներկայացման 
միջոցներիգ մեկը, 
սյունակավոր դիագրամը, 
դիագրամայի կառուցման 
ճանապարհները:

Ունակություններ (մտավոր ունակություն, 

առարկայական ունակություն, գնահատման 

ունակություն, հաշվելու ստրատեգիաներ,և այլն(
աշակերտի մոտ կամրապնդվեն  տվյալների տարբեր 
ձևերով ներկայացման գործնական ունակություն-
հմտությունները, կզարգանան վերլուծման  և 
գնահատման ունակություն-հմտությունները:

Ազգային ուսումնական ծրագրի չափորփշիչ
Մաթ.IV.14. Աշակերտը կարող է մեկնաբանել որակական և քանակական տվյալները և 
կատարել տարրական վերլուծություն:

Արդյունքն ակնառու է, եթե աշակերտը.  

•	 Աղյուսակի տեսքով ներկայացված տվյալների մասին առաջադրում է  
հետազոտական/ամփոփիչ հարցեր:

•	 Բանավոր և գրավոր նկարագրում (պարզաբանում) է սյունակաձև դիագրամի 
տեսքով ներկայացված տվյալները:

•	 Համեմատում է տվյալների երկու համատեղություն  և գտնում դրանց  միջև եղած 
որակական տարբերությունները (որպիսությունը կապված է համատեղության 
տվյալների տեսակի/տիպի, կրկնողության, դիրքի և հաջորդականության   հետ): 

Դասը պատրաստեց մաթեմատիկայի ուղղության վարժող Լալի Բերիշվիլին՝ 
Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար
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Անհրաժեշտ նախնական գիտելիք և ունակություն-հմտություններ
Աշակերտը նկարագրում/մեկնաբանում Է պիկտոգրամայի և աղյուսակի տեսքով 
 ներկայացված  տվյալները բանավոր կամ գրավոր: Ամփոփիչ հարցեր է առաջադրում 
պիկտոգրամայի կամ պարզ (երկսյուն կամ երկտող) աղյուսակի տեսքով 
 ներկայացված տվյալների մասին: Մասնակիցը խմբում միավորված 
 10 –ից ոչ ավելի տվյալները դասավորում է աճման կամ նվազման կարգով: Աշակերտը 
կարող է տվյալները  խմբավորել ըստ  երկուսից ոչ պակաս  նշանի: Աշակերտը ճիշտ 
լրացնում է աղյուսակը (օրինակ, տվյալները մտցնում է  պատրաստի աղյուսակի 
համապատասխան վանդակները):

Նախնական գիտելիքի գնահատում (Ի՞նչ գիտեք աշակերտի գիտելիքի, 
 ունակությունների մասին: Ի’նչ աղբյուրների վրա եք հենվում):

Նախնական գիտելիքի գնահատել  ուսուցիչը կարող է տնային առաջադրանքը
 համատեղ  վերլուծելիս,  նախորդ դասին աշակերտներին հետևելիս:

Դասի/ակտիվության պլան

Աշակերտների խմբավորման ձևերը.:
Խմբավորման ո՞ր ձևերն եք կիրառում այս ակտիվությունն իրականացնելիս
 (ողջ դասարանը, զույգերը, եռանդամ, քառանդամ,  միատարր, բազմատարր և այլն):
Առաջին դասին աշակերտներն աշխատում են դեռ անհատականորեն, հետո՝ զույգերով:
Երկրորդ դասին՝ անհատականորեն,  զույգերով և վերջում՝ խմբերով, երրորդ  դասի 
սկզբին՝ աշխատանք ողջ դասարանի հետ:

Խմբավորման չափանիշները.
Ինչի՞ հիման վրա կխմբավորեմ աշակերտներին  շերտավորված ուսուցման համար:

Ուսումնական նյութ.  տեքստ, զննականություն, ինտերնետ-ռեսուրս և այլն.

Աշակերտի դասագիրք, տետրեր, գրիչներ, գրատախտակ, կավիճ,  երկու  ֆլիպչարտի 
 թերթ, գունավոր սոսնձվող թղթեր (ստիկերներ), առաջադրանքի քարտեր:

Դասի/ակտիվության փուլերը
I    Նախօրոք

●	   Տնային առաջադրանքի 
համատեղ վերլուծում

●	  Նախնական գիտելիքի 
ակտիվացում՝ 
նորի համար 
նախապատրաստում:

II   Ընթացքում

●	   Աշխատանք ամբողջ 
դասարանի հետ, 
հաղորդակցություն,

նոր գիտելիքի կառուցում.
●	 Աշխատանք զույգերի 

հետ նոր նյութի վրա,  
հաղորդակցություն,

●	   Տնային առաջադրանքի 
հրահանգի հաղորդում

III   Հետո

●	 Նոր նյութն ամրապնդող տնային 
առաջադրանքի վերլուծում

●	   Խմբային աշխատանք  
առաջադրանքի քարտերի վրա

●	 Շնորհանդես
●	 Անցած նյութի ամրապնդման  

և հաջորդ թեման 
նախապատրաստող  տնային 
առաջդրանքի վերլուծում:
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Գնահատում.:
Ի՞նչ ճանապարհով կհետևեք աշակերտների ուսման ընթացքին  և առաջադիմությանը: 
Ինչո՞վ կբացատրեք նրանց հաջողությունները:

1)  Ինչպե՞ս են կատարում աշակերտները տնային առաջադրանքը:
 2)   Որքանո՞վ են ներգրավված դասարանային ակտիվություններին և ինչպիսի՞ն է
 նրանց կատարած աշխատանքի որակը:
3)  Ինչպիսի՞ն է աշակերտի վարքը դասի ընթացքում, հատկապես զույգերով 
աշխատելիս:
4)   Ի՞նչ բովանդակության հարցեր է նա տալիս:

Լրացուցիչ ռեսուրս

Դասի պլան-կոնսպեկտ
I  փուլ  15  րոպե

Տնային առաջադրանքի համատեղ վերլուծում:
Աշակերտներին, իբրև տնային առաջադրանք, հանձնարարված էին հետևյալ 
խնդիրները.
1. Աղջիկները գնացին անտառ՝ սունկ հավաքելու: Նինոն 6 սունկ հավաքեց, 
Թաթին՝ 8, իսկ Էկան՝ 12: Գրատախտակին գծի’ր համապատասխան
աղյուսակը: Բազմակետերի փոխարեն  լրացրու բառերը և ավարտիր հարցը. 
Որքա՞ն սունկ..... 
Մտածի’ր գոնե երեք հարց և պատասխանի’ր:
2. Մտածի’ր տրված աղյուսակին համապատասխան  խնդիր և լրացրու’ աղյուսակը.

------  ակվարիում  # ------  (Օր.  Ակվարիումում ձկների քանակը 

----(օր.  1-ին  ակվարիում

------

------

------

3.  Հաշվի՛ր դպրոցի բակի սոճու և սաղարթավոր ծառերը և կազմի’ր  համապատասխան 
պիկտոգրամա::   Սոճու ծառերը նշելու համար  կիրառիր կոնի գծագիրը, սաղարթավորները 
նշելու համար նկարի’ր փոքրիկ տերև: Մտածի՛ր հարցեր և պատասխանի՛ր դրանց:

Դասն սկսվում է տնային առաջադրանքի վերլուծմամբ: Առաջադրանքը վեր է լուծվում 
ողջ դասարանի հետ միասին: Ուսուցիչը քայլում է դասարանում, նայում է աշակերտների 
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կատարած աշխարանքները: Մեկ աշակերտ մոտենում է գրատախտակին և գծում է 
N1  խնդրին համապատասխան  աղյուսակը: Աշակերտները հերթով կարդում են 
N1   խնդրում բազմակետի փոխարեն  մտածված հարցերը և բանավոր 
պատասխանում են  դրանց: Ուսուցիչը պետք է ձգտի սպառել բոլոր 
հնարավոր տարբերակները: 

N2  խնդրում  աշակերտները տեղից  կարդում են մտածած խնդիրների տեքստը (նրանք, 
ովքեր առաջին խնդրի վերլուծման ժամանակ չկարողացան մասնակցել): 

N3  խնդիրն ընտրվում է զույգերում (կողքին նստած համադասարանցու հետ միասին):
Աշակերտները համեմատում են  միմյանց հետ  իրենց կողմից ստացված արդյունքները: 
Ուսուցիչ. Ո՞վ է ստացել տարբերվող արդյունքներ: Ինչո՞վ կարելի է բացատրել դա: (սխալ 
են հաշվել,  միմյանց հետ շփոթել են փշատերև և սաղարթավոր ծառերը, նկարելիս բաց են 
թողել) ինչպե՞ս կարելի է վերացնել այս  թյուրիմացությունը: 
(Գրենք հաշվելիս ստացած արդյունքները  և վերստուգենք  պիկտոգրաման  ավարտելուն 
պես, ճշտենք, թե ի՞նչ է պահանջում մեզնից առաջադրանքը, այս դեպքում  օրինակ,  պետք 
է կարողանանք միմյանցից տարբերել փշատերև և սաղարթավոր ծառերը):

II  փուլ  15 րոպ.
Ուսուցիչը դիմում է աշակերտներին. Այսօր կծանոթանանք  տվյալների ներկայացման ևս 
մի  միջոցի: Սրանում ձեր օգնության կարիքն ունեմ: Ընդամենը քանի՞ ամիս ունի տարին: 
Թվարկե’ք տարվա եղանակները:: Ուսուցիչը աշակերտներին բաժանում է սոսնձվող 
թերթերը,  այսինքն՝ ստիկերները: Ուսուցիչը դիմում է աշակերտներին. Թերթերին 
գրեք ձեր անունները և ծննդյան ամիսը: Հերթով մոտեցեք գրտախտակին և ձեր քարտը 
փակցրեք  համապատասխան շրջանակում: Ուսուցիչը գրատախտակին նկարում է չորս 
շրջան՝ տարվա եղանակների անվանմամբ.

գարուն

ամառ ձմեռ

աշուն

Աշակերտները հերթով մոտենում են գրատախտակին և համապատասխան տեղում  
սոսնձում են թերթը: Ուսուցիչը պատրաստ ունի  մեծ ֆլիպչարտի  թերթը հետևյալ  
աղյուսակով (աղյուսակի աջ մասը ավելի երկար է, քան ձախը, իսկ յուրաքանչյուր տողի 
լայնքն  այնպիսին է, որ նրանում  տեղավորվի սոսնձվող  թերթը, այսինքն՝ ստիկերը):  
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Տարվա 
եղանակները

Աշակերտների քանակը

գարուն

ամառ

աշուն

ձմեռ

Ուսուցիչ. Ինչպե՞ս  իմանամ, քանի՞ աշակերտ է ծնվել ամռանը, ձմռանը (հաշվենք 
քարտերը): Ստացված արդյունքները մտցնենք աղյուսակի մեջ:
Չորս աշակերտ հերթով մոտենում են գրատախտակին, որևէ մեկը հաշվում է տարվա 
եղանակի ընթացքում ծնված երեխաների քարտերի քանակը և ստացված արդյունքը 
տեղափոխում է աղյուսակի մեջ:
Ուսուցիչը դիմում է աշակերտներին, աղյուսակում թվերը գրելու փոխարեն  ուղղակի 
քարտերը որ սոսնձենք, կկարողանա՞նք, թե՝ ոչ պարզել, քանի՞ համադասարանցի է ծնվել , 
օրինակ, ամռանը,: Ստացված աղյուսակի մոտավոր պատկերն այսպիսին է. 

Տարվա 
եղանակները

Աշակերտների քանակը

գարուն
5	

ամառ
10	

աշուն

ձմեռ

Ուսուցիչը սոսնձում է քարտերը  ֆլիպչարտին արված աղյուսակի վրա  և ջնջում է  թվերը: 
Ուսուցիչը դիմում է աշակերտներին՝ եթե կարող եք, պատասխանեք. Քանի՞ երեխա 
է ծնվել աշնանը: Տարվա ո՞ր եղանակին են ավելի քիչ թվով երեխաներ ծնվել: Ինչպե՞ս  
գլխի  ընկաք (հաշվում են քարտերը կամ  քարտերի սյունակի  երկարության համաձայն  
պատասխանում են՝ որն ավելի կարճ Է): 
Այժմ փորձեք  չհաշվել բոլոր քարտերը և պատասխանեք հարցին՝ Որքանո՞վ է ավելի 
գարնանը ծնված երեխաների քանակը, ձմռանը ծնված երեխաների քանակից:, Ինչպե՞ս 
գլխի ընկաք (հաշվեցին «պոչում» քարտերի քանակը):
 Էլ ո՞ր հարցին կարող եք պատասխանել. (օրինակ,  ընդամենը քանի երեխա է դասարանում): 
Աշակերտները արտահայտում են կարծիքներ:
Ուսուցիչը դիմում է  աշակերտներին.կփոխվե՞ն, թե ոչ տվյալները (օրինակ, ձմռանը 
ծնված աշակերտների քանակը), եթե ֆլիպչարտը շրջենք: Այժմ ես այդ տվյալները 
կարտանկարեմ գրատախտակի վրա, շրջված տեսքով: Հորիզոնական գծի վրա կանեմ 
հավասար բաժանմունքներ և կգրեմ տարվա եղանակները: Կհաշվեմ քարտերը և 
յուրաքանչյուրի գլխին կնկարեմ նույնքան քառակուսի: Այդ կերպ ստացված պատկերը 
կոչվում է սյունակաձև դիագրամ:
  Ցանկալի է, որ ուսուցիչը դիտմամբ սխալ թույլ տա, օրինակ, տարբեր տվյալներն 
արտահայտի հավասար սյունակներով, որպեսզի աշակերտներին ևս մեկ անգամ տրվի 
սյունակաձև դիագրանն ըմբռնելու հնարավորություն: 														                                      									
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Ա
շա

կե
րտ

նե
րի

քա
նա

կը

գարուն ամառ աշուն ձմեռ

Տարվա 
եղանակները

Ծննդյան օրերի դիագրամ

Ուսուցիչը դիմում է  աշակերտներին. Այժմ ջնջենք վերնագիրը, ինչպես նաև ուղղահայաց և 
հորիզոնական առանցքների մոտ գրված բառերը: «Աշակերտների քանակի» փոխարեն կգրեմ 
«տետրերի քանակը», իսկ «գարուն, ամառ, աշուն, ձմռան փոխարեն՝ «1-ին խանութ, երկրորդ 
խանութ» և այլն: Ի՞նչ կարող է ցույց տալ ստացված սյունակաձև դիագրամը: Աշակերտները 
ենթադրություններ են անում:  

Ուսուցիչը դիմում է  աշակերտներին. սյունակաձև դիագրամի վրա կարող են 
տրվել պայմանական նշաններ: Ուշադիր լսեք պայմանը. Շախմատի խմբակում 
աղջիկների քանակն ավելի է տղաների քանակից: Այս դիագրամներից ո՞րն է կարող 
ցույց տալ շախմատի խմբակում աշակերտների քանակային բաժանումը (ուսուցիչը 
պրոեկտորով հեռարձակում է պատկերն էկրանին, կամ նախապես մեծ ֆլիպչարտի 
վրա նախապատրաստել է դիագրամը, կամ տպել է փոքր քարտերի վրաու բաժանում է 
զույգերին): Էլ ի՞նչ կարող ենք հասկանալ այս տվյալներից:  

Աղջիկների ու տղաների բաժանումը շախմատի խմբակում

ա
շա

կե
րտ

նե
րի

 ք
ա

նա
կը

աղջիկներ
տղաներ

աշակերտներ

Աշակերտները ենթադրություններ են անում և հիմնավորում: 
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Սյունակաձև դիագրամի կառուցումը.  10  րոպ.
Ուսուցիչը դիմում է  աշակերտներին. կազմել տնային առաջադրանքի #2  խնդրին 
համապատասխան սյունակաձև դիագրամ, մտածել ու գրել տարբեր հարցեր (կողքին 
նստած դասընկերոջ հետ միասին, զույգերով) և պատասխանել դրանց: Ուսուցիչը քայլում 
է դասարանում ու դիտում աշակերտներին, հարկ եղած դեպքում օգնում է նրանց կազմել 
դիագրամը: Ակտիվության վերջում մի աշակերտ դուրս է գալիս գրատախտակի մոտ ու 
կառուցում դիագրամ:
Այնուհետև զույգերում հերթով կարդում են մտածած հարցերը, դրանցից մեկը դուրս 
է գալիս գրատախտակի մոտ ու մեկնաբանում հարցերիպատասխանները, ուսուցչի 
օգնությամբ օգտագործում է գրատախտակին գծած դիագրամը:

Ուսուցիչն աշակերտնրին հանձնարարում է տնային առաջադրանք.
 Նախորդ տնային առաջադրանքի համար

ա) N 3 խնդրի համար կազմի՛ր աղյուսակ;
բ) N1  և  # 3 խնդիրների համար կազմի՛ր համապատասխան սյունկաձև դիագրամներ;
գ) Մտածի՛ր, ո՞ր հարցին պատասխանելիս լավ կլինի կիրառել սյունակաձև դիագրամ 

(օրինակ, երբ երկու տվյալ համեմատում ենք միմյանց հետ); 
դ) նկարագրիր, քանի՞ չափահաս ու քանի՞ երեխա կա ձեր ընտանիքում և կազմի՛ր 

համապատասխան սյունակաձև դիագրամ: 

III  փուլ.  Տնային առաջադրանքի ստուգում  _  15  րոպ.
Երկրորդ դասն էլ սկսվում է տնային առաջադրանքի քննարկմամբ: Առաջադրանքը քննարկվում 
է ողջ դասարանի հետ միասին: Ուսուցիչը քայլում է դասարանում ու աչքի անցկացնում 
աշակերտների կատարած առաջադրանքները: Աշակերտներից մեկը դուրս է գալիս 
գրատախտակի մոտ և գծում N3 խնդրին համապատասխան աղյուսակն ու պիկտոգրամը: 
Ուսուցչի խնդրանքով մեկնաբանում է յուրաքանչյուր հարց: Այնուհետև երկրորդ 
աշակերտն է դուրս  գալիս գրատախտակի մոտ և կազմում խնդրին համապատասխան 
սյունակաձև դիագրամը: 
Աշակերտները գրատախտակին գծած դիագրամը համեմատում են իրենց աշխատանքների 
հետ: 
Այնուհետև աշակերտները զույգեր են կազմում, փոխանակում են աշխատանքները և դ) 
առաջադրանքի դիագրամի համաձայն պատասխանում յուրաքանչյուրը պատասխանում 
է հարցերի. Քանի՞ չափահաս կա քո զույգի ընտանիքում: Քանի՞ երեխա կա: Ընդամենը 
քանի՞ անդամ կա ընտանիքում: Չափահասնե՞րն են ավելի շատ, թե՝ երեխաները: 
Քանիսո՞վ: 

Խմբային աշխատանք  _  15  րոպ. 
Ուսուցիչն աշակերտներին բաժանում է խմբերի և բաժանում առաջադրանքների քարտերը 
(յուրաքանչյուր խմբի երկու քարտից էլ).
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Տոնածառի խաղալիքի դիագրամ

Դիագրամըկառուցված է  խնդրի պայմանի 
համաձայն, սակայն նրանում  թվեր 
են բաց թողնված թվեր ու մեկ սյունակ 
պակաս է: Բազմակետերի փոխարեն 
լրացրեք համապատասխան թվերն ու գծեք 
գնդակներին համապատասխան սյունակը. 
Նինոն գնեց նոր տարվա խաղալիքներ՝  3 կոն, 
...արջուկ և 7 գնդակ: 

 
արջուկ և գնդակ

Տետրերի դիագրամ

Ըստ դիագրամի լրացրեք 
խնդրում բաց թողնված 
տեղերը՝ մայրիկը Դաթոյին 
տետրեր գնեց՝ 6 վրացերենի, 
... մաթեմատիկայի և 
...նկարչության տետր: 
Ընդամենը ...տետր:  

Ուսուցիչը քայլում է շարքերի միջով, ուշադրություն է դարձնում  աշակերտների 
դատողությանն ու առջադրանքը կատարելու ընթացքին, օգնում է ոչ բավարար 
պատրաստվածության խմբերին, ըստ գնահատման աղյուսակների գնահատում է 
աշակերտներին (տես հավելվածը):    

շնորհանդես  _  10  րոպ.
Ուսուցչի կողմից  ընտրված երկու խմբերը կատարում են կատարած աշխատանքի 
շնորհանդես: Տարբերվող կարծիքների դեպքում աշակերտները հիմնավորում են ասածը, 
ուսուցիչը բոլորին պետք է տա տարբերվող տեսակետն արտահայտելու հնարավորություն: 
  
Տնային առաջադրանք
Աշակերտներին տրվում է տնային աշխատանք հաջորդ դասի թեմայից ելնելով, հաշվի 
առնելով այն բանը, թե ի՞նչ է ուզում բացատրել ուսուցիչը: Հաջորդ թեմայի պատրաստվելիք 
նյութը պետ է կապված լինի տվյալները ներկայացնելու ձևերի հետ: 
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Հավելված.  Գնահատման ընդհանուր սխեմա: 
 

Կարողության մակարդակի նկարագիրը գնահատում

Սյունակաձև դիագրամի ձևով ներկայացված տվյալները 

նկարագրում/մեկնաբանում է բառերով ու գրավոր: 

Առաջադրում է որոնողական/ամփոփիչ հարցեր աղյուսակի և 

դիագրամի տեսքով ներկայացված տվյալների մասին:

Հաջղությամբ  
յուրացրեց ուսումնական 
նյութը: 

Առաջադրում է հարցեր աղյուսակի տեսքով 
ներկայացված տվյալների մասին: Բառացի ու գրավոր 
նկարագրում է սյունակաձև դիագրամի տեսքով 
արտահայտված տվյալները, 
ուսուցչի օգնությամբ հիմնավորում է սեփական կարծիքը 

Ունակություն-
հմտության վարժման 
համար ունի 
լրացուցիչ ինքնուրույն 
աշխատանքի կարիք:

Կարող է կարդալ սյունակաձև դիագրամը, դժվարանում 
է մտածել/ձևակերպել որոնողական հարցեր: 
Ինքնուրույն չի կարողանում կառուցել սյունակաձև 
դիագրամ:

Նույն հարցի 
շուրջ ուսուցչի 
ղեկավարությամբ 
պարապելու կարիք 
ունի:
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V-VI    ԴԱՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
ՆԱԽԱՏԵՍԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐ
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ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑ՝ «ԿՈՏՈՐԱԿՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ»
Թվի բաժանումը ամբողջի

Նմուշ  1:  Ցույց տվեք, որ 3	:	4 	=	 4
3 .

Ենթադրենք, ունենք    3  պիցա, որոնք չորս ընկերների համար բաժանված են    4  հավասար 
մասերի: Ընկերներից յուրաքանչյուրը ամեն մի պիցայից վերցնում է մեկ կտոր:

3 կտոր	=	 4
3

 
3 պիցան հավասարաչափ է բաժանված 4  ընկերների միջև: 

	

Նմուշօրինակ  2:   Պիցայի 4
3  -ը հավասարաչափ բաժանեցին 3  ընկերները:  Պիցայի ո՞ր մասը 

բաժին հասավ յուրաքանչյուրին:

  

1 կտոր

1 կտոր 1 կտոր

1 ընկեր

2  ընկեր        3  ընկեր

Նմուշօրինակ  3:   Պիցայի 4
3  -ը հավասարաչափ բաժանեցին 6  ընկերները: Պիցայի ո՞ր մասը 

բաժին հասավ յուրաքանչյուրին:
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1 կտոր 

Վարժություն  1:  Օգտագործելով նկարը պարզիր, ինչի՞ է հավասար 3-ը բաժանած 2-ի:
	

Ամբողջի բաժանումը կանոնավոր կոտորակի

Նմուշօրինակ 4:  Քանի՞ կտոր կստանանք, եթե մեջտեղից կիսենք պիցան: 

1ամբողջում կա երկու 2
1

Նմուշօրինակ 5:  Քանի՞ կտոր կստանանք, եթե պիցան բաժանենք երրորդ մասերի:  

1ամբողջում կա երեք 	 3
1
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Նմուշօրինակ 6:  Քանի՞կտոր կստանանք, եթե  2  պիցան բաժանենք պիցայի երկու երրերդ 
մասին:

2   ամբողջում կա  երեք  	 3
2

Նմուշօրինակ  7:   Քանի՞ կտոր կստանանք, եթե   3   պիցան բաժանենք երկու երրորդի: 

3  ամբողջում կա  չորս ու կես  3
2

Խնդիր 1
Լիկան ուներ 2  մ հուլունքի թել: Քանի՞ հուլունք կպատրաստի Լիկան, եթե յուրաքանչյուր 

հուլունքի համար անհրաժեշտ է m7
2  մ  թել:

2  մ.

Թել հուլունք1 
1  

հուլունք1 
2  

հուլունք1 
3  . . . ?

m7
2 м
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Խնդիր  2
Թորնիկե քեռին մեծածախ շուկայում գնեց   25 կգ   դեկորատիվ խեցի:
Ապա նա խեցիները դասավորեց տուփերում այնպես, որ յուրաքանչյուր տուփում 

տեղավորեց 4
1 	կգ խեցի: Քանի՞ տուփ անհրաժեշտ եղավ նրան: Ի՞նչ գումար կհավաքի նա, 

եթե յուրաքանչյուր խեցիով տուփ վաճառի   3 լարիով:

խեցիներ տուփ 1 տուփ 2 տուփ 3 .	.	. ?

25 կգ

kg4
1 կգ

  
Խնդիր  3

Դեղագործը 5 լ դեղը բաժանեց փոքրիկ շշերում, որոնցում տեղավորվում է 11
2  լ: (ա) 

Դեղագործը քանի՞ շիշ կլցնի շշով: (բ) Քանի՞ մլլ դեղ կա վերջին ոչ լրիվ լցված շշում: 

5	լ.

?	(բ)

դեղ   

Ոչ լրիվ 
լցված շիշ

շիշ 1 շիշ 2 շիշ 3 .	.	. ?	(ա)

l11
2 լ.

Վարժություն  2:  Կիրառի՛ր նկարներն ու պարզի՛ր,ինչի է հավասար.

ա) 3 :	1 2
1 		
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բ)	2	:	 5
1

    
գ)	2	:	 5

2 	

    
Ցուցում. Պատասխանը ստանալու համար ուղղանկյունը բաժանիր այսպես.
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Կանոնավոր կոտորակի բաժանումը կանոնավոր կոտորակի

Նմուշօրինակ  8:  Քանի՞ կտոր կստանանք, եթե պիցան բաժանենք քառորդների: 

1 ամբողջում Կա 
չորս	 4

1
Պիցան 

կտրտված է 
քառորդ մասի

Նմուշօրինակ 9. Քանի՞ կտոր կստանանք, եթե կես պիցան բաժանենք ամբողջի քառորդների:

2
1

-ում

օրի	 4
1

Պիցայի կեսը Պիցայի կեսը կտրտված է 
չորս քառորդ մասի

 

Նմուշ 10. Քանի՞ կտոր կստանանք, եթե պիցայի 3
2 -ը բաժանենք ամբողջի վեցերորդ 

մասերի:

 3
2

 –ում կա

չորս  6
1

պիցայի  3
2

         
Կտրտված է վեց 

մասի
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Խնդիր  4
Միհրանը թեյնիկում ունի 6

5  լիտր թեյ: Նա 12
1   լիտր թեյ լցրեց յուրաքանչյուր գավաթ և 

թեյնիկը դատարկվեց: Ընդամենը քանի՞ գավաթ հարկավոր եղավ նրան: 		

Թեյ գավաթ 1 գավաթ 2 գավաթ 3 .	.	. ?

l.12
1

l.6
5

 լ

 լ

Խնդիր  5

Մայան 4
3   կգ չիրը հավասարաչափ բաժանեց տոպրակների մեջ: Յուրաքանչյուր 

տոպրակ նա լցրեց 10
1 կգ չիր: (ա) Մայան քանի՞ տոպրակ լցրեց չիրով: (բ) Քանի՞ 

կգ չիր մնաց Մայաին: (գ) Լրացուցիչ որքա՞ն չիր է անհրաժեշտ նրան, որ ևս մի 

այսպիսի  

?	(բ)

Չիր

Մնաց 
դնելու

տոպրակ 
1 

տոպրակ 
2

տոպրակ 
3 

.	.	. ?	(ա) (գ)

kg10
1

kg4
3 կգ

կգ

Խնդիր  6 

Գտի՛ր այն ցանկապատի երկարությունը,  որով ցանկապատած է այս հողամասը.

Ուղղանկյունաձև հողամաս, որի երկարությունը 3
1  կմ է և զբաղեցնում է  12

1   կմ մակերես:

երկարություն 3
1  կմ

Մակերես 12
1 	կմ2
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Վարժություն 3:  Կիրառիր նկարներ և պարզի՛ր, ինչի՞ է հավասար.

ա)	1	:	1 2
1 		

   

            1 ամբողջ 1/2

 

բ) 2
9 : 4
3 .

 

4 ամբողջ 1/2

Կոտորակը կոտորակի բաժանելու կարգը 
Նմուշ 11
Որպեսզի մի կոտորակը բաժանենք մյուսին, առաջին կոտորակը (բաժանելի) պետք է 
բազմապատկենք երկրորդ կոտորակի (բաժանարար) շրջված թվով.  
I  քայլ. Բաժանումը փոխարինիր  բազմապատկմամբ;
II  քայլ. Շրջի՛ր երկրորդ կոտորակը; 
III  քայլ. Բազմապատկի՛ր երկրորդ կոտորակը, Բազմապատկի՛ր առաջին կոտորակը 
երկրորդի շրջվածով և կրճատի՛ր որպես պատասխան ստացած կոտորակը, եթե դա 
հնարավոր է: 
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Ինչպե՞ս է հայտնվել օրենքը՝ «Շրջի՛ր ու բազմապատկիր»
Նմուշ  12:  

Ենթադրենք, 3
2    պետք է բաժանենք 4

3  -ի:	

.
4
3
3
2

3
2 : 4
3 =

Կոտորակի հիմնական հատկության համաձայն.

X

X X

X .
4
3
3
2

4
3

3
4

3
2
3
4

3
2
3
4

3
2
3
4

9
8

1= = = =

Կոտորակի բաժանման հատկության համաձայն ճիշտ նույն պատասխանը կստանայինք.

X .3
2
4
3

3
2
3
4

9
8: = =

Նշում. Թույլ չտալ տիպիկ սխալ և բաժանարարի փոխարեն չշրջել բաժանելին, այլապես 
ճիշտ պատասխանի փոխարեն կստանաք դրա հակադարձը:   

Վարժություն 4:  Հիմնավորիր վերոհիշյալ եզրակացությունների ճշտությունը:

Վարժություն 5:  Հիմնավորիր կոտորակների բաժանման օրենքի ճշտությունը այլ 

ճանապարհով՝ օրինակ, քննարկիր բաժանումը  5
3 : 7
4  և կիրառիր կոտորակի հիմնական 

հատկությունը, սակայն կոտորակները բազմապատկեք միայն ամբողջ թվերով:

Պատասխան՝

X

X

X

X

.
7
4
5
3

7
4
5
3

5
21

5
21

5
3 : 7

4

7

7
4 5
5

20
21

4 1 20
1= = = = = =

Ըստ կոտորակների բաժանման օրենքի ճիշտ նույն պատասխանը կստանայինք:

X5
3 : 7

4
5
3

7
4

20
21 1 20

1= = =



83

Կոտորակների բաժանման այլ օրենքներ
Երբեմն կոտորակների բաժանումն ավելի հեշտ է կատարվում կոտորակների բաղադրիչների 
անմիջական բաժանմամբ, քան հակադարձով բազմապատկելու միջոցով:  

Նմուշ 13:
 Ուղղակի բաժանիր                                                              Շրջի՛ր ու բազմապատկիր

.12
5 : 3

1
12:3
5:1

4
5= = 																								 .X12

5 : 3
1

12
5

1
3

12
5

12:3
5:3

4
5= = = =

				 																																

Սա կատարվում է բանավոր բաժանմամբ:        Սա կատարվում է բանավոր բաժանմամբ:

Վարժություն 6.  Ձևակերպիր կոտորակների բաժանման օրենքն այսպիսի դեպքերի համար:

Նմուշ 14:

.17
9
17
5

17:17
9:5

1
5
9

: 5
9 1 5

4= = = =

	

Սա կատարվում է բանավոր բաժանմամբ

Վարժություն 7:  Ձևակերպիր կոտորակների բաժանման օրենքն այսպիսի դեպքերի համար:

Վարժություն  8:  Այդ օրենքը կիրառիր բաժանման համար. 12
9 : 8

5

Ցուցում.Կոտորակները նախապես  վերածիր հավասար հայտարար ունեցող կոտորակների

Պատասխան՝

12
9 5

24
18 15

1
18:15 18

15:3
18:3

5
6

5
1: 8 : 24 : 15 1 .= = = = = =
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ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՀԱՐՑԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ 
ՍԽԵՄԱՆ

ՇԵՐՏԱՎՈՐՄԱՆ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐՈՎ ԹԵՄԱ` ՄԱԿԵՐԵՍ

Ուսումնական հարց
Տարածքի մակերեսը   (միայն հասկացությունը)

Դասարան հինգերորդ

Անհրաժեշտ ժամանակ. Հարցի լուծումը կավարտվի՞ մեկ օրում:   Եթե ոչ՝ խնդրում ենք ճշտեք,   
թե որքա՞ն:

35  րոպե նախկին դասին

45  րոպե հիմնական դասին

15  րոպե հաջորդ դասին

Ընդամենը՝ _   95  րոպե.

Մաթ.V.9. Աշակերտը կարող է  գտնել և համեմատել հարթ պատկերների մակերեսները:

Արդյունքն ակնառու է, եթե աշակերտը. 

•	 Երկրաչափական պատկերը ծածկում է միանման միմյանց չծածկող պատկերներով և 
անվանում ծածկելու համար անհրաժեշտ   պատկերների ամբողջական քանակը:

•	 Պատկերների վերադրմամբ համեմատում կամ գնահատում է պատկերների 
մակերեսները  (օրինակ, երբ մի պատկերը տեղավորվում է մյուսի մեջ, ապա դրա 
մակերեսն ավելի փոքր է):

Միմյանց չծածկող պատկերների համակցությամբ ստացված պատկերի մակերեսը գտնելու 
համար կիրառում է մակերեսի հատկությունը:

Անհրաժեշտ նյութեր
Աշակերտի դասագիրք, տետրեր, , գրիչներ,   գրատախտակ, կավիճ, փոքր քանոններ,մեծ, 
դասարանական 1 մետրանոց քանոն ,   կոտորակների մագնիսային
մոդելների հավաքածու:

Անհրաժեշտ նախնական գիտելիք  և  ունակություն-հմտություններ

Աշակերտը կիրառում է երկարության տարբեր      միավորներ տարածությունը չափելու 
համար, ճանաչում է եռանկյունին, քառանկյունին, ուղղանկյունին
քառակուսին, հնգանկյունին:    Այս բազմանկյունիները կտրտելով  և միմյանց միացնելով  
ստեղծում է նշված տեսակի նոր բազմանկյունիներ, գիտի ուղղանկյան և քառակուսու միջև 
տրամաբանական հարաբերությունը, գիտի պատկերի ներքին և  արտաքին սահմանը:

Տեսություն  

Ի՞նչն է դասի նպատակը:

Հիմնական նպատակը.  Աշակերտը սովորի մակերես հասկացությունը:
Ուղեկցող նպատակներ.  Աշակերտի մոտ ամրապնդվեն  չափման ունակություն-
հմտությունները. Ամրապնդվի կոտորակների իմացությունը և կոտորակներով 
գործողությունների ունակություն-հմտություններր:

Դասը պատրաստել է  մաթեմատիկայի ուղղության  վարժող Զուրաբ 
Վախանիան՝  Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար
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Դասի հետևանքով աշակերտը 

Կիմանա (փաստեր, տերմիններ, ինչպե՞ս  պատրաստել հիշելու տեղեկությունը)
Մոտավորապես ինչպե՞ս որոշի/գնահատի պատկերի  (այդ թվում անհավասար 
պատկերի  մակերեսը):.
Կըմբռնի   (գաղափարներ, սկզբունքներ,  ընդհանրացումներ, կանոններ,  հարցի 
հիմնական էությունը), ի՞նչ է մակերեսն  ընդհանրապես,  մակերեսի հատկականիշը  (առանց  
տերմինների  ծանուցման):
Կկաողանա ունակություն-հմտություններ (մտածված ունակություն-
հմտություններ, մաթեմատիկական ունակություն-հմտություններ, որոնք կգնահատեք) 
մակերեսի չափում, կհմտանա կոտորակներով գործողությունների մեջ:.

Նախնական գնահատում

Ինչպե՞ս կպարզեք աշակերտի նախկին գիտելիքը  և  ունակություն-հմտությունները կապված 
ուսումնական հարցի հետ: Ինչպե՞ս եք պատկերացնում նախնական գնահատումը:
Նախապես անցկացրած սկրինինգի և դիագնոստիկ գնահատման արդյունքում ուսուցիչը գիտի, 
որ աշակերտների որոշակի մասը դժվարանում է լավ կիրառել երկարության միավորները 
և մեկը մյուսով փոխարինել, շփոթում է քառակուսի - ուղղանկյուն հասկացությունների 
տրամաբանական  կապը:
Պատրաստվածության ավելի կոնկրետ գնահատումը տեղի է ունենում տնային առաջադրանքի 
համատեղ վերլուծման ժամանակ: Ով չի յուրացրել  երկարության միավորներն ու պատկերների 
մասնատումը,  ով է լավ  մասնատում և կազմում պատկերներ, բայց սխալվում է երկարության 
միավորների փոխադարձ  վերածման մեջ: Ով է պատրաստ սովորել նոր հարցը:

Դասի պլանավորումը

Ի՞նչի շերտավորում կկատարեք      բովանդակություն             ընթացք                         արդյունք

Ինչպե՞ս եք իրականացնում շերտավորումը պատրաստվածության համապատասխան

Ինչպես կկատարեք շերտավորումը  ըստ պատրաստվածության
Խմբավորման ո՞ր ձևերը կկիրառեք  այս ակտիվությունն իրականացնելիս.
(ողջ դասարանը, զույները,  եռանդամ, քառանդամ, միատարր, բազմատարր և այլն:)

1. Նախորդ դասին հանձնարարած տնային առաջադրանքի վերլուծում  I  մաս  _ 
ողջ դասարանը
Այս տնային առաջադրանքի վեկլուծման 2-րդ մասը՝ փոքր միատարր խումբը և 
մնացածները դասարանում աշխատում են ինքնուրույն
2. Հիմնական տնային առաջադրանքի վեկլուծման  I մասը- ողջ դասարանը
Այս տնային առաջադրանքի վերլուծման    II մասը   _ փոքր միատարր խումբը,
 մնացածները դասարանում աշխատում են ինքնուրույն
3.   Զննական խաղ  _   երեք խումբ (խմբավորման սկզբունքը կամավոր է);
4.   4-րդ ակտիվություն   _ ողջ դասարանը
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5. .Հաջորդ, ամրապնդման տնային առաջադրանքի  վերլուծման  I մասը  _ ողջ դասարանը:
 Այս տնային առաջադրանքի վեկլուծման 2-րդ մասը ՝ փոքր միատարր  խումբը և մնացածները 
դասարանում աշխատում են ինքնուրույն: Համառոտ նկարագրեք աշակերտների  
առանձնահատուկ պատրաստվածությանը ինչպե՞ս է  վերաբերվում  ուսուցիչը շերտավորմամբ: 
Տնային առաջադրանքի համատեղ վերլուծման ժամանակ ուսուցիչը  համեմատաբար 
ավելի է կանգ առնում  այն աշակերտի մոտ,  ով ինչ որ տեղ դժվարացել է  և ուսումնական  
«փայտամածերի միջոցով օգնում է  նրան՝ մինչև մնացած աշակերտների քննարկում են  կամ 
շարունակում են գրատախտակի մոտ աշխատել կամ լրացուցիչ խնդիրներ են լուծում, որոնք 
արդեն  կընդունվեն որպես քննարկված խնդիրների  վերափոխմամբ:
Այլ դասարանական ակտիվության ժամանակ  ուսուցիչն աշակերտներին  խմբավորում 
է  պատրաստակամության համաձայն, առաջին խմբում կմտնեն  ոչ բավարար 
պատրաստվածություն ունեցող աշակերտները, երկրորդում՝ բավարար պատրաստվածություն  
ունեցողները, երրորդում՝ բարձր պատրաստվածություն ունեցողները:     Ուսուցիչն աշխատում 
է առաջին խմբի հետ, իսկ մնացածները կատարում են  ինքնուրույն աշխատանք:

Դասի փուլերը.

I   Նախնական
Ողջ դասարանի հետ 
համատեղ հաղորդակցությամբ 
տեղի է ունենում 
նախապատրաստվելիք  
տնային առաջադրանքի  
յուրաքանչյուր խնդրի 
վերլուծում, աշակերտների 
մոտ ակտիվանում է  եղած 
նախանկան գիտելիքը, նրանց 
միտքն այնպես է ուղղորդվում, 
որ նոր գիտելիքը էապես իրենք 
են կառուցում, աշակերտները 
գործնականորեն արդեն  
տիրապետում են այն 
բանին, ինչը պետք է 
սովորեն:  Ուսուցիչը 
գնահատում է աշակերտների 
տրաստվածությունը և 
հատուկ օգնում է թույլ 
պատրաստվածություն ունեցող  
աշակերտներին:

II   Ընթացքում
Աշակերտները 
միայն հասկանում և 
ձևավորում են այն, 
ինչն էապես արդեն 
գիտեն  գործնական 
մակար մակարդակով, 
սա տեղի է ունենում 
ինչպես ողջ դասարանի 
հետ,  համատեղ 
ինտերակցիայով  
այնպես էլ խմբային 
աշխատանքով
Ուսուցիչը գնահատում 
է աշակերտների 
պատրաստվածությունը, 
և հատուկ օգնում է թույլ  
պատրաստվածություն  
ունեցող 
աշակերտներին:

III   Հետո
Աշակերտներն աշխատում 
են մասամբ դասարանում 
համատեղ, մասամբ 
էլ՝տանը, ինքնուրույն: 
Արդյունքները  քննարկվում 
են ողջ դասարանի, այդ 
ժամանակ ուսուցիչը իմանում 
է , ով ինչպե՞ս է հասել 
նշված նպատակներին, 
ու՞մ է հարկավոր հետագա 
օգնություն, ինչը և հաջորդ 
դասը պլանավորելիս նա 
հաշվի կառնի:
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Ողջ դասարանի հետ աշխատանքի բաղադրիչը
Առաջադրանքներ/ակտիվություններ    N#N
Տնային առաջադրանքներ
(մասամբ);

4-րդ ակտիվություն.

Շերտավորված բաղադրիչ
Առաջադրանքներ/
ակտիվություններ   N#N
Տնային առաջադրանքներ
(մասամբ);
3-րդ ակտիվություն.

Ուսման հետագա գնահատում

 Ինչպես կկիրառեք տվյալները հաջորդ ուսուցման  գործընթացի համար
Հաջորդ դասին տնային առաջադրանքը վերլուծելիս ուսուցիչը գնահատում է, ինչպի՞ս է 
հասել նպատակին նախորդ դասը, ո՞ր աշակերտներին է հարկավոր լրացուցիչ օգնություն: 
Այն աշակերտների համար, որոնք  ցուցաբերեցին ցածր արդյունքներ,  հաջորդ դասի 
համար կպլանավորվի լրացուցիչ ակտիվություններ: Հնարավոր է  առանձնացնի մեկ 
խումբ, եթե մնացածների կողմից  ձեռք բերած արդյունքը  բավարար է: Եթե դժվարանա նաև 
դասարանի մեծամասնությունը, այդ դեպքում կրկնվում է անցկացրած նման ակտիվությունը: 
Աշակերտները նորից խմբավորվում են պատրաստվածության համաձայն և խմբերին 
տրվում է տարբեր բարդության խնդիրներ:

Լրացուցիչ ռեսուրսներ

Ինչպիսի՞ լրացուցիչ ռեսուրսներ կօգտագործեք:Անցած հարցի ուղեկից , արդեն կիրառված 
զննական նյութեր այն աշակերտների համար,  որոնց հարկավոր է անցածի ամրապնդում:

Պլան - կոնսպեկտ

Նախորդ տնային առաջադրանքի խնդիրների  համատեղ վերլուծում

(նախորդ դասի  35 րոպ.)

1. Ուշադիր դիտե’ք գծած պատկերների
զույգերը և պարզե՛ք,  
ամեն մի զույգում 
պատկերներից  ո՞րն
 է զբաղեցնում  ավելի 
մեծ տեղ հարթության 
վրա, ա՞ջը, թե՝ ձախը: 
Ցուցում.  Համեմատելիս ուշադրություն դարձրեք  փոքր քառակուսիների քանակին:

2.  Թղթից կտրեք միանման 12 հատ քառակուսիներ՝  1 սմ × 1 սմ 
Այս քառակուսիներից կազմե’ք  անհավասար ուղղանկյունիներ: Որքան շատ ուղղանկյունի 
կստանաք,  այնքան լավ: Տետրում գծեք յուրաքանչյուր ստացած ուղղանկյունին: 
3. Ուղղանկյունաձև  թղթերից մեկի երկարությունը   4-անգամ ավելի է երկրորդի  
երկարությունից, իսկ լայնությունը 2 անգամ պակաս է  երկրորդ թերթի լայնությունից: 
Ո՞ր թերթն է ավելի մեծ և որքանո՞վ:
Ցուցում.  Օգտագործե’ք գծագիրը.
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4.  Երկու տնտեսությանը հավասար պետք է բաժանի հողատարածքը, 
որն այսպիսի ձև ունի.
Գծե՛ք այդ տարածքը և բաժանեք կարմիր գծով  երկու մասի 
այնպես,  որ ամեն  մի տնտեսությանը միևնույն չափի հողամաս  հասնի:
5. Երկու սենյականոց բնակարանում մանրահատակ շարեցին: Մեկ սենյակին հարկավոր 
եղավ 612  հատ  մանրահատակ, երկրորդին՝  _  1836  հատ:  Ձեր կարծիքով  ո՞ր սենյակն 
է ավելի մեծ: Քանի՞ անգամ: 
6. Ուշադրություն դարձրեք  գծագրված պատկերների զույգերին,  և որոշեք, յուրաքանչյուր 
զույգում  ո՞ր պատկերն է զբաղեցնում ավելի մեծ տեղ  հարթության վրա՝ աջ, թե՞ ձախ:

7. Գծե’ք  քառակուսի  1  սմ  ×  1  սմ, այնուհետև գծե’ք.
I. 1 սմ լայնության այնպիսի ուղղանկյունի,  որը 3 անգամ ավելի տեղ է զբաղեցնում, 
քան գծագրված քառակուսին:
II.   2   սմ  լայնության այնպիսի ուղղանկյունի,  որը 6 անգամ ավելի տեղ է զբաղեցնում,  
քան գծագրված քառակուսին:
8.  Որոշեք, որ տարածքն է զբաղեցնում ավելի մեծ տեղ հարթության 
վրա՝  ա՞ջ,  թե՝ ձախ: Ինչու՞
9.  Երկու տնտեսությանը հավասար պետք է բաժանի հողատարածքը, 
որն այսպիսի ձև ունի.
Գծե՛ք այդ տարածքը և բաժանեք կարմիր գծով  երկու մասի 
այնպես,  որ ամեն  մի տնտեսությանը միևնույն չափի  հողամաս  
հասնի:
Այս խնդիրներում աշակերտը պարզագույն դեպքերում պետք է կարողանա որոշել, թե 
գծած պատկերներից «ո՞րն է զբաղեցնում ավելի շատ տեղ հարթության վրա:» 
 («Մակերես» բառը  չպետք է հիշատակվի), սովորում է, որ    1   սմ   ×   1   սմ չափերի 
քառակուսիներից  ուղղանկյունի  կարող ենք կազմել, որ հողամասը կարելի է կիսել 
այնպես, որ ամեն մի տնտեսությանը միևնույն չափի հողամաս հասնի, որ սենյակների 
մեծությունը  մանրահատակների քանակով  կարելի է որոշել և այլն: 
Այս ժամանակ, էականորեն, աշակերտին պատկերների կտրտում-
միացումով զուգահեռանիստի  մակերեսն էլ  չափել ենք տալիս  այնպես, որ աշակերտը 
դեռ ոչ զուգահեռանիստն է սովորել, և ոչ մակերեսը:
Միայն այս հիմնավոր նախապատրաստումից հետո ենք ներմուծում պատկերի
մակերեսի հասկացությունը, և ոչ թե՝ չափումը: Ի՞նչն ենք չափում, երբ  չգիտենք, թե ի՞նչ է 
մակերեսը:
Բազմաթիվ դասագրքերում  այս հարցը խեղաթյուրված է և մակերեսի հասկացությունը 
հասցված է ուղղանկյան  մակերեսի չափման մեխանիկական կարգին: Առաջին դասին 
հասկացությունից բացի աշակերտներին պետք է ծանոթացնեք մակերեսի գլխավոր 
հատկանիշի՝ ադիտիվության հետ (պարզ է, առանց այս տերմինի):
Սրա հետ միասին, եթե բացահայտվի,  որ մի քանի աշակերտ  չգիտի պարտադիր 
«նախնական գիտելիքի» հարցերը կամ դժվարությամբ է կատարում պատկերների 
բաժանում - հավաքումը, այդ դեպքում ուսուցիչը նրանց նստեցնում է առանձին և օգնում 
է: Մնացած աշակերտները  այդ ժամանակ տնային առաջադրանքի համեմատաբար   
դժվար, վերջին համարի խնդիրներն են քննարկում: Ուսուցիչը դրանց որևէ 
խնդրի  զարգացումն է հանձնարարում . օրինակ.
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7. Լուծեք նույն խնդիրը, միայն թե  3-անգամ  և   6-անգամ ավելի է՝  փոխեք
2-անգամ և  4- անգամ ավելիով:
8. Հնարե’ք և գծե’ք  երկու նույնպիսի պատկեր, միայն թե որոնցից ոչ թե ուղղանկյունի, այլ  
կիսաշրջանի ձևի կտորներ  կլինեն այս ու այն կողմ տարածված: 
9. Ինչպե՞ս կվարվեք,  եթե այս  տարածքը երեք  տնտեսության մեջ պետք է հավասար 
բաժանեք:  
Նաև, եթե մի քանի աշակերտներից մի քանիսը  դժվարանում է կոտորակներով խնդիր 
լուծել, նրանց հետ ուսուցիչը կաշխատի կոտորակների շուրջ: Սրա համար շատ լավ 
է  զննականության կիրառումը: Օրինակ. կոտորակային  սալիկների  մոդելը: Այս նույն 
մոդելի կիրառումը նպատակահարմար է նաև այն աշակերտների մոտ, որոնք դժվարանում 
են մասնատել ու միացնել ուղղանկյունիները: Աշակերտն իր ձեռքով կկպցնի միմյանց 
համապատասխան պատկերները: Այսինքն՝ անընդհատ  ընթանում է  աշակերտի 
գիտելիքի զարգացման  դիագնոստիկա և աշակերտի համար  օգնության  ցուցաբերում:.

Տնային առաջադրանքների, խնդիրների համատեղ  վերլուծություն

(Հիմնական դասի 30 րոպեն)

1. Զննիր գծած  հատվածի զույգերը և որոշի’ր յուրաքանչյուր զույգի մեջ ո՞ր հատվածի 
մակերեսն է ավելի շատ՝ աջը թե՝ ձախը: 

2. Գծե’ք քառակուսի 1/2  սմ × 1/2 սմ: Այնուհետև գծե’ք երկու այնպիսի ուղղանկյուն, որ 
առաջինի մակերեսը լինի   2- անգամ  ավելի  քառակուսու մակերեսից, իսկ երկրորդինը՝ 4 
անգամ ավելի: Հետո գծե’ք  ուղղանկյունից տարբեր  այնպիսի պատկեր, որի մակերեսը  5 
անգամ ավելի է  քառակուսու մակերեսից:

3. Նայե’ք գծագրերը և պատկերների համարները  դասավորեք ըստ համապատասխան 
պատկերների մակերեսների նվազման: Այժմ դուք ինքներդ լրացրեք և գրեք 
եզրակացությունը: «Եթե մեկ պատկերը .... ...  , այդ դեպքում  նրա մակերեսն
ավելի է երկրորդ պատկերի  մակերեսից»: Մտածե’ք, ճի՞շտ է, թե՝ ոչ և ինչո՞ւ սրա շրջած 
նախադասությունը.
«Եթե մեկ պատկերի  մակերեսը ավելի է 
երկրորդի մակերեսից, այդ դեպքում  երկրորդ 
պատկերը   ......................................   առաջինում:

4. Դիտարկե’ք այստեղ գծված չորս պատկերները և գծե’ք 
այնպիսի ոււղղանկյունիներ, որ առաջինի մակերեսը 
հավասար լինի  առաջին պատկերի մակերեսին, 
երկրորդի մակերեսը հավասար լինի երկրորդ պատկերի 
մակերեսին և այսպես շարունակ:    

5.  Հաշվե’ք.  :1 8
2
6
5 4 7 10

9
15
3 7$+ - -a ak k .  
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6.  Որոշե’ք, հետևյալ նախադասություններից ո՞րը չի համապատասխանում իրականությանը 
և ինչու՞ 

I. Եթե երկու պատկերները հավասար են, այդ դեպքում նրանց մակերեսները ևս 
հավասար են.

II. Եթե երկու պատկերների մակերեսները հավասար են, այդ դեպքում այդ պատկերները 
ևս հավասար են:

7.  Գծե’ք շրջանաձև օղակ, որի ներքին շրջագծի  տրամագծի երկարությունը  1   6/10   սմ 
է, իսկ դրսի շրջագծի շառավղինը՝ 2   8/10    սմ: Օղակից ձախ գծե’ք մի այնպիսի շրջան,  
որի մակերեսը պակաս է  օղակի մակերեսից, իսկ օղակից աջ գծեք այնպիսի շրջան, որի 
մակերեսը ավելի է օղակի մակերեսից, սակայն  որի շառավղիի երկարությունը պակաս 
է 9/10    սմ-ից:

8. Հին վրացական խնդիր. Եղջերուների երամակում  կեսը եղնիկի ձագեր են, մեկ/
երրորդը՝ եղնիկներ, էլի մեկ երիտասարդ  և մեկ ծեր եղջերու: Ընդամենը քանի՞ եղջերու է 
երամակում:  
աշակերտները  բարձր ձայնով հերթով կարդում են  խնդորները և ենթախնդիրները: 
Ձևակերպում են  իրենց պատասխանները: Հիմնավորում են լուծումը: Հաճախ վիճում 
են: Աշակերտների մեծամասնությունը, բնական է,  ձգտում է իր կարծիքն արտահայտել, 
թեկուզ մի փոքր տարբեր գրված լինի: Այսպիսի հաղորդակցումը շատ է ակտիվացնում 
աշակերտներին, և սա հիանալի է: Այդ պատճառով ուսուցիչն ուշադիր պետք է լինի,  որ 
համատեղ քննարկմանը չափից ավելի ժամանակ չտրամադրվի: Այդ դեպքում չեն հասցնի 
դասարանական աշխատանքները և խաղերը:
Եթե աշակերտը չի կատարել տնային առաջադրանքը,   համեմատաբար դժվար 
խնդիրը, նա անպայման պետք է գրի դասարանում՝ այդ խնդրի համատեղ վերլուծության 
ժամանակ: Ուսուցիչը  շարքերի միջով քայլում է  և երկար ժամանակ կանգ է առնում այն 
աշակերտի մոտ, ով օգնության կարիք ունի, իսկ ուրիշները շարունակում են վերլուծել:
Տնային առաջադրանքը վերլուծելիս բոլոր աշակերտները գրիչ պետք է ունենան ձեռքերին 
և տեղում լրացնեն, կամ ուղղեն աշխատանքը, կամ նորից գրեն առաջադրանքը, իսկ 
ուսուցիչը պետք է անցնի շարքերի միջով և ստուգի կատարածը: Սրան առանձին 
ժամանակ տրամադրել հարկավոր չէ: Նա  պետք է սկսի առաջադրանքների վերլուծումը: 
Մեկ աշակերտը կարող է գրատախտակին ինչ որ բան գրել (որպեսզի մյուսներին  
բացատրի դժվար հարցը), ուսուցիչն անհրաժեշտության դեպքում  կմասնակցի 
վերլուծությանը, միաժամանակ կանցնի շարքերի միջով և կստուգի աշխատանքները: 
Յուրաքանչյուր դասին ուսուցիչը պետք է մոտենա ամեն մի աշակերտի, գոնե մի կարճ 
ժամանակով զրուցի հետն անձամբ, գովաբանի կամ մատնանշի սխալները:
Բնական է, բոլոր աշակերտների տնային առաջադրանքների ստուգելն անհնարին 
է, սակայն ուսուցիչը գոնե պետք է նայի աշխատանքը և ինչ որ բան ասի, գովաբանի 
աշակերտին ոչ թե ընդհանրապես, այլ կոնկրետ նշի այն, ինչը հավանել է, միաժամանակ 
ուղղի աչքին ընկած սխալը,  մատնանշի սխալը, միաժամանակ օգնի այն աշակերտին, ով 
դրա կարիքն ունի:
Եթե այդ պահին բացահայտվի,  որ մի քանի աշակերտ  չգիտի պարտադիր «նախնական  
գիտելիքի» հարցերը , այդ դեպքում ուսուցիչը նրանց նստեցնում է առանձին և օգնում է:
Մնացած աշակերտները  այդ ժամանակ տնային առաջադրանքի համեմատաբար  դժվար, 
վերջին համարի խնդիրներն են քննարկում: Ուսուցիչը դրանց հանձնարարում է զարգացնել  
այս խնդիրներից  որևէ մեկը,  օրինակ. 
4.  Գծի’ր ուղղանկյունի, որի մակերեսը երկու անգամ ավելի է այս եռանկյան  
մակերեսից:

5.  Կազմե’ք այս տիպի այլ օրինակներ:
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7.  Նույն խնդիրը, միայն շրջանի փոխարեն լինի կիսաշրջան:

8. Եղջերուների երամակում  կեսը եղնիկի ձագեր են,  նրանց մեկ/երրորդը՝ պուտավոր են, 
մնացած եղնիկների մեջ  մեկ երիտասարդ  և մեկ ծեր եղջերու է: Ընդամենը քանի՞ եղջերու 
է երամակում: Ո՞րն է այս խնդրում ավելորդ թվային տվյալները: Ո՞ր տվյալը կարելի է 
ավելացնել  խնդրի պայմանին, որպեսզի հնարավոր լինի նրա լուծումը: 

Աշակերտներն իրենք են ընտրում, թե այս չորսից ո՞ր խնդիրը լուծեն, ոմանք հնարավոր է,  
երկու, գուցե և երեք  խնդիր հասցնեն լուծել: Աշակերտները կաշխատեն զույգերով:
Իսկ ուսուցիչն այդ պահին անբավարար պատրաստվածություն ունեցող  աշակերտների 
հետ վերլուծում է խնդիր  #  5-ը  և  #  8-ը  (ով դժվարացել է կոտորակներում) կամ #1,  #  2 և 
 #  4-ը  (ով տարածական ուղղություններում դժվարացավ): «Դժվարացել է» նշանակում 
է այն, որ տնային առաջադրանքների խնդիրների համատեղ վերլուծման ժամանակ  
հարցը հասկանալու համար  աշակերտի համար բավական չեղավ  խնդիը լուծելիս  
համադասարանցիների բացատրությունը:

Ակտիվություն «Չափումներ»   (5  րոպե)

Ակտիվությունը անց է կացվում  երեք խմբով: Աշակերտն ինքն է ընտրում, թե ո՞ր խմբում է 
գերադասում  աշխատել: Երեք խմբի անդամների գործողությունը ենթադրում է շարժում:
Ուսուցիչը հայտարարում է.-  Մեզ հաջորդ դասին  հարկավոր կլինի  մեր դասասենյակի  
և դուռ-պատուհանների չափսերը: Այժմ չափենք և արդյունքներն այս աղյուսակներում 
գրանցենք և պահենք.
 

պատուհան երկարություն լայնություն

դմ-երով

թիզերով

սենյակ երկարություն լայնություն

մ-երով

ոտնաթաթերով

դուռ երկարություն լայնություն

դմ-երով	

թիզերով
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Նոր գիտելիքի կառուցողականորեն կառուցում-ըմբռնումը (10 րոպե) 

Աշակերտները տանը ինքնուրույն արդեն կարդացել են  դասի տեսական տեքստը՝  
պատկերի մակերեսը:
       

Բոլոր հատվածները հարթության վրա ինչ որ տեղ են գրավում, որն ավելի, որը՝ 
պակաս: Օրինակ,  1-ին նկարում տրված պատկերից հարթության վրա  ամենաշատ 
տեղ զբաղեցնում է  երկրորդ պատկերը: Երրորդ պատկերը ձևով տարբերվում է  
առաջին պատկերից,  սակայն նա էլ նույնքան տեղ է գրավում հարթության վրա, որքան 
առաջին պատկերը: Երբ ցանկանում եք նշել,  որ հարթության վրա մեկ պատկերը 
մյուսի համեմատությամբ  ավելի շատ տեղ է զբաղեցնում,  մաթեմատիկայում ասում 
են, մեկ պատկերի մակերեսը ավելի է մյուս պատկերի մակերեսից:  Նույնպես,  երկու 
պատկերները հավասար տեղեր են զբաղեցնում հարթության վրա,  ասում են, որ երկու 
պատկերների մակերեսները հավասար են:  Օրինակ,  ասում են, որ 1-ին գծագրում  
տրված  պատկերներից  ամենաշատ մակերես
 զբաղեցնում է  երկրորդ պատկերը, իսկ
 առաջին և երրորդ պատկերները հավասար 
մակերեսներ ունեն:
Պարզ է, միմյանց հավասար պատկերները հարթության վրա հավասար մակերեսներ 
են զբաղեցնում, այդ պատճառով էլ հավասար  պատկերների մակերեսներն էլ 
հարթության վրա  հավասար են: Սակայն, անհավասար պատկերներն էլ կարող են 
ունենալ հավասար մակերեսներ: Օրինակ, 1-ին գծագրում 1-ին պատկերը ուղղանկյունի 
է, երրորդը՝ ոչ, սակայն դրանց մակերեսները հավասար են:
Հասկանալի է, եթե  որևէ  պատկեր բաժանենք երկու կամ երեք  մասի, այդ դեպքում 
տրված պատկերի մակերեսը հավասար կլինի  ստացված մասերի մակերեսների 
գումարին: 
Օրինակ, 1-ին գծագրում  երրորդ հատվածի մակերեսը  հավասար է երկու քառակուսու  
մակերեսների գումարին: Նույնպես, եթե միմյանց միացնենք  երկու հատվածը, այդ 
դեպքում  ստացված նոր պատկերի մակերեսը  կլինի սկզբնական պատկերների  
մակերեսների գումարը:

Այս տեսական տեքստին հաջորդող խնդիրները  արդեն մանրամասնորեն  պարզվեց 
ընթացիկ դասի առաջին հատվածում: Ստուգվեց, թե  որքանո՞վ սովորեցին և ըմբռնեցին  
աշակերտներն այս տեքստի բովանդակությունը: Այժմ տեղի է ունենում  մի տեսակ 
ամփոփում-ըմբռնում («կշռադատում») այն բանի, ինչ էապես  արդեն սովորել ենք: 
Աշակերտների առջև  դնում ենք  բացված դասագիրքը, ուսուցիչը տեքստից հարցեր է 
առաջադրում   և աշակերտները պատասխանում են, լրացնում միմյանց ասածները, 
միաժամանակ որևէ աշակերտ կարող է աշխատել գրատախտակի վրա, ինչ-որ բան 
գծագրել:
 Հարցերի նմուշներ.  
-  Ո՞ր համարի խնդրին է հարկավոր գծագիր   #   1   ?   {#   6-ի համար}
Դասի տեքստի ո՞րերորդ պարբերության մեջ է  այս հարցը  {III-ում}  էլի՞  {IV-ում}
- Դասագրքի տեքստի վերջին պարբերության մեջ ձևակերպված է  մակերեսի հիմնական 
հատկանիշը: Ո՞րն է այդ հատկանիշը: Նանան և Բաչոն  (պասիվ աշակերտներ) դուրս են 
գալիս գրատախտակի մոտ և գծագրում են  սրա օրինակները (եթե որևէ մեկը դժվարանա, 
այդ դեպքում ավելի պատրաստված աշակերտը կօգնի): 



93

Հաջորդ օրվա համար հանձնարարվելիք  տնային առաջադրանք

 (Դրա վերլուծումը կկատարվի  «հաջորդ» դասի 15 րոպեի ընթացքում)

1. Որոշե’ք, այս պատկերներից որի՞ 
մակերեսն է ավելի մեծ և քանի՞ անգամ

I. առաջինի՞, թե՝ երկրորդի

II. առաջինի՞, թե՝ երրորդի

III.  երրորդի՞, թե՝  չորրորդի

2.  Միմյանց հետ համեմատեք 
այստեղ գծագրված ուղղանկյունիների մակերեսները
Համարները գրեք տետրերում այս ուղղնանկյունիների  մակերեսների նվազման համաձայն:
3.  Գծե’ք քառակուսի  1 սմ  ×  1  սմ: Հետո գծե’ք.
I.  ուղղանկյունի, որի մակերեսը 3 անգամ մեծ է  այս քառակուսու մակերեսից.
II.ուղղանկյունուց տարբեր մի այնպիսի պատկեր, որի մակերեսը  6 ագամ ավելի է գծված 
քառակուսու  մակերեսից.
III.  այնպիսի ուղղանկյունի,  որի մակերեսը  2 անգամ պակաս է քառակուսու մակերեսից:
4.  Գծե’ք և լրացրե’ք  աղյուսակը: Դրա համար  ձեր սենյակում չափե’ք որևէ միմյանց 
հանդիպակաց պատերի միջև եղած տարածությունը (ընտրեք համեմատաբար միմյանցից 
հեռու գտնվող պատեր) և ձեր սեղանի երկարությունը աղյուսակում նշված միավորներով.

Տարածություն մ, սմ
Քայլ և 

ոտնաթաթ
Կողմ և թիզ

Ձեր կողմից հորինված 
միավոր

Պատերի միջև 

Չափելիս կիրառեք քանոն ու ձեր մարմնի համապատասխան մասերը:
Եթե որևէ միավորով չափումը շատ անհարմար է, ուրեմն չչափեք: Աղյուսակում, 
համապատասխան տեղում կգրե՞ք նշան: 

5. Լուծե’ք հավասարումը  I:	 :x 4 9
6 2 3 3

1+ = ;				II.	 y5 7
3 4 15 14

9
$ - = .

6.  Եվրոպան զբաղեցնում է մայր ցամաքի 1/14 մասը, Ասիան՝11/՛42 մասով ավելի է  
Եվրոպայից: Աֆրիկան՝ 2/9 մասը, իսկ ԱՄՆ  7/90  մասով  ավելի է, քան Աֆրիկան: 

Երկրագնդի ո՞ր մասն են զբաղեցնում չորսը միասին:
7.  Այգում մրգատու ծառերի 2/7 մասը խնձորենիներ են, այդքան էլ՝ բալենի, 1/7 մասը 
տանձենի է, այդքան էլ սերկևիլի ծառ: Այգում կա նաև 3 խուրմայի ծառ: 
Ընդամենը քանի՞ մրգատու ծառ կա այգում, դրանցից՝ բալենի՞,  խնձորենի՞:

8.  Հորինեք, գրե’ք և լուծե’ք  խնդիր մակերեսի մասին:
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Այս խնդիրներով  մակերեսի հասկացության ընբռնմանը զուգահեռ  սկսում ենք հաջորդ 
հարցին՝ մակերեսի չափմանը նախապատրաստվել՝ դեռ միայն նախապատրաստվել: 
Նաև զուգահեռաբար շարունակվում է  կոտորակների թեմայի ամրապնդումը. Օրինակ, 
խնդիր   #7  նախորդ դասի  #   8-ի զարգացումն է:
Միաժամանակ չենք շտապում,  քանի որ սովորած հարցը, մակերեսի հասկացությունը 
(նաև կոտորակները), համենայնդեպս, հարկավոր էր ամրապնդել, այնպես  որ նոր 
հարցերին անցումը  լավ չէր լինի: 
Սրանից հետո աշակերտները պատրասատած կլինեն մակերեսի չափման  և մակերեսի 
միավորների դասը ինքնուրույն սովորելու  համար (նորից առանց ուսուցչի  բացատրության): 
Մակերեսի չափման առաջին դասին  կքննարկենք ընդհանուր պատկերի մակերեսի 
չափման հարցը (և ոչ անպայման ուղղանկյան), օրինակ, այսպիսի պատկերներ:

9. Ասենք, թե մակերեսը չափելու համար  ընտրեցինք ուղղանկյունի  1/3 սմ × 1 սմ: sm. Հարմա՞ր 
կլինի սա, թե՝ ոչ: Ինչի՞ հավասար կլինի այնպիսի քառակուսու մակերեսը, որի 
ստանդարտորեն չափած  մակերեսը  15 քառ. սմ-ի է հավասար:
Միայն սրանից հետո սկսում ենք ուղղանկյան մակերեսն հաշվող կանոնի ձևակերպումը:
 Այս հարցի  ուսուցումը կոտորակների բազմապատկման հարցին  զուգահեռ  ավելի  լավ 
կլինի:  
Եթե ուղղանկյան երկարություն-
լայնությունը  ամբողջ թվերով է 
արտահայտված, այդ դեպքում 
նրա մակերեսի հաշվումը շատ 
հեշտ հաշվելի է (պատկ. 1): 
Ավելի դժվար է կոտորակների 
դեպքում:  (պատկ. 2).
Պատկ.  2-ում տեսանելի 
է,  որ մուգացրած 
ոււղղանկյան մակերեսը   8-անգամ 1/15  այսինքն՝  8/15.իսկ սա նույնն է, ինչ 2/3-ի և 
4/5-ի արտադրյալը:Ի դեպ,  քննարկված խնդիրները  նաև ցույց են տալիս, թե ինչպես 
բնականորեն են  համակցված  մաթեմատիկան և երկրաչափությունը. Աշակերտը և 
մակերեսն ու նրա չափումն է սովորում խորացված, և միևնույն ժամանակ կոտորակների 
մասին սովորած հարցերն է ամրապնդում:

Մակերեսի և նրա չափման թեման զարգանում է հաջորդ դասին ևս և հենց նման 
աշխատանքի արդյունքում  երեխայի մոտ զարգանում է  գրքի հետ ինքնուրույն աշխատելու 
և ակտիվ մտածողության ունակություն-հմտություններ, ինչը մեր կարծիքով, ոչ պակաս 
կարևոր է, քան կոնկրետ հարցերի  իմացությունը:
Այս թեման ավատելուց հետո  անց է կացվում խմբային աշխատանք.

Рис. 1
Рис. 2
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Չափենք մեր դասասենյակի մակերեսը

Աշակերտների մի խումբ գրատախտակին գծում է  աղյուսակ, որի մեջ մտցնում է միայն 
թվեր, բացի վերջին սյունակից, որտեղ մակերեսի միավորն է.
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Երկու խումբ չափում է աղյուսակում նշված մեծությունները, իսկ մյուս խումբը հաշվում է 
արտադրյալները: Արդյունքները աղյուսակում կգրի առաջին խումբը:
«Ուղղում»՝ սա սենյակի  այն մասի մակերեսն է,  որն ուղղանկյունիից տարբերում է. սենյակի 
հատակը,  մուտքի դռան մոտի  զոլը, հավելակառույցը և այլն: Դրա հաշվի առնելն անհրաժեշտ 
է:
Այլ դեպքում, համապատասխան ոլորտում տեղի կունենա  նմանատիպ խմբային 
աշխատանք դպրոցի բակում, որևէ հողամասի  մակերեսի չափում քառ.  քայլերով, քառ. 
մետրերով, արերով,  հեկտարներով:    
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Հավաքի’ր  10  միավոր

Հարկավոր է.

-  2  խաղացող

-  Քարտեր թվերով կամ խաղաթղթերի  կույտ, որտեղ  «10»-անոցները և «նկարներով 

 խաղաթղթերը» հանված են.

- Թուղթ և մատիտ:

Կտրե’ք կույտը և երեսով ներքև դրեք.    Տարբերակ  1.  Յուրաքանչյուր խաղացող կույտից 

հանում է չորս խաղաթուղթ և դրանց միջոցով  ստացված երկու երկանիշ թվերը 

բազմապատկում է: Խաղի նպատակը ամենամեծ թիվ ստանալն է:

Օրինակ. խաղացող  #1  խաղացող  #2

 Հանեց.  9, 6, 4, 2  հանեց.  8, 7, 4, 2

 94×62=5828  84×72=6048

 #2-խաղացողը բարձր թիվ ստացավ և միավոր վաստակեց:

Խաղացողները  գրում են իրենց խնդիրները  և միմյանց պատասխանները  ստուգում են: 

Ով ամենամեծ թիվն ունի,  1 միավոր է ստանում: Խաղի հաղթողը դառնում է նա, ով 

 առաջինն է հավաքում 10 միավոր:

Տարբերակ  2:   Միավոր ստանում է այն խաղացողը,  որը ստանում է ամենափոքր թիվը:

Պատասխանները ստուգելու համար կարող եք օգտագործել հաշվիչ մեքենա:

        



97

Տասնորդականներով մրցավազք rbola
Հարկավոր է.

-  2 խաղացող.

-  -  Քարտեր թվերով կամ խաղաթղթերի  կույտ, որտեղ  «10»-անոցները և «նկարներով 

 խաղաթղթերը» հանված են.

- Թուղթ և մատիտ:

Կտրե’ք կույտը և երեսով ներքև դրեք:

Խաղացողները վերցնում են երեքական պատահական խաղաթուղթ և դրանց մոջոցով 
կազմում են եռանիշ թիվ:

Զույգ թվանշանները  թվի  ամբողջ մասն են կազմում, կենտ թվերը՝ տասնորդական  մասը:

Օրինակ.   #1  խաղացողը վերցնում է  7-անոց, 4-անոց  և  9-անոց: Նա գրում է իր թղթին

  4,79  կամ  4,97.

Սրանից հետո  խաղացողները դարձյալ երեքական խաղաթուղթ են վերցնում և նույն

 պայմանով  կառուցում են նոր  թվեր (զույգ թվանշանները  ամբողջ մաս են կազմում,

 կենտ թվանշանները՝ տասնորդական):

Օրինակ.   #1   խաղացողը վերցնում է դարձյալ երեք խաղաթուղթ ՝6 անոց,  2-անոց 

և 5- անոց: Նա գրում է իր թղթում   62,5  կամ  26,5:

Աշակերտները ստացված  երկու թիվը  գումարում են: 

Օրինակ.   #1
4,97
62,5+

67,47

Երկու խաղացողն էլ այսպես շարունակում են ՝ամեն անգամ  կույտից հանում են  երեք 
խաղաթուղթ և վերը նկարագրած ընթացակարգով  ստացված տասնորդական կոտորակը 
գումարում է   արդեն ստացված թվին: 

Հաղթում է այն խաղացողը, որն ամենամոտը կլինի, սակայն չի անցնի 500-ը կամ 1000-ը:
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Օձուկ
Կրթական  նպատակներ.
Օձուկը զննական խաղ է, որը կիրառվում է  կենտրոնական սիմետրիան անցնելիս: Այս խաղի 
նպատակը կարող է լինել  կենտրոնական սիմետրիայի  զննականության  կամ նրա հետ 
կապված հիմնական  հարցերի  և պատկերացումների հետ աշակերտներին ծանոթացնելը: 
Այն զարգացնում է  աշակերտների ստրատեգիական  մտածողությանը:

Կարգերը.
Խաղին մասնակցում է ողջ դասարանը, որը բաժանված է զույգերի:
Ակզբում յուրաքանչյուր զույգ վերցնում է խաղալիք գրատախտակ, որին պատկերված է  36 
քառակուսի (6 շարք և  6  սյունակ):   A  խաղացողը որևէ քառակուսու մեջ նկարում է շրջան  և 
գրում է  1 թիվը: Սա նշանակում է, որ օձուկը ծնվել է և մեկ օրական է: Այնուհետև B խաղացողն 
ընտրում է մի կետ, որտեղ հատվում  են  քառակուսի վանդակների ուղղահայաց և 
հորիզոնական գծերը: Եվ օձուկին  նոր տեղ է տեղափոխում  կենտրոնական սիմետրիայով 
(տե’ս դիագրամ 1 ա): Այնուհետև B խաղացողը  քառակուսու մեջ գծում է նոր շրջան,  օձուկի  
գտնված տեղից ուղղահայաց կամ հորիզոնական ուղղությամբ  (տե’ս դիագրամ 1 ա): Երկու 
շրջագծին էլ գրված է 2 թիվը, այսինքն՝ օձութը մեծացել է և 2 օրական է: Հաջորդ քայլում   A  
խաղացողը  դարձյալ ընտրում է մի կետ,  որտեղ հատված են քառակուսի վանդակների  
ուղղահայաց և հորիզոնական գծերը (սա կարող է լինել նաև արդեն կիրառած կետը), 
կենտրունական սիմետրիայուվ  տեղափոխում է օձը և  և անմիջապես ավելացնում է մեկ նոր 
շրջան ՝օձուկը դարձյալ տեղափոխվեց և արդեն երեք օրական է (դիագրամ 1 գ): Խաղացողները 
շարունակում են քայլերը այնքան ժամանակ, մինչև որևէ խաղացող չի կարողանում գտնել  
դատարկ քառակուսի օձուկի տեղափոխման  համար կամ այլևս չի կարողանում ավելացնել 
նոր շրջագիծ: 
Այս դեպքում նա պարտված է, իսկ մյուս խաղացողը ՝ հաղթող: Խաղի օրինակը պատկերված 
է  2-րդ դիագրամում: 

             Դիագրամ 1ա                              Դիագրամ 1բ                           Դիագրամ 1գ
Խաղում կատարված քայլերը
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 Դիագրամ 12, խաղ՝ «Օձուկ»

Խաղն ընթանում է
Ինչպես  արդեն ասվեց, այս խաղը կկիրառվի  կենտրոնական  սիմետրիան  զննականացնելու, 
ինչպես  նաև նրա մասին սկզբնական պատկերացում կազմելու համար: Առաջին դեպքում 
խաղին կմասնակցեն զույգ աշակերտներ կամ կարելի է թիմային մրցույթի կազմակերպում:  
Աշակերտներին հավասարապես բաժանում ենք թիմերում: Մի թիմը մրցակցում է մյուսի 
հետ: Թիմի մեկ անդամն է խաղում, օրինակ,  2 խաղ հակառակորդ թիմի  որևէ խաղացողի 
հետ: Աշակերտի կողմից  երկու խաղում հաղթելը թիմին բերում է 2 միավոր, ոչ-ոքին՝ 1 
միավոր, իսկ պարտությունը՝ 0 միավոր: Թիմերը խաղում են միմյանց հետ,  և հաղթող 
կհանդիսանա  նա, ով ամենից շատ  միավոր կհավաքի: 
Մեր փորձից ելնելով, կարող ենք ասել, որ նման մրցույթը աշակերտների մեջ մեծ 
հետաքրքրություն է առաջացնում: Նրանք հաճույք են ստանում խաղի ժամանակ և 
փաստորեն, չեն էլ հիշում,  որ պարապում են մաթեմատիկայից: Հաճախ նրանք տանն էլ 
են շարունակում խաղը ընկերների հետ միասին: Ուսուցչի պարտականությունն է, խաղի 
սկզբում մասնակիցներին ծանոթացնել կանոններին  և հետո դրանք վերահսկել:  
Կանոնների հաստատում  և ավելի ակտիվություն պահանջել հարկավոր չէ, երեխաներն 
այնպես էլ  հաճույքով ներգրավվում են խաղին: Այսպիսով, սա հրաշալի պրակտիկա 
է կենտրոնական սիմետրիան սովորելու համար: Օձուկի մեծացման հետքերով  
աշակերտները կառուցում են  տարբեր ձևերի կենտրոնական սիմետրիա  և զարգանում է  
ստրատեգիկ  մտածելակերպի ձիրք, նաև հրաշալի զվարճանում են: Եթե մենք կիրառում 
ենք  այս խաղը  կենտրոնական սիմետրիայի մասին աշակետների համար  սկզբնական 
պատկերացում կազմելու համար,  այդ դեպքում խաղի կանոնները  այլ կերպ պետք 
է բացատրել: Մենք չենք կարող ասել, որ օձուկի  շարժումը պայմանավորված է նրա 
նախնական գտնվելու տեղի  կենտրոնական սիմետրիայով, քանի որ աշակերտները դեռ 
չունեն համապատասխան գիտելիք: Սրա փոխարեն մենք կարող ենք  օգտագործել 3-րդ 
դիագրամում  տրված բացատրությունը և նրան հաջորդող տեքստը:
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Սյուների քանակը 
կետից ձախ Սյուների քանակը 

կետից աջ

Ընտրած կետը

Տողերի քանակը
կետից վեր

Տողերի քանակը
 կետից վար

Դիագրամ  3.   Օրենքների բացատրումը այն երեխաներին, որոնք կենտրոնական 
սիմետրիայի մասին համապատասխան գիտելիք չունեն:  

Մենք ունենք շրջանի ելակետային դիրք: Այնուհետև ընտրում ենք կետը: Օձուկի ելակետային 
դիրքը կետից երեք սյունակ ձախ է և երկու տող վերև: Այսպիսով, շրջանի հաջորդ դիրքը 
կլինի ընտրած կետից 3 սյունակ աջ և  2  տող ներքև: Երեխաները հեշտ կհասկանան նման 
բացատրությունը: Մենք կարող ենք նրանց տալ առաջադրանք, որտեղ կարող են գտնել 
օձուկի նոր դիրքը նախքան խաղի սկսվելը վարժվելու համար: (տես դիագրամ  4-ը):
 

Դիագրամ  4.   Առաջադրանքների օրինակներ

Նախքան խաղը սկսելը աշակերտներին կարող ենք հարցնել. Ի՞նչ հեռավորություն կա 
շրջանի ելակետային ու վերջնական դիրքերի և ընտրած կետի միջև, կամ ի՞նչ կստանան, 
եթե ուղիղ գծով միացնեն իրար շրջանի ելակետային ու վերջնական դիրքերը: Այս 
հարցերի պատասխանը լուսաբանում է կենտրոնական սիմետրիայի մասին որոշ կարևոր 
հարցեր: Այդ պատճառով էլ այս խաղը հարմար կլինի կենտրոնական սիմետրիայի հետ 
ծանոթացնելիս:   	
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Գնահատում:
Եթե խաղին ողջ խումբը չի մասնակցում, յուրաքանչյուր խաղացող գնահատվում է 
անհատապես: Աշակերտները կխաղան մի քանի անգամ (առնվազն  նույն խաղացողի 
հետ երկու անգամ, որպեսզի նրանցից յուրաքանչյուրը հավասար քանակությամբ 
կատարի առաջին քայլը): Հաղթողը յուրաքանչյուր խաղի համար ստանում է 3 միավոր, 
հակառակորդը՝   1 միավոր: Խաղի վերջում միավորները գումարվում են և աշակերտների 
մաթեմատիկական ունակությունները գնահատելիս կարելի է վերածել լրացուցիչ 
միավորի:  Խմբային մրցույթի գնահատման մասին արդեն խոսվել է «խաղի ընթացքը» 
մասում:
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Խաղ բաժանարարներով 

Խաղի կանոնները.  Դուք և ձեր խաղընկերը կունենաք տարբեր գույնի մատիտներ կամ 
կավիճ: Առաջին քայլի իրավունքն ունի ավելի բաց գույնի մատիտ ունեցող խաղացողը: 
քայլ  1:  A խաղացողը մատիտով գունավորում է 1-ից  56-ը (ներառյալ) միջակայքում 
գտնվող որևէ թիվ: 
քայլ 2:  դրանից հետո  B խաղացողը գունավորում է առաջին խաղացողի կողմից 
գունավորած բոլոր  բաժանարարները: 
քայլ 3.   Բաժանարարի գունավորումից հետո B խաղացողը դարձյալ, 
ինչպես A խաղացողը, գունավորում է մեկ որևէ թիվ 1-ից 56-ը  ներառյալ:
քայլ 4:  Այժմ A խաղացողի հերթն է. Գունավորել երկրորդ խաղացողի կողմից 
գունավորած թվի բոլոր բաժանարարները: Այսպես շարունակեք խաղը, մինչև ողջ 
աղյուսակը կներկվի:  
քայլ 5: Ուշադիր դիտեցեք ձեր թվերի աղյուսակն ու հաշվեք, քանի՞ պարզ թիվ եք 
գունավորել: Դուք կստանաք երկու միավոր յուրաքանչյուր գունավորած պարզ թվի 
համար:  
քայլ    6:  Պատասխանեք հետևյալ հարցերին.

*  Ուշադրություն. Եթե թիվն արդեն գունավորած է, դուք այլևս չեք կարող այն 
գունավորել և կորցնում եք այդ թիվը:    
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Առաջադրանքներ
1.  Ստորև տրված գծերին գրե՛ք ձեր գույնով ներկած բոլոր բարդ թվերը:. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Գիտելիքի խորացում

Մարդիկ վաղուց հետևում էին յուրաքանչյուր արևածագին ու մայրամուտին: Նրանք երկու 
արևածագերի միջև ընկած ժամանակը ընտրեցին որպես գիշեր-ցերեկվա տևողության 
չափման միավոր: Գիշեր-ցերեկը (օրը) բաժանեցին  24   ժամերի: Կիրառելով ձեր ունեցած 
գիտելիքը պատասխանեք այ հարցերին.

2. Ինչու՞ ընտրեցին   24  և ոչ թե  23 կամ 25:
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

3.  24-ից տարբեր ո՞ր թիվը կընտրեիք օր ու գիշերվա տևողությունը չափելու համար: 
Ինչու՞:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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ՇԵՐՏԱՏՎԱԾ ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ
ԿՈՏՈՐԱԿՆԵՐԻ ՃԱՆԱՉՈՒՄ

Առարկա. մաթեմատիկա
Դասարան.   հինգերորդ
Չափորոշիչ.   թվեր և գործողություններ
Թեման.   կոտորակներ
Նպատակը.  Աշակերտները պետք է կարողանան ճանաչել և կազմել կոտորակներ:
Նախնական գիտելիք.  Աշակերտները գիտեն կոտորակները և  նրանց հիմնական 
հատկանիշը:        
Դասում շերտավորված են  գործընթացը և արդյունքը  աշակերտների պատրաստվածության 
հիմքի վրա:.

Շերտ I.
Նյութեր.   տարբեր գույների թղթերի  չորս թերթ և մկրատ
Աշակերտները պետք է իրականացնեն հետևյալ ակտիվությունները.

1) Մեջտեղից կտրեն  մեկ թուղթը և գրեն համապատասխան կոտորակը
2) Չորս հավասար մասի կտրտեն  մեկ թուղթը և գրեն կոտորակը:
3) Ութ հավասար մասի կտրտեն  մեկ թուղթը և գրեն համապատասխան 
կոտորակը :
4) Տասնվեց հավասար մասի կտրտեն  մեկ թուղթը և գրեն
 համապատասխան կոտորակը: 
5)Ամեն մի ստացված կոտորակը  (մասը) արտահայտեն ավելի փոքր
 կոտորակների  (մասերի) գումարի տեսքով:
6) Տեքստային խնդիրներ լուծելիս  կիրառեն հավասար կոտորակներ:

Շերտ  II.
Նյութեր.  Չափի  բաժակներ, խմորի բաղադրատոմս, (որտեղ կոտորակները կրճատված 
չեն), ալյուր, աղ, և ջուր.
Աշակերտները պետք է իրականացնեն հետևյալ ակտիվությունները.      

1) Գտնել չկրճատվող  կոտորակները և 
2) Կրճատել կոտորակները
3) Բաղադրատոմսի համաձայն  և ստանդարտ չափի   բաժակների
 կիրառմամբ պատրաստել խմոր
4) Խմորի շերտերից  կատարել  կեսի, քառորդի, մեկ ութերորդի, մեկ տասնվեցերորդի
մոդելավորում, 
5)Խմորի շերտերի կիրառմամբ  լուծել տեքստային խնդիրներ:

Շերտ  III
Նյութեր.   հանդեսներ. 32 հավասար մասերի բաժանած թերթ, սոսինձ և մկրատ: 
Աշակերտները հանդեսներից պետք է կտրտեն նյութեր (հոդված, գովազդ, լուսանկար) և 
սոսնձեն ստվարաթղթին այնպես, որ տարբեր նյութերը  զբաղեցնեն թղթի  տասնվեցերորդը, 
ութերորդը և կեսը, հետո լուծեն տեքստային խնդիրը: 

Գնահատում.
Յուրաքանչյուր շերտ պետք է գնահատվի ըստ տեքստային խնդիրների  լուծման 
լիարժեքության և  ճշտության :
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ՇԵՐՏԱՏՎԱԾ ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ
«ԳՈՐԾՈղՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿՈՏՈՐԱԿՆԵՐՈՎ, ՏԱՍՆՈՐԴԱԿԱՆ 

ԿՈՏՈՐԱԿՆԵՐՈՎ և ՏՈԿՈՍՆԵՐՈՎ»
Առարկա.   մաթեմատիկա
Դասարան.    վեցերորդ
Չափորիշիչ.   թվեր և գործողություններ
Թեմա.  Կոտորակներ, տասնորդականներ և տոկոսներ
Նպատակը.   Աշակերտները պետք է հասկանան, թե ինչ կապ  կա կոտորակների, 
տասնորդականների, տոկոսների և ամբողջ թվերի միջև:
Նախնական գիտելիք.  Աշակերտներն արդեն գիտեն  կոտորակների  վեածումը դեռ 
տասնորդականների, հետո տոկոսների և հակառակը:
Դասարանին հարկավոր կլինի  հետևյալ նյութերը. լրագրեր, թերթեր, մկրատ, գունավոր 
մատիտներ, սոսինձ և հաշվիչներ: Դասին շերտավորված է  ընթացը՝  ըստ աշակերտների 
պատրաստվածության: 

Շերտ  I:
Աշակերտները կարդում են լրագրերը և տարբեր հայտարարություններում
 փնտրում են կոտորակների,  տասնորդականների և տոկոսների նմուշներ: 
Նրանք պետք է կտրեն ամենաքիչը այնպիսի վեց  գովազդային հայտարարություն,  
որը պարունակում է կոտորակ,  տասնորդական կոտորակ  և տոկոս: Գտած 
հայտարարությունները պետք է փակցնեն թղթին: Առանձին վերցրած թերթի  
հայտարարության մեջ մեկ ձևով տրված  թիվը  պետք է փոխեն մնացած  երկուսով: 
Այս պահին աշակերտները կարող են  հաշվիչը ևս օգտագործել: Աշակերտները 
գործընկերների հետ պետք է պարապեն զույգերով:
Բացի սրանից աշակերտներից պահանջում են սեփական խոսքերով  նկարագրել 
կոտորակների, տասնորդականների  և տոկոսների  վերածման (և հակառակը) 
գործընթացը: 

Շերտ II:
Աշակերտները կարդում են լրագրերը և հայտարարություններում հետևում են, թե 
ինչպես են կիրառված կոտորակները, տասնորդականները և տոկոսները: Սրանից հետո, 
աշակերտներն անհատականորեն երկու գովազդային հայտարարություն են անում: 
Նրանցից յուրաքանչյուրում պետք է  օգտագործված լինի թվի որևէ մեկ ձև: Սրանից հետո, 
աշակերտը թվի  մնացած երկու ձևերն էլ գրում է և տալիս է բացատրություն, թե ե՞րբ է ավելի 
նպատակահարմար դրանցից յուրաքանչյուրի կիրառումը: Այդ ժամանակ աշակերտները  
կարող են օգտագործել հաշվիչը:
Այս պահին աշակերտները կաող են օգտագործել հաշվիչներ: Սրանից բացի  նրանցից 
կպահանջվի սեփական բառերով  նկարագրել կոտորակների  տասնորդականի և 
տոկոսների վերածելու  (և հակառակը) գործընթացը:

Գնահատում.
Երկու շերտում էլ  եզրափակիչ նախագիծը գնահատվում է այն կաղապարով,  որը չափում 
է աշակերտի  հնարավորությունը՝ կոտորակները վերածել տասնորդականների ու 
տոկոսների, և հակառակը, ինչպես նաև այլ  չափանիշներով, ինչպիսին է  նախագծի 
ամփոփվածությունը, յուրատեսակությունը և լեզվական  գործառույթը:



106

ԱՏՐԱԿՑԻՈՆՆԵՐԻ ԱՅԳՈՒ  ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Բարի գալուստ ատրակցիոնների այգի: Սա ինքնօրինակ ուսումնասիրություն է, որում 
դու ինքդ ես պլանավորում, կառուցում ու վարում ատրակցիոնները: Քո որոշումներով է 
պայմանավորված քո շահույթը կամ վնասը: 

Ցանկանում եմ հաջողությու՜ն
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Սցենար

Ասենք, թե, դու ունես հողամաս և որոշել ես նոր ատրակցիոնների  այգի կառուցել:

Սրա համար դու բանկից վերցրել ես 500 000 - ի չափ վարկ:   

Այս գործունեության համար  դու ստիպված կլինես  կատարել  մի ամբողջ շարք 
առաջադրանքներ՝  ատրակցիոնների այգու  կառուցման, նրա կառավարման համար 
անհրաժեշտ  գումարի, որ գլխավորն է,  շահույթի հաշվում:

Առաջադրանք
Քո առաջին խնդիրն է այգու պլանավորումը: Դու ստացել եա միլիմետրանոց ցանցով  
ծածկված թղթե թերթ: Դա կլինի քո այգին: Լավ մտածիր, ինչպիսի ատրակցիոններ ես 
ուզում տեղադրել: Հաշվի առ, էլի ինչ հարկավոր կլինի զբոսայգի եկած հյուրերի համար. 
Օրինակ, զուգարաններ, սրճարաններ, խանութներ և ուղիներ, այս ամենը պետք է գնես:

Ատրակցինների  շատ այգիներ տարբեր թեմատիկա ունեն: Դու կարող ես սարքել 
աֆրիկական, ամերիկայի վայրի արևմուտքի  ոճի կամ տիեզերական ատրակցիոններ: 
Ուշադիր մտածի’ր, ինչպես պետք է  ստեղծես ամենալավ զբոսայգին ողջ Վրաստանում:	
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Առաջադրանք 1 – Ատրակցիոնների այգու դասավորումը

Ծախսի համար ունենք  500  000  լարի: Գծիր այգու նախագիծը միլիմետրանոց  թղթին: Նշված 
գումարի սահմաններում պետք է կարողանաս կառուցել հյուրերի համար մեքենանների 
կայան, զուգարաններ, օբեկտները կապող ուղիներ, սրճարաններ և խանութներ: Միայն 
ատրակցիոնները բավական չեն լինի  այն բանի համար, որ բոլորը գոհ լինեն: Ամեն մի 
ատրակցիոն տարբեր կարգի է: Ամեն մի կարգի գինը տարբեր է: Ուշադիր հետևիր գների 
տեղեկատվական էջին և ուշադիր ընտրիր,  ի՞նչ է հարկավոր բոլորի համար գրավիչ 
ատրակցիոնի այգի կառուցելու համար:
Քո այգին կառուցելու համար  օգտագործիր ստորև բերված գույները:  

Ատրակցիոնի այգու գույների գամման

1-ին կարգի  ատրակցիոններ՝ կարմիր 

2 –րդ կարգի ատրակցիոններ՝   դեղին

3 –րդ կարգի օբեկտներ ՝  մանուշակագույն

Աղբանոցներ՝  նարնջագույն

Զուգարաններ՝  վարդագույն

Ծառեր՝    կանաչ

Լճեր՝  կապույտ

Աթոռներ՝  շագանակագույն

Ուղիներ և մեքենաների կանգառ՝   մոխրագույն



109

Գներ

1-ին կարգի ատրակցիոններ – յուրաքանչյուրն արժե  50  000  լար: Դրանք թղթի վրա 
զբաղեցրել են 12 սմ2: ²

				ամերիկական սարեր            ջրային ատրակցիոն                սատանայի անիվ

2-րդ կարգի ատրակցիոններ  –  յուրաքանչյուրն արժի 25 000 լարի: Այս ատրակցիոնները
 թղթի վրա զբաղեցրել են 6 սմ2:²²

M

					փչովի բերդ-ամրոց              էլեկտրամեքենաներ                  ծիծաղի սենյակ

				երևակայական տուն                     ձիերով կարուսել      ծովահենների նավ

P		կարուսել երկնքում                    շապիտո կրկես                          գնացք
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3-րդ կարգի օբյեկտներ – յուրաքանչյուրն արժի  8 000: Aայս օբյեկտները զբաղեցնում են 4 սմ2:
²²

								սրճարան               խանութ               պաղպաղակի                առաջին
                                                                                           կրպակ                   օգնության կենտրոն

Այլ օբյեկտներ ու ատրակցիոններ –  անհատական գներով

արահետ  –  200  լարի
պլանի յուրաքանչյուր 5սմ

երկարության վրա

ծառ  –  200  լարի
պլանի  1  մմ2-ու վրա

լիճ – 1  000  լարի
պլանի 1 մմ2-ու վրա

		

զուգարաններ  –
բլոկը 1  000  լարի:

Զուգարանների բլոկի համար 
անհրաժեշտ է պլանի 4սմ2

ավտոմեքենաների 
կայանատեղ  –

500  լարի 1  մմ2-ու վրա:.
յուրաքանչյուր  4  sm2-ու վրա 

կտեղավորվի  100 մեքենա

աղբարկղ  –
յուրաքանչյուրը  50  լարի:
յուրաքանչյուր աղբարկղի 

համար անհրաժեշտ է
 1սմ2²

աթոռներ  - յուրաքանչյուրն 
արժի 100  լարի
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Առաջադրանք   2  –  Ատրակցիոնների այգու աշխատանքը

Ատրակցիոնների այգու աշխատանքի ընթցքում ամեն օր կունենաս տարբեր չափի ծախս, 
ինչը նշված է ներքոհիշյալ աղյուսակում: Ի՞նչ կարժենա այգու աշխատանքը մեկ օրում: 
 

Գներ

օբյեկտ անձնակազմը
էլեկտրաէներգիա, 
տեխսպասարկում, 

Վերանորոգում
քանակ

մեկ օրում 
ընդամենը

1-ին կարգի   
1 ատրակցիոն 40 լարի օրում 50 լարի օրում

2-րդ   կարգի   
1 ատրակցիոն 30 լարի օրում 30 լարի օրում

3  -րդ   կարգի   
1 օբյեկտ 20 լարի օրում 20 լարի օրում

զուգարան
(բոլորը միասին) 5 լարի օրում 5 լարի օրում _

աղբարկղ
(բոլորը միասին)

 31,50   լարի 
մեկ շաբաթվա 

ընթացքում

5,25 լարի մեկ 
շաբաթվա 
ընթացքում

_

ծառեր
(բոլորը միասին)

91,25  լարի մեկ 
տարում _ _

ընդամենը

Լրացրու վերոհիշյալ աղյուսակը:

Ի՞նչ արժի այգու աշխատտանքը մեկ օրում: _______________________________

Լրացուցիչ ակտիվություն

Շաբաթվա ընթացքու՞մ  ___________________________________

Տարվա ընթացքու՞մ  ____________________________________
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       Առաջադրանք  3 ՝  մուտքի վճար

Որքա՞ն կարժենա այգու ամենօրյա աշխատանքը  ________________
(Տվյալ 2-րդ առաջադրանքից)

Քո կարծիքով, այգին օրական որքա՞ն հյուր կունենա (հիշի’ր,  որ այգին նոր է բացվել և 
շատերը դրա գոյության մասին  դեռևս չգիտեն:

Գնահատի’ր հյուրերի քանակը  ________________
Քո պլանը տուր   գործընկերոջդ՝  առանց այգու մասին որևէ տեղեկության: Ստորև տրված 
չափանիշների համաձայն պետք է որոշի մուտքի վճարը:

Գների 1-ին  կարգ՝  մարդը  20  լարի
• Կսպասարկի 1-ին կարգի չորս կամ ավելի ատրակցիոն
• Կսպասարկի  10  կամ ավելի ատրակցիոն՝ ընդամենը
• Կսպասարկի 3-րդ կարգի վեց կամ ավելի օբյեկտ
• Կսպասարկի առաջին օգնության կենտրոնը
• Այգին բարեկարգված է ՝ աղբարկղերը, աթոռները, զուգարանները, ուղիները 

հարմար են տեղադրված:

Գների  2-րդ  կարգ՝  մարդը   15  լարի
• Կսպասարկի 1-ին կարգի երկու կամ ավելի ատրակցիոն
• Կսպասարկի 7  կամ ավելի ատրակցիոն՝ ընդամենը
• Կսպասարկի 3-րդ կարգի չորս կամ ավելի օբյեկտ
•  Կսպասարկի առաջին օգնության կենտրոնը
• Աղբարկղերը,աթոռները,  զուգարանները, ուղիները  ոչ այնքան հարմար են 

տեղադրված:

Գների  3-րդ  կարգ՝  մարդուն  10  լարի
• Կսպասարկի 1-ին կարգի մեկ կամ ավելի ատրակցիոն 
• Կսպասարկի 5  կամ ավելի ատրակցիոն՝ ընդամենը
• Կսպասարկի 3-րդ կարգի երկու կամ ավելի օբյեկտ
• Աղբարկղերը,աթոռները, զուգարանները, ուղիները հարմարավետ չեն 

տեղադրված, ինչը հյուրերի մեջ կարող է դժգոհություն առաջացնել:  
 

Գների  4-րդ   կարգ՝  մարդը  5  լարի: Սպասարկման մեջ մտնում է.
• Կսպասարկի  3 ատրակցիոնից ոչ պակաս
• Կսպասարկի երրորդ կարգի մեկ օբյեկտից ոչ պակաս:
• Աղբարկղերը,աթոռները, զուգարանները, ուղիները հարմարավետ չեն 

տեղադրված, ինչը հյուրերի մեջ կարող է դժգոհություն առաջացնել:  

Որոշի’ր մուտքի վճարը և գրի’ր այստեղ    ________________ լարի
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Առաջադրանք  4  – Ընդամենը որքա՞ն է քո շահույթը հյուրերի այգի մտնելուց: 

Ըստ նախորդ էջին տրված սակագնի հաշվի՛ր ամեն օր ընդամենը որքա՞ն է հյուրերի 
մուտքից ստացած գումարը: 	

Օր Հյուրերի 
քանակը շահույթ օր Հյուրերի 

քանակ Շահույթ

1 50 16 89

2 75 17 104

3 66 18 130

4 49 19 209

5 61 20 143

6 67 21 99

7 102 22 111

8 110 23 206

9 87 24 350

10 21 25 300

11 24 26 278

12 67 27 453

13 66 28 294

14 98 29 367

15 109 30 359
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 Առաջադրանք 5. Եկամուտ և վնաս
Այգու յուրաքանչյուր հյուր կծախսի.
•	 4 լարի ամեն մի սրճարանում
•	 3 լարի ամեն մի խանութում
•	 1 լարի պաղպաղակին ամեն մի կրպակում

Հաշվիր լրիվ շահույթը ստացված մուտքի տոմսերից  և խանութներից: Իսկ հիմա 
հաշվիր եկամուտը կամ վնասը առանձին օրերով.

Օր Հյուրերի   
քանակը

Եկամուտ Ընդամենը 
ծախսերը

Եկամուտ 
(ա-բ)

Մուտք

առաջադրանք 

4

Սրճարան Խանութ Պաղպաղակ Ընդամենը 
(ա)

1 50

2 75

3 66

4 49

5 61

6 67

7 102

8 110

9 87

10 21

11 24

12 67

13 66
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14 98

15 109

16 89

17 104

18 130

19 209

20 143

21 99

22 111

23 206

24 350

25 300

26 278

27 453

28 294

29 367

30 359

Ընդամենը

Ի՞նչ եկամուտ կամ վնաս ունեցավ այգին բացման առաջին ամսում: 

________________________________
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Առաջադրանք 6  –  տարեկան շահույթ

Վերջին 5 ամսվա ընթացքում քո շահույթն յուրաքանչյուր ամիս աճում է 10%-ով : Հաշվի՛ր 
տարվա մնացած մասի շահույթը:

1-ին ամսվա շահույթը   ____________________

2 –րդ ամսվա շահույթը    ____________________

3 –րդ ամսվա շահույթը   ____________________

4 –րդ ամսվա շահույթը   ____________________

5 –րդ ամսվա շահույթը   ____________________

6  –րդ ամսվա շահույթը   ____________________

1  տարվա շահույթը         ____________________

Քո այգու կառուցումից հետո վարկից մնացած գումարը 

________________________________________   (1-ին առաջադրանքի տվյալները  )

Բանկոմ եղած ողջ գումարը առաջին տարվա ավարտին  ____________________
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Առաջադրանք  7 ՝ զարգացում

Առաջին  սեզոնի վերջում բանկում ունես  ____________________ .

Կարող ես շահույթի  40% դնել այգու զարգացման համար:

Ես կարող եմ ծախսել__________________իմ այգին ավելի լավը դարձնելու համար:

Այգու զարգացումը  2  ճանապարհով  կարող  է լինել.

1)  Հողամասի մաքրում
·   10  000  լարի  1  մմ2-ին  1-ին կամ 2-րդ կարգի ատրակցիոնը վերացնելու և այդ 

տարածքը մաքրելու համար:
·   5 000  լարի  1  մմ2-ին  3-րդ կարգի օբյեկտը վերացնելու և այդ տարածքը մաքրելու 

համար: 
·   1  000  լարի  1  մմ2-ի  զուգարաններից, ուղիներից, մեքենաների կանգառից, լճից կամ 

ծառերից  ազատվելու համար:
կամ
լրացուցիչ հողամասի գնում

·  5 000  լարի  1  մմ2-ին.

2)  Գովազդ
Երեք տեսակի գովազդից ընտրեք որևէ մեկը.
Գովազդային բրոշյուրի հրատարակումը  և տարածումն արժի  50  000  լարի,
իսկ հյուրերի քանակը կաճի օրական   10%-ո

Ռադիոգովազդը  արժի   100  000  լարի, իսկ հյուրերի քանակը կաճի օրական   20%-ով:

Հեռուստատեսային գովազդն արժի   250  000  լարի, իսկ հյուրերի քանակը 
կաճի օրական   30%-ով:

Որոշի’ր,  ո՞ր ճանապարհով կզարգացնես այգին: Պարզ գրի’ր ինչքա՞ն ես ծախսել և ի՞նչ 
գումար մնաց: Հիշի’ր, որ բանկում պահած գումարի միայն   40  %-ը կարող ես ծախսել:

Ծախսել եմ  ____________________  զարգացման համար:

Այժմ  ընդամենը որքա՞ն գումար ունեք բանկում:  ____________________
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Ավելի   լավ  բարեկարգենք…
Այս անգամ հնարավոր է  զբոսայգու բարեկարգման գործընթացում  մեծ նորություններ
 մտցնել և դրա համար բանկում մնացած գումարի 1/3 օգտագործել (վերին տվյալ): 
Մատչելի  կլինի մի քանի ատրակցիոն և օբյեկտ ձեռք բերել: Կարող ես դրանք 
ավելացնել զբոսայգուն,  եթե ունես բավական տարածք և միջոցներ: Հնարավոր է
 նախկինում նշված այլ օբյեկտների  և առարկաների ավելացում ևս: 

Չմոռանաս գրել որքա՞ն փող ես ծախսում, և որ ավելի կարևոր է,  ի՞նչ գումար ունես
 մնացած բանկում: Հարկավոր է թարմացնել  քո զբոսայգու պլանը: Եթե գնել ես 
լրացուցիչ հողամաս, քո թղթին փակցրու համապատասխան քառակուսիներ: 

Պատրաստվի’ր   հաջորդ  սեզոնի  համար:
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2-րդ սեզոն՝ նորություններ 

1-ին կարգի ատրակցիոններ՝ յուրաքանչյուրը  50  000  լարի:  Դրանք զբաղեցնում են   12սմ2 : 

կարտինգ ամերիկյան մեծ  սարեր

2-րդ կարգի ատրակցիոններ  –  յուրաքանչյուրը  25 000  լարի:  Դրանք զբաղեցնում են   6 սմ2 : ²

ռեստորան խաղահր-
ապարակ

ռետինե օղակ գոլֆ

3 -րդ կարգի օբյեկտներ  –   յուրաքանչյուրը    8 000  լարի:  Դրանք զբաղեցնում են   4 սմ2 : ²

քաղցրավենիքի խանութ ֆոտոկրպակ
(յուրաքանչյուր ատրակցիոնի վրա)

Պետք է տեղադրված լինի ատրակցիոնից 
2մմ2-ու սահմաններում
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Առաջադրանք 8՝  Այգու աշխատանքը  (2-րդ սեզոն)

Գներն օրեցօր  աճում են: 2-րդ սեզոնին ատրակցիոնների այգու աշխատանքի համար 
յուրաքանչյուր օր կունենաս տարբեր չափի ծախս, ինչը ներկայացված է ներքևի 
աղյուսակում:  
Ի՞նչ կարժենա այգու աշխատանքը մեկ օրում: 	

Գներ
Օբյեկտ Անձնակազմը էլեկտրաէներգիա,  

տեխսպասարկում, 
վերանորոգում

Քանակ Մեկ օրում
ընդամենը

1-ին կարգի   
1 ատրակցիոն

70  լարի օրում 80   լարի օրում

2-րդ   կարգի   
1 ատրակցիոն

50   լարի օրում 50   լարի օրում

3  -րդ   կարգի   
1 օբյեկտ

40   լարի օրում 30   լարի օրում

զուգարան
(բոլորը միասին)

10   լարի օրում 7    լարի օրում
_

Աղբարկղ
(բոլորը միասին)

31,50
Լարի 

շաբաթում

5,25  լարի օրում
_

ծառեր
(բոլորը միասին)

91,25  լարի 
տարում

_
_

Ընդամենը

Լրացրու վերևի աղյուսակը:

Ի՞նչ կարժենա այգու աշխատանքը մկ օրում?  ________________________

Լրացուցիչ ակտիվություն

Մեկ շաբաթու՞մ  ______________________________

Մեկ  տարու՞մ______________________________
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Հանձնարարություն   9 ՝  Մուտքի վճարը

Որոշի’ր,  քո  այգում  մեկ  մարդու մուտքի  վճարը  երկրորդ  սեզոնի համար:
Որքա՞ն կարժենա զբոսայյգու ամենօրյա աշխատանքը____________________
(Տվյալ 8-րդ հանձնարարությունից)

Քո կարծիքով, զբոսայգին օրական որքա՞ն հյուր կունենա 2-րդ սեզոնի ընթացքում:
Գնահատի’ր հյուրերի քանակը:  ____________________

Քո պլանը տուր  նոր գործընկերոջդ առանց այգու մասին որևէ տեղեկության: Ստորև 
տրված չափանիշների համաձայն նա կորոշի մուտքի վճարը:

Գների  1-ին  կարգ՝  մարդուն   25  լարի
• Կսպասարկի  1-ին կարգի վեց կամ ավելի ատրակցիոն
• Ընդամենը կսպասարկի  15 կամ ավելի ատրակցիոն;
• Կսպասարկի առաջին օգնության կենտրոնը
• Կսպասարկի 3-րդ կարգի վեց կամ ավելի օբյեկտ
• Այգին բարեկարգված է ՝ աղբարկղերը, աթոռները, զուգարանները, զբոսուղիները 

հարմար են տեղադրված:

Գների  2-րդ  կարգ՝  մարդուն   20  լարի
• Կսպասարկի 1-ին կարգի չորս կամ ավելի ատրակցիոն
•  Ընդամենը կսպասարկի  10  կամ ավելի ատրակցիոն,
• Կսպասարկի  3-րդ կարգի վեց կամ ավելի օբյեկտ
• Կսպասարկի առաջին օգնության կենտրոնը
• Զբոսայգին բարեկարգված է՝ աղբարկղերը, աթոռները, զուգարանները, 

զբոսուղիները հարմար են տեղադրված:

Գների  3-րդ  կարգ՝  մարդուն   15  լարի
• Կսպասարկի 1-ին կարգի երկու  կամ ավելի ատրակցիոն
• Ընդամենը կսպասարկի 7     կամ ավելի ատրակցիոն:
• Կսպասարկի առաջին օգնության կենտրոնը
• Կսպասարկի 3-րդ կարգի չորս կամ ավելի  օբյեկտ 
• Աղբարկղերը,աթոռները, առաջին օգնության կենտրոնը զուգարանները, ուղիները 

ոչ այնքան հարմար են տեղադրված:

Գների  4-րդ  կարգ՝  մարդy  10  լարի   Սպասարկման մեջ մտնում է.
• Կսպասարկի 1-ին կարգի մեկ  կամ ավելի ատրակցիոն
• Ընդամենը kսպասարկի 5   կամ ավելի ատրակցիոն: 
• Կսպասարկի 3-րդ կարգի երկու կամ ավելի  օբյեկտ;
• Աղբարկղերը,աթոռները, զուգարանները, զբոսուղիները հարմարավետ չեն 

տեղադրված, ինչը հյուրերի մեջ կարող է դժգոհություն առաջացնել:  

Որոշի’ր մուտքի վճարը և գրի’ր այստեղ     __________     լարի
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Հանձնարարություն  10՝  հյուրերի  քանակը

Հյուրերի քանակը առանձին ամիսներին.
մայիս  (31  օր)  –  4  800  հյուր,
հունիս (30  օր)  – 5 750  հյուր, 
հուլիս  (31  օր) – 5 980  հյուր,
օգոստոս  (31  օր)  –  7   340  հյուր,
սեպտեմբեր (30  օր)  –  5 640  հյուր,

Թերևս այգու զարգացման համար հոգատարության հետևանքով  հնարավոր է ավելի 
շատ հյուր  հավաքել:

Գովազդային գրքույկի հրատարակումը հյուրերի քանակը 10%- ով ավելացրեց:
Ռադիոգովազդի ձեռքբերումը հյուրերի քանակը   20%-ով ավելացրեց:.
Հեռուստագովազդի ձեռքբերումը հյուրընկալության ցուցանիշը   30%-ով բարձր ցույց 
տվեց:

Գրի’ր  հյուրերի  քանակի նոր տվյալները

մայիս  (31  օր)  _____________  

հունիս((30  օր)  _____________ 

հուլիս  (31  օր)  _____________ 

օգօստոս  (31  օր)  )  _____________  

սեպտեմբեր ((30  օր)  _____________  

Հյուրերի  քանակը  _____________
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Առաջադրանք  11 ՝ Ի՞նչ շահույթ ունեք

Հաշվի’ր 2-րդ սեզոնի  եկամուտը ստորև տրված առաջադրանք 
կատարմամբ:

Զբոսայգու հյուրերի ընդհանուր քանակը երկրորդ սեզոնին 
_____________  (10-րդ առաջադրանքից)

Մուտքի գինը  _____________լարի 
 (9-րդ  առաջադրանքից )

Ամբողջ  մուտքի վճարը _____________ (միմյանց բազմապատկի  2 վերին տվյալը)

Ինչքա՞ն գումար է կազմում այգու ամենօրյա աշխատանքը _____________ լարի
(8-րդ առաջադրանքից)

Այս տարի զբոսայգին   153  օրվա ընթացքում բաց էր: Այդ պատճառով վերին տվյալը պետք 
է բազմապատկել   153-ով:

Այգու աշխատանքի ամբողջական արժեքը այս սեզոնին   __________  լարի

· Ողջ եկամուտը 2-րդ սեզոնին  _____________ լարի
   (ընդամենը մուտքի՝  այգու աշխատանքի  ամբողջական   արժեքը )

Սակայն.………
Ձեր հյուրերի  1/2 -ը ծախսում է   10  լարի  որևէ  ռեստորանում:
Ողջ եկամուտը.  _______

Յուրաքանչյուր հյուր ծախսում է  5 լարի  ամեն մի սրճարանում:
Ողջ եկամուտը.  
Յուրաքանչյուր հյուր ծախսում է   2  լարի  քաղցրեղենի   ամեն մի խանութում:
Ողջ եկամուտը.    _______

Յուրաքանչյուր հյուր ծախսում է   4  լարի  ամեն մի  խանութում:
Ողջ եկամուտը.  _______

Յուրաքանչյուր հյուր ծախսում է   1  լարի  ամեն մի   պաղպաղակի կրպակում:
Ողջ եկամուտը.  _______

Յուրաքանչյուր հյուր ծախսում է   3 լարի  ամեն մի   լուսանկարչական կրպակում:
Ողջ եկամուտը.  _______

Որքա՞ն  է ատրակցիոնների  ողջ  եկամուտը  _____________

Այժմ այս քանակն ավելացրեք  շահույթի հաշված ցուցանիշին.    

Ողջ  շահույթը  2-րդ  սեզոնին _________________________
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Առաջադրանք   12 ՝  Վճարումներ և ապահովագրություն

2-րդ սեզոնի վերջում  դու ստացար նամակ հարկային ծառայությունից, որն իրավասու է
 հավաքել  պետական գանձումները:

Քանի որ մասնավոր ընկերություն ունես, սեփական շահույթից պետք է վճարես
 պետական գանձումները:

2 –րդ սեզոնին  քո շահույթի   30% -ը  պետք է վճարես պետական հարկի տեսքով  :

Հաշվի’ր  ….  .  .

Ողջ շահույթը 2-րդ սեզոնին՝     ___________  լարի

Շահույթի  30%.  ___________ լարի

Պետական հարկը ընդամենը.  ___________  լարի

Ողջ  շահույթի  նոր  ցուցանիշը  2-րդ  սեզոնին՝ _____________

Ապահովագրության  թարմացումը…
Ցավոք, վատ լուրերն այստեղ չեն վերջանում:

Այգու ապահովագրումը պահանջում է թարմացում: Ապահովագրումը օրինական 
պահանջ է և առանց ապահովագրության  այգին աշխատեցնելու իրավունք չունես: 
Այսպիսով, այլ ճանապարհ գոյություն չունի և պետք է թարմացնես հետևյալ արժեքի 
ապահովագրման  հավաստագիրը.

1-ին կարգի ապահովագրման  արժեքն է -  200 000 լարի
2 –րդ  կարգի ապահովագրման  արժեքն է  -  175 000  լարի
3-րդ  կարգի ապահովագրման  արժեքն է  -  150  000  լարի
4-րդ  կարգի ապահովագրման  արժեքն է  -  125 000  լարի
 Պակասեցրու վերը տրված փողերը  տարեկան շահույթից

Որքա՞ն  է  2-րդ  սեզոնի  վերջնական  շահույթը ___________________

Հիմա  որքա՞ն  գումար  ունես  բանկում  _______________________
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Առաջադրանք  13՝  Վարկ

Առաջին սեզոնի սկզբում  դու բանկից դուրս բերեցիր 500   000   լարիի չափով վարկ:

Առաջին սեզոնին դա առանց տոկոսի վարկ էր, ինչը նշանակում է, որ 1-ին սեզոնի վերջում  
դարձյալ   500  000  պարտք ունեիր բանկին:

Սակայն 2-րդ և 3-րդ սեզոններին  վարկը   11%-ոց դարձավ: Սա նշանակում է,  որ   11%
ավելանում է պարտքին՝ յուրաքանչյուր տարվա վերջին:

Այժմ հաշվի’ր, որքա՞ն է բանկին  պարտքդ.

Սեզոն  1.   500  000  լարի

Սեզոն  2: ___________  լարի  (500  000  լարիին ավելացրու  11%)

Այսպիսով,…

Այժմ 2-րդ սեզոնի վերջն է:

Ընդամենը որքա՞ն գումար ունես բանկում  ___________  լարի

Որքա՞ն է բանկին ունեցած պարտքդ  ___________  լարի



126

Առաջադրանք 14՝  Վերջին սեզոնը

Վերջին սեզոնում այգին 2 ճանապարհով կարող ես զարգացնել:
Այս տարի գումարը ծախսելու մեջ սահմանափակ   չես, սակայն աշխատիր 
նպատակաուղղված ծախսել փողը և հիշի’ր, որ միայն բանկում  քո հաշվի
 վրա եղած գումարը կարող ես ծախսել:

Այգու զարգացումը.
1)  Տարածքի մաքրում

·   10  000  լարի  1  քառ.  մմ-ի վրա  1-ին  կամ 2-րդ կարգի ատրակցիոնի հեռացման և 
 այդ  հողը մաքրելու համար
· 5 000  լարի  1  մմ2-ու վրա  3-րդ կարգի օբյեկտը վերացնելու  և այդ հողը  
 մաքրելու  համար
·   1   000   լարի    1   մմ2-ու   զուգարաններից, զբոսուղիներից,  մեքենաներից  

կայանատեղիներից  կամ ծառերից  ազատվելու  համար կամ լրացուցիչ հողամասի 
գնում.

·  5 000  լարի  1  մմ2-ու համար  (դու կարող ես ցանկանալ  լրացուցիչ տարածքների 
ձեռքբերում  զբոսայգում տարբեր  հետաքրքիր նորությունների համար,
 որոնք բավականին մեծ եկամուտ կբերեն):

2) Գովազդ
Իրավունք ունես չորս տեսակի գովազդից ընտրել  կայք-էջը կամ որևէ այլ մեկը.

Կայք-էջի ստեղծմանը կծախսվի 15 000 լարի: Կայք-էջին կտեղադրեք հատուկ 
առաջարկություններ, և դրանով ավելի շատ հյուրեր կհավաքեք այգում: Լրացուցիչ 
բացատրություն կստանաս քիչ ուշ.

Գովազդային գրքույկի հրատարակումը  և տարածումը կարժենա  50  000  լարի,
իսկ հյուրերի քանակը կաճի օրական   10%-ով:

Ռադիոգովազդը  արժի 100  000  լարի, իսկ հյուրերի քանակը կաճի օրական   20%-ով:

Հեռուստատեսային գովազդը արժի  250  000  լարի, իսկ հյուրերի քանակը 
կաճի օրական   30%-ով:

Որոշի’ր,  ո՞ր ճանապարհով կզարգացնես այգին և հասկանալի գրի’ր աղյուսակում:

Ավելի   լավ  բարեկարգենք…
Այս անգամ հնարավոր է  այգու բարեկարգման գործընթացում  մեծ նորություններ
 մտցնել և դրա համար բանկում մնացած գումարի 1/3 օգտագործել (վերին տվյալ): 
Մատչելի  կլինի մի քանի ատրակցիոն և օբյեկտ ձեռք բերել: Կարող ես դրանք 
ավելացնել այգուն,  եթե ունես բավական տարածք և միջոցներ: Հնարավոր է նախկինում 
գույքագրած  օբյեկտները ավելացնել:

Չմոռանաս, գրել որքան փող ես ծախսում, և որ ավելի կարևոր է,  ի՞նչ գումար է
 մնացել բանկում: Հարկավոր է քո այգու պլանը  թարմացնել: Եթե գնել ես 
լրացուցիչ հողամաս, քո թղթին փակցրու համապատասխան քառակուսիներ: 
Պատրաստվի’ր վերջին սեզոնի համար:
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3-րդ սեզոն՝ նորություններ  

 Հյուրանոց

Սա էլ կունենաս ատրակցիոնների այգում:
Հյուրանոցի կառուցումը ձեզ վրա կնստի 150  000  լարի, դրա 
համար այգում  պետք է լինի 16  մմ2  ազատ տարածք
(4մմ  x  4մմ):

Այգում կարող ես ունենալ միայն մեկ հյուրանց:             

Լողավազան

Կառուցի’ր ջուրը սղղացող կամրջակներով ու 
ֆանտաստիկ ալիքների 
մեքենաներով լողավազան: 

Լողավազանի կառուցումը կնստի 95 000 լարի: Այգում 
պետք է ունենաս 
12  մ2  (4մմ  x  3) ազատ տարածք:

Ատրակցիոնների այգում կարող ես ունենալ միայն 1 
լողավազան:

Կինոթատրոն

Կառուցիր հրաշալի 3D  կինոթատրոն:
Սա կնստի  75 000  լարի,
այգում պետք է լինի   9  մմ2
(3 մմ x  3 մմ) ազատ տարածք:

Ատրակցիոնների այգում կարող ես ունենալ միայն 1 կինոթատրոն:
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Առաջադրանք 15  _  Այգու աշխատանքը  (3-րդ  սեզոն)

Գները 3-րդ սեզոնին դարձյալ աճեցին:    Այգին աշխատեցնելիս յուրաքանչյուր օր 
կունենաս տարբեր ծախս, ինչը նշված է ներքևի աղյուսակում:  Ի՞նչ արժի այգու 
աշխատանքը մեկ օրում: 	

Գներ

Օբյեկտ Անձնակազմը էլեկտրաէներգիա, 
տեխսպասարկում, 

վերանորոգում

Քանակ Մեկ օրում
ընդամենը

հյուրանոց 180  լարի 140  լարի

լողավազան 140  լարի 120  լարի

կինոթատրոն 90  լարի 100  լարի

1-ին կարգի   
1 ատրակցիոն

80  լարի մեկ 
օրում

80  լարի մեկ 
օրում

2-րդ   կարգի   
1 ատրակցիոն

60  լարի մեկ 
օրում

50  լարի մեկ 
օրում

3  -րդ   կարգի   
1 օբյեկտ

50  լարի մեկ 
օրում

30  լարի մեկ 
օրում

զուգարան
(բոլորը միասին)

10  լարի մեկ 
օրում

7   լարի մեկ 
օրում _

աղբարկղ
(բոլորը միասին)

31,50  լարի 
մեկ 
շաբաթում

5,25 լարի մեկ 
շաբաթում _

ծառեր
(բոլորը միասին)

91,25 լարի 
մեկ տարում

Ոչինչ
_

կայք-էջ 46000  լարի 
մեկ տարում

25 լարի մեկ 
օրում
Ընդամենը

Այս տարի քո այգին դարձյալ կաշխատի 153  օրվա ընթացքում: Ի՞նչ գումար կկազմի այգու 
աշխատանքը:  ___________

Քո հյուրանոցը բաց է տարվա ընթացքում 180 օր: Լրացուցիչ որքա՞ն գումար է հարկավոր նրա 
աշխատանքի համար: 

Բացի սրանից, քո լողավազանը բաց է տարվա ընթացքում 350 օր: Ի՞նչ լրացուցիչ ծախս է սա:
  ___________

Քո այգու աշխատանքի լրիվ արժեքն այս սեզոնին՝ ___________ (դրա համար գումարիր վերևի 
երեք տվյալները))   
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Առաջադրանք  16 ՝ Մուտքի արժեքը

Որոշի’ր,  քո  այգում  մեկ  մարդու մուտքի  վճարը  երրորդ  սեզոնի համար.

Որքա՞ն  է  այյգու ամենօրյա աշխատանքը _______________

Որքա՞ն հյուր կունենա  այգին օրական, երրորդ սեզոնի  ընթացքում: 
Գնահատի’ր հյուրերի քանակը:  ___________

      Պլանը տուր  նոր գործընկերոջդ՝ առանց այգու մասին որևէ տեղեկության: Ստորև 
      տրված չափանիշների համաձայն նա կորոշի մուտքի վճարը:

Գների  1-ին  կարգ՝  մարդը   35  լարի Հյուրին
• կսպասարկի լողավազանը  կամ  3D  կինոթատրոնը;
• կսպասարկի 1-ին կարգի վեց կամ ավելի ատրակցիոն;
• կսպասարկի ընդհանուր15 կամ ավելի ատրակցիոն ;
• կսպասարկի առաջին օգնության կենտրոնը;
• կսպասարկի 3-րդ կարգի վեց կամ ավելի օբյեկտ;
• Այգին բարեկարգված է ՝ աղբարկղերը, աթոռները, զուգարանները, զբոսուղիները 

հարմար են տեղադրված:

Գների  2-րդ  կարգ՝  մարդը   25  լարի Հյուրին
• կսպասարկի  1-ին կարգի չորս կամ ավելի ատրակցիոն կսպասարկի 

ընդհանուր10 կամ ավելի ատրակցիոն;
• կսպասարկի առաջին օգնության կենտրոնը կսպասարկի 3-րդ կարգի վեց կամ 

ավելի օբյեկտ
• Զբոսայգին բարեկարգված է ՝ աղբարկղերը, աթոռները, զուգարանները, 

զբոսուղիները հարմար են տեղադրված:

Գների  3-րդ  կարգ՝  մարդը  15  լարի Հյուրին
• կսպասարկի 1-ին կարգի երկու կամ ավելի ատրակցիոն
• կսպասարկի ընդհանուր 7 կամ ավելի ատրակցիոն ;
• կսպասարկի առաջին օգնության կենտրոնը
• կսպասարկի 3-րդ կարգի չորս կամ ավելի օբյեկտ
• Այգին բարեկարգված է ՝ աղբարկղերը,աթոռները, զուգարանները, ուղիները ոչ 

այնքան հարմար են տեղադրված:

Գների  4-րդ  կարգ՝  մարդը   10  լարի  Հյուրին
• կսպասարկի  1-ին կարգի մեկ կամ ավելի ատրակցիոն կսպասարկի ընդհանուր 

5 կամ ավելի ատրակցիոն; 
• կսպասարկի 3-րդ կարգի երկու կամ ավելի օբյեկտ
• Աղբարկղերը,աթոռները, զուգարանները, ուղիները հարմարավետ չեն 

տեղադրված, ինչը հյուրերի մեջ կարող է դժգոհություն առաջացնել:
  
Որոշի’ր մուտքի վճարը և գրի’ր այստեղ                 __________ լարի
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Առաջադրանք  17՝   Որքա՞ն    հյուր կունենաս

Հյուրերի քանակն  առանձին ամիսներին.

մայիս  (31  օր)  – 45 602 հյուր
հունիս (30  օր)  – 49 891 հյուր
հուլիս  (31  օր)  – 54 512 հյուր
օգոստոս  (31  օր)   –  87 003 հյուր
սեպտեմբեր (30  օր)  – 64 0768 հյուր
Թերևս, զբոսայգու զարգացման համար հոգ տանելու հետևանքով  հնարավոր է 
ավելի շատ հյուր  հավաքել:

Գովազդային բրոշյուրի հրատարակումը հյուրերի քանակը 
10%- ով ավելացրեց:
Ռադիոգովազդի ձեռքբերումը հյուրերի քանակը   20%-ով ավելացրեց:.
Հեռուստագովազդի ձեռքբերումը հյուրերի քանակի ցուցանիշը  բարրացրեց  30%-ով:

          Սակայն,
·   Եթե ձեռք ես բերել կայք – էջ, նրանում գովազդային հայտարարությունները տեղադրելու  
համար, ընկերություններից կստանաս  համապատասխան վճար և կհավաքես  
250 000 լարի:
·   Դու նաև փորձիր  հյուրերի քանակը  ավելացնել տարեկան  15%- ով: Յուրաքանչյուր 
նոր հյուր վճարեց հատուկ գին՝ 15 լարի,  կայք – էջին  տեղադրված առաջարկները ձեռք 
բերելու համար:

Սստորև  գրանցի’ր  հյուրերի և եկամտի ցուցանիշները

մայիս  (31  օր). _____________ եկամուտ  _______________

հունիս  (30  օր). ____________ եկամուտ _______________

հուլիս  (31  օր).
 ____________ եկամուտ  _______________

օգոստոս  (31  օր). ____________ եկամուտ _______________

սեպտեմբեր  (30  օր).  ___________ եկամուտ  _______________

Ընդամենը.  _________                                                                 
Ընդամենը.  _____________

Կայք – էջի  օգնությամբ  եկած հյուրերի քանակը_______

Կայք-էջի օգնությամբ  ստացված գումարը (յուրաքանչյուր հյուր վճարում է 15 լարի):

_____________

Այս տարի վերցրած ողջ գումարը:  _____________________
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Առաջադրանք 18՝ Որքա՞ն շահույթ ունես

Հաշվի’ր  3 – րդ սեզոնի շահույթը  տրված հանձնարարության  կատարմամբ:

Սկսում ենք....… 

Հյուրերի ընդունման կայք – էջի  ողջ եկամուտը ___________

Օրական որքա՞ն գումար է կազմում  քո այգու աշխատանքը:  Այգին բաց է 
153 օր: Այդ պատճառով վերին տվյալը  պետք է բազմապատկել  153-ով:

Զբոսայգու աշխատանքի ընդհանուր ծախսը այս սեզոնին ՝  ___________  լարի :

3 – րդ սեզոնի ողջ շահույթը՝  ___________  լարի:
(մուտքի/ կայք-էջի  ողջ շահույթը՝ զբոսայգու աշխատանքի ողջ ծախսը)……

Սրանից բացի.:
Հյուրերի   1/2½-ը ծախսում է  10  լարի մեկ ռեստորանում:
Ողջ եկամուտը.  ___________
Յուրաքանչյուր հյուր ծախսում է  5 լարի ամեն մի  սրճարանում:
Ողջ եկամուտը.  ___________
Յուրաքանչյուր հյուր ծախսում է   3 լարի քաղցրավենիքի  ամեն մի   խանութում:
Ողջ եկամուտը.  ___________
Յուրաքանչյուր հյուր ծախսում է   4  լարի ամեն մի   խանութում:
Ողջ եկամուտը.  ___________
Յուրաքանչյուր հյուր ծախսում է   1  լարի  ամեն մի    պաղպաղակի կրպակում:
Ողջ եկամուտը.  ___________
Յուրաքանչյուր հյուր ծախսում է   3 լարի ամեն մի   լուսանկարչական կրպակում
Ողջ եկամուտը.   ___________
Յուրաքանչյուր հյուր ծախսում է   5 լարի կինոթատրոնում:
Ողջ եկամուտը.  ___________
Յուրաքանչյուր հյուր ծախսում է   5,50  լարի լողավազանում
Ողջ եկամուտը.  ___________

Հյուրերի  15% բնակություն հաստատեց հյուրանոցում: Ինչի՞ է հավասար նրանց քանակը__

Նրանցից յուրաքանչյուրը 2 օրում  վճարեց 75 լարի: Ընդամենը ի՞նչ գումար 
մտավ հյուրանոցից  ___________

Որքա՞ն է բոլոր օբյեկտներից  ստացված ընդհանուր շահույթը ___________

Ավելացրո’ւ այդ քանակը  ողջ շահույթի  հաշվարկված ցուցանիշին: 

Ամբողջական շահույթը 3-րդ սեզոնին. __________________________
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Առաջադրանք  19 `Հարկեր և ապահովագրություն

3-րդ սեզոնի վերջին դու ստացար ևս մեկ նամակ հարկային ծառայությունց, որը լիազորված 
է հավաքել պետական հարկերը:   

Քանի որ մասնավոր ընկերություն ունես, սեփական շահույթից պետք է վճարես
 պետական գանձումները:
            
3 –րդ սեզոնին  քո շահույթի   30% -ը  պետք է վճարես պետական հարկի տեսքով:

Հաշվի’ր  ….  .  .

Ողջ շահույթը 3-րդ սեզոնին՝     ___________  լարի

Շահույթի  30%.  ___________ լարի

Պետական հարկը ընդամենը.  ___________  լարի

Ողջ  շահույթի  նոր  ցուցանիշը  3-րդ  սեզոնին՝ _____________

Ապահովագրության  թարմացումը…

Այգու ապահովագրումը պահանջում է թարմացում: Ապահովագրումը օրինական 
պահանջ է և առանց ապահովագրության  այգին աշխատեցնելու իրավունք չունես: 
Այսպիսով, այլ ճանապարհ գոյություն չունի և պետք է թարմացնես հետևյալ արժեքի 
ապահովագրման  հավաստագիրը.

1-ին կարգի ապահովագրման  արժեքն է -  250 000 լարի
2 –րդ  կարգի ապահովագրման  արժեքն է  -  200 000 լարի
3-րդ  կարգի ապահովագրման  արժեքն է  -  175 000 լարի
4-րդ  կարգի ապահովագրման  արժեքն է  -  150 000 լարի
 Պակասեցրու վերը տրված փողերը  տարեկան շահույթից

Որքա՞ն  է  3-րդ  սեզոնի  վերջնական  շահույթը _____________________

Հիմա  որքա՞ն  գումար  ունես  բանկում  _______________________
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Առաջադրանք 20՝ քո վարկը

Առաջին սեզոնի սկզբում  դու բանկից դուրս բերեցիր £500   000   լարիի չափով 
վարկ:

Առաջին սեզոնին դա առանց տոկոսի վարկ էր, ինչը նշանակում է, որ 1-ին սեզոնի վերջում  
դարձյալ   500  000  պարտք ունեիր բանկին:

Սակայն 2-րդ և 3-րդ սեզոններին  վարկը   11%-ոց դարձավ: Սա նշանակում է,  
որ  յուրաքանչյուր տարվա վերջին պարտքին ավելանում է 
11%:

Այժմ հաշվի’ր, որքա՞ն է բանկին ունեցած պարտքդ.

Սեզոն  1.  500  000  լարի

Սեզոն  2.  555000  լարի  (500  000  լարիին ավելացրու  11%)

Սեզոն 3.  ___________ (555 000-ին  ավելացրու11%)

Այսպիսով՝

Այժմ 3-րդ սեզոնի վերջն է:

Ընդամենը որքա՞ն գումար ունես բանկում  ___________  լարի

Որքա՞ն է բանկին ունեցած պարտքդ  ___________  լարի

Այժմ պետք է վճարես բանկի պարտքդ: (1-ին տվյալից հանիր երկրորդը)

Ի՞նչ գումար մնաց բանկում ատրակցիոնների այգու գոյության երեք տարիների 
ավարտին:  ___________ 
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Դասը պատրաստել է մաթեմատիկայի ուղղության վարժող
 Քեթի Փիփիան՝ Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴԱՍԻ/ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ՍԽԵՄԱՆ

ԹԵՄԱ. ԿՈՏՈՐԱԿԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇԸ

Առարկա. մաթեմատիկա Դասարան. հինգերորդ

Ժամանակ
Որքա՞ն ժամանակ կպահանջվի այս ակտիվությունն իրականացնելու համար:  Մի դասում 
կավարտվի, թե՞ մի քանի դասի կբաշխվի
2   դաս

Նախաբան

Դասի/ակտիվության հիմնական նպատակը
Կոտորակի հիմնական հատկանիշի սահմանումը

Ուսուցման հետևանքները

Ինքնուրույնություն (կարևոր գաղափար, սկզբունք, օրինաչափություն,արժեք, հիմնախնդիր, և 
այլն)
Աշակերտների մոտ կզարգանա ձգտումը  դատելիս ընտրելու կարևոր գաղափարներ, 
և կհաստատվի կոտորակների հետ աշխատելիս  հետազոտական-ստեղծագործական 
ինքնուրույնությունը:

Գիտելիք (փաստեր բառեր, տերմիններ,
հիշարժան տեղեկությում և այլն)
Աշակերտները սահմանում ն կոտորակի 
հիմնական հատկանիշը: Եթե կոտորակի 
համարիչը և հայտարարը բազմապատկենք 
կամ բաժանենք միևնույն բնական թվի 
վրա,   կոտորակի մեծությունը չի փոխվի:

Ունակություններ   (մտածելու ունակություն, 
ա ռարկայական ունակություն, գնահատման 
ունակություն, հաշվարկման ստրատեգիաներև 
այլն)
Աշակերտների մոտ կզարգանա  կոտորակների 
գրաֆիկային և հակառակը գրաֆիկային 
արտահայտմամբ կոտորակի    ընկալման 
ունակությունը, հավասար կոտորակներ   գտնելու 
ունակությունը, սեփական կարծիքը 
հիմնավորելու ունակությունը

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: 
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Մաթ. V.3. Աշակերտը կարող է  բնական թվերով և հավասար հայտարար ունեցող  
կոտորակներով գործողություններ կատարել:  

Արդյունքն ակնառու է, եթե աշակերտը. 

•	 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 նվազեցնելու դեպքում: 
Հիմնավորում է պատասխանը (օրինակ, կիրառելով մոդելը): 

Անհրաժեշտ նախնական գիտելիք և ունակություն-հմտություններ
Հասկանում է կոտորակ հասկացությունը,կարողանում է այն ցուցադրել թվային առանցքի 
վրա և մոդելների կիրառմամբ, կատարում է հավասար հայտարար ունեցող կոտորակների 
գումարում-հանում, գիտի բաժանման անդամները, քանորդի փոփոխումը բաժանելիի և 
բաժանարարի փոփոխման դեպքում:

Նախնական գիտելիքի գնահատում (ի՞նչ գիտեք աշակերտի գիտելիքի և ունակությունների 
մասին: Ի՞նչ աղբյուրների վրա եք հենվում):

Նախնական գիտելիքի գնահատումը տեղի է ունենում տնային առաջադրանքը 
քննարկելիս,հետևելով և համառոտ հարց ու պատասխանով:

Դասի/ակտիվության պլանը
Աշակերտների խմբավորման ձևերը
Խմբավորման ո՞ր ձևերը կկիրառես այս ակտիվություններն իրականացնելիս.
(ողջ դասարանը, զույգերը, եռանդամ, քառանդամ,  համատարր, բազմատարր և այլն):

Խմբավորման չափանիշները.
Ինչի՞ հիման վրա կխմբավորես աշակերտներին  շերտավորված ուսուցման համար:

Ուսումնական նյութ.  (տեքստ, զննականություն, ինտերնետ-ռեսուրս և այլն.)
տեքստ, առաջադրանքի քարտեր

Դասի/ակտիվության փուլերը 

I   Նախապես
Ուսուցիչը տնային առաջադրանքը ստուգում է շարքերի միջով քայլելով, զուգահեռաբար: 
Աշակերտմերից մեկը մոտենում է գրատախտակին և լուծում է առաջադրանքի խնդիրը: Բոլոր 
խնդիրները քննարկվում են:.
Տնային առաջադրանքի խնդիրները.

Խնդիր 1
Բանվորները մեկ օրում սարքեցին  ողջ ճանապարհի 13

3   մասը, երկրորդ օրը՝
երկու այնքան, որքան նախորդ օրը: Ճանապարհի ո՞ր մասը սարքեցին բանվորները 2-րդ օրը:   (

13
6 	մասը):

  13
6  -ը քանի՞ անգամ է մեծ 13

3  -ից:

Խնդիր  2
Մեդեան մեկ օրում կարդաց գրքի 24

5   մասը, իսկ Գիան՝ 12
5  : Նրանցից ո՞վ ավելի շատ

 մաս կարդաց:  Քանի՞ անգամ:
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Խնդիր 3
Մարիան գնեց ձեռնոց, գլխարկ և պայուսակ: Ձեռնոցի համար վճարեց երեք իրի  
արժեքի 16

1  
 մասը,  գլխարկի համար՝ 16

3  -ը: Երեք իրի արժեքի ո՞ր մասը վճարեց  Մարիան
 պայուսակի  համար ( 16

12   մասը):
Որքա՞ն անգամ ավելի վճարեց Մարիան գլխարկի համար, քան ձեռնոցի:
Որքա՞ անգամ պակաս վճարեց գլխարկի համար, քան՝ պայուսակի:

Խնդիր  4
Որոշե’ք, հետևյալ նախադասություններից ո՞րն է սխալ և ինչո՞ւ:
I. Եթե առաջին արտադրիչը  մեծացնենք 3 անգամ, իսկ երկրորդը թողնենք անփոփոխ, այդ 
դեպքում արտադրյալն էլ կմեծանա 3 անգամ:
II.  Եթե միայն  բաժանելին մեծացնենք երկու անգամ, քանորդը կփոքրանա երկու անգամ
III.  Եթե միայն բաժանելին մեծացնենք չորս անգամ, քանորդն էլ կմեծանա չորս անգամ
IV. Եթե միայն բաժանելին փոքրացնենք 3 անգամ, քանորդը կմեծանա 3 անգամ 
V.  Եթե միայն բաժանելին փոքրացնենք 4 անգամ, քանորդը կփոքրանա 4 անգամ.
VI. Եթե միայն հայտարարը մեծացնենք 4 անգամ, քանորդը կփոքրանա 4 անգամ:
Աշակերտներն ամեն մի դեպքի համար բերում են համապատասխան օրինակներ և
 հիմնավորում են նախադասությունների ճիշտ կամ սխալ լինելը:

II  ընթացքում
Ուսուցիչը հարց է տալիս. Կարելի է, թե՞ ոչ, որ կոտորակի նշանակությունը  քննարկենք 
որպես համարիչի և հայտարարի քանորդ   (այո, կարելի է), այդ դեպքում ինչպե՞ս
 կձևակերպվի   III նախադասությունը (եթե միայն համարիչը մեծացնենք   4-անգամ, այդ
 դեպքում կոտորակը ևս կմեծանա 4 անգամ):
Ինչպե՞ս կձևակերպվի  VI  նախադասությունը (եթե միայն հայտարարը մեծացնենք 
 4 անգամ, այդ դեպքում կոտորակը կփոքրանա 4 անգամ):
Սկսվում է խմբային աշխատանք առաջադրանքի քարտերով   (տե’ս հավելված 1):
Դասարանը բաժանվում է 3 խմբի՝ պատահականության սկզբունքով: Յուրաքանչյուր 
խմբին տրվում է մեկական առաջադրանքի քարտ՝ աշախատելու համար: Աշխատանքն
 ավարտելուց հետո յուրաքանչյուր խումբ շնորհանդես է անում:
Շնորհանդեսից հետո աշակերտներն արդեն կարող են ձևակերպել նախադասությունը:
Եթե կոտորակի  համարիչը և հայտարարը  բազմզմապատկենք կամ բաժանենք  միևնույն 
բնական թվով, կոտորակի նշանակությունը չի փոխվի: (Ուսուցիչը անհրաժեշտության 
դեպքում օգնում է նրանց այս հատկանիշի  բառացի ձևակերպման հարցում): 
Այնուհետև վարժությունները բացատրում է ողջ դասարանը՝ միասնական հաղորդակցմամբ: 
Արտագրի’ր հետևյալ հավասարումները  և ?  նշանը փոխիր անհրաժեշտ թվերով:

Առաջադրանքներ

I.	 ?
9 2
6 2

189
6

$
$= = ;

II.	 :
:

?
?

9 3
6 3

9
6 = = ;

III.	 : ?
:?

12
16

3
4

12
16 = = ;
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IV.	 :
:

?
?

375 25
125 25

375
125 = = ;

V.	 : ?
? : ??
35 7

6
35 = = ;

VI.	 ? 2
324 = .

Դասի վերջին  աշակերտներին տնային առաջադրանք է հանձնարարվում. օրինակներ, 
որտեղ պետք է որոշվի հավասար են թե՞ ոչ կոտորակները, պետք է գտնեն տրված 
կոտորակին հավասար  մի քանի կոտորակ:

1) Հավասար են, թե՞ ոչ՝ կոտորակները.  
ա)	 13

9 	и	 39
27 		բ)	 12

9 da 4
3

գ)	 15
101 	и	 30

202 		դ)	 7
0 	и	 21

0 	

ե)	4 25
5 	и	4 5

1

2) Գրիր 3 հավասար կոտորակ.  	
ա)	 27

15 			բ)	 6
20

III  հետո
Հաջորդ դասին ուսուցիչը աշակերտների հետ միասին  քննարկում է գնահատման 
սխեման (տե’ս  հավելված 3): Աշակերտները հերթականությամբ կարդում են տնային 
առաջադրանքի բոլոր օրինակները, հիմնավորում են լուծման ճշտությունը: Դասարանի
 հետ միասնական հաղորդակցման միջոցով բացատրվում են խնդիրները.
1)   Լրացնենք աղյուսակը   (աղյուսակը պատրաստված է նախօրոք), ?  նշանի փոխարեն
գրե’ք անհրաժեշտ թվերը այնպես, որ ամեն մի սյունակում հավասար կոտորակներ լինեն:. 

2
1

2
3

3
4

5
17

?
16

?
30

?
18

?
10

?
16

?
30

?
28

?
442

?
200 ?

10101
?
248

?
1717

2) Գյուղում ընդամենը կա  180 գլուխ ընտանի կենդանի,  նրանցից  60
16  մասը 

ոչխար է, 30
8  մասը՝ կով, 75

20  մասը՝ խոզ: Ո՞ր կենդանին է կազմում անասուների 
ամենափոքր մասը:
3) Հետևյալ գրառումներից դուրս գրեք բոլոր հավասար թվերը.
 , , , , . , , ,7
3 1 6
1 6 28

12
7
42
707
303

42
56
18
21 1 42

7 .

4) Աշակերտներին տրվում է ինքնուրույն աշխատանքի քարտեր (տես հավելված 2): 
5) Առաջադրանքներ բանավոր պատասխանի համար.
ա)  2

1  -ում որքա՞ն քառորդ մաս կա: Որքա՞ն մեկ ութերորդ մաս կա: 



138

Որքա՞ն մեկ մեկ տասնվեցերորդ կա:
Որքա՞ն մեկ  տասներորդ կա:
Որքա՞ն մեկ  մեկ հարյուրերորդ կա:
բ) 
5
1   _ ում
Որքա՞ն մեկ  տասներորդ կա:
Որքա՞ն մեկ  քսաներորդ կա:
Որքա՞ն մեկ  մեկ հարյուրերորդ կա:
Որքա՞ն մեկ  տասնհինգերորդ կա:

Աշակերտների գնահատումը կատարվում է ըստ ռուբրիկայի (կաղապար): 
Աշակերտներին տրվում է համապատասխան տնային աշխատանքներ:

Գնահատում
Ինչպե՞ս կհետևեք աշակերտների ուսման գործընթացին ու արդյունքներին: Ինչի՞ 
հիման վրա կդատեք նրանց առաջադիմության մասին: 
Գնահատման ռուբրիկա   (տես   հավելված   3).

Լրացուցիչ ռեսուրսներ
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Հավելվածներ
Հավելված 1.  Առաջադրանքների քարտեր խմբային աշխատանքի համար 

Պարզի՛ր, ինչպե՞ս կփոխվի 
18
12   

կոտորակի արժեքը, եթե
1. Համարիչը մեծացնենք 5 անգամ;
2. Համարիչը և 
հայտարարը   մեծացնենք 5 անգամ;
3, Հայտարարը փոքրացնենք  3 
անգամ;
4.  Հայտարարն էլ,  համարիչն էլ 
փոքրացնենք  3 անգամ:

Վերցրու երեք հավասար շրջան: Մեկի վրա գրիր 16
4 , մյուսի 

վրա՝ 8
4  , երրորդին՝  	 2

1 ,		 4
1 	և	 4

4 : Նայիր գծագրին ու ասա.
ա)   Կոտորակի համարիչի փոփոխման հետ
կապված ինչպե՞ս է փոխվում կոտորակի մեծությունը:
բ) Կոտորակի համարիչի և հայտարարի միաժամանակ փոփոխման 
հետ կապված ինչպե՞ս է փոխվում կոտորակի մեծությունը:

Թառանցքի վրա նշեք կոտորակները.
8
1 ,		 8

2 ,		 4
1 ,	 2
1 	և	 8

4 .
 Ուշադիր դիտիր գծագիրն ու պարզիր.
ա)   Կոտորակի համարիչի փոփոխման հետ
կապված ինչպե՞ս է փոխվում կոտորակի 
մեծությունը:
բ) Կոտորակի համարիչի և հայտարարի 
միաժամանակ փոփոխման հետ կապված 
ինչպե՞ս է փոխվում կոտորակի մեծությունը:

Հավելված  2.  Ինքնուրույն աշխատանքի համար առաջադրանքի քարտեր: 

Հետևյալ կոտորակները բե՛ր 36 2
1 ,	 3
2 	

4
3  և 6

5

Շրջագծի՛ր ճիշտ պատասխանը 
ա)	 ; ; ;36

1
36
2
36
3
36
5 			բ)	 ; ; ;36

18
36
24
36
27
36
30 	

								

в)	 ; ; ;36
8
36
4
36
27
36
30 		г) ; ; ;36

18
36
24
36
3
36
5

Հետևյալ կոտորակները բե՛ր 24 
հայտարարի.   	 2

1 ,	 3
2 ,	 4
3 	և	 6

5 .

Շրջագծի՛ր ճիշտ պատասխանը
ա)	 ; ; ;24

12
24
2
24
3
24
5 			բ)	 ; ; ;24

12
24
24
24
18
24
320 	

								

в)	 ; ; ;24
8
24
4
24
18
24
20 		г) ; ; ;24

12
24
16
24
18
24
20

Հնարավո՞ր է, թե՝ ոչ, որ.
1) հավասար լինեն երկու կոտորակներ,
 որոնց հայտարարները հավասար են,
 իսկ համարիչները՝ տարբեր:
2) հավասար լինեն երկու կոտորակներ,
 որոնց համարիչները հավասար են,
 իսկ հայտարարները ՝ տարբեր:

Ինքնուրույն աշխատանքի քարտ այն աշակերտի համար, ով մյուսներից շուտ է ավարտել 
աշխատանքը.                                                                
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ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴԱՍԻ/ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ 
ՍԽԵՄԱ

ԹԵՄԱ՝ ԽԱՌԸ ԿՈՏՈՐԱԿԻ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿՈՒՄԸ ԲՆԱԿԱՆ ԹՎՈՎ

Առարկա՝     Մաթեմատիկա Դասարան՝ հինգերորդ

Ժամանակ
Որքա՞ն ժամանակ կպահանջվի այս ակտիվությունն իրականացնելու համար:  Մի 
դասաժամում կավարտվի, թե՞ մի քանի դասի կբաշխվի
Մեկ դասը՝ 45 րոպե է:

Նախաբան

Դասի/ակտիվության հիմնական նպատակը
Աշակերտը սովորի խառը կոտորակի բնական թվով բազմապատկելը հեշտ ճանապարհով
և այն կիրառի խնդիրները լուծելիս

Ուսուցման արդյունքները

Վերաբերմունք  (կարևոր գաղափար, սկզբունք, օրինաչափություն,արժեք, հիմնախնդիր, և  
այլն), աշակերտի մոտ կարթնանա հետաքրքրություն  խառը կոտորակը հեշտ ճանապարհով 
բնական թվով բազմապատկելու գործողության նկատմամբ

Գիտելիք (փաստեր բառեր, տերմիններ,
հիշարժան տեղեկություն և այլն)

Խառը թիվը որ բազմապատկենք  բնական թվով, 
հարկավոր է տրված խառը թվի  ամբողջական 
և կոտորակային մասերը առանձին-առանձին 
բազմապատկենք բնական թվով և ստացված 
արդյունքները գումարենք:

Ունակություններ   (մտածելու 
ունակություն, առարկայական
 ունակություն, գնահատման 
ունակություն, հաշվարկման
 ստրատեգիաներ այլն), 
աշակերտների
 մոտ կզարգանա  խառը 
կոտորակների
 արագ բազմապատկում-բաժանման 
ունակությունը:

 Արդյունքն ակնառու է, եթե աշակերտը. 

Մաթ. V.3. Աշակերտը կարող է  բնական թվերով և հավասար հայտարար ունեցող կոտորակներով 
գործողություններ կատարել: 

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 նախնական գիտելիք և ունակություն-հմտություններ
Կոտորակներով գործողություններ,  գումարի թվերով բազմապատկում-բաժանում,  անկանոն 
կոտորակներից ամբողջի դուրս բերում:

Նախնական գիտելիքի գնահատում (ի՞նչ գիտեք աշակերտի գիտելիքի և ունակությունների 
մասին: Ի՞նչ աղբյուրների վրա եք  հենվում):

Նախնական գիտելիքի գնահատումը տեղի է ունենում  տնային առաջադրանքը քննարկելիս, 
նախորդ դասին աշակերտներին հետևելիս և համառոտ հարց ու պատասխանի միջոցով:   

Դասը պատրաստեց մաթեմատիկայի ուղղության վարժող
 Օնիսե Չիտաիան՝ Վրաստանի Տարրական կրթության նախագծի համար
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Աշակերտների խմբավորման ձևերը.

 Խմբավորման ո՞ր ձևերը կկիրառես այս ակտիվություններն իրականացնելիս.
(ողջ դասարանը, զույգերը, եռանդամ, քառանդամ, միատարր, բազմատարր և այլն):
Աշխատանք ամբողջ դասարանի հետ, անհատական աշխատանք 

Խմբավորման չափանիշները.
Ինչի՞ հիման վրա կխմբավորես աշակերտներին  շերտավորված ուսուցման համար:

Ուսումնական նյութ.  տեքստ, զննական նյութեր, ինտերնետ-ռեսուրս և այլն.
դասագիրք, գրատախտակ, կավիճ և անհատական քարտեր:

Դասի/ակտիվության փուլերը

I   Նախապես
Սովորական կոտորակի բազմապատկումը բնական թվով.

;5
3 15 9

7
4 3 7

12 1 7
5

$

$

=

= =

Խառը թվի արտահայտումը գումարի տեսքով.

;5 8
3 5 8

3

7 9
4 7 9

4

= +

= +

Գումարման հերթականության օրենքը.
18·7=(10+8)·7=70 + 56=126;
15·8=(10+5)·8 = 80 + 40 = 120
II   Ընթացքում
Կատարե՛ք բազմապատկում
ա)  		
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Կատարե՛ք բաժանում.
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Այսպիսով, որպեսզի խառը թիվը բնական թվով բազմապատկենք (բաժանենք),  հարկավոր
 է ամբողջ և կոտորակային մասերը առանձին-առանձին բազմապատկենք (բաժանենք) 
այդ բնական թվին և ստացված թվերը գումարենք:
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III  Հետո
Հաշվեք.

: :24 13
12 4 13

7 10 3 6
5
6
2 18 1 2

1 13$- + + +a ak k

Լուծե՛ք հավասարումը:

ա) : ;y 21 1 14
5=

բ) z7 21 3
2

$ =

Լուծե’ք խնդիրը
Նիկան մեկ ժամում անցնում է 4 5

2  կմ: Որքա՞ն կմ կանցնի Նիկան առավոտյան ժամը  8 ից մինչև 
երեկոյան ժամը   19-ը, եթե նա ճանապարհին մեկ ժամ հանգստանա:

Գնահատման ռուբրիկան և տնային առաջադրանքը տե’ս համապատասխանաբար 1-ին 
և 2-րդ հավելվածներում:

Գնահատում:
Ինչպե՞ս կհետևեք աշակերտների ուսման պրոցեսին և արդյունքներին: Ինչի՞ հիման վրա 
կդատեք
նրանց  ձեռքբերումների մասին:
Ուսուցիչը աշակերտներին տալիս է քարտեր  (տե’ս հավելված 4)  և առաջարկում է նրանց 
ինքնուրույն աշխատանք, իսկ  աշակերտների կատարած  աշխատանքը գնահատում  է  սխեմայի 
համաձայն (տե’ս հավելված  3):

Լրացուցիչ ռեսուրս

										
Հավելված  1.  Գնահատման ռուբրիկա (կաղապար)

Կարողության մակարդակի նկարագրում Գնահատում
Խառը թվի  ամբողջ և կոտորակային մասերը 
 ինքնուրույն ներկայացնում է 
գումարի տեսքով, կիրառում է 
բազմապատկման  հաջորդականության օրենքը 
գումարման նկատմամբ, հաշվումները ճիշտ է 
անվանում:
 .

Ուսումնական նյութը հաջողությամբ 
հաղթահարեց:

Թերություններով, թեև ինքնուրույն, կատարում 
է գործողություններ,  հաշվելիս թույլ է տալիս 
սխալներ:  .

Հարկավոր է լրացուցիչ ինքնուրույն 

աշխատանք ունակություն-հմտությունները 
յուրացնելու համար:

Ուսուցչի օգնությամբ ներկայացնում է   խառը 
թիվը ամբողջ և կոտորակային մասերի գումարի 
տեսքով, հուշող հարցերի միջոցով կարող է 
կիրառել բազմապատկման հաջորդականության 
օրենքը գումարման նկատմամբ, այս 
աշխատանքը ինքնուրույն չի հաղթահարում:

Հարկավոր է հետագա պարապմունք՝ 
ուսուցչի ղեկավարությամբ:



144

Հավելված  2.  Տնային առաջադրանք.

1. Հաշվե’ք. 	 :5 25
9 50 2 6

5 12 6 28 15 8
3 3$ $ $+ - + 	

2. Լուծե’ք հավասարումը.			 ա)	 t 13 9
5 3= = ;	

		 	 	 	 	 բ)	 z18 54 11
9

$ = ;		

 3.  Լևանը տնից դուրս եկավ ժամը  8:30-ին և դպրոց հասավ  8:42-ին:

 Ի՞նչ տարածություն է Լևանի տնից մինչև դպրոցը, եթե նա 1 րոպեում 80 3
1   մետր  

 է անցնում:

Հավելված  3.   Գնահատման սխեմա.

  Իբրև նմուշ բերում եմ քարտ  N3- ի գնահատման սխեման.
  Լուծե’ք հավասարումը.

ա)	 :x 23 2 46
5=

	 	 Եթե  x  չկարողացավ սահմանել  -----------------------------  0 միավոր;
  Եթե   սահմանեց  x  և գրեց:   x 2 46

5 23$=   -----------------------  1  միավոր;

  Եթե  գրեց:   x 2 46
5 23 2 23 46

5 23$ $ $= = +   --------------------------------- 2  միավոր;

  Եթե  պատասխանը ճիշտ գրեց  -------------------------------- 3 միավոր;

																
բ)	 z12 36 25

24
$ =

							 	 Եթե  z  չկարողացավ սահմանել   ---------------------------- 0  միավոր;
  Եթե   սահմանեց  z և գրեց    :z 36 25

24 12=   -------------------- 1  միավոր

  Եթե գրեց : : :36 25
24 12 36 12 25

24 12= +   ---------------------------------------- 2  միավոր

  Եթե   պատասխանը ճիշտ գրեց   ----------------------------- 3 միավոր

Հավելված 4. Մի քանի քարտերի օրինակներ. 

Քարտ 1
Կատարե՛ք գործողություն

ա)	12 4
3 8$

բ)	5 7
2 4$ 	

գ)	 :16 8
3 4

Քարտ 2
Կատարե՛ք գործողություն

ա)	15 2 5
4

$

բ)	13 4 3
2

$

գ)	 :27 9
5 5	

Քարտ 3
Կատարե՛ք գործողություն

ա)	 :x 23 2 46
5=

բ)	 z12 36 25
24

$ = 	
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ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴԱՍԻ/ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ 
ՍԽԵՄԱ

ԹԵՄԱ՝ ՏԱՐԲԵՐ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՎ ԿՈՏՈՐԱԿՆԵՐԻ  
ԳՈՒՄԱՐՈՒՄ-ՀԱՆՈՒՄ

Առարկա.  մաթեմատիկա Դասարան.    վեցերորդ

ժամանակ
Որքա՞ն ժամանակ կպահանջվի այս ակտիվությունն իրականացնելու համար:  Մի 
դասաժամում կավարտվի, թե՞ մի քանի դասի կբաշխվի:
Ակտիվությունը կզբաղեցնի 3 դաս:  1-ին  դասին կիրականացվեն 1-ին և 2-րդ փուլերը, 2-րդ և 
3-րդ դասերին՝ երրորդ փուլը:

Նախաբան

Դասի/ակտիվության հիմնական նպատակը
Աշակերտները կսովորեն տարբեր հայտարարներ ունեցող կոտորակների գումարում-
հանման  հիմնական ալգորիթմը,  հիմնական ստրատեգիաները և դրանց  կիրառումը:

Ուսման արդյունքները

Վերաբերմունք  ( կարևոր գաղափար, սկզբունք, օրինաչափություն,արժեք, հիմնախնդիր, և 
այլն)աշակերտների մոտ կարթնանա հետաքրքրություն կենցաղային պայմանների հետ 
կապված խնդիրներում տեսնել  և կիրառել այդ հարցը:

Գիտելիք (փաստեր 
բառեր, տերմիններ,
հիշարժան տեղեկությու
 և այլն): Աշակերտները 
կորոշեն և կսովորեն 
տարբեր հայտարարներ 
ունեցող կոտորակների 
գումարում -հանման 
ալգորիթմը:

Ունակություններ   (մտածելու ունակություն, ա ռարկայական 
ունակություն, գնահատման ունակություն, հաշվարկման 
ստրատեգիաներ և այլն)
Աշակերտների մոտ կզարգանա տարբեր հայտարարներով 
կոտորակներով գումարում-հանում կատարելու ունակություն-
հմտությունները, կհմտանան այլևայլ ստրատեգիաներ 
կիրառելու մեջ:

Մաթ .VI.2. Աշակերտը կարող է   ոչ  բացասական ռացիոնալ թվերով թվաբանական 
գործողություններ կատարել և գնահատել գործողությունների արդյունքները: 

Արդյունքն ակնառու է, եթե աշակերտը. 

•	 Կոտորակներով գումարման/հանման գործողություններ կատարելիս` կիրառում է 
կոտորակի հիմնական հատկությունը: Գտնում է տրված թվի մասը և լուծում հակադարձ 
խնդիրները:

•	 Հաշվումները պարզեցնելու համար` կիրառում է ռացիոնալ թվերի գրառման համարժեք 
ձևերը և թվաբանական գործողությունների հատկությունները (օրինակ, դրանք բանավոր 
կատարելիս):

Դասը պատրաստել է մաթեմատիկայի ուղղության 
վարժող Մեվլուդ Բարդավելաձեն Վրաստանի Տարրական կրթության  նախագծի համար
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Անհրաժեշտ նախնական գիտելիք  և  ունակություն-հմտություններ
Կոտորակի էությունը, կոտորակի հիմնական հատկանիշը, ռացիոնալ թվերի գրանցումը 
տարբեր ձևերով, հավասար հայտարար ունեցող կոտորակների  համեմատում, 
գումարում-հանում, կոտորակների ընդհանուր հայտարարի բերում:

Նախնական գիտելիքի գնահատում (ի՞նչ գիտեք աշակերտի գիտելիքի և 
ունակությունների մասին: Ի՞նչ աղբյուրների վրա եք հենվում):

Գնահատումը տեղի է ունենում նախորդ դասերի ժամանակ ստացած հետադարձ 
կապերի հիման վրա: Սրա հետ միասին,    սկզբնական փուլում («նախօրոք») աշխատանքը 
տարվում է նախնական գիտելիքի շուրջ:

Դասի/ակտիվության պլան

Աշակերտների խմբավորման ձևերը
Խմբավորման ո՞ր ձևերը կկիրառես այս ակտիվություններն իրականացնելիս.
(ողջ դասարանը, զույգերը, եռանդամ, քառանդամ,  միատրր, բազմատարր և այլն):
Կկիրառվի անհատական, զույգերի, խմբերի և ողջ դասարանի  հետ աշխատանք: 
 5-6   աշակերտի կազմությամբ խմբերը կընտրվեն պատահականության սկզբունքով:

Խմբավորման չափանիշները.
Ինչի՞ հիման վրա կխմբավորեմ աշակերտներին  շերտավորված ուսուցման
 համար:

Ուսումնական նյութ.  տեքստ, զննականություն, ինտերնետ-ռեսուրս և այլն.
Դասագիրք (կոնկրետ, վարժություններ), գրատախտակ, կավիճ,  քարտերի վրա 
պատրաստած վարժությունների խմբերում աշխատելու համար, ֆլիպչարտի վրա  
գրած գումարում-հանման վարժություններ:
Դասի/ակտիվության փուլերը

Դասի/ակտիվության փուլերը

I Նախօրոք

Ողջ դասարանի հետ քննարկվում է  տնային առաջադրանքի այն վարժությունները, 
որոնք ունեն  նախապատրաստական  նշանակություն.
1)  Մարին առաջին օրը կարդաց 238 էջանոց գրքի   2/7-ը,  երկրորդ օրը՝ գրքի   3/7-ը.
ա)  Գրքի ո՞ր մասը կարդաց Մարին երկու օրվա ընթացքում:
բ)   Ո՞ր մասը մնաց կարդալու:
գ)   Քանի՞ էջ կարդաց Մարիան  երկու օրվա ընթացքում:
դ)   Քանի՞ էջ մնաց կարդալու:
2)   3-մետրանոց ծառի բունը    7 հավասար  մասերի կտրտեցին, իսկ 4 մետրանոցը՝ 10 
հավասար մասերի: Ո՞ր բնի կտորն է ավելի երկար: 
3)   Աճման համաձայն դասավորեք  հետևյալ թվերը ՝ 2/3;   4/12;12/18;11/15;   8/24;   9/27;
3/5;17/5;14/3;9/20.
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II Ընթացքում
Ուսուցիչը դասարանը բաժանում է 4 խմբի   (դրանցից մեկը բարձր պատրաստվածության 
է) տալիս է քարտի վրա պատրաստած առաջադրանքներ.
1. Լիկան ընկերուհիների համար թխվածք  թխեց և բաժանեց 12 մասի: Հյուր 
եկած Լելան բերեց թխվածք, որը 18 մասի էր բաժանված: Սեղանի շուրջը 
նստելուց հետո պարզվեց, որ 24 երեխա է հավաքվել:

ա)   Ինչպե՞ս պետք է վարվի Լիկան, որ երկու թխվածքն էլ  ընկերներին հավասար 
բաշխվի:
բ)  Քանի՞  հավասար կտոր կունենա Լիկան:
գ)   Քանի՞ կտոր կհասնի ամեն մի երեխայի:

2.  Նոդարը նկարեց գրքի   4/9  մասը: Գուրամը շարունակեց  աշխատանքը  և նկարեց
5/9   մասը: Գրքի ո՞ր մասը նկարեցին երկուսը միասին:
3. Նոդարը նկարեց 180 էջանոց գրքի   4/9  մասը: Գուրամը շարունակեց աշխատանքը 
և նկարեց գրքի   5/12  մասը:

ա)   Քանի՞  էջ նկարեց   Գուրամը
բ)  Քանի՞  էջ նկարեց    Նոդարը
գ)  Քանի՞  էջ նկարեցին երկուսով
դ)   Գրքի ո՞ր մասը նկարեցին երկուսը միասին:

4.  Նոդարը նկարեց 180 էջանոց գրքի   4/9  մասը: Գուրամը շարունակեց աշխատանքը 
և նկարեց գրքի   5/12  մասը:

ա)   Ո՞վ ավելի շատ նկարեց:
բ)   Գրքի ո՞ր մասը նկարեցին երկուսը միասին:

4-րդ խնդիրը տրվում է բարձր պատրստվածություն ունեցող խմբին: Նրանք գիտեն, որ 
պատասխանելու համար պետք է հաշվեն 4/9-ի և  5/12-ի գումարը  (տնային առաջադրանք 
1) Խնդիր: Սրա հետ  միասին նրանք գիտեն, կոտորակների ընդհանուր 
հայտարար ունենալը , այդ պատճառով գուցե և կարողանան  ինքնուրույն  հասնել 
համապատասխան արդյունքին: Այլ դեպքում առաջադրանքը կկատարեն  
3-րդ խնդրում տրված հաջորդականությամբ և ուսուցիչը հարցեր կտա.

ա)   3-րդ  խնդրում  ինչպե՞ս գտանք , քանի՞ էջ նկարեցին երկուսով   (80+75)
բ)   2-րդ   խնդրում   ինչպե՞ս գտանք, ի՞նչ մաս նկարեցին երկուսով   (4/9+5/9)
գ)  4-րդ  խնդրում  ինչպե՞ս պետք է գտնենք,  ո՞ր մասը նկարեցին երկուսով  
      (4/9+5/12)
դ) 4-րդ խնդրում ինչպե՞ս համեմատեցինք, ո՞րն ավելի նկարեց (ընդհանուր

          հայտարարի բերեցինք)’
ե) Ինչպե՞ս կարող ենք ընդհանուր հայտարարի դեպքը կիրառել 4/9-ի և 5/12-ի

          գումարման համար:
Շնորհանդեսի ժամանակ  քննարկված խնդիրների և ուսուցչի հարցերի օգնությամբ 
աշակերտները կհասնեն տարբեր հայտարար  ունեցող  կոտորակի գումարմանը 
ընդհանուր հայտարարի բերման ճանապարհով:  Հետո ուսուցիչը ցույց է տալիս
 ֆլիպչարտի վրա պատրաստած առաջադրանքները: Աշակերտներն ինքնուրույն
  կատարում են այն: 

ա)  3/8+1/5;     բ)  5/12-1/9;    գ)  5/12+7/15;     դ)17/18-5/12  
ե) Նիկան խանութում ծախսեց  իր գումարի   4/15-ը, իսկ այգում՝  2/9-ը:  Որտե՞ղ 
ծախսեց շատ և որքանո՞վ: 

Շնորհանդեսը աշակերտները  գրատախտակին են ներկայացնում: Պարտադիր 
նկարագրում են  կատարած աշխատանքի/խնդրի  լուծման բոլոր քայլերը: 
Այնուհետև աշակերտները ձևակերպում են ալգորիթմը:
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Դասի վերջին  ուսուցիչը դասարանին տալիս է տնային առաջադրանք. 
ա) 4/15+2/25;  բ)  5/16-1/18;   գ)  7/24+8/9;   դ)15/28-9/35  ե)Լիկան խանութում ծախսեց իր 
գումարի   2/15-ը,  իսկ այգում՝   5/8-ը:  Որտե՞ղ ծախսեց շատ և որքանո՞վ:
2)   Հաշվե’ք հեշտ ճանապարհով.   ա)   2/17+5/17+15/17                բ)   3/22-4/22+19/22
3)   Դաշտի հերկման  ժամանակ մեկ բրիգադը  կատարեց աշխատանքի    7/25  մասը, 
երկրորդը՝   1/5,  երրորդը՝   10/25: Դաշտի ո՞ր մասը  ավելի հերկեցին առաջին  և երրորդ 
բրիգադները միասին՝ երկրորդի հետ համեմատած:

4)   հաշվե’ք.             ա)   7 5
2 13 5

1+              բ)  18 6
2 15 6

1+ 	

III. Հետո
Երկրորդ դասը սկսվում է  տնային  առաջադրանքի քննարկմամբ:
Սրանից հետո աշակերտները քննարկում են  այնպիսի օրինակներ,  որի ժամանակ էլ 
հնարավոր կլինի մշակել տարբեր ստրատեգիաներ:
Այս վարժությունները դեռ զույգերով են կատարում, հետո գրատախտակին ցուցադրում 
են.

ա)  2/17+35/41+15/17
բ)  3/22-14/19+19/22
գ)   Մեկ տրակտորիստ վարեց դաշտի   2/15  մասը:  Երկրորդը՝  2/5-ը,   իսկ երրորդը՝

 4/15-ը:  Դաշտի ո՞ր մասը վարեցին երեքը միասին:
Աշակերտների  մի մասը, հավանաբար , օրինակները կլուծի  ստանդարտ ճանապարհով, 
որը մեծ թվերով գործողություններ է պահանջում, իսկ մյուս մասը կգտնի
 հեշտ ճանապարհը: Դրանց ուսուցիչը գրատախտակի մոտ քննարկելու ժամանակ  
խնդրում է ձաևակերպել. մաթեմատիկական գործողությունների ո՞ր հատկանիշները 
կիրառեցին.
Խառը թվերի գումարում-հանում. 
ա) 2 3

2 3 6
1+ ;

բ) 6 5
2 4 6

1- ; 

Ուսուցիչը  աշակերտներին առաջարկում է անհատականորեն  կատարել առաջադրանքը: 
Աշակերտները խառը թվերով գործողությունները կկատարեն երկու ճանապարհով. 
1)  Դեռ ամբողջ մասերը գումարենք (հանենք), հետո ՝ կոտորակային մասերը:
2)   Դեռ գրենք  անկանոն կոտորակների  տեսքով  և հետո  կատարենք  գործողությունները.
Աշակերտներին կառաջարկենք  17 23

9 13 46
7- 	տարբերությունը կամ համապատասխան

 գումարը գտնեն  երկու ճանապարհովով:
Աշակերտները կտեսնեն, որ    2)   ճանապարհը  անհարմար է  մեծ թվերի համար:
Ուսուցիչը անց է կացնում  փոքր թեստավորում.
Ընտրի’ր ճիշտ պատասխանը.
1)  3/10+1/5-9/20

ա)   1   բ)1/60   գ)1/20   դ)1/2
2)17/18+1/2-8/18

ա)10/18  բ)   1  գ)   17/18  դ)   ½1/2
3) Պաատան 1-ին օրը հեծանվով անցավ 2 2 2

1 կմ. Երկրորդ օրը՝ 1 4
3   կմ: Պաատան 2 

օրում 
Անցավ.1

ա)   3 4
1  կմ.  բ)  4   կմ.  գ)   4 4

1  կմ.  դ)  3 կմ.
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Թեստի քննարկումից  և աշակերտների գնահատումից հետո  ուսուցիչը նրանց տալիս է 
տնային առաջադրանք Հաշվե’ք
1) 	16 5

2 14 5
3+ ;

2) 7/38 + 12/9 + 31/38.

3)   Զբոսաշրջիկն առաջին օրը անցավ   12 21
4  կմ,   երկրորդ օրը ՝  13 10

5   կմ: Քանի՞ կմ
անցավ զբիսաշրջիկը երկու օրում:
Լուծե’ք արտահայտություն կազմելով.
4)   Տաքսին առաջին օրը  անցավ  72 16

5  կմ, երկրորդ օրը՝  3 8
1   կմ-ով պակաս:

Քանի՞ կմ անցավ տաքսին երկու օրում:
5)  Քաղաքի այգում ծառերի  1/5  մասը կաղնի է,  2/9  _ը՝  եղևնի,  1/2 –ը չինարի, մնացածը՝
կեչի:
Ծառերի ո՞ր մասն Է փշատերև:
6)   Բաթումիից մինչև Քութաիսի   150 50

19  կմ  է : 
Քութաիսիից Թբիլիսի՝ 60 40

17  կմ:.
Քանի՞ կմ է Բաթումիից Թբիլիսի, եթե անցնենք Քութաիսիով:
III  Դասն սկսվում է տնային առաջադրանքի քննարկմամբ: Այնուհետև  ուսուցիչը  վարում
 է խմբային աշխատանք:
1)  Մարին ուներ 12 25

9  լարի:  Նա էքսկուրսիայի ժամանակ ծախսեց 7 20
7  լարի:  Քանի՞ լարի 

մնաց  նրա մոտ:
Այս առաջադրանքը  տարբեր տեքստերով  և թվերով կարելի է տալ 4 խմբի: 
Այստեղ կարևոր է այն, որ երբ կոտորակի մասերը  չեն պակասում, աշակերտները  
Պետք է փնտրեն հիմնախնդրի լուծման ճանապարհը: Մի մասը  տրված թվերը 
հավանաբար  անկանոն կոտորակի տեսքով կգրի, իսկ մի մասը՝ 12 ամբողջից  կվերցնի
 1 ամբողջ, քանի որ նմանատիպ միջոց  արդեն կիրառված է հավասար հայտարար 
ունեցող կոտորակների դեպքում:
Շնորհանդեսից  հետո  ուսուցիչն անհատականորեն կատարելու համար  առաջադրանքներ 
է տալիս. ա) 6 15

3 4 4
3-    բ) 7 9

5 6 6
5-    գ)  10 107 մ  երկարության թոկի  մի ծայրից կտրեցին   1 7

3  
մ,   իսկ երկրորդ ծայրից  _  2 14

5  մ երկարության կտոր: Ի՞նչ երկարության է մնացած 
կտորը:
Այս առաջադրանքները  աշակերտները քննարկում են գրատախտակի մոտ:
1)Հաշվե’ք
    ա) 5/14 + 3/16 + 3/14 – 1/16;      բ) 3 12

5 4 15
4 5 9

4 3 6
5+ - -a ak k

 2) Ավտոբուսն առաջին կանգառում կանգ առավ 2/5 րոպե, երկրորդում՝ 7/15, 
երրորդում՝ 25 վրկ: Քանի՞ րոպե էր կանգնած ավտոբուսը: Դասի վերջին  տալիս ենք 
տնային առաջադրանք դասագրքից քննարկված հարցերը ամրապնդելու և հաջորդ 
դասին քննարկելու թեմատիկային նախապատրաստվելու  համար:

Գնահատում: 
Ինչպե՞ս կհետևեք աշակերտների ուսման պրոցեսին և արդյունքներին:
 Ինչի՞ հիման վրա կդատեք նրանց ձեռքբերումների մասին:

Ուսման ընթացքին հետևում եմ աշխատելիս, ինչպես է աշխատում աշակերտը խմբում,  
զույգի հետ, անհատականորեն:
Աշակերտի ձեռքբերումների մասին  դատում ենք  այն բանի համաձայն,  թե որքանո՞վ է 
կարողանում նոր ալգորիթմի, ստրատեգիայի կառուցումը, ինչպես կկարողանա դրանք 
կիրառել  տեքստային խնդիրներում, ի՞նչ արդյունք կունենա  և ի՞նչ կկարողանա անել  
թեստավորման ժամանակ:

Լրացուցիչ ռեսուրս
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ԱԴԱՊՏԱՑՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐ ՏԱՐԲԵՐ 
ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐԻ ՀԱՄԱՐ
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Ո՞Վ ԵՄ ԵՍ

ՌՈԲԻԿՈՆ                               
ԲԱԶՄԱՆԿՅՈՒՆԻՆԵՐԻ

ԱՇԽԱՐՀԻՑ

Ըստ Կերոլին Մարշալի պատմվածքի
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Ռոբիկոն տխուր էր: Երբեմն արցունքի խոշոր կաթիլները հոսում էին նրա 
փոքրիկ, տափակ դեմքի վրայով:  Ինչու՞  էր նա տխրում:  Շրջանստանում 

Ռոբիկոյից բացի բոլորն ընտանիք ունեին: 
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Ճշմարիտ է,  նրան բոլորը վերաբերվում էին լավ ու քաղաքավարի, 
սակայն Ռոբիկոն նկատում էր, որ ինքը բավականին տարբերվում էր 
մնցածներից: Նրա ընկերները կորավուն ու հարթ էին, իսկ Ռոբիկոն 

ծոպավոր: 
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Երբ նա փորձում էր երբեմն գրկել իր լավագույն ընկերուհիներից մեկին՝ 
Էլենե Էլիպսին, Էլենեն սկսում էր տնքալ. «է՜հ» (անչափ ցածրաձայն, որ 

չվիրավորեր Ռոբիկոյին): 
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Երբ Ռոբիկոն իր մյուս ընկերուհու՝ Սոֆո Սֆերոյի հետ զբոսնում էր, 
Սոֆոն հիանալի գլորվում էր, իսկ Ռոբիկոն թխկթխկում էր՝  թը՛խկ, թը՛խկ, 

թը՛խկ, թը՛խկ (չէ՞ որ նա տափակ կողեր ուներ):  

–  Ո՞վ եմ ես  –  մի օր ինքն իրեն ասաց Ռոբիկոն: 
–  Եթե գնաս բազմանկյունիների աշխարհը, այնտեղ կարող ես դա 

հասկանալ, 
–  լսվեց մի խորհրդավոր ձայն: 

–  Դու ո՞վ ես  –  հարցրեց Ռոբիկոն:
–  Երկրաչափության մեծ կախարդը, եղավ պատասխանը:
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Փոքրիկ Ռոբիկոն ինը սար ու ինը ծով անցավ, մինչև վերջապես հասավ 
բազմանկյունիների աշխարհը: 

P
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Կանգնի՛ր

Ամենից առաջ Ռոբիկոն տեսավ բարձր ձողի վրա թառած մի 
բազմանկյունու, որի դեմքին դրոշմած էր «Կանգնի՛ր» բառը: 
–  Բարի՜ գալուստ բազմանկյունիների աշխարհ,– ասաց նա: 

 

–  Ի՞նչ է բազմանկյունին,– հարցրեց հետաքրքրասեր Ռոբիկոն:  
–  Բազմանկյունին փոքրիկ, սահմանափակ պատկեր է, որն ունի 
3 կամ ավելի ուղիղ կողմ, իմ լավագույն ընկերներից մի քանիսը 

բազմանկյունիներ են: 
–  Դու ինձ մի քիչ հիշեցնում ես իմ սիրելի ընկերուհուն՝ Սոֆո Սֆերոյին,- 

ասաց Ռոբիկոն, միայն ամբողջ շուրջդ բեկյալ է:
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Կանգնի՛ր

Ց'տեսություն

–  Իմ անունն է Օթո Ութանկյուն, ասաց բազմանկյունին,– դա նշանակում 
է, որ ութ կողմ ունեմ: Ես կանոնավոր բազմանկյունի եմ, իմ կողմերն ունեն 
հավասար երկարություն, իսկ անկյուններս հավասար են: Գիտե՞ս, որ դու 

էլ ես բազմանկյունի: 

–  Ե՞ս, – կանչեց հուզված Ռոբիկոն:
–  Այո, այդպես է: Այս փողոցի վրա կարող ես տենել քո բարեկամներից մի 

քանիսին:   
–  Շնորհակալությու՜ն –  ասաց Ռոբիկոն ու թխկթխկալով շարունակեց 

ճանապարհը:  
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Անկյունում նա բախվեց մի անծանոթ պատկերի: 
–  Դու նման չես Օթո Ութանկյունուն, — նկատեց Ռուբիկոն:  

–  Որովհետև ես Օթո Ութանկյունին չեմ, նրան պատասխանեց փոքրիկ 
պատկերը, թեև ես էլ բազմանկյունի եմ: Ես ունեմ 3 կողմ ու 3 անկյուն: 

Անունս էլ ....  
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Երանուհի Եռանկյունի է:
–  Դու իմ քույրի՞կն ես,– զարմավցավ Ռոբիկոն: 

–  Ոչ,  իմ քույրը Սրբուհի Սուրանկյունն է: Նա էլ եռանկյունի է: Նրա 
յուրաքանչյուր անկյուն 90  աստիճանից փոքր է: Իմ եղբոր՝ Բաբկեն 
Բութանկյունի անկյուններից մեկը  90  աստիճանից ավելի է: Իսկ 

իմ խելացի եղբոր՝ Ճշտիկ Ուղղանկյան անկյուններից մեկը ճիշտ 90 
աստիճան է: Մենք ապրում ենք ա՜յ այնտեղ, այն հրաշալի բուրգում: 

Ճանապարհին դեռ կարող են հանդիպել քո բարեկամները:  	
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Որոշ ժամանակ անց Ռոբիկոն դարձյալ հանդիպեց մի բազմանկյունու: Նա 
չուներ Օթո Ութանկյունու ու Երանուհի Եռանկյունու նման տեսք, սակայն 

իսկապես ծիծաղելի տեսք ուներ: 
–  Բարև, –  ողջունեց Ռոբիկոն,  –  չլինի՞ դու իմ եղբայրն ես: 

A
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–  Ոչ, –  ծիծաղեց ծուռկող պատկերը, – ես քո հորեղբոր որդին եմ, 
քառանկյուն պատկեր, որն ունի 4 կողմ: Դրանցից  2-ը զուգահեռ 

են, սակայն տարբեր երկարության: Մնացած երկուսը ոչ հավասար 
երկարություն ունեն, ոչ էլ զուգահեռ են: 

–  Իմ անունն է Սեղպոս Սեղան:
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–  Ուրեմն ե՞ս էլ քառանկյունիների ընտանիքից եմ,– զարմացավ 
Ռուբիկոն: 

–  Իհարկե,– պատասխանեց Սեղպոսը, արագ հաշվելով Ռուբիկոյի 
կողմերը:  

                   –  Հասկանալի է, Սեղպոս, բայց այս ի՞նչ պարան կա ձեռքիդ:  
–  Դա կապել է մեր մյուս հորեղբոր որդին՝ Օթար Պարիկը, որը եղանակն է 

ստուգում: 
Ռոբիկոն վերև նայեց ու համոզվեց, որ իրենց գլխավերևում ևս մի 

քառանկյունի է ծածանվում: 
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–  Ողջու՜յն –  կանչեց Օթարը, – Ես ունեմ երկու-երկու հարակից 
հավասար կողեր:  Հարակից նշանակում է, որ նրանք հպված են միմյանց: 

Ես ունեմ նաև փոխադարձաբար հատվող երկու անկյունագիծ:   

–  Երևում է, որ հիանալի զվարճանում ես, Օթար, սակայն ես իսկապես 
շատ եմ ուզում իմանալ, թե ով եմ ես, փնթփնթաց Ռուբիկոն (նա արդեն 

հոգնել էր): 
–  Լավ, ես վերևից նայում եմ ճամփին ու տեսնում եմ, որ հենց այս պահին 

քո  քույրերից մեկն է այս կողմ գալիս ,  –  կանչեց Օթարը:
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–  Բարև, Իմ անունն է Քառանձեմ, –  ասաց կանոնավոր արտաքինով 
քառանկյունին, –  հապա, փորձիր կռահել, ո՞վ եմ:   Ես էլ   4  կողմ ունեմ, 

դրանք բոլորն իրար հավասար են:
Ես ունեմ նաև  4  անկյուն, դրանք բոլորն ուղիղ են (այսինքն հավասար 

են  90  աստիճանի):
–  Օհ, դա կռահելը բավականին բարդ է: Կարո՞ղ ես օգնել, 

Սեղպոս, – փսփսաց Ռոբիկոն: 

–  Իհարկե, կօգնեմ:Քառանձեմը քառակուսի է, բացատրեց սեղան Սեղպոը:   
–  Ճիշտ պատասխան է, այժմ քեզ կտանեմ մեր քրոջ հետ ծանոթացնելու, 
– ժպտաց  Քառանձեմ Քառակուսին: Նա ու Ռոբիկոն շտապ ճանապարհ 

ընկան: 
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Շուտով նրանք հասան լուսավոր գույներով ներկած մի շենքի: Օթարը 
կանգ առավ դռան մոտ ու կանչեց. 

–  Եկա՜նք:

–  Այո, բայց ո՞ր է մեր քույրը –  հետաքրքրվեց Ռոբիկոն:
–  Այ, այստեղ եմ –  հաճելի, ուրախ ձայնով ծիծաղեց մեկը: 
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–  Ուղղաննան այսօր դռան դեր է կատարում, –  քմծիծաղեց 
Օթար:   – Հո տեսնու՞մ ես, Ուղղաննան ուղղանկյունի է: 

Ուղղանկյունին էլ քառանկյունի է: Ուղղաննան ունի միմյանց հակադիր 
հավասար երկարության կողմեր, որոնք ուղիղ անկյուններ են 

կազմում  (90  աստիճանի, հիշու՞մ ես):
–  Այդպես է, Ռոբիկո: Ես անչափ ուրախ եմ քեզ տեսնելու համար: Մենք 

բոլորս սպասում էինք գո գալուն, որպեսզի ողջ ընտանիքով հավաքվեինք, 
–  ասաց  Ուղղաննան: 
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–  Ճիշտ է, ես արդեն ճանաչում եմ մեր ընտանիքի անդամներից մի 
քանիսին, սակայն դաձյալ պարզ չէ իմ ով լինելը,  –  տխուր խոսեց 

Ռոբիկոն: …
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–  Բարի, եկ քեզ մի լավ զննենք,  – բարեսրտորեն ասաց Օթարը: 
–  Դու ունես  4  կողմ, ինչը վկայում է, որ դու քառանկյունի ես, ինչպես 

Սեղպոս Սեղանը, Օթար Պարիկը, Ուղղաննա ուղղանկյունը և ես 
Քառնձեմ Քառակուսիս: Քո բոլոր կողմերն իմ կողմերի նման նույն 

երկարությունն ունեն, սակայն դու քառակուսի չես, քանի որ քո կողմերն 
ուղիղ անկյուն չեն կազմում: Թեև ես դու ու Ուղղաննան՝ երեքս էլ ունենք 2 

զույգ զուգահեռ կողմեր:

–  Ռուբիկո,  պարզվում է դու ................. 

Չորս կողմերը

Զուգահեռ կողմերի 2 զույգ

Ոչ մի ուղիղ անկյուն



170

… ես:                   
շեղանկյունի, միաձայն կանչեցին Ուղղաննան ու Քառանձեմը: 

–  Այո, մենք՝ ես դու և Քառանձեմը զուգահեռագիծ ենք, –  ավելացրեց  
Ուղղաննան, քանի որ մեզանից յուրաքանչյուրն ունի 2 զույգ զուգահեռ 

կողմ:   
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–  Կեցցե՜ս, – ուրախացավ փոքրիկ Ռոբիկո Ռոմբը՝ շեղանկյունին, 
վերջապես գտա իմ անունն ու տունը: Շնորհակալություն բոլորիդ, 

հատկապես երկրաչափության մեծ կախարդին, որ օգնեց ինձ գտնել իմ 
բարեկամներին:  

Վ Ե Ր Ջ



172

ՇԵՐՏԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԽԱղԵՐ

Իմ  թիվը
Aանհհրաժեշտ ժամանակ.  10  րոպե

Խումբ.     ողջ դասարանը

Համապատասխանություն.    ցանկացած հասակ

Ուսուցման  մասշտաբը. թվեր, գումարում և հանում,  բազմապատկում և բաժանում, 
կոտորակներ, տասնորդականներ, ավելացում- նվազեցում

Անհրաժեշտ  ռեսուրս.  մեծ քարտերին պատկերված թվեր:

Նկարագիր.  Այս հաճելի խաղը  հեշտությամբ կհամապատասխանի ձեր աշակերտների 
հասակին և գիտելիքներին:  Յուրաքանչյուր աշակերտին կտրվի քարտի վրա պատկերված 
թիվ: 
Թվերի պատկերները բավականին մեծ և հեշտ տարբերվող պետք է լինեն:
Աշակերտները դրանք պետք է բռնեն ձեռքներին այնպես, որ բոլորին տեսանելի լինի:
Սրանից հետո ուսուցիչը տալիս է առաջադրանքը, օրինակ, «Եթե ձեր թիվը բաժանվում 
է 4-ի, վազեք պատուհանի մոտ»: Աշակերտները ստուգում են  իրենց թվերը, հաշվում 
են և կատարում ուսուցչի ցուցումները:  Հիմա  տվեք այլ առաջադրանք: Ընտրեք  
առաջադրանքներ (և թվեր)  հաշվի առնելով աշակերտների հասակը և գիտելիքը: 

Փոքր հասակի երեխաներին կարող եք  բաժանել  թվեր՝ 10-ի սահմանում: Առաջադրանքները 
հնրավոր է լինեն մոտավորապես  հետևյալ տեսակի. «Նստի’ր, եթե քո թիվը ամբողջ է», 
տեղում պտտվի’ր, եթե քո թիվը 5-ից մեծ է»:

Բարձր տարիքի կամ ավելի բանիմաց աշակերտների համար կարող եք ընտրել 
կոտորակները, տասնորդականները,  բացասական թվերը:   
Առաջադրանքները հնրավոր է լինեն  հետևյալ տեսակի. «եթե քո թիվը ամբողջի մեկ 
տասներկուերորդն է, պպզի’ր» կամ «երգիր՝ Ի՞նչ գեղեցիկ օր է»: 

Կարելի է այսպիսի  առաջադրանք ևս տալ. Խմբավորվե’ք նրանց հետ, ով իր  թիվը մեկ 
այլ թվի բաժանելուց  նույն մնացորդը ստացավ, ինչ դուք ունեք: «Բաժանեք ձեր թիվը 7-ի: 
Միացե’ք այն աշակերտներին,  ովքեր ստացան ձեր ունեցածի նման մնացորդ»:

Հարցրե’ք աշակերտներին,  ի՞նչ հատկանիշներով են տարբերվում խմբի մնացած 
անդամների թվերը: Դուք կարող եք ուրիշ նման առաջադրանքներ հորինել: Օրինակ, 
ընտրե’ք 2 մարդ 2 տարբեր մնացորդ ունեցող խմբերից, գումարեք նրանց մնացորդները և 
տեսե’ք, երկուսը միասին  ո՞ր խմբում  կհայտնվեն վերջնականապես: 

Առանձնացրե’ք աշակերտներին, որոնք իրենք կտան ուիշներին առաջադրանք:

Այս խաղերը կնպաստեն ձեր աշակերտների կողմից  թվերի և մաթեմատիկական 
գործողությունների  ավելի լավ ըմբռնմանը: Դա հնարավոր է կատարել  ժամանակի և 
փողի  միավորներով կառուցված օրինակների կիրառմամբ :

Շերտավորում/տարածում .  փոքրահասակ րերխաների համար. Երեխաներին բաժանեք 
մեծ քարտերի վրա  պատկերված թվեր և պահանջեք  շարվել հաջորդականության 
համաձայն:
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Աշխուժացրո’ւ  հատակը
                          
 Անհհրաժեշտ ժամանակ.  10  րոպե

Խումբ՝   ողջ դասարանը

Համապատասխանություն.    ցանկացած հասակ

Ուսուցման  մասշտաբը.  թվեր, կլորացում, ձևեր

Անհրաժեշտ  ռեսւրս.   ազատ տարածք դասարանում

Նկարագիր.   Աշակերտները սենյակում շարժվում են: Ուսուցիչը նրանց հանձնարարում է 
հատակի վերականգնում: Սրա համար երեխաները պետք է վազեն ողջ տարածքով (դա 
հնարավորություն չի տա  աշակերտներին, զբոսնել/վազել շրջանում, ժամացույցի սլաքի 
հակառակ ուղղությամբ, որի դեպքում, ամեն անգամ միևնույն  համադասարանցիներին 
մոտիկ կհայտնվեն: Ուսուցիչը կանչում է «փայտացե’ք» և աշակերտները լուռ կանգնում 
են տեղում: Ուսուցիչը առաջադրանք է տալիս և աշակերտները կատարում են: Ամեն մի 
առաջադրանքի կատարումից հետո  նրանք նորից շարունակում են շարժվել հատակի ողջ 
մակերեսով այն աշխուժացնելու համար: Այս պահին աշակերտները պետք է խմբավորվեն  
տարբեր դասարանցիների հետ: 
Առաջադրանքներ.

1. Խմբավորվեք  3, 4, 5, 6.  .  . անդամանոց  խմբերով:
2.  Ինչի՞ է հավասար հատակի հետ շփման կետերի քանակը:
3.  Աշակերտների մարմիններով պատկերեք թվերը. օրինակ  4:
4. Ո՞րն է այն ամենափոքր/ամենամեծ թիվը, որի պատկերումը խումբը կարող է: Այժմ 
կլորացրեք ձեր թիվը մինչև մոտակա վերին կամ ներքին տասնավորը:

Շերտավորում/տարածում 
1. «Մենք բաժանված էինք 5 անդամանոց  խմբերի:  Ընդամենը 5 խումբ էր և պակասեց 2-ը: 
Ընդամենը քանի՞ անդամ կա մնացած խմբերում»:
2.«Որքա՞ն լիարժեք խումբ կունենանք, եթե  յուրաքանչյուրում 4 անդամ է: Այս դեպքում 
մնացորդը ինչքա՞ն կլինի»: 
3. «Որևէ մեկը գիտի՞  քանի անդամանոց  խմբերի դեպքում մնացորդ չի մնա»: Նման  
ակտիվություններից հետո  անցե’ք ուրիշ՝ «մնացորդներ» անվամբ ակտիվության (տե’ս 
հավելված   #6):
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 Թռչկոտող  բազմապատիկ

AԱնհհրաժեշտ  ժամանակ.  15  րոպե

Խումբ. ողջ դասարանը

Համապատասխանություն.    ցանկացած հասակ

Ուսուցման  մասշտաբը.   թվեր, բազմապատկում և բաժանում: 

Անհրաժեշտ  ռեսուրս.    մեծ քարտեր թվերով (մեկից  մինչ տասը)

Նկարագիր.  Երեխաները նստում են խմբերով: Ամեն մի խմբին տրվում է  մեկ թիվ: Ուսուցիչը 
սկսում է  հաշվել մեկից և որևէ խմբի  թվի բազմապատիկ  անվանելիս, այդ խմբի  բոլոր 
երեխաները վեր են թռչում: Ո՞ր թվերին է համապատասխանում միաժամանակ վեր թռած  
ամենաշատ խումբը: Այնուհետև ուսուցիչը  անվանում է ցանկացած թիվ և եթե խմբի թիվը նրա  
բաժանարարը կհամարվի, երեխաները վեր կթռչեն:

Շերտավորում/տարածում 
Տարբեր թվերը անվանելիս երեխաները  վեր են թռչում, ծափ են տալիս, թխկթխկացնում են, 
չըխկչըխկացնում են և այլն: Օր. Ուսերիդ ձեռքով խփեք 2-ի բազմապատիկ լսելու ժամանակ, 
վեր թռե’ք 5-ի բազմապատիկ լսելու ժամանակ:
Ոտքերը խփեք հատակին 10-ի բազմապատիկ լսելիս  և այլն:
0-ից մինչև  100-ը  կամ  ետ հաշվելիս: Այս դեպքում աշակերտները ուշադրությունը 
կենտրոնացնում են բազմապատիկ թվերի վրա: 
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 Ջազի  ռիթմը

Անհրաժեշտ  ժամանակ.  10  րոպե.

Խումբ. Փոքրաքանակ խմբեր.

Համապատասխանություն. միջին և բարձր  դասարանի    աշաերտներ   

Ուսուցման  բաժինը.  թվեր, բազմապատկում և բաժանում:

Նկարագիր. Շարժենք ձեռքերը ըստ ջազի ռիթմի և միաժամանակ հաշվենք մեկին 
հավասար  քայլերով (մեկ, երկու,  երեք... և այլն): Հաշվի հետ միասին  կատարում ենք  5 
գործողություն.

1. Բաց աջ ձեռքդ՝ ափդ դեպի վեր;

2. Բաց ձախ ձեռքդ՝ ափդ դեպի վեր;

3. Դիպի’ր ձախ ուսիդ աջ ձեռքով;

4. Դիպի’ր աջ ուսիդ ձախ ձեռքով

5. Երկու ձեռքդ դի’ր գլխիդ.

Վարժվե’ք,  որ ռիթմիկ կատարեք  առաջադրանքը: Հետո այսպիսի հարց առաջադրե’ք. 
«Որտե՞ղ կլինեն քո ձեռքերը, երբ անվանում եմ 50-ը»: «Որտե՞ղ կլինեն ձեր ձեռքերը, երբ 
ես անվանում եմ 38-ը»: «Ո՞ր թվերը կանվանեք, երբ ձախ ձեռքով դիպչեք աջ ուսին» և այլն: 

Շերտավորում
·    Այժմ հաշվի’ր երկուսին հավասար քայլով այնպես,  որ բաց չթողնես  վերը 
  տրված 5 գործողություններից որևէ մեկը: Ո՞ր  թվերի համար  կմնա նույն 

գործողությունը, ինչ  նախկինում եղել է: Ինչո՞ւ:
·   Խնդրե’ք աշակերտների խմբերին,  հնարեն շարժումների հաջորդականություն 

առաջադրանքների համար, որոնք ուրիշ քանակների տակտերն են. օր. 8 տարբեր 
 շարժում 8 տակտով առաջադրանքի համար:
·   Ավելի փոքր աշակերտների համար  հեշտացրե’ք առաջադրանքը: Խաղացե’ք 

«Աստղի ընկնելը»: Երեխաները հաշվում են միանիշ թվերը և միաժամանակ 
թռչկոտում են: Ձեռքերը վեր բարձրացնելիս ասում են 1, իջեցնելիս՝2 և այլն: Հարցեր 
տվե’ք. «Որտե՞ղ կլինեն քո ձեռքերը,  երբ կանվանե’ք 10-ը, 5-ը և այլն: 

Տարածում.    Հաշվե’ք  2-ի քայլով, 5-ի քայլով, 10-ի քայլով:
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Թվերի  շարք

Անհրաժեշտ  ժամանակ  10  րոպե

Խումբ. ողջ դասարանը

Համապատասխանություն.      բոլոր հասակի

Ուսուցման  բաժինը.    թվեր

Անհրաժեշտ  ռեսուրս.  թվեր, ժապավեն

Նկարագիր.  Ժապավենը դրե’ք հատակին:   A երեխան  ստանում է 0 թիվը (կամ 1-ը, եթե 
0-ն աշակերտները  չեն կարողանա):  B երեխան ստանում է 10 թիվը: Նրանք կանգնում են 
 ժապավենի ծայրերի մոտ: 
C Երեխան զբաղեցնում է իր համար ընտրած թիվը, նա կկանգնի շարքի մեջ 
համապատասխան տեղում և այլն: Շարունակեք այսպես  0-ից մինչև 10-ը  այլ ամբողջ 
թվերի կիրառմամբ: Ուսուցիչը կարող է հարցնել. «Սա համապատասխան տե՞ղ է»: 
Աշակերտներն իրավունք ունեն  օգնել դասարանցիներին  տեղը գտնելու հարցում: 

·  Հանձնարարե’ք աշակերտներին վերցնել ավարտված շարքից  ամեն 2-րդ 
 թիվը և հաշվել մնացած կենտ կամ զույգ  թվերը: 
·   Ուսման 1-ին և 2-րդ  տարիների համար թվերի քանակը շարքում կարող ենք 
 ավելացնել  մինչև 30-ը.
·   «Բոլորը, ովքեր ունեն  5-ից պակաս թիվ, «թռչեն տեղից»,  բոլորը, ովքեր ունեն 
 3-ից ավելի, թիվ ՝ նստեն»:
·   Կիրառեք ավելի մեծ ամբողջ թվեր, կամ  պարզ կոտորակներ  և տասնորդա-
 կաններ: Շարքի մի ծայրը լինի 0 և մյուսը՝ 1: Կիրառեք կոտորակները և 

տասնորդականները: Մեկ աշակերտին կարող եք տալ   1/4, երկրորդին՝ 2/8  և 
ստուգել,  կկանգնե՞ն, թե ոչ շարքի միևնույն տեղում: Փոխե’ք կոտորակների 
հայտարարները: Աշակերտները պետք է  հաշվեն, ինչպես են դասավորվում  
կոտորակները շարքում և ի՞նչ դիրք կգրավեն այլ կոտորակների նկատմամբ:

·  Երեխաներին բաժանեք  3 խմբի նրանց պատրաստվածության համաձայն: 
Յուրաքանչյուր խմբի ամեն մի անդամին  տվեք քարտ շերտավորված  հավաքածուից  
մետրական չափի միավորներով: Հանձնարարեք  նրանց  շարք կանգնել, միացրե’ք 
շարքերը, դեռ 2-րդ խումբը միացրեք 1-ին խմբի շարքին, հետո ավելացրեք 3-րդ 
խումբը:  

Շերտավորված  հավաքածու
1-ին խմբի քարտերը՝ 5սմ; 1մ;  12 մ; 10սմ;  14 մ;   34 m; 90սմ և այլն
2-րդ խմբի քարտերը  100 սմ;  0,5մ;  0,1մ;  0,3մ;  0,8մ;  0,75մ;  0,25մ և այլն
3-րդ խմբի քարտերը՝ 1/10մ;  3/10մ;  2/5մ;  0,8մ;  50%մ;  25%.

Շերտավորում/տարածում  3-նիշ թվերի շարք
Երեխաներին տրվում  եռանիշ թվեր, որպեսզի շարք կանգնեն  նրանց աճման համաձայն: 
Այնոււհետև հանձնարարեք բացատրեն, թե ի՞նչ տեղ են գրավում թվերի շարքում և ինչո՞ւ: 
Դրա համար պետք է կիրառեն հետևյալ տերմինները. միավորներ, տասնավորներ, 
հարյուրավորներ,  թիվ, ավելի մեծ,  ավելի փոքր և այլն:
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Մնացորդներ

Անհրաժեշտ ժամանակ.   5 րոպե

Խումբ. ողջ դասարանը

Համապատասխանություն.  միջին և բարձր  դասարանի  աշակերտներ

Ուսուցման  բաժինը.  թվեր, բազմապատկում և բաժանում

Անհրաժեշտ  ռեսուրս.  100  քարտ 1-ից մինչև 100 թվերի պատկերով:

Նկարագիր.  Յուրաքանչյուր երեխա  բռնում է քարտը  նրա վրա նշված դրական ամբողջ 
թվով: Նրանք խմբավորվում են, օրինակ,  4-ի բաժանելուց հետո միանման մնացորդ 
ունեցող խմբերի: Ով կընկնի նորից քեզ մոտ,  եթե միավորվեք 8-ի վրա բաժանելուց հետո 
միանման մնացորդ ունեցող աշակերտների խմբերը:  

Շերտավորում/տարածում  Միմյանց գումարեք խմբի 2 թիվ: Ո՞ր խմբում  կհայտնվի  նրանց 
գումարը:  Ընտրե’ք դարձյալ երկու  թիվ նույն խմբում և այլն:
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 Թվային   ուղղանկյունիներ

Անհրաժեշտ ժամանակ.  10  րոպե

Խումբ.    ողջ դասարանը

Համապատասխանություն.  միջին և բարձր դասարանի աշակերտներ

Ուսման  մասշտաբը  թվեր, բազմապատկում և բաժանում

Անհրաժեշտ  ռեսուրս  100  փոքր քառակուսու ձևի    գորգ   կամ ստվարաթուղթ՝ 1-ից Մինչև 
100-ը  թվերի պատկերներով:

Նկարագիր.  Թվային քառակուսիները դասավորված են հատակին այնպես, որ ստեղծում 
է 10X10  մեծ քառակուսի: Աշակերտները 100  քառակուսուց ընտրում և կանգնում են 10-ի 
բազմապատիկ  թվային քառակուսիների վրա : Այժմ կանգնեք այնպիսի թվերի վրա, որոնց 
10-ի բաժանելուց մնացորդը 1 է մնում, մնացորդը 2 է մնում: Ի՞նչ ենք նկատում սրա հետ 
կապված: Այժմ կանգնեք 9-ի բազմապատիկի վրա: Ինչո՞ւ ենք  գտնվում շարքի մեջ, երբ 
կանգնած ենք 10-ի բազմապատիկում:  Կառուցեք ուղղանկյուն, որպեսզի ցույց տաք  9-ով 
բազմապատկելու աղյուսակը: Օրինակ,  1-9  վերին շարքի երկայնքով,  10-18 2-րդ  շարքում  
և այսպես, մինչև 90-ը: Ի՞նչ տեղի կունենա, երբ կանգնենք  9-ի բազմապատիկների վրա: 
Ճիշտ գծի վրա ե՞նք կանքնած: Ի՞նչ տեղի կունենա, երբ կանգնենք  այն թվերի վրա, որոնք  
9-ի վրա բաժանելուց հետո մնացորդ ենք ստանում: Այս դեպքում որտե՞ղ կանգնենք: Հիմա 
եկեք սարքենք ուղղանկյուն,  որը հարկավոր կլինի  7-ով բազմապատկման աղյուսակի 
համար: Կրկնեք վարժությունները:
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Թվերի  ոստիկան
Անհրաժեշտ  ժամանակ.   20  րոպե

Խումբ.   ողջ դասարանը

Համապատասխանում  է բոլոր տարիքներին 

Ուսման  բաժինը. թվեր, ավելացում և պակասում,  բազմապատկում և բաժանում

Անհրաժեշտ  ռեսուրս.  100  քարտ 1-ից մինչև 100 թվերով, 2 հեռախոս, մեծ չափսի թուղթ, և 
գրիչներ:

Նկարագիր. կես  դասարանը կլինի ոստիկան, կեսը՝ տեղեկատուներ: Ոստիկանը փնտրում է թիվ, 
որը մեղադրվում է հանցագործության մեջ: Նրանք ունեն բոլոր թվերը 0-ից մինչև 100-ը, շարքային  
«կասկածյալների գրատախտակին» (կամ հատակին) տեղեկատուները հեռախոսով  զանգահարում 
են ոստիկաններին,  (երկու հեռախոսը և հեռախոսների ձայնի ազդեցությունը  իդեալական 
կլինի, բայց պարտադիր չէ): Տեղեկատուները պետք է  հաղորդեն ոստիկաններին 
տեղեկություններ, որ օգնեն որոշ թվի որոնման հարցում: Օրինակ, «դուք որ փնտրում եք, 
այդ թիվը զույգ է», կամ «ձեզ հարկավոր թիվը  4-ի բազմապատիկն է» կամ փնտրվող թվի 
կազմում մտնում է 2 թիվը, կամ, «թիվը, որ փնտրում եք, 3-ով  ավելի է քան պարզ թիվը» 
կամ «մինչ եռանկյուն թիվը»: Ոստիկանությունը պակասեցնում է  կասկածելի թվերի 
քանակը  և շրջում է  համապատասխան քարտերը: Այսպիսով, վերջում մնում է  միայն 
մեղավոր թիվը: 

Շերտավորում/տարածում   Կիրառեք ավելի փոքր թվեր  փոքրահասակ երեխաների համար: 
Սկզբում  կարելի է նրանց տալ  միայն 10  թիվ: Ավելի բարդ հարցերը հարկավոր կլինեն  բարձր 
տարիքի երեխաների համար՝  նշե’ք, որ  ավելի բարդ մաթեմատիկական  տերմիններից  
օգտվեն: Դրանց դեպքում  տեղեկատուների համար մտցրեք սահմանափակում 
տեղեկանքներ տալու հարցում,  սահմանեք տերմինոլոգիան, օրինակ, «արտադրիչը  
ավելի մեծ է, քան...», «այդ թվի  բազմապատիկը ...»: 
Փորձեք  խաղն այնպես վարել, որ ոստիկանը հարցաքննի  տեղեկատուներին և հարկավոր 
հարցերը տա, բայց, եթե միայն  որոշակի քանակությամբ  հարցերի տալու իրավունք  
ունեցեք:
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Պատկերներ

Անհրաժեշտ ժամանակ.  25 րոպե

Խումբ.  ողջ դասարանը

Համապատասխանություն.    ցանկացած հասակ

Ուսման մասշտաբը.  տարածություն, պատկեր

Անհրաժեշտ  ռեսուրս.   ժապավեններ

Նկարագիր. աշակերտները բաժանված են խմբերի:   Ուսուցիչը  անվանում է պատկերը 
(կարող եք աշակերտներին  խմբավորել այնպես, ինչպես խաղի ժամանակ  «Ուրախացրու 
հատակը» խաղի ժամանակ: Աշակերտները մարմնով պատկերում են  անվանված 
պատկերը: Օրինակ,  ուսուցիչն ասաց «եռանկյունի» Աշակերտները խմբովի եռանկյունի 
են կառուցում (ողջ խումբը 1 եռանկյունի):
Ընտրե’ք լավ կատարված օրինակներ՝ կայուն պատկերներ և ստույգ  գծեր թե անկյուններ: 
Աշակերտները տեսնեն ուրիշ խմբերի  աշխատանքները: Գովաբանեք երևակայության  
ունակության և կատարված առաջադրանքի համար: Գլխավոր չափանիշները. 
Պատկերները կայուն ե՞ն: Խմբի բոլոր անդամները մասնակցո՞ւմ են պատկերի 
ստեղծմանը: Որքանո՞վ արդյունավետ կիրառեցին աշակերտները  սեփական մարմինը: 
Հարցրեք, այս խումբը ի՞նչ ճանապարհով  կարողացավ ստեղծել ավելի ճիշտ պատկեր: 
Ուշադրություն դարձրեք, որ աշակերտները հիմնական հարցերին պատասխանելիս 
օգտվեն ճիշտ մաթեմաեիկական տերմիններից: 

Եթե ցանկանում եք, վարժությունը մի քանի անգամ կրկնեք՝ տարբեր խմբերի և 
պատկերների կիրառմամբ:

Շերտավորում/տարածում
· Վարժությունը համապատասխանեցրեք աշակերտների տարիքին և 

պատրաստվածությանը: Պարզ պատկերները հարկավոր կլինեն փոքր հասակի 
երեխաների համար, իսկ ավագ աշակերտները շտապ կանցնեն ավելի բարդ 
բազմանկյունիներին,  տարբեր տեսակի եռանկյունիների   քառանկյունիների 
ներառմամբ:

·    Մտցրեք 3-չափ  պատկերներ: Քանի որ նրանք  ավելի շատ դժվար կատարելի է, 
քան 2- չափը, մի սպասեք հրաշքի ( չեք կարողանա ստանալ իդեալական ոլորտ): 
Դեռ ստուգե’ք բուրգերը, կոները և խորանարդները: 

·  Առաջադրանքի դժվարությունը կախված է խմբի մեծության և պատկերի միջև 
փոխադարձ ուղղվածության հետ:  Հավասարակողմ եռանկյունու կառուցումը 
երեք աշակերտի համար ավելի կհեշտանա, քան 4 կամ 5-ի համար:  Մինչև խմբի 
մեծությունը և պատկերի ընտրությունը որոշեք,  բարդ առաջադրանք տա՞լ եք 
ցանկանում թե՞ ավելի հեշտ: Կարող եք «հավասարակողմ եռանկյունին» անվանել  
4 անգամ՝ հաջորդաբար,  3,4,5 և 6 անդամանոց խմբերի համար: Հետո հարցրեք 
աշակերտներին. «եռանկյունու կառուցումը  3 աշակերտի համար ավելի հեշտ 
է՞ր, թե 4-ի համար կամ 5-ի համար»: «Ինչո՞ւ եք այսպես մտածում»: «Ի՞նչ կասեք 6 
անդամանոց խմբի մասին»: « Ավելի հեշտ է՞ր, ինչու»: «Ի՞նչ եք մտածում այլ տեսակի 
եռանկյունիների մասին, հեշտությաբ կկառուցվեին 4 կամ 5 աշակերտով»:

·  Պատկերն անվանելու փոխարեն ասեք. «Ստեղծեք քառակողմ պատկեր», կամ 
«Ստեղծեք պատկեր ամենաքիչը երկու զուգահեռ գծով»: Առաջադրանքի 
արդյունքները տեսնելուց հետո  աշակերտները քննարկեն, էլի ինչպիսի նման 
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պատկերներ կարելի էր կազմել:
·  Վարժությունների այն մասում, երբ աշակերտները միմյանց աշխատանքները 

դիտում են, պահանջեք իրենցից, նշեն պարագծերը, սուր անկյունները, զուգահեռ 
կամ փոխուղղահայաց գծերը և այլն: Իր հերթին, ուսուցիչը կզրուցի տարբեր 
պատկերների գոյության մասին և կպահանջի աշակերտներից դրանց անվանումը:

·  Հնարավոր է, քո աշակերտները պառկեն հատակին երկչափ պատկերները 
հորիզոնական հարթության վրա ներկայացնելու համար: Երևակայական 
ունակությունը բարելավելու համար  պատկերի հետ միասին նշե’ք հարթությունը 
ևս: Օրինակ, «Ստեղծեք ուղղանկյուն   ուղղահայաց հարթության վրա»: Խուսափեք 
անկյունագծային  հարթությունից,  եթե շատ  համարձակ չեք, քանի որ  առաջադրանքի 
կատարումը համարյա անհնարին կդառնա առանց անվտանգության  գոտու 
կիրառման:

 Հնարավոր է դուք որոշեք, որ սա, համենայն դեպս օգտակար առաջադրանք 
է: Այս հարցով լավ լուծումը կկարողանան երկչափ պատկերի ստեղծմամբ 
անկյունագծային հարթության վրա, որը մոտ կլինի ուղղահայացին:

·   Եռաչափ պատկերներ ստեղծելիս օբյեկտի անվանման փոխարեն ցույց տվեք  
եռաչափ պատկերի երկչափ նկար կամ նկարագրեք պատկերի բնութագրիչները (2 
կամ եռաչափ), ոեպեսզի աշակերտները դեռ ճանաչեն, հետո ստեղծեն այս կամ այն 
պատկերը:

·   Ուշադրությունը կենտրոնացրեք  սիմետրիայի վրա: Հանձնարարեք  աշակերտներին 
ստեղծել պատկերներ, որոնք կունենան սիմետրիայի  մեկ կամ երկու առանցք: 
Ընդլայնեք առաջադրանքը: Աշակերտներից պահանջեք ստեղծել պատկեր, որն 
ունի սիմետրիայի առանցք: Այնուհետև սիմետրիայի առանցքի պահպանմամբ, 
փոխակերպվեց այլ պատկերի, այսինքն պատկերների փոփոխման ժամանակ էլ 
պետք է պահպանվի համաչափությունը:

·    Այս առաջադրանքը հնարավոր է տարածել  տրանսֆորմատիվ աշխատանք տալով: 
Այն բանից հետո, երբ խմբերը կստեղծեն պատկերներ, ուսուցիչը կպահանջի 
նրանցից զուգահեռ տեղափոխում: Օրինակ, յուրաքանչյուր  խումբը կստեղծի 
քառակուսի:   Հետո հնարավոր է   կատարել զուգահեռ տեղափոխում, բայց դա  
պահանջում է ստույգ պլանավորում, քանի  որ պետք է ստեղծվի կորդինատային  
ցանց: Նրա ստեղծման ճանապարհներից մեկը կլինի  հավասար  ինտերվալներով 
նշումներ կատարել պատերին: Պատերը կկատարեն  կոորդինատային առանցքների 
ֆունկցիան, իսկ  նշանները մատնացույց կանեն ամբողջ թվերը առանցքի երկայնքով: 
Այնուհետև յուրաքանչյուր խումբ ուսուցչի ցուցմունքի համաձայն պատկերները 
պետք է տեղափոխի բնակարանի տարբեր տեղեր:  Ուսուցիչը  պետք է հոգ տանի, 
որ եղած տարածքը  բոլոր առաջադրանքների  կատարման համար  բավական լինի:


	kda resours book_ARMEN
	math resourse book_ARMEN

