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7-ՐԴ ԴԱՍԱՐԱՆԻ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ԴԱՍԱԳՐՔԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ

Դասագիրքը կազմված է բազային աստիճանի 2018-2024 թվականների չափորոշչի և տարեկան 
պլանի պահանջների հետ բացարձակ համապատասխանությամբ: Միաժամանակ, պահպանված է 
հավասարակշռությունը մեր ստեղծագործական ազատության և նշված չափորոշչով սահմանված 
ուսանում-ուսուցման նպատակների, մեթոդական կողմնորոշիչների և գնահատման հետ կապված 
ներկայացված պահանջների միջև: Այստեղ գլխավորը համապատասխանությունն է այն 
սկզբունքներին, որոնց վրա հիմնվում է մաթեմատիկայի չափորոշիչը. մաթեմատիկայի ուսուցումը 
(ինչում դասագիրքը կարևոր դեր է ստանձնում) իր մասը պետք է ներդնի Ազգային ուսումնական 
պլանի առաքելությամբ և նպատակներով նախանշված հմտությունների և արժեքների զարգացման 
և ձևավորման հարցում: Նկատի ենք առել այն հիմնական կողմնորոշիչները, որոնք մատնանշված 
են Ազգային ուսումնական պլանում. ուղղված լինել բազմակողմանի գիտելիքների, մտածողության, 
առկա հիմնախնդիրները հաղթահարելու հմտություններին տիրապետելու արդյունավետ ուղիների 
ցուցադրմանը, նպաստել, որպեսզի գործի ոչ միայն «առկա» գիտելիքի յուրացման, այլև «նոր» 
գիտելիք որոնելու, դրան տիրապետելու սկզբունքը, ստեղծել ուսումնական գործընթացի տարբեր՝ 
անհատական, խմբային, կոլեկտիվ, խնդրահարույց, ինտերակտիվ ձևերի և համակարգերի 
իրականացման հնարավորություններ:

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՍԱԳՐՔԻ ՄԱՍԻՆ

Դասագրքի բովանդակությունը սահմանում է ինչպես գործնական պահանջները, այնպես 
էլ մաթեմատիկայի զարգացման ներքին օրինաչափությունները: Բովանդակության ընտրության 
համար հիմք է ծառայում համապատասխան տարիքի աշակերտների համար հասանելիության 
սկզբունքը ևս: Չափորոշչի պահանջները նկատի առնելիս, ուշադրությունը կենտրոնացրել 
ենք ուղղության ինտեգրմանը (ինտեգրում «մաթեմատիկայի ներսում» և այլ ուսումնական 
առարկաների հետ): Մաթեմատիկան միասնական գիտություն է և ոչ թե նրա տարբեր մասերի 
արհեստական միավորում: Դասագրքում նյութի մատուցման մեթոդիկան նկատի ունի հարցերը 
փոխադարձ կապի մեջ և ոչ թե մեկուսացված ներկայացնելը: Պարբերաբար կրկնվում և 
ամրապնդվում են նախորդ նյութերը: Այս գործընթացը նպաստում է դասընթացի միասնական 
հայեցակարգի իրականացմանը: Առաջին գլուխը, որը հիմնականում նախորդ տարիներին 
ուսումնասիրած հարցերի կրկնություն է ներկայացնում, ապագա հարցերի նկատառմամբ 
է կառուցված: Դասագրքում ներկայացված բազմապիսի ուսումնական նյութը ուսուցչին 
ակադեմիական տարբեր մակարդակ ունեցող աշակերտների հետ տարբերակված ուսուցում 
իրականացնելու բացառիկ հնարավորություն է տալիս: 
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Այստեղ ևեթ տրված են նյութեր՝ խորացված ուսուցման համար, նյութեր՝ խմբային և 
նախագծային ակտիվությունների համար: 

Նշենք նաև դասագրքի բարձր գիտական մակարդակը, մատուցվող նյութի մատչելիությունը, 
լեզվի մաքրությունը և պարզությունը: Առանձնացված են դասարանական աշխատանքի համար 
նախատեսված խնդիրները: 

Պարզ է, այսպիսի բաժանումը պայմանական է, և ուսուցիչը կարող է ըստ ցանկության 
փոփոխություններ մտցնել առաջադրանքների ծավալի և բովանդակության մեջ: 

Նյութի բազմազանությունը, ծավալը և մատչելիությունն, անտարակույս, օգնում են ուսուցչին, 
որպեսզի նա հաջողությամբ հաղթահարի ուսումնական չափորոշչով և տարեկան պլանով 
նախատեսված խնդիրները:
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԳՐՔԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՆԿԱՐԱԳԻՐ

Ուսուցչի գիրքը ներառում է մեթոդական երաշխավորություններ 2018-2024 թվականների 
համար նախատեսված մաթեմատիկայի չափորոշչով կազմված մաթեմատիկայի 7-րդ դասարանի 
դասագրքի համար: Գրքի նշանակումը ուսումնական գործընթացի պլանավորման և վարման մեջ 
ուսուցչին օգնելն է: 

Ուսուցչի գրքում գլուխների և պարագրաֆների համարակալումը և անվանումները համընկնում 
են աշակերտի դասագրքում կիրառված համարակալմանը և անվանումներին: Ներկայացված են 
համարյա բոլոր դասերի սցենարները: 

Գրքում կծանոթանաք մեր մտորումներին՝ նոր նյութի մատուցման մասին: Տրված են 
համապատասխան բացատրություն-մեկնաբանություններ՝ կապված նյութի մատուցման փուլերի 
հետ. խթանում, հարցի առաջադրում, խնդրի սահմանում, հիմնական նյութի առանձնացում, 
նախնական փուլում կատարելու համար նախատեսված վարժություններ և դրանց վերլուծություն, 
եզրափակիչ փուլի համար նախատեսված վարժություններ և դրանց վերլուծություն, ամփոփիչ 
առաջադրանքներ և դրանց գնահատման խորագիր, ինքնագնահատման համար նախատեսված 
ամփոփիչ առաջադրանքների լուծման եղանակներ: Համարյա բոլոր դասերի սցենարների հետ 
կապված մեր ցուցումները օժանդակում են ուսուցչին զարգացնող գնահատման իրականացման 
գործում:

Լուծված են դասագրքում տրված համարյա բոլոր խնդիրները: Միաժամանակ տրված են 
լուծման տարբեր եղանակների կիրառման օրինակներ: Հաճախ պատահում է, որ աշակերտը 
լուծման տարբերվող եղանակ է ընտրում, ուսուցիչը պատրաստ պետք է լինի աշակերտի կողմից 
առաջարկվող լուծման տարբերվող եղանակը քննարկելու և գնահատելու համար:

Ուսուցիչը ծանոթանում է ներկայացվող նյութի գիտական և մեթոդական հիմունքներին: 
Ներկայացված են համապատասխան էլեկտրոնային, տպագիր ռեսուրսների հասցեները, 
գրականության ցանկը:

Ուսուցչի գիրքը ներառում է երաշխավորություններ գնահատման սխեմաների կիրառման 
մասին: Առանձնահատուկ նշանակություն է վերագրվում զարգացնող գնահատման 
իրականացմանն օժանդակելուն. ինչպես իրականացնենք աշակերտների աշխատանքների 
դիտարկում, ինչպես իրականացնենք նրանց ակտիվությունների գրանցում բոլոր դասերին, 
ինչպես կիրառենք այդ գնահատումը՝ նախանշված արդյունքները կատարելագործելու համար: 

Միաժամանակ, դասի պլանավորման և անցկացման մասին մեր կողմից ներկայացված 
երաշխավորություններին ուսուցիչը ստեղծագործաբար պետք է մոտենա – ուսուցումը, հայտնի 
մաթեմատիկոս Դ. Հոիայի կարծիքով, արվեստ է: 
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Դասագիրքը ուսումնական պլանը կամ չափորոշիչը չի ներկայացնում: Ուսուցիչը կարող է 
իր կողմից ընտրած ռազմավարությունն իրականացնելու, տարբերակված ուսուցման նպատակով 
ընտրել գրքում ներկայացված մեծ ծավալի ուսումնական նյութից համապատասխան հարցերն 
այնպես, որ հասնի չափորոշչով նախանշված արդյունքներին: Գրքում բերված հետաքրքիր 
պատմական փաստերը, խմբային, նախագծային և այլ տիպի առաջադրանքների համար 
խնդիրները բազմազան են դարձնում ուսուցման ձևերը և մեծացնում աշակերտների մոտիվացիան: 
Ուսումնական պրոցեսի պլանավորումը ուսուցչի համար հեշտացնում է դասագրքում 
դասարանական առաջադրանքների առանձնացումը, թեև ուսուցիչը կարող է դրանց ծավալը, 
նաև՝ խնդիրները փոխել: 

Հնարավոր է, որ ուսուցիչը դասը վարելու, աշակերտների ակտիվության պլանավորման 
սեփական ինքնատիպ եղանակները հորինի:

Բոլոր թեմաներին կից տրված են մանրամասն մեկնաբանություններ և նյութի գիտական և 
մեթոդաբանական հիմունքների քննարկում: 

Մեր կողմից ներկայացված երաշխավորություններում, որոնք վերաբերում են բոլոր դասերի 
սխեմաներին, հիմնական շեշտադրումն արվում է ուսումնական գործընթացում աշակերտի 
ակտիվ մասնակցությանը նպաստող պայմանների ստեղծմանը: Ուսուցումը որոնումների 
և փաստարկումների ճանապարհով պետք է ընթանա, աշակերտն ինքնուրույն պետք է 
հայտնաբերի խնդրի պատասխանը՝ մոտիվացված իրավիճակը պլանավորելուց հետո: Կարևորն 
այն է, որ հետազոտման գործընթացը ոչ միայն «ի՞նչ», այլ նաև՝ «ինչպե՞ս» կամ «էլի ինչպե՞ս» 
հարցերի պատասխանը լսելուն լինի ուղղված: Այս ամենը պարտադիր է աշակերտների ապագա 
մասնագիտական գործունեության, հասարակական կյանքում ակտիվ մասնակցության համար:

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ: ՉԱՓՈՐՈՇՉԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ 
ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԵՎ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԿԱՊԻ ՄԱՏՐԻՑԱ

Բազային աստիճանի չափորոշիչը, որի հիմքի վրա էլ կազմվել է մեր դասագիրքը, կազմված 
է հետևյալ մասերից.

ա) Առարկայի ուսանում-ուսուցման նպատակներ
բ) Չափորոշչի արդյունքները և բովանդակությունը
գ) Մեթոդական կողմնորոշիչներ
դ) Գնահատում
Ուսուցիչը լավ պետք է ծանոթանա 2018-2024 թվականների համար նախատեսված 

չափորոշչին և նրա պահանջներին: Նրա աշխատանքը պետք է ընթանա այս պահանջներին 
համապատասխան, որպեսզի չափորոշչում ձևակերպված ուսանում-ուսուցման նպատակների վրա 
աշխատելով, մաթեմատիկան իր մասը ներդնի Ազգային ուսումնական պլանով նախատեսված 
հմտությունների և արժեքների ձևավորման և զարգացման գործում: 

Նոր չափորոշչում ձևակերպված նպատակները տրամաբանական և քննադատական 
մտածողության եղանակներին և մաթեմատիկայի լեզվին տիրապետելու հետ մեկտեղ, նկատի 
ունեն նաև մաթեմատիկայի գործիքների կիրառությամբ իրական խնդիրները հաղթահարելը:

Այստեղ ևեթ նշենք մտածողության մաթեմատիկական ոճի ձևավորման նշանակությունը, 
ինչը նկատի ունի.
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1) Օբյեկտների դասակարգման հմտություն: 2) Օրինաչափության հայտնաբերում և 
սահմանում: 3) Հիմնավորման հմտություն:

Առարկայի ուսանում-ուսուցման նպատակները, գնահատման ցուցիչները 
համապատասխանում են չափորոշչի արդյունքներին: Դրանք պատասխանում են հարցին. ի՞նչ 
պետք է կարողանա աշակերտը մաթեմատիկայի յուրաքանչյուր թեմա սովորելուց հետո: Մեր 
կողմից կազմված աղյուսակում ներկայացված յուրաքանչյուր արդյունքին նախորդում է ցուցիչը, 
որը մատնացույց է անում առարկան, ուսումնական փուլը և չափորոշչի արդյունքը: Այս նշումը 
համապատասխանում է մաթեմատիկայի չափորոշչում տրված նշմանը:

Չափորոշչի արդյունքներին հասնելու և բովանդակության փոխադարձ կապի մատրիցա

Թեմաների թվարկում
Նպատակներ. Բովանդակության՝ նպատակի 
վերածում: Չափորոշչում մատնանշված 
համապատասխան կետեր

Ժա մա-
նակ

Բնական թվեր, կարդալ, 
ներկայացնել, համեմատել

Բնական թվերով 
գործողություններ

Կարդալ բնական թվերը, գրառել (Մաթ. բազ. 3, 4), 
դասակարգել, գործողությունները կատարել տարբեր 
եղանակներով (Մաթ. բազ. 1, 2) և դրանք կիրառել 
գործնականում (Մաթ. բազ. 7):

10 ժամ

Բազմություն, 
ենթաբազմություն, 
գործողություններ 
բազմություններով

Բազմության վերաբերյալ գիտելիքների և 
գործողությունների կիրառություն՝ խնդիրների 
լուծման համար (Մաթ. բազ. 7, 8):

5 ժամ

Երկրաչափական պատկերներ, 
անկյուն, չափել հատվածները 
և անկյունները, դասակարգել 
անկյունները, երկու ուղիղների 
միջև ընկած անկյուն

Ճանաչել երկրաչափական պատկերները, 
համեմատել դրանց տեսակները և դասակարգել 
(Մաթ. բազ. 1, 2, 5, 6, 7):

Միմյանց հետ կապել չափման միավորները և 
կիրառել՝ խնդիրները լուծելու նպատակով (Մաթ. 
բազ. 7):

8 ժամ

Ամբողջ թվեր: Ամբողջ թվերի 
մոդուլ: Գործողություններ 
ամբողջ թվերով

Ռացիոնալ թվեր: Ռացիոնալ 
թվի բնական ցուցիչով 
աստիճան

Ամբողջ թվեր: Գրառել, արտահայտել, համեմատել, 
դասավորել (Մաթ. բազ. 3, 4):

Ամբողջ թվերով գործողությունները կատարել 
տարբեր եղանակներով (Մաթ. բազ. 1, 2):

Արտահայտել, համեմատել, դասավորել ռացիոնալ 
թվերը: Դրական համակարգի կիրառում (Մաթ. 
բազ. 3, 4):

Ռացիոնալ թվերով գործողությունները կատարել 
տարբեր եղանակներով (Մաթ. բազ. 1, 2):

Համեմատել ռացիոնալ թվերով գործողությունների 
արդյունքները (Մաթ. բազ. 1, 2):

Բնական ցուցիչով աստիճանը կիրառել 
գործնականում (Մաթ. բազ. 6, 7):

12 ժամ
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Տվյալներ, տվյալները 
ներկայացնելու եղանակներ 
(ցուցակ, աղյուսակ, կետային, 
գծային, սյունակներով 
դիագրամներ, պիկտոգրամա)

Հավաքել, դասակարգել, նախընտրելի ձևով 
ներկայացնել քանակական և որակական 
տվյալները (Մաթ. բազ. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8):

Ենթատեքստի նկատառմամբ վերլուծել տվյալները 
(Մաթ. բազ. 1, 2, 3, 7, 8, 9):

6 ժամ

Քառանկյուններ

Ճանաչել երկրաչափական պատկերները, 
համեմատել դրանց տեսակները և դասակարգել 
(Մաթ. բազ. 1, 2, 5, 6, 7):

Երկրաչափական պատկերները ներկայացնել 
խնդրի ենթատեքստին համապատասխան (Մաթ. 
բազ. 4, 5, 6):

6 ժամ

Փոփոխականով 
արտահայտություն, 
պարզեցնել 
արտահայտությունը, 
բազմանդամ, 
բազմանդամներով 
գործողություններ, 
բազմանդամի վերլուծումը 
արտադրիչների (ընդհանուր 
արտադրիչը դուրս 
բերել փակագծերից, 
խմբավորման կարգը, 
արտադրիչների վերլուծում 
կրճատ բազմապատկման 
բանաձևերով)

Վերբալ՝ բառային արտահայտությամբ 
նկարագրված իրավիճակը գրառել թվաբանական 
արտահայտությունների տեսքով (Մաթ. բազ. 4, 7, 
8):

Պարզեցնել թվային արտահայտությունը և որոշել 
թվային արժեքը փոփոխականների տարբեր 
արժեքների համար (Մաթ. բազ. 4):

16 ժամ

Հավասարում, հավասարման 
արմատ

Մեկ անհայտով գծային 
հավասարում

Լուծել գծային հավասարումը և երկրաչափորեն 
մեկնաբանել լուծումը (Մաթ. բազ. 1, 3, 7):

8 ժամ

Կոորդինատները ուղղին 
և հարթության վրա, 
կոորդինատային քառորդներ

Կոորդինատների մեթոդի կիրառություն՝ 
հավասարումներ լուծելու, հարթության վրա 
կողմնորոշվելու համար (Մաթ. բազ. 7):

9 ժամ

Լուծել խնդիրները տարբեր 
եղանակներով

Կազմել հավասարում՝ ըստ տրված խնդրի, կազմել 
խնդիր՝ ըստ տրված հավասարման (Մաթ. բազ. 1, 
2, 3, 7):

6 ժամ

Երկրաչափական 
ձևափոխություններ: 
Առանցքային 
համաչափություն, զուգահեռ 
տեղափոխում

Երկրաչափական ձևափոխությունների 
իրականացում և կիրառում պատկերների 
հատկությունները որոշելու համար (Մաթ. բազ. 1, 
2, 3):

10 ժամ
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Հարաբերակցություն: 
Համեմատականություն: Ուղիղ 
համեմատական մեծություններ

Մեծությունների ուղիղ համեմատական 
հարաբերություն, որոշել այդ հարաբերությունը և 
այն արտահայտել (Մաթ. բազ. 7, 8, 9):

10 ժամ

Եռանկյուն, եռանկյունների 
տեսակներն՝ ըստ 
անկյունների, եռանկյունների 
հավասարության նշաններ

Լուծել երկրաչափական խնդիրները՝ եռանկյան 
հետ կապված հասկացությունների և փաստերի 
կիրառմամբ (Մաթ. բազ. 1, 2, 3, 7, 8):

10 ժամ

Տոկոս, լուծել տոկոսի հետ 
կապված խնդիրները

Ռացիոնալ թվերի գրառման տարբեր եղանակների 
և ռացիոնալ թվերի հատկությունների կիրառում 
գործնական խնդիրներ լուծելու համար (Մաթ. 
բազ. 3, 4):

6 ժամ

Վիճակագրական տարրեր: 
Տվյալների ամփոփիչ թվային 
հատկանիշներ

Մեկնաբանել որակական և քանակական 
տվյալները և վերլուծելու համար կիրառել 
տվյալների ամփոփիչ թվային հատկանիշները 
(Մաթ. բազ. 1, 2, 3, 7, 8, 9):

10 ժամ

Հատվածի միջնուղղահայացի 
և անկյան կիսորդի 
հատկությունը

Կազմել խնդիրներ.

Կազմել տրված եռանկյանը 
հավասար եռանկյուն, տանել 
անկյան կիսորդը և կողմի 
միջնուղղահայացը:

Լուծել երկրաչափական խնդիրները եռանկյունների 
հետ կապված հասկացությունների և 
փաստարկների կիրառությամբ (Մաթ. բազ. 1, 2, 3, 
7, 8, 9):

6 ժամ

Նպատակային տարիքի առանձնահատկությունները, որոնք պետք է նկատի ունենալ՝ 
մաթեմատիկան ուսուցանելիս, հիմք են հանդիսանում դասագրքի բովանդակության ընտրության, 
մատուցման մեթոդիկայի, ուսումնական գործընթացի պլանավորման ձևերի ընտրության հարցում: 
Այս առումով կարևոր է աշակերտի աշխատանքը հասակակիցների հետ: 

Խմբային աշխատանքը, նախագծերի վրա միասնական ջանքերը նպաստում են 
աշակերտների համագործակցությանը, դատողություն անելուն, հարցին՝ ուրիշների տեսակետից 
նայելու և խնդիրները լուծելու հմտությունների զարգացմանը: Առաջադրանքները, որոնք 
համագործակցություն են պահանջում, օժանդակում են աշակերտների՝ ուրիշներին օգնելու 
կարողության զարգացմանը: Հասակակիցների հետ փոխհարաբերություններում աշակերտները 
շատ բան են սովորում այն մասին, թե ինչ է նշանակում սոցիալական վարքը: 

Պետք է նկատի ունենալ տարիքին բնորոշ առանձնահատկությունները: 12-13 տարեկանից 
աստիճանաբար կատարելագործվում է ապագայում անելիքները պլանավորելու հմտությունը: 
Համապատասխանաբար, աշակերտներին կարող ենք հանձնարարել առաջադրանքներ, որոնք 
պետք է ինքնուրույն ուսումնասիրեն և վճիռ կայացնեն: 

Այս տարիքում աշակերտը սկսում է ինքնախթանման ռազմավարությունների կիրառումը: 
Ուստի նրանց պետք է տանք ուսումնառության մեջ իրենց առաջընթացը գնահատելու և հետո՝ 
իրենց գնահատականը ուսուցչի գնահատականի հետ համեմատելու հնարավորություն: Այս 
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առումով նրանց կօժանդակեն յուրաքանչյուր ուսումնական նյութի վերջին հատվածում տրված 
ամփոփիչ առաջադրանքները ինքնագնահատման համար: Գնահատման տրված խորագրի 
համաձայն՝ աշակերտը ինքն է գնահատում իր արդյունքները: Այս տարիքում արդեն կարող 
ենք հանձնարարել համեմատաբար դժվար առաջադրանքներ, որոնք ինքնուրույն սովորել են 
պահանջում: Այն աշակերտներին, որոնց մոտ դեռևս չի ձևավորվել ուսուցման ինքնակառավարման 
հմտությունը, օգնում ենք կոնկրետ ցուցումներով: Կոնկրետ-օպերատիվ փուլից ֆորմալ-
օպերատիվ փուլ անցման գործընթացում (սկսվում է 7-րդ դասարանից) պետք է զգուշավորություն 
ցուցաբերենք. այս շրջանում դեռահասի մոտ արդեն ձևավորվել է հիպոթեզային մտածողության 
հմտությունը: 

Նրանք կարող են դատողություն անել այնպիսի միջավայրի և իրավիճակների մասին, որոնց 
անձամբ չեն մասնակցել: Պիաժեի կարծիքով, ֆորմալ-օպերատիվ մտածողության զարգացմանը 
զուգընթաց կատարելագործվում են աշակերտների մաթեմատիկական հնարավորությունները: 
Նրանց համար հեշտանում է աբստրակտ մաթեմատիկական խնդիրներ լուծելը, կարող են 
այնպիսի հասկացություններ ըմբռնել, ինչպիսին է բացասական թիվը (ըստ նոր չափորոշչի 
բացասական թվի ուսուցումը սկսվում է 7-րդ դասարանից): Նրանք այժմ արդեն հասկանում 
են, որ ջերմաստիճանը զրոյից ցածր կարող է լինել, և որ երկու զուգահեռ ուղիղները «երբեք 
չեն հատվի՝ հավիտենապես որ շարունակվելու էլ լինեն»: Այս տարիքում աշակերտների մոտ 
արդեն դրսևորվում է փաստարկման պահանջմունքը: Սակայն այս ուղղությամբ էլ աշխատել ենք 
չափավոր լինել. դասագիրքը չի ծանրաբեռնված դժվար ապացույցներով, աքսիոմների վրա հիմնված 
երկրաչափական համակարգով: Աշակերտը պետք է զգա ապացուցելու անհրաժեշտությունը: Սա 
առանձնապես կարևոր է երկրաչափական նյութը հաղորդելու ժամանակ: Գոյություն ունի սխալ 
պատկերացում, որ միայն երկրաչափությունը կարող է նպաստել տրամաբանական մտածողության 
զարգացմանը: Այսուհանդերձ, մաթեմատիկական մտածողությունը չի հիմնվում բացառապես 
դեդուկտիվ դատողության, ֆորմալ ապացույցների վրա: Հասկացության առանձնացումը, որը 
բխում է կոնկրետ իրավիճակից, դատողության արդյունքում կոնկրետ դեպքը առանձնացնելով՝ 
հիպոթեզի արտահայտումը, ինդուկցիայի կիրառությամբ դատողություն անելը, նմանեցնելով և 
ներզգացմամբ եզրակացություն որոնելը մաթեմատիկական մտածողության մաս են կազմում: 

Մաթեմատիկական խստության դերը, կարելի է ասել, ներզգացումով հայտնաբերվածի 
օրինականացումն է: Ինչը սակայն չի նշանակում դեդուկտիվ դատողության մերժում: Հույներից 
ժառանգելով՝ ասում ենք. «մաթեմատիկան» նկատի ունի «ապացուցելը» [13]: Դժվարությունների 
աշակերտները պետք է հանդիպեն հեշտից դեպի ավելի բարդ ճանապարհին: 7-րդ դասարանից 
սկսում ենք տեսական-բազմակի սիմվոլիկայի չափավոր կիրառություն: 

Ուսուցիչները պետք է կարևորեն աշակերտների հմտությունները տարբեր երկրաչափական 
ձևափոխություններ կատարելու ժամանակ: Մեծ ժամանակ է հատկացվում այսպիսի հարցերը 
քննարկելու ընթացքում միևնույն տիպի վարժություններ կատարելուն: Գրքի ծավալը նվազեցնելու 
նպատակով, մեր նախորդ տարիների բազային աստիճանի դասագրքում քիչ տեղ էր հատկացվել 
այսպիսի խնդիրներին: Այդ պատճառով ուսուցիչները զուգահեռաբար օգտվում էին նաև 
ժամանակակից ուսումնական նպատակների համար անընդունելի ձեռնարկներից: Այս անգամ 
դասագիրքը մի քանի գրքով ներկայացնելու հնարավորություն ունենք, այդ պատճառով այժմ 
անհամեմատ շատ են տարբեր տեսակի վարժությունները՝ «թեստեր», խմբային և անհատական 
աշխատանքի համար խնդիրներ, կրկնողական խնդիրներ, խնդիրներ, որոնք տարբեր խորագրերով 
են ներկայացված և պատասխանում են տվյալ խորագրի պահանջներին, «Խորհի՛ր», «ՈԿԱ» (Ով 
կլինի առաջինը), խնդիրներ, որոնք պահանջում են խնամքով կատարել ձևափոխությունները, 
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խնդիրներ, որոնք լուծելու ժամանակ կարող ենք կիրառել չափման մեթոդը, նախագծային 
խնդիրներ: 

Մաթեմատիկական հետազոտության մեթոդները՝ դիտում, փորձ, համեմատություն, 
վերլուծություն և համադրում, ընդհանրացում և մասնակիացում, նմանեցում, կոնկրետացում 
և վերացականացում, կիրառվում են մաթեմատիկայի ուսուցման ժամանակ: Օրինակ, 
վերացականացման տարածված տեսակը՝ իդեալիզացման վերացականացումը, բազային 
աստիճանի առաջին իսկ դասարանում է հանդիպում, երբ քննարկում ենք երկրաչափական 
պատկերները. կետը և ուղիղը (իդեալիզացման աբստրակցիան նոր օբյեկտի մասին այնպիսի 
պատկերացում է, որը բնութագրվում է իրական նախորդ տեսակից բխող հատկություններով և 
նաև այնպիսի հատկություններով, որոնք իրական օբյեկտը չունի): 

Դատողությունները, հիմնականում ինդուկտիվ են, սակայն բազային աստիճանում արդեն 
սկսում ենք դեդուկցիայի կիրառում ևս: Ինդուկտիվ է բաժանելիության հայտանիշների 
քննարկումը, թեև հանդիպում են նաև դեդուկտիվ դատողության օրինակներ, ինչպիսին է 
եռանկյունների հավասարության նշանների վրա հիմնվելով՝ կողմի միջնուղղահայացի, անկյան 
կիսորդի հատկությունների սահմանումը: Դասակարգման օրինակ է եռանկյունների խմբավորումն՝ 
ըստ անկյունների: 

Կրթական-ուսումնական ռեսուրսների շարքը, որոնք առավել արդյունավետ են դարձնում 
ուսումնական նպատակներին հասնելու գործընթացը (տպագիր և էլեկտրոնային ռեսուրսներ), 
կցված են ուսուցչի գրքի վերջում բերված գրականությանը: 

Դասագրքում ներկայացված առաջադրանքները (ամփոփիչ խնդիրներ, խնդիրներ 
ինքնագնահատման համար), թեստերը, ուսուցչի գրքում տրված դասերի սցենարները օգնում են 
ուսուցչին գնահատման երկու ձևերի կիրառության հարցում: 

Որոշող և զարգացնող գնահատումներ: Դպրոցում կիրառվում է երկու տեսակի գնահատում՝ 
որոշող և զարգացնող: Որոշող գնահատման կիրառությունը սկսվում է հինգերորդ դասարանի 
ուսումնական տարվա առաջին կեսն ավարտելուց հետո: Որոշող գնահատումը կառավարում 
է աշակերտի առաջադիմության մակարդակը՝ չափորոշչով սահմանված նպատակների 
համեմատությամբ: Որոշող գնահատման դեպքում աշակերտին միավոր է վերագրվում: 

Զարգացնող գնահատումը կիրառվում է բոլոր դասարաններում: Այն կառավարում է 
յուրաքանչյուր աշակերտի զարգացման դինամիկան և նպաստում ուսումնառության մակարդակի 
կատարելագործմանը: 

Զարգացնող գնահատման ժամանակ ուսուցիչն աշակերտների գործունեությունը գնահատում 
է ոչ թե նրանց նվաճումների մակարդակը ստուգած լինելու և միավորներ վերագրելու, այլ նրանց 
օգնելու, աջակցելու համար: Ուսուցիչը ուսման ընթացքում հետևում է յուրաքանչյուր աշակերտի, 
ուսումնասիրում է նրանց պահանջմունքները, որպեսզի նպաստի նրանցից յուրաքանչյուրի 
առաջընթացին: Այսպիսի կառուցողական ուսումնական միջավայրում աշակերտները չեն 
զգուշանում անհաջողության վախից և ցանկացած դեպքում հույս ունեն, որ ուսուցիչը կօգնի 
և խորհուրդ կտա իրենց: Չնայած գիտելիքի մակարդակին, աշակերտները որոնում են նոր 
գիտելիքներ, հարստացնում են փորձը և կատարելագործում են հմտությունները:

Զարգացնող գնահատման գործընթացին մասնակցում են և՛ ուսուցիչը, և՛ աշակերտները: 
Ուսուցչի օգնությամբ աշակերտներն իրենք են փորձում սահմանել սեփական պահանջմունքները, 
բացահայտել ուժեղ և թույլ կողմերը, շփոթեցնող գործոնները, զգալ առաջընթացը և հավատալ, 
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որ կարող են դժվարությունները աստիճանաբար հաղթահարել: Այս գործոնները մեծացնում են 
նրանց ստեղծագործականությունը և պատասխանատվությունը:

Զարգացնող գնահատման ժամանակ կիրառվում են այնպիսի միջոցներ, ինչպիսիք են. 
բառային մեկնաբանությունը, խորհուրդ-ցուցումը, հետազոտության թերթիկը, ինքնագնահատման 
և միմյանց գնահատելու սխեման, գիտելիքի յուրացման կամ հմտության զարգացման փուլերի 
նշված մակարդակները (օրինակ՝ յուրացված է / տիրապետում է, յուրացման գործընթացում է, 
յուրացնելու է): Յուրացնելու կամ տիրապետելու մակարդակներով կազմված գնահատման կամ 
ինքնագնահատման սխեմաները ուսուցչին և աշակերտներին կոնկրետ գիտելիքի կամ հմտության 
յուրացման գործընթացը դինամիկայում տեսնելու հնարավորություն են տալիս:

Զարգացնող գնահատման նկարագրման ժամանակ պետք է առանձնացնենք գնահատման 
նպատակները, խնդիրները, հաջողության չափանիշները, գնահատիչները և գնահատման ձևերը, 
ուսումնական գործընթացի հետ հարաբերությունը, անցկացման ժամանակը և ուսուցչի դերը: 

Նպատակների մասին արդեն խոսվեց: Խնդիրներից առանձնացնենք աշակերտի կողմից 
սեփական ուժեղ և թույլ կողմերը որոշելու հմտության գնահատումը, որը կապվում է 
աշակերտների նոր գործառույթին. նրանք հայտնվում են գնահատողի դերում: Զուգահեռաբար, 
կարևոր է նաև փոխադարձ գնահատումը: Գնահատման գործընթացն ընթանում է անընդմեջ 
ինչպես նոր նյութի անցնելուց առաջ, այնպես էլ այն յուրացնելուց հետո և դասի ընթացքում: 

Աշակերտը ակտիվորեն պետք է մասնակցի գնահատման և արդյունքների ամփոփման 
աշխատանքներին: 

Օրինակ, կարող ենք այսպիսի ձև կիրառել: Աշակերտներին բաժանվում են թերթեր, որոնք 
երկու մասի են բաժանված: Մի մասին գրվում է աշակերտի ազգանունը և խնդիրների համարները, 
երկրորդ մասում՝ միայն դասագրքից ընտրված փակ վերջավորությամբ խնդիրների համարները: 
Աշակերտները լրացնում են (գրանցում են պատասխանները) թղթի երկու մասերում էլ և թղթի 
առաջին մասը հանձնում են ուսուցչին: Ուսուցիչն արագ կարդում է ճիշտ պատասխանները: 
Աշակերտներն իրենց աշխատանքը գնահատելու հնարավորություն ունեն, գումարում են ճիշտ 
պատասխանների քանակը և այս ճանապարհով հասկանում, թե քանի միավոր «հավաքեցին»: 
Հետո միանում են տրված խնդիրների դասարանական քննարկմանը, որպեսզի որոշեն, թե ինչու 
սխալվեցին այս կամ այն առաջադրանքը կատարելու ժամանակ: Այս ակտիվությունը կարելի է 
չսահմանափակել՝ միայն փակ վերջավորությամբ խնդիրներ լուծելով: 

Աշակերտների ձեռքբերումների, ուսումնական գործընթացի կատարելագործման համար 
ուսուցչին օգտակար կարող է լինել, օրինակ, այսպիսի հարցման անցկացումը. անհրաժեշտ է 
պատասխանել թղթի վրա տրված երեք հարցերին, օրինակ, երեք բան, որ այսօր սովորեցի, 
երկու բան, որ հետաքրքիր էր ինձ համար, հարց, որը անպատասխան մնաց ինձ համար: 
Նոր նյութին անցնելուց առաջ հնարավոր դժվարությունների մասին նախապես իմանալը նոր 
խնդիրների կանխման միջոց է հանդիսանում: Միաժամանակ, զարգացնող գնահատումը մեզ 
կօգնի ուսուցման տարբերակման գործում: 

Այսպիսով զարգացնող գնահատումը փաստորեն պետք է քննարկենք՝ որպես գործընթաց, 
որը նկատի ունի տարբեր ակտիվություններով (այսպես կոչված՝ զարգացնող գնահատման 
գործիքով) աշակերտի կողմից հարցերն ընկալելու, ըմբռնելու մասին տեղեկություն հավաքելը 
և այդ տեղեկությունը աշակերտների ուսանում-ուսուցման առաջընթացին նպաստելու համար 
կիրառելը: 

Որոշող գնահատման գործիքն էլ (օրինակ՝ թեստը) երբեմն կարող է կիրառվել՝ որպես 
զարգացնող գնահատման գործիք, եթե, օրինակ, աշակերտներին բաժանենք փոքր խմբերի և 
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հանձնարարենք ստացած պատասխանները և լուծման ուղիները համեմատել, իրենց մտքերով 
կիսվել:

Ըստ զարգացնող գնահատման, ուսուցիչը կարող է աշխատանքի ծավալը և ռազմավարություն-
ները՝ ուսումնական գործընթացը, տարբերակված դիրքորոշումները, աշակերտների հետ միասին 
պլանավորել: 

Ուսուցչի մեկնաբանությունն էլ (բանավոր կամ գրավոր) զարգացնող գնահատման գործիք 
կարող է լինել, երբ այդ մեկնաբանությունը, ենթադրենք, միայն գովասանքով չի սահմանափակվում, 
այլև բացատրում է այդ գովասանքի պատճառը: Զարգացնող գնահատման արդյունավետ 
գործիք կարող է լինել հասակակիցների մտքերի գնահատումը: Նշենք նաև ըստ սովորած 
հասկացությունների աշակերտների կողմից խնդիրներ կազմելը: Ավելի բարձր մակարդակ է 
ներկայացնում այս հասկացությունները վիզուալ ձևով ներկայացնելը: 

Ուսուցչի կողմից իրականացվող բոլոր ակտիվություններին աշակերտների մասնակցության 
դիտումը ևս զարգացնող գնահատման գործիք է, եթե նույնիսկ ոչինչ ասելու չլինենք այդ 
ժամանակ տրվող խորհուրդների մասին: 

Այսպիսով, զարգացնող գնահատումն անընդմեջ գործընթաց է՝ տնային առաջադրանքը 
ստուգելիս (ինչը, փաստորեն, համարյա բոլոր դասերի սկզբին պետք է կատարվի), նոր նյութին 
անցնելուց առաջ և այդ նյութի յուրացման ընթացքում: 

Աշակերտներին հետևելու և նրանց կողմից նյութը յուրացնելու մասին պատկերացում 
կազմելու համար, ուսուցիչներին կարող են օգնել դասագրքում տրված թեստերը, ստուգողական 
հարցերը: Դրանք տարեկան ծրագրում տրված թեմատիկ հիմնական հարցերի հիման վրա են 
կազմված: Չափորոշչում մատնանշված են այլ կարևոր գործոններ ևս: 

Տեղեկատվություն աշակերտի դասագրքի մասին: Դասագիրքը կազմված է՝ ըստ աշակերտի 
գրքում ներկայացված բոլոր պահանջների: Բովանդակությունը և խորհուրդները դասագրքից 
օգտվելու մասին դասագրքի սկզբում են տրված, մաթեմատիկական տերմինների բառարանը, 
մաթեմատիկական նշանները և դրանց կիրառման օրինակները, առարկայական ցանկը՝ գրքի 
վերջում: 

Աշակերտների մոտ մաթեմատիկայի՝ որպես ընդհանուր կողմնորոշիչ մշակույթի բաժնի 
մասին պատկերացում կազմելուն օժանդակում են բովանդակության մեջ ներառված դրվագները 
գիտության պատմությունից: Դրանք աշակերտներին ծանոթացնում են այն մարդկանց անուններին, 
ովքեր ստեղծել են մաթեմատիկան: Այս թվում անվանի վրաց մաթեմատիկոսներ էլ կան: 

Դասագիրքը կազմելու սկզբունքներից մեկը աշակերտների տարիքային հատկանիշները 
նկատի ունենալն է:

Շատացել է համեմատաբար պարզ խնդիրների քանակը, «Խորհի՛ր» խորագրով ներկայացված 
խնդիրները համեմատաբար բարձր ակադեմիական պատրաստվածությամբ աշակերտների համար 
կարող են հատկացվել: Սակայն նկատի է պետք ունենալ, որ դասարանում դրանց միասնական 
քննարկումը օգտակար կարող է լինել բոլոր աշակերտների համար, երբ նրանք համադասարանցու 
կողմից ներկայացված լուծումներն են լսում և մասնակցում են լուծման քննարկմանը և լուծման 
գնահատմանը: 

Դասագիրքը կազմված է 6 գլխից, յուրաքանչյուր գլուխ՝ պարագրաֆներից: Յուրաքանչյուր 
պարագրաֆի համարը համապատասխանաբար համարակալված է: Օրինակ, 3.2 պարագրաֆը 
3-րդ գլխի 2-րդ պարագրաֆն է: Յուրաքանչյուր թեմայի հաջորդում են ամփոփիչ խնդիրներ և 
խնդիրներ ինքնագնահատման համար, որոնցով աշակերտներն իրենք են գնահատում իրենց 
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գիտելիքները: Որոշ պարագրաֆներ մի քանի մասից են կազմված: Երաշխավորող բնույթ ունի 
մեր ցուցումը դասարանական և տնային առաջադրանքներում տրված խնդիրների մասին: 

Աշխատել ենք պահպանել չափավորություն, չծանրաբեռնել դասագիրքը բարդ ապացույցներով: 
Աշակերտը պետք է զգա ապացուցելու պարտադիր լինելը: Սա առանձնապես վերաբերում է 
երկրաչափության հարցերին: Խնդիրները, որոնց գնահատումն աշակերտն ինքն է կատարում, 
դասագրքում տրված են՝ ըստ գնահատման խորագրի: Մեր կողմից առաջարկվող վարժությունները 
օժանդակում են ուսուցչին զարգացնող գնահատում իրականացնելու հարցում: Դժվար չէ 
աշակերտների մոտ առկա թերությունները հայտնաբերելը և այդ թերությունները շտկելու 
ուղղությամբ աշխատելը, ինչը զարգացնող գնահատման բնորոշ հատկանիշներից մեկն է: 

Աշակերտի գրքում ներկայացված վարժություններն օգնում են ուսուցչին տարբերակված 
ուսուցման իրականացման գործում: 

Աշակերտի գիրքը ուսումնական գործընթացը պլանավորելու և կազմակերպելու միջոցներից 
մեկն է: Աշակերտների հետ զրույցը ուսուցիչը կարող է գրքի տեքստերից տարբեր տեքստերով 
անցկացնել: Դասագիրքը օժանդակում է ուսուցչին. այստեղ գրանցված է ճանաչողական 
գործունեությունը, որը պետք է իրականացնի ուսուցիչը: Աշխատել ենք, որ զուգահեռաբար 
այլ վարժությունների ժողովածուի կարիք չլինի: Ուսուցիչը պետք է նկատի ունենա, որ այդ 
ժողովածուների մեծամասնությունը Ազգային ուսումնական պլանի և չափորոշչի պահանջներին 
համապատասխան չեն կազմված, դրանց միջոցով անհնար է հիմնական հարցերին պատասխան 
գտնել և արմատական պատկերացումներ կազմել: Մեր ձեռնարկում ներկայացված նյութը 
(տեքստեր, հարցեր) օժանդակում է աշակերտի՝ աստիճանաբար հանգեցմանը նոր գիտելիքին, 
հասկացություններին և մտքերին, արմատական պատկերացումների ձևավորմանը: Ամփոփիչ 
առաջադրանքները, որոնք կցված են բոլոր թեմատիկ բլոկներին, պահանջում են ձեռք բերած 
գիտելիքի ինտեգրված կիրառություն: Մեծ ուշադրություն ենք հատկացրել դասագրքում 
ներկայացված նյութի վստահելիությանը, օբյեկտիվությանը: Խնդիրներն այնպես են ընտրված, 
որ հնարավոր է լուծման տարբեր եղանակներ (թվաբանական, երկրաչափական) կիրառել, ինչն 
օժանդակում է քննադատական մտածողության զարգացմանը: Կառուցվածքային միավորները 
(թեմա, պարագրաֆ, «Խորհի՛ր»-ի և «ՈԿԱ»-ի խնդիրներ, խմբային աշխատանքի համար 
հատկացված խնդիրներ, դասարանում կատարելու համար նախատեսված խնդիրներ, տանը 
լուծելու համար նախատեսված խնդիրներ) առանձնացված են համապատասխան սիմվոլներով, 
որոնց աշակերտը ծանոթանում է դասագրքի սկզբում:
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ԱՇԱԿԵՐՏԻ ԳՐՔՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎԱԾ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՏԱՐԲԵՐ
ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 Կարդացե՛ք այս խորհուրդները և ծանոթացե՛ք պայմանական նշանների նշանակությանը:

Դասագրքի յուրաքանչյուր գլուխ նրանում տրված նյութի համառոտ 
նկարագրով է սկսվում:

Այս նշանը դասարանում լուծելու համար նախատեսված խնդիրների 
քննարկման սկիզբն է մատնանշում: Այս խնդիրների համարները 
շրջագծված են: Օրինակ՝ 5 :

Այս նշանը տանը աշխատելու համար նախատեսված խնդիրներն 
է ներկայացնում: Այս խնդիրների համարները եռանկյան մեջ են 
առնված – 3 :

«Տարբեր» – Ներկայացնում է մաթեմատիկայի հետ կապված 
հետաքրքիր փաստեր և պատմություններ:

Այս նշանին հաջորդում են այն խնդիրները, որոնք լուծելու համար 
հաճախ խորաթափանցություն է պահանջվում: Այս խնդիրների 
համարները քառակուսու մեջ են տրված, օրինակ՝  1 :

Այս նշանը նախորդում է այն առաջադրանքներին, որոնք 
կատարելու համար անհրաժեշտ է օգտվել տեղեկատվական և 
հաղորդակցական տեխնոլոգիաներից:

Ձեզ ենք ներկայացնում խմբային աշխատանքների նախագծեր, 
որոնք համադասարանցիների հետ միասնական աշխատանքի 
ձեր փորձն են մեծացնում: Հնարավոր է, որ ինքնուրույն 
տեղեկություններ որոնելու և մշակելու կարիք ունենաք:

Ո՞վ կլինի առաջինը: Այս նշանով ներկայացված խնդիրները 
լուծելու համար աշխատեք խորաթափանցության հետ մեկտեղ 
դյուրանցման մտածողություն էլ դրսևորել:

Տեքստը ավելի լավ հասկանալու համար անհրաժեշտ ենք համարել 
որոշ բառերի ծագումը և դրանց տարբեր նշանակությունները ևս 
բացատրել: Նման գրառումները տեքստում նշված են այստեղ 
պատկերված նշանով:

Այս նշանով ժամանակ առ ժամանակ հիշեցնում ենք, որ բոլոր 
խնդիրները պետք է լուծվեն տետրում: Գրքում գրառումներ 
չպետք է կատարվեն:

Մեր 
բառարանը

ՏԱՆԸ

ԽՈՐՀԻ՛Ր

ԴԱՍԱՐԱՆՈՒՄ

Տ

Խ
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ԳԼՈՒԽ I 

ԿՐԿՆՈՒԹՅՈՒՆ: ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ

7-րդ դասարանի դասագիրքը կազմվել է Ազգային ուսումնական պլանի պահանջներին 
համապատասխան: Դասագրքում ներկայացված թեմաները համապատասխանում են 
ուսումնական պլանում տրված հիմնական թեմաներին: Յուրաքանչյուր թեմայում ներկայացված 
նյութը՝ թեստեր, նախագծեր, ամփոփիչ առաջադրանքներ և այլ ակտիվություններ նպաստում 
են հիմնական հարցերին պատասխան գտնելուն: Դասագրքի I գլուխն էլ, հասկանալի է, որ 
բոլոր այս ասպեկտների նկատառմամբ է կազմված, բայց այն առանձնահատուկ ծանրաբեռնում 
ունի. աշակերտները պետք է միանան ուսումնական ռիթմին, նոր թեմաներին անցնելուն պետք 
է նախորդի այն հիմնական հարցերի կրկնությունը, որոնց վրա պետք է կառուցվի նոր նյութը: 
Ամբողջ թվերին, ռացիոնալ թվերին անցնելուց առաջ անհրաժեշտ համարեցինք բնական թվերը 
կարդալու, արտահայտելու, համեմատելու և դասավորելու հմտություններն ակտիվացնելը: 
Արմատական պատկերացումները, որոնք սահմանվում են՝ ըստ նոր թեմաների, ընդհանուր 
պատկերացումները, որոնք թեման անցնելուց առաջ պետք է ձևավորվեն աշակերտի հիշողության 
մեջ, պարզ է, նախնական պատկերացումների վրա պետք է հիմնվեն:

Մաթեմատիկայի ուսուցումն իր ներդրումը պետք է ունենա կայուն զարգացման հասնելու 
տարբեր ասպեկտների դերի ընկալման մեջ: I գլխում սկսում ենք այնպիսի նախագծեր 
ներկայացնել, որոնք աշակերտին մտածել կտան մարդկանց անվտանգ, առողջ և կայուն 
ապագայի ապահովման մասին: 

I գլխում սկսում ենք բազմության հասկացությունների և բազմությունների հետ այն 
գործողությունների քննարկումը, որոնք նախատեսված են բազային աստիճանի չափորոշչով: 

Բազմությունների տեսության հիմունքների ներառումը նպաստում է տեսական նյութի՝ 
բազմությունների հայեցակարգերի կիրառությանը՝ երկրաչափական պատկերները կետերի 
բազմության տեսքով ներկայացնելուն: Երկրաչափական նյութի մատուցումը այս փուլում 
ընթանում է ներզգացական մակարդակում, առանց աքսիոմային մեթոդի կիրառության: 
Այդուհանդերձ, տարրական երկրաչափական հասկացությունների միջև հարաբերությունները 
ներկայացված են՝ ըստ երկրաչափության ընդհանուր օրինաչափությունների. առանձնացված 
են նախադասությունները, որոնք աքսիոմային մեթոդի կիրառության ժամանակ ընդունվում են՝ 
որպես ճշգրիտ և ենթակա չեն ստուգման: Այսպես, օրինակ, ցանկացած երկու կետերով միայն 
մեկ ուղիղ կարող է անցնել, կետով, որը չի պատկանում տրված ուղղին, անցնում է տվյալ ուղղին 
զուգահեռ միայն մեկ ուղիղ:
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Դասագրքի այս մասում հարթ երկրաչափական պատկերները և տարածական պատկերները 
ներկայացված են միաժամանակ: Աշակերտների տարածական պատկերացումների զարգացմանն 
են ծառայում տարածական պատկերներում զուգահեռ ուղիղների «մոդելները» հայտնաբերելը:

Նույն տեղում հարթությունների փոխդասավորության դեպքեր էլ են ներկայացված: Առաջին 
գլխի սկզբի պարագրաֆները բնական թվերի շարքի, բնական թվերի գրառման եղանակների և 
դրական համակարգի կիրառման օրինակների քննարկումով են սկսվում: 

Ուսուցչին հիշեցնենք, որ բնական թվերի հաստատման տեսությանը ծանոթանալու ժամանակ 
հիմնական երկու դիրքորոշում պետք է նկատի ունենալ. աքսիոմային դիրքորոշում, որը Պեանոյի 
անվան հետ է կապվում, և բազմության հայեցակարգ (Կանտորի կողմից առաջ քաշված): 

Առաջին դիրքորոշման դեպքում բնական թվերի շարքը հետևյալն է. {N, 1, F}, կառուցվածք, 
որը.

1. Բաղկացած է բազմությունից (այս բազմության տարրերը կոչվում են բնական թվեր):
2. Առանձնացված է տարրը, որը մեկ (1) է կոչվում:
3. Ունենք ուղղություն F(x, y), y-ը հաջորդում է x-ին:
Բացի այս, տրված կառուցվածքի հատկանիշներն են (աքսիոմներ).
1) 1-ը որևէ բնական թվի հաջորդ թիվը չէ:
2) Ցանկացած բնական թվի համար գոյություն ունի մեկ և միայն մեկ հաջորդ թիվ: 
3) Ցանկացած բնական թիվ մեկից ոչ ավել բնական թվի հաջորդ թիվն է: 
4) (Ինդուկցիայի աքսիոմ) N-ի ցանկացած ենթաբազմություն, որի մեջ մտնում է 1-ը և 

յուրաքանչյուր x-ի հետ միասին մտնում է նրա հաջորդ բնական թիվը, N-ին է պատկանում:
Աքսիոմի մեթոդի հաջորդական կիրառության դեպքում այսպես էլ են ասում. տարրի բնույթը, 

որոնցից կազմված է N-ը, էական չէ:
Սրանից հետո կարող ենք ներկայացնել բնական թվերի հասկացությունը, հետո, նրա վրա 

հիմնվելով, սահմանափակ բազմության և սահմանափակ բազմության մեջ տարրերի քանակի 
(խտության) հասկացությունները: 

Բնական թվի հասկացության հիմնավորման երկրորդ դիրքորոշումը կապվում է Կանտորի 
անվան հետ: Այստեղ տարրերի քանակը ընկալվում է՝ որպես բազմության խտության 
մասնավոր դեպք: Որպես հիմք դիտվում է բազմության՝ երկրորդ բազմության հետ համընկնելու 
հասկացությունը: Այսպես է տեղի ունենում բազմությունների ֆակտորիզացիան, դասակարգումը: 

Այս կերպ սահմանելու դեպքում, սահմանափակ բազմությունն անսահման է: Այս դեպքում 
քննարկման է ենթակա անվերջ բազմության առկայությունը (օրինակ, հաջորդականության 
անսահման շարունակականության հնարավորությունը):

Պարզ է, որ դպրոցում թվաբանության տարրական ուսուցումը վիզուալ նյութերով հագեցած 
պետք է լինի: Այն պետք է ուղեկցի և՛ աքսիոմի մեթոդին, և՛ տրամաբանական սխեմաներին: 
Սա չի նշանակում, որ թվերի համակարգի ուսուցումը չպետք է ունենա իր տրամաբանական 
կառուցվածքը: 

Թվի հասկացության ընդլայնումը մեթոդական գրականության մեջ [21] հաճախ սխեմատիկորեն 
այսպես են ներկայացնում.
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Հանրահաշվի տեսակետից ընդհանրացման բնական ճանապարհն այսպիսին է.
(1) → (2) → (3) → (4)
Դպրոցում հաջորդականությունն այսպիսին է.
(1) → (5) → (3) → (7)
Նոր Ազգային ուսումնական պլանը թվի հասկացության ընդլայնման այս հաջորդականությունն 

է մեզ ներկայացնում, թեև բացասական թվերի ուսուցումը 7-րդ դասարանից է նախատեսված: 
Ուշագրավ երաշխավորություններ ունենք խմբային աշխատանքներ կազմակերպելու և 

գնահատելու ուղղությամբ: Խմբային աշխատանքին հատկանշական են որոշակի դժվարություններ, 
սակայն այս ձևի մեծ կրթական, զարգացնող, հուզական կողմը մեզ ցույց է տալիս, որ այն 
պարտադիր կերպով և պատշաճորեն պետք է անցկացվի: 

(1)     Ոչ բացասական ամբողջ թվեր

(2)         Ամբողջ թվեր

(3)       Ռացիոնալ թվեր

(4)     Հանրահաշվական թվեր

(8)      Կոմպլեքսային թվեր

(5)    Ոչ բացասական ռացիոնալ թվեր

(6)     Ոչ բացասական իրական թվեր

(7)       Իրական թվեր
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1.1. ԲՆԱԿԱՆ ԹՎԵՐԻ ԳՐԱՌՄԱՆ ԴԻՐՔԱՅԻՆ ԵՎ ՈՉ ԴԻՐՔԱՅԻՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ: ՀԻՆ ՎՐԱՑԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐԱԿԱԼՈՒՄ

Մեր երաշխավորությամբ այս պարագրաֆում նյութի մշակմանը, տեսական և գործնական 
ասպեկտների ուսանում-ուսուցմանը հատկացվում են առաջին հինգ դասերը: Ուսուցիչներին 
խորհուրդ ենք տալիս սկզբից ևեթ միանգամից ծանոթանալ հինգ դասերի վերաբերյալ մեր 
երաշխավորություններին: Այսպիսով նրանք ամբողջական և պարզորոշ պատկերացում կկազմեն 
առանձին դասերի անցկացման մասին: 

1 - Ի Ն  Ե Վ  2 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Թվերը և նրանց կիրառությունը ամենօրյա կյանքում և գիտության այլ 
բնագավառներում

Հարցեր. Բնական թվերի գրառման դիրքային և ոչ դիրքային համակարգեր: Հին վրացական 
համարակալում:

Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա կարդալ բնական թվերը, 
համեմատել, դասավորել դիրքային համակարգի կիրառությամբ, պատկերացում ունենա ոչ 
դիրքային համակարգերի և հին վրացական համարակալման մասին, կարողանա դիրքային 
համակարգը համեմատել ոչ դիրքային համակարգի հետ, կիրառի դիրքային համակարգը թվերի 
հատկություններն ուսումնասիրելու համար, բնական թվերի շարքի կիրառությամբ, աշակերտների 
մոտ պետք է ձևավորվեն նախնական պատկերացումները անսահմանության մասին (անվերջ 
շարունակականության մասին) (Մաթեմատիկայի չափորոշչի արդյունքներ – Մաթ. բազ. 1, 2):

Նախնական գիտելիք. Ներկայացնել բնական թվերի շարքը, պատկերացում ունենալ բնական 
թվերի գրառման և համեմատության մասին, կիրառել 10-ի աստիճանները բնական թվերի 
գրառման ժամանակ: 

Առանձին դասերը պլանավորելու և վարելու համար կոնկրետ ցուցումներից բացի, 
նպատակադրված ենք համարում ընդհանուր բնույթի որոշ երաշխավորությունների մասին 
զրույցը, որոնք ապագայում գուցեև չկրկնենք: 

Ուսումնական նյութը յուրացնելու և ամրապնդելու համար անհրաժեշտ աշխատանքի 
հիմնական մասը դասի ընթացքում պետք է կատարվի: Դասը ուսումնական գործընթացի 
կազմակերպման հիմնական ձևն է: Դասի ժամանակ է տեղի ունենում ուսումնական 
նպատակների իրականացումը: Հաճախ լավագույն արդյունքների ենք հասնում այսպիսի 
ընդհանուր երաշխավորությունների միջոցով ուսուցման մեթոդիկայից.

1) Ուսուցիչը պետք է աշխատի, որ յուրաքանչյուր նոր ճանաչողական խնդիր իրենք՝ 
աշակերտները ձևավորեն:

2) Ուսուցչի և աշակերտների միասնական ջանքերով, դիտարկումների, կոնկրետ 
դեպքերի վերլուծության արդյունքում ձևավորվում է որոշակի պատկերացում առկա 
մաթեմատիկական օրինաչափությունների մասին: 

3) Ուսուցչի ղեկավարությամբ աշակերտները որոնում են խնդրի լուծման պլան, և 
հաճախ իրենք են իրականացնում այդ պլանը: 

Ուսուցիչները լավ պետք է հիշեն, որ ուսումնական գործընթացին պատրաստվելու ընդհանուր 
սխեման նկատի ունի. 

1) ուսումնական տարին սկսելուց առաջ կատարված աշխատանք, 
2) դասերի համակարգի գիտակցում,
3) կոնկրետ դասի համար նախապատրաստություն:
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Նոր դասագրքերը ներմուծելու գործընթացում, ուսումնական տարին սկսելուց առաջ 
աշխատանքը նկատի ունի Ազգային ուսումնական պլանի և չափորոշչի պահանջները 
լավ գիտակցելը: Հիմնական նյութը, որի վրա պետք է հենվի ուսուցիչը ուսումնական 
գործընթացում, Ազգային ուսումնական պլանն է: Դասագիրքը միայն օժանդակ միջոց է 
Ազգային ուսումնական պլանի պահանջները կատարելու համար: Դասագիրքը կազմվում է՝ 
ըստ Ազգային ուսումնական պլանի, թեև նրա բովանդակությունը, հարցերի հաջորդականությունը 
հաճախ հեղինակի հայեցողությամբ է կազմված, և ուսուցիչը պետք է ընդունի երաշխավորության 
մակարդակով: Ըստ Ազգային ուսումնական պլանի, ուսուցիչը կարող է ինքնուրույն ընտրել 
հարցերը, դրանց ծավալը և հաղորդման հաջորդականությունը: Աշակերտի դասագիրքը, 
ուսուցչի՝ երաշխավորված գիրքը կօգնեն ուսուցիչներին աշակերտին և արդյունքին 
կողմնորոշված ուսումնական գործընթացը պլանավորելու և անցկացնելու գործում: 

Ուսումնական տարվա առաջին դասերի առանձնահատկություններից ելնելով, տրված նյութը 
աշակերտներին կարող է ծանոթ լինել, ինչի շնորհիվ ուսուցիչն ավելի մեծ հնարավորություն 
ունի դասերը աշակերտների ակտիվ մասնակցությամբ, ինտերակտիվ մեթոդով անցկացնելու 
համար: Շեշտը պետք է դրվի ուսումնական այնպիսի ձևերի վրա, երբ բոլոր աշակերտներն 
ակտիվորեն մասնակցում են ուսման գործընթացին: Դասերը կարելի է այնպես պլանավորել, 
որ յուրաքանչյուր աշակերտ գտնի իր տեղը, չմնա պասսիվ և անտեսված: Ուսուցիչը և 
աշակերտներն ակտիվ հարաբերությունների մեջ են: Համապատասխանաբար ընտրված հարցեր 
առաջադրելու միջոցով աշակերտները ներառվում են ուսումնական գործընթացում, ինչը, սակայն, 
չի ենթադրում բացառապես հարց-պատասխանի ռեժիմի հաստատում. աշակերտը ինքն է 
մասնակցում կրթական գործընթացին, քննարկմանը, պաշտպանում է սեփական դիրքորոշումը 
և քննարկում ուրիշների աշխատանքը: Առաջին պարագրաֆի թեմաներից մեկը կարող է լինել 
բնական թվերի շարքի անսահման շարունակականության հնարավորությունը, պոտենցիալ 
անսահմանության մասին քննարկումը, կարող ենք բերել Հիլբերտի փորձը «Տարբեր» խորագրից: 

Առաջին դասի սկզբնական հատվածը (15 րոպե) կարելի է նոր ուսումնական տարին 
շնորհավորելով և համապատասխան բարեմաղթանքներով սկսել, ինչպես նաև մաթեմատիկայի 
ուսումնասիրման առարկայի մասին համառոտ զրույցին տրամադրել: Կարելի է աշակերտներին 
հասկանալի լեզվով զրուցել մաթեմատիկայի ուսանում-ուսուցման նպատակների մասին: Կարելի 
է օգտվել նաև նոր Ազգային ուսումնական պլանի մաթեմատիկայի բազային աստիճանի 
չափորոշչից՝ նկատի ունենալով, որ այստեղ տրված դրույթներն աշակերտներին ավելի պարզ և 
հասկանալի ձևով պետք է բացատրեք: Ձեզ ենք ներկայացնում զրույցի մեկ տարբերակ.

- Շնորհավորում եմ ձեզ նոր ուսումնական տարվա առիթով: Հուսով եմ, միասնական 
ջանքերով մենք բավական արդյունավետ կաշխատենք և դրական արդյունքների կհասնենք: 
Մաթեմատիկայի իմացությունը այլ առարկաների յուրացման հարցում էլ կօգնի ձեզ, 
դատողություն կանեք, կկարողանաք տրված պայմաններից ճիշտ եզրակացություններ անել: 
Կտեսնեք, որ մաթեմատիկան իրական, գործնական խնդիրները հաղթահարելուն էլ կարող 
է օգնել: Միաժամանակ, եթե ձեզանից ոմանք մաթեմատիկայի ուսումնասիրման ընթացքում 
դժվարությունների հանդիպեն, մի՛ վախեցեք, մենք նախորդ տարիներին անցած նյութերին էլ 
երբեմն կանդրադառնանք և հավատում եմ, որ միասնաբար կկարողանանք մեր իմացությունների 
մեջ առկա թերությունները շտկել: Այսօրվա դասի թեման ձեզ ծանոթ է արդեն. Բնական թվեր, 
բնական թվերի գրառման կարգը: 

Զրույցը կարող ենք շարունակել ինտերակտիվ ձևով.
- Քանի՞ նիշ ենք կիրառում՝ բնական թվերի գրառման համար: Որո՞նք են այդ նիշերը:
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- Այժմ քննարկենք 3121 բնական թիվը: Քանի՞ նիշերից է բաղկացած այս թիվը: Անվանե՛ք 
որևէ միանիշ թիվ: Անվանե՛ք որևէ երկնիշ թիվ: 

- Ներկայացված թվի գրառման մեջ 1 թվանշանը երկու տեղով է հանդիպում: Ի՞նչ 
հերթականությամբ են այս թվերը գրված: Տարբերվո՞ւմ են արդյոք դրանց նշանակությունները: 

Զրույցը կարող ենք շարունակել՝ համաձայն դասագրքի տեքստի: Քննարկենք երկրորդ 
օրինակը և նորից ուշադրություն դարձնենք դիրքային համակարգի առանձնահատկությունների 
վրա, հիշեցնենք աշակերտներին հերթականությունների, դասակարգերի անվանումները, 
կլորացման կարգը, այսպես կոչված՝ գիգանտ թվերի անվանումները, մտաբերենք աստիճանի 
հասկացությունը և 10-ի աստիճանների կիրառությամբ գրենք բնական թվերը հաջորդական 
գումարելիների գումարի տեսքով (այս նյութը սովորել ենք 6-րդ դասարանում): Այստեղ հիմնական 
հարցերից մեկը կարող է լինել, թե ինչով է հարմար բնական ցուցիչով աստիճանի կիրառությունը: 
Այս հարցը կապվում է Ազգային ուսումնական պլանում տրված հիմնական հարցին. ինչո՞վ է 
օգտակար բնական ցուցիչով աստիճանի հատկությունների իմացությունը մաթեմատիկական և 
իրական իրավիճակներից բխող խնդիրները լուծելիս: Այս հարցը բնական ցուցիչով աստիճանի 
հատկությունների հետ է կապվում, որոնց հետագայում առանձին պարագրաֆ է հատկացվում 
դասագրքում: 

Առաջին դասին հաջորդող ակտիվությունները կապվում են առաջին երեք ստուգողական 
հարցերին և դասարանում կատարելիք թեստերից առաջին 6 թեստերին, որոնք աշակերտներն 
ինքնուրույն են կատարում: Այս առաջադրանքը կարելի է տարբեր ձևով կատարել: Փակ 
վերջավորությամբ խնդիրների առանձնահատկությունն այն է, որ դրանք պետք է արագ լուծվեն, 
ճիշտ պատասխանը «մի հայացք անցկացնելով» պիտի տրվի: Այս գործընթացը զարգացնում է 
տարբեր հմտություններ՝ համեմատելու, որոշումները արագ կայացնելու, դիտողականության և 
այլն: 

Թեև ոչ պակաս կարևոր է, ընտրության հիմնավորման հմտությունը զարգացնելը ևս: Այս 
կողմից օգտակար է «թեստերի»՝ արագ գտած պատասխանների ճշգրտությունը ստուգելու համար 
փոքր քննարկումներ կազմակերպելը. աշակերտներին հայտնեք Ձեր կասկածը՝ ներկայացված 
պատասխանի ճշգրտության վերաբերյալ, իրենց ընտրությունը հիմնավորելու հնարավորություն 
տվեք: Այս ակտիվությամբ թեստերի վրա աշխատանքը վերածվում է զարգացնող գնահատման: 

Վերևում ներկայացված էին դասի երկու փուլերի («նախնական» և «ընթացքում») սցենարները: 
Ամփոփիչ հատվածին կարելի է հատկացնել I դասի մնացած հատվածը և երկրորդ դասի առաջին 
րոպեները: Առաջին դասին կարելի է ամփոփել զրույցը դիրքային համակարգի մասին, իսկ 
երկրորդ դասը հատկացնենք ոչ դիրքային համակարգերի մասին զրույցին: Ուսուցիչը կարող է 
«թեստերը» բացատրելը երկրորդ դասին սկսել: 

Երկրորդ դասը հատկացնում ենք համրանքի ոչ դիրքային համակարգերի մասին զրույցին: 
Աշակերտները ամենօրյա կյանքում, այլ առարկաներ ուսումնասիրելու ժամանակ, երբեմն 
հանդիպում են թվերի հռոմեական համակարգի կիրառման օրինակների: Զրույցը կարող ենք 
սկսել՝ անդրադառնալով դարերի գրառման ժամանակ հռոմեական համակարգի կիրառմանը.

- Հիմա ո՞ր դարն է: Ո՞վ կարող է գրատախտակին գրել հռոմեական թվանշաններով «21-րդ 
դար»: Նախորդ դա՞րը: 

Հնարավոր է, որ աշակերտներն իմանան մեր հանրահայտ գործիչների, բանաստեղծների, 
գրողների կյանքի և գործունեության տարեթվերը և կարողանան այս տարեթվերը հռոմեական 
թվանշաններով արտահայտել:

Ճիշտ ընտրված հարցերի միջոցով աշակերտները մասնակցում են ուսումնական գործընթացին: 
Սակայն միայն հարց ու պատասխանի ռեժիմի հաստատումը բավական չէ, աշակերտն անձամբ 
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պետք է մասնակցի կրթական գործընթացին. քննարկի հարցը, պաշտպանի սեփական մտքերը, 
վերլուծի ուրիշների աշխատանքը: Այս դասին քննարկելիք թեմաներից մեկը կարող է լինել բնական 
թվերի անսահման շարունակականության հնարավորությունը, պոտենցիալ անսահմանության 
մասին դատողությունը: Կարող ենք «Տարբեր» խորագրում ներկայացված Հիլբերտի օրինակը 
կիրառել: Կարող ենք ծավալել քննարկում դիրքային և ոչ դիրքային համակարգերի և նրանց 
առանձնահատկությունների մասին: 

Երկրորդ դասին աշակերտը կատարելագործում է ոչ դիրքային համակարգի, մասնավորապես 
հռոմեական համակարգի թվանշանների մասին պատկերացումները: Այստեղ պետք է նկատի 
ունենանք, որ եթե որևէ թիվ գրված է իրենից փոքր կամ իրեն հավասար թվից առաջ, ապա 
այս թվերը գումարվում են:

Օրինակ՝ MMDLI-ը 1000+1000+500+50+1=2551 է: Եթե հանդիպում ենք ինվերսիայի, այսինքն 
որևէ թիվ իրենից մեծ թվից առաջ է գրված, ապա փոքր թիվը հանվում է մեծից: Օրինակ՝ 
MLD=1000–50+500=1450: Հավանաբար աշակերտներն իրենք կվերլուծեն՝ համրանքի դիրքային 
և ոչ դիրքային համակարգերի համեմատությամբ: 

Ուսուցիչը վարում է դասը, ընտրում քննարկման թեման, թեև կարելի է առանց 
պլանավորման քննարկում էլ անցկացնել. խոսել դասին ծագած հիմնախնդրի շուրջ: Աշակերտները 
մասնակցում են քննարկմանը, լրացնում են միմյանց պատասխանները, օրինակ, բնական թվերի՝ 
հաջորդականությունների միջոցով գրառման, տարբեր հատկությունները թվարկելու, կլորացնելու 
կանոնները ներկայացնելու ժամանակ: Մաթեմատիկական փաստերի մասին գիտելիքը ստուգելու 
համար կարող ենք կիրառել խնդիրներ ենթադրյալ պատասխաններով: Ուսուցիչներն այս տիպի 
առաջադրանքներ կատարելու տարբեր մեթոդների են դիմում երբեմն: Եվ, որ կարևոր է, այս 
առաջադրանքները կատարելուն կարելի է ժամանակի փոքր հատված հատկացնել և որոշակի 
հաջորդականությամբ բոլոր աշակերտներին ներառել այս գործընթացում: Սխալ պատասխան 
տալու դեպքում կարելի է դատողություն անել սխալի պատճառների մասին: 

Երկրորդ դասին ավարտում ենք «թեստերի» պատասխաններն ընտրելը և անցնում ենք 
խնդիրներ լուծելուն: Հնարավոր է, այս դասին չհասցնեք լուծել բոլոր խնդիրները: Օրինակ, 

«դասարանական» 26 - 30  խնդիրները լուծելը կարելի է տեղափոխել հաջորդ դասին: Առաջին 
դասին առաջադրված էին 1 - 9  խնդիրները: Երկրորդ դասին տնային առաջադրանքը 
ընտրում ենք 10 - 22  խնդիրների շարքից: Խնդիրները «Տնային» և «Դասարանական» 
խորագրերում խմբավորելու մեթոդը կիրառել ենք տարրական աստիճանի դասագրքերում ևս: Այս 
մեթոդն արժանացել է ուսուցիչների և փորձագետների հավանությանը, թեև որոշ ուսուցիչներ 
կարող են այս հարցին ևս ստեղծագործաբար մոտենալ և նպատակահարմար տեսնել որոշակի 
հավելումներ անել այս բաժանումներում: 

Դասարանում «թեստերին» և ստուգողական հարցերին պատասխաններ ստանալու անընդմեջ 
ռեժիմում ընթանում է զարգացնող գնահատման կիրառում: Զարգացնող գնահատման 
իրականացումը առաջին իսկ դասերից պետք է սկսենք, որպեսզի ավելի լավ հասկանանք 
մեր աշակերտների հնարավորությունները, գիտելիքների թերությունները, ինչը մեզ 
կօգնի աշակերտների հետ տարբերակված դիրքորոշում պլանավորելու հարցում, ավելի 
շատ ժամանակ կհատկացվի առկա թերություններն ուղղելուն: Ուսուցչին հիշեցնենք, որ 
զարգացնող գնահատման տարբեր ձևեր են բանավոր, գրավոր նշումները (օպերատիվության 
նպատակով կարելի է խորհրդանշական նշաններով էլ գրանցել աշակերտների դիտարկումների 
արդյունքները սեփական տետրում), զվարճալի մեթոդները: Զարգացնող գնահատումը բոլոր 
աշակերտներին համախմբում, մասնակից է դարձնում ուսումնական գործընթացին և ընթանում 
է անընդմեջ: Աշակերտի դերն այս ժամանակ ակտիվ պետք է լինի: Զարգացնող գնահատման 
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իրականացման ժամանակ ուսուցչին օգնում են դասագրքում ներկայացված բազմազան 
առաջադրանքները՝ ստուգողական հարցերը, դասարանում կատարելու համար նախատեսված 
խնդիրները, «թեստերը»: Ամփոփիչ գրավոր աշխատանքների ժամանակ կիրառում ենք որոշող 
գնահատում: Այս գնահատումը կարելի է նաև զարգացնող գնահատման վերածել, եթե 
աշակերտների աշխատանքները հանրայնորեն քննարկենք:

Այսպիսով, 3-րդ դասի համար դասարանում կարելի է լուծել 1 - 25  խնդիրները, տանը՝ 

1 - 22  խնդիրները: 26 - 30  խնդիրները 3-րդ դասին ենք լուծում: Այս դասը նվիրվում է 
աշակերտների կողմից նախագծերի իրականացմանը, որոնք դասագրքում երկու առաջադրանքի 
տեսքով են տրված: 

Խնդիրների քննարկման, լուծման վերաբերյալ ցուցումները ներկայացված կլինեն ստորև: 

3 - Ր Դ  Դ Ա Ս

Թեմա. Թվերը և նրանց կիրառությունը
Հարցեր. Բնական թվերի գրառման համակարգեր:
Նպատակը. Զարգացնել աշակերտների սպեցիֆիկ և անցումային իրավասությունները՝ 

նախագծի վրա աշխատելով: Աշակերտը կարողանա կատարել գրագիտությանը, 
մեդիագրագիտությանը, թվային գրագիտությանը տիրապետելուն ուղղված առաջադրանքներ: 

Դասագրքում տրված բազմազան առաջադրանքներից նախագծի վրա աշխատանքը 
ուսումնական գործընթացի կարևոր մաս է կազմում: Աշակերտը, նշված առաջադրանքին 
համապատասխան, անցկացնում է հետազոտություն, կիրառում է մատնանշված տպագիր և 
էլեկտրոնային ռեսուրսները, պատրաստում է զեկուցում, ռեֆերատ: Տարբեր աղբյուրներից 
ձեռք բերված նյութը ձևակերպվում է գրավոր ձևով և ներկայացվում է ուսուցչին: Նախագծի 
քննարկման, շնորհանդեսի գործընթացը զարգացնող գնահատման իրականացման միջոց է 
հանդիսանում: Ըստ ուսուցչի ցուցման, որոշ աշակերտներ կարող են իրենց աշխատանքը միայն 
բանավոր հաշվետվության տեսքով ներկայացնել: Առանձնահատուկ գովասանք են վաստակում 
նրանք, ովքեր ռեֆերատը էլեկտրոնային ձևով կներկայացնեն: Ներկայացված զեկուցման մասին 
քննարկմանը մասնակցում են մյուս աշակերտները ևս, որոնք ըստ իրենց աշխատանքի, կարող 
են նոր մտքեր, հավելումներ ներկայացնել: 

Այս դեպքում որոշող գնահատման կիրառությունը նպատակահարմար չէ: Նույն դասին տեղի 
է ունենում առաջին պարագրաֆից մնացած խնդիրների լուծման քննարկումը և հնարավոր է 
անհրաժեշտ լինի առաջին պարագրաֆի որոշ խնդիրների կրկին անդրադառնալ: 

Լավ կլինի, եթե տանը հանձնարարվի այս խնդիրների նման խնդիրներ կազմել և լուծել: 
Կարելի է աշակերտներին խնդրել, որ փորձեն լուծել «Խորհի՛ր» խորագրի խնդիրները: Թեև այս 
առաջադրանքը պարտադիր չպիտի լինի և ցանկալի է, որ 4-րդ դասին միասնական ջանքերով 
կատարվի: 

Պատասխաններ և ցուցումներ առաջին պարագրաֆի խնդիրները լուծելու համար.

1 - 4  խնդիրների ճիշտ պատասխանների ցուցումը կարող է ավելի վաղ ուսումնասիրած 
հարցերի մասին գիտելիքը ամրապնդելու համար կիրառվել: 

1 2 3 4
3 2 1 3
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Միաժամանակ, 4  խնդրի պատասխանը գտնելուց հետո կարելի է զրույցը 
շարունակել Հիլբերտի օրինակի կիրառությամբ բնական թվերի ճառագայթի «անսահման» 
շարունակականության պոտենցիալ հնարավորությունների մասին: 

Որոշ «թեստերի» ճիշտ պատասխանը լսելուց հետո կարելի է խնդրել հիմնավորել: Այսպիսին 
է, օրինակ, 5  «թեստը»: Այս խնդրի լուծման մասին աշակերտի դատողությունը զարգացնող 
գնահատման կիրառման հնարավորություն է տալիս: 96 էջից գրքում 9 էջ առանձին թվանշանով 
է համարակալված, մնացած 87 էջից յուրաքանչյուրը՝ երկու թվանշանով: Ընդամենը կիրառվել 
է 9⋅1+87⋅2=183 թվանշան, կամ. 96⋅2–9=183 – 96 էջից 9 էջ համարակալված է 1 թվանշանով: 
Ճիշտ պատասխանն է. 4): Ուսուցիչը կարող է աշակերտներին առաջարկել քննարկել նման այլ 
օրինակներ ևս: Օրինակ, երբ գրքի էջերի քանակը այլ երկնիշ թվանշանով է ներկայացվում: 
Կարելի է ընդհանրացնել խնդիրը՝ եռանիշ և քառանիշ թվերի դեպքերը քննարկել աշակերտների 
հետ մեկտեղ: Ցանկալի է, որ աշակերտներն իրենք որոնեն նոր դեպքեր և ներկայացնեն խնդրի 
տեսքով: 6 - 9  խնդիրները ոչ դիրքային համակարգերի քննարկմանն են վերաբերում – 
հռոմեական համակարգ, հին վրացական համարակալման համակարգ: Աշակերտները պետք է 
դասագիրքը կիրառելու հնարավորություն ունենան: Օրինակ, 8  խնդրի քննարկման ժամանակ 
վրացերեն տառերով գրառված թիվը «la» արտահայտում է 31-ը («l»-ն արտահայտում 
է 3 տասնավորը, իսկ «a»-ն՝ 1 միավորը): Աշակերտները հեշտորեն գտնում են տեքստում 
համապատասխան գրառումները: Հաջորդ «թեստերը» աստիճանի հասկացության կիրառման 
հետ են կապվում և ճիշտ պատասխանը գտնելը չպետք է, որ դժվար լինի աշակերտների համար: 

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
4 3 2 3 1 4 4 3 4 1 2 4 3 2

19 - 30  խնդիրները քննարկում ենք մի քանի դասի ընթացքում: Խնդիրները լուծելու 
գործընթացին ակտիվորեն մասնակցում են աշակերտները, ուսուցիչը վարում է դասը, այսպես 
կոչված՝ «դիրիժորի» դեր է կատարում, անհրաժեշտության դեպքում ուղղումներ է կատարում 
աշակերտների քննարկումների մեջ: Որոշ խնդիրների լուծումը չափման մեթոդի կիրառություն 
է պահանջում, որոշ խնդիրների լուծումը՝ դիրքային համակարգի գիտակցված իմացություն: 29  
խնդրով վերհիշում ենք փոփոխականի կիրառությունը մաթեմատիկական արտահայտությունների 
գրառման ժամանակ, այս խնդրի պայմանից լավ է երևում, որ փոփոխականով կարող են տարբեր 
թվեր արտահայտվել: Այս խնդրում կարող է լինել միլիարդ, տրիլիոն, հարյուր հազար, միլիոն: 
Հետևաբար տարբեր կլինեն նախորդ (հաջորդ) թվերը ևս: Այժմ հաջորդաբար քննարկենք բաց 
վերջավորությամբ խնդիրները. 

19  Այս թվում ընդամենը 81452 միավոր է, միավորների շարքի թիվը 2 է: Այս թվում 81-ը 
հազարավորն է, հազարավորների շարքի թիվը 1-ն է:

20  Թիվը, որը պարունակում է 73 տասնավոր և ևս 5 միավոր, 735 է:
Այստեղ կարող եք լրացուցիչ հարց առաջադրել.
- Առանձնացրե՛ք հարյուրավորների, տասնավորների և միավորների շարքերի թվերը: 
- 7, 3 և 5: Հետևաբար, թվում 7 հարյուրավոր, 3 տասնավոր և 5 միավոր կա: 
Բնական թիվը, որը պարունակում է 41 հարյուրավոր և ևս 15 տասնավոր, պարունակում 

է 4 հազարավոր, 2 (1+1=2) հարյուրավոր և ևս 5 միավոր: Հետևաբար, այս թիվն այսպես է 
արտահայտվում. 4250: Այս դեպքի քննարկումը ավելի բարձր մտածողական հմտությունների 
(վերլուծություն, համադրություն) կիրառություն է պահանջում: Անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր թիվ 
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տրոհել հազարավորների և հարյուրավորների, հարյուրավորների և տասնավորների, իսկ հետո 
համադրել (կստացվի 4000+100+100+50=4250):

21  27148-ը մինչև տասնավորներ կլորացնելով կստացվի 27150, մինչև հարյուրավորներ՝ 
27100, մինչև հազարավորներ՝ 27000:

22  գ) 97542:

23  Ամենամեծ վեցանիշ թիվը 999 999-ն է: Ամենափոքր յոթանիշ թիվը 1 000 000-ն (միլիոն) 
է: Այն 1-ով մեծ է ամենամեծ վեցանիշ թվից: 

24  Եթե տասը հազարավորների թիվը 3-ով մեծացնենք, թիվը 3 անգամ տասը հազարով, 
այսինքն 30 000-ով կմեծանա: 

25  Կլորացնելով ստացվող թվերն են.
  846 840, 846 800, 847 000, 850 000, 800 000:
Դրանք դասավորելով կստանանք.
  850 000, 847 000, 846 840, 846 800, 800 000:

26  ա) Հայտնի է, որ յուրաքանչյուր հնգանիշ թիվ մեծ է ցանկացած քառանիշ թվից: բ) 
Յուրաքանչյուր հնգանիշ թիվ մեծ է ցանկացած քառանիշ թվից: գ) Յուրաքանչյուր հնգանիշ թիվ 
փոքր է ցանկացած վեցանիշ թվից: դ) Երկու թվերն էլ հնգանիշ են: Ըստ տվյալների՝ անհնար 
է դրանք համեմատել: 

27  ա) 9999: բ) 2000: գ) 1001:

28  5586<5590<5592:
Որոնվող թվի տասնավորների թվանշանը անպայման 9 կլինի: 

29  ա) 999 999 999 և 1 000 000 001:
բ) Տրիլիոնը 1 000 միլիարդ է: Այդ պատճառով, ըստ նախորդ խնդրի՝ կստանանք.
  999 999 999 999 և 1 000 000 000 001:

30  Այս թիվը բաղկացած է երեք իններից և մեկ ութից, այլ հնարավոր տարբերակ գոյություն 
չունի. 35=9+9+9+8:

Հետևաբար, կստանանք հետևյալ թվերը.
8 999, 9 899, 9 989, 9 998:
Թվերը դասավորված են՝ ըստ աճման կարգի: 
Ամփոփենք. Համարյա բոլոր խնդիրների լուծումը պահանջում է դատողություն անել:
Այս խնդիրները հանրայնորեն և հիմնավորապես վերլուծելուց հետո, աշակերտները 

ակտիվացնում են նախորդ տարիներին ձեռք բերած գիտելիքները՝ բնական թվերը տարբեր 
համակարգերում ներկայացնելու, կլորացնելու և համեմատելու մասին: Դրսևորում են իրենց 
տարիքին համապատասխան դեդուկտիվ դատողություն, ինչը նրանց համար կհեշտացնի տանը 
նման խնդիրներ լուծելը: 

Ազգային ուսումնական պլանի հետ դասագրքի համապատասխանությունը նկատի ունի 
առկա գիտելիքով նոր գիտելիք կառուցելու աստիճանական գործընթաց: Բնական թվերի մասին 
նախնական գիտելիքը կապված էր տասնավորների դիրքային համակարգի թվերի գրառման, 
համեմատության և դասավորման հմտությունների հետ: 7-րդ դասարանում այս գիտելիքի 
վրա հիմնվելով ծանոթանում ենք բնական թվերի գրառման նոր կանոնների, համեմատում ենք 
դրանք դիրքային, տասնավորների համակարգում: Սա մեզ հնարավորություն է տալիս ավելի 
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խորը տիրապետել դիրքային համակարգին, տեսնել դրա առավելությունները և կարողանալ այս 
թեմայի հետ կապված հիմնական հարցերին պատասխան տալ: Մենք կարող ենք արմատական 
պատկերացումների ձևավորմամբ, նախնական գիտելիքների վրա հիմնվելով՝ աշխատել 
իմացական երեք աստիճաններում էլ. բազմազան առաջադրանքներն այնպես են ընտրված, 
որ կողմնորոշված են սովորածի կիրառությանը (պայմանական - ֆունկցիոնալ գիտելիքի 
վրա): Ուսանում-ուսուցման նյութը խորացված ընկալման հետ է կապվում: 

4 - Ր Դ  Դ Ա Ս

Թեմա. Թվերը և թվերի կիրառությունները
Հարցեր. Բնական թվի գրառում, բնական թվի աստիճան:
Գնահատման ցուցիչ. Աշակերտը պետք է կարողանա հայտնաբերել և ընդլայնել 

օրինաչափությունը, մշակի քննադատական մտածողության, դատողություն անելու և հիմնավորելու 
հմտություն, զարգացնի քննարկելու կարողություն (Մաթ. բազ. 2):

Խմբային աշխատանք

Խմբային աշխատանքն ուսումնական գործընթացի կազմակերպման այնպիսի ձև է, երբ 
տեղի է ունենում աշակերտների՝ խմբերի բաժանում և խմբերին տրվում է քննարկելու համար 
կոմպլեքսային առաջադրանք: Առաջադրանքի նպատակը աշակերտների մասնակցությունն է 
համագործակցությանը: Խմբային աշխատանքը աշակերտներից խնդիրը միասնաբար լուծել 
կամ միասնական աշխատանք ստեղծել պետք է պահանջի: Խմբում աշակերտների քանակը 
առաջադրանքի առանձնահատկությամբ է պայմանավորված: 

Աշակերտներին կարելի է բաժանել երեք խմբի: Խմբերին միանման առաջադրանք է 
հանձնարարվում. կազմել թվերի աստիճանների «վերջին թվի» աղյուսակ: Յուրաքանչյուր խմբում 
առաջադրանքի բաշխումը կախված է խմբի անդամներից: Հնարավոր է, որ մեկական աշակերտ 
աղյուսակի առանձին սյունակը կազմելու և համապատասխան օրինաչափության հայտնաբերման 
մասին խորհեն: Հետո այս սյունակները «միավորվում են» մեկ աղյուսակի մեջ և կատարվում է 
օրինաչափությունների միասնական շնորհանդես: Ուսուցիչը գնահատում է խմբի աշխատանքն 
ամբողջությամբ, թեև նա պարտավոր է հետևել այս աշխատանքի ընթացքին և առանձնացնել 
ամենաարդյունավետ մասնակիցներին: Շնորհանդեսը ներկայացնում է խմբի անդամներից մեկը: 
Տարբեր խմբերի արդյունքները համեմատվում են և ծավալվում է դատողություն ողջ դասարանի 
մասնակցությամբ: Առանձնակի ուշադրություն կարելի է դարձնել ներկայացված օրինակների 
քանակին էլ, որոնք վերաբերում են օրինաչափությունների կիրառությամբ աստիճանների վերջին 
թվերը գտնելուն: Քննարկման ընթացքում դեդուկտիվ հիմնավորման տարրերը ևս կարող են 
կիրառվել, որոնց վրա ուսուցիչն առանձնակի ուշադրություն պետք է դարձնի և գնահատման 
ժամանակ նկատի ունենա: 

Հաջորդ դասի համար աշակերտներին կարող ենք առաջադրել «Խորհի՛ր» խորագրի 
խնդիրները: Կարող ենք կիրառել տարբերակվող դիրքորոշում: Ուսումնական գործընթացում 
հնարավոր է այնպիսի տարրերի տարբերակում, ինչպիսիք են բովանդակությունը, ընթացքը, 
առաջադրանքները և միջավայրը: Այս անգամ տարբերակված առաջադրանքներ հանձնարարելով 
կարող ենք սահմանափակվել: Աշակերտի հետաքրքրությունների, նպատակների, կարիքների, 
հնարավորությունների ուսումնասիրությունը ուսումնական տարվա սկզբում ևեթ պետք է սկսվի: 
Եթե Դուք արդեն ունեք պատկերացումներ Ձեր աշակերտների հնարավորությունների մասին, 
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կարող եք ներմուծել տարբերակված առաջադրանքներ և հաջորդ դասը անցկացնել տարբերակված 
ձևով. «Խորհի՛ր» խորագրի խնդիրներից բացի ընտրեք համեմատաբար հեշտ խնդիրներ անցած 
նյութից և հանձնարարեք դրանք աշակերտներին՝ որպես տնային առաջադրանք: Հանձնարարեք 
նաև դրանց նման մի քանի խնդիրներ կազմել և լուծել: Միաժամանակ նկատի ունեցեք, որ 
«Խորհի՛ր» խորագրի խնդիրները ոչ պարտադիր են: 

5 - Ր Դ  Դ Ա Ս

Թեմա. Թվեր և թվերով գործողություններ
Հարցեր. Բնական թվերի գրառում, դրական համակարգի կիրառում: Աստիճան:
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա ձևավորել հիպոթեզներ, սահմանել 

դրանց ճշգրտությունը, զարգացնել քննարկման կարողություն (Մաթ. բազ. 1, 2), ուսումնասիրել 
թվի հատկությունները՝ դիրքային համակարգի կիրառությամբ: 

Տարբերակված ուսուցումը կոմպլեքսային գործընթաց է: Այն նկատի ունի աշակերտների 
խմբավորումը այս կամ այն նշաններով (պատրաստվածություն, հետաքրքրություններ), որոնց 
շրջանակներում նրանք արդյունավետորեն համագործակցում են: Այս անգամ կարելի է առանձին 
խումբ ստեղծել այն աշակերտներից, ովքեր դժվարանում են կատարել «Խորհի՛ր» խորագրի 
խնդիրները: Նրանք միմյանց հետ համագործակցելով հանգում են ընդհանուր եզրակացության 
լուծման ուղիների և ճիշտ պատասխանի մասին, հետո դասարանին են ներկայացնում իրենց 
լուծումները: Կարող եք խնդիրներից մեկի լուծման հարցում Դուք ևս օգնել (ներկայացնելու 
ժամանակ): Մնացածը միավորվում են երկրորդ խմբում և ստուգում են մյուսների խնդիրների 
պատասխանների ճշգրտությունը՝ ազատվելով ուրիշ խնդիրներ լուծելուց: 

Պատասխաններ և ցուցումներ «Խորհի՛ր» խորագրի խնդիրները լուծելու համար
1  Որոնվող բնական թիվը կարող ենք գտնել փորձի մեթոդով. միավորների թվից 5 անգամ 

մեծ թիվը, պարզ է, որ երկնիշ թիվ է, եթե ստուգել սկսենք 2-ից, միանգամից կգտնենք որոնվող 
թվի միավորների թիվը՝ 5-ը 25=5⋅5: Կարելի է միանիշ թիվը (միավորների թիվը) 5 անգամ 
բազմապատկելով ստացված այլ երկնիշ թվեր էլ քննարկել, գուցե էլի երկնիշ թիվ կա, որը 
կբավարարի տրված պայմանը: Այստեղ հնարավոր է անհրաժեշտ լինի Ձեր միջամտությունը. 
ճիշտ պատասխանը նշանակում է, որ բոլոր որոնվող բնական թվերը գտել եք: 

Աշակերտները մեզ կարող են նաև այսպիսի լուծում ներկայացնել: 
Որոնվող թիվը ստացվում է միանիշ թիվը 5 անգամ բազմապատկելով, այսինքն այդ թվի 

վերջում 5 կամ 0 կարող է լինել: 0-ի դեպքում թիվը 5 անգամ բազմապատկելիս էլի 0 կստանանք 
վերջում: 0-ն բնական թիվ չէ: 5-ից 5 անգամ մեծ թիվը 25-ն է: 25-ը բավարարում է խնդրի 
պայմանը: 

Ուսուցիչը կարող է նաև այսպիսի քննարկում կիրառել (ինքնուրույն). եթե որոնվող թիվը  xy 
է, ապա պայմանականորեն 10x+y=5y, 10x=4y, 5x=2y, քանի որ 5y բնական թիվ է, այդ պատճառով 
y≠0, կստանանք y=5, x=2:

2  Քանի որ անհրաժեշտ է գտնել ամենամեծ բնական թիվը, փորձենք որքան հնարավոր է 
շատ նիշերից կազմված թիվը գտնել (հետո պետք է ցույց տանք, որ այլ դեպքում ավելի փոքր 
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թիվ է ստացվում): Այս խնդրի լուծումը ներկայացնելու ժամանակ կարող է Ձեր օգնության 
կարիքը զգացվի՝ հիմնավորման (դեդուկտիվ քննարկման) ճշգրտության համար: Եթե սկսենք 
1-ով կամ 0-ով, կստանանք. 

10112358: Եթե առաջին թվերն են 1 և 1, կստանանք 112358:
Ինչպես տեսնում ենք այս անգամ գործընթացն ավելի արագ է ավարտին հասնում և ավելի 

փոքր թիվ է ստացվում: Այնպես, ինչպես բոլոր մնացած դեպքերում: 

3  Այս խնդիրը նման է առաջին խնդրին. եթե դիտելու լինենք 5 անգամ բազմապատկելով 
ստացված երկնիշ թվերը, արագ գլխի կընկնենք, որ միայն 45=5⋅(4+5):

Օրինակ, 25≠5⋅(2+5), 35≠5⋅(3+5):

4  Այստեղ այսպես պետք է դատենք. քանի որ անվանված երկու թվերը գումարելով 
տասնավորների նիշը կրկնապատկվեց, այդ պատճառով միավորները գումարելիս պետք է 
վերցնենք երկնիշ թիվ, որի միավորի նիշը կենտ պետք է լինի, օրինակ, 1: Այսինքն, տրված 
եռանիշ թվում միավորների և հարյուրավորների նիշերից մեկը պետք է կենտ լինի, մյուսը՝ զույգ, 
օրինակ, 2 և 9, 4 և 7: Տասնավորների նիշերի գումարը 10-ից փոքր է: 

Ունենք.  2 1 9 
9 1 2

1  1 3 1

+
  4 3 7 

7 3 4
1  1 7 1

+

Այստեղ չի պահանջվում գտնել բոլոր այսպիսի եռանիշ թվերը, այդ պատճառով բավական է 
միայն մեկ օրինակ բերել:

5  Գրում ենք նշված հատկությունն ունեցող երկնիշ թվերը. 21, 42, 63, 84:
Դրանցից խնդրի պայմանը բավարարում է միայն 21-ը: 

1.2. ԲՆԱԿԱՆ ԹՎԵՐԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄ:  
ԲԱԺԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՆԻՇՆԵՐ

Այս պարագրաֆի հետ կապված տեսական և գործնական հարցերի քննարկմանը, մեր 
երաշխավորությամբ, 7 դաս է հատկացվում` 6-րդ – 12-րդ դասերը: Առանձին են ներկայացված 
6-8-րդ դասերի ակտիվությունները, առանձին՝ 9-րդ և 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ դասերը:

6 - Ր Դ ,  7 - Ր Դ  Ե Վ  8 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Թվերը և նրանց կիրառությունը ամենօրյա կյանքում և գիտության այլ 
բնագավառներում

Հարցեր. Թվաբանական գործողություններ բնական թվերով, բաժանելիության հայտանիշներ:
Նախնական գիտելիք. Բնական թվի մասին պատկերացում դիրքային համակարգում, 

թվաբանական գործողություններ բնական թվերով:
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա կիրառել բնական թվերի 

բաժանելիության հետ կապված հայտանիշները (այս թվում՝ լուծել գործնական խնդիրներ), 
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դիրքային համակարգի կիրառությամբ քննարկել բաժանելիության հայտանիշները (Մաթ. բազ. 
3, 4):

6-րդ դասը սկսում ենք տնային առաջադրանքը քննարկելով և նախնական գիտելիքի 
ակտիվացմամբ («Նախնական» փուլ): 

Այս ժամանակ տեղի է ունենում աշակերտների մոբիլիզացում, հետաքրքրության հրահրում 
սովորած հարցի հանդեպ: Նախնական գիտելիք ասելով նկատի ունենք բնական թվերով 
թվաբանական գործողությունները, որոնցից ուշադրության կենտրոնում են բաժանման 
գործողությունը և գործնական խնդիրները, որոնք լուծելու համար անհրաժեշտ է կատարել 
բնական թվերի բաժանում: Նոր ուսումնական հարցի հետ է կապվում նաև դասագրքում 
տրված գործնական խնդիրը: Ցանկալի է, որ 1) մասում նման խնդիրներ իրենք՝ աշակերտներն 
էլ հորինեն: Այսպիսի գործնական խնդիրները քննարկվելիք նյութի հետ կապելը մեծացնում է 
աշակերտների մոտիվացիան: 

Հաջորդ փուլը («Ընթացքում») հատկացվում է բաժանելիության հայտանիշների հետ 
կապված խնդիրները լուծելուն: Այստեղ նույնպես կարելի է օգտվել գործնական օրինակներից, 
որոնք իրենք՝ աշակերտները կհորինեն: 

Օրինակ, 1)-ի 2-րդ օրինակը կարելի է կապել այսպիսի գործնական խնդրի հետ. եթե 
յուրաքանչյուր դարակում 4 գիրք դասավորենք, քանի՞ դարակ կլինի անհրաժեշտ 44 գրքերի 
համար: 72 գրքի համա՞ր:

Կարո՞ղ ենք սրանից հետո հաշվել, թե քանի այսպիսի դարակ անհրաժեշտ կլինի 72+44=116 
գրքի համար: 

Այս խնդրում բաժանման գործողությունը կարելի է կապել բազմապատկման գործողության 
հետ և դատողություն անել, ինչպես դասագրքում է ներկայացված: 

2) մասում մնացորդով բաժանման գործողության քննարկումը սկսում ենք գործնական 
խնդիրը լուծելով. այս անգամ բաշխելուց հետո էլի մի քանի գիրք կմնա: Այս դեպքում էլ ցանկալի 
է, որ նոր օրինակներ իրենք՝ աշակերտները մտածեն: 

Բաժանելիության հայտանիշները կարելի է ավելի մանրամասն քննարկել, քան տրված է 
դասագրքում: Այս հարցը աշակերտների համար նոր չէ, բայց այս անգամ հարցը քննարկելիս 
կարելի է դեդուկտիվ դատողության ավելի մեծ չափաբաժին կիրառել, քան 6-րդ դասարանում էր. 
կոնկրետ օրինակների վրա կիրառում ենք թվերի՝ դիրքային համակարգում գրառումը և այսպես 
բացահայտում բաժանելիության հայտանիշը: Օրինակ, 486-ը այսպես է գրվում. 4⋅100+8⋅10+6=4⋅
(99+1)+8⋅(9+1)+6=(4⋅99+8⋅9)+(4+8+6): Այնուհետև բաժանելիության հայտանիշների կիրառությամբ 
ամփոփում ենք, քանի որ 4+8+6 բաժանվում է 9-ի և 4⋅99+8⋅9 բաժանվում է 9-ի, ապա 486-ը 
նույնպես բաժանվում է 9-ի: 

Աշակերտը վարժվում է դատողություն անելու, ստացված արդյունքը հիմնավորելու 
հմտությունը զարգացնելուն և, համապատասխանաբար, հասնում մաթեմատիկայի չափորոշչի 
արդյունքներին (Մաթ. բազ. 2, 3): 

Պետք է նշել, որ կառուցողական ուսուցման II փուլում կարելի է կիրառել զարգացնող 
գնահատում: Մեր կողմից առաջարկվող գործնական խնդիրները (օրինակ, խնդիրներ, որոնք 
մնացորդով բաժանմանն են վերաբերում) տալիս են զարգացնող գնահատում իրականացնելու 
հնարավորություն: 

3-րդ փուլն անցնում է հաջորդ երկու դասին, երբ տեղի է ունենում դասագրքում տրված 
վարժությունների վրա աշխատանք և տնային առաջադրանքի խնդիրների պատասխանները 
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ստուգելու գործընթացը: Խնդիրների համակարգն էլ, համապատասխանաբար, երեք տեսակի է.  
1. Նախապատրաստող, նախնական, մոտիվացնող: 2. Մտածողական: 3. Ապացուցող, զարգացնող:

Փորձագետների կարծիքները նկատի ունենալով, բաժանման ալգորիթմը առանձին չի 
ներկայացվել: Կիսում ենք նրանց կարծիքը, որ այս ալգիրիթմը ներկայացնելը a=bq+r, 0≤r<b 
տեսքով, բնորոշ է գործողությանը (այսպես կոչված՝ Էվկլիդեսի գործողությանը), որը բնական 
թվերի բոլոր (a, b) զույգերին համապատասխանեցնում է (q, r) զույգը, որտեղ a-ն բաժանելին է, 
b-ն բաժանարարը, q-ն քանորդը, r-ը մնացորդը: Այս պատկերացմանը կից, պարզ է, որ պետք է 
կատարվեն համապատասխան քննարկումներ, ինչը 7-րդ դասարանում նպատակահարմար չենք 
տեսնում: Միաժամանակ, նյութը պարզ մատուցելու նպատակով ընդհանրացումը (փոփոխականով 
ներկայացնելը) նախատեսում ենք ապագայի համար: 

Սահմանափակվենք միայն a բնական թիվը b բնական թվին սովորական «երկար» (տե՛ս՝ օր. 
[8], էջ 75) բաժանելու գործողությունը վերհիշելով: Աշակերտները գիտեն, որ գործողությունը 
շարունակվում է այնքան, մինչև որ մնացորդը բաժանարարից փոքր լինի: Օրինակ, եթե a=648 
և b=7, քանորդը կլինի q=92 և մնացորդը՝ r=4. 648=7⋅92+4:

  648  7          
  63   92  
   18
         14   
    4

Ըստ Ազգային ուսումնական պլանի, ներկայացված են բաժանելիության հայտանիշները 
հաստատող տարրեր՝ կոնկրետ թվերի օրինակների միջոցով («մասնավորեցման» մեթոդ): 
Ապագայում փոփոխականներին անցնելով («ընդհանրացման» գործընթաց) այս հատկանիշները 
կարելի է ներկայացնել ցանկացած բնական թվով: 

1.2. Պարագրաֆի խնդիրների պատասխաններ և ցուցումներ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3 2 2 1 4 3 2 3 2 3 1 4 4 1

Այս «թեստերի» պատասխանները գտնելու գործընթացը դասարանում կարելի է տարբեր 
եղանակներով պլանավորել: Միաժամանակ, հնարավոր է որոշ հարցեր ներկայացնելուց 
հետո դատողություն անել: Օրինակ, 6 -րդ և 13 -րդ խնդիրները լուծելուց հետո կարելի 
է աշակերտներին խնդրել, որ համառոտ մեկնաբանեն. 6 -ում եթե x=7k+2, ապա x+3=7k+5:      
13 -ում. (2n+1)+2=2n+3:

15  Եթե Մզիայի բոլոր 20 թեթրիանոցները մեկական 5 թեթրիանոցների հետ առանձնացնենք, 
ապա կտեսնենք, որ Մզիայի գումարը 25-ի բազմապատիկն է, և Մզիան այնքան 20 թեթրիանոց 
մետաղադրամ ունի, որքան անգամ 200 թեթրին մեծ է 25 թեթրիից. 200:25=8:

Այսինքն՝ Մզիան ունի 8 20 թեթրիանոց մետաղադրամ:
Կարող ենք նաև «ստանդարտ» եղանակ կիրառել. եթե ունենք x հատ 20 թեթրիանոց, ապա. 

20x+5x=200, 25x=200, x=200:25, x=8:

16  Խնդրի լուծման գործընթացը կարելի է կիրառել զարգացնող գնահատման համար: 
Աշակերտների հետ միասին փնտրում ենք խնդրի լուծման ոչ ստանդարտ եղանակ.

- Որքանո՞վ է մեծ նվազագույն թվից մնացած հինգ թվերի գումարը: («2+4+6+8+10=30»-ով)
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- Բոլոր թվերը եթե հավասար լինեն նվազագույնին, ապա ինչի՞ հավասար կլինի գումարը: 
(«1326-30=1296»-ի)

- Ինչի՞ է հավասար այս թվերից նվազագույնը: («1296:6=216»-ի)
Կարելի է այս խնդիրը այսպես կոչված ստանդարտ եղանակով լուծել. 
  x + (x + 2) + (x + 4) + (x + 6) + (x + 8) + (x + 10) = 1326:

17  ա) Պարզ է, որ այս թիվը 13⋅4=52 է:
բ) Նախորդ խնդիրը լուծելուց հետո, այս խնդիրը լուծելն աշակերտների համար դժվար չի 

լինի: Կարող ենք այսպես դատողություն անել. եթե անհայտ թիվը նվազեցնենք 1-ով, ապա այն 
կբաժանվի 13-ի և 4-ի: Անհայտ թիվը հավասար է 53-ի:

18  Նախորդ խնդիրը լուծելուց հետո աշակերտները հնարավոր է կարողանան առանց մեր 
օգնության գտնել անհայտ թիվը: 

Մենք կարող ենք նրանց օգնել հետևյալ հարցերի կիրառությամբ.
- Եթե անհայտ թիվը նվազեցնենք 1-ով, ապա ստացված թիվը կբաժանվի 6-ի և 7-ի: 
- Ինչի՞ է հավասար նվազագույն բնական թիվը, որը բաժանվում է 6-ի և 7-ի: 
- Ուրեմն, ինչի՞ է հավասար անհայտ թիվը: 
- Ի՞նչ մնացորդ կստանանք այս թիվը 3-ի բաժանելու դեպքում (բացատրեք՝ ինչո՞ւ):

19  Այս խնդիրն էլ ամենօրյա կյանքում թվերի կիրառության հետ է կապվում: Այստեղ էլ 
գլխավոր դերը վերագրվում է ոչ թե այն թվերին, որոնք տրված են (25 և 7), այլ մնացորդին, 
որը ստանում ենք դրանք բաժանելու արդյունքում. 25=7⋅3+4, այսինքն Նիկան չորրորդն է: 

20  Ըստ խնդրի պայմանի կարող ենք կազմել դիագրամ. 
Ընդամենը ունենք 12 թիվ.
10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33: Տեղափոխականությամբ 

դասավորելու դեպքում այս թվերը նվազման կարգով կդասավորվեն: 

21  Նախորդ խնդրի նման կարող ենք ներկայացնել դիագրամի տեսքով. 
Առաջին նիշը (հազարավորների շարքի) կարող է լինել. 1, 2, 3:
Երկրորդ նիշը՝ 0, 1, 2, 3:
Երրորդ նիշը՝ 0, 1, 2, 3:
Չորրորդ նիշը՝ 0, 1, 2, 3:
Առաջին նիշի համար ունենք 3 դեպք (1, 2 և 3), 3 ճյուղ: 

Յուրաքանչյուրը կտա 4 ընձյուղ, ընդամենը՝ 12 ճյուղ, նրանցից 
յուրաքանչյուրը ևս 4 ընձյուղ կտա, ընդամենը՝ 48⋅4=192 ճյուղ:

Դիագրամը «կրճատ» ձևով է ներկայացված: Այսպիսի քառանիշ 
թվերի քանակը ընդամենը 192 է:

22  Այստեղ առաջին նիշը կարող է լինել 2, 7, 5 կամ 3: Երկրորդ 
թիվը կարող է լինել մնացած 3 նիշերից որևէ մեկը: Օրինակ, եթե 
առաջին նիշը 2 է, ապա երկրորդ նիշը կարող է լինել 7, 5 կամ 3: 
Եթե երկրորդ նիշը ենթադրենք 3 է, ապա երրորդ նիշը կլինի մնացած 
երկու նիշերից մեկնումեկը (7 կամ 5): Երրորդ նիշից 7-ը հանելու 
դեպքում կստանանք ընտրության մեկ հնարավորություն, այսինքն 
առաջին նիշի համար ունենք 4 «ճյուղ» (4 հնարավորություն): 
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Նրանցից յուրաքանչյուրի համար 3 «ճյուղ», ընդամենը՝ 12: Այս 12-ից յուրաքանչյուրի համար՝ 2 
«ճյուղ», ընդամենը՝ 24 (4⋅3⋅2=24): Այս 24-ից յուրաքանչյուրի համար ունենք 1 ճյուղ: Այսպիսի 
քառանիշ թվերի քանակը կազմում է ընդամենը 24: Այս թվում զույգ է այն թիվը, որի վերջին 
նիշը 2 է, այսինքն առաջին երեք նիշերը պետք է լինեն 3, 5 կամ 7: Նրանց քանակը ընդամենը 
3⋅2=6 է:

23  Եթե անհայտ թվից հանենք 1, ստացված թիվը պետք է բաժանվի 3-ի, 5-ի և 7-ի, այսինքն 
անհայտ թիվը 3⋅5⋅7+1=106 է:

Դասարանում աշխատելիս աշակերտներին կարող ենք խնդրել կազմել որևէ խնդիր, որը 23 
խնդրի գործնական կիրառությունը կներկայացնի: 

8-րդ դասին աշակերտներին հանձնարարում ենք հաջորդ դասի համար նախագիծ ներկայացնել. 
«Կազմենք նախահաշիվ: Կատարենք ընտրություն»:

9 - Ր Դ  Ե Վ  1 0 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Թվերը և նրանց կիրառությունը ամենօրյա կյանքում և գիտության տարբեր 
բնագավառներում

Հարցեր. Քննարկել աշակերտների կողմից անձնական նախահաշվի արդյունքների հետ 
կապված նախագիծը:

Նախնական գիտելիք. Թվաբանական գործողություններ բնական թվերով, վրացական 
դրամի կիրառություն:

Գնահատման ցուցիչ. Աշակերտը պետք է կարողանա բնական թվերով գործողությունները 
կատարել տարբեր եղանակներով և կիրառի դրանք անձնական նախահաշվի հետ կապված 
խնդիրները լուծելու ժամանակ (Մաթ. բազ. 2):

Նախագծի վրա աշխատանքն աշակերտին հնարավորություն է տալիս մաթեմատիկայից ձեռք 
բերած գիտելիքը և փորձը տեղափոխել տարբեր բովանդակության ենթատեքստեր և կիրառել 
դրանք: Նախագծի վրա հիմնված ուսուցումը առանձնապես լավ մեթոդ է աշակերտի 
սպեցիֆիկ և անցումային իրավասությունները զարգացնելու համար: Նախագծի վրա 
հիմնված ուսուցումը տրամադրում է աշակերտներին՝ սեփական ընտրությունը հիմնավորելու 
հարցում առավել ակտիվ և պատասխանատու լինելուն: 

Ներկայացված է նախագիծ, որը թվերով գործողությունների կիրառությամբ նախահաշիվ 
կազմելու, դատողության զարգացման, առաջարկվող երկու տարբերակներից ընտրություն 
կատարելու և այդ ընտրությունը հիմնավորելու համար պահանջում է տեղեկատուների, 
համացանցի, այլ առարկաների դասագրքերի միջոցով անհրաժեշտ նյութը որոնել: 

Ցանկալի է, որ նախագծի քննարկմանը մասնակցեն բոլոր աշակերտները: Միաժամանակ, 
եթե հատկացված երկու դասերից երկրորդ դասին մնա ժամանակ, կարելի է կազմակերպել 
խմբային աշխատանք, որին կարելի է խմբերի միջև մրցակցության բնույթ տալ՝ ներկայացված 
հավասարումների վրա հիմնվելով, 4-ի բաժանելիության հայտանիշի մասին հիպոթեզ ձևավորել 
և փորձել այն հիմնավորել: 
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Խմբայինի 1  խնդրի վրա աշխատելու ընթացքում աշակերտները կսահմանեն, որ 
4-ի բաժանվում են II և III թվային արտահայտությունների արժեքները, քանի որ երկու 
գումարելիները բաժանվում են 4-ի: I արտահայտության մեջ առաջին գումարելին չի բաժանվում 
4-ի և գումարվում է 4-ի արտադրյալ թիվը: Այդ պատճառով I արտահայտության արժեքը չի 
բաժանվում 4-ի: 

2  Խնդրի լուծման համար կիրառում ենք նախորդ խնդրի արդյունքը. I թիվը (32 546) 
չի բաժանվում 4-ի, քանի որ 46-ը չի բաժանվում 4-ի: Ուշադրություն ենք դարձնում, որ 
բոլոր թվերում կլոր հարյուրավորները բաժանվում են 4-ի: Մասնավորապես, տրված թվում 
325 հարյուրավոր է, 32 500 հավասար է 325⋅100 և այն բաժանվում է 4-ի: Հավանաբար 
աշակերտները կեզրակացնեն, որ թվի՝ 4-ի բաժանելիությունը կախված է հարյուրավորների և 
միավորների նիշերով արտահայտված թվի՝ 4-ի բաժանելիությունից: Գործնականում սա արդեն 
4-ի բաժանելիության հայտանիշի հիմնավորումն է: Սրան կարող է հաջորդել 4-ի բաժանելիության 
ընդհանուր հայտանիշի ձևակերպումը. միանիշ բնական թվերից 4-ի բաժանվում են 4-ը և 8-ը: 
9-ից մեծ թվերից՝ միայն այն թվերը, որոնց տասնավորների և միավորների նիշը 0 է կամ կազմում 
են 4-ի բազմապատիկ թիվ: Այս հայտանիշով 3  առաջադրանքում 4-ի բազմապատիկ թվերն 
առանձնացնելը դժվար չէ. դրանք են՝ 32 116, 51 128 և 40 008, քանի որ 4-ի բաժանվում են 
16-ը, 28-ը և 08-ը:

4  Խնդրում 4-ի բաժանվում են միայն այն թվերը, որոնց տասնավորների և միավորների 
նիշերով կազմված թվերը 12, 52 և 72 են: Այսպիսի երեք թիվ կա: 

Ըստ աշակերտների պատրաստվածության և ուսուցման Ձեր ռազմավարությունից ելնելով, 
աշակերտներին տանը հանձնարարելու համար դասագրքից ընտրեք խնդիրներ, որոնք նրանց 
հնարավորություն կտան լրացնել և կատարելագործել իրենց գիտելիքը ուսումնասիրած նյութերի 
շուրջ: 

11 - Ր Դ  Ե Վ  1 2 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Թվերը և նրանց կիրառությունը ամենօրյա կյանքում և գիտության տարբեր 
բնագավառներում

Հարցեր. Բնական թվեր, թվաբանական գործողություններ բնական թվերով, մնացորդով 
բաժանում և նրա կիրառությունը:

Նպատակը. Զարգացնել տարբեր գիտելիքների ինտեգրված կիրառության հմտություններ: 

11-րդ և 12-րդ դաերին ընթանում է ընթացիկ գիտելիքների ամրապնդման և ամփոփման 
գործընթաց: Այս նպատակով կիրառվում են ինքնագնահատման համար խնդիրներ, որոնցով 
աշակերտներն իրենք են գնահատում իրենց գիտելիքը, և ամփոփիչ առաջադրանքներ, որոնց 
մի մասը դասին է քննարկվում, երկրորդ մասը աշակերտները տանն են կատարում: Ամփոփիչ 
առաջադրանքները ներառում են կոմպլեքսային խնդիրներ՝ այնպիսի ակտիվություններ, որոնք 
պահանջում են տարբեր գիտելիքների ինտեգրված կիրառում ֆունկցիոնալ ենթատեքստում: 

Ամփոփիչ առաջադրանքներից կոմպլեքսային առաջադրանքի լավ օրինակներ են 1  և 2  
առաջադրանքները: Դրանք լուծելու ընթացքում տեղի է ունենում գիտելիքի երեք կատեգորիաների 
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(դեկլարատիվ, հայեցակարգային, պայմանական) կիրառում և ամրապնդում: Սկսվում է գիտելիքի 
ցուցադրումով՝ ինչպես կատարել առաջադրանքը և, որ կարևոր է, տեղի է ունենում իրավիճակների 
կարևոր ասպեկտների մեջ խորացում, ինչը գիտելիքի փոխանցման հնարավորություն է տալիս: 
Այսպիսով գնում ենք դեպի դիրքային համակարգի այնպիսի ընկալման, որը հնարավորություն է 
տալիս առկա գիտելիքի վրա հիմնվելով, բոլորովին նոր՝ երկուական համակարգին հանգել: Այս 
համակարգն այնպես բնականորեն է ձևավորվում, որ մաթեմատիկայի տեսանկյունից մեծապես 
չի տարբերվում տասական համակարգից, սակայն այն մեծ կիրառություն ունի ժամանակակից 
տեխնոլոգիաներում: Այստեղ կարող ենք շարունակել զրույցը աշակերտների հետ երկուական 
համակարգի առավելությունների մասին. նրանում միայն երկու թիվ է կիրառվում՝ (0 և 1), 
ինչը նշանակալիորեն հեշտացնում է այս համակարգի վրա համակարգչային տեխնոլոգիաների 
աշխատանքը: 

Խմբային խնդիրներ

1  Տրված թիվը նիշերով այսպես է գրվում. 32 049:
• 32 049=3⋅104+2⋅103+4⋅101+9:

• Ամենաբարձր շարքը տասը հազարավորների շարքն է ներկայացնում, թիվը ներառում է 
այս շարքի 3 միավոր:

• 10-ը 2-ով փոխարինելու դեպքում ստացվում է այլ թիվ. 3⋅24+2⋅23+4⋅2+9=81:
• Այդ թիվը այսպես կարող ենք գրել.
  3⋅24+24+23+23+1=4⋅24+2⋅23+1=26+24+1:
Այս թիվը 2-ի բաժանելու դեպքում մնացորդը 1 է, հետևաբար, 81=26+24+20:
Կարող ենք նաև այսպես գրառել.
  81=26+0⋅25+24+0⋅23+0⋅22+0⋅2+20:

2 Այս խնդիրը լուծելու համար տեղի է ունենում տարբեր գիտելիքների ինտեգրված կիրառում 
(հռոմեական համակարգ, տասական դիրքային համակարգ, աստիճան, զրոյի հատկությունները):

• CCXXV տասական համակարգում այսպես է գրվում. 225:
• 225=2⋅102+2⋅10+5:
• 225=27+97=27+26+33=27+26+25+1:
Այսպիսով,
   225=27+26+25+20:

• Ստացված գումարը կարելի է նաև այսպես արտահայտել.
   225=1⋅27+1⋅26+1⋅25+0⋅24+0⋅23+0⋅22+0⋅2+1⋅20:

Տասականի նման, ունենք 225-ի նոր գրառում՝ գրառում երկուական համակարգում.
   11100001:
Գերադասելի է այսպես արտահայտել (մատնանշելով հիմքը).
   (11100001)2:
Մինչև կվարժվեն այսպես գրառված թվերը տասական համակարգում ներկայացնելուն, կարելի 

է մատնանշել երբեմն 2-ի համապատասխան աստիճանի ցուցիչը.
       7 6  5   4   3   2  1   0
   (11100001)2

   (11100001)2=1⋅27+1⋅26+1⋅25+1=128+64+32+1=225:

Համապատասխանաբար կստանանք.
   103=1⋅26+39=1⋅26+1⋅25+7=1⋅26+1⋅25+0⋅24+0⋅23+1⋅22+1⋅21+1⋅20=(1100111)2:

Երկուական համակարգից տասական տեղափոխելու օրինակներ են. 
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   (101101)2=1⋅25+1⋅23+1⋅22+1=32+8+4+1=45,

   (1100110)2=1⋅26+1⋅25+1⋅22+1⋅21=64+32+4+2=102:

Պատասխաններ և ցուցումներ խնդիրները լուծելու համար
1  • Նվազագույն թիվը, որը բաժանվում է 3-ի, 4-ի և 7-ի, 3⋅4⋅7=84 է:

• Եթե անհայտ թիվը 3-ի, 4-ի և 7-ի բաժանելու ժամանակ ստանում ենք 1 մնացորդ, հանում 
ենք 1-ը, այն կբաժանվի 3-ի, 4-ի, 7-ի: Այսինքն անհայտ թիվը 84+1=85:

• Եթե անհայտ թիվը, որը 3-ի բաժանելիս մնացորդ է մնում 2, 4-ի բաժանելիս՝ 3, 7-ի 
բաժանելիս՝ 6, գումարում ենք 1, այդ դեպքում ստացված թիվը կբաժանվի 3-ի, 4-ի, 7-ի, այսինքն 
կստացվի 84: Անհայտ թիվը 84-1=83 է:

Այս առաջադրանքը կատարելիս տեղի է ունենում բաժանելիության, մնացորդով բաժանելու 
մասին գիտելիքի ինտեգրված կիրառում: Այսպիսին է 4-րդ առաջադրանքով տրված ակտիվությունը: 

2  • Յուրաքանչյուր երկու արկղ, որոնցում 4-4 գիրք է, կազմում է մեկ 8 գրքերով արկղ: 
Բայց չբաշխված կարող է մնալ ևս 4 գիրք (1 արկղ) և 1 գիրք, կամ միայն 1 գիրք: Այսինքն, 
կարող է չբաշխված մնալ 5 կամ 1 գիրք: 

• Գրքերի երեք քառյակը (3 արկղերի գրքերը) կազմում են 12 գիրք: 
Եթե արկղերում 12-12 գիրք դասավորենք, ապա չբաշխված կարող է մնալ 1 կամ 1+4 կամ 

1+2⋅4 գիրք, այսինքն 1, 5 կամ 9 գիրք (1 գիրք, 1 գիրք և ևս մի արկղի գրքերի քառյակը կամ 
1 գիրք և ևս երկու արկղերի գրքերը՝ 2 քառյակ): 

3  • Եթե x բաժանվում է 5-ի, ապա x+10 կբաժանվի 5-ի, քանի որ 10-ը բաժանվում է 5-ի:
• x+7 չի բաժանվում 5-ի, քանի որ x բաժանվում է 5-ի, 7-ը չի բաժանվում 5-ի:
• x=5k, 5k+7=5k+5+2=5(k+1)+2: Այս թիվը 5-ի բաժանելու դեպքում մնում է մնացորդ 2: 
• Եթե a=5k+3, ապա a+6=5k+9=5k+5+4=5(k+1)+4 և այն 5-ի բաժանելու դեպքում 4-ը մնում 

է մնացորդ:

4  • Քանի որ 3+7+9+1=20: Այդ պատճառով միայն x=7-ի համար տրված թիվը կբաժանվի 
9-ի. նրա նիշերի գումարը՝ 27-ը բաժանվում է 9-ի:

• 37x9y որպեսզի բաժանվի 5-ի, y պետք է լինի 0 կամ 5:
Եթե y=0, ապա 3+7+9+0=19:
Այս դեպքում x=8, 19+8=27:
Եթե y=5, ապա 3+7+9+5=24:
Այս դեպքում, x=3, 24+3=27:
Պատասխան՝ (3, 5), (8, 0):

Ամփոփիչ գրավոր աշխատանք №1

1 3 - Ր Դ  Դ Ա Ս

Թեմա. Թվերը և նրանց կիրառությունը ամենօրյա կյանքում և գիտության տարբեր 
բնագավառներում

Հարցեր. Բնական թվեր, թվաբանական գործողություններ բնական թվերով, բնական ցուցիչով 
աստիճան:
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Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտի գիտելիքների գնահատում բնական թվերի 
արտահայտման, համեմատման, դասավորելու մասին դիրքային համակարգի կիրառությամբ 
(Մաթ. բազ. 3, 4): Թվաբանական գործողությունները կատարել տարբեր եղանակներով, 
մնացորդով բաժանում (Մաթ. բազ. 1. 2):

ԱՄՓՈՓԻՉ ԳՐԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ.

1-6 խնդիրներում ընտրե՛ք ճիշտ պատասխանը:

1. Ամենամեծ քառանիշ թիվը, որի՝ տասական համակարգով գրառմանը մասնակցում են 0, 
4, 7, 9 թվերը, 

ա) 4079,   բ) 9704,   գ) 9740,   դ) 9074 է:

2. Բնական թիվը, որը պարունակում է 36 հարյուրակ և ևս 23 տասնյակ, 
ա) 3623,   բ) 3600230,   գ) 233600,   դ) 3830 է:

3. Նվազագույն հնգանիշ բնական թիվը, որի տասական գրառումը տարբեր նիշերով է 
արտահայտվում և որը մեծ է 34000-ից.

ա) 34012,   բ) 34567,   գ) 35120,   դ) 35012 է:

4. Եթե բոլոր վեցանիշ բնական թվերը, որոնցից յուրաքանչյուրի նիշերի գումարը 53 է, 
դասավորենք ըստ աճման, շարքում երկրորդը կլինի.

ա) 999989,   բ) 999998,   գ) 989999,   դ) 899999:

5. Եթե x+11 բաժանվում է 6-ի, ապա x+20-ը 6-ի բաժանելիս մնացորդը կլինի.
ա) 2,   բ) 3,   գ) 5,   դ) 1:

6. Եթե n-ը բնական թիվ է և 5n+8 բաժանվում է 2-ի, ապա տրված թվերից ո՞րն է կենտ: 
ա) 8n+5,   բ) 3n-2,  գ) 9n+6,  դ) 7(n+4):

Լուծել խնդիրները

7. Կենտ բնական թվերը դասավորված են՝ ըստ աճման կարգի. 1, 3, 5, ...
• Գտե՛ք թիվը, որն այս հաջորդականության մեջ երեք հարյուր տասնյոթերորդն է: 
• Կլորացրե՛ք այդ թիվը մինչև հարյուրերորդական:

8. • Քանի՞ քառանիշ թիվ կարող ենք գրել, որի նիշերն են. 0, 6, 5, 9 (առանց կրկնելու):
• Այս թվերի շարքում քանի՞ թիվ կա, որոնք 5-ի բաժանելիս մնացորդը կլինի 1: Անվանե՛ք 

այդ թվերը: 

Պատասխաններ և ցուցումներ

1 2 3 4 5 6
գ դ ա գ բ ա

7. • Հիշենք, որ յուրաքանչյուր կենտ բնական թվի հաջորդ թիվը զույգ է, այդ պատճառով 
317-րդ կենտ թիվը կլինի. 316⋅2+1=633: Կարող ենք նաև այսպես տրամաբանել. կենտ բնական 
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թվերը նաև այսպես են գրառվում. 2k-1, որտեղ k-ն բնական թիվ է, k-ն այս կենտ թվի հերթական 
համարն է: Այսպիսով, 317-րդը կլինի. 2⋅317–1=634–1=633:

• 633 ≈ 600:

8. • Հազարերորդականների շարքում կարող ենք գրել 6, 5 կամ 9 (0-ից բացի ցանկացած), 
հարյուրերորդականների շարքում՝ ցանկացած մնացածը երկուսից, տասնորդականների շարքում՝ 
ցանկացած մնացածը երկուսից, միավորների շարքում՝ վերջում մնացած նիշը: Ընդամենը 
կստացվի 3⋅3⋅2⋅1=18 տարբեր քառանիշ թիվ: 

• Թիվը 5-ի բաժանելիս մնացորդը 1 է, եթե այս թվի միավորների նիշը 1 կամ 6 է, մեր 
դեպքում՝ 6-ով վերջավորված քառանիշ թվերը: Դրանց թիվը 2⋅2⋅1=4 է: Այս թվերն են.

   5096, 5906, 9056, 9506:

Գնահատման խորագիր

Առաջին վեց խնդիրները փակ վերջավորությամբ, այսինքն «թեստային» տիպի են, 
համապատասխանաբար, յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 1 միավորով, սխալ 
պատասխանը՝ 0 միավորով: 

7-րդ խնդրում երկու ենթաառաջադրանք է տրված, յուրաքանչյուրում ճիշտ պատասխանը 1 
միավորով կարող է գնահատվել, ընդամենը՝ 2 միավոր: Նշենք, որ եթե աշակերտը չկարողանա 
գտնել հաջորդականության 317-րդ անդամը և ուրիշ թիվ մատնանշի՝ որպես պատասխան, 
սակայն այդ թիվը ճիշտ կլորացնի մինչև հարյուրերոդական, կարելի է 1 միավոր վերագրել նրան: 

8-րդ խնդիրն էլ երկու մասից է բաղկացած և յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում 
է 1 միավորով, ընդամենը՝ 2 միավոր: Կարող է աշակերտներից մեկնումեկը դատողություն անի 
կամ սխեմայի փոխարեն ուղղակի գրի թվերը և այս ճանապարհով գտնի դրանց քանակները, 
պարզ է, որ այս եղանակն էլ ընդունելի կլինի: Բայց եթե գրառման ժամանակ որոշ թվեր բաց 
են թողնվել, կարող ենք կիրառել գնահատման կես միավորանոց քայլեր ևս: Կառուցվածքային 
առումով գնահատման խորագիրը (աշակերտների և ուսուցչի) հետևյալ տեսքով ենք ներկայացնում:

7-րդ խնդրի համար

0 միավոր Խնդիրն անհասկանալի է մնացել, չի երևում այն լուծելու հետ կապված 
ջանքը:

0,5 միավոր Առկա է տրված թիվը գտնելու ջանքը, սակայն կոնկրետ նպատակին չի 
հասել:

1 միավոր Ներկայացված է թիվը գտնելու այս կամ այն եղանակը, սակայն այս 
եղանակով գտած թիվը չի համապատասխանում ճիշտ պատասխանին:

1,5 միավոր Թիվը ճիշտ է որոշված, սակայն սխալ է կլորացված:

2 միավոր Խնդիրը լիովին լուծված է:

8-րդ խնդրի համար

0 միավոր Խնդիրն անհասկանալի է մնացել, չի երևում այն լուծելու հետ կապված 
ջանքը:

0,5 միավոր Արվել է փորձ՝ մատնանշված թվերի քանակը որոշելու համար, սակայն 
կոնկրետ նպատակին չի հասել:
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1 միավոր Նկարագրված է մատնանշված թվերի քանակը որոշելու եղանակը կամ 
առանց նկարագրի մատնանշված է դրանց քանակը:

1,5 միավոր Ճիշտ է որոնում այս թվերի շարքում նշված մնացորդն ունեցող թվերը, 
մատնանշում է այդ քանակը, սակայն որոշակի սխալներով:

2 միավոր Անվանում է մատնանշված մնացորդ ունեցող թվերի քանակը կամ հենց այդ 
թվերը:

Գրավորի վերլուծություն
Ամփոփիչ գրավորի կարևոր նշանակումներից մեկը աշակերտների գիտելիքներում նկատված 

ձեռքբերումներն ընդգծելը և թերություններին անդրադառնալն է, որպեսզի ավելի լավ պլանավորվի 
հետագա ուսումնական ռազմավարությունը: Այդ պատճառով աշխատանքները պետք է ստուգվեն 
հնարավորինս կարճ ժամկետում, լավագույն դեպքում՝ գրավոր աշխատանքը կատարելու 
օրը: Հաջորդ փուլը գրավորի արդյունքների վերլուծությունն է: Սրա համար առաջին հերթին 
խնդիրները թեմատիկորեն պետք է խմբավորվեն: Օրինակ, ներկայացված տարբերակում 1-ին, 
2-րդ և 8-րդ խնդիրների առաջին առաջադրանքները ստուգում են դիրքային համակարգում թվի 
գրառման կարգի իմացությունը, 3-րդ և 4-րդ խնդիրները վերաբերում են թվերի համեմատությանը, 
5-րդ, 6-րդ և 8-րդ խնդիրների երկրորդ առաջադրանքները մնացորդով բաժանմանը, 7-րդը՝ 
գործողություններին է վերաբերում: Խնդիրները խմբավորելուց հետ ամփոփում ենք դասարանի 
արդյունքներն՝ ըստ յուրաքանչյուր խմբի: Այս նպատակով կարող ենք կիրառել, օրինակ, այսպիսի 
աղյուսակ (տեսանելի լինելու համար այն լրացված է).

Խնդիրներ

Աշակերտներ

I II III IV

Գ
ու

մա
ր

1 1մ 2 1մ 8  -1  1մ 3 1մ 4 1մ 5 1մ 6 1մ 8  -2  1մ 7 2մ

#1
#2
#3
#4
#5

1
1
0
1
1

1
0
1
1
0

0
0
1
1
1

0
1
0
1
1

1
0
1
1
1

1
1
1
1
0

0
0
1
1
1

1
0
0
0
1

2
1
1
2
0

7
4
6
9
6

Գումար 4 3 3 3 4 4 3 2 6
% 80% 60% 60% 60% 80% 80% 60% 40% 60%

Թեմայի % ≈67% 70% 60% 60%
Գրավորի % 64%

Այս աղյուսակի միջոցով կարող ենք բազմաթիվ տարբեր տեղեկություններ ստանալ, օրինակ, 
ինչպիսի առաջադրանքներն են դժվարանում կատարել / հեշտորեն կատարում աշակերտները, 
որ թեմաները / հարցերն են ավելի լավ յուրացրել և որոնք՝ ավելի վատ, ինչպիսին է դասարանի 
ընդհանուր առաջադիմությունը և այլն: Եթե այս աղյուսակը լրացնենք «էքսել» ծրագրում, ապա 
ստացված քանակական բնութագրիչները հեշտորեն կներկայացնենք տարբեր դիագրամների 
տեսքով, ինչն արդյունքներն ավելի տեսանելի կդարձնի: 

Ստացված արդյունքների հիման վրա ուսուցիչը գրում է «ռեֆլեքսիա», այսինքն արտահայտում 
է սեփական վերաբերմունքը ստացված արդյունքների մասին. ինչով է պայմանավորված 8-րդ 
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խնդրի առաջադրանքի ցածր արդյունքը, որքանով են ընդունելի դասարանի կողմից դրսևորված 
գիտելիքը և գործնական հմտություն-կարողությունները, ինչ կարելի է անել առկա պատկերը 
կատարելագործելու համար և այլն: Այս ամենի հիման վրա ուսուցիչը կարող է ուղղումներ մտցնել 
առաջիկա ուսումնական ծրագրում, մասնավորապես, աշակերտների անհատական արդյունքները 
կատարելագործելու համար: 

Գրավորն ավարտելուց հետո մնացած ժամանակը և հաջորդ դասի առաջին րոպեները 
ամբողջությամբ հատկացվում են գրավորի արդյունքների քննարկմանը: Աշակերտների հետ 
միասին մանրամասն պետք է քննարկվեն բոլոր խնդիրները և դրանց լուծման ուղիները: Կարելի 
է դիմել նման խնդիրներ կազմելու / լուծելու մեթոդին: Օրինակ, 1 խնդիրը լուծելուց հետո 
հանձնարարեք աշակերտներին նման խնդիր կազմել. ընտրած թվերի միջև երբ կլինի «0» և երբ 
«0» չի լինի, ինչ նմանություն կա այս խնդիրների միջև: Ինչ սկզբունքային տարբերություն է 
դրսևորում «0» նիշը: Նման ակտիվությունները նպաստում են աշակերտների ստեղծագործական 
հմտությունների և քննադատական վերլուծության կարողության մշակմանը: 

Այսպիսի դասի տրամաբանական շարունակությունը կլինի տանը 7-րդ և 8-րդ 
առաջադրանքների նման խնդիրներ կազմելը և դրանք լուծելը: 

1.3. ԲԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆ: ԵՆԹԱԲԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆ

Այս պարագրաֆի ակտիվությունների քննարկմանը հատկացվում են 14-րդ – 16-րդ դասերը:

1 4 - Ր Դ  Ե Վ  1 5 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Իրական գործընթացների մաթեմատիկական մոդելներ
Հարցեր. Տարրի՝ բազմությանը պատկանելը: Ենթաբազմություն:
Հասկացություններ. Բազմություն, բազմության տարր, դատարկ բազմություն, 

ենթաբազմություն:
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա իրական իրավիճակը նկարագրելիս 

և խնդիրներ լուծելիս կիրառել բազմության մասին հասկացությունները, բազմությունների միջև 
հարաբերությունները նկարագրելիս օգտվի Վեննի դիագրամից (Մաթ. բազ. 7, 8, 9):

Նախնական գիտելիք. Բնական թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար, ամենափոքր 
ընդհանուր արտադրյալ:

Դասագրքում բազմության հասկացությունը կոնկրետ օրինակների նկարագրությամբ է 
ներկայացված: Միաժամանակ մատնանշված են այս հասկացությունների՝ մաթեմատիկայում 
կիրառության տարբեր կարևոր ասպեկտները. բազմությունը կարող է լինել միատարր, կարող է 
պարունակել մեկից ավելի տարրերի բազմություն, կարող է նաև չպարունակել տարր (դատարկ 
բազմություն): Բազմության տարրի հասկացությունը նույնպես նկարագրելով է մատուցված: 
Կարևոր է, որ աշակերտների ուշադրությունը կենտրոնացնենք հետևյալ արտահայտությանը. 
«Բազմությունը նկարագրելիս հստակ պետք է սահմանված լինեն այն օբյեկտները, որոնք 
պատկանում են բազմությանը: Այս օբյեկտները բազմության տարրեր են կոչվում»: 

Դասագրքում ըստ իրական իրավիճակի նկարագրված են բազմության, բազմության 
տարրի, դատարկ բազմության, սահմանափակ բազմության, անսահմանափակ բազմության 
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հասկացությունները: Կարող ենք հավելել օրինակներ, որոնք կապվում են ավելի վաղ 
ուսումնասիրած հարցերի հետ.

- Որոշե՛ք 48-ի պարզ բաժանարարների բազմությունը:
- Որոշե՛ք 36-ի զույգ բաժանարարների բազմությունը:
- Ենթադրենք, p-ն և q-ն պարզ թվեր են, անվանե՛ք p2q թվի բոլոր բաժանարարների 

բազմության տարրերը, գրառե՛ք այդ բազմությունը՝ բոլոր տարրերը թվարկելով: 
- Սահմանափակ է, թե՞ անսահմանափակ տրված բնական թվի պարզ բաժանարարների 

բազմությունը: 
- Սահմանափակ է, թե՞ անսահմանափակ տրված բնական թվի արտադրյալների բազմությունը:
Այս օրինակները սահմանափակ և անսահմանափակ բազմությունների հասկացություններն 

ըմբռնելու լավ միջոց են հանդիսանում: 
Բազմությունների հավասարությունը, ենթաբազմությունների հասկացությունը կարելի է 

աշակերտների հետ միասին ինտերակտիվ աշխատանքի միջոցով քննարկել: 
Բազմությունների տեսության տարրական տարրերն ուսումնասիրելուն նպաստում է 

մաթեմատիկայի տարբեր բաժինների միասնականության գիտակցումը: Որոշ հասկացությունների 
համար հատուկ նշումներ ենք անում: Այս նշումների կիրառությանն ապագայում աշակերտները 
հաճախ կանդրադառնան: Ուսուցիչը չպետք է մտածի, որ նշված նյութով աշակերտներին 
բազմությունների տեսությունն ենք սովորեցնում դպրոցում. այս տեսության տարրական 
հասկացությունները հաղորդելը օժանդակ միջոց է: Բազմությունների հետ կապված տառերի 
կիրառությունը մաթեմատիկական նշանների կիրառության կարևոր օրինակներից մեկն է. 
տառը նշանակում, սահմանում է «առարկան», կոնկրետ բազմությունը կամ այդ բազմության 
տարրը: Ապագայում ավելի հաճախ կանդրադառնանք այս օրինակների քննարկմանը, երբ 
տառը բազմության ցանկացած տարր նշանակելու համար կկիրառվի: Օրինակ, «x-ը ցանկացած 
բնական թիվ է» գրառումը նշանակում է, որ x-ը կարող է լինել 1, 2, 3 կամ որևէ այլ բնական 
թիվ: Ամենատարածված սխալներից մեկը, որ հանդիպում է բազմություններն ուսուցանելիս, դա 
միատարր բազմությունն իր տարրի հետ նույնացնելն է. հաճախ աշակերտը մտածում է, որ {a} և 
a միևնույն օբյեկտն են ներկայացնում: Համապատասխան խնդիրներ քննարկելով կարևոր է, որ 
այս հարցին աշակերտների առանձնակի ուշադրությունը բևեռվի. a∈{a}: Այս պահի յուրացման 
աստիճանը ստուգում ենք 6-րդ թեստը լուծելով: 

Երկրորդ տարածված սխալը բազմությանը պատկանելու նշանների սխալ կիրառությունն է. 
աշակերտները շփոթում են ⊂ և ∈ նշանները: Այս սխալը կանխարգելելու համար են նախատեսված 
1-5 առաջադրանքները: 

Աշակերտների ուշադրությունը կենտրոնացնում ենք այն բանին, որ յուրաքանչյուր ոչ դատարկ 
բազմություն նվազագույնը երկու ենթաբազմություն ունի՝ դատարկ բազմությունը և ինքը՝ տվյալ 
բազմությունը: Ցանկալի է, որ իրենք՝ աշակերտները միասնական քննարկման հետքերով անվանեն 
որևէ բազմություն, որը միայն 2 ենթաբազմություն ունի (միատարր բազմություն է): Որոշ 
ուսուցիչներ (դասարանի պատրաստվածությունից ելնելով) աշակերտներին կարող են 2-տարր, 
3-տարր բազմությունների ենթաբազմությունների քանակը հանձնարարել հաշվել և հանգեցնեն 
նրանց ընդհանուր դրույթի՝ սահմանափակ բազմության ենթաբազմությունների քանակի մասին: 
Այս փաստը մեկ կոմպլեքսային առաջադրանքի քննարկման վերջնական արդյունք ևս կարող 
է լինել. երբ աշակերտները որոշում են միատարր, երկտարր, եռատարր բազմությունների 
ենթաբազմությունների քանակը և հետո փորձում դրույթների մասին հիպոթեզ ձևակերպել: 

Տեքստն ավարտելուց հետո ներկայացված հարցերը, կարելի է ասել, նշված թեմայի հետ են 
կապվում: 
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Առաջին հարցին կարելի է պատասխանել, օրինակ, {1, 2, 3} բազմության բոլոր երկտարր 
ենթաբազմությունները հաշվելու կիրառությամբ. {1, 2}, {1, 3}, {2, 3}: Ստուգողական հարցերին, 
դասարանական թեստերին պատասխան գտնելը զարգացնող գնահատման իրականացման լավ 
եղանակ է մաթեմատիկական հասկացությունների, տերմինների, նշումների և սիմվոլների կոնկրետ 
կիրառությանը տիրապետելու և մակարդակը ստուգելու՝ նախնական գիտելիքի համեմատությամբ 
առաջընթացը սահմանելու համար: Այս գնահատումը միավորված է ուսուցման հետ և ընթանում 
է դրա հետ անընդմեջ, հատկապես՝ նոր նյութի յուրացման գործընթացում: Մեր դերը ուղղումներ 
մտցնելն է, արդյունքներն ամփոփելը, որը կարող է յուրաքանչյուր 15 րոպեն մեկ տեղի ունենալ: 

Այստեղ նկատի ունենանք նաև, որ նոր հարցին անցնելուց առաջ, անհրաժեշտ է որոշել 
աշակերտների նախնական գիտելիքները և պատկերացումները (օրինակ, բազմապատկման, 
բաժանման, պարզ թվերի մասին):

Առաջին դասին կարող ենք սահմանափակվել ակտիվություններով, որոնք կապված են 
նախնական գիտելիքի, տեսական նյութի, ստուգողական հարցերի և դասարանական «թեստերի» 
հետ: Այսպիսին է տնային «թեստերի» սպեցիֆիկան, որոնց աշակերտները տանը կանդրադառնան: 

Երկրորդ դասին կարելի է լուծել 9 - 13  խնդիրները. նրանց մի մասը կոմպլեքսային 
առաջադրանքներ են պարունակում, որոնք աշակերտներից պահանջում են տարբեր 
ակտիվություններ՝ կապված դատարկ բազմության, սահմանափակ բազմության, ենթաբազմության, 
բազմության գրառման կանոնների, բազմապատկման, բաժանման հասկացությունների, 
մաթեմատիկական սիմվոլների ճիշտ կիրառության հետ: Աշակերտները գուցե նաև Եվրոպայի 
երկրների անվանումները գտնելու կարիք էլ ունենան: 

Պատասխաններ և ցուցումներ

1 2 3 4 5 6 7 8

2 1 4 3 4 1 4 2

Զարգացնող գնահատումը, որն իրականանում է «թեստերի» պատասխանները գտնելու 
և վերլուծելու ժամանակ, հիմնականում կապվում է տերմինների, նշումների, սիմվոլների 
կոնկրետ կիրառության հետ (չափորոշչի ուղղություն. Մաթեմատիկական լեզու, հաղորդակցման 
մաթեմատիկական եղանակներ):

9 - 13  Խնդիրները քննարկելով անցնում ենք չափորոշչի արդյունքների ուղղություններին. 
հաղորդակցման մաթեմատիկական եղանակներ, մաթեմատիկական լեզու, մաթեմատիկական 
մոդելավորում, մաթեմատիկական օբյեկտների հատկությունները, սահմանումների ձևակերպում, 
առօրյա կյանքում առկա օբյեկտներում և գործընթացներում մաթեմատիկական մոդելների և 
հարաբերությունների հայտնաբերում: 

13  բ) Բազմությունը, որի տարրերն են 19-ի բոլոր բաժանարարները, կարող ենք երկու 
տարբեր տեսքով գրառել.

  {x | x 19-ի բաժանարար է}:
  {1, 19}:
դ) 18-ի բոլոր բաժանարարների բազմությունն այսպես է գրվում. {x | x 18-ի բաժանարար է}:
  {1, 2, 3, 6, 9, 18}:
Ուսուցիչը կարող է աշակերտներին առաջարկել ստուգել՝ որոշել են, թե՞ ոչ տրված թվի բոլոր 

բաժանարարները: Սրա համար բավական է գտնել բաժանարարների քանակը: Օրինակ, 18-ի 
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դեպքում բոլոր բաժանարարները կարող են լինել 2m⋅3n տեսքի, որտեղ m=0, 1 և n=0, 1, 2 (Այստեղ 
նկատի ունենանք մեր համաձայնությունը. 20=30=1:) Ծառանման դիագրամ կազմելով հեշտորեն 
կհամոզվենք, որ 18-ի բաժանարարների բազմությունում պետք է լինի 2⋅3=6 տարր: Այսպիսով, 
մեր թվարկումը ճիշտ է կատարված: Այս հարցի հավելումը կոմպլեքսայնություն է ավելացնում  
13  խնդրին: 

Տնային առաջադրանքի խնդիրների պատասխաններ և ցուցումներ

1 2 3 4 5 6 7 8
4 2 4 4 3 2 2 4

Այս «թեստերը» կարելի է դիտել՝ որպես առաջադրանքներ, որոնք պահանջում են նոր 
հասկացությունների, սահմանումների ընկալում-ըմբռնում: 

Չըմբռնելու դեպքում գործողություններ կատարելիս կարող ենք սխալներ բաց թողնել. 
օրինակ, որպես եռանիշ թիվ, որի նիշերի գումարը 26-ի է հավասար, վերցնենք միայն 899: A={0} 
ընդունենք՝ որպես դատարկ բազմություն և ոչ միատարր բազմություն: Պարզ թվերը դիտենք 
որպես կենտ բնական թվերի ենթաբազմություն (նկատի չունենանք, որ 2-ը պարզ թիվ է):

Գիտելիքի ամփոփման և ամրապնդման գործընթացին են ծառայում 13  և 14  
խնդիրներում մատնանշված առաջադրանքները: 11 - 12  խնդիրների լուծումը պահանջում 
է աշխարհամասերի, երկրների անվանումների որոնում: 

Նույն դասին աշակերտներին հանձնարարվում է նախագծային առաջադրանք, որը կատարելը 
պահանջում է տարբեր գիտելիքների ինտեգրված կիրառություն և կապված է կայուն զարգացման 
համար պահանջվող գիտելիքների հետ: 

1 6 - Ր Դ  Դ Ա Ս

Նպատակը. Գիտակցել և նկատի ունենալ կայուն զարգացման սկզբունքները: Օդի 
աղտոտման դեմ միջոցառումների ենթատեքստում հոսանքով աշխատող տրանսպորտի 
տեսակների զարգացման նշանակության ուսումնասիրում, համապատասխան հետազոտական 
աշխատանքի ստեղծում և շնորհանդես: 

Կայուն զարգացման սկզբունքներն ըմբռնելու հետ կապված, աշակերտներն ուսումնասիրում 
են հոսանքով աշխատող տրանսպորտի դերը: Կիրառում են համացանցի որոնողական 
համակարգը (օրինակ՝ google) և ուսումնասիրում են աշխարհի առաջավոր երկրների փորձը 
այս ուղղությամբ: Օրինակ, Ֆրանսիայի կուրորտային Գրենոբլ քաղաքում, որն իր դիրքով 
մեր Բորջոմիին է նման, զարգացած են այնպիսի տրանսպորտային միջոցները, ինչպիսիք են 
տրամվայը, տրոլեյբուսը: Կարելի է ուրիշ քաղաքներ էլ գտնել համացանցի միջոցով: Այստեղ 
ևեթ կարելի է անդրադառնալ այն փաստին, որ մեր երկիրն էլ է հոգ տանում այս ուղղությամբ 
առկա իրավիճակը կատարելագործելու ուղղությամբ: 

Օրինակ, հիբրիդային կամ հոսանքով աշխատող տաքսիների վարորդներն ազատվում 
են տրանսպորտային հարկերից. մեծ քաղաքներում հին, անսարքին հասարակական 
տրանսպորտը աստիճանաբար փոխվում է ժամանակակից, բարձր որակի տրանսպորտով: 
Գերադասելի է էլեկտրաէներգիայի մշակումը քամու և արևի էներգիայով, քանի որ այս 
նպատակով նավթի, քարածխի և գազի կիրառությունը նշանակալիորեն աղտոտում է 
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շրջակա միջավայրը: Մենք ապագայում էլի կկատարենք գործնական առաջադրանքներ, որոնք 
կապված կլինեն այս կարևոր թեմայի հետ: Որոշ ուսուցիչներ նախաձեռնում են և լրացուցիչ 
առաջադրանքներ են ընտրում այս թեմայի հետ կապված գործնական աշխատանքների համար: 
Կարևոր է նախագծերի ընտրությունը, որոնք կապվում են կայուն զարգացման հայեցակարգի 
հետ: Կայուն զարգացումը բոլոր այն գործունեությունների միասնականությունն է, որն 
ուղղված է էկոնոմիկայի արդյունավետության աճին, ծախսերի տնտեսմանը և արդյունքների 
կատարելագործմանը՝ շրջակա միջավայրի պահպանության շահերի նկատառմամբ: 
Կրթությունը կայուն զարգացման դպրոցական քաղաքականության մի մասն է և կապվում 
է համարյա բոլոր ուսումնական դիսցիպլինների հետ. աշակերտների կողմից դպրոցում 
ձեռք բերված գիտելիքը և հմտությունները, ինչպես ներկայում, այնպես էլ մարդկության 
ապագայում, ուղղված պետք է լինեն բացառապես մարդկության բարեկեցությանը: 

Մաթեմատիկայից ստացած գիտելիքը կօգնի աշակերտներին կայուն զարգացման 
հետ կապված հարցերի ուսումնասիրության ժամանակ քանակական գնահատականներ 
տալու հարցում. ճանապարհային պատահարներ, ճանապարհային նշաններ, արտազատված 
ածխաթթու գազի քանակության գրանցում, ջրի ծախսերի հաշվառում, այն մարդկանց քանակի 
գնահատում, ում համար այսօրվա դրությամբ հասանելի է էլեկտրաէներգիան. քամու, արևի 
էներգիայի կիրառության քանակական գնահատականներ, կայուն էլեկտրահամակարգի հետ 
կապված քանակական ցուցիչներ (սակագներ), շրջակա միջավայրի աղտոտման մասշտաբներ:

1.4. ԲԱԶՄՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՏՈՒՄ: ՎԵՆՆԻ 
ԴԻԱԳՐԱՄՆԵՐ

Այս պարագրաֆի ակտիվությունների քննարկմանը հատկացվում են 17-րդ – 19-րդ դասերը:

1 7 - Ր Դ  Ե Վ  1 8 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Իրական գործընթացների մաթեմատիկական մոդելներ
Հարցեր. Բազմությունների միավորում և հատում: Վեննի դիագրամներ:
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա բազմությունների մասին 

հասկացությունները և բազմություններով գործողությունները կիրառել խնդիրները լուծելու 
նպատակով, բազմությունների հարաբերությունները և բազմություններով գործողությունները 
տեսանելիորեն ներկայացնել՝ երկրաչափական օբյեկտների կիրառությամբ (Մաթ. բազ. 7, 8, 9):

Նախնական գիտելիք. Բազմության, դատարկ բազմության, սահմանափակ և 
անսահմանափակ բազմությունների հասկացությունների նկարագրում: Հատկությունների 
ձևակերպում: Բազմությունների հետ կապված տերմինների, նշանների և սիմվոլների կիրառում 
(տարրի պատկանելը բազմությանը, ենթաբազմության, դատարկ բազմության նշանները): 
Բաժանման և բազմապատկման հասկացություններ, ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար, 
նվազագույն ընդհանուր արտադրյալ:

Դասը սկսում ենք տնային առաջադրանքը ստուգելով և նախնական գիտելիքի ակտիվացմամբ, 
նրա վրա հիմնվելով՝ տեղի է ունենում նոր նյութի կառուցումը: 
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Նախնական գիտելիքի ակտիվացումը և նոր խնդիրներին անցումը ընթանում է ինտերակտիվ 
մեթոդով, աշակերտների ակտիվ մասնակցությամբ: Միաժամանակ մեր հարցերը կոռեկտ պետք է 
լինեն, չի կարելի, օրինակ, հարցնել. «Ի՞նչն է կոչվում բազմություն»: Մեր հարցերն այնպես պետք 
է լինեն ընտրած, որ պարզենք. կարո՞ղ են արդյոք աշակերտները բազմությունների օրինակներ 
բերել, այնպիսի իրավիճակներ նկարագրել, երբ դատարկ բազմություն ենք ստանում: Կարո՞ղ 
են արդյոք աշակերտները նկարագրել սահմանափակ բազմության հասկացությունը, բերել 
սահմանափակ և անսահմանափակ բազմությունների օրինակներ: Կարևոր է, որ ստուգվի բոլոր 
այն մաթեմատիկական գրառումների վերաբերյալ գիտելիքը, որ կապված են բազմությունների 
հարաբերությունների հետ (տարրի պատկանելը բազմությանը, ենթաբազմության մասին գրառում): 

Այստեղ կարող ենք այսպիսի հարց առաջադրել.
- Ինչպե՞ս կարելի է ստուգել, հավասա՞ր են տրված երկու բազմությունները: 
Այստեղ ցանկալի է, որ պատասխանն այսպիսին լինի (հակառակ դեպքում պետք է փորձենք 

միջամտել քննարկմանը).
- A=B հավասարումը ստուգելու համար, պետք է ցույց տանք, որ A-ի ցանկացած տարր 

պատկանում է B-ին (A⊂ B) և B-ի ցանկացած տարր պատկանում է A-ին (B⊂ A):
Բազմությունների, բազմություններով գործողությունների քննարկման ժամանակ հաճախ 

կիրառում ենք խնդիրներ, որոնք կապված են բնական թվի բաժանարարի, արտադրյալի, 
ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարի և ամենափոքր ընդհանուր արտադրյալի հասկացության 
հետ: Այս նյութը 5-րդ և 6-րդ դասարաններում պետք է որ ուսումնասիրած լինեք: Այդ պատճառով 
այժմ դրանց կրկնությանը կարելի է որոշակի ժամանակ հատկացնել: Աշակերտներին, այս 
հասկացությունների հետ կապված, առաջարկում ենք խնդիրներ, որոնք նրանց համար այժմ 
արդեն ավելի հասանելի կլինեն: Ձեզ ենք ներկայացնում նյութ՝ նշված հարցերը կրկնելու համար.

1) Ճիշտ է, թե՞ ոչ, որ.
ա) Ցանկացած կենտ թիվ 5-ի արտադրյալ է:
բ) Գոյություն չունի պարզ զույգ թիվ:
գ) 5-ի արտադրյալ ցանկացած կենտ թիվ պարզ է: 

2) Ներկայացրե՛ք պարզ արտադրիչների տեսքով.
ա) 900, 828  բ) 432, 175   գ) 1287, 4095   դ) 112, 516

3) Մի տաքսին վերադառնում է կայանատեղ յուրաքանչյուր 60 րոպեն մեկ: Երկրորդ տաքսին՝ 
յուրաքանչյուր 36 րոպեն մեկ: Ցերեկվա ժամը 12-ին երկուսն էլ միաժամանակ դուրս են գալիս 
կայանատեղից: Առաջին անգամ ժամը քանիսի՞ն նրանք էլի կհանդիպեն կայանատեղում: 

4) Ի՞նչ ամենամեծ քանակության հավաքածու կարող ենք կազմել 105 միանման մատիտներով 
և 168 միանման տետրով այնպես, որ հավաքածուներում մատիտների քանակը հավասար լինի, 
և տետրերը նույնպես հավասար լինեն բաշխված: 

5) Հայտնի է, որ թիվը բաժանվում է 7-ի և այն միայն 3 բաժանարար ունի: Գտե՛ք այդ թիվը: 

6) Հայտնի է, որ թիվը բաժանվում է 35-ի, 25-ի չի բաժանվում: Այն միայն վեց բաժանարար 
ունի: Գտե՛ք այդ թիվը:

Այս նյութով աշակերտները կրկնում և խորացնում են գիտելիքը նշված հարցերի մասին: 
Այնուհետև անցնում ենք բազմությունների հետ կապված գործողությունների քննարկմանը, 

այդ գործողությունները վիզուալ ներկայացնելուն: 
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Նոր հարցին անցնելը ինտերակտիվ մեթոդով, աշակերտների ակտիվ մասնակցությամբ պետք 
է ընթանա: 

Մենք գիտենք բազմությունները վիզուալ ներկայացնելու եղանակը Վեննի դիագրամով: Վեննի 
դիագրամներով ներկայացնում ենք բազմությունների միացումը և հատումը: Վեննի դիագրամները 
մեծ կիրառություն ունեն. դրանց օգնությամբ շատ խնդիրներ են հեշտորեն լուծվում: 

Բազմությունների հետ կապված գործողություններ Վեննի դիագրամներով ներկայացնելիս 
ուշադրություն դարձրե՛ք, որ բոլոր տրամաբանական հնարավորությունները քննարկված լինեն: 
Օրինակ, երբ խոսքը գնում է երկու բազմություններում ընդհանուր տարրերի առկայության մասին 
կամ մեկ բազմության մեջ այնպիսի տարրերի առկայության մասին, որոնք մյուս բազմության 
մեջ չեն մտնում: 

Բազմությունների միացման հնարավոր դեպքերը քննարկելու ժամանակ ուշագրավ է 
ընդհանուր տարրերի առկայությունը. դրանք նոր բազմության մեջ, միացումների մեջ, միայն մեկ 
անգամ են ընկալվում: Այս դեպքի վրա ապագայում ուշադրություն դարձնելը, տրամաբանական 
խնդիրներ լուծելիս, ճիշտ եզրակացություն անելու նախապայման է: 

Պարագրաֆի խնդիրներում, հիմնական թեմայից բացի, նշանակալի ուշադրություն 
է հատկացվում բաժանելիությանը և մնացորդներին: Թեմատիկ բազմազանությունը 
հնարավորություն է տալիս դասը այնպես վարել, որ այն միաբնույթ, հոգնեցող չլինի: 
Միաժամանակ պետք է կարողանաք նկատի ունենալ Ձեր դասարանի պատրաստվածության 
առանձնահատկությունը, ամրապնդեք անցած նյութը և ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեք 
այն նյութին, որը աշակերտներն ավելի վատ են յուրացրել: Աշակերտների հետ մշտական 
հաղորդակցությամբ, հարցերի միասնական քննարկումով ավելի լավ կճշգրտվեն 
աշակերտների գիտելիքներում, գիտելիք ձեռք բերելու հմտություններում առկա 
թերությունները: Այս տեղեկությունը Ձեր ապագա աշխատանքն ավելի նպատակաուղղված 
կդարձնի: 

Դասագրքում բերված օրինակի քննարկումը և Վեննի դիագրամով այս գործողությունը 
տեսանելիորեն ներկայացնելը մեզ երկու բազմությունների հատմամբ նոր բազմության առաջանալը 
ավելի լավ հասկանալու հնարավորություն է տալիս: Կարող ենք նաև հարցեր կիրառել. 

- Ի՞նչ հարաբերություն կարող է լինել A և B բազմությունների միջև (տեքստի առաջին 
օրինակի դեպքն է):

- Ի՞նչ տեսքով են արտահայտվում այս դեպքում այդ բազմությունները: 
- Ի՞նչ է այս դեպքում այս բազմությունների հատումը: 
Բազմությունների միացմանը անցումը ընթանում է աշակերտների մասնակցությամբ: 

Այստեղ մենք կարիք կունենանք «կամ» մասնիկի կիրառության, որը մաթեմատիկայում իր 
առանձնահատուկ ծանրաբեռնումն ունի. բոլոր այն աշակերտների միասնության մեջ, ովքեր 
հոկտեմբերին են ծնվել կամ ում ազգանունը «Գ» տառով է սկսվում, մտնում են բոլոր 
աշակերտները, ովքեր հոկտեմբերին են ծնվել կամ ում ազգանունը սկսվում է «Գ» տառով կամ 
ծնվել են հոկտեմբերին և ազգանունն էլ «Գ» տառով է սկսվում: 

Վեննի դիագրամից էլ լավ է երևում, որ A-ի և B-ի միացությունը պարունակում է տարրեր, 
որոնք կամ մտնում եմ A-ի մեջ, կամ մտնում են B-ի մեջ, կամ մտնում են և՛ A-ի, և՛ B-ի մեջ: 

«Կամ» շաղկապը տրոհական իմաստ՝ նախադասությունները կամ բառերը տրոհելու 
գործառույթ ունի: Այդ պատճառով, երբ ասում ենք՝ միավորված է կոչվում այն բազմությունը, որի 
տարրերը մտնում են A-ի կամ B-ի մեջ, ցանկալի է, որ հավելենք. կամ մտնում են և՛ A-ի, և՛ B-ի 
մեջ: Ավելի ճիշտ կարելի է այսպես ձևակերպել. «Միավորված է կոչվում բոլոր այն և միայն այն 
տարրերի բազմությունը, որոնք պատկանում են A և B բազմություններից գոնե մեկնումեկին»:
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Առաջին դասին կարող ենք սահմանափակվել վերը նշված նյութը քննարկելով: Թեև հնարավոր 
է նաև քննարկել դասարանական «թեստերը», տանը հանձնարարել տնայինի թեստերը: 

Խթանող ակտիվություններին նախապատրաստվելու համար առաջին դասն է հատկացվում, 
խորհելու, ամրապնդող-զարգացնող ակտիվություններին նախապատրաստվելու համար՝ 
երկրորդ դասը: Դասագրքում ներկայացված վարժությունները («թեստերը», կոմպլեքսային 
առաջադրանքները, խնդիրները) նպաստում են գնահատման ցուցիչներում ներկայացված 
պահանջները բավարարելուն: Խնդիրների բաժանումը տնային և դասարանական 
առաջադրանքների, ուսուցչին օգնում է պլանավորել և իրականացնել դասարանական 
աշխատանքները, աշակերտին օժանդակում հիմնական հարցերին պատասխան գտնելու 
հարցում: 

Միաժամանակ, չի կարելի տանը միայն դասարանում կատարած առաջադրանքների 
նման առաջադրանքներ հանձնարարել: Աշակերտին պետք է տրվի սեփական 
նախաձեռնողականությունը դրսևորելու հնարավորություն, որպեսզի ստեղծագործաբար 
մոտենա տնային առաջադրանքների որոշ խնդիրների լուծմանը: Օրինակ, 12  խնդրի նման 
խնդիր դասարանում չենք քննարկել: Այստեղ ներկայացված հարցերին աշակերտը սեփական 
մտքերի, փորձի հիման վրա է պատասխանում. A∪B կենտ երկնիշ թվերի բազմություն է և 
այստեղ ևեթ աշակերտները կարող են հայտնաբերել, որ A∩B=∅, միաժամանակ պարզ է, որ 
C∩D=∅:

Աշակերտը պետք է դրսևորի գիտելիք կենտ և զույգ թվերի հասկացությունների, 
բազմությունների միավորման, դատարկ բազմության, հատման, մնացորդով բաժանման, 
մնացորդով բաժանման ժամանակ բնական թվերի դասակարգման մասին: Գիտելիքների 
«կոմպլեքսային» կիրառությունը հնարավորություն է տալիս լիովին լուծել այս խնդիրը: Նմանատիպ 
են առաջադրանքները, որոնք ներկայացված են 13 , 14 , 15 , 16  խնդիրներում: 

Պատասխաններ և ցուցումներ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 3 1 2 2 4 2 3 4

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2 2 3 2 1 2 1 3 4

Այսպես կոչված՝ փակ վերջավորությամբ խնդիրների պատասխաններն ընտրելիս կարելի է 
տարբեր եղանակներ կիրառել: Դասարանական առաջադրանքները կատարելիս ցանկալի է, որ 
աշակերտների հետ զրուցենք այս եղանակների մասին: 

Որոշ «թեստերի» պատասխաններ կարելի է «մեկ հայացքով» գտնել: Օրինակ, 1 - 6  
թեստերի պատասխանները հեշտորեն կարող ենք որոշել: Երբեմն կարիք է լինում ավելի երկար 

խորհելու, օրինակ, 7 - 9  խնդիրների պատասխաններն ընտրելու հարցում: 

9  Խնդրի դեպքում ցանկալի է դուրս գրել բոլոր մնացորդները, որոնք կարող ենք ստանալ 
5-ի բաժանելիս և բոլոր մնացորդները, որ ստանում ենք 7-ի բաժանելիս: 

Նմանապես 1 , 4 , 5 ,^ 6  խնդիրներում, ցանկալի է դուրս գրել պարզ զույգ 
թիվը, 6-ի բաժանելու դեպքում ստացված մնացորդները, 8-ի բաժանելու դեպքում ստացված 
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մնացորդները, 5-ի բաժանելու դեպքում ստացված մնացորդները: 2 , 3  խնդիրներում 
պատասխանը կարելի է «մեկ հայացքով» գտնել: 

7  Խնդրում B-ն A-ի ենթաբազմությունն է, այդ պատճառով A∪B=A:

8  Խնդրում A∩B 15-ի արտադրյալ երկնիշ թվերի բազմությունն է: Դրանց քանակը 
կազմում է 6:

9  Թեստը լուծելու համար աշակերտներին անհրաժեշտ կլինի օգտվել Վեննի դիագրամից: 
Ցանկալի է, որ այս խնդիրը դասարանում հիմնավորապես քննարկենք: Միաժամանակ այս 
քննարկմանը պետք է մասնակցեն աշակերտները, որպեսզի տանը կարողանան ճիշտ պատասխան 
գտնել. նրանք պետք է կարողանան իրենց մտքերը պարզորոշ և վստահելի ձևով ներկայացնել 
ուրիշներին: 

«3-ի արտադրյալ երկնիշ թվեր» – 3⋅4, 3⋅5, ...: 3⋅33, ընդամենը՝ 30:
«5-ի արտադրյալ երկնիշ թվեր» – 5⋅2, 5⋅3, ...: 5⋅19, ընդամենը՝ 18:
«3-ի և 5-ի արտադրյալներ. 15⋅1: ... : 15⋅6, ընդամենը՝ 6:
Անհայտ քանակը այսպես ենք որոշում.
   30+18–6=42:
Կամ այսպես. 24+6+12=42:
Այստեղ կարելի է նաև այլ կերպ քննարկել: Կան աշակերտներ, որոնք հաճախ հաշվարկի 

իրենց ինքնատիպ եղանակն են առաջարկում: Այս աշակերտներին պետք է խրախուսել: 
Բաց վերջավորությամբ խնդիրների մի մասը կոմպլեքսային առաջադրանք է պարունակում: 

10  Այս խնդիրը լուծելիս աշակերտը պետք է կարողանա կոմպլեքսաբար կիրառել 
բազմությունները միավորելու, բազմությունների հատման, ենթաբազմության հասկացությունների 
մասին գիտելիքը: Եզրափակիչ փուլ. որոշել C∩(A∩B) բազմությունները: 

բ) C բազմություններն են. ∅, {7}, {9}, {7, 9}, գ) C բազմությունները:
Հաճախ խնդիրների լուծումը կապված է այս կամ այն հիմնական հարցի հետ. ո՞ր 

օժանդակ եղանակների կիրառությունը կհեշտացնի բազմությունների միջև հարաբերություններն 
արտահայտելը և դրանց միջև գործողությունները: Երբեմն այս եղանակի կիրառության 
անհրաժեշտությունը մատնանշված է խնդրի պայմանում: Երբեմն աշակերտն ինքը պետք է 
որոշի, որ Վեննի դիագրամների կիրառությունը հեշտացնում է խնդիրը լուծելը: 

Կոմպլեքսային առաջադրանքը, որը 12  խնդրով է ներկայացված, Վեննի դիագրամների 
նկարագրի միջոցով է կատարվում: 

A. 3-ի արտադրյալ երկնիշ թվեր. 3⋅4, 3⋅5, ..., 3⋅33, ընդամենը՝ 30:
B. 7-ի արտադրյալ երկնիշ թվեր. 7⋅2, 7⋅3, ..., 7⋅14, ընդամենը՝ 13:
A∩B-ը 21-ի արտադրյալ երկնիշ թվերի բազմությունն է. 21⋅1, 21⋅2, 

...., 21⋅4, ընդամենը՝ 4:
A∪B - երկնիշ թվեր, որոնք բաժանվում են 3-ի կամ 7-ի (3-ից և 7-ից 

գոնե մեկնումեկին):
A∪B ներառում է 30+13-4=39 տարր:

24 6 12

26 4 9
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13   210   2  231   3
  105 3  77 7
  35 5  11 11
  7 7  1
  1     Հատում. {3, 7}:

14  36-ի բաժանարարների բազմություն. {1: 2: 3: 4: 6: 9: 12: 18: 36}:
40-ի բաժանարարների բազմություն. {1: 2: 4: 5: 8: 10: 20: 40}:
Ուսուցիչը պետք է իմանա բնական թվի բաժանարարների քանակի բանաձևը. 
   τ(P α1

1  P α2

2  ...P αn

n  )= ∏ (αi +1): 

Այստեղ P1, P2, ..., Pk – տարբեր պարզ թվեր են (մասնավորապես, τ(34⋅5⋅72)=(4+1)(1+1)

(2+1)=30)):

Ըստ այս բանաձևի՝ նա որոշում է, անվանե՞լ է արդյոք բոլոր բաժանարարները: Ընդհանուր 
բաժանարարների բազմությունն է. {1, 2, 4}: Այս բազմության ամենամեծ տարրը 36-ի և 40-ի 
ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարն է, որը կարելի է գտնել ընդհանուր պարզ արտադրիչները 
բազմապատկելով: 

Այս փաստը աշակերտները պետք է մատնանշեն. պետք է կարողանան պատասխանել 
հարցերին.

- Ո՞րն է կոչվում երկու թվի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար:
- Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը գտնելու համար անհրաժե՞շտ է արդյոք գտնել բոլոր 

ընդհանուր բաժանարարները:

15  A∪B այն երկնիշ թվերի բազմությունն է, որոնք 3-ի արտադրյալ չեն հանդիսանում: A∪B-ն 
գրառելու համար բավական է դուրս գրենք բոլոր երկնիշ թվերը և ջնջենք 3-ի արտադրյալները. 
12, 15, 18, ... 99: Պարզ է, որ. A∩B=∅:

Այս խնդիրը կապվում է երկնիշ թվերը երեք մասի (դասի) բաժանելու հետ, ինչը կարելի 
է դասակարգման օրինակ համարել: Այս ցուցումը աշակերտներին անհրաժեշտ կլինի խմբային 
աշխատանքների ժամանակ: 

16  Պայմանը համառոտ կարելի է այսպես գրառել. բոլոր A-երը B են: Համապատասխան 
Վեննի դիագրամներն այս տեսքը կունենան.

A
B

  կամ  A, B  A⊂B, կամ A=B

Երկու դեպքում էլ. A⊂B, A∩B=A, A∪B=B:
Ինչպես վերևում նշեցինք, տանը հանձնարարելու համար նախատեսված որոշ խնդիրներ 

նման են դասարանում կատարելու համար նախատեսված խնդիրներին, որոնք, սակայն, 
պահանջում են նաև լրացուցիչ հետազոտություն. մի մասը համեմատաբար նոր է և աշակերտից 
ստեղծագործական մոտեցում, հասկացությունները, նշանակությունները, հարաբերությունները 
լավ հասկանալ է պահանջում: 
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10  և 11  խնդիրները նման են 10  և 13 -ին: 11 -ում ուրիշ թվեր են տրված, պետք է 

այս թվերը վերլուծել պարզ արտադրիչների: 12 -ի մասին վերևում մենք արդեն խոսեցինք: 13

-ը նման է 16 -ին: 14 -ը պահանջում է լավ գիտակցել բազմությունների հարաբերությունները: 
ա) Նկարում տրված է բազմություն. (A∩B)∪(B∩C):
բ) Նկարում ունենք. C∪(A∩ B):

15 -ը լուծելու համար անհրաժեշտ հմտություններին աշակերտը պետք է տիրապետեր 9
«թեստերի» վրա աշխատելու համար, որոնք դասարանում ենք կատարել: 

Հաջորդ դասի համար կարող ենք աշակերտներին հանձարարել «Խորհի՛ր» խորագրից 
ընտրել խնդիրներ: Ուսուցիչը որոշում է՝ պատրա՞ստ են արդյոք աշակերտները բազմությունների 
հասկացությունները և գործողությունները կիրառելու, այս ուղղությամբ խնդիրներն ինքնուրույն 
լուծելու համար (անցնում ենք չափորոշչի Մաթ. բազ. 7, 8, 9 արդյունքներին), և հետո 
դասարանում անցկացնում է այս լուծումների քննարկում, եթե այս ակտիվությունները հենց 
սկզբից դասարանում միասնական ուժերով են կատարվել:

1 9 - Ր Դ  Դ Ա Ս

Թեմա. Իրական գործընթացների մաթեմատիկական մոդելներ
Հասկացություններ և հարցեր. Բազմություն, ենթաբազմություն, երկու բազմությունների 

հատում և միավորում:
Նախնական գիտելիք. Բնական թվերի բաժանելիություն, արտադրյալներ և բաժանարարներ:
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա բազմությունների մասին 

հասկացությունները և գործողությունները կիրառել խնդիրները լուծելու նպատակով (Մաթ. բազ. 
7, 8, 9):

Դասին տնային առաջադրանքը ստուգելուց հետո, միասնաբար վերլուծում ենք «Խորհի՛ր» 
խորագրի խնդիրները: Հետո անցկացնում ենք խմբային աշխատանք, որի նպատակը 
բազմությունը դասերի բաժանելն է, դասակարգման ճիշտ կիրառության, կոմպլեքսային խնդիրները 
աստիճանական, պարզ խնդիրների վերածելու և դրանք լուծելու հմտությունը զարգացնելը: 

«Խորհի՛ր» խորագրի 1 - 5  խնդիրները կարելի է որպես մեկ կոմպլեքսային առաջադրանքի 
աստիճանաբար լուծման օրինակ դիտել. որոշում ենք 1-ից մինչև 100-ը 3-ի արտադրյալների 
բազմությունում տարրերի քանակը: Այս տարրերն են. 1⋅3, 2⋅3, ..., 33⋅3: Դրանց քանակն է 33: 
Այնուհետև տարրերի քանակը՝ 7-ի արտադրյալների բազմությունում: Այդ տարրերն են. 1⋅7, 2⋅7, 
3⋅7, ..., 14⋅7, ընդամենը՝ 14: Ընտրում ենք տարրերը, որոնք երկու բազմությանն էլ պատկանում 
են, թվերը, որոնք բաժանվում են 3-ի և 7-ի. 1⋅21, 2⋅21, ..., 4⋅21, ընդամենը՝ 4 թիվ: 

4  Հարցը կապվում է այս երկու բազմությունների միավորման տարրերի քանակի հետ. 3-ի 
կամ 7-ի բաժանվում է 33+14-4=43 թիվ:

Ըստ նկարի՝ ունենք. 29+4+10=43:
Ո՛չ 3-ի և ո՛չ էլ 7-ի չի բաժանվում 100-43=57 թիվ: Նկարում 1-ից 

մինչև 100-ը ներառյալ բոլոր թվերի բազմությունն ուղղանկյունով է 
պատկերված, շրջաններից դուրս այն թվերի բազմությունն է, որոնք ո՛չ 

29 4 10

57
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3-ի են բաժանվում և ո՛չ էլ 7-ի: Այստեղ մենք աշակերտներին կարող ենք օգնություն առաջարկել 
և ասել, որ բազմությունը կարելի է շրջանից բացի ուրիշ երկրաչափական պատկերներով էլ 
ներկայացնել:

6  Խնդրին համապատասխան դիագրամը այսպիսի տեսք 
կունենա.

Ըստ պայմանի պատկերներում թվերը գրելուց հետո հեշտորեն 
որոշում ենք. միայն սպորտի հաճախում է 10 աշակերտ: Առաջին 5 
խնդիրը լուծելուց հետո այս խնդիրը բոլոր աշակերտները պետք է, որ կարողանան լուծել: 

Խմբային աշխատանքի նախագիծ
Այս նախագիծը մնացորդների թվաբանության կարևոր նախապայման է: Այդ պատճառով 

դասարանը այն կատարելուն առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է հատկացնի: 
1. • Այս բազմությունները ընդհանուր տարր չունեն. որևէ բնական թիվ 5-ի բաժանելիս երկու 

տարբեր մնացորդ չենք ստանում: 
• Գոյություն ունի. 5-ի արտադրյալ թվերը տրված բազմություններից ոչ մեկի մեջ չեն մտնում: 
• Օրինակ, այսպես. «Այն բնական թվերի բազմությունը, որոնք 5-ի չեն բաժանվում»: 
• Օրինակ, այսպես. «5-ի արտադրյալ թվերը»: Նշման ընտրությունը կարելի է կատարել՝ ըստ 

մնացորդի (0-ի) – A0:
• Բնական թվերի բազմությունն արտահայտում ենք ուղղանկյունով.

N A0 A1 A2 A3 A4

Այս նախագիծը բազմությունը դասակարգելու, դասակարգման սկզբունքը գիտակցելու 
հիանալի օրինակ է, միաժամանակ, էկվիվալենտության հարաբերությունների, էկվիվալենտության 
դասերի կարևոր նախապայման: Անսահմանափակ բազմությունը բաժանվում է սահմանափակ 
քանակության կարգերի: Այստեղ նույնականացման վերացականության ընկալման հետ գործ 
ունենք. միևնույն կարգի թվերը նույնականացվում են: Սա կարևոր է շատ խնդիրներ լուծելու 
ժամանակ, երբ որևէ հատկանիշ սահմանելու համար միայն այն է պետք նկատի ունենալ, թե 
տրված թիվը ինչ մնացորդ է տալիս, երբ կարևոր է մնացորդը և այս մնացորդը միևնույնն է 
տվյալ կարգի բոլոր ներկայացուցիչների համար: 

Օրինակ, ենթադրենք, որոշում ենք բոլոր a թվերը, որոնց համար a, a+10 և a+14 պարզ թվեր 
են: Բավական է ստուգենք մնացորդների կարգերը 3 մոդուլով: 

Այս թվերը հայտնվում են տարբեր կարգերում, քանի որ դրանք տարբեր մնացորդներ ունեն 
3-ի բաժանելիս: Այդ պատճառով դրանցից մեկն է միայն 3-ի արտադրյալ և միակ պարզ թիվը, 
որը 3-ի արտադրյալ է, 3-ն է: Այլ դեպքում 3-ից մեծ թիվ կստանանք և միաժամանակ 3-ի 
արտադյալ թիվն արդեն բաղադրյալ թիվ կլինի:

Այս նախագիծը քննարկելուց հետո կարելի է աշակերտներին հանձնարարել քննարկել այն 
դեպքը, երբ 5-ի փոխարեն որևէ այլ բնական թիվ ունենք, օրինակ, 4, 6 կամ 7:

8 12

Սպորտ  Երաժշտություն
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1.5. ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ

Այս պարագրաֆի ակտիվությունների քննարկմանը հատկացվում են 20-րդ – 23-րդ դասերը: 

2 0 - Ր Դ ,  2 1 - Ր Դ  Ե Վ  2 2 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Շրջակա աշխարհը և երկրաչափական օբյեկտները
Հասկացություններ և հարցեր. Երկրաչափական պատկեր, կետ, ուղիղ, հարթություն, 

կետերի, ուղիղների և հարթության միջև հարաբերություններ. երկրաչափական պատկերները 
դասակարգել՝ ըստ հարթ և տարածական հատկանիշների: 

Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա ճանաչել երկրաչափական 
պատկերները՝ կետը, ուղիղը, հարթությունը, հարթ և տարածական պատկերները, և նկարագրել 
դրանք (Մաթ. բազ. 1, 2, 5, 6, 7):

Նախնական գիտելիք. Բազմություն, տարրերի պատկանելությունը բազմությանը:

Երկրաչափական նյութն այնպես է ընտրված և փոխանցված, որ կարողանանք «անցնել» 
չափորոշչի արդյունքներին՝ աշակերտը պետք է կարողանա մաթեմատիկական տերմինները, 
նշանակությունները և սիմվոլները ճիշտ կիրառել, գծագրերով ներկայացնել հարթ և տարածական 
երկրաչափական պատկերները: Երկրաչափության դասերին տեսական-բազմությունների 
հայեցակարգի կիրառությունը մեզ հնարավորություն է տալիս կետերի, ուղիղների և 
հարթությունների փոխդասավորության դեպքերը բազմությունների նշանակումներով և 
տերմինաբանությամբ փոխանցել: Երկրաչափական պատկերը սահմանում ենք՝ որպես 
կետերի բազմություն: Այդ պատճառով նախնական գիտելիքը կապվում է բազմությունների 
հասկացություններին և նշաններին, նրանց վրա հիմնվելով՝ հարթ և տարածական երկրաչափական 
պատկերների նկարագրին. հատվածը, ուղիղը, ճառագայթը կետերի բազմություններ են: Ավելանում 
է նաև «միջև» հարաբերությունը (Հիլբերտի աքսիոմում նախնական հարաբերություններից մեկը): 
Ուղիղների ընդհանուր կետը (հատման կետը) այս երկու բազմությունների հատման կետն է:

Երկրաչափական պատկերների բազմությունը երկու միմյանցից տարբեր բազմությունների է 
բաժանվում՝ տարածական և հարթ երկրաչափական պատկերների: Փորձված ուսուցիչները լավ 
են հիշում խորհրդային շրջանի դասագրքերը. այստեղ երկրաչափությունն առանձին գրքով էր 
ուսուցվում, և արդեն 7-րդ դասարանում ներկայացվում էր աքսիոմների համակարգը: Դրանց 
վրա հիմնվելով կազմվում էր երկրաչափական նյութը. աշակերտի հնարավորությունները 
հաճախ գերազանցում էին երկրաչափական դրույթները, առավել ևս, այնպիսի դրույթները, 
որոնք տրվում էին գծագրերի տեսքով: Աշակերտը հաճախ չէր տեսնում դրանք ապացուցելու 
անհրաժեշտությունը: Այս դեպքում ինչպես կարող է աշակերտը «զարգացնել դատողություն 
անելու հմտությունը» (Մաթ. բազ. 2):

Սկզբունքները, որոնք հիմք են հանդիսացել մեր կողմից մատուցվող երկրաչափական 
նյութի համար, հիմնվում են հանրահայտ ֆրանսիացի գիտնական Ժան Դալամբերի 
հայացքների վրա. նյութը պարզ և հասկանալի ձևով է մատուցվում, ուշադրությունը 
բևեռվում է չափումների, երկրաչափական պատկերների փոխադարձ դասավորության 
վրա, զուգահեռաբար են ուսումնասիրվում տարածական և հարթ պատկերների 
առանձնահատկությունները: 

Հիմնական շեշտը մեզ մոտ դրվում է այն բանին, որ աշակերտն ինքնուրույն կարողանա 
յուրացնել նյութը: Սա բացարձակապես չի նվազեցնում ուսուցչի դերը: Նա ստանձնում է 
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դասերը պլանավորելու և վարելու չափազանց կարևոր առաքելությունը, որտեղ բացառված 
պետք է լինի դասին տեսական նյութը «գիտականորեն» մշակելու գործընթացը:

1.5 պարագրաֆի տեքստն այնպես է ներկայացված, որ օգնում է ուսուցչին դասը ինտերակտիվ 
ձևով անցկացնելու հարցում: Ուսուցիչը հաճախ ստիպված է լինում հարցով դիմել աշակերտներին 
և նրանցից ստացած պատասխանները կրկին «վերադարձնում է»՝ քննարկելու, եզրակացություն 
անելու նպատակով: Պարզ է, երբեմն կարող է անհրաժեշտ լինել ուսուցչի միջամտությունը: 

Դասագրքում աշակերտները հեշտորեն գտնում են հիմնական հարցերի պատասխանները: 
Դրանք տեքստում նկարներով կամ բառերով են արտահայտված: 

- Անվանե՛ք երկրաչափական պատկերներ, որոնք կիրառում ենք շրջակա օբյեկտները 
նկարագրելու ժամանակ (օրինակ, տան հատակագիծը մենք հատվածներով ենք պատկերում): 

- Ի՞նչ եղանակներ ենք կիրառում պատկերների տեսակների միջև հարաբերություններն 
արտահայտելու համար (երկրաչափական պատկերներն արտահայտում ենք տառերով և կիրառում 
ենք բազմությունների նշանակություններ): 

Նախորդ հարցերի պատասխանների հետ է կապվում հետևյալ հիմնական հարցը. ինչո՞ւ ենք 
երկրաչափական խնդրի համապատասխան գծագրում կիրառում տառային արտահայտություններ: 

Պարագրաֆին հաջորդում են ստուգողական հարցերը, որոնք մեզ հնարավորություն են 
տալիս շարունակել զարգացնող գնահատումը: 

1. Երկու ուղիղները կարող են ընդհանրապես չունենալ ընդհանուր կետ (զուգահեռ կամ 
խաչվող ուղիղներ), կարող են ունենալ մեկ ընդհանուր կետ (հատվող ուղիղներ) կամ կարող են 
ունենալ բազմաթիվ ընդհանուր կետեր, եթե ուղիղներն համընկնում են: 

2. Երկու ուղիղները հատվող են, եթե դրանք մեկ ընդհանուր կետ ունեն: 
3. Հատվող ուղիղների հատման / ընդհանուր մասը կետ է:
4. Աշակերտից չի պահանջվում հստակ սահմանումներ անել, նա կարող է հատվածը և 

ճառագայթը ևս ցույց տալ նկարի վրա, նկարագրել, նշել, որ դրանք ուղղի մասեր են, հատվածը 
երկու կողմից է սահմանափակված, ճառագայթը՝ միայն մի կողմից և այլն: Նկարում պատկերված 
հատվածի և ճառագայթի համար նշումները, այդ նշանակությունները անվանելը անհրաժեշտ 
կլինեն 5-8 հարցերին պատասխանելու համար:

5. Ճառագայթը մի կողմից սկզբնակետով է սահմանափակված: 
6. • Ճառագայթը ուղիղ չէ, այն ուղղի մաս է:
• Ճառագայթը հատված չէ, այն երկու կողմից էլ սահմանափակված չէ: 
• Հատվածը ուղիղ չէ, այն ուղղի մաս է: 
• Հատվածը ուղղի մաս է:
7. Այստեղ աշակերտը վարժվում է հատվածի երկու անվանումների կիրառությանը:
8. Հատվածի նմանությամբ ճառագայթը երկու ձևով չի կարելի անվանել: AB ճառագայթի 

սկզբնակետը A կետն է, BA ճառագայթի սկզբնակետը՝ B կետը: 
9. Ուղիղը կարելի է անվանել՝ ըստ իր երկու ցանկացած կետերի (հատվածի նման), CD-ն և 

DC-ն երկու ձևով արտահայտված միևնույն ուղիղն է: 
10. Ուղղանկյուն զուգահեռանիստը 8 գագաթ ունի: 

Պատասխաններ և ցուցումներ

1 2 3 4 5 6 7
2 3 3 4 3 3 2
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Որոշ «թեստեր» կետերի և ուղիղների միջև հարաբերությունների ճիշտ ընկալում են 
պահանջում, որոշ թեստեր՝ տարածական պատկերացումների ճիշտ ցուցումներ: 

9 - 17  Խնդիրների մի մասը կոմպլեքսային առաջադրանքներ է պարունակում, օրինակ, 10 
խնդրի լուծումը, որի վերջին հատվածը պահանջում է ըստ պատասխանների աղյուսակը լրացնել: 

Աշակերտները տետրի մեջ են արտագրում այս աղյուսակը: Աղյուսակը լրացնելուն նրանց 
օգնում է այն բանի իմացությունը, թե ինչ է նշանակում. կետը չի պատկանում տրված ուղղին, 
կետը չի պատկանում ո՛չ մեկ, ո՛չ էլ մյուս ուղղին, կետը պատկանում է ուղիղներից գոնե մեկին, 
կետը պատկանում է միայն մեկ ուղղին: 

11  a և b տարբեր ուղիղները չեն կարող երկու կամ ավելի ընդհանուր կետ ունենալ, քանի 
որ ցանկացած երկու կետով միայն մեկ ուղիղ է անցնում: 

12  Աշակերտները ուշադրություն են դարձնում «նշված կետերով անցնող ուղիղ» 
արտահայտությանը: Նկարի վրա նման ուղիղ կարող է ընդհանրապես պատկերված չլինել: 
Օրինակ, AC1, A1C, AB1 և ուրիշ ուղիղներ: AB1, AD1 և այլ ուղիղներ հատում է BB1D1D 
հարթությունը: Այս վարժությունները զարգացնում են աշակերտների երևակայությունը: 

1 2 3 4 5 6
3 4 1 1 2 2

13  ա) AA1 և CC1, BB1 և DD1, B1C1 և BC ուղիղները զուգահեռ ուղիղների զույգեր են, 
բ) BD և A1C1, AC և B1D1 խաչվող ուղիղների զույգեր են, տարբեր հարթություններում են 

գտնվում և ընդհանուր կետեր չունեն:

10  ա) ABCD ուղղանկյան հարթությանն են պատկանում A, B, C, D և O կետերը,
 բ) A1, B1, C1, D1 և O1 չեն պատկանում ABCD ուղղանկյան հարթությանը,
 գ) A1 և B1 կետերը,
 դ) D1 և B1 կետերը:

11  Ուղղանկյուն զուգահեռանիստն ունի 8 գագաթ, 6 նիստ և 12 կող:

12  Տրված բուրգն ունի. 5 գագաթ, 5 նիստ և 8 կող:
Երկու դեպքում էլ ( 11  և 12  խնդիրներում) գագաթների քանակ+նիստերի քանակ - 

կողերի քանակ=2:

13  AB, AD, AC: Առաջին տառն անպայման պետք է լինի A:

14  DB ճառագայթի և BC ճառագայթի հատումը BD հատվածն է:

15
D կետը AB հատվածի ներքին կետ է, B կետը՝ AC հատվածի արտաքին կետ:

2 3 - Ր Դ  Դ Ա Ս

Թեմա. Իրական գործընթացների մաթեմատիկական մոդելներ, շրջակա միջավայր և 
երկրաչափական օբյեկտներ
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Հասկացություններ և հարցեր. Բազմություն, գործողություններ բազմություններով: 
Երկրաչափական պատկեր, կետեր, ուղիղներ, ուղղի մասեր, հարթություններ և նրանց միջև 
հարաբերություններ:

Գնահատման ցուցիչներ. Բազմությունների մասին հասկացությունների և գործողությունների 
կիրառություն, պատկերների տեսակների միջև հարաբերությունները ներկայացնելու, 
երկրաչափական պատկերները ճանաչելու, համեմատելու, դասակարգելու մասին գիտելիքի 
ստուգում և ամրապնդում (Մաթ. բազ. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9):

Դասը հատկացնում ենք աշակերտների ինքնագնահատման արդյունքների քննարկմանը: 
Այս խնդիրները ուսուցիչը կարող է աշակերտներին որպես առաջադրանք հանձնարարել. 
առաջադրանքը կարող են դասին կատարել: Դրան հաջորդում է արդյունքների քննարկումը 
և աշակերտների՝ իրենց թերությունների մասին ուսուցչի հետ զրույցը: Սա ուսուցչին 
հնարավորություն է տալիս լրացուցիչ աշխատել նրանց հետ՝ հայտնաբերված թերությունները 
շտկելու ուղղությամբ: 

Աշակերտները պարզ է, որ կնկատեն գրքում տրված պատասխանները: Նրանք պետք է 
իմանան, որ անհրաժեշտ է դատողություն անել արդյունքների մասին, այդ պատճառով էլ միայն 
այս պատասխաններով, այս պատասխաններն արտագրելով նրանք տրված առաջադրանքը չեն 
կարողանա կատարել: 

Չափորոշչի արդյունքներին հասնելու համար, աշակերտներին գնահատելիս, 
երաշխավորվում է կիրառել մաթեմատիկական առաջադրանքների տարբեր ձևեր: Ձևերից 
մեկն ինքնագնահատման առաջադրանքներն են: Այս առաջադրանքներն օգնում են 
աշակերտին ինքնուրույն հայտնաբերել սեփական ուժեղ և թույլ կողմերը: Դասագրքում 
ներկայացված առաջադրանքը, որով աշակերտը գնահատում է սեփական գիտելիքը, կարելի է 
երկու մասի բաժանել. առաջին հինգ խնդիրները կարող ենք քննարկել՝ որպես մեկ կոմպլեքսային 
առաջադրանք, որոնցով աշակերտը գնահատում է սեփական գիտելիքը խնդիրները լուծելու 
ժամանակ բազմությունների հասկացությունների կիրառության (ենթաբազմության, սահմանափակ 
բազմության, անսահմանափակ բազմության, բազմություններով գործողությունների) 
մասին: Հաջորդ հինգ խնդիրները (5-րդ-10-րդ խնդիրները) բազմություններով կատարվող 
գործողությունների հատկություններին և բազմությունների հավասարությունն ապացուցելուն 
են վերաբերվում: 

Այս խնդիրները ակադեմիական բարձր առաջադիմություն ունեցող աշակերտների համար 
են նախատեսված: Այդ պատճառով դրանք համապատասխան մակարդակի աշակերտներին 
կարելի է տանը հանձնարարել լուծել (տարբերակվող ուսուցման միջոցով Դուք արդեն սահմանել 
եք աշակերտների մասնակցությունը ուսումնական գործընթացին): Ցանկացած դեպքում այս 
խնդիրների մասին մեկնաբանությունները դասարանում պետք է արվեն: 

Այստեղ աշակերտը փորձում է դատողություն անել, որպեսզի հիմնավորի երկու 
բազմությունների հավասարությունը: Նկատի է պետք ունենալ, որ A=B միայն և միայն այն 
դեպքում, երբ A⊂B և B⊂A: Առաջին հարաբերության հիմնավորումը այսպես է կատարվում. 
ենթադրենք, որևէ x∈A, ուրեմն պետք է ապացուցվի, որ x∈B: Երկրորդ՝ եթե որևէ x∈B, ապա 
պետք է ցույց տանք, որ x∈A:

Օրինակ. Ստուգենք հավասարումը, որը ներկայացված է 8-րդ խնդրով. 
    A∪(B∩C)=(A∪B)∩(A∪C):
Ենթադրենք, x∈A∪(B∩C): Ուրեմն x∈A կամ x∈(B∩C): Եթե x∈A, ապա x∈A∪B և x∈(A∪C): 

Այսինքն.
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    x∈(A∪ B)∩(A∪C):
Եթե x∈B∩C, ապա x∈B և x∈C, այդ պատճառով x∈A∪B և x∈A∪C: Հետևաբար, x∈(A∪B)∩(A∪C): 

Այսուհետև պետք է հիմնավորվի, եթե x∈(A∪B)∩(A∪C), ապա x∈A∪(B∩C): 
Որոշ աշակերտներ փորձում են բազմությունների հավասարությունը 

Վեննի դիագրամներով ներկայացնել: Այստեղ կարող է մեր միջամտության 
կարիք զգացվի. քննարկված պետք է լինեն բազմությունների միջև 
հարաբերությունների բոլոր դեպքերը: 

Օրինակ, քննարկված խնդրում մատնանշված բազմությունները եթե 
այսպիսի դիագրամով ներկայացնենք, ապա հեշտ կլինի տեսնել, որ 
շտրիխավորված մասը A∪(B∩C) է, ինչպես նաև (A∪ B)∩(B∪C):

Այլ տիպի դիագրամի առկայության դեպքում համապատասխան պատկերն էլ, պարզ է, 
կփոխվի: 

Այսպիսով հիմնական շեշտը լավ կլինի, որ դրվի առանց դիագրամների կատարված ընդհանուր 
քննարկումների վրա:

5  Խնդիրը լուծելիս աշակերտը պետք է նկատի ունենա, որ բոլոր բնական թվերը, եթե 
մեծ են 1-ից, ունեն պարզ բաժանարար: Միակ բնական թիվը, որի պարզ բաժանարարների 
բազմությունը դատարկ է, 1-ն է: 1-ը ո՛չ պարզ թիվ է և ո՛չ էլ բաղադրյալ թիվ: 

11-րդ-14-րդ խնդիրների միջոցով աշակերտը գնահատում է սեփական գիտելիքը 
երկրաչափական նյութի մասին: 

12  

Միջնակետը B կետն է: Այստեղ աշակերտը ճիշտ պետք է կիրառի 
հատվածի, ճառագայթի, միջնակետի հասկացությունները: 

13  Այստեղ էլ կարելի է օգտվել գծագրից: 
Եթե a||c, ապա անհնար է, որ b||c, հակառակ դեպքում կստանանք, 

որ M կետով անցնում են երկու ուղիղներ (a և b ուղիղները), որոնք 
զուգահեռ են c ուղղին, ինչը անհնար է: 

14  Ուղղանկյուն զուգահեռանիստի մոդելի վրա լավ երևում են 
զուգահեռ և հատվող ուղիղների զույգերը: 

Օրինակ, AD և CC1 ուղիղները հատվող ուղիղներ են, BC||AD, միաժամանակ, BC և CC1 
ուղիղները հատվում են C կետում: Այսպիսով, հնարավոր է, որ խնդրում մատնանշված b և c 
ուղիղները հատվող են: 

a

c
b

M
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1.6. ԱՆԿՅՈՒՆ: ԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԴԱՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ

Այս պարագրաֆի ակտիվությունների քննարկմանը հատկացվում են 24-րդ և 25-րդ դասերը: 

2 4 - Ր Դ  Ե Վ  2 5 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Շրջակա աշխարհ և երկրաչափական օբյեկտներ
Հասկացություններ և հարցեր. Երկրաչափական պատկեր, անկյուն, կից անկյուններ, 

հակադիր անկյուններ, փռված անկյուն:
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը կարողանա ճանաչել երկրաչափական պատկերը՝ 

անկյունը, բնութագրի կից անկյունները, հակադիր անկյունները, փռված անկյունը (Մաթ. բազ. 
1, 2, 5, 6, 7):

Նախնական գիտելիք. Երկրաչափական պատկեր, ուղիղ, ուղղի մասեր – հատված, 
ճառագայթ:

Այս դասի սկզբին պետք է ավարտվի աշակերտների ինքնագնահատման արդյունքների 
ամփոփումը: Միաժամանակ, այս գործընթացը կարելի է նոր հարցի համար անհրաժեշտ 
նախնական գիտելիքի ակտիվացմանը տրամադրել: Քննարկված խնդիրները ներառում են 
հասկացություններ, որոնք իմանալը պարտադիր է՝ նոր նյութին անցնելու ժամանակ: Այդ 
հասկացություններն են. հատված, ճառագայթ, հատվող և զուգահեռ ուղիղներ, կետերը ուղղի 
վրա: Այնուհետև կարող ենք դիմել աշակերտներին. 

- Կարո՞ղ եք նկարագրել՝ ինչ է անկյունը, ո՞ր դեպքում ենք կիրառում այս բառը:
Որոշ աշակերտներ կանվանեն սենյակի անկյունը՝ մի տեղ, որտեղ հատվում են սենյակի երկու 

հարևան պատերը: Հնարավոր է, որ որոշ աշակերտներ դասագրքի առաջին նախադասությունները 
հասցնեն աչքի անցկացնել: Եթե նրանք իրենց բառերով ճիշտ արտահայտեն տեքստում 
ներկայացված նախադասությունները, դրա համար կարող են նաև գովասանքի արժանանալ 
(զարգացնող գնահատման տարր):

Այնուհետև կարելի է անկյուն նկարել գրատախտակին և նկարագրել այս հասկացությունը: 
Մի քանի աշակերտ գալիս են գրատախտակի մոտ և պատկերում տարբեր անկյուններ: 

Վերջում գրատախտակին պատկերում ենք փռված անկյուն և դիմում ենք աշակերտներին. 
- Մաթեմատիկայի շրջանակներում այսպիսի տարօրինակ անկյուն էլ կուսումնասիրենք: 
Ուշադրություն ենք հատկացնում այն բանին, որ երկու միմյանց լրացնող ուղիղներով 

«տարվում է» երկու փռված անկյուն: «Կից անկյուններ» տերմինը աշակերտներն իրենք կարող 
են հայտնաբերել՝ այս անկյունները գրատախտակին պատկերելուց հետո: 

Բազային աստիճանի չափորոշիչը պահանջում է, որ աշակերտը կարողանա ներկայացնել 
երկրաչափական պատկերներ, գծագրեր, գծագիր կազմի տեխնոլոգիաների, հատուկ 
գրաֆիկական խմբագրի կիրառությամբ: Մենք առաջարկում ենք ակտիվորեն օգտվել 
պարզ կիրառություն ունեցող և միաժամանակ ռեսուրսներով հարուստ խմբագիրներից. 
geogebra.org/geometry կամ desmos.com/geometry: Այցելում եք այս կայքերից մեկնումեկը: Էկրանի 
ձախ կողմում ներկայացված են այսպես կոչված գործիքների հավաքածուները: Այստեղ ցանկալի 
օբյեկտը (կետ, ճառագայթ, ուղիղ և այլն) նշելուց հետո տեղափոխում ենք այս օբյեկտը էկրանի 
աջ մաս և աստիճանաբար գծում ենք դասին ներկայացված օբյեկտները: 

Ստուգողական հարցերը կիրառում ենք զարգացնող գնահատման համար. ստուգում ենք՝ 
ուշադիր էին լսում, թե՞ ոչ աշակերտները, կարո՞ղ են արդյոք տառային արտահայտություններ 
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կիրառել անկյունները նշելու և գրառելու ժամանակ: Առաջին երեք «թեստերում» ճիշտ 
պատասխանների ընտրությունն էլ նույն նպատակին է ծառայում. որոշել կից անկյունները և 
մատնանշել, անվանել անկյունների բաղադրիչ մասերը: Առաջին իսկ դասին միասնական ջանքով 

լուծում ենք 4 - 6  խնդիրները: Տանը հանձնարարում ենք լուծել 1 - 5  խնդիրները և 
սովորած երկրաչափական պատկերները էլեկտրոնային ձևաչափով ներկայացնել: 

Երկրորդ դասին ստուգում ենք տնային առաջադրանքները: Տնային 
առաջադրանքը ստուգելու գործընթացը կարելի է տեխնոլոգիաների 
կիրառությամբ կամ աշակերտներին գրատախտակի մոտ կանչելով 
իրականացնել. աշակերտների պատասխանները պետք է լինեն լիարժեք: 
Օրինակ, աշակերտը գրատախտակին պատկերում է անկյուն, հետո 
ներկայացնում է այն կարդալու երկու եղանակները. ∠ABC կամ ∠CBA:

Առաջին թեստում միայն առաջին գրառումն է մատնանշված՝ որպես ճիշտ պատասխան (ինչ 
խոսք, այս պատասխանը ճիշտ է): Բայց լրացուցիչ հարցմամբ մենք կարող ենք ճշտել՝ կարո՞ղ է 
արդյոք այս հարցը աշակերտը այլ տեսքով ներկայացնել: 2 - 3  թեստերում պատասխանների 
ընտրությունը հասկացությունների ճիշտ ընկալման հետ է կապվում: 4  խնդրում փաստորեն 
գործ ունենք բազմությունների հատման հետ: Այստեղ ևեթ պետք է նշել, որ անկյան սահմանման 
մասին մեր պատկերացումները կապվում են Կոլմոգորովի հայեցակարգի հետ (երկրաչափական 
պատկերը՝ որպես կետերի բազմություն): Օրինակ, Պոգորելովի դասագրքում, որը խորհրդային 
շրջանում կիրառվում էր Վրաստանում, անկյունը ներկայացվում է՝ որպես ընդհանուր գագաթ 
ունեցող ճառագայթների միասնություն: Մեր սահմանումն ավելի մոտ է ամենօրյա կյանքում, 
բացատրական բառարանում տրված անկյան պատկերացումներին: 

Դասին միասնական ջանքով լուծում ենք 7 - 10  խնդիրները: Սրանք կարելի է դիտել՝ որպես 
կոմպլեքսային առաջադրանքներ: Օրինակ, 7  Խնդրի լուծումը կապվում է բազմակողմանի 
գիտելիքների փոխկապակցված կիրառության հետ, անկյունը ներկայացվում է՝ որպես կետերի 
բազմություն, բազմությունների հատում: 8  Խնդրի լուծումը կապվում է զուգահեռ ուղիղների, 
կետով անցնող ուղղի, ուղիղների հատման, կից և հակադիր անկյունների հասկացության, 
գծագիր կազմելու, նշանակությունների կիրառության հետ: 

9  Խնդրով մտաբերում ենք տարածական պատկերի անվանումը, արտահայտումը, այս 
պատկերի տարրերի անվանումները և փնտրում ենք անկյունները, որոնք կապված են այս 
պատկերի հետ: 

10  Խնդիրը կապվում է ըստ գծագրի կից անկյունները, հակադիր անկյունները ճանաչելու 
և անվանելու հետ: Նմանատիպ են կոմպլեքսային առաջադրանքները՝ 6 - 10  խնդիրները, 
որոնք աշակերտները տանը պետք է լուծեն: 

Պատասխաններ և ցուցումներ

1 2 3
3 1 2

4  Նկատի է պետք ունենալ, որ ըստ պայմանի՝ անկյան կողմերի կետերը ևս տվյալ անկյանն 
են պատկանում: 

5  ∠BAD, ∠ABC, ∠BCD, ∠CDA:

A

C
B
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6  Յուրաքանչյուր նիստի համար 4 անկյուն կարելի է անվանել: 

7  ա) ∠CBD, բ) ընդհանուր կետ չունի,
 գ) BD ճառագայթը, դ) մեկ - B կետը, ե) BE ճառագայթը:

8  Շատ անկյուններ են ստացվում, կարելի է անվանել նաև 
փռված անկյունները: Կից անկյուններ են, օրինակ, ∠EAF և ∠CAE, 
∠CAE և ∠MAC, ∠KML և ∠DML: Հակադիր անկյուններ են, օրինակ, 
∠EAF և ∠CAM, ∠CAE և ∠MAF, ∠AMD և ∠KML:

9  Օրինակ,  ա) ∠AMB, ∠AMC
   բ) ∠MAC, ∠BAC
   գ) ∠ACB, ∠MCA

10  ա) ∠CBD, ∠ABE:
 բ) ∠EBD, գ) BE ճառագայթ:

1 2 3 4
3 3 1 4

5  ա) ∠AMD, ∠AMC (երկու փռված անկյուն), ∠AMB, ∠DMC, ∠DMB (երկու փռված 
անկյուն), ∠CMB: բ) ∠DAC, ∠CAB, ∠DAB: գ) ∠MAD և ∠CAD միևնույն անկյան տարբեր 
արտահայտություններ են: 

6  ա) CD ճառագայթը հատում է միայն OB կողմը:

բ) CD ճառագայթը չի հատում ոչ մի կողմը, այստեղ CD||OB:

7  b||OB

8   ա) Մեկ - P գագաթը:
  բ) NB ճառագայթը:

 
9      ա) ∠MAD և ∠CAB

     բ) ∠DAB
     գ) ∠ABF և ∠EBN

L

E

FC

DK
M

A
a

b

A

O
B

D

C

A

O
B

DC

D
C

E F
B

N

A

M

N

M

P

B

b

A
a

c a
bA

O B
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10  ∠MPA, ∠MPB, ∠MPN, ∠APB, ∠APN, ∠BPN

Անկյուններն անվանելիս՝ ընտրում ենք անվանելու «ռազմավարություն». նախ թվում ենք 
բոլոր անկյունները, որոնց մի կողմը PM ճառագայթն է: Այնուհետև բոլոր անկյունները, որոնց 
մի կողմը PA-ն է, և վերջում անկյունը, որի մի կողմը PB-ն է:

1.7. ՀԱՏՎԱԾԻ ԵՎ ԱՆԿՅԱՆ ՉԱՓՈՒՄ

Այս պարագրաֆի ակտիվությունների քննարկմանը հատկացվում են 26-րդ – 28-րդ դասերը:

2 6 - Ր Դ  Ե Վ  2 8 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Շրջակա միջավայր և երկրաչափական օբյեկտներ
Հասկացություններ և հարցեր. Անկյուն: Անկյան տարրեր: Անկյան աստիճանային չափ: 

Ուղղի կետերի միջև հարաբերություններ:
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա ճիշտ ձևակերպել անկյան, անկյան 

աստիճանային չափի սահմանումները և հատկությունները, հասկանա հատվածի երկարությունը, 
երկու կետերի միջև հեռավորությունը և չափի հատվածները և անկյունները (Մաթ. բազ. 3):

Ձևակերպի և հիմնավորելով դատողություն անի հակադիր անկյունների, կից անկյունների 
մասին, զարգացնի դատողության գիծը (Մաթ. բազ. 1, Մաթ. բազ. 2):

Նախնական գիտելիք. Երկարության միավորներ, անկյուն, կից և հակադիր անկյուններ:

Դասը սկսում ենք տնային առաջադրանքը ստուգելով, ինչն ուղեկցվում է նոր գիտելիքը 
կառուցելու համար անհրաժեշտ նախնական գիտելիքի ակտիվացմամբ: Նախորդ պարագրաֆի 

6 - 10  խնդիրների լուծումները ստուգելիս, աշակերտներին խնդրում ենք ձևակերպել փռված 
անկյան, կից անկյունների, հակադիր անկյունների, անկյան տարրերի սահմանումները: Օրինակ, 

9  խնդրի լուծումը ստուգելիս, պահանջվում է MAC անկյան կից անկյունները ճիշտ ցույց 
տալ, այստեղ ևեթ հարցնում ենք աշակերտներին.

- Ինչո՞ւ է ձեր կողմից անվանված MAD անկյունը MAC անկյան կից անկյունը: Ձևակերպեք, 
ո՞ր դեպքում ենք ասում, որ երկու անկյունները կից անկյուններ են: 

Նման ձևով են քննարկվում հակադիր անկյունները, փռված անկյունը սահմանելուց հետո այդ 
սահմանումների ձևակերպման ճշգրտությունը (Մաթ. բազ. 3): Հիմնական հարցը մեծությունների 
(երկարության, անկյան) չափման հարցն է. ընտրվում է միավորը, որի հետ համեմատության 
գործընթացով ստանում ենք տվյալ մեծության թվային արտահայտությունը: Հատվածների հետ 
կապված այս հարցը աշակերտներին կարող է և ծանոթ լինել: Երկարությունը չափելու դեպքում 
ուշադրությունը կենտրոնացնում ենք այսպես կոչված եռանկյան անհավասարության վրա: 
Կետերի «միջև» հարաբերությունը մեր կողմից ներզգացմամբ է քննարկվում, դրան հաջորդում 
է հատկությունը. եթե C կետը գտնվում է A և B կետերի միջև, ապա AC+CB=AB:
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Որոշ դասագրքերում (օրինակ, Կոլմոգորովի խմբագրմամբ գրված երկրաչափության 
դասագրքում) նշված ուղղությունը մեջբերվող հավասարությամբ է սահմանվում: Մեր դասագրքում 
ներզգացմամբ է քննարկվում և վիզուալ ներկայացված է այն դեպքը, երբ C կետը գտնվում է A 
և B կետերի միջև, ուրեմն AC+CB>AB:

Այնուհետև անցնում ենք անկյան չափման գործընթացը բացատրելուն, օգտվում ենք փռված 
անկյան 1/180 մաս - չափման միավորից: Կարելի է գրատախտակին պատկերել փռված անկյուն 
և մոտավորապես ցույց տալ 10-անոց անկյունը: 

Ցանկալի է, որ կիրառենք փոխադրիչ և աշակերտներին խնդրենք բացատրել փոխադրիչի 
կիրառությամբ անկյունը չափելու գործընթացը: Անկյունների չափերի հավասարությամբ 
բացատրում ենք այս երկրաչափական օբյեկտների, մեծի և փոքրի հասկացությունները: 

Դասագրքում ներկայացված են հարցեր, որոնց պատասխանելու միջոցով աշակերտները 
հիմնավորում են կից անկյունների, հակադիր անկյունների հավասարությունը: Այս երկու 
դրույթները հիմնավորելով, աշակերտները կարելի է ասել, առաջին ուշագրավ քայլերն 
են անում մաթեմատիկական դրույթները ձևակերպելու և հիմնավորելու հմտության 
զարգացման գործում (Մաթ. բազ. 1, 2, 3):

Ստուգողական հարցերը տրվում են զարգացնող գնահատման միջոցով: 
Հարցերն այնպես են ընտրած, որ աշակերտը ուշադրություն դարձնի հասկացությունների 

սահմանումների ձևակերպմանը. անկյան կիսորդ է ճառագայթը ..., մեկ աստիճան մեծությամբ 
անկյունը կոչվում է ... :

4-րդ հարցին պատասխան ստանալուց հետո կարող ենք խնդրել հիմնավորել 
այն.

Հակադիր անկյունների կեսերի գումարը այս հակադիր անկյուններից մեկին 
է հավասար: 

Այսպիսով, ∠MOB+∠NOD+∠BOD=∠COB+∠BOD=1800: Հետևաբար, ∠MON 
փռված անկյուն է: 

5. Կետերի բոլոր երեք A, B, C եռյակի համար AC+CB=AB 
հավասարումը ճիշտ է, երբ C կետը գտնվում է A և B կետերի միջև:

Այս նույն դասին վերլուծում ենք 1 - 11  խնդիրները: Տանը կարելի է հանձնարարել 1
- 9  խնդիրները: Աշակերտներին հանձնարարեք նաև վերևում մատնանշված գրաֆիկական 
խմբագիրների կիրառությամբ կազմել հակադիր անկյուններ, անկյան կիսորդ տանել (նախ միայն 
աչքի չափով), աղեղներով նշել քննարկված անկյունները, ուղղի որևէ երկու կետերի միջև նշել 
որևէ կետ: 

Երկրորդ դասը սկսում ենք տնային առաջադրանքը ստուգելով, իրականացնում ենք 

զարգացնող գնահատում: Այնուհետև անցնում ենք 12 - 19  խնդիրներին: Դրանցից մի քանիսը 
կարելի է կոմպլեքսային առաջադրանք համարել: 

Օրինակ, 12  խնդրում տրված հարցերին պատասխանելու համար պահանջվում է ուղղի վրա 
երեք կետերի դիրքի բոլոր դեպքերը քննարկել (համակցական հմտություններ), «միջև» ուղղությունը 
ճիշտ ընկալել: 14  խնդրի համաձայն ներկայացված նկարի վերլուծությունը 15  կոմպլեքսային 
առաջադրանքը լուծելու հնարավորություն է տալիս: Ըստ նկարի. ∠MNP+∠PNK=∠MNK:

15  Առաջադրանքի խնդիրները կարելի է նաև առանց հավասարումների կիրառության լուծել: 
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ա) Որպեսզի ∠PNK-ն հավասար լինի ∠MNP-ին, դրանց գումարը 600-ի հավասար պետք է 
լինի: Հետևաբար. ∠MNP=600:2=300, ∠PNK=400:

բ) 700-ը պետք է բաժանենք 2 և 3 համաչափ մասերի: 700-ը կազմված է 5 մասից, 1 մասն 
է. 700:5=140, 2 մասն է. 140⋅2=280, 3 մասը՝ 140⋅3=420:

Նման ձևով, առանց հավասարումների և «x»-ի կարելի է լուծել 18  առաջադրանքի խնդիրները: 
ա) Ըստ պայմանի, 1800 կազմված է 5 մասից: 1800:5=360: Անկյունը, որի աստիճանային չափը 
4 անգամ մեծ է, 4⋅360=1440:

բ) 1800-20=1780, 1780:2=890, 890+20=910: Պատասխան. 890 և 910:

Պատասխաններ և ցուցումներ

1 2 3 4 5 6 7
1 2 4 2 3 1 2

9  AC+CB=AB, AC=7,2 մ, AB=20 մ: Հետևաբար, CB=20 մ–7,2 մ=12,8 մ:

10  12,6-2,4=10,2 (մ)

19  ∠COB = 700, ∠DOB = 700:2 = 350:

Դասարանական աշխատանքի համար նախատեսված այլ խնդիրներ քննարկված են վերևում:

7  30 – (2,5+4,2)=23,3 (մ)

8      BM = MA = 2,3
     AN = NC = 4,9
     MN = 2,3 + 4,9 = 7,2  (մ)

9   AC = 12, BC = 7,5
  AC + CB = 19,5, AC + CB>AB
  C կետը չի գտնվում A և B կետերի միջև:

2 9 - Ր Դ  Դ Ա Ս

Թեմա. Շրջակա միջավայր և երկրաչափական օբյեկտներ
Հասկացություններ և հարցեր. Անկյան կիսորդի, կից և հակադիր անկյունների 

հատկություններ: 
Գնահատման ցուցիչներ. Անկյան, անկյան աստիճանային չափի, կից և հակադիր 

անկյունների հատկությունների մասին աշակերտների գիտելիքների ամրապնդում: Աշակերտը 
պետք է կարողանա ճիշտ ձևակերպել և հիմնավորել նշված հատկությունները, սահմանումները 
(Մաթ. բազ. 1, 2):

Նախնական գիտելիք. Կից և հակադիր անկյունների հատկություններ:
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Դասը սկսում ենք տնային առաջադրանքը ստուգելով: Առաջադրանքը կապված է խնդիրների 
լուծման ժամանակ անկյունների չափման, կից անկյունների, հակադիր անկյունների, անկյան 
կիսորդի հատկությունների կիրառության հետ: Այս դասը կարող ենք կիրառել զարգացնող 
գնահատում իրականացնելու համար: 

10  ա) Այս խնդիրը լուծելու ժամանակ ստուգվում է աշակերտների գիտելիքը.
• Կից անկյունների գումարի մասին. ∠BOC = 1800–1200 = 600:
• Անկյան կիսորդի մասին. ∠BOE = 300, ∠FOB = 600:
• Անկյան գագաթով, կողմերի միջև տարված ճառագայթի հատկությունների մասին.
   ∠EOF = ∠BOE + ∠FOB = 900:
բ) Այս խնդիրը նման է ա) խնդրին, էլի միևնույն պատասխանն ենք ստանում. ∠EOF=900:
Ըստ այս արդյունքների աշակերտները կարող են հիպոթեզ արտահայտել ցանկացած կից 

անկյունների համար նման արդյունքների առկայության մասին: 
(Առանձին դեպքերի քննարկման հիման վրա աշակերտը կարող է ենթադրություն արտահայտել, 

մաթեմատիկական խնդիրների լուծման ժամանակ ձևակերպել հիպոթեզ և սահմանել նրա 
ճշգրտությունը, հիմնավորել դեդուկցիայով ստացված եզրակացությունը (Մաթ. բազ. 1, 2):)

Եթե աշակերտներն ինքնուրույն չկարողանան հասնել հիպոթեզի ձևակերպմանը (կից 
անկյունների կիսորդների միջև անկյան չափը կազմում է 900), կամ հետաքրքրվեն այս արդյունքի 
ընդհանրացմամբ, ապա փորձեք ինքներդ օգնել այս հիպոթեզի ձևակերպման հարցում և հետո 
ղեկավարեք հիմնավորման գործընթացը: 

Կարող եք նաև առաջարկել մի քանի մասնավոր դեպք քննարկել, քանի որ ցանկալի է, որ 
ընդհանուր եզրակացությունը աշակերտներն ինքնուրույն անեն:

11  Յուրաքանչյուր անկյան չափը կազմում է 600: ∠NOP = 600:2 = 300, 
∠AOP = 600 + 600 + 300 = 1500:

12  Կից անկյունների գումարը հավասար է 1800: Եթե BOC 
անկյունը հավասար է ∠AOB-ի կրկնապատիկին, ապա նրանց 
գումարը հավասար կլինի 1650, ինչը 3 անգամ մեծ է AOB անկյան 
չափից: Հետևաբար, 

∠AOB = 1650:3 = 550. ∠BOC = 2⋅550 + 150 = 1250:

II եղանակ. ∠AOB = x
    ∠BOC = 2x + 150

  

   3x + 150 = 1800

   3x = 1650

   x = 550, 2x + 150 = 1250:

13  Այս խնդրի լուծումը ևս գիտելիքների կոմպլեքսային 
կիրառության հետ է կապվում. անհրաժեշտ է տեքստի համաձայն 
գծագիր կազմել, որը խնդրի լուծման ընթացքում շտկելու կարիք 
կարող է ունենալ: 

Կարող ենք լուծման այսպիսի եղանակ ընտրել.

Ենթադրենք, ∠MON=x: Ապա ∠NOK = 3⋅ 12  x = 32  x:

Ըստ կից անկյունների հատկության, x + 32  x = 1800,  52  x = 1800, x = 1800: 52  = 720,  32  ⋅720 = 1080:
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Կարող ենք փորձել նաև այլ ճանապարհով լուծել. NOK անկյունը ∠MON-ի կեսից 3 անգամ 
մեծ է, MOK փռված անկյունը MON անկյան կեսից 5 անգամ է մեծ: Այսինքն MON անկյան կեսը 
հավասար է 1800:5=360-ի, ∠MON = 2⋅360 = 720, ∠NOK = 3⋅360 = 1080:

14  ∠AOB-ի կից անկյունները հակադիր անկյուններ են, 
յուրաքանչյուրի չափը կլինի. 3000:2=1500: Հետևաբար, ∠AOB=1800–
1500=300:

15  Այստեղ տեղի է ունենում նախորդ խնդրում կիրառված 

դատողության գծի հետագա զարգացում ( 15  և 14  խնդիրները 
կարելի է համարել մեկ կոմպլեքսային առաջադրանքի երկու ենթակետեր):

Նախորդ խնդրի նման, AOB անկյան կից անկյունների գումարը 2 
անգամ մեծ է նրանցից յուրաքանչյուրից և քանի որ այդ գումարը 4 անգամ մեծ է ∠AOB-ից և 
այս կից անկյունները հավասար են, այդ պատճառով յուրաքանչյուր կից անկյուն 2 անգամ մեծ 
է ∠AOB-ից: Հետևաբար, 3α=1800, α=600 (α-ով արտահայտում ենք ∠AOB-ի չափը):

Ինչպես տեսնում ենք, տնային առաջադրանքը նման է դասարանում կատարված 
խնդիրներին, սակայն այս առաջադրանքի որոշ խնդիրներ աշակերտից պահանջում են լուծման 
նոր, տարբերվող եղանակների կիրառություն: Տարբերվող ռազմավարությունների որոնումն 
ու կիրառությունը զարգացնում է աշակերտների ստեղծագործական, քննադատական 
մտածողության հմտությունները: Տնային առաջադրանքների խնդիրների մեծամասնությունը, 
որպես կանոն, դասարանական խնդիրների նման հեշտությամբ կարելի է լուծել:

Նույն դասին լուծում ենք «ՈԿԱ» (Ով կլինի առաջինը) խորագրով տրված խնդիրները: Այս 
ակտիվությունը կարելի է անցկացնել խմբերի միջև մրցույթի ձևով. խմբերը մրցվում են հարցերին 
ճիշտ պատասխանների ընտրության արագության մեջ: Խմբերը թերթերի վրա են տեղափոխում 
ճիշտ պատասխանները, ուսուցիչը ստուգում է և արագ ու ճիշտ կատարված աշխատանքի հիման 
վրա բացահայտում է հաղթող խմբին: 

«ՈԿԱ»-ի խնդիրները ճիշտ լուծելու հարցում աշակերտները չպետք է որ դժվարանան: 

1  α = 1200,  α2   = 600,

2  d = 720, γ = 1800–720 = 1080,

3  α+β = 1800, α4   = 160, α = 640, β = 1160, β2   = 580,

4  500, 500, 1300, 1300,

5  4α = 1800, α = 450, 1800–450 = 1350,

6  Երեք անկյունների գումարը պետք է լինի 1800-ից մեծ, քանի որ նրանցից երկուսը կից 
անկյուններ են: Միաժամանակ, այս գումարը պետք է փոքր լինի 3600-ից: 

ա) Չի կարող: բ) Կարող է:

7  α+100α = 1800, 101α = 1800, α = 1800:101:  Կարող է:

Աշակերտներին հանձնարարում ենք.
1. Համացանցի կիրառությամբ գտնել առօրյա կյանքում անկյան հասկացության 

տարբեր բացատրություններ: 
2. «Սիլկսկոլ» տնային դպրոցի նախագծի միջոցով (www.silkschool.ge) լսել դասը. 

«Անկյան չափում»: Կազմել ռեֆերատ՝ ըստ հետևյալ հարցերի. ինչ հարցեր են քննարկված 
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դասում, ինչ դրույթ է հիմնավորվում: Հաղորդվող նյութը և հաղորդման ձևը վստահելի են 
և կարող ենք կիրառել ուսումնական գործընթացում: Նշված դասին քննարկվում են. հատվածի 
չափումը, անկյան չափումը, անկյան կիսորդի, կից անկյունների հատկությունները, ապացուցվում 
է հակադիր անկյունների հատկությունը, քննարկվում են փոխադարձ հատվող ուղիղներով 
կազմված անկյունների չափերը որոշելու օրինակներ: Այս նյութը նոր դասի համար (անկյունների 
դասակարգում) նախնական պարտադիր գիտելիք է ներառում: 

1.8. ԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄ: ԵՐԿՈՒ ՈՒՂԻՂՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ 
ԸՆԿԱԾ ԱՆԿՅՈՒՆ

Այս պարագրաֆի ակտիվությունների քննարկմանը հատկացվում են 29-րդ – 32-րդ դասերը:

2 9 - Ր Դ  Ե Վ  3 0 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Շրջակա միջավայր և երկրաչափական օբյեկտներ
Հասկացություններ և հարցեր. Անկյուն: Անկյունների դասակարգում, ուղիղ, սուր, բութ 

անկյուններ, երկու ուղիղների միջև ընկած անկյուն:
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա դասակարգել անկյունները, 

համեմատել դրանք (Մաթ. բազ. 1, 2, 5, 6, 7): Խնդրի ենթատեքստին համապատասխան 
ներկայացնել երկրաչափական պատկերները (Մաթ. բազ. 4, 5, 6):

Նախնական գիտելիք. Անկյուններ, փռված անկյուն, կից և հակադիր անկյուններ և նրանց 
հատկությունները: 

Նախնական գիտելիքի ակտիվացումը տեղի է ունենում աշակերտների կողմից կատարված 
«ռեֆերատները» քննարկելու միջոցով: Այս «ռեֆերատներն» աշակերտները նախորդ դասին տրված 
առաջադրանքի համաձայն են կատարում: Դրանից հետո անցումը անկյունների դասակարգմանը 
դժվար չէ և այն կարող ենք ինտերակտիվ մեթոդով իրականացնել.

- Երկու ուղիղների հատման դեպքում ստացված անկյունների հավասարության դեպքերը, 
ինչպիսի՞ն կլինի յուրաքանչյուր անկյան չափսը: 

- Ո՞ր դեպքում ենք ասում, որ երկու ուղիղները խաչվող են:
- Ի՞նչ անկյամբ կարող են հատվել երկու հատվող փողոցները: 
- Երկու ուղիղների հատման դեպքում ստացված անկյուններից ո՞ր անկյունն է կոչվում երկու 

ուղիղների միջև ընկած անկյուն: 
Ուշադրություն ենք դարձնում «երկու ուղիղների հատման դեպքում ստացված անկյուններ», 

«երկու ուղիղների միջև անկյուններ» տերմիններին: Երկու ուղիղների հատման դեպքում չորս 
անկյուն է ստացվում, դրանցից այն անկյունը, որի չափը չի անցնում 900 –ը, կոչվում է երկու 
ուղիղների միջև ընկած անկյուն:

- Ի՞նչ է նշանակում՝ անկյան չափը չի անցնում 900 –ը: Կարո՞ղ է այս անկյան չափը լինել 
900: 900-ից փո՞քր: 

- Գծե՛ք ուղղանկյուն և բնութագրե՛ք ուղղանկյան անկյունները: 
Պատասխանելիս ցանկալի է, որ ABCD ուղղանկյունը և ∠ABC-ն ցույց տալու համար, 

այսպիսի գծագիր ներկայացնենք. 
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∠ABC-ն BA և BC ճառագայթների միջև ընկած 900 մեծություն 
ունեցող անկյուն է, այն կոչվում է ուղղանկյան գագաթի կից անկյուն 
(համառոտ՝ ուղղանկյան անկյուն): 

Ստուգողական հարցերի միջոցով աշակերտները կրկնում են սուր 
անկյան, ուղիղ անկյան, բութ անկյան հատկությունները, ձևակերպում 
են երկու հատվող ուղիղների միջև ընկած անկյունները, դրույթը, որը 
էկվիվալենտ է Էվկլիդեսի V դրույթին, այն մենք չենք հիշատակում՝ որպես աքսիոմ կամ որպես 
նախնական առաջադրանք: 4-րդ և 5-րդ հարցերով մտաբերում ենք դրույթները, որոնք նախորդ 
դասերին բազմիցս ապացուցել ենք: Այս հարցերի միջոցով իրականացնում ենք զարգացնող 
գնահատում: 

Պատասխաններ և ցուցումներ

1 2 3 4 5 6
3 1 2 1 3 3

7  Կարող ենք այսպես գնահատել.
 ա) սուր,  բ) բութ,  գ) ուղիղ:
Կարող ենք հանձնարարել որոշել անկյուններից յուրաքանչյուրի մոտավոր չափը, հետո չափել 

փոխադրիչով և համեմատել արդյունքները: 

8  Նինիկոն սխալ է թույլ տվել, սխալ է կիրառել փոխադրիչը: 
Կոմպլեքսային առաջադրանքը, որը ներկայացված է 9 -ի հարցերով, պահանջում է ըստ 

գծագրի. 
1) որոշել հակադիր անկյունները,
2) որոշել հատվածները և կարդալ գրառումը,
3) որոշել ուղիղ անկյունները,
4) գտնել ճառագայթները,
5) իմանալ սուր և բութ անկյունների հասկացությունները և գտնել դրանք գծագրի վրա: 

Անցնում ենք չափորոշչի արդյունքներին. Մաթ. բազ. 3, 5, 7:

10  Այս խնդրի լուծումը պահանջում է, որ աշակերտը կարողանա նկարագրել ուղղանկյուն 
զուգահեռանիստի նիստերը, ճանաչի զուգահեռ ուղիղները, խաչվող ուղիղները: Զուգահեռանիստն 
ունի 6 նիստ, դրանցից յուրաքանչյուրը ուղղանկյուն է: AA1, BB1, CC1 և DD1 ուղիղներից 
յուրաքանչյուր երկու ուղիղ զուգահեռ ուղիղների զույգ է կազմում: Դրանց թիվը կազմում է 6: 
DD1 և DC, DD1 և AD, AA1 և AB, AA1 և AD զուգահեռ ուղիղների զույգեր են: 

11  Աշակերտը պետք է կարողանա ըստ պայմանի կատարել գծագիր, 
այնուհետև ըստ պայմանի ցույց տա 900-ի անկյունները, ∠KAB=300 և 
∠MAK=900–300=600, քանի որ MA-ի և AB-ի խաչվելը նշանակում է, որ ∠MAB=900: 
Երկրաչափական խնդիրների լուծման ժամանակ աշակերտներն հաճախ խնդրում 
տրված բոլոր պայմանները նկատի չեն ունենում: Դասարանական աշխատանքի 
ժամանակ հաճախ ինքներդ կարող եք հիշեցնել տվյալների մասին: 

A B

K

M
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12  Այս խնդիրն էլ միասնական ջանքերով, դասարանում է լուծվում: 
- Ի՞նչ է նշանակում A∈a: B∈b գրառո՞ւմը: 
- Հետևաբար, նկարում որտե՞ղ են գտնվում A և B կետերը:
- M կետը գտնվում է A և B-ի միջև, ի՞նչ գործողություններ պետք 

է կատարենք՝ գծագրի վրա M կետը նշելու համար: (A և B կետերով 
տանում ենք AB ուղիղը և A և B-ի միջև վերցնում ենք M կետը:)

- Պատահաբա՞ր է արդյոք վերցված M կետը A և B-ի միջև: (M-ը վերցվել 
է այնպես, որ պատկանի PM կիսորդին, այսինքն, ∠APM=∠BPM=450:)

Գծագիրը, տեքստը կարդալիս, տվյալները նկատի ունենալով է ճշգրտվում:

13  Խնդիրը լուծելիս ցանկալի է գրատախտակին պատկերել սլաքներով ժամացույց և 
հարցերի միջոցով աշակերտներին բերել եզրահանգման, որը նրանց անհրաժեշտ կլինի այս և 
հետագա խնդիրները լուծելիս. 

ա) Ժամը 6-ին ժամացույցի սլաքների միջև անկյունը փռված անկյուն է, այսինքն 1800 է 
կազմում: 

Թվերով նշված յուրաքանչյուր երկու կից բաժանումների միջև անկյունը 1800-ի վեցերորդ 
մասն է կազմում, այսինքն հավասար է 300-ի: 

բ) Ժամը 11-ին ժամացույցի սլաքների միջև անկյունը հավասար է 300-ի:
գ) Ժամը 4-ին. 4⋅300=1200:
դ) Ժամը 5-ին. 5⋅300=1500:

Երբ րոպեների սլաքը 1800 անկյուն է «գծում» (կես ժամում), ժամերը ցույց տվող սլաքը 

գծում է 150 կազմող անկյուն, 180
15 =12, այսպիսով րոպեների սլաքը 12 անգամ արագ է շարժվում: 

Առաջին դասին քննարկվում են 1 - 6  թեստերը: Տանը հանձնարարում ենք 1 - 8  
խնդիրները: Երկրորդ դասին, դասարանում՝ 7 - 13  խնդիրները, իսկ տանը հանձնարարում ենք 

9 - 14  խնդիրները: 

1 2 3 4 5 6
3 2 2 1 2 4

7  Այս խնդրի լուծման ժամանակ աշակերտները պետք է կիրառեն վանդակավոր տետր, 
յուրաքանչյուր վանդակի չորս անկյունների չափը հավասար է 900-ի: Վանդակի հակադիր 
գագաթները միացնելով կարելի է 450, 1350 անկյուններ գծել: 

8  Աշակերտը պետք է մտաբերի ճառագայթի, կիսորդի, կից 
անկյունների հասկացությունները, կատարի գծագրեր, գծագրի միջոցով 
որոշի CAB անկյան չափը. 450: Նրա կից անկյունը հավասար է 1350 –ի: 

9  BD և BM ճառագայթները ABC անկյունը 3 հավասար 
մասի են բաժանում: Հետևաբար, ∠ABM, ∠DBM, և ∠DBC – երեք 
անկյուններն էլ ABC անկյան երրորդ մասն են կազմում, հետևաբար 

CBM անկյունը ABC անկյան  23  է: Եթե ∠ABC=600, ապա ∠CBM=400 

(երրորդ մասը 200 է,  23  – 400):

A

M B

P

A
a

B

P

a

BA

P C

B A

C

D

M
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10     ∠AOM = 700:
        ∠BOM = 1800–700 = 1100:

Այս խնդիրը լուծելու համար անհրաժեշտ է ճիշտ հասկանալ գծագիրը. ուղղահայաց ուղիղներ 
գծել, վերցնել ∠AOD-ի ներքին՝ M կետը, տանել OM ճառագայթը, կազմել AOM անկյունը: BOM 
անկյունը AOM անկյան կից անկյունն է: Խնդիրը աստիճանների բաժանելու, պարզեցնելու և 
փուլերով լուծելու համար, աշակերտը պետք է տիրապետի չափորոշչին. Մաթ. բազ. 8:

11  Այստեղ աշակերտը պետք է պատկերացնի, որ ∠BAD AB և 
AD ճառագայթների միջև ընկած անկյունն է, նրա չափը հավասար է 
900, BAE անկյունն այս անկյան կեսն է: ∠BAE=450:

12  Նման խնդրի մասնավոր դեպքեր քննարկվել են նախորդ 
դասին: Այս անգամ աշակերտները պետք է ապացուցեն դրույթը, որ կից անկյունների կիսորդների 
միջև անկյան չափը հավասար է 900:

Առաջադրանքը ստուգելու ժամանակ ուշադրություն դարձրեք՝ ապացուցվում է, թե՞ ոչ 
դրույթը: Անընդունելի չի լինի նաև այն, եթե աշակերտները որևէ կոնկրետ դեպքի քննարկումով 
սահմանափակվեն: Դասարանում կարող ենք պահանջել քննարկել լրացուցիչ այլ կոնկրետ դեպք 
ևս, իսկ այնուհետև անցնենք ընդհանուր դեպքերի քննարկման: 

Ապացուցել կարելի է հետևյալ ձևով. նկարում հավասար 
անկյունները միևնույն հունական (α և β) տառերով են նշված: 
2α+2β=1800, որտեղից 2(α+β)=1800, α+β=900:

13  Այստեղ պետք է կարողանալ սահմանել ուղիղների միջև ընկած անկյունը. ուղիղների 
միջև անկյունը այդ ուղիղների կողմից կազմված այն անկյունն է, որը բութ չէ: Հետևաբար, AB 
և OE ուղիղների միջև անկյունը ∠EOB է, որը ուղիղ անկյան կեսն է:

14  Մենք առաջարկում ենք ուսուցչին դասարանում նման խնդիրներ լուծելիս անցկացնել 
սլաքներով ժամացույցի հետ կապված անկյունների մասին լրացուցիչ քննարկում. 12 ժամից հետո 
ժամացույցի րոպեների սլաքը 30 րոպեում 1800 անկյուն է «գծում», ժամերի սլաքը 12 անգամ 

փոքր՝  1800

12  = 150 անկյուն է գծում: Հետևաբար, անհայտ անկյունը կլինի 1800–150=1650:

3 1 - Ր Դ  Դ Ա Ս

Թեմա. Շրջակա միջավայր և երկրաչափական օբյեկտներ
Հասկացություններ և հարցեր. Ուղիղ: Կետ: Ուղիղը՝ կետերի բազմություն:
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա երկրաչափական օբյեկտների 

կիրառությամբ լուծել խնդիրներ: Ամենօրյա կյանքում առկա օբյեկտների միջև հարաբերություններն 
արտահայտել մաթեմատիկական ռեսուրսներով, կիրառել մաթեմատիկական մոդելներ, 
մաթեմատիկական օբյեկտների միջև հարաբերություններն արտահայտել դիագրամներով (Մաթ. 
բազ. 5, Մաթ. բազ. 6):
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Նախնական գիտելիք. Ուղիղ: Կետեր: Բազմությունների միջև հարաբերություններ:

Դասը սկսում ենք՝ տնային առաջադրանքը ստուգելով: Տնային առաջադրանքի խնդիրների և 
դրանց նշանակման մասին նախորդ կետում խոսեցինք: 

Խմբային աշխատանքի համար նախատեսված առաջադրանքը նկատի ունի դասի 
նպատակների միջև ձևակերպված կետերը: 

Տրամաբանական բովանդակության խնդիրներ լուծելիս, երկրաչափական վիզուալ նյութերի 
կիրառությունը ծառայում է մաթեմատիկայի տարբեր բաժինները միասնության մեջ ընկալելուն 
և սովորաբար զգալիորեն հեշտացնում և տեսանելի է դարձնում քննարկումները: Խմբերի 
գնահատումը կախված է խնդրի լուծման տարբեր եղանակներ գտնելուց և դատողության 
ճշգրտությունից: 

Ուղղի մոդելավորման կիրառությամբ առաջարկվող խնդրի լուծման փուլերը կարելի է 
ներկայացնել հետևյալ ձևով.

• Մարիամը Պաատայից ավելի շուտ եկավ.

• Նիկան բոլորից ուշ եկավ.

• Մարիամը բոլորից շուտ չեկավ, միաժամանակ մենակ եկավ, այսինքն Մարիամից առաջ 
եկել էր Կոտեն.

Աշակերտը կարող է խոսել նաև առանց տառերի և ուղղի կետերի կիրառության.
Մարիամը Պաատայից շուտ եկավ: Մարիամ, Պաատա
Նիկան բոլորից ուշ եկավ: Մարիամ, Պաատա, Նիկա
Մարիամը բոլոր մնացածներից շուտ չի եկել: Կոտե, Մարիամ, Պաատա, Նիկա
Վերջին նախադասությունն ավելի շուտ նկատի ունենալը հեշտացնում է լուծումը: 
Նույն դասին, աշակերտների ակադեմիական պատրաստվածությունը որոշելու նպատակով, 

նրանց առաջարկեք լուծել դասագրքում տրված խնդիրներից այնպիսի խնդիրներ, որոնք Ձեր 
կարծիքով հրատապ են ուսուցման այս փուլում: Սրանով աշակերտները նույնպես ավելի լավ 
կստուգեն իրենց գիտելիքները անցած նյութի մասին: 

3 2 - Ր Դ  Դ Ա Ս

Թեմա. Երկրաչափական պատկերներ, իրական գործընթացների մաթեմատիկական մոդելներ
Հարցեր. Բազմություն, բազմություններով գործողություններ, երկրաչափական պատկերներ, 

անկյուններ, անկյան չափում, անկյունների դասակարգում: 
Գնահատման ցուցիչներ. Ամրապնդել աշակերտների գիտելիքը բազմությունների 

հասկացությունների և բազմություններով գործողություններ կատարելու, անկյան չափերի և 
անկյունները դասակարգելու մասին: Աշակերտը պետք է կարողանա կիրառել բազմությունների 
մասին հասկացությունները և կատարի համապատասխան գործողություններ: Խնդիրները լուծելիս 
(Մաթ. բազ. 7, 8, 9), ճանաչի երկրաչափական պատկերները (կետ, ուղիղ, անկյուն, ճառագայթ, 
հատված), նշի, արտահայտի, դասակարգի դրանք (Մաթ. բազ. 1, 2, 5, 6, 7): Երկրաչափական 
օբյեկտը ներկայացնի խնդրի ենթատեքստին համապատասխան (Մաթ. բազ. 4, 5, 6): 
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Գիտելիքը ամրապնդելու և սովորածը կրկնելու գործընթացը սկսում ենք նախորդ դասին 
տրված առաջադրանքը քննարկելով: Այս առաջադրանքը, հիմնականում, վերաբերում է 
երկրաչափական նյութին - խորագիր՝ «Ստուգե՛ք ձեր գիտելիքը»: 

1. Միջնակետերի միջև հեռավորությունը հավասար է հատվածի երկարության կեսին. 80 սմ:
2. Պարզ է, CD-ն AB հատվածի քառորդ մասն է, այդ պատճառով AB=48 սմ: 
  

BDCA

3. Եթե աշակերտը նախապես գլխի չի ընկել, ապա այսպիսի 
գծագիր անելուց հետո կհամոզվի, որ այս դեպքում երկու կից 
անկյուններն էլ բութ են և նրանց գումարը չի կարող 500 լինել: 
Այդ պատճառով կաշխատի փոխել անկյունը: ABC անկյան կից 
անկյունները հավասար են, յուրաքանչյուրը 250-ի է հավասար: 
Այդ պատճառով ∠ABC=1800–250=1550 (աշակերտը պետք է 
կարողանա երկրաչափական պատկերները ներկայացնել խնդրի 
ենթատեքստին համապատասխան (Մաթ. բազ. 4, 5, 6)):

4. Նախորդ խնդրի նման աշակերտը պետք է կարողանա խնդրի ենթատեքստին 
համապատասխան ներկայացնել երկրաչափական պատկերը - այն կետերի բազմությունն 
է, որոնք հնարավոր է հաշվել (սահմանափակ բազմություն): Նկատի է պետք ունենալ, որ 
հատվածը, ուղիղը, ճառագայթը, բազմանկյունը կետերի սահմանափակ բազմություններ չեն, 
անհնար է դրանց վրա նշել, հաշվել բոլոր կետերը (աշակերտը պետք 
է կարողանա բազմությունների մասին հասկացությունները և 
գործողությունները կիրառել խնդիրը լուծելու համար (Մաթ. բազ. 
7, 8, 9)):

A-ն BAC և DAK բազմությունների հատման միակ կետն է 
– սահմանափակ բազմություն, որի տարրը միայն մեկ կետ է: 
Պատասխաններում այլ դեպք է մատնանշված: 

5. Կարող եք աշակերտներին խնդրել ապացուցել, որ հակադիր 
անկյունների կիսորդներով կազմված անկյունը հավասար է 1800: 
Հիմնավորումը տրված է 26-րդ և 27-րդ դասերի տեքստում (աշակերտը 
խնդիրը լուծելու ժամանակ պետք է կարողանա հիպոթեզ 
ձևակերպել, ապացուցել այն կամ հերքել, զարգացնել դատողություն 
անելու գիծը (Մաթ. բազ. 1, 2)):

6. Աշակերտը պետք է կարողանա մաթեմատիկական օբյեկտները ներկայացնել գծագրի 
տեսքով, կարդա գրաֆիկորեն ներկայացված մաթեմատիկական 
տեղեկատվությունը (Մաթ. բազ. 4): Ըմբռնի խնդրի բովանդակությունը, 
խնդիրը բաժանի փուլերի՝ պարզ խնդիրների և ըստ այդմ լուծի (Մաթ. 
բազ. 5, 6, 7, 8):

Առաջին փուլը կարող է լինել անկյունների համարակալումը: 
Այնուհետև կարող ենք թվել հակադիր անկյունների զույգերը. ∠1 և 
∠4, ∠2 և ∠5, ∠3 և ∠6:
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7. Այս խնդիրը լուծելիս պետք է ընտրենք այլ ռազմավարություն, 
քան նախորդ խնդրի դեպքում էր (աշակերտը պետք է կարողանա 
երկրաչափական պատկերները ներկայացնել խնդրի ենթատեքստին 
համապատասխան (Մաթ. բազ. 4, 5, 6)): Վեց սուր անկյուններից 
յուրաքանչյուրի համար կարելի է անվանել երկու կից անկյուն: 
Օրինակ, ∠AOB-ի համար՝ ∠BOD և ∠AOE: Այսպես կարելի է անվանել 
բոլոր զույգերը: Ընդամենը 12 զույգ կունենանք:

8 և 9. Այստեղ աշակերտը պետք է մտաբերի ճառագայթի սահմանումը: 
Աշակերտը պետք է կարողանա ճիշտ ձևակերպել մաթեմատիկական 
օբյեկտների սահմանումները և հատկությունները: Ճիշտ ձևակերպի 
մաթեմատիկական բովանդակության տեղեկատվությունը (Մաթ. բազ. 3, 
4, 5): Անկյան սահմանման մեջ մատնանշված է, որ այն կազմված է երկու 
ճառագայթից և այս ճառագայթներով սահմանափակված կետերից: 

Նկարում դուք չեք կարողանա գտնել ո՛չ կից և ո՛չ 
էլ հակադիր անկյունների զույգեր (օրինակ, BKD անկյան հակադիր անկյունը 
∠AKC է, սակայն ըստ պայմանի, նկարում ներկայացված պատկերի սահմանը 
KA և KC հատվածներն են և ոչ թե ճառագայթները):

Նշված պատասխանը աշակերտին մտածելու տեղիք է տալիս: Նա պետք է կարողանա 
բացատրել այս պատասխանը՝ հենվելով անկյան սահմանման վրա: Աշակերտը հնարավորություն 
կունենա մեկ անգամ ևս լավ մտածել անկյան հասկացության սահմանման շուրջ: 

10. Այստեղ աշակերտը պետք է մտաբերի երկու ուղիղների միջև անկյան հասկացությունը և 
ճիշտ կիրառի այն: Օժանդակ հարց - կարո՞ղ են այս երկու անկյունները կից անկյուններ լինել: 
(Ոչ, կից անկյունների գումարը 1800 է:) Այսինքն, երկու անկյունները հակադիր անկյուններ են 
և յուրաքանչյուրը հավասար է 1250-ի: Ուղիղների միջև անկյունը. 1800–1250=550:

11. Աշակերտը կարող է նայել բոլոր հատվածները, այնուհետև 
հաշվել դրանց քանակը: Կարելի է նաև այսպիսի քննարկում անցկացնել. 
A1 կետը երկու հատվածով կապվում է B1 և B2 կետերին: A2 և A3 
կետերը ևս՝ երկուական հատվածներով: Ընդամենը մեզ անհրաժեշտ է 
6 հատված տանել:

12. Կարող ենք այսպես հաշվել. A կետը մնացածներին կապվում է 4 հատվածով, B կետը 
A-ից բացի մյուսներին՝ 3 հատվածներով, .....

Ընդամենը կունենանք 4+3+2+1=10 հատված:
Այն դեպքում, եթե աշակերտը չկարողանա ճիշտ պատասխան գտնել, պետք է բոլորի 

ներկայությամբ հիմնավորել պատասխանը: 
Կարող ենք նաև հաշվելու այսպիսի ձև կիրառել. այս հինգ կետերից բոլոր կետերը հատվածով 

կապվում են մնացած չորսի հետ, բայց այսպես հաշվելու դեպքում յուրաքանչյուր հատված 
կանվանվի երկու անգամ: Այսպիսով, հատվածների քանակը կազմում է. 5⋅4:2=10:

13.  AB=2⋅5=10 (սմ)
 BC=4⋅4=16 (սմ)
 AC=46–(10+16)
 AC=20 (սմ)

A

C
B

D

K

A1

B1

a

b

A2
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A3

A B

C
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14. ∠BOC=2⋅480=960:
Ուղիղների միջև անկյունը նրանց հատման ժամանակ ստացված 

անկյուններից այն անկյանն է հավասար, որը սուր է, այսինքն 
ուղիղների միջև անկյունը հավասար է 1800–960=840:

15. Նշանակումներ անելը կհեշտացնի դատողության գործընթացը 
(Մաթ. բազ. 4, 5, 6):

	 	 ∠BOD=1800–540=1260:
b և c ուղիղների միջև անկյունը ∠DOC է:
	 	 ∠DOC=1260:2=630:
Բազմությունների մասին հասկացությունների և բազմություններով 

գործողությունների մասին գիտելիքի ամրապնդումը կարելի է լրացուցիչ խնդիրների միջոցով 
իրականացնել (Խնդիրներ. 22 , 23 , 24 ):

22. Սա կոմպլեքսային առաջադրանք է: Այն կատարելը պահանջում է բազմության, 
ենթաբազմության, մնացորդի, երկնիշ թվերի հասկացությունների մասին գիտելիքի կոմպլեքսային 
կիրառություն:

• A բազմությունը կարելի է այսպես գրառել.
  A={10, 11, 12, ..., 99}:
• 3-ի բաժանելու դեպքում կարող ենք ստանալ մնացորդ 0, 1 կամ 2:
Ընդամենը կունենանք 3 ենթաբազմություն. A0, A1, A2:
A0-ն կազմված է բոլոր այն թվերից, որոնք բաժանվում են 3-ի (մնացորդը 0 է): A1-ը կազմված 

է բոլոր այն թվերից, որոնք 3-ի բաժանելիս մնում է մնացորդ. 1: A2-ը կազմված է բոլոր այն 
թվերից, որոնք 3-ի բաժանելիս մնում է մնացորդ. 2:

• Յուրաքանչյուր այս ենթաբազմության յուրաքանչյուր երկու թվերի տարբերությունը 
բաժանվում է 3-ի: Իսկապես, օրինակ, A1-ից տարբեր թվերը կունենան հետևյալ տեսքը. 3k+1 և 
3m+1: Նրանց տարբերությունը 3k–3m բաժանվում է 3-ի:

Նման խնդիր քննարկվել է խմբային աշխատանքներից մեկի ժամանակ:
Ցանկալի է, որ այս խնդիրը ինտերակտիվ ռեժիմով դասարանում միասնական ջանքերով 

լուծվի: 

 23. Այս խնդիրը լուծելու ժամանակ անցնում ենք արդյունքներին. բազմությունների մասին 
հասկացությունները և բազմություններով գործողությունները կիրառել խնդիրները լուծելու 
նպատակով (Մաթ. բազ. 7, 8, 9): Հիմնական հարց. օժանդակ ո՞ր միջոցների կիրառությունն 
է հեշտացնում բազմությունների միջև հարաբերություններն արտահայտելը և դրանցով 
գործողություններ կատարելու գործընթացը: 

ա)  A∪B = A:      բ)  A∩B = B:   գ)  A∩C:  դ)  B∩C:



74

ե)  A∪(B∪C):      զ)  (A∩B)∩C = B∩C:  է)  A∪(B∩C) = A:  ը) B∪(A∩C): 

24. Գոյություն ունի ընդամենը ինը երկնիշ թիվ, որոնց միավորների հերթական նիշը 6 է: Այս 
բազմությունը նշանակենք B-ով: Եվ ընդամենը տասը երկնիշ թիվ է, որոնցում տասնավորների 
հերթական նիշը 6 է. բազմություն C: Հաշվենք B∪C բազմության մեջ երկնիշ թվերի քանակը, 
կունենանք 9+10-1=18: (Թվերից մեկի՝ 66-ի երկու նիշերն էլ 6 է:) Մնացած բոլոր երկնիշ թվերը 
չեն ներառում 6: 

   90–18=72:
Պատասխան՝ 72:
Կարող ենք այլ կերպ հաշվել: Հաշվենք առաջին տասնյակում, երկրորդ տասնյակում և 

այսպես շարունակ 9-րդ տասնյակում այն երկնիշ թվերի քանակը, որոնց կազմում չկա 6 և 
գումարենք, կստանանք.

   10+9+9+9+8+10+9+8=72:
Անհայտ քանակը կարող ենք գտնել նաև հետևյալ ձևով հաշվելով.
Տասնյակների հաջորդականության մեջ կարելի է 8 նիշ կիրառել (0-ից և 6-ից բացի), 

այս հաջորդականության մեջ գրառված ցանկացած հնարավոր թվի համար միավորների 
հաջորդականության մեջ կարելի է ընտրել 9 թիվ (6-ից բացի ցանկացած թիվ), ընդամենը. 8⋅9=72:

Ամփոփիչ գրավոր աշխատանք №2

3 3 - Ր Դ  Ե Վ  3 4 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Շրջակա միջավայր և երկրաչափական պատկերներ
Հարցեր. Բազմություն, բազմություններով գործողություններ: Երկրաչափական պատկերներ, 

անկյուն, անկյան չափում, անկյունների դասակարգում:
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտի գիտելիքների գնահատում՝ ըստ բազմությունների 

մասին հասկացությունների և բազմություններով գործողությունների, ըստ անկյան, անկյան 
չափման և անկյունների դասակարգման մասին գիտելիքների, աշակերտը պետք է կարողանա 
բազմությունների մասին հասկացությունները և գործողությունները կիրառել խնդիրները լուծելու 
ժամանակ (Մաթ. բազ. 7, 8, 9), ճանաչի երկրաչափական պատկերները (կետ, ուղիղ, անկյուն), 
պատկերի դրանք և դասակարգի (Մաթ. բազ. 1, 2, 5, 6, 7): Երկրաչափական պատկերները 
ներկայացնի խնդրի ենթատեքստին համապատասխան:



75

Ընտրե՛ք ճիշտ պատասխանը (1-6).
1. Եթե B-ն 6-ի արտադրյալ թվերի բազմությունն է և A⊂B, ապա A-ն կարող է լինել բոլոր 

հնարավոր. 
ա) զույգ թվերի բազմություն,
բ) բնական թվերի բազմություն,
գ) 3-ի արտադրյալ թվերի բազմություն,
դ) 12-ի արտադրյալ թվերի բազմություն:

2. Ենթադրենք, M կետը ABCD բուրգի կողերից մեկի կետ է: 
Միաժամանակ M կետը չի պատկանում DCB հարթությանը և չի 
պատկանում ABC հարթությանը, ապա հնարավոր է.

ա) M∈AC կողին  բ) M∈CD կողին
գ) M∈AD կողին  դ) M∈CB կողին:

3. Ենթադրենք, MK||AC: Անվանե՛ք երկրաչափական պատկերը, որը 
ստանում ենք PNK և ABN անկյունների հատումից.

ա) անկյուն  բ) ճառագայթ
գ) կետ   դ) հատված:

4. Կից անկյուններից մեկը հավասար է մյուսի 2
7 -ին: Որոշե՛ք այս անկյուններից ամենափոքրի 

չափը.
ա) 400  բ) 200   գ) 1400  դ) 1000:

5. M կետը գտնվում է P և K կետերի միջև: Հայտնի է, որ PK=205 սմ և PM մեծ է MK-ից 
19,6 սմ-ով: Որոշե՛ք PM հատվածի երկարությունը.

ա) 92,7 սմ   բ) 112,3 սմ   գ) 73,1 սմ   դ) 185,4 սմ:

6. ∠ABC=980: BM ճառագայթը ABC անկյան կիսորդն է: Որոշե՛ք BM ճառագայթի և BA 
ճառագայթի լրացուցիչ ճառագայթի միջև անկյան աստիճանային չափը.

ա) 820  բ) 490   գ) 1310   դ) 1470:

Լուծել խնդիրները.

7. Ենթադրենք, A-ն 4-ի արտադրյալ երկնիշ թվերի բազմությունն է, B-ն՝ 8-ի արտադրյալ 
երկնիշ թվերի բազմությունը, C-ն՝ 16-ի արտադրյալ թվերի բազմությունը:

ա) Անվանե՛ք որևէ թիվ, որը պատկանում է A-ին և չի պատկանում B-ին:
բ) Անվանե՛ք որևէ թիվ, որը պատկանում է B-ին և չի պատկանում C-ին:
գ) Անվանե՛ք որևէ թիվ, որը պատկանում է C-ին և չի պատկանում A-ին:
դ) Ներկայացրե՛ք A, B և C բազմությունները Վեննի դիագրամի միջոցով:

8. AOB-ն և BOC-ն կից անկյուններ են, OM ճառագայթը BOC անկյան կիսորդն է, իսկ 

ON ճառագայթը՝ AOM անկյան կիսորդը: NOM անկյան չափը MOC անկյան չափի 4
7 -ն է: 

Ներկայացրե՛ք սխեմատիկ պատկերը և որոշե՛ք AOB անկյան աստիճանային չափը: 

K

C

N

B

M

A

P
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Պատասխաններ և ցուցումներ.

1 2 3 4 5 6
դ գ բ ա բ գ

7.  ա) Օրինակ, 12 - 12∈A, 12∉B:
բ) Օրինակ, 24 - 24∈B, 24∉C:
գ) Օրինակ, 160 - 160∈C, 160∉A:
դ) Դիագրամը, պարզ է, որ այլ գծագրով էլ կարելի է ներկայացնել, բայց 

անպայման պետք է կատարվի հետևյալը. B⊂A, C∩A=C∩B, C⊄B:

8. Ենթադրենք, ∠BOM=∠MOC և ∠AON=∠NOM:
Այսպիսով, ∠AON+∠NOM+∠MOC=1800:

Ենթադրենք, ∠MOC=x, ապա ∠NOM =  47 x:

  4
7 x + 47 x + x = 1800

  ( 4
7  + 47  + 1)x = 1800

  15
7 x = 1800, x = 1800: 15

7 , x = 840

    ∠AOB = 1800–∠BOC = 1800–2⋅∠MOC = 1800–2⋅840 = 1800–1680 = 120:

Գնահատման խորագիր

Առաջին վեց խնդիրներից յուրաքանչյուրի ճիշտ պատասխանը գնահատվում է 1 միավորով, 
սխալ պատասխանը՝ 0: 

7-րդ խնդրի յուրաքանչյուր կատարված ենթակետ գնահատվում է 0,5 միավորով: Այս խնդրի 
լուծման առավելագույն գնահատականը 2 միավոր է: 

Աշխատանքում 0,5 միավոր կարելի է վերագրել այն դեպքում, եթե անվանված բազմությունները 
ճիշտ են ըմբռնված և առկա են որոշակի փորձեր՝ Վեննի դիագրամով ներկայացնելու համար: 

8-րդ խնդրի պայմանին համապատասխան սխեմատիկ նկար (հավասար անկյունները նշելով) 
ներկայացնելը՝ 0,5 միավոր: Փոփոխական գործածելը և անկյունների չափերն այդ փոփոխականով 
արտահայտելը կամ անմիջապես անկյուններից մեկը պատկերելը՝ ևս 0,5 միավոր: 

Հավասարում կազմելը և լուծելը՝ ևս 0,5 միավոր:
AOB անկյան չափը որոշելը՝ ևս 0,5 միավոր:
Այս խնդրի լուծումը ևս առավելագույնը 2 միավորով է գնահատվում:

Ամփոփիչ գրավորի վերլուծություն

Մանկավարժներին ևս մեկ անգամ հիշեցնում ենք, որ աշակերտների աշխատանքները 
ստուգում ենք և արդյունքները վերլուծում որքան հնարավոր է շուտ: 

A
B

C
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3 4 - Ր Դ  Դ Ա Ս

Գրավորին հաջորդող դասն ամբողջությամբ պետք է տրամադրվի արդունքների 
քննարկմանը և հաճախ բաց թողնված սխալների մանրամասն քննարկմանը: Կարևոր է, 
որ այս գործընթացն իրականացվի ողջ դասարանի ակտիվ մասնակցությամբ: Չնայած այն 
բանին, թույլ տալիս է, թե՞ ոչ այս կամ այն աշակերտը որևէ սխալ, նրա մասնակցությունը 
սխալի հնարավոր պատճառները գտնելու և դրանք ուղղելու գործընթացում պարտադիր 
է: Այս քննարկման արդյունավետությունը մեծանում է նշված խնդիրների թեմաների հետ 
կապված հարցերը մտաբերելու, գիտելիքի ակտիվացման միջոցով: Քննարկման վերջում 
ցանկալի է, որ իրենք՝ աշակերտները նկարագրեն լուծման ճանապարհը. ինչը ինչից հետո 
կատարեցին: Ի՞նչ եղանակներ կիրառեցին: Ի՞նչն էր դժվար կամ ի՞նչն էր հեշտ: Այս 
ակտիվությունը նրանց կօգնի գիտակցված ձևով օժանդակել սեփական առաջընթացին և 
հաջողությանը: 

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԽՆԴԻՐՆԵՐ: ԽՆԴԻՐՆԵՐ ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

3 5 - Ր Դ ,  3 6 - Ր Դ  Ե Վ  3 7 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Հարցեր. Բնական թվեր, գործողություններ բնական թվերով, բնական ցուցիչով աստիճան, 
մնացորդով բաժանում, բազմությունների տեսության հասկացություն, գործողություններ 
բազմություններով, անկյունների դասակարգում, երկու ուղիղների միջև ընկած անկյուն, կից և 
հակադիր անկյուններ: 

Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա հետազոտել բնական թվերի 
հատկությունները՝ դիրքային համակարգի կիրառությամբ (Մաթ. բազ. 3, 4), կիրառի 
բազմությունների մասին հասկացությունները և բազմություններով գործողությունները խնդիրներ 
լուծելիս (Մաթ. բազ. 7, 8, 9):

Ճանաչի երկրաչափական պատկերները, համեմատի և դասակարգի դրանք (Մաթ. բազ. 1, 
2, 5, 6, 7):

Երկրաչափական պատկերները ներկայացնի խնդրի ենթատեքստին համապատասխան (Մաթ. 
բազ. 4, 5, 6):

Գնահատման ցուցիչներում նշված է, թե տրված հարցերի շրջանակներում ինչ պետք է 
կարողանա անել աշակերտը I գլուխը սովորելուց հետո: 

Այս նպատակներին անցնելուն, ձեռք բերած գիտելիքի ամրապնդմանը ծառայում է լրացուցիչ 
նյութի վրա աշխատանքը, որը ներկայացված է I գլխի լրացուցիչ խնդիրների տեսքով և 
ներառում է խնդիրներ, որոնք համապատասխանում են այս գլխում սովորած հարցերին: Այս 
խնդիրների վրա աշխատանքը կարող ենք երկու կամ երեք դասերի բաշխել: Նշված աշխատանքն 
ավարտվում է առաջադրանքով, որը ներկայացված է «Խնդիրներ ինքնագնահատման 
համար» խորագրում (աշակերտն ինքն է գնահատում սեփական իմացությունները՝ ըստ 
նշված խորագրի): Այս աշխատանքը կարելի է իրականացնել լրացուցիչ առաջադրանքները 
կատարելուց առաջ կամ առաջին դասից հետո: Ինքնագնահատման համար նախատեսված 
խնդիրների պատասխանները տրված են գրքում: Այդ պատճառով նկատի է պետք ունենալ, որ 
աշակերտների գիտելիքների իրական մակարդակը օբյեկտիվ գնահատելու համար, Դուք պետք 
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է գրավոր աշխատանքի ժամանակ առավելագույն ուշադրություն դրսևորեք: Գրավոր 
աշխատանքն ավարտելուց և աշխատանքի ինքնագնահատումից հետո, աշակերտներին 
պետք է հանձնարարեք համադասարանցիների մոտ կատարել խնդիրների լուծման հետ 
կապված մեկնաբանություններ: Պետք է ստեղծել այնպիսի առողջ ուսումնական միջավայր, 
որ աշակերտն ինքը հետաքրքրված լինի սեփական գիտելիքների որակը սահմանելու 
և հետագայում այն կատարելագործելու հարցում: Լրացուցիչ առաջադրանքների վրա 
աշխատանքի ծավալը և կատարման ձևը ինքը՝ ուսուցիչն է ընտրում: 

Լրացուցիչ խնդիրները լուծելու հետ կապված ցուցումներ

1  Տրված թիվը նվազում է 100-ով և մեծանում 10-ով, հետևաբար, նվազում է 90-ով: Այս 
խնդրի լուծումը պահանջում է թվերի հատկությունների ուսումնասիրման ժամանակ դիրքային 
համակարգի կիրառության հմտություն (Մաթ. բազ. 3, 4):

2  Եթե քառանիշ թիվը սկսվում է 1-ով և բաժանվում է 10-ի, ապա նրա հազարավորի նիշը 
1 է, միավորի նիշը՝ 0: Տասնավորների նիշը կարող է լինել ցանկացած թվանշան. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 կամ 9, համապատասխանաբար հարյուրավորների նիշը կարող է լինել այս տասը նիշերից 
ցանկացածը: Ընդամենը ստանում ենք այսպիսի քառանիշ թիվ կազմելու 100 հնարավորություն: 

3  212-ը 12 հավասար արտադրիչների արտադրյալն է, որոնցից յուրաքանչյուրը հավասար է 
12-ի: Այն կարելի է գրառել 46, 84 կամ 642-ի տեսքով, քանի որ 4-ը երկու երկուսների արտադրիչն 
է հանդիսանում, 8-ը՝ երեք երկուսների արտադրիչը, 64-ը՝ վեց երկուսների արտադրիչը: Աշակերտը 
կարող է կիրառել զուգորդական հատկությունը, օրինակ. 

   212=(2⋅2⋅2)⋅(2⋅2⋅2)⋅(2⋅2⋅2)⋅(2⋅2⋅2)=8⋅8⋅8⋅8=84:

Այստեղ աշակերտը պետք է դրսևորի մաթեմատիկական նշանակումների ճիշտ կիրառության, 
հիմնավորում կատարելու հմտություն (Մաթ. բազ. 2, 3):

4  Առաջին նիշը կարող է լինել 1, 2 կամ 3: Առաջին նիշն 
ընտրելուց հետո, երկրորդ թվերի հնարավոր քանակը կլինի երկու, 
երրորդ թվինը՝ մեկ: 

Կարելի է ծառի նման դիագրամ կիրառել.

• Ստանում ենք վեց թիվ:
• Վեց թվերում էլ նիշերի գումարը 6 է, յուրաքանչյուրը բաժանվում 

է 3-ի: 
6-ի բաժանվում են այստեղ վեցից զույգ թվերը՝ այն թվերը, որոնց վերջին նիշը 2 է: Այսպիսի 

երկու թիվ կա (132 և 312): Թվերից ոչ մեկը 9-ի չի բաժանվում (նրանցից յուրաքանչյուրի նիշերի 
գումարը, ինչպես արդեն ասվեց, 6 է): 

5  Կարող ենք սկսել ամենամեծ վեցանիշ թվով. 999 999: Այս թիվը բաժանվում է 3-ի և 9-ի: 
ա) 999 999–1=999 998 բաժանվում է 2-ի,  գ) 999 999–4=999 995 բաժանվում է 5-ի, 
ե) 999 990 բաժանվում է 10-ի:

6 , 7  1-ից մինչև 13 թվերից 2-ի բաժանվում են 6 թիվ, 5-ի բաժանվում են երկու թիվ, 
հետևաբար, 10-ի բաժանվում են երկու թիվ: Այդ պատճառով 1-ից մինչև 13 թվերի արտադրյալի 
վերջին երկու նիշերը կլինեն զրոներ: 

Երկրորդ 
թիվ

Առաջին թիվ
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Նման դատողությամբ, 1-ից մինչև 15 թվերի արտադրյալը վերջավորվում է 3 զրոյով: Այս 
թվերի շարքում 5-ի բաժանվում են երեք թվեր: 1-ից մինչև 30-ը՝ 7 զրոյով (այս թվերի շարքում 
5-ի բաժանվում են 5, 10, 15, 20, 25, 30 թվերը, այս թվում 25-ը հավասար է 52, այսպիսով, 
վերջավորվում է 7 զրոյով): Այս խնդիրը լուծելիս աշակերտը պետք է դրսևորի դատողության 
գիծը զարգացնելու, նմանությունները քննադատաբար ընկալելու (արտադրիչներից մեկը՝ 25-ը 
երկու զրոյով ապահովեց արտադրյալը), ընդհանրացումների, ընդհանրացումներով արված 
եզրակացությունները հիմնավորելու հմտություն (Մաթ. բազ. 2): 

8  Այստեղ պետք է կիրառենք 9-ի և 5-ի բաժանելիության հայտանիշները, որոնվող թիվը 
դա 123 345 կամ 123 840 է:

9  Դիրքային համակարգի լավ իմացությունը մատնանշում է այն թվանշանները, որոնցով 
գրվում են տրված թվերը: Այնուհետև հեշտ է դրանցից թվել այն թվերը, որոնք բաժանվում են 
3-ի: Օրինակ, 1⋅105+1 տասնավորով գրառման մեջ ներառում է երկու 1 նիշ և զրոներ, թվերի 
գումարը հավասար է 2-ի և չի բաժանվում 3-ի: 

10  Պարզ է, որ a+1 բաժանվում է 2-ի, 3-ի, 4-ի, 5-ի և 6-ի: Նվազագույն բնական թիվը, որը 
բավարարում է այս պայմանները, 60 (60=3⋅4⋅5) է, իսկ նվազագույն այսպիսի եռանիշ թիվը 120-ն 
է: Անհայտ թվերը, համապատասխանաբար, 59 և 119 են:

11  Բավական է, որ գտնենք նշված թվերի միավորների՝ վերջին նիշերը:
 ա) 3  բ) 0  գ) 2  դ) 7:

12 - 14  Բավական է, որ կիրառենք մնացորդով բաժանման գրառում.
 a = 8x + 3,  b = 9x + 5   c = 6x + 3

12  – 3  13  – 5   14  – 2c + 7 = 12x + 6 + 7 = 12x + 12 + 1,   

       ստանում ենք մնացորդ 1:

15  a = 3x + 2:
x-ը 5-ի բաժանելիս կարող ենք ստանալ մնացորդ 0, 1, 2, 3 կամ 4: Այսինքն,
   x = 5k, 5k + 1, 5k + 2, 5k + 3 կամ 5k + 4:
Հետևաբար, a = 15k + 2, 15k + 5, 15k + 8, 15k + 11 կամ 15k + 14: Այսինքն 15-ի բաժանելիս 

ստացվող մնացորդը կարող է լինել 2, 5, 8, 11 կամ 14:

16  Ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար (p, q)=1, ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար  
(p2, pq)=p, ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար (p–q, 2)=2, ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար 
(q+1, 2p)=2:

17  Պետք է որոշենք ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը (60, 28)=60⋅7=420:
   420:60=7
   420:28=15:
Մեծ սկավառակը՝ 7 անգամ և փոքր սկավառակը 15 անգամ պտտվելուց հետո, երկու 

սկավառակները վերադառնում են ելման դրության: 

18   x = 4k + 3,
 x = 5m + 3,
 x = 7n + 3,
Պարզ է, x–3 բաժանվում է 4-ի, 5-ի և 7-ի, x–3=140, x=143:
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19  Այս թիվը պետք է բաժանվի և՛ 4-ի, և՛ 5-ի: 20-ը ամենափոքր բնական թիվն է, որը   
4
37 և  5

41-ի բաժանելու դեպքում ստանում ենք բնական թվեր (կոտորակներով բաժանումը 6-րդ 
դասարանում ենք սովորել): 

20  Ցանկացած a բնական թվի և p պարզ թվի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը կարող 
է լինել 1 կամ p, ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը՝ a կամ ap:

Այստեղ լրացուցիչ կարող ենք պահանջել դատողություն անել - ի՞նչ դեպքեր կստանանք. երբ 
a-ն և p-ն փոխադարձ պարզ թվեր են, ապա ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը (a, p)=1 է, 
ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը՝ (a, p)=ap:

Երբ a և p փոխադարձ պարզ թվեր չեն, այսինքն a-ն p-ի բազմապատիկն է, ապա ամենամեծ 
ընդհանուր բաժանարարը կլինի (a, p)=p, ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը՝ (a, p)=a:

21  Լուծման եղանակներից մեկն այսպիսին է.
Պարզ արտադրիչների բաժանելիս կստանանք.
   3645=36⋅5:
Քանի որ տրված երկու թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը 32 է, այդ պատճառով 

այստեղ մատնանշված վեց 3-ներից միայն 32-ն է մտնում բոլոր թվերի բաժանումների մեջ, իսկ 
մնացած չորսը մտնում են միայն մեկ թվի բաժանման մեջ: Հակառակ դեպքում 32 չի կարող 
լինել ամենամեծ ընդհանուր բաժանարար: 5 արտադրիչը կարող է մասնակցել անհայտ երկու 
թվերից ցանկացածի (մեկի) բաժանմանը, այսինքն այս թվերը կարող են լինել 32=9 և 34⋅5=405, 
կամ 32⋅5=45 և 34=81:

Աշակերտները կարող են լուծման այլ եղանակ ևս առաջարկել:

22 - 24 -ի լուծումներն ավելի վաղ արդեն քննարկվել են: 

25  Կոմպլեքսային առաջադրանք է, որը կատարելու համար պահանջվում է տարածական 
պատկերի մասին պատկերացում ունենալ, ըմբռնել ուղիղների, ուղղի և հարթության 
փոխդասավորության դեպքերը:

ա) A1B1, B1C1, A1D1:  բ) AA1:  գ) BC և A1D1:   դ) A1B1C1D1, B1C1CB:
ե) ABB1A1:    զ) AA1B1B:  է) ADC1B1:

26 - 27  Ուղղի վրա նշված կետերով AB ուղիղը հետևյալ կերպ կարելի է անվանել. AB, 
AC, AD, BA, BC, BD, CD, CA, CB, DA, DB, DC: Ընդամենը՝ 12 տարբեր անվանում: 4 կետի 

դեպքում ունենք 12 տարբեր անվանում. առաջին տառը տրված չորս տառերից 
ցանկացած մեկը կարող է լինել, երկրորդ տառի համար ունենք ընտրության 
երեք հնարավորություն.

Այստեղ ներկայացված է ծառի տեսքով համապատասխան դիագրամ: 

Նման ձևով կարող ենք քննարկել 10 կետի դեպքը. կստանանք 10⋅9 
տարբեր անվանում:

28  • Պետք է ստուգվի հավասարումը.
   AM+MB=AB: 
• Ըստ պայմանի, M կետը ո՛չ A-ին և ո՛չ էլ B-ին չի պատկանում, այդ պատճառով M կետը 

որպեսզի AB ուղղի վրա գտնվի, A, B և M կետերից մեկը պետք է լինի մյուս երկուսի միջև, 
այսինքն պետք է ունենանք հետևյալ հավասարումներից մեկնումեկը. 

   AM+MB=AB, 
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   BA+AM=BM, 
   AB+BM=AM:

29  BC=8–6=2 (սմ)
 DB=7–2=5 (սմ):  A D B C

30  1800-240=1560

	 ∠ABC=1560:2=780:
Կամ այսպես. ∠ABC=x, նրա կից անկյունը հավասար է 1800–x, 1800–x–x=240, 2x=1560, x=780:

31  ∠ABC –ն փռված անկյան քառորդն է:   32   ∠AOC=900+450=1350:
    ∠ABC=1800:4,
	 	 	 	 ∠ABC=450,
	 	 	 	 ∠ABD=1350:

33  ∠ABC=800

∠KBC=∠ABK=400

ABK և KBC անկյունների կեսերի 
գումարը հավասար է 400-ի:

     34   
∠BOC=500

	 	 	 	 ∠AOB=1300

	 	 	 	 ∠DOB=650:

36  ∠BAD=900

	 ∠BAC=900–340=560:

25 - 35  խնդիրները լուծելու համար աշակերտներից պահանջվում է սահմանել 
մաթեմատիկական օբյեկտները, իմանալ հատկությունները, կոնկրետ կիրառել մաթեմատիկական 
տերմինները, նշանակությունները և խորհրդանիշերը, մաթեմատիկական օբյեկտները ներկայացնել 
գծագրի տեսքով (Մաթ. բազ. 1, 2, 3):

α3α
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II ԳԼՈՒԽ

ՌԱՑԻՈՆԱԼ ԹՎԵՐ: ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  
ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ: ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՈՐՈՇ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ

Դասագրքի II գլուխն էլ կազմված է ըստ Ազգային ուսումնական պլանի պահանջների 
– տարբեր թեմաների համաձայն ընտրված հասկացությունները և հարցերը ինտեգրված 
ձևով, մաթեմատիկայի միասնականությունն ընդգծելով են փոխանցվում, թվի հասկացության 
ընդլայնումը կապվում է երկրաչափական պատկերացումներին, գործնական կիրառություններին, 
տարբեր հատկանիշներով՝ թվերի, երկրաչափական պատկերների դասակարգմանը:

Երկրորդ գլխում ավարտում ենք ռացիոնալ թվերի բազմություն կազմելը: Հարցերը նույն 
հաջորդականությամբ են ներկայացված, ինչ հաջորդականությամբ ուսումնասիրեցինք բնական 
թվերը. թվերի ընթերցում, արտահայտում, դասավորություն, թվերով գործողություններ 
և գործողությունները կատարելու գործընթացի՝ տարբեր եղանակներով ցուցադրում, 
գործողությունների հատկությունների կիրառություն, տարբեր գործնական խնդիրների լուծում: 
Մեր դասագրքի մեթոդական առանձնահատկությունը ամբողջ թվերի բազմությանը նախապես 
ծանոթանալը, ամբողջ թվերով գործողությունների, համեմատության և ամբողջ թվերի մոդուլի 
երկրաչափական պատկերացման նախնական առանձնացումն է: Բազմանկյունների բազմությունից 
քառանկյունների առանձնացումը և դրանց դասակարգումը Ազգային ուսումնական պլանի նոր 
տարբերակի համաձայն է նախատեսված: Հաղորդման մեթոդիկան ինդուկտիվ է, հենվում է 
դիտողական նյութերի և տարբեր մոդելների կիրառության վրա: 

Նույն գլխում սկսվում է վիճակագրության տարրերի ուսումնասիրությունը: 
Նշված թեմաներին մենք հետագայում նույնպես կանդրադառնանք (օրինակ, որոշ 

քառանկյունների հատկանիշներին մենք ավելի ուշ կանդրադառնանք): 

2.1. ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐ

Այս պարագրաֆի ակտիվությունների քննարկմանը հատկացվում են 38-րդ և 39-րդ դասերը:

3 8 - Ր Դ  Ե Վ  3 9 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Թվերը և դրանց կիրառությունը կյանքում և գիտության տարբեր բնագավառներում 
Հարցեր. Ամբողջ թվեր, հակադիր ամբողջ թվեր, ամբողջ թվերի արտահայտումը թվային 

ուղղի վրա:
Նախնական գիտելիք. Բնական թվեր, կարդալ բնական թվերը, համեմատել և դասավորել, 

արտահայտել դրանք թվային ճառագայթի վրա:
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Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա կարդալ ամբողջ թիվը, արտահայտի, 
կիրառի այն առօրյա կյանքում (Մաթ. բազ. 3, 4):

Նախնական գիտելիքի ակտիվացումը տեղի է ունենում աշակերտների ակտիվ 
մասնակցությամբ: Պետք է հիշել, որ աշակերտը պետք է կարողանա անվանել բնական 
թիվը, գրի այն դիրքային համակարգում և արտահայտի թվային ճառագայթի վրա: Հարցերը 
համապատասխան պետք է լինեն: Օրինակ, չի կարելի այսպիսի հարց տալ. ո՞րն է կոչվում 
բնական թիվ: 

Կարելի է այսպիսի հարցեր առաջադրել. անվանե՛ք բնական թվերը, բերե՛ք բնական թվերի 
կիրառության օրինակներ, ինչպե՞ս ենք արտահայտում բնական թվերը թվային ճառագայթի վրա: 
Հիմնական հարցերից մեկը կարող է այսպիսին լինել. ինչպե՞ս են դասավորված երկու բնական 
թվի համապատասխան կետերը թվային ճառագայթի վրա: Ո՞ր թվի համապատասխան կետն է 
ավելի աջ (այն կետը, որն ավելի մեծ բնական թիվ է արտահայտում, թվային ուղղի վրա ավելի 
աջ է գտնվում, քան այն կետը, որն ավելի փոքր թիվ է արտահայտում): 

Առաջին դասին խոսում ենք ամբողջ թվերի մասին - ամբողջ թվերի բազմությունը 
կառույց է, որի տարրերը կոչվում են ամբողջ թվեր և որոնցով կատարվում են թվաբանական 
գործողություններ և գումարում-հանման հարաբերություններ: Նոր գիտելիքի կառուցումը 
տեղի է ունենում դասագրքում ներկայացված տեքստի, դիտողական նյութերի, ստուգողական 
հարցերի միջոցով: Մատուցված նյութը (տեքստ, ստուգողական հարցեր, «թեստեր», խնդիրներ) 
օժանդակում է աշակերտին՝ աստիճանաբար նոր պատկերացմանը հանգեցնելուն, ամբողջ թվի 
մասին արմատական պատկերացումների ձևավորմանը: Սա այն ընդհանուր պատկերացումներն 
են, որոնք պետք է ձևավորվեն աշակերտի հիշողության մեջ. ընդհանուր պատկերացումներ 
ամբողջ թվերի մասին, որոնք թվային ուղղի վրա արտահայտվում են սկզբնակետի ուղղությամբ 
համաչափ՝ միմյանց հակադիր իրավիճակների նկարագրման ժամանակ: Դասագրքի տեքստում 
ներկայացված են մի քանի փոխհակադիր իրավիճակ, որոնք օժանդակում են աշակերտին՝ 
համապատասխան արմատական պատկերացումների ձևակերպման հարցում: 

Ըստ Ազգային ուսումնական պլանի՝ պարագրաֆում տրված նյութը նոր պետք է լինի 
աշակերտի համար, թեև առօրյա կյանքում նրանք անտարակույս հայտնվել են իրավիճակներում, 
երբ կիրառել են բացասական ամբողջ թվեր: Այս կիրառությունների մասին խոսքով է սկսվում 
պարագրաֆի տեսական մասը և այն կարող ենք օգտագործել աշակերտի հետ զրույցի ընթացքում: 
Զրույցը կարելի է նաև աշակերտների մասնակցությամբ վարել: Օրինակ, աշակերտների հետ 
կարող ենք խոսել ձմռանը օդի ջերմաստիճանի մասին, տեսե՞լ են նրանք այնպիսի ջերմաչափ, 
որը չափում է օդի ջերմաստիճանը: Ո՞ր դեպքում ենք ասում, որ օդի ջերմաստիճանը -50 է 
- այս դեպքում ջերմաչափը 0-ից ներքև 50 է ցույց տալիս: Հաղորդման մեթոդիկան կոնկրետ-
ինդուկտիվ պետք է լինի և, հետևաբար, նորը ընկալելու հիմքը աշակերտների կենսական 
փորձը և կոորդինատային ուղղին դիտողական ցուցադրումները պետք է լինեն: Մեծությունների 
փոփոխականությունը բնութագրելու համար նոր թվերի ներմուծման անհրաժեշտությունը 
աշակերտների մտածողության մեջ ընդհանրացման, առօրյա լեզվում (երբեմն՝ լակոնիկ դարձնելու 
նպատակով) «ճկուն» մաթեմատիկական տերմինների հաստատման հետ է կապվում: 

Օրինակ, սովորական լեզվով ասում ենք՝ ջերմաստիճանը զրոյից ցածր 30 է, մաթեմատիկայի 
լեզվով՝ -30:

Չափազանց կարևոր է թվային ճառագայթը ճիշտ ընկալելը և ներկայացնելը: Աշակերտը 
պետք է հասկանա, որ ուղղի վրա սկզբնակետի, ուղղության և մասշտաբի (միավորներով 
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հատվածի) ընտրությունը կարող է արվել ցանկացած ձևով: Ուսումնական նյութը քննարկելու 
ժամանակ սա հատուկ պետք է ընդգծվի և վերհիշվի խնդիրները լուծելիս: 

Նոր թվերի ներառման մոտիվացիայի գործընթացը չի ավարտվում այս պարագրաֆում: Այն 
շարունակվում է հաջորդ պարագրաֆներում գործողությունները (օրինակ՝ հանման գործողություն) 
ներկայացնելու ժամանակ: 

Պարզ է, որ ուսուցիչը դասը չպետք է վերածի ամբողջ թվերի մասին դասախոսության, 
շեշտը դնի տեսական մասի բովանդակությանը. պարտադիր է երկխոսությունը 
աշակերտների հետ, համապատասխան հարցերի առաջադրումը, պատասխանները լսելը: 
Կարևոր է ամփոփիչ քննարկումը ամբողջ թվերի առանձին հատկությունների շուրջ: 

Կարևոր է ընկալել հակադիր թվերը և համապատասխան երկրաչափական 
պատկերացումները: 

Պատասխաններ և ցուցումներ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 4 2 4 2 3 4 3 3

Որոշ «թեստերի» պատասխանն ընտրելու ժամանակ ցանկալի է, որ աշակերտը գրատախտակի 
մոտ կատարի առաջադրանքը, և հետո դասարանը գնահատի նրա պատասխանը: 

Օրինակ, 7 -րդ առաջադրանքը պահանջում է գրատախտակին պատկերել թվային ուղիղ, 
մատնանշել A(4) կետը, հաշվել ձախ և աջ 9 միավոր և նշել ուղղի վրա A(4) կետից 9 միավորով 
հեռու գտնվող կետերը: 

6  0-ից 6 միավորով հեռու գտնվող կետերը և համապատասխան թվերը գտնելու 
գործընթացը ևս նման ձևով է ընթանում: 

11 , 14  և 5  խնդիրները աշակերտները տետրում ինքնուրույն են կատարում, 
պատասխանները քննարկում են դասարանում, գրատախտակին ներկայացնում դիտողական 
ձևով, ինչը մեզ զարգացնող գնահատում անցկացնելու հնարավորություն է տալիս: 

12  Խնդիրը նկարագրում է իրավիճակներ, որոնցում բացասական թվեր են կիրառվել:
 ա) –28  բ) 1000  գ) –3   դ) –10   ե) 12:

13   

Դեպքերի քննարկումը, դատողությունները կապվում են չափորոշչի՝ Մաթ. բազ. 2, 3 
արդյունքների հետ:

Նկարում միայն մեկ դեպք է քննարկվում, այս դեպքում AB=13 միավոր:
Աշակերտը չպետք է բաց թողնի որևէ դեպք, կարելի է նախ անվանել դեպքերը, հետո որոշել 

հեռավորությունները: 

Դեպքեր.
ա) A և B կետերը սկզբնակետից աջ են գտնվում:
բ) Երկու կետերն էլ սկզբնակետից ձախ են գտնվում:
գ) Մեկը աջ է գտնվում, մյուսը՝ ձախ: 
Այստեղ ևս երկու դեպք կունենանք: Այս դեպքերի քննարկումը կարող ենք դիտել՝ որպես 

մեկ կոմպլեքսային առաջադրանքի տարբեր խնդիրներ: Թեև, ավելի լավ կլինի, որ աշակերտներն 
իրենք հանգեն դեպքերի քննարկման անհրաժեշտությանը: 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 2 3 4 2 4 2 1

11   Այս խնդիրը լուծելու ժամանակ աշակերտը պետք է նկատի ունենա, որ երեք վանդակի 
երկարությունը համապատասխանում է 15 միավորի, հետևաբար, վանդակի երկարությունը 
համապատասխանում է 5 միավորի: 

13   Այս խնդիրը դասարանում լուծված 13  առաջադրանքի նման է: Մենք վերևում այս 
կոմպլեքսային առաջադրանքի կատարման տարբեր եղանակներ էինք ներկայացրել: 

14   b-ն կարող է ամբողջ թիվ լինել. 0, 1, –1, 2, –2, 3, –3, 4, –4, 5, –5, 6, –6:

15   AB հատվածի միջնակետը C(–1) է:

   

2.2. ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐԻ ՄՈԴՈՒԼ: ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐԻ   
 ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆ

Այս պարագրաֆում ներկայացված ակտիվությունների քննարկմանը հատկացվում են 40-րդ 
և 41-րդ դասերը:

4 0 - Ր Դ  Ե Վ  4 1 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Հարցեր. Ամբողջ թվերի մոդուլ: Ամբողջ թվերի համեմատություն
Նախնական գիտելիք. Ամբողջ թիվ, ամբողջ թվի արտահայտում կոորդինատային ուղղի 

վրա: Հակադիր ամբողջ թվեր:
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա երկրաչափական պատկերի 

կիրառությամբ ճիշտ ձևակերպել ամբողջ թվի մոդուլի սահմանումը և ամբողջ թվերի համեմատման 
ճիշտ կարգը, ճիշտ կիրառի համապատասխան նշանակությունները և խորհրդանիշերը, ճիշտ 
կիրառի մաթեմատիկական դրույթների ձևակերպման եղանակները, կարդա գրաֆիկորեն 
ներկայացված մաթեմատիկական բովանդակությունը (Մաթ. բազ. 3, 4, 5):

Հիմնական հարցեր. Ո՞րն է կոչվում ամբողջ թվերի մոդուլ: Երկու ամբողջ թվերից ո՞րն է 
մեծ:

Դրական ամբողջ թիվն է մեծ, թե՞ զրոն: 
Բացասական ամբողջ թիվն է մեծ, թե՞ զրոն: 

Դասը սկսում ենք տնային առաջադրանքը ստուգելով, որը կապված է նոր հարցերի համար 
հրատապ նախնական գիտելիքի ակտիվացման հետ. ամբողջ թվերի դասակարգում, բացասական 
ամբողջ թվեր, զրո, դրական ամբողջ թվեր, ամբողջ թվերի արտահայտումը թվային ուղղի վրա 
(2.1 պարագրաֆի խնդիրներ. 1 - 12 ), ամբողջ թվի համապատասխան կետի հնարավոր 
դիրքը թվային ուղղի վրա. նկատի ունենալ մինչև սկզբնակետ հեռավորության և ամբողջ թվի 
նշանի կապը (խնդիրներ 14 - 15 ): Այս գործընթացին կարելի է 15-20 րոպե հատկացնել: 
Անցնում ենք նոր հարցին, որի քննարկումը գրատախտակի մոտ կանչված աշակերտի և նրա 
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հետ միասին ողջ դասարանի ակտիվ մասնակցությամբ է ընթանում: Մեր միջամտությունը 
հիմնականում պետք է ծառայի դասարանական քննարկումը համակարգելուն:

Աշակերտին խնդրում ենք գրատախտակին պատկերել թվային ուղիղ, նրա վրա նշել հակադիր 
ամբողջ թվերի որևէ զույգ, օրինակ, 5 և –5:

- Քանի՞ միավորով է հեռու գտնվում 5-ը արտահայտող կետը սկզբնակետից: 
- Քանի՞ միավորով է հեռու գտնվում (–5)-ը արտահայտող կետը սկզբնակետից: 
- Հետևաբար, հակադիր թվերը սկզբնակետից միևնույն հեռավորության վրա են գտնվում: 
Այս տարածությունն անվանում ենք այս հակադիր թվերից յուրաքանչյուրի մոդուլ:
- Այսպիսով, ինչի՞ է հավասար ամբողջ թվի մոդուլը: Այդ մոդուլը դրական է, թե՞ բացասական: 

Կարո՞ղ է թվի մոդուլը հավասար լինել զրոյի: Ո՞ր դեպքում է ամբողջ թվի մոդուլը հավասար 
զրոյի: 

- Կարո՞ղ է ամբողջ թիվը բացասական լինել: Կարո՞ղ է բացասական ամբողջ թվի մոդուլը 
հավասար լինել զրոյի:

Ինչպես տեսնում եք, հարցերի մի մասը միևնույն խնդրին է վերաբերվում: 
Այսպիսի հարցերի՝ տարբեր ենթատեքստում կիրառությունը նպաստում է գիտելիքի 

ակտիվացման գործընթացին: 
Միևնույն դասին անցնում ենք համեմատման գործընթացին, որը կրկին երկրաչափական 

պատկերացումների, տերմինների և խորհրդանիշերի կոնկրետ կիրառությամբ պետք է ընթանա: 
Աշակերտների խթանման աճի նպատակով բերում ենք ամբողջ թվերի համեմատության 

զուգահեռներ առօրյա կյանքից: Այստեղ ևեթ կարող ենք հավելել. «սառնամանիքի ավելացումը» 
կապված է այն բանի հետ, որ ջերմաստիճանը, որը բացասական թվով էր արտահայտվում, 
նվազեց, սակայն նոր թվի մոդուլը ավելի մեծ է: Ջերմաստիճանն արտահայտող թվի մոդուլը 
աճեց. ունեինք -20C, դարձավ -50C, -20 սառնամանիք էր, դարձավ -50 սառնամանիք: Այստեղ մեկ 
անգամ ևս ընդգծում ենք թվի մոդուլի բովանդակությունը:

Ստուգողական հարցերը ներառում են հիմնական հարցերը, նրանց միջոցով գնահատում ենք 
աշակերտների կողմից նոր հասկացությունների յուրացումը: 

Այս գործընթացն ավարտվում է 1 - 10  «թեստերը լուծելով». 10  թեստը վերլուծելու 
ժամանակ մեկ անգամ ևս ուշադրություն ենք դարձնում այն բանին, որ «սառնամանիքը 
աճում է» նշանակում է, որ ջերմաստիճանը նվազում է, սակայն ջերմաստիճանն արտահայտող 
բացասական թվի մոդուլը մեծանում է:

Պատասխաններ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 4 3 4 3 1 3 2 1 2

12  Թվերը պետք է դասավորենք ըստ աճման կարգի:
- Մատնանշված բացասական թվերից ո՞րն է ամենափոքրը: (Ամենափոքրը 5-ն է, քանի որ 

թվային ուղղին այն արտահայտող կետը բոլոր մնացած թվերն արտահայտող կետերից ավելի 
ձախ է ընկած:)

- Ո՞ր բացասական թվի մոդուլն է ամենամեծը (–5-ի. |–5|=5):

13  ա)-դ) հարցերին հանձնարարում ենք պատասխանել տարբեր աշակերտների: Նրանց 
պատասխանները հանձնարարում ենք մյուսներին էլ ստուգել: Անհրաժեշտության դեպքում 
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միանում ենք դատողության գործընթացին, խնդրում ենք կիրառել թվային ուղիղ, պատկերել 
տրված ամբողջ թվերը թվային ուղղի վրա և գտնել անհայտ թվերը: 

14  ա) 12 և –12, բ) –37 և 37, գ) 0, դ) –1 և 1, ե) այսպիսի թիվ գոյություն չունի: 

15  –7, –6, –5, –4, –3, –2, –1:

17  Այս խնդիրը լուծելու ժամանակ կարելի է կիրառել թվային ուղիղ. –4, –3, –2, –1, 0, 1, 
2, 3, 4:

18  Թվային ուղղի կիրառությամբ հեշտորեն գտնում ենք AB հատվածի D միջնակետը՝ D(–3), 
և BC հատվածի E միջնակետը՝ E(1): Որոշ աշակերտներ կարող են այսպիսի դատողություն անել. 
8-ի և 10-ի միջև 18 միավոր կա, անհայտ կետը 9 միավորով պետք է հեռու լինի յուրաքանչյուր 
կետից:

Աշակերտներին առաջարկում ենք մի քանի նման խնդիրներ՝ այլ տվյալներով: 
Տանը աշակերտներին 1 - 11  խնդիրներն ենք հանձնարարում:
Երկրորդ դասին ստուգում ենք տնային առաջադրանքը, հիմնական հարցերի կիրառությամբ 

գնահատում ենք աշակերտների կողմից ամբողջ թվի մոդուլի, ամբողջ թվերի համեմատության 
կարգի կիրառության հմտությունը: Զարգացնող գնահատում իրականացնելու հարցում մեզ կօգնի 

նոր խնդիրների քննարկումը ( 11 - 18 ):

Պատասխաններ և ցուցումներ

1 2 3 4 5 6
2 3 4 4 4 3

7  Համեմատությունը սկսում ենք հետևյալ հաջորդականությամբ. բացասական թվեր, զրո, 
դրական թվեր: Բացասական թվերի անվանումը սկսում ենք՝ ըստ մոդուլի նվազման. ամենափոքր 
բացասական թվի մոդուլը մնացած բոլոր թվերի մոդուլներից մեծ է: Ստանում ենք. –35, –5: 
Հաջորդ թիվը, որը նրանցից մեծ է, 0-ն է: Այնուհետև դասավորում ենք դրական ամբողջ թվերը 
(բնական թվերը)՝ ըստ աճման կարգի. 18, 23:

Մոտավորապես այսպիսին պետք է լինի աշակերտների կողմից ներկայացված ռեֆերատը, 
որը պետք է գրվի՝ ըստ 7  խնդրի լուծման: 

9  –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3:

10  Թվային ուղղի վրա պատկերելուց հետո հեշտորեն կգտնենք AB-ի C միջնակետը, այդ 
կետը C(–1)-ն է: O(0) կետը գտնվում է C(–1) և B(3) կետերի միջև:

11  Անհայտ ամբողջ թվերի մոդուլը հավասար է 8-ի: Այսպիսի թվեր են 8 և –8:
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2.3. ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՆՈՒՄ

Այս պարագրաֆում ներկայացված ակտիվությունների քննարկմանը հատկացվում են 42-րդ 
– 44-րդ դասերը:

4 2 - Ր Դ  Ե Վ  4 3 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Թվեր: Թվերը և նրանց կիրառությունը կյանքում և գիտության տարբեր 
բնագավառներում

Հարցեր. Ամբողջ թվեր: Ամբողջ թվերի գումարում և հանում:
Նախնական գիտելիք. Ամբողջ թվեր: Ամբողջ թվերի արտահայտում թվային ուղղի վրա: 

Ամբողջ թվերի մոդուլ: 
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա տարբեր եղանակներով ամբողջ 

թվերով գործողություններ կատարել (Մաթ. բազ. 3, 4), ճիշտ կիրառի մաթեմատիկական 
տերմինները, նշանակությունները և խորհրդանիշերը (Մաթ. բազ. 3), առօրյա կյանքում 
առկա գործընթացներում հայտնաբերի մաթեմատիկական օբյեկտների մոդելներ և դրանց 
հատկությունները կիրառի գործնական խնդիրներ լուծելիս (Մաթ. բազ. 6):

Դասը սկսում ենք առաջադրանքը ստուգելով: Տրված առաջադրանքը կապված էր ամբողջ 
թվերի մոդուլի, համեմատության և արտահայտման մասին գիտելիքի կիրառության հետ: 
Ստուգելու այս գործընթացը ծառայում է նաև նախնական գիտելիքի ակտիվացմանը, և այն 
կարող ենք ավարտել ամբողջ թվերի գործնական մեկնաբանությամբ, ամբողջ թվերով հակադիր 
իրավիճակների նկարագրմամբ. 7 միավորի գումարում. +7: 7 միավորի հանում. -7: 10 աստիճանով 
վերև. +10, 10 աստիճանով ներքև. -10: Եթե մարդ 100 լարի պարտք ունի. -100 և նա ուզում է 
90 լարի վերադարձնել, ապա պարտք կմնա 10 լարի. -10:

Այս վերջին օրինակը կարող է լինել ամբողջ թվերով գործողության ցուցադրման օրինակ. 
(–100)+(+90)=–10: Գումարման և հանման գործողությունները յուրացնելը ցուցադրմամբ և 
գործնական մեկնաբանություններով է ընթանում: 

Ներածական խոսքում նշեցինք, որ թվի հասկացության ընդլայնման թվաբանական ուղին չի 
համընկնում դպրոցում թվային համակարգերի ուսուցման հաջորդականությանը: Այս հարցը լավ 
է բացատրված Կոլմոգորովի [21] և Ֆրոյդենտալի [38] գրքերում:

Ամբողջ թվերով գործողությունների կանոնների «ընկալունակության» և պրակտիկայի հետ 
ավելի քիչ կապերի մասին Կոլմոգորովի մոտ ([21], էջ 21) կարդում ենք. «Ցածր դասարաններում 
«կարո՞ղ ենք արդյոք թվից հանել նրանից մեծ թիվ», «կարո՞ղ ենք, օրինակ, 3-ից հանել 5» հարցերը 
աշակերտների մոտ աշխուժություն են առաջ բերում և ուսուցչի լավ ղեկավարության դեպքում 
կարող են դառնալ բացասական թվերով գործողությունները ուսուցանելու սկիզբ: Սակայն առանց 
կոնկրետ կիրառության հետ կապի այս ամենը կարող է ընկալվել՝ որպես զվարճալի խաղ»: 

Կարելի՞ է արդյոք 3-ը 2-ի բաժանել հարցը ավելի բնական է թվում աշակերտներին: Առանց 
ուսուցչի օգնության այս հարցը ընկալելը ավելի հեշտ է տարրական դասարաններում. 3 խնձորը 
2 հավասար մասի կարող ենք բաժանել, եթե խնձորներից մեկը մեջտեղից կտրենք, կստանանք 
«մեկուկես խնձոր»: Այս պատճառով Կոլմոգորովի կարծիքով ավելի բնական է թվերի ուսուցման 
այն հաջորդականությունը, որը ձևավորվել է պատմականորեն (ուսուցման հաջորդականությունը 
համընկնում է պատմական զարգացման հաջորդականությանը): 



89

Փորձում ենք այսպես կոչված դրական և բացասական լիցքերի, պարտքի և գույքի, թվային 
ուղղի կիրառությամբ, տեսանելիորեն ներկայացնել ամբողջ թվերի գումարման և հանման 
գործողությունները: 

Աշակերտներից մի՛ պահանջեք անգիր կրկնել գումարման և հանման կանոնները. կարևորն 
այն է, որ աշակերտը ունենա կանոնները ճիշտ կիրառելու հմտություն, որը կարող է դրսևորել 
դիտողականորեն ներկայացնելով: 

Ուսուցիչը կարող է ուրիշ գործնական մեկնաբանություններ ևս կիրառել, օրինակ, ձմեռային 
մեկ օրվա ընթացքում ջերմաստիճանի փոփոխության դիտարկում – առավոտյան կարող է 
ջերմաստիճանը զրոյից ցածր լինել, հետո բարձրանալ, երեկոյան նորից նվազել: Այս պրոցեսը 
ուսուցիչը կարող է ամբողջ թվերի գումարման և հանման գործողություններով ներկայացնել: 
Կարելի է նաև համապատասխան պլակատ բերել դպրոց (որտեղ մատնանշված կլինի օրվա 
ընթացքում ջերմաստիճանի փոփոխությունը) և աշակերտների հետ միասին դատողություն 
անել այս փոփոխությունների շուրջ, այս փոփոխությունները նկարագրել ամբողջ թվերով 
գործողություններով: 

Տեսական նյութն էլ, ցանկալի է, որ երկու դասի վրա բաշխվի: 
Որպես հիմնական հարցեր՝ կարող ենք վերցնել հետևյալ հարցերը. 
Գործնական կիրառության միջոցով ապացուցեք, որ երկու ամբողջ թվերի գումարը կարող է 

լինել. դրական թիվ, բացասական թիվ կամ զրո: 
Ո՞ր թվերի գումարին և տարբերությանը կհանգեցնի ամբողջ թվերի գումարումը և հանումը: 
Այս հարցերի պատասխանին պետք է ուղեկցի կոնկրետ օրինակների թվարկումը, ինչը 

պետք է տեղի ունենա ողջ տեսական նյութի համաձայն դատողությունը (լիցքերով և 
մեկնաբանություններով) ավարտելուց հետո: Օրինակներ. –10+5=–5: Նախ պետք է հանենք 
բնական թվերը 10–5: Քանի որ 10>5, այդ պատճառով վերջնական արդյունքը բացասական թիվ 
է: 

–10–17=–27: Նախ պետք է գումարենք բնական թվերը. 10+17=27: Քանի որ տրված երկու 
թվերն էլ բացասական են, այդ պատճառով վերջնական արդյունքը բացասական ամբողջ թիվ է:

Ամբողջ թվերի գումարումը և հանումը գործնականում ցուցադրելով, հիմնական հարցերին 
պատասխան տալով, համապատասխան օրինակները քննարկելով հիմք է դրվում արմատական 
պատկերացումների ձևավորմանը ամբողջ թվերի գումարման և հանման կանոնների մասին, որը 
կձևավորվի աշակերտի երկարատև հիշողության մեջ: 

Պատասխաններ և ցուցումներ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
3 3 3 1 3 3 3 2 2 3 3 4 3 3 1 2 1

 «Թեստերը» ներառում են հետևյալ հիմնական հարցերի պատասխանները. դրական է, թե՞ 
բացասական երկու բացասական թվերի գումարը: Ինչպե՞ս կարող ենք գտնել թվային ուղղի վրա 
տրված թվի և բացասական թվի գումարը: 

Աշակերտներին հանձնարարում ենք 1 - 12  «թեստերին» պատասխանել և դասարանում 
պատասխանը քննարկել: Միաժամանակ, անցած նյութի կրկնության, ամրապնդման նպատակով 
կարելի է հանձնարարել ռեֆերատ գրել «Ամբողջ թվեր, ամբողջ թվերի պատմությունը» վերնագրով: 
Աշակերտներին խորհուրդ ենք տալիս ռեֆերատը ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով:



90

Տնային դասերի համար, կարող ենք հուշել օգտվել silkschool.ge-ից: 7-րդ դասարանի դասերից 
մեկը վերաբերում է ամբողջ թվերին: Ուսուցիչը խոսում է ամբողջ թվերի, թվի մոդուլի, ամբողջ 
թվերի արտահայտման, համեմատման մասին: 

Նյութը ներառում է վստահելի, մաթեմատիկորեն ճիշտ դատողություններ: Ամբողջ թվի և 
նրա հետ կապված հասկացությունների ըմբռնումները համընկնում են մեր նոր դասագրքում 
կիրառված դիրքորոշմանը: Դասախոսության ընթացքում խոսքը գնում է նաև ամբողջ թվերի 
ծագման պատմության մասին: Թեև այս ուղղությամբ կարելի է այլ նյութեր ևս գտնել և 
ռեֆերատ ներկայացնել: 

Ռեֆերատի մասին խոսքը, դրա քննարկումը կատարվում է երկրորդ դասին: Աշակերտները 
դատողություն են անում բացասական թվերն «ընդունելու» (հաստատելու) ուշացման 

(կոտորակային թվերի համեմատությամբ) պատճառների մասին: Այնուհետև անցնում ենք 18

- 22  առաջադրանքները կատարելուն: Ուսուցիչը կարող է սահմանափակվել յուրաքանչյուր 
առաջադրանքից մի քանի օրինակ հանձնարարելով: Աշակերտներն ինքնուրույն կատարում են 
առաջադրանքը և արդյունքները ծանոթացնում են համադասարանցիներին: Այս առաջադրանքը 
կատարելով կարող ենք գնահատել աշակերտների կողմից ամբողջ թվերը գումարելու և 
հանելու կանոնների յուրացման մակարդակը: Առաջադրանքները ստուգելու գործընթացը 
զարգացնող գնահատման համար էլ պետք է կատարենք: Սրան հասնում ենք մեր 
մեկնաբանություններով, աշակերտների արդյունքի՝ հանրային քննարկումով, սխալներն 
ուղղելու ուղիները միասնաբար որոնելու միջոցով:

Տանը աշակերտներին հանձնարարում ենք 13 - 20  վարժությունները կատարել: 

4 4 - Ր Դ  Դ Ա Ս

Թեմա. Թվեր: Թվերի կիրառությունը կյանքում և գիտության տարբեր բնագավառներում
Հարցեր. Ամբողջ թվերի արտահայտումը թվային ուղղի վրա: Ամբողջ թվերի գումարում և 

հանում:
Նախնական գիտելիք. Ամբողջ թվեր, ամբողջ թվի մոդուլ, հակադիր ամբողջ թվեր:
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա ամբողջ թվերին փոխարինող թվային 

արտահայտության արժեքը որոշել տարբեր եղանակներով (Մաթ. բազ. 1, 2), դատողություն անի 
ընդհանրացմամբ և դեդուկցիայով ստացված եզրակացությունների հիմնավորման մասին (Մաթ. 
բազ. 2), կոնկրետ կիրառի մաթեմատիկական դրույթների ձևակերպման եղանակները (Մաթ. 
բազ. 4):

13 - 20  Առաջադրանքները ստուգելով իրականացվում է աշակերտների կողմից 
չափորոշչի՝ Մաթ. բազ. 1, 2, 3, 4 արդյունքներին հասնելու մակարդակը: Նույն նպատակի համար 
են նախատեսված ինքնաստուգման «թեստերը»: Տեղի է ունենում գիտելիքի ամրապնդման 
գործընթաց, արմատական պատկերացումների ձևավորում գումարման և հանման իրականացման 
մասին: 

Այն դեպքում, եթե ինքնաստուգման «թեստի» թերթիկը միայն պատասխաններով է 
ներկայացված, պետք է խնդրենք աշակերտներին հիմնավորել բոլոր պատասխանները: Օրինակ, 
«ոչ» պատասխանի հիմնավորումը հնարավոր է կոնտր-օրինակ մատնանշելով: Օրինակ, 6-րդ 
դրույթը «ամբողջ թիվը միշտ փոքր է այդ նույն թվի մոդուլից», ճիշտ չէ:
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Կոնտր-օրինակ. դրական ամբողջ թվի մոդուլը հավասար է այդ նույն թվին, զրոյի մոդուլը 
հավասար է զրոյի: 12-րդ սահմանում - «Եթե a<b, ապա հնարավոր է, որ ունենանք. |a|>|b|», 
ճիշտ է, օրինակ, երբ a=–11, b=–7:

Եթե որևէ բացասական թվի մոդուլ փոքր է երկրորդ բացասական թվի մոդուլից, ապա 
առաջին թիվը մեծ է երկրորդ թվից. |–7|<|–11|, իսկ –7>–11: 12-րդ խնդրում այս պատասխանը 
ստանալու դեպքում կարող ենք խնդրել այնպիսի օրինակ բերել, երբ թվերից մեկը բացասական 
է, մյուսը՝ դրական: Օրինակ, a=–11, b=7:

Ինքնաստուգման խնդիրները ներառում են քննարկված հարցերի հետ կապված հիմնական 
հարցերը. ինչի՞ է հավասար հակադիր թվերի գումարը: Թվերի ինչպիսի՞ բազմությունից է 
բաղկացած ամբողջ թվերի բազմությունը (դրական ամբողջ թվերի բազմություն, բացասական 
ամբողջ թվերի բազմություն և միատարր բազմություն – զրոյին փոխարինող բազմություն): Ո՞ր 
թվերի գումարմանը և հանմանն է հանգեցնում ամբողջ թվերի գումարումը և հանումը (բնական 
թվերի և զրոյի): Ի՞նչ գործողություն ենք կատարում թվային ուղղի վրա տրված ամբողջ թիվը և 
բացասական ամբողջ թիվը գումարելով: 

Որպեսզի հաջորդ դասին պատրաստ լինեն, աշակերտներին խնդրում ենք վերհիշել բնական 
թվերով գործողությունների հատկությունները – բազմապատկումը արտահայտել արտադրյալի 
ավելացումով, բաժանումը արտահայտել արտադրյալի նվազեցումով, բազմապատկման 
բաշխական օրենք, բազմապատկման տեղափոխական օրենք, զրոյի հատկությունները: Բերեն 
համապատասխան օրինակներ, օրինակ՝ 12⋅5=5⋅12, 5(7+3)=5⋅7+5⋅3, 5⋅0=0⋅5=0, 0:5=0, զրոյի 
բաժանել չի կարելի: 

   4⋅3=3+3+3+3=12
   4⋅3=3⋅4=4+4+4=12:
Բաժանումը և բազմապատկումը «փոխադարձ տեղափոխական» գործողություններ են.
   4⋅5=20, 20:4=5, 20:5=4:
Այս օրինակները մենք կարող ենք բերել դասին: Աշակերտներին խնդրում ենք հաջորդ դասի 

համար նման օրինակներ բերել տետրում:

2.4. ԱՄԲՈՂՋ ԹՎԵՐԻ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿՈՒՄ ԵՎ ԲԱԺԱՆՈՒՄ

Այս պարագրաֆում ներկայացված ակտիվությունների քննարկմանը հատկացվում են 45-րդ 
– 47-րդ դասերը: 

4 5 - Ր Դ  Ե Վ  4 6 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Թվեր: Թվերի կիրառությունը կյանքում և գիտության տարբեր բնագավառներում
Հարցեր. Ամբողջ թվեր: Ամբողջ թվերի բազմապատկում և բաժանում:
Նախնական գիտելիք. Ամբողջ թվերի համեմատում, բնական թվերի բազմապատկում և 

բաժանում:
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա կատարել ամբողջ թվերի 

բազմապատկում և բաժանում տարբեր եղանակներով - թվային ուղղի, գործողությունների 
հատկությունների, արտադրյալի գումարման և հանման կիրառությամբ (Մաթ. բազ. 1, 2):
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Դասը սկսում ենք նախնական գիտելիքի ակտիվացմամբ – ամբողջ թվերը գումարելով, 
հանելով: Այս գործողությունների հատկությունների մասին զրույցը կարելի է վարել կոնկրետ 
օրինակներ քննարկելով: Աշակերտները հաշվում են թվային արտահայտությունների արժեքները, 

համեմատում են ամբողջ թվերը: Կարող են կիրառել նախորդ պարագրաֆի 22  առաջադրանքի 
խնդիրները: Մտաբերենք բնական թվերի բաժանումը և բազմապատկումը, դրանց «փոխադարձ 
տեղափոխական» լինելու հարցը: Դասագրքում ներկայացված առաջին խնդրի քննարկումից 
առաջ (այս խնդրում 4⋅(–3) գործողությունը կապված է բազմապատիկ գումարման հետ) խոսում 
ենք 4⋅3-ը գտնելու մասին երկրաչափական մեկնաբանությամբ. 4⋅3=3+3+3+3: Թվային ուղղի վրա 
չափում ենք դեպի աջ 3 միավոր 4 անգամ: Ստանում ենք կետ, որը համապատասխանում է 
12-ին: Նման ձևով քննարկում ենք 4⋅(–3)-ը գտնելու հարցը: Այնուհետև մտաբերում ենք բնական 
թվերի բազմապատկման տեղափոխական օրենքը և այս օրենքի կիրառության հնարավորությունը 
ամբողջ թվերի համար էլ ենք սահմանում: 

Բնական թվերի բաժանման քննարկում – այս գործողության և բազմապատկման 
հատկությանների կիրառությամբ է ընթանում. թեև կարելի է արտադրյալի նվազեցման հետ ևս 
կապել: 

Ամբողջ թվերի բազմապատկման և բաժանման կանոնները նախորդ պարագրաֆում 
նշված «ընկալունակության», ավելի հաճախ՝ «ռեցեպտոր» բնույթի են: Այս գործողությունների 
ներմուծումը գումարման և նվազեցման (օրինակ՝ արտադրյալի գումարում – բազմապատկում) 
գործողություններին հենվելով, բնական թվերով գործողությունների հատկությունների (օրինակ՝ 
փոխարինման, հաջորդականության) ընդլայնման միջոցով է ընթանում: 

Բազմապատկելու ժամանակ «նշանների կանոնի» յուրացումը համեմատաբար արագ է 
ընթանում, քան, օրինակ, ամբողջ թվերի նվազեցման գործողության կատարումը: Մի՛ պահանջեք 
աշակերտներից ներկայացնել այս կանոնների՝ որևէ տեսքով հիմնավորում: 

Խնդիրները լուծելիս փորձե՛ք որոշ գործողություններ աշակերտներին բանավոր հանձնարարել, 
այսպիսով նրանք կվերհիշեն գործողությունների հատկությունները և ավելի զվարճալի կդառնան 
հաշվումների հետ կապված հոգնեցնող գործողությունները, հնարավորություն կտաք ամբողջ 
դասարանին մասնակցել քննարկմանը, մրցակցել մյուս աշակերտների հետ արագ հաշվումների 
մեջ: 

Որպես հիմնական հարց՝ կարող ենք վերցնել հետևյալը. ինչպե՞ս կբացատրեք այն, որ մի 
ամբողջ թիվը երկրորդ թվին բաժանելու արդյունքում հնարավոր է, որ ստանանք բաժանելուց մեծ 
թիվ: Այս հարցի պատասխանը կոմպլեքսային գիտելիքի դրսևորում է պահանջում. ամբողջ թվերի 
բաժանում («նշանների կանոն»), ամբողջ թվերի համեմատում: Մեկնաբանություն-բացատրությանը 
պետք է ուղեկցեն օրինակները և օրինակների հիման վրա քննարկումները: Աշակերտի մոտ 
պետք է ձևավորվեն ընդհանուր պատկերացումներ բաժանման և բազմապատկման ժամանակ 
նշանների սահմանման կանոնների մասին, այս պատկերացումները պետք է ձևավորվեն 
աշակերտի երկարատև հիշողության մեջ (արմատական պատկերացումներ): Այս գործընթացին 
օժանդակում է մեր կողմից առաջարկվող վարժությունների համակարգը, բազմապատկման և 
բաժանման գործողությունների հանգեցումը բազմապատիկ գումարմանը և հանմանը, ամբողջ 
թվերի բազմապատկման և բաժանման արդյունքների գնահատումը: 

Կարևոր են առաջադրանքները, որտեղ առանց թվերի գործողություններ կատարելու համար 
պետք է սահմանվի արդյունքի նշանը՝ դրական է, թե՞ բացասական բազմապատկման (բաժանման) 
արդյունքը: Այս տիպի առաջադրանքներում հաճախ հարցը այսպես է դրվում. գործողության 
արդյունքը համեմատեք 0-ի հետ (0-ից մեծ թիվ է ստացվում, թե՞ 0-ից փոքր թիվ): Աշակերտների 
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հետ հարցերը քննարկելու ժամանակ հաճախ դիմում ենք տառերի կիրառությանը՝ փոփոխականը 
տառով ներկայացնելով: 

Օրինակ, a-ն և b-ն ամբողջ թվեր են, a<0, b<0, ուրեմն ab>0: Այստեղ a և b տառերով կարելի 
է նշանակել ցանկացած բացասական թիվ, ab-ն նրանց արտադրյալն է: 

Այս տիպի առաջադրանքները քննարկելիս կարող ենք օգնել աշակերտներին, առաջարկել 
նրանց անվանել մի քանի կոնկրետ օրինակ: Ուսուցչին հիշեցնում ենք, «...խորհրդանիշը, որով 
կարելի է նշանակել տրված բազմության ցանկացած տարր, փոփոխական է կոչվում» ([11], էջ 
3): Այս հասկացությունը բազային աստիճանի չափորոշչում է մատնանշված, այնպես, ինչպես 
հավասարման «անհայտը», «մեկ անհայտով հավասարումը», «երկու անհայտով հավասարումը»:

Ուշադրությունը կենտրոնացրել ենք բազմապատկման և բաժանման դեպքում զրոյի 
հատկությունների վրա: Այս հատկությունները մեր կողմից առաջարկված տարբեր խնդիրների 
և դատողությունների հիման վրա պետք է ձևավորվեն աշակերտների երկարատև հիշողության 
մեջ, ստեղծեն արմատական պատկերացումներ ամբողջ թվերի բաժանման և բազմապատկման 
մասին, զրոյով բազմապատկելու, զրոյին բաժանելու անհնարինության մասին: 

Պատասխաններ և ցուցումներ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 2 2 3 2 1 2 3 1

Առաջին երեք թեստերը բաժանման և բազմապատկման նշանների սահմանմանն են 
վերաբերում. 

5  և 7  – Բաժանման և բազմապատկման տեղափոխականության հարցին: 4  և 8  – 

Զրոյի հատկություններին: 9  – Թվային արտահայտության նշանակությունը գտնելու ժամանակ 
հարմար եղանակի կիրառությանը: 

Առաջին դասին կարելի է տեսական նյութով և այս «թեստերը» քննարկելով սահմանափակվել: 
Որպես տնային առաջադրանք աշակերտներին 1 - 12  խնդիրներն ենք հանձնարարում, 
դրանք դասարանում քննարկած «թեստերին» են նման, վերաբերում են զրոյի հատկություններին, 
ամբողջ թվերի բաժանմանը և բազմապատկմանը: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 3 2 4 2 1 3 3 2

Առաջադրանքը հանձնարարելուց առաջ ցանկալի է, որ դասարանում 17  առաջադրանքի 
խնդիրները քննարկենք: Յուրաքանչյուր խնդիր լուծելիս ընդգծենք, որ թվաբանական 
գործողությունների հատկությունները, որոնք կիրառում ենք բնական թվերին փոխարինող 
թվային արտահայտությունների արժեքները գտնելու համար, ճիշտ են ամբողջ թվերի դեպքում 
էլ: Օրինակ, նախ կատարում ենք փակագծերում տրված թվերով գործողությունները:

–3⋅7+8:(–2): Այստեղ երեք գործողություն է, որոնցից նախ բազմապատկումը և բաժանումն 
են կատարվում, հետո՝ գումարումը: 

Երկրորդ դասին ստուգում ենք տնային առաջադրանքը: Շարունակում ենք լուծել խնդիրներ 

ամբողջ թվերի բազմապատկման և բաժանման վերաբերյալ – 10 - 17 : Այս խնդիրների մի 

մասը կարելի էր քննարկել նախորդ դասին: Շատ հետաքրքիր է 10  առաջադրանքը. այստեղ 
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գոյություն չունի հարցի միանշանակ պատասխան, քանի որ չի մատնանշված գնահատման որևէ 
սահմանափակում, այդ պատճառով մի քանի տարբեր «գնահատումներ» կարող են ընդունելի 
ընկալվել: Օրինակ, «կլոր» ամբողջ թվով կարող ենք միայն մեկ բազմապատկիչ կամ երկու 
բազմապատկիչ ներկայացնել: Կարող ենք օգտվել թվային ուղղից և «կլոր» թվերը ընտրել թվային 
ուղղի միջոցով:

      –24⋅35≈-20⋅40=–800
 –24⋅35≈-24⋅40=–960

      –24⋅35≈-20⋅35=–700:

Այստեղ բացասական թվերի համեմատության կանոններն էլ ենք կիրառում թվային ուղղի 
միջոցով: 

26  Խնդիրը կատարվում է գրատախտակի մոտ: 

12 - 14  Խնդիրներն աշակերտները կատարում են տետրերում: 15 , 16  Առաջադրանքների 
խնդիրները աշակերտները բանավոր են կատարում: 

- Ի՞նչ նշան ունի արտադրյալը.

15  ա) Մինուս, բ) պլյուս և այլն:
(Վրացերենում արդարացված չէ «plusi» տերմինը ոչ նորմատիվ «plius» տերմինով 

փոխարինելը: Դուք Ձեր օրինակով ամրապնդեք ճիշտ տերմինի կիրառությունը:)
Արտադրյալը զրոյի հետ համեմատելու ժամանակ աշակերտներից պահանջվում է միայն 

բացասական արտադրիչները հաշվել: 

16  ա) Հավասար է զրոյի:

Տանը հանձնարարում ենք 12 - 17  և ամփոփիչ խնդիրները, որոնք ներառում են 
կոմպլեքսային առաջադրանքներ:

ԱՄՓՈՓԻՉ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

4 7 - Ր Դ  Դ Ա Ս

Թեմա. Թվերը և նրանց կիրառությունը ամենօրյա կյանքում և գիտության տարբեր 
բնագավառներում

Հարցեր. Ամբողջ թվեր: Թվաբանական գործողություններ ամբողջ թվերով: Ամբողջ թվերի 
մոդուլ: Թվի մոդուլի երկրաչափական իմաստը:

Նախնական գիտելիք. Ամբողջ թվեր: Ամբողջ թվերի արտահայտումը թվային ուղղի վրա:
Գնահատման ցուցիչը և ակտիվության նպատակը. Աշակերտը պետք է կարողանա ամբողջ 

թվերով գործողությունները տարբեր եղանակներով կատարել, կիրառի թվային ուղիղ (Մաթ. 
բազ. 2): Ամբողջ թվերով հանրահաշվական գործողությունների մասին գիտելիքի ամրապնդում-
ամփոփում: 

Աշակերտներին հանձնարարված էին ամփոփիչ առաջադրանքներ, որոնք կարելի է կիրառել 
գիտելիքի ամրապնդման և ամփոփման նպատակով: Ամբողջ թվերի յուրացումը ստուգում ենք 1  
խնդիրներով: 2  Խնդիրները ծառայում են բազմապատկման և բաժանման գործողությունների 
կիրառության յուրացնելը ստուգելուն: Միաժամանակ, տեղի է ունենում հանրահաշվական 
գործողություններ կատարելու մասին գիտելիքի ամրապնդում: 
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Առաջադրանքներն այնպես են ընտրած, որ դրանք կատարելու համար աշակերտը պետք 
է լավ հասկանա հանրահաշվական գործողությունների կատարման գործընթացը: Փաստորեն, 
գործ ունենք հանրահաշվական գործողությունների անհայտ անդամը գտնելու հետ: Այստեղ 
գործողությունների տեղափոխականության օրենքի իմացությունը և գործողությունը կատարելու 
կարողությունն է ստուգվում և ամրապնդվում: Տարբեր գիտելիքների ինտեգրված կիրառություն 
են պահանջում 3 - 5  առաջադրանքները: Օրինակ, 12  առաջադրանքում թվաբանական 
գործողությունների հատկությունների իմացություն և հանրահաշվական գործողություններ 
կատարելու կարողություն է անհրաժեշտ: 4  առաջադրանքներում պահանջվում է թվային 
ուղղի, թվային ուղղի վրա ամբողջ թվերը արտահայտելու, թվի մոդուլի, կետի կոորդինատի, 
ուղղի երկու կետերի միջև հեռավորությունը թվային արտահայտությամբ ներկայացնելու հետ 
կապված գիտելիքների ինտեգրված կիրառություն: 

Ցուցումներ.
3  գ) –80⋅21+80⋅4=80⋅(–21)+80⋅4=80⋅(–21+4)=80⋅(–17)=–1360:

12  • Եթե ամբողջ թվի համապատասխան կետը սկզբնակետից 18 միավորով է հեռու 
գտնվում, ապա այս թիվը –18 կամ 18 է:

Ըստ պայմանի, անհայտ թիվը բացասական թիվ է, հետևաբար պայմանը բավարարում է 
–18-ը:

• Որպեսզի գտնենք բոլոր այն կետերը, որոնք A(2) կետից 4 միավորով են հեռու գտնվում, 
կարող ենք կիրառել թվային ուղիղ. վերցնենք երկու կետ, որոնց կոորդինատներն են. –2 և 6:

Որոշ աշակերտներ կարող են խնդիրը առանց թվային 
ուղղի կիրառության լուծել. A(2) կետից աջ 4 միավորով 
հեռու կետի կոորդինատը, պարզ է, որ 6-ն է: A(2) կետից 
մինչև սկզբնակետ հեռավորությունը 2 միավոր է, եթե ևս 2 

միավորով ձախ «անցնենք», կստանանք -2: 
Եթե դրական թիվը –3-ով բազմապատկենք, կստանանք բացասական թիվ, որի մոդուլը 3 

անգամ մեծ է տրված թվից: Ստացված թվի համապատասխան կետը սկզբնակետից ձախ է և 
մինչև սկզբնակետ 3 անգամ մեծ տարածությամբ է հեռու, քան տրված թվի համապատասխան 
կետը, որը սկզբնակետից աջ է ընկած: Հետևաբար թվերի համապատասխան կետերի միջև 
հեռավորությունը 4 անգամ մեծ է տրված թվից: 

Որոշ աշակերտներ կարող են ինդուկտիվ դատողություն կիրառել (տե՛ս՝ նկարներ):

     8:2=4       12:3=4       4:1=4:

Որոշ աշակերտներ կարող են թվային ուղիղ գործածել: 

Այս խնդրի ճիշտ լուծումը համեմատաբար բարձր մտածողական հմտությունների 
կիրառություն է պահանջում (վերլուծություն, համադրություն): Աշակերտներին պետք է 
բացատրենք, որ ինդուկտիվ դատողությամբ ստացված եզրակացությունը միշտ չէ, որ կարող է 
ճիշտ լինել և լրացուցիչ դատողություն է պահանջում (օրինակ, փոփոխականի անցնել):
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5  Ուշադրությո՛ւն դարձրեք, որ բաց թողած չլինի թվերի որևէ եռյակ: 
Առաջադրանքի խնդիրների դասարանական քննարկումից հետո աշակերտներին կարող ենք 

առաջարկել «ՈԿԱ»-ի խորագրով տրված խնդիրները արագ և ճիշտ լուծել: Այս առաջադրանքը 
ամփոփում է գիտելիքը ամրապնդելու գործընթացը: Այս դասը կարելի է համարել դասարանում 
կատարելու համար նախատեսված ամփոփիչ գրավորի նախապատրաստական գործընթաց: 
Հաջորդ դասին աշակերտները կանցկացնեն ամփոփիչ գրավոր աշխատանք, ինչը մեզ որոշող 
գնահատում իրականացնելու հնարավորություն կտա:

Ամփոփիչ գրավոր աշխատանք №3 և դրա արդյունքների քննարկում

4 8 - Ր Դ  Ե Վ  4 9 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Ամբողջ թվեր (գումարում, հանում, բազմապատկում, բաժանում, թվային ուղղի վրա 
պատկերում, համեմատություն, մոդուլ) և դրանց կիրառությունը

Նպատակը. Աշակերտների կողմից անցած նյութը յուրացնելու մակարդակի ստուգում-
գնահատում, դասարանական քննարկում, ստացած արդյունքները վերլուծելու հիման վրա 
ուսումնական պլանի սրբագրում: Այս ակտիվությունը վերածել զարգացնող գնահատման կարևոր 
գործիքի: 

Խնդիրների նմուշներ

Ընտրե՛ք ճիշտ պատասխանը.

1. Ենթադրենք, a ամբողջ թիվը դրական չէ: Այդ դեպքում նրա հակադիր թիվը.
ա) դրական չէ,   բ) բացասական է, 
գ) բացասական չէ,   դ) դրական է:

2. Թվային ուղղին տրված են M(–6) և N(2) կետերը: MN հատվածի միջնակետի կոորդինատներն 
են.

ա) –4   բ) –2   գ) 8   դ) 4:

3. Եթե |x–2|=7, ապա x-ը.
ա) 5 կամ 9 է,  բ) –5 կամ 9 է,  գ) –9 կամ 5 է,  դ) –9 կամ –5 է:

4. |–7+12|–|–12–7|=
ա) –14  բ) 0   գ) 24   դ) 10:

5. Ենթադրենք, a = –3 + 8 + (–2), b = –8 + 3 + (–2), c = 3 + (–8) + 2, d = –8 + (–3) + 2: Այս թվերի միջև 
ամենափոքրը.

ա) a   բ) b   գ) c   դ) d:

6. Հայտնի է, որ M(1) կետը A(a) և B(b) կետերից հավասար հեռավորության վրա է գտնվում: 
Համեմատե՛ք |a| և |b|.

ա) |a|<|b|   բ) |a|>|b|  գ) |a|=|b|
դ) |a|-ի և |b|-ի համեմատությունն անհնար է: 
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Լուծել խնդիրները.

7. Լրացրե՛ք աղյուսակը.
a -55 –48 –85
b 5 –12

a⋅b 96
a:b –3 17

8. Թվային ուղղին տրված են A(–5) և B(3) կետերը:
ա) Գտե՛ք a-ն, եթե A-ն MB հատվածի միջնակետն է և a-ն M կետի կոորդինատն է:
բ) Գտե՛ք b-ն, եթե b=|a–(–5)|=|a–3|:
գ) Գտե՛ք c-ն, եթե c=–3⋅a–(–5)⋅b:
դ) Դասավորե՛ք a, b և c կետերն՝ ըստ աճման կարգի: 

Պատասխաններ և ցուցումներ.

1 2 3 4 5 6
գ բ բ ա դ դ

7. a -55 36 –48 –85
b 5 –12 –2 –5

a⋅b -275 –432 96 425
a:b –11 –3 24 17

 

8.  ա)      –5–a = 3–(–5), a = –13,

 բ) b = |–13–(–5)| + |–13–3| = 8 + 16 = 24,

 գ) c = –3⋅(–13)–(–5)⋅24 = 39–(–120) = 159,

 դ) –13<24<159, այսինքն a<b<c:

Գնահատման խորագիր

Առաջին վեց խնդիրների յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի գնահատականը՝ 1 միավոր, 
սխալ պատասխանը՝ 0: Առաջին խնդրում a-ն կարող է բացասական թիվ կամ զրո լինել: Այդ 
պատճառով նրա հակադիր թիվը կլինի դրական թիվ կամ զրո, այսինքն բացասական չի լինի: 

7. Յուրաքանչյուր ճիշտ լրացված վանդակի համար 0,25 միավոր, այսինքն առավելագույն 
գնահատականը՝ 2 միավոր:

8. Տրված չորս առաջադրանքներից յուրաքանչյուրը ճիշտ լուծելու համար գնահատվում է 
0,5 միավորով, այսինքն, առավելագույն գնահատականն է 2 միավոր: Այստեղ ևեթ նշենք, որ 
խնդրի լուծումը գնահատելու ժամանակ հնարավոր է այսպիսի համաձայնություն. օրինակ, եթե 
ա) առաջադրանքի ճիշտ պատասխանը չի ստացվել, բայց բ) առաջադրանքը ճիշտ է կատարված, 
բ) առաջադրանքի արդյունքը գնահատվում է 0,5 միավորով: Նմանապես, յուրաքանչյուր հաջորդ 
առաջադրանքի գնահատման համար անտեսում ենք նախորդ փուլում ստացած պատասխանների 
ճշգրտությունը: 
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Գրավորի արդյունքների վերլուծություն

Աշխատանքներն ուղղելուց հետո անպայման անցկացրեք արդյունքների վերլուծություն. 
սահմանեք, ինչպես է յուրացրել դասարանը նոր նյութը, որքանով ճիշտ են ընկալել նոր 
հասկացությունները, ինչպիսին է աշակերտների առաջընթացը ամբողջ թվերով գործողություններ 
կատարելու մեջ: Եթե որևէ առումով աշակերտների գիտելիքներից դժգոհ կլինեք, ապա ներառեք 
ուղղումներ ուսումնական պլանում, կիրառեք պահուստային ժամերը և հատկացրեք լրացուցիչ 
ժամանակ բացթողումները շտկելու համար: 

Գրավորի հաջորդ դասը, ավանդորեն, խնդիրների վերլուծմանն է տրամադրվում: Նկատի 
ունեցեք, որ անթույլատրելի է այս կամ այն աշակերտի հիմնախնդիրը հանրայնորեն 
վերլուծել. որևէ սխալ վերլուծելու ժամանակ հեռու մնացեք անհատականացումից և 
աշակերտների ուշադրությունը բացառապես սխալի հնարավոր պատճառների և դրանց 
կանխարգելման ուղիների վրա կենտրոնացրեք: Այս գործընթացում շատ արդյունավետ 
է նման խնդիրներ հորինել-լուծելու մեթոդը. փորձե՛ք այս գործընթացում ներառել 
ողջ դասարանին: Այս ակտիվությունը զարգացնող գնահատման կարևոր գործիք է 
հանդիսանում: 

2.5. ԴՐԱԿԱՆ ՌԱՑԻՈՆԱԼ ԹՎԵՐ

Այս պարագրաֆի համապատասխան ակտիվությունների քննարկմանը հատկացվում են     
50-րդ – 52-րդ դասերը:

5 0 - Ր Դ  Ե Վ  5 1 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Թվերը և նրանց կիրառությունը ամենօրյա կյանքում և գիտության տարբեր 
բնագավառներում

Հարցեր. Դրական ռացիոնալ թվեր, դրանք կոտորակների և տասնորդական կոտորակների 
տեսքով ներկայացնել (այս թվում՝ անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակների տեսքով):

Նախնական գիտելիք. Բնական թվեր: Բնական թվի գրառումը, դիրքը, համեմատությունը՝ 
դիրքային համակարգի կիրառությամբ: 

Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա կարդալ դրական ռացիոնալ թվերը, 
գրառի և համեմատի դիրքային համակարգի կիրառությամբ (Մաթ. բազ. 3, 4), չափման տարբեր 
միավորները միմյանց հետ կապի (Մաթ. բազ. 7):

Դասը սկսում ենք նախնական գիտելիքի ակտիվացմամբ: Չնայած այն բանին, որ հարցերին 
աշակերտները նախորդ տարիներից են ծանոթ, անհրաժեշտ է նրանց հետ ինտերակտիվ 
աշխատանքով դրական ռացիոնալ թվերի մասին պատկերացումների հետ կապված նոր 
շեշտադրումներ առաջ քաշել. դրական համակարգի կիրառում, տասնորդական կոտորակների 
գրառում դիրքային համակարգում, այս գրառումների կիրառությամբ թվերի համեմատություն, 
անվերջ պարբերական տասնորդական կոտորակների կիրառություն: Անպայման անհրաժեշտ է 
շեշտը դնել առօրյա կյանքում կոտորակների և տասնորդական կոտորակների կիրառության վրա: 
Օրինակ, մեծությունների արտահայտում տարբեր միավորներով (դասագրքի համապատասխան 
խնդիրների քննարկում):
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Սկզբից կարելի է հեռու մնալ «ռացիոնալ թվեր» տերմինի կիրառությունից: Պարզ է, սկսում 
ենք բնական թվերով և դիրքային համակարգում բնական թվերի գրառմամբ: Դիմում ենք 
աշակերտներին և ողջ դասարանի մասնակցությամբ քննարկում ենք տրված հարցերի շուրջ 
ստացած պատասխանները: 

- Անվանե՛ք բնական թվեր և բերե՛ք ամենօրյա կյանքում դրանց գործածության օրինակներ:
- Քանի՞ նիշ ենք կիրառում բնական թվերի գրառման ժամանակ: Ի՞նչ է նշանակում, 

որ բնական թվերի գրառման տասնյակների համակարգը դիրքային է: Բերե՛ք հերթական 
գումարելիների գումարի տեսքով բնական թվի պարզեցման օրինակներ: 

- Կարելի՞ է արդյոք բոլոր չափման արդյունքները ներկայացնել բնական թվերով: 
- Ի՞նչ թվեր ենք հաճախ գործածում չափման արդյունքը ներկայացնելու համար: Բերե՛ք 

օրինակներ: 
- Մտաբերե՛ք կոտորակների կիրառության օրինակներ: Կարո՞ղ ենք արդյոք կոտորակը 

քննարկել՝ որպես երկու բնական թվի հարաբերություն: Բերե՛ք օրինակներ: 
- Ի՞նչ տեսքով կարող է գրառվել այն կոտորակը, որի հայտարարը 10-ի որևէ բնական 

ցուցիչով աստիճանն է: 
Այստեղ կարելի է աշակերտներին հերթով հանձնարարել տարբեր թվերը տասնորդական 

կոտորակներով արտահայտել.   3
10,  7

100 , 23
1000 , 123

10 :
Կարող ենք քննարկել այն օրինակը ևս, որը դասագրքում է տրված (տասնորդական 

կոտորակի տեսքով գրառել և ներկայացնել հաջորդական գումարելիների գումարի տեսքով): 
Ցանկալի է, որ ուրիշ օրինակներ ևս քննարկվեն – երբ տասնորդական կոտորակը 

կներկայացնենք հաջորդական գումարելիների գումարի տեսքով: Այնուհետև կարող ենք անցնել 
այն դեպքի քննարկմանը, երբ կոտորակը չի գրառվում սահմանափակ տասնորդական կոտորակի 
տեսքով: Ուսուցիչը պետք է իմանա, որ. ա) Եթե չկրճատվող կոտորակի հայտարարը 2-ից և 
5-ից տարբեր պարզ համարիչ ունի, ապա այս կոտորակը չի կարող գրառվել սահմանափակ 
տասնորդական կոտորակի տեսքով: բ) Միաժամանակ, եթե հայտարարը փոխադարձաբար 
պարզ է 10-ի հետ, կստացվի մաքուր պարբերական տասնորդական կոտորակ, հակառակ 
դեպքում՝ խառը պարբերական տասնորդական կոտորակ: Այս դրույթներից աշակերտներից 
պահանջվում է իմանալ միայն ա)-ն: 

Այստեղ կարելի է օրինակ բերել և բացատրել, թե ինչու հիշվեց անվերջ տասնորդական 
պարբերականը: (Մնացորդի հատկություն – Բաժանման գործընթացում ստացված բոլոր 
մնացորդները բաժանարարից փոքր են, այդ պատճառով բաժանման գործընթացը շարունակելիս 
մնացորդը կրկնվում է: Իսկ սա իր հերթին պայմանավորում է պարբերականությունը:)

Շատ կարևոր է տասնորդական կոտորակների կլորացման հարցը, քանի որ ամենօրյա 
կյանքում, որպես կանոն, կիրառվում են տասնորդական կոտորակներ և դրանք կարող են 
մոտավոր նշանակությամբ ներկայացված լինել: 

Կարևոր է իմանալ, որ տոկոսն էլ թվի գրառման ձևերից մեկն է, տոկոսը գտնել նշանակում 
է թվի մասը (կոտորակը) գտնել: Աշակերտները մտաբերում են կոտորակի տեսքով թվի գրառման 
կարգը և կատարում են առաջադրանքներ՝ կիրառելով այս կարգը: 

Նոր Ազգային ուսումնական պլանի համաձայն ռացիոնալ թվերի ուսումնասիրությունը 
սկսվում է ուսուցման տարրական աստիճանում: Իսկ այժմ տեղի է ունենում այս գիտելիքի 
համակարգում և խորացում: 

Պատմական ասպեկտներն առաջ քաշելու նպատակով, կարելի է դասի ընթացքում զրուցել 
այդ մասին.
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Համեմատենք միևնույն թվի գրառման երկու ձևերը.

   2 43
100  և 2,43:

Առաջինը ներառում է 7 նիշ, երկրորդը՝ 4 նիշ: Երկրորդ գրառումը տնտեսման առումով 
ավելի նախընտրելի է: XV դարում տասնորդական կոտորակների ծագումը մաթեմատիկայում 
հայտնագործություն էր: Չափման տասնորդական համակարգերի ներառումից հետո 
տասնորդական կոտորակները մեծ կիրառություն գտան: 

Աշակերտներին կարող ենք հանձնարարել ռեֆերատ պատրաստել «Տասնորդական 
կոտորակները և տասնորդական կոտորակներով գործողությունների ծագման պատմությունը» 
թեմայով: Աշակերտները համացանցում հեշտորեն գտնում են նյութ տասնորդական կոտորակների 
ծագման մասին, այն մաթեմատիկոսի մասին, ում գործերում առաջին անգամ գործածվեցին 
կոտորակների գրառման օրինակներ: Կարելի է խոսել նաև այն մասին, թե ինչու է հարմար 
տասնորդական կոտորակների կիրառությունը, տասնորդական կոտորակների գրառման ինչպիսի 
տարբեր եղանակներ կան և այլն: 

Առաջին դասին կարող ենք սահմանափակվել միայն 1 - 8  «թեստերով» և 9 - 11  
խնդիրները քննարկելով: «Թեստերից» առանձնապես կարևոր են 4-ը և 5-ը – տասնորդական 
կոտորակների կիրառությունը ամենօրյա կյանքում: 

Հիմնական հարցերից մեկը կարող է լինել հետևյալը. թիվը կոտորակի վրա բաժանելիս, ինչո՞ւ 
է անհրաժեշտ շրջել կոտորակը: Պատասխանի բացատրությունն աշակերտը կարող է կապել 
բազմապատկման և բաժանման տեղափոխականության օրենքին: Գտնում ենք այն թիվը, որը 
բաժանարարով բազմապատկելով կստանանք բաժանելին:

Այս հարցը կապվում է կոտորակներով գործողությունների վերաբերյալ գիտելիքին:

Պատասխաններ և ցուցումներ

1 2 3 4 5 6 7 8
2 2 3 1 2 1 3 3

9  Ցանկալի է, որ կոտորակի տեսքով ներկայացնելուց հետո ստացված կոտորակը 

չկրճատվող կոտորակի տեսքով գրառվի: Օրինակ, 0,75= 75
100 = 3

4 :
10  Յուրաքանչյուր կոտորակ գրվում է տասնորդական կոտորակի տեսքով, որը կարող ենք 

բաժանման ալգորիթմով գտնել: Կարող ենք նաև այսպես վարվել. 

    67
20 =  67

4⋅5   =  67⋅5
2⋅2⋅5⋅5  =  335

100 =3,35,
կամ.

    67
20 = 3 7

20 = 3 7⋅5100 = 3,35 :

11  Համեմատում ենք   5
13 և  8

21 կոտորակները:

   5
13 =  5⋅21

13⋅21  =  105
273 ,  8

21 =  8⋅13
21⋅13  =  104

273

     5
13 > 8

21 



101

 5 13
50 0,384...
39
 110
 104
   60
   52
    8
    ...

 8 21
80 0,380...
63
 170
 168
   20
   ...

 Այստեղից էլ երևում է, որ  5
13 > 8

21:

1 - 11  Խնդիրները լուծվում են I դասին: «Թեստերի» և նշված խնդիրների լուծման համար 
տարբեր եղանակներ կարող ենք կիրառել, օրինակ, աշակերտները հերթով կարդում են «թեստերը» 
և հայտարարում են ճիշտ պատասխանները: Բոլոր պատասխաններին կից կարելի է չպահանջել 
պատասխանի հիմնավորում, այլ ցանկալի է, որ այդ հիմնավորումն արվի մյուս աշակերտների 
կողմից: Խնդիրները աշակերտներն ինքնուրույն լուծում են տետրերում և հայտարարում են ճիշտ 
պատասխանը: Ուսուցիչը կարող է աշակերտներին խնդիրների միայն մի մասը հանձնարարել 
դասին քննարկել ( 9 - 11  առաջադրանքներից): 

Տնային առաջադրանքը կարելի է հանձնարարել 1 - 11  խնդիրներից: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
3 2 3 1 4 3 1 2 3

10  Կիրառում ենք կոտորակի հիմնական հատկությունները. 5
12 = 5⋅4

4⋅12  =  20
48 :

11  Կարող ենք գտնել համարիչի և հայտարարի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը: 
Հետո տրված կոտորակի համարիչը և հայտարարը բաժանում ենք ստացված թվին: Կարող ենք 
նաև այսպես վարվել («աստիճանաբար» կրճատում). 

      360
6000  =  60

1000   =  6
100  =  3

50 :

Այստեղ երբեմն անհրաժեշտ է լինում կիրառել բաժանելիության հայտանիշները: 
Երկրորդ դասը սկսում ենք տասնորդական կոտորակների ծագման մասին ձեռք բերած նյութի 

համաձայն աշակերտների ներկայացրած ռեֆերատները քննարկելով: Քննարկման ընթացքում 
մենք կարող ենք ստանձնել «դիրիժորի» և «օպոնենտի» դերերը՝ վարել քննարկումը, 
տասնորդական կոտորակների մասին լրացուցիչ հարցերով առավել ընդարձակել 
նյութը (օրինակ, տասնորդական կոտորակների գրառման կարգը տարբեր երկրներում, 
տասնորդական կոտորակներով գրառման առավելությունները և այլն): Աշակերտներն 
առանձնապես ուշադիր պետք է լինեն տասնորդական կոտորակները հաշվիչներով և 
համակարգչով գրառելու ժամանակ: Այստեղ ստորակետի փոխարեն կետ է գործածվում: 
Օրինակ, այստեղ 5.7 գրառումը նշանակում է 5 ամբողջ 7 տասնորդական, այսինքն, մեր 
գրառմամբ՝ 5,7:

Տնային առաջադրանքը կատարելու համար աշակերտները պետք է կրկնեն անցած նյութը՝ 
մեծությունների միջև կապերը ներկայացնելու համար կիրառեն տասնորդական կոտորակներ, 
օգտվեն բաժանելիության հայտանիշներից, կրճատեն կոտորակները, տոկոսը ներկայացնեն 
կոտորակներով, իմանան կոտորակի հիմնական հատկանիշը, կանոնավոր կոտորակի 
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հասկացությունը, տասնորդական կոտորակի գրառումը՝ հաջորդական գումարելիների գումարի 
տեսքով: 

Այս թեմաների վերաբերյալ աշակերտների մոտ թերություններ նկատելու դեպքում կարող 
ենք մեծացնել պարագրաֆում ներկայացված նյութի մշակման համար նախատեսված դասերի 
քանակը: Հակառակ դեպքում, երկրորդ դասին կարող ենք ավարտել դրական ռացիոնալ թվերի 
մասին նյութը կրկնելու և ամրապնդելու գործընթացը: Դասի ընթացքում աշխատում ենք 12 - 20  
խնդիրների վրա: Տանը աշակերտներին հանձնարարում ենք 12 - 17  խնդիրները: 

12  Առաջադրանքը կատարելու ժամանակ աշակերտներին կարող ենք խնդրել հիմնավորել 
սեփական մտքերը, հասնել այն բանին, որ աշակերտը կարողանա «զարգացնել դատողության 
գիծը. հիմնավորի ընդհանրացմամբ և մասնավորեցմամբ ստացված արդյունքները (Մաթ. բազ. 
2): Այստեղ ընդհանրացումը տեղի է ունենում՝ ելնելով կոնկրետ օրինակներից. եթե կրճատելուց 
հետո կոտորակի հայտարարը պարունակում է միայն 2-ի կամ 5-ի աստիճաններ, հնարավոր է 
2-ի կամ 5-ի որևէ աստիճանով բազմապատկելով (համարիչը և հայտարարը) հասնենք նրան, 
որ հայտարարում 10-ի աստիճան ստանանք: Այսպիսի կոտորակը գրառվում է սահմանափակ 
տասնորդական կոտորակի տեսքով: 

13  Կոտորակները պետք է ընդհանուր հայտարարի բերենք:

14  բ) 150%= 150
100  = 15

10 =1 12 , 15%= 15
100  = 3

20, 5%= 5
100  = 1

20, 15%=0,15, 150%=1,5, 5%=0,05:

15  Աստիճանաբար աշակերտներին վարժեցնում ենք փոփոխականների կիրառությանը: 
Ըստ պայմանի՝ n=1, 2, 3, 4, ուրեմն.

ա) n
5 <1   բ) 1< 6

n    գ) n–5<0  

դ) n2 + 4>n   ե) n⋅100<500   զ) n
5 –1<0:

Աշակերտները դատողություն են անում. եթե n=1, ապա n2=4=5, 5>1: Եթե n=2, n2=4, n2=4=8, 
8>2:

16  Բավական է հաշվենք յուրաքանչյուր տողի և սյունակի քառակուսիների քանակը. 

ա) Ունենք 100 քառակուսի, գունավորած է 15 քառակուսի, այսինքն  15
100 մասը, 15%-ը 

(կոտորակ – ընդհանուրի մաս):

բ) Գունավորած է  13
25  մասը, այսինքն 52%-ը: գ)  1

4 =25%:

17  Մգացված է  12
30 = 4

10 =40%-ը:

20  Խնդիրները քննարկելով աշակերտները մտաբերում են գործողությունների 
հաջորդականության կարգը՝ թվային արտահայտության արժեքը որոշելիս: Աշակերտը պետք է 
կարողանա ռացիոնալ թվերով գործողությունները կատարել տարբեր եղանակներով (Մաթ. բազ. 
1, 2):

Տնային առաջադրանքի խնդիրներ

11 - 14  Խնդիրները լուծելու համար պետք է տիրապետել կոտորակները ընդհանուր 
հայտարարի բերելու, կոտորակները համեմատելու, կոտորակները գումարելու և հանելու մասին 
գիտելիքի: 15  խնդրի նման խնդիր դասարանում արդեն լուծել ենք: Եվս մեկ անգամ ստուգում 
ենք՝ աշակերտները տիրապետո՞ւմ են արդյոք հիմնական հարցին հիմնավորված պատասխան 
տալու համար գիտելիքի. ո՞ր դեպքում կոտորակը չի գրառվում սահմանափակ տասնորդական 
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կոտորակի տեսքով (գրառվում է պարբերական տասնորդական կոտորակի տեսքով): Կյանքում 
հաճախ ստիպված ենք լինում կլորացնել տասնորդական կոտորակները (օրինակ, անսահմանափակ 
տասնորդական կոտորակը սահմանափակ տասնորդական կոտորակի տեսքով ներկայացնելու 
ժամանակ): Թվային արտահայտության արժեքը գտնելը ( 17 ) ամփոփում է դրական ռացիոնալ 
թվերով հանրահաշվական գործողություններ կատարելու հմտությունը: 

5 2 - Ր Դ  Դ Ա Ս

Թեմա. Թվերը և նրանց կիրառությունը ամենօրյա կյանքում և գիտության տարբեր 
բնագավառներում

Հարցեր. Դրական ռացիոնալ թվեր և դրանց կիրառությունը: Պարզ նախահաշիվ: Ամբողջ 
թվեր:

Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա դրական ռացիոնալ թվերով 
գործողությունները կատարել տարբեր եղանակներով (Մաթ. բազ. 1, 2): Ռացիոնալ թվերով 
գործողությունների արդյունքի գնահատում:

Նախնական գիտելիք. Կոտորակներ և տասնորդական կոտորակներ, համեմատություն, 
գրառում, թվաբանական գործողություններ, գործողություններ ամբողջ թվերով:

Դասը սկսում ենք տնային առաջադրանքը ստուգելով: Վերևում խոսեցինք առաջադրանքի 
խնդիրների և դրանց լուծման նպատակների մասին: Դասի մնացած մասը հատկացվում է խմբային 
աշխատանքին, որը կարևոր է սովորած հասկացությունների կիրառության հմտության զարգացման 
և դրանց՝ առօրյա կյանքում կիրառության տեսանկյունից: Աշակերտներից պահանջվում է ընտրել 
օպտիմալ տարբերակ, կազմել պարզ նախահաշիվներ, զարգացնել դատողության գիծը: Տեքստում 
հիշատակվում է ավտոբուսի «միջին արագություն» արտահայտությունը: 

Աշակերտներին բացատրում ենք, որ եթե, ենթադրենք, մարմինը S տարածությունը t 
ժամանակում է անցել, ապա այս շարժումը կատարելիս մարմնի միջին արագությունն այն 
արագությունն է, որով եթե անփոփոխ շարժվելու լիներ այս մարմինը միևնույն S տարածությունը 
անցնելիս, միևնույն t ժամանակում կանցներ: Միջին արագությունը անցած տարածության 
հարաբերությունն է ծախսած ժամանակին: Համապատասխանաբար, այս ժամանակ 
հեռավորությունը հաշվվում է այսպես. միջին արագությունը պետք է բազմապատկվի ժամերով 
(ծախսած ժամանակով): Երկրորդ խնդրում ամբողջ թվերի գործնական կիրառությունն է ցույց 
տրված: 

1   Որպես նմուշ ներկայացնում ենք պլանավորման մի տարբերակ. եթե ավտոբուսի 
միջին արագությունը հավասար է 50 կմ/ժամ, ապա ճանապարհին լինելու ժամանակը կլինի. 
2⋅37:50=1,48 (ժամ), հետևաբար վճարելիք գումարը կլինի 1,48⋅25=37 (լարի), մնացած գումարը՝ 
123,2–37=85,2 լարին եթե բաժանենք 25-ի, կստանանք կուտակած գումարով Իղալթոյում գտնվելու 
համար հատկացված առավելագույն հնարավոր ժամանակը (ժամերով): 

Այս դեպքում հաշվարկը կհեշտանա ճանապարհին գտնվելու ժամանակը կոտորակների 

տեսքով ներկայացնելու միջոցով.   2⋅37
50 : Համապատասխան գումարն էլ հեշտորեն կգտնենք 

կրճատման գործողությամբ. 2⋅37
50 ⋅25:
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Խմբային աշխատանքի արդյունքները քննարկելու ժամանակ հաշվարկի այս ասպեկտին էլ 
ուշադրություն դարձրեք. կոտորակների ներկայացման այս երկու ձևերի կիրառության հմտության 
զարգացումը կարող է հեշտացնել հաշվելու գործընթացը: 

2  • 850-ով:
 • 500-ով:
 • Նինիկո - 350:4=87,5:
 Մարիամ - –300:4=-75:
 Կոտե - –500:4=-125:
 Գիորգի - 200:4=50:
 • Օրինակ, Նինիկո - 1000+250–750–150:
 Մարիամ - 1000–400–750–150:
 Կոտե - 250-250+250–750:
 Գիորգի - 250-150+250–150:
• 700 միավորանոց կամ 1000 միավորանոց: Գերադասելի է 700 միավորանոց պատվերը, քանի 

որ ակնկալվում է, որ այն ավելի հեշտ կլինի, քան 1000 միավորանոցը: Սակայն ինքը՝ Նինիկոն 
էլ կարող է հավաքել միավորներ, այդ պատճառով 1000 միավորանոց հարցը պատվիրելու ռիսկը 
արդարացված է: 

Խմբային աշխատանքը կարելի է ամփոփման տեսքով անցկացնել և այն ավարտելով պետք 
է կազմակերպվի խմբի կողմից ստացած արդյունքների շնորհանդես: 

Դասի վերջում նույն խմբերին հանձնարարեք աշխատել նախագծային առաջադրանքի 
վրա: Այս նախագծային աշխատանքը խմբային աշխատանքից ստացած փորձի խորացմանն է 
ծառայում: Դրա արդյունքները դասարանում կքննարկենք մեկ շաբաթ հետո: 

2.6. ՌԱՑԻՈՆԱԼ ԹՎԵՐ

Այս պարագրաֆի համապատասխան ակտիվությունների քննարկմանը հատկացվում են     
53-րդ – 56-րդ դասերը: 

5 3 - Ր Դ ,  5 4 - Ր Դ  Ե Վ  5 5 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Թվերը և նրանց կիրառությունը ամենօրյա կյանքում և այլ գիտություններում
Հարցեր. Դրական և բացասական ռացիոնալ թվերը և դրանց կիրառությունը:
Նախնական գիտելիք. Դրական ռացիոնալ թվեր, գրառում, համեմատություն, 

հանրահաշվական գործողություններ դրական ռացիոնալ թվերով:
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը կարող է համեմատել ռացիոնալ թվերը, կատարել 

թվաբանական գործողություններ, գնահատել արդյունքները (Մաթ. բազ. 1, 2):

Նախնական գիտելիքի ակտիվացումը կարելի է սկսել հայտնի մաթեմատիկական «Գտի՛ր 
սխալը» խաղով: Գրատախտակին գրում ենք թվային արտահայտություն պարունակող մի քանի 
հավասարում: Դրանցից մի քանիսը սխալ են: 7-8 րոպեների ընթացքում աշակերտները պետք է 
գտնեն սխալը և այն փոխարինեն ճիշտ հավասարմամբ: 
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Օրինակներ.

1) 19 13
1000 =1,9013  6) –50:(–10)–50⋅(–1)=–45

2) 3,7+2,251=5,951  7) (–3)⋅(–6):(–2)=9
3) 7%=0,7   8) 0⋅(–5)–(–6)(–1)=–11
4) 0,046:10=0,46  9) 40⋅(–50+45⋅1)=–200
5) 0,006⋅100=0,6  10) (–5)⋅3+(–5)⋅7=50

Հայտնաբերված սխալներն ուղղելուց հետո դասարանին ենք դիմում հարցերով.
- Անվանե՛ք մի քանի բնական թիվ: Անվանե՛ք ամենափոքր բնական թիվը: Ի՞նչ տառով ենք 

նշանակում բնական թվերի բազմությունը: (Ավելի լավ կլինի, որ այդ տառը հատուկ ձևով գրվի, 
այսպես՝ N:)

- Ուրիշ ի՞նչ թվեր գիտեք բնական թվերից բացի: Անվանե՛ք այդ թվերի գործնական 
կիրառության օրինակներ: 

Ջերմաստիճանի փոփոխականությունն արտահայտելու համար ամբողջ թվերի կիրառությանը 
կարելի է կապել բացասական ռացիոնալ թվերի նման կիրառության քննարկումը ևս: Դասագրքում 
թվի հասկացության ընդլայնման սխեման N → Z → Q – հանրահաշվական հաջորդականությամբ 
է ներկայացված: Այս հաջորդականությունը Վեննի դիագրամով ներկայացնելուց հետո ավելի 
հեշտ կլինի հետևյալ հարցերին պատասխանել.

Ճիշտ է, թե՞ ոչ.
ա) Բոլոր բնական թվերը ամբողջ թվեր են:
բ) Բոլոր ամբողջ թվերը ռացիոնալ թվեր են: 
գ) Բոլոր բնական թվերը ռացիոնալ թվեր են:
Կարող ենք հանձնարարել աշակերտներին անվանել.
ա) Ամբողջ թիվ, որը բնական թիվ չէ: 
բ) Դրական ռացիոնալ թիվ, որը բնական թիվ չէ: 
գ) Բացասական ռացիոնալ թիվ, որը ամբողջ թիվ չէ: 
դ) Ռացիոնալ թիվ, որը ամբողջ թիվ չէ: 
ե) Ամբողջ թիվ, որը բացասական չէ և միաժամանակ բնական չէ:
Մեր կողմից առաջարկվող երեք դասերի փոխարեն ուսուցիչը ռացիոնալ թվերի 

հարցի ուսումնասիրությանը կարող է 4 դաս հատկացնել: Օրինակ, ավելի շատ ժամանակ 
տրամադրվի ռացիոնալ թվերով գործողություններին և ռացիոնալ թվերին փոխարինող թվային 
արտահայտությունների նշանակությունները գտնելուն վերաբերվող խնդիրներին: Կարևոր 
է, որ ուշադրությունը կենտրոնացվի այն խնդիրների վրա, որոնցում ռացիոնալ թվերով 
գործողությունները կարելի է տարբեր եղանակներով կատարել: Այսպիսով հնարավորություն 
կունենանք անցնել չափորոշչի՝ Մաթ. բազ. 1, 2 ցուցիչին: Նշված տիպի խնդիրները ինչպես բաց, 

այնպես էլ փակ վերջավորությամբ առաջադրանքներում են տրված ( 22 - 24 , 14 - 17 ):
Ռացիոնալ թվերի գումարումը և բազմապատկումը ամբողջ թվերով նման են այս 

գործողություններին: Ռացիոնալ թվերը բազմապատկելիս արտադրիչի մոդուլը և նշանը որոշվում 
են ամբողջ թվերով միևնույն գործողությունը կատարելու նմանությամբ: Բազմապատկման 
տեղափոխական գործողությունը՝ բաժանումը, մեկ բացառությունից բացի, մշտապես կատարվում է 
Q բազմության մեջ (զրոյին բաժանել չի կարելի) - քանորդը նորից ռացիոնալ թիվ է: Դասարանում 
աշակերտների հետ միասին ըստ այս հատկության համեմատեք Q և Z բազմությունները: 
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Ամբողջ բացասական թվերի ուսուցման նման է ընթանում բացասական ռացիոնալ թվերի 
գործնական աշխատանքները ներկայացնելը: 

Աշակերտներն արդեն գիտեն ամբողջ բացասական թվերը, այդ պատճառով նրանց համար 
դժվար չի լինի հասկանալ բացասական ռացիոնալ թվի, նրա մոդուլի հասկացությունը: 
Համեմատությունը կրկին երկրաչափական դիտողական նյութերի կիրառությամբ է իրականացվում: 
Պարզ է, նոր նյութի բացատրությունը նորից աշակերտների ակտիվ մասնակցությամբ պետք է 
ընթանա: Կարելի է կիրառել շրջակա միջավայրի ջերմաստիճանը չափող սարք, որը ցույց կտա 
զրոյից վերև և զրոյից ներքև ջերմաստիճանները, օրինակ, զրոյից ներքև 2,50 ջերմաստիճանը 
–2,50 է:

Տեքստում շատ են նմուշային օրինակները, ինչը նշանակալիորեն կօգնի Ձեզ նկարների հետ 
կապված նյութ ձեռք բերելու և այն բացատրելու հարցում: Փորձեք դրանք ներկայացնելը և 
դրանց շնորհանդեսը դասին ևեթ վստահել աշակերտներին: Դրսևորված վստահությունը, արագ 
հասանելի հաջողության ակնկալիքը, աշակերտներին դրդում են ակտիվության, ավելացնում 
հավատը սեփական ուժի հանդեպ: 

Պատասխաններ և ցուցումներ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
3 1 2 4 1 3 3 1 1 2 3 3 4

Մեկնաբանություններ - Դասարանում այս «թեստերի լուծումը» տեղի է ունենում բոլոր 
աշակերտների մասնակցությամբ: Բոլոր թեստերի ճիշտ պատասխանը գտնելուց հետո, երբեմն 
կարող ենք խնդրել հիմնավորել պատասխանը, դատողություն անել: «Թեստերում» հաճախ ենք 
օգտագործում փոփոխականներ, ընտելանում ենք տառերի կիրառությամբ մաթեմատիկական 
փաստերի գրառմանը: Միաժամանակ փոփոխականով կարող է ներկայացված լինել մատնանշված 
բազմության ցանկացած տարր: Օրինակ, a տառով կարող է նշված լինել որևէ բացասական 
թիվ, այս դեպքում –a-ն ցույց կտա նրա հակադիր՝ դրական թիվը: |a| ցանկացած a թվի համար 
բացասական չէ – դրական է կամ զրո: –a-ն կարող է դրական թիվ լինել, քանի որ եթե a-ն 
բացասական թիվ է, ապա նրա հակադիր թիվը՝ –a-ն դրական թիվ կլինի: Օրինակ, եթե a=–7,3, 
ապա –a=7,3: 4  Թեստը ցույց է տալիս, որ թիվը այլ է, իսկ գրառումը՝ այլ, այսինքն միևնույն 

թիվը կարող է տարբեր տեսքով գրառվել: Օրինակ,  25 ,  4
10, 0,4 միևնույն թվի տարբեր գրառումներ 

են: Այս թեմայով մենք բազմիցս խոսել ենք ուսուցիչների հետ խորհրդատվական հանդիպումների 
ժամանակ. ռացիոնալ թվերը կարելի է ներկայացնել կոտորակների միջոցով, եթե կոտորակների 
բազմություններին հատկանշական է էկվիվալենտության հարաբերությունը, էկվիվալենտության 
դասը ներկայացնում է ռացիոնալ թիվ, իսկ համապատասխան դասի յուրաքանչյուր ներկայացուցիչ 
(կոտորակ) այս ռացիոնալ թվի գրառումն է: 

Տնային առաջադրանքի համար նախատեսված «թեստերը» միևնույն սկզբունքով են 
կազմված – աշակերտը պետք է կարողանա թվի գրառումը տարբերել թվից: Իմանա 
զրոյի հատկությունները, ճիշտ կիրառի տառերը՝ ռացիոնալ թվերը արտահայտելու համար, 
կարողանա կիրառել թվային ուղիղ և հասկանա թվի մոդուլի երկրաչափական իմաստը: 

1 2 3 4 5 6 7
1 4 2 3 4 1 1
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Երկրորդ դասի մի մասը և երրորդ դասը պետք է հատկացվեն ստացած գիտելիքի 
ամրապնդմանը, հարցը բոլոր կողմերից և խորապես ուսումնասիրելուն: Ընտրված խնդիրները 
ամրապնդող-զարգացնող են, կիրառական: Այս ժամանակ պետք է տեղի ունենա ձեռք բերած 
գիտելիքի ընդհանրացում, կոնկրետ իրավիճակում դրա կիրառում (տեսական տեքստերից 
ուսումնական բովանդակությունը բաշխված է խնդիրների վրա): 

Մեր կողմից առաջարկված առաջադրանքները («տանը» և «դասարանում» կատարելու 
համար նախատեսված) պահանջում են ռացիոնալ թվերով գործողությունները կատարել 

տարբեր եղանակներով ( 21 - 24 , 14 - 17 ), ճիշտ ընկալել թվային համակարգերի միջև 
հարաբերությունները ( 13 ), գործնականում կիրառել ռացիոնալ թվերի մասին իմացությունը  
( 25 ), դատողություն անել և բացատրել-պարզեցնել, պարզ, ճշգրիտ և հիմնավոր ապացույցներ 
ներկայացնել սեփական դատողությունը հիմնավորելու և ուրիշների կարծիքները քննարկելու 

համար ( 20 , 12 , 13 ):
Առանձնապես, այս վերջին հմտություններն են պահանջվում 1  և 2  խնդիրները լուծելու 

համար: Կարող ենք նաև տարբերակված ուսուցում անցկացնել. համեմատաբար բարձր 
պատրաստվածությամբ աշակերտները դատողություն են անում 1  և 2  խնդիրների շուրջ: 
Աշակերտների մի մասը (համեմատաբար ցածր պատրաստվածություն ունեցող աշակերտները) 
աշխատում են ռացիոնալ թվերով գործողություն կատարելու շուրջ: Վերջում բոլոր արդյունքները 
քննարկվում են դասարանում: 

14  7,2-ի և նրա հակադիր թվի համապատասխան կետերի միջև տարածությունը հավասար 
է 14,4-ի:

15   0 1
Սկզբնակետից աջ ստացվում են կետեր, որոնց կոորդինատներն են. 1

5 , 2
5 , 3

5 , 4
5 , 1, 6

5 , 7
5 , 

8
5 , 9

5 , 10
5 =2, 11

5 , 12
5 : Ձախ կողմում ստացված կետերի կոորդինատները կլինեն նշված թվերի 

հակադիր թվերը: 

16  Բոլոր դրական թվերը մեծ են զրոյից, բոլոր բացասական թվերը փոքր են զրոյից: 

17  բ) 8, 1,7, 0, – 13 , – 23 , –1,7:

18  Եթե a-ն բացասական է, ապա –a-ն դրական կլինի: Օրինակ, եթե a=–21, ապա –a=21, 
որը դրական թիվ է:

19  Ուսուցչին հայտնի է, որ |a=b|≤|a|=|b|, օրինակ, |–1=10|<|–1|=|10|, |–5=(–8)|=|–5|=|–8|:

20  Պարզ է, B = {1,5, 0, 2
3 , 0,5, 4, 9 23 }:

Ուշադրությո՛ւն դարձրեք. |–0,5|=0,5: 0,5-ը մեկ անգամ պիտի անվանենք՝ որպես B-ի տարր:

ա) C = {1,5, 0, 0,5, 9 23 }, պարզ է, C=A∩B, C⊂A:
բ) D=A∪B:

D = {1,5, 0, – 23 , 2
3 , –0,5, 0,5, –1,5, 1,5, –4, 4, 9 23 }: D-ն A-ի ենթաբազմություն չէ:

գ) E = {– 23 , –0,5, –1,5, –4}:
Այս առաջադրանքը կարելի է համարել կոմպլեքսային առաջադրանք, որի լուծումը 

պահանջում է տարբեր գիտելիքների կիրառություն – ռացիոնալ թվի մոդուլ, գործողություններ 
բազմություններով, տվյալները Վեննի դիագրամներով արտահայտել: 

Այս գիտելիքները կարելի է ստուգել լրացուցիչ հարցերի կիրառությամբ. 
- Վեննի դիագրամներով արտահայտե՛ք A և B բազմությունները:
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- A-ի և B-ի ինչպիսի՞ գործողության արդյունք է C բազմությունը:
- Արդյոք C բազմությունը հանդիսանո՞ւմ է A-ի ենթաբազմություն:
- A և B բազմությունների ինչպիսի՞ գործողության արդյունք է հանդիսանում D բազմությունը: 

Ինչպե՞ս են արտահայտվում այս բազմությունները Վեննի դիագրամով: 

21  Գումարման գործողության անհայտ անդամը կարող ենք գտնել հանման միջոցով: 
Օրինակ,  –0,2+...=–0,4:

  –0,4–(–0,2)=–0,4+0,2=–0,2
  –0,2+(–0,2)=–0,4:

25  Ջերմաստիճանների միջինը հաճախ է կիրառվում ամենօրյա կյանքում: Նշված տասը 
օրվա ընթացքում կեսօրին միջին ջերմաստիճանը որոշելու համար պետք է կազմենք թվային 
արտահայտություն և գտնենք նրա արժեքը: Սա կոմպլեքսային առաջադրանք է, որը պահանջում է 
թվաբանական միջինի մասին իմացություններ, տեքստի համաձայն թվային արտահայտություններ 
կազմել և գտնել նրանց արժեքը (ցանկալի է՝ տարբեր եղանակներով):

 (2⋅2,60+3(–1,50)+3(–5,60)+0,40+1,70):10=(5,20–4,50–16,80+2,10):10=(–140):10=–1,40:

1  ա) Քանի որ ab>0, այդ պատճառով կամ երկու թվերն էլ դրական են, կամ երկուսն էլ՝ 
բացասական: Քանի որ a>b-ից՝ ելնելով |a|<|b|, այդ պատճառով երկուսն էլ բացասական թվեր են:

   b a 0

բ)    a b 0

գ) ab<0, այդ պատճառով թվերից մեկը դրական է, մյուսը՝ բացասական: Քանի որ a>b, a-ն 
դրական է, b-ն՝ բացասական: 

   b 0 a

դ)    b 0 a :

2  ա) Քանի որ a>c և |a|<|c|, այդ պատճառով c<0, ուրեմն bc>0 պայմանից ստանում ենք, 
b<0:

Քանի որ bc>0 և abc>0, այդ պատճառով a>0: Միաժամանակ, a>b>c պայմանը նկատի 
ունենալով, ստանում ենք bc 0 a  (նկարում |a|<|c| պայմանն էլ է նկատի 
առնված):

Այս դատողությունը հեշտ չէ անել: Ցանկալի է, որ 1 -ի ա) և 2 -ի ա) խնդիրները 
դասարանում լուծվեն բարձր պատրաստվածությամբ աշակերտների կողմից: 

Մյուս խնդիրների լուծումը ևս նման դատողության կիրառություն է պահանջում: 
բ) ac<0, a և c թվերից մեկը դրական է, մյուսը՝ բացասական: abc>0, հետևաբար b 

բացասական թիվ է: b>c, հետևաբար c-ն էլ բացասական թիվ է, միաժամանակ |a|>|c|, կստանանք.

    bc 0 a

գ) bc>0 և abc<0, հետևաբար a<0 և քանի որ a>b>c, ապա.
    

bc 0a
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դ) a>b>c պայմանը նկատի ունենալով՝ դասավորում ենք այս թվերը առանցքին.
    

bc a

Քանի որ abc<0 և ab>0, ուրեմն c<0 և a և b թվերը կամ երկուսն էլ դրական են, կամ 
երկուսն էլ՝ բացասական: Երկրորդ դեպքում |b|>|c| պայմանը չի կարող բավարարվել, այսինքն 
երկուսն էլ դրական են: Միաժամանակ, b-ն ավելի հեռու է սկզբնակետից, քան c-ն: Կստանանք.

    bc 0 a

Այս խնդիրները լուծելու համար անհրաժեշտ է տարբեր գիտելիքների կոմպլեքսային 
կիրառություն – ռացիոնալ թվի մոդուլ, մոդուլի երկրաչափական իմաստը, ռացիոնալ թվերի 
բազմապատկման կարգը («նշանների կարգը»): Այս առաջադրանքների 1  և 2 -ի դ) խնդիրները 
ցանկալի է միասնաբար՝ բոլոր աշակերտների մասնակցությամբ քննարկենք: «Խորհի՛ր» խնդիրների 
լուծումը պետք է ամփոփի մեր աշխատանքը ռացիոնալ թվերի շուրջ: Տնային առաջադրանքի 
խնդիրները չպետք է որ դժվար լինեն աշակերտների համար:

8  Պահանջում ենք թվային ուղղի վրա մոտավորապես պատկերել թվերը: Անհրաժեշտ 
կլինի թվերի շարքում մեծի և փոքրի ուղղությունները սահմանել, որոշել այսպես կոչված կլոր 
թվերի հարաբերությամբ նրանց դիրքը և նկատի ունենալ նշանները: 

9  Այս խնդրի առաջադրանքների մի մասը հեշտ է լուծել. բոլոր դրական թվերը մեծ են 
բացասական թվերից: Միևնույն նշանն ունեցող թվերի համեմատության ժամանակ կարելի է 
նաև կիրառել թվային ուղիղ: 

10 - 11  Թվի մոդուլի վերաբերյալ գիտելիք են պահանջում: 

12  Բացասական թվին ամենամոտ թվերն անվանելու գործողությունը ապագայում 
աշակերտները թվի ամբողջ մասը գտնելու ժամանակ կկիրառեն: 

13  Պարունակում է կոմպլեքսային առաջադրանք, որը պահանջում է թվային 
բազմությունների միջև հարաբերությունների, բազմություններով գործողությունների և դրանք 
պատկերելու մասին գիտելիք: 

14 - 17  Առաջադրանքները կատարելու ժամանակ աշակերտը պետք է աշխատի որքան 
հնարավոր է հարմար եղանակով գտնել ռացիոնալ թվեր պարունակող արտահայտությունների 
արժեքները՝ գործողությունների հատկությունների կիրառությամբ: 

Հաջորդ դասի համար կարելի է տնային առաջադրանքի խնդիրների մի մասը կատարելու 
հետ աշակերտներին հանձնարարել, որ դասագրքում տրված խնդիրների միջոցով ստուգեն իրենց 
գիտելիքները ռացիոնալ թվերի և ռացիոնալ թվերի հետ կապված հարցերի մասին: 

5 6 - Ր Դ  Դ Ա Ս

Հարցեր. Ռացիոնալ թվեր: Ռացիոնալ թվերով գործողություններ
Նախնական գիտելիք. Բնական և ամբողջ թվերի բազմություններ: Դրական ռացիոնալ թվեր:
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա ռացիոնալ թվերի հետ կապված 

հասկացությունները բացատրել և կիրառել խնդիրները լուծելու նպատակով: Ռացիոնալ թվեր 
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պարունակող արտահայտությունների արժեքը գտնել տարբեր եղանակներով (Մաթ. բազ. 1, 2), 
բազմությունների մասին հասկացությունները և գործողությունները կիրառել խնդիրները լուծելու 
նպատակով (Մաթ. բազ. 7, 8, 9):

Նախանշված նպատակներին հասնելը տեղի է ունենում տրված տնային առաջադրանքի 
խնդիրների լուծումը ստուգելու գործընթացում ( 13 - 17 ): Այս խնդիրների մասին մենք 
նախորդ մասում խոսեցինք: Ինքնաստուգման համար տրված առաջադրանքները գիտելիքն 
ամրապնդելու, հարցերը բազմակողմանիորեն և խորապես ուսումնասիրելու համար 
են նախատեսված: Ինքնաստուգման և ինքնագնահատման ժամանակ աշակերտը 
հայտնաբերում է գիտելիքի մեջ առկա թերությունները և դրանց վրա է կենտրոնացնում 
ուշադրությունը: Խնդիրներն այնպես են ընտրած, որ աշակերտները ձեռք բերած գիտելիքը 
ընդհանրացնեն, կիրառեն տարբեր իրավիճակներում, իրար հետ կապեն գիտելիքի առանձին 
մասերը: Նոր գիտելիքի ներմուծումը ամրապնդում է նախնական գիտելիքի ընկալման 
խորությունը և հստակությունը, օժանդակում է աշակերտներին՝ նյութը մտապահելու, 
բանական տարբեր հմտությունների (օրինակ՝ դատողություն անելու, բացատրել-
պարզեցնելու) զարգացման հարցում: 

1. Այս հարցին աշակերտը կարող է համառոտ պատասխանել. բոլոր բնական թվերը նաև 
ռացիոնալ թվեր են, բնական թվերի գումարը բնական թիվ է: Հետևաբար ստանում ենք. կոնկրետ 
այս դեպքում ռացիոնալ թվերի գումարը բնական թիվ է: Թեև բնական թիվ կարող է լինել նաև 
այն ռացիոնալ թվերի գումարը, որոնք բնական թվեր չեն. 0,4+0,6=1, –0,4+5,4=5: Աշխատեք, 
որ աշակերտները որքան հնարավոր է շատ օրինակներ բերեն. կոտորակների գումար, ամբողջ 
թվերի գումար, բացասական և դրական ռացիոնալ թվերի գումար:

2. a-ն կարող է լինել միայն 19-ի բաժանարար, a=1 կամ a=19: Կարող ենք ընդհանրացնել 

հարցը.  19
a ∈Z, a∈Z: Գտե՛ք a-ն: Այս դեպքում կունենանք. a=1, a=–1, a=19, a=–19:

3. Կիրառում ենք թվային ուղիղ, եթե |m|>3 և m-ը ամբողջ թիվ է, ապա համապատասխան 
«ամբողջ» կետը կլինի 3-ից աջ, կամ –3-ից ձախ:

   

    
Եթե |m=1|<5, ապա m=1-ի համապատասխան ամբողջ թիվը կլինի -5-ի և 5-ի միջև, այսինքն 

m-ի համապատասխան «ամբողջ» կետը պետք է լինի -6-ի և 4-ի միջև: 

    
«Ամբողջ» կետերը, որոնք բավարարում ենք երկու պայմաններն էլ, m=–5, m=–4 են:

4. Միևնույն նշանակությամբ կոտորակները գումարելու ժամանակ գումարվում են 
համարիչները, հետևաբար, յուրաքանչյուր m բնական թվի համար կունենանք. 

    4m+1
2m  = 4m

2m  + 1
2m  

Այսպիսով,    4m+1
2m  = 2 + 1

2m  

Պատասխան՝ 2-ի և 3-ի միջև:
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Աշակերտներն աստիճանաբար վարժվում են տառերի կիրառությանը տրված բազմության 
ցանկացած տարր նշանակելու համար:

5. 3,06=3+0⋅ 1
10+6⋅  1

100 , այսինքն 3,06=3+6⋅ 1
100 :

6. 3–2,x1<0,333....

Չափման մեթոդով որոշում ենք, որ x=7, x=8 կամ x=9:
Առաջին դեպքում տարբերությունը 0,19 է, երկրորդ և երրորդ դեպքերում տարբերությունը 

ավելի փոքր է: 
Եթե x=6, ապա 3–2,61=0,39:
Եթե x-ը 6-ից փոքր է, ապա տարբերությունն ավելի մեծ կլինի:

7.  78 =0,875≈0,9: 7   8
70 0,875
64
 60
 56
  40
  40
   0

  8.  53  – 0,1= 53   – 1
10 = 50

30  – 3
30 = 47

30:

9. Ընդամենը 18 քառակուսի է: Մգացված է քառակուսիների կեսը՝ 12 կես (ինչը 6 քառակուսի 

է կազմում) և ևս մեկ քառակուսի,  7
18 մաս: 

10. Քանի որ 2n
n+5  = n+n

n+5  կանոնավոր կոտորակ է, այդ պատճառով n-ը կարող է լինել 1, 2, 

3 կամ 4: n–ի այս արժեքի համար 2n–1
8  կանոնավոր կոտորակ է: 

11. Կիրառում ենք թվային ուղիղ: m ամբողջ թիվը գտնվում է –4-ի և 4-ի միջև: Այս արժեքներն 
են. –3, –2, –1, 0, 1, 2 կամ 3: Ամենամեծ արժեքը պետք է փնտրենք դրական կոտորակների 
շարքում, երբ համարիչը ամենամեծն է, այսինքն սա 3-ն է, իսկ հայտարարը ամենափոքրն է, 

այսինքն՝ 4: Պատասխան՝ 3
4 :

12. Կիրառում ենք թվային ուղիղ. m կարող է լինել. –4, –3, –2, –1, 0, 1, 2, 3, 4: Բաժանման 
նվազագույն արժեքը փնտրում ենք բացասական կոտորակներում. երբ համարիչը նվազագույն 

ամբողջ թիվն է, հայտարարը՝ նվազագույն բնական թիվը. –4
1  = –4:

13. |– 37  + 0,006|=|– 37  + 3
50|=| –150+21

350  |=|–129
350 |= 129

350  :

14. Գոյություն չունի, քանի որ այն դեպքում, երբ n-ը բնական է, n⋅3 15  դրական է, –n⋅3 15  

– բացասական:

15. m-ը կարող է լինել ցանկացած բացասական թիվ կամ զրո: Քանի որ, երբ m=0, ապա
   |m⋅(–2,3)| = 0, –m⋅2,3 = 0,

իսկ եթե m-ը բացասական է, ապա m⋅(–2,3) դրական թիվ է, և նրա մոդուլը հավասար է 
m⋅(–2,3)–ի:
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2.7. ՌԱՑԻՈՆԱԼ ԹՎԻ ԲՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԻՉՈՎ ԱՍՏԻՃԱՆ

Այս պարագրաֆի համապատասխան ակտիվությունների քննարկմանը հատկացվում է 57-րդ 
դասը: 

5 7 - Ր Դ  Դ Ա Ս

Թեմա. Թվերը և նրանց կիրառությունը ամենօրյա կյանքում և գիտության տարբեր 
բնագավառներում

Հարցեր. Ռացիոնալ թվեր: Ռացիոնալ թվի բնական ցուցիչով աստիճան և նրա կիրառությունը:
Նախնական գիտելիք. Բնական թվի բնական ցուցիչով աստիճան: Ռացիոնալ թիվ: Բնական 

թվի գրառումը հաջորդական գումարելիների գումարի տեսքով: 
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա կիրառել ռացիոնալ թվի 

աստիճանը մաթեմատիկայում, ամենօրյա կյանքում և այլ գիտություններում: Ռացիոնալ թվերով 
գործողությունները կատարի տարբեր եղանակներով (Մաթ. բազ. 1, 2): 

Դասի սկզբում ուսուցիչը աշակերտների ակտիվ մասնակցությամբ քննարկում է 
ինքնագնահատման համար հատկացված գրավորի արդյունքները: Այնուհետև աշակերտներին 
ծանոթացնում է դասին ուսումնասիրելիք հարցերը և նպատակը: Նախնական գիտելիքի 
ակտիվացումը և մոտիվացիայի բարձրացումը տեղի է ունենում բնական թվի աստիճանը 
վերհիշելով և նրա տարբեր կիրառությունների ցուցադրումով: 

Ուսուցիչը պատահական ընտրությամբ կանչում է աշակերտներին գրատախտակի մոտ և 
խնդրում նրանց անվանված բնական թվերը գրել հաջորդական գումարելիների գումարի տեսքով: 
Միաժամանակ աշակերտները գրառումներում 10-ի աստիճանները պետք է կիրառեն: Հիմնական 
հարցերը կարող են կապված լինել 1-ով և զրոներով գրված թվերը 10-ի աստիճանների տեսքով 
ներկայացնելու առավելությունների հետ: Այս քննարկմանը, պարզ է, ամբողջ դասարանը պետք 
է մասնակցի: 

Մտաբերում ենք այսպես կոչված «գիգանտ» թվերը, նրանց անվանումները և 10-ի աստիճանով 
ներկայացնելու եղանակները (միլիոն, միլիարդ, տրիլիոն, կվադրիլիոն, կվինտիլիոն): 

Աշակերտների մոտիվացման բարձրացմանն է ծառայում աստիճանի՝ գործնական 
կիրառությունը: Դասագրքում երեք այսպիսի օրինակ է բերված: 9  և 10  խնդիրները նույնպես 
աստիճանների գործնական կիրառության հետ են կապվում: 

Պատասխաններ և ցուցումներ

1 2 3 4 5 6 7 8
2 3 4 3 2 4 2 4

9  1 կմ=1000 մ=103 մ=105 սմ=106 մմ:

10  Աղյուսակը կարելի է գրատախտակին լրացնել: Աշակերտներից մեկը գրատախտակին է 
տեղափոխում առաջին երեք սյունակները (մնացածները աշխատում են տետրերում): Այնուհետև 
լրացնում է ևս երկու սյունակ: Դրանից հետո ինդուկտիվ դատողության կիրառությամբ 
արտահայտում է իր ենթադրությունը. 12-րդ ամսի համապատասխան սյունակը կլինի. 

I օրենք II օրենք
12   100+12⋅100=1300 100⋅1,312=2330
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II օրենքի համապատասխան թիվը կլորացնենք մինչև 1 լարի ճշգրտությամբ: Ինչպես տեսնում 
ենք, 12 ամսի դեպքում, ըստ երկրորդ օրենքի, ավելի շատ գումար է հավաքվում: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
4 2 3 1 4 2 4 2 2 3 3 1 2

14  ա) 2,35⋅102:         15  26=64, 62=36:

17  1012-ի տասնյակներով գրառման մեջ 12 զրո կա: 

18  0,17-ի տասնյակներով գրառման մեջ 7 զրո կա: 

20  300 000=3⋅105 (կմ/վրկ)=3⋅108 (մ/վրկ):
Դասագրքում ներկայացված «թեստերի» և վարժությունների վրա աշխատանքը կապվում է 

չափորոշչի՝ Մաթ. բազ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 արդյունքների հետ. աշակերտը պետք է կարողանա 
խնդիրները լուծելու ժամանակ ձևակերպել հիպոթեզներ, ապացուցի դրանց ճշգրտությունը, 
ընդհանրացնելով կամ մասնավորեցնելով ստացած արդյունքները հիմնավորի ( 10 , 17 , 

18 , 10 , 11 ): Կոնկրետ կիրառի մաթեմատիկական տերմինները, նշանակությունները 
և խորհրդանիշերը ( 2 , 4 , 5 , 7 , 8 ): Խնդիրը լուծելուց հետո ստացված արդյունքը 

քննադատաբար գնահատի ( 9 , 10 - 13 , 16 - 18 ):

2.8. ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

Այս պարագրաֆի համապատասխան ակտիվությունների քննարկմանը հատկացվում են     
58-րդ - 60-րդ դասերը: 

5 8 - Ր Դ ,  5 9 - Ր Դ  Ե Վ  6 0 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Տվյալների մեկնաբանություն և վերլուծություն
Հարցեր. Տվյալների հավաքման միջոցներ: Չափում և դիտարկում, հարցում, տվյալների 

ներկայացում: Աղյուսակ, սյունակավոր դիագրամ, կետային և գծային դիագրամներ, պիկտոգրամա:
Նախապայմաններ. Հաճախականությունների աղյուսակ, տվյալները հավաքել և հարմար 

եղանակով ներկայացնել, սյունակավոր և շրջանաձև դիագրամներ:
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա գտնել տրված խնդիրը լուծելու 

համար անհրաժեշտ որակական և քանակական տվյալները (Մաթ. բազ. 1, 2, 3, 7, 8): Համակարգի 
և տրված խնդիրը լուծելու համար հարմար եղանակով ներկայացնի որակական և քանակական 
տվյալները (Մաթ. բազ. 1, 2, 3, 4, 6): Տվյալների մեկնաբանում և վերլուծություն՝ խնդրի 
ենթատեքստի նկատառմամբ (Մաթ. բազ. 1, 2, 3, 7, 8, 9):

Դասը սկսում ենք՝ ստուգելով տնային առաջադրանքը: Աշակերտները ստուգում են կատարած 
աշխատանքի որակը ուսուցչի և մյուս աշակերտների օգնությամբ: 

Աշակերտները հերթով գրատախտակին գրում են լուծումները, մնացած աշակերտները 
համեմատում են իրենց պատասխանների հետ, «այո-ոչ» թերթիկների կիրառությամբ գրանցում 
են իրենց դիրքորոշումը (ճիշտ պատասխան՝ «այո», սխալ՝ «ոչ»): Ուսուցիչը այն աշակերտներին, 
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ովքեր անսխալ կատարել են առաջադրանքը, վարժությունները հանձնարարում է` որպես 
ինքնուրույն աշխատանք, իսկ այն աշակերտները, ովքեր սխալներ էին բաց թողել, խմբերով են 
աշխատում: Ուսուցիչը սկաֆոլդինգի կիրառությամբ ուղղել է տալիս սխալները: Սկաֆոլդինգը 
անգլերեն տերմին է և փայտամած կառուցել է նշանակում: Այս դեպքում խոսքը ուսումնական 
փայտամածի մասին է: Ուսուցիչը նախատեսում է ուսուցման ռազմավարությունը, իսկ հետո 
խնդրի լուծման պատասխանատվությունը փոխանցում է աշակերտին: Այնուհետև տեղի է 
ունենում այն աշակերտների աշխատանքների ստուգում, ովքեր ինքնուրույն են աշխատել: 

Նախնական գիտելիքի ակտիվացումը նոր նյութին անցնելու համար կարող ենք տարբեր 
ձևերով պլանավորել. առաջարկենք աշակերտներին միասնաբար քննարկել այն դասը, որը 
«Տնային դպրոց» ծրագրով կարող ենք գտնել համացանցում (www.silkschool.ge): «Տվյալներ 
հավաքել և հարմար եղանակով ներկայացնել» վերնագրով դասը VI դասարանի դասերի 
շարքում է: Այստեղ հիմնականում այն հարցերի մասին է խոսքը, որոնք VI դասարանի ծրագրով 
են նախատեսված, թեև դրանք նկատի են առնված նաև VII դասարանի չափորոշչով: Դասի 
ընթացքում ուսուցիչը անվանում է տվյալները հավաքելու եղանակները, դրանք ներկայացնելու 
ձևը հաճախականության աղյուսակով, սյունակներով և շրջանաձև դիագրամներով: Կիրառվում 
է տոկոսի հասկացությունը: Միասնական լսումներից հետո, հարցեր առաջադրելով և ըստ այդ 
հարցերի պատասխանների կարող ենք իրականացնել զարգացնող գնահատում: Գնահատում 
ենք աշակերտների մասնակցությունը դասին, հին նյութի իմացությունը (օրինակ, տարեկան 
դիագրամների և տոկոսների կիրառության): Այսպիսի քննարկումից հետո դասագրքում տրված 
հարցերին անցնելն ավելի հեշտ կլինի: 

Հետազոտման վիճակագրական մեթոդի նշանակությունը ուսուցչին լավ է հայտնի: 
Դպրոցում այս ուղղությամբ տարրական գիտելիքի ձեռք բերումը այլ նշանակություն ևս ունի: 
Վիճակագրական մտածողության զարգացման մասին հոգալը նպաստում է շատ այնպիսի 
հատկությունների (սովորույթների) ձևավորմանը, որոնք պարտադիր են յուրաքանչյուր 
զարգացած մարդու համար: Դպրոցական հասակից ևեթ պետք է ձևավորվի վիճակագրական 
օրինաչափությունների հայտնաբերման և դրանք ընկալելու հմտությունը: 

Ուսուցչին հիշեցնում ենք, որ վիճակագրություն տերմինը նախապես կառավարման գիտություն 
և արվեստ է նշանակել: 

Պետության կառավարումը պահանջում է բնակչության, արդյունաբերության և 
գյուղատնտեսության մասին տվյալների հավաքում: Ժամանակ առ ժամանակ վիճակագրությունը 
նույնպես ձեռք է բերում պետության մասին տարբեր տվյալների հավաքման բովանդակություն:

Տվյալներ հավաքելն իմաստ չունի, եթե չլինի հետաքրքրություն նրանց հանդեպ: Այդ 
պատճառով վիճակագրության առարկան, բացի տվյալներ հավաքելուց, դրանց խմբավորում և 
մշակում, մշակելուց հետո՝ դրանց կիրառում և օգտակար եզրահանգումներ է ենթադրում: 

Վերևում նշված տվյալները ոչ միայն մարդկանց հասարակությանն են վերաբերում, այլև այն 
ամենին, ինչը կարող է հետազոտման առարկա լինել: 

Վիճակագրությունը (լատիներեն՝ վիճակ, կարգավիճակ) գիտություն է կյանքի տարբեր 
երևույթների վերաբերյալ տվյալներ հավաքելու, մշակելու և վերլուծելու մասին: Օրինակ, 
տնտեսական վիճակագրությունը ուսումնասիրում է տարբեր տեսակի գույքի պահանջարկի 
հարցերը, գների փոփոխությունները, մթերքների արտադրության աճի և նվազման տենդենցները: 
Բժշկական վիճակագրությունը ուսումնասիրում է հիվանդությունների տարածումը, դեղորայքի 
ազդեցությունը և բուժման մեթոդների արդյունվետության հարցերը...

Գոյություն ունեն նաև ժողովրդագրության վիճակագրություն, ֆինանսական 
վիճակագրություն, կենսաբանական վիճակագրություն...
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Ուսուցչի համար ուշագրավ կարող է լինել նաև այն, որ տվյալները չորս ուղղությամբ կարող 
են լինել. աշխարհագրական, ժամանակագրական, որակական և քանակական:

Պարագրաֆում տրված են տվյալների հավաքման օրինակներ: Դրանց քննարկմամբ 
պատկերված է նպատակային տեղեկատվության հավաքման գործընթացը: 

Դասին աշակերտների հետ միասին քննարկեք պարագրաֆի տեքստերի երկրորդ և երրորդ 
օրինակները, իսկ առաջին օրինակը հանձնարարվում է տանը:

Վիճակագրական տվյալների քանակը, որպես կանոն, մեծ է: Այդ պատճառով դրանք մշակելը 
և վերլուծելը հեշտացնելու համար կիրառվում են դիտողական եղանակներ: 

Բերված է տվյալները ներկայացնելու մի քանի նմուշ, այս թվում՝ աղյուսակի միջոցով, 
սյունակավոր, գծային դիագրամներով:

Քննարկում ենք նաև պիկտոգրամաները. հաճախականությունների՝ աղյուսակով ներկայացված 
տվյալները պիկտոգրամաների միջոցով էլ ենք ներկայացնում: 

Որոշ եղանակներ աշակերտներն արդեն գիտեն: Այդ պատճառով նյութին անցնելուն 
նախորդում է նախապատրաստությունը. մտաբերում ենք տվյալներ հավաքելու և դիտողական 
սխեմաներով ներկայացնելու գործընթացը: Կրկնությունը աշակերտների ակտիվ մասնակցությամբ 
է տեղի ունենում: 

Համացանցային տեխնոլոգիաների կիրառությունը նշանակալիորեն հարստացնում է 
ուսումնական ռեսուրսների կիրառության արդյունավետությունը: Ձեզ ենք ներկայացնում 
վիճակագրական տվյալները դիագրամներով ներկայացնելու պարզ և հետաքրքիր ռեսուրս. www. 
onlinecharttool.com: Ընտրեք այստեղ դիագրամի տեսակը և գրանցեք ձեր նախընտրած տվյալները: 

Աշակերտները սովորաբար հաճույքով են մասնակցում այսպիսի ակտիվություններին: 
Առաջադրանքների մի մասը ցանկալի է, որ էլեկտրոնային տարբերակով կատարեն աշակերտները: 

Պատասխաններ և ցուցումներ.

1) Տվյալների հավաքում

1  Աշակերտը կարող է գտնել մրցույթին մասնակցելու ցանկություն ունեցողների՝ ըստ 
սպորտի յուրաքանչյուր տեսակի, կամ դասարանում յուրաքանչյուր դասարանցու անվանել տա 
սպորտի մեկ կամ մի քանի տեսակ: 

2  Կարելի է ֆիլմ ընտրել՝ ըստ ժանրի. պատմական, մելոդրամա, կոմեդիա և այլն: 

3  Կարելի է որոշել անցյալ ուսումնական տարվա կամ ընթացիկ կիսամյակի ընթացքում 
մաթեմատիկայից ստացած գնահատականների միջինը: 

1  Աշակերտները կարող են այսպիսի հարցարան լրացնել դասարանցիների հետ հարցում 
անցկացնելուց հետո.

Ի՞նչ ծավալի բնական գազ է ծախսել ձեր 
ընտանիքը հոկտեմբերին (մ3):

Որքա՞ն կծախսի (մոտավորապես) գազի 
թանկացման դեպքում (մ3): 

1
2
3
4

3  և 4  խնդիրները կապվում են աշակերտների՝ կայուն զարգացման 
կրթության հետ: Աշակերտներին հանձնարարվում է յուրաքանչյուր հարցի մասին, նշված 
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հարցերի և համացանցի կիրառությամբ, կազմել ռեֆերատներ և ներկայացնել՝ հաջորդ 
դասին քննարկելու համար: Դրանց քննարկումը ուսուցչին հնարավորություն է տալիս 
իրականացնել զարգացնող գնահատում. նկատի կառնվեն հարցերն ուսումնասիրելու 
ամբողջականությունը, աշակերտի սեփական մտքերը: Կարելի է հավելել նաև հարցեր, 
որոնք կապված են պետության կողմից այն մարդկանց ոգևորելու հետ, ովքեր շրջակա 
միջավայրի աղտոտման դեմ են պայքարում, կամ մասնակցում են այն գործունեությունների 
սահմանափակմանը, որոնք աղտոտում են շրջակա միջավայրը: 

Պատասխաններ գտնելը և վերլուծելը կապվում է աշակերտների՝ կայուն զարգացման 
հարցերի հետ կապված կրթության հետ, այս թվում՝ առողջ կենսակերպի և բարեկեցության 
ապահովում բոլոր մարդկանց համար, կայուն, անվտանգ, առողջ միջավայրի ստեղծում, 
կայուն և ժամանակակից էներգիայի մշտական հասանելիություն: 

2) Տվյալները ներկայացնել հարմար ձևով: 

1  ա) 500 գրամից ավելի մասսայով 4 հաց է, պակաս՝ 6:
 բ) Միջին մասսան (մոտավորապես).
 (590+570+550+510+490+490+470+450+430+410):10=496
 գ) 4 գրամով:

2  ա) Ամենաշատ եկամուտ ունի Լոմիձեների ընտանիքը. 1200 լարի: 
 բ) Սննդի վրա Լոմիձեները և Ռազմաձեները ամենաշատը ծախսում են 600-600 լարի: 
 գ) Քարչավա - 100, Լոմիձե - 200, Ռազմաձե - 200, Շարաշենիձե - 100,  

 Մաճարաձե - 300:
 Միջինը՝ (100+200+200+100+300):5=180 լարի:
 դ) Քարչավա - 700–100–400–200=0
 Լոմիձե - 1200–200–600–200=200
 Ռազմաձե - 1000–200–600–100=100
 Շարաշենիձե - 800–100–400–200=100
 Մաճարաձե - 900–300–500–100=0

3  Ամենաշատ տոմս վաճառվեց կիրակի օրը՝ 300: Երկուշաբթի օրը 50 տոմս վաճառվեց, 
2 անգամ ավելի՝ 100 տոմս վաճառվեց երեքշաբթի օրը:

Հինգշաբթի օրը վաճառվեց 125 տոմս:
100 տոմս երեքշաբթի օրը վաճառվեց:
100 տոմսից ավելի հինգշաբթի, ուրբաթ, շաբաթ և կիրակի վաճառվեց, 100 տոմսից քիչ՝ 

երկուշաբթի և չորեքշաբթի:
Յոթ օրվա ընթացքում 1050 տոմս վաճառվեց: 
Օրական միջինը 1050:7=150 տոմս է վաճառվում: 

4  ա) և բ) հարցերի պատասխանները դիտողականորեն երևում են սյունակավոր դիագրամի 
միջոցով: 

Ադեիշվիլու կողմից ստացած ամենաբարձր գնահատականների հաճախականությունը 
հավասար է 18-ի: Եթե համապատասխան սյունակի բարձրությունը 3,6 սմ է, ապա կարելի է 
ասել՝ մի գնահատմանը 3,6:18=0,2 սմ բարձրության սյունակը պետք է համապատասխանի, 30 
գնահատմանը՝ 30⋅0,2=6 սմ բարձրության սյունակը: 
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4  և 5  խնդիրները, որոնք դասարանական աշխատանքի համար են նախատեսված, 
տարբեր գիտելիքների կոմպլեքսային կիրառություն են պահանջում: 

1  Հարցման արդյունքների համաձայն յուրաքանչյուր աշակերտ կազմում է սյունակավոր 
դիագրամ: Դասարանում ընթանում է տվյալների մեկնաբանում և վերլուծություն՝ ըստ խնդրի 
ենթատեքստի (Մաթ. բազ. 1, 2, 3, 7, 8, 9):

Նման ձևով են քննարկվում դասարանում աշակերտների կողմից կազմված սյունակներով 
դիագրամները և հարցերի պատասխանները 2 - 5  խնդիրներում: 3  առաջադրանքը 

կոմպլեքսային է, աշակերտները դասարանում լուծած 4  խնդրի օրինակով քննարկում են 
խնդիրները: 

Եթե լոբին 5 սմ բարձրության սյունակին համապատասխանեցնենք, ապա 1 տ հատիկայինը  
5
3  սմ բարձրության սյունակով պետք է արտահայտվի. 4,8 տ - 4,8⋅ 53 =8 սմ բարձրության 
սյունակով:

4  3 միավոր բարձրության սյունակով է արտահայտված աղջիկների հաճախականությունը 
(9), 8 միավոր բարձրության սյունակը համապատասխանում է 24 աշակերտի: 

3) Պիկտոգրամա:

1  Սյունակավոր դիագրամով արտահայտելու համար պետք է նկատի ունենանք.  կա 100 
ձայն,   կա 50 ձայն,  կա 25 ձայն:

Ամենահանրահայտ կոնկուրսանտը Դիմիտրին է, նա 750 ձայն է հավաքել, ամենաքիչ ձայներ 
հավաքել է Լազարեն՝ 425 ձայն, նա Դիմիտրիի համեմատությամբ 325 ձայնով քիչ է հավաքել: 

2  Ամենաշատ տոմս վաճառվել է Բաթումիի ուղղությամբ (475 տոմս): Ամենաքիչ տոմս 
վաճառվել է Ախալցիխեի ուղղությամբ (300 տոմս): 

1  Աշակերտների հետ միասին արդեն կրկնեցինք, որ   խորհրդանիշը 5 միավոր է 
նշանակում: 

Այս կոմպլեքսային առաջադրանքը կատարելու համար աշակերտը պետք է համատեղ 
տարբեր գիտելիքներ կիրառի. հաճախականության աղյուսակ և համապատասխան սիմվոլիկա, 
սյունակավոր դիագրամ, պիկտոգրամա կազմել (նկարի և յուրաքանչյուր նկարին համապատասխան 
հաճախականություն ընտրի), աղյուսակի բաց թողած տեղերը լրացնել: 

2 - 3  Խնդիրները լուծելիս, նախորդ խնդրի նման, աշակերտները պետք է ինտեգրված 
տեսքով կիրառեն տարբեր գիտելիքները: 

4  Եթե 1 նկարը 50 զբոսաշրջիկ է ներկայացնում, Վրաստանի քաղաքացիների քանակը, 
որոնք ապրել են հյուրանոցում, 375 է, օտարերկրացիների քանակը՝ 100: Կարող ենք լսել 
աշակերտների կարծիքը, որը կապված է քանակների միջև առկա տարբերությունների հետ: 
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2.9. ՔԱՌԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐ

Այս պարագրաֆի համապատասխան ակտիվությունների քննարկմանը հատկացվում են    
61-րդ և 62-րդ դասերը: 

Թեմա. Շրջակա աշխարհ և երկրաչափական օբյեկտներ
Հարցեր. Երկրաչափական պատկերների դասակարգում: Ուռուցիկ և ոչ ուռուցիկ 

քառանկյուններ:
Նախնական գիտելիք. Երկրաչափական պատկեր: Եռանկյուն, քառանկյուն, եռանկյունների 

դասակարգումը:
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա ճանաչել երկրաչափական 

պատկերները (անկյուն, հատված, եռանկյուն, քառանկյուն), համեմատի դրանց տեսակները և 
դասակարգի (Մաթ. բազ., 1, 2, 5, 6, 7):

Նախնական գիտելիքի ակտիվացումը կարող ենք սկսել տնային առաջադրանքը (սյունակներով 
դիագրամներ) ստուգելու գործընթացով.

- Ինչպիսի՞ երկրաչափական պատկերներ ենք կիրառում սյունակներով դիագրամներ կազմելու 
համար: Անվանե՛ք կիրառած երկրաչափական պատկերը: Քանի՞ կողմ ունի յուրաքանչյուր 
ուղղանկյուն: Հատվո՞ւմ են արդյոք ուղիղները, որոնց վրա գտնվում են ուղղանկյան հակադիր 
կողմերը: Ինչպե՞ս են կոչվում այսպիսի ուղիղները: Ի՞նչ անկյան տակ են հատվում այն 
ուղիղները, որոնց վրա գտնվում են ուղղանկյան կից կողմերը (ընդհանուր կետ ունեցող կողմերը): 
Գրատախտակին պատկերեք որևէ ուղղանկյուն, ցույց տվեք կողմերը, գագաթները, անկյունները, 
անկյունների աստիճանային չափերը: 

Այս հարցերին պատասխանել աշակերտները չպետք է որ դժվարանան: Ուշադրություն 
դարձրեք այն բանին, որ ուղղանկյունը, որին աշակերտներն արդեն ծանոթ են, քառանկյան 
տեսակներից մեկն է՝ մասնավոր տեսակի քառանկյուն: 

Աշակերտներից մեկին հանձնարարում ենք գրատախտակին պատկերել քառանկյուններ, որոնք 
դասագրքի առաջին երկու նկարում են տրված: Տեղի է ունենում այս պատկերների բնութագրում. 
քառանկյունը հարթության մաս է՝ սահմանափակված չորս հատվածներով, որոնք հաջորդաբար 
միացած են իրար: Միաժամանակ, պարզ է, որ գոյություն ունեն քառանկյուններ, որոնք 
ուղղանկյուն չեն: Պարագրաֆի սկզբում, նկարում պատկերված առաջին երեք քառանկյունները 
ուղղանկյուն չեն: Աշակերտները չպետք է որ դժվարանան այս նախադասությունը բացատրելու 
հարցում: Չափորոշչով նախատեսված է մարմինները դասակարգել՝ ըստ ուռուցիկության և 
ոչ ուռուցիկության: Այս դասակարգումը մենք կատարում ենք քառանկյունների բազմության 
մեջ և հայտարարում, որ որպես կանոն ապագայում միայն ուռուցիկ քառանկյուններին 
կանդրադառնանք: Ուշադրություն ենք դարձնում քառանկյան անկյան հասկացությանը. անկյունը 
անսահմանափակ երկրաչափական մարմին է: Ուռուցիկ քառանկյան անկյունը մի պատկեր է, 
որը մտնում է քառանկյան կազմի մեջ: Օրինակ, ABC անկյունը (որին նաև այնպիսի կետեր են 
պատկանում, որոնք ուղղանկյան ներքին և սահմանի կետեր չեն) կոչվում է ABCD քառանկյան 
անկյուն (B գագաթի մոտ գտնվող անկյուն): 

Մեծ նշանակություն ունի այն, որ աշակերտները կարողանան կողմնորոշվել քառանկյունների 
դասակարգման հարցում: Դասագրքում ներկայացված են քառանկյուններ՝ տարբեր տեսակի 
համապատասխան անվանումներով, սահմանումներով և նկարներով: Սակայն չպետք է 
բավարարվել միայն այդ սահմանումներն իմանալով: 
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Պարտադիր է հասկանալ այդ քառանկյունների տեսակների միջև կապերը: Օրինակ, 

Զուգահեռագիծ

Եթե բոլոր կողմերը հավասար են,

Եթե կողմերից երկուսը հավասար 
չեն,

շեղանկյուն է:

շեղանկյուն չէ:

Կարևոր է, որ աշակերտների հետ միասին լուծվեն այն խնդիրները, որոնք կապված են 
միևնույն մարմնի տարբեր անվանումների հետ: Միասնական քննարկումից հետո աշակերտներն 
իրենք են եզրակացնում. տրված պատկերը պետք է անվանել՝ նկատի ունենալով նրա բոլոր 
հատկանիշները: Օրինակ, եթե քառանկյան հակադիր կողմերը զուգահեռ են, ապա այն 
զուգահեռագիծ է, սակայն, եթե նրա չորս անկյուններն էլ ուղիղ են, ապա այն ուղղանկյուն 
է (պարզ է, որ նաև զուգահեռագիծ է): Այստեղ կարևոր է յուրաքանչյուր (բոլոր) և մի քանի 
(որոշ) բառերի ճիշտ կիրառության հմտությունը զարգացնել: Զուգահեռագծի այլ հատկանիշների 
(օրինակ՝ համաչափությանը) հետագայում կանդրադառնանք: 

Առաջին դասին լուծում ենք «թեստերը» և 6 - 15  խնդիրները: Տանը 1 - 12  
խնդիրներից բացի աշակերտներին հանձնարարում ենք գտնել տեղեկություն ճանապարհային 
նշանների մասին, պատրաստել ռեֆերատ, որը կապված կլինի ճանապարհային նշանների 
նշանակության հետ (կայուն զարգացման հետ կապված կրթություն – անվտանգ միջավայրի 
մասին հոգածություն, քաղաքների և ավանների անվտանգ և կայուն զարգացում, խաղաղ 
հասարակության ձևավորում): Միաժամանակ քննարկվում են երկրաչափական պատկերների 
կիրառության դեպքերը՝ ճանապարհային նշանները արտահայտելու համար: 

Պատասխաններ և ցուցումներ.

1 2 3 4 5
4 4 2 1 2

6  Բոլոր զուգահեռագծերը քառանկյուն են: 

7  Բոլոր զուգահեռագծերը չէ, որ քառանկյուն են: 

8  Բոլոր շեղանկյունները չէ, որ քառակուսի չեն:

9  Բոլոր քառակուսիները քառանկյուն են: 

10  Բոլոր քառանկյունները չէ, որ զուգահեռագիծ են: 

11  Բոլոր ուղղանկյունները չէ, որ զուգահեռագիծ են: 

12  Բոլոր քառակուսիները չէ, որ շեղանկյուն են: 

13  Բոլոր ուղղանկյունները չէ, որ շեղանկյուն են: 

14  Բոլոր ուղղանկյունները չէ, որ քառակուսի են: 

15  Ոչ մի սեղան զուգահեռագիծ չէ: 

16  Յուրաքանչյուր կողմի երկարությունը 13 սմ է: 

17  Շեղանկյան երեք կողմերի գումարը 24 սմ է, հետևաբար 
յուրաքանչյուր կողմի երկարությունը հավասար է 8 սմ-ի: 
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Կարող ենք նաև այսպես դատողություն անել. 4x=x=24, 3x=24, x=8 (սմ):

18   Քառակուսու կողմը 3 սմ է: Ստացված ուղղանկյան պարագիծը կազմված է քառակուսու 
8 կողմերից: Հետևաբար ուղղանկյան պարագիծը 24 սմ է: 

19   Լուծումը պարզորեն տրված է նկարում: Պատասխան՝ 
52 սմ: 

20  Նոր «քառակուսու» պարագիծն է 4⋅12,5–4=             
=4⋅11,5=46 (մ): Նոր «քառակուսու» կողմն է. 46:4=11,5 (մ):

Մեկնաբանություն. 6 - 15  խնդիրները լուծելու ժամանակ չպետք է բավարարվենք 
հարցերի ճիշտ պատասխանները մատնանշելով: Պահանջե՛ք դատողություն անել, 
«զարգացնել դատողության գիծը, ընդհանրացմամբ և մասնավորեցմամբ ստացված 
եզրակացությունները հիմնավորել», «մաթեմատիկական օբյեկտների սահմանումները 
և հատկությունները ճիշտ ձևակերպել, մաթեմատիկական տերմինները ճիշտ կիրառել» 
(Մաթ. բազ. 2, 3):

Չափորոշչում մատնանշված այս արդյունքներին անցումը պետք է տեղի ունենա 
հիմնավորումը ներկայացնելով, ինչը հնարավոր է նաև կոնտր-օրինակների միջոցով: 

Դատողություն անել և հիմանավորել են պահանջում բոլոր քայլերը, որոնք 16 - 20   
խնդիրները լուծելու ժամանակ պետք է կատարվեն: 

Օրինակ, եթե շեղանկյան պարագիծը 24 սմ-ով մեծ է նրա մի կողմից, ապա 24 սմ-ն նրա 
երեք կողմերի գումարն է, քանի որ շեղանկյան պարագիծը հավասար է 4 կողմերի գումարին, 4 

կողմի գումարը մի կողմից 3 կողմերի գումարով մեծ է (խնդիր 17 ): 
Վերևում մատնանշված էր այս խնդրի լուծման եղանակներից մեկը՝ հավասարում կազմելու 

միջոցով: 

18 - 20  Խնդիրների լուծման ժամանակ կիրառում ենք խնդրի պայմանները դիտողականորեն 
ներկայացնելու եղանակը և դատողություն ենք անում՝ ըստ նկարի: 

1 2 3 4
3 2 2 3

5 - 12  Խնդիրներով ամրապնդում ենք գիտելիքը, որը 6 - 15  խնդիրների լուծման 
համար էր անհրաժեշտ: Հարցը քննարկվում է բոլոր անկյուններով և խորությամբ: Ընտրած 
խնդիրները ամրապնդող-զարգացնող, կիրառական են: Նրանց քննարկումը տեղի է ունենում 
երկրորդ դասին: Ճիշտ լրացնելուց հետո ստանում ենք.

5  Որոշ քառանկյուններ զուգահեռագիծ չեն: 

6  Ոչ մի սեղան զուգահեռագիծ չէ: 

7  Բոլոր զուգահեռագծերը քառանկյուններ են: 

8  Բոլոր քառակուսիները ուղղանկյուն են: 

9  Որոշ շեղանկյուններ ուղղանկյուն են: 
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10  Բոլոր քառակուսիները շեղանկյուն են:

11  Որոշ շեղանկյուններ քառակուսիներ չեն:

12  Որոշ շեղանկյուններ քառակուսիներ են: 

Հասկացությունների միջև հարաբերությունները, որոնք 6 - 15  և 5 - 12  
խնդիրներում են տրված, կարող ենք դիագրամներով ներկայացնել: Հասկացությունների 
միջև հարաբերությունները ուղիղների միջոցով հաճախ էր ներկայացնում մեծ գերմանացի 
մաթեմատիկոս Լեոնարդ Էյլերը: Այդ պատճառով այս դիագրամներին Էյլերի դիագրամներ 
անունն էլ են տալիս, ոմանք՝ Էյլեր-Վեննի դիագրամներ են ասում, բայց ավելի հաճախ Վեննի 
դիագրամներ անունն է շրջանառվում: 

Աշակերտներին հանձնարարեք մեկ անգամ ևս դիմել համացանցային ռեսուրսների. geogebra.
org/geometry կայքէջում ընտրեն էկրանի ձախ կողմում տրված պատկերները կամ այնտեղ ևեթ 
մատնանշված լրացուցիչ (more) պատկերները և էկրանի աջ կողմում կազմեն զուգահեռագիծ, 
քառակուսի, շեղանկյուն, ուղղանկյուն, սեղան: 

Երկրորդ դասին ստուգում ենք 13 - 16  խնդիրների լուծումը: Մնացած՝ 17 - 20  
խնդիրները աշակերտներին հանձնարարում ենք հաջորդ դասին՝ որպես տնային առաջադրանք: 

Ցուցումներ.
13 - 19  Առաջադրանքներում աշակերտը պետք է կիրառի պարագծի հասկացության 

նշանակությունը, քառակուսու և շեղանկյան բնորոշ առանձնահատկությունները (բոլոր կողմերի 
հավասարությունը): 

15  Նման խնդիր դասարանում արդեն լուծել ենք. պարագիծը մի կողմի երկարությունից 
երեք կողմերի գումարով մեծ է, հետևաբար, քառակուսու երեք կողմերի գումարը հավասար է 
42 սմ, մի կողմը՝ 14 սմ, պարագիծը՝ 56 սմ:

17 , 18  Խնդիրների նման խնդիրներ էլ դասարանում լուծվել են: 

17  a + b = 11,2, b = 4, a = 7,2
   P = 4a + 2b = 4⋅7,2 + 2⋅4 = 28,8 + 8 = 36,8 (սմ):

18  Մետաղական ցանցի երկարությունը հավասար է 4⋅17=68 (մ), երկրորդ հրապարակի 
պարագիծը. 68–6=62 (մ): Երկրորդ հարապարակի կողմի երկարությունը հավասար է 62:4=15,5(մ):

19  Երրորդ տարածքի պարագիծն այսպես է հաշվվում. 4⋅21+4⋅30=4⋅51=204 (մ):
Երրորդ տարածքի կողմի երկարությունը հավասար է 51 մ:
Խնդիրն այս ճանապարհով լուծելիս աշակերտը, նկատի ունենալով խնդրի պայմանը, կազմում 

է թվային արտահայտություն, գտնում է նրա արժեքը: Թվային այս արժեքը նոր տարածքի 
«պարագիծը» կլինի, իսկ կողմը պարագծից 4 անգամ փոքր կլինի (խնդրի բովանդակության 
ընկալում, խնդրի տվյալների և անհայտ մեծությունների ընկալում-տարանջատում, կոմպլեքսային 
խնդրի աստիճանավորում, պարզ խնդիրների բաժանում և լուծում, Մաթեմատիկայի չափորոշչի 
արդյունքներ, Մաթ. բազ. 7, 8):

a

a

b b

a

a
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20  Քառակուսու մի կողմը 2 սմ է: Ուղղանկյուն կազմելու տարբերակներից մեկն այսպիսին 
է.

  2 

Այս դեպքում պարագիծը հավասար է. 2(2+40)=84 (սմ):

Երկրորդ տարբերակ.

    Պարագիծ=2(4+20)=48 (սմ),

Երրորդ տարբերակ. 

      Պարագիծ=2(8+10)=36 (սմ):

Այս խնդրի լուծմամբ անցնում ենք չափորոշչի արդյունքներին. Մաթ. բազ. 2, 3, 5, 7, 8, 9:
Կարևոր է նաև արդյունքի քննադատաբար գնահատումը. դատողությունը այն մասին՝ 

գոյություն ունի՞ արդյոք այլ դեպք ևս: Այս խնդիրն ընտրելու ժամանակ մենք նկատի ենք 
ունեցել հետևյալը. որպես տնային առաջադրանք չպետք է սահմանափակվենք միայն նման 
խնդիրներ հանձնարարելով, աշակերտներին պետք է տանք հնարավորություն, որպեսզի 
իրենք կարողանան խնդիրը լուծելիս «զարգացնել դատողության գիծը», «ընկալել խնդրի 
բովանդակությունը, տվյալները և անհայտ մեծությունները, տարանջատել», «դժվար 
խնդիրը աստիճանաբար, պարզ խնդիրների բաժանելով և փուլերով հաղթահարել-լուծել»: 

II ԳԼԽԻ ԱՄՓՈՓԻՉ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Դրանց հատկացվում են 63-րդ - 66-րդ դասերը:

6 3 - Ր Դ  Ե Վ  6 4 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմաներ. Թվեր, երկրաչափական օբյեկտներ, տվյալների վերլուծություն և վիճակագրություն
Գնահատման ցուցիչներ. Կրկնություն և գիտելիքի ամրապնդում: Ամփոփիչ գրավոր 

աշխատանքի նախապատրաստում, զարգացնող գնահատման և ինքնագնահատման 
իրականացում, որպեսզի աշակերտը կարողանա մաթեմատիկական օբյեկտների սահմանումները 
և հատկությունները ճիշտ ձևակերպել, դրույթները ձևակերպելու եղանակները ճիշտ կիրառի, 
մաթեմատիկական օբյեկտները դիագրամներով, գծագրերով ներկայացնի, ամենօրյա կյանքում 
հայտնաբերի մաթեմատիկական օբյեկտների մոդելներ, ընկալի խնդրի բովանդակությունը, 
հաղթահարի հիմնախնդիրը, դժվար (կոմպլեքսային) խնդիրը աստիճանների բաժանի, արդյունքը 
քննադատաբար գնահատի (Մաթ. բազ. VII. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9):

Լրացուցիչ խնդիրների կիրառությամբ մեզ հնարավորություն է տրվում «անցնել» մատնանշված 
արդյունքներին: Այս խնդիրները կապվում են II գլխում քննարկված բոլոր հարցերին և նրանց վրա 
աշխատանքը կարելի է քննարկել՝ որպես ամփոփիչ գրավոր աշխատանքին նախապատրաստվելու 
միջոց: 
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Միևնույն նպատակին են ծառայում տնային առաջադրանքի 16 - 20  խնդիրները 
(կատարվում է I դասին) և ինքնագնահատման թեստերի արդյունքների քննարկումը (կատարվում 
է II դասին): Դասարանի ակադեմիական մակարդակը և տարբերակված ուսուցման սկզբունքները 
նկատի ունենալով՝ ուսուցիչն ինքն է ընտրում խնդիրները, որոնք դասարանում պետք է լուծվեն 
և խնդիրները, որոնք պետք է հանձնարարվեն տանը: 

Ցուցումներ և մեկնաբանություններ.

1  ա) +10 բ) +3 գ) –3 դ) –7 ե) –8 զ) +5:

2  ա) 6 բ) 22 գ) 8 դ) 2n:
Այս խնդիրը լուծելու ժամանակ լավ է իրականացվում «դատողություն անելու գծի զարգացումը. 

ընդհանրացմամբ և մասնավորեցմամբ ստացված եզրակացությունների հիմնավորումը» (Մաթ. 
բազ. 2):

3  Ծառայում է թվային ուղղի կիրառման հմտության զարգացմանը.
ա) 12 բ) 6 գ) 18 դ) 0:

4  Այստեղ կարելի է դատողություն անել. քանի՞ թիվ պետք է հաշվենք: Կարելի է նախապես 
մտածել այս քանակը սահմանելու մասին: Որոշենք MN, MK, MS, NK, NS և KS հատվածների 
երկարությունները:

Պատասխան՝ 15, 1, 10, 14, 5, 9:

5  
A

B

0  A(2), B(–3):

6  ա), գ) – բացասական է, դ), ե) – դրական է:
բ) Ո՛չ դրական և ո՛չ էլ բացասական է, զրո է: 

7  Օրինակ. եթե a=–4, |a|=4, –a=4: 8  2a=12, a=6:

9  Կարող ենք թվային ուղիղ կիրառել. –3-ի և 7-ի միջև ամբողջ թվերն են. –2, –1, 0, 1, 2, 
3, 4, 5, 6: Այս թվում 6 դրական թվեր են, 2 - բացասական: 

10  Աշակերտները վարժվում են տառերի կիրառությանը.
ա) Եթե a=5, b=–3, ապա a>b, |a|>|b|, քանի որ |b|=3:
բ) Այստեղ |a|<|b|, քանի որ |b|=11:
Աշակերտները պետք է ճիշտ կիրառեն հասկացությունները, տերմինները, արժեքները: 

11  Այս առաջադրանքը պահանջում է դատողության գծի զարգացում, ինդուկցիայով 
ստացված եզրակացությունների ընդհանրացման հմտության կիրառություն: 

Կոմպլեքսային այս առաջադրանքը կատարելը սկսվում է կոնկրետ օրինակների 
«հայտնաբերմամբ»: 

Օրինակ 1. Եթե a=5, b=–6, ապա a>b, սակայն |a|<|b|:
Հետևաբար այստեղ կարելի է այսպես դատողություն անել. բոլոր դրական թվերը մեծ են 

բացասական թվերից, սակայն որոշ բացասական թվերի մոդուլը, պարզ է, կարող է մեծ լինել 
դրական թվի մոդուլից: 
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Կարելի է թվային ուղղի կիրառությամբ քննարկել. սկզբնակետից ավելի մեծ հեռավորության 
վրա գտնվող բոլոր բացասական թվերի մոդուլը մեծ է սկզբնակետին ավելի մոտ գտնվող 
ցանկացած դրական թվի մոդուլից (մոդուլը տվյալ թիվը արտահայտող կետի հեռավորությունն 
է սկզբնակետից): Ցանկալի է, որ այս խնդիրը սկաֆոլդինգի մեթոդով դասարանում լուծենք: 

Այստեղ ևեթ կարող ենք աշակերտներին հիշեցնել մեր նախնական պայմանավորվածությունը, 
որ այսպիսի խնդիրներ լուծելու ժամանակ երբեմն թվային ուղղի վրա կետերի միջև տարածության 
փոխարեն անվանում ենք նրանց կոորդինատների միջև հեռավորությունը: 

12  0, 3, 3,2, 7,1, 12: Կարող ենք աշակերտներին խնդրել աճման կարգով դասավորել a, b, 
c, d և e թվերը նույնպես: 

13  Նման խնդիրներ արդեն լուծել ենք: Սկսում ենք n>0 և m>n պայմաններով:

Այս գծագիրը ներկայացնելուց հետո անհարժեշտ է անցկացնել քննարկում. քանի որ p<n, 
|p|>m, այսինքն |p|>n, այդ պատճառով p-ն բացասական թիվ է, նրա համապատասխան կետը 
սկզբնակետից ավելի մեծ հեռավորության վրա է գտնվում, քան m-ը:

   
n0 m

Որոշ ուսուցիչներ կարող են բոլոր աշակերտների համար պարտադիր չհամարել 14 , 

15  խնդիրները լուծելը և դրանք հանձնարարեն բարձր ակադեմիական պատրաստվածություն 
ունեցող աշակերտներին, իսկ մյուս աշակերտներին հանձնարարեն կատարել 16  և 20   
առաջադրանքները: 

15  ա) a 0 b    բ) 
a 0b

                                                                                                       

 

գ) 
b 0 a

 պայմանից ստանում ենք, որ b<0 և |b|>|a|:

դ) b 0 a

Քանի որ a>b, |a|<|b|, a>0, այդ պատճառով b<0 և b-ն սկզբնակետից ավելի մեծ հեռավորության 
վրա է գտնվում, քան a-ն:

17   ab  =  4
11: Ենթադրենք կրճատում ենք t թվի վրա, կրճատելուց առաջ կոտորակն այսպիսի 

տեսք ուներ.  4t
11t . 4t + 11t = 375, 15t = 375, t = 25, a = 100, b = 275:

18   13 : Վերցնենք 1
3 -ից փոքր որևէ կոտորակ, օրինակ, 1

7 , երկրորդ գումարելին կլինի 
կոտորակ. 

     13  – 17  =  4
21 ,  13  = 17  +  4

21 :
Կարող ենք այսպես դատել.

   1
3  = 7

21  = 3
21 +  4

21 ,  կամ   13  = 7
21  = 1

21 +  6
21 :

19  ա) I արկղում եղած «ավել» 7,2 կգ-ի կեսը՝ 3,6 կգ, տեղափոխում ենք II արկղ:
բ) I-ում որպեսզի 10 կգ-ով ավել լինի, ավել 7,2 կգ-ն պետք է աճի ևս 2,8 կգ-ով: Դրան 

կհասնենք, եթե II-ից I-ի մեջ տեղափոխենք 1,4 կգ-ն:
գ) I արկղում որպեսզի մնա ավել 4,8 կգ՝ եղած ավել 7,2 կգ-ի փոխարեն, տարբերությունը 7,2-

4,8, այսինքն 2,4 կգ-ն հավասարապես պետք է բաշխենք արկղերում: Այսինքն II-ին ավելանում 
է 1,2 կգ կոնֆետ I արկղից: 

Կարող ենք լուծումը երկրաչափական մոդելավորմամբ կատարել.
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ա)      I-ից II-ի մեջ պետք է տեղափոխենք 7,2:2=3,6:

բ)      II-ից I-ի մեջ պետք է տեղափոխենք (10-7,2):2=1,4 կգ:

գ)      I-ից II-ի մեջ պետք է տեղափոխենք 1,2 կգ:
     (7,2-4,8):2=1,2:

Պարզ է, այս խնդիրները կարելի է այլ եղանակով ևս լուծել: Ուշադրություն դարձնենք այն 
բանին, թե ինչ եղանակով է աշակերտը սկսում լուծել խնդիրը: Եթե նրա ընտրած եղանակը 
կարող է մինչև վերջ ճիշտ հասցնել, ապա կարող ենք աշակերտին դատողություն անելու 
հնարավորություն տալ: Մի՛ բավարարվեք միայն մեկ եղանակով և մի՛ պարտադրեք 
աշակերտներին Ձեր ընտրած ուղին կիրառել: Որևէ եղանակով խնդիրը լուծելուց հետո 
կարող եք աշակերտներին առաջարկել մեր կողմից ներկայացված սխեմաները: 

20 - 21  Թվային արտահայտությունների արժեքը գտնելու համար կիրառում ենք ռացիոնալ 
թվերով գործողությունների հատկությունները, փնտրում ենք լուծման «ամենաձեռնտու» 
տարբերակը: 

22  Բացատրում ենք աշակերտներին, որ ջերմաստիճանի փոփոխականությունը նկատի ունի 
հետևյալը. +2,10 նշանակում է ջերմաստիճանի 2,10-ով ավելացում, –2,50 նշանակում է նվազում 
2,50-ով: Ստանում ենք հաջորդականություն.

   –5,20, –3,10, –5,60, –7,60, –7,10, –4,30, –3,80, –3,80:

23  Տվյալները կարելի է այսպես ներկայացնել (այստեղ «ծովի մակարդակը» դիտվում է՝ 
որպես նախնական (զրոյական) բարձրություն).

   Կարմիր ծով - –400 մ
   Կասպից ծով - –27,9 մ
   Նյու Օրլեան - –1,5 մ
   Էվերեստ - +8,848 կմ
Կարող են կիրառել թվային ուղիղ և գտնել կետերի միջև հեռավորությունը.
   ա) 8 848+400=9248 (մ)
   բ) 400—1,5=398,5 (մ)
   գ) 400—27,9=372,1 (մ)
24  Ըստ պայմանի, p-ն կարող է լինել բնական թիվ 1-ից մինչև 7-ը ներառյալ: p=5 – բնական 

թիվ, որը մեծ է 9-ից, այսինքն p – բնական թիվ, որը մեծ է 4-ից: Այս երկու պայմանները նկատի 
ունենալով.

   p=5, 6, 7:
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25  202,5 տոննա - 7,5 միավոր, այսինքն.
 27 տ - 1 միավոր
 4 միավոր - 108 տ
 6 միավոր - 162 տ:

26  7,5–2,25=5,25 (նկար)
 5,25 (նկար) - 525 աշակերտ
 1 (նկար) - 525:5,25=100 աշակերտ:

27   6⋅12 սմ=72 սմ=7,2 դմ:

28       4x=60
      x=15 (դմ)
      p=6⋅15=90 դմ=9 մ:

29  6a = 8,4
 a = 1,4 (մ)

 p = 4a = 5,6 (մ):

30  a + c = 24
 a + b = 36
 a = PQ = 21,5
 c = 2,5
 b = 14,5
 AB = 17
 P = 2(17 + 21,5) = 2⋅38,5 = 77 (մ):
Առանձնահատուկ ձևով գովեք այն աշակերտներին, ովքեր լուծման այսպիսի կարճ եղանակ 

կառաջարկեն. 
 PABCD=PAPQD=PPBCQ–2⋅PQ=48=72–43=77 (մ):

31  MB + BC + CN + x = 61,
 AM + x + ND + AD = 95, որտեղից

 AB + BC + CD + 2x + AD = 156
 AB + BC + CD + AD = 136
 2x = 20
 x = 10:
Նկատի ունեցեք, որ AM=MB=AB և CN=ND=CD: Այսպիսով, MN հատվածը գտնում ենք 

հետևյալ հավասարումով. PAMND=PMBCN–2MN=PABCD:
Այս խնդիրը լուծելու համար աշակերտը պետք է կարողանա դրսևորել խնդրի 

բովանդակությունն ընկալելու, տվյալները և անհայտ մեծությունները հասկանալ-տարանջատելու, 

12 12

12

12

12

12
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բարդ առաջադրանքը պարզեցնելու, արժեքները և խորհրդանիշերը ճիշտ կիրառելու հմտություններ 
(Մաթ. բազ. 3, 7, 8):

32  ա) 1005=1,005⋅103 բ) 37,03=3,703⋅10:

33  a=22, a3=10 648=1,0648⋅104:

34   n
n–5 = n–5+5

n–5  = 1+ 5
n–5

 5
n–5  պետք է ամբողջ լինի, այդ պատճառով n–5=1, n=6: n–5=–1, n=4: n–5=5, n=10: n–5=–5, 

n=0:

Խնդիրներ ինքնագնահատման համար.

1 2 3 4
2 3 3 2

5   

B կետը 10 միավորով ձախ է C կետից, հետևաբար, ունենք. B(–13):

6  72:4=18        7  4,6+3,5=8,1
 MC = 9 (սմ):      8,1:3,6=81:36=9:4=2,25:

        Պատասխան՝ –2,25:

8  Ըստ գծագրի դատողություն ենք անում և գրում ենք թվերը. 
EF=3 սմ, AB=7 սմ:

 P1 = 4⋅3 = 12 (սմ)

 P2 = 4⋅7 = 28 (սմ):

6 5 - Ր Դ  Դ Ա Ս

Ամփոփիչ գրավոր աշխատանք №4

Թեմա. Ռացիոնալ թվեր (գործողություններ, բնական ցուցիչով աստիճան): Տվյալներ հավաքել 
և ներկայացնել: Քառանկյուններ և նրանց դասակարգումը

Գնահատման ցուցիչներ և նպատակներ. Աշակերտների կողմից անցած նյութի յուրացման 
մակարդակի ստուգում-գնահատում: Ստացած արդյունքների վերլուծության հիման վրա 
ուսումնական պլանի ճշգրտում: Աշակերտը պետք է կարողանա ճիշտ ընկալել մաթեմատիկական 
օբյեկտների սահմանումները և հատկությունները, ճիշտ կիրառի դրույթները, մաթեմատիկական 
օբյեկտները ներկայացնի դիագրամներով, գծագրերով, ընկալի խնդրի բովանդակությունը, 
բարդ (կոմպլեքսային) խնդիրները աստիճանաբար հաղթահարի, արդյունքները քննադատաբար 
գնահատի (Մաթ. բազ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9):

M

A

B

18

18

18

D

C
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Խնդիրների օրինակներ.

Ընտրե՛ք ճիշտ պատասխանը.

1. Ենթադրենք, a∈Q, այս դեպքում անպայման.
ա) |a|>0   բ) |a|<0  գ) |a|≥0  դ) |a|≤0:
2. Եթե a∈Z, ապա անպայման.
ա) a∈N   բ) a∈N∩Z   գ) a⊂Q   դ) a∈Q:

3. Եթե a∈Q և |a|=–|–a|, ապա.
ա) a∈N   բ) –a∈N   գ) a=0   դ) a<0:

4. Եթե ուղղանկյան կողմերից մեկը մյուս կողմից երկու անգամ մեծ է, ապա այս ուղղանկյան 
փոքր կողմը կազմում է պարագծի.

ա) վեցերորդ մասը,   բ) երրորդ մասը,   գ) քառորդը,   դ) կեսը:

5. Գտե՛ք այն քառակուսու պարագիծը, որի կողմը 2 35  սմ է:

ա) 8 35  սմ   բ) 10 25  սմ   գ) 8 25  սմ   դ) 10 35  սմ:

6. Եթե շեղանկյան պարագիծը (սմ-երով) 3⋅104+4⋅103+1⋅102+2⋅101 արտահայտության արժեքին 
է հավասար, ապա այդ շեղանկյան կողմի երկարությունն է.

ա) 8530 սմ   բ) 3412 սմ   գ) 1706 սմ   դ) 753 սմ:

Լուծել խնդիրները.

7. Երաժշտական մրցույթներից մեկի եզրափակիչ փուլի համար ընտրեցին 12 
ստեղծագործություն, որոնց տևողությունը վայրկյաններով կազմում էր. 183, 112, 210, 160, 175, 
205, 232, 155, 195, 160, 245, 212: Ժյուրին այս ստեղծագործությունները բաշխեց երեք խմբի. A 
- 2 վրկ-ից փոքր տևողությամբ, B – 2 վրկ-ից ոչ ավել, քան 3 վրկ տևողությամբ, C – 3 վրկ-ից 
ավել տևողությամբ: 

ա) Քանի՞ տարր է A խմբում, B-ում, C-ում:
բ) Ներկայացրե՛ք A, B և C խմբերում տարրերի քանակի մասին տեղեկատվությունը 

սյունակավոր կամ կետային դիագրամի տեսքով:

8. Տասներկու հավասար շեղանկյուններով կազմվել է ABCD 
զուգահեռագիծը (տե՛ս՝ նկարը): Մգացված պատկերի պարագիծը 
հավասար է 2,88 դմ: Գտե՛ք ABCD զուգահեռագծի պարագիծը:

9. Որոշե՛ք արտահայտության արժեքը.

   –2⋅4 13  + (– 43 )2
:

Պատասխաններ և ցուցումներ.

1 2 3 4 5 6
գ դ գ ա բ ա  

B C

A D
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7. ա) A-ում 1 տարր է, B-ում՝ 4, C-ում՝ 7:
բ)

8. 3,36 դմ:  9. –6 89 :

Գնահատման խորագիր.
Առաջին վեց խնդիրներից յուրաքանչյուրի ճիշտ պատասխանը գնահատվում է 1 միավորով: 
7. Խնդրում միայն մեկ կամ միայն երկու տարրերի քանակը սահմանելը գնահատվում է 0,5 

միավորով, երեքը՝ 1 միավորով: Եթե դիագրամը ճիշտ է կազմված, a-առաջադրանքում ստացված 
քանակությունների (թեկուզ՝ սխալ) հարաբերությամբ, աշակերտը գնահատվում է ևս 1 միավորով, 
իսկ եթե մի սյունակը սխալ է կազմված, մնացածը՝ ճիշտ, գնահատվում է 0,5 միավորով: 7-րդ 
խնդրի առավելագույն գնահատականը 2 միավոր է:

8. Շեղանկյան կողմը որոշելը գնահատվում է 0,5 միավորով, զուգահեռագծի պարագիծը՝ ևս 
0,5 միավորով, ընդամենը առավելագույն գնահատականը 1 միավոր է:

9. Առաջադրանքը կատարելու համար աշակերտը պետք է կատարի չորս գործողություն. 

գրառի խառը թիվը անկանոն կոտորակի տեսքով (4 13 = 13
3 ), բազմապատկի (–2⋅ 13 =– 26

3 ), որոշի 

աստիճանը ((– 43 )2
= 16

9 ), գումարի (– 26
3  + 16

9 = –62
9 ) – յուրաքանչյուր քայլ, ճիշտ կատարելու 

դեպքում, գնահատվում է 0,25 միավորով (չնայած այն բանին, նախորդ գործողության արդյունքը 
ճիշտ էր, թե՞ ոչ): 

Նշենք, որ եթե աշակերտը կիրառում է բաշխման մեթոդը և ստանում. –2⋅4 13  = –8– 23 = 

=–8 23 , ապա այս քայլը գնահատվում է 0,5 միավորով:
Խնդիրներից ստացված միավորների գումարը կլորացվում է մինչև ամբողջ թիվ, 

ինչը կլինի աշակերտի գնահատականը: Գնահատման այս խորագիրը ծանոթացրե՛ք 
աշակերտներին էլ: Դրանով Դուք կամրապնդեք աշակերտների ինքնագնահատման 
հմտությունը և ընդգծված ձևով կդրսևորեք թափանցիկություն՝ գնահատման հարցում: 

Գրավորի արդյունքների վերլուծություն.
Նշենք, որ գրավորի արդյունքների ամփոփման ժամանակ, եթե նկատի ունենանք չկլորացվող 

գնահատականները, այս դեպքում վերլուծությունն ավելի ճշգրիտ ցույց կտա առկա իրավիճակը: 
Նույն դասին ներկայացրեք հաջորդ դասի ակտիվությունը՝ 52-րդ դասին տրված նախագծային 

առաջադրանքի քննարկումը: 
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Գրավորի հաջորդ դասը ավանդաբար հատկացվում է արդյունքների վերլուծությանը, 
թույլ տված սխալներն ուղղելուն, նմանատիպ խնդիրներ կազմել-լուծելուն: Միաժամանակ 
դասի մի մասը կարող ենք անցկացնել խմբային աշխատանքի մեթոդով. դասարանը կարելի է 
բաժանել փոքր խմբերի և յուրաքանչյուրին առաջադրել ցանկացած երկու խնդրի նման խնդիրներ 
հորինել և լուծել: Եթե խմբերը միևնույն առաջադիմությամբ աշակերտներով խմբավորենք, 
կարող ենք առաջադրանքների բարդության փոփոխությամբ տարբերակված ուսուցման ձևաչափ 
ստանալ: Դասի վերջում կազմակերպե՛ք 52-րդ դասին առաջարկված նախագծային առաջադրանքի 
քննարկումը:
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III ԳԼՈՒԽ

ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆ

3.1. ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆ:  
ԳՏՆԵԼ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆՈՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՔԸ

Այս պարագրաֆի համապատասխան ակտիվությունների քննարկմանը հատկացվում են    
67-րդ և 68-րդ դասերը:

6 7 - Ր Դ  Ե Վ  6 8 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Իրական գործընթացների մաթեմատիկական մոդելներ
Հարցեր. Փոփոխական, փոփոխականով արտահայտություն, գտնել փոփոխականով 

արտահայտության արժեքը:
Նախնական գիտելիք. Ռացիոնալ թվեր: Թվային արտահայտություններ:
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա նկարագրված իրավիճակը 

փոփոխականով արտահայտությամբ արտահայտել և գրառել (Մաթ. բազ. 4, 5, 7, 8): Որոշի 
առաջին աստիճանի փոփոխականով արտահայտության թվային արժեքը փոփոխականների 
տարբեր արժեքների համար (Մաթ. բազ. 4):

Նախնական գիտելիքի ակտիվացումը և մոտիվացիայի բարձրացումը կարելի է սկսել 
ռացիոնալ թվերին փոխարինող թվային արտահայտությունների արժեքները գտնելով: Կարող 
ենք աշակերտներին առաջարկել թվային արտահայտությունների այն օրինակները, որոնք 
պահանջում են թվային արտահայտությունների արժեքը գտնելը հեշտացնելու նպատակով 
թվերով գործողությունների հատկությունների կիրառություն (կարող ենք կիրառել II գլխի 
լրացուցիչ խնդիրները): Այս հատկությունների տառերով գրառումը փոփոխականներով 
արտահայտություններին փոխարինող հավասարումների առաջին օրինակներն են: Դրանք հաճախ 
կիրառում ենք փոփոխականով արտահայտությունները պարզեցնելու համար: Նախնական 
գիտելիքի ակտիվացումը կարելի է խմբային աշխատանքի ձևաչափով կատարել: Այնուհետև 
անցնում ենք փոփոխական պարունակող արտահայտություններ կազմելու օրինակների 
քննարկմանը, ինչը գործնական հարցերի քննարկումով ենք սկսում: 

Բերում ենք փոփոխականով արտահայտության արժեքը հաշվելու օրինակներ: Պարզ 
է, որ ընդհանրապես, արտահայտության արժեքը կախված է փոփոխականի արժեքից, 
համապատասխանում է փոփոխականի արժեքին: Որոշ փոփոխականով արտահայտությունների 
համար գոյություն ունի փոփոխականի այնպիսի արժեք (հնարավոր է, մեկից ավել), որը 
տեղադրելու արդյունքում ստացված արտահայտությունը իմաստ չունի: 
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Ուսուցիչը պետք է կենտրոնացնի աշակերտների ուշադրությունը, որ երկրորդ նկարում 
պատկերված ուղղանկյունը 7 սմ երկարության կողմ ունեցող քառանկյուններից ցանկացած ձևով 
ստացված քառանկյուն է: Նրա երկրորդ կողմը դրական թվերի բազմության ցանկացած թվով 
կարելի է ներկայացնել: Այն նշանակում ենք x-ով, և այս x-ը կոչվում է փոփոխական: 

Այնուհետև անցնում ենք ցանկացած կողմեր ունեցող ուղղանկյուններին և ստանում երկու 
փոփոխական պարունակող արտահայտություն: 

Ուշադրության է արժանի փոփոխականի արժեքի և հնարավոր արժեքի հասկացությունների 
բացատրությունը ևս: 

Դասը պետք է անցնի աշակերտների ակտիվ մասնակցությամբ: Օրինակ, առաջին 
թվային արտահայտությունը (ուղղանկյան պարագիծ) կազմելուց հետո, փոփոխականով 
արտահայտությունները աշակերտները ինքնուրույն պետք է կազմեն: Դրա համար բավական է 
գրատախտակին ցանկացած պատկեր ներկայացնել և հարցեր առաջադրել.

- Տրված ուղղանկյան պարագիծը հաշվելու համար ինչպիսի՞ թվային արտահայտություն 
կարող ենք կազմել: 

- Այս ուղղանկյան պարագիծը հաշվելու համար ի՞նչ արտահայտություն կարող ենք կազմել 
(փոփոխականով արտահայտություն):

- Ի՞նչ է պարունակում այս արտահայտությունը: 
- Ի՞նչ թիվ կարող է նշանակել x-ը:
- Այս ուղղանկյան պարագիծը գտնելու համար ի՞նչ արտահայտություն կարող ենք կազմել: 
- Քանի՞ փոփոխական է պարունակում այս արտահայտությունը: 
Այս վերջին հարցին պատասխանելը բավական հեշտ է, քան՝ ի՞նչ է փոփոխականը հարցին: 
Աղյուսակի տեսքով ներկայացնում ենք որոշ բառային գրառումների՝ փոփոխականով 

արտահայտությամբ ներկայացնելու նմուշներ: 

Ի՞նչ է փոփոխականը: Այս հարցը մենք չենք առաջադրում: Դասին այս հասկացությունը 
օրինակների միջոցով ենք նկարագրում: 

Պետք է կենտրոնացնենք ուշադրությունը հետևյալ խնդրին. «... x հատ գնելու համա՞ր - 0,2x 
լարի: Այստեղ x-ը ցանկացած բնական թիվ կարող է լինել – այն փոփոխական է»: 

Ուսուցչին խորհուրդ ենք տալիս ծանոթանալ Շալվա Փխակաձեի հայտնի դասագրքին ([11]): 
Այստեղ կարդում ենք. «Մաթեմատիկական տեսության խորհրդանիշը, որով կարելի է նշանակել 
տրված E բազմության ցանկացած տարր, կոչվում է փոփոխական: Միաժամանակ E է կոչվում 
այդ փոփոխականի արժեքների շարքը (փոփոխականի արժեքների բազմությունը)»:

Առաջին դասին կարող ենք քննարկել 1 - 12  «թեստերը», իսկ 1 - 9  թեստերը 
տնային առաջադրանքի համար են նախատեսված: Երկրորդ դասին շարունակվում է գիտելիքը 
կառուցելու գործընթացը և տեղի է ունենում գիտելիքի ամրապնդում: Նշված ակտիվությունները 
անցկացնելու գործում մեզ կօժանդակի տարբեր իրավիճակների նկարագրումը՝ փոփոխականով 
արտահայտություններ կազմելու և դրանց արժեքները գտնելու օրինակներով, որոնք դասագրքում 
խնդիրների բազմազան համակարգով են ներկայացված: Դրանք մեզ հնարավորություն են 
տալիս աշակերտների երկարատև հիշողության մեջ ձևավորել արմատական պատկերացումներ 
փոփոխականի, փոփոխականով և թվային արտահայտությունների միջև տարբերությունների 
մասին: 
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Պատասխաններ և ցուցումներ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 2 1 1 2 2 2 4 3 4 2 3

Մեկնաբանություններ.

11  և 12  «Թեստերը» կարող ենք կիրառել լուծման գործընթացում: 11  – Նախնական 
գիտելիքի ակտիվացման գործընթացում (փուլ «նախնական») աշակերտը պետք է կարողանա 
վերբալ՝ բառային արտահայտությամբ նկարագրված իրավիճակին համապատասխան թվային 
արտահայտություն կազմել և գրառել: 12 – Գիտելիքի կառուցման գործընթացում (փուլ «հաջորդ») 
աշակերտը պետք է կարողանա վերբալ՝ բառային արտահայտությամբ նկարագրված իրավիճակին 
համապատասխան փոփոխականով արտահայտություն կազմել և բանաձևի տեսքով ներկայացնել 
(Մաթ. բազ. 4, 5, 7, 8):

13  Աշակերտները պետք է կարողանան տարբերել միմյանցից թվային և փոփոխականներով 
արտահայտությունները: 

14  Աղյուսակը աշակերտները արտագծում են տետրերի մեջ: Լրացնում են աղյուսակը և 
համեմատում են գրատախտակի մոտ աշխատող աշակերտի արդյունքները իրենց արդյունքների 
հետ: 

15  Այս խնդիրը կարելի է խմբային աշխատանքի ձևով լուծել: Խմբերը մրցում են միմյանց 
հետ՝ ըստ համապատասխան թվային արտահայտությունների քանակի և մեկնաբանությունների: 

16  Այս խնդիրը նման է 11 «թեստին»: Խնդրի վրա աշակերտներն աշխատում են ինքնուրույն, 
տեղի է ունենում տարբեր գիտելիքների կոմպլեքսային կիրառություն (կապ ֆիզիկական 
մեծությունների միջև, վերբալ՝ բառային արտահայտությամբ նկարագրված իրավիճակի՝ 
արտահայտությամբ գրառում): 

    3⋅5+4⋅60:

17  Այս խնդիրը նման է 12-ին:
    4⋅x+60⋅y:

18  Այս խնդիրը նման է 4-ին – զրոյին բաժանել չի կարելի: Օրինակ՝  5
x–9 :

19  Նախորդ խնդրի՝ մի փոքր բարդ տարբերակն է: Օրինակ,  2
x–9  իմաստ չունի, երբ x=9, 

երբ x=10,  2
x–9  = 2:

18  և 19  Խնդիրները կարելի է խմբային աշխատանքի ձևով լուծել: 

20  Օրինակ,  5
x–2  + 7

x–3  կամ  5
(x–2)(x–3)  :

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 3 3 1 4 2 4 3 1

Մեկնաբանություններ.
Դասարանում արդեն քննարկեցինք «թեստը», որտեղ պահանջվում է աշխատանքի 1 ժամում 

կատարված մասը արտահայտել x-ով, երբ x-ը ամբողջ աշխատանքի կատարման ժամանակն է: 

Բանվորը 1 ժամում կատարում է աշխատանքի   1x  մասը, այսինքն 1:x (թեստ, 8): Եվս մեկ անգամ 



134

բառային գրառմանը համապատասխան փոփոխականով արտահայտություն կազմելով, նորից 
անցնում ենք չափորոշչի արդյունքին՝ բառային արտահայտությամբ նկարագրված իրավիճակը 
բանաձևի տեսքով գրառելուն (Մաթ. բազ. 4, 5, 7, 8) («թեստ» 5 ):

10  Փոփոխականի արժեքը տեղադրելուց հետո աշակերտներին հանձնարարում ենք 
թվային արտահայտության արժեքը գտնել: 

11 - 12  Խնդիրների նման խնդիրներ քննարկեցինք դասարանում, այստեղ էլ գիտելիքների 
կոմպլեքսային կիրառություն և վերբալ՝ բառային արտահայտությամբ նկարագրված իրավիճակը 
բանաձևով ներկայացնել է պահանջվում: 

11  4⋅4+3⋅80:   12  4x+80y:

13  Հաշվիչ մեքենայից օգտվելը ևս կարևոր հմտություն-կարողություն է: Այստեղ կարելի 
է աշակերտներին հիշեցնել կամ սովորեցնել հիշողության կոճակի կիրառությունը. յուրաքանչյուր 
գումարելու արժեքը պահում ենք հիշողության մեջ և հետո գումարում ենք կամ նախ մտապահում 
ենք 10x3-ի արժեքը և այն գումարում ենք 4x2-ի արժեքին, այնուհետև այս գումարը մտապահում 
ենք և նրանից հանում ենք 5x-ի արժեքը և այսպես շարունակ:

14  Երբ հայտարարում զրոյին հավասար արժեք ենք ստանում, ապա արտահայտությունը 
իմաստ չունի: 

15  Նախորդ խնդրի մի փոքր բարդեցված տարբերակն է:
ա) n=1,5, m=–7: բ) m=–2,5, n=2:

16  Գոյություն չունի (k2+4 և |k|+0,2 արտահայտությունների արժեքները դրական են k-ի 
ցանկացած արժեքի համար):

17  x, 2x, 2x–20:

18  Եկամուտը x է, ծախսը՝ x
3   + 1200, մնում է – x – ( x

3  + 1200) լարի ամսեկան, տարեկան 

– 12( 2x
3  –1200)  լարի:

19  բ) 3,8–0,25=3,55: 3,8–0,3=3,5 (լարի):

3.2. ԲՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԻՉՈՎ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Այս պարագրաֆի համապատասխան ակտիվությունների քննարկմանը հատկացվում են    
69-րդ - 71-րդ դասերը:

6 9 - Ր Դ ,  7 0 - Ր Դ  Ե Վ  7 1 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Հարցեր. Բնական ցուցիչով աստիճան: Բնական ցուցիչով աստիճանի հատկությունները:
Նախնական գիտելիք. Ռացիոնալ թվի բնական ցուցիչով աստիճան:
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա պատասխանել հիմնական 

հարցին. ինչո՞ւ է կարևոր բնական ցուցիչով աստիճանի հատկությունների մասին գիտելիքը 
մաթեմատիկական և իրական իրավիճակներից բխող խնդիրների լուծման ժամանակ: Աշակերտը 
պետք է կարողանա զարգացնել դատողություն անելու գիծը, հիմնավորի ստացված արդյունքները 
(Մաթ. բազ. 2), ճիշտ կիրառի մաթեմատիկական տերմինները, նշանակությունները և սիմվոլները 
(Մաթ. բազ. 3), մաթեմատիկական դրույթների ձևակերպման եղանակները (Մաթ. բազ. 4):



135

Նախնական գիտելիքի ակտիվացումը և մոտիվացիայի բարձրացումը կարող ենք սկսել բնական 
ցուցիչով աստիճանի պարզեցումը, «գիգանտ» թվերի գրառման եղանակների կիրառությունը 
և բնական թվերի հաջորդական գումարելիները գումարի տեսքով ներկայացնելը վերհիշելով: 
Այնուհետև կարող ենք շարունակել զրույցը այն մասին, թե որ թվերը և արտահայտությունները 
գրառելու ժամանակ է աստիճանի կիրառությունն ավելի կոմպակտ դարձնում այդ գրառումները, 
հեշտացնում դրանցով գործողությունները: Բերում ենք դասագրքում քննարկված օրինակը 
Արեգակից մինչև Երկիր հեռավորության և Երկրի «շառավղի» համեմատության մասին: Կարող 
ենք այլ ֆիզիկական մեծություններ ևս քննարկել. Երկրագնդի մասսան կազմում է մոտավորապես 
6 000 000 000 000 000 000 000 տոննա, այս թիվը աստիճանի կիրառությամբ այսպես կարող ենք 
արտահայտել. 6⋅1021, ջրի մոլեկուլի տրամագիծը մոտավորապես 0,0000003 միլիմետր է, ինչը 

կոտորակի տեսքով այսպես է գրառվում. 3
107  միլիմետր: Կարելի է ֆիզիկական մեծություններն 

այլ միավորներով ներկայացնել՝ օրինակներ բերելով: Դրանք ներկայացնելու ժամանակ կիրառում 
ենք 10-ի աստիճանները. 

   1 կմ=103 մ=105 սմ=106 մմ:
Աստիճանի հատկությունների քննարկումն ընթանում է մասնավորից ընդհանուրին անցնելու, 

դրույթների ընդհանրացմամբ ստացված եզրակացությունների հիմնավորման կիրառությամբ 
(Մաթ. բազ. 2): Առկա օրինաչափության ընդհանրացմամբ ստանում ենք բանաձև. an⋅am=an+m: 
Աստիճանները բազմապատկելու ժամանակ աստիճանի ցուցիչները գումարվում են, բաժանելու 
ժամանակ՝ հիմքը անփոփոխ է մնում, բաժանելու աստիճանի ցուցիչից հանվում է բաժանարարի 
աստիճանի ցուցիչը (նախ քննարկում ենք այն դեպքը, երբ բաժանելու աստիճանի ցուցիչը փոքր 
չէ բաժանարարի աստիճանի ցուցիչից): 

Աստիճանի հատկությունների քննարկումը 3 մասի է բաժանված: Համապատասխանաբար, 
առաջին դասին քննարկում ենք հավասար հիմքով աստիճանների բազմապատկումը և բաժանումը, 
երկրորդ դասին՝ աստիճանի, արտադրյալի և քանորդի աստիճանները: 

Այս դասին կարող ենք ավարտել այն գործնական խնդիրների քննարկումը, որոնք պարագրաֆի 
ներածական մասում, խթանող հատվածում էին տրված: Երրորդ դասին տեղի է ունենում 
գիտելիքի ամրապնդման և խորացման գործընթացը, որն ավարտվում է խմբային աշխատանքի 
նախագծի իրականացմամբ. տարբեր կոմբինացիաների հաշվարկի և ներկայացնելու գործընթացը 
աստիճանի կիրառմամբ է տեղի ունենում: 

Աստիճանի բոլոր հատկությունների նկարագիրը կոնկրետ օրինակների քննարկմամբ է 
սկսվում և դրանց ընդհանրացմամբ ստացված բանաձևերը ներկայացնելով ավարտվում: 
Այս գործընթացը ինդուկցիայի, մասնագիտացման և ընդհանրացման տարրեր է ներառում, 
դրանց կիրառությունը ուսումնական գործընթացում մեծ նշանակություն ունի: 

Պատասխաններ և ցուցումներ.

1 2 3 4 5 6
3 2 3 2 2 3

1) Հավասար հիմքով աստիճանների բազմապատկում և բաժանում 

9  բ) a⋅a=a2  գ) a12:a6=a6  ե) a7:a7=1:
Այս խնդրում պահանջվում է գտնել բազմապատկման և բաժանման անհայտ անդամները:
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10  բ) x5:(–x)2⋅x = x5:x2⋅x = x3⋅x = x4:
 դ) x10:x6⋅x4 = x4⋅x4 = x8:

11  գ) (–3)5⋅(–3)3

(–3)7 = (–3)8

(–3)7 =–3:

12  ե) (x16:x8):x4⋅x2 = x8:x4⋅x2 = x4⋅x2 = x6:

13  (–8)12⋅89 = 821, 821>0: Տրված արտադրյալը կարող ենք նաև այսպես համեմատել 0-ի հետ. 
(–8)12>0 և 89>0, այդ պատճառով դրանց արտադրյալը մեծ է 0-ից:

10 - 13  Խնդիրներում աստիճանի հատկությունները կիրառում ենք արտահայտությունը 
պարզեցնելու ժամանակ:

14  Օրինակ, ա) an + 6 = an⋅a6   բ) x3n = xn⋅x2n  գ) xn + 1 = xn⋅x 

ե) Յուրաքանչյուր դեպքում ներկայացված է տրված աստիճանի աստիճանների՝ արտադրիչի 
տեսքով ներկայացնելու տարբերակներից մեկը: Չնայած որ կարելի է այլ տարբերակներ ևս 
ներկայացնել: 

Կարելի է դասին մինի-մրցաշար ևս կազմակերպել. ով կներկայացնի ավելի շատ տարբերակներ: 
Օրինակ, an+6=an⋅a6: an+6=an+1⋅a5: an+6=an+2⋅a4, ... աշակերտները կարող են նաև այսպես 

դատողություն անել. եթե n-ը բնական թիվ է և a≠0, կարելի է քննարկել այսպիսի տարբերակ 
ևս. an+6=an–1⋅a7: Այստեղ n–1≥0:

Նմանատիպ է 16  առաջադրանքը ևս.

16  գ) xn = x2n:xn  դ) an + 7 = an + 8:a:

17  ա) 3xz⋅4xyz2 = 12x2yz3  բ) –0,6x2yz2⋅4xyz3 = –2,4x3y2z5:

Այստեղ տարբեր գիտելիքների՝ կոմպլեքսային կիրառության հետ գործ ունենք. տարբեր 
նշաններով ռացիոնալ թվերի բազմապատկում և բաժանում, աստիճանների բազմապատկում և 
բաժանում:

1 2 3 4 5 6
3 3 2 1 3 3

7  դ) 36+36+36=3⋅36=37
  

ե) 3n + 3n + 3n = 3⋅3n = 3n + 1   զ) 3n⋅3n = 3n + n = 32n:

Աշակերտներին հիշեցնում ենք, որ 3=31:

8  ա) 10n–1 = 10, n = 2    բ) 10n–3 = 104, n = 7 

գ) n-ը զույգ բնական թիվ է,   դ) n-ը կենտ բնական թիվ է:

9  Օրինակ, ա) xn + m = xn⋅xm,
   xn + m = xn–1⋅xm–1⋅x2, 
 գ) an + 1 = an⋅a, an xn + 1 = xn–1⋅a2,  ե) an + 2 = an⋅a2, կամ an + 2 = an⋅a⋅a:

10  ա) (–11)9⋅(–11)8<0, քանի որ (–11)9<0, (–11)8>0, 

 գ) (–14)25:(–14)8<0, քանի որ (–14)25<0, (–14)8>0:

11  զ) cn:c = cn–1   է) (–x)n(–x)3n = (–x)4n = x4n  ը) a10:a10 = 100 = 1:

12  Օրինակ, ա) am–n = am:an,  գ) yl–1 = yl:y:
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13  բ) a8n

an⋅a4n  = a
8n

a5n  = a3n:   գ) an+13

an⋅a11  = a
n+13

an+11  = a2:

14  բ) 25+25+25+25=4⋅25:    դ) 3⋅34=34+34+34:

15  
5⋅5n

4⋅5n  = 54  =1,25:

16 գ) x20:(x18:x6) = x20:x12 = x8:  դ) (a7⋅a3):(a⋅a9) = a10:a10 = 1:

17  ա) 2x2y⋅16xyz = 32x3y2z,   բ) (–xz)⋅(–3xy) = 3x2yz,
   գ) (–1,2z2)⋅(2x3yz) = –2,4x3yz3,  դ) (–3,6ab3c)⋅(–3b2c) = 10,8ab5c2:

2) Աստիճանի, արտադրյալի և քանորդի աստիճան

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
2 3 2 1 4 1 4 2 2 2 2 4 2

14  դ) (t3⋅t4)6

(t5)8  = t
42

t40  = t2:  15  բ) 725 = 7k, k = 25:

16  գ) (0,5⋅60)3=303=27 000:  17  գ) (–x3)2 = x6 , դ) (–(–x2))3 = x6:

18  բ) (162)3=((24)2)3=224:   19  գ) –32⋅43

(–2)4 =
–25⋅26

24 =–27=(–2)7:

20  գ) 0,46⋅6 14 =0,46⋅ 25
4 =( 2

5 )6
⋅ ( 5

2 )2
=( 2

5 )2
⋅ ( 5

2 )2
⋅ ( 2

5 )4
=

16
625  :

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 4 2 1 3 1 2 2 4

10  գ) (y9)2

(y6)3  = y
18

y18 = 1:    11   բ) (5k⋅5k + 1)2 = 510:

   դ) (a2⋅a6)3⋅(a4⋅a)2 = a24⋅a10 = a34:    52(2k + 1) = 510, 2k + 1 = 5, k = 2:
 

12  գ) (1,6)3⋅(2,5)3 = (1,6⋅2,5)3 = 43 = 64:  13   գ) (–x3)4 = x12:

    դ) ( 1
5 )5

⋅ 105=( 1
5  ⋅10)5

=32:    դ) (–(–x5)2)3 = (–x10)3 = –x30:
 

14  գ) (92)3=(34)3=312:     15   գ) –(–8)⋅25=23⋅25=28=(–2)8: 

   դ) (813)5=(312)5=360:     դ) –16⋅83

(–2)6 =
–24⋅29

26 =–27=(–2)7:

16  գ) 2 14 a2= 94 a2=( 3
2  a)2

:
    17   բ) 254⋅5

1253  = 
59

59  = 1:

   դ) 25
16 x2y4=( 5

4  xy2)2
:     գ) 1285

324⋅642  = 
(27)5

(25)4⋅(26)2  = 
235

232  = 23=8:
 

18  գ) (an)3 = a3n,   դ) (a2)n = a2n:

19  գ) xy4

z3  ,  x = 25,  y = (–5)10,  z = 257,  52⋅540

((52)7)3  = 
542

542  =1:

20  դ) ( 4
9 )3

⋅ 1,54=( 4
9  )3

⋅ ( 3
2 )4

= 2
6

36  ⋅ 3
4

24  = 2
2

32  = 49  :

21  գ) 273⋅255

158  =
39⋅510

38⋅58  =3⋅52=75:
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22  գ) 2100⋅ ( 1
2 )103

=2100⋅ ( 1
2 )100

⋅ ( 1
2 )3

= 1
23  = 18  ,

   դ) ( 3
4 )50

⋅ ( 4
3 )49

= ( 3
4 )⋅ ( 3

4 )49
⋅ ( 4

3 )49
= 34 =0,75:

Աստիճանի հատկությունների հետ կապված բազմազան խնդիրների համակարգը 
հնարավորություն է տալիս, որ աշակերտների մոտ ստեղծվեն արմատական պատկերացումներ 
այդ հատկությունների կիրառության մասին: Միաժամանակ, հաճախ անհրաժեշտ է լինում 
բանաձևերը «կարդալ աջից ձախ»՝ ցանկալի արդյունքին հասնելու համար: Օրինակ, աստիճանի 
հատկությունները կարող ենք նաև այսպես գրառել.

1) an+m=an⋅am  2) Եթե n≥m, ապա an–m=an:am:

3) amn=(am)n   4) an⋅bn=(ab)n   5)   a
n

bn  = ( a
b )n, եթե b≠0:

Միաժամանակ հաճախ են հանդիպում խնդիրներ, որտեղ աստիճանի ցուցիչն էլ է 
փոփոխական: 

Դասագրքում բավական մեծ ծավալի վարժությունների համակարգ է ներկայացված, 
ինչը ցանկացած ուսուցչի հնարավորություն է տալիս այդ վարժություններն ամբողջությամբ 
կամ դրանց մի մասը քննարկելով անցնել չափորոշչում մատնանշված բոլոր արդյունքներին: 
Դրանք նշված են դասերի գնահատման ցուցիչներում և նպատակներում: 

Խմբային աշխատանքի նախագիծ
• Գործողությունները հաշվելու գործընթացում դիագրամների կիրառության հմտության 

զարգացում:
• Համակցական մտածողության զարգացում:

Առաջարկված առաջադրանքը կարելի է հարցերի վերլուծության և ճիշտ պատասխաններ 
ընտրելու կիրառությամբ կատարել: Այն շնորհանդեսին պատրաստվելու I փուլն է: Աշակերտները 
մասնակցում են աշխատանքին խմբում, հնարավոր է, որ յուրաքանչյուր հարց խումբը միասնաբար 
ցանկանա քննարկել: Խմբի հաջողությունը կախված է նոր օրինակների բազմազանությունից և 
դրանք ներկայացնելու ճշգրտությունից: 

Աշխատանքները քննարկելու ժամանակ ուշադրություն դարձրեք աշակերտների 
մեկնաբանություններին (ինչպես սեփական, այնպես էլ մյուսների աշխատանքների մասին), 
տրված հարցերին ադեկվատ պատասխան տալու հմտությանը: Գրանցե՛ք և ընդգծե՛ք 
աշակերտների ուշագրավ մտքերը (ոչ լիարժեք պատասխանների դեպքում էլ): 

Առաջարկված խնդիրների քննարկումով աշակերտը ծանոթանում է տրված նիշերով թվեր 
կազմելու օրինաչափություններին, ինչի միջոցով սովորում է նման ձևով կազմված թվերի քանակը 
որոշելու եղանակները: 

• 100-ից մինչև 999 (ներառյալ) այն թվերի քանակը, որոնք գրված են նիշերով. 1, 3, 5, 7 
(նիշերի կրկնությունը թույլատրելի է) 43 է, այսինքն 64:

• 100-ից մինչև 999 (ներառյալ) այն թվերի քանակը, որոնք գրառված են նիշերով. 1, 3, 5, 7, 
9 (նիշերի կրկնությունը թույլատրելի է) 53 է, այսինքն 125:

• 1000-ից մինչև 9999 (ներառյալ) այն թվերի քանակը, որոնք գրառված են նիշերով. 1, 3, 5, 
7, 9 (նիշերի կրկնությունը թույլատրելի է) 54 է:
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Ինքնուրույն գրավոր աշխատանք

1. Կրկնապատկած a թվի և եռապատկած b թվի տարբերությունն այսպես է արտահայտվում.
ա) 2(a–3b)   բ) (2a–3)b   գ) 2a–3b   դ) 2(a–3)b:

2. Ենթադրենք, n-ը ցանկացած բնական թիվ է: Ուրեմն 2n+1 արտահայտում է.
ա) ցանկացած բնական թիվ,   բ) ցանկացած զույգ թիվ
գ) ցանկացած ամբողջ թիվ   դ) 1-ից մեծ կենտ բնական թիվ: 

3. (5–0,1x2)2 արտահայտության արժեքը, երբ x=7, հավասար է.
ա) 0,1   բ) 0,01   գ) 4,32   դ) 4,9:

4. Գյուղից 280 կմ հեռավորության վրա գտնվող ավտոմեքենան դեպի գյուղ 60 կմ/ժամ 
արագությամբ ուղղվեց: Կազմենք ավտոմեքենայի՝ գյուղից հեռավորությունն արտահայտող 
համապատասխան արտահայտություն շարժումը սկսելուց x ժամ հետո (մինչև գյուղ հասնելը):

ա) 280–60x  բ) (280–60)⋅x   գ) 280x–60   դ) (280–60):x:

5. Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.
ա) a2⋅a4⋅a3   բ) y⋅y2⋅y3   գ) x10:(x7⋅x3)   դ) (x16:x3)⋅x5:

6. Փոխարինե՛ք արտադրիչի *-ը այնպիսի արտահայտությամբ, որ ստանաք իսկական 
հավասարում.

ա) *⋅4a3b=3,2a12b9   բ) –2,4⋅x3⋅y2:*=0,6x2  գ) (*⋅x2ab3)⋅3x=2,7x3a4b5:

Գնահատման սխեմա.
Առաջին չորս խնդիրներից յուրաքանչյուրում ճիշտ պատասխան ընտրելը գնահատվում է 1 

միավորով: 

5-րդ խնդրի ա) և բ) կետերից յուրաքանչյուրը 0,5 միավորով է գնահատվում, գ) և դ) կետերից 
յուրաքանչյուրը՝ 1 միավորով: 

6-րդ խնդրի յուրաքանչյուր կետ գնահատվում է 1 միավորով: 

Պատասխաններ և ցուցումներ.

1. գ): 2. դ): 3. (5–0,1⋅72)2=(5–0,1⋅49)2=(5–4,9)2=0,12=0,01: 4. ա): 5. ա) a9: բ) y8: գ) 1: դ) x18:
6. ա) 0,8a9b8: բ) –4xy2: գ) 0,9a3b2:
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3.3. ՄԻԱՆԴԱՄ: ԲԱԶՄԱՆԴԱՄ: ԲԱԶՄԱՆԴԱՄՆԵՐՈՎ 
ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս պարագրաֆի համապատասխան ակտիվությունների քննարկմանը հատկացվում են      
72-րդ - 74-րդ դասերը:

7 2 - Ր Դ  Ե Վ  7 3 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Հարցեր. Միանդամ: Բազմանդամ: Բազմանդամներով գործողություններ:
Նախնական գիտելիք. Փոփոխական, փոփոխականով արտահայտություն, թվերով 

գործողությունների հատկությունները:
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա ճիշտ ձևակերպել 

մաթեմատիկական օբյեկտների սահմանումները (միանդամ, բազմանդամ, նույնաբար հավասար 
արտահայտություններ), ճիշտ կիրառի մաթեմատիկական նշանակությունները և սիմվոլները 
(Մաթ. բազ. 3):

Աշակերտը պետք է կարողանա պատասխանել հիմնական հարցերին. ինչպես կարող եմ 
որոշել՝ երկու արտահայտությունները նույնաբար հավասա՞ր են: Ո՞ր փոխակերպումն է կոչվում 
նույնաբար փոխակերպում: Աշակերտը պետք է կարողանա ճանաչել միանդամը և բազմանդամը:

Ծանոթանում ենք նույնաբար հավասար արտահայտություններին, այսինքն 
արտահայտություններին, որոնց արժեքները փոփոխականի ցանկացած արժեքի դեպքում 
հավասար են: 

Գործողությունների հիմնական հատկությունների վրա հենվելով ստանում ենք նույնաբար 
հավասար մի քանի արտահայտություն: Քննարկում ենք նույնականության հասկացությունը: 

Արտահայտության փոխարինումը այլ՝ նույնաբար հավասար արտահայտությամբ կոչվում 
է նույնաբար փոխակերպում: Տրված են արտահայտությունների նույնաբար փոխակերպման 
(համառոտ՝ փոխակերպման) օրինակներ՝ համապատասխան մեկնաբանություններով, որոնց 
քննարկումը օգնում է աշակերտներին նման ձևափոխություններ կատարելու հարցում: 

Արտահայտություններ կազմելու և պարզեցնելու կարողությանը տիրապետելը 
կարևոր է ոչ միայն մաթեմատիկայի, այլև այլ դիսցիպլինների համար (օրինակ՝ քիմիա, 
ֆիզիկա): Տեղի է ունենում հավասարումների միջոցով խնդիրներ լուծելու, միանդամները 
և բազմանդամները ուսումնասիրելու նախապատրաստում: 

Դասը սկսում ենք թվերով գործողությունների հիմնական հատկությունների և նույնաբար 
հավասար արտահայտությունների հասկացությունների կրկնությամբ (պարզ է, աշակերտների 
ակտիվ մասնակցությամբ): 

Բոլոր օրինակները աշակերտները կարող են դասին ինքնուրույն վերլուծել: Պարզ է, որ 
անհրաժեշտության դեպքում ուսուցիչը պետք է միջամտի և հանձնարարի աշակերտներին 
հիմնավորել ձևափոխում կատարելու քայլերը: Դրա համար ցանկալի է որոշ հիմնական 
հատկություններ ևս մեկ անգամ այնպես արտագրենք, որ հավասարման աջ և ձախ կողմերի 
տեղերը փոխենք: Օրինակ, բաշխման հատկությունները, ցանկալի է, որ այսպես ներկայացնենք.

    ac + bc = (a + b)c, ac–bc = (a–b)c:

Աշակերտներին պետք է վարժեցնենք, որ բոլոր նույնական արտահայտությունները երկու 
կողմից էլ «կարդան»: 

Նույնականության և նույնաբար հավասար արտահայտությունների հասկացությունները 
մեթոդական գրականության մեջ տարբեր ձևով են ներկայացված (նկատի է առնված ուսուցչի 
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գրքի գործառույթը. գիտական և ընդհանուր տեղեկատվություն, որակավորման բարձրացում): 
Ձեզ ենք ներկայացնում այն սահմանումները, որոնք Շալվա Փխակաձեի գրքում են տրված 
(տերմինների և նախադասությունների աննշան փոփոխությամբ): 

«Ենթադրենք, տրված է երկու արտահայտությունների հավասարություն: x1, x2, ..., xn-ը 
այս արտահայտությունների փոփոխականներն են, իսկ E-ն՝ այս փոփոխականների արժեքների 
համակարգերի որևէ բազմություն: Ասում ենք, որ տրված հավասարումը նույնական է այս E 
բազմությանը, եթե E-ից վերցված x1, x2, ..., xn փոփոխականների արժեքների բոլոր համակարգերի 
համար այն կամ իսկական է, կամ նրա ինչպես աջ կողմը, այնպես էլ ձախ կողմը իմաստ չունեն»:

Նույնական հավասարումը և նույնաբար ձևափոխումը նույնպես կապվում են 
նույնականությանը (տեսե՛ք [11], էջ 5, թեորեմ 1):

Դասագրքում տրված սահմանման մեջ E-ի դերում փոփոխականի ցանկացած արժեք է: Այդ 
պատճառով կիրառում ենք «նույնականություն» տերմինը: Այն հավասարում է, որն իսկական է 
փոփոխականի արժեքների բոլոր համակարգերի համար: Կոնկրետ օրինակների նկարագրման 
միջոցով, կիրառվում են միանդամի և բազմանդամի հասկացությունները: 

Պատասխաններ և ցուցումներ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
3 2 4 3 1 1 2 2 3 4 2 1 1 2

15 16 17 18 19 20 21
4 4 1 3 4 3 4

Այս «թեստերի» միջոցով կարելի է նույնականությունը, նույնական ձևափոխումը, նույնաբար 
հավասար արտահայտությունների հասկացություններն ըմբռնել: Օրինակ, 2  թեստում տրված 
արտահայտությունները հավասար են, երբ c=5, x=7, y=0, սակայն հավասար չեն փոփոխականի 
որոշ նշանակությունների համար, օրինակ, հավասարումը ճիշտ չէ, երբ c=1, x=2, y=1 (ստանում 
ենք. 2–1=2+1): Տրված արտահայտության նույնաբար հավասար արտահայտություններ 
կստանանք տրված արտահայտության մեջ թվաբանական գործողությունների հատկությունները 
ճիշտ կիրառելու արդյունքում: Օրինակ, 2b–2a նույնաբար հավասար է 2(b–a) արտահայտությանը 
(«թեստ» 6 ): 

«Թեստերի» մեծ մասը աշակերտները կարող են ինքնուրույն լուծել: Սակայն մի մասը կարելի 
է նաև միասնաբար, սկաֆոլդինգի մեթոդով «լուծել» (օրինակ, 9 , 11 , 16  և 21 ):

22  db և cd + (b–c)d:  23  Օրինակ, եթե a = 3, a2 = 9, 2a = 6, 9≠6:

24  a2 + ab + ac, (a + b + c)a:  25  դ) 3x3–2y–5x3–2 + 2y–7 = –2x3–9: 

26  դ) cab = 100c + 10a + b, ե) mnpq  = 103⋅m + 102n + 10p + q, զ) qpan  = 103q + 102p + 10a + n:

27  բ) (2a2 + 5a) + (–a2 + a) + (a2–3a–5) = 2a2 + 3a–5:

28  բ) (–3a3–2)–(3a3–2) = –6a3: 29  դ) (m–n) + (n–c)–(m–c) = m–n + n–c–m + c = 0:

30  գ) m + n:   31  բ) –(–c–b) = c + b     դ) –(5z–x + y) = –5z + x–y:

32  դ) –4st2(3s2t–s + 2t–1) = –12s3t3 + 4s2t2–8st3 + 4st2:
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33  բ) 2c(5a–3c2)–c(a–6c2) + 3a(a–c) = 10ac–6c3–ac + 6c3 + 3a2–3ac = 6ac + 3a2:

34  դ) (7z–2)(z–3) = 7z2–21z–2z + 6 = 7z2–23z + 6:

35  դ) (1–k)2 = (1–k)(1–k) = 1–k–k + k2 = 1–2k + k2:

36  գ) 2k(k–4) + (k + 5)(k + 3) = 2k2–8k + k2 + 3k + 5k + 15 = 3k2 + 15:

Նման անդամների միացում, «փակագծերը բացելու» կարգ, միանդամը բազմանդամով 
բազմապատկել, բազմանդամի բազմապատկում – բոլոր այս դեպքերը հանդիպում են 22 -

36  առաջադրանքներում: Այս խնդիրները դասարանում երկրորդ դասին են քննարկվում և 
արտահայտությունների ձևափոխման հետ կապված գիտելիքի ամրապնդմանն են ծառայում: 

Դասարանի պատրաստվածությունը նկատի ունենալով կարելի է մի քանի դեպքերի (օրինակ՝ 
բարձր աստիճանի արտահայտությունը երկրորդ աստիճանի պարզեցնել) քննարկումը բաց 
թողնել, օրինակ, 32  և 33  խնդիրները:

Դասարանում լուծված խնդիրների նման են տնային առաջադրանքի վարժությունները: 
«Թեստերը» հիմնականում նույնանման, նույնաբար հավասար արտահայտությունների 
հասկացությունների հետ կապված գիտելիք են պահանջում, մնացած խնդիրները ( 12 - 24 ) 
հանրահաշվական արտահայտությունների ձևափոխմանն են վերաբերում: Նորից հանդիպում 
են խնդիրներ ( 12 - 24 ), որոնք լուծելով հասնում ենք չափորոշչով սահմանված նպատակին. 
աշակերտը պետք է կարողանա պատասխանել հիմնական հարցերին. նույնակա՞ն է արդյոք 
տրված հավասարումը: Նույնաբար հավասար են, թե՞ ոչ տրված երկու արտահայտությունները: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
3 3 1 3 1 2 3 1 1 3 2

12  Տվյալները պետք է տեղափոխենք տետրի մեջ և միացնենք նույնաբար հավասար 
արտահայտությունները: Օրինակ, x–(y–5) և x–y+5:

13  a3 = 3a նույնական չեն, օրինակ, եթե a = 2, a3 = 8, 3a = 6:

14  ac + bc + 2c2 = (a + b + c)c + c2:

15  գ) abc +cab  = 100a + 10b + c + 100c + 10a + b = 110a + 11b + 101c:

16  դ) (3a2–7b2) + (6b2–2a2) = a2–b2:  17  դ) (b–3)–(2b + 2) = b–3–2b–2 = –b–5:

18  դ) (b2–5) + (2b–3) = b2 + 2b–8:  19  գ) (3a3–2a2 + 1) + (–3a3–a2–1) = –3a2:

20  գ) (b + 5)(b + 2) = b2 + 2b + 5b + 10 = b2 + 7b + 10:

21  բ) (a + b)(2a + 3b) = 2a2 + 3ab + 2ab + 3b2 = 2a2 + 5ab + 3b2:

22  (a–b)(a–c) + (b–c)(b–a) + (c–a)(c–b) = a2–ac–ab + bc + b2–ab–bc + ac + c2–bc–ac + ab = a2 + b2 + c2–
ab–bc–ac = a2 + b2 + c2–(ab + bc + ac) = a2 + b2 + c2, քանի որ ab + bc + ac = 0:

Տնային առաջադրանքի համար հատկացված վարժություններից բացի աշակերտներին 
խնդրում ենք գնահատել իրենց գիտելիքը՝ ըստ դասագրքում ներկայացված թեստերի: 
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7 4 - Ր Դ  Դ Ա Ս

Հարցեր. Միանդամ, բազմանդամ, հանրահաշվական արտահայտությունների պարզեցում և 
արժեքների հաշվում:

Նախնական գիտելիք. Միանդամ, բազմանդամ, բազմանդամներով գործողություններ:
Գնահատման ցուցիչ. Աշակերտը պետք է կարողանա հանրահաշվական արտահայտությունը 

պարզեցնել և որոշել նրա թվային արժեքը փոփոխականների տարբեր արժեքների համար (Մաթ. 
բազ. 4):

Հանրահաշվական արտահայտությունների պարզեցման մասին գիտելիքի ամրապնդում և 
խորացում: Զարգացնող գնահատման իրականացում: 

Դասը սկսում ենք տնային առաջադրանքը ստուգելով: Ուշադրությունը կենտրոնացնում ենք 
6 , 7 , 11 , 13 , 18  առաջադրանքների և աշակերտների կողմից ինքնագնահատման 

«թեստերը» կատարելու վրա: Օրինակ, 7  թեստը կապված է գնահատման հետևյալ ցուցիչների 
հետ. աշակերտը պետք է կարողանա վերբալ՝ բառային արտահայտությամբ նկարագրված 
իրավիճակը հանրահաշվական արտահայտությամբ (բանաձևով) գրառել (Մաթ. բազ. 4, 5, 7, 
8): Ինքնագնահատման «թեստում» 1-3 խնդիրները զրոյի հատկությունների իմացության հետ 
են կապվում. զրոյին բաժանել չի կարելի, եթե արտադրիչներից մեկը հավասար է զրոյի, ապա 
արտադրյալը ևս հավասար կլինի զրոյի: Արտահայտության արժեքն է պետք գտնել 4-րդ խնդրում: 
Այստեղ, սակայն, աշակերտը ամբողջ թվի հասկացությանը ևս պետք է տիրապետի: Եթե նախ 
դրական ամբողջ թվերը լինենք դիտարկելու, կստանանք բացառապես ոչ բացասական թվեր, երբ 
x=1, x2–1=0: Երբ x=2, x2–1=3 և այլն:

Եթե x=0, ապա x2–1=–1<0:
Եթե x=–1, ապա x2–1=0:
Եթե x=–2, ապա x2–1=3>0:
Այստեղ աշակերտն արդեն գլխի կընկնի, որ x=0-ից բացի այլ ամբողջ թվերի համար ոչ 

բացասական արժեքներ կստացվեն: 
Պատասխան՝ x=0: Այս խնդրի լուծումը կապվում է չափորոշչի արդյունքներին. Մաթ. բազ. 

2, 3, 4, 7, 8:

5. Այստեղ ևս փորձի և սպառման մեթոդը կարելի է կիրառել: Թեև դատողությունը 
նվազեցնում է դեպքերի քանակը. ա) x-ը պետք է լինի բնական, բ) x-ը պետք է բաժանվի 5-ի: 
Նվազագույնը 5 է: 

7. 43=64=6,4⋅10: 

8. (214:28)⋅4=26⋅22=28:

15. 2((3x+2)+(2x–1))=2(3x+2+2x–1)=2(5x+1)=10x+2:
Նույն դասին կարելի է լրացուցիչ աշխատել համեմատաբար ցածր ակադեմիական 

պատրաստվածությամբ աշակերտների հետ, մյուսները թող աշխատեն խմբով: Այդ պատճառով 
նրանց կարող ենք առաջարկել համեմատաբար բարդ խնդիրներ.

Գրառե՛ք բազմանդամի տեսքով.
ա) (x–1)(x–2)(x–3)(x–4):  բ) (x–1)(x–2)(x–3)(4–x):
գ) (1–x)(x–2)(x–3)(x–4):  դ) –(x–1)(x–2)(x–3)(x–4):
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3.4. ԿՐՃԱՏ ԲԱԶՄԱՊԱՏԿՄԱՆ ԲԱՆԱՁԵՎԵՐ

Այս պարագրաֆի համապատասխան ակտիվությունների և առաջադրանքների քննարկմանը 
հատկացվում են 75-րդ - 77-րդ դասերը:

7 5 - Ր Դ  Ե Վ  7 6 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Հարցեր. Կրճատ բազմապատկման բանաձևեր և նրանց կիրառությունը:
Նախնական գիտելիք. Բազմանդամ: Բազմանդամներով գործողություններ. գումարում, 

հանում, բազմապատկում:
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա վերբալ՝ բառային 

արտահայտությամբ նկարագրված իրավիճակը հանրահաշվական արտահայտության (բանաձևի) 
տեսքով գրառել (Մաթ. բազ. 4, 5, 7, 8), պարզեցնել հանրահաշվական արտահայտությունը 
և որոշել նրա թվային արժեքը (Մաթ. բազ. 4), զարգացնել դատողության գիծը, հիմնավորել 
ընդհանրացմամբ ստացված եզրակացությունը (Մաթ. բազ. 2), ճիշտ կիրառել մաթեմատիկական 
դրույթների ձևակերպման եղանակները (Մաթ. բազ. 4):

Նախնական գիտելիքի ակտիվացումը տեղի է ունենում աշակերտների ակտիվ 
մասնակցությամբ: Աշակերտները հիշում են բազմանդամների և միանդամների 
հասկացությունները, բերում են բազմանդամների և միանդամների օրինակներ. միանդամ կարող 
է լինել թիվը, փոփոխականը, փոփոխականի աստիճանը կամ դրանցից կազմված արտադրյալը: 
Բազմանդամը միանդամ կամ միանդամների գումար է: Հետևաբար, միանդամը բազմանդամի 
մասնավոր դեպք է: 

Գրատախտակի մոտ ենք կանչում մի աշակերտի և խնդրում նրան բազմապատկել 
a+b բազմանդամը նույն բազմանդամով: Մնացած աշակերտները բազմապատկում են այս 
բազմանդամները տետրերում և համեմատում են արդյունքները:

- Ի՞նչ տեսքով ենք գրում (a+b)-ի (a+b)-ի արտադրյալը: 
- Նման միանդամները գումարելուց հետո ի՞նչ բազմանդամ կստանանք: 
- Ստացված հավասարումը կարող ենք անվանել երկու արտահայտության գումարի 

քառակուսու բանաձև. a և b-ի փոխարեն կարող ենք նկատի ունենալ ցանկացած երկու 
արտահայտություն: 

- Ո՞վ կարող է «կարդալ» ստացված բանաձևը: 
Մեր օգնությամբ աշակերտները ձևակերպում են երկու արտահայտությունների գումարը 

քառակուսով ներկայացնելու կարգը:
Նման ձևով քննարկում ենք երկու արտահայտությունների տարբերության քառակուսու 

բանաձևը: Դիմում ենք աշակերտներին.
- Ո՞վ կարող է երկու արտահայտությունների գումարի քառակուսու բանաձևից ստանալ 

տարբերության քառակուսու բանաձևը: - Հնարավոր է որոշ աշակերտներ կարողանան ձևակերպել 
նոր բանաձևը ստանալու եղանակը. բավական է, որ առաջին բանաձևում b-ի փոխարեն վերցնենք 
–b, ապա կստանանք.

  (a+(–b))2=a2+2a(–b)+(–b)2, այսինքն՝ (a–b)2=a2–2ab+b2:
Այստեղ կարելի է կրճատ բազմապատկման բանաձևերի բառային ձևակերպումը ներկայացնել: 

Հենց տերմինի մասին կարծիքներ կարող են արտահայտել աշակերտները: Օտար գրականության 
մեջ այլ տերմիններ էլ են կիրառվում, օրինակ, «առանձնահատուկ արտադրյալներ»: 
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Աշակերտները կարող են հետաքրքրվել այս բանաձևերի Էվկլիդեսյան ապացույցներով: 
Երկրաչափական փաստերի կիրառությամբ բանաձևի դուրս բերումը առավել մեծացնում 
է աշակերտների մոտիվացիան: Նույն նպատակին է ծառայում գումարի և տարբերության 
քառակուսիների կիրառությունը թվի քառակուսու մոտավոր արժեքը գտնելու ժամանակ: Ըստ 
քննարկված օրինակի աշակերտները կհայտնաբերեն, որ որքան «քիչ» է տարբերվում թիվը մեկից, 
այնքան ավելի մոտ թիվ է ստացվում: Աշակերտներն այս փաստին ներզգացումով են հանգում: 
Ուսուցչին «ոչ խիստ» ձևակերպումով հիշեցնենք, որ երբ |a|-ն 1-ի հետ համեմատած «փոքր 
մեծություն է», ապա a2 ավելի «բարձր կարգի փոքր մեծություն է», քան 2a-ն:

Կրճատ բազմապատկման բանաձևերի արժեքը կապված է նրանց՝ հետագա գործածության 
հետ.

ա) արտահայտությունների պարզեցման ժամանակ,
բ) ամբողջ արտահայտության նույնաբար ձևափոխման ժամանակ,
գ) հանրահաշվական կոտորակների պարզեցման ժամանակ,
դ) հավասարումները լուծելու ժամանակ: 
Մեծ նշանակություն ունի այս նույնականությունների գիտակցված յուրացումը և դրանց՝ 

ինքնուրույն ապացուցումը: 
Կրճատ բազմապատկման նույնությունը, օրինակ՝ (a+b)(a– b)=a2–b2 նույնությունը քննարկելու 

ժամանակ ընդգծված պետք է նշվի, որ a-ն և b-ն փոփոխականներ են, որոնց փոխարեն կարող 
ենք տեղադրել ցանկացած արտահայտություն: 

Նյութը ուսումնասիրելուն հատկացվում է երկու դաս: Առաջին դասին (a+b)2=a2+2ab+b2 
և (a–b)2=a2–2ab+b2 բանաձևերն ենք դուրս բերում և այս գիտելիքը ամրապնդելու համար 

վարժություններն ենք քննարկում( 1 - 4 , 9 - 12 ): Երկրորդ դասին դուրս ենք բերում (a+b)
(a–b)=a2–b2 նույնությունը: Ուշադրությո՛ւն դարձրեք այս նույնությանը բանավոր հաշվումների 
ժամանակ: Երկրորդ դասի որոշակի մաս հատկացվում է կրկնությանը: 

Պատասխաններ

1 2 3 4 5 6 7
2 2 2 4 3 2 2

«Թեստերն» այնպես են ընտրած, որ երբեմն աշակերտներից պահանջվում է կրճատ 
բազմապատկման բանաձևերը կարդալ աջից ձախ: Այդ պատճառով կարծում ենք օգտակար 
կլինի, որ գրատախտակին համապատասխան բանաձևերը այսպիսի տեսքով էլ արտագրենք. 

   a2+2ab+b2=(a+b)2, a2–2ab+b2=(a–b)2, a2–b2=(a+b)(a–b):

8  Այս խնդիրը լուծելու ժամանակ աշակերտը պետք է «վերբալ՝ բառային արտահայտությամբ 
նկարագրված իրավիճակը գրառի բանաձևի տեսքով» (Մաթ. բազ. 4, 5, 7, 8):

դ) (a+b+c)2 
ե) a2+b2+c2:

9  դ) (3a–2b)2=(3a)2–2⋅3a⋅2b+(2b)2=9a2–12ab+4b2:

10  Այս խնդիրները լուծելու ժամանակ նկատի՛ ունեցեք 1 խնդիրը լուծելու փորձառությունը:
գ) k–6m+m2,
դատողություն ենք անում. k–2⋅3⋅m+m2, հետևաբար, k=32, 9–2⋅3⋅m+m2=(3–m)2:
11  Այս խնդիրները կարելի է լուծել տարբեր եղանակներով: Դասարանում կարող ենք 

դատողություն անել այդ եղանակների մասին: 
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բ) I եղանակ. (2b+a)c–2ab=2bc+ac–2ab:
II եղանակ. 2bc+(c–2b)⋅a=2bc+ac–2ab:
12  թ) (0,2x3–0,5xy)2 = (0,2x3)2–2⋅(0,2x3)(0,5xy) + (0,5xy)2 = 0,04x6–0,2x4y + 0,25x2y2:

13  (a–b)2 = a2–2b(a–b)–b2 
 (a–b)2 = a2–2ab + 2b2–b2

 (a–b)2 = a2–2ab + b2:

14  (a + b)2–(a–b)2 = 4ab,
 (a + b)2–(a–b)2 = a2 + 2ab + b2–(a2–2ab + b2) = 
 =a2 + 2ab + b2–a2 + 2ab–b2 = 4ab:
Նկարի համաձայն (a–b)2 մգացված քառակուսու մակերեսն է, որը հավասար է ամբողջ 

պատկերի (քառակուսու) մակերեսի ((a+b)2) և չորս հավասար ուղղանկյունների 
մակերեսների գումարի (4ab) տարբերությանը:

(a–b)2=(a+b)2–4ab, որտեղից էլ (a+b)2–(a–b)2=4ab:

15  (a–b)2 = (b–a)2:

 –(a–b)2 = –(b–a)2:.

16  դ) 6(a–2)(a–3)–4(a–3)2 = 6(a2–5a + 6)–4(a2–6a + 9) = 6a2–30a + 36–4a2 + 24a–36 = 2a2–6a:

17  I եղանակ. Եթե a + b = x, 
  (a + b + c)2 = (x + c)2 = x2 + 2xc + c2 = (a + b)2 + 2(a + b)c + c2 = 
  =a2 + 2ab + b2 + 2ac + 2bc + c2:

II եղանակ. Նկարից լավ երևում է. 
  (a + b + c)2 = 2ac + 2ab + a2 + b2 + c2 + 2bc:

Կարելի է III եղանակը ևս կիրառել, բազմապատկել 
բազմանդամները. 

  (a + b + c)2 = (a + b + c)(a + b + c):

18  ա) I եղանակ. 
 (a–b + c)2 = (a + (–b) + c)2 = a2 + (–b)2 + c2 + 2a(–b) + 2(–b)c + 2ac = a2 + b2 + c2–2ab + 2ac–2bc:

II եղանակ.
Եթե a–b = x, ապա (a–b + c)2 = (x + c)2 = x2 + 2xc + c2 = (a–b)2 + 2(a–b)c + c2 = a2–2ab + b2 + 2ac–2bc + c2:

Կարող ենք բազմանդամների բազմապատկման կարգը ևս կիրառել.

19  (a + b)3 = (a + b)⋅(a + b)2 = (a + b)(a2 + 2ab + b2) = a3 + 2a2b + ab2 + a2b + 2ab2 + b3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3:

 (a–b)3 = (a + (–b))3 = a3 + 3a2(–b) + 3a(–b)2 + (–b)3 = a3–3a2b + 3ab2–b3:

20  բ) 922 + 2⋅92⋅8 + 82 = (92 + 8)2 = 1002 = 10000:

21  ա) (3–5x)2–(3x–2)(5x + 1) = 9–30x + 25x2–(15x2 + 3x–10x–2) = 9–30x + 25x2–15x2 + 7x + 2 =
 =10x2–23x + 11:

22  x + 1x  = 2,5: Ապա. 

 x2 + 2⋅x⋅ 1x  + ( 1x )2 = 6,25

a

a

b

b
2

a

b

a

a

a

b b

b

b

 c2

 a2

 b2

a

a

a

b

c

c

a a

b

a

ac bc

ab bc

ab ac

b

b

c

c



147

 x2 + 2 + 1x2 = 6,25

 x2 +  1x2 = 4,25:

Ցանկալի է, որ աշակերտները ինքնուրույն եզրակացնեն, որ x + 1x   արտահայտության 
քառակուսին գտնելով հանգում ենք մեր ուզած գումարը գտնելուն: 

Այս խնդիրները դասարանում երկու դասի ընթացքում ենք քննարկում: Դասարանում 
աշխատանքը կարող է տարբեր ձևով իրականացվել. խմբերի բաժանված, զույգերի 
բաժանված կամ միասնաբար դատողություն անելով: Դասի անցկացման ձևը և կատարվող 
աշխատանքի ծավալը սահմանում է ուսուցիչը: Կարող ենք նշված երկու դասին բոլոր 
խնդիրները չլուծել (պահենք հաջորդ պարապմունքի համար): Ուշադրություն ենք դարձնում 
միևնույն խնդրի լուծման տարբեր եղանակների կիրառությանը: Այս գործընթացը 
օժանդակում է աշակերտների քննադատական մտածողության հմտության զարգացմանը: 

1 2 3 4 5 6
4 3 1 2 2 4

Նշում. 6  Կրճատվող b թիվը 3b-ն է, հետևաբար, նախ անհրաժեշտ է գրել. a թվի և 
կրճատվող b թվի գումարի քառակուսին հավասար է.

   (a+3 b)2:
Երկու արտահայտությունների գումարի քառակուսու բանաձևի համաձայն կստանանք. 

a2+6ab+9b2:

7  ը) (1–2 a)2=1–2⋅2a+(2 a)2=1–4a+4a2:

8  գ) 9n2–12mn+4m2    դ) (2a– b)(2a+b)–4a2=–b2:
Դատողություն ենք անում.  9n2=(3n)2

    4m2=(2m)2

    12mn=2⋅3n⋅2m:
Հետևաբար,   9n2–12mn+4m2=(3n–2m)2:

9  դ) (2a–b)(2a + b)–4a2 = –b2

10  Բանաձևերը տեղափոխում ենք տետրի մեջ և նույնաբար հավասար 
արտահայտությունները կապում ենք իրար հետ: Օրինակ, (x–4)(x+1) և x2–3x–4:

11  բ) I եղանակ.   II եղանակ.
   S = ab + 2ac,   (b + c)⋅2a–ab:

12  Կարևոր է «վերբալ՝ բառային արտահայտությամբ նկարագրված իրավիճակի՝ բանաձևով 
գրառումը» (Մաթ. բազ. 4, 5, 7, 8):

   (a + 2b)(a–2b) = a2–(2b)2 = a2–4b2:

13  գ) m2 + (n–m)(n + m)–n2 = m2 + n2–m2–n2 = 0:

14  գ) 4(2–x)2–5(x–5)2 = 4(4–4x + x2)–5(x2–10x + 25) = 16–16x + 4x2–5x2 + 50x–125 = –x2 + 34x–109:

15  Եթե x– 1x  = 2, ապա (x– 1x  )2 = 4,

    x2–2⋅x⋅ 1x   + ( 1x  )2 = 4
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    x2 +  1x2 = 6:

16  (a + 2b)2 + (a–2b)2 = a2 + 4ab + 4b2 + a2–4ab + 4b2 = 2a2 + 8b2 = 2(a2 + 4b2):

18  Կոմպլեքսային առաջադրանքներ. դուրս բերել բանաձևերը, պարզեցնել 
արտահայտությունը, փոփոխականի տրված արժեքի համար գտնել արտահայտության թվային 
արժեքը:

19  ե) 1,09⋅0,91 = (1 + 0,09)(1–0,09) = 1–0,0081 = 0,9919:

20  (10a + b) + (10b + a) = 11a + 11b = 11(a + b)
   (11(a + b))2 = 121(a + b)2:

Հաջորդ դասի համար «տնային առաջադրանքներով» նախատեսված խնդիրներից բացի, 
որոնք կրճատ բազմապատկման բանաձևերի կիրառությանն են վերաբերում, աշակերտներին 
հանձնարարում ենք գործնական առաջադրանք: Տրված գործնական առաջադրանքը ակտիվություն 
է, որը կատարելու համար անհրաժեշտ է տարբեր գիտելիքների ինտեգրված կիրառում. 
երկրաչափական պատկերները ներկայացնել խնդրի ենթատեքստին համապատասխան (Մաթ. 
բազ. 4, 5, 6), կազմել փոփոխականով արտահայտություն և գտնել նրա արժեքը՝ փոփոխականի 
տրված արժեքի համար (Մաթ. բազ. 4):

7 7 - Ր Դ  Դ Ա Ս

Հարցեր. Երկրաչափական պատկերներ, երկրաչափական պատկերների տարրեր, հատկու-
թյուններ:

Նախնական գիտելիք. Խորանարդ, խորանարդի տարրերը, փոփոխականով արտահայտու-
թյուն, փոփոխականով արտահայտության պարզեցում:

Նպատակ և գնահատման ցուցիչներ. Բազմանդամներով գործողությունների 
հատկությունների, կրճատ բազմապատկման բանաձևերի մասին գիտելիքի ամրապնդում և 
խորացում:

Աշակերտը պետք է կարողանա ձևավորել խնդրի քննարկման հիպոթեզ, զարգացնի 
դատողության գիծը, հիմնավորի ստացված արդյունքները (Մաթ. բազ. 1, 2), կարդա գրաֆիկորեն 
ներկայացված տեղեկությունը, ընկալի խնդրի բովանդակությունը, հաղթահարի դժվարությունը 
և կոմպլեքսային խնդիրը փուլերով լուծի (Մաթ. բազ. 6, 7, 8):

Դասը սկսում ենք կրճատ բազմապատկման բանաձևերի կիրառության մասին գիտելիքի 
ամրապնդմամբ և խորացմամբ: Աշխատանքն ընթանում է տնային առաջադրանքը ստուգելով՝ 
որոշ հարցերի հետագա ճշգրտման և լուծման այլընտրանքային ուղիներ գտնելու ֆոնին: 

Այնուհետև անցնում ենք հանձնարարված նախագիծը ստուգելուն: Աշակերտները 
ներկայացնում են կատարած նախագծերը ռեֆերատների կամ պլակատների տեսքով, 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կամ այլ օժանդակ միջոցների կիրառությամբ: 

Ուսուցիչը պետք է հիշի, որ գոյություն ունեն նախագիծը կատարելու տարբեր այլընտրանքային 
ուղիներ: Հնարավոր է, որ աշակերտը հենց սկզբից դատողություն անի՝ ցանկացած n-ի դեպքում 
որքան կլինի այն խորանարդների քանակը, որոնց 3, 2 կամ 1 նիստը ներկած են: 5-րդ և 6-րդ 
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դասարաններից աշակերտներն արդեն պատկերացում ունեն խորանարդի ծավալի մասին. եթե 
խորանարդի կողը հավասար է n-ի, ապա այն կարելի է բաժանել n3 քանակությամբ միավորներով 
խորանարդների (այնպես, ինչպես տրված է դասագրքում բերված նկարներում): Խորանարդների 
քանակը տալիս է ծավալի թվային արժեքը (ծավալի միավորներով): Աշակերտը կարող է 
նկատի ունենալ, որ խորանարդն ունի 8 գագաթ (յուրաքանչյուր գագաթին կից խորանարդի 3 
նիստերը գունավորած կլինեն), 12 կող (յուրաքանչյուր կողին կից n–2 խորանարդը կունենա 2 
գունավորած նիստ), 6 նիստ, յուրաքանչյուր նիստին (n–2)2 քանակությամբ խորանարդը կունենա 
մեկ գունավորած նիստ:

Գունավորած նիստերի քանակը կլինի. (n–2)3:
Հնարավոր է, որ աշակերտը սկսի n=3, 4, 5, 6 դեպքերի քննարկումը, ձևակերպի հիպոթեզ, 

հետո փորձի ապացուցել այդ հիպոթեզը: Աշակերտի յուրաքանչյուր ճիշտ կատարած քայլ պետք 
է նկատվի (նկատի ունենք զարգացնող գնահատման իրականացման ժամանակ): Աղյուսակի 
վերջնական տեսքը այսպիսին կլինի. 

Կողի 
երկարու-

թյուն

Միավոր 
խորանարդների 

քանակը

Այն խորանարդների քանակը, որոնք գունավորած են

3 նիստ 2 նիստ 1 նիստ Ոչ մեկը

3 27 8 12 6 1
4 64 8 24 24 8
5 125 8 36 54 27
6 216 8 48 96 64
n n3 8 12(n–2) 6(n–2)2 (n–2)3

Ստուգում ենք հավասարումը (ամբողջությամբ նկարագրված է, թե՞ ոչ տրված խորանարդում 
բոլոր տեսակի խորանարդների քանակը).

   n3=8+12(n–2)+6(n–2)2+(n–2)3:
Իսկապես, բազմանդամներով գործողություններով կրճատ բազմապատկման բանաձևերով 

ստանում ենք.
   8+12n–24+6n2–24n+24+n3–6n2+12n–8=n3:

Ցուցումներ ամփոփիչ խնդիրները լուծելու համար

1 - 5  Ըստ բառային նկարագրի փոփոխականով արտահայտություն կազմելու հմտությունը 
զարգացնելը կարևոր է խնդիրներում նկարագրված իրավիճակները մաթեմատիկորեն նկարագրելու 
ժամանակ: 

1  ա) x⋅y + 5 բ) m + 15 + k    գ) (a + b):17:

2  ա)  x5  ⋅2  բ)  x5  + 2   գ)  x5  :3   դ)  x5  – 3:

3  a–3b:   4   

3x

150
   150–30x:

5  12x + 18x + 15x = 45x,
 եթե x = 4,2
 45x = 189 (լարի):
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8  16m9n⋅0,5n20 = 8m9n21 = (2m3n7)3:

9  բ) 4x–(5x–(x + 12)) = 4x–(5x–x–12) = 4x–(4x–12) = 12:

10  գ) (a–3)(a + 3)–(a–3)2 = a2–9–a2 + 6a–9 = 6a–18:

11  x2 + 5y2 = 105: Այս խնդիրը, պարզ է, բարձր պատրաստվածությամբ աշակերտներին ենք 
հանձնարարում: Այն պահանջում է զարգացնել դատողության գիծը, նկատի ունենալ պայմանը 
(Մաթ. բազ. 2, 7, 8):

Պարզ է, x2 և, հետևաբար, x ամբողջ թիվը 5-ի պետք է բաժանվի, կարող ենք գրել. x=5t, 
այդ դեպքում կունենանք. x2=25t2, 25t2+5y2=105, 5t2+y2=21:

Հիմա ավելի հեշտ կլինի գտնել y և t ամբողջ թվերը (կիրառում ենք փորձի եղանակը). y2=1, 
t2=4: Սակայն պահանջվում է միայն գտնել «որևէ ամբողջ ոչ բացասական» արժեք: Տրված 
հավասարումից հեշտորեն գտնում ենք. x2=100, y2=1, x=10, y=1:

12  Օրինակ, z = 3, t = 4:

 3z–t2 = 9–16 = –7:

13  1 ժամ = 60 ր      14   ա) 7x    բ) 10x:  15  7x + 5:

 a ժամ = 60a ր   

 b ժամ = 3600b վրկ     16  ա) 0,81a2b6 = (0,9ab3)2

 x կմ = 1000x մ:   զ) 0,1xy2270x5y = 27x6y3 = (3x2y)3:

17  ա) Նույնություն չէ, օրինակ, եթե a = –3, b = 2, |ab| = 6, ab = –6: 
 բ) (b–2)2 = b2–4, նույնություն չէ, օրինակ, եթե b = 0, (b–2)2 = 4, b2–4 = –4:

22  ա) 9n2–(3n–2)2 = 9n2–(9n2–12n + 4) = 9n2–9n2 + 12n–4 = 4(3n–1):
Ցանկացած բնական n-ի համար այս արտահայտության արժեքը բաժանվում է 4-ի:
 բ) (3n + 2)2–(2n + 3)2:

I եղանակ. (3n + 2 + 2n + 3)(3n + 2–2n–3) = (5n + 5)(n–1) = 5(n + 1)(n–1):
II եղանակ. 9n2 + 12n + 4–4n2–12n–9 = 5n2–5 = 5(n2–1):

23  x2 + (x + 1)2 + (x + 2)2 = x2 + x2 + 2x + 1 + x2 + 4x + 4 = 3x2 + 6x + 5 = 3x2 + 6x + 3 + 2 = 3(x2 + 2x + 1) + 2:

Ցանկացած ամբողջ x-ի համար այս թիվը 3-ի բաժանելու դեպքում մնացորդում 2 կստանանք: 
Վերջնական արդյունքի ավելի արագ կհասնենք այս թվերը հետևյալ ձևով ներկայացնելով. x–1, 
x, x+1: Դրանց համար կստանանք. (x–1)2 + x2 + (x + 1)2 = x2–2x + 1 + x2 + x2 + 2x + 1 = 3x2 + 2:

24  18p–(9p–(18p–10)) = 18p–9p + (18p–10) = 18p–9p + 18p–10 = 27p–10:
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IV ԳԼՈՒԽ

ԲԱԶՄԱՆԴԱՄԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄԸ ԱՐՏԱԴՐԻՉՆԵՐԻ: ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄ

4.1. ԲԱԶՄԱՆԴԱՄԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒՄԸ ԱՐՏԱԴՐԻՉՆԵՐԻ

Այս պարագրաֆի համապատասխան ակտիվություններին և ամփոփիչ գրավոր աշխատանքի 
քննարկմանը հատկացվում են 78-րդ - 81-րդ դասերը:

7 8 - Ր Դ  Ե Վ  7 9 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Հարցեր. Բազմանդամի վերլուծումը արտադրիչների: Ընդհանուր արտադրիչը դուրս բերել 
փակագծերից: Խմբավորման կարգը: Արտադրիչների վերլուծում՝ կրճատ բազմապատկման 
բանաձևերի կիրառությամբ:

Նախնական գիտելիք. Գործողությունների հատկություններ, բազմանդամներով 
գործողություններ, կրճատ բազմապատկման բանաձևեր:

Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա վերբալ՝ բառային 
արտահայտությամբ նկարագրված իրավիճակը գրառել թվաբանական արտահայտությունների 
տեսքով (Մաթ. բազ. 4, 5, 7, 8), պարզեցնի հանրահաշվական արտահայտությունը և որոշի նրա 
թվային արժեքը (Մաթ. բազ. 4):

Սկսում ենք խթանող խնդրի քննարկումով, որը նախնական գիտելիքի ակտիվացումը և նոր 
գիտելիքը կառուցելուն օժանդակելը նկատի ունի: 

Ըստ տրված պայմանի, կազմած արտահայտությունը պարզեցնելու համար կիրառում ենք 
բազմապատկման բաշխական հատկությունը գումարման հարաբերությամբ. 

   n⋅1+n⋅n=n(1+n):
Նույն հատկության կիրառության հետ է կապված խմբավորման եղանակի կիրառությունը, 

փաստորեն երկու անգամ ենք կիրառում այս հատկությունը.
ax+bx–ay–by=(ax+bx)–(ay+by) – փակագծերի բացման կարգ, բազմանդամների գումարման 

հատկություն:
(a+b)x–(a+b)y - բաշխական հատկություն:
(a+b)(x–y) - բաշխական հատկություն:
Կրճատ բազմապատկման բանաձևերի կիրառությունը սկսվում է հենց այս բանաձևերը 

ներկայացնելով.
  (a+b)(a– b)=a2–b2,  (a+b)2=a2+2ab+b2,  (a– b)2=a2–2ab+b2

  (a+b)(a2–ab+b2)=a3+b3,  (a– b)(a2+ab+b2)=a3–b3:
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Վերջին երկու բանաձևերի ապացուցումը ներկայացնում ենք բազմանդամների 
բազմապատկումով: Օրինակ, (a+b)(a2–ab+b2)=a3–a2b+ab2+a2b–ab2+b3=a3+b3:

Սրանից հետո այս բանաձևերը աշակերտները արտագրում են «աջից ձախ»:
  a2–b2=(a+b)(a– b),
  a2+2ab+b2=(a+b)2,
  a2–2ab+b2=(a– b)2,
  a3+b3=(a+b)(a2–ab+b2),
  a3–b3=(a– b)(a2+ab+b2):
Այստեղ ներկայացված են հատուկ տեսակի բազմանդամները՝ արտադրիչների վերլուծելու 

բանաձևեր: Այս բանաձևերը կարելի է կիրառել բազմանդամները արտադրիչների վերլուծելու 
ժամանակ: 

Սրանից հետո բերում ենք օրինակներ՝ նշված բանաձևերի կիրառության և տարբեր 
եղանակներով բազմանդամները արտադրիչների վերլուծելու վերաբերյալ: 

Դասարանական «թեստերի» պատասխաններ. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 3 3 4 1 2 3 4 4

9  «Թեստում» կիրառում ենք a3–b3=(a– b)(a2+ab+b2) բանաձևը:
Առաջին դասին կարող ենք քննարկել 1 - 12  խնդիրները: Տանը աշակերտներին 

հանձնարարում ենք 1 - 11  խնդիրները: Միաժամանակ, կարող ենք խնդրել, որ համացանցում 
գտնեն և լսեն «Տնային դպրոցի» դասը (www.silkschool.ge, «Տնային դպրոց») - Բազմանդամի 
վերլուծումը արտադրիչների: Հարցերն այստեղ նույն հաջորդականությամբ և մեթոդիկայով են 
տրված, ինչպես մեր դասագրքում է: 

Երկրորդ դասին, առաջադրանքը ստուգելու ժամանակ կարելի է քննարկել նաև համացանցում 
լսած դասը: Կարելի է ուշադրությունը կենտրոնացնել առաջադրանքի վրա. «Արտադրիչների 
վերլուծենք (2x+8)2 բազմանդամը»: Կիրառվում է փակագծերից դուրս բերելու եղանակը. 

   (2x+8)2=(2(x+4))2=4(x+4)2:
Դասախոսության ընթացքում յուրաքանչյուր նույնաբար հավասար արտահայտության 

գրառմանը կից տրվում է համապատասխան բացատրություն-մեկնաբանությունը, փակագծերից 
դուրս բերելու, արտադրիչների վերլուծելու կարգը:

Դասարանում շարունակում ենք աշխատանքը արտադրիչների վերլուծելու տարբեր 
եղանակների կիրառության մասին: Լուծում ենք 13 - 25  խնդիրները: Դասը կարող ենք տարբեր 
ձևերով անցկացնել. աշակերտների ինքնուրույն աշխատանք, խմբային աշխատանք, միասնական 
վերլուծություն: Այս վերջին մեթոդը կարող ենք կիրառել 13 , 15 , 17  և 22  խնդիրները լուծելու 
ժամանակ: 

Որոշ ուսուցիչներ կարող են խնդիրների մի մասը թողնել հաջորդ դասերի համար: 
Ցուցումներ որոշ դասարանական խնդիրների լուծման համար: 

12  թ) 4x+4y+xz+yz=(4x+4y)+(xz+yz)=4(x+y)+z(x+y)=(x+y)(4+z):
Կիրառում ենք խմբավորման, ընդհանուր արտադրիչը փակագծերից դուրս բերելու եղանակը: 
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13  դ)  5n2–10n+n+z:
- Ի՞նչ եղանակ կիրառենք: (Խմբավորման եղանակ)
  5n2–10n+n+z=(5n2–10n)+(n+z)=5n(n–2)+(n+z):
- Ի՞նչ միանդամ գրենք z-ի փոխարեն, որպեսզի ստանանք ընդհանուր արտադրիչ: (z=–2)
  5n(n–2)+(n–2)=(n–2)(5n+1):
Պատասխան՝ z=–2:

14   14  a2 – 19  b2=( 12  a)2–( 13  b)2=( 12  a– 1
3  b)( 12  a+ 13  b):

15  ա) - Եթե որևէ բնական թիվ նշանակենք n-ով, ինչպե՞ս կգրվի նրան հաջորդող թիվը. 
(n+1):

- Ըստ պայմանի ի՞նչ հավասարում կստացվի. ((n+1)2–n2):
Պարզեցնենք ստացված արտահայտությունը.
  n2+2n+1–n2=2n+1=(n+1)+n:
Այստեղ անցնում ենք չափորոշչի արդյունքներին. վերբալ՝ բառային արտահայտությամբ 

նկարագրված իրավիճակը գրառում ենք հանրահաշվական արտահայտությամբ և այն կիրառում 
տրված խնդիրը լուծելու համար (Մաթ. բազ. 4, 5, 7, 8):

բ) (2n+2)2–(2n)2=(2n+2–2n)(2n+2+2n)=2⋅(2n+2+2n):
գ) n(n+2)=n2+2n
 (n+1)2=n2+2n+1
 n(n+2)=(n2+2n+1)–1:
16  ը) 48⋅52=(50–2)(50+2)=2500–4=2496:
17  դ) (11a + x)(11a–x) = 121a2–0,04b2

     x = ?
     (11a + x)(11a–x) = 121a2–x2

     0,04b2 = (0,2b)2:

Եթե x-ի փոխարեն գրենք 0,2b, կստանանք ճշգրիտ հավասարում: Սակայն չպետք է մոռանանք 
նշել՝ x-ի փոխարեն –0,2b տեղադրելով, կստանանք ճշգրիտ հավասարում: 

20  գ) n2–2mn+m2

3m–3n = (n–m)2

3(m–n) = (m–n)2

3(m–n) = m–n
3 , եթե m–n = 34 , կստանանք. 

3
4
3

 = 13  ⋅ 34  = 14 :

Արտադրիչների վերլուծելու եղանակի կիրառությամբ պարզեցնենք արտահայտությունը և 
գտնենք նրա արժեքը փոփոխականների նշված արժեքների համար (Չափորոշչի արդյունք, Մաթ. 
բազ. 4):

22  գ) 2x2 + xy–y2 = 2x2 + 2xy–xy–y2 = 2x(x + y)–y(x + y) = (x + y)(2x–y):

Այս կոմպլեքսային առաջադրանքը ևս միասնաբար քննարկում ենք դասարանում: Այստեղ 
օժանդակ հարցերն այսպիսին կարող են լինել. 

- Ի՞նչ եղանակ կարելի է կիրառել: Երեք միանդամներն էլ ունե՞ն միևնույն արտադրիչը: 
- Ի՞նչ ընդհանուր արտադրիչ ունեն առաջին երկու միանդամները: 
- Փորձենք մեջտեղի միանդամը երկու միանդամների գումարի տեսքով ներկայացնել այնպես, 

որ հնարավոր լինի խմբավորման եղանակի կիրառությունը: 
Սկաֆոլդինգի մեթոդով մի առաջադրանքը կատարելուց հետո, աշակերտները կարող են 

ինքնուրույն քննարկել ա) և բ) խնդիրները: Նման խնդիր քննարկված է նաև «Տնային դպրոցի» 
դասին, որը աշակերտներն այս ժամանակի համար արդեն պետք է լսած լինեն: Կարող ենք սկսել 
այդ խնդրի շուրջ զրուցելով. 



154

  x2 + 9x + 20 = x2 + 4x + 5x + 20 = x(x + 4) + 5(x + 4) = (x + 4)(x + 5):

23  Խնդիրները լուծելու համար կիրառում ենք բանաձևը. a2–b2=(a+b)(a– b):

24  Այստեղ օգտվում ենք դասագրքում բերված նշումներից: 

25  դ) m–m2–n+n2=m(1–m)–n(1–n):

Եթե աշակերտը խնդիրը սկսի լուծել նշված եղանակով, հակասությունների դեմ կկանգնի: 
Մեր «փրկօղակը» հետևյալ ցուցումն է. 

- Գուցե այլ կերպ փորձենք խմբավորել:
  m–m2–n+n2=m–n–m2+n2=(m–n)–(m2–n2)=(m–n)–(m+n)(m–n)=(m–n)(1–m–n):

«Տնային» թեստերի պատասխաններ.

1 2 3 4 5 6
3 2 3 2 2 4

Ցուցումներ «տնայինի» որոշ խնդիրներ լուծելու համար.

9  դ) 3c(a–b)–a + b = 3c(a–b)–(a–b) = (a–b)(3c–1):

11  դ) ax2 + a2x–ax = ax(x + a–1):

12  դ) a(c–1) + b(1–c)–(1–c) = a(c–1)–b(c–1) + (c–1) = (c–1)(a–b + 1):

14  դ) 16–x4 = 42–(x2)2 = (4–x2)(4 + x2) = (2–x)(2 + x)(4 + x2):

16  դ) 5x3 + 40 = 5(x3 + 8) = 5(x3 + 23) = 5(x + 2)(x2–2x + 4):

Այստեղ տարբեր գիտելիքների կոմպլեքսային կիրառություն է կատարվում. փակագծերից 
դուրս բերում, a3 + b3 = (a + b)(a2–ab + b2) բանաձևերի կիրառություն:

17  գ) x–y + x2–y2 = (x–y) + (x–y)(x + y) = (x–y)(1 + x + y):
ե) b2–bc–a2 + ac = b(b–c)–a(a–c): 
Այս ճանապարհով նպատակին չենք կարողանա հասնել: 
Այդ պատճառով փոխում ենք խմբավորման կարգը.
  b2–a2–bc + ac = (b–a)(b + a)–c(b–a) = (b–a)(b + a–c):
Նման դատողություն էր կիրառվում դասարանական խնդիրներից մեկը լուծելու ժամանակ:

18  դ) 4 12  ⋅5 12  = (5– 12 )(5+ 12 )=25 – 14 =24 34 :

19  զ) (a + 3b)2–(3a + b)2 = (a + 3b + 3a + b)(a + 3b–3a–b) = (4a + 4b)(–2a + 2b) = 
=4(a + b)2(b–a) = 8(a + b)(b–a):

20  դ) 4(m–2n)2–m2 + 4n2 = 4(m–2n)2–(m2–4n2) = 4(m–2n)2–(m + 2n)(m–2n) =
= (m–2n)(4(m–2n)–(m + 2n)) = (m–2n)(4m–8n–m–2n) = (m–2n)(3m–10n):
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Ամփոփիչ գրավոր աշխատանք № 5

8 0 - Ր Դ  Ե Վ  8 1 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Փոփոխականով արտահայտություն և նրա նշանակությունը: Բնական ցուցիչով 
աստիճանի հատկությունները: Միանդամներով և բազմանդամներով գործողություններ: Կրճատ 
բազմապատկման բանաձևեր և նրանց կիրառությունը

Նպատակ և գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտների կողմից նյութը յուրացնելու աստիճանի 
ստուգում և անհրաժեշտության դեպքում, ուսումնական պլանի սրբագրում: 

Աշակերտը պետք է կարողանա վերբալ՝ բառային արտահայտությամբ նկարագրված 
իրավիճակը գրառել թվաբանական արտահայտությունների տեսքով (Մաթ. բազ. 4, 5, 7, 8), 
պարզեցնել հանրահաշվական արտահայտությունը և որոշել թվային արժեքը (Մաթ. բազ. 4): 

Խնդիրների օրինակներ

Գտե՛ք ճիշտ պատասխանը.

1. Որոշե՛ք 2x2–0,5x արտահայտության արժեքը, եթե x=–0,2:
ա) 0,02   բ) 1,8   գ) 0,92   դ) 0,18:

2. Որոշե՛ք m-ի և n-ի այն արժեքների գումարը, որոնց համար իմաստ չունեն 2n
m–4  և 3m

2n+5
արտահայտությունները:

ա) 4   բ) –2,5   գ) 6,5    դ) 1,5:

3. Ի՞նչ արտահայտություն պետք է տեղադրենք t-ի փոխարեն t⋅0,7xyz=–3,5x3yz2 
արտահայտության մեջ, որպեսզի ստանանք իսկական հավասարում: 

ա) 5x2yz   բ) – 0,5x2z  գ) –5x2z   դ) 0,5x2yz:

4. 163⋅84

322  =

ա) 214   բ) 49   գ) 218   դ) 412:

Լուծել խնդիրները.

5. Արտադրյալը ներկայացրե՛ք բազմանդամների տեսքով և պարզեցրե՛ք արտահայտությունը.
   (3a2+2 a)⋅(1–3 a):

6. Ընտրե՛ք k-ն այնպես, որ a2+ka+81b2 արտահայտությունը գրվի տարբերության քառակուսու 
տեսքով: 

7. Պարզեցրե՛ք արտահայտությունը. 4(m–5)(5+m)–2(m+3)2:

8. Վերլուծե՛ք արտադրիչների. 5(m2–n2)–a(n–m):

Պատասխաններ և ցուցումներ.

1 2 3 4
դ դ գ ա

5. –9a3–3a2+2a:  6. k=–18b:
7. 2m2–12m–118:   8. (m–n)(5+a):



156

Գնահատման խորագիր
Առաջին չորս խնդիրներից յուրաքանչյուրի ճիշտ պատասխանը գնահատվում է 1 միավորով: 
5. Խնդրի լուծումը կազմված է երկու փուլից. բազմանդամի բազմապատկում բազմանդամով 

և հետո՝ պարզեցում: Եթե բազմապատկելու ժամանակ ստացված չորս միանդամներից ճիշտ են 
գրված միայն երկուսը կամ երեքը, գնահատվում է 0,5 միավորով: Եթե ճիշտ են գրված չորս 
միանդամն էլ, գնահատվում է 1 միավորով: Եթե ճիշտ է կատարվել պարզեցումը ևս, ապա 
լուծումը գնահատվում է առավելագույն՝ 1,5 միավորով: 

6. Ճիշտ պատասխանի դեպքում գնահատվում է 1 միավորով, իսկ նշանի կամ գործակցի 
սխալ լինելու դեպքում (օրինակ, 18b կամ –9 b) կարելի է գնահատել 0,5 միավորով:

7-րդ խնդիրը բաժանում ենք երեք փուլի. կրճատ բազմապատկման բանաձևերի կիրառություն 
(0,5 մ+0,5 մ), բազմապատկման բաշխական հատկության կիրառություն (0,5մ): Առանց կրճատ 
բազմապատկման բանաձևերի կիրառության միևնույն արդյունքները ստանալու դեպքում ևս 
գնահատվում է 1,5 միավորով: Ստացված արտահայտությունը պարզեցնելը (0,5 մ) գնահատվում 
է առավելագույն 2 միավորով: Նշենք, որ յուրաքանչյուր փուլի գնահատումը կախված չէ նախորդ 
փուլից: Օրինակ, եթե աշակերտը գրի, որ –2(m+3)2=–2(m2+9)=–2m2–18, ապա նա չի ստանա 
գումարի քառակուսու բանաձևի կիրառման 0,5 միավորը, սակայն այդ միավորը նա կստանա 
բաշխական հատկության ճիշտ կիրառության համար: 

8-րդ խնդրի առաջադրանքների առավելագույն գնահատականը 1,5 միավոր է: Այստեղ 
ևս կարելի է կիրառել կես միավորանոց սխեման: Օրինակ, քառակուսիների տարբերության 
վերլուծումը արտադրիչների 0,5 միավորով կարելի է գնահատել: Ստացված արտահայտությունը՝ 
5(m+n)(m–n)+a(m–n) տեսքին բերելը՝ ևս 0,5 միավորով: Արտադրյալի տեսքով գրառումը՝ ևս 0,5 
միավորով:

Գրավորի արդյունքների վերլուծություն 
Արդյունքները ամփոփելու ժամանակ ուշադրություն է պետք դարձնել, թե ավելի հաճախ 

ինչ տիպի սխալներ են բաց թողնված. նման առաջադրանքներ հաջորդ մի քանի տնային 
առաջադրանքներում ներառեք՝ լրացուցիչ աշխատանքի տեսքով: Եթե աշակերտներից մեկնումեկի 
արդյունքը նկատելիորեն ետ է մնում համադասարանցիների միջին արդյունքից, ապա նրան 
կարելի է հանձնարարել տարբերակված տնային առաջադրանք, որը նախապես դասարանում 
մյուս աշակերտների ակտիվ մասնակցությամբ պետք է վերլուծվի: 

Գրավոր աշխատանքի հաջորդ դասը տրամադրեք արդյունքները մանրամասն վելուծելուն. 
աշակերտների ակտիվ մասնակցությամբ ամփոփեք կատարված սխալները հրահրող պատճառները, 
միասին մշակեք խնդիրները վերացնելու ուղիները: 
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4.2. ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄ: ՀԱՎԱՍԱՐՄԱՆ ԱՐՄԱՏ

Այս գլխի համապատասխան ակտիվությունների քննարկմանը հատկացվում են 82-րդ -     
84-րդ դասերը:

8 2 - Ր Դ  Ե Վ  8 3 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Իրական գործընթացների մաթեմատիկական մոդելներ
Հարցեր. Հավասարում: Հավասարման արմատ – լուծել հավասարումը: Համարժեք 

հավասարումներ:
Նախնական գիտելիք. Փոփոխական: Փոփոխականով արտահայտություն: Նույնություն: 

Նույնաբար հավասար արտահայտություններ:
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա վերբալ՝ բառային 

արտահայտությամբ նկարագրված իրավիճակը գրառել բանաձևի (արտահայտությունների 
հավասարության) տեսքով (Մաթ. բազ. 4, 5, 7, 8):

Հիմնական հարցեր. Ինչպե՞ս կօգնի ինձ «հավասարակշռման» գաղափարը՝ տրված 
հավասարմանը համարժեք գտնելու հարցում: Ի՞նչ տարբերություն կա նույնության և 
հավասարման միջև:

Նախնական գիտելիքի ակտիվացումը կատարվում է փոփոխականի, նույնության, նույնական 
ձևափոխման հասկացությունների նկարագրմամբ և համապատասխան օրինակներ բերելով: «n-ը 
ցանկացած բնական թիվ է» նախադասությունը նշանակում է, որ n կարող է լինել բնական թվերի 
բազմության ցանկացած տարր: Փոփոխականին փոխարինող հավասարումը նույնական է, եթե 
այն ճիշտ է փոփոխականի ցանկացած արժեքի համար: Դիմում ենք աշակերտներին. 

- Բերե՛ք նույնության օրինակներ:
Աշակերտները կարող են, օրինակ, կրճատ բազմապատկման բանաձևերը անվանել, կարող են 

անվանել այն հավասարումները, որոնք արտահայտում են գործողությունների հատկությունները: 
Օրինակ, a+b=b+a, a+(b+c)=(a+բ)+c, ab=ba, a(b+c)=ab+ac հավասարումները և այլն: 

- Ո՞ր դեպքում են նույնաբար հավասար երկու արտահայտությունները: 
- Ի՞նչ է նշանակում արտահայտության նույնաբար ձևափոխումը:
Աշակերտներին հիշեցնում ենք այն դեպքերը, երբ հավասարման նշան է գրված երկու թվային 

արտահայտությունների (երկու թվերի) միջև: 
Բոլոր նման հավասարությունները (թվային հավասարումներ) կարող են լինել կամ չլինել 

ճշմարիտ: Կարող է անհրաժեշտ լինի գործողություններ կատարել, որպեսզի համոզվենք, որ 
հավասարությունների երկու կողմերում էլ միևնույն թիվն է գրված, եթե տարբեր թվերի միջև գրված 
է հավասարման նշան: Առաջին դեպքում ունենք «ճիշտ հավասարություն», երկրորդ դեպքում՝ «ոչ 
ճիշտ հավասարություն» (ոչ ճիշտ թվային արտահայտություն): Նույնությունը փոփոխականին 
(փոփոխականներին) փոխարինող երկու արտահայտությունների հավասարությունն է, որը 
ճիշտ է նրանում մտնող փոփոխականի ցանկացած արժեքի համար (7-րդ դասարանում 
բավական ենք համարում այսպիսի սահմանումով սահմանափակվելը): Ուսուցիչներին հիշեցնում 
ենք, որ օրինակ, f(x)=g(x) նույնություն է, եթե f(x)-ի և g(x)-ի որոշման ոլորտները համընկնում են 
և այդ ոլորտներից վերցված ցանկացած x-ի համար կստացվի ճշմարիտ թվային հավասարություն: 

Երկու արտահայտությունները կոչվում են նույնաբար հավասար, եթե նրանց արժեքները 
փոփոխականի ցանկացած արժեքի համար հավասար են: 
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Ի՞նչ է հավասարումը: Ի՞նչ տարբերություն կա նույնության և հավասարության միջև: Չէ՞ 
որ հավասարումն էլ փոփոխականին (փոփոխականներին) փոխարինող հավասարություն է: 
Այս հիմնական հարցերի պատասխանը լավ է նկարագրված դասագրքի համապատասխան 
պարագրաֆի առաջին նախադասության մեջ: 

Երբ ասում ենք, որ փոփոխականին (փոփոխականներին) փոխարինող երկու 
արտահայտություններով տրված հավասարությունը հավասարում է, դրանով գրանցում 
ենք մեր վերաբերմունքը այս հավասարության հանդեպ. մեզ հետաքրքրում է, թե 
փոփոխականների ի՞նչ արժեքների դեպքում կստացվի ճիշտ (ճշմարիտ) թվային 
հավասարություն: Հետևաբար, այս հավասարությանը կից տրվում է խնդիր՝ որոշել 
փոփոխականի (փոփոխականների) բոլոր այն արժեքները, որոնց դեպքում ճշմարիտ 
հավասարություն կստացվի: Օրինակ, եթե (x–1)2=x2–2x+1 հավասարությունը քննարկենք՝ որպես 
հավասարում, ապա ցանկացած x թիվ այս հավասարման արմատ է:

Հավասարումների մասին խոսելիս կարող ենք կիրառել հայտնի մաթեմատիկոս Անդրե Ֆուշեի 
դասագիրքը (տե՛ս՝ [39], էջ 62). «Հավասարումը դա հավասարություն է, որը դեռևս ճշմարիտ 
չէ, բայց ձգտում է դառնալ ճշմարիտ, թեև, նախապես դժվար է ասել, կարող է, թե՞ ոչ հասնել 
դրան»: «Լուծել հավասարումը նշանակում է, եթե հնարավոր է, որոշել նրա մեջ մտնող տարրերն 
այնպես, որ ստացվի ճիշտ հավասարություն»: 

Դասագրքում մաթեմատիկական ճշգրտությամբ նկարագրված են գործողությունները՝ որպես 
հատկություններ, որոնց վրա հիմնվում է հավասարումից նրան համարժեք ստանալը: 

Կարող ենք աշակերտներին առաջարկել, որ գտնեն տեղեկություններ վրաց մաթեմատիկական 
դպրոցի հիմնադիրների և նրանց կողմից մաթեմատիկական տերմինաբանության ստեղծման 
մասին: Շատ տերմիններ, որ ստեղծվել են նրանց կողմից, աշակերտներին արդեն ծանոթ 
են: Հավասարումներից բացի կարող ենք խոսել «ուղիղ» տերմինի մասին: Համարյա բոլոր 
լեզուներում պահպանվել է այս տերմինի նախնական անվանման հիմքը, իսկ վրացերենում նոր 
գեղեցիկ տերմին է գործածվում՝ wrfe – ուղիղ:

Պատասխաններ դասարանական «թեստերի» համար: 

1 2 3 4 5 6 7
3 4 2 2 1 3 3

Դասարանում կատարելու համար առաջարկվող որոշ խնդիրների լուծում.

8  Համարժեքությունը կարելի է տարբեր եղանակներով հիմնավորել:
1) Մի հավասարումից, համարժեք ստանալու կարգի կիրառությամբ, ստանում ենք երկրորդը՝ 

5+x=4, հավասարման երկու կողմերից հանում ենք 2, ստանում ենք 3+x=2:
2) Գտնում ենք երկուսի արմատները.
Առաջին հավասարումից՝ x=–1, երկրորդից՝ - x=–1:

9  զ) (x–2)(x+5)(x+9)(10–x)=0:
Թվերի արտադրյալը զրո է, եթե դրանցից թեկուզ մեկը զրո է: Այս հատկությունը կիրառելով, 

ստանում ենք արմատները. x=2, x=–5, x=–9 և x=10:

10  ա) (x–1)(4–x)(... –2x)=0:
x=8-ի համար հավասարությունը ճիշտ է միայն այն դեպքում, երբ զրո է երրորդ արտադրիչը: 

Հետևաբար, բաց թողած տեղում պետք է գրվի 16:
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Այս առաջադրանքի խնդիրները միասնաբար դատողություն անելով լուծում ենք դասարանում: 
- Հավասա՞ր է արդյոք առաջին արտադրիչը զրոյի, եթե x=8:
- Արդյոք երկրորդ արտադրիչը հավասա՞ր է զրոյի, եթե x=8:
- Ինչի՞ պետք է հավասար լինի երրորդ արտադրիչը, եթե x=8-ի:
- Ինչի՞ է հավասար 2x-ը, եթե x=8-ի:

11  Պետք է որոշենք հավասարության ձախ և աջ կողմերում գտնվող փոփոխականով 
արտահայտությունների արժեքները, երբ x=3 (Մաթ. բազ. 4):

Օրինակ, դ) 2x+6-ի արժեքը, երբ x=3, 12 է, երբ x=3, ապա |x|=3:
Հետևաբար, 2x+6=|x| հավասարման արմատը 3 չէ:

12  x(2x+1)(x+3)(x–5)=0:
Հավասարումների ամբողջ արմատներն են. x=0, x=–3, x=5:
Նրանց գումարը հավասար է 2-ի:

13  Խնդրում 12   խնդրի նման ունենք կոմպլեքսային առաջադրանք, որը պահանջում 
է բազմություններով գործողությունների մասին գիտելիք, ենթաբազմությունների 
հասկացությունների իմացություն, հավասարումների արմատները որոշել, ստուգել՝ արդյոք 
տրված թիվը հավասարման արմա՞տ է: 

   A={0, 1, –1, 2, –2}
Այս թվերից երկրորդ հավասարման արմատներն են. –1, 2:
   B={–1, 2}:

14  –1-ը (x–1)(x+1)=(5–2x)(x+1) հավասարման արմատն է (Խնդիր 13), սակայն այս թիվը 
x–1=5–2x հավասարման արմատը չէ:

15  բ) |x|=–x: Հավասարման արմատ կարող է լինել ոչ դրական ցանկացած թիվ (զրո կամ 
բացասական թիվ):

Օրինակ, x=0, x=–3, x=–5:
դ) 0⋅(x+3)=0
Այս հավասարման արմատ կարող է լինել ցանկացած թիվ:
Օրինակ, x=3, x=5, x=7, x=0, x=– 7:

19  ա) x2=9   գ) |x|=5
(x–3)(x+3)=0   x=5 և x=–5:
x=3 և x=–3:
Կարող ենք օգտվել թվային ուղղից, գտնել սկզբնակետից 5 միավորով հեռու կետերի 

կոորդինատները:

20  ա) x2=–1  դ) |x|=–16
Այս հավասարումները, պարզ է, արմատ չունեն: 

22  ա) x=1, 2, 3:
բ) Ցանկացած երեք թիվ. օրինակ, x=0, 1, 2:
գ) Բավական է ընտրենք ցանկացած թիվ, որի համար 1–3x բացասական է, օրինակ, x=2, 

x=3, x=5:
դ) Հավասարումն արմատ չունի, զրոն ցանկացած թվով բազմապատկելիս ստանում ենք զրո: 



160

Խորհի՛ր. Այս խորագրով ներկայացված խնդիրները կարող ենք կիրառել երկրորդ դասին 
բարձր պատրաստվածությամբ աշակերտների համար: Այս ընթացքում այն աշակերտների հետ, 
ովքեր տնային առաջադրանքը կատարելու ժամանակ դժվարություններ են ունեցել, անհատապես 
ենք աշխատում: 

Տրված հավասարման արմատներն են միայն x=2 և x=–1/3: Պետք է ընտրենք այն 
հավասարումը, որի արմատները միայն այս երկու թվերն են: Այսպիսին են. գ), ե), զ), է), ը), թ) 
հավասարումները: 

Նկատի է պետք ունենալ. արտադրյալը հավասար է զրոյի, եթե արտադրիչներից գոնե մեկը 
զրո է: |x|+1, |x–2|+0,1, |–x|+1, x2+1 արտահայտությունների արժեքները ցանկացած x-ի համար 
դրական թվեր են:

«Տնային թեստերի» պատասխաններ

1 2 3 4 5 6 7
2 2 4 2 3 1 1

Ցուցումներ.

8  Կոմպլեքսային առաջադրանք է, որը պահանջում է կիրառել թվային ուղիղ, դասակարգել 
ռացիոնալ թվերի բազմությունը: 

Առաջին տողին տրված բազմության դրական տարրերը և զրո պետք է գրենք, երկրորդ 
տողին՝ բացասական թվերը և զրո, երկու տողերում էլ կլինի զրո, ուրիշ ընդհանուր տարր այս 
երկու տողերը չեն կարող ունենալ: 

10  Աշակերտներին հանձնարարում ենք որոշել փոփոխականով արտահայտության արժեքը 
կամ լուծել հավասարումները: 

11 - 13  Նման խնդիրներ դասարանում լուծել ենք. արտադրյալը հավասար է զրոյի, եթե 
արտադրիչներից գոնե մեկը զրո է: 

14  Այս առաջադրանքը կատարելիս աշակերտից պահանջվում է կոմպլեքսաբար կիրառել 
բազմությունների մասին հասկացությունների (ենթաբազմություն, հատում) և հավասարումները 
լուծելու վերաբերյալ իմացությունը:

   A={0, 1, –2}, B=A∩N={1}:

16  ա) x2–4=0
(x+2)(x–2)=0: Ստանում ենք մի հավասարում, որի նման հավասարում արդեն լուծել ենք:

17  ա) x2=–2, հավասարումն արմատ չունի: 
 բ) |x|=0, x=0
 գ) x2=2x
 x2–2x=0
 x(x–2)=0, հավասարումն արմատ չունի:
 դ) |x|=–5 հավասարումն արմատ չունի: 

18  Տրված հավասարումից կարող ենք ստանալ դրան համարժեք հավասարում, որը 
համընկնում է թվարկվածներից մեկին: 

4–2x=15, նրան համարժեք է 2x=–15+4 և –2x=–4+15: Պատասխան՝ բ) և գ):
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Տնային առաջադրանքի խնդիրների հետ միասին աշակերտներին հանձնարարում ենք 
կատարել ինքնագնահատման թեստը: 

8 4 - Ր Դ  Դ Ա Ս

Հարցեր. Հավասարում: Հավասարման արմատ: Լուծել հավասարումը: Համարժեք 
հավասարումներ, կրճատ բազմապատկման բանաձևեր:

Նախնական գիտելիք. Բնական ցուցիչով աստիճան, բնական ցուցիչով աստիճանի 
հատկությունները:

Նպատակը. Անցած նյութի կրկնություն և խորացում, կատարած ինքնագնահատման թեստի 
վերլուծություն:

Դասը սկսում ենք տնային առաջադրանքը ստուգելով: Նկատի ունենք կատարած 
ինքնագնահատման թեստերի ստուգումը: Աշակերտները, ովքեր խնդիրներ են ունեցել թեստերը 
կատարելիս, առանձին խումբ են կազմում, մյուսներին հանձնարարում ենք «Խորհի՛ր» խորագրի 
խնդիրների վրա աշխատել: Հետո տեղի է ունենում կատարած աշխատանքի միասնական 
քննարկում: Ուսուցչին տրվում է զարգացնող գնահատում իրականացնելու հնարավորություն:

Ստուգե՛ք ձեր գիտելիքը

1-5. Պահանջվում է կրճատ բազմապատկման բանաձևերի կիրառություն:

6. Ներկայացնում ենք լուծման մի տարբերակ, որը կատարում ենք բազմանդամներով 
գործողությամբ. 6a+2b=2(3a+b): Երկու կից էջերի գումարը հավասար է 3a+b, ապա x=3a+b–
(2a– b)=a+2b:

7-11. Կրճատ բազմապատկման բանաձևերի կիրառություն, բազմանդամների վերլուծում 
արտադրիչների:

12. Եթե 2x(x+m)=0 և 2x(x+5)=0 համարժեք հավասարումներ են, ապա m=5:

13. Միայն զրոյի մոդուլն է հավասար 0-ի. 2x–5=0, 2x=5, x=2,5:

14. x2–25=0, (x–5)(x+5)=0, հավասարումը երկու արմատ ունի: 

15. x2–4x+4=0
 (x–2)2=0
 x=2:

Խորհի՛ր

1  Կիրառում ենք բնական ցուցիչով աստիճանի հատկությունները, բազմանդամներով 
գործողություններ (գիտենք թվի զրո աստիճանն էլ): 

Քանի որ k+1=(k–1)+2, այդ պատճառով 3k+1=3(k–1)+2=3k–1⋅32,
  3k–1⋅9+3k–1+40=3k–1(9+1)+40=10⋅3k–1+40=10(3k–1+4):
Այստեղ k-ն ցանկացած բնական թիվ է, եթե k=1, ստանում ենք. 30=1, 10⋅5=50:
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2  (m+1)x=6: Եթե x-ը բնական թիվ է, ապա m+1 բնական թիվը պետք է լինի 6-ի 
բաժանարար, m+1=1, m+1=2, m+1=3, m+1=6: Այստեղից m=0, m=1, m=2, m=5:

 m-ի բնական արժեքներն են. 1, 2, 5:

3  n–1 ամբողջ է, 4-ը բաժանվում է (n–1)-ի, n–1=–1, n=0: n–1=1, n=2:
 n–1=2, n=3: n–1=–2, n=–1: n–1=4, n=5: n–1=–4, n=–3:

4   x2–y2=3,
 (x–y)(x+y)=3: Պարզ է, որ x-ը մեծ է y-ից: x–y և x+y բնական թվերի արտադրյալը 

հավասար է 3-ի, միաժամանակ x–y<x+y:
Այսպիսով, x– y=1 և x+y=3:
Հեշտորեն կգտնենք երկու բնական թվերը, որոնց տարբերությունը հավասար է 1-ի, գումարը՝ 

3-ի: Այս թվերն են 2 և 1:

5   x2–y2=3, (x–y)(x+y)=3:
Այստեղ նախորդ խնդրի դատողության հետ պետք է կատարվի լրացուցիչ դատողություն: 

Արդյունքում ուրիշ թվային զույգեր էլ կստանանք: 
x–y և x+y թվերից երկուսն էլ կարող են բացասական լինել.
x–y=–1, x+y=–3: (x–y)-ի և (x+y)-ի գումարը հավասար է 2x=–4, x=–2, y=–1:
Եթե x–y=–3 և x+y=–1, ապա 2x=–4
  x=–2, y=1:
Եթե x–y=3 և x+y=1, ապա 2x=4
  x=2 և y=–1:
Պատասխան՝ 2 և 1, –2 և –1, –2 և 1, 2 և –1:

4.3. ՄԵԿ ԱՆՀԱՅՏՈՎ ԳԾԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄ

Այս պարագրաֆի համապատասխան ակտիվությունների քննարկմանը, ամփոփիչ գրավորին 
և նրա արդյունքների քննարկմանը հատկացվում են 85-րդ - 90-րդ դասերը:

8 5 - Ր Դ  Ե Վ  8 6 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Իրական գործընթացների մաթեմատիկական մոդելներ
Հարցեր. Մեկ անհայտով գծային հավասարում, մեկ անհայտով գծային հավասարումների 

լուծման օրինակներ:
Նախնական գիտելիք. Հավասարում: Հավասարման համարժեք հավասարում, հավասարման 

արմատ:
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա վերբալ՝ բառային 

արտահայտությամբ նկարագրված իրավիճակը հավասարման տեսքով գրառել (Մաթ. բազ. 4, 5, 
6, 7), պարզեցնել արտահայտությունը և գտնել նրա արժեքը փոփոխականի տարբեր արժեքների 
համար: 

Նախնական գիտելիքի ակտիվացման և նոր գիտելիքի կառուցման համար հարմար 
պայմանների ստեղծումը տեղի է ունենում հավասարման հետ կապված հասկացությունների 
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մասին հարցեր առաջադրելով և այդ հարցերին պատասխանելու, այդ պատասխանները 
միասնաբար քննարկելու միջոցով: 

- Ո՞ր դեպքում ենք ասում, որ տրված է x-ի հարաբերությամբ հավասարում:
- Բերե՛ք որևէ հավասարման օրինակ: 
- Ո՞րն է կոչվում հավասարման արմատ: Հնարավո՞ր է, որ հավասարումը չունենա արմատ: 

Ունենա մեկ արմատ: Ունենա երկու արմատ: Երկուսից ավել արմա՞տ: Բերե՛ք օրինակներ: 
- Ի՞նչ տարբերություն կա նույնության և հավասարման միջև:
Եթե որևէ հարցի պատասխանել աշակերտները դժվարանան, օգնենք նրանց, կիրառե՛ք 

սկաֆոլդինգի մեթոդը, նրանց մեկնե՛ք «փրկօղակը»: 
Ըստ պատասխանների արդյունքների կատարում ենք գրառումներ աշակերտների 

մասնակցության և պատասխանների մասին, իրականացնում ենք զարգացնող գնահատում: 
Այս գործընթացը տեղի է ունենում 10-15 րոպեի ընթացքում: Այնուհետև հայտարարում ենք 

նոր դասի թեման. 
- Այսօր մենք կառանձնացնենք այն հավասարումները, որոնք համարժեք են ax=b տեսքով 

հավասարմանը, որտեղ a-ն և b-ն ցանկացած թվեր են, x-ը անհայտ է: Քննարկենք օրինակներ: 
Կարելի է օգտվել դասագրքում ներկայացված օրինակներից: Ցանկալի է, որ, եթե այս օրինակները 
գրատախտակի մոտ իրենք՝ աշակերտները լուծեն, ամփոփումն էլ հանձնարարվի նրանց: Դասա-
րանում կատարվող առաջադրանքներից առանձնահատուկ ուշադրության են արժանի խնդիրները, 
որոնց լուծումը պահանջում է «վերբալ՝ բառային արտահայտությամբ նկարագրված իրա-
վիճակը» գրառել հավասարման տեսքով, հետո լուծել այդ հավասարումը ( 3 , 13 , 14 , 

15 ):
«Թեստերին» պատասխանելուց առաջ աշակերտները պատասխանում են ստուգողական 

հարցին: Մեկ անգամ ևս ամփոփում ենք քննարկված հարցը: 

Դասարանում կատարելու համար նախատեսված «թեստերի» պատասխաններ.

1 2 3 4 5 6 7 8
2 3 2 4 3 3 2 2

Դասարանում կատարելու համար նախատեսված որոշ խնդիրների լուծումներ.

13  դ) 78–10x = 3x    14   դ) a(– 15 ) = 5
 13x = 78    a = –25:
 x = 6:    (x-ի փոխարեն տեղադրում ենք – 15 ):

17  գ) 40(1,1x–3) = 8(5,5x–15)
 5(1,1x–3) = 5,5x–15
 5,5x–15 = 5,5x–15:
Ցանկացած թիվ հավասարման արմատ է:

19  գ) 4 – y5  = 45 :    20   դ) x
2  – 3 = x4  + 3

     – y5  = 45  – 4      x
2  –  x4  = 3 + 3

     – y5  = –16
5       x

4  = 6
    y = 16:      x = 24:
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Առաջին դասին կարող ենք քննարկել 1 - 11  խնդիրները, երկրորդ դասին՝ 12 - 20  

խնդիրները:
Տնայինի «թեստերի» պատասխաններ.

1 2 3 4 5 6
4 3 4 2 3 2

Ուշադրությո՛ւն դարձրեք, որ 3 - 6  «թեստերում» գրքում տրված դրույթների 
տեղափոխականության դրույթներն են կիրառված: Սկզբում այսպես էր տրված.

Եթե a≠0, ապա ax=b-ն միայն մեկ արմատ ունի:
Եթե a=0, b≠0, ax=b-ն արմատ չունի:
Եթե a=0, b=0, ապա ax=b-ն անթիվ արմատներ ունի:
Այստեղից երևում է, որ բոլոր տեղափոխական դրույթներն էլ ճիշտ են: 
Եթե ax=b-ն միայն մեկ արմատ ունի, ապա a≠0:
Եթե ax=b-ն անթիվ արմատներ ունի, ապա a=0, b=0:
Եթե ax=b-ն արմատ չունի, ապա a=0, b≠0:
(Եթե բոլոր հնարավոր դեպքերի համար ուղիղ թեորեմները ճիշտ են, ապա բոլոր տեղափոխած 

դեպքերի համար ևս ճիշտ կլինեն:)
Իսկապես, կարող ենք դատողություն անել յուրաքանչյուր դեպքի մասին: Օրինակ, 

ենթադրենք, ax=b-s արտահայտությունը միայն մեկ արմատ ունի, բայց a=0: Այն դեպքում, 
եթե b=0, կունենանք անթիվ լուծումներ: Եթե b≠0, ապա լուծում չունի: Երկու արդյունքներն 
էլ հակադրվում են պայմանին: Ցանկալի է, որ այս հարցին ժամանակ հատկացնենք տնային 
առաջադրանքը ստուգելու ժամանակ, նկատի է պետք ունենալ չափորոշչի Մաթ. բազ. 9 
արդյունքում ձևակերպված պահանջը՝ աշակերտը պետք է կարողանա խնդիրը լուծելուց հետո 
ստացած արդյունքը քննադատաբար գնահատել՝ խնդրի ենթատեքստը նկատի ունենալով: Այստեղ 
հաջորդ արդյունքին ենք «անցնում»՝ վերլուծում ենք խնդրի տվյալները և անհայտ մեծությունները 
(Մաթ. բազ. 7):

Այդ պատճառով, երկրորդ դասին տնային առաջադրանքի միայն այս խնդիրներն ենք 
վերլուծում և հաջորդ դասի համար աշակերտներին հանձնարարում ենք 7 - 15  խնդիրները: 
Դրանցից, ինչպես վերևում նշեցինք, կարևոր են 14 , 15  խնդիրները: 

14  ա) –3x = –3 –3x = 0    –3x = –1  բ)  5x–6 = –6 5x–6 = 0    5x–6 = –17

 x = 1 x = 0    x = 13         x = 0  x =   65      x = – 11
5

15  ա) 3y + 4 = 3–2y դ) 15–3x = 2x + 3–2 ե) 8x–3 = 4–2x + 10
 3y + 2y = 3–4    –3x–2x = 1–15    10x = 3 + 14
 5y = –1     –5x = –14     10x = 17

 y = – 15      x =  14
5      x = 1,7

       x = 2,8
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Թեմա. Իրական գործընթացների մաթեմատիկական մոդելներ
Նախնական գիտելիք. Անկյուն, անկյունների դասակարգում, գործողություններ 

բազմություններով, բազմությունների հասկացությունների կիրառություն: Հավասարում, մեկ 
անհայտով գծային հավասարում:

Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա վերբալ՝ բառային 
արտահայտությամբ նկարագրված իրավիճակը գրառել հավասարման տեսքով, լուծել 
հավասարումը (Մաթ. բազ. 4, 5, 7, 8), խնդիրները լուծելիս ձևակերպել հիպոթեզներ, ապացուցել 
դրանք կամ հերքել:

Դասը սկսում ենք տնային առաջադրանքը ստուգելով: Կարող ենք գնահատել վերը 
հիշված արդյունքներին հասնելու մակարդակն էլ: Դրանում մեզ լավ կօգնեն 14 , 15  
խնդիրները: Տնային առաջադրանքը ստուգելուց հետո պատկերացում կկազմենք աշակերտների 
հնարավորությունների մասին: Այն աշակերտներին, որոնց մոտ կստեղծվեն դժվարություններ 
թեմայի հետ կապված խնդիրները լուծելու ժամանակ, խմբավորում ենք միասին և հանձնարարում 
համեմատաբար հեշտ խնդիրներ լրացուցիչ խնդիրների շարքից ( 8 , 9 , 10 , 11 , 
12 , 17 , 18 , 22 ): Մնացածները՝ համեմատաբար բարձր պատրաստվածությամբ 
աշակերտները, աշխատում են «Խորհի՛ր» խորագրով ներկայացված խնդիրների վրա, 
արդյունքները ներկայացնում են դասարանին: Հնարավոր է, անհրաժեշտ լինի մեր օգնությունը 
ևս: Որոշ խնդիրներ կոմպլեքսային առաջադանքներ են և պահանջում են տարբեր գիտելիքների 
ինտեգրված կիրառում: 

Խորհի՛ր.

1  Եթե մի թվի իններորդը հավասար է մյուս թվի յոթերորդին, ապա, պարզ է, առաջին թիվը 
մեծ է երկրորդից: Աշակերտները կարող են այս դրույթը կոնկրետ օինակների վրա ևս ստուգել: 

2  Կարելի է: Օրինակ, եթե մի կետից տարված 3 ճառագայթները հարթությունը 3 հավասար 
անկյունների են բաժանում, ապա բոլոր անկյունները բութ են և յուրաքանչյուրը հավասար է 
1200-ի:

Այժմ եթե երկու ճառագայթով որևէ երկու անկյուն մեջտեղից կիսենք, կստանանք չորս սուր 
անկյուն, բոլոր մնացած անկյունները կլինեն բութ: 

3  Կարելի է: Բավական է պարանը մեջտեղից երկու անգամ ծալենք:  23  մ= 200
3  սմ: 

Ստացված չորս մասերից երեքի երկարությունների գումարը հավասար է 50 սմ-ի. 

 200
3  ⋅ 23  =50 (սմ):

4  Կիրառում ենք Վեննի դիագրամ: 
    15+17–24=8
Կարող են նաև այսպես դատել. քանի՞սը չգնեցին շոկոլադի պաղպաղակ (24–15=9): Վանիլի 

պաղպաղակների 17 գնորդներից 9-ը գնեցին միայն վանիլի, մնացածը՝ 17–9=8 աշակերտները 
գնեցին երկուսն էլ: 
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5  ա) Ըստ պայմանի 4 աշակերտ բլիթներից չեն օգտվել, 7-ը՝ հյութից, 9-ը՝ թխվածքից: 
բ) Մեկը այնուամենայնիվ թողել են 4+7+9=20 աշակերտներ: գ) Նման աշակերտ կարող է 
ընդհանրապես չլինի, պատասխանն է՝ 0:

Հաջորդ դասի համար աշակերտներին տանը հանձնարարում ենք ամփոփիչ խնդիրների 
շարքից խնդիրներ և ինքնագնահատման թեստերը: Ամփոփիչ 1 - 11  խնդիրները դասարանում 
համեմատաբար ցածր պատրաստվածությամբ աշակերտների հետ աշխատելու ժամանակ ենք 
կիրառում:

Այստեղ էլ կարելի է կրճատել առաջադրանքը և այն խնդիրներին ավելի շատ ուշադրություն 
դարձնել, որոնք Ձեր կարծիքով ավելի հրատապ են Ձեր աշակերտների համար: 

8 8 - Ր Դ  Դ Ա Ս

Թեմա. Իրական գործընթացների մաթեմատիկական մոդելներ
Հարցեր. Պարզեցնել արտահայտությունները, լուծել գծային հավասարումը, գծային 

հավասարումները կիրառել՝ խնդիրները լուծելու նպատակով:
Նախնական գիտելիք. Կատարել գործողություններ բազմանդամներով, լուծել գծային 

հավասարումը:
Նպատակը և գնահատման ցուցիչներ. Կրկնել անցած նյութը, ամրապնդել գիտելիքը: 

Աշակերտը կարողանա վերբալ՝ բառային արտահայտությամբ նկարագրված իրավիճակը գրառել 
հավասարման տեսքով և լուծել հավասարումը (Մաթ. բազ. 4, 5, 7, 8):

Դասին տեղի է ունենում ձեռք բերած գիտելիքի ամրապնդում, հարցերի խորը քննարկում՝ 
բոլոր տեսանկյուններից: Ընտրված խնդիրները ամրապնդող-զարգացնող են: Տեղի է ունենում 
ինքնագնահատման թեստերի կատարման վերլուծություն:

Ինքնագնահատման թեստի որոշ խնդիրների վերաբերյալ ցուցումներ
7  3x + 4 = 2x⋅2

 4x–3x = 4
 x = 4:

8  (k + 1)x = k(k + 1) հավասարումն ունի անթիվ լուծումներ, երբ k=–1: 
Նախապատրաստվում ենք ամփոփիչ գրավոր աշխատանքին, որը պլանավորվում է հաջորդ 

դասի համար: Առաջարկվող խնդիրները աշակերտներին հարցերը տարբեր տեսանկյուններից 
քննարկելու, դրանք նախնական գիտելիքի հետ կապելու, ձեռք բերած գիտելիքը ընդհանրացնելու 
կամ ըստ անհրաժեշտության կոնկրետ իրավիճակում կիրառելու հնարավորություն են 
տալիս: Ամրապնդող վարժությունները հնարավորություն են տալիս մաթեմատիկական 
ուսումնական բովանդակությունը տեսական տեքստերից բաշխել խնդիրների վրա: Ամփոփիչ 
առաջադրանքները կատարելով ուսումնական նյութի գիտակցված յուրացումը ստուգելու հետ 
մեկտեղ տեղի է ունենում չափորոշչի արդյունքներում և ցուցիչներում նկարագրված հմտություն-
կարողությունների զարգացման ստուգում: Այստեղ կարևոր են հավասարումների կիրառության 
հմտություն-կարողությունները, նկարագրված իրավիճակների՝ բանաձևերով գրառելու հմտության 
զարգացումը: 
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Ցուցումներ ամփոփիչ խնդիրները լուծելու համար

1  դ) (m + 2n)2–m2 + 4n2 = (m + 2n)2–(m2–4n2) = (m + 2n)2–(m + 2n)(m–2n) =
 = (m + 2n)(m + 2n–m + 2n) = (m + 2n)⋅4n:

2  զ) x = x–7, x–x = –7, 0 = –7:     3   (k + 1)⋅4,8 = –24
    Հավասարումը արմատ չունի:   k + 1 = –5
       k = –6:

4  Ստուգում ենք, արդյոք –4-ը տրված հավասարման արմա՞տն է: 
 դ) 2(–4)2–4(–4)–16=2⋅16+16–16=32:

Արմատը չէ:

1 - 4  Խնդիրները կարելի է կիրառել համեմատաբար ցածր պատրաստվածությամբ 
աշակերտների գիտելիքում առկա թերացումները ուղղելու համար:

5  Պահանջվում է հավասարումները լուծելու և բազմություններով գործողություններ 
կատարելու վերաբերյալ գիտելիք:

Եթե A-ն առաջին հավասարման արմատների բազմությունն է, B-ն – երկրորդ հավասարմանը, 
ապա. 

   A = {– 12  ,  17  , 6}, B = { 1
2  ,  17  , – 12  }:

A∪B = {– 12  , 1
2  ,  17  , 6}, A∩B = {– 12  , 1

7 }:

6 - 10  Խնդիրները լուծելով «անցնում ենք» դասին ներկայացված նպատակները 
իրականացնելու ամփոփիչ փուլին:

6  2a–1 = 4a–13
 2a = 12
 a = 6:

7  ա) 5a–1 = 4a–13–12    8  (b–2)(b + 2)x = b + 2
    a = –24:    ա) b = –2    բ) b = 2    գ) b≠2, b≠–2:

 բ) 3(–5a + 1) = –3a + 2    9   Այս հավասարումն այսպես ենք արտագրում.
    –15a + 3 = –3a + 2     ax(1–a) = 4(a–1)
    –12a = –1     ա) a≠0, a≠1    բ) a = 1   գ) a = 0:

    a = 1
12  :

10  ա) x(t + 3) + yt
 բ) Եթե t = 4, x = 50, y = 55, ապա 

 տարածությունը = 50⋅7+55⋅4 = 350+220 = 570 (կմ):

11  գ) 5n–1–5n + 1 = 5n–1 – 5n–1 + 2 = 5n–1 – 5n–1⋅52 = 5n–1(1 – 52) = –24⋅5n–1:

 դ) 7n + 1 + 7n + 7 = 7n⋅7 + 7n–1⋅7 + 7 = 7(7n + 7n–1 + 1):

12  ա) n2 + n = n(n + 1), քանի որ n և n+1 արտադրիչները հաջորդական բնական թվեր են, 
ապա դրանցից մեկը բաժանվում է 2-ի, հետևաբար արտադրյալը ևս կբաժանվի 2-ի:

 բ) 2n + 2n + 1 = 2n + 2n⋅2 = 2n(1 + 2) = 3⋅2n = 3⋅2⋅2n–1 = 6⋅2n–1 – բաժանվում է 6-ի:

t + 3 tA B

x կմ/ժ y կմ/ժ
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13  զ) |x–3| ոչ բացասական թիվ է, այդ պատճառով |x–3|+0,01 դրական թիվ է: Այսպիսով 
գոյություն չունի x թիվ, որի համար |x–3|+0,01=0:

Այս առաջադրանքի բոլոր խնդիրները լուծելու ժամանակ պահանջում ենք դատողություն 
անել լուծման մասին:

14  զ) Արտադրյալը հավասար է զրոյի, եթե արտադրիչներից գոնե մեկը զրո է:
  (|x| + 3)(0,2x – 1) = 0:
  |x| + 3 – դրական է,
  0,2x – 1 = 0
  0,2x = 1
  x = 5:

15  (a + 2)(a–1)x = a–1 հավասարումը անթիվ արմատներ ունի, երբ a=1,
Արմատ չունի, երբ a = –2, 
Միայն մեկ արմատ ունի, երբ  a ≠ –2, a≠1:

16  (k+2)x=6 հավասարումը x-ի հանդեպ արմատ չունի, երբ k=–2: Արմատը ամբողջ թիվ 
է, երբ 6-ը բաժանվում է (k+2)-ի: Պայմանականորեն, (k+2) ամբողջ է, այսինքն k+2=–1, k+2=1, 
k+2=–2, k+2=2, k+2=3, k+2=–3, k+2=6, k+2=–6, այս հավասարումներից գտնենք k-ի բոլոր որոնվող 
արժեքները, հավասարման արմատը բնական թիվ է, եթե k+2 բնական է և բաժանվում է 6-ի, 
k+2=1, k+2=2, k+2=3 կամ k+2=6:

17  Հավասարումն այսպես ենք գրում.
  x(n–1) = (n + 3)(n + 2)
ա) Անթիվ արմատ ոչ մի n-ի համար չունի:
բ) Արմատ չունի, երբ n=1:
գ) Միայն մեկ արմատ ունի, երբ n≠1:

18  x-ով նշանակում ենք II բանկից դուրս բերված գումարը (լարիներով), այդ դեպքում I-ից 
հանվել է 2,5x լարի, III-ից՝ (2,5x–125) լարի: 

Ըստ խնդրի պայմանի.
  x + 2,5x + (2,5x–125) = 835:

19  Պարզեցնելուց հետո ստանում ենք գծային մեկ անհայտով հավասարումներ:

20  x=18, ստանում ենք երկու կողմերն էլ 2-ի բաժանելով, հետևաբար ստանում ենք.
  2x = 36:
Այս հավասարումը ստացել ենք՝ երկու կողմերին էլ 10 գումարելով, այսինքն ունեինք այսպիսի 

հավասարում. 2x–10 = 36–10:

21  Ենթադրենք, Տատոն հեռախոս գնելուց առաջ ուներ x լարի, գնելուց հետո նրա մոտ 
մնաց (x–213,15) լարի: Ըստ խնդրի պայմանի, x–213,15=60,25:
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Ամփոփիչ գրավոր աշխատանք № 6

Թեմա. Հավասարում: Հավասարման արմատ: Մեկ անհայտով գծային հավասարում
Նպատակ և գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտների կողմից նյութը յուրացնելու 

մակարդակի ստուգում-գնահատում: Ուսումնական պլանի սրբագրում (անհրաժեշտության 
դեպքում): Աշակերտը ճիշտ է ըմբռնում հավասարման արմատի, համարժեք հավասարումների 
հասկացությունների իմաստը և կարող է վերբալ՝ բառային արտահայտությամբ նկարագրված 
իրավիճակը գրառել հավասարման տեսքով, լուծել հավասարումը (Մաթ. բազ. 4, 5, 7, 8):

Խնդիրների նմուշներ

Ընտրե՛ք ճիշտ պատասխանը.

1. Տրված հավասարումներից ո՞րը արմատ չունի:
ա) |x|+2=11  բ) |x+2|–1=–1   գ) x2+7=8  դ) x2+1=0:

2. Տրված հավասարումներից որի՞ արմատն է 5 թիվը: 
ա) (2x–10)(x+1)=0   բ) x2=–25   գ) x–2=x2–4   դ) 3x=–15:

3. 5x–7=8–2x հավասարմանը համարժեք է հետևյալ հավասարումը.
ա) 5x–7=8+2x է,   բ) 2x–8=7–5x է,  գ) 5x–2x=8–7 է,  դ) 3x=15:

4. Ենթադրենք, A-ն (3x–6)(x+1)(x–7)=0 հավասարման արմատների բազմությունն է: Որոշե՛ք 
A∩N:

ա) {2}   բ) {2, -1, 7}  գ) {2, 7}   դ) ∅:

5. Քանի՞ ամբողջ արմատ ունի |4x–5|=5–4x հավասարումը:
ա) 1   բ) 0    գ) անթիվ   դ) 2:

6. Հայտնի է, որ k⋅x=3 հավասարումը (x-ի հարաբերությամբ) լուծում չունի: Որոշե՛ք k-ն:
ա) k=0   բ) k=–3   գ) k=7   դ) այսպիսի k գոյություն չունի: 

Լուծել խնդիրները

7. Որոշե՛ք x-ի այն արժեքը, որի դեպքում 39–5x արտահայտության արժեքը երեք անգամ 
մեծ է 0,5x-ի արժեքից: 

8. Որոշե՛ք k-ի արժեքները, որոնց դեպքում k2x–16x=(k+5)(k+4) հավասարումը (x-ի 
հարաբերությամբ).

ա) միայն մեկ արմատ ունի,  բ) արմատ չունի,  գ) անթիվ արմատներ ունի:

Պատասխաններ և ցուցումներ.

1 2 3 4 5 6
դ ա բ գ գ ա

7. x=6:  8. ա) k≠4, k≠–4:
     բ) k=4: գ) k=–4:
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Գնահատման սխեմա.

Առաջին վեց խնդիրներից յուրաքանչյուրի ճիշտ պատասխանը գնահատվում է 1 միավորով: 
7. Եթե խնդրի պայմանի համաձայն կազմվել է համապատասխան հավասարում (39–5x=3⋅0,5x) 

կամ նրան համարժեք հավասարում, գնահատականը կլինի 1 միավոր: Հավասարումը լուծելու 
դեպքում՝ ևս 1 միավոր: Խնդրի առավելագույն գնահատականը 2 միավոր է:

8. Տրված հավասարումը (k2–16)x=(k+5)(k+4) տեսքի բերելը՝ 0,5 միավոր, հարցերի 
ճիշտ պատասխաններից յուրաքանչյուրը գնահատվում է ևս 0,5 միավորով: Առավելագույն 
գնահատականը 2 միավոր է:

Գրավորի արդյունքների վերլուծություն
Չնայած այն բանին, որ գրավորի հիմնական թեման հավասարումն է, խնդիրներն այնպես են 

ընտրած, որ հնարավոր լինի արդեն անցած նյութը ակտիվացնել և ստուգել: Կարևոր է սա նկատի 
ունենալ արդյունքները վերլուծելու ժամանակ, երբ թույլ տված սխալները հրահրող պատճառները 
ամփոփում և համապատասխան միջոցառումներ ենք ձեռնարկում: Դրանով իրականացնում ենք 
ուշագրավ զարգացնող գնահատում ևս: 
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Հարցեր. Հավասարում, հավասարման արմատ, համարժեք հավասարումներ, մեկ անհայտով 
գծային հավասարում:

Նպատակը. Ամփոփիչ գրավոր աշխատանքի արդյունքների քննարկում, ստացած գիտելիքի 
ամրապնդում, հարցերի բազմակողմանի և խորացված ուսումնասիրում: 

Ամփոփիչ գրավոր աշխատանքի արդյունքները մեզ ցույց են տալիս աշակերտների 
պատրաստվածության մակարդակը, ինչպիսի թերություններ կան աշակերտների գիտելիքների մեջ: 
Դասը կարող ենք անցկացնել տարբերակված ուսուցմամբ: Աշակերտների մի մասն աշխատում 
է թույլ տված սխալներն ուղղելու վրա, լուծում է խնդիրները, որոնք նման են ամփոփիչ 
աշխատանքի ժամանակ կիրառված խնդիրներին: Համեմատաբար բարձր պատրաստվածությամբ 
աշակերտներին առաջարկում ենք խնդիրներ ամփոփիչ խնդիրների շարքից:
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V ԳԼՈՒԽ

ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ:
ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ

IV գլուխը բնութագրվում է նյութը ինտեգրված մատուցելու բարձր որակով և մաթեմատիկայի 
տարբեր մասերի միասնականությունը ցուցադրելով – համաչափությունը՝ իր բազմազան 
դրսևորումներով, առանցքային համաչափության և զուգահեռ տեղափոխության ընդհանուր 
և տարբերակող նշաններով: Ներկայացվում են հանրահաշվական հարաբերակցությունները 
երկրաչափորեն, հավասարությունների և անհավասարությունների լուծման երկրաչափական 
եղանակները, կոորդինատների կիրառությամբ երկրաչափական ձևափոխությունները, խնդիրները 
լուծելու հանրահաշվական և երկրաչափական, ինչպես նաև դիագրամների և աղյուսակների 
կիրառությամբ լուծելու եղանակները: 

Բոլոր այս հարցերը ներկայացնելու ընթացքում նկատի են առնված մաթեմատիկայի նոր 
չափորոշչի պահանջները: Առաջարկվող ակտիվությունները օժանդակում են երեք ուղղություններով 
ներկայացված արդյունքներում նկարագրված հմտությունների ձևավորմանը և զարգացմանը: 

Այս գլուխն ուսումնասիրելու ժամանակ առաջարկվող նյութը, ակտիվությունները և 
դրանց տիրապետման ռազմավարությունները (այնպես, ինչպես բոլոր գլուխների դեպքում) 
ապահովում են տրված գիտելիքին տիրապետելու հետ կապված խնդիրները հաղթահարելը: 

Սա գիտելիքին տիրապետելու այնպիսի մակարդակ է, երբ աշակերտը կարողանում 
է գիտելիքը համարժեք ձևով կիրառել, տրված խնդիրը հաղթահարելու համար ընտրել 
լուծման ռազմավարություն և իրականացնել այն: Աշակերտը չպետք է մնա գիտելիքի 
տիրապետման դեկլարատիվ կամ հայեցակարգային մակարդակին, երբ գիտելիքը ստատիկ 
է, մնում է միայն փաստերի իմացության մակարդակին կամ դրսևորում է գիտելիքի 
կիրառության միայն պոտենցիալ հնարավորությունները: 

5.1. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

Այս պարագրաֆի համապատասխան ակտիվությունների քննարկմանը հատկացվում են    
94-րդ և 95-րդ դասերը:

9 1 - Ր Դ  Ե Վ  9 2 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Իրական գործընթացների մաթեմատիկական մոդելներ
Նախնական գիտելիք. Հավասարում, հավասարման արմատ, լուծել գծային հավասարումը:
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Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա կազմել գծային հավասարումներ 
ըստ վերբալ՝ բառային արտահայտությամբ տրված խնդրի, կազմի հավասարումներին 
համապատասխան խնդիրներ (Մաթ. բազ. 1, 2, 3, 7):

Ուսուցիչներին հիշեցնենք Նյուտոնի բառերը (նա նաև մաթեմատիկայի դասագրքի հեղինակ 
էր). «...խնդիրները լուծելու համար անհրաժեշտ է խնդիրները մայրենի լեզվից թարգմանել 
հանրահաշվական լեզվի»: Այսպիսի թարգմանության համար նախապատրաստական փուլն 
աշակերտներն արդեն անցել են, երբ վերբալ ձևով նկարագրված իրավիճակը փոփոխականով 
բանաձևի տեսքով էին ներկայացնում: 

Աշակերտների հետ զրույցը կարելի է սկսել պարագրաֆի նախաբանում տրված 
նախադասություններով, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչ է նշանակում վերբալ ձևով ձևակերպած 
խնդրի՝ մաթեմատիկայի լեզվով գրառում: Օրինակները լուծելուց առաջ կարելի է կրկնել հարցերը, 
որոնք նախադասության՝ բանաձևի տեսքով գրառմանն են վերաբերվում: Աշակերտներին 
կարող ենք հիշեցնել 3.1 պարագրաֆում տրված աղյուսակը, որտեղ բառային գրառումներից 
անցնում ենք փոփոխականով արտահայտություններին: 3.5 պարագրաֆը սկսվում է հետևյալ 
նախադասությամբ. Ապացուցե՛ք, որ ցանկացած բնական թվի և նրա քառակուսու գումարը զույգ 
թիվ է: Ըստ խնդրի կազմում ենք փոփոխականով արտահայտություն: Բառային նկարագրությանը 
համապատասխան հավասարում կազմելով՝ լուծվում են 3.7 պարագրաֆի 13 , 14 , 15  
խնդիրները: Կարող ենք կրկնել և այս խնդիրներից մի քանիսը լուծել, նման խնդիրները շատ 
են III գլխի ամփոփիչ խնդիրներ բաժնում (Օրինակ, 16 - 18 ): 

Որոշ ուսուցիչներ կարող են բավարարվել 4.2 պարագրաֆում ներկայացված օրինակների 
քննարկումով: Կարող ենք այս օրինակները լուծելը վստահել նաև աշակերտներին: Միասնական 
ուժերով նրանք կատարում են այդ առաջադրանքը: Օրինակների լուծմանը կարող ենք տալ 
խմբային աշխատանքի ձև. խմբերի կողմից կատարված աշխատանքի վերլուծության ժամանակ 
կատարե՛ք մեկնաբանություններ, ոգևորե՛ք լավ աշխատանքների հեղինակներին: Նման 
վստահության դրսևորումը մեծացնում է աշակերտների մոտիվացիան, բարձրացնում նրանց 
ինքնագնահատականը: Պետք է ընդգծենք այն հանգամանքը, որ շատ կենսական խնդիրներ, 
այլ գիտությունների հետ կապված խնդիրները, հեշտորեն լուծվում են հավասարում կազմելու 
կիրառությամբ: Հավասարումը իրականությունը նկարագրելու կարևոր մոդելներից մեկն է: 

Դասագրքում տրված օրինակներից բացի կարելի է աշակերտների հետ միասին քննարկել մի 
քանի խնդիր, որոնք նախկինում հավասարում կազմելու միջոցով չենք լուծել: Օրինակի համար 
կարող ենք այսպիսի պարզ խնդիր վերլուծել: 

Երկու արկղում 23 խնձոր է, առաջին արկղում 3-ով ավել խնձոր է երկրորդ արկղից: Քանի՞ 
խնձոր կա յուրաքանչյուր արկղում: 

Դատողություն ենք անում, եթե առաջին արկղից երեք խնձոր հանենք, ապա արկղերից 
յուրաքանչյուրում խնձորների քանակը հավասար կդառնա, իսկ երկուսում միասին կլինի 20 
խնձոր: Հետևաբար, մի արկղում 20:2=10 խնձոր է, երկրորդում՝ 13 խնձոր: 

Հիմա այս խնդիրը լուծենք հավասարում կազմելով:
Ենթադրենք երկրորդ արկղում x խնձոր է, այդ դեպքում I-ում կլինի x+3 խնձոր, ըստ խնդրի 

պայմանի. 
    x+(x+3)=23:
Հավասարման միջոցով հեշտորեն կստանանք. x=10, x+3=13:
Այս երկու ուղիները քննարկելու ժամանակ հետաքրքիր կլինի, եթե աշակերտները համեմատեն 

դրանք: Վերլուծությունը խորությամբ կներկայացնի ընդհանրապես այս երկու ուղիների էությունը: 
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Քննարկված օրինակներում ներկայացված խնդիրներն էլ կարելի է լուծել առանց 
հավասարումներ կազմելու, սակայն հավասարում կազմելով լուծելը երբեմն հեշտացնում է 
խնդիրների լուծման գործընթացը: 

Օրինակ 3.
I-ի արագությունը՝ 12 կմ/ժամ, երկրորդի արագությունը՝ 15 կմ/ժամ: Յուրաքանչյուր ժամի 

ընթացքում երկրորդը 3 կմ-ով ավել է անցնում: Քանի որ հանդիպման ժամանակ պարզվում է, 
որ երկրորդը 12 կմ-ով ավել է անցել, այդ պատճառով յուրաքանչյուրը 4 ժամ է անցել: 4 ժամում 
I-ը անցնում է 48 կմ, երկրորդը՝ 60 կմ: Ամբողջ հեռավորությունը կազմում է 108 կմ: Այստեղ 
խնդիրը լուծեցինք առանց հավասարում կազմելու: Թեև միշտ չէ, որ հեշտ է առանց հավասարում 
կազմելու լուծել խնդիրը: 

Այս օրինակները քննարկելուց հետո կարելի է աշակերտների հետ միասին դատողություն 
անել ստուգողական հարցերի շուրջ: 

Այս օրինակում յուրաքանչյուր հեծանվի շարժումը կապվում է երեք մեծության հետ. 
արագություն (ժամում անցած տարածության տեսքով), մինչև հանդիպումը անցած տարածությունը 
(այն անհայտ է), մինչև հանդիպումը ծախսած ժամանակը (անհայտ է): Կարելի է այս վերջին 
մեծությունը նշանակելով սկսել. ենթադրենք, մինչև հանդիպելը յուրաքանչյուրը անցել է x ժամ, 
ապա առաջինը անցել է 12x կմ, երկրորդը՝ 15x կիլոմետր, ըստ խնդրի պայմանի, կարող ենք 
կազմել հավասարում.

  15x–12x=12,
  3x=12
  x=4 (ժամ) – մինչև հանդիպումը ծախսած ժամանակը: 
Առաջինը անցել է 48 կմ, երկրորդը՝ 60 կմ: Ամբողջ տարածությունը կլինի 108 կմ: 
Հավասարում կազմելով լուծելու այս եղանակը ավելի մոտ է առանց հավասարում կազմելու 

լուծման եղանակին: 
Խնդրի՝ տարբեր եղանակներով լուծումը օգտակար է աշակերտների ստեղծագործական 

մտածողության զարգացման համար: Աշակերտը խնդրի լուծումը կարող է սկսել տարբեր 
եղանակներով: Մի՛ հակառակվեք նրան, եթե այս ճանապարհը մինչև վերջ կտանի նրան, 
փորձե՛ք աշակերտի ընտրած ճանապարհով ավարտել լուծումը: 

Դասարանական «թեստերը» հիմնականում վերբալ՝ բառային արտահայտությամբ 
նկարագրված իրավիճակները հավասարման տեսքով գրառելու հմտության զարգացմանն են 
ծառայում: Յուրաքանչյուր «թեստում» պատասխանին պետք է նախորդի դատողությունը: 

Օրինակ, 1  «թեստի» պատասխանը այսպես պետք է ներկայացնի աշակերտը. ենթադրենք, 
անհայտ թիվը x է: x-ից 3-ով փոքր թիվը այսպես է գրառվում. x–3: Ըստ պայմանի 15=x–3: 
Հետևաբար, ճիշտ պատասխանը 2) է: 

2  Եթե Լևանի կողմից ձեռք բերած տետրերի քանակը x-ով նշանակենք, ապա x տետրի 
համար վճարելիք գումարը այսպես կգրառվի. 35x: Գնվել է ևս 1,55 լարիի գիրք, այսինքն՝ 
155 թեթրիի, ընդամենը ծախսվել է (35x+155) թեթրի: Ըստ պայմանի՝ 35x+155=400: Ճիշտ 
պատասխանն է. 4):

Դասարանում կատարելու համար նախատեսված «թեստերի» պատասխաններ.

1 2 3 4 5
2 4 1 2 3



174

1  «Թեստում» x-ով նշանակում ենք I դարակում դասավորած գրքերի քանակը: Մյուս 
դարակներում դասավորած գրքերի քանակը պետք է արտահայտենք x-ով: Գիտենք, որ I 
դարակում 8-ով քիչ գրքեր են դասավորած, քան երկրորդում, հետևաբար, II-ում՝ 8-ով ավել, 
այսինքն, (x+8) գիրք է: I-ում 5-ով ավել, քան III-ում, հետևաբար, III-ում 5-ով քիչ՝ (x–5) 
գիրք է: «Աշակերտը պետք է կարողանա զարգացնել դատողության գիծը, հիմնավորի 
եզրակացությունները, ըմբռնի խնդրի բովանդակությունը, ընկալի-տարանջատի տվյալները 
և որոնվող մեծությունները» (Մաթ. բազ. 2, 7):

Առաջին դասին կարելի է նաև քննարկել 11 - 12  խնդիրները: 3-րդ օրինակը տարբեր 
եղանակներով լուծելուց հետո աշակերտները կկարողանան լուծել այս խնդիրները տարբեր 
եղանակներով:

11  ա) Ենթադրենք մոտոցիկլի սկզբնական արագությունը x կմ/ժամ էր: Այս դեպքում 
հեռավորությունը կլինի (2x) կմ: Նրա արագությունը 25 կմ/ժամ-ով եթե պակաս լիներ, 
հեռավորությունը կանցներ 4 ժամում, հետևաբար, հեռավորությունը կարող ենք նաև արտահայտել 
հետևյալ տեսքով. 4(x–25): Այսպիսով, կարող ենք գրել.

   2x=4(x–25)
   x=2x–50
   x=50   
Հեռավորությունը՝  50⋅2=100 (կմ):
բ) Ենթադրենք, քաղաքից մինչև գյուղ հեռավորությունը x կմ է, սկզբնական արագությունը 

հավասար էր  x
2  , եթե այս հեռավորությունը մոտոցիկլիստը անցնում է 4 ժամում, ապա նրա 

արագությունը հաշվվում է այսպես. x
4 : Ըստ պայմանի՝

   x
2  – x4  = 25

   1
2 x– 1

4 x=25

   1
4 x=25

   x=100 (կմ):

12  ա) Լուծումը գրառում ենք կրճատ. արագությունը՝ հետիոտն անցնելու դեպքում. x կմ/
ժամ, արագությունը՝ մոտոցիկլով անցնելու դեպքում. (x+10) կմ/ժամ:

Տարածություն.  2(x+10)=6x
   2x+20=6x
   4x=20
   x=5:
Տարածություն.  6⋅5=30 (կմ):
բ) Տարածություն – x կմ

Հետիոտնի արագությունը – x
6

Հեծանվորդի արագությունը – x
2

Ըստ պայմանի, x
2  – x6  = 10:

  2x
6  =10

  2x = 60
  x = 30 (կմ):
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Շարժման վերաբերյալ խնդիրները քննարկելիս կարող ենք խոսել շարժման կանոնների, 
անվտանգ շարժումների անհրաժեշտության, արագությունը չափից ավելի մեծացնելու 
անթույլատրելիության մասին: Միաժամանակ, նպատակահարմար է այս ֆիզիկական մեծության 
մասին փոքր պարզաբանող զրույց անցկացնել. ժամանակի միավորում անցած հեռավորությունը 
կոչվում է արագություն: Երբ ասում ենք, որ ավտոմեքենայի արագությունը 90 կմ/ժամ է, 
սա նշանակում է, որ ավտոմոբիլը 1 ժամում (յուրաքանչյուր ժամում) 90 կմ հեռավորություն 
է անցնում: Հետևաբար, 1 րոպեում նրա կողմից անցած հեռավորությունը 90:60=1,5 կմ է, 
այսինքն. 1500 մ: 1 վրկ-ում - 1500:60, այսինքն 25 մ: Հետևաբար, 90 կմ/ժամ կարելի է տարբեր 
եղանակներով գրառել.

  90 կմ/ժամ=1,5 կմ/վրկ=25 մ/վրկ:
Այդ պատճառով S=vt (S - տարածություն, v - արագություն, t - ժամանակ) բանաձևում 

ուշադրություն պետք է դարձնենք միավորների ընտրությանը. եթե արագությունը կմ/ժամով 
է արտահայտված, ապա ժամանակը պետք է ժամերով արտահայտվի: Երբ ասում ենք, որ 
արագությունը հավասար է 90 կմ/ժամի, ապա այս արագությամբ շարժվելու դեպքում t ժամում 
անցած հեռավորությունը կլինի 90t կմ:

Ցուցումներ դասարանում կատարելու համար նախատեսված որոշ խնդիրների 
վերաբերյալ

8  III Գումարելի – x     9  Արագությունը առաջին կեսին - x կմ/ժամ
 II Գումարելի – 3x   Արագությունը II կեսին - (x+4) կմ/ժամ
 I Գումարելի – 6x   3x=2(x+4)
 x+3x+6x=80    x=8
 10x=80:     Տարածություն - 2⋅3x=2⋅24=48 (կմ):
 x=8, 3x=24, 6x=48:

10  AB – x    x+x–2+x+2x–2=52
 BC – x–2  5x=56
 CD – x   x=11,2 (սմ):
 DE – x+(x–2) 
Նկատի պետք է ունենաք, որ 5,2 դմ=52 սմ

13  Երեք հաջորդ կենտ թվերը. x, x+2, x+4:
  3x+6=69
  3x=63
  x=21, x+2=23, x+4=25:

14  Նախկին աշխատավարձը. x     15   x, x–9, (x–9):2
 Այժմ Իրինեի աշխատավարձը կազմում է. x+325 (x–9):2–16=15
  x+325=1,5x     (x–9):2=31
  0,5x=325     x–9=62
  x=3250:5     x=71:
  x=650      
  x+325=975  (լարի):
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16  Աշակերտներին առաջարկում ենք խնդիրներ, որոնք լուծելու ժամանակ ստանում ենք 
տրված հավասարումը: Պարզ օրինակներից մեկը կարող է այսպիսին լինել. 

ա) Մի թիվը 2 անգամ փոքր է երկրորդից, իսկ երրորդից՝ 4-ով մեծ է: Գտե՛ք այդ թվերը, 
եթե նրանց գումարը հավասար է 640-ի: 

բ) Երեք հաջորդ կենտ թվերի գումարը հավասար է 60-ի: Գտե՛ք այդ թվերը: 
Կարելի է շարունակել այս ուղղությամբ աշխատանքը և խմբերի միջև անցկացնել մրցույթ՝ 

«Կազմե՛ք խնդիրներ՝ ըստ տրված հավասարումների» խորագրով: 
Խմբերից մեկը մյուսին առաջարկում է հավասարում, իսկ երկրորդ խմբի աշակերտները 

փորձում են որքան կարելի է շատ խնդիրներ ներկայացնել՝ ըստ տրված հավասարման: 
Այս ակտիվությամբ «անցնում ենք» չափորոշչի արդյունքներին. «կազմել հավասարմանը 
համապատասխան խնդիրներ» (Մաթ. բազ. 1, 2, 3, 7)»:

Պատասխաններ և ցուցումներ տնային «թեստերի» և խնդիրների վերաբերյալ

1 2 3 4
2 2 3 4

5  x+6x=98    6   6x+180=420
 7x=98     6x=240
 x=14 (լարի), 6x=84 (լարի):   x=40 (ժամ):

 7  I - 3x     8   Մարդատարի արագությունը - 1,5x
 II - x      Բեռնատարի արագությունը - x

 III - 1
4       2⋅1,5x-2⋅x=40

 4x + 14  x=20 400    x=40 (կմ/ժամ)

 17
4  x=20 400     1,5x=60 (կմ/ժամ):

 x=20 400 ⋅  4
17=1 200⋅4=4 800 (լարի):

 3x=14 400 լ, 1
4  x=1200 լ:

9  Տարածություն – x կմ   10   x+x+2,4=17,4
 0,25x+0,2x=0,9    2x=15
 0,45x=0,9, x=0,9:0,45,    x=7,5
 x=90:45     BC=7,5 (սմ), AC=9,9 (սմ):
 x=2 (կմ):

11   I – 5x (x+5x)⋅3=126  12   x+x+2+x+4=72
 II – x 6x⋅3=126   3x=66
   x=7    x=22
   5x=35:    22, 24, 26:
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14  x էր:

  x – 34  x + 1 = 13  x

  1
4  x + 1 = 13  x

  1
3  x –  14  x = 1

   1
12  x = 1

  x=12:

5.2. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ

Այս պարագրաֆի համապատասխան ակտիվություններին և ամփոփիչ գրավորին հատկացվում 
են 96-րդ – 100-րդ դասերը:

9 3 - Ր Դ  Ե Վ  9 4 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Իրական գործընթացների մաթեմատիկական մոդելներ
Հարցեր. Լուծել խնդիրները տարբեր եղանակներով:
Նախնական գիտելիք. Լուծել խնդիրները հավասարում կազմելու կիառությամբ: Գծային մեկ 

անհայտով հավասարման լուծում:
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա վերբալ՝ բառային 

արտահայտությամբ տրված խնդրին համապատասխան գծային հավասարում կազմել, 
հավասարմանը համապատասխան խնդիր կազմել (Մաթ. բազ. 1, 2, 3, 7), բազմությունների 
խորհրդանիշերը, հասկացությունները և գործողությունները կիրառել խնդիրները լուծելու 
նպատակով (Մաթ. բազ. 7, 8, 9), զարգացնել դատողության գիծը, հիմնավորել կատարած 
եզրակացությունները (Մաթ. բազ. 2), մաթեմատիկական օբյեկտները ներկայացնել գրաֆիկական 
եղանակով (աղյուսակների, դիագրամների և գծագրերի տեսքով) (Մաթ. բազ. 5):

Աշակետների նախնական գիտելիքի ակտիվացումը կապված է հավասարումներ կազմելու 
միջոցով խնդիրների լուծման քննարկման հետ: Նոր գիտելիքի կառուցման նախնական 
փուլը այն խնդիրների լուծման քննարկումն է, որոնք նախորդ դասին լուծել ենք տարբեր 
եղանակներով: Այս գործընթացը տնային առաջադրանքի խնդիրների լուծումների 
քննարկման հետ է կատարվում: Նշված թեման աշակերտներին պայմանական գիտելիքի 
մակարդակին անցնելու հստակ հնարավորություն է տալիս: Ուշադրություն դարձնենք տնային 
առաջադրանքների 11 - 15  խնդիրներին: Պահանջվում է վերբալ ձևով տրված խնդրին 
համապատասխան գծային հավասարում կազմելու եղանակը կիրառել կամ հավասարմանը 
համապատասխան խնդիր կազմել: 

Դասագիրքը մեզ ներկայացնում է խնդիրների լուծման շատ հետաքրքիր՝ հավասարում 
կազմելու, ետընթաց քայլով լուծելու, դիագրամների և աղյուսակների կիրառության եղանակներ: 
Եղանակի ընտրությունը և կիրառությունը մաթեմատիկական գործունեության չափազանց 
կարևոր պահ է և այս գործունեության զարգացմանն է ծառայում տրված պարագրաֆը: 
Յուրաքանչյուր եղանակով խնդրի լուծման հետքով դիմե՛ք աշակերտներին, խնդրե՛ք նկարագրել 
կիրառած եղանակը, նրա արդյունավետությունը, հնարավո՞ր է արդյոք կիրառած եղանակը 
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փոխարինել այլ եղանակով. անուշադրության մի՛ մատնեք նաև ժամանակաչափի հարցը: Ոչ էլ 
եղանակի էսթետիկական կողմը պետք է մնա առանց ուշադրության: 

Լուծման եղանակները պատկերված են դասագրքում տրված 3 օրինակներում («ետընթաց 
քայլի մեթոդ», բազմություններով գործողությունների կիրառություն, աղյուսակների 
կիրառություն): Յուրաքանչյուր օրինակի քննարկումը պետք է տեղի ունենա աշակերտների 
ակտիվ մասնակցությամբ: Այսպիսի ուսուցման գլխավոր գիծը աշակերտների փորձառության 
նպատակաուղղված հարստացումը և յուրաքանչյուր նոր գիտելիքի բնականորեն կառուցումն է: 
Այնպիսի ուսումնական միջավայր պետք է ստեղծել, որը «կգրավի» և կձգի աշակերտին: 

Տրված տիպի ակտիվությունների ժամանակ չափազանց կարևոր է այսպես կոչված 
նախորդող մետակոգնիտիվ դադարը, այսինքն առաջադրանքը կատարելուց առաջ խորհելը 
և միասնական դատողություն անելը կատարելիք քայլի մասին: 

Առաջին օրինակի երեք նկարներն էլ գրատախտակին պետք է ներկայացված լինեն. 
աշակերտները դատողություն են անում, ճշտում են տվյալները, պատասխանում են մեր 
հարցերին, որոնք կարող ենք կազմել ըստ տեքստի.

- Ի՞նչ է արտահայտում առաջին նկարի վրա գիծը: Շտրիխավորած մա՞սը:
- Ի՞նչ է պատկերված II նկարում: Ինչո՞ւ է չներկած մասը 21 մետրին համապատասխանում: 
- Ի՞նչ է պատկերված III նկարում: Ինչո՞ւ է չներկած մասը 43 մետրին համապատասխանում: 
Աշակերտները կարող են պատասխանները «կարդալ» տեքստից և միասնական ջանքերով, 

ետընթաց քայլի մեթոդի կիրառությամբ խնդիրը լուծեն մինչև վերջ: 
Երկրորդ օրինակում հարցերը տեքստում են տրված: Անհրաժեշտության դեպքում կարող եք 

օգնել աշակերտներին ճիշտ պատասխան գտնելու հարցում: 
Խնդրի լուծման գործընթացը հարցերին ճիշտ պատասխանելու համակարգով է կառուցվում:
• M բազմության մեջ 20 տարր է,
• A բազմության մեջ 11 տարր է,
• K բազմության մեջ 35 տարր է:
Այս երեք պատասխաններով կրկնում ենք խնդրի պայմանը: 
Նկարի վրա շտրիխավորած է M և A բազմությունների միասնությունը: Քանի որ 

ամբողջությամբ K բազմության մեջ 35 տարր է, իսկ 10 աշակերտ ո՛չ մաթեմատիկայի խմբակի 
դասընթացների են մասնակցում, ո՛չ օտար լեզվի, այդ պատճառով շտրիխավորված պատկերով 
ներկայացված բազմության մեջ 25 տարր կա: Եթե այս թվից 20 հանենք (M-ում տարրերի 
քանակը), կստանանք շտրիխավորված մասում այն տարրերի քանակը, որոնք չեն պատկանում 
M-ին. 35–10–20=5: Հետևաբար, M∩A բազմության մեջ կա 11–5=6 տարր: Այս բազմությունը 
կարող ենք հետևյալ ձևով ներկայացնել. աշակերտների բազմությունը, որը մասնակցում է 
մաթեմատիկայի և օտար լեզուների խմբակների դասընթացներին: Դիագրամը դիտելով կարող 
ենք եզրակացություն անել. միայն մաթեմատիկայի դասընթացներին մասնակցում են 20–6=14 
աշակերտ: Միայն մեկ խմբակի դասընթացներին մասնակցում են 14+5=19 աշակերտ:

Երրորդ օրինակը քննարկելու ժամանակ հիմնվում ենք դասագրքի տեքստին և հեշտորեն 
լրացնում ենք աղյուսակը «+» և «-» խորհրդանիշերով: «+» խորհրդանիշը ցույց է տալիս 
աշակերտի կողմից բաց թողնելու օրը, իսկ «-» խորհրդանիշը այն օրը, որը բաց թողնելու օր չէ: 

Ցուցումներ խնդիրները լուծելու համար

1  Օգտվում ենք դիագրամից.
Այսպիսով, դասարանում 18 աշակերտ է:

8 8

2



179

2  Աշխատենք, որ աշակերտները ձախից աջ այնպես դասավորվեն, որ յուրաքանչյուր երկու 
աշակերտից ձախ մատնանշված աշակերտը լինի նա, ով ավելի հեռու ցատկեց, քան նրանից աջ 
մատնանշված աշակերտը:

Արտահայտում ենք Բեժանի և Միշիկոյի արդյունքները.
Բեժան - Միշիկո
Նուգզար - Բեժան - Միշիկո
Բեժան - Գոչա - Միշիկո
Այսպիսով ստանում ենք. Նուգզար – Բեժան – Գոչա – Միշիկո:

3  Համապատասխան դիագրամով կարող ենք այսպես արտահայտել.

        Ընդամենը 17 աշակերտ էր:

4  Եղբայրները տանից մինչև իրենց ուզած ժամանակը 3 ժամով շուտ պետք է դուրս գան, 
քանի որ 

   1 14  ժամ + 1 34  ժամ = 3 ժամ:
Հետևաբար, դուրս գալու ժամանակն այսպես ենք որոշում.

   19 34  ժամ – 3 ժամ = 16 34  ժամ:
Պատասխան՝ 16 ժամ 45 ր.:
Խնդիրը կարելի է լուծել նաև հավասարում կազմելով. դուրս գալու ժամանակը (ժամերով) - x, 

   x+1 14  + 1 34  = 20 –  14 ,  x+3=19 34 ,  x=16 34 :

5  Խնդիրը լուծում ենք «ետընթաց քայլի» մեթոդով: 133 ստանում ենք թիվը 7-ի 
բազմապատկելով, հետևաբար, մինչև 133 կունենանք 133:7=19: 5 գումարելուց առաջ կունենայինք 
19–5=14: Կիրառվել են բազմապատկման և գումարման տեղափոխական գործողություններ: 

Պարզ է, որ խնդիրը կարելի է լուծել նաև հավասարում կազմելով. ունեինք x, այնուհետև - 
x+5, 7-ով բազմապատկելով ստանում ենք 13: Այսպիով, (x+5)⋅7=133, x+5=133:7, x=19–5:

6  Մուգ գույնով մնացած մասն է ներկայացված. 

Երրորդ օրը.

Կարող ենք այսպես դատել. նկարում 8+ 14 = 33
4  (մ) շրջանի  34   մասն է,  11

4  մ – շրջանի  14  

մասն է, ամբողջ շրջանը - 11 մ: Այսինքն, երկրորդ օրը վաճառորդին գործվածքը վաճառելուց 
հետո մնաց 11 մետր գործվածք:

8 6 3

Խեցիներ  

հավաքող

Խճաքարեր 

հավաքող

1
4  մ

1
4   մաս.

Մգացված մասը 8 մետր է, հետևաբար երրորդ օրվա 
համար վաճառորդն ուներ.

  (8+ 14 )⋅ 43 =11 (մ)



180

Երկրորդ օրը.

Առաջին օրը.

Երեք օրում վաճառվեց 35–8=27 մ գործվածք:
Կարող ենք նաև հավասարում կազմել.

Վաճառելիք գործվածք – x

I օրը վաճառվեց. 1
2 x+ 1

2 :

Մնաց. x – ( 1
2 x+ 1

2 ) = 12 x – 12 :

II օրը վաճառվեց. 1
3  ( 1

2 x – 12 ) + 13  = 16 x – 16  + 13  = 16 x + 16  :

Մնաց. 1
2 x – 12  – ( 1

6 x + 16 ) = 13 x – 23 :

III օրը վաճառվեց. 1
4  ( 1

3 x – 23 ) + 14  = 1
12x – 16  + 14  = 1

12x + 1
12 :

Մնաց. 1
3 x – 23  – ( 1

12x + 1
12) = 14 x – 34 :

Ըստ պայմանի,  14 x – 34  =8, այստեղից  14 x = 35
4

       x=35:
Երեք օրում վաճառվեց. 35–8=27 մ:

7  II – x
 I – 2x
 III – 3x:
 x+2x+3x=70
 6x=70:
Պայմանականորեն, x-ը պետք է լինի բնական թիվ: 
Պատասխան՝ չի կարելի:

8  Կարող ենք գրել հավասարում և ըստ հավասարման կազմել խնդիր.
  (x+5)+x+3x=65:
II - x
I - 5-ով մեծ II-ից - x+5:
III - 3 անգամ մեծ II-ից - 3x
  5x=60
  x=12: Պատասխան՝ կարող է:
Եթե 65-ի փոխարեն գրենք թիվ, որը 5-ի չի բաժանվում, ապա հավասարումը չի ունենա 

ամբողջական լուծում և պատասխանը կլինի՝ չի կարող:

1
3  մ

1
2  մ

Այստեղ մգացված մասը 11 մետր է: 
Երկրորդ օրվա համար վաճառորդն ուներ.

  (11+ 13 )⋅ 32 =17 (մ):

Այստեղ մգացված մասը 17 մետր է: Հետևաբար, 
սկզբում վաճառորդն ուներ.

  (17+ 12 )⋅2=35 (մ):
17
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Դասարանում խնդիրներ կազմելու վրա աշխատանքը կարող է խմբերի միջև մրցույթի 
ձևով տարվել: Խմբերը մրցում են իրար հետ՝ ըստ ներկայացված խնդիրների քանակի 
և որակի: Դրական կարող է գնահատվել արդեն ներկայացվածից տարբեր խնդիրներ 
ներկայացնելը ևս: 

1  Խնդրի լուծումը ավելի լավ կլինի կատարվի Վեննի դիագրամի 
միջոցով: 

28-ի և 12-ի գումարումով երկու անգամ կհաշվվի բազմության մեջ 
տարրերի քանակը: 

Այդ պատճառով երկու լեզուն էլ սովորում է.
   28+12–32=8 (աշակերտ):

2  Խնդիրը կարելի է լուծել տարբեր եղանակներով: 
Հավասարում կազմելով. ենթադրենք Կոտեն սկզբում x լարի ուներ, այդ դեպքում, ըստ խնդրի 

պայմանի,

  x – 13  x + 2,5 – 3,2 – 0,5 = 4,6

  2
3  x = 4,6 + 1,2

  x = 5,8⋅ 32  

  x = 8,7 (լ):
Ետընթաց քայլով. տուն եկածը 4,6 լարի ուներ, մետրոյով ուղևորվելուց առաջ կունենար 5,1 

լարի, ֆլոմաստերներ գնելուց առաջ՝ 8,3 լարի, տրված գումարը վերադարձնելուց առաջ՝ 5,8 լարի: 
Նախաճաշելուց առաջ՝ կեսով ավելի, այսինքն՝ 5,8+2,9=8,7 (լարի):

3  Լուծում ենք «ետընթաց քայլի» մեթոդով: Վերջում ստանում ենք 105, 6-ով 
բազմապատկելուց առաջ ունեինք. 105:6=17,5, 7 գումարելուց առաջ՝ 17,5–7=10,5:

4  Խնդիրը լուծելու համար կազմում ենք աղյուսակ, որը լրացնում ենք ըստ պայմանի.

Արջ Այծ Վագր Առյուծ
Լիա + _ _ _

Վանո _ + _ _

Դավիթ _ _ _ +
Թեոնա _ _ + _

Այսպիսով, Լիան ընտրեց արջը, Վանոն՝ այծը, Դավիթը՝ առյուծը, Թեոնան՝ վագրը: 

5  Կարելի է լուծել ինչպես «ետընթաց քայլի», այնպես էլ հավասարման կիրառությամբ: 
Ենթադրենք, մտապահած թիվը x է, այդ դեպքում հավասարումը կունենա հետևյալ տեսքը.

   (x+1)⋅3:4-4=5,
   x=11:
Խնդրի լուծումն իրականացվում է ետընթաց քայլի մեթոդով, հետևյալ հաջորդականությամբ.
   5+4=9,
   9⋅4=36,
   36:3=12,
   12–1=11:

28 12

28     12
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6  Կիրառում ենք «ետընթաց քայլի» մեթոդը:

Երրորդի մոտ վաճառելուց առաջ՝ 22 ձու.

Երկրորդի մոտ վաճառելուց առաջ՝ 46 ձու.

Սկզբում՝ 94 ձու.

7  12 օր հետո երեք նավերը նորից միաժամանակ դուրս կգան նավահանգստից (I-ը 4 
անգամ դուրս եկած կլինի, II-ը՝ 3, III-ը՝ 2): 12 օր հետո շաբաթ կլինի: 

8  Կազմում ենք աղյուսակ:
Բասկետբոլը չի կարող լինել ո՛չ I և ո՛չ էլ IV տեղում (ըստ երկրորդ պայմանի):

Ֆուտբոլ Բասկետբոլ Ըմբշամարտ Թենիս
I _ _ _

II

III _

IV _

Հետևաբար, I տեղը զբաղեցնում է ըմբշամարտը: Առաջին տողը լրացվում է: Միաժամանակ 
լրացվում է նաև երրորդ սյունակը:

Ֆուտբոլ Բասկետբոլ Ըմբշամարտ Թենիս
I _ _ + _

II _

III _ _

IV _ _

Ֆուտբոլը չի կարող լինել IV (վերջին) տեղում, քանի որ նրան հաջորդում է բասկետբոլը, 
այսինքն ֆուտբոլը II-ն է: Այսպիսով, լրացվում են I սյունակը և II տողը: Այնուհետև աղյուսակը 
լրացնելու աշխատանքը կարող ենք ավարտին հասցնել:

9  Եթե 3-տեղանի նավերի քանակը կազմում է x, 4-տեղանիները կլինեն 14–x:
Հետևաբար, ըստ խնդրի պայմանի.
  3x + 4(14 – x) = 50
  3x + 56 – 4x = 50
  x = 6
  14 – x = 8:
Աշակերտներին առաջարկեք լուծման այսպիսի յուրօրինակ ուղի (եթե աշակերտներից նման 

տարբերակ չլսեք). նախ բոլոր նավերում տեղավորում ենք 3-3 զբոսաշրջիկների: 14 նավերում 
այս ճանապարհով - 3⋅14, այսինքն 42 զբոսաշրջիկ կտեղավորվի: Մնացած 8 զբոսաշրջիկները 
(50–42=8) կտեղավորվեն 4-տեղանիներում: 
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Լուծման այս եղանակը դասարանում պետք է հանրայնորեն մշակվի: 
Տնային առաջադրանքների խնդիրների մի մասը դասարանում լուծած խնդիրներին 

են նման: Թեև, բացառապես նման խնդիրներ լուծելը նպատակահարմար չէ: Երկու 
դասերն էլ ընթանում են դատողությունների, բանավեճերի, սեփական ընտրության 
արդյունավետության մասին զրույցի և ենթադրությունների արտահայտման ֆոնին: 
Ուսումնական գործընթացն այս տեսքով անցկացնելը նպաստում է աշակերտի 
տրամաբանական և քննադատական մտածողության զարգացմանը, մաթեմատիկայի լեզվի 
տիրապետմանը, որպեսզի տարբեր եղանակներով «թարգմանվեն» սովորաբար վերբալ՝ 
բառային արտահայտություններով ներկայացված իրավիճակները:

 

Ինքնուրույն գրավոր աշխատանքի նմուշային խնդիրներ

Գտե՛ք ճիշտ պատասխանը.

1. Գրե՛ք հավասարում, որը կհամապատասխանի հետևյալ նախադասությանը. «21-ը 2-ով 
մեծ է անհայտ թվից»:

1) 21=x–2   2) x=21+2  3) 21=x+2  4) 21+x=2:

2. Մի քանի 12-լարիանի պայուսակի համար վճարեցին 96 լարի: Պայուսակների քանակը 
կարող ենք որոշել, օրինակ, այսպիսի հավասարումներ լուծելով.

1) 12x=96   2) 96x=12  3) 12+x=96  4) 96–x=12:

3. Եթե մեքենան յուրաքանչյուր ժամում անցնում է 80 կմ, ապա 90 րոպեում նրա անցած 
ճանապարհը հավասար կլինի. 

1) 90⋅80 կմ  2) 90+80 կմ  3) 1,5⋅80 կմ  4) 90–80 կմ:

4. Եթե եռանկյան կողմերի երկարությունը երեք հաջորդ բնական թվերով է արտահայտվում, 
իսկ պարագիծը 12 միավոր է, ապա ամենափոքր կողմի երկարությունը հանդիսանում է, օրինակ, 
այսպիսի հավասարման արմատ.

1) 3x=12   2) x+x+1+x+2=12  3) x+2x+3x=12   4) x+x–1+x–2=12:

Լուծել խնդիրները.

5. Որոշե՛ք x փոփոխականի այն արժեքը, որի համար 3x+78-ը 7-ով փոքր է (53+5x)-ից:

6. Պարոն Վաժան մաթեմատիկոս է, նրա գրադարանում 185 գիրք կա: Այս գրադարանը 
կազմված է բացառապես դասագրքերից և մաթեմատիկայի գրքերից: Հայտնի է, որ 
մաթեմատիկական բովանդակության են 150 գիրք և այս թվում՝ 30-ը դասագիրք է: Ընդամենը 
քանի՞ դասագիրք կա այս գրադարանում:

7. Եթե տրված թիվը փոքրացնենք իր 2
5 -ով, կստանանք 24: Որոշե՛ք տրված թիվը:

Պատասխաններ և ցուցումներ

1 2 3 4
3 1 3 2
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5. Ըստ պայմանի, 3x+78=53+5x–7: Այս հավասարումը լուծելով կստանանք. x=16:

6. Այս խնդիրը հեշտորեն կլուծվի Վեննի դիագրամով:

      Դասագրքերի քանակը
      (185–150)+30=65:

7. Թիվը 2
5 –ով նվազեցնելով կստանանք այդ թվի 3

5  մասը: Եթե 3
5  մասը 24 է, ապա 1

5  մասն 
է 24:3=8, սկզբնական թիվը 8⋅5=40 է:

Այս խնդիրը հավասարում կազմելով էլ հեշտորեն կարելի է լուծել:

Գնահատման սխեմա
Առաջին չորս խնդիրների (թեստային տիպի) բոլոր ճիշտ պատասխանները գնահատվում 

են 1-ական միավորով: 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ խնդիրներից յուրաքանչյուրի լիարժեք լուծումը՝ 2 
միավորով: 

Եթե 5-րդ խնդրին համապատասխան հավասարում է կազմած, սակայն այն չի լուծված, ապա 
գնահատել կարելի է 1 միավորով: 

Նմանապես, մասնակի գնահատում կարող ենք կիրառել 6-րդ և 7-րդ խնդիրների դեպքում 
ևս: 

Աշխատանքների գնահատման՝ Ձեր կողմից սահմանված, հնարավոր է՝ ավելի 
մանրամասն խորագիրը նախապես ծանոթացրե՛ք աշակերտներին: Ըստ այդմ աշակերտները 
բավական բարձր ճշգրտությամբ կկարողանան իրականացնել ինքնագնահատումը: 
Ուշադրությո՛ւն դարձրեք այս էջում տրված խնդիրների հանրային քննարկմանն էլ, դրանց 
զարգացնող դերը բավական մեծ է:

Հիշեցնում ենք, որ մեր կողմից առաջարկվող դասերի պլանները երաշխավորվող բնույթի են 
և ուսուցիչը կարող է կիրառել այլ, իր աշակերտների ակադեմիական առանձնահատկությանն 
ուղղված ակտիվություն: Օրինակ, անցկացնի ինքնուրույն գրավոր աշխատանք: 

9 5 - Ր Դ  Դ Ա Ս

Թեմա. Իրական գործընթացների մաթեմատիկական մոդելներ
Հարցեր. Հավասարումների լուծում տարբեր եղանակներով:
Նախնական գիտելիք. Հավասարում կազմելով և այլ եղանակներով լուծել խնդիրները: 

Կոորդինատները ուղղին և հարթության վրա:
Նպատակը և գնահատման ցուցիչներ. Խնդիրները լուծելիս տարբեր եղանակներ կիրառելու, 

կոորդինատների մեթոդի կիրառությունից ստացված գիտելիքի ամրապնդում: Աշակերտը պետք 

185–150 150–3030

Դասագրքեր

Մաթեմատիկական գրքեր



185

է կարողանա զարգացնել դատողության գիծը, հիմնավորել ընդհանրացմամբ և դեդուկցիայով 
արված հետևությունները (Մաթ. բազ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9):

Դասի մի մասը նորից հատկացնում ենք խնդիրների լուծման ժամանակ տարբեր եղանակների 
կիրառության օրինակների քննարկմանը, ամփոփիչ գրավոր աշխատանքին պատրաստվելուն: 
Երկրորդ մասը հատկացվում է խմբային աշխատանքի նախագծի իրականացմանը, որը վերը 
մատնանշված նպատակներին հասնելու հետ է կապված: 

Ներկայացված նախագիծը հետազոտական բնույթի աշխատանք է, որը զարգացնում 
է աշակերտների ստեղծագործական աշխատանքի սովորույթը, օրինաչափությունների 
հայտնաբերումը և դրանց շնորհանդեսի հմտությունը, նախագծի վրա աշխատելու ժամանակ 
աշակերտներն ավելի խորն են ընկալում կոորդինատների մեթոդի իմաստը: 

Այս տիպի աշխատանքները ժամանակակից ուսումնական գործընթացի կարևոր մասն են 
հանդիսանում. աշակերտները մասնակցում են աշխատանքին, հետազոտում են և հայտնաբերում 
օրինաչափություններ, արտահայտում են ենթադրություններ: XX դարի դպրոցում այս տիպի 
աշխատանքը հրատապ չէր, բացասական էր վերաբերմունքը գործնական կիրառության հետ 
կապված նախագծերի իրականացման հանդեպ, այս հարցերը (նախագծերի պատմություն, 
սահմանում, դասակարգում՝ հետազոտական, կիրառական ... նախագծերի տեսակները և 
նախագծի վրա աշխատանքի պլանավորման փուլերը) մանրամասն նկարագրված են Метод 
проектов в обучении математике: Что такое проект по математике, Первое сентября, №13, 2008, 
էջ 2-25. www.//http//mat.l september.ru հոդվածներում:

ա) Օրինաչափությունն այսպիսին է. x-ը մեկով մեծացնելու դեպքում 3x+5 արտահայտության 
արժեքը 3-ով է մեծանում, 5x+2 արտահայտությունը՝ 5-ով: 

Տվյալները կետային դիագրամով ներկայացնելու դեպքում նկատվում է չափազանց կարևոր 
մի օրինաչափություն. կետերը մեկ գծի վրա են դասավորվում: Ապագայում աշակերտները 
կհամոզվեն այս հիպոթեզի ճշգրտության մեջ:

–2, 1, 4, 7, 10, 13, ... հաջորդականությունը նկարագրում ենք 3x-5 փոփոխականով 
արտահայտությամբ, եթե նկատի ունենանք, որ x=1, 2, 3, ... :

բ) Օրինաչափությունը կարող է այսպես արտահայտվել. x-ի կենտ նշանակության համար 
կստացվի 0, զույգերի համար՝ 2: Տվյալները հաջորդականությամբ դուրս գրելու ժամանակ 
աշակերտների ուշադրությունը հրավիրեք 0-ի և 2-ի հաջորդականության վրա: 

գ) Թվային ուղղի վրա կետերի դիրքի մասին ենթադրության ձևակերպման հարցում մեզ 
կօգնի հետևյալ օրինաչափությունը նկատի ունենալը. x-ի կենտ արժեքին համապատասխան 
թվերը փոքր են 1-ից, զույգերին համապատասխանը՝ 1-ից մեծ: x-ի նշանակությունների աճի 
դեպքում տրված արտահայտության արժեքների համապատասխան կետերը «1» կետին են 
մոտենում: 
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5.3. ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ ՈՒՂՂԻՆ ԵՎ ՀԱՐԹՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ

Այս պարագրաֆի համապատասխան ակտիվությունների քննարկմանը հատկացվում են     
91-րդ - 93-րդ դասերը:

9 6 - Ր Դ  Ե Վ  9 7 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Շրջակա աշխարհ և երկրաչափական օբյեկտներ
Հարցեր. Կոորդինատները ուղղին, կոորդինատները հարթության վրա:
Նախնական գիտելիք. Թվային ուղիղ, ռացիոնալ թվերի արտահայտումը թվային ուղղին, 

ռացիոնալ թվերի մոդուլ: 
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա լուծել հավասարումներ՝ թվային 

ուղղի կիրառությամբ, կոորդինատների մեթոդի կիրառության օրինակները նկարագրել ամենօրյա 
կյանքում և այլ գիտությունների մեջ (Մաթ. բազ. 7):

Աշակերտներն արդեն գիտեն թվային ուղղի և նրա վրա ռացիոնալ թվերի արտահայտման 
կարգը: Դասը սկսում ենք ուղղին թվերն արտահայտելով, թվի կոորդինատը և թվի մոդուլը 
բացատրելով: Թվի մոդուլը մենք սահմանել ենք՝ որպես այս թվի համապատասխան կետից մինչև 
սկզբնակետ հեռավորություն:

Նոր գիտելիքի կառուցման համար հարմար պայմանների ստեղծման և խթանման բարձրացման 
նպատակով աշակերտների հետ խոսում ենք հարթության և ուղղի վրա կողմնորոշվելու 
համար կոորդինատների մեթոդի կիրառման մասին: Կարող ենք օգտվել դասագրքում տրված 
օրինակներից. ուղղի վրա կողմնորոշվելու համար (երկաթուղու օրինակը) բավական է անվանել 
մի թիվը, հարթության վրա կողմնորոշվելու համար՝ 2 թիվ: Այստեղ ևեթ նշում ենք, որ 
կոորդինատները կարող ենք այլ մեծություններով ևս ներկայացնել (օրինակ՝ աշխարհագրության 
մեջ՝ երկայնություն, լայնություն, շախմատի մեջ՝ տառ-հնչյուն և թիվ): 

Ուղղի վրա կոորդինատները նշելուց հետո աշակերտները ինդուկցիայի մեթոդի 
կիրառությամբ (այսինքն՝ բոլոր հնարավոր դեպքերի քննարկումով) ստանում են երկու 
կետերի միջև հեռավորության բանաձևը. M(x1) և M(x2) կետերի միջև հեռավորությունը 
արտահայտվում է հետևյալ բանաձևով. |x2–x1|: Կարևոր է այս բանաձևի կիրառությամբ 
հանրահաշվական հավասարումների լուծման օրինակների քննարկումը: Աշակերտների մոտ 
պետք է ձևավորվի միտք այն մասին, որ մաթեմատիկան միասնական գիտություն է, և այսպես 
կոչված հանրահաշվական խնդիրները լուծելու համար կարող ենք կիրառել երկրաչափական 
եղանակներ: 

«Թեստերի» պատասխանների ընտրությունն ընթանում է տարբեր եղանակներով: Օրինակ, 
աշակերտը կարդում է խնդրի պայմանը, ընտրում է պատասխանը և մեր ցուցումներից հետո 
դասարանի մոտ հիմնավորում է իր ընտրությունը: 

1) ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ ՈՒՂՂԻՆ

«Թեստերի» պատասխաններ

1 2 3 4 5
3 2 1 4 3
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4  և 5  Խնդիրների պատասխանների ընտրության հարցում թվային ուղղի օգնության 
կարիք է զգացվում: 

–4-ից մինչև 5 հեռավորությունը 9 միավոր է: Այդ պատճառով խնդրի պայմանը 
բավարարում են բոլոր այն կետերը, ամբողջ կոորդինատներով, որոնք -4 և 5-ի միջև են կամ 
համընկնում է դրանցից մեկնումեկին: Թվային ուղղին կամ հարթության մեջ կոորդինատները 
գրանցելու համար մի՛ կենտրոնացրեք ուշադրությունը թվային ուղղի կետերի և թվերի միջև 
համապատասխանություններին, աշակերտները դեռ չգիտեն ամբողջությամբ իրական թվերի R 
բազմությունը: Այդ պատճառով այս խնդրում պահանջում ենք անվանել ամբողջ թվերը: 

5  Անհայտ կետը չի պատկանում BC-ին, քանի որ BC=9, 
անհայտ կետը կամ C-ից աջ է և նրա կոորդինատներն են 5,5 
(հեռավորությունները գումարելիս մինչև C հեռավորությունը 
երկու անգամ է հաշվվում) կամ B-ից ձախ է և նրա կոորդինատներն են. –4,5:

Առաջին դասին կարելի է 6 - 13  խնդիրները լուծել:

6  Խնդիրը երկու կետերի միջև հեռավորության բանաձևի իմացություն է պահանջում: 
Հատվածների երկարությունները աշակերտները կարող են ինքնուրույն գտնել: 

7  Խնդիրը միասնական քննարկումով ենք լուծում: Դիմում ենք աշակերտներին.
   

A(9)

- Քանի՞ միավորով է հեռու A կետը սկզբնակետից: 
- Քանի՞ միավորով է հեռու B կետը A կետից:
- B կետի դիրքի քանի՞ դեպք է հնարավոր: 
- Ի՞նչ կոորդինատ ունի կետը, որը A կետից 5 միավորով հեռու է գտնվում և նրանից աջ է: 
- Ի՞նչ կոորդինատ ունի կետը, որը A կետից 5 միավորով հեռու է գտնվում և նրանից ձախ է:
B կետի կոորդինատը կարող է լինել 14 կամ 4:
Այսպես, սկաֆոլդինգի կիրառումով էլ փորձեք երբեմն լուծել խնդիրները: Այս մեթոդը, 

սակայն, կիրառեք միայն այն ժամանակ, երբ դասարանը դժվարանում է լուծել խնդիրը: 
Այստեղ ևեթ ընդգծում ենք, որ ընդհանրապես, խնդիրը առաջադրելու ժամանակ մի՛ 
պահանջեք այն միանգամից լուծել: Դուք նույնպես մի՛ մասնակցեք դրա լուծմանը: Խնդրի 
պայմանին ծանոթանալուց հետո, առաջադրանքը կատարելուց առաջ, դասարանին պետք 
է տրվի մտածելու հնարավորություն և քննարկվեն կատարելիք քայլերը (սա նախորդող 
մետակոգնիտիվ դադար է), սահմանվեն լուծման գործընթացը և ռազմավարությունը: Ոչ 
պակաս կարևոր է հետագա մետակոգնիտիվ դադարը, այսինքն առաջադրանքը կատարելուց 
հետո խորհելը և կատարած քայլերի շուրջ դատողություն անելը: Մետակոգնիտիվ դադարը 
աշակերտների մոտ զարգացնում է ուսման հմտությունները և բարձրացնում ուսման 
կարողությունը:

8  Այս խնդիրները կարելի է լուծել երկրաչափական դիտողական նյութերի կիրառությամբ.
ա) |x+1|=8:
|x–(–1)|=8 ձախ կողմն արտահայտում է հեռավորությունը A(–1) և M(x) կետերի միջև:
(-1)-ից 8-ով հեռու գտնվող կետի կոորդինատը կարող է լինել –9 կամ 7:
դ) 2|x+4|+3=15:

B 0 C
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Այս խնդիրը տարբեր գիտելիքների կոմպլեքսային կիրառություն է պահանջում.
1) Որոշել I անհայտ փոփոխականի գումարը.
  2|x+4|=15–3
  |x+4|=6:
2) Հավասարումն այնպես գրել, որ երկու կետերի միջև հեռավորության բանաձևը կիրառվի.
  |x–(–4)|=6:
3) Թվային ուղղի կիրառությամբ այն կետի կոորդինատը գտնել, որը (–4)-ից 6 միավորով է 

հեռու գտնվում: Այս կետը կլինի –4-ից աջ կամ ձախ. x=2 կամ x=–10:

9  Այս խնդիրը լուծելու ժամանակ, ցանկալի է, որ թվային ուղղի կիրառությամբ 
դատողություն անենք: Անհրաժեշտության դեպքում կարող ենք աշակերտներին օգնել հարցեր 
առաջադրելով.

   0 A(4,5)

- Կարո՞ղ է B կետը A կետից աջ լինել: 
- Չի կարող, քանի որ այդ դեպքում հեռավորությունների գումարը 7-ից ավել կլինի: 
- Ենթադրենք, x-ը ոչ բացասական թիվ է, B(x)-ը համընկնում է սկզբնակետին կամ նրանից 

աջ է գտնվում: Այդ դեպքում ինչպիսի՞ հավասարում կարող ենք գրել:
- x+4,5=7
- Եթե x բացասական է, այդ դեպքում ի՞նչ հավասարում կստանանք:
- –x+4,5=7 (քանի որ B(x)-ից մինչև սկզբնակետ հեռավորությունը հավասար կլինի -x-ի): 
- Կարո՞ղ ենք արդյոք բացի երկու դեպքերից գրել հավասարում, որը կբավարարի x-ը:
Հիշե՛ք, ինչի՞ է հավասար B(x)-ից մինչև սկզբնակետ հեռավորությունը: 
- B-ից մինչև սկզբնակետ հեռավորությունը հավասար է |x| հետևաբար, |x|+4,5=7, |x|=2,5, 

x=2,5 կամ x=–2,5:
Որոշ աշակերտներ կարող են առանց գծային ուղղին նայելու որոշել x-ի արժեքները 

(հիպոթեզը բանավոր արտահայտել): 
Ըստ չափորոշչի արդյունքների, մեր խնդիրն է ուսումնական գործընթացն այնպես վարել, 

որ լուծենք հարցերը և ոչ թե հրահանգներ տանք, ինտերակցիան լինի երկկողմանի, ավելի 
հաճախ հնչի աշակերտների ձայնը, քան մերը, աշակերտները խթանվեն ուսումնական 
գործընթացով: Սա մեզ կօգնի հասնել նախանշած արդյունքներին. աշակերտը խնդիրները 
քննարկելու ժամանակ պետք է կարողանա ձևավորել հիպոթեզ, ապացուցի դրա ճշտությունը 
կամ հերքի այն, զարգացնի դատողության գիծը, հիմնավորի եզրակացությունները, 
ճիշտ կիրառի մաթեմատիկական նշանակությունները, խորհրդանիշերը, տերմինները 
և համապատասխան դեպքերում մաթեմատիկական օբյեկտը գրաֆիկական եղանակով 
ներկայացնի (Մաթ. բազ. 1, 2, 3, 5):

Կարող ենք կիրառել տարբերակված ուսուցում: Աշակերտներին ըստ նրանց 
պատրաստվածության բաժանում ենք խմբերի: Այս գործընթացը զարգացնող գնահատման 
հաջորդ փուլն է: Տարբերակված ուսուցման նպատակն է օգնել աշակերտներին դրսևորել և 
առավելագույնս զարգացնել իրենց հնարավորությունները: Այսպիսի դեպքում այն խմբին, որը 
համեմատաբար ցածր պատրաստվածությամբ աշակերտներից է կազմված, կարելի է 11 - 13  
խնդիրները առաջարկել: Իսկ վերը քննարկված խնդիրները բարձր պատրաստվածությամբ 
աշակերտներից կազմված խմբերում է պետք քննարկել: Այս խնդիրներով կարելի է բոլոր այն 
արդյունքներին անցել, որոնք թվարկվեցին վերևում: 
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Այս դեպքում անհրաժեշտ է տարբեր գիտելիքների կոմպլեքսային կիրառություն՝ ամբողջ 
թվի իմացություն, գծային ուղղի վրա կետերի դաավորությունը նկատի ունենալով՝ թվերի 
համեմատություն: 

Խմբային աշխատանքին անպայման պետք է հետևի լուծումների համատեղ քննարկումը: 
Այստեղ բոլոր խնդիրների քննարկմանը մասնակցում են դասարանի բոլոր աշակերտները:

1) մասի տնային առաջադրանքների «թեստերի» պատասխաններ

1 2 3 4
2 1 2 2

Այս «թեստերը» նման են դասարանում քննարկած «թեստերին» և պահանջում են միևնույն 
գիտելիքի ինտեգրված կիրառում, ինչ դասարանում լուծած «թեստերը»:

Դասարանում լուծած խնդիրներին նման են 1) մասի 5 - 11  խնդիրները ևս: Կարող է մի 
փոքր տարբեր լինեն 9 - 18  խնդիրները: Թեև թվային ուղղի կիրառությամբ աշակերտները 
հեշտորեն կգտնեն միջնակետի կոորդինատը: 

Այս ուղղությամբ կարելի է դասարանում առաջադրանքը ստուգելու ժամանակ աշակերտներին 
սկաֆոլդինգի կիրառությամբ հանգեցնել հատվածի միջնակետի կոորդինատը գտնելու բանաձևի 

ձևակերպմանը.  x = x1+x1
2  այն կետի կոորդինատն է, որը հավասար հեռավորության վրա է 

գտնվում A(x1) և B(x2) կետերից: Ձեր դասարանի աշակերտների հնարավորությունները նկատի 
ունենալով՝ կարելի է այս հարցում շատ չխորանալ:

7   դ) 2|x+4|+5=21
 |x+4|=8, |x–(–4)|=8:
Թվային ուղղի կիրառությամբ, x= –12, կամ x=4:

8   Այս առաջադրանքի որոշ խնդիրներ լուծում չունեն, քանի որ թվի մոդուլը ոչ 
բացասական թիվ է: Գ) և զ) խնդիրները չունեն լուծում. |x–3|+5=0, |x–3|= –5, լուծում չունի: 

9   Որոշում ենք A(3) և B(21) կետերից հավասար հեռավորության վրա գտնվող կետերը: 
Թվային ուղղի կիրառությամբ հեշտորեն գտնում ենք միջնակետը. C(12): Ոմանք կարող են 
հավասարում կազմել. x–3=21–x, 2x=24, x=12:

Այսպիսի դատողությունը մեզ հանգեցնում է ընդհանուր եզրակացության՝ հատվածի 
միջնակետի կոորդինատի բանաձևին: 

10   Այստեղ կարող ենք գրել.
   x+3,4=8,6–x:
Քանի որ տվյալներից երևում է, որ x>0 և C(x)-ից հեռավորությունը մինչև A(–3,4) x+3,4 է, 

հետևաբար, 2x=8,6–3,4: 2x=5,2: x=2,6:

11  

Պարզ է, որ անհայտ կետը B(11)-ն է, այն 7 միավորով է հեռու գտնվում C կետից: 
Առաջադրանքը ստուգելուց և թվային ուղղի, թվային ուղղի կետի կոորդինատի մասին զրույցից 

հետո սկսվում է նոր գիտելիքի կառուցման գործընթացը: Ներածության մեջ բերված օրինակներն 
էլ կարող են օգնել մեզ և միասնական դատողությամբ հանգենք այն եզրակացությանը, որ 
հարթության կետի դիրքը սահմանելու համար երկու թիվ (կոորդինատ) է անհրաժեշտ: 
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Անհրաժեշտ ենք համարում կոորդինատային քառորդների բաժանմանը և յուրաքանչյուր 
կոորդինատային քառորդում կետի կոորդինատները զրոյի հետ համեմատելուն ևս անդրադառնալ: 

Կարելի է կիրառել համացանցային «GeoGebra Classic 5» ռեսուրսը (կարող եք օգտվել այս 
ծրագրի վրացերեն տարբերակից): Աշակերտներին հանձնարարեք նշել կետեր կոորդինատային 
հարթության վրա, «հանրահաշվի պատուհանին» կլուսավորվեն այս կետերի կոորդինատները: 
Խմբավորել այս կետերը՝ ըստ քառորդների և չորս դեպքերում էլ համեմատել կոորդինատները 
զրոյի հետ: Նշել կետեր կոորդինատային առանցքների վրա և դատողություն անել դրանց 
արժեքների մասին: «Հանրահաշվի պատուհանը» կարող եք ակտիվացնել «ցուցադրել» կոճակով: 
Աշակերտները կարող են «գրառման» դաշտում մուտքագրել թվերի զույգերը (կոորդինատները), 
այս դեպքում էկրանին կլուսավորվեն կետերը՝ նշված կոորդինատներով: 

2) մասի «դասարանական»-ի թեստերի պատասխաններ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 3 1 2 1 1 4 4 2 3

3  Թեստում տրված կետերի կոորդինատների քննարկումով հեշտորեն կսահմանենք, որ 
A-ն, B-ն և C-ն միևնույն ուղղի վրա (մասնավորապես, օրդինատների առանցքին) գտնվող կետեր 
են: Աշակերտները պատասխանները արագ կարող են ընտրել, կարող է գծագիր անելու կարիք 
զգացվի. մի՛ շտապեցրեք, սպասեք ճիշտ պատասխանին և հնարավոր հիմնավորմանը: 

9  Խնդրում էլ նկատի պետք է ունենաք, որ A և B կետերը օրդինատների առանցքին են, 
այս դեպքում միջնակետը գտնելու խնդիրները նախորդ դասին ենք լուծել: 

2) մասի «դասարանական» խնդիրները լուծելու հետ կապված ցուցումներ.

13  Այս կետերը նույնպես միևնույն ուղղի վրա են 
գտնվում, սակայն ավելի բարդ տարբերակ է: Կարող է, 
անհրաժեշտ լինի գծագիր կազմել՝ միջնակետը գտնելու 
համար: 

Պարզ է, միջին K(x, y) կետի x աբսցիսը A և B 
կետերից հավասար հեռավորության վրա գտնվող 
կետի կոորդինատն է աբսցիսների առանցքի վրա. 
x=2, y օրդիանտը՝ M և N կետերի օրդինատին (6-ի) է 
հավասար:

14  Աշակերտը պետք է նկատի ունենա, որ այս կետերը միևնույն ուղղին են պատկանում: 
Այս ուղղի կետերի աբսցիսը հավասար է 2-ի, իսկ օրդինատ կարող է լինել ցանկացած թիվ: 

15 - 16  Խնդիրների լուծումը հանգեցնում է աբսցիսների առանցքին կետերի կոորդինատները 
որոշելուն: Նման խնդիրներ (թվային ուղղի դեպք) աշակերտներն արդեն լուծել են: 

0

6

A(–3; 0) B(7; 0)

N MK
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17  Աշակերտը մանրակրկտորեն պետք է նշի A, B և C կետերը: 
Այս դեպքում հեշտորեն կանվանի D կետի կոորդինատները. D=(–3, 
–5):

«Աշակերտը պետք է կարողանա երկրաչափական պատկերները 
ներկայացնել խնդրի ենթատեքստին համապատասխան (Մաթ. 
բազ. 4, 5, 6)»: Նկատի է պետք ունենալ, որ D կետը A կետով 
BC-ին զուգահեռ տարած ուղղի վրա է գտնվում, A-ից հեռու է 
10-ին հավասար հեռավորությամբ, AD-ն աբսցիսների առանցքը 
միջնակետում է հատում: 

18  Երկրորդ քառորդի ցանկացած կետի օրդինատը y≥0, այդ 
պատճառով y=3:

19  Երկու կոորդինատներն էլ ≤0: Այդ պատճառով, x=-6, y=-9:

20  Հատման կետը նշանակում ենք K տառով: Այդ դեպքում 
նրա աբսցիսը հարաբերում է N կետի աբսցիսին, օրդինատը՝ M 
կետի օրդինատին. K=(3, 5): K կետը I քառորդին է պատկանում:

13 - 20  Խնդիրներն աշակերտները ինքնուրույն կարող են 
լուծել: Կարող ենք այլ ձևեր ևս կիրառել. խմբային, տարբերակված: 
Տարբերակված մեթոդի կիրառման ժամանակ նկատի ունեցեք, որ 15 - 16 , 18 - 20  խնդիրները 
համեմատաբար ավելի հեշտ են: 

2) մասի տնային առաջադրանքների թեստերի պատասխաններ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
4 4 3 3 3 4 1 2 2 4 4

2) մասի տնային առաջադրանքների խնդիրների լուծման հետ կապված ցուցումներ.
Դասարանում խնդիները քննարկելուց հետո աշակերտների համար թերևս դժվար չի լինի 12

- 14  խնդիրները լուծել: Պարտադիր չէ առկա բանաձևը կիրառել, բավական է մանրակրկտորեն 
դասավորել կետերը և նշել միջնակետը: Դասարանում առաջադրանքը ստուգելու ժամանակ 
կարելի է հիմնավորել առաջ քաշած հիպոթեզը (միջնակետի կոորդինատը գտնելը աբսցիսների 
առանցքին):

15  Աշակերտը աղյուսակը պետք է արտագծի տետրի մեջ և այնտեղ լրացնի: 

16  III քառորդում y≤0: Հետևաբար՝ y=–5:

17  M և N կետերը OY առանցքին զուգահեռ ուղղի վրա են գտնվում, ինչը հեշտացնում 
է խնդիրը լուծելը: P կետի օրդինատը, պարզ է, որ (–2) է, աբսցիսը՝ - 8:

0

A B

D C
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18  Աշակերտը չպետք է դժվարանա կառուցել ABCD 
քառակուսին, նկատի է պետք ունենալ այս երկրաչափական 
պատկերի հատկությունները, օրինակ, AB=BC=5: Հետևաբար, 
B կետից OX առանցքին ուղղահայաց տանում ենք 5 միավոր 
երկարությամբ հատված: Հետևաբար, A=(3, –4): Որոշում ենք 
նաև D կետի կոորդինատները. D=(8, –4):

19  ա) Եթե xy>0, ապա կամ x և y, երկուսն էլ դրական են կամ երկուսն էլ՝ բացասական: 
Քանի որ x+y<0, այդ պատճառով երկուսն էլ բացասական են: M կետը III քառորդում է:

բ) Եթե xy<0, x>y, ապա, պարզ է x>0, y<0: IV քառորդ:
գ) Եթե xy<0, y2x<0, ապա, պարզ է, x<0, y>0: II քառորդ:
դ) Եթե xy>0, x+y>0, ապա, պարզ է, x>0, y>0: I քառորդ:
Առաջադրանքը ստուգում ենք հաջորդ դասին, գուցե անհրաժեշտ լինի բացատրել 17 - 19  

խնդիրները: Միաժամանակ, հաջորդ դասին կոորդինատների մասին հարցերը կկրկնենք՝ ավելի 
խորը քննարկելով: 2) մասի տնային առաջադրանքից բացի աշակերտներին հանձնարարում ենք 
ստուգել սեփական գիտելիքը՝ ինքնաստուգման «թեստերի» կիրառությամբ: 

9 8 - Ր Դ  Դ Ա Ս

Հարցեր. Կոորդինատները ուղղին և հարթության վրա:
Նախնական գիտելիք. Թվային ուղիղ, թվերի արտահայտումը ուղղի վրա, կոորդինատները 

ուղղին և հարթության վրա:
Նպատակ և գնահատման ցուցիչներ. Կոորդինատների մասին գիտելիքի կրկնություն և 

խորացում:
Աշակերտը պետք է կարողանա կոորդինատների մեթոդը կիրառել խնդիրները լուծելու 

համար, երկրաչափական պատկերները ներկայացնել խնդրի ենթատեքստին համապատասխան 
(Մաթ. բազ. 4, 5, 6, 7):

Կրկնությունը և գիտելիքի ամրապնդումը սկսվում է տնային առաջադրանքը ստուգելով, 
լուծման տարբեր եղանակների կիրառության հնարավորությունների քննարկումով: Տեղի է 
ունենում 17 - 19  խնդիրների պատկերների հատկությունների կիրառությամբ դրանք 
հարթության վրա ներկայացնելու միասնական քննարկում: Աշակերտները խոսում են 
ինքնաստուգման «թեստերի» կատարման մասին: Աշխատում ենք բացահայտել աշակերտների 
գիտելիքներում կոորդինատների մեթոդի կիրառության հետ կապված խնդրահարույց պահերը: 

1. Նախնական գիտելիքի հիման վրա (մի քանի խնդիր լուծելով) աշակերտը պետք է իմանա, 
որ A(x) կետերի հեռավորությունը սկզբնակետից |x| է: Այս թիվը մոդուլի սահմանումն է. x թվի 
մոդուլը թվային ուղղի վրա x կոորդինատ ունեցող կետից սկզբնակետ հեռավորությունն է: 
Այսպես պետք է ճշգրտվի աշակերտի դրական պատասխանը: 

2. Եթե ունենք ժամանակ և ցանկություն, կարելի է համեմատաբար բարձր 
պատրաստվածությամբ աշակերտներին, որոնց թեստերն արդեն աչքի ենք անցկացրել և սխալներ 
չենք գտել, հանձնարարել մտածել այս դրույթը հիմնավորելու մասին: Համապատասխանաբար, 

0

B
1

3 8

C

A D
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անցնում ենք կարևոր արդյունքներից մեկին. «Աշակերտը կարող է ձևակերպել հիպոթեզ, 
սահմանել նրա ճշտությունը, զարգացնել դատողության գիծը, հիմնավորել եզրակացությունները 
(Մաթ. բազ. 1, 2)»: Սա կլինի նաև պայմանական գիտելիքի դրսևորման օրինակ: 

3. Այս դրույթը սխալ է, հավասարումն ունի մեկ արմատ: Վերցնում ենք. x+a=0, x=-a:

4. Այս դրույթը սխալ է, այստեղ բավական է կոնտր-օրինակ բերենք: Եթե աշակերտները 
չեն հիմնավորել իրենց միտքը, անհրաժեշտ է դասարանում համապատասխան դատողություն 
անցկացնել, օրինակ, եթե ունենք կետեր. A(–3) և B(–2), ապա, պարզ է, AB=1, իսկ |–3|+|–2|=5:

5. M կետը հնարավոր է, որ I քառորդում չէ: Օրինակ, եթե m<0, n<0, ապա mn>0 և M կետը 
III քառորդում է:

6. AB=6,4:

7. AB=6, կետերը գտնվում են աբսցիսների առանցքին զուգահեռ ուղղի վրա, AB=6:

Կարող ենք հանձնարարել գծագիր կազմել:

8-10 Խնդիրները լուծելիս նպատակահարմար է դիտողական նյութերի՝ գծագրերի 
կիրառությունը: 

11. Այս խնդրի միջոցով ստուգում ենք՝ կարո՞ղ է աշակերտը թվային ուղղի կիրառությամբ 
լուծել հավասարումը: 

  |x–2|+6=11,
  |x–2|=5:

Պետք է որոշենք այն կետերի կոորդինատները, որոնք 2-ից 5 միավորով հեռու են գտնվում, 
այս կետերն են. A(7) և B(–3):

Պատասխան՝ –3 և 7:
Աշակերտը կարող է գտնել պատասխանները: Այստեղ կարող ենք հարց առաջադրել.
- Դուք գտաք երկու թիվ՝ –3 և 7, որոնք բավարարում են այս հավասարման պահանջը, 

այսինքն այս թվերը այս հավասարման արմատներն են, բայց գուցե հնարավոր է, որ այս 
հավասարումն այլ արմատներ ևս ունենա: Հապա մտաբերեք երկու կետերի միջև հեռավորության 
բանաձևը և փորձեք երկրաչափական պատկերացումների միջոցով լուծել խնդիրը: 

Կարող է պատահել, որ աշակերտն այսպիսի լուծում ներկայացնի մեզ.
   |x–2|+6=11
   |x–2|=5:
x–2 մի թիվ է, որի մոդուլը 5 է, այդ պատճառով այս թիվը պարտադիր 5 է կամ –5: 

Հետևաբար, x–2=5 կամ x–2=–5, x=7 կամ x=–3:
Պարզ է, որ այս դատողությունը ճիշտ է և պատասխանն էլ ընդունելի է: 
Հնարավոր է, որ որոշ աշակերտներ այսպիսի դատողություն ներկայացնեն.
   |x–2|=5:
Այսինքն, x–2 մի թիվ է, որին համապատասխան կետը սկզբնակետից 5 միավորով հեռու է 

գտնվում, հետևաբար, x–2=5 կամ x–2=–5: Այս դատողությունը ևս ընդունելի է, թեև երկրորդ 
լուծումից, փաստորեն, չի տարբերվում: 

12. Ըստ պայմանի, 2,5+|a|=9, այստեղից հեշտորեն գտնում ենք a-ն. a=6,5 կամ a=–6,5:

14. Եթե xy=6 և x+y>0, ապա x>0, y>0: Այդ պատճառով B(x, y) կետը առաջին քառորդում է: 
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Աշակերտները չեն սիրում «փոփոխականով աշխատել», այդ պատճառով փոփոխականների 
փոխարեն սովորաբար թվեր են վերցնում և կոնկրետ թվերի համար ստացած արդյունքներն են 
ներկայացնում խնդիրները լուծելիս: 

Օրինակ, տվյալ դեպքում վերցնում ենք, x=2, y=3, այս դեպքում xy=6 և x+y>0: A(2, 3) կետը 
I քառորդում է:

Այն աշակերտին, որն այս «լուծումը» կգտնի, պետք է խրախուսենք, ասենք, որ մի կոնկրետ 
դեպքում նա գտավ պատասխանը, բայց գուցե մեկ այլ կոնկրետ դեպքում այլ պատասխան լինի: 
Այստեղ աշակերտը կարող է դատողություն անել, որ նա միայն այն փաստն է կիրառել, որ 2-ը 
և 3-ը նաև դրական են և նրանց արտադրյալը հավասար է 6-ի: 

Օգնենք նրան, որ զարգացնի դատողություն անելու գիծը, կարողանա ինդուկցիայով 
(առանձին դեպքի քննարկումով) հիմնավորել կատարված եզրակացությունը (Մաթ. բազ. 2):

15. Ըստ պայմանի, xy<0, mn<0, այդ պատճառով xy+mn<0:

Ամփոփիչ գրավոր աշխատանք №7 և ամփոփիչ գրավոր աշխատանքի վերլուծություն

9 9 - Ր Դ  Ե Վ  1 0 0 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Ամփոփիչ գրավոր աշխատանքի խնդիրների օրինակներ

Ընտրե՛ք ճիշտ պատասխանը.

1. Թվային ուղղի յուրաքանչյուր A(a) և B(b) կետերի միջև հեռավորությունը ներկայացնում է.
1) a–b   2) b–a   3) a+b   4) |a–b|:

2. Ենթադրենք, թվային ուղղի M և N կետերը կոորդինատների սկզբնակետից, 
համապատասխանաբար, 3 և 8 միավորով են հեռու գտնվում, այս դեպքում MN հատվածի 
երկարությունը հավասար է.

1) 5   2) 11   3) 6   4) 5 կամ 11:

3. A(x) թվային ուղղի կետ է և x |x–5|=1 հավասարման արմատն է: Ինչպիսի՞ առավելագույն 
հեռավորության վրա կարող է գտնվել A կետը սկզբնակետից:

1) 6   2) 4   3) 2   4) 10:

4. M(a, 4) և N(3, –6) օրդինատների առանցքի զուգահեռ ուղղի կետեր են: Որոշե՛ք MN 
հեռավորությունը:

1) 2   2) 10   3) a–3   4) անհնար է պատասխանել:

5. Այն կետերի միջև, որոնք A(–3,5, 7) և B(9,2, 7) կետերի միջև են ընկած և որոնց 
կոորդինատները ամբողջ թվեր են, B կետից ամենամեծ հեռավորության վրա գտնվող կետը կլինի.

1) (9, 7)   2) (10, 7)  3) (–3, 7)  4) (–2, 7):

6. Ո՞ր կոորդինատային քառորդում է գտնվում M(x, y) կետը, եթե հայտնի է, որ xy+1<0 և 
x2y>0:

1) I   2) II   3) III   4) IV:
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Լուծել խնդիրները.

7. Ֆիրմայի սկսնակ աշխատողի աշխատավարձը 3 անգամ քիչ է հիմնական աշխատողի 
աշխատավարձից: Միաժամանակ, հիմնական աշխատողի աշխատավարձը 180 լարիով 
գերազանցում է սկսնակի աշխատավարձը: Որոշե՛ք նրանցից յուրաքանչյուրի աշխատավարձը: 

8. Որոշե՛ք այն թիվը, որը հետևյալ պայմանով է տրված. եթե նրան 1 ավելացնենք, ստացված 
արդյունքը բազմապատկենք 2-ով, այս արդյունքը բաժանենք 3-ի, քանորդից հանենք 4, կստանանք 
5: Խնդիրը լուծեք երկու եղանակով.

ա) «ետընթաց քայլով», բ) հավասարում կազմելով:

Պատասխաններ և ցուցումներ

1 2 3 4 5 6
4 4 1 2 3 2

7. Ենթադրենք սկսնակ աշխատողի աշխատավարձը x լարի է, այս դեպքում հիմնական 
աշխատողինը կլինի 3x լարի, և կստանանք հավասարում.

   3x–x=180, x=90:
Հետևաբար, սկսնակի աշխատավարձը 90 լարի է, հիմնականինը՝ 270 լարի: 

8. ա) Թվարկած գործողությունները կատարենք ետընթաց քայլով.
   5+4=9: 9⋅3=27: 27:2=13,5: 13,5–1=12,5:
Անհայտ թիվը հավասար է 12,5:
բ) Անհայտ թիվը եթե լինի x, ապա.
   (x+1)⋅2:3–4=5, x+1=9⋅3:2, x=12,5:

Գնահատման խորագիր
Առաջին վեց խնդիրներից յուրաքանչյուրի լուծումը (ճիշտ պատասխանն ընտրելը) գնահատվում 

է 1 միավորով: 
7-րդ և 8-րդ խնդիրների լուծումը՝ երկուական միավորով: Այս խնդիրների լուծումը գնահատելու 

ժամանակ կարող ենք կիրառել 0,5, 1, 1,5 միավորներ ևս: Օրինակ, 7-րդ խնդրում հավասարում 
կազմելը՝ 1,5 միավոր, 8-րդ խնդիրը որևէ եղանակով լուծելը՝ 1 միավոր:

Ամփոփիչ գրավորի վերլուծություն
Գրավորի արդյունքները վերլուծելու ժամանակ հնարավոր է, որ սխալների հիմնական մասը 

կապված լինի այն առաջադրանքների հետ, որոնք կատարելը պայմանին համապատասխան 
բոլոր հնարավոր դեպքերի քննարկմանն է վերաբերում: Այսպիսին են 2-րդ, 3-րդ, 5-րդ և 6-րդ 
խնդիրները: Ցանկալի է, որ նախապես պատրաստեք տարբեր բարդության նման առաջադրանքներ 
և լուծելու ժամանակ անպայման դատողություն անեք մոդելի (նկարի) կիրառությամբ: Լուծեք 
աշակերտների առավելագույն ներգրավվածությամբ: 

Ամփոփիչ գրավորի արդյունքները քննարկելուց հետո աշակերտներին հայտարարում ենք, 
որ հաջորդ դասի թեման կլինի առանցքային համաչափությունը: Այս հարցի ուսումնասիրումը 
աշակերտները սկսել են VI դասարանում: Նախնական գիտելիքի ակտիվացման նպատակով 
օգտակար կլինի այս թեմայով համացանցային դասեր լսելը: Աշակերտներին ցույց ենք տալիս 
դասի տեսահոլովակի հասցեն. www.silkschool.ge: Մտնում ենք կայքէջ, նշում ենք. Դասեր, 
Մաթեմատիկա, VI դասարան: Հեշտորեն գտնում ենք դասը՝ «Առանցքային համաչափություն»: 



196

Մեր աշակերտների մեծ մասը տարեվերջին գրքերը հանձնում է: Նրանք չունեն նախորդ տարվա 
գրքից հարցերը կրկնելու հնարավորություն: Այստեղ մեզ մեծապես կօժանդակի «տնային դպրոցը» 
և նրա՝ դասերի տեսահոլովակները, որոնց վստահելիությունը հաստատում ենք: 

Առանցքային համաչափության դաս-տեսահոլովակը կազմած է VI դասարանի չափորոշչին 
համապատասխան: VII դասարանում այս հարցը ավելի մեծ ծավալով և խորությամբ է 
ուսումնասիրվում, ավելանում է առանցքային համաչափությունը կոորդինատներով ներկայացնելը: 
Առանցքային համաչափության հատկությունները (օրինակ, առանցքային համաչափության 
դեպքում ուղիղը ուղղի վրա է պատկերվում, անկյունը՝ հավասար անկյան վրա) նկարագրական 
եղանակով և առանց հիմնավորման են ներկայացված: VII դասարանում էլ ֆորմալ խստության 
պահպանումը և բոլոր դիտողական հատկությունների ամրապնդումը անհասանելի կլինի 
աշակերտների համար: 

5.4. ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ

Այս պարագրաֆի համապատասխան ակտիվությունների և ինքնագնահատման համար 
հատկացված խնդիրների քննարկմանը տրամադրվում են 101-րդ - 103-րդ դասերը:

1 0 1 - Ր Դ  Ե Վ  1 0 2 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Շրջակա աշխարհ և երկրաչափական օբյեկտներ
Հարցեր. Առանցքային համաչափություն, առանցքային համաչափության արտահայտում 

կոորդինատներով:
Նախնական գիտելիք. Կոորդինատների համակարգը հարթության վրա, առանցքային 

համաչափություն: Համաչափ պատկերները ուղղի հետ հարաբերությամբ:
Համեմատության ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է հասկանա առանցքային համաչափության 

իմաստը, պետք է կարողանա պատկերել առանցքային համաչափություն, այն կիրառել՝ պատկերի 
հատկությունները ուսումնասիրելու համար: Նա պետք է կարողանա ձևակերպել հիպոթեզ, 
ապացուցի նրա ճշգրտությունը կամ հերքի, զարգացնի դատողության գիծը, հիմնավորի 
ընդհանրացմամբ կամ դեդուկցիայով ստացած եզրակացությունները (Մաթ. բազ. 1, 2, 3, 5, 6, 7):

Աշակերտներին հանձնարարված էր առանցքային համաչափության մասին համացանցային 
դասը լսել: Դասը սկսում ենք այս դասի մասին զրույցով: Թեմայի քննարկմանը հեշտորեն միանում 
են նաև այն աշակերտները, որոնք չեն կարողացել լսել համացանցային դասը: Որոշ աշակերտներ 
կարող են 6-րդ դասարանի դասընթացից մտաբերել երկրաչափական ձևափոխումների 
բնութագիրը: Դասի տեսահոլովակի համապատասխան նյութը 6-րդ դասարանից ուղղի հետ 
հարաբերությամբ համաչափ կետերի բնութագրմամբ է սկսվում: 

- Ինչպե՞ս կնկարագրեք ուղղի հետ հարաբերությամբ համաչափ կետերի դասավորությունը: 
- Ո՞ր պատկերն է կոչվում ինքն իր հանդեպ համաչափ որևէ ուղղի հետ հարաբերությամբ: 
- Ձեզանից ո՞վ կարող է գտնել շրջանագծի վրա տրված երկու կետերի համաչափության 

առանցքը: 
Որոշ աշակերտներ ուշադիր լսել են տեսահոլովակի դասը, մյուսները այս նյութը հիշում 

են 6-րդ դասարանի գրքից: Հարցերին պատասխան ստանալով, այս պատասխանների 
վերլուծությամբ է ընթանում առանցքային համաչափության, առանցքային համաչափության 



197

հատկությունների մասին զրույցը: Միաժամանակ սկսվում է նոր գիտելիքի կառուցումը. խոսում 
ենք կոորդինատային հարթության վրա կոորդինատային առանցքի հետ հարաբերությամբ 
համաչափ կետերի կոորդինատների միջև կապերը գտնելու և այս կապերը՝ բանաձևի տեսքով 
ներկայացնելու մասին: Աշակերտները հայտնաբերում են նաև նոր հատկություններ: Ձեզ կօգնի 
հարցերի համակարգը, որը տրված է դասագրքում: 

Այս հարցերին պատասխանելով աշակերտները հայտնաբերում են պարզունակ դեպքերում 
կոորդինատների ձևափոխությունների բանաձևերը: 

- Նկարում A և A’, B և B’, C և C’ օրդինատների առանցքի հետ հարաբերությամբ համաչափ 
կետեր են, նրանց օրդինատները հավասար են, աբսցիսները՝ հակադիր թվեր:

- Եթե կառուցենք ABC եռանկյանը համաչափ եռանկյուն OX առանցքի հետ հարաբերությամբ, 
ապա կստանանք այս եռանկյանը համաչափ A’’B’’C’’ եռանկյուն (ΔA’B’C’ Oy առանցքի հանդեպ 
ΔABC-ին համաչափ եռանկյուն է), որի գագաթներն են. A’’, B’’ և C’’, համապատասխանաբար, 
A, B և C-ի համաչափ կետեր են Ox առանցքի հետ հարաբերությամբ, (A, A’’), (B, B’’), (C, C’’) 
Ox առանցքի հանդեպ համաչափ կետերի զույգեր են: Այս զույգերից յուրաքանչյուրում կետերը 
հավասար աբսցիսներ ունեն, իսկ օրդինատները հակադիր թվեր են:

Լավ կլինի, այստեղ ևեթ գրվեն կոորդինատների ձևափոխման բանաձևերը, որոնք դասագրքի 
ամփոփման մասում է ներկայացված: Բանաձևերը կարող ենք տարբեր տեսքով գրառել.

Ox առանցքի հանդեպ համաչափության դեպքում. N(x, y) → N’(–x, y):
Oy առանցքի հանդեպ համաչափության դեպքում. N(x, y) → N’(–x, y):
Երկրաչափական ձևափոխությունների ուսուցման ներմուծումը մաթեմատիկայի տարբեր 

մասերը միասնական գաղափարական հիմքի վրա փոխանցելու նախապայման է: Այս 
երկրաչափական ձևափոխությունների ընդհանուր հատկությունները առաջ քաշելը 7-րդ 
դասարանում բացառապես ինտուիտիվ հիմքի վրա է տեղի ունենում: Ապագայում այս 
հատկությունները կապացուցվեն: Դիտողական նյութերի և ինդուկտիվ դատողությունների 
լայնածավալ կիրառությունը օժանդակում է կոորդինատային հարթության և կոորդինատների 
ներառմանը առանցքային համաչափության և զուգահեռ տեղափոխության բնութագրման 
ժամանակ: 

Սահմանված են ուղղի հետ հարաբերությամբ համաչափ կետերի և համաչափ մարմնի 
հասկացությունները, պատկերի համաչափության առանցքի հասկացությունը: Քննարկված են 
որևէ առանցքի հանդեպ տրված պատկերին համաչափ պատկեր կառուցելու հասկացությունները: 

Ուսուցչին հիշեցնենք առանցքի հանդեպ համաչափ պատկերների մի քանի հատկություն, որոնց 
ուսուցումը խնդիրների արդյունքների դիտարկման-ընդհանրացման միջոցով է իրականացվում.

I. Ուղղի հանդեպ համաչափ կետերը միացնող հատվածը ուղղահայաց է 
այս ուղղին և նրա հետ հատման կետով կիսվում է: 

II. Եթե AB հատվածը համաչափ է A1B1 հատվածին 
l ուղղի հետ հարաբերությամբ, ապա AB=A1B1:

III. Եթե A կետը համաչափ է l ուղղի հետ հարաբերությամբ A1 կետին, 
ապա l ուղղի ցանկացած B կետի համար AB=A1B:
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M(x, y) և M’(-x, y) կետերը y առանցքի հանդեպ համաչափ 
կետեր են: 

N(x1, y1) և N’(x1, –y1) կետերը x առանցքի հանդեպ համաչափ 
կետեր են: 

Աշակերտների հետ միասին քննարկում ենք 
համաչափության այն դեպքը, երբ համաչափության 
առանցքը զուգահեռ է կոորդինատային առանցքներից 
մեկին: Ենթադրենք, համաչափության առանցքը ուղիղ է, 
որը զուգահեռ է օրդինատների առանցքին և աբսցիսների 
առանցքը հատում է մի կետում, որի աբսցիսն է a, M և 
M’ կետերը համաչափ են այս կետի հանդեպ, ապա նրանց 
օրդինատները հավասար են: 

Կոորդինատային ուղղին երկու կետերի միջև հեռավորության բանաձևի կիրառությամբ 
ստանում ենք. x–a=a–x′, այսինքն x′=–x+2a: Հետևաբար, M(x, y) կետին համաչափ այս ուղղի 
հետ հարաբերությամբ կլինի M′(–x+2a, y) կետը: 

Դասարանում կարող ենք քննարկել մի քանի կոնկրետ դեպք և հետո դուրս բերել ընդհանուր 
բանաձևը: «Աշակերտը պետք է կարողանա ձևակերպել հիպոթեզ, սահմանել նրա ճշտությունը 
կամ հերքել այն, զարգացնել դատողության գիծը, հիմնավորել ընդհանրացմամբ կամ դեդուկցիայով 
արված եզրակացությունները (Մաթ. բազ. 1, 2):

Նմանապես, եթե համաչափության առանցքը զուգահեռ է աբսցիսների առանցքին, հատում է 
օրդինատների առանցքը այն կետում, որի օրդինատն է b-ն, ապա K(x, y) կետի համաչափ կետը 
այս առանցքի հանդեպ K′(x, –y+2b) է:

Այս դեպքում կարող ենք կոնկրետ օրինակների քննարկման արդյունքում հանգել ընդհանուր 
եզրակացության և հետո փորձենք այն հիմնավորել: 

Դասագրքում տրված են որոշ երկրաչափական պատկերներ (ուղղանկյուն, քառակուսի), 
մատնանշված են դրանց համաչափության առանցքները: Կարող ենք ավելացնել շրջան, որի 
կենտրոնով անցնող բոլոր ուղիղները նրա համաչափության առանցքներ են հանդիսանում: 
Համաչափության հատկությունները մեզ օգնում են պատկերների հատկությունները հիմնավորելու 
հարցում: 

Օրինակ, եթե շրջանի մեջ տանենք տրամագծին ուղղահայաց լար, ապա 
տրամագծով այս լարը մեջտեղից կկիսվի. տրամագծով անցնող ուղիղը 
հատելով, ուղղի մի մասը համընկնում է մյուսին, B կետը համընկնում է A 
կետին, տրամագիծը կանցնի այս լարի միջնակետով: «Թեստերից» ավելի շատ 

ուշադրություն են հատկացնում 6  թեստին: 
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Պատասխաններ և ցուցումներ.

1 2 3 4 5 6
2 3 4 1 2 4

7  ա) A(2, 4) → A′(2, –4),   բ) A(2, 4) → A′′(–2, 4),
     B(–1, 3) → B′(–1, –3),    B(–1, 3) → B′′(1, 3),
     C(2, –3) → C′(2, 3),     C(2, –3) → C′′(–2, –3),
     D(–4, –3) → D′(–4, 3),    D(–4, –3) → D′′(4, –3),
     E(0, 3) → E′(0, –3),    E(0, 3) → E′′(0, 3),
     F(–4, 0) → F′(–4, 0),    F(–4, 0) → F′′(4, 0):

8  ա) C կետն է (3, 3):
բ) Աբսցիսների առանցքի հանդեպ. C′(3, –3): Օրդինատների առանցքի 

հանդեպ. C′′(–3, 3):

9  Աբսցիսների առանցքի հանդեպ A(4, 2) կետին համաչափ է A′(4, 
–2) կետը: Օրդինատների առանցքի հանդեպ A′–ին համաչափ է B(–4, –2) 
կետը: 

10  Եթե նույնիսկ սկզբնակետը տեղափոխենք (0, 2) կետ, ապա նոր 
աբսցիսների առանցքի հանդեպ A-ի և B-ի կոորդինատները կլինեն (3, 5) 
և (3, –5) և այս առանցքի հանդեպ այս կետերը համաչափ կլինեն: 

11   Համաչափության a առանցքի վրա են M (2, 2,5) և 
N (9, 2,5) կետերը: b առանցքին են E(5,5, 7,5) և K(5,5, –2,5) 
կետերը: a և b առանցքների հատման ժամանակ P կետի 
կոորդինատներն են (5,5, 2,5):

10  ա) Պետք է շտրիխավորել ընդամենը յոթ վանդակ:

բ) Պետք է շտրիխավորել ընդամենը ինը վանդակ:

1 2 3 4 5
1 2 3 2 3

D
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12  Առաջին պատկերն ունի մեկ համաչափության առանցք – ուղղահայաց ուղիղը, որը 
երկու հավասար մասի է բաժանում տրված պատկերը: 

Երկրորդ պատկերն ունի երկու առանցք, երրորդը՝ 1, չորրորդը՝ 4 առանցք: 
Տնային առաջադրանքի մի քանի խնդիրների հետ միասին աշակերտներին հանձնարարում 

ենք ինքնագնահատման թեստը և խնդրում հաջորդ դասին ներկայացնել արդյունքները: 

1 0 3 - Ր Դ  Դ Ա Ս

Հարցեր. Խնդիրները լուծել տարբեր եղանակներով, բազմություններով գործողություններ, 
պատկերի համաչափության առանցք: 

Նախնական գիտելիք. Լուծել խնդիրները տարբեր եղանակներով, առանցքային 
համաչափություն, բազմություններով գործողությունների կիրառություն: 

Նպատակ և գնահատման ցուցիչներ. Վերը մատնանշված հարցերի վերաբերյալ ստացած 
գիտելիքը ամրապնդել: Ամրապնդող և զարգացնող խնդիրների քննարկման միջոցով կարողանալ 
համապատասխանաբար լուծել խնդիրները (Մաթ. բազ. 1, 2, 3):

Դասի սկզբի 10-15 րոպեն կարող ենք հատկացնել նախորդ դասին ուսումնասիրած հարցերին 
(առանցքային համաչափության մասին), տնային առաջադրանքի խնդիրները ստուգելուն, 
առանցքային համաչափության՝ կոորդինատներով գրառմանն այն դեպքում, երբ համաչափության 
առանցքներն համընկնում են կոորդինատային առանցքներին կամ զուգահեռ են նրանց: 

Ինքնագնահատման համար նախատեսված թեստերը կատարելու քննարկումը մեզ կօգնի 
հայտնաբերել աշակերտների գիտելիքներում առկա թերությունները, աշխատել այդ թերություններն 
ուղղելու ուղղությամբ: Խնդիրներն այնպես են ընտրած, որ պահանջում են տարբեր գիտելիքները 
կոմպլեքսաբար կիրառել, նկարագրել լուծման պլանը, տրամաբանական դատողություն անել, 
մաթեմատիկական տերմինները, նշանակումները և խորհրդանիշերը ճիշտ կիրառել (Մաթ. բազ. 
3, 4), դրանք հաղթահարելով աշակերտը կհասնի համապատասխան գիտելիքի նախատեսված 
մակարդակին: 

1. Խնդրի լուծման եղանակներից մեկը հավասարում կազմելն է. Մարիամը՝ x–6, Գիորգին՝ x, 
Վախթանգը՝ x+3: Ըստ խնդրի պայմանի, x-6+x+x+3=27, որտեղից, 3x=30, x=10:

Հնարավոր է, որ աշակերտներից մեկնումեկը ստուգի, որ եթե Գիորգին 10 տարեկան 
լինի, ապա Վախթանգի և Մարիամի տարիքները համապատասխանաբար 12-ով և 7-ով 
կարտահայտվեն, և այս թվերը կբավարարեն պայմանը: 

Այս դեպքում պահանջում ենք լրացուցիչ հիմնավորել, որ 
Գիորգին չի կարող 10 տարեկան չլինել: Խնդիրը կարելի է լուծել 
նաև հետևյալ դատողությամբ. եթե երեք աշակերտների տարիքը 
հավասար լինի Գիորգիի տարիքին, ապա տարիքների գումարը 
3-ով մեծ կլինի (Գիորգին 6 տարով մեծ է Մարիամից և 3 տարով 
փոքր Վախթանգից): Հետևաբար, Գիորգին 30:3=10 տարեկան 
է: Գովում ենք այն աշակերտին, որը լուծման այս եղանակից 
կօգտվի: Կարելի է տարիքները ուղղանկյուններով ներկայացնել 
(սյունակավոր դիագրամով): 

Մարիամ  Գիորգի  Վախթանգ

6

3

6
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Այստեղից լավ երևում է, որ երեքի տարիքը եթե հավասար լինի Մարիամի տարիքին, 
տարիքների գումարը 15-ով քիչ կլինի, հետևաբար, Մարիամը (27–15):3=4 տարեկան է, Գիորգին՝ 
10 տարեկան:

Մենք խորհուրդ ենք տալիս ժամանակ հատկացնել միևնույն խնդիրը տարբեր 
եղանակներով լուծելուն, այս գործընթացը նպաստում է մաթեմատիկայի ուսուցման 
կարևոր նպատակներից մեկի իրականացմանը. աշակերտը մաթեմատիկայի օգնությամբ 
կտիրապետի վերացական, տրամաբանական և քննադատական մտածողության 
եղանակներին (Մաթեմատիկա, Բազային աստիճանի չափորոշիչ, Ներածություն, Առարկայի 
ուսանում-ուսուցման նպատակները): 

2. Այս խնդիրը լուծելու ժամանակ աշակերտների մեծամասնությունը կիրառում է հավասարում 
կազմելու եղանակը.

Ավտոբուսի արագությունը - x
Ավտոմեքենայինը - x+28
Ըստ խնդրի պայմանի՝
   3x=2(x+28)
   x=56:
Հավասարում կազմել և հավասարում կազմելու եղանակի կիրառությամբ խնդիրը լուծել 

նշանակում է, որ աշակերտը տիրապետում է մաթեմատիկայի լեզվին, որը անհրաժեշտ 
է ոչ միայն մաթեմատիկայի, այլ նաև ուրիշ գիտությունների (օրինակ՝ քիմիա, ֆիզիկա) 
յուրացման ժամանակ: 

Այս խնդիրը ևս կարելի է տրամաբանական դատողության կիրառությամբ լուծել: Ավտոմեքենան 
յուրաքանչյուր ժամի ընթացքում 28 կմ-ով ավել է անցնում, 2 ժամում՝  56 կմ-ով ավել: Այդ 
պատճառով ավտոբուսը ևս 1 ժամ գնաց՝ միևնույն տարածությունն անցնելու համար: Հետևաբար 
ավտոբուսի արագությունը 50 կմ/ժամ է: Անպայման քննարկեք լուծման այս եղանակը ևս:

3. I եղանակ. Մի կողմը - x
   Երկրորդ կողմը - 3x
Երկու կողմերի գումարը – պարագծի կեսը - 1,6 դմ:
   4x=1,6
   x=0,4 (դմ)

II եղանակ. Աշակերտը կարող է լուծումը կապել պարագծի կեսի մասերի քննարկման հետ 
(թեև այս եղանակը միայն ձևականորեն է տարբերվում I եղանակից).

  4 մաս - 1,6
  1 մաս - 0,4

4. I եղանակ.  x+x+2+x+4=390
   3x=384:
Անվանված թվերն են. 128, 130, 132:

II եղանակ.
Եթե երեք թվերն էլ հավասար լինեն ամենափոքրին, գումարը 6-ով փոքր կլինի. 390–6=384:
Ամենափոքր - 384:3=128

1 մաս

3 մաս
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Հաջորդ - 130
Հաջորդ – 132:
Աշակերտները կարող են վիճել՝ որքանո՞վ են այս երկու եղանակները տարբերվում իրարից 

կամ կարիք կա՞ այսպիսի պարզ խնդիրը լուծելու համար մի քանի եղանակ գտնել: 

5. I եղանակ.
Անհայտ թիվ - x

  2x–12= 12 x

   32 x=12
  x=8:
II եղանակ.
Կրկնապատկած անհայտ թվի և նրա կեսի միջև տարբերությունը հավասար է 12-ի: Մյուս 

կողմից, այս տարբերությունը (2– 12 ) անգամ մեծ է անհայտ թվից:

Անհայտ թիվը՝ 12: 32  = 8:

6. I եղանակ.
Ենթադրենք, հավասարապես բաշխելու դեպքում օրվա ընթացքում պետք է լուծել x խնդիր, 

ընդամենը՝ 7x: Եթե 1 օրում լուծենք (x+1) խնդիր, 6 օրում բոլոր խնդիրները լուծած կլինենք. 
6(x+1):

  7x=6(x+1)
  x=6:
Ընդամենը՝ 42 խնդիր:

II եղանակ.
Ընդամենը պետք է լուծել x խնդիր: Հետևաբար, ըստ խնդրի պայմանի՝

   x6  –  x7  =1,   x
42  =1,   x=42:

III եղանակ.
Ամեն օր 1-ով շատ լուծել նշանակում է 6 օրում 6-ով շատ լուծել: 7 օր աշխատելու դեպքում, 

այս 6 խնդիրը 7-րդ օրը պետք է լուծի Աննան: Ընդամենը պետք է լուծեր 6⋅7=42 խնդիր:

7. Զույգերի քանակն է 81–24=57: Դրանցից 18-ը բաժանվում են 4-ի, մնացած 39-ը 4-ի 
արտադրյալ չեն:

«Աշակերտը պետք է կարողանա ճիշտ կիրառել մաթեմատիկական տերմինները, 
նշանակումները և խորհրդանիշերը (Մաթ. բազ. 3)»:

8. Եթե կլոր քառաոտ սեղանների քանակը նշանակենք x-ով (պարզ է, որ այս x-ը կարող է 
լինել ցանկացած թիվ 0-ից մինչև 32), ապա քառանկյուն քառաոտ սեղանների քանակը կլինի 
50–x, իսկ քառանկյուն եռաոտ սեղանների քանակը՝ 28-(50-x)=28-50+x=–22+x: x-ը չի կարող լինել 
32-ից մեծ, հետևաբար, մեծ եռաոտ քառանկյուն սեղանների քանակը կարող է լինել ընդամենը 
10: Այստեղ աշակերտը պետք է դրսևորի վերբալ՝ բառային արտահայտությամբ նկարագրված 
իրավիճակը փոփոխականով արտահայտությամբ գրառելու, փոփոխականով արտահայտությունը 
պարզեցնելու, դատողություն անելու հմտություն (Մաթ. բազ. 2, 4, 5, 7, 8): 

Լուծումը կհեշտացնի պայմանի համառոտ գրառումը:
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Քառանկյուն սեղաններ      Կլոր սեղաններ
   28        32
3 ոտնանի  4 ոտնանի     3 ոտնանի 4 ոտնանի
    50–x       x
28–(50–x)=x–22:
Քանի որ x≤32, x–22-ի ամենամեծ արժեքը 10 է:

9. Քանի որ ամենաավագը տղա չէ, ուստի ամենաավագը աղջիկներից մեկը կլինի. նա 
երկրորդ աղջկաց (քույր-եղբայրների միջև միջնեկից) մեծ է, հետևաբար, այս երկրորդը պետք է 
ունենա իրենից փոքր երկու եղբայր: Այսպիսով, ամենափոքրը տղա է: 

10. Այս խնդրի լուծումը պահանջում է մնացորդով բաժանման գործողության իմացություն.
   72=q⋅x+x:
x-ը քանորդն է. q-ն բաժանարարն է և x-ը մնացորդն է, այդ պատճառով x<q հետևաբար, 

72=x(q+1):
q+1 72-ի բաժանարարն է:
q+1=72, q=71, x=1
q+1=36, q=35, x=2
q+1=24, q=23, x=3
q+1=18, q=17, x=4
q+1=12, q=11, x=6: Պատասխան՝ 71, 35, 23, 17 կամ 11:

Պետք է բացառել հետևյալ դեպքերը. q+1=9, q+1=8, q+1=6, q+1=4, q+1=3, q+1=2, q+1=1, 
քանի որ այդ դեպքում x>q:

Աշակերտները կարող են այս խնդիրը բանավոր լուծել, կիրառել չափման մեթոդը և նկատի 
ունենալ, որ մնացորդը և ոչ ամբողջ քանորդը հավասար թվեր են և այս թվերից յուրաքանչյուրը 
72-ի բաժանարար է: Հետևաբար հնարավոր է 72-ի բաժանարարների մեջ գտնեն ոչ ամբողջ 
քանորդ և մնացորդ (1, 2, 3, 4, 6): Բոլոր բաժանարարները չեն բավարարի պայմանը (մնացորդը 
փոքր պետք է լինի այն թվից, որի վրա բաժանում ենք): Օրինակ, x=8 չի բավարարի պայմանը, 
քանի որ այդ դեպքում q+1=9, q=8: 

11. Աշակերտը պետք է կարողանա տրված եռանկյանը համաչափ եռանկյուն կազմել. 
բավական է գտնել տրված եռանկյան գագաթներին համաչափ կետեր օրդինատների առանցքի 
հանդեպ. A’(2, 5), B’(3, 1), C’(–3, 1): Թեև, առանց գտնելու էլ լավ երևում է, որ B գագաթը 
համընկնում է C′-ին, իսկ C գագաթը - B’-ին:

12. M կետով օրդինատների առանցքին զուգահեռ 
տարված ուղիղը այս եռանկյան միակ համաչափության 
առանցքն է: 

M(5, 10)
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13. Պետք է գտնենք B կետը, որը համաչափ է A կետին 
աբսցիսների առանցքի հանդեպ, հետևաբար B=(–4, –2):

14. Աշակերտները դատողություն են անում՝ ըստ կազմած 
հնգանկյան. C կետով օրդինատների առանցքին զուգահեռ տարված 
ուղիղը հնգանկյան միակ համաչափության առանցքն է: 

Այս ուղղի հանդեպ B-ն և D-ն, A-ն և E-ն համաչափ կետերի 
զույգեր են: Համաչափության առանցքը հատում է աբսցիսների 
առանցքն այն կետում, որի աբսցիսը 3-ն է: A կետի աբսցիսը 2-ն 
է, E կետի աբսցիսը՝ 4-ը, A և E կետերը համաչափ են C կետով 
տարված առանցքի հանդեպ: Կարելի է դասին ստացված բանաձևն 
էլ ստուգել. x’=–x+2⋅3, 4=–2+2⋅3: Նմանատիպ է B և D կետերի 
դասավորությունը ևս: Համաչափության առանցքի վրա է գտնվում C կետը:

15. Պետք է գտնենք A կետի համաչափ կետը 
օրդինատների առանցքի հանդեպ. A’(–4, 0):

Գտնում ենք B կետի համաչափ կետը աբսցիսների 
առանցքի հանդեպ. B’(0, 3): Ստացված քառանկյան 
անկյունագծերի երկարությունը հավասար է 8 միավորի 
և 6 միավորի: Ուսուցչի համար պարզ է, որ կստացվի 
շեղանկյուն, որի կողմի երկարությունը հավասար է 5 
միավորի: 

11-15 խնդիրները կարող ենք հաջորդ դասին լուծել՝ 
որպես նախնական գիտելիքի ակտիվացում զուգահեռ 
տեղափոխությունը ուսումնասիրելուց առաջ: 

Հաջորդ դասի համար աշակերտներին կարող ենք հանձնարարել ըստ «Տնային դպրոցի» 
տեսահոլովակների դասերի (www.silkschool.ge) կրկնել զուգահեռ տեղափոխումը:

Այս վիդեոդասը կազմված է 6-րդ դասարանի չափորոշչին համապատասխան: 7-րդ 
դասարանում նշված հարցը ավելի մեծ ծավալով ու ավելի խորությամբ է ուսումնասիրվում: 
7-րդ դասարանի չափորոշչին համապատասխան կազմված հանձնարարական տարեկան 
ծրագրում մատնանշված է. «Երկրաչափական ձևափոխությունները (առանցքային 
համաչափություն կոորդինատային առանցքների կամ նրանց զուգահեռ ուղիղների հանդեպ, 
զուգահեռ տեղափոխություն) արտահայտել կոորդինատներով»: Մենք նկատի ենք ունեցել 
այս հանձարարականները:
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5.5. ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒՄ

Այս պարագրաֆի ակտիվությունների քննարկմանը հատկացվում են 104-րդ և 105-րդ դասերը:

1 0 4 - Ր Դ  Ե Վ  1 0 5 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Շրջակա աշխարհ և երկրաչափական օբյեկտներ
Հարցեր. Զուգահեռ տեղափոխում: Զուգահեռ տեղափոխման արտահայտումը 

կոորդինատներով:
Նախնական գիտելիք. Կոորդինատների համակարգը հարթության վրա, առանցքային 

համաչափություն, պատկերացումներ պատկերի զուգահեռ տեղափոխության մասին: 
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա ճանաչել երկրաչափական 

պատկերները, համեմատել դրանց տեսակները և դասակարգել, իրականացնել երկրաչափական 
ձևափոխություններ և դրանք կիրառել պատկերների հատկությունները ուսումնասիրելու համար 
(Մաթ. բազ. 1, 2, 3, 5, 6, 7):

Դասը կարող ենք սկսել «ինքնագնահատման» թեստերի 11-15 խնդիրները լուծելով: Այնուհետև 
սկսում ենք ըստ վիդեոդասերի VI դասարանում զուգահեռ տեղափոխության մասին սովորած 
նյութը կրկնել: Այս հարցը 7-րդ դասարանում ավելի խորը և տարբեր դիրքերից է ուսումնասիրվում: 
Նախնական գիտելիքի ակտիվացումը կարելի է սկաֆոլդինգի մեթոդով իրականացնել. նախապես 
պատրաստած հարցերի միջոցով խոսում ենք ուսումնասիրած հարցերի շուրջ:

- Երկրաչափական ինչպիսի՞ ձևափոխություններ ենք ուսումնասիրել 7-րդ դասարանում 
(առանցքային համաչափություն):

- Ի՞նչ նոր բան իմացաք առանցքային համաչափության ուսումնասիրման ժամանակ 
(առանցքային համաչափությունը կոորդինատներով ներկայացնել):

- Առանցքային համաչափության ինչպիսի՞ օրինակներ քննարկվեցին (երկրաչափական 
պատկերների հավասարություն, շրջանագծի տրամագծի հատկությունը): 

Այսպիսով, միաժամանակ տեղի է ունենում ըստ վիդեոդասի զուգահեռ տեղափոխության և 
7-րդ դասարանում անցած առանցքային համաչափության հատկությունների մտաբերում: 

Առանցքային համաչափությունը մտաբերելը նաև այն նշանակությունն ունի, որ 7-րդ 
դասարանում զուգահեռ տեղափոխությունը նոր տեսանկյունից՝ երկու զուգահեռ տեղափոխության 
հաջորդական կատարման կիրառությամբ ենք ներկայացնում: Սա նպաստում է հարցը խորապես 
ուսումնասիրելուն: Հարմար եղանակով են ներկայացված կոորդինատների մեթոդի և ուղղորդված 
հատվածի կիրառությունները: Մեր կողմից ներմուծած ուղղորդված հատվածը օբյեկտ է, որը 
բնութագրվում է մեծությամբ և ուղղությամբ (հատվածի երկարություն, հատվածի մի ծայրից 
դեպի մյուսը ուղղություն): 

Այս քննարկումը աշակերտներին անհրաժեշտ կլինի ֆիզիկայի դասընթացի ժամանակ էլ: 
Առանձնապես կարևոր է կոորդինատները ներառելը, քանի որ հաճախ ուղղորդված հատվածները 
ֆիզիկայի դասերին ավելի վաղ են կիրառվում, քան ուղղորդված հատվածների (վեկտորների) 
մասին մաթեմատիկայի դասերին: Այս տերմինի (ուղղորդված հատվածի) կիրառությունը մենք 
ֆիզիկոսներին էլ ենք երբեմն խորհուրդ տալիս: Ուղղորդված հատվածով որոշեք այն a և b 
թվերը, որոնց համեմատությամբ տեղի է ունենում «տեղափոխությունը»: a թիվը B և A կետերի 
աբսցիսների տարբերությունն է (եթե a-ն դրական է, ունենք տեղափոխություն / «սահում» a 
միավորով դեպի աջ, եթե a-ն բացասական է, ունենք տեղափոխություն դեպի ձախ |a| միավորով): 
b թիվը B և A թվերի օրդինատների տարբերությունն է և ցույց է տալիս տեղափոխություն 
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դեպի վերև (եթե b-ն դրական է), կամ ներքև (եթե b-ն բացասական է): Բացատրելու ժամանակ 
սահմանափակվում ենք a և b մեծությունների կոնկրետ թվային արժեքների քննարկմամբ: Այդ 
պատճառով աշակերտների համար դժվար չի լինի յուրացնել հարցը: Թեև կարող է օգտակար 
լինել ընդհանուր դատողությունը և AB ուղղորդված հատվածով զուգահեռ տեղափոխության՝ 
ընդհանուր տեսքով գրառումը.

  M(x, y) → M’(x+a, y+b) (M կետը անցնում է M′ կետով):
a-ն B և A կետերի աբսցիսների տարբերությունն է, b-ն B և A կետերի օրդինատների 

տարբերությունը: Միաժամանակ, եթե որևէ C կետ այս զուգահեռ տեղափոխությամբ անցնում 
է D կետով, ապա D և C կետերի կոորդինատների տարբերություններն էլ միևնույն թվերն են, 
CD-ի երկարությունը AB-ի երկարությանն է հավասար: 

Աշխարհագրական քարտեզը այս կոորդինատների և զուգահեռ տեղափոխությունների 
նկարագրման լավ հնարավորություն է տալիս: Աշակերտները ներզգացմամբ պատկերացնում 
են նաև հետևյալ փաստերը. զուգահեռ տեղափոխության ժամանակ յուրաքանչյուր պատկեր 
(օրինակ, եռանկյուն, քառանկյուն) իրեն հավասար պատկերի վրա կպատկերվի, միաժամանակ 
քննարկենք դեպքը, երբ AB ուղղորդված հատվածի A և B կետերը միմյանց չեն համընկնում. այս 
հարցերի շուրջ խոսեք ստուգողական հարցերի պատասխաններն ընտրելու ժամանակ:

«Թեստերը» և խնդիրները այնպես են կազմած, որ աշակերտները քննարկեն, լուծեն դրանք 
և ընդհանրապես ուսումնական գործընթացով մոտիվացված լինեն: 

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

Դասարանական «թեստերի» պատասխանների մանրամասն վերլուծությունից հետո, 
աշակերտները չպետք է դժվարանան՝ տնային թեստերին պատասխան ընտրելիս: 

4  Գծագիրը յուրաքանչյուր աշակերտ իր վանդակավոր տետրում պետք է կատարի: 
Աշակերտները հեշտորեն ապացուցում են զուգահեռ տեղափոխության հատկություններից մեկի 
ճշմարտացիությանը. ստացվում է քառակուսի, որի կողմի երկարությունը 3 սմ է: 

5  Մատնանշված զուգահեռ տեղափոխությամբ միայն ա) նկարում պատկերված 
պատկերներից I-ը կստացվի II պատկերից: 

6  Աշակերտները կատարում են գծագիրն իրենց վանդակավոր տետրերում, հետո 
համեմատում են իրենց աշխատանքները: 

7  Կիրառում ենք վանդակավոր տետր: B-ից դեպի D 
ուղղությամբ BD-ի կեսին հավասար հեռավորությամբ կատարվում 
է զուգահեռ տեղափոխում: Վանդակավոր տետրում ստանում ենք 
նորից 4 միավոր (յուրաքանչյուր վանդակի երկարությունը ընդունում 
ենք՝ որպես 1 միավոր) երկարությամբ կողմով քառակուսի: 

8  Եթե D(3, 8) կետն անցում է K(0, 5) կետով, ապա զուգահեռ տեղափոխումը տեղի է 
ունենում DK ուղղորդված հատվածով, այդ զուգահեռ տեղափոխումն այսպես է գրառվում.

   M(x, y) → M′(x–3, y–3):
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C կետն անցնում է C′(–4, 1) կետով, E կետը՝ E′(3, 7) կետով: Ստացված KC′E′ եռանկյունը 
կլինի CDE-ին հավասար:

9  Այս զուգահեռ տեղափոխումը հետևյալ տեսքով է գրառվում. M(x, y) → M′(x+2, y+1):

Այժմ դատողություն ենք անում նախորդ խնդրի լուծման նման և ստանում ենք. M′(2, 4), 
N′(2, 1), L′(5, 1):

10   A=(–1, 6), B=(–1, 2), C=(–4, 2),
  A1=(1, 6), B1=(1, 2), C1=(4, 2),
  A2=(9, 6), B2=(9, 2), C2=(6, 2):
A2B2C2 եռանկյունը ստանում ենք ABC եռանկյան զուգահեռ տեղափոխությամբ.
  M(x, y) → M′(x+10, y):

5  ա)      բ)

6  Նկարներում ներկայացված է ABCD ուղղանկյան զուգահեռ տեղափոխման արդյունքը, 
համապատասխանաբար. 

• AE  AE հատվածով:     • DE  հատվածով:

9  Զուգահեռ տեղափոխումը կատարվում է բանաձևով.
  M(x, y) → M′(x+3, y–2): Հետևաբար, ունենք.
  B(1, 1) → B1(4, –1),
  C(–3, –1) → C1(3, –3):

10  Զուգահեռ տեղափոխումը կատարվում է բանաձևով.
  M(x, y) → M′(x–6, y–2): Հետևաբար,
  A(0, 5) → A1(–6, 3),
  B(–4, 1) → B1(–10, –1),
  C(2, 3) → C1(–4, 1):

Կարելի է դասարանի կարիքներից ելնելով անցկացնել ինքնուրույն գրավոր աշխատանք կամ 
աշակերտներին հանձնարարել տարբերակված տնային առաջադրանքներ: Այս նպատակով կարող 
եք կիրառել խնդիրները.

1. Եթե կետի օրդինատը 4 է, ապա օրդինատների առանցքի հանդեպ նրա համաչափ կետի 
օրդինատը կլինի. 

ա) 4   բ) –4   գ) 0   դ) 8:
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2. A(x, y)-ն առաջին քառորդի կետ է: B-ն նրա համաչափ կետն է աբսցիսների առանցքի 
հարաբերությամբ: Հայտնի է, որ x≠0, y≠0, ո՞ր քառորդի կետ է հանդիսանում B-ն:

ա) I   բ) II    գ) III    դ) IV:

3. Եթե կետի օրդինատը բավարարում է–7≤y≤–1 պայմանը, ապա աբսցիսների առանցքի 
հարաբերությամբ նրա համաչափ կետի օրդինատը բավարարում է հետևյալ պայմանը. 

ա) –1≤y≤0   բ) 1≤y≤7   գ) 7≤y    դ) y≤–1:

4. Քանի՞ համաչափության առանցք ունի ուղղանկյունը, որը քառակուսի չէ.
ա) մեկ   բ) երկու   գ) երեք   դ) չորս:

5. Տրված են կետեր. A(6, 5) և B(6, –11): Կոորդինատային հարթության ո՞ր կետով կարող 
ենք տանել կոորդինատների սկզբանկետը (առանցքների ուղղությունները չփոխելով), որ 
կոորդինատների նոր համակարգում A և B կետերը աբսցիսների առանցքի հարաբերությամբ 
համաչափ լինեն: 

ա) (0, –3)   բ) (0, 3)   գ) (3, 0)   դ) (–3, 0):

6. M(4, –8) կետի՝ աբսցիսների առանցքի հանդեպ համաչափ կետի կոորդինատների գումարն 
է.

ա) –4   բ) 4   գ) 12   դ) –12:

7. Եթե կատարենք կոորդինատային հարթության վրա զուգահեռ տեղափոխում «դեպի վեր» 
3 միավորով և «դեպի ձախ» 6 միավորով, ապա այս զուգահեռ տեղափոխումը կարող ենք 
այսպես գրառել. 

ա) (x, y) → (x+3, y–6)   բ) (x, y) → (x–6, y+3)
գ) (x, y) → (x-3, y+6)   դ) (x, y) → (x+6, y–3):

8. Զուգահեռ տեղափոխումը տրված է (x, y) → (x+5, y–8) բանաձևով: Այս զուգահեռ 
տեղափոխության ժամանակ ո՞ր կետը կստանանք (3, 5) կետից:

ա) (–2, 13)  բ) (–2, –3)   գ) (8, 13)   դ) (8, –3):

9. Ուղղանկյան զուգահեռ տեղափոխմամբ.
ա) կարող ենք հատված ստանալ,
բ) կարող ենք եռանկյուն ստանալ,
գ) անպայման ուղղանկյուն կստանանք, 
դ) կարող ենք ցանկացած բազմանկյուն ստանալ: 

10. Եթե որևէ զուգահեռ տեղափոխմամբ A(–9, –4) անցնում է B(3, 7) կետով, ապա միևնույն 
զուգահեռ տեղափոխմամբ C(2, 0) կետով կանցնի հետևյալ կետը. 

ա) (10, 11)  բ) (–10, 11)   գ) (–11, –10)   դ) (–10, –11):

Պատասխաններ.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ա դ բ բ ա գ բ դ գ դ

Կարելի է կիրառել համացանցային «GeoGebra Classic 5» ռեսուրսը, համացանցում ներբեռնած 
է նաև վրացերեն տարբերակը: Օգտվե՛ք «բազմանկյուն» կոճակից, գծե՛ք կոորդինատային 
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հարթության վրա եռանկյուն կամ ուղղանկյուն: Համաչափության կոճակով ընտրե՛ք «զուգահեռ 
տեղափոխումը», պատկերե՛ք ձեր ուզած ուղղորդված հատվածը, սլաքով նշե՛ք նորից ձեր կողմից 
պատկերված պատկերը, որի զուգահեռ տեղափոխում կամենում եք կատարել: 

Արդյունքում կլուսավորվի նրա զուգահեռ տեղափոխմամբ ստացված պատկերը - «հանրահաշվի 
պատուհանում» (էկրանին) ներկայացված պատկերների գագաթների կոորդինատները: 
«Հանրահաշվի պատուհանը» կարելի է ակտիվացնել «ցուցադրել» կոճակով: 

Նախագիծ
Ներկայացված է նախագծի տեսակներից մեկը՝ հետազոտական գործնական աշխատանք, որը 

օպտիմալ լուծման եղանակի որոնման հետ է կապվում: 
Ըստ նախագծի մասնակիցների քանակի, այն կարող է լինել անհատական, երկու աշակերտների 

համար նախատեսված կամ խմբային: Այս անգամ անհատական նախագիծ է ներկայացված և 
նկատի ունի գործնական բնույթի առաջադրանքները կատարելը:

• Ամենակարճ երթուղին է FEDCBAF (կամ, որ միևնույնն է, FABCDEF) բեկյալը:
• Բեկյալի երկարությունը հավասար է 15+10+14+6+7+8=60 (կմ): Այս ճանապարհն ավտոբուսն 

անցում է 1 ժամում: Հետևաբար, կանգառները նկատի ունենալով, անհրաժեշտ է 1 ժամ և 25 
րոպե:

• FEDCBAF երթուղու համար աղյուսակն այս տեսքն ունի.

Կետ E  D C B A F
Ժամանման ժամանակ 745 800 819 830 842 855

• Յուրաքանչյուր ուսումնական օրվա ընթացքում պետք է անցնի 120 կմ, 5 օրվա ընթացքում՝ 
600 կմ: Կծախսի 6⋅15=90 լիտր վառելանյութ: 

V գլխի ամփոփիչ խնդիրներ և դրանց քննարկում

1 0 6 - Ր Դ ,  1 0 7 - Ր Դ  Ե Վ  1 0 8 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Հարցեր. Կոորդինատները ուղղին և հարթության վրա: Լուծել խնդիրները տարբեր 
եղանակներով, առանցքային համաչափություն, զուգահեռ տեղափոխում:

Նպատակ և գնահատման ցուցիչներ. Ձեռք բերած գիտելիքի կրկնություն և ամրապնդում: 
Աշակերտը պետք է կարողանա երկրաչափական պատկերները ներկայացնել՝ ըստ խնդրի 
ենթատեքստի (Մաթ. բազ. 4, 5, 6), իրականացնի և կիրառի երկրաչափական ձևափոխություններ 
(Մաթ. բազ. 1, 2, 3), վերբալ՝ բառային արտահայտությամբ նկարագրված իրավիճակը գրառի 
հանրահաշվական բանաձևի տեսքով (Մաթ. բազ. 4, 5, 7, 8), կազմի հավասարումներ վերբալ՝ 
բառային արտահայտությամբ տրված խնդրին համապատասխան և խնդիրներ՝ ըստ տրված 
հավասարումների (Մաթ. բազ. 1, 2, 3, 7), բազմությունների մասին հասկացությունները և 
գործողությունները կիրառի խնդիրները լուծելու նպատակով:

Վերը թվարկված նպատակների իրականացման գործում մեզ կօգնեն խնդիրները, որոնք 
ամփոփում են IV գլխում ուսումնասիրած հարցերը: Խնդիրներն այնպես են ընտրած, որ 
տեղի ունենա աշակերտի գիտելիքների բազմակողմանի գնահատում, հնարավորություն 
ունենանք իրականացնել զարգացնող գնահատում, որի հաջորդ քայլը կլինի տարբերակված 
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ուսուցման իրականացումը (աշակերտների տարբերվող պահանջմունքները նկատի ունենալով): 
Խնդիրների մեծ մասը ներառում է կոմպլեքսային առաջադրանքներ, որոնք պահանջում են 
տարբեր գիտելիքների ինտեգրված կիրառում: Երկու դասերին էլ աշակերտները, որպես կանոն, 
ավելի շատ իրենց ուսումնական գործառույթները կատարելով են զբաղված, քան լսելով: 
Մենք երբեմն մասնակցում ենք խնդիրների լուծման գործընթացին՝ պահանջելով ճշգրտել և 
համապատասխան հասկացությունները, դրույթները նկարագրել: Այս դասերի անցկացման ձևը 
(խմբային, անհատական, զույգերով) ինքը՝ ուսուցիչը պետք է ընտրի՝ դասարանի աշակերտների 
ակադեմիական և այլ առանձնահատկություններ նկատի ունենալով: 

6 , 8 , 9 , 11 , 12 , 14 , 15 , 16   խնդիրները կարելի է դասարանում լուծել: Մնացած 
խնդիրները աշակերտներին հանձնարարում ենք տանը կատարել: Լրացուցիչ կարող են կատարել 
ինքնագնահատման թեստը ևս: Նրա օգնությամբ աշակերտն ինքը կմասնակցի զարգացնող 
գնահատմանը: Ուսման գործընթացի գնահատումը կմշակի աշակերտի ինքնուրույն սովորելու 
հմտություն-կարողությունները: 

Դասարանում խնդիրների լուծումները ներկայացնելիս ուշադրությունը կենտրոնացնում 
ենք հետևյալ հարցերին. մանրամասն նկարագրվա՞ծ են առաջադրանքը կատարելու փուլերը, 
ներկայացվա՞ծ են գիտելիքի երեք՝ դեկլարատիվ, հայեցակարգային և պայմանական 
փուլերը, նկարագրվա՞ծ են յուրաքանչյուր փուլում կիրառվող ռազմավարությունները: 
Խմբային աշխատանքի դեպքում խմբերը պետք է ներկայացնեն իրենց աշխատանքները և 
դատողություն անեն ընտրած ուղիների և ռազմավարությունների նպատակահարմարության 
մասին: Օրինակ, հնարավո՞ր է խնդիրը հավասարում կազմելու ճանապարհով լուծելու 
փոխարեն այլ ռազմավարություն կիրառել: Աշակերտները պետք է իմանան, որ նպատակին 
հասնելու համար շատ հաճախ գոյություն ունեն տարբեր եղանակներ և ճանապարհներ, 
որոնց շուրջ կարելի է խորհել առաջադրանքը կատարելուց առաջ օպտիմալ որոշումներ 
ընդունելու համար: Սա առաջընթաց մետակոգնիտիվ դադարի կարևոր զարգացնող 
էֆեկտի ընդգծումն է: Տարբեր եղանակների կիրառությունը ինքնանպատակ չպիտի լինի, 
առաջադրանքը կատարելուց առաջ պետք է խորհեք՝ ո՞ր ճանապարհն է ավելի օպտիմալ: 
Այստեղ մենք ևս կարող ենք միջամտել և դատողություն անել՝ որքանով օպտիմալ էր աշակերտի 
ընտրությունը: 

Ցուցումներ և մեկնաբանություններ
1  a-ի տարբեր արժեքների համար ունենք տարբեր հավասարումներ, հավասարումներում 

երկու փոփոխական է, սակայն նրանցից մեկը հավասարման անհայտ է և անհայտ մեծություն է 
երկրորդ փոփոխականի ցանկացած արժեքի համար: Այստեղ մեկ անգամ ևս կարող ենք խնդրել 
աշակերտներին նկարագրել հավասարման հասկացությունը, քննարկել գծային հավասարման 
լուծման դեպքերը: 

2  Թվերը պատկերել թվային ուղղի վրա, կողմնորոշվել թվային ուղղի վրա:

3  Աշակերտը պետք է կարողանա կոորդինատային հարթության վրա տեղադրել կետերը, 
ճանաչել ուղղանկյունը, ուղղանկյան հատկությունների իմացությունն էլ պարտադիր է խնդիրը 
լուծելու համար: 

4   Տարբեր գիտելիքների կոմպլեքսային կիրառություն (կոորդինատային հարթություն, 
զուգահեռ ուղիղներ, կոորդինատային քառորդներ):
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5   Ուղղի վրա յուրաքանչյուր երեք կետից մեկը մնացած երկուսի միջև է գտնվում, «միջև» 
հարաբերության մասին իմացություն, ամբողջ թվերի բաժանում, կոորդինատային քառորդների 
լուծում: 

6   Դասավորում ենք տրված կետերը, B-ն և M-ը պատկանում են ուղղին, որը հատում է 
Ox առանցքը x=–2 կետում և Oy առանցքին զուգահեռ է: Նույն ուղղին են պատկանում բոլոր 
այն կետերը, որոնց առաջին կոորդինատը -2 է: Այս եզրակացությանը հասնելը պահանջում է 
խնդրի պայմանը լավ հասկանալ, ունենալ կոորդինատային հարթության վրա կողմնորոշվելու 
հմտություն: Բարձր ակադեմիական պատրաստվածությամբ աշակերտները B և M կետերի 
կոորդինատների ուսումնասիրման հետքերով անհայտ K կետը թերևս կկարողանան անվանել՝ 
առանց տրված կետերը դասավորելու էլ:

7 - 8  Խնդիրները տարբեր եղանակներով կարելի է լուծել: Խնդիրները հեշտորեն կարող 
ենք լուծել հավասարումներ կազմելու միջոցով:

9  Խնդիրը Վեննի դիագրամի կիրառությամբ հեշտորեն կարող  
ենք լուծել: 

Ֆուտբոլի կամ բասկետբոլի մասնակցում են 260–68=192-ը:
Բազմությունների միասնության մեջ 192 տարր կա: 
   146+64–192=18:
18-ը ֆուտբոլի էլ են հաճախում, բասկետբոլի էլ: 

11  Oy առանցքի հանդեպ համաչափությամբ ստանում ենք A1B1C1 եռանկյունը. A1=(1, –4), 
B1=(5, 1), C1=(2, 5):

AA1 ուղիղը զուգահեռ է Ox առանցքին, AA1=2: BB1=10, CC1=4:
Այս խնդրի լուծումը պահանջում է տարբեր գիտելիքների կոմպլեքսային կիրառություն, 

դիտողականություն, լուծման ընթացքում մի քանի մետակոգնիտիվ դադար անել (հաջորդ քայլը 
մտածելու համար):

12  Վանդակավոր տետրի կիրառությունը մեզ կօգնի կոորդինատների մեթոդի կիրառության 
յուրացման գործում: Աշակերտը պետք է կարողանա վանդակավոր տետրի կիրառության 
ռազմավարություն մշակել. նկարում ցույց է տրված, որ մի վանդակի լայնությունը դիտվում է՝ 
որպես միավոր:

13  Պարզ է, որ քառակուսի կազմել կարելի է AB կողմի և՛ աջ, և՛ 
ձախ կողմերում:

Միաժամանակ, AB=2, մյուս կողմերը ևս պետք է հավասար լինեն 2-ի: 
Կստանանք երկու կետ աջ կողմում. A1=(0, 3), B1=(0, 5) և երկու կետ՝ ձախ 
կողմում. A2=(–4, 3), B2=(–4, 5):

14  Աշակերտը պետք է կարողանա ըստ տրված երկու կետերի գրել 
զուգահեռ տեղափոխության բանաձևերը. M(x, y) → N(x+6, y–8): 

Զուգահեռ տեղափոխումը, փաստորեն, տեղի է ունենում MN ուղղորդված հատվածով: Այս 
ժամանակ K(5, 1) կետը պատկերվում է K’(11, –7) կետում: Ըստ երկրորդ հարցի՝ խոսքը գնում է 
զուգահեռ տեղափոխման մասին, որը տեղի է ունենում NM ուղղորդված հատվածով: Աշակերտը 
պետք է կարողանա այս զուգահեռ տեղափոխությունը գրառել կոորդինատներով.

   N(x, y) → M(x–6, y+8):

146 64

68
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Այս զուգահեռ տեղափոխմամբ K(5, 1) կետը կպատկերվի K’’(–1, 9) կետում: Օգտակար 
կլինի պայմանը և լուծումը պատկերել կոորդինատային հարթության վրա: Լավ է երևում, որ 
խնդիրը ներառում է կոմպլեքսային առաջադրանք, որը պահանջում է տարբեր գիտելիքների 
ինտեգրված կիրառություն: Ակտիվությունը պետք է ընթանա աշակերտների ակտիվ 
մասնակցությամբ, հնարավոր է նրանք միմյանց օգնեն էլ (առաջնահերթ է ոչ թե մրցակցությունը, 
այլ համագործակցությունը): Աշակերտները մոտիվացված են խնդիրները լուծելու գործընթացով: 
Մոտիվացիայի պահպանումը պայմանավորված է սեփական ուժերի, ուսման պոտենցիալի, 
դասարանում ստեղծված ստեղծագործական, բարյացակամ ուսումնական միջավայրի հանդեպ 
հավատով, միաժամանակ մեզ համար ընդունելի է անհատական տարբերությունների 
առկայությունը աշակերտների, նրանց հնարավորությունների միջև: Սա առանձնապես ակնհայտ 
է դառնում ինքնագնահատման «թեստերի» լուծման ժամանակ: Ինքնագնահատման «թեստը» 
աշակերտները կատարում են տանը: Արդյունքները քննարկվում են դասարանում և զարգացնող 
գնահատում իրականացնելու հնարավորություն է տրվում: Զարգացնող գնահատման հաջորդ 
փուլը տարբերակված ուսուցման անցկացումն է:

Այս ակտիվությունը կատարելու համար մեզ կօգնեն «Խորհի՛ր» խորագրով ներկայացված և 
լրացուցիչ խնդիրները: Կրկնությանը և գիտելիքի խորացմանն ուղղված 3-րդ դասին արդեն տեղի 
է ունենում տարբերակված ուսուցում: Այս ժամանակ կկիրառվեն տարբեր մակարդակների (երկու 
կամ երեք մակարդակի) աշակերտների համար նախատեսված ակտիվություններ: 

Խնդիրներ ինքնագնահատման համար

Այս խնդիրների միջոցով գնահատում ենք աշակերտների կողմից թվային ուղղի, 
կոորդինատային հարթության, երկրաչափական ձևափոխությունների, հավասարում 
կազմելու միջոցով խնդիր լուծելու հմտության յուրացման երեք՝ դեկլարատիվ, 
հայեցակարգային և պայմանական մակարդակները:

1  Թվային ուղղի կիրառությամբ հեշտորեն գտնում ենք C կետի կոորդինատը. C=0,1:
Այստեղ անհրաժեշտ է ռացիոնալ թվերի համեմատության մասին գիտելիք ևս: 0,1-ից մինչև 

4 հեռավորությունը՝ 3,9: –3,8-ից մինչև 0,1 հեռավորությունը՝ 3,9 է: Որոշ ուսուցիչներ կարող են 
միջնակետի կոորդինատի բանաձևը դուրս բերեն և այսպես դատողություն անեն. 4–x=x–(–3,8), 
2x=0,2, x=0,1: Թեև սա պարտադիր չէ: Բավական է, որ այս կոնկրետ դեպքում կիրառենք 0,1-ի 
«քայլը» և հեշտորեն կհասնենք միջնակետին: 

2  Նման խնդիրներ կային նաև ամփոփիչ առաջադրանքներում: Աշակերտը գնահատում 
է սեփական հնարավորություններն՝ ըստ երկու կետերի զուգահեռ տեղափոխության մասին 
պատկերացման և կիրառության: Զուգահեռ տեղափոխումը կատարվում է M(x, y) → M’(x+5, 
y–2) բանաձևով: (2, –1) կետը այս զուգահեռ տեղափոխությամբ անցնում է (7, –3) կետին: Որոշ 
աշակերտներ կարող են հարթության վրա կազմել ուղղորդված հատված և ըստ գծագրի որոշել 
նշված կետը:

3  Պարզ է, A’=(3, 2): AA’-ի երկարությունը 4 միավոր է:

4  Ներկայումս Գիան n–2 տարեկան է, 3 տարի առաջ նա n–5 տարեկան էր:

5  Եթե x=2 արմատն է, ապա.
  |2–5|=a, a=3 (1 միավոր)
  |x–5|=3, այստեղից x=8, կամ x=2,
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  x=8 (1 միավոր):
Ընդամենը - 2 միավոր (միայն մեկ արմատ անվանելու դեպքում էլ կարելի է 1,5 միավորով 

գնահատել այս լուծումը):

6  Երկուշաբթի - x լարի
 Կիրակի – 1/2x լարի
 Շաբաթ - (x–8) լարի

   x+ 12 x+x–8=82 (1 միավոր)
   2,5x=90
   x=90:2,5
   x=36 (լարի) (1 միավոր):

Կոտորակներից «խուսափելու» հարցն ապահովվեց կիրակի օրը ծախսած գումարը x-ով 
արտահայտելով: Այդ դեպքում կստանայինք հավասարում. 2x+x+2x–8=82

   5x=90, x=18:

7  Համաչափության առանցքը (m) հատում է օրդինատների առանցքը մի կետում, որի 
օրդինատն է 3:

Երկրորդ համաչափության առանցքը (n) հատում է 
աբսցիսների առանցքը մի կետում, որի աբսցիսն է (–2) (1 
միավոր): Հատման կետի կոորդինատներն են.

   x= –2 և y=3 (1 միավոր):
Գիտելիքի ստուգման, ամրապնդման, խորացման 

գործընթացը, ինչպես վերևում ասացինք, ավարտվում է 
տարբերակված ակտիվությամբ: Բարձր պատրաստվածությամբ 
խումբը աշխատում է «Խորհի՛ր»-ի խնդիրների վրա, մնացած 
խմբերի համար ընտրում ենք խնդիրներ «Լրացուցիչ խնդիրներից»:

«Խորհի՛ր».

1  Վեց հաջորդ թվերից 3-ը զույգ է, նրանց արտադրյալը բաժանվում է 8-ի: Իսկ անվանված 
թիվը նույնիսկ 4-ի չի բաժանվում: 

2  (x+x+1+x+2)(x+3+x+4+x+5)=(3x+3)(3x+12)=3(x+1)⋅3(x+4):
Այս թիվը բաժանվում է 9-ի և 2-ի (x+1 և x+4 թվերից մեկը զույգ է):

3  Ինչո՞ւ է 28 քար: Եթե սա պարզենք, ապա 
հեշտորեն կպատասխանենք նաև խնդրի հարցին: Քարերի 
քանակը տարբեր եղանակներով կարելի է հաշվել: Եթե 
դատարկ մասը 0-ով նշանակենք, ապա կունենանք այսպիսի 
հնարավորություններ.

     Ընդամենը. - 28:

Առաջարկե՛ք աշակերտներին ըստ  7⋅62  + 7 արտահայ-
տության գտնել հաշվելու տարբերվող եղանակ (ընդամենը 
7 քար կա այնպիսի, որոնց երկու մասերում էլ կետերի 
միևնույն քանակությունն է): 
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Այստեղ ևեթ տեսնում ենք օրինաչափությունը.
  1+2+3+4+5+6+7=28:
Եթե կետերի առավելագույն քանակը 8 է, ապա գումարը կստանանք.
  1+2+3+4+5+6+7+8+9,
որը հեշտորեն կարող ենք հաշվել. նոր հավաքածուում կլինի 45 քար, ինչը այսպես կհաշվվի. 

9⋅8
2  + 9: Քննարկված խնդիրը համակցական տիպի է: Այն կարելի է տարբեր եղանակներով լուծել:

4  Կարելի է լուծել հավասարում կազմելով կամ ետընթաց մեթոդով: Եթե Սալոմեն ուներ 
x լարի, ապա կարող ենք կազմել հավասարում.

  ((2x–8)⋅2–8)⋅2–8=0
  (2x-8)⋅2-8=4
  (2x-8)⋅2=12
  2x-8=6
  2x=14
  x=7:
Ետընթաց քայլով. վերջում 8 լարի ավելացնելուց առաջ նույնքան, այսինքն՝ 8 լարի ուներ, 

որը կրկնապատկման արդյունք էր, կրկնապատկումից առաջ ուներ 4 լարի, որը 8-ով նվազեցնելու 
արդյունքն էր: 8-ով նվազեցնելուց առաջ նա ուներ 12 լարի, որը երկրորդ անգամ կրկնապատկելու 
արդյունք է: Կրկնապատկումից առաջ ուներ 6 լարի: Առաջին կրկնապատկման արդյունքում, 8-ով 
նվազեցնելուց առաջ ուներ 14 լարի: Սկզբում ուներ 7 լարի: 

5  Մրցողների քանակը 5-ի արտադրյալ է, հետևաբար, կարող ենք արտահայտել 5x-ով, 5x-ը 
բնական թիվ է: Ըստ խնդրի պայմանի, եթե այս թվից հանենք 1, ստացված թիվը կբաժանվի և՛ 
3-ի, և՛ 4-ի, 5x-1 բաժանվում է 3-ի և 4-ի: Հետևաբար, 5x-1=12k, 5x=12k+1: Գտնում ենք k-ի այն 
նշանակությունը, որի համար 12k+1 բաժանվում է 5-ի. k=2, 5x=25, k=7, 5x=85: Խնդրի պայմանը 
բավարարում են միայն այս երկու թվերը: 

Աշակերտները կարող են կռահել, որ անհայտ թիվը 12-ի արտադրյալ թվից 1-ով մեծ է, դուրս 
գրեն 100-ից փոքր այսպիսի թվեր և այստեղից ընտրեն 5-ի արտադրյալները. 1, 13, 25, 37, 49, 
61, 73, 85, 97:

Լրացուցիչ խնդիրներ (ցուցումներ և մեկնաբանություններ)

1  Գծային ուղղի վրա հեշտորեն գտնում ենք A, B և C կետերի բոլոր հնարավոր դիրքերը: 
A-ի կոորդինատը կարող է լինել 7 կամ 1: C-ի կոորդինատները կարող են լինել 10 կամ –2: 
Ընդամենը կետերի ընտրության 4 հնարավորություն կունենանք: 

2  Մոդուլը չի կարող հավասար լինել բացասական թվին: Երբ a 3-ից փոքր թիվ է, 
հավասարումը արմատ չունի: Եթե a=3, ապա հավասարումն ունի 1 արմատ: Եթե a>3, 
հավասարումը կունենա երկու արմատ, մեկը կլինի 4-ից աջ, մյուսը՝ 4-ից ձախ: Մասնավորապես, 
x=a+1 և x=7–a:

3  Կետերի դիրքերը նկատի ունենալով, գծային ուղղի կամ համապատասխան բանաձևի 
կիրառությամբ կստանանք. AC=15, BD=6:

4  Ավելի լավ կլինի, եթե այս կետերը արտահայտենք թվային ուղղի վրա:
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BA 0

–1 5

Պարզ է, C(x) կետը չի կարող B կետից աջ լինել: Եթե C(x) AB հատվածի վրա է, ապա   
5–x=2(x+1), 3x=3, x=1:

Եթե C(x) A-ից ձախ է ընկած, ապա 5–x=2(–1–x), x= –7:
Պատասխան՝ x= –7, x=1:

5  Ուղիղները տանելուց հետո հեշտորեն կգտնենք դրանց 

հատման կետերի կոորդինատները: Ox առանցքի զուգահեռ 
ուղղի վրա կետերն ունեն հավասար օրդինատներ, Oy առանցքին 
զուգահեռ ուղղի վրա գտնվող կետերն ունեն հավասար աբսցիսներ: 
Պատասխան՝ (2, –5), (–3, 7):

6  Oy առանցքի զուգահեռ ուղղի վրա գտնվող կետերի 
աբսցիսները հավասար են, x=3,4: AB=3 միավորի:

7  A և B կետերը Oy առանցքի զուգահեռ ուղղի վրա են 
գտնվում: Քանի որ AD=7, այդ պատճառով D=(–2, 1), C=(–2, 4) 
– նկատի ունենալով այն, որ C և D II քառորդում են:

8  AB=18: Պարզ է, M կետը չի պատկանում AB հատվածին: 
Եթե M կետը A կետից ձախ է և մինչև A հեռավորությունը 
կազմում է a միավոր, ապա կստանանք a+(a+18)=42

  2a=24
  a=12:
Այսինքն A-ից ձախ գտնվող կետի աբսցիսը x=–27 է: Նմանապես գտնում ենք B-ից աջ 

գտնվող կետի կոորդինատները (x=15):
Աշակերտները կարող են նաև լուծման այսպիսի եղանակ ներկայացնել. եթե M կետը A-ի 

ձախ կողմում է, ապա –15–x+3–x=42, 2x=–54, x=–27:
Եթե M կետը B-ի աջ կողմում է, ապա x+15+x–3=42, 2x=30, x=15:

9  Զուգահեռ տեղափոխումը այսպես է գրառվում.
  M(x, y) → M’(x+6, y–2)
Հետևաբար.
  x+6=7    x=1
  y–2=–3   y=–1:

10  M(x, y) → M’(x+5, y+10)
 B(–4, 8) → B’(1, 18):
Եթե C-ն AB-ի միջնակետն է, ապա պարզ է, որ
  C=(–4, 3):
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  C → C’(1, 13):
Ուշադրություն ենք դարձնում, որ C’-ն A’B’ հատվածի միջնակետն է:

11  Պարզ է, B(5, 4)
 C=(–5, –4):
 Պարզ է, D=(5, –4):

12  Ուղղանկյան համաչափության առանցքները հակադիր կողմերի միջնակետերով կողմերին 
զուգահեռ տարված երկու ուղիղներ են: Գծագիրը կազմելուց հետո խնդիրը հեշտորեն կլուծվի: 

13  Ըստ խնդրի պայմանի կարող ենք կազմել հավասարում.   1
60 x –  1

80 x =2, x-ով նշենք 
քաղաքների միջև հեռավորությունը: 

Խնդիրը կարելի է լուծել տարբեր եղանակներով:

14  Եթե ճանապարհի կեսը x կմ է (ամբողջ ճանապարհը՝ 2x), ապա կունենանք հավասարում.

   1
10 x +  1

15 x =5

   3
30 x +  2

30 x =5

   5
30 x =5,  16  x=5

  x=30
  2x=60 (կմ):

15  ա) Օրինակ, մի թիվը մյուսից մեծ է 3 անգամ: Առաջին թվի վեցերորդականի և երկրորդ 
թվի ութերորդականի գումարը 13 է: Գտե՛ք այդ թվերը:

   x6   +  3x
8  =13

   13
24 x =13, x=24, 3x=72:

16  Թեոն ծախսեց 4,75+3,45+7,50=15,70 լարի: Մնաց 14,25: Ծնողներից 20 լարի վերցնելուց 
առաջ Թեոն ուներ 15,70+14,25-20=9,95 լարի:

17  7-րդ դասարանցիները խնդիրը պետք է լուծեն փորձարկման մեթոդով: Այս բնական 
թվերը պետք է գտնենք 96-ի այն բաժանարարների շարքում, որոնց գումարը 28 է:

 (1,96) ոչ, (2,48) - ոչ,
 (3,32) - ոչ,
 (4,24) – լավ է,
 (6,16) - ոչ,
 (8, 12) – ոչ: Սրանով սպառվում է 96-ի բաժանարարների զույգերի թվարկումը:

18  ընդամենը - x տետրը բաշխեց այսպես.

VIIա – 1
4  x,   VIIբ –  34 x⋅ 13  = 14  x, VIIբ մնացած x

2 -ի 1
6  մասը,

   12  x⋅ 16  = x
12

  x = 14  x + 1
12 x + 30

  5
12 x=30

  x=72:
Կարող ենք նաև այսպես դատողություն անել.

VIIա – 1
4  մաս: Մնաց  3

4  մասը:

VIIբ – 3
4 -ի 1

3  = 14  մասը, մնաց նախնական քանակության 1/2 մասը:
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VIIգ – 1
2 -ի 1

6  = 1
12 մասը:

30 ամբողջի (1 – 14   – 14  – 1
12) մասն է:

30 – 5
12 մասն է: Ընդամենը՝ 30: 5

12=72:

19  Հեշտորեն լուծվում է աղյուսակի կիրառությամբ: Նկատի է պետք ունենալ, որ Լևանը 
ֆուտբոլի սիրահար չէ (ֆուտբոլի սիրահարի համադասարանցի է): Կոտեն էլ ֆուտբոլի սիրահար 
չէ (ֆուտբոլի սիրահարից 3 օրով մեծ է), այսինքն ֆուտբոլի սիրահար է Նիկան: Կոտեն ռեգբիի 
երկրպագու էլ չէ (ռեգբիի սիրահարի հարևան է նա): Այս դատողությունից եզրակացնում ենք, որ 
Կոտեն բասկետբոլ է սիրում, Լևանը՝ ռեգբի, Նիկան՝ ֆուտբոլ: Մենք առանց աղյուսակ կիրառելու 
լուծեցինք, թեև աղյուսակ կազմելը և աստիճանաբար լրացնելը կհեշտացնի գործընթացը: 

20  III անկյուն - 1800–880=920
 II անկյուն - 1200–920–280
 I անկյուն - (880–280)=600

21  ա) Գիա - x+10, Մերի - x
Կարող ենք սկսել խնդիրը լուծել միայն ա) պայմանի կիրառությամբ.
  (x+14)=3(x+4) → 2x=2   x=1:
Այսպիսով, այս պայմանը բավական է խնդիրը լուծելու համար:
բ) Ըստ հետևյալ պայմանի.
Եթե այժմ Գիան 10 տարով մեծ է Մերիից, ապա 6 տարի հետո էլ 10 տարով մեծ կլինի: 

Այսպիսով, բ) պայմանը լրացուցիչ տեղեկություն չի մատուցում մեզ - բ) պայմանը բավարար չէ 
խնդիրը լուծելու համար: 

22  I օր –  12  x, II օր –  12  x ⋅ 13  = 16  x

 I և II օրեր –  23  x

 III օր –  23  x-ի կես –  13  x:

  12  x + 16  x + 13  x = x, ավարտել է:
Կարող ենք նաև այսպես գրառել.

 I օր –  12  մաս, II օր –  12  ⋅ 13 = 16

 III օր  12 ( 1
2  + 16 ) = 13

 Ընդամենը 1
2  + 16  + 13  = 36  + 16  + 26  =1:

23  Մարտի 13-ին, շաբաթ օրը և մարտի 25-ին, հինգշաբթի օրը, երեքը միաժամանակ 
կհայտնվեն սպորտային բաժանմունքում (յուրաքանչյուր 12 օրը մեկ): Մարտին 10 այնպիսի օր 
կլինի, երբ վարժանքներին նրանցից ոչ մեկը չի մասնակցի: 

24  Վեննի դիագրամով արտահայտելու ժամանակ կստանանք երեք մասից բաղկացած 
պատկեր: Սկսում ենք այս մասերում համապատասխան թվերը գրառել, սկսում ենք հատմամբ:

Այժմ հեշտ է բոլոր հարցերին պատասխանել:

11

A B

10 8
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25  Մգացված է դատարկ բազմությունը: Պատկերի 
մասերում գրառված են համապատասխան թվերը.

ա) Միայն մեկն անվանեցին 6+4=10 աշակերտներ:
բ) Պետք է գումարենք թվերը. 12+6+7+4:

29  Աշակերտը գոնե մեկը անվանեց:
Վերջում ուսուցչին խորհուրդ ենք տալիս. այս 25 խնդիրը 

բաժանեք երկու կամ երեք մասի: Օրինակ, բարդ, միջին, պարզ: 
Բարդ կարող ենք համարել 25-րդ խնդիրը, պարզ - 5 - 7 , 14 , 16  խնդիրները:

Ամփոփիչ գրավոր աշխատանք №8 և նրա արդյունքների քննարկում

1 0 9 - Ր Դ  Ե Վ  11 0 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Խնդիրների լուծման տարբեր եղանակներ: Զուգահեռ տեղափոխում: Առանցքային 
համաչափություն

Նպատակը. Ստուգել-գնահատել աշակերտների կողմից անցած նյութը յուրացնելու 
մակարդակը: Սրբագրել ուսումնական պլանը: 

Խնդիրների նմուշներ

1. Քեթոն իր գումարի քառորդով նախաճաշեց և մնացածի կեսով ճաշեց: Սրանից հետո 
ընթրիքի համար ևս 6 լարի մնաց: Որքա՞ն գումար ուներ նա սկզբում: 

1) 48 լարի   2) 16 լարի   4) 24 լարի   4) 32 լարի:

2. 32 խնձորներից 15-ը կարմիր են, 24-ը՝ քաղցր: Ընդամենը քանի՞ մեծ խնձոր հնարավոր 
է, որ լինեն ո՛չ կարմիր, ո՛չ էլ քաղցր: 

1) 8   2) 7   3) 17   4) 9:

3. A(–7, –3) կետի համաչափ կետը աբսցիսների առանցքի հանդեպ. 
1) B(7, –3)   2) C(–7, 3)  3) D(7, 3)  4) E(–3, –7):

4. M(0, 5) կետի համաչափ կետը օրդինատների առանցքի հանդեպ. 
1) N(0, –5)   2) P(5, 0)  3) K(–5, 0)  4) M(0, 5):

5. Եթե որևէ զուգահեռ տեղափոխման ժամանակ A(3, 7) կետն անցնում է A’(7, 3) կետով, 
ապա ո՞ր կետով կանցնի B(5, 4) կետը.

1) (4, 5)   2) (–5, 4)  3) (1, 8)  4) (9, 0):

6. ABCD քառակուսու պարագիծը հավասար է 28 սմ: Զուգահեռ տեղափոխմամբ ABCD-ն 
անցնում է քառանկյունով: Գտե՛ք հատվածի երկարությունը. 

1) 4 սմ   2) 7 սմ  3) 14 սմ  4) անհնար է որոշել: 

Շուն – 19 Կատու – 18

Ձի – 11

0 6

7

4

12
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 Լուծել խնդիրները.

7. B և C կետերը ստանում ենք A(-2, 5) կետից, համապատասխանաբար՝ օրդինատների 
և աբսցիսների առանցքների հանդեպ առանցքային համաչափությամբ: D կետը ստացվում է B 
կետի (x, y) → (x, y–10) զուգահեռ տեղափոխությամբ: Գտե՛ք CD հատվածի երկարությունը: 

8. MNPK քառակուսին համաչափ է կոորդինատային առանցքի հանդեպ: Միաժամանակ, N 
կետը ստանում ենք M կետի (x, y) → (x+8, y) զուգահեռ տեղափոխմամբ: Գտե՛ք. ա) MNPK 
քառակուսու գագաթների կոորդինատները, բ) MNPK քառակուսու կողմերի՝ կոորդինատային 
առանցքների հետ հատման կետերի կոորդինատները.

Պատասխաններ և ցուցումներ

1 2 3 4 5 6
2 4 2 4 3 2

7. A Soy  B(2, 5)
 A Sox  C(–2, –5)
 B (x, y–10)  D(2, –5)
 CD=2–(–2)=4 միավոր:

8. Քանի որ N-ը ստանում ենք M-ի՝ աբսցիսների առանցքի 
երկայնքով զուգահեռ տեղափոխմամբ, միաժամանակ, M-ը և 
N-ը քառակուսու հաջորդ գագաթներն են, քառակուսու կողմերը 
կոորդինատային առանցքներին զուգահեռ են և յուրաքանչյուրի 
երկարությունը 8 միավոր է (տեղափոխման տարածությունը): 

ա) Քառակուսու գագաթների կոորդինատներն են (–4, 4), (4, 
4), (4, –4) և (–4, –4), միաժամանակ, M-ը կամ (–4, –4) է, կամ 
(–4, 4):

բ) Քառակուսու կողմերը կոորդինատային առանցքներրը 
հատում են (4, 0), (0, –4), (–4, 0), (0, 4) կետերում: 

Գնահատման խորագիր
Առաջին վեց խնդիրներից յուրաքանչյուրի ճիշտ պատասխանը գնահատվում է 1 միավորով: 
7-րդ խնդրի լուծումը գնահատելիս, եթե աշակերտը գտել է B կամ C կետերի կոորդինատները, 

նա ստանում է 0,5 միավոր, B և C (երկու) կետերի կոորդինատները գտնելու դեպքում 
գնահատվում է 1 միավորով: Եթե B և C կետերի հետ միասին գտել է նաև D-ն, գնահատվում 
է 1,5 միավորով: Խնդրի առավելագույն գնահատականը 2 միավոր է: 

8-րդ խնդրի յուրաքանչյուր առաջադրանքի առավելագույն գնահատականը 1 միավոր է: 
Եթե կոորդինատային առանցքների հետ հատման կետերը միայն գծագրում են ներկայացված, 

բ) առաջադրանքը կրկին առավելագույն 1 միավորով է գնահատվում: 
Եթե աշխատանքում դրսևորվում է միայն զուգահեռ տեղափոխման մասին գիտելիքը, ապա 

կարելի է 0,5 միավորով գնահատել այս ներդրումը:
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Ամփոփիչ գրավորի արդյունքների քննարկում 

Ամփոփիչ գրավորի հաջորդ՝ 110-րդ դասը ամբողջությամբ առաջադրանքների վերլուծությանը 
և գրավորի արդյունքների քննարկմանն ենք տրամադրում: Այս ակտիվությունը չափազանց 
կարևոր զարգացնող ազդեցություն ունի, ինչն է՛լ ավելի կխորանա, եթե այս 
ակտիվության մեջ ստեղծագործաբար ներառեք ողջ դասարանին: Ավելի լավ կլինի, որ 
գրավորի արդյունքները հայտարարելուց առաջ, մանրամասն վերլուծության ընթացքում 
աշակերտներին առաջարկեք ինքնուրույն ստուգել իրենց աշխատանքները, արտահայտեն 
իրենց միտքը՝ լուծման, խնդիրների մակարդակի և որակի մասին: Ավելի լավ կլինի, եթե 
Դուք գրավորի և դրա քննարկման բոլոր մանրամասները գրառեք, որպեսզի դրանք 
աշակերտների հետ հետագա աշխատանքի ռազմավարությունները մշակելու ժամանակ 
նկատի ունենաք: 

Պետք է նշել, որ այս քննարկմանը պետք է տաք ճիշտ, բարյացակամ, ապագա 
հաջողությանն ուղղված տրամադրություն: Ձեր այսպիսի վերաբերմունքը, լավատեսությունը 
կփոխանցվի աշակերտներին էլ, կմեծացնի նրանց մոտիվացիան ուսման հետագա փուլերի 
հանդեպ:
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VI ԳԼՈՒԽ

ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

VI գլխում ներկայացված նյութը հնարավորություն է մեզ տալիս ուսումնական 
գորրծընթացը մաթեմատիկայի տարբեր մասերի միասնությամբ և գործնական կիրառությամբ 
իրականացնել: Համաչափության և համաչափ մեծությունների հատկությունների գործնական 
մեկնաբանությունները մեծացնում են մաթեմատիկա սովորելու հանդեպ աշակերտների 
մոտիվացիան: 

6.1. ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ

Այս պարագրաֆի համապատասխան ակտիվությունների քննարկմանը հատկացվում են    
110-րդ և 111-րդ դասերը:

11 0 - Ր Դ  Ե Վ  111 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Իրական գործընթացների մաթեմատիկական մոդելներ
Հարցեր. Մեծությունների համեմատություն, մեծությունների համեմատության կապը թվերի 

համեմատության հետ: Մեծությունների հատկությունները:
Նախնական գիտելիք. Ռացիոնալ թվեր: Ռացիոնալ թվերով գործողություններ և դրանց 

հատկությունները:
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա կատարել գործողություններ 

ռացիոնալ թվերով, գնահատել արդյունքը, ըստ ստացած արդյունքի համապատասխան 
մեծությունները համեմատել (Մաթ. բազ. 1, 2): Միմյանց հետ կապել չափման միավորները և 
դրանք կիրառել խնդիրները լուծելու նպատակով:

Նախնական գիտելիքի ակտիվացումը կապված է ռացիոնալ թվերով գործողությունների 
օրինակների քննարկման հետ: Առանձնահատուկ ուշադրություն ենք հատկացնում բաժանման 
գործողության կատարմանը, բաժանման արդյունքի գնահատմանը: Կարող ենք քննարկել մի 
քանի օրինակ ռացիոնալ թվերի բաժանման վերաբերյալ. բաժանման արդյունքը մեծ մասամբ 
տասնորդական կոտորակի տեսքով ենք ներկայացնում: Սակայն հիշում ենք, որ բաժանումը 
կարելի է շարունակել անվերջ: Այս դեպքում քանորդը կարելի է տասնորդական կոտորակի տեսքով 
մոտավորապես, որոշակի ճշգրտությամբ ներկայացնել, մտաբերենք բնական և տասնորդական 
թվերի կլորացման կանոնները: 

Դասագրքում ներկայացված առաջին օրինակը կարող ենք այնպիսի օրինակով փոխարինել, 
երբ հարաբերությունը չի գրառվում սահմանափակ տասնորդական կոտորակի տեսքով, բայց այն 
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գրառում ենք կոտորակի տեսքով կամ տասնորդականի տեսքով, որը հարաբերության մոտավոր 
արժեքն է ներկայացնում: 

Դասը շարունակում ենք մեծությունների համեմատության օրինակների քննարկումով, 
նախնական գիտելիքը, որը անհրաժեշտ է նյութը ուսումնասիրելու համար, կապվում է ռացիոնալ 
թվերով գործողությունների հետ: 

Համեմատում ենք հատվածների երկարությունները, մակերեսները, կշիռները, աշակերտներին՝ 
ըստ իրենց հասակի, ձեռք բերած մթերքների վրա ծախսած գումարները, սպորտային մրցույթների 
ձեռքբերումները: Բոլոր այս օրինակների քննարկման ժամանակ պետք է ընդգծենք այն, որ 
մեծությունների հարաբերության ժամանակ կիրառում ենք թվերի համեմատությունը և ըստ 
ստացված համեմատության դատողություն ենք անում մեծությունների միջև հարաբերությունների 
մասին: 

Պարագրաֆում քննարկվում են թվերի, միևնույն մեծությունների, տարբեր մեծությունների 
հարաբերության օրինակներ: Ներկայացված են խնդիրներ, որոնք լուծելու համար անհրաժեշտ 
է մեծությունների հարաբերություն: Օրինակ, ուսուցիչները գիտեն, որ կատարված աշխատանքի 
քանակի և այն կատարելու համար ծախսած ժամանակի հարաբերությունը «աշխատանքի 
արդյունավետությունը»՝ «աշխատանքի արագությունն» է ներկայացնում: Ապրանքի արժեքի 
և նրա քանակի հարաբերությունը ապրանքի միավորի արժեքն է, այսինքն՝ տվյալ ապրանքի 
արժեքը: Անցած տարածության և համապատասխան ժամանակի հարաբերությունը այս շարժման 
(միջին) արագությունն է: 

Պարագրաֆի վերջում տրված ստուգողական հարցերին պատասխանելու ժամանակ մեկ 
անգամ ևս ուշադրություն ենք դարձնում. եթե փոքր հատվածի երկարությունը հարաբերենք մեծի 
երկարության հետ (փոքր մակերեսը՝ մեծի հետ), կիմանանք՝ փոքր հատվածը մեծի որ մասն է, 
եթե ընդհակառակը՝ մեծը հարաբերենք փոքրին, կիմանանք՝ մեծը քանի անգամ է ավել փոքրից, 
այսինքն փոքրը քանի անգամ է պակաս մեծից: 

Առաջին պարագրաֆի նման տեղի է ունենում նախապատրաստական աշխատանք իրական 
գործընթացների այն մաթեմատիկական մոդելները կազմելու համար, որոնք կապված են 
մեծությունների միջև եղած հարաբերությունների քննարկման և գործնական կիրառության հետ:

Պատասխաններ և ցուցումներ

1 2 3 4 5 6
3 2 2 1 2 3

Աշակերտներն, ըստ նկարների, հեշտորեն հանգում են ճիշտ պատասխանների: 
7  Խնդիրը կապված է աշակերտների համար անվտանգ և առողջ միջավայրի ստեղծման 

նշանակության հետ: 
Անհրաժեշտ է կիրառել ռացիոնալ թվերի հարաբերությունը. կարևոր է բանավոր հաշվարկի 

կիրառությունը – հարաբերությունը  15 -ից փոքր չպետք է լինի: 7
32, պարզ է, 1

5 -ից մեծ է, քանի 

որ 32<35: (Բաժանման գործողություն կատարելու կարիք չկա), 19
87 հարաբերությունը մեծ է           

1
5 -ից, քանի որ 87<95-ի: Որոշ աշակերտներ կարող են այսպես դատողություն անել.  7

32≈0,22>0,2, 
19
87≈0,22>0,2:
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8  Աշակերտների քանակի հարաբերությունը ուսուցիչների քանակի հետ ցույց է տալիս. ա) 
քանի անգամ է ավել աշակերտների քանակը ուսուցիչների քանակից, բ) յուրաքանչյուր ուսուցչի 
այս դպրոցում միջինը 27 աշակերտ է հասնում:

Աշակերտներին կարող ենք հանձնարարել նախագիծ: Ուսումնասիրենք. քանի՞ աշակերտ է 
սովորում մեր դպրոցում, քանի՞ ուսուցիչ կա, այս թվում քանի՞ մաթեմատիկայի ուսուցիչ կա: 
Այնուհետև այս քանակների հարաբերությունները որոշելով կատարում ենք համապատասխան 
եզրակացություններ: 

9  Ցանկալի է, որ բանավոր լուծվի. ամենամեծ կողմի երկարությունը 18 սմ է, քանի որ 

46:23 = 2: Ամենափոքրը՝ - 5 սմ ( 46
2  – 18 = 5):

10  9 լարի 20 թեթրի = 8 լարի և 120 թեթրի:
Գրիչն արժե 1 լարի և 15 թեթրի: Աշակերտների բանավոր վերլուծությունը խրախուսում ենք: 

Որոշ աշակերտներ 920-ը ևս բանավոր հեշտորեն բաժանում են 8-ի: 

11  3:8, 3
8  , 0,375, ≈0,38 կամ ≈0,4 (եթե նման իրավիճակներն ընդունելի են):

12 Հարաբերությունները համեմատելի են.
7
5   և 6

4  = 32 , կամ 14
10  և 15

10 : Դեղձը ավելի թանկ է: 

13  Էրեկլեի ուղղանկյան չափսերն են. 15 սմ, 12 սմ: Թեև առանց Էրեկլեի ուղղանկյան 
չափսերը գտնելու էլ կարող ենք ասել.

Էրեկլեի ուղղանկյան պարագծի հարաբերությունը Նինոյի ուղղանկյան պարագծի հետ 
հավասար է 3-ի: Մակերեսների հարաբերությունը 9 է (Էրեկլեի ուղղանկյան մակերեսը 9 անգամ 
մեծ է Նինոյի ուղղանկյան մակերեսից): 

1 2 3 4 5
3 3 2 3 1

6  1 ժամում, միջինը, ավտոմեքենան անցնում է 75 կմ: 

7  1,6:

8  Ամենամեծ կողմը, պարզ է, 15 սմ է. ա) 32
15, բ) 8:

9  Երեկոյան ժամը 16:30-ից մինչև երեկոյան ժամը 19:00 2,5 ժամ է: Կոտեն ոչ պակաս, 
քան 60 կմ պետք է անցնի միջինը 1 ժամում: 

10  1 գրչի արժեքը որոշում ենք բաժանումով: Ստանում ենք 1 լարի 30 թեթրի: 

Բանավոր հաշվարկը հեշտացնելու նպատակով տրված գումարը ներկայացնենք հետևյալ 
տեսքով. 

20 լարի 80 թեթրի = 16 լարի 480 թեթրի:

11  5:16, 5
16, 0,3125, ≈0,31 (եթե արդյունքը կլորացնենք մինչև հարյուրերորդական):

12  Անհրաժեշտ կլիներ 5 անգամ ավելի քիչ գումար, 9/5 = 1,8 մլն լարի:
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13  14:4 = 3,5
Պարագծերի հարաբերություն – 3,5
Մակերեսների հարաբերություն – 3,52 = 12,25:
Կողմերի հարաբերությունը հավասար է պարագծերի հարաբերությանը: 

6.2. ԹՎԻ ԲԱԺԱՆՈՒՄԸ ՀԱՄԱՉԱՓ ՄԱՍԵՐԻ

Այս պարագրաֆի համապատասխան ակտիվությունների քննարկմանը հատկացվում են    
112-րդ և 113-րդ դասերը:

11 2 - Ր Դ  Ե Վ  11 3 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Իրական գործընթացների մաթեմատիկական մոդելներ
Հարցեր. Ռացիոնալ թվի բաժանումը համաչափ մասերի:
Նախնական գիտելիք. Ռացիոնալ թվերով գործողություններ, մեծությունների 

համեմատություն՝ նրանց թվային արժեքների համեմատության կիրառությամբ: 
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա գործողություններ կատարել 

ռացիոնալ թվերով, մեծությունը բաժանել տրված թվերին համաչափ մասերի (Մաթ. բազ. 1, 2):

Դասը սկսում ենք մեծությունների վերաբերյալ խնդիրների քննարկմամբ: Աշակերտը պետք 
է կարողանա մեծությունները համեմատելու ժամանակ կիրառել թվերի հարաբերությունը, 
կատարել գործողություններ ռացիոնալ թվերով, գնահատել արդյունքը: Այս հմտությունների 
ձևավորման ստուգումը տեղի է ունենում նաև տնային առաջադրանքի խնդիրների քննարկումով: 
Մաթեմատիկայի չափորոշչի հետ միասին տրված երաշխավորվող տարեկան ծրագրում առանձին 
է ներկայացված թվի բաժանումը համաչափ մասերի: Մենք նույնպես անհրաժեշտ համարեցինք 
առանձին պարագրաֆ հատկանցել այս հարցի քննարկմանը: Նոր գիտելիքը կառուցելը սկսվում 
է դասագրքի առաջին և երկրորդ օրինակների քննարկումով: 7-րդ դասարանում աշակերտները 
տարբերում են միայն ռացիոնալ թվերը: Համապատասխանաբար, դասագրքում ռացիոնալ 
թվերի համաչափ մասերի բաժանման օրինակներ են ներկայացված: 

Առաջին և երկրորդ օրինակների քննարկումից հետո դիմում ենք աշակերտներին.
– Ի՞նչ գործողություններով ենք սկսում թվի բաժանումը տրված թվերին համաչափ մասերի: 

– Գումարում ենք տրված թվերը (մասերը): 
– Ինչպե՞ս ենք որոշում՝ ինչ թիվ է համապատասխանում 1 մասին: – Տրված թիվը բաժանում 

ենք մասերի գումարին: 
– Ի՞նչ գործողություններով ենք ավարտում թվի բաժանումը տրված թվերին համաչափ 

մասերի: – Մի մասին համապատասխան թիվը հաջորդաբար բազմապատկում ենք տրված 
մասերով: 

– Այժմ փորձեք ձևավորել թվի՝ տրված թվերի համաչափ մասերի բաժանելու գործընթացը: 
Որոշ ուսուցիչներ հնարավոր է, որ ընտրեն մի մասը x-ով արտահայտելու և հավասարում 

կիրառելու վերաբերյալ նկարը: 
Առաջին դասին սահմանափակվում ենք այս երկու օրինակների համապատասխան խնդիրների 

քննարկումով:
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Երկրորդ դասին կարելի է մասերի վերաբերյալ խնդիրների ավելի բարդ դեպքերի և 
համապատասխան խնդիրների քննարկմանը անցնել: Երկրաչափական խնդիրների լուծման 
ժամանակ հաճախ անհրաժեշտ է լինում ամբողջի՝ իր մասի հետ հարաբերության գրառում, երբ 
հայտնի է ամբողջ մասերի հարաբերությունը: Մասերի կիրառությամբ այս խնդիրների լուծումը 
հեշտացնում է նման իրավիճակների քննարկումը: 

Պատասխաններ, ցուցումներ, մեկնաբանություններ

1 2 3 4 5 6
2 1 3 4 1 3

4  Խնդիրը լուծելու ժամանակ որոշ աշակերտներ 2:3:4 հարաբերության փոխարեն 
կարող են վերցնել 4:6:8 հարաբերությունը: Նրանք պետք է հայտնաբերեն այս արդյունքների 
նույնականությունը՝ երկրորդ հարաբերության մեջ յուրաքանչյուր անդամը 2-ի բաժանելով: 

7  1 մաս – 350
28  = 12,5 կգ: 

 24 մաս – 300 կգ: 
 3 մաս – 3⋅12,5 = 37,5 կգ:

Այս խնդիրը լուծելու, «թեստերի» պատասխանները ընտրելու ժամանակ աշակերտը պետք 
է մտածի հիմնական հարցերի շուրջ. ինչպե՞ս են կապված ռացիոնալ թվերը, ռացիոնալ թվերով 
գործողությունները, ռացիոնալ թվերի՝ համաչափ մասերի բաժանումը համաձուլվածքների, 
լուծույթների և խառնուրդների մեջ մտնող նյութերի բաղադրության հետ: Տրված փաստաթղթում 
կիրառվում է «բաղադրություն» տերմինը: Ուսուցիչը կարող է բացատրել աշակերտին, որ 
խառնուրդի մեջ մտնող նյութի մասը այս նյութի բաղադրությունն է: 2  Թեստում որոշում 
ենք պղնձի բաղադրությունը համաձուլվածքի մեջ: 

8  Խնդրի պայմանի համաձայն 4 մասին համապատասխանում է 24 սմ, 1 մասին՝ 6 սմ: 
Եռանկյան կողմերն են. 18 սմ, 30 սմ և 42 սմ:

9  1 մաս – 12:8 = 1,5 (սմ)       10   Երկարություն – 6 մ 
 Երկարություն + լայնություն – 18⋅1,5 = 27 (սմ)   1 մաս – 2 մ 
 Պարագիծ – 54 սմ:       Լայնություն – 4 մ 
         Մակերես – 24 մ2:
11  ա) Տասներկուերորդ դասարանցիների թիվը – 8 

 բ) Առաջին դասարանցիների թիվը – 15⋅3 = 45 

 գ) 60⋅ 43   = 80:

12  Կարելի է ասել, որ ավելի շատ աշխատանք այն բրիգադան է իրականացնում, որը 1 
ժամում աշխատանքի ավելի մեծ մասն է կատարում: Այդ պատճառով արդարացի կլինի գումարը 

բաշխել 1
8  , 1

6   և 1
5 -ին համաչափ մասերի: 

13  Տղաների քանակը բոլոր աշակերտների թվի 4
9 -ն է, աղջիկներինը՝ 5

9 -ը:

14  ա) AC:CB = 4:1, բ) BC:AB = 1:5 
 Դատողություն ենք անում. AC – 4 մաս 
 AB – 5 մաս: 
 CB=AB–BC – 1 մաս: 
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1 2 3 4
1 3 1 4

5  1 մաս – 6 սմ   6   Երկու էջերի գումարը – 40 սմ

 3 մաս – 18 սմ    Երկարություն – 40
8 ⋅5 = 25 (սմ)

 5 մաս – 30 սմ    Երկարություն – 40
8 ⋅3 = 15 (սմ)

 6 մաս – 36 սմ

7  7 մաս – 4,2 կգ   8   I – 240
5 ⋅2 = 96

 1 մաս – 0,6 կգ    II – 240
5 ⋅3 = 144:

 20 մաս – 12 կգ:

9  2,4
8 ⋅3 = 0,3⋅3 = 0,9 (ժամ) = 54 ր:  10  126  

9  ⋅6 = 14⋅6 = 84:

11  a:b = 5:7
 b:c = 4:5
 a:b = 20:28
 b:c = 28:35
 a:b:c = 20:28:35

 a = 166  
83  ⋅20 = 40

 b = 166
83  ⋅28 = 56

 c = 166  
83  ⋅35 = 70

12  300 լարին պետք է բաշխվի 1
4  և 1

8 -ին համաչափ. 1
4  x + 18  x = 300, որտեղից էլ x = 800: 

I բրիգադային – 1
4  ⋅800 = 200 լարի, II բրիգադային – 100 լարի:

Կարող են այսպես դատողություն անել. I բրիգադան 2 անգամ ավելի արագ (2 անգամ ավելի 
արդյունավետ) աշխատեց, քան II բրիգադան, այդ պատճառով I բրիգադային պետք է հատկացվի 

II-ից 2 անգամ ավելի շատ գումար – 300-ի 2
3   մասը, 200 լարի:

13  ա) 3
10,  բ) 28

7  ⋅3 = 12:

14  AM – 5 մաս 
  MB – 3 մաս
Հետևաբար, 
 AB – 8 մաս
 AM:AB = 5:8
 MB:AB = 3:8

 AM = 40
8  ⋅5 = 25 (սմ)  8 - 14  Խնդիրներն աշակերտներին հաջորդ

 MB = 40
8  ⋅3 = 15 (սմ)      դասին են հանձնարարվում:
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Միաժամանակ հանձնարարեք գտնել տվյալներ և աշխատել «նախագծով» տրված 
առաջադրանքը ռեֆերատի տեսքով ներկայացնելու համար: Աշակերտները ստիպված չեն 
լինի մեծ ծավալի աշխատանք պատրաստել: Այդ պատճառով, ցանկալի է այն էլեկտրոնային 
տարբերակով ներկայացվի: Աշխատանքները պատրաստելու համար աշակերտներին երկու 
օր ժամկետ սահմանեք: 

6.3. ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Այս պարագրաֆի համապատասխան ակտիվությունների քննարկմանը հատկացվում են    
114-րդ և 115-րդ դասերը:

11 4 - Ր Դ  Ե Վ  11 5 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Իրական գործընթացների մաթեմատիկական մոդելներ
Հարցեր. Համեմատականություն: Համեմատականության հիմնական հատկանիշը: 

Համեմատականության կիրառության օրինակներ: 
Նախնական գիտելիք. Հարաբերություն, թվի բաժանումը տրված թվերին համաչափ մասերի: 
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա գործնական խնդիրներ լուծելու 

համար կիրառել ռացիոնալ թվով գործողության տարբեր եղանակներ (Մաթ. բազ. 1, 2):

Դասը սկսվում է տնային առաջադրանքը ստուգելով, որը խնդիրները լուծելու ժամանակ 
մեծության՝ տրված թվերին համաչափ մասերի բաժանման հետ է կապվում: Նախնական 
գիտելիքի ակտիվացումը կարող ենք ներառել նոր գիտելիքի կառուցման գործընթացում: 

Օրինակ, նախորդ պարագրաֆի 12  խնդրի լուծումը կապվում է 300 լարին 1
4  և 1

8  -ին 
համաչափ մասերի բաժանելու հետ: Այժմ կարող ենք աշակերտներին այս խնդրի այնպիսի 
լուծում առաջարկել, երբ երկու հարաբերությունների հավասարում (համեմատականություն) է 
կազմվում: 

– Եթե առաջին բրիգադային հատկացնենք x լարի, ապա քանի՞ լարի պետք է հատկացնեք 
երկրորդ բրիգադային: (300-x)

– Ի՞նչ է նշանակում 300-ի բաշխումը 1
4 -ին և 1

8  -ին համաչափ մասերի: 
Աշակերտները կպատասխանեն.
– Պետք է գտնենք երկու թիվ, որոնց գումարը հավասար է 300-ի (օրինակ, x և 300-x) և 

որոնց հարաբերությունն է 1
4  : 18 , այսինքն 2:1: Հետևաբար կարող ենք գրել. 

   x:(300–x) = 2:1:
– Ստանում ենք երկու հարաբերություններով հավասարում: Այն համեմատականություն է 

կոչվում: 
Աշակերտներն այս խնդիրը այսպես են լուծում. 
  300 – (2 + 1) մաս 
  1 մաս – 100 լարի 
  2 մաս – 200 լարի
Առաջինին պետք է տանք 200 լարի, երկրորդին՝ 100 լարի:
Ստացված համեմատականությունը լուծելով ստանում ենք միևնույն թվերը: 



228

Մի հայացքով համեմատականության ներառումը ավելորդ կարող է թվալ, բայց խնդիրներ 
լուծելիս համեմատականության կիրառությունը հեշտացնում է, ավելի դիտողական է դարձնում 
դատողության գործընթացը:

Համեմատականության քննարկումը միևնույն թիվը տարբեր կոտորակների տեսքով 
ներկայացնելու օրինակների միջոցով շարունակում ենք, որտեղից էլ ստանում ենք երկու 
հարաբերությունների հավասարում - համեմատականություն: Համեմատականության գրառումն 

էլ տարբեր տեսքով ենք ներկայացնում.  ab  = cd  հավասարմամբ կամ a:b = c:d հավասարմամբ: 
Համեմատականության անդամները կարող ենք գրառման մեջ մատնանշել: 

   
a
b

c
d

Միջին անդամներ Միջին անդամներ

Ծայրանդամներ Ծայրանդամներ

a : b =  c : d

Տարբեր համեմատականությունները ներկայացնելուց հետո ստուգում ենք միջնանդամների 
և ծայրանդամների արտադրյալները և օրինակները քննարկելուց հետո ձևավորում ենք 
համեմատականության հիմնական հատկությունը, որը գրառում ենք տառերի կիրառությամբ: 
Կիրառում ենք համեմատականության հատկությունը հավասարումները լուծելիս:

Աշակերտների հետ միասնական դատողությամբ տեղի է ունենում համեմատականության 
կիրառության օրինակների քննարկում.

- Մտաբերե՛ք քարտեզի մասշտաբը, ի՞նչ է այն մատնանշում: 
- Ենթադրենք քատեզի մասշտաբը 1:200000 է: Ինչի՞ է հավասար քարտեզի վրա երկու կետերի 

միջև հեռավորության և իրականում դրանց համապատասխան կետերի միջև հեռավորությունների 
հարաբերությունը: 

- Եթե քարտեզի վրա կետերի միջև հեռավորությունը սանտիմետրերով է արտահայտված, 
մատնանշված մասշտաբը ի՞նչ միավորով կարտահայտի համապատասխան կետերի միջև 
հեռավորությունը: 

Երկրորդ օրինակը քննարկելու ժամանակ հարաբերությունների հավասարության մասին 
խոսելն ավելի հեշտ է – այն միևնույն թվի (գումարի) տարբեր գրառման արդյունք է: 

Ստուգողական հարցերին պատասխանելով, աշակերտները ամփոփում են պարագրաֆում 
տրված նյութը: Կարևոր են 5, 6 և 7 հարցերի պատասխանները: Հարաբերության միջնանդամների 
տեղափոխմամբ կամ ծայրանդամների տեղափոխմամբ նորից հավասար հարաբերություններ 

կստանանք: Նրանք այս փաստը նախ մասնավոր դեպքի վրա են ստուգում, հետո ցանկացած a
b  = cd  

համեմատականության համար կընդհանրացնեն: a
b  = cd  համեմատականության մեջ 

ծայրանդամների տեղափոխությունը և միջնանդամների տեղափոխությունը հնարավոր է, եթե 
a≠0 և c≠0:

Հիմնավորենք այս հատկությունը. բազմապատկենք հարաբերության երկու կողմերը b
c -ով, 

կստանանք a
b ⋅

b
c  = cd ⋅

b
c , որտեղ a

c =
b
d : Այժմ տրված հարաբերությունը բազմապատկենք  d

a -ով, 

կստանանք d
b  = ca : Ստացված արդյունքները կարելի է նաև այսպես արտահայտել. հարաբերության 

միջնանդամների կամ ծայրանդամների տեղափոխությամբ նորից հավասար հարաբերություններ 
կստանանք: 
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Պատասխաններ, ցուցումներ, մեկնաբանություններ

1 2 3 4 5 6 7 8
4 1 2 3 1 1 2 3

10  Չորրորդ թիվը կարող ենք x-ով արտահայտել և բոլոր հնարավոր հարաբերությունները 
գրել: Յուրաքանչյուր հարաբերություն լուծելով ստանում ենք որոնվող թիվը: Խնդիրը քննարկվում 
է դասարանում, այդ պատճառով աշակերտները հնարավոր է լուծման տարբեր տարբերակներ 
ներկայացնեն: 

Օրինակ՝ 4, 5, 8, x:

Գրում ենք.  4
5 = 8x , 4x = 40, x = 10: Ստանում ենք հարաբերություն. 4

5  = 8
10:

4, 5, 8 և x թվերից կազմվում է տարբերվող հարաբերություն ևս – 4
5 = x8 :

Ստանում ենք. 4:5 = 32
5  :8:

Կարող ենք նաև այսպիսի հարաբերություն կազմել.  4
8 = x5 , որտեղից էլ 20 = 8x, x = 52 :

11  Հավասարումները հեշտորեն լուծում ենք հարաբերության հատկությունների կիրառմամբ.
դ) –3(2x + 3) = 9(4 + x)
 2x + 3 = –12–3x
 5x = –15
 x = –3:

12  Ենթադրենք, երկրորդը՝ միջնանդամը x է: 

 8
x  = 10

15 

 10x = 8⋅15
 x = 12:

13  60 – 200  60 – 200
 15 – x   25 – x
Աշակերտին վարժեցնում ենք հարաբերությունը այս տեսքով գրառելուն: Առանձնապես 

քիմիայի ուսուցիչներն են սիրում հարաբերություններն այս տեսքով գրառել: Օրինակ, առաջին 

գրառումը նշանակում է, որ ունենք հետևյալ հարաբերությունը. 60
15  = 200

x :
Առանց հարաբերություն կազմելու, գրում ենք այսպես. 
  60x = 200⋅15
Երկրորդ օրինակում – 60x = 25⋅200:

14  AC
CB  = 45 , AC = x, x

CB  = 45  :

 BC = 5x
4

 x + 5x
4  = 12

 9x = 48

 x = 16
3  ,  AC = 5 13  (սմ), CB = 20

3   = 6 23  (սմ):

Լուծումը կարող ենք նաև այսպես ներկայացնել. 

  AC = x, CB = 12–x, x
12–x  = 45  :
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Եթե նկատի ունենանք ցուցումը AC հատվածը x-ով նշանակելու մասին, հնարավոր է, որ 
աշակերտները լուծման այսպիսի եղանակներ ներկայացնեն մեզ.

ա)  AC = 4x, BC = 5x     բ)  12 սմ – 9 մաս

 9x = 12    1 մաս –  12
9   = 43

 x = 43      4 մաս – 16
3  

 4x = 16
3  , 5x = 20

3  :   5 մաս – 20
3  :

Աշակերտներին պետք է բացատրենք. 
– Այս բոլոր եղանակներն ընդունելի են, կարող եք կիրառել այն եղանակը, որը ձեզ համար 

հեշտ կդարձնի խնդիրը լուծելու գործընթացը: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
4 1 1 2 3 4 1 4 1

Տնային առաջադրանքի համար նախատեսված խնդիրների մի մասը աշակերտներին 
հանձնարարում ենք երկրորդ դասին: Աշակերտներին խնդրում ենք կատարել լրացուցիչ 
առաջադրանքները՝ գիտելիքը ստուգելու համար: 

14  Հավասարումները լուծում ենք հարաբերությունների կիրառությամբ.
դ) 21(4x + 33) = 14(15 + x)
 3(4x + 33) = 2(15 + x)

 12x + 99 = 30 + 2x    15  x
48 = 9

27 ,  x
48  = 13 ,  x = 16:

 10x = –69
 x = –6,9:     

16  բ) 20 – 7  20 – 7
 x – 14   x – 35
 x = 40   x = 100:

17  I եղանակ.  x
x+8  = 25

 5x = 2x + 16
 3x = 16

 x = 16
3  , AC = 16

3   (սմ)

 BC = 40
3   (սմ):

II եղանակ. Եթե չենք կիրառում մատնանշված արժեքը, խնդիրը կարող ենք այսպես լուծել.

AC – 2 մաս,  3 մաս – 8 սմ,  AC = 16
3  սմ,

BC – 5 մաս,  1 մաս – 8
3   սմ,  BC = 40

3  սմ:

Երկրորդ դասին անցկացնում ենք այսպես կոչված «բլից-մրցույթ» «ՈԿԱ»-ի խնդիրների 
կիրառությամբ. աշակերտները որքան կարելի է արագ պետք է լուծեն այս առաջադրանքի 
խնդիրները: Կարելի է անցկացնել խմբային աշխատանք: 

Bx+8CxA



231

Ձեզ ենք ներկայացնում «Ստուգե՛ք ձեր գիտելիքը» խորագրի խնդիրների վերաբերյալ մի 
քանի պարտադիր համառոտ մեկնաբանություն.

3. Մեծությունների հարաբերությունը որոշելու համար պետք է հարաբերակցենք միևնույն 
միավորներով այս մեծությունները բնութագրող թվերը, 5:50 = 1:10:

4. Երկրորդ խորանարդի կողի երկարության հարաբերությունը առաջին խորանարդի կողի 
երկարության հետ հավասար է. 2:1:

5. 700:14 = 50 (կգ):  7. 500
5  ⋅3 = 300:  8. 48

4  ⋅3 = 36, 48
4  ⋅1 = 16:

11. a:b = 1:2, a:b = 2:4, b:c = 4:5, a:b:c = 2:4:5, a:c = 2:5:

13. 2 մաս – 9 լարի,     14. 11⋅27 = 297 (գ):
 1 մաս – 4,5 լարի, 
 Շաբաթ օրը – 13,5 լարի, 
 Ուրբաթ օրը – 4,5 լարի:

15. 5(x–3) = 6(x–4) 
 5x–15 = 6x–24 
 x = 9:

«Ստուգե՛ք ձեր գիտելիքը» խորագրի խնդիրների հետ կապված ակտիվությունը և այս 
խնդիրները դասարանում լուծելը լավ գործիք են զարգացնող գնահատում իրականացնելու 
համար: 

Նույն դասին կարելի է կազմակերպել ընտրական համակարգի մասին խմբային նախագծի 
քննարկում: Աշխատանքները էլեկտրոնային տարբերակով պետք է հանձնարարեք պատրաստել: 
Սա ապագայի համար չափազանց հրատապ հմտություն-կարողությունները խորացնելու լավ 
միջոց է: 

6.4. ՈՒՂԻՂ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Այս պարագրաֆի համապատասխան ակտիվություններին և ամփոփիչ գրավոր աշխատանքի 
քննարկմանը տրամադրվում են 116-րդ – 121-րդ դասերը: 

11 6 - Ր Դ  Ե Վ  11 7 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Իրական հարաբերությունների մաթեմատիկական մոդելներ
Հարցեր. Ուղիղ համեմատական մեծություններ: Ուղիղ համեմատականության արտահայտում 

բանաձևով, աղյուսակով, գրաֆիկով: 
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա ճանաչել և արտահայտել ուղիղ 

համեմատական հարաբերությունը (Մաթ. բազ. 7, 8, 9):
Նախնական գիտելիք. Համեմատականություն, համեմատականության հիմնական 

հատկանիշը: 
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Նախնական գիտելիքի ակտիվացումը սկսում ենք նորից այն խնդրի քննարկմամբ, որը 
կապված է համեմատականության կիրառությամբ խնդրի լուծման հետ: Այս խնդիրը կրկնվում է 
նոր պարագրաֆի սկզբում, կազմվել է համեմատականություն, և համեմատականության լուծմամբ 
որոշվել է 1 կգ խնձորի արժեքը: 

Խնդրի քննարկումը և լուծումը ինտերակտիվ մեթոդով ենք վարում: Ի պատասխան մեր 
խնդրանքի, աշակերտները մտաբերում են խնդրի պայմանը, ինչ էր տրված, ինչ ենք փնտրում: 

– Հիշենք խնդիրը, որը նախորդ դասին 2-րդ օրինակով էր ներկայացված:

– Ինչո՞ւ են հավասար 3,2
4  և x

10 հարաբերությունները:
– Ինչպիսի՞ հարաբերություն կազմեցինք: 
– Ինչպե՞ս լուծեցինք: Ի՞նչ կիրառեցինք: 
Մեկ անգամ ևս խնդիրը լուծելուց հետո աշակերտները հայտնաբերում են, որ եթե խնձորի 

գինը 0,8 լարի է, ապա տրված քանակությամբ խնձորի գինը և քանակն արտահայտող թվերի 
հարաբերությունը չի փոխվում – կայուն մեծություն է: 

   P
m  = 0,8

   P = 0,8m:
Այս բանաձևով արտահայտվում է խնձորի գնի և քաշի միջև հարաբերությունը:
Կազմված է համապատասխան աղյուսակ: Ըստ այդ աղյուսակի խոսում ենք ուղիղ 

համեմատական գրաֆիկի մասին – ենթադրություններն իրենք՝ աշակերտներն են արտահայտում, 
ուղիղ համեմատական հարաբերությունը մի հատկություն է, որի դեպքում մի մեծությունը մի 
քանի անգամ մեծացնելու դեպքում երկրորդ մեծությունը մեծանում է նույնքան անգամ: 

Աշակերտները դատողություն են անում այս հարաբերությունն արտահայտող բանաձևի մասին 
և հիշում են նմանատիպ բանաձևով ներկայացված հարաբերությունները, օրինակ, համաչափ 
շարժման ժամանակ, եթե արագությունը v է, ապա անցած տարածության և ժամանակի միջև 

հարաբերությունը կարտահայտվի S = vt բանաձևով: S
t  հարաբերությունը կայուն է և հավասար 

է շարժման արագությանը, տարածությունը ուղիղ համեմատական է շարժման ժամանակին, 
արագությունը ուղիղ համեմատականության գործակիցն է:

Անպայման պետք է դատողություն անենք ուղիղ համեմատական մեծություններին 
համապատասխան միավորների կիրառության մասին – եթե արագությունը կմ/ժամով է 
արտահայտված, ապա ժամանակն արտահայտված պետք է լինի ժամերով, հեռավորությունը՝ 
կիլոմետրերով: Եթե արագությունը մ/վրկ-ով է արտահայտված, այդ դեպքում տարածությունը 
մետրերով պետք է լինի արտահայտված, ժամանակը՝ վայրկյաններով: Ուշադրություն ենք 
դարձնում այս միավորների միջև կապին, արագության՝ մի միավորից մյուս միավոր տեղափոխելու 
կարողության ձևավորմանը – արագության միավորների միջև ևս ուղիղ համեմատական 

հարաբերություն է – կարող ենք գրառել. 1 կմ/ժ = 5
18 մ/վրկ:

Պարագրաֆի ստուգողական հարցերին պատասխանելով դասարանն ամփոփում է 
պարագրաֆի նյութը: 

Եթե որևէ երկու դրական մեծությունների հարաբերությունը կայուն է, ապա դրանք ուղիղ 
համեմատական մեծություններ են կոչվում: y և x մեծությունների միջև ուղիղ համեմատական 
հարաբերությունը y = kx բանաձևով է արտահայտվում, k-ն համեմատականության 
գործակիցն է: Աշակերտները բերում են համապատասխան օրինակներ: 4-րդ հարցում տրված 
մեծություններն էլ (S և t) ուղիղ համեմատական մեծությունների օրինակներ են. S = vt, v-ն 
համեմատականության գործակիցն է: 
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Կոորդինատային հարթության վրա ուղիղ համեմատական հարաբերությունը 
արտահայտում է I քառորդում գտնվող ճառագայթը, որի սկզբնակետը համընկնում է 
կոորդինատների սկզբնակետին: 

Աշակերտը պետք է կարողանա բերել ոչ միայն ուղիղ համեմատականության օրինակներ, 
այլև հայտնաբերի ուղիղ համեմատականությունը և ուղիղ համեմատականության հատկության 
կիրառությամբ գործնական խնդիրներ լուծի: Այս հմտության զարգացմանն են ծառայում  9 , 
10 , 11 , 12  խնդիրները: 

6 - 10  Կարող ենք ուղիղ համեմատականության հետ կապել գործնական առաջադրանքը, 
որը նկատի ունի համացանցի կիրառությունը, հետազոտություն անցկացնելը, հետազոտության 
արդյունքների շնորհանդեսը (կարելի է էլեկտրոնային տարբերակով): 

Պատասխաններ, ցուցումներ, մեկնաբանություններ

1 2 3 4 5 6 7 8
3 2 3 3 3 2 2 3

9  ա) Ուղիղ համեմատականությունը որոշելուց հետո դատողություն ենք անում. 
արագությունը 2 անգամ մեծացնելուց հետո երկու անգամ կմեծանա նաև անցած տարածությունը 
– 60 կմ:

10  ա) Ժամանակը և արագությունը ուղիղ համեմատական չեն, այստեղ անհրաժեշտ է 
դատողություն անել. եթե արագությունը 3 անգամ փոքր լինի, ապա հեծանվորդը միևնույն 
տարածությունը 3 անգամ ավել ժամանակում կանցնի: Պատասխան՝ 90 ր = 1,5 ժամ:

11  Միևնույն արագությամբ շարժվելու դեպքում տարածությունը և ժամանակը ուղիղ 
համեմատական մեծություններ են.

  20 մ – 2,5 վրկ 
  80 մ – 10 վրկ:

12  Ըստ գրաֆիկի որոշում ենք. ունենք ուղիղ համեմատական մեծությունների գրաֆիկական 
արտահայտության օրինակներ:

ա) Ըստ գրաֆիկի՝ առաջին խողովակը ջրամբարը կլցնի 4 ժամում, երկրորդ խողովակը՝ 6 
ժամում: 

Առաջին խողովակով 1 ժամում կլցվի 240 մ3, 
երկրորդ խողովակով – 160 մ3:
բ) I խողովակի համար հարաբերությունն այսպես կարտահայտվի. y = 240t, II խողովակի 

համար – y = 160t:

գ) 240
160 անգամ,   դ) 6

4   = 1,5 անգամ:
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1 2 3 4 5
3 4 2 2 2

7  Ունենք ուղիղ համեմատականություն և այն գրաֆիկորեն պետք է արտահայտենք 
(աղյուսակի կիրառությամբ):

8  Կարող ենք օգտվել ուղիղ համեմատական մեծությունների հատկությունից. 2 անգամ 
շատ գրքի համար 2 անգամ ավել գումար է պետք վճարել – 33 լարի, 4 անգամ շատ գրքի 
համար – 4 անգամ ավել գումար՝ 66 լարի:

9  Ունենք ուղիղ համեմատական մեծություններ: Հարաբերականության գործակիցն է 

(արագություն) 44
8  = 11

2  , S= 11
2  t, 80= 11

2  ⋅ t 

 t= 160
11  = 14 6

11 (վրկ):

Կարող ենք նաև գրել.  44
8  = 80

t  , 11
2 = 80

t  , t= 160
11 :

10  Աշակերտի մոտ պետք է մշակվի գրաֆիկը կարդալու հմտություն: Այս անգամ աշակերտը 
պետք է ինքնուրույն, ըստ դիագրամի, ուղիղ համեմատական մեծությունների հատկությունների 
նկատառմամբ, պատասխանի հարցերին: Ըստ գրաֆիկի հետիոտնը ճանապարհին է եղել 4 ժամ, 
հեծանվորդը՝ 2 ժամ: 

Առաջինը անցավ 20 կմ, երկրորդը – 30 կմ:

Առաջինի արագությունը – 20
4   = 5 (կմ/ժ),

Երկրորդինը – 30
2   = 15 (կմ/ժ):

Երկրորդի արագությունը 3 անգամ ավելի մեծ է, քան առաջինինը: 
1,5 ժամում հեծանվորդն անցավ 1,5⋅15 = 22,5 կմ, հետիոտնը 4 ժամում անցավ 4⋅5 = 20 կմ, 

հեծանվորդն անցավ (22,5–20)-ով, այսինքն՝ 2,5 կմ-ով ավել տարածություն: Այս թվերը կարող 
ենք գտնել նաև ըստ գրաֆիկի: 

11 8 - Ր Դ  Ե Վ  11 9 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Իրական գործընթացների մաթեմատիկական մոդելներ
Հարցեր. Համեմատականություն, հարաբերություն, ուղիղ համեմատական մեծություններ: 
Գնահատման վավերապայմանները և անվանված նպատակը. Աշակերտը պետք է 

կարողանա կիրառել համեմատականության հատկությունը, ուղիղ համեմատականությունը՝ 
խնդիրներ լուծելու ժամանակ, ճանաչի և արտահայտի ուղիղ համեմատական մեծությունները 
(Մաթ. բազ. 7, 8, 9): Ձեռք բերած գիտելիքի կրկնություն, ամրապնդում և խորացում: 

Դասի համար նախանշված նպատակների իրականացումը տեղի է ունենում ամփոփիչ 
խնդիրների և ինքնագնահատման թեստի կիրառությամբ: Առաջին դասը սկսում ենք աշակերտների 
նախագծի շնորհանդեսով: Աշակերտները դատողություն են անում ըստ արտահայտած 
ենթադրության՝ բնակչության թվի և ջրի քանակության միջև կապերի մասին: Կարո՞ղ ենք ասել, 
որ այս հարաբերությունը ուղիղ համեմատական հարաբերություն է: 
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Քննարկմանը կարելի է նույնիսկ մեկ դաս հատկացնել: Տանը կատարելու համար 
աշակերտներին ինքնագնահատման թեստ ենք հանձնարարում, կարելի է ընտրել առաջադրանքներ 
ամփոփիչ խնդիրներից: 

Երկրորդ դասին քննարկում ենք կատարած ինքնագնահատման թեստը, պատկերացում ենք 
կազմում աշակերտների կողմից հարցերի յուրացման մասին (զարգացնող գնահատում), կիրառում 
ենք այս պատկերացումները տարբերակված ուսուցում իրականացնելու համար: 

Միաժամանակ, տեղի է ունենում ամփոփիչ գրավոր աշխատանքը գնահատելու 
նախապատրաստում, որը որոշող գնահատման համար կլինի կիրառված: 

Ցուցումներ, մեկնաբանություններ ինքնագնահատման թեստի համար

1  Եթե երկու դրական թվերի հարաբերությունը 1-ից փոքր է, ապա առաջին թիվը փոքր 
է երկրորդից: Դասարանում կարող ենք դատողություն անել բաժանման ժամանակ ստացվող 
արդյունքների մասին. երկու դրական թվերի հարաբերության ժամանակ կարող ենք ստանալ 
1-ից մեծ թիվ (երբ առաջին թիվը մեծ է երկրորդից): 

Միաժամանակ, եթե երկրորդ թիվը 1-ից փոքր է, ապա արդյունքը բաժանելիից մեծ թիվ կլինի: 
1-ից փոքր թվին բաժանելը կարող ենք փոխարինել 1-ից փոքր թվի տեղափոխականությամբ 
(այսինքն 1-ից մեծ թվով) բազմապատկելով: Արդյունքը, պարզ է, կլինի բաժանելուց մեծ թիվ: 
Այստեղ ներկայացված հարցերը կարող եք դիտել՝ որպես հիմնական հարցեր, որոնք 
ռացիոնալ թվերով գործողությունների հետ են կապված: Անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր 

քննարկված դեպքում կոնկրետ օրինակներ էլ բերել: Օրինակ, 15,5: 12  = 15,5⋅2 = 31, 31>15,5:

2  Աշակերտները խնդիրը կարող են տարբեր եղանակներով լուծել: Ավելի տարածված է 
(երբեմն հնարավոր է, որ լավագույն տարբերակն էլ չէ) այսպիսի լուծումը. 

Նիկայի, Թորնիկեի և Գիորգիի աշխատած օրերի քանակը. 9x, 6x, 2x:
2x = 18
x = 9,   9x–6x = 3x,  3x = 27:
Երկրորդ եղանակ.
• Նիկա – Թորնիկե – 3 մաս
Գիտենք.  2 մաս – 18 

  3 մաս – 18
2  ⋅3 = 27:

3  6 մաս, 9 մաս, 4 մաս,      4   a:b = 5:3 
 Ընդամենը – 19 մաս,      b:c = 12:7 

 4 մասը 19 մասի 4
19 է:     a:b = 20:12 

        a:b:c = 20:12:7, a:c = 20:7:
6  Քանի որ ուղիղ համեմատականության գործակիցը 0,4 է, այդ պատճառով b = 0,4a, 

այստեղից a = 2,5b:
a-ն b-ին ուղիղ համեմատական է և գործակիցը 2,5 է:
Ուսուցչին խորհուրդ ենք տալիս դասարանում քննարկել ընդհանուր դեպքեր: Աշակերտները 

կարող են արտահայտել հիպոթեզ, այնուհետև հիմնավորել այն (Մաթ. բազ. 1):

7  Հավասարումը հեշտորեն լուծվում է համեմատականության հատկանիշի կիրառությամբ:
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8  6,4–4,8 = 1,6 
 1,6⋅500 000 = 800 000 
 800 000 սմ = 8 կմ:
Խնդիրը հեշտությամբ է լուծվում: Պարզ է, եթե ներկայացված լինի այսպիսի լուծում, ապա 

կետերով գնահատումն էլ տարբեր կլինի: 
Տեսավ և անհրաժեշտ համարեց գտնել (0,4-4,8) տարբերությունը – 1 միավոր 
 1,6⋅500 000 = 800 000 – 1,5 միավոր 
 800 000 սմ = 8 կմ – 2 միավոր:
Ինքնագնահատման թեստով գնահատում ենք աշակերտների գիտելիքները տարբեր հարցերում 

(համեմատականություն, մասշտաբ, համաչափ բաժանում): Տարբերակված ուսուցման ժամանակ 
աշակերտներին կարող ենք բաժանել խմբերի և յուրաքանչյուր խմբին հանձնարարենք նոր 
խնդիրներ այն հարցերի շուրջ, որոնք դժվարանում են լուծել:

Ամփոփիչ խնդիրներ
(Համառոտ մեկնաբանություններ խնդիրների և դրանց լուծման մասին)

1  Աշակերտը պետք է իմանա, որ հարցին պատասխանելու համար բավական է գտնել 
b/a-ն:

2 - 4  Եթե այս խնդիրները դասարանում լուծենք, ցանկալի է, որ դրանք տարբեր 

եղանակներով լուծվեն: Այս եղանակները վերևում բազմիցս քննարկվել են: 

5  Մեկ անգամ ևս ստուգում ենք – կարո՞ղ է արդյոք աշակերտը երեք թվերից առաջին 
երկուսի հարաբերության և երկրորդ երկու թվերի հարաբերության հիման վրա այս երեք թվերի՝ 
միմյանց հետ հարաբերությունը որոշել: Այսինքն a:b և b:c հարաբերությունների համաձայն, 
որոշել a:b:c:

Այստեղ անհրաժեշտ է տարբեր գիտելիքների կոմպլեքսային կիրառություն. հարաբերության 
փոխարինում հավասար հարաբերությամբ, երկու հարաբերություններից անցում մեկ 
հարաբերության:

6  Համեմատականության հիմնական հատկության կիրառություն և գծային հավասարումների 
լուծում: 

7  Ըստ խնդրի ցուցման, կստանանք. 18–x
x  = 72  (վերբալ նկարագրված իրավիճակը բանաձևի 

(հավասարման) տեսքով գրառել, հավասարումը լուծել): Այս հմտությունը համապատասխանում 
է չափորոշչի արդյունքին (Մաթ. բազ. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8):

8 - 11  Խնդիրները կապվում են համեմատականության կիրառությանը՝ մասշտաբի և 
տարածության միջև (իրական կամ քարտեզի վրա) կապը ամրապնդելու, համեմատականության 
կիրառությամբ գործնական խնդիրներ լուծելու համար: 

12  Խնդրի լուծման ուղիներից մեկը. 
Կողմերն են. 4x, 5x, 7x, 7x–4x = 15, 3x = 15, x = 5, 5x = 25:

13  a+b
b  = ab  +  bb  = ab  + 1 = 35  + 1 = 85 :   14  x–2y

y  = x–2y
y  = xy  – 2 = 83  – 2 = 23 :

Ամփոփիչ խնդիրները լուծելով ստանում ենք տեղեկություն աշակերտների կողմից 
քննարկված հարցերը ստեղծագործաբար յուրացնելու և դրանք՝ գործնական բովանդակության 
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խնդիրները լուծելու համար կիրառելու մասին: Ըստ այս տեղեկության կատարված ինտերակտիվ 
քննարկումները ուժեղ գործիքներ են արդյունավետ զարգացնող գնահատման և ուսման ապագա 
ռազմավարությունների ճշգրտման համար: 

Ամփոփիչ գրավոր աշխատանք №9 և նրա արդյունքների քննարկում

1 2 0 - Ր Դ  Ե Վ  1 2 1 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Համեմատականություն: Թվի բաժանումը համաչափ մասերի: Համաչափություն: 
Համաչափ մեծություններ

Նպատակ. Աշակերտների կողմից անցած նյութի յուրացման որակի ստուգում-գնահատում: 
Աշակերտների գիտելիքներում հնարավոր թերությունների սահմանում և ուսումնական պլանի 
համապատասխան սրբագրում: 

Խնդիրների նմուշներ
Ընտրե՛ք ճիշտ պատասխանը.
 
1. Եթե a և b դրական թվերի հարաբերությունը հավասար է 1,05-ի, ապա. 
ա) a>b       բ) a<b 
գ) a-ի և b-ի հարաբերությունն անհնար է   դ) a<1 և b>1: 

2. Էկային, Նինոյին և Մերիին 3:5:2 հարաբերությամբ բաժանեցին որոշակի գումար: Էկայի 
մոտ կար 120 լարի: Քանի՞ լարի կար Նինոյի և Մերիի մոտ միասին: 

ա) 840   բ) 240   գ) 360   դ) 280:

3. Դաթոն, Լիան և Գիորգին արտադրանքի եկամուտը բաշխեցին 6:5:3 հարաբերությամբ: 
Գիորգիին հասավ եկամտի. 

ա) 1
2  մասը   բ) 3

11 մասը  գ) 3
5  մասը  դ) 3

14 մասը:

4. Հայտնի է, որ a:b = 3:4, b:c = 3:5, ապա a:c = 
ա) 3:5   բ) 4:5   գ) 4:3   դ) 9:20:

5. Ինչի՞ է հավասար  12
x   = y5  հարաբերության միջնանդամների արտադրյալը: 

ա) 60   բ) 2,4   գ) 6   դ) 5
12:

6. y-ն ուղիղ հարաբերական է x-ին և այս հարաբերության գործակիցը 2 է: Այս դեպքում 
x-ն ուղիղ հարաբերական է y-ին և համեմատականության գործակիցն է. 

ա) 0,2   բ) –2   գ) 0,5   դ) 2:

Լուծե՛ք խնդիրները

7. Երկու քաղաքների միջև հեռավորությունը մի քարտեզի վրա 3,2 սմ է, մյուս քարտեզի 
վրա – 4 սմ: Առաջին քարտեզի մասշտաբը 1:1000000 է: Որոշե՛ք երկրորդ քարտեզի մասշտաբը:

8. Լուծե՛ք հավասարումը. 2x–3
2  = 5x–12

13 :
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Պատասխաններ և ցուցումներ.

1 2 3 4 5 6

ա դ դ դ ա գ

1. Եթե դրական a և b թվերի հարաբերությունը մեծ է 1-ից, a
b   = k, k>1, ապա a = bk: 

Այսպիսով, a>b, a k անգամ մեծ է b-ից: 

2. 120 լարին 3 մասն է, 1 մասը 40 լարի է: Նինոն և Մերին միասին ունեն 7 մաս, այսինքն՝ 
7⋅40 = 280 լարի: 

3. Գիորգիին հասավ 3 մասը՝ 14-ից, այսինքն 3
14 մասը:

4. I ուղի. a:b = 3:4 = 9:12, b:c = 3:5 = 12:20: b-ն երկու հարաբերությունների մեջ էլ 12 
մաս է, այսինքն a-ն 9 մասն է, c-ն – 20 մասը, a:c = 9:20:

Երբեմն աշակերտները հարաբերությունը երկու կոտորակի հավասարման տեսքով են 

ներկայացնում. a
b   =  34 , b

c   =  35 : Մի կողմից a
b   ⋅ bc   =  ac , մյուս կողմից a

b  ⋅ bc   =  34  ⋅ 35  = 9
20: Այսպիսով. 

a
c  = 9

20:

5. xy = 12⋅5 = 60:

6. Պայմանականորեն,  y=2x, որտեղից x = 12  y, այսինքն x-ը y-ին ուղիղ համեմատական է և 

համեմատականության գործակիցը 1
2  է:

7. 1 քարտեզի մասշտաբն է 1:1000000: Իրական կետերի միջև հեռավորությունն է. 3,2⋅1000000 
= 3200000 (սմ): Երկրորդ քարտեզի մասշտաբն է 4:3200000, այսինքն 1:800000:

8. 13(2x–3) = 2(5x–12), 26x–39 = 10x–24, 16x = 15, x = 15
16 :

Գնահատման խորագիր
Թեստային խնդիրներից յուրաքանչյուրի ճիշտ պատասխանը կարելի է գնահատել մեկական 

միավորով, 7-րդ և 8-րդ խնդիրների կատարյալ լուծումները՝ երկուական միավորով: 
Ուսուցիչն ըստ իր հայեցողության կարող է կիրառել 0,5, 1 կամ 1,5 միավորներ: Օրինակ, 

7-րդ խնդրում միայն մասշտաբի իմաստը ճիշտ ներկայացնելու համար կարելի է 0,5 միավորով 
գնահատել: Իրական տարածությունը որոշելու համար աշխատանքը գնահատվում է 1 միավորով: 

8-րդ խնդրում միայն հարաբերության հատկության ցուցադրումը կարող է գնահատվել 
(ստացված հավասարման սխալ լուծման դեպքում նույնիսկ) 1 միավորով: Հավասարումը 
ստանալու ժամանակ թույլ տված աննշան «տեխնիկական» սխալների և հետո դրա ճիշտ լուծման 
համար աշխատանքը կարող է գնահատվել 1,5 միավորով: 

Գրավոր աշխատանքի արդյունքների վերլուծություն
Ուսուցիչներին հիշեցնենք, որ աշակերտների կողմից բաց թողած սխալների վերլուծության 

ժամանակ պետք է տարբերենք կարևոր և տեխնիկական սխալները – մի բան է, երբ 
աշակերտը չի հասկանում հասկացության և / կամ գործողության իմաստը, մեկ այլ բան, երբ 
անուշադրությամբ բաց թողած սխալներով է կատարում գործողությունները: Խնդրի ճիշտ 
ախտորոշումը մեզ հնարավորություն է տալիս կողմնորոշվել դրա կանխարգելման արդյունավետ 
ուղիների ընտրության հարցում: 

Գրավորի հաջորդ դասը տրամադրում ենք արդյունքների քննարկմանը, սխալներն ուղղելուն, 
նման խնդիրներ լուծելուն:
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VII ԳԼՈՒԽ

ԵՌԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ: ՏՈԿՈՍ

Այս գլխում երկրաչափական փաստերի հետ միասին շարունակում ենք տոկոսների հետ 
կապված խնդիրների քննարկումը: Երկրաչափական փաստերի հաղորդումը, հիմնականում, 
կոնկրետ-ինդուկտիվ է – առանց նախօրոք ձևակերպված աքսիոմների և դրանց հիման վրա՝ 
ապացույցների է ներկայացված, դեդուկտիվ դատողության նմուշները դրվագներով են տրված: 
Դրանց կիրառությունը պատկերի դիտողական հատկությունների հիման վրա է ընթանում: 

Եռանկյունների հավասարությունը երկրաչափական ձևափոխությունների կիրառությամբ էլ 
է պատկերված: 

Դպրոցական նյութի կարևոր հարցերից մեկը մարմինների հավասարությունն է, 
մասնավորապես – եռանկյունների հավասարությունը: Երկրաչափական փաստերի հիմնավորումը 
հաճախ հիմնվում է եռանկյունների հավասարության նշանների վրա: 

Համարյա մեկ դարի ընթացքում դպրոցում եռանկյունները հավասար էին կոչում, եթե 
հնարավոր էր դրանք իրարու վրա տեղավորել: 

Այսպես էր բացատրված պատկերների հավասարությունը հայտնի ֆրանսիացի մաթեմատիկոս 
Ադամարի կողմից. «... երկու հավասար պատկերները հանդիսանում են միևնույն պատկերը, որը 
երկու տարբեր տեղեր է տեղադրված»: 

Էվկլիդեսի «Սկզբունքներում» հատվածների և անկյունների հավասարությունը չի բացատրվում, 
իսկ եռանկյունների հավասարության նշանները հիմնական տարրերի հավասարություն են 
նշանակում: 

Հիլբերտը պատկերների հավասարությունը «կոնգրուենտ-համընկնելի» է անվանում: Այս 
տերմինն էր կիրառում նաև Կոլմոգորովը, սակայն այն չհաստատվեց խորհրդային դպրոցներում: 
Հիլբերտը «կոնգրուենտ-համընկնելիությունը» տարրական հասկացություն է համարում և 
աքսիոմների միջոցով ներկայացնում է դրա հատկությունները (կոնգրուենտության աքսիոմներ):

Կոլմոգորովը և Պոգորելովը երկրաչափության դասագրքերում անկյունների և հատվածների 
հավասարությունը համապատասխան մեծությունների հավասարությամբ են ներկայացնում: 

Պոգորելովի մոտ առանձին-առանձին են ներառված եռանկյունների հավասարությունը և 
պատկերների հավասարությունը (նա փորձում է պաշտպանել մաթեմատիկական խստությունը): 
Եռանկյունների հավասարությունը բացատրում է հիմնական տարրերի հավասարության 
կիրառությամբ (մենք էլ նման ձևով ենք սկսում եռանկյունների հավասարության քննարկումը): 
Նա կիրառում է տրվածին հավասար եռանկյան գոյության մասին աքսիոմը և ապացուցում 
եռանկյունների հավասարության նշանները: Ձևականորեն, համարյա ամեն ինչ ճիշտ էր անում, 
սակայն որքանով նպատակահարմար է այս բանն անելը 7-րդ դասարանի աշակերտի հետ: 
Առավել ևս, որ ըստ նրա փոխանցման ABC եռանկյունը միայն այն ժամանակ է հավասար    
BAC-ին, եթե այս եռանկյունը հավասարասրուն է:
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Իսկ մարմինների հավասարությունը նա ներկայացնում է առանձին՝ տեղափոխության 
(շարժման) կիրառությամբ: Որոշ հեղինակներ պատկերների հավասարությունը առաջվա 
պես ըստ Կիսելևի են ներկայացնում: Այստեղ դժվարությունները կապվում են հարթության 
տեղափոխության ներմուծման հետ: Հեղինակներից մեկը (Աթանասյան) ներմուծել է այսպես 
կոչված դիտողական «տեղադրում», ավելի ուշ՝ տեղափոխություն: Մենք մանրամասն չենք 
քննարկի այն դժվարությունները, որոնք հաղթահարել են դասագրքի հեղինակները, կրկնենք 
միայն, որ «անհնար է նյութը այնպես փոխանցել, որ պահպանված լինի մաթեմատիկական 
խստությունը» (А. Шень. „О математической строгости“ в школьном курсе математики, www.
mecme.ru): Եռանկյունների հավասարությունը քննարկելու ժամանակ մենք ելնում ենք հիմնական 
տարրերի հավասարությունից և նկարներով ներկայացնում ենք այն երկու երկրաչափական 
ձևափոխությունները, որոնք աշակերտները գիտեն այս փուլում (զուգահեռ տեղափոխում, 
առանցքային համաչափություն): 

7.1. ԵՌԱՆԿՅՈՒՆ: ԵՌԱՆԿՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐՆ՝ ԸՍՏ ԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐԻ

Այս պարագրաֆի համապատասխան ակտիվությունների քննարկմանը հատկացվում են   
122-րդ և 123-րդ դասերը:

1 2 2 - Ր Դ  Ե Վ  1 2 3 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Շրջակա աշխարհ և երկրաչափական օբյեկտներ
Հարցեր. Եռանկյուն: Եռանկյան տարրեր: Եռանկյունների դասակարգումն ըստ անկյունների: 
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա եռանկյան հետ կապված 

հասկացությունների (եռանկյան կողմ, անկյուն) սահմանումները ճիշտ ձևակերպել (Մաթ. բազ. 
3), մաթեմատիկական օբյեկտները ներկայացնել գծագրերի տեսքով (Մաթ. բազ. 5): 

Նախնական գիտելիք. Անկյուն, անկյան տարրեր, անկյան աստիճանային չափ, անկյունների 
դասակարգում, ուղիղ, սուր, բութ և փռված անկյուններ, անկյունը երկու ուղիղների միջև: 

Դասը սկսում ենք նախնական գիտելիքն ակտիվացնելով: Այս գործընթացը աշակերտների 
ակտիվ մասնակցությամբ պետք է տեղի ունենա: Նրանք պատասխանում են մեր կողմից տրված 
հարցերին.

– Հարթության ո՞ր մասն է կոչվում անկյուն: 
– Հիշե՛ք անկյան գրառման կանոնները: 
– Ո՞վ կարող է գրատախտակին պատկերել փռված անկյուն: 
– Ինչպե՞ս որոշենք հատվածի երկարությունը, ի՞նչ միավորներով կարող է արտահայտվել 

հատվածի երկարությունը: 
– Մտաբերե՛ք անկյան չափման գործընթացը. ո՞ր անկյունն է կոչվում 10-անոց անկյուն:
– Ըստ չափսերի՝ քանի տեսակի անկյուն գիտենք: 
Ո՞րն է կոչվում սուր անկյուն: Ուղիղ անկյո՞ւն: Բութ անկյո՞ւն: 
– Ո՞ր երկու ուղիղներն են կոչվում զուգահեռ ուղիղներ: Ուղղահայաց ուղիղնե՞ր: 
– Քանի՞ անկյուն է ստացվում երկու ուղիղների հատումից: Ո՞ր անկյունն է կոչվում երկու 

ուղիղների միջև ընկած անկյուն: 
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Բոլոր հարցերի պատասխանները պետք է ամբողջական լինեն (հնարավոր է միջամտության, 
օգնության կարիք զգացվի) և ներկայացված պետք է լինեն համապատասխան գծագրերը 
գրատախտակին կամ պրոյեկտորի օգնությամբ էկրանին: Աշակերտը պետք է կարողանա արդեն 
սովորած մաթեմատիկական օբյեկտների սահմանումները և հատկությունները ճիշտ ձևակերպել, 
մաթեմատիկական տերմինները, նշանակումները և խորհրդանիշերը ճիշտ կիրառել: 

Ի պատասխան մեր ցուցման, նոր գիտելիքի կառուցումը սկսվում է աշակերտի կողմից 
գրատախտակին եռանկյուն պատկերելով: Կարող ենք աշակերտին խնդրել նաև անվանել եռանկյան 
ձև ունեցող օբյեկտներ, օրինակ, գոյություն ունեն եռանկյան ձև ունեցող ճանապարհային 
նշաններ, ճանապարհային նշանների դասակարգումից հետո (զգուշացնող, արտոնող, արգելող, 
մատնանշող), դրանք տարբեր երկրաչափական պատկերներով են արտահայտվում: Օրինակ, 
եռանկյունով (նրա վրա տրված տարբեր նշումներով) պատկերվում են որոշ զգուշացնող և 
արտոնող նշաններ: Աշակերտներին կարող ենք խնդրել հաջորդ դասին այս նշանների մասին 
ավելի մանրամասն խոսել (կատարեն գործնական աշխատանք): 

Մեծ զգուշավորություն ենք ցուցաբերում եռանկյան անկյունները սահմանելիս: Ուշադրությունը 
պետք է կենտրոնացնենք այն բանին, որ եռանկյան անկյան բոլոր կետերը (անկյունը դա մի 
կետից դուրս եկած երկու ճառագայթների միջև ընկած հարթության մասն է՝ ճառագայթների 
կետերով հանդերձ, այն կետերի անսահման բազմություն է) եռանկյանը չեն պատկանում: 
ABC եռանկյան A գագաթի մոտ գտնվող անկյունը կոչվում է BAC անկյուն, որը AB և AC 
ճառագայթներով սահմանափակված հարթության մաս է: Այս ճառագայթների կետերը ևս BAC 
անկյանն են պատկանում: 

Նոր նյութի կառուցման գործընթացը տեղի է ունենում աշակերտների մասնակցությամբ, 
օրինակ, եռանկյան անհավասարությունը կարող են աշակերտներն իրենք հայտնաբերել: 
Միաժամանակ, ցանկալի է դասի վերջում բոլորից ակտիվ աշակերտներին խրախուսել: 
Աշակերտները պետք է սովորեն, որ գիտելիքի ձեռքբերման գործընթացը դասը ուշադիր լսելով, 
քննարկումով և նախորդ նյութի օգնությամբ, նոր փաստերի հայտնաբերմամբ է կատարվում: 
Աշակերտը նոր նյութի հաղորդման համամասնակից է: Նրա գնահատումն էլ այս պահը պետք 
է նկատի ունենա: 

Պարագրաֆում տրված է եռանկյունների դասակարգումը՝ ըստ անկյունների: Ներկայացնում 
ենք եռանկյունների դասակարգումը ըստ անկյունների – քննարկում ենք ուղղանկյուն, սուրանկյուն 
և բութանկյուն եռանկյունները: Ծանոթանում ենք եռանկյան անհավասարությանը: Փորձում ենք 
մշակել ճիշտ դասակարգման սովորույթ (օրինակ, ըստ որևէ մեկ այնպիսի հատկության, որ չմնան 
բազմության տարրերը առանց դասակարգման: Ցանկալի է, որ ներառենք նաև բազմությունների 
դասակարգման դեպքերի քննարկումը, օրինակ, ամբողջ դրական թվեր, զրո, ամբողջ բացասական 
թվեր – ամբողջ թվերի բազմության դասակարգում): Ուսուցիչն անուշադրության չպետք է մատնի 
ուղղանկյուն և բութանկյուն եռանկյունների սահմանումների հետ կապված հարցերը: Օրինակ, 
ինչո՞ւ ենք ուղղանկյուն եռանկյունը բնութագրում միայն ըստ մի անկյան: Կարո՞ղ է եռանկյունը 
երկու ուղիղ կամ երկու բութ անկյուն ունենալ: Այսպիսի հարցերի հեղինակներին ուսուցիչը 
պետք է գովի և բացատրի, որ դա անհնար է, քանի որ եռանկյան անկյունների չափերի գումարը 
1800 է: Այս փաստը նրանք ապագայում կապացուցեն: 

«Թեստերի» և խնդիրների միջոցով տեղի է ունենում նոր գիտելիքի յուրացման գործընթացը 
– նոր հասկացությունների սահմանումների, ըստ անկյունների՝ եռանկյունների դասակարգման, 
եռանկյան անհավասարության կիրառությամբ: 
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Պատասխաններ, ցուցումներ, մեկնաբանություններ

1 2 3 4 5
3 1 1 2 3

6  Նկարում չորս կետ է պատկերված: Սակայն միայն երեք կետերը, որոնք չեն պատկանում 
միևնույն ուղղին, կարող են լինել եռանկյան գագաթներ: Այսպիսի կետեր են. A, B և D, A, B 
և C, B, D և C:

Կարելի է նաև լրացուցիչ հետազոտություն անցկացնել: Քանի՞ եռանկյուն կստանայինք, եթե 
A, B, C և D կետերից ոչ մի եռյակ միևնույն ուղղին չպատկաներ: 

7  Այնքան եռանկյուն կստացվեր, որքան զույգ կկազմվեր A, B, C և D կետերից. (A, B), 
(A, C), (A, D), (B, C), (B,D), (C, D) – վեց:

8  Այս խնդիրը նման է նախորդ խնդրին, այն համակցական բնույթի է: Եռանկյունների 
քանակն այս անգամ 5-ից երկու կետերի ընտրությունների քանակին է համապատասխանում: 
Նախորդ խնդրի նման, կարող ենք արտագրել բոլոր զույգերը: Արտագրելու կարգը համարժեք 
է հետևյալ դատողությանը. առաջին կետի զույգերն են 5-ից 4 կետերը, հետո արտագրում ենք 
զույգերը՝ ըստ երկրորդ կետի – 3 զույգ և այսպես շարունակ: Վերջում հաշվում ենք գումարի 
արժեքը. 

    4 + 3 + 2 + 1 = 10:
Եռանկյունների քանակը 10 է: Թեև կարելի է այլ կերպ ևս դատել. յուրաքանչյուր կետ 4 

հատվածների ծայրակետ է, ընդամենը 20 հատված է, սակայն այսպես հաշվելու դեպքում, պարզ 
է, որ յուրաքանչյուր հատված 2 անգամ կհաշվենք: Հատվածների քանակը 10 է: Դատողությունը 

հանգեցնում ենք բանաձևի. n(n–1)
2 , որտեղ n-ը կետերի քանակն է: Վերևում կատարված 

դատողությունը հասցնում ենք հետևյալ գումարին. (n–1) + (n–2) + ... + 1: 7-րդ դասարանում 
այս գումարը կարող ենք հետևյալ ձևով հաշվել (5 տարեկան հասակում մեծ գերմանացի 
մաթեմատիկոս Գաուսը այսպես է դատել). 

      
+

 (n–1) + (n–2) +  ...  +   1
    1   +   2    +  ...  +    (n–1)
    n   +  n     +  ...  +   n  =  (n–1)n,

Այսպիսով,  (n–1) + (n–2) +  ...  + 1 = n(n–1)
2 :

Բարձր պատրաստվածությամբ աշակերտների հետ կարելի է զրուցել նաև ընդհանուր դեպքի 
մասին: 

8  Կազմելուց հետո համոզվում ենք, որ ուղղանկյուն եռանկյուն է ստացվում: 

10  AC = 12,4 + 1,8 = 14,2 (սմ)

 BC = 12,4
4  ⋅ 3 = 9,3 (սմ)

 P = 12,4 + 14,2 + 9,3 = 35,9 (սմ):

11  Երրորդ կողմը չի կարող լինել 3,2 սմ, քանի որ 3,2+3,2<6,5: Հետևաբար երրորդ կողմը 
6,5 սմ է:

   P=6,5+6,5+3,2=16,2 (սմ):
Նկատի ունեցեք այս եռանկյան անհավասարությունը: Այս խնդիրը մեզ ցույց է տալիս, որ 

ցանկացած երեք հատված չեն կարող լինել եռանկյան կողմեր: 
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12  BDA և BDC կից անկյուններ են, նրանց գումարը հավասար է 1800, եթե անկյուններից 
մեկը սուր է, ապա մյուս անկյունը բութ է: Անհնար է, որ ABD և BDC եռանկյուններից երկուսն 
էլ սուրանկյուն լինեն: 

Կարելի է աշակերտներին խնդրել, որ ավելի ճշգրիտ ներկայացնեն – ինչպիսի՞ եռանկյուններ 
կարող ենք ստանալ. նրանցից մեկը կարող է լինել սուրանկյուն, երկրորդը՝ բութանկյուն, 
հնարավոր է, որ երկուսն էլ ուղղանկյուն եռանկյուններ լինեն: 

13  Եռանկյունների կողմերի երկարությունները կլինեն. 13 սմ, 15 սմ և 16 սմ, P=44 սմ:

1 2 3 4
1 2 3 2

5  Դասարանում լուծած խնդիրների նման խնդիր է: Ստացվում են MAB, MAC, MBC 
եռանկյունները:

6  Ստացվում է 8 եռանկյուն: Հաշվելու տարբեր ռազմավարություններ կարող ենք 
կիրառել: Եթե 5 կետից 3 կետերի ընտրությունների քանակը հաշվելով սկսենք, կստանանք 10: 
Սակայն երկու դեպք չեն համապատասխանի. AOC և BOD: 

7  Աշակերտը պետք է կարողանա կիրառել եռանկյան անհավասարությունը: 

8  AC<18,2+14,6:

AC փոքր պետք է լինի 32,8-ից: AC կարող է հավասար լինել 32-ի: 32-ը բավարարում է 
մնացած անհավասարություններին էլ:

9  Կստացվի ուղղանկյուն եռանկյուն: 

10  AB = 12
5  ⋅3 = 7,2 (սմ)

  BC = 12
5  ⋅4 = 9,6 (սմ)

  AC = 12 սմ:

11  Երրորդ կողմը կարող է լինել 5,1 սմ կամ 6,8 սմ:

12  Քանի որ ∠DAB սուր անկյուն է, այդ պատճառով ∠DAC բութ անկյուն է: DAC 
եռանկյունը բութանկյուն եռանկյուն է: 

13  100+93+97=290 (սմ), կարող ենք այսպես էլ գտնել. 100+100+100-(3+7)=300-10=290 (սմ): 

14  120+130+130=380 (սմ):
Տնային առաջադրանքի խնդիրները չպետք է, որ դժվար լինեն աշակերտների համար: 

Երկրորդ դասը կարող ենք տարբերակված ուսուցման համար կիրառել: Զարգացնող գնահատման 
արդյունքների համաձայն աշակերտներին բաժանում ենք խմբերի, մի մասը ինքնուրույն 

կատարում է դասարանական խնդիրներից 10 - 13  խնդիրները, երկրորդ մասին հանձնարարվում 

է աշխատել «Խորհի՛ր»-ի խնդիրների վրա: Դասարանականի 6 - 8  խնդիրները կարելի է նաև 
առաջին դասին լուծել: 
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Խորհի՛ր

1  Յուրաքանչյուր ընկերոջից 3 հաղորդագրություն է ուղարկվել, ընդամենը՝ 4⋅3=12 
հաղորդագրություն: Այս խնդրի լուծումը կարող ենք համեմատել 8 խնդրի լուծման հետ: 

2  1-ից մինչև 10 յուրաքանչյուր բնական n թվի համար գոյություն ունի միայն մեկ m 
թիվ, որի համար ունենք. n+m=20: Սրանով սպառվում են 20-ը ներկայացնելու տարբերակները 
գումարի տեսքով, ընդամենը կունենանք 10 տարբերակ: 

3  Բավական է սկսենք մի գրպանում դրամները հավաքելու տարբերակներով. մի գրպանում 
կարող են լինել երեք դրամներն էլ, 3-ից որևէ 2-ը (այստեղ կունենանք 3 տարբերակ), 3-ից որևէ 
1 դրամ (կունենանք երեք տարբերակ), կամ այս գրպանում չի լինի դրամ ընդհանրապես (1 
տարբերակ): Ընդամենը – 1+3+3+1=8:

Ուսուցչին հիշեցնենք, որ այստեղ հաշվվում է 3 տարրից բաղկացած բազմության 
ենթաբազմությունների (բոլոր) քանակը, որը հավասար է 23-ի: Վերը մատնանշված գումարը 
այսպիսի տեսք ունի. 
   C 03+C 13+C 23+C 33=23:

(C kn ցույց է տալիս n-տարր պարունակող բազմության k-տարրերից բաղկացած 
ենթաբազմությունների քանակը – համապատասխան զուգորդական թիվ է, այն նաև բինոմային 
գործակից են կոչում – այս տեղեկությունը միայն ուսուցչի համար է նախատեսված): 

4  n2 + n = 90,
 n(n + 1) = 90:
Վատոն գտավ n բնական թիվը, քանի որ միայն n=9-ի համար ունենք. 
   n(n + 1) = 90:
Եթե n-ը մեծ է 9-ից, 90-ից մեծ թիվ կստանանք:
Եթե n-ը փոքր է 9-ից, ապա 90-ից փոքր թիվ կստանանք: 

5  Սկսում ենք չափման մեթոդով. x=1 բացառված է: 

  x = 2,  61  + 62  + 63  = 11 – բավարարում է:
Եթե x>2, ապա գումարը 11-ից փոքր թիվ կլինի: 
Հաջորդ դասի համար աշակերտներին խնդրում ենք լսել վիդեոդասը «Տնային դպրոցից», 

7-րդ դասարան, Եռանկյուն, Եռանկյան տարրեր (www.silkschool.ge, Դասեր, Մաթեմատիկա, 
7-րդ դասարան): Այս վիդեոդասը պետք կգա սովորած նյութը կրկնելու համար էլ, այստեղ 
բացատրվում են հաջորդ պարագրաֆում ներկայացված հարցերը ևս (Եռանկյան տարրերը): 
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7.2. ԵՌԱՆԿՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐ

Այս պարագրաֆի համապատասխան ակտիվությունների քննարկմանը հատկացվում են    
124-րդ և 125-րդ դասերը: 

1 2 4 - Ր Դ  Ե Վ  1 2 5 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Շրջակա աշխարհ և երկրաչափական պատկերներ
Հարցեր. Եռանկյան տարրեր, միջնագիծ, բարձրություն, անկյունագիծ: 
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա ճիշտ ձևակերպել եռանկյան հետ 

կապված հասկացությունները, տերմինները, նշանակումները և խորհրդանիշերը (Մաթ. բազ. 1, 
2, 3, 4, 5, 7):

Նախնական գիտելիք. Եռանկյուն: Եռանկյան հիմնական տարրերը: Եռանկյունների 
դասակարգումն ըստ անկյունների:

Դասը սկսում ենք նախնական գիտելիքի ակտիվացմամբ: Նախորդ դասին սովորած նյութը 
կրկնելու և նոր գիտելիքը կառուցելու գործընթացում մեծ օգնություն կցուցաբերի վիդեոդասը, 
որը լսել հանձնարարել էինք աշակերտներին նախորդ դասին: Այս վիդեոդասի ընթացքում վարողը 
հանգիստ, համոզիչ ձևով բացատրում է եռանկյան հիմնական տարրերի անվանումները, նրանց 
դիրքը եռանկյան նկատմամբ: Միաժամանակ, այս վիդեոդասին խոսք է գնում նաև եռանկյան 
տարրերի մասին (միջնագիծ, բարձրություն, կիսորդ): Այս հարցերն արդեն նոր դասի թեմա են: 
Կարող ենք առաջադրել հարցեր, որոնց միջոցով ճշգրտում ենք որոշ կարևոր մանրամասներ:

– Պատկանո՞ւմ են արդյոք եռանկյան անկյան բոլոր կետերը եռանկյանը: Եվս մեկ անգամ 
սահմանում ենք եռանկյան անկյունը: 

Կանչում ենք աշակերտին գրատախտակի մոտ և խնդրում նրան պատկերել գրատախտակին 
որևէ եռանկյուն գագաթների անունով, ենթադրենք, ABC եռանկյուն: Դասը սկսում ենք 
գրատախտակին պատկերված ABC եռանկյան հիմնական տարրերը՝ անկյունները և կողմերը 
անվանելով: Աշակերտները վերհիշում են եռանկյան անվանումները (ABC, ACB, BCA և 
այլն), եռանկյունների տեսակներն՝ ըստ անկյուննների, ներկայացնում են դրանց կողմերը: 
Խոսում ենք եռանկյան անհավասարության մասին, ցանկացած երեք հատված չեն կարող 
լինել եռանկյան կողմեր: Այստեղ ևեթ դասարանին կարող ենք հարց առաջադրել. կարո՞ղ 
է արդյոք եռանկյան անկյուններից մեկը ավելի մեծ լինել, քան մնացած երկուսի գումարը: 
Դասարանական քննարկման արդյունքում աշակերտները հայտնաբերում և պատկերում 
են էլի նման եռանկյուններ: Այժմ ծանոթանանք եռանկյան այլ տարրերի – կիսորդներին, 
միջնագծերին, բարձրություններին: Ուշադրություն դարձնենք տարբեր տեսակի՝ բութանկյուն, 
ուղղանկյուն, սուրանկյուն եռանկյուններում սուր անկյան գագաթից տարված բարձրությունների 
դասավորության առանձնահատկություններին: Նոր հասկացությունների հետ ծանոթությունն 
ընթանում է համապատասխան վարժությունների քննարկմամբ: Այս հարցերի քննարկման 
ժամանակ կոորդինատների մեթոդի կիրառությունը օրգանապես ընկալվում է աշակերտների 
կողմից: 

Պարագրաֆում տրված նյութը յուրացնելուց հետո աշակերտները պետք է կարողանան 
նկարագրել եռանկյան տարրերը, ճանաչել դրանք, նկարի վրա պատկերել: Ցանկալի է, որ 
անդրադառնանք անվանման ճշգտմանը – եռանկյան անկյունները և կողմերը անվանում ենք 
հիմնական տարրեր: Դրանց քանակը 6 է (3 անկյուն, 3 կողմ): Հիմնական տարրերից բացի պետք 
է կարողանան եռանկյան միջնագիծը, կիսորդը և բարձրությունը նկարագրել և նկարի վրա ցույց 
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տալ: Ուշադրություն ենք դարձնում նրան, որ բարձրությունը կարող է համընկնել կողմի հետ 
(ուղղանկյուն եռանկյան մեջ), եռանկյունուց դուրս լինի տարված (բութանկյուն եռանկյուն) – 
եռանկյան հետ միայն մեկ ընդհանուր կետ ունենա:

Աշակերտների համար դժվար չի լինի եռանկյան մեջ տանել բարձրությունն այն դեպքում, երբ 
կողմը, որի վրա տանում ենք բարձրությունը (այս կողմով անցնող ուղղի վրայով ենք տանում), 
«հորիզոնական» է և համապատասխանաբար, բարձրությունը՝ «ուղղահայաց»: Քննարկենք 
հետևյալ ձևով պատկերված եռանկյունները: 

Նրանցում բոլոր բարձրությունները տանելիս աշակերտների մեծ մասը կունենա 
դժվարություններ: Այնպես որ աշակերտները համադասարանցիների և ուսուցչի օգնության 
կարիք կունենան:  

Առաջին դասին դասարանում կարելի է լուծել 1 - 8  խնդիրները, տնային առաջադրանքը 

կարելի է 1 - 8  խնդիրներից ընտրել: 
Հաջորդ դասի համար կարելի է աշակերտներին ինքնագնահատման «թեստեր» հանձնարարել 

կատարել: 
Երկրորդ դասը հատկացվում է կրկնությանը և գիտելիքի ամրապնդմանը: Ինքնագնահատման 

«թեստը» մեզ զարգացնող գնահատում իրականացնելու հնարավորություն է տալիս, որը 
ապագայում տարբերակված ուսուցման կազմակերպման համար կկիրառենք:

 
Պատասխաններ, ցուցումներ, մեկնաբանություններ

1 2 3
3 2 1

4  Այս խնդիրը վերաբերում է չափորոշչի հետևյալ ցուցիչներին. աշակերտը պետք կարողանա 
ճիշտ կիրառել մաթեմատիկական տերմինները, նշանակումները և խորհրդանիշերը (Մաթ. բազ. 
3), մաթեմատիկական օբյեկտները ներկայացնի գծագրի տեսքով (Մաթ. բազ. 5): 

Աշակերտը պետք է պատկերի վերբալ իրավիճակը և ճիշտ կիրառի մաթեմատիկական 
տերմինները: 

5  Աշակերտը պետք է կարողանա կիրառել կոորդինատների մեթոդը, գտնի կոորդինատներով 
անվանված կետերը, թվային ուղղի վրա կոորդինատների կիրառությամբ գտնի հատվածի 
երկարությունը: Այս գիտելիքների կոմպլեքսային կիրառություն է անհրաժեշտ 5  խնդրով 
տրված առաջադրանքը լուծելու համար:

ա) AB կողմի երկարությունը հավասար է 10 միավորի:
բ) C կետից տարված կիսորդը, պարզ է, որ CO հատվածն է, նրա երկարությունը հավասար 

է 8 միավորի: 

6  Կոմպլեքսային առաջադրանք է, որը պահանջում է ձեռք բերած գիտելիքի ինտեգրված 
կիրառում (կոորդինատների մեթոդ, զուգահեռ տեղափոխում, զուգահեռ տեղափոխության 
գրառում կոորդինատներով): Այդ պատճառով այս խնդիրը լուծելուց առաջ և այս խնդրի լուծման 
ընթացքում կրկնում ենք սովորած հարցերը: 
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Պարզ է, AB հատվածի միջնակետը D(0, 5) է: AB ուղղորդված հատվածով զուգահեռ 
տեղափոխմամբ A(–3, 5) կետը տեղափոխվում է (3, 5) կետ: Այսպիսով, համընկնում է B կետին, 
B կետը անցնում է B′(9, 5) կետ, C կետը – C′(6, 2) կետ: Այս զուգահեռ տեղափոխումը կարող 
ենք այսպես գրառել. 

   M(x, y) → M′(x + 6, y)
Այս զուգահեռ տեղափոխման ժամանակ BB’ կողմի D′ միջնակետը, պարզ է, տեղափոխվում 

է D կետը: 
   D′ կետն է (6, 5):

7  Պահանջվում է, որ աշակերտները կազմեն 6-ին նման խնդիր և լուծեն այն:

Այստեղ կարող ենք անցնել չափորոշչի արդյունքին, որը ներկայացված է Մաթ. բազ. 1, 2, 
3, 7 ցուցիչներով: 

8  Այս խնդիրն էլ, նախորդ երկու խնդիրների նման, կազմված է կոմպլեքսային 
առաջադրանքներից: Այն լուծելու համար պահանջվում է տարբեր գիտելիքների ինտեգրված 
կիրառություն (կոորդինատների մեթոդ, տրված ուղղորդված հատվածով զուգահեռ 
տեղափոխություն, ուղղորդված հատվածի ծայրակետերի կոորդինատների համաձայն զուգահեռ 
տեղափոխության՝ կոորդինատներով ներկայացում): 

Աշակերտը պետք է կազմի եռանկյուն կոորդինատային հարթության վրա և համոզվի, որ K 
կետի կոորդինատները (0, 7) թվերի զույգն է: 

KN ուղղորդված հատվածով իրականացված զուգահեռ տեղափոխումը այսպես է գրառվում. 
  M(x, y) → M′(x + 3, y): Հետևաբար, O′ = (3, 0), M′ = (3, 6), N′(6, 7):

9  ա)    բ)   գ)   դ): 

10  BC=33–20=13 (սմ):  

A C

B

D

8 13

6 6

11  Այս խնդիրը կարող ենք հետևյալ ձևով դատողություն անելով 
լուծել (աշակերտը պետք է կարողանա զարգացնել դատողություն 
անելու գիծը): 

ABD և BDC եռանկյունները մեկ ընդհանուր կողմ ունեն. BD: 
Եռանկյունները նաև մեկական հավասար կողմ ունեն. AD=DC: Քանի 
որ BDC-ի պարագիծը 5 սմ-ով մեծ է ABD եռանկյան պարագծից, այդ պատճառով BC կողմի 
երկարությունը 5 սմ-ով մեծ է AB-ի երկարությունից: BC=18+5=23 (սմ):

Որոշ աշակերտներ կարող են այս եղանակը ընտրել լուծելու համար. 
    (a + y + x)–(18 + x + y) = 5,
    a + y + x–18–x–y = 5,
    a–18 = 5,
    a = 23:

A C

B

D

18

x

18

x

y
a
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12  Պարզ է, ∠ABC = 2⋅110 + 2⋅90 = 2(110 + 90) = 400:

13   Կարող ենք գրել.  AB + BC + (AD + DC) = 46:
     BC + CD + BD = 34:
     AB + AD + BD = 28:
Այստեղից լավ է երևում, որ  34 + 28 = 2BD + 46
     2BD = 62–46   
     BD = 8 (սմ):
Այս խնդիրը լուծելիս աշակերտը պետք է հասկանա խնդրի բովանդակությունը, ընկալի, 

միմյանց հետ կապի խնդրի տվյալները և որոնվող մեծությունները (Մաթ. բազ. 7):

14  Խնդիրը կոմպլեքսային առաջադրանք է, որը լուծելու 
համար պահանջվում է ինտեգրված կիրառել տարբեր գիտելիքները 
(կոորդինատները ուղղի և հարթության վրա, առանցքային 
համաչափություն, կիսորդի երկարության հասկացություններ): 

Պարզ է, որ AB հատվածի միջնակետը D(0, 6) է:
 AB = 6,
 CD = 3, 

A′= (3, –6), B′= (–3, –6), C′= (0, –9): D′-ն A′B′-ի միջնակետն 
է: Կազմելուց հետո է՛լ ավելի լավ է երևում, որ D′=(0, –6): 
Միաժամանակ, D′ -ն Ox առանցքի հանդեպ D կետի համաչափ 
կետն է: 

1 2 3
2 3 4

4 - 7  Խնդիրները ներառում են կոմպլեքսային առաջադրանքներ: Դրանք լուծելու 
համար պահանջվում է տարբեր գիտելիքների կոմպլեքսային կիրառություն: Դրանց նման 
մի քանի խնդիր դասարանում է լուծվել: Վերևում տրված են նշված խնդիրների լուծումը և 
համապատասխան ցուցիչները, որոնք այս կոնկրետ խնդրի լուծման իրականացված արդյունքներն 
են ցույց տալիս: 4 - 7  խնդիրները լուծելով կարող ենք գնահատել աշակերտի կողմից 
թեմայի շրջանակներում գիտելիքին տիրապետելու մակարդակը: 

4  ա) Պարզ է, AB=12,4, 
   բ) C գագաթից տարված կիսորդի երկարությունը 10 միավոր է:

5  Այս խնդրի լուծումը չպետք է որ դժվար լինի աշակերտների համար: Կոորդինատային 
հարթության վրա եռանկյուն կազմելուց հետո լավ երևում է, որ AB=8, C կետից տարված կիսորդի 
երկարությունը հավասար է 6 միավորի: 

A

B

C
D

A C

B

D

0

A(–3; 6) B(3; 6)

C (0, 9)

D(0, 6)
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6   ա) D=(0, 7) 
բ) Զուգահեռ տեղափոխումը կարող ենք այսպես գրառել. 
   M(x, y) → M′(x + 8, y)
Այդ պատճառով A′(12, 7), B′ = (4, 7), C′ = (8, 4):

7  Դասին աշակերտները ձեռք են բերում նոր խնդիր 
կազմելու փորձառություն:

8  ա)   բ)    գ)

9  Միջնագծի հասկացությունն ըմբռնելը հեշտացնում է խնդրի 
լուծումը. DC=7,5:

   P = 13 + 9 + 7,5 = 29,5 (սմ):

10  AB=16 սմ, BC=18 սմ: AM և CN միջնագծեր են, այդ 
պատճառով MNB եռանկյան պարագիծը. 

  P=8+9+3=20 (սմ):

11  Ստուգենք – կարո՞ղ են աշակերտները կիրառել դատողությունը, որը դասարանում 
նման խնդրի լուծման ժամանակ կիրառվեց: Ստանում են. BC-ի երկարությունը 4 սմ-ով մեծ է 
AB-ի երկարությունից, BC=21 սմ, P=17+20+21=58 (սմ):

12  14 + 17–2BD = 23
 2BD = 8
   BD = 4 (սմ):

13  Կոորդինատային հարթության վրա կազմում ենք ACB եռանկյունը: Այսպես հեշտորեն 
կսահմանենք, որ C կետը (1, 0) է:

14  Այս խնդիրն էլ կոմպլեքսային առաջադրանքներ է պարունակում և նման է 14  խնդրին 
(կապվում է միևնույն ցուցիչների հետ): 

ա) D(–1, 0),  բ) MN=12, KD=9,  գ) M′(1, –6), N′(1, 6), K′(10, 0),      դ) D′(1, 0):

Ինքնագնահատման թեստի կիրառությամբ աշակերտները գնահատում են սեփական գիտելիքը 
ուղիղ համեմատականության մասին, ուղիղ համեմատական մեծությունների հատկությունների 
մասին (ուղիղ համեմատական մեծությունների հարաբերությունը մշտական է), կարո՞ղ են 
վերբալ նկարագրված իրավիճակի համաձայն ճանաչել ուղիղ համեմատական մեծությունները,  
կարո՞ղ են արագության տարբեր միավորները միմյանցով արտահայտել, կարո՞ղ են խնդիրներ 
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լուծելու ժամանակ համաչափության, համաչափ մասերի բաժանելու կանոնը կիրառել, գիտե՞ն 
աշակերտները եռանկյան անհավասարության օրենքը, կարո՞ղ են եռանկյունները դասակարգել՝ 
ըստ անկյունների, ամրապնդեն կիսորդի, միջնագծի, բարձրության հասկացությունները 
(դատողություն անեն եռանկյան հանդեպ նրանց  դիրքի մասին): 

7.3. ԵՌԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Այս պարագրաֆի համապատասխան ակտիվություններին հատկացվում են 126-րդ – 129-րդ 
դասերը: 

1 2 6 - Ր Դ  Ե Վ  1 2 7 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Շրջակա աշխարհ և երկրաչափական օբյեկտներ
Հարցեր. Եռանկյունների հավասարություն, եռանկյունների հավասարության նշաններ, 

եռանկյունների հավասարության նշանների կիրառությամբ խնդիրների լուծում: 
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա եռանկյան հետ կապված 

հասկացությունների և փաստերի կիրառությամբ լուծել երկրաչափական խնդիրներ (Մաթ. բազ. 
1, 2, 3, 7, 8, 9):

Նախնական գիտելիք. Եռանկյուն: Եռանկյան տարրեր: Զուգահեռ տեղափոխություն: 
Առանցքային համաչափություն: 

Նախնական գիտելիքի ակտիվացումը կարելի է սկսել այն խնդիրների մտաբերմամբ, որոնք 
կապվում են զուգահեռ տեղափոխության կամ առանցքային համաչափության իրականացման 
հետ – զուգահեռ տեղափոխմամբ ΔA‘B‘C‘ ստանում ենք ΔABC-ից (Խնդիր 6, պարագրաֆ 5.6), 
իսկ առանցքային համաչափությամբ – ΔM‘N‘K‘ ստանում ենք ΔMNK-ից (Խնդիր 14, պարագրաֆ 
5.6): Բավական է վերհիշենք այս խնդիրների միայն այն առաջադրանքները, որոնք կապվում 
են երկրաչափական այս վերափոխությունների հետ: Այստեղ ևեթ աշակերտների հետ մեկ 
անգամ ևս խոսում ենք եռանկյան, եռանկյան տարրերի մասին: Միաժամանակ, լավ երևում է, 
որ երկրաչափական վերափոխությամբ ստացված նոր եռանկյան հիմնական տարրերը հավասար 
են նախնական եռանկյան հիմնական տարրերին: Օրինակ, 6  խնդրում AB=8, A′B′= 8, 
AB=A′B′, 14  խնդրում. MN=12, M′N′=12, MN=M′N′: Աշակերտները դիտում են նկարները և 
ինքնուրույն արտահայտում են ենթադրություն. BC=B′C′, AC=A′C′, MK=M′K′, NK=N′K′: Հաջորդ 
ենթադրությունը կապված կլինի հավասար կողմերի հակադիր անկյունների հավասարությանը: 

Աշակերտներն ինքնուրույն հանգում են այն եզրակացությանը, որ այսպիսի եռանկյունները 
կարող են կոչվել հավասար եռանկյուններ: Միաժամանակ, զուգահեռ տեղափոխությամբ, 
առանցքային համաչափությամբ եռանկյունուց իրեն հավասար եռանկյուն է ստացվում: Այսպիսով 
տեղի է ունենում գիտելիքի ակտիվ կառուցքավորում: 

Աշակերտների կողմից արտահայտված այս հիպոթեզները Ձեր մեկնաբանություններից և 
հաստատումից հետո վերածվում են կայուն գիտելիքների աշակերտների համար: 

Եվս մեկ անգամ խնդրում ենք աշակերտներին կրկնել եռանկյունների հավասարության 
հասկացությունը: Այստեղ ևեթ կարող ենք փորձարկում անցկացնել. կոորդինատային առանցքի 
վրա քննարկենք երկու եռանկյուններ. AOB և A′O′B′:

  A=(4, 0), B=(0, 3), O′= (6, 0), B′= (6, 3), A′=(10, 0):
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Այս եռանկյունների երկու կողմերը և նրանց 
միջև ընկած անկյունները հավասար են: 

  OB=O′B′, ∠BOA=∠B′O′A′, 
  O′A′=OA:
Լավ երևում է, որ ΔA′O′B′=ΔAOB,
ΔA′O′B′ ստանում ենք ΔAOB-ից զուգահեռ 

տեղափոխությամբ. 
  M(x, y) → M′(x+6, y):
Աշակերտներին բացատրում ենք, որ պարտադիր չէ այս եռանկյունների համար 6 

հիմնական տարրերի (կողմերի և անկյունների) հավասարությունը ստուգելը, բավական է 
ստուգել 3 հիմնական տարրերի հավասարությունը (այս երեքից գոնե մեկը կողմ պետք է 
լինի), ձևակերպում ենք եռանկյունների հավասարության նշանները, այսինքն, բավական 
պայմաններ, որոնց բավարարման դեպքում եռանկյունները հավասար են: Սա նշանակում 
է, որ եթե առաջին երեք տարրերը հավասար են երկրորդի երեք տարրերին, ապա մյուս 3 
տարրերն էլ հավասար կլինեն: Հետևաբար, եռանկյունները հավասար են: Հարցերը մատուցելու 
ժամանակ հիմնական ուշադրությունը խթանման, գործնական կիրառությունների հետ կապի վրա 
է կենտրոնացվում: Աշակերտի հետ միասին քննարկում ենք գործնական խնդիրը, որը երկու 
կետերի միջև տարածությունը որոշելու համար եռանկյունների հավասարության նշաններից մեկի 
կիրառության հետ է կապվում (դասագրքի 5.7 պարագրաֆի 2) մասում քննարկված խնդիրը): Այս 
դեպքում առաջատար դերը վերագրվում է աշակերտներին: Մենք հարցերով օգնում ենք նրանց: 

– Անհնար է A-ից մինչև B տարածությունը չափել, որոշել AB-ի երկարությունը: Գուցե 
կառուցենք ABC եռանկյանը հավասար ուրիշ այնպիսի եռանկյուն, որի կողմերի երկարությունը 
կկարողանանք չափել: 

– Ուշադիր նայեք նկարին, ինչպե՞ս է կառուցած DEC եռանկյունը: Նկարագրե՛ք կառուցման 
գործընթացը: 

– Եռանկյունների հավասարության ո՞ր հայտանիշն է կիրառված:
Այժմ վերադառնանք Թալեսի խնդրին: Ցանկանում ենք որոշել AC հեռավորությունը – A 

կետից մինչև նավ հեռավորությունը: 
– Ի՞նչ ուղղությամբ է տարված AB ուղիղը: (AC-ին ուղղահայաց)
– Կարելի է նաև չափել ABC եռանկյան B անկյունը: 
Աշակերտներն արդեն լուծած խնդրի օրինակով հասկանում են, որ 

բավական է կազմել նոր MNK եռանկյուն այնպես, որ ∠M=∠B, KM=AB, 
∠K=∠A:

– Ըստ եռանկյունների հավասարության ո՞ր հայտանիշի է ΔABC=ΔKMN:
Այսուհետև աշակերտները եզրակացնում են. քանի որ ∠B=∠M, այդ պատճառով AC=KN 

(հավասար եռանկյունների մեջ հավասար անկյունների հակադիր հավասար կողմեր են): Լավ 
երևում է, որ ակտիվությունները, որոնք քննարկվեցին վերը, նպաստում են գնահատման ցուցիչով 
ներկայացված պահանջների կատարմանը: Նույն սկզբունքով են ընտրած դասարանական և 
տնային «թեստերը» և խնդիրները: Տեղի է ունենում աշակերտի աստիճանական հանգում նոր 
գիտելիքին, եռանկյունների հավասարության մասին որոշակի պատկերացումների ձևավորմանը: 
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Պատասխաններ, ցուցումներ, մեկնաբանություններ

1 2 3 4 5 6 7
1 3 1 1 2 2 1

8  Խնդրում քննարկում ենք ուղղանկյուն եռանկյունների դեպքը: Աշակերտները կիրառում 
են եռանկյունների հավասարության հայտանիշները և ինքնուրույն ձևակերպում ուղղանկյուն 
եռանկյունների հավասարության հայտանիշները. ա) էջով և կից սուր անկյամբ, բ) ըստ էջերի:

9  Քանի որ ABC եռանկյան մեջ երկու կողմերը հավասար են, նրան հավասար եռանկյան 
մեջ ևս երկու կողմերը հավասար են 7,2 սմ-ի: Այս հավասար կողմերը չեն լինի EF և DF, քանի 
որ նրանց գումարը հավասար է 15,3 սմ-ի: Այսպիսով, 7,2 սմ-ի հավասար է երրորդ – DE կողմը: 
Ստանում ենք. ΔDEF-ի կողմերն են 7,2 սմ, 7,2 սմ և 15,3–7,2=8,1 սմ:

Հետևաբար, AC=8,1 սմ: P=7,2+7,2+8,1=22,5 (սմ):

10  ABC եռանկյան ամենակարճ կողմը հավասար է 12,4 սմ, նրա ամենաերկար կողմը կլինի 
MNP, այն հավասար է – 16 սմ, երրորդ կողմը – 42–(12,4+16)=13,6 (սմ):

11  Խնդիրը ներառում է կոմպլեքսային առաջադրանքներ 
– պահանջում է միջնագծի հատկության, եռանկյունների 
հավասարության հայտանիշների մասին գիտելիքների ինտեգրված 
կիրառություն: 

Ըստ եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշի 
ΔABD=ΔDEC: Այս եռանկյունների հավասարությունից. AB=CE, AB 
և CE հավասար կողմերին հակադիր անկյունները հավասար են: 

∠EAB=∠AEC, այդ պատճառով ΔABE=ΔACE:

12  Հավասար անկյունները և հավասար հատվածները միանման են նշված:
Խնդիրը լուծելիս աշակերտներին կարող ենք հարցեր 

առաջադրելով օգնել: Նկարի վրա նշված են AC-ի երկարությունը 
և DOB եռանկյան պարագիծը: 

– Ո՞ր եռանկյուններն ենք քննարկում: (ΔAOC և ΔBOD)
– Թվե՛ք նրանց հավասար անկյունների և հավասար 

կողմերի զույգերը: 
– Եռանկյունների հավասարության ո՞ր հայտանիշը կարելի 

է այստեղ կիրառել: (Կողմ, անկյուն, կողմ)
– DOB եռանկյան ո՞ր կողմը կարելի է գտնել AOC և DOB եռանկյունների հավասարությունից 

(DB=7,5):
– Ինչի՞ է հավասար OB: (10,8:2=5,4)
– Ինչի՞ է հավասար OD: (15,6–(7,5+5,4)=2,7)
– Ինչի՞ են հավասար OC, CD:

13 - 14  Հիմնավորելու համար կիրառում ենք եռանկյունների հավասարության հայտանիշները: 
Երկու դեպքում էլ եռանկյունների հավասարության III հայտանիշն է կիրառվում և երկու դեպքում 
քննարկման համար եռանկյուններն ունեն ընդհանուր կողմ:

15  Նկարում հավասար հատվածները միևնույն տառի կիրառությամբ կարող ենք 
արտահայտել: 

A

BC

E

D



253

Կարելի է հավասար հատվածները նույն ձևով նշել: 
Ըստ եռանկյունների հավասարության III հայտանիշի, ΔACB=ΔABD:
Այստեղ դադար պետք է վերցնենք և խորհենք. հավասար 

եռանկյուններում հավասար կողմերի հակադիր անկյունները հավասար 
են, կարո՞ղ ենք նշել հավասար անկյունները: Հավասար անկյունները 
նշելը կօգնի՞ մեզ հաջորդ հարցերին պատասխանել.

∠CAB=∠DBA, ∠CBA=∠DAB, այդ պատճառով, հավասարության I 
հայտանիշի համաձայն, ΔACE=ΔDBF և ΔECB=ΔAFD:

13 - 15  Խնդիրները լուծելը պահանջում է զարգացնել դատողության 
գիծը, հիմնավորման կարողությունը, դժվար խնդիրը պարզ խնդիրների 
բաժանելու և հաջորդաբար լուծելու հմտությունը (Մաթ. բազ. 2, բազ. 8):

Պատասխաններ, ցուցումներ, մեկնաբանություններ

1 2 3 4 5
2 2 3 2 1

6  Պետք է քննարկենք ABC և ACD եռանկյունները: Աշակերտները հաճախ դժվարանում 
են ցույց տալ ընդհանուր կողմը, որը, կարելի է ասել, հավասար կողմերի զույգ է ներկայացնում:

Հաճախ խնդիրները, որոնք պահանջում են ապացուցել որևէ երկու հատվածների 
հավասարությունը, եթե կապենք եռանկյունների հետ, ցանկալի արդյունքին հեշտորեն 
կհասնենք – եռանկյունների հավասարության արդյունքը կարող է լինել այս հատվածների 
հավասարությունը: Դրա համար բավական է այս հատվածները ներկայացնել՝ որպես 
հավասար եռանկյունների հավասար անկյունների հակադիր կողմեր: 

6  Խնդրում ABC և ACD եռանկյունների AC կողմն ընդհանուր է, BC=AD, ∠BCA=∠CAD, 
այդ պատճառով, ըստ եռանկյունների հավասարության I հայտանիշի, ΔABC=ΔACD:

AB և CD այս եռանկյունների հավասար անկյունների հակադիր կողմերն են: 

7  Այս խնդիրների միջոցով աշակերտները զարգացնում են եռանկյունների հավասարության 
հայտանիշների կիրառության հմտությունը: Խնդիրները լուծելը նպաստում է գիտելիքների 
գործնական կիրառությանը: Աշակերտը պետք է ընտրի քննելու ենթակա եռանկյուններ, կիրառի 
հավասարության հայտանիշներից մեկը և անվանի հավասար կողմերի և հավասար անկյունների 
այլ զույգեր: 

8 - 9  Տնային առաջադրանքի այս խնդիրները բոլոր աշակերտները պետք է կարողանան 
լուծել: 

Տնային առաջադրանքի խնդիրների քննարկման գործընթացը զարգացնող գնահատման 
հնարավորություն է տալիս: Պետք է համոզվենք, որ դասարանական աշխատանքի ընթացքում 
աշակերտը ինքնուրույն լուծեց խնդիրը, խնդիրները լուծելու ժամանակ կարողացավ կիրառել 
եռանկյունների հավասարության հայտանիշները (գնահատման ցուցիչ): 

Զարգացնող գնահատման արդյունքները պետք է նշենք և կիրառենք տարբերակված 
ուսուցման ընթացքում: 

10  Նկարում ցույց են տրված հավասար անկյունները: Օգտվում ենք եռանկյունների 
հավասարության II հայտանիշից: 

x x x
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11  Աշակերտը պետք է կռահի, որ կարող է կառուցել թղթին տրված եռանկյանը հավասար 
եռանկյուն, պետք է կարողանա դատողություն անել – ինչպես կառուցի տրվածին հավասար 
եռանկյուն (անհրաժեշտ կլինի կողմերից մեկը և նրան կից անկյունների չափերը որոշել): Մի 
կողմով և նրան կից երկու անկյուններով կազմած եռանկյան կողմերը չափելով՝ կգտնենք որոնվող 
պարագիծը: 

12 - 14  Խնդիրները դասարանում պետք է լուծենք 12  խնդրի նման: 

12  Նկարում նշված են հավասար անկյունները և հավասար 
կողմերը: 

Կիրառում ենք եռանկյունների հավասարության II հայտանիշը: 
Այդ պատճառով CO=OD=52:2=26, AC=28 (սմ):

13  ΔAOC=ΔBOD (I հայտանիշով) 
Այդ պատճառով. DB=9 սմ 
OA=OB=14:2
AO=OB=7 սմ
CO=OD=8 սմ 
P=(7+8+9) սմ 
P=24 սմ:

Տնային առաջադրանքի մի քանի խնդիրների հետ միասին աշակերտներին հանձնարարում 
ենք կատարել ինքնագնահատման «թեստերը»: 

1 2 8 - Ր Դ  Ե Վ  1 2 9 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Հարցեր. Կոորդինատները ուղղին և հարթության վրա: Եռանկյուններ, եռանկյունների 
տարրեր: Եռանկյունների հավասարության հայտանիշները:

Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա ճանաչել երկրաչափական 
պատկերները, համեմատել դրանց տեսակները և դասակարգել (Մաթ. բազ. 1, 2, 5, 6, 7): 
Երկրաչափական օբյեկտները ներկայացնի՝ ըստ խնդրի ենթատեքստի (Մաթ. բազ. 4, 5, 6): 
Իրականացնի և կիրառի երկրաչափական վերափոխումներ (Մաթ. բազ. 1, 2, 3): Երկրաչափական 
խնդիրներ լուծելիս կիրառի եռանկյունների հետ կապված հասկացությունները և փաստերը: 

Դասագրքում ներկայացված բազմազան նյութը (խմբային աշխատանքների նախագծեր, 
կոմպլեքսային նախագծային առաջադրանքներ, ինքնագնահատման թեստեր, ամփոփիչ 
խնդիրներ տարբեր մակարդակների առաջադրանքներով) գնահատման ցուցիչների պահանջները 
բավարարելու և հստակ պատկերացում կազմելու հնարավորություն է տալիս: Միաժամանակ, 
զարգացնող գնահատում իրականացնելու հնարավորություն ունենք, որի արդյունքները նկատի 
ունենալով, կարելի է հաջորդ առաջադրանքները ըստ բարդության որակավորել և տարբերակել: 
Զարգացնող գնահատման հետաքրքիր ձևերից մեկն է ինքնագնահատման թեստը (աշակերտն 
ինքն է մասնակցում գնահատման իրականացմանը): 

A

C

D

B

O

x

x

x+2

A

C

D

B

O
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Ինքնագնահատման թեստ
(Մեկնաբանություններով և ցուցիչներով)

1  Աշակերտը պետք է կարողանա կիրառել կոորդինատների մեթոդը, դասակարգի 
եռանկյունները: 

2 - 5  Աշակերտը պետք է կարողանա կիրառել համաչափության, համաչափ մեծությունների 
հատկությունները, վերբալ ձևակերպված իրավիճակին համապատասխան կազմի գծագիր և 
կիրառի այն, կիրառի միջնագծի, անկյունագծի հատկությունները: 

6  Աշակերտը պետք է կարողանա կիրառել եռանկյունների հավասարության հայտանիշները: 
Նույն ցուցիչների պահանջներն իրականացնելը կապվում է խմբային աշխատանքի նախագծի 

հետ:  
Ըստ զարգացնող գնահատման արդյունքների՝ դասարանը բաժանում ենք մի քանի խմբի և 

անցկացնում ենք տարբերակված ուսուցում. I խումբը կատարում է «Խմբային» աշխատանքի 
խորագրով տրված կոմպլեքսային առաջադրանքները, երկրորդ խումբը աշխատում է «Ամփոփիչ 
խնդիրների» խորագրով տրված  2 , 10 , 11 , 13 , 4 , 14  կոմպլեքսային առաջադրանքների 
վրա: Երրորդ խումբը աշխատում է համեմատաբար հեշտ խնդիրների վրա. 1 , 3 , 5 , 6 , 

9 , 12 : Կարող ենք կիրառել «ՈԿԱ» (Ով կլինի առաջինը) խորագրով տրված խնդիրները, 
որոնցից յուրաքանչյուրի բարդությունը բխում է խորագրի առանձնահատկությունից: 

Պատասխաններ, ցուցումներ, մեկնաբանություններ

Խնդիրներ խմբային աշխատանքի համար

Կարևոր գործնական խնդիրը, որն առաջարկում ենք աշակերտներին, նկատի ունի նախորդ 
պարագրաֆում սովորած տեսական գիտելիքի ակտիվ կիրառությունը և ներկայացնում է 
մաթեմատիկայի հիմնավոր ուսուցման լրացուցիչ մոտիվացիա: 

Աշակերտներին առաջարկում ենք հարցեր, որոնց հաջորդաբար տրված պատասխանները 
հանգեցնում են խնդրի լուծմանը: 

B կետից որևէ BE հատված կարելի է տանել B կետում խրած ցցի գագաթից դեպի A նայելով 
և հետընթացով: E կետում էլ խրում ենք ցից և ցցերին ամրացնում ենք պարան: Այնուհետև 
B-ից ձգում ենք պարանը որևէ այնպիսի ուղղի երկայնքով, որի որևէ D կետից երևում է A 
կետը և պարանով չափում ենք նրա վրա BD=DK: Բոլոր նշված կետերում խրում ենք ցցեր և 
ցցերին կապում ենք պարաններ: E և D ցցերին կապած պարանով կարելի է DF=DE հատվածը 
չափել DE ուղղի վրա: BDE և FDK եռանկյունները հավասար են՝ ըստ երկու կողմերի և նրանց 
միջև ընկած անկյան (∠BDE=∠FDK, որպես հակադիր անկյուններ), այսինքն ∠E=∠F (հավասար 
կողմերի հակադիր հավասար անկյուններ են): Այսպիսով, ΔAED=ΔMDF կողմով և նրան կից 
երկու անկյունով, որտեղից AE=FM, AD=DM: Ստանում ենք, որ ΔABD=ΔMKD (Կողմ, անկյուն, 
կողմ նշանով): Այսպիսով, AB=KM:
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Ամփոփիչ խնդիրներ 
(Ցուցումներ և մեկնաբանություններ)

6  ա) Ըստ կիսորդի հատկության, ∠ACB=1360, եռանկյունը բութանկյուն է: բ) ∠ACB=900, 
եռանկյունը ուղղանկյուն է:

8  Եռանկյան կողմերը չեն կարող հարաբերական լինել 4-ին, 8-ին և 12-ին, եռանկյան 
ցանկացած կողմի երկարությանը պետք է փոքր լինի մնացած երկու կողմերի գումարից. 
12x=4x+8x:

9  Բութանկյուն եռանկյան մեջ բութ անկյան գագաթից տարված բարձրությունը եռանկյան 
ներսում է, իսկ սուր անկյան գագաթից տարված բարձրությունը եռանկյան հետ միայն մեկ 
ընդհանուր կետ ունի: 

10  Մգացված բազմությունը հնգանկյուն է:

11  QK ուղղորդված հատվածով զուգահեռ 
տեղափոխությունը կարող ենք այսպես գրառել. 

  M(x, y) → M′(x+2, y):
Հետևաբար, P(–4, 0) → P′(–2, 0), 
  R(5, 0) → R′(7, 0):
Ընդհանուր մասը եռանկյուն է:

12  Այս եռանկյունների հավասար պարագծերը, փաստորեն, միևնույն հարաբերությամբ են 
բաժանվում, այդ պատճառով այս եռանկյունների կողմերը հավասար են: Ըստ 3-րդ հայտանիշի 
եռանկյունները հավասար են: 

13  Պետք է ընտրենք չորս կետերից (B, C, D, E) երկուսը: 
   BC, BD, BE, CD, CE, DE:
Ընդամենը կունենանք վեց զույգ: Ստանում ենք 6 եռանկյուն:

14  Շրջանագծին գտնվող կետերի ոչ մի եռյակ 1 ուղղի չի պատկանում: Նման խնդիրներ 
ավելի վաղ նույնպես քննարկել ենք: Այս անգամ, 5 կետից պետք է ընտրել երեքը: Նույնն է, ինչ 
5 կետից ընտրել երկուսը, որոնք եռանկյան գագաթ չեն հանդիսանում (այս ճանապարհով ավելի 
կհեշտանա եռանկյունները հաշվելը): 

Ստանում ենք.  AB, AC, AD, AE
           BC, BD, BE
                 CD, CE
                     DE:
Այսպիսով ընդամենը 10 եռանկյուն ենք ընտրում: 

0 x

y

P RR P

Q Q `

` `

0 x
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«ՈԿԱ»

1  Քառանկյունը անվանելու ժամանակ գագաթները պետք է հերթով թվել: 4 տառերից 
յուրաքանչյուրին 2 անվանում (այս տառով սկսվող) է համապատասխանում – երկու տարբեր 
ուղղություններով: Ընդամենը կունենանք 8 անվանում: Որոշ աշակերտներ կարող են սկսել 
գրառել անվանումները: Դատողություն անելով կարելի է ավելի արագ հաշվել տարբերակների 
քանակը: 

2  Այստեղ էլ ցանկալի է ընտրել որևէ ռազմավարություն: Հաշվենք եռանկյունները, որոնց 
մի գագաթը տրված որևէ կետ է կամ տրված կողմն է: Պատկերված է ընդամենը 9 եռանկյուն:

3  ABEG, ABDF, ABKF (AB կողմ ունեցող քառանկյուններ), EGFD, EGFK:

4  Յուրաքանչյուր կողմի երկարությունը պետք է փոքր լինի մնացած երկու կողմերի 
երկարությունների գումարից: 

Վերցնում ենք ամենամեծ հատվածը՝ 25 սմ երկարությամբ: Ընտրում ենք եռյակները: Չեն 
համապատասխանի եռյակներից երկուսը. (25, 6, 9) և (25, 6, 19): Չեն համապատասխանի ևս 
երկու եռյակ. (23, 6, 9) և (19, 6, 9):

5 հատվածներից կարելի է ընտրել 10 եռյակ (տե՛ս՝ Ամփոփիչ խնդիր 14): Այսինքն, մեզ մնում 
է 7 եռանկյուն. (I, II, III), (I, II, V), (II, III, IV), (II, III, V), (II, IV, V), (III, IV, V):

5      ΔABC=ΔMNK, 
     AC=KN 
     BC=KM 
     AB=MN, բայց 
     BC≠NK, AC≠MK:

6  Տրված երկարությամբ կողմերով եռանկյուն գոյություն չունի, քանի որ. 5/6=1/2+1/3:
Ամենաերկար կողմի երկարությունն էլ մնացած երկու կողմերի երկարությունների գումարից 

փոքր պետք է լինի: 

Աշակերտներին խորհուրդ ենք տալիս լսել «Տնային դպրոցի» վիդեոդասը (VI դասարան, 
Տվյալները հավաքել և հարմար եղանակով ներկայացնել): Աշակերտներից շատերը VI 
դասարանի դասագիրքը հանձնել են, այդ պատճառով այս վիդեոդասի օգնությամբ կարելի 
է տոկոսի մասին գիտելիքը կրկնել, նոր գիտելիքը կառուցել: Իսկ ով տանը չունի այս 
դասը լսելու հնարավորություն, աշխատեք դպրոցում ստեղծել դրա հնարավորությունը: 
Կիրառե՛ք նաև դասագրքի նյութը 2.5 պարագրաֆից: Այստեղ էլ կտեսնեք տոկոսի հետ 
կապված հարցեր: 

K N

M

C A

B
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7.4. ՏՈԿՈՍ

Այս պարագրաֆի համապատասխան ակտիվությունների քննարկմանը հատկացվում են    
130-րդ և 131-րդ դասերը:

1 3 0 - Ր Դ  Ե Վ  1 3 1 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Թվերը և նրանց կիրառությունը ամենօրյա կյանքում և գիտության տարբեր 
բնագավառներում

Հարցեր. Տոկոս, կոտորակի և տոկոսի միջև կապը: Որոշել թվի տոկոսը, գտնել թիվը նրա 
տոկոսով: 

Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա կարդալ ռացիոնալ թվերը, գրառել 
կոտորակների, տասնորդականի, տոկոսի տեսքով (Մաթ. բազ. 3, 4):

Նախնական գիտելիք. Ռացիոնալ թվեր, որոշել թվի մասը: 

Դասը սկսում ենք վիդեոդասին տոկոսի կիրառության օրինակները վերհիշելով և քննարկելով. 
աշակերտները պետք է կարողանան նկարագրել տոկոսի կիրառությունը: Կարող եք այս 
նկարագրման ժամանակ լրացուցիչ ճշգրտման և հարցերի կիրառությամբ Դուք էլ մասնակցել 
և օգնել աշակերտներին: Վիդեոդասը վերաբերվում է տվյալները ակնադիտորեն ներկայացնելու 
եղանակների նկարագրմանը. հաճախականությունների աղյուսակ, սյունակավոր դիագրամներ, 
շրջանաձև դիագրամներ, պիկտոգրամաներ: Վիդեոդասին քննարկված խնդրում երեք ուղղությամբ 
ճանապարհորդությունը ընտրելու ժամանակ 20 աշակերտներից 4-ը ընտրում են առաջին 
ուղղությունը, 5 աշակերտ՝ երկրորդ ուղղությունը, 11 աշակերտ՝ երրորդ ուղղությունը: Հետևաբար, 

աշակերտներից 4
20 -ը առաջին ուղղությունն է ընտրում, 5

20-ը՝ երկրորդը, 11
20 -ը՝ երրորդը: Այս 

կոտորակներն արտահայտում ենք տոկոսներով և կազմում ենք շրջանաձև դիագրամ: Հարցերի 
միջոցով ճշգրտում ենք տոկոսի կիրառության գործընթացը: 

– Ի՞նչ է ցույց տալիս այս դեպքում 4
20-ը: (20-ի ո՞ր մասն է 4-ը)

– Ի՞նչ է ցույց տալիս 5
20-ը: (20-ի ո՞ր մասն է 5-ը)

– Ի՞նչ է ցույց տալիս 11
20-ը: (20-ի ո՞ր մասն է 11-ը)

– Տոկոսի տեսքով ինչպե՞ս ենք գրառում այս թվերը: (4/20, 5/20, 11/20)
– Աշակերտների ընդհանուր թիվը քանի՞ տոկոսն է ներկայացնում:
Այնուհետև կարող ենք քննարկել երկրորդ խնդիրը և հիշել, որ շրջանը բաժանվեց մասերի, 

որոնք համապատասխանում են 10%-ի, 50%-ի, 30%-ի և 10%-ի:
Ըստ խնդրի անհրաժեշտ էր որոշել 30-ի 10%-ը, 50%-ը, 30%-ը: Լրացուցիչ կարող ենք հետևյալ 

հարցերը ևս կիրառել.

– Ինչպե՞ս ենք գրում 0,5, 3
4  , 1

5  թվերը տոկոսի տեսքով:
– Քանի՞ տոկոս է կազմում 30-ի հարաբերությունը 100-ի հետ: 
– Թվի ո՞ր մասն է այս թվի 75%, 45%: 
– Թվի ո՞ր մասն է այս թվի 50%, 25%:
Քննարկենք այն օրինակներն էլ, որոնք տրված են մեր դասագրքում. երկու օրինակները 

կոտորակը տոկոսի տեսքով ներկայացնելու հետ են կապվում, հաջորդ օրինակներով ամենօրյա 
կյանքում տոկոսի կիրառության դեպքերն են նկարագրված: Ըստ օրինակներից մեկի որոշում 
ենք, որ Աբխազիայի տարածքը ողջ Վրաստանի տարածքի 12,5%-ն է: Դուք երևի լսել եք՝ 
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Վրաստանի տարածքի 20% բռնազավթած է Ռուսաստանի կողմից, այս 20%-ից 12,5%-ը 
Աբխազիայի տարածքն է կազմում: 4-րդ օրինակը գների զեղչի հետ կապված խնդրի լուծման 
ժամանակ ռացիոնալ թվերի կիրառությանն է վերաբերում. 400-լարիանի ապարատի արժեքը 30% 
զեղչից հետո երկու եղանակով կարելի է հաշվել. 

1) 400–400⋅0,3=280 
2) 400⋅0,7=280:
Դասարանին այս խնդիրները հետաքրքրաշարժ ձևով ներկայացնելու դեպքում 

աշակերտները հաճույքով կկատարեն առաջադրանքները, նրանք ուսումնական 
գործընթացով մոտիվացված պետք է լինեն: Ուսուցիչն այս գործընթացը կիրառում 
է զարգացնող գնահատման համար: Միաժամանակ, գնահատվում է ուսումնական 
գործընթացում աշակերտների ստեղծագործական մասնակցությունը և ոչ թե միայն ուսման 
արդյունքները: 

Պատասխաններ, ցուցումներ, մեկնաբանություններ

1 2 3 4 5 6 7
2 3 4 3 2 3 4

Աշակերտների մոտ պետք է ստեղծվեն հստակ պատկերացումներ այն մասին, որ 50%-ը 

ամբողջի 1
2 -ն, 25%-ը՝ 1

4 -ը, 75%-ը՝ 3
4 –ը: 10%-ը 1

10-ն է: Նրանք արագ տալիս են 1 - 4  թեստերի 
պատասխանները: 

5 - 7  Թեստերում կարելի է աշակերտներին լրացուցիչ հարցեր առաջադրել.
– Սպիտակ գնդիկների քանակը կարմիր գնդիկների քանակի քանի՞ տոկոսն է կազմում: 

– Վաճառված թերթերի քանակը թերթերի ընդհանուր քանակի քանի՞ տոկոսն է կազմում: 
– Մինչև հանգիստ ժամանակի քանի՞ տոկոսն է անցնում: 

9  Պետք է որոշենք, թե ընդհանուր բնակչության ո՞ր մասն է կազմում Մոսկվայի 
բնակչությունը և բազմապատենք 100%-ով: 

    12
144  ⋅100%≈8,3%:

10  106
106+(106–12)  ⋅100%:

11  Մեկը ստացել է 2000⋅0,25=500 (լարի): Համաչափորեն բաշխված է 2000–500=1500 լարի:
Այս գումարի քառորդը բաշխվում է 4 դիզայներներից յուրաքանչյուրին: 

12  480⋅0,03⋅4 + 570⋅0,03:

13  21%-ը մոտավորապես հինգերորդն է, մոտավորապես – 300 կգ:

14  Ուրիշ հաղորդումներ անվանեց. 
 100%–(38% + 24% + 20%) = 18%

 1200⋅18
100  = 216:

15  Այս խնդրում աշակերտը պետք է կարողանա որոշել թվի տոկոսը և թվի մասը: 
  Թեա – 900⋅0,3=270

Նիկա – 270⋅ 23  = 180 
Թորնիկե – 900–(270+180)=450 (լարի): 
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16  I եղանակ. 120+120⋅0,12 
 II եղանակ. 120⋅1,12:

17  Մեծ էջ – 20⋅1,15=23
 Փոքր էջ – 16⋅1,2=19,2 
 P=2(23+19,2)=2⋅42,2 
 P=84,4 (սմ):

18  120+(120+120⋅0,15)=240+18=258 (սածիլ)

Այս խնդիրը լուծելու ընթացքում մի քանի բառով գնահատեք աշակերտների 
ակտիվությունը՝ քաղաքի մաքրության առումով: Նրանց էլ հանձնարարեք ամեն կերպ 
օժանդակել քաղաքի մաքրմանը, մաքրության պահպանմանը:

1 2 3 4 5 6
2 4 2 2 2 4

8  42
80 ⋅100%:

9  Անվանված մասը գտնելու համար պետք է բաժանում կատարենք. 37,5
169 : Քանորդը 

100%-ով բազմապատկելով այս մասը կարտահայտենք տոկոսներով: 

10  Բավական է գտնենք 340 լարիի 85%, քանի որ Գիորգիին ծախսելու համար 85% են 
թողել: 

11  Կարող ենք այսպես բացատրել. քանի՞ տոկոսով ավել բնակվեց «Փիրուզում»: – 
 75%–25%=50% 
 240-ի 50%-ը 120 է:

12  I եղանակ. 
 Հունվարին ծախսեց 40%, փետրվարին – 60%⋅0,6=36%:
 Մարտին – 100%-(40%+36%)=24%

 կամ 1500 ⋅  24
100   = 360 (լարի)

II եղանակ. 

 Հունվարին – 1500 ⋅  40
100 = 600 լարի ծախսեց, 

 մնաց – 900 լարի: 
 Փետրվարին – 900⋅0,6=540:
 Մարտին – 900-540=360:

15  Սխալված կլինենք, եթե նկատի ունենանք, որ հունիսին թանկացավ 40%-ով: (!)
Հունիսին թանկացավ նախնական գնի 120%⋅0,2=24%-ով:
Ընդամենը թանկացավ – 44%-ով:
 350⋅1,44=504 (լարի):
II եղանակ 
 Ապրիլին արժե – 350⋅1,2=420 (լարի) 
 Հունիսին արժե – 420⋅1,2=504 (լարի):
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«Թեստերում» և խնդիրներում տրված առաջադրանքները կատարելը օժանդակում է 
հիմնական հարցերին (ինչպես որոշենք թվի տոկոսը, ինչպես որոշենք թիվը տոկոսով) 
պատասխան գտնելուն, գնահատման ցուցիչների պահանջները բավարարելուն, հստակ 
պատկերացումներ ձևակերպելուն: Մեր կողմից ներկայացված հրահանգները (օրինակ, 
12, 15 խնդիրների համար) օժանդակում են օպտիմալ ռազմավարություններ ընտրելու 
հմտության զարգացմանը:

16  I ավազանում լցված է ավազանի 0,3 մասը, երկրորդ ավազանում – 1/3=0,(3): 
Երկրորդում է ավել: 

7.5. ՇԱՐՈՒՆԱԿՈՒՄ ԵՆՔ ՏՈԿՈՍՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐ 
ԼՈՒԾԵԼ 

Այս պարագրաֆի համապատասխան ակտիվություններին, հինգերորդ գլխի ամփոփիչ և 
լրացուցիչ ակտիվությունների քննարկմանը հատկացվում են 132-րդ և 133-րդ դասերը: 

1 3 2 - Ր Դ  Ե Վ  1 3 3 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Թվերը և դրանց կիրառությունը ամենօրյա կյանքում և գիտության տարբեր 
բնագավառներում 

Հարցեր. Մեծության տոկոսի և այս մեծության մասի միջև կապը: Որոշել թիվը նրա տոկոսով 
և մասով: 

Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա տոկոսների հետ կապված 
խնդիրները տարբեր եղանակներով լուծել, ընտրել օպտինալ եղանակը (Մաթ. բազ. 1,2): 

Նախնական գիտելիք. Թվի տոկոսի հասկացություն, համեմատականության հասկացություն: 
Վերբալ նկարագրված պարզ իրավիճակը գծային հավասարման տեսքով գրառելու և այն լուծելու 
կարողություն: 

Դասը կարող ենք սկսել տնային առաջադրանքը ստուգելով, տնային առաջադրանքը 
պարունակում է տոկոսների հետ կապված խնդիրներ, որոնք կարող ենք տարբեր եղանակներով 
լուծել (օրինակ, խնդիրներ 11 , 12 , 13 , 15 ): Այս խնդիրները տարբեր եղանակներով 
լուծելու գործընթացը տեղի է ունենում աշակերտների ակտիվ մասնակցությամբ, 
դատողությամբ, պոլեմիկայով – որ եղանակն է լավագույնը, որ եղանակն է ավելի հեշտ, որ 
եղանակն է ավելի ընդունելի: Այստեղ կարող են լինել տարբեր կարծիքներ այնպես, ինչպես 
դասագրքում ներկայացված 2 խնդիրների դեպքում է: Վեճը և դատողությունը կարող են 
չհանգեցնել միասնական եզրակացության, ոմանց համար կարող է ավելի ընդունելի (հեշտ) 
լինել հարաբերության կիրառությունը: Պետք է նկատի ունենալ նաև այն, որ բնագիտական 
առարկաներում (օրինակ՝ քիմիայում) այս եղանակը հաճախ է կիրառվում:

Կարող ենք համարել, որ 132-րդ և 133-րդ դասերը, հիմնականում, ձեռք բերած գիտելիքի 
կրկնությանը և խորացմանն ուղղված դասեր են: Այս դասերին ներկայացված խնդիրների 
կիրառությամբ անցկացված ակտիվությունները նպաստում են տոկոսի մասին հստակ 
պատկերացումներ կազմելուն, որոնք աշակերտի երկարատև հիշողության մեջ պետք է 
ամրակայվեն: 
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Պատասխաններ, ցուցումներ և մեկնաբանություններ

1 2 3 4 5 6 7
3 2 1 2 1 2 2

Օրինակ, 6  խնդրում ունենք.
Էջը դարձավ 1,2x, մակերեսը – 1,44x2, մեծացավ 0,44x2-ով: Մակերեսի 0,44 մասը մակերեսի 

44%-ն է: 
Կարող ենք նաև այսպես դատողություն անել. 
 0,44x2 – P%,   P% = 44%:
 x2 – 100%:

7  Խնդրում ունենք. 
 x թիվը փոքրացավ 3x/4-ով: 

 3x
4  – P%

 x – 100%  P %= 34  ⋅100% = 75%:

Կարող ենք այսպես բացատրել. եթե նվազեց 4 անգամ, դարձավ նախնականի 1
4  -ը: Փոքրացել 

է 3
4 -ով, 3

4   = 34  ⋅100% = 75%:

8  90% – 63 

 100% – x   x = 63⋅100
90  = 70 (լարի):

9  90% – 90%⋅0,12=79,2% (կամ 90%⋅0,88):
237,6 – 79,2% 
x – 100%    x = 237,6⋅100

79,2  = 300:

10  I եղանակ 90% – 90%⋅0,1=81% 
Պատասխան. 19%-ով: 
II եղանակ. 
 x–0,1x = 0,9x,
 0,9x–0,9x⋅0,1 = 0,81x:
 x–0,81x = 0,19x

 0,19x – P%
 x – 100%  P = 19%:

12  II ուղղանկյան կողմերն են. a, b 
 I եռանկյան կողմերն են. 1,1a, 1,1b:
 Առաջինի մակերեսն է. 1,21ab:
 Երկրորդի մակերեսը. ab:
 ab մակերեսը մեծացավ 0,21ab-ով, այսինքն 21%-ով: 
 Կարող ենք այսպես դատողություն անել. 
 ab – 100%
 0,21ab – P%  P% = 21%:
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13   8900  6100 _ 100%
  6100  2800 _ P%.

  2800  P% =  280000
6100  =  2800

61  ≈ 45,9%:

14  Աղջիկների թիվը աշակերտների ընդհանուր թվի 55%-ն է:
Կարող ենք այսպիսի համաչափությամբ ներկայացնել. 
 55% _ 100%
 45% _ P%  P% = 45⋅100%

55  ≈81,8%:

II եղանակ. 45-ը 55-ի  45
55 մասն է, այսինքն 45

55⋅100%=81,8%:

III եղանակ.  Աղջիկներ. 0,55x 
Տղաներ – 0,45x:
0,55x – 100%
0,45x – P%   P = 0,45⋅100

0,55 :

15  Ավելացնում ենք x լ ջուր, դառնում է (45+x) լուծույթ:
Սպիրտ –  45⋅0,8 = (45 + x)⋅0,75
  45⋅0,05 = 0,75x
  x = 45⋅5

75  = 3 (լ):
Այս և նման խնդիրները տնային առաջադրանքից ( 11 , 14 , 16 ) օժանդակում են 

աշակերտին ռացիոնալ թվերով գործողությունները խառնուրդների մեջ մտնող տարբեր նյութերի 
բաղադրության հետ կապելուն: 

16  3x – P%
 5x – 100%  P% = 300

5  %= 60%:

17  Առաջին եղանակ. 
 I _ 3x, II _ 4x, III _ 4x⋅0,875 = 3,5x:
 3x + 4x + 3,5x = 42000

 x = 42000
10,5  = 4000

 3x = 12000, 4x = 16000, 3,5x = 14000:

Երկրորդ եղանակ. 
I:II = 3:4

III:II = 87,5
100 ,  III:II = 3,5

4  :
I:II:II = 3:4:3,5.

I = 42000
10,5  ⋅3 = 12000    II = 42000

10,5  ⋅4 = 16000    III = 42000
10,5  ⋅3,5 = 14000:

18  I եղանակ: Ապրանքի գինը կիսվեց: Հետևաբար այս նոր գնին նույնքան էլ (այսինքն՝ 
նրա 100%-ը) պետք է ավելացնենք, որ վերադառնանք նախնական գնին: 

II եղանակ.  x
2  + x2  P% =  x2  (1+P%)

 P% = 1
 P

100  = 1  P = 100:
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19  Մնաց ծառերի 20%-ը: Սրան եթե գումարելու լինենք իրենց իսկ քանակի քառակին, 
այսինքն՝ 400%-ը, կվերականգնվի նախնական քանակը:

1 2 3 4 5
1 3 1 1 2

6  1-ին եղանակ.    2-րդ եղանակ
100%–10% = 90%    150⋅0,9 = 135
90%–90%⋅0,15 = 76,5%   135⋅0,85 = 114,75:
150⋅0,765 = 114,75 (լարի)

Երկու եղանակներն էլ ընդունելի են: Ընտրությունը պետք է կախված լինի աշակերտից – 
յուրաքանչյուր աշակերտ անհատապես ընտրում է լուծման եղանակը: Ոմանք երկրորդ եղանակն 
ավելի մանրամասն, ավելի շատ քայլեր կատարելով կարող են ներկայացնել. 

 150⋅0,1=15, 
 150–15=135, 
 135⋅0,15=20,25, 
 135–20,25=114,75:
Թեև, այս դեպքում կարող ենք խորհուրդ տալ – 15%-ով գնի նվազեցումը նշանակում է, որ 

այժմ կոշիկը նախնական գնի 85%-ով է վաճառվում: 

7  Այստեղ թերևս ավելի լավ կլինի հարաբերություն կիրառել. 
 340 – 85%
 x – 100%  x = 340⋅100

85  = 400:
Թեև տոկոսի հասկացության վրա հիմնված լուծմանը ոչ ոք առավելություն չի տալիս՝ 

x⋅85
100  = 340-ից x-ը որոշելու համար:

8  Այս դեպքում էլ խնդիրը մի քանի եղանակով կարելի է լուծել:
I եղանակ. 100%-10% = 90% (կամ 100%⋅0,9)
  90%⋅0,95 = 85,5%
  17,1 – 85,5%
  x – 100%   x = 17,1⋅100

85,5  = 20

II եղանակ. 0,9x⋅0,95 = 17,1
  0,855x = 17,1
  x = 17,1

0,855  = 17100
855   = 20:

Երկրորդ հարցին պատասխանելու համար կարող ենք որոշել – 20 լարիի քանի՞ տոկոսն է 
2,9 լարին: 

Որոշ աշակերտներ այս հարցին հետևյալ կերպ դատողություն անելով կարող են պատասխանել. 
եթե սկզբից էժանացավ 10%-ով, ստացվեց նախնականից ավելի քիչ գումար և պարզ է, որ այս 
գումարի 5%-ը քիչ է նախնական գումարի 5%-ից: 

Ոմանք կարող են հարաբերություն կազմել. 
  17,1 – 85% 
  x – 100%:
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Այս հարաբերությունը լուծելով համոզվում ենք, որ 15%-ով չի էժանացել: Կարող ենք նաև 
էժանացման վերջնական տոկոսն էլ որոշել. 

 20 – 100%    

 2,9 – P%  P% = 290
20  = 14,5% (կամ այսպես. 20⋅P

100  = 2,9, P=2,9⋅5=14,5):

Աշակերտին ուղղված ուսուցումն այնպես է պետք կազմակերպել, որ աշակերտների 
մեծամասնությունը տիրապետի բազային գետելիքների: Նրանց պետք է տրվի լուծման 
սեփական եղանակը ներկայացնելու հնարավորություն, ինչը մյուսների համար կարող է 
անհնար լինել: Ուսուցիչը պետք է խրախուսի խնդիրը հաղթահարելու սեփական յուրօրինակ 
ուղին ներկայացնելու աշակերտների փորձերը: 

Այստեղ մեկ անգամ ևս նշում ենք մետակոգնիտիվ դադարի նշանակությունը, ինչը 
նկատի ունի առաջադրանքը կատարելուց առաջ մտածել և դատողություն անել կատարելիք 
քայլի մասին – հաջորդ մետակոգնիտիվ դադար:  

Աշակերտակենտրոն ուսուցման ժամանակ յուրաքանչյուր աշակերտ պետք է հասցնի և 
յուրացնի չափորոշչով սահմանված բազային նվազագույնը դպրոցում այնպես, որ տարբերվող 
հնարավորությունների աշակերտները ևս ունենան սեփական հատուկ պահանջմունքները 
բավարարելու և բարձր նպատակներին հասնելու հնարավորություն: 

9 - 10  Խնդիրները նմանապես կարելի է տարբեր եղանակներով լուծել: 

11  Սուրճ – x 
Կաթով սուրճ – x + 0,1x = 1,1x:  x

1,1x  = 1
1,1 = 10

11 :

12  I եղանակ. 100%⋅0,9=99%:
Նոր գինը քիչ է հին գնից, նրա 99

100-ն է:
Այստեղ առանց լուծելու էլ կարող ենք հարցնել. 
– Նոր գինը հնից շատ կլինի, թե՞ քիչ, ինչո՞ւ: 
Որոշ աշակերտներ կարող են առանց որևէ հաշվարկի էլ պատասխանել այս հարցին: Այսպիսի 

աշակերտներին սեփական հնարավորությունները դրսևորելու հնարավորություն տվեք:
II եղանակ. Գինը. x:
  Գնաճից հետո. 1,1x 
  Գնի նվազումից հետո. 1,1x–1,1x⋅0,1=1,1,x⋅0,9=0,99x:

Նոր գինը հին գնի 0,99 = 99
100 է – հին գինը ի վերջո նվազեց 1%-ով: 

13  Թթու – 2⋅0,6=1,2 լ:
 Նոր լուծույթ – 2+x – 100% 
 1,2 – 20% 
 20%(2+x)=100%⋅1,2 
 2+x=6 
 x=4 (լ):

14  Ենթադրենք ունենք x լ 5%-անոց լուծույթ և (4-x) լիտր 25%-անոց լուծույթ:
Այս դեպքում, ըստ խնդրի պայմանի.
 0,05x+0,25(4–x)=0,1⋅4,
 0,05x+1–0,25x=0,4 
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 0,6=0,2x 
 x=3,   4–x=1:

15  Ենթադրենք վերցնում ենք x լիտր 0,5%-անոց և 30-x լիտր 2%-անոց լուծույթ. 
 0,005x + (30–x)⋅0,02 = 30⋅0,015:
 0,6–0,45 = 0,02x-0,005x
 0,015x = 0,15
 15x = 150
 x = 10,  (30–x) = 20:
Հետևաբար անհրաժեշտ է 10լ 0,5%-անոց լուծույթ և 20 լիտր 2%-անոց լուծույթ, որպեսզի 

դրանք խառնելով ստանանք 1,5%-անոց 30 լ լուծույթ: 
Հետևաբար, տրված քանակությունները բավարար չեն, մեզ անհրաժեշտ է ևս 2 լիտր        

2%-անոց լուծույթ:

16  Տվյալները բավարար չեն տրված հարցին պատասխանելու համար: Խնդիրը լուծելու 
համար անհրաժեշտ է, որ տրված լինի նաև ստացված խառնուրդի քանակությունը: 

13 - 16  Խնդիրները կարող են դժվար թվալ: Այս խնդիրները լուծելու ուղիները 
հաջորդ (134-րդ) դասին կստուգենք: Այս խնդիրները լուծել կարելի է ոչ բոլորին հանձնարարել, 
կիրառեք խմբային աշխատանք անցկացնելու ժամանակ, տարբերակված ուսուցման ժամանակ: 
Տարբերակումը վերաբերում է նաև խնդիրներին: Ուսուցումը պետք է ընթանա՝ ըստ 
աշակերտների պատրաստվածության: Եթե այսօր աշակերտներից մեկնումեկը պատրաստ 
չէ դժվար խնդիրը լուծելուն, նրա հանդեպ անհրաժեշտ է անհատական դիրքորոշում 
ունենալ: Մեր նպատակը պետք է լինի յուրաքանչյուր աշակերտի համար օպտիմալ 
պայմաններ ստեղծելը: Եթե այսօր աշակերտը չի կարող կատարել համեմատաբար դժվար 
առաջադրանքը, հնարավոր է, որ նա վաղը կարողանա դա կատարել: 

Այդ պատճառով չի կարելի աշակերտին ճնշել իր համար այսօր դժվար առաջադրանքով: 
Այս ընթացքում առանց ուշադրության չպետք է մնան բարձր պատրաստվածությամբ և 
նյութը արագ յուրացնելու հմտություն ունեցող աշակերտները: 

17   0,3a = 0,4b
 3a = 4b

 a
b  = 43 :

18  Նախնական գինը – x, 
 Նոր գինը – 1,25x: Այն պետք է նվազի 0,25x-ով: 
 1,25x – 100% 
 0,25x – P%:  P% = 0,25⋅100

1,25  = 2500
125  

    P%=20%:
Այստեղ կարող ենք աչքի ընկնող երեխաներին, խնդիրը լուծելուց առաջ, դատողություն 

անելու հնարավորություն տալ - հարմար կլինի՞ արդյոք գնի 25%-ով նվազեցումը: Ինչո՞ւ: 

19   Նախորդ խնդրի նման խնդիր է:
 0,8x – 100%
 0,2x – P%   P% = 20%

0,8  = 25%:
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20   Սպիրտ _ 40⋅0,75 = 30 (լ)
 40 + x – 100%  40 + x = 60
 30 – 50%   x = 20 (լ):

1 3 4 - Ր Դ  Ե Վ  1 3 5 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Թվերը և նրանց կիրառությունը ամենօրյա կյանքում և գիտության տարբեր 
բնագավառներում

Հարցեր. Տոկոս, տոկոսների հետ կապված խնդիրներ:
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա վերբալ նկարագրված իրավիճակը 

փոփոխականով արտահայտությամբ, փոփոխականին փոխարինող հավասարման տեսքով գրառել 
(Մաթ. բազ. 4, 5, 7, 8), ճանաչել և պատկերել մեծությունների միջև առկա ուղիղ համեմատական 
հարաբերությունները, կիրառել համեմատականության հատկությունը (Մաթ. բազ. 7, 8, 9):

Նախնական գիտելիք. Տոկոս, որոշել թիվը տոկոսով, կազմել փոփոխականով 
արտահայտություն, գտնել հավասարման արմատը: 

Դասերը, հիմնականում, ձեռք բերած գիտելիքը կրկնելուն, խորացնելուն և ամրապնդմանն 
են ուղղված: Մեծ ժամանակ ենք հատկացնում տնային առաջադրանքը ստուգելուն, այն 
մեզ զարգացնող գնահատում իրականացնելու հնարավորություն է տալիս: Զարգացնող 
գնահատմանը հաջորդող պարտադիր քայլ է աշակերտների տարբերվող կարիքները 
նկատի ունենալը տարբերակված ուսուցման ճանապարհով: Տարբերակված ուսուցման 
ընթացքում էլ ուսուցիչը պետք է շարունակի գնահատման բազմազան մեթոդների 
կիրառությունը, որպեսզի ստուգի, թե որքանով են իր կողմից կիրառված ուսումնական 
ռազմավարությունները արդյունավետ: Տարբերակման նպատակն այն է, որ յուրաքանչյուր 
աշակերտ հասնի լավագույն արդյունքի իր հնարավորությունների շրջանակներում: Այս 
ժամանակ աշակերտներին տրվում է արդյունքները կատարելագործելու հնարավորություն: 
Տարբերակումը կարող է նաև արտահայտվել առաջադրանքների տարբերությամբ: Օրինակ, 
խմբային աշխատանքի ժամանակ աշակերտները խմբավորվում են որոշակի նշաններով 
կազմված խմբերում: 

Դասագրքում տրված բազմազան նյութը (V գլխի ամփոփիչ խնդիրներ, ինքնագնահատման 
թեստ) տարբերակված ուսուցման հնարավորություն է տալիս: Այս անգամ տարբերակված 
ուսուցումը առաջադրանքը ըստ բարդության և ըստ աշակերտների պատրաստվածության 
մակարդակի խմբերի բաժանելու միջոցով ենք իրականացնում: Ինքնագնահատման թեստը 
նախապես տալիս ենք աշակերտին և դրա արդյունքների քննարկումն էլ կիրառում ենք՝ որպես 
զարգացնող գնահատման գործիք: Միաժամանակ, աշակերտներն ինքնուրույն են գնահատում 
սեփական ձեռքբերումների մակարդակը: Դասարանը բաժանում ենք մի քանի խմբի և 
հանձնարարում ենք տարբեր առաջադրանքներ. ամփոփիչ խնդիրներ (1-13 խնդիրներ), խմբային 
աշխատանքի այն տարբերակը, որը ներկայացված է դասագրքում, խմբային աշխատանքի 
բարդեցված տարբերակը, որը ստորև (ուսուցչի գրքում) է տրված: 
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Ինքնագնահատման թեստ

Աշակերտը պարզ խնդիրների կիրառությամբ ստուգում է սեփական գիտելիքը՝ կապված թվի 
տոկոսը գտնելու, տոկոսի հասկացության կիրառության, լուծույթներում նյութերի բաղադրությունը 
և ուղիղ համեմատական մեծությունները որոշելու հետ:  

3  Կարող ենք կիրառել հարաբերությունը. 

 x
5   _ P%

 x _ 100%  P% = 20%:
Աշակերտը կարող է արագ պատասխանել – հինգերորդ մասը 20%-ն է:

4  b=0,25a: Երկու կողմերն էլ բազմապատկում ենք 4-ով: Ստանում ենք. 
a=4b 
Ուղիղ համեմատականության գործակիցը 4 է:

5  12 կգ – 5 մաս 
 x կգ – 4 մաս: 

 x= 12⋅4
5  = 9,6 կգ: 

 Կամ կարելի է լուծումը այս տեսքով ներկայացնել. 

  12
x   = 54 , x = 12⋅4

5  = 9,6 կգ:

6  Աղը – 480⋅0,025=12 գ էր: 
 Այժմ – 19,5 գ է:
 487,5 – 100% 
 19,5 – P%   P% = 19,5⋅100%

487,5  = 4%:

7  0,3a=47,4⋅0,4 

 a = 47,4⋅4
3  

 a=63,2:

Ամփոփիչ խնդիրներ
(Ցուցումներ և մեկնաբանություններ)

Ամփոփիչ խնդիրները հիմնականում կոմպլեքսային առաջադրանքներ են պարունակում: 
Դրանք կատարելու համար անհրաժեշտ է տարբեր գիտելիքների ինտեգրված կիրառություն:

1  Խնդիրը լուծելու ժամանակ աշակերտը պետք է մտաբերի եռանկյան անհավասարության, 
համաչափ բաժանման, տոկոսի և հարաբերակցության մասին գիտելիքը: 

Հատվածների կողմերի երկարությունները այսպես են գրառվում. x, 3x, 4x, 5x: Պարզ է, որ 
եռանկյուն կարելի է կազմել միայն 3x, 4x և 5x երկարություն ունեցող հատվածներով: Եռանկյան 
պարագիծը կլինի 12x: Կազմենք հարաբերություն.

 12x – 100%
 3x – P%  P% = 25%:
Կարելի է նաև այսպես դատողություն անել. 3x-ը 12x-ի քառորդն է, այսինքն 25%-ը: 
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2  Աշակերտը պետք է կարողանա ինտեգրված ձևով կիրառել մեծության տոկոսի 
մասին իմացությունը, որոշի մեծության մասը և տոկոսը, վերբալ նկարագրված իրավիճակը 
փոփոխականով հավասարման տեսքով գրառի, հավասարում կազմելով լուծի խնդիրը:

Ենթադրենք, առաջին օրը զբոսաշրջիկն անցավ x կմ: 
Այս դեպքում երկրորդ օրը նա անցավ – 0,4x:
Երրորդ օրը – 0,4x⋅0,8=0,32x:
Կարող ենք կազմել հավասարում. 
  x + 0,4x + 0,32x = 86
  1,72x = 86

  x = 8600
172

  x = 50 (կմ):

3   Այս խնդիրը լուծելու համար աշակերտը պետք է կարողանա ինտեգրված ձևով կիրառել 
հետևյալ գիտելիքները. թվի տոկոս, թվի մաս, խնդրի լուծում՝ հավասարում կազմելով. 

 I _ x
 II _ 200–x

  1,4x + (200–x) ⋅ 14  = 142
  1,4x + 50–0,25x = 142
  1,15x = 92

  x = 9200
115  = 80

  x = 80, 200–x = 120:

4  Որոշել թվի տոկոսը, հավասարում կազմելով լուծել  խնդիրը. 
 I _ x
 II _ 150–x
  0,04x + 0,1(150–x) = 150⋅0,08:

5  Թիվը բաժանել տրված թվերին համաչափ մասերի, կազմել հավասարում, լուծել խնդիրը, 
համեմատականություն, համեմատականության հատկությունը: 

 I _ x
 II _ 8–x:
   2

5  x + 3
10  (8–x) = 5

16 ⋅8, որտեղից 1
10  x = 1

10 ,   x = 1: 8–x = 7:
6  500⋅0,18 = 90 (գ):

7  Կազմենք համեմատականություն. 
 800⋅0,125+400⋅0,05 – P% 
 1200 – 100%    P%=10%:

Կարելի է նաև առանց համեմատականության լուծել: Աղի մասը 1200 գրամ լուծույթում  

800⋅0,125 + 400⋅0,05
1200  է: Նրա արժեքը 100-ին բազմապատկելով կստանանք պատասխանը: 

6  Կազմենք հարաբերություն. 
 (252–240) _ P%

 240 _ 100%  P% =  100⋅12
240  %   P% = 5%:
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9  I տարբերակ. Դատարկեցին – 0,8x, մնաց – 0,2x 
 Երեկոյան – 0,2x⋅0,8=0,16x:
 Կազմենք հարաբերություն. 
 x – 100% 
 0,96x – P%   P%=96%:
II տարբերակ. Առաջին անգամ դատարկեցին պահեստի 0,2 մասը, երկրորդ անգամ – 0,2-ի 

0,8 մասը, այսինքն 0,16 մասը=16%-ը, այսինքն՝ ընդամենը 96%-ը:

Բարձր պատրաստվածությամբ խմբին կարելի է տրված առաջադրանքը բարդեցնելով 
ստացված առաջադրանք հանձնարարել: 

Այժմ Ձեզ ենք ներկայացնում առաջադրանքի տարբերակված օրինակ դասագրքում 
տրված խմբային աշխատանքի նախագծի համաձայն: Աշակերտների մի խմբին խնդրում ենք 
տրված առաջադրանքը առաջարկված տեսքով, հարցերին պատասխանելու միջոցով կատարել: 

Աշակերտների այս խումբը կիրառում է ռացիոնալ թվերով գործողություններ և կատարում 
առաջադրանքը, որը տրված է դասագրքում. 

1. ա) 60+0,25⋅20⋅8=60+40=100 (լարի), 
 բ) 30+0,5⋅20⋅8=30+80=110 (լարի), 
 գ) 20⋅8=160 (լարի): 

2. Ըստ II ձևի 30 լարի նախապես վճարեց և մնացած 70 լարիով (զեղչը նկատի ունենալով) 
կարողացավ յոթ գիրք գնել:

Յոթ գիրքը I եղանակով գնելու ժամանակ գումարը 140 լարի կլիներ, III ձևով գնելու դեպքում 
– 60+7⋅5=95 (լարի): Հետևաբար, III ձևը յոթ գիրք գնելու համար ավելի ձեռնտու է: 

3. Խոսենք աղյուսակով.

Գնած գրքերի քանակը 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Վճարելիք 

գումարը 

(լարիներով)

I եղանակի համար 20 40 60 80 100 120 140 160 180
II եղանակի համար 40 50 60 70 80 90 100 110 120
III եղանակի համար 65 70 75 80 85 90 95 100 105

Աղյուսակում նկատվող օրինաչափությունը նկատի ունենալով, կարող ենք եզրակացնել. 1 
կամ 2 գիրք գնելու ժամանակ ձեռնտու է վճարման I եղանակը, 3 գիրք գնելու դեպքում – I և 
II եղանակները հավասարապես ձեռնտու են, 4 կամ 5 գիրք գնելու դեպքում ձեռնտու է վճարման 
II եղանակը, 6 գիրք գնելու դեպքում – II և III եղանակները հավասարապես ձեռնտու են, 7-ից 
ավելի գիրք գնելու դեպքում ձեռնտու է վճարման III եղանակը:

Դիմե՛ք աշակերտներին, իրենք ինչ փոփոխություն կմտցնեին այս առևտրային նախագծի 
մեջ, որպեսզի ավելի շատ հետաքրքրություն առաջացնեին գնորդի մոտ և, միաժամանակ, 
եկամտաբեր առևտուր անեին: 

Բարձր պատրաստվածությամբ խմբին հանձնարարում ենք առաջադրանք. 
• Ուսումնասիրե՛ք հարաբերությունը գրքերի քանակի և վճարելիք գումարի միջև ծառայության 

I եղանակի դեպքում: Ի՞նչ բանաձևով կարող է գրառվել այս հարաբերությունը: Պատկերե՛ք 
այն կոորդինատային հարթության վրա: 

• Արտահայտե՛ք բանաձևով հարաբերությունը գրքերի քանակի և վճարելիք գումարի 
միջև ծառայության II և II եղանակների դեպքում: Արտահայտե՛ք բանաձևով այս 
հարաբերությունը:



271

• Համեմատե՛ք այս երեք եղանակներից յուրաքանչյուր երկուսը (ո՞րն է ավելի ձեռնտու): 
• Աշխատե՛ք II և III եղանակների համապատասխան հարաբերությունները պատկերել 

կոորդինատային հարթության վրա: Որպեսզի խուսափենք գծային ֆունկցիայի գրաֆիկի 
հասկացության կիրառությունից (այս հարցը դեռ չենք քննարկել աշակերտների հետ), 
կարելի է կիրառել զուգահեռ տեղափոխությունը, որի կիրառությամբ էլ I եղանակի 
համապատասխան գրաֆիկական արտահայտություններից (ուղիղ համեմատական 
գրաֆիկից) կարելի է ստանալ II և III եղանակներին համապատասխան գրաֆիկական 
արտահայտություններ: 

Ցուցումներ
Ենթադրենք գնելիք գրքերի քանակը x է, այս դեպքում, ըստ վաճառման 

I եղանակի, x գրքի համար վճարելիք y գումարը գրառվում է y=20x 
բանաձևով: Հետևաբար, ունենք ուղիղ համեմատական հարաբերություն 
գրքերի քանակի և վճարելիք գումարի միջև: 

Այս հարաբերությունը, ինչպես գիտենք, կոորդիանատային հարթության 
վրա սկզբնակետից սկսվող ճառագայթով է պատկերվում (y=20x, x≥0):

II եղանակի դեպքում հարաբերությունը գրքերի քանակի և վճարելիք 
գումարի միջև բանաձևով այսպես է գրառվում. y=30+10x, III եղանակի դեպքում – y=60+5x:

Համեմատենք II-ը և I-ը (քննարկենք նրանց միջև առկա տարբերությունը). 
  30+10x–20x=30–10x:
Երբ x=1 կամ 2-ի, ավելի լավ կլինի I եղանակը կիրառենք: (Այս դեպքում վճարելիք գումարն 

ավելի քիչ է:)
Երբ x=3, վճարելիք գումարները հավասար են: 
Երբ x 3-ից մեծ է, ավելի լավ կլինի II եղանակը կիրառել (վճարելիք գումարն ավելի քիչ է): 
Համեմատենք III-ը և I-ը. 
  60+5x–20x=60–15x:
Երբ x փոքր է 4-ից, գերադասելի է I եղանակը:
Երբ x=4, գումարները հավասար են:
Երբ x մեծ է 4-ից, գերադասելի է III եղանակը:
Համեմատենք III-ը և II-ը.
  60+5x–(30+10x)=30–5x:
Երբ x փոքր է 6-ից, գերադասելի է II եղանակը:
Երբ x=6, վճարելիք գումարները հավասար են:
Երբ x>6, գերադասելի է III եղանակը:
y=30+10x հարաբերությունն էլ կոորդինատային հարթության վրա արտահայտվում է 

ճառագայթով, որի սկզբնակետը (0, 30) կետն է:

Համապատասխան արտահայտություն կստացվի y=10x 
արտահայտությունից՝ զուգահեռ տեղափոխման միջոցով. 

 M(x, y) → M′(x, y+30), այսինքն, M(x, y) → M′(x, 10x+30):
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y=60+5x հարաբերության համապատասխան արտահայտությունը 
կստացվի (y=5x)-ի համապատասխան արտահայտությունից զուգահեռ 
տեղափոխմամբ. 

M(x, y) → M′(x, y+60), այսինքն, M(x, y) → M′(x, 5x+60):
Արտահայտենք մեկ կոորդինատային հարթության վրա երեք 

եղանակների համապատասխան գրաֆիկական արտահայտությունները: 
Նկարից լավ կերևա, թե երբ որ եղանակն է ավելի ձեռնտու: 

x=6-ից հետո III ճառագայթը երկու մյուս 
ճառագայթներից «ցածր» է, այսինքն այս 
ճառագայթի կետերը մյուս երկու ճառագայթի 
կետերից ցածր են:

Մինչև x=3-ը I ճառագայթն է ամենից «ցածրը»: 
3-ից մինչև 6-ը՝ II ճառագայթը:
«Ցածր» նշանակում է, որ վճարելիք գումարը 

ավելի քիչ է և, համապատասխանաբար, վճարման 
այս եղանակն է ամենաձեռնտուն: 

1 3 6 - Ր Դ  Ե Վ  1 3 7 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Ամփոփիչ գրավոր №10

Թեմա. Եռանկյուն: Եռանկյան տարրեր, եռանկյունների տեսակներն՝ ըստ անկյունների: 
Եռանկյունների հավասարության հայտանիշները: Տոկոս

Նպատակ և գնահատման ցուցիչներ. Ստուգել-գնահատել աշակերտների գիտելիքը և 
նկատված խնդիրներին համապատասխան սրբագրել ուսումնական ծրագիրը: 

Աշակերտը պետք է կարողանա երկրաչափական խնդիրները լուծել եռանկյան հետ կապված 
հասկացությունների և փաստերի կիրառությամբ (Մաթ. բազ. 1, 2, 3, 7, 8, 9): Աշակերտը պետք 
է կարողանա ռացիոնալ թվերը գրառել կոտորակի, տասնորդականի, տոկոսի տեսքով և տոկոսի 
հետ կապված խնդիրներ լուծել (Մաթ. բազ. 1.2.):

Գտե՛ք ճիշտ պատասխանը:

1. Եռանկյան բարձրությունը. 
ա) ճառագայթ է,    բ) ուղիղ է,     գ) հատված է,  դ) կամ ճառագայթ է, կամ ուղիղ:

2. Եթե եռանկյան երկու կողմերը և անկյուններից մեկը հավասար են երկրորդ եռանկյան 
երկու կողմերին և անկյուններից մեկին, ապա այս եռանկյունները.

ա) անպայման հավասար են,  բ) հավասար չեն,
գ) չեն կարող լինել հավասար,  դ) կարող են չլինել հավասար:
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3. Եթե մի եռանկյան պարագիծը հավասար է մյուս եռանկյան պարագծին, ապա այս 
եռանկյունները. 

ա) չեն կարող լինել հավասար,
բ) անպայման հավասար են,
գ) կարող են չլինել հավասար,
դ) հավասար են, եթե եռանկյուններից մեկը բութանկյուն է, մյուսը՝ ուղղանկյուն:

4. Հայտնի է, որ ABC եռանկյան BD կիսորդով AB կողմի հետ կազմած անկյունը 450 է: Այս 
դեպքում ABC եռանկյունը. 

ա) սուրանկյուն է,   բ) ուղղանկյուն է,  գ) բութանկյուն է:

5. Գրքի գինը սկզբնականի համեմատության 4 անգամ էժանացավ: Գիրքը էժանացավ. 
ա) 80%-ով,  բ) 75%-ով,   գ) 20%-ով,   դ) 25%-ով:

6. 120 գրամ 12,5%-անոց աղաջրին ավելացրին 30 գրամ ջուր: Ստացված լուծույթում աղը 
կազմում է.

ա) 42,5%-ը,  բ) 8%-ը,   գ) 10%-ը,   դ) 12%-ը:

Լուծե՛ք խնդիրները.

7. Եռանկյան a և b կողմերի երկարությունները (սանտիմետրերով) արտահայտվում են 
ամբողջ թվերով: a:b=3:5: c-ն ամենաերկար կողմն է, c=17 սմ: Նվազագույն ի՞նչ երկարություն 
կարող է ունենալ a կողմը: 

8. ABC եռանկյան մեջ AB=BC, BD միջնագիծը 12 սմ է, ABD եռանկյան պարագիծը – 30 սմ: 
Որոշե՛ք ABC եռանկյան պարագիծը.

Պատասխաններ և ցուցումներ.

1 2 3 4 5 6
գ դ գ բ բ գ

7. Եռանկյան a և b կողմերը նշանակենք 3x և 5x-ով: Քանի որ երկուսն էլ ամբողջ թվեր են, 
ստանում ենք x∈N: Եռանկյան անհավասարությամբ 3x+5x>17, 8x>17, x>2, երբ x=3, ստանում 
ենք a=9, b=15: a-ի այս արժեքը հնարավոր նվազագույն արժեքն է: 

8. AB+BD+AD=30, BD=12, այսինքն. 
AB + AD = 18: PABC = AB + BC + AC = 2AB + 2AD = 2⋅18 = 36 սմ:

Գնահատման խորագիր
1-6 Խնդիրներից յուրաքանչյուրի ճիշտ պատասխանը գտնելու դեպքում – 1 միավոր, 7 և 8 

խնդիրներից յուրաքանչյուրի առավելագույն գնահատականը 2 միավոր է, ընդամենը՝ 10 միավոր: 
7 և 8 խնդիրները գնահատելու ժամանակ կարող ենք կիրառել 0,5, 1 և 1,5 միավորները: 

Օրինակ, 7-րդ խնդրում եթե աշակերտը a և b կողմերը նշանակելու համար կիրառում է 3x և 5x 
արժեքները և չի կարողանում շարունակել լուծման գործընթացը, գնահատվում է 0,5 միավորով, 
եռանկյան անհավասարության մասին գիտելիքի դրսևորման դեպքում – 1 միավորով: 

B C

A

D
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Գրավոր աշխատանքի արդյունքների վերլուծություն

Արդյունքների վերլուծությունը բացահայտում է աշակերտների՝ գիտելիքների հետ 
կապված խնդիրները և, հնարավոր է նաև՝ դրանց պատճառները: Այս տեղեկությունը 
գիտակցելով և կիրառելով պետք է պլանավորվի գրավոր աշխատանքի հաջորդ դասը, որը 
խնդիրների քննարկմանը և սխալներն ուղղելուն կտրամադրվի: 

1 3 8 - Ր Դ  Ե Վ  1 3 9 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Հարցեր. Թվեր և գործողություններ թվերով, տոկոս, գործողություններ բազմություններով, 
խնդիրների լուծում հավասարումների կիրառությամբ, եռանկյան տարրեր, կոորդինատային 
հարթություն, տվյալները ներկայացնելու միջոցներ: 

Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա խնդիրները քննարկելու ժամանակ 
ձևավորել հիպոթեզներ և ապացուցի դրանք կամ հերքի, ճիշտ ձևակերպի մաթեմատիկական 
օբյեկտների սահմանումները և հատկությունները, ճիշտ կիրառի մաթեմատիկական տերմինները, 
արժեքները և խորհրդանիշերը, մաթեմատիկական օբյեկտները գրաֆիկական եղանակով 
ներկայացնի, ընկալի խնդրի բովանդակությունը, ընկալի և տարանջատի տվյալները և որոնվող 
մեծությունները (Մաթ. բազ. 1, 3, 5, 7):

Ներկայացված են լրացուցիչ խնդիրներ, որոնք մեզ կօգնեն որոշել – ինչպես է ընթանում 
գնահատման ցուցիչների պահանջների բավարարումն՝ ըստ այն նյութի, որն այս ժամանակի 
համար արդեն անցել ենք, ի՞նչ թերություններ կան աշակերտների գիտելիքներում, ո՞ր հարցերն 
են դժվարանում ըմբռնել աշակերտները: Խնդիրները լուծելը ծառայում է անցած նյութը կրկնելուն, 
դրա խորացմանը և ամրապնդմանը, բացահայտելուն՝ կարո՞ղ են աշակերտները կիրառել 
խնդիրների լուծման արդեն սովորած տարբեր ռազմավարությունները: 

1 ա) Կարելի է լուծել հավասարում կազմելու միջոցով (ներկայացնում ենք լուծման համառոտ 
տարբերակները). 

 (6,4 + x)⋅1,2 = 9
 6,4 + x = 9:1,2   բ) Ետ քայլի մեթոդ.
 x = 7,5–6,4       9:1,2 = 7,5:
 x = 1,1       7,5–6,4 = 1,1 

2  (33–52)5 = (27–25)5 = 25 = 32

3  Քույրը _ x  (x–4) + x–8 = 24     4   Եղբայրը _ x x–4 + 2x–4 = 16
 Քույրը _ 2x 3x = 24
   x = 24:3
   x = 8:

        
 Եղբայրը _ x–4 2x = 36     

    x = 18 _ Քույրը   
    x–4 = 14 _ Եղբայրը   

5  280 _ 21

 500 _ x  x =  500⋅21
280  =  50⋅3

4  =  75
2  = 37,5: Բավական կլինի:
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6  0,3⋅20 = 6 (լ)

 6 լ: 1
2   լ  =  12

7  II _ x   7x–200 = 1200   8  Շոր _ x  x + 2x + 6x = 675
 Կոշիկ _ 2x  9x = 675
 Վերարկու _ 6x x = 75 (լ)

    2x = 150 (լ)
    6x = 450 (լ)

 I _ 3x   7x = 1400:
 III _ 3x–200  x = 200

    I _ 600
    III _ 400

9  a:b = 5:3  a:b = 20:12
 b:c = 4:5  b:c = 12:15

  a:b:c = 20:12:15:

10  Ընդամենը _ 90
 8x–3x = 50
 x = 10
 8x = 80
 3x = 30
 Երկու լեզուն էլ սովորում են. 11x–90 = 110–90 = 20:

11  4x + 3x = 3,5
 7x = 3,5
 x = 0,5
 3x = 1,5 (մ)
 4x = 2 (մ):

12  I եղանակ.  4,8 սմ _ x
   1 _ 500000  x = 2400000:

   12 _ 2400000
   1 _ y   Մասշտաբ. 1:200 000:

II եղանակ.

Կարող ենք նաև այսպես դատողություն անել. քանի որ II քարտեզին հեռավորությունը 2,5 
անգամ մեծ է, այդ պատճառով II քարտեզի մասշտաբը 2,5 անգամ փոքր է (2,5 անգամ ավելի 
քիչ է փոքրացնում). 500 000:2,5 = 200 000:

III եղանակ.  12
4,8 = 500000

x , x = 4,8⋅500000
12  = 200000:

13  Սկզբնական լուծույթի ծավալը իմանալու համար կազմում ենք հարաբերություն. 
ա)  x – 100% 
 882 – 63%  x  = 882⋅100

63  =  1400 մ3:
բ) 1400-ը պետք է բաժանել 1, 2 և 4-ին համաչափ մասերի. 

 1400
7  = 200 (մ3)  1400

7  ⋅2= 400 (մ3) 1400
7  ⋅4= 800 (մ3):

Անգլերեն   Գերմաներեն

3x

4x
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Այս առաջադրանքը կատարելու համար աշակերտը պետք է կարողանա թիվը համաչափ 
մասերի բաժանել, որոշի թվի տոկոսը և հարաբերությունների մասին գիտելիքը ինտեգրված 
կիրառի: 

14  ա) Օգտվում ենք հարաբերությունից. 
 3 ր – 20 
 15 ր – x   x  = 15⋅20

3  = 100:

Կարող ենք նաև այսպես դատողություն անել. 1 րոպեում – 20
3 , 15 րոպեում –  20

3  ⋅15= 100, 
30 րոպեում – 2⋅100=200:

բ) 120 էջի համար 6 անգամ ավելի ժամանակ է անհրաժեշտ, քան 20 էջի համար, 120 էջի 
համար անհրաժեշտ է 18 րոպե: 

15  Ենթադրենք յուրաքանչյուր արժեքին համապատասխան թղթադրամների քանակը x է:
Այդ դեպքում, ըստ խնդրի պայմանի, ունենք. 
 x+2x+5x=40   I գիրքը արժի 5 լարի 
 8x=40    II – 10 լարի
 x=5:   III – 25 լարի:
16  CD-ի երկարությունը – x 

 AB _ 1
3  x

 MN _ 1
15 x

 CD:MN = x : 1
15 x

 CD:MN = 15:1:

17  AB:BC = 3:5 AB:BC = 6:10
 BC:AC = 2:3 BC:AC = 10:15

 AB:BC:AC = 6:10:15

 AB = 12,4
31  ⋅6 = 0,4⋅6 = 2,4 (սմ)

 BC = 12,4
31  ⋅10 = 4 (սմ)

 AC = 12,4
31  ⋅15 = 6 (սմ):

18  b:c = 8:7, որտեղից էլ b = 87  c:

 8
7  c + c>22, 8

7  c<22
b-ն և c-ն ամբողջ թվեր են, այդ պատճառով c=14 (սմ):
(c=7 կամ c=21 չի բավարարում, քանի որ այդ դեպքում 22>b+c, կամ b>22:)

19  MN + NP + MK + PK = 86
 Քանի որ MN = NP և MK = PK, 2MN + 2MK = 86
 MN + MK = 43
 MN + MK + NK = 43 + 26
 PMNK = 69 (սմ):

A C

B

c a =22

b

M P

N

K

26
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20  9x–5x = 10
 x = 2,5
 5x = 12,5 (սմ) 
 7x = 17,5 (սմ) 
 9x = 22,5 (սմ) 
 21x = 52,5 (սմ):

21  5 + 7>x  x<12
 5 + x>7  x>2
 x = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
 Պատասխան՝ 9:

22  ABC եռանկյան կողմերն են. a, a + 4,2, a–2:
 3a + 2,2 = 38,2
 3a = 36
 a = 12, a–2 = 10, a + 4,2 = 16,2:

23  PMNK = 32,5
 MN:NK = 5:3
 NK:MK = 2:3:

 MN:NK = 10:6
 NK:MK = 6:9
 MN:NK:MK = 10:6:9

 MN = 32,5
25  ⋅10  = 1,3⋅10 = 13 (սմ), NK = 1,3⋅6 = 7,8 (սմ), MK = 1,3⋅9 = 11,7 (սմ):

24   2x–5
6  = 10x–5

32
 Օգտվում ենք համեմատականության հատկությունից.
  32(2x–5) = 6(10x–5)
  16(2x–5) = 3(10x–5)
  32x–80 = 30x–15
  2x = 65, x = 32,5:

25   x–3
10–x  = 52

  2x–6 = 50–5x
  7x = 56
  x = 8:

26  Գրադարանում 40 ⋅ 3=120 ֆրանսերեն գիրք է: 
 4 մաս – 120 
 1 մաս – 30 
 Անգլերեն – 12 մաս – 360 
 Գերմաներեն – 5 մաս – 150:

5x

5

9x

7

7x

x

a

A

M K

N

C M P

B N

a a+2,4

a–2



278

27  Աշակերտների քանակը – x 
Անգլերեն սովորում են – 0,85x 
Ռուսերեն – 0,4x 
150 – երկուսն էլ 
Հավասարում.  0,85x + 0,4x–150 = x
   1,25x–x = 150
   0,25x = 150
   x = 15000

25  = 600:

Երկու լեզուն էլ սովորում են. 150
600 ⋅100% = 25% 

Միայն անգլերեն. 0,85⋅600–150=360 (աշակ.): 
Միայն ռուսերեն. 0,4⋅600 –150=90 (աշակ.):

28  4,8 – 40% 
Միրգ. x – 37% 
  x = 4,8⋅37

40  = 0,12⋅37 = 4,44 (տ):
Հատիկային. 4,8 – 40% 
  x – 23% 
  x=0,12⋅23=2,76 (տ):

29  ա) Լուծվում է. 5x–2x=12:

բ) Լուծվում է. հիմքը 8 սմ է, սրունքը՝ 12 սմ-ով մեծ, 20 սմ:
գ) Լուծվում է. 2x=8 սմ, 5x=20:

30  Վաճառված ապրանքների ընդհանուր քանակը. 50+40+20+10+30=150:

ա) Տետրեր  40
150  ⋅ 100%≈26,7%:

բ) Գրքեր 30
150⋅100% = 20%:

գ) Մատիտների քանակը կազմում է գրիչների քանակի 20
50⋅100% = 40%:

դ) Մատիտների և գրքերի քանակը գրիչների և տետրերի քանակի 

   20+30
50+40 ⋅100%≈55,6% է:

5x 5x

2x
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ԳԼՈՒԽ VIII

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐՐԵՐ: ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

VIII գլխում տվյալների ամփոփման թվային բնութագրիչները, նրանց գործնական կիրառության 
նմուշներ և եռանկյան հետ կապված հարցեր են տրված: Երկրաչափական փաստերի հաղորդումը 
հիմնականում կոնկրետ-ինդուկտիվ է, թեև, աշխատել ենք, որ դատողությունը հաջորդական և 
համոզիչ լինի, յուրաքանչյուր նոր փաստ ներկայացված լինի արդեն սովորածի հիման վրա:

Միջնուղղահայացի հատկությունները բազմության հասկացության կիրառությամբ և ճշգրիտ 
մաթեմատիկական դատողությամբ են հիմնավորված: Հիմնավորումներ տեսնում ենք նաև 
շրջանագծի շոշափողները ներկայացնելու ժամանակ: 

Հավասարասրուն և ուղղանկյուն եռանկյունների հատկությունները հիմնվում են աշակերտների 
կենցաղային փորձի վրա: 

Մեր կողմից քննարկված որոշ թեմաներ VII դասարանի Ազգային ուսումնական պլանի 
բովանդակության մեջ չկան (օրինակ, զուգահեռականության նշանները, եռանկյան անկյունների 
գումարը): Դրանց մի մասը չի ներկայացվում մաթեմատիկական խստությամբ: Դրանց ներառումը 
պայմանավորված է այն հարցերի ուսուցումը հեշտացնելու նպատակով, որոնք տրված են Ազգային 
ուսումնական պլանում և նպաստում են դատողության տրամաբանական գծի պահպանմանը: 
Հարցի հաղորդման հաջորդականությունը պայմանավորված է նաև նախնական գիտելիքներով 
(օրինակ, եռանկյան անհավասարությունը հենվում է կետից մինչև ուղիղ տարածության և 
շոշափողների հատկություններին, որոշ դասագրքերում հակառակ ձևով է ներկայացված): 

8.1. ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԻՉ ԹՎԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐ

Այս պարագրաֆի համապատասխան ակտիվությունների քննարկմանը հատկացվում են   
140-րդ և 141-րդ դասերը: 

1 4 0 - Ր Դ  Ե Վ  1 4 1 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Տվյալների մեկնաբանում և վերլուծություն
Հարցեր. Տվյալների ամփոփիչ թվային հատկանիշներ. կենտրոնական տենդենցի չափիչներ – 

միջին, մոդա, ցրվածության չափիչ – տարածման միջակայք: 
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա որակական և քանակական 

տվյալները մեկնաբանել և վերլուծել՝ ըստ խնդրի ենթատեքստի (Մաթ. բազ. 1, 2, 3, 7, 8, 9):
Նախնական գիտելիք. Ռացիոնալ թվերով գործողություններ, տվյալների միջին:
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Աշակերտները VI դասարանից գիտեն տվյալների առավելագույն և նվազագույն արժեքները, 
տվյալների միջինը: Այս հարցերի հետ կապված գիտելիքի ակտիվացման համար օգտակար է 
մտաբերել սովորածը: 

Աշակերտների մեծ մասը VI դասարանի դասագրքերը հանձնել է, այդ պատճառով 
նախորդ դասին նշված հարցերը կրկնել ըստ դպրոցական դասագրքի նրանցից չենք կարող 
պահանջել: Այստեղ մեզ կարող է օգնել տնային դպրոցի վիդեոդասը (www.silkschool.ge). VI 
դասարան, Տվյալների ամփոփիչ թվային հատկանիշներ: 

Այստեղ քննարկված է տվյալների միջինը, տրված են խնդիրներ՝ միջինը գտնելու համար: 
Ուշադրությունը կենտրոնացված է նաև այն բանին, որ տվյալների միջինը, որոշ դեպքերում, 
կարող է լավ չբնութագրի տվյալների միասնականությունը: 

Այս վիդեոդասը կարելի է նաև դպրոցում դիտել, եթե դրա հնարավորություն կա: Հակառակ 
դեպքում, կարելի է աշակերտներին հանձնարարել տանը լսել նշված վիդեոդասը: 

Կարելի է նաև խնդրել, որ գրառումներ անեն – վիդեոդասի անցկացման տեմպը տալիս է 
դրա հնարավորությունը: 

Դասին քննարկում ենք այս վիդեոդասին տրված խնդիրները: Սրանով կօգնենք նաև նրանց, 
ովքեր տանը չեն կարողացել դիտել վիդեոդասը: 

Միջինը գտնելու հետ կապված խնդիրները քննարկելուց հետո կարող ենք անցնել այլ թվային 
հատկանիշների քննարկմանը: Վիդեոդասին քննարկված խնդիրներից մեկի թվային տվյալներում 
մի առանձնահատուկ թիվ ունենք և միայն ըստ միջինի լավ չենք կարողանա բնութագրել 
տվյալների միասնականությունը: Այս դեպքում քննարկվում են այլ թվային հատկանիշներ ևս: 
Աշակերտների մոտ, պարզ է, կբորբոքվի հետաքրքրություն նոր թվային հատկանիշի (մոդա, 
տարածման միջակայք) հանդեպ:

Վիդեոդասին ներկայացված օրինակն էլ հաստատում է ցրվածության չափիչը ներմուծելու 
նշանակությունը (վիդեոդասին քննարկված օրինակում միջին աշխատավարձը՝ 630 լարի, բարձր 
է բոլոր աշխատակիցների աշխատավարձից, բացի մեկից, իսկ այս մեկի աշխատավարձը 
3000 լարի է): Այս նախապատրաստումից հետո վերադառնում ենք դասագրքին: Նրանում 
նմանատիպ օրինակ է քննարկված: Այստեղ քննարկված է նաև օրինակը, ըստ որի աշակերտները 
դատողություն են անում – ո՞ր հատկանիշը որոշելուն են «մասնակցում» բոլոր թվերը, ի՞նչ է ցույց 
տալիս տարածման միջակայքը, ի՞նչ է բնութագրում այս թիվը, տվյալները վերլուծելու ժամանակ 
ինչպե՞ս է մեզ օգնում թվային յուրաքանչյուր հատկանիշ:  

Պատասխաններ, ցուցումներ, մեկնաբանություններ

1 2 3 4 5
1 4 3 4 2

6  Այստեղ կարելի է հարց առաջադրել. ֆուտբոլիստի մասին տվյալներ հավաքելն ինչի՞ 
հնարավորություն կտա մարզիչին, ի՞նչ եզրակացություններ կարելի է անել՝ ըստ լրացված 
աղյուսակի:

Գոլերի քանակը 0 1 2 3
Մրցաշարերի քանակը 10 5 2 1

Բացառիկ դեպք է, երբ ֆուտբոլիստը 3 գոլ է խփում: Թվային տվյալների միջինը 1
3  է, 
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միջինը մրցաշարի ընթացքում ֆուտբոլիստը 1
3  գոլ է խփում (այսինքն, 3 մրցաշարում միջինը 

խփում է 1 գոլ): 6 գոլ խփեց 18 մրցաշարում: Եթե այս ֆուտբոլիստը հարձակվող է, ապա նրա 
արդյունքը շահավետ չէ: Որոշ աշակերտներ կարող են խորանալ այս հարցի մեջ և հայտնաբերել, 
որ աշխարհի լավագույն ֆուտբոլիստները համարյա բոլոր մրցաշարերում գոլեր են խփում: 
Հանձնարարեք նրանց որոնել տվյալներ հայտնի հարձակվողների արդյունքների մասին: 

7  Մոդա – 3,5 

 Միջին 2 27   ≈ 2 ժամ: 17 ժամ: 
 Միջակայք – 3,5 ժամ:
Ըստ տարածման միջակայքի երևում է, որ աշակերտի ծանրաբեռնվածությունն ամեն օր 

միատեսակ չէ, միջինը 2 ժամ 17 րոպե է պարապում: Շաբաթվա մեջ երկու օր է, երբ աշակերտի 
կողմից առաջադրանքի վրա ծախսած ժամանակը առավելագույնն է:

8  Փուլերի միջին երկարությունը 195 կմ է: 

9  Միջին հաճախումը 22612 է:

10  Այսպիսի հաշվարկ կատարելը ամենօրյա կյանքում էլ կարող է երիտասարդին պետք լինի: 
Առաջին երեք քննություններից ստացած միավորների գումարը 195 միավոր է: Չորս 

քննություններին միջինը 70 միավորի դեպքում, չորս քննության միավորների գումարը կլինի 280:
Հետևաբար, չորրորդ քննությանը անհրաժեշտ է հավաքել 85 միավոր: Միայն այս դեպքում 

կարելի է միջին միավորը մեծացնել 5 միավորով, հետաքրքիր է տարբերվող դատողությունն էլ 
– 70 միավոր միջինը այն դեպքում էլ կլինի, եթե յուրաքանչյուր քննությանը ստացած միավորը 
65-ից 5-ով մեծ լինի, հետևաբար, աշակերտը 4-րդ քննությանը 65-ից 20 միավորով ավել պիտի 
հավաքի: Աշակերտների մի մասը շատ է սիրում այսպիսի բանավոր հաշվարկների կիրառություն 
– լսենք նրանց և ոգևորենք նրանց այսպիսի տարբերակներ ներկայացնելու համար: 

11  Միջին – 21,8, 
 Մոդա – 25, 
 Տարածման միջակայք – 8:
Վերլուծելու համար հարցեր ենք առաջադրում – մեծ է, թե՞ ոչ տարբերությունը միջինի 

և մոդայի միջև: Ի՞նչ է ցույց տալիս այս տարբերությունը: Որքանո՞վ «փոփոխական» են այս 
տվյալները: 

12  A մասնակից. միջին – ≈ 3,4, մոդա – 4 
 B մասնակից. միջին – ≈ 1,8, մոդա – 2 
 C մասնակից. միջին – ≈ 1,2, մոդա – 1 
 D մասնակից. միջին – ≈ 3,6, մոդա – 4:
Աշակերտներին մասնակիցների՝ ըստ տեղերի բաշխման մասին իրենց կարծիքն արտահայտելու 

հնարավորություն տվեք: Ընդհանուր միտքն այսպիսին է. C մասնակից – I տեղ, B մասնակից – 
II տեղ, A մասնակից – III տեղ, D մասնակից – IV տեղ:  

13  բ) 3920  գ) 4000  դ) 3800:
Առաջին 9 օր Հաջորդ 6 օր

Տարածման միջակայք 2000 10 000
Մոդա 4000 900

Հաջորդ 6 օրերին տվյալները չափազանց «ցրված» են, տարածման միջակայքը՝ մեծ: Առաջին 
9 օրերին մասնակցությունը համարյա թե համաչափ էր: 
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1 2 3 4 5
1 4 3 2 2

7   Մոդա Միջակայք Միջին
I Մասնակից 5,7 0,4 ≈  5,7
II Մասնակից 5,5 և 5,4 0,5 5,6

8  Միջակայք – 8 լարի, 
 Միջին – 21,5 լարի, 
 Մոդա – 25 լարի:

9  Ամենաշատ տարածված արժեքը (մոդան է – 149,95 լարի, միջինը – 157,45 լարի):

10  Զազա Փաչուլիայի կողմից հավաքած միավորները – 127: Յուրաքանչյուր խաղում 
միջինը – 12,7 միավոր, դաշտում միջինը անցկացրեց – ≈ 30 րոպե:

Բասկետբոլով հետաքրքրված աշակերտներին կարող ենք հանձնարարել, որ համացանցում 
փնտրեն Փաչուլիայի ցուցիչները վերջին խաղերում, ո՞ր թիմում է խաղում Զազա Փաչուլիան, 
ի՞նչ մեծությունների միջոցով են բնութագրում բասկետբոլ խաղացողներին (միավորների միջին, 
արգելափակումների միջին, զգուշացումների միջին, վերջին ճշգրիտ փոխանցումների միջին): 

Ո՞ր երիտասարդ վրացի բասկետբոլիստն է ներկայումս աչքի ընկնում Եվրոպայում: Ինչպիսի՞ն 
է նրա միջին ցուցանիշը: Այս առաջադրանքը կարող է ընտրովի լինել (կատարվի աշակերտի 
ցանկությամբ): 

8.2. ԵՌԱՆԿՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐՆ՝ ԸՍՏ ԿՈՂՄԵՐԻ: 
ՀԱՎԱՍԱՐԱՍՐՈՒՆ ԵՌԱՆԿՅՈՒՆ

Այս պարագրաֆի համապատասխան ակտիվություններին և գործնական առաջադրանքների 
քննարկմանը հատկացվում են 142-րդ – 144-րդ դասերը:

1 4 2 - Ր Դ  Ե Վ  1 4 3 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Շրջակա աշխարհ և երկրաչափական օբյեկտներ
Հարցեր. Եռանկյան տեսակներն՝ ըստ կողմերի երկարության: Հավասարասրուն եռանկյան 

հատկությունները: 
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա ճանաչել երկրաչափական 

պատկերները, համեմատել և դասակարգել դրանք՝ ըստ տեսակների (Մաթ. բազ. 1, 2, 5, 6, 7), 
երկրաչափական օբյեկտը ներկայացնել խնդրի ենթատեքստին համապատասխան (Մաթ. բազ. 
4, 5, 6):

Նախնական գիտելիք. Եռանկյուն, եռանկյունների դասակարգումն՝ ըստ անկյունների: 
Դասը սկսում ենք նախնական գիտելիքի ակտիվացմամբ: Այս գործընթացը կարելի է 

զարգացնող գնահատման իրականացման համար էլ օգտագործել: Հարցերի պատասխանները 
քննարկելու ժամանակ հետևում և խթանում ենք աշակերտների ակտիվությունը: 
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– Ո՞ր երկրաչափական պատկերին եք ծանոթ: Անվանե՛ք մի քանի հարթ և տարածական 
պատկեր, որոնց դուք ծանոթ եք: 

– Մտաբերե՛ք ամենօրյա կյանքում մի քանի հարթ պատկերների մոդելների օրինակներ: 
– Այժմ մտաբերե՛ք եռանկյան անկյունների դասկարգումը՝ ըստ չափսերի: 
Այստեղ մենք կիրառում ենք դասակարգում բառը, որոշ աշակերտներ այս բառի իմաստն 

ավելի վատ են հիշում, քան այն, որ գոյություն ունի սուր անկյուն, որի չափսը 900-ից փոքր 
է, գոյություն ունի ուղիղ անկյուն և գոյություն ունի բութ անկյուն: Այդ պատճառով, հարցեր 
առաջադրելուց հետո, որոշ ուսուցիչներ հնարավոր է օրինակները քննարկելու կիրառությամբ 
հասկացությունների բովանդակությունը պարզեցնելու կարիք ունենան:  

– Ըստ անկյունների՝ ինչպիսի՞ եռանկյուններ գիտեք: Հետևաբար, ըստ անկյունների՝ ինչպիսի՞ն 
է եռանկյունների բազմության դասակարգումը: 

– Կարո՞ղ է եռանկյունը միաժամանակ սուրանկյուն և ուղղանկյուն լինել: Միաժամանակ 
ուղղանկյուն լինել և բութանկյուն: Միաժամանակ սուրանկյուն լինել և բութանկյուն: 

Ըստ այս հարցերի մենք ցանկանում ենք ընդգծել այն, որ եռանկյունների բազմությունը 
բաժանվում է երեք ենթաբազմությունների, որոնց միասնությունը իրենց՝ եռանկյունների 
բազմությունն է և եռանկյունների այս ենթաբազմությունները ընդհանուր տարրեր չունեն: 
Աշակերտներին մի՛ ծանրաբեռնեք բազմությունների տերմինոլոգիայի կիրառությամբ, նրանց 
հասկանալի պետք է լինի «դասակարգման» բովանդակությունը: 

Աշակերտները շուտով կհամոզվեն, որ եռանկյունների՝ ըստ կողմերի տարբերակումը՝ 
հավասարակողմ, հավասարասրուն, տարբեր կողմերով – եռանկյունների դասակարգում չէ, 
քանի որ հավասարասրուն եռանկյունների և հավասարակողմ եռանկյունների ընդհանուր 
տարրերը հավասարակողմ եռանկյուններն են. յուրաքանչյուր հավասարակողմ եռանկյուն 
նաև հավասարասրուն եռանկյուն է: Այս հատկանիշով եռանկյունների դասակարգումը 
ներկայացնում է եռանկյունների բաժանումը հավասարակողմ և տարբեր երկարությամբ կողմեր 
ունեցող եռանկյունների: Կարելի է նաև այսպիսի դասակարգում ներկայացնել. հավասարակողմ, 
միայն երկու հավասար կողմ ունեցող՝ հավասարասրուն և տարբեր երկարության կողմեր ունեցող 
եռանկյուններ: 

Եռանկյունների՝ ըստ կողմերի դասակարգման քննարկմամբ տեղի է ունենում ոչ միայն 
նախնական գիտելիքի ակտիվացում, այլև նոր հարցն ուսումնասիրելու հանդեպ աշակերտների 
մոտիվացում – ըստ կողմերի՝ ինչպիսի՞ եռանկյուններ կարող ենք քննարկել: Այստեղ կարող 
են օժանդակել ամենօրյա կյանքում եռանկյունները տարբերելու օրինակները – հաճախ այս 
եռանկյունների երկու կողմերը հավասար են, այսպիսի եռանկյունները համաչափության 
պատճառով ավելի բարետես են, այդ պատճառով հաճախ են հանդիպում շինությունների մեջ: 
Հավասարասրուն եռանկյան հատկանիշների քննարկումից առաջ կարելի է դասագրքում տրված 
նկարների մասին դատողություն անել: 

Նոր նյութի քննարկումը պետք է տեղի ունենա աշակերտների ակտիվ մասնակցությամբ: Կարող 
ենք հավասարասրուն եռանկյան թղթե մակետ կիրառել, ծալենք այն հիմքի հանդեպ տարված 
կիսորդով և դատողություն անենք պատկերի համաչափության մասին: Այս գործընթացը մեզ 
կհասցնի աշակերտների կողմից հավասարասրուն եռանկյան հատկանիշների  հայտնաբերմանը և 
ձևակերպմանը, նշված հատկանիշների հիմնավորումը եռանկյան հավասարության հայտանիշներով 
աշակերտների կողմից պետք է կատարվի: 

Այս գործընթացը նպաստում է գնահատման ցուցիչների պահանջների մակարդակին հասնելուն. 
աշակերտը պետք է կարողանա զարգացնել դատողության գիծը, հիմնավորի ընդհանրացմամբ 
կամ մասնավորեցմամբ ստացված եզրակացությունները (Մաթ. բազ. 2):
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Պատասխաններ, ցուցումներ, մեկնաբանություններ

1 2 3 4 5 6 7
4 3 1 1 2 1 1

Ուշադրություն դարձնենք 2  և 5  «թեստերին»: 2 . Վեննի դիագրամից էլ է երևում, 
որ եռանկյունների բազմության բաժանումը հավասարասրուն, հավասարակողմ և տարբեր 
երկարություն ունեցող կողմերով եռանկյունների այս բազմության փոխադարձաբար չհատվող 
ենթաբազմությունների բաժանում (դասակարգում) չէ: 5 -ում. Հավասարակողմ եռանկյունը 
նաև հավասարասրուն է, կողմերից յուրաքանչյուրը կարող ենք դիտել՝ որպես հիմք, որի կից 
անկյունները հավասար են: Հետևաբար, բոլոր անկյունները հավասար են:

8  Հիմք=2x–25 
 2x–25+2x=43 
 4x=68 
 x=17 (սմ) 
 Հիմք=9 (սմ):

Այս խնդիրը լուծելու ժամանակ աշակերտը պետք է կարողանա կիրառել հավասարասրուն 
եռանկյունների հատկությունների, պարագծի մասին գիտելիքը, վերբալ նկարագրված իրավիճակը 
արտահայտի բանաձևերով, հավասարում կազմելով լուծի խնդիրը: 

Խնդիրը կարելի է դասարանում տարբեր նշանակումներով էլ լուծել.
Հիմք – x, սրունքների երկարության գումար – x+25, պարագիծ – x+x+25, 
 x+x+25=43 
 2x=18 
 x=9:
Սրունքների գումար – 9+25=34 (սմ)
Յուրաքանչյուր սրունքը – 17 (սմ):

9  Դեպքեր.

Ուշադրություն դարձնենք. 
Երկու դեպքում էլ տրված երկարությամբ կողմեր ունեցող եռանկյուններ գոյություն ունեն:

10  BD կիսորդ, BD=3,5 սմ, AB=BC, 
հետևաբար, եռանկյունը հավասարասրուն է, AC=2AD:
 2AB+AC=18,4 
 2AB+2AD=18,4 
 AB+AD=9,2 
 AB+AD+BD=9,2+3,5 
 PΔABD=12,7 սմ:

x x

2x–25
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11  DB=AB=AD=8 
 AC=20-2⋅8 
 AC=4 սմ:

12  ΔABD=ΔBDC երեք կողմերով, այդ պատճառով ∠ABD=∠DBC,
 ΔAOB=ΔBOC երկու կողմով և նրանց միջև ընկած անկյունով (BO-ն 

ընդհանուր է), 
 Այդ պատճառով AO=OC: 
 ΔAOD=ΔDOC երեք կողմով:

13  2x +  23  x = 40

  83  x = 40   
 x = 15 (սմ):

14  3x = 27
 x = 9
 3AC = 30
 AC = 10
 P∆ABC = 18 + 10 = 28 (սմ):
Աշակերտը պետք է կարողանա կազմել գծագիր՝ ըստ վերբալ նկարագրված իրավիճակի, 

կիրառի հավասարասրուն և հավասարակողմ եռանկյունների հայտանիշները:  

1 2 3 4 5 6
2 3 4 4 3 2

7  Հիմք –  84
7  ⋅3 = 36 (սմ):

Աշակերտը պետք է հասկանա, որ ընդամենը 7 մաս է, հիմքին 3 մաս է համապատասխանում: 

8  Հիմք – 15 սմ
Պարագիծ – 18+18+15=51 (սմ):

9  Այստեղ անհրաժեշտ է դատողություն անել – ի՞նչ երկարություն կարող է ունենալ 
սրունքը: 5,2 սմ: 5,2+5,2<20,3 – ոչ: 20,3 սմ: 20,3+5,2>20,3 – կարող է:

P=20,3+20,3+5,2=45,8 (սմ):

10  BD-ն կիսորդ է, հետևաբար, BD-ն և՛ բարձրություն է, և՛ միջնագիծ: 80=2AB+2AD, 
AB+AD=40, AB+AD+BD=60, հետևաբար, BD=20 (սմ):

11   AM, BK և CN հատվածները այս եռանկյան, համապատասխանաբար, A, B և C 
կետերից տարված կիսորդներ են: Միաժամանակ և՛ բարձրություններ են, և՛ միջնագծեր: 

7 - 8  Խնդիրները հեշտ են, 9 - 10  խնդիրների լուծումը տարբեր գիտելիքների 
ինտեգրված կիրառություն է պահանջում – եռանկյան անհավասարություն, պարագծի բանաձև, 
հավասարասրուն եռանկյան հատկություններ, եռանկյունը ակնադիտորեն ներկայացնել՝ ըստ 
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խնդրի ենթատեքստի: Միաժամանակ, աշակերտը պետք է կարողանա խնդիրը պարզ խնդիրների 
բաժանել և աստիճանաբար լուծել այն (Մաթ. բազ. 8): Միևնույն ցուցիչի պահանջների հետ են 
կապվում հաջորդ խնդիրները նույնպես:

12  2x⋅ 14  = 18
 x = 36
 P = 2x +  x2  = 72 + 18 = 90 (սմ):

13  (3x– 3x
5 ):2 = 96

 Հետևաբար,  6x
5  = 9,6

 6x = 5⋅9,6
 x = 5⋅1,6
 x = 8 (սմ):

Տնային առաջադրանքի մի քանի խնդիրներից բացի, աշակերտներին հանձնարարում ենք 
գործնական առաջադրանքներ կատարել: 

1 4 4 - Ր Դ  Դ Ա Ս

Հարցեր. Ռացիոնալ թվերով գործողություններ, ռացիոնալ թվերով գործողությունների 
կիրառությունը նախահաշիվների հետ կապված խնդիրները լուծելու ժամանակ, եռանկյունների 
հավասարության հայտանիշները: 

Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա ռացիոնալ թվերով 
գործողությունները տարբեր եղանակներով կատարել (Մաթ. բազ. 1, 2), երկրաչափական 
օբյեկտները ներկայացնի՝ ըստ խնդրի ենթատեքստի (Մաթ. բազ. 4, 5, 6), եռանկյունների հետ 
կապված հասկացությունները և փաստերը կիրառի գործնական խնդիրներ լուծելու համար 
(Մաթ. բազ. 1, 2, 3, 7, 8, 9):

Նախնական գիտելիք. Ռացիոնալ թվերով գործողություններ, եռանկյունների հավասարության 
հայտանիշներ: Տնային առաջադրանքը ստուգելուց հետո անցնում ենք գործնական 
առաջադրանքներին: Համապատասխան ակտիվությունը կատարելը պահանջում է տարբեր 
գիտելիքների ինտեգրված կիրառություն. տվյալներ հավաքել և հարմար ձևով ներկայացնել, 
նախահաշիվ կազմելիս՝ ռացիոնալ թվերով գործողություններ կատարել, միջինի հասկացության 
կիրառություն, եռանկյունը ակնադիտորեն ներկայացնել՝ ըստ խնդրի ենթատեքստի, եռանկյունների 

հավասարության հայտանիշի կիրառություն՝ գործնական խնդիրներ 
լուծելու համար: Այս վերջինը կապված է, օրինակ, որևէ բարձր սյան 
կամ ուրիշ օբյեկտի բարձրությունը կամ մինչև նրա վերևի գագաթ 
տարածությունը որոշելու հետ: Մեզ անհրաժեշտ կլինի անկյունը 
չափելու սարք: Ենթադրենք, գտնվում ենք C կետում և ցանկանում 
ենք AB բարձր սյան բարձրությունը և մինչև սյան B գագաթ BC 
տարածությունը որոշել, անկյունը չափող սարքերով որոշում ենք 

∠ACB-ի և ∠BAC-ի չափերը: Հնարավոր է, որ ∠BAC-ն ուղիղ անկյուն լինի: Հաջորդ AC հատվածի 
երկարության և այս երկու անկյունների միջոցով երկրի մակերևույթին պետք է կազմենք ABC 
եռանկյանը հավասար եռանկյուն: Սա կատարվում է հետևյալ ձևով.

2x⋅ 1
4
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C կետից գետնին տանում ենք CM և AN ճառագայթներն այնպես, որ ստանանք. ∠ACM=∠BCA, 
∠CAN=∠BAC:

Այս ճառագայթների հատման կետը նշանակում ենք B′-ով:
Այդ դեպքում ΔABC=ΔAB′C (II հայտանիշի համաձայն): Այդ պատճառով. AB=AB′, CB=CB′:
Այսպիսով, երկրի մակերևույթին AB′ և CB′ հատվածների երկարությունը գտնելուց հետո 

կիմանանք նաև AB-ի և BC-ի երկարությունը:
Հաջորդ դասի համար աշակերտներին խնդրում ենք ուշադիր լսել վիդեոդասը համացանցի 

կիրառությամբ – www.silkschool.ge, Տնային դպրոց, Մաթեմատիկա, VI դասարան, Շրջանագիծ, 
ուղիղ: 

8.3. ՀԱՏՎԱԾԻ ՄԻՋՆՈՒՂՂԱՀԱՅԱՑԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆԸ: 
ՇՐՋԱՆԱԳԾԻ ԼԱՐ ԵՎ ՇՈՇԱՓՈՂ 

Այս պարագրաֆի համապատասխան ակտիվություններին և գործնական առաջադրանքների 
քննարկմանը հատկացվում են 145-րդ – 148-րդ դասերը: 

1 4 5 - Ր Դ ,  1 4 6 - Ր Դ  Ե Վ  1 4 7 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Շրջակա աշխարհ և երկրաչափական օբյեկտներ
Նախնական գիտելիք. Երկրաչափական պատկեր. շրջանագիծ, հատված, եռանկյուն, 

ուղղահայաց ուղիղներ:
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը կարող է ճանաչել երկրաչափական օբյեկտները 

(հատված, շրջանագիծ, ուղիղ, եռանկյուն), համեմատել դրանց տեսակները և դասակարգել (Մաթ. 
բազ. 1, 2, 5, 6, 7), ներկայացնել երկրաչափական օբյեկտներն՝ ըստ խնդրի ենթատեքստի (Մաթ. 
բազ. 4, 5, 6):

Դասը սկսում ենք աշակերտների նախնական գիտելիքը ակտիվացնելով, որպեսզի 
առավելագույնս նպաստենք նոր գիտելիքի կառուցմանը, և ուսանում-ուսուցումը ներառի 
գիտելիքների երեք՝ դեկլարատիվ, հայեցակարգային և պայմանական կարգերն էլ: 
Գործընթացը տեղի է ունենում աշակերտների ակտիվ մասնակցությամբ՝ մեր հարցերին 
պատասխանելուն:

– Ի՞նչ երկրաչափական պատկերներ կարող եք անվանել: Պատկերե՛ք դրանք գրատախտակին: 
Աշակերտները անվանում են. կետ, հատված, ուղիղ, եռանկյուն, քառանկյուն: 
– Երկրաչափական ո՞ր պատկերն էր քննարկվում վիդեոդասին: (Շրջանագիծ)
– Անվանե՛ք շրջանագծի հետ կապված երկրաչափական պատկերները (լար, տրամագիծ, 

կենտրոն, շառավիղ): Փորձե՛ք գրատախտակին պատկերել այս պատկերները: 
– Մտաբերենք երկու ուղիղների փոխադարձ դիրքի բոլոր դեպքերը (ուղիղները ընդհանուր 

կետ չունեն, մեկ ընդհանուր կետ ունեն): Մտաբերե՛ք յուրաքանչյուր դեպքում ուղիղների 
անվանումները (զուգահեռ ուղիղներ, հատվող ուղիղներ): 

– Երկու ուղիղների հատման ժամանակ քանի՞ անկյուն ենք ստանում: Ո՞ր անկյունն է կոչվում 
ուղիղների միջև գտնվող անկյուն: Ո՞ր դեպքում ենք ասում, որ երկու ուղիղներ ուղղահայաց են: 

– Ո՞րն է կոչվում եռանկյան անկյուն: Եռանկյան անկյան բոլոր կետերը պատկանո՞ւմ են 
եռանկյանը: 
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Սա կարևոր պահ է: Ցավոք այս հարցը որոշ գրքերի հեղինակներ նույնպես շփոթում են: 
Ներկայումս համացանցում ներբեռնած է 7-րդ դասարանի դասագիրք (չերաշխավորված), որտեղ 
եռանկյան անկյունը այսպես է բացատրվում. «ΔABC-ում գտնվող BAC անկյան մասը եռանկյան 
BAC անկյուն է կոչվում»: Դուրս է գալիս, որ եռանկյան յուրաքանչյուր անկյուն համընկնում 
է եռանկյանը: Այս պատճառով ցանկանում ենք խորհուրդ տալ ուսուցիչներին, համացանցից 
օգտվելիս զգուշավորություն ցուցաբերել: Վիդեոդասերը, որոնք մենք մատնանշեցինք, վստահելի 
են: 

Վերը նշված կարգով նախնական գիտելիքի ակտիվացմանը հաջորդում է նոր նյութին անցելը: 
Գործընթացը կարելի է վարել՝ ըստ դասագրքում ներկայացված տեքստի: 

Պարագրաֆում չենք ներառել կետերի երկրաչափական տեղի հասկացությունը, խուսափել 
ենք ավելորդ տերմիններից: Թեև մանրամասն բացատրված են միջնուղղահայացի և հատվածի 
ծայրակետերից հավասարապես հեռու գտնվող կետերի հատկությունները: Ցանկալի է, որ 
տեղափոխականության դրույթը հակադիր դրույթների ձևաչափով էլ ձևակերպվի, և փորձենք 
աշակերտների հետ միասին դատողություն անել դրանց էկվիվալենտության մասին: Այս հարցը 
դատողության և հիմնավորման հմտության ձևավորման համար օգտակար նյութ է ներառում: 

Պարագրաֆը կազմված է մի քանի մասից: I մասում միջնուղղահայացի  հատկություններն 
են ձևակերպված և հիմնավորված: Երկրորդ մասում ներկայացված են կետից մինչև ուղիղ 
տարածության, ուղղահայացի և թեքի հասկացությունները, հեռավորության հատկության 
հիմնավորումը հիմնվում է եռանկյան անհավասարության վրա: 

MN ուղղահայաց է, M-ից մինչև NK ուղիղ հեռավորությունը հավասար 
է MN-ի: Նկարում նշված են հավասար հատվածները, որոնք ստացվում 
են NK ուղղի հանդեպ առանցքային համաչափությամբ – MN=NM′, 
MK=M′K: Ըստ եռանկյան անհավասարության, 2MN<MK+M′K: Այստեղից 
աշակերտները եզրակացնում են, որ ուղղահայացի երկարությունը 
փոքր է թեքի երկարությունից, և ձևակերպում են հեռավորության 
հասկացությունը: 

Այս դրույթի վրա է հիմնվում նաև շոշափողի հատկությունը: 
Գրատախտակի մոտ ենք կանչում աշակերտին և խնդրում ենք, 

պատկերել շրջանագիծ, որի շառավիղը AB է, և B կետով տանել AB-ին ուղղահայաց ուղիղ: 
Դիմում ենք աշակերտներին. 

– Ինչի՞ է հավասար A կետից BC-ի հանդեպ տարված ուղղահայացը: 
– Արդյոք այս ուղղահայացը A-ից տարված ցանկացած, ենթադրենք՝ 

AC թեքից կա՞րճ է:
– Կարո՞ղ է արդյոք BC ուղիղը ևս մեկ ընդհանուր կետ ունենալ 

շրջանագծի հետ: 
Սրանից հետո ձևավորում ենք սահմանումը – ուղիղը, որը շրջանագծի հետ միայն մեկ 

ընդհանուր կետ ունի, կոչվում է շոշափող:
– Քանի՞ ընդհանուր կետ կարող է ունենալ ուղիղը շրջանագծի հետ: 
– Ներկայացրե՛ք բոլոր դեպքերը: 
– Եթե ուղիղը հատում է շրջանագիծը, ապա հատման քանի՞ կետ կարող 

է լինել: 
– a ուղղի՝ շրջանագիծը հատող կետերը միացնող հատվածը ինչպե՞ս է 

կոչվում:
– Գուցե ուրիշ բառերով կարողանաք ձևակերպել – ո՞րն է կոչվում շրջանագծի լար:

Ու
ղղ

ա
հա

յա
ց

Թեք
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– Ուշադիր նայե՛ք նկարը և հիմնավորե՛ք, որ տրամագիծը ամենաերկար լարն 
է: Ո՞ր հատկանիշն ենք կիրառում: 

Շրջանագծի հետ կապված հարցերը կարող ենք երկրորդ դասին քննարկել: Այս 
հարցերի քննարկումով սկսվում է շրջանագծի հետ կապված հասկացությունների 
ձևակերպումը: 

Վիդեոդասում լավ են ներկայացված շրջանագծի, շառավիղի, տրամագծի, սեկտորի 
հասկացությունները: Եռանկյան անհավասարության կիրառությամբ ապացուցվում է. տրամագիծը 
ամենաերկար լարն է: Աշակերտները պետք է կարողանան այս ապացույցը պատկերել:

Առանձին դաս (3-րդ) ենք տրամադրում գործնական խնդիրների քննարկմանը: Մաթեմատիկայի 
գործնական կիրառությունները ներկայացնելը մեծացնում է մաթեմատիկա սովորելու հանդեպ 
աշակերտների մոտիվացիան: 

Որոշ ուսուցիչներ կարող են գործնական այս խնդիրները դասի սկզբում ներկայացնել և 
հետաքրքրել աշակերտներին հետևյալ բառերով. 

– Այժմ մենք կսովորենք մաթեմատիկական այն դրույթները, որոնք մեզ կօգնեն թվարկված 
գործնական խնդիրները լուծելու հարցում: 

Այս գործնական խնդիրների լուծումը, պարզ է, աշակերտների մասնակցությամբ, 3-րդ դասին 
է տեղի ունենում: Օրինակ, աշակերտը անձամբ կարող է տեսնել, (ա) խնդիր), որ մինչև A և 
B կետեր հավասարապես հեռու ընկած կետը AB հատվածի միջնուղղահայացի վրա պետք է 
լինի: Այդ պատճառով պարտադիր է տանել AB հատվածի միջնուղղահայացը. միջնուղղահայացի 
հատումը CD ուղղի հետ («ավտոմոբիլային ճանապարհ») մեզ կտա որոնվող կետը CD ուղղի 
վրա: Նման մտքերի հետ է կապվում բ) խնդիրը, որը եռանկյանը ներգծած շրջանագծի 
կենտրոնը գտնելու համար նախնական աշխատանք կարելի է համարել: Աշակերտները հեշտորեն 
պատասխանում են լրացուցիչ հարցերին. եթե երեք տները մի ուղղի վրա են գտնվում, ապա 
միջնուղղահայացները չեն հատվում: Այստեղ նրանց օգնում է ինտուիցիան: Ապագայում նրանք 
այս փաստը կկարողանան նաև ապացուցել: գ) Գործնական խնդրի լուծումը կետից մինչև ուղիղ 
տարածության հասկացության և եռանկյունների հավասարության հայտանիշների կիրառությանն 
է ծառայում: 

Բազմազան ակտիվությունները, որոնք կապված են դասագրքում ներկայացված 
գործնական խնդիրների, ստուգողական հարցերի, «թեստերի» և տնային / դասարանական 
առաջադրանքների հետ, օժանդակում են հիմնական հարցին պատասխան տալուն (օրինակ, 
ինչպե՞ս ենք կիրառում երկրաչափական պատկերները և նրանց հատկանիշները շրջակա 
աշխարհի օբյեկտները նկարագրելու ժամանակ), գնահատման ցուցիչների պահանջները 
բավարարելուն: 

Ուզում ենք առանձնացնել վերը նշված ցուցիչներից մեկը (Մաթ. բազ. 6). աշակերտը կյանքում 
առկա օբյեկտներում և գործընթացներում պետք է կարողանա հայտնաբերել մաթեմատիկական 
օբյեկտների մոդելներ և հարաբերություններ և դրանց հատկանիշները կիրառի մոդել կազմելու, 
գործնական խնդիրներ լուծելու ժամանակ: 
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Պատասխաններ, ցուցումներ, մեկնաբանություններ (գնահատման ցուցիչների հետ 
հարաբերություններ)

1 2 3 4 5 6
1 3 3 2 2 3

Այս «թեստերի» պատասխանները ճիշտ ընտրելու համար անհրաժեշտ է հատվածի 
միջնուղղահայացի հատկության, կոորդինատների մեթոդի, շրջանագծերի հետ կապված 
հատվածների, կետից մինչև ուղիղ տարածության մասին գիտելիք: 

7  Ըստ միջնուղղահայացի հատկության, ΔABD-ն հավասարասրուն 
է, այդ պատճառով ∠ABD=∠A=400:

Խնդիրը ներառում է առաջադրանք, որը կատարելը կապված 
է միջնուղղահայացի հատկության և հավասարասրուն եռանկյան 
հատկությունների մասին գիտելիքի հետ:

8  Նախորդ խնդրի նման խնդիր է: ΔABD-ն հավասարասրուն է, այդ 
պատճառով BD=AD:

 AD =  12+2,4
2 , AD = 7,2:

AD-ն «բանավոր հաշվարկով» որոշեցինք: 
Պարզ է, որ կարելի է նաև այլ եղանակներ կիրառել: 

9  AC=8 սմ, BC=6 սմ: 
 Պարզ է, AC=AD+DC=BD+DC=8 
 PDBC = BD + DC + BC = 8 + 6 = 14 (սմ)

10  A=(6, 0) 
 P=(3, 0)
Պարզ է, որ MP-ն OA հատվածի միջնուղղահայացն է և 

MO=MA=5: P=6+5+5=16 (միավոր):
Այս խնդիրը պարունակում է առաջադրանք, որը 

պահանջում է տարբեր գիտելիքների ինտեգրված 
կիրառություն. կոորդինատները հարթության և ուղղի 
վրա, հատվածի միջնուղղահայացի հատկությունը, 
հավասարասրուն եռանկյունների հայտանիշները, 
կոորդինատային հարթության վրա կողմնորոշում: Այս 
վերջինի հետ կապվում է գծագիրը և M կետի ընտրությունը: Հնարավոր է, որ կարիք լինի 
լրացուցիչ հարցերով տարբեր դեպքերի հնարավորությունը նկատի ունենալ: 

– Կարո՞ղ է M կետը պատկանել II կամ III քառորդին: 
– Կարո՞ղ է M կետը պատկանել IV քառորդին: 
– Դիտե՛ք նաև այն դեպքը, երբ M կետը IV քառորդին է պատկանում: 
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1 2 3 4
2 3 4 2

5  ∠C=500, OD-ն միջնուղղահայաց է: 
  
	 ∠OAC=? 
 ΔAOC-ն հավասարասրուն է, այդ պատճառով ∠OAC=∠C=500:

6  AC=8,5 սմ 
 BC=6,5 սմ  
  
 PΔBOC=? 

O-ն ընկած է AB կողմի միջնուղղահայացի վրա, այդ պատճառով AO=OB: 
PΔBOC=BO+OC+BC=AO+OC+BC=AC+BC=15 (սմ):

7  A=(8, 0) 
 P=(4, 0):
 MP-ն միջնուղղահայաց է, այդ պատճառով ΔMOA-ն 

հավասարասրուն է, 
 MO=MA=AO:
 PΔMOA=10+10+8=28 (միավոր):
Այս խնդիրը ստուգելու ժամանակ պետք է հարցնենք՝ քննարկե՞լ են արդյոք աշակերտները 

M կետի գտնվելու տարբեր դեպքերը: Էլի ի՞նչ դեպք է հնարավոր: Այս գործընթացը մեզ կօգնի 
զարգացնող գնահատում իրականացնելու գործում: 

8  OA ուղիղն ուղղահայաց է A կետով անցնող շոշափողին, OA շառավիղին, 
OA-ն կլինի տարածությունը O կետից մինչև շոշափող, OA=5 սմ:

9  Ցույց ենք տալիս, որ AB=AC: Նման ձևով կարելի է նաև ցույց տալ, որ 
EB=ED, FD=FC (շոշափողի հատվածները մինչև շոշափման կետեր հավասար 
են): Իսկապես, 

∠ABO=900

∠ACO=900

AO-ն ընդհանուր է 
OB=OC (շառավիղներ են):
Ուղղանկյուն եռանկյունների էջը և ներքնաձիգը հավասար են: 

Եռանկյունների հավասարության հայտանիշների քննարկման ժամանակ մեր 
կողմից նշվեց, որ այս դեպքում եռանկյունները հավասար են: Այդ պատճառով. 
AB=AC:

Նմանապես, EB=ED և DF=FC:
Հետևաբար, 
PΔAEF=AE+ED+DF+AF=AE+BE+FC+AF=AB+AC=2AB=20 (սմ):
Այս խնդիրը ներառում է առաջադրանք, որը կատարելու համար պահանջվում է տարբեր 

գիտելիքների ինտեգրված կիրառություն (շրջանագծի շոշափողի հատկությունը (շոշափողի 
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և շառավիղի հարաբերությունը), ուղղանկյուն եռանկյունների հավասարության հայտանիշը, 
եռանկյան պարագծի հատկանիշը): 

Այս խնդիրը կարող ենք կիրառել դասարանում խմբային աշխատանքի ժամանակ, երբ 
ցանկանում ենք տարբերակված ուսուցում անցկացնել: Խնդրի քննարկմանը կարող ենք 
նաև ինքներս մասնակցել (օժանդակ հարցեր տալով):

Հաջորդ դասի համար աշակերտներին հանձնարարում ենք նախագծային առաջադրանքի 
(ռեֆերատ պատրաստել) և ինքնագնահատման «թեստի» վրա աշխատել: Սրա համար 
նրանց անհրաժեշտ կլինի կրկնել տվյալները հավաքագրելու և ակնադիտորեն ներկայացնելու 
եղանակները, դիագրամների վերլուծությունը, տվյալների ամփոփիչ բնութագրիչները և 
հավասարասրուն եռանկյունների հայտանիշները: Ցանկալի է, որ ռեֆերատը ներկայացվի 
էլեկտրոնային տարբերակով: 

1 4 8 - Ր Դ  Դ Ա Ս

Հարցեր. Տվյալները ներկայացնելու եղանակներ, տվյալները ամփոփող թվային բնութագրիչներ, 
եռանկյան տարրեր, հավասարասրուն եռանկյունների հայտանիշները, կոորդինատները 
հարթության վրա: 

Նախնական գիտելիք. Եռանկյան տարրեր, տվյալների հավաքագրում, տվյալների ամփոփման 
թվային բնութագրիչներ, հավասարասրուն եռանկյունների հայտանիշները: 

Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա ճանաչել երկրաչափական 
պատկերները, համեմատել դրանց տեսակները (Մաթ. բազ. 1, 2, 5, 6, 7), երկրաչափական 
օբյեկտները ներկայացնել՝ ըստ խնդրի ենթատեքստի (Մաթ. բազ. 4, 5, 6), կիրառել կոորդինատների 
մեթոդը: 

Աշակերտները ներկայացնում են ռեֆերատները առաջադրված նախագծերի մասին. 
նրանց անհրաժեշտ կլինի համացանցով տեղեկատվություն գտնելու, սյունակավոր 
դիագրամ կազմելու հմտություն դրսևորել: Աշակերտներին առաջարկում ենք քննարկել 
միմյանց աշխատանքները: Այնուհետև նրանք խոսում են սեփական գիտելիքը ստուգելու 
արդյունքների մասին: Մեր սրտառուչ վերաբերմունքը, նրանց հետ համագործակցելու 
տրամադրվածությունը նրանց հնարավորություն է տալիս ճիշտ գնահատել 
ինքնագնահատման թեստերի վրա իրենց աշխատանքի արդյունքները, կատարել 
շեշտադրում դեռևս անհասկանալի հարցերի վրա: Իսկ մենք կունենանք թերություններն 
ուղղելու նպատակով լրացուցիչ աշխատանք կատարելու հնարավորություն: 

1.-5. Խնդիրները վերաբերում են տվյալների ամփոփիչ բնութագրիչները որոշելուն: Աշակերտը 
պետք է իմանա միջինի, մոդայի, միջակայքի հասկացությունների բովանդակությունը: 

6.-11. Խնդիրներով աշակերտը ստուգում է սեփական գիտելիքը հավասարասրուն և 
հավասարակողմ եռանկյունների հատկությունների մասին: Հավասարակողմ եռանկյան մեջ 
գագաթից տարված բարձրությունը և կիսորդը համընկնում են միմյանց: Եթե եռանկյունը 
հավասարասրուն է և հավասարակողմ չէ, ապա այն միայն մեկ համաչափության առանցք ունի: 
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8. Ենթադրենք, ABC եռանկյան մեջ AB=BC, և K կետը պատկանում է 
AC հիմքին, ապա AKB և BKC եռանկյունների երկուական կողմերը (KB-ն 
ընդհանուր է, AB=BC) և մեկական անկյուն հավասար են – ∠A=∠C: Եթե 
AK≠KC, այս եռանկյունները հավասար չեն: Պատասխան՝ կարող է: 

10. Հիմք : Սրունք=1:3 
Հիմք : Սրունք : Սրունք=1:3:3 

Սրունք –  35
7   ⋅ 3 = 15 (սմ):

11. Ո՞րն է հիմքը: Եռանկյան անհավասարությունը ստուգելուց հետո, գտնում ենք. հիմքը 
9,1 սմ է: 

12.-15. Խնդիրները միջնուղղահայացի, մի կետից տարված ուղղահայացի և թեքի 
հատկանիշների կիրառությամբ են լուծվում: 

14. Եթե AB-ն ամենամեծ կողմն է, ապա նրա հակադիր ACB 
անկյունը ամենամեծն է, և այն մեծ է BAC անկյունից (ABC անկյունից 
էլ):

15. Այս կետից մինչև Oy առանցք տարածությունը 7 միավոր 
է: Մինչև Oy առանցք տարված MO թեքի երկարությունը ավելին 
պետք է լինի M-ից մինչև այս առանցք հեռավորությունից, 7-ից: 
Այսպիսով, MO≠6:

8.4. ԱՆԿՅԱՆ ԿԻՍՈՐԴԻ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Այս պարագրաֆի ակտիվություններին և ամփոփիչ գրավորի արդյունքների քննարկմանը 
հատկացվում են 149-րդ – 152-րդ դասերը: 

1 4 9 - Ր Դ  Ե Վ  1 5 0 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Շրջակա աշխարհ և երկրաչափական օբյեկտներ
Հարցեր. Անկյան կիսորդ, անկյան կիսորդի հատկությունը: 
Նախնական գիտելիք. Անկյուն, եռանկյուն, անկյան կիսորդ, կետից մինչև ուղիղ 

հեռավորություն: 
Գնահատման ցուցիչներ. Երկրաչափական դրույթների հիմնավորում, երկրաչափական 

խնդիրների լուծում՝ եռանկյան հետ կապված հասկացությունների և փաստերի կիրառությամբ 
(Մաթ. բազ. 1, 2, 3, 7, 8, 9):

Նախնական գիտելիքը, որի ակտիվացումը անհրաժեշտ է նոր գիտելիքը կառուցելու համար, 
կապված է անկյան կիսորդի և կետից մինչև ուղիղ հեռավորության հասկացության հետ: 
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Հարցի բազմակողմանի քննարկմամբ, աշակերտների ստեղծագործական 
մասնակցությամբ պետք է այնպես անենք (ինչպես մյուս հարցերի դեպքում), որ ուսանում-
ուսուցումը ներառի գիտելիքի երեք՝ դեկլարատիվ, հայեցակարգային և պայմանական 
կարգերը:

Աշակերտներին դիմում ենք հարցերով: Նրանք չպետք է դժվարանան պատասխանել 
հարցերին.

– Հարթության ո՞ր մասն է անկյունը: Ո՞րն է կոչվում անկյան կիսորդ: Ո՞րն է կոչվում կետից 
մինչև ուղիղ հեռավորություն: Ինչպիսի՞ հարաբերություն է կետից մինչև ուղիղ հեռավորության 
և այս կետից մինչև ուղիղ տարված ցանկացած թեքի երկարության միջև: 

Չափազանց կարևոր է հատվածի միջնուղղահայացի հատկության ձևակերպումը և այս 
հատկության հիմնավորումը: Այս հատկությունը ցույց է տալիս կետերի երկու բազմությունների 
հավասարությունը – միջնուղղահայացի, այսինքն այն ուղղի, որն անցնում է հատվածի 
միջնակետով, և հարթության այն կետերի բազմության, որոնք հատվածի ծայրակետերից 
հավասար հեռավորության վրա են գտնվում: Եթե պայմանականորեն առաջին բազմությունը 
նշանակենք A-ով, երկրորդը՝ B-ով, ապա A=B հավասարությունն ապացուցելը տեղի է ունենում 
հետևյալ երկու հարաբերություններն ապացուցելով. 

1) A⊂B. միջնուղղահայացի բոլոր կետերը հատվածի ծայրակետերից հավասարապես հեռու 
գտնվող կետեր են: 

2) B⊂A. հատվածի ծայրակետերից հավասար հեռավորության վրա գտնվող բոլոր կետերը 
միջնուղղահայացի կետեր են: 

Այստեղ չենք կիրառում կետերի երկրաչափական տեղի հասկացությունը, քանի որ արդեն 
ունենք բազմության հասկացությունը և բազմության հարաբերությունները: Մենք դեմ չենք այս 
հին հասկացության կիրառությանը: Այն հանդիպում էր նաև հին չափորոշիչներում: Հատվածի 
միջնուղղահայացի հատկության և այս երկու (փոխադարձ տեղափոխականության) դրույթների 
էկվիվալենտության նման քննարկում ենք անկյան կիսորդի հատկության ապացուցումը: Ուսուցիչը 
կարող է կիրառել մեր կողմից վերը մատնանշված բազմությունների հարաբերություններն էլ, որ 
պարզ դառնա երկու դրույթներն ապացուցելու անհրաժեշտությունը: Այս անգամ A-ի դերում 
կիսորդի կետերի բազմությունն է, B-ի դերում անկյան կողմերից հավասարապես հեռու գտնվող 
կետերի բազմությունը, և A=B հավասարությունը երկու դրույթների տեսքով ենք ձևակերպում. 

1. Անկյան կիսորդի ցանկացած կետ անկյան կողմերից հավասար հեռավորության վրա է 
գտնվում, այսինքն, ցանկացած կետ, որը պատկանում է անկյան կիսորդին, հավասարապես 
հեռու է գտնվում անկյան կողմերից (պատկանում է անկյան կողմերից հավասար հեռավորության 
վրա գտնվող կետերի բազմությանը): 

2. Ցանկացած կետ, որը պատկանում է տրված անկյանը և այս անկյան կողմերից հավասար 
հեռավորության վրա է գտնվում, պատկանում է տրված անկյան կիսորդին: 

Երկու նախադասությունների ապացուցումն էլ տեղի է ունենում եռանկյունների 
հավասարության հայտանիշների կիրառությամբ և այն պետք է կատարվի աշակերտների ակտիվ 
մասնակցությամբ: Մենք կարող ենք հարցերի միջոցով «ճիշտ ընթացք» տալ. 

– AD ճառագայթը CAB անկյան կիսորդն է, անվանե՛ք հավասար 
անկյունները: Ո՞ր հատվածների հավասարությունն ենք ուզում ապացուցել: 
Ի՞նչ պիտի անենք (պետք է գտնենք D-ից հեռավորությունը մինչև կողմեր, 
տանենք DB և DC ուղղահայացները և պետք է ապացուցենք, որ DC=DB):

– Ո՞ր եռանկյուններին են պատկանում այս հատվածները: 
– Ի՞նչն է հավասար այս եռանկյունների մեջ:
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– Ըստ ո՞ր հայտանիշի են այս եռանկյունները հավասար:
– Եռանկյունների հավասարությունից ո՞ր հատվածի հավասարությունն է բխում: 
– Ի՞նչ եզրակացություն կարող ենք անել: 
Նման ձևով է քննարկվում երկրորդ նախադասությունը: Այս անգամ ուղղանկյուն 

եռանկյունների էջը և ներքնաձիգն են հավասար: Այս դեպքը մենք հիշել են նաև նախորդ դասին 
(ուղղանկյուն եռանկյունների հավասարությունն՝ ըստ էջի և ներքնաձիգի):

Այսպիսի միասնական քննարկումից հետո ցանկալի է նորից դիմել աշակերտներին, 
նրանց մասնակցությամբ ապացուցել այս երկու դրույթները: Տրամադրե՛ք նրանց այս 
ակտիվությունը կատարելուն: 

Ինչպես տեսնում եք, որոշ երկրաչափական փաստեր (հատվածի միջնուղղահայացի 
հատկություն, անկյան կիսորդի հատկություն) ապացուցեցինք, մյուսները՝ առանց ապացուցելու, 
ինտուիցիայով, նկարագրման միջոցով ենք ներկայացնում (օրինակ՝ եռանկյան հավասարության 
հայտանիշները, ուղղանկյուն եռանկյունների հավասարության հայտանիշներն՝ ըստ էջի և 
ներքնաձիգի): 

Միաժամանակ նկատի է պետք ունենալ նաև այն, որ նախորդ տարիների համեմատությամբ 
7-րդ դասարանի տեսական նյութը կրճատած է: Մենք համաձայնել ենք տարեկան ծրագրերի 
երաշխավորվող թվարկման հետ և եռանկյան հավասարության հայտանիշները ուղիղների 
զուգահեռության հայտանիշների հետ միասին VIII դասարան ենք տեղափոխել: 

Ստուգողական հարցերը, «թեստերը», դասարանում և տանը կատարվող առաջադրանքները 
հնարավորություն են տալիս կատարել այն բոլոր ակտիվությունները, որոնք անհրաժեշտ են 
գնահատման ցուցիչների պահանջները կատարելու համար: 

Պատասխաններ, ցուցումներ, մեկնաբանություններ

1 2
2 3

Առաջին «թեստի» պատասխանը որոշվում է՝ ըստ առաջին նախադասության (եթե կետը 
պատկանում է կիսորդին, ապա այս կետից մինչև կողմեր հեռավորությունները հավասար 
են): Երկրորդ «թեստի» պատասխանը՝ ըստ երկրորդ նախադասության (եթե կետը գտնվում է 
անկյան կողմերից հավասար հեռավորության վրա և պատկանում է անկյանը, ապա այս կետը 
պատկանում է կիսորդին): 

3  Կոմպլեքսային առաջադրանք է, որը կատարելը պահանջում է տարբեր գիտելիքների 
ինտեգրված կիրառություն: Աշակերտները դատողություն են անում, քննարկում են եռանկյունները, 
կիրառում են եռանկյունների հավասարության հայտանիշները, անկյան կիսորդի հատկությունը 
և հիմնավորում են երեք դրույթները: 

 Քննարկենք ΔBME և ΔBMF:
 FM=EM (շառավիղները հավասար են),
 BE=BF (ըստ պայմանի), BM-ն ընդհանուր է:
 Հետևաբար, ΔBME=ΔBMF:
– Կարո՞ղ են արդյոք MBF և NBE անկյունները հավասար 

եռանկյունների հավասար կողմերի հակադիր անկյուններ լինել: 
Այս հարցի դրական պատասխանին հաջորդում է հետևյալ 

դրույթն ապացուցելուն անցնելը: Քննարկենք ΔBEK և ΔBFK:
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Նման դատողությանը հետևում է եզրակացությունը. ∠KBF=∠KBE: Հետևաբար, M, K և B 
կետերը պատկանում են մեկ ճառագայթի, և այս ճառագայթը անկյան կիսորդն է: 

Լավ կլինի, որ այս երկու դրույթներն ապացուցելիս տարբեր նկարներ կիրառենք, իսկ նրանից 
հետո, երբ կապացուցենք, որ BK-ն կիսորդ է, և BM ճառագայթն էլ է կիսորդ, կատարվի մեկ 
գծագիր և ձևակերպվի երրորդ դրույթը: Չենք շտապում այս խնդիրը լուծելիս: Այն կապվում 
է հետևյալ կարևոր ցուցիչի պահանջի հետ. աշակերտը պետք է կարողանա ապացուցել 
երկրաչափական դրույթը եռանկյունների հետ կապված հասկացությունների և փաստերի 
կիրառությամբ (Մաթ. բազ. 1, 2, 3, 7, 8, 9):

4  AK-ն և BD-ն կիսորդներ են, այդ պատճառով M կետը 
հավասարապես է հեռու BC և AC կողմերից (I պահանջ): M կետը 
հավասար հեռավորության վրա է գտնվում C անկյան կողմերից և 
այս անկյանն է պատկանում, այդ պատաճով M կետը C անկյան 
կիսորդին է պատկանում (II պահանջ): Այստեղ ևեթ ստացված 
արդյունքը կարող ենք այսպես ներկայացնել. եռանկյան երեք կիսորդները միևնույն կետում 
են հատվում:

5  B կետը հավասարապես է հեռու գտնվում անկյան կողմերից, 
եթե B=(x, y), ապա x=y=–7:

6  B և C կետերից հավասար հեռավորության վրա գտնվող 
կետերը BC հատվածի միջնուղղահայացին են պատկանում, 
այս միջնուղղահայացի հետ հատվելիս, D կետը բավարարում 
է խնդրի պայմանը:

7  MK=MN, 
 OE-ն MK-ի միջնուղղահայացն է: 
 ΔMON=ΔMOK (I հայտանիշ), այդ պատճառով ON=OK, ∠N=∠K: 
 O կետից տանենք OF, որն ուղղահայաց է MN-ին: 
 ΔOEK=ΔOFN (ներքնաձիգով և սուր անկյամբ): 

 Հետևաբար, FN = EK = 12 MK =  12 MN:

6  և 7  խնդիրները եռանկյունների հավասարության հայտանիշների կիրառության հետ 
են կապված. երբ ուզում ենք հատվածների, անկյունների հավասարությունը ցույց տալ, հարմար 
եղանակ է դրանք եռանկյունների հետ կապելը: 

1 2
2 1

3  D կետը անկյան կողմերից հավասար հեռավորության վրա է 
գտնվում (կիսորդի հատկություն): 
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4  Անկյան կողմերից հավասար հեռավորության վրա գտնվող M կետն այս անկյան 
կիսորդի վրա է գտնվում: MB-ն կիսորդ է, ∠ABC=400:

5  Այստեղ էլ ենք կիսորդի հատկանիշը կիրառում: 

6  III քառորդի կետերի երկու կոորդինատներն էլ բացասական են, միաժամանակ, նրանց 
մոդուլները հավասար են (կիսորդի հատկանիշ): Այդ պատճառով B կետի օրդինատն էլ է –5:

Աշակերտներին տեղեկացնում ենք, որ հաջորդ դասին անցկացնելու ենք ամփոփիչ գրավոր 
աշխատանք, որի թեման կապվում է տվյալների թվային բնութագրիչների, եռանկյունների 
տեսակների և դրանց մի քանի հատկանիշների, հատվածի միջնուղղահայացի և անկյան կիսորդի 
հատկանիշների, շրջանագծի լարի և շոշափողի հետ: 

1 5 1 - Ր Դ  Ե Վ  1 5 2 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Ամփոփիչ գրավոր աշխատանք №11

Թեմա. Տվյալների ամփոփիչ թվային բնութագրիչներ: Եռանկյունների տեսակներն՝ ըստ 
կողմերի: Հավասարասրուն եռանկյուն և նրա հատկանիշները: Հատվածի միջնուղղահայացի 
հատկանիշը: Շրջանագծի լար և շողափող: Անկյան կիսորդի հատկանիշը

Նպատակ. Աշակերտի կողմից անցած նյութի յուրացման մակարդակի ստուգում-գնահատում: 
Աշակերտների կարիքների նույնականացում և ուսումնական պլանի համապատասխան սրբագրում: 
Այս ակտիվությունների՝ որպես զարգացնող գնահատման գործիքների ակտիվ կիրառություն: 

Խնդիրների օրինակներ

Ընտրե՛ք ճիշտ պատասխանը.

1. Եթե տվյալների միասնության մեջ յուրաքանչյուր տվյալ մեծացնենք 2-ով, ապա ո՞ր 
արդյունքը ճիշտ չի լինի. 

ա) միջինը կմեծանա 2-ով, 
բ) եթե մոդան կա, այն կմեծանա 2-ով, 
գ) միջակայքը կմեծանա 2-ով, 
դ) միջակայքը կմնա անփոփոխ: 

2. Տասը հոգուց բաղկացած թիմում 20 տարեկան խաղացողներից մեկին փոխարինեցին 25 
տարեկան խաղացողով: Միջին տարիքը մեծացավ. 

ա) 5 տարով  բ) 0,5 տարով   գ) 4,5 տարով   դ) 2 տարով:

3. Հավասարասրուն եռանկյան պարագիծը 42 սմ է: Նրա կողմերը միմյանց այնպես են 
հարաբերում, ինչպես 3:2:2: Որոշե՛ք այս եռանկյան սրունքների երկարությունը: 

ա) 12 սմ   բ) 18 սմ   գ) 24 սմ   դ) 36 սմ:

4. M(–6, 5) կետից մինչև առանցք հեռավորությունների գումարը հավասար է. 
ա) –1   բ) 1   գ) 11   դ) 5,5:
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5. ABC եռանկյան մեջ ∠B=320: BC կողմի միջնուղղահայացը AB կողմը հատում է K կետում: 
Որոշե՛ք BCK անկյան աստիճանային չափը: 

ա) 320  բ) 160   գ) 640   դ) 1480:
 

6. Եթե շրջանագծի շառավիղը 7 սմ է, ապա ամենաերկար լարի երկարությունը կլինի. 
ա) 7 սմ  բ) 3,5 սմ  գ) 14 սմ  դ) 10,5 սմ:
   

Լուծեք խնդիրները.

7. ABC-ն և AMC-ն հավասարասրուն եռանկյուններ են ընդհանուր AC հիմքով: ABC եռանկյան 
պարագիծը 94 սմ է, AMC եռանկյանը՝ 56 սմ: 

Որոշե՛ք, ի՞նչ կապ կա BC և AM կողմերի երկարությունների և AC կողմի երկարության 
միջև և գտե՛ք BC–AM:

8. AB-ն և MC-ն շրջանագծի շոշափողներ են, M կետը 
գտնվում է AB հատվածի վրա: Գտե՛ք AC հատվածի 
երկարությունը, եթե AB հատվածի երկարությունը 14 սմ է, 

ինչը AMC եռանկյան պարագծի  23 –ն է:

Պատասխաններ և ցուցումներ.

1 2 3 4 5 6

գ բ ա գ ա գ

7. Պայմանը նկատի ունենալով.
  BC=(94–AC):2=47–0,5⋅AC 
  AM=(56–AC):2=28–0,5⋅AC
Հետևաբար, BC–AM=47–0,5⋅AC–28+0,5⋅AC=19 (սմ):

8. Նկատի ունենանք, որ MB=MC, որպես M կետից տարված սրունքներ: Այս դեպքում. 
  CM+MA=AB=14 սմ: Պայմանականորեն, 

  (AC + CM + MA)⋅ 23  = 14

  (AC + 14)⋅ 23  = 14
  AC + 14 = 21, AC = 7 (սմ):

Գնահատման խորագիր
Առաջին վեց խնդիրներից յուրաքանչյուրի ճիշտ պատասխանը գնահատվում է 1 միավորով:

7. Խնդրի ճիշտ լուծումը գնահատվում է 2 միավորով: 
Եթե աշակերտը չկարողանա լուծել խնդիրը, սակայն լուծելու 
ճանապարհին կատարի ռացիոնալ քայլեր, կարելի է կիրառել 
նաև մասնակի գնահատում: Օրինակ, եռանկյուն կազմելու 
երկու հնարավոր դեպքերը ներկայացնելու համար կարելի է 
գնահատել 0,5 միավորով: 

AM և BC կողմերը ներկայացնելը AC կողմով 
(յուրաքանչյուրը) գնահատվում է 0,5-0,5 միավորով: 
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8. Խնդրի ճիշտ լուծումը գնահատվում է 2 միավորով: Եթե աշակերտը չկարողանա լուծումը 
մինչև վերջ հասցնել, կարող ենք կիրառել մասնակի գնահատում: Օրինակ, եթե նկատի, որ 
BM=MC, կստանա 0,5 միավոր, եթե գլխի ընկնի, որ AMC եռանկյան պարագիծը հավասար է 
AC+14 սմ, գնահատականը 1 միավոր է: 

Գրավոր աշխատանքի վերլուծություն
Վելուծելու ժամանակ ուշադրությո՛ւն դարձրեք խնդիրների թեմատիկ բազմազանության և 

ինտեգրման վրա, ինչը ուշագրավ առաջադրանք կլինի աշակերտների համար: Արդյունքների  
ճիշտ վերլուծությունը մեզ թեմայի վրա աշխատանքի ամփոփիչ մասն ավելի արդյունավետ 
դարձնելու հնարավորություն կտա: 

Արդյունքների վերլուծությանը, որպես օրենք, մի դաս ենք հատկացնում: Թեև, այս անգամ, 
կարելի է կիրառել պահուստային ժամը: Այս վերլուծությունը ամենից առաջ աշակերտների 
ակտիվ մասնակցությամբ պետք է տեղի ունենա: 

8.5. ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

Այս պարագրաֆի համապատասխան ակտիվություններին, ինքնագնահատման թեստերին, VI 
գլխի ամփոփիչ խնդիրներին և լրացուցիչ խնդիրների քննարկմանը հատկացվում են 153-րդ – 
159-րդ դասերը: 

1 5 3 - Ր Դ  Ե Վ  1 5 4 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Թեմա. Շրջակա աշխարհ և երկրաչափական օբյեկտներ 
Հարցեր. Պատկերներ կառուցելու պարզագույն խնդիրներ. կազմել տրված եռանկյանը 

հավասար եռանկյուն, տանել հատվածի միջնուղղահայացը, անկյան կիսորդը: 
Նախնական գիտելիք. Եռանկյունների հավասարության հայտանիշներ, հատվածի 

միջնուղղահայացի հատկանիշ, անկյան կիսորդի հատկանիշ: 
Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա ճանաչել երկրաչափական 

պատկերները, համեմատել և դասակարգել դրանք՝ ըստ տեսակների (Մաթ. բազ. 1, 2, 5, 6, 7), 
երկրաչափական օբյեկտները ներկայացնել՝ ըստ խնդրի ենթատեսքտի (Մաթ. բազ. 4, 5, 6):

Կարկինի և քանոնի միջոցով երկրաչափական պատկերներ կառուցելու խնդիրների 
թեման դպրոցական մաթեմատիկայի ավանդական թեմա է: «...Մաթեմատիկայի ուսուցման 
գործընթացում կառուցելու խնդիրների ներառումը արդարացված է, քանի որ դրանք 
երկրաչափական պատկերները ճանաչելու և խնդիրները լուծելու ուղիներ գտնելու 
գործում չափազանց կարևոր դեր են կատարում» ([31], էջ 26): Նշված դասագրքում 
հայտնի մաթեմատիկոս և մեթոդիստ Դիերդ Պոիան մեծ ուշադրություն է հատկացնում 
երկրաչափության՝ կառուցման մասին տեսության ուսուցմանը: Չնայած նրան, որ այս թեման 
միշտ եղել է մաթեմատիկայի ծրագրում, շատ ուսուցիչների համար անսպասելի էին որակավորման 
քննությունների տոմսերում երկրաչափական պատկերներ կազմելու մասին հարցերը: 
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Մենք կքննարկենք միայն պարզ երկրաչափական կառույցները, որոնք նախատեսված են 
մաթեմատիկայի չափորոշչի հիման վրա կազմված տարեկան ծրագրում և երաշխավորվող բնույթ 
ունեն: 

Նոր գիտելիքը կառուցելու համար պարտադիր է անհրաժեշտ նախնական գիտելիքի 
ակտիվացումը: 

– Ո՞ր դեպքում ենք ասում, որ երկու եռանկյուններ հավասար են: Ձևակերպե՛ք եռանկյունների 
հավասարության հայտանիշները: 

– Ո՞ր դեպքում ենք ասում, որ երկու անկյունները հավասար են: Անկյունների հավասարությունը 
ապացուցելու համար ինչպե՞ս կիրառենք եռանկյունների հավասարությունը: (Եթե պարզվի, որ 
անկյունները պատկանում են հավասար եռանկյունների և նրանք հավասար կողմերին հակադիր 
են, ապա այս անկյունները հավասար կլինեն:) 

– Ո՞րն է կոչվում հատվածի միջնուղղահայաց: Սահմանե՛ք միջնուղղահայացի հատկանիշը: 
Ի՞նչ դրույթներ կբերեք՝ միջնուղղահայացի հատկանիշը ապացուցելու համար: 

– Ո՞րն է կոչվում անկյան կիսորդ: Սահմանե՛ք անկյան կիսորդի հատկանիշը, ի՞նչ դրույթներ 
են անհրաժեշտ՝ անկյան կիսորդի հատկանիշը ապացուցելու համար: 

Երկրաչափական պատկերներ կազմելու հետ կապված այս հարցերը երեք խնդրին էլ 
վերաբերվում են: Ավելորդ չի լինի, եթե նրանց մասին գիտելիքը ակտիվացվի դասի սկզբին 
(կառուցելու մասին յուրաքանչյուր խնդիր լուծելուց առաջ – համապատասխան գիտելիքի 
ակտիվացում): Նախնական գիտելիքի ակտիվացման գործընթացը, որն ընթանում է վերը 
թվարկված հարցերին պատասխան տալով, զարգացնող գնահատում իրականացնելու 
հնարավորություն էլ է տալիս: 

Այսուհետև կարող ենք բացատրել – ինչ է նշանակում կարկինի և քանոնի միջոցով 
երկրաչափական պատկերներ կազմելու հետ կապված խնդիրներ լուծել: Այս դեպքում մեզ 
անհրաժեշտ կլինի համապատասխան նախնական գիտելիքը ակտիվացնել. քանոնով կարելի է 
տրված երկու կետով մեկ ուղիղ տանել, կարկինով կարելի է տրված շառավղով շրջանագիծ գծել, 
տրված հատվածին հավասար հատված նշել-տեղափոխել: 

Առաջին խնդիրը կարելի է քննարկել դասագրքում տրվածից տարբեր ձևով էլ՝ ավելի շատ 
տարբերակվածության կիրառությամբ: 

Սրանով սկսում ենք այսպես կոչված «ռազմավարության մոդելավորում», որի ժամանակ 
միասին «բարձրաձայն մտածում ենք» այն մասին, թե ինչպես իրականացնենք այս ակտիվությունը: 

– Տրված է ABC եռանկյունը: Պետք է կազմենք նրան հավասար A1B1C1 եռանկյուն: Ի՞նչ է 
նշանակում, որ ΔA1B1C1 հավասար պետք է լինի ΔABC-ին: (Պետք է ունենանք. AB=A1B1, BC=B1C1, 
AC=A1C1, ∠A1=∠A, ∠B1=∠B, ∠C1=∠C:)

– Պարտադի՞ր է այս երեք պայմանները կատարելը: Հնարավո՞ր է, որ այս վեց պայմաններից 
որևէ 3 պայման կատարելու հետ վեց պայմանն էլ կատարած լինենք: 

Օրինակ, բավական չէ՞ միայն առաջին երեք պայմանները կատարելը: 
– Եկե՛ք սկսենք AC-ին հավասար A1C1 հատվածը կառուցելով: Ինչպե՞ս կառուցենք ուղղի վրա 

AC-ին հավասար A1C1 հատված: (Չափենք կարկինով:)
– Հիմա ուզում ենք գտնել այնպիսի B1 կետ, որը բավարարում է երկու պայմանները. A1B1=AB, 

B1C1=BC: Ինչպե՞ս գտնենք B1 կետը: Ո՞ր երկու շրջանագծերին պետք է պատկանի B1 կետը: (A1 
կենտրոնով և AB-ին հավասար շառավիղով և C1 կենտրոնով և CB-ին հավասար շառավիղով 
շրջանագծերին:)

Հետո պետք է ցույց տանք – եռանկյունների հավասարության ո՞ր հայտանիշի համաձայն է 
կազմած եռանկյունը հավասար տրված եռանկյանը: 
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Պետք է նշվի, որ այս խնդիրը չափազանց հետաքրքիր է քննարկվել վերը նշված դասագրքում 
([31]): Այնտեղ կառուցման այս մեթոդը կոչվում է կետերի երկրաչափական տեղի մեթոդ: B1-ը 
պետք է պատկանի այն կետերի երկրաչափական տեղին, որոնք տրված հեռավորության վրա 
են գտնվում A1 կետից (շրջանագծից) և այն կետերի երկրաչափական տեղից, որոնք տրված 
հեռավորության վրա են գտնվում C1 կետից (երկրորդ շրջանագիծ): Այսպիսով, B1-ը այս երկու 
շրջանագծերի հատման կետը պետք է լինի: Անուշադրության չմատնե՛ք հարցերը. միշտ հատվո՞ւմ 
են, թե՞ ոչ այս շրջանագծերը: Քանի՞ հատման կետ կարող են ունենալ այս շրջանագծերը:

Երկրորդ և երրորդ խնդիրները ինտերակտիվ մեթոդով են տրված, այդ պատճառով դրանք 
կարելի է քննարկել դասագրքում տրված տեքստի համաձայն: 

«Տարբեր» («Տ») խորագրով տրված է հարցի համառոտ պատմությունը: Կարող ենք մտածել 
այս հարցի հետ կապված նախագծային առաջադրանք հանձնարարելու մասին էլ: 

Ցուցումներ, մեկնաբանություններ

1  Աշակերտը պետք է աշխատի տետրում: Կիրառի կարկին և քանոն: Գծի ուղիղ, 
ուղղի վրա երկու անգամ տանի a երկարության հատված: Այնուհետև 2b և 2c երկարությամբ 
շառավիղներով շրջանագծեր պետք է գծի: Սրա համար պետք է նման ձևով կազմվեն 2b և 2c 
երկարության հատվածներ: 

2  Այստեղ աշակերտը պետք է վերհիշի հավասարասրուն եռանկյան հայտանիշը. 
հավասարասրուն եռանկյան գագաթից տարված բարձրությունը, միջնագիծը և կիսորդը միևնույն 
հատվածն է: 

Տանում ենք B անկյան BD կիսորդը: Այստեղ աշակերտը պետք է կրկնի բոլոր այն 
գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ են անկյան կիսորդ տանելու համար: Անկյան կիսորդը 
տանելուց հետո ստանում ենք ճառագայթ, որի հատման D կետը AC-ի հետ կլինի ABC անկյան 
կիսորդի երկրորդ ծայրակետը: ABC եռանկյան մեջ BD-ն նաև բարձրությունն է:

3  Քանի որ 1+2=3, այդ պատճառով այնպիսի եռանկյուն, որի կողմերի երկարությունները 
տրված ձևով են հարաբերում միմյանց, գոյություն չունի (յուրաքանչյուր կողմի երկարությունը 
կարճ պետք է լինի մնացած երկուսի երկարությունների գումարից): Համապատասխանաբար, 
նման եռանկյուն կազմելն անհնար է: 

4  Այս խնդիրը լուծվում է 2  խնդրի նման: 

5  Աշակերտը մանրամասն պետք է ներկայացնի անկյանն հավասար անկյուն կազմելու 
բոլոր քայլերը: 

1  Աշակերտը պետք է նշի, որ 2+3=5, և դատողություն անի դասարանում կատարած 
3  խնդրի օրինակով: 

2  Ուղղի վրա պետք է պատկերենք տրված հատվածի երկարությամբ 
հատված, ստացված հատվածը նշենք AB-ով: Այնուհետև մեզ անհրաժեշտ 
կլինի երկու միանման շառավիղներով շրջանագիծ գծել, մեկի կենտրոնը 
պետք է լինի A, մյուսինը՝ B, շառավիղը – AB: Շրջանագծերի հատման C 
կետը կլինի որոնվող հավասարակողմ եռանկյան երրորդ գագաթը: Այստեղ 
ևեթ կարող ենք նշել, որ այս ճանապարհով մենք փաստորեն կարող ենք 
երկու եռանկյուն կազմել. ABC և ABC1 եռանկյունները:
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3 - 4  Խնդիրները լուծելիս աշակերտը պետք է կրկնի բոլոր այն նյութերը, որոնք 
անհրաժեշտ են պատկերներ կազմելու համար: 

5  Տրված եռանկյանը հավասար եռանկյուն կազմելը վերևում արդեն քննարկվեց: Այժմ 
պետք է գտնենք BC-ի միջնակետը: Դրա համար կիրառում ենք միջնուղղահայաց տանելու 
խնդիրը: Պարտադիր է, որ աշակերտը մանրամասն քննարկի միջնուղղահայաց տանելու 
գործողության համար անհրաժեշտ բոլոր ուղիները: Միջնուղղահայաց տանելուն հաջորդում է 
համապատասխան հատվածի միջնակետը գտնելը: Այս կետը A կետի հետ միացնելուց հետո 
(այս կետով և A կետով քանոնի միջոցով տանում ենք ուղիղ) ստանում ենք միջնագիծը, որը 
տարված ուղղի մի մասն է – A կետից մինչև BC-ի միջնակետ:

6  Այս խնդրի լուծումը պահանջում է տարբեր գիտելիքների ինտեգրված կիրառություն 
(միջնուղղահայաց, միջնագիծ, հավասարասրուն եռանկյունների հայտանիշները, հավասարասրուն 
եռանկյուն կազմել): 

Ցանկալի է, որ քննարկենք դեպքերը. 
1) AB=BC   2) AB≠BC:
Առաջին դեպքում, փաստորեն, B կետից պետք է տանենք 

կիսորդ: Երկրորդ դեպքում, նախորդ խնդրի նման, տանում ենք 
BD միջնագիծը: BK բարձրությունը տանելու համար անհրաժեշտ 
է, որ աշակերտը AB սրունք ունեցող հավասարասրուն եռանկյուն 
կազմի. B կետից AB-ին հավասար շառավիղով գծում ենք շրջանագիծ: Կստանանք BAA1 
հավասարասրուն եռանկյունը: Մեզ անհրաժեշտ կլինի այս եռանկյան ABA1 անկյան կիսորդը 
տանել: Այս խնդիրը բազմիցս քննարկել ենք: 

Ուսուցիչը ուշադիր պետք է հետևի աշակերտների կողմից համացանցային ռեսուրսների 
կիրառությամբ կատարված կառուցման խնդիրներին, պարզ, բայց զարգացնելու տեսանկյունից 
կարևոր ակտիվություններին, օգնի աշակերտներին ցուցումներով և մեկնաբանություններով: 

1 5 5 - Ր Դ ,  1 5 6 - Ր Դ  Ե Վ  1 5 7 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Հարցեր. Տվյալների ամփոփման թվային բնութագրիչներ, հավասարասրուն եռանկյան 
հայտանիշները, հատվածի միջնուղղահայացի և անկյան կիսորդի հատկանիշները: 

Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը պետք է կարողանա ճիշտ կիրառել մաթեմատիկական 
օբյեկտների սահմանումները, տերմինները, նշանակումները, մաթեմատիկական դրույթները, 
ըմբռնի խնդրի բովանդակությունը, հասկանա խնդրի տվյալների և որոնվող մեծությունների 
կապը (Մաթ. բազ. 1, 3, 4, 5, 7):

Ինքնագնահատման «թեստերի» և ամփոփիչ խնդիրների կիրառությամբ տեղի է ունենում 
սովորած հարցերի կրկնություն և գիտելիքի ամրապնդում, շարունակվում է աշխատանքը 
գնահատման ցուցիչների պահանջները բավարարելու ուղղությամբ: 

Գիտելիքը կրկնելու, խորացնելու և ամրապնդման գործընթացը շարունակվում է 2 դասի 
ընթացքում: Խնդիրների մի մասը տանն է կատարվում, մնացածը՝ դասարանում: Տեղի է 
ունենում աշխատանք VI գլխում քննարկված հարցերի շուրջ: Ամփոփիչ խնդիրների մի մասը 
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ներառում է կոմպլեքսային առաջադրանքներ և տարբեր գիտելիքների ինտեգրված կիրառություն 
է պահանջում (օրինակ, 2 , 3 , 8 , 10 , 12 , 13 , 14 , 15 ):

Ամփոփիչ խնդիրներ

(Ցուցումներ, մեկնաբանություններ)

1   68+x
7  = 11, x = 9:

Այստեղ կարող ենք լրացուցիչ հարցեր առաջադրել. 
• Կարո՞ղ է x-ի որևէ դրական արժեքի համար միջինը լինել 9,5: (Չի կարող)
• x-ի ցանկացած ամբողջ դրական արժեքի համար ի՞նչ նվազագույն ամբողջ թիվ կարող է 

լինել այս թվերի միջինը: (10, այն դեպքում, երբ x=2:)

1  ա) Միջին – 670 
 բ) Միջակայք – 1000-450=550 
 գ) Մոդա – 450:

3  Առաջին չորս գնահատականների գումարը – 36:
Յոթ գնահատականների միջինը կլինի 9,5-ից մեծ, եթե մնացած երեք գնահատականների 

գումարը լինի (7⋅9,5-36)-ից մեծ, այսինքն 30,5-ից մեծ, ինչը անհնար է, եթե նկատի ունենանք, 
որ առավելագույն գնահատականը 10 է: 

4  34,8:3 = 11,6 (սմ):        5   Սրունքների գումարը _ 28 սմ
       Սրունք _ 14 սմ:

6  Կողմեր. 11,5x, 11,5x, x:     7   (24–8)⋅2 = 32 (սմ)
  23x + x = 24
  x = 1 (սմ) _ հիմք
  11,5x = 11,5 (սմ) _ սրունք:

7 , 8  Բավարարում է պահանջը. վերբալ նկարագրած իրավիճակն արտահայտել գծագրով, 
միջինի իմացություն:

8  Կողմեր. x, x + 2, x + 4 

 Միջին.  x + 2 = 90 

  x = 88 սմ:
9  9x–6x = 42        10   4x = 6,4

 x = 14      x = 1,6
 PABC = 6⋅14 = 84 (սմ):    3x = 4,8 (սմ):

11     4x–3x = 4,2
    x = 4,2
    3x = 12,6 (դմ):
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12     AC = 12 սմ, CE = 10 սմ
    DE-ն միջնուղղահայացն է, այդ պատճառով AE = EC = 10 սմ:
    P∆AEC = 10 + 10 + 12 = 32 (սմ):

13  A = (–4, 4)
Այստեղ անհրաժեշտ է անկյան կիսորդի հատկանիշի, կոորդինատների համակարգի մասին 

գիտելիքների ինտեգրված կիրառություն: 
14 Այստեղ անհրաժեշտ է սահմանել կիսորդը, ինտեգրված կիրառել կիսորդի հատկանիշը, 

եռանկյան տարրերի մասին գիտելիքները: 
AD-ն կիսորդ է, ∠BAD=∠DAC=400, ∠BAC=800:

15  ΔABC=ΔNKM (ուղղանկյուն եռանկյան հավասարությունն՝ ըստ էջի և ներքնաձիգի): 
Հավասար եռանկյուններում հավասար կողմերի հակադիր անկյունները հավասար են. ∠A=∠N:
ΔACD=ΔNMP (ուղղանկյուն եռանկյունների հավասարությունն՝ ըստ էջի և սուր անկյան): 
Այդ պատճառով CD=MP:

Խնդիրներ ինքնագնահատման համար

Այս խնդիրները լուծելու ժամանակ աշակերտը գնահատում է սեփական գիտելիքը՝ կապված 
թվային տվյալները բնութագրող մեծությունների, կիսորդի և միջնուղղահայացի հատկանիշների 
և դրանք կիրառելու հմտությունների հետ: 

«Թեստերի» արդյունքները մանրամասն, միասնաբար քննարկելուց հետո, կարելի է 
անցկացնել խմբային աշխատանք հայտնաբերված թերությունները մշակելու նպատակով: 
Այս ակտիվությունը կարող ենք վերածել զարգացնող գնահատման լավ գործիքի: 

1 5 8 - Ր Դ  Ե Վ  1 5 9 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

Հարցեր. Տվյալների ամփոփիչ թվային բնութագրիչներ, հավասարասրուն եռանկյան 
հայտանիշները, հատվածի միջնուղղահայացի և կիսորդի հատկանիշները, ուղիղ համեմատական 
հարաբերություն, համեմատականություն, բազմություններով գործողություններ: 

Գնահատման ցուցիչներ. Աշակերտը կարող է երկրաչափական օբյեկտները ներկայացնել՝ 
ըստ խնդրի ենթատեքստի, լուծել խնդիրներ՝ եռանկյունների հետ կապված հասկացությունների 
և փաստերի կիրառությամբ, քանակական և որակական տվյալները վերլուծել ամփոփիչ թվային 
բնութագրիչների միջոցով (Մաթ. բազ. 1, 2, 3, 7, 8, 9), չափման միավորները միմյանց հետ 
կապել (Մաթ. բազ. 7):

Լրացուցիչ խնդիրների կիրառությամբ կրկնում ենք VII դասարանում անցած նյութը, 
պատրաստվում ենք ամփոփիչ գրավոր աշխատանքի:

Այստեղ ներկայացնում ենք մեկնաբանություններ, ցուցումներ՝ լրացուցիչ խնդիրները լուծելու 
համար: 
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1  Խնդիրը կապված է թվերով գործողությունները ըմբռնելու և այս գործողություններին 
համապատասխան գծային հավասարումները լուծելու հետ: 

Աշակերտը պետք է կարողանա ընդհանրացնել և կիրառել իր կողմից ձեռք բերված գիտելիքը 
թվերով գործողություններ կատարելու և դրանց կիրառության, տառերով արտահայտությունների 
թվային արժեքը գտնելու վերաբերյալ: Քանի որ a*b=a2+(b–1), այդ պատճառով 3*2=9+(2–1)=10:

  (–3)*(–5)=9+(–5–1)=3
3*x=10 այսպես է գրվում. 
  32+(x–1)=10 
  x–1=1 
  x=2:

2  Աշակերտը պետք է կարողանա արագության միավորները միմյանց հետ կապել: 
Կարող ենք դատողություն անել.
60 կմ/ժ նշանակում է 1 ժամում 60 կմ անցնել, 1 ժամում 60⋅1000 մետր անցնել, 1 վայրկյանում 

60⋅1000
3600  մետր անցնել, 60 ⋅  518 = 50

3 , 60 կմ/ժ= 50
3  մ/վրկ= 16 23  մ/վրկ:

15 կմ/ր=15⋅60 կմ/ժ=900 կմ/ժ

8 մ/վրկ= 8⋅ 3600
1000 կմ/ժ=8⋅3,6 կմ/ժ=28,8 կմ/ժ:

3  Նախորդ՝ 2  խնդրում ներկայացված արդյունքը նկատի ունենալով, ստանում ենք. 
  1 կմ/ժ – 5/18 մ/վրկ 
  9 կմ/ժ – x 

  x = 9⋅ 5
18 = 2,5 (մ/վրկ):

4  Վերևում, 2  խնդրում ներկայացված արդյունքը նկատի ունենալով, ստանում ենք. 
  1 մ/վրկ – 3,6 կմ/ժ 
  12 մ/վրկ – x 
  x=12⋅3,6=43,2 (կմ/ժ):

5  Թվի բաժանումը համաչափ մասերի: Կիրառում ենք «բանավոր լուծման» եղանակը:
x մ3 խառնուրդի 0,4 մասը թափոններ են, 0,6 մասը՝ բետոն: 
  x⋅0,6=840 
  x=1400 (մ3):

Ցեմենտ – 1400
5  = 280 մ3,

Ավազ – 1400
5  ⋅2 = 560 (մ3)

Մանրաքար – 1400
5  ⋅2 = 560 (մ3):

6  a:b = 5:7  a:b = 20:28
 b:c = 4:5  b:c = 28:35
  a:b:c = 20:28:35:

7  I:II = 5:6  I:II = 10:12
 II:III = 4:9 II:III = 12:27 
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 I օր. 1470
49  ⋅10 = 300,

 II օր. 1470
49  ⋅12 = 360,

 III օր. 1470
49  ⋅27 = 810:   8  1800

9  ⋅2 = 40,    1800

9  ⋅7 = 1400:

9  ա)  10
5  ⋅4 = 8 (կգ) (պղինձ I-ում) 

 բ)  16
4  ⋅3 = 12 (կգ) (ցինկ II-ում)

 գ) I-ում ցինկը՝ 10–8=2 (կգ), II-ում պղինձը՝ 16–12=4 (կգ):

   8+4+x
2+12  = 32  

Որտեղից,  24 + 2x = 42
  2x = 18
  x = 9:

10  Կազմում ենք հարաբերություն և լուծում (մոտավորապես).
 510 000 000 _ 100%

 150 000 000 _ P%  P% =  15
51 ⋅100% = 5

17 ⋅100% = 29,4%:

11  a = 0,3b 

ա) b
a  = 10

3    բ) a
b  = 3

10  գ) a+b
a  =1+ ba  =1+ 10

3  =13
3   դ)  a+b

b  = 13
10:

 
12  6 ժ – 15%   Քանի որ մնաց 85% և վերջում պետք է մնա 35%, այդ 

պատճառով առնելու համար նախատեսված էր 50%: x – 50% 
 x=50⋅6/15=20 (ժ):

13  1,2 անգամ շատ քարտին  անհրաժեշտ է 1,2 անգամ շատ թուղթ – 14,4⋅1,2=17,28 կգ, 
18 կգ բավական կլինի:

14  Տետրեր – 40 
 Վաճառված ապրանքներ – 150 

 ա) 40
150  ⋅100%≈26,7%   բ) 30

150  ⋅100% = 20%  

 գ)  20
50 ⋅100% = 40%   դ) 50

90 ⋅100%≈55,6%:

15  Բազմությունները ներկայացնենք Վեննի դիագրամով. 
 Երկու լեզուները. 85%+40%–100%=25%:
 Դպրոցում սովորում է. 600 աշակերտ (150-ը 600-ի 25%-ն է): 

 Միայն ռուսերեն են սովորում  600⋅40
100  –150 = 90 աշակերտ:

16  Հատիկային – 100%-(20%+45%)=35% 
 Բանջարեղեն 45% – 4,8 տ 

 Հատիկային 35% –  35⋅4,8
45  ≈ 3,7 (տ) 

 Միրգ 20% – 20⋅4,8
45  ≈ 2,1 տ:

150

85%

Անգլերեն

45%

Ռուսերեն
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17  Այս դեպքում անցած տարածությունը ուղիղ համեմատական է արագությանը: Նրանց 
հարաբերությունը ցույց է տալիս շարժման ժամանակը. ենթադրենք, արագությունը x կմ/ժ է, 
տարածությունը՝ – 5x կմ: 

   5x+30
5  = 5(x+6)

5  = x + 6:
Արագությունը պետք է լինի 6 կմ/ժ-ով ավելի:

18  AOB-ն հավասարասրուն եռանկյուն է, OK-ն բարձրությունն է, 
OK-ն կարող է նաև միջնագիծը լինել: AK=KB: Այս արդյունքը AOK և BOK 
ուղղանկյուն եռանկյունների հավասարությունից էլ է բխում: 

19  Լուծվում է նախորդ խնդրի նման – AOB հավասարասրուն եռանկյան 
OK միջնագիծը նաև բարձրությունն է:

20  Կենտրոնով տանենք որևէ ուղիղ, կստանանք AB տրամագիծը, 
O կետը նրա կենտրոնն է: Տանենք AB-ի միջնուղղահայացը, կստանանք 
երկրորդ CD տրամագիծը: Ըստ միջնուղղահայացի հատկանիշի,  
AD=DB=AC=CB, այսինքն ACBD քառանկյունը շեղանկյուն է: 
(Քառանկյունների հատկանիշները ուսումնասիրելու հետ աշակերտները 
հետագայում կտեսնեն, որ այս շեղանկյունը քառակուսի է և շրջանագծի 
մեջ անհնար է քառակուսուց բացի այլ շեղանկյուն պատկերել:)

1 6 0 - Ր Դ  Ե Վ  1 6 1 - Ր Դ  Դ Ա Ս Ե Ր

ԱՄՓՈՓԻՉ ԳՐԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ №12

Թեմա. Տվյալների ամփոփիչ թվային հատկանիշներ: Հավասարասրուն եռանկյան 
հայտանիշներ: Հատվածի միջնուղղահայացի հատկանիշ: Անկյան կիսորդի հատկանիշ: 
Երկրաչափական պատկերներ

Նպատակ. Աշակերտի կողմից անցած նյութի յուրացման մակարդակի ստուգում-գնահատում: 
Հանրային քննարկման միջոցով գրավոր աշխատանքի արդյունքների զարգացնող գնահատման 
իրականացում: Աշակերտների կարիքների նույնականացում և ուսումնական տարվա ամփոփիչ 
փուլի պլանի սրբագրում: 

Խնդիրների օրինակներ

Ընտրե՛ք ճիշտ պատասխանը. 

1. Հայտնի է, որ 42,4,  36,6,  x,  72,4 տվյալների միասնականության մոդան 36,6 է: Որոշե՛ք 
այդ միասնականության միջինը. 

ա) 42   բ) 66   գ) 47   դ) 72:

2. Հավասարասրուն եռանկյան հիմքը տրամագծի հինգերորդ մասն է և սրունքից 18,21 սմ-ով 
կարճ է: Որոշե՛ք այս եռանկյան կողմերի միջին երկարությունը: 

ա) 6,07 սմ   բ) 30,35 սմ  գ) 12,14 սմ 
դ) Կողմերի միջին երկարությունը որոշել անհնար է: 
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3. ABC եռանկյան BC կողմի միջնուղղահայացը AC կողմը D կետում է հատում: ∠BCA=280: 
Որոշե՛ք ∠BDC-ն:

ա) 560   բ) 840   գ) 1520   դ) 1240:

4. EF-ը MNK եռանկյան NK կողմի միջնուղղահայացն է: 
PNFK=72 սմ, PEFK=48 սմ: Որոշե՛ք EF հատվածի երկարությունը: 

ա) 12 սմ բ) 16 սմ գ) 20 սմ 
դ) EF հատվածի երկարությունը որոշել անհնար է:

5. Ենթադրենք, AB հատվածի ծայրակետերից՝ որպես կենտրոններից գծած երկու հավասար 
շրջանագծերը հատվում են M և N կետերում: Այս դեպքում ճիշտ չէ, որ. 

ա) AMB և ANB եռանկյունները հավասար են: 
բ) AMB եռանկյունն անպայման հավասարասրուն է:
գ) MBN եռանկյունն անպայման հավասարակողմ է:
դ) MN ուղիղը AB հատվածի միջնուղղահայացն է: 

6. Տրված է BAC անկյունը և AB=AC: Եթե B և C կետերից՝ որպես կենտրոններից գծած 
հավասար շրջանագծերը միմյանց D կետում են շոշափում, ապա անպայման. 

ա) AD ճառագայթը BAC անկյան կիսորդն է: 
բ) ABD եռանկյունը հավասարասրուն է:
գ) ABC եռանկյունը հավասարակողմ է նույնիսկ այն դեպքում, եթե ∠BAC≠600:
դ) AD հատվածի երկարությունը A-ից մինչև BC ուղիղ հեռավորության կրկնակին է:

Լուծե՛ք խնդիրները

7. A-ն և O-ն կոորդինատային հարթության կետեր են, A(-5, 5) և O(0, 0): Գտե՛ք OA հատվածի 
միջնուղղահայացի՝ օրդինատների առանցքի հետ հատման կետի կոորդինատները (պատասխանը 
բացատրե՛ք):

8. ABC-ն հավասարասրուն եռանկյուն է: BAC անկյան կից անկյունը 1300 է: Գտե՛ք ABC 
անկյան չափը (քննարկե՛ք հնարավոր տարբերակները):

Պատասխաններ և ցուցումներ

1 2 3 4 5 6

գ բ դ ա գ ա

7. A կետը հավասարապես հեռու է կոորդինատային առանցքներից 
(|5|=|–5|): Հետևաբար, OA ճառագայթը II քառորդի կիսորդ է և 
օրդինատների առանցքի հետ 450 անկյուն է կազմում: Եթե որոնվող 
կետը D-ն է, ապա ∠DOA=∠DAO=450, հետևաբար, ∠ADO=900: A կետից 
օրդինատների առանցքին տարած ուղղահայացը առանցքը (0, 5) կետում 
է հատում: Պատասխան. (0, 5):

Այս խնդիրը կարելի է նաև այսպես լուծել. B(–5, 0) հավասարապես 
հեռու է A և O կետերից: Այդ պատճառով այն AO հատվածի միջնուղղահայացն է: Մյուս 
կողմից ∠ABO=900, AB=BO, այդ պատճառով ∠BAO=∠AOB=450, ապա ∠CBO=450: Այսպիսով, BC 
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միջնուղղահայացի որոնվող D կետը DOB ուղղանկյուն եռանկյան գագաթն է: Ուստի, ∠BDO=450 
և DO=OB: Ստանում ենք, որ D կետը (5, 0) կետն է: 

8. Պայմանը նկատի ունենալով, ∠BAC=1800–1300=500, հնարավոր 
է երկու դեպք. կամ ∠BAC-ն հավասարասրուն եռանկյան սրունքների 
միջև ընկած անկյունն է, կամ սրունքի և հիմքի միջև ընկած անկյունը:

Առաջին դեպքում, ∠ABC=∠ACB=(1800–500):2=650:

Երկրորդ դեպքում, եռանկյան մնացած անկյունների (A-ից 
բացի) չափերն են 500 և 1800-(500+500)=800: Միաժամանակ, 
∠ABC-ի չափը կարող է լինել ինչպես մեկը, այնպես էլ մյուսը:

Պատասխան. ∠ABC-ի հնարավոր չափերն են. 500, 650 կամ 
800:

Գնահատման սխեմա.
Առաջին վեց խնդիրներից յուրաքանչյուրի ճիշտ պատասխանը գնահատվում է 1 միավորով: 
7. Եթե աշակերտը կազմել է գծագիրը և տարել է OA հատվածի միջնուղղահայացը կամ 

նկատել է, որ OA ճառագայթը II քառորդի կիսորդն է, համապատասխանաբար A-ն, O-ն և 
հատման կետը ուղղանկյուն եռանկյան գագաթներն է, գնահատվում է 1-1,5 միավորով, 1-1,5 
միավորով է գնահատվում նաև գծագիրը կազմելը և BDO եռանկյան հետազոտումը: Խնդիրը 
լուծելու համար 2 առավելագույն միավոր գրվում է միայն այն դեպքում, եթե աշակերտը տալիս 
է ճիշտ պատասխան և հիմնավորում է այն: 

8. Եթե աշակերտը ներկայացնում է բոլոր հնարավոր դեպքերի համապատասխան նկարներ, 
բայց չի կարողացել գտնել B անկյան աստիճանային չափերը կամ գտել է հնարավոր արժեքների 
միայն մի մասը, գնահատվում է 1 միավորով կամ 1,5 միավորով: Առավելագույն 2 միավոր 
գնահատական գրվում է միայն այն դեպքում, եթե ստացել է և հիմնավորել երեք հնարավոր 
դեպքերն էլ: 

Գրավորի արդյունքների վերլուծություն
Նկատի՛ ունեցեք, որ սա ուսումնական տարվա ամփոփիչ գրավոր աշխատանքն է: 

Համապատասխանաբար, աշակերտների խնդիրների ճշգրիտ նույնականացումը, գրավորի 
արդյունքների հանրային քննարկումը Ձեզ ուսումնական տարվա վերջին կրկնության 
համար նախատեսված դասերը ավելի արդյունավետորեն պլանավորելու և անցկացնելու 
հնարավորություն կտան: 
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Մաթեմատիկայի դասագրքի կազմելու և գնահատելու վերաբերյալ գրականության մեջ 
(տե՛ս, օրինակ, [36]) մատնանշված է, որ մաթեմատիկական տերմինների բառարանը աշակերտի 
գրքի պարտադիր մաս պետք է լինի: Մենք նկատի ենք ունեցել այս տեսակետը և հիմնական 
հասկացությունների համառոտ բացատրությունները կցել ենք դասագրքի վերջում: 

Պարզ է, որ բառարանը ներառում է միայն այն տերմինները, որոնք VII դասարանի 
մաթեմատիկայի դասագրքում են կիրառվում: Առավել ընդարձակ բառարանների համար 
աշակերտներին խորհուրդ ենք տալիս մեր կողմից բերված գրականության գրքերը: 

Դասագրքում առանձին է տրված կիրառված մաթեմատիկական նշանների թվարկումը՝ 
համապատասխան բացատրություններով: 

Նոր մաթեմատիկական հասկացությունները սովորելիս, ուսուցիչը աշակերտներին հաճախ 
պետք է հիշեցնի դասագրքում տրված մաթեմատիկական բառարանի մասին: Սա կարելի է 
նաև այն դեպքում անել, երբ նոր նյութը բացատրելու ժամանակ հանդիպում է արդեն սովորած 
հասկացություն կամ մաթեմատիկական նշան. նախորդ էջերում համապատասխան տեղը 
փնտրելու փոխարեն կարող ենք առարկայական «որոնում» կիրառել: Այստեղ դրանք գտնելը 
անհամեմատ ավելի հեշտ է: Բառարանում տրված որոշ բացատրություններ հնարավոր է, որ 
գրքում համապատասխան տեքստի ճշգրիտ կրկնությունը չլինեն: Աշակերտները այսպիսով 
վարժվում են բովանդակությունը համառոտ սահմանելու համար միևնույն սահմանումը տարբեր 
ձևերով ձևակերպելուն: 
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ՎԵՐՋԱԲԱՆ

Ինքնատիպ դասագիրք կազմելը դժվար և տևական գործընթաց է: Մենք փորձագետների հետ 
միասին մասնակցել ենք 2018-2024 թվականների տարեկան ուսումնական պլանը և չափորոշիչը 
կազմելու աշխատանքներին, նոր, երկրորդ սերնդի ուսումնական ծրագրերի վրա աշխատանքներին: 
Այդ պատճառով լավ գիտենք այն հիմնական պահանջները և մարտահրավերները, որոնք կապված 
են նոր չափորոշիչը կյանքի կոչելու հետ: Հիմնական խնդիրը, որով մենք կիսվում ենք, այն է, 
որ ուսանում-ուսուցումը պետք է ուղղված լինի ոչ թե մտապահելուն, այլ սովորածը խորապես 
ընկալելուն և գործնական կիրառության հմտությունների զարգացմանը: 

Նոր պահանջներին համապատասխան, մենք ներկայացրել ենք բացարձակ նոր, բազմազան 
առաջադրանքներով զինված դասագիրք, որտեղ խնդիրներ լուծելը ուսման, հմտությունների 
զարգացման միջոց է և ոչ թե ուսումնասիրելու առարկա: 

Հուսով ենք, որ այս գիրքը օգտակար երաշխավորություններ կտա ուսուցիչներին ուսանում-
ուսուցման խորապես կարևոր և դժվար հարցերում: 
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