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ըՆդհԱՆՈւր ՏԵղԵԿՈւԹյՈւՆՆԵր դԱսԱԳրՔԻ ՎԵրԱբԵրյԱԼ

III դասարանի մաթեմատիկայի դասագիրքը կազմված է այն բոլոր պահանջներին 
համապատասխան, որին պետք է բավարարի աշակերտի դասագիրքը, այն լրիվությամբ 
համապատասխանում է Ազգային ուսումնական պլանին, նախատեսված են Ազգային ուսումնական 
պլանով սահմանված բոլոր ակնկալվող արդյունքները։ Պահպանված է դասագիրք կազմելու 
ժամանակակից համընդահանուր մեթոդական նյութի գիտական մակարդակը և դրա հետ 
մեկտեղ հաշվի է առնված սովորողների տարիքային առանձնահատկությունները: Ներկայացված 
ուսումնական նյութը հասանելի է ցանկացած ակադեմիական աջադիմություն ունեցող աշակերտի 
համար։ Ուսումնական նյութն այնպես է մատուցված, որ մաթեմատիկայի նկատմամբ առաջացնի 
հետաքրքրություն. ներկայացված է իրենց համար բնական միջավայրը, օրինակ՝ հանդիպում ենք 
խնդիրներ վրացական դրամի, այբուբենի, առօրյա վրացական միջավայրի մասին։ Առաջադրանքներն 
օգնում են միջառարկայական կապ հաստատելուն (օրինակ՝ մաթեմատիկա և հայերեն, մաթեմատիկա 
և բնություն)։

Որոշ հասկացություններ ներկայացված են տարբեր մոտեցումներով, որն էլ ավելի լավ է 
բացահայտում նրանց բովանդակությունը, ավելի դյուրին է դարձնում յուրացումն ու կիրառումը։ 
Օրինակ՝ բնական թվերի քանակական իմաստն ի նկատի ունենալու հետ մեծ ուշադրություն է 
դարձրած կարգային իմաստին: 

Առաջադրանքների համակարգը բազմերանգ է. տարբեր բարդության խնդիրներ անհատական 
և խմբային աշխատանքների համար, թեստեր, նախագծեր, հետաքրքրաշարժ խնդիրներ, 
մաթեմատիկական խաղեր, մաթեմատիկական մրցույթներ անցկացնելու համար նախատեսված 
խնդիրներ, յուրաքանչյուր գլխի վերջում հավելյալ առաջադրանքներ ամփոփիչ պարապմունքների 
համար։ Նոր հարցեր քննարկելուց առաջ մեծ ուշադրություն է դարձված համապատասխան 
ակտիվություններով աշակերտներին նախապատրաստելու և նյութը նրանց համար մատչելի ձևով 
մատուցելու հարցերի ընդհանուր քննարկմանը։ Անցած նյութին հաճախակի վերադառնալը, դիդակտիկ 
պարագաների ակտիվ կիրառումն ապահովում է յուրաքանչյուր աշակերտի հնարավորությունների 
հաշվառումը։

Չափորոշչի պահանջները կատարելու համար կարևոր է մաթեմատիկայի առաջադրանքները 
տարբեր ձևերով կիրառել, որը նպաստում է դիագրամներ, աղյուսակներ, մաթեմատիկական 
տեքստեր կարդալու ունակության զարգացմանը։ Նոր դասագրքի վրա աշխատելու գործընթացում 
մեզ մեծ օգնություն ցուցաբերեց Վրաստանի կրթության և գիտության նախարարության կողմից 
կազմակերպված վարժանք-սեմինարները («Վրաստանի տարրական կրթության նախագիծ», Թբիլիսի, 
2017թ. ապրիլ-հունիս)։ Սեմինարներին ներկայացված նյութերը հաշվի առնելով՝ դասագրքում 
ուշադրությունը կենտրոնացված է կառուցողական և դիֆերենցացված (տարբերակված) ուսուցման 
մոտեցումներին, կայուն զարգացման սկզբունքների իրականացմանը, մեր կողմից առաջարկված 
թվերի կիրառության և առօրյա կյանքում պատկերների ներկայացման օրինակներն ուսուցչին 
հնարավորություն են տալիս ինտեգրել կայուն զարգացման սկզբունքները։
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ՆԵրԱծՈւԹյՈւՆ

Առարկայի ուսուցման նպատակները 
•	 Զարգացնել աշակերտների մտածողությունը, դատելու ունակությունը:
•	 Նկատել մաթեմատիկական մոդելներն ու օբյեկտներն առօրյա կյանքում:
•	 Ստացած տեղեկատվության մասին դատողություն կատարել, զարգացնել աղյուսակների, 

դիագրամների հետ աշխատելու, «կարդալու» ունակություն:
•	 Կիրառել օժանդակ տեխնիկական միջոցներ և տեխնոլոգիաներ: 
•	 Ձևակերպել խնդիրը, առանձնացնել տվյալները և անհայտ բաղադրիչները: 
•	 Դիդակտիկ խաղերում, խմբային աշխատանքի ժամանակ զարգացնել համագործակցային, 

ստեղծագործական ունակություններ, մասնակցություն ուսումնական ակտիվություններում: 
•	 Ձեռք բերած մաթեմատիկական գիտելիքները կիրառել այլ առարկաների ուսուցման 

գործընթացում, առօրյա հիմնախնդիրները հեշտ լուծելու համար: 
•	 Աշակերտների մոտ զարգացնել տարբեր հարցերի շուրջ ինքնուրույն ուսումնասիրություններ 

կատարելու ունակություն, «սովորել սովորեցնելու ուղղությամբ» կատարել առաջին քայլերը:

ՉԱփՈրՈՇՉԻ ԱրԴյՈւՆՔՆԵրԻ և ԲՈՎԱՆԴԱԿՈւԹյԱՆ ԿԱՊԻ ԱղյՈւՍԱԿ

Թեմաների թվարկում Նպատակներ, բովանդակության վերածումը 
նպատակի, ԱՈւՊ-ում նշված համապատասխան 

կետերը

ժամերը

Թվերի անվանումներն ու 
պատկերումը 

Մինչև 100 թվերը գրառել և կարդալ, գրավոր և 
բանավոր հաշիվ վրացերենում: Բանավոր հաշվի 
յուրահատկությունները, կապը գրավոր հաշվի հետ։ Թվերը 
պատկերել տարբեր եղանակներով։ Թիվը ներկայացնել 
կարգային գումարելիների գումարի տեսքով, պատկերել։ 
Նշել թվի նշանակությունը։ Մաթ.iii.1

4 ժամ

Թվերի համեմատումը Կրկնել դիրքային համակարգում պատկերելու միջոցով 1-ից 
մինչև 100 թվերի համեմատումը։ Թվերը դասավորել աճման 
կամ նվազման կարգով։ Մաթ.iii.1

4 ժամ

Գտնել ամենամոտ 
տասնյակը և քսանյակը

Կիրառել թվերի պատկերումը՝ ամենամոտ տասնյակը և 
քսանյակը գտնելու համար։ Մաթ.iii.1

2 ժամ

Գումարման տարբեր 
եղանակներ 

Բանավոր գումարման ժամանակ կիրառել տարբեր 
եղանակներ (թվերի հետ գործողությունների 
հատկությունները, կրկնապատկման գործողություն, 
կարգերի բաժանում )։ Մաթ.iii.2

6 ժամ

Երկնիշ թվերի 
գումարումը

Տիրապետել գրավոր գումարման եղանակներին, 
կիրառելով դիրքային համակարգը՝ տիրապետել գրավոր 
ալգորիթմներին։ Մաթ.III.2 

5 ժամ

Հանման տարբեր 
եղանակներ 

Բանավոր հանման ժամանակ կիրառել տարբեր 
եղանակներ (հաշել տասնյակներով, կրկնապատկելու-
կիսելու գործողություն )։ Մաթ.iii.2

3 ժամ
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Երկնիշ թվերի հանում Տիրապետել գրավոր հանման ալգորիթմին։ ՄաթIII.2 4 ժամ
Գումարման և հանման 
եղանակները

Ընտրել գումարում և հանում կատարելու եղանակներ։ 
Մաթ.III.2 

3 ժամ

Գումարման և հանման 
անհայտ անդամի 
որոշումը 

Տիրապետել գումարի և տարբերության անհայտ անդամը 
գտնելու եղանակներին (հաշվման կիրառումը, գումարում-
հանում հակադարձելիությունը, ստուգման եղանակը)։ 
Մաթ.III.1, Մաթ.iii.4

3 ժամ

Կրկնություն Գրավոր և բանավոր համարակալում։ Կիրառել 
գործողությունների եղանակներ։ Մաթ.III.1, Մաթ.iii.2. 
Մաթ.III.4, Մաթ.iii.7

5 ժամ

Հարթ պատկերներ Անվանել, ճանաչել հարթ պատկերները: Տառերի 
կիրառությունը երկրաչափական պատկերների 
ներկայացման համար (հատված, կետ, քառանկյուն)։

Անվանել պատկերի տարրերը, զարգացնել պատկերների 
դասակարգման ունակություն։ Մաթ.iii.8

3 ժամ

Երկարության չափումը, 
չափման միավորներ 

Հասկանալ գծային չափերը սահմանելու գործընթացը, 
կիրառել թվերը մարմինների համեմատության ժամանակ՝ 
ըստ երկարության։ Հասկանալ երկար, կարճ, հավասար 
տերմինները, հասկանալ ստանդարտ միավորների 
անհրաժշտությունը։ Մաթ.III.10

3 ժամ

Կազմել պատկերներ Կիրառելով պատկերների մոդելները՝ կազմել տրված հարթ 
պատկերի մոդելը։ Մաթ.iii.9

4 ժամ

Տարածական 
պատկերներ 

Տարածական պատկերները ճանաչելու և անվանելու 
ունակություն, տարբերել և անվանել պատկերի տարրերը: 
Մաթ.iii.8

3 ժամ

Հաջորդականություններ Ներկայացնել և հետազոտել առարկաների և նկարների 
(մարմինների) հաջորդականությունը։ Վարժվել կրկնվող 
մասերն առանձնացնելու մեջ։ Մաթ.iii.5

3 ժամ

Համեմատել 
հաջորդականությունը 

Համեմատել հաջորդականությունը և նշել նմանությունը, 
կազմել նման հաջորդականություն։ Մաթ.iii.5 

3 ժամ

Կրկնություն Պատկերներ, հաջորդականություն կազմելու օրենքը, 
թվային գործողություններ։ Մաթ.III.2, Մաթ.III.5, Մաթ.
III.8, Մաթ.iii.9 

4 ժամ

Կարդում և պատկերում 
ենք մինչև 1000 թվերը

Պատկերել եռանիշ թվերը, ցուցադրել տասական դիրքային 
համակարգը, զարգացնել եռանիշ թվերը կարդալու 
ունակություն։ Մաթ.iii.2

3 ժամ

1000-ից մեծ թվեր Թիվը ներկայացնել համապատասխան գումարելիների 
գումարի տեսքով։ Մաթ.III․1

2 ժամ

Քանի՞ հարյուրյակ, 
տասնյակ է 
պարունակում թիվը

Զարգացնել կարգերի բաժանելու ունակություն։ Մաթ.iii.1 3 ժամ
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Թվերի համեմատումը Թվերը համեմատելու համար կիրառել դիրքային 
համակարգը։ Մաթ.III․1

5 ժամ

Ամենամոտ տասնյակի, 
հարյուրյակի, հազարյակի 
անվանումը 

Կիրառում ենք թվերի պատկերումը և անվանում 
ամենամոտ տասնյակը, հարյուրյակը, հազարյակը։ Մաթ.
III․1

5 ժամ

Թվերի համեմատումը Կիրառել տասական համակարգի դիրքային ցուցադրումը 
թվերը համեմատելու ժամանակ։ Մաթ.III.1 

5 ժամ

Թվերի գումարումը 
տարբեր եղանակներով 

Կիրառել տարբեր եղանակներ թվերը գումարելու 
ժամանակ (տարբեր կարգերը գումարելով, կիրառելով 
կրկնապատկումը)։ Մաթ.iii.2

3 ժամ

Թվերի գումարումը Թվերը գումարելու ժամանակ գրավոր գումարման 
ալգորիթմը կիրառելու ունակություն, քննարկել նոր կարգ 
ստեղծելու (լրացնելու) դեպքերը։ Մաթ.iii.2

3 ժամ

Գումարման տարբեր 
եղանակներ 

Զարգացնել գումարման տարբեր եղանակները ընտրելու 
ունակություն։ Մաթ.III.2 

3 ժամ

Հանման տարբեր 
եղանակներ 

Բանավոր հանման ժամանակ կիրառել տարբեր 
եղանակներ, «կլոր թվերի» հանում, հանումն իրականացնել 
կարգերի բաժանելով։ Մաթ.iii.2

3 ժամ

Սյունակաձև հանում Գիտակցել հանման ալգորիթմը և զարգացնել հանում 
կատարելու ունակություն։ Մաթ.III.2

3 ժամ

Գումարման և հանման 
եղանակներ 

Կիրառել գումարման և հանման հակադարձելիությունը։ 
Քննարկել բանավոր կատարվող գումարումը և հանումը։ 
Մաթ.iii.2

2 ժամ

Գտնել թվային 
արտահայտության 
արժեքը 

Գտնել պարզ թվային արտահայտության արժեքը, 
օգտագործել թվերի հետ կատարվող գործողությունները, 
օգտագործել բանավոր հաշվարկման միջոցները։ Մաթ.III.2, 
Մաթ.iii.7

4 ժամ

Թվերի համեմատումը Թվերի, թվային արտահայտությունների համեմատման 
ունակություն, բանավոր հաշվարկի կիրառումը։ Մաթ.iii.4

2 ժամ

Համապատասխանու-
թյան օրինակներ 

Համապատասխանության նկարագրության միջոցով 
զարգացնել այն ծավալելու ունակություն։ Մաթ.III.6 

2 ժամ

Պատկերել 
համապատասխանու-
թյունները 

 Համապատասխանությունը տարբեր եղանակներով 
ներկայացնելու և այն հետազոտելու ունակություն։ Մաթ.
iii.6 

2 ժամ

Թվերի և թվերի 
հետ կատարվող 
գործողությունների 
կիառությունը

Թվերի կիրառման դեպքերի քննարկում, խնդիրների 
լուծում գումարման-հանման թվային գործողությունների 
կիրառմամբ: Մաթ.III.4, Մաթ.iii.7 

3 ժամ

Գտնել գումարման 
և հանման անհայտ 
անդամը 

Տարբեր եղանակներով գումարման և հանման 
անհայտ անդամի որոշումը (հաշվելով, փորձելով, 
փոխհակադարձելով)։ Մաթ.iii.7 

3 ժամ
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Տվյալների

հավաքագրում տեքստից

Տեքստը կարդալու և վերլուծելու միջոցով զարգացնել 
տեքստից որոշակի տիպի տվյալներ հավաքելու 
ունակություն։ Մաթ.iii.11

2 ժամ

Տվյալները 
հավաքագրելու

օրինակներ

Զարգացնել տվյալները տարբեր եղանակներով 
հավաքագրելու ունակություն (դիտարկում, հարցում)։ 
Մաթ.iii.11

2 ժամ

Տվյալների խմբավորում  Զարրգացնել որոշակի հատկությամբ տվյալները 
խմբավորելու և ներկայացնելու ունակություն։ Մաթ.III.12 

2 ժամ

Կազմել և նկարագրել

աղյուսակ

Տվյալները ներկայացնել աղյուսակի տեսքով, հետազոտել 
աղյուսակը, զարգացնել համապատասխան հարցեր տալու 
ունակություն, նկարագրել աղյուսակը։ Մաթ.III.13 

2 ժամ

Պատկերագրումներ Տվյալները ներկայացնել պիկտոգրամի (պատկերագրման) 
միջոցով։ Նկարագրել պատկերագրումը, ըստ 
պատկերագրման՝ ձեռք բերել տեղեկություն։ Մաթ.III.13 

3 ժամ

Թվերի բազմապատկում  Բազմաթիվ անգամ գումարման կիրառմամբ 
պատկերավոր ներկայացնել բազմապատկումը։ Մաթ.III.3 

2 ժամ

Բազմապատկում ենք

հաշվելով 

Բազմապատկման նկարագրում հաշվելու միջոցով, 
անվանվում է, թե քանի զույգ հնգյակ, տասնյակ, քսանյակ 
կա տվյալ թվի մեջ։ Մաթ.III.3, Մաթ.III.4 

2 ժամ

Բաժանում Գիտակցել և ցույց տալ թվերի բաժանումը։ Մաթ.III.3 3 ժամ
Բազմապատկում ենք 

 2-ով 

Ցույց տալ 2-ով բազմապատկումը, կազմել 2-ով 
բազմապատկման աղյուսակ։ Մաթ.III.3 

3 ժամ

Բաժանենք 2-ի Ցույց տալ 2-ի բաժանումը, կապել 2-ով բազմապատկման և 
2-ով բազմապատկման աղյուսակի հետ։ Մաթ.III.3 

2 ժամ

Բազմապատկենք 1-ով,

բազմապատկենք 0-ով 

Ցուցադրել բազմապատկումը, կիրառել հատկությունները։ 
Մաթ.III.3 

3 ժամ

Բազմապատքենք 3-ով, 
բաժանենք 3-ի 

3-ով բազմապատկումը կապել 3-ի բաժանման հետ, 
կազմել միանիշ թվերը 3-ով բազմապատկելու աղյուսակը և 
կիրառել այն։ Մաթ.III.3 

4 ժամ

Բազմապատքենք 4-ով, 
բաժանենք 4-ի

4-ով բազմապատկումը կապել 4-ի բաժանման հետ, 
կազմել միանիշ թվերը 4-ով բազմապատկելու աղյուսակը և 
կիրառել այն։ Մաթ.iii.3

3 ժամ

Բազմապատկենք 5-ով, 
բաժանենք 5-ի

5-ով բազմապատկումը կապել 5-ի բաժանման հետ, 
կազմել միանիշ թվերը 5-ով բազմապատկելու աղյուսակը և 
կիրառել այն։ Մաթ.iii.3

7 ժամ

Բազմապատկենք 10-ով, 
բաժանենք 10-ի

Գիտակցել բազմապատկման առանձնահատությունները: 
Միանիշ և երկնիշ թվերը բազմապատկել 10-ով։ Մաթ.III.3 

3 ժամ

Կազմենք բազմա- 
պատկման աղյուսակ

Կազմել և կիրառել միանիշ թվերի բազմապատկման 
աղյուսակը։ Մաթ.III.3 

4 ժամ
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Գտնենք բազմապա-
տկման և բաժանման 
անհայտ անդամը 

Անհայտ արտադրիչը, բաժանելին, բաժանարարը գտնել 
տարբեր եղանակներով։ Մաթ.iii.3

4 ժամ

Կրկնություն 8 ժամ

ՈւՍՈւՄՆԱՍԻրԵՆՔ ՈւՍՈւՑՉԻ ՁԵռՆԱրԿԸ

Ուսուցչի ձեռնարկը ներառում է մեթոդական խորհուրդներ նոր Ազգային ուսումնական պլանի 
հիման վրա կազմված 3-րդ դասարանի դասագրքի համար: 

Ուսուցչի ձեռնարկի նշանակությունը կայանում է նրանում, որ օգնի ուսուցչին պատրաստել և 
վարել ուսումնական պրոցեսը, մատուցել լրացուցիչ տեսական և մեթոդական նյութեր։ Այն օգնում է 
ուսուցչին առարկային և առարկայի մեթոդիկայի տիրապետման կատարելագործմանը։ Ներկայացված 
է Ազգային ուսումնական պլանով սահմանված բովանդակության հիմունքները: Այս ձեռնարկը 
ներառում է խորհուրդներ դասագրքում ներկայացված բոլոր թեմաների ուսուցման վերաբերյալ, 
ցուցումներ դպրոցում օժանդակ միջոցների կիրառության ուղղությամբ։ Ուսուցչի ձեռնարկում 
ընդգծված է դիդակտիկայի հիմնական սկզբունքը, որի վրա կառուցված են տարրական դասարանի 
մեր դասագրքերը, ամբողջությամբ համապատասխանում է Ազգային ուսումնական պլանին՝ այստեղ 
ներկայացված բոլոր արդյունքների և տարիքային առանձնահատկությունների նախատեսմամբ։ Դրա 
համար բոլոր թեմաները մատուցվում են նախօրոք երկարատև նախապատրաստմամբ և դիդակտիկ 
պարագաների լայն կիրառմամբ։ Մեծ ուշադրություն է դարձվում բանավոր հաշվման եղանակների 
նկարագրությանը, տարբեր մոդելների կիրառությանը։ 

Ուսուցման գործընթացը, ըստ մեր մեթոդիկայի, անընդհատ ընթանում է անցած նյութի 
կրկնությանը զուգահեռ, նոր նյութի, նոր ակտիվությունների փոքր չափաբաժնով ներմուծելու 
սկզբունքով։ Օրինակ՝ առաջին ամսին կրկնում ենք երկնիշ թվերը, այդ թվերի գումարման և 
աստիճանաբար հանման գործողությունների պատկերավոր ներկայացման հետ սկսվում է 
«սյունակաձև» գումարման նկարագրությունը: Գումարման և հանման գործողությունների քննարկման 
ժամանակ սկսվում են ներկայացվել տասնյակն առանձնացնելու և վերլուծելու գործընթացը։

Ուսուցչի ձեռնարկում, ըստ յուրաքանչյուր գլխի պարագրաֆի, ներկայացված խորհուրդների 
հետ մեկտեղ առաջարկված են լրացուցիչ ռեսուրսների կիրառության օրինակներ։ Ներկայացված են 
ցուցումներ և պատասխաններ համարյա բոլոր առաջադրանքների համար։ 

Տրված կլինի յուրաքանչյուր դասը պլանավորելու սխեմա, որպես կանոն, յուրաքանչյուր 
պարագրաֆին տրամադրվում է մի քանի դաս, միաժամանակ պարզ է, որ մեր խորհուրդները 
երաշխավորության բնույթ են կրում, և հնարավոր է, որ ուսուցիչը որոշ դեպքերում շրջանցի 
դրանք (օրինակ՝ դասարանում և տանը կատարելու առաջադրանքների պլանավորում)։ Մենք շատ 
ուսուցիչների ենք ճանաչում, որոնք առանձնանում են դասը վարելու յուրահատուկ ձևերով, ինչը 
բնականորեն հարմարեցված է նրանց աշակերտների առանձնահատկություններին, ակադեմիական 
մակարդակին: Ինչպես հայտնի է, հունգարացի մաթեմատիկոս և մեթոդիստ Դ. Պոյան ասում էր. 
«Որքան ուսուցիչ կա, այնքան էլ մեթոդ կարող է լինել», սակայն մեթոդիկայում կան ընդհանուր 
սկզբունքներ, դասը պլանավորելու և վարելու սխեմաներ, որոնց նախատեսումը ցանկալի է բոլորի 
համար։ Մենք ճիշտ այդպիսի խորհուրդներ ենք տալիս և նաև առաջարկում տարբեր ակտիվություններ 
վարելու հնարավոր տարբերակներ։
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Ուսուցման պրոցեսում մեթոդական կողմնորոշման հարցերում ուսուցիչներին օգնելու համար 
ներկայացված է գրականություն, որը ներկայացված է ուսուցչի ձեռնարկի վերջում, օրինակ՝ նոր 
Ազգային ուսումնական պլանին անցնելուն օգնում է Հ. Ֆրոյդենտալի [23] գրքից հետևյալ մեջբերումը. 
«Ուսուցիչը պետք է կարողանա ուսուցումը վարել ծրագրով, որը տարբերվում է այն ծրագրից, ինչով 
իրեն են սովորեցրել»:

Այս տեսակետն այսօր էլ է արդիական:
Դասի վարման սխեման մատուցելու հետ մեկտեղ ներկայացված են համարյա բոլոր խնդիրների 

լուծումները՝ հաճախ տարբեր եղանակներով, որպեսզի ուսուցիչն աշակերտների մոտ զարգացնի 
խնդիրը լուծելու այլընտրանքային ճանապարհներ գտնելու ունակություն։ Եվ հենց ուսուցչի 
համար ստեղծել լուծման ուղիները համեմատելու և նրանցից օպտիմալն (առավելագույն) ընտրելու 
հնարավորություն, որ նա պատրաստ լինի մինչև վերջ գնալ աշակերտի կողմից առաջարկված լուծման 
ուղով։

ԱՇԱԿԵրՏԱԿԵՆՏրՈՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈւՄՆԵր
ՆՊԱՏԱԿԱյԻՆ ՏԱրԻՔԻ ԱռԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈւԹյՈւՆՆԵրԸ

Հայտնի հոգեբան Պիաժեի կոգնիտիվ (իմացական) զարգացման տեսության համաձայն՝ 7 
տարեկանից երեխաներն անցնում են իմացական օպերացիոն փուլի, կարելի է ասել, որ ձևավորվում 
են օպերատիվ: Ինտուիտիվ մտածողությունը հետզհետե փոխարինվում է տրամաբանական 
մտածողության, սակայն միայն իմացական իրավիճակում. այս փուլում երեխաները դեռ չունեն 
վերացական մտածելու ունակություն։ Կոնկրետ գործողության մեջ ենթադրվում է կոնկրետ, 
իրական առարկաների հետ կապված մտավոր գործընթաց, որը կոնկրետ գործողությունների 
միջոցով հակառակ ուղղությամբ էլ կարելի է ուղղել։ Երեխաները կարող են միաժամանակ 
ուշադրությունը կենտրոնացնել առարկայի մի քանի հատկության վրա, կոնկրետ օպերացիոն 
փուլում գտնվող երեխան կարող է մտքում պատկերացնել այն գործողությունները, որոնք առաջ նա 
կարողանում էր կատարել միայն ֆիզիկապես։ Այս փուլում գտնվող երեխաներն արդեն պարզում 
են, որ կարող են դասակարգել առարկաները, այսինքն՝ բաժանել խմբերի և ենթախմբերի՝ հաշվի 
առնելով նրանց առանձնահատկությունները: Օրինակ՝ դասավորել առարկաներն ըստ նրանց 
քանակական բնութագրիչների, III դասարանում քննարկենք հաշվեձողիկների համեմատությունն 
ըստ երկարության, դասավորել դրանք ըստ այդ մեծության։ III դասարանում արդեն կարելի է տալ 
այնպիսի հանձնարարություններ, որոնք որևէ ուղղության անցողիկ (տրանզիտային) հատկության 
հետ են կապված։ Այս փուլում սկսվում է անցումն էգոցենտրիկ (եսակենտրոն) մտածողությունից 
ավելի օբյեկտիվ մտածողության։ 3-րդ դասարանում կարևոր է ուսումնական գործընթացի 
համապատասխանությունը նպատակային խմբի առանձնահատկություններին։ Անհրաժեշտ է այնպես 
ընտրել առաջադրանքները, որ աշակերտները հասկանան հասկացությունների բովանդակությունը, 
տրված հարցին հենց իրենք մտածեն պատասխաններ, երբեմն իրենք էլ հարցեր տան։ Այդ 
դեպքում կարևոր է, օրինակ, գումարում-հանում հակադարձելիության հատկությունն օգտագործել 
(հասկանալ գործողությունը հակադարձ ուղղությամբ կատարելը), առաջադրանքները դասավորել 
ըստ չափի, հիմնավորել պատասխանը, խմբում աշխատելիս համագործակցելու, ընդհանուր գործի 
մեջ առավելագույն ներդրում ունենալու ունակության զարգացումը, ոգևորել նրանց՝ օժանդակ 
դիդակտիկ նյութեր կիրառել նոր նյութը բացատրելիս: Բոլոր այս ակտիվությունները կարևոր են 
այս փուլում գտնվող աշակերտների ուսումնական գործընթացը (որտեղ աշակերտներն ակտիվ դեր 
են տանում) վարելու համար։ Այս ընթացքում կարևոր է օգտագործել կոնկրետ առարկաներ (օրինակ՝ 
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դիրքային համակարգը ցուցադրելու համար խորանարդիկներ) նոր նյութը բացատրելու ժամանակ։ 
Ժամային ծանրաբեռնվածությունը և առաջադրանքները պլանավորելիս կարևոր է չափավորություն 
պահպանել: Մեր առաջադրանքների համակարգը բաղկացած է երկու մասից՝ դասարանում և տանը 
կատարելու: Տնային առաջադրանքները հաճախ դասարանում կատարելու համար նախատեսված 
առաջադրանքների նմանատիպն են, սակայն ունենք նաև բացառություններ, և դա այս տարիքում 
չափազանց կարևոր է խնդիրներ մտածելու համար, մաթեմատիկական մրցույթներին պատրաստվելու 
և անցկացնելու համար, մենք մանրամասն նկարագրել ենք աշակերտների հետ այդ առաջադրանքների 
քննարկման ռազմավարությունները, երբ օգնում ենք աշակերտին (լրացուցիչ հարցի միջոցով) գտնել 
լուծման ուղիներ։

Մենք անթույլատրելի ենք համարում այս տարիքի երեխաներին ծանրաբեռնել ծանր աշխատանք 
պահանջող առաջադրանքներով, սակայն այդ առաջադրանքներն անտեսելն էլ արդարացի չէ։ Հենց 
դրա համար որոշիչ խոսքը պատկանում է ուսուցչին։ Ըստ դասարանի ակադեմիական մակարդակի 
և աշակերտների անհատական տվյալների՝ նա պետք է ընտրի մեր կողմից առաջարկված նյութերից 
առաջադրանքների օպտիմալ ծավալ ։

Պիաժեն մաթեմատիկայից շատ օրինակներ ունի, սակայն առավելություն է տալիս թվերի 
քանակական նշանակությանը, ինչը բացատրվում է նրա ժամանակ մաթեմատիկական «մոդայով» 
(Կանտորի բազմություններ տեսությունը նոր էր ստեղծվել)։ Մենք նախատեսել ենք նաև այս 
տեսությունների քննադատաբար վերլուծությունը (տե՛ս օրինակ [24]): Հնարավոր է, որ նպատակային 
խմբի առանձնահատկությունները քանակական նշանակությունից ավելի կապված լինեն թվի 
շարքային նշանակությունն ընկալելու հետ, որոնք այնպիսի բնական և աշակերտներին ծանոթ 
ակտիվությունների հետ են կապված, ինչպիսիք են՝ հաշվել առարկաները, դասավորել և դրանց հետ 
կապված առնչությունները:

յՈւրԱՀԱՏՈւԿ ԵՎ ԸՆԴՀԱՆՈւր (ՀԱՄԱՊԻՏԱՆԻ) ԿԱրՈղՈւԹյՈւՆՆԵր, 
ՈրՈՆՔ ՆՊԱՍՏՈւՄ ԵՆ ԱռԱրԿԱյԻ ՈւՍՈւՑՄԱՆԸ

Մյուս դպրոցական առարկաների համեմատությամբ մաթեմատիկան ավելի շատ է բնութագրվում 
այնպիսի յուրահատուկ կարողությունների անհրաժշտություններով, ինչպիսիք են վերլուծությունը, 
ճանաչելը, ընտրելը, դատողություն անելը, փաստարկելը։ Ավանդական և ժամանակակից հայացքների 
համադրության հիման վրա որոշվեց բովանդակությունը հարստացնել տրամաբանական բնույթի և 
գնահատել-վերահսկողություն իրականացնելու նպատակին ուղղված առաջադրանքներով։ Հաշվի 
առնելով Վիլերի տեսությունը [25],  թվաբանական գործողությունների ալգորիթմի ձևակերպումը  
տեղի է ունենում փաստարկման չափավոր կիրառման հիման վրա (օրինակ՝ դիրքային համակարգի 
յուրահատկությունները հասկանալու համար մեզ օգնում են դիդակտիկ պարագաները և էլ. 
ռեսուրսները)։ Վիլերը մեծ ուշադրություն էր դարձնում համարակալմանը, տասական համակարգին, 
թվի գրառման օրենքի խորը վերլուծությունը համարում էր մաթեմատիկայի հիմքը։ Վրացերեն, 
հայերեն բանավոր հաշվարկման խառը համակարգը (տասնյակներ-քսանյակներ) առաջին հայացքից 
դժվարություն է առաջացնում, մյուս կողմից ուժեղացնում է պահանջի անհրաժշտությունը։ 

Դիտարկում և փորձ, համեմատում, պատճառահետևանքային կապեր, որոնք կարծես թե ավելի 
շատ պետք է կիրառել բնագիտության ուսուցման ժամանակ, չնայած մաթեմատիկայի ուսուցման 
ժամանակ էլ շատ կարևոր մեթոդներ են։ Համապատասխան ունակությունների կիրառությունը 
հաճախ է հանդիպում տվյալների վերլուծության, աղյուսակների նկարագրության և համեմատության 
ժամանակ։ Արդեն երրորդ դասարանում սկսվում է վերացարկման (աբստրակցիա) ունակության 
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կիրառումը՝ հայտնաբերել մարմինների նմուշներ առօրյա առարկաների, ճանապարհային նշանների 
մեջ։ Զարգացնել օրինաչափությունը գտնելու, շարունակելու ունակությունը. հաջորդականության 
ուսումնասիրությունը սկսվում է I և II դասարաններում և շարունակվում է III դասարանում։ 

ԱՇԱԿԵրՏԱԿԵՆՏրՈՆ ՄՈՏԵՑՈւՄՆԵրՆ ԱռԱրԿԱյԻ ՈւՍՈւՑՄԱՆ ԳՈրծԸՆԹԱՑՈւՄ

Աշակերտակենտրոն ուսուցմանը նպաստող միջավայրի ապահովումը պետք է ընթանա 
ուսումնական պրոցեսն աշակերտների կարիքներին հարմարեցնելու միջոցով։ Մեթոդական 
գրականության մեջ ուսուցման այս ձևն անվանում են դիֆերենցված (տարբերակված, շերտավոր) 
ուսուցում, երբ նույն դասարանի տարբեր առաջադիմություն ունեցող աշակերտներին տարբեր ձևով 
ենք սովորեցնում։

Դիֆերենցված ուսուցման նպատակն է. յուրաքանչյուր աշակերտ հասնի լավագույն արդյունքի 
իր հնարավորության սահմաններում։ Պարզ է, որ սա չի նշանակում հասնել հավասար արդյունքների։ 
Դիֆերենցված, անհատական մոտեցումով աշակերտներին տրվում է հնարավորություն հաղթահարել 
ուսումնական գործընթացում առկա խոչընդոտները և կտրուկ բարելավել արդյունքները։ 
Ուսուցիչը դրան հասնում է անընդհատ գնահատման և աշակերտների ճկուն խմբավորման 
ճանապարհով։ Ուսումնական գործընթացում կարելի է տարբերակել այնպիսի տարրեր, ինչպիսիք 
են բովանդակությունը, գործընթացները, առաջադրանքները, միջավայրը։ Մեր դասագիրքը տալիս 
է նման հնարավորություն։ Ուսուցման արդյունավետությունը կախված է նրանից, թե որքանով 
ենք ճանաչում մեր աշակերտներին, նրանց հետաքրքրությունները, կարիքները։ Միաժամանակ 
ուսուցիչը պետք է լավ իմանա առարկայական չափորոշչի բովանդակությունը, պահանջները և պետք 
է կենտրոնանա չափորոշչով պահանջված նպատակներն առանց շտապելու որակով իրականացնելու 
վրա։ Չափորոշիչի պահանջները չկատարել համարում ենք այն, որ հաճախ ուսուցիչը շատ ժամանակ 
է տրամադրում միևնույն տիպի միապաղաղ օրինակների լուծմանը, որն էլ աշակերտների մոտ 
ձևավորվում է բացասական վերաբերմունք մաթեմատիկայի նկատմամբ, ուսումնական գործընթացը 
դառնում է ձանձրալի։ Պետք է հիշենք, որ մաթեմատիկական գործողություններին տիրապետելու 
գործընթացը շարունակական բնույթ ունի, և հաճախ վերադառնում ենք նույն թեմային։

Դիֆերենցված ուսուցման ժամանակ աշակերտների մի մասն ինքնուրույն է աշխատում, որոշ 
խմբեր մեր հսկողության տակ են։ 

Դիֆերենցված ուսուցումը զարգացնող գնահատմանը հաջորդող պարտադիր քայլն է։
Պարզ է, որ աշակերտակենտրոն անհատական մոտեցում իրականացնելը մեծ ջանքեր է 

պահանջում՝ կազմել խնդիրների, առաջադրանքների այլընտրանքային տարբերակներ («հասանելի» 
և «բարդացված»), նպատակային օգնություն ցուցաբերել ակադեմիական դժվարություն ունեցող 
աշակերտներին, քայլ առ քայլ հրահանգներ, ցուցումներ տալ, համադասարանցիների հետ աշխատելու 
հնարավորություն ստեղծել, իրականացնել տարբերակման մեթոդով ուսուցում, հիշեցնել նոր 
տերմինների, հասկացությունների բացատրությունը, հատկացնել հավելյալ ժամանակ։

Պարզ է, որ տարբերվում է բարձր պատրաստվածություն ունեցող աշակերտների հետ աշխատելու 
մոտեցումը. հանձնարարել ավելի բարդ, վերացական առաջադրանքներ, որոնք աշակերտներն 
ինքնուրույն են կատարում, կատարել այնպիսի առաջադրանքներ. որոնք պահանջում են լավ 
վերլուծել, կիրառել նոր տեղեկատվությունը։ Երբեմն նրանց կարելի է տալ սխալ լուծված խնդիր 
և առաջարկել ուղղել լուծումը։ Միաժամանակ չենք հուշում, խնդրում ենք աշակերտներին իրենք 
ստեղծեն սխեմաներ, դիագրամներ, տարբեր ճանապարհներով արտահայտեն իրենց գաղափարները 
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և կարծիքները։ Մեր դասագրքի և ուսուցչի ձեռնարկի մեջ ներկայացված բազմատեսակ նյութերն 
աշակերտներին կօգնեն  այս մոտեցումը հաջողությամբ իրականացնելու գործում։

Աշակերտակենտրոն ուսուցումը կապված է այն ուսուցման տեխնոլոգիայի հետ, որը մեթոդական 
գրականության մեջ հայտնի է «սկաֆոլդինգ» անվամբ։ Սկաֆոլդինգն անգլերեն տերմին է և 
նշանակում է փայտամած կառուցել, այս դեպքում նշանակում է կառուցել ուսումնական փայտամած, 
երբ ստեղծվում է ուսուցման ռազմավարությունների մոդել։ Սա նշանակում է խթանել, ստեղծել 
հենք, որն օգնում է հասկանալ բովանդակությունը։ Սկաֆոլդինգն ամրապնդում է այն նախնական 
ունակություն-հմտությունները, որը պետք է ունենա աշակերտը մինչև նոր նյութին ծանոթանալը։ 
Սկաֆոլդինգ նշանակում է օգնել այն աշակերտներին, որոնք պատրաստ չեն ինքնուրույն կատարել 
առաջադրանքը. այնպես, ինչպես փայտամածն է օգնում շինարարին ժամանակավորապես, այնպես 
էլ ժամանակավոր պետք է լինի ուսումնական «փայտամածի» միջոցով ուսուցչի ցուցաբերած 
օգնությունը։

Սկաֆոլդինգի միջոցով դիֆերենցացված ուսուցման պլանավորման օրինակ են բազմամակարդակ 
բարդությամբ խնդիրները, երբ աշակերտներին տրամադրվում է առաջադրանքների մի քանի 
կոմպլեկտ (լրակազմ)։

Աշակերտները միմյանցից տարբերվում են իրենց հնարավորություններով, որը հիմնականում 
արտահայտվում է սովորելու և ընկալելու տեմպով։ Այստեղից էլ պարզ է, որ անհրաժեշտ է 
ուսումնական գործընթացի բազմերանգություն, տարբերվող միջոցներ, մեթոդներ կիրառել, թեև 
անհրաժեշտ չէ յուրաքանչյուր աշակերտի հենց իրեն հարմարեցված ակտիվություն առաջարկել. 
կարևոր է յուրաքանչյուր աշակերտի ներգրավել բազմազան ակտիվությունների մեջ, և այս 
բազմազանությունն ուսուցիչը մեր օգնությամբ կարող է առաջարկել աշակերտին։ Մեր կողմից 
առաջարկված ակտիվությունները ճիշտ այդ բազմազանությունն են առաջարկում ուսուցչին՝ անկախ, 
կոնկրետ և համագործակցային ուսուցման գործընթաց անցկացնելու օրինակներ՝ նմուշ-դասի տեսքով։

Առաջարկված են միջոցներ, թե ինչպես ներգրավել բոլոր աշակերտներին ուսումնական 
գործընթացի մեջ, օրինակ՝ խնդիրների լուծման ժամանակ օժանդակ, լրացուցիչ հարցերի 
համակարգով, խմբային աշխատանքներով, դիդակտիկ խաղերով, որոնք հաճախ մրցույթի բնույթ 
էլ են կրում (կոնկրետ միջավայրն ավելացնում է աշակերտների մոտիվացիան և մասնակցությունը)։ 
Հետազոտությունները հաստատում են, որ աշակերտն ամենալավ սովորոմ է այն ժամանակ, երբ ինքն 
է ակտիվ և գործող և ոչ թե այն ժամանակ, երբ նայում է ակտիվ և գործող ուսուցչին։ 

Դասագիրքը ներառում է տարբեր բարդության խնդիրներ, առանձնացված է համեմատաբար 
ավելի բարդ խնդիրներ և նյութի կրկնության համար նախատեսված խնդիրներ։ Սա ուսուցչին թույլ 
է տալիս ուշադրության կենտրոնում պահել տարբեր հնարավորություններ ունեցող աշակերտներին 
և տարբեր պատճառներով (օրինակ՝ հիվանդության պատճառով) ցածր պատրաստվածություն 
ունեցող աշակերտներին։ Վերջիններիս հետ անհրաժեշտ է հավելյալ աշխատանք։ Ուսուցիչը կարող 
է ձեռնարկում գտնել համապատասխան աշխատանքը կատարելու համար նյութեր։ Տարբերվող 
հնարավորություններ ունեցող աշակերտների հետ աշխատելու մասին կներկայացվի ստորև։

Չենք մոռանում նաև կոնկրետ ուսուցումը։ Դրա համար ունենք հատուկ խորագրեր՝ «ՈԿԱ» (ով 
կլինի առաջինը). այստեղ անհրաժեշտ է մյուսներից արագ և լավ կատարել առաջադրանքը:

Բազմաթիվ են նաև համագործակցային ուսուցման օրինակները. աշակերտները բաժանվում 
են խմբերի, խմբերը մրցում են կատարած առաջադրանքով, առաջադրանքի շնորհանդեսով: Այս 
ընթացքում բոլորը մասնակցում են աշխատանքին, քանի որ խմբի յուրաքանչյուր անդամից կարող 
ենք պահանջել անցկացնել շնորհանդեսը։ 

Հնարավոր է, որ դասարանում լինեն տարբերվող հնարավորություններով, հատուկ կրթական 
կարիք ունեցող աշակերտներ (սահմանափակ հնարավորություն ունեցող կամ առանձնահատուկ 
ընդունակություն ունեցող աշակերտ)։ Այդ պատճառով պետք է լավ իմանալ նրանց հետ աշխատելու 
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կանոնները՝ ինչպե՞ս նրանց ներգրավել ուսումնական գործընթացի մեջ, որպեսզի նրանց զգացնել 
չտանք. որ իրենց անհրաժեշտ է առանձնահատուկ մոտեցում կամ կարեկցանք։ Անհրաժեշտ է 
սահմանել աշակերտի ակադեմիական առաջադիմությունը՝ կազմելով անհատական ուսումնական 
պլան (սահմանափակ հնարավորություն ունեցող աշակերտների համար) և լրացուցիչ տեղեկության 
ձեռքբերմամբ, հատուկ խնդիրների օգնությամբ (ընդունակ աշակերտների համար)։ Նրանց համար 
ուսուցիչը հեշտությամբ կարող է ձեռք բերել նյութեր մեր դասագրքում և համապատասխան 
ուսումնական ռեսուրսներում։

Շրջակա աշխարհում առկա հիմնախնդիրները լուծելու և այնպիսի հասարակություն կառուցելու 
համար, որտեղ բոլորը, ապագա սերնդի հետ մեկտեղ, կունենան պաշպանվածության զգացում, պետք 
է աշխատենք այնպես զարգանալ, որ շեշտը դնենք սոցիալական արդարության և բնական միջավայրի 
պաշպանության վրա։ Այն բանի իրականացումը, որն անվանում ենք «կայուն զարգացում», 
ամբողջ հասարակության նախանձելի գործն է։ Կայուն զարգացումն իր ձևով հանդիսանում է 
ժողովրդավարական սոցիալական համակարգերի երաշխիք, որտեղ կարող են մասնակցել բոլորը, 
իսկ տնտեսական համակարգը կախված է հասարակության բարեկեցությունից և միջավայրից։ Նաև 
հաշվի է առնվում տարբեր մշակույթների բացառիկությունը և անհատականությունը։ Միաժամանակ 
ստեղծվում են մարդու իրավունքների պաշտպանությանը, խաղաղության ամրապնդմանը, աղետներից 
խուսափելու, աղքատությունը հաղթահարելու և քաղաքացիական պատասխանատվությանը 
նպաստելու պայմաններ։ Կայուն զարգացումը միայն բնության պաշտպանության հարցին չի 
կողմնորոշված, այն ի նկատի ունի մարդու գործունեության բազմաթիվ միջավայրեր, այդ թվում՝ 
սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական և ժողովրդագրական։ ՄԱԿ-ը 2005-2014 տասամյակը 
հայտարարել էր «Կրթություն կայուն զարգացման համար»։ Նա դիմել էր բոլոր պետությունների 
կառավարություններին իրենց կրթական ռազմավարության մեջ մտցնել կայուն զարգացման հարցերը և 
նախանշել դրանց հասնելու համար ճանապարհները։ Այս կոչն այսօր էլ արդիական է։ Հենց կրթությունը 
կայուն զարգացման համար մեզ հնարավորություն է տալիս զարգացնել գիտելիքը, արժեքները և 
ունակությունները, որպեսզի կարողանանք որոշում կայացնել ինչպես ինքնուրույն, այնպես էլ միասին, 
լոկալ (տեղային) և գլոբալ (համընդհանուր) մակարդակով, որ այսօր կյանքի մակարդակն այնպես 
բարելավենք, որպեսզի ապագայում վտանգ չստեղծենք երկրներին (բնակչությանը)։ Կրթությունը 
կայուն զարգացման համար կապվում է մի քանի առարկաների բովանդակությանը և պահանջում 
է այնպիսի հանգուցային ունակություն-հմտությունների զարգացում, որն էլ պետք է իրականացնեն 
տարբեր առարկաները։ Կրթությունը կայուն զարգացման համար մեզ հնարավորություն է տալիս 
հասկանալ հիմնավոր փոփոխությունները, որոնց արմատավորման անհրաժշտությունն այսօր կա։ 
Իհարկե, մարդկանց ջանքերն ուղղված են կյանքի որակի բարելավման ուղղությամբ, սակայն դա 
այնպես պետք է անել, որ բնական ռեսուրսները չսպառենք այն արագությամբ, որ գերազանցում է 
վերականգնելու ունակությունը։ Միևնույն ժամանակ կրթությունը կայուն զարգացման համար պետք 
է լինի դպրոցի քաղաքականության մասը, մշտական նորացվող և ընդարձակ տարածված։ Կայուն 
զարգացման ինտեգրումը տեղի է ունենում ուսումնական համակարգի բոլոր աստիճաններում, ինչով 
էլ ճանաչվում է կրթության հանգուցային դերը դրական փոփոխությունների մեջ։ Կրթությունը կայուն 
զարգացման համար նոր տեսլական է, որն օգնում է յուրաքանչյուր տարիքի մարդուն ավելի լավ 
հասկանալու արագ փոփոխվող աշխարհը, որտեղ մենք ապրում ենք։ Աղքատության, միջավայրի 
աստիճանային վատթարացման, ուրբանային պլանավորման, բնակչության աճի, առողջության, 
կոնֆլիկտների (ընդհարում), իրավունքների խախտման, թե այլ հիմնախնդիրները հասկանալու 
և ընկալելու համար անհրաժեշտ է հոլիստիկ (այսինքն կոմպետենցիաների զարգացում, որը 
պահանջում է ինտեգրված, միասնական և համակարգված մտածողություն), ինտերկարգապահական 
(ներկարգապահական) մոտեցում։ Այսօր այնպես սովորեցնենք, որ մտածենք ապագայի մասին: 
Ինչպիսի՞ն ենք ուզում, որ լինի ապագան, ի՞նչ գիտելիք պետք է տանք երիտասարդներին, որ 
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նրանց գիտելիքները և ունակությունները կիրառելի լինեն տասնամյակներ անց, երբ նրանք դուրս 
գան աշխատանքային շուկա։ Առաջին հերթին ուսուցիչը պետք է նպաստի աշակերտակենտրոն 
ուսուցմանը, ինչը զարգացնում է քննադատական մտածողությունը և ակտիվ քաղաքացիությունը, 
նպաստում է տարբեր որոշումների պոտենցիալ հետևանքները և գործողությունները նախօրոք 
գնահատելու սովորության ձևավորմանը, դատողություններ անելուն այնպիսի նոր տեսության 
վերաբերյալ, ինչը նպաստում է կայուն զարգացմանը: Այսպիսի ուսուցման հիման վրա յուրաքանչյուր 
երիտասարդ պետք է հասկանա, որ.

•	 յուրաքանչյուր մարդ ունի ուժ և պատասխանատվություն գլոբալ (համընդհանուր) 
մասշտաբով դրական փոփոխություններ անելու և իր գաղափարները իրականացնելու 
համար։

•	 յուրաքանչյուր մարդ պետք է ունենա բնական և սոցիալական միջավայրի նկատմամբ 
պատասխանատվության զգացում։

•	 Կյանքի յուրաքանչյուր ասպեկտի միջև փոխադարձ կապը և մեկ վայրում իրականացված 
փոփոխությունը հնարավոր է երևան գա մեկ այլ վայրում։

•	 Մեզանից յուրաքանչյուրը կարող է խոսել, թե ինչպիսին կլինի ապագան: Ունենք ինչպես 
իրավունքներ, այնպես էլ պարտականություններ այնպիսի որոշումներ կայացնելիս, 
որոնց հետևանքները շատ ժամանակ անց ի հայտ կգան տնտեսական և էկոլոգիական 
հավասարությամբ:

•	 Համապատասխանեցնենք մեր կյանքն ապագա սերունդների պահանջներին և 
իրավունքներին, գիտակցենք, որ մեր այսօրվա գործողություններն ազդեցություն են 
ունենում այն բանի վրա, թե ինչպիսին կլինի կյանքն ապագայում։

•	 Պարզենք, թե որքանով կարևոր և արժեքավոր է մեր աշխարհի մշակութային, սոցիալական, 
տնտեսական և կենսաբանական բազմերանգությունը։ 

•	 Չնայած պետությունների միջև եղած տնտեսական զարգացման տարբերությանը՝ 
յուրաքանյուր մարդ իրավունք ունի ապրել կայուն աշխարհում։

•	 Անկայուն աճը առաջացնում է դեգրադացիա։ 
Ուսուցչի ձեռնարկն օգնում է ուսուցչին այս բարդ առաքելությունը պատվով իրականացնելուն։ 

Առաջարկված պատկերազարդումներում, վարժություններում և առաջադրանքներում շատ են 
այնպիսինները, որոնց շուրջ ուսուցիչը կարող է վարել նպատակաուղղված ակտիվություն և 
ներքաշել աշակերտներին կայուն զարգացման վերաբերյալ արդիական հարցերի քննարկման մեջ։ 
Օրինակ՝ 29 և 30 էջերում ներկայացված խնդիրները և պատկերազրդումները կիրառելով. կարող 
ենք խոսել վնասակար ծխի վտանգավոր հետևանքների մասին, էլեկտրական շարժիչով աշխատող 
տրանսպորտի առավելության և կանաչապատ տարածության դրական ազդեցության մասին: 14 և 38 
էջերում ներկայացված նյութերի միջոցով Ձեզ հնարավորություն է տրվում խոսել հիվանդությունների 
կանխման և առողջ ապրելակերպի մասին։ Բնական ռեսուրսների բարեխղճորեն օգտագործման և 
վերականգնման համար հոգ տանելու մասին թեմաներն արծարծված են 32 և 33 էջերում ներկայացված 
խնդիրների մեջ։ Տարբեր ժողովուրդների մշակութային ժառանգության արժանապատվության մասին 
խոսում ենք 93-րդ էջում տրված խնդրի հիման վրա։ Ցանկալի է, որ խնդրի լուծման հետ մեկտեղ տեղի 
ունենա խնդրի բովանդակության վերլուծություն, օրինակ՝ 22-րդ էջի 6-րդ, 48-րդի էջի 7-րդ, 138-րդ էջի 
4-րդ վարժությունների վերլուծության հիման վրա կարող ենք խոսել սոցիալական հիմնախնդիրների 
մասին: խոսել այն մասին, որ երեխաների մի մասը սոցիալապես ապահովված է, սակայն շատ են 
այնպիսի երեխաներն էլ, որոնք ոչ միայն խաղալիքներ չունեն, այլ ապրելու համար անհրաժեշտ 
պարագաներ։
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Հիմնական մոտեցումը, որին հենվում է դասագիրքը պարզից դեպի բարդ ընթացքն է, տեսականի 
և գործնականի կապը, դիտարկման համեմատել-հակադրելը, փորձի մեթոդի կիրառումը (օրինակ՝ 
վերականգնել անհայտ թիվը գումարում և հանում կատարելու ժամանակ)։ Այն գիտելիքի յուրացմանը, 
որն ունի ընդհանուր և աբստրակտ բնույթ, նախորդել է ավելի մասնավոր և կոնկրետ գիտելիքի հետ 
ծանոթացումը։ Գիտելիք ձեռք բերելու հիմնական ճանապարհն ինդուկտիվ (մակածական՝ մասնավոր, 
առանձին փաստերից ու դրույթներից ընդհանուր եզրակացության հանգել) է, նոր գիտելիքը, որպես 
օրենք, ձեռք են բերում խնդրահարույց իրավիճակը քննարկելով։ Առանձին պետք է նշենք աշխատանքն 
այնպիսի մտավոր ունակության զարգացման վրա, ինչպիսին է մաթեմատիկական օբյեկտների 
համեմատությունը (ի՞նչ նմանություն և տարբերություն կա), դասակարգման ունակությունը (ըստ 
որևէ հատկության բաժանել երկու խմբի), տարբեր եղանակներով լուծել խնդիրը և համեմատել այդ 
եղանակները (օրինակ՝ ընտրիր. բանավոր գումարման եղանակ), փնտրել խնդրի բոլոր լուծումները 
և համեմատել։

Արդյունավետ ուսումնական միջավայր տարրական դասարաններում կարող ենք ապահովել 
կիրառելով դիդակտիկ պարագաներ և օժանդակ ուսումնական նյութեր, օրինակ՝ թվերի գրառման 
դիրքային համակարգն ավելի լավ հասկանալու համար կարող ենք օգտվել քարտերից, որոնց վրա 
գրված են թվերը և գործողությունները (դիդակտիկ խաղեր խաղալու ժամանակ)։

Հիմնական սկզբունքը, որին հենվում է մեր կողմից առաջարկված ծրագիրը. կայանում է 
նրանում, որ այն լրիվ համապատասխանում է ազգային ուսումնական պլանով սահմանված ծրագրին, 
նյութը համակարգված է, առաջադրանքները բազմազան են, լեզուն պարզ է, տարբեր բարդության 
առաջադրանքներ և առաջադրանքների կատարման ձևերը բազմերանգ են։

Աշակերտին գնահատելու մեխանիզմները հենվում է գնահատման նպատակներին և հիմնական 
չափանիշներին, որոնք լավ հայտնի են. օրինակ՝ բացահայտել աշակերտի ուժեղ և թույլ կողմերը 
և նպաստել նրա սովորելուն։ Ինչպես հայտնի է, գնահատման նպատակներին համապատասխան. 
գոյություն ունի գնահատման երկու ձև՝ զարգացնող և որոշիչ (դիագնոստիկ)։ Տարրական 
դասարանում զարգացնող գնահատումով ենք սահմանափակվում՝ օժանդակում ենք աշակերտի 
զարգացմանը խորհուրդներով, երաշխավորություններով կամ հիմնախնդիրը լուծելու համար 
ճանապարհ ընտրելով։ Օրինակ՝ դասարանական աշխատանքը, որպես օրենք, ինտերակտիվ է, 
ընթանում է հարց-պատասխան ձևաչափով, աշակերտների պատասխաններն ընդհանուր են 
վերլուծում, ուղղումներն էլ աշակերտների ակտիվ մասնակցությամբ է տեղի ունենում։ Ուսուցիչը 
միշտ պետք է հիշի, որ իր խորհուրդները շատ կարևոր դեր են խաղում աշակերտի զարգացման 
գործում։ Աշակերտների գնահատումը արդյունավետ իրականացնելու գործում կարևոր դեր է 
խաղում դասագրքում ներկայացված առաջադրանքների բազմազանությունը՝ կարդալ աղյուսակներ 
և դիագրամներ, տվյալների վերլուծության հիման վրա եզրակացություն անել, տարբեր եղանակներով 
գտնել թվային արտահայտության արժեքը, ճանաչել մարմինները, անվանել, բաժանել դրանք նշված 
խմբերի: «Մտածիր» և «ՈԿԱ» խորագրով ներկայացված առաջադրանքները կատարելով զարգացնել 
դատողություն կատարելու. փաստարկելու ունակությունը։ խմբային աշխատանքի նախագծեր, 
դիդակտիկ խաղեր իրականացնելու ժամանակ ուշադրության կենտրոնում ստեղծագործական և 
համագործակցային (խմբի անդամների հետ) ունակության զարգացումն է։ Ունենք առաջադրանքներ, 
որոնք պահանջում են ստեղծել մարմիններ, կիրառել չափման միավորները, ճանաչել մարմինները, 
խմբավորել, դասակարգել։ Աշակերտներին գնահատելիս հիմնականում հաշվի է առնվում տնային 
աշխատանքը կատարելու, դասարանում հարց-պատասխանին ակտիվ մասնակցելու, խմբային 
նախագծերում և խաղերում մասնակցելու գործոնները: 
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ԱՇԱԿԵրՏՆԵրԻ ՀԱՄԱր ՆԱխԱՏԵՍՎԱծ ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ռԵՍՈւրՍՆԵրԻ 
ՀԱԿԻրՃ ԲՆՈւԹԱԳԻրԸ և ԳՈրծՆԱԿԱՆ ԿԻրԱռՈւԹյՈւՆԸ

Երրորդ դասարանում մաթեմատիկայի ուսումնական գործընթացը վարելու համար ներկայացված 
է աշակերտի համար նախատեսված դասագիրք և ուսուցչի ձեռնարկ։

Աշակերտի դասագիրքն օգտագործվում է ոչ միայն դասարանում և տանը։ Գիրքն ուսումնական 
գործընթացում տարբեր գործառույթ է կատարում՝ հաղորդել գիտելիք, զարգացնել տարբեր 
ունակություններ և իրավասություններ, ամրապնդել գիտելիքը, գնահատել, ինտեգրել (հորիզոնական 
և ուղղահայաց), ստանալ հակիրճ և ստույգ տեղեկություն, ստանալ սոցիալական և մշակութային 
դաստիարակություն։

Բովանդակությունը և կառուցվածքն էլ համապատասխան են։ Բովանդակության ընտրության 
հիմքում ընկած է համապատասխան տարիքի աշակերտների համար հասանելիության ապահովումը, 
հաշվի է առած մաթեմատիկական հասկացությունների (օրինակ՝ բնական թվերի) հիմնավորման 
գիտական տեսությունները, մաթեմատիկայի տարբեր մասերի միջև կապի հաստատումը, 
պարբերաբար կրկնում են անցած նյութը և ամրապնդում։

Դասագիրքը չի ընդգրկում այնպիսի նյութեր, որոնք պահանջում են դասագրքում գրառումներ 
անել, աշակերտը պետք է մաքուր պահի գիրքը, ինչի մասին մենք կհիշեցնենք նրան համապատասխան 
ցուցումներում։

ԴԱՍԱԳԻՔԻ ՀԱԿԻրՃ ՔՆՆԱրԿՈւՄ

Տարրական դասարաններում մաթեմատիկայի ուսուցումը հիմք է հանդիսանում հետագայում 
մաթեմատիկա սովորելու և համապատասխան ունակությունների զարգացման համար, 
մաթեմատիկայի կիրառական կողմի ներկայացմանը։ Մաթեմատիկայի ուսուցման առաջին երեք 
տարիները կարելի է համարել մաթեմատիկա սովորելու նախապատրաստական փուլ։ Այս փուլում 
կարևոր է միասնաբար իրականացնել ուսուցումը և դաստիարակությունը, այդ իսկ պատճառով այս 
փուլում հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել խմբային աշխատանքներին։ Ուսուցման ժամանակ 
կարևոր է դիդակտիկ պարագաների օգտագործումը։ Մեր դասագիրքը հարուստ է դրանցով։ Օրինակ՝ 
թվերի հետ գործողությունների ուսուցումը մշտապես ընթանում է տարբեր մոդելներ կիրառելով, այդ 
մոդելները ներկայացված են դասագրքում։ Առաջ է քաշված թվերի հերթականության ասպեկտների 
կիրառությունը, որն առաջ շատ հաճախ անտեսվում էր։ Բազմապատկում և բաժանում թեմաները 
նախատեսված է անցնել տարվա երկրորդ կեսին (այս տարիքում մեկ ամիսն էլ նշանակություն ունի): 
Թեև կրկնապատկելը և կիսելը բազմապատկման և բաժանման համար նախապատրաստելու համար 
լավ նյութ են հանդիսանում։ Այս գործընթացը սկսվում է երկրորդ դասարանում։

Դասագրքում առաջադրանքներն առանձնացված են՝ դասարանական և տնային, սակայն 
ինչպես պլանավորման և անցկացնելու հարցում, այդպես էլ այս հարցում ուսուցիչը պետք է 
մոտենա ստեղծագործաբար և, ելնելով դասարանի ակադեմիական առաջադիմության մակարդակից, 
աշակերտների անհատական հնարավորություններից. մտցնի փոփոխություններ (ուղղումներ): Ունենք 
խնդիրներ, որոնք լուծելու կամար տարբերակված մտածողության կարողություն է անհրաժեշտ. 
այսպիսի առաջադրանքներն նախատեսված են առավելապես դասարանում կատարելու համար և 
պահանջում են անցկացնել միասնական քննարկում, կան առաջադրանքներ «ՈԿԱ» խորագրով. այս 
առաջադրանքները բարդ չեն, և դրանք ճիշտ լուծելիս զարգացնում է արագ որոշում կայացնելու 
ունակություն։ Այս խնդիրները և ինչպես նաև դիդակտիկ խաղերը, որոնք ներկայացված են 
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դասագրքում, հնարավորություն են տալիս ուսումնական գործընթացն ավելի հետաքրքիր և գրավիչ 
դարձնել, որը պարտադիր է մաթեմատիկա սովորելու նկատմամբ հետաքրքրություն առաջացնելու 
և հետաքրքրությունը պահելու համար։

Աշակերտի դասագրքի բովանդակությունը և կառուցվածքը կազմված է դասագրքի բոլոր 
պահանջներին համապատասխան (տե՛ս օր. [20]): Դասագիրքը բաղկացած է հինգ գլխից 
յուրաքանչյուր գլուխ՝ պարագրաֆներից։ Դասագրքի սկզբում ցանկը և գրքից օգտվելու խորհուրդներն 
են։ Դասագրքի սկզբում աշակերտներին ուղղված ողջույնի խոսքն է, ինչպես նաև փորձագետների և 
ուսուցիչների շնորհակալական խոսքերը։ Գրքի վերջում տրված են որոշ մաթեմատիկական նշանների 
և տերմինների բացատրությունը։

Աշակերտի դասագիրքն ուսումնական գործընթացը պլանավորելու և վարելու միջոցներից մեկն 
է։ Դրա հետ մեկտեղ ուսուցչի զրույցը կարող է տարբերվել դասագրքի տեքստից։ Դասագիրքն օգնում 
է ուսուցչին՝ այնտեղ  նշված են այն գիտակցական գործողությունները, որոնք պետք է իրականացնի 
աշակերտը։

Աշակերտի դասագրքի բովանդակությունը բազմերանգ է, այն պարունակում է տարբեր 
բարդության խնդիրներ, համեմատաբար բարդ խնդիրներն ու կրկնության համար նախատեսված 
առաջադրանքներն առանձնացված են, որոնք ուսուցչին հնարավորություն են տալիս ուշադրության 
կենտրոնում պահել տարբեր հնարավորություններ ունեցող աշակերտներին։ Ավելացնենք, որ 
«տարբեր հնարավորություն» կարող ենք համարել նաև յուրացնելու «արագությունը». տարբեր 
պատճառներով (օրինակ՝ հիվանդության) աշակերտը կարող է ետ մնալ ընկերներից, այսպիսի 
աշակերտների հետ պետք է լրացուցիչ աշխատենք, ուսուցիչը կարող է մեր դասագրքի մեջ գտնել 
նյութեր` համապատասխան աշխատանք կատարելու համար։ 

Մեծ ուշադրություն ենք դարձրել տեքստի ծավալին, հսկում ենք մի անգամ օգտագործված բառերի 
քանակի հարաբերությունը բառերի ընդհանուր քանակի հետ, գոյականների և բայերի գործածությունն 
ածականների և դերանունների համեմատությամբ ավելի ինտենսիվ է։ Ուշադրություն ենք դարձնում, 
որ չլինի այնպիսի բառերի կուտակում, որոնք պահանջում են խորը մտածել։ Նախադասությունները 
միջին երկարության են՝ ոչ շատ երկար, ոչ շատ կարճ։ Որոշ պարագրաֆների վերնագրերը կարող 
են երկար լինել, սակայն ճիշտ են փոխանցում բովանդակությունը, կիրառում ենք այսպես կոչված 
«կենդանի» ձևակերպումները։ Օրինակ՝ «խոսենք հարթ պատկերների մասին», «անվանենք ամենամոտ 
տասնյակը, քսանյակը»։ Տեքստն ունի պարզ կառուցվածք, հեշտ է տարբերել պարագրաֆի սկիզբը, 
միջնամասը և ավարտը։ Տեքստը պաշտպանված է մաթեմատիկական սխալներից։

Ինչպես նշեցինք վերևում, թեմաները, որոնք III դասարանում են ուսուցանվում, բաժանված են 
հինգ գլխի։

Հիմնական թեմաները՝ պատկերել, համեմատել, դասավորել բնական թվերը, գործողություններ 
բնական թվերով, բնական թվերի գործածությունը (Մաթ.III.1-Մաթ.III.4) մյուս հարցերի հետ 
մեկտեղ ինտեգրված է ներկայացված I, II և V գլուխներում։ Ինտեգրված է ներկայացված նաև 
հարթ պատկերների վերաբերյալ նյութը (Մաթ.III.8, Մաթ.III.10), որը ներկայացված է II գլխում, 
հաջորդականությունների հետ (Մաթ․III.5): 

Տվյալների վերլուծություն հարցերը տրված են IV գլխում (Մաթ․III.11-Մաթ.III.13)։ V գլխում 
քննարկված են թվային արտահայտություններ պարունակող հավասարումներ կազմելու վերաբերյալ 
խնդիրներ (Մաթ.III.7) ։

Ուսուցչի ձեռնարկում ներկայացված դասի պլանների սցենարներից պարզ զգացվում է, որ 
անուշադրության չի մատնված տարվա վերջում ձեռքբերվելիք արդյունքների վերաբերյալ ոչ մի 
նախադասություն, չափորոշչի բոլոր պահանջները ներառված են։ 
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Ուսուցչի գրքի գործնական մաս
 Աշակերտի դասագրքում կիրառված պայմանական նշանների 
բացատրություն.

Այս նշանը ցույց է տալիս դասարանում 
անցկացվող աշխատանքների սկիզբը։ Այս 
խնդիրների համարները գրված են գունավոր 
շրջանակներում, օրինակ, 4  :

Այս նշանը ցույց է տալիս տնային աշխատանքի 
համար նախատեսնված առաջադրանքները։ 
Այս առաջադրանքների համարները գրված են 
եռանկյան մեջ, օրինակ, 1 :

Այս նկարին հետևում են առաջադրանքներ, որոնց 
լուծման համար անհրաժեշտ է տրամաբանական 
ունակություններ։ Այս առաջադրանքների  
համարները գրված են քառակուսու մեջ, օրինակ, 4 :

Այս նշանով առանձնացված են խմբային 
աշխատանքի համար նախատեսած 
առաջադրանքները:

Այս նշանով  նշված են խաղերը, որտեղ  
անհնար է հաղթել առանց մաթեմատիկական 
գիտելիքների:

Ով կլինի առաջինը («ՈԿԱ»)։ Այս նշանով 
ներկայացրած առաջադրանքների լուծման 
ժամանակ աշխատե՛ք ուշիմության հետ մեկտեղ 
արագ մտածելու ունակություն էլ դրսևորել։

Այս նշանով առանձնացրած բոլոր 
առաջադրանքները պետք է կատարել տետրում:

ԽՄԲԱՅԻՆ

ՏՆԱՅԻՆ

ԽՈՐՀԻ՛Ր

ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ
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ԳԼՈւխ 1
1-ԻՑ 100 ԹՎԵրը

§1. ԹՎԵրԻ ԱՆՎԱՆՈւՄՆԵրՆ Ու ՊԱՏԿԵրՈւՄը

Այս պարագրաֆին հատկացվում է չորս դաս։

դ ա ս  1 

Թեման՝ 1-ից 100 թվերը
Նպատակը՝ զարգացնել տասնյակներով հաշվելու, տասնյակները առանձնացնելու, տասնյակը 

և միավորը նշելու միջոցով թվերը կարդալու և գրելու ունակություն։ Գիտակցել թվերի վրացերեն 
(հայերեն) անվանումների նշանակությունը։ Ձեռք բերել նյութին համապատասխան գործնական 
խնդիրներ լուծելու կարողություններ, (Մաթ.III.1)

Նախապայմանները՝ ձեռք բերել քանակի մեջ տասնյակն անջատելու, երկնիշ թիվը քանակին 
համապատասխանեցնելու, երկնիշ թվերը գրելու և կարդալու փորձ

Ռեսուրսներ՝ ուսումնական ձողիկներ, խորանարդիկներ, մատիտ, գրիչ, ռետին, տետր, դասագիրք

Երկրորդ դասարանի ուսուցչի ձեռնարկում շատ է խոսվել դիդակտիկ պարագաների կիրառության 
նշանակության մասին, ինչն արդիական է նաև երրորդ դասարանի համար: Երբեմն ամբողջ դասը 
կարելի է անցկացնել դիդակտիկ պարագաներով: Այս մեթոդն օգնում է ավելի լավ հասկանալու 
նյութը։ Առաջին դասին այս անգամ էլ կարելի է դասագիրքը չօգտագործել։

Դասը սկսել օժանդակ առարկաները բաժանելու սկզբունքով, օրինակ՝ սեղանին դասավորել 35 
փոքրիկ խորանարդիկներ։ Երկու աշակերտի հանձնարարել (ակտիվություն արագացնելու համար) 
հաջորդաբար առանձնացնել տասնյակները։ Նմանատիպ ակտիվություններ նրանք կատարել են 
2-րդ դասարանում և դա նրանց համար դժվար չի լինի. անհրաժեշտության դեպքում կարելի է մյուս 
աշակերտներին ևս մասնակից դարձնել քննարկմանը, կարելի է օգնել նաև օժանդակ հարցեր տալու 
միջոցով։

1
2 4

3
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Աշխատանք տանել, որպեսզի բոլոր աշակերտները ուշադիր հետևեն տասնյակը առանձնացնելու 
պրոցեսին. տվյալ նկարում պատկերված են այդ գործընթացի միջանկյալ և վերջնական արդյունքները։

– Քանի՞ տասնյակ անջատվեց՝ (3):
– Քանի՞ միավոր մնաց՝ (5): 
– Ընդամենը քանի՞ խորանարդ է՝ (35): 
Դրանից հետո կարելի է աշակերտներին հանձնարարել նույն թիվը՝ (35), ներկայացնել այլ 

առարկաների (օրինակ ձողիկների) միջոցով։ Սեղանի վրա ձողիկները դասավորված են 10-10 հատ, 
(3 փոքրիկ կապոց) և առանձին դրած՝ 5 ձողիկ:

Աշակերտը պետք է վերցնի 3 կապոց և ևս հինգ ձողիկ և համապատասխանեցնի տրված թվին՝ 
(35)։ Դրանից հետո աշակերտներին առաջարկել հետևյալ խնդիրը՝ սեղանի վրա դնել 10 ձողիկից 
բաղկացած 4 կապոց և ևս 7 ձողիկ:

– Քանի՞ձողիկ է սեղանին դրված։ Հաշվենք։
Աշակերտները պետք է գիտակցեն, որ դեռ պետք է հաշվեն տասնյակների կապոցը։ Ունենք 

4 տասնյակ ձողիկ և ևս 7 ձողիկ, ուրեմն՝ 40 + 7 = 47 ձողիկ։ Ստացված արդյունքի վերաբերյալ 
աշակերտները հայտնում են իրենց կարծիքները (մի աշակերտի կարծիքը բավարար չէ)։

Նմանատիպ ակիվություն կարելի է աշակերտների հետ մի քանի անգամ անցկացնել՝ կիրառելով 
տարբեր գնդակներ, խորանարդիկներ, գրիչներ (կամ մեր ձեռքի տակ եղած այլ օժանդակ առարկաներ): 

Հաջորդ ակտիվությունը կապված է այն բանի հետ, որ աշակերտները հասկանան, որ 
խորանարդիկների 10 տասնյակից ստացվում է 1 հարյուրյակ։ Դա կարելի է ցուցադրել՝ 
խորանարդիկների 10 տասնյակը իրար վրա շարելով, կամ ձողիկների դեպքում 10 կապոցը մեկ 
կապոց դարձնելով` ստանալ հարյուր փայտիկից բաղկացած կապոց։

Վերջնարդյունքների գնահատումը (նյութի յուրացման մակարդակի ստուգում) կրկին պետք 
է տեղի ունենա օժանդակ առարկաների կիրառմամբ՝ աշակերտը թվերը պետք է կարողանա գրել 
տասնյակների կիրառմամբ (օրինակ՝ 34 = 30 + 4), թիվը ներկայացնել տասնյակներով և միավորներով, 
տասնյակների շարքով և միավորներով արագ հաշվել տրված առարկաները։

Այս ակտիվությունը լավ հնարավորություն է տալիս դասին մասնակից դարձնել հատուկ կրթական 
կարիք ունեցող աշակերտներին։ Դիմել նրանց, որ մյուսների հետ մասնակցեն առարկաների խմբից 
տասնյակներ առանձնացնելու և հետո քանակը հաշվելու գործընթացին։ 

Դասը կարելի է շարունակել «ներկայացնենք թվերը» ակտիվությամբ։
Ռեսուրսներ՝ թղթե քառակուսիներ և այդ քառակուսիների տասնյակներից բաղկացած սյուներ:

Եվ այս ամենը բավարար քանակությամբ։
Ակտիվության նպատակը՝ գիտենալ երկնիշ թվերը ներկայացնելու դիրքային համակարգը։



23

Ակտիվության նկարագիրը՝ յուրաքանչյուր աշակերտի սեղանին դրված է թղթե քառակուսիներ 
և սյուներ։ Ուսուցիչը գրատախտակին գրում է երկնիշ թիվ (օրինակ` 38)։ Աշակերտները պետք է 
այդ թիվը ներկայացնեն տասնյակների և միավորների (սյուների և քառակուսիների) միասնության 
տեսքով։ Ուսուցիչը հարցով դիմում է մի քանի աշակերտի.

– Ի՞նչ թիվ եմ գրել գրատախտակին՝ (38):
– Քանի՞ տասնյակից և քանի՞ միավորից է կազմված այս թիվը՝ (3 տասնյակ և 8 միավոր):
– Կարո՞ղ ենք այս թվից քսանյակ անջատել։ Եվս քանի՞ տասնյակ և քանի՞ միավոր կմնա՝ (1 

տասնյակ և 8 միավոր)։
– Կարո՞ղ ենք այս թվից անջատել երկրորդ քսանյակը։ Ինչու՞ (ոչ` որովհետև 18<20)։
Կարևոր է, որ ուսուցչի յուրաքանչյուր հարցին նախորդի դիդակտիկ պարագաներով իրավիճակի 

ներկայացում։ Օրինակ՝

Առաջին դասին կարելի է տնային առաջադրանք չհանձնարարել։

դ ա ս  2

Թեման՝ թվերը 100-ի սահմաններում
Նպատակը՝ զարգացնել մինչև 100 թվերը անվանելու, գրելու, թվանշանի նշանակությունը 

մատնանշելու ունակություն, (Մաթ.III.1)
Նախապայմանները՝ տասնյակներով հաշվելու, տասնյակները առանձնացնելու, քանակին 

համապատասխան թիվն անվանելու և գրելու փորձ
Ռեսուրսներ՝ գրենական պիտույքներ, տետր, դասագիրք, ուսումնական ձողիկներ, 

խորանարդիկներ, փոքրիկ գնդակներ

Վերոնշյալ թեման ուսուցանելը, կրկնելը, գիտելիքը ամրապնդելը շարունակել դասագրքի օգնու-
թյամբ։ Դասագրքում առանձնացված է պարագրաֆի I մասը, որը կքննարկվի այս դասին։ Դասագրքի 
առաջին երկու խնդիրները պահանջում են անցկացնել նախորդ դասին դիդակտիկ պարագաներով 
անցկացրած ակտիվություններից։ Աշակերտները պատասխանում են հարցերին (դրանով տեղի է 
ունենում առաջին դասի ընթացքում կատարված աշխատանքի գնահատում, թե ինչպիսին է նյութի 
յուրացման մակարդակը)։ Երկրորդ խնդրի պատասխանը ցանկալի է, որ աշակերտները հետևյալ 
կերպ տան՝ 10 տասնյակը 100 միավոր է, այսինքն` հարյուրյակ՝ (100)։

Դրանից հետո կարելի է լուծել 3 - 7  խնդիրները։ Այս առաջադրանքները աշակերտները 
կատարում են ինքնուրույն։ Կարելի է կիրառել աշխատելու տարբեր ձևեր, օրինակ՝ աշխատանք 
զույգերով։ Բոլոր աշակերտները նշումները կատարում են միայն տետրում։ Գրքում թույլ չի տրվում 
նշումներ կատարել։ Ստուգվում է կատարված աշխատանքի որակը։

Աշակերտները տետրում նկարում են 40 քառակուսի (աշխատանքը ավելի դյուրին դարձնելու 
նպատակով կարելի է նկարել 40 կետ), որը կներկայացնեն 4 տասնյակով։

40 միավորը = 4 տասնյակ = 40
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Ըստ 4 -րդ խնդրի նկարի` աշակերտները տետրում պետք է գրեն. 
    6 տասնյակը = 60 միավոր = 60 

5 -րդ խնդրում աղյուսակը պետք է լրացնել այսպես՝

տասնյակ միավոր
2 3

23

23 միավորը = 2 տասնյակ և 3 միավոր

6 -րդ խնդիրը աշակերտները պետք է կարողանան լուծել՝ ցուցադրելով շրջանագծերը (հնարավոր 
է նաև կետերով)։ 

3 տասնյակ և 6 միավոր = 36

Ավելի լավ է հաճախ կիրառել «ևս» բառը։ Դրանով ընդգծվում է, որ «ունենք ևս 6 միավոր». 30-ն 
էլ բաղկացած է 3 տասնյակից, չէ՞ որ երեսունը 30 միավորից է կազմված, ընդամենը՝ 36 միավոր։ 
Աշակերտները նույնպես պետք է կարողանան կատարել այս դատողությունները՝ դա կլինի դասին 
նախանշված հիմնական նպատակը իրականացնելու մակարդակի ցուցանիշը. աշակերտների կողմից 
նյութի յուրացման մակարդակի ստուգումը մասամբ որոշվում է այդ դատողությունը կատարելու 
ունակությամբ։ Դասագրքի առաջին երեք պարագրաֆները կապված են վրացերեն, հայերեն 
բանավոր հաշվի յուրահատկությունների հետ։ Հնարավոր է այս նյութը թողնել հաջորդ դասերի 
համար և պարապմունքը նորից այդ հարցերով սկսել։ Տնային առաջադրանք հանձնարարել 1 -

12  առաջադրանքները, որոնք նման են դասարանում կատարված առաջադրանքներին։

դ ա ս  3

 Թեման՝ 1-ից 100 թվերը
Նպատակը՝ զարգացնել մինչև 100 թվերը կարդալու և պատկերելու, թվանշանի նշանակությունը 

անվանելու ունակություն, (Մաթ.III.1)
Նախապայմանները՝ կիրառելով տարբեր մոդելներ՝ տասնյակներ անջատելու և տասական 

դիրքային համակարգը ցուցադրելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ գրենական պիտույքներ, տետր, դասագիրք, հաշվեձողիկներ, խորանարդիկներ

Նախորդ դասի ժամանակ հիմնականում խոսվեց տասնյակներով հաշվելու, տասնյակներ 
անջատելու, մնացած միավորները անվանելու մասին։ Թեմայի յուրացման մակարդակը կարելի է 
պարզել՝ ստուգելով տնային աշխատանքները։ Այս առաջադրանքների մեծամասնությունը նման են 
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դասարանում կատարված առաջադրանքներին։ Առաջադրանքի 5 -րդ վարժությունը քննարկելիս 
կարող են ի հայտ գալ լուծման տարբեր մոտեցումներ։ Ուշադիր պետք է լսենք բոլորի կարծիքները 
և հենց իրենց` աշակերտներին, թողնենք քննարկումն անցկացնելու նախաձեռնությունը։ Կարևոր 
է այն, որ երկու մոտեցումն էլ ճիշտ է։ Օրինակ՝ մոտեցումներից մեկը (տասնյակներն հաշվելը ըստ 
գույների) սխեմատիկորեն այսպես կարող ենք պատկերել՝

3, 1; 3, 2
Հարցի պատասխանը ստանում ենք այսպես՝
    ⋅ 3 տ + 1 տ = 4 տ   3 տ + 2 տ = 5 տ
    ⋅ 4 տ + 5 տ = 9 տ = 90 միավոր 
    ⋅ 3 տ + 3 տ = 6 տ = 60 միավոր:
Հարկավոր է խրախուսել յուրաքանչյուր ռացիոնալ մտածելակերպ ունեցող աշակերտի, գովել 

քննարկմանը մասնակցող յուրաքանչյուրի ակտիվությունը։
Տնային աշխատանքը քննարկելուց հետո անցնել այն հարցերին, որոնք առաջին մասում են և 

ներկայացված են 8 - 9 -րդ առաջադրանքների մեջ։
2-րդ դասարանի ուսուցչի ձեռնարկում արդեն նշվել է, որ վրացերենում համարակալումը խառն 

է՝ կիրառվում է տասական-քսանական համակարգը (այս բարդություները կան նաև այլ լեզուներում, 
օրինակ՝ ֆրանսերենում)։ Անցած ուսումնական տարում էլ ենք աշակերտների հետ խոսել այս 
առանձնահատկությունների մասին: 8 - 9 - 10  առաջադրանքների միջոցով օգնել աշակերտին 
հասկանալ վրացական քսանական համկարգը. 40-ը կազմված է 2 քսանյակից, դրա մասին է խոսում 
նաև անվանումը, գրառումը մատնանշում է, որ այն ուղիղ 4 տասնյակ է պարունակում։ 31-ը 
պարունակում է 1 քսանյակ, քսանյակը անջատելուց հետո մնում է 11, այստեղից էլ 31-ի վրացերեն 
անվանումն է գալիս (31 վրացերենից ուղիղ թարգմանվում է 20 և 11): Աշակերտների ուշադրությունը 
սևեռել այն բանի վրա, որ քսանյակներն անջատելուց հետո մնում է 20-ից քիչ միավոր, հիշեցնել 
նրանց անվանումները՝ «տասնմեկ»։ Այս հարցին հետագայում ևս կանդրադառնանք։ Սկզբում թվերի 
անվանումների քսանական համակարգը և տասական դիրքային համակարգում գրելու ձևի միջև 
եղած տարբերությունն աշակերտների մոտ առաջացնում է շփոթություն։ Ի սկզբանե նրանք կարող 
են խառնել քսանհինգը և երեսունհինգը (խոսքը վրացերենի մասին է)։ Այս հիմնախնդիրը մեր կողմից 
մերթ ընդ մերթ կլուծվի՝ առաջարկված առաջադրանքները կիրառելու օգնությամբ։

Հաջորդ ակտիվությունները միանիշ և երկնիշ թվերի տարբերության, երկնիշ թվի թվանշանների 
նշանակության վերաբերյալ է։ II թեման էլ նոր չէ, այնպես որ աշակերտները կարող են 11 - 13
առաջադրանքները կատարել ինքնուրույն, դասարանում։ Աշակերտներին պետք է բացատրել 
14  խնդրի պահանջը՝ յուրաքանչյուր երկնիշ թիվ կարելի է ներկայացնել տասնյակների և միավորների 

կարգային գումարելիների գումարի տեսքով։ Տասնավորների թիվը ցույց է տալիս տասնյակների 
քանակը, այս քանակին ավելանում է միավորների քանակը ցույց տվող թիվը։

97 = 90 + 7, 78 = 70 + 8
Երկնիշ թիվը նման տեսքով ներկայացնելով մերթ` ընդ մերթ սկսում են գիտակցել տասական 

դիրքային համակարգի իմաստը: Այս պարզ օրինակները նախապատրաստում են 100-ից մեծ թվերը 
գրառելուն։ Այս նյութը բավարարում է III դասարանի ուսումնական պլանում ներկայացված մի քանի 
պահանջ (Մաթ.III.1): 13 - 16 -րդ խնդիրները հանձնարարել որպես տնային առաջադրանք։ 
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դ ա ս  4 

Թեման՝ 1-ից 100 թվերը
Նպատակը՝ գիտակցել մինչև 100 թվերը կարդալու և պատկերելու, թվանշանի նշանակությունը 

անվանելու, վրացերեն գրավոր և բանավոր հաշվարկման առանձնահատկությունները, (Մաթ.III.1)
 Նախապայմանները՝ 1-ից մինչև 100 թվերը գրելու, կարդալու, թվանշանի նշանակությունն 

անվանելու փորձ
Ռեսուրսներ՝ գրենական պիտույքներ, տետր, դասագիրք

Դասը սկսվում է տնային աշխատանքի ստուգմամբ և քննարկմամբ: 13 -րդ առաջադրանքը 
վերաբերվում է թվանշանի նշանակությունը անվանելուն։ յուրաքանչյուր հարցի հաջորդում է 
երկու պատասխան. ճիշտ պատասխանի ընտրությունն աշակերտի համար դժվարություն չպետք 
է ներկայացնի, օրինակ` 97-ի մեջ 9-ը նշանակում է 90, իսկ 69-ի մեջ՝ 9 միավոր։ 97-ի մեջ 9-ը 
մատնանշում է, որ ունենք 9 տասնյակ, իսկ 69-ի մեջ, որ բացի 6 տասնյակից ունենք 9 միավոր։ 
խրախուսել նմանատիպ սպառիչ պատասխանները։

15 -րդ առաջադրանքի պահանջն է թիվը ներկայացնել կարգային գումարելիների տեսքով, 
օրինակ՝ 

35 = 30 + 5
    35-ը հավասար է 3 տասնյակի և հինգ միավորի։
Եթե 14  և 16  առաջադրանքները կատարելու ժամանակ պարզվի, որ վրացերենում եղած 

տարբերության պատճառով աշակերտները դժվարանում են բանավոր հաշվից գրավորին անցում 
կատարելու մեջ, ապա կարելի է հավելյալ ակտիվություն անցկացնել՝ աշակերտներին բաժանելով 
կիսով չափ լրացված աղյուսակներ.

 
Տասնմեկ Տասը և մեկ 10 + 1 11

Տասներեք Տասը և երեք 10 + 3 13

Տասնհինգ 

Տասնյոթ 

Քսանմեկ Քսան և մեկ 20 + 1 21

Քսաներկու 

Երեսունմեկ Երերսուն և մեկ 20+11 31

Երեսուներկու

Քառասուն 2 քսան 40

Հիսունչորս Հիսուն և չորս 40+14 54

Հիսունյոթ

Վաթսուն

Ութսուն 4 քսան 80

Իննսունմեկ 80+11 91

Իննսունյոթ

Աշակերտներին հանձնարարվում է լրացնել աղյուսյակը, որի համար հատկացվում է որոշակի 
ժամանակ (10 րոպե): Աշխատանքներն ավարտելուց հետո քննարկում անցկացնել։ Տանը կարելի է 
հանձնարարել թեստային առաջադրանք։
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§2. ԹՎԵրԻ հԱՄԵՄԱՏՈւՄը 

Այս պարագրաֆին հատկացվում է չորս դաս։

դ ա ս  5

 Թեման՝ Համեմատել թվերը
Նպատակը՝ դիրքային տասական համակարգում երկնիշ թվերը գրառելով՝ զարգացնել թվերը 

համեմատելու և աճման կամ նվազման կարգով դասավորելու ունակություն, (Մաթ.III.1)
Նախապայմանները՝ ցուցադրել տասական դիրքային համակարգը՝ կիրառելով տարբեր մոդելներ 
Ռեսուրսներ՝ ուսումնական ձողիկներ, խորանարդիկներ, մատիտ, գրիչ, տետր, դասագիրք

Աշակերտները դեռ առաջին դասարանից ծանոթ են համեմատությանը, երբ առարկաները 
ներկայացվում են զույգերով: Այժմ նույնպես կարելի է առարկաներ կիրառել, օրինակ` քանակը 
ներկայացնել ձողիկների կույտի տեսքով։ Ունենք 22 և 25 ձողիկ, անջատենք տասնյակները և 
միավորները։

– Քանի՞ տասնյակից է բաղկացած յուրաքանչյուրի քանակը։ Տասնյակների քանակը հավասար է։
– Որտե՞ղ մնաց ավելի շատ միավոր՝ տասնյակները անջատելուց հետո։
– Այսպիսով` ո՞ր կույտում է ձողիկների քանակն ավելի շատ։ Ո՞ր թիվն է ավելի մեծ։
– Հաշվելու ժամանակ ո՞ր թիվն են անվանում առաջինը՝ 22, թե՞ 25։ 
Այստեղ մեկ անգամ ևս ընդգծում ենք այն փաստը, որ հաշվելու ժամանակ ավելի մեծ թիվը 

ավելի ուշ են անվանում և ավելի փոքր թիվը՝ ավելի շուտ։ Համեմատությունը հաշվելու հետ կապելով` 
կարելի է համապատասխանեցնել գումարման գործողությանը։ Դիրքային համակարգում գրառելը 
դիդակտիկ է դարձնում բազմանիշ թվերի համեմատության օրենքը։

Առարկաների քանակները համեմատելուց և համապատախան օրենքները հիշելուց հետո, 
աշակերտների համար այևս դժվար չի լինի ինքնուրույն կատարել 1 - 7 -րդ առաջադրանքները։

Որպես կանոն՝ կարելի է նշել, որ հաշվելով (թվերը հաջորդաբար անվանելով)´ թվերի 
համեմատության ժամանակ հիմնականում կիրառվում են փոքր թվերի համեմատումը. ինչպես նշեցինք 
վերևում, փոքր թվերը կարելի է համեմատել նաև առարկաների օգնությամբ՝ զույգեր անջատելով։

Սակայն համեմատաբար մեծ թվերը համեմատում են դիրքային համակարգի օգնությամբ։ Այն 
դեպքում, երբ երկու թվի մեջ էլ տասնյակները հավասար են, մեծ է այն թիվը, որի միավորների 
քանակը ավելի մեծ է։ Երբ տասնյակների քանակները հավասար չեն, համեմատում են 33-ը և 26-ը։ 
Առաջին թիվը՝ 33-ը, պարունակում է 3 տասնյակ, երկրորդ թիվը՝ 26-ը, 2 տասնյակ։ Երկու թվից էլ 
անջատում են 2 տասնյակ՝

33 = 20 + 13, 26 = 20 + 6
և, քանի որ 13>6, պարզ է, որ 33>26:
Անհրաժեշտ է աշակերտներին առաջարկել, որ կատարեն նմանատիպ դատողություններ ուրիշ 

այնպիսի թվազույգերի դեպքում, որոնց տասնյակների քանակները տարբեր են՝ օրինակ՝ 71 և 53:

 71 — 7 տասնյակ   ⇒   71=50+21 ⇒ 21>3   ⇒ 71>53.	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																																					
 53 — 5 տասնյակ  53=50+3  

Մի քանի օրինակ քննարկելուց հետո աշակերտները կհասկանան, որ եթե երկնիշ թվերը 
պարունակում են տարբեր քանակով տասնյակներ, ապա մեծ է այն թիվը, որը ավելի շատ տասնյակ 
է պարունակում։ Այս օրենքը հետագայում կօգնի աշակերտներին արագ, առանց քննարկման 
համեմատել երկնիշ թվերը:
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Այս քննարկումը ավելի պարզ և տեսանելի դարձնելու համար թվերը ներկայացնել 
խորանարդիկների բազմությամբ. հիշել, որ անձնական փորձով ձեռք բերված գիտելիքն ավելի կայուն 
է, քան տեքստից կարդացածը։

Նորից համեմատել 33 և 26 թվերը.

Առաջին թվի մեջ մեկ տասնյակը «քանդել» և ներկայացնել այսպես՝

Այստեղ արդեն աշակերտը պարզ տեսնում է, որ խորանարդիկների քանակը տասնյակների 
սյունակում հավասար է սակայն միավորների սյունակում առաջին սյունակի միավորները շատ են։

Կարելի է աշակերտներին հանձնարարել համեմատել. 
   25 և 29, 36 և 39, 45 և 41, 
   37 և 29, 46 և 25, 62 և 24 թվերը։
Որպես տնային աշխատանք աշակերտներին հանձնարարել համապատասան խորագրի 

(եռանկյունով նշված) 1 - 16 -րդ առաջադրանքները։
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դ ա ս  6 

Թեման՝ Համեմատել թվերը
Նպատակը՝ կիրառել թվերը համեմատելու տարբեր եղանակներ, (Մաթ.III.1)
Նախապայմանները՝ թվերը դիրքային համակարգում ներկայացնելու և «>», «<», «=» նշանները 

կիրառելու փորձ

Առաջադրանքը ստուգելու միջոցով կարելի է գնահատել ուսուցչի կողմից նախորդ դասին 
անցկացրած ակտիվությունները. սովորե՞լ են արդյոք աշակերտները համեմատել թվերը դիրքային 
համակարգում ներկայացնելու միջոցով: 

Որից հետո լուծել 8 - 11 -րդ առաջադրանքները: Այդ առաջադրանքների միջոցով աշակերտները 
վերհիշում են «>», «<», «=» նշանների կիրառությունը։ 

Աշակերտներին հանձնարարել ինքնուրույն լուծել այդ առաջադրանքները։ 
Ուսուցիչն առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնի հատուկ կրթական կարիք ունեցող 

աշակերտներին. այսպիսի աշակերտների կողմից կրթական ակտիվությունների իրականացումն ինչ-
որ ձևով հանդիսանում է ուսուցչի «մասնագիտական արվեստի» քննություն. յուրաքանչյուր կոնկրետ 
իրավիճակում հնարավոր է ունենալ համապատասխան մոտեցումներով առաջխաղացում։ Ցանկալի է 
ակտիվորեն կիրառել G-PriEd-ի կողմից առաջարկված էլեկտրոնային ռեսուրսները։ Սա կհարստացնի 
աշակերտների պատկերացումը նշված թեմայի վերաբերյալ։

Ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքները քննարկելուց հետո հարկավոր է որոշել, թե անհրաժեշտ է 
արդյոք նորից վարժվել թվերը համեմատելու և համապատասխան նշանները ճիշտ կիրառելու, աճման 
և նվազման կարգով դասավորելու ուղղությամբ։ Ընտրության հնարավորությամբ կարելի է մյուս 
առաջադրանքները նույնպես կատարել այս դասին: Այստեղ նշենք, որ 20 - 21  առաջադրանքները 
լուծվում են միասնական քննարկման արդյունքում, անհրաժեշտության դեպքում՝ ուսուցչի օգնությամբ։

– Եթե երկու թվերի գումարը հավասար է 3-ի, ապա ինչի՞ են հավասար այդ թվերը։ Աշակերտները 
դատողություն են անում՝ 0 և 3, 3 և 0, 1 և 2, 2 և 1: 

– Հաշվի առնենք երկրորդ պայմանը՝ տասնյակների թիվը փոքր է միավորների թվից. մնում է 
երկու զույգ՝ 0 և 3, 1 և 2:

– Կարո՞ղ է արդյոք տասնավորների թվանշանը լինել 0:
– Այսպիսով` ո՞րն է այդ թիվը՝ (12)։

21 -րդ խնդիրը լուծելու համար օժանդակ հարցերը այսպիսին են.
– Որո՞նք են այն երկու թվանշանները, որոնք մեկը մյուսից 9-ով մեծ են՝ (միայն 9 և 0):
– Ինչի՞ է հավասար տասնյակների թվանշանը, միավորների թվանշանը:
– Անվանե´ք այդ թիվը՝ (90)։ 
Այս խնդիրները նախապատրաստում են աշակերտներին նմանատիպ խնդիրներ լուծելու համար, 

որոնց նպատակն է զարգացնել դատողություն-փաստարկում և փորձ կատարելու ունակություններ։
Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարել համապատասխան խորագրի 17 - 22 -րդ 

առաջադրանքները։



30

դ ա ս  7 

Թեման՝ Համեմատել թվերը
Նպատակը՝ ստուգել, ամրապնդել թվերը համեմատելու, անհավասարության նշանները կիրառելու 

վերաբերյալ գիտելիքները, զարգացնել դատողություն–փաստարկում կատարելու ունակություններ, 
(Մաթ.III.1)

Նախապայմանները՝ տարբեր եղանակներով թվերը համեմատելու փորձ
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Դասի առաջին մասը տրամադրել տնային աշխատանքի ստուգմանն ու քննարկմանը: Տնային 
առաջարանքի խնդիրները նման են դասարանում քննարկվածներին (կիրառելով դիրքային 
համակարգը՝ համեմատել մաթեմատիկական նշանների կիրառությունը, հաշիվ քայլերով), որոշները 
անցածի կրկնություններ են։

Դասի երկրորդ մասն անցկացվում է մաթեմատիկական մրցույթի ձևաչափով, որի համար 
կիրառում են «Տրամաբանի՛ր» և «ՈԿԱ» (ով կլինի առաջինը) խորագրում ներկայացված խնդիրները։ 

i

 խնդիրների օգնությամբ մեկ անգամ ևս անդրադառնալ երկնիշ թվերի անվանման 
հարցին։ Այստեղ աշակերտները պետք է համեմատեն մինչև 20 թվերի անվանման մեջ եղած 
տառերը և հնչյունները, տառերի և հնչյունների քանակները։ Այս առաջադրանքները թվերի լեզվական 
քննարկման տրիվիալ նմուշներ են։

«Տրամաբանի՛ր» բաժնի խնդիրների լուծումները պահանջում են համեմատաբար բարձր 
մտածողության կարողություններ։ 

1  Կատարվում են դատողություններ. եթե թիվը 57-ից մեծ է, և տասնյակների թվանշանը 5 է, 
ապա միավորների թվանշանը կարող է լինել 8 կամ 9, սակայն միավորների քանակը ստանում ենք 
թվի կրկնապատկման արդյունքում, այսպիսով՝ այդ թիվը 8-ն է։

2  Եթե կարմիր ժապավենը կարճ է երկնագույն ժապավենից, երկնագույն ժապավենն էլ իր 
հերթին կարճ է կանաչ ժապավենից, ապա այդ ժապավենները կարելի է պատկերել հատվածների 
տեսքով 

–  կարմիր 
–  երկնագույն
–  կանաչ
Այսպիսով՝ ամենաերկարը կանաչ ժապավենն է։

3  խնդիրը լուծելու ժամանակ կարելի է պատկերել սխեմա։
Սկսում են Գիորգիով, նրա վերևում գրում են Սանդրոյին, ներքևում՝ Վատոյին, Վատոյից ներքև՝ 

Գագային։
Սանդրո  4 
Գիորգի   3
Վատո   2
Գագա  1
Այս անգամ տնային առաջադրանք կարելի է չհանձնարարել։
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դ ա ս  8 

Թեման՝ Համեմատել թվերը
Նպատակը՝ վարժվել մաթեմատիկական առնչությունները՝ մեծ է, փոքր է, հավասար է, ճիշտ 

կիրառելու մեջ, (Մաթ.III.1)
Նախապայմանները՝ մաթեմատիկական նշանները կիրառելու, համեմատելու փորձ
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Ուսումնական պրոցեսն ընթանում է մաթեմատիկական խաղի տեսքով, որի թեմաներն են թվերի 
համեմատությունը և մաթեմատիկական առնչությունները։ Մաթեմատիկական խաղերի չափավոր 
կիրառումը նպաստում է աշակերտների մոտիվացիայի բարձրացմանը, ուսումնական պրոցեսը 
դարձնում է ավելի հետաքրքրաշարժ։ Ուսումնական խաղի ժամանակ զարգանում են աշակերտների 
մտավոր և անձնային–ստեղծագործական ունակությունները։ Որպես կանոն՝ հետաքրքրությունը 
խթանում է աշակերտների մտավոր գործունեությունը: Իսկ այդ հետաքրքրությունը մենք առաջացնում 
ենք խաղերի միջոցով։ Եվ եթե այդ խաղը մրցույթի բնույթ է կրում, էլ ավելի է բարձրացնում 
աշակերտների մոտիվացիան։

Մաթեմատիկական խաղ` «Ավարտե՛լ նախադասությունը»:
Ուսուցիչը պետք է աշակերտներին պարզ բացատրի խաղի կանոնները և ցույց տա մի քանի 

օրինակ։
– Եթե մի թիվ մեծ է մյուսից, ուրեմն՝ երկրորդը…
– Եթե հաշվելու ժամանակ մի թիվ նախորդում է մյուսին, ապա երկրորդը…
Գնահատելու ժամանակ ուշադրություն պետք է դարձնել ներկայացված հարցերին և 

պատասխաններին։ Սկսում է մի խումբը, ավարտում է մյուսը։ Այնուհետև երկրորդ խումբը 
ներկայացնում է նախադասությունը, ավարտում է առաջինը և այսպես շարունակ։ Ուշադրություն 
պետք է դարձնել նաև նախադասությունների քանակին։ խմբերի ակտիվությունը կարելի է գնահատել 
բալերով և խաղի ավարտին անվանել հաղթող խումբը։

Աշակերտներին հանձնարարել ընտրել 10 երկնիշ թիվ և համեմատել զույգերով։ 

§3. ԱՄԵՆԱՄՈՏ ՏԱսՆյԱԿը և ՔսԱՆյԱԿը ԳՏՆԵԼը

Այս պարագրաֆին հատկացվում է երկու դաս։

դ ա ս  9 

Թեման՝ Անվանել ամենամոտ հնգյակը, տասնյակը, քսանյակը
Նպատակը՝ ամրապնդել թիվը պատկերելու, ամենամոտ հնգյակը, տասնյակը, քսանյակը 

անվանելու ունակությունը, (Մաթ.III.1)
 Նախապայմանները՝ պարզ պատկերները ճանաչելու և թվային ուղիղը կիրառելու սովորություն 
Ռեսուրսներ՝ տետր, դասագիրք

Պարզ է, որ դասը սկսվում է տնային աշխատանքի ստուգմամբ:
Դասին պլանավորած հիմնական թեմայի հարցերի քննարկման հետ մեկտեղ, որպես կանոն, 

անհրաժեշտ է այլ խնդիրներ ևս լուծել։ Աշխատել, որ կրկնելու և ամրապնդելու գործընթացն անընդմեջ 
լինի։
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Թեմայի քննարկումը կարելի է սկսել թվային ուղղով և նրա վրա առանձնացրած հնգյակները 
պատկերելով գրատախտակին:

– Պատկերենք թվային ուղղի վրա 18-ը, այսինքն՝ գտնենք նրան համապատասխան կետը՝ 
15-ից մինչև 20-ը հինգ միավոր է։ 15-ից երեք միավոր հաշվելով դեպի աջ՝ կստանանք 18-ին 
համապատասխան կետը։

– Եվս քանի՞ միավոր է մինչև հաջորդ հնգյակը։
Այսպիսով՝ ո՞ր հնգյակին է ավելի մոտ 18-ը։
Նմանապես քննարկել ամենամոտ տասնյակը և ամենամոտ քսանյակը անվանելու հարցը։ 
Դրանից հետո կարելի է վերանայել նաև անցած նյութի հարցերը։ Վերհիշել կարգային 

թվականների անվանումները, ցույց տալ տրված հաջորդականության մեջ մարմնի տեղը։ Կարելի է 
վարժվել կարգային թվական անուններն անվանելու և արտասանելու մեջ։ 

4  99-ը ամենամեծ երկնիշ թիվն է։ Նրան ամենամոտ կլոր տասնյակը 100-ն է։

Կարելի է այսպիսի հարց տալ՝ ո՞րն է 25-ին ամենամոտ տասնյակը, աշակերտները թվային ուղղի 
օգնությամբ հեշտությամբ կպարզեն, որ 25-ին ամենամոտ տասնյակը և՛ 20-ն է, և՛ 30-ը։ Ուսուցիչը 
գիտի, որ 25-ը մինչև տասնավորները կլորացնելու դեպքում, ըստ գործող օրենքի, ստացվում է 30։

5 -րդ խնդրում աշակերտները հավանաբար շրջանագիծը կհամարեն ավելորդ, քանի որ մյուս 
բոլոր պատկերները բազմանկյուններ են, աշակերտների լեզվով՝ «անկյուններ ունեցող պատկերներ»։

6 -րդ խնդրի օգնությամբ կրկնել թվային արտահայտություն կազմելու և նրա արժեքը գտնելու 
համար բանավոր հաշվի եղանակների՝ գումարման հատկությունների կիրառությունները։

7  Նմանատիպ հատկությունների կիրառություն է պահանջում նաև 7-րդ առաջադրանքը։ 8  
8-րդ խնդրում 4 մետաղադրամով 7 լարի կարելի է ստանալ այսպես՝ 2 + 2 + 2 + 1, այս խնդրի լուծումը 
կատարվում է փորձի միջոցով։

9  9-րդ խնդիրը վերաբերում է թվերի վրացերեն անվանումներին՝ քսանական համակարգը 
գիտակցելուն և կիրառելուն։

10  Թեոնան կանգնած է հինգ մարդուց հետո, ինքը վեցերորդն է, կարելի է նկար օգտագործել։

5
Թեոնա

11 -րդ խնդիրը նմանատիպ է։
Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 1 - 10 -րդ առաջադրանքները։

դ ա ս  1 0 

Թեման՝ Անվանել ամենամոտ հնգյակը, տասնյակը, քսանյակը
Նպատակը՝ կրկնել և ամրապնդել նյութը, (Մաթ.III.1)
Նախապայմանները՝ պարզ պատկերները ճանաչելու և թվային ուղիղը կիրառելու իմացություն
Ռեսուրսներ՝ տետր, դասագիրք

Դասը գրեթե ամբողջությամբ տրամադրվում է տնային աշխատանքի ստուգմանը. այս խնդիրները 
դասարանում քննարկվածների նմանատիպերն են։
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Առաջին երեք խնդրում անհրաժեշտ է անվանել ամենամոտ հնգյակը, տասնյակը, քսանյակը, 
որոնք աշակերտների համար դժվարություն չպիտի ներկայացնեն:

4 -րդ խնդրում ամենամեծ միանիշ թիվը 9-ն է, հարևան հնգյակներն են 5-ը և 10-ը։ Նրանցից 
10-ը ամենամոտն է։ Ցանկալի է, որ աշակերտներն այդ թվերը պատկերեն թվային ուղղի վրա։ 9-ը 
գտնվում է 0-ի և 10-ի միջև, ամենամոտ տասնյակը 10-ն է։

5 - 7 -րդ առաջադրանքները նման են երկրորդ դասարանում կատարած բազմաթիվ 
առաջադրանքների։

8 -րդ խնդրի լուծման ժամանակ ուշադրություն պետք է դարձնել վրացերեն բանավոր 
հաշվարկին՝ 94-ը՝ 4 քսանյակ և 14 միավոր։ Առանձնացվում են 4 քսանյակ և 14 միավոր։

9  Եթե շարքում Մակայից առաջ 9-ը աշակերտ է, ապա նա տասներորդն է։
10  Եթե Մական շարքում տասներկուերորդն է, Սանդրոն կանգնած է Մակայից առաջ, ուրեմն՝ 

Սանդրոյից առաջ կա 10 աշակերտ։
Թեստային առաջադրանքով ընդհանրացնել վերջին երկու դասերի ընթացքում սովորած նյութը։ 

Ցանկության դեպքում այդ առաջադրանքները կարելի է հանձնարարել որպես տնային աշխատանք:
  

§4. հԱշՎԱրԿՄԱՆ ԿԻրԱՌՈւԹյՈւՆը

Այս պարագրաֆին հատկացվում է երեք դաս։

դ ա ս  1 1

Թեման՝ Հաշվարկման կիրառությունը
Նպատակը՝ Զարգացնել թվաբանական գործողությունները կատարելու ժամանակ 1 և 10 քայլով 

հաշվելու ունակություն, (Մաթ.III.1)
Նախապայմանները՝ 1 և 10 քայլով առաջ և հետ հաշվելու սովորություն
Ռեսուրսներ՝ քարտեր, որոնց վրա 10 շարքով և 10 սյունակով դասավորված են 1-ից մինչև 100 

թվերը և գունավորած են 3, 4, 5, 10 քայլով հաշվարկները

Տնային առաջադրանքը ստուգելուց և քննարկելուց հետո, անցնել նոր թեմա՝ հաշվել 1, 2, 3, 4, 5 
քայլով։ Դրանցից այս դասի համար կարևոր է 1 և 10 քայլով հաշվելը և կիրառել այն թվաբանական 
գործողություններ կատարելու ժամանակ։ Անգլերեն տեքստում հատուկ տերմին կա՝ «skip count»՝ 
հաշվել ցատկելով (թռչկոտելով, բաց թողնելով), ի նկատի ունեն հաշվել 2, 3, 4, 5, 10, 20 քայլով։ 
Google-ի որոնման համակարգում կարելի է գտնել համապատասխան տեղեկություն, եթե գրել «skip 
count»։ Այստեղ կարելի է գտնել տեսադասեր. 2, 3, 4, 5 քայլով հաշվելու լրացրած աղյուսակններ, 
որոնց նմանները կարելի է պատրաստել և նկարագրել աշակերտների հետ։ Դիդակտիկ պարագաների 
օգնությամբ աշակերտները համոզվում են որևէ թվով (թեկուզ 2-ով) հաշվելու գոնե մեկ առավելության 
մեջ։ Այսպես հաշվելով՝ կարող ենք քանակին արագ համապատասխանեցնել թիվը։ 

Պարզ է, որ պետք է համացանցի ռեսուրսներից ընտրել 3-րդ դասարանին համապատասխան և 
ցանկալի նյութ։ Քանակը սահմանելիս, օրինակ՝ 2 քայլով հաշվելը ավելի լավ արդյունք է տալիս. սա 
ավելի հետաքրքիր է առաջին և երկրորդ դասարանների համար։ Տվյալ դեպքում ավելի հետաքրքիր 
է 10 քայլով առաջ և հետ հաշվարկը՝ գործողություններն արագ կատարելու համար։ Սակայն այդ 
պրոցեսին նախորդում են (2, 3, 4, 5) քայլով հաշվելու առանձնահատկությունները, որոնք կքննարկվեն 
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աշակերտների հետ ուսուցչի պատրաստված աղյուսակներով։ Նմանատիպ ռեսուրսներ ներկայացված 
են համացանցում։

5 -րդ առաջադրանքի մեջ 5 քայլով հաշվելուց և գրառումները կանաչ գույնով ներկելուց հետո, 
կանաչ գույնով ներկվում են աղյուսակի 5-րդ և 10-րդ շարքերը (5-ի բազմապատիկ թվերը)։

2 քայլով հաշվելու ժամանակ կարմիր շրջանակների մեջ գրված թվերը կլրացնեն 2-րդ, 4-րդ, 
6-րդ, 8-րդ և 10-րդ շարքերը (2-ի բազմապատիկները)։ 10-րդ շարքը կլինի երկու գույնով ներկված։ 
Հետագայում, աշակերտների բառապաշարի զարգացման հետ (երբ կսովորեն բազմապատիկ և 
բաժանարար), կասենք, որ այդ թվերը և՛ 2-ի, և՛ 5-ի բազմապատիկ են, այսինքն՝ 10-ի բազմապատիկ 
են։ Աշակերտը պետք է մաքուր պահի գիրքը, ուստի բոլոր գրառումները պետք է կատարի տետրում։

Աղյուսակն աշակերտներին կօգնի հաշվել 3-ից 10 քայլով։ փոքր քննարկումից հետո, հավանաբար, 
աշակերտները գլխի կընկնեն, որ 3-ից 10 քայլով հաշվելու արդյունքում ստացվում են աղյուսակի 
երրորդ սյունակի թվերը։ 94-ից 10 քայլով հետ հաշվելով՝ ստացվում են աղյուսակի չորրորդ շարքի 
թվերը։ 99-ից 20 քայլով հետհաշվարկով՝ նախավերջին սյունյակի հինգ թվերը 99; 79; 59; 39; 19։

Դրանից հետո անցում է կատարվում տասնյակներով և միավորներով հաշվարկման կիրառման 
դեպքերին։ Բանավոր հաշվի ժամանակ միավորներով կամ տասնյակներով առաջ և հետհաշվարկը 
օգնում են արագ կատարել գործողությունները։

Առանց շտապելու մանրամասն քննարկվում են 6 - 9 -րդ խնդիրները։ Օրինակ՝ գումարում են 
16 + 7:

– Քանի՞ միավո՞ր ենք հաշվում 16-ից։ Հաշվենք 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23։ Որ՞ թիվն անվանեցինք 
7 քայլով թռիչքից հետո։

8  Կարող ենք կիրառել թվային ուղիղը կամ 5-րդ խնդրում լրացված աղյուսակը։
13 + 40 կլինի երրորդ սյունակում 13-ից 4-րդ թիվը — 53
23 + 20 կլինի երրորդ սյունակում 23-ից երկրորդ թիվը — 43
Հաջորդ խնդիրների մեջ ավելի բարդ դեպքեր են ներկայացված։ Այստեղ 10 քայլով հաշվարկին 

փոխարինում է 1 քայլով հաշվարկը (առաջ և հետ)։

10  54 + 36 գումարը հաշվելու համար նախ՝ կիրառվում է 10 քայլով առաջ հաշվարկը, ստացվում 
է՝ 54 + 10 + 10 + 10 = 84, որից հետո 1 քայլով առաջ հաշվարկը՝ 

84 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 = 90

Այս թեմային համապատասխանում է «Գրպաններ» ակտիվությունը։ 

ռեսուրսներ. այս ակտիվությունն անցկացնելու հա մար ուսուցիչը կամ ծնողներից մեկը պետք 
է ուղղան կյունաձև կտորի վրա կարի «գրպանիկներ»-ի 
շարք և գրպանիկների վրա գրի 1-ից 100-ը ներառյալ 
թվեր։ Բացի դրանից, անհրաժեշտ կլինեն գունավոր 
թղթեր (թղթերի գույնը կտրուկ պետք է տարբերվի 
գրպանների գույնից) և ցուցափայտ։

Դասարանի կազմակերպումը՝ աշակերտները բաժա ն - 
վում են եռյակների։

Ակտիվության նկարագրիը՝ գրատախտակի մոտ է 
գալիս առաջին եռյակը, աշակերտներից մեկը վերցնում 
է կավիճը (կամ նշագրիչ), երկրորդը՝ կարմիր քարտերը, երրորդը՝ ցուցափայտը, ուսուցիչը ասում 
է առաջին թիվը և քայլը, որն  անհրաժեշտ է կատարել առաջ կամ հետ։ Առաջին աշակերտը 
գրատախտակին գրում է թիվը, երկրորդ աշակերտը գրպանի մեջ տեղադրում է քարտը (քարտը 
հստակ պետք է երևա), երրորդն անվանում է այդ թիվը և ցույց տալիս ցուցափայտով, հետո երկրորդ 

1 2 3 4 5

11 12 13 14 15
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աշակերտը հաշվում է քայլը և տեղադրում համապատասխան գրպանիկում, առաջինը գրում է թիվը, 
իսկ երրորդը ցույց է տալիս և անվանում։

Որպեսզի այս գործողություններն արագ ընթանան, ուսուցիչը յուրաքանչյուր աշակերտի նախօրոք 
պետք է ասի իր անելիքը։

Տնային աշխատանք հանձնարարել այս խորագրով նախատեսված 1 - 12 -րդ առաջա-
դրանքները։

դ ա ս  1 2

Թեման՝ Հաշվարկման կիրառությունը
Նպատակը՝ ամրապնդել թվերի գումարման և հանման ժամանակ 1 և 10 քայլով հաշվման 

կիրառության հմտությունը, (Մաթ.III.1, Մաթ.III.2)
Նախապայմանները՝ գիտենալ որևէ թվով առաջ կամ հետ քայլ կատարելու իմաստը 
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր

Դասը գրեթե լրիվությամբ տրամադրել տնային առաջադրանքի քննարկմանը և դրա վերաբերյալ 
աշխատանքի կատարմանը։ Աշակերտները հերթականությամբ իրենց տետրերից կարդում են 
գրառումները, մյուսները համեմատում են սեփական աշխատանքի  հետ և, անհրաժշտության 
դեպքում, մեկնաբանություն անում. ցանկալի է, որ ուսուցիչը հաճախ դիմի աշակերտներին, որպեսզի 
դասին նրանց մասնակցությունը չնվազի։

1  30, 29, 28, 27, 26, 25… այստեղ կարելի է աշակերտներին ընդհատել: 
– Մինչև 1-ը բոլո՞ր թվերն եք դուրս գրել։
– Քանի՞ թիվ եք դուրս գրել։
– Քանի՞ թիվ է մնացել դուրս գրելու։

2  100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10. այս դեպքում կարելի է չընդհատել աշակերտներին 
և վերջում դիմել նրանց. 

– Ընդամենը քանի՞ թիվ եք դուրս գրել։

3  13, 23, 33, 43, 53, 63, 73, 83:
Աշակերտը կարդում է հաջորդ 5 թվերը։ Այստեղ կարելի է աշակերտներին հարցեր տալ և, 

անհրաժեշտության դեպքում, օգնել, որ դասարանի օգնությամբ գտնեն ճիշտ պատասխանը։
– Որքանո՞վ է յուրաքանչյուր հաջորդ թիվ ը մեծ նախորդից։
– Ո՞ր գործողությունը կատարելով կարելի է ստանալ յուրաքանչյուր հաջորդ թիվը՝ (գումարելով 

10)։

4  94, 84, 74, 64, 54, 44, 34, 24, 14, 4:
– Ինչպե՞ս ենք ստանում յուրաքանչյուր հաջորդ թիվ։

5  1   85 + 6 արդյունքը ստացվում է 85-ից հետո 6 թիվ (մեկ քայլով) հաշվելով։ 
86, 87, 88, 89, 90, 91

85 + 6 = 91
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6  3   65+30
  75, 85, 95
Այսինքն՝  65+30=95:
Կիրառեցինք տասնյակներով հաշվարկը՝

  65,   75,   85,   95

7  44 – 7
  43, 42, 41, 40, 39, 38, 37
 44 – 7 = 37
Կատարենք մեկ քայլով հետհաշվարկ. 

8  2  66 – 50:
   56, 46, 36, 26, 16
Հաշվենք հինգ տասնյակ հետ.
   66 – 50 = 16

9  39 + 45. աշակերտը կարող է հետևյալ կերպ մտածել՝
– Քանի որ 45 = 40 + 5, նախ՝ թվային ուղղի վրա հաշվենք 4 տասնյակ աջ, հետո 79-ից հինգ 

միավոր էլի աջ՝ 80, 81, 82, 83, 84:
Այսպիսով՝ 39 + 45 = 84:
Այստեղ ուսուցիչը կարող է աշակերտներին հիշեցնել գումարելիների տեղափոխության 

հատկությունը և նրանց առաջարկել մտածել, արդյոք ավելի հարմար չէ՞ գտնել 45+39 գումարը։

10  63 – 35 աշակերտը կարող է հետևյալ կերպ մտածել.
– Հաշվի առեք, որ 35=30+5:
– Նախ թվային ուղղի վրա հաշվեք 3 տասնյակ ձախ մինչև 33, հետո արդեն 33-ից ևս հինգ 

միավոր դեպի ձախ, ստանում ենք 28:
     63–25=28:

11 - 12 -րդ խնդիրները ցանկալի է ներկայացնել կարճ գրառումներով. 

11  Աննան՝ 7: 
 Մարիամը՝ 9-ով ավելի: 
 Լուկան՝ 5 տարով Մարիամից մեծ:
 Լուկա՞ն:

 Լուկան՝ 7 + 9 + 5 = 21:

12   Կար 27 ուղևոր: 
 Բարձրացավ 3-ը: 
 Իջավ 5-ը:
 Ա՞յժմ:

 Ընդհամենը՝ 27+3-5=25:

Տնային աշխատանք կարելի է հանձնարարել թեստային առաջադրանքները, հիշեցնել, որ չեն 
սահմանափակվում միայն պատասխանները նշելով, այլ բերում են ապացույցներ։
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դ ա ս  1 3

Թեման՝ Հաշվարկման կարողությունը
Նպատակը՝ կիրառելով խմբային աշխատանքը, մաթեմատիկական խաղը՝ զարգացնել 

դատողություն կատարելու, փաստարկելու, ստեղծագործաբար մտածելու ունակություններ, 
հասկանալ պատասխանատվությունը խմբային աշխատանքի ժամանակ, (Մաթ.III.1, Մաթ.III.2)

Նախապայմանները՝ քայլերով հաշվելու ունակություն: 
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

խմբային աշխատանքը սկսել «ՈԿԱ» խորագրով ներկայացված խնդիրներով։
i

 խնդիրները քննարկելու ժամանակ մի փոքր անուշադրության դեպքում կարող են ստանալ 
սխալ պատասխան։

Առաջին խնդրում հաշվարկը սկսվում է 10-ից, ուրեմն՝ 6-րդ վագոնի համարը կլինի 15։
Երկրորդ խնդրում ստանում են՝ 5 + 1 + 5 = 11:
Երրորդ խնդիրը լուծելու ժամանակ, կարելի է ներկայացնել դիդակտիկ ձևով.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13:
Ստանում են երկու հաջորդականություն.

3, 6, 9, 12
2, 4, 6, 8, 10, 12

6-րդ և 12-րդ աշակերտներն ունեն երկու դրոշ (ընդամենը երկու աշակերտ), առանց դրոշի մնացել 
են այն աշակերտները, որոնց համարներն է 1, 5, 7, 11, 13:

Ուսումնական պրոցեսը շարունակել խաղով։ «Չեմ սխալվում գումարում հանում կատարելիս» 
աշակերտները կվարժվեն թռիչքով (քայլով) տասնյակներով կամ այլ քայլով բանավոր գումարել և 
հանել։ Կսովորեն կենտրոնացնել ուշադրությունը (հանում կատարելու ժամանակ հանելին պետք է 
նվազելիից փոքր լինի), ձեռք կբերեն խմբում աշխատելու կարողություններ: Տնային առաջադրանք 
կարելի է չհանձնարարել։

§5. ԳՈւՄԱրՄԱՆ ՏԱրբԵր ԵղԱՆԱԿՆԵր

Այս պարագրաֆին հատկացվում է երեք դաս։

դ ա ս  1 4 

Թեման՝ Գումարման եղանակները
Նպատակը՝ տիրապետել տարբեր եղանակներով երկնիշ թվերը գումարելուն, ամրապնդել 

տասնյակներով «թռիչքով» տասը և մեկ քայլով հաշվելու ունակությունը, (Մաթ.III.1, Մաթ.III.2)
Նախապայմանները՝ տասնյակներով գումարել, առաջ և հետ հաշվել, թռիչքով հաշվելու 

ունակություն
 Ռեսուրսներ՝ տետր, դասագիրք, գրիչ

Այս դասին շարունակել ցուցադրել նախորդ դասին սովորած եղանակը, հնարավոր է առանց 
թվային ճառագայթի։ Դրա հետ մեկտեղ քննարկել ևս մեկ եղանակ, երբ գումարը հաշվելու համար 
ավելի հարմար է ստացվող թվից «թռիչք» կատարել ամբողջ տասնյակով, իսկ հետո միավորներով 
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հետհաշվարկ կատարել։ Սա առանձնապես հարմար է, երբ միավորների թվանշանը 9 է, թեև այն 
կարող ենք կիրառել նաև 8-ի դեպքում։ Նախապատրաստելու տեսքով 9-ով ավարտվող թվերը 
ներկայացնենք լրիվ տասնյակի և մեկի տեսքով։

Առաջադրանք 1 ։  9 = 10 - 1, 29 = 30 - 1 և այլն։
Գրատախտակին գրել առաջադրանքը՝ գտնել արտահայտության արժեքը՝ 

78+19

 10   9
:

խնդիրը լուծենք մեզ ծանոթ եղանակով. 

88 9778

+10

Հիմա նույն խնդիրը լուծենք ուրիշ եղանակով։
19-ը ներկայացնենք տասնյակի և միավորի տարբերության տեսքով՝ (19=20-1):
– Սկզբում ի՞նչ թիվ գումարեցինք 78-ին` (20):
– Ի՞նչ թիվ անվանենք հիմա (98-ին նախորդող թիվը՝ 97): 
Քննարկված եղանակներից ո՞ր եղանակին կտանք առաջնություն 19 գումարելու դեպքում։ 

Նմանատիպ խնդիրներ ներկայացված են դասագրքում։ Աշակերտները դատողություն են անում 
երկու եղանակների վերաբերյալ, արտահայտում են իրենց տեսակետն այդ եղանակների վերաբերյալ։

Որոշ աշակերտներ կարող են քննարկել 8-ով ավարտվող թվերի գումարումը նույն եղանակով, 
օրինակ՝ 

    78+18=78+20-2=96:
Համեմատենք առաջին եղանակի հետ.
    78+18=78+10+8=96:
Ո՞րն է ավելի հեշտ` հանել 2, թե՞ գումարել 8։
Դասագրքում ներկայացված 6 - 10  առաջադրանքների նպատակն է նոր նյութի հետ մեկտեղ 

անցած նյութի կրկնությունը և ամրապնդումը։
7 -րդ խնդիրը լուծելու ժամանակ, հավանաբար, աշակերտները հարց կտան՝ քանի՞ գիրք կա 

երկու գրադարակում միասին։
8 -րդ խնդրում քանիսո՞վ ավելի ուղևոր կա առաջին ավտոբուսում կամ քանիսո՞վ քիչ ուղևոր 

կա երկրորդ ավտոբուսում։
9 -րդ խնդրում կիրառված գումարման եղանակը կարելի է կիրառել 10 -րդ խնդրում թվերը 

համեմատելու համար։ Հնարավոր է որոշները դեռևս համեմատեն տասնյակների գումարը.
(5+3=6+2), եթե հավասար լինեն, ապա միավորների գումարը համենատելով 6+9<8+8, 

կգան եզրակացության, որ 56+39<68+28։ Այսպիսի պատասխանն արժանի է առանձնահատուկ 
խրախուսանքի։

Տնային աշխատանքի համար դասագրքում համապատասխան խորագրով նախատեսված են 
1 - 8 -րդ առաջադրանքները։
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Թեման՝ Գումարման եղանակները
Նպատակը՝ տիրապետել տարբեր եղանակներով երկնիշ թվերը գումարելուն, ամրապնդել 

տասնյակներով «թռիչքով» տասը և մեկ քայլով հաշվելու ունակությունը, (Մաթ.III.1, Մաթ.III.2)
Նախապայմանները՝ առաջ և հետ հաշվելու՝ «թռիչքով» հաշվելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ տետր, դասագիրք, գրիչ

Դասն ամբողջությամբ տրամադրվում է տնային առաջադրանքի վերլուծությանը։
Աշակերտները դասարանում լուծել են 1 - 2 -րդ խնդիրների նմանատիպերը, այնպես 

որ, նրանց համար դժվար չէր լինի լուծել այդ խնդիրները, սակայն, միևնույն է, աշակերտների 
պատասխաններն անուշադրության չի կարելի մատնել։

Օրինակ՝ 1 -ին խնդրի մեջ տրված է, 59=60 – 1:

2 -րդ խնդրում ունենք.
  17 + 59 = 17 + 60 – 1 = 76:

3    38 + 40 – 1 = 77 
  38 + 39 = 77, 
38-ին գումարում ենք 39 և ստանում 77։ 

4 -րդը կարող են գրել այսպես` 
  37 + 30 – 1 = 66, 
37-ին գումարելով 29-ը՝ ստանում են 66։

5   1  Առաջինով կարելի է գտնել այն տնկիների քանակը, որոնք աճեցրել է Կոտեն։
 2 2-ով կարելի է գտնել երկուսի աճեցրած տնկիների քանակը։

6  Այստեղ կարող ենք հարց տալ՝ քանի՞ գիրք կա երկու գրադարակում միասին։

7  Առաջին հարցի պատասխանը ստանալու համար գտնում են 44 + 5 արտահայտության 
արժեքը, երկրորդ հարցի պատասխանը գտնելու համար` 44 + 5 + 44:

8  Պետք է գտնենք 40-2 տարբերությունը։ Պատասխան` 38:
 Աշակերտներին լրացուցիչ կարելի է առաջարկել երկնիշ թվերի գումարման վերաբերյալ խնդիրներ 

և խնդրել, որ գումարեն երկու եղանակով։
1) 36 + 59;  2) 36 + 28;  3) 29 + 56:
1) I եղանակ՝ 
     

   36 + 59 = 36 + 50 + 9 = 86 + 9 =95:

 II եղանակ՝ 36 + 59 = 36 + 60 – 1 = 96 – 1 = 95:

2) II եղանակ՝           36 + 28 = 36 + 30 – 2 = 64:

3) Կիրառել գումարման տեղափոխական օրենքը. 29 + 56 = 56 + 29:

 I եղանակ ՝

36 6646 7656 86

95

96

56 66 76

85

86
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   56 + 29 = 56 + 20 + 9 = 76 + 9 = 85, այսինքն՝ 29 + 56 = 85:
II եղանակ՝  56 + 29 = 56 + 30 – 1 = 85:

Այս խնդիրները կարելի է կիրառել նախանշված նպատակին հասնելը գնահատելու համար, 
ստուգել յուրացման մակարդակը, կարելի է ընտրել խմբային աշխատանքը։ Տնային առաջադրանք 
հանձնարարել 5-րդ պարագրաֆի 9 - 11 -րդ խնդիրները։

 

դ ա ս  1 6

Թեման՝ Գումարման եղանակները
Նպատակը՝ ամրապնդել թվերը երկու եղանակով գումարելու իմացությունը, (Մաթ.III.1, Մաթ.

III.2, Մաթ.III.7)
Նախապայմանները՝ «Կլոր» տասնյակներ գումարել, կիրառել գումարման հատկությունները, 

առաջ և հետ «թռիչքով» հաշվելու ունակություն
 Ռեսուրսներ՝ տետր, դասագիրք, գրիչ
Շարունակում ենք հմտանալ երկու եղանակով 1-ից մինչև 100 թվերը գումարելու մեջ։ 

Ուսումնական պրոցեսը սկսվում է տանը հանձնարարված 9 - 11 -րդ առաջադրանքների 
քննարկմամբ: Այս ակտիվությունով ստուգվում է՝ հասե՞լ են արդյոք նախորդ դասին նախանշված 
հիմնական նպատակին։ Տվյալ խնդիրները պետք է լուծել այսպես՝

9  56 + 39

56 + 30 + 9 = 86 + 9 = 95        56 + 39 = 56 + 40 – 1 = 95

10  28+49=28+50–1=77
 39+36=36+39=36+40–1=75.

Այստեղ կիրառել գումարման տեղափոխական հատկությունը և գումարման երկրորդ եղանակը, 
թեև առաջին եղանակով հաշվումները նույնպես դժվարություն չէին ներկայացնում։ Այսպիսով՝ 
առաջին արտահայտության արժեքը մեծ է երկրորդ արտահայտության արժեքից։

Այդ թվերը դիրքային համակարգով ներկայացնելը թույլ է տալիս խնդիրը այլ եղանակով ևս 
լուծել, քանի որ 28-ը 2 տասնյակ և 8 միավոր է, 49-ը՝ 4 տասնյակ և 9 միավոր, առաջին գումարը 
պարունակում է 6 տասնյակ և 17 միավոր, երկրորդ գումարը՝ 6 տասնյակ և 15 միավոր, այսինքն՝ 
առաջին գումարը մեծ է։ Աշակերտներին օգնելու համար կարելի է հարցեր ուղղել.

– Քանի՞ տասնյակ է պարունակում առաջին գումարի առաջին գումարելին։ Քանի՞ միավոր ունի։ 
Երկրորդ գումարելին քանի՞ տասնյակ է պարունակում, քանի՞ միավոր։

Նմանատիպ հարց տալ նաև երկրորդ գումարի գումարելիների վերաբերյալ։ Այսպիսի քննարկում 
անցկացնելուց հետո աշակերտներին ուղղորդել, որ անվանեն իրենց համար հարմար եղանակը։

 II եղանակi

 II եղանակi

56 66 86 9676
95

56 66 86 9576
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   56 + 29 = 56 + 20 + 9 = 76 + 9 = 85, այսինքն՝ 29 + 56 = 85:
II եղանակ՝  56 + 29 = 56 + 30 – 1 = 85:

Այս խնդիրները կարելի է կիրառել նախանշված նպատակին հասնելը գնահատելու համար, 
ստուգել յուրացման մակարդակը, կարելի է ընտրել խմբային աշխատանքը։ Տնային առաջադրանք 
հանձնարարել 5-րդ պարագրաֆի 9 - 11 -րդ խնդիրները։

 

դ ա ս  1 6

Թեման՝ Գումարման եղանակները
Նպատակը՝ ամրապնդել թվերը երկու եղանակով գումարելու իմացությունը, (Մաթ.III.1, Մաթ.

III.2, Մաթ.III.7)
Նախապայմանները՝ «Կլոր» տասնյակներ գումարել, կիրառել գումարման հատկությունները, 

առաջ և հետ «թռիչքով» հաշվելու ունակություն
 Ռեսուրսներ՝ տետր, դասագիրք, գրիչ
Շարունակում ենք հմտանալ երկու եղանակով 1-ից մինչև 100 թվերը գումարելու մեջ։ 

Ուսումնական պրոցեսը սկսվում է տանը հանձնարարված 9 - 11 -րդ առաջադրանքների 
քննարկմամբ: Այս ակտիվությունով ստուգվում է՝ հասե՞լ են արդյոք նախորդ դասին նախանշված 
հիմնական նպատակին։ Տվյալ խնդիրները պետք է լուծել այսպես՝

9  56 + 39

56 + 30 + 9 = 86 + 9 = 95        56 + 39 = 56 + 40 – 1 = 95

10  28+49=28+50–1=77
 39+36=36+39=36+40–1=75.

Այստեղ կիրառել գումարման տեղափոխական հատկությունը և գումարման երկրորդ եղանակը, 
թեև առաջին եղանակով հաշվումները նույնպես դժվարություն չէին ներկայացնում։ Այսպիսով՝ 
առաջին արտահայտության արժեքը մեծ է երկրորդ արտահայտության արժեքից։

Այդ թվերը դիրքային համակարգով ներկայացնելը թույլ է տալիս խնդիրը այլ եղանակով ևս 
լուծել, քանի որ 28-ը 2 տասնյակ և 8 միավոր է, 49-ը՝ 4 տասնյակ և 9 միավոր, առաջին գումարը 
պարունակում է 6 տասնյակ և 17 միավոր, երկրորդ գումարը՝ 6 տասնյակ և 15 միավոր, այսինքն՝ 
առաջին գումարը մեծ է։ Աշակերտներին օգնելու համար կարելի է հարցեր ուղղել.

– Քանի՞ տասնյակ է պարունակում առաջին գումարի առաջին գումարելին։ Քանի՞ միավոր ունի։ 
Երկրորդ գումարելին քանի՞ տասնյակ է պարունակում, քանի՞ միավոր։

Նմանատիպ հարց տալ նաև երկրորդ գումարի գումարելիների վերաբերյալ։ Այսպիսի քննարկում 
անցկացնելուց հետո աշակերտներին ուղղորդել, որ անվանեն իրենց համար հարմար եղանակը։

 II եղանակi

 II եղանակi

10  Նիկան ուներ 19 լարի:
 Մայրը տվեց ևս 28 լարի:
 Ընդամե՞նը:

 19 + 28 = 19 + 30 – 2 = 49 – 2 = 47
 47 < 50:

Նիկայի ունեցած գումարը բավարար չէ 50 լարի արժողությամբ թենիսի ձեռնաթիակ գնելու 
համար։ Կարելի է այսպես էլ մտածել. Նիկան 20 լարիից պակաս գումար ուներ, այսինքն՝ 2 
տասնյակից պակաս, մայրը նրան տվեց երեք տասնյակից պակաս գումար, ուստի  նրա գումարը չէր 
հասնի հինգ տասնյակի, որպեսզի նա ձեռնաթիակ գնի։ Տանը հանձնարարել կատարել թեստային 
առաջադրանքները։

§6. ԵրԿՆԻշ ԹՎԵրԻ ԳՈւՄԱրՈւՄը

Այս պարագրաֆին հատկացվում է 5 դաս:

դ ա ս  1 7

Թեման՝ Երկնիշ թվերի գումարումը 
Նպատակը՝ գիտակցել երկնիշ թվերը գումարելու ժամանակ մինչև կարգը լրացնելու եղանակը, 

սովորել գումարման գրավոր ալգորիթմը և բացատրել այն, զարգացնել կիրառելու ունակությունը, 
(Մաթ.III.1, Մաթ.III.2, Մաթ.III.7)

Նախապայմանները՝ ցուցադրել դիրքային տասական համակարգը՝ տարբեր մոդելներ կիրառելու 
միջոցով

Ռեսուրսներ՝ հաշվեձողիկներ, խորանարդիկներ, դասագիրք

Դասը սկսել տնային աշխատանքի վերլուծությամբ, ևս մեկ անգամ կրկնել տրված թվերի նախորդ 
և հաջորդ թվերի ամենամոտ տասնյակը և հնգյակը գտնելու կանոնը։

4 -րդ խնդրում գնդակների գինը հավասար է հետևյալ արտահայտության արժեքին՝ 
20 + 20 – 5 – 5 = 30, իսկ մանրը հաշվել այսպես՝ 50 – 30 = 20:

5 -րդ խնդիրը վերլուծում ենք այսպես՝ փաստորեն չորս վագոն անջատելուց հետո Թեկլայի 
վագոնի հետևում եղած վագոնների քանակը կիսվեց, այսպիսով՝ եղել է 8 վագոն, ընդամենը՝ 8 + 1 
+ 8 = 9 + 8 = 17 վագոն։

Երկնիշ թվերի գումարման եղանակները, նրա մասնավոր դեպքերը («կլոր» թվերը գումարել) 
և բանավոր գումարման որոշ օրենքներ արդեն քննարկվել են 2-րդ դասարանում և նախորդ 
պարագրաֆում։ Այժմ հիմնականում կքննարկվեն դիրքային համակարգի հետ կապված հարցեր, քանի 
որ որոշ քննարկված եղանակներ (օրինակ՝ հաշվման կիրառումը) անհարմար է մեծ թվերի գումարման 
ժամանակ։ Դիրքային համակարգի վրա հիմնված գումարում և հանում գործողությունները սկզբում 
կարելի է կատարել դիդակտիկ պարագաներով. տարրական դասարաններում այս մեթոդը նյութը 
յուրացնելու լավագույն մեթոդ է հանդիսանում. կարելի է կիրառել իրական առարկաներից կազմված 
դիդակտիկ պարագաներ (օրինակ՝ հաշվեձողիկներ, խորանարդիկներ), կամ եթե դասարանում կա 
այդ հնարավորությունը, ապա այդ դիդակտիկ պարագան կարող է լինել ռեսուրս համացանցից։ 
Այստեղ կարելի է կիրառել G-PriEd-ի կողմից առաջարկված էլեկտրոնային ռեսուրսները։

Սկզբում սկսել քննարկել այն դեպքը, երբ թվերը կարելի է գումարել առանց կարգերի բաժանելու։

  II եղանակi
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Օրինակ՝ գումարենք 36 և 62 թվերը։ յուրաքանչյուր թիվ ներկայացնել 
դիրքային համակարգով՝ կիրառելով խորանարդիկներ և դասավորել 
սեղանին։ 

Հնարավոր է այդ գործընթացն աշակերտները ինքնուրույն կատարեն։ 

Որից հետո աշակերտները միասին կհավաքեն տասնյակների 
սյուները և միավորների խորանարդիկները։ 

Տասնյակների քանակը 9 է, միավորների 
քանակը՝ 8, այդ թիվը համապատասխանում է 
98-ին։

3 6 
6 2
9 8

+

Պարզ է՝ խորանարդիկներով աշխատանքը պահանջում է շատ 
ժամանակ, սակայն գումարման իմաստն այսպես ավելի հեշտ է ընկալել, 
թեև հասկանալուց հետո այդպիսի դիդակտիկ պարագաներ կիրառելն 
արդարացված չէ։ 

Հետո անցնում է կատարվում այն դեպքի քննարկմանը, երբ անհրաժեշտ է գումարել կարգերը:

Օրինակ՝ գումարել 46 և 38։ Այս անգամ էլ կիրառել 
խորանարդիկները և ներկայացնել այդ թվերի մոդելները:

 Այստեղ էլ աշակերտը միավորում է տասնյակների սյուները և 
միավորները դասավորում առանձին։ 

Միավորների քանակը 14 է, եթե աշակերտը սխալմամբ գրի 
714, հեշտությամբ կարելի է նրան համոզել և ասել, որ նորից 
հաշվի խորանարդիկները։ Այս դեպքում նորից անհրաժեշտ կլինի 
աշակերտներին բացատրել, որ 14-ը պարունակում է 1 տասնյակ և 4 միավոր՝ այսպիսով ունենք 4 + 
3 + 1 տասնյակ, ընդամենը՝ 8 տասնյակ և 4 միավոր՝ 84։ 

46 + 38 = 84:
Աշակերտները նման գումարումը (երկու դեպքում էլ) հնարավոր է 

կատարեն մի քանի անգամ, այնքան ժամանակ, մինչև աշակերտները 
ինքնուրույն կկարողանան կատարել գումարումը և գտնել ճիշտ 
պատասխանը։ Գիտելիքի ամրապնդումն առանց դիդակտիկ պարագաների 
կարելի է թողնել հաջորդ դասի համար։ 

Տնային աշխատանք կարելի է հանձնարարել գումարման օրինակների 
նկարազարդումը՝ 19 + 23; 25 + 43։
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դ ա ս  1 8

Թեման՝ Երկնիշ թվերի գումարումը
Նպատակը՝ տիրապետել գումարման գրավոր ալգորիթմներին, (Մաթ.III.2.)
Նախապայմանները՝ կիրառելով տարբեր մոդելներ՝ կատարել երկնիշ թվերի գումարման փորձ
Ռեսուրսներ՝ տետր, խորանարդիկներ, դասագիրք

Տնային աշխատանքը վերլուծելուց հետո, կարելի է դասի հիմնական մասը տրամադրել դիդակտիկ 
պարագաներ (օրինակ՝ փոքրիկ խորանարդիկներ կամ համացանցից ռեսուրսներ) կիրառելուն և 
յուրաքանչյուր դեպքի համար քննարկել մեկական օրինակ։ Դրանից հետո աշխատանքը կարելի է 
սկսել՝ հենվելով դասագրքի նյութին։

Դասագրքում նյութը ներկայացված է համապատասխան հաջորդականությամբ. նախ տրված են 
տասնյակները գումարելու վերաբերյալ խնդիրները, հետո գումարվում են թվեր, երբ գումարելիների 
միավորների ընդհանուր քանակը չի գերազանցում 9-ը։

Կարելի է 4 -րդ առաջադրանքից մեկ օրինակ աշակերտների հետ համատեղ կատարել 
գրատախտակին, կիրառել 3 -րդ խնդրի մեջ տրված հարցերը: Մյուս օրինակներով կարելի է 
դասարանում անցկացնել ինքնուրույն աշխատանք։

5 -րդ առաջադրանքը կարելի է կիրառել առաջին եղանակի յուրացման մակարդակը ստուգելու 
նպատակով։ Աշակերտները կարտագրեն և կլրացնեն բաց թողած թվերը։ Դասին բազմերանգություն 
հաղորդելու համար առաջարկել աշակերտներին կազմել նմանատիպ խնդիր և այնուհետև կատարել 
ընդհանուր քննարկում։

1 - 2 -րդ առաջադրանքները հանձնարարել կատարել տանը:

դ ա ս  1 9

Թեման՝ Երկնիշ թվերի գումարումը 
Նպատակը՝ տիրապետել գումարման գրավոր ալգորիթմներին, (Մաթ.III.2.)
Նախապայմանները՝ երկնիշ թվերի գումարման նախնական պատկերացումներ դիրքային 

համակարգի վրա հիմնված դիդակտիկ պարագաների կիրառման միջոցով 
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր

Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո (հանձնարարված էր պարզ առաջադրաք), անցնել 
երկրորդ դեպքին, համապատասխան օրինակներըի քննարկմանը։ Աշխատում են 6 - 10 -րդ 
առաջադրանքների վրա: 

9 -րդ խնդրի մեջ հաշվումները ավելի հեշտ կլինեն, եթե կիրառվեն գումարման հատկությունները՝ 
միավորները գումարելու ժամանակ, գումարվում են միավորները, որոնց գումարը 10 է (4 և 6), հետո 
գումարում 3։

10 -րդ խնդրում աշակերտը նախ կարող է գումարել 45-ը և 37-ը, և այնուհետև համեմատել 80-ի 
հետ։ Աշակերտը կարող է այսպես մտածել՝ տասնյակների գումարը 70 է, միավորների գումարը 10-ից 
մեծ է, ուրեմն՝ Կախիի գումարը 80-ից մեծ է։

Դասի վերջում կարելի է անցկացնել մրցույթ զույգերով. աշակերտներին բաժանել զույգերի և 
յուրաքանչյուր զույգին տալ նախօրոք պատրաստված քարտեր, որոնց վրա գրված են օրինակներ։ 
Նրանց հանձնարարվում է տարբեր եղանակներով կատարել գործողությունները։
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Քարտի օրինակ.  Լրացրած քարտի օրինակ 

40+30

32+50

54+25

68+19 

37+26

40 + 30 = 4 տ. + 3 տ. = 7 տ. (տասնյակների գումար)
32 + 50 — 42, 52, 62, 72, 82 (հաշվել տասը քայլով )

54 + 25 = 79 (տասնյակին՝ տասնյակ, միավորին՝ միավոր)

68 + 19 = 68 + 20 – 1 = 88 – 1 = 87

37 + 26 = 37 + 3 + 23 = 40 + 23 = 63 (լրացնել)

Տնային առաջադրանք հանձնարարել 5 - 8 -րդ խնդիրները։

2 0 - ր դ  դ ա ս

Թեման՝ Երկնիշ թվերի գումարումը
Նպատակը՝ ամրապնդել գիտելիքը և վարժվել գումարման գրավոր ալգորիթմներին 

տիրապետելուն, (Մաթ.III.2.)
Նախապայմանները՝ երկնիշ թվերը գումարելու երկու եղանակների իմացություն՝ կարգերի 

բաժանելով և առանց դրա
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր

Դասը նվիրվում է երկնիշ թվերի գումարման երկու եղանակների վերաբերյալ գիտելիքի 
ամրապնդմանը։ Նախանշված նպատակին հասնելու համար օգտվել տնային առաջադրանքի 4
-րդ և 6 -րդ խնդիրներից։ 

4 -րդ խնդրով կարելի է ստուգել II եղանակի յուրացման մակարդակը, իսկ 6 -րդ խնդրի 
օգնությամբ՝ գրավոր ալգորիթմների և գումարման հատկությունների իմացության մակարդակը։

7 -րդ խնդիրը պահանջում է համեմատել 24+37 և 27+35 գումարները։ Առաջին դեպքում 
ստանում ենք 5 տասնյակ և 11 միավոր, իսկ երկրորդ դեպքում՝ 5 տասնյակ և 12 միավոր։ Պարզ է՝ 
մեծ է երկրորդը, թեև կարող ենք նախ հաշվել արժեքը, հետո համեմատել:

8  Անհրաժեշտ է գտնել 16 + 48 արժեքը։
Դասը հետաքրքիր կդարձնի երկնիշ թվերի գումարման թեմայով կազմակերպած հետաքրքրաշարժ 

վիկտորինան, որի անցկացման ձևը կախված է դպրոցի նյութատեխնիկական բազայի վիճակից։ 
Կարելի է օգտվել սմարտ (խելացի) գրատախտակներից կամ պատրաստել սահիկահանդես (սլայդ-
շոու), քարտեր և գրել հարցերը սովորական գրատախտակին։ Վիկտորինայի հիմնական էությունը 
կայանում է նրանում, որ խմբավորեն ըստ գումարման եղանակների, ինչը շատ հարմար միջոց է 
պարզելու համար թե, որքանով է յուրացված նյութը։ Սեղանին դասավորել քարտերի երեք շարք, 
առաջին շարքի քարտերի վրա գրված թվերը գումարել «քայլ» կատարելու միջոցով, երկրորդ շարքի 
թվերը, առանց կարգերի բաժանելու, սյունակաձև գումարել, երրորդ սյունակի թվերը՝ բաժանելով 
կարգերի կամ լրացնելով մինչև «կլոր» տասնյակ։ Դասարանը բաժանել երկու խմբի. գրատախտակի 
մոտ գալիս է յուրաքանչյուր խմբից մեկ ներկայացուցիչ, ընտրում է քարտը և գրատախտակին 
կատարում առաջադրանքը, ճիշտ կատարելու դեպքում, առաջին շարքի առաջադրանքների համար 
ստանում է 1 միավոր, երկրորդ շարքի առաջադրանքի համար՝ 2 միավոր, երրորդ շարքի առաջադրանքի 
համար՝ 3 միավոր։ Հաղթող է ճանաչվում այն խումբը, որի միավորների քանակը շատ է։ 
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Տնային առաջադրանք աշակերտներին հանձնարարել դասարանում քննարկված օրինակների 
նման 5 օրինակ կազմել և լուծել։

դ ա ս  2 1 

Թեման՝ Երկնիշ թվերի գումարումը
Նպատակը՝ ամրապնդել թվերը սյունակաձև գումարելու և համեմատելու վերաբերյալ 

գիտելիքները (Մաթ.III.1, Մաթ.III.2)
Նախապայմանները՝ երկնիշ թվերը գումարելու և համեմատելու կարողություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Դասը կարելի է անցկացնել խմբային աշխատանքի ձևով։ Կիրառել «Տրամաբանի՛ր» խորագրով 
տրված առաջադրանքները և մաթեմատիկական խաղ «Համեմատե՛ք 50-ի հետ»։ Առաջին խորագրով 
տրված խնդիրները լուծելու համար աշակերտներին անհրաժեշտ կլինի գտնել անհայտ կարգը, 
օրինակ՝ 3 -րդ առաջադրանքը կատարելու ժամանակ այսպիսի դատողություն պետք է անեն՝ ի՞նչ 
թիվ պետք է գումարել 8-ին, որ ստացված թվի միավորների թվանշանը լինի 2, այսպիսով՝ միավորները 
գումարելու արդյունքում ստանում են 12, ուրեմն՝ միավորների անհայտ թիվը 4-ն է՝ առանձնացված 
1 տասնյակի և ևս 6 տասնյակը, տասնյակների անհայտ քանակի հետ 9 է, այսպիսով՝ այդ անհայտ 
քանակը 2-ն է։

«Համեմատի՛ր 50-ի հետ» խաղի նպատակն է վարժեցնել երկնիշ թվերը սյունակաձև գումարելու 
և համեմատելու մեջ։

Ուսուցիչը խմբեր կազմելու ժամանակ պետք է հաշվի առնի աշակերտների ակադեմիական 
մակարդակները և խմբերը կազմի այդ սկզբունքով։ Հաշվի պետք է առնել նաև խմբի անդամների 
համատեղելիությունը։ Դրա հետ մեկտեղ այդ գործընթացը պետք է շատ արագ անցկացնել (այդ 
տարիքի աշակերտներն ինքնուրույն խումբ կազմելու համար շատ ժամանակ են ծախսում)։

Ուսուցիչը պետք է հետևի աշակերտների կողմից աշխատանքի բաժանման և հենց աշխատանքը 
կատարելու պրոցեսին, նշումներ անի և աշխատանքն ավարտելուց հետո վերլուծի աշակերտների 
աշխատանքը, համապատասխան ձևով հսկի, որ որոշ աշակերտներ լարվածություն չմտցնեն 
խմբի աշխատանքի մեջ, անտեղի ակտիվությամբ չշեղեն մյուսների ուշադրությունը կամ ուղղակի 
առաջնորդության ցանկությունը հագեցնելու համար անտեղի ակտիվություն չցուցաբերեն, 
արդյունավետ աշխատողններին խրախուսի և հաջողություն մաղթի։

Ուշադրություն պետք է դարձնել նաև, թե ինչպես է խումբը պատրաստվում ներկայացնել 
ստացած պատասխանները և ինչպես է խմբից ընտրում այն մասնակցին, ով շնորհանդես է անելու, 
ինչպես են կիրառում ուսուցչի կողմից տրված ցուցումները հետագա աշխատանքի համար, ինչպիսի 
հույզերով են ընդունում հաջողությունը կամ անհաջողությունը։ Հույզերն արտահայելու կուլտուրան 
ձևավորելն ուսուցչից պահանջում է շատ նուրբ մոտեցում։

փորձված ուսուցիչը հասկանալով է մոտենում այն փաստին, որ խմբային աշխատանքի ժամանակ 
առաջանում է «աղմուկ» և դա նորմալ երևույթ է, թեև դա չպետք է հասնի այն մասշտաբներին, որ 
խանգարի ուսումնական պրոցեսին։

Ուսուցիչները գիտեն, որ հաղթողներին անվանել և խրախուսելը, բոլոր մասնակիցներին 
խրախուսելն աշակերտների համար կարևոր պահ է, դրա համար խմբային աշխատանքը պետք է 
ավարտել համապատասխան պաթոսով։ Պետք է հիշել, որ այս աշխատանքը, ինչպես նաև ամբողջ 



46

ուսումնական պրոցեսը, մեծ դեր է խաղում ապագա քաղաքացու ձևավորման գործում։ Թիմային 
աշխատանքի դժվար արվեստը սովորում են նաև առաջին հայացքից աննշան թվացող խմբային 
աշխատանքով։

Տանը  հանձնարարել կատարել թեստային աշխատանքները։

 

§7. հԱՆՄԱՆ ՏԱրբԵր ԵղԱՆԱԿՆԵր

Այս պարագրաֆին հատկացվում է 3 դաս:

դ ա ս  2 2

Թեման՝ Հանման տարբեր եղանակներ
Նպատակը՝ սովորել հանման եղանակները (տասնյակներով հաշվել, միավորներով հաշվել, 

տասնյակներ «անցնելով») (Մաթ.III.1, Մաթ.III.2)
Նախապայմանները՝ տասնյակներով առաջ և հետ հաշվելու, միավորներով առաջ և հետ 

հաշվելու կարողություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, գրատախտակ, տետր

Առաջադրանքը ստուգելուց հետո սովորում են կատարել տարբեր եղանակներով հանում։
Աշակերտները գիտեն տասնյակներով հաշվել և կիրառել տասնյակներով հաշվելը, կրկնել այդ 

եղանակը և ուրիշ եղանակ ներկայացնելու համար կիրառել այն։
Գրատախտակին պատկերել թվային ուղիղ և նրա միջոցով քննարկել հետհաշվարկով հանման 

գործողությունը: Սկսել հաշվել միավորներով, այնուհետև անցնել «կլոր» թվեը հանելուն, այս եղանակի 
քննարկումը հիմնվում է միավորները հանելու վրա։

Հետո քննարկել ավելի բարդ օրինակներ՝ 82 - 30։
– Եթե 82-ից 10 միավոր հետ հաշվել, ի՞նչ թիվ կստացվի, տվյալ թիվը քանի՞ տասնյակ է պակաս 

պարունակում։ Հաջորդ «թռիչքը» կատարելուց հետո ի՞նչ թիվ կստացվի, քանի՞ թռիչք պետք է 
կատարել։

Բոլոր այս հարցերին պատասխանելուց հետո կստացվի պատասխանը։
Ավելի հետաքրքիր օրինակ է 82 - 39 գործողությունը կապել 10-ով հետհաշվարկի հետ։
– Ո՞ր թիվն է 39-ի ամենամոտ տասնյակը՝ (40):
– Եթե 40 հանենք, քանի՞ միավոր ավել կհանվի՝ (1):
– Հետո ի՞նչ անել՝ (պետք է հետ վերադառնալ 1 միավորով)։
– Եթե 39-ի փոխարեն լինի 38, քանի՞ միավորով է պետք հետ վերադառնալ։

Դասարանական աշխատանքը ավարտվում է 6 -րդ խնդիրը լուծելով։
Դասի նպատակին հասնելը ստուգվում է ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքները ստուգելով։ 

Գրատախտակին գրում են առաջադրանքը՝

1  Օգտվել թվային ուղղից, հետ հաշվել և հաշվել 73-ի և 40-ի տարբերությունը։

2  Հանե՛լ առավել հարմար եղանակով՝ 64-39։
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Աշակերտը կարող է ընտրել տարբեր եղանակներ՝ նոր սովորած եղանակը կամ այն եղանակը, 
որը սովորել է երկրորդ դասարանի ավարտին՝ 64 – 30 – 9 = 34 – 9 = 25։ Ինքնուրույն աշխատանքի 
համար կարելի է ընտրել ուրիշ առաջադրանք։

Տնային աշխատանք հանձնարարել 1 - 4 -րդ առաջադրանքները։ 

դ ա ս  2 3

Թեման՝ Հանման տարբեր եղանակներ
Նպատակը՝ յուրացնել հանման եղանակները (Մաթ.III.2)
Նախապայմանները՝ տասնյակներով առաջ և հետ հաշվելու, միավորներով առաջ և հետ 

հաշվելու կարողություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր

Դասը սկսել տնային առաջադրանքի ստուգմամբ, 3 -րդ և 4 -րդ առաջադրանքների շուրջ 
կարելի է ծավալվել այսպիսի քննարկում. 

– Ըստ նկարի՝ հանում կատարելու ժամանակ ո՞ր եղանակն եք կիրառում՝ (հաշվել հետ)։
– Ինչպե՞ս է տեղի ունենում հետհաշվարկը, օրինակ՝ 84 - 40 արտահայտության արժեքը հաշվելու 

ժամանակ՝ (տասնյակներով  հաշվում ենք հետ), թվային ուղղի վրա հաշվում ենք 4 տասնյակ ձախ՝ 
74, 64, 54, 44։

– Ինչպե՞ս կներկայացնեք 62–29 տարբերությունը հաշվելու պրոցեսը.
(62 – 29 = 62 – 30 + 1 = 32 + 1 = 33):

Դրանից հետո լուծել 7 - 8 -րդ առաջադրանքները։
Օրինակ՝ գտնում են անհայտ թիվը. 

32 +    = 40.
– Ի՞նչ թիվ պետք է գումարել 32-ին, որ ստացվի 40:
– Հիշել մեկ քայլով հաշվելը և հաշվել 32-ից մինչև 40:

33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40
– Քանի՞ թիվ հաշվեցինք՝ (8):
– Այսպիսով՝ ինչի՞ է հավասար անհայտ գումարելին։
– Ի՞նչ գործողություն կատարելով կարելի է գտնել անհայտ թիվը (հանենք՝ 40 - 32)։ Որից հետո 

կարելի է գրել հավասարությունները. 
8+32=40
40-8=32
40-32=8

Սկզբում կատարված դատողություններն ավելի պարզ են ընկալվում այս հավասարությունները 
գրելուց հետո, երբ անհայտ թիվը գտնելու համար կատարում ենք հանման գործողություն: Առանց 
շտապելու՝ աշակերտների հետ լուծել 7 -րդ առաջադրանքի մյուս օրինակները նույնպես։

Հնարավոր է, որ աշակերտներն անհայտ թիվը բանավոր անվանեն. պետք է ասել, որ ընդունում 
ենք նրա պատասխանը և խնդրենք, որ բացատրի, թե ինչպես է ստացել այն։
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8 -րդ խնդիրը լուծելու ժամանակ աշակերտները կարող է ընկած լինեն 7 -րդ խնդրի լուծման 
ազդեցության տակ և այսպես գրեն՝

   Ուներ՝ 27: 
   Գնեց գիրք՝     27 –  = 20
   Մնաց՝  20

Սակայն աշակերտները կարող են նաև միանգամից գլխի ընկնել, որ գրքի արժեքը կարելի է գտնել՝ 
հաշվելով 27-20 արտահայտության արժեքը։ Դասի ավարտին կատարել ինքնուրույն աշխատանք և 
վերլուծել այն։ Աշխատանքը կարելի է ընտրել լրացուցիչ առաջադրանքներից։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 5 - 8  առաջադրանքները:

դ ա ս  2 4

Թեման՝ Հանման տարբեր եղանակներ
Նպատակը՝ ամրապնդել տարբեր եղանակներով հանումը կատարելու վերաբերյալ գիտելիքները 

(Մաթ.III.2)
Նախապայմանները՝ տասնյակներով առաջ և հետ հաշվելու, միավորներով առաջ և հետ 

հաշվելու կարողություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր

Անցկացնել ամփոփիչ աշխատանք՝ տարբեր եղանակներով երկնիշ թվերի հանում թեմայով։
Դասագրքում ներկայացված եղանակներից բացի աշակերտների հետ քննարկել նաև ուրիշ 

եղանակներ։ Այս ամենը, իհարկե, ընթանում է տնային աշխատանքների ստուգմանը զուգահեռ։ 
Տնային առաջադրանքները դասարանում կատարած առաջադրանքներին նման են, այնպես որ կարող 
ենք կանգ չառնել դրանց քննարկման վրա։

Կարելի է քննարկել հանման գործողության այլ եղանակ։ Օրինակ՝ գրատախտակին գրել՝ 
   71 - 28:
Եղանակներից մեկն այս պարագրաֆում արդեն քննարկվել է, և այսպես կարող ենք ներկայացնել.
   71 – 28 = 71 – 30 + 2 = 41 + 2 = 43
II եղանակ՝
   71 – 28 = 71 – 20 – 8 = 71 – 8 = 43:
Այսինքն՝ դեռ հանում են տասնյակները, հետո՝ միավորները։
III եղանակ (տասնյակները մանրացնելով)՝
   71 = 70 + 1
   71 = 60 + 11
   71 = 50 + 21
   71 = 40 + 31
Վերջին հավասարությունից ելնելով՝
   71 – 28 = 40 + (31 - 28) = 40 + 3 = 43:
փնտրել տարբեր եղանակներ, դատողություն կատարել և կիրառել այն. այս ամենը նպաստում 

է աշակերտի մոտ քննադատական մտածողության զարգացմանը։ Դրա հետ մեկտեղ առօրյայում 
գործնականում կիրառվում է «բանավոր հանումը»։
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Այս եղանակները հանդիսանում են սյունակաձև հանման նախապատրաստական աշխատանք։
Մեր կարևորագույն խնդիրն է բացատրել գումարման, հանման իմաստը և զարգացնել 

համապատասխան ունակություններ հատուկ կրթական կարիք ունեցող աշակերտների մոտ։ Դրա 
համար ուսուցիչները դպրոցի կողմից մշակված պլանի սահմաններում մեծ պատասխանատվությամբ 
պետք է իրականացնեն համապատասխան աշխատանքը։

Դասն ավարտվում է ստուգողական թեստավորում անցկացնելով, թեև թեստերի մի մասը կարող 
ենք թողնել տնային աշխատանքի համար։

§8. սյՈւՆԱԿՈՎ հԱՆՈւՄ

Այս պարագրաֆին հատկացվում է 4 դաս:

դ ա ս  2 5

Թեման՝ Սյունակով հանում
Նպատակը՝ գիտակցել դիդակտիկ պարագաներ կիրառելով սյունակով հանում կատարելու 

ժամանակ դիրքային համակարգում թվի ներկայացման կիրառությունը, նախապատրաստել սյունակով 
հանում կատարելու իմացությանը, (Մաթ.III.2)

Նախապայմանները՝ դիրքային համակարգում թվերը տարբեր մոդելներով ներկայացնելու փորձ
Ռեսուրսներ՝ խորանարդիկներ, հաշվեձողիկներ, դասագիրք, տետր

Սյունակով հանման ալգորիթմի բացատրությունը սկսվում է դիդակտիկ պարագաների 
օգնությամբ։ Սկզբում կտեսնենք այն դեպքը, երբ տասնյակը բաժանելու կարիք չկա (հանելիի 
միավորների կարգի թվանշանը չի գերազանցում նվազելիի միավորների կարգի թվանշանին)։

Ենթադրենք պետք է կատարել հանում՝ 38 - 15։ 38 թիվը ներկայացնել հաշվեձողիկների 3 
տասնյակ և 8 միավոր, 15-ը՝ հաշվեձողիկների 1 տասնյակ և էլի 5 հաշվեձողիկ։ Հանել 15, նշանակում 
է հանել 1, տասնյակ կմնա 2 տասնյակ, հետո միավորներից պետք է հանենք 5 միավոր, կստանանք 
3 միավոր։ Այսպիսով՝ 38 – 15 = 23։

Այս գործողությունը կիրառելով ուրիշ թվերի համար՝ հանձնարարել մյուս աշակերտներին։
Երկրորդ դեպքը կարող ենք սկսել պարզ օրինակով՝ 24 - 7։ Նախ 24-ը ներկայացնել հաշվեձողիկների 

(կամ խորանարդիկների) միջոցով՝ 2 տասնյակ և 4 միավոր, հետո հանել 7 միավոր։
– Նվազելիի միավորների քանակը բավարա՞ր է 7 միավոր հանելու համար՝ (ո՛չ, 4<7):
– Միգուցե 1 տասնյակ տա՞նք միավորներին:
– Քանի՞ միավոր է պարունակում 1 տասնյակը՝ (10):
– Միավորներին 1 տասնյակ տալուց հետո քանի՞ միավոր ստացվեց՝ (14):
– Քանի՞ տասնյակ մնաց՝ (1):
– 14 միավորից հանենք 7 միավոր՝ վերցնենք 7 հաշվեձողիկ, քանի՞ հաշվեձողիկ մնաց՝ (7):
– Եվս քանի՞ տասնյակ ունենք՝ (1):
– Ի՞նչ ստացանք՝ (17):

Դասագրքում ներկայացված 1 - 6 առաջադրանքները նմանատիպ են։ Դրա հետ մեկտեղ, 
առաջին եղանակին համապատասխան, 1 - 2  առաջադրանքները լուծելուց հետո, 3 - 4  
առաջադրանքները աշակերտներին թողնել լուծել ինքնուրույն։ Աշակերտներն այդ առաջադրանքները 
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կգրեն իրենց տետրում և առաջադրանքի կատարման որակով կստուգվի դասի նպատակներից մեկին 
հասնելու մակարդակը՝ ինչպե՞ս են յուրացրել աշակերտները երկնիշ թվերը սյունակով հանելու 
ալգորիթմը, երբ տասնյակը բաժանման կարիք չունի։

5 - 6 -րդ առաջադրանքներով պատրաստվում են երկրորդ եղանակն ավելի լավ սովորելուն։
Տնային աշխատանք հանձնարարել 1 , 2 -րդ առաջադրանքները։ 

 

դ ա ս  2 6

Թեման՝ Սյունակով հանում
Նպատակը՝ տիրապետել սյունակով հանում կատարելու ալգորիթմին, նկարագրել այդ ալգորիթմը, 

(Մաթ.III.2)
Նախապայմանները՝ թվերը դիրքային համակարգում ներկայացնելու, տասնյակները և մնացած 

միավորները մատնանշելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ խորանարդիկներ, հաշվեձողիկներ, դասագիրք, տետր

Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո անցնել խնդիրների լուծմանը, որտեղ մենք տասնյակը 
պետք է բաժանենք։ Այս թեման նախորդ դասին քննարկվեց դիդակտիկ պարագաների օգնությամբ և 
լուծեցինք 5 - 6 -րդ խնդիրները։ Հնարավոր է դիդակտիկ պարագաներ այս դասին կրկին կիրառվեն։ 
Կատարել 7 - 12 -րդ առաջադրանքները։

7 -րդ առաջադրանքի առաջին օրինակն արտագրել 
տետրում:

– Նվազելիի 1 տասնյակը միավորների վերածելով՝ քանի՞ 
միավոր ենք ստանում՝ (10):

– Այդ թիվը գրենք միավորների համապատասխան սյունակում: 
– Քանի՞ տասնյակ մնաց՝ (5):    
– Այդ թիվը գրենք տասնյակների համապատասխան 

սյունակում:

– 10-ից հանենք 7, ի՞նչ կստանանք՝ (3):
– 3-ը գրենք տարբերության համապատասխան վանդկում:
 -Տասնյակների կարգում ի՞նչ թիվ պետք է գրենք՝ (5): 
Այս դատողությունից հետո աշակերտները տետրում լրացնում 

են աղյուսակը։

Բոլոր հարցերը պետք է ուղղել ամբողջ դասարանին և պատասխաններն էլ պետք է ստանալ 
աշակերտների ակտիվ մասնակցության արդյունքում։

տասնյակ միավոր

6 0
7

5 10

տասնյակ միավոր

6 0
7

60–7

 60 – 7 =  

տասնյակ միավոր

6 0
7

5 3

5 10

60–7

 60 – 7 = 53
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Նմանատիպ են նաև 8 , 9 -րդ առաջադրանքները։
10 - 12 -րդ առաջադրանքները կարող ենք ներկայացնել գրառումներով. 

 

5 6 
2 7
2 9

–
7 2 
3 5
3 7

–
4 7 
3 9

8

–

4 6 316 12 17

Գնահատել դասի նպատակը։ Աշակերտների կողմից նյութի յուրացման մակարդակը ստուգելու 
համար կհանձնարարվի լուծել նմանատիպ օրինակներ, կարելի է հանձնարարել լրացուցիչ 
առաջադրանքների բաժնից։ Օրինակները կարելի է գրել գրատախտակին և առաջարկել աշակերտներին 
կատարել սյունակով հանում։ 

Տնային առաջադրանք հանձնարարել 3 - 8 -րդ առաջադրանքները։

 դ ա ս  2 7

Թեման՝ Սյունակով հանում
Նպատակը՝ ամրապնդել սյունակով հանում կատարելու վերաբերյալ գիտելիքները, (Մաթ.III.2)
Նախապայմանները՝ սյունակով հանում կատարելու եղանակները տարբերելու, համա-

պատասխան ալգորիթմ ընտրելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր

Տնային առաջադրանքի խնդիրների օգնությամբ ստուգել յուրացման մակարդակը, ամրապնդել 
գիտելիքները և կրկնել անցածը։ 6 - 8 -րդ խնդիրներին ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել։ 

– Ո՞ր գործողությունը կատարեցիք 6 -րդ խնդիրը լուծելու ժամանակ։

7   Դաթոն՝ 75: 
 Գիորգին՝ 18-ով պակաս:

8  Թամարը՝ 72: 
 Էլիսոն՝ 48: 

 Թամարը քանիսո՞վ ավել ունի:

Եթե հանձնարարված էր նաև այլ առաջադրանք, պետք է դրանք էլ քննարկել։ Ցանկալի է, 
որ աշակերտներն ինքնուրույն ներկայացնեն այն դժվարությունները, որոնք հանդիպում են իրենց 
խնդրիները լուծելու ընթացքում։ Այսպիսի ուսումնական միջավայր հնարավոր է ստեղծել միայն 
ուսուցչի ջանքերով. դա կնպաստի աշխատանքի արդյունավետ և ստեղծագործական ընթացքին։ 

4-րդ և 5-րդ խնդիրների վերաբերյալ կարող էին հարցեր ծագել։ Դրանցից առաջինում պետք է 
հաշվել 37 + 37 - 19, երկրորդում հնարավոր է ոմանք փորձով ստուգելու մեթոդով գտնեն կաղնիների 
քանակը, մյուսները՝ եղևնիների քանակը՝ 72 - 22, մնացած թիվը կբաժանեն երկու հավասար 
գումարելիների։ Նման լուծումները պետք է խրախուսվեն։

7 5 
1 8
5 7

–
.

7 2 
4 8
2 4

–
.
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Դասն ավարտում է ամփոփիչ թեստերով՝ ճիշտ պատասխանը ընտրելով։ Այդ առաջադրանքների 
մի մասը հանձնարարել տանը։

դ ա ս  2 8

Թեման՝ Սյունակով հանում
Նպատակը՝ կիրառելով մտածողություն պահանջող խնդիրները՝ զարգացնել դատողություն 

անելու, փաստարկելու ունակություն, (Մաթ.III.2, Մաթ.III.4)
Նախապայմանները՝ գիտենալ սյունակով հանում կատարելու էությունը
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

«Տրամաբանի՛ր» շարքի խնդիրներով անցկացնել խմբային աշխատանք։ Անհայտ թվերը գտնելուց 
հետո գնահատել դատողությունը, թե ինչպես են գտել անհայտ թիվը։ Օրինակ՝ քննարկել հետևյալ 
տարբերակը։ Թվից հանում են 9 և ստանում ենք 4։ Մենք ստիպված էինք տասնյակը վերածել 
միավորի։ Այն երկնիշ թիվը, որից հանում են 9 և ստանում են 4, 13-ն է, այդ թիվը հաշվելով էլ կարող 
են գտնել, 9-ից հետո հաշվում են 4 թիվ՝ 9, 10, 11, 12, 13։

Այս երկու տարբերակն էլ ընդունելի է և այն պետք է այսպես ավարտվի՝ նվազելիի 
միավորների թվանշանը 3 է, քանի որ տասնյակներից մեկը տվեցինք միավորներին. այստեղ 
գրում ենք ոչ թե 3, այլ 1-ով ավել՝ 4։

Վերականգնված տարբերակը՝

Որոշ աշակերտներ 3 -րդ և 4 -րդ խնդիրները լուծելու ժամանակ կկիրառեն գումարման և 
հանման հատկությունները։

   54 –  = 28,  54 – 28 = 26  

     – 29 = 14,  29 + 14 = 43  

 
Այդպիսի աշակերտներին հարկավոր է խրախուսել։

4 -րդ առաջադրանքի երկրորդ և երրորդ օրինակները կապված են 60-ը երեք հավասար 
գումարելիների տեսքով ներկայացնելու հետ՝ 2) 20 + 20 + 20, այսինքն՝ 20 + 40, 3) 20 + 20 + 20, 
այսինքն՝ 40 + 20։

Տնային աշխատանք կարելի է ընտրել տվյալ գլխի ամփոփիչ առաջադրանքներից։
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1 4

–

 
2 9
1 4

–
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5 8

–

4 3
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1 4

–

4 3
2 9
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–
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§9. ԳՈւՄԱրՄԱՆ և հԱՆՄԱՆ ԵղԱՆԱԿՆԵրը

Այդ պարագրաֆին հատկացվում է 3 դաս:

դ ա ս  2 9

Թեման՝ Գումարման և հանման տարբեր եղանակներ
Նպատակը՝ յուրացնել գումարման և հանման տարբեր եղանակներ (սյունակով, բանավոր 

հաշիվ), (Մաթ.III.2 )
Նախապայմանները՝ սյունակով հանում և գումարում կատարելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր
Այս դասին կքննարկվեն տասնյակներով հաշվելու, տասնյակներով և միավորներով «թռիչք»-

ով հաշվելու եղանակով գումարման և հանման գործողությունները։ Դասագրքում դրա համար 
նախատեսված են 1 - 6  առաջադրանքները։

Սյունակով հանման և գումարման գործողությունների ալգորիթմի յուրացումը կապված 
է այդ գործողությունների փոխհակադարձելիության դիդակտիկ ներկայացման հետ։ Հանման 
գործողությունը կարելի է ստուգել գումարման միջոցով և հակառակը՝ գումարումը՝ հանման միջոցով։ 
Հենց այստեղ նշենք, որ այս փուլում ցանկալի է ներկայացնել բոլոր տրված երեք թվերով բոլոր 
հնարավոր հավասարությունները։

   43 – 17 = 26   43 – 26 = 17
   26 + 17 = 43   17 + 26 = 43
Երբեմն կիրառելով հակադարձելիությունը՝ կարելի է կատարել հանում։ Օրինակ, քանի որ 11 + 

19 = 30 ուրեմն՝ 30 – 19 = 11, 30 – 11 = 19, սա այն լրացուցիչ հարցն է, որի վերաբերյալ կարող են 
խոսել աշակերտներն առաջին դասին։

Դասագրքում նյութը այնպես է ներկայացված, որ յուրաքանչյուր օրինակի մանրամասն 
քննարկումից հետո աշակերտները ինքնուրույն կկարողանան կատարել նմանատիպ վարժությունները։ 
Օրինակ՝ գումարում ենք. 48 + 35:

– Ո՞ր գումարելին է ավելի մոտ իր ամենամոտ տասնյակին:
– Միգուցե 48-ի ամենամոտ տասնյակին գումարե՞նք 35:
– 48-ից քանիսո՞վ է մեծ այն թիվը, որը վերցրեցինք, որպես առաջին գումարելի՝ (2-ով):
– Հիմա ո՞ր գործողությունն պետք է կատարենք՝ (հանենք 2):
   48 + 35 = 50 + 35 - 2
Գումարում ենք. 36 + 29:
– Ո՞ր գումարելին փոխենք նրա ամենամոտ տասնյակով:
– Ո՞ր գործողությունը կկատարենք հետո։
փաստորեն նույն տիպի է 4 -րդ խնդրում ներկայացված եղանակը, թեև այս անգամ 

կնախընտրենք գումարումը դիդակտիկ ներկայացնել (68 + 23)-ը քննարկելու ժամանակ կատարում 
են «թռիչք» քսանով (երկու տասնյակ) և 3 միավոր։

Նույն սկզբունքներով է 5 -րդ խնդրի լուծումը, դիդակտիկ պարագաներ կիրառելով 
գործողություններ կատարելն ավելի դյուրին է դարձնում։

6 -րդ առաջադրանքի մեջ ներկայացված է հանման ևս մեկ եղանակ, երբ հանման համեմատաբար 
բարդ օրինակը բերվում է այն տեսքին, որտեղ անհրաժեշտ չէ անջատել տասնյակը։

Օրինակ՝ հաշվում են 80 - 37 տարբերությունը, «կլոր» թվից հանումը փոխարինում ենք այն 
տարբերակով, երբ կլոր թվից տասնյակն առանձնացնելու անհրաժշտություն չկա։

80=79+1
79–37=42
42+1=43
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Այս եղանակը քննարկելուց անմիջապես հետո պետք է հարցնել.
– Միգուցե կլոր թվից հանում կատարելու ժամանակ կիրառենք 5-րդ առաջադրանքում քննարկված 

հանման եղանա՞կը։
80 – 37 = 80 – 30 – 7 = 50 – 7 = 43:

Հետաքրքիր է այս հարցին աշակերտների կողմից տրված պատասխանները, դրանց քննարկումը 
և հաշվի առնելը։

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարել 1 - 6 -րդ առաջադրանքները։ 

դ ա ս  3 0

Թեման՝ Գումարման և հանման տարբեր եղանակներ
Նպատակը՝ զարգացնել գումարը և տարբերությունը գնահատելու ունակություն, լուծել 

խնդիրներ այդ ունակությունների կիրառմամբ, (Մաթ.III.4, Մաթ.III.7)
Նախապայմանները՝ սյունակով հանում և գումարում կատարելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր

Տնային առաջադրանքի ստուգմանը հաջորդում է նախորդ դասին սովորած եղանակների 
կրկնությունը և գիտելիքի ամրապնդումը։

Դասին նախանշված նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ ակտիվություններն ընթանում 
են դասագրքի 7 - 9 -րդ առաջադրանքներով։

7 -րդ առաջադրանքում ներկայացված գնահատման սխեման քննարկել միասնական: Այնուհետև 
նույն առաջադրանքի 1 - 6 -րդ օրինակները ինքնուրույն կատարելու որակից ելնելով, կարելի է 
անցկացնել դասի հիմնական նպատակի գնահատում։ 

Օրինակ՝  59+28-ը մոտ է 
  60 + 30 = 90, այսպիսով՝ 

59 + 28 մոտ պետք է լինի 90-ին։ Գումարենք.   

8  Գնահատել տարբերությունը՝ 39-31, որը մոտ է 40-30, ուրեմն՝ 
տարբերությունը մոտ է տասին, ապա կատարել հանում: 

9  Քննարկել 57 – 29 = 38 հավասարությունը:

Գնահատել 57 - 29-ը. այն մոտ է 60 – 30 = 30, հավանաբար հանումը սխալ է կատարված, 
քանի որ արդյունքը մոտ պետք է լինի 30-ին՝ 57 – 29 = 28 և, իրոք, ճիշտ պատասխանը մոտ 
է 30 -ին։

5 9
2 8

6 0
3 0
9 0

+ +

5 9
2 8
8 7

+

3 9
3 1

4 0
3 0
1 0

– –

3 9
3 1

8

–

5 7
2 9

6 0
3 0
3 0

– –
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Դասարանում աշակերտները կատարում են ամփոփիչ աշխատանքի համար նախատեսված 
թեստային առաջադրանքները։ 

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 7 - 9 -րդ առաջադրանքները։

դ ա ս  3 1

Թեման՝ Գումարման և հանման տարբեր եղանակներ
Նպատակը՝ ամրապնդել գիտելիքները՝ կիրառելով խմբային աշխատանքը, զարգացնել 

համագործակցելու (խմբի անդամների հետ) կարողություններ և ստեղծագործական ունակություններ, 
(Մաթ.III.2, Մաթ.III.4)

Նախապայմանները՝ տարբեր եղանակներով հանում և գումարում կատարելու իմացություն
Ռեսուրսներ՝ գումարման և հանման օրինակներով քարտեր 

Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո անցնել խմբային աշխատանքին։
խմբային աշխատանք՝ գումարման և հանման եղանակները թեմայով. պատրաստել քարտեր, 

որոնց վրա պատկերված են թվերի գումարման և հանման օրինակներ։ Պետք է պատրաստել 
այնքան քարտ, որպեսզի խմբի յուրաքանչյուր անդամ ներգրավված լինի աշխատանքի մեջ։ Կարևոր 
է արդյունքները ներկայացնել շնորհանդեսը. հարկավոր է ճիշտ կատարված լինեն գործողությունները, 
դասավակարգված լինեն կիրառված եղանակի վերաբերյալ դատողությունները։

Տնային աշխատանքի համար օգտվել լրացուցիչ առաջադրանքներից։
Եթե տանը հանձնարարվում են գնահատման վերաբերյալ առաջադրանքներ, ապա ճիշտ  կլիներ 

դրանց նման օրինակներ քննարկվեն դասարանում՝ աշակերտների հնարավոր սխալները կանխելու 
նպատակով։ Քննարկման ժամանակ աշակերտները կպարզեն, որ երբ առանձին գումարելին 
փոխարինում են նրանց գնահատումով ստացված թվերով, և գումարելիների քանակը «շատ» է, այդ 
դեպքում ստացված արդյունքը հնարավոր է ընդունելի ստույգություն չունենա։

§10. ԳՈւՄԱրՄԱՆ և հԱՆՄԱՆ ԱՆհԱյՏ ԱՆդԱՄԻ ՈրՈշՈւՄը

Այս պարագրաֆին հատկացվում է 3 դաս:

դ ա ս  3 2

Թեման՝ Գումարման և հանման անհայտ անդամի որոշումը
Նպատակը՝ քննարկել գումարման և հանման անհայտ անդամը գտնելու եղանակները։ 

Համապատասխան պարզ խնդիրների քննարկման միջոցով՝ աշակերտները պետք է ձեռք բերեն 
հմտություններ անհայտ անդամը որոշելու համար (Մաթ.III.4, Մաթ.III.7)

Նախապայմանները՝ թվային ուղիղը, գումարման և հանման հատկությունները, գումարման և 
հանման հակադարձելիությունը կիրառելու ունակություն

Ռեսուրսներ՝ գրատախտակ, կավիճ, դասագիրք, տետր

Թվային ատիճանների օգնությամբ անհայտ գումարելին գտնելու խնդիրը քննարկվել է նախորդ 
ուսումնական տարվա ընթացքում։ Այժմ կիրառվելու է թվային ուղիղը։ Գրատախտակին պատկերվում 
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է թվային ուղիղ և աշակերտների հետ աշխատանք տարվում՝ գտնելու անհայտ գումարելին՝ 39 +  

= 45. 
– Թվային ուղղի վրա նշել 39-ին համապատասխան կետը, գումարման ժամանակ շարժվում են 

դեպի աջ։
– Քանի՞ միավորով պետք է «թռիչք» կատարել մինչև 45։
– Գրենք համապատասխան հավասարությունը՝ 39 + 6 = 45:
– Ըստ գումարման տեղափոխական օրենքի՝ ի՞նչ հավասարություն կգրվի՝ (6 + 39 = 45)
– Ինչի՞ է հավասար անհայտ գումարելին՝ 6 +  =45
– Ինչպե՞ս է կարելի հանման գործողության միջոցով գտնել անհայտ գումարելին՝ +6=45  

 39+ =45: 
– Գումարման գործողությամբ ինչպե՞ս գտնել անհայտ հանելին՝ 45– =39 և 45– =6:
Երկրորդ եղանակը սյունակով գումարման և հանման անհայտ անդամը գտնելու վերաբերյալ է։
Աշակերտներին առաջարկել լուծել հետևյալ խնդիրը՝
– Գիորգին իր աշխատանքային տետրում գրել էր հանման գործողություն, նրա տետրի 

վրա ջրի կաթիլ էր ընկել և հանելիի միավորների թվանշանը այլևս չէր երևում՝
Նայենք միավորների սյունակին՝ 
    5 միավոր –   միավոր = 9 միավոր։
– Այսպես հանում չենք կարող կատարել, ի՞նչ եք մտածում. մենք ստիպված ենք տասնյակը 

վերածել միավորների։
– Ի՞նչ թիվ ենք հանել 15-ից՝ (6):
– Քանի՞ տասնյակ մնաց նվազելիի տասնյակների կարգում՝ (2):
– Այսպիսով՝ ստացվում է 2–1=1։

Դասարանում լուծել  1 - 6 -րդ առաջադրանքները։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 1 - 4 -րդ առաջադրանքները։

դ ա ս  3 3

Թեման՝ Գումարման և հանման անհայտ անդամի որոշումը
Նպատակը՝ ձեռք բերել հմտություն՝ գումարման և հանման անհայտ անդամը գտնելու 

ուղղությամբ, զարգացնել խնդիրների լուծման ունակություն, (Մաթ.III.4, Մաթ.III.7)
Նախապայմանները՝ գումարման և հանման անհայտ անդամը գտնելու համար իմանալ տարբեր 

եղանակներ
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Տնային աշխատանքը ստուգելու ժամանակ ուշադրություն դարձնել, թե ինչ մակարդակով են 
յուրացրել անհայտ անդամը տարբեր եղանակներով գտնելու թեման։

1 -ին խնդիրը հուշում է կիրառել թվային ուղիղը: Սակայն, որպես կանոն, անհայտ թիվը գտնելը 
կապված է գումարման և հանման հակադարձելիության օրենքի հետ։ Անհայտ գումարելին գտնելու 
համար գումարից հանում են հայտնի գումարելին։ Անհայտ նվազելին գտնելու համար՝ տարբերությանը 
գումարում են հանելին, հանելին գտնելու համար՝ նվազելիից հանում են տարբերությունը։

3 5
 1  

1 9

–
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2 -րդ առաջադրանքի օրինակներով ստուգվում է, թե ինչպես են յուրացրել գումարման և 
հանման հակարձելիության օրենքը։

65+  = 74 անհայտ գումարելին գտնելու համար գումարից հանում են առաջին գումարելին՝ 
74-65 = 9:

74 –  = 9 անհայտ հանելին գտնելու համար նվազելիից հանում են տարբերությունը՝ 74-65 = 9:
  – 9 = 65 անհայտ նվազելին գտնելու համար տարբերությանը գումարում են հանելին՝ 65+9 

= 74:
Այս նույն խնդիրը կարելի է լուծել թվային ուղղի միջոցով։ Այդ մեթոդը մեզ կօգնի չեղարկել 

տարածված «օրենքը», որ եթե ունենք գումար, ապա անհայտ գումարելին գտնում են հանման 
միջոցով, և եթե ունենք հանում, ապա անհայտ անդամը գտնում են գումարման միջոցով։ Բավական 
է սկսել քննարկել այնպիսի օրինակ, ինչպիսին է 10– = 6։ Այս դեպքում հանելին գտնելու համար 
կրկին պետք է հանման գործողություն կատարել՝   =10–6։ Անհրաժտության դեպքում կարելի է 
կատարել լրացուցիչ մի քանի վարժություն ևս։

Դրանից հետո սկսել լուծել դասարանում աշխատելու համար նախատեսված բաժնի 7 - 13 -րդ 
առաջադրանքները։ 

10 -րդ խնդիրը գումարը տարբեր ձևերով վճարելու վերաբերյալ է։
   16 լարին = 5 լարի + 5 լարի + 5 լարի + 1 լարի
   16 լարին = 10 լարի + 5 լարի + 1 լարի:
Այս խնդիրն աշակերտների մոտ զարգացնում է կոմբինացված մտածողություն, դրա հետ մեկտեղ 

հմտանում են գումարում կատարելու մեջ։ Հարկավոր է հաշվի առնել նաև այն փաստը, որ դրամի 
հետ կապված խնդիրները երեխաների մոտ մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում, և ուսուցիչը այս 
փաստը ակտիվ պետք է կիրառի։

11 -րդ խնդիրը նմանատիպ է. 
  25=5+5+5+5+5 (միայն 5 լարիին համարժեք թղթադրամներով),
  25=5+5+5+10 (միայն 5 լարիին համարժեք 3 թղթադրամով),
  25=5+10+10 (միայն 1 հատ 5 լարիին համարժեք թղթադրամով):
– Հնարավո՞ր է արդյոք միայն 2 կամ 4 հատ 5 լարիին համարժեք թղթադրամներով և 10 լարիին 

համարժեք թղթադրամներով ստանալ 25 լարի։
Հետաքրքիր կլինի լսել աշակերտների կարծիքները այս հարցին պատասխանելիս։ Անշուշտ, 

լավագույն աշակերտները կհասկանան, որ 2 հատ 5 լարիի համարժեք թղթադրամը կլոր 10 լարի է, 
այնպես որ զույգ քանակով 5 լարիի համարժեք թղթադրամներով 25 լարի չեն կարող կազմել։ 

12  Նիկոն Թինիկոյից ստացավ 18 լարի, 
  հիմա Նիկոն ունի 72 լարի։
Կարող են կազմել անհայտ պարունակող արտահայտություն. 
          +  18  =  72
   Ուներ   ստացավ  հիմա ունի:

Հնարավոր է աշակերտները միանգամից պատասխանեն, որ պետք է գտնենք 72-18 
տարբերությունը։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 5 - 8 -րդ առաջադրանքները։ 
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դ ա ս  3 4

Թեման՝ Գումարման և հանման անհայտ անդամի որոշումը
Նպատակը՝ լուծել խնդիրներ գումարման և հանման անհայտ անդամը գտնելու վերաբերյալ, 

(Մաթ.III.4, Մաթ.III.7)
Նախապայմանները՝ խնդրի պայմանին համապատասխան արտահայտություն գրելու, 

գումարման հանման անհայտ անդամը գտնելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր

Տնային առաջադրանքը սկսել ստուգել 5 -րդ խնդիրց, որը դասարանում լուծած խնդիրների 
նմանատիպն է։ Սակայն հնարավոր է, որ աշակերտներից ոմանք չեն գտել բոլոր պատասխանները։ 
Դրա համար, այն աշակերտի հետ, ով ինքնակամ կներկայացնի իր տարբերակը գրատախտակին, 
քննարկումներին պետք է մասնակցի ամբողջ դասարանը։
  

 
 
  

ունենք՝  10 լարիանոց
 5 լարիանոց
 1 հատ 2 լարիանոց

17 լարի

Հիմնական ռազմավարությունը պետք է լինի այն, որ 7 լարի կարելի է ստանալ 5 և 2 լարիին 
համարժեք թղթադրամներով, իսկ մնացած գումարի համար պետք է օգտագործել 10 և 5 լարի 
արժողությամբ թղթադրամներ։

17=10+5+2 1 հատ 5-լարիանոց
17=5+5+5+2 3 հատ 5լարիանոց.

7  Լևանը լուծել է՝ 23:
 Մնացել է՝ 19:

 Ընդամենը:

Լուծած  և մնացած խնդիրները միասին կազմում են ամբողջ խնդիրների քանակը՝ 23+19=42:
Կարելի է կազմել անհայտ պարունակող հավասարություն.
      – 23 = 19
Անհայտ նվազելին գտնում են՝ տարբերությանը հանելին գումարելով։
   23 + 19 = 23 + 20 – 1 = 42.

8  խնդիը որոշում է գումարման, հանման գործողություններով անհայտ անդամը գտնելու 
եղանակներին տիրապետելու մակարդակը։

Տնային առաջադրանք հանձնարարելու համար կարելի է օգտվել լրացուցիչ բաժնից։
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§11. ԿրԿՆՈւԹյՈւՆ

Այս պարագրաֆին հատկացվում է 5 դաս: 

դ ա ս  3 5 

Թեման՝ Երկնիշ թվերի գրավոր և բանավոր համարակալում, թիվը գրել կարգային գումարելիների 
գումարի տեսքով, անվանել ամենամոտ տասնյակը, հնգյակը, գումարման և հանման տարբեր 
եղանակներ 

Նպատակը՝ կրկնել նշված թեմաները, ամրապնդել գիտելիքը, (Մաթ.III.1, Մաթ.III.2, Մաթ.III.4, 
Մաթ.III.7)

Նախապայմանները՝ գիտենալ երկնիշ թվերը գրավոր և բանավոր համարակալել, համեմատել, 
գումարում և հանում կատարելու եղանակներ

Ռեսուրսներ՝ գրատախտակ, կավիճ, տետր, դասագիրք

Որպես կանոն՝ յուրաքանչյուր դաս սկսվում է տնային աշխատանքը ստուգելով։ Տնային 
աշխատանքը ստուգելուց հետո անցնել անցածի կրկնությանը։ Դասագրքում ներկայացված 30 
առաջադրանքի համար նախատեսված է երկու դաս. մի մասը կարելի է լուծել դասարանում, մյուս 
մասը՝ հանձնարարել տանը։

3-րդ դասին օգտվելով «Տրամաբանի՛ր» և «ՈԿԱ» խորագրով տրված առաջադրանքներից՝ 
անցկացնել խմբային աշխատանք։

35-րդ դասի ընթացքում կրկնելու համար նախատեսված թեմաներին համապատասխանում 
է առաջին 10 առաջադրանքը։ Այս առաջադրանքները կարելի է կատարել դասարանում, իսկ 
տանը հանձնարարել, որ աշակերտները կազմեն և լուծեն նմանատիպ առաջադրանքներ, սակայն 
հնարավոր է, որ ուսուցիչը դասարանում կատարի առաջին տասը առաջադրանքներին նման 
առաջադրանքներ։ Օրինակ՝ գրատախտակի մոտ կանչել աշակերտներից մեկին, մյուս աշակերտին 
հանձնարարել ասել մի թիվ, որը մեծ է 50-ից և փոքր է 100-ից։ Ենթադրենք՝ աշակերտն անվանում է 
77, առաջին աշակերտն այդ թիվը գրում է գրատախտակին, լրացուցիչ հարցեր են տրվում այդ թվի 
վրացերեն բանավոր անվանման վերաբերյալ. խնդրում են բացատրել թվի անվանման և գրառման 
առանձնահատկությունները, յուրաքանչյուր թվի նշանակությունը։

Հաջորդ առաջադրանքը երկնիշ թվերի համամատության վերաբերյալ է և սա էլ կարելի է 
անցկացնել նմանատիպ ակտիվությամբ։ 3 , 6  և 8 -րդ առաջադրանքները ամենամոտ հնգյակը 
և տասնյակը անվանելու վերաբերյալ են։ Ցանկալի է դասարանում աշակերտներից մեկը անվանի 
թվեր (ինչպես 1 -ին առաջադրանքի դեպքում), իսկ երկրորդը, որը գրաախտակի մոտ է կանգնած, 
փորձի գտնել անվանված թվի ամենամոտ հնգյակը, տասնյակը։

4 -րդ խնդիրը կապված է գումարման և հանման հակադարձելիությունը գիտակցելու հետ։ 
Այստեղ էլ մի աշակերտ անվանում է 3 թիվ, մյուս աշակերտը գրատախտակի վրա փորձում է 
այդ թվերով համապատասխան հավասարություններ կազմել։ Թեև հնարավոր է, որ այդ թվերով 
անհնար լինի հավասարություն կազմել: Երբ աշակերտները կհամոզվեն, որ անհնար է կազմել 
հավասարություն, ուղղորդել նրանց այնպես փոխել թվերից մեկը, որ ստանան հավասարություն։ Այս 
մոտեցումը աշակերտների մոտ կառաջացնի հետաքրքրություն և ավելի լավ կգիտակցեն գումարման, 
հանման էությունը։

5 -րդ խնդիրը համապատասխանում է Ազգային ուսումնական պլանի պահանջներին՝ թիվը 
ներկայացնել կարգային գումարելիների տեսքով։

7 -րդ խնդիրը տասնյակ անջատելու, տասնյակը միավորների վերածելու վերաբերյալ է, այս 
գիտելիքն օգնում է կատարել գործողություններ թվերի հետ։
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9 - 10 -րդ առաջադրանքներով կրկնում են գումարման եղանակները։ Եթե դասը վարեն 
առաջարկված տարբերակով, ապա աշակերտները չեն դժվարանա 1-10-րդ առաջադրանքները 
կատարել տանը։

դ ա ս  3 6

Թեման՝ Գնահատել գումարը և տարբերությունը, գումարման և հանման բանավոր եղանակներ, 
գտնել անհայտ անդամը, գումարման հատկությունները

Նպատակը՝ Կրկնել վերոնշյալ թեմաները, ամրապնդել գիտելիքը, (Մաթ.III.1, Մաթ.III.2, Մաթ.
III.4, Մաթ.III.7)

Նախապայմանները՝ կարող են բանավոր գումարել և հանել, գտնել անհայտ անդամը

Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո անցնել վերոնշյալ թեմաների կրկնությանը։

11 -րդ առաջադրանքում կարելի է կիրառել գումարման հատկությունները, որպեսզի հաշվարկը 
հեշտ կատարվի։

36+10+15+4=36+4+10+15=40+10+15=65:
Այս օրինակը, ինչպես նաև ուրիշ օրինակներ, կարելի է փոխել։ Օրինակ՝ կարելի է վերցնել.

37+20+15+3=37+3+20+15=40+20+15=75 գումարը:
Բոլոր ակտիվությունները կատարվում են այնպես, ինչպես նախորդ դասին։

12 -րդ առաջադրանքը սյունակով հանման վերաբերյալ է։

15 -րդ խնդիրը լուծելու ժամանակ հաշվում են բանավոր։ Կարելի է քննարկել տվյալ 
առաջադրանքներին նման առաջադրանքներ։ Օրինակ՝ 74-19 –ի փոխարեն կարելի է հաշվել 84-19 
տարբերությունը.

84-19=84-20+1=65 կամ 84-19=84-10-9=74-9=65:
Կարելի է քննարկել 55-37 տարբերությունը. 

55-37=55-30-7=25-7=18
55-37=55-40+3=15+3=18
55-37=49-37+6=12+6=18

14  Գնահատել տարբերությունը, 91-52 
 

  

9 1
5 2
3 9

9 0
5 0
4 0

– –

Համապատասխանաբար, 91-52-ի տարբերությունը մոտ է 40-ին։ 
Իրոք, 91-52=39:

5  և 6  առաջադրանքները կատարել դասարանում, մնացածները՝ տանը։ 

15   45-ը պարունակում է 4 տասնյակ,  
 43-ը՝ ևս 4 տասնյակ,    ընդամենը՝ 8 տասնյակ։

 75-ը պարունակում է 7 տասնյակ։ Պարզ է, որ չի կարող։
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16  Գտնել տարբերությունը․ 37-16=21:
17   5=2+2+1 երկու հատ երկու լարիին համարժեք թղթադրամ։

  5=2+1+1+1 մեկ հատ երկու լարիանոց թղթադրամ:
 5=1+1+1+1+1 միայն 1 լարիանոց թղթադրամներ։
Լրացուցիչ հարց. 
– Հնարավո՞ր է արդյոք միայն երկու լարիանոցներ օգտագործել։

18  Առաջադրանքը կատարելու ժամանակ կիրառում են գումարման տեղափոխական օրենքը:
13 + 66 + 7 = 13 + 7 + 66 = 20 + 66 = 86

19  և 20  առաջադրանքների միջոցով կրկնում են անհայտ թիվը կամ գործողության անհայտ 
անդամը գտնելու օրենքը։

19 -ի 3 -րդ և 20 -ի 2 -րդ և 3 -րդ օրինակները կարելի է լուծել դասարանում։

Ամփոփիչ առաջադրանքների բաժնում տրված են ինչպես հեշտ, այնպես էլ միջին բարդության 
առաջադրանքներ, ինչպես նաև համեմատաբար բարդ առաջադրանքներ, որոնք պահանջում են 
բարձր մտավոր կարողություն։ Դրանք կարելի է կիրառել ինչպես խմբային աշխատանքների, այնպես 
էլ անհատական աշխատանքների ժամանակ։
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Թեման՝ Թվերի կարգավորված հաջորդականություն, թվերի գումարում և հանում 
Նպատակը՝ զարգացնել դատողություն կատարելու, փաստարկելու, խնդրի լուծման ուղիներ 

փնտրելու և իրականացնելու ունակություն, (Մաթ.III.2, Մաթ.III.5)
Նախապայմանները՝ կարգավորված հաջորդականություն կազմելու, շարունակելու, լրացնելու, 

թվերը տարբեր եղանակներով գումարելու և հանելու փորձ
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր

Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո, աշխատանքը կարելի է շարունակել խմբային 
աշխատանքի տեսքով։ Կիրառել «Տրամաբանի՛ր» և «ՈԿԱ» խորագրով տրված առաջադրանքները։ Այդ 
առաջադրանքները կարելի է կիրառել երկու տարբեր մրցույթ անցկացնելու համար։ Դրանցից մեկում 
ուշադրություն դարձնել նաև ժամանակին («ՈԿԱ» առաջադրանքների դեպքում)։ Առաջադրանքը 
կարելի է ձևակերպել հետևյալ կերպ՝ ով ավելի արագ կկատարի կրկնության համար հատկացված 
առաջադրանքները, նրան ավելի հետաքրքիր աշխատանք կսպասվի։ «Տրամաբանի՛ր» բաժնի 
առաջին առաջադրանքը լուծելու համար աշակերտը փորձելու, ստուգելու եղանակն է կիրառելու և 
ներկայացնելու է գործողությունները կատարելու տարբեր դեպքեր։ Օրինակ՝

  
6 4
3 5
9 9

+
5 3
4 6
9 9

+
3 5
6 4
9 9

+
4 6
5 3
9 9

+

Այստեղ աշակերտը պետք է գլխի ընկնի, որ 9 տասնյակ և 9 միավոր կարելի է ստանալ միայն 
հետևյալ թվազույգերով (5,4), (4,5), (3,6), (6,3 ): Հաշվի առնելով դա՝ ստանում են 8 դեպք (տրված են 
դասագրքի պատասխանների բաժնում)։
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Երկրորդ խնդրի լուծումը սխեմատիկորեն 
կարելի է այսպես ներկայացնել՝ 4+5+9:

3-րդ առաջադրանքում բաց թողած տեղերը հավանաբար կլրացվեն 25 և 26 թվերով (եթե սկսենք 
հաշվել առաջին թվից ամեն հաջորդ թիվ կստացվի նախորդին 5 գումարելով, երկրորդ թվից հաշվելու 
դեպքում էլ առաջնորդվում ենք նույն սկզբունքով)։

4-րդ առաջադրանքում հավասարվելու դեպքում երկու ափսեում կլինի 14 խնձոր (վերցրեցին 2, 
ավելացրին 3), յուրաքանչյուր ափսեում՝ 7 խնձոր (այդ թիվը ստանում ենք 14-ը բաժանելով երկու 
հավասար մասերի)։

Սկզբում առաջին ափսեում կլիներ 7+2 խնձոր, երկրորդում՝ 7-3:
i

  «ՈԿԱ» առաջադրանքները կատարելու ժամանակ կարևոր է ոչ միայն լինել առաջինը, 
այլ ամբողջ դասարանի առջև սեփական կարծիքը պարզ և հաստատուն ներկայացնել և 
պատասխանել առաջացած հարցերին։

1-ին առաջադրանքում ամեն հաջորդ թիվ 1 միավորով մեծանում է (նախ՝ ավելանում 1, հետո՝ 
2, 3, 4 և այսպես շարունակ)՝ այսպիսով՝ կգրենք 18 և 24 թվերը։

Ուսուցիչների համար դժվար չի լինի գրել այդ հաջորդականության բանաձևը (պարզ է, որ այդ 
թեմայով աշակերտների հետ չեն խոսում)։

    an+1=an+n,  n∈N.

2-րդ առաջադրանքը նման է առաջին առաջադրանքին՝ այստեղ 1 միավորի փոխարեն ավելանում 
է 2 միավորով (նախ՝ ավելանում է 2, հետո՝ 4, 6 և այսպես շարունակ), այսպիսով՝ կգրենք 35, 47։

3․ Այս հաջորդականությունը կարելի է տարբեր ձևերով նկարագրել, դրանցից մեկն է, 
օրինակ, կենտ թվերը ստանում ենք 20-ից սկսած՝ հաշվարկով (1միավորով), իսկ զույգ թվերը 21-ից 
հետհաշվարկով ստացված թվերը՝ 17, 24։

4․Այս առաջադրանքը 3-րդ առաջադրանքի նման է։ Կգրենք 30 և 70։ Տնային աշխատանքի 
համար կիրառել թեստային առաջադրանքները։
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Թեման՝ Ստուգենք մեր գիտելիքները (ինքնուրույն ստուգողական աշխատանք)
Նպատակը՝ ճշտել անցած նյութի յուրացման մակարդակը։ Թեստավորման համար 

նախապատրաստելու ճանապարհով աշակերտների մոտ զարգացնել ինքնուրույն աշխատելու և 
ստեղծագործական ունակություն

Նախապայմանները՝ առաջին գլխում ներկայացված թեմաների վերաբերյալ համապատասխան 
պատերացում

 Ռեսուրսներ՝ ուսուցչի կողմից պատրաստված անհատական քարտեր և աշխատանքային 
թերթեր

5+4=9.

Աննա

Սանդրո

Դիմիտրի

4

5
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Ուսուցման այս փուլում աշակերտները բավականին առաջ են գնացել անցածի կրկնության և 
նոր նյութի յուրացման ուղղությամբ։ Հաճախ իրականացվող մասնակի ախտորոշիչ և զարգացնող 
ինքնուրույն աշխատանքներից բացի, կարևոր դեր է խաղում աշակերտների գիտելիքների 
ստուգումը և այդ գիտելիքը արտահայտելու ունակության զարգացումը։ Հաշվի առնելով դասարանի 
ակադեմիական մակարդակը և աշակերտների անհատական հետաքրքրությունները (նախատեսելով 
դպրոցի կողմից աշակերտի համար սահմանված պլանը)՝ այս դասագրքի առաջին գլխի վերջում 
տրված առաջադրանքներից պետք է կազմել անհատական քարտեր։ Հարկավոր է տարբեր թեմաներից 
ընտրել տարբեր բարդության առաջադրանքներ (աշակերտների գիտելիքի մակարդակը ավելի ստույգ 
որոշելու համար): Անհրաժեշտ է նախատեսել նաև ժամանակի ռեգլամենտը (կանոնակարգ), որպեսզի 
աշակերտները կարողանան համապատասխան ժամանակ տրամադրել առաջադրանքներին, առավել 
ևս եթե առաջադրանքների մեջ համեմատաբար բարդ առաջադրանք կա։ Աշխատել նվազագույնի 
հասցնել նաև կազմակերպչական մասը, նաև խուսափել գրելու պահին խնդիրները քննարկելուց։ 
Ստեղծել դրական աշխատանքային միջավայր։ Աշակերտներին օպտիմալ ծանրաբեռնելու 
համար մտածված և լավ ընտրված 6-7-րդ առաջադրանքները բավական են։ Բացի մատնանշված 
առաջադրանքներից կարելի է ընտրել այն առաջադրանքները, որոնք կարևոր են համարվում։ 
Լրացուցիչ առաջադրանքներն օգնում են նախապատրաստվել դպրոցական և այլ օլիմպիադաներին, 
նաև խմբակներին և այլ զարգացնող աշխատանքներին։ Հաշվի առնել, որ առաջադրանքները 
դասավորված չեն ըստ բարդության։

Գրավորից հետո աշակերտներին տնային առաջադրանք չի հանձնարարվում։ Հաջորդ դասին 
անհրաժեշտ է քննարկել կատարված աշխատանքները, որտեղ ակտիվ մասնակցություն պետք է 
ունենան աշակերտները՝ գրավորի զարգացնող ազդեցությունն ավելացնելու համար։

դ ա ս  3 9

Թեման՝ Ստուգողական առաջադրանքի վերլուծություն 
Նպատակը՝ ամրապնդել ստացած արդյունքները, բարձրացնել նյութի յուրացման մակարդակը, 

վերացնել ի հայտ եկած թերությունները
Նախապայմանները՝ գիտենալ թեստավորման ժամանակ քննարկվող հարցերի 

բովանդակությունը
Ռեսուրսներ՝ Աշակերտների աշխատանքները

Աշխատել քննարկումն անցկացնել անշտապ, վստահ, ստույգ՝ ընդգծելով բարդությունները, 
առանձնացնելով նկատված թերությունները, ցույց տալով լուծման ուղիները, և որ ամենակարևորն 
է, աշակերտների ակտիվ մասնակցությամբ քննարկման վերջում անվանել և խրախուսել հաջողակ 
աշակերտներին, սակայն նշել նաև թերությունները (պարզ է, իհարկե, եթե նկատել եք)։ Նկատողություն 
անելն արդարացված չէ, դրա փոխարեն ընդգծված սրտացավությունը «ցավալի» սխալների համար 
լրիվությամբ տեղին է։ Կոչել բոլորին հասնել բարձր արդյունքների այս և ուրիշ ակտիվությունների 
ժամանակ։

Տնային առաջադրանք այս անգամ էլ կարելի է չհանձնարարել։ 
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ԳԼՈւխ 2
ՊԱՏԿԵրՆԵր

Այս գլխում քննարկվում են պատկերները: Բացի հարթ պատկերներից, որ արդեն սովորել են, 
կքննարկվեն նոր պատկերներ, կներմուծենք պատկերները տառերով անվանելու եղանակը։ Կարևոր 
է սովորել պատկերի հատկության՝ հատվածի չափի և չափման ստանդարտ միավորների վերաբերյալ 
հարցերը։

Աշակերտները սկսում են գիտակցել թվով արտահայտված մեծությունների հատկությունները, 
որ այդ մեծությունները կարող են գումարել, բազմապատկել թվով, համեմատել։ Տարրական 
դասարաններում սկսում են գիտակցել մեծությունների և թվերի հասկացությունը, սովորել 
մեծությունների միջև հարաբերությունները։ Կապը մեծությունների և թվերի միջև առաջին հերթին 
հաստատվում է մեծությունները թվով ներկայացնելու պրոցեսը լավ գիտակցելու հետ մեկտեղ (սկալյար 
մեծությունների լրիվ ցանկը ներկայացված է Կոլմոգորովի հայտնի հոդվածում (տե՛ս, օրինակ {11})։

Այս գլխում բերված են «հավասարություն», «մեծ», «փոքր» հարաբերությունների վերաբերյալ 
առաջին պատկերացումները։ Ուսուցիչներին հիշեցնենք, որ չափը գտնելը կապված է չափման 
գործընթացում միավորն ընտրելուց հետո մեծությունը թվով ներկայացնելու հետ, այդ թիվը չափ 
է, դրա հետ մեկտեղ չափման միավորի փոխարեն կարող ենք ասել «մեծության միավոր», օրինակ՝ 
«երկարության միավոր»։

Այս գլխի հիմնական հարցերից է պատկերցում ստեղծել տարածական պատկերների վերաբերյալ։ 
Բազմանիստերի քննարկումն ընթանում է համապատասխան հարթ պատկերների հիման վրա։ 
Ազգային ուսումնական պլանում ուղղանկյուն զուգահեռանիստի հիշատակման պատճառով, հենվելով 
համաչափության սկզբունքին, աշակերտներին ծանոթացնում ենք ուղղանկյուն և քառակուսի 
հասկացություններին՝ համապատասխան չորս և երկու համաչափության առանցքով։ 

§1. զրՈւյՑ հԱրԹ ՊԱՏԿԵրՆԵրԻ ՄԱսԻՆ

Այս պարագրաֆին հատկացվում է երեք դաս:

դ ա ս  4 0 

Թեման՝ Հարթ պատկերներ
Նպատակը՝ զարգացնել հարթ պատկերները անվանելու, դասակարգելու, բազմանկյունները 

դասակարգելու ունակություն, ներգիտակցությամբ (ինտուիցիայով) գիտակցել ուղղանկյուն և 
քառակուսի հասկացությունները, ձեռք բերել այդ պատկերները նկարագրելու փորձ` հենվելով 
համաչափության սկզբունքի վրա, (Մաթ.III․8, Մաթ.III.9)

Նախապայմանները՝ հատվածը, բեկյալը, կետը, բազմանկյունները (եռանկյուն, քառանկյուն, 
հնգանկյուն, վեցանկյուն) անվանելու, նկարագրելու ունակություն

Ռեսուրսներ՝ մարմինների մոդելներ, քարտեր, որոնց վրա մարմիններ են պատկերված, դասագիրք
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Դասը սկսվում է՝ այն պատկերների վերհիշմամբ, որոնք արդեն սովորել են, կարելի է ցույց տալ 
դրանց մոդելները։ Աշակերտներն անվանում և նկարագրում են պատկերները՝ ըստ գագաթների և 
կողմերի։

Հիմնական նպատակը քառանյուններից քառակուսիներ և ուղղանկյուններ առանձնացնելն 
է: Շեշտը դրվում է համաչափությունը հասկանուլու վրա, յուրաքանչյուր ուղղանկյուն ունի երկու 
համաչափության առանցք (եթե ծալենք կողմերի միջնուղղահայացներով, ապա երկու մասերը իրար 
կհամընկնեն)։ Քառակուսին, որպես առանձնահատուկ քառանկյուն, ունի չորս համաչափության 
առանցք (անկյունագծերով)։ Նշենք, որ «համաչափություն» և «համաչափության առանցք» 
տերմիններն աշակերտների մոտ չենք կիրառում։ 

Մարմինների հավասարության հասկացությունը աշակերտներին արդեն ծանոթ է։
Մասնավոր դեպքերից է հատվածների հավասարությունը, այս 

երկու հատվածները իրար հավասար են, եթե պատկերացնենք, որ այս 
հատվածներից մեկը վերադրենք մյուսին, ապա հատվածները կհամընկնեն։ 

Վերհիշելուց հետո ուղղակյուններից առանձնացնում ենք մասնավոր դեպքը՝ քառակուսին: 
Քառակուսին այնպիսի ուղղանկյուն է, որի բոլոր (չորս) կողմերը հավասար են։

4 -րդ առաջադրանքի մեջ ուշադրություն դարձնել, որ ուղղանկյան ձև ունեն 1, 3, 5, 7 
պատկերները, նրանցից երեքը քառակուսի են։

6  Առօրյա առարկաներից առանձնացնել ուղղանկյունաձև պատկերներ (դրանց թվում նաև 
ճանապարհային երթևեկության նշաններ). նմանատիպ խնդիրներ լուծվել են երկրորդ դասարանում։

7 -րդ և 9 -րդ առաջադրանքներն օգնում են վերհիշել գումարումը և հանումը։

8  Այս առաջադրանքի մեջ արտահայտությունները համեմատելու համար գումարում կատարելու 
անհրաժշտություն չկա՝ 

    62+30<63+30, 
քանի որ առաջին գումարի մեջ առաջին գումարելին մեծ է երկրորդ գումարի առաջին գումարելուց, 

իսկ երկրորդ գումարելին երկու գումարի մեջ նույնն է։ 

Տանը հանձնարարել կատարել 1 - 6 -րդ առաջադրանքները։ 

դ ա ս  4 1

Թեման՝ Հարթ պատկերներ
Նպատակը՝ խորացնել գիտելիքները ուղղանկյան և քառակուսու վերաբերյալ, զարգացնել 

պատկերներն անվանելու ունակություն, (Մաթ.III.8, Մաթ.III․9, Մաթ.III.12) 
Նախապայմանները՝ հատվածը, բեկյալը, կետը, բազմանկյունները (եռանկյուն, քառանկյուն, 

հնգանկյուն, վեցանկյուն) անվանելու, նկարագրելու կարողություն
Ռեսուրսներ՝ մարմինների մոդելներ, քարտեր, որոնց վրա պատկերված են մարմինները, 

դասագիրք, տետր

Տնային աշխատանքը ստուգելու միջոցով ընթանում է պատկերների վերաբերյալ գիտելիքի 
ամրապնդում և խորացում։

1  Առաջադրանքը պահանջում է դասավորել (դասակարգել) ըստ որևէ հատկության։ 
Դասակարգելու ունակությունը կարևոր ունակություններից մեկն է, որ պետք է աշակերտների մոտ 
զարգացնել տարրական դասարաններում:
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Հատկություններից մեկը, որով այս պատկերները կարելի է դասակարգել, կարող է լինել, օրինակ, 
կողմերի քանակը (ունենք եռանկյուն, քառանկյուն, հնգանկյուն)։ Երկրորդ հատկությունը, որով 
կարելի է դասակարգել՝ ուղղանկյուններ և պատկերներ, որոնք ուղղանկյուն չեն։

2  Աշակերտը պետք է կարողանա տարբեր մարմինների միջից անվանել ուղղանկյունը։ 
Այստեղ կարելի է լրացուցիչ հարց տալ. 

– Ի՞նչ եք կարծում, այդ ուղղանկյունների մեջ քառակուսի կա՞: Նախնական փուլում պահանջվում 
է ճանաչել այդ պատկերները, նշել հատկությունները՝ երկու (հանդիպակաց կողմերով անցնող) 
հատվածներով ծալելու դեպքում ստացված մասերն համընկնում են։ Պետք 
չէ անգիր անել սահմանումները: Հաճախ մաթեմատիկայի ֆակուլտետն 
ավարտած ուսուցիչը, մտնելով տարրական դասարան, փորձում է իր գիտելիքը 
ի ցույց դնել և աշակերտներից պահանջում է սահմանումներն անգիր սովորել, 
ինչն անթույլատրելի է։ Տարրական դասարաններում աշխատելն ունի իր 
առանձնահատկությունը։ Այստեղ կարևոր է ճանաչել, անվանել, կիրառել։

3  Այս առաջադրանքը նման է 2-րդ առաջադրանքին:

4  Առաջադրանքը նշում է պատկերների կիրառությունն առօրյա կյանքում։ Այս պահը 
ներկայացված է նաև Ազգային ուսումնական պլանում։ Ճանաչել և նկարագրել հարթ պատկերները 
(այս պահանջները երկրորդ դասարանում նույնպես կային):

5  և 6 -րդ առաջադրանքները նախատեսված են գումարումը և հանումը կրկնելու համար։
Շատ կարևոր է դասարանում քննարկել թեստային առաջադրանքները:
Ճիշտ պատասխանների հիման վրա մեկ անգամ ևս շեշտել, որ քառակուսին ուղղանկյուն է, իսկ 

որոշ ուղղանկյուններ քառակուսի չեն։ Վեցանկյունն ուղղանկյուն չէ։ 
Ինքնուրույն հանձնարարելով այս առաջադրանքները՝ կարելի է գնահատել, թե որքանով ենք 

հասել դասի հիմնական նպատակին։ Ստուգել նոր պատկերների (ուղղանկյուն քառակուսի) յուրացման 
մակարդակը (ճանաչել, բնութագրել)։

դ ա ս  4 2

Թեման՝ Պատկերներ
Նպատակը՝ զարգացնել հարթ պատկերների մոդելներով մատնանշված պատկերները կազմելու, 

մատնանշված պատկերը (պատկերները) ստանալու համար տրվածը մասնատելու, ստուգելու 
եղանակը կիրառելու ունակություն, (Մաթ.III․9)

Նախապայմանները՝ պատկերները ճանաչելու, նկարագրելու ունակություն (բազմանկյուններ, 
բեկյալ, շրջան, հատված)

Ռեսուրսներ՝ թուղթ, մկրատ, փայտիկներ

Տվյալ նպատակին հասնելու համար անցկացնել խմբային աշխատանք՝ կիրառել ով «Տրամաբանի՛ր» 
խորագրով տրված առաջադրանքները։ Ստորև ներկայացնել նաև լրացուցիչ առաջադրանքներ։

1 -ին առաջադրանքի մեջ փորձի միջոցով ստացվում է հավասարություն՝ 32-14=18: Այստեղ 
աշակերտների մոտ կարող է առաջանալ սյունակաձև հանում կատարելու անհրաժշտություն։ Այս 
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առաջադրանքն այնքան էլ հեշտ չէ լուծել (հնարավոր է, որ աշակերտներն ուսուցչի օգնության կարիքն 
ունենան)։

2  առաջադրանքի մեջ երկրորդ նկարն արդեն նշում է կտրելու տեղը և հավասարությունը 
ստուգելու հնարավորությունը։ Քառակուսու համաչափությունը հանդիպակաց գագաթները միացնող 
ուղղի նկատմամբ (անկյունագծով)։

Լրացուցիչ առաջադրանքներ.

3  Նկարում 10 միանման փայտիկներով պատկերված է մեկ մեծ և մեկ փոքր 
քառակուսի։

ա) Ինչպե՞ս ստանալ 3 միանման քառակուսի՝ 
տեղափոխելով միայն երկու փայտիկ։

բ) Ինչպե՞ս ստանանք 4 միանման քառակուսի, եթե ավելացնենք երկու 
փայտիկ։

4  Կազմել այս քառակուսին՝ 1, 2, 3 և 4 պատկերներից վերցնելով որևէ երեք պատկեր։

5  

1 , 2 , 3  , 4  պատկերներով կազմեք ուղղանկյուն։ Պատասխան:

1

2
3

4

1 4
2 3
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§2. ԵրԿԱրՈւԹյԱՆ ՄԻԱՎՈրՆԵրը

Այս պարագրաֆին հատկացվում է երեք դաս:

դ ա ս  4 3

Թեման՝ Երկարության միավորները
Նպատակը՝ ծանոթանալ երկարության ստանդարտ միավորներին (սանտիմետր, միլիմետր, 

դեցիմետր, մետր) գիտակցել դրանք ներմուծելու կարևորությունը, քննարկել պարզ խնդիրներ, (Մաթ.
III.8, Մաթ.III.9, Մաթ.III.10)

Նախապայմանները՝ պարզ պատկերները, հավասար պատկերները ճանաչելու ունակություն: 
Գիտենալ «ավելի երկար», «ավելի կարճ», «հավասար» առնչությունները

Ռեսուրսներ՝ փայտիկներ, խորանարդիկներ, դասագիրք, տետր

Ազգային ուսումնական պլանի համաձայն՝ համեմատել պատկերները ըստ երկարության և 
«ավելի երկար», «ավելի կարճ», «հավասար» առնչությունների, որոնց հետ առնչվել  էինք նաև 
երկրորդ դասարանում։ Այս հասկացությունները կարելի է կրկնել օժանդակ առարկաների միջոցով, 
երկու պատկերի չափումները համեմատելու համար, բացի այդ պատկերից, մենք կարող ենք 
կիրառել օժանդակ միջոց, օրինակ՝ երկու սենյակների երկարությունները համեմատելու համար այդ 
սենյակները քայլերով չափել տանք նույն մարդուն։ 

Աշակերտներն արդեն գիտեն, թե ինչ է ուղղանկյունը։ Որպես կանոն՝ ուղղանկյան երկարություն 
անվանում են ավելի երկար կողմը, թեև որոշ ուղղանկյուններ կարող են լինել քառակուսի, և այս 
դեպքում երկարությունը և լայնությունը հավասար են։ Նման պարագայում սկսում են խոսել 
այն պատկերների (սենյակների) մասին, որոնց հարևան կողմերի երկարությունների միջև եղած 
տարբերությունը պարզ զգացվում է։ Առաջին առաջադրանքն այդ երկարության՝ հատվածի այս 
բնութագրիչը գիտակցելու վերաբերյալ է։

 Ուսուցիչը պետք է աշակերտներին բացատրի, որ առաջին սենյակի երկարությունը ներկայացնելիս 
(5 թվով ) պետք է նշված լինի չափման միավորը. կիրառելով տարբեր չափման միավորներ՝ թիվը կարող 
է տարբեր լինել, սակայն հատվածների երկարությունները հավասար լինելու դեպքում՝ միևնույն 
չափման միավորով չափելու դեպքում, ներկայացվում է միևնույն թվով։

 Կարող ենք զրույց անցկացնել չափման ստանդարտ միավորների վերաբերյալ և շոշափել 
նաև նրանց ներմուծման պատմությունը։ Որոշ երկարության չափման միավորի ներմուծումը տեղի 
էր ունենում պետությունների ղեկավարների ցանկությամբ։ Օրինակ՝ Անգլիայում տարածված 
էր «յարդը», որը ներմուծել էր Անգլիայի թագավորը. մեկ յարդը թագավորի քթի ծայրից մինչև 
բացված ձեռքի միջնամատի հեռավորությունն է։ Աշակերտներին հիշեցնենք նաև այլ չափման 
միավորները՝ գոջի, մտկավելի (վրացական), քայլ: Սակայն միանման չափման միավորների պահանջի 
պատճառով ներմուծեցին մետրը։ Նրա էտալոնն էլ կա և պահվում է Ֆրանսիայի փարիզի մոտ 
գտնվող քաղաքներից մեկում։ Շատ երկրներ ընդունեցին այդ միավորը և նրա հետ կապված մյուս 
միավորները ևս (դեցիմետր, սանտիմետր, միլիմետր)։ Թեև կան երկրներ, որտեղ կիրառում են այլ 
չափման միավորներ։ Սպորտային մրցույթներում, որտեղ միմյանց հետ մրցում են տարբեր երկրների 
ներկայացուցիչներ, գործում է մետրի համակարգը (վազք 100 մետր, 200 մետր, 400 մետր և այլն)։

 Ուսուցիչը պետք է լավ բացատրի աշակերտներին, թե ինչ է նշանակում «չափել»։ Կարող 
ենք այսպես ասել՝ «չափել» նշանակում է համեմատել էտալոնի հետ, երկարության միավորի հետ։ 
Քանոնով չափելու ժամանակ երկարությունը համեմատում են միլիմետրերի և սանտիմետրերի 
հետ, եթե այդ համեմատության ժամանակ պարզվեց, որ քանոնի 0-ից մինչև 5 սմ մասը համընկավ 
հատվածի հետ, նշանակում է հատվածի երկարությունը 5 սմ է։

Դասի ընթացքում կատարել 1 - 6 -րդ առաջադրանքները։
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Երկարության ստանդարտ միավորների ներմուծումը հիմնվում է տասական համակարգի վրա։ Սա 
օգնում է գիտակցել մի միավորից մյուս միավորին անցնելը, սակայն այսքան միավորներ ներմուծելը 
ուսուցչից պահանջում է անշտապ և նպատակաուղղված գործողություններ. առաջադրանքները 
այնպես են ընտրված, որ թեման գիտակցելու համար կիրառեն տասնյակներով հաշվելը, տասնյակ 
անջատելը՝ մի միավորից մյուսին անցնելու դեպքում։

2  Առաջադրանքը կատարելու ժամանակ կատարվում են դատողություններ երկարությունները 
համեմատելու ժամանակ միևնույն չափման միավորը կիրառելու անհրաժշտության վերաբերյալ։

3  Առաջադրանքը կատարելու ժամանակ պետք է նկարագրել չափման պրոցեսը։ Տրված 
առարկայի երկարությունը համեմատում ենք սանտիմետր չափման միավորի հետ։ Եթե առարկայի 
սկզբի և վերջի միջև հեռավորությունը համընկնում է 0-ից մինչև 10 միավորի հետ, ապա նշանակում 
է, որ առարկայի երկարությունը թվով հավասար է 10 չափման միավորին, որը սանտիմետրն է։ Տեղի 
է ունենում համեմատություն երկարության ստանդարտ միավորի՝ սանտիմետրի հետ։

Հաջորդ առաջադրանքով ներմուծվում են չափման այլ միավորներ՝ միլիմետր (մմ), դեցիմետր 
(դմ), մետր (մ). գրատախտակին կարելի է ներկայացնել նրանց միջև կապը. 

1 մ = 10 դմ 1 մ = 100 սմ
1 դմ = 10 սմ 1 սմ = 10 մմ

Կարելի է տալ հարցեր.
– Ո՞րն է ամենափոքր միավորը՝ (մմ):
– Մեծությամբ ո՞րն է հաջորդը՝ (սմ):
– Իսկ հաջո՞րդը՝ (դմ):
– Նրանից հետո՞՝ (մ):
Վերևում տված հավասարությունները կարելի է գրել նաև այսպես.

1 սմ = 10 մմ,    1 դմ = 10 սմ,     1 մ = 10 դմ: 
Որպեսզի աշակերտների մոտ չափման այս միավորների վերաբերյալ մակերեսային պատկերացում 

չմնա, դիմել դիդակտիկ պարագաների ակտիվ կիրառմանը։ Ցույց տալ 1 մմ, 1 դմ, 1մ երկարություն 
ունեցող առարկաներ։ 

Այս ակտիվության ժամանակ հենց իրենց՝ աշակերտներին տալ նախաձեռնությունը. կարելի է 
տալ հետաքրքրաշարժ հարցեր, օրինակ՝ գրքի էջը կարո՞ղ է ունենալ 5 դմ հաստություն, Գիգայի 
հասակը կարո՞ղ է լինել 3 մետր, Նուցայի հասակը 35 սմ-ից ավե՞լ է։

6 -րդ առաջադրանքը կարելի է դասարանում ամբողջությամբ չլուծել։ Աշակերտների հետ 
լուծման պրոցեսը կարող է լինել այսպիսին՝ անվանենք բաց թողնված թիվը. 

    7 դմ =  սմ:
Հիշե՛նք, քանի՞ սմ է 1 դմ-ը (1 դմ = 10 սմ):
– Այսպիսով՝ 7 դմ-ը կարելի է հաշվել տասնյակներով, պետք է հաշվել 7 տասնյակ։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 1 - 5 -րդ առաջադրանքները։
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դ ա ս  4 4

Թեման՝ Երկարության միավորները
Նպատակը՝ զարգացնել չափման միավորները կիրառելու ունակություն։ Ձեռք բերել չափում 

կատարելու փորձ, (Մաթ.III.10)
Նախապայմանները՝ գիտենալ «ավելի երկար», «ավելի կարճ», «հավասար» առնչությունները
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր

Ստուգել տնային հանձնարարությունը։
1  Մատիտի երկարությունը չափելու համար ընտրել սանտիմետրը, անհրաժշտության 

դեպքում կարելի է կիրառել և՛ սանտիմետրը, և՛ միլիմետրը։
2  Սանտիմետրով արտահայտելիս հաշվի են առնում, որ 10 միլիմետրը մեկ սանտիմետր է։ 

Այս գործընթացը նման է միավորները տասնյակներով պատկերելու գործընթացին։ Օրինակ՝ 70 մմ, 
պարզ է, որ 7 տասնյակ միլիմետր է, յուրաքանչյուր այդպիսի տասնյակ մեկ սանտիմետր է, այսինքն՝ 
70 մմ-ը 7 սմ է։

3 - 5 -րդ առաջադրանքները պահանջում են գիտենալ և ճիշտ կիրառել չափման միավորների 
միջև կապը, օրինակ՝ 10 սմ = 1 դմ, 2 տասնյակ սանտիմետրը 2 դեցիմետր է, 20 սմ = 2 դմ։

7 - 10 -րդ առաջադրանքներում շարունակում ենք կիրառել մեծությունների միջև կապը։ Եթե 
լավ քննարկվեն աշակերտների տնային աշխատանքները և վերլուծվեն թերությունները, այդ դեպքում 

7 - 10 -րդ առաջադրանքները կարելի է ինքնուրույն հանձնարարել դասարանում։ 8  և 9 -րդ 
առաջադրանքները թիվը ընդարձակ տեսքով գրելու վերաբերյալ են (այս թեման արդեն անցել են), 
այդ իսկ պատճառով աշակերտներին նախապես հիշեցնել այդ թեման։ Օրինակ՝

   52 = 5 տասնյակ + 2 միավոր
   52 = 50+2
   52 սմ = 5 դմ + 2 սմ
10  Քանի որ 2 դմ = 20 սմ և 20 > 18, ուրեմն 20 սմ երկարություն ունեցող հատվածն ավելի 

երկար է, քան 18 սմ երկարություն ունեցող հատվածը։

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարել 6 - 10 -րդ առաջադրանքները։

դ ա ս  4 5

Թեման՝ Երկարության միավորները
Նպատակը՝ Կարողանալ  երկնիշ թվերի կարգային գումարելիների տեսքով արտահայտումը 

կիրառել երկարության միավորների միջև կապը որոշելիս: (Մաթ.III.2, Մաթ.III.10) 
Նախապայմանները՝ գիտենալ չափման միավորների միջև կապը
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր

Դասի նպատակին հասնելը կապված է 6 -րդ առաջադրանքի ճիշտ կատարման հետ։ 
Նմանատիպ առաջադրանքներ դասարանում արդեն կատարվել են։ Դասը համարյա ամբողջովին 
տրամադրում է 6 -րդ առաջադրանքի քննարկմանը և 7 - 10 -րդ առաջադրանքների 
լուծումների վերլուծությանը։ 

8 -րդ առաջադրանքը կարգային գումարելիների տեսքով ներկայացնելու վերաբերյալ է։
9 -րդ առաջադրանքով կրկնում են քառակուսու և ուղղանկյան վերաբերյալ պատկերացումները։
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10 -րդ առաջադրանքը կարևոր է նրանով, որ հատվածների երկարությունները կարելի է 
համեմատել չափումներ կատարելով։ Դասը ամփոփվում է «թեստային» առաջադրանքներով։

Տանը կարելի է հանձնարարել 5 -րդ և 8 -րդ առաջադրանքներին նման առաջադրանքներ։ 

§3. ՏԱՌԵրԻ օԳՆՈւԹյԱՄբ ԵրԿրԱՉԱՓԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵրՆԵրԻ ԱՆՎԱՆՈւՄը

Այս պարագրաֆին հատկացվում է երեք դաս: 

դ ա ս  4 6

Թեման՝ Պատկերներն անվանելու համար տառերի կիրառությունը 
Նպատակը՝ ծանոթանալ պատկերներն անվանելու համար  տառերի կիրառմանը, ձեռք բերել 

պատկերի՝ տառերով անվանման գործնական փորձ, խորացնել աշակերտների գիտելիքները, (Մաթ.
III.8, Մաթ.III.9) 

Նախապայմանները՝ անվանել պատկերները, պատկերների սահմանները, ներքին և արտաքին 
կետերը 

Ռեսուրսներ՝ գրատախտակ, դասագիրք, տետր, լատինական տառերով քարտեր

Անցնել նոր թեմայի։ Դասը սկսվում է կետեր նշելով։ Գրատախտակին նշվում է կետ, կետն 
անվանում ենք լատինական այբուբենի տառով, և դիմում են  աշակերտներին։ Այս տարիքում նրանք 
հավանաբար արդեն գիտեն լատինական այբուբենը, սակայն միևնույն է քարտերով նրանց ցույց ենք 
տալիս տառերը և կարդում այնպես, ինչպես պետք է անվանել պատկերները կարդալու ժամանակ, 
քանի որ հնարավոր է այդ տառերը նրանց այլ կերպ են ներկայացրել (օրինակ՝ օտար լեզվի դասի 
ժամանակ)։

Նկարում պատկերված են կետեր, յուրաքանչյուր կետ նշված է տառով։ Անվանել այդ կետերը։ 
Կետերն անվանելով մատնացույց ենք անում, թե որ կետի մասին է խոսքը (այստեղ արդեն նշվում է 
տառերի կիրառության նշանակությունը)։

– A կետը շրջանագծի ներսո՞ւմ է, թե՞ դրսում, B կետը գտնվում է 
շրջանագծի ներսո՞ւմ, թե՞ շրջանագծից դուրս: Որտե՞ղ է գտնվում C կետը (C 
կետը գտնվո՞ւմ է շրջանագծի վրա, պատկանո՞ւմ է շրջանագծին)։

Տվյալ եռանկյունն անվանել ըստ գագաթների.
– Եռանկյուն ABC, թեև կարելի է կարդալ նաև ACB, BCA և CAB:

Պահանջել աշակերտներից, որ գրատախտակին գրեն եռանկյունն անվանելու բոլոր հնարավոր 
ձևերը, որից հետո դիմել նրանց.

– Դուք ո՞ր ձևին կտաք առավելությունը, ինչո՞ւ, 
Դրա հետ մեկտեղ ընթանում է նախորդ թեմայի կրկնություն, ամրապնդում՝ 

չափել հատվածները, կիրառել սանտիմետր, միլիմետր չափման միավորները 
( 3 - 5 , 8 -րդ առաջադրանքներ)։ Այստեղ է տեղի ունենում նաև «մեծ է», 
«փոքր է» առնչությունների գիտակցումը ( 6 , 9 -րդ առաջադրանքներ)։ 
Դասարանում սահմանափակվել 1 - 9 -րդ առաջադրանքներով։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 1 - 6 -րդ առաջադրանքները։

A
B

C

A B

C
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դ ա ս  4 7

Թեման՝ Պատկերներն անվանելու համար տառերի կիրառությունը
Նպատակը՝ զարգացնել չափման միավորները կիրառելու, պարզ պատկերներ պատկերելու 

ունակություն, (Մաթ.III.9, Մաթ.III.10)
Նախապայմանները՝ երկարության չափման միավորները կիրառելու, պարզ պատկերները 

պատկերելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր, պատկերների մոդելներ
Տնային աշխատանքի մեջ ներկայացված են մեծությունների հետ գործողությունները, «մեծ 

է», «փոքր է» առնչությունների օրինակներ։ Չափումներն իրականացնելուց հետո, հարկավոր է 
համեմատել չափերը։ Չափումների արդյունքները ցույց են տալիս, թե որ հատվածն է ավելի երկար, 
որը՝ կարճ (առաջադրանք 1 )։

2  Առաջադրանքը կարելի է կատարել նկարի հիմնա վրա.
CB-ի երկարությունը գտնելու համար կատարվում է հանման գործողություն՝ 50-15:

Այսինքն՝ CB-ն հավասար է 35 միլիմետրի։

Եթե այստեղ կզգացվի ուսուցչի օգնության կարիքը, կարելի է մտածել նմանատիպ 
առաջադրանքներ.

     AB = 60 սմ    AC = 18 սմ
     BC = 24 սմ    BC = 28 սմ
     AC=?    AB=?

Աշակերտները հետզհետե սովորում են կատարել գործողություններ մեծությունների հետ, 
համեմատել մեծությունները (առաջադրանք 1 -ին)։

5 -րդ առաջադրանքը վերլուծելուց հետո կարելի է հանձնարարել աշակերտներին լրացնել 
բաց թողած տեղերը.

  11 սմ =  դմ  սմ     13 դմ=  մ  դմ
Այնուհետև անցնել դասարանում կատարելու համար նախատեսված նոր առաջադրանքների 

քննարկմանը։ Դրա հետ մեկտեղ աշակերտներին ծանոթացնել նոր հասկացությունների և տերմինների 
հետ՝ պատկերի պարագիծ։

10  Այս առաջադրանքի հետ մեկտեղ աշակերտներին կարելի 
է առաջարկել մեկ այլ առաջադրանք։ Գտնել ABCD ուղղանկյան 
պարագիծը, եթե AB = 6 դմ, BC = 8 դմ։ Աշակերտները կատարում են 
դատողություններ, քանի որ նշված MN հատվածով ծալելու դեպքում 
(M և N կետերը AB-ի և CD-ի միջնակետերն են) ուղղանկյան BC կողմը 
համընկնում է AD կողմին, ուրեմն՝ BC-ն և AD-ն հավասար են, հավասար են նաև AB և CD կողմերը։ 
Այսպիսով՝ պարագիծը հաշվում են. 

8 +6 + 8 + 6 = 24
Պարագիծը հավասար է 24 դմ։

11  Առաջադրանքը կարելի է կատարել տարբեր եղանակներով, սակայն AC և DB հատվածների 
երկարություններն ավելի հարմար է գտնել առանց չափումներ կատարելու։ 

A C B

15 սմ

50 սմ

A C B

B

M

A

C

N

D
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12  Այստեղ հարկավոր է հաշվի առնել, որ քառակուսու բոլոր կողմերը իրար հավասար են. 
օրինակ, եթե AB = 5 սմ, ապա քառակուսու պարագիծը հավասար է 5 + 5 + 5 + 5 = 20 և պարագիծը 
հավասար է 20 սմ։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 7 - 11 -րդ առաջադրանքները։

դ ա ս  4 8

Թեման՝ Պատկերներն անվանելու համար տառերի կիրառումը
Նպատակը՝ ամրապնդել և խորացնել տառերի կիրառության և մեծությունների հետ 

գործողությունների վերաբերյալ գիտելիքները, (Մաթ.III.9, Մաթ.III.10) 
Նախապայմանները՝ գիտենալ և կիրառել պատկերների և երկարության միավորների 

հատկությունները 
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր

Տնային աշխատանքը ստուգելով և թեստային առաջադրանքները կատարելով՝ ստուգել 
աշակերտների մոտ թեմայի յուրացման մակարդակը։ Նշել թերությունները և լրացուցիչ 
առաջադրանքների միջոցով աշխատել ուղղել դրանք։

7 -րդ առաջադրանքը մեծությունների հետ գործողությունների և «բարձր», «երկար» և այլ 
տերմիննեը ճիշտ կիրառելու վերաբերյալ է։

8 -րդ առաջադրանքն ա շակերտների մոտ դժվարություն չպետք է առաջացնի, քանի որ 
նմանատիպ առաջադրանքներ դասարանում արդեն լուծվել են։ Քննարկվել են նաև ուղղանկյան 
հատկությունները, որ ուղղանկյան հանդիպակաց կողմերը իրար հավասար են։ Անհրաժեշտ է գիտենալ 
պարագիծ հասկացությունը և քառակուսու հատկությունները՝ 9 - 10 -րդ առաջադրանքները 
ճիշտ լուծելու համար։

Թեստային առաջադրանքներով ամփոփվում են գիտելիքի ամրապնդումը և անցած նյութի 
կրկնությունը։

i

 Դասի մյուս մասը տրամադրել «ՈԿԱ» խորագրով առաջադրանքները լուծելուն, որը կարելի 
է անցկացնել խմբային աշխատանքի տեսքով։ խմբային աշխատանքը գնահատելիս հաշվի առնել 
ինչպես առաջադրանքների որակը, այնպես էլ կատարելու համար ծախսած ժամանակը։

«ՈԿԱ» խորագրով առաջադրանքներից առաջինը պարունակում է կոմբինատորիկայի վերաբերյալ 
հարցեր։

Եռանկյունը կարելի է սկսել անվանել ցանկացած գագաթից, այդ թվում երկու ուղղությամբ, 
այսպիսով՝ անվանում ենք վեց ձևով։ Նմանապես քառակուսին ենք անվանում ութ ձևով։ Երրորդ 
առաջադրանքի մեջ BC = AC = 27 - 12 = 15 մմ PABC = 47 սմ:

Որպես տնային առաջադրանք կարելի է հանձնարարել կազմել և լուծել 7 , 8 , 6 -րդ 
առաջադրանքներին նման առաջադրանքներ։
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§4. ԿԱզՄԵԼ ՊԱՏԿԵրՆԵր (խՄբԱյԻՆ ԱշխԱՏԱՆՔ)

դ ա ս  4 9

Թեման՝ Պատկերներ
Նպատակը՝ ձեռք բերել հարթ պատկերներն անվանելու, համեմատելու, խմբավորելու փորձ։ 

Զարգացնել պատկերների խմբից ընտրած պատկերներով նոր պատկեր ստանալու, պատկերը 
մասնատելով անվանված պատկեր ստանալու ունակություն, (Մաթ.III.10) 

Նախապայմանները՝ գիտենալ և կիրառել պատկերների և երկարության միավորների 
հատկությունները

Ռեսուրսներ՝ թուղթ, սոսինձ, դասագիրք, գունավոր մատիտներ

Պարապմունքը սկսել արդեն սովորած պատկերներն անվանելով:
– Ի՞նչ գիտեք եռանկյունների մասին։
– Ի՞նչ գիտեք քառանկյունների մասին։ Ինչպիսի՞ քառանկյունների հետ եք ծանոթ։ Ինչպե՞ս 

կբնութագրեք ուղղանկյունը։ Կարո՞ղ է ուղղանկյունը քառակուսի չլինել։ Արդյոք յուրաքանչյուր 
քառակուսի ուղղանկյո՞ւն է։

Դասարանը բաժանել 4-5 հոգուց բաղկացած խմբերի և յուրաքանչյուր խմբին հանձնարարել 
կատարել դասագրքում տրված առաջադրանքները։ 

յուրաքանչյուր խմբին հանձնարարվում է անհրաժշտության դեպքում կտրել պատկերներ և, 
սոսնձելով, թղթի վրա ստանալ պահանջվող պատկերը։

յուրաքանչյուր խումբ ներկայացնում է իր առաջադրանքը, անվանում է ստացված պատկերը, 
առանձին անվանում է նաև այն պատկերները, որոնց օգնությամբ ստացել է տվյալը։

Ուսուցիչը նշումներ է անում, թե յուրաքանչյուր խումբը որքանով է լավ կատարել առաջադրանքը։
•	 Ինչպե՞ս են նկարագրում իրենց աշխատանքը:
•	 Որքանո՞վ էին ներգրավված աշակերտները յուրաքանչյուր խմբում։
•	 Որքա՞ն օբյեկտիվ են գնահատում խմբերը միմյանց աշխատանքը և, կատարած աշխատանքին 

համաապատասխան, արտահայտում իրենց կարծիքները։
•	 Գնահատման ժամանակ հաշվի առնել խմբի կողմից առաջարկված այլընտրանքային 

հնարավորության նկարագրությունը։

1  Նավակը կառուցելու համար ավելացնել «դեղին» եռանկյուն։

2  1  քառանկյունը եռանկյունով լրացնել մինչև եռանկյուն։  1 . Այս 
պատկերն էլ են ստանում եռանկյունը լրացնելով մինչև եռանկյուն։ Աշակերտները 
պետք է կտրեն եռանկյուն, ներկեն կանաչ գույնով, հետո քառանկյունը և կտրած 
եռանկյունը կպցնեն իրար՝ թղթի վրա, ստացվում է եռանկյուն։ 

Հնարավոր է աշակերտներնը առաջարկեն այսպիսի եղանակ։ 
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3  Գոյություն ունի նոր պատկերներ ստանալու տարբեր եղանակներ, այստեղ աշակերտները 
պետք է կարողանան ճանաչել անվանված պատկերը և իմանան նրանց հատկությունները։

Օրինակ՝   

4  

5  Օրինակ՝ 

  վեցանկյուն      քառանկյուն      ուղղանկյուն    Քառանկյուն 

6  

7  Կարելի է աջ կողմից կտրել եռանկյուն և սոսնձել ձախից։  

8  Թե ինչպես բաժանել, ցույց է տրված նկարում։

Տանը կատարելու համար հանձնարարել նմանատիպ առաջադրանքներ։

կամ

1 2 3 4
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1. Ուշադիր նայել նկարին և որոշել, թե յուրաքանչյուր դեպքում քանի եռանկյունով է լրացված 
տվյալ պատկերները։ Կարելի՞ է հասնել նույն արդյունքին եռանկյունների ավելի քիչ քանակով։

2. Քանի՞ «երկվանդակ» ուղղանկյուն է անհրաժեշտ, որպեսզի ստացվի ուղղանկյուն, 
որի չափերն են 5 վանդակ և 8 վանդակ։

3. Ունենք երեք «երկվանդակ» ուղղանկյուն։ Այս պատկերներով (պարտադիր չէ բոլորը կիրառել) 
աշխատել կառուցել 6 սմ, 8 սմ, 10 սմ և 14 սմ (ենթադրենք վանդակի երկարությունը 1 սմ է) պարագիծ 
ունեցող ուղղանկյուններ։

4. Քանի՞ տարբեր պարագիծ ունեցող 
ուղղանկյուն կարելի է ստանալ տրված եռան-
կյուններով (պարտադիր չէ միանգամից չորսն էլ 
օգտագործել)։

 

5. Ինչպե՞ս բաժանել այս ուղղանկյունը երկու հատվածով երեք 
մասի, որոնցով կարելի է ստանալ քառակուսի։ 

 

§5. ՏԱրԱծԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵրՆԵր

Այս պարագրաֆին հատկացվում է 3 դաս:

դ ա ս  5 0

Թեման՝ Տարածական պատկերներ
Նպատակը՝ զարգացնել ճարտարապետության և արվեստի նմուշների, առօրյա առարկաների 

կամ մոդելների կույտից տարածական մարմինները ճանաչելու ունակությունը և տարածական 
պատկերացումը (Մաթ.III.8)

Նախապայմանները՝ պարզ հարթ պատկերները ճանաչել-անվանելու ունակություն 
Ռեսուրսներ՝ տարածական մարմինների մոդելներ, դասագիրք, տետր

Դասը սկսել տնային աշխատանքի քննարկմամբ: Առաջադրանքը հեշտ չէր, 
այնպես որ արդյունքների քննարկումն արդիական է։

1   փնտրվող եռանկյունների քանակն է 3, 4 և 3։ Տրված պատկերներով 
լրացնել մինչև ուղղանկյուն ավելի քիչ պատկերներով հնարավոր է երկրորդ 
պատկերի դեպքում։
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2  Տրված չափերով ուղղանյունը բաղկացած է 40 վանդակներից, մեզ անհրաժեշտ է 20 
«երկվանդակ» ուղղանկյուն։

3  Կարող ենք կազմել 5 տարբեր ուղղանկյուններ, նրանցից 
3-րդը և 4-րդն ունեն հավասար պարագծեր։

4            5   
     

Շարունակել վերհիշել հարթ պատկերների հատկությունները, ուշադրությունը կենտրոնացնել 
քառանկյունների վրա, մասնավորապես ուղղանկյան և քառակուսու վրա։ Հետո ներկայացնել 
տարածական մարմինները։ Սկսել ուղղանկյուն զուգհեռանիստից, դիմել աշակերտներին.

– Դուք հիմա նայում եք տարածական մարմնի մոդելին, ի՞նչ հարթ պատկերներից է կազմված 
նրա մակերևույթը։ 

– Քանի՞ պատկերից է այն բաղկացած. այս մարմինը անվանում ենք ուղղանկյուն զուգահեռանիստ 
(գրում ենք այդ տերմինը գրատախտակին)։

Նշում ենք կողերը, նիստերը, գագաթները։
– Կարո՞ղ եք անվանել մարմին, որն ունի ուղղանկյուն զուգահեռանիստի ձև։
Կարելի է ցույց տալ նաև գիրքը, նրանք համարյա ուղղանկյուն զուգահեռանիստի ձև ունեն, 

լուցկու տուփը, օծանելիքի կամ դեղի տուփը։ Հետո ցույց տալ խորանարդ և նրանց հետ մեկտեղ 
աշխատել գտնել խորանարդին բնորոշ հատկանիշները, որով այն տարբերվում է ուղղանկյուն 
զուգահեռանիստից։ Չմոռանալ նշել, որ խորանարդն էլ է ուղղանկյուն զուգահեռանիստ։ Սակայն 
որոշ ուղղանկյուն զուգահեռանիստ կարող է խորանարդ չլինել։ Աշխատել, որ այս հարցը հենց իրենք՝ 
աշակերտնեը, բացատրեն։

– յուրաքանչյուր ուղղանկյուն զուգահեռանիստ խորանա՞րդ է։ Եթե ոչ, բացատրել՝ ինչու՞։
Հետո ներկայացնել բուրգեր և դատողություն անել նրանց անվանման վերաբերյալ, որը կապված 

է նրանց նիստերից մեկի (հիմքի) անվան հետ։ Պետք է գտնել այնպիսի առարկա, որը բուրգի ձև ունի, 
հաճախ տան կտուրներն ունենում են նման ձև։

Աշակերտները ծանոթանում են նոր տերմիններին՝ նիստ, կող, գագաթ։ Հաշվում են դրանց 
քանակը յուրաքանչյուր մարմնի համար, տետրերի մեջ լրացնում են համապատասխան աղյուսակը։

Այս դասի համար կարելի է սահմանափակվել 1 - 6 -րդ առաջադրանքներով, որոնցով 
ծանոթանում ենք տարածական մարմիններին և նրանց տարրերն անվանելուն։

Տնային աշխատանք կարելի է հանձնրարել 1 - 3 -րդ առաջադրանքները։

1
2

3

4 5
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դ ա ս  5 1

Թեման՝ Տարածական պատկերներ
Նպատակը՝ զարգացնել տարածական մարմինների հատկությունները նկարագրելու և կիրառելու 

ունակություն, (Մաթ․III.8)
Նախապայմանները՝ պարզ հարթ պատկերները և նրանց տարրերը ճանաչելու, անվանելու 

ունակություն
Ռեսուրսներ՝ տարածական մարմինների մոդելներ, դասագիրք 

Դասը սկսվում է տնային առաջադրանքի ստուգմամբ։ Սկզբում ստուգել 1-ին առաջադրանքը՝ 
լրացրած աղյուսակը և 2 - 3  խնդիրների լուծումները։ 2 -րդ խնդրի մեջ երկու մարմինն 
էլ տարածական են, մարմինների տարբեր լինելը կարելի է ներկայացնել բառերով՝ կոր մակերևույթ, 
հարթ մակերևույթ։ Ուղղանկյուն զուգահեռանիստն ունի նիստ, կող, գագաթ, նրա մակերևույթը հարթ 
է։ Գնդի մակերևույթը կոր է, չունի նիստ, կող և գագաթ։ Առաջադրանքի 1 -ին խնդիրը քննարկելուց 
և սխալներ՞ը ուղղելուց հետո աշակերտներին առաջարկել ըստ տվյալ աղյուսակի պատասխանել 

7 -րդ առաջադրանքի հարցերին։ Պատասխաններով ստացվում է Էյլերի հայտնի բանաձևը։ 
Բոլոր քննարկված բազմանիստների (մարմիններ, որոնք սահմանափակված են բազմանկյուններով) 
գագաթների քանակին+նիստերի քանակը-կողերի քանակը=2: 

Այսպիսով՝ պատասխանում ենք ավելի շատ հարցերի, քան պահանջվում է  7 -րդ առաջադրանքում։
Դրանից հետո աշակերտները փնտրում են ճանապարհ՝ ինչպե՞ս անցնել խորանարդի 

գագաթներով այնպես, որ մեկ անգամ անցնեն յուրաքանչյուր կողով և հնարավորինս շատ 
գագաթներով։ Այս առաջադրանքը կարելի է կատարել զույգերով, տարբեր եղանակներով 
կարելի է անցնել 9 կող։ Բոլոր կողերով անհնար է անցնել։ Դասի նպատակին հասնելը 
կարելի է ստուգել թեստային առաջադրանքները կատարելու միջոցով։ 

Թեստային առաջադրանքը լավ է ստուգում աշակերտների կողմից թեմայի յուրացման 
մակարդակը։

Աշակերտները պետք է կարողանան քննարկված մարմիններից (պրիզմաներից) առանձնացնել 
գունդը։ Այս տերմինն արմատավորվել է վրացերեն մաթեմատիկական տերմինոլոգիայում։ Գնդի 
մակերևույթն անվանում են գնդոլորտ։ Այլ տարածական մարմիններից գունդը տարբերվում է 
մակերևույթով։ Ուսուցիչը կարող է կիրառել «կոր մակերևույթ» տերմինը, որով գունդը տարբերվում 
է բուրգից և ուղղանկյուն զուգահեռանիստից։

Ուսուցիչը համացանցում կարող է փնտրել (օրինակ՝ Google որոնման համակարգում) վրացական 
և աշխարհի ճարտարապետության նմուշներ և քննարկել դրանք աշակերտների հետ և դատողություն 
անել տարածական մարմինների, նրանց գծագրերի և բազմերանգության վերաբերյալ։ Մեր 
կողմից ներկայացվել են Մցխեթայի խաչը և եգիպտական բուրգերը։ Կարելի է նրանց վերաբերյալ 
տեղեկություններ ձեռք բերել համացանցից կամ այլ աղբյուրներից։

Որպես տնային աշխատանք աշակերտներին կարելի է հանձնարարել փնտրել տեղեկություններ 
տարածական պատկերների վերաբերյալ, օրինակ՝ բացի դասարանում քննարկված տարածական 
մարմիններից, ի՞նչ տարածական մարմիններ կան։
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Թեման՝ Տարածական պատկերներ
Նպատակը՝ ամրապնդել տարածական մարմինների վերաբերյալ գիտելիքը։ Զարգացնել մարմնի 

գրաֆիկական պատկերը ներկայացնելու, պատկերների խմբից մատնանշված պատկերը ընտրելու 
ունակություն, (Մաթ․III.8)

Նախապայմանները՝ ճանաչել հարթ և տարածական պատկերները, կիրառել նրանց 
հատկությունները

Ռեսուրսներ՝ քարտեր, որոնց վրա պատկերված են հարթ և տարածական պատկերներ

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ խԱղ՝ «Ճանաչենք մամինը»
խաղն ընթանում է խմբերի մրցույթի տեսքով։ Մարմնի նկարագրության հիման վրա աշակերտներն 

իրենց մոտ գտնվող նկարներից ընտրում են համապատասխանը և տալիս ուսուցչին։ Հնարավոր է 
այնպիսի նկարագրություն էլ լինի, որին համապատասխան մարմին գոյություն չունի կամ նկարների 
մեջ չկա։

Առաջադրանքը կարող է այսպես ձևակերպվել.
Անվանե՛ք և ցո՛ւյց տվեք այն մարմինը, որն ունի.
1) երեք անկյուն, երեք կողմ և մեկ ուղիղ անկյուն (ուղղանկյուն եռանկյուն),
2) չորս կողմ, չորս անկյուն, բոլոր անկյուններն ուղիղ են (ուղղանկյուն),
3) սահմանափակված է կոր մակերևույթով, տարածական մարմին է, չունի գագաթներ (գունդ),
4) ունի 8 գագաթ, բոլոր կողերը հավասար են, նիստերը քառկուսիներ են (խորանարդ),
5) ունի երեք գագաթ, երկու կող (բեկյալ): Կարող է նման պատկեր չլինի աշակերտների մոտ։ 

Հնարավոր է որևէ մեկը կարողանա պատկերել այն կամ հիշել անվանումը, այդ դեպքում նրանք 
խրախուսանքի են արժանանում: Տնային աշխատանք կարելի է չհանձնարարել։

§6. հԱջՈրդԱԿԱՆՈւԹյՈւՆ

Այս պարագրաֆին հատկացվում է երեք դաս:

դ ա ս  5 3

Թեման՝ Հաջորդականություն
Նպատակը՝ ծանոթանալ առարկաների, նկարների, պատկերների հաջորդականության հետ, 

զարգացնել օրինաչափությունը գտնելու ունակություն, շարունակել հաջորդականությունը՝ ըստ 
համապատասխան օրենքի, (Մաթ.III.5)

Նախապայմանները՝ պատկերներն անվանելու և հատկությունները կիրառելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ քարտեր, որոնց վրա պատկերներ են, պատկերների մոդելներ

Բնության մեջ շատ երևույթներ և գործընթացներ կրկնվում են։ Դասը կարելի է սկսել այդ 
երևույթների մասին խոսելով։ Դիմել աշակերտներին՝

– Ցերեկին հաջորդում է գիշերը, իսկ գիշերի՞ն (ցերեկը), ի՞նչն է կրկնվում։
– Տարվա ո՞ր եղանակն է հաջորդում գարնանը։ Ո՞ր եղանակն է նախորդում գարնանը։
Հարցերը կրկնելն անհրաժեշտ է այն պատճառով, որ սկզբից աշակերտները կարող է չհասկանան, 

թե շեշտադրումը ինչի վրա է կատարվում։ Իսկ շեշտադրումն արվում է այն բանի վրա, որ գիշերը 
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և ցերեկը հաջորդում են միմյանց։ Քանի որ ցերեկը կապված է արևի հետ, ապա գրատախտակին 
արև ենք նկարում։ 

      

– Ո՞ր պատկերով կարելի է նկարել գիշերը։ 
Հնարավոր է աշակերտներից ոմանք լուսինը նմանեցնեն շրջանին կամ մեկ այլ պատկեր անվանեն, 

արդյունքում կստանանք նկարների հաջորդականություն։ 

     . . .

Կարելի է նախօրոք պատրաստել քարտեր այդ նկարներով կամ պատկերել գրատախտակին։ 
Աշակերտները դատողություն են անում այդ պատկերները կրկնվելու վերաբերյալ։ Կարևոր է, որ 
աշակերտների մոտ չարմատավորվի սխալ պատկերացում, օրինակ, եթե դասարան է մտնում տղա, 
հետո՝ աղջիկ, նորից տղա, ապա հաջորդը անպայման աղջիկ պիտի լինի։

Ցավոք, այս մտածողությանը երբեմն երեխաներին դրդում են նաև որոշ դասագրքերի հեղինակներ։ 
Դրանից հետո անցնել դասագրքի 1 - 4 -րդ առաջադրանքների կատարմանը։ Այն հարցին, թե 
քանի պատկեր է կրկնվում, աշակերտը կարող է պատկերների փոքրագույն քանակից տարբերվող 
այլ քանակ անվանել, օրինակ, 1  և 2 -րդ առաջադրանքների մեջ նշեն 6 կամ 9 պատկեր, 4 -ում՝ 
4 կամ 6։ Այս պատասխանները նույնպես արժանի են խրախուսանքի, այս առաջադրանքը կարելի 
է հանձնարարել աշակերտներին և այն տարբեր ձևերով կարելի է իրականացնել (անհատական 
աշխատանք, աշխատանք զույգերով, 4-5 աշակերտներից բաղկացած խմբեր և այլն)։

5 -րդ և 6 -րդ առաջադրանքների օգնությամբ կրկնել անցած թեմաները։ 1  և 2  պատկերները 
այն բանով են իրար նման, որ երկուսն էլ ուղղանկյուն են։ Սակայն 1 -ինը քառակուսի չէ, 2 -րդը 
քառակուսի է, սա է տարբերությունը։

Աշակերտները ցուցաբերում են պատկերների բնորոշ հատկությունների իմացությունը, 
վերհիշում են քառակուսին, ուղղանկյանը բնորոշ հատկությունները, որով նրանք առանձնանում են 
քառանկյունների բազմությունից։ 2  և 3  տարբեր գույներով ներկված քառակուսիներ են, 4 -ը 
քառակուսի չէ, 3 -ը քառակուսի է։

6 -րդ առաջադրանքը կատարելու համար քառակուսու հիմնական հատկություններն ենք 
վերհիշում: Անկյունագծերով քառակուսին բաժանվում է երկու հավասար եռանկյունների, առանց 
«անկյունագծով ծալենք» տերմինը կիրառելու՝ աշակերտները ձևակերպում են քառակուսու տվյալ 
հատկությունը և անվանում հավասար եռանկյունների զույգերը ABC և ADC, BCD և BAD։ Պայմանի 
մեջ նշված պահանջը կարևոր է այնքանով, որ աշակերտները մեկ անգամ ևս կկենտրոնացնեն 
ուշադրությունն այս հասկացության վրա, և անհրաժեշտ չի լինի նրանց համար դեռ անծանոթ թեմայի՝ 
ABD և ACD եռանկյունների հավասարության վերաբերյալ դատողություններ անել։

7 -րդ առաջադրանքի մեջ կնկատեն, որ 2-րդ, 4-րդ, 6-րդ և այլ տեղերում քառակուսիներ են։ 
Այսպիսով՝ 20-րդ տեղում էլ քառակուսի կլինի։ Այս դեպքում հաշվում են երկու-երկու։ Հաջորդ 
առաջադրանքի ժամանակ կհաշվեն երեք-երեք, 18-րդ տեղում քառակուսի է, 19 և 20-ում՝ շրջան։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 1 - 7 -րդ առաջադրանքները։ Հաշվի՛ առեք, որ 
հաջորդ դասին քննարկելու ենք նաև 8 - 10 -րդ առաջադրանքները։
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Թեման՝ Հաջորդականություն
Նպատակը՝ զարգացնել հաջորդականություն կազմելու, օրինաչափությունը գտնելու և այդ 

օրինաչափությունը շարունակելու ունակություն, (Մաթ.III.5)
Նախապայմանները՝ պատկերները ճանաչելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ պասագիրք, պատկերների նկարներ կամ մոդելներ

Ըստ 2017-2021թ.թ. Ազգային ուսումնական պլանի՝ 3-րդ դասարանում օրինաչափությունների 
հետ կապված ակտիվությունները հիմնականում ընդգրկում են հաջորդականությունները տարբեր 
եղանակներով ներկայացնելը։ Մասնավորապես.

1. Աշակերտը պետք է կարողանա տրված հաջորդականության միջից առանձնացնել փոքրագույն 
քանակով կրկնվող դրվագը (հատված)։

2. Աշակերտը պետք է կարողանա շարունակել տվյալ հաջորդականությունը։
3. Աշակերտը պետք է կարողանա, ըստ արդեն կազմած հաջորդականության, նույն 

օրինաչափությամբ կազմել նոր հաջորդականություն ուրիշ տարրերով այնպես, որ կիրառի նույն 
օրինաչափությունը։

4. Աշակերտը պետք է կարողանա մի քանի հաջորդականություններից առանձնացնել նրանք, 
որոնք կազմված են նույն օրինաչափությամբ։

3-րդ և 4-րդ պահանջներով ներկայացված ակտիվությունները կկատարվեն հաջորդ 
պարագրաֆի առաջադրանքներով։ Իսկ 6-րդ պարագրաֆում քննարկվում է 1-ին և 2-րդ 
պահանջներին համապատասխան առաջադրանքներ, մասնավորապես նախորդ դասին կատարած 
առաջադրանքները և տնային առաջադրանքների բաժնից 2 - 7 -րդը պահանջում են գտնել, 
մատնանշել, շարունակել օրինաչափությունները։ 6 -րդ առաջադրանքի մեջ կրկնվում է առաջին 
երեք ծաղիկների միասնությունը, այս հատվածի «երկարությունը» 3 է (կազմված է երեք առարկայից)։ 
Նույն օրինաչափությամբ շարունակելու դեպքում կունենանք երկու դեղին ծաղիկ։ 

1  Առաջադրանքը պահանջում է տարածական մարմինները կապել նրա որևէ նիստի հետ՝ 
խորանարդ-քառակուսի, բուրգ-եռանկյուն, ուղղանկյուն զուգահեռանիստ-ուղղանկյուն։

10  Աշակերտը, ի նկատի ունենալով օրինաչափությունը, պետք է կռահի,  թե ինչ պատկեր 
կհայտնվի 15-րդ տեղում։ Դրա համար նա կարող է ուղղակի շարունակել հաջորդականությունը, 
օրինակ՝ 7-րդ ծաղիկ, 8-րդ տերև, 9-րդ ծաղիկ և այլն։ Սակայն կարող է որոշ աշակերտներ ավելի 
շուտ անվանեն պահանջվող պատկերը՝ շարքում այն տեղը, որի համարին համապատասխան թիվը 
երկու հավասար մասերի չի բաժանվում (կենտ է), ծաղիկ է, հետևաբար, 15-րդ տեղում էլ ծաղիկ է 
(կրկնապատկել և կիսել, բաժանել հավասար մասերի աշակերտներն արդեն գիտեն), պարզ է, որ այն 
աշակերտը, ով կտա նման պատասխան արժանի է գովեստի։

Ցանկալի է դասի ընթացքում քննարկել նաև 8 -րդ և 9 -րդ առաջադրանքները, այստեղ 
պետք է հաշվի առնել, որ օրինակ OMN, ONM, MNO, NOM և NMO նույն եռանկյան մասին է խոսքը։

Այստեղ փաստորեն ունենք միևնույն եռանկյունն անվանելու տարբեր տարբերակներ C4
3=C4

1=4 
(Cn

k սիմվոլով n տարրերից k տարր պարունակող թիվն է նշված)։ 
Պարզ է, այս բանաձևն ուսուցիչների, համար է նախատեսված։ 
4 գագաթից ընտրելով 3-ը՝ հեշտությամբ կգտնեն բոլոր (4) եռանկյունները՝ MNK, MNO, 

MKO և NKO։ Այս եռանկյունները կարելի է գտնել նաև այսպես. հաջորդականությամբ անվանենք 
եռանկյունները, որոնց գագաթները չեն O, M, N և K։
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9  Այս առաջադրանքը նախորդի նմանատիպ է, սակայն այստեղ 
ADC եռանկյուն չէ։ Այս դեպքում ունենք երեք եռանկյուն՝ 

   ABC, ABD, BCD։       
Դասի նպատակին հասնելը կարելի է ստուգել լրացուցիչ առա-

ջադրանքով, աշակերտներին առաջարկել լրացնել աղյուսյակը։

Հաջորդականություն
Ընդամենը քանի՞ 

տարր է

Տարրերից 
քանի՞սն են 

տարբեր
Անվանել

Կրկնվող մասի 
երկարությունը

Այս աղյուսակը կարելի է գծել գրատախտակին։ Աշակերտները կգծեն իրենց տետրերում և 
կլրացնեն։

Տնային հանձնարարության համար կարելի է մտածել նմանատիպ առաջադրանք։

դ ա ս  5 5

Թեման՝ Հաջորդականություն
Նպատակը՝ զարգացնել դատողություն անելու, փաստարկելու ունակություն 

հաջորդականությունների և պատկերների հատկությունների հիման վրա, (Մաթ.III.5)
Նախապայմանները՝ պարզ հաջորդականություն կազմելու, օրինաչափությունը ճանաչելու 

ունակություն 
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Կիրառել այս պարագրաֆի «Տրամաբանի՛ր» և «ՈԿԱ» խորագրով ներկայացված առա-
ջադրանքները և անցկացնել երկու խմբային աշխատանք, մրցույթ։ Թեև ուսուցիչը կարող է այս 
առաջադրանքները լուծելու համար այլ եղանակ ընտրել։

1 -ին առաջադրանքում քանի որ Էկան նկարել է այնպիսի ուղղանկյուն, որի բոլոր կողմերը 
հավասար են, նշանակում է, որ նա քառակուսի է նկարել, Նինոն՝ շրջան։ Եթե Նաթիան եռանկյուն 
չի նկարել, ապա՝ ուղղանկյուն է։ Այսպիսով՝ Մարիամն է նկարել եռանկյուն։ Այստեղ կարևոր է, թե 
որ աղջնակի նկարով սկսել քննարկումը, կարելի է առաջարկել աղյուսակ։

Պատկեր - + - -
Մարիամ
Նինո
Էկա
Նաթիա

A D C

B
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Աշխատենք միասնական ուժերով լրացնել այն։
Նինոն բազմանկյուն չի նկարել, համապատասխան վանդակում դնել - նշանը, Նինոն շրջան 

է նկարել, գրել + նշանը։ Այսպիսով՝ կարելի է լրացնել երկրորդ սյունակի և երկրորդ շարքի 
մնացած վանդակներն ու այսպես շարունակ։ Այս առաջադրանքը զարգացնում է տրամաբանական 
մտածողությունը։

2 -րդ առաջադրանքի մեջ հոր տարիքը հաշվելու համար հաշվում են՝ 74-40=34, մոր տարիքը 
հաշվում են՝ 74-42=32։ Այս առաջադրանքի բարդությունը կայանում է նրանում, որ պահանջվում է 
գտնել երեք անհայտ թիվ, այդ իսկ պատճառով տարրական աստիճանի այդ տարիքի աշակերտների 
համար այն համարվում է բարձր մտավոր կարողություններին համապատասխան խնդիր։

3 -րդ առաջադրանքը պահանջում է պատկերները գտնելու և անվանելու ունակություն։ A 
գագաթ ունեցող եռանկյուններն են ADB, ABK, ABC, ADK, ADC: Նրանց քանակը 6 է։ Գագաթներից 
մեկը A-ն է, մյուս երկուսն ընտրում ենք B, D, K և C 4 տառերից։ Պետք է կարողանանք ներկայացնել 
այդ երկու տառերն ընտրելու բոլոր հնարավոր ձևերը։

BD, BK, BC,
DK, DC,

KC:
Ուսուցիչները գիտեն, որ 4 տարրերից 2-ը ընտրելու քանակը, առանց հաշվի առնելու 

հաջորդականությունը, համապատասխան թիվ է։  C 24 = 4!
2!2!  6: Աշակերտները կոմբինատորիկի այս 

բանաձևը կսովորեն բարձր դասարաններում։

«Տրամաբանի՛ր» բաժնի 4 -րդ խնդրում տրված է, որ վերևի գրադարակում ավելացավ 6 գիրք, 
ներքևում՝ 4 գիրք, այսպիսով՝ վերևի գրադարկում ավելացավ 2 գիրք ավելի։ Այս դատողությունն էլ 
3-րդ դասարանի աշակերտի համար հեշտ չէ։ Այդ իսկ պատճառով որոշ ուսուցիչներ կարող են այս 
խնդիրները կիրառել մաթեմատիկական մրցույթի ժամանակ։ Հնարավոր է ելնելով խնդրի պայմանից` 
աշակերտներն ընտրեն գրքերի որոշակի քանակ։ Օրինակ՝ ենթադրենք յուրաքանչյուր դարակում կա 
20 գիրք, ուրեմն՝ վերին գրադարակում կլինի 20-2+8=26, ներքևի 20+4=24, որտեղից էլ եզրակացություն 
են անում. վերևի գրադարակում 2 գիրք ավել է։ Պարզ է, որ մասնավոր օրինակներ քննարկելով, 
ընդհանուր մաթեմատիկական փաստարկում չեն անում, սակայն այս դեպքում լուծման այս եղանակն 
էլ է խրախուսանքի արժանի։

5  կրկնվում է 4 պատկերից կազմված հատվածը, այսինքն յուրաքանչյուր 4-րդ պատկեր: Այստեղ 
մեզ կօգնի 4-ով հաշվելը. 4-րդ, 8-րդ, 12-րդ, 16-րդ, 20-րդ պատկերները եռանկյուն են։

i

 «ՈԿԱ» առաջադրանքներից առաջինում հնարավոր է, որ 10-րդ անդամը եռանկյուն է։ 2-րդ 
առաջադրանքի մեջ աշակերտները կհայտնաբերեն, որ կրկնվող հատված 4 պատկերն էլ (8 պատկեր 
էլ) կարող են կազմել։ Երրորդ առաջադրանքի մեջ աշակերտները հավանաբար կսկսեն հաշվել ABC 
եռանկյունուց, հետո կանցնեն AEC եռանկյանը և կստանան 6 եռանկյուն։

Մեր խորհուրդն է, որ այս առաջադրանքները տանը չհանձնարարել երեխաներին, քանի 
որ հնարավոր է նրանք ինքնուրույն չկարողանան լուծել դրանք, ձեր օգնությունը և միասնական 
քննարկումներն իրենց հետքն են թողում և նպաստում են աշակերտների մտավոր ունակությունների 
զարգացմանը։ 
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§7. հԱջՈրդԱԿԱՆՈւԹյՈւՆՆԵրԻ հԱՄԵՄԱՏՈւՄը

Այս պարագրաֆին հատկացվում է երեք դաս:

դ ա ս  5 6

Թեման՝ Հաջորդականություն
Նպատակը՝ զարգացնել նույն օրինաչափությամբ կազմված հաջորդականությունը գտնելու և նույն 

օրինաչափությամբ հաջորդականություն կազմելու ունակություն (կազմել նման օրինաչափություն), 
(Մաթ.III.5)

Նախապայմանները՝ նման հաջորդականությունները գտնելու և անվանելու փորձ 
Ռեսուրսներ՝ քարտեր, որոնց վրա հաջորդականություններ են պատկերված

Դասը սկսում ենք տրված հաջորդականություններից ընտրելով միևնույն օրինաչափությամբ 
կազմված հաջորդականությունները (նման հաջորդականություններ)։

Կարելի է նախօրոք քարտեր պատրաստել, որոնց վրա հաջորդականություններ են պատկերված 
կամ գրատախտակին պատկերել մի քանի հաջորդականություններ։

1   

2   

3   

4   

Դիմում ենք աշակերտներին.
– Քանի՞ տարրից է բաղկացած հաջորդականությունը:
– Քանի՞ տարբեր տարր է յուրաքանչյուր հաջորդականության մեջ:
– Հաջորդականության ո՞ր մասն է կրկնվում յուրաքանչյուր հաջորդականության մեջ:
– Քանի՞ առարկայից է բաղկացած կրկնվող դրվագը:
Այս հարցերին աշակերտները ծանոթ են և նրանց դժվար չի լինի պատասխանել։ Ակտիվության 

հիմնական նպատակը կայանում է նրանում, որ գտնեն միևնույն օրինաչափությամբ կազմված 
հաջորդականությունները։

Այդպիսի հաջորդականություններն անվանում են նման հաջորդականություններ։
– Ձեր կարծիքով, ո՞ր հաջորդականություններն են կազմված նույն օրինաչափությամբ:
Աշակերտները դատողություն են անում (1), և (3) հաջորդականությունները կազմված են նույն 

օրինաչափությամբ։ Կրկնվում է երեք նկար, որոնցից երկրորդը և երրորդը նույն նկարն են։
Կարող ենք ասել, որ (1) և (3) հաջորդականություննեը կազմված են նույն օրինաչափությամբ, 

նրանց անվանում ենք նման հաջորդականություններ։
– Էլ ո՞ր հաջորդականություններն են նման՝ ((2) և (4))։
Մի քանի այսպիսի առաջադրանք կատարելուց հետո անցնում են նման հաջորդականություններ 

կազմելուն (սակայն այլ տարրեր են կիրառվում)։
Կիրառել վրացերեն այբուբենը և կազմել (1)-ի և (3)-ի նման (օրինաչափությամբ կազմված) 

հաջորդականություն։ 
Կիրառել «ա» և «ի» տառերը, կկազմել (1)-ի և (3)-ի նման հաջորդականություններ, օրինակ՝

աիի աիի աիի:
Հիմա նույն տառերով կազմել հաջորդականություն, որը տարբերվում է տրվածից, օրինակ՝ 

աի աի աի աի:
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Այս հաջորդականության կրկնվող մասն էլ է տարբեր (հավասար է երկուսի), 3-ի հավասար է, 
օրինակ՝ 

իաա իաա իաա:
 Այստեղ կրկնվում է «իաա»։ Որից հետո աշակերտների ակտիվ ներգրավվածությամբ լուծում  

են 1 - 6 -րդ առաջադրանքները։
Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 1 - 7 -րդ առաջադրանքները։

դ ա ս  5 7

Թեման՝ Հաջորդականություն
Նպատակը՝ զարգացնել նույն օրինաչափությամբ կազմված հաջորդականությունը գտնելու և նույն 

օրինաչափությամբ հաջորդականություն կազմելու ունակություն (կազմել նման օրինաչափություն), 
(Մաթ.III.5)

Նախապայմանները՝ նման հաջորդականությունները գտնելու փորձ 
Ռեսուրսներ՝ քարտեր, որոնց վրա պատկերված են հաջորդականություններ

Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո ուշադրությունը կենտրոնացնել «նման» և «տարբեր» 
տերմիների վրա։ Հնարավոր է հաջորդականությունները կազմված լինեն նույն տարրերից, սակայն 
դասավորության պատճառով համարվեն տարբեր հաջորդականություններ։ Էլ ավելի պարզ է 
զգացվում տարբերությունը, երբ կրկնվող տարրերի քանակը տարբեր է։ 

1  և 3  առաջադրանքների նման այբուբենի «ա» և «ի» տառերով կազմված հա-
ջորդականությանը նման հաջորդականություն, համապատասխանաբար, կլինի.

աի աի աի աի
աա իի աա իի աա իի աա

աաի աաի աաի:
Շրջանագծերով և ուղղանկյուններով կարելի է կազմել 4 -ում և 5 -ում տրված 

հաջորդականություններին նման հաջորդականություններ։
6 -ում և 7 -ում տրված հաջորդականություններից կարելի է կազմել տարբեր (սակայն 

նույն տարրերից կազմված) հաջորդականություն։

   

7  Այս պատկերներն ունեն հավասար քանակով կողմեր՝ երկուսն էլ 
քառանկյուն են, սակայն, ինչպես տեսնում ենք, առաջին քառանկյան անկյուններն 
ուղիղ են, այսինքն՝ ուղղանկյուն է, իսկ երկրորդն ուղղանկյուն չէ։

8  Այս առաջադրանքը՝ լրացնել մինչև ուղղանկյուն, աշակերտները կատարում են տետրերում։ 
Վանդակները հաշվելով՝ աշակերտները կկարողանան համեմատել ուղղանկյունների պարագծերը։ 
Առաջինը լրացվում է մինչև քառակուսի, պարագիծը հավասար է 25 վանդակ։ Երկրորդի պարագիծը 
18 վանդակ է, երրորդինը՝ 16 վանդակ։ Կարելի է աշակերտներին առաջարկել, որպեսզի վանդակի 
երկարությունը վերցնեն չափման միավոր, քանի որ առաջադրանքը չի պահանջում կիրառել քանոն։

Տնային աշխատանք հանձնարարել 8 - 10 -րդ առաջադրանքները։ 
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դ ա ս  5 8

Թեման՝ Հաջորդականություն
Նպատակը՝ ամրապնդել պատկերների վերաբերյալ գիտելիքները։ Ամրապնդել պատկերները 

գտնելու և անվանելու ունակությունը, (Մաթ.III.8, Մաթ.III.9)

Դասը սկսել տնային աշխատանքի ստուգմամբ, որը պահանջում էր կրկնել թվերի հետ 
գործողությունները և տրված պատկերի մասերով նոր պատկեր կազմել։ 

Կարելի է նախօրոք խնդրել աշակերտներին թղթերից կտրել այդ պատկերները,  նոր պատկերներ 
ստանալու համար կտրել և սեղանին միմյանց մոտ դասավորելով ստանալ նոր պատկեր։ 

Եթե ABCD քառանկյունից կտրվի ABO 
եռանկյունը և միացվի աջ մասից, ապա կստացվի 
ուղղանկյուն, որը քառակուսի չէ, իսկ երկրորդ 
քառանկյան դեպքում ստացվում է քառակուսի։

Կարելի է շարունակել մարմնի պատկերման, 
նրանց մոդելավորման և կոնֆիգուրացիաներ 
ստեղծելու վերաբերյալ ակտիվությունները։ Կրկնել բազմանկյան գագաթ, կողմ, ներքին կետեր, 
արտաքին կետեր հասկացությունները։ Օրինակ՝ կարելի է դիմել աշակերտներին գծել պատկեր, որն 
ունի երեք կողմ (եռանկյան հետ մեկտեղ չենք մոռանում նաև երեք կողմ ունեցող բեկյալի մասին)։ 
Նշել ներքին կետերը, կողմերի վրա գտնվող կետերը, արտաքին կետերը։ Շատ հետաքրքիր խաղ է 
«Թանգրամ»-ը, որտեղ խաղացողը (աշակերտը), ըստ մարմնի ուրվագծի, պետք է գլխի ընկնի, թե որ 
պատկերներից է կազմված օրինակ՝ կատուն, նապաստակը։

Այս պատկերներով կարելի է կազմել մարդկանց, կենդանիների, թռչունների, տառերի պատկերներ։ 
Աշխատանքային ռեսուրսներ կարելի է պատրաստել գունավոր քառակուսիներից՝ կտրատելով հարթ 
պատկերներ։ Կարելի է կիրառել նաև համակարգչային խաղ հետևյալ էլ հասցեով. http://illumination.
netm.org/ActivityDetailaspx?ID=72

Նախագիծ՝ «զարկերակ»

Նախագծի նպատակը՝ աշակերտը կարողանա վիճակագրական տվյալները հավաքել, 
ներկայացնել աղյուսակի տեսքով և համեմատել

Ցանկալի է, որ ուսուցիչը նույնպես պատրաստվի աշակերտների շնորհանդեսի օրվա համար։ 
Օրինակ՝ գտել տեղեկություններ մարդու «զարկերակի» վերաբերյալ՝ կապված տարիքի կամ 
ֆիզիկական ծանրաբեռնվածության հետ։ Աշակերտներին ծանոթացնել այդ տվյալների հետ։ խնդրել 
գտնել օրինաչափությունը և կարծիք հայտնել այդ օրինաչափության հնարավոր պատճառների 

A
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վերաբերյալ. օրինակ՝ ֆիզիկական ծանրաբեռնվածությունը մարդու մոտ առաջացնում է լրացուցիչ 
թթվածնի պահանջ, որի պատճառով ավելանում է սրտի զարկերի քանակը։

§8. ԿրԿՆՈւԹյՈւՆ

Այս պարագրաֆին հատկացվում է չորս դաս: 

դ ա ս  5 9 -  6 0

Թեման՝ Պատկերներ, երկնիշ թվերի գումարումը և հանումը, հաջորդականություններ
Նպատակը՝ կրկնել անցած նյութը, ամրապնդել գիտելիքները, (Մաթ.III.2, Մաթ.III.5, Մաթ.

III.8, Մաթ.III.9)
Նախապայմանները՝ պատկերը գտնելու, անվանելու, թվերը գումարելու, հանելու 

հաջորդականություն կազմելու, համեմատելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Աշակերտի դասագրքի մեջ առանձին ներկայացված են 2-րդ գլխի թեմաների կրկնության 
առաջադրանքներ։ Մի մասը կարելի է կատարել դասարանում, իսկ մյուս մասը՝ հանձնարարել 
տանը։ Առաջադրանքները կարելի է կիրառել նաև ժամանակավորապես մյուսներից հետ մնացած 
կամ հկկու աշակերտների հետ լրացուցիչ աշխատանք կատարելու համար։ Ավանդույթի համաձայն՝ 
յուրաքանչյուր գլխի վերջում նշված առաջադրանքներից բացի, կրկնության համար առաջարկվում 
են տարբեր բարդության բազմաթիվ առաջադրանքներ, որոնք նպաստում են դասարանական 
աշխատանքներին, մրցույթներին պատրաստվելուն և աշակերտների ինքնազարգացմանը։ 
Ստուգողական աշխատանքների համար կարելի է կիրառել և՛ այստեղ, և՛ դասագրքում ներկայացված 
առաջադրանքները։

Ուսուցչի կողմից առաջարկված առաջադրանքների հետ մեկտեղ ուշադրություն դարձնել նաև 
աշակերտների կարծիքներին, նրանց հարցերին, խրախուսել նրանց, որ համարձակորորեն հարցեր 
տան, առաջ քաշեն իրենց համար արդիական հարցեր։

Հիմնական մասը վերաբերում է 2-րդ գլխում սովորած թեմաներին՝ հարթ և տարածական 
պատկերներ, ճանաչել դրանք գրաֆիկական պատկերումով, կազմել տվյալ հաջորդականության 
նման հաջորդականություն, առանձնացնել ուղղանկյունը և քառակուսին քառանկյուններից, չափել 
երկարությունը, կիրառել չափման միավորները և այլն։

3-րդ առաջադրանքի մեջ թվային արտահայտությունների մեջ գումարելիները հավասար են 
իրար, այնպես, որ համեմատման և աճման կարգով դասավորում են տարբերվող գումարելիներ՝ 5, 
9, 1 և այլն։ Նմանատիպ է նաև 4-րդ առաջադրանքը, այստեղ նվազելին է նույնը, փոքր է այն թիվը, 
որի հանելին ավելի մեծ է՝ (14-8):

5-րդ առաջադրանքի մեջ պարզ է, որ աշակերտները ներըմբռնողությամբ կորոշեն, որ 3-րդ 
ճանապարհն ամենակարճն է, առաջինը՝ ամենաերկարը։ Ուսուցիչն ուշադիր պետք է լսի, թե ինչպես 
են աշակերտները փորձում հաստատել իրենց կարծիքները և համապատասխան մեկնաբանությամբ 
լրացնի դրանք։
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6. Հատվածները կարող են այսպես տանել՝ 

7. Պատկերները կարելի է երկու մասի այսպես բաժանել՝ եռանկյուններ և քառանկյուններ կամ 
պատկերներ, որոնք ունեն կամ չունեն ուղիղ անկյուններ։

Երեք մասի՝ ուղղանկյուններ, եռանկյուններ և քառանկյուններ, որոնք ուղիղ անկյուն չունեն։
15-րդ առաջադրանքի մեջ ներկայացված պատկերները պատկերել գրատախտակին և հետազոտել 

ամբողջ դասարանի հետ։ Կգտնեն, որ առաջին, երրորդ, հինգերորդ, ութերորդ և տասներորդ 
պատկերներն ուղիղ անկյուն չունեն։

19-րդ առաջադրանքի մեջ 70-ի և 80-ի միջև կլոր տասնյակը 80-ն է։
22-րդ առաջադրանքը նախօրոք պատկերացում է տալիս թվերի ընդհանուր բազմապատիկի 

վերաբերյալ։ Կիրառելով նկարը՝ հեշտությամբ կգտնենք, որ առաջինի 12 քայլը հավասար է երկրորդի 
6-րդ քայլին կամ երրորդի 4-րդ քայլին։

60-րդ դասի ավարտին աշակերտներին նախազգուշացնել, որ հաջորդ դասը ամբողջությամբ 
տրամադրվելու է ինքնուրույն աշխատանքին, որով կամփոփվեն այս գլխի թեմաները և կորոշվեն 
դրանց յուրացման մակարդակը։

 

դ ա ս  6 1

Թեման՝ Պատկերներ, երկնիշ թվերի գումարումը և հանումը, հաջորդականություններ։ 
Ստուգողական աշխատանք՝ ինքնուրույն գրավոր աշխատանք

Նպատակը՝ ստուգել անցած նյութը յուրացնելու մակարդակը։ Հաշվի առնելով ստացած 
արդյունքները՝ փոփոխություններ մտցնել ուսումնական գործընթացում։ Զարգացնել թեստավորման 
համար անհրաժեշտ ունակություններ։ յուրացնել ինքնուրույն գրավորի առանձնահատկությունը

Նախապայմանները՝ գիտենալ երկրորդ գլխի թեմաները՝ գոնե բավարար մակարդակով
Ռեսուրսներ՝ ստուգողական աշխատանքն անցկացնելու համար ուսուցչի կողմից պատրաստված 

անհատական քարտեր և աշխատանքային թերթեր

Ստուգողական աշխատանքը կազմակերպելու և անցկացնելու հիմնական սկզբունքները 
մանրամասն նկարագրվեց առաջին գլխի ամփոփիչ աշխատանքի նկարագրության ժամանակ։ 
Այստեղ մեկ անգամ ևս նշենք, որ քարտերը կազմելիս շատ կարևոր է հաշվի առնել խմբի 
ակադեմիական պատրաստվածությունը, աշակերտների տարիքային առանձնահատկությունները, 
գրավորի տևողությունը, հկկու և բարձր ակադեմիական առաջադիմություն ունեցող աշակերտների 
առանձնահատկությունները, կարևոր է նաև, որ գրավորի ժամանակ տիրի դրական մթնոլորտ, 
անվտանգ միջավայր։

Քարտերը կազմելու ժամանակ արդարացված չէ քարտերի մեջ ներգրավել բարձր մտավոր 
ունակություններ պահանջող առաջադրանքներ. այդ առաջադրանքները կարելի է կիրառել 
օլիմպիադաների և մրցույթների ժամանակ։ Ձեր գրքում ներկայացված նյութը տեղադրվել է 62-րդ 
դասը քննարկելուց հետո և պարունակում է տարբեր բարդության առաջադրանքներ։ Քարտերը 
կազմելու ժամանակ ակտիվ կիրառել այդ առաջադրանքները։ Առաջադրանքները չպետք է այնքան 
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բարդ լինեն, որ աշակերտների մոտ ստուգողական աշխատանքների նկատմամբ ձևավորվի 
բացասական վերաբերմունք։

Այստեղ նշենք նաև, որ բարդ, օրիգինալ (ինքնատիպ), հետաքրքիր, արդիական, անսպասելի 
և «գեղեցիկ» լուծումներով առանձնացող առաջադրանքներն անպայման պետք է ներգրավել 
հանձնարարության մեջ։ Հենց այս առաջադրանքները քննարկելու ժամանակ բարձրանում է 
աշակերտների մոտիվացիան, նրանք զգում են մաթեմատիկայի բազմակողմանիությունը, նրա 
կիրառական ասպեկտի արդիականությունը, այն սովորելու անհրաժշտությունը։ Առանց դրանց, 
աշակերտների մոտ կարող է առաջանալ տպավորություն, որ մաթեմատիկան սովորում են 
թվաբանական գործողություններ կատարելու և պատկերները ճանաչելու համար։

դ ա ս  6 2

Թեման՝ Ստուգողական աշխատանքի (ինքնուրույն գրավոր) վերլուծություն
Նպատակը՝ վերացնել ի հայտ եկած թերությունները, միասնական քննարկման արդյունքում 

ամրապնդել գիտելիքները
Նախապայմանները՝ գիտենալ թեստավորման ժամանակ քննարկված առաջադրանքների 

բովանդակությունը
Ռեսուրսներ՝ աշակերտների գրավոր աշխատանքներ

Աշխատենք այս քննարկումը դրական տրամադրվածությամբ անցկացնել։ Քննարկումը պետք 
է լինի բաց, գործնական, անշտապ և համոզիչ։ Ցանկալի է, որ մինչև արդյունքները հայտնելը 
աշակերտների հետ քննարկվեն առաջադրանքները, դրանից հետո աշակերտներնը իրենք գտնեն 
իրենց աշխատանքների ուժեղ և թույլ կողմերը։ Նշել բարձր մակարդակով կատարած աշխատանքների 
հեղինակներին և խրախուսել նրանց, թեև, եթե նրանք էլ թերություններ ունեն, դա էլ պետք է նշել։ 
Նկատողություն անելն արդարացված չէ. դիմել բոլորին, որ հաջորդ ակտիվության ժամանակ բոլորն 
էլ բարձր արդյունքներ ցուցաբերեն։

Դասն ամբողջությամբ տրամադրվում է այս ակտիվությանը։ Ստուգողական աշխատանքի և նրան 
հաջորդող վերլուծությամբ ստացած արդյունքն ամրապնդելու նպատակով կարելի է հանձնարարել 
որպես  տնային աշխատանք քննարկել այս կամ նման առաջադրանքներ:
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ԳԼՈւխ 3

100-ԻՑ ՄԵծ ԹՎԵրը։ ԹՎԵրԻ ԳՈւՄԱրՈւՄՆ Ու հԱՆՈւՄը

Այս գլխում կիրառելով հարյուրավորների և հազարավորների ուսուցումը՝ սկսում են սովորել 
գրել, կարդալ, անվանել, գումարել և հանել եռանիշ և քառանիշ թվերը։ Աշակերների մինչ այդ սովորած 
թեմաներն ամուր հիմք են հանդիսանում դասական դիրքային համակարգի հետագա ուսուցման համար։ 
Այս ուսուցումը կապված է նոր միավորների՝ հարյուրավորների և հազարավորների ներմուծման 
հետ։ Այդ պրոցեսն ընթանում է ուսուցողական և աշակերտների համար հասանելի։ Այն հիմք է 
հանդիսանում թվերի գումարումը և հանումը գիտակցելու, համեմատելու, դասավորելու համար։ 
Ուշադրություն դարձնել թվերի վրացերեն բանավոր անվանումներին։ Մինչև հարյուրը բանավոր 
հաշվարկի մանրամասն քննարկումն օգնում է հեշտությամբ հասկանալ հետագա ընդլայնումները։

§ 1. ԿԱրդԱԼ ԵՎ ՊԱՏԿԵրԵԼ ԹՎԵրը

Այս պարագրաֆին հատկացվում է երեք դաս:

դ ա ս  6 3

Թեման՝ 100-ից մեծ թվեր
Նպատակը՝ զարգացնել 100-ից մեծ թվերը կարդալու, գրելու, պատկերելու, վրացերենում 

անվանումը բացատրելու ունակություն։ Ձեռք բերել տարբեր մոդելներով տասական դիրքային 
համակարգը ցուցադրելու, կարգերի աղյուսակը լրացնելու փորձ, (Մաթ.III.1)

Նախապայմանները՝ 100-ից փոքր թվերը կարդալու, գրելու, մոդելներով ցուցադրելու փորձ
Ռեսուրսներ՝ խորանարդիկներ, հաշվեձողիկներ, դասագիրք, տետր

Դասը կարելի է սկսել՝ ցուցադրելով երկնիշ թվերի դիրքային համակարգը, հաշվեձողիկների 
կապոցից առանձնացնելով տասական ձողիկ: 

Անհրաժեշտ է ունենալ գոնե 100 հաշվեձողիկ, այդ դեպքում ստանում ենք 10 տասնյակ՝ այդպես 
ներկայացվում է 100 թիվը։ Աշակերտներն արդեն գիտեն 100-ը։

Կարելի է կրկնել այն ակտիվությունները, որոնք կատարում էին 1-ից 100 թվերը պատկերելիս 
(խորանարդներից կառուցված սյուներ)։ Այս ակտիվությունն ընթանում էր տասնյակ սյուներ 
կիրառելով. այս դեպքում կարելի է կիրառել 20 հատ տասնյակ պարունակող սյուներ։
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Հարյուրավորները ներկայացնել աղյուսե սյուների միջոցով։

Աղյուսե սյունը քանի՞ հարյուրյակ է։
– Ո՞ր թվի մոդելը ստացանք՝ (200-ի)։ Ցանկալի է այս ակտիվությունը կրկնել այնքան, մինչև 

աշակերտները գիտակցեն կարգային միավորի նշանակությունը։
Հնարավոր է նաև համատեղել կարգը ներկայացնող սյուները և կարգային աղյուսակները. 

օրինակ՝ 234 կարգային սյուներով կարելի է ներկայացնել այսպես՝

Նույն թիվն աղյուսակում կարելի է գրել այսպես՝

հարյուրյակ տասնյակ միավոր
2 4 3

Նաև կարելի է ներկայացնել այսպես՝ 

հարյուրավոր տասնյակ միավոր
24 3

243

Սակայն եթե պահանջենք, որ յուրաքանչյուր կարգում պետք է գրել միայն մեկ թիվ, ապա դա 
կարելի է անել միայն մեկ եղանակով։ Ըստ այդ պահանջի՝ ներկայացնել «ոչ ճիշտ» գրված թվի «ճիշտ» 
գրելու նմուշներ։ Օրինակ՝ 416 կարելի է գրել այսպես՝

հարյուրյակ տասնյակ միավոր
41 6

Թեև այստեղ 41 տասնյակից պետք է առանձնացնենք 4 հարյուրավորը, այդ դեպքում կստանանք 
«ճիշտ» գրառում.

հարյուրյակ տասնյակ միավոր
4 1 6

Այս «ուղղումները» լավ գիտակցելու համար պետք է կիրառել նաև դիդակտիկ պարագաներ. 
տրված եռանիշ թվից դեռ պետք է առանձնացնել հարյուրավորները, հետո մնացածներից՝ (արդեն 
100-ից քիչ են) տասնավորները, իսկ մնացածներն արդեն միավորներն են։ 

 243
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Նմանատիպ ակտիվություններով են ընթանում 1 - 8 -րդ առաջադրանքները։ 1 - 4 -րդ 
առաջադրանքները հիմնականում պահանջում են կազմել կլոր հարյուրյակ, օրինակ՝ 20 տասնյակը 
հավասար է 200 (սա արդեն քննարկվել է)։

40 տասնյակը հավասար է 4 հարյույրակ (10 տասնյակը 1 հարյուրյակ է, 40 տասնյակը 4 
հարյուրյակ է), 80 տասնյակը՝ 8 հարյուրյակ։

6 - 7 -րդ առաջադրանքների մեջ ներկայացված է կարգային աղյուսակ, օրինակ, ներկայացված 
է 215-ի համար. այստեղ ներկայացված է նաև նույն թիվը սյուներով ներկայացնելը։

Որպես տնային աշխատանք կարելի է հանձնարարել 1 - 15 -րդ առաջադրանքները։
 

դ ա ս  6 4

Թեման՝ 100-ից մեծ թվեր
Նպատակը՝ զարգացնել թիվը կարգային գումարելիների բաժանելու և թվի նշանակոթյունն 

անվանելու ունակություն, (Մաթ.III.1)
Նախապայմանները՝ 100-ից մեծ թվերը գրելու, կարդալու, աղյուսակը լրացնելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Թե որքանով ենք հասել նախորդ դասին նախանշված նպատակին, կարելի է ստուգել տնային 
աշխատանքների միջոցով. դրա համար քննարկվում են 1 - 5 -րդ առաջադրանքները։ 
Առաջադրանքները հարյուրյակներ կազմելու վերաբերյալ են։ Այսպիսով՝ ունենք 30 տասնյակ.

     10 տասնյակ-1 հարյուրյակ
 30 տասնյակը=   10 տասնյակ-1 հարյուրյակ  3 հարյուրյակ
      10 տասնյակ-1 հարյուրյակ
Նմանապես՝
     10 տասնյակ-1 հարյուրյակ
      10 տասնյակ-1 հարյուրյակ  
50 տասնյակը=    10 տասնյակ-1 հարյուրյակ  5 հարյուրյակ
     10 տասնյակ-1 հարյուրյակ
      10 տասնյակ-1 հարյուրյակ  

Այս սխեման ուսուցիչն ինքը կարող է առաջարկել աշակերտներին։
6 - 7 –րդ առաջադրանքների մեջ հակառակն է՝ այստեղ հարյուրյակը պետք է վերածել 

տասնյակների.
1 հարյուրյակը = 10 տասնյակ
     10 տասնյակ

4 հարյուրակը =
   10 տասնյակ  40 տասնյակ = 400

     10 տասնյակ
     10 տասնյակ

6 հարյուրակը = 60 տասնյակ = 600 միավոր = 600

9 - 12 -րդ առաջադրանքները կարգային աղյուսակներ կազմելու վերաբերյալ են։ Նման 
առաջադրանքներ դասարանում արդեն կատարվել են։
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Ցանկալի է, որ 13 - 15 -րդ առաջադրանքները աշակերտները կատարեն գրատախտակի 
մոտ, իսկ դասարանն ակտիվ քննարկում անցկացնի։ Ուսուցիչը հանձնարարում է աշակերտներից 
մեկին կարդալ պայմանը և այն աշակերտը, ով գրատախտակի մոտ է, գրում է համապատասխան 
պատասխանը։ Օրինակ՝

– Գրեք՝ վեց հարյուր յոթանասունհինգ,
Աշակերտը գրում է՝ 675:
Հաջորդ աշակերտը գրատախտակին գրում է թիվ, մեկ այլ աշակերտ կարդում է այն ( 14 - 15

-րդ առաջադրանքներ)։
Դրանից հետո անցնել նոր հարցին՝ թվերը գրել կարգային գումարելիների տեսքով, անվանել 

թվանշանի նշանակությունը։
9  Այստեղ բերված է նմուշ և համապատասխան կարգային աղյուսակ, նույն առաջադրանքի 

մեջ խոսել նաև թվանշանների նշանակության մասին։
  253 = 200 + 50 + 3
  2 հարյուրակ 5 տասնյակ 3 միավոր
2-ը ցույց է տալիս հարյուրյակների քանակը, 2 հարյուրյակը՝ 200, 5-ը՝ 5 տասնյակ, 3-ը՝ 3 միավոր։
 10 - 12  առաջադրանքները նմանատիպ են, այնպես որ աշակերտները կարող են ինքնուրույն 

լուծել և դրանով իսկ կարելի է ստուգել, թե որքանով է ուսուցիչը հասել դասի հիմնական նպատակին։ 
Տանը կատարելու համար կարելի է հանձնարարել 16 - 21 -րդ առաջադրանքները։

 

դ ա ս  6 5

Թեման՝ 100-ից մեծ թվեր
Նպատակը՝ ամրապնդել թվերը գրելու, կարդալու, թվանշանի նշանակությունը անվանելու 

վերաբերյալ գիտելիքները, զարգացնել դատողություն անելու, փաստարկելու ունակություններ, 
(Մաթ.III.1)

Նախապայմանները՝ թվերը գումարելու, հանելու և թվի գրառման մեջ թվանշանի նշանակությունը 
որոշելու ունակություն 

Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Տնային առաջադրանքը ստուգելուց հետո բացել թեստային առաջադրանքները, որոնք քննարկված 
թեմաների ամփոփում են հանդիսանում։

Դրանից հետո անցնել «Տրամաբանի՛ր» խորագրով ներկայացված առաջադրանքների լուծմանը, 
որը պետք է ընթանա ուսուցչի հսկողությամբ և աջակցությամբ։

1  305-ի մեջ 0-ն նշանակում է, որ այս թվի մեջ հարյուրավորները (3 հարյուրյակ) անջատելուց 
հետո, լրիվ տասնյակ չի մնում։ 350-ի մեջ 0-ն նշանակում է, որ հարյուրյակները և տասնյակները 
անջատելուց հետո միավոր չի մնում։ 

2  Պայմանականորեն կարելի է այսպես նույնպես գրել՝
   Մեդիկո + Մզիա = 37
   Թեոնա + Մզիա = 31
Այստեղից պարզ երևում է, որ Մեդիկոն Թեոնայից 6 տարով մեծ է։ Պետք է աշակերտներին 

սովորեցնել և կիրառել նմանատիպ սխեմաներ և համառոտագրել պահանջը։
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3  Երեքշաբթի՝ Շոթիկո:
Թեոնա՝ երկու օրից հետո, այսինքն՝ Շոթիկոն երկու օր շուտ է ծնվել։ Նա երկու օրով մեծ է։ 

Պարզ է, որ դասարանում այս խնդիրը կարելի է առանց որևէ գրառման նույնպես լուծել՝ բանավոր 
քննարկմամբ: 

4  Հունվարի 30-ից հետո պետք է հաշվել 7օր.
  31, 1, 2, 3, 4, 5, 6:
  փետրվարի 6-ը երեքշաբթի է։

Կարելի է առաջարկել լրացուցիչ խնդիր.
«Կազմել բառեր»
Օգտվենք աղյուսակից

5 միավոր 6 միավոր 7 միավոր
3 տասնյակ ի ո ա
7 տասնյակ ռ կ մ
9 տասնյակ չ ր ս

յուրաքանչյուր թիվ ներկայացնում է տառ, օրինակ՝ 77-ը նշանակում է «մ», 95-ը՝ «չ»:
Կարդալ բառը, որը տրված է հետևյալ թվերով՝ 76, 37, 76, 37, 95. ի՞նչ բառ է ստացվում։
Իսկ 37, 77, 35, 97 թվերո՞վ։ Չիր և չամիչ բառերը ո՞ր թվերով են ներկայացված։ Այսպիսի ինտենսիվ 

դասից հետո աշակերտները սովորում են կիրառել աղյուսակը։
Տնային առաջադրանք կարելի է չհանձնարարել։

§ 2. 1000-ԻՑ ՄԵծ ԹՎԵր

Այս պարագրաֆին հատկացվում է երկու դաս:

դ ա ս  6 6

Թեման՝ 1000-ից մեծ թվեր
Նպատակը՝ զարգացնել հազարից մեծ թվերը գրելու, կարդալու, կարգային միավորների տեսքով 

ներկայացնելու, տասական դիրքային համակարգում ներկայացնելու ունակություն, (Մաթ.III.1)
Նախապայմանները՝ 100-ից փոքր թվերը գրելու, կարդալու, կարգային գումարելիների տեսքով 

գրառելու, թվի նշանակություն անվանելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ խորանարդիկներ (սյուներ), հաշվեձողիկներ, դասագիրք

Դասը կարելի է սկսել դիրքային համակարգում հազարից փոքր թվերը ցուցադրելով. վերցնել 1 
հարյուրյակ (հաշվեձողիկներ), 2 տասնյակ, 5 միավոր։

– Ի՞նչ թվով կարելի է պատկերել հաշվեձողիկների ընդհանուր քանակը։
– Ինչպե՞ս է գրվում այդ թիվը։
– Ի՞նչ է ցույց տալիս յուրաքանչյուր թվանշանը տվյալ թվի մեջ։
– Ի՞նչ տեսք կունենա այդ թիվը, եթե գրենք կարգային գումարելիների տեսքով։
Անցնել 10 հարյուրյակը քննարկելուն և ներկայացնել 1000-ը։ Աշակերտներն արդեն դա գիտեն 

և մոդելը նույնպես քննարկել են։ Այնուհետև վերցնել երկու հազարյակ՝ 2000:
– Ի՞նչ է ցույց տալիս առաջին թվանշան՝ երկուսը։
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– Հետո վերցնել հաշվեձողիկների երեք հազարյակ, ի՞նչ թվով կարելի է ներկայացնել 
հաշվեձողիկների քանակը։ (այդ թիվը գրվում է՝ 3000)։

– Ի՞նչ է ցույց տալիս թվի գրառման մեջ առաջին թվանշանը։
Որից հետո սկսում ենք քննարկել թվեր, որոնք հազարավորների կարգից բացի պարունակում են 

այլ կարգային միավորներ։ Սկսում ենք քննարկել դասագրքում ներկայացված առաջին առաջադրանքը։ 
2-րդ և 3-րդ առաջադրանքներն աշակերտները կատարում են ինքնուրույն։

4-6-րդ առաջադրանքները քննարկելուն տրամադրել բավարար ժամանակ։ 4-րդ առաջադրանքում 
կարելի է թվերն ավելացնել, ուշադրություն դարձնել դրանք վրացերենով անվանելուն, տասական 
դիրքային համակարգում գրառման հետ նրանց կապին։ Արդեն եռանիշ և քառանիշ թվերի գրառումը և 
բանավոր անվանումները չեն տարբերվում միմյանցից։ Այդ իսկ պատճառով ավելի հեշտ է ընկալվում։

Ուշադրություն դարձնել այդ թվերի բառերով գրելուն, օրինակ՝ 5347, 6401, 3200, թվերը 
համապատասխանաբար գրվում են հինգ հազար երեք հարյուր քառուսունյոթ, վեց հազար 
քառասունմեկ, երեք հազար երկու հարյուր։ 

Տնային առաջադրանք հանձնարարել 1 - 6 -րդ առաջադրանքները։ 

դ ա ս  6 7

Թեման՝ 1000-ից մեծ թվեր
Նպատակը՝ զարգացնել հազարից մեծ թվերը ընդարձակ տեսքով գրելու, թվանշանի 

նշանակությունն անվանելու, կարգային աղյուսակը լրացնելու ունակություն, (Մաթ.III.1)
Նախապայմանները՝ 100-ից փոքր թվերի բանավոր և գրավոր թվագրություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Դասը սկսել տնային աշխատանքի ստուգմամբ: Առաջադրանքները կարգային աղյուսակը 
լրացնելու, թիվը կարգային գումարելիների տեսքով ներկայացնելու, թվանշանի նշանակության և 
1000-ից մեծ թվերը կարդալու ունակություն զարգացնելու վերաբերյալ են։ Օրինակ՝ 2017-ը ընդարձակ 
տեսքով գրվում է այսպես՝ 

    2000 + 10 + 7
Տասնավորների կարգի 0-ն ցույց է տալիս, որ հազարյակ (2 հազարյակ) անջատելուց հետո, 

հարյուրյակ չի մնում, հետո առանձնանում է 1 տասնյակ և 7 միավոր։
1-ը ցույց է տալիս տասնյակ, 7-ը՝ միավոր։ Կարգային աղյուսակում կարելի է այսպես գրել՝

հազարավոր հարյուրավոր տասնավոր միավոր

2 0 1 7

Ստուգելով այս առաջադրանքները՝ կարելի է գնահատել, թե որքանով են աշակերտները յուրացրել 
թեման։ 

Թեստային առաջադրանքն ամփոփում է թվերի նշանակությունը ճիշտ անվանելու վերաբերյալ 
արդյունքները։ Այս անգամ որպես տնային առաջադրանք աշակերտներին հանձնարարել դասարանում 
քննարկված թեստերին նման թեստեր կազմել  և լուծել։
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§3. ՔԱՆԻ՞ հԱրյՈւրյԱԿ ԵՎ ՏԱսՆյԱԿ Է ՊԱրՈւՆԱԿՈւՄ ԹԻՎը

Այս պարագրաֆին հատկացվում է երկու դաս:

դ ա ս  6 8

Թեման՝ Թվից հարյուրյակ, տասնյակ անջատելը
Նպատակը՝ զարգացնել թվից հարյուրյակ անջատելու և մնացած միավորներն անվանելու, 

տասնյակներն անջատելու և մնացած միավորներն անվանելու ունակություն, (Մաթ.III.1)
Նախապայմանները՝ կազմել կարգային աղյուսակ 
Ռեսուրսներ՝ խորանարդիկներ (սյուներ), հաշվեձողիկներ, դասագիրք

Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո սկսել ցուցադրել դիրքային համակարգում մինչև 1000-
ը որևէ թիվ։ Վերցնել 325 թիվը։ Եթե ուսուցիչն ունի բավար քանակով ձողիկներր, ապա այդ թիվը 
կարելի է ներկայացնել 3 հարյուրյակ, 2 տասնյակ, 5 միավորի տեսքով։ Կարելի է կիրառել այլ եղանակ։ 
Հարյուրյակները ներկայացնելու համար գրատախտակին պատկերել քառակուսի, հատվածով 
պատկերել տասնյակները, կետերով՝ միավորները։ Թեև այս դեպքում ցանկալի է կիրառել ձողիկները: 
||• • • •  Քննարկել այս նույն թվի այլ գրառումները։ Դիմել դասարանին.

– Անջատենք հարյուրյակը, քանի՞ հարյուրյակ է՝ (3):
– Քանի՞ միավոր մնաց՝ (25)։
Կարդացե՛ք թիվը և ուշադրությո՛ւն դարձրեք երեք հարյուր քսան հինգ (երեք հարյուրյակ և ևս 

25 միավոր)։
– Քանի՞ տասնյակի կարելի է վերածել հարյուրը՝ (10):
– Քանի՞ տասնյակ է պարունակում 3 հարյուրը՝ (30):
– Եվս քանի՞ տասնյակ է պարունակում այս թիվը՝ (2):
– Ընդամենը քանի տասնյակ է՝ (32):
– Քանի՞ տասնյակ է պարունակում 325-ը՝ (32)։ 
Ուսուցիչը կարող է 1 հարյուրյակը  բաժանել տասնյակների, կստացվի 10 տասնյակ, 3 հարյուրը՝ 

30 տասնյակ, կունենանք 32 տասնյակ, այսպիսով՝ 325 = 32 տասնյակ և 5 միավոր։
Այս օրինակների քննարկման հետ մեկտեղ ավելի լավ են գիտակցում վրացերեն բանավոր 

հաշվարկը. այն մասամբ համընկնում է գրավոր հաշվարկի հետ։
Մի քանի օրինակ այսպես մանրամասն դասագրքից քնարկենք՝ 456, 725, որից հետո կարող ենք 

ինքնուրույն առաջադրանք հանձնարարել։ Ինքնուրույն աշխատանքի համար հանձնարարել 4 - 7
-րդ առաջադրանքները։ 

Տանը հանձնարարել կատարել 1 - 7 -րդ առաջադրանքները։
 

 դ ա ս  6 9

Թեման՝ Թվից հարյուրյակի, տասնյակի անջատումը
Նպատակը՝ զարգացնել թվից հարյուրյակ անջատելու և մնացած միավորները անվանելու, 

տասնյակներն անջատելու և մնացած միավորներն անվանելու ունակություն, (Մաթ.III.1)
Նախապայմանները՝ կազմել կարգային աղյուսակ
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք



97

Այս դասը ծառայում է նույն նպատակի իրականացմանը և ընթանում է նույն ակտիվությունններով, 
ինչ որ նախորդ դասը։ 

Վերլուծել տնային հանձնարարությունները։ Օրինակ՝ 1-7-րդ առաջադրանքները պահանջում են 
անջատել հարյուրյակները և անվանել մնացած միավորները կամ անջատել տասնյակը և անվանել 
մնացած միավորները։ 

Աշակերտներին հերթով կանչել գրատախտակի մոտ, և ըստ առաջադրանքների պատասխանների,  
առաջարկել լրացնել աղյուսակը, մյուս աշակերտներին ասել, որ ուշադիր հետևեն գրատախտակի 
գրություններին և իրենց կարծիքը հայտնեն։

հարյուրյակ տասնյակ միավոր

Օրինակ՝ հինգերորդ առաջադրանքի համար լրացրած աղյուսակը հետևյալ տեսքն ունի։ 

453 

հարյուրյակ տասնյակ միավոր
45 3

Ըստ 3-րդ առաջադրանքի՝ լրացրած աղյուսակն ունի հետևյալ տեսքը։ 

453

հարյուրյակ տասնյակ միավոր
4 53

Սակայն եթե պահանջել, որ յուրաքանչյուր վանդակի մեջ գրված լինի միայն մեկ թիվ, ապա 
կստացվի հետևյալ աղյուսակը։ 

453 

հարյուրյակ տասնյակ միավոր
4 5 3

Այստեղ հարյուրավորները, տասնավորները և միավորները ճիշտ են անջատված։ Կարգային 
գումարելիների գումարի տեսքով գրվում է այսպես՝ 400 + 50 + 3:

1-ից 6-րդ առաջադրանքներում աշակերտները պետք է կարողանան դատողություն անել 
յուրաքանչյուր տրված թվի վերաբերյալ, ինչով կստուգվի նյութի յուրացման մակարդակը, կգնահատվի 
նպատակին հասնելու որակը։

Դասը ամփոփվում է թեստային աշխատանքով։
Տնային աշխատանք կարելի է հանձնարարել աշակերտներին հետևյալը՝ ընտրել որևէ երեք 

եռանիշ թիվ և ներկայացնել ըստ դասարանում քննարկված սխեմայի։
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§4. ԹՎԵրԻ հԱՄԵՄԱՏՈւՄը

Այս պարագրաֆին հատկացվում է 3 դաս:

դ ա ս  7 0

Թեման՝ Թվերի համեմատությունը
Նպատակը՝ զարգացնել թվերը համեմատելու, դիրքային համակարգը կիրառելու, մեծի և փոքրի 

նշանները ճիշտ կիրառելու ունակություն, (Մաթ.III.1) 
Նախապայմանները՝ դիրքային համակարգում թվերը ներկայացնելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

փոքր թվերը հնարավոր է համեմատել ուղղակի հաշվելով (թվերը հաջորդաբար անվանելով)։ Այս 
դեպքում հաշվելիս որ թիվը ավելի շուտ է հանդիպում, այն ավելի փոքր է։ փոքր թվերը հնարավոր է 
համեմատել նաև առարկաները զույգ-զույգ հաշվելով։ Այս երկու եղանակն էլ արդյունավետ չեն մեծ 
թվերի համեմատության ժամանակ։ 

Թվերը համեմատելու ժամանակ կարելի է կիրառել երկրաչափական պատկերումները։ Թվային 
ուղղի վրա պատկերված երկու թվերից ավելի մեծ է այն թիվը, որին համապատասխան կետն ավելի 
հեռու է կոորդինատների սկզբնակետից (գտնվում է ավելի աջ)։ 

Սկսենք քննարկել այն դեպքը, երբ հարյուրավորների կարգի թվանշանները հավասար են։ Այդ 
դեպքում կարելի է կիրառել երկնիշ թվերը համեմատելու կանոնը։ Օրինակ՝ համեմատել 219 և 221-ը։

– Բացի երկու հարյուրյակից, քանի՞ միավոր կա առաջին թվի մեջ։
– Բացի երկու հարյուրյակից, քանի՞ միավոր կա երկրորդ թվի մեջ։
– Ո՞րն է ավելի մեծ՝ 19-ը, թե՞ 21-ը։
Այնուհետև համեմատել 234 և 143 թվերը։ Այս թվերից յուրաքանչյուրը ներկայացնել 

հարյուրյակների, տասնյակների և միավորների տեսքով։ 

234 143

հարյուրյակ տասնյակ միավորհարյուրյակ տասնյակ միավոր

Եթե առաջին թվի մեջ 1 հարյուրյակը վերածվի տասնյակի, ապա պարզ կտեսնեն, որ առաջին 
թվի ներկայացման մեջ տասնյակների սյուները 10-ից ավել կլինեն, այն դեպքում, երբ երկրորդ թվի 
մեջ 10-ից քիչ է. այսպիսով՝ առաջին թիվը մեծ է։ 
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Այսպես ներկայացնելուց հետո, աշակերտները հեշտությամբ պատասխանում են ուսուցչի 
հարցերին։

– Ո՞ր թիվն է ավելի շատ հարյուրյակ պարունակում։
– Եթե առաջին թվի մեջ 1 հարյուրյակը վերածվի տասնյակների, ապա քանի՞ տասնյակ և քանի՞ 

միավոր կլինի՝ (13 տասնյակ, 4 միավոր)։
– Բացի մեկ հարյուրյակից ևս քանի՞ միավոր է պարունակում առաջին թիվը, երկրորդ թիվը։ Ո՞ր 

քանակությունն է շատ։ 
Թվերի համեմատությունը դիդակտիկ ներկայացնելով և քննարկելով՝ աշակերտների մոտ 

պարզ պատկերացում է կազմվում եռանիշ թվերը համեմատելու վերաբերյալ։ Թեև հաջորդ դասին 
աշակերտների հետ կքննարկվեն թվերը համեմատելու պարզ եղանակներ։

Տնային աշխատանք հանձնարարել 1 - 13 -րդ առաջադրանքները:

դ ա ս  7 1

Թեման՝ Թվերի համեմատութունը 
Նպատակը՝ թվերը համեմատելու ժամանակ կիրառել դիրքային համակարգում թվերի 

դասավորությունը, (Մաթ.III.1)
Նախապայմանները՝ երկնիշ թվերը համեմատելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր

Դասը հատկացված է տնային աշխատանքի ստուգմանը և առաջադրանքների վերյաբերյալ 
քննարկումների անցկացմանը, իրականացվում է նախանշված նպատակը։ 

1 - 13 -րդ առաջադրանքներն աշակերտների համար դժվար չեն, հարյուրավորների կարգի 
թվանշանները հավասար են և փաստորեն համեմատում են երկնիշ թվերը: Այս թեման մանրամասն 
քննարկվել է նախորդ դասերի ժամանակ, և աշակերտներին հայտնի է համեմատելու ալգորիթմը։ Նույն 
ալգորիթմով են համեմատվելու այն եռանիշ թվերը, որոնց հարյուրավորների կարգի թվանշանները 
տարբեր են։ Այդ դեպքում բավական է հավասարեցնել հարյուրավորների կարգի թվանշանը և 
վերլուծել մնացած հարյուրյակները տասնյակների, և համեմատել տասնյակների տեսքով։ Դրանից 

հարյուրյակ տասնյակ միավոր հարյուրյակ տասնյակ միավոր
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հետո կարելի է ձևակերպել եռանիշ թվերի համեմատության ալգորիթմը։ Այս դեպքում մեծ է այն 
թիվը, որի հարյուրավորների կարգի թվանշանն ավելի մեծ է։

Որպես տնային աշխատանք կարելի է հանձնարարել հետևյալը՝ ընտրել 4 եռանիշ թիվ և 
համեմատել յուրաքանչյուր զույգը։

 
 

դ ա ս  7 2

Թեման՝ Թվերի համեմատությունը
Նպատակը՝ կիրառել խմբային աշխատանքը անցած նյութը կրկնելու համար, ամրապնդել 

գիտելիքը, խմբում աշխատելիս ձևավորել համագործակցային հարաբերություններ, զարգացնել 
անձնական պատասխանատվության զգացում, զարգացնել դիտարկելու և տրամաբանելու 
ունակություն, (Մաթ.III.1)

Նախապայմանները՝ դասագիրք, պաստառ, որի վրա խառը 50 թիվ է գրած (այդ թվերը ընտրված 
են 100-ից 999-ի սահմաններում)

Ռեսուրսներ՝ Դասագիրք, տետր

Դասի առաջին մասն անցկացնել՝ կիրառելով «Տրամաբանի՛ր» և «ՈԿԱ» խորագրով ներկայացված 
առաջադրանքները։ 

Սկզբում կիրառել «ՈԿԱ» առաջադրանքները, որի նպատակն է, որ աշակերտները մեկ անգամ 
ևս անդրադառնան տասական համակարգի յուրահատկություններին և արագ որոշում կայացնեն։ 
Առաջին առաջադրանքի մեջ սահմանվում է 909 թիվը։

Երկրորդ առաջադրանքի մեջ թիվը, որը մեծ է 500-ից և բավարարում է տվյալ պայմաններին, 
842-ն է։

Երրորդ խնդրի պատասխանն է՝ 159, քանի որ միավորների թիվը 8-ով փոքր է միավորների 
թվից: Գոյություն ունի տվյալ պայմանին բավարարող մի թվազույգ (1; 9): 0-ն չի կարող լիել 
հարյուրավորների թվանշանը։

«Տրամաբանի՛ր» բաժնի առաջին առաջադրանքի մեջ թիվը մեծ է 322-ից և փոքր է 324-ից։
Երկրորդ առաջադրանքը նմանատիպ է։
Դասի երկրորդ մասն ամբողջությամբ տրամադրել «Գաղտնագրել թվերը» մաթեմատիկական 

խաղին։
Այս անգամ տնային առաջադրանք կարելի է չհանձնարարել։
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§5. ԹՎԵրԻ հԱՄԵՄԱՏՈւԹյՈւՆՆ Ու դԱսԱՎՈրՈւՄը

Այս պարագրաֆին հատկացվում է երեք դաս:

դ ա ս  7 3

Թեման՝ Համեմատել թվերը, դասավորել աճման կամ նվազման կարգով
Նպատակը՝ զարգացնել թվի նախորդ և հաջորդ թիվն անվանելու, թվերնը աճման և նվազման 

կարգով դասավորելու, մի քանի թվերից մեծագույնը, փոքրագույնը որոշելու ունակություն, (Մաթ.
iii.1)

Նախապայմանները՝ համեմատել թվերը դիրքային համակարգում ներկայացնելու միջոցով
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Նոր թեման նախորդ թեմայի շարունակությունն է։ 
Այդ իսկ պատճառով դասը կարելի է սկսել թվերի համեմատության օրենքի նկարագրությամբ։ 

Աշակերտներին դիմել՝
– Նկարագրե՛ք թվերի համեմատության օրենքը։
Այստեղ աշակերտներից պահանջվում է, որ լրիվությամբ ներկայացնեն բոլոր դեպքերը։ Օրինակ՝ 

թվերից մեկը եռանիշ է, մյուսը՝ երկնիշ, թվերից մեկի հարյուրավորների կարգի թվանշանը մեծ է մյուսի 
հարյուրավորների կարգի թվանշանից կամ հավասար են։ Այստեղ մեկ անգամ ևս աշակերտներին 
բացատվում է, որ հաշվելիս յուրաքանչյուր հաջորդ թիվ նախորդից մեծ է։ Գրատախտակին պատկերել 
թվային ուղիղ և թվերը հաջորդաբար պատկերելով պատասխանել 1 - 4 -րդ առաջադրանքների 
հարցերին։ Նախորդ և հաջորդ թվերն անվանելու հետ մեկտեղ նշում են մեծ, փոքր թվերը։ Կանոնը 
կրկնելուց հետ քննարկել և համեմատել 5 -րդ առաջադրանքում տրված թվերը։ Աշակերտները 
կտեսնեն, որ առաջին և երրորդ թվերի մեջ հարյուրավորների կարգի թվանշանները նույնն են, 
երկրորդ թվի մեջ հարյուրավորների կարգի թվանշանը փոքր է։ Այսպիսով՝ այս երեք թվերից 
ամենափոքրը երկրորդն է։ Դրանից հետո համեմատել առաջին և երրորդ թվերը։ Հարյուրավորների և 
տասնավորների կարգերը համեմատելուց հետո համեմատել միավորները. աշակերտները կորոշեն, որ 
456-ը մեծ է 451-ից։ Այսպիսով՝ տվյալ թվերը դասավորում են աճման կարգով այսպես՝ 236, 351, 356։

Այս օրինակը մանրամասն քննարկելուց հետո աշակերտներն ինքնուրույն կատարում են 6-12-
րդ առաջադրանքները։ Առաջադրանքը կարելի է կատարել խմբային աշխատանքով։ Ցանկալի է, 
որ խմբում աշակերտները բաժանեն առաջադրանքները (անհրաժշտության դեպքում ուսուցիչը 
ավելացնում է թվերը, օրինակ՝ 125, 213, 127, 315; 931, 991, 901, 732; 712, 731, 656, 659 և այլն)։

Աշակերտները մեկ անգամ ևս պետք է հասկանան, որ խմբի հաջողությունը կախված է 
յուրաքանչյուր անդամի աշխատանքից։ Աշխատանքն ավարտելուց հետո աշակերտները դատողու-
թյուն են անում թվերը դասավորելու պրոցեսի, եղանակների մասին։ Հաշվի է առնվում նաև անթերի 
դատողություն անելը։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 1 - 8 -րդ առաջադրանքները։ 
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դ ա ս  7 4

Թեման՝ Համեմատել թվերը, դասավորել աճման կամ նվազման կարգով
Նպատակը՝ զարգացնել մի քանի թվից ամենամեծը և ամենափոքրն ընտրելու, թվերը դասավորելու 

ունակություն, (Մաթ.III.1)
Նախապայմանները՝ դիրքային համակարգում թվերը ներկայացնելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր

Տնային աշխատանքի 1 - 7 -րդ առաջադրանքները կատարելով՝ ստուգել նյութի յուրացման 
մակարդակը։

8 -րդ առաջադրանքի մեջ աշակերտը պետք է գտնի սխալը, որը Մարիամը թույլ է տվել թվերը 
դասավորելու ժամանակ։ Գիտելիքի ստուգման գործընթացում կարևորագույն տեսանկյուններից է 
գտնել և ուղղել սխալը։ 9 -րդ առաջադրանքի մեջ երեք թվից ամենամեծը և ամենափոքրը գտնելու 
համար պատասխանել հարցերին.

– Ո՞վ ունի ավելի շատ գումար է, ո՞վ՝ քիչ։
Թեստային առաջադրանքներով ամփոփել դասը։ Հավանական պատասխանների թվարկումն 

ավելի հեշտ է դարձնում լուծելը։ Աշակերտները սովորում են կատարել նման առաջադրանքներ, 
գիտելիքի ստուգման տեսակետից նման առաջադրանքները հաճախ են կիրառվում։ Այս տիպի 
առաջադրանքների քննարկումն էլ պետք է վերածենք զարգացնող ակտիվության։ Թեստային 
առաջադրանքների մի մասը կարելի է կիրառել որպես տնային առաջադրանք։

 
 

դ ա ս  7 5

Թեման՝ Համեմատել թվերը, դասավորել աճման կամ նվազման կարգով
Նպատակը՝ մաթեմատիկական խաղի միջոցով զարգացնել այնպիսի կենսական ունակություններ, 

ինչպիսիք են ստեղծագործական, համագործակցային (խմբի անդամների հետ), դիտարկման, 
օպերատիվության, մաքսիմալ մասնակցության ունակությունները:

Դասն ամբողջությամբ տրամադրել «Ով ավելի լավ և արագ» խաղին։ խաղի կանոնները 
ներկայացված են դասագրքում, ուսուցիչը պետք է հստակ բացատրի դրանք։

Այս մաթեմատիկական խաղի նշանակությունը հիմնականում թվերը դասավորելու վերաբերյալ 
գիտելիքների ամրապնդումն է։ Թեև դրա հետ մեկտեղ խաղն ունի դաստիարակչական և 
զարգացնող նշանակություն։ Մաթեմատիկական խաղը նպաստում է մաթեմատիկայի նկատմամբ 
հետաքրքրությանը բարձրացմանը։ Պարզ է, որ ուսուցիչներից ոմանք կարող են նպատակահարմար 
չհամարել ամբողջ դասը տրամադրել խաղին և ինչ-որ օժանդակ ռեսուրս կիրառելով՝ ամրապնդեն  
գիտելիքը։

Նախագիծ` «Թվային ուղիղ»
Նախագծի նպատակը՝ Աշակերտները կոնկրետ օրինակները քննարկելով գտնեն տրված թվերին 

համապատասխան կետերի միջև հեռավորության և միավոր հատվածի չափի միջև կապը։
Աշակերտները կոնկրետ օրինակները դիտարկելով բացահայտեն, թե ինչ ազդեցություն է  

ունենում թվային ուղղի վրա միավոր հատվածի չափի ընտրությունը տրված թվերին համապատասխան 
կետերի միջև եղած հեռավորության վրա։ Օրինակ՝ եթե միավոր հատվածի չափը երկու անգամ 
մեծացնելիս համապատասխան կետերի միջև եղած  հեռավորությունն էլ կմեծանա երկու անգամ։

 



103

§6. ՏԱսՆյԱԿՆԵրՈՎ Ու հԱրյՈւրյԱԿՆԵրՈՎ հԱշՎՈւՄ

Այս պարագրաֆին հատկացվում է երեք դաս:

դ ա ս  7 6

Թեման՝ Հաշվել տասը, հարյուր քայլով
Նպատակը՝ զարգացնել տասով, հարյուրով հաշվելու ունակություն, ձեռք բերել տասով, հարյուրով 

հաշվելիս թվերը դասավորելու օրինաչափությունը նկարագրելու և կիրառելու փորձ, (Մաթ.III.1)
Նախապայմանները՝ թվերը գումարելիս և հանելիս 2, 5 և 10 քայլով հաշվելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր

Մինչև հարյուրը թվերը 3, 5, 10 «թռիչքով» հաշվելն արդեն քննարկվել է։ Դասը կարելի է սկսել 
կրկնությամբ։ Ներկայացնել թվեր և դիմել աշակերտներին, որ բացատրեն թվերը ներկայացնելու 
հաջորդականության օրինաչափությունը՝ 5, 10, 15, 20, 20, 25… Ի՞նչ օրինաչափությամբ են 
ներկայացված թվերը, քանի՞ միավոր քայլով է տեղի ունենում տեղափոխությունը ձախից աջ։ 

– յուրաքանչյուր հաջորդ թիվ քանիսո՞վ է մեծ նախորդից։
– Հաշվել 5 «թռիչքով» (միավորով), սկսել 2-ից և շարունակել մինչև 22 (2, 7, 12, 17, 22)։ 

Աշակերտները կատարում են դատողություն՝ յուրաքանչյուր հաջորդ թիվ ստացվում է նախորդ թվին 
գումարելով 5։

Դասագրքի մեջ ուշադրությունը կենտրոնացված է միավորներով, տասնյակներով և հարյուրներով 
հաշվելու վրա, սակայն ուսուցիչը լրացուցիչ աշխատանքի տեսքով կարող է հանձնարարել 
աշակերտներին հաշվել երկուական կամ հինգ քայլով։

5 -րդ առաջադրանքի աղյուսակն աշակերտները լրացնում են ինքնուրույն և նշում են քայլը 
(տասնյակներով, հարյուրով կամ մեկով)։ 

Տասով առաջ և հետ հաշվել հետագայում կկիրառվի թվերը գումարելու և հանելու ժամանակ. 
աշակերտներն արդեն քննարկել են այդ եղանակները։ 53 - 7 հանումը կատարելու ժամանակ կիրառել 
միավորով հետհաշվարկ՝ 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46: 

53 – 7 = 46
53-30 հանումը կատարել տաս-տաս հետ հաշվելով՝ 43, 33, 23։ Ուսուցիչը կարող է հիշեցնել 

աշակերտներին այդ կիրառությունները։
6 -րդ և 7 -րդ առաջադրանքները միասին քննարկելուց հետո աշակերտները 8 - 12 -րդ 

առաջադրանքները կկարողանան ինքնուրույն կատարել։

Տնային աշխատանք հանձնարարել 1 - 7 -րդ առաջադրանքները. այս առաջադրանքները 
դասարանում կատարած առաջադրանքներին նման են։ 
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դ ա ս  7 7

Թեման՝ Հաշվել տասը, հարյուր քայլով
Նպատակը՝ զարգացնել տասով, հարյուրով առաջ և հետ հաշվելու ունակություն, խնդիրների 

լուծելու ժամանակ ձեռք բերել «թռիչքով» հաշվելու կիրառության փորձ, (Մաթ.III.1, Մաթ.III.2)
Նախապայմանները՝ գումարման և հանման գործողությունները կատարելու ընթացքում 2, 5, 

10 միավորով հաշվումը կիրառելու ունակություն 
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր

Ստուգել տնային հանձնարարությունները։ Աշակերտներն աղյուսակները և թվային ուղիղը պետք 
է գծեն տետրում, ընդգծեն բառերը և լրացնեն համապատասխան վանդակները։

1 -ին առաջադրանքի մեջ հաշվելն իրականացվում է տասնյակներով, հարյուրակներով, 
միավորներով, տասնյակներով, հարյուրյակներով։

2 -րդ առաջադրանքի մեջ բաց է թողնված 290-ը, 3 -րդ առաջադրանքի մեջ՝ 100-ը։

Աշակերտների համար դժվար չի լինի լրացնել 4 - 7 -րդ աղյուսակները։

Կատարել 13  և 14  առաջադրանքները։ Այս առաջադրանքները յուրաքանչյուր աշակերտ կարող 
է ինքնուրույն կատարել։ Այս դիագնոստիկ աշխատանքը ստուգելուց հետո կարելի է գնահատել 
նպատակին հասնելու մակարդակը՝ թե ինչպես են յուրացրել տասով, հարյուրով հաշվելը։

Տնային աշխատանք կարելի է հանձնարարել, որ աշակերտները կազմեն դասարանում կատարած 
առաջադրանքների նման առաջադրանք և լուծեն։ 

դ ա ս  7 8

Թեման՝ Հաշվել տասը, հարյուր քայլով
Նպատակը՝ նշված թեմայի շուրջ խորացնել և ամրապնդել գիտելքները
Նախապայմանները՝ տասով և հարյուրով առաջ և հետ հաշվելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո շարունակել խորացնել գիտելիքը՝ ամփոփիչ թեստային 
և «Տրամաբանի՛ր» խորագրով ներկայացված առաջադրանքները կիրառելու միջոցով։

8 -րդ առաջադրանքի պատասխանը ստանալու համար աշակերտը պետք է կարողանա 
աղյուսակ կազմել և լրացնել

9 -րդ առաջադրանքը կատարելու ժամանակ աշակերտնը ինքը պետք է գլխի ընկնի աղյուսակ 
կազմելը և լրացնի այն։ 

Եթե որոշ աշակերտներ չեն նկատի առաջադրանքների նմանատիպ լինելը, ապա ուսուցիչը պետք 
է օգնի նրանց։

Հետաքրքիր առաջադրանքներ են ներկայացված «Տրամաբանի՛ր» խորագրով։ Օրինակ՝ 299-ից 
տասով առաջ հաշվելով, անցնում ենք նոր հարյուրյակի։ Դրա համար այս առաջադրանքը կարելի է 
կատարել հարցերի միջոցով։

– Քանի՞ տասնյակ է պարունակում 299-ը՝ (29):
– 29 տասնյակից հետո հաջորդը ո՞ր տասնյակն է (30 տասնյակ 9 միավոր՝ 309)։ 2-րդ առաջադրանքին 

աշակերտները նախապատրաստվել են դասարանական 13 -րդ և տնային աշխատանքի 8 -րդ 
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առաջադրանքներով։ Նիկոն վեց օրվա ընթացքում կհավաքի (15, 30, 45, 60, 75)՝ 90 լարի, Զեզվան 
կհավաքի (20, 40, 60, 80)՝ 100: Զեզվայի մոտ ավելի շատ կհավաքվի:

Կարևոր է աշակերտների մոտ ձևավորել նմանատիպությունն ընկալելու ունակություն։ Այդ 
նպատակով տնային հանձնարարության համար ընտրել դասարանում կատարած առաջադրանքներից 
մի քանիսը և հանձնարարել տանը կազմել նմանատիպ առաջադրանքներ և լուծել դրանք։

§7. ԱՄԵՆԱՄՈՏ ՏԱսՆյԱԿԻ ԵՎ հԱրյՈւրյԱԿԻ ԱՆՎԱՆՈւՄը

Այս պարագրաֆին հատկացվումէ երկու դաս

դ ա ս  7 9

Թեման՝ Ամենամոտ տասնյակ, հարյուրյակ
Նպատակը՝ զարգացնել ամենամոտ տասնյակ, հարյուրյակ անվանելու ունակություն, (Մաթ.

iii.1) 
Նախապայմանները՝ տասով, հարյուրով հաշվելու փորձ
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր, գրատախտակ

Դասը սկսել նախորդ թեմաների կրկնությամբ։ Անցածի կրկնությունը նոր նյութի համար է 
նախապատրաստում։ Այս անգամ տասով հաշվելը սկսվում է այսպես կոչված «կլոր» թվից։ Դիմել 
աշակերտներին՝

– Մենք պետք է նշենք 148-ը թվային ուղղի վրա, որի վրա նախօրոք պատկերված են տասնյակները՝ 
120, 130, 140, 150, 160:

– Ո՞ր թվից սկսենք հաշվել։ Աշակերտները փորձում են անվանել 148-ի ձախ կողմում որևէ 
տասնյակ՝120, 130, 140:

– Ո՞ր թվերի միջև է գտնվում 148-ը՝ (140 և 150 թվերի միջև):
– Քանի՞ միավոր է 140-ի և 150-ի միջև՝ (10):
– Միավորներով հաշվելու ժամանակ 140-ից հետո քանի՞ միավոր է մինչև 148: 
– Քանի՞ միավոր է մնում մինչև 150:
– Ո՞ր թվին է ավելի մոտ 148-ը:
– Ո՞ր թվին է համապատասխանում այդ միջակայքի միջնակետը՝ (145):
– 148-ը 145-ից աջ է գտնվո՞ւմ, թե՞ ձախ։
Վերջին երկու հարցերին պատասխանելուց հետո աշակերտները կենթադրեն, որ թվի 

ամենամոտ տասնյակը գտնելու համար հարմար է գտնել հարևան տասնյակների միջև միջնակետին 
համապատասխան թիվը և որոշել, թե տվյալ թիվը գտնվում է միջնակետին համապատասխան թվից 
աջ, թե ձախ։ Նմանապես քննարկել ամենամոտ հարյուրակի անվանումը: Գտնենք 243-ին ամենամոտ 
հարյուրյակը։

– Ո՞ր հարյուրյակների միջև է գտնվում 243-ը՝ (200-ի և 300-ի):
– Քանի՞ տասնյակ է նրանց միջև՝ (10):
– Ո՞ր տասնյակին է պատկանում 243-ը՝ (հինգերրորդ):
– Ո՞ր թիվն է գտնվում 200-ի և 300-ի մեջտեղում՝ (250):
– 243-ը 250-ից աջ է գտնվո՞ւմ, թե՞ ձախ։
– Եթե միավորներով հաշվենք, 200-ից քանի՞ միավոր հետո կստանանք՝ 243։
– Քանի՞ միավոր է մնում մինչև 300, 43-ից շատ, թե՞ քիչ։
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– Ո՞ր թիվն է 243-ին ամենամոտ հարյուրյակը՝ (200):
Այս ակտիվություններն ընթանում են ըստ դասագրքի 1  և 2 -րդ առաջադրանքների։ 3 -

5 -րդ առաջադրանքները նմանատիպ են։ Գրատախտակին պատկերել թվային ուղիղը և նրա վրա 
պատկերված թվերը։

Կարելի է քննարկել այսպես կոչված «մեջտեղի» թիվը, երբ ամենամոտ տասնյակը, հարյուրյակը 
կարող են երկու թիվն էլ լինել։ Օրինակ՝ 155-ի ամենամոտ տասնյակը և՛ 150-ն է, և՛ 160-ը։ 250-ի 
ամենամոտ հարյուրյակն է 200-ը և 300-ը։

7 -րդ առաջադրանքը միասին կատարելուց հետո դասի նպատակին հասնելը գնահատելու 
միտումով առաջարկել աշակերտներին 8-րդ և 9-րդ առաջադրանքները կատարել ինքնուրույն։

8 -րդ առաջադրանքի մեջ կարելի է անվանել ցանկացած թիվ, որը մեծ է 350-ից, պարզ է, որ 
կարելի է անվանել նաև 350-ին ամենամոտ հարյուրյակներից մեկը՝ 400-ը։

9  Թվային ուղղի վրա արդեն պատկերված են 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244 թվերը, 
որոնց ամենամոտ տասնյակը 240-ն է։ Ինչպես տեսնում ենք այդ թվերի շարքում չկան 255 և 249 
թվերը։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 1 - 7 -րդ առաջադրանքները։
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Թեման՝ Ամենամոտ տասնյակ, հարյուրյակ
Նպատակը՝ զարգացնել ամենամոտ տասնյակ, հարյուրյակ անվանելու ունակություն, (Մաթ.

iii.1)
Նախապայմանները՝ տասը, հարյուր «քայլով» առաջ և հետհաշվարկի փորձ
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր

Ստուգել տնային առաջադրանքը, աշխատել կրկնել և ամրապնդել գիտելիքները։ Այս 
առաջադրանքներն աշակերտների համար դժվարություն չպետք է ներկայացնեն, քանի որ դասարանում 
նմանատիպ առաջադրանքներ արդեն կատարվել են։

Աշակերտների մոտ կարող են առաջանալ հարցեր 2 -րդ և 3 -րդ առաջադրանքների նկարի 
հետ կապված, թե 350-ի ամենամոտ հարյուրյակը 300-ն է, թե 400-ը, 450-ի ամենամոտ հարյուրյակը 
400-ն է, թե 500-ը։ Հիշեցնել, որ յուրաքանչյուր դեպքում երկու թվերն էլ համարվում են մոտ։ 

Որպես տնային աշխատանք կարելի է հանձնարարել հետևյալը՝ ընտրել որոշակի քանակով 
եռանիշ թվեր և անվանել ամենամոտ տասնյակը և հարյուրյակը։
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§ 8. ԿրԿՆՈւԹյՈւՆ 

Կրկնությանը հատկացվում է երկու դաս:

դ ա ս  8 1

Թեման՝ Թվերը դասավորել աճման կամ նվազման կարգով, թվերի գրավոր և բանավոր հաշվարկ, 
թվերը գրել կարգային գումարելիների գումարի տեսքով, նշել թվանշանի նշանակությունը

Նպատակը՝ կրկնել վերը նշված թեման, ամրապնդել գիտելիքները, (Մաթ.III.1, Մաթ.III.2)
Նախապայմանները՝ ամենամոտ տասնյակը, հարյուրյակը անվանելու, թվերը գրավոր և բանավոր 

համարակալելու, համեմատելու, դասավորելու, թվանշանի նշանակությունը նշելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր

Կրկնության բաժնի առաջադրանքների մի մասը կարելի է կատարել դասարանում, կարելի 
է նաև անցկացնել ինքնուրույն աշխատանք։ Դասարանում կատարել 3 , 7 , 8 , 11 , 13  
առաջադրանքները։ Ստուգել դրանց կատարման որակը։ Այս ախտորոշիչ գրավորը հնարավորություն 
է տալիս վերլուծել աշակերտների կողմից նյութի յուրացման մակարդակը, և եթե արդյունքները 
գոհացուցիչ չեն, ապա որոշել, թե որ հարցի շուրջ, այս կամ այն ուղղությամբ աշխատել ավելի 
ինտենսիվ. համապատասխան ուշադրություն դարձնել հկկու աշակերտներին։ Եթե արդյունքները 
բարձր են, ապա կարելի է ավելացնել (իհարկե, չափի սահմաններում) ուսուցման ինտենսիվությունը 
և բարդությունը։ Տնային հանձնարարության համար կարելի է կիրառել 1 , 2 , 4 , 5 , 6 , 9 , 

10 , 12 , 14 , 15  առաջադրանքները։
 

դ ա ս  8 2

Թեման՝ Կազմել կարգային աղյուսակ, հաշվել տասնյակներով, հնգյակով, անվանել ամենամոտ 
տասնյակը, հարյուրյակը

Նպատակը՝ կրկնել վերը նշված թեման, ամրապնդել գիտելիքը, (Մաթ.III.1, Մաթ.III.2)
Նախապայմանները՝ «Թռիչքով» հաշվելու, ամենամոտ տասնյակը հարյուրյակը անվանելու 

ունակություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր

Ստուգել տնային աշխատանքը և շարունակել կատարել կրկնության բաժնի առաաջադրանքները։ 
Մի մասը դասարանում է կատարվում, մյուսը՝ տանը։ Դասարանում կարելի է կատարել 18-րդ և 22-
րդ առաջադրանքները։

Մնացած ժամանակը կարելի է տրամադրել մաթեմատիկական խաղին՝ «Կազմել եռանիշ թիվ»։ 
Այս խաղն էլ անցած նյութի կրկնության վերաբերյալ է։ Մինչև խաղը սկսելն աշակերտներին հիշեցնել 
միանիշ և երկնիշ թվերը։ Աշակերտները պետք է կարողանան անվանել միանիշ (օրինակ՝ 2, 3, 5) և 
երկնիշ (օրինակ՝ 10, 18, 99) թվեր։ Եռանիշ այն թվերն են, որոնք գրվում են երեք թվանշանով, օրինակ՝ 
348։ Վերհիշել կարգային աղյուսակը։

հարյուրավոր տասնավոր միավոր
3 4 8

Այս թիվը կարգային գումարելիների տեսքով գրվում է այսպես՝ 300+40+8 (3 հարյուրյակ, 4 
տասնյակ, 8 միավոր):
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Մաթեմատիկական խաղ՝ «Կազմել եռանիշ թիվ»
Արդեն խոսվել է մաթեմատիկական խաղի նշանակության մասին։ Առաջարկված խաղը օգնում է 

մարզել աշակերտների հիշողությունը, ուշադրությունը, զարգացնել դիտարկելու և ինքնագնահատման 
ունակություն, կիրառել գիտելիքը հանրության ներկայությամբ։

յուրաքանչյուր աշակերտի մոտ կարևոր է զարգացնել պատասխանատվության զգացում. խմբի 
հաջողությունը կախված է յուրաքանչյուրից։ Կարևոր է բուն մրցույթի պահը: Այն ակտիվացնում է 
աշակերտներին և առաջացնում հաղթելու ցանկություն։ Այդ ամենի հետ մեկտեղ տեղի է ունենում 
անցած նյութի կրկնություն և ամրապնդում։ խաղի ընթացքում լուծվում է նաև մանկավարժական 
խնդիրը։

խաղի արդյունքները գնահատելու ժամանակ հաշվի են առնում թվերը ճիշտ և արագ ներկայացնելը։ 
Եթե դասարանում 20-ից ավել աշակերտ է, ապա մնացած աշակերտները կազմում են երրորդ խումբ, 
նրանք մրցում են հաղթող խմբի հետ։ Անհրաժշտության դեպքում երրորդ խումբը կարելի է լրացնել 
պարտվող խմբի անդամներով։ Եթե դասարանում աշակերտների քանակը գերազանցում է 30-ը, ապա 
կարելի է կազմել 4 խումբ (այստեղ նույնպես, անհրաժշտության դեպքում, լրացնել խումբը)։ խաղը 
ընթանում է երկու խմբերի միջև։ Հաղթող խմբերը մրցում են միմյանց հետ։

Եթե դասարանում աշակերտների քանակը 20-ից քիչ է, ապա, միևնույնն է, կարելի է խաղալ, 
ուղղակի աշակերտներից մի քանիսի մոտ կարող է լինել երկու թիվ, և անհրաժշտության դեպքում 
նրանք համապասխան թիվը բարձրացնեն։

§ 9. հԱրյՈւրյԱԿՆԵրԻ, հԱզԱրյԱԿՆԵրԻ ԳՈւՄԱրՈւՄը

Այս պարագրաֆին հատկացվում է երեք դաս։

դ ա ս  8 3

Թեման՝ Գումարել «կլոր» (հարյուրյակ, տասնյակ) թվերը
Նպատակը՝ ձեռք բերել տասնյակների և հարյուրյակների գումարը ցուցադրելու փորձ՝ կիրառելով 

տասից փոքր թվերի գումարումը։ Տիրապետել բանավոր հաշվելու եղանակներին` կիրառելով 
հարյուրյակների և հազարյակների մոդելը: խնդիրների լուծման ժամանակ կիրառել ձեռք բերած 
գիտելիքը, (Մաթ.III.1, Մաթ.III.2, Մաթ.III.4)

Նախապայմանները՝ հարյուրյակներ, հազարյակներ,20-ի սահմաններում թվերի գումարում
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, վրացական դրամի պատճեններ 

Դասը սկսել անցած նյութի կրկնությամբ, կրկնել հարյուրյակներով հաշվումը։ Այս անգամ սկսել 
հարյուրից և հաշվել հարյուրյակներով։

Գումարումը կարելի է ցուցադրել կիրառելով կեղծ (խաղալիք) դրամ։ Աշակերտներին սկզբում 
ցույց տալ 5 հարյուրլարիանոց, հետո՝ 3 հարյուրլարիանոց։

– Ի՞նչ թվով կպատկերվի 5 հարյուրլարիանոցը։ 
– Ի՞նչ թվով կպատկերվի 3 հարյուրլարիանոցը։ 
– Ընդամենը որքա՞ն գումար է կազմում 5 հարյուրլարիանոցը և 3 հարյուրլարիանոցը։ Ինչպե՞ս 

ենք գտնում։ Ընդամենք քանի՞ հարյուր լարի է։ Ինչպե՞ս ենք գտնում՝ (5+3):
– Այսպիսով՝ ընդհամենը որքա՞ն գումար ունենք (800 լարի, քանի որ ունենք 8 հարյուրլարիանոց 

թղթադրամ)։
– Ինչի՞ է հավասար 5 հարյուրյակի և 3 հարյուրյակի գումարը։ Ինչպե՞ս ենք գտնում։
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– Ինչի՞ է հավասար 500+300:
– Ենքադրենք 100 լարիանոց թղթադրամների քանակը 50 է, որքա՞ն գումար ունենք։
10 հարյուրյակը 1 հազար է, քանի՞ հազար է 50 հարյուրյակը։ Հաշվենք՝ 10 հարյուրյակը հազար 

է, 20 հարյուրյակը՝ 2 հազար, 30 հարյուրյակը՝ 3 հազար, 40 հարյուրյակը՝ 4 հազար, 50 հարյուրյակը՝ 
5 հազար։

– Ինչի՞ է հավասար 5000+3000 (8 հազար)։
Հազարավորների գումարը միավորների գումարի հետ կապելն աշակերտներին օգնում է ավելի 

հեշտ ընկալել թեման։

1 - 9 -րդ առաջադրանքները դիդակտիկորեն ներկայացնելուց հետո աշակերտներին 
դասարանում կարելի է ինքնուրույն հանձնարարել 10 - 13 -րդ առաջադրանքները։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 1 - 10 -րդ առաջադրանքները։ Ուժեղ 
աշակերտների համար այս առաջադրանքը կարող է չափից ավելի հեշտ լինել. այս գլխի ամփոփիչ 
առաջադրանքներից նրանց համար ընտրել լրացուցիչ առաջադրանքներ։
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Թեման՝ Հարյուրյակների, հազարյակների գումարումը
Նպատակը՝ սովորել գումարել հարյուրավորները և հազարավորները, (Մաթ.III.1, Մաթ.III.2)
Նախապայմանները՝ հարյուրյակներ, հազարյակներ թվերի գումարում 20-ի սահմաններում
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, վրացական դրամի պատճեններ 

Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո անցնել 14 - 19 -րդ առաջադրանքներին։ 
14 - 17 -րդ առաջադրանքներում ունենք 3-ական գումարելի։ Այդ թվերը գումարելու ժամանակ 

կարելի է կիրառել նույն դատողությունները, որոնք կատարվեցին նախորդ դասի ժամանակ։
Օրինակ՝ հաշվել 200+400+100 գումարը նշանակում է գումարել 2 հարյուրավոր, 4 հարյուրավոր, 1 

հարյուրավոր։ Այս գումարը կարելի է ցուցադրել վրացական դրամի պատճեններով, իսկ ընդհանրապես՝ 
հաշվել 2+4+1 գումարը և այսպիսով՝ ունենում ենք 7 հարյուրավոր՝ 700։

17  Հաշվել 3000+1000+4000 գումարը, պարզ է, որ ունենում ենք 8 հազար. 

3000+1000+4000=8000

18  Այս առաջադրանքի պայմանի համաձայն՝ հաշվում ենք 200+200+100 գումարը։

19  Համառոտ գրենք պայմանը՝ 

Գիվին՝ 6000:
Դեմետրեն՝ Գիվիից 2000-ով ավել:

Որքա՞ն գումար ունի Դեմետրեն:
6000+2000=8000 (լարի)

Տնային աշխատանք հանձնարարել աշակերտներին կազմել այս առաջադրանքներին նման երկու-
երեք առաջադրանք և լուծել։
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Թեման՝ Հարյուրյակների, հազարյակների գումարումը
Նպատակը՝ հարյուրավորներ և հազարավորներ գումարելու օրինակների հիման վրա կիրառել 

փորձարկման/ստուգման մեթոդը, (Մաթ.III.1, Մաթ.III.2)
Նախապայմանները՝ հարյուրյակներ, հազարյակներ գումարելու փորձ
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր

Դասը սկսել տնային առաջադրանքների ստուգմամբ: Համոզվելով, որ աշակերտները լավ են 
յուրացրել Հարյուրյակների և հազարյակների գումարումը՝ անցնել նոր տիպի խնդիրներ լուծելուն. 
փորձի մեթոդով ստանալ 500 լարի, քննարկել բոլոր հնարավոր դեպքերը (խնդիր 20 )։

Ցանկալի է հետևել որևէ կանոնի, օրինակ՝ սկսել 200 լարիանոց թղթադրամներից։ Պարզ է, որ 
հնարավոր է այս տարբերակը՝

  500=200+200+100 (2 հատ 200 լարիանոցի համարժեք թղթադրամ)
  500=200+100+100+100 (1 հատ 200 լարիանոցի համարժեք թղթադրամ) 
  500=100+100+100+100+100 (0 (հատ) 200 լարիանոցի համարժեք թղթադրամ)։
Կարելի է առաջարկել աշակերտներին նմանատիպ առաջադրանքներ. նույն տեսքով ներկայացնել 

300 լարին, 700 լարին, 800 լարին։ 
  700=200+200+200+100
  700=200+200+100+100+100
  700=200+100+100+100+100+100
  700=100+100+100+100+100+100+100
– Ընդամեն քանի՞ հնարավոր տարբերակ կա։
– Դիտարկելով այս դեպքը՝ կարելի է ասել քանի՞ հնարավոր տարբերակով է կարելի ներկայացնել 

800 լարին՝ 100 և 200 լարիանոցի համարժեք թղթադրամներով։
21  և 22 -րդ առաջադրանքների մեջ ուշադրությունը կենտրոնացված է գումարման 

տեղափոխական օրենքի վրա.
    3+1=1+3
3 հարյուրյակ + 1 հարյուրյակ = 1 հարյուրյակ + 3 հարյուրյակ։ 
   300+100=100+300.

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել նմանատիպ առաջադրանքներ՝ 11 - 12 ։

§ 10. սյՈւՆԱԿԱձև ԳՈւՄԱրՈւՄ։ ՏԱսՆյԱԿԻ ԱՆջԱՏՈւՄ

Այս պարագրաֆին հատկացվում է երեք դաս։
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Թեման՝ Սյունակաձև գումարում
Նպատակը՝ դիրքային համակարգի վրա ցուցադրելով՝ կատարել եռանիշ թվերի գումարում. 

նաև քննարկել այն դեպքը, երբ միավորների գումարման արդյունքում անջատվում է տասնյակ։ 
Գործնական խնդիրներ լուծելու ժամանակ կիրառել տվյալ գիտելիքը, (Մաթ.III.2, Մաթ.III.4, Մաթ.
iii.7)

Նախապայմանները՝ երկնիշ թվերը սյունակաձև գումարելու փորձ
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, վրացական դրամի պատճեններ
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Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո, անցնել դասի հիմնական նպատակի իրականացմանը։ 
Սյունակաձև գումարումը յուրացնելու համար կիրառել թվերը դիրքային համակարգում ներկայա-
ցնելու մեթոդը։ Կարելի է կիրառել թղթադրամների և մետաղադրամների պատճեններ։

Գումարել 125-ը և 213-ը։ Ունենք 125 լարի, որը կարելի է ներկայացնել ինչպես 125 թիվը՝ 
առանձնացնել հարյուրյավորը, տասնավորը, միավորը։ Վերցնել 1 հարյուրլարիանոց, 2 տասլարիանոց, 
5 մեկլարիանոց։ Դրանց միջոցով դիրքային համակարգում ներկայացվում է 125-ը։ Իսկ 213 այսպես 
է ներկայացվում՝ 2 հարյուրավոր, 1 տասնավոր, 3 միավոր։ Համապատասխանաբար վերցնել 2 
հարյուրլարիանոց, 1 տասլարիանոց և 3 մեկլարիանոց։ Ընդամենը քանի՞ հատ մեկլարիանոց ունենք՝ 
(8):

– Ընդամենը քանի՞ տասլարիանոց ունենք՝ (3):
– Ընդամենը քանի՞ հարյուրլարիանոց ունենք՝ (3):
– Ի՞նչ թիվ ենք գրում երեք հարյուրյակով, 3 տասնյակով և 8 միավորով՝ (338):
– Ինչի՞ է հավասար 125-ի և 213-ի գումարը՝ (338):
Գրենք սյունակաձև գումարում. 

1 2 5 
2 1 3
3 3 8

+

– Հիմա վերցնենք 2 հարյուրլարիանոց, 2 տասլարիանոց և 6 մեկլարիանոց (այնպես անենք, որ 
բոլորը տեսնեն)։

– Որքա՞ն գումար ունենք՝ (226լարի):
– Հիմա վերցնենք 3 հարյուրլարիանոց, 6 տասլարիանոց և 8 մեկլարիանոց։
– Ո՞ր թիվն է դա՝ (368):
– Ինչպե՞ս որոշենք, թե ընդամենը քանի լարի ունենք՝ (գումարենք):
– Քանի՞ 1 լարիանոց ունենք՝ (14):
– Տասլարիանո՞ց՝ (8):
– Հարյուրլարիանո՞ց՝ (5):
– Կարո՞ղ է արդյոք 10-ից մեծ լինել միավորների կարգում միավորների թվանշանը։ Ինչպե՞ս 

որոշենք միավորների կարգի թվանշանը։
Այս պահը քննարկվել է երկնիշ թվերի հետ գործողություններ կատարելու ժամանակ, այնպես 

որ աշակերտները հիմա պետք է սա հեշտությամբ կատարեն։ Եթե, այնուամենայնիվ, աշակերտները 
չկարողանան կատարել, ապա պետք է օգնել աշակերտներին. 10 հատ մեկլարիանոցը փոխել 
տասլարիանոցով։

– Ի՞նչ արեցինք՝ (միավորներից անջատեցինք տասնյակ)։
Քանի՞ միավոր մնաց՝ (4): Ընդամենը քանի՞ տասնյակ ունենք՝ (9): Արդյունքում ի՞նչ ստացանք։

          
2 2 6 
3 6 8
5 9 4

+

Այս երկու օրինակները մանրամասն քնարկելուց հետո, կարելի է 5 - 10 -րդ առաջադրանքները 
աշակերտներին հանձնարարել ինքնուրույն աշխատանք։ Ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքները 
ստուգելուց հետո, որպեսզի ստուգվի, թե որքանով ենք հասել նախանշված նպատակին, աշակերտներին 
լրացուցիչ հանձնարարվում են 11 -րդ և 12 -րդ առաջադրանքները։ Այս առաջադրանքներով 
ստուգվում է նյութի յուրացման մակարդակը։

Ուշադրություն դարձնել այն փաստի վրա, որ քննարկվում են միայն այն դեպքերը, երբ 
անհրաժեշտ է առանձնացնել միայն տասնյակ ։

Տնային աշխատանք հանձնարարել  1 - 17 -րդ առաջադրանքները։
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Թեման՝ Սյունակաձև գումարում
Նպատակը՝ ստուգել նյութի յուրացման մակարդակը։ Ամրապնդել և խորացնել սյունակաձև 

գումարման վերաբերյալ գիտելիքները, (Մաթ.III.4, Մաթ.III.7)
Նախապայմանները՝ երկնիշ թվերը սյունակաձև գումարելու փորձ
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Տնային առաջադրանքի բաժնի 1 - 12 -րդ առաջադրանքները սյունակաձև գումարման 

օրինակներ են։ Իսկ 13 - 16 -րդ առաջադրանքները վերաբերում են գումարման հատկություններին 
և 0-ի հատկությանը։ Ցանկալի է այս առաջադրանքները մանրամասն քննարկել դասարանում և 
շեշտել այս հատկությունների կարևորությունը։ Օրինակ՝ 32+119 գումարը հաշվելու ժամանակ 
աշակերտը կարող է նախընտրել կատարել 119+32 ձևը. չէ՞ որ երկու դեպքում էլ արդյունքը նույնն է։ 

Տանը կատարելու համար  կարելի է հանձնարարել գրել և լուծել մի քանի օրինակ տրված 
արտահայտության տեսքով (օրինակ՝ 246+27)։ 
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Թեման՝ Սյունակաձև գումարում
Նպատակը՝ յուրացնել սյունակաձև գումարումը (տասնյակը անջատելու դեպքում), զարգացնել 

ընտրելու եղանակը կիրառելու ունակություն, (Մաթ.III.4, Մաթ.III.7)

Դասի մի մասը տրամադրել տնային աշխատանքի ստուգմանը և սյունակաձև գումարում 
կատարելուն (երբ պետք է տասնյակ առանձնացնել)։ Որից հետո անցնել «Տրամաբանի՛ր» խորագրով 
ներկայացված առաջադրանքներին։ Այս առաջադրանքները կատարելու ժամանակ հնարավոր է 
աշակերտներն ունենան ուսուցչի օգնության կարիքը։

«Տրամաբանի՛ր» խորագրով տրված առաջադրանքները կատարելու համար կիրառել փորձի 
(ընտրության) եղանակը. եթե տասնավորների թվանշանը 7-ով ավել է միավորների թվանշանից, 
ուրեմն միավորների թվանշանը կարող է լինել 0, 1 կամ 2, քանի որ հարյուրավորների թվանշանը 
1-ով փոքր է միավորների թվանշանից (մենք գիտենք, որ եռանիշ թվի մեջ հարյուրավորների կարգի 
թվանշանը չի կարող լինել 0), ապա, ըստ պայմանի, միավորների կարգի թվանշանը պետք է լինի 2։ 
Այստեղ ավելի ճիշտ կլիներ, եթե ասեինք՝ «տասնավորների կարգում պատկերված թվանշանը 7-ով 
մեծ է»: Որպեսզի աշակերտների համար դժվար չլինի բովանդակության ըմբռնումը, այս պաշտոնական 
խստությունը կարելի է չպահպանել։

Նմանապես լուծել նաև երկրորդ առաջադրանքը, քանի որ հարյուրավորների կարգի թվանշանը 
7-ով մեծ է միավորների կարգի թվանշանից. միավորների թվանշանը կարող է լինել 0, 1 կամ 2։ 
Քանի որ տասնավորների թվանշանը 2-ով փոքր է միավորների թվանշանից, այդ իսկ պատճառով 
միավորների թվանշանը 2 է, հարյուրավորներինը՝ 2+7=9, տասնավորներինը՝ 2-2=0 : Պատասխան՝ 
902:

3  Կարելի է լրացուցիչ հարց տալ՝ եթե գումարը առաջին գումարելիից 126-ով մեծ է, ապա 
ի՞նչ գումարենք առաջին գումարելուն, որ ստանանք գումարը՝ (126), երկրորդ գումարելին 126-ն է։ 
Այս խնդիրը լուծելու համար կարելի է օրինակներով նախապատրաստել աշակերտներին՝ 20+5=25, 
15+4=19. յուրաքանչյուր օրինակի մեջ գումարն առաջին գումարելիից մեծ է երկրորդ գումարելիի 
չափով։
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4  Աշակերտները պետք է հաշվի առնեն, որ պետք է տասնյակ անջատել՝ 7+4=11: Վերականգնված 
օրինակն է՝ 

   

     

3 4 7 
1 2 4
4 7 1

+

5  444+444=888:

6  Աշնանը տնկել են ավելի քիչ, գարնանը՝ 147-ով ավելի. 219+147= 366:
Որպես տնային աշխատանք աշակերտներին հանձնարարել կազմել 2 , 3  և 4

առաջադրանքների նման առաջադրանքներ և լուծել դրանք։ 

§11. ԳրԱՎՈր ԵղԱՆԱԿՈՎ ԳՈւՄԱրՈւՄ (սյՈւՆԱԿԱձև ԳՈւՄԱրՈւՄ), 
հԱրյՈւրյԱԿԻ, ՏԱսՆյԱԿԻ ԱՌԱՆձՆԱՑՈւՄ 

 Այս պարագրաֆին հատկացվում է երեք դաս:

դ ա ս  8 9

Թեման՝ Սյունակաձև գումարում։ Առանձնացնել հարյուրյակ, տասնյակ
Նպատակը՝ զարգացնել սյունակաձև գումարման ալգորիթմը նկարագրելու ունակություն, տվյալ 

գիտելիքները կիրառել գործնականում՝ խնդիրները լուծելու ժամանակ, (Մաթ.III.2, Մաթ.III.4, Մաթ.
iii.7)

Նախապայմանները՝ երկնիշ թվերը սյունակաձև գումարելու (տասնյակներ հարյուրյակներ 
առանձնացնել) փորձ

Ռեսուրսներ՝ թղթադրամի պատճեններ (տասլարիանոց, հարյուրլարիանոց)

Նախորդ դասերի նման կիրառել դրամի պատճենները և տասական դիրքային համակարգում թվի 
պատկերումը, նախապատրաստել այլ օրինակների քննարկման։ Այդ նպատակով նորից վերադառնալ 
այն օրիանակների քննարկմանը, երբ անհրաժեշտ է տասնյակ անջատել։ Սկզբի համար վերցնել, 
օրինակ, 3 հատ հարյուրլարիանոց, 4 տասլարիանոց և 7 մեկլարիանոց։

– Որքա՞ն գումար է ստացվում՝ (347 լարի):
– Կրկին վերցնենք 4 հատ հարյուրլարիանոց, 4 տասլարիանոց և 5 մեկլարիանոց: Որքա՞ն գումար 

են կազմում այդ դրամները՝ (445 լարի):
– Տեսնենք՝ ինչ թղթադրամներ կունենանք, եթե միավորենք այդ գումարները։ (Ունենք 7 հատ 

հարյուրլարիանոց, 8 հատ տասլարիանոց և 12 մեկլարիանոց)։ փորձենք այդ գումարը գրել թվերով, 
դրա համար 12 լարիից պետք է անջատենք տասը հատ մեկլարիանոց, այդ գումարը կարող ենք 
փոխարինել 1 տասլարիանոցով)։

– Քանի՞ 10 լարիանոց ունենք հիմա (4+4+1) այս ամբողջ գործընթացը կարելի է այսպես գրել։

100 լարիանոցներ 10 լարիանոցներ 1 լարիանոցներ

3 4 7

4 4 5

7 8 12

7 9 2
Դրանից հետո նորից դիդակտիկ պարագաների օգնությամբ քննարկել այն դեպքը, երբ պետք է 

անջատել հարյուրյակ։
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Վերցնել երեք հատ հարյուրլարիանոց, 9 հատ տասլարինոց և 8 հատ մեկլարիանոց։ Որքա՞ն 
գումար ենք ստանում՝ (389 լարի):

Հիմա վերցնենք 1 հարյուրլարիանոց, 7 տասլարիանոց և 4 հատ մեկլարիանոց։ Որքա՞ն գումար 
ենք ստանում՝ (174 լարի)։ Դիրքային համակարգում թվերը ներկայացնելն, օգնում է անվանել գումարը, 
առավել ևս եթե աղյուսակով ներկայացնենք։ 

100 լարիանոցներ 10 լարիանոցներ 1 լարիանոցներ
3 9 8

1 7 4

Այս աղյուսակը կարելի է համարել նաև կարգային աղյուսակ։

հարյուրավոր տասնավոր միավոր
3 9 8

1 7 4

 Հարց ենք տալիս, թե որքան գումար ունենք:
– 8 հատ մեկլարիանոց և 4 հատ մեկլարիանոց՝ 12 լարի է. կարգային աղյուսակի մեջ 

յուրաքանչյուր կարգի մեջ գրվում է մեկ թվանշան, առանձնացնում ենք տասը լարի, մնում է 2 լարի, 
տասլարիանոցների քանակը դարձավ 17՝ (17 տասնյակ)։ 17 հատ տասլարիանոցը «փոխում» ենք 1 
հարյուրլարիանոցով և 7 տասլարիանոցով։

  17 տասնյակը=10 տասնյակ+7 տասնյակ=1 հարյուրյակ+7 տասնյակ:

փողի լեզվով ՝ 17 տասլարիանոցը փոխում ենք 1 հարյուրլարիանոցով և տասլարիանոցով։ Այդ 
պրոցեսը կարելի է այսպես ներկայացնել.

3 9 8
1 7 4
5 7 2

Այստեղ անհրաժեշտ է առանձնացնել և՛տասնյակ, և՛ հարյուրյակ։ Կարելի է քննարկել մի քանի 
օրինակ նույնպես։

Նմանատիպ է նաև սյուների կիրառումը, որը ցույց է տրված դասագրքի 1 - 2 -րդ 
առաջադրանքներով։

Այս օրինակները քննարկելուց հետո գրատախտակի մոտ կանչել աշակերտներին և նրանց 
հետ լուծել 3  և 4  օրինակները։ Ամբողջ դասարանին ենք  հանձնարարում, ապա ստուգում 
արդյունքները։

Ինքնուրույն աշխատանքի 5 - 10 -րդ առաջադրանքների միջոցով ստուգել դասի՝ նպատակին 
հասնելու մակարդակը։ Այս ախտորոշիչ թեստերով ստուգել նոր նյութի յուրացման մակարդակը։ 
Անհրաժշտության դեպքում կարելի է հանձնարարել լրացուցիչ առաջադրանքներ։ Ստացած 
արդյունքների հիման վրա կարելի է փոփոխություններ մտցնել ուսումնական պլանի մեջ։ Հնարավոր է 
այս կամ այն հարցի վրա ուշադրությունը կենտրոնացնելու անհրաժշտություն լինի, կամ հնարավոր է 
որոշ աշակերտների մոտ ի հայտ գան ակադեմիական առաջադիմության կամ ինքնուրույն աշխատանք 
կատարելու հետ կապված խնդիրներ։ Այդ հարցերը նույնպես անուշադրության չմատնել։

 Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 1 - 7 -րդ առաջադրանքները։ 

+
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դ ա ս  9 0

 Թեման՝ Սյունակաձև գումարում։ Հարյուրյակի, տասնյակի առանձնացում 
Նպատակը՝ ամրապնդել սյունակաձև գումարում կատարելու վերաբերյալ գիտելիքները, (Մաթ.

III.4, Մաթ.III.7)
Նախապայմանները՝ երկնիշ թվերը սյունակաձև գումարելու (տասնյակներ, հարյուրյակներ 

առանձնացնել) փորձ
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք  

Ստուգել տնային աշխատանքը։ 1 - 3 -րդ առաջադրանքները տասնյակներ, հարյուրյակներ 
առանձնացնելու, եռանիշ թիվը ցուցադրելու վերաբերյալ են։

1  10 հատ 1 լարի արժեքով գրիչների համար անհրաժեշտ է 10 լարի։ 10 միավորը 1 տասնյակ 
է։

2  10 հատ 10 լարիանոցը կարելի է փոխարիանել 1 հարյուրլարիանոցով։ Այստեղ աշակերտների 
հետ խոսել 10 տասնյակը 1 հարյուրյակով ներկայացնելու մասին: 

3  4 հարյուրլարիանոց, 5 տասլարիանոց, 7 մեկլարիանոց, այսինքն՝ 4 հարյուրավոր, 5 
տասնավոր և 7 միավոր, 457 միավոր՝ (457 լարի)։ 

Դրանց հետո ստուգել, թե որքանով են ճիշտ կատարում եռանիշ թվերի գումարումը։
Դասարանում լուծել սյունակաձև գումարման վերաբերյալ մնացած՝ 11 - 16 -րդ առաջա-

դրանքները։ Տնային աշխատանք հանձնարարել 8 - 12 -րդ առաջադրանքները։
11 - 16 -րդ առաջադրանքները նման են կարգային աղյուսակներ կազմելուն։ Սակայն վրացական 

դրամի դիդակտիկ կիրառությունն ավելի պարզ է դարձնում այդ աղյուսակները կազմելու պրոցեսը։

դ ա ս  9 1

Թեման՝ Սյունակաձև գումարում։ Հարյուրյակի, տասնյակի առանձնացում
Նպատակը՝ սյունակաձև գումարման ամրապնդումը բաց և փակ հարցերի միջոցով, (Մաթ.

III.4, Մաթ.III.7)
Նախապայմանները՝ եռանիշ թվերը գումարել սյունակաձև 
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք 

Ստուգել տնային աշխատանքները։ 8 - 12 -րդ առաջադրանքների ամփոփիչ, փակ 
առաջադրանքներով ավարտել թեմայի հետ կապված հարցերի քննարկումը։ Այս առաջադրանքներն 
ունեն գործնական նշանակություն, նշված են նոր Ազգային ուսումնական պլանի մեջ և նպաստում 
են թվերը դիրքային համակարգում ներկայացնելուն։ 

Կարելի է լրացուցիչ առաջադրանքներ կատարել։

Լրացուցիչ առաջադրանքներ.
1  Գտնել անհայտ թվերը։

 1) 5
+ 6

623

    2) 82
+ 63

20

 

2  Գումարել թվերը՝ ըստ օրինակի:
1) 260+310  2) 570+240  3) 360+170  4) 540+290  5) 430+180
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Օրինակ՝
I եղանակ   260+310=260+300+10=560+10=570
II եղանակ   260+310=(200+300)+(60+10)=570

Սյունակաձև գումարմամբ գտնել գումարը: 

Մեկ անգամ ևս հստակ բացատրել կիրառվող գումարման օրենքները։
Որպես տնային առաջադրանք աշակերտներին կարելի է հանձնարարել գրել վեց եռանիշ թիվ, այդ 

թվերը որևէ նշանով բաժանել երկու խմբի և գտնել գումարը, կազմել բոլոր հնարավոր տարբերակները, 
առաջին թիվն ընտրել առաջին խմբից, երկրորդը` երկրորդ։

§12. հԱրյՈւրյԱԿՆԵրԻ ԵՎ հԱզԱրյԱԿՆԵրԻ հԱՆՈւՄը

Այս պարագրաֆին հատկացվում է երեք դաս:

դ ա ս  9 2 

Թեման՝ Հարյուրյակների, հազարյակների հանումը
Նպատակը՝ Հարյուրավորների և հազարավորների  հանումը  միանիշ թվերի հանման կիրառմամբ: 

(Մաթ.III.2)
Նախապայմանները՝ հարյուրով, հազարով հաշվելու ունակություն։ 
Ռեսուրսներ՝ վրացական դրամի պատճեններ (10 լարիանոց, 100 լարիանոց), դասագիրք

Տնային աշխատանքները ստուգելուց և քննարկելուց հետո անցնել դասի նպատակին։
Կարելի է կիրառել փողի պատճենները։
– Ունեինք 6 հատ 100 լարիանոց։ ծախսեցինք 300 լարի, քանի՞ լարի մնաց։
– Քանի՞ հարյուրլարիանոց ենք ծախսել՝ (3), ինչքա՞ն է մնացել՝ (6-3=3)։
– Այսպիսով՝ 600-300 հանելու ժամանակ հաշվի ենք առնում, որ 6-3=3։
– Ի՞նչ պետք է հաշվի առնել 6000-3000 հանելու դեպքում՝ (6-3=3)։ Իսկ 5000-2000 հանելու դեպքո՞ւմ՝ 

(5-2=3)։ Այս դատողություններից հետո աշակերտներին հանձնարարել 3-16-րդ առաջադրանքները։
17 - 18 -րդ առաջադրանքները ցանկալի է միասին լուծել։

– Քանի՞ հարյուրյակ է պարունակում 1 հազարը։
– Քանի՞ լարի է կազմում 10 հատ հարյուրլարիանոցը։
– Քանի՞ լարի է կազմում 20 հատ հարյուրլարիանոցը։
– Քանի՞ լարի է կազմում 30 հատ հարյուրլարիանոցը։
– Քանի՞ լարի է կազմում 40 հատ հարյուրլարիանոցը։
Կարելի է կիրառել թվային ուղիղը՝ 1000=10 հարյուրյակ:

Այս սխեմանյով աշխատելը երեխաներին կօգնի ընկալել կարգերի միջև կապը։
Այստեղ կարելի է քննարկել նաև տասական համակարգի հատկությունները՝ յուրաքանչյուր 

հաջորդ (ավելի բարձր) կարգային միավոր իրենից ներկայացնում է նախորդ կարգի 10 միավոր, 10 
միավորը 1 տասնյակ է, 10 տասնյակը 1 հարյուրյակ է։

1 - 15 -րդ առաջադրանքները հանձնարարել որպես տնային աշխատանք։

1000 3000 5000 70002000 4000 6000 8000 9000

10 h. 30 h. 50 h. 70 h.20 h. 40 h. 60 h. 80 h. 90 h.
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դ ա ս  9 3 

Թեման՝ Հարյուրյակների, հազարյակների հանումը
Նպատակը՝ հարյուրյակեր, հազարյակներ հանելու վերաբերյալ գիտելիքի ամրապմդում և 

խորացում: (Մաթ.III.2)
Նախապայմանները՝ հարյուրյակներով, հազարյակներով հաշվելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Ստուգել տնային աշխատանքները։ Լուծել թեստերը։
1 - 11 -րդ առաջադրանքներն աշակերտների համար դժվար չեն, իսկ 12 - 15 -րդ 

առաջադրանքները հնարավոր է՝ որոշ աշակերտների մոտ դժվարություն առաջացնեն։ Կարելի է այս 
առաջադրանքները մանրամասն քննարկել։

12  10 հատ հարյուր լարին 1000 լարի է, կիրառել տասնյակներով հաշվելը։

13 -րդ առաջադրանքը լուծվում է նույն սխեմայով, այս սխեման տրված է նաև դասագրքում։

14  Այստեղ կարելի է քննարկել հետհաշվարկը. 

300 500 700400 600 800

 Կարելի է այսպես մտածել՝ 5 ամսվա ընթացքում տրվել է 500 արկղ.
     800-500=300:

15  Առաջին քաղաքում 7000-ով ավել է, քան երկրորդում,այսինքն՝ երկրորդում 7000-ով պակաս 
է, քան առաջինում.

     9000-7000=2000:
Դասարանում լրացուցիչ առաջադրանքի տեսքով կարելի է աշակերտներին առաջարկել հետևյալ 

օրինակները.

1  Քանի՞ տասնյակ է 20 միավորը: 2  Քանի՞ տասնյակ է 30 միավորը:

3  Քանի՞ հարյուրյակ է 20 տասնյակը: 4  Քանի՞ հարյուրյակ է 40 տասնյակը:

5 Քանի՞ հազարյակ է 20 հարյուրյակը: 6  Քանի՞ հազարյակ է 40 հարյուրյակը:

Անցած նյութը կրկնելու նպատակով տանը հանձնարարել կրկնության առաջադրանքները։ 
Աշակերտներին հանձնարարել թղթից կտրատել ներկայացված պատկերները և մասնատել: 

դ ա ս  9 4

Թեման՝ Երկրաչափական պատկերներ
Նպատակը՝ զարգացնել հարթ պատկերների գրաֆիկական պատկերումները ստանալու համար 

նշված պատկերը/պատկերներ ը մասնատելու ունակություն, (Մաթ.III.8, Մաթ.III.9)
Նախապայմանները՝ հարթ պատկերները ճանաչելու, անվանելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

1000 3000 50002000 4000

10 հար. 30 հար. 50 հար.20 հար. 40 հար.
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Դասի նպատակը համապատասխանում է Ազգային ուսումնական պլանի (Մաթ.III.9) պահանջ-
ներին։ Նպատակի իրականացման գնահատումը ներկայացված է հետևյալ քննարկումներում։ 

1  Երկու եռանկյուն կստացվի, եթե կտրենք անկյունագծով։ 

2  Վանդակները հաշվելն, օգնում է համոզվել, որ նման եռանկյուն կտրելով՝ 
ստանում ենք քառակուսի։

3  Ստանում ենք 3 եռանկյուն:

     4  Ստանում ենք երկու եռանկյուն:

5  Ստանում ենք 2 ուղղանկյուն:

6  Ստանում ենք վեց եռանկյուն, կենտրոնական կետը 
միացնում ենք յուրաքանչյուր գագաթին։

 

7  Ստանում ենք երկու քառակուսի:

8  Եռանկյունը կտրելուց հետո ստանում ենք ուղղանկյուն:

9  I տարբերակ,    9. Ստանում ենք 4 եռանկյուն.

 II տարբերակ      III տարբերակ

Դասարանում կարելի է աշակերտներին հանձնարարել ուղղանկյունը բաժանել 5 
եռանկյան:

Այս ակտիվությունները, որոնցով հասնում ենք նախանշված նպատակին, աշակերտների մոտ 
զարգացնում է կարևոր կարողություններ (վերլուծել, համադրել, երկրաչափորեն պատկերել, կոմպլեքս 
մտածել)։

Այս անգամ կարելի է տնային առաջադրանք չհանձնարարել։ 
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§13. սյՈւՆԱԿԱձև հԱՆՈւՄ 

Այս պարագրաֆին հատկացվում է 3 դաս:

դ ա ս  9 5

Թեման՝ Սյունակաձև հանում
Նպատակը՝ զարգացնել սյունակաձև հանման ալգորիթմը նկարագրելու և կիրառելու 

ունակություն. անհրաժեշտության դեպքում վերլուծել տասնյակը, (Մաթ.III.2)
Նախապայմանները՝ երկնիշ թվերի գումարում և հանում (նաև այն դեպքում, երբ վերլուծում 

ենք տասնյակը) կատարելու փորձ
Ռեսուրսներ՝ վրացական դրամի պատճեններ, դասագիրք

Պետք է խնդրել ուսուցիչներին, 3-րդ դասարանում կատարվող առաջադրանքները ինքնակամ 
չբարդացնել։ Սյունակաձև հանման որոշ հատկություններ կքննարկվեն 4-րդ դասարանում (երբ 
տասնյակների կարգի թվանշանը 0 է և միավորները հանելու ժամանակ պետք է հարյուրավորների 
կարգի թվանշանը վերլուծել)։

Դասը սկսել այն օրինակները քննարկելով, որտեղ կարիք չկա վերլուծել տասնավորը կամ 
հարյուրավորը: 

Կրկին կարելի է կիրառել հարյուրլարիանոցներ, տասլարիանոցներ և մեկլարիանոցներ։ 368 
լարիից հանած 237 լարի կարելի է գրել այսպես՝ 

100 լարիանոց 10 լարիանոց 1 լարիանոց
3 6 8
2 3 7

Մեկ անգամ ևս ցուցադրել դիրքային համակարգը։
Հանումը սկսել ներկայացնելով նվազելին.
– Ունենք 3 հարյուրլարիանոց, 6 տասլարիանոց և 8 մեկլարիանոց, պետք է հանենք 2 

հարյուրլարիանոց, 3 տասլարիանոց, 7 մեկլարիանոց։
– Վերցնենք 7 մեկլարիանոց, 3 տասլարիանոց և 2 հարյուրլարիանոց։ Որքա՞ն գումար մնաց՝ (1 

հարյուրլարիանոց, 3 տասլարիանոց և 1 մեկլարիանոց)։
3 հարյուրյակ, 6 տասնյակ և 8 միավորից, եթե հանենք 2 հարյուրյակ, 3 տասնյակ և 6 միավոր, 

ի՞նչ կստանանք։
Ի՞նչ թիվ ենք ստանում 368-237 հանման արդյունքում։ Ի՞նչ թիվ է ներկայացնում տվյալ 

արտահայտությունը։ Ինչպե՞ս ենք կատարում հանումը։
Աշակերտները ներկայացնում են հանման արդյունքները։
– Ենթադրենք սկզբնական գումարը 361 է, և նրանից նույն գումարն ենք հանում (գրատախտակին 

համապատասխան գրառում ենք անում  
3 6 1 
2 3 7– ):

– Կկարողանա՞նք արդյոք հանել մեկլարիանոցները։ Ինչպե՞ս վարվենք։
1 տասլարիանոցը վերածենք մեկլարիանոցների, 1 տասնյակը հավասար է 10 միավորի։ Ընդամենը 

ստացվում է 11 միավոր։
– Հանման արդյունքում ի՞նչ կստանանք։
– Քանի՞ տասլարիանոց մնաց։
– Անենք համապատասխան գրառում՝  3 6 1 

2 3 7

115

– :

Դրանից հետո կարելի է մանրամասն խոսել դասագրքում ներկայացված սխեմայի շուրջ։ 
Աշակերտները դասագրքի օգնությամբ նկարագրում են հանման գործընթացը։ Միավորները 
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հնարավոր չէ հանել, տասնյակներից վերցնում ենք 1 տասնյակ և վերածում 10 միավորի, մնում է հինգ 
տասնյակ և ստանում ենք 11 միավոր, հիմա հանում ենք միավորները՝ 11-7=4, տասնյակները՝ 5-3=2, 
հարյուրյակները՝ 3-2=1 (աշակերտների համար այս գործողությունները անծանոթ չեն. նմանատիպ 
գործողություններ աշակերտները կատարել են երկնիշ թվերի հետ)։ Այս դասին քննարկվում են միայն 
այն օրինակները, որտեղ տասնյակն է վերածում միավորի։

Աշակերտների հետ կատարել հանման գործողություններ՝ 2 - 5 -րդ, 6  և 9 -րդ 
առաջադրանքները։

Դասի նպատակին հասնելու մակարդակը գնահատելու համար 7 -րդ և 8 -րդ առաջադրանքներն 
աշակերտներին հանձնարարել ինքնուրույն. նրանցից մեկում տասնյակները վերլուծելու 
անհրաժշտություն չկա, իսկ մյուսում՝ կա։

Տնային աշխատանք հանձնարարել 1 - 7 -րդ առաջադրանքները։

դ ա ս  9 6

Թեման՝ Սյունակաձև հանում
Նպատակը՝ զարգացնել սյունակաձև հանման ալգորիթմը նկարագրելու և կիրառելու 

ունակություն. անհրաժեշտության դեպքում վերլուծել տասնյակը, (Մաթ.III.2)
Նախապայմանները՝ երկնիշ թվերի գումարում և հանում (նաև այն դեպքում, երբ վերլուծվում 

է տասնյակը) կատարելու փորձ
Ռեսուրսներ` վրացական դրամի պատճեններ

Դասը սկսել տնային աշխատանքի ստուգմամբ: Կրկնել այն օրինակները, որտեղ անհրաժեշտ է 
տասնյակներից մեկը վերածել միավորների։ Այդպիսին են 10 - 13  առաջադրանքները. դրանք լուծել 
աշակերտների հետ։ Համառոտագրել խնդրի պայմանները.

10   ծառ՝ 652: 
 փշատերև՝ 238:

 Մնացա՞ծը՝...:

11  Նռնուտում՝ 304:    410>304
 Հոնուտում՝ 410: 

 Որտե՞ղ է ավելի շատ և որքանո՞վ:

12  Հնդկահավ՝ 215:    215<272
  Հավ՝ 272: 

 Ո՞րն է ավելի քիչ և որքանո՞վ: 

13  Միխոն՝ 549 մեղու    549>416
 Կակոն՝ 416 մեղու 

 Որտե՞ղ է ավելի շատ և որքանո՞վ:  

Միխոյի փեթակներում 133 մեղու ավել կա:

6 5 2 
2 3 8
4 1 4

–
124

4 1 0 
3 0 4
1 0 6

–
100

2 7 2 
2 1 5

5 7

–
126

-iT

-iT

5 4 9 
4 1 6
1 3 3

–
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Կրկին կարելի է կիրառել վրացական դրամի պատճենները։ Ենթադրենք պետք է հաշվել 527-175 
տարբերությունը. այս թվերը կարելի է ներկայացնել թղթադրամներով։

5 հարյուրլարիանոց, 2 տասլարիանոց, 7 մեկլարիանոց՝ 527 լարի:
1 հարյուրլարիանոց, 7 տասլարիանոց, 5 մեկլարիանոց՝ 125 լարի:

Հարյուրլարիանոց Տասլարիանոց Մեկլարիանոց

5 2 7

1 7 5

– Ինչպե՞ս որոշենք, թե առաջին գումարը որքանով է մեծ երկրորդից՝ (կատարենք հանում)։
– Նվազելիի մեջ մեկլարիանոցները երկուսով ավել են, ուրեմն՝ կարող ենք հանել։
– Տասլարիանոցները կարո՞ղ ենք հանել՝ 2<7, դեռ չենք կարող հանել։
– Վերցնենք հարյուրլարիանոցներից մեկը և մանրենք տասլարիանոցների, ստանում ենք 10 հատ 

տասլարիանոց, այսինքն՝ հիմա ունենք 12 տասլարիանոց՝ 12>7:
– Մնացած հարյուրլարիանոցները 3-ով ավել են։ Առաջին գումարը երկրորդից 352 լարիով ավել է։
Մանրամասն քննարկենք նաև 14-րդ առաջադրանքը. այստեղ էլ նույնն է՝ միավորները հանելուց 

հետո տասնավորների հանում չենք կարող կատարել, եթե հարյուրավորներից «պարտք» չվերցնենք 
(այս փաստի հաճախակի կրկնելն անհրաժեշտ է ուսուցման այս աստիճանում)։

Դրանից հետո միասին լուծել 15 - 17 -րդ առաջադրանքները։ Աշակերտներն ինքնուրույն լուծում 
են 18 - 21 -րդ առաջադրանքները և այսպիսի փոքրիկ ախտորոշիչ թեստով գնահատվում է դասի 
նպատակին հասնելու մակարդակը, թե որքանով են աշակերտները յուրացրել թեման։

Տնային աշխատանք հանձնարարել 8 - 18 -րդ առաջադրանքները։
 

դ ա ս  9 7

Թեման՝ Սյունակաձև հանում
Նպատակը՝ կրկնել և ամրապնել նախորդ երկու դասերի ընթացքում քննարկված թեմաները, 

(Մաթ.III.2, Մաթ.III.7)
Նախապայմանները՝ սյունակաձև հանում կատարելու, տասնյակը և հարյուրյակը վերլուծելու 

ունակություն
Ռեսուրսներ` դասագիրք, տետր

Այս դասն ամբողջությամբ տրամադրվում է սյունակաձև հանում կատարելու վերաբերյալ 
գիտելիքների ամրապնդմանը։ Մանրամասն քննարկել տանը հանձնարարված 8-18-րդ 
առաջադրանքները: 

Աշակերտները պետք է վերհիշեն խնդիրները համառոտագրելու ձևերը։ Օրինակ՝ 15 -րդ 
խնդիրը կարելի է այսպես գրել.

Ընդմենը՝ 293: 
Կարդաց՝ 148:

Քանի՞ էջ մնաց կարդալու:

Պատասխան՝ մնաց 145 էջ: 

2 9 3 
1 4 8
1 4 5

–
138
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 Դասարանում լուծել սխալը գտնելու վերաբերյալ խնդիր: 

14   

Գիորգին մոռացել է, որ հարյուրավորների քանակը 1-ով պակասել է, սխալից կխուսափեր, եթե 
2-ի վերևում գրեր 12, իսկ 6-ի վերևում՝ 5։

14  Կիրակի՝ 746:
Երկուշաբթի՝ 192-ով պալաս: 

Որքա՞ն է վաճառվել երկուշաբթի:

Այս համառոտագրությունը ցույց է տալիս, որ կիրակի օրը վաճառվել է 192 տոմս ավել։ Երկուշաբթի՝ 
192 տոմսով պակաս։ Այս խնդիրը լուծելու համար պետք է կատարել հանման գործողություն: 

Աշակերտները դժվարանում են այսպես շրջել խնդիրը, այնպես որ, անհրաժեշտ է դասարանում 
լուծել նմանատիպ խնդիրներ։

14 Մայիսին՝ 354:
Հունիսին՝ 63-ով պակաս:

Հունիսի՞ն:

Որպեսզի գտնենք 63-ով պակաս թիվը, պետք է կատարենք հանման գործողություն:

Հանձնարարել, որ տանն աշակերտները կազմեն դասարանում լուծած խնդիրների նման 2 խնդիր 
և լուծեն։ Կարելի է հանձնարարել նաև կազմել խնդիրներ՝ ըստ նախօրոք կազմած արտահայտության. 
սա ավելի կհեշտացնի ստուգելու գործընթացը։

§14. բԱՆԱՎՈր հԱշՎՄԱՆ ԵղԱՆԱԿՆԵր

Այս պարագրաֆին հատկացվում է 3 դաս:

դ ա ս  9 8

Թեման՝ Բանավոր հաշվման եղանակներ 
Նպատակը՝ տիրապետել տարբեր եղանակներով հաշվումներ կատարելուն, հարյուրյակներ, 

հազարյակներ գումարելուն, (Մաթ.III.2)
Նախապայմանները՝ հարյուրյակներ, հազարյակներ գումարելու փորձ
Ռեսուրսներ` դասագիրք

Այս թեման ներառում է աշակերտներին արդեն մասամբ ծանոթ նյութեր։ Այս դասի ընթացքում 
կքննարկվեն միայն ծանոթ թեմաները՝ գումարել հարյուրավոր, հազարավոր։ 

Առանձին վերցրած հարյուրավորների և հազարավորների գումարման-հանման եղանակներ։
1 - 9 -րդ առաջադրանքներն աշակերտները կարող են ինքնուրույն կատարել։ Անհրաժշտության 

դեպքում հարցեր տալ և պահանջել մեկնաբանել գործողությունները.

6 2 8 
2 6 6
4 6 2

–

2 9 3 
6 3

2 9 1

–
152
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– Ինչի՞ վրա եք հիմնվում, երբ գրում եք 3000+2000=5000, այսինքն՝ 3 հազարին գումարած 2 
հազար հավասար է 5 հազարի՝ (3+2=5):

Հետո անցնում ենք տասնյակների, հարյուրյակների և հազարյակների գումարում-հանմանը։
Կարելի է սկսել 10 -րդ և 11 -րդ առաջադրանքների մանրամասն քննարկումով՝ կիրառելով թվային 

ուղիղը և տասնյակներով հաշվումը։ Այս առաջադրանքները քննարկելուց հետո, հանարավոր է, որ 
աշակերտները ձևակերպեն տասնյակներով գումարելու, հանելու ալգորիթմը՝ (համապատասխան 
միավորով փոխվում է տասնավորների թվանշանը)։

18 -րդ առաջադրանքը նույնպես քննարկել մանրամասն։ Ուշադրություն դարձնել հարյուրյակների  
գումարման-հանման օրենքին։ Այս օրենքը կարելի է ներկայացնել գործողու թյունները դիդակտիկ 
պատկերելով։

Ամեն մի նոր տարբերակի քննարկմանը պետք է նախորդի համապատասխան օրինակի 
մանրամասն վերլուծությունը։ Օրինակ՝ 7500-2000:

– Քանի՞ հազարյակ է պարունակում նվազելին՝ (7):
– Քանիսո՞վ է փոքրանում թիվը՝ (2000-ով):
– Քանի՞ հազարյակ ենք հանում՝ (2):
– Քանի՞ հազարյակ է մնում՝ (5):
– Ի՞նչ թիվ ենք ստանում՝ (5 հազարյակ, 5 հարյուրյակ):
– Ինչպե՞ս ենք գրում այդ թիվը՝ (5500)։ 
Դասի ընթացքում, ուսուցչի հայեցողությամբ, առկա աշխատանքային դինամիկայից ելնելով, 

ընտրել և կատարել 1 - 24 -րդ, 27 , 28  և 30 -րդ առաջադրանքները։ 
Դասի նպատակի իրականացումը ստուգելու համար աշակերտներին ինքնուրույն հանձնարարել 

25 , 26 , 29  և 31 -րդ առաջադրանքները: Այստեղ ներկայացված են այն բոլոր դեպքերը, երբ տրված 
թվին գումարում կամ հանում ենք «կլոր» տասնյակ հարյուրյակ, հազարյակ։ Պետք է ուշադիր 
հետևել ախտորոշիչ նպատակներով հանձնարարված աջադրանքների կատարմանը և հաշվի առնել 
արդյունքները։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 1 - 21 -րդ առաջադրանքները։

դ ա ս  9 9

Թեման՝ Բանավոր հաշվման եղանակներ 
Նպատակը՝ տիրապետել տարբեր եղանակներով հաշվումներ կատարելուն, (կիրառել կարգային 

գումարելիների վերածումը), (Մաթ.III.2)
Նախապայմանները՝ «կլոր» թվերը գումարելու և հանելու փորձ

Դասը սկսել տնային առաջադրանքի ստուգմամբ: Առանձնապես կարևոր է ստուգել 1 - 3
-րդ առաջադրանքները (մյուս առաջադրանքների նման առաջադրանքներ նախորդ դասին արդեն 
կատարվել էին)։ 

Այս առաջադրանքների ( 1 - 3 ) պահանջն է թվերը վերածել կարգային գումարելիների. 
սա անհրաժեշտ է նոր եղանակը յուրացնելու համար՝ բանավոր գումարում կարգերի հաջորդաբար 
գումարման կիրառմամբ: Քննարկենք՝ 725+232.

– Քանի՞ հարյուրյակ, տասնյակ և միավոր է պարունակում երկրորդ գումարելին։
– Դեռ գումարենք հարյուրյակները, քանի՞ հարյուրյակ ենք ստանում։
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– Արդյունքին գումարենք տասնյակները։ Քանիսո՞վ են մեծանում տասնյակները։ Քանի՞ տասնյակ 
ենք ստանում։

– Հիմա գումարենք միավորները։
Աշակերտները հեշտությամբ գլխի կըկնեն, որ այս ճանապարհով գումարելը հավելյալ քայլեր է 

պահանջում, թեև միևնույն է՝ կարող ենք գումարել։ 855+127

  
   

8 5 5 
1 0 0
9 5 5

+
9 5 5 

2 0
9 7 5

+
9 7 5 

7+

Վերջին գումարումը կարող ենք բանավոր հաշվելով կատարել. 976, 977, 978,979, 980, 981, 982։ 
Կարող ենք այսպես նույնպես գումարել՝ 975+7=980+2=982:

Լրացուցիչ աշխատանքի տեսքով կարելի է առաջարկել աշակերտներին հաշվել տվյալ եղանակով՝
   738+134,   635+126,   755–236,

   639+124,   683–224,   538+224:

Օրինակ՝  683–224=683–200–20–4
   538+224=538+200+20+4:

Դասարանում կատարել 32 - 37 -րդ առաջադրանքները։ Տնային աշխատանք հանձնարարել 
27 - 29  առաջադրանքները։

դ ա ս  1 0 0

Թեման՝ Բանավոր հաշվման եղանակներ 
Նպատակը՝ ամրապնդել գիտելիքները, կրկնել բանավոր հաշվման եղանակները՝ կիրառելով 

տասնյակ, հարյուրյակ, հազարյակ գումարելը, թիվը կարգային գումարելիների բաժանելը, (Մաթ.
iii.2)

Նախապայմանները՝ «կլոր» թվերը գումարելու և հանելու, թիվը կարգային գումարելիների 
վերածելու փորձ

Ռեսուրսներ` դասագիրք

Դասը ամբողջությամբ տրամադրել նախորդ երկու դասերի ընքացքում սովորած թեմաների 
ամրապնդմանը։ Դասի հիմնական մասը տրամադրել տնային առաջադրանքները ստուգելուն։ 
Ներկայացնենք նրանցից մի քանիսի լուծման եղանակները։

26  625+243=   27  689–245=

 625+200=825   689–200=489
 825+40=865    489–40=449
 865+3=868:    449–5=444:

Հնարավոր է, որ աշակերտներից ոմանց այս եղանակն ընդհանրապես դուր չգա և ասեն, որ 
նրանք կարող են բանավոր հաշվել 689-245 տարբերությունը։

   6 հարյուրից - 2 հարյուր = 4 հարյուր
   8 տասնյակից - 4 տասնյակ = 4 տասնյակ
   9 միավորից - 5 միավոր = 4 միավոր։ 
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Պատասխան՝ 444: 
Սակայն պարզ է, որ եթե անհրաժեշտ լինի տասնյակը կամ հարյուրյակը վերլուծել, պարզ է՝ մեր 

առաջարկած տարբերակը ավելի ռացիոնալ է։
Օրինակ՝ 241–188  241–100=141

    141–80=61
    61–8=53:

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարել մտածել երեքական օրինակ և լուծել տարբեր 
եղանակներով։

§15. բԱՆԱՎՈր հԱշՎՄԱՆ ԵղԱՆԱԿՆԵրԻ ՔՆՆԱրԿՄԱՆ շԱրՈւՆԱԿՈւԹյՈւՆը

Այս պարագրաֆին հատկացվում է 3 դաս:

դ ա ս  1 0 1

Թեման՝ Բանավոր հաշվման եղանակներ 
Նպատակը՝ յուրացնել բանավոր հաշվման եղանակները՝ առանձնացնելով ամենամոտ տասնյակը, 

հարյուրյակը, հազարյակը։ Վարժվել միավորներով կամ հարյուրով «թռիչք» կատարել (Մաթ.III.2)
Նախապայմանները՝ թիվը դիրքային համակարգով ներկայացնելու, թիվը կարգային 

գումարելիների բաժանելու փորձ
Ռեսուրսներ` դասագիրք

Շարունակել քննարկել բանավոր հաշվման եղանակները։ Այս նոր եղանակների կիրառումը 
հիմնված է նույն սկզբունքների վրա, ինչ որ նախորդ պարագրաֆում քննարկված եղանակների 
դեպքում։ Աշխատել գումարումը կամ հանումը բերել ավելի պարզ տեսքի, օրինակ՝ գումարել կամ 
հանել հարյուրյակներ, կիրառել տասնյակներով հաշվումը։

Առաջին դեպքը հարյուրյակների «մոտակա» թիվը գումարելու կամ հանելու վերաբերյալ է։
– Գումարում ենք 378+198. ո՞ր թիվն է 198-ի մոտակա հարյուրյակը։ Ինչքա՞ն է տարբերությունը 

198-ի և մոտակա հարյուրյակի միջև։
– Եթե 738-ին գումարենք 200, քանիսո՞վ մեծ թիվ կգումարենք։ Հետո ի՞նչ անենք։
Աշակերտները լուծում են 3 - 11 -րդ առաջադրանքները, այդ եղանակները կիրառելու դեպքերի 

վերաբերյալ կատարում են դատողություններ։
Հաջորդ օրինակը գումարումը և հանումը երկու փուլով ներկայացնելու վերաբերյալ է, գումարում 

(հանում) ենք տասնյակներ (թռիչքով, հաշվելով), հետո մնացած միավորները (օրինակ՝ հաշվելու 
միջոցով)։

Ուշադրություն դարձնել մինչև հարյուրավորները կամ հազարավորները լրացնելու կիրառմանը. 
երբ առաջին գումարելին լրացվում է երկրորդ գումարելիի հաշվին, հետո գումարվում են միավորները։

Այսպիսով՝ այս դասի հիմնական նպատակը երկու դեպքի քննարկումն է. երբ գումարման կամ 
հանման ժամանակ կիրառվում է ամենամոտ տասնյակը, հարյուրյակը, երբ գումարումը և հանումը 
ներկայացվում է երկու փուլով՝ տասնյակներով, հարյուրյակներով թռիչք (օրինակ՝ հաշվել), հետո 
գումարել կամ հանել միավորները։

Այս եղանակներին համապատասխանում են 1 - 16 -րդ առաջադրանքները, դրա հետ մեկտեղ  
1 -ին և 12 - 16 -րդ առաջադրանքների համապատասխան  պատկերազարդումները նպաստում են 

թեմայի յուրացմանը։ Օրինակ ՝ գումարել ամենամոտ հարյուրյակը. 357+199 գումարում ենք 200 (1-
ով ավել), հետո հանում 1:
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   357+200=557
   557–1=556.
Կիրառել «թռիչքը»՝ 286–33։ Տասնյակներով հետ հաշվել, հանել 30, նորից երեք միավոր հետ 

հաշվել.

 
          286–33=253:
Կիրառելով այս երկու եղանակները՝ աշակերտների հետ լուծել 1 - 9 -րդ և 12 - 13 -րդ 

առաջադրանքները։ Դասի նպատակի իրագործումը ստուգելու համար աշակերտներին դասարանում 
հանձնարարել ինքնուրույն լուծել 10 , 11 , 14 , 15 , 16 -րդ առաջադրանքները։

Տնային աշխատանքի համար ընտրել նմանատիպ՝  1 - 14 -րդ առաջադրանքները։

դ ա ս  1 0 2

Թեման՝ Բանավոր հաշվման եղանակներ 
Նպատակը՝ յուրացնել բանավոր հաշվման եղանակները՝ լրացնելով մինչև ամենամոտ տասնյակը, 

հարյուրյակը, հազարյակը։ Հանման ժամանակ կիրառել այն եղանակը, երբ նվազելին հազարյակ կամ 
հարյուրյակ է, նվազելիից հանել մեկ և հանում կատարելուց հետո գումարել 1, (Մաթ.III.2)

Նախապայմանները՝ թիվը մինչև տասնյակ, հարյուրյակ, հազարյակ լրացնելու, սյունակաձև 
հանում կատարելու փորձ

Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո քննարկել բանավոր հաշվման նոր եղանակ. այդ եղանակը 
մանրամասն նկարագրված է դասի նպատակի մեջ։ Այդ եղանակին են համապատասխանում 17 - 29
-րդ առաջադրանքները, որոնցից 17 , 18 , 21 - 24  և 26 - 27 -րդ առաջադրանքները մանրամասն 
կքննարկվեն աշակերտների հետ։ Դասի նպատակի իրագործումը ստուգելու համար հանձնարարել 
ինքնուրույն լուծել 20 ,  25 ,  28 ,  29 -րդ առաջադրանքները։ Այս ախտորոշիչ թեստով ստուգել երկու 
եղանակների յուրացման մակարդակը։ Երկու եղանակն էլ մանրամասն նկարագրված են 17 , 21  և 

26 -րդ առաջադրանքների մեջ։ Անհրաժշտության դեպքում քննարկել լրացուցիչ առաջադրանքներ։ 
Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 15 - 22 -րդ առաջադրանքները։

դ ա ս  1 0 3

Թեման՝ Բանավոր հաշվման եղանակներ 
Նպատակը՝ ամրապնդել և խորացնել նախորդ երկու դասերի ընթացքում քննարկված թեմաները, 

(Մաթ.III.2)
Նախապայմանները՝ տասնյակ, հարյուրյակ, գումարել-հանելու, տասնյակներով առաջ և հետ 

հաշվելու փորձ
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Դասի մի մասը տրամադրել նախորդ երկու դասերի ընթացքում քննարկված միջոցների 
կրկնությանը, իսկ դրանց յուրացումը պարզել տնային աշխատանքի ստուգմամբ: Կրկնել 101 և 102 
դասերին քննարկված եղանակները։

-10 -10-10

286256

253
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Դասի երկրորդ մասը տրամադրել մաթեմատիկական խաղին, որի ընթացքում կկիրառվեն 
քննարկված եղանակները։

Մաթեմատիկական խաղ՝ «ընտրենք գումարման և հանման եղանակներ»
 Ուսուցիչն ինքը կարող է ընտրել օրինակներ, գրել դրանք քարտերի վրա և բաժանել խմբերին։ 

Ցանկալի է, որ խաղը մրցույթի տեսք ունենա։ 
Գնահատվում է գործողությունների ստույգությունը, ընտրված եղանակի ադեկվատությունը, 

ընտրված եղանակի վերաբերյալ դատողությունները, այլընտրանքային եղանակներ քննարկելը և 
համեմատելը։ 

Որոշ օրինակներ իրենք են թելադրում լուծման ուղին (օրինակ՝ 400-368, 747+199, 757-199), 
որոշների լուծման համար ավելի շատ ժամանակ և ջանք է հարկավոր։ Այս խաղին կարելի է 
տրամադրել նաև ամբոջական մի դաս։ խաղի ընթացքում լուծվում են նաև համապատասխան 
մանկավարժական խնդիրներ (Ազգային ուսումնական պլան, Մաթ.III.2, կոնկրետ օրինակների 
դեպքում ընտրվում և կիրառվում է գումարում-հանում կատարելու ադեկվատ եղանակ)։ Կարևոր 
է, որ ժամանակի խիստ սահմանափակումը (լիմիտը) նպաստում է աշակերտների կենտրոնացմանը, 
զարգացնում է այդ կարևոր ունակությունը։

Այս անգամ տնային աշխատանք կարելի է չհանձնարարել։

§16. ԹՎԱյԻՆ ԱրՏԱհԱյՏՈւԹյՈւՆՆԵրԻ ԱրժԵՔՆԵրԻ հԱՄԵՄԱՏՈւՄը

Այս պարագրաֆին հատկացվում է 4 դաս:

դ ա ս  1 0 4

Թեման՝ Համեմատել թվային արտահայտությունների արժեքները 
Նպատակը՝ զարգացնել թվային արտահայտությունների արժեքները համեմատելու ժամանակ 

բանավոր հաշվման կիրառման ունակություն, (ՄաթIII.2 ՄաթIII.4)
Նախապայմանները՝ բանավոր հաշվարկը կիրառելու փորձ, գումարման և հանման 

հատկությունների իմացություն
Ռեսուրսներ` վրացական դրամի պատճեններ, դասագիրք, տետր

Դասը կարելի է սկսել գումարը տարբեր ձևով ներկայացնելով (տարբեր թղթադրամներ 
օգտագործելով)։ Այս գործընթացով գնում են դեպի համարժեք արտահայտություններ կազմելուն։ 
Արտահայտությունների համեմատումը սկսում են համարժեք արտահայտությունների 
համեմատությունով։ Այստեղ կարելի է կիրառել թվերի գումարման, հանման հատկությունները 
և լրացուցիչ առաջադրանքների տեսքով առաջարկել աշակերտներին գտնել համարժեք 
արտահայտություններ (այստեղ կկիրառվի հավասար բառը)։

 -Համեմատել 350+470 և 470+350 (արտահայտությունները իրար հավասար են, գումարելիների 
տեղափոխությունից գումարը չի փոխվում, գումարման տեղափոխական օրենք)։

– Լրացնել բաց թողած տեղը համապատասխան համեմատության նշանով։
      350+420  420+350 (=) 
– Ո՞ր եղանակով կարող ենք արագ գումարել երեք թիվ.
       350+120+350
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Աշակերտները կարող են տարբեր եղանակներ առաջարկել։ Ուշադրությամբ լսել և քննարկել 
յուրաքանչյուր կարծիք, ի վերջո  միասին գալիս եք այն եզրակացությանը, որ կրկնապատկում եք 
350-ը և գումարում 120։ Տվյալ արտահայտության հավասար արտահայտությունը կարելի է գրել 
այսպես՝ 700+120։

– Կիրառել կրկնապատկումը և համեմատել 1550+1500 և 3000, աշակերտները կատարում են 
դատողություններ. 1550+1500=1500+50+1500, ստանում ենք՝ 3000+50:

Առաջադրանքը միասին կատարելով՝ մեկ անգամ ևս կրկնել 400 լարիի՝ 100 և 200 լարիանոցներով 
ստանալու (կազմելու) տարբեր եղանակները։ Այստեղ ուշադրությունը կենտրոնացնել այն փաստի 
վրա, որ յուրաքանչյուր դեպքում արտահայտության արժեքները հավասար են։

2 -րդ առաջադրանքի մեջ քննարկել այնպիսի թվային արտահայտություններ, որոնց արժեքները 
հավասար չեն։ Նրանցից մեկի արժեքը մեծ է մյուսից և նրանց միջև դրվում է անհավասարության 
նշաններ։ 

Աշխատում ենք փոխել այնպիսի թվային արտահայտություններով, որոնց գումարելիներից 
առաջիններն իրար հավասար են, իսկ երկրորդ գումարելիները՝ երկնիշ թվեր են։

400+350=700+50
500+220=700+20

Այստեղ պարզ երևում է, որ 400+350>500+220:

3 - 8 -րդ առաջադրանքներն այս առաջադրանքի նման են։ 
Օրինակ՝

440+187=400+40+100+87=400+100+40+87
400+100

Պարզ է, որ. 
440+187>400+100:

Կարող ենք այսպես էլ մտածել՝ 
400+100=440+60

          

      40 60
440+187>440+60:

5 - 8 -րդ առաջադրանքները կատարել աշակերտների հետ (կարելի է կիրառել բանավոր 
հաշվման տարբեր եղանակներ)։

11 - 16 -րդ առաջադրանքները լուծվում են 9 -րդ առաջադրանքի ցուցումով (թեև կարելի է 
քննարկել աշակերտների կարծիքները այլ եղանակների վերաբերյալ)։ 13 - 16 -րդ առաջադրանքները 
լուծել դասարանում աշակերտների հետ։ Հնարավոր է այս ակտիվությունն այս դասին չհասցնեն, այդ 
դեպքում այն կկատարեն հաջորդ դասին (համապատասխան գնահատման հետ մեկտեղ)։

    13 856–77   >  721–56
    856–70=786 721–50=671
    876–7  671–6

11  428–286 < 531–366      12  687–175 <   953–228
 428–200=228  531–300=231   687–100=587     953–200=753
 228–80=148  231–60=171   587–75=512     753–20=733
 148–6   171–6          733–8
         

        587–75<600     753–28>700
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14  952–87  > 819–52   
 952–80=872  819–50=769
 872–7=865  769–2=767

15 - 16 -րդ առաջադրանքներում կիրառել կրկնապատկումը։

15  450+20+450=900+20.   16  155+150=150+5+150=300+5
       155+150=305

Դասի նպատակի իրագործումը կարելի է ստուգել հետևյալ կերպ՝ աշակերտներին հանձնարարել 
ինքնուրույն կատարել 3 , 4 , 11 , 12 , 16 -րդ առաջադրանքները։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 1 - 14 -րդ առաջադրանքները։

դ ա ս  1 0 5

Թեման՝ Թվային արտահայտությունների արժեքների համեմատումը
Նպատակը՝ վարժվել բանավոր հաշվարկման կիրառման մեջ (Մաթ.III.2, Մաթ.III.4)
Նախապայմանները՝ գիտենալ բանավոր հաշվման եղանակները
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր

Ուշադիր ստուգել տնային աշխատանքը։ յուրաքանչյուր առաջադրանքի համար քննարկել 
այլընտրանքային լուծման ուղիներ։ Համեմատաբար հեշտ է համեմատել այնպիսի թվային 
արտահայտությունները, որտեղ կիրառվել է գումարման գործողությունը՝ 1 - 8 -րդ 
առաջադրանքներ։ 

Այդ իսկ պատճառով ներկայացնենք 9 - 14 -րդ առաջադրանքների լուծման տարբերակներ։

9     395-188     <      434–210
 395–100=295  434–200=234
 295–88=207  234–10=224

Կարելի է կատարել նաև սյունակաձև հանում։ 

9     528–369     =      632–473
 528–300=228  632–400=232
 228–69  632–400=232
 228–60=168  232–73
 168–9=159  232–70=162
    162–3=159
 Կարելի է կատարել նաև սյունակաձև հանում։ 

11     529–270     >       631–373
 529–200=329  631–300=331
 329–70=259  331–70=261
    261–3=258

Կարելի է կատարել նաև սյունակաձև հանում։
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12     687–265     <       954–348  13  956–76>831–76.

 687–200=487  954–300=654
 487–65  654–48

14     853–89      >      718–51
 853–90=763  718–51<700
 763+1

Թեստային առաջադրանքները բարդ չեն, և այդ առաջադրանքներով կարելի է ամփոփել դասը։ 
Տնային աշխատանքի համար առաջադրաքներն ընտրել ամփոփիչ առաջադրանքների բաժնից 

(հաշվի առնել, որ այդ բաժնում տրված են տարբեր բարդության առաջադրանքներ, նաև տրված են 
առաջադրանքներ տարբեր մրցույթների նախապատրաստվելու համար):

դ ա ս  1 0 6

Թեման՝ Թվային արտահայտությունների արժեքների համեմատումը
Նպատակը՝ ամրապնդել թվային արտահայտությունները համեմատելու վերաբերյալ 

գիտելիքները, (Մաթ.III.2, Մաթ.III.4)
Նախապայմանները՝ գիտենալ բանավոր հաշվման եղանակները, չափման միավորները և նրանց 

միջև կապը
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք
Ստուգել լրացուցիչ առաջադրանքները կատարելու մակարդակը։

1  Այստեղ գումարման ժամանակ տասնյակ անջատելու անհրաժշտություն կա։ 8 
միավորին գումարում ենք 6 միավոր, 2 տասնավորին՝ 2 տասնավոր, միավորներից 
առանձնացնում ենք տասնյակ և ստանում՝

Այստեղ անհրաժեշտ է տասնյակներից մեկը վերածել միավորների, արդյունքում՝

2  Պարանների ընդհանուր երկարությունը ստանում ենք 50-ը կրկնապատկելով և արդյունքին 
150 գումարելով։

150+50+50=150+100=250
3  Թվի բաժանումը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով կիրառում ենք սանտիմետրերը 

մետրերով և սանտիմետրերով արտահայտելու համար։
308 = 3 հարյուրյակ +8 միավոր
308 սմ= 300 սմ+8 սմ=3 մ 8 սմ

Երկրորդ օրինակի մեջ հակառակը՝ մետրերը արտահայտում ենք սանտիմետրերով.
3 մ 70 սմ = 300 սմ + 70 սմ = 370 սմ

4  Գումարել տարբեր եղանակներով՝ 208+629:
I եղանակ՝ սյունակաձև գումարում:
II եղանակ՝ բանավոր հաշիվ:
 208+600=808
 808+29=837:
Կարող ենք նաև այսպես կատարել՝  208+629=208+630-1=838-1=837:

8 
2
5 4

+
1

7 0
5 2
1 8

–
7 

2
1 8

–

2 8 
2 6
5 4

+
1
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Հանենք տարբեր եղանակներով՝ 356-238:
I եղանակ՝ սյունակաձև հանում:
II եղանակ՝ բանավոր հաշվում: 
   356-240+2=116+2=118
Կարելի է այսպես ևս հաշիվ:
   356-200=156
   156-30=126
   126-8=118:
Հանենք տարբեր եղանակներով՝ 846-37:
I եղանակ՝ սյունակաձև հանում:
II եղանակ՝ բանավոր հաշիվ: 
   846-40+3=806+3=809
Կարելի է այսպես ևս հաշվել՝
   846-30-7=816-7=809:
Տարբեր եղանակով գործողությունների կատարումը զարգացնում է քննադատական 

մտածողությունը, օգնում պարզ գիտակցել գործողությունների իմաստը։
5  -րդ առաջադրանքն աշակերտների համար դժվարություն չպիտի ներկայացնի. 

   6սմ 8մմ < 7սմ 2մմ,
   9դմ 2սմ > 6դմ 8սմ
   9մ 5դմ > 9մ 5սմ, քանի որ 5դմ > 5սմ
   400սմ > 4դմ, քանի որ 4 դմ = 4 տասնյակ սանտիմետր = 40սմ:
Հաշվի առնել.  1սմ =10մմ, 1դմ = 10սմ, 1մ = 10դմ
Երկարության այս միավորների  նմանությունը 10-ական դիրքային համակարգին օգնում է 

հեշտությամբ լուծելուն։

6  B գագաթ ունեցող եռանկյուններն են. BCK, BKA, BCA։

Որպես տնային աշխատանք կարելի է հանձնարարել, որ աշակերտները մտածեն համեմատելու 
կամ գործողություններ կատարելու վերաբերյալ մի քանի առաջադրանքներ և կատարեն։ Կարելի է 
նաև չհանձնարարել, դա արդեն կախված է ստացված արդյունքից։

դ ա ս  1 0 7

Թեման՝ «Երկարության միավորներ», «Վրացական դրամի կիրառություն»
Նպատակը՝ աշակերտների մոտ զարգացնել դատողություններ անելու, փաստարկելու 

ունակություն, գիտակցել երկարության միավորների միջև կապը, (Մաթ.III.2, Մաթ.III.4)
Նախապայմանները՝ կիրառել չափման միավորները և վրացական դրամը
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Դասի նախանշված նպատակին հասնելու համար կիրառել «ՈԿԱ» և «Տրամաբանի՛ր» բաժնում 
տրված առաջադրանքները։ 

Այս առաջադրանքները հեշտ չեն, և ուսուցչի մասնակցության կարիքը հաճախ կլինի։ Դասի 
անցկացման ձևն ուսուցիչն ինքը կարող է որոշել։

B A

C

K
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«Տրամաբանի՛ր» առաջադրանքների վերաբերյալ այսպես կարող ենք մտածել՝
1  եթե երկու «գնումները» միավորենք (գումարենք), կստանանք, որ 6 մատիտն ու 5 տետրն 

արժեն 84+54=138 թեթրի։
«Գնումների» միավորման եղանակն աշակերտները կկիրառեն նաև հաջորդ առաջադրանքը 

կատարելու ժամանակ։
2  եթե երկու մատիտն ու երկու տետրն արժեն 54 թեթրի, ապա կրկնապատկումով կստանանք, 

որ 4 մատիտը և 4 տետրն արժեն 108՝(54+54) թեթրի։
Քանի որ 4 մատիտն ու 3 տետրն արժեն 84 թեթրի, ապա 8 մատիտը և 7 տետրն արժեն 108+84 

թեթրի, այսինքն՝ 192 թեթրի, որն էլ հավասար է 1 լարի 92 թեթրիի։
3  Քանի որ ձեռնաթիի (թենիս) արժեքը գնդակի արժեքի կրկնապատիկն է, այդ դեպքում.

      գնդակ+գնդակ=ձեռնաթի
Բացի այդ, ըստ տվյալների, գնդակի արժեքին+8լարի=ձեռնաթիի արժեքը։
Այսինքն՝ գնդակն արժե 8 լարի, ձեռնաթին՝ 16.
    ձեռնաթի = գնդակ+գնդակ  
    ձեռնաթի = գնդակ+8 լարի, 
այստեղից երևում է, որ գնդակն արժե 8 լարի, ձեռնաթին՝ 16։
«ՈԿԱ» առաջադրանքներով մեկ անգամ ևս անդրադառնալ երկարության միավորներին։ Արագ 

պատասխանելու ցանկությունն ապահովում է աշակերտների մաքսիմալ ներգրավվածությունը։
1) 440դմ, 2 ) 404 դմ, 3) 440դմ, 4) 46դմ, 5) 33մ, 6) 700մմ
Այս անգամ տնային աշխատանք կարելի է չհանձնարարել։

 

 §17. հԱՄԱՊԱՏԱսխԱՆՈւԹյՈւՆ 

Այս պարագրաֆին հատկացվում է 2 դաս:

դ ա ս  1 0 8

Թեման՝ «Համապատասխանություն»
Նպատակը՝ զարգացնել առարկաների միջև, այդ առարկաների և նրա մասերի միջև 

համապատասխանությունը նկարագրելու ունակություն։ Համապատասխանությունը ներկայացնել 
աղյուսակով, անվանել բոլոր տարրերը, որին տրված համապատասխանությամբ համապատասխանում 
է տվյալ առարկան (ունի համապատասխան հատկություն) (Մաթ.III.6)

Նախապայմանները՝ ճանաչել պատկերները և տառերով անվանել այդ պատկերները
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Դասի սկիզբը կարելի է տրամադրել պատկերները նկարագրելուն, նրանց տառերով 
ներկայացնելուն, օրինակ, հատվածը գրել նրա ծայրակետերը պատկերող կետերով։ Կարելի է 
առաջարկել աշակերտներին հատված, որի վրա նշված են ծայրակետերը և մեկ ներքին կետ։

A-Կարդացեք այս հատվածը՝ (AB հատված)։

– Անվանե՛ք այն կետը, որը չի պատկանում տվյալ հատվածին և կետը, որը պատկանում է այդ 
հատվածին։ 

8

գնդակգնդակ

գնդակ

D

A

B

C
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Այս օրինակը քննարկելուց հետո աշակերտները հեշտությամբ կտարբերեն դասագրքում 
առաջին օրինակի մեջ տրված համապատասխանությունը՝ տրված կետերի և նշված հատվածների 
միջև։ Որպեսզի նկարը չծանրաբեռնվի տառերով, հատվածները ներկայացնել համարներով։ 
Այս ձևով աշակերտներն ավելի լավ են հասկանում այլ վերջավոր բազմությունների միջև 
համապատասխանությունները, երբ համապատասխան տարրերը համարակալվում են և անվանվում 
համապատասխան զույգի համարները։

Ուշադրություն  դարձնել այն հանգամանքին,  որ համապատասխանություն նշանակում է տրված 
առարկայի և համապատասխան առարկայի, կամ տրված առարկայի  մասը նշելը՝  նշել օբյեկտների 
զույգերը։ Քննարկված են օրինակներ, երբ համապատասխանությունը ֆունկցիոնալ է՝ յուրաքանչյուր 
առարկայի համապատասխանեցվում է միայն մեկ առարկա կամ ատրիբուտ (առարկա-գույն, առարկա-
ուրիշ առարկա, կետ-հատված, թիվ-թիվ և այսպես շարունակ)։ Կարելի է քննարկել այն դեպքը ևս, երբ 
որոշ առարկայի ոչ մի առարկա չի համապատասխանում։ Օրինակ՝ ֆուտբոլիստների գնահատման 
ժամանակ (դասարանական առաջադրանքների 7-րդ խնդիր), կարող է որոշ ֆուտբոլիստներ մնան 
առանց գնահատման, եթե վնասվածքի պատճառով խաղից դուրս են գալիս,  և նրանց փոխարեն ուրիշ 
խաղացողներ են մտնում խաղադաշտ (խաղին կարող է 13 ֆուտբոլիստ էլ մասնակցել), որոնք կարող 
են գնահատական ստանալ։ Այս դեպքում քննարկումը թողնել ուսուցչին (հավելյալ դատողություններ 
անել)։

Նկարագրել համապատասխանությունը (առաջադրանք 2), նշանակում է անվանել առարկաները 
և կարգը, որոնցով նրանց համապատասխանեցնում են այլ առարկաների. այսպիսով՝ պետք է 
անվանել երեք օբյեկտ. առարկաներ, որտեղից դուրս են գալիս (որոշման տիրույթ), առարկաներ, 
որոնք համապատասխանում են (արժեքների բազմություն) և կարգ։ Համապատասխանությունն այս 
երեք օբյեկտների միասնությունն է (նշված տերմիններն աշակերտների մոտ չեն կիրառվում)։ Հաճախ 
տրված է լինում միայն որոշման տիրույթը և կարգը, իսկ արժեքների բազմությունը լրացնում են 
ըստ կարգի։ 4-րդ առաջադրանքի մեջ երկրաչափական մարմիններին համապատասխանում են թվեր. 
խորանարդին՝ 12, ուղղանկյուն զուգահեռանիստին՝ 12, եռանկյուն բուրգին՝ 6, քառանկյուն բուրգին՝ 
8, գնդին՝ 0։

Դասարանում 1 - 7 -րդ առաջադրանքները քննարկել աշակերտների հետ։ Դասի նպատակի 
իրագործումը կարելի է գնահատել 8-րդ առաջադրանքի օգնությամբ։

 Այստեղ պատկերը, որի սահմանը բեկյալ է, համապատասխանում է կարմիր գույնը, պատկերը, 
որի սահմանը կոր է՝ կանաչ գույնը։ 

Զույգերի տեսքով այս համապատասխանությունները կարելի է ներկայացնել այսպես.
  (  կարմիր),  (  կարմիր)

  (  կանաչ),   (  կանաչ)
  (  կարմիր),  (  կանաչ)
  (  կարմիր):

Բացի այն, որ աշակերտները պետք է գծեն տետրերում և ներկեն պատկերները, նրանք պետք է 
կարողանան նաև նկարագրել համապատասխանությունները բառերով։ Եթե աշակերտների համար 
դժվար է ինքնուրույն կատարել առաջադրանքը (օրինակ՝ նկարագրել այն համապատասխանությունը, 
ուսուցիչը լրացուցիչ կառաջարկի), ապա պետք է օգնել նրանց։ Դրանից հետո դասարանում 
հանձնարարել աշակերտներին կատարել տնային առաջադրանքների բաժնի 3 -րդ առաջադրանքը։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 1 - 6 -րդ առաջադրանքները։
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դ ա ս  1 0 9

Թեման՝ Համապատասխանություն
Նպատակը՝ ամրապնդել համապատասխանության վերաբերյալ գիտելիքները (նկարագրել, 

պատկերել աղյուսակով կամ զույգով), (Մաթ.III.6)
Նախապայմանները՝ թվերի գրավոր և բանավոր համարակալում, երկրաչափական պատկերներ

Շարունակել ամրապնդել համապատասխանության վերաբերյալ գիտելիքները։ Քննարկել 
յուրաքանչյուր առաջադրանք և առաջադրանքները ստուգելուց հետո լրացուցիչ հարցեր տալ, 
որպեսզի պարզվի աշակերտների՝ թեմայի յուրացման մակարդակը։ Օրինակ՝ այսպիսի հարց տալ.

– Ըստ 1-ինի՝ թվարկե՛ք այն 4 հատվածները, որոնք համապատասխանում են նրանց վրա գտնվող 
կետրին։

– Թվարկե՛ք բոլոր կետերը, որոնց համապատասխանում են հատվածները։ Կպարզվի, որ 
օբյեկտների միջև համապատասխանություն կա՝ (կետ-հատված):

– Համապատասխանու՞մ է արդյոք յուրաքանչյուր կետի հատված։
– յուրաքանչյուր հատվածի միայն մե՞կ կետ է համապատասխանում։ 
Աշակերտներին հեշեցնել, որ հատվածին են պատկանում նաև հատվածի ծայրակետերը։

2 -րդ առաջադրանքի աղյուսակն աշակերտները հեշտությամբ կլրացնեն։ Այստեղ բերված 
հարցերի և նրանց պատասխանների հիման վրա պարզ կդառնան այդ համապատասխանության 
հատկությունները։

3 -րդ առաջադրանքը դասարանում կատարած 8-րդ առաջադրանքի նմանատիպ 
առաջադրանքն է, հնարավոր է այն դասարանում արդեն կատարել են նախորդ դասին։

4 -րդ առաջադրանքում ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին համապատասխանում է նրա 
տարիքն արտահայտող թիվը։ Կարելի է հարց տալ՝

– Կա՞ արդյոք դասարանում աշակերտ, ում ընտանիքի մի քանի անդամի համապատասխանում 
է միևնույն թիվը։

– Բացատրե՛ք, թե ինչն է առաջացրել այդ փաստը։

5 -րդ առաջադրանքի պահանջվող օրինակը կարող են վերցնել դասարանային մատյանի 
տվյալներից։ յուրաքանչյուր աշակերտի ազգանվանը համապատասխանում է նրա անունը։ Այս 
համապատասխանությունը կարելի է նկարագրել աղյուսակով՝

Ազգանուն Անուն

Զույգով՝ (ազգանուն, անուն)։
Չի բացառվում, որ դասարանում երկու կամ ավելի նույն ազգանունն ունեցող աշակերտներ 

լինեն. այդ դեպքում նրանց ազգանուններին ավելացնել որևէ նշան, որ տարբերվեն օրինակ՝ Աբաշիձե 
(1), Աբաշիձե (2)։ 

Այս առաջադրանքը կարելի է կատարել դասարանում։
6 -րդ առաջադրանքում կարելի է լրացուցիչ հարց տալ.

– Որևէ կարգով ներկայացրե՛ք համապատասխանությունը։
6 -րդ առաջադրանքը կատարելու ժամանակ աշակերտները պետք է անվանած թիվը մեծացնեն 

100-ով, երկրորդ հարցին պատասխանելու համար անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր թիվ փոքրացնել 100-
ով (գտնել նախնական տեսքը)։

Կարելի է լրացուցիչ առաջադրանք տալ. 
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– Անվանե՛ք բոլոր այն թվերը, որոնց համապատասխանում են տվյալ թվերով ներկայացված 
համապատասխանությունները։ 

Դասն ավարտել «ՈԿԱ» առաջադրանքներով։
«Ոկա» առաջադրանքներն ամրապնդում են աշակերտների ձեռք բերած նոր գիտելիքները և 

զարգացնում գիտելիքը կիրառելու կարողությունը։ Ստացվում է. 
1) 1 → 0; 2 → 2; 42 → 82; 50 → 98; ... 

2) (1, 2) → 1; (10, 20) → 10; (60, 16) → 30; (100, 99) → 50, (200, 180) → 100.

Հանձնարարել, որ մտածեն մի քանի համապատասխանություն։ Հնարավոր է նախօրոք նշել 
այդ համապատասխանությունների որոշման տիրույթը։ Օրինակ՝ մտածե՛ք՝ ի՞նչ թիվ կարող ենք 
համապատասխանեցնել դասագրքին։

§18.ԹՎԵրԻ ԿԻրԱՌՈւԹյԱՆ օրԻՆԱԿՆԵր

Այս պարագրաֆին հատկացվում է 2 դաս:

դ ա ս  1 1 0

Թեման՝ Թվերի կիրառությունը 
Նպատակը՝ գիտակցել թիվ հասկացության տարբեր տեսանկյունները (քանակական, դիրքային)։ 

Քննարկել թվերի կիրառության օրինակներ, (Մաթ.III.4)
Նախապայմանները՝ գիտենալ թվերի բանավոր և գրավոր համարակալումը, երկարության 

միավորները
Ռեսուրսներ՝  դասագիրք, տետր

Թիվ հասկացությունը քննարկելիս տարբերում են քանակական և դասական  թվերը, թվի չափը 
և հաշվման բաղադրիչը։ Թվերի կիրառության օրինակնների քննարկումը սկսել՝ առաջ քաշելով նրա 
չորս հատկանիշը։

Սկսել հաշվման ժամանակ թվերի կիրառության օրինակներով, երբ որոշվում է առարկաների 
քանակը։ Հաշվելը կիրառվում է քանակը որոշելու համար։ Քանակն արտահայտվում է թվով։ 

Աշակերտները կարող են այս կիրառության վերաբերյալ բազմաթիվ օրինակներ բերել։ 
Թվի հասկացության երկրորդ տեսանկյունը՝ դասական տեսանկյունն է։ Մենք առաջին դասարանից 

հոգ ենք տանում թվի հասկացության կիրառության դեպքերի քննարկման և այդ հատկանիշը հստակ 
գիտակցելու համար։ Դիրքային հատկանիշը պարզ երևում է թվային աստիճանի կամ թվային ուղղի 
վրա։

Հաջորդ հատկանիշը քննարկելիս մենք կկիրառենք «թիվ», «համար» բառերը. առարկաները 
կարելի է համարակալել միմյանցից տարբերելու և այլ անհրաժշտություններից ելնելով։ Մեր կողմից 
առաջարկված օրինակը՝ մեքենայի համարանիշը՝ աշակերտներին ծանոթ է։ Աշակերները հեշտությամբ 
կանվանեն այդ նկատառումով թվերի կիրառության օրինակներ (տների, շքամուտքերի, թատրոնում 
տեղերի, մարզադաշտում նստատեղերի համարներ և այլն)։

Չափման գործընթացը թվով պատկերելը թվերի կիրառության կարևորագույն տեսանկյուններից 
է։ Այստեղ կարևոր է ընտրել երկարության միավոր։ Դիմել աշակերտներին՝

– Ո՞ր երկարության միավորը կկիրառենք մատիտի երկարությունը չափելու համար։
– Ինչպե՞ս ենք կատարում չափումը (չափումը կատարում ենք քանոնի օգնությամբ` մատիտի մի 

ծայրը մոտեցնում ենք քանոնի 0-ին համապատասխան կետին, թիվը, որի մոտ կհայտնվի մատիտի 
երկրորդ ծայրը, ցույց է տալիս չափման արդյունքը)։
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– Ինչի՞ է հավասար մատիտի երկարությունը՝ (10 սանտիմետր):
– Ո՞ր թվով պատկերվեց մատիտի երկարությունը (երկարությունը՝ մեծություն է, չափը՝ թիվ է, 

որը չափման արդյունք է և ցույց է տալիս միավորի հետ համեմատության արդյունքը)։
Լրացուցիչ քննարկված են առաջադրանքներ, որոնք ներկայացնում են թվերի դասական 

հատկանիշը: (բասկետբոլի 4-րդ խաղակես, հոկեյի 3-րդ խաղակես)։
Չափման գործընթացի հետ թվերի կապի օրինակ է տարողության արտահայտումը տարողության 

միավորով։ Տարողության (այս միավորի) համեմատումը տեղի է ունենում տարողության միավորի՝ 
(լիտրի) հետ։ Ենթադրենք ունենք 1 լիտր տարողությամբ տարա և այս տարայով հեղուկ ենք լցնում 
ավազանի մեջ։ Եթե ավազանը լցվում է 60 այսպիսի միավորով, այդ դեպքում ասում ենք, որ ավազանի 
տարողությունը 60 լիտր է։

5 -րդ առաջադրանքի մեջ երեք թվային տվյալն էլ դիրքի վերաբերյալ է։

8 -րդ առաջադրանքի մեջ 3 մետրը չափ է, 90 թեթրին՝ քանակ:
9-րդ առաջադրանքի օգնությամբ վերհիշել միավորների միջև կապը։ Դիմել աշակերտներին՝
– Քանի՞ դեցիմետր է մեկ մետրը։
– Քանի՞ միավոր է 8 տասնյակը, ի՞նչ թիվ է 8 տասնյակը։
– Քանի՞ սանտիմետր է 1 դեցիմետրը, 6 տասնյակը ի՞նչ թիվ է, քանի՞ դեցիմետր է 60 սմ-ը։
Որպես տնային առաջադրանք աշակերտներին հանձնարարել չափել իրենց տան խոհանոցի և 

հյուրասենյակի սեղանների երկարությունները և լայնությունները, սենյակի, որևէ դռան երկարությունը 
և լայնությունը։ 

դ ա ս  1 1 1

Թեման՝ Թվերի կիրառությունը 
Նպատակը՝ ամրապնդել թվերի կիրառության տարբեր դեպքերի վերաբերյալ գիտելիքները, 

զարգացնել դատողություններ, փաստարկում կատարելու ունակություն, (Մաթ.III.4)
Նախապայմանները՝ գիտենալ թվերի բանավոր և գրավոր համարակալումը, երկարության 

միավորները
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Աշխատել խորացնել թվերի կիրառության վերաբերյալ աշակերտների գիտելիքները։ Տնային 
աշխատանքները ստուգելու ժամանակ անհրաժշտության դեպքում դատողություններ անել 
կիրառության վերաբերյալ։ 

1 -ին և 3 -րդ առաջադրանքներում թիվը կիրառված է քանակը նշելու համար։

2 -րդ առաջադրանքի մեջ կիրառված է չափը նշելու համար՝ 10 լիտրը ցույց է տալիս, որ 
տարողությունը 10 միավոր է, 10 լիտր։

4 -րդ առաջադրանքի մեջ թիվը նշում է դիրքը՝  հոկեյում 4 խաղակես է, ըստ հաջորդականության, 
երրորդը՝ 3-րդ խաղակեսն է։

5 , 6 , 7 , 8  և 11 -րդ առաջադրանքները թվերը որպես համար ներկայացնելու 
վերաբերյալ են։

9-րդ առաջադրանքի մեջ թվերը կիրառում են չափման համար։

10 -րդ առաջադրանքի մեջ թվերը ցույց են տալիս քանակ (գումարի քանակի վերաբերյալ)։

12 -րդ առաջադրանքի մեջ ստացված «7» թիվը ցույց է տալիս, որ Զուրիկոն 7-րդ դասարանում 
է։ Շարունակել աշխատել թվերի տարբեր կիրառության վրա։ Հատուկ ուշադրություն դարձնել թվերը 
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որպես համար կիրառելուն։ Աշակերտների կողմից առաջարկված օրինակները քննարկելուց հետո 
առաջարկել համարը կիրառելու օրինակներ։ 

Օրինակ՝ շարքով կանգնած մարդկանց համարակալում, որոշ հաստատություններում (օրինակ՝ 
բանկում) սպասարկման բարելավման նպատակով հաճախորդը համար է վերցնում, որն իրենից 
առաջ կանգնած հաճախորդի համարից մեկով ավել է։ 

Այդ համարներով է որոշվում հաճախորդների՝ օպերատորներին մոտենալու հաջորդականությունը։ 
Այս և նման այլ օրինակներ ապացուցում են, որ թվերը որպես համար կիրառելը բավականին 
հարմարավետ է։ Թիվը որպես համար կիրառելն ունի ևս մի առավելություն. որ նրանց միջոցով 
հնարավոր է գնահատել համարակալած առարկաների քանակը։ Այդ իսկ պատճառով կարևոր է 
դասարանում ակտիվություններ անցկացնել, որոնց ժամանակ աշակերտները կտեսնեն թվերը որպես 
համար կիրառելու նշանակությունը և համարակալելու եղանակի վերլուծությամբ քանակական 
տեղեկություն կստանան։ Այդ ակտիվություններն անցկացնել «Տրամաբանի՛ր» խորագրով 
ներկայացված և լրացուցիչ առաջադրանքներով։ 

«Տրամաբանի՛ր» առաջադրանքում թվերը կիրառված են որպես համարներ.
ա) տրված եռանկյունը կարող ենք կառուցել երկու ձևով, 2-րդ պատկերով 

(քառակուսի), 1-ին և 3-րդ եռանկյուններով

կամ 3 եռանկյան օգնությամբ,

ցանկալի է դասարանում երկու տարբերակն էլ քննարկել, 
բ) պատկերը կառուցում ենք համար 5 ուղղանկյան, 1 և 3 

եռանկյունների օգնությամբ: 
Հաջորդ ակտիվություններն ընթանում են լրացուցիչ առաջադրանքներով։

1  Ի՞նչ կլիներ, եթե հեռախոսի համարները երեք թվանշանից լինեին կազմված: Քանի՞ 
հեռախոսահամար կարող էր գոյություն ունենալ։ 

Աշակերտների մեծամասնությունն, այս առաջադրանքը կատարելու ժամանակ աշխատում է այդ 
քանակը կապել եռանիշ թվերի քանակի հետ (100-ից մինչև 999)։ Պետք է հիշեցնել աշակերտներին, որ 
հնարավոր է հեռախոսի համարը սկսվի 0-ով՝ 001, 002…այստեղ կարելի է օգնել նրանց ուղղություն 
տվող հարցերով.

– Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե ձախից հեռացնենք զրոները։ Ի՞նչ անենք այն համարների հետ, 
որոնք երեք զրոյից են կազմված։ Աշակերտները գալիս են այն եզրակացության, որ երեք թվանշանից 
բաղկացած հեռախոսահամարների քանակը այնքան է, որքան 0-ից մինչև 999 թիվը ներառյալ, 
այսինքն՝ 1000։

2  Նիկոն ապրում է 34-րդ բնակարանում, Մարիամը՝ հաջորդ հարկում, Նիկոյի բնակարանի 
վերևում։ Էլի ի՞նչ պետք է իմանանք, որպեսզի գտնենք Մարիամի բնակարանի համարը։

Աշակերտների հետ քննարկում անցկացնելուց հետո գալիս ենք եզրակացության, որ բավական 
կլիներ իմանալ հետևյալ տվյալները՝

•	 Բնակարանների քանակը յուրաքանչյուր հարկում: 
Ենթադրենք յուրաքանչյուր հարկում 3 բնակարան կա։ Ո՞րն է Մարիամի բնակարանի համարը։ 
Այստեղ կարելի է օգնել աշակերտներին՝ պատկերելով բնակարանների դասավորության սխեման։ 

1

3

5

1 2

3

1 3

4
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Աշակերտները դատողություն են անում, համարակալման հնարավոր սկզբունքների վերաբերյալ 
և հնարավոր է, որ գան եզրակացության, որ Մարիամի բնակարանի համարը 37-ն է (եթե ներքևինն աջ 
կողմում է, ապա նույնն է նաև վերևի հարկինը)։ Այս ակտիվությունները նպաստում են աշակերտների 
մոտ զարգացնել դատողություն անելու, փաստարկելու ունակություն։ 

Տնային աշխատանք ընտրել ամփոփիչ առաջադրանքներից։ 

§19. ԳՈւՄԱրՄԱՆ ԵՎ հԱՆՄԱՆ ԱՆհԱյՏ ԱՆդԱՄԻ ՈրՈշՈւՄը

Այս պարագրաֆին հատկացվում է 3 դաս: 

դ ա ս  1 1 2

Թեման՝ Գումարման և հանման անհայտ անդամի որոշումը
Նպատակը՝ ցուցադրել գումարման և հանման փոխհակադարձելիությունը, զարգացնել 

գումարման և հանման անհայտ անդամը գտնելու ունակություն՝ կիրառելով վերոնշյալ հատկությունը, 
(Մաթ.III.4)

Նախապայմանները՝ գիտենալ թվերի գումարման և հանման տարբեր եղանակներ
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, գրատախտակ

Այս դասի հիմնական նպատակը կայանում է նրանում, որ ցուցադրենք գումարման և հանման 
փոխհակադարձելիությունը և կիրառենք այն անհայտ անդամը գտնելու ժամանակ։

Կարելի է սկսել պարզ օրինակով։ Վերցնենք 345+24 օրինակը և գումարենք՝ հաշվելով կամ 
«թռիչքով»։ Դիմում ենք աշակերտներին՝

– Կիրառենք հաշվումը և գտնենք գումարը:
– Քանի՞ միավորով պետք է շարժվենք դեպի աջ: (24 միավոր) 

345 365 369

– Դեռ տասնյակներով տեղափոխվենք աջ։ Քանի՞ տասնյակով ենք առաջ գնում: (2 տասնյակ)
– Հիմա քանի՞ միավորով տեղափոխվենք: (4 միավորով)
– Ենթադրենք գիտենք, որ 24 միավորով դեպի աջ շարժվելու դեպքում ստանում ենք 369, փնտրում 

ենք թիվը, որին 24 գումարելով, ստանում ենք 369։ Ինչպե՞ս գտնենք այդ թիվը՝ (հետ հաշվելով 24 
միավոր, այսինքն՝ հանում ենք 24, 369-24):

– Այսպես ենք կապում իրար հետ գումարումը և հանումը. գումարման ժամանակ հաշվում են 
առաջ, հանման դեպքում՝ հետ։

345+24=369, 369-24=345, 369-345=24
Կարելի է աշակերտներին առաջարկել ավելի պարզ օրինակ. 

300+200=500, 200+300=500, 500-200=300, 500-300=200:
Այս հավասարությունները կարելի է գրել նաև այսպես.

500=200+300, 500=300+200, 300=500-200, 200=500-300:
Այսպիսի պարզ օրինակները կամ ավելի պարզ օրինակներ «ստիպողաբար» մղում են 

աշակերտներին ճիշտ ընկալել գումարման և հանման փոխհակադարձելիությունը։ Օրինակ՝ 
աշակերտները հեշտությամբ կորոշեն, որ 20+10=30, այստեղից էլ կստանան 30-20=10 և 30-10=20 
հավասարությունները։
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Դրանից հետո առաջարկել աշակերտներին, որ լուծեն անհայտ անդամ պարունակող 
հավասարություններ

    +200=500,  300+ =500,
    –200=300,  500– =300:

փնտրում են անհայտ անդամը՝ անհայտ գումարելի, անհայտ հանելի, անհայտ նվազելի։ 
Աշակերտներ: իրենք պետք է ձևակերպեն անհայտ գումարելին, հանելին, նվազելին գտնելու 
օրենքները։

Քնարկել դասագրքում ներկայացված օրինակները փոխհակադարձելիության վերաբերյալ և այդ 
հատկության միջոցով գտնել անհայտ անդամը։

9 , 12 , 14 , 16 , 18 -րդ առաջադրանքներն աշակերտներին դասարանում հանձնարարել 
կատարել ինքնուրույն: Ինքնուրույն աշխատանքը կատարելու մակարդակով որոշել, թե որքանով  
են աշակերտները յուրացրել անհայտ անդամը գտնելու հարցը։ Նաև այս ախտորոշիչ թեստի 
արդյունքները հաշվի առնելով փոփոխություն մտցնել հետագա աշխատանքային պլանի մեջ։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 1 - 13 -րդ առաջադրանքները, որոնք 
ներկայացված եղանակների վերաբերյալ են։

դ ա ս  1 1 3

Թեման՝ Գումարման և հանման անհայտ անդամի որոշումը
Նպատակը՝ թվերն ընտրելու եղանակով գտնել գումարման և հանման անհայտ անդամը, (Մաթ.

iii.4)
Նախապայմանները՝ գումարման և հանման անհայտ անդամը գտնելու փորձ
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո անցնել թվերը ընտրելու կիրառությանը։ Սյունակաձև 
հանումը և գումարումը հեշտացնում է անհայտ անդամի որոշումը, փաստորեն այդ դեպքում գործ 
են ունենում միանիշ թվերի հետ, ինչը հեշտությամբ գտնում են ընտրության եղանակով։ 19 - 33
-րդ առաջադրանքներից, որոնք նախատեսված են դասարանում կատարելու համար, 24 , 25 , 27 , 

29  և 33 -րդ առաջադրանքները աշակերտներին հանձնարարել ինքնուրույն։ Այդ աշխատանքի 
որակով ստուգել դասի նպատակին հասնելու մակարդակը։ Ըստ ստացած արդյունքի՝ շարունակել 
հետագա աշխատանքը, անհրաժշտության դեպքում կիրառել այս գլխի վերջում տրված լրացուցիչ 
առաջադրանքները։ 

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 14 - 20 -րդ առաջադրանքները։

դ ա ս  1 1 4

Թեման՝ Գումարման և հանման անհայտ անդամի որոշումը
Նպատակը՝ ամրապնդել գիտելիքներ անհայտ անդամը գտնելու վերաբերյալ, (Մաթ.III.4)
Նախապայմանները՝ գումարման և հանման փոխհակադարձելիությունը կիրառելու փորձ 
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք
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Տնային աշխատանքը վերլուծելուց և թեստային առաջադրանքներով (կարելի է օգտվել տվյալ  
գլխի վերջում տրված առաջադրանքներից) ստուգողական աշխատանք անցկացնելուց հետո, 
եթե կա համապատասխան ժամանակ, կարելի է կատարել «Տրամաբանի՛ր» խորագրով տրված 
առաջադրանքները։

1  Քանի որ Նատոյի մոտ մնաց 20 թեթրի, և 1 տետր գնելու համար պակասեց 30 թեթրի, ապա 
տետրն արժե 50 թեթրի։ Թվում է, թե շատ հեշտ խնդիր է, սակայն երրորդ դասարանի աշակերտից 
այն պահանջում է դատողություն կատարելու և փաստարկելու ունակություն։

2  Քեթիից պակասեց 3 լարի, Գիորգիին ավելացավ 3 լարի։ Գիորգին 6 լարիով ավել ունեցավ։ 
Կարող ենք այս խնդրի շուրջ լրացուցիչ դատողություն անել:

– Ինչքա՞ն մնաց Քեթիին:
– Հիմա ինչքա՞ն ունի Գիորգին:
– խնդրի հարցերին պատասխանելու համար, անհրաժե՞շտ են արդյոք բոլոր տվյալները, որոնք 

տրված են խնդրում։ Ինչպե՞ս կփոխվեր պատասխանը, եթե ամեն մեկին բաժանեին 10-10 լարի, 5-25 
լարի։

3  Եթե Նիկոն անցյալ տարի 30 տարեկան էր, ապա 2 տարի հետո, այսինքն՝ անցյալ տարվանից 
3 տարի հետո կլինի 33 տարեկան։

Տնային աշխատանք՝ հանձնարարել աշակերտներին մտածել գումարման և հանման 
փոխհակադարձելիության որևէ նմուշ և, ըստ այդ նմուշի, կազմել երկու խնդիր (առաջինը գումարման, 
երկրորդը՝ հանման վերաբերյալ)։

§20.ԿրԿՆՈւԹյՈւՆ 

Այս պարագրաֆին հատկացվում է 2 դաս:

դ ա ս  1 1 5

Թեման՝ Երկրաչափական պատկերներ, թվերի համեմատություն, գումարում և հանում, 
հաջորդականություն

Նպատակը՝ կրկնել թվարկված թեմաները, ամրապնդել գիտելիքը, (Մաթ.III.1, Մաթ.III.2, Մաթ.
III.4, Մաթ.III.5, Մաթ.III.8)

Նախապայմանները՝ երկրաչափական պատկերները նկարագրելու, թվերը համեմատելու, 
դասավորելու, գումարել-հանելու, հաջորդականությունը նկարագրելու ունակություն

Կրկնության բաժնում տրված 1 - 16 -րդ առաջադրանքների մի մասը կատարել դասարանում, 
մնացածը՝ հանձնարարել տանը։ Օրինակ՝ դասարանում կարելի է կատարել 1 , 2 , 6 , 10 -րդ 
նաև 11 -ի, 12 -ի և 13 -ի վերջին առաջադրանքները, ինչպես նաև 15 -րդը։ Այս առաջադրանքները 
լավ միջոց են հանդիսանում համեմատաբար ետ մնացող աշակերտների հետ լրացուցիչ աշխատելու 
համար։ Ըստ 1 -ին առաջադրանքի՝ աշակերտների հետ վերհիշել ուղիղ անկյունը, ուղիղ անկյուններով 
քառանկյուններ։ Դասագրքում պահանջվում է տետրի մեջ գծել և նշել ուղիղ անկյունները։ Այս և 
այլ առաջադրանքներ կարելի է աշակերտներին հանձնարարել ինքնուրույն, սակայն ուսուցիչներից 
ոմանք կարող են այդ աշխատանքներն ընտրել և աշակերտների հետ կատարել գրատախտակին։
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դ ա ս  1 1 6

Թեման՝ Վրացական դրամ, տարածական պատկերներ, թվի վերլուծումը կարգային 
գումարելիների, գտնել թվի նշանակությունը

Նպատակը՝ կրկնել թվարկված թեմաները, ամրապնդել գիտելիքը, (Մաթ.III.1, Մաթ.III.2, Մաթ.
III.4, Մաթ.III.5, Մաթ.III.8)

Նախապայմանները՝ տարածական պատկերները նկարագրելու, վրացական դրամը կիրառելու, 
թիվը կարգային գումարելիների վերլուծելու, թվի նշանակությունը գտնելու ունակություն

Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Տնային աշխատանքը վերլուծելուց հետո քննարկում ենք  17 - 33 -րդ առաջադրանքները։ 19 , 21 , 

24 -րդ առաջադրանքների օրինակներից մեկը, 26 , 28 , 31 , 31 -ի բ-ն քննարկել դասարանում 
(քննարկման ձևն ուսուցիչն ինքն է ընտրում), իսկ մնացածը հանձնարարել որպես տնային աշխատանք։

Ուշադրություն դարձնել, որ 19 -րդ առաջադրանքի մեջ 6-ը վերցվում է 3 անգամ՝ 6+6+6։ 
Գվանցան ընդամենը ուներ 6+6+6+1 վարդ, այսինքն՝ 19 վարդ։ Այս առաջադրանքը բազմապատկմանը 
նախապատրաստելու համար է։

23 -ը հնարավոր է գրել անհայտ անդամ պարունակող արտահայտության տեսքով.
928+ =1000,

իսկ հանման գործողությունն այսպես կատարել.
1000-982=1+999-982=1+17=18

կամ այսպես՝
1000-982=1000-900-80-2=100-80-2=20-2=18

30  և 31 -ը կարելի է կատարել բանավոր.
278+10=288
278-10=268 
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ԳԼՈւխ 4 
ՏՎյԱԼՆԵրԻ ՎԵրԼՈւծՈւԹյՈւՆ

Այս գլխում քննարկվում է Ազգային ուսումնական պլանով սահմանված ուղղության՝ «Տվյալների 
վերլուծություն, հավանականություն և վիճակագրություն», վերաբերյալ հարցերը։ Այս հարցերը 
դասագրքում մեզ հանդիպում են նաև ուրիշ թեմաներում՝ այլ հարցերի հետ ինտեգրված։ Սակայն 
այս հարցերին առանձին գլուխ տրամադրելն ունի իր բացատրությունը։ Տվյալների վերլուծության 
թեման մյուս առարկաների ուսուցման ժամանակ էլ է արդիական։ Նյութը մատուցելու ժամանակ 
ուսուցիչը թեմաներ պետք է կիրառի նաև բնության և վրացերենի (մայրենի լեզվի) դասագրքերից:

§1․ՏԵՔսՏԻՑ դՈւրս ԳրԵԼ ՏՎյԱԼՆԵր

Այս պարագրաֆին հատկացվում է երկու դաս:

դ ա ս  1 1 7

Թեման՝ Տեքստից դուրս գրել տվյալներ
Նպատակը՝ զարգացնել տեքստը կարդալու և ընկալելու, ըստ տեքստի, հարցերին պատասխանելու 

ունակությունները, (Մաթ.III.11)
Նախապայմանները՝ վրացերենով (մայրենի լեզվով) տեքստը կարդալու ունակություն
Ռեսուրսները՝ տարբեր առարկաների դասագրքեր

Տեքստի  ընթերցումը, բովանդակությունը գիտակցել, հասկանալը կարևորագույն ինտելեկտուալ 
ունակություններից մեկն է, որի զարգացման վրա աշխատում են բոլոր առարկաներն ուսուցանելիս: 
Տվյալ թեմայի հետ կարող ենք կապել խմբագրված տեքստեր այլ առարկաների դասագրքերից (մայրենի 
լեզու, բնություն)։ Այստեղ կարևորն այն է, որ աշակերտը գիտակցի, թե որ օբյեկտի վերաբերյալ են 
տրված տվյալները, ինչ տվյալներ են, ինչպես կարող են խմբավորել այդ տվյալները, ինչ հարցերի են 
պատասխանում ներկայացված տվյալները։

Ուսուցիչը կարող է շրջանցել առաջարկված տեքստը, ընտրել ցանկացած այլ տեքստ և այն 
քննարկել։

Կարող եք քննարկել ավելի մեծ և բազմերանգ տեքստեր, որտեղ քանակական և որակական 
տվյալներն ավելի մեծ քանակով են ներկայացված։ Առաջին հարցը, որը պետք է տալ ցանկացած 
տեքստ կարդալուց հետո, սրանք են՝ ինչի՞ն (ո՞ւմ) է վերաբերում, ինչի՞ (ո՞ւմ) մասին է խոսվում 
տեքստում։

– Ի՞նչն է բնութագրված (նկարագրված) տեքստում։
– Ի՞նչ հատկություններ են թվարկված տեքստում։
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– Կարո՞ղ եք անվանել ևս մի հատկություն:
– Կա՞ արդյոք տեքստի մեջ թվային տվյալներ։ Ի՞նչ են ցույց տալիս այդ տվյալները։
– Կարո՞ղ ենք որևէ հատկությամբ խմբավորել տվյալները։
Այս հարցերը կարող ենք կիրառել համարյա բոլոր տեքստերի վերլուծության ժամանակ։

1  Առաջադրանքի առաջին հարցի վերաբերյալ տեքստի մեջ տվյալներ չկան, սակայն 
աշակերտները գիտեն, որ բազեն թռչուն է։ Այն, որ բազեն թռչուն է, դեռ չի նշանակում, որ նա կարող 
է թռչել, օրինակ՝ հավը և պինգվինը թռչուններ են, սակայն չեն թռչում։

2  Առաջադրանքի երկրորդ հարցին աշակերտները կարող են պատասխանել՝ օգտվելով այլ 
աղբյուրներից։ Հոպոպը վայրի թռչուն է։ Ուսուցիչը պետք է նշի, որ այս հարցի վերաբերյալ տվյալներ 
տեքստի մեջ չկան։

3  Այս առաջադրանքին աաշակերտը պատասխանում է, որ տեքստի մեջ ներկայացված տվյալները 
քառակուսու վերաբերյալ են, ըստ տեքստի նկարագրում է քառակուսին (բոլոր անկյուններն ուղիղ 
են, բոլոր կողմերը հավասար են)։ Եվս մեկ անգամ շեշտենք, որ բոլոր քառակուսիներն ուղղանկյուն 
են, սակայն որոշ ուղղանկյուններ քառակուսի չեն։ Քառակուսիների բազմությունն ուղղանկյունների 
բազմության ենթաբազմությունն է (այս տերմինն ուսուցիչների համար է նախատեսված)։

4  Թվային տվյալներ են 300-ը, որը ցույց է տալիս ժամանակի տևողությունը (չափը), 14-ը 
հաշվելու արդյունքում գյուղերի քանակը արտահայտող թիվն է։ Տեքստից աշակերտները տեղեկանում 
են, որ Ֆերեյդանում գյուղերի անվանումները վրացական են, սակայն այդ անվանումները տեքստում 
թվարկված չեն։

Լրացուցիչ կարող եք քննարկել այլ տեքստ մյուս դասագրքերից։
Որպես տնային աշխատանք կարելի է հանձնարարել 1 - 4  առաջադրանքները։ 

դ ա ս  1 1 8

Թեման՝ Տեքստից դուրս գրել տվյալներ
Նպատակը՝ կրկնել, ամրապնդել, ստուգել, թեմայի վերաբերյալ գիտելիքները, (Մաթ.III.11)
Նախապայմանները՝ վրացերենով (մայրենի լեզվով) տեքստը կարդալու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր։

Դասը տրամադրում ենք տնային աշխատանքի վերլուծությանը։
Տնային աշխատանքի 1 -ին առաջադրանքում աշակերտները թվարկում են լեռան մասերը՝ 

ըստ տեքստի։ Երկու ձևով է անվանված գաթաթը՝ գագաթ կամ պիկ/կատար, լանջը՝ սարալանջ 
կամ լանջ։ Վերջին հարցի վերաբերյալ տեքստի մեջ տեղեկություն չկա։ Աշակերտները բնության 
դասագրքից արդեն տեղեկություն ունեն տվյալ թեմայի վերաբերյալ։ Բերեն օրինակներ, թեկուզ իրենց 
նկարների տեսքով։

3 -րդ առաջադրանքի մեջ կարող ենք հարց տալ՝ ինչի՞ վերաբերյալ է տեքստը (տեղեկություններ 
ֆուտբոլի խաղերից մեկի վերաբերյալ), ի՞նչ են ցույց տալիս տեքստում ներկայացված թվային 
տվյալները (հանդիսատեսների քանակը)։ Ո՞վ հաղթեց և այլն։

4  Աշակերտները կարող են հարցեր տալ՝ ի՞նչն է նկարագրված տեքստում (հողը)։ Բույսը 
տարբեր հողերի մեջ միանմա՞ն է աճում։ Ո՞ր հողի մեջ է ավելի լավ աճում, ի՞նչ է հողից ներքև և այլն։

Առաջադրանքի համարները տեղադրե՛ք եռանկյունների մեջ, ինչպես դասագրքում է։
Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 5 - 8  առաջադրանքները։ 
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§2․ՏՎյԱԼՆԵրԻ հԱՎԱՔԱԳրՄԱՆ օրԻՆԱԿՆԵր

Այս պարագրաֆին հատկացվում է երկու դաս:

դ ա ս  1 1 9

Թեման՝ Տվյալների հավաքագրման օրինակներ
Նպատակը՝ հավաքագրել տվյալներ՝ կիրառելով հարցում, դիտարկում և չափում։ Ընտրել և 

կիրառել տվյալները հավաքագրելու միջոց, (Մաթ.III.11)
Նախապայմանները՝ ճանաչել-անվանել երկրաչափական պատկերները, պատկերի ներքին 

և արտաքին սահմանների կետերը։ Գիտենալ գումարման և հանման փոխհակադարձելիության 
հատկությունները

Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո անցնում ենք տվյալների հավաքագրման օրինակների 
քննարկմանը, անցած նյութի կրկնությանը՝ տեքստը ընկալելու և տեքստից անհրաժեշտ տվյալներ 
հավաքագրելու օրինակների վերլուծությանը։ Այնուհետև անցնում ենք տվյալների հավաքագրման 
այլ եղանակների քննարկմանը։

Տվյալներ կարող ենք հավաքել հարցման միջոցով։
– Ի՞նչ հարց պետք է տանք հեռուստադիտողներին, որպեսզի որոշենք այն հեռուստադիտողների 

քանակը, որոնց դուր է գալիս նոր հաղորդումը։ (օրինակ՝ ցանկանո՞ւմ եք դիտել նոր հաղորդումներ)։
– Ինչպե՞ս որոշենք, թե քանի հոգի է ցանկանում դիտել նոր հաղորդում (պետք է հաշվենք 

ցանկանում եմ և չեմ ցանկանում պատասխանները)։
– Ի՞նչ հարցում կարող է անցկացնել հրատարակչությունը (երևի հարցում անցկացնի աշակերտների 

մեծամասնության մոտ, պատրաստվո՞ւմ են արդյոք գնել բոլոր նշված գրքերը)։
– Տվյալները հավաքելու ի՞նչ եղանակներ կկիրառեք ուղղանկյանաձև պարտեզը ցանկապատելու 

համար (չափենք պարտեզի երկարությունը և լայնությունը)։ Արդյոք պե՞տք է որոշել ցանկապատի 
կշիռը։

– Ի՞նչ սկզբունքով ընտրենք տրանսպորտը։
– Ի՞նչ տեղեկություն է հավաքում վարորդը մինչև Գուդաուր ուղևորվելը։ (Տեղեկություն հավաքենք 

եղանակային պայմանների վերաբերյալ՝ ռադիոյի և հեռուստատեսության միջոցով։ Սպասվու՞մ են 
ադյոք տեղումներ ձյան տեսքով, չի՞ լինելու արդյոք եղանակի վատթարացում)։

– Ինչի՞ հետևանքով է արմատավորվել հետևյալ կարծիքը. եթե ծիծեռնակները շատ ցածր են 
թռչում, ապա անձրև է տեղալու (երկարատև դիտարկման հետևանքով)։

– Ի՞նչ են կիրառում աստղերի, արևի և լուսնի վերաբերյալ տեղեկություն հավաքելու համար 
(աստղադիտակ, մեծ աստղադիտակ, որոնք աստղադիտարանում են տեղադրված, այս դեպքում 
կիրառում ենք դիտարկման մեթոդը):

– Ինչպե՞ս ծանոթանանք հին Եգիպտոսի պատմությանը, փարավոնների կյանքին, բուրգերը 
կառուցելու մեթոդներին (պատմության դասագրքերով, տեղեկատվական գրքերով, համացանցի 
միջոցով, հեռուստատեսային հաղորդումներով)։

– Ի՞նչ հարց պետք է տանք, որպեսզի իմանանք՝ ձեր համադասարանցիները քույր և/կամ 
եղբայրներ  ունե՞ն (տվյալներ հավաքագրելու նպատակով յուրաքանչյուր համադասարանցու դիմում 
ենք հարցով՝ ունե՞ն, թե՞ ոչ քույր կամ եղբայր, հաշվում ենք արդյունքները, «ոչ» պատասխանը ցույց 
է տալիս, թե քանի աշակերտ չունի ոչ քույր, ոչ եղբայր)։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 1 - 7  առաջադրանքները։
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դ ա ս  1 2 0

Թեման՝ Տվյալների հավաքագրում
Նպատակը՝ ամրապնդել գիտելիքները տվյալները հավաքագրելու միջոցների վերաբերյալ, (Մաթ.

iii.11)
Նախապայմանները՝ տվյալների հավաքագրման վերաբերյալ գիտելիք 
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Ստուգում ենք տնային աշխատանքները։ Հնարավոր է աշակերտները հարցեր տալու ժամանակ 
մեր օգնության կարիքն ունենան։ Օրինակ՝ 1 -ին առաջադրանքի լուծման ուղին կարող է այսպես 
լինել՝ տվյալները հավաքագրելու համար յուրաքանչյուր համադասարանցու հարցնենք՝ ունե՞ն քույր 
կամ եղբայր։ Եթե աշակերտները դժվարանում են նման ձևով ձևակերպված հարցերին պատասխանել, 
ապա կարող ենք փոխել հարցի ձևը և առանձին-առանձին հարցնել՝ ունե՞ք եղբայր, ունե՞ք քույր։ 
Որից հետո պետք է հաշվենք պատասխանները: «Ոչ» պատասխանը ցույց է տալիս, որ աշակերտը ո՛չ 
քույր ունի և ո՛չ էլ եղբայր։ Եթե աշակերտներից ոմանք ունեն կամ քույր կամ եղբայր, ապա նրանց 
պատասխաններն են՝ «այո՛», «ո՛չ» կամ «ո՛չ», «այո՛», և կգրեն իրենց քույր-եղբայրների տարիքը։ Եթե 
ունեն  և՛ քույր և՛ եղբայր, ապա նշում են՝ «այո՛», «այո՛» և գրում երկուսի (կամ ավել) տարիքն էլ։

2 -րդ առաջադրանքը պահանջում է հավաքել տեղեկություններ մոտակա քաղաք ընթացող 
երթուղային տրանսպորտի վերաբերյալ։ Օրինակ՝ ձեր քաղաքից հարևան քաղաք յուրաքնչյուր ժամը 
մեկ դուրս է գալիս ավտոբուս կամ՝ կես ժամը մեկ։ Տվյալներ կարող ենք հավաքագրել հեռախոսի 
կամ համացանցի միջոցով, նաև ավտոկայաններում։

Տնային աշխատանքի 3 -րդ առաջադրանքի վերաբերյալ դատողություն անելու ժամանակ 
աշակերտները կարող են մտածել, որ մայրը դիտարկման հիման վրա որոշել է, որ եթե երեկոյան 
երկար են նստում համակարգչի մոտ, ապա լավ չեն քնում և առավոտյան դժվար են արթնանում։ 

Մինչև վերանորոգման աշխատանքները սկսելը, անհրաժեշտ է չափումներ կատարել անհրաժեշտ 
նյութերի քանակը որոշելու համար։

Արևի շուրջ մոլորակների պտույտի վերաբերյալ տվյալները կարող ենք հավաքագրել 
տեղեկատուներից, համացանցից, հեռուստահաղորդումների միջոցով։

7 -րդ առաջադրանքով կրկնում ենք անցած նյութը։ Լրացրած աղյուսակները դիտարկելով՝ 
ստուգում ենք, թե որքանով են յուրացրել նախորդ թեմաները։ Գտե՞լ են արդյոք տրված թվից 5-ով 
մեծ և 5-ով փոքր, 10-ով մեծ և 10-ով փոքր, 15-ով մեծ և 15-ով փոքր թվերը։ Ճի՞շտ են կատարված 
գործողությունները։ 

Որպես տնային աշխատանք կարելի է հանձնարարել, որ մտածեն և լուծեն 7 -րդ առաջադրանքի 
նման առաջադրանք։ 
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§3. ՏՎյԱԼՆԵրԻ խՄբԱՎՈրՈւՄ

Այս պարագրաֆին հատկացվում է երկու դաս:

դ ա ս  1 2 1

Թեման՝ Տվյալների խմբավորում
Նպատակը՝ ծանոթանալ տվյալների խմբավորման, քանակական տվյալների դասավորման, 

խմբավորման ժամանակ կիրառած հատկություններն անվանելու, տվյալների վերլուծության 
հիմունքներին, (Մաթ.III.12)

Նախապայմանները՝ պատկերները, թվերը համեմատելու և դասավորելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ երկրաչափական պատկերների մոդելներ, դասագիրք

Որևէ հատկության տվյալների խմբավորման օրինակները, որոնք դասագրքում են ներկայացված, 
հենվում են երրորդ դասարանի աշակերտի առօրյա կյանքում հանդիպող կամ մյուս առարկաներից 
արդեն սովորած փաստերին։ Եթե մաթեմատիկայի ուսուցիչն այլ առարկա չի դասավանդում, ապա նա 
պետք է վերանայի մյուս առարկաների դասագրքերը։ Առարկաները որևէ հատկությամբ խմբավորելու 
ժամանակ կարող եք կիրառել երկրաչափական պատկերների մոդելներ։ Հիշե՛ք՝ պետք է խմբավորել 
որևէ նշանով, օրինակ՝ «հարթ պատկերներ», «տարածական պատկերներ»։ Այստեղ կարող եք հարց 
տալ աշակերտներին։

– Հիմա քննարկենք միայն հարթ պատկերները։ Ո՞ր հատկության համաձայն կարող ենք 
խմբավորել այդ պատկերները։ Հնարավոր պատասխաններից մեկն է՝ սահմանափակված են բեկյալով։ 
Նման ձևով կարող ենք տարածական պատկերները բաժանել երկու մասի, սահմանափակված են 
բազմանկյուններով, սահմանափակված են կոր գծով։

Առաջին առաջադրանքի մեջ ներկայացված է սննդամթերք։ Այն կարող ենք խմբավորել հետևյալ 
կերպ՝ բանջարեղեն, միրգ, հացահատիկ։

Այս տերմիններն անվանելու ժամանակ մենք պետք է օգնենք աշակերտներին։
Թռչունները կարող ենք խմբավորել ըստ երկու կարգի՝ ընտանի և վայրի։ Վայրի թռչուններից 

կարող ենք առանձնացնել երգող թռչունների խումբը (սոխակ, կեռնեխ, սարյակ)։
4 -րդ առաջադրանքը 2 -րդ առաջադրանքի նման է, սակայն այստեղ քառանկյուններով 

շրջագծված պատկերներից կարող ենք առանձնացնել քառակուսով շրջագծված պատկերները, 
կարող ենք առանձնացնել միայն եռանկյունով շրջագծված պատկերները (եռանկյուն բուրգեր)՝ և՛ 
եռանկյունով և՛ քառանկյունով սահմանափակված պատկերներ։ Հնարավոր է այլ ձևով բաժանել։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 1 - 7  առաջադրանքները։

դ ա ս  1 2 2

Թեման՝ Տվյալների խմբավորում
Նպատակը՝ ամրապնդել տվյալների խմբավորման եղանակների վերաբերյալ գիտելիքները, 

(Մաթ.III.12)
Նախապայմանները՝ պատկերները, թվերը համեմատելու և դասավորելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Ստուգում ենք տնային աշխատանքները։ Տնային աշխատանքների առաջին առաջադրանքը 
կարող են տարբեր ձևերով կատարել։ Կարող են բաժանել երկու խմբի՝ միանիշ և երկնիշ թվեր, 
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յուրաքանչյուր խումբ կարող ենք բաժանել երկու մասի՝ թվեր, որոնք որևէ թվի կրկնապատիկներ են 
(զույգ) և թվեր, որոնք կրկնապատկումով չենք կարող ստանալ (կենտ)։

5 -րդ առաջադրանքը նախապատրաստում է առանցքային համաչափության, համաչափ 
պատկերների ուսուցման և մանրամասն վերլուծության կարիք չկա։ Ուսուցիչներին հիշեցնում 
ենք, որ 5-րդ առաջադրանքի մեջ հավասարասրուն եռանկյան հիմքին տարված 
բարձրությունը հանդիսանում է տվյալ եռանկյան համաչափության առանցք։ 1

-ին պատկերը քառակուսի է։ Քառակուսին ունի չորս համաչափության առանցք։ 
Մեկ անգամ ևս հիշեցնում ենք, որ «համաչափության առանցք», «համաչափ 
պատկերներ», «առանցքային համաչափություն» տերմինները աշակերտների մոտ 
չենք կիրառում։

2 -րդ պատկերը հավասարակողմ եռանկյուն է, որն ունի երեք 
համաչափության առանցք։

Երրորդ պատկերը հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյուն է և 1 
համաչափության առանցք ունի։

Ուղղանկյունն ( 4 -րդ պատկեր) ունի համաչափության երկու առանցք։

Հավասարասրուն սեղանն ( 7 -րդ պատկեր) ունի համաչափության 1 առանցք: 

Տնային առաջադրանքի 6 -րդ առաջադրանքը դասարանական 6 -րդ առաջադրանքի նման 
է։ Այդ առաջադրանքներով կրկնում ենք գումարման և հանման գործողությունները։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել, որ մտածեն և պատկերեն երկրաչափական 
պատկերներ, հետո այդ պատկերներից առանձնացնեն այն պատկերները, որոնք ունեն համաչափության 
առանցք, նշեն այդ առանցքը։
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§4.ԿԱզՄԵԼ ԵՎ ՆԿԱրԱԳրԵԼ ԱղյՈւսԱԿ

Այս պարագրաֆին հատկացվում է երկու դաս:

դ ա ս  1 2 3

Թեման՝ Կազմել և նկարագրել աղյուսակ
Նպատակը՝ զարգացնել տվյալները հավաքելու, աղյուսակի տեսքով պատկերելու, աղյուսակը 

նկարագրելու և գործնականում կիրառելու ունակություն, (Մաթ.III.11, Մաթ.III.12)
Նախապայմանները՝ տվյալները հավաքելու և խմբավորելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր

Պարզ է, որ ոչ տվյալներ հավաքելը և ոչ էլ դրանք դասավորելը և որևէ տեսքով ներկայացնելը 
ինքնանպատակ չէ: Այս ամենը որոշակի տեղեկություն հավաքելու և տարածելու նպատակով է 
արվում, որպեսզի ստանանք տեղեկատվություն, պետք է կարողանալ կարդալ դիագրամներով և 
աղյուսակներով ներկայացված տվյալները։ Նախորդ պարագրաֆում արդեն խոսել ենք տվյալները 
հավաքագրելու, դասավորելու մասին։ Հիմա խոսելու ենք տվյալներն աղյուսակի տեսքով ներկայացնելու 
և նկարագրելու մասին: Ոչ ոք աշակերտներից չի պահանջում դետեկտիվի ներըմբռնում և փորձ, 
սակայն նա ցանկացած սխեմայից կամ աղյուսակից մաքսիմալ քանակով տեղեկություն պետք 
է հավաքի։ Նաև չպետք է դժվարանան գրավոր և բանավոր արտահայտել այն, ինչ կարդացել և 
ըմբռնել է: Այս ունակությունները մեր օրերում առաջնահերթություն են հանդիսանում, առանց 
այս ունակությունների մարդու աշխարհայացքը շատ նեղ է։ Վարժվել տվյալ ուղղությամբ սկսում 
են անցածի կրկնությամբ և պարզ օրինակների միջոցով։ Մինչև աղյուսակներ կազմել և դրանք 
նկարագրելուն վարժվելը կրկնում ենք տվյալները հավաքելու եղանակները։ Տվյալներ կարող ենք 
հավաքել հարցման, տեղեկատվական գրքերի և համացանցի օգնությամբ։ Չափելու արդյունքում 
ձեռք բերած տեղեկատվությունը ներկայացնում ենք աղյուսակի տեսքով։

Օրինակ՝ չափման արդյունքները, ըստ որի հավաքվում է տվյալներ վերանորոգման աշխատանքների 
համար, կարող ենք ներկայացնել աղյուսակի տեսքով և օգտվել այդ աղյուսակից ծնողների հետ 
խանութից անհրաժեշտ պարագաներ գնելիս:

Աշակերտը պետք է կարողանա նկարագրել լրացրած աղյուսակը և, ըստ այդ աղյուսակի, 
պլանավորել գործողություն:

3 -րդ առաջադրանքի մեջ ներկայացված է սրճարանում տարբեր խաճապուրիների և ջրի 
գինը։ Ելնելով գնից՝ աշակերտը պետք է պլանավորի խաճապուրիների քանակը և տեսակը, որոնք 
պատվիրելու է։ Օրինակ՝ դուք չորս հոգի եք, և ձեզանից յուրաքանչյուրը պետք է խմի մեկական շիշ 
ջուր և ուտի մեկական  խաճապուրի: Ո՞ր խաճապուրիները կարող ենք պատվիրել, եթե ունենք 10 
լարի։ Այն հարցերը, որոնք առանձին աղյուսակների քննարկման են վերաբերում, կարող են այսպիսին 
լինել՝

– Ի՞նչ է ներկայացված աղյուսակով:
– Ըստ աղյուսակի՝ ի՞նչ հարցեր կարող ենք տալ։ Համեմատությունը կապեք աղյուսակների 

արդյունքների հետ։
Դասարանական աշխատանքի առաջին խնդրի մեջ 15 երկրաչափական պատկեր է պատկերած, 

դրանցից 10-ը բազմանկյուն է, այդ բազմանկյուններից 4-ն ունեն գոնե մեկ ուղիղ անկյուն, երկուսն 
ուղղանկյուն է, հարթ պատկերների քանակը 12 է։

2-րդ առաջադրանքի մեջ կարող ենք լրացուցիչ հարց տալ. ո՞ր գրքերն են ավելի շատ վաճառվել՝ 
վրացերե՞ն, թե՞ օտար լեզվի։ Աշակերտները կարող են դատողություն անել առկա տարբերության 
վերաբերյալ։
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5 -րդ առաջադրանքի մեջ երկրորդ տողի թվերը ստանում ենք 2 միավորով (զույգ-զույգ) 
հաշվելով։

Ըստ 6 -րդ առաջադրանքի պայմանի աղյուսակ կազմելը դժվար չէ։ Այսպիսով՝ հետագա 
գործողությունները պլանավորելու համար (վերանորոգման աշխատանքները) դասակարգելու 
նպատակով աղյուսակ կազմելը և նկարագրելը կարող է ունենալ տարբեր նշանակություն։

Տնային աշխատանք հանձնարարել 1 - 7  առաջադրանքները։ 

դ ա ս  1 2 4

Թեման՝ Կազմել և նկարագրել աղյուսակ
Նպատակը՝ զարգացնել տվյալները հավաքելու, աղյուսակի տեսքով ներկայացնելու ունակություն, 

(Մաթ.III.11, Մաթ.III.12)
Նախապայմանները՝ տվյալները հավաքելու և խմբավորելու ունակություն 
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք տետր

Ստուգում ենք տնային աշխատանքները։ Տնային առաջադրանքների առաջին վարժության 
մեջ յուրաքանչյուր տարածական մարմին կապենք նրա կողմնային նիստերից յուրաքանչյուրի հետ: 
Համապատասխանաբար լրացվում է աղյուսակը։

Աշակերտները հեշտությամբ կլրացնեն երկրորդ աղյուսակը։
3 -րդ առաջադրանքի հրահանգի համաձայն պետք է հաշվենք դրական և բացասական 

պատասխանների քանակը և գրենք աղյուսակի մեջ։
4 -րդ առաջադրանքի օգնությամբ կրկնում ենք պատկերներ ճանաչելու թեման։ Դեռ լրացվում 

է աղյուսակը, իսկ հետո կարելի է խոսել այդ թեմայի շուրջ:
7 -րդ առաջադրանքը նման է դասարանական 6 -րդ առաջադրանքին, տվյալ առաջադրանքը 

հետազոտական բնույթ է կրում։ Աշակերտը վարժվում է տեքստի սպեցիֆիկ (պարզ լեզվական) 
հետազոտությանը։

«ՈԿԱ» առաջադրանքներից առաջինի մեջ աշակերտները պետք է փոխեն տրված հարցերը։ 
Հնարավոր է աշակերտները հարցերն այսպես ձևակերպեն՝ քանի՞ ուղևոր է երկու նավի վրա, քանի՞սը 
բարձրացան նավերի վրա։

Երկրոդ առաջադրանքի մեջ գինը պարզելու համար արժեքը պետք է բաժանել հավասար 
մասերի (կիսել), իսկ հետո գումարել գները: Երրորդ առաջադրանքը բազմապատկում չի պահանջում, 
աշակերտները 12 քայլ հաշվելով ստանում են 36։ Պատասխան՝ 29 մատիտ։

Կարող ենք շարունակել խոսել տվյալները աղյուսակի տեսքով ներկայացնելու վերաբերյալ, օրինակ՝ 
աղյուսակի տեսքով կարող ենք ներկայացնել որևէ քաղաքից այլ քաղաքներ չվերթների քանակը։ 
Այսպիսի աղյուսակներից կարող ենք կարդալ տեղեկություններ և գտնել հարցերի պատասխանները՝ 
ո՞ր ուղղություններով և ի՞նչ հաճախականությամբ են իրականացվում թռիչքները (քանի՞ թռիչք է 
կատարվել), որ ուղղություններով է իրականացվել ամենից շատ թռիչքներ։ 

Որպես տնային աշխատանք կարելի է հանձնարարել անցած թեմաներից որևէ խնդիր։ 
Ընտրությունը կախված է դասարանի ակադեմիական մակարդակից և հիմնախնդիրների տեսակից։ 
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§5. ՊԻԿՏՈԳրԱՄ

Այս պարագրաֆին հատկացվում է երեք դաս:

դ ա ս  1 2 5

Թեման՝ Պիկտոգրամ
Նպատակը՝ Զարգացնել տվյալներն այնպիսի պիկտոգրամով (պատկերագիր) ներկայացնելու 

ունակություն, երբ յուրաքանչյուր պատկեր կարող է ներկայացնել մի քանի միավոր, տասնյակ, ըստ 
պիկտոգրամի տվյալների՝ ձեռք բերել հարց տալու, հարցերին պատասխանելու փորձ, (Մաթ.III.13)

Նախապայմանները՝ «թռիչքով» հաշվելու, թվերի հետ գործողություններ թվային ուղղով 
ներկայացնելու ունակություն

 Ռեսուրսներ՝ վրացական դրամի պատճեններ

Դասը սկսում ենք անցած նյութի կրկնությամբ: Դասագրքի 1 - 3  առաջադրանքներով 
աշակերտները մեկ անգամ ևս կրկնում են հնգյակներով, եռյակներով, տասնյակներով հաշվելը։ 
Կարող ենք կիրառել 5 լարիանոցի պատճեններ (խաղալիք 5 լարիանոց), քանի՞ լարի է կազմում 3 
այսպիսի թղթադրամը, 5 թղթադրամը։

Ենթադրենք՝ յուրաքանչյուր տուփում 10 մատիտ կա, քանի՞ մատիկ կա 6 այդպիսի տուփում, 9 
տուփում, 10 տուփում:

Անցնում ենք դասարանական 4 - 5  առաջադրանքներին։ Դասագրքում նկարը պատկերավոր 
և հրապուրիչ է։ Ասում ենք աշակերտներին, որ կարդան վերնագիրը։

– Ի՞նչ տվյալներ է նկարագրում պիկտոգրամը։
•	 Ո՞ր տեսակի տրանսպորտն է անվանված։
•	 Քանի որ այս պիկտոգրամում մեկ մարդուկը ներկայացնում է հինգ մարդ, ձեր կարծիքով 

մարդատար ավտոմեքենայով քանի՞ մարդ է ցանկացել ուղևորվել։
•	 Քանի՞սն են նախընտրել ուղևորվել գնացքով, ինքնաթիռով։
•	 Հարցվածների քանակը պարզելու համար աշակերտները տարբեր եղանակներ են կիրառում։ 

Քննարկմանը մասնակցում է ամբողջ դասարանը: Թեման արդիական է և պարունակում է զվարճանքի 
տարրեր, այդ իսկ պատճառով այդ թեմայով բոլորը կհետաքրքրվեն։ Որոշները կգումարեն բոլոր 
տվյալները, որոշները կհաշվեն մարդուկների ընդհանուր քանակը և կկիրառի 5-ով առաջ հաշվելու 
եղանակը։ Ցանկալի է երկու եղանակն էլ քննարկել, խրախուսել առավել ակտիվ մասնակիցներին։

Հարց տանք՝ ո՞րն է ամենատարածված տրանսպորտը։ Հավանաբար աշակերտները միաձայն 
կնշեն գնացքը, սակայն հետաքրքիր է պատասխանին հասնելու մեթոդը. դեռ, ըստ տրանպորտի 
տեսակի, որոշում են մարդկանց քանակը և անվանում նրանցից մեծագույնը, այսինքն՝ մարդուկների 
մեծագույն քանակով որոշեցին ամենատարածված տրանսպորտը։ Պիկտոգրամի առավելությունը 
նկարների քանակով տվյալները գնահատելու մեջ է։ 

Այն հարցին, թե քանի հոգի ավել է գնացքը նախընտրել ավտոմեքենայից, նորից դատողություն 
անելու երկու հնարավորություն է տալիս։ Առաջինը՝ հաշվել գնացք և ավտոմեքենա նախընտրող 
մարդկանց քանակի տարբերությունը։ Երկրորդը՝ 5-ով (3 հնգյակ) առաջ հաշվումը կիրառելը (գնացքը 
նախընտրող մարդուկների քանակը 3-ով ավել է ավտոմեքենայով երթևեկել նախընտրողների 
քանակից)։

Կարող ենք գրատախտակին պատկերել թվային ուղիղ 5-ի բազմապատիկների բաժանումներով 
և աշակերտներն ամեն անգամ այն կկիրառեն հնգյակներով հաշվելու դեպքում։

Այս ակտիվությունն աշակերտներին նախապատրաստում է հաջորդ թեմային՝ բազմապատկման 
քննարկմանը:
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4 -րդ առաջադրանքը միասնական կատարելուց հետո, 5-րդ առաջադրանքն աշակերտներն 
արագ կարող են կատարել։

6 -րդ առաջադրանքի մեջ աշակերտներն իրենք պետք է կազմեն պիկտոգրամ։ Կարող ենք 
տվյալները աղյուսակի տեսքով ներկայացնել գրատախտակին։

գործիք Ջութակ Ֆլեյտա Դաշնամուր Թավջութակ
Հարվածային 

գործիքներ

Քանակ
(հաճախություն)

15 20 35 5 5

խնդրում ենք աշակերտներին ընտրել նկար կամ կիրառել դասագրքում առաջարկված ջութակի 
բանալին, ընտրել մեկ նկարով ներկայացված աշակերտների քանակը (հավանաբար կանվանեն 
5-ը) և կազմեն պիկտոգրամ։ Ցանկալի է պիկտոգրամների հետ կապված աշխատանքը զույգերով 
հանձնարարել: Աշխատանքի այս եղանակն աշակերտներին ավելի մոտիվացված կդարձնի։ 

Այս ակտիվության արդյունքում աշակերտները կկարողանան տվյալները ներկայացնել 
պիկտոգրամով (ընտրել նկարը և նկարով ներկայացված տվյալների քանակը), կարդալ պիկտոգրամը, 
կամրապնդեն գիտելիքը առաջ և հետ զույգերով, հնգյակով, տասնյակով հաշվելու վերաբերյալ (սա 
բազմապատկմանը նախապատրաստվելու լավ միջոց է)։ Կգիտակցեն որոշ դեպքերում տվյալները 
պիկտոգրամով ներկայացնելու առավելությունը։ 

Դասի ավարտին աշակերտների հետ գնահատել այս ակտիվությունը, նշել ստացված արդյունքը, 
աշխատանքի ընթացքում աչքի ընկած աշակերտներին, ձեզ համար նշել նկատված թերությունները, 
դրանք ուղղելու ժամկետները և եղանակները, ձեր կարծիքները աշխատանքի եղանակի մեջ հնարավոր 
փոփոխություներ մտցնելու հնարավորությունը։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 1 - 6  առաջադրանքները։
 

դ ա ս  1 2 6

Թեման՝ Պիկտոգրամ
Նպատակը՝ ամրապնդել պիկտոգրամաներ կազմելու և նկարագրելու վերաբերյալ գիտելիքները, 

(Մաթ.III.13)
Նախապայմանները՝ 5-ով, 6-ով, 7-ով հաշվելու, պիկտոգրամ կազմելու ունակություն

Տնային աշխատանքի ստուգումով է ընթանում պիկտոգրամներ կազմելու և նկարագրելու 
ունակության զարգացումը։ Դրա հետ մեկտեղ նախապատրաստվում ենք բազմապատկման 
գործողություն կատարելուն։

( 1 - 3  առաջադրանքներ)։ Այստեղ կարող ենք լրացուցիչ հարցեր տալ.
– Հնգյակներով հաշվելիս ամեն հաջորդ թիվը նախորդից քանիսո՞վ է մեծ:
– յոթյակներով հաշվելիս ամեն հաջորդ թիվը նախորդից քանիսո՞վ է մեծ:

– Եթե  1 -ին առաջադրանքի մեջ աղյուսակը դեպի ձախ կողմ երկարացնենք, ի՞նչ թվեր կլինեն 
նախորդ երկու թվերը։ Քանի՞ հնգյակից է բաղկացած 15-ը։

4 - 5  առաջադրանքներում աշակերտները մանրամասն պետք է նկարագրեն տրված 
պիկտոգրամները։
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Ստուգե՛ք ըստ 6 -րդ առաջադրանքի պահանջի՝ ճի՞շտ է կազմված պիկտոգրամը։ Հավանաբար 
ընտրված նկարով երկու մարդ կլինի ներկայացված։

Դասարանում կարող ենք մտածել որևէ թեմա, օրինակ, աշակերտների սիրված ֆիլմերը, կամ 
քաղցրավենիք, կազմե՛ք համապատասխան աղյուսակ և այդ աղյուսակը պիկտոգրամով  ներկայացնելը 
հանձնարարե՛ք որպես տնային աշխատանք։ 

Զգուշացրե՛ք աշակերտներին, որ հաջորդ դասին նրանք ստուգողական աշխատանք ունեն և 
առաջադրանքներն ինքնուրույն պետք է կատարեն։

 

դ ա ս  1 2 7

Թեման՝ Կազմել և նկարագրել, ինքնուրույն գրավոր ստուգողական աշխատանք
Նպատակը՝ ստուգել նշված թեմայի յուրացման մակարդակը, հաշվի առնելով ստացված 

արդյունքները՝ փոփոխություններ մտցնել ուսումնական պրոցեսում։ յուրացնել ինքնուրույն 
աշխատանքի յուրահատկությունները, (Մաթ.III.11, Մաթ.III.12, Մաթ.III.13)

Նախապայմանները՝ գիտենալ չորրորդ գլխի թեմաները
Ռեսուրսներ՝ ուսուցչի կողմից պատրաստված տոմսեր և աշխատանքային թերթեր

Ստուգողական աշխատանքը կազմակերպելու և անցկացնելու սկզբունքները մանրամասն 
ներկայացված էր առաջին և երկրորդ գլուխների ստուգողական աշխատանքների նկարագրության մեջ։ 
Այս գրավորն էլ անցկացնել նույն սկզբունքով։ Թեև նշված թեմայի առանձնահատկությունից ելնելով՝ 
կարելի է ամբողջ աշխատանքը դասագրքի լրացուցիչ վարժություններից կամ ուսուցչի ձեռնարկում 
տրված առաջադրանքներից ընտրել։ Ցանկալի է, որ աշխատանքն ավելորդ աշխատատար չլինի, 
որպեսզի աշխատանքի արդյունքները հնարավոր լինի ամփոփել այդ դասի ընթացքում։ Կարևոր 
է նաև ուսուցման հաջորդ փուլում հաշվի առնել նկատված թերությունները և հոգ տանել այդ 
թերությունները վերացնելու համար։

Տնային աշխատանք ընտրել դասագրքի ստուգողական առաջադրանքներից։
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ԳԼՈւխ 5 
ԹՎԵրԻ բԱզՄԱՊԱՏԿՈւՄ ԵՎ բԱժԱՆՈւՄ

Այս գլխում քննարկում ենք բազմապատկումը և բաժանումը։ Ըստ Ազգային ուսումնական պլանի 
պահանջի՝ բազմապատկումը կապել ենք միևնույն թիվը որոշակի անգամ գումարելու գործողության 
հետ։ Բաժանումը՝ առարկաների կույտը բաժանել առարկաների միևնույն քանակ պարունակող 
խմբերի, այսինքն՝ բաժանել հավասար մասերի։ Մենք քննարկել ենք երկու դեպքն էլ, երբ ընդհանուր 
քանակի հետ մեկտեղ տրված է մասերի մեջ առարկաների քանակը և այն դեպքը, երբ հայտնի է 
խմբերի քանակը։

Շատերը, ովքեր սովորելու տեսողական ոճ ունեն, բազմապատկման հասկացությունը 
ներկայացնելու ժամանակ շատ անգամ  առավելություն են տալիս գումարման գործողությանը,  որը 
կարող ենք հետհաշվարկի հետ կապել։ Սա բազմապատկումն ինդուկտիվ եղանակով գումարման 
բերելն է, ինչը հեշտացնում է այս տարիքում բազմապատկումը յուրացնելուն (տե՛ս օրինակ 24):

Ուսուցիչն ուշադրություն պետք է դարձնի բազմապատկումը սովորեցնելու նախնական փուլում 
մեր կողմից առաջարկած հերթականությանը։ 3 անգամ հինգ նշանակում է, որ հինգը վերցված է երեք 
անգամ, գումարված է երեք հնգյակ՝ 5+5+5=3⋅5=15:

Եթե ունենք երեք խումբ, յուրաքանչյուրում 5 առարկա, ապա առարկաների ընդհանուր քանակը 
հավասար է 3⋅5։ Եթե թիվը կազմված է 2 հարյուրյակից, 3 տասնյակից և 5 միավորից, ապա այդ 
թիվն է՝ 2⋅100+3⋅10+5⋅1:

Այս պահը հետագայում ոչ մի անհարմարություն չի ստեղծի, քանի որ ուղղանկյուն աղյուսակն 
էլ ենք կիրառում (այն լրիվությամբ անտեսել չի նախատեսում նաև 24-ը)։ Կիրառելով այս աղյուսակը՝ 
արդեն կարող ենք ձևակերպել բազմապատկման հիմնական հատկությունը։ Բազմապատկել որևէ 
թվով, նշանակում է թիվը գումարել այդ թվին համապատասխան անգամ՝ 9⋅2=2+2+2+2+2+2+2+2+2: 
Այսպիսով՝ երկրորդ արտադրիչը վերցնում ենք մի քանի անգամ։ Ունենք 3 անգամ 2, 4 անգամ 2 
և այլն։ Բազմապատկման այսպիսի մեկնաբանությունն աշակերտները հետագայում հեշտությամբ 
կընդունեն a+a=2a, b+b+b=3b։

Մեր դասագիրքն ամբողջությամբ համաձայնեցված է Ազգային ուսումնական պլանի 
հայեցակարգին. բազմապատկումը սահմանվում է որպես գումար՝ 5+5+5+5=4⋅5: Այստեղ 5-ը վերցված 
է 4 անգամ, իսկ երկուսի բազմապատկման աղյուսակը՝ զույգ թվերի հաջորդականություն է.

1⋅2=2, 2⋅2=4, 3⋅2=6, 4⋅2=8
Քանի՞ անգամ ենք վերցնում երկուսը, եթե 5 անգամ, ապա՝ 5⋅2=10:
Բազմապատկման աղյուսակի կիրառությունը հնարավորություն է տալիս արդեն սկզբնական 

փուլում զննականորեն ներկայացնել բազմապատկման հիմնական հատկությունները։ Աշակերտները, 
որպես կանոն, հեշտությամբ են ընդունում և կիրառում բազմապատկման տեղափոխական օրենքը։ 
2-ով բազմապատկման աղյուսակը, փաստորեն, 2-ի բազմապատկման աղյուսակն է։ 
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§1․ԹՎԵրԻ բԱզՄԱՊԱՏԿՈւՄ

Այս պարագրաֆին հատկացվում է երկու դաս: 

դ ա ս  1 2 8

Թեման՝ Թվերի բազմապատկում
Նպատակը՝ գտնել առարկաների քանակը՝ բաժանելով խմբերի և հաշվելով խմբերը, թվերի 

բազմապատկման նկարներով հասկանալ բազմապատկման էությունը, ներկայացնել որպես 
գումարում, (Մաթ.III.3)

Նախապայմանները՝ թռիչքով (երեքով, չորսով,․․․) հաշվելու ունակություն 
Ռեսուրսներ՝ հաշվեձողիկներ, փոքրիկ խորանարդներ

Դասը կարող ենք սկսել կիրառելով օժանդակ նյութեր։ Վերցնենք որոշակի քանակով ձողիկներ 
(երեքի բազմապատիկ), հաշվենք երեք-երեք։ Ենթադրենք ունենք 12 ձողիկ, առանձնացնում ենք 
երեքական ձողիկ և հաշվում ստացված եռյակների քանակը։

– Առանձնացնում ենք եռյակ, անվանում ենք թիվը (3):
– Հիմա առանձնացնում ենք երկրորդ եռյակը, ո՞ր թիվն ենք անվանում, ընդամենը քանի՞ ձողիկ 

ենք հաշվել (6):
– Հիմա առանձնացնենք երրորդ եռյակը, ո՞ր թիվը պետք է անվանենք (9):
– Հիմա առանձնացնենք չորրորդ եռյակը, ո՞ր թիվը պետք է անվանենք (12):
– Ընդամենը քանի՞ ձողիկ է (12; 3+3+3+3=12)։ Այս գումարումը կարող ենք գրել բազմապատկման 

գործողությամբ՝ 4⋅3=12, 4 անգամ 3 հավասար է 12:
– Հիմա վերցնենք ձողիկների նույն քանակը և բաժանենք 4-4 հատ ով:: 
– Քանի՞ քառյակ կստանանք։
– Ստանում ենք 3 քառյակ։
– Ո՞ր գործողության օգնությամբ ենք գտնում ձողիկների քանակը։
– Բազմաթիվ անգամ գումարելով 4+4+4=12՝ կարող ենք այսպես էլ գրել. 3⋅4=12 (երեք անգամ 4 

հավասար է 12)։
Դասարանում քննարկում ենք 1 - 8  առաջադրանքները։ 1 - 7  առաջադրանքները միասին 

քննարկելուց հետո, որպեսզի ստուգենք դասի՝ նպատակին հասնելու մակարդակը, աշակերտներին 
հանձնարարում ենք կատարել 8 -րդ առաջադրանքը։

1 -ն և 2 -րդ առաջադրանքներում, կիրառելով թռիչքով հաշվելու եղանակը, քանակը գտնելուց 
հետո կիրառելով գումարումը, անցնում ենք թվերի բազմապատկումը բացատրելուն, օրինակ, 5 -րդ 
առաջադրանքում ունենք 2 հնգյակ 5+5=10, այսինքն՝ 2⋅5=10։

Ըստ 6 -րդ առաջադրանքի՝ ունենք ինքնաթիռների երեք եռյակ, այսինքն՝ 3⋅3 =9:
Հաշվի առնելով վրացերենի առանձնահատկությունները (նաև անգլերեն և գերմաներեն լեզուներով 

դասագրքերում)՝ 5+5=10 նշանակում է 2⋅5=10 (2 անգամ 5 10 է)։ Բազմապատկման հատկությունները 
սովորելուց հետո արդեն նշանակություն չի ունենա՝ կգրենք 2⋅5=10, թե՞ 5⋅2=10։

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարել 1 - 6  առաջադրանքները։
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դ ա ս  1 2 9

Թեման՝ Թվերի բազմապատկում
Նպատակը՝ գիտակցել բազմապատկումը որպես բազմաթիվ անգամ գումարում կատարել, 

(Մաթ.III.3)
Նախապայմանները՝ թռիչքով հաշվելու, թվերը գումարելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ հաշվեձողիկներ, փոքր խորանարդներ, դասագիրք

Տնային աշխատանքի առաջադրանքների հետ մեկտեղ տրված են նկարներ, որոնք օգնում 
են լուծել այդ առաջադրանքները։ Տնային աշխատանքները ստուգելուց հետո անցնում ենք այն 
առաջադրանքների լուծմանը, որոնց լուծումը պահանջում է գումարել հավասար թվերը, մենք դրանք 
կներկայացնենք բազմապատկման օգնությամբ, թեև սկզբում կարող ենք կիրառել զննական  նյութեր։ 
Օրինակ՝ 9 -րդ խնդրում խաղալիք մեքենաների փոխարեն փոքրիկ խորանարդները դասավորենք 
երեքական:  5 այդպիսի եռյակը հավասար է 15-ի։ 

                  

    3+3+3+3+3=15
    5⋅3=15

Հինգ եռյակը ներկայացրեցինք 5 անգամ 3, հինգը բազմապատկած երեքով։ Նույն ձևով   
կատարում ենք նաև 10 -րդ առաջադրանքը։

10   9+9+9=27
  3⋅9=27
11 - 14  առաջադրանքները լուծելու համար կարող ենք աշակերտներին գրատախտակի մոտ 

կանչել զույգերով, և թողնել, որ նրանք լուծեն, իսկ դասարանին հանձնարարել հետևել նրանց։ 
Օրինակ՝ 12 -րդ առաջադրանքի մեջ պետք է ստանանք 20+20+20+20=80:

4⋅20=80
Դրանից հետո աշակերտները հեշտությամբ կատարում են 15 -րդ առաջադրանքը՝

8+8+8=24
3⋅8=24

Հիմա արդեն կարող ենք ընդհանուր քանակը գտնելու հարցը միանգամից բազմապատկումով 
ներկայացնել։ Օրինակ՝ կիրառում ենք խորանարդների երեք հնգյակ։ 

              

– Ընդամենը  քանի՞ հնգյակ ունենք (3):
– Այսպիսով՝ խորանարդների քանակն է 3 անգամ 5։ Գրառե՛ք այսպես՝ 3⋅5

3⋅5=5+5+5
3⋅5=15

Այստեղ արդեն ընդհանուր քանակը գտնելու համար անհրաժեշտ թվերով արտահայտությունը 
թվերի բազմապատկման տեսքով կներկայացնենք, որը հավասար թվերի գումար է և, գտնելով 
գումարը, կգտնենք նաև արտադրյալը։ Այս հերթականությամբ է ընթանում բազմապատկման 
գործողության յուրացումը։ Դասարանական աշխատանքի համար կարող ենք կիրառել լրացուցիչ 
առաջադրանքներ՝ թվերը գրե՛ք բազմապատկման տեսքով և հաշվե՛ք արժեքը։

1  յուրաքանչյուր ավտոբուսում կա 7 ուղևոր։ Քանի՞ ուղևոր կա 4 այդպիսի ավտոբուսում։

2  5 արկղից յուրաքանչյուրում 10 դեղձ կա։ Ընդամենը քանի՞ դեղձ կա 5 արկղում:

3  4 գրադարակում գրքեր են դասավորված, յուրաքանչյուրում՝ 6 գիրք։ Ընդամենը քանի՞ գիրք 
է դասավորած գրադարակներում:
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4  1 տետրն արժե 20 թեթրի։ Ի՞նչ արժե երեք այդպիսի տետրը։

5  Հայրը Զուրիկոյին 5 հատ տասլարիանոց է տվել։ Որքա՞ն գումար է տվել հայրը Զուրիկոյին։
յուրաքանչյուր խնդիր առանց շտապելու քննարկե՛ք աշակերտների հետ, դրա հետ մեկտեղ 

հիշեցնում ենք, որ նոր ենք անցել թվերի բազմապատկումը և բազմապատկման աղյուսակի 
իմացությունը, այս փուլում  պարտադիր չէ յուրաքանչյուր բազմապատկում ներկայացնել գումարի 
տեսքով և հակառակը։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 7 - 10  առաջադրանքները։

§2․բԱզՄԱՊԱՏԿՄԱՆ հԱՄԱր օԳՏԱԳՈրծՈւՄ ԵՆՔ ՈւղղԱՆԿյՈւՆԱղյՈւսԱԿ 

բԱզՄԱՊԱՏԿՄԱՆ հԱՏԿՈւԹյՈւՆՆԵրը

Այս պարագրաֆին հատկացվում է երեք դաս:

դ ա ս  1 3 0

Թեման՝ Բազմապատկման ժամանակ կիրառում ենք բազմապատկման ուղղանկյունաձև 
աղյուսակը։ Բազմապատկման հատկությունները 

Նպատակը՝ զարգացնել  բազմապատկումը և նրա հատկությունները ցույց տալու կարողություն՝ 
կիրառելով բազմապատկման աղյուսակը, (Մաթ.III.3)

Նախապայմանները՝ բազմապատկումը գումարի տեսքով ներկայացնելու փորձ։ 
Ռեսուրսներ՝ հաշվեձողիկներ, փոքր խորանարդներ, դասագիրք

Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո անցնում ենք դասի հիմնական նպատակի իրականացմանը՝ 
ցույց տալ բազմապատկման հատկությունները՝ կիրառելով բազմապատկման ուղղանկյունաձև 
աղյուսակը։ Կիրառենք առարկաների քանակը հաշվելու երկու եղանակ։ Կարող ենք կիրառել 
ձողիկները և խորանարդիկները։

Բաժանել խմբերի, գտնել ընդհանուր քանակը: Կարող ենք տարբեր եղանակներով կատարել։ 
Օրինակ՝ եթե առանձնացնենք եռյակներ, դրանք կարող ենք ներկայացնել շարքերով։

– յուրաքանչյուր շարքում 3 առարկա է։ Ընդամենը քանի՞ առարկա է։
Ընդհանուր քանակը գտնում ենք բազմապատկման միջոցով։ Այստեղ էլ պետք չէ շտապել,  

երեխաներին տվե՛ք հաշվելու հնարավորություն։ Օրինակ՝ եթե ունենք 5 շարք, յուրաքանչյուր շարքում 
3 իր, 3-ը պետք է վերցնենք 5 անգամ։

3+3+3+3+3=5⋅3=15
Ներկայացնում ենք աղյուսակ՝ յուրաքանչյուր շարքում 4 ծաղիկ է, ընդամենը 6 շարք է 

(դասարանական առաջադրանք 4):
– Քանի՞ շարքով են ներկայացված ծաղիկները:
– Քանի՞ ծաղիկ է յուրաքանչյուր շարքում (4):
– Ո՞ր թիվը պետք է գումարել 6 անգամ, որպեսզի գտնենք ծաղիկների ընդհանուր քանակը 

(4+4+4+4+4+4=24):
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– Բազմապատկումով ինչպե՞ս գրենք (6⋅4=24):

– Գրե՛ք այն թվերի բազմապատկումը, որը ներկայացված է տվյալ աղյուսակով։
– Ընդամենը քանի՞ շրջան է։ Ո՞ր գործողությունը պետք է կատարենք։ (6⋅4, 6 շարք է, 

յուրաքանչյուրում 4 շրջան):
– Հիմա այդ շրջանները դասավորենք այլ ձևով՝ վեց-վեց, ըստ սյունակների՝ 6+6+6+6:
– Սրանով քանակը փոխվե՞ց:
– Ինչպե՞ս գրենք այս գումարը բազմապատկման տեսքով։
– Այսպիսով՝ կարող ենք գրել 6⋅4=4⋅6: Եկե՛ք ձևակերպենք բազմապատկման այս հատկությունը, 

ամբողջ դասարանը (հնարավոր է մի քանի անգամ) ձեզ հետ բարձրաձայն ասում է այդ հատկությունը. 
Արտադրիչների տեղափոխությունից արտադրյալը չի փոխվում։
Հաջորդ առաջադրանքներում գումարումը նորից կապում ենք բազմապատկման հետ։

Դասարանում լուծում ենք 1 - 14  առաջադրանքները։

7 - 14  առաջադրանքներն այսպես ենք լուծում՝
  7) 2⋅4=8; 4⋅2=8    8) 3+3+3=9; 3⋅3=9
  9) 9+9+9=3⋅9=27; 9⋅3=27  10) 4⋅8=32; 8⋅4=32
  11) 6⋅4=24; 4⋅6=24   12) 9⋅2=18; 2⋅9=18
  13) 7+7+7=3⋅7=21; 7⋅3=21  14) 1+1+1=3⋅1=3; 1⋅3=3

Նշենք, որ 5 -րդ և 6 -րդ առաջադրանքներում նշված չէ՝ սյունակներո՞վ ենք հաշվում, թե՝ 
շարքերով, ուստի մենք կիրառում ենք երկու եղանակն էլ՝ 

6   3⋅7=21  7⋅3=21:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 1 - 12  առաջադրանքները։

դ ա ս  1 3 1

Թեման՝ Բազմապատկման հատկությունները
Նպատակը՝ զարգացնել բազմապատկման հատկությունները ձևակերպելու և կիրառելու 

ունակություն (Մաթ.III.3)
Նախապայմանները՝ բազմապատկումը գումարի տեսքով ներկայացնելու փորձ
Ռեսուրսներ՝ փոքր խորանարդներ, դասագիրք

Տնային աշխատանքի ստուգման պրոցեսը կապում ենք բազմապատկման հատկությունը լավ 
ընկալելուն։

2 -րդ առաջադրանքի մեջ ընդհանուր քանակը կարող ենք այսպես ներկայացնել՝ յուրաքանչյուր 
շարքում 10 վարդ է, երկու շարքում կլինի 2⋅10 վարդ, հիմա ընդհանուր քանակը հաշվենք սյունակների 
օգնությամբ՝ ընդամենը 10 սյունակ է, յուրաքանչյուրում՝ 2 վարդ, ընդամենը՝ 10⋅2 վարդ։

    2⋅10=20
    10⋅2=20.
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5 - 12   վարժությունների լուծումները՝

5  5⋅4=20 6  2⋅6=12 7  6⋅4=24 8  3⋅4=12
 4⋅5=20  6⋅2=12  4⋅6=24  4⋅3=12

9  9⋅3=27 10  3⋅8=24 11  5⋅2=10 12  5⋅1=5
 3⋅9=27  8⋅3=24  2⋅5=10  1⋅5=5

Առաջադրանքը ստուգելուց հետո անցնում ենք 13 - 20  առաջադրանքների լուծմանը։ 
Բազմապատկման տեղափոխման հատկության կիրառմամբ լուծվում են նաև տնային աշխատանքի 

13 - 20 առաջադրանքները։
Դասարանում միասին կարող ենք լուծել  17 - 19  առաջադրանքները, իսկ 15 ,  16 և 29  

առաջադրանքներով ստուգել, թե որքանով ենք հասել դասի նպատակին (կիրառենք դիագնոստիկայի 
նպատակով)։ Կարող ենք աշակերտներին ինքնուրույն աշխատանք հանձնարարել:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 13 - 20 առաջադրանքները։

դ ա ս  1 3 2

Թեման՝ Բազմապատկման հատկությունները
Նպատակը՝ ամրապնդել բազմապատկման վերաբերյալ գիտելիքը, հատկությունները 

ձևակերպելու և կիրառելու ունակություն, (Մաթ.III.3)
Նախապայմանները՝ բազմապատկումը գումարի տեսքով ներկայացնելու փորձ
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Տնային աշխատանքի առաջադրանքները դասարանում կատարած առաջադրանքներին 
նմանատիպ են, այդ աշխատանքների վերաբերյալ ինքնուրույն աշխատանք էլ ենք կատարել, այնպես 
որ, աշակերտների համար դժվար չի լինի տնային առաջադրանք կատարել, այն ստուգելուց հետո 
անցկացնում ենք խմբային աշխատանք։

խմբային աշխատանք-խաղ
Ենթադրենք՝ աշակերտները պետք է կազմեն 16-ին համապատասխան աղյուսակներ։ 16-ն 

ընդհանուր քանակն է։ Բոլոր հնարավոր տարբերակներն այսպես կներկայացնենք՝
 

16⋅1
16=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1=16⋅1

8⋅2
16=2+2+2+2+2+2+2+2

4⋅4
16=4+4+4+4

2⋅8
16=8+8

16=1⋅16
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Այս խաղը ամփոփում և ամրապնդում է բազմապատկման վերաբերյալ գիտելիքները։ Այն 
վերաբերում է ինչպես հավասար գումարելիներով ներկայացնելուն, այնպես էլ ուղղանկյունաձև 
աղյուսակները կիրառելուն։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել աշակերտներին մտածել և կատարել դասարանում 
կատարած առաջադրանքի նման առաջադրանք։ Օրինակ՝ կազմել 2-ին համապատասխան 
աղյուսակներ։

§3․ ԹՎԵրԻ բԱժԱՆՈւՄը

Այս պարագրաֆին հատկացվում է երեք դաս:

դ ա ս  1 3 3

Թեման՝ Թվերի բաժանումը
Նպատակը՝ հասկանալ բաժանման գործողությունը՝ կիրառելով առարկաների ամբողջությունը 

խմբերի բաժանելը, (Մաթ.III.3)
Նախապայմանները՝ թռիչքով (երեքով, չորսով,․․․), հաշվելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ հաշվեձողիկներ, փոքր խորանարդներ, դասագիրք

Տնային առաջադրանքը բազմապատկման և բազմապատկման հատկության վերաբերյալ էր։ Այս 
թեմային մենք արդեն այնքան ժամանակ ենք տրամադրել, որ ստուգելու գործընթացը շատ արագ 
կարող ենք ավարտել։ Սակայն միևնույն է, յուրաքանչյուր աշակերտի նկատմաբ ուշադիր պետք է 
լինենք։ Եթե նկատենք, որ աշակերտներից որևէ մեկը բավարար մակարդակով չի յուրացրել, պետք է 
մեզ մոտ նշում անենք և հետո նմանատիպ հարցերի վրա աշխատելու ժամանակ տվյալ աշակերտին 
ավելի շատ ժամանակ տրամադրենք։ 

Պետք է հիշել, որ Ազգային ուսումնական պլանով տրված թեմաները կարող է յուրացնել 
յուրաքանչյուր աշակերտ (պարզ է, բացի հկկու աշակերտներից, որոնց համար պարապմունքը 
անցկացվում է դպրոցի կողմից մշակված հատուկ ծրագրով)։ Այստեղ տարբերությունը կարող է լինել 
միայն յուրացման արագության մեջ, քանի որ որոշ աշակերտներ արագ են յուրացնում նոր թեմաները, 
իսկ որոշներին ավելի շատ ժամանակ է անհրաժեշտ։ Այդ իսկ պատճառով մենք բավականին ժամանակ 
ենք տրամադրում անցած թեմաների կրկնությանը։

Դասի հիմնական նպատակն է՝ առարկաների ամբողջությունից (կույտից) անջատել հավասար 
քանակով առարկաներ, դա մենք ցուցադրում ենք մեր ձեռքի տակ եղած օժանդակ ռեսուրսներով, 
օրինակ, հաշվեձողիկներով։

Վերցնում ենք 12 ձողիկ և դիմում դասարանին:
– Մենք ցանկանում ենք ձողիկների այս կապոցն այնպես բաժանել, որ յուրաքանչյուր փոքրիկ 

կապոցում 4-ական ձողիկ լինի։
– Չորսական ձողիկ կարող ենք հետհաշվարկով էլ անջատել։
    12-4=8, 8-4=4, 4-4=0։
Քանի՞ կապոց ստացանք (3): Ստացված արդյունքը գրում ենք բաժանման տեսքով՝
    12÷4=3:
Ենթադրենք՝ ուզում ենք նույն այդ 12 ձողիկից բաղկացած կապոցը հավասարապես բաժանել 

ձեր 3 ընկերների միջև, ո՞ր գործողությունը պետք է կատարենք։
– Այս 12 ձողիկը պետք է բաժանենք 3 հավասար մասերի։ Այսպես ենք գրում՝ 12÷3=4:
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– Քանի՞ ձողիկ է յուրաքանչյուր կապոցի մեջ։ Ամեն մի ընկերոջը քանի՞ ձողիկ կհասնի:
– յուրաքանչյուրին՝ 4 ձողիկ:
Այս օրինակը կարող ենք կատարել նաև 3-ական ձողիկ անջատելով։ Անջատում ենք առաջին 

եռյակը, ձողիկները բաժանում ենք ընկերներին, հետո երկրորդ եռյակը և այլն։ Ընդհանուր ունենում 
ենք 4 եռյակ։ Երկու դեպքում էլ ավարտում ենք բաժանման գործողությամբ:

Դրանից հետո քննարկում ենք դասագրքում տրված խնդիրները։ Առաջին 4 առաջադրանքում 
ամբողջությունը (կույտը) պետք է բաժանենք տրված քանակով առարկաներից բաղկացած խմբերի։

5-9 առաջադրանքների մեջ կույտը պետք է բաժանել տրված քանակով հավասար մասերի 
(2 հավասար մասի, 3 հավասար մասի և այլն)։ Երկու դեպքում էլ կատարում ենք բաժանման 
գործողություն։ Այդ գործողությունը ցույց տալու համար կիրառում ենք շրջանները, առանց շտապելու, 
իսկ քննարկմանը մասնակից ենք դարձնում բոլոր աշակերտներին։

Այդ առաջադրանքները միասնական քննարկելուց հետո կարող ենք առաջարկել աշակերտներին 
լուծել 10 -րդ առաջադրանքը, նախօրոք նշե՛ք, որ գրքերի փոխարեն շրջանները օգտագործեն։ Այս 
առաջադրանքն ինքնուրույն կատարելու դեպքում կարող ենք համարել, որ ստուգել ենք նպատակին 
հասնելու մակարդակը։ Գրքերն աշակերտները կարող են այսպես բաժանել՝

    

Հաջորդաբար լրացնում են երկու շարք, կամ սյունակ (վանդակ) գրքերով։
Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 1 - 9  առաջադրանքները։ 

դ ա ս  1 3 4

Թեման՝ Թվերի բաժանումը
Նպատակը՝ զարգացնել բաժանումը ցուցադրելու ունակություն, (Մաթ.III.3)
Նախապայմանները՝ բազմապատկումը գումարով ներկայացնելու փորձ
Ռեսուրսներ՝ հաշվեձողիկներ, փոքր խորանարդներ, դասագիրք

Դասի հիմնական մասը տրամադրվում է բաժանումը ցուցադրելու յուրացմանը։ Տնային 
աշխատանքի 1 - 3  առաջադրանքներն աշակերտների համար դժվար չեն լինի։ Ցանկալի 
է, որ աշակերտները 4 - 9  առաջադրանքների լուծումները տետրում ինչ-որ առարկաների 
պատկերմամբ և այդ առարկաները խմբերի բաժանելով ներկայացնեն։

Օրինակ՝ 6 -րդ առաջադրանքի մեջ 16 ուղևոր պետք է 4 մեքենայի մեջ տեղավորվի: Այսինքն՝ 
16-ը բաժանում ենք 4 հավասար խմբերի։ Դա կարելի է ցույց տալ աղյուսակի օգնությամբ։ Մեքենաները 
համարակալենք 1, 2, 3, 4 թվերով։ Հետո սկսում ենք բաժանել ուղևորներին։ Ուղևորներին նշենք որևէ 
նշանի օգնությամբ, օրինակ՝ շրջանների։ Առանձնացնենք առաջին 4-ը, հետո՝ երկրորդը և այսպես 
շարունակ։

 յուրաքանչյուր մեքենայի մեջ կլինի 4 ուղևոր. 16:4=4

Ցանկալի է, որ մյուս բոլոր առաջադրանքները նման ձևով կատարվեն (կիրառել 
պատկերազարդումները):

1 • • • •

2 • • • •

3 • • • •

4 • • • •
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Ամփոփիչ թեստը հիմնականում անցած եղանակների վերաբերյալ է, այն տվյալ դասին ենք 
կատարում։ Որպես տնային աշխատանք կարելի է հանձնարարել այս պարագրաֆի լրացուցիչ 
առաջադրանքներից:

դ ա ս  1 3 5

Թեման՝ Թվերի բաժանումը
Նպատակը՝ գիտակցել բազմապատկման և բաժանման գործողությունները, (Մաթ.III.3)
Նախապայմանները՝ բազմապատկումը գումարով ներկայացնելու և բաժանումը հավասար 

խմբերի բաժանելով ներկայացնելու փորձ
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Կիրառելով լրացուցիչ առաջադրանքները՝ ընթանում է բազմապատկման և բաժանման 
պատկերազարդումների նկարագրությունը։ Հնարավոր է աշակերտների համար դժվար չլինի 
աղյուսակները լրացնելը, սակայն կարևոր է դասագրքում բերված հարցերը կապել գործողությունների 
հետ։ 

Օրինակ՝ 3  -րդ առաջադրանքի լրացրած աղյուսակը հետևյալ տեսքն ունի.

Եռանիվ հեծանիվների քանակը 1 2 3 4 5 6

Նրանց անիվների ընդհանուր քանակը 3 6 9 12 15 18

Ըստ այս աղյուսակի՝ կարող ենք պատասխանել հարցերին.
1  Քանի՞ անիվ ունի 6 եռանիվ հեծանիվը: 

Այս հարցին պատասխանելու համար կատարում ենք բազմապատկման գործողություն՝ 6⋅3=18:
1  Քանի՞ եռանիվ հեծանիվն ունի 15 անիվ։ 

Այս հարցին պատասխանելու համար բաժանման գործողություն  ենք կատարում՝ 15÷3=5:
Կարող ենք բաժանման գործողությունն  այսպես ներկայացնել.

Նույն ձևի լրացուցիչ հարցերով կարող ենք քննարկել մնացած առաջադրանքները։
Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել մտածել և լուծել երկու խնդիր բազմապատկման և 

բաժանման վերաբերյալ։
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§4․ԿԻրԱՌՈւՄ ԵՆՔ 2-ՈՎ բԱզՄԱՊԱՏԿՈւՄը

Այս պարագրաֆին հատկացվում է երեք դաս:

դ ա ս  1 3 6

Թեման՝ Բազմապատկել 2-ով
Նպատակը՝ հասկանալ բազմապատկումն ինչպես «միևնույն թիվը մի քանի անգամ գումարում», 

տարբեր եղանակներով ցուցադրել 2-ի բազմապատկումը, քննարկել պարզ պատկերազարդ խնդիրներ, 
(Մաթ.III.3)

Նախապայմանները՝ 2 քայլով հաշվելու փորձ
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո կրկին վերադառնում ենք բազմապատկումը միևնույն 
թիվը որոշակի անգամ գումարելու տեսքով ներկայացնելու թեմային. Ազգային ուսումնական պլանն 
այդպես է պահանջում։ Միևնույն թիվը որոշակի անգամ գումարելը կարող ենք կապել որոշակի 
քայլերով հաշվելու հետ։ Սա լրիվությամբ համապատասխան է բնական թվերի հասկացության այն 
թեորեմին, որը դիրքային կողմին է վերաբերում (տե՛ս, օրինակ 11)։

Քանի որ երկուսով բազմապատկումը երկուսների հաջորդական գումարում է, այդ իսկ 
պատճառով 2-ի բազմապատկման աղյուսակը ստանում ենք 2 քայլով հաշվելով։

Դասը սկսում ենք՝ վերհիշելով բազմապատկման գործողությունը (դասարանական առաջադրանք 
1)։ Ենթադրեք՝ ցանկանում ենք գտնել 6⋅2։ 

– Պետք է գտնենք՝ ինչի՞ է հավասար վեց անգամ երկուսը։ 2-ը քանի՞ անգամ պետք է վերցնենք 
(վեց անգամ)։

– Ինչպե՞ս գտնենք 6 բազմապատկած 2 (երկուսների գումարը)՝ կիրառելով թվային ուղիղը։ 
Կարո՞ղ ենք 0-ին հաջորդաբար գումարել երկու։

– Ամեն անգամ գումարելուց քանիսո՞վ պետք է «թռչենք» աջ, ընդամենը քանի «թռիչք» պետք է 
կատարենք 0-ից (6): 

– Ո՞ր թվի մոտ կանգ կառնենք (12):
– Այսպիսով՝ ինչի՞ է հավասար 6 անգամ 2-ը (12):
– Հիմա միասին կազմենք 2-ի բազմապատկման աղյուսակը (դասարանական առաջադրանք 2)։ 

1⋅2 ստանում ենք 2:
1⋅2=2

Հաջորդ «թիչքով» (2 միավոր քայլով) ի՞նչ ենք ստանում (2⋅2)։ Հետո՞:
– Գրատախտակին գրե՛ք բոլոր պատասխանները։
Հիմա վերհիշենք տեղափոխական հատկությունը։ Ձևակերպեք այն։ Աշակերտները ձևակերպում 

են տեղափոխական օրենքը և կազմում են աղյուսակ, որտեղ առաջին արտադրիչը 2-ն է (դասարանական 
առաջադրանք 3)։ 

Դրանից հետո ցույց ենք տալիս բազմապատկումը՝ կիրառելով աղյուսակը ( 5 - 7 )։ 
յուրաքանչյուր շարքում երկու ուղղանկյուն է, 2-ի շարքերի քանակով բազմապատկելով ստանում 
ենք ուղղանկյունների քանակը՝ 3⋅2=6, 5⋅2=10, 7⋅2=14 բազմապատկման տեղափոխական օրենքը ցույց 
ենք տալիս սյունակների օգնությամբ, օրինակ, եթե յուրաքանչյուր սյունակում երեք ուղղանկյուն է, 
սյունակների քանակը երկուս է, ապա եռյակը վերցնում ենք երեք անգամ՝ 3⋅2=6։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 1 - 6  առաջադրանքները։
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դ ա ս  1 3 7

Թեման՝ 2-ի բազմապատկման աղյուսակ
Նպատակը՝ զարգացնել 2-ի բազմապատկման աղյուսակը կիրառելու ունակություն, (Մաթ.III.3)
Նախապայմանները՝ 2 քայլով հաշվելը 2-ով բազմապատկելու հետ կապելու փորձ
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Դասը սկսում ենք 2-ի բազմապատկման աղյուսակը կրկնելով։ Դրան հետևում է 2-ի 
բազմապատկման աղյուսակի (որը տեղափոխական հատկությունը կիրառելով է կազմվել) քննարկումը։ 
Անցնում ենք խնդիրների լուծմանը՝ կիրառելով բազմապատկման աղյուսակը։ խնդիրները լուծելու 
ընթացքում աշակերտներ ինքնաբերաբար կմտապահեն բազմապատկման աղյուսակը։ Օրինակ՝  12
- 17  առաջադրանքներն աշակերտներին ինքնուրույն կարող ենք հանձնարարել, նրանք կկիրառեն 
աղյուսակը և կգրեն պատասխանները, թեև հնարավոր է կիրառեն 2 քայլով հաշվելը, օրինակ, 2-ով 
հաշվելով 5⋅2=10 քանի որ ունենք՝

      2+2+2+2+2=10 5⋅2=10

10 -րդ առաջադրանքում մարդկանց քանակը հավասար է 3⋅2=6

11 -րդ առաջադրանքում պետք է 2 քայլով հաշվել։

6 80 2 4 10 18 2012 14 16 22 24

Պարզ է, որ աշակերտները կկիրառեն տեղափոխական հատկությունը և կհաշվեն 2⋅12:

18  և 19  առաջադրանքների պահանջն է կատարել 2-ով բազմապատկում։

18  8⋅2=16 19. 9⋅2=18
Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 7 - 15  առաջադրանքները։

դ ա ս  1 3 8

Թեման՝ Բազմապատկել 2-ով
Նպատակը՝ ամրապնդել 2-ի բազմապատկման աղյուսակը կիրառելու ունակություն, (Մաթ.III.3)
Նախապայմանները՝ բազմապատկումը որոշակի քանակով գումարում կատարելով 

ներկայացնելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Տնային աշխատանք-առաջադրանքները նման են դասարանական առաջադրանքներին: 7 -

11 -րդ առաջադրանքները պահանջում են գիտենալ միայն բազմապատկման հատկությունները։ 
12 - 14 -րդ առաջադրանքները ցանկալի է արտագրեն տետրում և պատասխանեն հարցերին։

15 -րդ առաջադրանքը կատարելու ժամանակ կարող ենք կիրառել զննական նյութ, վերցնում 
ենք 12 հատ 2 լարիանոց մետաղադրամ.

2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2

6 80 2 4 10
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Պարզ է, որ այստեղ կկիրառենք երկու քայլով հաշվելը, այնպես, ինչպես դասարանում լուծած 11
-րդ առաջադրանքը։ Աշակերտներն նույնատիպ առաջադրանք պետք է կատարած լինեն, իսկ 16 -

21 -րդ առաջադրանքներում հնարավոր է կիրառել են աղյուսակ։ Դասն ավարտում ենք ամփոփիչ 
թեստերով: Դժվար չէ ճիշտ պատասխանը գտնելը, վարժեցնենք երեխաներին նման աաջադրանքներ 
կատարելու մեջ, արագ նայեն պատասխանները, նրանցից միայն մեկն է ճիշտ, և պետք է դա ընտրել, 
դա խնդիրները լուծելուց հեշտ է (թեև պետք է նշենք նաև այս մոտեցման բացասական կողմերը, 
որոշ պատասխանների սխալ լինելը չի նշանակում մնացածների ճիշտ լինել)։

Այս անգամ տնային առաջադրանք կարող ենք չհանձնարարել։

§5․ԿԻրԱՌՈւՄ ԵՆՔ 2-Ի բԱժԱՆՈւՄը

Այս պարագրաֆին հատկացվում է երեք դաս:

դ ա ս  1 3 9

Թեման՝ Բաժանել 2-ի
Նպատակը՝ քննարկելով 2-ի բաժանման օրինակները՝ ցուցադրել բաժանումը, առարկաների 

կույտից առանձնացնելով հավասար առարկաների քանակ պարունակող խմբեր, զարգացնել պարզ 
խնդիրներ լուծելու ունակություն, (Մաթ.III.3)

Նախապայմանները՝ ունենալ 2-ով բազմապատկելու և առարկաները խմբերի բաժանելու 
միջոցով բաժանումը ցուցադրելու փորձ

Ռեսուրսներ՝ հաշվեձողիկներ, փոքր խորանարդներ, դասագիրք

Դասը կարող ենք սկսել մեր ձեռքի տակ եղած առարկաներով։ Եթե օրինակ ունենք ձողիկների 
երկու կապոց, յուրաքանչյուր կապոցում՝ 5 ձողիկ, ուրեմն՝ 2⋅5 բազմապատկելով ստանում ենք 
ձողիկների ընդհանուր քանակը, սակայն եթե այս երկու կապոցը միացրած է իրար, ապա միասին 
ունենք 10 ձողիկ։ Այդ դեպքում ինչպե՞ս բաժանենք երկու հավասար մասի։ 

– յուրաքանչյուր մասում քանի՞ ձողիկ կա (5):
– Ի՞նչ գործողություն կատարեցինք (10 ձողիկը բաժանեցինք երկու հավասար մասերի, 

յուրաքանչյուրում՝ 5 ձողիկ, կատարեցինք բաժանում՝ 10÷2=5), դասագրքում մի քանի նման խնդիր 
կա, երբ ամբողջը բաժանվում է երկու հավասար մասերի։ Այդ դեպքում բաժանում ենք 2-ի:

6-րդ առաջադրանքում կարծես այլ կերպ ենք դատողություն անում, սակայն կատարում ենք 
նույն գործողությունը. այս դեպքում միևնույն թիվը մի քանի անգամ հանելով, երբ նախօրոք հայտնի 
է, թե քանի առարկա պետք է լինի խմբերում, հաշվում ենք խմբերի քանակը։

Ձողիկների օգնությամբ պրոցեսի մոդելավորումն այսպիսի տեսք ունի՝ 18 ձողիկից բաղկացած 
կապոցը բաժանվում է 2 ձողիկից բաղկացած խմբերի։ Քանի՞ զույգ ստացվեց։ 18 ձողիկից 
առանձնացնենք 2-ական ձողիկ, ընդամենը ստացվում է 9 այդպիսի զույգ, այսպիսով՝ 18÷2=9:

Այս դասի հիմնական նպատակն է քննարկել 2-ի բաժանման պատկերազարդումները, ամբողջը 
երկու հավասար մասի բաժանելը, բազմաթիվ անգամ 2 հանելը, 2 քայլով հետ հաշվելը ( 7 - 12  
առաջադրանքներ)։
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8        10:2=5.

10        14:2=7

Այստեղ վերհիշում ենք, որ 2-ով կարող ենք բազմապատկել, 2 քայլով առաջ հաշվելով՝ 7⋅2=14:

Այստեղ հստակ երևում է բազմապատկման և բաժանման փոխհակադարձելիությունը։ Դասի 
հիմնական նպատակին հասնելու մակարդակը ստուգելու համար հանձնարարենք աշակերտներին 
բաժանումը կատարել տարբեր եղանակներով, օրինակ, 20÷2:

I եղանակ

Եթե ունենք 10 փոքրիկ խորանարդ, ապա մեկ խորանարդ դնում 
ենք աջ, մեկը՝ ձախ, նորից մեկը աջ, մյուսը՝ ձախ և այսպես շարունակ, 
ստանում ենք երկու խումբ, յուրաքանչյուրում՝ 10 խորանարդ՝ 20=10⋅2:

II եղանակ՝ հանել բազմաթիվ անգամ.
20–2=18  14–2=12 8–2=6  2–2=0:

18–2=16  12–2=10 6–2=4
16–2=14  10–2=8  4–2=2
Հանում ենք 10 անգամ։

   20=10⋅2.

III եղանակ   0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Երկու քայլով հետհաշվարկ, փաստորեն նույնն է, ինչ երկրորդը եղանակը։
Երկու քայլով հետ հաշվելու ժամանակ, փաստորեն, 10 անգամ թռիչք ենք կատարում ետ.
   20÷2=10:
Աշակերտների կողմից բաժանումը զննականորեն ներկայացնելու միջոցով ստուգում ենք դասի՝ 

նպատակին հասնելու մակարդակը։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 1 - 6  առաջադրանքները։ 

դ ա ս  1 4 0

Թեման՝ Բաժանել 2-ի
Նպատակը՝ հասկանալ 2-ով բազմապատկման և 2-ի բաժանման փոխհակադարձելիությունը, 

(Մաթ.III.3)
Նախապայմանները՝ ունենալ 2-ով բազմապատկման փորձ 
Ռեսուրսներ՝ հաշվեձողիկներ, փոքր խորանարդներ, դասագիրք

Տնային աշխատանքի առաջադրանքները դասարանական առաջադրանքների նման 
առաջադրանքներ են։ Աշակերտների համար դրանք բարդ չեն։ Դասագրքում պատկերված նկարները 

0 2 4 6 8 10 12 14

0 2 4 6 8 10

0 2 4 6 8 10 12 14

0 2 4 6 8 10 12 14

0 2 4 6 8 10

0 2 4 6 8 10 12 14

0 2 4 6 8 10 12 14

0 2 4 6 8 10

0 2 4 6 8 10 12 14
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լուծելու ընթացքում կօգնեն նրանց։ Մենք 2 քայլով հետ հաշվելով բաժանումը քննարկելու ժամանակ 
վերհիշեցինք 2 քայլով առաջ հաշվելով բազմապատկում կատարելը և քննարկեցինք բազմապատկման 

և բաժանման փոխհակադարձելիությունը։ Նույն ձևով կարող ենք դատողություն անել 5 -րդ և 

6 -րդ առաջադրանքները լուծելու ժամանակ, սակայն կարող ենք փոխհակադարձելիությունը 
պատկերավոր կերպով ցուցադրել՝ բաժանելով խմբերի և խմբերը միավորելով։ 

15  և 16  առաջադրանքնեում ներկայացված են այդ պատկերազարդումները. բազմապատկում՝ 
հավասար խմբերի միավորում, բաժանում՝ հավասար խմբերի բաժանում։

Դասարանում կատարում ենք 13  - 14  առաջադրանքները։

13  14 աշակերտից առանձնացնում ենք երկու աշակերտի, ապա նրանք կազմում են  խմբեր՝ ամեն 
անգամ 2 աշակերտ   ավելացնելով իրենց  խմբերին և այսպես շարունակ։ Պատմե՛ք աշակերտներին 
խմբեր կազմելու «առջևանի-առադանի» ընտրության կանոնի մասին:

14  յուրաքանչյուր երկու աշակերտի անհրաժեշտ է 1 ժամ: Քանի՞ այդպիսի զույգ կա 12-ի մեջ։
2+2+2+2+2+2=12, ընդամենը աշակերտների 6 զույգ է, անհրաժեշտ է 6 շախմատային ժամ։
Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 7-14 առաջադրանքները: 

դ ա ս  1 4 1

Թեման՝ Բաժանել 2-ի
Նպատակը՝ զարգացնել 2-ի բաժանումը ցուցադրելու ունակություն, (Մաթ.III.3)
Նախապայմանները՝ 2-ով բազմապատկելու և 2-ի բաժանելու փորձ 
Ռեսուրսներ՝ հաշվեձողիկներ, փոքր խորանարդներ, դասագիրք

Կատարելով տնային աշխատանքի առաջադրանքները՝ վերհիշում ենք 2-ի բաժանելու զննական 
նյութերը, 2-ի բաժանելու և 2-ով բազմապատկման փոխհակադարձելիությունը։

Դա շատ լավ երևում է 7 - 10  առաջադրանքներում, օրինակ, 7 -րդ առաջադրանքը 
պատկերավոր կերպով կարող ենք ներկայացնել հետևյալ կերպ՝

    14:2=7
     7⋅2=14

11     16:2=8  12     18:2=9

12   12:2=6

14  յուրաքանչյուր հնդկահավ ունի 2 ոտք:
  16:2=8.

     
Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել մտածել խնդիրներ՝ ըստ նախօրոք տրված 

արտահայտությունների (օրինակ՝ 2⋅6 կամ 14÷2)։
 
 

I հնդկահավ՝
II հնդկահավ՝
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§6․բԱզՄԱՊԱՏԿԵԼ 5-ՈՎ

Այս պարագրաֆին հատկացվում է չորս դաս:

դ ա ս  1 4 2

Թեման՝ Բազմապատկել 5-ով
Նպատակը՝ ցույց տալ 5-ով բազմապատկումը տարբեր եղանակներով։ Զարգացնել 5-ի աղյուսակը 

կազմելու և կիրառելու ունակություն, (Մաթ.III.3)
Նախապայմանները՝ գիտենալ 5 քայլով հաշվել, ունենալ բազմապատկման տեղափոխական 

օրենքը կիրառելու փորձ
Ռեսուրսներ՝ հաշվեձողիկներ, փոքր խորանարդներ, դասագիրք

Կրկին կենտրոնացնում ենք ուշադրությունը 5-ով բազմապատկելու վրա՝ որպես հնգյակներով 
հաշվելու արդյունք։ Կարող ենք ներկայացնել՝ կիրառելով որոշ առարկաներ. վերցնենք 5 ձողիկ, 
գումարենք ևս 5 ձողիկ, եթե գումարվել է չորս հնգյակ, ապա կատարում ենք 4⋅5 բազմապատկումը։

– Հիմա կիրառենք 5 քայլով հաշվելը։ Ամեն հաջորդ թիվ նախորդից քանիսո՞վ է մեծ, ի՞նչ թիվ 
ենք գումարում։

– Հնգյակներով 4 անգամ թռիչք կատարելուց հետո (0-ից) ո՞ր թիվն ենք անվանում:
– Քանի՞ անգամ է վերցված հնգյակը (4անգամ):
– Ինչի՞ է հավասար արտադրյալը։
– Հիմա գրենք հավասարություն 4⋅5=20, կիրառենք տեղափոխական օրենքը, ինչպե՞ս կգրենք 

հավասարությունը։
– Բազմապատկվող թվերն անվանում ենք արտադրիչներ։ յուրաքանչյուր հավասարության մեջ 

անվանեք արտադրիչները։
Դասարանում կատարում ենք 8 - 9  առաջադրանքները։ յուրաքանչյուր առաջադրանքը 

լուծելիս աշակերտները պետք է դատողությոն անեն, օրինակ, զամբյուղների քանակը հավասար է 
3-ի, յուրաքանչյուր զամբյուղի մեջ կա 5 խնձոր, խնձորների ընդհանուր քանակը հավասար է 3⋅5, 
կարող ենք գտնել 5 քայլով հաշվելով 5, 10, 15, կարող ենք կիրառել բազմապատկման աղյուսակը և 
այնտեղից դուրս գրել 3⋅5=15:

Ըստ 8 -րդ առաջադրանքի՝ աշակերտները գրում են բազմապատկման աղյուսակն ամբոջական 
տեսքով (կիրառելով տեղափոխական օրենքը)։

7 -րդ հնգյակի 2-րդ շարքը պարունակում է 2⋅5 շրջան, այդ թիվը 10-ն է։

8  և 9  առաջադրանքներն աշակերտներին հանձնարարվում է 
ինքնուրույն աշխատանքի տեսքով, և ինքնուրույն աշխատանքը կատարելու 
մակարդակով կարող ենք ստուգել դասի նպատակին հասնելու մակարդակը։ 
Ըստ 7 -րդ առաջադրանքի՝ աշակերտները նկարը տեղափոխում են տետրի 
մեջ, շրջագծում են երեք հնգյակ և գրում են 3⋅5=15: 

Վերևում բերված դատողությունների նման փաստարկում են այս հավասարությունը (կիրառել 
աղյուսակը, 5 քայլով առաջ հաշվել)։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 1 - 10  առաջադրանքները։
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դ ա ս  1 4 3

Թեման՝ Բազմապատկել 5-ով
Նպատակը՝ զարգացնել 5-ի բազմապատկման աղյուսակը, բազմապատկման տեղափոխական 

օրենքը կիրառելու ունակություն, (Մաթ.III.3)
Նախապայմանները՝ գիտենալ 5-ի բազմապատկման տարբեր եղանակներ
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Տնային աշխատանքի 1 - 8  առաջադրանքներում նշված է բազմապատկման այն եղանակը, 
որի կիրառմամբ պետք է գտնենք արտադրյալը։ 9 - 10  առաջադրանքներում աշակերտները 
քանակը հաշվելու արտահայտությունը գրելուց հետո (համապատասխանաբար, 7⋅5 և 5⋅7) պետք 
է դատողություն անեն այս արտահայտությունների արժեքները ստանալու օրենքի մասին (օրինակ՝ 
կիրառելով աղյուսակը)։ 

Նշված է, որ աղյուսակը պետք է կիրառել նաև 13 - 14  առաջադրանքները կատարելու համար։ 

13  6 բանկան արժե 6⋅5=30 (լարի)

14  4 վանդակում կլինի 4⋅5=20 (թութակ)

10 - 12  առաջադրանքներում աշակերտները, ըստ նկարի, գրում են և հաշվում արտադրյալը։

10  3⋅5=15  11  6⋅5=30  12  10⋅5=50:

15 - 18  առաջադրանքների լուծումը տեղափոխական օրենքն իմանալու մասին է: Դասի 
հիմնական նպատակին հասնելը գնահատելու համար ցանկալի է 13 , 14 , 17 , 18  առաջադրանքները 
աշակերտները դասարանում ինքնուրույն կատարեն, դուք քննադատաբար պետք է վերանայեք 
բոլոր աշխատանքները և հոգ տանեք ի հայտ եկած թերությունները (եթե, իհարկե, կա թերություն) 
վերացնելու համար։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 11 - 15  առաջադրանքները։

դ ա ս  1 4 4

Թեման՝ Բազմապատկել 5-ով
Նպատակը՝ ամրապնդել 5-ով բազմապատկման եղանակների վերաբերյալ գիտելիքները, (Մաթ.

iii.3)
Նախապայմանները՝ 5 քայլով հաշվելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Դասն ամբողջությամբ տրամադրում ենք տնային աշխատանքները ստուգելուն, անցածի 
կրկնությանը և գիտելիքի ամրապնդմանը։

Ստուգում ենք, թե որ եղանակին են առավելություն տալիս աշակերտները, պարզ է, 
մեծամասնությունը նախընտրում է կիրառել արդեն պատրաստի աղյուսակը, թեև կարող է լինեն 
աշակերտներ, որոնք 5-ով բազմապատկաման ժամանակ կիրառեն 5-ի քայլով հաշվելը կամ միևնույն 
թիվը մի քանի անգամ գումարելով կատարեն գործողությունը։

23 - 25  առաջադրանքները կատարելու համար բազմապատկում ենք 5-ով։

23  8 ակվարիումում կա 8⋅5=40 ձուկ։
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24  Վատոն վճարել է 6⋅5=30 լարի:

25  5 օրում Լուկան 9⋅5=45 անգամ վազել է մարզադաշտի շուրջը։
Տնային առաջադրանք կարելի է ընտրել ամփոփիչ առաջադրանքներից։

դ ա ս  1 4 5

Թեման՝ Երկրաչափական պատկերներ, թվերի գումարում
Նպատակը՝ աշակերների մոտ զարգացնել դատողություն անելու, փաստարկելու ունակություն
Նախապայմանները՝ պատկերները (ուղղանկյուն, քառակուսի) ճանաչելու, անվանելու 

ունակություն
Ռեսուրսներ՝ ուսուցչի ձեռնարկ

Առաջարկում ենք լրացուցիչ առաջադրանքներ, որոնք կարող են համարվել «Տրամաբանի՛ր» 
բաժնի առաջադրանքներ։ Այս առաջադրանքները միասին կատարելով՝ հոգ ենք տանում աշակերտների 
մոտ ստեղծագործական մտածողության, դատողություն անելու, փաստարկելու ունակություն 
զարգացնելու համար։ 

1  Ինչպե՞ս 13 միանման քառակուսիներով, որոնց կողմը հավասար է 1 սմ, ստանանք 2 
քառակուսի։

2  Համեմատե՛ք (կիրառեք >, < կամ =)
2 դմ 4 սմ․․․․58 սմ 3 դմ 9 սմ 4 դմ
9 դմ․․․89 սմ  1 մ․․․10 դմ

3  Գրե՛ք «+» և «–» նշաններնը այնպես, որ ստանաք ճիշտ հավասարություն։
3․․․4․․․5․․․6․․․7․․․8=17
3․․․4․․․5․․․6․․․7․․․8=19
3․․․4․․․5․․․6․․․7․․․8=21
3․․․4․․․5․․․6․․․7․․․8=23

4  Քառակուսու կողմը հավասար է 2 սմ։ Գտեք քառակուսու պարագիծը՝ կիրառելով 
բազմապատկումը։

5  Ո՞ր գումարը կարող եք ներկայացնել որևէ 2 թվի արտադրյալի տեսքով, որոնցից 
յուրաքանչյուրը 1-ից մեծ է։

  9+9+9+9   7+7+7+7+3
  2+2+2+1   14+14+14
  3+8+8+8   3+3+3+3+10

6  16 թիվը ներկայացրե՛ք հավասար գումարելիների տեսքով, չորս 
եղանակով, յուրաքանչյուր գումար փոխե՛ք արտադրյալով։

7  Բաժանե՛ք փոքր քառակուսիներով կազմված երկու միանման 
պատկերների։

Լուծումներ։ 
1  Հաշվի՛ առեք, որ 4 հավասար քառակուսիներով ստանում ենք նոր 

քառակուսի, նույն ձևով 9 քառակուսով էլ ենք ստանում նոր քառակուսի։
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3   2 դմ 4 սմ < 58 սմ 3 դմ 9 սմ < 4 դմ
  9 դմ> 89 սմ  1 մ = 10 դմ

4  Ուշադրություն դարձնենք, որ այս թվերի գումարը հավասար է 33։
Այսպիսով՝ առաջին օրինակի մեջ «–» նշանը դրվում է 8-ի մոտ, որովհետև 17-ը 33-ից 16-ով 

փոքր է: 
3+4+5+6+7-8=17

Երկրորդում՝ 7-ի մոտ (19-ը 33-ից 14-ով փոքր է, «-» դրվում է 7-ի մոտ)
3+4+5+6-7+8=19

Երրորդում՝ 6-ի մոտ.
3+4+5-6+7+8=21

Չորրորդում՝ 5-ի մոտ.
3+4-5+6+7+8=23

5  Պարագիծն այսպես է հաշվվում՝ 4⋅2:

6   9+9+9+9=4⋅9
  14+14+14=3⋅14
  3+8+8+8=3⋅9
  3+3+3+3+10=2⋅11
Մյուս գումարներն այս օրենքով չենք կարող ներկայացնել (7+7+7+7+3=31 2+2+2+1=7):
  16=8+8 16=8⋅2
  16=4+4+4+4 16=4⋅4 
  16=2+2+2+2+2+2+2+2 16=2⋅8
  16=1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1 16⋅1

7

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարել 2 ,  4 ,  5 , 6  առաջադրանքների նման 
առաջադրանք կազմել և լուծել: 

§7 բԱժԱՆԵԼ 5-Ի 

Այս պարագրաֆին հատկացվում է երեք դաս:

դ ա ս  1 4 6

Թեման՝ Բաժանել 5-ի
Նպատակը՝ հասկանալ 5-ի վրա բաժանումը ցուցադրելու տարբեր եղանակները, (Մաթ.III.3)
Նախապայմանները՝ հնգյակներով հետ հաշվելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ հաշվեձողիկներ, փոքր խորանարդներ, դասագիրք
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Ցույց ենք տալիս 5-ի բաժանելու և 5-ով բազմապատկելու տարբեր եղանակներ։ Կիրառում ենք 
խորանարդներ, 15 խորանարդով 5 միանման «աշտարակի» կառուցման գործընթացն այնպես ենք 
ներկայացնում, ինչպես 1 -ին խնդրում է։

յուրաքանչյուր աշտարակի համար առանձնացնում ենք մեկական խորանարդ։ Մնում է 15-5=10 
խորանարդ։ Հետո ևս 5 խորանարդ ենք անջատում 

    10-5=5
    5-5=0 

     

15 խորանարդը բաժանվել է 5 այնպիսի հավարար «աշտարակների», որ յուրաքանչյուրը կազմված 
լինի 3 խորանարդից։ 

Գրում ենք 15÷5=3:

Հենց այստեղ աշակերտներին բացատրում և ձևակերպում ենք ստացված 
արդյունքը. 15-ը 5-ի բաժանելով ստանում ենք 3՝ 15-ը՝ բաժանելի, 5-ը՝ 
բաժանարար, 3-ը՝ քանորդ։ 

Հիմա նայենք խորանարդների աշտարակներին, յուրաքանչյուրը կազմված է 3 խորանարդից, 
ունենք հինգ աշտարակ, ընդամենը քանի՞ խորանարդ ունենք՝ 5⋅3=15:

Այստեղ շեշտը դնում ենք բազմապատկման և բաժանման փոխհակադարձելիության վրա։ Դիմում 
ենք աշակերտներին, որ հիշեն 3-ը և 5-ը արտադրիչներ են (բազմապատիկ, բազմապատկիչ), 15-ը՝ 
արտադրյալ։ Առանց շտապելու, աշակերտների հետ լուծում ենք նմանատիպ խնդիրներ ( 2 - 3 ):

4 -րդ առաջադրանքն էլ է նմանատիպ։ Այդ խնդիրը պատկերավոր կերպով (ներկայացնել 
մատիտների կամ ձողիկների չորս հավասար խմբով) կարող ենք լուծել դասարանում։

Հետո աշակերտների հետ նկարների կիրառմամբ լուծում ենք 9 -րդ առաջադրանքը։
35÷5, այսինքն՝ 35 ձողիկը պետք է բաժանել 5 հավասար խմբի։ Աշակերտները տետրում նկարում 

են 5 ձողիկ:
     1) 35–5=30

յուրաքանչյուր ձողիկի կողքին նկարենք էլի մեկական ձողիկ. 

     2) 30–5=25
      3) 25–5=20
      4) 20–5=15
      5) 15–5=10
      6) 10–5=5
      7) 5–5=0.

Այս գործընթացը շարունակում ենք այնքան ժամանակ, մինչև բոլոր ձողիկները վերջանան։
Կտեսնենք, որ յուրաքանչյուր խմբում կա 7 մատիտ (կամ ձողիկ):

    
7-րդ հնգյակով ավարտում ենք մատիտների բաժանումը։ Գրում ենք 35÷5=7:
35-ը բաժանելին է, 5-ը՝ բաժանարարը։
Կարող ենք դիմել աշակերտներին, որ քննարկեն և նույն ձևով ներկայացնեն բաժանումը՝ ըստ 

5-8 առաջադրանքների։ Այս առաջադրանքների լուծումները ստուգելով գնահատում ենք դասի 
նպատակին հասնելու մակարդակը։

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարել 1 - 8  առաջադրանքները։
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դ ա ս  1 4 7

Թեման՝ Բաժանել 5-ի
Նպատակը՝ հասկանալ բազմապատկման և բաժանման հակադարձելիությունը, (Մաթ.III.3)
Նախապայմանները՝ բազմապատկել 5-ով, կազմել 5-ի բազմապատկման աղյուսակը
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Ստուգում ենք տնային առաջադրանքները, տնային առաջադրանքները դասարանական 
առաջադրանքների նմանատիպն են, սակայն, ցանկալի է, երբեմն շեղվենք այդ սկզբունքից։ Այս 
դեպքում այդպես է։ Աշակերտներն իրենք պետք է մտածեն՝ ինչպես օգտվեն 5-ի բազմապատկման 
աղյուսակից: Կազմել, նկարագրել և կիրառել աղյուսակը. կարևորագույն մտավոր ունակություններից 
մեկն է, որը զարգացնելու համար ժամանակ և ջանք պետք է չխնայենք։

2 -րդ առաջադրանքի մեջ առաջին թիվը ստանում ենք 5-ը 1-ով բազմապատկելով, երկրորդ 
թիվը՝ 5-ը երկուսով բազմապատկելու արդյունքում (5, 10,15)։

3  Եթե շարունակենք նախորդ առաջադրանքի դատողությունը, ապա հաջորդ ընդգծված 
թիվը ստանում ենք 3-ը 5-ով բազմապատկելու արդյունքում։ Այդ թիվը 15-ն է։

4  Աղյուսակում 50-ը 10-րդ թիվն է։ 50=10⋅5  5  Նմանապես 45=9⋅5

6 - 8  առաջադրնքները դասարանում կատարած առաջադրանքների նման են։ 

9 -րդ առաջադրանքները կարող ենք այսպես լուծել՝ 50լարին կարող ենք բաժանել 5 հավասար 
մասի (տրված է, որ գրքերը միանման են), այսինքն՝ 50 լարին պետք է բաժանել 5 միանման մասերի:

Կարող ենք նաև ասել, որ կարելի է 50 լարին 5 հավասար մասերի բաժանել 
5 տասլարիանոցով։ 

10 լարի 10 լարի10 լարի 10 լարի 10 լարի
 

Այսինքն՝ յուրաքանչյուր գիրք արժե 10 լարի։

10 - 13  առաջադրանքները, որոնք պետք է կատարենք դասարանում, ցույց ենք տալիս 
բազմապատկման և բաժանման փոխհակադարձելիությունը՝ 7⋅ 5=35 35÷5=7:

14  և 15  առաջադրանքները ներկայացնում են մաթեմատիկայի կիրառական ասպեկտները։

14  20 լարին պետք է բաժանենք 5 լարիանոցների.
20-5=15 կամ 5, 5, 5, 5
15-5=10 20=4⋅5
10-5=5  կունենանք 4 հինգլարիանոց  4-5=20,
5-5=0   համապատասխանաբար, 20÷5=4 5 55 5

Դասի նպատակին հասնելու մակարդակը ստուգելու համար կարող ենք կիրառել 10 , 11  և 15
առաջադրանքները, այդ առաջադրանքներն աշակերտներն ինքնուրույն են կատարում։ 

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 9 - 17  առաջադրանքները։

10 լարի։
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դ ա ս  1 4 8

Թեման՝ Բաժանել 5-ի
Նպատակը՝ խորացնել և ամրապնդել գիտելիքը 5-ի բաժանման վերաբերյալ, (Մաթ.III.3)
Նախապայմանները՝ 5 քայլով առաջ և հետ հաշվելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Դասի հիմնական մասը տրամադրում ենք անցած նյութի կրկնությանը, ըստ նկարի բաժանել 
հավասար մասերի, հաջորդաբար հանում կատարելով բաժանել, ցույց տալ բաժանման և 
բազմապատկման փոխհակադարձելիությունը։ 9 - 13  առաջադրանքների լուծումները 
կանխատեսում են տվյալ զննական նյութի կատարումը: Եթե որևէ աշակերտի մոտ թերություն 
նկատենք, պետք է լրացուցիչ, նույն պայմանի համաձայն, սակայն ուրիշ թվերով խնդիրներ լուծենք։ 
Կարող ենք հետևյալ լրացուցիչ առաջադրանքներն առաջարկել՝ 

1  Ըստ յուրաքանչյուր հավասարության՝ գրե՛ք երկու նոր հավասարություն բաժանման 
վերաբերյալ։

 1) 9⋅5=45  2)7⋅5=35  3) 6⋅5=30

2  Համեմատե՛ք՝ 1) 2⋅9  9⋅2  2) 10:2  10:5   3) 35:5  30:5

Տանը հանձնարարել կազմել այս առաջադրաքների նման երկու առաջադրանք և լուծել։

§8. բԱժԱՆԵԼ 10-Ի, բԱզՄԱՊԱՏԿԵԼ 10-ՈՎ 

Այս պարագրաֆին հատկացվում է երեք դաս:

դ ա ս  1 4 9 

Թեման՝ Բաժանել 10-ի, բազմապատկել 10-ով 
Նպատակը՝ զարգացնել 10-ով բազմապատկելը և 10-ի վրա բաժանելը տարբեր եղանակներով 

ներկայացնելու, 10-ի բազմապատկաման աղյուսակը կազմելու, 10-ով, 100-ով բազմապատկումը 
կիրառելով թիվը ներկայացնելու ունակություն, (Մաթ.III.3)

Նախապայմանները՝ տասնյակներով հաշվելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ հաշվեձողիկներ, փոքր խորանարդներ, դասագիրք

Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո անցնում ենք 10-ով բազմապատկմանը և 10-ի բաժանմանը։ 
Այս հարցն էլ նույն զննական միջոցների օգնությամբ ենք քննարկում, ինչ 5-ի բազմապատկման և 
5-ի բաժանման դեպքում։

Դասը սկսում ենք տասնյակները դիդակտիկ պարագաներով ներկայացնելով, յուրաքանչյուր 
տասնյակ ներկայացնում ենք առարկաների կույտի տեսքով, տասական կապած ձողիկների, 
խորանարդների տասնյակներով և այլն։

Օրինակ՝ աշակերտներին ցույց ենք տալիս ձողիկների 3 կապոց և հարցնում՝
– Քանի՞ տասնյակ է այստեղ (3):
– Ի՞նչ թիվ է 3 տասնյակը (30):
– Ի՞նչ գործողությամբ ենք ստանում 3 տասնյակի մեջ միավորների ընդհանուր քանակը (3⋅10):
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– Հետո ներկայացնում ենք 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 տասնյակնրը, համապատասխանաբար, գրում ենք 
հավասարությունները՝ 4⋅10=40, 5⋅10=50, 6⋅10=60, 7⋅10=70, 8⋅10=80, 9⋅10=90, 10⋅10=100:

Տեղափոխական օրենքի համապատասխան՝ ունենք 10-ի բազմապատկման բանաձևը 
(դասարանական առաջադրանք 1 , այսպիսով՝ 10-ով բազմապատկման աղյուսակը կարող ենք 
համարել 10-ի բազմապատկման աղյուսակ), այս աղյուսակը կարող ենք ընկալել որպես 10-ի քայլով 
հաշելու արդյունք։ Այս թեման մենք բազմիցս շոշափել ենք, աշակերտների համար դժվար չի լինի 
լուծել 2-րդ առաջադրաքը՝ կիրառելով բազմապատկման աղյուսակը։ 

Դրանից հետո նրանք ինքնուրույն են աշխատում և կատարում են 3 - 6  առաջադրանքները։ 
Բոլոր գրառումները կատարվում են տետրում։ Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք ուսուցիչներին, որ գրքի 
մեջ նշումներ չի կարելի անել։

Անցնում ենք 10-ի բաժանման վերաբերյալ խնդրին (խնդիր  7 )։ Այս խնդիրն անմիջական 
կապ ունի 3 - 6  առաջադրանքների հետ, թեև կարող ենք կիրառել նաև տասնյակների կապոցը, 
վերցնում ենք 70 ձողիկ:

– Առանձնացնում ենք տասնյակները, դեռ՝ 1 տասնյակ, 70-10=60:
– Ընդամենը քանի՞ տասնյակ է անջատվում (7):
– Ի՞նչ ենք ստանում, երբ 70-ը բաժանում ենք 10-ի (70÷10=7):
Նմանատիպ են նաև 8 - 11  առաջադրանքները, յուրաքանչյուր ճյուղի վրա 10 բալ կա։ Քանի՞ 

ճյուղ է, եթե բալերի քանակը 20-ն է։
Առանձնացնում ենք տասնյակ, քանի՞ տասնյակ ենք ստանում (2):
– Քանի՞ ճյուղ է, այսինքն՝ ինչի՞ է հավասար 20÷10 (2)։ Հետո քննարկում ենք 10, 40 և 90 լարիները 

տաս լարիանոցներով ներկայացնելը, համապատասխանաբար, ստանում ենք 1, 4, 9 թղթադրամներ։
17 - 20  առաջադրանքներն օգնում են հասկանալ այն դեպքերը, երբ ունենք ընդանուր քանակը 

և խմբերի քանակը, բաժանման միջոցով գտնում ենք խմբերի մեջ եղած առարկաների քանակը և 
հակառակը՝ գտնում ենք խմբերի քանակը, երբ գիտենք առարկաների ընդհանուր քանակը և խմբերում 
եղած առարկաների քանակը։ Այս երկու տեսակի խդիրների լուծումները կարող ենք ներկայացնել 
միևնույն եղանակով՝ տասնյակներ անջատելով։

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարել  1 - 13  առաջադրանքները։ 

դ ա ս  1 5 0

Թեման՝ Բաժանել 10-ի, բազմապատկել 10-ով 
Նպատակը՝ գիտակցել բազմապատկման և բաժանման փոխհակադրձելիությունը, կիրառել 10-

ով, 100-ով բազմապատկումը թվերը կարգային միավորների վերլուծելու ժամանակ, (Մաթ.III.3)
Նախապայմանները՝ 10-ով բազմապատկելու և 10-ի բաժանելու ունակություն 
Ռեսուրսներ՝ 10 լարիանոց, 100 լարիանոց թղթադրամների պատճեններ, դասագիրք

Տնային աշխատանքը 10-ով բազմապտկելու և 10-ի բաժանելու վերաբերյալ է (կիրառել 
10-ի բազմապատկման աղյուսակը կամ միանման խմբերի բաժանելու և միավորելու 
պատկերազարդումները, 10 քայլով առաջ և հետ հաշվելու ունակություն)։ Կիրառելով աղյուսակը՝ 
դասարանում կատարում ենք 21 - 22  առաջադրանքները, դրա հետ մեկտեղ յուրաքանչյուր 
բազմապատկման գործողության հետ գրում ենք ևս երեք հավասարում (բազմապատկման 
տեղափոխական օրենքը)՝ կիրառելով բազմապատկման և բաժանման հակադարձելիության 
հատկությունը։
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Անցնում ենք 100-ով բազմապատկումը և բաժանումը քննարկելուն։ Այս գործողությունը 
պատկերավոր կերպով կարող ենք ներկայացնել կիրառելով 100 լարիանոցները։ Դիրքային համակարգի 
հատկությունները գիտենալն օգնում է գիտակցել տվյալ գործողությունը։ Այս հարցի անմիջական 
կիրառումն է եռանիշ թվերի բաժանումը կարգային գումարելիների՝ կիրառում ենք 10-ով և 100-ով 
բազմապատկումը։ Օրինակ՝

325=300+20+5, այսպիսով՝
325=3⋅100+2⋅10+5

3 հարյուրյակ+2 տասնյակ+5 միավոր:

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարել 14 - 23  առաջադրանքները։ 

դ ա ս  1 5 1

Թեման՝ Բաժանել 10-ի, բազմապատկել 10-ով 
Նպատակը՝ կիրառել բազմապատկման և բաժանման փոխհակադարձելիությունը, թիվը 

կարգային գումարելիների վերլուծելը, 10-ով և 100-ով բազմապատկումը, (Մաթ.III.3)
Նախապայմանները՝ 10-ով բազմապատկելու և 10-ի վրա բաժանելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր

Տնային աշխատանքի ստուգմամբ ընթանում է գիտելիքների ամրապնդման և խորացման 
գործընթացը։ 

14 - 18  առաջադրանքների նման առաջադրանքներ դասարանում արդեն կատարել ենք։

18  9⋅10=90, ըստ այս հավասարության, գրում ենք ևս երեք հավասարություն:
10⋅9=90
90÷9=10
90÷10=9

19  3 հարյուրյակը 30 տասնյակ է,
  3 հարյուրյակը՝ 300 միավոր:
 

20  7 հարյուրյակը 700 միավոր է,
  7⋅100=700

21  639=6⋅100+3⋅10+9 22 . 90:10=9  23  80:10=8

Դասի վերջին մասը տրամադրում ենք ամփոփիչ թեստային առաջադրանքին: 
Աշակերտները յուրաքանչյուր պատասխանի վերաբերյալ դատողություններ են անում, նրանք 

հիշում են, որ պատասխաններից միայն մեկն է ճիշտ, կարող են փաստարկել ճիշտ պատասխանը 
պատահական ընտրության դեպքերը բացառելու համար։

Որպես տնային աշխատանք կարելի է հանձնարարել այս պարագրաֆի կրկնության բաժնից որևէ 
առաջադրանք։
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§9 բԱզՄԱՊԱՏԿԵԼ 1-ՈՎ և 0-ՈՎ

Այս պարագրաֆին հատկացվում է երեք դաս:

դ ա ս  1 5 2

Թեման՝ Բազմապատկել 1-ով և 0-ով
Նպատակը՝ զարգացնել 1-ով և 0-ով բազմապատկումը պատկերավոր ներկայացնելու 

ունակություն, ձեռք բերել 1-ով և 0-ով բանավոր բազմապատկելու փորձ, (Մաթ.III.3)
Նախապայմանները՝ բազմապատկումը ներկայացնել գումարի տեսքով
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

1-ով բազմապատկումը պետք է ներկայացնենք նույն ձևով, ինչպես որ ցանկացած այլ թվով 
բազմապատկում։ Օրինակ՝ 4⋅1 նշանակում է, որ վերցնում ենք 4 խումբ, որոնցից յուրաքանչյուրը 
պարունակում է 1 առարկա, և առարկաների ընդհանուր քանակը հավասար է 4-ի:

4⋅1=4
1⋅4 վերցնում ենք 4 առարկայից բաղկացած մեկ խումբ, առարկաների ընդհանուր քանակը կլինի 

1⋅4=4:
Եթե յուրաքանչյուր խմբում 0 առարկա է, ապա առարկաների ընդհանուր քանակը 0 կլինի։

2 -րդ և 3 -րդ առաջադրանքները դիդակտիկորեն ներկայացնելու վերաբերյալ է, այստեղ 
անհրաժեշտ է պատասխանել հարցերին։

4  Այս առաջադրանքը կատարելու ժամանակ նշված արտադրյալների համար հաջորդաբար 
քննարկենք մի քանի դեպք, օրինակ՝ 

   1⋅0=0    1⋅1=1
   2⋅0=0    2⋅1=2
   3⋅0=0    3⋅1=3
... ... 
Դիմում ենք աշակերտներին՝
– Ի՞նչ օրինաչափություն եք նկատում, երբ թիվը բազմապատկում ենք զրոյով կամ զրոն՝ թվով, 

արդյունքում ի՞նչ ենք ստանում
– Օրինակ՝ ինչի՞ է հավասար 50⋅0, ի՞նչ է նշանակում 50⋅0, որպես գումարելի քանի՞ անգամ պետք 

է վերցնենք 0-ն, ինչի՞ է հավասար գումարը (զրո)։
– Ինչի՞ է հավասար 52⋅1, ի՞նչ է նշանակում 52⋅1, որպես գումարելի քանի՞ անգամ պետք է 

վերցնենք 1-ը, ինչի՞ է հավասար գումարը (52)։
– Ի՞նչ թիվ ենք ստանում, երբ որևէ թիվ բազմապատկում ենք 1-ով կամ 1-ն ենք բազմապատում 

որևէ թվով (ստանում ենք նույն թիվը)։
– Ինչի՞ է հավասար 0⋅0 (0), ինչի՞ է հավասար 0⋅1 (0), ինչի՞ է հավասար 1⋅1 (1): 
Այս մասնավոր դեպքերը պետք է առանձնացնել։
Այս դասին աշակերտների հետ դասարանում կատարում ենք 1-4 առաջադրանքները։ Դասի 

նպատակին հասնելու մակարդակը ստուգելու համար կիրառում ենք 5 - 15  առաջադրանքները, 
որոնք աշակերտներն ինքնուրույն են կատարում։ Ստուգում ենք՝ յուրացրե՞լ են, թե՞ ոչ 1-ով և 0-ով 
բազմապատկումը։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել  1 - 8  առաջադրանքները։
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դ ա ս  1 5 3

Թեման՝ Բազմապատկել 1-ով և 0-ով
Նպատակը՝ բազմապատկման՝ որպես բազմաթիվ անգամ գումարման ըմբռնում, (Մաթ.III.3)
Նախապայմանները՝ գիտենալ 1-ով և 0-ով բազմապատկման օրենքը
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

17 - 20  առաջադրանքները նման են տնային աշխատանքի 1 - 8  առաջադրանքներին։ Այդ 
իսկ պատճառով տնային աշխատանքը ստուգելուց և անհրաժեշտ ուղղումներ անելուց հետո այդ 
առաջադրանքները ( 17 - 20 ) աշակերտներին կարող ենք ինքնուրույն հանձնարարել։

Դասի նպատակին հասնելու մակարդակը մեզ կօգնի որոշել 16 -րդ առաջադրանքը, որի լուծման 
համար բազմապատկումը պետք է փոխենք գումարմամբ (արտադրյալը ներկայացնել գումարի 
տեսքով)։ Այստեղ չեն հաշվում երեք ակվարիումներում եղած ձկների քանակը, ակվարիումներից 
մեկը նվեր տալուց հետո Նինոյին մնաց երկու ակվարիում՝ 2⋅9=9+9=18 ձուկ։ 

Երկրոդ ակվարումը նվիրելուց հետո Նինոյին մնում է մեկ ակվարիում՝ 9 ձուկ։ Երրորդ 
ակվարիումը նվիրելուց հետո Նինոն այլևս ձուկ չի ունենա։

Այս դասի ընթացքում լուծում ենք նաև ամփոփիչ թեստային առաջադրանքները, որոնք 
հիմնականում պահանջում են 0-ով և 1-ով բազմապատկման վերաբերյալ գիտելիք։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 9 - 12  առաջադրանքները։ 

դ ա ս  1 5 4

Թեման՝ Բազմապատկել 1-ով և 0-ով
Նպատակը՝ զարգացնել 1-ով և 0-ով բազմապատկումը խնդիրների լուծման ընթացքում 

կիրառելու ունակություն, (Մաթ.III.3)
Նախապայմանները՝ գիտենալ 1-ով և 0-ով բազմապատկման օրենքը
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Ստուգում ենք այն առաջադրանքները, որոնք տնային աշխատանք էին հանձնարարված։ 17 թիվը 
արտադրյալի տեսքով այսպես կարող ենք ներկայացնել՝ 17=17⋅1: Այստեղ կարող ենք աշակերտներին  
հարց տալ.

– Կարո՞ղ ենք 17-ն այլ թվերով ներկայացնել երկու թվերի արտադրյալի տեսքով (բացի 17⋅1 և 
1⋅17): 

Սա արդեն բարդ հարց է։ Մենք կարող ենք օգնել և միասին ստուգել, որ չկա այնպիսի երկու 
թիվ, որոնց արտադրյալը 17 է։ Աշակերտները կփորձեն տարբեր թվերով բազմապատկում կատարել 
և կհամոզվեն, որ անհնար է։ Հետագայում աշակերտները կիմանան, որ տվյալ թվերն անվանում են 
պարզ թվեր։

10  Այս առաջադրանքն այսպես է լուծվում՝ 6⋅0=0:

11  Աշակերտները գիտեն 2-ով բազմատատկել և հեշտությամբ կհաշվեն Նատոյի ունեցած 
վարդի թփերի քանակը (4⋅2=8): Նույն թիվն ենք ստանում նաև Նինոյի ունեցած վարդի թփերի 
քանակը հաշվելու ժամանակ (2⋅4=8)։ Ընդամենը՝ 8+8=16: 

12 խնդիրը կարող ենք այսպես համառոտագրել՝
Կա 5 թուփ, յուրաքանչյուրի վրա՝ 4 վարդ:
Կա 4 թուփ, յուրաքանչյուրի վրա՝ 5 վարդ ։ 
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5⋅4 Աշակերտները կարող են հաշվել գումարում կատարելով (4+4+4+4+4=20), կիրառել 
բազմապատկման տեղափոխական օրենքը։ Ընդամենը՝ 20+20=40:

Կարող ենք լրացուցիչ խնդիրներ լուծել:

1  16 թիվը ներկայացրե՛ք հավասար թվերի գումարի տեսքով։ յուրաքանչյուր գումար գրե՛ք 
արտադրյալի տեսքով։ Աշակերտները պետք է 16-ը ներկայացնեն մեկերի, երկուսների, չորսերի և 
ութերի գումարի տեսքով և, համապատասխանաբար, գրեն՝ 16=16⋅1, 16=8⋅2, 16=4⋅4, 16=2⋅8, 16=1⋅8

2  Քանի՞ տարբեր եղանակով կարող ենք 11 թիվը գրել երկու թվերի արտադրյալի տեսքով։ 
(Երկու ձևով 11⋅1, 1⋅11): 

3  Վատոն 35 մատիտը հավասար քանակությամբ դասավորեց 5 տուփի մեջ։ Քանի՞ մատիտ 
կա յուրաքանչյուր տուփի մեջ։

4  5 ակվարիումում 25 ձուկը հավասարապես են բաժանել։ Քանի՞ ձուկ կա յուրաքանչյուր 
ակվարիումում։

5  Մեծ է, փոքր է, հավասար է, կիրառե՛ք «>», «<», «=» նշանները և համեմատե՛ք 35+38 և 
34+39, 6⋅2 և 6⋅2, 2⋅9 և 9+9+9:

Ըստ ցանկության՝ վերջին երկու խնդիրը կարելի է որպես տնային աշխատանք հանձնարարել։
 

§10. բԱզՄԱՊԱՏԿԵՆՔ 3-ՈՎ, բԱժԱՆԵՆՔ 3-Ի 

Այս պարագրաֆին հատկացնում ենք չորս դաս:

դ ա ս  1 5 5

Թեման՝ Բազմապատկել 3-ով, բաժանել 3-ի 
Նպատակը՝ 3-ով բազմապատկումը և 3-ի բաժանումը ներկայացնել տարբեր եղանակներով, 

ձևավորել 3-ով բազմապատկման աղյուսակ կազմելու և կիրառելու ունակություն, գիտակցել 3-ով 
բազմապատկման և 3-ի բաժանման փոխհակադարձելիությունը, (Մաթ.III.3)

Նախապայմանները՝ 3 քայլով առաջ և հետ հաշվելու ունակություն 
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, հաշվեձողիկներ, փոքր խորանարդներ

Դասը սկսում ենք տնային աշխատանքների ստուգմամբ և այն հարցերը վերհիշելով, որոնք 
անհրաժեշտ են նոր թեման սովորելու համար, օրինակ, հաշվել 2 քայլով, հաշվել 3 քայլով։ Կարող 
ենք գրատախտակին պատկերել թվային ուղիղ և նրա վրա հերթականությամբ նշել կետերը, որոնք 
ստանում ենք 0-ից 3 քայլով հաշվելու ժամանակ: 

0 3 12 156 9 18 21

Կարող ենք հանձնարարել հաշվել, թե 0-ից քանի քայլ հետո ենք ստանում 21։ Հետո կարող ենք 
21-ից հետ հաշվել 3 քայլով, 7 քայլ հետո ստանալ 0։ Այստեղ երկու գործողությունն էլ ներկայացված 
է որոշակի անգամ գումարելով (բազմապատկում) 7⋅3=21 և 21÷3=7, որոշակի անգամ հանում 
կատարելով (բաժանում)։ 3-ով բազմապատկումը և բաժանումը ցույց տալու համար կարող ենք 
օգտվել մեր ձեռքի տակ եղած ցանկացած ռեսուրսից (ձողիկներ, խորանարդներ)։ 
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Օրինակ՝ հաշվում ենք 4⋅3 արտադրյալը:
– Քանի՞ եռյակ վերցնենք (4):
– Քանի՞ միավոր ենք ստանում (12):
– 4⋅3 այս գործողության մեջ ի՞նչ ենք անվանում 3-ը, 4-ը, 12-ը։ Ենթադրենք հիմա ունենք 12 

առարկա, բաժանենք 3-ի, առանձնացնենք եռյակներ, քանի՞ եռյակ ենք ստանում(4):
Այսպիսով՝ ըստ այս նկարի, կարող ենք գրել 12÷3=4:
– Հիմա առանձնացնենք քառյակներ, քանի՞ քառյակ է առանձնանում (3), այսինքն՝ 12÷4=3:
Չորս հավասարություններն էլ գրում ենք:
  4⋅3=12
  3⋅4=12
  12÷3=4
  12÷4=3
Անվանեք այս հավասարությունների բազմապատկման և բաժանման բաղադրիչները (արտադրիչ, 

արտադրյալ, բաժանելի, բաժանարար, քանորդ)։
– Առաջին հավասարությունը կապում ենք երրորդ հավասարության հետ:
– Ինչպե՞ս կարող ենք գտնել արտադրիչներից մեկը, եթե գիտենք՝ ինչի է հավասար արտադրյալը 

և երկրորդ արտադրիչը։
– Գրենք հավասարում՝  ⋅3=15:
– Ըստ այդ հավասարման՝ ինչպե՞ս գտնենք անհայտ արտադրիչը, ի՞նչ գործողություն ենք 

կատարում։
Այսպես անշտապ և մանրամասն քննարկում ենք 2-րդ առաջադրանքին համապատասխան 

նկարը՝ այն կապելով բազմապատկման և բաժանման հետ։ 
7-րդ առաջադրանքի մեջ բազմապատկումը կապում ենք 3 քայլով հաշվելու հետ և նշում ենք 3-ով 

բազմապատկման արդյունքները։ Կիրառելով այս աղյուսակը՝ կատարում ենք բաժանում։
Այսպիսով՝ դասարանում կատարում ենք 1 - 7  առաջադրանքները։ Դասի նպատակին հասնելը 

գնահատելու համար կարող ենք հանձնարարել աշակերտներին նկարի միջոցով ներկայացնել 
հավասարումները՝

    8⋅3=24
    24÷3=8,
դրա հետ մեկտեղ անվանել բազմապատկման և բաժանման անհայտ բաղադրիչները։
I պատկերազարդումը կարող է այսպիսին լինել՝

II պատկերազարդումը կարող է ներկայացնել թվային ուղիղ՝
        8⋅3=24 
      (արտադրիչ, արտադրիչ, արտադրյալ)
        24÷3=8 
      (բաժանելի, բաժանարար, քանորդ)։

Եթե առաջարանքը ճիշտ չեն կատարում, ապա բացատրելուց հետո նոր նույնատիպ առաջադրանք 
ենք հանձնարարում։

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարել 1 - 9  առաջադրանքները։

0 3 6 9 12 15 18 21 24

0 3 6 9 12 15 18 21 24
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դ ա ս  1 5 6

Թեման՝ Բազմապատկել 3-ով, բաժանել 3-ի 
Նպատակը՝ խնդիրների լուծման ժամանակ կիրառել 3-ով բազմապատկումը և 3-ի բաժանումը, 

(Մաթ.III.3)
Նախապայմանները՝ 3-ով բազմապատկելը և 3-ի բաժանելը ներկայացնելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Ստուգում ենք տնային աշխատանքները։ 1 - 5  առաջադրանքները ներկայացնում են 3-ով 
բազմապատկման և 3-ի բաժանման պատկերազարդումները։

1  3⋅3=9    3    4⋅3=12  4      1⋅3=3  5   6⋅3=18
 9:3=2   12:3=4   3:3=1   18:3=6:

6 - 9  առաջադրանքների նման առաջադրանքներ նախորդ դասին արդեն կատարել ենք։
Անցնում ենք 3-ով բազմապատկումը և բաժանումը կիրառելուն։ Այս դեպքում կարող ենք կիրառել 

3-ի բազմապատկման և բաժանման աղյուսակները ( 6 , 7  առաջադրանքներ)։
Լուծում ենք  8 - 15  առաջադրանքները։
8-րդ առաջադրանքը լուծում ենք բաժանում կատարելով:

15÷3=5
Եթե աղյուսակ չենք կիրառում, ապա այսպիսի դատողություն ենք անում՝ դեռ երեք 

հատ մեկլարիանոցները բաժանում ենք դրամապանակների մեջ, հետո հաջորդ երեք 
լարին, շարունակում ենք մինչև գումարի վերջանալը։

15-3=12
12-3=9
9-3=6
6-3=3
3-3=0

9  Ինչպես նախորդ խնդրում, այստեղ նույնպես որոշում ենք, որ յուրաքանչյուր դրամապանակում 
7 լարի է։ Հիմա 1 լարիանոցներով և 2 լարիանոցներով կազմենք 7 լարի.

  7=2+2+2+2(3 հատ երկուլարիանոց)
  7=2+2+1+1+1(2 հատ երկուլարիանոց)
  7=2+1+1+1+1+1 (1 երկուլարիանոց)
  7=1+1+1+1+1+1+1 (առանց երկուլարիանոցների)։
Ըստ նկարների՝ գրում ենք բազմապատկման և բաժանման գործողությունները։

10  3⋅3=9        11   3⋅8=24        12  3∙1=3
 9:3=3   24:3=8   3:3=1.

Ըստ 12-րդ նկարի՝ կարող են կազմել այսպիսի խնդիր. 3 տուփից յուրաքանչյուրում կա մեկական 
գնդակ: Քանի՞ գնդակ կա երեքում: 3∙1=3 (1 տուփում 1 գնդակ կա, երեքում՝ 3∙1=3):

Երեք տուփում հավասար են բաժանված գնդակնրը, քանի՞ գնդակ կա յուրաքանչյուրում (3:3=1):

13 - 15  առաջադրանքների կատարման ժամանակ կարող ենք կիրառել 3-ի բաժանման 
աղյուսակը։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 10 - 19  առաջադրանքները։



181

դ ա ս  1 5 7

Թեման՝ Բազմապատկել 3-ով, բաժանել 3-ի 
Նպատակը՝ 3-ով բազմապատկման և 3-ի բաժանման վերաբերյալ գիտելիքների ամրապնդում, 

(Մաթ.III.3)
Նախապայմանները՝ 3-ի բազմապատկման աղյուսակ կազմելու և կիրառելու փորձ, ձեռք բերել 

բազմապատկման տեղափոխական օրենքը կիրառելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

3-ով բազմապատկման և 3-ի բաժանման վերաբերյալ գիտելիքի ամրապնդումը սկսում ենք տնային 

աշխատանքի քննարկմամբ ( 10 - 19 )։ Հենվելով բազմապատկման տեղափոխական օրենքի վրա՝ 
ուշադրությունը կենտրոնացնում ենք այն փաստին, որ 3-ով բազմապատկման աղյուսակը դա երեքի 
բազմապատկման աղյուսակն է։

Այս հատկությունը կարող ենք ցույց տալ 13 և 14 առաջադրանքներով։ Օրինակ՝ եթե երեք 
շարքերից յուրաքանչյուրում 8 թիթեռ է, ապա թիթեռների ընդհանուր քանակն է 3⋅8=24, ըստ 
սյունակների, եթե յուրաքանչյուր սյունակում 3 թիթեռ է, շարքերի քանակը 8 է, ապա թիթեռների 
քանակը հավասար է 8⋅3=24 

Ըստ 15  և 16  առաջադրանքների՝ գրվում է բաժանում պարունակող հավասարություններ`
24÷3=8 27÷3=9:

17  և 18  առաջադրանքները լուծում ենք բաժանումով։

Ստուգում ենք 19 -րդ առաջադրանքը։ Առաջադրանքը պահանջում է լրացնել աղյուսակը, դրա 
հետ մեկտեղ աշակերտը պետք է իմանա քանորդ բառի նշանակությունը և նրա գտնելու եղանակը։ 
Կարող ենք լրացուցիչ հարցեր տալ։

– Ի՞նչ քայլով ենք ստանում յուրաքանչյուր քանորդ նախորդից:
– Եթե այսպես շարունակենք, հաջորդ շարքում ո՞ր թվերը կլինեն։
Դրանից հետո անցնում ենք ամփոփիչ թեստի քննարկմանը։ Կարող ենք լրացուցիչ թեստեր էլ 

առաջարկել (ամփոփիչ թեստի 9-րդ առաջադրանքի հետ կապված)՝
5⋅3=
ա) 5+5  բ) 5+5+5  գ) 3+3+3+3
Ըստ բազմապատկման տեղափոխական օրենքի՝ 5⋅3=3⋅5 և 3⋅5=5+5+5:
(Հիշեցնենք ուսուցիչներին, որ այս սահմանումը լրիվությամբ համապաասխանում է նրանց 

համար ընդունելի նշանակումների հետ։ Օրինակ՝ x+x+x=3x):
Այսպիսով՝ 5⋅3=5+5+5։
Այստեղ մեկ անգամ ևս հիշեցնում ենք ուսուցիչներին, որ ըստ մեր կողմից ստացած 

համաձայնության, 5⋅3=3+3+3+3+3, սակայն սովորեցինք, որ 5⋅3=3⋅5=5+5+5, այսպիսով՝ 5⋅3=5+5+5
Այս կոնցեպցիան համընկնում է արտասահմանյան շատ երկրներում ընդունված 

համաձայնություններին։ Բացառություն են կազմում ռուսաստանում հաստատված դասագրքերը։

Տնային առաջադրանք հանձնարարել այս պարագրաֆի ամփոփիչ առաջադրանքներից։ 
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Թեման՝ Բաժանել 3-ի
Նպատակը՝ կիրառել խմբային աշխատանք և ստուգել 3-ի բաժանման եղանակները յուրացնելու 

մակարդակը, (Մաթ.III.3, Մաթ.III.7)
Նախապայմանները՝ 3-ով բազմապատկում և 3-ի բաժանում կատարելու փորձ
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Անցկացնում ենք խմբային աշխատանք։ Կիրառում ենք «ՈԿԱ» խորագրով տրված 
առաջադրանքները 3-ի բաժանման վերաբերյալ։ Հիմնական եղանակը, որը աշակերտները պետք 
է կատարեն այս առաջադրանքների կատարման ժամանակ, դա հավասար խմբերի բաժանելու 
եղանակն է։ Այս դեպքում մեզ օգնում է նաև թվերը դիրքային համակարգում ներկայացնելը։

Գնահատվում է խմբերի արագ և ճիշտ կատարված աշխատանքները, ինչպես նաև ստացած 
արդյունքները փաստարկելու կարողությունը:

 1  33÷3 այս բաժանումը կատարում ենք խմբերի բաժանելով։ 33-ը 3 տասնյակ և 3 միավոր է, 
այսպիսով՝ 33-ը բաժանվում է 3 «հավասար» խմբի, յուրաքանչյուրում 1 տասնյակ և էլի 1 միավոր. 
33÷3=1 տասնյակ և 1 միավոր, այսինքն՝ 

33÷3=11
2  45÷3 

45-ը 3 տասնյակ և ևս 15 միավոր է։ Այսպիսով՝ 45÷3=1 տասնյակ և 5 միավոր, այսինքն՝ 45÷3 =15

3  60÷3
60÷3=6 տասնյակ ÷ 3 = 2 տասնյակ, 2 տասնյակ, 2 տասնյակ
 
     հազար

9  3000÷3=3 հազար÷3=   հազար 
     հազար
  3000÷3=1000
     2 հազար
10  6000÷3=6 հազար÷3=    2 հազար

     2 հազա ր
  6000÷3=2000

11  3003÷3=1
3 հազարյակ +3 միավոր
  

1 հազարյակ 1 հազարյակ      1 հազարյակ 1 հազարյակ     1 հազարյակ 1 հազարյակ

3003÷3=1 հազարյակ, 1 միավոր
3003÷3=1001

Այս անգամ կարելի է տնային առաջադրանք չհանձնարարել։
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§11. բԱզՄԱՊԱՏԿԵԼ 4-ՈՎ, բԱժԱՆԵԼ 4-Ի 

Այս պարագրաֆին հատկացվում ենք երեք դաս:

դ ա ս  1 5 9

Թեման՝ Բազմապատկել 4-ով, բաժանել 4-ի
Նպատակը՝ զարգացնել 4-ով բազմապատկում և 4-ի բաժանումը ներկայացնելու, 

փոխկապակցելու, 4-ի բազմապատկման աղյուսակը կազմելու և կիրառելու ունակություն, (Մաթ.
iii.3)

Նախապայմանները՝ 4 քայլով առաջ և հետ հաշվելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ հաշվեձողիկներ, փոքր խորանարդներ, դասագիրք

Սկսում ենք 4-ի բազմապատկման աղյուսակը կազմելով (դասարանական առաջադրանք 1)։ 
Հավասար քանակով առարկաներից կազմված կույտերից սահմանել առարկաների ընդհանուր 
քանակը, որը կապվում է մի քանի անգամ գումարելու հետ և տեղի է ունենում գումարման 
գործողությունը, կարող ենք կապել 4 քայլով հետ հաշվելու  հետ, հաշվելու արդյունքում անվանված 
թվերը ներկայացնում են 4-ի բազմպատկման աղյուսակը։

Կարող ենք վերցնել որևէ չորս առարկայից բաղկացած մեկ խումբ, հետո՝ երկրորդը, երրորդը։
– Ինչի՞ է հավասար 1 քառյակը։ 1⋅4=4
– Ինչի՞ է հավասար 2 քառյակը։ 2⋅4=8
– Ինչի՞ է հավասար 3 քառյակը: 3⋅4=12
Այս թվերը մենք ստանում ենք 4 քայլով հաշվելու դեպքում։ 4 քայլով հաշվելու դեպքում 

անվանում ենք 1⋅4, 2⋅4, 3⋅4,․․․ ամեն անգամ նախորդ թվին ավելանում է 4։ Այսպես ստանում ենք 
4-ի բազմապատկման աղյուսակը։ Ուսուցիչը կարող է այս գործընթացը ներկայացնել թվային ուղղի 
միջոցով։

   120 4 8

Դասագրքում 4-ի բազմապատկման աղյուսակը տարբերվող տեսքով է տրված, աշակերտներն 
այդ աղյուսակին դեռ բազմիցս կվերադառնան։

Հիմա քննարկենք բազմապատկման տեխափոխական հատկությունը։ 4-ով բազմապատկման 
աղյուսակը 4-ի բազմապատկման աղյուսակն է։

2 - 4  առաջադրանքները, ըստ նկարների, աշակերտները կկատարեն ինքնուրույն։ Դրանից 
հետո քննարկում ենք 4-ի բաժանումը։ Այս քննարկումը կարող ենք սկսել այն դեպքից, երբ 
առանձնացնում ենք առարկաների հավասար քանակ պարունակող խմբեր։ Օրինակ՝ վերցնում ենք 
20 ձողիկ և բաժանում 4 ձողիկից բաղկացած խմբերի։ Քանի՞ խումբ կստացվի։

– Դեռ առանձնացնենք 1 քառյակ, քանի՞ ձողիկ մնաց։
– Ընդամենը քանի՞ քառյակ ենք ստանում։
– Ինչի՞ է հավասար 20÷4

9 -րդ առաջադրանքի պատկերազարդումները նմանատիպ են։ Երբ 28-ից քառյակներ ենք 
առանձնացնում, ստանում ենք 28÷4 քառյակ, եթե 28-ից յոթնյակ անջատենք, ապա կստանանք 28÷7։

Ստուգելով ինքնուրույն աշխատանքները՝ կարող ենք գնահատել դասի նպատակին հասնելու 
մակարդակը։

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարել 1 - 19  առաջադրանքները։
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դ ա ս  1 6 0

Թեման՝ Բազմապատկել 4-ով, բաժանել 4-ի 
Նպատակը՝ քառյակների առանձնացմամբ ընկալել 4-ի վրա բաժանման պատկերազարդումները, 

ձեռք բերել 4-ի վրա բաժանման աղյուսակը կիրառելու ունակություն, (Մաթ.III.3)
Նախապայմանները՝ գումարման և հանման գործողությունները կապել բազմապատկման և 

բաժանման գործողություների հետ
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր

Դասը սկսում ենք տնային աշխատանքների ստուգմամբ։ 1 - 5  առաջադրանքներում 4-ով 
բազմապատկման և 4-ի բաժանման ներկայացումը խմբերի առանձնացման եղանակով է։ 

Օրինակ՝ 1 -ին առաջադրանքի մեջ տանձերը դասավորված են 4 շարքով, յուրաքանչյուր 
շարքում՝ 5 տանձ, ընդամենը՝ 4⋅5=20 տանձ։ Երկրորդ հավասարությունը կարող ենք գրել կիրառելով 
բազմապատկման տեղափոխական օրենքը կամ շարքերով խմբավորումը: Երրորդ հավասարության 
վերաբերյալ այսպիսի դատողություն ենք անցկացնում՝ 20 տանձը 4 հավասար մասերի է բաժանված 
(դասավորված է չորս շարքով)։ յուրաքանչյուր շարքում կլինի՝ 20÷4=5 տանձ։

Այս նկարից օգտվելուց հետո աշակերտները 8 - 10  խնդիրների լուծման ժամանակ պետք է 
կարողանան ներկայացնել նմանատիպ նկարներ։ Հնարավոր է՝ նրանք մեր օգնության կարիքը զգան։

Դրանից հետո անցնում ենք դասարանական  10 - 16  առաջադրանքներին։ Այստեղ 4-ի վրա 
բաժանումը հիմնականում կատարվում է քառյակները հանելով (օրինակ՝  13 - 16  առաջադրանքներ)։  
10 - 12  առաջադրանքները կատարելու համար աշակերտների հետ, ըստ նկարների, դատողություններ 

ենք անում։ 17 - 20  առաջադրանքները կարող ենք հանձնարարել աշակերտներին ինքնուրույն լուծել 
գրատախտակի մոտ։ 

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարել 11 - 18  առաջադրանքները։
 

դ ա ս  1 6 1

Թեման՝ Բազմապատկել 4-ով, բաժանել 4-ի 
Նպատակը՝ քառյակներ առանձնացնելով 4-ի բաժանման նկարազարդումների ընկալում, ձեռք 

բերել 4-ի բաժանման աղյուսակը կիրառելու ունակություն, (Մաթ.III.3)
Նախապայմաները՝ 4-ի բազմապատկման աղյուսակը կազմելու և կիրառելու ունակություն 
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Տնային աշխատանքի առաջադրանքներով կրկնում ենք 4-ով բազմապատկումը և 4-ի բաժանումը։ 
Հիմնական եղանակը, որով պետք է լուծեն տնային աշխատանքի առաջադրանքները, քառյակներ 
անջատելու եղանակն է, որը նկարագրված է 13 -րդ առաջադրանքի մեջ։

15 - 18  խնդիրները լուծվում են բազմապատկմամբ և բաժանմամբ։ Արդյունքները կարող 
ենք դուրս գրել աղյուսակից։

Դասը շարունակում ենք (ամբողջ դասարանի մասնակցությամբ և բանավոր քննարկմամբ) պարզ 
դիագնոստիկ թեստային առաջադրանքներով։ Օրինակները ներկայացված են դասագրքում։

խմբային աշխատանքը 4-ի բաժանման տարբեր եղանակների պատկերազարդումներով 
ներկայացման հետ է կապված։ Աշակերտներն ընտրում են տարբեր եղանակներ և 
պատկերազարդումներ բաժանումը ներկայացնելու համար։ Շնորհանդեսի ժամանակ աշակերտները 
դատողություն են անում բոլոր կիրառված եղանակների վերաբերյալ։ Ըստ արված դատողությունների և 
ներկայացված պատկերազարդումների՝ գնահատվում է խմբերի աշխատանքը։ խմբային աշխատանքը 
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զարգացնում է այնպիսի փոխգործուն ունակություներ, ինչպիսիք են պատասխանատվության 
զգացումը խմբի մոտ, դատողություններ, փաստարկումներ անելը։

Ելնելով աշակերտների ակադեմիական առաջադիմության մակարդակից՝ տնային աշխատանքի 
համար առաջադրանքներ կարելի է ընտրել ամփոփիչ առաջադրանքներից։

§12. ԿԱզՄԵԼ բԱզՄԱՊԱՏԿՄԱՆ ԱղյՈւսԱԿ 

Այս պարագրաֆին հատկացնում ենք չորս դաս։

դ ա ս  1 6 2

Թեման՝ Բազմապատկման աղյուսակ 
Նպատակը՝ բազմապատկումը և բաժանումը դիդակտիկորեն ներկայացնել, գիտակցել այս 

գործողությունների փոխկապակցվածությունը, կազմել բազմապատկման աղյուսակ, զարգացնել 
բազմապատկման հատկությունները կիրառելու ունակություն, (Մաթ.III.3, Մաթ.III.4)

Նախապայմանները՝ որոշակի քայլով առաջ հաշվելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Կոնկրետ օրինակներ քննարկելուց հետո կրկին անդրադառնում ենք բազմապատկման 
գործողության ներկայացմանը՝ կիրառելով որոշակի քայլերով հաշվել և մի քանի անգամ գումարել։ 
Դիմում ենք աշակերտներին և հանձնարարում ներկայացնել բազմապատկման գործողություն՝ 
որոշակի արտադիրչների օրինակի համաձայն։

– Հիշե՛նք, ի՞նչ եղանակ ենք կիրառում 3-ի բազմապատկման այուսակը կազմելիս։
– Կիրառելով այդ եղանակը՝ կազմեք 5-ի բազմապատկման աղյուսակը։ Անվանե՛ք այն թվերը, 

որոնք ստացվում են 5-ը հաջորդական թվերով (1, 2, 3, 4) բազմապատկելիս (5, 10, 15, 20): Ինչի՞ է 
հավասար 5⋅0։

– Ի՞նչ քայլերով ենք հաշվում, երբ անվանում ենք 7-ով թվերի բազմապատկման արդյունքները։
Կարող ենք կազմել դասագրքում տրված աղյուսակի նման աղյուսակ, փակցնել պատին 

և խոսել այն կազմելու առանձնահատկություների, թվերը վանդակներում դասավորելու 
առանձնահատկությունների մասին։

Ի՞նչ թվեր են դասավորված անկյունագծով (ցույց ենք տալիս անկյունագծով դասավորված 
թվերը)։

Աշակերտները պատասխանում են, որ յուրաքանչյուր այսպիսի թիվ երկու հավասար 
արտադրիչների արտադրյալ է (հետագայում մենք դրանք կանվանենք թվի քառակուսի)։

Ո՞ր սյունակում և ո՞ր շարքում է տեղադրված 6-ով և 7-ով բազմապատկման արդյունքում 
ստացված թվերը։

Դասարանական 2 -րդ առաջադրանքի աղյուսակի մեջ 0-ն տրված չէ։ Աշակերտներն արդեն 
գիտեն, որ 0-ն ցանկացած թվով բազմապատկելիս ստանում ենք 0 և այս թիվը աղյուսակում 
ներկայացնելու դեպքում, համապատասխան սյունակում և շարքում միայն 0-ներ կլինեն։ Կիրառելով 
բազմապատկման տեղափոխական օրենքը (եթե ուսուցիչը այդպիսի խնդիր առաջարկի)՝ աշակերտներն 
աղյուսակը մինչև վերջ հեշտությամբ կլրացնեն:

Հետո անցնում ենք դասագրքում ներկայացված առաջադրանքների քննարկմանը, 
բազմապատկումը ցուցադրելու եղանակով որոշ արտադրյալներ կարող ենք գտնել՝ բերելով ավելի 
փոքր թվերի բազմապատկման օրինակներ ( 3 - 5  առաջադրանքներ)։ Այս պատկերազարդումներով 
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նշվում է բազմապատկման հատկությունները՝ բազմապատկման տեղափոխական հատկություն, 
բազմապատկման զուգորդական հատկություն։

6⋅8-ը հաշվելու համար հաշվենք 3⋅8 և կրկնապատկենք։ 7⋅8-ը հաշվելու համար գումարում են 3⋅8 
և 4⋅8։ Սա նախապատրաստում է ապագայում ab+ac=a(b+c) բանաձևը սովորելուն։

Ուսուցիչը կարող է խմբային աշխատանք պլանավորել և անցկացնել՝ կիրառելով արդեն 
կազմած աղյուսակներ (կազմել 6-ի, 7-ի, 8-ի, 9-ի բազմապատկման աղյուսակը)։ Այս բոլոր դեպքերը 
պետք է քննարկենք տարբեր աղյուսակների կամ բազմապատկումը այլ դիդակտիկ պարագաներով 
ներկայացնելու միջոցով։

Հաջորդ հարցը բազմապատկման և բաժանման փոխհակադարձելիությունը քննարկելու 
վերաբերյալ է։ Այս բաղադրիչի քննարկումը կապված է անհայտ անդամը գտնելու հետ։ Այս թեման 
հաջորդ դասի թեման է, և այդ դասին նախապատրաստվելու պրոցեսը վարում ենք 7 - 15
առաջադրանքների  կատարմամբ: 

Դասի նպատակին հասնելու մակարդակը գնահատելու համար աշակերտներին ինքնուրույն 
առաջադրանք ենք հաձնարարում՝ կիրառելով 3-ի բազմապատկման աղյուսակը (հաշվել 6⋅7, 7⋅9)։

3-ով բազմապատկման աղյուսակը, բազմապատկման տեղափոխական հատկության 
համաձայն, հանդիսանում է նաև 3-ի բազմապատկման աղյուսակ՝ 3⋅9=9⋅3: Այս բազմապատկման 
պատկերազարդումը կարող ենք այսպես ներկայացնել.

 
Միացնելով այսպիսի երկու աղյուսակ՝ կստանանք 6⋅9 

պատկերազարդումը:
 6⋅9=3⋅9+3⋅9=27+27=54:

7⋅9-ի պատկերազարդումը 4⋅9 և 3⋅9-ի պատկերազարդումների միավորումով 
էլ կարող ենք ստանալ (ոմանք կարող են 2⋅9 և 5⋅9 արտադրյալները կիրառել)։

    4⋅9+3⋅9=7⋅9
    7⋅9=36+27
    7⋅9=63.

        
Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարել 1 - 19  առաջադրանքները։

դ ա ս  1 6 3

Թեման՝ Բազմապատկման աղյուսակ
Նպատակը՝ գիտակցել բազմապատկման հատկությունները, խնդիրները լուծելու ժամանակ 

կիրառել բազմապատկման աղյուսակը, (Մաթ.III.3, Մաթ.III.4)
Նախապայմանները՝ բազմապատկումը գումարման տեսքով ներկայացնելու ունակություն 
Ռեսուրսները՝ դասագիրք

Սկսում ենք տնային աշխատանքների ստուգմամբ։

1 - 12  առաջադրանքները ներկայացնում են բազմապատկման և բաժանման 
փոխհակադարձելիությունը։

13 - 19  առաջադրանքների նման մենք դասարանում արդեն կատարել ենք նախորդ դասին։
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Այս նույն դասին սկսում ենք քննարկել այն առաջադրանքները ( 16 - 20 ), որոնք կատարելու 
համար պահանջվում է թվերի հետ գործողությունների իմացություն։ Դրա հետ մեկտեղ աշակերտների 
հետ համառոտագրում ենք խնդիրները։ Դատողություն ենք անում լուծման ուղիների վերաբերյալ։

16  Վանոն՝  3 հինգլարիանոց:
  Նինոն՝  20 լարիանոց:

Ո՞վ ավելի շատ գումար ունի և որքանո՞վ:

Վանոն՝ 3⋅5=15:
Վանոն՝ 5 լարիով պակաս ունի։

18  Այս առաջադրանքի պահանջն է գտնել նստարանների քանակը, որոնք զբաղեցրել է 16 
աշակերտ՝ 16÷2=8:

20 աշակերտ՝ 20÷2=10:
20 աշակերտին 2 սեղանով ավել է անհրաժեշտ։

19  Պատասխան՝ 1) 6⋅4, 2) 28÷4, 3)28-4:

20  Պարզ է, որ 3 մատիտն արժե 30 թեթրի, ուրեմն՝ մեկ մատիտն արժե 30÷3=10 (թեթրի): 

16 - 20  առաջադրանքներն աշակերտները դասարանում ինքնուրույն են կատարում։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 20 - 23  առաջադրանքները։ 

 
 

դ ա ս  1 6 4

Թեման՝ Թվերի բազմապատկում և բաժանում
Նպատակը՝ ամրապնդել գիտելիքը թվերի բազմապատկման և բաժանման վերաբերյալ, լուծել 

խնդիրներ, (Մաթ.III.3, Մաթ.III.4)
Նախապայմանները՝ բազմապատկումը գումարման տեսքով ներկայացնելու, բաժանումը 

հավասար խմբերի բաժանելու տեսքով ներկայացնելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Ստուգում ենք տնային առաջադրանքները։ Տնային աշխատանքի խնդիրները բարդ չեն, սակայն 
աշակերտները դժվարանում են խնդիրները լուծելու ժամանակ, այդ իսկ պատճառով, առանց 
շտապելու պետք է քննարկենք յուրաքանչյուր խնդրի լուծում։

Սովորեցնենք աշակերտներին համառոտագրել խնդիրները և լուծման գործընթացը զննականորեն 
պատկերել։

Օրինակ՝ 21-րդ առաջադրանքը կատարելու համար կարող ենք պատկերել 9 հատ 5 լարիանոց 
և 50 լարիանոց:

5 55 5 55 55 5 5

50

Բազմապատկման աղյուսակի կիրառմամբ կամ գումարելով կարող ենք հաշվել՝ որքա՞ն գումար 
է կազմում 9 հինգլարիանոցը (45 լարի)։

9 հատ հինգ իրար գումարելը նույնն է, որ 9-ը բազմապատկենք 5-ով (9⋅5=45)։ Որոշ աշակերտների 
համար կարող է ավելի հեշտ լինել հաշվել 5⋅9։
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20  25 գիրք։ յուրաքանչյուր գրադարակում՝ 25÷5=5 (գիրք):
30 գիրքը երկրորդ գրադարակում պետք է 5-ական դասավորել։ Անհրաժեշտ է 

6 գրադարակ 30÷5=6։

22  18 աշակերտին անհրաժեշտ է 18÷2=9 նստարան, 20-ին՝ 20÷2=10 
նստարան։

23  45-ը պետք է բաժանել 5-ի, 45÷5=9 խորհրդանիշ:
Այս դասին կարող ենք լուծել նաև լրացուցիչ խնդիրներ անցած նյութի կրկնության համար։

1  Ըստ օրինակի՝ գրեք ևս երկու հավասարություն, որը պարունակում է բաժանում։
Օրինակ՝ 7⋅1=7  9⋅1=   24⋅1=   8⋅1=

  7:1=7  ...  ...  ...
  7:7=1  ...  ...  ... 

Օրինակ՝ 10⋅2=20  10⋅3=30  10⋅9=

  20:2=10  30: =   ...
  20:10=2  30: =   ...

2  Լրացնել աղյուսակը:

ա) արտադրիչ 9 1 12 2 4 5
արտադրիչ 2 15 1 6 2 0
արտադրյալ 

բ) բաժանելի 18 23 10 16 46
բաժանարար 9 1 5 2 1
քանորդ

Հանձնարարել տանը կազմել նման աղյուսակ և լրացնել։

դ ա ս  1 6 5

Թեման՝ Թվերի բազմապատկում և բաժանում
Նպատակը՝ աշակերտների մոտ զարգացնել դատողությունը փաստարկելու, խմբում աշխատելու, 

պատասխանատվության ունակություն, (Մաթ.III. 3, Մաթ.III. 7)
Նախապայմանները՝ կիրառել վրացական դրամը, ունենալ բաժանում-բազմապատկում 

կատարելու փորձ
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Կիրառելով դասագրքի «ՈԿԱ» բաժնում ներկայացված առաջադրանքները և լրացուցիչ 
առաջադրանքները՝ անցկացնում ենք խմբային աշխատանք։

«ՈԿԱ» առաջադրանքների դասարանային քննարկումն օգնում է և՛ ուսուցչին, և՛ աշակերտներին 
ուշադրության արժանի եզրակացություններ անելուն, թե որքանով են ընկալել աշակերտները 
գործողությունները, որոնք սովորել են, որքանով արագ են կարողանում կատարել առաջադրանքները: 
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«խիստ մրցակցային» իրավիճակում աշակերտները պետք է կարողանան մինչև վերջ «հաշվարկել» 
և, համապատասխանաբար, ձևակերպել, ապացուցել իրենց տեսակետները «հակառակորդների» հետ 
բանավեճի ժամանակ։ 

Լրացուցիչ առաջադրանքներ

1  Համեմատե՛ք (կիրառե՛ք «>», «<» կամ «=» նշանները):
  57-9 և 54-23
  48+2 և 36+14
  30-27 և 30+27
  7⋅2 և 7+7+7
  6÷2 և 6-2
  11+11+11 և 11⋅4 

2  Գիրքը համարակալելու համար կիրառել են 99 թվանշան։ Քանի՞ էջից է բաղկացած տվյալ 
գիրքը։

3  Թղթի 9 կտորից մի քանիսը բաժանեցին 3 մասի և ստացան 15 կտոր: Քանի՞ կտոր նորից 
կտրատեցին։

4  Վատոն ցանկապատեց քառակուսու ձև ունեցող հողամասը, որի կողմի երկարությունը 9 
մետր էր: Իսկ Բեքան նույն երկարություն ունեցող ցանկապատով ցանկապատեց եռանկյունաձև 
հողամասը, որի բոլոր կողմերը հավասար են։ Ինչի՞ է հավասար եռանկյան կողմը։

 Առաջարկում ենք մեկնաբանություններ «ՈԿԱ» բաժնի և լրացուցիչ առաջադրանքների որոշ 
խնդիրների վերաբերյալ։

1 -ինի պատասխանն է՝ 14 կտոր:

2  Մայրը Գվանցային տվեց 3⋅5=15 (լարի)։ 
 Գվանցան ունեցավ 25+15=40 (լարի): 
 Ալբոմն արժե 40÷5=8 (լարի)։

3  Գիգայի ունեցած նախնական գումարը՝ 
20

10
5

5

 Գումարի կեսը՝    
 Տաքսու մեջ՝    
 :

4  Եթե 2 լարի ավելացնելուց հետո ռուսիկոն ունեցավ 8 լարի, ապա սկզբում նա ուներ 6 
լարի։ Իսկ եթե Սոֆոյին տար 2 լարի, ապա նա կունենար 4 լարի, ինչպես Սոֆոն։ Այսպիսով՝ Սոֆոն 
սկզբում ուներ 2 լարի, ռուսիկոն՝ 6 լարի։

2  Համարակալումը սկսում ենք 1-ինից: 9-րդ էջը ներառյալ կիրառվել է 9 թիվ 1, 2, 3, ․․․9։ Հետո 
սկսվում են երկնիշ թվերով համարակալված էջերը։ 

Մնացած 90 թվանշանով համարակալվում է 90÷2=45 էջ։ 10-րդ էջից 45 էջ հաշվելով ստանում 
ենք 54։

3  յուրաքանչյուր կտրատված 1 կտոր փոխվեց 3-ով, այդ պատճառով ամեն անգամ կտրատելուց 
հետո կտորների քանակը մեծանում է 2-ով։ Այսպիսով՝ կտրատած կտորների քանակը հավասար է 
6÷2=3:

4  Քառակուսու պարագիծը հավասար է 36 մետրի, եռանկյան կողմը՝ 36÷3=12 (մետր)։
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Ուսուցիչը պետք է ամփոփի այս ակտիվության արդյունքները, դասարանին ծանոթացնի 
թերություններին, ձեռքբերումներին, խրախուսի գերազանց աշակերտներին, անհրաժշտության 
դեպքում փոփոխություն մտցնի հետագա աշխատանքների մեջ։

 §13. ԿԱզՄԵԼ ԹՎԱյԻՆ ԱրՏԱհԱյՏՈւԹյՈւՆ։ 
ԳՏՆԵԼ ԹՎԱյԻՆ ԱրՏԱհԱյՏՈւԹյԱՆ ԱրժԵՔը

Այս պարագրաֆին հատկացվում է երեք դաս։

դ ա ս  1 6 6

Թեման՝ Թվային արտահայտություն
Նպատակը՝ խնդիրները լուծելու ժամանակ կազմել համապատասխան թվային արտա- 

հ այտություն, գտնել նրա արժեքը, թվային արտահայտությունների արժեքը հաշվելու ժամանակ 
սահմանել գործողությունների հաջորդականությունը։ Ըստ պարզ թվային արտահայտության՝ ձեռք 
բերել խնդիրներ կազմելու ունակություն, (Մաթ.III.7)

Նախապայմանները՝ թվերի հետ թվաբանական գործողություններ կատարելու ունակություն 
Ռեսուրսները՝ փոքր խորանարդներ, հաշվեձողիկներ, դասագիրք

Տնային աշխատանքները ստուգելուց հետո նոր թեմային անցնում ենք խնդիրներ լուծելով, որոնք 
լուծելու ժամանակ կարող ենք ներկայացնել գործողությունների հաջորդականությունը սահմանելու 
կարգը։

Գործողությունների հաջորդականությունները մենք առաջ էլ ենք սահմանել կոնկրետ խնդիրները 
քննարկելու ժամանակ, այս անգամ հատուկ կքննարկենք այս թեման։

Կարող ենք աշակերտներին առաջարկել խնդիր, որի պայմանը կարող ենք պատկերավոր 
ներկայացնել որևէ առարկայի օգնությամբ։ Օրինակ՝ առանձին դասավորում ենք 8 խորանարդ և 
մյուս կողմում երեք խումբ՝ բաղկացած 5-ական խորանարդից։ Առաջարկում ենք խնդիր՝ գտնել բոլոր 
խորանարդների քանակը։

– Ի՞նչ պետք է գումարենք 8-ին, որ գտնենք խորանարդների ընդհանուր քանակը, (պետք է 
գումարենք մյուս խմբերի խորանարդների քանակը)։

– Այսպիսով՝ չնայած նրան, որ 8+3⋅5 թվային արտահայտության մեջ ներկյացված է դեռ գումարում 
և հետո բազմապտկում, սկզբում բազմապատկումն ենք կատարում, հետո գումարումը:

4-րդ դասարանում այս հարցին ավելի մեծ ուշադրություն կդարձնենք։ Այս անգամ 
գործողությունները կատարելու հաջորդականությունների բացատրությունը տրված է պարզ 
օրինակներով։ Թվային արտահայտությունը պատկերավոր ներկայացնելը նպաստում է գիտակցել 
այդ հաջորդականությունը։

Օրինակ՝ 3-րդ խնդրում թվային արտահայտությունն այսպես է ներկայացած՝ 3⋅10+4⋅5։ Նկարներից 
պարզ երևում է, որ պետք է գտնենք 3 տասնյակի և 4 հնգյակի գումարը, այսինքն՝ դեռ հաշվում ենք 
արտադրյալը, հետո՝ գումարը։ 

8  և 9  առաջադրանքները պահանջում են կազմել թվային արտահայտություն և հաշվել 
արժեքը։

8  4⋅7+5⋅3 ուշադրություն դարձնենք այս թվային արտահայտության արժեքը գտնելու ժամանակ 
գործողությունները ճիշտ ձևով կատարելուն։ խնդրի պայմանը և լուծելու գործընթացը հուշում է 
աշակերտին գործողությունները կատարել ճիշտ հաջորդականությամբ: Կարևոր է լուծելու ժամանակ 
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ուշադրությունը կենտրոնացնել այն բանի վրա, որ գտնում ենք 4 յոթնյակի և 5 եռյակի գումարը, 
այսպիսով՝ անհրաժեշտ է գտնել 4 յոթնյակ՝ 4⋅7 և 5 եռյակ՝ 5⋅3, հետո նրանց գումարը։

9  Այս առաջադրանքը լուծելու ընթացքը մեզ թելադրում են տրված հարցերը։ Վախթանգը 
հորից ստացավ 24÷3 լարի։ Նա այդ գումարին ավելացրեց մայրիկի տված հինգ լարին և ունեցավ 
5+24÷3=13 (լարի)։

Դասարանում կատարում ենք նաև  10 - 15  առաջադրանքները։ Օրինակ՝ 15-րդ առաջադրանքը 
քննարկելու ժամանակ նշենք, որ տրված թվային արտահայտությունը գումար է։ Գումարելիներից 
մեկը 15-ն է, մյուսը՝ 20-ի և 5-ի քանորդը։

Տվյալ արտահայտություններից հետո աշակերտները հեշտությամբ կնշեն գործողությունների 
կատարման հաջորդականությունը․ սկզբում բաժանումն է կատարվում։ Այստեղ կրկնում 
ենք դասագրքում գրված տեքստը. եթե հաջորդաբար գրված են գումարման և բաժանման  
գործողությունները, սկզբում կատարում ենք բաժանում։

14  Առաջադրնքն այսպես ենք կարդում՝ հաշվում ենք 32-ի և 3 անգամ 10-ի գումարը։
– Ի՞նչ ենք հաշվում (գումարը)։ 
– Ո՞ր թվերի։
Այստեղ աշակերտների հետ կրկնում ենք գումարման և բազմապատկման գործողությունները. 

սկզբում կատարում ենք բազմապատկումը։ Դասի նպատակին հասնելը գնահատելու համար 
աշակերտներին հանձնարարում ենք ինքնուրույն կատարել  10 - 12  առաջադրանքները։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 1 - 12  առաջադրանքները։

դ ա ս  1 6 7

Թեման՝ Թվային արտահայտություն
Նպատակը՝ զարգացնել թվային արտահայտություններ կազմելու ունակություն, (Մաթ.III.7)
Նախապայմանները՝ թվաբանական գործողություններ կատարելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ փոքր խորանարդներ, հաշվեձողիկներ, դասագիրք

1 - 3  առաջդրանքներում անհրաժեշտ է կազմել թվային արտահայտություն։

1  7⋅4+3⋅10   2  5⋅5+2⋅8   3  1⋅10+5⋅6.

Եթե աշակերտների մի մասն այս առաջադրանքը չկարողանա կատարել, ապա մեր ձեռքի տակ 
եղած առարկաների օգնությամբ համապատասխան մոդելներ ենք ստեղծում և աշակերտների 
հետ վարժվում այդ մոդելներով հաշվել թվային արտահայտությունների արժեքը։ 4 - 12  
առաջադրանքներով ներկայացված տեքստերով անհրաժեշտ է կազմել թվային արտահայտություն։ 
Այստեղ էլ կարող ենք օժանդակ առարկաների օգնությամբ համապատասխան մոդելներ ստեղծել։

Անցնում ենք 10 - 21 առաջադրանքները կատարելուն։ Բոլոր այս խնդիրների պայմանները հաշվի 
առնելով՝ ցանկալի է կազմել թվային արտահայտություն։ 

16  60+7⋅5   17  32:4+5 18  2⋅10+3⋅8  20  4⋅5+3 21  3⋅200+400

Այս արտահայտությունների արժեքները գտնելու համար պետք է պահպանենք գործողությունների 
հաջորդականության կարգը։
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19 -րդ առաջադրանքի պահանջն է ըստ տրված թվային արտահայտության կազմել խնդիր։ 
Առաջին խնդիրը կազմելու ժամանակ մենք օգնում ենք աշակերտներին, մնացած երեքը նրանք 
ինքնուրույն են կատարում։

19  ա) 20+8⋅5
Կատոն 20 լարիանոց ունի, հայրը նրան տվեց 8 հատ 5 լարիանոց։ Որքա՞ն գումար ունի Կատոն 

հիմա։
Այս ակտիվությունով գնահատվում է նաև դասի նպատակին հասնելու մակարդակը։ 
Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 13 - 24  առաջադրանքները։

 

դ ա ս  1 6 8

Թեման՝ Թվային արտահայտություն 
Նպատակը՝ ամրապնդել թվային արտահայտություններ կազմելու և արժեքը հաշվելու վերաբերյալ 

գիտելիքները, (Մաթ.III.7)
Նախապայմանները՝ թվային արտահայտության արժեքը գտնելու ունակություն 
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Գիտելիքի ամրապնդումը, անցած նյութի կրկնությունը տնային առաջադրանքների ստուգման 
հետ մեկտեղ է ընթանում։

Տնային աշխատանքի 19 - 23  խնդիրները լուծելու ժամանակ աշակերտները, ըստ 
պայմանի, պետք է կազմեին թվային արտահայտություն։ Կազմած թվային արտահայտության 
արժեքը հաշվելով՝ նրանք կպատասխանեին հարցերին։ Սա վերաբերում է խնդիրներին, իսկ թվային 
արտահայտությունները հետևյալ տեսքով պետք է ներկայացված լինեին. 

19  500+5⋅20  20  5⋅10+5⋅5    21  7⋅3+10⋅7   22  500–5⋅50 23  20:3+5

24 -րդ առաջադրանքը ստուգելու ժամանակ չենք շտապում, կարևոր է, որ որքան հնարավոր է, 
ըստ տրված թվային արտահայտության, շատ աշակերտներ ներկայացնեն իրենց կազմած խնդիրները, 
ուստի այս առաջադրանքին բավականին ժամանակ է անհրաժեշտ։ Մնացած ժամանակը կարող ենք 
տրամադրել «ՈԿԱ» և ամփոփիչ թեստային առաջադրանքների քննարկմանը։ Այս առաջադրանքները 
բարդ չեն և հնարավոր է, որ աշակերտները դրանք արագ ավարտեն։ 

Տնային առաջադրանքը, ելնելով դասարանի ընդhանուր կարիքներից, ընտրում ենք անցած 
նյութերից։
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§14. ԳՏՆԵԼ բԱզՄԱՊԱՏԿՄԱՆ ԵՎ բԱժԱՆՄԱՆ ԱՆհԱյՏ ԱՆդԱՄը 

Այս պարագրաֆին հատկացվում է չորս դաս:
դ ա ս  1 6 9
Թեման՝ գտնել բազմապատկման և բաժանման անհայտ բաղադրիչը
Նպատակը՝ զարգացնել բազմապատկման և բաժանման անհայտ անդամը գտնելու, 

արտադրյալի և արտադրիչներից մեկի միջոցով երկրորդ արտադրիչը գտնելու, բաժանելիի և քանորդի 
միջոցով բաժանարարը գտնելու, բաժանարարի և քանորդի միջոցով բաժանելին գտնելու և պարզ 
պատկերազարդ խնդիրներ լուծելու ունակություն, (Մաթ.III.3, Մաթ.III.7)

Նախապայմանները՝ բազմապատկման և բաժանման փոխհակադարձելիությունը կիրառելու, 
բաղադրիչներն անվանելու փորձ

Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, փոքր խորանարդներ, հաշվեձողիկներ

Տնային աշխատանքները ստուգելու ժամանակ կիրառում ենք բազմապատկման և բաժանման 
փոխհակադարձելիությունը, այդ գործողությունները դիդակտիկորեն ներկայացնելը։ Կիրառում ենք 
մեր ձեռքի տակ եղած ուսումնական ռեսուրսները (խորանարդներ, ձողիկներ)։ Կառուցում ենք 1 , 2
և 4  առաջադրանքներում տրված կառույցները։ Վերհիշում ենք գործողությունների բաղադրիչների 
անվանումները։ Հնարավոր է տրված ակտիվությունները անցկացնենք նաև գրատախտակին 
գրառումներ (նշումներ) անելով։ Օրինակ՝ գրատախտակին գրում ենք բազմապատկման և բաժանման 
օրինակներ․

  4⋅9=36
  36÷4=9
Առաջին հավասարության մեջ ինչպե՞ս ենք անվանում 4-ը և 9-ը (արտադրիչներ)։
– 36, 4 և 9-ը բաժանման բաղադրիչներն են։ Ինչպե՞ս ենք անվանում բաժանման տարրերը (36-

ը՝ բաժանելի, 4-ը՝ բաժանարար, 9-ը՝ քանորդ)։ Հիմա այս գործողություններն աղյուսակի միջոցով 
պատկերավոր ներկայացնենք։ Ենթադրենք ներկայացնում ենք 4 անգամ 9-ը։

– Քանի՞ անգամ ենք վերցնում 9-ը։
– Ընդամենը քանի՞ այսպիսի 9 միավոր է ներկայացված։
– Ո՞ր գործողությամբ ենք գտնում շրջանների ընդանուր քանակը (բազմապատկմամբ)։
– Ենթադրենք ունենք 36 միավոր, անջատենք 9-ական միավոր։ Քանի՞ այդպիսի 9-ական միավոր 

կարելի է անջատել։ Ո՞ր գործողությունով կարող ենք գտնել (բաժանումով)։
– Ինչի՞ է հավասար 36-ը (4-ի և 9-ի արտադրյալին)։
– Եթե արտադրյալը հավասար է 36-ի, և արտադրիչներից մեկը հավասար է 9-ի, ինչպե՞ս գտնենք 

երկրորդ արտադրիչը, ի՞նչ գործողություն կատարենք (բաժանում)։
Դասարանական առաջադրանք 4 -ում բազմապատկման և բաժանման բոլոր գործողությունները 

այսպես են գրված՝ 4⋅6=24, 6⋅4=24, 24÷4=6, 24÷6=4
Մենք բազմիցս արդեն ներկայացրել ենք երեք համապատասխան թվով այս չորս գործողությունները 

կատարելու օրինակներ։
Կրկին շարունակում ենք դատողություն անել և առաջին հավասարությունից հետո գրում ենք 

բաժանում ունեցող հավասարություններ՝ 4⋅6=24, 6=24÷4, 4=24÷6: Ըստ առաջին հավասարության՝ 
դատողություն ենք անում երկրորդ և երրորդ հավասարությունների վերաբերյալ։ Առաջին 
հավասարության մեջ յուրաքանչյուր արտադրիչ հավասար է արտադրյալի և արտադրիչի բաժանման 
արդյունքին (քանորդին)։

Նույն ձևով դատողություն ենք անում բաժանման բաղադրիչների վերաբերյալ։
    24÷4=6, 24=4⋅6, 4=24÷6
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Աշակերտները դատողություն են անում. առաջին հավասարության մեջ 24-ը բաժանելի է, 
երկրորդ հավասարությունից ստանում ենք, որ բաժանելին հավասար է բաժանարարի և քանորդի 
արտադրյալին։ Ըստ երրորդ հավասարության՝ բաժանարարը հավասար է բաժանելիի և քանորդի 
հարաբերությանը, բաժանարարը գտնելու համար բաժանելին բաժանում ենք քանորդին։

5 -րդ առաջադրանքի մեջ դատողություն են անում՝ առաջին նկարում ընդամենը 8 շրջան է։ 
Եթե այս 8 շրջանը երկու շարքով դասավորենք, ապա քանի՞ շրջան կլինի ամեն մի շարքում (8÷4=2): 
Նկարում 8 շրջանը բաժանված է նաև 4 շարքի, քանի՞ շրջան կա յուրաքանչյուր շարքում (8÷4=2)։

Այս քննարկումներն ամբողջ դասարանի հետ անցկացնելուց հետո աշակերտներին հանձնարարում 
ենք աշխատել խմբերով և կատարել 6 - 10  առաջադրանքները։ խմբերը ներկայացնում և 
փաստարկում են իրենց պատասխանները։ Կարող ենք պահանջել, որ լրացուցիչ ներկայացնեն նաև 
պատկերազարդումներ։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 1 - 15  առաջադրանքները։
  

դ ա ս  1 7 0

Թեման՝ Գտնել բազմապատկման և բաժանման անհայտ բաղադրիչը
Նպատակը՝ զարգացնել բազմապատկման և բաժանման անհայտ անդամը գտնելու ունակություն, 

(Մաթ.III.3, Մաթ.III.7)
Նախապայմանները՝ բազմապատկման և բաժանման փոխհակադարձելիությունը կիրառելու, 

բաղադրիչներն անվանելու փորձ
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք

Տնային  ( 1 - 15 ) առաջադրանքները նման են դասարանում կատարած առաջադրանքներին։ 
Ըստ 1 - 6  առաջադրանքների պահանջի՝ աշակերտները նկարի համաձայն պետք է գրեն 
բազմապատկում և բաժանում ունեցող հավասարություններ։

1   4⋅5=20  20:4=5  2  5⋅8=40    40:5=8 3  5⋅3=15   15:3=5
 5⋅4=20 20:5=4   8⋅5=40    40:8=5  3⋅5=15   15:5=3

4  4⋅4=16   5  4⋅6=24    24:4=6 6  5⋅7=35   35:5=7
 16:4=4    6⋅4=24    24:6=4  7⋅5=35   35:7=5

7 - 9 , 11 , 12   առաջադրանքների մեջ անհայտ բաժանելին գտնում ենք հաշվումներով։

10 -րդ առաջադրանքում անհայտ բաժանարարը գտնում ենք բաժանման գործողությամբ։

13 , 14 , 15  առաջադրանքներում անհայտ արտադիրչը գտնում ենք բաժանման 
գործողությամբ։

Դրանից հետո կարող ենք աշակերտներին ինքնուրույն հանձնարարել 11  և 13 առաջադրանքները։
Դասն ավարտում ենք 12  և 14  առաջադրանքները լուծելով, աշակերտներին բացատրում ենք, 

որ գրքի գինը դա մեկ գրքի արժեքն է։
Եթե 5 գիրքը 20 լարի արժե, ապա մեկ գիրքն արժե, այսինքն՝ գրքի գինն է՝ ????: 
Սակայն, որոշ աշակերտների համար գուցե ավելի հեշտ լինի 13 և 14 առաջադրանքները 

ներկայացնել անհայտ անդամ պարունակող հավասարման տեսքով։



195

13  5⋅ =20        14  ⋅5=40

Մեկ գրքի արժեքը:     ծաղկեփնջերի քանակը։

Առաջարկում ենք աշակերտներին, որ տնային աշխատանքի բաժնի 25 - 28  առաջադրանքները 
նույն ձևով լուծեն։

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարել 16 - 28  առաջադրանքները։

դ ա ս  1 7 1

Թեման՝ Գտնել բազմապատկման և բաժանման անհայտ բաղադրիչը
Նպատակը՝ Ամրապնդել բազմապատկման  և բաժանման անհայտ անդամի վերաբերյալ 

գիտելիքները, (Մաթ.III.3, Մաթ.III.7)
Նախապայմանները՝ բազմապատկման և բաժանման փոխհակադարձելիություն
Ռեսուրսները՝ դասագիրք

Գիտելիքների ամրապնդման գործընթացն ընթանում է տնային աշխատանքների վերլուծության 

հետ մեկտեղ։ 18 - 21  առաջադրանքներում պետք է ճիշտ ընտրեն գործողությունները։ Պետք է 

նշել, որ 21 -րդ առաջադրանքի մեջ կարող ենք կատարել և՛ բաժանում, և՛ բազմապատկում։ 22

- 24  առաջադրանքները բաժանման և բազմապատկման փոխհակադարձելիության վերաբերյալ 
են։ Օրինակ՝ 9, 8 և 72 թվերով կարող ենք գրել ինչպես բազմապատկման, այնպես էլ բաժանման 
արտահայտություններ՝ 9⋅8=72, 8⋅9=72, 72÷8=9, 72÷9=8:

25-րդ առաջադրանքը քննարկելու ժամանակ ցանկալի է, որ անհայտ անդամը գտնելու համար 
գրենք անհայտ պարունակող արտահայտություն։ Հաշվի՛ առեք, որ որոշ աշակերտների համար 
ավելի հեշտ է գրել այդ հավասարությունը և հետո նոր գտնել անհայտ արտադրիչը, քան միանգամից 
բաժանման գործողությամբ ստանալ պատասխանը։

⋅2=12, այստեղից 2 լիտրանոց տարաների քանակը հավասար է 12÷2=6:

 2 լիտրանոց տարաների քանակը։

⋅3=12 այստեղից 3 լիտրանոց տարաների քանակը հավասար է 12÷4=3։ 

3 լիտրանոց տարաների քանակը։

26  և 27  առաջադրանքներն էլ անհայտ անդամը գտնելու վերաբերյալ են։ Եթե աշակերտների 
մի մասն այս առաջադրանքները չկարողանա կատարել, բացատրել գրատախտակի մոտ, լսել մյուս 
աշակերտների կարծիքները և հետո հանձնարարենք բոլորին լրացնել նմանատիպ աղյուսակներ։ 
Կարծում ենք, որ նմանատիպ, մասամբ լրացված աղյուսակներ կազմելը Ձեզ համար դժվար չի լինի։

28 -րդ առաջադրանքը կատարել այնպես, ինչպես 25-րդը։
  ⋅6=24
  Մատիտների տուփերի քանակը: 24÷6=4

Այս խնդիրները կարող են համարվել գծային հավասարումների լուծմանը նախապատրաստվելու 
նյութ (այս տերմինն աշակերտների մոտ չենք կիրառում)։

Տնային աշխատանք հանձնարարում ենք ամփոփիչ աշխատանքների բաժնի առաջադրանքներից՝ 
նախօրոք գնահատելով դասարանի ակադեմիական պատրաստվածության մակարդակը։ 



196

դ ա ս  1 7 2

Թեման՝ Բազմապատկման աղյուսակ
Նպատակը՝ կիրառել փորձելու եղանակը և զարգացնել բազմապատկման և բաժանման անհայտ 

անդամը գտնելու վերաբերյալ գիտելիքները (Մաթ.III.7)
Նախապայմանները՝ բազմապատկման աղյուսակը կիրառելու փորձ
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, բազմապատկման աղյուսակ

Տնային աշխատանքները ստուգելուց հետո աշակերտների հետ քննարկում ենք ամփոփիչ 
թեստը, որտեղ պատասխաններն ընտրելու համար պետք է գիտենալ 0-ով և 1-ով բազմապատկման  
հատկությունները, բազմապատկման և բաժանման փոխհակադարձելիությունը։ Դրանից հետո 
անցնում ենք «Տրամաբանի՛ր» բաժնում ներկայացված առաջադրանքներին։ Դասի անցկացման 
ձևը կարող է լինել խմբային, դա արդեն կախված է ուսուցչի ընտրությունից։ յուրաքանչյուր 
հավասարության մեջ անհայտ անդամը գտնելու համար թույլ է տրվում օգտվել բազմապատկման 
աղյուսակից։ Օրինակ՝ առաջին առաջադրանքի մեջ 7-ը բազմապատկվում է թվով, և ստացված թվի 
միավորների թվանշանը հավասար է 1-ի։ Բազմապատկման աղյուսակում կա միայն մեկ այդպիսի թիվ՝ 
21-ը։ Այն ստանում ենք 7-ը 3-ով բազմապատկելու արդյունքում։ Ցանկալի է օգնենք աշակերտներին 
դատողություն անել. երկնիշ թիվը, որը ստանում ենք 7-ը որևէ թվով բազմապատկելու արդյունքում 
և որի միավորների թվանշանը 8 է, 28-ն է։ Այսպես գտնում ենք երկրորդ հավասարության թվերը։ 

Երրորդ հավասարության մեջ ունենք երկնիշ թիվ, որի միավորների թվանշանը 3 է և այն երկու 
թվերի արտադրյալ է։ Այդ թիվը 63-ն է և այն 9⋅7 կամ 7⋅9 բազմապատկելով ենք ստանում։ Որոշ 
աշակերտներ հնարավոր է 3⋅11-ն էլ ճիշտ համարեն, սակայն առաջադրանքի պահանջի մեջ նշված 
է, որ այդ թվերը միանիշ են։

Չորրորդ օրինակի դեպքում ունենք 7⋅7=49, քանի որ սա միակ թվազույգն է, որոնց բազմապատկման 
արդյունքում միավորների թվանշանը հավասար է 9-ի։

Երկու հավասարություն պարունակում են գումարում և հանում՝ 10-9=1 և 9+1=10, այստեղ 
դատղություն ենք անում՝ երկնիշ թվից հանում ենք միանիշ թիվ և ստանում միանիշ թիվ, միանիշ 
թվին գումարվում է 1 և ստացվում է երկնիշ թիվ, դա հնարավոր է միայն մի դեպքում՝ 9+1=10:

Հաջորդ դասը կրկնության բաժնի առաջադրանքներին է տրամադրվում։ Արդեն այս դասին 
աշակերտներին տանը կատարելու համար կարող ենք հանձնարարել կրկնության բաժնի առաջին 8 
առաջադրանքները։

ԿրԿՆՈւԹյՈւՆ

դ ա ս  1 7 3 - 1 7 5

Նպատակը՝ Կրկնել անցած թեմաները, ամրապնդել գիտելիքները

Ուսուցչի այս ձեռնարկը երաշխավորության բնույթ է կրում, օգնում է ուսուցչին պլանավորել և 
վարել դասը։ Մեր կողմից նյութը դասերի բաժանելն էլ երաշխավորություն է։ Ուսումնական տարվա 
ավարտին կրկնության դասերի սխեմաների ընտրությունը թողնում ենք ուսուցիչներին (կրկնության 
առաջադրանքները բաժանել դասարանում և տանը հանձնարարելու համար)։ Մեր խորհուրդն է 10 -

12  առաջադրանքներն աշակերտներին հանձնարարել տնային  աշխատանք, իսկ հետո դասարանում 
մանրամասն քննարկել։
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Կրկնության բաժնի առաջադրանքները բոլոր թեմաներից են՝ թվերը գրել, կարդալ, համեմատել, 
դասավորել, գտնել արժեքը, գործողություններ կատարելու ժամանակ կիրառել դիրքային համակարգը, 
բազմապատկել և բաժանել թվերը, կիրառել թվերի գումարման և հանման տարբեր եղանակներ, 
գտնել անհայտ անդամը, ներկայացնել տվյալները, կարդալ պիկտոգրամը, կիրառել երկարության 
միավորները, ներկայացնել կապը երկարության միավորների միջև, պարզ թվային արտահայտության 
մեջ նկարագրել գործողությունների հաջորդականությունը, կազմել և լուծել խնդիրներ։

Կրկնության և ամոփիչ առաջադրանքների վրա աշխատելու ժամանակ Ձեզ տրվում է 
հնարավորություն, ելնելով դասարանի ակադեմիական մակարդակից և հկկու աշակերտների համար 
մշակված պլանից, ընտրել հանձնարարություններ դիագնոստիկ և ամփոփիչ առաջադրանքների 
համար (այդ աշխատանքի անցկացման ձևերի մասին մենք արդեն բազմիցս խոսել ենք), ևս մեկ 
անգամ վերլուծել անցած նյութի յուրացման մակարդակը, վերացնել թերությունները, անցկացնել 
դասարանական կամ դպրոցական օլիմպիադաներ և հաջողությամբ ավարտել ուսումնական տարին։ 
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զԱրԳԱՑՆՈղ ԳՆԱհԱՏՄԱՆ ՎԵրԱբԵրյԱԼ

Աշակերտի գնահատման մեխանիզմները հիմնվում է գնահատման նպատակներին և հիմնական 
բաղադրիչներին, որոնք արդեն լավ հայտնի են մեթոդական գրականությունից օրինակ, պարզել 
աշակերտի ուժեղ և թույլ կողմերը և նպաստել հաջող ուսուցմանը։

Նպատակներին համապատասխան գոյություն ունի գնահատման երկու ձև՝ որոշիչ և զարգացնող։ 
Մինչև 5-րդ դասարան սահմանափակվում ենք զարգացնող գնահատմամբ, տարբեր խորհուրդներով, 
երաշխավորություններով, հիմնախնդրի լուծման համար ուղիներ ընտրելով օգնում ենք աշակերտների 
զարգացմանը։ Դասարանական աշխատանքը, որպես կանոն, ինտերակտիվ ձևով՝ հարց-պատասխանի 
և պատասխանների վերլուծության ռեժիմով պետք է ընթանա, այդ ժամանակ մեր կամ հենց իրենց՝ 
աշակերտների մեկնաբանությունները, ուղղումները և խորհուրդները կարևոր դեր են խաղում նրանց 
զարգացման գործում։ Զարգացնող գնահատումը կողմնորոշված է աշակերտների զարգացմանը և 
արդյունավետ ուսուցմանը։ փաստորեն, զարգացնող գնահատումը քննարկում ենք որպես գործընթաց 
(պրոցես), որն ի նկատի ունի տարբեր ակտիվություններով, ուսուցման տարբեր ձևերով (այսպես 
կոչված զարգացնող գնահատման գործիքներով) տեղեկություններ հավաքել աշակերտի՝ թեման 
յուրացնելու վերաբերյալ, և կիրառել այդ տեղեկությունները հետագա առաջընթացին նպաստելու 
համար։

Երբեմն զարգացնող գնահատման գործիքի կարող ենք վերածել նաև որոշիչ գնահատման գործիքը 
(օրինակ՝ թեստը), եթե աշակերտներին բաժանենք փոքր խմբերի և հանձնարարենք համեմատել 
ստացած պատասխանները, լուծման ուղիները և մեկնաբանել իրենց կարծիքները։

 Զարգացնող գնահատման համաձայն՝ ուսուցիչը կարող է պլանավորել ուսումնական գործընթացը, 
անհատական մոտեցումները յուրաքանչյուր աշակերտին, աշխատանքի ռազմավարությունները 
և ծավալը։ Այսպիսով՝ այս գնահատմամբ հայտնաբերում ենք աշակերտների թերությունները և 
հաջողությունները։ Նույնիսկ ուսուցչի գովեստի խոսքը կարող է համարվել զարգացնող գնահատում, 
եթե այդ խոսքերին հետևում է համապատասխան մեկնաբանություն։ Զարգացնող գնահատման 
գործիք են նաև որևէ աշակերտի կողմից մյուս աշակերտին տրված գնահատականը կամ 
մեկնաբանությունը, ինքնագնահատումը։ Այս գործիքներից ամենահզորը հասակակիցների կողմից 
արված տրամաբանությունների գնահատումն է: 

Լավ մտածված հարցերն էլ զարգացնող գնահատման գործիք են, երբ նրանք պահանջում են 
փաստերի համեմատության վերլուծություն և ուղղված չեն միայն տեսական գիտելիքի ստուգմանը: 
Զարգացնող գնահատման գործիք կարող ենք համարել նաև, ըստ սովորած հասկացությունների, 
աշակերտների կազմած թեստերը։ Էլ ավելի բարձր մակարդակ է համարվում այդ հասկացությունների 
տեսողականացումը։

յուրաքանչյուր ակտիվության անցկացման ժամանակ ուսուցչի դիտարկումներն աշակերտների 
ներգրավվածության մակարդակը որոշելու համար զարգացնող գնահատման գործիք են, ինչպես նաև 
դրան հաջորդող տարբեր խորհուրդները և մեկնաբանությունները։

Զարգացնող գնահատումը կարևոր դեր է խաղում աշակերտներին գործնական գիտելիքով 
զինելու գործընթացում։ 
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Զարգացնող գնահատումն անընդմեջ է ընթանում, մինչև նոր նյութին անցնելը և նոր նյութի 
յուրացման պրոցեսում։ 

Այստեղ նշենք նաև, որ Ազգային ուսումնական պլանի հին և նոր հրատարակությունների 
տարբերությունը գնահատման վերաբերյալ գլուխներում և հոդվածներում է: Նոր փաստաթղթում, 
որով մենք աշխատում ենք, կարդում ենք՝ «գնահատումը պետք է տա տեղեկություն աշակերտի 
անհատական առաջընթացի վերաբերյալ, աշակերտի գնահատումն ուսուցման/ուսուցանման 
անբաժանելի մասն է, այն պետք է հենվի ուսուցման կառուցողական սկզբունքներին»։ Առաջացավ 
լրիվությամբ նոր գրառում գնահատման խնդիրների վերաբերյալ, որը արմատական փոխում է 
զարգացնող գնահատման էությունը և տեխնոլոգիան։ Մասնավորապես աշակերտի գնահատման 
հիմնական խնդիր է հանդիսանում.

ա) ցույց տալ, թե ինչպես է ընթանում աշակերտի գիտելիքի ձևավորման գործընթացը և 
հիշողության մեջ գիտելիքների փոխկապակցումը,

բ) մինչև նոր թեմա անցնելը որոշել աշակերտների նախնական գիտելիքը և պատկերացումները,
գ) պարզել, թե որքանով է կարողանում աշակերտը գնահատել իր ուժեղ և թույլ կողմերը, որքանով 

մտածված և արդյունավետ քայլեր է ձեռնարկում սեփական առաջընթացին նպաստելու համար։
Գործող հրատարակությունում նշված է աշակերտի գնահատման նպատակը՝ «որոշել 

աշակերտի ակադեմիական առաջադիմության մակարդակ առարկայական ուսումնական պլանին 
համապատասխան», նաև նշված է, որ ուսուցման արդյունքներն ամփոփելու համար պատադիր պետք 
է կիրառել կոմպլեքս առաջադրանքներ (լուծել խնդիրներ, լուծել կոնկրետ հիմնախնդիրներ)։ Այսպիսի 
առաջադրանքը բազմակողմանիորեն ստուգելու համար ուսուցիչը պետք է մշակի գնահատման 
չափանիշներ։

Ըստ Ազգային ուսումնական պլանի՝ զարգացնող գնահատման միջոցներ են՝ բառային 
(բանավոր/գրավոր) մեկնաբանությունը, ինքնագնահատման/փոխադարձ գնահատման խորագիրը, 
հարցաշարերը։

Կոնկրետ գործունեության, իրավիճակի վերաբերյալ բառային մեկնաբանության գործընթացն 
օգնում է հասնել ուսումնական նպատակին, սա այն միջոցներից մեկն է, որն օգնում է պատկերացում 
կազմել, թե ինչպես է ընթանում ուսանման գործընթացը, ինչ հաջողություններ և ինչ դժվարություններ 
են նկատվում։ Այն պետք է ընթանա դրական տրամադրված միջավայրում և աշակերտին ուղղություն 
տա, թե ինչ ակտիվություն պետք է իրականացնել նպատակին հասնելու համար։ Ուսուցիչն առաջին 
հերթին պետք է նշի, թե աշակերտն ինչն է լավ կատարել։ Սխալների առկայության դեպքում պետք 
է տա կոնկրետ երաշխավորություններ, թե ինչ ճանապարհով պետք է բարելավի արդյունքները։ 
Ուսուցչի մեկնաբանության հետևանքով աշկերտն իր անձնական ձեռքբերումներից գոհունակության 
զգացում պետք է ունենա, պետք է գիտակցի առկա թերությունները և երաշխավորությունների հիման 
վրա փոփոխություններ մտցնի ուսուցման գործընթացում։ 

Մեկնաբանությունը կարող է լինել բանավոր կամ գրավոր, երբ կոնկրետ աշխատանքները 
ստուգելուց հետո ուսուցիչը գրառումներ է անում, որտեղ (հենվելով գնահատման չափանիշների վրա) 
սկզբից նշում է աշխատանքների ուժեղ կողմերը, հետո երաշխավորություն է տալիս, թե ինչպես 
կարող է աշակերտը բարելավել արդյունքները։ Երաշխավորություններ տալու ժամանակ ուսուցիչը 
կարող է կիրառել հուշումներ և/կամ հետևողական օգնություն։ Օրինակ՝ «...որպեսզի ճիշտ կատարես 
այս գործողությունը, անհրաժեշտ է ևս մեկ անգամ ուշադիր նայես դասագրքի ... էջի նմուշին» կամ 
«հիշի՛ր, ի՞նչ է նշանակում գումարում տասի քայլով»։ Գրավոր մեկնաբանությունն աշակերտին պետք 
է տա տեղեկություն սխալի, սխալի տեսակի և այդ սխալն ուղղելու ճանապարհների վերաբերյալ։ 
Մեկնաբանություն անելուց հետո կարևոր է վերադարձնենք աշակերտներին աշխատանքները և 
ժամանակ տանք, որ ուղղեն։ 
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Բանավոր մեկնաբանությունը դա աշակերտի ակտիվության դիտարկման արդյունքում ուսուցչի 
արած գնահատումը/երաշխավորությունն է։ Կարող ենք կիրառել հետևյալ նախադասությունները՝ 
«ապրե՛ս, որ կատարել ես առաջադրանքը», «ինչո՞ւ ես այդպես մտածում», «շնորհակալություն, որ 
կատարել ես հանձնարարությունը, սակայն արի՛ մեկ անգամ ևս նայի՛ր՝ ամեն ինչ ճի՞շտ ես արել», 
ուսուցիչը չպետք է վիրավորական մեկնաբանություն անի՝ «հիմար պատասխան է», «այսպիսի բան 
ինչպե՞ս անցավ մտքովդ» և այլն։ 

Գնահատման նպատակներից մեկն է, որ աշակերտների մոտ զարգացնեն սեփական գիտելիքը 
գնահատելու ունակություն։ Դրա համար անհրաժեշտ է ինքնագնահատման և փոխադարձ 
գնահատման սխեմաների/ռուբրիկաների հիման վրա զարգացնել գնահատման ունակություն։ 
Սեփական ուսանման գործընթացը գնահատելը զարգացնող գնահատման կարևոր բաղադրիչն է։ 
Որպեսզի աշակերտը հետզհետե զարգացնի սեփական անձը, անհրաժեշտ է նրան  տալ օբյեկտիվ 
գնահատման հնարավորություն.

•	 Գիտակցել սեփական ուսուցման մոտիվը (պատճառ)։ Դա կարող է տեղի ունենալ հետևյալ 
տիպի հարցադրումներով. ինչու՞ պիտի իմանամ, ինչո՞ւ պիտի կարողանամ, ի՞նչ վնաս կա 
ինձ դրանից, որ չիմանամ։

•	 Պլանավորել սեփական գործունեությունը՝ ի՞նչ քայլեր պետք է կատարեմ առաջադրանքը 
կատարելու համար, ի՞նչ ռեսուրսներ է ինձ դրա համար անհրաժեշտ, ի՞նչ պետք է պատրաստեմ 
առաջադրանքը կատարելու համար, ի՞նչ դժվարությունների կարող եմ հանդիպել, ինչպե՞ս 
պետք է հաղթահարեմ, ի՞նչը/ո՞վ կօգնի ինձ։

•	 Վերլուծել արդյունքները, պետք է պատասխանել հետևյալ հարցերին՝ համապատասխանո՞ւմ 
է արդյոք աշխատանքը նախանշված նպատակին, ինչպե՞ս կարող եմ ստուգել արդյունքները, 
ինչո՞ւ թույլ տվեցի սխալներ, կարող եմ բացատրել, թե ինչու թույլ տվեցի դրանք։

Այս նպատակով կարող ենք կիրառել հարցաշար։ Առաջարկում ենք հարցաշարը կիրառելու 
կոնկրետ նմուշ՝ նյութը բացատրելու, ամրապնդելու համար առաջադրանքները կատարելուց հետո 
դասարանը բաժանում ենք խմբերի։ Նրանք պետք է լրացնեն հետևյալ տիպի հարցաշար՝

	Ի՞նչ նոր բան ենք սովորել այսօր:
	Ո՞ր տեղեկությունն էր մեզ համար առանձնապես հետաքրքիր:
	Ի՞նչն էր դժվար:
	Ի՞նչն էր մեզ խանգարում աշխատել:
յուրաքանչյուր խմբի աշակերտներ խորհրդակցում են և միասին պատասխանում առաջարկված 

հարցերին, իսկ հետո իրենց կարծիքը ներկայացնում դասարանին։
Որպես գնահատման միջոց կարող ենք կիրառել դասի նպատակի հիման վրա մշակված 

խորագիրը, որպեսզի աշակերտն ինքը գնահատի, թե ինչ մակարդակով է կատարել առաջադրանքը. 
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Առաջադրանք 1
շատ լավ 

կատարեցի 
Լավ կատարեցի

Առաջարանքը 
մասամբ 

կատարեցի

Ինձ լրացուցիչ 
աշխատանք է 
անհրաժեշտ

Սկսում ենք 3-ից, 
հաշվում ենք 5-ի 
քայլով

ա) ո՞ր թիվն ենք 
ասում 3-ից հետո

բ) հաշվելու 
ժամանակ, ո՞ր 
թիվն է երրորդը, 
չորրորդը

գ) ո՞ր թիվն է 
նախորդում 23-
ին, ո՞ր թիվն է 
հաջորդում 28-ին 

Կարող եմ 3-ից 
սկսել և հաշվել 5-ի 
քայլով 3, 8, 13․․․

ա) 3-ից հետո 
ասում ենք 8 

բ) հաշվելու 
ժամանակ երրորդ 
թիվը 13-ն է, 
չորրորդը՝ 18-ը

գ) 23-ին 
նախորդում է 18-ը, 
28-ին հաջորդում՝ 
33-ը

Կարող եմ 3-ից 
սկսել և հաշվել 5-ի 
քայլով 3, 8, 13․․․

ա) 3-ից հետո 
ասում ենք 8

բ) հաշվելու 
ժամանակ երրորդ 
թիվը 13-ն է, 
չորրորդը՝ 18-ը

գ) չկարողացա 
հիշել՝ ի՞նչ էր 
նշանակում 
նախորդ և 
հաջորդ, այդ 
իսկ պատճառով 
մասամբ եմ 
պատասխանել 
հարցին

Կարող եմ 3-ից 
սկսել և հաշվել 5-ի 
քայլով 3, 8, 13․․․

ա) 3-ից հետո 
ասում ենք 8

բ) հաշվելու 
ժամանակ երրորդ 
թիվը 13-ն է, 
չորրորդը՝ 18-ը

գ) չկարողացա 
հիշել՝ ի՞նչ էր 
նշանակում 
նախորդ և 
հաջորդ, այդ 
իսկ պատճառով 
չեմ կատարել 
առաջադրանքը 

Կարող եմ 3-ից 
սկսել և հաշվել 5-ի 
քայլով 3, 8, 13․․․

ա) 3-ից հետո 
ասում ենք 8

բ) հաշվելու 
ժամանակ, երրորդ 
թիվը 13-ն է, 
չորրորդը՝ 18-ը

գ) չկարողացա 
հիշել՝ ի՞նչ էր 
նշանակում 
նախորդ և 
հաջորդ, այդ 
իսկ պատճառով 
չեմ կատարել 
առաջադրանքը

Ինքնագնահատման ունակություն զարգացնելու համար ուսուցիչը կարող է կիրառել նաև այսպես 
կոչված «անավարտ նախադասություններ»։ Օրինակ՝ դասի վերջին 5 րոպեի ընթացքում ուսուցիչը 
բաժանում է աշակերտներին թղթեր, որտեղ նրանք պետք է ավարտեն նախադասությունները՝

	այսօր դասի ընթացքում սովորեցի,
	ինձ համար հեշտ էր,
	ինձ համար դժվար էր:
Դասերից հետո ուսուցիչը վերլուծում է արդյունքները և այդ վերլուծության հիման վրա 

պլանավորում հաջորդ դասը։
Համադասարանցիների գնահատումն օգնում է աշակերտներին։ Գնահատելով ուրիշներին՝ 

իրենք ամրապնդում են իրենց գիտելիքները։ փոխադարձ գնահատման դրական կողմերից մեկն է, 
որ աշակերտները սովորում են ուրիշների աշխատանքներում գնահատել ուժեղ և թույլ կողմերը և 
դրանով իսկ վերլուծում իրենց առաջընթացը։ փոխադարձ գնահատման համար կարող ենք կիրառել 
հետևյալ տեխնիկաները՝ փոխանակել/գնահատել աշխատանքները, ըստ պլանի փոխադարձ հարցում 
անցկացնել, մեկնաբանություն անել։ Օրինակ՝ ուսուցիչը կարող է հանձնարարել դասարանին որևէ 
առաջադրանք ինքնուրույն կատարել, հետո հանձնարարել աշակերտներին զույգերով ստուգել 
միմյանց գրավորները։ Սկզբունքը հետևյալն է՝ աշակերտներն առաջադրանքի մեջ գտնում են երկու 
դրական կողմ (օրինակ՝ «առաջադրանքը պարզ և հստակ է կատարված», «գրառումները ճիշտ են 
կատարված», «հաշվումները ճիշտ են կատարած» և այլն) և կարծիք են հայտնում, թե ինչ պետք է 
ուղղվի/բարելավվի։ Աշակերտների մեկնաբանությունները կարող են լինել ինչպես բանավոր, այնպես 
էլ գրավոր: Հետո աշակերտներին տրվում է որոշակի ժամանակ մեկնաբանությունները վերլուծելու 
և աշխատանքներն ուղղելու համար։
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 Կարևոր է, որ հաշվի առնենք. առաջարկված միջոցների կիրառությունն ինքնանպատակ 
չպետք է լինի: Սա տեղեկություններ ձեռք բերելու, միջոցները կիրառելու նմուշ է։ Ձեռք բերված 
տեղեկությունների վերլուծությունից հետո ուսուցիչը պարզում է այն թեմաները, որոնք աշակերտներն 
առանձնապես լավ են յուրացրել, այն ունակությունները, որոնք աշակերտներն արդեն զարգացրել 
են և այն հարցերը, որոնք կարիք ունեն բարելավվելու, նաև այն ունակությունները, որոնք դեռ 
չեն ձևավորվել։ Ուսումնական պրոցեսի վերլուծությունն անցկացնելն անհրաժեշտ է ոչ միայն 
ուսուցիչների, այլ նաև աշակերտների համար, քանի որ աշակերտը, որը փորձում է գտնել իր ուժեղ 
և թույլ կողմերը, ավելի մեծ ուժ և եռանդ է գործադրում դրանք զարգացնելու համար։ 
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ՈւսՈւՄՆԱԿԱՆ ՊԼԱՆԻ հԱՄԱՊԱՏԱսխԱՆ ՏՊԱԳԻր ԵՎ 
ԷԼԵԿՏրՈՆԱյԻՆ ՌԵսՈւրսՆԵր

Ուսուցիչների համար.

•	 Տպագիր ռեսուրսներ՝ Մաթեմատիկա, ուղեցույց ուսուցիչների համար, I-VI դասարաններ, 
Թբիլիսի, 2011թ., հեղինակներ՝ Զաքարիա Գիունաշվիլի, Էկատերինա Կորձաձե, Լելա 
Մամուլաշվիլի, Լալի Բերիշվիլի։ Տեսնել և տպել այդ գիրքը հնարավոր է Google-ի միջոցով։

•	 «Վրաստանի տարական կրթության նախագիծ» շրջանակներում ստեղծված վեբ-պորտալը՝ 
www.kargiskola և տպագիր ռեսուրսներ՝ ուսումնամեթոդական ռեսուրսների երկու ընտրանի։

•	 Էլեկտրոնային ռեսուրս՝ https://silkschool.ge/, որի ստեղծմանը մենք՝ գրքի հեղինակներս էլ 
ենք մասնակցել։ https/silkschool.ge էջում տեղադրված են 5-րդ դասարանի տեսադասերը, 
կարող ենք կիրառել ինչպես դասին, այնպես էլ տանը, եթե ինչ-որ պատճառով աշակերտը 
բացակայում է դասերից։ Դասերը համապատասխանում են մաթեմատիկայի չափորոշչի III 
դասարանի ուսումնական պլանով սահմանված արդյունքներին։ ռեսուրսի առաջին դասը 
հատկացված է երկնիշ թվերով սյունակաձև գումարում սովորելուն (Մաթ․III.2), չորրորդը՝ 
երկարության միավորներին (Մաթ.III.10), վեցերրորդը՝ պատկերներին (Մաթ.III.8, Մաթ.III.9 
և այլն): ռեսուրսն ունի ընդհանուր 30 դաս, յուրաքանչյուր դաս բաղկացած է երկու մասից՝ 
տեսական նյութ, գործնական կիրառության նմուշների քննարկում։
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ՎԵրջԱբԱՆ

Դպրոցական դասգիրք կազմելը բարդ և պատասխանատու խնդիր է։ Այս հարցը հետազոտող 
որոշ գիտնականներ մտածում են, որ այդ գործընթացին ամենաքիչը պահանջվում է 6 տարի [20]: Մենք 
արդեն 15 տարի է աշխատում ենք դասագրքերի վրա։ Մասնակցել ենք դեռևս «Սորոսի» հիմնադրամի 
կազմակերպած մրցույթներին, իսկ երբ ստեղծեցինք/գրեցինք հանրհաշվի և երկրաչափության VII - 
IX դասարանի դասագրքերը, մասնակցում էինք մրցույթով ընտրված փորձագետների խմբին, որը 
անցկացրել է տարրական դասարանի դասագրքերի փորձաքննություն, սակայն, այն ժամանակ 
դժվարություն էր առաջացնում  Ազգային ուսումնական պլանի և բովանդակությունը սահմանող 
ծրագրերի բացակայությունը։ Իրականությունը նշանակալիորեն փոխվեց, երբ Ազգային ուսումնական 
պլանի և Գնահատման կենտրոնի փորձագետների կողմից կազմվեց Ազգային ուսումնական պլանը:

Ըստ Ազգային ուսումնական պլանի՝ մասնակցել ենք VII-IX դասարանի դասագրքերի փորձարկման 
գործընթացին։ Կարող ենք ասել, որ այս տարիներին գրված դասագրքերը մեր և փորձագետների 
միասնակնան աշխատանքի արդյունքն է, փորձարկման շրջանում հաշվի էինք առնում նրանց կողմից 
արված մեկնաբանությունները և երաշխավորությունները։

Սկսած 2011 թվականից, հաշվի առնելով ուսուցիչների խնդրանքները, ստեղծեցինք նաև 
տարրական դասարանի դասագրքերը։ Այդ դասագրքերը հաղթեցին դասագրքերի մրցույթում և 2011-
2016 թ.թ․ տարրական դասարանների մեծ մասն օգտվում է մեր դասագրքերից։

Ազգային ուսումնական պլանի վերանայումից հետո փոփոխություններ եղան, ստեղծվեց 2017-
2021 տարիների Ազգային ուսումնական պլանը և, համապատասխանաբար, մաթեմատիկայի նոր 
ուսումնական ծրագիրը։ Այս ուսումնական ծրագրին ամբողջությամբ համպատասխանում են մեր 
կողմից ներկայացված դասագրքերը, մասնավորապես երրորդ դասարանի դասագիրքը և դասագրքին 
համապատասխան ուսուցչի ձեռնարկը։

Էական փոփոխություններ են մտցվել ուսուցչի ձեռնարկում՝ ներկայացված է յուրաքանչյուր 
դասը պլանավորելու և անցկացնլու սխեման, նշված է հիմնական ուսումնական նպատակը (ամեն 
դասի համար) և տրված են լրացուցիչ առաջադրանքներ։ Պարզ է, որ փոփոխություններ են մտցվել 
նաև դասագրքի մեջ, բոլոր այս փոփոխություններն իրականացվել են՝ ուսուցիչների, Ազգային 
ուսումնական պլանի և Գնահատման կենտրոնի փորձագետների հետ խորհրդակցելու արդյունքում։

Հուսով ենք՝ այս դասագրքերը կարժանանան փորձագետների և ուսուցիչների հավանությանը և 
կկիրառվեն դպրոցում։ Մենք պատրաստ ենք կրկին համագործակցել ուսուցիչների հետ։ 

   
 Գուրամ Գոգիշվիլի, Թեյմուրազ Վեփխվաձե 

    Իա Մեբոնիա, Լամարա Քուրչիշվիլի
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