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Ընդհանուր տեղեկություն գրքի վերաբերյալ

IV դասարանի մաթեմատիկայի դասագիրքը գրվել է բոլոր այն պահանջներն ի նկատի 
ունենալով, որոնց պետք է բավարարի աշակերտի դասագիրքը՝ գրված է նոր (2017-2023 թթ.) ազգային 
ուսումնական պլանին համապատասխան, պահպանված են աշակերտի դասագրքի ստեղծման 
ժամանակակից, հանրային մասշտաբով ընդունված կառուցվածքային և մեթոդիկ սկզբունքները, 
կիրառված է աշակերտակենտրոն ուսուցման մեջ արդիական տարատեսակ ռազմավարություններ 
(ուշադրության կենտրոնացում, ունեցած գիտելիքի ակտիվացում, ամբողջ նյութի ընդհանուր ընկալում,  
հարց տալու,  քննադատական մտածելակերպի և գրավոր ունակությունների զարգացում, խմբային 
և անհատական աշխատանքներ կատարելու ունակության զարգացում, մոտիվացիայի բարձրացում, 
պահպանված է նաև մաթեմատիկայի գիտական փոխանցման մակարդակը՝ աշակերտների 
տարիքային յուրահատկություններին համապատասխան: Գիրքը կարելի է համարել համապարփակ 
դասագիրք, քանի որ ուսուցումը հնարավոր է ցանկացած ուսումնական աստիճանի աշակերտի 
հետ: Գրքում տրված ուսումնական նյութը դպրոցական երեխան բնականաբար է ընդունում, քանզի 
պատկերված է իր սովորական շրջապատը, առօրյան, մաթեմատիկայի գործնական կիրառումը 
(օրինակ՝ վրացական դրամի նշաններն ու դրանց կապը թվերի դիրքային համակարգի հետ): Կարևոր 
է ուսման ռեսուրսների (դրանց թվում նաև էլէկտրոնային ռեսուրսների) կիրառումը:

Գրքում բնական թվերի հասկացությունը տարբերվող մոտեցմամբ է տրված: Օրինակ՝ քանակական 
հայեցակետի հետ մեկտեղ մեծ ուշադրություն է դարձվում նաև բնական թվերի հերթականության 
ասպեկտին:

Տարատեսակ է խնդիրների համակարգը՝ խնդիրներ անհատական և խմբային աշխատանքների 
համար, «թեստեր», նախագծեր, մաթեմատիկական խաղեր, խնդիրներ վիկտորինաների, կամ 
մաթեմատիկական մրցույթների համար, յուրաքանչյուր թեմայի վերջում՝ խնդիրներ կրկնության և 
ամփոփիչ աշխատանքների համար: Մեծ ուշադրություն է դարձվում նյութին նախապատրաստմանը 
և նրա պարզ ձևով փոխանցմանը՝  անցած նյութերի հաճախակի վերանայում, ինչը նպաստում է 
բոլոր աշակերտների մաքսիմալ պատրաստակամությանը:  Արդեն տվյալ փուլում սկսվում է խնդրի 
լուծման հիման վրա ուսման իրականացումը՝ գործնական խնդրի որոնումը, նրա մաթեմատիկական 
մոդելավորումը և մաթեմատիկական խնդրի լուծմամբ ինքը՝ խնդրի լուծումը: Մաթեմատիկայի 
կիրառական ասպեկտների ընդգծումը օգնում է նաև աշակերտների մոտիվացիայի բարձրացմանը:

Ստանդարտ պահանջները բավարարելու համար կարևոր ենք համարում մաթեմատիկական 
առաջադրանքների տեսականիի օգտագործումը, դիագրամներին, աղյուսակներին, մաթեմատիկական 
տեքստերին ծանոթացումը, մաթեմատիկական օբյեկտների միջև կապեր գտնելու, խորհելու, 
ապացուցելու, լուծելու ունակությունների զարգացումը:
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Նոր ազգային ուսումնական պլանի մեջ առանձնացված է IV դասարանի վերջում հասանելիք 
նպատակների արդյունքները, որոնց հաշվի առնելը IV դասարանի դասագրքի գլխավոր բաղադրամասն 
է:

Աշակերտի դասագիրքը չի պարունակում այնպիսի նյութ, որը կատարելու համար հարկավոր 
կլինի գրքում գրառումներ անել: Աշակերտը պիտի պահպանի գիրքը, որպեսզի այն օգտակար լինի 
նաև հաջորդ տարիների աշակերտներին:

Սկզբնական փուլերի I-IV դասարանների դասագրքերը կազմելիս, մենք աշխատեցինք նաև 
էլեկտրոնային ռեսուրսների ստեղծման վրա, որոնք մեր դասագրքին է համապատասխանեցված: 
Նրանց «Դինամիկայում» առկա է զանազան ակտիվություններ: Մենք սիրով կփոխանցենք դրանք 
ուսուցիչներին, ովքեր իրենց ընտրությունը մեր դասագրքերի օգտին կկատարեն: Սրա հետ մեկտեղ 
ուսուցիչը կարող է օգտագործել այլ էլեկտրոնային ռեսուրսներ, սակայն այս դեպքում զգուշություն 
է հարկավոր քանզի երբեմն այնպիսի նյութերի կարող ենք հանդիպել, որտեղ մաթեմատիկական 
սխալներ են թույլ տված:
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Ներածություն

Առարկայի ուսուցման նպատակներ: Չափորոշչի արդյունքներին հասնելն ու բովանդակության 
կապի մատրիցա

Առարկայի ուսուցման նպատակներ՝
• Աշակերտների մտածելակերպի, խորհելու, հայեցակետի ձևակերպման ունակությունների 

զարգացում
• Խորհել-ապացուցելու ունակության զարգացում
• Առօրյայում մաթեմատիկայի օգտագործման գիտակցում
• Խնդրի բովանդակության ընկալում, տրվածի ու որոնելու մեծությունների տարբերում
• Օգնական տեխնիկական միջոցների ու տեխնոլոգիաների ընտրում և օգտագործում
• Առօրյայում նկատված որոշ օբյեկտների և գործողությունների կապի հաստատում 

մաթեմատիկայի հետ
• Տեղեկության ներկայացման եղանակների ու մեթոդների իմացություն, նրանց մասին դատել
• Մաթեմատիկական նշաններն ու տերմինաբանությունը հենց մաթեմատիկայում և այլ 

առարկաներում օգտագործելու ունակության զարգացում
• Դիտարկման հարցերի սահմանման ժամանակ մտածված մտքի դասավորման ունակության 

զարգացում

Չաթորոշչի հասանելիք արդյունքների ու բովանդակության կապի մատրիցա

Թեմաներ Նպատակներ, բովանդակության նպատակի 
վերածում, ազգային ուսուցողական պլանի մեջ նշված 

կետեր

Ուսուցման 
հավանական 

ժամկետ
Վերհիշենք մեկից հազարը 
բնական թվերի գրառման 
օրենքը
Թվերի համեմատություն և 
դասավորում
Թվերի կլորացում:

Մեկից հազարը բնական թվերի ընթերցում, գրառում, 
տարբեր տեսակով և դիրքային համակարգով 
ներկայացում: 
Թվի գրառման մեջ կարգերում գտնվող թվանշանների 
արժեքների անվանում, թվի ներկայացում կարգային 
գումարելիների գումարի տեսքով, թվերի համեմատում 
և կլորացում մինչ տասնավորները, հարյուրավորները:
Մաթ. 1V.1.

14 ժամ

Գրանցենք հազարից ավելի 
բնական թվեր
Համեմատենք և դասավորենք 
բնական թվերը
Բնական թվերի կլորացման 
օրենքը,
Օգտագործում ենք 
սյունակային դիագրամը:

Մինչ միլիոնը թվերի ընթերցում, գրառում, տարբեր 
տեսակով և դիրքային համակարգով ներկայացում: 
Գրառման մեջ թվանշանի արժեքի նշում: Բազմանիշ 
թվի գրառումը բաց տեսքով՝ կարգային գումարելիների 
գումարի տեսքով: Թվերի համեմատում և դասավորում: 
Բազմանիշ թվի կլորացում մինչ տասնավորները, 
հարյուրավորները, հազարավորերը: Կլորացման 
օրենքի սահմանում (թվային առանցքի կիրառում): 
Քանակների համեմատում տարբեր եղանակներով, 
դրանց թվում նաև սյունակային դիագրամի 
կիրառմամբ: Սյունակային դիագրամի տեսքով 
ներկայացված տվյալների բացատրություն:
Մաթ. IV.1 Մաթ. IV.14.

15 ժամ
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Երկնիշ թվերի գումարում,
Գումարի գնահատումը 
կլորացմամբ,
Մեծ թվերի գումարում, 
Ընտրենք գումարման 
եղանակը, Երկնիշ թվերի 
հանումը, 
Տարբերության գահատումը, 
Մինչ միլիոնը բնական թվերի 
գումարումը հաշվիչով և 
գումարի, տարբերության 
գնահատում: 

Գումարում տարբեր եղանակներով՝ բանավոր, 
գնահատում, գրավոր ալգորիթմի օգտագործում, 
Գումարման տարբեր եղանակների օգտագործմամբ 
ստացած արդյունքների համեմատություն, Հանման 
տարբեր եղանակների օգտագործում:  Գրավոր 
ալգորիթմ, Բանավոր հանման, տարբերության 
գնահատում, Տարբեր եղանակների համեմատում, 
մասնավոր օրինակի համար ամենահարմար եղանակի 
ընտրություն, Գումարի, տարբերության գնահատման 
օգտագործում հաշվիչով ստացած արդյունքի մասին 
խորհելիս,
Գրավոր ալգորիթմի օգտագործմամբ կատարված 
գումարման/հանման օրինակի մեջ բաց թողնված 
թվերի որոնում:
Մաթ. IV.2 

23 ժամ

Գումարման և հանման որոշ 
հատկություններ, Թվային 
արտահայտության արժեքի 
որոնում, Անհայտ անդամի 
որոնում:

Ժամանակի ինտերվալների 
որոնում, Ամբողջի կես, 
չորրորդ մաս, երրորդ մաս:

Պարզ մաթեմատիկական խնդիրները լուծելիս 
հանրահաշվական պատկերներ կազմելու 
ունակության ձեռք բերում,
Գումարման և հանման հատկությունների 
օգտագործում, Թվային արտահայտության արժեքի 
որոնում, Գումարում/հանում պարունակող 
հավասարության անհայտ անդամի որոնում:
Մաթ.IV.7 
Ժամանակի միավորների մեջ հարաբերությամբ 
և թվաբանական գործողություններով ժամաակի 
միջակայքի արտահայտում: Մեկ ժամվա կեսի, չորրորդ 
մասի, երրորդդ մասի արտահայումը րոպեներով: 
Ամբողջի մասերի անվանում և համեմատություն, 
տարբեր մոդելների վրա ամբողջի մասերի ճանաչում, 
անվանում, համեմատություն:
Մաթ. IV.4, Մաթ. IV.5.

22 ժամ

Երկարության միավորները, 
Օբյեկտների միջև 
հեռավորություն, Երկու 
օբյեկտի միջև ամենակարճ 
ճանապարհի ընտրություն, 
Բեկյալի երկարությունը, 
Հեռավորություն, Երթուղու 
երկարությունը, Բազմանկյան 
պարագիծ:

Երկարության որևե միավորի արտահայտում ավելի 
փոքր միավորով:
Մաթ. IV. 5.
Երկու օբյեկտի միջև ամենակարճ ճանապարհի 
ընտրություն: Երթուղին պատկերող սխեմայի 
ստեղծում: Բեկյալի երկարության չափում, 
բազմանկյան պարագծի որոնում և համապատասխան 
ստանդարտ միավորով արտահայտում:
Մաթ.IV. 10, IV.11

12 ժամ
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Բազմապատկման 
հատկությունները, 
Բազմապատկում զրոյով 
վերջացող թվերով, Միանիշ 
թվով բազմապատկում, 
արտադրյալի 
գնահատում, Երկնիշ թվով 
բազմապատկում, Եռանիշ 
թվով բազմապատկում, 
Խնդիրներ ավելորդ 
տվյալներով:

Թվերի 100-ի ու 1000-ի և այլն բազմապատկման 
և զրոներով ավարտվող թվերի բազմապատկման 
համառոտ օրենքներին տիրապետելը: Միանիշ, 
երկնիշ և եռանիշ թվերով բազմապատկելու 
տարբեր եղանակների իմացություն, գրավոր 
ալգորիթմի իմացություն, օգտագործված եղանակի 
պարզաբանում:
Մաթ.IV.3
Խնդիրները լուծելիս ավելորդ և անհրաժեշտ 
տվյալները տարբերելու ունակության ձեռք բերում:
Մաթ. IV. 7

20 ժամ

Գործողությունների 
հերթականություն, 
Մնացորդ, Միանիշ թվի 
վրա բաժանում, Զրոյով 
ավարտվող թվերի բաժանում, 
Խնդիրների լուծում, 
Համապատասխանություն, 
Բազմապատկման և 
բաժանման անհայտ 
անդամների որոնում:

Թվային արտահայտության արժեքը գտնելու համար 
գումարման ու բազմապատկման հատկությունների 
օգտագործում: Պարզ թվաբանական խնդրի լուծման 
ժամանակ հանրահաշվական արտահայտություն 
կազմելու և այն օգտագործելու ունակության ձեռք 
բերում:
Մաթ. IV.7
Միանիշ թվի վրա բանավոր բաժանում, 
համապատասխան դեպքում քանորդի և մնացորդի 
անվանում: Պատասխանի հիմնավորում: Բաժանումը 
կատարելու համար գրավոր ալգորիթմի կիրառում, 
օգտագործված եղանակի պարզաբանում:
Խնդիրները լուծելիս մնացորդի մեկնաբանում:
Մաթ. IV.3
Համապատասխանության արտահայտման 
ունակության զարգացում, իրական իրավիճակի 
ադեկվատ համապատասխանություն կառուցելու 
ունակությունների ձեռք բերում:
Մաթ. IV.6

18 ժամ

Զանգվածի միավորներ, 
Խնդիրներ թերի և ավելորդ 
տվյալներով, Խորանարդ, 
Պրիզմա, Կոն, Գլան, Գունդ:

Չափի միավորները իրար կապելու ունակություն: 
Մնացորդով բաժանման օգտագործումը տրված 
չափման միավորներով արտահայտված մեծության 
այլ միավորներով ներկայացնելիս:
Մաթ. IV.5
Տարածաչափական մարմինների համեմատման 
ու խմբավորման հմտություն: Միմյանց հատող 
պատկերների ընկալում՝ ընդհանուր կետերի 
մատնանշում:
Տարածաչափական մարմինների մոդելներից նշված 
կոնֆիգուրացիայի ստեղծում:
Մաթ. IV.8, Մաթ. IV.9 

12 ժամ
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Տվյալների ժողովման և 
կարգավորման եղանակներ: 
Տվյալները ներկայացնելու 
մեթոդներ՝ աղյուսակ, 
պատկերագիր, սյունակային 
դիագրամ:

Տրված թեմայի, կամ հետազոտության օբյեքտի 
հետ կապված հատկանշական և քանակական 
տվյալների ժողովման ունակությունների ձեռք 
բերում, հատկանշական ու քանակական տվյալների 
կարգավորում, դասավորում (խմբավորում)՝ 
աղյուսակի, սխեմայի, հարցաթերթիկի, անկետայի 
լրացման ունակության ձեռք բերում: Տվյալների 
անալիզ, համեմատություն, տարբերության որոնում:
Մաթ. IV.2, Մաթ. IV.13, Մաթ. V.14

10 ժամ
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Ուսուցչի գրքի ակնարկ

Ուսուցչի գիրքը պարունակում է մեթոդիկ խորհուրդներ նոր ազգային ուսումնական պլանի 
մաթեմատիկայի ստանդարտներին համաձայն 4-րդ դասարանի մաթեմատիկայի դասագրքի համար: 

Գրքում ներկայացված հարուստ ուսումնական և մեթոդիկ նյութը ուսուցչին լայն հնարավորություն 
կտա ստեղծագործական և արդյունավետ ուսումնական գործընթաց իրականացնելու համար:

Գրքում տրված է յուրաքանչյուր դասընթացի պլանավորման սխեմա: Ամեն պարագրաֆին 
մի քանի դաս ենք տրամադրում: Նաև շտապում ենք նշել, որ մեր հանձնարարականները զուտ 
խորհրդատվական բնույթ են կրում, և ուսուցիչն, իհարկե, որոշ դեպքերում կարող է շրջանցել 
դրանք. Մենք շատ ուսուցիչների ենք ծանոթ, ովքեր տարբերվում են դասի պլանավորման օրիգինալ 
եղանակներով, ինչը հիմնավորված է դասարանի առաջադիմության մակարդակով և աշակերտների 
անհատական ունակություններով: Ինչպես հանրահայտ հունգարացի մեծ մաթեմատիսկոս և մեթոդիստ 
Դ. Պոյան է ասել,- « Ինչքան ուսուցիչ կա, այդքան էլ մեթոդ կարող է գոյություն ունենալ, սակայն 
մեթոդիկայում կան ընդհանուր սկզբունքներ, դասը պլանավորելու և անցկացնելու սխեմաներ, որոնք 
ցանկալի է ի նկատի ունենալ»: Մենք նույնպես նման խորհուրդներ ենք տալիս:

Սրա հետ մեկտեղ, ուսուցչի գիրքը պարունակում է նաև գիտական սկզբունքներ մաթեմատիկական 
հատկությունների ստեղծման ու հիմնադրման մասին: Այս նյութի իմացությունը անհրաժեշտ 
է մաթեմատիկան սկզբնական փուլում ուսումնասիրելիս: Նշում ենք նաև համապատասխան 
գրականությունը: Օրինակ՝ դպրոցում թիվ հասկացության արմատավորման հարցերը հետաքրքիր 
և տարրական դասարանի ուսուցչի համար մատչելի ձևով է տրված Ա.Կոլմոգորովի մի նյութում 
(նայի՛ր օր. 15): Այստեղ չորրորդ դասարանի հիմնական հարցի՝ բնական թվերի տեսության գիտական 
հիմունքներն են փոխադրված: Ուսուցչի գրքում այս տեսությունը կիրառված կլինի:

Դասերի պլանավորման վերաբերյալ  մեր յուրաքանչյուր խորհրդին ուսուցիչը պիտի 
ստեղծագործական տեսանկյունից նայի, քանզի ուսումը ստեղծագործություն է և հնարավոր է 
դասատուն դասը վարելու, աշակերտների համար ակտիվություններ հորինելու սեփական միջոցներն էլ 
գործադրի: Ուսուցիչը պետք է նաև ստեղծագործական մոտեցում և վայրկյանական հակազդեցություն 
ունենա դասընթացի ժամանակ ստեղծված չպլանավորված իրավիճակներում:

Ուսուցման ընթացքի ժամանակ մեթոդիկ հարցերում ուսուցչին օգնության կհասնի 
գրականությունը, որը գրքի վերջում է տրված: Օրինակ, նոր Ազգային ուսումնական պլանին անցնելու 
հարցին ճշգրիտ է պատասխանում Հ. Ֆրոյդենտալի (23) գրքից բերված քաղվածքը՝ «Ուսուցիչը պետք 
է կարողանա դասը վարել ծրագրով, որը արմատապես տարբերվում է իրեն սովորացրածից»: Սա 
արդիական է, քանի որ ուսումնական ծրագրերի վերանայում հաճախ չի լինում:

Դասընթացի նախապատրաստական փուլերը (ուսումնական տարվա նախապատրաստություն, 
տրված թեմայի ուսուցման համար նախապատրաստություն, տրված դասի համար 
նախապատրաստություն) ուսուցիչը պիտի արդյունավետ օգտագործի:

Սրանում մենք էլ նրան կօգնենք: «Խորհուրդների գրքում» գրեթե բոլոր խնդիրները լուծած 
են, համարյա բոլոր դասերը վարելու սխեմաները ներկայացված են, տրված են նաև մեթոդիկ 
խորհուրդներ նյութի ներկայացման և բացատրման մասին:
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Աշակերտակենտրոն անհատական մոտեցում
Չնայած նրան, որ չորրորդ դասարանի աշակերտները զարգացման նույն աստիճանն են կիսում 

1-3-րդ դասարանցիների հետ մենք մեծ ուշադրություն ենք դարձնում աշակերտի տարիքային 
յուրահատկություններին: Պիաժեի (21) համաձայն այդ հասակում երեխան արդեն հաղթահարել 
է օբյեկտների խմբավորման և խնդրի լուծման փուլերը և արդեն պատրաստ է տրամաբանական 
գործողություններին ու 4-րդ դասարանում նա արդեն հասուն է այնքան, որ զարգացնի ճանաչողական 
ունակությունները: 4-րդ դասարանից դպրոցներում հաճախ փոխվում է ուսուցման հանդեպ 
վերաբերմունքը, մասնավորապես ուսուցումը դառնում է առարկայական: Այս առումով որոշ գրքերում 
ժառանգական սկզբունքի բացակայությունը բարդացում էր նոր պահանջներին պատասխանելու 
խնդիրները: Նոր ուսուցողական ազգային պլանի մեթոդիկ ուղղվածությունն օգնում է դյուրինս 
ձևով անցնել նոր աստիճանի, երբ առաջնային է դառնում նախկինում անցածի ամփոփումը, ինչն  
իրականանում է անցած նյութերի կրկնությամբ: Ուսուցման նոր աստիճանին անցնելը, օրինակ, 
բնական թվերի ուսումնասիրման ժամանակ, նշանակում է նոր տեսանկյունից դիտարկում ու 
ավելի խորը ուսումնասիրում: Այս գործընթացն անցյալում անցած նյութերի (տասնավորներ, 
հարյուրավորներ, հազարավորներ) հետ կապված հարցերի (համարակալում, գործողություններ) հետ 
մեկտեղ է իրականանում: Պիաժեի համաձայն այս տարիքում աշակերտն արդեն սկսում է օբյեկտների 
ներքին հատկությունների, իրավիճակների պատկերացում,- «Ի՞նչ  կլինի, եթե...»:

Սակայն հարկ է նշել, որ դեռ նրանց տարիքում բարդ է մաթեմատիկական այնպիսի մեթոդների 
կիրառումը, ինչպիսին են աբստրակցիան, ընդհանրացումն ու սինթեզը: Որոշ խնդիր կարողանում 
են լուծել  հիմնականում այն ժամանակ, երբ այն մասնավորապես կապված է իրականության 
հետ: Այդ պատճառով էլ մենք օգտագործում ենք ակնհայտ մոդելների եղանակներ և դրանք ենք 
կիրառում խնդիրներում: 4-րդ դասարանում առաջնային է դառնում այնպիսի գրքով դասավանդելը, 
դասը այնպես վարելը, որ էլ ավելի խորացնենք աշակերտի սովորելու ցակությունն ու զարգացնենք 
ճանաչողականությունը, հեշտացնենք խնդրի հասկանալու պահը, ալգորիթմի համաձայն գործելը, 
լուծման պլանի կառուցումը, ընդհանուր գիտական ունակությունների զարգացումը (անալիզ, 
համեմատություն, խմբավորում):

Մաթեմատիկան այլ առարկաներից տարբերվում է սպեցիֆիկ հնարավորությունների պահանջով 
ինչպիսին են, օրինակ գուշակելու, անալիզի, ընտրություն անելու, խորհելու և ապացուցելու 
ունակությունները: Ավանդական ու ժամանակակից տեսանկյան սիթեզի հիման վրա ավելանում են 
նաև տրամաբանական խնդիրները, գնահատման ու ստուգման համար ստեղծված առաջադրանքները: 
Էյլերի (25) համաձայն թվաբանական գործողությունների ալգորիթմների ձևավորումը հիմնվում է 
ապացուցման չափավոր օգտագործման վրա (դրանում մեզ այսօր օգնում են դիդակտիկ նյութերն 
ու էլէկտրոնային ռեսուրսների օգտագործումը): Էյլերը մեծ ուշադրություն էր դարձնում նաև 
համարակալման հարցերին՝ տասնավոր համակարգին. թվերի գրանցման օրենքները մաթեմատիկայի 
հիմքն էր համարում:

Դիտարկումն ու փորձը, համեմատությունը, պատճառահետևանքային կապի որոնումը, որոնք 
կարծես բնագիտական առարկաներն ուսումնասիրելու համար են հարմար, մաթեմատիկայում 
էլ են կարևոր: Սրանց օգտագործումը հաճախ է հանդիպում տվյալերի հետ աշխատելիս, 
աղյուսակներ նկարագրելու և համեմատելու ժամանակ: Մաթեմատիկան ուսումնասիրելիս այս 
ինտելեկտուալ ունակությունները և՛ օգտագործվում է, և՛ զարգանում: Արդեն 4-րդ դասարանում 
երկրաչափական պատկերներն ուսումնասիրելու ժամանակ գործ ունենք աբստրակցիայի և 
իդեալագործման ունակությունների հետ՝ առօրյայում նկատած ձևերի գաղափարականացումը 
տալիս է այն երկրաչափական պատկերները, որոնք ուսման գործընթացում ենք ուսումնասիրում: 
Օրինաչափությունը կատելու ունակության զարգացումն սկսվում է պարբերական 
հաջորդականությունները սովորելու ժամանակ (I և II դասարաններ) և շարունակվում է 4-րդ 
դասարանում դիրքային համակարգի ակնառու ներկայացման ժամանակ:

Ուսուցման ժամանակ մեծ ուշադրություն ենք դարձնում աշակերտակենտրոն ուսուցման 
մոտեցումներին: Աշակերտներն միմյանցից տարբերվում են իրենց հնարավորություններով, 
որոնք հիմնակաում արտահայտվում են նրանց ընդունակության, սովորելու և ընկալելու 
տեմպի տարբերության մեջ: Այստեղից հետևելով, ակնհայտ է, որ ուսուցման պրակտիկայի մեջ 
բազմազանությունը անհրաժեշտ է, պարտադիր է այլևայլ եղանակների, մեթոդների օգտագործումը, 
չնայած, հարկավոր չէ յուրաքանչյուրի նկատմամբ   իրեն համապատասխանող մեթոդի կիրառումը: 
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Այստեղ կարևոր է աշակերտի ներգրավվածությունը, ինչը ուսուցիչը պիտի ապահովի: Մենք այդպիսի 
բազմազան ակտիվություններ ենք առաջարկում ուսուցիչներին՝ անհատական, մրցակցական, 
համագործակցական ուսուցման գործընթաց վարելու համար:

Գրքում ներկայացված դասերի սյուժեներում բազմազան մեթոդիկ նշումների հետ մեկտղ, որպես 
օրինակ առաջարկված են եղանակներ, թե ինչպես ներգրավենք բոլոր աշակերտներին, օրինակ,  
խնդիրները լուծելու ժամանակ, լրացուցիչ հարցերի համակարգերով, առաջացած հարցերի հանրային 
քննարկմամբ, խմբային աշխատանքներով, դիդակտիկ խաղերով, որոնք հաճախ մրցույթի տեսք են 
ստանում:

Երկար ուսումնասիրություններն ապացուցում են, որ աշակերտը ավելի լավ է սովորում, երբ նա 
ակտիվ է և գործունակ, ոչ թե այն ժամանակ, երբ ուղղակի ակտիվ ու գործունակ ուսուցչին է հետևում: 
Մեր կողմից ներկայացված սխեմաներից պարզ երևում է, որ դասընթացը դասախոսային բնույթ չի 
կրում (և չպիտի կրի), յուրաքանչյուր դաս ինտերակտիվ է: Այս ժամանակ աշակերտը սովորում է ոչ 
միայն ուսուցչից այլև՝ ուրիշ եղանակներով էլ՝ դասարանցիների հետ շփումից (սրան հասնում ենք 
հարցի հանրային քննարկմամբ, խմբերի միջև կազմակերպած մրցույթներով), առաջադրանքներից 
(հաճախ առաջադրանքները դասարանում կատարած առաջադրանքներին են նման)-համեմատաբար 
թույլ աշակերտներն էլ չպիտի դժվարանան կատարել դրանք: Չենք մոռանում նաև տաղանդավոր ու 
գերազանցիկ աշակերտներին՝ նրանց հիմնականում տալիս ենք առաջադրանքներ «Խորհիր» խորագրից: 
Ինքնուրույն ուսուցման ժամանակ նրանք դասարանում, կամ տանը կատարում են առաջադրանքը: 
Օրինակ ուսուցիչը դիմում է աշակերտներին, տալիս է նրանց որոշակի ժամանակ խնդիրները լուծելու 
համար և նրանցից յուրաքանչյուրը անկախ է գնահատվում: Չենք մոռանում նաև մրցակցական 
ուսուցումը: Դրա համար, օրինակ, ունենք հատուկ խորագիր՝ «ՈԿԱ» (Ո՞վ կլինի առաջինը), որտեղ 
հաջողության հասնելու համար հարկավոր է մյուսներից արագ և ավելի լավ կատարել աշխատանքը: 
Այդպիսի մրցակցային մթնոլորտը բարձրացնում է աշակերտների մոտիվացիան և զարգացնում է 
էքստրեմալ պայմաններում մաքսիմալ կենտրոնացման  ունակությունը:

Համագործակցական ուսուցման բազում օրինակ ունենք ընտրած ու ներկայացված՝ աշակերտները 
բաժանվում են խմբերի, խմբերը մրցում են առաջադրանքները կատարելու և ներկայացնելու մեջ: 
Դրված նպատակին հասնելու միակ ճանապարհը դասընկերների հետ համագործակցությունն է: Այդ 
ժամանակ բոլորը պետք է ներգրավված լինեն առաջադրանքը կատարելու գործընթացի մեջ, խմբի 
յուրաքանչյուր անդամ պիտի կարողանա ներկայացնել կատարած աշխատանքը, անկախ նրանից, թե 
որքանով որակով է մասնակցել առաջադրանքը կատարելու գործին (հնարավոր է, որ խնդիրը լուծեն 
խմբի որոշ անդամներ, սակայն այդ լուծումները պարզ պիտի լինեն խմբի յուրաքանչյուր անդամի 
համար, քանի որ հնարավոր է նրանցից մեկին պետք լինի ներկայացնել շնորհանդեսը):

Լավ արդյունքի հասնելու համար ուսումնական գործընթացում տարբեր ունակություններ ունեցող 
աշակերտներին ներգրավելու համար ուսուցիչը երեք ձևն էլ կարող է օգտագործել:

Աշակերտակենտրոն ուսուցման բարենպաստ մթնոլորտի ապահովումը իրականանում է 
ուսուցման գործընթացը աշակերտների պահանջներին համապատասխանեցնելու միջոցով: Այս 
ձևին մեթոդիկ գրականության մեջ դիֆերենցված (շերտավոր) ուսուցում կամ՝ տարուսուցում են 
անվանում: Այդ ժամանակ նույն դասարանում տարբեր առաջադիմություն ունեցող աշակերտներին 
տարբեր ձևով ենք սովորեցնում, աշակերտների տարբեր խմբերին՝ զանազան մեթոդներով, երբեմն 
տարբեր բովանդակություն ունեցող նյութերի օգտագործմամբ: Դիֆերենցված ուսուցման նպատակն 
է, որ յուրաքանչյուր աշակերտ իր հնարավորությունների սահմանում հասնի լավագույն արդյունքի: 
Անկնհայտ է, որ դա չի նշանակում որ խոսքը հավասար արդյունքների մասին է: Դիֆերենցված 
անհատական մոտեցումներով աշակերտներին հնարավորություն է տրվում հաղթահարել ուսումնական 
գործընթագում գոյություն ունեցող խոչընդոտները և բարելավել արդյունքները: Ուսուցիչը նպատակին 
է հասնում անընդհատ գնահատելով և աշակերտներին համապատասխան ձևով խմբավորելու 
միջոցով: Ուսուցման ընթացքում հնարավոր է այնպիսի տարրերի դիֆերենցում ինչպիսիք են 
բովանդակությունը, առաջադրանքները, մթնոլորտը: Ուսուցման էֆեկտիվությունը պայմանավորված 
է նրանով, թե որքանով լավ ենք ճանաչում մեր աշակերտներին, նրանց հետաքրքրությունները, 
պահանջները: Դրա հետ մեկտեղ ուսուցիչը պետք է լավ իմանա ստանդարտի բովանդակությունը, նրա 
պահանջներն ու պետք է կարողանա որակով իրականացնել չափորոշչով պահանջվող նպատակները:
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Դիֆերենցված ուսուցման ժամանակ աշակերտների մի մասը ինքնուրույն է աշխատում, որոշ 
մասը՝ խմբերով՝ մեր ուշադրության ներքո:

Դիֆերենցված ուսուցումը զարգացնող գնահատականին հաջորդող անհրաժեշտ քայլն է: Ակնհայտ 
է, որ աշակերտակենտրոն ուսուցման անհատական մոտեցումների իրակաացումը շատ ջանք է 
պահանջում, զանազան տարբերակների ստեղծում (այսպես կոչված «մատչելի» և «բարդացված»), 
նպատակային օգնություն ակադեմիական բարդություններ ունեցող աշակերտներին քայլ առ քայլ 
հրահանգների փոխանցում, հուշումների կատարում, դասարանցիների հետ աշխատանքի միջոց, 
կրկնակի, տարբերվող մեթոդներով ուսուցում, նոր տերմինների, հասկացողությունների փոխանցում, 
հավելյալ ժամանակի հատկացում:

Տարբերվում են մոտեցումները բարձր պատրաստվածություն ունեցող աշակերտների հետ: Այս 
դեպքում հարկավոր է առաջարկել ավելի բարդ առաջադրանքներ, որոնք աշակերտները ինքնուրույն 
կկատարեն: Խոսքը այնպիսի առաջադրանքների մասին է, որոնք պահանջում են խորը գիտակցում, 
համեմատաբար աբստրակտային հարցերի շուրջ խորհել, նոր տեղեկությունների օգտագորղում, 
երբեմն կարելի է առաջարկել սխալ լուծած խնդիրներ և խնդրել ուղղել դրանք: Չենք օգտագործում 
ակնհայտ հուշումներ, առաջարկում ենք աշակերտներին ինքնուրույն կազմեն սխեմաներ, դիագրամներ, 
տարբեր եղանակներով արտահայտեն իրենց կարծիքներն ու մտահղացումները:

Դիֆերենցված ուսուցումը կապված է ուսուցման տեխնիկային, որը մեթոդիկ գրականության 
մեջ հայտնի է ինչպես սկաֆոլդինգ: Սկաֆոլդինգ անգլերեն բառ է և նշանակում է փայտամածի 
կառուցում, տվյալ դեպքում՝ ուսուցողական փայտամածի կառուցում: Փայտամածի ստեղծումը օգնում 
է բովանդակությունը հասկանալուն: Սկաֆոլդինգը հիմնավորում է այն նախնական ունակությունները, 
որոնք աշակերտները մինչ նոր նյութի հետ ծանոթանալը պիտի ունենան:

Սկաֆոլդինգ նշանակում է այն աշակերտներին օգնություն, ովքեր պատրաստ չեն ինքնուրույն 
կատարել առաջադրանքը: Ինչպես փայտամածը օգնում է բանվորին և այն ժամանակավոր է, այդպես 
էլ ժամանակավոր պիտի լինի ուսուցչի ուսումնական փայտամածի միջոցով օգնությունը աշակերտին:

Աշակերտակենտրոն ուսուցման ռազմավարություններից պետք է առանձնացնենք խնդրին 
կենտորնացված ուսուցանումն ու նախագծերը: Խնդրին կենտորնացված ուսուցմամբ աշակերտը 
զարգացնում է այն ունակությունները, որոնք ամբողջ կյանքի ընթացքում կօգտագործի: Սա խնդրի 
որոշման, ժամանակի ռացիոնալ բախշման, գործի պլանավորման և հարցի ստեղծագործական 
ընկալման ունակություններն են: Մեր առաջարկած նախագծերը հետաքրքիր են ու մատչելի 
աշակերտների համար: Մաթեմատիկայի գործնական կիրառման դեպքերի ուսումնասիրությունը 
(օրինակ թվերի դիրքային համակարգում ներկայացնելիս ավտոմեքենաների արագաչափի վրա 
անցած ճանապարհի ներկայացումը, խորացնում է մաթեմատիկայի հանդեպ հետաքրքրությունը:  
Նմանապես  առարկայի հանդեպ հետաքրքրություն են առաջացնում մաթեմատիկական խաղերը, 
որոնց կանոնները տրված են աշակերտի դասագրքում:

Ուսուցիչը դասարանում կարող է ունենալ հատուկ ուսուցողական կարիք ունեցող աշակերտներ 
(սահմանափակ և զարգացման հետ խնդիրներ ունեցող աշակերտներ, էմոցիոնալ խնդիրներ ունեցող 
աշակերտներ, առանձնահատուկ տաղանդավոր երեխաներ): Ըստ այդմ էլ լավ պիտի իմանանք 
նրանց հետ աշխատելու օրենքները, թե ինչպես ներգրավենք նրանց ուսուցողական գործընթացի մեջ, 
այնպես որ իրենց համար աննկատ լինի, որ իրենց հարկավոր է առանձնահատուկ ուշադրություն, 
հոգատարություն և կարեկցանք:

Հարկավոր է պլանավորել աշակերտի ակադեմիական առաջադիմությունը անհատական 
ուսումնական պլան ստեղծելով (սահմանափակ ունակություններ ունեցող աշակերտների համար) 
և լրացուցիչ տեղեկություններ փնտրելու մեջ օգնելով (բարձր ակադեմիական մակարդակ ունեցող 
աշակերտների համար)՝ նրանց համար ուսուցիչը հեշտությամբ կգտնի նյութեր մեր դասագրքում և 
համապատասխան ուսումնական ռեսուրսներում:

Հիմնական մոտեցումը, ինչի վրա հիմնված է դասագիրքը դյուրինից դեպի բարդը գնալն է, 
տեսությունների ու գործնական սկզբունքների կապը, հետազոտության, համեմատության և փորձի 
մեթոդների կիրառումը: Մինչ ընդհանուր և վերացական թեմաներին անցնելը, աշակերտը ծանոթանում 
է ավեի մասնավոր գիտելիքի հետ: Ուսումնասիրման հիմնական ձևը ինդուկցիան է: Նոր գիտելիքի 
ձեռք բերումը խնդիր ունեցող իրավիճակի քննարկամամբ է սկսվում: Պետք է ընդգծենք աշխատանքը 
այնպիսի ինտելեկտուալ ունակությունների զարգացման վրա ինչպիսիք են՝ մաթեմատիկական 
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օբյեկտների համեմատությունը (ինչո՞վ են տարբերվում և ինչո՞վ են նման), դասակարգման 
ունակությունը (բաժանի՛ր երկու խմբի սյունակով հատկության հիման վրա), տարբեր եղանակներով 
խնդրի լուծումը (օրինակ՝ օգտագործի՛ր սյունակով գումարումը կամ բանավոր գումարման որևէ 
եղանակը և գտի՛ր արտահայտության արժեքը), շահավետ եղանակի ընտրությունը (գումարման ո՞ր 
եղանակը կօգտագործեիր):

Տարրական դասարաններում էֆեկտիվ ուսուցման մթնոլորտ կարող ենք ստեղծել նաև լրացուցիչ 
ռեսուրսների օգտագործմամբ: Օրինակ՝ թվերը գրանցելու դիրքային համակարգի ընկալելու համար 
կարող ենք օգնության բերել այլ ռեսուրսներ ինչպիսիք են՝  վրացական դրամի նմուշներ, տոմսեր, 
որոնց վրա ներկայացված են տարբեր թվեր, գործողության նշաններ, բնական թվեր (Նրանց 
օգտագործումը, օրինակ, հիմնականում լինում է դիդակտիկ խաղերի ժամանակ), էլեկտրոնային 
ռեսուրսներ:

Հիմնական սկզբունքները, ինչի վրա հիմնված է մեր կողմից առաջարկված ծրագիրը, լիապես 
համապատասխանում է նոր Ազգային ուսումնական պլանին, ապահովում է նյութի սիստեմատիկ 
դասավորում, շարադրման դյուրություն, լեզվի պարզություն, ճշգրտություն, վարժությունների և նրանց 
կատարման զանազանություն, ուսուցման գործընթացը էֆեկտիվ վարելու տարատեսակ օրինակների 
առաջարկ:

Աշակերտի գնահատման համակարգը հիմնվում է գնահատման նպատակներին ու հիմնական 
չափանիշներին, որոնք լավ ծանոթ են մեզ գրականությունից, օրինակ՝ աշակերտի թույլ և ուժեղ 
կողմերի հայտնաբերում և աշակերտին աջակցություն ուսման մեջ:

Այստեղ հարկ է նշել, որ հին և նոր Ազգային  ուսուցողական պլանների միջև տարբերությունը հենց 
գնահատման համակարգի վերաբերյալ գլուխների և պարբերությունների մեջ է: Նոր փաստաթղթում, 
ինչին հիմնվելով ստեղծեցինք մեր դասագրքերը, կարդում ենք՝ «Գնահատումը պետք է տեղեկություն 
տա մեզ աշակերտի անհատական զարգացման վերաբերյալ, այն պետք է հիմնվի ուսուցման 
կոնստրուկտիվիստական սկզբունքներին»: Այտեղ կոնստրուկտիվիզմը նշանակում է, որ աշակերտը 
նոր գիտելիքը գիտակցաբար է «կառուցում»՝ կատարում է նրա կոնստրուկցիան: Ուսուցողական-
մաթեմատիկական կոնստրուկտիվիստ աշխատանքը ի նկատի ունի ուսուցչի և աշակերտի, աշակերտի 
և աշակերտի ինտեգրումը տրված առաջադրանքի օգնությամբ: Կոնստրուկտիվիստ ուսուցումը երեք 
փուլից է կազմված՝

I. «Նախօրոք», այսինքն՝ նախապատրաստություն՝ նոր հարցի համար ունեցած գիտելիքի 
ակտիվացում, աշակերտների հետաքրքրության առաջացում նոր հարցով, աշակերտների ուշադրության 
կենտրոնացում համապատասխան ակտիվության համար (բանական պատրաստություն):

II. «Ընթացքում» - նոր հարցի կառուցում, կամ հայտնաբերում, նրա օրինակների, կամ 
կոնտրօրինակների քննարկում, խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ գործողություների ընտրություն 
և քննարկում, աշակերտները գիտակցում են ուսուցման նյութը, ձեռք են բերում գիտելիքներ ու 
ունակություններ:

III. «Հետուստ»՝ սովորած նյութի ամրապնդում, զարգացում, օգտագործում, բարդությունների 
գիտակցում, տարբեր տեսանկյուններից ուսումնասիրություն: Աշակերտները կամրապնդեն սովորածն 
ու կվարժվեն գործնական օգտագործման մեջ:

Կրթության և գիտության նախարարության կողմից ստացած ուղերձի համաձայն («Ուսուցչի 
գրքի խորհրդատվական կառուցվածք») պահանջվում էր անհատական դասընթացների սցենարների 
ներկայացում (մենք բոլոր դասերի սցենարներն ենք ներկայացրել), ոչ թե առանձին հարցի 
ուսումնասիրման սցենար, այդ իսկ պատճառով  եռափուլ  մոդելի իրականացումը մի քանի դասի 
վրա է բաշխված և յուրաքանչյուր փուլը անհատական (կամ երկու) դասի սցենարով է ներկայացված:

Ազգային ուսումնկան պլանի նոր փաստաթղթում նոր գրառում է հայտնվել գնահատման 
խնդիրների վերաբերյալ, ինչը հիմնորեն է փոխում զարգացնող գնահատման իմաստն ու տեխնոլոգիան: 
Մասնավորապես, գնահատման հիմնական նպատակն է հանդիսանում՝ ա) ներկայացնել, թե ինչպես 
է ընթանում աշակերտի գիտելիքների «կառուցման» ընթացքը և հիշողության մեջ գիտելիքների կապը, 
բ) մինչ նոր հարցին անցնելը որոշել որոշի աշակերտի ունեցած գիտելիքնեն ու պատկերացումները, 
գ) բացահայտել, թե որքանով է կարողանում աշակերտը ինքնուրույն գնահատել սեփական ուժեղ 
ու թույլ կողմերը, որքանով մտածված և արդյունավետ քայլեր է անում առաջադիմության համար:
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Ինչպես հայտնի է, գոյություն ունի գնահատման երկու ձև՝ զարգացնող և որոշող (նաև դիագնոստիկ): 
I-IV դասարաններում բավարարվում ենք առաջին տեսակով՝ օգում ենք աշակերտին զարգացման մեջ 
զանազան խորհուրդներ տալու, խնդիրը լուծելու տարբեր եղանակների մշակման միջոցով: Օրինակ՝ 
դասարանային աշխատանքները սովորաբար ընթանում են ինտերակտիվ մեթոդով՝ հարց-պատասխան 
եղանակով, երբ աշակերտի զարգացման համար կարևոր են աշակերտների պատասխանների 
անալիզը, ուղղումներն ու խորհուրդները: Կարևոր ենք համարում նաև մեր խորհուրդները ուսուցչին՝ 
ուսուցման ընթացքում առաջացած հարցերի քննարկման ժամանակ խրախուսել  աշակերտների 
նախաձեռնությունը, նրանց կողմից սեփական դիրքորոշման ամրագրումը,   նկատած խախտումների 
մասին բարձրաձայնելը, տաբերվող տեսակետ առաջարկելը, ոչ պարզ հարցերը կրկին քննարկելու 
խնդրանքը: Աշակերտների գնահատումը էֆեկտիվ իրականացնելու գործում կարևոր են դասագրքում 
ներկայացված առաջադրանքների բազմազանությունը՝ դիագրամների և աղյուսակների ընթերցումը, 
տվյալների վերլուծության միջոցով եզրակացության հանգելը, թվային արտահայտությունների 
արժեքների հայտնաբերումը տարբեր եղանակներով, երկրաչափական պատկերների ճանաչումը, 
անվանումների իմացությունը, կիրառումը առօրյայում; «Խորհի՛ր» և «ՈԿԱ» խորագրերով ներկայացված 
խնդիրները լուծելիս՝ դատողություն անելու և հիմնավորման ունակության բացահայտում, խմբային 
աշխատանքների ծրագրեր, դիդակտիկ խաղեր, որոնք իրականացնելիս ուշադրության կենտրոնում 
են հայտնվում այնպիսի կարևոր ունակությունները, ինչպիսիք են ստեղծագործականությունը, 
համագործակցությունը (խմբի մյուս անդամների հետ): Ունենք առաջադրանքներ պատկերների 
կառուցման, ճանաչելու, բաժանման վերաբերյալ, տարածաչափական մարմինների ընկալման, 
չափման միավորների օգտագործման, տրված չափանիշներին հիմնվելով տվյալների դասավորման, 
խմբավորման և բախշման մասին: Աշակերտների գնահատման ժամանակ հիմնականում այն 
մեխանիզմներն են օգտագործվում, որոնք սահմանվում են տնային առաջադրանք կատարմամբ, 
դասարանում հարց-պատասխանին ակտիվ մասնակցելով, ստեղծագործական ներգրավմամբ, 
խմբային աշխատանքներում ու խաղերում արդյունավետ մասնակցությամբ: 

Աշակերտի դասագրքի ակնարկ
Աշակերտի դասագրքի հիմքում ընկած է բովանդակությունն ընտրելու և աշակերտի տարիքին 

համապատասխան կերպով շարադրելու սկզբունքները: Այս ընտրությունը ձևավորված ու անփոփոխ 
հիմքի վրա է կառուցված: Այն մշակված է մաթեմատիկայի ուսուցման փորձի հիման վրա, 
ավանդական թեմաների հերթականությամբ, բայց նոր տեսանկյունից դիտարկմամբ, մաթեմատիկայի 
ամբողջականությունից ելնելով՝ ինտեգրացիայի որակի բարելավմամբ և նոր հարցերի հավելման 
անհրաջեշտությունը հաշվի առնելով: Բովանդակային ուղղությունները ներկայացված են ուսումնական 
պլանի տարեկան ծրագրում:

Հաշվի ենք առել աշակերտի դասագրքի բոլոր ֆունկցիաները, որոնք գրականության մեջ են 
տրված (տես օր. 2), գիտելիքի փոխանցման ֆունկցիան, ունակությունների և իրավասությունների 
զարգացման ֆունկցիան, գիտելիքի ամրապնդման ֆունկցիան, գիտելիքի գնահատման ֆունկցիան, 
գիտելիքի ինտեգրման ֆունկցիան՝ ուղղահայաց ինտեգրացիան (նույն առարկայի սահմաններում), 
հորիզոնական ինտեգրում (տարբեր առարկաների սահմաններում), սոցիալ-մշակույթային զարգացման 
ֆունկցիան: Այս առումով կարևոր է զարգացման կայուն սկզբունքների իրականացումը՝ գենդերային 
հավասարություն, անվտանգ շրջապատի ապահովում, առողջ ապրելակերպ, քաղաքների և այլ բնակելի 
վայրերի զարգացում, էներգիայի նոր աղբյուրների օգտագործում:  Գրքում ներկայացված նյութը 
հաշվի է առնում հետևյալ պահանջները՝ պահպանված է գենդերային հավասարությունը խնդիրների 
հերոսների մեջ, Վրաստանի լեռնային ու ծովային հանգստավայրերի մասին տեղեկություններ են 
տրված, խոսվում է բարեգործական կազմակերպությունների կողմից ցուցաբերված օգնության մասին, 
խոսվում է վնասված խողովակից հոսած ջրի քանակը պարզելու մասին (գրքում քննարկված խնդիր), 
սպորտի, արվեստի նմուշների, գյուղատնտեսական հարցերի մասին:

Հատուկ խորագրերի էլ կհանդիպեք՝ «Տարբեր», որի օգնությամբ աշակերտները կզարգացնեն 
իրենց գիտելիքները զանազան մշակույթային երևույթների շուրջ: Ունենք նաև հատուկ ծրագիր 
դասասենյակում կարգի ու մաքրության կարևորության և դրանք ապահովելու նպատակով 
հերթապահության կարգավորման մասին: 
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Խնդիրներում հաճախ ենք խոսում ծառատնկման ու անվտանգ երթևեկության մասին, սեփական 
պատմությունն իմանալու անհրաժեշտության և այլ երկրների սոցիալ-մշակույթային բնութագրի 
վերաբերյալ, աշխարհահռչակ մշակույթային կոթողների մասին (այստեղ գուշակում ենք պատկերները):

Աշխատում ենք դասագրքում չլինի չստուգված տեղեկություններ, ամբողջը լինի ճշգրիտ, իսկ 
տեսությունները՝ հասկանալի:

Մեր գիրքը նորություն է՝ այն նման չէ այլ հեղինակների կողմից (ո՛չ մեր, ո՛չ էլ արտերկրում) 
ստեղծված դասագրքերին:

Մեծ ուշադրություն է հատկացվում տեքստը ընկալելու հարցին:
Տեքստը պարզ կառուցվածք ունի, հեշտ է կիսվում սկզբնամասի, միջին մասի և վերջավորության: 

Յուրաքանչյուր վերնագիր համապատասխանում է տեքստին և այսպես կոչված «կենդանի» բանաձևերով 
է տարբերվում՝ օրինակ՝ «Վերհիշենք մեկից հազարը բնական թվերի գրառման օրենքը», «Գտնում ենք 
գումարման և հանման անհայտ անդամը», «Կհերիքի՞ արդյոք գումարը գնումների համար», «Ընտրենք 
գումարման եղանակը», «Բազմապատկման հատկությունները, հիշենք բազմապատկման աղյուսակը»: 
Չնայած ունենք նաև հակիրճ վերնագրեր՝ «Զանգվածի միավորներ», «Պատկերագիր», «Սյունակային 
դիագրամ»: Խաղերն էլ տարբերվում են «կենդանի» անվանումներով՝ «Ու՞մ կհասնի վերջին պատկերը»:

Ուշադրություն ենք դարձնում, որ վարժությունների տեսակները «հաշվեկշռված» ձևով լինեն 
ներկայացված, այստեղ խոսքը մի կողմից աշակերտի ճանաչողական (կոգնիտիվ), շարժողական և 
պահելաձևի ունակությունների զարգացման մասին է, մյուս կողմից էլ՝ ըստ բարդության աստիճանի 
հաշվեկշռման:

Ուսուցիչը միշտ պետք է հիշի, որ մաթեմատիկան միասնական առարկա է, ոչ թե իր առանձին 
ճյուղերի արհեստական միավորումը, այդ իսկ պարճառով էլ փոխանցման մեթոդը հաշվի է առնում 
հարցերի փոխադարձ կապը: Սյունակային դիագրամի օգտագործումը բնական թվերի ու  դրանցով 
գործողությունների ուսումնասիրման ժամանակ արդեն I գլխում է ներկայացված, սակայն տվյալների 
անալիզի ու վիճակագրության էլեմենտները քննարկվում են նաև 5-րդ գլխում, երկրաչափական ու 
հանրահաշվական էլեմենտների քննարկումը ամբողջ կուրսի ընթացքում է առկա: Այս թեմաների որոշ 
մասեր ավելի համակենտրոնացված են ներկայացված: Մենք համաձայն ենք Ազգային ուսումնական 
պլանի հեղինակների հետ այս փուլում հանրահաշվական նշանների լայն օգտագործումը շրջանցելու 
հարցում: Այս խնդիրը ռուսական ոչ սակավաթիվ դասագրքերում է նկատվում (տես, օր. (6) (7) (18):

Առաջադրանքներն այնպիսի կերպով է դասավորված, որ ընթանում են պարզից դեպի բարդը: 
Առանձնացված են դասասենյակում կատարվող և տնային աշխատանքների  համար նախատեսած 
նախատեսված առաջադրանքները, վարժությունների տարատեսակ համակարգը:

 («Թեստեր», խնդիրներ խմբային աշխատանքի համար, խնդիրներ-խաղեր, լրացուցիչ 
առաջադրանքներ կրկնության համար) նպաստում է աշակերտների քննադատական մտածելակերպի 
զարգացմանը, մաթեմատիկայի գիտակցաբար ուսումնասիրմանը: Նյութի գործնական օգտագործումը 
մեծացնում է մաթեմատիկայի հանդեպ հետաքրքրությունը: «Թեստերն» այնպես են ընտրված, որ 
ստուգում են աշակերտի իրավիճակը հասկանալու և ճիշտ պատասխան ընտրելու ունակությունները, 
ոչ թե լուծման մանրակրկիթ գործընթացը: Երկար ժամանակ քննարկվում են նման առաջադրանքների 
դրական և բացասական կողմերը, սակայն, չնայած նրան, որ այսպիսի առաջադրանքներում 
ներկայացված է միայն ճիշտ պատասխանն ընտրելու փուլը, ուսուցչի տեսանկյունից խնդրի լուծման 
փուլն էլ է ընդգրկում խորհելու գործընթացը, ըստ այդմ էլ նման առաջադրանքները կարող են 
պիտանի լինել ուսուցողական նպատակների և ինքնաստուգման համար:

Այժմ ուսումնասիրենք գրքի կառուցվածքը՝ սկզբում բերված է հեղինակների շնորհակալական 
խոսքը փորձագետներին, ուսուցիչներին, թրեյնինգ-սեմինարների կազմակերպիչներին՝ չորրորդ 
դասարանի աշակերտների հանդեպ ցուցաբերած հետաքրքրության համար, որին հետևում են 
բարեմաղթանքները: Այստեղ կգտնեք նաև գրքից օգտվելու խորհուրդներ:

Դասագիրքը վեց գլխից է բաղկացած: Յուրաքանչյուր գլուխ՝ պարագրաֆներից: Երբեմն 
պարագրաֆը երկու մասից է բաղկացած: Յուրաքանչյուր թեմա ավարտվում է կրկնության ու 
գիտելիքների ամրապնդման համար նախատեսած ամփոփիչ խնդիրներով:

Դասագիրքը աշակերտի բոլոր պահանջներին համապատասխան է ստեղծված: Բովանդակությունը 
գրքի առաջնային մասում է տրված, իսկ մաթեմատիկական նշանների աղյուսակը, մաթեմատիկական 
տերմինների բառարանը, չափի միավորները և այլ տեղեկատվական նյութերը տրված են գրքի 
վերջում:
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Աշակերտի դասագիրքը ուսուցման ընթացքի պլանավորման ու վարելու միջոցներից մեկն է: 
Սրա հետ մեկտեղ աշակերտների հետ զրույցը կարելի է գրքից տարբերվող ձևով կառուցել: Գիրքը 
օգնում է ուսուցչին, չէ որ այստեղ տրված է ողջ ճանաչողական գործունեությունը, որը աշակերտը 
պիտի իրականացնի:

Պահանջվում է, որ դասագիրքը չպարունակի այնպիսի նյութ, որը գրքում նշումներ անել, կամ 
գծել պահանջի:

Աշակերտի դասագրքի հիմնական կոնցեպտուալ սկզբունքներն են՝

• Դասընթացի ճանաչողականության հիմնական ճանապարհը ինդուկտիվ է
• Նոր գիտելիքի ձեռք բերումը խնդիր ունեցող իրավիճակի միջոցով է սկսվում
• Մաթեմատիկական հատկությունների ուսումնասիրությունը ընթանում է ակնառու ձևով 

ներկայացված սխեմայի միջոցով
• Ուշադրություն է դարձվում ուսումնական խնդիրների տարբեր եղանակներով լուծմանը, այդ 

եղանակների համեմատական վերլուծմանը, ընտրություն կատարելու և այն հիմնավորելու վրա: Այդ 
բոլոր ակտիվությունները կարևոր են քննադատական մտածելակերպը զարգացնելու համար:

• Դասագիրքը հիմք է դնում տարբեր եղանակներով ընթացող խմբային և անհատական 
աշխատանքին:

Աշակերտի դասագրքում թեմաները 6 գլխում ինտեգրված է ներկայացված: Օրինակ 6-րդ 
գլխում տվյալների վերլուծումը (Մաթ IV.11- Մաթ. IV.13), զանգվածի միավորները (Մաթ. IV.5) և 
երկրաչափական հարցերն են ներկայացված (Մաթ. IV.8, Մաթ. IV.9): Կարևոր թեմաներից մեկը 
համապատասխանությունն է (Մաթ. IV.6),որը  III գլխում է տրված, այստեղ են նաև բնական 
թվերի բազմապատկման ու բաժանման հարցերը (Մաթ. IV.3): Բնական թվերի արտահայտման, 
համեմատման և կարգավորման հարցերը (Մաթ. IV.1, Մաթ. IV.2) I և II գլուխներում է բաշխված: 
Թեպետ I գլուխը հիմնականում նախորդ տարվա անցածի կրկնությանն ու մինչ հազարը թվերի 
հարցերին է նվիրվում: Չորրորդ գլխում ինտեգրված է ներկայացված ամբողջի մասերն ու ժամանակի 
միավորները, երթուղին և երթուղու երկարությունը (Մաթ. IV.4, Մաթ. IV.5, Մաթ. IV.10, Մաթ. IV.11):

Այսպիսով՝ գիրքը լիովին համապատասխանում է IV դասարանի չափորոշիչի պահանջներին:
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Խորհուրդներ թե ինչպես օգտվենք գրքից

Կարդացե՛ք խորհուրդները, ծանոթացե՛ք հատուկ նշանների նշանակության հետ:

Դասարանում)  Այս նշանը մատնանշում է դասարանում 
կատարելիք աշխատանքները: Այս խնդիրների համարները 

շրջանակներում է գրված և ներկված է, օրինակ ՝  4 .

Այս նշանը տանը կատարելիք աշխատանքն է մատնանշում: 
Այս խնդիրների համարները եռանկյունիների մեջ է 

տեղադրված, օրինակ՝   5 .

«Տարբեր»-ը - հետաքրքիր փաստեր և պատմություններ է 
ներկայացնում:

Այս նշանին հետևում են խնդիրներ, որոնք լուծելու համար 
հնարամտություն է հարկավոր: Այս խնդիրների համարները 

տեղադրված են քառակուսիներում, օրինակ՝  1  .

Այս նշանով խմբային աշխատանքի նախագծեր են 
առանձնացված: Նման առաջադրանքները դասընկերների 
հետ աշխատելու փորձ կտա Ձեզ:

Այս նշանով նշված են խաղերը, դրանց միջոցով 
մաթեմատիկական գիտելիքների կիրառման փորձ ձեռք 
կբերեք:

Ո՞վ կլինի առաջինը: Այս նշանով ներկայացված խնդիրները 
լուծելիս, աշխատեք հնարամտության հետ մեկտեղ արագ 
մտածելակերպ դրսևորել:

Տեքստը ավելի լավ հասկանալու նպատակով անհրաժեշտ 
ենք համարել նշել որոշ բառերի ծագումը, մոտ իմաստի 
բացատրությունը: Նման նշումները կարող եք գտնել տվյալ 
նշանով:

Այս նշանով առանձնացած բոլոր խնդիրները պետք է 
տեղափոխել տետր, ապա՝ լուծել: 

Մեր 
բառարանը

Խմբային

Տնային

Մտածի՛ր

Տարբեր

Խաղ

Դասարանում

Պահպանի՛ր գիրքը

Ձեր կողմից արված գրառումները (լուծումները, նշումները) 
գիրքը կզրկեն այլոց համար պիտանիությունից:

Աշակերտի գրքում կիրառված պայմանական նշանների պարզաբանումները 
հեղինակների կողմից
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Ուսուցչի գրքի գործնական մաս

Ուսուցչի գիրք կազմելու հանձնարարականում, որը ստացել ենք Կրթության և գիտության 
ախարարությունից («Ուսուցչի գրքի հանձնարարելի կառուցվածք»), նշված էր, որ պարտավորվում 
էինք յուրաքանչյուր գլխի 2-ից ոչ պակաս դասընթացի սցենար ներկայացնել: Մենք ի նկատի 
ունեցանք ուսուցիչների նախորդ տարիների խնդրանքը և ուսուցչի գրքում բոլոր դասերի սխեմաները 
ներկայացրեցինք: Մեթոդիկ գրականության մեջ, սովորաբար, հարցի ուսուցման մոտավոր սխեման 
են ներկայացնում: Իսկ հարցը ուսումնասիրման համար, օրինակ, եռափուլ կոնստրուկտիվ 
(կառուցողական) ռազմավարություն իրականացնելու դեպքում, սովորաբար, մի քանի դաս է 
պահանջվում: Այս դեպքում առարկայի ուսուցման սխեման կարող ենք ներկայացնել այսպես:

Ուսուցիչ

Առարկա՝ մաթեմատիկա IV դասարան

Թեմա՝ նշում ենք թեմայի վերնագիրը Ժամանակ՝ նշում ենք դասերի քանակը

Դասերի նպատակները/արդյունքները (գիտելիք, ունակություններ, վերաբերմունք)

Դասերի նպատակները/արդյունքները՝ աշակերտները կկարողանան...

Ազգային ուսումնական պլանի չափորոշիչ

Մաթ. IV 10. Դուրս կգրենք ստուգիչը և հասանելիք  արդյունքները

Աշակերտների կազմակերպման ձևերը՝ անհատական, զույգերով, խմբային, ողջ դասարանով

Դասին օգտագործված հիմնական մեթոդներն ու ակտիվությունները՝ կառուցողական մեթոդ 
(ինտերակցիա, կատարելով սովորել, սկաֆոլդինգ)
Ուսումնական նյութ և ռեսուրսներ՝ նշում ենք, օրինակ, մատիտ, երկարությունը չափող ժապավեն, 
խորանարդիկներ
Դիֆերենցման դեպքում կարելի է նշել ինչպես ենք բաժանում տարբեր տիպի և բարդության նյութը

Անհրաժեշտ նախնական գիտելիք և ունակություններ

Հարցի ուսուցման ընթացքը, օրինակ եռափուլ 
մոդելի համաձայն

1. «Նախօրոք» (նշենք ժամանակը): Ակտիվության նպատակն է աշակերտի նախնական գիտելիքի 
ակտիվացումը, մոտիվացիայի բարձրացում և խմբային աշխատանքի ունակությունների զարգացում, 
որպեսզի ապահովվի գիտելիքի կառուցողականությունը:
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Ակտիվություն 1.

Ուսուցիչը ստուգում է տնային առաջադրանքը: Աշակերտները ստուգում են կատարած 
աշխատանքի որակը ուսուցչի ու դաընկերների օգնությամբ: Ընտրության որևե մեթոդով ուսուցիչը 
գրատախտակի մոտ է հրավիրում աշակերտին, որը տնային առաջադրանքից ուսուցչի կողմից ընտրած 
խնդրի լուծումն է գրում գրատախտակին: Աշակերտները համեմատում են իրենց պատասխանին և 
որևե եղանակով իրենց դիրքորոշումն են հայտնում: Ուսուցիչը այն աշակերտներին, ովքեր ճիշտ 
էին կատարել առաջադրանքը լրացուցիչ աշխատանք է տալիս դասագրքից: Իսկ այն աշակերտները, 
ովքեր սխալներ ունեին խմբավորվում են մեկ սեղանի շուրջ և ուսուցիչը սկաֆոլդինգի մեթոդով 
ուղղում է նրանց: Ապա ուսուցիչը վերադառնում է անկախ աշխատող աշակերտներին և ստուգում 
նրանց կատարած աշխատանքը (հարցերի միջոցով):

II. «Ընթացքում» (նշում եք հանվանական ժամանակը): Ակտիվության նպատակն է ուսուցիչները 
գիտելիքի կառուցումն իրականացնեն:

Նոր թեմայի ուսումնասիրությունը կրկին հարց-պատասխանի մեթոդով է ընթանում և կարող է մի 
քանի ակտիվություններ ընդգրկել: Առաջին ակտիվության օրինակները կարող ենք վերցնել կյանքից 
որոնց կվերադառնանք մաթեմատիկական երևույթների քննարկումից հետո (II  ակտիվություն) Սրա 
հետ մեկտեղ կարող ենք օգտագործել ուսուցման այլ ձևեր, որոնք պետք է նշված լինեն:

III .  «Հետուստ» (նշում ենք ժամանակը) Այս փուլում ամպրապնդվում է ստացած գիտելիքը:
Եթե ուսուցիչն ունի տվյալներ աշակերտներին ըստ տարբեր պրոֆիլների դասավորելու մասին, 

ապա այդ տվյալների հիման վրա է կատարվում նրանց խմբերի բաժանումը և առաջադրանքների 
առաջարկումը: Իրականացվող շնորհանդեսը կարող է ընդգրկել խնդրի լուծում, աղյուսակի ստեղծում, 
տեքստի տեսքով պատասխանի փոխանցում (օրինակ նոր հատկությունների պարզաբանումներ): 
Ժամանակը սպառվելուն պես աշակերտները ներկայացնում են շնորհանդեսը: Ուսուցիչն ամփոփում 
է դասը և տալիս է տնային առաջադրանք:

Այս սխեման կարող է տարբերվել մեր կողմից տրված դասընթացի սցենարներից: Սակայն այս 
սցենարներում հեշտությամբ են կարդացվում փուլերը և այլ նրբերանգները, որոնք կան ընդհանուր 
սխեմայում: Տարբերությունը պայմանավորված է այն բանով, որ մենք որոշեցինք յուրաքանչյուր  
դասը վարելու հանձնարարելի  սխեման ներկայացնել: Այսպես էր նշված Կրթության և գիտության 
նախարարությունից ստացած փաստաթղթում՝ «Ուսուցչի գրքի գործնական մաս, դասընթացի 
սխեմաներ...»:
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Գլուխ I
Կրկնություն: Բնական թվեր մինչև հազարը

Այս գլխում ներկայացված նյութի ուսումնասիրմանը հատուկ նշանակություն է տրվում ուսուցման 
ընթացքում: Գտնում ենք, որ ամառային արձակուրդներից հետո աշակերտների ներգրավումը 
ուսումնական գործընթացի մեջ պետք է իրականանա III դասարանում անցած հիմնական նյութերի 
կրկնությամբ: Պարզագույն մոտիվացիոն խնդիրների քննարկմամբ է տեղի ունենում աշակերների 
նախապատրաստումը II գլխի նյութի՝մինչ միլիոնը բնական թվերի հետ ծանոթանալու համար: 
Ուշադրություն ենք սևեռում թվերի դիրքային (տասնավոր) հմակարգում կարգերի իմաստին: Քննարկում 
ենք բնական թվերի մոտավոր նշանակությունները, կլորացումը և դրանց օգտագործումը: Կարևոր է 
նաև բնական թվերի համեմատման և դասավորման մասին պատկերացումների վերանայումը: Գլուխը 
ավարտվում է լրացուցիչ խնդիրների քննարկմամբ:

Պարզ խնդիրների  բազմությունը, կարծում ենք, կմեծացնի աշակերտների ներգրավվածությունը: 
Այստեղ կհանդիպեք նաև արտասովոր խնդիրների, որոնք լուծելու համար հնարամտություն է 
պահանջվում:

§ 1. 1. Վերհիշենք մեկից հազարը բնական թվերի գրառման օրենքը
Այս թեմային կարող ենք 4 դաս տրամադրել

Դաս 1-ին

Թեմա՝ Մինչ հազարը բնական թվերի գրավոր համարակալում:
Նպատակ՝ Թվերի արտահայտման և դիրքային համակարգի ցուցադրման ունակության զարգացում: 

Թվի թվային արժեքի անվանում (այսինքն՝ տարվա վերջում հասանելիք արդյունքներ և ստուգիչներ, 
Մաթ. IV.1.)

Նախապայմաններ՝ Գիտելիք և փորձ, որոնք պիտի ունենա աշակերտը նյութը ընկալելու համար, 
այդ թվում նաև այլ առարկաներում սովորած նյութերից:

Տասնավոր դիրքային համակարգը տարբեր մոդելներով ներկայացման, մինչ հազարը կարգային 
գումարելիների գումարի տեսքով արտահայտման ունակություններ:

Աշակերտը պետք է կարողանա ազատ կարդալ, բարձրաձայն կարդալ փոքրիկ տեքստերը՝ 
պահպանելով ընդմիջումները՝ կետադրության նշանների համաձայն: (այսինքն՝ լեզվի իմացություն III.4)

Ռեսուրսներ՝ խորանարդիկներ, փայտիկներ:

Դիրքային համակարգի վերաբերյալ ակտիվությունները III դասարանի դասագրքում էր տրված: Կարելի է 

կրկնել այդ ակտիվությունները: Հետագայում կնկատվի այդ ակտիվությունների ընդլայնում 1000-ից ավելի թվերի 

համար: Մինչ 1000-ը թվերի ներկայացման ժամանակ կարելի է օգտվել այլ ռեսուրսներից (խորանարդիկներ, 

փայտիկներ): Յուրաքանչյուր խորանարդիկ _  _   մեկ միավոր է: Տաս այսպիսի խորանարդիկ -                              

,- տասնավոր է, հարյուր այսպիսի խորանարդիկ՝ հարյուրավոր:
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Կարելի է գրատախտակին ներկայացնել միավորներ, տասնավորներ և 
հարյուրավորներ: Գրատախտակին, կամ էլ համակարգչում 
ներկայացնելուց հետո աշակերտներն անվանում են այդ կառուցվածքով 
ներկայացված թիվը, գրում են այն և նշում դրանց գրառման մեջ 
յուրաքանչյուր թվանշանի արժեքը:
Այս ակտիվությունները մի քանի անգամ պետք է կրկնենք: Երկու թվի 
ներկայացումը  տրված է նկարում:

հարյուրավորներ տասնավորներ միավորներ ներկայացված թիվ
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Մի ակտիվությունից մյուսին անցնելը դյուրին է ընթանում, երբ ակտիվությունները տրամաբանորեն 
են կապված միմյանց: Այդ ժամանակ աշակերտները չեն դժվարանում մի ակտիվությունից մյուսի 
վրա կենտրոնանալ, ուսուցչի բացատրություններն էլ համեմատաբար պարզ են և քիչ ժամանակ են 
պահանջում: Աշակերտի գրքում ներկայացված օրինակը տրամաբանորեն է կապված այն ակնառու 
պատկերացումներին, ինչով սկսեցինք դասընթացը: Նախապայմաններն հաշվի առնելով, աշակերտները 
պետք է կարողանային տեքստն ընթերցել և կարդացածն ընկալել:  Թեպետ, տեքստը կարդալուց հետո 
նրա ընկալումը հեշտանում է նաև մեր կողմից տրված հարցերի օգնությամբ՝

-Մատիտների ի՞նչ քանակ  է ներկայացված 2 տուփում, 4 պարկով և ևս 3 մատիտով:
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Այստեղ հնարավոր է լրացուցիչ հարցերի կարիք առաջանա.
-Ի՞նչ քանակ է ներկայացված 2 տուփի մեջ: (200)
 - Ի՞նչ քանակ է ներկայացված 4 ծրարում: (40)
- Էլի ինչքա՞ն մատիտ ունենք: Ընդամենը ինչքա՞ն մատիտ ունենք: (243):
- Հարյուրավորների, տասնավորների, միավորների թվերի արժեքները աշակերտներն են ասում: 

Կարելի է գրատախտակի մոտ հրավիրել աշակերտին և տրված թվի կարգային գումարելիների գումարի 
տեսքով գրել: Այստեղ կարելի է մեկ այլ աշակերտի խնդրել դասագրքում գտնել  տրված հարցերի 
պատասխանները՝ (թվային արժեքների անվանում, կարգային գումարելիների գումարով ներկայացում):

Չնայած, որ կրկնության և գիտելիքի ամրապնդման ընթացք է, աշակերտները, հնարավոր է, շատ բան 
մոռացած լինեն: Ուսուցման գործընթացը պետք է ընթանա աշակերտների ակտիվ մասնակցությամբ: 
Որևէ մի աշակերտի հետ երկար երկխոսության ժամանակ այլոց ուշադրությունը շեղվում է և նյութի 
ընկալման որակը վատթարանում է: Յուրաքանչյուր ակտիվության ժամանակ աշակերտների 
ներգրավման պատրաստակամությունը մաքսիմալ պիտի լինի:

Ամեն դասի ժամանակ ընթանում է գիտելիքի ամրապնդման գործընթացը: Որպես լրացուցիչ 
ակտիվություն կարելի է քննարկել եռանիշ թվի ներկայացումն ու գրառումը: Օրինակ, քննարկենք 432 
եռանիշ թիվը: Ընտրենք հարցեր և աշակերտների պատասխանների հիման վրա ներկայացնենք, գրենք 
և կարդանք այս թիվը:

-Դիցուք ունենք մատիտների 4 տուփ, 3 ծրար և ևս երկու մատիտ: Մատիտների ի՞նչ քանակ 
կունենանք: (432)

- Ի՞նչ է այս թվի յուրաքանչյուր թվանշանի արժեքը:
- Գրե՛ք այս թիվը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով:
- Քանի՞ թվից է բաղկացած այս թիվը:
- Ինչպե՞ս է կոչվում երեք թվանշանով գրված թիվը: Երկու թվանշանոգ գրված թիվը (եռանիշ թիվ, 

երկնիշ թիվ):

Անհատական մոտեցումը հաշվի առնելով, աշակերտներին առաջադրանք ենք տալիս I գլխի 

լրացուցիչ խնդիրներից 1 - 3  խնդիրների լուծում-եռանիշ թվի մեջ թվանշանների արժեքների 
մատնանշում, կարգային գումարելիների գումարով ներկայացնելը, ինչվոր քանակի թվով ներկայացում 

և այդ թվի դիրքային համակարգում գրառման անալիզ: Դասարանը կհետաքրքրվի  4  նաև նման 
խնդիրների առաջադրանքով: Այն կհաղթահարվի Ձեր և աշակերտների ընդհանուր ջանքով:

Կարևոր է ուսուցման արդյունքների ստուգումը, ինչով էլ կիրականանա դրված նպատակին հասնելու 
մակարդակի գնահատումը: Այս նպատակով դասի վերջում ստուգում ենք աշակերտների կատարած 
աշխատանքը, սխալներն ենք մատնանշում, մեկնաբանություն ենք անում, երբեմն խրախուսում ենք 
աշակերտին և նշում ուժեղ կողմերը: Աշակերտներին բալերով չենք գնահատում:

Որպես տնային աշխատանք տալիս ենք I գլխի լրացուցիչ խնդիրներից  5 - 9  առաջադրանքներ:



25

Դաս 2-րդ
Թեմա՝ Մինչ հազարը թվերի գրառում, ընթերցում:

Նպատակ՝ մինչ հազարը թվերի դիրքային պատկերման կրկնություն, թվանշանի արժեքը 

մատնանշելու ունակության զարգացում ( Մաթ. IV.1)

Նախապայմաներ՝ զանազան մոդելներով մինչ հազարը թվի դիրքային համակարգի օգտագործմամբ 

արտահայտման հատկություններ:

Ռեսուրսներ՝ խորանարդիկներ, ուսուցողական փայտիկներ, դասագիրք:

Այս դասին էլ վերադառնում ենք դասագրքում ներկայացված օրինակի քննարկմանը և հարց-

պատասխան եղանակով ներկայացնում ենք մատիտների տարբեր քանակի եռանիշ թվով գրառման 

դեպքերը դիրքային համակարգի կիրառմամբ, կարգային գումարելիների գումարի տեսքով(լայն ձևով) 

թվի ներկայացումը, թվանշանների արժեքների որոնումը:

Այս պատրաստությունից հետո աշակերտները պատրաստ են 1-11 խնդիրների ճիշտ 

պատասխանները գտնելուն: Ներածության մեջ արդեն խոսեցինք այս տիպի (այսպես կոչված թեստային) 

առաջադրանքների կիրառման կարևորության մասին, նման առաջադրանքներին աշակերտը պիտի 

սովորի ցածր դասարաններից: Նաև հատկանշական է, որ նման առաջադրանքները գիտելիքները 

արտացոլելուց բացի շատ և շատ կարևոր ունակություններ են զարգացնում (պատասխանների արագ 

անալիզ, ճարպկություն, գուշակում):

Օրինակ, 1  խնդիրը լուծելիս, 648 մատնանշում է, որ 4 հնարավոր պատասխանից պետք է ընտրենք 
3)-ը, քանզի 648 -ն իրենից ներկայացնում է 6 հարյուրյակ, 4 տասնյակ և 8 միավոր: 2  առաջադրանքի 
ճիշտ պատասխանը 4) է, քանի որ 208-ը պարունակում է 2 հարյուրյակ, և ևս 8 միավոր:

Նման են նաև  3  և  4  խնդիրները, այդ իսկ պատճառով 1  և 2 -ի մասին միասնական 
աշխատանքից հետո այս երկու խնդիրը պետք կգա դրված նպատակին հասնելը գնահատելու  համար 

– ցանկալի է, որ տրված երկու առաջադրանքի պատասխաններն աշակերտներն ինքնուրույն ընտրեն:   

5  խնդիրը երկու փուլից է բաղկացած՝ աշակերտը պիտի կարողանա 803-ին նախորդող թվի 

(802-ի) գրառումը և դրա կարգային գումարելիների  գումարի տեսքով ներկայացումը- նրանում 

հարյուրավորների, տասնավորների և միավորների քանակի անվանումը:

6  խնդրի մեջ թիվը բառային տեսքով է տրված, 7  խնդիրն էլ նույնօրինակ է: Այս երկու 

առաջադրանքը աշակերտները ինքնուրույն են կատարում, ինչպես նաև 8  և 11  առաջադրանքները, 

քանի որ նախորդ դասին, երրորդ դասարանի նյութը կրկնելիս, նման առաջադրանքներն արդեն արված 

են:

9  և 10  խնդիրներում թվի արժեքի նշումն է պահանջվում: Այդ առաջադրանքները կատարելուց 

հետո, կարող ենք խնդրել աշակերտներին այլ թվերի արժեքներն էլ նշել:

Այս առաջադրանքները մանրամասն քննարկելուց հետո կարող ենք անցնել  12  ու 13  

առաջադրանքներին: Այստեղ առաջադրանքների մի մասը լուծում ենք միասնական ուժերով՝ ամբողջ 

դասարանի մասնակցությամբ, մյուս մասը տալիս ենք աշակերտներին ինքնուրույն աշխատանքի 

համար: Խնդրե՛ք, որ աշակերտներն իրենք անվանեն թվերը և դասարանը ինքնուրույն քննարկի նման 

խնդիրները:

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարումենք նույնատիպ խնդիրները՝   1 - 13 .
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Դաս 3-րդ

Թեմա՝ մինչ հազարը թվերի գրավոր և բանավոր համարակալում
Նպատակ՝ թվերի գրավոր և բանավոր համարակալման օրենքների մասին գիտելիքների 

ամրապնդում, կոմբինատոր մտածելակերպի զարգացում (Մաթ. IV.1)
Նախապայմաններ՝ տասնավոր դիրքային համակարգի ներկայացման ու թվի արժեքը մատնանշելու 

ունակություններ:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք:
Մեթոդիկայում եղած տերմինաբանությամբ «բանավոր համարակալումը», օրինակ, 63-ը 

ներկայացնում է ինչպես երեք անգամ քսան և ևս երեք միավոր: Գրավոր համարակալման մեջ սա վեց 
տասնավոր է և ևս երեք միավոր:

Դասը սկսում ենք տնային աշխատանքի ստուգմամբ ( 1 - 13  խնդիրներ): Սկսում ենք այսպես 

կոչված «թեստային» առաջադրանքների ընտրած պատասխանների ստուգմամբ: Այդ խնդիրների 

լուծումը յուրաքանչյուր աշակերտ պիտի կարողանա: Դուք ընտրում եք աշակերտին, նա ասում է 

կոնկրետ «թեստի» պատասխանը, մյուսները՝ ստուգում են: Սխալ պատասխանի դեպքում միասնական 

քննարկում ենք և ճիշտ պատասխանը հիմնավորում: Ճիշտ պատասխաններն են՝ 1  _ 4), 2  _ 

1), 3  _ 2) 4  _ 2). ): Այս վարժությունները եռանիշ թվերի կարգային գումարելիների գումարման 

տեսքով ներկայացման գիտելիքներն է ստուգում:  5  -3) Այս առաջադրանքը կապված է դիրքային 

համակարգի ներկայացման և թվի արտահայտման տարբեր մոդելների հետ:

6 _ 3), 7  _ 3) _ –այս խնդիրն էլ թվի ներկայացման մի մոդելի օգտագործմանն է վերաբերում: 

Թվի արժեքի իմացումը պահանջվում է 8 - 10  խնդիրներում (պատասխաններ՝ 3), 1), 1)): 

11  -2) թվի բաժանումը կարգային գումարելիների գրավոր և բանավոր համարակալման իմացում: 

12 և 13 խնդիրները նույն թեմաներին են վերաբերում: Աշակերտների տետրերի ստուգմամբ պարզում 

ենք, թե որքանով ճիշտ են լուծել 12  և 13  խնդիրները: Դա կտևի մոտ 15 րոպե: Ապա անցնում 

ենք նպատակներից մեկի իրականացմանը (աշակերտների կոմբինատոր մտածելակերպի զագացում): 

Այս նպատակը այլ նպատակներին է կապված, քանի որ պահանջվում է թվի գրավոր և բանավոր 

համարակալման իմացում: Համապատասխան են նաև  14 - 19   15  խնդիրները:
-Դեռ գրենք բոլոր դեպքերը, երբ առաջին զառին դուրս եկավ 2 (236,263)
-Այժմ գրենք բոլոր դեպքերը, երբ առաջին թիվը 3 է (326,362)
-Որո՞նք են մնացած դեպքերը: (առաջին թիվը 6 է, համապատասխանաբար 623,632)
-Ընդամենը որքա՞ն զանազան եռանիշ թիվ ստացանք (6-236,263,326,362,623,632)

 14  Խնդրի լուծման ժամանակ առաջին թիվը կարող է լինել 5,3,9, կամ 1: 
Երբ առաջին թիվը 5 է, ապա կունենանք երկնիշ թվեր՝ 50,52,54: Նախօրոք պատրաստած նախաբանից 

հետո կարող ենք խնդրել աշակերտներին ինքնուրույն ավարտեն խնդրի լուծումը: Նրանք կհամոզվեն, որ 
կունենանք 12 երկնիշ թիվ՝ յուրաքանչյուր թիվ քառակուսուց կստեղծի երեք երկնիշ թիվ:

16  խնդրի լուծումը հնարավոր է միասնական ուժերով և հարց-պատասխան եղանակով:

-Ո՞ր թիվն է 7-ից մեծ (8,9)
-Ի՞նչ թվեր կստանանք, երբ  8-ը  հարյուրավորների թվանշանն է, իսկ միավորների ու տասնավորների 

թվանշանները միատեսակ են (800,811,822,833,844,855,866,877,888,899):
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-Այժմ դուք ինքնուրույն դուրս գրե՛ք բոլոր այն թվերը, որոնց հարյուրավորների թվանշանը 9-ն է, իսկ 
միավորների ու տասնավորերի թվանշանները միանման են (900,911,922,933944,955,966,977,988,999):

 17  Առաջադրանքի լուծումը կարելի է սկսել միասին՝
Նշենք 8-ից  փոքր բոլոր թվերը (7,6,5,4,3,2,1,0) նրանցից պետք է ընտրել միավորների թիվը:
- Ո՞ր դեպքում է տասնավորների թվանշանը միավորների թվանշանից 7-ով փոքր: (միայն մեկ 

դեպքում՝ երբ միավորների թվանշանը 7 է, տասնավորներինը՝ 0, այսինքն ունենք ??07 տիպի թիվ): Հիմա 
ի նկատի ունեցե՛ք  ևս մեկ պայման և պարզե՛ք թե ինչի է կարող հավասար լինել հարյուրավորների 
թվանշանը (6,7,8, կամ 9):

Այսպիսով, խնդրի պայմաններին համապատասխանում է չորս թիվ՝ 607, 707, 807, 907:

18  Այս խնդրի մեջ, հաշվի առնելով պայմանները, միավորների շվանշանները թվարկելիս, սկսում 
ենք 2-ով և կանգնում ենք 3-ի վրա (քանի որ 4-ից 6-ով ավել թվանշան չկա):

Այսպիսով փնտրվող թվերն են՝ 802 և 903

 19  խնդիրը լուծելիս աշակերտները պետք է ինքնուրույն մտածեն: Նախորդ խնդրի լուծումը կօգնի 
նրանց:

Միավորների թվանշանը 1-ից մեծ է, հարյուրավորների թվանշանը նրանից 5-ով մեծ է, այդ պատճառով 
որպես միավորների թվանշան կարող ենք ընտրել 2,3,4, հարյուրավորներինը համապատասխանաբար 
կլինի 7,8,9:

Թվերն են՝     7   2
8   3
9   4.

Տասնավորների ընտրությունը կթողնի միայն 792-ը:

Նախորդ խնդիրներում պահանջներին բավարարում էր մի քաի թիվ: Սովորեցնենք աշակերտներին, 
որ պատասխանը կարող է լինել ինչպես մեկ թիվ, այնպես էլ մի քանի:

Դասին դրված հիմնական նպատակին հասնելու մակարդակի գնահատումը հնարավոր է անկախ 
աշխատանքի իրականացմամբ: Առաջարկենք աշակերտներին խնդիր՝ 

Գտե՛ք բոլոր եռանիշ թվերը, որոնց միավորների թվանշանը 2-ից փոքր չէ, տասնավորների թվանանը 
նրանից 5-ով մեծ է, իսկ հարյուրավորների թվանշանը տասնավորների ու միավորների գումարին է 
հավասար: (Պատասխան՝ 972)

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 14 - 18  առաջադրանքները:

Դաս 4-րդ

Թեմա՝ մինչ հազարը բնական թվերի գրավոր և բանավոր համարելը:
Նպատակ՝ մինչ հազարը բնական թվերի գրավոր և բանավոր համրելու մասին գիտելիքի 

ամրապնդում, անցածի կրկնություն, խորհել-ապացուցելու ունակության զարգացում (Մաթ. IV.1)
Նախապայմաններ՝ տարբեր մոդելներով տասնավոր դիրքային համակարգի ներկայացման, 

մինչ հազարը թվերի կարգային գումարելիների գումարի տեսքով ներկայացման, թվի արժեքի նշման 
ունակություններ:
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Ամփոփիչ պարապմունք մինչ հազարը թվերի գրավոր և բանավոր համարակալման մասին 

գիտելիքների կրկնությունը հիմնականում   14 - 18  խնդիրների լուծումների ստուգմամբ է 

ընթանում: Այս գործընթացին կարող ենք 20 րոպե տրամադրել: Դասի մնացած մասը տրամադրում ենք 

խորաթափանց խնդիրների քննարկմանը:

14  խնդիրը եռանիշ թվի դիրքային համակարգում ներկայացնելու

իմացության հետ է կապված: Օրինակ՝ եթե    նշանակում է հարյուրյակ,  _ տասնյակ,  _ միավոր, 

ապա՝ 324 այսպես ենք կարող գրանցել՝         , քանի որ 324 կազմված է 3 հարյուրյակից, 
2 տասնյակից, ու ևս 4 միավորից:

15  Խնդրի առաջադրանքները չպետք է դժվար թվան աշակերտներին, օրինակ՝ թիվը, որը 9 

հարյուրյակից և ևս 9 տասնյակրից է կազմված, կգրվի այսպես՝ 990:

16 - 18  խնդիրներին նման առաջադրանքները լուծել ենք դասարանում, սակայն որոշ 

աշակերտներ, հնարավոր է, դժվարանան լուծել: Կրկին առաջարկենք այնպիսի խնդիրների լուծման 

մեթոդը, որը դասարանում քննարկվել էր՝ դեռ դուրս գրենք բոլոր եռանիշ թվերը, որոնց առաջին 

թվանշանը 2 է՝ 279,297, ապա՝ երբ առաջին թվանշանը 7 է՝ 729,792 և վերջում երբ առաջին թվանշանը 9 է՝ 

927,972: Ընդամենը ունենք 6 թիվ:

17  խնդրի մեջ երկու թվանշանը միատեսակ են, կունենանք հետևյալ թվերը՝ 552,525 և 255

(առաջին թվանշանը 5 է, առաջին թվանշանը 2 է): Նման է նաև առաջադրանք 18  -ը: Այստեղ 

կունենանք թվեր՝ 551,515,155,115,151 ու 511:
Առաջադրանքը պարզելուց հետո կարելի է քննարկել Մորզեի այբուբենը: Այստեղ հիմնականում 

ընդգծվում է թվերի արտահայտումը, որոշ տեսակետից, նման խնդիրներ արդեն վերանայվել են, բայց 
յուրաքանչյուր թիվ մի նշանով էր արտահայտված: Սրա հետ մեկտեղ սկզբում 1,2,3,4,5—ը ներկայացնելիս 
ունենք մեկ, երկու, երեք, չորս, կամ հինգ կետ, ապա համապատասխանաբար չորս, երեք, 2, 1, կամ ոչ մի 
գիծ: Հաջորդ հինգ թիվը գրանցելիս այս թվերը հակադարձ հերթականությամբ են օգտագործվում:

Դասագրքում տրված է Մորզեի այբուբենով գրված 205 թիվը,

237 =     – – –       – – – –      
 

315 =       – –   –  – – –         

Ակնհայտ է, կարելի է օգտագործել այլ նշաններ, օրինակ՝ քառակուսի և շրջան ու նման օրենքով 
գրենք թվերը, ապա՝ 

315 =                    

Մորզեի այբուբենը հարմարավետ հանդիսացավ էլեկտրանշաններով թվերի փոխանցման համար: 
Մասնավորապես հնում ծովում նավերի հեր կատ էին հաստատում՝ օգտագործելով այս այբուբենը: Դասի 
մնացած ժամանակը կարող ենք տրամադրել «խորհիր» խորագրի առաջադրանքների լուծմանը:

Չնայած այդ առաջադրանքները կարելի է լուծել հաջորդ դասերին: 

1  խորհում ենք՝ եթե Թեոնան 2 տարի առաջ 7 տարեկան էր, ապա, այժմ նա 9 տարեկան է, նա 10 

տարեկան կդառնա 1 տարի հետո: Հարկ եղած դեպքում կարելի է լրացուցիչ հարցերով օգնելաշակերտին՝
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2  Եթե Նիկան Թոռնիկեին երկու լարի տվեց, ապա այժմ Թոռնիկեն 2 լարիով ավել գումար ունի, 
քան ուներ, իսկ Նիկան ՝ 2 լարիով պակաս: Այսպիսով հիմա Թոռնիկեն 4 լարիով ավել գումար ունի: 
Այստեղ էլ կարող ենք լրացուցիչ հարցեր տալ:

- Քանի՞ լարիով ավելացավ Թոռնիկեի գումարը:

- Քանի՞ լարիով քչացավ Նիկայի գումարը:

- Հարկ եղած դեպքում, կարելի է այսպիսի սխեմայի օգտագործում:

Ունեին՝
Նիկա _    
Թոռնիկե  _  

Նիկա _           

Թոռնիկե  _ 
             1   2   3   4

Բացառված չէ, որ որոշ աշակերտներ կարող են պայմանական գումար վերցնել, օրինակ՝ իբր 
նրանցից յուրաքանչյուրն ուներ 20 լարի: Նիկան տվեց Թոռնիկեին 2 լարի, նրան մնաց 18 լարի, Թոռնիկեի 
մոտ ստացվեց 22՝ 4-լարիով ավելի: Պարզ է, որ այս եղանակով խախտված է ընդհանրությունը, սակայն 
հեղինակը, միևնույն է,  խրախուսանքի է արժանի:

3  հարց-պատասխան եղանակով այս խնդիրը կարող է լուծվել հետևյալ կերպ՝

- 6 լարիով ավել որ ուներ, ի՞նչ գումար կունենար Լուկան: (13)

- Քանի որ երկրորդ գնդակը գնելու դեպքում 1 լարի կմնար, ի՞նչ արժեր գնդակը: (12 լարի):

- Քանի որ առաջին գնդակի գնումից հետո 7 լարի մնաց, ի՞նչ գումար ուներ Լուկան սկզբում: (19 

լարի):

4  Այս խնդիրը լուծելիս աշակերտները փորձում են իրենց վանդակավոր տետրում   ձևի 

պատկերը նկարել տարբեր տեղերում: Բացառված չէ, որ որևե աշակերտ լուծումը գտնի: Ներքին երկու 

տողում առանձնացած երկու վանդակը մեզ հուշում է, որ բաժանումը հենց այս երկու վանդակից պիտի 

սկսենք: Այսպես տակի 10 վանդակից 9-ը կլցվի: Ապա օգտագործում ենք մնացած 

մեկ վանդակը: Վանդակը միացնելիս վերևից երկրորդ տողում գտնվող երկու 

վանդակի մոտ աջ տեղաշարժվենք, թե՞ ձախ: Ճիշտ ճանապարհը աջ գնալն է: 

Իսկ մնացած 6 վանդակի բաժանումը դժվար չէ: Պարզ է, որ այս խնդրի լուծումը 

հեշտ չէ և մեր մասնակցությունը կարող է որոշիչ լինել՝ պետք է լսենք նրանց 

կարծիքները և դրանց համապատասխանեցնենք քննարկման գործընթացը:

Այստեղ գլխավորը աշակերտներին տարբեր եղանակների քննարկմանը սովորեցնելն է, ճիշտ 

ռազմավարության որոնումը:

Որպես տնային աշխատանք տալիս ենք  10 - 14  խնդիրները I գլխի լրացուցիչ առաջադրանքներից:

10  Եթե էկան նախանցած տարի 9 տարեկան էր, այժմ 11 տարեկան է, Լուկան Էկայից 3 տարով մեծ 

է՝ 14 տարեկան է, Աննան Լուկայից 2 տարով է մեծ՝ 16 տարեկան է:
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11  Այդ թվերն են՝ 678 ու 789: 

12  Տեղերով փոխեցինք 3 –ն ու 1-ը, ստացանք 134, սկզբնական թիվը կփոքրանա՝ 314-134=180-ով:

13  120-50=70 (լարի)

14  Պայուսակը գնելուց հետո մնաց՝ 250-30=220 լարի, այսպիսով պայուսակն արժեր  300-220=80 

լարի:

Թվերի համեմատություն և դասավորում
Այս պարագրաֆին կարող ենք 5 դաս տրամադրել
Դաս 5-րդ

Թեմա՝ թվերի համեմատություն և դասավորում
Նպատակ՝ թվերը համեմատելիս դիրքային համակարգի օգտագործման ունակության զարգացում 

(Մաթ,IV.1)
Նախապայմաններ՝ թվերի դիրքային համակարգում ներկայացնելու ունակություն
Ռեսուրսներ՝ խորանարդիկներ, ուսուցողական փայտիկներ, դասագիրք:

Նախորդ դասարաններում քննարկեցինք թվերի համեմատման տարբեր եղանակները: Փոքր թվերը 
համեմատելիս իրերի զույգավորումը օգտագործեցինք, ապա երկնիշ ու եռանիշ թվերի համեմատումը 
իրականացրեցինք դիրքային համակարգի կիրառմամբ: Օրինակ, եթե համեմատում ենք երկու եռանիշ 
թիվ, որոնց հարյուրավորների թվանշանները հավասար են ապա այն թիվն է մեծ, որի տասնավորների 
թվանշանը մեծ է, եթե տասնավորների թվանշաններն էլ հավասար են, ապա այն թիվն է մեծ, որի 
միավորների թվանշանն է մեծ: Օրինակ, համեմատում ենք 375-ն ու 359-ը: Նման օրինակ է տրված նաև 
դասագրքում, որտեղ պատրաստի «բաղադրատոմսը» առկա է: Այս թվերը կարող ենք այսպիսի սխեմայով 
ներկայացնել. 
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Պատուհաններից մեկում ներկայացված է 375, մյուսում՝ 359: Հարյուրավորների կարգում բլոկների 
քանակը հավասար է: Առաջին թվի տասնավորների մի բլոկը բաժանելուց հետո ստացած պատկերին 
նայելով պարզ կդառնա, որ  որ առաջին թիվը ներկայացնելիս բլոկների թիվը ավելի շատ է, քան, երբ 
երկրորդ թիվն ենք ներկայացնում: Տասնավորների և միավորների մասը այժմ այսպիսին  կլինի՝

   

   

   

   

   

   

   

  

 

375 359

Հարյուրավորների կարգում բլոկների քանակը հավասար էր, այժմ տասնավորների կարգում 
բլոկների քանակը և միավորների կարգում միավորների քանակը առաջին թիվը ներկայացնելիս ավելի է, 
քան երկրորդ թիվը  ներկայացնելիս: Նման ձևով 263 ու 256 թվերն համեմատելիս, 263-ի տասնավորների 
մի բլոկը բաժանելուց հետո, 263-ի մեծությունը պայմանավորված է միայն միավորների կարգում 
միավորների առավելությամբ:

Սրանից հետո կարող ենք քննարկել նաև այն դեպքը, երբ հարյուրավորների կարգի թվանշաններն 
էլ հավասար չեն: Այստեղ հնարավոր է մեծ թվի մի հարյուրավորի և մի տասնավորի բաժանման կարիք 
լինի:

Աշակերտների հետ կարող ենք հասնել նաև համեմատության օրենքի ձևակերպմանը:
Քննարկում ենք դասագրքում տրված օրինակներն ու նրանց հետ միասին պատասխանում ենք 

հարցերին:
- Համեմատությունը սկսում ենք մեծ կարգի թվանշանից: Եթե թիվը եռանիշ է, ապա 

համեմատությունը սկսվում է հարյուրավորների թվանշանից, եթե հարյուրավորների թվանշանները 
հավասար են, ապա համեմատում ենք տասնավորները:

- Եթե տասնավորների թվանշաններն էլ են հավասար, ապա մեծ ու փոքր լինելը որոշում են 
միավորներով:

- Եռանիշ թիվը միշտ մեծ է երկնիշ թվից: Եռանիշ թվի հարյուրավորների թվանշանը մեծ է զրոյից 
(երկնիշ թվում հարյուրավորների թվանշանը կարող ենք համարել 0-ի հավասար)

Բ) բաժնում թվերի համեմատման օրենքը օգտագործվում է աճման, կամ նվազման համաձայն 
թվերը դասավորելիս: Դեռ առանձնացվում է տրված թվերից նվազագույնը՝ այն երկնիշ թիվ է և փոքր է 
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բոլորմ նացած եռանիշ թվերից: Եռանիշ թվերից մեծագույնը 911-ն է, քանի որ նրա  հարյուրավորների 
թվանշանը թվանշանը մեծ է մնացած երկու թվի հարյուրավորների թվանշանից: Մնացած երկու թվերի 
համեմատությամբ է ավարտվում թվերի համեմատումն ու դասավորումը՝

Նվազման կարգով՝ 911, 719, 707, 79:
Աճման կարգով՝ 79, 707, 719, 911:
Ցանկալի է լրացուցիչ հարցերի օգնությամբ ճշտենք դասավորման կարգը՝
- Աճման կարգով դասավորելիս ո՞ր թիվն է գրվում առաջին տեղում (թիվը, որը փոքր է յուրաքանչյուր 

մնացած թվից):
- Ո՞ր թիվն է գրվում երկրորդ տեղում (թիվը, որը մեծ է առաջին թվից, սակայն փոքր է մնացած 

թվերից յուրաքանչյուրից) 
- Եթե չորս թիվ, որոնցից 125-ը փոքրագույնն է, իսկ 128 ամենամեծը, դասավորենք աճման կարգով, 

ինչպես կդասավորվեն այդ թվերը: (125,126,127,128)
Աշակերտները այդ թվերը նույնպիսի հերթականությամբ էն անվանում: Դասին դրված նպատակի 

իրականացումը կարելի է գնահատել 1-7 «թեստերի» կիրառմամբ՝ խնդրում ենք աշակերտներին 
ինքնուրույն աշխատեն թեստերի վրա և ընտրեն ճիշտ պատասխանները ինքնուրույն՝

1  _ 4), 2  _ 4), 3  _ 1), 4  _ 2), 5  _ 2), 6  _ 4), 7  _ 4).

Եթե աշակերտները դժվարացան նշել ճիշտ պատասխանները, մենք պետք է համապատասխան 

«թեստեր» քննարկենք նրանց հետ, իսկ հետո առաջարկենք նմանատիպ օրինակներ: Միայն մեկ 

աշակերտի պատասխանը չի կարող համարվել ողջ դասարանի կարծիք: Յուրաքանչյուր պատասխան 

պիտի ժխտված, կամ ապացուված լինի ուրիշների կողմից:

Որպես տնային աշխատանք կարող ենք տալ  1 - 5  խնդիրները:

Դաս 6-րդ

Թեմա՝ թվերի համեմատություն դիրքային համակարգի օգնությամբ:
Նպատակ՝ թվերը համեմատելու և դասավորելու ժամանակ դիրքային համակարգի գործածման 

ունակության զարգացում (Մաթ. IV.1.)
 Նախապայմաններ՝ թվերի կարգային աղյուսակների ստեղծման փորձ:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք: 
Դասը սկսում ենք  տնային աշխատանքի ստուգմամբ: Ստուգում ենք, թե որքանով ճիշտ են ընտրել 

պատասխանները՝ 1  _ 4); 2  _ 3), 3  _ 4), 4  _ 2), 5 _ 4). Որոշ խնդիրներ 
(հատկապես այն դեպքում երբ որևե աշակերտ սխալ պատասխան է ստացել, կամ ճիշտ պատասխանները 
արտագրած են ուրիշների աշխատանքներից) կարող են ընդհանուր քննարկման առարկա դառնալ, 
օրինակ 5,7 և 4-ից նվազագույն եռանիշ կազմելիս, հաշվի ենք առնում, որ թվարկածներից ամենափոքրը 
պիտի լինի հարյուրավորների թվանշանը, տասնավորներինը՝ մնացած երկու թվից նվազագույնը: 

3  Խնդրի մեջ դեռ մեծագույն թիվն ենք անվանում՝ 999, իսկ նրան նախորդող թիվը 998-ն է: 

Ստուգմանը երկար ժամանակ չի պահանջվի: Մնացած ժամանակը  տրամադրում ենք 8 - 19  

խնդիրների լուծմանը: 8 - 12  խնդիրները աշակերտներն ինքնուրույն կարող են լուծել: 11  ու  12  
խնդիրները նույնպես բարդ չեն, սակայն պիտի հաշվի առնենք, որ աշակերտները դժվարանում են խնդրի 
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տեքստը կարդալ, ընկալել ու ճիշտ պատասխանը ստանալու համար հարկավոր գործողություն կատարել: 
Հնարավոր է «ձայն կստանա» արտահայտության բացատրության անհրաժեշտություն առաջանա:

13  առաջադրանքը կարող է միասնական քննարկման առարկա դառնալ: Այս խնդիրը նրանով է 
կարևոր, որ կապված է աղյուսակի ընկալման ու նրա հիման վրա հարցերին պատասխանելու հետ:

Խնդիրը լուծելուց հետո ցանկալի է աշակերտների հետ միասին  14  խնդրի համապատասխան 
աղյուսակ կառուցենք:

Գիորգի

Լևանի
196
1?4

Այստեղ իրար է պետք համեմատել 196-ն ու մյուս եռանիշ թիվը, 
ո ր ի հարյուրավորների թվանշանը նույնն է իսկ տասնավորների 

թվանշանը 9-ն էլ որ լինի (մեծագույն թիվ), միևնույն է այն փոքր 
կլինի 196-ից: Այստեղ քննարկմանը օգնության կարող են գալ 

հարցերը՝
- Ինչի՞ է կարող հավասար լինել տասնավորների թիվը երկրորդ թվի մեջ:
- Քննարկե՛ք բոլոր հնարավոր դեպքերը և համեմատե՛ք բոլոր ստացված թվերը առաջին թվի հետ:
- Կարելի էր, թե՞ ոչ, ի սկզբանե ասեինք, որ երկրորդ թիվը չի կարող լինել առաջինից մեծ, կամ 

առաջինին հավասար:

15  Խնդրի լուծումը թվերի աճման կարգով դասավորել է պահանջում: Այս գործողությունը 
կատարելիս աշակերտները կհասկանան, որ բավական է միայն միանիշ թվերի քննարկումը, քանզի 
դրանք դասավորելուց հետո արդեն հնարավոր է խնդրի հարցին պատասխանել: Այս պահը անհրաժեշտ 
է նշել աշակերտների մոտ:

16  Խնդրի մեջ պետք է համեմատենք 109 և 910, 109<910:

Այս խնդիրը ցանկալի է, որ աշակերտը լուծի գրատախտակի մոտ: Նա կլրացնի դատարկ 

վանդակները, պայմանի համաձայն, ապա կդնի անհավասարության նշանը:

17  խնդրի մեջ թվերը դասավորելուց հետո ստանում ենք «մասուր» բառը:

18  ստանում ենք թվերի հաջորդականություն՝ 211,121 և 112:

19  3,4 և 7 թվերով կազմված մեծագույն եռանիշ թիվը 743-ն է, իսկ 4, 9 և 7-ով կազմված նվազագույն 

եռանիշ թիվը 479-ն է: Ցանկալի է, որ աշակերտները հիմնավորեն կազմելու օրենքը: Նաև 479<7431

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարում ենք 6 - 11  խնդիրները: Համեմատաբար 

բարդ խնդիրներ են և սովորաբար բացատրվում են դասարանում:
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Դաս 7-րդ

Թեմա՝ թվերի համեմատություն և դասավորում:
Նպատակ՝ թվերը համեմատելու և դասավորելու մասին գիտելիքների ամրապնդում (Մաթ. IV.1.)
Նախապայմաններ՝ թիվը դիրքային համակարգում ներկայացնելու, կարգացին աղյուսակների 

ստեղծման ունակություններ:

Տնային աշխատանքի խնդիրները նման են դասարանում լուծածներին: Օրինակ  9  խնդիրը 

նման է  13 -ին՝ զարգացնում է աղյուսակով տրված տվյալների ընկալման ունակությունը: Իսկ 6 -

9  խնդիրները վերաբերվում են համեմատությանն ու կարգավորմանը: 

10  խնդիրը լուծելիս, աշակերտը կարող էր  աղյուսակը նման կերպ ներկայացնել՝

 Կոտե 121
Վատո

Գիորգի 119

 

Այժմ պարզ երևում է, որ Վատոյի ցուցանիշը 120 սմ պիտի լինի:
Նման աղյուսակը հեշտացնում է խնդրի լուծելու գործընթացը: Չնայած որոշ աշակերտներ առանց 

աղյուսակի էլ կարող են հեշտությամբ լուծել խնդիրը:

11  Խնդրի նման խնդիր լուծվել է դասարանում (խնդիր 19 ): Այստեղ արդեն հարկավոր է հաշվի 
առնել, որ եռանիշ թվի առաջին թիվը չի կարող լինել 0, այդ իսկ պատճառով տրված թվանշաններից 
կազմված ամենափոքր եռանիշ թիվը կլինի 306, իսկ մեծագույնը՝ 630: Աշակերտները պիտի սովորեն 
նշումների օգտագործմանը, դրանում մենք կարող ենք օգնել նրանց:

Որպես տնային առաջադրանք կարող ենք հանձնարարել I գլխի լրացուցիչ առաջադրանքների   

15 - 19  խնդիրները: Դրանց պատասխաներն են՝ 

15     326 327 328      398 399 400      799 800 801    

16   Այդ թվերն են 100 և 99: 

17  689, 679, 678

18  Այժմ Քեթին ունի 300-144=156 (լարի), Էլենեն՝ 200 լարի Թիկոն՝ 150: Բոլորից շատ ունի Էլենեն, 
բոլորից քիչ՝ Թիկոն:

19   Վախթանգն ունի 183 լարի, Նիկոն՝ 320, Թինիկոն՝ 160: Վախթանգն ունի 

183-160=23 լարիով ավել:

Մեծ ուշադրություն դարձրեք խնդիր  16  -ին: Կարևոր է, որ պարզվեց, որ նշված հատկություններից 
ունի երկու թիվ:
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Դաս 8-րդ

Թեմա՝ թվեր մինչ 1000-ը
Նպատակ՝ մինչ 1000-ը թվերի դիրքային համակարգում գրանցելու և բանավոր համարակալման 

մասին գիտելիքների ամրապնդում դիդակտիկ խաղերի միջոցով: (Մաթ. IV. 1.)
Նախապայմաններ՝ տասնավոր դիրքային համակարգում թվերի գրանցման և ընթերցման օրենքների 

իմացում:
Ռեսուրսներ՝ խորանարդիկներ, որոնց վրա նշված են թվեր 0-ից 9-ը ներառյալ:

Դասը սկսում ենք տնային աշխատանքի ստուգմամբ, ապա դիդակտիկ խաղ ենք կազմակերպում՝ 
«գտի՛ր քո տեղը»: Այս խաղը կամրապնդի աշակերտի եռանիշ թվերի ընթերցման և թվանշաններով 
արտահայտման ունակությունները: Սխալի դեպքում խմբին առաջարկեք վերանայել ընտրությունը՝ 
խրախուսեք նրանց միմյանց աջակցելու ցանկությունը : Դասագրքում տրված են խաղի կանոնները: 
Խաղը կարելի է վարել երեք խմբի մասնակցությամբ, եթե դասարանում 30-ից ավելի աշակերտ կա:

Եթե խաղից հետո ժամանակ մնաց, փորձենք «խորհի՛ր» խորագրի առաջադրանքներից լուծել գոնե 
մեկը:

Որպես տնային առաջադրանք կարող ենք կարող ենք օգտագործել  խորհիրի  1 - 5  խնդիրները: 
Շատ անգամ ենք նշել, որ խորհիրի խնդիրները լավ է դասարանում  լուծենք: Այդ պատճառով այս 
առաջադրանքը կարող ենք ոչ պարտադիր համարել և կարող ենք դիմել աշակերտներին՝

- Կարդացե՛ք «խորհիրի» առաջադրանքները: Աշխատեցեք լուծել դրանցից մի քանիսը, եթե 
դժվարանաք, ապա՝ հաջորդ դասին միասին քննարկենք: Առաջադրանքը պարտադիր չէ կատարել և 
խնդրում ենք ծնողների օգնությանը չդիմեք:

Հանձնարարությունը կարող ենք ընտրել I գլխի լրացուցիչ 20 - 24  առաջադրանքներից  

 20  ա)300+60+7=367  բ)300+70+16=386   գ)300+20+75=395

 21  730-629=101 (լարի) 

 22  մեծագույնը 960 է, նվազագույնը՝159

 23  երկու գնդակի արժեքն է՝ 35+61=96 լարի, այս գումարի կեսը 48 լարին մեկ գնդակի արժեքն է:

 24  սկզբում յուրաքանչյուրն ուներ 321+519=840 լարի: Էկային մնաց՝ 840-427=413 լարի:

Դաս 9-րդ

Թեմա՝ թվեր մինչ հազարը:
Նպատակ՝ հնարամտություն պահանջող խնդիրների օգնությամբ աշակերտների խորհել-

ապացուցելու ունակությունների զարգացում, խնդիրների տարբեր ձևերով (օրինակ՝ աղյուսակներով) 
լուծումը, դիդակտիկ խաղերի օգտագործում: Թվերի թվային ճառագայթի վրա տեղափոխման 
ունակությունների զարգացում: (Մաթ. IV, Մաթ. IV.7)

Ռեսուրսներ՝ դասագիրք:
Դասը սկսում ենք «խորհի՛ր» խորագրի խնդիրների լուծմամբ: Դեռ պարզում ենք, միգուցե երեխաներից 

որևե մեկը կարողացել է որոշ խնդիրներ լուծել: Եթե կգտնվի մեկը, ով կարծում է, որ լուծել է որևե 
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խնդիր, խնդրենք, որ լուծածը ներկայացնի գրատախտակի մոտ: Մենք և աշակերտները պիտի փորձենք 
ուղղումներ մտցնել (եթե դրա հարկը լինի) տրված լուծման մեջ, որ բոլորի համար գործողությունը 
հասկանալի լինի:

1  Խնդրի լուծումը կարող ենք հետևյալ կերպ ձևակերպել՝ Վատոն ո՛չ I էր, ո՛չ էլ  II-ը, ուրեմն  ՝ III է: 
Պաատան II չէր, (ոչ էլ III է), ուրեմն՝ Պաատան I է, իսկ Կոտեն՝ II-ը (աշակերտների մոտ, ինչ խոսք, չենք 
օգտագործում հռոմեական թվեր):

Կարող ենք նաև օգտագործել աղյուսակ և «-» նշանով մատնանշենք այն տեղը, որ չի զբաղեցրել 
աշակերտը՝

  I    II    III

Վատո _ _ 

Պաատա

Կոտե

Այս աղյուսակի լրացմամբ ստանում ենք՝
  I    II    III

Վատո  _  _   +

Պաատա        _

Կոտե        + 
 

Պարզ է, որ յուրաքանչյուր սյունակում և տողում 1 + պիտի լինի: Սա հարկավոր է լավ բացատրել 
աշակերտներին: Դրանից հետո աշակերտները հեշտությամբ կլրացնեն աղյուսակը մինչև վերջ ու 
կվարժվեն աղուսակներ օգտագործելու մեջ:

  I    II    III

Վատո  _  _   +

Պաատա   +  _   _

Կոտե  _  +  _

2  , 3   Կարելի է ենթադրել, որ աշակերտների մի մասը կկարողանա լուծել այս խնդիրները՝ 

Սանդրոյից հետո շարքում 6 երեխա է կանգնած, իսկ Զուկայից առաջ՝ 4:

4   Նինիի առաջ երկու վագոն է, իսկ հետո՝7:
Այդ վագոններին ավելանում նաև Նինիի վագոնը, այսինքն՝ 

ընդամենը՝10:

5   այս խնդիրը համեմատաբար բարդ է, սակայն բացառված 
չէ, որ փորձելու եղանակով և ռեսուրսների օգտագործմամբ (կտրած 
պատկերներով) աշակերտը կարողանա լուծել այն:

Ընդամենը 16 միատեսակ քառակուսի է: Սպասելի է որ դրանք 
կդասավորվեն քառակուսու մեջ, որի յուրաքանչյուր սյունակում և տողում 4-ական վանդակ է:

Գծում ենք այդպիսի քառակուսի: Սկսում ենք նստեցնել քառակուսիները: Նկարին միայն երկու 
հնարավոր եղանակն է ներկայացված:

Սա հասկանալուց հետո ավելի հեշտ է գտնել այլ պատկերներ:

Նկար 1,
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Դասի մնացած ժամանակը տրամադրում ենք երկու միանման  դիդակտիկ խաղերին, որոնց 
օրենքները տրված են դասագրքում: Այս խաղերի օգնությամբ զարգանում է ռազմավարություն ընտրելու 
և այն օգտագործելու ունակությունը: Սա նաև թվային Ճառագայթի ներկայացման համար է օգտակար: 
Բացատրենք աշակերտներին, որ առաջին հնգյակի թվերն են՝ 1,2,3,4,5, երկրորդ հնգյակի թվերն են՝ 
6,7,8,9,10, խոսքը բնական թվերի մասին է: Դա էլ է հարկավոր բացատրել աշակերտներին՝ բնական են 
այն թվերը, որոնք հաշվելիս ենք օգտագործում՝1,2,3,4...

Խաղը կարո՞ղ է զարգանալ:

                        I մրցակից         IIմրցակից
    I քայլ  3

II քայլ     6
III քայլ   4 (կամ 5)

IV քայլ     5 (կամ 4)

Խաղը այստեղ կավարտվի, հաղթում է II մրցակիցը: Խաղը կարող է նաև այսպես ընթանալ՝

          I մրցակից         IIմրցակից

        3  7
        4  5 կամ 6
        5  4 կամ 6
        6  4 կամ 5
        6 կամ 5
        6 կամ4
        5 կամ 4

     Հաղթում է I մրցակիցը:

Այսինքն առաջին եղանակը հաղթական է երկրորդ մրցակցի համար: Ինչպե՞ս տարբերենք 
հաղթական ռազմավարությունը: Եթե առաջին ընտրված թիվը կենտ է, այսինքն այնպիսի թիվ է, որը 
չի բաժանվում (1,3,5), ապա երկրորդը պետք է ընտրի թիվ, որը հնարավոր կլինի կիսել (զույգ թիվ) և նա 
կհաղթի խաղը: Այս դեպքում թվերի միջև կենտ քանակով թիվ է և ամեն քայլից հետո այս քանակը 1-ով 
պակասում է: Միայն երկրորդ մրցակցի քայլի ժամանակ այն կդառնա 0:

Օրինակ՝ եթե առաջինն ընտրել է 3, երկրորդն ընտրում զույգ թիվ, օրինակ՝ 8: 
Հնարավոր տարբերակներ՝

I II

3 8
4 5
6 7

   

      

I II

2 9
6 7
8 3
4 5

Եթե առաջինն ընտրեց զույգ թիվ, ապա 
երկրորդը կենտ  պիտի ընտրի: Հնարավոր 
տաբերակներ՝

Այլևս ընտրելու բան չմնաց հաղթում է երկրորդը:

      Այլևս ընտրելու բան չմնաց հաղթում է երկրորդը:.
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Այսպիսով՝ II խումբը միշտ հաղթող է, եթե անվանում է I խմբի կողմից անվանած թվին հակառակ՝ 
զույգ կամ կենտ թիվ:

Այս խաղին նման խաղեր կարելի է քննարկել հաջորդ դասին: Այս խաղը պիտի ամրապնդի 
մաթեմատիկական ևս երկու տերմին տերմին՝ «կենտ» և «զույգ» թվեր: Նրանց օգտագործման մեջ 
աշակերտները կվարժվեն տնային աշխատանքը կատարելիս:

Դիդակտիկ խաղը կարող ենք անց կացնել խմբերի միջև մրցույթի տեսքով: Կկայանա երկու 
հանդիպում: Սկզբից խաղը սկսում է մի խումբը: Երկրորդ խաղի ժամանակ՝ երկրորդ խումբը:

Եթե երկու խումբն էլ գուշակի հաղթելու ռազմավարությունը, ապա առաջին հանդիպմանը 
կհաղթի մի խումբը, երկրորդ հանդիպմանը՝ մյուսը: Այստեղ կարող ենք ի նկատի ունենալ դասագրքում 
ներկայացված դեպքերը: Եթե, ըստ մեզ, խմբերը հավասար դրսևորեցին իրենց, ապա խաղը կավարտվի 
ոչ-ոքի: իսկ իրենց լավ դրսևորած աշակերտներին բարձր գնահատականներով կխրախուսենք:

Համանման է 2  խաղը, որը կարելի է այլ ժամանակ էլ օգտագործել:

Որպես տնային աշխատանք կարող ենք հանձնարարել I գլխի լրացուցիչ առաջադրանքներից 25
- 29  -ը:

Թվի կլորացում
Այս պարագրաֆին կարելի է տրամադրել 5 դաս

Դաս 10-րդ
Թեմա՝ թվերի կլորացում:
Նպատակ՝ աշակերտները պետք է կարողանան անվանել թվի մոտ  տասնավորը, հարյուրավորը, 

գնահատել մեծությունները, կիրառել 1000-ից փոքր թվերի կլորացման օրենքը: (Մաթ.IV.1)
Նախապայմաններ՝ 1000-ից փոքր թվերի գրառման, ընթերցման, տրված թվի նախորդ և հաջորդ 

թվերի անվանման, թվերի համեմատման ունակություններ:
Ռեսուրսներ՝ վանդակավոր թերթիկներ, քանոն, մատիտ, գրելու պարագաներ:

Աշակերտներին ասում ենք երկնիշ թվեր, նրանք անվանում են յուրաքանչյուրի մոտ  տասնյակը: 
Օրինակ՝ որի՞ն է ավելի մոտ 48-ը՝ 40-ին, թե՞ 50-ին: (50-ին): 48-ի մոտ տասնյակը 50-ն է:

Դպրոցի IV դասարանի աշակերտների քանակը 87 է: Ինչի՞ն է մոտ այս թիվը՝ 80-ին, թե՞ 90-ին: Այս 
երկու թվերից ո՞րի ընտրությունն է ավելի ճիշտ  որպես 87-ի մոտավոր թիվ: (90)

Ժամանակ շահելու համար կարելի է նախօրոք պատրաստել վանդակավոր թերթիկների վրա գծած 
թվային ճառագայթ, նրա վրա նշել որոշ բաժանումներին համապատասխան թիվ, մնացած բաժանումներին 
աշակերտներն իրենք կգրեն թվերը: Աշակերտներին առաջարկում ենք թվային ճառագայթի վրա գտնել,  
օրինակ, 27-ին համապատասխան կետը, նրա հարևան տասնյակները և մատիտով նշել դրանք: 27-ին 
համապատասխանող կետից մինչև 20-ն ու 30-ը ընկած հատվածները համեմատելով՝ աշակերտները 
կհասկանան, որ 27-ը ավելի մոտ է 30-ին, քան թե 20-ին: Այժմ խնդրում ենք, որ թվային ճառագայթի վրա 
գտնեն 25-ը: Այս թիվը հավասար հեռավորության վրա է գտնվում իր հարևան տասնավորներից՝ 20-ից ու 
30-ից: Այս դեպքում կլորացնում ենք հավելուրդով՝ ընտրում ենք ավելի մեծ տասնավորը՝ 30-ը:
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Ուշադրություն դարձնենք, թե մինչ նշված կարգը կլորացնելիս, ո՞ր դեպքում է կատարվում այդ 
կարգի թվի մեծացումը 1-ով և ո՞ր դեպքում չի լինում: Այսինքն ե՞րբ է տեղի ունենում թվի կլորացում 
հավելուրդով և երբ՝ պակասորդով: Այսպիսով, ստացանք կլորացման օրենք՝ եթե կլորացման ժամանակ 
տրված կարգի աջ կողմից 5 է, կամ 5-ից մեծ թիվ (5,6,7,8,9), ապա՝ կլորացումը կատարվում է հավելուրդով 
իսկ 5-ից փոքր թվի դեպքում (0,1,2,3,4)՝ պակասորդով:

Ստացած գիտելիքը ամրապնդելու համար աշակերտներին թվեր ենք տալիս, որպեսզի կլորացնեն:
Սկզբնական շրջանում ակտիվորեն օգտագործում ենք թվային ճառագայթը: Նրա վրա աշակերտները 

կնշեն հեռավորությունները մինչ հարևան տասնավորները (հարյուրավորները) և կանվանեն ամենամոտ 

տասնավորը (հարյուրավորը): Դրանից զատ դասարանում կատարում ենք  1 - 5  վարժությունները:

Ստացած գիտելիքներն ամրապնդելու նպատակով կարող եք օգտագործել վարժություններ  6 -

9 . -ը: Իսկ քննարկելով 5  խնդիրը աշակերտներին հետաքրքիր հետազոտություն կառաջարկեք:

Ակտիվության քննարկում-գնահատում

Ակտիվության հաջողությամբ իրականացման դեպքում աշակերտը ինքը կնկատի կլորացման 
ժամաակ կարևոր փաստերը և կձևակերպի կլորացման օրենքը (1000-ից փոքր թվերի համար), 
խնդիրները լուծելիս ու մեծությունների գնահատման ժամանակ կվարժվի օրենքի օգտագործման մեջ: 
Այս ակտիվությունը ապագա նպատակներին հասնելու համար էլ է օգտակար, հետագայում այս օրենքը 
կընդլայնենք դեռ ցանկացած բնական թվի, ապա՝ տասնորդական կոտորակների համար, հաճախ 
կօգտագործենք տնտեսական բնույթի խնդիրների լուծման ժամանակ:

Այժմ առաջարկում ենք ցուցմունքներ դասարանում պարզաբանելիք խնդիրների համար՝
 

1  Խնդրի մեջ ուշադրություն դարձրեք այն դեպքերին, երբ նշված կարգի թիվը 9 է: Եթե նրան 
հաջորդում է 5-ը, ապա՝ 9-ի 1-ով մեծանալուց հետո ստանում ենք 10, օրինակ՝ 95-ը մինչ տասնավորները 
կլորացնելիս ստանում ենք 100, 970-ը մինչ հարյուրավորները կլորացնելիս ստանում ենք՝ 1000: Ցանկալի 
է սկզբնական շրջանում նման դեպքերը թվային ճառագայթի վրա քննարկել:

4  Հեռավորությունները մինչ հարյուրավորները կլորացումից հետո աղյուսակը այսպիսի տեսք 
կստանա՝

Քաղաքներ                                    Մոտավոր հեռավորություն (կմ)
Թբիլիսի-Սոխումի 400
Թբիլիսի-Բաթումի 400

Թբիլիսի-Օզուրգեթի 300
Թբիլիսի- Քութաիսի 300

Թբիլիսի Ամբրոլաուրի 200
Թբիլիսի-Զուգդիդի 300
Թբիլիսի-Թելավի 100

Թբիլիսի- Ախալցիխե 200

Հարցերի պատասխաններ՝ ա) Թելավի, բ) Ամբրոլաուրի և Ախալցիխե, գ) Օզուրգեթի, Քութաիսի և 
Զուգդիդի, դ) Բաթումի և Սոխումի, ե) ամենահեռու գտնվում է Սոխումին ամենամոտ՝ Թելավին:

Վերջին հարցին պատասխանելու համար կրկին վերադառնում ենք սկզբնական աղյուսակին:
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5  Պատասխան՝ 187:

6  Խնդրի պայմանը բավարարում են բնական թվերը՝ 46-ից 54-ը ներառյալ: Նման թվերի քանակը 

10 է:

7  Այդ թվերն են 100, 200, ..., 900,  նրանց քանակն է 9:

8  Աշակերտների քանակը մեծ է 296-ից: Հնարավոր չէ, որ այդ թիվը 302-ից փոքր լինի: Այս 

դպրոցում աշակերտների քանակը կարող է լինել 350-449 հոգի:

9  Նվազագույն թիվը, որի կլորացմամբ ստանում ենք 180, 175-ն է, մեծագույնը ՝ 184:

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարում ենք 

 1 - 9  խնդիրները:

Դաս 11-րդ

Թեմա՝ թվերի կլորացում:
Նպատակ՝ թվերի կլորացման, ամենամոտ «կլոր» թվի անվանման ունակության զարգացում 

(ՄաթIV.1):
Նախապայմաններ՝ տրված թվի նախորդ և հաջորդ թվերի անվանում, թվերի համեմատություն:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք:

Դասը սկսում ենք տնային աշխատանքի ստուգմամբ: 1 - 3  խնդիրները դասարանում լուծած 
խնդիրների նման են:

Օրինակ, 227-ը 230-ի և 220-ի միջև է: Այն մինչ տասնավորները կլորացնելիս ստանում ենք 230, քանի 
որ 227-ի ամենամոտ տասնավորը 230-ն է:

249-ը 200-ի ու 300-ի միջև է: Նրան ամենամոտ գտնվող հարյուրյակը 200-ն է, այսինքն 249-ի 
կլորացումը մինչ հարյուրավորները տալիս է 200:

3-ը գտնվում է 0-ի ու 10-ի միջև և մինչ տասնավորները կլորացումը տալիս է 0: Այստեղ ուշադրություն 
դարձնենք, թե որ դեպքերում ենք 0 ստանում մինչ տասնավորները կլորացնելիս, իսկ որ դեպքերում ենք 
ստանում 10: Օրինակ՝ 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14- այս թվերը մինչ տասնավորները կլորացնելու դեպքում 
ստանում ենք 10: Ցանկալի է թվային ճառագայթի վրա ցուցադրել այս ամենը:

4  Մինչ բլուրը հեռավորությունը 89 կմ է: 89-ը մինչ տասնավորները կլորացնելիս ստանում 
ենք 90: (89-ը 80-ի և 90-ի միջև է և ավելի մոտ է 90-ին): Մինչ հարյուրավորերը կլորացնելիս ստանում 
ենք 100, ամենամոտ  հարյուրավորը 100-ն է: Առաջին դեպքում տարբերությունը 89-ի ու կլորացված 
թվի միջև 1 է, երկրորդ դեպքում՝ 11: Եթե համեմատենք ճշգրտումներն, ապա ավելի ճիշտ կհամարենք 
90-ի ընտրությունը: Աշակերտներին ասում ենք, որ ավելի նպատակահարմար է ասել, որ մինչ բլուրը 
մոտավորապես 90 կմ է, քան՝ մոտավորապես 100 կմ է:
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5  Խնդրի լուծումը հետևյալ թվերն են՝265, 266,267,267,269,270,271,272,273,274:

Ցանկալի է թվային առանցքի օգտագործումը՝ նշում ենք մոտագույն «կլոր» տասնավորները, որոնց 

միջև 270-ն է: Բնական թվերը 260-ից 280-ը՝

260 270 280

Նրանց միջև են 265,266,267,268,269,270,271,272,273,274 թվերը, որոնք մինչ տասնավորները 

կլորացնելիս ստանում ենք 270: Այստեղ ի նկատի ենք ունենում, որ 275-ի կլորացումը մինչ տասնավորները 

տալիս է 280, իսկ 265-ի դեպքում՝ 270:

6  և  5  խնդիրները նմանատիպ են, 180-ի ու 200-ի միջև 10 թիվ է, որոնց կլորացմամբ 190 ենք 

ստանում: Այստեղ կարելի է ուշադրություն դարձնել թվերի քանակի վրա (նախորդ խնդրի մեջ էլ 10 թիվ 

էր): Սա թվերն են 185-ից 194-ը ներառյալ:

7  Որոնում ենք այն թվերը 90-ի ու 100-ի միջև, որոնց կլորացումը տալիս է 100: Այդ թվերն են՝ 

95,96,97,98,99:

8  Կարելի է ասել, որ այս խնդիրը նման է նախորդին: Որոնվող թվերը չեն կարող 10-ից ավել 

լինել: 5,6,7,8,9-ի մինչ տասնավորները կլորացմամբ ստանում ենք 10 (երկնիշ թիվ) նրանց համար 

ամենամոտ տասնավորը 10-ն է:

9  Կարող ենք օգտագործել թվային ճառագայթը և նշել բոլոր միանիշ թվերը:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0-ին մոտ և իրենից մեծ թվեր են 1,2,3,4:

Որոշ աշակերտների համար կարող է բարդ լինել  5 - 9  խնդիրների լուծումը: Դրանց լուծումը 

աշակերտների հետ միասին պետք է մանրամասն քննարկենք դասարանում, ապա նմանները՝ I գլխի 

լրացուցիչ առաջադրանքներից  30 - 34  խնդիրները հանձնարարենք որպես տնային աշխատանք:

Դաս 12-րդ

Թեմա՝ թվեր մինչ 1000-ը:

Նպատակ՝ «խորհիրի» խորագրով ներկայացված խնդիրների լուծմամբ խորհել-ապացուցելու, 

խնդիրների լուծման ճանապարհների որոնման ու իրականացման ունակությունների զարգացում: 

(Մաթ. IV.1, Մաթ. IV. 7.)
Նախապայմաններ՝ թվերի կլորացման, չափի միավորների իմացություն:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք:

Դասը սկսվում է տնային աշխատանքի ստուգմամբ: Նման առաջադրանքները քննարկվել են նախորդ 
դասին: Ապա անցնում ենք «խորհիրի» առաջադրանքների լուծմանը: Սովորաբար այս խնդիրների 
լուծումը հեշտ չէ, ըստ այդմ էլ, մեր մասնակցությունը քննարկման մեջ անհրաժեշտ կարող է դառնալ:  
Մենք կարող ենք առաջարկել խնդիրների պայմանների ակնհայտ ներկայացումը, ինչը հեշտացնում է 
լուծման գործընթացը: Այս սխեմաներն աշակերտները հետագայում շատ են օգտագործելու: Ընթանում է 
փորձելու մեթոդի ընկալումը:
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1  Խնդիրը լուծելիս էլ կարելի է այս մեթոդի գործածումը, սակայն ավելի լավ է արտահայտիչ ձևով 

ներկայացնել՝

Սկզբում կար 10 թխվածքաբլիթ:

Տրված տվյալները կարող ենք այսպես ներկայացնել՝

կերավ

?

մնաց

5

2   Այստեղ լուծելիս տրվածի երկրաչափորեն ներկայացումը 

հեշտացնում է գործը՝

Այսինքն 4-ը թխվածքների քանակի կեսն է, ընդամենը 8 հատ էր:

կերավ

?

մնաց

31

4-ը քանակի կեսն է:

3  Ամենաբոյով աշակերտի բոյը 140սմ կլինի, իսկ ամենացածրինը՝ 111սմ: Այս խնդիրը կարելի է 

որպես իքնուրույն աշխատանք հանձնարարել:

4  12սմ-անոց տարբերությունը հնարավոր չէ, քանի որ յուրաքանչյուր խմբում այս տարբերությունը 

12սմ-ից ավել է: Իսկ 16սմ-անոց տարբերություն կունենանք, երբ երկրորդ խմբի ամենաբոյով խաղացողը 

3 սմ-ով բոյով կլինի առաջին խմբի ամենաբոյով խաղացողից (այս դեպքում առաջին խմբում 13սմ-անոց 

տարբերությանը կավելանա ևս 3 սմ և կստանանք 16 սմ):

5  Քսանյակներն են՝ 20,40,60,80,....որոնվող թիվը պիտի լինի ինչ-որ թիվ 51-ի ու 69-ի միջև: Թվային 

ճառագայթի վրա դա պարզ երևում է՝

40 50 60 70 80

Այս թվերը մինչ տասնավորները կլորացնելու դեպքում կարող ենք ստանակ 50,60 կամ 70:

6    
35 40

43 49

45 50 55

Արտահայտենք «հնգյակները» թվային ճառագայթի վրա: Սա ինչ-որ թիվ է 43-ից մինչ 47-ը ներառյալ:  

Մինչ տասնավորները կլորացնելիս ստանում ենք 40 (43,44-ի կլորացմամբ), կամ 50 (45,46,47-ի 

կլորացմամբ):

Դասը հետաքրքիր կդարձնի լրացուցիչ խնդիրների՝ 35 - 39  լուծումն ու քննարկումը: Մանավանդ, 

որ նրանցից մի քանիսը բարդությամբ տարբերվում են: 

35  Զազայի կոնֆերների կեսը 12 է, Լուկային, կոնֆետների կեսը, այսինքն 6 կոնֆետ էր հասնում: 

?

կերավ

5
մնաց

?

կերավ մնաց – 3

1 
հատ
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36  Կարելի է սխեմայի օգտագործում՝     { {{5 sm
9 sm 8 sm

Գիա   Լիա Դալի  Նատո

Ամենաբոյովն է Դալին,
Ամենացածրը Լիան է:

37   13, 14, 15, 16, 17.

38    3 սեխ + 1 ձմերուկ=30 դեղձ

      2 ձմերուկ = 18 դեղձ

       Ստանում ենք, որ 1 ձմերուկ կարող ենք գնել 9 դեղձի գնով:

Իսկ 3 սեխ՝ 21 դեղձի գնով: Այսպիսով 1 սեխ կգնենք 7 դեղձի գնով:

39    3 սեխ + 2 դդում = 50 տանձ
     1 դդում = 13 տանձ

     Ստանում ենք, որ 2 դդում =26 տանձ,

3 սեխ = 50-26=24

1 սեխ = 8 տանձ

Այսպիսով՝ մի սեխի գնով կարելի է գնել 8 տանձ:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք I գլխի լրացուցիչ խնդիրները ՝  40 - 44  .

Դաս 13-րդ

Թեմա՝ թվեր մինչ 1000-ը: Թվերի կլորացում:

Նպատակ՝ թվերի կլորացման մասին գիտելիքի ամրապնդում: Դիդակտիկ խաղերի միջոցով 
ամենամոտ հարյուրավորի անվանման ունակության զարգացում, խմբային աշխատանքի ժամանակ 
խմբի անդամների հետ համագործակցելու ունակությունների զարգացում:

Նախապայմաններ՝ թվերի կլորացում և դասավորում:

Ռեսուրսներ՝ քարտեր, որոնց վրա ներկայացված են եռանիշ թվեր, դասագիրք:

Դասը սկսում ենք տնային աշխատանքի ստուգմամբ: 40  և 41  խնդիրների քննարկմամբ կրկնում 
ենք թվերի համեմատությունն ու դասավորումը: Օրինակ 436>429, հարյուրավորների թվանշանները 
հավասար են, բայց առաջին թվի տասնավորների թիվը ավել է երկրորդ թվի տասնավորների թվից: 
94<312: Բոլոր երկնիշ թվերը փոքր են ցանկացած եռանիշ թվից:

42  Կարելի է գտնել օրինաչափություն և նույն օրինաչափությամբ գրել հետևյալ երկու թվերը՝  ա)60, 
70 բ)65, 70     գ)56, 66     դ)124, 4

43  43-ը ներկայացված նշաններով այսպես կգրվի՝       , 50 _     , 16 _       ,  

36 _         .

Այստեղ կարելի է շարունակել քննարկումն ու ուշադրություն դարձնել այն բանին,  որ պահանջվում 
է օգտագործված նշանների քանակը հնարավորինս նվազ լինի: Առանց նման պահանջի այս նշանների 
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կիրառմամբ տրված թվերը կարելի է ներկայացնել տարբեր ձևերով օրինակ, 43=           

       . Այս խնդիրները օգնում են ավելի հեշտ ընկալել դիրքային համակարգը: Օրինակ՝ 43-ը 
գրանցելիս օգտագործված են մաքսիմալ քանակի տասնյակներ (համապատասխան թվանշանը 4 է) և 
մնում է 3 միավոր:

Նմանատիպ է նաև  44  խնդիրը

30 տասնյակը =    

20 տասնյակը =    

26 տասնյակը =         

44 տասնյակը =        

23 տասնյակ և 4 միավորը =         

Պատասխանները ստուգելուց հետո անց ենք կացնում մաթեմատիկական խաղ՝ «անվանենք 
ամենամոտ հարյուրավորը»:

Դասարանը բաժանենք 3 խմբի: Մի խումբը մյուսին դեռ մինչ հազարը կլորացնելու համար թվեր 
կանվանի: Մենք էլ միանանք մրցույթին և անվանենք «դժվար կլորացվող» թվեր: Օրինակ՝ 299 (≈300), 
9(≈10), 3(≈0), 30(≈30):

Երկրորդ խումբը կլորացնում է առաջինի կողմից առաջարկված թվերը: Երրորդ խումբը բալերով 
գնահատում է կատարած առաջադրանքը (ճշգրտությունը, արագությունը):

Ժամանակ առ ժամանակ խմբերը փոխվում են: Խնբի պարտականությունները սկզբում կարելի 
քվեարկությամբ որոշել: (Նպատակ՝ քվեարկության օրենքների հետ ծանոթություն):

Ապա նման աշխատանք կարելի է կատարել թվերը մինչ հարյուրավորերը կլորացնելու համար: 
Հետաքրքիր է արդյունքների ամփոփումը, խմբերի խրախուսումը:

• Կարևոր է ձգտել սխալներն ու անհարթությունները:

Ակտիվության ամփոփում/գնահատում

Ակտիվության նպատակը ոչ միայն թվերի կլորացման օրենքի օգտագործման մեջ վարժվելն է, այլ 
նաև աշակերտներին խմբային աշխատանքին սովորեցնելը, խմբում սեփական կարծիքի արտահայտման, 
պաշտպանման, ուրիշի կարծիքը լսելու, հաշվի առնելու, ուրիշի կողմից իրականացված աշխատանքի 
հանրային կերպով քննարկման և գնահատման ունակությունների զարգացումը:

Խմբի շահերը պաշտպանելու ցանկությունը հետագայում կվերածվի ընտանիքի, կոլեկտիվի, 
հասարակության շահերի պաշտպանման ու հաշվի առնելու հատկության:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք I գլխի լրացուցիչ խնդիրներից՝  45 - 49 .

Դաս 14-րդ

Թեմա՝ թվեր մինչ 1000-ը:

Նպատակ՝ թվերի համեմատության, դասակարգման, կլորացման, գրառման, թվանշանի արժեքի 
անվանման մասին գիտելիքի խորացում և ամրապնդում (Մաթ. IV. 1.)

Նախապայմաններ՝ թվերի համեմատության, դասակարգման, կլորացման, թվի արժեքի անվանման 
ունակություններ:

Ռեսուրսներ՝ դասագիրք:
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Դասն ամբողջովին նվիրվում է անցած նյութի կրկնությանը, ամրապնդմանն ու եղած վիճակի 
գնահատմանը: Սրանում մեզ օգնում են կրկնության համար խնդիրները՝ _ 45 - 49 .

45  702 = 7 հարյուրյակ  և 2 միավոր 

950 = 9  հարյուրյակ և 5 տասնյակ

88 = 8 տասնյակ և 8 միավոր

Բացատրենք աշակերտներին, որ առանձնանում է հարյուրավորների (տասնավորների) մեծ քանակ 
և մնում է ևս տասնավորներ, միավորներ: Այս խնդիրն էլ օգնում է ավելի հեշտ հասկանալ դիրքային 
համակարգը:

 46  384-ում 3-ի արժեքը 300 է, 834-ում ՝ 30:

Սա էլ դիրգային համակարգի յուրահատկություն է՝ թվի արժեքը պայմանավորված է իր տեղով 
(դիրքով):

47  296-ի մինչ տասնավորները կլորացմամբ ստանում ենք 300, 305-ի կլորացման ժամանակ՝ 310:

48  Այստեղ երկու դեպքում էլ ստանում ենք 300:

49  Ինչպես նախորդ խնդիրների լուծումներից տեսանք, աշակերտների քանակը կարող է 
տարբերվել: Օրինակ՝ 298 և 302: Յուրաքանչյուր դպրոցում սովորում է նվազագույնս 295 և  առավելագույնս 
304 աշակերտ:

290 300 305

304 առավելագույնն է, իսկ 295 նվազագույնը, այն թվերի մեջ, որոնց կլորացմամբ ստանում ենք 300:

Ցանկալի է աշակերտներին նման խնդիրներ տանք, երբ կլորացմամբ ստացած թիվը օրինակ 
400 է կամ 500: Աշակերտը պետք է կարողանա դատել (օրինակ թվային ճառագայթի օգնությամբ) և 
պատասխանել նման հարցերին: Այս խնդիրների քննարկման և արդյունքների ամփոփման արդյունքում 
հեշտությամբ կգնահատեք անցած նյութի ընկալման աստիճանը: Համապատասխան եզրակացություն 
կանեք և ուղղումներ կմտցնեք ապագա աշխատանքներում:

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարում ենք I գլխի լրացուցիչ խնդիրները՝ 50 - 54 . 

50  Պարտադիր է, որ նվերների քանակը աշակերտների ամենամեծ հնարավոր քանակի համար 
էլ բավական լինի: Ամենամեծ թիվը, որը մինչ տասնավորները կլորացնելիս ստանում ենք 400, 404-ն է: 
Այսպիսով՝ 404 նվերը բավական կլինի: 

51  43 _ XXXXIII, 24 _ XXIIII, 72 _ XXXXXXXII. 

52  Եթե 100 կմ-ի համար 15 լ բենզին է օգտագործվում, ապա՝ 5 անգամ փոքր հեռավորության վրա, 
5 անգամ պակաս բենզին կօգտագործվի, այսինքն 20 կմ-ի վրա՝ 3 լ: 77 կմ≈80 կմ, այսինքն՝ 4 անգամ 20 կմ 
է: Համապատասխանաբար՝ 4∙3=12 լ (մոտավորապես) հարկավոր կլինի:

53  336+416=752≈750 (էջ)

54  852-348=504  (կգ մնաց), յուրաքանչյուր խանութ դուրս բերեց 252 կգ, մոտավորապես 250 կգ 
շաքարավազ:
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Գլուխ II

Բնական թվեր մինչև միլիոնը

Այս գլխում անցնում ենք 1000-ից ավելի բնական թվերի գրառման ու բանավոր համարակալման 
հարցերի ուսումնասիրմանը՝ ընթերցում, տարբեր մոդելներով արտահայտում, դիրքային համակարգի 
ցուցադրում, թվի թվանշանների արժեքների անվանոմ, թվերի համեմատություն, դասավորում, 
կլորացում: Սույն գլխում կխոսենք նաև տվյալների էֆեկտիվ ներկայացման մասին:

Գրանցենք 1000-ից մեծ բնական թվեր 
Այս պարագրաֆին տրամադրում ենք 5 դաս

Դաս 15-րդ

Թեմա՝ հազարից մեծ թվերի գրավոր համարակալում:

Նպատակ՝ թվերը դիրքային համագարգում գրելու ունակության զարգացում, դիրքային համակարգի 
ավելի խորը ըկալում (Մաթ. IV.1)

Նախապայմաններ՝ մինչ 1000-ը թվերի գրավոր և բանավոր հաշվելու մասին սկզբնական գիտելիք:

Ռեսուրսներ՝ խորանարդիկներ, դրամանիշների նմուշներ, ուսուցողական փայտիկներ:

Դիրքային համակարգի հետ կապված ակտիվությունները տրված էին III դասարանի դասագրքում,   
չնայած այնտեղ քննարկվում էին մինչ 1000-ը թվերը : Այժմ կխոսենք 1000-ից մեծ թվերի մասին: Աչքի 
համար ընկալելի դարձնելու համար կարող ենք կարգային բլոկներով ներկայացնել 1000-ից մեծ թվերը 
(տես նկարը).

հազարավորներ հարյուրավորներ տասնավորներ միավորներ

3346
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Դիրքային համակարգը ավելի լավ հասկանալու համար կարող ենք օգտագործել մետաղադրամների 
նմուշօրինակը:  Բերենք զննական օրինակներ՝ թղթից պատրաստենք թղթադրամներ, որոնց վրա գրված 
են այն մետաղադրամների և թղթադրամների արժեքները, որոնք օգտագործվում են Վրաստանում: Այդ 
տարիքի երեխաներն արդեն ունեն շփում փողի հետ, արդեն քննարկել ենք III դասարանում: Կարող ենք 
կրկնել հարցերի օգնությամբ՝ 

- Ի՞նչ դրամ է օգտագործվում Վրաստանում: (1,2,5,10,20,50-թեթրիանոցներ, 1 և 2 լարիանոց 
մետաղադրամներ, 1,2,5,10,20,50,100,200,500 լարիանոց թղթադրամներ: Աշակերտները կարող է 
չիմանան, որ գոյություն ունեն նաև 1,2,200 և 500 լարիանոց թղթադրամներ կան: Այս մետաղադրամներով 
և թղթադրամներով ցանկացած գումար է կարելի ստանալ: 

- Օրինակ, ինչպե՞ս ստանալ 9 թեթրի:

Աշակերտները պետք է կարողանան գրել 9 թեթրի ստանալու տարբեր եղանակները:

1+1+1+1+1+1+1+1+1=9
1+1+1+1+1+1+1+2=9
1+1+1+1+1+2+2=9
1+1+1+2+2+2=9
1+2+2+2+2=9
1+1+1+1+5=9
1+1+2+5=9
2+2+5=9.

 -Ո՞ր դեպքում օգտագործեցինք նվազագույն քանակի մետաղադրամներ: (2+2+5=9 )

 -Ինչպե՞ս վճարենք 19 թեթրին նվազագույն քանակի մետաղադրամ օգտագործելով:

Պատասխան՝ 19 =10+5+2+2

Դեռ առանձնանում են 10-թեթրիանոցները, ապա՝ 5-թեթրիանոցները, հետո՝ 2-թեթրիանոցները և 
վերջում՝ հարկ եղած դեպքում՝ 1-թեթրիանոցները:

Հաջորդ աստիճանին ավելի ենք մոտենում 10-ական համակարգի ընկալմանը:

-Ասենք, ունենք միայն 1, 10, 100-թեթրիանոց մետաղադրամների մեծ քանակ: Հնարավոր է, թե՞ ոչ՝ 
ցանկացած գումար վճարել դրանցով:

Ինչպե՞ս վճարենք, օրինակ 47 թեթրին:

Եղանակներից մեկն է՝  47=10+10+10+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1: Կան նաև այլ եղանակներ:

Աշակերտները փնտրում են այլ տարբերակներ և ներկայացնում են այն եղանակը, երբ 
մետաղադրամների քանակը օպտիմալ է (օգտագործված է նվազագույն քանակի 1, 10, 100-թեթրիանոց 
մետաղադրամներ):

Այս հավասարությունը կարելի է այսպես գրել՝

47=4 տասնավոր + 7 միավոր, ինչը թվի կարգային գումարելիների տեսքով ներկայացումն է:

Որպես այս ակտիվության արդյունք, աշակերտը պիտի գիտակցի, որ թվի գրառումը դիրքային 
համակարգի օգնությամբ, մեր կողմից օգտագործված նշանների օգնությամբ այդ գումարի օպտիմալ վճառման 
մի նմանօրինակություն է:

Սրանից հետո կարելի է անցնել դասագրքի կիրառմանը և աշակերտների հետ միասին անվանել ամենամեծ 
եռանիշ թվին (999-ին) հաջորդող բնական թիվը՝ 1000-ը:

1000=999+1 Այս թիվը 10  հարյուրյակի է հավասար: Այսպիսով՝
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10 միավոր = 1 տասնյակ
10 տասնյակը = 1 հարյուրյակ,    10 հարյուրյակը = 1 հազարյակ
Կարելի է վերադառնալ մեր ներմուծած դրամներին և ավելացնել 1000 թեթրիանոցներն էլ:
Եթե նախորդ ակտիվության մեջ 1000-ից փոքր թվեր են քննարկվել, ապա այժմ 1000-ից մեծ թվերի մասին 

ենք խոսելու: Օրինակ, պատկերացնենք 3458-ը կարգային աղյուսակով, 3458 կազմված է  3 հազարյակից, 4 
հարյուրյակից, 5 տասնյակից և 8 միավորից: Սկզբում առանձնանում է հազարյակների առավելագույն քանակը, 
ապա մնացածից՝ հարյուրյակների, ապա տասնյակների, վերջում էլ հնարավոր է նաև միավորների քանակը: 

Ստացած գիտելիքը ամրապնդելու համար դասարանում քննարկեք 100-ից մեծ մի քանի թվի կարգային 
գումարելիների տեսքով ներկայացման օրինակներ և հակառակը՝ կարգային գումարելիների գումարի 
ներկայացումը ըստ դիրքային համակարգի: Կարևոր է, որ քննարկմանը բոլոր աշակերտները մասնակցեն: 
Ակտիվությունը ավելի էֆեկտիվ կլիներ, եթե երեխաները միմյանց հարցեր տան: 

Նույն դասին երեխաներին տալիս ենք առաջադրանք՝ «նախագիծ», որի բնութագիրը դասագրքում է 
տրված:

Առաջադրանք - «նախագիծ»՝  տարբեր մեքենաների հաշվիչները նպաստում են աշակերտի մոտիվացիայի 
բարձրացմանը՝ արտագրել, կարդալ «մեծ» թվեր, համեմատել դրանք: Աշակերտը զարգացնում է տվյալները 
փնտրելու, հավաքելու, այս գործընթացում հարցեր մշակելու ունակություններ: Գտած տվյալների 
համեմատությունը, դրանցից ելնելով՝  ավտոմեքենաների մասին դատողություն անելը, արդեն, տվյալների 
մշակման առաջին փուլն է: 

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք նախագիծը և նրա շնորհանդեսը:

Դաս 16-րդ

Թեմա՝ 1000-ից մեծ թվերի գրավոր և բանավոր հաշիվ:
Նպատակ՝ 1000-ից մեծ թվերի գրառման, թվանշանի արժեքի անվանման (մատնանշելու) ունակության 

զարգացում-ամրապնդում: (Մաթ.IV.1).
Նախապայմաններ՝ 1000-ից փոքր թվերը գրավոր ու բանավոր եղանակով հաշվելու
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, գրելու պարագաներ: 
 Դասը սկսում ենք աշակերտների նախագծերի շնորհանդեսով: Հնարավոր է, որ աշակերտը լավ է 

որոնել ու գտել տարբեր ավտոմեքենաներում անցած հեռավորությունների ներկայացման եղանակները, 
օգտվել է մեծերի, մոտիկների օգնությունից և լիարժեք բավարար նախագիծ, որտեղ դիրքային համակարգի 
հատկություններն էլ են առկա: Անհրաժեշտ է այս աշակերտներին խրախուսել, գովել:

Սրա հետ մեկտեղ մեկնաբանություններն էլ են կարևոր, որպեսզի աշակերտները ևս մեկ անգամ 
գիտակցեն առաջադրանքը և լուծման մեթոդները:

Ապա անցնում ենք 1 - 4  խնդիրներում ճիշտ պատասխաններն ընտրելու գործընթացին: Ճիշտ 
պատասխանների աղյուսակը կարելի է   ներկայացնել  այսպես.

1 2 3 4
3) 3)  4) 3)
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Կարող ենք օգտագործել լրացուցիչ խնդիրներ՝

1   Կազմե՛ք միայն 0 և 7 թվերն օգտագործելով բոլոր 

հնարավոր հնգանիշ թվերը (70 000, 70 007, 70 070...)
Ինչի՞ է հավասար դրանց քանակը:
Այդ քանակը աշակերտները կարող են գտնել դուրս գրելով 

բոլոր թվերը: Չնայած այսպես էլ կարելի է  հաշվել (այսպես 
կոչված ծառատիպ դիագրամի օգտագործմամբ):

Ընդամենը կունենանք 16 թիվ:

2  Ինչի՞ է հավասար այն հնգանիշ թվերի քանակը, 
որոնց գրառման մեջ կան  «1»-և «7» թվերը: 

Այստեղ առաջին թիվը կարող է լինել 7 կամ 1:
Այդ պատճառով վերևում քննարկվածի նման ևս մի 

ճյուղավորում կունենանք, ընդամենը 32 թիվ:

3  Տրված է 35176 թիվը: Նրա մեջ՝ ա) քանի՞ հազարյակ կա բ) քանի՞ հարյուրյակ կա գ) քանի՞ տասնյակ 
կա: Պատասխան՝ ա) այս թվի մեջ կա 35 հազարյակ բ) 351 հարյուրյակ  գ) 3517 տասնյակ

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք այս խնդիրների նմանատիպ առաջադրանքներ՝ 1 -
4  II գլխի լրացուցիչ խնդիրներից և դասագրքից  1 - 5  խնդիրները:

Դաս 17-րդ

Թեմա՝ 1000-ից մեծ թվերի գրավոր և բանավոր հաշիվ:
Նպատակ՝ 1000-ից մեծ թվերի գրառման, կարգային գումարելիների գումարի տեսքով ներկայացման և 

թվանշանների արժեքների անվանման ունակությունների զարգացում (Մաթ.IV.1.)
Նախապայմաններ՝ մինչ 1000-ը թվեր ը գրավոր ու բանավոր հաշվելու ունակություն:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, գրելու միջոցներ:
Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո անցնում ենք 5 - 13  խնդիրների լուծմանը: Դրանցից 5-8-ը 

կարելի է որպես ինքնուրույն աշխատանք հանձնարարել:
Մնացածը կարող ենք լուծել հարց-պատասխանի կարգով՝ աշակերտների մասնակցությամբ:
 

9  Խնդրի մեջ հարյուր հազարավորի թվանշանը 2 է, այն ջնջելուց հետո ստանում ենք 47569 
հնգանիշ թիվը և այս նոր թվի մեջ 4-ի արժեքը 40 000 է: Տրված թվի մեջ էլ թվի արժեքը 40 000 էր: 

10  խնդիրը  9  խնդրին է նման, սակայն այստեղ 5-ի արժեքը 2-ը ջնջելուց հետո ստացված թվում 

5000 է դառնում, իսկ տրված թվի մեջ 50 000 էր:

11  խնդրի մեջ օգտագործված նշաններով 3105-ը կարելի է այսպես ներկայացնել՝

3105=         -3 հազարյակ, 1 հարյուրյակ ու ևս 5 միավոր:

12  Խնդրի լուծումը այսպես կարելի է ներկայացնել՝ թիվը այսպես պատկերացնենք (այն քառանիշ 
է).
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   8-ով ավելի
  

 

  4-ով ավելի

- Սկզբից գտնենք հարյուրավորներն ու միավորները:
- Եթե հարյուրավորների թվանշանը միավորներից մեծ է 8-ով, ի՞նչ կարող է լինել միավորների 

թվանշանը: (0 կամ՝ 1):
- Հաշվի առնենք ևս մեկ պայման՝ այս թիվը նույնը կմնա, եթե հազարավորների ու միավորների 

թվանշանները տեղերով փոխենք:
- Հնարավոր է, թե՞ ոչ, որ հազարավորների (ամենամեծ կարգի) թվանշանը լինի 0:
Այսպիսով, ի՞նչ կարող է լինել տրված թվում միավորների թվանշանը (1):
Այժմ աշակետներից մեկը գրում է այս քննարկման արդյունքը՝

9 1

4-ով ավելի
-Եթե հազարավորների ու միավորների թվանշանների տեղերը փոխենք ու նույն թիվը ստանանք, 

ապա ինչի՞ է հավասար հազարավորների թվանշանը (միավորների թվանշանին՝ 1-ի)
 Այսինքն, ունենք՝  19 •1 → 1951:

13  26 հարյուրյակը պարունակում է 2600 միավոր, այսինքն ունենք 2662 թիվը:
Կարող ենք նաև այսպես մտածել՝
26 հարյուրյակը 2 հազարյակ է և 6 հարյուրյակ:
62 միավորը 6 տասնյակ է և 2 միավոր, այսինքն ունենք 2 հազարավոր, 6 հարյուրավոր, 6 տասնավոր 

ու ևս 2 միավոր՝ 2662:
Ցանկալի է այս երկու խնդիրը Ձեր և աշակերտների ակտիվությամբ լուծել:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 6 - 12  խնդիրները:
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Դաս 18-րդ

Թեմա՝ հարյուրից մեծ թվերի գրավոր և բանավոր հաշիվ:
Նպատակ՝ թվերը գրանցելու, ընթերցելու, կարգային գումարելիների գումարի տեսքով ներկայացնելու 

և թվի արժեքի անվանման մասին գիտելիքների կրկնություն և ամրապնդում:
Նախապայմաններ՝ թիվը դիրքային համակարգում ներկայացնելու, թվի արժեքը անվանելու 

ունակություն:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, գրելու միջոցներ:
Դասը տրամադրում ենք թվերի գրավոր ու բանավոր հաշվի մասին գիտելիքների խորացման 

գործընթացին: Ստուգելով տնային աշխատանքը կարող ենք գնահատել անցած երկու դասի նպատակների 
իրականացումը:

 

6  Խնդիրը պահանջում է թվի արժեքի անվանման գիտելիք, օրինակ 985000-ում 9- ի արժեքը 900 

000 է:

7  Երեք հարյուր հազար ինը թվանշաններով այսպես կգրվի՝ 3000009 :

8  Այստեղ կարգային գումարելիների տեսքով ներկայացված թվի գրառումն են պահանջում, 

օրինակ՝ 60 000+2000+40+9=62 049:

9  Տրված թվանշաններով ամենամեծ հնարավոր թիվը գրելիս այս թվերը  պետք է գրելնվազման 

կարգով: Օրինակ՝ 4,5,8,6,3 և 9-ով գրված ամենամեծ թիվը 986543-ն է:

10  Եթե 512 337-ում 5-ը տեղափոխենք վերջը, կստանանք 123 375: Այս նոր թվի մեջ 2-ի արժեքը 

20 000 է, այն ժամանակ երբ նրա արժեքը 2 000 էր:

11  Մեծագույնը 543210-ն է, փոքրագույնը՝ 102345:

Ի նկատի ունեցեք, որ թվի առաջին թվանշանը 0 չի կարող լինել:

12  Օգտագործված նշաններով գրված թվերից մեկը գ) 2310 =       , 

բ)-ով ներկայացված է 3024 թիվը՝ 3024 =         .

Այստեղ կարող ենք առաջարկել աշակերտներին հակադարձ խնդիրներ: Անվանենք 1000-ից մեծ և 
1000-ից փոքր որևե թիվ և խնդրենք, որ տրված պատկերներով արտահայտեն դրանք:

Աշակերտները պիտի հաշվի առնեն, որ որքան կարելի է սակավ պատկեր պետք է օգտագործեն, 
ինչի համար դեռ պետք է առանձնացնեն  հազարյակները, ապա հարյուրյակները և միավորները: 

Օրինակ՝ 2501 =         :

Այստեղ մեզ օգնության է հասում դիրքային համակարգում թվի (քանակի) գրառման օրենքը: Այս 
պատկերներով էլ հնարավոր է տրված քանակը ներկայացնել այլ կերպ, օրինակ, եթե մի հազարյակը 
բաժանենք 10 հարյուրյակի:

Որպես տնային աշխատանք կարող ենք հանձնարարել II գլխի 5 - 9  խնդիրները: Կարող 
ենք առաջարկել, որ փորձեն կատարել «խորհիր»-ի առաջադրանքները, կամ գոնե ծանոթանան: Նաև 
հայտարարենք, որ դա պարտադիր  հանձնարարություն չէ և հաջորդ դասին, միևնույն է, քննարկվելու է:
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Դաս 19-րդ

Թեմա՝ թվերի գրավոր ու բանավոր հաշիվը:
Նպատակ՝ թվերը գրավոր և բանավոր համրելու կրկնություն,  «խորհիր»-ի խնդիրների օգնությամբ 

խորհել-ապացուցելու, լուծման լավագույն եղանակը գտնելու ունակությունների զարգացում: (Մաթ. 
IV.1, Մաթ. IV.7.)

Նախապայմաններ՝ խնդիրները լուծելիս աղյուսակների գործածում:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք:
Դասը կարող ենք սկսել այն խնդիրների ստուգմամբ, որոնք 1000-ից մեծ թվերի գրառման ու 

բանավոր հաշվի հետ են կապված: Ապա անցնում ենք «խորհիր»-ի խնդիրների քննարկմանը: Հնարավոր 
է որ դրանցից առաջինը շատերը կկարողանան լուծել, չնայած, ճիշտ կլինի հերթականությամբ անվանել 
շաբաթվա օրերը: 

Ուշադրություն դարձնենք, եթե Իրակլին 2 օրով մեծ է Դիմիտրիից, ապա Դիմիտրին 2 օրով փոքր է 
Իրակլիից (այս եզրակացությունը պետք է հաջորդի մեր կողմից առաջարկված հարցի պատասխանին): 
Դիմիտրին 2 օր ուշ՝ Իրակլիի ծնվելուց 2 օր անց, այսինքն չորեքշաբթի օրն է ծնվել:

2  և  3  խնդիրները լուծելիս կարող ենք օգտագործել հյուրերի ու տիկնիկների սխեմատիկ 

արտահայտությունները, կամ պայմանները կարող ենք աղյուսակով ներկայացնել:

     I  II  III  IV

Թեա     +  _  _  _

Նինիկո      _  +  _  _

Թինիկո     _ _  _  +

Խաթունա _  _  +  _

I նշանակում է ամենաշուտ հասնելու փաստը, «+»՝ դրական պատասխան, «-»՝ բացասական 
պատասխան: Խաթունան կամ II է, կամ ՝ III, կամ՝ IV:

Քանի որ նա Նինիկոյից հետո է հասել, չի կարող լինել II-ը, Խաթունան հասավ Թինիկոյից շուտ, 
այսինքն IV-ն էլ լինել չի կարող: Նա III-ն է, ուրեմն Թինիկոն՝ IV-ն է:

Իհարկե կարելի է մտածել առանց աղյուսակի օգտագործման, աղյուսակով աշխատելը որոշ 
աշակերտների կարող է նույնիսկ բարդ թվալ:

Խորհում ենք՝ առաջինի տեղը իմանալուց հետո մնում են Նիիկոն, Թինիկոն ու Խաթունան: Խաթունան 
Թինիկոյից շուտ է հասել և Նինիկոյից ուշ, այսինքն հերթականությունն այսպիսին է Նինիկո, Խաթունա, 
Թինիկո:

3  Դասավորենք տիկնիկները խնդրի պայմանների համաձայն, կստանանք՝ Թեայից ստացած 
նվերը, Թինիկոյի կողմից ստացած նվերը, Խաթունայի նվերը, Մարիամի նվերը:

4   ա)8 գնդակներից գոնե մեկը կարմիր է, քանի որ կանաչ ու կապույտ գնդակների քանակը 7 է: 
8 գնդակում կարող է չլինել ո՛չ կապույտ, ո՛չ էլ կանաչ, երկու գույնի գնդակ հնարավոր է, որ չունենանք, 
քանզի կարող է 8 գնդակն էլ կարմիր լինի:

բ) 13 գնդակների մեջ երկու գույնի գնդակ անպայման կլինի, երեք գույնի հնարավոր է չլինի, օրինակ՝ 
հնարավոր է ստանանք 9 կարմիր ու 4 կապույտ:

Որպես տնային աշխատանք կարող ենք օգտագործել II գլխի  10 - 14  խնդիրները:
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§ 2. Համեմատենք ու դասավորենք բնական թվերը
Այս պարագրաֆին տրամադրենք 4 դաս

Դաս 20-րդ

Թեմա՝ թվերի համեմատություն և դասավորում:
Նպատակ՝ հազարից մեծ թվերի համեմատության ու դասավորման ունակությունների զարգացում 

(Մաթ.IV.1)
Նախապայմաններ՝ 1000-ից փոքր թվերի համեմատության ու դասավորման իմացում:
Ռեսուրսներ՝ գրելու միջոցներ, դասագիրք:

Մինչ 1000-ը թվերի համեմատությունը նման է հազարից մեծ թվերի համեմատության օրենքին: 
Ցանկալի է, կրկնենք մինչ հազարը թվերի համեմատության օրենքը և մի քանի օրինակ էլ քննարկենք:

Երեխաների հետաքրքրությունը մաթեմատիկայի հանդեպ մեծանում է, երբ օրինակ ենք բերում 
առօրյա կյանքից: Գրքում ներկայացված է աղյուսակ, որտեղ տրված է Վրաստանի մի քանի շրջանի 
բնակիչների քանակը՝ 2005 թ-ի տվյալներով: Կարող ենք հանձնարարել աշակերտներին համացանցում 
գտնել Վրաստանի մի քանի քաղաքի բնակիչների քանակը (օրիակ՝ Քութաիսիի, Բաթումիի, Ռուսթավիի, 
Թելավիի, Գորիի):

Դիցուք, տվյալների համաձայն այսպիսի աղյուսակ ստացանք՝

Քաղաքներ՝ Քութաիսի
Բաթումի 147 630
Ռուսթավի 182 839
Թելավի 152 839
Գորի 19 629
Բնակչություն՝ 48 143

 

Դասագրքում ներկայացված տրամաբանության համաձայն, կարելի է խորհել տրված աղյուսակի 
հիման վրա և հարցերին պատասխանել՝

-Թվարկած քաղաքներից որտե՞ղ է ամենամեծ բնակչությունը:
-Տրված քաղաքներից որտե՞ղ է ամենափոքր բնակչությունը:
-Դասավորե՛ք թվերը աճման ու նվազման կարգով:

Ապա՝ անցնում ենք 1 - 15  խնդիրների լուծմանը: Հերթով հրավիրում ենք աշակերտներին 
գրատախտակի մոտ: Գրատախտակին գրվում են համեմատվող թվեր և նրանց միջև համապատասխան 

նշաններ՝ (>. <.կամ =). Հաջորդ դասին այլ աշակերտների հրավիրենք գրատախտակի մոտ:  14  և  15  
խնդիրներում հնարավոր է, որ համեմատվող թվերը ամբողջությամբ  գրենք թվանշաններով, կամ առանց 
դրա էլ համեմատվեն գրքում տրված գրառումներով ներկայացված թվերը: Որպես տնային առաջադրանք 

հանձնարարում ենք  1 - 13  խնդիրները:
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Դաս 21-րդ
Թեմա՝ թվերի համեմատություն և դասավորում:
Նպատակ՝ թվերի համեմատման ու դասավորման մասին գիտելիքների ամրապնդում և խորացում 

(Մաթ.IV.1.)
Նախապայմաններ՝ թվերի գրավոր և բանավոր հաշվի իմացություն:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, գրելու միջոցներ:

Դասը սկսում ենք՝ տնային աշխատանքը ստուգելով: Հերթով գրատախտակի մոտ ենք հրավիրում 
աշակերտներին և խնդրում ենք լուծեն Ձեր կողմից  1 - 13  առաջադրանքներից ընտրած խնդիրը, 
նրանք համեմատում են, թվերի միջև դում են համապատասխան նշանները (>, <, =): Այս քննարկման մեջ 

ողջ դասարանը պիտի լինի ներգրավված:

Ապա անցնում ենք  16 - 24  խնդիրների լուծմանը:

16 - 21  Խնդիրները կարող ենք նույն ձևով լուծել, կամ էլ կարող ենք որպես ինքնուրույն աշխատանք 

տալ աշակերտներին: Այս դիագնոստիկ թեստի արդյունքում կարող ենք գնահատել դասի նպատակի 

իրականացման աստիճանը:

20  Մեծագույն թիվը 9871-ն է

Փոքրագույնը՝ 1789
Մեծագույն թիվը գրելիս թվանշանները դասավորում ենք նվազման կարգով, իսկ փոքրագույնի 

դեպքում՝ աճման կարգով:

21  Այստեղ մեծագույն թիվը 76531,

Նվազագույնը՝ 13567:

22  և 23  խնդիրները միմյանց նման են, մեկը հնարավոր է հանրային քննարկմամբ լուծվի, մյուսը՝ 

ինքնուրույն:

22  Մեծագույնը կլինի 221100
Նվազագույնը՝ 100122:
Այստեղ հաշվի ենք առնում, որ առաջին թվանշանը (ամենամեծ կարգի թվանշանը) չի կարող 

հավասար լինել 0-ի: Դիմում ենք աշակերտներին՝
- Ի՞նչ թվանշաններով ենք գրում թվերը: (0,0,1,1,2,2)
- Ի՞նչը կարող է լինել նվազագույնի առաջին թվանշանը: (1)
- Ի՞նչը պիտի լինի նվազագույնի երկրորդ թիվը: (0)
- Ո՞րը պիտի լինի երրորդ թվանշանը: (մնացածից նվազագույնը)
- Ո՞ր թիվը կլինի նվազագույնը: (100122)

24  Խնդիրն էլ միասին լուծենք:
Հնարավոր է կարիք առաջանա բացատրելու, թե ինչ է «ցածր եկամուտի տարի»-ն և «բարձր եկամուտի 

տարի»-ն:
Վերջին հարցին պատասխանելը աշակերտներից պահանջում է թվերի համեմատության 

ունակության կիրառում:
Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք  14 - 20  խնդիրները:
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Դաս 22-րդ

Թեմա՝ թվերի համեմատություն և դասավորում:
Նպատակ՝ անցած նյութի կրկություն և գիտելիքի ամրապնդում:
Նախապայմաններ՝ թվերի գրավոր և բանավոր համարակալման ունակություններ:
Ռեսուրսներ՝ գրելու միջաոցներ, տետր, դասագիրք:

Ստուգում ենք տնային աշխատանքը՝ 14 - 20  խնդիրների լուծումը:

14 - 17  խնդիրներում պահանջվում է թվերի գրառումը աճման, կամ նվազման կարգով: 

Համեմատությունը սկսում ենք ամենամեծ կարգի թվանշանից: Օրինակ 15  խնդրի պատասխանն է 

27650, 27509, 27311 (նվազման կարգով գրառումը),  17 -ինը՝ 

99 999, 300 568, 304 567, 344 321: Նվազագույնն է հնգանիշ թիվը (մնացածը վեցանիշ թվեր են), ապա 

թվերի մեջ համեմատում ենք տասնավորների ու հազարավորների թվանշանները:

18  Մեծագույն վեցանիշ թիվը 999 999-ն է, տրված թվերով գրված ամենափոքր թիվը 111 111-ն է:

19  Եթե յուրաքանչյուր թիվը օգտագործենք մեկ անգամ, ամենամեծ թիվը կարող է լինել 987 654, 

նվազագույնը՝ 102345:

20  Խնդրի աղյուսակով ներկայացված թվերի համեմատությունը և դասավորումը արդեն դժվար 

չպետք է թվա:

Այժմ առաջարկում ենք լրացուցիչ խնդիրներ՝

1  Համեմատե՛ք թվերը և դրե՛ք  համապատասխան նշան՝ «>» «<» կամ «=»

900 001 901 000
312 000 320 000
439 312 440 111
539 312 540 000.

2  Գրե՛ք մի քանի քառանիշ թվի օրինակ, որոնք նույնատիպ թվանշաններով են ստեղծված: 

3  Գրե՛ք թիվ, որը կպարունակի՝
40 հազար և 60 միավոր                       90 հազար և 8 միավոր
40 հազար և 6 միավոր                         90 հազար և 80 միավոր

4  Քանի՞ զրո պիտի ավելացնենք 1-ին աջ կողմից որ ստացվածը նշանակի՝
ա) հազար բ) տաս հազար գ) հարյուր հազար

5  Եթե դուրս գրենք բոլոր թվերը 1-ից 100-ը ներառյալ,  ընդամենը քանի՞ անգամ կօգտագործենք 0 
թվանշանը: 
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6  Գրե՛ք բոլոր, այն երկնիշ թվերը, որոնց տասնավորների թվանշանը 1-ով ավել է միավորների 

թվաշանից:

7  Վատոն 3 դեղ պետք է խմի՝ յուրաքանչյուրից մի հաբ ամեն 2 ժամվա մեջ: Առաջին հաբն 

ընդունելուց հետո քանի՞ ժամ անց նա կընդունի 3-րդ հաբը:

8  Ներկայացրե՛ք թվերը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով՝

7300, 29608, 305220,500500, 80070,8350,3979,406030,500005,60080:

9  Բացատրե՛ք, թե ինչպես է փոփոխվում 5 թվանշանի արժեքը հետևյալ թվերի գրառման մեջ՝ 

5,50,500,5000,50000:

10  Թվերը դասավորե՛ք աճման կարգով՝250 000, 249 999, 250 001:

Որպես տնային աշխատանք կարող ենք հանձնարարել II գլխի  15 - 18   առաջադրանքները, նաև 

կարող ենք խնդրել, որպեսզի դասարանում քննարկված խնդիրների նման խնդիրներ կազմեն և լուծեն:

Դաս 23-րդ

Թեմա՝ թվերի գրավոր և բանավոր հաշիվ:
Նպատակ՝ անցած նյութի կրկնություն, աշակերտների խորհել-ապացուցելու ունակությունների 

զարգացում (Մաթ.IV.1.)
Նախապայմաններ՝ թվերի գրավոր և բանավոր համարակալում, թվերի համեմատություն և 

դասավորում:
Ռեսուրսներ՝ գրելու միջոցներ, տետր, դասագիրք, թերթ, մկրատ:

Դասի նպտակներից մեկին կարող ենք հասնել ստուգելով տրված առաջադրանքները: Մյուս 
նպատակին հասնելու համար մեզ կօգնեն դասագրքում ներկայացված «խորհիրի» խնդիրները:

1  Այս խդիրները հանրայնացնելու նպատակով կարող ենք օգտագործել հարց-պատասխան 
մեթոդը:

ա) – Քանի՞ թվանշան ունի առաջին թիվը: Երկրորդ թիվը:
- Ո՞րը կլինի դրանցից մեծ:
բ) Նույն հարցը կարելի է նաև այստեղ տալ, չնայած ցանկալի է որ աշակերտները ճիշտ պատասխանին 

հասնեն առանց հարցերի օգնության, (ա) խնդրի լուծմամբ):
գ) Այս մեկը աշակերտների մի մասը կլուծի ինքնուրույն: Չնայած դրան հանրային կերպով 

քննարկումը միևնույն է, կարևոր է:
- Քանի՞ թվանշան ունի յուրաքանչյուրը: (հինգ)
-Համեմատությունը որ թվից ենք սկսում: (մեծ կարգի)
-9-ից մեծ թիվ կա՞:
-Եթե երկրորդ թվի առաջին թվանշանը փոքր է 9-ից, ապա ո՞ր թիվն է մեծ:
-Եթե երկրորդ թվի առաջին թվանշանն էլ 9 է, ապա անհրաժեշտ է համեմատել մնացած թվերը: 

Այստեղ ամենինչ պարզ է՝ ո՞ր թիվն է մեծ: (5>4)
-Ո՞ր թիվն է մեծ ցանկացած դեպքում:
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 դ) Այստեղ էլ նման հարցեր կարելի է օգտագործել, չնայած ավելի լավ է ճիշտ պատասխանին հասնեն 
ճիշտ խորհելով: (ցանկացած դեպքում երկրորդ թիվը մեծ է առաջինից):

2  Այս մեկը կարող ենք որպես ինքնուրույն աշխատանք առաջարկել աշակերտներին, ապա լսել 
իրենց կարծիքները, կարիքի դեպքում կարելի է նաև հարցեր օգտագործել՝

ա) բ) այստեղ, երկու դեպքում էլ, նշված թվանշանով փոխվել է 9-ը
գ) այստեղ պարզ է, որ երկու տեղում էլ 0 պիտի լինի
դ) այստեղ առաջին տեղում պետք է լինի 0, երկրորդ տեղում՝ 9

3  Նման խնդիր հնարավոր է բոլորը չկարողանան կազմել և մեր օգնության կարիքը կարող են 
ունենալ, կարող ենք լրացուցիչ հարցեր տալ:

Առաջարկում ենք նման խնդիրներ կազմելու երկու եղանակ:

Օրինակ՝ 89243<<0765.

Այստեղ տասնավորների, հարյուրավորների ու միավորների թվանշանները կարելի է այլ 

թվանշաններով փոխել, օրինակ՝ 89815< 0 476.

Այստեղ  պետք է փոխենք 9-ով:

4  Պայմանի համաձայն, մատիտի գինը 30 թեթրի է: Քեթին հիմա 20 թեթրի ունի: 10 թեթրի էլ որ 
ունենար՝ ռետին կգներ ու 5 թեթրի կմնար:

Այսինքն՝ ռետինի գինը 25 թեթրի է:

5  Նվազագույն քառանիշ թիվ ստանալու համար լավ կլինի, որ առաջին թիվը լինի 1, այսինքն 

պետք է ջնջենք 5 -ն ու 9-ը, կունենանք 1236:

Որքան հնարավոր է մեծ քառանիշ թիվ ստանալու համար, լավ կլինի առաջին թիվը 9 լինի, երկրորդը՝ 

2, այսինքն պիտի ջնջենք 5-ն ու 1-ը, ստանում ենք 9236:

6  Եթե ութից երկուսը բաժանենք երեքական մասի, ապա կստանանք այդ երկուսի փոխարեն 6 

կտոր:

Ընդամենը կունենանք 6+6=12 կտոր:

Կարող ենք օգտագործել օժանդակ ռեսուրսներ (թուղթ, մկրատ) և ստուգել լուծման ճշգրտութունը:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 19 - 22  խնդիրները II գլխի լրացուցիչ 

առաջադրանքներից և կազմել 3 խնդիր և լուծել դրանք ինչպես դասարանում:
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§ 3. Բնական թվերի կլորացման օրենք

Այս պարագրաֆին 4 դաս կարող ենք տրամադրել

Դաս 24-րդ

Թեմա՝ թվերի կլորացում:
Նպատակ՝ բնական թվերի կլորացման օրենքի կիրառման ունակությունների 
զարգացում (Մաթ. IV.1)
Նախապայմաններ՝ 1000-ից փոքր թվերի կլորացման հատկություններ:
Ռեսուրսներ՝ թերթ, դասագիրք:

Թվերը կլորացնելու մասին նախորդ գլխում էլ ենք խոսել: Սակայն խոսքը միայն մինչ 1000-ը 
թվերի մասին էր: Այժմ կքննարկենք մինչև միլիոնը թվերը: Երբեմն հնարավոր է կլորացնել թվերը մինչ 
տաս հազարավորնները, հարյուր հազարավորները: դասագրքում պարզ ձևով է տրված կլորացման 
օրենքները, սակայն անպայման չէ երեխաներին բառացիորեն սովորեցնել այս կամ այն օրենքը, 
գլխավորը՝ աշակերտներն իրենց բառերով շարադրեն օրենքի իմաստը, գտնում ենք ամենամոտ 
կլոր թիվը մինչ տրված կարգը: Օրինակ՝ 21 357-ի հարևան (ամենամոտ) կլոր թվերը մինչ տաս 
հազարերորդականները 30 000 ու 20 000 են: Նրանցից ամենամոտը 20 000-ն է: Դա  է մատնացույց 
անում տրված թվի մեջ 2-ին հաջորդող 1 թիվը, որը 5ից փոքր է:  Այդ թիվը որ 5 լիներ կամ 5ից մեծ, 
այդ դեպքում կընտրեինք 30 000-ը: Օրինակ՝ 25 000-ի , 25 517-ի, 26 617-ի մինչ տաս հազարավորները 
կլորացմամբ, երեք դեպքում էլ ստանում ենք 30 000:

20 000 25 000

25 517 26 617

30 000

Երբ  թվային ճառագայթի վրա  ներկայացնում ենք դրանք, լավ է երևում յուրաքանչյուրի դեպքում 
հարևան թվերից որն է մինչ տրված կարգը կանգնած ամենամոտ «կլոր» թիվը: Բացառություն է 
կազմում 25 000-ը, որը միջին թիվ է դրանց միջև (ինչպես արդեն ասվել է) կլորացման ժամանակ 
արդյունքը օրենքի համաձայն 30 000 է (մեծ թիվը): 

Ցանկալի է, որ ուսուցիչը նման կերպով բացատրի աշակերտներին և վերը ասվածը ներկայացնի 
գրատախտակին:

Ապա կարող ենք անցնել դասագրքում բերված դեպքերի քննարկմանը:
Օրինակ՝ 72 830-ը գտնվում է 72 000- ու 73 000 մինչ հազարավորները կլոր թվերի միջև: Նրանցից 

ավելի մոտ է 73 000:

72 000 72 500

72 830

73 000

Թվային ճառագայթի միջոցով ստուգում ենք, որ 805 192  ավելի մոտ է 810 000-ին, քան 800 000-
ին (այստեղ կլորացնում ենք մինչ տաս հազարավորների կարգը):

Հաջորդ հարցերին աշակերտներն այսպես պետք է պատասխանեն՝
Մինչ տրված կարգը կլորացնելիս (805192-ի դեպքում, տաս հազարավորների) այս կարգից աջ 

գտնվող թվանշանները կվերածվեն զրոների, իսկ նշված կարգի թվանշանը 1-ով կմեծանա, քանի 
որ հաջորդ թիվը 5 է (4-ից մեծ թիվ): Հենց այս դեպքում կլորացնելիս է մեծանում տրված կարգի 
թվանշանը մեկ միավորով:
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7574-ի ամենամեծ կարգի կլորացմամբ ստանում ենք 8000, այդ դեպքում մեծագույն կարգը 

հազարավորներինն է, այսինքն պահանջվում է կլորացում մինչ հազարավորները:

Մինչ 83 400-ի մեծագույն կարգը, այսինքն մինչ տաս հազարավորները կլորացմամբ ստանում ենք 80 

000: Նախորդ դեպքում ստացանք տրված թվից մեծ թիվ, իսկ այս դեպքում՝ փոքր թիվ:

Ցանկալի է այս երկու դեպքը ներկայացնել ճառագայթի տեսքով:

Այսպես մանրամասն բացատրելուց հետո կարելի է անցել դասի բուն նպատակի որակի 

գնահատմանը՝ աշակերտներին հանձնարարենք լուծել  1  և 2   խնդիրները, ապա քննարկենք 

ստացած արդյունքները:

Որպես տնային աշխատանք կարող ենք առաջարկել 1 - 5  խնդիրները:

Դաս 25-րդ

Թեմա՝ թվերի կլորացում:

Նպատակ՝ թվերի կլորացման վերաբերյալ գիտելիքի ամպրապնդում (Մաթ.IV.1.)

Նախապայմաններ՝ թվերի համեմատության ու դասավորման հատկություններ:

Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, թերթ:

Տնային առաջադրանքը ստուգելուց հետո, աշակերտներն ինքնուրույն պիտի ընտրեն 

պատասխանները 3-8 առաջադրանքներում: Ճիշտ պատասխանները կարելի է այսպես ներկայացնել՝ 

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

Արդյունքները հարկավոր է հանրային կերպով քննարկել, որպեսզի աշակերտները խորանան 
հարցերի մեջ, ոչ թե շրջանցեն քննարկման պահը:

6 - 8  խնդիրներում խնդրենք աշակերտներին, որ հիմնավորեն իրենց պատասխանները:

6  Կարող ենք 4 թիվն էլ վերանայել և նրանցից միայն 56 599-ը կլորացնելով մինչ հազարավորները 
ստանում ենք 57 000: Կարող ենք խնդրել աշակերտներին հիմնավորել պատասխանը, թե ինչու մնացած 
երեք պատասխանը սխալ է: Խորհել-ապացուցելու ունակությունները զարգացնելու համար այս 
ակտիվությունները շատ օգտակար են:

7  Քանի որ մինչ հազարավորները կլորացնելու դեպքում թիվը չփոխվեց, հաջորդ թիվը 5-ից փոքր 
ցանկացած թիվ է:

8   5643-ում տաս հազարավորների կարգին համապատասխան թիվը 5-ն է, հաջորդ թիվը 6 
է(4-ից մեծ է), այդ պատճառով թիվը կլորացնելիս ստացվում է 60 000, արդյունքը պայմանավորված չէ 
հարյուրավորների թվանշանով, այն ցանկացած թվանշան կարող է լիել (0,1,2,4,5,6,7,8,9): Աշակերտները 
ևս մեկ անգամ վերհիշում են կլորացման օրենքը, թվերը:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 6 - 10  խնդիրները:
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Դաս 26-րդ

Թեմա՝ թվերի կլորացում:
Նպատակ՝անցած նյութի կրկություն, գիտելիքների ամրապնդում (Մաթ.IV.)
Նախապայմաններ ՝ Մինչ միլիոնը թվերի գրավոր և բանավոր հաշիվ:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, թերթ:

Ստուգում ենք տնային աշխատաքը՝ 6 - 10  խնդիրները: Աշակերտները չպետք է դժվարանան 

լուծել դրանք: Ապա լուծում ենք  9 - 11  խնդիրները: Այստեղ էլ ցանկալի է, որ աշակերտները 

հիմնավորեն իրենց պատասխանները, սովորեն ապացուցել իրենց կարծիքները:

9  5  6 723-ում հազարավորների թիվը 6-ն է: Կլորացման ժամանակ իր ձախ կողմի թիվը չի 

փոխվի, այդ պատճառով  ի փոխարեն պիտի գրած լինի նույն թիվը, ինչ կլորացումից հետո է գրված, 
այսինքն՝ 0:

10  Ի՞նչ մեծագույն թվով կմեծանա թիվը մինչ տասնավորները կլորացնելիս:
Մինչ տասնավորները կլորացնելիս, եթե միավորների թիվը 5,6,7,8, կամ 9 է, թիվը չի մեծանա:
Տասնավորների թիվը այն ժամանակ է 1-ով մեծանում, երբ  միավորների թվանշանը 0-ով է փոխվում: 

Այսինքն մեծացում կլինի 5-ով, 4-ով, 3-ով, 2-ով, կամ 1-ով: Նրանցից մեծագույնը 5-ն է:

Հնարավոր է, որ աշակերտները նման ձևով դժվարանան մտածել: Հարկավոր է օգնության հասցնել 
օրինակներ՝ վերցնենք թվեր 365,366,367,368,369: Այս այն դեպքերն են, երբ մինչ տասնավորները 
կլորացնելիս թիվը մեծանում է, հինգ դեպքում էլ ստանում ենք 570, տասնավորների թվանշան 6-ը փոխվեց 
7-ով, միավորների թվանշանը՝0-ով: Թվերը համապատասխանաբար՝ 5-ով, 4-ով, 3-ով, 2-ով, 1-ով:

Այստեղ կարող ենք առաջարկել աշակերտներին քննարկել ավելի բարդ օրինակներ: Ի՞նչ մեծագույն 
թվով կարող է մեծանալ թիվը մինչ հարյուրավորները կլորացնելիս: Մինչ հարյուրավորները կլորացնելիս 
թե լինում է թվի կլորացում, ապա հարյուրավորների թվանշանը 1-ով մեծանում է, տասնավորների 
թվանշանը պիտի լինի 5,6,7,8 կամ 9, միավորների թվանշանը՝ ցանկացած (0,1,2,3,4,5,6,7,8,9): 
Տասնավորների ու միավորների թվանշանները 0-ով է փոխվում: Պետք է գտնենք համապատասխան երկու 
թվանշանով կազմված նվազագույն թիվը-այդ թիվը 50-ն է: Այսինքն մեծագույն թիվը, որով իրականանում 
է կլորացվող թվի մեծացում 50-ն է: Զննականորեն ավելի ընկալելի դարձնելու համար կարող ենք 
օգտագործել թվային ճառագայթը: Թվերը կլորացնելիս՝ ամենամեծ հեռավորությունը հարյուրավորների 
կարգերի միջև մինչ  թիվը-այդ ՝ 50 է:

650 700 749 

Օրինակը տրված է նկարին: Բոլոր այն թվերը, որոնք կլորացնելիս մեծանում են  և, օրինակ, ստանում 
ենք 700, մեծ է կամ հավասար է 650-ի և փոքր է 700-ից:

Նման պատկեր ունենք մինչ տասնավորները կլորացնելիս:

755750 760 765

Բոլոր այն թվերը, որոնք մեծանում են և որոնց մինչ տասնավորները կլորացնելիս ստանում ենք 760, 
գտնվում են 755-ի ու 760-ի միջև (755 ներառյալ):

Ամենամեծ թիվը, որքանով կարող է մեծանալ թիվը,  5-ն է:
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Այդ պատճառով 10  խնդրի պատասխանը որևէ աշակերտ կարող է ակնթարթորեն  ասել:
Կարելի է աշակերտներին առաջարկել նմանատիպ առաջադրանքներ II գլխի լրացուցիչ խնդիրներից՝ 

23 - 26 , երբ կլորացնելիս տեղի է ունենում թվի փոքրացում և 11 - 13  խնդիրների հետ միասին 

հանձարարենք որպես տնային աշխատանք:

Երբ կլորացման ժամանակ թվերը փոքրանում են մինչ տասնավորները, մաքսիմալ նվազումը կլինի 

4, մինչ հարյուրավորները կլորացնելիս՝ 49, մինչ հազարավորները փոքրացնելիս՝ 499:

11  Խնդրի պատասխանը 0 է: Վերը բերված քննարկումները ընկալելուց հետո, դժվար չէ ստանալ 
պատասխանը: Օրինակ՝ 350≈350:

Դաս 27-րդ

Թեմա՝ թվերի կլորացում:
Նպատակ՝ թվերի կլորացման մասին գիտելիքի ամրապնդում, խորհելու ու ապացուցելու 

ունակությունների զարգացում (Մաթ. IV.1)
Նախապայմաններ՝ թվերի գրավոր և բանավոր հաշվելու ունակություն:
Ռեսուրսներ՝ վանդակավոր թերթիկներ, դասագիրք:

Դասի նպատակներից մեկի իրականացման մակարդակը հնարավոր է աշակերտների շնորհանդեսի 

գնահատմամբ: Առաջադրանքերից մեկը նման էր 10 - 11  խնդիրներին: Սրանք քննարկվել են նախորդ 

դասին:

11  Կարող ենք գուշակել, որ ա), դ) և ե)-ում տրված թվանշանները մոտավոր են, կլորացմամբ են 

ստացված:

12  Մոտավորապես 44 000 տոմս է վաճառվել:

13  Այստեղ աշակերտները պետք է խորհեն ինչպես 10 - 11  խնդիրների լուծման ժամանակ: 

Ցանկալի է նաև թվային առանցքի գործածումը:

Մինչ հազարավորները կլոր թվերը արտահայտենք թվային առանցքի վրա:

90008000 10 000

9000 ստացվում է 8500-ից մինչ 9499-ը (ներառյալ) թվերը մինչ հազարավորները կլորացնելիս:
Նրանցից նվազագույնը 8500-ն է, առավելագույնը՝ 9499:
Դասի երկրորդ նպատակին հասնելու համար մեզ օգնում են խնդիրները, որոնք տրված են «խորհիրի» 

խորագրով: Այս խնդիրները, սովորաբար, հանրային կարգով է պետք քննարկել ու լուծել:

1  Զբոսաշրջիկները գետի տարբեր ափերին էին: Ճանապարհորդը, ով այն ափին էր, որտեղ 
նավակն էր, այդ նավով անցավ մյուս ափ: Ապա երկրորդ ճանապարհորդողը նույն նավակով անցավ 

գետը: 
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2  Խնդիրը լուծելուց առաջ հիշեցնենք աշակերտներին վրաց այբուբենում եղած տառերի քանակը: 
Հարկ եղած դեպքում կարող ենք հարցեր տալ:

• Կա՞ արդյոք 20 տարբերվող տառ վրաց այբուբենում:
•  Եթե դասարանում 20 աշակերտ է, հնարավո՞ր է, թե՝ ոչ, որ 20-ի ազգերն էլ տարբեր տառերով 

սկսվեն:
•  Եթե դասարանում 40 աշակերտ է, հնարավո՞ր է, թե՝ ոչ 40-ի ազգերն էլ տարբեր տառերով սկսվեն: 
Այս խնդիրը լուծելու համար օգտագործում ենք այսպես կոչված «Դիրիխլեի սկզբունքը»: Պարզեցված 

ձևով ներկայացնենք այն ուսուցիչներին. այս սկզբունքի համաձայն հնարավոր չէ 7 վանդակում 8 
նապաստակ տեղավորել այնպես, որ որևե վանդակում մեկից ավելի նապաստակ  չլինի, ընդհանուր  
առմամբ՝ n վանդակում  n+1 նապաստակ այնպես տեղավորել, որ որևե վանդակում մեկից ավելի 
նապաստակ չլինի:

Այս խնդրի մեջ «նապաստակի դերում» աշակերտներն են, «վանդակների դերում» վրաց այբուբենի 
տառերը: I դեպքում 33 վադակում կարող ենք տեղադրել 20 նապաստակը այնպես որ մի վանդակում 
երկու նապաստակ չլինի: II դեպքում 33 վանդակում 40 նապաստակը տեղավորելու ժամանակ կլինի 
անպայման գոնե 1 վանդակ, որտեղ 1 –ից ավելի նապաստակ կլինի՝ գոյություն կունենա գոնե 2 այնպիսի 
աշակերտ, ում ազգերը նույն տառով կսկսվեն: Աշակերտների հետ խնդիրը քննարկելիս, պարզ է, որ 
Դիրիխլեի սկզբունքը չենք նշում:

3  Մինչ այս խնդրի լուծելը, եթե դրա կարիքը լինի, հիշեցնենք աշակերտներին տարվա մեջ օրերի 
քանակը (366 , երբ տարին նահանջ տարի է, 365՝ երբ նահանջ տարի չէ)

Եթե դպրոցում 366, կամ ավելի քիչ աշակերտ է, հնարավոր է ծննդյան օրերը չհամընկնեն:
Պատասխան՝ 367, կամ ավելի:
Ուսուցչի համար՝ եթե այստեղ էլ օգտագործենք Դիրիխլեի սկզբունքը, ապա՝ վանդակների դերում 

տարվա օրերն են, իսկ նապաստակների դերում՝ աշակերտները:

4  Այս դյուրին խնդրի շնորհիվ աշակերտները պատկերացում են ստեղծում առանցքային 
համաչափության՝ մաթեմատիկական կարևոր հասկացության մասին: Լուծումը 
պետք է սահմանափակվի գուշակմամբ: Այստեղ ներկայացված է թերթը բացելուց 
հետո ստացած նկարը:

Այս խնդիրը լուծելիս աշակերտը կարող է օգտագործել վանդակավոր թերթ, 
ներկի փոխարեն՝ ֆլոմաստեր: Նրանք կհամոզվեն իրենց կարծիքի ճշտության 
մեջ:

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարում ենք II գլխի լրացուցիչ 

առաջադրանքներից 27 - 31  խնդիրները՝ 

27  Քանի որ կլորացման ժամանակ թիվը մեծացավ, միավորների կարգի թվանշանը 4-ից մեծ է, 
քանի որ մեծացումը իրականացավ 3 միավորով, վերջին թվանշանը 7 է:

28  Այս թվանշանը 3-ն է՝ 35329≈35000

29  Նվազագույն թիվը, որը մինչ հազարավորը կլորացնելիս կստանանք 8000՝ 7500-ն է, սա է 
մարդկանց հնարավոր նվազագույն քանակը:

30  Մեծագույնն է ՝ 24999, նվազագույնն է՝ 15000:

31  Նախորդ խնդրի արդյունքը հաշվի առնելով՝ 24999-14999=10000, այսինքն՝ այդպիսի թվերի 
քանակը 10 000 է:
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§ 4. Օգտագործում ենք սյունակային դիագրամը

Այս պարագրաֆին կարող ենք չորս դաս տրամադրել

Դաս 28-րդ

Թեմա՝ թվային տվյալների ներկայացումը սյունակային դիագրամով:
Նպատակ՝ մեկ, կամ մի քանի հատկանիշով տվյալների խմբավորում, սյունակային 
դիագրամով կամ աղյուսակով ներկայացման ունակության զարգացում, սյունակային 
դիագրամով ներկայացված տվյալների բնութագրում: (Մաթ.IV.13. IV.4)
Նախապայմաններ՝ թվերի թվային ճառագայթի վրա արտահայտման ու 
համեմատության ունակություն՝
Ռեսուրսներ՝ վանդակավոր թերթիկեր, մատիտ, քանոն, դասագիրք, քարտեր, որոնց 
վրա գրված են 0,0,1,1,1,1,1 թվերը՝ յուրաքանչյուր քարտին՝ մեկ թիվ:

Այս դասին աշակերտը վարժվում է պարզ դիագրամի ընթերցման մեջ, փորձում է ճանաչել տվյալների 

խմբավորման օրենքը, ինքնուրույն խմբավորում է տվյալները ըստ  երկու, կամ ավելի հատկության,  

1  և 5  (օրինակ, դասարանում լուծած խնդիրներից 2–ում խմբավորումն իրականացվում է ըստ 4 

հատկության,, իսկ 2 –ում՝ 2), պետք է կարողանա աղյուսակ կազմել սյունակային դիագրամի տվյալների 

համայձայն և հակառակը՝ պատկերագրի, կամ աղյուսակի հիման վրա  տեղծել սյունակային դիագրամ: 
Օգտվե՛ք առիթից և մի քանի րոպե տրամադրե՛ք արգելանոցների կարևորության մասին 

տեղեկատվությանը, խրախուսե՛ք երեխաներին պահպանել բնությունը, հոգալ կանաչապատ շրջապատի 
մաքրության մասին: Պարագրաֆը սկսվում է համապատասխան տեքստով:

1  Աշակերտներին ներկայացնում ենք վաճառված գրքերի քանակի վերաբերյալ նախօրոք 
պատրաստած սյունակային դիագրամը: Հնարավոր է, որ աշակերտները չիմանան, որ մասնավոր 
դպրոցում դասագրքերն անվճար չեն բաժանվում: Կարելի է օգտագործել դասագրքի տեքստում բերված 
դիագրամը: Դիագրամով արդեն խմբավորված տվյալներ են ներկայացված: Դիագրամի հիման վրա 
աշակերտները պատասխանում են տեքստի հարցերին, այսինքն նկարագրում են ներկայացրած  
տվյալները: Խորհում են պատճառների մասին, թե ինչը պայմանավորեց, որ սեպտեմբերին ամենաշատ 
քանակով դասագիրք վաճառվեց, իսկ նոյեմբերին՝ ամենաքիչ քանակությամբ: 

Դասագրքում ներկայացված խնդիրները, նրանց հերթականությունը լիովին արդարացված է, այդ 
պատճառով ուսուցիչը նույն հերթականությամբ էլ կարող է վարել դասը:

Դիագրամների և աղյուսակների կիրառումը ավելի էֆէկտիվ կլինի, եթե աշակերտները իրենք 
բացատրեն, թե ինչը պայմանավորեց տվյալների նման բաշխումը, կլսենք նրանց կարծիքները և 
կխրախուսենք նրանց:

Օրինակ՝ դասարանում լուծած խնդիրներից 1 -ում որպես սեպտեմբերին դասագրքերի վաճառքի 
ավելացման պատճառ կարող են անվանել ուսումնական տարվա սկիզբը:

4  -ում ակնհայտ արդյունք կստանանք, եթե աղյուսակի համաձայն ստեղծված սյունակային 
դիագրամը համեմատենք կլորացմամբ ստացած դիագրամի հետ, այն ավելի զննական կդարձնի 
կլորացմամբ առաջացած փոփոխությունները:

Շատ կարևոր է դասարանում լուծած 7  խնդիրը՝ այն լուծելու համար ուսուցչին անհրաժեշտ է 
նախօրոք պատրաստած 7 քարտ, աշակերտների ներկայությամբ հարկավոր է գրել հետևյալ թվերը՝ 
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0,0,1,1,1,1,1: Սպասելի է, որ գործողությունն ավարտելիս «հանած» մեկանոցների քանակը ավել լինի 
զրոների քանակից: Այս փաստը աշակերտները կարող են բացատրել մեկանոցների տոմսերի առավել 
քանակով:

Նախապես կարելի է կարծիքներ արտահայտել, իսկ գործողությունն ավարտելուց հետո 
համեմատական վերլուծություն անցկացնել: Աշակերտների կանխատեսությունը կլինի՝ մեկանոցների 
«հայտնվելն» ավելի է սպասելի: Նման խնդիրները քննարկելու արդյունքում աշակերտները ավելի 
պատրաստ կլինեն ծանոթանալու հավանականության տեսության սկզբունքները սովորելիս 
պատահույթների հավասարահնարավորության հարցին (1-անոցի «արտահանումը» ավելի է սպասելի, 
քան զրոներինը, այս պատահույթները հավասարահնարավոր չեն/ հավասարաբար սպասելի):

Եթե քննարկումը արդյունավետ է ընթանում, ապա՝ կարող ենք ևս մեկ կարևոր խնդրի վրա դարձնել 

մեր ուշադրությունը՝ 8 : Կարծում ենք դասարանը ինքնուրույն միասնական ուժերով կլուծի այն:

Դեռ չենք կիրառում հատուկ ինտերնետ-ռեսուրսներ դիագրամ կառուցելու համար, որպեսզի 

աշակերտներն ինքնուրույն վարժվեն այդ գործընթացում:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք  1 - 6  խնդիրները:

Դաս 29-րդ 

Թեմա՝ թվային տվյալների ներկայացում և բնութագիր
Նպատակ՝ տվյալների ներկայացման մեթոդների օգտագործման և ներկայացված աղյուսակներն ու 

դիագրամները բնութագրելու ունակության զարգացում (Մաթ. IV.13.Մաթ. IV. 14.) 
Նախապայմաններ՝ ինչ որ թվի համապատասխան քայլով, հնգանիշ թվից կարգերին 

համապատասխան քայլով առաջ, կամ հետ հաշվելու ունակություն:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք:

Դասը սկսում ենք  տնային աշխատանքի ստուգմամբ: աշակերտների կողմից տվյալները աղյուսակով, 
կամ դիագրամով ներկայացնելիս դրանք կարգավորելու և բնութագրելու ունակության  յուրացման 
մակարդակը: Աշակերտները պիտի կարողանան բացատրել, բնութագրել, շուտ ընկալել և պատասխանել 

դիագրամին վերաբերող հարցերին (խնդիր 1 ), աղյուսակի համաձայն կառուցել սյունակային 

դիագրամ և հորինել հարցեր դիագրամի համաձայն (խնդիր 2 ), օրինակ՝ ո՞ր կոմպլեկտը ստացավ 

ավելի շատ ձայն, ինչը հանդիսացավ դրա պատճառը:
Մեր երկրում թե՛ աղջիկների և թե՛ տղաների մոտ մեծ ճանաչում ունի բասկետբոլը: Սպորտի հետ 

կապված խնդիրները ավելի են հետաքրքրում աշակերտներին: Կարող ենք ցույց տալ երեխաներին 
թե ինչպես է գործածվում մաթեմատիկան տարբեր մրցույթների արդյունքները ներկայացնելիս, ինչը 
կարևոր է աշակերտների մոտիվացիայի բարձրացման համար: (Ապագայում՝ բարձր դասարաններում 
համարյա բոլոր թեմաների ուսումնասիրությունը կարելի է սկսել մոտիվացիոն խնդիրներով):

4  Խնդրի մեջ աշակերտները պետք է կարողանան կարծիք արտահայտել սյունակային 
դիագրամի համաձայն տվյալների բաշխման մասին: Ամռանը բժշկական կենտրոններում հիվանդների 
պակասը կարող է կապված լինել բնակչության գյուղ գնալու հետ, ձմռանը և գարնանը հիվանդների 
ավելացումը կարող է պայմանավորված լինել ցրտով, վնասվածքներով, մրսածության տարածմամբ:

Առաջադրանքը ստուգելուց հետո, հիշում ենք որևէ քայլով հաշվելը: Կարող ենք սկսել որևէ կարգ 
համապատասխան  քայլով հաշվելով, հիշենք 2-ի հավասար քայլով հաշվելը: Ուշադրություն դարձնենք, 
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որ եթե 2-ի հավասար քայլը սկսում ենք 2-ով (2,4,6...) կստանանք թվեր, որոնք 2-ով բազմապատկելով 
են ստացվում (վերհիշենք 2-ի բազմապատկման աղյուսակը, 3-րդ դասարան): Կարելի է հիշեցնել 

աշակերտներին, որ այդ թվերը զույգ թվեր են  կոչվում՝: 2; 4; 6; 8 և այլն... զույգ թվեր են: 

Եթե 2-ի հավասար քայլով հաշվելը սկսում ենք 1-ից, ապա ստանում ենք զույգ թվերի նախորդ թվերի 

հերթականությունը՝ 1,3,5,7...դրանք կենտ թվեր են կոչվում: Այստեղ կարող ենք վերհիշել թվերի կիսվելը, 

զույգ թվերը կարելի է կիսել: Կարող ենք հարցեր տալ՝

- Անվանե՛ք 10-ից փոքր թվերից ո՞րն է ամենամեծ զույգ թիվը (8)

- Անվանե՛ք ցանկացած զույգ երկնիշ թիվ

- Ո՞րն է ամենամեծ երկնիշ կենտ թիվը (99)

Դրանից հետո խաղում ենք դիդակտիկ խաղ՝ «քայլերով հաշվելը»: Խաղի կանոնները դասագրքում 

են տրված:

Այս խաղի օգնությամբ աշակերտը վարժվում է ճարպկորեն հաշվելու մեջ, լարում է ուշադրությունը 

և զարգացնում այն: Խաղը ուրախ է, պարզ ու հետաքրքիր: Մինչ խաղին անցնելը դասարանը պետք է 

վերհիշի կենտ և զույգ թվերի հասկացությունները, բերի օրինակներ:

Մնացած ժամանակը կարելի է տրամադրել «խորհիր»-ի խնդիրներին  ու  դրանց 

մեկնաբանություններին: Կարելի է 1  խնդրի լուծման մի եղանակը քննարկել: Այն ստորև է բերված: 

Այն եղանակները հաշվելու յուրօրինակ դեպք է իրենից ներկայացնում: Սկսած քննարկումը  կարելի է 

հանձնարարել, որ տանը ինքնուրույն ավարտեն (եթե դասին չեք հասցնի): 

1  Ամենակարճ ճանապարհը 5 հատվածից է բաղկացած: A-ից դեպի B շարժվելիս անպայման 

պետք է բարձրանալ վերև A, B, C, D, կամ E կետից (սկսենք շարժումը նրանցից մեկից):

E  E կետից վերև շարժվելու միայն մեկ եղանակ կա: 
D կետից՝ 2 եղանակ:

    
A C D E

B

A C D E

B

C –ից վերև բարձրանալիս B հասնելու 3 տարբերակ կա:

A C D E

B

A C D E

B

A C D E

B

A  կետից վերև բարձրանալու և B հասնելու 4 տարբերակ կա:

A C D E

B

A C D E

B

A C D E

B

A C D E

B

Ընդամենը կա ՝ 1+2+3+4=10 կարճ ճանապարհ: 

A C D E

B



67

2  ա) պտուղը կարող է 6 եղանակով տեղավորվել՝

Խտկ, խկտ, տխկ,տկխ,կտխ,կխտ

Այս դեպքում կարող ենք նման սխեմա օգտագործել՝

I արկղ  խնձոր                              կիտրոն                               տանձ
                                                                                         

II արկղ   կիտրոն       տանձ             խնձոր         տանձ             կիտրոն       խնձոր
                                                                                                                                                 

III արկղ   տանձ          կիտրոն          տանձ           խնձոր          խնձոր         կիտրոն

Այս սխեմային անվանեցին ծառատիպ դիագրամ: Ծառատիպ դիագրամը բազմապատկման օրենքի 

սխեմատիկ արտահայտումն է՝ առաջին արկղում պտուղի դասավորման 3 ձև կա: Յուրաքանչյուր այս 

ձևերի համար երկրորդ արկղում պտղի տեղադրման 2 տարբերակ է մնում, ընդամենը 3∙2=6 տարբերակ 

է առաջին երկու արկղում պտուղը դասավորելու համար: Նրանցում տեղադրված յուրաքանչյուր երկու 

պտղի համար երրորդում մի մնացած պտուղ կտեղադրվի՝ ընդամենը՝ 3∙2∙1=6  հնարավորություն:

Որպես տնային աշխատանք կարելի է հանձնարարել II գլխի 32 - 36  լրացուցիչ խնդիրները՝ 

32  Կենտ թվի նախորդ ու հաջորդ թվերը զույգ են, այդ իսկ պատճայով 12157-ի համար ունենք 12156 

և 12158, իսկ 23213-ի համար՝ 23212 և 23214: 

33  • Զույգ թվից 2 քայլ հաշվարկով բոլոր թվերը զույգ կլինեն, այդ թվերի քանակն է՝ 

1+(150-100):2=1+25=26
• Հինգ քայլ հաշվելիս զույգ է ամեն երկրորդ անվանված, այսինքն տասի քայլով հաշվարկման 

ժամանակ անվանված թվերը՝ 100,110,120,130,140,150, ընդամենը՝ 6:
• Երեքի քայլով հաշվելիս նույնպես երկրորդ անվանված թիվը զույգ է՝ դրանք կարելի է ստանալ 6-ի 

քայլով հաշվելիս՝ 100,106,112,118,124,130,136,142,148, ընդամենը՝ 9:

34  56դմ:

35  Կարելի է այսպես մտածել՝ Ռատիի քայլերի քառյակը Զազայի քայլերի եռյակին է հավասար: 

Ծառերի միջև հեռավորությունը Ռատիի 12 քայլն է, այսինքն 3 քառյակ, ուրեմն՝ Զազայի քայլերի 3 եռյակն 

է՝ 9 քայլ:

36  Դիագրամի համաձայն, տղաների քանակը երկու բաժանմունքով է ստացվում, ինչը 6-ի է 

հավասար: Ուրեմն մի բաժանման «գինը» 3 է: Աղջիկների սյունակը 5 բաժանմունք ունի, այսինքն 

աղջիկների քանակը հինգ եռյակ է՝ 15:

Դաս 30-րդ
Թեմա՝ թվերի գրավոր և բնավոր հաշիվ, թվերի կլորացում, համեմատություն, դասավորում:

Նպատակ՝ տրված թեմաների կրկնություն՝ խնդիրների լուծմամբ, աշակերտների խորհել-

ապացուցելու, կարծիք հայտնելու ունակությունների զարգացում (Մաթ. IV.3. Մաթ. IV.14):

Նախապայմաններ՝ թվերի գրավոր և բանավոր հաշիվ:
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Ռեսուրսներ՝ տետր, դասագիրք, տոմսեր, որոնց վրա նշված են թվեր՝ 2,3,4,5,6,7:

Հանձնարարված առաջադրանքը ստուգելուց հետո անցնում ենք «խորհիր» խորագրի 1 - 7  
խնդիրներին: Յուրաքանչյուր խնդիր աշակերտների միասնական ուժերով, ուսուցչի օգնությամբ, հարցեր 
տալու միջոցով պիտի լուծվի: 

1  -Կարելի՞ է, որ եռանիշ թվի առաջին թվանշանը լինի 0:

-Ինչի՞ հավասար կլինի առաջին թվանշանը: (1)

Երրորդ թվանշա՞նը: Ի՞նչ թիվ ստացաք: (120)

2  եթե միավորների ու հարյուրավորների թվանշանների գումարը 2 է, ինչի՞ են կարող հավասար 
լինել այդ թվերը: (0, 2 կամ 1, 1)

- Ի՞նչ թվեր ստացանք: (240 և 141)

- Ո՞րն է դրանցից նվազագույնը: (141)

3  Կարող ենք օգտագործել ռեսուրսները՝ քարտեր,  որոց վրա գրված են թվեր՝ 1,3,4,5,6,7:

-Աշխատենք գտնել առաջին եռյակից կազմված եռանիշ թիվը: Պայմանի համաձայն,  ինչի՞ է 
հավասար  նրա հարյուրավորների թվանշանը: (5-ի):

-Մնացած քարտերին ներկայացված թվերից, որո՞նց վրա է գրված թվեր, որոնցից մեկը մյուսից 4-ով 
է մեծ (7 և 3):

- Ի՞նչ թիվ կազմեց առաջին եռյակը:

Աշակերտները վերցնում են երեք քարտ (7,3,5) և դասավորում մտածելով՝ 573:

Մնում է երեք քարտ՝  1 , 4 , 6 .

Նրացով հեշտ կկազմեն թիվ, որը 100-ից մեծ է,200-ից փոքր և միավորների թվանշանը փոքր է 
տասնավորների թվանշանից: (164):

4  Այս խնդրի համար ճիշտ պատասխանի գտնելը դժվար չպետք է լինի աշակերտների համար(3000): 
Հակառակ դեպքում կարող ենք օգնել և ասել, որ ֆուտբոլի դաշտերից ամենամեծը Դինամոն է, որտեղ 60 
000-ից ավելի մարդ չի տեղավորվում:

5  Այստեղ էլ դժվար չէ գտնել ճիշտ պատասխանը՝ լավագույն հարձակվողը մի գնդակ գոնե կխփեր 
և անհնար է 60 կամ 80 անգամ խփելը 7 խաղի մեջ:

6  Հնարավոր չէ, որ Թեան օրական 20,18, կամ 24 ժամ պարապի:

7  Պայմանի համաձայն՝

հար, տասն, միավ,
 ?  1   4

Այս երկու ընտրությունից հետո հավանական  պատասխանը 414-ն է, հնարավոր չէ 10 րոպեում 
կիլոմետրից ավել անցնել:

Նաև մինչ պատասխաններ ընտրելը աշակերտներին բացատրենք «թեստերի» պատասխանններ 
ընտրելու պահը՝ 4 պատասխանից միայն 1-ն է ճիշտ, մնացածը սխալ է:

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարում ենք լրացուցիչների 39 - 45  խնդիրները:
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Դաս 31-րդ

Թեմա՝ թվեր մինչ միլիոնը:

Նպատակ՝ թվերը գրելու, համեմատության դասավորման, կարգային գումարելիների տեսքով 
ներկայացման մասին գիտելիքի ամրապնդում (Մաթ. IV. 1.)

Նախապայմաններ՝ մինչ միլիոնը թվերի գրավոր և բանավոր հաշվի իմացում:

Ռեսուրսներ՝ դասագիրք:

Նշված նպատակի իրագործումը իրականանում է լրացուցիչ խնդիրների քննարկմամբ: Առաջին 7 
խնդիրը որպես տնային աշխատանք էին հանձնարարված: Ստուգում ենք տնային առաջադրանքը:

 39  ա) 563, բ) 705 հազարավոր 823 միավոր = 705 823

40  73 000 >7 199, բ) 368 485 < 387 016 

41  Կլորացմամբ ստանում ենք՝ 6761≈6 800,814 895≈815 000,621≈600

42  Ամենամոտ հազարավորը՝

3 842՝  4 000; 6 462՝  6 000; 

7 883՝  8 000; 7 462՝  7 000; 

7 510՝  8 000 :

43  ա) 266, բ) 562 602, գ) 999 002:

44  Հաջորդ թիվը կարող է լինի՝

             ա) 575, բ) 322, գ) 616, դ) 123 1317 հայտնաբերված օրինաչափություններ՝

             ա) ավելանում է 5, բ) ավելանում է 2, գ) ավելանում է 100, դ) ավելանում է 3, ե) ավելանում է 300:

45  Կարգային գումարելիների տեսքով գրելիս ստացվում է՝

            ա) 42759=40 000+2 000+700+50+9

            դ) 97 523=90 000+ 7 000+500+0+3:

Աշակերտներին որպես ինքնուրույն աշխատանք հանձնարարում ենք խնդիրներ «ստուգե՛ք ձեր 
գիտելիքները» խորագրից: Պատասխանները ներկայացնելուց հետո կարելի է խորհել ստացված 
արդյունքների մասին: Ճիշտ պատասխանները կարելի է աղյուսակի տեսքով ներկայացնել:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4) 3) 4)   1) 2) 4) 4) 2) 3) 3)

Այստեղ կարելի է մտածել 2  խնդրի լուծման մասին:

5 - 7  խնդիրներում թվային ճառագայթի կիրառումը օգնում է կրկնել թվերի թվային ճառագայթի 
վրա արտահայտումը:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 37 , 38  խնդիրները՝ II գլխի լրացուցիչ 
առաջարանքներից:

37  խնդիրը սյունակային դիագրամի բնութագրման և տվյալների մշակման կրկնության համար է:

38  Խնդրի մեջ ներկայացված է աղյուսակ, որի ընկալմանը օգնում են տրված հարցերի պատասխանները:
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Գլուխ III

Բնական թվերի գումարում և հանում

1. Երկնիշ թվերի գումարում

Այս պարագրաֆին կարելի է տրամադրել 4 դաս

Դաս 32-րդ

Թեմա՝ երկնիշ թվերի գումարում:
Նպատակ՝ սյունակաձև գումարման և բանավոր գումարման եղանակների օգտագործման 

ունակության զարգացում (Մաթ. IV. 2)
Նախապայմաններ՝ թվերը գրելու դիրքային համակարգի իմացություն:
Ռեսուրսներ՝ վրացական դրամի նմուշներ, դասագիրք, խորանարդիկներ:

Գումարման եղանակների հետ ծանոթացումը (երկնիշ թվերի դեպքում) սկսել ենք II և III 
դասարաններում (քայլով հաշվելու գործածումը, բանավոր գումարման տարբեր եղանակներ): Երկնիշ 
թվերը պատկերացնում էինք որպես խորանարդիկների բլոկներ, սկսեցինք այն դեպքով, երբ միավորների 
բլոկների քանակների գումարը 10-ից փոքր էր: Կարելի է կրկնության տեսքով մի օրինակ վերհիշել: Ապա 
այն դեպքն էլ քննարկենք, երբ միավորների քանակների գումարը 9-ից ավել էր և տեղի էր ունենում 
տասնյակների առանձնացում: (Այս ամենը երրորդ դասարանի 17-րդ դասին էր ներկայացված: Ցանկալի 
է այդ դեպքի ակնհայտ ներկայացում, ինչը երրորդ դասարանի ազգային ուսումնական պլանն էլ է 
պահանջում:

3-րդ դասարանի 19-րդ ու 20-րդ դասերին արդեն օգտագործել ենք սյունակաձև գումարման միջոցը: 
Գրավոր ալգորիթմի օգտագործմամբ թվերի գումարումը IV դասարանի ազգային ուսուցողական պլանի 
մեջ էլ է տրված: Ուսումնական ռեսուրսներն օգտագործելիս թվերը գումարելու ժամանակ էլ կառաջանա 
հարց այն մասին, որ տաս միավորը մեկ տասնյակ է: Այս կարևոր պահի վերհիշմամբ է սկսվում 
դասագրքում երկնիշ թվերի գումարման գրավոր ալգորիթմի քննարկումը: Հարց է առաջանում՝

- Հնարավո՞ր է, որ երկու թիվը գումարելիս միավորների գումարը երկու տասնավորի հավասար 
կամ երկու տասնյակից ավելի լինի: (Հնարավոր չէ, թվանշաններն իրար գումարելիս առավելագույնս 
ստանում ենք 18՝ 18=9+9):

Սրանից հետո աշակերտներին հանձնարարում ենք ընտրել ճիշտ պատասխանները 1 - 3  
խնդիրներում: 

1  18 միավորը 1 տասնավոր է և 8 միավոր:

2  3 թիվը գումարելիս միավորների գումարը չի կարող լինել երեք տասնյակից ավելի: Այստեղ 
կարելի է խնդրել աշակերտներին օրինակներ բերել, երբ պատասխանը սխալ է (կոնտրօրինակներ): 
1) միավորների գումարը մեկ տասնյակից փոքր կարող է լինել (օրինակ՝ 1+1+3), 2) մեկ տասնյակից 
ավել է կարող լինել (1+3+8), 3) երկու տասնյակից ավել է կարող լինել (5+8+8): Այսինքն խնդրի մեջ 
ճիշտ պատասխան կարող է լինել միայն 4) պատասխանը: Այստեղ կարելի է խնդրել աշակերտներին 
հիմնավորել պատասխանը: Ինքնապես, այս գումարը երեք տասնյակի հավասար էլ կարող է չլինի:

3  Այս խնդիրը նման է նախորդին (ճիշտ պատասխանն է 4): Այստեղ 1), 2) և 3) –ի կոնտրօրինակներն 
են՝ 1+1+1+2, 3+3+9+9, 8+8+9+9:
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Դասագրքում ներկայացված օրինակի քննարկումից հետո դասի նպատակներից մեկին հասնելու 
մակարդակը  ստուգելու համար աշակերտներին հանձնարարում ենք մի քանի օրինակ երկնիշ թվերի 
գումարման վերաբերյալ՝

59+38, 69+28, 75+27

Հիշում ենք բանավոր գումարման մեթոդներն էլ: Երկու օրինակ տրված է դասագրքում: Ապա 
խնդրում ենք աշակերտներին նախորդ առաջադրանքլ կատարեն բանավոր գումարման եղանակով: Այս 
եղանակի գործածումը կարելի է այսպես գրանցել՝

59+38=60+38-1=98-1=97,

69+28=70+28-1=98-1=97,

65+27=65+30-3=95-3=92.

Լուծելով այս առաջադրանքը գնահատվում է դասի նպատակներից մեկի իրականացումը:

Դասի վերջում երկնիշ թվերի գումարման ցուցադրումն ենք իրականացնում թղթադրամների 
կիրառմամբ՝ այն օրինակի հիման վրա, որ բերված է դասագրքում: Կարող ենք օրինակը միասնական 
ձևով քննարկել: Մնացած խնդիրների լուծումը ՝խմբային աշխատանքի ձևով առաջարկել:

Որպես տնայյին աշխատանք հանձնարարում ենք  1 - 6  խնդիրները:

Դաս 33-րդ

Թեմա՝ թվերի գումարում:

Նպատակ՝ զանազան եղանակներով թվերի  գումարման  ունակության զարգացում (Մաթ IV.2.)

Նախապայմաններ՝ դիրքային համակարգում թվերի գրառման, թվերը կարգային գումարելիների 
գումարի տեսքով  ներկայացման ունակություն:

Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, մատիտ, տետր:
Տնային առաջադրանքը ստուգելիս՝ ուշադրություն ենք դարձնում, թե որքանով ճիշտ են կատարել 

աշխատանքը տակետակ և բանավոր գումարման մեթոդներով, սրա հետ մեկտեղ, խնդրում ենք 
աշակերտներին հիմնավորել իրենց իրենց ընտրությունը, թե ո՞ր դեպքում ո՞ր մեթոդի կիրառումն է ավելի 
հարմար, օրինակ՝ 2  խնդիրը լուծելիս աշակերտները չպետք է դժվարանան քանի որ այն հեշտ է:

Ապա անցնում ենք 5 - 15  խնդիրների լուծմանը: Դանցից  5 - 7  և 9  խնդիրները կարելի է 
օգտագործել դասարանում՝ որպես ինքնուրույն աշխատանք, մնացածը միասնական ուժերով ենք լուծում:  

8  խնդրի մեջ պետք է համեմատենք 19+41 և 55: Համեմատության արդյունքում պարզում ենք, որ 55 տեղ 
բավարար չէ 60 ուղևորի համար՝  19+41=41+20-1=60, 60>55.

10  խնդրի գ) և դ) առաջադրանքների միասնական քննարկումից հետո ա)-ի և բ)-ի լուծումը 
աշակերտներին հանձնարարե՛ք:

10  բ) 
 6 

1 

   9  3.

+
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Քանի որ 3-ը 6-ից փոքր է, միավորների գումարը մեծ է 10-ից, թե՞ ոչ: (մեծ է)
- Ինչի՞ է հավասար միավորների գումարը: (13-ի)
- Ինչքանո՞վ է մեծ միավորների գումարը 10-ից: (3-ով)
- Այսպիսով, ի՞նչ պիտի լինի երկրորդ գումարելիների միավորների թվանշանը (7), ապա ինչի՞ է 

հավասար տասնավորների թվանշանը առաջին գումարելիում: (7-ի)

11 - 13  Խնդիրները  կարող են լուծվել երկու հարցի օգնությամբ կամ էլ 3 թվերի գումարմամբ:

11      46

46

12

+

   12   28

28

15

+

  13     43

12

21

+

14  մինչ խնդիրը լուծելը, աշակերտներին կարող ենք այսպիսի խնդիր առաջարկել՝ Անին 10 լարի 
ունի, Կեսոն՝ 20 լարի: Ինչքա՞ն լարի ունեն երկուսը միասին: 30(10+20=30):

- Որքա՞ն լարիով է ավել այս գումարների գումարը (30) Անիի 10 լարիից: (20 լարիով՝ Կեսոյի 
գումարով)

- Որքա՞ն լարիով է ավել այս գումարների գումարը Կեսոյի 20 լարիից: (10 լարիով՝ Անիի գումարով):

Այսպիսով գումարը մեծ է առաջին գումարելիից երկրորդ գումարելիին հավասար թվով, իսկ մեծ 
է երկրորդ գումարելիից առաջին գումարելիին հավասար թվով: Այս մտածելակերպի համաձայն 14  

խնդրի մեջ կստանանք՝ II գումարելին 22 է: 
Հնարավոր է այլ կերպ էլ օգնության գանք՝ օրինակ՝ կշեռքի և կշռաքարերի մասին նշելով, կամ այն 

հատվածի երկարության մասին քննարկելով, որը իրար «միացված» երկու հատվածներից է կազմված:

15  Եթե մի գումարելին մեծացնենք 7-ով, ապա որքանո՞վ կմեծանա գումարը: (7-ով)
Եթե մյուս գումարելին մեծացնենք 11-ով, ապա որքանո՞վ կմեծանա գումարը: (11-ով)
Այս քննարկումից հետո, երեխաները գալիս են եզրակացության, որ հարկավոր է 3 թիվ գումարել 

իրար՝
   

81

7

11

+

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք  7 - 14  խնդիրները:

Դաս 34-րդ

Թեմա՝ թվերի գումարում:
Նպատակ՝ տարբեր եղանակներով երկնիշ թվերի գումարման մասին գիտելիքի ամրապնդում: 

(Մաթ. IV.2.)
Նախապայմաններ՝ դիրքային համակարգում թվերի գրառման օրենքը:
Ռեսուրսներ՝ գրատախտակ, դասագիրք:
Այս դասի հիմնական նպատակը գիտելիքների ամրապնդումն է: Տնային հանձնարարությունը  լիովին 

նման է դասարանում լուծած խնդիրներին: Ստուգելիս չպիտի բավարարվենք տետրում եղած լուծումները 
տեսնելով, որոշ առաջադրանքներ քննարկում են պահանջում, այդ քննարկումը աշակերտնրը պետք է 
կարողանան գրատախտակի մոտ ներկայանալով իրականացնեն:
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7  Խնդրի միջի հարցին պատասխանելու համար, ի՞նչ թվեր պետք է համեմատենք միմյանց հետ: 

(60 և 43+19)

8  Այս խնդիրը լուծելիս դիմում ենք աշակերտներին, որպեսզի բացատրեն, թե ո՞ր դեպքում է, 
որ գումարի մեջ միավորների թվանշանը փոքր է գումարելիի միավորների թվանշանից, ինչքանո՞վ է 
մեծանում այդ ժամանակ գումարելիների տասնավորների թվանշանների գումարը և այլն:

9  Հատվածի վրա կետերը արտահայտելով և համապատասխան հատվածների երկարոթունները 

նշելով կունենանք այսպիսի պատկեր՝

26 26 5

Այսպիսով հարկավոր է գումարել երեք թիվ:

10  Այս խնդիրը լուծելիս աշակերտը պետք է հաշվի առնի 14 խնդիրը լուծելիս ստացած 
արդյունքները:

11  Այս խնդրի մեջ անհրաժեշտ է երկու թիվ գումարել իրար:
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20
+

                                      , 

Քանի որ տասնավորների թվանշանը մեծացնում եք 2-ով, թիվը 20 –ով կմեծանա, գումարելիներից 
մեկի մեծացումը գումարի մեծացումն է պայմանավորում:

12  Այստեղ անհրաժեշտ է գումարել 3 թիվ:
     
  

12

12

54

+

Այսպիսով, այս խնդիրների մեջ հարկավոր չէ երկու հարցի կիրառում, չնայած եթե որևէ երեխա 
ընտրի այդ մեթոդը, չպետք է խանգարենք:

13   
38 28 33

Գրատախտակի մոտ պատասխանող աշակերտը պետք է կարողանա բնութագրել այս պատկերը: 
Համապատասխանաբար, նա պետք երեք թիվ գումարի միմյանց՝ 38+28+33

14  Այստեղ էլ կարելի է մի քանի թվի գումարմամբ լուծել խնդիրը՝
  24

24

+  9

24

13

         դրանցից   _  I _ 24
     II _ 24+9
     III _ 24+13.

Պարզ է, հնարավոր է հերթականությամբ գտնել II և III ծախսված գումարը, իսկ վերջում իրար 
գումարել բոլոր երեք թվերը:.

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարում ենք III գլխի լրացուցիչ խնդիրներից՝   1 - 5  -ը:
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Դաս 35-րդ

Թեմա՝ թվերի գումարում:
Նպատակ՝ «խորհիր»-ի խորագրով ներկայացված խնդիրների օգտագործմամբ աշակերտների 

խորհել-ապացուցելու ունակությունների զարգացում (Մաթ. IV.2, Մաթ. IV.7., IV.11.)
Նախապայմաններ՝ երկնիշ թվերի գումարում:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր:
Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո անցնում ենք «խորհիր»-ի խնդիրների լուծմանը: Չպետք է 

շտապենք, մի քանի անգամ կարդանք յուրաքանչյուր խնդրի պայմանը, համառոտ կերպով գրենք դա, եթե 
հարկ լինի օգնենք աշակերտներին հարցեր տալու միջոցով:

1  Որոշ աշակերտներ միգուցե գտնեն ճանապարհը: Այս խնդիրը կապված է Ազգային ուումնական 
պլանի IV.7.-ի հետ (աշակերտը կարող է սխեմայով առաջնորդվել և երթուղու հեշտ սխեմա ստեղծել):

Քանի որ ցանկացած ճանապարհը ընտրելիս անհրաժեշտ է սկզբնական և վերջնական օղակներն 
անցնելը, այդ պատճառով բավական է միջին 3 գումարի համեմատությունը՝ 23+9, 24+7 և 1+8: Սրանցից 
մեծագույնն է 23+9 =32

Այսպիսով այդ թվերի համապատասխան օղակների վրայով անցնելիս ավարտին հասնելով՝ 
կստանանք 32+32+1=65:

2  Այստեղ սկսում ենք մեծագույն թիվը գտնելով: Այն անպայման 8 է (քանի որ 7+6+5=18<20): Այստեղ 
էլ ուշադրություն ենք դարձնում պայմանին՝ 8-ից ավել չէ:

 Ի՞նչ է նշանակում, որ 8-ից ավել չէ, այսինքն ինչի՞ է կարող հավասար լինել այդ թիվը: (8-ի 
հավասար, կամ 8-ից փոքր թիվ)

 Եթե մի թիվը 8 է, մնացած երկու թվերի գումարը ի՞նչ կարող է լինել:
Աշակերտները հեշտությամբ կգտնեն մնացած երկուսը՝ 7+5=12

3  Կարելի է այսպես դասավորել աշակերտներին՝ փոքրից մեծը՝ Մարիամ-Թամունա-Վասիկո

                                                                                                                                            10         2
Այստեղ սխեմայից պարզ երևում է, որ Վասիկոն Մարիամից 12 տարով է մեծ:

4  Այստեղ աշակերտները պիտի գլխի ընկնեն, որ 53-ը երկու հաջորդող թվերի գումար է: Այդ թվերն 

են՝ 27 և 26: Փորձի մեթոդով կարելի է գտնել այդ թվերը:

5  Պոկված է 15 թերթ՝ 30էջ: 67-ը առաջին էջն է, իսկ վերջին էջը ստանում ենք գումարելով 29՝ 

67+29=96:

6  Ինչ-որ լեգենդի համաձայն մեծն մաթեմատիկոս Գաուսը 5 տարեկան հասակում հայտնաբերեց 
թվերի գումարման այս մեթոդը, երբ ուսումնարանում երեխաներին հանձնարարեցին 1-ից 50-ը թվերի 
գումարում: Նա նկատեց, որ 1+50=2+49=3+48=…=25+26:

Մենք հուշումով օգնում ենք աշակերտներին, նրանք  պետք  է  կարողանան հայտնաբերել զույգերը 
(ծայրամասերից հավասար հեռավորության վրա գտնվող թվերի զույգերը)՝ 9+16=10+15=11+14=12+13:
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7  Այստեղ կարող ենք մետաղադրամները երկու եռյակի բաժանել և կշեռքի օգնությամբ պարզել, 
թե որ եռյակում է կեղծ մետաղադրամը: Ապա այս եռյակից երկուսն ենք համեմատում: Եթե նրանցից 
մեկը թեթև է , դա էլ կեղծն է, եթե կշեռքը հավասար է ուրեմն՝ երրորդն է կեղծ: Միասնական լուծման 
դեպքում աշակերտները ապագայում չեն դժվարանա նման խնդիրներ լուծելիս:

Կարելի է կշեռքին դեռ երկու-երկու մետաղադրամ դնել, երկուսը կողքի դնել: Եթե կշեռքը 
հավասարվի, դրված զույգում է կեղծը, եթե ոչ՝ թեթեև զույգի մեջ: Երկրորդ անգամ կշռելիս պետք է թեթև 
զույգը համեմատենք՝ դրանցից թեթևն է կեղծը:

Ցանկալի է, որ մինչ այս խնդրի լուծումը աշակերտը արդեն լուծած լինի 3 մետաղադրամից մեկ 
կշռումով մի կեղծ մետաղադրամի ճանաչման խնդիրը՝ 3 մոնետից մեկը կեղծ է: Այն մնացածից թեթև է: 
Կեղծը գտնելու համար մետաղադրամները մի-մի հատ դնում ենք  կշեռքին, մեկը կողքի ենք դնում: Եթե 
կշեռքը հավասարվի, մի կողմ դրած մետաղադրամը կեղծ է, եթե չհավասարվեց՝ թեթևն է կեղծ:

Պարզ է, բ)=3 (Ի՞նչ ավելացնենք 9-ին, որ ստանանք 12) դ)=6

Տնային աշխատանքի համար առաջադրանք կարելի է ընտրել լրացուցիչ խնդիրներից՝ 6 - 10  :

9     a+b=a հավասարումից կհասկանան, որ b=0: Պայմանով, որ 1+a=10, որտեղից a=10 որտեղից՝ a=9 

Առաջադրանքի 10  խնդիրը «խորհիր»-ի 4  խնդրի նման է: Այն փորձի մեթոդով կարելի է լուծել՝ 

30+31=61

2. Գումարի գնահատումը կլորացմամբ

Այս պարագրաֆին  կարող ենք տրամադրել 4 դաս

Դաս 36-րդ
Թեմա՝ գումարի գնահատում:

Նպատակ՝ թվերի կլորացման օգտագործմամբ գումարի գնահատման ունակության զարգացում 
(Մաթ.IV.2.)

Նախապայմաններ՝ թվերի կլորացում:

Ռեսուրսներ՝ խորանարդիկներ, տետր, դասագիրք:

Տնային աշխատանքը ստուգելուց  հետո սկսում ենք կրկնել այն նյութը, ինչը պարտադիր է դասի 
նպատակին հասնելու համար: Թվերի կլորացմանը կարող է նախորդել քանակի գնահատումը, երբ 
սեղանին խորանարդիկներ են դասավորված: Կարող ենք դասավորել 18 խորանարդիկ և խնդրել 
աշակերտներին գնահատել դրանց քանակը՝ մոտավորապես քանի՞ խորանարդիկ է սեղանին: Առանց 
հաշվելու էլ կարելի է գնահատել քանակը՝ աչքաչափով՝ մոտավորապես 20 խորանարդիկ է: 20 ենք 
ստանում 18-ը կլորացնելով մինչ ամենամեծ կարգը:
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աշակերտներին մի քանի օրինակ ենք բերում մինչ ամենամեծ կարգը կլորացնելու վերաբերյալ 
և անցնում ենք գումարի գնահատմանը՝ գումարելիների կլորացման ճանապարհով: Դրանից հետո 
աշակերտներն ինքնուրույն լուծում են 1  և 2  խնդիրները:

1  և 2   խնդիրները լուծելով կարող ենք գնահատել դասի նպատակի իրականացման աստիճանը:

Որպես տնային աշխատանք առաջարկում ենք 1 - 2  խնդիրները:

Դաս 37-րդ
Թեմա՝ գումարի գնահատում:
Նպատակ՝ գումարի գնահատման օգտագործման դեպքերի ընտրության ունակության զարգացում 

(Մաթ. IV.2)
Նախապայմաններ՝ թվերի կլորացման փորձ:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր:

Առաջադրանքները ստուգելով կպարզեք որքանով են աշակերտները ընկալել կլորացմամբ գումարի 
գնահատման հարցը: Ապա հարց կառաջարկենք՝ ո՞ր դեպքում է անհրաժեշտ կատարել ճշգրիտ 
հաշվարկումներ է հարկավորև ո՞ր դեպքում՝ բավարար է գնահատումը:

3  Խնդրի մեջ գումարի գնահատումը բավարար է: 4  խնդրի մեջ նման գնահատումը բավական 
կլինի՝ 20+10+20=50: 50>48: 5  խնդրի մեջ պետք է գտնել 51-ի 38-ի և 38+13=51-ի գումարը: Խնդրի 
բովանդակություից ելնելով բավական է այդ գումարի գնահատումը: Գումարելիների կլորացման 
արդյունքում ստացած թվերի գումարն է 

140(51≈50,38≈40,51≈50,50+40+50=140):  Ուշագրավ է, որ այս դեպքում ճիշտ արժեքն էլ 140-ի է 
հավասար:

6  Աղյուսների ընդհանուր քանակը 87+74+78 է: Երևի բանվորը կգտնի աղյուսների ճշգրիտ 
քանակը՝ 239, կամ կգտնի գումարելիների մոտավոր արժեքների գումարը՝ 90+80+80=250: Հնարավոր 
կորուստն (վնասվածքներն) ի նկատի ունենալով, արդարացի է 250 աղյուս ունենալը:

7  57+22+(57+22) գումարը մոտավորապես 160 է: Պատասխան՝ 160:

9  Երեք թիվն էլ ավելի լավ է ներկայացնում իրենց կլորացված տարբերակը՝ 60-ը:

10  Չորս թիվն էլ համեմատենք 25-ին և հեշտությամբ կստանանք, որ պլանավորած հեռավորությունը 
անցած չէ:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 3 - 9  խնդիրները:
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Դաս 38-րդ 

Թեմա՝ գումարի գնահատում:
Նպատակ՝ կլորացմամբ գումարի գնահատման մասին գիտելիքի ամրապնդում (Մաթ. IV .2.)
Նախապայմաններ՝ թվերի կլորացում:
Ռեսուրսներ՝ տետր, դասագիրք: Տոմսեր, որոնց վրա գրված են թվեր՝ 10,20,30: Յուրաքանչյուր թվին 

համապատասխան   գոնե 5 տոմս պետք է ունենանք:

Գիտելիքների ամրապնդումը իրականացվում է 3 - 9  խնդիրների ուսումնասիրմամբ: Դրանք 
դասարանում լուծածներին նման են և բոլորը պետք է կարողանան լուծել առանց դժվարության: Ավելի 
մեծ ուշադրություն դարձնենք ցածր  պատրաստվածություն ունեցող աշակերտների հետ աշխատանքին, 
ոչ մեկն ուշադրությունից զուրկ չպետք է մնա: Բոլորը պետք է կարողանան կլորացնել 27-ը ու 17-ը մինչ 
ամենամեծ կարգը և գնահատել գումարը: Այս գնահատումը կլինի ավելացմամբ՝ երկու դասարանում 50-
ից քիչ աշակերտ կա (խնդիր 3 ):

4  Ճիշտ հաշվարկումներով գտնում ենք ՝ 34+16+25=75: իսկ կլորացման հաշվարկներով 
ստանում ենք 80, ինչը սխալ արդյունքի կարող է բերել: Պատասխան՝ այստեղ ճշգրիտ հաշվարկումներ 
են հարկավոր:

5  61≈60  48≈50 60-ը «Մերսեդես» է: Ընդամենը մոտ 170 ավտոմեքենա կա: Նշենք, որ 
«Մերսեդեսները» հաշվելիս շրջանցեցինք կլորացմամբ թվի գումարը գտնելը: Գումարելիների կլորացումը, 
երբեմն զգալիորեն կարող է մեծացնել սխալվելու ռիսկը՝ օրինակ՝ 16+15=31≈30, 

իսկ նախօրոք կլորացմամբ ստանում ենք 20+20=40): Տրված խնդրի մեջ երկու մոտեցումն էլ նույն 
արդյունքին է բերում:

6  6 տասնավոր և 8 միավոր =5 տասնավոր և 18 միավոր:

7  Այտեղ պատասխանը 2 է:

8  Պատասխան՝ 3): 

Այս խնդիրներում ճշգրիտ հաշվարկումներ արեցինք, քանի որ դրված է է հավասարության նշանը, 
ինչը ճիշտ պատասխանի վրա է մատնանշում:

9  Խնդիրը թվերի դասավորման կրկնության համար է:

Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո, ինչի վրա երկար ժամանակ չենք վատնի, անցնում 
ենք դիդակտիկ խաղը հաղթելու ռազմավարությունը գտնելու վրա: Այստեղ կարևոր է խաղին 
նախապատրաստվելը, կանոնների իմացումը, բոլոր տարբերակների գուշակումը, հաղթելու ճիշտ 
ռազմավարության մշակումը: 6 հարց է տրված, որոնց պատասխանում ենք բոլոր տարբերակները 
ներկայացնելուց հետո:

Սկսում ենք առաջին և երկրորդ մասնակիցների առաջին քայլերի բոլոր տարբերակները գտնելով 
(ընդամենը 6 տարբերակ է և աշակերտները պետք է գտնեն դրանք՝ (10,20), (10,30), (20,10), (20,30), (30,10) 
և (30,20): Սրանից հետո աշակերտները հեշտությամբ կկազմեն երկրորդ քայլերի դեպքերի աղյուսակը, 
շարունակում ենք մինչ որևէ աշակերտի ստացած թվերի գումարը անցնի 100-ից: Տարբերակները կարելի 
է աղյուսակի տեսքով ներկայացնել, որի վրա հիմնվելով աշակերտները կկարողանան պատասխանել 
հարցերին: Ընդհանուր առմամբ 10-ով սկսելիս առաջինը անպայման կհաղթի: Իսկ 20-ով, կամ 30-ով 
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սկսելու դեպքում կհաղթի միայն այն ժամաակ, երբ իր հակառակորդը սխալ ռազմավարություն կընտրի՝ 
կպատասխանի 10-ով:
1. 10; 20 1. 10; 30 1. 20; 10 1. 20; 30 1. 30; 10 1. 30; 20
2. 30; 10 2. 20; 10 2. 30; 30 2. 10; 20 2. 20; 30 2. 10; 30
3. 20; 30 3. 30; 20 3. 10; 30 3. 30; 10 3. 10; 20 3. 20; 10
4. 10; 20 4. 10; 30 4. 20; 10 4. 20; 30 4. 30; 10 4. 30; 20
5. 30; 10 5. 20; 10 5. 30 5. 10; 20 5. 20 5. 10; 30
6. 20 6. 30 հաղթեց I հաղթեց II հաղթեց I հաղթեց II

հաղթեց I հաղթեց I

Աշակերտներին հանձնարարում ենք տանը ծանոթանալ «խորհիր»-ի խորագրով ներկայացած 
խնդիրների հետ և պատրաստվել դասարանում դրանք լուծելու համար: Պատրաստվելու գործում 
նրանց կօգնեն III գլխի  11 - 15  լրացուցիչ խնդիրները, որոնք կարելի է հանձնարարել որպես տնային 
առաջադրանք:՝ 

11      20 48 32

12  աշակերտների 18 զույգ է՝ այսինքն երկու անգամ 18 (36) աշակերտ:

13  12 զույգ, այսինքն 24 աշակերտ 8 եռյակ՝ 8 նստարան կլինի զբաղված, համապատասխանաբար 
4-ը կազատվի:

14  Երեքական աշակերտ նստացնելով, յուրաքանչյուր նստարանին մեկով ավելի աշակերտ կնստի: 
Դրանք են 3 մնացածը և ևս 4, ընդամենը՝ 7 աշակերտ այսինքն՝ 7 նստարան է եղել:

15  Երեք ազատված նստարանին երեք զույգ, այսինքն 6 աշակերտ էր նստած: Եթե նրանց այլ 
նստարաններին բաժանենք, անհրաժեշտ է 6 նստարան: Այսպիսով, 6 նստարան կլինի զբաղված և 3 
ազատ՝ ընդամենը 9 նստարան:

Դաս 39-րդ

Թեմա՝ թվերի գումարում, շրջանագիծ, շրջան:
Նպատակ՝ աշակերտների խորհել-ապացուցելու ունակության զարգացում (Մաթ.IV.2, Մաթ. IV.7.)

Նախապայմաներ՝ թվերի գումարման ունակություն, շրջանի հատկությունների իմացում:
Ռեսուրսներ՝ կարկին, քանոն, դասագիրք:

Աշակերտները ճանաչում են հարթ երկրաչափական մարմինները՝ քառանկյունիները, դրանց թվում 
նաև ուղղանկյունը, քառակուսին, շրջանը: Կհիշեցնենք դրանք և կգծենք գրատախտակին: Ուշադրությունը 
կսևեռենք շրջանի վրա: Երրորդ դասարանում խոսվել է նաև պատկերի սահմանի կետերի մասին: 
Շրջանի սահմանը շրջանագիծն է: Շրջանագիծը շրջանի սահմանային կետերից կազմված պատկեր է:

Այս նախադասությունից հետո սովորում ենք, թե ինչպես գործածենք կարկինը, օրենքներն 
ու հատկությունները, ինչից էլ կախված է կարկինի կիրառումը՝ շրծանագծի կետերը հավասար 
հեռավորության վրա են գտնվում կենտրոնից: Այս պարզաբանումներից հետո աշակերտը կփորձի 
աչքաչափով գտնել պատկերված շրջանագծի կենտրոնը: (խնդիր 1 ):
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2  Խնդիրը կիրականանա լրացուցիչ ռեսուրսների օգնությամբ (կարկին, վանդակավոր թերթ): 
Հետևե՛ք շրջանագիծը գծելու գործընթացին, ճիշտ գծելը (ինչը այդ տարիքում աշակերտները դժվարանում 
են) կարևոր է, քանզի ազդում է եզրակացության վրա վրա:

Եթե շրջանագծի կենտրոնը B կետում է և անցնում է A կետ, ապա շրջանագծի բոլոր այլ կետերը B-ից 
BA հեռավորության վրա կլինեն: Եթե կենտորնը B կետում է և շրջանագիծը անցնում է  C կետին, ապա 
այս շրջանագծի բոլոր կետերը B- ից BC հեռավորության վրա կգտնվեն:Այս երկու շրջանագծը գծելուց 
հետո հետո պարզվում է, որ C առաջին շրջանագծի մեջ է, A-ն երկրորդ շրջանագծից դուրս է գտնվում:

 Պարզ կերևա, որ A-ն ավելի հեռու է B-ից, քան C՝ AB>BC

Բոլոր շրջանագծերը գծելուց հետո ըստ նկարի պարզ կերևա, որ A, D և E կետերի  միջև B-ից 
ամենահեռու D-ն է գտնվում:

3  Բացատրենք աշակերտներին «հրաշք» քառակուսու հատկությունը՝ տողերում, սյունակներում և 
մեծ անկյունագծերի վրա պատկերված թվերի գումարը նույն թվին են հավասար: Այս բացատրությունից 
հետո աշակերտները փորձում են լրացնել քառակուսին: Պարզ է, որ անկյունագծերից մեկի հիման վրա 
նրանք հեշտությամբ կգտնեն երրորդ սյունակի ու երրորդ տողի անհայտ թվերը: Սրանից հետո մնացած 
վանդակներն էլ դժվար չէ լրացնել:

48 18 24

6 30 54

36 42 12

4  Այս խնդիրը լուծելու համար օգնենք աշակերտներին լրացուցիչ հարցերով՝
- Երկուական աշակերտ նստեցնելուց հետո, քա՞նի աշակերտ մնաց ոտքի վրա: (3)
- Այժմ հաշվի առնենք երկրորդ պայմանը, ազատենք մի նստարանը:
- Հիմա քանի՞սը կլինեն ոտքի: (5-3 միչ այդ ոտքի կանգնածերը+2՝ այս նստարանին նստողները:) 
- Հիմա ուզում ենք, որ մեկից բացի բոլոր նստարանին 3 աշակերտ լինի: Քանի՞ նստարան կլցվի 

երեքական աշակերտով: (5 նստարան՝ ամեն նստարանին կավելանա մի-մի ոտքի վրա կանգնած 
աշակերտ)

- Ընդամենը քանի՞ նստարան է եղել: (6)
- Ընդամենը որքա՞ն աշակերտ  է եղել: (15)

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում եք երրորդ գլխի լրացուցիչ խնդիրներից 16 - 18  –ը, 
որոնք կամրապնդեն դասարանում լուծածը: 

18         
B

A

0

 

         AB=19+25=43 (մ)
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§ 3. Մեծ թվերի գումարում
Պարագրաֆին տրամադրում ենք 4 դաս

Դաս 40-րդ

Թեմա՝ թվերի գումարում:
Նպատակ՝ գումարման օրենքի ավելի խորը իմացում, գրավոր գումարման ընկալում, 1000-ից մեծ 

թվերի գումարման քննարկում (Մաթ.IV.2.  )
Նախապայմաններ՝ թվերի տասնավոր դիրքային համակարգում ներկայացման ունակություններ, 

դիրքային համակարգի խորը ընկալում:
Ռեսուրսներ՝ ստվարաթղթե «մետաղադրամներ», որոնց վրա գրված են համապատասխան գումարի 

թվանշաններ:
Նոր թեմայի ուսուցումը լավ է սկսենք, լրացուցիչ ռեսուրսների կիրառմամբ, դիրքային համակարգը 

լավ հասկանալու համար ակտիվությունների իրականացմամբ, այս անգամ գործընթացն իրականանում 
է «դրամի նշանների» գործածմամբ՝ 1, 10, 100 թեթրիանոցների (այսինքն մեկ լարի) օգտագործմամբ: 
Օրինակ ինչպես կմուծենք 29 թեթրին այս մետաղադրամներով:

29=10+10+1+1+1+1+1+1+1+1+1

Կա նաև այլ տարբերակ՝ 29 թեթրի մուծենք միայն 1-թեթրիանոցներ օգտագործելով: Աշակերտներն 
ինքնուրույն պետք է գուշակեն նման տարբերակի գույության մասին:

- Քանի՞ մետաղադրամ է նման դեպքում: (29)
- Քանի՞ մետաղադրամ  ենք օգտագործել նախորդ անգամ (11)
- Հնարավո՞ր է արդյոք 29 թեթրի վճարել ավելի քիչ քանակության մետաղադրամներով (ոչ)
Նման առաջադրանքների կրկնության արդյունքում աշակերտը կընկալի թվերի գրառման օրենքը, 

այն ժամանակ, երբ ունենք միայն 1,10,100-թեթրիանոց «մետաղադրամներ»:
Կարելի է համապատասխան աղյուսակ կառուցել, ինչը ավելի կթեթևացնի ուսուցողական 

գործընթացը և մենք հեշտությամբ կկարողանանք ներգրավել բոլոր աշակերտներին  հարցի քննարկման 
մեջ:

Աղյուսակն ուսումնասիրելիս հնարավոր է, որ աշակերտները նկատեն որ II սյունակում «թռիչք» 
է տեղի ունենում այն ժամանակ, երբ լրանում է տասնյակը (աղյուսակի առաջին սյունակը լրացվում է 
գումարով, մյուսը՝ մետաղադրամների քանակով)

 
գումար  մետաղադրամների քանակ 

  1   1
  2   2
  3   3
  4   4
  5   5
  6   6
  7   7
  8   8
  9   9
  10   1
  11   2 

1 թեթրիանոցներ

10 թեթրիանոցներ

10 և 1   թեթրիանոցներ

 



81

Թվերի գումարման հարցը լավ հասկանալու համար մեզ կօգնեն նաև տրված հարցերի 
պատասխանների որոնումը՝

- Քանի՞ տասնավոր է 0 միավորը:
- Քանի՞ հարյուրավոր է 10 տասնավորը:
- Քանի՞ հազարավոր է 10 հարյուրավորը:
Այս հարցերին պատասխանել հնարավոր է բոլորը չկարողանան, սակայն մեկից ճիշտ պատասխանը 

լսելուց հետո, մնացած աշակերտների հետ քննարկենք պատասխանի ճշտությունը, ինչը նույնպես 
դիրքային համակարգի լավ ընկալմանն է նպաստելու:

Հիմնական ակտիվությունները վերաբերում է թվերի գումարման քննարկմանը: Այս դեպքում 
էլ ակտիվությունը սկսվում է նախապես քննարկված դեպքի կրկնությամբ: III դասարանում (84-րդ 
դաս) քննարկում էինք «դրամական նշաններով» (լարիանոցներ, 10-լարիանոցեր, 100-լարիանոցներ) 
գումարման օրենքի ներկայացումը:

Այս անգամ էլ կարող ենք կրկնել այդ ակտիվությունը (նմանը): Լրացուցիչ ռեսուրսների օգնությամբ 
կարող ենք ցուցադրել այն օրինակը, որը դասագրքում է ներկայացված:

    
294

375
+

Կարելի է խնդրել աշակերտներին դրամական նշաներով ցուցադրել այդ թվերի գումարումը՝
100 լարիանոցներ 10 լարիանոցներ 1 լարիանոցներ

2 9 4
3 7 5

Այժմ հարցնում եք, թե ընդամենը որքա՞ն գումար ունենք:

Ուշադրությունը սևեռում ենք 10 լարիանոցների «գումարման» վրա:

- Ընդամենը քա՞նի 10-լարիանոց ունենք: (16)

- Քանի՞ 100 լարիանոցով ու 10 լարիանոց է կարելի փոխել 16 տաս լարիանոցը: (հատ  100 
լարիանոց, 6 հատ 10  լարիանոց)

- Քանի՞  100 լարիանոց կունենանք: (2+3+1)

Անցնում ենք 1000 ից մեծ թվերի գումարմանը և քննարկում ենք դասագրքում ներկայացված օրինակը 
(գրում ենք նաև գրատախտակին)՝

^    
4637

1892
+

Այժմ կարելի է խնդրել աշակերտներին դասագրքի օգնությամբ բնութագրել սյունակով գումարումը: 
Աշակերտները կարդում են դասագրքից համապատասխան ցուցմունքները, գումարում են սյունակաձև:

Դասի նպատակին հասնելու աստիճանը ստուգելու համար հանձնարարում ենք աշակերտներին 
սյունակաձև գումարեն թվերը լրացուցիչ առաջադրանքներից հանձնարարում ենք  19 :  Ստուգում  ենք 
աշխատանքը, մեկնաբանում ենք և գնահատում:

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարում ենք 1 - 4  թեստերը դասագրքից, III գլխի 

լրացուցիչ առաջադրանքներից   20 - 23  գումարման վերաբերյալ խնդիրները:
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Դաս 41-րդ

Թեմա՝ թվերի գումարում:
Նպատակ՝ գումարման տարբեր եղանակների ըմբռնում, բանավոր գումարում, գնահատման 

գործածում:  (Մաթ. IV.2.)
Նախապայմաններ՝ թվերը տակետակ սյունակաձև ունակություն:
Ռեսուրսներ՝ տետր, դասագիրք:

Դասը սկսում ենք տնային աշխատանքի ստուգմամբ, որը նախորդ դասին բացատրած նյութին ու 
սյունակաձև գումարմանն էր վերաբերում: Ապա լուծում ենք դասագրքից  1 - 3  խնդիրները: Իսկ 

1 - 3  խնդիրները լուծելիս կարելի է հիշել բանավոր գումարման մեթոդները, գործողությունների 
հերթականությունը կարող ենք տարբեր ձևերով պատկերացնել:

1     ա) 33+46=(30+40)+(3+6)=79 
     բ) 133+246=(100+200)+(30+40)+(3+6)=300+70+9=379 
     գ) 72+39=72+40-1=112-1=111 
      դ)372+439=(372+440)-1=812-1=811 

2  Խնդիրները լուծելիս կարող ենք երկու եղանակ օգտագործել՝ բանավոր գումարում, տակետակ 
գումարում: Կարող ենք քննարկել յուրաքանչյուրի առավելությունը: 

 ա) 823+178=(800+100)+(20+70)+(3+8)=900+90+(10+1)=900+100+1=1001

        կամ այսպես՝823+178=(823+8)+70+100=831+70+100=901+100=1001:

              823

178

  1001

+

գ) 327+592=(300+500)+(20+90)+(7+2)=800+(100+10)+9=900+10+9=919,
կամ 327+592=(327+2)+90+500=329+90+500=419+500=9191

                 327

592

919

+
   

3    Այստեղ կիրառում ենք սյունակաձև գումարումը:
    բ)

           

1 1
256

248

295

799

+

1 - 3  խնդիրները կարելի է հանձնարարել որպես իքնուրույն աշխատանք, կամ կանչել 
գրատախտակի մոտ որևէ աշակերտի:
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Դրանից հետո անցնում ենք գումարի գնահատման  խնդիրներին և քննարկում ենք դասագրքում 
ներկայացված օրինակները բ) մասից:

Երրորդ օրինակում եթե կլորացնեինք մինչ ամենամեծ կարգը, կստանայինք՝ 2000, ինչը ճիշտ 
պատասխանից 475-ով տարբերվում է, մինչ հարյուրավորները կլորացնելիս ստացվում է 2500, ինչը 
ճիշտ տարբերակից տարբերվում է ընդամենը 25-ով: Սա սպասելի էր, քանի որ մինչ ամենամեծ կարգը 
կլորացնելիս մոտեցումը ավելի «կոպիտ» է:

Դասարանում լուծած  4  խնդրի մեջ աշակերտները պետք է իրենց կարծիքը հայտնեն այս կամ 
այն գումարման եղանակի «արագության» մասին: Սակայն հարկ է նշել, որ դա աշակերտի անհատական 
կարողություններից էլ է բխում: Մենք չպետք է մեր կարծիքը պարտադրենք աշակերտներին, բացի այն 
դեպքերից, երբ նպատակ ունենք այս կամ այն տարբերակը սովորեցնել և հմտացնել աշակերտներին 
դրանց կիրառման մեջ:

5  Առաջադրանքից կընտրենք մեկը, օրինակ՝ զ)-ն՝

          1  11
59 073
36 859
95 932

+ 

Նոր միավորի տեղափոխումը օգտագործեցինք 3 անգամ՝ (միավորների գումարման ժամանակ՝ 
3+9=12= 1 տասնավոր և 2 միավոր), տասնավորների գումարման ժամանակ և հազարավորների 
գումարման ժամանակ:

Դրանից հետո միասին լուծում ենք 6  և 7  առաջադրանքներում տրված խնդիրների մի մասը: 
Դասի նպատակի իրականացման աստիճանը պարզելու համար որպես ինքնուրույն աշխատանք 
հանձնարարում ենք  6  և 7  առաջադրանքների մնացած խնդիրները:  7  առաջադրանքի ա) և 
գ) տարբերակներում կլորացումը հավելուրդով է տեղի ունենում, այդ պատճառով գումարի մոտավոր 
պատասխանը մեծ է ճշգրիտ պատասխանից: բ)-ում գումարելիները պակասորդով են կլորանում, 
համապատասխանաբար մոտավոր պատասխանը փոքր է ճշգրիտ պատասխանից:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 5 - 9  խնդիրները:
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Դաս 42-րդ
Թեմա՝ թվերի գումարում:

Նպատակ՝ գումարման տարբեր եղանակների մասին գիտելիքի ամրապնդում (Մաթ.IV.2.)

Նախապայմաններ՝ թվերի սյունակաձև գումարում, բանավոր գումարման եղանակների կիրառում, 
գումարի գնահատում:

Ռեսուրսներ՝ դասագիրք:

Դասը սկսում ենք ստուգելով տնային առաջադրանքը  ( 5 - 9 ) Այս առաջադրանքների 
կատարման արդյունքների վերլուծությամբ  կարող ենք գնահատել, թե որքանով ենք համապատասխանում 
մաթեմատիկայի առարկայական պլանով նախատեսված արդյունքներին: Դրանք ամփոփիչ 
առաջադրանքներ են և դրանցով որոշում ենք, թե որքանով լավ են յուրացրել տարբեր եղանակներով 
գումարման ձևերը (գնահատում, բանավոր հաշվարկ, գրավոր ալգորիթմ, Մաթ.IV.2.):

Օգտագործված է ամփոփիչ առաջադրանքների տարբեր տեսակներ, բաց, կամ փակ:

5  Խնդիրը փակ տեսակի է, գումաի գնահատմամբ (մինչ հարյուրավորները կլորացնելիս) 
կստանանք պատասխանը՝ 2500:

6  Առաջարանքը կատարելիս՝  աշակերտը կարող  է գումարման տարբեր եղանակներ 
օգտագործել:

  գ) 352+419=(300+400)+(50+20)+2-1=700+70+1=771
  352+419=(300+400)+(50+10)+(2+9)=700+60+11=700+71=771
  352+419=(352+9)+10+400=(361+10)+400=371+400=771
 

  
352
419
771

+

                                        

7  առաջադրանքում գումարումը կարելի է բանավոր կատարել՝
  144+32=100+(40+30)+4+2=176
  355+403=758
 Ուշադրություն դարձրե՛ք, որ բոլորը կատարեն այս առաջադրանքը:
Աշակերտը, ով անհատական մոտեցման կարիք ունի, մեր օգնությամբ (եթե դրա կարիքը կա) պետք 

է կարողանա բանավոր հաշվել ( 7  առաջադրանք) և սյունակաձև գումարել 9  առաջադրանք), 

իսկ 8  առաջադրանքի լուծումը կարող ենք պահանջել այլ աշակերտներից:

  
59 704
26 148
85 852

+

Այստեղ անհրաժեշտ եղավ երկու անգամ կատարել վերախմբավորում, տասնավորների կարգ (12 
միավոր=1տասնավոր, 2 միավոր), տաս հազարավորների կարգ (9 հազարավոր և 6 հազարավոր= 15 
հազարավոր=1 տաս հազարավոր և 5 հինգ հազարավոր):

(Աշակերտից պահանջենք մանրամասն մեկնաբանել միավորների վերախմբավորման գործընթացը): 
Ապա, այն դեպքում, եթե որևե աշակերտ չի լուծել, հրավիրենք գրատախտակի մոտ և նմանատիպ խնդիր 
առաջարկենք, և խնդրենք, որ մյուսները գնահատեն նրա աշխատանքը:
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Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո, ինքնուրույն գրավոր ենք անցկացնում, օգտագործոխմ ենք  

6 -ի մի քանի խնդիրները, կամ նման խնդիրներ:
Այս խնդիրներով ևս մեկ անգամ ստուգում ենք աշակերտները կարո՞ղ են, թե՞ ոչ թվերը գումարել 

և համապատասխան գիտելիքն օգտագործել, օրինակ 11 - 13  խնդրի մեջ գումարումը կարող է 
գնահատմամբ որոշվի- 50+60=110, տարբերությունը մեծ է, այսինքն սխալմունք կա, ճիշտը հետևյալն է՝ 

   47
  58
105  

+

Գովենք այն երեխաներին, ովքեր գումարեցին թվերը և սխալը գտան-մոռացել են տասնորդականը 
վերախմբավորել: Սակայն յուրահատուկ գովասանքի է արժանի այն աշակերտը, ով գնահատմամբ է 
գալիս եզրակացության, որ գումարումը սխալ է արված, ապա կգումարի և կհայտնաբերի, որ մոռացել 
են տասնյակը առանձնացնել: Այս առաջադրանքները բոլոր աշակերտնըրի համար է նախատեսված, 
սակայն կատարելու որակը կարող է տարբեր լինել:

Նմանապես՝ 12 -ում գնահատմամբ ունենք 58+26≈90: Պարզ է, որ սխալմունք ունենք՝ այստեղ էլ են 
մոռացել առանձնացնել տասնյակը:

13 -ում կլորացմամբ ունենք՝ ≈30
Այստեղ տասնավորների կարգերում գումարումը սխալ է կատարված՝ թվացել է, որ տասնյակի 

առանձնացումը հարկավոր էր:
Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք  10 - 12  խնդիրները: Լրացուցիչ կարելի է 

խնդրել, որպեսզի «խորհիր»-ի խորագրով տրված խնդիրներին պատրաստվեն: Դրանում նրանց կօգնեն 
լրացուցիչ  24 - 27  խնդիրները:

24  ա)2 անգամ, բ)ոչ մի անգամ, գ) 2 անգամ

25  ա)0 բ)9 գ)9 և 9

26  28518+17342≈45800

27  ա)144+256=400 բ) 121+325=446

Դաս 43-րդ

Թեմա՝ թվերի գումարում:
Նպատակ՝ թվերի գումարման մասին գիտելիքի ամրապնդում, անցած նյութի կրկնություն, խորհել-

ապացուցելու ունակության զարգացում: (Մաթ.IV.2.)
Նախապայմաններ՝ թվերը գումարելու տարբեր եղանակների գործածման ունակություն:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք:

Դասը սկսում ենք տնային առաջադրանքը ստուգելով: Այս գործընթացի ժամանակ հանձնարարեք 
աշակերտներին առանձնացնեն պայմաններն ու հարցերը, համառոտ գրեն խնդիրը:
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10   I խմբի երկրպագուներ՝ 14842 տոմս
   II խմբի ՝ 10897 տոմս
   

   Ընդամե՞նը

Հարկավոր է տրված թվերը գումարել, ինչը աշակերտը կատարում է սյունակաձև գումարման
 եղանակով:

11   I _ 268
   II _ 390
   
   Երկու՞սն էլ

 268+390=(200+300)+(60+90)+8=500+150+8=650+8=658

Գումարման այս եղանակը ընտրելիս աշակերտն օգտագործում է գումարման զուգորդական և 
բաշխական հատկությունները (Մաթ. IV.7.):

12     Գնահատենք՝ 1043+1977≈1000+2000=3000
        «շատ է տարբերվում» 2020-ից:
Երևի, մարզիչը սխալվել է, իրապես՝
   

  
  1043
  1977
3020  

+

Ապա իրագործվում է խմբային աշխատանք: Օգտագործում ենք  2 - 10  խնդիրները: Ինդուկտիվ 
խորհելով, մի քանի օրինակի քննարկմամբ, խմբի անդամները գալիս են այն եզրակացության, որ թիվը 
մինչ տասնավորները կլորացնելիս, տարբերությունը տրված ու կլորացված թվերի միջև 5-ից ավել չէ: 
Մինչ հարյուրավորները կլորացնելիս տարբերությունը 50 –ից մեծ չէ, մինչ հազարավորները կլորացնելիս՝ 
500-ից մեծ չէ:

Խմբային աշխատանքը նշանակում է ոչ թե մի աշակերտի կողմից մյուսին ցուցաբերած օգնությունը, 
այլ՝ գործընկերական հարաբերություններ խմբի անդամների միջև: Խմբավարի դերն է վարել քննարկման 
գործընթացը, խմբի ընդհանուր կարծիքի արտահայտումը այլ խմբերի և ուսուցչի առջև: Սա դասարանի 
կարգի այն ձևն է, որ աշակերտին  կարող է մեծ օգուտ բերել: Սրա հետ մեկտեղ մեծ բավարարություն 
է պարգևում: Այն նպաստում է անսովոր մտածելակերպի զարգացմանը: Մեծացնում է մոտիվացումը, 
նպաստում հասակակիցների հետ շփման բարելավմանը, այսինքն կոմունիկացիայի և սոցիալական 
այլ ունակություններ սերմանում, սեփական արարքի պատասխանատվության ու փոխհարգանքի վրա 
հիմնված հարաբերությունների զարգացմանն է աջակցում: Պետք է գիտակցենք, որ կրթության նպատակը 
ոչ միայն գիտելիքի պաշարի կուտակումն է, այլև ստացած տեղեկության անալիզը, քննադատական 
գնահատման ու հանրայնացման ունակությունների զարգացումը: Այս ունակությունների զարգացմանը 
նպաստում է ոչ միայն ուսումնական գործընթացը վարելու ձևը, այլև մեր ընտրած խնդիրները, որոնց 
լուծումն ի նկատի ունի հենց քննադատական անալիզի և մաթեմատիկական հետազոտության տարբեր 
մեթոդների (օրինակ՝ ինդուկցիա, անալիզ, ընդհանրացում) կիրառումը: Խմբի անդամների միջև 
«բախումը» հասցնում է կոնցեպտուալ զարգացմանը: 
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Խմբում մի անդամի կարծիքը դրդում է երկրորդի գաղափարների առաջացմանը, աշակերտները 
սովորում են իրենց ճիշտ կարծիքների շահերը պաշտպանել, սխալ կարծիքները հայտնաբերել:

Նրանք միասին են գնում դեպի խնդրի նոր ընկալումը, միասին են սովորում և ապա հնարավոր է այս 
գիտելիքը առանձին գործածեն: Խմբում միասնական աշխատանքի շնորհիվ հնարավոր է ներկայացված 
խնդիրների  դեդուկտիվ ապացուցման մտահղացումներ էլ առաջանան:

Կարևոր է նաև, սխալ արդյունքների, ոչ համապատասխան շնորհանդեսի, «պարտված» լինելու 
փորձը:

Դասն ավարտում ենք «խորհիր»-ի  խորագրով ներկայացված խնդիրների միասնական քննարկմամբ: 

1  խնդրի քննարկմանը հաջորդում է  ( 2  խնդիրը: Ապա խորհում ենք 3  և 4  խնդիրների մասին:

Նշումներ՝

1  Պետք է հաշվեք, քանի ամբողջ վանդակից է կազմված յուրաքանչյուր «թվանշանը», հաշվի առե՛ք՝ 
երկու կեսը մի ամբողջ է:

ա)10, բ)11, գ)12, դ)8, ե)11, զ)13:

3   անհրաժեշտ է 5 «ճամփա», այսինքն՝ 75 րոպե
  
  

4

3

2

1

2

4

1

1

2

2

2

                                                          II ափ անցածներ

4   59+172=231.

Որպես տնային աշխատանք կարելի է հանձնարարել  28 - 32  խնդիրները:

4.  Ընտրենք գումարման եղանակը
Պարագրաֆին տրամադրվում է 4 դաս

Դաս 44-րդ
Թեմա՝ գումարման եղանակի ընտրություն:
Նպատակ՝ գումարման օրենքների մասին գիտելիքի ամրապնդում: Գումարման տարբեր 

եղանակներից մասնավոր դեպքի համար ամենահարմար եղանակի ընտրության ունակության 
զարգացում (Մաթ. IV.2)

Նախապայմաններ՝ Գումարման տարբեր եղանակների՝ գնահատման, բանավոր հաշվարկի, 
գրավոր գումարմանն ալգորիթմի օգտագործման ունակություններ:

Ռեսուրսներ՝ հաշվիչ, դասագիրք:

Տարբեր եղանակներով գումարման օրինակները նախորդ պարագրաֆում էլ են տրված եղել:
Այժմ հաշվիչի օգտագործման մասին էլ է գնում խոսքը: Դասը սկսում ենք դասագրքում
ներկայացված աղյուսակի մեկնաբանմամբ: Աղյուսակի մեկնաբանումը կարևորագույն 

ունակություններից է, որի վրա ուսուցման ընթացքում պետք է աշխատել:
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Հանրային կերպով քննարկում ենք յուրաքանչյուր խմբի կողմից հավաքած բալերը: Աշակերտներին 
հանձնարարում ենք ինքնուրույն ընտրել եղանակը և ինքնուրույն պատասխանել տրված հարցերին:

Պարզ է, որ ԹՊՀ-ի կողմից հավաքած բալերի հաշվարկման դեպքում պատասխանը միանման կլինի՝ 
կարելի է պատասխանել բանավոր: Տրված հարցերին պատասխանները կարող են տարբեր լինել: Երբեմն 
լավ է երևում, թե որ եղանակն է ավելի հարմարավետ, ավելի հաճախ հարկավոր է ընտրություն կատարել 
եղանակների միջև, ինչը կարող է սուբյեկտիվ լինել: Օրինակ խնդիրը շրջանցելու նպատակով կարելի է 
«Դինամոյի» արդյունքը իմանալու համար սյունակաձև գումարման եղանակը օգտագործել: Ռուսթավիի 
խմբի դեպքում, երևի բանավոր գումարման եղանակը ավելի օպտիմալ կարող է թվալ ՝ 812+627=1439՝ 
այստեղ միավորից հետո կարգը փոխվում է միայն մեկ անգամ, այն էլ ամենաբարձր կարգի դեպքում:

3  Խնդրի հարցերին պատասխանելիս՝ շարունակում ենք մեկնաբանել աղյուսակը, անհրաժեշտ է

 թվերի համեմատության, աճման կարգով դասավորելու և ամենամեծը ընտրելու պահերը վերհիշել:

1  և 2  առաջադրանքների մի մասը միասին ենք լուծում, մյուս մասը աշակերտները դասարանում 

ինքնուրույն են լուծում:

2  Խնդրի մեջ աշակերտները պիտի բացատրեն ընտրությունը՝ ա) դ) զ) խնդիրներում բանավոր 

գումարում կարող են ընտրել, մնացած դեպքերում՝ գրավոր ալգորիթմը: Այս խնդիրներից միասին 

քննարկենք  1  գ) և դ) 2  բ) և ե):

Լրացուցիչ ակտիվությունների համար օգտագործում ենք  4  խնդիրը: Այս խնդրի պայմանի 

համաձայն աշակերտները պետք է թվաբանական արտահայտություն կազմեն՝
  247+(247+5)+300
Այստեղ աշակերտը պետք է ցուցաբերի գումարման հատկությունների օգտագործման ունակությունը: 

(Մաթ.IV.7.) Գումարի որոնումը կարող է այսպես շարունակվել:
  547+252=799.
Գումարման հատկությունների ու բանավոր գումարման օգտագործմամբ հեշտությամբ կգտնենք 

պատասխանը:
Նույն գումարումը ցանկալի է և հաշվիչով իրականացնել: Հնարավոր է նախօրոք անհրաժեշտ լինի 

գործողությունները բացատրել:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 1 - 3  խնդիրները, որպեսզի 
հաշվարկումները միայն հաշվիչով չիրականանան:

Դաս 45-րդ
Թեմա՝ գումարման եղանակի ընտրություն:
Նպատակ՝ գումարման եղանակի ընտրության ունակության զարգացնում: Գումարման նմուշում 

բաց թողնված թվանշանների ու նշանների ընտրության ունակության զարգացում: (Մաթ.IV.2)
Նախապայմաններ՝ գումարման տարբեր եղանակների օգտագործման հատկությունները:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր:

Ստուգում ենք հանձնարարությունը: 1 - 3  խնդիրները կապված են Մաթ.IV.2. արդյունքների 
հետ: Աշակերտները տետրերի ստուգելիս երբեմն կարող է անհրաժեշտ լինի խնդրել աշակերտներին 
ընտրած գումարման եղանակը հիմնավորել՝



89

-Ինչու՞ ընտրեցիք գրավոր գումարման եղանակը:
Միգուցե ավելի լավ կլիներ օգտագործեիք բանավոր գումարումը:
Ի՞նչ կասեիք հաշվիչ օգտագործելու մասին:
-Ասենք օգտագործեցիք հաշվիչ և 316-ի և 428-ի գումարման ժամաակ հաշվիչը 844 ցույց տվեց:
Այժմ գնահատե՛ք գումարը գումարելիների կլորացմամբ-300+400=700: Ի՞նչ է ցույց տալիս այս 

գնահատումը:
Այս գնահատմամբ աշակերտները կհամոզվեն, որ հաշվիչով հաշվելիս հնարավոր  է  

հարյուրավորների թվանշանի կոճակը սխալմամբ միացված լինել: Իսկապես՝ 316+428=7441

Այս օրինակի օգտագործմամբ խորհում ենք գնահատման կիրառման կարևորության մասին: 

Համապատասխան հատկությունները յուրացնելու համար պիտանի է 3  առաջադրանքը:

Անցնում ենք դասարանում լուծելիք խնդիրների լուծմանը:

Հանրային կերպով և երբեմն մեր օգնությամբ է լուծվում  6 խնդրի բ) և դ)-ն:
Խորհում ենք՝ 24-ից գալիս ենք մինչ 824-ը
  24 +  8  0  0  =  824
Հնարավորություն տանք բոլորին որ ակտիվորեն մասնակցեն վանդակները լրացնելիս:
Եթե 24 մինչ երեք նշանը լրացնեինք, կկարողանայի՞նք գտնել երկրորդ գումարելին (ոչ):

 դ)  603 +  3  9  9  =  996

Դասի նպատակի իրականացման աստիճանը ստուգում ենք 5  և 6  խնդիրները և այլ 
առաջադրանքներ հանձնարարելով:

5  Պահանջում է կազմել արտահայտություն, գումարման հատկությունների իմացում, պետք է 
գտնենք գումարը:

  128+315+(128+315)=443+443=886

6    ա)  320 +  8  =  328
  500 +  5  6  =  556

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարում ենք  4 - 6  խնդիրները, որոնք նման են 
դասարանում լուծածներին:

Դաս 46-րդ
Թեմա՝ թվերի գումարման եղանակները (ամփոփիչ պարապմունք)
Նպատակ՝ թվերի գումարման մեթոդների յուրացում և օգտագործման մասին գիտելիքի 

ամրապնդում՝ խորհել-ապացուցելու ունակությունների զարգացում: Գրավոր ալգորիթմի կիրառմամբ 
կատարած գումարի նմուշի մեջ բաց թողնված թվանշանների որոնում, նմուշի, լրացում (Մաթ.IV.2) 
Գործողությունների հատկությունների օգտագործման ունակության հիմնավորում (Մաթ. IV .7):

Նախապայմաններ՝ Գումարման տարբեր եղանակների իմացություն:
Տնային աշխատանքի քննարկմամբ և «խորհիր»-ի օգտագործմամբ շարունակում ենք վերջին դասերի 

նպատակներին հասնելու աստիճանի գնահատումը:
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4  Խնդրի առաջադրանքները դասարանում լուծածների նման են՝

 438 +  7  4  =  512   292 +  7  =  299
 168 +  5  1  3  =  681  320 +  6  7  9  =  999.

5 , 6  խնդիրներով կրկնում ենք գործողությունների հատկությունները և դրանց կիրառումը:

5   ա) 325+118=118+ 325  ;
         բ) 304+ 0  =304;
         գ) 97  + 314  =314+97;
         դ) 156+( 36  +66)=(156+36)+66.

6   պետք է գտնենք գումարը:
         160+(160+80)
         160+(160+80)=160+240=400.

Դրանց նման են «խորհիր»-ի խորագրով ներկայացված խնդիրները՝ գրավոր ալգորիթմի կիրառում, 
կատարած գումարման նմուշի մեջ բաց թողած թվանշանի լրացում, պատասխանի հիմնավորում (Մաթ.
IV.2.): Գումարելիների հատկությունների օգտագործում(IV.7.): Առաջարկում ենք նշումներ՝ խնդիրները 
ճիշտ լուծելու համար՝

1  Այստեղ ավելի հարմար է սյունակաձև գումարումը՝

  

  5   
+

 3    9

    6 4
 , միավորների գումարման արդյունքն է 14, այդ պատճառով   =5: 

Ստացանք
  

  

  5   5 
+

 3 5   9

    6 4

1

 , տասնավորների գումարն է 6, այսինքն՝  =0.

Ստացանք՝

  

  5  0  5 
+

 3 5   9

     6  4
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2       5   6   
+
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     3  0
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5   ա) 
6 * 4 * *
* 5 * 3 7

* 2 4 6 3 2

+   վերը բերված դատողությամբ կստանանք՝ 
6 94 95
5 513 7

12 4 6 3 2

+

       

  
 բ) * 3 9 * *

7 * * 8 4
* 2 7 0 3

+      1 3 9 1 9
7 8 7 8 4
9 2 7 0 3

+
   ;     

6   Փիղը մոտ 1030+1250+900=3270 կգ է: 1030+1250+990=3270 կգ.

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք լրացուցիչ առաջադրանքներից 28 - 32  -ը:

Դաս 47-րդ

Թեմա՝ եռանիշ թվերի գրանցում, գումարում:

Նպատակ՝ դրույթին համապատասխանող գործողությունների կատարման ունակությունների 
առաջացում, թվի տասական համակարգում գրառման վարժանք, թվերի կլորացման,, թվերի 
համեմատման և գումարման ունակությունների ամրապնդում, կարճ ժամանակահատվածում 
գործողություն կատարելու ունակության ամրապնդում  (Մաթ. IV. 1., Մաթ. IV.2.):

Նախապայմաններ՝ թվերը գրանցելիս դիրքային (տասական)   համակարգի կիրառում մինչ 
տասնավորներն ու մինչ հազարավորները կլորացման օրենքների իմացում, թվերի համեմատման ու 
գումարման կանոնների իմացում:

Ռեսուրսներ՝ երեք գույնի խաղաքար (ասենք՝ կարմիր, կանաչ ու սպիտակ), գրատախտակ, գրելու 
միջոցներ:

Դասի նպատակին հասնում ենք խմբային աշխատանքի՝ «խաղ խաղաքարերով»-ի միջոցով՝

Ակնարկ՝

Աշակերտները որակավորում են տվյալները, ընտրում են եռանիշ թվերը, կլորացնում են դրանք 
մինչ տասնավորներն ու հարյուրավորները: Աշակերտների մի մասը՝ ժյուրին, ստուգում է առաջարկված 
պատասխանները, հետևում են կանոնակարգի պահպանմանը և ամփոփում են արդյունքները:

Ակտիվության բնութագիր՝

Դասարանը բաժանեցե՛ք խմբերի (յուրաքանչյուր խմբի մեջ երեք-չորս անդամ) և «ժյուրիի», դրա հետ 
մեկտեղ ժյուրիի անդամների քանակը ավելի մեծ պետք է լինի, քան խմբերինը:

Մինչ խաղին անցնելը, բացատրե՛ք աշակերտներին խաղի կանոնները (տրված է դասագրքում) և 
դիմե՛ք խմբերին, արագ ընտրեյ խմբավարներ: Առաջարկեք ժյուրիի անդամներին տվյալները գրանցեն 
Ձեր կողմից նախօրոք պատրաստած աղյուսակի մեջ՝ սա կխնայի նրանց ժամանակը, նրանք հետ չպիտի 
մնան պատասխաններ ստանալու հարցում (Դուք էլ ստուգե՛ք նրանց պատասխանները):
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#
Հարյուրավոր     

(կարմիր)            

տասնավոր        

(կանաչ)

միավոր       

(սպիտակ)

≈մինչ 

տասնավորները      

≈մինչ 

հարյուրավորերը      
գումար

1. 

2. 

Ժյուրին պետք է ստուգի խմբավարների պատասխանները և խմբերի արդյունքները գրատախտակին 
ներկայացնի: Դրա համար նախապես պատրաստե՛ք գրատախտակը:

 խումբ  
փորձ I II III IV V

1.

2.

3.

գումար

Նապատրաստվելու համար 10 րոպեն էլ բավական է:
• Խաղը սկսում է ուսուցիչը, նա գցում է խաղաքարը: Կարևոր է, որ խաղաքարը բոլոր խմբերի 

համար տեսանելի լինի:
• Խմբերն ու վերահսկողները մշակում են տեղեկությունները
• Վերահսկողները ստուգում են պատասխանների ճշգրտությունը և գրանցում են գրատախտակին՝ 

պատասխանը ճիշտ է համարվում, եթե ներկայացված չորս  թիվն էլ ճիշտ են:
• Խաղն ընդհատում է ուսուցիչը՝ հայտարարելով ,- «Ուշադրություն, վերջին քայլն է», նախապես 

քայլերի քանակի մասին հայտարարելը պարտադիր չէ, աշխատեք, որ խաղը տևի մոտ 20-25 րոպե:
• Խաղը վերջանում է ամփոփիչ հաշվարկումներով՝ կարելի է օգտագործել հաշվելու զանազան 

մեթոդներ:
Ուսումնասիրություն

Ցանկալի է, որ խաղից հետո փոքրիկ հարցազրույց կազմակերպեք, սա դասարանն էլ կհանգստացնի 
և կնպաստի գիտելիքների ամրապնդմանը: Կարող եք կիրառել տրված հարցերը՝

• Ո՞ր ամենափոքր թիվը կարող էր դուրս գալ խաղաքարին: (111)
• Ի՞նչ թիվ կստանայինք այն կլորացնելով մինչ տասնավորները, մինչ հարյուրավորները:(110,100)
• Ո՞րն է այս երեք թվից ամենամեծը: (111)
• Ո՞ր ամենամեծ թիվը կարող էր դուրս գալ խաղաքարին:  (666)
• Ի՞նչ թիվ կստանայինք այն կլորացնելով մինչ տասնավորները, մինչ հարյուրավորները: (670,700)
• Ո՞րն է այս երեք թվից մեծագույնը: (700)

Լայնացում-խորացում (ոչ պարտադիր մաս)`

Վերահսկողները օգտագործելով աղյուսակը կարող են կատարել վիճակագրական փորձ՝ «Ո՞ր թիվն 
է դուրս գալիս բոլորից շատ»
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• Օգտագործե՛ք «դուրս եկած» թվանշանների գրանցումները և լրացրե՛ք հաճախականության 
աղյուսակը:

           Թիվ
Խաղաքար 1 2 3 4 5 6

կարմիր

կանաչ

սպիտակ

երեքն էլ

• Ո՞ր թիվն է բոլորից շատ «դուրս գալիս» (ամենահազվադեպ) կարմիր (կանաչ, սպիտակ) 
խաղաքարին:

• Ուշադրություն դարձրե՛ք վերջին տողին՝ ո՞ր թիվը «դուրս եկավ» հաճախ (հազվադեպ):

• Ի՞նչը կարող է հաճախականության տարբերության պատճառ լինել:

Ակտիվության քննարկում-գնահատում

Բացի ստացած գիտելիքի ամրապնդման, առաջարկված ակտիվությունը օգնում է վարժվել խմբում 
աշխատելուն, նաև գնահատման ունակությունն է զարգացնում՝ ինչպես խմբի անդամները, այնպես էլ 
վերահսկողները պայմանավորված, հստակեցված և արդարացի ձևով պետք է գործեն:

Ակտիվության վերջում ուսուցիչը կարճ ամփոփիչ խոսք է ասում: Նշում է ձեռք բերած 
հաջողությունները և ընդգծում ահաջողությունները: Խրախուսում է ակտիվ աշակերտներին:

Որպես տնային աշխատանք կարելի է ընտրել լրացուցիչ առաջադրանքներից  36 - 39 –ը:

5. Երկնիշ թվերի հանումը
Պարագրաֆին տրամադրենք 5 դաս

Դաս 48-րդ

Թեմա՝ երկնիշ թվերի հանումը:
Նպատակ՝ պատրաստություն հանման զանազան եղանակների ընկալման համար: (Մաթ. IV.2)
Նախապայմաններ՝ թվերի ներկայացում դիրքային համակարգում: Թվերի գումարման ներկայացում 

օժանդակ ռեսուրսների կիրառմամբ: Աշակերտը վարժված է ընթերցանության մեջ (Լեզու, III.4)
Ռեսուրսներ՝ խորանարդիկներ,  ուսուցողական փայտիկներ, դասագիրք:

Թվերի հանման գործողությունների քննարկմանը, գումարում-հանում՝ իրար հակադարձ 
գործողությունների հարցին III դասարանում էլ ժամանակ ենք հատկացրել:

Ուսուցողական ռեսուրսների օգնությամբ հիշում ենք հանման գործողությունները, ներկայացնում 
ենք դիրքային համակարգում:
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Իսկ դասը սկսում ենք գործնական խնդրի լուծմամբ: Գործնական խնդրի քննարկումը մաթեմատիկայի 
կիրառական ասպեկտի առաջխաղացումը մեծացնում է առարկան սովորելու աշակերտների 
մոտիվացիան:

Իրենց կարողություններն հաշվի առնելով, աշակերտները կարդում են գործնական խնդիրը և այն 
լուծելու համար կատարելիք գործողություններն են նշում: Դրա հետ մեկտեղ վերհիշում են հանման 
բաղադրիչները (նվազելի, հանելի, տարբերություն):

III դասարանում այսպիսի դեպք  էինք քննարկել, երբ նվազելիում միավորների թվանշանը ավելի 
փոքր էր, քան հանելիում: Այս դեպքը քննարկում ենք ուսուցողական ռեսուրսների կիրառմամբ:

Գտնենք տարբերությունը՝ 37-18

Թվերը ներկայացնենք խորանարդիկներով՝

Տասնյակներ     միավորներ                                               

       

Տասնյակներ     միավորներ                                               

    37          18

Քանի որ նվազելիի մեջ միավորների քանակը քիչ է հանելիի միավորների քանակից, պետք է 
նվազելիի մի տասնյակը «քանդենք»:

Այս գործընթացը աշակերտների մասնակցությամբ ենք շարունակում՝
- Նվազելիի մի տասնյակը «քանդելով», քանի՞ միավոր կստանանք նվազելիի մեջ: (17)
- Քանի՞ տասնյակ կմնա: (2)

  37         18
Տասնյակներ     միավորներ                                               

      

Տասնյակներ     միավորներ                                               
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Հանումը կարող ենք այսպես գրենք՝

         

 3            7
 1            8
 1            9

Տասնավորներ    միավորներ                                               

2 17

–

- Միավորների հանման ժամանակ քանի՞ միավոր կմնա (9)
- Տասնավորների հանման ժամանակ քանի՞ տասնավոր կմնա (1)

Ուրեմն՝
        37

  18
  19  .

–

Գումարման և հանման իրար հակադարձ գործողությունների կիրառմամբ ստուգում ենք արդյունքը:
        37

  18
  19  .

–
     19

  18
  37  .

+

Գրքում քննարկված օրինակի ակնառու ներկայացումը հեշտացնում է հանման գործողության 
յուրացումը:

Այստեղ կարող ենք բանավոր հանման ներկայացումն էլ նշել, գրքում բերված քննարկումը կարելի է 
հետևյալ կերպով ներկայացնել՝

37-18=(38-1)-18=(38-18)-1=20-1=19
Գործողությունների հատկությունների այսպիսի կիրառումն էլ կարելի է ակնառու կերպով 

ներկայացնել՝ փոխարեն 37 խորանարդիկից 18 խորանարդիկ առանձնացնենք, առանձնացնում ենք 38-
ից 18-ը:

38-18=20 քանի որ մի խորանարդիկով ավել ենք վերցրել, պատասխանն էլ 1-ով ավել կլինի, ուրեմն՝ 
37-18=19:

19-ը 20-ից 1-ով է պակաս:

Հանման գործընթացի ժամանակ դիրքային համակարգը ճիշտ օգտագործելու համար պարտադիր է 
այս համակարգի մեջ թվերի ներկայացման և թվանշանների արժեքների լավ իմացում: Այս տեսանկյունից 
աշակերտների գիտելիքները ստուգում ենք  1 - 6  խնդիրների օգնությամբ, իսկ դասի նպատակին 
հասնելու աստիճանը՝  7 - 8  խնդիրերով:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 1 - 6  խնդիրները:
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Դաս 49-րդ

Թեմա՝ թվերի հանումը:
Նպատակ՝ գումարման, հանման անհայտ անդամի որոնման ունակությունների զարգացում (Մաթ. 

IV.7.) Բանավոր հանման հաշվարկի կիրառում (Մաթ.IV.2)
Նախապայմաններ՝ թվերի գումարման ու հանման հատկություններ:

Տնային առաջադրանքը ստուգելով գնահատում ենք նախորդ դասի նպատակի իրականացման 
աստիճանը: Ուշադրությունը սևեռում ենք  7 - 8  խնդիրների լուծման վրա: Ստուգում ենք, որքանով 
են յուրացրել հանման հատկությունները այն դեպքում երբ նվազելիում միավորների քանակը քիչ է 
հանելիի միավորների քանակից (հանման ստուգումը գումարմամբ):

Այս դասի նպատակին հասնել կարելի է  8 - 11  խնդիրների քննարկմամբ: Դրանց մի մասը 
միասնական ուժերով ենք լուծում (մենք էլ ենք մասնակցում, բացատրում ենք), մնացածը աշակերտներն 
ինքնուրույն են կատարում: Լուծում ենք  13  խնդիրը, որի լուծումը հանման գործողություն է 

պահանջում:  12  խնդիրը  8 - 11  խնդիրների հետ մեկտեղ  աշակերտներն ինքնուրույն են լուծում: 

Ստացած արդյունքների համաձայն գնահատում ենք դասի նպատակի իրականացման աստիճանը և 

պլանավորում ենք համապատասխան գործընթաց:

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարում ենք՝ 7 - 12  խնդիրները:

Դաս 50-րդ

Թեմա՝ թվերի գումարում և հանում:
Նպատակ՝ խնդիրները լուծելիս թվային արտահայտություններ կազմելու, դրա արժեքը գտնելու 

ունակությունների զարգացում: Գումարման և հանման հատկությունների օգտագործում (Մաթ. IV. 7.)
Նախապայմաններ՝ թվերի գումարման և հանման տարբեր եղանակներ:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք:

Տնային աշխատանքը ստուգելով կարելի է գնահատել, թե որքանով են աշակերտները յուրացրել 

գումարման և համան գործողությունների ժամանակ անհայտ անդամը գտնելու ունակությունը, ստուգել 

գործողությունների հակադարձության մասին գիտելիքը: Անհայտ գումարելին գտնելու համար գումարից 

հանում ենք հայտնի գումարելին՝ այս օրենքին համաձայն պետք է լուծվեին 7 ,  8   խնդիրները: 

Իսկ 9 - 12  խնդիրները հանման գործողություն են պահանջում:

Դասարանային 14 - 19  խնդիրների հիման վրա, աշակերտները կազմում են թվային 

արտահայտություններ և գտնում են դրանց արժեքները կիրառում են գործողությունների 

հատկությունները, խնդիրների համառոտումները: Դրա հետ մեկտեղ մեր մասնակցությամբ լուծում ենք  

15 , 17 , 19  խնդիրները, իսկ 14 , 16 , 18  և 20  խնդիրները լուծում են աշակերտները:
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14       Մի դարակի վրա՝ 92
  Մյուսի վրա՝ 15-ով քիչ
    
  Երկուսի վրա-?
  92+(92–15)

15   Լալի  _ 88
  Նինո  _ 75
  Լալին ծախսեց  _ 29
     

  Որքա՞ն պիտի ծախսի Նինոն, որ գումարները հավասարվեն:
  75-(88-29)

Այս խնդրի թվային արտահայտությանը հասնում ենք միասնական խորհելով: Որոշ աշակերտներ  
կարող են խորհուրդ տալ, որ սկզբից իմանաք, թե որքան է մնացել Լալիին՝ 88-29=59: Որքա՞ն լարիով է 
շատ Նինոյի գումարը 59 լարիից (որքան պիտի ծախսի նա) 75-59=16, 16 լարին ծախսելուց հետո Նինոյին 
կմնա 75-16=59- այնքան, որքան Լալիին մնաց:

Չշտապենք այս խնդիրը լուծելիս, որոշ աշակերտներ միգուցե դժվարանան կազմել 
արտահայտությունը, այստեղ էլ մեր անհատական մոտեցումը կգա օգնության: Եթե մեկը կարողանա և 
գրի թվային արտահայտությունը մենք չպետք է ավարտենք քննարկումը, փորձենք, որ ուրիշներն այլ ելք 
գտնեն:

16    Տետր +12լարի = 15 լատի 60 թեթրի 
     
  Որքա՞ն է տետրի գինը:

Այստեղ  պետք է գտնել  անհայտ գումարելին: 

Տետր = 15 լարի 60 թեթրի – 12 լարի = 3 լարի 60 թեթրի:

Այստեղ կարևոր է գրառել խնդիրը, համառոտագրից

 հետո լուծելը հեշտանում է:

17   Քեթին 1-ով ավելի մատիտ գնեց:
  Քեթին -՝ 90 թեթրի  
  Թեոնան - 75 թեթրի 
     
  Ի՞նչ արժե մատիտը:

Պարզ է, որ մատիտի գինը (90-75) է:

18  Քանի որ Լուկան 47 անգամ կքանստեց, ինչը 19-ով ավել է Գիորգիի արդյունքից, Գիորգին 19-ով 
քիչ անգամ է կքանստել՝ 47-19=281

19   1 8 -
ով քիչ

Սալոմեին 27 լարի

Աննա
Լելա

8 լարիով 
ավել է

Այստեղ էլ նախադասությունները «շրջել» է պետք: Օգնենք աշակերտներին հարցեր տալով՝
- Եթե Սալոմեն Աննայից 8 լարիով ավել գումար ունի, Աննան որքանով պակաս ունի: (8)
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- Ինչպե՞ս գտնենք, որքան ունի Աննան: (27-8=19)
- Լելան Սալոմեից որքանո՞վ շատ գումար ունի: (18-ով)
- Որքա՞ն ունի Լելան: (27+18=45)
- Երեքը միասին ինչքա՞ն ունեն:
27+19+45
Հնարավոր է, որ աշակերտներից ոմանք կարողանան միասնական թվային արտահայտություն 

կազմել:
27+(27-8)+(27+18)
Այս աշակերտներին հարկավոր է խրախուսել և գովեստի խոսք ասել:

20  «շղթայի» լրացումն էլ պահանջում է անհայտ անդամի որոնման օրենքի իմացում: Այսպես ենք 
սկսում լրացնել «շղթան»՝

             45-18=27
  

27
+36

6327 63

    63-27=36
  

63
+18

8163 81 

    81-63=18
 և այլն:

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարում ենք 13 - 16  խնդիրները:

Դաս 51-րդ

Թեմա՝ թվերի գումարում և հանում:
Նպատակ՝ թվերի գումարման ու հանման օգտագործումը խնդիրներ լուծելիս, աղյուսակը կարդալիս, 

գործնական խնդիրներ լուծելիս: Անհայտ անդամի որոնում (Մաթ.IV.7)
Նախապայմաններ՝ խնդիրներ լուծելիս թվերի գումարման ու հանման օգտագործման 

հատկություններ:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք:

Հաղթահարած արդյունքների գնահատումն իրականանում է տնային աշխատանքի ստուգմամբ 
ու քննարկմամբ (Մաթ.IV.7., IV.11., IV4.): Դրանց թվում նաև IV.14 կապված է  13  խնդրի լուծման 
հետ՝ աղյուսակը բնութագրելու ժամանակ և հարցերին պատասխան տալու համար անհրաժեշտ էր 
համեմատել թվային տվյալները, գումարել, հանել, կարծիք արտահայտել:

Հետաքրքիր է աշակերտների կարծիքը ե) կետի վերաբերյալ: Դիագրամի հիման վրա նրանք կարող են 
կարծել, որ աշակերտները տարիքի ավելացման հետ ավելի շատ են կարդում, սակայն աշակերտը պիտի 
հասկանա, որ դիագրամը չի տալիս տեղեկություն դասարանում աշակերտների քանակի վերաբերյալ: 
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Հնարավոր է IX դասարանում ավելի շատ աշակերտ է և դրա համար էլ կարդացված գրքերի քանակը 
համապատասխանաբար ավել է, այսինքն հարցին ճիշտ պատասխանելու համար հարկավոր է հավելյալ 
տեղեկություն՝ դասարաններում աշակերտների քանակը:

14  Խնդիրը լուծելիս աշակերտը պետք է կազմի երթուղային պլան:

    

Պատասխան՝ 92-38=54կմ

15       9 8   
–
 7    

Քանի որ հանելիս անհրաժեշտ է առանձնացնել միավորները, այսինքն  >8, ուրեմն՝ =9:

16 խնդիրը դասարանում լուծած  20  խնդրի նման է:

Որպես տնային աշխատանք կարող ենք հանձնարարել  40 - 44  լրացուցիչ խնդիրները:

Դաս 52-րդ

Թեմա՝ թվերի ներկայացում դիրքային համակարգում, երկրաչափական պատկերներ:

Նպատակ՝ դիրքային համակարգում թվերի ներկայացման ունակության զարգացում (Մաթ. IV.1): 

Հարթաչափական պատկերներ, դրանց ճանաչում, բաժանում նշված օրենքի համաձայն: Խորհել-

ապացուցելու ունակության զարգացում: (Մաթ. IV.8, Մաթ. IV.9)

Նախապայմաններ՝ թվի ներկայացում դիրքային համակարգում, հարթաչափական պատկերներ, 

դրանց անվանումները:

Ռեսուրսներ՝ մկրատ, թուղթ, դասագիրք:

Առաջադրանքը կրկին թվերի գումարմանն ու հանմանն է վերաբերում: Այն ստուգելուց հետո 
բացատրում ենք «խորհիր» խորագրով տրված խնդիրները, որոնք օգնում են հասնել նշված նպատակին:

Եթե հնարավոր եք համարում (ի նկատի ունենալով դասարանի ակադեմիական մակարդակը) 
կարելի է այս առաջադրանքին խմբային աշխատանքի տեսք տալ:

Նշումներ՝

1  1-ից 100-ը գոյություն ունի 10 թիվ, որոնց միավորների կարգում 9 է՝9, 19..., 99: Բացի այդ թվերից 
9 -ը պարունակվում է բոլոր թվերում 90-ից 98-ը ներառյալ: Դրանց քանակն է 9: Այսպիսով՝ պատասխան՝ 
10+9=191 

2  ա) 3 եռանկյուն, բ) 2 եռանկյուն, գ) 3 եռանկյուն, դ) 3 եռանկյուն, ե) 8 եռանկյուն: Բոլոր 
եռանկյունները նկարի վրա պարզ պետք է նշված լինեն:

կմ

կմ
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3  6 տարով մեծ է:

4  Առաջին պատկերի նման բաժանմամբ ստացած մասերով կկազմեք 
երկրորդ պատկերը:                             

Կարող ենք օգտագործել թերթեր, որոնց վրա պատկերված են խնդրի 
մեջ տրված պատկերները: Կկտրենք առաջին պատկերը և ստացված 
մասնիկներից կկազմենք երկրորդ պատկերը: Աշակերտները նախապես  
պետք է մատիտով գծեն ցանկացած տարբերակը:

Օժանդակ ռեսուրսների օգնությամբ աշակերտները կկարողանան ցանկացած պատկերը բաժանել:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք լրացուցիչ առաջադրանքներից՝  45 - 48  .

§ 6. Տարբերության գնահատումը կլորացմամբ

Պարագրաֆին կարող ենք տրամադրել 4 դաս

Թեմա՝ տարբերության գնահատում:

Նպատակ՝ կլորացման օգտագործմամբ տարբերության գնահատման ունակության 
զարգացում (Մաթ. IV.2.)

Նախապայմաններ՝ դասագիրք:

Մինչ նոր թեմային անցնելը ստուգում ենք տնային առաջադրանքը և 
նախապատրաստում աշակերտներին նոր նյութը ընկալելու համար: 
Նախապատրաստությունն ի նկատի ունի այն խնդիրների քննարկումը, որոնց իմանալը 
պարտադիր է նոր նյութը անցնելու համար:

Աշակերտներին առաջարկում ենք՝
1) Խնդիրներ կլորացման վերաբերյալ՝
ա) Կլորացրե՛ք մինչ ընդգծված թվանշանի կարգը՝
78 534, 66 314, 188 367, 6 329
բ) կլորացրե՛ք մինչ մեծագույն կարգը՝
3 455, 99999, 28703, 376012:
2) Խնդիրներ, որոնց մեջ գումարի գնահատումը իրականանում է գումարելիների մինչ մեծագույն 

կարգը կլորացմամբ՝ 318+588, 511+698, 1823+ +7111:

Աշակերտների մոտիվացումը մեծացնելու նպատակով քննարկենք գործնական խնդիր, որի մեջ 
մեզ հետաքրքիր է  տարբերության մոտավոր արժեքը և գործողությունն իրականանում է նվազելիի ու 
հանելիի մինչ ամենամեծ կարգը կլորացմամբ:

Այս գործնական խնդիրը քննարկելուց հետո աշակերտներին հանձնարարում ենք ընտրել ճիշտ 

պատասխանները  1  առաջադրանքում: Դժվար չպետք է լինի նրանց համար, քանի որ հեշտությամբ 
կգտնեն նվազելիի և հանելիի մինչ բարձրագույն կարգը կլորացմամբ ստացված թվերը: Նաև ինքնուրույն 

կարող են լուծել  2  առաջադրանքում տրված խնդիրները:

3  և 4  առաջադրանքների խնդիրները լրացուցիչ ակտիվության դեր են կատարում: 
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Աշակերտները երբեմն սխալմամբ մտածում են, որ խնդիրը մեկ պատասխան պետք է ունենա: Այդ 
պատճառով դրանք պետք է լուծել առանց շտապելու, տարբեր պատասխաններ փնտրելու սկզբունքով: 
Օրինակ, 50-20 տարբերության գնահատման ժամանակ կարող ենք ստանալ՝ 52-22, 49-18, 49-21, 53-19: 

3  պահանջում է օրինակներ հորինել, իսկ 4  առաջադրանքի խնդիրներն ընդգծում են  տարբերության 
գնահատման կարևորությունը՝ հնարավոր է արագ գտնելսխալը, իսկ դա մեծ գործնական կարևորություն 
ունի:Կարող ենք խոսել այդ գործնական կարևորության մասին: 

Դասի նպատակի իրականացման աստիճանը ստուգելու համար կարող ենք առաջարկել  8  
առաջադրանքի խնդիրները լուծել:

Գնահատմամբ՝ ա) 95-87 ≈100-90=10
                                   75-57 ≈80-60=20
Կարող ենք կասկածել որ՝ 95-87 < 75-57
Ստուգենք՝     

 
  95
  87
    8  

–   
  75
  57
  18  

–    

 8<18     

Մեր կասկածները ճիշտ էին:
դ) 87-65=90-70=20
    97-55=100-60=40
Կարող ենք կասկածել որ՝
    87-65<97-55
Ստուգենք՝

 

 
  87
  65
  22  

–          
  97
  55
  42  .

–  

22<42 կասկածները ճիշտ էին:

Եվս մեկ անգամ հիշեցնենք ուսուցիչներին, որ ակտիվորեն օգտագործեն Վրաստանի 
տարրական կրթության նախագծի կողմից առաջարկած էլէկտրոնային ռեսուրսները  
(www.kargiskola.ge).

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 1 - 4  խնդիրները:

Դաս 54-րդ

Թեմա՝ տարբերության գնահատում կլորացմամբ:
Նպատակ՝ գնահատման օգտագործում տարբերությունը գտնելու ժամանակ՝ նյութի ամրապնդում, 

խորացում (Մաթ.IV.2)
Նախապայմաններ՝ Գումարը գտնելու ժամանակ թվերի կլորացման, գնահատման, բանավոր 

հաշվարկման, գրավոր ալգորիթմի օգտագործման ունակություններ:
Ռեսուրսներ՝ մկրատ, թուղթ, դասագիրք:

Ստուգում ենք թե որքանով լավ են յուրացրել աշակերտները դասը՝ ստուգում ենք տնային 
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աշխատանքը և քննարկում: Խնդիրները, հիմնականում, նախորդ դասին քննարկված հարցերի շուրջ 
էր: Աշակերտները չպետք է դժվարանային լուծել դրանք: Եթե նկատենք որ ոմանք հետ են մնում, կամ 
սխալ են լուծում դասարանում կրկին քննարկենք անցած հարցերը (կլորացում, գնահատմամբ սխալի 
հայտնաբերում,հնարավոր տարբերություններ, որոնք տրված գնահատմանն են համապատասխանում): 

Չնայած կրկնել կարելի է և դասարանում անելիք առաջադրանքների օգնությամբ՝  5 - 7  խնդիրների 
լուծմամբ: Այս տարիքում բոլոր աշակերտները (բացի սսհմ) պետք է վարժ կարդան տեքստը: Խնդրում ենք, 

որ որևե աշակերտ կարդա  5  խնդիրը: Ի՞նչ գործողություն է պետք կատարել հարցին պատասխանելու 
համար: 75-37 տարբերության մոտավոր որոշումը:

- Գնահատենք տարբերությունը նվազելին և հանելին մինչ մեծագույն կարգը կլորացնելով: Ի՞նչ 
թվեր պիտի հանենք: 80-40

- Մոտավոր քանի՞ աթոռ է եղել ազատ: (40)

6  Այստեղ հարկավոր է գնահատել տարբերությունը ՝ 82-56: Պետք է գտնենք 80-60: Այսպիսով՝ 
տուփում մոտ 20 կավիճ է մնացել:

7  Քանի որ Սանդրոն կլորացմամբ է ստացել 50, հնարավոր է, որ առանձնացնելուց հետո մնա ՝ 
45,46,47,48,49,50,51,52,53 կամ 54 աղյուս:

Այստեղ կարելի է ուշադրություն դարձնել նրան որ 365 չենք օգտագործել: Կարող ենք հարց տալ՝ 
միգուցե խնդիրն ավելորդ պայմա՞ն ունի: Այս խնդիրը կարող ենք կապել հասանելիք նպատակին: (Մաթ.
IV.7.) Այստեղ 365-ը ավելորդ տվյալ է:

Դրանից հետո անցնում ենք «խորհիր» խորագրով խնդիրների լուծմանը: Այս խնդիրները պահանջում 
են ճարպկություն, փորձի մեթոդի օգտագործում: Խնդիրները զարգացնում են քննադատական 
մտածելակերպի ունակությունը:

1     ա) Այստեղ բավական կլինի եթե թվերը տեղերով փոխենք այսպես՝ 98-73=25:

     9  → 6  , Կստանանք՝ 65-28=37 

     բ) Այստեղ թվերը այսպես է պետք տեղափոխել՝

     8  7  – 3  2  = 5  5    կամ 78-23=55. 87-35=52

Ցանկալի է, որ աշակերտներն իրենց հետ մկրատ ունենան և թերթ: Կազմենք քարտեր, որոնց վրա 
թվեր են գրված:

Աշակերտները պետք է գտնեն ցանկալի «փոփոխությունները»: Տարբերակները կարելի է գրավոր 
տեսքով փորձել:

Պետք չէ շտապեցնել աշակերտներին: Ով ավելի արագ է կատարում հանման գործողությունը, նա 
ավելի հեշտ կգտնի ճիշտ պատասխանը: Գովեստի խոսքի արժանացրեք այն աշակերտներին, ովքեր 
մեկից ավելի պատասխան կգտնեն:

2  Այս խնդրի մեջ ճիշտ պատասխան գտնելը ավելի հեշտ է: Առաջին օղակը կտրելու արդյունքում 
պարզ երևում է, որ ստացվում է 4) պատկերը:

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարում ենք  5 - 7  խնդիրները:
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Դաս 55-րդ

Թեմա՝ տարբեր եղանակներով թվերի գումարում և հանում:
Նպատակ՝ գումարման-հանման բանավոր հաշվարկ (Մաթ.IV.2.), աշակերտների կոմբինատորական 

մտածելակերպի զարգացում:
Նախապայմաններ՝ թվերը դիրքային համակարգում ներկայացնելու, տարբերության կլորացմամբ 

գնահատման ունակություններ:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք:

Դասը սկսում եննք տնային աշխատանքը ստուգելով: 5  խնդրի համաձայն մնացած շաքարավազի 
քանակը մոտավոր իմանալու համար պետք է կատարենք հանման գործողություն՝ 90-40:

6  Խնդրի համաձայն հեռավորության մոտավոր արժեքը 90-30=60 է:

7  Ուսուսչին մոտ 80-20=60 խորանարդիկ է մնացել: Այս պատասխանը ճիշտ պատասխանից 
9-ով է տարբերվում: Համեմատաբար մեծ տարբերությունը պայմանավորված է նրանով, որ նվազելին 
կլորացված է հավելուրդով, իսկ հանելին՝ պակասորդով:

Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո խաղում ենք դիդակտիկ խաղ՝ «Ստանանք 20»:

Դիդակտիկ խաղը աշխուժացնում է դասընթացը և զարգացնում դատողության տարբեր 
ունակություններ:

Այս խաղի ընթացքում աշակերտը վարժվում է նույն թվանշաններով  տարբեր համադրությամբ 
գումարման-հանման գործողություններով թվերի որոնման մեջ, դրանցից ցանկացածն ընտրելու մեջ: 
Հիշեցնենք ուսուցչին որ նման հմտությունները կօգնեն աշակերտին հավանականության հաշվարկի 
մեջ: Չնայած պարզ է, որ ոչ ցանկալի համադրությունների առանձնացումը, հիմնականում, ուշադիր 
հետազոտություն չի պահանջում:

Խմբերի բաժանժվելուց և խաղի կանոնները լսելուց հետո, մինչ խաղն սկսելը կարող ենք ինքներս 
ընտրել երեք տոմս (օրինակ՝ 1,4 և 5): Խնդրենք աշակերտներին այս տոմսերով ներկայացնեն թվերը և 
գումարեն:

Հարցեր՝

- Քանի՞ թվանշան ունեցող թիվ կարող ենք գրել  երեք թվանշանով: - միանիշ, երկնիշ, եռանիշ:

- Գրե՛ք այդպիսի միանիշ թվեր և գումարե՛ք՝ 1+4+5=10

- Որքանո՞վ է տարբերվում ստացած գումարը 20-ից: - 20-10=10-ով

- Անվանեցե՛ք այդ թվանշաններով գրված ամենափոքր եռանիշ թիվը:-145

- Որքանո՞վ է այն տարբերվում 20-ից: 145-20=125

- Այլ կերպ ինչպե՞ս այս թվանշաններով գրել թվեր: - Կարելի է միանիշ և երկնոշ թվեր գրել

- Գրե՛ք երկնիշ ու միանիշ թվեր և գումարե՛ք դրանք՝ աշակերտները անվանում են տարբերակները՝ 
14+5, 15+4, 45+1, 41+5, 54+1, 51+4 և ընտրում դրանցից 20-ին ամենամոտ թիվը (14+5, կամ 15+4):

Խաղի օրենքներին ծանոթանալուն մեկտեղ նրանք կվարժվեն թվերը համեմատելու և թվերի 
համադրություններ ընտրելու մեջ:

Օրենքներին արդեն ծանոթ խմբերը մրցակցում են: Միավորներ նրանց ուսուցիչը կարող է տալ, կամ 
էլ աշակերտներից կազմված ժյուրին:
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Կարևոր է, որ աշակերտները պահպանեն ժամանակի ռեգլամենտը, դա կկենտրոնացնի նրանց, 
կզարգացնի նրանց ժամանակը ճիշտ բաշխելու ունակությունները, խաղը կսովորեցնի նրանց 
համագործակցել ծայրահեղ իրավիճակներում:

Դիդակտիկ խաղի ամփոփումից հետո, աշակերտներին առաջադրում ենք ծանոթանալ 
առաջադրանքի հետ, որը նախագծի տեսքով է տրված գրքում: Նախագիծը կարելի է իրականացնել նաև 
համացանցի օգնությամբ՝ բոլոր հարկավոր տեղեկությունները կարելի է փնտրել «google»-ում: Շատ 
երեխաներ սեփական, կամ դասընկերների ծննդյան տոնը զվարճանքի կենտրոններում նշելու փորձ 
ունեն:

Նախագիծն ի նկատի ունի դասարանցիների հետ կամ անհատական հետազոտության իրականացում՝ 
տվյալների որոնում, դրանք համապատասխան ձևով ներկայացում, անալիզ, որոշ դիտարկումների և 
եզրակացությունների մշակում, դրանց հիման վրա շնորհանդեսի պատրաստում և որոշ ժամանակ անց 
դրա ներկայացում: Դասի նպատակը իրականացվում է ստեղծագործական աշխատանքով:

Նախագիծը ուսուցման մեթոդ էլ կարող է լինել, որը ժամանակակից դպրոցներում տարածված է:

Այն կարելի է օգտագործել ցանկացած առարկայում, որտեղ համեմատաբար ավելի մեծ հարցեր 
կարող ենք լուծել: Նախագծի վրա աշխատանքը զարգացնում է աշակերտների ստեղծագործական 
ունակությունները և մարդկային հատկությունները: Այն օգնում է համատեղել աշխատանքի տարբեր 
ձևերը՝ անհատական, զույգերում, խմբով: Նախագիծն իրականացնելու ժամանակ ուսուցիչնն ի հայտ է 
գալիս վերահսկողի, օգնականի և կազմակերպողի դերում: Նա անհատական մոտեցում է ցուցաբերում 
ամեն մի աշակերտի աշխատանքին: Տեղի է ունենում կարևոր ասպեկտների զարգացում՝ գործընթացի 
պլանավորում, քննադատական դատողության վարժանք:

Տրված նախագիծ-առաջադրանքի մասին մենք դեռ կխոսենք: Այն իրականացնելու համար կարող 
ենք մեկ շաբաթ, կամ ավելի երկար ժամանակ տրամադրել:

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարում ենք III գլխի  49 - 53  լրացուցիչ խնդիրները:

Դաս 56-րդ
(Ամփոփիչ)

Մաթեմատիկական վիկտորինա

Ռեզյումե

Աշակերտներն օգտագործում են վերջին ութ ամսվա մեջ կուտակված գիտելիքները՝ թվի գրանցումը 
դիրքային համակարգում, թվերի համեմատություն, թվի կլորացում մինչ տրված կարգը, գումարման/
հանման եղանակների, գործողությունների գնահատում:

Նպատակ

- Ստացած գիտելիքի որակի ստուգում

- Աշակերտների կողմից գիտելիքի ցուցադրման, խմբում աշխատելու ունակությունների մշակում

- Առաջադրանքը համապատասխան կերպով կատարելու ունակության զարգացում, արդյունքը 
օբյեկտիվ գնահատելու կարողություն

- Աշակերտների ստեղծագործական ունակությունների ակտիվացում
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Նախապայմաններ

- Թիվը գրանցելու տասական համակարգ

- Թվերի համեմատման օրենքներ

- Թվերի կլորացում մոտավորության տարբեր ճշտությամբ

- Գործողության արդյունքի գնահատում

- Գումարման և հանման մեթոդներ

Ռեսուրսներ

- Պրոեկտոր(ցանկալի է, սակայն ոչ պարտադիր)

- Գունավոր կավիճ, կամ մարկեր (գրատախտակին համապատասխան)

- Գրելու միջոցներ

- Հաշվիչներ

Ակտիվության նկարագրում

Վիկտորինան վարում է ուսուցիչը, ով աշակերտներից երկու «գործընկեր» է ընտրում: Մնացած 
աշակերտներին ինչ-որ մեթոդով բաժանե՛ք չորս խմբի (ի նկատի ունենալով թույլ և ուժեղ աշակերտների 
բալանսը): Յուրաքանչյուր խումբ ընտրում է ղեկավար, ով պետք է ներկայացնի խմբի շահերը, մտքերը 
և վերջում շնորհանդես անի: Յուրաքանչյուր խումբ համար է ստանում՝ 1,2,3,4... և դրանց հետ կկապնվի 
նաև խմբերի հաջորդականությունը:

Խմբերին հանձնարարություն տալու համար կարելի է օգտագործել պրոեկտոր՝ առաջադրանքները 
նախօրոք գրում ենք թերթիկների վրա, կամ պատրաստում համապատասխան սահիկներ (սլայդ): 
Այդպես խնայում ենք ժամանակը և աշակերտները միաժամանակ են ստանում առաջադրանքը: Կարող 
ենք պրոեկտորի փոխարեն առաջադրանքները նախապես պատրաստած թերթերի վրա մի քանի 
տարբերակ տպել և բաժանել:

I Փուլ-թվեր
Առաջադրանք 1. (միավորներ չեն գրվում)

Յուրաքանչյուր խումբ թիվ է ընտրում:

Խմբերն ընտրում են թվանշաններ, գրում են են դրանք թերթիկների վրա և խմբավարները հանձնում 
են թերթիկները խաղընկերներին, ովքեր այդ թվերը գրում են գրատախտակին: Եթե նրանք նույն թիվը 
ընտրեն ուսուցիչը փոփոխություններ կմտցնի՝ թվերը պետք է լինեն տարբեր: Օրինակ, ասենք՝ 5,3,6,8

Առաջադրանք 2. (հաղթելու դեպքում՝ մեկ միավոր)

Գրե՛ք այս թվերով հնարավոր ամենամեծ թիվը

Խմբավարները կրկին ներկայացնում են պատասխանները՝ հաղթում է նա, ով առաջինն է անվանում 
ճիշտ տարբերակը՝ 8653

Պատասխանը կրկին գրվում է գրատախտակին:
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Առաջադրանք 3. (երկու միավոր)

Կլորացրե՛ք այդ թիվը մինչ  տասնավորները, 
հարյուրավորները և մինչ ամենամեծ կարգը:

     8650, 8700, 9000

Առաջադրանք 4. (1 միավոր)

Դասավորե՛ք չորս թիվն էլ աճման 
կարգով:

     8650, 8653, 8700, 9000

Առաջադրանք 5. (2 միավոր)

Գումարե՛ք 2 ծայրանդամները, ինչպես նաև  
մեջտեղի երկու թվերը և համեմատե՛ք գումարները:

     17650>17353

Առաջադրանք 6. (2 միավոր)

Համեմատե՛ք այս երկու թվերի կլորացմամբ ստացված մոտավոր թվերը 

(կլորացված մինչ տասնավորները, հարյուրավորները, մինչ մեծագույն կարգը)

    17650>17350, 17700>17400, 20000=20000.

I փուլից հետո ամփոփում ենք արդյունքները՝ սա ընթացիկ արդյունք է:

II Փուլ- պատկերներ
Առաջադրանք 7. (3 միավոր)

Ուղղանկյան մեջ գծե՛ք այնպիսի հատված, որ ստանաք՝ ա) երկու եռանկյուն, բ) 

երկու քառանկյուն , գ) եռանկյուն և քառանկյուն, դ) եռանկյուն ու հնգանկյուն:

Առաջադրանք 8. (5 բալ)

Ձախ պատկերը բաժանեք երեք, 
կամ չորս այնպիսի մասերի, 
որ դրանց օգտագործմամբ 
ստանաք հետևյալ պատկերը:
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Առաջադրանք 9. (5 միավոր)

Այստեղ պատկերված են ընդհանուր կենտրոն ունեցող 
շրջանագծեր:

Հայտնի է, որ AO=18սմ, BO=10սմ, CO=4 սմ

Գտե՛ք AD, AE, AF, BF, BD, CF հատվածները:

AD=22սմ, AE=28սմ, AF=36 սմ, BF=28սմ, BD=14սմ, CF=22սմ:

II փուլից հետո ամփոփում ենք արդյունքները՝ սա երկրորդ ընթացիկ արդյունքն է:

III Փուլ – ճարտարամտություն
Առաջադրանք 10. (3 միավոր)

Դասարաում 20 գրասեղան է: Յուրաքանչյուր գրասեղանի մոտ նստած 
աշակերտների թիվը երկուսից ավել չէ: Ազատ գրասեղան չկա: Կա 1-ից 
ավելի ազատ աթոռ Գտե՛ք նստած աշակերտների հնարավոր նվազագույն 
ու առավելագույն քանակները:

    Նվազագույնը՝ 20, առավելագույնը՝ 38:

Առաջադրանք 11. (3 միավոր)

Վանդակավոր թերթի վրա միջատ է  «շրջում», որը 
միայն այստեղ տրված գծերի (վանդակների կողմերի) 
երկայնքով է շարժվում: Այն դեռ դեպի աջ   շարժվեց 
5 վանդակ, ապա վերև՝ 3 վանդակ, հետո՝ ձախ 6 
վանդակ,ապա ներքև՝ 4 վանդակ և վերջում կրկին աջ՝ 
1 վանդակ:  Քանի՞ վանդակ և ո՞ր ուղղությամբ պետք 
է շարժվի միջատը, որ ամենակարճ ճանապարհով 
վերադառնա սկզբնակետ:

Մեկ վանդակ վերև:

Առաջադրանք 12. (4 միավոր)

Ենթադրենք ունեք նժարավոր կշեռք և մի հատ 5 կիլոգրամանոց 
կշռաքար: Լոբու առավելագույնս ի՞նչ քանակ կարող եք կշռել երեք 
անգամ կշռելով:

     35 կգ:
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Առաջադրանք 13. (4 միավոր)

Լրացրե՛ք աղյուսակը մինչև վերջ:   18

20

22

Օգտագործե՛ք  12,14,16 թվերը և ևս երեք այնպիսի թիվ, որ ստեղծեք 
«կախարդական քառակուսի»:

      

26 16 18

12 20 28

22 24 14

Առաջադրանք 14. (3 միավոր)

Կազմե՛ք բոլոր հնարավոր քառանիշ թվերը, որոնց թվանշանների 
գումարը հավասար է 3-ի:

   1110, 1101, 1011, 2001, 2010, 2100, 1002, 1020, 1200, 3000.

Առաջադրանք 15. (3 միավոր) 

Անին Մզիայից դանդաղ է վազում, Մզիան Նաթիայից 
փոքր է, Նաթիան Անիից ցածրահասակ է, Անին Նաթիայից 
փոքր է, Նաթիան Մզիայից արագ է վազում, Մզիան Անիից 
բարձրահասակ է: Անվանե՜ք, այս աղջիկներից ո՞վ է ամենաարագը, 
ամենաբարձրահասակն ու ամենամեծը:

 Ամենաարագը՝ Նաթիան
Ամենաբոյովը՝ Մզիան
Ամենամեծը՝ Անին

Ամեն վիկտորինան հաղթող պետք է ունենա: Այս անգամ էլ աշակերտները ի սկզբանե պետք է  
պատրաստ  լինեն մրցակցության՝ լի հաղթելու ցանկությամբ:

Եթե կարծում եք, որ «հաղթողի ստատուսը» էլ ավելի է պետք ընդգծել, կարող եք խաղի անունը 
փոխել և կոչել «դասարանային օլիմպիադա»: Ավելորդ չի լինի, եթե մրցակցությանը միանան զուգահեռ 
դասարանների խմբեր, կամ այլ դպրոցի 4-րդ դասարանի աշակերտներ:

Որպեսզի վիկտորինայի առաջադրանքները չտարածվի կամ նախապես լուծվի, կարելի է 
առաջադրանքները փոխել նման առաջադրանքներով:

Եվս մեկ անգամ ուզում ենք ընդգծել, որպեսզի պրոեկտորը չդառնա նախագծի իրականացման 
«գլխավոր խոչընդոտ», նախապես պատրաստված նմուշների հիման վրա հեշտությամբ կվարենք խաղը 
և կհասնենք նպատակին:

Առաջադրանքների  բարդությունից ելնելով և կազմակերպչական խնդիրների վրա հիմնվելով 
ձևակերպում ենք վիկտորինայի կանոնակարգը: Օրինակ այստեղ ներկայացված առաջադրանքների 
ծավալը, բարդությունը և կազմակերպչական հարցերի որակով լուծումը մոտ երեք ժամ կպահանջի: 
Այսպիսով խաղի վարելաձևն էլ յուրահատուկ մոտեցում է պահանջում: Այստեղ գլխավոր դերը (ինչպես 
և ողջ ուսումնական գործընթացի ժամանակ) տրվում է ուսուցչին:
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Երբ կաղում է կազմակերպչական մասը, զվարճալի մթնոլորտին փոխարինում է աշխատանքին ոչ 
պիտանի, անառողջ շրջապատը:

Ընթացիկ հաշվարկումները ամեն փուլից հետո պետք է ներկայացվեն գրատախտակի վրա:
I փուլի առաջադրանքները  «ստանդարտ» խնդիրների շրջանակներում են, սակայն դա էլ շատ 

կարևոր է, հայտնի օրինակի համաձայն, ինքնուրույն աշխատանքն էլ բավականին լավ պայմաններ է 
ստեղծում, որպեսզի այն հիմք հանդիսանա ստեղծագործական գործունեության համար: 

Այս փուլին պետք է տրամադրել 15 րոպե:
II փուլում աշակերտներից ավելի շատ ստեղծագործական ակտիվություն է պահանջվում, քան թե 

պարզ գիտելիքի արտահայտում:
Այս փուլի խնդիրների անալիզը, ինչպես նաև այլ փուլերինը, պետք է իրականացվի օպերատիվ 

կերպով, քանի որ վիկտորինան մեծածավալ է և պահանջում է ինտենսիվ աշխատանք:
Այս փուլի առաջադրանքներին 20 րոպե ենք տրամադրում: Անալիզին ու ամփոփմանը՝ 10 րոպե: 

Այստեղ կարելի է նաև 15 րոպեանոց ընդմիջում հայտարարել: 
III փուլը վճռական փուլ է, քանի որ խմբերը կարող են 20 միավոր շահել: Այս մեկին տրամադրենք 

20 րոպե:
Անալիզին և արդյունքների ամփոփմանը՝ 10 րոպե:
10-րդ հանձնարարության մեջ ուշադրության է արժանի այն փաստը , որ չկա ազատ գրասեղան, 

յուրաքանչյուրի մոտ 1 կամ 2 աշակերտ է (աշակերտների քանակը  2-ը չի գերազանցում, այս տերմինն 
էլ հարկավոր է աշակերտների բառապաշարի համար): Հնարավոր է, որ բոլոր գրասեղանների մոտ 1-1 
աշակերտ լինի նստած, այսպիսով՝ հնարավոր նվազագույն թիվը 20 է, մեծագույն քանակը՝ 38 (ազատ 
տեղերը երկուսն են):

Առաջադրանք 11. Լավ նախաբան է մինչ կոորդինատային ցանցի և կոորդինատային հարթության 
հետ ծանոթանալը:

12-րդ առաջադրանքի մեջ ի նկատի ունենանք, որ ամեն անգամ կշռելուց հետո, որպես «կշռաքար» 
կարելի է օգտագործել և կշռված լոբին: II անգամ կշռելիս 5 կիլոգրամանոց լոբին կարելի է դնել կշռաքարի 
հետ և կշռել արդեն 10 կիլոգրամ լոբի: III անգամ կշռելիս արդեն 20 կիլոգրամ կկշռվի:

13-րդ առաջադրանքում կախարդական քառակուսու «բանալին» այդեն գտած է՝ գումարը հավասար 
է 60-ի: Տրված թվերը՝ 12,14 և 16 ակնառու մատնանշում են իրենց զույգերին՝ 28, 26  ու 24:

14-րդ առաջադրանք: Սպասելի է, որ աշակերտները չկարողանան նշել բոլոր թվերը, կամ ոչ հարմար 
ու ոչ սիստեմատիկ գրառման պատճառով ավելորդ թվերով «հարստացնեն» թվարկած թվերը, կամ 
հնարավոր է քառանիշ թվերում նշեն 0102-ի նման օրինակներ: Այս առաջադրանքի համար, ինչպես նաև 
մնացած առաջադրանքներում հնարավոր է անհրաժեշտ լինի բարձր միավորների «մասնատում»:

15-րդ առաջադրանքի նման առաջադրանքները զարգացնում են տրամաբանական դատողությունը: 
Դրությունը բարդացնում է այն, որ երեք տեսակ հարաբերությունը միախառնված է: Աշակերտների 
խնդիրն է տարբերել դրանք և ճիշտ եզրակացություն անել:

Վիկտորինայի վերջնական արդյունքի հայտարարումը պետք է լինի հանդիսավոր, բոլորի համար 
ընդունելի և կոռեկտ իրավիճակում: Շնորհավորանքներն ու շնորհակալության խոսք պետք է հասնի 
բոլոր խմբերին ( Դուք էլ օլիմպիական սկզբունքով վարվեք):

Եզրափակիչ ակորդը, ինչ խոսք, տպավորիչ  կլինի, եթե հաղթած խմբին հանձնեք նախապես 
պատրաստված պատվոգիրը: Լավ կլինի եթե խրախուսելու այլ միջոցներ էլ օգտագործեք:

Սույն տարի խմբերին ևս մեկ անգամ հնարավորություն է պետք տալ հաջողությունը փորձելու 
համար: Այդ մասին արդեն պետք է սկսել մտածել:

Լավ գիտակցում եք երևի, որ նման միջոցառումները մեծ շարժառիթ են հանդիսանում աշակերտների 
համար, որպեսզի զարգացնեն անհատական ունակությունները, մեծանա նրանց մաթեմատիկայի 
հանդեպ դրական տրամադրվածությունը, դրանք պոզիտիվ ազդեցություն ունեն նաև ստեղծագործական 
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մարդու ձևավորման վրա, բարձրանում է է պատասխանատվության  զգացմունքը խմբի հանդեպ, 
աշակերտները սովորում են հարգել մրցակցին և կոռեկտ արտահայտել էմոցիաները:

Հույս ունենք, որ վիկտորինայի տպավորությունները երկար ժամանակ կմնան աշակերտների մոտ 
և դրական արդյունք կբերեն:

Վիկտորինայի ավարտից հետո տրված առաջադրանքների անալիզ անցկացրեք, քննարկեք նկատած 
սխալները, առաջադրանքների ծավալը, տրված ժամանակի քանակը, խաղի վարելակերպը:

Դա անպայման օգտակար կլինի հաջորդ նման միջոցառումների համար:

§ 7. Մեծ թվերի հանումը
Պարագրաֆին տրվում է 7 դաս

Դաս 57-րդ

Թեմա՝ Թվերի հանում:

Նպատակ՝ Գրավոր հանման ալգորիթմի, տասնավորները միավորների ու 
հարյուրավորները տասնավորների բաժանելու ունակության զարգացում (Մաթ. IV.2)

Նախապայմաններ՝ երկնիշ թվերի հանման, թիվը կարգային գումարելիների գումարով 
ներկայացնելու ունակություններ:

Ռեսուրսներ՝ խորանարդիկներ, դասագիրք:

Դասը կարող ենք սկսել երկնիշ թվերի հանման դեպքերի կրկնությամբ:

 37–25.

Խորանարդիկներով (բլոկներով) ներկայացնենք 37-ը և եթե հանենք 2 տասնավոր և 5 
միավոր, ապա՝ կստանանք 1 տասնավոր ու 2 միավոր:

   

   

 

37–25=12.
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Այժմ պատկերացնենք այն դեպքը, երբ տասնավորը պետք է բաժանենք:
 35–17

Պետք է հանենք 7 միավոր, սակայն նվազելին միայն 5 միավոր է պարունակում, 
ըստ այդմ էլ մի տասնյակը պետք է փոխանցենք:

Այժմ եթե հանենք 7 միավոր, միավորների քանակը 
կլինի 8, մնացած 2 տասնյակից հանում ենք 1 տասնյակ, 
մնում է 1 տասնյակ:

     

     35-17=20+15-17=(20-10)+(15-7)=18

Երկու դեպքն էլ քննարկելիս օգտվում ենք թվերը դիրքային համակարգում ներկայացնելուց: 
Այս հարցի կրկնություն էլ պարտադիր է: Օրինակ, օգտագործենք թվերի ներկայացումը կարգային 

գումարելիների գումարի տեսքով: Այս նյութը կարող ենք կրկնել՝ կատարելով  1  թեստը: Կարելի է 
աշակերտների մի մասին խնդրել գրատախտակին ներկայացնել կարգային գումաելիների տեսքով 
հետևյալ թվերը՝ 587,3397,265,1523,3728,44397, մնացածներին ներգրավենք քննարկման մեջ:

Դրանից հետո աշակերտների հետ ուսումնասիրենք այն երկու օրինակը, որոնք դասագրքի ա) 
մասում է ներկայացված: Օրինակների քննարկումը   տեղի է ունենում աշակերտների մասնակցությամբ:  
Գործընթացն իրականանում է դասագրքում տրված հարցերին պատասխաններ ընտրելով:

Գտնում ենք տարբերությունը ՝ 586-365:
- Ինչպե՞ս ենք ներկայացնում այս թվերը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով:
586=5 հարյուրավոր 8 տասնավոր 6 միավոր
365= 3 հարյուրավոր 6 տասնավոր 5 միավոր
- Քանի՞ միավոր ստացանք միավորները հանելուց հետո: (1 միավոր)
- Քանի՞ տասնավոր է ստացվում տասնավորները հանելուց հետո: (2 տասնավոր)
- Քանի՞ հարյուրավոր է ստացվում հարյուրավորները հանելուց հետո: (2 հարյուրավոր)
Պատասխանների հիման վրա վրա աշակերտները նկարագրում են հանման ընթացքը և գրանցում 

են վերջնական արդյունքը՝ 

  586
  365
  221  

–

Ապա անցնում ենք այն դեպքերի քննարկմանը, երբ հարկավոր է տասնյակը փոխանցել միավորներին:
586-367
Անցած օրինակում ստացած փորձից ելնելով, աշակերտները՝ ինքները կարող են որոշել, թե հանման 

գործընթացը ինչպես ընթանա՝ հանում ենք միավորները, սակայն այս դեպքում դա անհնար է, քանի որ 
նվազելիում միավորների քանակը քիչ է հանելիի միավորների քանակից: Այս դեպքը աշակերտների հետ 
քննարկել ենք երկնիշ թվերը հանելիս, այսպիսով նրանք չեն դժվարանա այստեղ էլ նման գորրծողություն 
կատարել՝ հանելիի մի տասնյակը փոխանցում ենք միավորներին և նվազելիի միավորներում կունենանք 
արդեն 10+6=16 միավոր: Այս գործընթացը կարելի է խորանարդիկներով (բլոկներով) ներկայացնել: 
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Ուշադրություն դարձնենք գրավոր ալգորիթմի օգտագործման ժամանակ գրառման մեջ տասնյակի 
փոխանցման պահը նշելու վրա: 

Այժմ աշակերտները չեն դժվարանա բանավոր պատասխանել  2 , 3  և 4   թեստերին, օրինակ՝ 
3-րդ առաջադրանքում միավորների, տասնավորների և հարյուրավորների կարգերով ներկայացված 
միանիշ թվերի հանումը:

4 -ում տասնյակների փոխանցում և միավորների վերածում է տեղի ունենում միայն ա) դեպքում:
Ապա միասնական ձևով, աշակերտների մասնակցությամբ քննարկում ենք դասագրքում 

առաջարկված օրինակները՝ 586-395 և 581-395: Առաջին դեպքում պետք է մի հարյուրյակը և տասնյակների 
վերածենք, երկրորդ դեպքում՝ այս գործողությունը կկրկնենք երկու անգամ:

 Սրան կհետևի  5 , 6  թեստերի պատասխանների ընտրությունը:  5 -ում հարյուրյակների 

վերածումը տասնյակների հարկավոր է գ) դեպքում 6 --ում տասնյակների և հարյուրյակների 

փոխանցում հարկավոր է միայն բ) դեպքում:

Գրավոր ալգորիթմի օգտագործման յուրացումը ստոգելու համար առաջարկում ենք օրինակներ: 

Դեռ սահմանափակվենք եռանիշ թվերի դեպքերով՝

  376
  376

–   
  457
  539

–   
  617
  538

–   
  738
  549

–

  487
  196

–     596
  187

–     617
  588

–     528
  278

–

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք  1 - 6  խնդիրները:

Դաս 58-րդ

Թեմա՝ մեծ թվերի հանումը:

Նպատակ՝ գրավոր հանման ալգորիթմի յուրացում, երբ նվազելիի գրառման մեջ մեկ կամ մի քանի 

զրո կա, բանավոր հանում (Մաթ.IV.2)

Նախապայմաններ՝ Գրավոր հանման (տասնյակի կամ հարյուրյակի փոխանցման դեպքեր) իմացում:

Ռեսուրսներ՝ Դասագիրք:

Դասի սկիզբը տրամադրում ենք տնային աշխատանքի ստուգմանն ու քննարկմանը: Պարզում ենք, 

կարողացան, թե՞ ոչ աշակերտները յուրացնել այն դեպքերըը, որոնք նախորդ դասին քննարկվել էին:

1  և 2  խնդիրներում թվի կարգային գումարելիների բաժանման դեպքերն են ներկայացված: 

1 -ի պատասխանն է գ), 2 -ինը՝ ա), 3 -ինը՝ գ): 4 - 8  խնդիրներում պետք էր ընտրել 
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ճիշտ պատասխանները, ինչը չի պահանջում գրառումներ անել և ծառայում է հանման գործընթացի 
իրականացման յուրացմանը: 

4  -  աշակերտը ուշադիր հետևում է և խորհում՝ ա) այստեղ հարկավոր չէ փոխանցել քանի որ 
միավորների քանակը մեծ է նվազելիի մեջ: Նման իրավիճակ է բ) և գ) խնդիրներում: Ճիշտ պատասխանն 
է դ)-ն:

5  ա) և բ)- այստեղ միավորների ու տասնավորների քանակը ավելի մեծ է հանելիի մեջ, քան թե 

նվազելիում: գ) այստեղ հարյուրավորը պետք է փոխանցել տասնավորներին:

6  գ)-ում հարկավոր է բաժանել և՛ տասնավորը, և՛ հարյուրավորը, քանի որ տասնավորների ու 
միավորների քանակները հանելիում պակաս է:

Տնային առաջադրանքը ստուգելուց հետո անցնում ենք այն դեպքերի քննարկմանը, երբ հանելին 
մեկ, կամ մի քանի զրո է պարունակում: Այս դեպքը դասագրքում բ) մասով է ներկայացված: Գտնենք 
տարբերությունը՝

   502
  464

–
   

Դիմում ենք աշակերտներին (օգտագործում ենք դասագրքում տրված տեքստը)՝
- Կկարողանա՞նք հանել միավորները: (Չենք կարողանա, քանի որ նվազելիում միավորների 

քանակը ավելի քիչ է, 2<4),
- Կկարողանա՞նք տասնավորների կարգից տասնավոր փոխանցել: (Չենք կարողանա, որովհետև 

ունենք 5 հարյուրավոր, 0 տասնավոր և ևս 2 միավոր նվազելիում),
- Չե՞նք կարողանա հարյուրավորը փոխանցել:
Այստեղ աշակերտների հետ խորհում ենք, որ 1 հարյուրավորը 10 տասնավոր է, 10 տասնավորը 9 

տասնավոր է և ևս 1 տասնավոր և այս տասնավորը կարող ենք փոխանցել որպես 10 միավոր:
Գրատախտակի մոտ ենք հրավիրում աշակերտի և միասին վերածում ենք ենք հարյուրավորը 

տասնավորների, ապա՝ տասնավորների ու միավորների՝
502= 5 հարյուրյակ + 0 տասնյակ + 2 միավոր =
         4 հարյուրյակ + 10 տասնյակ +2 միավոր =
         4 հարյուրյակ 9 տասնյակ + 12 միավոր:

ՄԻնչ սկսենք օգտագործել այս փոխանցումը, նպատակահարմար կլինի նման փոխանցման մասին 
խնդիրներ լուծել՝

7  900- ը 8 հարյուրյակ է, 9 տասնյակ և 10 միավոր:

8  400- ը 3 հարյուրյակ է, 9 տասնյակ ու 10 միավոր:

9  50-ը 10 միավոր է ու 4 տասնյակ:

Դրանից հետո կատարում ենք հանման գործողություն (տրված փոխանցման օգտագործմամբ):

    

-
5 0 2

4 6 4

4 10

 

  502
  464

–

Կվերածենք 1 հարյուրյակը 10 տասնավորի:
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1 տասնյակը կվերածենք 10 միավորի:

Համառոտ այպես կգրենք՝  

-
5 0 2

4 6 4

3 8

4 9 12

Դասագրքի հիման վրա ևս մեկ օրինակ քննարկենք՝
  

  600
  436

–  , ապա աշակերտներին հանձնարարում ենք  10 - 12  խնդիրների լուծումը:

10  II օրինակում հարկավոր է հարյուրավորի կարգի միավորը փոխարինել 9 տասնյկով ու 10 
միավորով:

11  և 12  կարող ենք այսպես ձևակերպել՝

11   

-
7 0 0

4 1 2

2 8 8

6 9 10
  12       

-
5 0 0

3 2 2

1 7 8

4 9 10
    
    

           Ճիշտ պատասխանն է բ)                  ճիշտ պատասխանն է դ)

Լրացուցիչ ակտիվությունների տեսքով կարելի է աշակերտներին առաջարկել քննարկած դեպքերի 

վերաբերյալ գրավոր հանման օրինակներ 54 - 56  լրացուցիչ խնդիրներից:
Նույն դասին քննարկում ենք բանավոր հանման օրենքի օգտագործումը:

  600–436,

  600–400=200
  200–30=170
  170–6=164.

Այս օրինակը քննարկելուց հետո, խնդրում ենք աշակերտներին բանավոր հանման օրենքը 

օգտագործելով լուծել  11  և  12  խնդիրները՝

  700–412      500–322
  700–400=300  500–300=200
  300–10=290  200–20=180
  290–2=288  180–2=178

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք  7 - 12  առաջադրանքները: 
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Դաս 59-րդ

Թեմա՝ թվերի հանում:
Նպատակ՝ մեծ թվերի հանման ժամանակ տարբեր մեթոդների օգտագործման ունակության 

զարգացում (բանավոր հանում, գրավոր ալգորիթմ, այն դեպքերի քննարկում, երբ նվազելին մեկ, կամ մի 
քանի զրո է պարունակում Մաթ. IV.2):

Նախապայմաններ՝ եռանիշ ու քառանիշ թվերի հանման տարբեր եղանակների գործածման 
հատկություններ:

Ռեսուրսներ՝ դրամի մոդելներ (1 լարիանոցներ, 10 լարիանոցներ, 100 լարիանոցներ), դասագիրք:
Դասը սկսում ենք տնային առաջադրանքի ստուգմամբ: Տնային աշխատանքը, հիմնականում 

տասնավորների ու հարյուրավորների փոխանցման դեպքերի կարևորության  քննարկմանն է տրվում:

7  700=6 հարյուրավոր, 9 տասնավոր, 10 միավոր:

8  500= 4 հարյուրավոր, 9 տասնավոր, 10 միավոր:

9 - 11 ում կարելի է բանավոր հանման օրենքը օգտագործել:

12  հարյուրավորի փոխանցումը տասնավորների ու միավորների անհրաժեշտ է գ) օրինակում, 

իսկ ա) օրինակում հարյուրավորը միայն միավորների ենք վերածում: Ճիշտ պատասխանն է գ):

Հարյուրավորի ու տասնավորի փոխանցման և եռանիշ թվերի հանման հետ կապված լրացուցիչ 
ակտիվությունների տեսքով կարող ենք օգտագործել թղթադրամների մոդելներ և ներկայացնել հանման 
զննական օրինակներ: Օրինակ, 586-365 գործողությունը կատարելիս դասարանին «բանկից», որտեղ 
ընդամենը 100 լարիանոց, 10 լարիանոց ու 1 լարիանոց դրամներ են, տալիս ենք 5 հատ 100 լարիանոց, 
8 հատ 10 լարիանոց և 6 հատ մեկ լարիանոց (նույն հերթականությամբ): Աշակերտներին առաջարկեել 
գնեն 365 լարիանոց առարկա: Դասարանի ներկայացուցիչը վերադարձնում է 3 հատ 100 լարիանոց, 6 
հատ 10 լարիանոց և 5 հատ լարիանոց: Դասարանին մնում է 2 հատ 100 լարիանոց, 2 հատ 10 լարիանոց 
և մի հատ լարիանոց՝ 221 լարի: Սրան զուգահեռ գրատախտակին գրվում է հետևյալը՝

  586
  365
  221  

–

Այստեղ ամփոփման տեսքով կարելի է քննարկել  17 - 30  խդիրների մի մասը:
Ուշադրություն դարձնենք այն բանի վրա, որ բարձր կարգի միավորի փոխանցումը միշտ անհրաժեշտ 

չի լինում: Խնդրենք աշակերտներին օրինակներ բերեն:
Ապա անցնում ենք այն դեպքերի քննարկմանը, (մեծ թվերի հանում) երբ տասնավորների ու 

հարյուրավորների կարգից մեծ կարգի միավորի փոխանցումն է անհրաժեշտ: Դա քննարկելու համար 
ցանկալի է նախապես պատրաստված լինել՝ այն հարցերին պատասխաններ որոնել, որոնք դասագրքում 
են տրված՝ մի հազարյակում տաս հարյուրյակ կա, մի տաս հազարյակում՝ տաս հատ հազարյակ:  
Աշակերտների հետ միասին քննարկենք դասագրքում բերված օրինակը:

  9 245
  7 736

–
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Հանման գործողությունը կարելի է այսպես բնութագրել՝ սկզբում պետք է 1 տասնյակը փոխանցենք, 
մնում է 3 տասնյակ ու 15 միավոր:

 
-

9 2 4 5

7 7 3 6

3 15

           Հանում ենք միավորներն ու տասնյակները:    -
9 2 4 5

7 7 3 6

0 9

3 15

Փոխանցում ենք 1 հազարյակը, ստանում ենք 8 հազարյակ և 2 հարյուրյակ:
 
 

-
9 2 4 5

7 7 3 6

1 5 0 9

3128 15

         հանում ենք հարյուրավորներն ու հազարավորները՝

Այլ դեպքերում հանման գործողությունը համառոտ կգրանցենք, օրինակ այսպես՝
 

-
4 5 6 5 2

3 6 9 2 8

8 7 2 4

16143 4 12

Երբեմն կարելի է գործածել բանավոր հանման օրենքը (խնդիր 13 )՝
 1000-188
 1000-100=900
 900-80=820
 820-8=812

Նույն օրինակը գրավոր ալգորիթմի օգտագործմամբ այսպես կներկայացնենք՝ 
-

1 0 0 0

1 8 8

8 1 2

99 10

1 հազարավոր =9 հարյուրավոր 10 տասնավոր = 9 հարյուրավոր 9 տասնավոր 10 միավոր:

13  Խնդրի հետ մեկտեղ դասարանում կքննարկենք  14 - 16  խնդիրները: 16 -ի լուծման 
գործընթացը կարող ենք այսպես պատկերել:

 -
6 8 0 0

4 2 3 6

2 5 6 4

97 10

Բանավոր հանման օրենքի օգտագործմամբ ունենք՝
 6800–4236
 6800–4000=28000
 2800–200=2600
 2600–30=2570
 2570–6=2564

Լրացուցիչ ակտիվություններ կատարելու համար կարող ենք օգտագործել այս գլխի լրացուցիչ 

խնդիրներում ներկայացված 57 , 58  օրինակները: Աշակերտները կատարում են «մեծ թվերի» հանում, 
քննարկում այն դեպքերը, երբ նվազելիում մեկ, կամ մի քանի զրո է: Կատարելով այս աշխատանքը 
ստուգում ենք, թե որքանով ենք մոտ դասի նպատակի իրականացմանը:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 13 - 30  խնդիրները:
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Դաս 60-րդ

Թեմա՝ թվերի հանում:
Նպատակ՝ թվերի հանման տարբեր օրենքների գործածում (տարբերության գնահատում, բանավոր 

հանում, գրավոր ալգորիթմի կիրառում) (Մաթ.IV. 2.):
Նախապայմաններ՝ երկնիշ թվերի հանման, կլորացման, կլորացման միջոցով նախապես արժեքի 

գնահատման ունակություն:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր:

Տնային առաջադրանքը պարունակում է դասարանում լուծած խնդիրներին նման խնդիրներ: Դրանք 
ստուգելով՝ կարող ենք գնահատել այն դեպքերի յուրացման աստիճանը, երբ նվազելին մի քանի զրո է 
պարունակում, երբ հարկավոր է որևէ կարգ փոխանցել:

Ապա շարունակում ենք հանման օրենքների քննարկումը և ուշադրությունը սևեռում ենք արդյունքի 

նախապես գնահատմանն ու բանավոր հանման օրենքներին 33 - 67 .

35     
445
133

–

Տարբերությունը փնտրելիս օգտագործում ենք բանավոր հանման օրենքը:
 445-100=345
 345-30=315
 315-3=312.

56     
600
421

–  Գնահատենք, մե՞ծ է, թե՞ ոչ տարբերությունը 300-ից:
   Քանի որ 600-300=300
   600-421=(600-300)-121
 Պարզ է, որ տարբերությունը 300-ից փոքր է:

58    գ)    600
299

–     600-299=(600-300)+1
     Պարզ է, որ տարբերությունը 300-ից ավել է:

67       
581
395

–    

   Վատոն ստացավ 296:

Կոտեն օգտագործեց կլորացումը, կատարեց հանում՝     
  600
  400
  200  

–

և եզրակացրեց, որ Վատոն սխալվել է, իսկապես,
 

  
-

5 8 1

3 9 5

1 8 6

174 11

Վատոյի սխալի պատճառն այն է, որ նա տասնավորի ու հարյուրավորի 
փոխանցումից հետո չփոքրացրեց համապատասխան կարգի միավորները:

Որպես տնային աշխատանք օգտագործում ենք  31 - 65  խնդիրները:
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Դաս 61-րդ
Թեմա՝ թվերի հանում:

Նպատակ՝ թվերի հանման տարբեր օրենքների գործածման մասին գիտելիքի ամրապնդում (Մաթ.
IV.2.)

Նախապայմաններ՝ թվերի հանման տարբեր օրենքների (բանավոր հանում, գրավոր ալգորիթմ, 
արդյունքի նախապես գնահատում) իմացում:

Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր:

Այս դասին ամփոփում ենք և գնահատում թե որքանով լավ են յուրացրել աշակերտները հանման 
տարբեր օրենքների գործածումը: Ամփոփիչ դասը նվիրվում է այս թեմայի յուրացման ստուգմանը, 
որը սկսում ենք տնային առաջադրանքի ստուգմամբ: Հաջորդ գործողությունը ինքնուրույն գրավոր 
աշխատանքն է: Օգտագործում ենք դասագրքի  31 - 33 , 48 - 54 , 61 - 66  և  68 - 72  խնդիրները: 
Այս խնդիրների կիրառմամբ կարող ենք կազմել նույն բարդության մի քանի այլ առաջադրանք: Դրա 
հետ մեկտեղ, ցանկալի է, որ  31 - 33  խնդիրներում պահանջենք արդյունքի նախապես գնահատում 
և գնահատման կիրառմամբ համեմատություն, ինչը կարելի է ստուգել գրավոր ալգորիթմի միջոցով: 
Օրինակ, մի տոմսը կարող է պարունակել այսպիսի առաջադրանք՝ 

1  Օգտագործե՛ք տարբերության նախապես գնահատումը կլորացման օգտագործմամբ և 
համեմատե՛ք (նշե՛ք <,>, կամ =) 

   527-168 և 632-272 (խնդիր  31 ). 

2   Կատարե՛ք հանման գործողություն երկու եղանակով (գնահատմամբ, գրավոր ալգորիթմի 
կիրառմամբ)

     700-176 (խնդիր 48 ).

3   Կատարե՛ք հանման գործողություն  

     
44395
17398

–     (խնդիր  61 )

4   Կատարե՛ք հանման գործողություն    

     7003– 4665    (խնդիր  65 ).

5  Գտե՛ք տարբերությունը՝ օգտագործելով նախապես արդյունքի գնահատման կլորացման 
մեթոդը:

      575
495

–
 

             (խնդիր   72 ).

Յուրաքանյյուր խնդրի լուծման մաքսիմալ գնահատականը 2 միավոր է, սակայն, եթե որևե խնդրի 
լուծման մեջ դատողական քայլերի հետ սխալ է թույլ տված, կարելի է 1 միավոր տալ: Ընդամենը՝ 
առավելագույն գնահատականը կարող է լինել 10 միավոր: Կարևոր է ստացված արդյունքի անալիզը: 
Սա կօգնի ապագա գործընթացում ուղղումներ մտցնել:: Եվս մեկ անգամ ուշադրություն դարձնենք 
«Վրաստանի տարական կրթության նախագծի» (G-PriEd) կողմից մշակված էլեկտրոնային ռեսուրսների 
կիրառմանը Ձեր դասընթացներում: Սա կօգնի աշակերտների աշխատանքը ավելի արդյունավետ 
դարձնելու գործին: Միշտ ի նկատի ունեցե՛ք «kargiskola.ge»-ն համացանցային աշխատանքների 
ժամանակ:

Նյութի կրկնության նպատակով աշակերտներին հանձնարարում ենք տնային աշխատանք 66 -

90  խնդիրներից:
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Դաս 62-րդ 

Թեմա՝ թվերի հանում:
Նպատակ՝ ամփոփիչ աշխատանքի արդյունքների քննարկում: Խորհել-ապացուցելու 

ունակությունների զարգացում:  (Խորհիր» խորագրով ներկայացված առաջադրանքների լուծում), 
գրավոր ալգորիթմի օրինակում բաց թողնված թվանշանների վերականգնում (Մաթ.IV.2):

Նախապայմաններ՝ թվերի հանման տարբեր օրենքների կիրառման իմացություն:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք:

Կրկին շարունակենք խորանալ այս նյութում և ամրապնդենք մեր գիտելիքները: Առաջին հերթին 
աշակերտներին ծանոթացնում ենք ամփոփիչ աշխատանքի արդյունքների հետ:

Նշում ենք սխալները, նրանց հետ քննարկում ենք այդ սխալների պատճառները: Այս ակտիվությունը 
զարգացնող հատկություն ունի:

Ստուգում ենք տնային առաջադրանքը:
Ապա անցնում ենք «խորհիր» խորագրով ներկայացված խնդիրների լուծմանը: Այս խնդիրները 

կապված են Մաթ.IV.2-ում բերված նպատակների արդյունքների հետ՝ լրացնում  են գրավոր ալգորիթմի 
կիրառմամբ կատարած նմուշներում բաց թողած թվանշանները և հիմնավորում դրանք: (Մաթ.IV.2):

«Խորհիր»-ի առաջին չորս խնդրի մեջ թվանշաններ ընտրելու գործընթացը հանման գործողությունն 
իմանալու և խորհել- ապացուցելու ունակություններ է պահանջում:

 

1  խնդրի մեջ պարզ է, որ հանելիի թվանշանը 6 է (13-6=7): Այսպիսով, տասնավորների 1 կարգը 
փոխանցված է ու վերածված 10 միավորի այդ պատճառով այնտեղ նվազելիում ոչ թե 1, այլ 2 պետք է 
գրված լինի (1-1 = 0 ): Նվազելիում հարյուրավորների կարգի թվանշանն էլ 2 պետք է լինի:

Հանելիում հազարավորների կարգի թվանշանն էլ 2 է: Այսպիսով, ունենք՝
  6223

2016
4207

–

Նման դատողություն են  պահանջում 2 - 4  խնդիրները: Մնացած խնդիրներում վերջնական  
պատասաններն այսպիսին են՝

2      3495
  758
2737

–   3      8137
1346
6791

–   4      65034
  8108
56926

–

Նույնօրինակ է և 5  առաջադրանքը: 
ա) 985-895, քանի որ անհրաժեշտ դարձավ հարյուրավորը փոխանցել, հանելիում տասնավորների 

կարգում 8-ից մեծ թիվ պետք է լինի՝9:
բ) 945-7 5
Այս հանելիի մեջ բաց թողնված թիվը կարող է լինել 4-ից մեծ ցանկացած թիվ՝ 5,6,7,8,9: Այս խնդիրը 

նրանով է հետաքրքիր, որ որպես պատասխան մեկ թիվ չենք ստանում:

6  Եթե արկղում 8 սպիտակ ու 6 սև գնդակ է, ապա երբ արկղից հանենք 9 գնդակ, դրանց մեջ մի սև 
գնդակ հաստատ կլինի: Մնացած բոլորը կարող են սպիտակ լինել:
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8 գնդակ հանելիս, գոնե երկուսը կլինի սպիտակ (ընդամենը 6 սև գույնի գնդակ ունենք), 9 գնդակ 
հանելիս՝ մեկ սպիտակ և մեկ սև գնդակ հաստատ դուրս կգա, որպեսզի անպայման դուրս գա 6 սև գնդակ, 
պետք է հանենք 14 գնդակն էլ (օրինակ՝ 13 գնդակ հանելիս, կարող է դուրս գալ 8 սպիտակ և 5 սև գնդակ):

7  Ռուսիկոյին 2 լարի է պակասում, Քեթիի գումարն ավելացնելուց հետո, արդեն պակասում է 1 

լարի, այսինքն՝ Քեթին ունի 1 լարի և նրան պակասում է 7 լարի: Այսպիսով՝ գրքի գինը 8 լարի է:
Այս խնդիրները կարելի է օգրագործել  դիֆերենցված (շերտավոր) աշխատանքներ կատարելու 

ժամանակ: 
Համեմատաբար բարդ խնդիրներ կարող ենք առաջարկել ավելի բարձր ակադեմիական ցուցանիշ 

ունեցող աշակերտներին (խնդիրներ  5  բ) 6  և 7 ):

Մնացած խնդիրները բոլորը կկարողանան լուծել: Չնայած դրանցից մի քանիսը կարող է 

որոշ աշակերտների բարդ թվալ: Այդ դեպքում կարելի է դրանցից մեկը մեկնաբանություն անելով՝  

գրատախտակի մոտ լուծել (օրինակ՝ 1 -ը): Միայն դրանից հետո կարող ենք խնդրել աշակերտներին 

սկսել աշխատել 2 - 4  խնդիրների լուծման վրա:

Տնային աշխատանքի համար օգտագործում ենք III լրացուցիչ խնդիրների 59 - 63  
առաջադրանքները:

Կարելի է աշակերտներին հանձնարարել դասարանում լուծած խնդիրների նման առաջադրանքներ 
կազմել և լուծել: Դրա հետ մեկտեղ ստուգում ենք նախագծի ընթացիկ վիճակը:

Դաս 63-րդ

Թեմա՝ Գործողություններ՝ թվերով:
Նպատակ՝ աշակերտների հետազոտական ունակությունների զարգացում, գործնական խնդիրներ 

լուծելիս թվերով գործողությունների կատարման իմացություն, դրված նպատակին հասնելու համար 
հարկավոր գործողությունների պլանավորման ունակության զարգացում, իրական խնդիրների լուծման 
ժամանակ մաթեմատիկական գործողություններ կիրառելու ունակության զարգացում (ԱՈւՊ մաս 61, 
Ընդհանուր մաս, մաթեմատիկայի ուսուցման նպատակներն ու խնդիրները):

Նախապայմաններ՝ թվերի գումարման-հանման, վրացական դրամական նշանների կիրառման 
կարողություն:

Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր:

Դասը տրամադրում ենք նախագիծ-առաջադրանքի իրականացման գործընթացը ստուգելուն: 
Աշակերտները պետք է անհատական, կամ խմբերով ուսումնասիրեին և հաշվեին տրված երեք 
զվարճանքի կենտրոններից յուրաքանչյուրում միջոցառում անցկացնելու համար հարկավոր ծախսերը: 
Պարզ է, որոշում ընդունելիս բացի գումարի քանակից այլ գործոններն էլ ազդեցություն կունենան (օրոնակ՝ 
տեսագրություններ, տիկնիկային թատրոն, պարի համար հատուկ ժամանակակից երաժշտական 
ձևակերպումներ): Որոշումը լիովին կախված է աշակերտներից:

Այն դեպքում, եթե աշակերտների բնակավայրերի մոտ նման կենտրոն չկա, կարող ենք 
սահմանափակվել դասագրքում եղած զվարճանքի կենտրոներով, չնայած համացանցի միջոցով կարելի 
է գտնել այդպիսի կենտրոններ և պարզել, թե ի՞նչ առաջարկներ կունենան նրանք աշակերտների համար 
և ինչ գնով:
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Պլանավորելու աշխատանքը, սովորաբար կապված է տեղեկություն փնտրելու հետ, հարցուփորձ 
անելու և ստացած տեղեկությունների մշակման հետ: Հնարավոր է նախագծի իրականացման պլանը 
ձևակերպվի գրառումներով, չնայած գլխավոր պայմանը, միևնույն է, նախագծի ներկայացումն է 
դասարանի ու ուսուցչի առջև: Նախագծի վրա աշխատանքը նման է պրոբլեմային ուսուցմանը: Նախագիծ 
ասելով հիմնականում ի նկատի են ունենում նախագիծն ու նպատակը:

Շնորհանդեսի ժամանակ, հնարավոր է, հեղինակը (հեղինակները) ստիպված լինի (լինեն) 
պատասխանել ունկնդիրների հարցերին և դրան պետք է պատրաստ գտնվի (գտնվեն): Նախագիծը 
«պաշտպանելու» ժամանակ որպես ակտիվություն կարող է համարվել աշակերտների կողմից այլոց 
աշխատանքների քննարկումն ու ստեղծագործական ակտիվությունները՝ առարկայական հարցեր, 
նկատած խախումները նշել և այլն):

Հանձնարարենք աշակերտներին աշխատել նոր նախագծի վրա ՝ «գնել ուսումնական (դպրոցական) 
իրեր», որի արդյունքների հետ ծանոթացումն ու գնահատումը մի քանի դաս անց կլինի:

Որպես տնային առաջադրանք ընտրում ենք առաջադրանքներ 64 - 67  - լրացուցիչ խնդիրներից:

§ 8. Խնդիրների լուծում (ընտրենք գործողությունը),

Դրամների գումարում և հանում

Պարագրաֆին տրվում է  4 դաս:

Թեմա՝ խնդիրների լուծում, թվերի գումարում, հանում:

Նպատակ՝ խնդիրների լուծման ժամանակ հարկավոր գործողություններ ընտրելու ունակություն, 
խնդիրները լուծելիս բնական թվերի գործածմամբ տարբեր եղանակներով գումարման-հանման 
գործողությունների կատարման ու գնահատման ունակության զարգացում: Գրավոր ալգորիթմով 
իրականացած նմուշի բաց թողնված թվանշանի վերականգնում (Մաթ.IV.2.)

Նախապայմաններ՝ գումարման-հանման գործողությունները տարբեր եղանակներով 
իրականացնելու ունակություններ:

Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր:
Պարագրաֆի տեսական մասում քննարկված խնդիրը, որը վրաց ծանրորդի մեծ հաջողության 

մասին է, ինչ խոսք, ուշագրավ կլինի աշակերտների համար: Պետք է պարզել քանի կիլոգրամանոց 
ծանրաձող է բարձրացրել երկրորդ տեսակում: Պարտադիր քննարկե՛ք խնդրի նկար-սխեման, ցանկալի 
է այն պատկերել այն գրատախտակի վրա, դա շատ կարևոր է խնդրի մաթեմատիկական մոդելը 
պատկերացնելու ունակության հիմնավորման համար:

Մինչ մեծ աղյուսակը լրացնելը, առաջարկե՛ք աշակերտներին փոքր աղյուսակում ներկայացված 
նկարների հիման վրա համապատասխան խնդիրներ հորինել: Մինչ ընդհանուր եզրակացության 
գալը, լավ կլինի, եթե քննարկեք մասնավոր դեպքեր: Աշխատեցե՛ք դուք էլ օգտագործել «փոքր է», 
«ավել է», «մեծացավ», «փոքրացավ» և այլ տերմիններ, սովորեցրե՛ք աշակերտներին գործածել դրանք 
համապատասխան դեպքերում:

Հնարավոր է աղյուսակում տրված յուրաքանչյուր դեպք ուսուցիչը անցած և մի քանի անգամ 
քննարկված պարզ օրինակների հիման վրա բացատրի: Օրինակ՝

I. Մի դպրոցում 200 աշակերտ է, երկրորդում՝ 180, երրորդում՝ 320: Քանի՞ աշակերտ է երեք 
դպրոցում միասին: Ի՞նչ գործողություն է պետք կատարել:

II. Սալոմեն 180 լարի ուներ, մայրիկը ևս 70 լարի նվիրեց նրան: Քանի՞ լարի ունի Սալոմեն հիմա: 
Ի՞նչ գործողություն է պետք  կատարե և այլն...
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 Գործողություններ ընտրելիս, հնարավոր են սխալմունքներ IV տիպի խնդիրներում: Հաճախ 
խնդրի պայմանում նշված «ավել է»  հիմնականում զուգորդվում է գումարման հետ և տեղի է ունենում 
բովանդակության շրջում:

Նման խնդիրները լուծելիս ուշադրություն ենք դարձնում գործողության ընտրության վրա (թե 
ինչ գործողություն պետք է  կատարի աշակերտը), ոչ թե նրա կատարման վրա: Այդ պատճառով, եթե 
ցանկանում ենք, որ աշակերտների ուշադրությունը միայն գործողություն ընտրելու վրա լինի սևեռված (և 
«չծանրանա» լուծումներով) պետք է ընտրել հեշտությամբ գումարվող և հանվող թվեր: Չպետք է անտեսել 
աշակերտների նախաձեռնությունները, սակայն պետք է խորհուրդ տանք, որպեսզի զերծ մնան նման 
տարբերակներից:

Այս աղյուսակին աշակերտները կվերադառնան դասարանում  1 - 7  խնդիրների վրա 
աշխատելիս:

Խնդիրների լուծման ժամանակ գործողություն ընտրելու նմուշների կերպով  տեքստում ևս երկու 
խնդիր է լուծված: Դրանց վրա աշխատելիս, բացի նշված ակտիվությունից, երեխաների մոտ զարգանում 
է դրամի հետ շփման ունակությունը: Համապատասխան ցուցմունքներով գումարի գումարում- հանումը 
հնարավոր է իրականացնել լարին թեթրիի վերածելով, կարելի է թեթրին ու լարին կետիկով առանձնացնել:

 Դրամի (գումարի) հետ կապված գործողություններին վարժվում ենք 1 - 18  խնդիրները լուծելիս:

Ուշադրություն դարձնենք խնդիր 16  -ին: Հնարավոր է, որ աշակերտը սխալ  կատարի 
գործողությունը, եթե 16 լարին և 2 թեթրին իրարից կետիկով անջատելու ժամանակ սխալ թույլ տա՝

16 լարի և 2 թեթրի = 16.02, ոչ թե՝ 16.20:
Ցանկալի է, այս գործողությունը և՛ կետիկով անջատելու եղանակով գրեն և՛ ողջ գումարը 

ներկայացնեն թեթրիներով՝ 1602-748:
Յուրաքանչյուր փուլում ցանկալի է է մեծությունների, գործողությունների համեմատությունը: Այս 

տարիքում աշակերտներին անհրաժեշտ է խանութում որևե բան գնելիս գումարի գնահատումը: Հենց այս 

ունակություններն են զարգացնում 17 - 19  վարժությունները:

17  խնդրի մեջ՝ արժեր 2 լարիից քիչ և դարձավ 1 լարիով ավել՝ պակասեց 1 լարիից քիչ:

18  Վարժության մեջ սկզբնական գինը 1 լարիով քչացնելու դեպքում գինը կդառնար 16 լարի 25 
թեթրի: Այսպիսով՝  գնից պակասեց 1 լարիից քիչ:

19  Վարժության մեջ նախապես և գինը փոքրացնելուց հետո արժեքների կլորացմամբ ստանում 
ենք համապատասխանաբար 19 լարի և 17 լարի, այսինքն՝ մնում է 1 լարիից ավելի:

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարում ենք 1 - 15  խնդիրները:
Նշենք, որ վրացական դրամի նմուշների գործածման հետ կապված նպատակները ընդգծված են III 

դասարանի չափորոշչում: (Մաթ. III.7.)
Խնդիրը լուծելու համար աշակերտը կարող է թվային արտահայտությանը փոխարինող հավասարում 

կազմել և օգտագործել այն: Աշակերտը ստեղծում է իրական իրավիճակին համապատասխան 
արտահայտություն, ընտրում է դրամի համապատասխան նմուշներ տրված գումարը ներկայացնելու 
և փոխանակելու համար: Մաթ.II.5.-ում նշված է, որ «տարբերում է, անվանում է և իրական ու խաղի 
վիճակներում օգտագործում է ազգային արժույթի նմուշները (մետաղադրամ, թղթադրամ 100-ի 
սահմաններում): Մաթ.IV.7.-ում կարդում ենք՝ «կարող է թվաբանական արտահայտություն կազմել և 
օգտագործել պարզ խնդիրների լուծման ժամանակ»:

Արդյունքը ակհայտ է, եթե աշակերտը՝
... Օրինակ, միավորի արժեքի հիման վրա հաշվում է մի քանի միավորի արժեքը: 
Նման արդյունքների հետ կապված ակտիվություններ մենք հետագայում կուսումնասիրենք: Այժմ 

միայն գումարման և հանման գործողությունների վրա ենք կենտրոնանում:



123

Դաս 65-րդ

Թեմա՝ խնդիրների լուծում, գործողությունների ընտրություն:
Նպատակ՝ խնդիրների լուծման ժամանակ գործողություն ընտրելու ունակության զարգացում: 

(Մաթ.IV.7.)
Նախապայմաններ՝ տարբեր եղանակներով գործողության կատարում:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր, վրացական դրամի նմուշներ:

Տնային աշխատանքի կատարման և դասարանում նոր խնդիրների լուծման հիման վրա ստուգում 
ենք, թե որքանով ճիշտ է կարողանում աշակերտը կատարել գործողությունը, որպեսզի իմանա, թե 
որքանով է մեծ մի թիվը մյուսից, ինչ գործողություն կատարել, որ իմանանք երկրորդ թիվը, եթե գիտենք,  

թե ինչի է հավասար առաջինը և թե որքանով է այն մեծ, կամ փոքր առաջինից  խնդիր՝ 1 , 2 , 21
- 26 : Հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում 25  և 26  խնդիրներում գործողությունների ընտրությանը, 

օրինակ՝ 26  խնդրի մեջ հայտնի է, որ 674-ը 125-ով մեծ է որոնվող թվից, պետք է գտնենք վերջինս: Այստեղ 
կարող ենք օգնության հասնել աշակերտներին և հարցնել՝

- Եթե 674-ը 125-ով մեծ է որոնվող թվից, ապա այս թիվը որքանո՞վ է փոքր 674-ից: Ուրեմն, ինչպե՞ս 
գտնենք այդ թիվը:

Տնային աշխատանքի 3 - 15  խնդիրներում գործողություններ ենք կատարում դրամական 
նմուշների վրա: Այստեղ մեզ օգնում է դիրքային համակարգի հետ կապը, օրինակ 1 լարին 100 թեթրի է, 
12 լարին և 65 թեթրին թեթրիներով արտահայտելիս 12 հարյուրավոր և ևս 65 միավոր (թեթրի) է, այսինքն՝ 
1265 թեթրի: Դրանք գումարելիս կարելի է հարյուրավորներն ու մնացած միավորները առանձին-
առանձին գումարել, օրինակ 12 լարի 65 թեթրի +7 լարի 15 թեթրի = 19լարի 80 թեթրի: Եթե թեթրիների 
գումարը 100-ից ավել է, կստանանք նոր կարգի միավոր՝ հարյուրավոր (լարի):

12 լարի 65 թեթրի + 7 լարի 55 թեթրի = 19 լարի 120 թեթրի = 20 լարի 20 թեթրի:

Կարող ենք օգտագործել սյունակաձև գումարումը, օրինակ՝

23 լարի 72 թեթրի

+ 14 լարի 28 թեթրի

38 լարի 00 թեթրի

Այսպիսով, 23 լարի 72 թեթրի + 14 լարի 28 թեթրի = 38 լարի:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 16 - 25  խնդիրները:
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Թեմա՝ գործողությունների ընտրություն խնդիրների լուծման ժամանակ:

Նպատակ՝ խնդիրները լուծելիս գործողություն ընտրելու գիտելիքի ստուգում և ամրապնդում (Մաթ. 
IV.7.)

Նախապայմաններ՝ վրացական դրամի ճանաչում, թվերի գումարման և հանման ունակություններ:

Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր, վրացական դրամի նմուշներ:

Ստուգելով տնային աշխատանքը՝ կարող ենք գնահատել նախորդ դասի նպատակի իրականացումը:

16  Խնդիրը պահանջում է հանման գործողություն՝ 700-315:

Հանումը կարելի էր 2 եղանակով իրականացնել՝ բանավոր և սյունակաձև: Օրինակ՝
 700-300=400
 400-10=390
 390-5=385

17    
21լ 80թ   
 5լ
26լ 80թ

+    18    
102 846
  12 396
115 242

+   19    
105 327
    9 849
115 176

+

20     Այս խնդրի մեջ հանման գործողություն   21  Այստեղ հանում ենք երկու անգամ՝
          է պետք կատարել՝ Քուռ գետի երկարությունը  

          4936 կմ-ով պակաս է 

             

-
6 3 0 0

4 9 3 6

1 3 6 4

912 105          

101
  81
  20

–
                 

91
86
  5

–

          Մեծ տարբերությամբ հաղթել է ԱՄՆ-ի խումբը:

22        8791
8561
  230

–

23  Այստեղ աշակերտները չպետք է շփոթվեն՝ Սանդրոն 169 ձայնով քիչ է ստացել, ուրեմն ստացել 

է 2345 ձայն, քանի որ՝    2514
  169
2345

–

24  Գտնենք խնայողությունը   25  Գտնենք խնայողությունը
           5լ 85թ

 4լ  4 թ
 1լ 81թ

–
        121լ  50թ

 118լ 95թ
     2լ 55թ

–

10 14 10

Շահումը 1 լարիից ավել է:    

          Շահումը 1 լարիից ավել է:

Ուշադրություն դարձրե՛ք, որ հանում ենք այնպես ինչպես 12 150 և 11 895:
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Առաջադրանքը ստուգելուց հետո միասնական ուժերով, աշակերտների ակտիվ մասնակցությամբ 
քննարկում ենք «խորհիր» խորագրով տրված խնդիրների լուծումը: 

1  Այս խնդիրը, երևի, բոլորի համար հասկանալի լինի, քանի որ նվազելիում փոխանցել 
հարյուրավորը, հանելիում տասնավորի թվանշանը պետք է լինի 4-ից մեծ (5,6,7,8,9): Նման խնդիր առաջ 
լուծվել էր և կապված է Մաթ. IV.2. նպատակի հետ:

2  Խնդիրը ծառայում է կոմբինատոր հաշվարկումների մեջ վարժվելուն, ինչը ապագայում 
կթեթևացնի հավանականությունների տեսության և վիճակագրության ուսումնասիրությունը: Սպասելի 
է, որ  աշակերտները հաշվելու տարբեր եղանակներ կընտրեն՝ օրինակ դուրս կգրեն բոլոր թվերը մինչ 
100-ը և կհաշվեն նրանք, որոնց գրառման մեջ 9-ը կա, կամ կմտածեն այսպես՝ յուրաքանչյուր տասնյակում 
կա 9-ը պարունակող թիվ, ընդամենը՝ 9 հատ թիվ: 90-ից 99-ը ներառյալ տաս թվի մեջ էլ 9-ը հանդիպում 
է: Պատասխան ՝19:

Այնքան էլ հավանական չէ, որ աշակերտը հաշվի տասնավորների ու միավորների կարգում 
9-անոցների բոլոր հնարավոր քանակը՝ 10+10 և հանի 1, քաի որ 99 երկու անգամ ենք հաշվել: Այս խնդրի 
լուծումը կօգնի լուծել և 3  խնդիրը: Բոլոր անվանված դեպքերին պետք է ավելանա ևս մեկ 9-անոց՝ 99-

ում պարունակածը:

4  Վարժության օրինակները ավելի լավ է սյունակաձև արտագրենք:

5  Խաղի կանոններից ելնելով՝ 5 խաղաքարից գոնե մեկը պետք է լինի տարբերվող գույնի 
(հիշեցնենք երեխաներին, որ շախմատում միայն երկու գույնի խաղաքար կա՝ սպիտակ և սև), այսինքն 
գույնի հիման վրա խաղաքարերը այսպես կարող են բաժանվել՝

Սպիտակ 1 2 3 4

Սև            4 3 2 1

Յուրաքանչյուր դեպքում կա որևե գույնի 3 (կամ ավելի) խաղաքար:
Հնարավոր է աշակերտից նման պատասխան ստանաք՝ եթե ի նկատի ունենանք, որ ո՛չ սպիտակ 

խաղաքարերի մեջ, ո՛չ էլ սևերի մեջ 2-ից ավել չկա, ապա գրատախտակի վրա 4 խաղաքարից ավել չի 
լինի:

Այսպիսով, որևե գույնի խաղաքարը ավելի շատ է: Անպայման խրախուսեք նման մտածելակերպ 
ունեցող  աշակերտին:

6  Վրացական մետաղադրամներում բացի 1 և 2 թեթրիանոցներից հանդիպում են նաև 5, 10, 20, 50- 
թեթրիանոցներ, 1  լարիանոց և 2 լարիանոց մետաղադրամներ: Տարբերվող մետաղադրամների քանակը 
6 է: Այդ պատճառով Մարիամի 8 մետաղադրամից գոնե երկուսը միատեսակ կլինի:

7  Չորրորդ պատկերն է՝    օրինաչափությունը հեշտությամբ է   
       «ընթերցվում»: Երեք ուղղություններով   
       էլ ավելանում է մեկական դեղին քառակուսի:

8  Կշեռքի նժարներից նույն զանգվածն ունեցող կշռաքարերը վերցնելուց հետո պարզվեց, որ 
–ի տիպի յուրաքանչյուր կշռաքարի զանգվածը գնդակի զանգվածին է հավասար:
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1  Խնդրի նման, 4  -րդ խնդրի լուծումն էլ չի լինի բարդ աշակերտների համար: Մնացած խնդիրները 
ավելի ստեղծարար մոտեցում են ակնկալում և դրանք երևի միայն «առանձնապես պատրաստված» 
աշակերտները կկարողանան լուծել: Սակայն դրանց հանրային կերպով քննարկերլը կարևոր է բոլոր 
աշակերտների զարգացման համար: Նման խնդիրները հնարավորություն են տալիս իրականացնել 
անհատական մոտեցում մաթեմատիկայի ուսուցման գործընթացի ժամանակ:

Դասի ավարտին զգուշացնում ենք աշակերտներին, որ հաջորդ դասին պետք է ներկայացնեն 
նախագիծ-առաջադրանքը: Նաև, ինչպես գիտենք, հանրային դպրոցներում հիմնական դասագրքերը 
վերջին տարիներին անվճար են բաժանվում, սակայն ուսուցիչները հաճախ լրացուցիչ դասագրքեր են 
պահանջում գնել: Իսկ մասնավոր դպրոցներում աշակերտները գնում են բոլոր դասագրքերը: Այս ամենը 
պետք է հաշվի առնենք նախագիծն իրականացնելիս:

Դաս 67-րդ 

Թեմա՝ թվերի գումարում և հանում:
Նպատակ՝ թվերի գումարման և հանման կիրառումը նախագիծ-առաջադրանքն իրականացնելիս:
Նախագիծն իրականացնելու միջոցով աշակերտների հետազոտական գործունեության 

պլանավորման, իրագործման ու ներկայացման ունակությունների զարգացում, իրական խնդիրների 
մաթեմատիկական կերպով լուծման ունակության զարգացում (ԱՈւՊ մաս 61-րդ, Ընդհանուր մաս):

Նախապայմաններ՝ թվերի գումարում և հանում, վրացական դրամի նմուշների գործածում:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք:

Այս տարիքի երեխաները սովորաբար չեն զբաղվում դպրոցական իրերի գնումներով: Դրանով 
զբաղվում են նրանց ծնողները: Այդ պատճառով, նախագիծն իրականացնելիս երեխաները ծնողներից 
են վերցնում որոշ տեղեկություններ, ճշտում են գները, ընդհանուր արժեքն իմանալու համար գումարում 
թվերը: Հանրային դպրոցներում գրքերն անվճար են բաժանվում, սակայն որոշ դպրոցներում ուսուցիչները 
պահանջում են լրացուցիչ դասագրքեր, կամ այլ ուսման համար պիտանի իրեր գնել, իսկ մասնավոր 
դպրոցներում աշակերտները պարտավոր են գնել բոլոր դասագրքերը: Դրա հետ մեկտեղ ուսուցչի 
կողմից պահանջած գիրքը, կամ ուսումնական իրը կարող է ծնողն ունենալ: Ընդհանուր ծախսերն էլ, 
պարզ է, որ հնարավոր է տարբեր լինեն: Նախագծի վրա աշխատելիս աշակերտները պետք է գումարեն 
թվեր, համեմատեն, հնարավոր է տրված տարբերակներից լավագույնն ընտրեն, տեղեկություններ 
փնտրեն: Յուրաքանչյուր աշակերտ ինքնուրույն է կատարում աշխատանքը և գրավոր հանձնում է 
հաշվետվությունը:

Դասին աշակերտները շնորհանդեսով ներկայացնում են կատարած աշխատանքը:

Տնային աշխատանքը կարելի է հանձնարարել  68 - 72   լրացուցիչ խնդիրներից:
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§ 9. Գումարման ու հանման հատկությունները
Գտնենք թվային արտահայտության արժեքը
Պարագրաֆին տրամադրում ենք 4 դաս

Դաս 68-րդ
Թեմա՝ գումարման ու հանման հատկությունների օգտագործման ունակության զարգացում (Մաթ. 

IV.):
Նախապայմաններ՝ թվերի գումարման և հանման տարբեր օրենքների կիրառման ունակություններ:
Ռեսուրսներ՝ խորանարդիկներ, ուսումնական փայտիկներ:

Գումարման ու հանման հատկությունները նախորդ տարիներում էլ օգտագործել ենք: «Փոքր» 
թվերի վրա այս հատկությունների ցուցադրումը կարելի է ուսումնական ռեսուրսների կիրառմամբ 
իրականացնել: Օրինակ կարող ենք առարկաների (խորանարդիկներ, փայտիկներ) կույտ դնել սեղանի 
վրա: Ասենք առաջին միասնության մեջ 12 խորանարդիկ է, երկրորդում՝ 9, երրորդում 18: Որպեսզի 
գտնենք խորանարդիկների ընդհանուր քանակը, պետք է գտնենք 12+9-ի գումարը և գումարենք ևս 18: 
Չնայած գումարման հատկություններն կիրառելով  (12+9)+18 կարող ենք գումարը գտնել օգտագործելով 
տեղափոխական ու զուգորդական կանոնները:  

   (12+9)+18=(9+12)+18=9+(12+18)=9+30=39,

ինչը իհարկե համառոտ կձևակերպենք՝   
   (12+9)+18=(12+18)+9=30+9=39
Այսպիսով՝ գումարման ժամանակ գումարելիների ցանկացած տեղափոխությամբ և խմբավորմամբ 

կատարում ենք գործողությունները:
Գումարման ու հանման հատկություններն օգտագործում էինք բանավոր հանման ու գումարման 

ժամանակ էլ՝
   478+327=478+(300+27)=(478+300)+27=778+(20+7)=
   =(778+20)+7=798+7=(798+2)+5=800+5=805
Դասագրքում բերված գործնական խնդրի մեջ պետք է գտնենք  
   5000-(2245+1358+1122)

արտահայտության արժեքը: Գործնական խնդրի լուծման վրա հիմնված ուսումնական մեթոդով նյութի 
ուսումնասիրությունը մեծացնում է աշակերտների հետաքրքրությունը մաթեմատիկայի նկատմամբ: 
Այստեղ բացատրում ենք աշակերտներին, որ սկսում ենք փակագծերի ներսում եղած գործողություններից, 
իսկ գումարը գտնելու ժամանակ հնարավոր է գումարելիների ցանկացած հերթականությամբ 
(տեղափոխության հատկություն) և ցանկացած խմբավորման օգտագործմամբ (զուգորդության 
հատկություն) կատարել գործողությունը: 

Հենց այդտեղ աղյուսակի տեսքով ներկայացված է գումարման ու հանման հատկությունները և 
թվային արտահայտությունների արժեքների որոնման կիրառվող օրենքները (եթե չունենք փակագծեր, 
գումարում-հանումը կատարվում է հերթականությամբ՝ ձախից աջ, թվից գումարի ու գումարից թվի 
հանման հատկություններ):Այս օրինակներն էլ ցանկալի է գործնական օրինակների տեսքով ներկայացնել, 
որպեսզի հատկությունները ավելի պարզ դառնան աշակերտների համար:

Օրինակ՝ գումարման տեղափոխության հատկությունը կարելի է ցուցադրել խնդրի միջոցով՝ 
աշակերտը գնեց 2 լարիանոց գրիչ և 9 լարիանոց գիրք: Որքա՞ն լարի է ծախսել նա: Լուծման ժամանակ 
գրչի գումարին գումարում ենք գրքի արժեքը, կամ հակառակը՝ 12+9=21 և 9+12=21:

Թվից գումարի հանման հատկության օրինակ  կարող է լինել այս խնդիրը՝ Սանդրոն 1000 լարիով 
գնաց գնումների և 200 լարիանոց հեռախոս գնեց, նաև 10 լարիանոց ականջակալներ: Որքա՞ն լարի մնաց 
նրա մոտ:
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Իրերը գնելու հերթականության համաձայն կարող ենք հաշվել՝ (1000-200)-10, (1000-10)-200 կամ 
1000-(200+10) այսինքն՝ 1000-200-10:

Գումարից թվի հանման հրաշալի օրինակ կարող է լինել հետևյալը՝ Սանդրոն մի գրպանում 1000 
լարի ունի, մյուսում՝ 200: Եթե նա ծախսի 10 լարի, որքա՞ն լարի կմնա նրա մոտ:

Ո՞ր գրպանից կհանի սանդրոն 10 լարիանոցը, դրա համաձայն կարող ենք հաշվել մնացած գումարը՝ 
(1000-10)+200, (200-10)+1000 կամ (1000+200)-10, այսինքն՝ 1000+200-10

Դասի հիմնական նպատակի ստուգման համար դասարանում կարելի է լուծել  1 - 8  խնդիրները:
Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 1 - 10  խնդիրները:

Դաս 69-րդ

Թեմա՝   արժեքի որոշում՝ թվային արտահայտությամբ:
Նպատակ՝ թվային արտահայտության արժեքն իմանալու համար գումարման ու հանման 

հատկությունների կիրառման ունակություն: (Մաթ.IV.7.):
Նախապայմաններ՝ գումարման ու հանման հատկություններ:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր:

Տնային աշխատանքը կապված էր գումարման ու հանման հատկություններն իմանալու հետ՝ 
զուգորդություն, տեղափոխություն, զրոյի հատկությունը գումարման և հանման ժամանակ, բանավոր 
հանման ժամանակ հանման հատկությունների իմացում:

9 - 19  Խնդիրների շնորհիվ աշակերտները զարգացնում են թվային արտահայտության արժեքը 
գտնելու բոլոր վերը նշված հատկությունները:

9  Պետք է գտնենք 1000-(189+374) թվային արտահայտության արժեքը երկու եղանակով: Այստեղ 
օգտագործում ենք այն հատկությունը, երբ թվից հանում ենք գումարը, կարողանում ենք գումարելիները 
ցանկացած հերթականությամբ հանել՝

   (1000–189)–374
   (1000–374)–189
   1000–(189+374).

10  Խնդրի մեջ գումարից թվի հանման օրենքի համաձայն գտնում ենք թվային արտահայտության 
արժեքը:

11  Գնահատումն այսպես էլ է կարելի իրականացնել՝ կլորացնում ենք յուրաքանչյուր անդամը, 
օրինակ, մինչ հազարավորները և կատարում գործողությունները՝ (1000+10000)-1000=10000: Իսկ 
ճիշտ պատասխանը՝ 10119-ը մինչ հազարավորները կլորացնելով ստանում ենք 10 000: Ցանկալի է 
դասարանում խորհեք նպատակահարմարության մասին՝ 10000 քայլ արեցինք 10119-ի փոխարեն, 
որքանո՞վ ենք մոտ նպատակին: Ստացանք 10000 լարի, հարկավոր է 10119 լարի: Որքանո՞վ մեծ է  այդ 
գումարի հետ համեմատ 119 լարիի տարբերությունը:
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12  Տարբերության համար (և ճշգրտության համար) այստեղ մինչ հարյուրավորները կլորացնենք 
բաղադրիչները, կստանանք 1200, ինչը ճիշտ պատասխանից (1199-ից) 1-ով է տարբերվում:

11 , 12  Խնդիրները ծառայում են գումարման ու հանման հատկությունները կիրառելու փորձն 
արմատավորելուն:  Կարևոր է, երբ աշակերտներն ինքնուրույն են կազմում խնդրին համապատասխան 
թվային արտահայտություններ (այսինքն խնդրի մաթեմատիկական մոդել են ստեղծում) և ապա լուծում 

դրանք, 15 , 16 : 7 , 8  խնդիրները այդ գործընթացին պատրաստվելու համար են: 17 , 18  և 19  
խնդիրները կրկին անգամ ընդգծում են են  «ավելին» և «պակասը»  գումարման և հանման հետ անհիմն 
կապելու անթույլատրելիությունը:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 11 - 19  խնդիրները:

Դաս 70-րդ

Թեմա՝ թվային արտահայտությունների արժեքների որոշում:
Նպատակ՝ գումարման ու հանման հատկությունների կիրառման ունակության զարգացում (Մաթ. 

IV.7) Աշակերտների համար խորհելու, գիտակցելու, տեսանկյուններն հիմնավորելու, երևույթներն ու 
փաստերը վերլուծելու ունակության զարգացում (ԱՈւՊ, ընդհանուր մաս, մաթեմատիկայի ուսուցման 
նպատակներն ու խնդիրները):

Նախապայմաններ՝ գումարման ու հանման հատկություններ:

Դասը սկսում ենք ստուգելով, թե որքանով լավ են յուրացրել աշակերտները հանման ու գումարման 

հատկությունները:  11 խնդրի լուծումը պահանջում էր այդ հատկությունների կիրառմամբ թվային 

արտահայտության արժեքի որոշում:

12  6 լարին ու 95 թեթրին ու 13 լարին և 25 թեթրին կարող ենք այնպես գումարել, ինչպես գրավոր 
ալգորիթմի գործածման ժամանակ բնական թվերը՝

   6լ  95թ
 13լ  25թ
20լ  20թ

+

Այս գումարը, պարզ է, որ ավելի մեծ է 19 լարիից ու 50 թեթրիից: Դա կարելի է պարզել արդյունքի 
նախապես գնահատմամբ՝ 7 լարի +13 լարի = 20 լարի:

Եթե Նինիկոն ունենա 24 լարի և 50 թեթրի, պարզ է, այդ գումարը կհերիքի նրան և կմնա 4 լարի 30 
թեթրի:

13  Մարիամի գումարը գտնելու համար կազմում ենք հետևյալ  թվային արտահայտությունը. 
  18լ95թ+85թ+85թ+2լ25թ+75թ+2լ35թ

Այստեղ թվերը ցանկացած հերթականությամբ կարող ենք գումարել, դրա հետ մեկտեղ, կարելի է 
նախապես թեթրիները գումարել, ապա՝ լարիները:
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  85թ
  85թ
170թ

+

  

  95թ
  25թ
120թ

+

  

  75թ
  35թ
110թ

+

   

 170 թ + 120 թ + 110 թ = 200 թ + 90 թ + 110 թ = 400 թ = 4 լարի:
 18 լ + 2 լ + 2 լ = 22 լ
 Ընդամենը _  22 լ +  4 լ = 26 լ
Աշակերտները կարող է գումարման այլ եղանակ ընտրեն: Այդ դեպքում կկանչենք նրանց 

գրատախտակի մոտ և կխնդրենք ներկայացնել իրենց կարծիքը այլ տարբերակների վերաբերյալ:

14  Հարկավոր է թվային արտահայտության արժեքը գտնել:
  (325+460)+565.

15  Գտնում ենք գումարը՝ 325+217

  
  325
  217
  542

+

  

Ըստ այդմ էլ նա ունեցել է (542+542) լարի՝ 1084
Հնարավոր է այսպիսի արտահայտություն կազմվի՝
  (325+217)+(325+217)
Գումարման հատկություններն օգտագործելով, հնարավոր է ավելի հեշտ լինի արժեքը գտնել 

այսպես՝
  (325+325)+(217+217)=650+434=1084

16  (628+78)-200=(628-200)+78=428+78=506 լարի:

17  126+(126+29)=(126+126)+29=252+29=281 օր:

18  Սխեմատիկորեն խնդիրը կարելի է այսպես ներկայացնել, որպեսզի հեշտանա լուծումը՝
  Անի = Լուկա + 225
  Գիորգի = Լուկա + 327:
Երկրորդ հավասարությունը բխում է այն բանից որ Լուկան 327 օրով փոքր է Գիորգիից: Հնարավոր 

է այս խնդիրը լուծել դժվար լինի ոմանց համար, այդ պատճառով ցանկալի է դասարանում լրացուցիչ 
քննարկել և ճիշտ ընկալել պայմանը՝ լավ կլինի եթե Անիին ու Գիորգիին ներկայացնենք Լուկայի 
տվյալների հիման վրա:

Ստացված հավասարությունից երևում է, որ Գիորգին Անիից մեծ է՝ 327-225=102 օրով:

19  (256+285)+(285-35).

Բարդ է գտնել մարտի աշխատավարձը փետրվարի աշխատավարձի հիման վրա, որը 285 լարի է 
և 35 լարիով շատ է մարտի աշխատավարձից, այսպիսով մարտի աշխատավարձը 35-ով պակաս է: Այս 
խնդրի լուծումն էլ լրացուցիչ քննարկումներ է պահանջում:

Թվային արժեքը զանազան կերպ է հնարավոր գտնել:
Ապա անցնում ենք դասի մյուս նպատակին հասնելու աշխատանքին՝ լուծում ենք «խորհիր»-ի 

առաջադրանքները: Մենք էլ ակտիվ մասնակցում ենք խնդիրների պատասխանները գտնելու 
գործընթացին: Օգնում ենք աշակերտներին, հարցեր ենք տալիս (եթե դրա անհրաժեշտությունը կա):
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Խորհի՛ր 

1   Տրամաբանական մտածելակերպը զարգացնող խնդիր է: Աշակերտները մտածում են՝ թե ա) 
պատասխանը ճիշտ է, ուրեմն՝ բ) պատասխանն էլ է ճիշտ: Իսկ թեստում երկու պատասխան չի կարող 
լինել ճշմարիտ, այսինքն ա) պատասխանը ճիշտ լինել չի կարող:

Նմանապես, եթե գ) պատասխանն է ճիշտ, բ)-ն էլ ճիշտ է՝ սա հնարավոր է, այսինքն ճիշտ 
պատասխանն է բ)-ն: Պարզ է, որ այս պատասխանը 0-ից ու 2-ից տարբերվող ինչ-որ թիվ է եղել:

Եթե աշակերտներն ինքնուրույն չեն սկսում խորհել, ուսուցիչը նրանց օգնում է հարցերով: Օրինակ՝ 
եթե ա) պատասխանն է ճիշտ, հնարավո՞ր է բ) ու գ) պատասխաններից որևե մեկը լինի ճիշտ:

Կարծում ենք միասնական, դանդաղ քննարկումը աշակերտներին կօգնի հասնել  ցանկալի 
արդյունքի:

2  Թոռնիկեին տվեցին 92 լարիով շատ և գումարները հավասարվեցին, այսինքն՝ նա 92 լարիով 
քիչ ուներ: Երբեմն աշակերտները կոնկրետ թվեր են ընտրում: Լուծման այս եղանակն էլ է թույլատրելի: 
Օրինակ՝ եղբայրների գումարները հավասարվեցին, դիցուք՝  500-500 լարի դարձավ, այսինքն մինչ այդ 
Նիկոն ուներ 500-215=285 լարի, Թոռնիկեն՝ 500-307=193 լարի, այսինքն Նիկան ուներ 285-193=92 լարիով 
ավել:

3  Սպասելի է, որ երկրորդ խնդիրը լուծելուց հետո, այս մի աստիճանով բարդ խնդիրը աշակերտները 
կկարողանան լուծել: Նրանից հետո, ինչ Թորնիկեին  100 լարի ավել տվեցին, նա 20 լարիով ավել գումար 
ունեցավ (և ոչ թե 100-ով), ուրեմն սկզբում Թորնիկեն Նիկայից 80 լարիով քիչ գումար ուներ: (100 լարիից 
80-ը գումարները հավասարեցնելու վրա օգտագործվեց):

4  Խնդիրը լուծելիս սպասելի է IV2 դասարանի աշակերտների գնահատականների բազմությունը 
այդ դասարանի լավագույն արդյունքների մասին մտածել տա, սակայն խնդրի համաձայն պարզ չէ 
աշակերտների քանակը և այդ պատճառով կոնկրետ կարծիք հայտնելն անհնար է:

5  Ամեն կտորը չորսի բաժանելիս, կտորների ընդհանուր քանակին ավելանում է 3 կտոր: Այսպիսով, 
12 լրացուցիչ կտոր կստանանք չորս կտորը չորսի բաժանելիս:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք III գլխի 73 - 76  խնդիրները:
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Դաս 71-րդ

Խմբային աշխատանք՝ նվերներ ընտրելու լավագույն տարբերակի որոնում:
Նպատակ՝ աշակերտների կոմբինատոր մտածելակերպի զարգացում, գումարման, հանման 

գործողություններն իրականացնելու և գործողությունների արդյունքները գնահատելու ունակության 
զարգացում (Մաթ.IV.2.):

Նախապայմաններ՝ գումարման-հանման հատկություններ, գնահատման ունակություն:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր:

Խմբային աշխատանքը անց ենք կացնում մրցույթի ձևով: Այդ ժամանակ ուշադրության 
կենտրոնում են աշակերտի կարևոր ունակությունները՝ համագործակցություն (խմբի անդամների հետ), 
ստեղծարարություն:

Խմբային աշխատանքը ներկայացված է զարգացնող ու հետաքրքիր խնդիրներով:
• Աշակերտը պետք է ընկալի խնդրի տեսքով ներկայացված ոչ այնքան պարզ իրավիճակը:
- Օգտագործի գումարի գնահատման ունակությունը և շրջանցի ավելորդ հաշվարկումները,
- Դրսևորի կոմբինատոր նկարագրման ունակությունը և ներկայացնի բոլոր հնարավոր 

տարբերակները,
- Կարողանա այդ նկարագրությունը ցանկալի տեսքով ներկայացնել:
• Կարողանա համեմատել ստացված գումարները, անվանել նվազագույնը:
• Կարողանա սեփական շահերի ու հաշվարկման հիման վրա իր համար շահավետ ընտրություն 

կատարել:
Սպասելի է, որ աշակերտները գնահատմամբ կպարզեն, որ՝ նվերների հնգյակում թենիսի կոմպլեկտ 

չկա, կամ միայն մի հատ է, ուրեմն հնգյակի գինը 100 լարիից ավել կլինի: Այսպիսով, պարզել է պետք 
մնացած դեպքերը՝

թենիս 5 4 3 3 3 2 2 2 2

ներկ 0 1 2 0 1 3 0 2 1

գիրք 0 0 0 2 1 0 3 1 2

Այստեղ նվերի անվանման զուգահեռ նվերների քանակներն է տրված:

Հնարավոր է, որ դեպքերի նկարագրումը այլ կերպ լինի ներկայացված, գլխավորը արտացոլված 
լինի սիստեմատիկ իրավիճակը, որպեսզի տարբերակներ բաց չթողնենք: Գործն ավարտին հասցնելու 
ժամանակ, աշխատանքների շնորհանդեսից հետո, հենց այս վերջին հարցին դարձրեք ուշադրություն 
և ներկայացրեք երեխաներին Ձեր տարբերակը: Խնդրի բազմակողմանիությունը հնարավորություն է 
տալիս առանձնացնելու հաջողակ խմբերը, առանձին անդամներին և խրախուսել նրանց:

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարում ենք 77 - 80  լրացուցիչ խնդիրներից:
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§ 10. Գտնում ենք գումարման ու հանման անհայտ անդամը
Պարագրաֆին տրամադրում ենք 4 դաս

Դաս 72-րդ

Թեմա՝ գումարման ու հանման անհայտ անդամի որոշում:
Նպատակ՝ գումարում և հանում պարունակող հավասարության անհայտ անդամը գտնելու 

ունակության զարգացում (Մաթ.IV.7.)
Նախապայմաններ՝ գումարման ու հանման անդամների ճանաչման ու ընտրելու ունակություններ:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր:

Դսաը սկսում ենք գումարման ու հանման բաղադրիչների անվանումները կրկնելով:
Քննարկում ենք գումարում պարունակող հավասարություն՝
    14+50=64
• Ինչպե՞ս են կոչվում այս հավասարության մեջ 14-ն ու 50-ը: (այս թվերը գումարման բաղադրիչներն  

են):
• Ինչպե՞ս ենք կոչում այս հավասարության մեջ 14, (առաջին գումարելի) 50 (երկրորդ գումարելի), 

64 (գումար):
Ուսումնասիրում ենք հանում պարունակող հավասարություն՝ 97-35=62
• Ինչպե՞ս ենք անվանում 97 (նվազելի), 35 (հանելի), 62 (քանորդ):
Ուշադրություն ենք դարձնում գումարման ու հանման գործողությունների փոխհակադարձելիության 

վրա:
  14+50=64,  64–14=50,  64–50=14
Կարող ենք առաջարկել աշակերտներին այս հավասարությունների հիման վրա որոշ պարզ 

խնդիրներ կազմել: Երևի նման պատասխաններ լսեք՝ Գիան 14 լարի ունի, Նաթիան՝ 50: Ի՞նչ գումար 
ունեն երկուսը միասին:

Գիան 14 լարի ունի: Գիան ու Նաթիան միասին 64 լարի: Ի՞նչ գումար ունի Նաթիան:
Նաթիան 50 լարի ունի: Նա ու Գիան միասին 64 լարի ունեն: Ի՞նչ գումար ունի Գիան:
Ապա խնդրենք աշակերտներին բանավոր նկարագրել երկրորդ ու երրորդ հավասարությունները՝ 

եթե երկու թվերի գումարից հանենք մի գումարելին, կստանանք երկրորդ գումարելին:
Դրանից հետո կարելի է ներկայացնել անհայտ անդամ պարունակող հավասարությունը:
      +50=64.

- Ինչպե՞ս ենք գտնում այդ անհայտ անդամը: (հանմամբ՝ 64-50=14)
Առաջարկում ենք այլ օրինակ՝

      +37=62.

-Ինչպե՞ս գտնենք անհայտ գումարելին: (62-37)
-Անհայտ գումարելին եթե n տառով նշանակենք ապա կունենանք՝ n+37=62: Ինչպե՞ս գտնենք այս 

անհայտ գումարելին: n=62-37:
Ապա քննարկում ենք գումարում պարունակող այլ հավասարություններ: Այստեղ էլ օգտագործում 

ենք գումարման ու հանման փոխհակադարձելիության հատկությունները: Դիմում ենք ուսուցիչներին՝ 
դիցուք, ունենք հանում պարունակող հավասարություն՝ 97-35=62: Էլ ինչպիսի՞ հավասարություն կարող 
ենք գրել, որոնցից մեկը հանում է պարունակում, իսկ երկրորդը՝ գումարում:

     62+35=97
     97–62=35
-Բառացիորեն ինչպե՞ս նկարագրել առաջին հավասարությունը տրված հավասարության հիման 

վրա: (եթե տարբերությանը գումարենք հանելին կստանանք նվազելին):
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-Բառացիորեն Ինչպե՞ս նկարագրենք երկրորդ հավասարությունը: (Եթե նվազելիից հանենք 
տարբերությունը կստանանք հանելին):

Բոլոր այս հավասարություններում փոքր թվեր են օգտագործված, որպեսզի աշակերտը կենտրոնանա 
գործողությունն ընտրելու վրա և ոչ թէ դրա իրականացման վրա:

Տարբերություն պարունակող հավասարութունները բանավոր նկարագրելուց հետո, կարող ենք 
աշակերտների հետ միասին ձևակերպել անհայտ նվազելին, կամ անհայտ հանելին գտնելու օրենքները՝ 
եթե հայտնի է հանելին և տարբերությունը, ապա նվազելին իմանալու համար հայտնի թվերը պետք է 
գումարել: Եթե հայտնի է նվազելին ու տարբերությունը, ապա հանելին իմանալու համար, նվազելիից 
հանում ենք տարբերությունը:

Ապա անցնում ենք հանում պարունակող հավասարության անհայտ անդամների արժեքները 
իմանալուն:

-Ի՞նչ թիվ պետք է գրենք   –ի փոխարեն, որ ստանանք ճիշտ հավասարույուն:  -30=65: Ինչպե՞ս 
իմանանք այդ թիվը: (Կիրառենք վերը ձևակերպված հատկությունները)՝ 65+30=95

-Ի՞նչ  թիվ պետք է գրենք –ի փոխարեն որ ստանանք ճիշտ հավասարություն:
75– =57,    (75–57=18):

-Ասենք, ա)  -35=65 բ) 100- =37 եթե այս հավասարության մեջ անհայտ անդամը նշանակենք n-ով, 
ապա կստանանք (նշենք, որ n-ը այս երկու հավասարության մեջ կարող է տարբեր թվեր նշանակի)

 ա)n-35=65   բ)100-n=37
- Ինչպե՞ս որոշենք այս անհայտ բաղադրիչը:
ա) n=65+35     բ)n=100-37
Գումար կամ տարբերություն պարունակող հավասարության մեջ անհայտ անդամը իմանալու այլ 

օրինակներ էլ առաջարկենք աշակերտներին՝ ա) 58+n=100 բ) n-45=37 գ)80-n=47
Երեք դեպքերն էլ քննարկում ենք աշակերտների հետ միասին: Դասի նպատակի իրականացման 

աստիճանը պարզելու համար աշակերտներին խնդրենք ինքնուրույն ընտրել պատասխանները 1 -

6  խնդիրներում:

1 2 3 4 5 6

ճիշտ 

պատասխաններ-
բ) դ) բ) բ) ա) դ)

Այս խնդիրներում ուշադրության կենտրոնում գործողություն ընտրելու պահն է: Նման խնդիրներ 
հանձնարարում ենք տանը կատարելու համար՝  1 - 9  : Կարելի է ավելացնել III գլխի լրացուցիչ 

խնդիրներից  81  -ը:

Դաս 73-րդ

Թեմա՝ գումարման ու հանման անհայտ անդամի որոնում:
Նպատակ՝ խնդիրները լուծելիս գումարման ու հանման անհայտ անդամները գտնելու օրենքների 

կիրառում:
Նախապայմաններ՝ գումարում ու հանում պարունակող հավասարությունների մեջ անհայտ 

անդամի որոշում:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր, թերթեր ինքնուրույն աշխատանքի համար:
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Առաջադրանքը ստուգելուց հետո անցնում ենք գումարման ու հանման հավասարությունների 
անհայտ անդամը փնտրելու ամփոփիչ դասին: Քննարկում ենք ստացած գիտելիքները: Դասին կարող 
ենք քննարկել այն խնդիրները, որոնք դասագրքում են տրված:

Տեքստի 3-րդ օրինակը կարելի է այսպես քննարկել՝
-Կարդանք տեքստը: Օգտագործենք խնդրի պայմանները:
Մենք էլ կարող ենք օգնել պայմանները թվելիս:
-Քանի՞ զբոսաշրջիկ էր ճանապարհորդում նավով: (831)
-Զբոսաշրջիկների մի մասի իջնելուց հետո, քանի՞ հոգի մնաց նավի վրա: (578)
-Ի՞նչ է հարկավոր գտնել: (Պետք է իմանանք քանի զբոսաշրջիկ է լքել նավը)
-Եթե այդ անհայտ թիվը նշանակենք x-ով, խնդրի պայմանի համաձայն, ի՞նչ հավասարություն 

կգրենք:
Եթե չստանանք ճիշտ պատասխան, կրկին օգնենք՝ ուրեմն 831 էր, հանում ենք x, մնաց 578:
Ի՞նչ հավասարություն կարող ենք գրել: (831-x=578)
Հավասարության մեջ ո՞ր անդամն է պակասում: (հանելին)

-Ի՞նչ գործողությամբ ենք կարող իմանալ հանելին: (հանմամբ 
-

8 3 1

5 7 8

2 5 3

127 11
, x=253).

- Քանի՞ զբոսաշրջիկ է լքել նավը: (253)

Տեքստի  1 - 3  օրինակները քննարկելուց հետո, կարող ենք որպես ինքնուրույն առաջադրանք 

առաջարկել 7 - 25  խնդիրները: Այս խնդիրները կարելի է այնպես բաժանել, որ կազմվի 4 տարբերակ՝ 

   I  7   11  15   20   22  

   II  8   12  16  21   23

   III  9   13  14  18   24

   IV  10  16   17   19   25

Այս ակտիվությունը կարող ենք համարել ամփոփիչ աշխատանքի սկիզբ: Գրավորի արդյունքների 
քննարկումը թողեք հաջորդ դասի համար: Ժամանակի մեծ մասը հաջորդ դասին կտրամադրենք 
ամփոփիչ աշխատանքի երկրորդ մասին:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 10 - 22  խնդիրները:

Դուք պետք է ստուգեք ինքնուրույն աշխատանքները մինչ հաջորդ դասը: Ստացած արդյունքները 
հեշտությամբ անալիզի կարող եք ենթարկել G-PriEd-ի առաջարկած էլեկտրոնային ռեսուրսների 
օգնությամբ: Այն շատ կօգնի Ձեզ այս պատասխանատու գործում:



136

Դաս 74-րդ

Թեմա՝ գումարման և հանման անհայտ անդամի որոնում:
Նպատակ՝ գումարման ու հանման անհայտ անդամը գտնելու մասին գիտելիքի ամրապնդում ու 

ստուգում (Մաթ.IV.7.)
Նախապայմաններ՝ գումարում և հանում պարունակող  հավասարություններում անհայտ անդամը 

գտնելու ունակություն:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, ստուգողական թեստ, թերթիկներ ինքնուրույն աշխատանքի համար:
Ամփոփիչ դասընթացի այս փուլը սկսում ենք նախորդ դասի գրավորի արդյունքների հետ 

ծանոթացմամբ և քննարկմամբ, առաջացած բարդությունների ընդգծմամբ և հանրային կերպով լուծմամբ, 
տնային աշխատանքի վերանայմամբ:

Դրանից հետո նյութը ընկալելու նպատակի իրականացված աստիճանը ստուգելու համար 
աշակերտներին առաջարկում ենք թեստ: Տարբերակներից մեկը կարող է լինել այսպիսին՝

Ընտրե՛ք ճիշտ պատասխանը:

1  10500-ից  հանեցին x թիվ և ստացան 360: Որեմն կարող ենք գրել հավասարություն՝
ա) 10500=360-x               բ) 10500-x=360     գ) 360-x=10500        դ) x-10500=360

2   անհայտ գումարելին գտնելու համար՝
 ա) Գումարին պետք է գումարենք մյուս գումարելին
 բ) Գումարից պետք է հանենք մյուս գումարելին
 գ) Երկրորդ գումարելիից պետք է հանենք գումարը
 դ) Գումարը պետք է բաժանենք երկրորդ գումարելիի վրա

3   Ի՞նչ գործողությամբ ենք իմանում հանելին, եթե հայտնի են տարբերությունն ու նվազելին:
 ա) հանմամբ    բ) գումարմամբ     գ) բազմապատկմամբ     դ)բաժանմամբ

4   Անհայտ թվից հանեցին 50 հարյուրավոր ու ստացան 36 հազարավոր: Եթե անհայտ թիվը 

նշանակենք n-ով, ապա կստանանք հավասարություն՝
 ա) n-500=36000    բ)n-5000=36000     գ)n=36000 -5000    դ)5000-n=36000

Լուծե՛ք խնդիրները՝

5   Անհայտ թվի և 520-ի գումարը 30-ով մեծ է 860-ից: Գտե՛ք այդ անհայտ թիվը:

6   Տետրի գինը 110 թեթրի է: Երկու այսպիսի տետրի և մի գրչի համար 3 լարի և 30 թեթրի են մուծել: 
Ի՞նչ արժե գրիչը: Լուծե՛ք երկու եղանակով:  

ա) Անհայտ թիվը նշանակեք որևե տառով և կազմե՛ք անհայտ անդամ պարունակող հավասարություն
բ) կազմեք թվային արտահայտություն անհայտ անդամը գտնելու համար

1  - 4   խնդիրները պահանջում են նշել ճիշտ պատասխանը, 5-6-ում խորհել է հարկավոր: 
Աշակերտը՝ ինքը պետք է պատասխան գտնի: Այս տարիքում, սովորաբար, զարգացնող գնահատումն  
ենք օգտագործում և ապա դասին քննարկում ենք գրավորի արդյունքները, մեկնաբանություններ ենք 
անում, խրախուսելու նպատակով կարող ենք նշել բարձր մակարդակի աշխատանքների հեղինակներին:
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Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք III գլխի լրացուցիչ 82 - 84  խնդիրներից:

Դաս 75-րդ

Թեմա՝ թվերի գումարում և հանում, թվերի գրանցում դիրքային համակարգի մեջ:

Նպատակ՝ աշակերտների խորհել ապացուցելու ունակության զարգացում:

Նախապայմաններ՝ տրված հաջորդականության համաձայն նման հաջորդականություն կազմել 
(Մաթ. IV.5.)

Վերը նշված ակտիվության անալիզից հետո անցնում ենք «Խորհիր» խորագրով ներկայացված 
խնդիրների լուծմանը: Աշխատենք, որ բոլոր աշակերտները լինեն ներգրավված ուսուցման գործընթացի 
մեջ: Լուծման ժամանակ կարող ենք աջակցել աշակերտներին հարցեր տալու միջոցով: Այս խնդիրները 
լուծելիս աշակերտների մոտ զարգանում է այնպիսի ունակություններ, ինչպիսին են համեմատության, 
ուսումնասիրության, անալիզի, օպերատիվ մտածելակերպի, կենտրոնացման հատկությունները:

1  - 4   վարժությունների նպատակն է զարգացնել աշակերտի փորձելու ունակությունը: Օրինակ,  

1   խնդրի մեջ աշակերտը պետք է գլխի ընկնի, որ քանի որ պատասխանում միավորների կարգում 0 է, 

ապա 32-ի ու 12-ի միջև անպայման «-» նշանն է պետք դնել: Խնդրի մեջ 64-ն ու 61-ը պարտադիր պետք է 

գումարենք, այսինքն, 61-ի առաջ «+» նշանն է պետք դնել: 3   -ում միավորների կարգում 5-անոցներ և 

ապա 0 ստանալու համար 148 և 67 անպայման պետք է գումարենք: 4
5   Խնդրի մեջ ուսումնասիրությունից, որոնումներից ու վերլուծությունից հետո աշակերտները 

կհայտնաբերեն, որ ամեն հաջորդ թիվը նախորդի կրկնակի թվից մեկ միավորով պակաս է, դրա հետ 

մեկտեղ օրինաչափորեն կստեղծվի երկրորդ հաջորդականությունը՝ 4,7,13,25,49:

Կամ կարելի է նաև այսպես մտածել՝ 

Երկրորդ թիվը մեծ է առաջինից 7-ով,

Երրորդը՝ 2-ով է մեծ նախորդից

Չորրորդը՝ 4-ով, հինգերորդը՝ 8-ով, ուրեմն երկրորդ հաջորդականությունը կարող է լինել՝ 4,5,7,11,19:

Երկու մոտեցումն էլ ցանկալի է հատուկ նշել և հաշվի առնել, որ  օրինաչափությունը տարբեր ձևով 

կարող է բնութագրվել:

6   Վարժության վրա աշխատելիս  զարգանում է աշակերտի՝ արդեն ծանոթ մաթեմատիկական 
տերմիններով նկարագրման ունակությունը: Ավելի խորն է ծանոթանում բառարանի կառուցվածքին, 
ինքն էլ է դառնում փոքր բառարանի հեղինակ:

Կարելի է տերմինները նույն հերթականությամբ, կամ մի քանի տեսակ կարգով դասավորել: Այս 
աշխատանքն իրականացնելիս աշակերտի մոտ զարգանում է մի քանի բարառանի հետ աշխատելու 
ունակությունը:

Հաջորդ դասի համար որպես տնային առաջադրանք կարող ենք առաջարկել 85 - 88  լրացուցիչ 
առաջադրանքները:
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§ 11. Կհերիքի արդյոք գումարը գնումների համար
Պարագրաֆին տրամադրում ենք 4 դաս:

Դաս 76-րդ

Թեմա՝ գումարման ու հանման իրականացումը տարբեր եղանակներով:
Նպատակ՝ տարբեր եղանակներով (գնահատմամբ, բանավոր, գրավոր ալգորիթմով) գումարում 

իրականացնելու ունակության զարգացում, մեթոդներից շահավետն ընտրելու, նախապես գնահատմամբ 
հաշվարկումների ճշգրտության վերաբերյալ եզրակացության գալը: (Մաթ. IV.2.)

Նախապայմաններ՝ գումարման ու հանման հատկությունների իմացում, դրանց կիրառման 
ունակություն, գնահատման էության իմացություն:

Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր:

Պարագրաֆում ներկայացված են շատ կարևոր հարցեր և դրանց առանձնահատուկ ուշադրություն 
է պետք դարձնել: Այս թեման այսպես էլ է կարելի ձևակերպել (շրջանցենք ավելորդ հաշվարկումները»: 

Պարագրաֆի ա) մասում, հիմնականում, գումարման տարբեր եղանակներն են քննարկվում: Տնային 
առաջադրանքը ստուգելուց հետո, անցնում ենք այս մասում տրված հարցերի քննարկմանը: Ցանկալի է, 
որ առաջին առաջադրանքի պայմանին աշակետները ինքնուրույն ծանոթանան:

- Ի՞նչ գումարով ենք մտնում սրճարան: (6 լարի 35 թեթրի)
- Ի՞նչ պետք է գնենք:
- Որքա՞ն է խաչապուրիի գինը: (2 լարի 45 թեթրի)
- Որքա՞ն է լիմոնադի գինը: (75 թեթրի)
- Ի՞նչ արժե պաղպաղակը: (1 լարի 35 թեթրի)
- Ինչպե՞ս պարզենք բավական է, թե՞ ոչ մեր գումարը գնումների համար: (Պետք է գումարենք և 

համեմատենք 6լ 35 թեթրիին)
- Ինչպե՞ս պարզեց Կոտեն առանց հաշվիչի ու գրավոր հաշվարկումների, որ բավական գումար 

ունի: (Նա գնահատմամբ ստացավ պատասխանը՝ խաճապուրին 3 լարիից քիչ արժե, լիմոնադը՝ լարիից 
պակաս, պաղպաղակը՝ 2 լարիից պակաս, այսպիսով ընդամենը 6 լարիից քիչ էր պետք, այսինքն 6 լարին 
բավական է):

- Գումարե՛ք այս թվերը տետրում և համոզվեք, որ 6 լարին իսկապես բավական է:
 

(գումարելով կստանաք՝  
+

2 , 4 5

7 5

1 , 3 5

4 , 5 5

      4լ 55 թեթրի քիչ է 6 լարիից).

- Այժմ կարդացե՛ք երկրորդ խնդիրն էլ:
- Ի՞նչ ենք ուզում գնել:
- Որքա՞ն է գրքի գինը: (5 լարի 95 թեթրի)
- Ինչքա՞ն արժե գրիչը: (75 թեթրի)
- Ունենք 6 լարի և 90 թեթրի: Բավակա՞ն է այս գումարն արդյոք:
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Հնարավոր է, դասարանում լինեն աշակերտներ, ովքեր կկարողանան արագ գումարել 5 լարին ու 
95 թեթրին և 75 թեթրին, կամ միայն առաջին թիվը կլորացնելով եզրակացնեն, որ 6 լարին ու 90 թեթրին 
բավական է գնումների համար:

Այս երկու թվերի գումարումը տալիս է 5 լարի 95 թեթրի + 75 թեթրի = 5 լարի 95 թեթրի + 5 թեթրի 
+ 70 թեթրի=6 լարի 70 թեթրի: Այս գումարը քիչ է 6 լարի ու 90 թեթրիից: Մի քանիսը կարող են գրավոր 
ալգորիթմ օգտագործել:    595

    75
  670

+

Դասարանում  1  - 6   խնդիրները լուծելիս հաշվի առնենք`

1   Մաթեմատիկայի գիրքը 5 լարիից պակաս է, տետրը՝  լարիից քիչ, միասին՝ 6 լարիից քիչ: Իսկ 
Վանոն 6 լարիից ավել փող ունի: Այսպիսով գումարը կհերիքի նրան:

2   Կոտեի գնումները 6 լարիից շատ է, Լևանիինը՝ 6 լարիից քիչ: Կոտեն վճարեց ավելի շատ:

3   Վրացերենի տետրն ու մատիտը 3 լարիից քիչ արժեն՝ գումարը բավական է:

4   Գունավորելու ալբոմն  ու մաթեմատիկայի գիրքը 6 լարիից ավել արժեն՝ գումարը բավական չէ:

5   Բնության ու վրացերենի գրքերը 8 լարիից քիչ արժեն՝ գումարը բավական է:

6   Առնելիք իրերի մոտավոր գինը 8 (5+2+1) լարի է, սկզբնական գումարն էլ մոտավոր այդքան 
է: Այդ պատճառով, լավ կլինի հարկավոր գումարը ճշտենք՝ 4.95+2.25+1.25=8.45: Գումարը բավական չէ:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 1 - 5  խնդիրները:

Դաս 77-րդ

Թեմա՝ գումարման-հանման գործողությունների իրականացումը տարբեր եղանակներով:
Նպատակ՝ տարբեր եղանակներով (գնահատմամբ, բանավոր, գրավոր ալգորիթմ) գումարման 

ու հանման գործողությունները իրականացնելու և շահավետ մեթոդն ընտրելու ունակությունների 
զարգացում (Մաթ.IV.2.)

Նախապայմաններ՝ գումարման-հանման հատկությունների իմացում, դրանց օգտագործման 
ունակություն, գնահատման էության իմացում:

Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր:

Ստուգում ենք տնային առաջադրանքը: Աշակերտները սովորում են կիրառել աղյուսակը, աղյուսակի 
տվյալների հիման վրա հաշվարկումներ են կատարում: 

1  Գրիչը՝ 1.25, մաթեմատիկայի դասագիրքը՝ 4.95: Եթե երկու թիվն էլ կլորացնենք, ապա 

կստանանք 5 լարի, չնայած ավելի համոզված կլինենք, որ գումարը մեզ կհերիքի, եթե միայն գրքի գինը 

կլորացնենք և այդ դեպքում ստացած արժեքը կլինի 6 լարի ու 25 թեթրի:

Գումարի ճշգրիտ արժեքը միայն 5 թեթրիով է պակաս:
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2  Վրացերենի տետրը արժե 1 լարի 35 թեթրի,

Գունավորելու ալբոմը՝ 2 լարի 25 թեթրի:
Նախնական գնահատմամբ Նինիկոն 3 լարիից ավել է վճարելու, ուրեմն վաճառողը նրան 2 լարիից 

քիչ պետք է վերադարձնի:
Վճարելու էր էր 3 լարի 60 թեթրի, պետք է վերադարձնեին 1 լարի 40 թեթրի:

3    Բնության գիրքը՝ 1 լարի 75 թեթրի
         Մատիտը՝ 75 թեթրի
Նախնական գնահատմամբ վճարելիք գումարը 3 լարիից քիչ է, պարզ է, որ 3 լարին ու 25 թեթրին 

բավական կլինի:

4 Մաթեմատիկայի տետրը՝1 լարի 45 թեթրի:

Գունավոր մատիտներ՝ 3 լարի 45 թեթրի:
Այստեղ ավելի լավ է ճշգրտությամբ հաշվենք՝
Վճարելիք գումարը 4 լարի և 90 թեթրի է, 4 լարին ու 80 թեթրին բավական չէ:

5  Գունավորելու տետրը՝  1 լարի 65 թեթրի:

Մաթեմատիկայի գիրքը՝ 4 լարի 95 թեթրի:
Մատիտ՝ 75 թեթրի:

Այստեղ էլ նախնական գնահատմանը չենք վստահում: Կարելի է բանավոր հաշվել՝
495+165+75=500+100+(65+75)-5=600+140+5=740-5=735
7լարին ու 25 թեթրին բավական չի լինի:

Ապա անցնում ենք բ) կետի խնդիրների քննարկմանը:

Այստեղ «կոպիտ» գնահատմամբ` միայն բարձր կարգը քննարկելով,  խնդիրները չենք կարողանա 
լուծել: Աշակերտները ծանոթանում են առաջին խնդրին, անվանված թվային տվյալները գրում ենք 
գրատախտակին սյունակաձև ու սկսում ենք գումարել լարիները՝ գնահատման մեթոդով (9 լարի), ապա 
գնահատում ենք թեթրիները՝ գումարը լարիից շատ է այսինքն՝ ընդհանուր գումարը 10 լարիից շատ է:

Աշակերտների խմբերին հանձնարարեք ծանոթանալ երկրորդ ու երրորդ խնդիրներին ինքնուրույն 
և հանրային կերպով ներկայացնել դրանք՝ շնորհանդես անեն, ինչը կանցկացվի «խիստ» հակադիմությն 
և քննարկման պայմաններում:

Երրորդ օրինակը կատարելիս աշակերտները պետք է տարբերությունը գնահատեն, ինչը նախորդ 
դասին չի քննարկվել: Այս փաստը ավելի կբարդացնի ինքնուրույն աշխատանքը: 

Սովորած նյութը ամրապնդելու և վարժվելու համար դասարանում կատարում ենք 7 - 16  

վարժությունները, իսկ որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 6 - 15  վարժությունները:
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Դաս 78-րդ

Թեմա՝ թվերի գումարումն ու հանումը տարբեր ձևերով:
Նպատակ՝ աշակերտների գիտելիքների ստուգումը թվերի գումարման ու հանման տարբեր 

եղանակների գործածման հարցում: (Մաթ. IV. 2.)
Նախապայմաններ՝ թվերի գումարման ու հանման մեթոդների իմացում:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր, թերթեր ամփոփիչ աշխատանքի համար:

 Տնային աշխատանքը ստուգելիս ուշադրություն դարձրե՛ք տարբերության գնահատման ժամանակ 
կլորացման կիրառմանը: Օրինակ քննարկենք խնդիրը՝ 945-555- ի տարբերությունը մե՞ծ է, թե՝ ոչ 360-
ից: Այս տարբերության գնահատման ժամանակ, եթե հանման երկու բաղադրիչն էլ էլ կլորացնենք 
կստանանք՝ 900-600, ինչը 300-ի է հավասար և մեծ չէ 360-ից: Նվազելին պակասորդով կլորացվեց, իսկ 
հանելիսն՝ հավելուրդով: Յուրաքանչյուր գործողությամբ տարբերությունը քչանում է, այդ պատճառով 
սխալվելու հավանականությունը  մեծ է և պատասխանը սխալ ենք ստանում: Այս խնդրի մեջ ավելի լավ է 
ճշգրիտ հաշվարկումներ անել և կստանանք 945-555=390: Այսպիսով տրված տարբերությունը մեծ է 360-
ից:

Ապա անցնում ենք ամփոփիչ գրավորին:
Աշակերտներին առաջարկում ենք նախորդ դասին քննարկած խնդիրների նման խնդիրներից 

կազմած առաջադրանք, որը անհատական կբաժանվի նրանց: Առաջադրանքը կարող է կազմված լինել 6 
հարցից: Առաջին 4-ը փակ է, մնացած երկուսը՝ դատողություն ներկայացնել է պահանջում:

Ամփոփիչ աշխատանքի նմուշ
Ընտրե՛ք ճիշտ պատասխանը:

1    1) 3 161 + 5 291 + 8 740

ա) փոքր է 16 000-ից                       բ) մեծ է 16 000-ից

գ) փոքր է 15 000-ից                        դ) մեծ է 18 000-ից

2    2) 944-369

ա) փոքր է 600-ից                                բ) մեծ է 600-ից

գ) մեծ է 700-ից                                 դ) մեծ է 800-ից

3    10 825 – 6 287

ա) մեծ է 4 000-ից                բ) փոքր է 4 000-ից

գ) փոքր է 3 000-ից                  դ) փոքր է 3 500-ից

4    4) 89 053+9 960+10 037

ա)109 000-ից փոքր է                              բ) 108 000-ից փոքր է

գ)109 000-ից մեծ է                               դ) 107 000-ից փոքր է

Լուծե՛ք խնդիրները գնահատման կիրառմամբ՝

5  Ասենք, ցանկանում եք գնել երեք գիրք: Գրքերից մեկն արժե 4 լարի, 35 թեթրի, մյուսը՝ 5 լարի, 75 
թեթրի, երրորդը՝  2 լարի, 87 թեթրի:

Այս գնումների համար կբավականացնի՞ արդյոք՝

ա) 11 լարին                  բ) 12 լարին                  գ) 13 լարին
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6  Ավտոմեքենաների գներն են՝ 11 080 լարի, 2 328 լարի ու 7 318 լարի: Հնարավո՞ր է արդյոք գնել 
երեք մեքենան էլ 20 000 լարիով:

5  -րդ ու  6  -րդ խնդիրների լուծման ժամանակ հարկավոր է տեսակետը ձևակերպել: 

Տնային աշխատանքը կարելի է III գլխի լրացուցիչ 89 - 91  առաջադրանքներից ընտրել:

Դաս 79-րդ

Թեմա՝ թվերի գումարման-հանման եղանակների կիրառում:
Նպատակ՝ աշակերտների գիտելիքի գնահատում: Աշակերտների դատել-հիմնավորելու 

ունակության զարգացում:
Նախապայմաններ՝ թվերի գումարման ու հանման տարբեր եղանակի կիրառմամբ գործնական 

խնդիրներ լուծելու փորձ:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր:

Դասի մի մասը տրամադրում ենք նախորդ դասի ամփոփիչ գրավորի քննարկմանն ու սխալների 

ուղղմանը: Ապա անցնում ենք «Խորհիր» խորագրով  ներկայացված խնդիրների լուծմանը:

Խնդիրները ծառայում են դատելու բարձր մակարդակի զարգացմանը: Ընտրած խնդիրները լուծելու 

համար աշակերտը պետք է վերլուծի կլորացման ու գնահատման հետ կապված իր գիտելիքներն ու 

գործածի դրանք: Իսկ ուսուցիչը պետք է լուծման մի քանի տարբերակի մեջ խորանա, դասարանում 

քննարկի աշակերտների կողմից առաջարկած տարբերակները:

1  Ուսուցիչը կարող է լուծել 900<487+x<950 անհավասարությունը և ստանալ  -ի բոլոր 

հնարավոր արժեքները՝  413<x<463 սակայն առաջադրանքը հաշվի է առնում աշակերտների գիտելիքների 

աստիճանը՝ աշակերտից պահանջվում է այս արժեքներից միայն մեկը գուշակել ու անվանել: Աշակերտը 

կարող է կիրառել նաև փորձի մեթոդը: Օրինակ՝ տեղադրի 200 (քիչ է), 400 (քիչ է), 500 (շատ է) և ընտրի 

ասենք 450:

Հնարավոր է այլ մտածելակերպի հանդիպենք՝ օրինակ՝

I. Տասնավորների ընդհանուր քանակը 90-ից շատ է և 95-ից քիչ, այսինքն վանդակում պետք է 

տեղադրենք մոտ 420-ից ավել ու 470-ից փոքր թիվ, ասենք՝ 430, 440 460:

II. Բարձր ակադեմիական աստիճանի աշակերտները կարող է 900-487 ու 950-487 տարբերությամբ 

գտնեն գումարի նվազագույն ու մեծագույն հնարավոր արժեքները և ապա անվանեն դրանցից որևե մեկը:

Ուսուցիչը կարող է օգնել դասարանին հարցերով՝

• 48 տասնավորից ավել I գումարելիին քանի՞ տասնավոր պետք է ավելացնենք, որպեսզի ստանանք 

90 տասնավորից ավելի: (Պատասխանն է 42 տասնավոր, այսինք՝ 420 կամ առավել):

• 49 տասնավորից պակաս I գումարելիին քանի՞ տասնավոր է պետք ավելացնել, որպեսզի 

ստանանք 95 տասնավորից քիչ: (Պատասխանն է 46 տասնավոր, այսինքն 460 կամ պակաս)

2  Նման մոտեցմամբ աշակերտները 705-100 ու 705-150 տարբերությամբ  կարող են գտնել 

տարբերության մեծագույն ու նվազագույն հնարավոր արժեքները և ապա նշեն դրանցից որևե մեկը, 
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կամ մտածեն այսպես՝ տարբերությունը 10 լրիվ տասնյակից մեծ է և 15 լրիվ տասնյակից փոքր, այսինքն 
վանդակում պետք է տեղադրեն 60 լրիվ տասնյակից (այսինքն 600-ից ) փոքր և 55 լրիվ տասնյակից (550-
ից) մեծ թիվ օրինակ՝ 560, 570:

3    7800-3891=3909. 8000-3891=4109: Պետք է ընտրվի ինչ-որ թիվ 3909-ի ու 4109-ի միջև:

4    2497-800=1597. 2497-750=1747: Պետք է ընտրվի ինչ-որ թիվ 1597-ի ու 1747-ի միջև:

5    Գիորգիի ձողերի երկարության գումարը 2մ 40սմ է: Միացնելու արդյունքում այս երկարությունը 
փոքրացավ՝ Գիորգին խնձորին չի հասնի:

Տնային աշխատանքը կարող ենք հանձնարարել III գլխի լրացուցիչ առաջադրանքներից՝ 92 - 94  

Նաև «խորհիր»-ի  5  խնդրի նման առաջադրանք հորինել և լուծել:

Դաս 80-րդ

Թեմա՝ թվերի գումարում-հանում, այս գործողությունները պարունակող հավասարություններում 
գտնել անհայտ անդամը, կազմել թվային արտահայտության և որոշել արժեքը:

Նպատակ՝ նշված թեմաների շուրջ գիտելիքի կրկնություն ու ամրապնդում:
Նախապայմաններ՝ գումարման-հանման գործողությունների տարբեր եղանակների կիրառում, 

անհայտ անդամի որոշում, թվային արտահայտության կազմում և դրա արժեքի որոշում:
Ռեսուրսներ՝  դասագիրք, տետր:

Դեպի դասի նպատակ շարժվում ենք կատարելով 95 -108  լրացուցիչ խնդիրները: Դրանք 
հնարավորություն են տալիս գնահատելու, թե ինչպես են աշակերտները  յուրացրել նյութը: Խնդիրների 
մի մասը լուծում ենք դասարանում, մնացածը հանձնարարում ենք որպես տնային առաջադրանք: 

Օրինակ դասարանում կարելի է լուծել 97  100  104 , 107  և քննարկվի որոշ առաջադրանքներ տնային 
աշխատանքից:

Նշումներ՝

98     
12796
10467
 2329

–  

Մինչ հարյուրավորները կլորացնելով կստանանք 2300:

99   տարբերությունը 1 լարիից քիչ է:

100   Տարբերությունը 1 լարիից շատ է:

101   Տարբերությունը 1 լարիից շատ է:
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102   Տարբերությունը 1 լարիից շատ է:

103   բ) խնդիր՝ հանձնման գինը 87 լարի 42 թեթրի, վաճառելու գինը 97 լարի 87 թեթրի:

գ) խնդիր՝ հանձնման գինը 77 լարի 82 թեթրի, վաճառման գինը 87 լարի 42 թեթրի:

106     13 լարի 25 թեթրի
+ 6 լարի 95 թեթրի

20 լարիից շատ է, Նուցայի գումարը չի բավականացնի:

+

107    6 լարի 45 թեթրի + 6 լարի 40 թեթրի + 7 լարի 75 թեթրի
    Թեթրիների գումարը 1 լարից շատ է
    Լարիների գումարը 19 լարի է
    20 լարին բավական չէ:

108         6 989
2 697

–

Տարբերությունը 4200-ից մեծ է:
Մնացած գումարով կարելի է 4125 լարիանոց մոտորանավ գնել:
Նշումներ խնդիրների համար «գնահատե՛ք ինքներդ ձեզ» խորագրից՝ 

3    77 ⋅ 12
21 ⋅ 08
56 ⋅ 04

5    Անհայտ թիվը գտնում ենք գումարման հատկությունների օգտագործմամբ: Դա 7-ն է:

7    61–33=28
     Անհայտ թիվը 28-ն է:

9    11 լարի + 58 թեթրի +18 լարի 24 թեթրի
      Լարիների գումարը՝ 29
      Թեթրիների գումարը 1 լարիից քիչ է
Գումարը քիչ է 30 լարիից:

10    68 892 – 49 609
      Տարբերությունը քիչ է 20 000-ից:

11    802 լարի 25 թեթրի – 197 լարի 42 թեթրի
Տարբերությունը 600 լարիից շատ է:
(Տրված տարբերությունը 800-200 տարբերությունից շատ է, նվազելին կլորացրեցինք պակասորդով, 

հանելին՝ հավելուրդով):
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Ամփոփիչ առաջադրանք

Ընտրե՛ք ճիշտ պատասխանը՝

1   3000+400+70=
 ա) 347          բ) 3470           գ) 3047              դ) 3407

2  Քառանիշ թիվը մինչ հարյուրավորները կլորացնելիս ստացան 4200: Այդ թիվը կարող է լինել՝
 ա) 4250          բ) 4192          գ) 4129            դ) 4256

3  36-ի երրորդ մասն է՝
 ա) 18            բ) 16                գ) 12               դ) 9

4  Դպրոցում սովորում է 245 աղջիկ և 285 տղա: Այդ դպրոցում աշակերտների քանակը:
ա) 500-ից քիչ է    բ) 450-ից քիչ է          գ) 500-ից շատ է            դ) 600-ից շատ է

Լուծե՛ք խնդիրները՝

5   Քեթին 5 հատ 10 լարիանոց և նույնքան 5 լարիանոց ունի: Ինչքա՞ն լարի ունի Քեթին:

6   Դպրոցում ուսումը սկսվում է ժամը 9-ին, յուրաքանչյուր դասի տևողությունը 45 րոպե է, 
դասամիջոցը՝ 5 րոպե: Ո՞ր ժամին կավարտվի երկրորդ դասը:

7  Ուղղանկյան երկարությունը 24 սմ է, լայնությունը երկարության կեսն է: Գտե՛ք ուղղանկյան 
պարագիծը:

8   Լուկան գրքերի համար 62 լարի է վճարել, սպորտային հագուստի համար՝ 45 լարիով ավելի: 
Քանի՞ լարի է վճարել Լուկան գրքեր ու սպորտային հագուստ գնելու համար:

Պատասխաններ ու նշումներ՝

1   բ)  2   բ),  3   գ),  4   գ),  5  75 լարի,  6  11:35,   7   72սմ,   8  169 լարի:

Գնահատման սխեմա
N 1-4 խնդիրներից յուրաքանչյուրի ճիշտ պատասխանը գնահատվում է 1 միավորով
N 5 Առաջադրանք

0 միավոր չի հասկացել խնդիրը
0,5 միավոր հաշվեց միայն 10 լարիանոցներով կազմված գումարը (50 լարի), կամ միայն 5 

լարիանոցներով կազմված գումարը (25 լարի)
1 միավոր խնդիրը ճիշտ է լուծել
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N 6 առաջադրանք

0 միավոր չի հասկացել խնդիրը
0,5 միավոր հաշվեց 2 դասի տևողությունը մեկ, կամ երկու դասամիջոցի հետ (95 ր, կամ 100ր: պարզ 

է, որ ճիշտ է 95ր): Չնշեց 2 դասի ավարտման ժամը:

1 միավոր խնդիրը ճիշտ է լուծել

N 7 առաջադրանք

0 միավոր չի հասկացել խնդիրը
1 միավոր հաշվեց ուղղաանկյան  լայնությունը (12 սմ), կամ պարագիծը սխալմամբ (օրինակ 

կիսապարագիծ՝ 24+12)
2 միավոր ճիշտ է լուծել խնդիրը

N

N8 առաջադրանք

0 միավոր չի հասկացել խնդիրը
1 միավոր հաշվեց միայն սպորտային հագուստի համար վճարած գումարը (62+45=107լարի):
2 միավոր խնդիրը ճիշտ է լուծել

Կրկին հիշեցնում ենք ուսուցչին, որ ստացած միավորների քանակի հետ ծանոթացնելը 
աշակերտներին այս փուլի ընթացքում թույլատրելի չէ: Թեստը պետք է օգտագործեք զուտ որպես 
զարգացնող գնահատման միջոց: Դրա համար Դուք ինքներդ լավ պետք է ուսումնասիրեք արդյունքները, 
հաշվի առնեք բոլոր աշակերտնրերի  հնարավորությունները, ակադեմիկ ակտիվությունը և այս ամենի 
հիման վրա փոփոխություններ մտցնեք ուսումնական գործընթացի ռազմավարության մեջ: Ցանկալի 
է, որ գրավորից հետո, հանրային կերպով աշակերտների ակտիվ մասնակցությամբ քննարկեք այս 
խնդիրների լուծման ճանապարհները:
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Գլուխ IV

Ժամանակ, երկարության չափում, երկրաչափություն

§ 1. Ժամանակ (Ո՞ր ժամն է)
Պարագրաֆին տրամադրում ենք 3 դաս:

Դաս 81-րդ

Թեմա՝ ժամանակի միավորներ:
Նպատակ՝ ժամանակի միավորների (ժամ, րոպե) կիրառման ունակության զարգացում: (Մաթ.IV.5.)
Նախապայմաններ՝ գործնական խնդիրների մեջ թվերի գումարման և հանման գործողությունների 

կիրառման ունակություն:
Ռեսուրսներ՝ սլաքով ժամացույցի մոդել, էլեկտրոնային ժամացույց (առանձին, կամ հեռախոսի 

տեսքով ներկայացված), տետր, գրատախտակ:

Թեմայի ուսուցման ժամանակ ցանկալի է ունենալ սլաքով ժամացույց և էլեկտրոնային ժամացույց: 
Սլաքով ժամացույցի օգնությամբ բոլոր աշակերտները պետք է կարողանան անվանված ժամը 
նշել: Այս գործընթացը պետք է ծավալվի մինչ երեխաները լավ կյուրացնեն սլաքով ժամացույցի 
օգտագործումը, այնուհետև սովորեցնել հակառակը՝ անվանել տրված ժամը: Դասընթացի ժամանակ 
նշում ենք և Էլեկտրոնային ժամացույցի մասին, անվանում ենք ժամը տարբեր ձևերով: Դրա հետ միասին 
գրատախտակին նկարում ենք էլեկտրոնային ժամացույց և վարժվում ենք անվանել ժամը:

Սկզբում անվանում ենք ամբողջ ժամեր և ներկայացնում դրանք, մինչ բոլորը կներգրավվեն 
գործընթացին:

Ապա կանվանենք ժամը, երբ ամբողջ ժամից հետո անցել է մինչև 30 րոպե: Ապա սկսում ենք անվանել 
այնպիսի ժամեր, երբ ամբողջ ժամից անցել է 30 րոպեից ավելի: Դրա անվանմանն ենք կապում  հանման 
գործընթացը -3ժ և 48 ր այսպես էլ է ասվում՝ 4-ին 12 րոպե է պակաս (60-48=12):

Ապա աշխատում ենք դասագրքի տեքստի համաձայն: Աշակերտներին հանձնարարում ենք հերթով 
կարդալ դասագրքի տեքստում տրված հարցերը և պատասխանել դրանց:

- Ի՞նչ ժամ է ցույց տալիս ժամացույցը: (ժամը 9 –ը և 30 ր)
- Ինչպե՞ս է կարելի ասել այլ կերպ: ( 9 անց կես, կես, որովհետև երկու այդպիսի կեսը մի ժամ է 

ստեղծում):
Նկատենք, որ կիսելու, կրկնապատկելու գործընթացը անցած տարի էլ քննարկել ենք, հաջորդ 

դասերին կքննարկենք ամբողջի այլ մասերը, կկապենք ժամանակի հետ (ժամի կեսի, կամ չորրորդ մասի 
արտահայտումը րոպեներով IV.5.)

- Ի՞նչ ժամ կլինի այդ ժամացույցին 24 ժամ (մի օր) անց: ( կրկին ժամը 9 և 30 ր, 9 անց կես):
Պահանջենք, որ պատասխանը ճշտեն:
- Եթե հիմա առավոտվա 9 անց կեսն է, ո՞ր ժամը կլինի 12 ժամ անց: (Երեկոյան 9 անց կեսը):
Հաջորդ ժամացույցը ցույց է տալիս ժամը 2-ն ու 45 ր: Հնարավոր է, որ որևե աշակերտ իմանա, որ այս 

դեպքում ասում ենք «3-ին 15 ր է պակաս»: Ճշտենք, որ երբ մեծ սլաքը (րոպեների սլաքը) անցնում է 30 
րոպեից, այս դեպքում օգտագործում ենք այս նախադասությունը: Օրինակի համար, խնդրում ենք նման 
նախադասություն գործածեն էլեկտրոնային ժամացույցի համաձայն:

9:47  _ նման արտահայտություն անելու համար ի՞նչ  գործողություններ ենք իրականացում, 
այսինքն որ իմանանք  թե 10-ին քանի՞ րոպե է պակաս , ի՞նչ գործողություն պետք է կատարենք:



148

(60ր – 47 ր =13 ր, 10-ին 13 ր է պակաս, այսինքն 13 րոպե հետո կլինի 10-ը)

6:58  այս ժամացույցի համաձայն 7-ին 2 րոպե է պակաս, այսինքն 2 րոպեից կդառնա ժամը 7-ը:
Աշակերտներին բացատրում ենք՝ երբ սլաքով ժամացույցը ցույց է տալիս ժամը 2-ը, ապա այս 

ժամացույցով չենք կարող կողմնորոշվել գիշեր է, թե ցերեկ: Այս դեպքում, սովորաբար ճշտում ենք ՝ 
գիշերվա ժամը 2-ն է, ցերեկվա ժամը 2-ն է:

- Ի՞նչ նախադասություն կարող ենք ասել «ցերեկվա ժամը 2-ն է» նախադասության փոխարեն: 
(ժամը 14-ն է):

Եթե աշակերտները դժվարանան պատասխանել այդ հարցին, կարող ենք էլեկտրոնային ժամացույցի 
աշխատանքը կրկին բացատրել:

Դրանից հետո կարող ենք անցնել գիշերվա և ցերեկվա ժամի հաշվարկմանը: Նոր օրվա սկիզբը 
համարվում է գիշերվա 12-ը, այսինքն 0 ժամից: Ամեն հաջորդ հարցը պետք է ներկայացնենք նաև սլաքով 
ժամացույցով:

- Ժամը քանի՞սը կլինի 0 ժամից 8 ժամ անց:
- Ի՞նչ ժամանակ է ցույց տալիս ժամացույցը գիշերվա 12-ից 14 ժամ անց, 16 ժամ անց, 18 ժամ անց:
Պարզ է, այստեղ հարկավոր է նշել, թե որ ժամացույցի հիման վրա է պետք պատասխանել:
Սլաքով ժամացույցի համաձայն գիշերվա 12-ից, այսինքն 0 ժամից 14 ժամ անց կլինի ցերեկվա 2-ը, 

16 ժամ անց՝ ցերեկվա 4-ը, 18 ժամ անց՝ ցերեկվա 6-ը: Այս ժամը ավելի երեկոյին է մոտ, այդ պատճառով 
երբեմն ասում ենք երեկոյան ժամը 6-ը: Նման ճշգրիտ պատասխաններ պետք է պահանջենք բոլոր 
աշակերտներից: Նրանք պետք է կարողանան հետևյալ հարցերին էլ պատասխանել՝ թե ինչ է նշանակում՝ 
« 14 ժամ   20 րոպե է» (ցերեկվա երկուսն անց քսան, այսինքն ժամը 2-ն է ու 20 ր):

Նման հարցերի շուրջ միասնական քննարկումից հետո դասի նպատակի իրականացման աստիճանը 
ստուգելու համար կարելի է առաջարկել աշակերներին ինքնուրույն մտածել և գտնել   1 - 11  
խնդիրների ճիշտ պատասխանները: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

դ) դ) բ) ա) դ) ա) ա) բ) բ) ա) բ)

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարում ենք  1 - 10  խնդիրները:

Դաս 82-րդ

Թեմա՝ ժամանակի միավորներ:
Նպատակ՝ տարբեր ժամացույցների համաձայն ճիշտ ժամանակը անվանելու վարժություն, 

ժամանակի միավորների միջև կապի վերաբերյալ խնդիրների լուծում: (Մաթ.IV.5)
Նախապայմաններ՝ ժամացույցի համաձայն ժամը անվանելու ունակություն:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, սլաքով ժամացույց, էլեկտրոնային ժամացույց (առանձին կամ բջջային 

հեռախոսի տեսքով), տետր, գրատախտակ:
Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո շարունակում ենք աշխատել ժամը անվանելու ուղղությամբ, 

ժամանակի միավորների միջև կապերի գործածմամբ խնդիրներ ենք լուծում: Օգտագործում ենք  12 -

21  խնդիրները:
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12  Յոթ անց քսանը աշակերտները կարող են ներկայացնել ինչպես 7 ժամ 20 րոպե: Արդեն հեշտ է 
պարզել, որ այդ ժամը ավելի շուտ կհասնի, քան 7 ժամ 25 րոպեն: 

Այս առաջադրանքը կատարելիս աշակերտներին պետք է խնդրենք, որ երկու ժամանակն էլ նույն 
ձևով արտահայտեն, այնպես, որ հեշտ լինի համեմատելը:

13  Եթե թռիչքի ժամը 7:42 է, «երկու ժամ առաջ»-ը կլիներ 5:42: Այսինքն երբ 6-ին 18 էր պակաս  (60-
42=18) Կոտեն չհասցրեց ռեգիստրացիային, ուշացավ 3 րոպե: 

14  Մի ժամ առաջ ժամը 13-ն անց 35 րոպե էր (երկուսին 25 էր պակաս): Որպեսզի իմանանք 50 
րոպե առաջ ի՞նչ ժամ էր ցույց տալիս ժամացույցը դեռ նշում ենք որ 35 րոպե առաջ ժամը 2-ն էր և ևս 15 
րոպե առաջ 2-ին 15 էր պակաս:

15   Իրինան հասել է 6 անց 15,

19ժ-45ր=18ժ+1ժ-45ր = 18ժ+60ր-45ր = 18ր 15ր

16   Էկան վերադարձել է ժամը 13-ն անց 30 -ին:

17  Աղջիկները միմյանց պետք է հանդիպեին ժամը 15-ն անց 20 ր-ին, եթե ժամը 15-ն անց 35ր-ից 
սլաքը հետ տեղաշարժենք 15 ր-ով ապա կստանանք ուղիղ ժամը 15-ն անց 20ր:

18  Քանի որ Լուկան փոքրն է, նա ծնվել է Լաշայից հետո՝ 1-ն անց 45 րոպե՝ ցերեկվա ժամը 4-ն անց 
45 րոպեին, երբ 5-ին 15 էր պակաս: 

19  11+3 – ժամը 14-ին (ցերեկվա 2-ին)

14+3=17(ցերեկվա 5 ին)

17+3=20 (երեկոյան 8-ին)

20  Քանի որ Թամունայի ժամացույցը  ճիշտ ժամանակից հետ է մնում 7 րոպեով (այդ պատճառով, 
երբ նրա ժամացույցը ժամը 12-ն էր ցույց տալիս, իրականում 12 անց 7 էր), նա ուշացավ:

21  Ուշադրություն դարձրեք այս խնդրի մեջ օգտագործված տերմիններին՝ «շարվում է ժամացույցի 
սլաքի ուղղությամբ, շարժվում է սլաքին հակառակ ուղղությամբ»: Դրանք հետագայում էլ կօգտագործեն 
աշակերտները:

Այս խնդիրների մի մասը կարող ենք որպես ինքնուրույն աշխատանք հանձնարարել, օրինակ՝ 
12,14,16,19: Մնացածի մասին խորհենք միասին:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարենք  11 - 21  խնդիրները:
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Դաս 83-րդ

Թեմա՝ ժամանակի միավորներ:
Նպատակ՝ ժամացույցին ցույց տված ժամի անվանման վերաբերյալ խնդիրների լուծում: 

Ժամանակի միավորների միջև կապի օգտագործման մասին խնդիրների լուծում/վարժանք: Ժամանակի 
կողմնորոշման զարգացում իրական կյանքի իրավիճակներում: (Մաթ. IV.5.):

Նախապայմաններ՝ ժամացույցին նշված ժամը անվանելու և ժամանակի միավորների միջև կապի 
կիրառման ունակություններ:

Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, սլաքով ժամացույց, էլեկտրոնային ժամացույց, տետր, գրատախտակ:

Տնային աշխատանքի ( 11 - 20 ) խնդիրները նախորդ դասին դասարանում լուծած խնդիրներին 
են նման: Դասի սկզբի 15-20 րոպեն տրամադրում ենք դրանք ստուգելու ու քննարկելու գործին:

Դրանցից համեմատաբար բարդ են 17 , 19 , 21  խնդիրները:

17  լավ կլինի, եթե աշակերտը տետրում կարտահայտի նկարագրված իրավիճակը: Նա նույն 
պահին կհասկանա որ ժամը երեք անց կեսն է ցույց տալիս:

19  Երկուս անց կեսից մինչ չորս անց կեսը 2 ժամ է, 20 րոպեով հետ պիտի գնանք, այսինքն՝ երկուս 
անց կեսից մինչ չորս անց 10-ը 1 ժամ ու 40 րոպե է: Միգուցե երեխաները լուծման այլ տարբերակներ 
գտնեն, ուշադիր լսենք նրանց, հասկանանք ճիշտ են դատում, թե ոչ (կարող է նրանց մտածելակերպը 
մերինից տարբերվի):

21  Եթե դասի տևողությունը 40 րոպե է, երկու դասի տևողությունը կլինի՝ 80 րոպե: Ժամը 9-ից 
մինչ տաս անց կեսը 1 ժ ու 30 ր է=90 րոպե: Ունեինք մեկ դասամիջոց, որը 10 րոպե է տևում: (90-80=10):

Դասի մնացած մասը կարող ենք տրամադրել խմբային աշխատանքին, ինչը մրցույթի տեսք կստանա:

Կօգտագործենք «ՈԿԱ» ու «խորհիր» խորագրերով տրված խնդիրները: Ուսուցման գործընթացը 
բաժանենք երկու մասի՝ առաջին փուլում կարևոր է ուշադրություն դարձնել պատասխանների 
արագությանն ու ճշգրտությանը, երկրորդ փուլում՝ հիմնվելով «խորհիր»-ի խնդիրներին ավելի մեծ 
ուշադրություն դարձնենք (ինչը պարզ կդառնա աշխատանքների շնորհանդեսի և տեսակետները 
քննարկելու ժամանակ):

Նշումներ՝

      

1 2 3 4
գ) ա) ա) բ)

2   1 ժամ - 60ր 

     2 ժամ -120 ր

    4 ժամ -240 ր:
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3    1, 2, 3, ..., 37,  38, 39, ...., 93
  

  
93
37
56

–

4   Գծերը նշենք նրանց վրա գտնվող երկու կետով: Կստանանք 6 գիծ-  
  (A, B); (A, C ); (A, D); (B, C); (B, D); (C, D).

«Խորհի՛ր» 

1  Արչիլի ժամացույց ցույց է տալիս երկուսն անց 15: 

2  Ժամը 3-ն անց երկու րոպե:

3  Իրականում (Լեքսոյի ժամացույցի համաձայն) երեքին 1 րոպե է պակաս: Լուկայի ժամացույցը 
հետ է մնում 6 րոպեով:

4  Բեռլինում ժամը 18-ն անց 35 րոպե է: Այս տարբերության մասին խոսելիս, սպորտով 
հետաքրքրվող աշակերտին կարող ենք հիշեցնենք, որ երբ Բեռլինում ֆուտբոլի առաջնությունն է 
սկսվում, այնտեղ ժամը 20:45ն է, իսկ մեզ մոտ՝ 22:45:

5  Մերին հասել է ժամը 4 անց 8ր –ին, Նինոն՝ ժամը 3 անց 54ր-ին, Նինոն 14 ր-ով շուտ է հասել:

Որպես տնային աշխատանք կարող ենք օգտագործել IV գլխի լրացուցիչ  խնդիրներից 4 - 4  
արառաջադրանքները: 

1  48ժ 

2  Ժամը 6 անց 40-ին, այսինքն, երբ յոթին 20 է պակաս:

3   • Երեք ընդմիջում

• Երեք ժամ ու 15 րոպե

• ժամը 12 անց 15 ր 

4  Թամարը գրադարանում է մինչ 14:35-ը, իսկ Նինոն 14:15-ին կհասնի՝ կկարողանան տեսնել 
միմյանց:

5  Նինոն սպասում էր 15:25-ից մինչ 15:45-ը: Մերին կապվեց  նրա հետ 15:50-ին՝ ուշ կապվեց:
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Ամբողջի մասեր՝ կեսը, չորրորդ մասը, երրորդ մասը

Դաս 84-րդ

Պարագրաֆին տրամադրում ենք 3 դաս

Թեմա՝ ամբողջի մասեր՝ կեսը, չորրորդ մաը, երրորդ մասը:

Նպատակ՝ Տարբեր մոդելների վրա ամբողջի մասերը (չորրորդ մաս, կեսը, երրորդ մաս) ճանաչելու և 
անվանելու ունակության զարգացում, ամբողջի մասերի համեմատություն: (Մաթ.IV. 4.):

Նախապայմաններ՝ կրկնապատկման ու կիսման, երկրաչափական մարմինների 
ճանաչման, գծելու, թվերի գումարման, համեմատության ունակություններ:

Ռեսուրսներ՝ Ուղղանկյունաձև թերթ, գունավոր մատիտներ, մկրատ, դասագիրք:
Ուսուցիչը վերցնում է ուղղանկյունաձև թերթ, աշակերտների ներկայությամբ 

պատռում է մի մասը և տալիս է աշակերտներից մեկին՝ ասելով,- ես ձեզ փոխանցեցի 
այս թեթրի մի մասը:

Հարց՝ ի՞նչ եք կարծում, այս մասը թերթի կե՞սն է արդյոք:
Պարզ է, որ մեծամասնությունը կհասկանա, որ դա թերթի կեսը չէ:
- Ի՞նչ անենք, որ ստանանք թերթի կեսը:
Աշակերտները ուսումնասիրելով թերթը փորձում են ներկայացնել կեսը՝ ծալելով այն: Առաջարկենք, 

որպեսզի ծալած թերթիկը ևս մեկ անգամ ծալեն մեջտեղից և ապա բացեն:
- Քանի՞ մասի բաժանվեց թեթրը:
- Այդ մասերը հավասար են, թե՞ ոչ:
Այդպես կծանոթանան աշակերտները չորրորդ մասի հետ: Բացած թերթիկի վրա նրանք պարզ 

կկարողանան կապել ամբողջի կեսն ու չորրորդ մասը:
- Քանի՞ չորրորդ մաս կա ամբողջում:
- Քանի՞ կես կա ամբողջում:
- Քանի չորրորդ մաս կա կեսի մեջ:
- Ո՞րն է ավելի մեծ՝ չորրորդ մասը, թե՞ կեսը:
- Ո՞րն է ավելի մեծ՝ կեսը, թե՞ երկու չորրորդը: Կեսը, թե՞ երեք չորրորդը և այլն:
Նույն թերթիկի օգնությամբ կարելի է սովորել մնացած մասերն էլ: Օրինակ՝  աշակերտների մի մասին 

առաջարկենք  կտրեն ծալծլված թերթի չորրորդ մասը : Քանի՞ չորրորդ մաս կմնա:
Աշակերտների այլ խումբը կկտրի ծալծլված թերթիկի կեսը: Ո՞ր մասը կմնա:
Աշակերտները համեմատում են կտրած ու մնացած մասերը: 

Ապա շրջանի, հատվածի, ուղղանկյան մոդելների հիման վրա 
ծանոթանում են ամբողջի երրորդ մասի հետ, այն  համեմատում  են 
ամբողջի այլ մասերի հետ:     

Մեկ ամբողջի երրորդ մասը փոքր է կեսից, Երոորդ մասը մեծ է 
չորրորդ մասից:

Ուղղանկյունաձև թերթը երեք և ավելի անգամ ծալելով ստացած հավասար մասերով կազմենք 
ամբողջ թերթի կեսը, չորրորդ մասը:

Ստացած գիտելիքներն ամրապնդում ենք դասարանում լուծելով՝ 1 - 13  խնդիրները:.

meoTxedi

mesamedi

չորրորդ մասը
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Ակտիվությունների իրականացման արդյունքում աշակերտը պետք է կարողանա ճանաչել ամբողջի 
մասերը (կեսը, չորրորդ մասը, երրորդ մասը), նաև պետք է կարողանա անվանել հատվածի, ուղղանկյան 
ու շրջանի մոդելների ու նկարների վրա նշված մասերը:

Աշակերտը պետք է կարողանա իրար կապել չորրորդ մասն ու կեսը, իրար հետ համեմատել ամբողջի 
մասերը:

Որպես  տնային  առաջադրանք  հանձնարարում ենք 1 ,  3 - 5 ,  7 - 9   

խնդիրները (թեստեր) և լրացուցիչ խնդիրները՝ 6 - 9 .

Դաս 85-րդ

Թեմա՝ ամբողջի մասեր՝ կեսը, չորրորդ մասը, երրորդ մասը:
Նպատակ՝ ժամի կեսի, չորորդ մասի, երրորդ մասի արտահայտումը րոպեներով (Մաթ.IV.5):
Նախապայմաններ՝ժամացույցին ներկայացված ժամի անվանում, թվերի համեմատության, 

գումարման ու հանման ունակություններ:
Ռեսուրսներ՝ սլաքով ժամացույցի մոդել, դասագիրք, տետր, գրատախտակ:

Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո, կրկին վերադառնում ենք ամբողջի մասերի ցուցադրմանը:
Երբ աշակերտներին առաջարկում ենք ակվարիումում տեղավորել ձկներին, ի նկատի չունենք 

ձկների քանակի բաժանումը 2-ի 3-ի կամ 4-ի, չնայած այդ դեպքում էլ (եթե աշակերտը նպատակին 
հասավ բաժանմամբ) կարելի է համարել, որ նպատակին հասել ենք՝ աշակերտը յուրացրել է ամբողջի 
երկրորդ մասը, երրորդ մասը, չորրորդ մասը գտնելու ձևը: Աշակերտը կարող է փոքր ակվարիումներում 
հերթով «բաժանել» ձկները՝ մի-մի հատ և այսպիսով իմանա ամբողջի ցանկալի մասը՝ դա էլ 2-ի, 3-ի ու 
4-ի վրա բաժանելու տարբերակներից է: Տեքստում ամբողջ մասը կապված է նաև սլաքով ժամացույցի 
հետ: Մի ժամվա ընթացքում րոպեների սլաքը ողջ թվահարթակն է շրջանցում: Շրջանի ո՞ր մասը կանցնի 
րոպեների սլաքը 30րոպեում, 15 րոպեում:  Ժամի որոշ արտահայտությունները հենց դրա հետ են կապում՝ 
« երկուսի կես», «ժամի չորրորդ մաս»:

Ժամանակի չափման միավորները ամբողջի մասերի հետ կապելու համար կարող ենք օգտագործել 
հետևյալ հարցերը՝

- Շրջանի ո՞ր մասը կանցնի րոպեների սլաքը 30 ր-ում, 15 ր-ում, 20 ր-ում:
- Վրացերենը սովորելու համար Թեային անհրաժեշտ եղավ ժամի երրորդ մասը: Քանի՞ րոպե է 

Թեան պարապել վրացերեն:
- Իլոն սովորելուն ժամվա չորրորդ մասն է տրամադրել, Լելան՝ ժամվա երրորդ մասը: Ո՞վ ավելի 

երկար պարապեց, քանի՞ րոպեով: և այլն...
Սլաքով ժամացույցի վրա շարունակում ենք աշխատել դասարանում լուծելով՝  11 , 15 , 16 , 22  

խնդիրները:

17  Խնդիրը ուծելիս ևս մեկ անգամ կստուգենք, հասկացավ արդյոք աշակերտը ամբողջի մասի 
իմաստը: Մասնավորապես ընկալեց արդյոք, որ երրորդ մասը ստանում ենք մի ամբողջ մասը երեք 
հավասար մասերի բաժանելու դեպքում և ոչ թե ցանկացած ցանկացած երեք մասի բաժանելիս:

22  Խնդրի մեջ աշակերտներին կարող ենք օգնել հարցերով՝ ժամի ո՞ր մասն է մնացել մինչ ժամը 
5-ը: Ժամի ո՞ր մասն պակաս 5-ից:
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25  խնդիրը կօգնի աշակերտներին «խորհիր»-ի 1  խնդիրը լուծելիս: Ուսուցիչը կարող է ավելացնել 
նմանատիպ հարցեր, օրինակ՝ 

- Հյուրերին հյուրասիրեց թխվածքի երրորդ մասը, նրան քանի երրորդ մաս  մնաց: Կարող  ենք 
խնդրել աշակերտներին գրատախտակին նկարել այդ մասերը և համեմատել երրորդ մասը երկու հատ 
երրորդ մասի հետ, կեսի հետ:

- Եթե մնացած մասը կեսից շատ է, համեմատեն այդ  կեսի հետ:
Եթե նյութի յուրացման աստիճանը հնարավորություն է տալիս, կարող ենք տարբեր դեպքեր քննարկել 

և կեսից շատով  հյուրասիրելուց հետո մնացած մասը համեմատենք երրորդ մասի, չորրորդ մասի 
հետ: Այս դեպքերը պետք է համապատասխան նկարներով ներկայացնել: Նման դեպքում, հնարավոր 
է, զանազան կարծիքներ լսենք աշակերտներից, պետք է վերլուծենք դրանք և քննարկենք: Աշակերտի 
մոտ այս գործընթացում զարգանում են  շնորհանդես անելու, խորհելու, կարծիքը հիմնավորելու, ուրիշի 
մտքերը վերլուծելու/ հաշվի առնելու ունակությունները: Որոշ դեպքերում նրանք պետք է հասկանան, 
որ համեմատությունը հնարավոր չէ: Դա կարևոր քայլ է նրանց վերլուծելու ունակության զարգացման 
համար:

26 - 28  Խնդիրները նվիրվում են ամբողջի մասերի համեմատությանը: Դրանց վրա աշխատելիս 

անպայման հարկավոր է ցուցադրել տեսանելի եղանակներով: Հարմար է օգտագործել իրար տակ գծված 

հավասար հատվածներ  կամ շրջաններ:

30  խնդիրը ամբողջի փոխանցման մասին է ՝ 80 րոպեն 1 ամբողջ ժամ և 20 րոպե է:

Տնային աշխատանքն ընտրում ենք 2 , 6 , 10 - 25  խնդիրներից, մի մասը 

հանձնարարում ենք հաջորդ դասին: Կարող ենք օգտագործել նաև 10 - 12  խնդիրները:.

Դաս 86-րդ
Թեմա՝ ամբողջի մասեր- կեսը, չորրորդ մասը, երրորդ մասը:

Նպատակ՝ տարբեր մոդելների վրա ամբողջի, երրորդ մասի, չորրորդ մասի ճանաչում, մասի 

ներկայացումը որպես ամբողջի հավասար մասերի բաժանման արդյունք և որպես առարկաներից  

կազմված կույտի հավասար քանակի մասերի բաժանման արդյունք (Մաթ.IV.4.):

Նախապայմաններ՝ քանակի կիսման և կրկնապատկման ունակություններ, ժամանակի միավորների 

իմացում:

Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, սլաքով ժամացույցի մոդել, գրատախտակ:

Դասը սկսում ենք ստուգելով տնային առաջադրանքը: 12  խնդիրը վերաբերվում է ամբողջի մասի  
համեմատությանը չորրորդ մասի հետ: (Մաթ IV.4.): Չորս մասի բաժանելիս, բոլոր 4 մասերը կարող է 
չհամապատասխանեն չորրորդ մասին, հիշեցնենք աշակերտներին, որ մասը (չորրորդ մասը, երրորդ 
մասը, կեսը)  ամբողջի հավասար մասերի բաժանման արդյունք է (4,3,2 հավասար մասերի) (Մաթ.
IV.4.): Համապատասխան ակտիվություններ ( օրինակ՝ ձկները ակվարիումներով դասավորելու մասին 
խնդիրը) նախորդ դասին կատարել ենք: 13  Այստեղ կարող ենք օգտագործել կիսելու մեթոդը  (Մաթ. 
IV.4.) և չորրորդ մասը (երկու փոքրիկ սալիկ) կապենք կեսին (4 փոքրիկ սալիկին):

14  Այս խնդիրը 15րոպեի 1 ժամվա հետ կապելուն է արձագանքում ( ժամվա կեսը, չորրորդ մասը 
արտահայտվում է րոպեներով – Մաթ.IV.5.): Մեկ ժամվա չորրորդ մասը 15 րոպեն է: 



155

15  Քանի որ 45=15+15+15, 45-ը երեք հատ 15-րոպեանոց ժամանակահատված է, դասի երրորդ 

մասը 15 ր է:

16  Մի օրը 24 ժամ է,24 =8+8+8, օրվա երրորդ մասը 8 ժամ է, 24=12+12, օրվա կեսը 12 ժամ է:

24=6+6+6+6, օրվա չորրորդ մասը 6 ժամ է:

17  Էքսկուրսիան տևեց 2 ժամ ու 30 րոպե, կարող ենք ասել նաև՝ երկու ժամ ու կես: (կես ժամը 30 

րոպե է):

18  Ժամը 13-ին սկսված երեք ժամ ու կես տևող բեմադրությունը կավարտվի ժամը 16:30-ին՝ չորս 

անց կես:

19  Կարող ենք զննական պատկերներ օգտագործել: Մաթեմատիկայի դասաժամերին ժամանակի 

չորրորդ մասն է տրամադրել (մեր մոդելները շոկոլադե սալիկների է նման):

20  Այս խնդիրը նախորդ խնդրի նման է լուծվում:

21  Կես ժամը՝ 30 ր է, գրավորը ժամը 10 անց 50-ին վերջացրեց, երբ 11-ին 10 էր պակաս:

22   Ժամ ու կես՝ 60ր+30ր=90 ր

15 ժ 15ր + 1ժ 30ր =16ժ 45ր

Տղաները տուն պետք է վերադառնան ժամը 16:45-ին:

23  Կարելի է օգտագործել դիագրամ:

  

  

չորրորդ մաս

երրորդ մաս

24  Լուծվում է նախորդ խնդրի համաձայն՝ Բեքան քիչ է փորել, փորելու ավելի շատ է մնացել:

25  25 լարի + 25 լարի +25 լարի:

        Գվանցան ուներ 75 լարի:

Այս խնդիրներից որոշ խնդիրներ կարող է բարդ թվան աշակերտներին (Օրինակ՝ 15 , 16
, 19 , 22 , 23 ): Դրանք մանրամասնորեն հարկավոր է լուծել դասարանում՝ դիագրամի 

կիրառմամբ: Դրանից հետո անցնում ենք  «խորհիր»-ի խորագրով ներկայացված խնդիրների լուծմանը:

Դրանց քննարկմանը մենք էլ պետք է մասնակցենք: Այս խնդիրները կարող ենք օգտագործել նաև 

աշակերտի հետ անհատական աշխատանքների համար: Ապա առանձնապես ուժեղ աշակերտներին կարող 

ենք հանձնարարել   3 , 4 , 6  խնդիրները, մնացածին ՝ 1 , 2 , 5  խնդիրները, 

չնայած ավելի լավ է դասարանում բոլորի մասնակցությամբ քննարկվեն խնդիրները:

1  Օգտագործենք դիագրամը՝ դասարանը ներկայացնենք որպես երեք հավասար 

մասերի բաժանված հատվածներ, որտեղ 1 մասը աղջիկներ են, 2 մասը՝ տղաներ: 2 մասը 

12 է, 1 մասը՝ 6 է, դասարանում 6 աղջիկ է, դասարանում 18 աշակերտ է: 

2  Նկարից պարզ երևում է, որ Իրման իր ողջ գումարի չորրորդ մասն է ծախսել:
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3  Կարելի է կիրառել փորձի մեթոդը՝ Վատոն ուներ 10 լարի, նրան ավելացրեցին 1 լարի, կունենա 

11 լարի: Եթե ունենար 20 լարի, կստացվեր 22 լարի և այլն: Պայմանին բավարարում է՝ ուներ 110լարի (11 

հատ 10-լարիանոց) և ավելացրեցին 11 լարի:

4  Խնդիրը նման է երրորդ խնդրին: Վատոյին հնարավոր է ավելացրեցին 2 լարի, 12 լարի, 22 լարի, 

32 լարի և այլն:

Փորձի մեթոդով այսպես կգտնենք պատասխանը՝

   462<460+46

   462<450+45

   462<440+44

   462<430+43

   462=420+42

Պատասխանին բավարարում է՝ ուներ 420 լարի (42 հատ 10-լարիանոց) և ավելացրեցին 42 լարի:

5   Առաջին օրը՝ 30կմ, մնաց՝ 60կմ, դրա երրորդ մասը 20 կմ է:

6  Կարելի է և նման ձևով՝ յուրաքանչյուր սալիկ բաժանել երկու հավասար մասի: Կստանանք 

երկու սալիկի չորս հավասար մաս:

Տնային աշխատանքի համար կարող ենք օգտագործել  12
- 25 -ից մնացած խնդիրները, IV գլխի լրացուցիչ խնդիրներից  

13 - 16  խնդիրները: 

§ 3. 3.  Երկարության միավորներ
Պարագրաֆին տրամադրում ենք 3 դաս

Դաս 87-րդ

Թեմա՝ երկարության միավորներ:
Նպատակ՝ երկարության տարբեր միավորների կիրառում և այդ միավորները կապել 
միմյանց,  երկարությունը չափելու գաղափարի ընկալում (Մաթ.IV.5.):
Նախապայմաններ՝ առարկաների և պատկերների գծային չափերի ու օբյեկտների միջև 
հեռավորության որոնում (սույն սերիայի II դասարանի դասագիրք, 2-րդ գլուխ, §2, Մաթ.
III.10)
Ռեսուրսներ՝ քանոն, դասագիրք, գրատախտակ:

Երկարություն չափելու գաղափարը նոր չէ աշակերտների համար: Երրորդ դասարանի 
ծրագիրը պարունակում է այն: Առօրյայում էլ միշտ հանդիպում ենք այս հարցին: 
Երեխաները չափումների մասին տեղեկություն են ստանում տրանսպորտից, 
կառուցողական աշխատանքներից, սպորտից և այլ ասպարեզներից: Իրենք էլ են երբեմն 
չափումներ կատարում և հարցին շատ անգամ վերադառնում: 
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Կարելի է, օրինակ, գրատախտակի կողմը չափել թզաչափով մի քանի աշակերտի օգնությամբ, 
դուք էլ չափեք: Պարզ է, որ արդյունքները տարբեր կլինեն: Ցանկալի է, աշակերտները բացատրեն, թե 
ինչու է տարբեր արդյունքները և մտածեն, թե որքան անհարմար է նման կերպով երկարություն չափելը: 
Օրինակ, եթե ամեն վաճառող կտոր վաճառելիս թիզերով չափեր, ապա 10 մետրանոց կտորը տարբեր 
խանութներում տարբեր երկարության կլիներ:

Եզրակացնենք, որ լավագույն տարբերակ է, երբ բոլորս միասնական՝ ստանդարտ միավորներ ենք 
օգտագործում, չնայած եբեմն ոչ ստանդարտ միավորներն էլ կիրառելի են: Եվս մեկ անգամ բացատրում 
ենք երեխաներին քանոնի կիրառման ձևը, օգտագործում ենք պարագրաֆի տեքստն ու նկարները: Հաշվի 
առնենք սպասելիք սխալներն էլ՝ հաճախ աշակերտները չափման սկզբնակետ են ընտրում 0-ի փոխարեն 
1-ը:

Աշակերտները, ովքեր արդեն ծանոթ են չափի միավորների հետ (մմ, սմ, դմ,մ) կարող են չափել 
առարկաները: Կարող են չափել գրատախտակի, գրասեղանի, սենյակի երկարությունը, փեղկերը, 
պահարանը և այլն: Յուրաքանչյուր դեպքում աշակերտներին առաջարկում ենք ընտրել համապատասխան 
չափման միավոր: Օրինակ՝ սենյակի երկարությունը չափելու համար չփաժապավենով չափելն ավելի 
հարմար է (այն հիմնականում օգտագործում են շինարարության մեջ), ինչ վերաբերվում է կիլոմետրին, 

ուսուցիչը՝ ինքը կարող է ճիշտ պատկերացում ստեղծել օրինակների օգնությամբ՝ Թբիլիսիից Մցխեթա 

15 կմ է, մինչ Բաթումի՝  360 կմ... 

Ցանկալի է, որ երկարության միավորների միջև կապն արտահայտող աղյուսակը գծենք 
գրատախտակին: Հարկավոր է քննարկել դեպքերը, երբ  երկարությունը ցանկալի է չափել, օրինակ,  
մետրերով: Աշակերտը պետք է կարողանա նշել այն դեպքերը, երբ երկարությունը կիլոմետրով 
է չափվում (օրինակ քաղաքների միջև հեռավորությունը): Այս ակտիվությունից հետո, դասի 
նպատակին (երկարության տարբեր միավորների միջև կապ) հասնելու աստիճանը գնահատելու 

նպատակով աշակերտներին կարող ենք հանձնարարել  1 - 9  «թեստերում» ընտրել ճիշտ 
պատասխանները: Իսկ ճիշտ չափման միավորը կիրառելու հարցում կարող ենք վարժվել   

10 - 14  խնդիրները կատարելով

1 - 14  Խնդիրները հանձնարարենք որպես տնային աշխատանք:

Դաս 88-րդ

Թեմա՝ երկարության միավորներ:
Նպատակ՝ համապատասխան երկարության միավորն ընտրելու հարցում վարժանք, 

երկարության միավորների միջև կապերի ըմբռնում (Մաթ.IV.5):
Նախապայմաններ՝ գծային չափերի և օբյեկտների միջև հեռավորությունը գտնելու 

ունակություններ: 
Ռեսուրսներ՝ չափաժապավեն, քանոն, դասագիրք:

Տնային աշխատանքի խնդիրները, հիմնականում, ճիշտ երկարության միավորն ընտրելու 
և տարբեր միավորների միջև կապերն իմանալու մասին էին: Շարունակում ենք խորանալ այս 
հարցում և հետաքրքիր խնդիրներ ենք գործածում: Օրինակ՝ 17  խնդրի մեջ աշակերտները 
նախապես գնահատում են հատվածի երկարությունը և ապա ինքնուրույն ստուգում՝ քանոնով:
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Կարող են հաշվեն տարբերությունը ենթադրած արդյունքի ու չափած արդյունքի միջև: 
Կարող ենք հարց առաջարկել՝ 

- Որքա՞ն է տարբերությունը ենթադրած չափի ու չափման արդյունքում ստացած 
տվյալների միջև՝ I հատվածի, II հատվածի, III հատվածի դեպքում:

Աշակերտները միասին մտածում են- ո՞ր աշակերտի ենթադրությունն է լավագույնը: 
Օգնության ենք բերում լրացուցիչ խնդիրներ՝ 17 - 20 .

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 15 - 30  խնդիրները:

Դաս 89-րդ

Թեմա՝ երկարության միավորներ:
Նպատակ՝ երկարության միավորների, դրանց կապերի գործնական կիրառման 

ունակության զարգացում, սովորած նյութը առօրյային կապելու ունակություն (Մաթ.IV.7 5.)
Նախապայմաններ՝ երկարության միավորների ու դրանց կապերի իմացություն:
Ռեսուրսներ՝ չափաժապավեն քանոն, դասագիրք, գրատախտակ:

Ստուգում և քննարկում ենք տնային աշխատանքը:

Տնային առաջադրանքի  15 - 22  խնդիրների նպատակն է զարգացնել աչքաչափը: 

15 - 17  Խնդիրներում աշակերտը դեռ կնշի մոտավոր երկարությունը, ապա չափելու 

արդյունքում ստացածը: 18 - 22   Խնդիրներում աչքաչափով գծում է տրված երկարության 

հատված և ապա համեմատում է չափելու արդյունքում ստացած երկարությանը:

Այս ակտիվությունը կարելի է բավականին ուրախ միջավայրում անցկացնել: Կարելի է նաև 
մրցույթի տեսքով ներկայացնել: Խմբային աշխատանքն էլ արդյունավետ է:

Ուշադիր պետք է լինենք, որ   15 - 22    խնդիրներում աշակերտները սխալ թույլ 
չտան:

23 - 26   խնդիրներում աշակերտները վարժվում են չափման մեջ:

Տնային առաջադրանքը ստուգելուց հետո, անցնում ենք «Խորհիր» խորագրով ներկայացված 
առաջադրանքների լուծմանը: Դրանք աշակերտների տարբեր մտածողական ունակություններն 
են զարգացնում: Ցանկալի է մեր մասնակցությամբ, բոլորի միասնական ուժերով լուծվեն այդ 
խնդիրները:
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Խորհի՛ր

1 - 2  Խնդիրները ծառայում են չափման արդյունքների վրա գործողությունների 

կատարմանն ու դրանց համեմատությանը:

1   Բոլորից բարձրահասակը Ռուսիկոն է, բոլորից ցածրահասակը՝ Նինոն: Կազմենք սխեմա՝

  

       

 

     Նինո     Մերի   Ռուսիկո 
      1մ 65 սմ      1մ 68սմ     1մ 72սմ

Դեռ Նինոյի համար գրենք բոյը, ապա ի նկատի ունենալով խնդրի պայմանը՝ մնացած 
աղջիկներինը:

2   Առաքույթի փաթեթավորմանը օգտագործվել է՝
60+60+30+30+20+20+20+20=260 սմ և ևս 50սմ-անոց ժապավեն, ընդամենը՝ 310 սմ:

3  Խնդիրը կարելի է լուծել փորձի եղանակով: Հասուն մարդը խնդիրը լուծելիս կարող է այսպես 
դատել՝ 12մ-անոց կտորները կտրելուց հետո մնացած պարանի երկարությունը  (այն արտահայտող թիվը) 
պետք է բաժանվի 15-ի, այսինքն պետք է ավարտվի 0-ով , կամ 5-ով, 5-ով չի ավարտվի, այդ պատճառով 
12մ-անոց կտորների ընդհանուր երկարությունը կարտահայտվի 2-ով ավարտվող թվով՝ քանակը կարող 
է լինել 1 կամ 6, համապատասխանաբար 15մետրանոց կլինի 6 կամ 2 հատ: Կարելի է նաև կիրառել 
Դիոֆանտի հավասարումը:

Աշակերտը երևի փորձի մեթոդը կընտրի՝ գրենք 15մ-անոց կտորների հնարավոր ընդհանուր 
երկարությունները և 12 մ-անոց կտորներինն էլ, ընտրենք այն զույգերը, որոնք բավարարում են խնդրի 
պայմանին, այսինքն որոնց գումարը 102 մ է:

Քանակ 1 2 3 4 5 6 7 8
15մ – անոցներ 15 30 45 60 75 90
12մ –անոցներ 12 24 36 48 60 72 84 96

90+12=102, 30+72=102

Պատասխան՝ 12մ-անոց 1 և 15մ-անոց 6, կամ 12մ անոց 6 և 15մ-անոց 2:

4  խնդիրը բացի տեսականից ունի գործնական ասպեկտ: Ամեն մի 1 մ կառուցելու համար երեք ու 

կես սալիկ է հարկավոր, 2 մ կառուցելու համար՝ 7 սալիկ, 200մ-ի համար՝ 700 սալիկ,

1կմ=1000մ=200մ+200մ+200մ+200մ+200մ=700ս+700ս+700ս+700ս+700ս=3500(սալիկ)

Նշենք, որ լուծելիս շրջանցեցինք բազմապատկման ու բաժանման գործողությունները:
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Կարող ենք այսպես դատել՝ 1 կմ, այսինքն 1000մ  կկառուցի հազար անգամ գործածված այս քառյակը, 

այսինքն 3000 ամբողջ և 1000 հատ կես: 1000 կեսը ստանում ենք 500 ամբողջից: Այսպիսով՝ հարկավոր է 

3000+500=3500 (սալիկ):

5  Խնդիրը զարգացնում է օրինաչափությունը տեսնելու ունակությունը: Պետք է նկատեն, որ 

հաջորդականության անդամների մեջ ժամանակ առ ժամանակ պակասում են թվեր՝ 1,2,3:

Պատասխան՝ 9,6,5:

6  խնդիրը «կախարդական» քառակուսու տեսակներից է: Այստեղ թվերը փոխված են որոշ քանակի 

մետրերով ու դեցիմետրերով: Այս «կախարդական» քառակուսին լրացնելու մեթոդը նույնն է: Բոլոր 

տողերում, սյունակներում և անկյունագծերում տեղադրված մեծությունների գումարը նույնն է՝ 2 մ 4 դմ:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 21 - 24  լրացուցիչ խնդիրները:

§ 4. Բեկյալ: Բեկյակի երկարություն: Հեռավորություն: Երթուղու երկարություն:

Պարագրաֆին տրամադրում ենք 3 դաս

Դաս 90-րդ

Թեմա՝ բեկյալի երկարութունը չափելու յուրացում: Երկու օբյեկտի միջև հեռավորությունն իմանալու 

ունակության զարգացում: (Մաթ.IV.10)

Նախապայմաններ՝ չափման միավորների կիրառում, չափման գործողության իրականացում (III 

դասարանի դասագիրք, II գլուխ,§2 III դասարանի ուսուցչի գիրք, 41-42 դասեր): Ուղղանկյուն, քառակուսի:

Ռեսուրսներ՝ քանոն, մատիտ, դասագիրք, գրատախտակ:

Երկրաչափական պատկերների  համեմատությունն ըստ գծային չափերի,  «ավելի երկար, ավելի 

կարճ»  հասկացությունները  նախատեսված էին II դասարանի ազգային ուսումնական պլանով, ինչը 

մենք հաշվի ենք առել II դասարանի դասագիրքը ստեղծելիս:

Ինչ վերաբերում է չափելու գործընթացի յուրացմանը, III դասարանի ստանդարտի համաձայն 

ակտիվություններ ենք ներկայացրել III դասարանի դասագրքում: Այդտեղ խոսել ենք նաև երկարության 

ստանդարտ միավորների և դրանց կապերի մասին: Դրանց կրկնությունը կարելի է համարել նոր նյութը 

ընկալելու համար համապատասխան պատրաստություն:

Այս գործողությանը հաջորդում է հատվածի, բեկյալի հասկացության նկարագրությունը, դրանց 

գրաֆիկական պատկերների ներկայացումը: Գլխավորը, աշակերտը կարողանա տարբերել դրանք այլ 

երկրաչափական պատկերներից, նկարագրել սեփական խոսքերով և հասկանալ այն փաստը, որ երկու 

կետերի միջև հեռավորությունը այդ կետերով սահմանափակված հատվածի երկարությունն է: Դիմում 

ենք աշակերտներին՝

- Դիցուք, հարթության վրա երկու՝ A և B կետեր ունենք: A և B կետերի միջև եղած հեռավորությունը 

ինչպե՞ս գտնենք: (Պետք է չափենք AB հատվածը քանոնով, AB հատվածի երկարություը կլինի A և B 

կետերի միջև եղած հեռավորությունը):
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- Գրատախտակին պատկերեք որևե բեկյալ, նշեք նրա կողմերը (Նրա կողմերը դա այն հատվածներն 
են ինչից ել կազմված է բեկյալը):

- Քանի՞ հատվածից է կազմված գրատախտակին պատկերված բեկյալը: Ուրեմն քանի՞ կողմ ունի 
այն:

- Ինչպե՞ս իմանանք բեկյալի երկարությունը քանոնով: (Պետք է չափենք յուրաքանչյուր հատված և 
գումարենք դրանք):

- Կարելի է խնդրել աշակերտներին օգտագործել քանոնը և չափել գրատախտակին պատկերված 
տարբեր բեկյալների երկարությունները:

Դրանից հետո, խնդրում ենք աշակերտներին տետրում գծել ուղղանկուն: Աշակերտներից մեկը 
ուղղանկյուն կգծի գրատախտակին: 

- Ի՞նչ պատկերով է սահմանափակված գրատախտակին պատկերված ուղղանկյունը:
- Գրատախտակին պատկերեք որևե բեկյալ, նշեք նրա կողմերը (Նրա կողմերը դա այն հատվածներն 

են, որոնցից կազմված է բեկյալը):
Հնարավոր է աշակերտներից դրական պատասխան ստանանք, որ ուղղանկյունը սահմանափակված 

է բեկյալով, մենք ճշտենք՝ ուղղանկյունը փակ բեկյալով է սահմանափակված: Այն դեպքում, եթե 
աշակերտները հարցին չպատասխանեցին, մենք ինքներս ենք ձևակերպում երկու նախադասությունն 
էլ: Աշակերտները կրկնում են նոր հասկացությունները գրատախտակին պատկերված այլ պատկերների 
համաձայն:

Հիշում ենք ևս մեկ հասկացություն՝ պատկերների պարագիծը: Տարբեր ուղղանկյունների կողմերը 
չափելով՝ իմանում են այդ ուղղանկյունների պարագծերը:

Բազմանկյան հասկացությունն էլ նոր չէ աշակերտների համար:
Այստեղ խոսում ենք բազմանկյան կողմերի մասին, նրա պարագծի մասին և հաշվում ենք, օրինակ, 

վեցանկյան պարագիծը: Այս դասին միայն ա) մասում ներկայացված հարցերն ենք քննարկում: Իսկ այս 
մասը կարևոր հարցով է ավարտվում՝ կոր գծի երկարության գնահատմամբ նրա մեջ ներգծած բեկյալի 
երկարության օգնությամբ: Այս գործընթացի նպատակն է ուսուցողական նյութը կապել առօրյայի հետ: 
Դա  գրքի բովանդակությանը ներկայացված գլխավոր պահանջներից մեկն է: Քայլերով ճանապարհի 
երկարությունը չափելով՝ բեկյալի երկարությամբ գնահատում ենք ճանապարհի երկարությունը:

Նախապես միասնական աշխատանքը կատարելուց հետո աշակերտները չպետք է դժվարանան 

1 - 9   թեստերում ճիշտ պատասխան ընտրել, լուծել  15 - 16 խնդիրները: Դրանով իսկ կստուգենք 
դասի նպատակին հասնելու աստիճանը (երկու կետերի միջև հեռավորությունը, բեկյալի երկարության 
չափումը, բազմանկյան պարագծի որոշումը, երկու օբյեկտների միջև հեռավորության որոշումը):

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարում ենք 1 - 8  խնդիրները:

Դաս 91-րդ

Թեմա՝ հեռավորություն: Երթուղու երկարություն:
Նպատակ՝ իրական իրավիճակին համապատասխան սխեմատիկ պատկերի համաձայն երկու 

օբյեկտի միջև հեռավորության հաշվարկ (երթուղու հաշվարկ) (Մաթ.IV.10): Առաջնորդվել սխեմայով և 
նկարագրել երթուղին, պարզ երթուղու ստեղծում (Մաթ.IV.11):

Նախապայմաններ՝ երկու կետերի միջև հեռավորություն: Բեկյալի երկարություն:
Ռեսուրսներ՝ քանոն, դասագիրք, տետր գրատախտակ:
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Աշակերտները չպետք է դժվարանան տնային աշխատանքը կատարելու ժամանակ: Տնայինի 
առաջադրանքները նման են դասարանում լուծած խնդիրներին և պահանջում են միայն բեկյալի 
երկարության ու հարթաչափական պատկերների հասկացությունների իմացում:

Առաջադրանքը ստուգելուց հետո քննարկում ենք դասագրքում ներկայացված աղյուսակը և 
նկարագրում ենք զանազան երթուղիները, որոնցով կարող ենք Խաշուրիից հասնել Քոբուլեթի (կա նաև 
այլ երթուղիներ):

Աշակերտները արդեն պետք է կարողանան անվանել երթուղին՝ Խաշուրի-Զեստափոնի-Քութաիսի-
Սամտրեդիա-Լանչխութի-Քոբուլեթի և Խաշուրի-Զեստափոնի-Քութաիսի-Սամտրեդիա-Սենակի-Փոթի-
Քոբուլեթի: Լսում ենք աշակերտների կարծիքները այս, կամ այն երթուղու առավելության վերաբերյալ: 
Առաջարկում ենք նրանց ընտրություն կատարել: Ընտրությունը կհիմնավորեն երևի երթուղու 
երկարությամբ, ճանապարհների վիճակով, գեղեցկությամբ, որոշ աշակերտներ երթուղի են ընտրում 
բարեկամներին տեսնելու նպատակով:

Ընտրված երթուղին կարճ անվանելու համար, հարկավոր է Խաշուրիից հետո նշել որևէ քաղաք 
Սամտրեդիայի ու Քոբուլեթիի միջև, օրինակ, Խաշուրի-Սենակի-Քոբուլեթի, կամ Խաշուրի-Լանչխութի-
Քոբուլեթի:

Ակտուալ տեղեկություն գտնելու և հանրային կերպով քննարկելու լավ օրինակ է առաջարկում 
պարագրաֆի տեսական մասի վերջում տրված առաջադրանքը:

Լավագույն երթուղի ընտրելուն են վերաբերում  18  և 19  խնդիրները:. 18  խնդրի մեջ կլորացման 
կիրառմամբ նախապես կարող ենք գուշակել, որ ամենակարճ երթուղին է A-C-D-B Ենթադրությունը 
կարելի է ստուգել գրավոր՝ գումարմամբ: 19  խնդրի մեջ ամենակարճ ճանապարհը՝ Խաշուրի-
Լանչխութի-Քոբուլեթի երթուղին է, դա նկարից էլ պարզ երևում է, երկարությունը 215 կմ է:

Մեր կողմից հանձնարարված առաջադրանքը աշակերտները կկարողանան կատարել ինտերնետի 
օգնությամբ, օրինակ Google-ի շնորհիվ նրանք կպարզեն, որ խողովակաշարը անցնում է  Ադրբեջանի, 
Վրաստանի ու Թուրքիայի տարածքով, ընդհանուր երկարությունը 1760 կմ է, երթուղու սխեմայի որոնումն 
ու դրա տետրում արտահայտելն էլ  դժվար չպետք է լինի աշակերտների համար:

Այս առաջադրանքից բացի որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 9 - 15  
խնդիրները:

Դաս 92-րդ

Թեմա՝ ժամանակի ու երկարության միավորներ: Ամբողջի մասեր:
Նպատակ՝ աշակերտին զարգացնելու և արդյունքները բարձրացնելու վրա կենտրոնացած գրավորի 

կազմակերպում, տրված նյութի յուրացման աստիճանի ստուգում:

Ամփոփիչ դասի մի մասը տրամադրում ենք  9 - 15  խնդիրների օգտագործմամբ երթուղու 

երկարության գնահատմանը, առօրյայի իրադարձութունների հետ կապված ինքնուրույն չափումներին 

և հարմար տարբերակի ընտրությանը: Նման խնդիրներ դասարանում լուծվել են: Այս խնդիրների 

լուծումները  ստուգելով կարելի է գնահատել նախորդ դասի նպատակի իրականացման աստիճանը: 

Օրինակ,  11  և 12  խնդիրների համապատասխան երթուղիներ քննարկվել են ( պարագրաֆի բ) 

մասում) դասարանում: Այժմ թվերի գումարմամբ որոշ եզրակացություններ պետք է անենք: Իսկ  14  

խնդիրը կապված է ամբողջի մասերը հասկանալու հետ և ցանկալի է աշակերտներին առաջարկել 

օգտագործել սխեմա: 
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երրորդ մաս

30 կմ 400մ

Ամբողջ ճանապարհ – 30կմ 400մ + 30կմ 400մ + 30կմ 400մ = 90կմ+400մ+400մ+400մ = 90կմ +1200մ = 
91կմ 200մ

Նման սխեմաների օգնությամբ կարող ենք լուծել «խորհիր»-ի  1 - 4  խնդիրները: Այդ խնդիրները 
կարելի է օգտագործել ամփոփիչ աշխատանքի համար:

Դրանցից բացի ուսուցիչներին առաջարկում ենք օգտագործել փակ  25 - 30  առաջադրանքները IV 

գլխի լրացուցիչ խնդիրներից:

Պարզ է, որ հնարավոր է այս խնդիրների մեջ միայն թվային տվյալները փոխել: Լրացուցիչ, 

անհատական մոտեցումը հաշվի առնելով, կարելի է «խորհիր»-ի  5  և  6  խնդիրներն օգտագործել:

Ցանկալի է, որ խորհուրդ տանք աշակերտներին, որպեսզի  6  6նդիրը լուծելիս փորձեն բոլոր 

հնարավոր ճանապարհները՝ անցնելով բոլոր քաղաքներով և պարզ է, այն ճանապարհը ամենակարճը 
կլինի, երբ ճանապարհի նույն հատվածը երկու անգամ անցնել պետք չէ: Աշակերտը պետք է գտնի, 
որ ցանկալի ճանապարհը պետք է սկսվի կա՛մ C, կա՛մ E գագաթից (այս գագաթներում երեքական 
ճանապարհ է սկիզբ առնում):

Ուշադիր աշակերտը չի դժվարանա գտնել ցանկալի ճանապարհը:

Քանի որ սխեմայի օգտագործմամբ արդեն բազում խնդիր ենք լուծել, աշակերտները պետք է 

կարողանան լուծել  2 - 4  խնդիրները: Առաջարկում ենք նշումներ՝ 

1  Պարզ է, որ մինչ առևտրի կենտրոնը հեռավորությունը 1 կմ և 200մ է: 

2  Գործածենք սխեմա՝  
180 մ

Բաչուկի Նինա

180մ ողջ ճանապարհի չորրորդ մասն է: Պատասխան՝ 720մ:

3  Օգտագործենք սխեմա՝  

քնած

Քնած ուղևորդը ճանապարհի կեսի կեսն է անցել՝ չորրորդ մասը:

4  Օգտագործենք սխեմա: Դեռ գծենք ճանապարհի երկրորդ կեսը՝

    
24 կմ 12 կմ

Նկարից երևում է, որ ճանապարհի երկրորդ մասի երկարությունը 36 կմ է, ողջ ճանապարհի 
երկարությունը կլինի՝ 36+36=72կմ:
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5  6 օր անց կրիան անցած կլինի 6 մետր (1 օրում անցնում է 1 մետր), 7-րդ օրը նա կհասնի 
գագաթին:

6  Խնդրի պարզ և հետաքրքրաշարժ բովանդակությունը պայմաններ է ստեղծում, որ 
աշակերտները ներգրավվեն ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբային աշխատանքում: Մի քանի 
տարի հետո աշակերտները կծանոթանան այսպիսի առաջադրանքների լուծման ընդհանուր մոդելին: 
Չորրորդ դասարանցիների համար ստուգման մեթոդը լրիվ ընդունելի է: Այդ մեթոդի միջոցով նրանք 
կուսումնասիրեն անվանած փաստը: Լուծման արդյունքի վերլուծությունն իրենից ներկայացնում է 
յուրովի ուշադրության արժանի ակտիվություն:

Այս դասին կարելի է աշակերտին առաջադրանք չտալ, պատրաստվում ենք նոր թեմա սովորելուն: 
Դուք կվերլուծեք ամփոփիչ գրավորի արդյունքներն ու դրանք հաշվի կառնեք հետագա գործունեության 
ժամանակ:



165

Գլուխ V

Բնական թվերի բազմապատկում և բաժանում

§ 1. Բազմապատկման հատկություններ: Վերհիշենք բազմապատկման աղյուսակը
Պարագրաֆին տրամադրում ենք 3 դաս:

Դաս 93-րդ

Թեմա՝ բազմապատկում: Բազմապատկման հատկություններ:
Նպատակ՝ բազմապատկման հատկությունների տեղափոխական, զուգորդական և բազմապատկման 

գումարման նկատմամբ բաշխական օրենքի ընկալում և կիրառում (Մաթ.IV.7):
Նախապայմաներ՝ բազմապատկման գործողության իրականացում, նրա գումարման տեսքով 

ներկայացում (Մաթ.III.3.):
Ռեսուրսներ՝ որոշ երկրաչափական պատկերների մոդելներ՝ խորանարդ, քառակուսի, շրջան:

Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո անցնում ենք նոր հարցերի յուրացման համար հարկավոր 
գիտելիքի կրկնմանն    ու պատրաստվելու գործընթացին: Սա կառուցողական ուսուցման առաջնային 
փուլն է («նախնական փուլ»):

Վերցնում ենք 24 շրջան, ինչպես նկարում է պատկերված, դասավորում ենք 6 
գծով՝ յուրաքանչյուրում 4 շրջան:

Ընդամենը 6 քառյակ ունենք: Ընդհանուր քանակը կարող ենք իմանալ 
բազմապատիկների գումարով:

   4+4+4+4+4+4=24
- Հիշենք, թե բազմապատկման գործողության օգտագործմամբ ինչպես կգրվի 

այս հավասարությունը:
Եվս մեկ անգամ նշենք, ունենք 6 քառյակ, ընդամենը քանի՞ շրջան է: 

Աշակերտները երևի չեն դժվարանա համապատասխան հավասարությունն ասել: Նրանցից մեկին 
գրատախտակի մոտ ենք կանչում, որը գրատախտակին գրում է հավասարությունը՝

   6·4=24
Կարդում է՝
- 6 անգամ չորսը հավասար է 24-ի:
Մենք նորից կրկնում ենք՝
 6 քառյակ ունենք, ընդամենը 6∙4=24  
 Այժմ այս քանակը կարելի այլ կերպ հաշվել: Ընդամենը քանի՞ սյունակ 

ունենք: (4)
 Ընդամենը քանի՞ շրջան է: (24)
 Ունենք շրջանների 4 վեցնյակ, ընդամենը՝ 6+6+6+6=24
Այս հավասարությունը կարելի է այսպես գրել՝ 4∙6=24

I           II      III         IV
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Առաջին ու երկրորդ հավասարության մեջ, որոնք ներկայացնում են բազմապատկման 
գործողությունը, նույն արտադրիչների հետ ունենք գործ, ինչու՞մ է տարբերությունը:

Պահանջենք ամբողջական պատասխան:
Առաջին հավասարության մեջ առաջին արտադրիչը 6 է, երկրորդը՝ 4, երկրորդ հավասարության մեջ 

առաջին արդադրիչը 4 է, երկրորդը՝ 6:
Գործողությունների արդյունքը նույնն է, թե՞ ոչ: (24)
Ուրեմն ի՞նչ հավասարություն   կարող ենք գրել: (4∙6=6∙4)
Փոխվու՞մ է արդյոք արտադրյալը արտադրիչների տեղափոխությունից:
Պահանջում ենք ամբողջական պատասխան, աշակերտներն՝ ինքներն են ձևակերպում 

բազմապատկման տեղափոխական հատկությունը՝ արտադրիչների տեղափոխությամբ արտադրյալը չի 
փոխվում:

Նշենք, որ հայերեն դասագրքերում արմատացած էին տերմիններ՝ տեղափոխական օրենք, 
զուգորդական օրենք, բաշխական օրենք, կոմուտատիվ, ասոցիատիվ ու դիստրիբուտիվ օրենքների 
փոխարեն: Չնայած, հարկ է նշել, որ չափորոշչի համաձայն վերջիններս են գործածվում բարձրագույն 
դպրոցում: Մենք պահպանենք այն տերմինները, որոնք տարիներ է (մոտ 50 տարի) օգտագործվում են 
դպրոցներում:

Ցանկալի է բազմապատկման այս հատկության վերաբերյալ ևս մի քանի օրինակ բերել:
Դրանից հետո կարող ենք այլ հատկությունների անցնել: Տողերով ներկայացված առարկաները 

երկու մասի ենք բաժանում՝

Առաջին մասի 4 տողում երեքական քառակուսի է, համապատասխանաբար, քառակուսիների 
քանակը՝ 4∙3 է:

Մյուս մասում՝ 4∙5
Ըդամենը՝ 4∙3+4∙5
Կարելի էր քառակուսիների քանակը այսպես հաշվել՝ 4 տող ունենք, յուրքանչյուրի մեջ 3+5 

քառակուսի է, ընդամենը՝ 4(3+5)                                                                                     
Ուրեմն՝ 4∙(3+5)=4∙3+4∙5
Այս հատկությունը զուգորդական կանոն է կոչվում: Ցանկալի է ևս մեկ 

օրինակ բերել այս հատկության համար: 
Հաջորդ հատկությունը ներկայացնելու համար առարկաների քանակը 

տարբեր ձևերով ենք հաշվում:

Յուրաքանչյուր սյունակում գնդիկների քանակը 3∙2 է:
Ընդամենը՝ 4∙(3∙2), այսինքն՝ տեղափոխական հատկության պատճառով, (3∙2)∙4
Ընդամենը ունենք՝ 3∙(2∙4)
Վերջապես՝ (3∙2)∙4=3∙(2∙4)
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Ապա աշակերտներին հիշեցնենք 0-ի ու 1-ի հատկությունները (դա երրորդ դասարանում արդեն 
քննարկել ենք, V գլուխ, §9): Այս հատկություններն էլ կապում ենք բազմապատիկների գումարի հետ , 
հիշենք՝

      1+1+1+1=4
                                                                               4⋅1=4
                                                                               1⋅4=4
Կարելի է 4 շրջան վերցնել և ներկայացնել 4-ի բազմապատկումը 1-ով՝

  Շրջանների մեկ քառյակ՝ 1∙4=4
    0+0+0+0=0
    4⋅0=0.
Միևնույն ժամանակ   0⋅4=0.
Ապա անցնում ենք խնդիրներ լուծելուն:

Դասարանում լուծում ենք 1 - 12  խնդիրները:
Դասատուն կարող է որոշել, եթե կարծում է, որ անցկացված ակտիվություններով կարելի է գնահատել 

հիմնական նպատակի իրականացման աստիճանը, ապա կարող է աշակերտներին հանձնարարել 
ինքնուրույն լուծել այդ խնդիրները: Ճիշտ պատասխան ընտրելու գործընթացը  կարող է անցնել մեր 
մասնակցությամբ:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք նման խնդիրներ՝ 1 - 11 .

Դաս 94-րդ

Թեմա՝ թվերի կլորացում:
Նպատակ՝ թվերի բազմապատկման աղյուսակի ըմբռնում, բազմապատկման ու գումարման 

հատկությունների կիրառում թվային արտահայտության արժեքը գտնելու համար: (Մաթ.IV.7):
Նախապայմաններ՝ բազմապատկման գործողության կապը գումարելիի հետ, դրա ներկայացումը 

(Մաթ.III.3):
Ռեսուրսներ՝ երկրաչափական պատկերների մոդելներ (շրջան, քառակուսի, խորանարդ):

Տնային աշխատանքի խնդիրները կապված էին բազմապատկման հատկություններին: Նույն 
հարցերի կրկնությունն է ենթադրում նաև բազմապատկման աղյուսակը լրացնելն ու  և դասագրքում այս 
աղյուսակի շուրջ եղած հարցերին պատասխանելը:

Այս փուլին կարելի է չպահանջել աշակերտներից աղյուսակի անգիր իմացում: Այս գիտելիքը 
խնդիրների լուծման արդյունքում կամրապնդվի: Եթե սխալ բազմապատկեն միմյանց թվերը, 
խորհուրդ տանք, որպեսզի գումարմամբ ստանան պատասխանը: Այնուհետև կարող ենք առաջարկել  

13 - 22  խնդիրները:

Իսկ  23 - 41  խնդիրները բազմապատկման հատկությունների կրկնման համար են և օգնում են 

ամրապնդել գիտելիքները:
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Գտնենք 42  խնդրի պատասխանը միասնական ուժերով: Պետք է նշենք, որ առաջին թիվը 1-ի 

ինքն իրենով բազմապատկելիս ստացած արտադրյալին է հավասար, երկրորդ թիվը 2-ի ինքն իրենով 
բազմապատկելիս ստացած արտադրյալին է հավասար, երրորդ թիվը 3-ի ինքն իրենով բազմապատկելիս 

ստացած արտադրյալին է հավասար: Նույն օրինաչափությամբ կստանանք 25, 36, 49, 64, 81  թվերը:

43 - 45  Խնդիրների լուծումը ծառայում է դասի նպատակի իրականացմանը: Խնդրի պայմանի 

համաձայն, պետք է կազմենք թվային արտահայտություն, օգտագործենք բազմապատկման ու գումարման 

հատկությունները և գտնենք դրա արժեքը (Մաթ. IV.7.): Պարզ համեմատության հետ է կապված 

45  խնդիրը, առաջին զբոսաշրջիկը յուրաքանչյուր ժամում անցել է 5կմ, 3 ժամում՝ 3∙5 կմ, երկրորդ 

զբոսաշրջիկը յուրաքանչյուր ժամում անցել է 3 կմ, 3 ժամում՝ 3∙3 կմ: Խնդրի պայմանի համաձայն ողջ 

ճանապարհը՝  3∙5+3∙3+2, այսինքն՝ 15+9+2=26:
Այս հեռավորությունը այսպես էլ էր հնարավոր գրել՝ 3∙(5+3)+2=26

43  Խնդրի համաձայն ունենք արտահայտություն՝

    4∙6+4∙3=24+12=36
    4∙(3+6)=4∙9=36.

44  Խնդրի համաձայն՝
    6⋅3+6⋅2+7=18+12+7=37, կամ  6⋅(3+2)+7=6⋅5+7=37

Դասի նպատակի իրականացման աստիճանը գնահատելու համար աշակերտնրեին կարելի է 
առաջարկել ինքնուրույն լուծել  51 - 53  խնդիրները:

Այս խնդիրների համաձայն հարկավոր է թվային արտահայտություն կազմել և գտնել արժեքը:

51  7∙4+3=28+3=31

52  3∙5+3∙4=3∙(5+4)=3∙9=27

53  9∙(8+7)=9∙8+9∙7=72+63=135

Տնային աշխատանքն ընտրում ենք  12 - 50  խնդիրներից:
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Դաս 95-րդ

Թեմա՝ թվերի բազմապատկում, բազմապատկման հատկության կիրառում:
Նպատակ՝ նյութի ուսուցման գնահատման նպատակով ամփոփիչ դասի իրականացում, (Մաթ.IV.7.) 

չափորոշչով նախատեսած արդյունքներին հասնելու աստիճանի գնահատում:
Նախապայմաններ՝ թվերի բազմապատկման կապը գումարման հետ, բազմապատկման 

հատկությունների կիրառման ունակություններ:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր:

Տնային աշխատանքը ստուգելու ժամանակ առանձնահատուկ ուշադրություն ենք դարձնում 46 -

50  խնդիրների լուծմանը, որոնք կապված են հասանելիք նպատակներին:

Օրինակ՝ վերջին 3 խնդրի համաձայն հարկավոր է թվային արտահայտություն կազմել:

48  5∙2+8  49  3∙2+4  50  8∙4+3

Ամփոփիչ գրավորի համար կարելի է օգտագործել «Խորհիր»-ի խնդիրները:

Ուսումնական գործընթացի վրա լավ ազդեցություն է ունենում աշակերտների հետաքրքրվածության 
մեծացումը մաթեմատիկայի հանդեպ, նրանց մոտիվացիան, ինչը լավագույն շարժառիթ է:

Մոտիվացիայի բարձրացումը լավ սովորելու և հաճելի ու ուրախ դասընթացներ վարելու  
նախապայմանն է: Տարբերում են ներքին և արտաքին մոտիվացիա: Ներքին մոտիվացիան դա ինչ-
որ բան հայտնաբերելու ցանկությամբ որոշակի գործողություն կատարելու համար շտապելն է: 
Արտաքին մոտիվացիան արտաքին գործոնների ազդեցությամբ է առաջ գալիս (օրինակ՝ ընդունելի 
լինելու ցանկությունը): Երբ աշակերտներին առաջարկում ենք «խորհիր»-ի խորագրով ներկայացված 
խնդիրները, մեծացնում ենք նրանց մոտիվացիան՝ այդ խնդիրները բարդ խնդիրներ են, այդ պատճառով 
էլ ավելի հետաքրքիր են, «եթե կարողանամ լուծել, ուսուցչի գովասանքին կարժանանամ» (արտաքին 
մոտիվացիա): Այստեղ ներքին մոտիվացիա էլ կա, «խորհիր»-ի խորագրով տրված խնդիրները, 
սովորաբար սեփական կարծիքը արտահայտելու հնարավորությունն են տալիս (ներքին մոտիվացիա), 
կապված են որոնման գործընթացի հետ, ոչ սովորական են: Օրինակ՝ 1 - 4  խնդիրները պահանջում 
են բազմապատկման գործողությունների հատկությունների կիրառում անսովոր իրավիճակում, գլխի 
ընկնելու ունակության արտահայտում:

1   6⋅8=(6⋅x)–(6⋅1)

Մի հայացքից, խնդիրն անսովոր է, սակայն անհայտ նվազելին գտնելու օրենքի համաձայն

6∙x հավասար է 6∙8+6∙1-ի գումարին, լավ կլինի եթե այստեղ բազմապատկման դիստրիբուցիոն 
հատկւոթյունը գործածենք: Այս թվային արտահայտության արժեքը հավասար է 6∙9-ի, ո՞ր դեպքում է 
6∙x- ը հավասար 6∙9-ի:

Երբ x=9:
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Նմանատիպ են  2 , 3  և 4  խնդիրները:

5  Ինչ-որ թիվ 9-ով բազմապատկելիս տասնավորների թվանշանը 7 է, միայն այն դեպքում, երբ 8-ը 
բազմապատկում ենք 9-ով:

Ապա հարկավոր է բազմապատկման հատկություններ գործածել, որպեսզի վերականգնենք 
հավասարությունը՝

    (4 ∙ 2) ∙ 9=72

6  Դավիթը, մինչ 8 լարի ծախսելը 18 լարի ուներ, ինչը գումարի կրկնապատկմամբ էր ստացել, 
այսինքն ուներ 9 լարի:

7  Կարող ենք սխեմա կազմել՝

  20 ∙ +10 ∙ + 5 ∙ =55

   _ 20լարիանոցների քանակ

   _ 10 լարիանոցների քանակ

   _ 5 լարիանոցների քանակ

Ընդհանուր քանակը 5 է:

Պետք է փորձենք ( կարելի է կիրառել բազմապատիկների բազմակի գումարումը)

թվերը և ստանանք՝    _ 1,    _ 3,    _ 1.

Կարող են այսպես մտածել՝

Երկու 20 լարիանոցի դեպքում 5 դրամ որ օգտագործի, Ռուսիկոն ևս 3  հատ 5 լարիանոց պետք է 
ունենա, 10լարիանոց՝ հարկավոր չէ: Այսպիսով, ուներ 20լարիանոց: Մնացածը՝ 35 լարի կազմելու համար 
պարզ է 3 լարիանոց և մեկ 5լարիանոց է հարկավոր:

8   8∙5+8∙2=8∙(5+2)=56

  100–56=44

Հատկապես գովենք այն աշակերտներին, ովքեր կլուծեն 7  խնդիրը և մեկնաբանություններ անենք: 
Այսպիսի գովասանքը արտաքին մոտիվացիայի դեր է կատարում:

Տնային աշխատանքի համար օգտագործում ենք V գլխի լրացուցիչ առաջադրանքների 1 - 5  
խնդիրները:



171

§ 2. Բազմապատկում և բաժանում: Բաժանման հատկություններ

Պարագրաֆին տրամադրում ենք 4 դաս

Դաս 96-րդ

Թեմա՝ թվերի բազմապատկման-բաժանման գործողությունների իրականացում:

Նպատակ՝ բազմապատկման և բաժանման գործողությունների կապ, բաժանման գործողությամբ 
մեծ քանակը խմբերի բաժանելու վերաբերյալ պատկերացման խորացում, բաժանման հատկությունների 
գիտակցում: (Մաթ.III.3.) 

Ռեսուրսներ՝ երկրաչափական պատկերների մոդելներ (խորանարդ, քառակուսի, շրջան):

Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո անցնում ենք թվերի 
բազմապատկման-բաժանման գործողությունների տարբեր եղանակների 
կիրառմանը պատրաստող աշխատանքներին, վերհիշում ենք բաժանման 
ցուցադրման պահը, երբ բազմությունը նույն քանակի (հավասար քանակի)
խմբերի ենք բաժանում: Ցանկալի է այս գործողությունը որևե 20 առարկայի 
(օրինակ խորանարդիկների) 4 նման խմբերի բաժամմամբ սկսել:

- 20 խորանարդիկը հավասար քանակությամբ 4 խմբի բաժանենք: 
Քանի՞ խորանարդիկ է յուրաքանչյուր խմբում: (5)

Ի՞նչ հավասարությամբ է կապվում այս բաշխումը բաժանման հետ՝

20:4=5

 Ունենք  խորանարդիկների 4 խումբ, յուրաքանչյուրը 5 խորանարդիկ է պարունակում, 
բազմապատկում պարունակող ի՞նչ հավասարություն  կարող ենք գրել: ( 4∙5=20)

Դրանից հետո կարող ենք ուշադրություն դարձնել, բազմապատկում պարունակող հավասարության 
վրա, որը անհայտ անդամ է պարունակում:

-Ասենք, ունենք 36 խորանարդիկ և դրանք 4 խմբի են բաժանում այնպես, որ խմբերում հավասար 
քանակությամբ խորանարդիկներ լինեն: Եթե այս քանակը նշանակենք n-ով, կարո՞ղ ենք արդյոք 
բազմապատկում պարունակող հավասարություն գրել:

Աշակերտները չեն դժվարանա պատասխանել այդ հարցին՝

Կստանանք բազմապատկման հավասարություն՝ անհայտ անդամով (արտադրիչով)՝
 4.n=36

- Ի՞նչ գործողությամբ ենք գտնում n-ը: (բաժնմամբ՝ n=36:4) n=36:4).

Նկարները օգնում են հեշտությամբ յուրացնել նյութը:

- Բազմապատկման ու բաժանման ո՞ր գործողություններն են կապված 
այս նկարի հետ:

  3⋅5=15        15:5=3
  5⋅3=15  15:3=5

Դրանից հետո կարող ենք դասագրքում եղած նկարներն էլ ուսումնասիրել և հիշեցնել 
բազմապատկման ու բաժանման բաղադրիչների անունները:
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Հաջորդ դասին կշարունակենք քննարկել բազմապատկման ու բաժանման այն գործողությունները, 
որտեղ անհայտ անդամ կա: Իսկ դասը կավարտենք բազմապատկման ու բաժանման մի քանի կարևոր 
հատկության մասին օրինակների ներկայացմամբ:

9:1=9, 9:9=1, 0:5=0,

8:0 – իմաստ չունի: Զրոյի վրա բաժանումն իմաստ չունի:

Աշակերտներին ներկայացնենք նման օրինակներ՝ 7:1, 7:7, 0:7

Դիմում ենք աշակերտներին՝

- Ինչպե՞ս ձևակերպենք թիվը մեկի վրա բաժանելու հատկությունը, թիվը նույն թվի վրա բաժանելու 
հատկությունը, զրոյի բաժանումը զրոյից տարբերվող թվի վրա, իմաստ ունի՞ արդյոք զրոյի վրա բաժանելը:

Այս բոլոր ակտիվությունները բավական են, որ աշակերտները կարողանան լուծել  1 - 24  
խնդիրները:

1 - 9   Խնդիրներում նրանք կնշեն ճիշտ պատասխանները, իսկ 10 - 24  խնդիրները լուծելու 
համար կարող ենք առաջարկել օգտագործել բազմապատկման աղյուսակը: Ինչքան հաճախ դիմենք 
աղյուսակին, այնքան շուտ կսովորեն այն անգիր: Լավ կլինի, եթե աղյուսակը պաստառի տեսքով 
փակցնենք գրատախտակի  մոտակայքում: Աշակերտները աղյուսակում հեշտությամբ կգտնեն ցանկալի 
բազմապատկումները: Օրինակ՝ իմանալով արտադրյալը (48) և արտադրիչնեից մեկը (6) հեշտ է գտնել 
(8-ը) երկրորդ արտադրիչը:

Լուծելով այս խնդիրը ստուգում ենք դասի նպատակին հասնելու աստիճանը: Սա հիմնականում 
կապված է բազմապատկման ու բաժանման գործողությունների կապի կիրառման և բազմության խմբերի 
բաժանման հարցի հետ, նաև բաժանման հատկությունների հետ:

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարում ենք 1 - 37  խնդիրները:

Դաս 97-րդ

Թեմա՝ թվերի բազմապատկում և բաժանում:

Նպատակ՝ բազմապատկում և բաժանում պարունակող հավասարություններում անհայտ անդամը 
գտնելու ունակության զարգացում (Մաթ.IV.7.): Պարզ համաչափ հարաբերության հետ կապված 
խնդիրների լուծում (Մաթ. IV.7.):

Նախապայմաններ՝ բազմապատկման ու բաժանման գործողությունների կապ (Մաթ. III.3.) 

Ռեսուրսներ՝ երկրաչափական պատկերների մոդելներ (խորանարդիկներ, քառակուսիներ, 
շրջաններ):

Օգնական ռեսուրսները դասավորում ենք տողերով և սյունակներով այնպես, ինչպես 

դասագրքում է ներկայացված՝

Աշակերտներին խնդրում ենք հորինել բազմապատկում և բաժանում 
պարունակող հավասարություններ, որոնք համապատասխանում են նկարին: 
Աշակերտներին հրավիրում ենք գրատախտակի մոտ և անհրաժեշտության 
դեպքում օգնում ենք, որ գրեն ներքոհիշյալ հավասարությունները.

    4⋅6=24          24:4=6
    6⋅4=24  24:6=4

Ապա գրատախտակին գրում ենք անհայտ անդամ պարունակող հավասարություններ:
   1) n⋅6=24  2) 4⋅n=24 3) n:6=4  4) 24:n=6
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Աշակերտները 1) և 2) հավասարությունների հիման վրա գտնում են՝
   n=24:6=4
   n=24:4=6

3) ու 4) հավասարությունների հիման վրա՝
   n=6⋅4
   n=24:6
Ցանկալի է, շարունակենք  բազմապատկում ու բաժանում պարունակող հավասարություններում 

գտնել անհայտ անդամը: Օգտագործեք  35 - 38  խնդիրները:

25 - 29  բազմապատկման ու բաժանման հավասարությունները զննական նյութի հետ կապելու 

ակտիվությունն արդեն արվել է:  Դրա յուրացման աստիճանը կարելի է պարզել ինքնուրույն աշխատանքի 

օգնությամբ: Աշակերտները կօգտաործեն նաև դասագրքում ներկայացված նմուշները:

Իսկ 41 - 43   խնդիրները կապված են IV.7. չափորոշչի նպատակների՝ պարզ համեմատություն 

պարունակող խնդիրների լուծման հետ: Այս խնդիրներում, հիմնականում գործ ունենք մի քանի միանման 

առարկայի արժեքի հիման վրա միավորի արժեքն իմանալու, կամ կարելի է ասել գներն իմանալու հետ: 
Ոսուցիչներին խորհուրդ ենք տալիս նախապես քննարկել այն դեպքերը, երբ միավորի արժեքի հիման 
վրա մի քանի միավորի արժեքն ենք իմանում (Մաթ.IV.7):

- Դիցուք, մի բլոկնոտը 2 լարի արժե, ի՞նչ կարժենա 6 հատ այդպիսի բլոկնոտը: Ի՞նչ գործողություն 
ենք կատարում:

Կարելի է իլուստրացիա օգտագործել՝
                                                   
2 լարի 2 լարի       2 լարի       2 լարի  2 լարի       2 լարի

Կրկնում ենք հարցը՝
 Ունենք 6 հատ 2 լարիանոց բլոկնոտ: Որքա՞ն արժե 6 բլոկնոտը: (6∙2=12լարի)
Մի քանի նման առաջադրանք էլ հանձնարարենք աշակերտներին՝ 3 գրքից յուրաքանչյուրի գինը 5 

լարի է: Որքա՞ն արժեն 3 գրքերը միասին:
Նույն գնի 5 հատ գիրքը ի՞նչ կարժենա:
Հարցնում ենք՝
 Ի՞նչ կարժենա 6 այսպիսի գիրքը, 7 այսպիսի գիրքը:
Միայն դրանից հետո ենք անցնում բաժանման վերաբերյալ խնդիրներին: Դրա հետ մեկտեղ այն 

կապում ենք բազմապատկման հետ:
 4 բլոկնոտից յուրաքանչյուրի գինը 6 լարի է, ի՞նչ կարժենա այս չորս բլոկնոտը միասին: (6∙4=24)
 Բաժանում պարունակող ի՞նչ հավասարություններ են կապվում այս հավասարությանը: 

(24:4=6,24:6=4)
 Քննարկենք հավասարությունը՝ 24:4=6
Այստեղ ողջ արժեքի (24 լարի) և 1 բլոկնոտի գնի հիման վրա գտնում ենք բլոկնոտների քանակը:

Այսպիսով հասանք  41  խնդրի լուծմանը:

Դրանից հետո սկսում ենք խորհել 43  խնդրի լուծման մասին:
Քանի որ միատեսակ ծաղկեփնջեր են կազմված, յուրաքանչյուրի մեջ նույն քանակի ձնծաղիկ է, նույն 

քանակի երիցուկ է և նույն քանակի մանուշակ, այս քանակները ստանում ենք բաժանման միջոցով: 
   12:3;  18:3;  30:3
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Դասի նպատակներից մեկի իրականացման աստիճանը ստուգելու համար աշակերտներին 

առաջարկում ենք 42  խնդիրը: Յուրաքանչյուր գիրք արժե 12:3=4 լարի, հինգ գրքի գինը կլինի՝ 5∙4=20 
լարի:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում  ենք 38 - 56  խնդիրները:

Դաս 98-րդ

Թեմա՝ թվերի բազմապատկում և բաժանում: Բաժանման հատկություններ:
Նպատակ՝ բազմապատկման հատկությունների, անհայտ անդամը գտնելու և միավորի արժեքի 

հիման վրա մի քանի միավորի արժեքի որոշման և դրան հակադարձ խնդրի վերաբերյալ գիտելիքի 
ստուգում: (Մաթ.IV.7.) (Ամփոփիչ դաս)

Նախապայմաններ՝ բազմապատկման ու բաժանման փոխհարաբերության կիրառումը խնդիրների 
լուծման մեջ:

Այն խնդիրների նման խնդիրներ, որոնք տրված էին տնային աշխատանքի տեսքով արդեն լուծվել 
էին դասարանում: Տնային աշխատանքի կատարման հիման վրա կարելի է գնահատել հարցի յուրացման 
աստիճանը: Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո կարող ենք ամփոփիչ գրավոր գրել, ինչով էլ 
կգնահատենք նյութի ընկալման աստիճանը:

Անց ենք կացնում թեստ: Դրա հիման վրա կարող ենք պարզել, թե ինչպես են հասկացել աշակերտները 
նյութը, ինչ ունակություններ են ձեռք բերել: Թեստը կազմված է փակ և բաց առաջադրանքներից: Փակ 
տիպի հարցերը գնահատվում են պատասխանների հիման վրա: Իսկ բաց խնդիրները պահանջում են 
դատել և ներկայացնել պատասխանը ստանալու ճանապարհը: Առաջարկում ենք թեստի նմուշ՝

1 – 4  Առաջադրանքներում ընտրե՛ք ճիշտ պատասխանը՝

1    7∙5+7∙3 արտահայտության արժեքը կարող ենք իմանալ՝ 
     ա) 7∙7 արտադրյալը գտնելով            բ) 7∙8 արտադրյալը գտնելով            
     գ) 8∙9 արտադրյալը գտնելով             դ) 7∙2 արտադրյալը գտնելով

2  18:0-ի արժեքը՝
ա) զրո է      բ) մեկի է հավասար   գ) գոյություն չունի    դ) 18-ի է հավասար

3    եթե տետրի գինը 3 լարի է, ապա՝ 5 տետրի գինը կլինի՝
ա) 9 լարի    բ) 15 լարի     գ) 12 լարի     դ) 8 լարի

4     եթե 5 բլոկնոտի գինը գիտենք, ապա բլոկնոտի գինն իմանալու համար պետք է այս գումարը՝
ա) բազմապատկենք 5-ի        բ) բաժանենք 5-ի
գ) մեծացնենք 5-ով                  դ) փոքրացնենք 5-ով
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Լուծե՛ք խնդիրները՝

5  Գրե՛ք բազմապատկում և բաժանում պարունակող բոլոր հավասարությունները, որ 
կկարողանայինք ներկայացնել այս նկարով՝

 

6  5 աշակերտի նախ հավասար բաժանեցին 35 մատիտը, ապա 15 տետր և վերջում՝ 10 գիրք: 
Քանի՞ մատիտ, տետր ու գիրք հասավ յուրաքանչյուրին:

Ուսուցիչը նման խնդիր կկազմի 2-րդ տարբերակի համար: Կարելի է այս տարբերակները 
արտահայտել գրատախտակին, կամ տպել թերթիկների վրա և բաժանել երեխաներին: Աշակերտները 
հանձնում են գրավորը: Արդյունքներն ու մեկնաբանությունները կլսվեն հաջորդ դասին: Արդյունքները 
կարելի է անալիզի ենթարկել G-PriEd-ի էլեկտրոնային ռեսուրսների օգնությամբ:

Արդյունքները հաջորդ աշխատանքի համար ի նկատի կունենանք: Մանավանդ, որ որոշ հարցեր 
առանձին պարագրաֆներում քննարկվելու են:  Տնային առաջադրանքը կարելի է հանձնարարել  6 -

10  լրացուցիչ խնդիրներից:

Դաս 99-րդ

Թեմա՝ թվերի բազմապատկում և բաժանում:
Նպատակ՝ մաթեմատիկական խաղի օգնությամբ աշակերտների հետաքրքրությունը մեծացնել 

սովորելու հանդեպ, «խորհիր»-ի զանազան խնդիրների օգնությամբ աշակերտների տարբեր 
ինտելեկտուալ ունակությունների զարգացում (բաժանման տարբեր տեսակի ձևերի ներկայացում, 
բաժանման հատկությունների իմացում, կենտրոնացում, տարածաչափական պատկերացման 
զարգացում:

Նախապայմաններ՝ բազմապատկման ու բաժանման ունակությունների և փոխադարձ կապի 
իմացում:

Ռեսուրսներ՝ դասագիրք:

Դասը սկսում ենք քննարկելով ամփոփիչ աշխատանքը: Աշխատենք հիմնականում ուրախացնող 
և գովասանքի խոսքեր օգտագործել: Ձեր մեկնաբանությունները դրական հիմք պետք է ստեղծեն, ինչը 
աշակերտների մոտիվացիայի վրա լավ ազդեցություն կունենա(արտաքին մոտիվացիա): Արտաքին 
մոտիվացիայի համար լավ կլինի, որ դասի վերում խաղը մրցույթի տեսքով ներկայացնենք: Այստեղ հարկ 
է նշել, որ տաղանդավոր աշակերտների մոտիվացիան էլ կարևոր է: Հաճախ է լինում, որ տաղանդավոր 
երեխաները ուսման մեջ ցածր արդյունքներ ունեն, ինչը, ի դեպ, մոտիվացիայի պակասության արդյունք 
է:

«Խորհիր» խորագրով տրված խնդիրները բարձր առաջադիմություն ունեցող աշակերտների համար 
ինքնավստահության բարձրացման միջոց է: Նրանց խմբում ցածր ակադեմիական առաջադիմություն 
ունեցող աշակերտների ներգրավումը լավ է վերջիններիս հետաքրքրությունը մեծացնելու և 
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արդյունքները բարելավելու համար, կամքը ուժեղացնելու և տրամաբանորեն մտածելու համար: Այն 
աշակերտները, ովքեր ընդհանուր ընթացքից հետ են մնում, կարող է փակ հարցերում հաջողակ լինել, 
նշեն ճիշտ պատասխաններն ու գովասանքի արժանանան:

Նշումներ՝ «խորհիր» խորագրի խնդիրների համար՝

1 Վարժությունը երեք փուլից է կազմված: I փուլում աշակերտը խորանարդիկների քանակը 3 
հավասար  մասի է բաժանում և հասկանում է, որ յուրաքանչյուր մասում 3 խորանարդիկ է: II փուլում 
նա պետք է գումարի բոլոր խորանարդիկների վրա գրանցված թվերը և ստացած գումարը բաժանի 3-ի, 
կստանա 15: III փուլում աշակերտներն ընտրում են երեքական խորանարդիկ, որոնց վրա գրանցված 
թվերի գումարը 15 է: Եթե աշակերտները ինքնուրույն չկարողացան անցնել II փուլը, ուսուցիչը նրանց 
հարցերով կօգնի՝

- Ինչի՞ է հավասար բոլոր խորանարդիկների վրա ներկայացված թվերի գումարը: (պատասխան ՝ 
45):

- Հիշեցնենք/կրկնենք խնդրի պայմանը՝ երեք մասի բաժանած խորանարդիկների ամեն մի մասում 
խորանարդիկների վրա գրանցված թվերի գումարը նույնն է: Ինչի՞ է հավասար այս գումարը, ի՞նչ 
գործողությամբ կպարզենք դա: (պատասխան՝ 15, այս թիվը պարզում ենք բաժանմամբ):

- Պատասխան՝ խորանարդիկները կարելի է այսպես խմբավորել՝ 1,9,5,   3,8,4   և  2,6,7:

2  Օգնական հարց I հավասարության համար՝
- Ի՞նչ թիվ ենք ստանում ցանկացած թիվը (0-ից բացի) ինքն իր վրա բաժանելիս: Պատասխանն 

է 1, այսինքն    պատկերով նշված է թիվ 1-ը և I հավասարությունն է 1:1=1.  II հավասարության մեջ 
երկրորդ արտադրիչը արդեն հայտնի է, այն 1-ի է հավասար, այսինքն  պատկերով 7-ն է նշված: III 
հավասարությունն է 7:1=7

3  Հնարավոր է աշակերտները չսպասեցնեն և ճիշտ պատասխանեն: Սխալ պատասխանի դեպքում՝ 
հնարավոր է Պաատայից ավելորդ 18 լարի վերցնենք, դրանից հետո նրանց գումարները կհավասարվեն 
և այս «ավելորդ» 18 լարին էլ հավասար բաժանենք նրանց միջև (բաժանենք երկուսի):

4  45 լարին հինգ շրջանակ պատրաստելու գինն է: Մեկ շրջանակի գինն իմանալու համար 
աշակերտները պետք է բաժանման գործողություն կատարեն: Ապա պատասխանեն հարցին՝ Նիկան 
երկու շրջանակի համար կվերցնի 9∙2=18 լարի, Թոռնիկեն՝ 3∙9=27 լարի:

Այսպիսով, «խորհիր»-ի առաջին չորս խնդիրը ծառայում են տարբեր իրավիճակներում բաժանման 
ու բազմապատկման գործողությունների կիրառմանը վարժվելուն:

Իսկ  5  խնդիրը վարժեցնում է ուշադրությունը: Արշավի գնացած երեք մարդ կիսեցին 3 փքաբլիթը 
հավասարաբար՝ մի-մի հատ: Սանդրոն իր 1 փքաբլիթը կերավ, Նինիկոն՝ Լուկայի վերցրած երկու 
փքաբլիթներից մեկը: Այդ պատճառով Նինիկոյի կողմից մի փքաբլիթի համար վճարած 30 թեթրին  
Լուկային է պատկանում:

6  Խնդիրը վարժեցնում է տարածաչափական պատկերացումները: Ստեղծվում են սկզբնական 
պատկերացումներ մարմինների ծավալի վերաբերյալ:

Խաղ «Բազմապատկման աղյուսակը չեմ շփոթում»:
Ինչպես անվանումից կռահեցիք, բազմապատկման ու բաժանման մեջ է վարժեցնում: Բացի ճիշտ 

պատասխանն ընտրելուց, աշակերտը պետք է հոգ տանի նաև արագության մասին:

Տնային աշխատանքը կարող ենք ընտրել V գլխի լրացուցիչ  11 - 15  առաջադրանքներից:
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§ 3. Բազմապատկում ենք զրոներով ավարտվող թվերը
Պարագրաֆին տրամադրում ենք 3 դաս

Դաս 100-րդ

Թեմա՝ զրոներով ավարտվող թվերի վրա բազմապատկում:
Նպատակ՝ թիվը  10-ով, 100-ով, 1000-ով և այլ մեկ մեկանոցով և զրոներով գրված թվով 

բազմապատկելու օրենքի ու բազմապատկման ասոցիատիվ հատկության կիրառմամբ զրոներով 
վերջացող թվով բազմապատկելու գիտակցում (Մաթ.IV.3. Մաթ.IV.7)

Նախապայմաններ՝ թիվը ներկայացնել կարգային գումարելիների գումարի տեսքով (ընդարձակ 
տեսքով), զրոներով ավարտվող թվերի գումարում:

Ռեսուրսներ՝ երկրաչափական պատկերների մոդելներ:

Մեկ 1-անոցով ու զրոներով գրված թվով բազմապատկելու հետ ենք կապում յուրացրած  թիվը 
տասնավոր դիրքային համակարգում գրանցելու մասին:

Հիշում ենք թվերի կարգային գումարելիների տեսքով ներկայացնելը, ինչպես նաև՝
մեկ 1-անոցով և զրոներով գրված թվերի գումարումը (III դասարան, III գլուխ,§8):
Օրինակ, կարող ենք հիշել, որ

    10+10+10+10=40
    100+100+100+100=400
    1000+1000+1000+1000=4000.

Այս հավասարությունները գրատախտակին ներկայացնելուց հետո, աշակերտներին հիշեցնում ենք 
բազմապատկման ու գումարման կապի մասին, ինչը այսպես կգրվի՝

    4⋅10=40
    4⋅100=400
    4⋅1000=4000.

Միայն դրանից հետո կարելի է անցնել թվերի կարգային գումարելիների տեսքով ներկայացնելու 
հարցի վերհիշմանը և օրինակ՝ 4562 կարելի է այսպես գրել՝

    4562=4⋅1000+5⋅100+6⋅10+2
Դասագրքում պատկերված նամականիշների քանակը այսպես կգրվի՝
    4⋅100
Եռանիշ ու քառանիշ թվերը կարգային գումարելիների տեսքով ներկայացնելիս, յուրաքանչյուր 

գումարելի միանիշ թվի բազմապատկում է մեկ մեկանոցով և զրոներով գրանցված թվով: Այդ արտադրյալը 
հավասար է թվին որը ստացվում է այդ միանիշ թվին զրոները կցագրելով:

    3538=3⋅1000+5⋅100+3⋅10+8=3000+500+30+8.

Այժմ քննարկենք երկնիշ թվի դեպքը՝ 73∙10
Դիմում ենք աշակերտներին:
 Վերհիշե՛ք թվերի բազմապատկման կապը գումարման հետ: Որքա՞ն տասնավորի է հավասար 

այս արտադրյալը (այս արտադրյալը 73 տասնավոր է)
 Այժմ հիշե՛ք և անվանեցե՛ք թե որքան հարյուրավորից և որքան տասնավորից է կազմված 73 

տասնավորը (7 հարյուրավոր և 3 տասնավոր):
Այսպիսով, ինչի՞ է հավասար 73∙10(73∙10=730):
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Նմանապես, հարց-պատասխանի կարգով քննարկում ենք 73∙100 արտադրյալը:
 Քանի՞ հարյուրավոր է 73∙100 (73 հարյուրավոր)
 Որքա՞ն հազարավոր է և ևս քանի՞ հարյուրավոր է 73 հարյուրավորի մեջ (7 հազարավոր ու ևս 3 

հարյուրավոր)
 Այսպիսով 73∙100=7300
Կարելի է նաև այլ օրինակներ քննարկել՝ եռանիշ թիվը տասով բազմապատկելը, երկնիշ թիվը՝ 1000-

-ով բազմապատկելը: Միայն այս ամենից հետո հնարավոր է աշակերտները ինքնուրույն ձևակերպեն 
մեկից և զրոներից կազմված թվով բազմապատկման օրենքը: 

Երրորդ օրինակը ներկայացված է միանիշ թվի զրոյով վերջացող թվով բազմապատկելով: 
Օգտագործում ենք թվերի բազմապատկման ասոցիատիվությունը (զուցորդության հատկությունը):

  8·90=8·(9·10)=(8·9)·10=72·10=720
Նույնտեղ ներկայացված օրինակներին կարելի է այլ օրինակներ ավելացնել:
Ապա անցնում ենք 1  և 2  խնդիրներում նշված հարցերին պատասխաններ ընտրելու 

գործընթացին՝
- Յուրաքանչյուր խմբում 4 տասնավոր է
- Ընդամենը նկարում 12 տասնավոր է
- Այդ նկարը նկարագրում է 3·(4·10) արտադրյալը
- Այդ երեք թվի արտադրյալը 120 է

2  Գծերով միմյանցից առանձնացված է հարյուրավորների 3 խումբ
- Յուրաքանչյուր խմբում երկու հարյուրավոր է
- Նկարը նկարագրում է  արտադրյալը 3·(2·100)
- Այս երեք թվի արտադրյալը 600 է
Հերթականությամբ հրավիրում ենք աշակերտներին գրատախտակի մոտ և նրանք մեր օգնությամբ 

լուծում են 3 - 19  խնդիրները: Դուք և դասարանը քննարկում եք արդյունքները:
Սրա հետ մեկտեղ, նրանք կարող են կիրառել նրանց հետազոտության արդյունքը և օրինակ, 

միանգամից գրեն՝
 500·5=2500
Չնայած կարելի է այս արտադրալը գտնել ուրիշ եղանակներով, օրինակ՝
 500+500+500+500+500=2500
Արտադրյալի ասոցիատիվություն կիրառելով՝
 5·500=5·(5·100)=(5·5)·100=25·100
Իսկ 25 հարյուրավորը 2 հազարավոր է և ևս 5 հարյուրավոր
 25·100=2500

Դրանից հետո դասի նպատակին հասնելը գնահատելու համար, աշակերտներին կարելի է 

հանձնարարել  20 - 28  խնդիրներում ընտրել ճիշտ պատասխանները:

Տնային առաջադրանքը կարելի է ընտրել  1 - 23  խնդիրներից:
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Դաս 101-րդ

Թեմա զրոներով ավարտվող թվերի բազմապատկում:
Նպատակ՝ հաշվելու ժամանակ 100-ով, 1000-ով և այլն և զրոներով վերջացող թվերով  

բազմապատկման կրճատ օրենքների կիրառման ունակության զարգացումը (Մաթ. IV.3, Մաթ. IV.7.):
Նախապայմաններ՝ «կլոր» թվերի գումարման, թվերի տասնավոր դիրքային համակարգում 

գրանցման ունակություններ:
Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո, անցնում ենք խնդիրների լուծմանը, որոնք կապված են 

զրոներով ավարտվող թվերով բազմապատկման կիրառման հետ:

Դասարանում լուծում ենք  29 - 40  խնդիրները: 

29  Կիրառում ենք տեղափոխական օրենքը:

30 , 31  և 32  խնդիրներում էլ կարելի է կիրառել բազմապատկման հատկությունները, թեպետ 
աշակերտները կարող են այսպես դատել.

62>61 այդ պատճառով 62 հարյուրյակը մեծ է 61 հարյուրյակից
521>512 այդ պատճառով 521 հարյուրյակը մեծ է 512 հարյուրյակից
789<789 այդ պատճառով 789 հարյուրյակը փոքր է 798 հարյուրյակից

33   Խաչապուրիների 3 հարյուրյակը 300 խաճապուրի է:

34  Հնարավոր է, որոշ աշակերտները խնդիրը այսպես լուծեն՝ 7000=70.100 այսինքն 7000-ը 70 
հարյուրյակ է, համապատասխանաբար 70 արկղ է հարկավոր: Այդպիսի աշակերտներն արժանի են 
գովասանքի: Եթե այդպիսի եղանակը աշակերտները չեն անվանել, ապա Դուք պետք է ներգրավեք 
դասարանը քննարկման մեջ:

35  Խնդիրը նախորդին է նման, այդ պատճառով  34 -ը լուծելուց հետո կարելի է այդ խնդիրը 
հանձնարարել որպես ինքնուրույն աշխատանք, 23 000 23 հազարյակ է, այն ստացվում է 1000-ը 23-ով 
բազմապատկելով:

36   Հիշեցնենք աշակերտներին, ոմանց էլ բացատրենք, որ 10 անգամ մեծ նշանակում է 80 լարին 10 
անգամ վերցնելը՝ 10-ով բազմապատկելը:

37   Եթե զգաք դրա կարիքը, խնդիրը կապեք բազմակի անգամ գումարելու հետ, որպեսզի 
աշակերտները ավելի լավ հասկանան բազմապատկման իմաստը: Յուրաքանչյուր ժամում 70 կմ, 10 
ժամում՝ 700 կմ:

38  10 ձվանոց 40 արկղում ընդամենը 40∙10 այսինքն 400 ձու կլինի: Եթե 8 արկղից յուրաքանչյուրում 
կլինի 30 ձու, ապա 8 արկղում կլինի 8∙30 ձու- 240 ձու: Ընդամենը՝ 400+240=640

39  10 անգամ 12-ից ավել, այսինքն 12∙10=120, երկուսը միասին ՝ 120+12=132

40 . Առավոտվա ժամը 10-ից ժամը 2-ը, այսինքն մինչ ժամը 14-ը, 4 ժամ է: Այդ 4 ժամում ավտոմեքենան 
կկարողանա անցնել 400կմ, ուրեմն Նիկոն կկարողանա հասնել օդանավակայան մինչև ժամը 2-ը: Նրան 
անհրաժեշտ կլինի 4 ժամից պակաս ժամանակ:

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարում ենք  24 - 30  խնդիրները:
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Դաս 102-րդ

Թեմա՝ զրոներով ավարտվող թվերի բազմապատկում:
Նպատակ՝ զրոներով ավարտվող թվերը բազմապատկելիս՝ կաննոների օգտագործման գիտելիքի 

ամրապնդում: Բազմապատկման հատկությունների կիրառմամբ վարժություն: (Մաթ.IV.3.,Մաթ. IV.7.):
Նախապայմաններ՝ «կլոր» թվերի գումարման, թվերի տասնավոր դիրքային համակարգում գրառման 

ունակություն:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր:
Դասը սկսում ենք ստուգելով տնային աշխատանքը: Ցանկալի է ուշադրություն դարձնել  24   

խնդրի վրա: Այն Մաթ.IV.7-ում նկարագրած արդյունքի հետ է կապված: Միավորի արժեքի համաձայն մի 
քանի միավորի արժեքի հաշվարկ: Այդ ժամանակ կատարում ենք բազմապատկում: Այս հարցը նախորդ 
դասին քննարկվել էր:

300 գազօջախ պատրաստելու համար հարկավոր է 90∙300  լարի,

90⋅300=27000

25  Այստեղ հարկավոր է գտնել 30∙40 –ի արտադրյալը - 12∙100=1200

26  1000-ը 10 հարյուրյակ է, այդ պատճառով 1000 դոլարը կարելի է վերցնել 10 շաբաթվա մեջ: 

Լարիով կվերցներ 
240∙10=2400 լարի:

27  Բաչուկին պարապմունքին հատկացրեց 120 րոպե, այսինքն 2 ժամ, քանի որ 60 ր մեկ ժամ է, 

120 րոպեն կլինի 2 ժամ:

28  Սալոմեին մնաց 13∙10=130 լարի: Ուներ ՝ 130+13=143 (լարի):

29  Հայրը ծախսեց 250 լարի, ընդամենը՝ 250+25=275:

Դրանից հետո անցնում ենք «Խորհիր» խորագրով ներկայացած խնդիրների քննարկմանը: Այս 
խորագրով տրված խնդիրները լավ միջոց են աշակերտների անհատական մոտեցման համար: Որոշ 
խնդիրներ պարզ են, բայց ճարպկություն են պահանջում, դրանք բոլորը կարող են լուծել, որոշ խնդիրներ 
բարդ են, դրանց լուծումը կկարողանան բարձր ակադեմիական մակարդակի աշակերտները, դա իրենց 

հանձնարարենք, սակայն դրանք հանրային կերպով քննարկենք և բոլորին ներգրավենք: Օրինակ 2  
խնդրի մեջ ներկայացված առաջադրանքները պահանջում են գտնել այն եղանակը, որը բազմապատկման 
հատկության կիրառմամբ կպարզեցնի բազմապատկման գործողությունը:

9-ով, 11-ով, 99-ով բազմապատկումը աշակերտը բաշխական (դիստրիբուցիոն) հատկության 
կիրառմամբ կարող է կապել 10-ով բազմապատկելու հետ: հետ՝

25·10=25·(9+1)=25·9+25·1
Ուրեմն՝ 25·9=250–25=225
ինչը կարելի է այսպես գրել 25·9=25·(10–1)=250–25=225
31·11=31·(10+1)=310+31=341
25·99=25·(100–1)=2500–25=2475
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1  խնդիրը պահանջում է 5-ից, 7-ից ու 2-ից կազմել բոլոր հնարավոր տեղափոխությունները: 
Ուսուցիչը լավ գիտի, որ դրանց քանակը 6 է: Կազմելուց հետո՝ բոլոր աշակերտները կարող են գտնել 

լավագույն տարբերակը՝
  (5·2)·7=70.

3   ա) բաշխական օրենքի համաձայն՝
 37.5=37·(4+1)=37·4+37
Ուրեմն՝ 37·4+5<37·5
բ) պարզ է՝ 68·7<68·7+68
գ) 7·10–7=7·(9+1)–7=7·9+7–7=7·9, ուրեմն՝  7·9=7·10–7 
դ) 765·1000=765·999+765
ուրեմն՝, 765·999=765·1000–765
այսինքն՝ 765·999>765·100–766

4  Պետք է սկսենք վերջին հավասարության ուսումնասիրությունից, կպարզենք, որ    նշանակում 
է 1000, այդ ի նկատի ունենալով առաջին հավասարության համաձայն  500 է, երկրորդ հավասարության 
համաձայն  800 է:

3  և 4  խնդիրները, ցանկալի է միասնական ուժերով, մեր մեկնաբանություններով լուծվեն:

Տնային աշխատանքը կարելի է հանձնարարել V գլխի  4 -ում կարող ենք նշել, թե նախ որ 
հավասարությունը դիտարկեն:

Տնային աշխատանքը կարելի է հանձնարարել V գլխի 16 - 20  լրացուցիչ խնդրիրներից:

16  1 դոլար = 245 թեթրի, այսինքն՝ 100 դոլար = 245·100 թեթրի = 245 լարի:

17  Նախորդ խնդիրն հաշվի առնելով՝ 1000 դոլար = 245·10 լարի = 2450 լարի Ցնցուղների գինն է 
1250·2=2500 (լարի)<2650 (լարի)- գումարը չի բավականացնի:

18    8·400+16·200=(8·4)·100+(16·2)·100=3200+3200=6400

19    6000–30·150=6000–(3·15)·10·10=6000–4500=1500

20    20·25+10·60=10·(2·25)+6·100=500+600=1100 (թեթրի), 11 լարի:
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§ 4. Կլորացնում ենք արտադրիչները և գտնում մոտավոր արտադրյալը
Պարագրաֆին տրամադրում ենք 4 դաս

Մաթեմատիկայի ուսուցման և նրա բազմակողմանի կիրառման հարցում մեծ դեր ունի 
մեծությունների մոտավոր արժեքների որոշումը և այս մեծությունների գնահատման 
հարցը: Այս գիտելիքը ճիշտ պատկերացումներ է կազմում ապագայում ճշգրիտ արժեքները 
գտնելու հարցում: Հաճախ հարցի ուսումնասիրությունն ավարտվում է հենց մոտավոր 
գնահատմամբ: Այս անգամ էլ աշակերտները ևս մեկ քայլ են կատարում այս ուղղությամբ՝ 
ստանում և զարգացնում են համապատասխան ունակություններ:

Դաս 103-րդ

Թեմա՝ մոտավոր արտադրյալի որոշում կլորացման օգնությամբ:
Նպատակ՝ աշակերտը կարողանա կլորացման շահավետ ձևերի (մինչ բարձրագույն կարգը, կամ 

մինչ այլ կարգ) կիրառմամբ գտնել մոտավոր արտադրյալը, գնահատել արտադրյալը, շրջանցել երկար 
հաշվումները, օգտագործել զրոներով ավարտվող թվերի բազմապատկումը (Մաթ. IV.3.):

Նախապայմաններ՝ բազմապատկման աղյուսակի, զրոներով վերջացող թվերի բազմապատկման 
իմացում:

Ակտիվության բնութագիր
Ուսուցիչը ստուգում է աշակերտների ստացած գիտելիքները համապատասխան օրինակներով՝ 

բազմապատկման աղյուսակ, 10-ի աստիճանների (այսինքն 1-ով ու 0-ներով գրված թվերի) թվի 
բազմապատկման օրենք, կլորացման օրենքներ: Դասարանային աշխատանքի համար կարելի է 

օգտագործել 1 - 3  թեստը, ուսուցչի կողմից կազմված նման օրինակներ:
Նրանից հետո, ինչ ուսուցիչը համոզվում է աշակերտների պատրաստվածության մեջ, առաջարկում 

է թեստի առաջին խնդիրը՝ կհերիքի՞ արդյոք 600 լարին 29 աշակերտին էքսկուրսիա գնալու համար այն 
դեպքում, երբ յուրաքանչյուր աշակերտի համար 18 լարի պետք է հատկացվի: Ուսուցիչը պահանջում է 
պատասխանել հարցին առանց մանրակրկիտ հաշվարկների:

Ի՞նչ գործողություն է պետք կատարել խնդրի հարցին պատասխանելու համար: (Բազմապատկման 
գործողություն՝ 29-ը բազմապատկում ենք 19-ով):

Առանց սյունակաձև բազմապատկման կարո՞ղ ենք, թե ոչ համեմատել 29∙18-ը 600-ի հետ:
Աշակերտները կգնահատեն արդյունքը 29-ի ու 18-ի կլորացմամբ, կստանան 30·20=600 և 

կպատասխանեն, որ 600 լարին բավական է, այն շատ է 29·18-ից:
Եվս մեկ անգամ ճշտենք՝
- Հավելուրդո՞վ, թե՝ պակասորդով ենք  կլորացրել 29 ու 18: (հավելուրդով)
- Կլորացված թվերի արտադրյալը 29·18-ից մեծ է, թե՞ փոքր: Ինչու՞: (Մեծ է, քանի որ երկու 

արտադրիչն էլ հավելուրդով են կլորացված):
Արտադրիչները մինչ մեծագույն կարգը կլորացնելով առաջարկում ենք նաև այլ գնահատումներ: 

Օրինակ՝ տեքստում բերված օրինակները՝ 327·41 գործողության մեջ երկու արտադրիչն էլ կկլորացվի 
պակասորդով, այդ պատճառով կլորացված արտադրիչների բազմապատկման արդյունքը փոքր է 327·41-ից:

47·823 բազմապատկման մեջ արտադրիչներից մեկը կլորացվում է հավելուրդով, մյուսը՝ 
պակասորդով: Կկարողանա՞ն արդյոք աշակերտները կլորացմամբ ստացած պատասխանը համեմատել 
47·823-ին: Այստեղ դասարանում տարբեր կարծիքներ կարող են բարձրաձայնվել: Վերջում աշակերտները 
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պետք է եզրակացնեն, որ այս դեպքում ապագա ճշգրտումներից զատ մոտավոր արտադրյալի ճիշտ 
պատասխանի հետ համեմատությունը բարդ է:

Ակտիվության հիմնական մասը դասարանում իրականացվող խնդիրների քննարկումն է

1 - 3  խնդիրները լուծելիս, աշակերտները վարժվում են արտադրիչների կլորացման և ապա 
դրանց բազմապատկման հարցում: 4 - 17  խնդիրներում դրան ավելանում է կլորացման արդյունքում 
ստացած արտադրիչի ստուգումը:

Դասի նպատակին հասնելու աստիճանը ստուգելու համար կարելի է աշակերտներին հանձնարարել 
ինքնուրույն լուծել 18 - 25  խնդիրները:  Խնդրենք որպեսզի ստուգեն արտադրյալը, երբ դա հնարավոր 
է: Աշակերտներին դրանում կօգնի տեքստում լուծած վարժությունները:

Ակտիվության ընդլայնման նպատակով դասարանում քննարկվում են 26 - 32  խնդիրները: 
Այստեղ արդեն կլորացման արդյունքում ստացած պատասխանի համեմատումն էլ է պահանջվում: 
Օրինակ, մինչ բարձրագույն կարգը կլորացմամբ ունենք՝

     214·731≈200·700=140000
Կլորացումը պակասորդով կատարվեց, մոտավոր արժեքը փոքր է արտադրյալի ճիշտ արժեքից:
Տնային աշխատանքը կարող ենք ընտրել 1 - 29  խնդիրներից:

Դաս 104-րդ

Թեմա՝ արտադրիչների կլորացման կիրառումը մոտավոր արտադրյալն իմանալու համար:
Նպատակ՝ աշակերտը պետք է կարողանա մոտավոր արտադրյալն իմանալ գործնական խնդիրներ 

լուծելու համար, զրոներով ավարտվող թվերի բազմապատկման կրճատ օրենքների կիրառման մեջ վարժանք 
(Մաթ.IV.3., Մաթ. IV.7)

Նախապայմաններ՝ թվերի կլորացում, մոտավոր արտադրյալի իմացում:

Տնային աշխատանքի ստուգումը իրենից ներկայացնում է նախապայմանների ստուգում՝ պարզում 
ենք կարողանում են, թե՞ ոչ աշակերտները արտադրիչների կլորացմամբ գտնել մոտավոր արտադրյալը: 
Թեստերն էլ այս ունակություններն են պահանջում-  1 , 2  խնդիրներով պարզում եք, հիշում 
են, թե ո՞րն է բարձրագույն կարգի թիվը, ո՞րն է նրա արժեքը, ի՞նչ արդյունք ենք ստանում թիվը մինչ 
բարձրագույն կարգը կլորացնելիս:

3  Խնդրի մեջ մինչ մեծագույն կարգը կլորացումից հետո պետք է գտնենք 300-ի ու 10-ի 
արտադրյալը:

4 , 5  Խնդիրների մեջ արտադրյալի գնահատումը տեղի է ունենում արտադրիչներից 
մեկի մինչ բարձրագույն կարգը կլորացնելով: Նմանատիպ են և  6 - 15  խնդիրները, օրինակ՝ 
24·7≈20·7=140

16 - 29  Խնդիրների մեջ պահանջվում է երկու արտադրիչների կլորացում մինչ մեծագույն 
կարգը, դրանցով արտադրյալի իմացում, օրինակ՝

29  531⋅644≈500⋅600=300000

Անցնում ենք դասի հիմնական նպատակին՝ գործնական խնդիրների լուծման ժամանակ 
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բազմապատկման կրճատ օրենքների օգտագործմանը (Մաթ.IV.3): Գործնական խնդիրները ( 40 - 42
) լուծելուց առաջ վարժվում ենք բանավոր բազմապատկման տարբեր եղանակների կիրառման մեջ՝ 

օրինակ 34  խնդրում 35·45 արտադրյալը կլորացմամբ կարելի է գտնել  է մի քանի եղանակով՝

 35⋅45≈40⋅50=2000
 35⋅45≈40⋅45=40⋅(40+5)=1600+200=1800
 35⋅45≈35⋅50=(30+5)⋅50=1500+250=1750

Դրանից   հետո կարելի է դատել, թե՝ որ եղանակի կիրառումն է ավելի նպատակահարմար: 

Աշակերտները չեն դժվարանա «ամենավատ» եղանակը գտնել (I եղանակ): Տարբեր կարծիքներ կարող են 

լինել II և III եղանակների մասին, թե ո՞ր արժեքն է ավելի մոտ արտադրյալին՝ փոքրագույն արտադրիչի 

կլորացման հետևանքով, թե՞ մեծագույն արտադրիչի կլորացման դեպքում ստացածը:  Ընդհանուր առմամբ, 

կլորացման սխալմունքը կարևոր դեր է խաղում, սակայն այդ օրինակում արտադրիչների կլորացման 

երկու դեպքում էլ բացարձակ սխալմունքը 5 է: Բայց փոքրագույն արտադրիչի կլորացման դեպքում 

այդ սխալմունքը ավելի մեծ թվի վրա է բազմապատկվում (արտադրյալի սխալմունքը մեծ է): Ավելի լավ 

գնահատում ենք ստանում երբ օգտագործում ենք III եղանակը, չի բացառվում, որ այդ դատողությունն 

անի որևե աշակերտ: Կարելի է որպես տնային աշխատանք հանձնարարել աշակերտներին խորհել այդ 

մասին:

Եթե չսահմանափակվենք արտադրյալի մոտավոր որոշմամբ կլորացման եղանակով, աշակերտները 

հնարավոր է, առաջարկեն թվարկածներից ավելի լավ եղանակ՝ 35·45≈30·50=1500 կամ՝ 35·45≈40·40=1600, 

ինչը արտադրյալի ճիշտ արժեքին ավելի մոտ է , քան քննարկած նախորդ դեպքերը:

35 - 38  Խնդիրները աշակերտները ինքնուրույն  կարող են լուծել:

40 - 42  Խնդիրների լուծմամբ կարելի է ստուգել հիմնական նպատակին հասնելու աստիճանը: 

Միասնական ուժերով կարելի է լուծել 42  խնդիրը:

Այստեղ մտածելու տեղիք է տալիս այն, որ առաջին հարցին պատասխանելու համար պետք է կազմել 
թվային արտահայտություն և գտնել նրա արժեքը:

 32·55+18·55=(32+18)·55=50·55=50·(50+5)=2500+250=2750
Մոտավոր արժեքը, պարզ է, շատ արագ կարելի է գտնել՝
 50·55≈50·60=3000
Որոշ աշակերտներ, հնարավոր է թվային արտահայտության մեջ յուրաքանչյուր գումարելիի 

մոտավոր արժեքը գտնեն և գումարեն:
 32·55≈30·60=1800
 18·55=20·60=1200
Նույնպիսի գնահատում ենք ստանում՝ մոտավորապես՝ 3000:

Այս խնդիրը լուծելուց հետո կարելի է աշակերտներին առաջարկել ինքնուրույն լուծել 40 - 41  

խնդիրները: 40  խնդրի մեջ աշակերտները պետք է հասկանան, որ 55·18-ը պետք է մոտավորապես 
գտնեն:

Նախապես խնդրենք նրանց, որ լուծելիս մոտավոր արժեքը իմանալու ժամանակ տարբեր 
եղանակներ օգտագործեն:
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 I.   55⋅18≈60⋅20=1200 

 II.   55⋅18≈55⋅20=(50+5)⋅20=1000+100=1100,  կամ 55⋅18≈55⋅20=(55⋅20)⋅10=110⋅10=1100
 III.   55⋅18≈60⋅18=60⋅(10+8)=600+480=1080

41   Այստեղ հարկավոր է իմանալ 6·12·18-ի մոտավոր արժեքը:
    6·12·18=(6·12)·18≈(6·10)·20=60·20=1200.

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 30 - 37  խնդիրները:

Դաս 105-րդ
(Ամփոփիչ դաս)

Թեմա՝ արտադրիչների կլորացմամբ մոտավոր արտադրյալի որոշում
Նպատակ՝ աշակերտների կողմից տրված թեմայի յուրացման աստիճանի ստուգում:
Նախապայմաններ՝ թվերի կլորացման, զրոներով ավարտվող թվերի բազմապատկման հատկություններ:

Նշված թեմայի շուրջ աշակերտների գիտելիքի ստուգումն իրականանում է տնային աղխատանքի 
ստուգմամբ, որը պարունակում է խնդիրներ ( 30 - 37 ) տարբեր եղանակներով արտադրյալի մոտավոր  
արժեքը որոշելու և գործնական խնդիրներում արտադրյալի մոտավոր  արժեքը որոշելու մասին գիտելիքի 
կիրառմամբ:

31  Այս խնդրի մեջ մոտավոր արտադրյալը կարելի է իմանալ մի քանի եղանակով՝
  48·26≈50·30=1500
  48·26≈50·26=50·(20+6)=1000+300=1300
  48·26≈48·30=(40+8).30=1200+240=1440

32 , 33  Խնդիրների մեջ պահանջվում էր  ընտրե լավագույն եղանակը. 

33   41·23≈40·23=40·(20+3)=800+120=920
  41·23≈40·20=800
  41·23≈41·20=(40+1)·20=800+20=820
Տրված արտադրյալը լավ է գնահատում 920-ը՝ ավելի մեծ արտադրիչների կլորացում տեղի ունեցավ և 

կլորացման ժամանակ սխալմունքն էլ քիչ է՝ 1 միավոր, ինչը ճիշտ պատասխանից միայն երկրորդ արտադրիչին 
հավասար արժեքով է տարբերվում:

34 - 35  Գործնական օգտագործման համար են:
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34  Կարող է երկու արտադրիչերի հավելուրդով կլորացմամբ սահմանափակվենք՝ բոլոր 

շարքերում մոտ 10·30=300 զինվորական էր:

35  Կարելի է ասել, որ պատմվածքը մոտ 300·100=30000 խոսքից է բաղկացած: Համարեցինք, որ 
բոլոր էջերը միանման են:

36  38·12·204=38·(12·204)=40·(10·200)=40·2000=80000

Այստեղ մոտավոր արժեքն իմանալիս, ընդունենք, որ բոլոր էջերը նույն քանակի տողեր են 
պարունակում, իսկ տողերը՝ նույնաքանակ բառեր:

37  Այս խնդրի մեջ պետք է գտնենք 40·48·110-ի մոտավոր արժեքը, կարող ենք բավարարվել 

հետևյալ գնահատմամբ՝
 40·(48·110)≈40·(50·100)=40·5000=200000

Քաղաքի այս թաղամասում մոտ 200 000 բնակիչ է: Այս խնդիրները նրանով են հետաքրքիր, որ դրանք   
կարող ենք կապել պարզ համեմատության հետ (Մաթ.IV.7.)-

 Եթե յուրաքանչյուր շարքում 28 զինվորական է, 9 շարքում նրանց քանակը կլինի 9·28
 Եթե ընդունենք, որ ամեն էջը 295 բառ է պարունակում, ապա 88 էջը 295·88 բառ կպարունակի:
 Եթե գրքի մի էջին 38 տող է, յուրաքանչյուր տողում՝ 12 բառ և եթե ընդունենք, որ ողջ գիրքը 

նույնատիպ 204 էջից է բաղկացած, ապա մի էջին 38·12 բառ է, 204 էջին՝ 38·12·204≈40·10·200=80 000 շենքերի 
բառ:

Եթե մի թաղամասում 40 փողոց է, յուրաքանչյուր փողոցում՝ 48 շենք, այդ թաղամասում շենքերի 
քանակը 40∙48 է, եթե յուրաքանչյուր շենքում 110 բնակիչ է, ապա ընդամենը բնակիչների քանակը 
(40·48)·110 է:

Տնային աշխատանքը ստուգելուց և լուծումների մեջ ճշգրտումներ մտցնելուց հետո կարելի է 
ամփոփիչ աշխատանք անցկացնել, գրավորը կարող է պարունակել 5 պարզ թեստ (փակ հարցեր): 
Աշակերտները պետք է միայն հասկանան տեքստը և ընտրեն պատասխանները:

1  Ի՞նչ թվեր պետք է բազմապատկենք, եթե 407·13 գորրծողության մեջ, եթե արտադրիչները 
կլորացնում ենք մինչ բարձրագույն կարգը և արտադրյալը մոտավորապես ենք որոշում:  

ա) 410 և 10                    բ) 400 և10
գ) 400 և 15                     դ) 407 և 10

2  Ի՞նչ թվեր պետք է բազմապատկենք 487·19 գործողության մեջ, եթե արտադրիչները կլորացնում 
ենք մինչ բարձրագույն կարգը և արտադրյալը մոտավորապես ենք որոշում:

ա) 480 և 20           բ) 480 և 10
գ) 400 և 10           գ) 500 և 20

3   Տրված է ՝ 
     I.     5·611>5·600 
  II.     5.611<5.600
  III.      5.611=5.600 
Սրանցից ճիշտ է՝ ա) միայն II, բ) միայն III,  գ)II և III, դ) միայն I
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4  Ավտոմեքենան ամեն ժամ 81 կմ է անցնում: Ավտոմեքենայի կողմից 5 ժամում անցած 
տարածությունը  կարող ենք գնահատել այսպես՝  

ա) կանցնի 300 կմ-ից քիչ                  բ) կանցնի 400 կմ-ից քիչ
գ) կանցնի 380 կմ-ից քիչ                   դ) կանցնի 400 կմ-ից ավելի

5  25·35-ի արտադրյալը մոտավոր հաշվելիս լավագույն արդյունք կստանանք եթե՝

ա) երկու արտադրիչն էլ կլորացնենք

բ) միայն առաջին արտադրիչը կլորացնենք

գ) միայն երկրորդ արտադրիչը կլորացնենք

Անհրաժեշտ է մի փոքր շատ մտածել 5-րդ առաջադրանքը կատարելու համար: Նման խնդիր արդեն 
լուծել ենք: Այդ պատճառով ստուգելու ժամանակ, անգամ եթե երեխան ճիշտ պատասխան է ստացել, 
խնդրում ենք մանրամասն բացատրել, թե ինչու է ստացել նման պատասխան: Յուրաքանչյուր արտադրիչի 
կլորացման ժամանակ սխալմունքը միայն 5-ով է արտահայտվում (բացարձակ ճշգրտությունից), այդ 
պատճառով լավագույն արդյունք ենք ստանում  մեծ արտադրիչի կլորացմամբ՝ սխալմունքը 5 անգամ 
փոքր արտադրիչն է: 

Աշակերտներին կարող ենք հանձնարարել իրականացնել նախագիծ, որի շնորհանդեսը հաջորդ 
դասին կլսենք:

Դաս 106-րդ

Թեմա՝ թվերի արտադրյալի մոտավոր արժեքի որոշում:
Նպատակ՝զրոներով ավարտվող թվերի բազմապատկման կրճատ օրենքների կիրառում գործնական 

խնդիրներում (Մաթ.IV.3.), տրված թեմայի վերաբերյալ նախագծի մշակում և պաշտպանում, գնահատման 
ունակության զարգացում:

Նախապայմաններ՝ զրոներով ավարտվող թվերի բազմապատկման կրճատ օրենքների իմացում:

Դասին լսում ենք աշակերտներին հանձնարարված նախագծերի շնորհադեսը:Նախապես ընտրում ենք 
աշակերտների, ովքեր ընտրել են բիոլոգիայի և մաթեմատիկայի գրքերը: Ընտրվում է 3 ընդդիմադիր, ովքեր 
հարցեր են առաջարկում պատմող աշակերտներին, գնահատում են նրանց ելույթը: Օրինակ, կարելի է հարց 
տալ, թե որքանով են տիպիկ այն էջերը, որոնք պատմող աշակերտը յուրաքանչյուր գրքից ընտրել է, ի՞նչն է 
այդպահին նա հաշվի առել: Դրանից հետո հարց կարող է առաջարկել յուրաքանչյուր աշակերտ:

Ուսուցիչը վերջում ամփոփում է շնորհանդեսը, ընդդիմադիրների հարցերն ու գնահատում է նրանց 
աշխատանքը, նշում է սխալները, որոնք ընդդիմադիրները չեն նկատել, հաշվի առնենք ,որ  ընդդիմախոսներն 
էլ կարող են սխալներ ունենալ:

Դասի վերջում ուսուցիչը հանձնարարում է տնային աշխատանք՝ 21 - 25  առաջադրանքները V գլխի 
լրացուցիչ խնդիրներից:
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§ 5. Միանիշ թվերով բազմապատկում
Պարագրաֆին տրամադրում ենք 4 դաս

Դաս 107-րդ

Թեմա՝ միանիշ թվերով բազմապատկում:
Նպատակ՝ աշակերտը յուրացնի միանիշ թվերով բազմապատկելու ալգորիթմը: Կապ ԱՈւՊ-ի 

չափորոշչի  հետ (Մաթ. IV.3.)- արդյունքը ակնհայտ է, եթե աշակերտը օգտագործում է գրավոր ալգորիթմը 
բազմապատկման գործողություններ կատարելու համար:

Նախապայմաններ՝ (նախնական գիտելիք և ունակություններ): Աշակերտը կարող է բանավոր 
բազմապատկել միանիշ թվերը (Մաթ. III.3.), ներկայացել թիվը դիրքային համակարցում:

Ռեսուրսներ՝ նկարներ, որտեղ, օրինակ, երկնիշ թվերը բազմապատկելիս ներկայացված է 
միավորների բազմապատկման արդյունքում տասնյակների տեղափոխում, օրինակ՝ 17·3=51:

                  

                  

                  

            

            

            

2 տասնյակ

 3 տասնյակ       1 միավոր
Երեք յոթնյակ = 2 տասնյակ + 1 միավոր
Խորանարդիկներ, պաստառներ բազմապատկման աղյուսակով:

Նոր նյութը անցնելու ժամանակ դասարանի ուշադրությունը գրավելու համար օգտագործենք 
ներգրավման մեթոդը՝թող բոլորը մասնակցեն հարցի քննարկմանը: Մինչ այդ ստուգենք տնային 
աշխատանքը, ինչը կապված էր զրոներով ավարտվող թվերի բազմապատկման և արտադրյալի 
գնահատման տարբեր ձևերի հետ: Այդ պահին ընթանում է նաև նոր նյութը սովորելու համար 
պատրաստվելու գործընթացը՝ միանիշ թվով բազմապատկելիս կիրառում ենք զրոներով ավարտվող 
թվերով բազմապատկման օրենքը: Ուսուցիչը հերթով հրավիրում է աշակերտներին գրատախտակի մոտ 
և տալիս է օրինակներ՝

  60⋅3                90⋅4                 900⋅5                 900⋅6                 50⋅7
  2 000⋅3          40 000⋅4     50 00:5     5 000⋅6     800⋅7

Դրանք ստուգելու գործընթացին պետք է ողջ դասարանը մասնակցի:

Դրանից հետո առաջադրանք ենք տալիս թիվը կարգային գումարելիների տեսքով ներկայացնելու 
մասին: Ներկայացրե՛ք կարգային գումարելիների տեսքով՝ 3286, 4379, 5498, 5987: Կարելի է նախապես 
պատրաստել տոմսեր, որոնց վրա օրինակներ են գրված և բաժանել աշակերտներին: Այս պահին, պարզ 
է, որ հիշում ենք նաև բազմապատկման աղյուսակը: Այս ամենին և տնային աշխատանքի ստուգմանը 
տրամադրում ենք 20 րոպե:

Դրանից հետո անցնում ենք դասագրքում ներկայացված խնդիրների քննարկմանը: Խնդրում ենք 
աշակերտներին կարդալ խնդիրը: Ապա հարցերի օգնությամբ պարզում ենք, թե որքանով են հասկացել 
խնդրի բովանդակությունը, կարող են արդյոք գտնել լուծման ճանապարհը:

- Քանի՞ չվերթ ունի ինքնաթիռը շաբաթվա մեջ:
- Յուրաքանչյուր չվերթին քանի՞ ուղևոր կարող է տեղափոխել ինքնաթիռը:
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- Համառոտ ինչպե՞ս ձևակերպել խնդրի պայմանը: Ի՞նչն է խնդրի հարցը:

  Շաբաթվա մեջ մի քանի թռիչք
  Յուրաքանչյուր թռիչքին - 321 ուղևոր:
  
  Ընդամենը քանի ուղևոր կարող է տեղափոխել:

- Յուրաքանչյուր թռիչքի ժամանակ  կարող է տեղափոխել 321 ուղևոր, երեք թռիչքով քանի ուղևոր 
կտեղափոխի:

Եթե աշակերտների մի մասը դժվարանա պատասխնել հարցին, հիշեցնենք գումարելու մեթոդի հետ 
կապը:

  Առաջին թռիչք – 321
  Երկրորդ թռիչք -321
  Երրորդ թռիչք – 321
  
  Ընդամե՞նը:

- Պետք է գումարենք այս թվերը, ինչպես գիտենք գումարումը կարող ենք ներկայացնել 
բազմապատկմամբ ՝321·3:

- Ապա խնդրենք յուրաքանչյուր աշակերտի այս թիվը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով 
ներկայացնել՝ 321=300+20+1

-  Այսպիսով կլորացնում ենք՝ (300+20+1)·3
- Հիշենք գումարը թվով բազմապատկելու հատկությունը՝ յուրաքանչյուր գումարելի պետք է 

բազմապատկվի այդ թվով:
Այժմ հրավիրում ենք գրատախտակի մոտ աշակերտներից մեկին և ավարտին ենք հասցնում 

կլորացման գործընթացը՝
 321⋅3=300⋅3+20⋅3+1⋅3=900+60+3
- Ստանում ենք 9 հարյուրավորի, 6 տասնավորի ու 3 միավորի գումարը, դա 963 լարի է:
- Ուրեմն՝ 321·3=963:
- Աշակերտները հերթով նկարագրում են բազմապատկման գործընթացը, որն այժմ այսպես 

կգրենք՝
321

3
963

×

Միանիշ թիվը միավորներով բազմապատկելիս ստացանք 3 միավոր, բազմապատկեցինք 
տասնավորների թվանշանով, ստացանք 6 տասնյակ, բազմապատկեցինք հարյուրավորների թվանշանով, 
ստացանք 9 հարյուրյակ:    

221
4×

 332
3×

 421
2×

 

 
Ապա անցնում ենք այն դեպքերի քննարկմանը, երբ հարկավոր է առանձնացնել (փոխանցել) հաջորդ 

կարգի միավոր:
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Պարզ է, սկսում ենք քննարկել այն դեպքը, երբ միավորներից պետք է առանձնացնել (փոխանցել) 
տասնյակը, քննարկենք բազմապատկումը՝ 17∙3

Պաստառին ներկայացված է բազմապատկման գործընթացը՝
  17=10+7
  17⋅3=(10+7)⋅3=30+21
Այստեղ կարող ենք խորանարդիկներ կիրառել: Ինչպես տեսնում ենք, ստանում ենք 3 տասնյակ ու 

ևս 21 միավոր
 
3 տասնյակ   

              2 տասնյակ + 1 միավոր

21 միավոր = 2 տասնյակ + 1 միավոր

Ուրեմն ստացանք՝ 5 տասնյակ և ևս մեկ միավոր՝
      

Ուրեմն
 17

3
51

×

Կարելի է այսպես գրել՝  
17
3

51

×

2

Այսպիսով, փաստորեն բազմապատկման գործընթացը այսպես է իրականանում՝ 
 3⋅7=21=2⋅10+1
 3⋅10+2⋅10+1=5⋅10+1=51
Դրանից հետո կարող ենք քննարկել երկու այլ օրինակ, երբ տեղի է ունենում միավորներից 

տասնավորների առանձնացում՝
     

 
324

3
2

×

1

     
324

3
72

×

1

       
324

3
972

×

1

Բազմապատկեցինք միավորները                      բազմապատկում ենք տասնավորները և

և փոխանցում տասնյակը                       գումարում ենք փոխանցած 1 տասնյակը

         Բազմապատկում ենք հարյուրավորները 

Այս գործընթացը կարելի էր այսպես ներկայացնել, որպեսզի գրավոր ալգորիթմին ավելի մոտ լիներ՝
 324⋅3=3⋅4+3⋅20+3⋅300
 3⋅4=12=1⋅10+2
 3⋅20=6⋅10
 6⋅10+1⋅10+2=7⋅10+2
 3⋅300=9⋅100
 9⋅100+7⋅10+2=972
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Նմանապես կարող ենք իրականացնել գումարի քանակի թվով բազմապատկումը: Լարիները 
կետերով ենք առանձնացնում, եթե կետերին ուշադրություն չդարձնենք, ապա գումարը կներկայանա 
թեթրիների տեսքով:

Ակտիվությունը ընդլայնվում է և արդեն գործ ունենք այն դեպքերի քննարկման հետ, որոնց մեջ 
կարգերի միավորներ ենք առանձնացնում (օրինակ՝ հարյուրավորներ, հազարավորներ):

Ավելի լավ է դասագրքում տրված բազմապատկումը այսպես ներկայացնենք՝
2745·4=(2000+700+40+5)·4=4·2000+4·700+4·40+4·5
Դրանից հետո մտածում ենք՝
 

 2745
4

10980

×

2 1 2

Այժմ նկարագրենք իրականացված գործողությունները ավելի մանրամասն, սկսում ենք 4 միավորը 
5 միավորով բազմապատկելով.

 4⋅5=20=2⋅10+0
 4⋅40=160=1⋅100+6⋅10
 1⋅100+6⋅10+2⋅10+0=1⋅100+8⋅10+0
 4⋅700=2800=2⋅1000+8⋅100
 2⋅1000+8⋅100+1⋅100+8⋅10+0=2⋅1000+9⋅100+8⋅10+0
 4⋅2000=8⋅1000
 8⋅1000+2⋅1000+9⋅100+8⋅10+0=10⋅1000+9⋅100+8⋅10+0=1⋅10000+9⋅100+8⋅10+0=10980
Նմանապես, որքան կարելի է մանրակրկիտ, քննարկում ենք մի քանի օրինակ՝
 60932

8×
 30845

7×
 21715

6×

Սրանից հետո աշակերտներին կարող ենք հանձնարարել 1 - 10  խնդիրների մեջ ընտրել ճիշտ 

պատասխանը: Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 1 - 6  խնդիրները և խնդրում 
ենք ուսումնասիրել այն դեպքերը, որոնք տրված են դասագրքում:

Դաս 108-րդ

Թեմա՝միանիշ թվով բազմապատկում:
Նպատակ՝ պարզ գործնական խնդիրները լուծելու նպատակով միանիշ թվերով բազմապատկման 

վարժանք (Մաթ. IV.3.):
Նախապայմաններ՝ բազմապատկման աղյուսակ, թվերի վերածում կարգային գումարելիների գումարի, 

զրոյով ավարտվող թվերի բազմապատկում:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, գրատախտակ:
Դասը վարելու ձև՝ խմբային, անհատական:
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Տնային աշխատանքը ստուգելուն ու քննարկմանը կարող ենք տրամադրել 10-15 րոպե:

Աշակերտներին բաժանում ենք չորս խմբի: Մի խումբը պետք է ներկայացնի 11 , 15 , 18 , 25  
խնդիրների լուծումները:

 Երկրորդ խումբը՝ 12 , 13 , 16 , 26 ; երրորդը՝ 17 , 19 , 23 , 27 , չորրորդը՝  14 , 20 , 24
, 28 .

Առաջադրանքը կատարելուց հետո յուրաքանչյուր խմբից մի-մի հոգի ներկայացնում է խնդիրները: 
Մենք ենք ընտրում աշակերտներին: Դա հայտնի է աշակերտների համար և բոլոր խմբերի անդամները 
մասնակցում են խնդիրների լուծմանը, որպեսզի խումբը բաձր գնահատական ստանա:

Խմբերի միջև տեղերը բաժանում ենք կատարած առաջադրանքի արագության ու ճշգրտության 
համաձայն:

Տնային աշխատանքը հանձնարարում ենք նման խնդիրներից՝ 7 - 24 .

Դաս 109-րդ 

Թեմա՝ միանիշ թվով բազմապատկում:
Նպատակ՝ խնդիրները լուծելիս թվերով գործողություններ ընտրելու ունակության զարգացում, միանիշ 

թվով բազմապատկման կիրառում (Մաթ.IV3.):
Նախապայմաններ՝ բազմապատկման աղյուսակի իմացում, միանիշ թվով բազմապատկման ալգորիթմի 

իմացում:

Առաջադրանքը ստուգելով ևս մեկ անգամ պարզում ենք աշակերտները յուրացրեցին,  թե՝ ոչ, միանիշ 
թվով բազմապատկման ալգորիթմը:

Դրա պատասխանը կարող ենք փնտրել 12 - 20  խնդիրների լուծման մեջ: Ցանկալի է, 
որ գրատախտակի մոտ հրավիրենք այն աշակերեներին, ովքեր, մեր կարծիքով, համեմատաբար 
դժվարանում են յուրացնել նոր նյութը:

Ստուգենք, կարող են արդյոք բնութացրել գրավոր բազմապատկման ալգորիթմը, օրինակ, բարձր 
կարգի միավորի առանձնացումն ու տեղափոխության գործընթացը: Հարկ եղած դեպքում կարելի է 

այլ աշակերտների խնդրել ուղղումներ մտցնել դատողության մեջ: Դասը շարունակվում է 29 - 35  
խնդիրների քննարկմամբ: Խնդիրներն ընդհանուր ուժերով ենք քննարկում, գրատախտակին կրճատ 
ձևակերպում ենք պայմանները, ապա մեր հարցերին պատասխանելով ընթանում է խնդիրների լուծման 
գործընթացը:

29   Ամեն օր 32 կմ
                    7 օրու՞մ- 
- Ի՞նչ գործողություն է պետք կատարել:
 

  
32
7

224

×

1
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30   Ամեն օր ծախսվում է 28 լարի,      31   Յուրաքանչյուր էջին 14 նամականիշ, 
    6 օրու՞մ:                իսկ 6 էջի՞ն՝

 28
6

168

×

4
      14

6
84

×

2

32   Յուրաքանչյուր հեծանիվ՝ 3 անիվ, 33    Հեծանիվները երկու անիվ ունեն,  
    92-ը՝               165 հեծանիվը կունենա՝
        

165
2×

11
 

92
3

276

×       

                 320 աչք, 
                 320 անիվը բավական չէ:

34  Մի ռոբոտը 2 ոտք ու 6 մատ ունի: 
   18-ը կունենա՝
 

 

 

18
6

108

×

4

35  Երկուշաբթի՝ 3 խումբ    երեքշաբթի՝ 4 խումբ
   Մի խմբում ՝ 36     մի խմբում՝ 27 ուսանող
   Ընդամենը՝      ընդամենը՝
 
 36

3
108

×

1
      27

4
108

×

2

 Ուրբաթ՝ 3 խումբ     երեք օրը՝
 Յուրաքանչյուրում՝ 112   

108
108
336
552

+ Ընդամենը՝ 
 

 112
3

336

×

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք  25 - 30  խնդիրները:
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Դաս 110-րդ

Թեմա՝ միանիշ թվով բազմապատկում (ամփոփիչ դաս):
Նպատակ՝ խնդիրները լուծելիս գոծողությունների ընտրության ունակության զարգացում, միանիշ 

թվով բազմապատկման ալգորիթմի կիրառման մասին գիտելիքի ամրապնդում (Մաթ.IV.3.)
Նախապայմաններ՝ միանիշ թվով բազմապատկելու գրավոր ալգորիթմի կիրառման իմացություն:
Տնային աշխատանքի խնդիրները նման են նախորդ դասին դասարանում լուծած խնդիրներին:  Դրանք 

կատարելով ձեռք ենք բերում փորձ պարզ համաչափ հարաբերությունների ժամանակ բազմապատկման 
գործողության կիրառումն ավելի խոր ըմբռնելու համար: 

Մնացած ժամանակը կարող ենք տրամադրել «Խորհիր»-ի խնդիրների լուծմանն ու միանիշ թվով 
բազմապատկելու գրավոր ալգորիթմի յուրացման ստուգմանը՝ ամփոփիչ գրավորի օգնությամբ: Դրա 
հետ մեկտեղ, կարող ենք դասարանը մի քանի խմբի բաժանել և կիրառել դիֆերենցիալ (շերտավոր) 
մոտեցում՝ տարուսուցում:

I տարբերակ 

1   Գտե՛ք թիվը, որը 3 անգամ մեծ է 137-ից:
  ա) 391           բ) 411           գ) 511          դ) 401

2   Գտե՛ք թիվը, որը 255-ից 5 անգամ է մեծ:

  ա) 51        բ) 1275     գ)  260   դ) 250

3   8 հարյուրյակից 8 անգամ մեծ է՝

  ա) 88 հարյուրյակը           բ) 64 հազարյակը

  գ) 64 տասնյակը                դ) 6 հազարյակը և 4 հարյուրյակը

4   Ինչի՞ է հավասար արտադրյալը՝   8·3·125  

  ա) 300         բ) 4000      գ) 3000      դ) 30 000

5    Նինոն 6 հավ ունի: Անցած տարի նրանցից յուրաքանչյուրը 135 ձու է տվել: Ընդամենը որքա՞ն 
ձու են ածել Նինոյի հավերը անցած տարի:

6  Հիմնարկը գնել է 6 հատ 185 լարիանոց ու 8 հատ 205 լարիանոց բազկաթոռ:

- Ի՞նչ գումար է ծախսվել 185 լարիանոց բազկաթոռների վրա:

- Ի՞նչ գումար է ծախսվել 205 լարիանոց բազկաթոռների վրա:

- Ընդամենը որքա՞ն լարի է ծախսվել բազկաթոռների վրա:

II տարբերակ

Այս տարբերակը կարելի է առաջարկել համեմատաբար բարձր ակադեմիական աստիճանի 
աշակերտներին: 

1     70 հարյուրյակից 12 անգամ մեծ է՝
  ա) 84 հարյուրյակը    բ) 84 տասնյակը  
  գ) 840 հազարյակը      դ) 8 տաս հազարյակը  և 4 հազարյակը

2  2Մի տունը կառուցվել է 240 000 լարիով: Դա երեք անգամ քիչ է, երկրորդ տան կառուցման վրա 
ծախսված գումարից: Քանի՞ հազար լարի է եղել վճարված երկրորդ տունը կառուցելու համար:

ա) 720 հազար       բ) 80 հազար      գ) 72 հազար        դ) 723 հազար
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3  Վնասված խողովակից ջուր է կաթում: Շալվան նկատել է, որ այս կաթիլներով յուրաքանչյուր 
ժամ լցվում է 3 լիտրանոց անոթը: Քանի՞ լիտր ջուր է անիմաստ «թափվելու» օրվա մեջ (գիշեր-ցերեկ):

ա) 700      բ) 72        գ) 84           դ) 76

4  Դասարանի 9 աշակերտ որոշել է հիշատակի համար նկարներ փոխանակել: Ընդամենը քանի՞ 
նկար է փոխանակվելու:

ա) 81       բ) 72        գ) 63       դ) 90

5   Աշակերտներից մեկը միանիշ թվով բազմապատկման օրինակները սխալմամբ այսպես է գրել՝

 

57
4

288

×

2

  

64
3

212

×

1

Աշխատե՛ք գտնել այդ օրենքը (սխալը), որը աշակերտը կիրառել է բազմապատկման ժամանակ, ի՞նչ  
պատասխան կստանա աշակերտը նույն օրենքի (սխալի ) կիրառմամբ 38-ն ու 4-ը բազմապատկելիս:

ա) 152          բ) 122      գ) 242       դ) 362

6  Մի հատվածի երկարությունը երկու անգամ մեծ է մյուսից: Քեթին չափեց այս հատվածները և 
հայտնաբերեց, որ մեկը մյուսից 126 մմ-ով է երկար: Այս հատվածների երկարություններն են՝

ա) 100 մմ ու 226 մմ                   բ) 100 մմ ու 126 մմ
գ) 126 մմ ու 226 մմ                    դ) 126 մմ ու 252 մմ

II տարբերակի մեջ «Խորհիր» խորագրով ներկայացված խնդիրներն էլ ենք ընդգրկել: Այս խորագրի 
կիրառումը աշակերտներին շերտավոր մոտեցում ցուցաբերելու լավագույն եղանակներից է:

Նշումներ՝
I տարբերակ

3  8 հարյուրյակից 8 անգամ մեծ է 64 հարյուրավորը, այսինքն 6 հազարյակ և 4 հարյուրյակ:

4  Ավելի լավ է այսպես բազմապատկենք՝
   (8⋅125)⋅3=1000⋅3=3000
II տարբերակ 

1  70 տասնյակից 12 անգամ ավել է 840 հարյուրյակը, այսինքն 8 տաս հազարյակ և 4 հազարյակ:

2  Երկրորդ տան կառուցումը 3 անգամ թանկ է եղել՝ 240 հազար ∙3=720 հազար:

3   24⋅3=72. 4  9⋅8=72.

5  I օրինակի մեջ աշակերտը միավորները 4-ով բազմապատկելու արդյունքում ստացած «ավելորդ» 
երկու տասնավորը դեռ գումարեց տասնավորների թիվ 5 ին և ապա բազմապատկեց 4-ով: Իրականում 
նա պետք է 4-ով բազմապատկեր 5 տասնավորը և ապա ավելացներ 2 տասնավոր:

Նման սխալ է թույլ տվել աշակերտը նաև II  օրինակում:
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Եթե նման սխալ թույլ տա 38-ը 4-ով բազմապատկելիս (8 ու 4 բազմապատկելիս ստացած «ավելորդ» 
երեք միավորին կգումարի 3 և ապա կբազմապատկի 4-ով) կստանա 242:

6  Սխեմայի վրա ակնհայտ երևում է խնդրի լուծման ճանապարհը՝

    

4
4

Երկրորդ հատվածի երկարությունն է 126 մմ, մեծ հատվածինը՝ 126·2=252 մմ:

Որպես տնային աշխատանք կարելի է օգտագործել լրացուցիչ   26 - 30   խնդիրները:

§ 6. Երկնիշ թվով բազմապատկում
Պարագրաֆին տրամադրում եք 3 դաս

Դաս 111-րդ

Թեմա՝ երկնիշ թվով բազմապատկում:
Նպատակ՝ երկնիշ թվով բազմապատկման ալգորիթմի գիտակցում գումարման նկատմամբ 

բազմապատկման դիստրիբուտիվության (բաշխականության) օգտագործմամբ (Մաթ. IV.7, Մաթ.IV.3) և 
նրա կիրառումը գործնական խնդիրների լուծման մեջ:

Նախապայմաններ՝ գումարման ու բազմապատկման հատկությունների իմացություն, թիվը 
դիրքային համակարգում ներկայացնելու կարողություն:

Ռեսուրսներ՝ տետր, դասագիրք, գրատախտակ:

Դասը սկսում ենք բազմապատկման գրավոր ալգորիթմը յուրացնելու համար 
նախապատրաստությամբ, կանչում ենք աշակերտներին գրատախտակի մոտ և խնդրում նրանց 
կարգային գումարելիերի տեսքով ներկայացնել  13, 14, 11, 43, 57, 68 թվերը: Այս առաջադրանքների 
լուծման քննարկումը առաջադրեք ամբողջ դասարանին, այն բոլորը պետք է կարողանան կատարել: 
Դրանից հետո աշակերտներից մեկին խնդրում ենք կարդալ դասագրքում տրված խնդրի պայմանը և 
համառոտ գրել գրատախտակին: 

Յուրաքանչյուր աշակերտ ծախսի համար 13 լարի է ներդրել:
34 աշակերտը՝
- Ի՞նչ գործողություն պիտի կատարենք, որպեսզի իմանանք, թե որքա՞ն գումար է ներդրել 34 

աշակերտը: Քանի՞ անգամ պետք է վերցնենք 13-ը: Ի՞նչ գործողություններ ենք կատարում: (34 պետք է 
բազմապատկենք 13-ով):

 34⋅13
Ի՞նչ տեսքով կգրվի 13-ը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով ներկայացնելու դեպքում: 
 (13=10+3)
-Ուրեմն, ի՞նչը պետք է բազմապատկենք:
 34⋅13=34⋅(10+3)=340+34⋅3
- Ինչի՞ է հավասար
- Ուրեմն՝ ի՞նչ թիվ ստացանք:
 340+102=442

մմ
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Դրանից հետո ցանկալի է, 1 - 6  խնդիրներում ճիշտ պատասխանն իմանալու նպատակով նման 
կերպ վարվենք՝ 

1  37⋅13=37.(10+3) – ճիշտ պատասխանն է՝ բ)   2    47⋅14=47⋅(10+4)=47⋅10+47⋅4՝ բ)

3  36⋅11=36⋅10+36⋅1=360+36՝բ)   4    43⋅11=430+43=473՝ բ)

5  28⋅43=28⋅40+28⋅3=1204՝ դ)
Այստեղ աշակերտների համար վերջին թվանշանի հիման վրա կողմնորոշվելը կարևոր նշում է:

6  15⋅10+15⋅7=15⋅17՝ բ)

Կարելի է թեստերը աշակերտներին հանձնարարել որպես ինքնուրույն աշխատանք:
Ակտիվության հետագա ծավալումն  է, երբ աշակերտի հետ և ողջ դասարանի մասնակցությամբ մի 

քանի օրինակի հիման վրա բնութագրում ենք գրավոր բազմապատկման ալգորիթմը՝
Բազմապատկում ենք՝   34

13×

- Ի՞նչ թվեր ենք բազմապատկում թվերի գումարի բազմապատկման օրենքի կիրառման ժամանակ:
- 13=10+3, պետք է բազմապատկենք 34-ով 10-ի ու 3-ով:
- Դեռ միավորների թվանշանով (3-ով) ենք բազմապատկում

  
34
 3

102

×  

- Այժմ տասնավորների թվանշանով (մեկ տասնավորով՝ 10-ով) բազմապատկենք 34-ը և գումարենք 
102-ին, քանի որ հաջորդ գործողությունը գումարումն է ՝

34
13

102
340
442

×

+

Դրանից հետո աշակերտներին հայտարարում ենք, որ տասնավորով բազմապատկելիս 34 
տասնավոր ստացանք և այսպես գրեցինք՝  34

13
102

         34 
442

×

+

Հերթականությամբ հրավիրում ենք աշակերտներին գրատախտակի մոտ և բոլորի մասնակցությամբ, 

միասնական ուժերով կատարում ենք բազմապատկման գործողութուններ՝ 10 , 12 , 14 , 16 , 18 , 

20  խնդիրների համաձայն:
Շատ կարևոր է 11-ով բանավոր բազմապատկման օրենքի ձևակերպումը, ինչը մի քանի օրինակ 

քննարկելուց հետո է տեղի ունենում՝
 27⋅11=27⋅(10+1)=270+27=297
 43⋅11=43⋅(10+1)=430+43=473
 37⋅11=37⋅(10+1)=370+37=407
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Ուրեմն՝ երկնիշ թիվը 11-ով բազմապատկելիս գումարում ենք այդ թիվն ու այնքան տասնյակ, որքան 
միավոր պարունակում այդ թիվը: Առաջին երկու դեպքում այս կանոնը կարելի է ավելի պարզեցնել: 
Տրված երկնիշ թվի թվանշանների գումարը, եթե այն 10-ից փոքր է, պետք է գրվի այս թվի տասնավորի ու 
միավորի թվանշանների միջև, իսկ այն դեպքում եթե գումարը 10-ից ավել է կամ 10- ի հավասար, ապա 
տրված թվի տասնավորների թվանշանը մեկով մեծանում է, իսկ նրա ու միավորների թվանշանի միջև 
գրվում է անվանված գումարի, միավորների թվանշանը: Այս օրենքի իմաստը մի քանի անգամ մասնավոր 
դեպքերի քննարկմամբ է պետք ներկայացնել:

Դասի նպատակի իրականացման աստիճանը գնահատելու համար, աշակերտներին հանձնարարում 

ենք ինքնուրույն լուծել  7 , 8 , 9 , 11 , 13 , 15 , 17 , 19  խնդիրները:

Կատարած աշխատանքը ստուգելուց հետո հանձնարարում ենք տնային աշխատանք 1 - 15  
խնդիրներից:

Դաս 112-րդ

Թեմա՝ երկնիշ թվով բազմապատկում:
Նպատակ՝ աշակերտները վարժվեն երկնիշ թվով բազմապատկման մեջ, օգտագործեն 

բազմապատկման ալգորիթմը խնդիրներ լուծելիս (Մաթ. IV.3.):
Նախապայմաններ՝ բազմապատկման գումարման նկատմամբ դիստրիբուտիվության 

(բաշխականության), երկնիշ թվով բազմապատկման օրենքի կիրառման սովորություններ:
Ռեսուրսներ՝ տետր, գրատախտակ, դասագիրք:
Դասը վարելու ձև՝ խմբային, անհատական:

Տնային աշխատանքը ստուգելու արդյունքում պատկերացում կունենանք այն մասին թե որքանով 
լավ են յուրացրել աշակերտները գրավոր ալգորիթմը: Այս պատկերացման ճշգրտումը հաճախակի է 
պետք անել բանավոր հարցերի և ինքնուրույն աշխատանքների միջոցով:

Այս անգամ խմբային աշխատանք ենք  անցկացնում, դասարանը բաժանում ենք մի քանի խմբի և 
տարբեր բարդության խնդիրներ առաջարկում, նման մոտեցումը կօգնի ավելի մանրամասն իմանալ, թե 
ով ինչքանով է յուրացրել նյութը: Օրինակ, խմբերին առաջարկենք սկսել աշխատանքը համեմատաբար 
պարզ դեպքերից:

Տարբերակները կարելի է ըստ 4 տարբեր աստիճանի բարդության կազմել՝
1)  57

12×
 63

13×
 64

14×
 65

17×

2)  79
46×

 57
64×

 63
36×

 76
31×

3) Դասարանում լուծելիք 21 , 22 , 23 , 24  խնդիրներից ընտրե՛ք:

4) Այս քառյակը կազմված է 25 , 26 , 27  և 28  խնդիրներից:
Ապա խմբերի ներկայացուցիչները (Ձեր ընտրությունն է) ներկայացնում են կատարած աշխատանքը, 

բացատրում են գրավոր ալգորիթմի օգտագործման ձևը: Յուրաքանչյուր աշակերտի կատարած 
աշխատանքը Ձեր ապագա գործողությունների ցուցանիշն է, որպեսզի տարբեր ակտիվություններ 
պլանավորեք:
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Բարձր ակադեմիական աստիճանի աշակերտներին լրացուցիչ կարելի է հանձնարարել 11-ով 
բանավոր բազմապատկման խնդիրներ: Նրանք պարտավոր են արագ պատասխանել և բացատրեն 
բանավոր բազմապատկման օրենքը:

Այս գործընթացին կարելի է 25 րոպե տրամադրել:

Մնացած ժամանակը տրամադրում ենք 29 - 31  խնդիրները համառոտագրելուն և դրանք լուծելուն: 
Այս խնդիրների քննարկմանը ողջ դասարանը պետք է մասնակցի: Հարկ եղած դեպքում կարելի է 

հարցերի օգնությամբ թեթևացնել աշակերտների գործը: Օրինակ 30  խնդիրը լուծելու համար նշումներ 
կան նաև գրքում.

Եթե յուրաքանչյուր ցուցանմուշի ուսումնասիրությունը տևեց 12 րոպե, ընդամենը հարկավոր կլիներ 
15∙12 րոպե:

Այս ժամանակին ևս 20 րոպե կավելանա:

31   Յուրաքանչյուր դարակում վրա 23 գիրք կա,

15 դարակում՝ 15∙23 գիրք

Մնաց՝ 705-15∙23

Նախապես ծանոթացեք G-PriEd-ի կողմից առաջարկած էլէկտրոնային ռեսուրսներին և կիրառե՛ք 
ուսումնական դասընթացի ժամանակ:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 16 - 27  խնդիրները:

Դաս 113-րդ

Թեմա՝ երկնիշ թվով բազմապատկում (ամփոփիչ դաս):
Նպատակ՝ երկնիշ թվով բազմապատկման գրավոր ալգորիթմի մասին գիրտելիքի ամրապնդում, 

խնդիրները լուծելիս թվային արտահայտության ստեղծում և դրա արժեքի որոշում (Մաթ.IV.7.)
Նախապայմաններ՝ երկնիշ թվով բազմապատկման ալգորիթմի իմացում:

Տնային աշխատանքի խնդիրները նման են դասարանում լուծած խնդիրներին: Այստեղ կրկին 
հանդիպում են երկնիշ թվով բազմապատկելու օրինակներ: Օրինակ, 21 , 22  խնդիրները լուծելու 
համար երկնիշ թվով է պետք բազմապատկել:

23 - 27  Խնդիրները լուծելու համար կարող ենք օգտագործել դասարանում կիրառած 
սխեմաների նմանները:

23     385 կմ 12 ժամում անցած հեռավորություն

Ամեն ժամում 75 կմ

Կարող ենք կազմել թվային արտահայտություն
 75·12+385.
Դրա արժեքն իմանալու համար գտնում ենք արտադրյալը և գումարում 385: Այս ակտիվությունը IV.7. 

հասանելիք նպատակի հետ է կապված՝ աշակերտը կարողանում է թվաբանական արտահայտություն 
կազմել և լուծել խնդիրը:
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24  Այստեղ կկազմվի  այսպիսի արտահայտություն՝   25  128+128⋅23
  45+45⋅12

26  Գիորգի-16
        Զազա-9
        Մզիա - 25.11

27
        

Նիկան- 14 լարի 

Իրման 16 անգամ շատ 

16⋅14–14

Դրանից հետո միասնական ուժերով լուծում ենք «խորհիր»-ի 6  և  7  խնդիրները:

6  Խնդիրը ուսումնասիրելու նպատակով դեռ քննարկում ենք պարզ դեպք, 
օրինակ 12 սյունով ցանկապատած հողամաս, այս փայտերով 12 հատ հինգմետրանոց   
հեռավորություն է ստեղծվում:

64 սյունով  64 հատ 5 մետրանոց տարածություն կստեղծվի:  64·5=320 (մետր):

7  Այս դեպքում ստեղծվում ե 14 հեռավորություն՝ 14·3=42 մետր:
«Խորհիր» խորագրով տրված մնացած 5 խնդիրները երկնիշ թվերի բազմապատկման, 

բազմապատկման աղյուսակն իմանալու և այն օգտագործելու հետ են կապված: Երբեմն անհրաժեշտ է 
կլորացնել թվերը և գնահատել արտադրյալը: Այս խնդիրները կարելի է հանձնարարել որպես ինքնուրույն 
ամփոփիչ աշխատանք բարձր ակադեմիական աստիճանի աշակերտների: Այլոց կարելի է առաջարկել 
հաջորդ թեստը՝

1   Տրված է հավասարություն՝  43⋅17=43⋅(10+ ). Ի՞նչ թիվ պետք է լինի փոխարեն:

ա) 7     բ)10    գ)3    դ)4
 

2   Գտե՛ք արտադրյալը՝ 28
43×

  3  Գտե՛ք արտադրյալը՝   456
23×

 ա) 71   բ) 104    գ)894     դ) 1204   ա) 9178    բ) 10488     գ) 11808     դ) 81368

4  Վատոն 27-ի ու 105-ի բազմապատկման ժամանակ երկրորդ արտադրիչը կլորացրեց մինչ 
հարյուրավորները և բազմապատկեց 27-ով: Դրանից հետո ի՞նչ գործողություն պետք է կատարի Վատոն 
որպեսզի 27∙105-ի արժեքը իմանա:

ա) ստացած թվից պետք է հանի 27     բ) ստացած թվից պետք է հանել 270
գ) ստացած թվից պետք է հանի 135    դ) ստացած թվին պետք է գումարի 135

5  Մի ջոկատում 12 բանվոր է, երկրորդում՝ 15: Ամսվա վերջում առաջին ջոկատի յուրաքանչյուր 
անդամը 635 լարի ստացավ, երկրորդ ջոկատում  ամեն մեկը՝ 585 լարի:  Ընդամենը որքա՞ն լարի է ստացել 
երկու ջոկատը:

6  Մարիամի ծնողների ամսական աշխատավարձը 805 ու 955 լարի է: Որքա՞ն լարի է կազմում 
ծնողների տարեկան եկամուտը:
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Այս թեստի գնահատման սխեման կարող է լինել այսպիսին. 1  – 4  խնդիրներից յուրաքանչյուր 

ճիշտ պատասխանի համար 1 միավոր, 5  – 6 . խնդիրներից յուրաքանչյուրի ճիշտ լուծումը՝ 3 միավոր, 
ընդամենը՝ 10 միավոր:

Առաջին թեստը («խորհիր»-ի խնդիրներ) կարելի է այսպես գնահատել՝ յուրաքանչյուրը 2 միավոր, 
ընդամենը՝ 10 միավոր: Ստացած գնահատականների վերլուծության ժամանակ  կարելի է օգտագործել 
G-PriEd-ի առաջարկած սխեմաները:

Նշումներ՝ 

1  Հուշող հարց աշակերտներին՝ ո՞ր թվանշանով պետք է ավարտվի առաջին արտադրիչը, որպեսզի 
արտադրյալն ավարտվի 8-ով: Այսինքն 6-ը ի՞նչ թվով պետք է բազմապատկենք, որ արտադրյալը 8-ով 
ավարտվի:

Այդ թվանշաններն են ՝ 3, կամ 8: Փորձի եղանակով, կամ գնահատմամբ համոզվում ենք, որ պետք է 
ընտրվի 8-ը՝  28⋅16=448: 

2  0-ով է ավարտվում 4-ի և 5-ի կամ 0-ի  արտադրյալը:  0-ն հեշտությամբ է բացառվում, պատասխան՝ 
34·25=850. 

3  Այս վարժության մեջ աշակերտին կօգնի արտադրյալի մոտավոր գնահատումը: 60·50-ը մեծ է 
2852-ից, այսինքն՝ II արտադրիչի տասնավորների թվանշանը փոքր է 5- ից: Ստուգելով համոզվում ենք, 
որ 62·46=2852:

4  Արտադրյալում 18 հարյուրյակ է: Հնարավոր է, աշակերտը ենթադրի, որ առաջին արտադրիչում 
տասնավորների թվանշանը 6 է (քանի որ 6·3=18), սակայն հաշվի առնելով, որ առաջին արտադրիչը այդ 
դեպքում մոտավորապես 70-ի է հավասար (69≈70), կամ ստուգելով (69·32>1888, 59·32=1888) կհամոզվեն, 
որ ճիշտ պատասխանն է՝ 59·32=1888:

5  Արտադրյալն ավարտվում է նույն թվանշանով, ինչ 7∙2, այսինքն 4-ով: Արտադրիչների 
տասնավորների թվանշանների արտադրյալը 21-ից մեծ չպետք է լինի, այսինքն երկրորդ արտադրյալը 2 
է, իսկապես 97·22=2134:

Տնային առաջադրանքի համար կարելի է օգտագործելV գլխի  լրացուցիչ  31 - 33  խնդիրները:

§ 7. Բազմապատկում ենք եռանիշ թվով:
Պարագրաֆին տրամադրում ենք 3 դաս

Դաս 114-րդ

Թեմա՝ եռանիշ թվով բազմապատկում:
Նպատակ՝ եռանիշ թիվը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով ներկայացնելու և 

դիստրիբուտիվության (բաշխական) օրենքի կիրառմամբ եռանիշ թվով բազմապատկման օրենքի 
ըմբռնում (Մաթ.IV.3-կիրառում է գրավոր ալգորիթմը՝ թվերը բազմապատկելիս, Մաթ. IV.7.- թվային 
արտահայտության արժեքը գտնելու համար օգտագործում է գումարման նկատմամբ արտադրյալի 
դիստրիբուտիվությունը/բաշխականությունը): Այդ գիտելիքի ակտիվ կիրառումը գործնական խնդիրների 
լուծման ժամանակ:
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Նախապայմաններ՝ միանիշ և երկնիշ թվերով բազմապատկման գրավոր ալգորիթմի իմացում:
Ռեսուրսներ՝ տետր, դասագիրք:
Մինչ նոր նյութին անցնելը հարկավոր է վերհիշել երկնիշ թվով բազմապատկելու ալգորիթմը: Իսկ 

դա որևէ օրինակի լուծման ողջ գործընթացի նկարագրությամբ է կատարվում: Նախապես կարելի է 
հիշել 11-ով բազմապատկման պարզ օրենքը: Նման պարզ ալգորիթմի օգտագործումը խրախուսում է 
աշակերտներին և տրամադրում աշխատելու: Հրավիրում ենք աշակերտներին գրատախտակի մոտ և 
խնդրում, որ բանավոր բազմապատկեն՝ 

 36⋅11;         26⋅11,         37⋅11,  87⋅11:

36⋅11 գտնում ենք բավականին արագ՝ 3-ի և 6-ի միջև նրանց թվանշանների գումարը (9) գրանցելով, 
կստանանք ՝396:

Նմանապես՝ 26⋅11 բազմապատկման ժամանակ 2-ի ու 6-ի միջև նրանց գումարը (8) գրանցելով 
ստանում ենք ՝ 286:

37⋅11 արտադրյալի դեպքում 3-ի և 7-ի միջև նրանց գումարի միավորների թվանշանը՝ 0-ն կգրանցվի, 
իսկ երեքի փոխարեն, նրան հաջորդող 4-ը կգրանցվի: Կստացվի 407:

Նմանապես՝ 87⋅11=957,  76⋅11=836:

Ողջունելի է, եթե աշակերտը կարողանա 36⋅11 արտադրյալը գտնել 360+36 գումարը գտնելով,  ապա 
կարելի է խնդրել նրան նկարագրել այդ գումարը ստանալու գործընթացը:

 36⋅11=36⋅(10+1)=36⋅10+36⋅1=396:

- Ուրեմն, 36 բազմապատկեցինք միավորներով (36∙1) և գումարեցինք թվի և տասնավորի 
արտադրյալը: Այժմ նկարագրենք ցանկացած երկնիշ թվով բազմապատկելու գրավոր ալգորիթմը:

 456
12×

Աշակերտներին խնդրում ենք նկարագրել այդ ալգորիթմը: Պետք է նշել, որ ալգորիթմը հիմնված է 
12-ի կարգային գումարելիների գումարի տեսքով ներկայացման և գումարի նկատմամբ արտադրյալի 
բաշխականության վրա:

Անցնում ենք եռանիշ թվերով բազմապատկման օրենքի նկարագրմանը: Ուսումնասիրում ենք 
օրինակ՝ 3808⋅364:

- Գրում ենք եռանիշ թիվը կարգային գումարելիների գումարի տեսքով:
364=300+60+4
- Ուրեմն, ինչպիսի՞ արտադրյալ ունենք: Գումարի նկատմամբ արտադրյալի բաշխական օրենքը 

օգտագործելով ինչպե՞ս կգրանցեք այդ արտադրյալը:
Գրատախտակի մոտ հրավիրված աշակերտը (հնարավոր է այլոց օգնությամբ) գրավոր 

պատասխանում է հարցերին:
 3808⋅(300+60+4)
 3808⋅300+3808⋅60+3808⋅4
- Գումարման տեղափոխական օրենքի համաձայն արտագրենք այդ գումարն այնպես, որ նախ 

բազմապատկենք միավորների թվանշանով, ապա՝ տասնավորների, հետո՝ հարյուրավորների:
 3808⋅364=3808⋅4+3808⋅60+3808⋅300
-Կարելի է, թե՞ ոչ, երկնիշ թվով բազմապատկումը նման ձևով՝ սյունակաձև գրանցելով իրականացնել:
Որպես պատասխան աշակերտները կարող են որոշել բազմապատկման ալգորիթմի գրանցումն ու 

նկարագրումն այնպես, ինչպես դասագրքում է ներկայացված:
Կարող ենք խնդրել նրանց ծանոթանալ դասագրքում եղած գրառումներին, այնուհետև դատեն 

գրատախտակի մոտ:
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Ապա անցնում ենք այնպիսի եռանիշ թվերի բազմապատկմանը, որոնց տասնավորի թվանշանը զրո է: 
Սկզբից կարող ենք գրել համապատասխան տողում զրոներ, այնուհետև օգտագործել համապատասխան 
պայմանավորվածությունը և այլևս չգրել այդ զրոները:

Դրանից հետո գրատախտակի մոտ ենք հրավիրում աշակերտներին և լուծում 7 - 11  
խնդիրները թվերի բազմապատկման վերաբերյալ: Աշակերտի կողմից գրատախտակի մոտ կատարած 
դատողությունների հիման վրա հետևենք աշակերտների մտածելակերպին, սյունակաձև գրանցման 
ճշտությանը, բազմապատկման աղյուսակի ճիշտ կիրառմանը և հարկ եղած դեպքում մեր և այլ 
աշակերտների մեկնաբանություններով ուղղենք սխալները:

Դասը կարող ենք շարունակել ինքնուրույն աշխատանքով՝ ընտրովի պատասխաններով թեստ: 
Այս առաջադրանքը շատ ժամանակ չի վատնի, այն կապված է բազմապատկման ու գումարման 
հատկությունների կիրառման հետ: Օրինակ՝ 

6  365⋅364+365=365⋅(364+1)=365⋅365, կիրառեցինք գումարման նկատմամբ բազմապատկման 
բաշխական օրենքը:

4    111⋅101=111⋅100+111=11211

3    562⋅201=562⋅(200+1)=562⋅200+562⋅1

Ակտիվության հետագա ծավալումը կապված է զրո պարունակող եռանիշ թվի բազմապատկման 
հետ, այս օրենքի համաձայն լուծվում են՝

15   371
102
742

    371 
37842

×

+

    
     

16  203
577×

Բազմապատկման տեղափոխական հատկության համաձայն կարելի է պարզեցնել  բազմապատկման 
գործընթացը և բազմապատկել. 

Այս խնդիրները կարելի օգտագործել բարձր պատրաստվածության աշակերտների հետ շերտավոր 
մոտեցմամբ աշխատելու համար, նրանք, հնարավոր է, բանավոր բազմապատկեն:

 203⋅577=200⋅577+3⋅577=115400+1731=117131
Դասը կարելի է ավարտել խմբային աշխատանքով՝
Բարձր պատրաստվածության աշակերտներն ինքնուրույն բազմապատկում են տարբեր 

եղանակներով՝

17   365⋅399   18   365⋅198

Ցածր պատրաստվածության աշակերտների խումբը կատարում է բազմապատկում բարձր 

պատրաստվածության աշակերտի հսկողության ներքո 12 , 13 , 14 .

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 1 - 14  խնդիրները:

577
203

1731
  1154 

117131

×

+
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Դաս 115-րդ

Թեմա՝ եռանիշ թվերով բազմապատկում:
Նպատակ՝ տարբեր եղանակներով եռանիշ թվով բազմապատկման վարժանք (Մաթ. IV.3), խնդիրներ 

լուծելիս ճիշտ գործողություն ընտրելու ունակություն, զրոներով ավարտվող թվերով բազմապատկման 
օրենքների կիրառման յուրացում (Մաթ.IV.3.):

Նախապայմաններ՝ միանիշ, երկնիշ և եռանիշ թվերով բազմապատկման գրավոր ալգորիթմի 
իմացում:

Ռեսուրսներ՝ գրատախտակ, դասագիրք:

Տնային աշխատանքը ստուգելիս ուշադրություն ենք դարձնում 4  խնդրի լուծմանը: Քննարկենք 
այն դասարանում և խորհուրդ տանք աշակերտներին, հաշվի առնել այն փաստը, որ 47 000 –ը 200∙235 
է, ուրեմն 47 000 ստանալու համար 199·235-ին պիտի գումարենք 235: Կարելի է նաև այսպես դատել՝ 
199·235=(200–1)·235=200·235–235: Այս խնդիրը քննարկելուց հետո, պահանջենք աշակերտներից 
նման ձևով մտածել  5  և 6  խնդիրները լուծելիս, քանի որ հնարավոր է, այս խնդիրներում 
պատասխանն ընտրվել է թվերի բազմապատկմամբ: Նույն խնդիրը լուծելիս տարբեր եղանակների 
գործածումը  զարգացնում է աշակերտների քննադատական դատողությունը: Դրա հետ մեկտեղ, կարևոր 
է, որ աշակերտը կարողանա գործողությունները բանավոր կատարել, կիրառել «բազմապատկման-
բաժանման» գործողությունների որևե եղանակ: (Մաթ. IV.3.):

Դասարանում լուծում ենք  19 - 24  խնդիրները:

Այս խնդիրները լուծելիս աշակերտները ձեռք են բերում ստացած գիտելիքների կիրառման փորձ:

19   1 կանչ-10 թեթրի

         Ամեն օր՝ 175·10=1750 թեթրի    

        365 օրվա մեջ ՝ 175·10·365,

   

365
175

1825
    2555 
    365 

63875

×

+

            365 օրում՝ 638 750 թեթրի – 6387 լարի և 50 թեթրի

20    Պետք է բազմապատկենք՝ 2565∙575   21   328.125

           
2565
575×        

328
125×

      Պատասխան՝ 14748 լարի 75 թեթրի:

22  Որպեսզի իմանանք 21 200-ից 105 անգամ ավել ի՞նչ քանակ է, 21 20-ը պետք է բազմապատկենք 

105-ով:

Բավական է բազմապատկենք՝  
212
105

1060
     212 

22260

×

+
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Ապա բազմապատկում ենք 100-ով, կցագրում ենք երկու զրո: Այստեղ ընդգծում ենք զրոներով 
ավարտվող թվով բազմապատկելու օրենքը: Արտադրիչներից մեկը երկու զրոյով է ավարտվում, 
բազմապատկում ենք միայն հարյուրավորների թվի վրա (քանակի վրա), ապա կցագրում ենք 2 զրո: 
Կարելի է ևս մի քանի օրինակ բերել:

23  Առաջին երկու բանկը տվեց 320+(320+115) լարի, այսինքն 755 լարի: Իսկ երրորդը 105 անգամ 
ավելի , քան 755 լարին, այսինքն պետք է բազմապատկենք այդ թվերը:        755

105
3775

     755 
79275

×

+

24  Պետք է գտնենք 514∙12∙9-ի արտադրյալը, այստեղ ցանկալի է խմբավորել՝ 
 514⋅(12.9) 514

108
4112

     514 
55512

×

+ Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք  15 - 19  

խնդիրները, որոնք նման են դասարանում լուծած խնդիրներին: 
Եվս մի խնդիր աշակերտներն ինքնուրույն կարող են կազմել 
բազմապատկման թեմայի շուրջ և լուծել այն:

Դաս 116-րդ

Թեմա՝ եռանիշ թվով բազմապատկում:
Նպատակ՝ այսպես կոչված ոչ ստանդարտ խնդիրների լուծման միջոցով դատել-հիմնավորելու 

ունակության զարգացում, եռանիշ թվով բազմապատկման փորձի ձեռքբերում (Մաթ.IV.3. Մաթ.IV.7.):
Նախապայմաններ՝ երկնիշ ու եռանիշ թվերով բազմապատկման տարբեր եղանակների կիրառման 

ունակություն:
Ռեսուրսներ՝ մկրատ, վանդակավոր թուղթ, դասագիրք:
Դասը վարելու ձև՝ խմբային, անհատական:

Տնային աշխատանքի խնդիրները նման են դասարանում քննարկածներին: Դրանց ստուգմանը 
տրամադրում ենք 10-15 րոպե:

Ապա անցնում ենք խմբային աշխատանքի: Դասարանը բաժանում ենք 4 խմբի: Այն խմբին, որը 

մեր կարծիքով համեմատաբար ուժեղ է, հանձնարարում ենք «խորհիր»-ի ( 1 - 5 ), խնդիրները, իսկ 

մնացածներին առաջարկում ենք «ՈԿԱ» խորագրով առաջարկած խնդիրները: Պատասխանների 
ներկայացման ժամանակ հաշվի ենք առնում ոչ միայն ճիշտն ու սխալը, այլև արդյունքների ներկայացման 
որակը և հատկացրած ժամանակը: Դրա հիման վրա կգնահատենք խմբային աշխատանքը և կհայտարար 
վեն արդյունքները (հաղթող, 2-րդ տեղ և այլն): 

1  Աշակերտը թիվը հարյուրով բազմապատկելիս կցագրեց նրան  երկու զրո, որոնք հետո ջնջեց և 
ստացավ սկզբնական թիվը ՝ 25:
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2  Գործարաններից բանկ է տեղափոխվել 20145 լարի և 2∙20145 լարի, այսինքն ընդամենը 3 անգամ 
20145 լարի:

Պարզ է, որ այս գումարը 3 դպրոցի միջև բաժանելու ժամանակ աշակերտը կբաժանի առանց որևէ 
գործողության և կպարզի մի դպրոցի գումարը՝ 20145 լարի:

Քանի որ այս տարիքի աշակերտների համար ավելի արդյունավետ է զննական օրինակը, կարելի է 
սխեմա գծել՝

   
I գործարան           II գործարան
 20145       20145   20145

Դպրոց      Դպրոց    Դպրոց                

3   Մեղրով կիսով չափ լցված անոթը՝ 8 լարի, մեղրով լի անոթը՝ 14 լարի: Այսինքն՝ կես անոթ մեղրը 
առանց անոթի արժե 6 լարի: Դատարկ անոթը 2 լարի է:

4  III տողի վերջին թիվ 5-ը հուշում է, որ առաջին արտադրիչի վերջին թիվը 5 է: Չորրորդ ու 
հինգերորդ տողի 6-անոցները հուշում են, որ երկրորդ արտադրիչի հարյուրավորների թվանշանն էլ, 
տասնավորների թվանշանն էլ 2 է: Ստացանք՝  315

227
2205

       630
    630 

71505

×

+

5  Տրված  պատկերներով  քառակուսի կարող ենք կազմել այսպես.  

Աշակերտները միգուցե  կազմեն այլ կերպ: Քաջալերե՛ք, եթե չեն կրկնի պատասխանի մեջ նշված 
պատկերը:

«ՈԿԱ»-ի խնդիրները, (նույնպես, ինչպես «խորհիր»-ի խորագրում), սովորաբար, չեն 
սահմանափակվում  պարագրաֆում քննարկված նյութով: Այդ պատճառով մեծ ուշադրություն դարձրե՛ք 
հատկապես  «ոչ ստանդարտ» խնդիրների քննարկմանը:

Խնդիր 1. Կարելի է լուծել փորձի եղանակով: Կարելի է այսպիսի անսովոր ճանապարհով լուծել՝ 
«բաժանենք» 10 աթոռին երեքական ոտք: Մնացած 6 ոտքը 6 աթոռը կդարձնի «քառոտանի», 4 աթոռ կրկին 
եռոտանի կմնա:

Խնդիր 2. Խնդրի պայմանի համաձայն 6 խնձորի ու 8 տանձի զանգվածը 1280 գրամ է: Եթե պակսեցնենք 
5 խնձոր և 8 տանձ (ինչը 1200 գրամ է), կստանանք 80 գրամանոց խնձոր:

Խնդիր 3. Հաշվի առնենք , որ միայն 0-ն ունի հատկություն՝ եթե ինչ-որ թվերի արտադրյալը 0 է, ապա 
արտադրիչներից մեկը 0 է:

Խնդիր 4. Խնդիրը հիշեցնում է 10-ով բազմապատկումը:
Խնդիր 5. Թվերի համեմատման համաձայն հեշտությամբ կգտնենք պատասխանը՝ պետք է գրած 

լինի 1:

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարում ենք V գլխի լրացուցիչ խնդիրներից  34 - 36  ը:
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§ 8. Գործողությունների հաջորդականություն

Այս պարագրաֆին տրամադրում ենք 3 դաս:

Դաս 117-րդ

Թեմա՝ թվային արտահայտության արժեքի որոշում:

Նպատակ՝  պարզ խնդիրներ լուծելիս թվային արտահայտություն կազմելու և դրա արժեքը 
գումարման ու բազմապատկման հատկությունների միջոցով որոշելու ունակության զարգացում: (Մաթ.
IV.7.):

Նախապայմաններ՝ երկնիշ ու եռանիշ թվերով բազմապատկման ժամանակ տարբեր մեթոդների 
կիրառում, թվերի գումարման հանման տարբեր եղանակների գործածում: Թվային արտահայտության 
արժեքը գտնելիս գործողությունների հերթականության որոշում (III դասարան, 165-167 դասեր):

 Ռեսուրսներ՝ խորանարդիկներ, ուսումնական ձողիկներ, տետր գրատախտակ, դասագիրք:

10 րոպե տրամադրենք տնային աշխատանքը ստուգելու գործին: Այնուհետև անցնում ենք թվային 
արտահայտության արժեքը գտնելու, գործողությունների հերթականության որոշման վերհիշմանը: 
Կարելի է օգտագործել III  դասարանի նյութը՝ առանձին դասավորում ենք 11 խորանարդ, առանձին 
խորանարդիկների 3 հնգյակ: Առաջարկում ենք գտնել խորանարդիկների ընդհանուր քանակը: Հրավիրում 
ենք աշակերտին գրատախտակի մոտ և խնդրում ենք գրատախտակին գրել թվային արտահայտություն, 
որտեղ արժեքը խորանարդիկների ընդհանուր քանակն է:

      11+3·5.

Այս արտահայտության ակնառու նմուշը օգնում է որոշել գործողությունների հերթականությունը, 
հասկանալ օրենքը,  չնայած, որ   11+3∙5 թվայի արտահայտության մեջ դեռ ներկայացված է գումարում, 
ապա բազմապատկում, նախ բազմապատկում ենք, հետո նոր գումարում: Այս օրենքը ամրապնդելու 
համար կարելի է աշակերտներին առաջարկել այս արտահայտության մեջ նախ գումարման, հետո 
բազմապատկման իրականացում: Ստանում ենք 14∙5=70, ինչը տրված խնդրի պատասխանը չէ: Դրանից 
հետո դասագրքում ներկայացվածը կարդալուց հետո հիշում ենք թվային արտահայտության արժեքը 
որոշելու համար գործողությունների հերթականության մասին օրենքները: Այս օրենքների հիման վրա է  
հիմնվում խնդրի լուծման քննարկումը: 

Սյուժետային խնդիրների մասին խորհելն ու դրանց հիման վրա գործողության հերթականությամբ 
իրականացումը մեծացնում է աշակերտների մոտիվացիան մաթեմատիկայի ուսումնասիրման հարցում: 
Այստեղ ուշադրությունը կենտրոնացվում է է ոչ միայն գործողությունների հերթականության, այլև 
խնդրի պայմանի համաձայն թվային ճիշտ արտաայտություն կազմելու վրա: Օրինակ, Նինիկոն սխալ 
էր կազմել թվային արտահայտությունը: Զուրիկոն էլ էր սխալ կազմել թվային արտահայտությունը, 
սակայն արժեքն իմանալու համար  բոլոր օրենքները պահպանել էր: Մարիամը ճիշտ կազմեց և՛ թվային 
արտահայտությունը խնդրի պայմանին համաձայն, և՛ արժեքն իմանալու ժամանակ պահպանեց ճիշտ 
հաջորդականությունը:

Կարելի է աշակերտներին խնդրել ուղղումներ մտցնել Նինիկոյի առաջարկած արտահայտության 
մեջ, որը այսպես պետք է գրվի՝ (36+45):9:

Եվս մի քանի թվային արտահայտության արժեք միասին գտնելուց հետո կարող ենք անցնել խմբային 
աշխատանքի: Այս անգամ խմբերը բաժանենք ակադեմիական մակարդակի համաձայն:
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I խմբին (համեմատաբար «ցածր պատրաստվածության» խմբին) առաջարկենք 1 - 4  խնդիրները:

II խմբին՝ _   5 , 9 , 13 , 17

III խմբին՝ _   6 , 10 , 14 , 18

IV խմբին՝ _   7 , 11 , 15 , 19

V խմբին՝ _   8 , 12 , 16 , 20 , 21 , 22
V խումբը թող լինի «բարձր պատրաստվածության» խումբ, նրանց ավելի շատ առաջադրանք տանք:
Խմբի ներկայացուցիչները մեզ ծանոթացնում են թվային արտահայտության արժեքը գտնելու 

արդյունքներին: Մենք խնդրում ենք, որպեսզի խնդիրներից մեկը մանրամասն լուծեն գրատախտակի 
մոտ:

Օրինակ՝ 21  82–8·(5+3)
Աշակերտը մտածում է՝ այս թվային արտահայտության արժեքն իմանալու համար սկսում 

ենք փակագծերի ներսում եղած գործողությունից՝ 5+3=8: Ապա հարկավոր է կատարել հանման ու 
բազմապատկման գործողությունները, դեռ բազմապատկման գործողությունն ենք կատարում, ապա՝ 
հանման գործողությունը:

   8·8=64, 82–64=18

22  Այստեղ առաջին հերթին կատարում ենք փակագծերի ներսում եղած գործողությունը, ապա 
երկրորդ փակագծերում եղածը՝ բաժանում:

   60:15=4

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 1 - 20  խնդիրներից:

Դաս 118-րդ

Թեմա՝ թվային արտահայտության արժեքի որոշում, գործողությունների հերթականություն:
Նպատակ՝ աշակերտը կարողանա կազմել թվային արտահայտություն, նրա արժեքն իմանալու 

ժամանակ կիրառել գործողությունների հատկությունները (Մաթ.IV.7.): 
Նախապայմաններ՝ որոշել գործողությունների հերթականությունը թվային արտահայյտության 

արժեքն իմաալու ժամանակ:
Ռեսուրսներ՝ տետր, դասագիրք:
Աշխատանքի ձև՝ խմբային:

Տնային աշխատանքը ստուգելուն տրամադրում ենք 10-15 րոպե: Եթե որևե աշակերտ սխալվել է 
գործողությունների հերթականության դասավորման մեջ, կամ ինքը գործողությունն է սխալ կատարել, 
այլ աշակերտների մասնակցությամբ լուծենք նման խնդիրներ, ապա հրավիրենք գրատախտակի մոտ 
նաև այդ աշակերտին և միասին փորձենք լուծել խնդիրը:

Ապա կազմենք ուժեղ, միջին, և  համեմատաբար թույլ պատրաստվածության երեք խումբ: Ցածր ու 
միջին պատրաստվածության խմբերի հետ կաշխատի նաև մի-մի բարձր առաջադիմություն ունեցող 

աշակերտ: Առաջարկենք նրանց լուծել  23 - 28  խնդիրները: Ապա խմբերի ներկայացուցիչները 
կներկայացնեն լուծումները: Ներկայացման ժամանակ հաշվի ենք առնում լուծման ճշգրտությունը, 
շնորհանդեսն ու հայտարարում ենք հաղթող խումբը:
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Սրա հետ մեկտեղ, առաջին և երկրորդ խմբերից լուծումը ներկայացնում է մեր կողմից ընտրած 
աշակերտը: Այս օրենքը նախապես հայտնի է աշակերտներին, այդ պատճառով բոլոր աշակերտները 
կաշխատեն լավ հասկանալ լուծումը:

Նաև հնարավոր է 23  խնդիրը լուծելու ժամանակ աշակերտները այսպես մտածեն՝ Մարիամն ու 
Նինիկոն  օրական 90 թեթրի էին հավաքում, 5 օրում կհավաքեն՝ 5⋅90=450 թեթրի:

Կարելի է ներկայացնել նաև այլ լուծումներով: Օրինակ՝ 5⋅40+5⋅50, կամ 5⋅(40+50).
Նման դատողությամբ կարելի է լուծել նաև 24  խնդիրը:
Աչիկոն և Կախին օրական 90 թեթրի են հավաքում, 6 օրվա մեջ կհավաքեն՝ 6⋅90=540 թեթրի:
Հավաքելու կմնա 1000–540=460 թեթրի:
Այլ լուծումներ՝
1000–(6⋅40+6⋅50), կամ 1000–6⋅(40+50).
Խրախուսենք տարբեր եղանակների հեղինակներին:
Երկու ավտոմեքենան իրար ընդառաջ սկսեցին շարժվել, առաջինը յուրաքանչյուր ժամում անցնում 

էր 40 կմ, մյուսը 20 կմ:

25  5 ժամ անց նրանց միջև մնացած հեռավորությունը 100 կմ էր: Ի՞նչ հեռավորության վրա էին 
նախքան շարժվելը:

1000+(5·40+5·20)

26    3⋅23+4⋅18

27    1000–(6⋅80+5⋅60)

28    Ցանկալի է, որ աշակերտները խնդիրը լուծելիս համապատասխն սխեմա ներկայացնեն՝
       5·13=65 կմ
     5·15=75 կմ   

5·15=75 կմ 

5·13=65 կմ 

     80 կմ

Խնդրի հարցին պատասխանելու համար կարելի է գտնել թվային արտահայտության արժեքը:
    5⋅(13+15)–80
Կամ 5⋅15–(80–5⋅13), այսինքն՝ 75–(80–65),
Լուծումն ավելի պարզ հասկանալու համար կարելի է շրջանցել մեկ թվային արտահայտություն  

կազմելը և պատասխանը փուլերով հաշվելով ստանալ:
    5⋅15=75, 80–75=5, 5⋅13=65, 65–5=60 (կմ)

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 21 - 27  խնդիրները:
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Դաս 119-րդ

Թեմա՝ կազմել թվային արտահայտություն, գտնել արժեքը:
Նպատակ՝ խնդիրները լուծելիս թվային արտահայտություն կազմել և գտնել դրա արժեքը (Մաթ.

IV.7): Տրամաբանական խնդիրների քննարկմամբ աշակերտների դատել-հիմնավորելու ունակության 
զարգացում:

Նախապայմաններ՝ խնդրի պայմանի համաձայն թվային արտահայտություն կազմելու ու դրա 
թվային արժեքը որոշելու ունակություն:

Ռեսուրսներ՝ տետր, աշակերտի դասագիրք:

Տնային աշխատանքի խնդիրները նման են դասարանում լուծած խնդիրներին: Հնարավոր է, որ որոշ 
աշակերտներ դարձյալ դժվարանան լուծել որոշ խնդիրներ: Նրանց հետ պետք է անհատական աշխատանք 
անցկացնել: Իսկ մինչ այդ նման խնդիրներ լուծենք դասարանում՝ ֆրոնտալ կերպով: Ապա կանչենք 
նրանց գրատախտակի մոտ և միասին ևս մեկ անգամ ուսումնասիրենք թվային արտահայտություն 
կազմելու ու դրա արժեքն իմանալու գործընթացը:

Այն ժամանակ, երբ նրանց հետ անհատական ենք աշխատում, մյուսներին հանձնարարենք լուծել 
«Խորհիր» խորագրով տրված խնդիրները: Այս ակտիվությունը կարելի է անցկացնել կամ խմբային, կամ 
էլ անհատական ձևով: Ցանկալի է, որ մեր աշխատանքը «ցածր պատրաստվածության» երեխաների 
հետ ավարտվի այլ աշակերտների ինքնուրույն աշխատանքի  հետ միաժամանակ: Հետո աշակերտները 
կներկայացնեն «Խորհիր» խորագրով ներկայացված խնդիրների լուծումը, որոնք, ի դեպ, թվային 
արտահայտություն ստեղծելու վերաբերյալ են, սակայն մի փոքր բարդ՝

1  3 շիշ լիմոնադը 6 լարի արժե, 1 մի շիշը՝ 2 լարի: Կարելի է նման արտահայտություն կազմել՝6:(10–7)
2  Այս խնդրի լուծման մեջ աշակերտին կօգնի նախորդ առաջադրանքը՝ Մարիկան ավելորդ 60 

թեթրին ծախսել է երկու ռետինի վրա, այսինքն ռետինի գինը 30 թեթրի է, Էլենեն 7 ռետինի համար վճարել 
է

 7∙30=210 թեթրի: Արտահայտությունը կարելի է այսպես կազմել՝ 60:(9–7)·7

3  և 4  խնդիրներն էլ   1  ի ու 2 ի պես նման հերթականությամբ է պետք լուծել՝

3  Գնել են 4 կգ բրինձ և վճարել 2·3+2·5=16 այսինքն, 1 կիլոգրամը պետք է վաճառվի 16:4=4 լարիով:

4   Գնել են 8կգ թխվածք և վճարել են 2·3+6·7=48 լարի, այսինքն 1 կիլոգրամը պետք է վաճառվի 
48:8=6 լարիով:

Այս երկու խնդիրը կարող է քննարկման ու վերլուծման առարկա դառնան: Ինչու՞ 3  խնդրի մեջ 
խառնուրդի յուրաքանչյուր կիլոգրամը 4 լարի արժե՝ 3-ից ու 5-ից հավասար հեռավորության վրա 
գտնվող գումար, իսկ  4  խնդրի մեջ 6 լարի՝ ավելի թանկ, քան 3-ից ու 7-ից հավասար հեռավորության 
վրա գտնվող 5 լարին: Հնարավոր է աշակերտների պատասխանը լինի ՝ 7 լարիանոց ( 4  -րդ խնդրի մեջ) 
խառնուրդը ավելի շատ քանակի է, քան 3 լարիանոցը, այդ պատճառով խառնուրդի գինը ավելի մոտ է 7 
լարիին:

5   9 տարի առաջ Պաատան 12 տարեկան էր, Քեթին՝ 4: Պաատան 3 անգամ մեծ էր Քեթիից: 
Արտահայտությունը կարող է այսպես կազմեն՝ (21-9):(21–8–9):

Եթե որևե խնդրի լուծման մեջ աշակերտները դժվարանան, օգնենք նրանց և լուծենք միասնական 
ուժերով:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք լրացուցիչ  37 - 40  խնդիրները:
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§ 9. Բաժանում մնացորդով
Պարագրաֆին տրամադրում ենք 3 դաս:

Մնացորդով բաժանման հասկացությունը նոր մակարդակի վրա է բարձրացնում աշակերտների 
պատկերացումները բնական թվերի բազմության համար սահմանված թվաբանական գործողությունների  
մասին: Այս հարցը մեծ կիրառական կողմ էլ ունի, ինչը էլ ավելի է խորացնում ուսուցչի առջև դրված 
դիդակտիկ խնդրի արժեքը: 

Դաս 120-րդ

Թեմա՝  մնացորդով բաժանում:
Նպատակ՝ աշակերտը կարողանա բանավոր իրականացնել երկնիշ թվի բաժանումը միանիշ թվի 

վրա, բաժանարարն ու մնացորդը ճանաչելը, պատասխանն հիմնավորելը (Մաթ.IV.3.):
Նախապայմաններ՝ բնական թվերի (100-ի սահմաներում) բազմապատկում բաժանում, թվերի 

գումարում-հանում: Բազմապատկման աղյուսակի իմացում:
Ռեսուրսներ՝ տետր, դասագիրք, գրատախտակ:

Ակտիվության բնութագիր՝ դասը սկսում ենք գործնական խնդրի քննարկմամբ՝ 47 նոր 
ֆուտբոլիստներին բաժանում են 5 հոգանոց խմբերի, հետաքրքիր է, թե քանի՞ ֆուտբոլիստ կմնա առանց 
խումբ:

Աշակերտները հեշտությամբ կհասկանան , որ 47-ը 5-ի չի բաժանվում՝ չկա այնպիսի թիվ որ 
բազմապատկենք 5-ով և ստանանք 47: Այս նպատակով կարող ենք կիրառել բազմապատկման աղյուսակը, 
կամ պարագրաֆում առաջարկված փորձի մեթոդը՝ 8·5<47, 9·5<47, 10·5>47: Աշակերտները կպարզեն, որ 
47-ի մեջ տեղավորվում է 9 հնգյակ և մնում է ևս 2 միավոր՝ (47-5·9=2)- դա մնացորդն է, որ ստանում ենք 
47-ը 5-ի բաժանելիս, իսկ 9-ը բաժանարար է կոչվում:

47=5·9+2
Ուսումնասիրե՛ք տեքստի օրինակները՝ (1,2 և 3)
    46=5⋅9+1 _ 1<5

    45=5⋅9+0 _ 0<5

    49=5⋅9+4 _ 4<5.

Ուշադրություն դարձրե՛ք ՝ մնացորդը փոքր է բաժանարարից: Դրանից հետո կարելի է քննարկել 
տեքստի 4-րդ ու 5-րդ օրինակները:

Ցանկալի է այս վերջին օրինակների արդյունքներն ընդգծել և ընդհանրացնել: Այս նպատակով 
կարելի է նման աղյուսակներ օգտագործել՝

Բաժանելի հնարավոր մնացորդ

1 0

2 0; 1

3 0; 1; 2

4 0; 1; 2; 3

5

6

Բաժանելի բաժանարար քանորդ մնացորդ

3 7 0 3

4 6 0 4

2 8

5 6

3 9

Դրանից հետո անցնում ենք դասարանում լուծելիք խնդիրներին, սկսում ենք փակ (թեստի 
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տիպի) խնդիրներից՝ չսահմանափակվե՛ք միայն ճիշտ պատասխանն անվանելով: Սովորացնենք 
աշակերտներին, որպեսզի ամեն մի առաջացած խնդրի շուրջ արտահայտեն իրենց մտքերը և մասնավոր 
վերլուծության արդյունքում մտածեն իրենց դիրքը պաշտպանելու մասին: Նույն ժամանակ լինեն 
օբյեկտիվ և ուշադիր լսեն ուրիշների կարծիքը, բանավիճեն բարեկիրթ ձևով:

9  խնդրի մեջ աշակերտները տրված թվերը դասավորում են 5 սյունակ պարունակող դիագրամում, 
5-ի բաժանելիս ստացած մնացորդների հիման վրա, ուսուցիչը գիտի, որ դա ամբողջ թվերի բազմության 
մնացորդների ըստ դասերի բաժանման նախնական գիտելիք է, սակայն այս տարիքի աշակերտների 
հետ այդ մասին չենք խոսում: Վարժությունը կատարելու ժամանակ աշակերտները դասակարգում են 
թվերը և ցանկալի է, որ կարծիքներն արտահայտեն միասնության ընդհանուր հատկանիշների մասին: 
Օգնե՛ք նրանց հարցերով՝

- Ինչի՞ է հավասար մնացորդը ցանկացած ինչ-որ սյունակի որևե երկու թվի տարբերությունը 5-ի 
բաժանելիս: (0-ի):

- Ինչի՞ է հավասար մնացորդը ինչ-որ երկու սյունակից ընտրված մեկական թվի գումարմամբ 
ստացած գումարը 5-ի բաժանելիս: Քննարկեք դեպքեր I ու II սյունակից, II և IV սյունակից և այլն՝ 
անպայման ամփոփե՛ք արդյունքը՝ մնացորդը կախված չէ մասնավոր դասի ներկայացուցչից՝ դա 
մնացորդների (մոդուլ 5) թվաբանության նախնական գիտելիքն է:

Դասի նպատակին հասնելու աստիճանը ստուգելու համար, աշակերտներին կարելի է հանձնարարել 
ինքնուրույն լուծել 10 - 21  խնդիրները: Ինչից հետո աշակերտները գրատախտակին կներկայացնեն, 
օրինակ՝ 11 , 13 , 15 , 17  և 21 խնդիրների լուծումները: Աշակերտները պետք է կարողանան բոլոր 
դեպքերում նշել բաժանարարն ու մնացորդը:

Ակտիվությունն ընդլայնվում է գործնական խնդիրներում մնացորդով բաժանելու գործողության 
կիրառմամբ և մաթեմատիկական խաղի օգնությամբ:

Տնային աշխատանքն ընտրում ենք 1 - 21  խնդիրներից:

Դաս 121-րդ

Թեմա՝ բաժանում մնացորդով:
Նպատակ՝ աշակերտը պետք է կարողանա մնացորդով բաժանումն օգտագործել գործնական 

խնդիրներ լուծելիս, նշել և հիմնավորել մնացորդը: (Մաթ.IV.3):
Նախապայմաններ՝ 100-ի սահմաններում բազմապատկում- բաաժանում կատարելու ունակություն, 

բազմապատկման աղյուսակի իմացում:
Ռեսուրսներ՝ տետր, դասագիրք:

Տնային աշխատանքը ստուգելու ժամանակ հնարավոր է պարզենք, որ աշակերտների մի մասը դեռ չի 

կարողանում մնացորդով բաժանել, չի տարբերում մնացորդն ու բաժանարարը: Նրանց հետ հարկավոր է 

անհատական աշխատել: Դրա համար բացի տնային աշխատանքի խնդիրներից կարող ենք օգտագործել 

22 - 27  խնդիրները: Այդ ժամանակ մնացած աշակերտները աշխատում են 28 - 32  խնդիրների 

լուծման վրա: Մնացորդով բաժանելու օրինակների վրա աշխատելուց հետո, վերջիններիս խնդրում ենք 

ներկայացնել խնդիրների լուծումները: Մենք դասարանում պետք է քննարկենք այդ խնդիրները, ինչը 

կարող ենք ներկայացնել այսպես.
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28  Զեզվան 50 լարի ունի, նա 9-լարիանոց գնդակներ է գնում: Ենթադրենք, նա ուզում է հնարավորինս  
շատ գնդակ գնել, քանի՞գնդակ կկարողանա գնել:

Աշակերտները մի քանի անգամ հանելով կարող են պարզել, որ Զեզվան 5 գնդակ կկարողանա գնել՝ 
50=5·9+5: Նրան կմնա 5 լարի, ինչը, պարզ է, որ բավական չի լինի ևս մեկ գնդակ գնելու համար: Ուրեմն, 
50-ը հարկավոր է բաժանել 9-ի, քանորդը կլինի 5, այսինքն 5 գնդակ կկարողանա գնել, մնացորդը՝ 5՝ 5 
լարի կմնա:

29  Դմիտրին ունի 8·2+5=21 լարի

30  20-ի ու 26-ի միջև պետք է գտնենք թիվ, որը 3-ի վրա բաժանելու դեպքում ստանում ենք մնացորդ 
2: Սովորեցնենք աշակերտներին փորձի մեթոդի կիրառումը՝ տրված թվերի մեջ 21-ը բաժանվում է 
3-ի, 22-ը 3-ի բաժանելու դեպքում մնացորդը 1 է, 23-ը համապատասխանում է պայմանին՝ 23=3·7+2: 
Դասարանում 23 աշակերտ է:

31  Երկնիշ թվերը, որոնց տասնավորների թվանշանը 9 է հետևյալն են՝ 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 
98, 99: Նրանցից 98-ի համար ունենք՝ 98=10·9+8:

Հնարավոր է, որ աշակերտներից մեկը գուշակի, որ 10-ի բաժանելիս մնացորդում 8 է մնում, և 
միանգամից անվանի 98-ը:

32  Եթե երկնիշ թիվը 8-ի բաժանելիս բաժանարարը 4 է, ապա այս երկնիշ թիվը կարող ենք գրել՝ 
8·4+մնացորդ:

Մնացորդը 8-ից փոքր թիվ է, 8-ից փոքր ի՞նչ թիվ պետք է գումարենք 32-ին,  որ միավորների  
թվանշանը լինի 5: Պարզ է, որ 3:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 22 - 25 խնդիրները:

Դաս 122-րդ

Թեմա՝ բաժանում մնացորդով:
Նպատակ՝ աշակերտներն ամրապնդեն գիտելիքը մնացորդով բաժանման վերաբերյալ, 

բաժանարարի, մնացորդի անվանման հարցում, զարգացնեն դատել-հիմնավորելու ունակությունները 
(Մաթ.IV73., Մաթ.IV.7):

Նախապայմններ՝ բազմապատկման աղյուսակի իմացում, երկնիշ թվերը միանիշ թվերի վրա 
բանավոր բաժանում:

Ռեսուրսեր՝ տետր, դասագիրք:
Կազմակերպման ձև՝ խմբային աշխատանք:
Տնային աշխատանքը ստուգելիս, եթե հանկարծ պարզվի, որ աշակերտներից մեկը, կամ մի քանիսը 

չի կարողացել լուծել խնդիրները, պարապենք նրանց հետ անհատական, մնացած աշակերտներին 
բաժանենք խմբերի և առաջարկենք «ՈԿԱ»-ի խորագրով ներկայացված խնդիրներում գտնել ճիշտ 
պատասխանը: Այս առաջադրանքը կարող է առաջարկվել որպես խմբային աշխատանք, կամ ունենա 
մրցույթի տեսք:

 

1  Ցանկացած թվի ընտրությունը բարդ չէ փորձի եղանակով՝ 
  50=7·7+1
  50=8·6+2
Պատասխան՝ 50: 
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2  Նախագծի համաձայն 1-4 հողամասերը քառակուսաձև են: 5-րդ հողամասի երկու ուղղահայաց 
կողմերի գումարը 160-ը կիսելով է ստացվել՝ 160=80+80, իսկ հորիզոնաձև երկու կողի գումարը ստացվել 
է 90-ը կիսելով՝ 90=45+45:

5-րդ հողամասի պարագիծն է՝ 80+45=125մ:

3  Մայայի կողքին անպայման մնացած աշակերտներից երկուսը կլինեն: Ուրեմն պարտադիր կամ 
կարող սկսվել Գիորգին:

4  «Լավագույն եռյակ» ունի Թեան՝ նաավելի շատ եռանիշ թիվ կկարողանա կազմել, քանի որ 0-ով 
չի կարելի, որ սկսվի թիվը:

5  10 լիտրանոց 5 ամանը բավական է:

Դասի մնացած 20-25 րոպեն կարելի է տրամադրել դիդակտիկ խաղի՝ «չի բաժանվում 5-ի»: Այն 
մնացորդով բաժանման ակտիվությ շարունակությունն է:

Խաղի նպատակն է աշակերտին  ավելի վարժել մնացորդը գտնելու մեջ: Սա շատ ուրախ ու 
ստեղծագործական, միևնույն ժամանակ, շատ պարզ խաղ է: Ուսուցիչը գիտի, որ տարբերությունը չի 
բաժանվում 5-ի, եթե այս թվերը տարբեր մնացորդներ ունեն, իսկ 5-ի վրա բաժանվելու դեպքում տարբեր 
մնացորդներ ստանալու 5 հնարավորություն կա, այդ պատճառով 6-րդ աշակերտը (եթե մինչ այդ 
մնացածը ճիշտ ընտրություն էին կատարում) հաստատ «հաղթված է» մնալու՝ նրա կողմից գրված թիվը 
5-ի բաժանելիս ստացած մնացորդը անկասկած համընկնելու է մյուսների կողմից գրված թվերից մեկի 
հետ և համապատասխան տարբերությունը կբաժանվի 5-ի: Նրան դասարանի օգնությունն էլ չի օգնի՝ 
ցանկացած թիվը գտնել հնարավոր չէ:

Խաղը կարող է քննարկման առիթ դառնալ, աշակերտները պետք է համոզվեն, որ նման թիվ գոյություն 
չունի՝ «պարտվելն» անխուսափելի է: Ինչպես արդեն նշեցիք, այդ հարցերին մենք կրկին կվերադառնանք 
հետագայում:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք  41 - 45  խնդիրները:.
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§ 10. Միանիշ թվի վրա բաժանում
Պարագրաֆին տրամադրում ենք 3 դաս:

 Դաս 123-րդ

Թեմա՝ միանիշ թվի վրա բաժանում: 
Նպատակ՝ աշակետրը պետք է կարողանա գրավոր ալգորիթմ կիրառել միանիշ թվի վրա բաժանելիս, 

հարկ եղած դեպքում նշել մնացորդը (Մաթ.IV.3)
Նախապայմաններ՝ երկնիշ թվի բանավոր բաժանումը միանիշ թվի վրա, բազմապատկման 

աղյուսակի իմացում:
Ռեսուրսներ՝ խաղալիք փող, դասագիրք:

Ակնառու օրինակների կիրառումը կօգնի յուրացնել նոր նյութը: Ուսուցիչն ունի խաղալիք փող՝ 
10 լարիանոցներ, 5 լարիանոցներ, 1 լարիանոցներ: Վերցնում է 4 հատ 10 լարիանոց և 1 լարիանոց: 
Հրավիրում է 3 աշակերտի և դիմում է նրանց՝

- Ենթադրենք, ուզում ենք ձեր միջև 41 լարին բաժանենք, ինչպե՞ս վարվենք:
- Ո՞ր գործողության հետ է կապված ինչ-որ քանակի հավասար մասերի բաժանումը: Աշակերտների 

պատասխաը պետք է լինի ՝« բաժանման հետ»:
Ուրեմն,  41-ը պետք է բաժանենք 3-ի:
Ոսուցիչը յուրաքանչյուրին 10 լարի է տալիս: Բաժանելու է մնում ևս 11 լարի:
- Հիմա ինչպե՞ս վարվենք: Մենք ունենք 10 լարիանոց ու 1 լարիանոց, ինչպես բաժանենք 3 

հավասար մասի: Միգուցե ավելի լա՞վ կլինի, եթե 10 լարին փոխարինենք 1 լարիանոցներով:
- Հիմա ունենք 11 լարի, Որքա՞ն լարի բաժանենք յուրաքանչյուրին, որպեսզի նվազագույն  քանակի 

գումար մնա մեզ:
- Յուրաքանչյուր աշակերտին կհասնի 13 լարի և կմնա 2 լարի: Բաժանվեց 39 լարին և մնաց 2 լարի:
Յուրաքանչյուր օրինակ ուսումնասիրելուց հետո ցանկալի է ստուգում կատարել՝ 13·3=39, 41=3·13+2: 

Աշակերտները չեն դժվարանա նկարագրել բաժանելու գործընթացը, քանի որ նրանք արդեն գիտեն 
մնացորդով բաժանումը: Սակայն նրանք միայն այն դեպքերն են ուսումնասիրել, երբ բաժանելին երկնիշ 
թիվ էր և օգտագործում էին բազմապատկման աղյուսակը: Այդ պատճառով 41-ը 3-ի բաժանելու գրավոր 
ալգորիթմը ներկայացնելուց հետո (ցանկալի է աշակերտներին հերթով խնդրենք ներկայացնել դա), 
անցնում ենք այն դեպքերին, երբ բաժանելին եռանիշ թիվ է: Այստեղ էլ կարելի է օգտագործել խաղալիք 
փողը: Ունենք 2 հարյուր լարիանոց, այսինքն ՝ 

200 լարի և պետք է բաժանենք 3 աշակերտի միջև:
- Կարելի՞ է հավասար բաժանել 200 լարին 3 աշակերտի միջև այնպես, որ յուրաքանչյուրին 

հարյուրանոց հասնի:
- Կարելի է 10-լարիանոցներ օգտագործել (բաժանել 100-ը): Այժմ ունենք 20 հատ 10-լարիանոց: 3-ի 

բաժանելու արդյունքում յուրաքանչյուրին հասավ 6 հատ 10 լարիանոց:
- Մնաց բաժանելու 2 հատ 10 լարիանոց, այն մանրենք 1 լարիանոցների ու բաժանենք 3 աշակերտին 

հավասարաբար այնպես, որ նվազագույն քանակի լարիանոց մնա մեզ: Մնում է 2 հատ մեկ լարիանոց: 
Այժմ գրանցենք բաժանման գործընթացն ու բնութագրենք այն:
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200     3
 18      66

     20
     18 
       2 

–

–

Դրանից հետո քննարկենք այլ օրինակներ, այնպիսի, երբ մնացորդը 0 է, օրինակ՝ 
 490     5

  45     98
     40
     40 
       0 

–

–

Այստեղ ասում ենք՝ 490-ը 5- ի բաժանելիս ստանում ենք 98:
Իսկ 95-ը 2-ի բաժանելու գործողությունը կգրվի այսպես՝

  95     2
  8     47

     15
     14 
       1 

–

–

 ,  մնացորդ 1

Իսկ այստեղ կասենք՝ 95-ը երկուսի բաժանելիս ստանում ենք 47 և 1 մնացորդ:
Կարելի է ևս մի քանի օրինակ բերել (կարելի է օգտագործել դասագրքում եղած տեքստի 3-րդ ու 4-րդ 

օրինակները) և  աշակերտներին խնդրել ինքնուրույն նշել  1 - 8  թեստի ճիշտ պատասխանները:
Առաջադրենք, որպեսզի ճիշտ պատասխանը գտնեն գրավոր ալգորիթմի շնորհիվ:

1   87     2
  8     43

      7
      6 
       1 

–

–

 , մնացորդ 1 

2   4 լարի  45 թեթրին 445 թեթրի է՝
  445     5

 40     89
     45
     45 
       0 

–

Պատասխան՝ 89 թեթրի:

3  Այս խնդրի լուծումը կապված է միանիշ թվի վրա բաժանման վերաբերյալ գիտելիքի ստուգման 
հետ: Եթե 5-ի վրա բաժանելիս ստացանք 11 և 2 մնացորդ, ապա թիվը 55-ից 2-ով է ավել, այն այսպես ենք 
ստանում ՝ 11·5+2:

4  Նման է նախորդ խնդրին՝ 4·10+3:

5  Այստեղ միայն մնացորդն են հարցնում, կարելի է այն բանավոր իմանալ, քանի որ 83-1 
բաժանվում է 2-ի, մնացորդն էլ 1 է:

–
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6   7-ը 9-ի վրա բաժանելիս, բաժանարարը 0 է, մնացորդը 7:
Ցանկալի է, նման մի քանի օրինակ լուծել:

7   Այստեղ բաժանումը գրավոր ենք ներկայացնում:

8   Այս խնդիրը նման է 6 խնդրին:
«Թեստերը» ստուգելուց հետո դասի նպատակի գնահատման համար անցնում ենք խմբային 

աշխատանքի: Դասարանը բաժանում ենք 4 խմբի: Առաջին խումբը լուծում է 9 - 12  խնդիրները, 

երկրորդը՝ 13 , 17 , 22 երրորդը՝ 14 - 16 , չորրորդը՝ 18 , 19 , 20 .
Խմբերում աշակերտներին ընտրում ենք այնպես, որ չորրորդ խումբը բաղկացած լինի բարձր 

պատրաստվածության աշակերտներից: Եթե որևե խումբ դժվարանա կատարել առաջադրանքը, կարող 
ենք օգնել և ուղղություն ցույց տալ: Մեր տետրում նշենք աշակերտների լուծումների վերլուծության 
արդյունքում կատարած եզրակացությունները: Արդյունքների անալիզի համար կարող ենք կիրառել 
G-PriEd-ի ռեսուրսները:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 1 - 13  խնդիրները:

Դաս 124-րդ

Թեմա՝ միանիշ թվի վրա բաժանում:
Նպատակ՝ աշակերտները ձեռք բերեն միանիշ թվի վրա բաժանման ալգորիթմի գործածման փորձ, 

հարկ եղած դեպքում դեպքում նշեն մնացորդը: (Մաթ.IV.3):
Նախապայմաններ՝ երկնիշ թիվը միանիշ թվի վրա բաժանելու ալգորիթմի և բազմապատկման 

աղյուսակի իմացում:
Ռեսուրսներ՝ տետր, դասագիրք:
Ուսուցման ձև՝ խմբային, անհատական:

Տնային աշխատանքը ստուգելու արդյունքում կարող է պարզել,  որ որոշ աշակերտներ դժվարացան 

յուրացնել բաժանման ալգորիթմը, տրված առաջադրանքի մեջ խորանալ, 21 , 23  խնդիրները  լուծել: 

Այս դեպքում ուրիշներին կարելի է հանձնարարել 24 - 26  խնդիրները լուծել և գրատախտակի 
մոտ ներկայացնել:

24  Քանի որ  58     4
 4     14

     18
      16 
       2 

–

– ,  մնացորդ՝ 2

Այդ պատճառով 14 խցիկը բավական չի լինի, ևս մեկ խցիկ է հարկավոր, որը չի լցվի, սակայն միևնույն 
է նրա կարիքը կա: Բարդությունը հենց 15-րդ խցիկի անվանումն է:

25  58 լարիով կարելի է վերցնել միայն 14 խցիկ, 2 լարի կմնա:
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26   Երկու ձևով է կարելի մտածել՝ 
    1) 13 տոմսին հարկավոր է 13⋅6=78 լարի
    2)    75     6

 6     12
     15
      12 
       3 

–

–
 

Կգնենք միայն 6 լարիանոց 12 հատ տոմս, կմնա 3 լարի:

Դասընթացը կարելի է ավարտել մաթեմատիկական խաղով, որը  27  և 28  խնդիրների 
պայմանների համաձայն ենք կազմակերպում: Այս խաղին կարող են մասնակցել բոլոր աշակերտները:  
Նրանց բաժանում ենք խմբերի և տալիս ենք 10 լարիանոցներ ու 1-լարիանոցներ (ընդամենը 59 լարի): 
59 լարին պետք է բաժանենք 4 աշակերտի միջև հավասար կերպով: Ի նկատի ունեցեք, որ դրամի այլ 
նմուշեր չունենք, այսինքն 1 լարիանոցը մանրել չենք կարող:

Յուրաքանչյուր խումբ պետք է պատասխանի դասագրքում տրված հարցերին, ապա փոխի 
պայմանները (խնդիր 28) և ներկայացնի պատասխաններ համապատասխան հարցերին:

Որպես տնային աշխատանք ընտրում ենք 14 - 33   խնդիրներից մի քանիսը:

Դաս 125-րդ

Թեմա՝ միանիշ թվի վրա բաժանում:
Նպատակ՝ միանիշ թվի վրա բաժանում-վարժանք (Մաթ.IV.3.) դիտարկման, ինդուկցիայի և 

մաթեմատիկական հետազոտության այլ մեթոդների (օրինակ, ընդհանրացման) ունակությունների 
զարգացում, հիպոթեզի հիմնավորում:

Նախապայմաններ՝ միանիշ թվի վրա բաժանում, մնացորդով բաժանում:
Ռեսուրսներ՝ քարտեր, որոնց վրա 3-ի բաժանարար թվեր են գրված:
Ուսուցման ձև՝ խմբային, անհատական:

Տնային աշխատանքը ստուգելիս ուշադրություն դարձնենք 31 - 33  խնդիրների լուծմանը: 

31  խնդրի մեջ հարկավոր է բաժանել, ապա պատասխանը ստանալու համար կարող է հարկ լինի 
բաժանարարը 1-ով մեծացնել, եթե հարկավոր գումարը դեռ հավաքված չի լինի:

Այս խնդրի մեջ դրա կարիքը չկա, 549 առանց մնացորդի է բաժանվում 9-ի, պատասխանն է 61: 
Ակտիվության ընդլայնման նպատակով ավելացնենք հարց՝ քանի՞ շաբաթվա մեջ կհավաքվի 

350 լարիանոց դաշնամուրի համար գումար՝ 350=9·38+8: Պատասխան՝ 39 շաբաթ:

Նման խնդիր դասարանում էր լուծվել՝

32  Նման է նախորդ խնդրին:

33  Կարող ենք երկու եղանակով լուծել՝ 

  1) 13⋅7=91 _ բավական չէ 

  2)  85     7
 7     12

     15
      14 
       1 

–

–
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Միայն 12 երկրպագուին կբավարարի 85 լարին, իսկ 1 լարին կմնա, սակայն ևս մեկ տոմս գնել չի 
ստացվի:

Դասի հաջորդ մասը տրամադրում ենք խմբային աշխատանքին: Խմբային աշխատանքի օրենքները 
տրված են դասագրքում: Աշխատանքը կարող ենք մրցույթի տեսքով անցկացնել: Այն խումբը, որն աչքի 
կընկնի օրինաչափությունը նկատելու և ձևակերպելու մեջ, կհայտարարվի հաղթող:

Թիվը 3-ի բաժանելիության նշանըբաժանման գործնթացի հետ է կապված: Այս աշխատանքը 
կատարելիս աշակերտների մոտ զարգանում է անալիզի, հիպոթեզի ձևակերպման և  այն քննադատորեն 
ըմբռնելու ունակությունները: Նրանք ուսումնասիրում են, իրար են կապում թվանշանների գումարի 
ու տրված թվի բաժանարարները, կարծիք են հայտնում: Այս վարժության նպատակն է, որ աշակերտը 
ուսուցչի կողմից ստեղծված իրավիճակի արդյունքում ինքնուրույն հասկանա այնպիսի կարևոր փաստի, 
ինչպիսին է 3-ի վրա բաժանելիության նշանը:

Տնային աշխատանքն էլ կարող է շերտավոր լինել՝ 14 - 30 խնդիրներից մնացած միանիշ 
թվի վրա բաժանելու ալգորիթմի կիրառման վերաբերյալ պարզ օրինակներ՝ բոլորին, իսկ «Խորհիր»  
խորագրով տրված խնդիրները՝ համեմատաբար բարձր պատրաստվածության աշակերտների համար:

Կարող ենք նաև լրացուցիչ 46 , 47 խնդիրներն էլ օգտագործել:

§ 11. Համապատասխանություն
Պարագրաֆին տրամադրում ենք 3 դաս:

Դաս 126-րդ

Թեմա՝ համապատասխանություն: 
Նպատակ՝ աշակերտը կարողանա կառուցել իրական իրավիճակի համար ադեկվատ 

համապատասխանություն երկու խմբի միջև (օրինակ՝ աշակերտների ու նստարանների միջև), 
կարողանա դա արտահայտել տարբեր եղանակներով (Մաթ. IV.6.):

Նախապայմաններ՝ առարկաների միջև, կամ առարկաների մասերի միջև համապատասխանության 
արտահայտում, հետազոտություն, աղյուսակի լրացում (Մաթ. III.6, Մաթ.  III դասարանի դասագիրք, 
108-րդ, 109-րդ դասեր):

Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր:

Դասը սկսում ենք ստուգելով տնային աշխատանքը: Հնարավոր է «Խորհիր» խորագրով ներկայացված 
խնդիրները լուծելիս աշակերտնրեը բախվեն դժվարության, բոլոր այս խնդիրները կապված են միանիշ թվի 
վրա բաժանմանն ու մնացորդի ուսումնասիրմանը, սակայն երբեմն մտածել-հիմնավորելու ունակություններ 
են անհրաժեշտ՝ ճիշտ գործողություն ընտրել, փակագիծ դնել, օգտագործել գրավոր ալգորիթմը:

1  728–72·8=152այստեղ միայն հանման ու բազմապատկման նշանները պետք է դնենք: 

2 Առաջին խնդիրը լուծելուց հետո այս մեկը բարդ չպետք է թվա, ընտրում ենք գործողությունները՝ 
728–72:8=719
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3     (728+72):8=100.
Այս խնդիրը լուծելու ժամանակ աշակերտները պետք է շատ ուշադիր լինեն, գրառումներ պետք է անեն 

տետրում, ստուգեն որքանով ճիշտ է լրացված:
Եվս մեկ անգամ հիշեցնում ենք աշակերտներին, որ պահանջվում է միայն գործողության նշաններ 

ավելացնել և հարկ եղած դեպքում փակագծեր ավելացնել: Ընտրությունը մեծ չէ, այդ պատճառով փորձի 
մեթոդով շուտ ենք հասնում արդյունքին:

4  728+72:8=737

1 - 4  Խնդիրները նաև գործողության հերթականությունն են հիշեցնում:

Հաջորդ խնդիրներում պահանջվում է ավելացնել միայն փակագծեր (այն էլ միայն հարկ եղած դեպքում), 
աշակերտները չպետք է դժվարանան:

5   75+20:5–1=18

Պատասխանը (այն փոքր է 75-ից) հուշում է, որ փակագծերը պետք է դնել մինչ բաժանումը՝

(75+20):5–1=18.

6  Այստեղ փակագծեր հարկավոր չեն: 75+20:5–1=78

7    75+20:(5–1)=80

8   բաժանումից հետո որ չդրվի փակագիծ, մեծ թիվ կստանանք այդ պատճառով՝ 80:(5+3)·5=50

9   80-ը մեծ թվի վրա պետք է բաժանվի, փոքր թիվ (4) ստանալու համար՝

80:(5+3·5)=4

10  95-ը մեծ է 80-ից, այս փաստը մեզ հուշում է, թե որտեղ է պետք դնել փակագիծ: (80:5+3)·5=95

11  Եթե յուրաքանչյուր գիրք 16 լարի արժե, ապա 100 լարին 6 գիրք գնելու համար բավական է, կմնա ևս 
4 լարի՝ 100=16·6+4

12  միանիշ թվի բաժանման ալգորիթմի համաձայն կլրացվեն բաց թողնած տեղերը: Առաջին թվանշանը, 
պարզ է՝ 6 է, քանի որ հանման արդյունքը զրո է: Բաժանելիի վերջին թվանշանը, պարզ է, որ 2 է 
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Այս վարժությունը լավ քննարկեք դասարանում, որպեսզի բոլոր աշակերտները հասկանան: 
Խնդիրները լուծելուց հետո (20-25 րոպե) աշակերտներին հիշեցնենք  երկու օբյեկտի բազմության միջև 
համապատասխանության օրինակներ: Նրանք այս օրինակները III դասարանի գրքում էլ ունեին, օրինակ 
աշակերտների ու նստարանների համապատասխանության մասին խոսել ենք 3-րդ դասարանում: 

Կարելի է խնդրել աշակերտներին նկարագրել այս համապատասխանությունը, նրանց հարկավոր է 
նստարանները համարակալել: Ապա կարող ենք անցնել համապատասխանության բանավոր բնութագրմանը, 
աշակերտները պետք է անվանեն նստարանի համարն ու աշակերտի ազգը: Կարող ենք այս զույգը գրանցենք 
գրատախտակին, օրինակ ՝ Աբաշվիլի I. Սա նշանակում է, որ Աբաշվիլին նստած է I նստարանին:

Մի քանի աշակերտի կողմից գրատախտակին այս բոլոր զույգերը գրելուց հետո, այլ աշակերտներին խնդրում 
ենք այլ կերպ ներկայացնել այս համեմատությունը: Մենք էլ կարող ենք օգնել: Կարելի է աշակերտների ազգերը 
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(առաջին մի քանի տառով) կրճատ գրել: Այժմ նույն համապատասխանությունը գրենք աղյուսակի տեսքով՝

Աշակերտ   Աբ

Նստարան  1 2 . . .

Եթե աշակերտների քանակը դասարանում մեծ է, կարելի է կազմել 
համապատասխանություն և ներկայացնել երեք տարբեր ձևերով՝ տղաներ-
նստարաններ, աղջիկներ-նստարաններ:

Դրա հետ մեկտեղ չմոռանանք Մաթ. IV. 6—ում ներկայացված հասանելիք արդյունքները  
համապատասխանության տրված էլեմենտի տեսակի և այդ տեսակին նախորդող տեսակի վերաբերյալ 
և աշակերտներին համապատասխան հարցեր առաջադրեք.

-Նշել, թե որ աշակերտներին է համապատասխանում 3-րդ համարի նստարանը: 

Դրանից հետո կարող ենք անցնել այն համապատասխանությունների քննարկմանը, որոնք տրված 
են դասագրքում՝ համապատասխանություն դասարանի աշակերտների և թվերի միջև՝ մատյանում 
նրանց համարների միջև, համապատասխանություն դասարանի աշակերտների և ամիսների միջև 
(յուրաքանչյուր աշակերտի համապատասխանեցրեք իր ծննդյան ամիսը), համապատասխանություն 
1-ից 20-ը թվերի և դրանք 5-ի բաժանելու արդյունքում ստացած մնացորդների միջև: Չմոռանանք 
առաջադրել դասագրքում տրված հարցերը. դրանց պատասխանը լավ է բնութագրում յուրաքանչյուր 
համապատախանություն: 

Այստեղ կարելի է ուշադրություն դարձնել այն բանին,  որ անկախ արտահայտման մեթոդի, կարող է 
գործ ունենանք նույն համեմատության հետ:

Դասարանում լուծում ենք 1 - 6  խնդիրները:

Կարելի է հանձնարարել աշակերտներին ինքնուրույն լուծել դրանք: Այսպիսով կկարողանանք 
ճշտել դրված նպատակի իրականացման աստիճանը:

4 - 6  Խնդիրները պարտադիր տետրերում պետք է լուծվեն: Գրքում նշումներ չենք անում: Այս 
խնդիրները լուծելուց հետո կարող ենք հարցեր տալ:

4  Ո՞ր թիվն է համապատասխանում 18-ին այս համապատասխանությամբ (20) Ինչպե՞ս գտնենք 
այդ թիվը: (18+2)

5  Ո՞ր թվին է համապատասխանում 1-ը:

(8) Ինչպե՞ս գտնենք այն (1+7): Ո՞ր թվին է համապատասխանում 9-ը (15), ինչպե՞ս գտնենք այն (8+7):

6  –Ո՞ր թվին են համապատասխանում 50, 78 և 98-ը: Ինչպե՞ս գտնետնք այդ թվերը (25, 39, 49՝ 50:2, 
78:2, 98:2):

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 1 - 5  խնդիրները:

Դասարանը բաժաում ենք խմբերի: Յուրաքանչյուր խմբին հանձնարարում ենք 
պատրաստելդասագրքում ներկայացված նախագծի իրականացման պլան, ներկայացնել աշխատանքը 
հաջորդ դասին (շնորհանդես):

Աբ 1
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Դաս 127-րդ

Թեմա՝ համապատասխանություն:
Նպատակ՝  համապատասխանության կառուցման, արտահայտման և հետազոտման մասին 

գիտելիքի ամրապնդում (Մաթ.IV.6):
Նախապայմաններ՝ համապատասխանություն երկու օբյեկտի բազմությունների միջև և դրա տարբեր 

ձևով ներկայացում:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր, գրատախտակ:

Տնային աշխատանքը ստուգելու ժամանակ ուշադրություն դարձնենք այն բանին, որ ձախ սյունակը 
ճիշտ լինի լրացրած:

3  Կապված է համապատասխանության տարբեր եղանակներով ներկայացման հետ:  

  թիվ → (թիվ _ 2)⋅2
  n → (n–2)⋅2
27-ին համապատասխանում է  (27–2)⋅2=50
Այստեղ էլ է  հետաքրքիր գտնել, թե ինչին են համապատասխանեցրել՝
Օրինակ՝ 20-ի նախատիպն իմանալու համար պետք է կատարենք գործողություններ՝
20:2=10, 10+2=12, իսկապես՝
^12 → (12–2)⋅2=20

4  Առաջին համապատասխանությունը կարելի է այսպես պատկերացնել՝ 
  n → n:3
այս համապատասխանությամբ՝ 
  15 → 5  96 → 32
  21 → 7  108 → 36
  90 → 30  102 → 34
  18 → 6  114 → 38.

Երկրորդ աղյուսակը լրացնելու համար անհրաժեշտ է բաժանել 3-ի:

5   6-ին համապատասխանում է (6:1):2=3 
  118ին → 118:2=59

Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո լսում ենք խմբերի կողմից ներկայացված շնորհանդեսը:
Ամեն խմբի ելույթը պետք է մեկնաբանվի այլ խմբերի կողմից, երեխաները պետք է հարցեր տան 

միմյանց:
Վերջնական ամփոփումը ուսուցչինն է:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք  6 - 8  խնդիրները:
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Դաս 128-րդ

Թեմա՝ համապատասխանության վերաբերյալ գիտելիքի ստուգում՝ ամփոփիչ աշխատանք (Մաթ.
IV.6):

Նախապայմաններ՝ համապատասխանություն կազմելու, ուսումնասիրելու, արտահայտելու 
ունակություններ:

Ռեսուրսներ՝ տետր, դասագիրք:
Տնային աշխատանքը ստուգելով ստուգում ենք, թե որքանով են տիրապետում  

համապատասխանություն կազմելու, հետազոտելու և արտահայտելու գիտելիքին: Դրանից հետո կարող 
ենք առաջարկել ամփոփիչ գրավոր աշխատանք:

Կարող ենք 3 տարբեր տարբերակ կազմել՝
I  տարբերակ

1  Ամեն թվին 1-ից 20-ը համապատասխանում է իր 5-ի վրա բաժանելիս ստացված մնացորդը: 
Ներկայացրե՛ք տարբեր եղանակներով և գտե՛ք այդ համապատասխանությամբ թվերը, որոնք 2-ին են 
համապատասխանում: 

2  Ներկայացրե՛ք համապատասխանությունը աղյուսակի տեսքով, որը տրված է հետևյալ կերպ՝ 
n · n·2+1,, որտեղ n-ը  1-ից մինչև 15-ը ցանկացած թիվ է:

3  Խնդիր դասագրքից՝ 9 :

II տարբերակ

1  1-ից 20-ը ամեն թվին համապատասխանեցրե՛ք նրա 5-ի վրա բաժանելիս ստացած քանորդից 
մեկով ավել թիվ:

• - Ներկայացրե՛ք այս համապատասխանությունը տարբեր եղանակներով:

2  Աղյուսակի տեսքով ներկայացրեք համապատասխանությունը, որը ներկայացված է հետևյալ 

կարգով՝  n · 3(n+1)+2, որտեղ n-ը 1-ից մինչև 20-ը ցանկացած թիվ է:
- Ի՞նչ թիվ է համապատասխանում 19-ին:
- Ի՞նչ թիվ է համապատասխանում 23-ին:

3   Խնդիր դասագրքից: 10

III տարբերակ (բարձր պատրաստվածությանն աշակերտների համար) 

 1. «Խորհի՛ր» 1  

 2. «Խորհի՛ր» 2  

 3. Դասագիրք 11  խնդիր:

1   n · 2·n+1.

Թիվը, որը համապատասխանում է 20-ին, այսպես կգտնենք՝ 
    20=4⋅(4+1), 4 → 20
    0=0⋅(0+1), 0 → 0
   56=7⋅(7+1), 7 → 56

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարում ենք V գլխի լրացուցիչ խնդիրներից  48 - 51 -ը:
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§ 12. Գտնել բաժանման և բազմապատկման անհայտ անդամները
Պարագրաֆին 3 դաս ենք տրամադրում:

Դաս 129-րդ

Թեմա՝ բազմապատկում-բաժանում պարունակող հավասարության մեջ գտնել անհայտ անդամը:
Նպատակ՝ աշակերտը պետք է կարողանա բազմապատկում-բաժանում պարունակող 

հավասարություններում գտնել անհայտ անդամը (Մաթ.IV.7.), դա կիրառել  գործնական խնդիրներում:
Նախապայմաներ՝ բազմապատկման աղյուսակի իմացում, երկնիշ թվերի բանավոր բաժանում 

միանիշ թվերի վրա:
Ռեսուրսներ՝ խորանարդիկներ, դասագիրք, տետր:

Դասը սկսում ենք ստուգելով տնային աշխատանքը, հայտարարելով նախորդ դասի ամփոփիչ 
աշխատանքի արդյունքները: Ամփոփիչ աշխատանքը ստուգելիս կարող ենք օգտագործել հետևյալ 
չափանիշները:՝ 

I խնդիր – 3 միավոր
II խնդիր – 3 միավոր
III խնդիր – 4 միավոր
Թերևս տարբեր բարդությունների տոմսերի դեպքում միավորների այսպիսի համակարգով 

գնահատելիս բարձր դժվարության առաջադրանքը կատարող 8-բալանոց աշակերտը կհայտնվի 
ցածր բարդության առաջադրանքը կատարող 10-բալանոց աշակերտների համեմատ «հետ ընկած» 
իրավիճակում, ինչը չի հանդիսանում այս աշակերտների միասնական օբյեկտիվ գնահատման պատկեր:

Այս անգամ առանց միավորների ենք գնահատում աշակերտներին, գովում ենք բարձր արդյունք 
ունեցող աշակերտներին, մնացածի սխալներն ենք ուղղում, լրացուցիչ աշխատում ենք նրանց հետ:

Դրանից հետո անցնում ենք դասի բուն թեմային: Այս թեման «փոքր» թվերի դեպքում քննարկվել էր 
3-րդ դասարանում: Կարող ենք ակնառու օրինակներ բերել, վերցնենք 24 խորանարդիկ, դասավորենք 4 
տողով և 6 սյունակով՝ ուղղանկյունաձև «մատրիցայի» տեսքով և առաջարկենք՝

Տրված աղյուսակի համաձայն գրենք բազմապատկում ու բաժանում պարունակող 
հավասարություններ:

 4⋅6=24,  4=24:6,  6=24:4
Այս հավասարությունների համաձայն աշակերտներին հանձնարարում ենք պատասխանել 

հարցերին՝
- Ինչպե՞ս գտնենք անհայտ բաժանելին, եթե հայտնի է, բաժանարարն ու քանորդը:
- Ինչպե՞ս գտնենք բաժանարարը բաժանելիի ու քանորդի միջոցով:
Կարելի է այլ հավասարություններ էլ քննարկել՝
 9.7=63  42:6=7
 9=63:7  42=6⋅7
 7=63:9  6=42:7
Այս հավասարությունները դասագրքում է ներկայացված: Ապա անցնում ենք ներկայացված երեք 

տարբերակի քննարկմանը՝
1) Գտնում ենք անհայտ արտադրիչը, որը n  տառով է նշանակված ՝
 7⋅n=490
2) գտնում ենք անհայտ բաժանելին հետևյալ հավասարության համաձայն՝ n:4=40
3) Գտնում ենք անհայտ բաժանարարը՝ 
320:n=4
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1 - 7  Խնդիրների  միասնական քննարկումից հետո աշակերտները ինքնուրույն կարող են 

լուծել  8 - 18  խնդիրները: Դրանց լուծումների հիման վրա կարելի է գնահատել դասի նպատակի 
իրականացման աստիճանը:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 1 - 12  խնդիրները:

Դաս 130-րդ

Թեմա՝ բազմապատկում-բաժանում պարունակող հավասարություններում անհայտ անդամի 
որոնում:

Նպատակ՝ բազմապատկում և բաժանում պարունակող հավասարության մեջ անհայտ անդամ 
գտնելու վերաբերյալ գիտելիքի ամրապնդում (Մաթ.IV.7.)

Նախապայմաններ՝ բազմապատկման աղյուսակ, միանիշ թվով բազմապատկելու իմացություն:
Ռեսուրսներ՝ տետր, դասագիրք:

Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո (10-15 րոպե) անցնում ենք  19 , 20  և «Խորհիր» - ի առաջին 
խնդիրների միասնական քննարկմանը:

19  Այս խնդիրը քննարկելիս առաջարկենք աշակերտներին երկրորդ արտադրիչը նշանակել որևէ 
տառով և փորձել պայմանի համաձայն գրել բազմապատկում պարունակող հավասարություն, որը 
կպարունակի անհայտ անդամ: 

    n⋅80=640,  կամ 80⋅n=640
Այստեղ աշակերտները գիտեն, որ n արտադրիչը բաժանելով պիտի գտնեն: Բաժանումը հեշտացնելու 

նպատակով կարելի է հարց տալ՝
- 64 տասնյակը պետք է բաժանենք 8 տասնյակի: Քանի՞ 8 տասնյակ է 64 տասնյակում: Ինչպե՞ս 

գտնենք: 64 բաժանենք 8-ի՝64:8=8
Կունենանք՝ 64 տասնյակի մեջ 8 հատ 8 տասնյակ՝ n=8

20  Խնդրի մեջ անհայտ  անդամը որոշում ենք ենք միանիշ թվի վրա բաժանելով:

Միասնական ուժերով լուծենք  1 - 8  խնդիրները («խորհիր») 

 1  Այստեղ կարելի է առաջարկել աշակերտներին քննարկեն բոլոր այն թվերի  զույգերը, որոնց 
գումարն է 27: (1; 26), (2; 25), (3; 24), (4; 23), (5; 22), (6; 21), (7; 20), (8; 19), (9; 18), (10; 17), (11; 16), (12; 15), (13; 
14):

Խնդրի պայմանը կբավարարի այն զույգը, որի թվանշանների արտադրյալը 176-ի է հավասար: 6-ով 
է ավարտվում միայն (1, 26), (6, 21) և (11, 16) զույգերի արտադրյալը: 176-ի է հավասար միայն 11-ի ու 16-ի 
արտադրյալը:

 16⋅11=16⋅(10+1)=160+16=176
Պատասխան՝ 11-ի , կամ 16-ի:

 2 - 5  Խնդիրների մեջ տարբեր կարծիքների հետ մեկտեղ կարելի է փորձի մեթորը կիրառել՝ 

 2  195:5=39,  դժվար չէ որոշել:    3   4⋅62=248 
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4   6=330:55    5  12=156:13, քանի որ  13.12=156

6  պարզ է, որ քանորդը 6 է:

7  քանի որ բաժանարարը 1 չէ, բաժանելիի ևս մեկ հնարավոր արժեքն է 0-ն, 0:n=0

8  Այս խնդրի լուծումը կապված է տարածաչափական պատկերացումների ունակության հետ: Այս 

պատկերացումների կիրառմամբ, ճիշտ պատասխանն է բ) 
0

 եթե պատկերացնենք, որ O կետը 

ժապավեններով է միացված քառանկյան գագաթներին և այս O կետը «բարձրացնելով» կստանանք բուրգ:

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարում ենք  13 - 15  խնդիրները:

Դաս 131-րդ

Թեմա՝ գտնել բազմապատկում ու բաժանում պարունակող հավասարության անհայտ անդամը:
Նպատակ՝ ամփոփիչ աշխատանք, աշակերտների գիտելիքի ստուգում (Մաթ.IV.7.):
Նախապայմաններ՝ բազմապատկում ու բաժանում պարունակող հավասարություններում անհայտ 

անդամը գտնելու նախնական ունակություններ: 

Տնային աշխատանքի ստուգումը կարող ենք համարել տրված թեմայի գիտելիքի ստուգում: Այս 
խնդիրներում պահանջվում էր հավասարության մեջ անհայտ անդամը տառով նշանակել և գտնել այն: 
Ամփոփիչ աշխատանքն էլ նման հարցերի շուրջ անցկացնենք: Այժմ ավելի երկար ժամանակ կունենանք 
գրավորը գրելու համար և կարելի է աշակերտներին 6 հարցից բաղկացած առաջադրանք առաջարկել՝

- Առաջին 4 (պարտադիր) հարց, որը կապված է անհայտ անդամը գտնելու հետ, հաջորդ երկու 
հարցը՝ «Խորհիր» խորագրով ներկայացված առաջին երկու խնդիրը (ոչ պարտադիր):

Մոտավոր առաջադրանքը կարող է այսպիսի լինել՝

1  Գտե՛ք անհայտ անդամը, որը n-ով է նշանակված:

ա) n:9=30    բ) 216:n=3  գ) 8·n=640

Պայմանների համաձայն գրե՛ք հավասարություն, որը կպարունակի անհայտ անդամ, գտե՛ք այն:

2  Բաժանելին 420 է, քանորդը՝ 7, գտե՛ք բաժանարարը:

3  Արտադրյալը 248 է, արտադրիչներից մեկը՝ 8: Գտե՛ք երկրորդ արտադրիչը:

4  Քանի՞ 70-թեթրիանոց պաղպաղակ է կարելի գնել 6 լարի ու 30 թեթրիով:

5  «Խորհիր»-ի _ 1  Բաժանելին 18 է: Բաժանարարի ու քանորդի գումարը՝ 9: Ինչի՞ է կարող 
հավասար լինել բաժանելին: (3, կամ 6):

6  «Խորհիր»- 2 .   նշանները փոխարինե՛ք ՝ «∙»,«:», կամ «=» նշաններով այնպես, որ ճիշտ 
հավասարություն ստացվի՝ 

   ա) 36  9  324  բ) 312  6  52
   գ) 7  98  686  դ) 23  33  759
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Որպես տնային աշխատանք կարող ենք հանձնարարել  52 - 55  լրացուցիչ խնդիրներից և 

«Խորհիր»-ի  3  խնդիրը:

Ամփոփիչ աշխատանքը ստուգելիս կիրառե՛ք G-PriEd-ի ինտերնետային ռեսուրսները:
Գրավորի արդյունքները օգտագործե՛ք Ձեր ապագա աշխատանքը ուղղելու համար:

§ 13. Խնդիրների լուծում (խնդիրներ ավելորդ տվյալներով)
Պարագրաֆին տրամադրում ենք 3 դաս:

Դաս 132-րդ

Թեմա՝ խնդիրներ ավելորդ տվյալներով:
Նպատակ՝ աշակերտը խնդիրը լուծելու ժամանակ պետք է կարողանա տարբերել կարևոր և 

ավելորդ տվյալները (Մաթ. IV.7., չորրորդ կետ), քննադատական մտածելակերպով մոտենա խնդրի 
բովանդակությանը:

Նախապայմաններ՝ գումարման, հանման, բազմապատկման ու բաժանման գործողություններում 
անհայտ անդամը գտնելու ունակություն, միանիշ թվի վրա բաժանման ալգորիթմի իմացում, թվերի 
բազմապատկման գրավոր ալգորիթմի իմացում:

Ռեսուրսներ  ՝ տետր, դասագիրք:

 Տնային աշխատանքի և ամփոփիչ գրավորի քննարկումից հետո անցնում ենք դասի հիմնական 

նպատակի իրականացմանը, որը հաշվի է առնում Մաթ.IV.7-ում դրսևորված պահանջները՝ աշակերտը 

կարող է ստեղծել թվաբանական արտահայտություն, կիրառել այն պարզ խնդիրներ լուծելիս, տարբերել 

կարևոր և ավելորդ տվյալները խնդիրներ լուծելու ժամանակ: Հաճախ աշակերտները խնդիրները լուծելիս 

առանց գիտակցելու, կատարում են գործողություններ պայմանում տրված թվերով: Խնդիրներում,  

որտեղ ավելորդ տվյալներ  կան, նրանք պետք է ուշադիր ընտրեն այն տվյալները որոնք իսկապես 

կարևոր են: Ընդհանրապես, ցանկացած դեպքում, նրանք քննադատական ըմբռնումով պետք է մոտենան 

առաջարկված հարցերին, ամեն կողմից անալիզի ենթարկեն խնդիրը: Տեքստում տրված խնդրի մեջ 

ավելորդ տվյալ է Նինիկոյի գրքերի քանակը՝ 180: Պատասխանը ստանալու համար պետք է կատարվի 

գործողություն՝112:4=28, յուրաքանչյուր դարակում պատմվածքների 28 գիրք կա:

Դասարանում լուծվող 1 խնդրի մեջ ավելորդ տվյալները փնտրելիս կպարզեք, որ տետրերի 

տրցակը կարևոր տվյալ է: Այլ դեպքերում, հնարավոր է, կարևոր դեր չունենար այդ տվյալը: Ավելորդ 

գրքերի համար վճարված գումարը՝ 36 լարի:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք  1 - 6  խնդիրները:
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Դաս 133-րդ

Թեմա՝ խնդիրներ ավելորդ տվյալներով:

Նպատակ՝ աշակերտները վարժվում են խնդիրները լուծելիս ավելորդ և կարևոր տվյալների 

որոշման հարցում (Մաթ.IV.7.) զարգացնում են տեքստը ըմբռնելու (նաև մաթեմատիկական տեքստի) 

քննադատական մոտեցումը:

Նախապայմաններ՝ խնդիրները լուծելիս անհրաժեշտ տվյալների և ճիշտ գործողությունների 

ընտրություն:

Ռեսուրսներ ՝ տետր, դասագիրք:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարված էր այդպես կոչված «թեստեր»-ը, հարկավոր էր նշել 

այն տվյալները, որոնք աշակերտները ավելորդ կհամարեին, որոնք խնդրի լուծմանը հարկավոր չէին: 

1  Խնդիրը լուծելու համար կարևոր տվյալներ են միայն 28 ու 7-ը, քանի որ խնդրի մեջ տրված 

հարցին պատասխանելու համար բավական է իմանանք քանի աշակերտ է այցելել գրադարան շաբաթ 

օրը և քանի գիրք է պահանջել նրանցից յուրաքանչյուրը: Այս թվերը բազմապատկելով պատասխանում   

ենք հարցին: Ավելորդ տվյալը կիրակի օրվա այցելուների քանակն էր:

2  Պետք է համեմատվեն մաթեմատիկայի ու վրացերենի գրքերը, այդ պատճառով պատմության 

գրքի մասին տեղեկությունն ավելորդ է:

3  Ուզում ենք  իմանալ, թե ինչ  հեռավորություն էր անցնում ամեն ժամ Աչիկոն առաջին և 

երկրորդ օրը, այդ պատճառով երրորդ օրվա մասին տրված տեղեկությունը ավելորդ է (5 ժամ):

4  Այս խնդրի մեջ ուզում ենք իմանալ, թե քանի կիլոմետր է անցել Աչիկոն առաջին օրը: Ամեն 

ժամ Աչիկոն անցնում էր 600:(4+6)=60 կմ, առաջին օրը անցավ 60.6=360 կմ: Ուրեմն, այս դեպքում էլ 5 

ժ ավել է, բայց այդ պարզելու համար ավելի մեծ ջանք ենք թափել: Այս խնդիրը պետք է մանրամասն 
քննարկենք դասարանում, ցանկալի է կազմել թվային արտահայտություն խնդիրը լուծելու համար՝ 
600:(4+6).6:

Այս արտահայտությունը կազմելուն կարող ենք հասնել այս հարցերով՝
- Գիտենք, որ առաջին օրը Աչիկոն 6 ժամ է ճանապարհորդել դրանից բացի էլ ի՞նչ տվյալ է հարկավոր 

որ իմանանք թե ի՞նչ հեռավորություն է անցել  ժամում (յուրաքանչյուր ժամում ի՞նչ հեռավորություն էր 
անցնում):

- Երկու օրում 600 կմ է անցել, ընդ որում, յուրաքանչյուր ժամ նույն հեռավորությունն էր անցնում և 

այդ հեռավորությունը անցնելուն հատկացրել է (4+6) ժամ: Ի՞նչ  հեռավորություն էր անցում յուրաքանչյուր 

ժամում:

Առաջին օրը անցած ճանապարհն իմանալու համար 600:(4+6) պետք է բազմապատկվի 6-ով:

5  Գիտենք օրական քանի տունկ են տնկում այս տեղեկությունը բավական է որ իմանանք, թե 3 

օրվա մեջ քանի տունկ են տնկել: Ավելորդ տվյալ է ՝ մնաց  100 տունկ:

6  Նախորդ խնդրի մեջ եթե հարց տանք՝ քանի՞ տունկ էին ուզում տնկել ընդամենը,- ապա 

ավելորդ տեղեկություն չենք ունենա:

Տնային աշխատանքի խնդիրները քննարկելուց հետո, կարելի է աշակերտների ակտիվ 

մասնակցությամբ «Խորհիր»-ի խնդիրները քննարկել: Սրանք զարգացնում են կոմբինատոր խնդիրները 

լուծելու ունակությունները, զարգացնում աշակերտի դատել-հիմնավորելու քննադատական 

մտածելակերպի ունակությունները: Երբեմն նման խնդիրները մատչելի են լինում անգամ ցածր 

պատրաստվածության աշակերտներին: Աշակերտները հաճախ ավելի հաճույքով են մոտենում 
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նման խնդիրների լուծմանը, քան երկար գործողությունների իրականացմանը, գրավոր ալգորիթմի 

կիրառմանը: Այսպիսի խնդիրներից, ցավոք, որոշ ուսուցիչներ խուսափում են: Նրանք ավելի կողմ են 

գրավոր ալգորիթմի կիրառմանը, ոչ թե փորձի մեթոդի օգտագործմանը, բոլոր հնարավոր եղանակների 

որոնմանը:

Այդ պատճառով մենք միշտ առաջարկում ենք ուսուցիչներին ցուցումներ տալ նման խնդիրները 

լուծելու համար: Աշակերտը դեռ շատ անգամ կհանդիպի նման խնդիրների:

 1  Ամեն մի հյուրը ձեռք է մեկնել 7 մարդու, սակայն ամեն մի «ողջույնը» հաշվվում է երկու հյուրի 

համար: Այսինքն՝ պատասխանն է (8·7):2=28:

II ճանապարհ՝ առաջին հյուրը ձեռք մեկնեց 7 հոգու, երկրորդը՝ 6 (առաջինի հետ «ողջույնը» հաշվում 

ենք առաջինի համար), երրորդը ՝5 և այլն 

Պատասխանն է՝ 7+6+5+4+3+2+1=28:

2  Մրցույթի ամեն հաջորդ օր խմբերի քանակը 2 անգամ պակասում է: Առաջին օրը կմնա 8:2=4 

խումբ, երկրորդ օրը՝ 4:2=2 խումբ, երրորդ օրը՝ 2:2=1 խումբ՝  հաղթող խումբը: 

Պատասխան ՝ երրորդ օրը:

3  Հնարավոր է աշակերտը գրանցի պարտիաների համարները և ներքևում նշի արդյունքները, 

վերջում հաշվի հաղթանակների քանակը: Ավելի հեշտ կհաշվեն, եթե պարտությունները սկզբում նշենք: 

Օգտագործում եք նշումներ ՝ պ-պարտություն, ո – ոչ-ոքի, հ-հաղթանակ:

Եթե կուսակցություններում արդյունքների հերթականությամբ չհետաքրքրվենք, ապա այսպիսի 

բաշխում կլինի՝ 

1   2   3   4    5   6   7   8   9  1 0  1 1  1 2

պ  պ  ո   ո   հ   հ  հ   ո  ո   հ   հ    հ

Պատասխան՝ 6 հաղթանակ:

4  Յուրաքանչյուրը երեքից երկուական խաղ է խաղացել մնացած երկուսի հետ, ամեն մի խաղին 

մասնակցել է երկու մասնակց, պատասխան՝ (3·2):2=3:

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարում ենք 7 - 11  խնդիրները:

Դաս 134-րդ

Թեմա՝ խնդիրներ ավելորդ տվյալներով, բաժանում միանիշ թվի վրա, բազմապատկման ու 

բաժանման անհայտ անդամի որոնում,  համապատասխանություն:

Նպատակ՝ տրված թեմաների յուրացման ստուգում, ամփոփիչ դասաժամ:

Ամփոփիչ գրավորի համար կարելի է օգտագորել լրացուցիչ խնդիրներ, որոնք կապված են վերը 

նշված նյութերին: Ամփոփիչ գրավորը սկսում ենք տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո (15ր): 

Ընդամենը պետք է քննարկել 5 խնդիր, որտեղ հարկավոր է նշել ավելորդ տվյալները:

7  Մի խաղալիքի գինն իմանալու համար ավելորդ է իմանալ Վատոյի ու Մարիամի ընդհանուր 

գումարը:
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8  Երկրորդ ու երրորդ աշակերտների արդյունքները համեմատելիս, առաջին աշակերտի 

արդյունքը, ավելորդ է:

9  Եթե հարց տանք, որը միայն 3-րդ աշակերտին է վերաբերում, ապա առաջին ու երկրորդ 

աշակերտների մասին տվյալները հարկավոր չեն լինի, եթե հարցը վերբերի առաջին ու երրորդ 
աշակերտներին, ապա երկրորդ աշակերտի տվյալները կլինեն ավելորդ:

10  Եթե 4 ավտոպարկում 5600 ավտոբուսը հավասար է բաժանված, ապա յուրաքաչյուրում 

5600:4 ավտոբուս կլինի և կառավարության կողմից ևս 3 ավտոպարկի ավելացումը ավելորդ տվյալ է և 

հարկավոր չէ խնդրի հարցին պատասխանելու համար:

11  Եթե նախորդ խնդրի մեջ հարցը լիներ այսպիսի- «ընդամենը քանի՞ ավտոբուս կտեղավորվեր, 

3 ավտոպարկ ավելացնելուց հետո»,- ապա այդ տվյալն ավելորդ չէր համարվի:
Լրացուցիչ խնդիրների շնորհիվ կարող ենք 3 տարբեր տարբերակ կազմել:

Ցանկալի է, որ յուրաքանչյուր տարբերակ բաղկացած լինի 6 հարցից: Առաջին չորս հարցը 61 - 64  

խնդիրներից ենք կարող վերցնել, մնացած երկուսը՝ _ 65 - 70  խնդիրներից:
Սկզբի 4 հարցը կարող ենք գնահատել 1 բալով, 5-րդը՝ 2 բալով, 6-րդը՝ 4 բալով, ընդամենը՝ 10 բալ:

Օրինակ՝  

 I տարբերակը կարող է այսպիսի լինել՝ 61  գ 62  բ, 63  բ, 64  զ, 65  ա, զ 68 ;

 II տարբերակը՝ 61  ա, 62  գ, 63  գ, 64  է, 65  բ,գ

 III տարբերակը՝ 61  բ, 62  ե, 63  դ, 64  ը, 65  ե,ը

II տարբերակը լրացնել նման առաջադրանքով՝ համապատասխանությունը տրված է հետևյալ 
բանաձևով՝ n → (n+1)(n+3)–3: Ո՞ր թիվն է համապատասխանում՝ 1-ին, 6-ին, 9-ին, 17-ին: Ո՞ր թվին է 
համապատասխանում 21-ը:

III տարբերակը լրացնել նման առաջադրանքով ՝ համապատասխանությունը տրված է հետևյալ 
բանաձևով ՝ n → n+2.(n+1): Ի՞նչ թիվ կհամապատասխանի 3-ին, 9-ին, 30-ին, 100-ին: Ո՞ր թվին է 
համապատասխանում 20-ը:

Ցածր գնահատականի դեպքում, պարզ է, չենք քննադատում: Վերանայե՛ք գնահատումը, խրախուսեք 
նրանց, ոմանց համար գնահատականը դրդապատճառ կդառնա ավելի լավ սովորելու: Ստացած 
գնահատականները ոչ մի տեղ չեն դրվում:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 56 - 60  խնդիրները V գլխի լրացուցիչ 

խնդիրներից:
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Ամփոփիչ առաջադրանք

Ընտրե՛ք ճիշտ պատասխանը՝

1  48 մատիտը  հավասար բաժանել են  6 տուփում: Քանի՞ մատիտ է յուրաքանչյուր տուփում:
ա) 10          բ) 8              գ) 6             դ) 4

2   Թեդոն 8 միատեսակ ծաղկաման է գնել, յուրաքանչյուրը 4 լարիով: Քանի՞ լարի է վճարել նա 
ծաղկամանների համար:

ա) 24 լարի         բ) 28 լարի          գ) 32 լարի          դ) 36 լարի

3  8⋅32 արտադրյալը՝
ա) մեծ է 320-ից     բ) մեծ է 240-ից       գ) փոքր է 240-ից       դ) փոքր է 200-ից

4  4 լարին ու 48 թեթրին՝
ա) 88 թեթրի է     բ) 52 թեթրի է     գ) 448 թեթրի է    դ) 484 թեթրի է

Լուծե՛ք խնդիրները՝

5  Ավտոմեքենան յուրաքանչյուր ժամում 45 կմ է անցնում: 10 ժամում ի՞նչ հեռավորություն 
կանցնի նա:

6  Սրահում 8 սեղան էր դրված: Երբ աշակերտները 4-4 նստեցին, 3 աշակերտ առանց տեղ մնաց: 
Քանի աշակերտ էր սրահում:

7  Մի դպրոցում 126 աշակերտ է սովորում, երկրորդում՝4 անգամ շատ: Ընդամենը քանի՞ աշակերտ 
է սովորում  երկու դպրոցում միասին:

8  Գտե՛ք անհայտ անդամը՝ n:7=62.

Պատասխաններ ու նշումներ՝

1  բ),  2  գ), 3  բ), 4  գ),  5  450 կմ,    6  35,   7  630,  8  434

Գնահատման սխեմա 
N1-4 խնդիրներից յուրաքանչյուրը գնահատենք 1 միավորով:

Առաջադրանք N5 

0 միավոր չի հասկացել խնդիրը
0,5 միավոր ճիշտ է ընտրել գործողությունը և չի հաշվել արժեքը
1 միավոր ճիշտ է լուծել խնդիրը
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Առաջադրանք N6

0 միավոր չի հասկացել խնդիրը
0,5 միավոր ճիշտ է կազմել թվային արտահայտությունը՝ (8·4+3), սակայն չի հաշվել արժեքը, կամ 

ճիշտ է հաշվել սեղանների մոտ նստած աշակերտների քանակը
1 միավոր ճիշտ է լուծել խդիրը

Առաջադրանք N7

0 միավոր չի հասկացել խնդիրը
1 միավոր հաշվել է երկրորդ դպրոցի աշակերտների քանակը, կամ ճիշտ է կազմել թվային 

արտահայտությունը (126+4·126, կամ 5·126), բայց չի գտել արժեքը:
2 միավոր ճիշտ է լուծել խնդիրը

Առաջադրանք N8

0 միավոր չի հասկացել խնդիրը
1 միավոր ճիշտ է ընտրել գործողությունը ( n = 62·7), սակայն չի գտել արժեքը
2 միավոր խնդիրը ճիշտ է լուծել

Եվս մեկ անգամ հիշեցնում ենք ուսուցչին, որ ստացած թվանշանների հետ ծանոթանալը դեռ շուտ է 
աշակերտների համար: Թեստի արդյունքները Դուք պետք է գործածեք որպես զարգացնող գնահատման 
գործիք: Դրա համար լավ պետք է անալիզի ենթարկեք արդյունքները, հաշվի առնեք աշակերտների 
անհատական հնարավորությունները, ակադեմիական պատրաստությունը և դրա հիման վրա 
ուղղումներ մտցնեք հետագա ուսուցման ռազմավարության մեջ: Ցանկալի է, որ գրավորից հետո, 
դասարանում միասնաբար քննարկեք խնդիրների լուծման եղանակները: 
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VI գլուխ
Խնդիրների լուծում: Երկրաչափություն: Տվյալների վերլուծություն

§ 1. Զանգվածի միավորներ
Պարագրաֆին տրամադրում ենք 3 դաս:

 Դաս 135-րդ

Թեմա՝ զանգվածի միավորներ:
Նպատակ՝ չափի (օրինակ, զանգվածի) տարբեր միավորների միջև կապի ընկալում: Աշակերտը 

կարողանա զանգվածի մեծ միավորը  փոքր միավորով ներկայացնել (Մաթ.IV.5.):
Նախապայմաններ՝ ժամանակի միավորներ, դրանց միջև կապ, երկարության միավորներ և դրանց 

միջև կապերը (IV դասարաի դասագիրք, 4-րդ գլուխ), 82-83 դասեր:

Տարրական դասարաններում ստեղծվում է ինտուիտիվ պատկերացում մեծությունների վերաբերյալ, 
դրանց չափման մասին (հատվածի երկարության չափում, որևէ առարկայի կշռում), աշակերտները 
ծանոթաում են չափման պարզագույն միավորներին: Այդ ընթացքում հարցերի միայն գործնական 
կողմին ենք ուշադրություն դարձնում:

Այսպիսով տարրական դպրոցում մեծությունների ուսումնասիրությունը նախնական գիտելիքի 
բնույթ է կրում:

Ուսուցչին հիշեցնենք, որ առարկան կշռելու ժամանակ իմանում ենք առարկայի զանգվածը, որը 
ոչ բացասական թվով է արտահայտվում, չնայած հաճախ շփոթում են տերմինները, օրինակ կշռելուց 
գտնում ենք առարկայի կշիռը: Ի՞նչ  տարբերություն է զանգվածի ու կշռի միջև: Առարկայի կշիռը ուժ է, 
ինչով էլ այդ առարկան ազդում է հորիզոնական հենարանի, կամ ուղղահայաց կախիչի վրա: Պարզ է, 
որ երկրագնդի մակերևույթի վրա կշիռը Երկրի ձգողությամբ է պայմանավորված և կախված է նրանից, 
թե որտեղ է կշռվում առարկան, քանի որ տեղի հետ միասին կարող է փոխվել ձգողության ուժը, օրինակ 
տիեզերքում «անկշռելիության» վիճակ է, ուրեմն այնտեղ առարկայի կշիռը զրո է: Դրա հետ մեկտեղ 
առարկան միշտ ունի զանգված, դա առարկայի նյութի քանակն է: Կարևոր է տարբերենք զանգվածը 
ծավալից՝ բերեք օրինակներ, երբ նույն ծավալն ունեցող առարկաները տարբեր զանգված ունեն, օրինակ՝ 
եթե պատրաստենք նույն չափի գնդիկներ փայտից ու երկաթից, պարզ է , որ երկաթե գնդիկը ավելի ծանր 
կլինի: Նրա զանգվածը ավել է, դրա համար նրա վրա ազդող ծանրության ուժը ավելի մեծ է, մեծ է նաև 
կշիռը: Դրա հետ միասին երկաթե գնդիկը ավելի ծանր է փայտե գնդիկից ծովափին էլ և բարձր սարի 
գագաթին էլ, թեպետ յուրաքանչյուրի կշիռը կփոխվի: Մարմնի զանգվածն իմանալու համար կշեռքի 
միջոցով համեմատում ենք նրա կշիռը զանգվածի միավորով ընդունված մարմնի կշռին: Օրինակ, եթե 
մարմինը 2 անգամ ծանր է 1 կգ-անոց կշռաքարից, ապա կասենք, որ նրա զանգվածը երկու կիլոգրամ է, 
այդ պատճառով բազում դասագրքերում կշռի միավորը կիրառում են նաև որպես զանգվածի միավոր, 
թեպետ հաճախ նշում են «կգ-ուժ»: (Այդ հարցը ավելի լավ հասկանալու համար դիմեք ֆիզիկայի 
վերաբերյալ գրականությանը, օրինակ Լ. Էլիոտ Ու. Ուիլկոքս «Ֆիզիկա» Մոսկվա, 1975, գլուխ V, էջ 
42-48): Պարզ է, որ 4-րդ դասարանի երեխաների համար այդ մանրամասնությունները ավելորդ են, 
սակայն ուսուցչի համար այդ հարցերի իմացումն անհրաժեշտ է: Դա բացառում է տերմինների սխալ 
կիրառումը: Տեքստում շատ համապատասխանության օրինակներ կա մարդկանց զանգվածի ու թվերի 
միջև: Հնարավոր է, աշակերտները՝ իրենք բերեն նման համապատասխանության օրինակներ (մարդ-
բարձրություն, մարդ-հասակ, հատված-երկարություն և այլն):
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Աշակերտներին քայլ առ քայլ պետք է հասկացնենք, որ մարդկության գիտելիքի ձեռքբերման 
գործընթացում թվերը հիմնականում երկու կարևոր գործողության արդյունքում՝ առարկաներ հաշվելու 
և մեծություններ չափելու ժամանակ առաջացան:

Տարրական դասարաններում մենք միայն գիտակցում ենք, որ չափել մեծությունը, նշանակում է 
համեմատել մեկ այլ բանի, որն ընդունված է որպես միավոր:

Չափման գործընթացը երկու փուլից է կազմված՝
I. Տրված մեծությունների բազմությունից ընտրվում է ինչ-որ մեծություն, որը ընդունվում է որպես 

միավոր:
II. Գործնականում իրականացվում է չափման գործողություն՝ տրված մեծության համեմատությունը 

ընտրված մեծության հետ:
Չափելու արդյունքում հասնում ենք մինչ ինչ-որ թիվ (x), որը տրված մեծության (a) թվային արժեքն 

է ընտրված (l) միավորի դեպքում a=xl, x թիվն է: Երկարությունը օբյեկտիվ իրողություն է, երկարության 
արժեքը ՝ այդ իրողության արտացոլումն է մարդու ուղեղում: Ուսուցչին խորհուրդ ենք տալիս ծանոթանալ 
չափման միավորների վերաբերյալ մեծն մաթեմատիկոս Ֆրոյդենտալի մտքերի հետ (Г. Фройденталь 
«Математика, как педагогическаязадача», пер. с немецкого, Москва, 1982.)

«Ոչ – մի հասկացություն այդքան կարևոր չէ ամենօրյա կյանքում, որքան չափը... որպեսզի հաշվենք 
մարդկանց, քարերը,  ձվերը, գոյություն ունեն բնական թվեր: Չափման համար հարկավոր են չափման 
միավորները: Այն ինչ չափվում է, կոչվում է մեծություն և չափելու արդյունքում գտնում ենք թիվ՝ մեծության 
չափը: Հարկավոր է բազում միավոր, քանի որ շատ մեծություններ կան՝ երկարություն, կշիռ, արժեք՝ բոլոր 
այս հասկացողությունները մեծություն են դառում, երբ անվանում ենք չափի միավորը»:

Այստեղ ներկայացված է աքսիոմատիկ մոտեցումը, որը համընկնում է Կոլմոգիրովի սխեմային 
(տե՛ս Методика преподавания математики в средней школе, Москва,1977).

Այսպիսով մեծությունը չափելու համար հարկավոր է չափման միավոր ընտրել, ինչից հետո էլ 
կունենանք համապատասխանություն մեծությունների ու թվերի միջև: Նշենք նաև, որ նույն առարկան 
տարբեր միավորներով կարող է չափվել՝ օրինակ՝ «մ», «մմ», «սմ» և այլն: Մարդուն բնութագրում է տարիքը, 
որը սովորաբար չափում ենք տարիներով, բոյը՝ սանտիմետրով կամ մետրով, զանգված՝ կիլոգրամներով 
և այլն:

Համապատասխանաբար, մարդկանց համեմատությունը տեղի է ունենում համապատասխան 
չափման միավորներով: Օրինակ, եթե մի մարդու բոյը ավելի մեծ թվի է համապատասխանում, քան 
մյուսինը (երկարության նույն միավորնրի դեպքում) ասում ենք, որ առաջին մարդը ավելի բոյով է 
(երկրորդը ավելի ցածր է):

Կարևոր է, հիշենք, որ նույն օբյեկտը բնութագրող մեծությունները, սովորաբար, ուղիղ կապ չունեն:  
Օրինակ, բոյով մարդը ցածր մարդու համեմատ կարող է լինել ավելի թեթև, կամ ծանր, կամ կարող է նույն 
զանգվածն ունենալ:

Կարևոր է, որ աշակերտի գիտակցության մեջ հիմնավորվի տրված դրվածքը, ինչի համար ուսուցիչը 
տարբեր մեթոդների կարող է դիմել: (ընդ որում օբյեկտների դասավորում չափման միավորների 
համաձայն՝ այս տարիքի աշակերտներն արդեն կարողանում են նման օրինակների հիման վրա 
սեփական կարծիք կազմել):

§1-ում առաջարկված նյութը հիմնականում կապված է զանգվածի միավորների հետ՝ կիլոգրամների 
ու գրամների հետ, դրանց կապի հետ ու մի միավորը մյուսով ներկայացնելու խնդրին: Սակայն օգտվելով 
առիթից աշակերտներին հիշեցնում ենք երկարության միավորներն ու դրամի միավորները:

Դասարանում լուծենք 1 - 13  խնդիրները: Որպես տնային աշխատանք հանձնարարենք 

նմանները՝ 1 - 10 .
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Դաս 136-րդ
Թեմա՝ զանգվածի միավորներ:

Նպատակ՝ զանգվածի միավորների միջև կապի ընկալում:

Մնացորդով բաժանման կիրառումը զանգվածի տրված միավորների տվյալները այլ միավորներով 
ներկայացնելիս (Մաթ.IV.5, 4-րդ հասանելիք արդյունք)

Առաջադրանքը ստուգելուց հետո ուշադրությունը կենտրոնացնում ենք չափորոշչով ներկայացված 
հասանելիք արդյունքին: Այս փաստը դասագրքում էլ ենք հաշվի առել՝ 1 և 2 օրինակներում: Նրանցում 
մնացորդով բաժանումն է օգտագործված զանգվածի փոքր միավորից մեծին անցնելու ժամանակ, այսպես 
ենք սկսում կառուցողական ուսումնասիրության առաջին փուլը:

15000 գրամը կիլոգրամով ու գրամով ներկայացնելու համար կատարում ենք բաժանման 
գործողություն՝ 15 000-ը բաժանում ենք 1000-ի՝ 15 հազարը բաժանում ենք հազարի, ստանում ենք 15 
կիլոգրամ:

15 500 գրամն էլ կիլոգրամներով ու գրամներով ներկայացնելու համար էլ 15 500-ը բաժանում ենք 
1000-ի՝ օգտագործում ենք մնացորդով բաժանումը քանի որ՝ 

15 500=15.1000+500, այդ պատճառով՝

15 500գ-ը 15 կգ   և 500գ է

Նման օրինակներ են ներկայացված սանտիմետրերը մետրով արտահայտելու համար:

Քանի որ ՝ 220=2.100+20, այդ պատճառով 220 սմ 2 մ է և 20 սմ:

Դրանից հետո անցնում ենք դասագրքում ներկայացված 14 - 21  խնդիրներին:

Այս խնդիրներում հիմնականում աշխատում ենք փոքր միավորները մեծ միավորներով 
արտահայտելու ուղղությամբ, ինչը մնացորդով բաժանելու ալգորիթմի հետ ունի կապ (այս անվանմամբ 
է հայտնի թվերի տեսությունում մնացորդով բաժանման մասին թեորեմը): Դա ընդգծված է 18  խնդրի 
մեջ՝

ա) 73=8·9+1, քանորդ՝ 9, մնացորդ՝ 1

79=8·9+7, քանորդ՝9, մնացորդ՝7

810:100; 810=8·100+10, քանորդ՝ 8, մնացորդ՝ 10

990:100; 990=100·9+90, քանորդ՝ 9, մնացորդ 90

8100:1000; 8 100=1000·8+100, քանորդ 8, մնացորդ 100

9900=1000·9+900, քանորդ 9, մնացորդ 900

Ուսուցչին հիշեցնենք որ a թիվը b-ի վրա բաժանելիս  q քանորդն ու r մնացորդն իմանալու համար 
պետք է «կազմենք» հավասարություն՝

a=bq+r, որտեղ r փոքր է b-ից և մեծ է զրոյից, կամ էլ հավասար է 0-ի:

20  խնդրի մեջ կապը հաստատում ենք բանավոր, գրքի մեջ գրառումներ չենք անում,  օրինակ՝ 

բ) պայմանը կապված է 4800·10, այսինքն ՝III  արտահայտությանը

գ) պայմանը՝ (5000+4800)·10 արտահայտությանը

Ստացած համապատասխանության համաձայն աշակերտները տետրերում լրացնում են աղյուսակը:

20   և 21  խնդիրները կարելի հանձնարարել, որպեսզի  աշակերտներն  ինքնուրույն լուծեն:  Դրանք 
կատարելով կարող ենք պարզել դասի նպատակի իրականացման աստիճանը: 

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 11 - 17   խնդիրները:
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Դաս 137-րդ

Թեմա՝ զանգվածի միավորներ:
Նպատակ՝ զանգվածի միավորների միջև կապի հաստատման մասին գիտելիքի ստուգում: Ամփոփիչ 

դաս (Մաթ.IV.5):
Նախապայմաններ՝ զանգվածի միավորներ, դրանց միջև կապերն ու դրանց օգտագործումը:

Ստուգելով տնային աշխատանքը պարզում ենք, թե որքանով լավ են յուրացրել աշակերտները 
զանգվածի միավորներն ու դրանց կապը: Առաջին փուլը վերջին տնային առաջադրանքի ստուգումն է: 
Այստեղ ևս մեկ անգամ ընտրում ենք մնացորդով բաժանման ալգորիթմը և կիրառում այն զանգվածի 
փոքր միավորները մեծ միավորների վերածելիս:

Ուշադրություն դարձրե՛ք, որ  12  խնդիրը տետրում լինի գրված:

11   Քանի որ 7 300=900.8+100, այդ պատճառով 7300:900 բաժանման ժամանակ քանորդը 8 է, իսկ 
մնացորդը ՝ 100:

12  Քանի որ 57 300=57.1000+300, այդ պատճառով 57300 գ= 57 կգ 300 գ

13 , 14  Խնդիրներում պահանջվում է «թեթրիները» վերածել լարիների:

15   Երեք եղբոր զանգվածն է ՝

52+7+(52+31). Այստեղ սովորեցնում ենք աշակերտներին, որ կարելի է գումարել չափման միավորները:

16  1 տետրին հարկավոր է 1600:20=80 (գ)

4 կգ-ից կպատրաստվի 4000:80=50 հատ տետր:

17  Մի տետրին հարկավոր է՝

        800:20=40 (գ)

             5000գ-ից հնարավոր է        500  4 
     4     125
       10
          8 
         20

–

–

            5 000:40 հատ տետր պատրաստել

      500 տասնյակը բաժանվում է 4 տասնյակի

1500 գ թղթերից քանի՞ դպրոցական տետր  կարելի է պատրաստել: Այստեղ հեշտ կլինի հաշվելը, եթե 
անցնենք տասնյակների, կստանանք՝ 

 150=4⋅37+2

Այսպիսով, կստանանք 37 տետր և կմնա 20գ թուղթ: Կարելի է լուծումը նաև այսպես ներկայացնել՝

 1500=1200+200+80+20

1200 գրամով կպատրաստվի 30 տետր, (1200:40=30) 200 գրամով՝ 5 (200:40=5) տետր, 80 գրամով՝ 2, 
(80:40=2) տետր: Կմնա 20 գրամ թուղթ:
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Աշակերտները կարող է դժվարանան օգտագործել մնացորդով բաժանումը, այդ պատճառով 
ցանկալի է, որ ամփոփիչ դասընթացին նրանց հետ լրացուցիչ աշխատանք կատարենք: Լրացուցիչ 
լուծենք խնդիրներ բաժանման մասին և դրանց կիրառման մասին չափման միավորները միմյանց 
հետ կապելիս: Այդ ժամանակ բարձր պատրաստվածության աշակերտներին կարելի է առաջարկել 
«Խորհիր»-ի խնդիրները լուծել, որոնք նույն թեմայի շուրջ են, սակայն տրամաբանություն են պահանջում: 
Առաջարկում ենք նշումներցուցումներ.՝

 1  Բարդ չէ լուծել այս խնդիրը, դրանում մեզ կօգնի նկարը: Կարմիր բեռը 5 կգ է, պարկը 10 կգ: 

Այս խնդիրը կօգնի լուծել նաև 2  խնդիրը՝ յուրաքանչյուր անգամ կշռելիս կշռված բրինձը կարելի է 

օգտագործել որպես կշռաքար:

Երկրորդ անգամ կշռելիս կկշռենք 200գ բրինձը 100 գրամանոց կշռաքարով և արդեն կշռված 100գ 
բրնձով, երրորդ անգամ՝ 400գ բրինձը կկշռենք 100 գրամանոց կշռաքարով ու արդեն կշռված 300 գրամ 
բրնձով: Կկշռենք ընդամենը 700 գրամ բրինձ:

3  Այստեղ անսովոր քայլ է կշեռքի մի կողմից բեռի հետ կշռաքարեր դնելը: Հարկ է նշել, որ այս 
խնդիրը երկու լուծում ունի: Օրինակ, կշեռքի մի կողմում դնենք 16 ու 6 կգ-անոց կշռաքարեր, մյուս 
կողմում 2 կգ-անոց կշռաքար ու դեղձ, կամ մի կողմում 10 ու 16 կգ-անոց կշռաքարեր ու մյուս կողմում 6 
կգ-անոց կշռաքար ու դեղձ:

4  Քննարկե՛ք գումարը 32+35+27: Յուրաքանչյուր գրքի գինը երկու անգամ է հաշված: Այդ 
պատճառով, երեք գրքերի գումարը՝ (32+35+27):2=47 է:

Համապատասխանաբար առաջին գրքի գինը 47-32=15 լարի է, երկրորդինը՝ 47–35=12 լարի, 
երրորդինը՝ 47–27=20 լարի: 

Տնային աշխատանքի համար կարող ենք օգտագործել լրացուցիչ 1 - 5  խնդիրները:
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§ 2. Խդիրների լուծում (խնդիրներ թերի տվյալներով)

Պարագրաֆին տրամադրում ենք 3 դաս:

Դաս 138-րդ

Թեմա՝ խնդիրների լուծում (խնդիրներ թերի տվյալներով)

Նպատակ՝ խնդիրները լուծելիս աշակերտը կարողանա տեսնել տարբերությունը կարևոր ու ավելորդ 
տվյալների միջև, նկատի կարևոր տվյալների բացակայությունը (Մաթ.IV.7.):

Նախապայմաններ՝ պարզ խնդիրներ լուծելիս՝ տարբերում է կարևոր և ավելորդ տվյալները:

Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր:

Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո (10-15ր.) անցնում ենք նոր թեմայի,  որը կապված է խնդիրները 
լուծելիս կարևոր տվյալների ընկալման, դրանց հիման վրա գործողությունների պլանավորման ու 
կատարման հետ:

Խնդրի տվյալների անալիզի ու լուծման հարցը ՝ տրված տվյալների սահմաններում խնդրի 
լուծման հնարավորությունը, տրված տվյալների ավելորդ քանակը, կամ պակասը՝ բարդ հարց է, որն 
հաղթահարելու կարևոր ունակությունների զարգացման համար երկար ու նպատակասլաց աշխատանք 
է հարկավոր: Ցանկալի է, տրված հարցերի ուսումնասիրությունը դասարանի քննարկմա թեման դառնա, 
աշակերտները կարծիքներ փոխանակելիս ոչ միայն կգտնեն պատասխանը, այլև կզարգացնեն ճիշտ 
գնահատման, կարծիք հայտնելու ու այն պաշտպանելու ունակությունները: Սխալների դեպքում, դրանց 

քննարկումը լավ աշխատանք կլինի ապագայի համար:

Պարագրաֆի բ կետում ներկայացված խնդրի լուծումը ճիշտ չէ: Մարիամը ի նկատի ուներ, որ 

յուրաքանչյուր մեքենա նույն քանակի բեռ է տեղափոխել, իսկ այդ չի բխում խնդրի պայմանից: Այս խնդրին 

են նման դասարանում լուծելիք 1  և տնայինի  4  խնդիրները: Այս պարագրաֆում ուշադրություն 

ենք դարձնում այնպիսի խնդիրներին, որոնք պահանջում են տեղեկություն որոնել (ինչը կարելի է գտնել 

գրքերում , կամ համացանցում): Ցանկալի է ուսուցիչը նախապես պատրաստի որևէ գիրք և դասարանի 

հետ միասին հորինի ինչ-որ խնդիր, որը լուծելու համար տեղեկությունը պետք է գտնել այդ գրքից:

Ուսուցիչներին խնդրում ենք փակ հարցերի դեպքում չբավարարվել ճիշտ պատասխանով, ավելի 

կարևոր է լսել աշակերտների ընդդիմախոսությունները, կազմակերպել երկխոսություն, խնդրել 

աշակերտնրեին ընդդիմախոսել միմյանց: Այս առումով հետաքրքիր են 4 - 10 . խնդիրները: Դրանք 

լուծելուց հետո աշակերտները չպետք է դժվարանան նոր տիպի խնդիրները լուծելիս:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում եք 1 - 6  խնդիրները:

 Նախօրոք հայտարարենք, որ դասագրքում նշումներ անելը արգելված է:
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Թեմա՝ խնդիրների լուծում (խնդիրներ ավելորդ, կամ թերի տվյալներով):
Նպատակ՝ խնդիրներ լուծելիս կարևոր և ավելորդ տվյալները տարբերելու ունակություն: Աշակերտը 

պետք է կարողանա անհրաժեշտ տեղեկություններ գտնել տարբեր միջոցներով:
Նախապայմաններ՝ խնդիրներում ավելորդ և կարևոր տեղեկությունները տարբերելու ունակություն:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր:

Դասագրքում տրված խնդիրները հաճախ պահանջում են լրացուցիչ տեղեկություններ փնտրել: 
Աշակերտը պետք է սովորի գտնել դրանք տարբեր միջոցների օգնությամբ, օրիակ ՝ Google որոնողական 
համակարգով: այստեղ, օրինակ, կարող ենք գտնել մեր մարզիկների արդյունքները օլիմպիադայի 
ժամանակ, առաջնության մասին տարբեր տեղտկություններ սպորտի զանազան տեսակներում:

Աշակերտը նաև պետք է կարողանա գնահատել մարդու հնարավորությունները: Օրիակ վազքում 
100մ և 200մ վազելիս, 200 մ վազելու դեպքում 11 վայրկյանը քիչ է, ռեկորդներն այստեղ 20 վայրկյանի 
սահմաներում են:

Սկսում ենք ստուգել տնային աշխատանքը՝ քննարկերլով  1 - 4  խնդիրները: Խնդիրների 

պայմանները աշակերտները պետք է  արտագրեին տետրում և կողքին նշեին համապատասխան 

պատասխանները:
Օրինակ՝

Խնդրի պայմաններ Կարևոր լրացուցիչ տեղեկություն

1   Երկար հեռավորության վրա մարզիկին մնաց 
վազելու 3 կմ:
Քանի՞ կիլոմետր է նա արդեն վազել:

Է) երկար հեռավորության երկարություը 42 
կմ է

3  Վրաստանի մարզիկները 2016 թվականի 
Ռիո դե Ժանեյրոյի օլիմպիադային մեկ մեդալով 
ավել են ստացել, քան Պեկինի 2008 թվականի 
օլիմպիադային: Քանի՞ մեդալ են ստացել վրացիները 
2008 թվականի օլիմպիադային:

Դ) Ռիո դե Ժանեյրոյի օլիմպիադային 
վրացիները 7 մեդալ են ստացել:

5  Այստեղ հարկավոր է տեղեկություն, որը պետք է փնտրել:

6  Այստեղ էլ չունենք կարևոր տեղեկություն:

Որպես տնային աշխատանք աշակերտներին հանձնարարում ենք 7 - 25  խնդիրները, որոք 
կապված են նախորդ դասին անցած նյութի հետ:
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Թեմա՝  ավելորդ ու թերի տվյալներով խնդիրներ 
Նպատակ՝ տրված թեմայի շուրջ գիտելիքի ամրապնդում: Միանիշ թվի վրա բաժանման պայման, 

թվաբանական գործողության մեջ անհայտ անդամի որոնում:
Նախապայմաններ՝ խնդիրները լուծելու ժամանակ կարևոր և ավելորդ տվյալները միմյանցից 

տարբերելու ունակություն:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր:

Դասը սկսում ենք ստուգելով տնային առաջադրանքը (10-15ր.): Տնային աշխատանքի մեծ մասը 
կապված է հին նյութի հետ և հնարավորություն է տալիս մեզ ստուգելու, թե որքանով լավ են աշակերտները 
յուրացրել անցածը:

Մնացած ժամանակը տրամադրում ենք «Խորհիր» խորագրով տրված առաջադրնքների 
ուսումնասիրմանը: Այս անգամ ողջ դասարանը պետք է ներգրավենք:

1  Խնդիրը լուծելիս ուշադրություն դարձրե՛ք, որ աշակերտների ուշադրությունը կենտրոնացվի 
նշված ժամանակին՝  ՝ 2 տարի անց...,  2 տարի առաջ...,  ընդամեը կանցնի 4 տարի, որից հետո տարիքը 
կկրկնապատկվի: է: Այստեղից հետևություն՝ 2 տարի առաջ Նինիկոն 4 տարեկան էր: Ուրեմն հիմա նա 6 
տարեկան է:

Նմանապես կպարզենք նաև Վատոյի տարիքը: ...3 տարի հետո...  3 տարի առաջվա հետ համեմատած 
ժամանակահատվածը  6 տարի է, ինչից հետո տարիքը եռապատկվել է, ուրեմն երեք տարի առաջ Վատոն 
3 տարեկան էր, իսկ այժմ 6 տարեկան է:

Այս խնդիրը կարելի է սխեմայի օգնությամբ էլ լուծել՝ Նինիկոյի տարիքը 4 տարում կրկնապատկվեց՝ 

4
4

Նինիկոյի այժմյան տարիքի համապատասխան կետը մգացված է, դրան համապատասխանում է 6 
տարին:

Վատոյի տարիքը 6 տարում եռապատկվեց՝   
6

Վատոյի այժմյան տարիքին էլ համապատասխանում է 6 տարին:

2  Խնդիրը լուծելիս կիրառենք հակառակ ուղղության մեթոդը՝ շաքարավազը տեղափոխելուց 
հետո, յուրաքանչյուր պարկում դարձավ 30 կգ, ուրեմն, նախապես առաջինում 30+12=42 կիլոգրամ 
էր, իսկ երկրորդում՝ 30–12=18 կիլոգրամ:

3  Ետընթացի մեթոդով կստանանք՝ 18·3=54, 54·2=108, 108–6=102

4  Ետընթացի մեթոդով կստանանք՝ 18·3=54, 54·2=108, 108–6=102

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք  6 - 9  լրացուցիչ խնդիրները:
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§ 3. Խորանարդ, պրիզմա, բուրգ
Պարագրաֆին 3 դաս ենք տրամադրում:

Դաս 141-րդ

Թեմա՝ խորանարդ, պրիիմա, բուրգ:
Նպատակ՝ բազմանիստերի հետ ծանոթացում – պրիզմաներ ու բուրգեր, աշակերտները պետք է 

զարգացնեն պատկերները ճանաչելու ու բնութագրելու ունակությունները, բազմանիստերի մոդելներ 
ստեղծելու ունակությունը:

Համապատասխան հասկացություններն ու սահմանումները յուրացնելուց հետո, աշակերտները 
պետք է կարողանան խմբավորել  բազմանիստերն ըստ էլեմենտների քանակի  կամ որակի: (օրինակ՝ 
բազմանիստեր, որոնց նիստերը եռանկյունիներ են, քառանկյունիներ են և այլն), էլեմենտների 
խմբավորում ըստ դիրքի՝ սահմանակից նիստեր, ոչ սահմանակից նիստեր, նույն  նիստին գտնվող 
կողեր, հատվող կամ զուգահեռ կողեր և  այլն, աշակերտների կողմից տարածաչափության ընկալում-
ամրապնդում, կողմնորոշում:

Նախապայմաններ՝ հարթաչափական պատկերների հասկացությունների իմացում, պատկերների 
բնութագրում:

Պատկերների փոխադարձ դասավորության դեպքերի (հատող, զուգահեռ) իմացում և գծագրից 
համապատասխան տեղեկություն ստանալու ունակություն:

Օրինակի համաձայն գործողություններ կատարելու ունակություններ: Երկարության միավորների 
իմացում:

Ռեսուրսներ՝ վանդակավոր թերթ, գրելու պարագաներ, փայտիկներ, մկրատ, սոսինձ, բազմանիստերի 
մոդելներ, պլաստիլին, լուցկու հատիկներ:

Դասը սկսենք երեխաներին նախապատրաստելով և մոտիվացնելով՝ հայտարարենք, որ այսօր 
նրանք նոր երկրաչափական պատկերներ են սովորելու: Սակայն մինչ այդ պարտադիր պետք է կրկնենք 
անցած պատկերները, դրանց անվանումներն ու ձևերը: Դրա հետ մեկտեղ նրանք ուրախությամբ ու 
հաճույքով կնկարեն պատկերները տետրերում, կամ էլ գրատախտակին: Սպասելի է, որ աշակերտները 
անցած տարվա դասերից հիշեն խորանարդն ու զուգահեռանիստը, սակայն դրանք պատկերելու 
համար միգուցե զգացվի նաև ձեր օգնության կարիքը: Դասը շարունակեք պատկերների խմբավորմամբ՝ 
աշակերտների հետ միասին լրացրեք աղյուսակը՝

Հարթաչափական 
պատկերներ

Տարածաչափական 
պատկերներ

Սպասելի է, որ անվանված հարթաչափական պատկերների քանակը գերազանցի 
տարածաչափական պատկերների քանակին: Դրանից հետո աշակերտներին ներկայացրե՛ք դասի 
նպատակը՝ նոր տարածաչափական պատկերների հետ ծանոթացում: Օգտագործեք պրիզմաների ու 
բուրգերի մոդելներ (ցանկալի է, որ հիմքերի ու նիստերի գույները միմյանցից տարբերվեն), ներկայացրեք 
դրանք աշակերտներին՝ անվանելով էլեմենտները ու ցուցադրելով դրանք: Ցանկալի է, որ ամեն պատկեր 
քննարկելիս աշակերտներն իրենք հաշվեն նիստերի, կողերի ու գագաթների քանակը և այս թվերի 
համաձայն համեմատեն պատկերները՝ «ունի ավել քանակի կողեր», կամ «գագաթների քանակը նույնն 
է» և այլն:
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Երբ հասկանաք, որ աշակերտները տարբերում են կողերն ու նիստերը, կարող ենք մոդելների 
կիրառմամբ ցուցադրրել հատող ու զուգահեռ կողերը՝ նշելով ընդհանուր կետերը: Ի նկատի ունեցեք, որ 
չհատվող կողերի դեպքում ասում ենք, որ այս կողերը չեն հատվում և մի նիստի վրա չեն գտնվում:  

Աշակերտները պետք է տարբերեն կից ու ոչ կից նիստերը:
Նշե՛ք պրիզմայի ու բուրգի գագաթները տառերով և խնդրեք աշակերտներին անվանեն հատվող  

կողերը, մի նիստի վրա գտնվող կողերը ( զուգահեռ կամ հատվող), կողեր, որոնք մի նիստի վրա չեն 
տեղադրված:

Վարժեցնենք աշակերտներին խորանարդ, պրիզմա ու բուրգ գծելու հարցում՝ կիրառե՛լ 
պարագրաֆում բերված սխեմաները՝

Կարելի է նաև նման սխեմաներ կիրառել՝

Հետազոտություն

Նոր ստացած գիտելիքները խորացնելու և ամրապնդելու նպատակով օգտագործել առաջարկած 
խնդիրները՝

1 - 4  Խնդիրները կապված է բազմանիստերի ճանաչման հետ: Դրանք հեշտ կլուծեն այն 
աշակերտները, ովքեր լավ են ընկալում տարածաչափությունը: Սխալ պատասխանի դեպքում (կամ 
պատասխան չստանալու դեպքում) կիրառեք պատկերի մոդելը, այլ աշակերտների կարծիքները և 
անպայման կհասնեք այն բանին, որ բոլոր աշակերտները կկարողանան լուծել այս խնդիրները:

5 - 8  Խնդիրները հեշտ են լուծվում, երբ համապատասխան պատկերն ենք ուսումնասիրում:

9 - 14 , 18  Խնդիրները լուծելիս՝ աշխատեք աշակերտներին ներգրավել քննարկման մեջ, նման 
դեպքում ակնառու կդառնան սխալները, բոլոր չյուրացված ու պրոբլեմային պահերը:
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Ակտիվության հետագա ծավալումը կապված է 15 - 17  խնդիրների քննարկման հետ: Սրանք 
աշակերտներից ստեղծագործական մոտեցում են պահանջում՝ խրախուսեք հաջողակ մոդելների 
հեղինակներին:

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարել 1 - 13  խնդիրները:

Դաս 142-րդ

Թեմա ՝ խորանարդ, պրիզմա, բուրգ:
Նպատակ՝ տրված տարածաչափական պատկերների մասին գիտելիքի ամրապնդում:
Նախապայմաններ՝ հարթաչափական պատկերներ, պրիզմայի, ընդ որում ուղղանկյուն 

զուգահեռանիստի և խորանարդի բնորոշ հատկանիշների նշում, բուրգի հատկանիշների նշում: 
Ռեսուրսներ՝ թղթեր, մկրատ, դասագիրք, տետր, գրատախտակ:

Դասի սկիզբը տրամադրում ենք տնային աշխատանքի ստուգմնաը (15-20ր.): Ուշադրություն 
դարձնենք արդյոք բոլո՞րն են կարողանում ճանաչել տարածաչափական մարմինները, անվանել դրանց 
էլեմենտները: Խնդիրների մի մասը ծառայում է տարածաչափական պատկերացումների զարգացմանը 
(տնային աշխատանքի 1-4 խնդիրները): Աշակերտներին կարող ենք տալ մկրատ, թուղթ և խնդրել, որ 
ապացուցեն  4  խնդրի պատասխանը՝ ստացված փռվածքից պատրաստել  քառանկյուն պրիզմա: 

Այստեղ կարող ենք նաև ճշտող հարցեր տալ՝
- Այս պրիզման խորանա՞րդ է:
- Ինչու՞ եք կարծում, որ այս պրիզման խորանարդ չէ:
- 
Առաջադրանքը ստուգելուց հետո, թեմայի վերաբերյալ գիտելիքի խորացման նպատակով կարող 

ենք խաղ խաղալ, որը տրված է պարագրաֆի վերջում՝ «գուշակիր պատկերը»:
Բաժանե՛ք դասարանը երկու մասի այնպես, որ հավասար ուժ ունեցող խմբեր ստանաք: Թող մրցեն 

երեք տեսակի առաջադրանք կատարելու մեջ:

I Անվանեցե՛լ պատկերը:
Ցույց տվեք աշակերտներին պատկեր՝ մոդել, պաստառին կամ գրատախտակին պատկերված և 

խնդրեք, որպեսզի անվանեն այն: Հաշվի առեք, որ պատկերը կարող է լինել ինչպես հարթաչափական, 
այնպես էլ տարածաչափական, ուրեմն ընտրությունն էլ մեծ է:

II Պատկերե՛ք պատկերը գրատախտակին:
Անվանում եք պատկերը և խնդրում աշակերտներին պատկերել այն գրատախտակին: Շրջանցեք 

դժվար պատկերները:

III Գուշակե՛ք ներկայացնում ենք
Աշակերտներին ներկայացնում ենք նիստերի, կողերի ու գագաթների քանակը և խնդրում անվանել 

պատկերը: Ի նկատի ունեցեք, որ բնութագրին կարող է համապատասխանել մի քանի պատկեր:
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Առաջարկում ենք մի քանի տարբերակ՝
1) 3 գագաթ և 3 կողմ, որոնցից երկուսը հավասար են (հավասարակողմ եռակյուն)
2) 3 գագաթ և 3 տարբեր կողմեր (անհավասարակողմ եռանկյուն)
3) 5 նիստ (եռանկյուն պրիզմա, քառանկյուն բուրգ)
4) 4 գագաթ և 6 կող (եռանկյուն բուրգ)
5) 6 նիստ (քառանկյուն պրիզմա, մասնավորապես՝ խորանարդ, հնգանկյուն բուրգ)
6) 12 հավասար կող (խորանարդ)
7) 4 նիստ (եռանկյուն բուրգ)
8) 6 գագաթ ու 6 կողմ (վեցանկյուն)
9) 4 հավասար կողմ (քառակուսի)
10) 8 կող (քառանկյուն բուրգ)

Ամեն մի ճիշտ պատասխանը գնահատեք 1 միավորով: Կհաղթի այն խումբը, որն ավելի շատ 
միավոր կհավաքի: Հավասար միավորների դեպքում, ուշադրություն դարձրեք պատկերների ճշգրիտ 
պատկերմանը:

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարում ենք 14 - 18  խնդիրները:

Դաս 143-րդ

Թեմա՝ խորանարդ, պրիզմա, բուրգ:
Նպատակ՝ տարածաչափական մարմինների մասին գիտելիքի խորացում:
Նախապայմաններ՝ տարածաչափական պատկերների ու դրանց էլեմնենտների անվանում:
Ռեսուրսներ՝ տարածաչափական մարմինների մոդելներ, տետր, դասագիրք, գրատախտակ:

Դասի սկիզբը տրամադրում ենք տնային աշխատանքի ստուգմանը (15-20ր.):

Աշակերտները պետք է լուծեին  14 - 18  խնդիրները: Դրա հետ մեկտեղ մենք նախապես 

զգուշացրել էինք նրանց, որ աղյուսակը հարկավոր էր գծել տետրում և  լրացնել: 14  : 15  Խնդիրը 

ցուցադրում է Էյլերի բազմանիստերի թեորեմը տրված մասնավոր դեպքերում: Աշակերտների համար 

հետաքրքիր պետք է լինի ստացված արդյունքը՝ բոլոր բազմանիստերի դեպքում այդ տարբերությունը 2 է:

16  Խնդրի ուղղված տարբերակը  աշակերտները պետք է գրեին տետրում: Այս պահի համար արդեն 

բոլոր աշակերտները պետք է կարողանան արտագծել տետրում տարածաչափական պատկերները:

Դասի հաջորդ մասը տրամադրում ենք «Խորհիր» խորագրով տրված առաջադրանքներին, 

որոնք օգնում են կողմնորոշվել տարածության մեջ և համեմատաբար շատ ջանք են պահանջում, քան 

պարագրաֆի այլ խնդիրները (որոնցից մի քանիսը դասարանում է լուծվել, մի քանիսն էլ հանձնարարվել 
է որպես տնային աշխատանք):

1  Երկու անգամ պտտվելուց հետո գորգին կհայտնվի նիստը, որի վրա պատկերված է 2, 
համապատասխանաբար, վերևում կլինի 7-2=5:

2  Երկու անգամ պտտվելուց հետո գորգին կհայտնվի նիստը, որի վրա պատկերված է 3, 
համապատասխանաբար, վերևում կլինի ՝ 7-3=4:
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3  Խնդիրը կազմելիս, կարող եք ուղղորդել աշակերտների երևակայությունը տալով 
սահմանափակումներ, օրիանակ՝ ինչպես գլորենք խորանարդը, որ վերևի նիստին գրված լինի 5:

4  Վերին երկու խորանարդը շոշափվում են «3» նիստով, ստորին երկուսը՝ «4»-ով : Այսպիսով 
ստորին խորանարդը շոշափում է սեղանը 3-միավորանոց նիստով:

5  Մրջյունն անցավ 4 կող երկարության ճանապարհ՝ 4.10=40 (սմ):

6  Այս խնդիրը համեմատաբար բարդ է: Եթե գտնում եք, որ մեծ բարդություն կստեղծի դրա 
լուծումը, լավ կլինի դասարանում քննարկեք: Աշակերտները միասնական ուժերով կպարզեն, որ տրված 
օրենքով խորանարդն անցնելը հնարավոր չէ: Խորանարդի 8 գագաթից միայն մեկն է սկզբնական և մեկն 
է վերջինը, այդ պատճառով այլ ցանկացած գագաթ որքան անգամ էլ «մտնեք» նույնքան անգամ էլ «դուրս 
կգաք»: Իսկ այդ ամեն կողով մի անգամ անցնելու դեպքում հնարավոր չէ, քանի որ ամեն գագաթում երեք 
կող է միանում, այսպիսով մի քանի կողի վրայով մի քանի անգամ է պետք «անցնել»:

Տնային առաջադրանքի համար օգտագործենք 10 - 14  լրացուցիչ խնդիրները:

§ 4. Խնդիրների լուծում  (օգտագործում ենք մնացորդով բաժանումը)
Պարագրաֆին տրամադրում ենք 3 դաս:

Դաս 144-րդ

Թեմա՝ մնացորդով բաժանման կիրառումը խնդիրները լուծելիս:
Նպատակ՝ աշակերտը պետք է կարողանա խնդիրները լուծելիս կիրառել մնացորդով բաժանումը և  

ըստ համատեքստի  որոշել մնացորդը: (Մաթ. IV.3., Մաթ.IV.5):
Նախապայմաններ՝ միանիշ թվի վրա բաժանում, բազմապատկման աղյուսակի իմացում:
Ռեսուրսներ՝ գրելու միջոցներ, փայտիկներ, խորանարդիկներ, թերթեր:

Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո (10-15ր.) անցնում ենք  նոր նյութին:
Աշակերտները արդեն գիտեն բաժանումը, ունեն մնացորդը գտնելու փորձ: Դրանով զգալիորեն 

մեծացել է խնդիրների տեսականին, որոնք նրանք կարող են լուծել: Այժմ աշակերտներին առաջարկում 
ենք գործնական խնդիրներ: Բացի մնացորդը գտնելուց, հնարավոր է անհրաժեշտ լինի նաև գնահատել: 
Խնդիրներում ակտիվորեն կիրառում ենք «բավական է», «տեղավորվում է», «կլցվի», «թերի լրացված» 
և այլն տերմիններ: Այս տարիքի աշակերտների համար դրանց ընկալումը հնարավոր է, սակայն ոչ 
պարզ: Դասի թեման հնարավորություն է տալիս քննարկումներ կազմակերպել, աշակերտների մի մասը 
պետք է կարծիք արտահայտի բոլորի ներկայությամբ: Մյուսներն առանց գործ չեն մնում ՝ անալիզի 
են ենթարկում մնացածի կարծիքները, կամ համաձայնում են, կամ էլ ընդդիմախոսում: Նման դասերը 
օգնում են քննադատական մտածելակերպի զարգացմանը:

Դասը սկսում ենք կրկնելով մնացորդով բաժանումը: Գրատախտակին ներկայացրեք մի քանի 
օրինակ՝ 20:3, 21:3, 22:3: Առաջարկեք աշակերտներին բաժանել ու գտնել մնացորդը:

Հուսով ենք, նրանք հաջողությամբ կլուծեն և կգտնեն մնացորդները՝ 2, 0, 1: Կոնկրետացրե՛ք՝
- Կարելի է, թե՞ ոչ, որ 3-ի բաժանելու դեպքում սրանցից տարբերվող թիվ ստանանք: (ոչ)
- Ի՞նչ մնացորդ կարելի է ստանալ որևե թիվ 4-ի բաժանելիս: (0,1,2,3)
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Ապա աշակերտներին առաջարկում ենք այսպիսի խնդիր՝ սեղանին դասավորենք մի քանի 
թերթ, ասենք, 5: Վերցնենք 15 փայտիկ (կամ խորանարդիկ): Բաժանեք փայտիկները թերթերի վրա 
հավասարաբար (հավասար քանակով), այնպես, որ  յուրաքանչյուրի վրա որքան հնարավոր է շատ 
փայտիկ տեղավորենք: Քանի ՞ փայտիկ մնաց:

Այս խնդիրը հեշտ է, սակայն կարևոր է ուշադրություն դարձնեք  ասածներին՝ «հավասարաբար» և 
«յուրաքանչյուր թերթին հնարավորինս շատ փայտիկ տեղավորել»: Առանց դրանց խնդիրը կարող է մի 
քանի հնարավոր պատասխան ունենալ՝ ամեն թերթին թե տեղավորենք 1 փայտիկ, կմնա 11, եթե 2, կմնա՝ 
7, եթե 3, կմնա՝ 3:

Այժմ քննարկեք այսպիսի խնդիր՝ ասենք, 15 փայտիկ պետք է դասավորեք թերթի վրա 6-6 հատ: 
Քանի՞ թերթ է անհրաժեշտ, քանի՞ փայտիկ կմնա:

Երկու խնդիրն էլ վերաբերում է մնացորդով բաժամանը, մնացորդը երկու դեպքում էլ կապված 
է մնացած փայտիկների քանակին, բաժանարարն առաջին դեպքում յուրաքանչյուր թերթիկի վրա 
դրված փայտիկների քանակն է, երկրորդ դեպքում՝ անհրաժեշտ թերթերի քանակը: Այս խնդիրների 
կարևորությունը հենց նրանում է, որ «փոքր» թվերով գործողություն կատարելիս աշակերտների 
ուշադրությունը հեշտ է դարձնել հենց գործողության վրա:

Դրանից հետո քննարկեք պարագրաֆի յուրաքանչյուր մասում տրված 3 խնդիրն էլ:

Ա – տրված հարցերին կարելի է ավելացնել նաև՝ «կհերիքի՞ արդյոք 125 տուփը 1255 ձվի համար», 
«բավակա՞ն է արդյոք 125 տուփը»:

Բ և Գ խնդիրներում էլ՝ «բավական լինելու» հարցն է: Գրքերը տրված ձևով դասավորելու ժամանակ 
87 գրքի համար 4 դարակը բավական չէ- 4.20=80 չդասավորված է մնում 7 գիրք, այսինքն հարկավոր է ևս 
մեկ դարակ:

Այս խնդիրներում ուշադրությունը կենտրոնացնում ենք մնացորդի իրողության վրա: Օրինակ Ա) և 
Գ) խնդիրներում վերջին հարցը հենց մնացորդի իմաստն է պահանջում բացատրել:

- Ինչի՞ վրա է մատնանշում թիվ 7-ը Բ) խնդրի մեջ:
7-ը մատնանշում է, որ 20-20 գիրք դասավորելուց հետո, լիովին լցվում է 4 դարակ, մնում է ևս 7 գիրք, 

որոնց համար նոր դարակ է հարկավոր, այդ դատարկ դարակի վրա կդնենք այս 7 գիրքը:

Ի տարբերություն վերը բերված դեպքի (հիմնականում միանիշ թվի վրա էինք բաժանում մնացորդով), 

այստեղ ամբողջ տասնավորների վրա է ներկայացված մնացորդով բաժանումը: Այս դեպքի յուրացնելը 

գնահատելու նպատակով  1 - 10  խնդիրները միասնաբար քննարկելուց հետո, ցանկալի է, որ 

աշակերտները ինքնուրույն լուծեն  11 - 18  խնդիրները:

Որպես տնային աշխատաք հանձնարարում ենք  1 - 17  խնդիրները:
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Դաս 145-րդ 

Թեմա՝ մնացորդով բաժանումը և դրա կիրառումը խնդիրներ լուծելիս:
Նպատակ՝ խնդիրները լուծելիս մնացորդով բաժանման փորձի ձեռքբերում: (Մաթ.IV.3, Մաթ. IV.5.):
Նախապայմաններ՝ Միանիշ թվի վրա բաժանում, բազմապատկման աղյուսակ:
Ռեսուրսներ՝ տետր, դասագիրք:

 Տնային աշխատանքը ստուգելու ժամանակ ուշադրություն դարձրեք բաժանման գործողությունը 

կիրառելիս մնացորդի իմաստը հասկանալու փաստին: Օրինակ,  5  խնդրի պատասխանն է ՝ 8 գնդակ: 

Այն մատնանշում է չբաժանված գնդակների քանակը, իսկ  6  խնդրի պատասխանը մատնանշում է 

չբաժանված համակարգիչների քանակը: Նման են նաև  7 - 9  խնդիրները:

10 - 17  խնդիրներով կստուգեք, յուրացրե՞լ են արդյոք աշակերտները մնացորդով բաժանման 

ալգորիթմը: Հակառակ դեպքում օգտագործեք 19 - 22  խնդիրները և շարունակեք աշխատել այդ 

ուղղությամբ:

Իսկ 23 - 28  խնդիրները օգտագործեք ինքնուրույն աշխատանքի համար: Դրա հետ մեկտեղ 26 -

28  խնդիրները առաջարկեք բարձր պատրաստակվածության աշակերտներին: Ապա քննարկեք դրանք 

բոլորի մասնակցությամբ:

Որպես տնային աշխատանք կարող ենք օգտագործել 18 - 40  խնդիրները:

Դաս 146-րդ

Թեմա՝ խնդիրները լուծելիս մնացորդով բաժանման կիրառում:

Նպատակ՝ անցածի կրկնություն, գիտելիքի ամրապնդում:

Նախապայմաններ՝ մնացորդով բաժանելու իմաստի ընկալում, մնացորդով բաժանման կիրառում 
խնդիրները լուծելիս:

Առաջադրանքը ստուգելիս մեծ ուշադրություն դարձնենք խնդիրների գրառման ու լուծման հարցերին:

Օրինակ՝ առաջադրանքի խնդիրները կարելի է այսպես ձևակերպել՝

32  Ընդամենը 43 տունկ   33  հարկավոր է տանել 221 արկղ

  Յուրաքանչյուր շարքում՝ 5                         յուրաքանչյուր անգամ՝ 6

      

  Լիովին կլցվի՞    ընդամենը քանի՞ անգամ

  43=5.8+3     221=6.36+5

  Լիովին կլցվի 8 շարք:   36 անգամ բաժանելը բավական չէ:

        Պատասխան՝ 37:

34   Յուրաքանչյուր արկղում 250 հատ է
  Վաճառվել է 9 արկղ:   
   
  Ընդամե՞նը       

250
9

2250

×
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35   Օրական 60 թեթրի էր խնայում
  40 լարի հավաքեց 
  
  Քանի՞ օրում:
  4000=60⋅66+40
66 օրը բավական չէ:
67-րդ օրը գումարը կգերազանցի:

36 - 40  Խնդիրները պատասխանում են ազգային ուսումնական պլանի պահանջներին՝ Մաթ.
IV.5 (օգտագործում է մնացորդով բաժանումը չափման միավորների տվյալները այլ միավորներով 
ներկայացնելով): Այդ պատճառով այս խնդիրներին յուրահատուկ ուշադրություն ենք դարձնում, դրանք 
միասին  լուծենք դասի ժամանակ:

36   220=2⋅100+20   37  2220=22⋅100+20 
  Այսինքն՝ 220 սմ = 2մ 20 սմ                              2220սմ = 22 մ 20սմ

38   3700=3.1000+700  39  4500=4.1000+500
  3700գ=3 կգ 700գ   4500գ=4կգ 500 գ

40   22 մ = 2200 սմ
  2200=80⋅27+40
         Ստացվում է 27 կտոր, մնում է 40 սմ:

Տնային աշխատանքի խնդիրները քննարկելուց հետո, միասնական ուժերով քննարկում ենք 
«Խորհիր» խորագրով տրված խնդիրները, որոնք պատասխանում են դասի նպատակին: 

1  Խնդիրը կարելի է այսպես լուծել՝ 74:4=18, մնացորդը 2 է:

Յուրաքանչյուր շքամուտքում 16 հարկ է: Ուրեմն, տրված բնակարանը երկրորդ շքամուտքի երրորդ 
հարկում է:

2  165:4=41 մնացորդը՝ 1, այսպիսով 165-րդ բնակարանը 41 հարկ հետո՝ 42 հարկում է:

42=16.2+10,ուրեմն 165-րդ բնակարանը երրորդ շքամուտքի  10-րդ հարկում է:

3  Երեխաները գիտեն, որ որոշ ձեռնոցների աջն ու ձախը չեն տարբերվում, այդ դեպքում մի գույնի 
երկու ձեռնոց հանելու համար բավական է երեք ձեռնոց հանել՝ նրանցից երկուսը պարտադիր մի գույնի 
է և զույգ է կազմում:

Եթե  տարբերվում է ձեռնոցների է աջն ու ձախը, ապա բավական է 11 ձեռնոց հանել, որպեսզի սկզբի 
տասից 5-ը մի գույնի ու մի ձեռքի համար լինի և մյուս հինգը այլ գույնի ու կրկին մի ձեռքի համար:

Դասի ավարտը տրամադրում ենք «ՈԿԱ» խորագրի խնդիրների կիրառմամբ խմբային աշխատանքին, 
որը կարող է ստանալ  մրցույթի տեսք:
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Այս խնդիրները նախատեսված են արագ լուծելու համար՝ ժամանակը զգալու ունակությունը, 
արագությունը մաթեմատիկան սովորելու գլխավոր բաղադրիչներից է (չնայած որոշիչ չէ):

Դրա վրա աշխատելը հնարավոր է մրցույթների միջոցով: Առաջինը, ով կլուծի այս կամ այն խնդիրը 
կհայտարարվի հաղթող:

1  200+202+220+222=844   2   (15+45+135+405)+105=705

3  Օգտագործեք ետընթացի մեթոդը՝  4   156:6⋅5=130 

 (198:3)⋅2+5=66⋅2+5=132+5=137

5  Խնդիրը կարելի է երկու փուլով լուծել՝ դեռ առաջին դարակից վերցնում ենք 15 գիրք՝ 
հիմա երկրորդում 15-ով ավել է, ապա դնում ենք այս 15 գիրքը երկրորդ դարակում տարբերությունը 
դառնում է 30:

6  Հերթականությամբ գումարելով է ընթանում
 12+17

   29+22

   51+27

      78+32>94

*
*

*

        _ 5-րդ օրը

7  առաջարկեք աշակերտներին տարբեր փքաբլիթները զանազան թվերով նշանակեն և 
ընտրությունը այդ թվերով ներկայացնեն: Ուշադրություն՝ այս զույգերը դասավորված չեն, նրանցում 
թվերի հերթականությունը կարևոր չէ: Կարևոր է հայտարարվի այն օրինաչափությունը, որով 
կկազմեք զույգեր: Առանց դրա հեշտությամբ կարելի է զույգեր կազմել ու կրկնել: Առաջարկում ենք 
օրինաչափություններից մեկը.

նախ դուրս գրենք այն զույգերը, որոնցում միևնույն թիվը կրկնվում է, ապա տարբերվող զույգեր՝
11, 22, 33: 12,13,23- ընդամենը 6 զույգ: Առաջարկեք աշակերտներին  ընտրել նաև այլ 

օրինաչափություններ:

8  Աղյուսակով ներկայացված թվերի ու դրանց համարների անալիզով, աշակերտները կարող են 
գտնել օրինաչափություն, որի իմաստը հետևյալն է՝ թիվը, որի համարը n է՝ 4n–3 է: Այսինքն՝ 7-րդ թիվն 
է 4⋅7–3=25: Հնարավոր է աշակերտները նկատեն, որ յուրաքանչյուր հաջորդ թիվ 4-ով մեծ է նախորդից:  
Այսպիսով 6-րդ թիվը կլինի 17+4=21, 7-րդ թիվը՝ 21+4=25:

Այս խնդրի օգնությամբ աշակերտները սովորում են գտնել օրինաչափություն և դրա անալիզն են 
անում:

Եթե երկար ժամանակ անհրաժեշտ լինի «Խորհիր»-ի խնդիրների քննարկմանը, ապա ՝ խմբային 
աշխատանքը կարելի է հաջորդ դասին անցկացնել:

Որպես տնայի առաջադրանք հանձնարարում ենք լրացուցիչ 15 - 18  խնդիրները:
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§ 5. Գլան, կոն, գունդ
Պարագրաֆին տրամադրում ենք 5 դաս:

Դաս 147-րդ

Թեմա՝ Գլան, կոն, գունդ
Նպատակ՝ նոր տարածաչափական պատկերների հետ ծանոթացում, երկրաչափական տարրերի 

հիման վրա տարածաչափական պատկերների համաձայն խմբավորման ունակության զարգացում 
(Մաթ.IV.8):

Նախապայմաններ՝ աշակերտները արդեն ծանոթ են տարածաչափական պատկերների հետ 
(խորանարդ, պրիզմա, բուրգ): Կարող են անվանել կից (ոչ կից) նիստերը, հատվող ու չհատվող կողերը:

Ռեսուրսներ՝ տարածաչափական պատկերների մոդելներ, թուղթ, մկրատ, սոսինձ, դասագիրք, 
տետր, գրատախտակ:

 

Դասը սկսում ենք հիշեցնելով այն տարածաչափական պատկերները, որոնց աշակերտներն արդեն 
ծանոթ են: Օրինակ ցուցադրենք  խորանարդի ու բուրգի մոդելներ և խնդրենք, որպեսզի աշակերտները 
անվանեն մարմինները, նշեն դրանց տարրերը: Աշակերտները պետք է կարողանան բնութագրել 
պատկերները (հարկ եղած դեպքում մենք նշումներ ենք անում՝ նշե՛ք կողը, նիստը, քանի՞կող ունի, որ 
կողերն ունեն ընդհանուր կետեր, ո՞ր նիստերն ունեն ընդհանուր կետեր, ո՞ր նիստերը չունեն ընդհանուր 
կետեր):

 Հայտնի երկրաչափական պատկերների բնութագրմանը հետևում է նոր երկրաչափական 
պատկերների հետ ծանոթացումը: Դրանց մոդելների հիման վրա աշակերտները կարողանում են 
բնութագրել դրանք և պատասխանել հարցերին՝

- Ունի՞ արդյոք գլանը գագաթ, կող (չունի):
- Կոնի հիմքը եռանկյու՞ն է, քառակուս՞ի է (ոչ):
- Ի՞նչ է գլանի հիմքը: Կոնի՞: (շրջան)
Կարելի է նաև համեմատական նկարագրություն օգտագործել՝
- Կոնը մի գագաթ ունի, պրիզման՝ 6-ից ոչ պակաս, գլանն ու գունդը՝ ոչ մի:
Կարելի է խնդրել աշակերտներին անվանել  առարկաներ, որոնք ունեն տարածաչափական մարմնի 

տեսք: Այդ ակտիվությանը համապատասխան խնդիրներ են  8 - 13  –ը:
Կարծում ենք, որ գլանի ու կոնի ձևերը ավելի լավ հիշելու համար լավ կլինի քննարկենք 

պարագրաֆում տրված մարմինների փռվածքները, հակադարձ գործողությունները՝ մարմինների 
մոդելներ աշակերտները ինքնուրույն կկարողանան կազմել: Առաջարկած խնդիրներից առանձնացնում 

ենք 5 ,  6 , 7 , 6  վարժությունները, որոնք վարժեցնում են մարմինների հատույթի 

պատկերացման մեջ: Գտնում ենք, որ այս տարիքում նման վարժանքը կօգնի հետագա դասարաններում 

շրջանցել տարածաչափական պատկերացումների հետ կապված խնդիրները: Ուշադրություն դարձրե՛ք 
այստեղ. մենք չենք օգտագործում «հարթությունով հատել», «հատույթ» տերմինները: Այս հասկացությունը 
երեխաներին ավելի պարզ դարձնելու համար օգտագործենք «կտրել» բառը:

Ուշադրություն դարձրե՛ք, խնդիրները ոչ հավասար քանակով են բաշխված: Դրանք կարելի է կիրառել 
այսպես՝ ուսումնական տարին ավարտին է մոտենում, ողջ նյութի մի մասը դասարանը լավ է յուրացրել, 
միգուցե մի այլ մասում դժվարանում են՝ որպես տնային աշխատանք հանձնարարված են բազմատեսակ 
վարժություններ, կարող եք հարկ եղած դեպքում դրանց մի մասը օգտագործել ինքնուրույն աշխատանքի 
համար, մի մասն էլ տնային աշխատանքի:

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարում ենք 1 - 12  խնդիրները:
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Դաս 148-րդ

Թեմա՝ տարածաչափական մարմիններ:
Նպատակ՝ աշակերտը կարողանա համեմատել տարածաչափական մարմինները դրանց տարրերի 

հիման վրա: Տարածաչափական պատկերացումների զարգացում (Մաթ.IV.8):

Նախապայմաններ՝ տարածաչափական մարմինների նկարագրում, անվանում, տարրերի նշում:

Ռեսուրսներ՝ ծանոթ պատկերների մոդելներ, դասագիրք գրատախտակ:

Տնային առաջադրանքում բոլոր քննարկված տարածաչափական մարմիններն են ներկայացված: 

Այս առաջադրանքի ստուգումը երկար չի տևի: Դրա համար հնարավոր է անցկացնել մաթեմատիկական 

խաղ «Ու՞մ կհասնի վերջին մարմինը»: Խաղի կանոնները տրված են դասագրքում:

Դպրոցում պարտադիր կունենաք համապատասխան պատկերների մոդելներ: Դրանից բացի Ձեր 

աշակերտները սովորելու ընթացքում արդեն պատրաստել են մոդելներ: Կարող եք օգտագործել նաև 

օծանելիքի, դեղերի տուփերը և այլն: Տեդարե՛ք այդ ամենը սեղանին (նույն տիպի մի քանի մոդել կիրառեք 

– դա պիտանի կլինի):

Դիցուք, մարմինների ընդհանուր քանակը 20 է:

Անցկացրեք խաղը դասագրքի կանոնների համաձայն պարզեք, թե ով է հաղթել և դիմեք աշակերտներին 

հարցով՝ կարողացավ, թե՞ ոչ երկրորդ խումբը (երկրորդ քայլ անող խումբը) այնպես հաշվարկել քայլերը, 

որ վերջին մարմինը ինքը վերցնի: Հարցին պատասխանելու համար աշակերտներին տվեք մի քանի 

րոպե, այնուհետև անպայման քննարկեք առաջարկած տարբերակները: Ճիշտ ռազմավարություն է 

երկրորդ խումբը այնքան մարմին վերցնի յուրաքանչյուր քայլ անելիս, որ սեղանին 4-ի բազմապատիկ 

քանակ մնա: Այս ռազմավարության ձևակերպումը կարելի է նաև այդպես: Առաջին խմբի յուրաքանչյուր 

քայլին երկրորդ խումբը այնպես պետք է պատասխանի, որ այդ երկու քայլով չորս մարմին պակաս 

մնա սեղանին: Օրինակ, եթե առաջին խումբը վերցնի 3, ապա երկրորդը պետք է վերցնի 1, եթե առաջին 

խումբը վերցնի 2, ապա երկրորդը ևս 2: Երբ հարցի պատասխանը տրված է (աշակերտների կողմից , կամ 

Ձեր օգնությամբ), կարելի է այդպիսի հարց տալ՝ 

- Դիցուք, մարմինների սկզբնական քանակը 23 է:

Ինչպե՞ս պետք է խաղա առաջին խումբը, որ վերջին՝ 23-րդ մարմինը վերցնի: Նորից տվեք ժամանակ 

խմբերին ճիշտ պատասխան գտնելու համար և քննարկեք առաջարկած կարծիքները: 

Ճիշտ ռազմավարություն՝  առաջին խումբը կհաղթի, եթե առաջին քայլի ժամանակ վերցնի 3 մարմին 
և հաջորդ քայլից ընտրի առաջին դեպքի ներկայացրած ռազմավարությունը: Նա պետք է լրացնի 
հակառակորդի կողմից վերցված մարմինների քանակը մինչև 4-ը:

Որպես տնային առաջադրանք կարելի է ընտրել  13 - 51   խնդիրներից մի քանիսը:
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Դաս 149-րդ

Թեմա՝ տարածաչափական երկրաչափական մարմին, բաժանում միանիշ թվի վրա, բաժանում 
տասնավորի, հարյուրավորի վրա:

Նպատակ՝ անցած նյութի կրկնություն, գիտելիքի ամրապնդում, բանավոր բաժանման եղանակների 
յուրացում:

Նախապայմաններ՝ տարածաչափական երկրաչափական մարմիններ, բազմապատկման աղյուսակ, 
թվի գրանցումը դիրքային համակարգում:

Ռեսուրսներ՝ երկրաչափական մարմիններ, դասագիրք, գրատախտակ:

Տնային առաջադրանքը ստուգելով կարելի է գնահատել աշակերտների կողմից անցած նյութի 
յուրացումը, երկրաչափական մարմինների ճանաչումը, անվանումը, միանիշ թվի վրա բաժանումը, 
տասնավորի, հարյուրավորի վրա բաժանումը: Եթե նկատենք, որ աշակերտների մի մասը լավ չի 

յուրացրել անցած հարցերից որևե մեկը, նրա հետ անհատական աշխատանքով պետք է կարողանանք 

շտկել իրավիճակը: Օրինակ, նրանց հետ միասին կատարել գրատախտակին  տասնյակների կամ 

հարյուրյակների վրա  բաժանման գործողություն ըստ 51-րդ ու 50-րդ  խնդիրների ցուցումների: Հնարավոր 

է, այդ ցուցումները նրանց համար պարզ չէին: Այդ ժամանակ մյուս աշակերտներին առաջադրում ենք 

5-ի վրա բաժանման այն բանավոր եղանակի ուսումնասիրությունը և համապատասխան օրինակների 

լուծումը, որոնք 52 - 54  խնդիրներով է ներկայացված: Ինչպես վերը նշեցինք, մեր խնդիրների 

բաժանումը «տնայինի» ու «դասարանայինի» պայմանական է, մենք ուղղակի առաջարկում ենք: Ուսուցիչը 

կարող է փոխել խնդիրների տեսակը (դասարանային, տնային) իր կարծիքի համաձայն: Իսկ այժմ 

վարվում ենք հետևյալ կերպ՝ խորհուրդ ենք տալիս, որ   համեմատաբար բարձր պատրաստվածության 

աշակերտները ուսումնասիրեն 52 - 54 խնդիրներն, ուսումնասիրեն ու հետո դասարանին 

բացատրեն բանավոր բաժանման օրենքները Կարելի է լրացուցիչ նոր օրինակներ քննարկել:

Որպես տնային աշխատանք կարելի է առաջարկել 19 - 23  լրացուցիչ խնդիրները:

Դաս 150-րդ

Թեմա՝ երկրաչափակա մարմիններ:
Նպատակ՝ աշակերտը կարողանա նկարագրել ու դասակարգել երկրաչափական մարմինները (Մաթ.

IV.8), տրված երկրաչափական մարմիններից կազմել նոր երկրաչափական մարմիններ, նկարագրել, 
նշել տարբերությունները: Աշակերտների տրամաբանական մտածելակերպի զարգացում:

Նախապայմաններ՝ պարզ, հարթ երկրաչափական մարմինների ճանաչում և անվանում:
Ռեսուրսներ՝ թերթեր, մկրատ, սոսինձ, տետրեր, դասագիրք:
Կազմակերպման ձև՝ խմբային:

«Կազմենք պատկեր» առաջադրանքի բովանդակությունը ներկայացված է դասագրքում, այնտեղ 
նշված է, որ առաջադրանքը իրականանում է խմբերում:

Կազմենք պատկեր
Տարրական դասարաններից է պետք սկսել հոգալ աշակերտների տրամաբանական մտածելակերպի 

զարգացման մասին: Դեդուկտիվ կերպով խորհելու և օրինաչափություն գտնելու ունակությունների 
զարգացման մասին սկսում ենք հոգալ 4-րդ դասարանից:
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Նաև նպատակահարմար ենք համարում տրամաբանական մտածելակերպի զարգացման համար 
կիրառվեն տարբեր ակնառու նյութեր, նկարներ սխեմաներ և այլն, ցանկալի է թեմաների փոփոխություն: 
Կարևոր է անցած նյութի վերհիշումը:

Պատկերի բաժանումն ու նոր պատկերի ստեղծումը հին ժամանակներից հետաքրքրել է  
մաթեմատիկոսներին (և ոչ միայն մաթեմատիկոսներին) Հունաստանում, Չինաստանում: Միջին դարերում 
խնդիրներ լուծելիս հետաքրքիր հետազոտություն էր տարվում Հնդկաստանում ու Պարսկաստանում 
մարմինը փոքր մասերի բաժանելու և նոր մարմիններ ստեղծելու վերաբերյալ: Հետաքրքրությունը այս 
հարցի նկատմամբ տևեց մինչ XX դարը և պետք է նշենք որ ունիվերսալ մեթոդներ մինչ օրս համարյա 
թե գոյություն չունեն, ամեն խնդրի լուծումը պահանջում է երևակայություն, ստեղծագործական 
մտածելակերպ, ճարպկություն և հեռատեսություն: Շատ խնդիրներ սկիզբ են առնում հենց այստեղից 
(օրինակ, Բոյայ-Հարվինի թեորեմը այն մասին, թե ցանկացած երկու հավասարաչափ բազմանկյուն 
«միատեսակ է կազմված»):

Նման տիպի խնդիրները օգնում են փոքր տարիքում ստեղծել երկրաչափական պատկերացումներ: 
Այս խնդիրների լուծման ժամանակ առաջանում է բնության գեղեցկության, ներդաշնակության 
զգացողություն:

Երկրաչափական պատկերների կտրելը բազում հետաքրքիր խնդրի թեմա է: Սովորաբար, դրանք 
չեն պահանջում բարդ թեորեմների իմացություն, սակայն դրանց միջոցով զարգանում է տեսողական 
ըմբռնման ունակությունն ու կոմբինատոր մտածելակերպը:

Առաջադրանք 1-ում քննարկվում են միայն այնպիսի պատկերներ, որոնցում ամեն քառակուսի այլ 
քառակուսու հետ կարող է ունենալ միայն մեկ ընդհանուր կողմ:

Չորս քառակուսուց կազմված պատկերներ են՝

 Հինգ քառակուսուց կազմված պատկերներ են՝ 

Հաջորդ առաջադրանքերում եռանկյունիներ կազմելու դեպքերն են՝

 

Քառակուսի կազմելու դեպքեր՝   

Որպես տնային առաջադրանք կարող եք ընտրել 24 - 27  լրացուցիչ խնդիրները:
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Դաս 151-րդ

Թեմա՝ տարածաչափական պատկերներ: Մնացորդով բաժանում: Բազմապատկում ու բաժանում 
պարունակող հավասարության մեջ անհայտ անդամի որոշում:

Նպատակ՝ տրված թեմաների ջուրջ գիտելիքի ստուգում, ամփոփիչ դաս:

Նախապայմաններ՝ տարածաչափական մարմիններ, մնացորդով բաժանում, բազմապատկում ու 
բաժանում պարունակող հավասարություններում անհայտ անդամի որոշում:

Ամփոփիչ դասի համար օգտագործեք այս պարագրաֆի լրացուցիչ   

1 - 25   խնդիրները:.

Ցանկալի է այս խնդիրներից կազմենք զանազան տարբերակներ: Կարող ենք շերտավոր մոտեցում էլ 

կիրառել և  1 - 8  խնդիրները առաջարկել բարձր պատրաստված: ության աշակերտներին:
Տնային աշխատանքն էլ կարող ենք ընտրել կամ այս խնդիրներից, կամ էլ 25 - 51 –ից մնացած 

վարժություններից:
Ստացած արդյունքների վերլուծության համար կիրառե՛ք G-PriEd-ի կողմից առաջարկած ինտերնետ-

ռեսուրսները:

§ 6. Տվյալների ժողովում
Պարագրաֆին տրամադրում ենք 5 դաս:

Դաս 152-րդ

Թեմա ՝ տվյալների ժողովում:
Նպատակ՝ աշակերտը կարողանա տրված թեմայի հետ կապված քանակական ու որակական 

տվյալներ ժողովել, տվյալները ժողովելիս կարողանա հարցեր ընտրել, հարցազրույց անցկացնել,  
ժողովման համապատասխան մեթոդ ընտրել (Մաթ.IV.12):

Նախապայմաններ՝ աշակերտը կարող է աղյուսակով տրված տվյալները կարդալ:

Տրված թեմայի հետ կապված որակական կամ քանակական տվյալներ հավաքելու մեթոդների 
քննարկում ու ձեռքբերում, դրանք կիրառելու ունակությունները ուսումնական գործընթացի գլխավոր 
նպատակներից է: Պարագրաֆի տեսական մասից ու ընտրված վարժությունների միջոցով աշակերտները 
ծանոթանում են տեղեկություններ ժողովելու ու դրանք դասավորելու միջոցների հետ, աղյուսակ, սխեմա, 
հարցաթերթիկ լրացնելու օրենքների հետ, նպատակաուղղված հարցեր տալու ունակություններ են ձեռք 
բերում:

Նրանց մոտ այս տարիքում լավ է զարգացած խոսելու ունակությունները, սակայն  դժվարանում են 
տրված թեմայի շուրջ ձևակերպել ճիշտ և հակիրճ հարցեր: Այդ պատճառով լավ կլինի, եթե խնդիրները 
լուծելիս, առաջարկված տարբերակները միասնաբար քննարկենք և առանձնացնենք նրանցից 
լավագույնները: 
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Դասագրքում տրված տեքստի քննարկումից ու հարցերին միասնաբար պատասխանելուց հետո 

անցնում ենք  1 - 3  խնդիրների լուծմանը:

4 - 8  Խնդիրները լուծելիս հարկավոր է աշակերտները նշեն այն մեթոդները, որոնցով կարող են 
ժողովել համապատասխան տվյալներ (հետազոտություն, չափում, հարցազրույց):

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարում ենք 1 - 5  խնդիրները:

Դրանից բացի, հանձնարարում ենք, որպեսզի գտնեն տեղեկություն դպրոցի 4-րդ դասարանի 

աշակերտների անունների մասին: Այս տեղեկությունը նրանց հաջորդ դասին է պետք գալու:

Աշակերտներին զգուշացնենք, որ աղյուսակները հարկավոր է արտագծել և այնպես լրացնել 

տետրերում: Գրքում նշումներ չենք անում:

Դաս 153-րդ

Թեմա՝ տվյալների ժողովում:
Նպատակ՝ տվյալները ժողովելու մեթոդների մասին գիտելիքի ամրապնդում, անցած նյութի 

կրկնություն:
Նախապայմաններ՝ թվերի գումարման ու հանման տարբեր մեթոդների իմացում: Տվյալները 

ժողովելու տարբեր մեթոդների իմացում:
Ռեսուրսներ՝ դասացուցակ, տոմսեր դիդակտիկ խաղի համար, դասագիրք:

Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո անցնում ենք ինքնուրույն աշխատանքին, որն իրենից 

ներկայցնում է  9 - 11  խնդիրների համաձայն աղյուսակի լրացում և աղյուսակի հարցերի հիման 

վրա պատասխանների որոնում: 10  Խնդրի համապատասխան պատասխանն իմանալու համար 

աշակերտները նախապես զգուշացվել էին:

Դասը ավարտում ենք դիդակտիկ խաղով՝ «շղթա»: Խաղի պայմանները դասագրքում են 
ներկայացված: Խաղի համար տոմսերն ուսուցիչը նախօրոք է պատրաստում՝ նոր տոմս կարելի է ստանալ 
բաղադրիչներից մեկի նույն թվով մեծացմամբ ու փոքրացմամբ: Առաջարկած տոմսերով կազմված շղթան 
հետևյալ տոմսով պետք է սկսվի՝ 735-136, քանի որ տոմսերին ներկայացված օրինակներից ոչ մեկի 
պատասխանը 735 չէ:

Այս և այլ տոմսերում բանավոր հաշվարկը մոտեցնում է խաղի ավարտը՝
   735–136=735–100–36=635–35–1=599.

Այս տոմսի շուտ գտնելն է կարևոր՝ հաջորդ տոմսը կլինի՝
   599–477=599–400–77=199–77=122.

Այստեղ էլ բանավոր հանում իրականացվեց և այլն:

Տնային աշխատանքի համար կարող ենք օգտագործել  28 - 31   լրացուցիչ խնդիրները:
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Դաս 154-րդ

Թեմա՝ տարածաչափական մարմիններ, գումարում-հանում, կամ, բազմապատկում բաժանում 
պարունակող հավասարություններում անհայտ անդամի որոշում:

Նպատակ՝ աշակերտների խորհել-ապացուցելու ունակության զարգացում:

Նախապայմաններ՝ թվերի բազմապատկում, միանիշ թվի վրա բաժանում, տարածաչափական 
մարմինների ճանաչում և անվանում:

Ռեսուրսներ՝ խորանարդի մոդել, դասագիրք:

Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո անցնում ենք «Խորհիր» խորագրով տրված խնդիրների 
լուծմանը: Ոչ սովորական տրամաբանություն ու տարածաչափական պատկերացում պահանջող 
խնդիրները զարգացնում են մտավոր ունակությունները (օրինակ՝ կողմնորոշում, քննադատական 
վերլուծություն): Դրա հետ մեկտեղ կարևոր է, որ այս խնդիրները լուծվեն մեր մասնակցությամբ, հարկ 
եղած դեպքում հարցերի օգնությամբ:

Առաջարկված խնդիրները բազմաբնույթ են: Օրինակ առաջին առաջադրանքը, մի հայացքից, 
վերաբերում է անհայտ անդամ գտնելուն: Բայց այս խնդիրները կապված են միմյանց և գուշակելու 
և զննելու ունակություն է պահանջում, որպեսզի գտնենք, որոնման գործընթացը պետք է երրորդ 
գործողությունից սկսենք, այնտեղ միայն մեկ անհայտ անդամ է:

Հետաքրքիր է նաև  2  խնդիրը: Ցանկալի է այն լուծվի տարբեր եղանակներով: Հնարավոր է որոշ 
աշակերտներ մասնավոր օրինակի կիրառում էլ առաջարկեն: Ասենք, երկուսը 100-100 լարի ունեն: Մի 
հարյուրին եթե 10 ավելացնենք մյուս գումարից, ապա՝ մյուսից այդ 10-ը կպակասի, այն առաջինից 20-ով 
քիչ կունենա: Կարելի է արտահայտել երկրաչափական ձևով՝ 

  
առաջին գումար

առաջին ՝ նոր գումար

երկրորդ՝ նոր գումար

երկրորդ գումար

Առաջին գումարը որպեսզի 20 լարիով ավել դառնա, պետք է երկրորդից 10 լարի վերցնենք ու տանք 
առաջինին:

Ուսուցիչը կարող է նման հարց տալ՝ երկուսը 100-ական լարի ունի և մեկը մյուսին 5 լարի տվեց: 
Որքանո՞վ շատ ունի մյուսը: 10-ով: Մի քանի օրինակ քննարկելուց հետո, աշակերտները կհասկանան, 
որ գումարների միջև տարբերությունը տրված գումարի կրկնապատիկն է և կգտնեն ճիշտ պատասխանը 
՝ 10 լարի:

Աշակերտները կարող են նաև այլ մտածելակերպ օգտագործել:

3  Ցանկալի է հանձնարարենք աշակերտներին խնդրի պայմանի համաձայն կազմել թվային 
արտահայտություն՝ (800–700)+(1000-900)=200, կամ (800+1000)–(700+900)=200:

4  Այս խնդիրը լուծելուն աշակերտներին կօգնի խորանարդի մոդելը, որը Դուք նախապես բերում 
եք դասի:

 Տնային աշխատանքի համար կարող եք օգտագործել  32 - 35  լրացուցիչ խնդիրները:
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Դասեր 155-156-րդ
Թեմա՝ բազմապատկում ու բաժանում պարունակող հավասարություններում գտնել անհայտ 

բաղադրիչը, մնացորդի կիրառում, տարածաչափական պատկերներ:
Նպատակ՝ անցած նյութի կրկնություն, գիտելիքի ստուգում:
Նախապայմաններ՝ չափի մի մեծությունից մյուսին անցնելու ժամանակ մնացորդով բաժանում, 

գտնել անհայտ բաղադրիչը:
Ժամանակ՝ երկու դաս:

Սովորաբար,  դասի ընթացքում կրկնում են անցած նյութը, նախապատրաստվում են նոր նյութին, 
փոխանցում են նոր նյութը: Սակայն, երբեմն, անցած նյութի յուրացումն ստուգելու համար կարող 
են ողջ դասն օգտագործել: Այս անգամ դրան տրամադրում ենք երկու դաս: Ուսուցիչը կարող է այդ 
խնդիրները այնպես բաժանել այդ երկու դասերի միջև, որ մի մասը լուծվի դասարանում, մնացածը 
հանձնարարվի որպես տնային աշխատանք: Խնդիրներն ընտրում եք Դուք՝ ելնելով աշակերտների 
պատրաստվածությունից ու չափորոշչի պահանջներից: Այդ բոլոր խնդիրները պատասխանում են 
ստանդարտի պահանջներին՝ Մաթ. IV.3, Մաթ. IV.5, Մաթ. IV.7):

Շատ կարևոր է, որ ակտիվությունների արդյունքները դասարանում միասնաբար քննարկվեն: Իսկ 
մինչ այդ անալիզի համար ցանկալի է օգտագործեք G-PriEd-ի համապատասխան հրահանգները:

§ 7. Տվյալների ժողովում և դասավորում
Պարագրաֆին տրվում է 3 դաս:

Դաս 157-րդ

Թեմա՝ տվյալների ժողովում և դասավորում:
Նպատակ՝ աշակերտը կարողանա խմբավորել տվյալները որևէ նշանի համաձայն, պետք է 

կարողանա լրացնել աղյուսակ, հարցաթերթիկ,  տվյալները գրանցել պատրաստի աղյուսակում (Մաթ.
IV.13):

Նախապայմաններ՝ աշակերտը կարող է ժողովել տվյալներ համապատասխան աղբյուրներից, 
կիրառել տվյալների ժողովման համապատասխան միջոցներ (օրիակ՝ ուսումնասիրություն, չափում):

Շարունակում ենք վիճակագրական տվյալների հետ աշխատելու ունակությունները զարգացնելու 
ուղղությամբ: Այժմ ուշադրություն ենք դարձնում հաճախականության աղյուսակների լրացմանը, 
օրինաչափությունը բացահայտելուն և դրա կիրառմանը:

Ուշադրություն դարձրեք ինչ-որ նշանի համաձայն տարրերը խմբավորելու հարցին՝ պարագրաֆի 
տեսական մասում այդ մասին արդեն խոսել ենք: Տեքստում բերված մարմինները կարող ենք խմբավորել, 
աղյուսակում տեղադրել և տարբերել ինչ-որ նշանի համաձայն: Օրինակ՝ հարթաչափական ու 
տարածաչափական պատկերներ, մարմիններ գագաթով և առանց գագաթի, միայն հատվածներով 
սահմանափակված կամ միայն կորագծով սահմանափակված մարմիններ, միայն հատվածներով 
սահմանափակված և ինչպես հատվածներով, այպես էլ կորագծով սահմանափակված մարմիններ: Տվյալ 

թեմային են վերաբերում 4 , 5 , 9  խնդիրները: Տրված խնդիրներում ընդգծված է երկու պահ՝ տրված 
նշանն ունեցող էլեմենտների ընտրություն և այնպիսի նշանի որոշում, որի համաձայն կխմբավորեք 
էլեմենտները: Նշանը գտնելը հեշտ չէ՝ ցանկալի է հնարավորինս շատ տարբերակ քննարկել:
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1 - 3  Խնդիրների մեջ գործ ունենք հաճախականության աղյուսակի լրացման կանոնի յուրացման 
ու աղյուսակի ընդլայման հետ:

4  Խնդիրը կապված է Մաթ. IV.13 հասանելիք արդյունքին՝ աշակերտը պետք է կարողանա 
դասավորել ազգերը բառարանագրության մեթոդով, քննարկել այն դեպքը, երբ մի  քանիսի ազգանվան 
միայն առաջին տառն է ընդհանուր: Աշակերտներին լավ բացատրենք այս պահը և քննարկենք 
ազգանունների դասավորման տարբեր օրինակներ:

5  Խնդրի մեջ, պարզ է, որ երկու խմբի բաժանելու եղանակներից մեկը բոլոր աշակերտները 
կանվանեն:

6  Խնդիրը սովորեցնում է, թե ինչպես լրացնել հարցաթերթիկը: Այն պետք է աշակերտները 
լրացնեն տետրում, ապա ներկայացնեն ուսուցչին:

7 , 8  Խնդիրները կրկին կապված են ազգանունների բառարանագրական դասավորման հետ 
և պահանջում են նաև ուրիշ այբուբենի իմացում: Այս պահի դրությամբ, օտար լեզուների չափորոշչի 
համապատասխան աշակերտները արդեն ծանոթ են լատինական այբուբենին: Նրանք արդեն կիրառում 
են դրանք՝ երկրաչափական պատկերները նշելու համար:

9  Խնդրի մեջ «առարկայի ձևը» սյունակում կարող ենք գրել՝ գնդի, պրիզմայի (մասնավորապես՝ 
ուղղանկյուն զուգահեռանիստի), կոնի, գլանի ձև: Խմբավորումը կարող է այլ նշանի համաձայն լինել 
(օրինակ՝ մարմիններ, որ ունեն գագաթ և մարմիններ , որոնք գագաթ չունեն): Աղյուսակը լրացնելու ձևը 
կարող եք գտնել պարագրաֆի տեքստում:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 1 - 9  խնդիրները:

Դաս 158-րդ

Թեմա՝ տվյալների ժողովում ու դասավորում:
Նպատակ՝ տվյալների խմբավորման,  աղյուսակ/հարցաթերթիկ կազմելու, կազմելու կարգի 

ընտրության վերաբերյալ գիտելիքի ամրապնդում  (Մաթ.IV.13.):
Նախապայմաններ՝ տվյալների ժողովում, ժողովելիս համապատասխան մեթոդի ընտրություն և 

կիրառում:

Գիտելիքի ամրապնդումն ընթանում է տնային աշխատանքի խնդիրների քննարկմամբ:

3  և 4  Խնդիրները նման են դասարանում քննարկված 9  խնդրին:

2  Խնդրի մեջ աշակերտը պետք է անվանի տվյալների միասնության մոդը՝ բոլորից հաճախ 
կրկնվող տվյալը: Իհարկե, այդ տերմինը չենք գործածում աշակերտների մոտ, միայն ուսուցչին ենք 
հիշեցնում, որ մոդը դա այն տվյալն է, որի հաճախականությունը բոլորից մեծ է:

5  Խնդիրը հավանականության նախագիտելիքն է, աշակերտները այն գուշակելով են լուծում: 
Հնարավոր է ապացուցման նման տարբերակ էլ լինի՝ կանաչ ու կարմիր գնդակները նույն քանակի են, 
այդ պատճառով էլ հավասարաբար են կարող նրանք «դուրս գալ», սպիտակ գնդակները ավելի շատ են, 
ըստ այդմ էլ դրանց «դուրս գալը» ավելի է սպասելի, քան օրինակ կանաչներինը: Եթե աշակերտների 
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ակադեմիական աստիճանը թույլ է տալիս, ուսուցիչը կարող է նման հարց տալ՝  ի՞նչն է ավելի  սպասելի, 
որ սպիտակ գնդակ «դուրս կգա», թե՞ ոչ սպիտակ (կանաչ կամ կարմիր): Այս դեպքում սպիտակի «դուրս 
գալը» սակավ հավանական է:

8  խնդիրը մնացորդների համաձայն բնական թվերի դասակարգման օրինակ է: Անհրաժեշտ 
է աշակերտների ուշադրությունը դարձնենք կարևոր պահերի վրա՝ ստացվում է թվերի այնքան խումբ, 
որքան տիպի մնացորդ ենք ստանում, ամեն մի թիվ կհայտնվի միայն մեկ խմբում:

Դասարանում կարող ենք քննարկել  8  խնդրի նմանները,երբ բաժանում ենք 4-ի, կամ 5-ի 
(այսինքն երբ մոդուլը 4 է կամ 5): Առաջադրենք աշակերտներին  տետրերում աղյուսակի տեսքով  
տեղադրեն սկզբի 50 թիվը՝ 4-ի բաժանելիս ստացած մնացորդների համաձայն: Նման խնդիրներ կարող 
են լուծվել երբ մոդուլը 5 է, կամ 6: Այս աղյուսակներից կարելի է եզրակացություններ անել , օրինակ 
միևնույն մնացորդն ունեցող թվերի տարբերության մասին, տարբեր «կարգի» թվերի տարբերության և 
դրանց համապատասխան մնացորդների մասին:

Որպես տնային աշխատանք կարող ենք հանձնարարել  36 - 38  լրացուցիչ խնդիրները:

Դաս 159-րդ 

Թեմա՝ տարածաչափական պատկերներ, պարբերական հաջորդականություն
Նպատակ՝ աշակերտների դատել-հիմնավորելու, օրինաչափությունը գտնելու և ծավալելու 

ունակությունների զարգացում: Օրինաչափությունների կապը մնացորդով բաժանման հետ:
Նախապայմաններ՝ տարածաչափական մարմիններ, մնացորդով բաժանում:

Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո դասը տրամադրում ենք «խորհիր» խորագրով տրված 
խնդիրների լուծմանը, որոնց լուծումը տարբեր մտավոր ունակությունների հետ է կապված:

1  Հարմար է տվյալները ներկայացնենք ուղղի կետերով:

  
3 3 3 3

nika sandro vato giorgi kote

Կոտեի ու Սանդրոյի տարիքի միջև տարբերությունը 9 տարի է: Ըստ պայմանի՝ Կոտեն 
Սանդրոյից 2 անգամ է մեծ, այդ իսկ պատճառով Սանդրոն 9 տարեկան է, իսկ Կոտեն՝ 18:

  

nika sandro vato giorgi kote

6 9 12 15 18

 

2  Այս խնդրի օգնությամբ աշակերտները կհիշեն մարմինների հատկությունները և գագաթների 
քանակի համաձայն տարածաչափական մարմինները կբաժանեն երեք խմբի՝ «չունի գագաթ», «ունի  
կենտ քանակության գագաթ», «ունի զույգ քանակության գագաթ»:

Նիկա     Սանդրո       Վատո         Գիորգի       Կոտե

Նիկա     Սանդրո       Վատո         Գիորգի       Կոտե
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3  և  4  գույների փոփոխման օրինաչափություն է՝ դեղ., կչ., կչ., կար... պատասխանները կապենք 
տերևի կարգային համարը 4-ի բաժանելիս ստացած մնացորդին՝ մնացորդ 1՝ դեղին, մնացորդ 2 կամ 3՝ 
կանաչ, մնացորդ 0՝ կարմիր:

Դիցուք, տերևի համարն է 56: Այս թիվը կբաժանվի 4-ի (մնացորդը 0 է)՝ այն կարմիր է: 59-րդ տերևի 
դեպքում մնացորդը 3 է՝ կանաչ է, 60-րդը՝ կարմիր: Կենտ տեղերում տերևները դեշին ու կանաչ գույնի են:

104 տերևանոց շարքում 26 քառյակ է: Այսինքն կա 26 կարմիր, 52 կանաչ և 26 դեղին տերև: 105-րդը 
դեղին է: Պատասխան 105-տերևանոց շարքում կա 27 դեղին, 52 կանաչ և 26 կարմիր տերև:

Տնային աշխատանքի համար կարող ենք կիրառել 39 - 41  լրացուցիչ 

խնդիրները:

§ 8. Պատկերագիր
Պարագրաֆին տրամադրում ենք 3 դաս:

Դաս 160-րդ

Թեմա՝ պատկերագիր:
Նպատակ՝ աշակերտը պետք է կարողանա դասակարգել տվյալները և ներկայացնել տարբեր 

եղանակների օգտագործմամբ, ճիշտ լրացնել աղյուսակը և այն ներկայացնել պատկերագրի տեսքով 
(Մաթ.IV.13)՝

Նախապայմաններ՝ տվյալների ներկայացում աղյուսակի, հարցաթերթիկի տեսքով, տրված 
աղյուսակի լրացում:

Տնային աշխատանքը ստուգելու հետ միասին կրկնում ենք անցնած նյութերը, որոնք կապված են նոր 
նյութին, տվյալների ժողովում, տարբեր ձևով ներկայացում, հարցերի ընտրություն աղյուսակը լրացնելու 
համար:

Տվյալները ակնառու կերպով ցուցադրելու եղանակներից մեկը պատկերագրի կիրառումն է՝ 
աշակերտների համար հեշտ ընկալելի ու հետաքրքիր: Այս թեման 3-րդ դասարանում էլ է քննարկվել: 
Այժմ կարող ենք ավելի խորացված անցնել այն: Եվս մեկ անգամ ուշադրություն է պետք դարձնել որոշ 
պահերի վրա՝ նկարը (պայմանական նշան, խորհրդանիշ) այնպես է պետք ընտրել, որ հնարավոր լինի 
պատկերել դրա կեսը, հարկ եղած դեպքում նաև չորրորդ մասը, նշանի «կշիռն» ընտրելիս պետք է հաշվի 
առնենք՝ այս «կշռի» վրա, կամ նրա կեսի վրա (երբեմն չորրորդ մասի վրա) պետք է բաժանվեն բոլոր 
տվյալները, երբեմն հաճախականության աղյուսակը պատկերագրով ներկայացնելու համար հարկավոր 
է տվյալները կլորացնել, կլորացնելու ժամանակ հարկավոր է նշել մոտավոր ճշգրտությունը (կարգի), 
թույլատրելի է մի քանի նշանի կիրառում, պարզ է, համապատասխան «կշիռներն էլ» էլ տարբեր կլինեն 
(տե՛ս պարագրաֆի նմուշները): Ցանկալի է նաև, որ նկարը մատնանշի մասնավոր օբյեկտ:

Դասարանում լուծում ենք 1 - 6  խնդիրները:
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1  Խնդրի մեջ աշակերտը պետք է հաճախականության աղյուսակ կազմի և կապի այն պատկերագրի 
հետ: Բոլորից շատ ելակի պաղպաղակն են անվանել, դրանց քանակը 32 է և դրանց պատկերագրի վրա 
4 նկար է համապատասխանելու: Ինչը մատնանշում  է, որ 1 նկարը 8 պաղպաղակ է նշանակում, կեսը՝ 
4 պաղպաղակ, 3 նկարը համապատասխանում է 24 շոկոլադե պաղպաղակին (3.8=24), երկուս ու կես 
նկարը՝ վանիլի 20 հատ պաղպաղակին(2.8+4=20), մեկը ՝ սպիտակ պաղպաղակին:

2  1 պատկերը 1000 աշակերտի է համապատասխանում, 2 պատկերը՝ 2000 աշակերտի, կեսը՝ 500: 
Պատասխան՝ 2500:

4  Ցանկալի է, որ խազերով նշված Քաղցրավենիքի քանակը կլինի ՝ 4, 16, 12, 8, 20: Հնարավոր է , որ 
աշակերտները նկատեն, որ ամեն թիվը բաժանվում է 4-ի և 4 քաղցրավենիքին կհամապատասխանեցնեն 
մեկ պատկեր, որն իրենք են ընտրում:

6  Ավելի հարմար է, երբ մի նկարով նշանակում են 1000, կամ 2000 գիրք: 

Որպես տնային աշխատանք կարող ենք առաջարկել 1 - 9  խնդիրները:

Դաս 161-րդ

Թեմա՝ տվյալների դասավորում ու ներկայացում տարբեր եղանակներով
Նպատակ՝ տվյալների դասավորման տարբեր եղանակների կիրառման մասին գիտելիքի 

ամրապնդում (Մաթ.IV.13):
Նախապայմաններ՝ անհրաժեշտ տվյալների դասավորում խմբերով ինչ-որ նշանի համաձայն, 

բառարանագրական մեթոդի կիրառում:

Տնային աշխատանքը ստուգելն օգնում է դասի նպատակի իրականացմանը:

1 - 5  Խնդիրները պահանջում են նկարագրել աղյուսակները, կազմել համապատասխան 

պատկերագիր: Դրա հետ մեկտեղ պահանջվում է իմանալ թվերի կլորացումը: 6  ու 7  խնդիրների 

համապատասխան աղյուսակները աշակերտները պետք է արտագծեն տետրում:

6  Խնդիրը պահանջում է համեմատել աղյուսակի մեջ տրված տվյալները, լրացնել այն: Նման է 

նաև 7  խնդիրը:

Դասը կավարտենք բլից – մրցակցությամբ, որի ընթացքում կօգտագործենք «ՈԿԱ» խորագրով 
ներկայացված խնդիրները: Ի նկատի կունենանք, թե որքանով ճիշտ, արագ ու ճշգրիտ է ներկայացվել 
պատասխանը:

1  102:9=11, մնացորդ 3, հարկավոր է ամենաքիչը 12 կուժ:

2  Կարելի է Նինոյի ու Լադոյի աշխատանքի օրերը նշել օրացույցի վրա, կամ ուղղակի 
թվարկած օրերի վրա նշելով՝ գտնում եք այն օրը, որը երկու անգամ է նշվում:

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
nino

ladoԼադո
Նինո
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Նինոն ու Լադոն միասին կաշխատեն հունվարի 23-ին: Հնարավոր է նաև այսպիսի մտածելակերպ՝ 
8-ին պետք է գումարենք այն նվազագույն թիվը, որը բաժանվում է 3-ի ու 5-ի: Այդպիսի թիվը 15-ն է: 
Այսպիսով, 15 օր անց, այսինքն հունվարի 23-ին կրկին կաշխատեն միասին:

3  Տրված տվյալների համաձայն, մի հավը օրական 2 ձու է ածում: համապատասխանաբար, 3 
անգամ ավել ժամանակի դեպքում (6 օրում) երեք անգամ շատ ձու կտա՝ 2.3:

4  Ըստ պայմանի յուրաքանչյուր անկարգելի (պարաշյուտ) վրա ծախսվում է 5 մ կտոր, այդ 
պատճառով 27 մետր կտորից  կարելի է պատրաստել 5 անկարգել և որպես մնացորդ կմնա 2 մետր:

5  Հարկավոր է նիստերի քանակից երկու անգամ պակաս գույն: 6:2=3

Տնային աշխատանքը կարող ենք հանձնարարել  42 լրացուցիչ խնդիրներից:

Դաս 162-րդ 

Թեմա՝ անհայտ անդամ պարունակող հավասարություններ:
Նպատակ՝ աշակերտը պետք է կարողանա մաթեմատիկական հետազոտության տարբեր մեթոդների 

կիրառմամբ (համեմատություն, ուսումնասիրություն) գտնել օրինաչափություն տարբեր թվաբանական 
գործողություններ պարունակող հավասարություններում գտնել անհայտ անդամը:

Ռեսուրսներ՝ թվաբանական գործողությունների իմացում, հաշվելու պարզագույն ունակություններ:

Տնային աշխատանքը ստուգելուց հետո սկսում ենք քննարկել «Խորհիր»-ի խնդիրները: Հարկ եղած 
դեպքում հուշումներով օգնում ենք աշակերտներին: Օրինակ՝ առաջարկենք որևե սխեմայի կիրառմամբ 
ներկայացնել Վատոյի արդյունքները շախմատի մրցույթում: (խնդիր 1)

Երկրորդ խնդրի մեջ էլ ցանկալի է օգտագործել սխեմա: Առաջարկում ենք խնդիրների լուծման մեր 
տարբերակը՝

1  Առաջարկե՛ք աշակերտներին հորինել ինչ-որ պայմանանշաններ պարտիաների  
արդյունքները ներկայացնելու համար: Օրինակ եթե «-»-ով նշանակենք պարտությունը, «·»-ով՝ ոչ-
ոքին, «+»-ով հաղթանակը, ապա Վատոյի արդյունքը կլինի այսպիսին՝ – – · · + + + · · + + +

Վատոն 6 հանդիպում է հաղթել, հավաքել է 4 · 1+6 · 2=16 միավոր:

2  Կարելի է թվարկել պարտիաները խաղացողներին նշելով, կարելի է գրաֆաներ կիրառել: 
Թիկոյին, Մարիամին ու Նինիկոյին նշանակել կետիկներով, խաղացողների միջև խաղացված խաղը՝ 
համապատասխան խաղացողների միջև հատվածներով:

Պայմանականորեն, ամեն կետից երկու հատված (երկու կող) է դուրս գալիս, ստացվում է՝

 

   

Թիկո

ՄարիամՆինիկո                     

Նկարից պարզ երևում է, որ 3 խաղ է անցկացվել:
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3  Լուծումը սկսեք վերջին հավասարումից և ստացած արդյունքը նախորդ հավասարման մեջ 
հաշվի առեք:

ա)  =560–80=480  =  : 6=480 : 6=80   =7 · =7  · 80=560

բ)  =720 : 3=240  = –190=240–190=50, =   · 140=50 · 140=7000

4  Աշակերտը կարող է հնարավոր պատասխանում տրված ալգորիթմը հերթականությամբ 
ստուգել տրված թվերի համար՝

ա) (5+2) · 1=7, (7+2) · 1≠11- այս պատասխանում տրված գործողություններով չենք գտնի 
հաջորդականության անհայտ անդամը:

բ) 5 · 3–8=7, 7 · 3–8≠11 – այս գործողություններով էլ չենք կարողանա պարզել
գ) 5 · 2–3=7, 7 · 2–3=11, 11 · 2–3=19, 2 · 19–3=35
Այս գործողություններով կարելի է իմանալ հաջորդ անդամները՝ 
2 · 35–3=67
2 · 67–3=131 և այլն

Այս խնդիրը լուծելուվ աշակերտը վարժվում է ընտրել հարաբերությունները, սովորում է ճիշտ 
իրականացնել տրված  ալգորիթմի քայլերը, այսինքն հասկանում է ալգորիթմի էությունը և կարողանում է 
իրականացնել այն: Ընտրած հարաբերությունը ուսուցիչները (ոչ թե աշակերտները) նման կերպ կգրեին՝ 
an+1=an·2–3, n∈N:

Այս խնդիրը հաջորդականությունն ուսումնասիրելու համար լավ սկզբնական գիտելիք է:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք 43 - 46  լրացուցիչ առաջադրանքները:

§ 9. Սյունակային դիագրամ
Պարագրաֆին տրամադրում ենք 2 դաս:

Դաս 163-րդ

Թեմա՝ սյունակային դիագրամ:
Նպատակ ՝ աշակերտը պետք է կարողանա աղյուսակի համաձայն  ամփոփիչ հարցեր տալ, պետք է 

կարողանա նկարագրե սյունակային դիագրամը և նրանով ներկայացնել տվյալները (Մաթ. IV. 14.)
Նախապայմաններ՝ տվյալների ներկայացումը աղյուսակով, աղյուսակի նկարագրություն:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր:
Շարունակում ենք տեղեկության դասակարգման ու դրա ներկայացման հետ ծանոթանալ: Այս 

անգամ տվյալները կներկայացնենք սյունակային դիագրամով: Կարևոր է, որ աշակերտները հասկանան, 
որ տեղեկությունը ներկայացնելու տարբեր մեթոդները իրար լրացնում են՝ յուրաքանչյուրն իր 
առավելությունն ունի և հաճախ կարելի է տվյալների վերլուծման ժամանակ միաժամանակ կիրառել այդ 
ձևերը:

Սյունակային դիագրամ կազմելիս հարկավոր է հիշել, որ առանցքներից մեկի վրա պետք է 
դասավորենք խմբերը, որոնցով դասակարգված են տվյալները, իսկ երկրորդ առանցքի վրա՝ յուրաքանչյուր 
խմբի տարրերի քանակը (հաճախականությունը): Ուշադրություն դարձրեք՝ պարագրաֆի յուրաքանչյուր 
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մասում քննարկված է դեպք, երբ մի դիագրամի վրա, մեկ համակարգում ներկայացված է տվյալների 
երկու միասնություն և դրանք գույնով են տարբերվում:

Դասարանում լուծում ենք  1 - 6  խնդիրները:

1  Խնդիրը կապված է աղյուսակով ներկայացված տվյալների հիման վրա ամփոփիչ հարցերին 
պատասխաններ գտնելու հետ՝ ո՞ր ժամերին է բոլորից շատ գնորդ խանութներում: Թերևս, սյունակային 
դիագրամով այդ հարցի պատասխանը ավելի լավ է երևում: Ուսուցիչը գիտի, որ այս միջակայքն իրենից  
տվյալների մոդային դաս է ներկայացնում:

Իսկ 2  խնդրի մեջ աշակերտները տվյալները նվազման համաձայն են դասավորում: Ապագայում 
այդ գործողության իրականացման ունակությունը աշակերտներին կօգնի տվյալների ևս մեկ բնութագրիչը՝ 
մեդիանը հաշվելիս:

3  Խնդրի մեջ ներկայացված աղյուսակի համաձայն, կազմում ենք տարբեր աղյուսակներ, որոնք 
զանազան հատկությունների արտահայտմամբ է իրականանում: Աղյուսակները կազմված է նորածինների 
անունների, սեռի, ծնված օրերի հիման վրա: Ստանում ենք նոր միասնությունների աղյուսակներ, 
աշակերտները պետք է կարողանան համեմատել դրանք ու նկարագրել: Օրինակ՝ աղյուսակը անունների 
հիման վրա՝ «Մարիամների» քանակը, երևի այս ամսում Սուրբ Մարիամի տոնի (օգօստոսի 28 – ի) հետ 
է կապված:

Անուն քանակ
Մարիամ 5
Գիորգի 4

Թոռնիկե 1
Նիկոլոզ 2

Նինո 1
Այս խնդրի լուծման հետ կապված ակտիվություններն օգնում են հասնել Մաթ.IV714-ի արդյունքներին:

4  Խնդրի մեջ պահանջվում է թվերի կլորացում և աղյուսակի համաձայն տեսություն անել, չնայած 
այդ ենթադրությունը ավելի լավ սյունակային դիագրամի վրա է երևում:

5  Խնդրի աղյուսակները պետք է տետրում լրացնենք: Խնդրի բ) կետը քննարկելիս աշակերտները 
հնարավոր է հարցեր տան դասընկերներին, թե ով ի՞նչ բալ է ենթադրում ստանալ մաթեմատիկայից, 
հնարավոր է ինքնուրույն գնահատեն դասարանցիներին և աղյուսակն առանց «հարցման» լրացնեն:

6  Խնդիրը ավելի բարձր մակարդակի հետազոտության համար է: Միայն մեկ հայտնի տվյալի 
համաձայն աշակերտները պետք է պարզեն բոլոր սյունակների բարձրությունը, թվային հատկանիշները: 
Այս խնդիրը պետք է լուծենք միասնաբար:

Որպես տնային աշխատանք կարելի է հանձնարարել 1 - 6  խնդիրները:
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Դաս 164-րդ 

Թեմա՝ սյունակային դիագրամ:
Նպատակ՝ աղյուսակով ներկայացված տվյալների նկարագրման, հարգերի ձևակերպման, 

համապատասխան սյունակային դիագրամի միջոցով ներկայացնելու մասին գիտելիքի ամրապնդում:
Նախապայմաններ՝ աղյուսակով ներկայացված տվյալների նկարագրում, ամփոփիչ հարցերի 

ձևակերպում, սյունակային դիագրամի կառուցում:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր:
Դասի նպատակին հասնում ենք տնային աշխատանքի քննարկմամբ:

1 - 5  Խնդիրները նման են դասարանում լուծած խնդիրներին՝ աղյուսակի համաձայն 

հարցեր առաջադրել, գտնել հարցերի պատասխանները, կառուցել համապատասխան սյունակային 
դիագրամ,   տրված սյունակային դիագրամը «ընթերցել», համապատասխան հարցերին պատասխանել:

Տնային աշխատանքի 3  խնդիրը քննարկելիս, դիմել աշակերտներին հարցով՝ ձեր կարծիքով 

պատահականություն է, թե՞ օրինաչափություն այն, որ մգացված դաշտում (սեկտորում) կանգառների 

քանակը համընկնում է մնացած սեկտորների կանգառների ընդհանուր քանակին (ցանկալի է այս 
փաստը, համապատասխան քննարկումից հետո ընդունվի որպես օրինաչափություն):

Համապատասխան սյունակային դիագրամներ կառուցելիս աշակերտները պետք է կիրառեն այն 
փորձը, որ ստացել են  6  խնդիրը լուծելիս:

Վերջին 6  խնդիրը կոմպլեքս մոտեցում է պահանջում: Աշակերտը պետք է կիրառի բոլոր այն 
գործողությունները, որոնք ներկայացվել են այս պարագրաֆում: Այս խնդրի արդյունքները անպայման 
պետք է քննարկել դասարանում:

Այս խնդիրը լուծելիս ևս մեկ անգամ համոզվում ենք սյունակային դիագրամի ևս մեկ կարևոր 
հատկության մեջ՝ միաժամանակ տվյալների երկու միասնություն կարելի է ներկայացնել, եթե 
համապատասխան ուղղանկյունիները տարբեր գույների են: Այստեղ կարելի է տարբեր խնդիրներ 
կազմել, օրինակ երկու օրվա մեջ (կիրակի, երկուշաբթի) խանութների կողմից վաճառված մրգի հյութի 

(խնձորի, տանձի, դեղձի, սալորի ու ելակի) քանակները: 
Ստորին ուղղանկյունիները ցույց են տալիս առաջին օրը 
վաճառված քանակը, վերինը՝ երկրորդ օրը վաճառվածը: 
Երկրորդ օրվա ընթացքում տանձի հյութ չի վաճառվել:

Այստեղ աշակերտները հնարավորություն ունեն 
մտածելու, հարցեր տալու, կարծիք հայտնելու:

Որպես տնային աշխատանք կարող ենք օգտագործել 

47 , 48  լրացուցիչ խնդիրները:

5
10
15
20

խնձորի

տանձի
դեղձի

սալորի
ելա

կի
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Կրկնություն

IV դասարանի դասաժամերի համաձայն, մաթեմատիկայի դասերին տրվում է 175 ժամ: Մեր կողմից 
տրված է 164 դասի պլանավորման ու անցկացման սխեմա:

Պարզ է, որ պետք է հաշվի առնենք, որ ուսուցիչը կարող է այլ կերպ պլանավորել դասագրքում 
տրված նյութը, կարող է այդ նյութի փոխանցումը ավելի շատ ժամանակ պահանջի,  պետք ի նկատի 
ունենալ նաև պահեստային ժամեր, իսկ տարեվերջին մի քանի դաս (հնարավոր է 5-6) կարող ենք ողջ 
նյութի կրկնությանը տրամադրել:

Այդ դասերին կարելի է օգտագործել դասագրքի վերջում տրված 100 ամփոփիչ խնդիրները: Դրանց 
մի մասը կարելի է լուծել դասարանում, մնացածը՝ տանը: Այս խնդիրները կարելի  է օգտագործել նաև 
ինքնաստուգման համար:

80  Գիորգիի կողմից ծախսած գումարը կարող ենք գտնել հետևյալ արտահայտության 
միջոցով՝400·2+125=925, 925=9·100+25:

Պատասխան՝ 9 լարի ու 25 թեթրի:

81  Շորը կարող ենք ընտրել երեք տարբեր զգեստներից (ընդամենը 3 հնարավորություն), 
զգեստի ամեն ընտրության ժամանակ գլխարկը երկու ձևով է կարելի ընտրել, ընդամենը կունենանք 6 
հնարավորություն զգեստ ու գլխարկ ընտրելու: Կարող ենք կիրառել նաև 
նման սխեմա (ծառատիպ դիագրամ)

Այստեղ լավ է երևում 6 հնարավորությունը, օրինակ դրանցից մեկն 
է՝ 

Զգեստ-1, գլխարկ-1

Երկրորդն է՝ զգեստ-1, գլխարկ-2
Երրորդն է՝ զգեստ – 2, գլխարկ-1 և այլն

90  Որոշ ուղղանկյուններ քառակուսի են, բոլոր խորանարդները 
քառանկյուն պրիզմա են, որոշ պրիզմաներ խորանարդ են, ոչ մի պրիզմա 
բուրգ չէ:

Այս խնդիրը ցանկալի է դասարանում լուծվի:

91  ա) ներկված է քառակուսու չորրորդ մասը
բ) այստեղ էլ ներկված է քառակուսու չորրորդ մասը
4-րդ դասարանի ուսումնական նյութը փոխանցելու և բազում մեթոդիկ ռեսուրսների հետ 

ծանոթացնելու նպատակով ուսուցիչներին առաջարկում ենք էլեկտրոնային ռեսուրսներ, որոնք 
«Վրաստանի տարրական կրթության նախագծի» (G-PriEd) սահմաններում է մշակված և հասանելի:

Դուք կարող եք այցելել «kargiskola.ge» կայքը և այնտեղ գտնել օժանդակ ռեսուրսներ:
«Ռեսուրսներ ուսուցիչների համար», թեստեր դիագնոստիկայի համար, աշակերտի թեստ:

զգեստ

գլխարկ

գլխարկ

գլխարկ

1

1

2

2

3

1

2

1

2
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Նախագիծ՝  «Ուսումնասիրում ենք ընտանիքի ծախսերը»

Նպատակ՝ տեղեկություն ստանալու ունակության զարգացում, տվյալների աղյուսակի ու 
դիագրամի տեսքով ներկայացնելու փորձի ձեռքբերում, համակարգչային ծրագրերի կիրառում՝ 
դիագրամ կառուցելիս:

Աշակերտն ընտանիքի մեծերից տեղեկություն է ստանում երեք տեսակի ծախսի վերաբերյալ, 
ներկայացնում է տվյալները դեռ աղյուսակի, ապա դիագրամի տեսքով: Դիագրամ կառուցելու համար 
օգտագործում է համակարգչային  Excel ծրագիրը:

Insert և Chart կոճակները հաճախ էկրանին են երևում, դրանց միջոցով աշակերտը մտնում է Ex-
cel-ի համակարգ, որտեղ հնարավոր է տարբեր տեսակի դիագրամ կառուցել: Ընտրում է ցանկալի 
ձևը և նշում սյունակների բարձրությունները համապատասխան պատուհաններում: Հնարավոր է 
ստուգելու նպատակով ուսուցիչը խնդրի աշակերտներին ուղարկել առաջադրանքը իր էլեկտրոնային 
հասցեին: Նման դեպքում աշակերտը սովորում է օգտագործել էլեկտրոնային փոստը, զարգացնում է 
գործնական նամակ գրելու ունակությունը:

Ամփոփիչ առաջադրանք՝

Ընտրե՛ք ճիշտ պատասխանը՝

 1  Կիլոգրամի հինգերորդ մասն է
ա) 500 գրամը    բ) 300 գրամը     գ) 200 գրամը    դ) 100 գրամը

 2   75-ը 8-ի բաժանելիս ի՞նչ մնացորդ ենք ստանում՝
ա)1          բ)2        գ)3         դ)5

Լուծե՛ք խնդիրները՝

3  Խորանարդի յուրաքանչյուր նիստը արտաքին կողմից ներկելու համար անհրաժեշտ է 12 գրամ 
ներկ: Քանի՞ գրամ ներկ է անհրաժեշտ ողջ խորանարդը արտաքին կողմից ներկելու համար:

4  Բուրգն ունի 6 գագաթ: Քանի կող ունի այդ բուրգը:

5  Քառանկյան պարագիծը 184 սմ է: Երեք կողմի երկարությունները 
տրված են գծագրի վրա: Գտե՛ք չորրորդ կողմի երկարությունը:

6  45 մետրանոց կտորից սփռոցներ են կարում: Յուրաքանչյուրի համար 
4 մ կտոր է հարկավոր: Վերջին սփռոցը կարելու համար քանի՞ մետր կտոր 
կպակասի:

 Պատասխաններ ու նշումներ՝

1  գ),   2  գ),   3  72 գրամ,  4  10,   5  56 սմ,   6  3 ըմետր. 

36 սմ

40 սմ

? 

52 սմ
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Գնահատման սխեմա՝
N1 և N2 խնդիրներից յուրաքանչյուրի ճիշտ պատասխանը պետք է գնահատվի 1 միավորով
Առաջադրանք N3 

0 միավոր Չի հասկացել խնդիրը
1 միավոր Ընտրել է գործողությունը (6⋅12), բայց չի հաշվել արժեքը, կամ գտել է միայն կողմային 

մակերևույթը ներկելու համար հարկավոր ներկի քանակը
2 միավոր Խնդիրը ճիշտ է լուծել

Առաջադրանք  N4 

0 միավոր Չի հասկացել խնդիրը
1 միավոր Պարզել է, որ բուրգը հնգանկյուն է, սակայն չի հաշվել կողերի քանակը
2 միավոր Ճիշտ է լուծել խնդիրը

Առաջադրանք N5

0 միավոր Չի հասկացել խնդիրը
1 միավոր Հաշվել է տրված կողմերի երկարությունների գումարը, կամ կազմել է թվային 

արտահայտություն (184-(40+36+52)) և չի գտել արժեքը
2 միավոր Խնդիրը ճիշտ է լուծել

Առաջադրանք N6

0 միավոր Չի հասկացել խնդիրը
1 միավոր Ճիշտ է ընտրել գործողությունը կարած սփռոցների քանակն իմանալու համար (45:4), 

կամ գտել է մնացած կտորի երկարությունը (բաժանման մնացորդ-1մ)
2 միավոր Ճիշտ է լուծել խնդիրը

Ուսուցչին ևս մեկ անգամ հիշեցնում ենք, որ այս փուլում երեխաներին չենք ծանոթացնում 
գնահատականների հետ: Թեստ-առաջադրանքի արդյունքները Դուք եք օգտագործում որպես 
զարգացնող գնահատականի գործիքներից մեկը: Դրա համար լավ պետք է վերլուծեք ստացած 
արդյունքները, հաշվի առնեք բոլոր աշակերտների հնարավորությունները, ակադեմիական 
պատրաստվածությունը և այդ հաշվի առնելով ուղղումներ մտցնեք հետագա ռազմավարության մեջ: 
Ցանկալի է, որ գրավորից հետո աշակերտների մասնակցությամբ քննարկեք խնդիրների լուծման 
ճանապարհները:
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Մաթեմատիկական նշաններ և դրանց կիրառման օրինակներ

= Հավասար է 5=5

≠ Հավասար չէ 5≠7

< Փոքր է 5<7

> Մեծ է 7>5

≈
Մոտավորապես 

հավասար է
3 998 ≈ 4 000

   
Թվաբանական գործողությունների իրականացման հաջորդականություն

Թվային 
արտահայտություն

Գործողության հերթ Օրինակ 

Պարունակում է միայն 
«+», «-» գործողություններ, 
կամ միայն   «·» և «:» 
գործողություններ

Ըստ հերթականության 
ձախից աջ

60 – 20 + 5 – 8 = 37

24 : 4 ⋅ 2 : 3 = 4

Պարունակում է 4 
գործողությունն էլ

Դեռ կատարվում է ՝ «·», 
կամ «:» գործողությունը, 
ապա կրկին (ըստ 
հերթականության) «+», 
կամ «-»

120 – 20 : 4 ⋅ 6 = 90

Պարունակում է 
փակագծեր

Նախ գտնում ենք 
փակագծերի ներսի 
գործողության արժեքը

1000 – (100 ⋅ 9 + 10) = 90

Թվաբանական գործողությունների հատկություններ

Հատկություն Օրինակ

Գումարման տեղափոխական օրենք 34+18=18+34

Գումարման զուգորդական օրենք
(80+17)+3=80+(17+3)

2+98+805+95=(2+98)+(805+95)

Բազմապատկման տեղափոխական օրենք 5⋅4=4⋅5

Բազմապատկման զուգորդական օրենք
5⋅(4⋅3)=(5⋅4)⋅3
5⋅4⋅3⋅2=(5⋅2)⋅(4⋅3)

Բազմապատկման բաշխական օրենքը 
գումարման նկատմամբ

(3+5)⋅10=3⋅10+5⋅10=80

3(2+5)=3⋅2+3⋅5=21

1 2 3

1

3 1

3 1 2

2

2 3
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Չափման միավորներ

Երկարություն 

1մ (մետր), 1 դմ (դեցիմետր), 1 սմ (սանտիմետր), 
1 կմ (կիլոմետր) 

1 կմ = 1000 մ,       1 մ = 100 սմ,              1դմ 
= 10 սմ 

Զանգված
1 կգ (կիլոգրամ), 1 գ (գրամ) 
1 կգ = 1000 գ 

Ժամանակ
1ժ (ժամ), 1 ր (րոպե) 
1ժ = 60 ր

Տարածաչափական մարմիններ

Տարածաչափական 

մարմիններ
Անվանում Նիստերի քանակ Կողերի քանակ

Գագաթների 

քանակ

Խորանարդ 6 12 8

Ուղղանկյուն 

զուգահեռանիստ
6 12 8

Եռանկյուն պրիզմա 5 9 6

Հնգանկյուն պրիզմա 7 15 10

Վեցանկյուն պրիզմա 8 18 12

Եռանկյուն բուրգ 4 6 4

Քառանկյուն բուրգ 5 8 5
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Մաթեմատիկական տերմինների բառարան

Գունդ – տարածաչափական մարմին է, որը չունի գագաթներ, 

սահմանափակված չէ հարթ պատկերներով, գնդի ձև ունի, օրինակ, 

թենիսի գնդակի: Նկարին գունդ է պատկերված:   

Բաժանարար – թիվ, որի վրա բաժանում ենք տրված թիվը

Քանորդ – թիվ, որ ստացվում է բաժանման արդյունքում

Բաժանելի -  թիվ, որը բաժանում ենք

Անկյունագիծ – հատված, որը բազմանկյան կողմ չէ և միացնում է 

բազմանկյան երկու գագաթը

Քառակուսի -  ուղղանկյուն, որի բոլոր կողմերը հավասար են  

 

Կոն – տարածաչափական մարմին, որի հիմքը շրջան է և ունի մեկ գագաթ         

                     

Խորանարդ – տարածաչափական մարմին, որը քառակուսիներով է 

սահմանափակված          

                                                    

Արտադրիչներ – թվեր, որոնք բազմապատկվում են, օրինակ՝ 6·8=48, 

այստեղ 6-ն ու 8-ը արտադրիչներ են

Բազմանկյուն – պատկեր, որը սահմանափակված է հատվածներով     

Բազմանկյան պարագիծ – բազմանկյան կողմերի երկարությունների 

գումարը

Արտադրյալ -  բազմապատկման արդյունք, օրինակ՝ 2·6=12, այստեղ 12-ը 

արտադրյալ է

Քառանկյուն – բազմանկյուն, որը 4 կողմ ունի 

Բուրգ – տարածաչափական մարմին, որի մեկ նիստը բազմանկյուն է, 

իսկ մյուս երեք, կամ ավելի նիստերը, ընդհանուր գագաթ ունեցող 

եռանկյուններ են          

Պատկերագիր – տվյալների ներկայացման միջոց, որտեղ քանակները 

նկարներով են ներկայացված

Եռանկյուն -  բազմանկյուն, որն ունի 3 կողմ

Սյունակային դիագրամ – տեղեկություններ ներկայացնելու միջոց, որտեղ 

քանակները սյունակներով (ուղղանկյուններով) է արտահայտված:
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Գլան – տարածաչափական մարմին, որը երկու հանդիպակաց կողմից 

հավասար շրջաններով է սահմանափակված (հիմքեր), գագաթ չունի

Նիստ  - պրիզմայի մակերևույթի մասն է, որը հարթ պատկեր է, խորանարդը 

6 նիստ ունի, 6-ն էլ քառակուսի են                                                                                

Կող -  պրիզմայի երկու նիստի ընդհանուր կողմ



273

Աշակերտի զարգացնող գնահատման մասին

 Աշակերտի գնահատման մեխանիզմները հիմնվում են գնահատման նպատակներին ու հիմնական 
չափանիշներին, որոնք լավ ծանոթ են մեթոդիկ գրականությունից: Օրինակ, աշակերտի ուժեղ ու թույլ 
կողմերի բացահայտում և հաջողակ ուսուցման աջակցում:

Նպատակներին համապատասխան, ինչպես հայտնի է, կա գնահատման երկու ձև՝ զարցացնող 
ու որոշող: Մինչ հինգերորդ դասարան սահմանափակվում ենք առաջին տարբերակով՝ օգնում ենք 
աշակերտներին տարբեր խորհուրդների, խնդիրները լուծելու զանազան ճանապարհներ մշակելու 
միջոցով: Դասարանային աշխատանքը, սովորաբար, ենթադրում է ինտերակտիվ մեթոդի կիրառում, 
հարց ու պատասխան,  այդ պատասխաների քննարկում: Այդ ժամանակ մեր, կամ աշակերտների 
մեկնաբանությունները, ուղղումները և խորհուրդները կարևոր դեր են կատարում աշակերտների 
զարգացման հարցում: Զարգացնող  գնահատումը կողմնորոշված է դեպի աշակերտների զարգացումն 
ու արդյունավետ ուսուցումը: Զարգացնող գնահատականը փաստորեն պետք է ընկալենք որպես 
գործընթաց, որի նպատակն է տարբեր ակտիվությունների միջոցով (այդպես կոչված զարգացնող 
գնահատման գործիքներով) աշակերտի կողմից նյութը յուրացնելու, հասկանալու մասին տեղեկության 
կուտակումը և դրա կիրառումը վերջինիս ապագա զարգացմանը աջակցելու համար:

Երբեմն որպես զարգացնող գնահատակման գործիք կարելի է կիրառել նաև որոշիչ գնահատականի 
գործիքը (օրինակ թեստ), եթե, օրինակ, երեխաներին բաժանենք փոքր խմբերի և խնդրենք համեմատել 
ստացած պատասխանները, լուծման ճանապարհները և արտահայտել սեփական կարծիքները: 

Զարգացնող գնահատականի համաձայն, ուսուցիչը կարող է պլանավորել ուսուցման գործընթացը, 
մշակել անհատական մոտեցում յուրաքանչյուր որոշել աշխատանքի համար, աշխատանքի 
ռազմավարությունն ու ծավալը: Այսպիսով, այս գնահատմամբ կարող ենք բացահայտել աշակերտի 
թերություններն ու հաջողությունները: Անգամ ուսուցչի կողմից արտահայտած գովասանքը, եթե այն 
ուղեկցվում է համապատասխան մեկնաբանություններով, կարող է զարգացնող գնահատակման գործիք 
համարվել: Զարգացնող գնահատակման գործիք է նաև աշակերտների մեկնաբանությունները, կամ  այլ 
աշակերտի կարծիքի գնահատումը: Հատկանշական է, որ դրանցից ամենաազդեցիկը հասակակիցների 
կարծիքների գնահատումն է:

Լավ մտածված հարցն էլ կարող է զարգացնող գնահատման գործիք դառնալ, երբ այն փաստերի 
համեմատական վերլուծություն է պահանջում և ոչ փաստացի գիտելիքի ստուգում: Այս գնահատականի 
գործիք է կարող դառնալ նաև աշակերտների կողմից սովորած հասկացությունների հիման վրա 
թեստ կազմելը: Էլ ավելի բարձր աստիճան կարող է համարվել այս հասկացությունների ակնառու 
ցուցադրումը:

Յուրաքանչյուր ակտիվությունն  իրականացնելիս ուսուցչի կողմից կատարած հետազոտությունը 
աշակերտների ներգրավված լինելու վերաբերյալ զարգացնող գնահատման գործիք է:

Զարգացնող գնահատումը կարևոր դեր ունի աշակերտների գործնական գիտելիքի զարգացման 
գործում:
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Զարգացնող գնահատումը կիրառվում է մշտապես՝ ինչպես մինչ նոր նյութին անցնելը, այնպես էլ 
այն սովորելուց հետո:

Այստեղ պետք է նշել, որ ազգային ուսումնական հին ու նոր պլանների միջև տարբերությունը 
կապված է գնահատման հետ: Նոր փաստաթղթում, որով մենք ենք առաջնորդվում, կարդում ենք՝ 
«գնահատումը պետք է տեղեկություն տա  աշակերտի անհատական զարգացման մասին՝ աշակերտի 
գնահատումը դա ուսուցման անբաժենելի մասն է, այն պետք է հիմնվի ուսուցման կառուցողական 
սկզբունքլրին»: Հայտնվել է նոր գրառում գնահատման խնդիրների հետ կապված, որը արմատապես 
փոխում է զարգացնող գնահատականի իմաստն ու տեխնոլոգիան: Մասնավորապես, աշակերտի 
գնահատման հիմնական խնդիրն է՝

ա) ցույց տալ, թե ինչպես է ընթանում աշակերտի գիտելիքի կառուցողական գործընթացը և 
հիշողության մեջ գիտելիքների կապը

բ) մինչ նոր նյութին անցնելը պարզել աշակերտի ունեցած գիտելիքներն ու պատկերացումները
գ) արտացոլել, թե որքանով է կարողանում աշակերտը ինքնուրույն գնահատել սեփական ուժեղ 

ու թույլ կողմերը, որքանով գիտակցաբար է գործում սեփական զարգացման համար:
Գործող խմբագրության մեջ նշված է աշակերտի գնահատման նպատակը՝ «աշակերտի 

ակադեմիական ձեռքբերումների   մակարդակի որոշումը ելնելով առարկայական ուսումնական պլանի 
արդյունքներից»: Նաև ընդգծված է, որ ուսուցման արդյունքները ամփոփելու ժամանակ հարկավոր է 
օգտագործել համախառն առաջադրանքներ (խնդրի լուծում, կոնկրետ հիմնախնդրի լուծում լուծում): 
Նման առաջադրանքներում կատարած աշխատաքի բազմակողմանի գնահատման համար ուսուցիչը 
պետք է մշակի գնահատման չափանիշներ:

Ազգային ուսումնական պլանի համաձայն, զարգացնող գնահատման միջոցներ են՝ բառացի 
մեկնաբանությունը (բանավոր, գրավոր), ինքնագնահատման խորագիրը, հարցաշարը:

Մասնավոր գործողության, կամ իրողության մասին բառացի մեկնաբանությունները օգնում են 
իրականացնել ուսուցման նպատակները: Այն միջոց է, որը պատկերացում է ստեղծում այն մասին, 
թե ինչպես է ընթանում ուսուցման գործընթացը, ինչ հաջողություններ ու բարդություններ կան: Այն 
պետք է ընթանա հանգիստ միջավայրում և աշակերտին ուղղություն տա, թե ինչ ակտիվություն պետք է 
կատարել նպատակին հասնելու համար: Ուսուցիչն առաջին հերթին պետք է նշի, թե ինչ է աշակերտը 
լավ կատարել, ինչ մեթոդով պետք է բարելավի արդյունքը: 

Ուսուցչի հստակ, վստահելի ու անկեղծ մեկնաբանությունների արդյունքում,աշակերտի մոտ պետք 
է դրա մասին հոգալու ցանկություն առաջանա, իսկ իսկ հաջողությունների հասնելու դեպքում պետք 
է ապրի գոհունակության զգացողություն:  

Խորհուրդների համոզիչ լինելը, բարի վերաբերմունքը աշակերտների նկատմամբ, աշակերտին 
օգնելու ցանկության ընդգծումը աշակերտին խրախուսում է փոփոխություններ մտցնել սովորելու 
գործընթացում:

Գրավոր մեկնաբանության մեջ, որը անում ենք մասնավոր գրավորը ստուգելուց հետո, ուսուցիչը 
գրառում է անում, որում (գնահատման չափանշի հիման վրա) նշում է գրավորի ուժեղ կողմերը, ապա 
խորհուրդներ է տալիս, թե ինչպես շտկել սխալները և բարելավել արդյունքները: Օրինակ՝ «Որպեսզի 
ճիշտ կատարես այս գործողությունը, հարկավոր է ևս մեկ անգամ ավելի ուշադիր զննել նմուշը», կամ 
«Անվանիր ամենամեծ քառանիշ թիվը, որը կգրվի  2,8,0,3 թվանշաններով», «Այժմ փորձիր ձևակերպել 
բնական թվերի կլորացման օրենքը»: Գրավոր մեկնաբանությունը պետք է տեղեկացնի աշակերտ 
սխալների ու դրանք ուղղելու ձևերի մասին: Մեկնաբանություններից հետո հարկավոր է վերադարձնել 
գրավորները և ժամանակ տալ սխալները ուղղելու համար: Վերջում կրկին վերանայենք արդեն ուղղված 
գրավորները:
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Բանավոր մեկնաբանությունը աշակերտի ակտիվությանն հետևելու արդյունքում ուսուցչի 
կողմից արված գնահատականն է: Կարող ենք նման նախադասություններ օգտագործել՝ «Ապրես, որ 
կատարեցիր առաջադրանքը, կարո՞ղ ես ասել, թե ինչու ես այդպես մտածում», «Շնորհակալություն, 
որ կատարեցիր հանձնարարությունը, սակայն եկ ևս մեկ անգամ վերանայիր, արդյոք բոլորը ճի՞շտ ես 
կատարել»: Ոսուցիչը չպետք է կիրառի այնպիսի արտահայտություններ, որոնք կարող են վիրավորել 
աշակերտներին, օրինակ՝ «Ինչ հիմար պատասխան է», «Նման բան ո՞նց մտածեցիր» և այլն:

Գնահատման նպատակներից մեկն է, որ աշակերտը կարողանա ինքն իրեն գնահատելու 
ունակությունը զարգացնել: Դրա համար անհրաժեշտ է ինքնաստուգման / միմյանց գնահատման 
սխեմաների ու ռուբրիկաների վրա աշխատել: Սեփական ուսուցման գնահատումը զարգացնող 
գնահատման գլխավոր բաղադրիչներից է: Որպեսզի աշակերտը զարգացնի օբյեկտիվ ինքնագնահատման 
ունակություններ, հարկավոր է նրան սովորեցնել.

- Սեփական ուսման դրդապատճառի գիտակցում: Դա կարող է իրականանալ հետևյալ հարցերին 
պատասխանելու միջոցով՝ ինչու՞ պետք է իմանամ դա, ինչու՞ պետք է կարողանամ, ի՞նչն ինձ մոտ չի 
ստացվի, եթե չիմանամ:

- Սեփական գործունության պլանավորում՝ ի՞նչ քայլեր է պետք անել առաջադրանքը կատարելու 
համար, ի՞նչ ռեսուրսներ են հարկավոր (ի՞նչ պետք է պատրաստեմ առաջադրանքը կատարելու 
համար), ի՞նչ բարդությունների եմ կարող հանդիպել, ինչպե՞ս հաղթահարեմ դրանք, ո՞վ ինձ կօգնի 
դրանում:

- Արդյունքի վերլուծություն՝ պետք է պատասխանել հետևյալ հարցերին՝ համապատասխանում 
է, թե՞ ոչ նպատակի իրականացմանը, ինչպե՞ս եմ կարող ստուգել արդյունքը, ինչու՞ եմ թույլ տվել 
սխալներ, կարո՞ղ եմ բացատրել պատճառը:

Այս նպատակով կարելի է օգտագործել հարցաթերթիկներ: Առաջարկում ենք հարցաթերթիկների 
կիրառման նմուշ՝ նյութը բացատրելուց, վարժություններ կատարելուց հետո դասարանը բաժանում ենք 
խմբերի: Նրանք պետք է լրացնեն հարցաթերթիկը:

-  Ի՞նչ նոր բան ենք սովորել այսօր:
- Ո՞ր տեղեկությունն էր ամենահետաքրքիրը:
- Ի՞նչն էր բարդ:
- Ի՞նչն էր խանգարում աշխատանքի ժամանակ:
- Դրանից բացի էլ ի՞նչ վարժություններ կլուծեիք:
Յուրաքանչյուր խմբի աշակերտները խորհում են և միասնական կերպով պատասխանում 

հարցերին, իսկ հետո կարծիքներ փոխանակում դասընկերների հետ:
Զարգացնող գնահատման գործիք կարող է համարվել դասի նպատակին համապատասխան 

մշակված թեստը (դասագրքի 3-րդ գլխի նյութն անցնելուց հետո) և դրա գնահատման երկու խորագիրը:

Օրինակ, աշակերտներին կարելի է առաջարկել վարժություններ՝
1. Գրե՛ք թիվ, որը պարունակում է 2 հարյուրյակ, ինչպես նաև և ևս 6 տասնյակ ու 3 միավոր:
2. Գրե՛ք թիվ, որը պարունակում է 4 հազարյակ, 3 հարյուրյակ, 2 քսանյակ ու ևս 8 միավոր:
3. Գումարե՛ք 3129 ու 945 թվերը:

4. Վերականգնե՛ք գումարումը   6   

  1    3

   3    7   8

5. Թիկան 207 լարի ունի, Սանդրոն՝ 158: Երկուսը միասին 109 լարիով ավել ունեն քան Մայան: 
Որքա՞ն լարի ունի Մայան:
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6. Գիորգին պլանավորել է  4 օրում 200 կմ անցնել: Առաջին օրը նա անցավ 48 կմ, երկրորդ օրը՝ 
49 կմ, երրորդ օրն էլ ՝ 49 կմ: Չորրորդ օրը 50 կմ-ից ավել չի անցել: Կանցնե՞ր արդյոք նա 200 կմ 4 
օրվա ընթացքում:

7. Թամարը 310 լարի ուներ: Նա  36 լարիով ու 55 թեթրիով ամանեղեն է գնել, 1 լարի 65 թեթրիով 
ավել է վճարել վարագույրի համար: Ի՞նչ գումար մնաց  Թամարի մոտ:

Գնահատման ռուբրիկա (I տարբերակ)
N1 և N2 առաջադրանքներով ստուգում ենք թվի բաղադրությունն իմանալու աստիճանը:
N3 և N4 առաջադրանքներով ստուգում ենք որևե մեթոդով թվաբանական գործողությունների 

(գումարում, հանում) կատարման իմացությունը: N5, N6 ու N7 խնդիրներով ստուգում ենք աշակերտի 
կողմից թեստի ընկալման ունակությունը և համապատասխան գործողություն ընտրելու ունակությունը: 
Աշակերտներին խորհուրդ տվեք, որպեսզի լուծման ժամանակ ներկայացնեն նաև ընթացիկ 
արդյունքները՝ չբավարարվեն միայն պատասխանով:

Հնարավոր է աշխատանքի միավորներով գնահատումը ավելի ստույգ տեղեկություն տա ուսուցչին, 
ինչը կօգնի ավելի էֆեկտով կազմակերպել  ապագա ուսուցման գործընթացը:

Բնականաբար, ուսուցիչը գնահատականների հետ չի ծանոթացնում աշակերտներին, միայն 
մեկնաբանություննր է անում, խորհուրդներ է տալիս ու խրախուսում է:

 Գնահատման ռուբրիկա (II տարբերակ)

Առաջադրանք N1, N2  

0 միավոր Չի հասկացել խնդիրը, կամ կատարել է սխալ
1 միավոր Առաջադրանքը ճիշտ է կատարել

Առաջադրանք N3, N4 

0 միավոր Չի հասկացել խնդիրը

0,5 միավոր
Ճիշտ է գրել գործողությունը, սակայն վրիպումով է 
կատարել

1 միավոր Ճիշտ է կատարել առաջադրանքը
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Առաջադրանք N5

0 միավոր Չի հասկացել խնդիրը

0,5 միավոր
Հաշվել է Թիկայի ու Սանդրոյի գումարների գումարը 
(365 լար)

1-1,5 միավոր
Խնդիրը լուծելու համար կազմել է թվային 
արտահայտություն

2 միավոր Խնդիրը ճիշտ է լուծել

Առաջադրանք N6

0 միավոր Չի հասկացել խնդիրը

1-1,5 միավոր

Գտել է առաջին երեք օրվա մեջ անցած 
հեռավորությունների գումարը և կազմել է 
արտահայտություն չորրորդ օրը անցանելիք 
հեռավորության վերաբերյալ, սակայն չի կարողացել 
իմանալ արժեքը, կամ գնահատել է առաջին երեք օրվա 
մեջ անցած հեռավորությունները և փորձել է գնահատել 
չորրորդ օրն անցնելու հեռավորությունը

2 միավոր Խնդիրը ճիշտ է լուծել

Առաջադրանք N7

0 միավոր Չի հասկացել խնդիրը
0,5 միավոր Հաշվել է վարագույրի համար վճարած գումարը

1-1,5 միավոր

Հաշվել է վարագույր ու ամանեղեն գնելու համար 
վճարված գումաը և կազմել է արտահայտություն 
մնացած գումարն իմանալու համար, կամ անգամ 
հաշվել է, բայց սխալ

2 միավոր Ճիշտ է լուծել խնդիրը

Միավորներով գնահատումը հնարավորություն է տալիս ուսուցիչներին, գնահատել աշակերտի 
արդյունքը և դասարանի ակադեմիական աստիճանը: Լավ կլինի, եթե արդյունքները ներկայացնենք 
տոկոսներով (պարզ է, որ տոկոսներով արդյունքը աշակերտներին չենք ցուցադրում): Այս արդյունքների 
համաձայն պետք է մշակվի ուսումնական ռազմավարություն, ինչը պետք է հիմնվի այդ հարցերի 
ուսումնասիրման նմուշներին, որոնք ներկայացված են դասագրքում ու ուսուցչի գրքում: Այս 
ռազմավարության մշակման հարցում մեծ ուշադրություն դարձնենք աշակերտների անհատական 
յուրահատկություններին և ակադեմիական պատրաստվածության աստիճանին:

Ինքնագնահատման ունակության զարգացման համար  ուսուցիչը կարող է այսպես կոչված 
«անավարտ նախադասություններ» օգտագործել: Օրինակ՝ դասի վերջին 5 րոպեի ընթացքում ուսուցիչը 
աշակերտներին բաժանում է թերթիկներ, որոնց վրա նրանք պետք է ավարտեն նախադասությունները՝
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- Այսօրվա դասից սովորել եմ.....
- Հեշտ էր....
- Բարդ թվաց....
Դասից դուրս, ուսուցիչը վերլուծում է արդյունքները և դրանց հիման վրա պլանավորում հաջորդ 

դասը:
Դասարանցիների գնահատումը օգնում է աշակերտներին ուրիշների գնահատման ժամանակ 

խորացնել գիտելիքները որոշ հարգերում: Միմյանց գնահատելու դրական կողմն է նաև այն, որ 
աշակերտները սովորում են գնահատել ուրիշների աշխատանքի թույլ և ուժեղ կողմերը ու դրանով 
անալիզի են ենթարկում նաև իրենց զարգացման գործընթացը: Միմյանց գնահատելու ժամանակ կարելի 
է հետևյալ մեթոդը կիրառել՝ աշխատանքների փոխանակում/գնահատում, փոխադարձ հարցադրումներ 
ըստ պլանի, մեկնաբանություններ: Օրինակ՝ ուսուցիչը կարող է հանձնարարել աշակերտին ինքնուրույն 
կատարել ինչ-որ առաջադրանք, ապա զույգերի բաժանել աշակերտներին և խնդրել նրանց ստուգել 
միմյանց աշխատանքները: Աշակերտները առաջադրանքի մեջ գտնում են երկու դրական կողմ (օրինակ 
առաջադրանքը պարզ է կատարված, գրառումների ճշգրիտ են արված, հաշվարկումերը ճիշտ են արված 
և այլն) և կարծիք հայտնում, թե ինչն է ճիշտ կատարված, հավանելի, ինչն է ուղղելու (աշակերտների 
մեկնաբանությունները կարող են լինել ինչպես բանավոր, այնպես էլ գրավոր): Ապա աշակերտներին 
ժամանակ ենք տալիս մեկնաբանությունները ուսումնասիրելու և սխալները ուղղելու համար: Կարևոր 
է հաշվի առնենք, որ նման մեթոդների կիրառումը չպետք է դառնա ուսուցչի գլխավոր նպատակը: 
Սրանք տեղեկություն ստանալու մեթոդների կիրառման նմուշներ են: Ստացած տեղեկությունների 
հիման վրա ուսուցիչը պարզում է այն հարցերը, որոնք լավ են յուրացվել, այն ունակությունները, 
որոնք աշակերտները արդեն զարգացրել են և այն հարցերը, որոնց վրա լրացուցիչ աշխատանք է 
պահանջվում, նաև ունակությունները, որոնք դեռ չեն ձևակերպվել: Հարկավոր է վերլուծել ուսուցման 
մեթոդն ու նրա արդյունքները ոչ միայն ուսուցչի, այլ նաև աշակերտի կողմից, քանի որ աշակերտը, որը 
փորձում է սեփական աշխատանքի ուժեղ ու թույլ կողմերը բացահայտել,  ավելի շատ ջանք կթափի 
զարգանալու համար:

 

Տպագիր և էլեկտրոնային ռեսուրսներ

Ուսումնական պլանում նշված պահանջերի իրականացման մեջ մեծ օգնություն են մատուցում 
տպագիր ու էլեկտրոնային ռեսուրսները՝

Տպագիր ռեսուրսներ՝ «Ուղեցույց ուսուցիչների համար I-VI դասարան, մաթեմատիկա, Թբիլիսի, 
2011», որի կազմողներն են Զ. Գիունաշվիլին, Է. Կորձաձեն, Լ. Մամուլաշվիլին, Լ. Բերիշվիլին: Այս 
գիրքը տեղադրված է «Google»-ի որոնողական համակարգում: 

«Վրաստանի տարական կրթության» նախագծի շրջանակներում ստեղծված է վեբ պորտալ «www.
kargiskola» և ուսուցողական մեթոդիկ ռեսուրսների երկու տպագիր ժողովածու: Այստեղ կարող եք դիտել 
վիդեոֆիլմեր՝ «Զարգացնող գնահատումը մաթեմատիկայում», «Մաթեմատիկայի կառուցողական 
ուսուցումը տարրական դասարաններում», այստեղ կա նաև առաջադրանքներ ամփոփիչ ու դիագնոստիկ 
գրավորների համար:

Կարող եք կիրառել օրինակ էլեկտրոնային ռեսուրսները՝ Silkschool.ge (տնային դպրոց) և www. 
Math. Exercises for Kids. Նրանցից առաջինը վրաց լեզվով ներկայացվում է IV  դասարանի 30 դաս 
«մաթեմատիկայից»: Այցելում եք վեբ կայք, նշում եք «դասերը», ապա նշում եք «մաթեմատիկա», IV 
դասարան:

Դիցուք ընտրեցինք «Ամբողջի մասերը» դասը: 
Այստեղ կարող ենք անցնել հասանելիք արդյունքներին՝ ՄաթIV. 4, Մաթ. IV.5
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Նյութի բնութագրման ժամանակ օգտագործված է տարբեր մոդելներ: Ուղղանկյան մոդելի 
քննարկման ժամանակ այս պատկերը բաժանված է 4 հավասար մասերի, ապա ստացած մասերից 
յուրաքանչյուրը կրկին բաժանված է երկու հավասար մասի:

Նմանապես քննարկվում է և շրջանի մոդելը: Այսպիսով նկարագրում ենք ամբողջի հավասար 
մասերի բաժանումը: Այս դասընթացի ժամանակ (և այլ ցանկացած դասի ժամանակ) դուք կարող 
եք կարևոր մեթոդիկ մոտեցումներ իրականացնել՝ ամեն տրված խնդրից հետո ընտրել վիդեո-
դաս, ֆրոնտալ քննարկել այդ խնդիրները և հնարավորություն տալ աշակերտներին համեմատելու 
իրենց արդյունքները վիդեո-դասերի ժամանակ ներկայացված արդյունքների հետ: Նման մոտեցումը 
կուժեղացնի աշակերտների մոտիվացիան, դասն էլ ավելի ուրախ ու արդյունավետ կդառնա:

Կարելի է խնդրել աշակերտներին, որ տանը կրկին վերադառնան այդ տեսագրած դասերին և 
ամրապնդեն պատկերացումները ամբողջի ու իր մասերի մասին:

Այս տեսագրությունները դասարանում գործածելիս կարող ենք ստուգել աշակերտների տարբեր 
մտավոր ունակությունները (ուշադիր լսելու, լսածը գիտակցելու, եզրակացություն անելու): Այդ 
պատճառով դասը լսելուց հետո պետք է ստուգենք որքանով ուշադիր էին լսում աշակերտները, ի՞նչն 
էր հասկանալի, ի՞նչը չեն հասկացել: Պարզ է, այս ցուցադրումը համապատասխան նյութը անցնելուց 
հետո պետք է լինի և նյութը պետք լինի ծանոթ աշակերտների համար:

Նկարներ ու ակնառու նյութեր կարելի է գտնել www. Math. Exercises for Kids էլեկտրոնային 
ռեսուրսում:

. 

Այստեղ նշված է  «8-9 տարիք, պարզ»
    «8-9 տարիք, բարդ»
Ուսուցիչը հեշտութամբ կգտնի օրինակ «Երկարության չափումը»:
Այստեղ տրված է երկարության տարբեր միավորների միջև եղած կապի մասին գիտելիքի ստուգում: 

Այս առաջադրանքը պատասխանում է չափորոշչի հասանելիք արդյունքին ՝ Մալ.IV.5.
Առաջին հարց 4m=? սմ, այստեղ m-ը մետր է նշանակում:
Աշակերտը պետք է ընտրի ճիշտ պատասխան: Սխալ պատասխանի ընտրության դեպքում, 

եթե այնտեղ նշի 40 սմ, կբացվի «Wrong» պատուհանը, որը նշանակում է, որ պատասխանը սխալ է: 
Այս դեպքում կարելի է օգտագործել համակարգչի օգնությունը՝ «Solution», այն կներկայացնի ճիշտ 
պատասխանը:

Ճիշտ պատասխանի դեպքում, շարունակվում է առաջադրանքների առաջարկները: Քննարկվում 
են տարբեր դեպքեր՝ մետրերի արտահայտումը սանտիմետրով, մետրերի արտահայտումը միլիմետրով, 
սանտիմետրի արտահայտումը միլիմետրով:

Կարելի է օգտագործել «դասավորենք թվերը» առաջադրանքը: Տրված երեք թիվը հարկավոր է 
դասավորել նվազման կարգով:

«9-10 տարեկան աշակերտների համար», «խաղանք թվերով գործողություններ կատարելով» 
առաջադրանքները նման են դասագրքում տրված «Խորհիր» խորագրի խնդիրներին:

Օրինակ, այստեղ կարող ենք հանդիպել այսպիսի խնդիր՝ կիրառե՛ք 10, 2, 5 թվերը, փակագծեր, 
գումարման, հանման ու բազմապատկման նշաններր, որպեսզի ստանաք 30:

Խնդիրը  կարողէ  լուծվել  այսպես.
30=2*(10+5)
Զանգվածի միավորների միջև կապը տրված է 9-10 տարիքի աշակերտների համար խնդիրներում, 

7 կգ-ը քանի՞ գրամ է:
Այստեղ էլ պահանջվում է ճիշտ պատասխանն ընտրել ու կարծիք հայտնել: Ռեսուրսը անգլերեն 

է, սակայն հեշտ ընկալելի անգամ լեզուն չիմացողի համար, մանավանդ, եթե համապատասխան 

մեկնաբանություններ անեք դրա ներկայացման ժամանակ:
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