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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԴԱՍԱԳՐՔԻ ՄԱՍԻՆ

II դասարանի մաթեմատիկայի դասագիրքը (հեղինակներ՝ Գ. Գոգոշվիլի, Թ. Վեփխվաձե, 
Ի. Մեբոնիա, Լ. Քուրչիշվիլի) կազմված է բոլոր այն պահանջներին համապատասխան, 
որոնք նախանշում է Ազգային ուսումնական պլանի մաթեմատիկայի չափորոշիչը: 
Դասագրքում նկատի են առնված բոլոր հասանելիք արդյունքները, աշակերտների տարիքային 
առանձնահատկությունները: Դասագիրքը բովանդակության տեսանկյունից բազմերանգ է, 
պարունակում է տարբեր բարդության խնդրիներ, առանձնացված են համեմատաբար բարդ 
խնդրիները, «թեստային» առաջադրանքներն՝ ինքնաստուգման համար, դիդակտիկ խաղեր:

Մինչ նոր հարցեր քննարկելը, մեծ ուշադրություն է հատկացվում աշակերտների 
մոտիվացիայի բարձրացմանը, համապատասխան ակտիվություններով աշակերտների 
նախապատրաստմանը և նրանց համար մատչելի ձևով նյութի փոխանցմանը: Անցած նյութին 
հաճախ անդրադառնալը տալիս է բոլոր աշակերտների հնարավորությունները նկատի ունենալու, 
տարբեր պատրաստակամություն ունեցող աշակերտների հետ տարբերակված ակտիվություններ 
իրականացնելու հնարավորություն: 

Դասագրքի I գլուխը նվիրված է I դասարանում անցած հարցերի կրկնությանը, գիտելիքների 
ամրապնդմանը՝ օբյեկտների փոխդասավորության հասկացության նկարագրման ժամանակ 
տերմինների ճիշտ կիրառմանը, 20-ի սահմաններում թվերի գրանցմանը, ընթերցմանը, 
պարբերական հաջորդականություններում օրինաչափության հայտնաբերմանը, դրանց 
նկարագրմանը և հաջորդականությունների ընդհանրացմանը: II դասարանի դասագիրքը 
կազմվել է՝ չափորոշչով նախատեսված նորույթները նկատի ունենալով. սկսում ենք տվյալների 
վերլուծությամբ, վիճակագրության և հավանականության բաժնի հարցերի քննարկմամբ: 
Այստեղ շատ կարևոր է ձեռք բերել աղյուսակներ կազմելու և նկարագրելու ունակություններ: 
Դասագիրքը 5 գլխից է կազմված, ծանոթանում ենք մինչև 100-ը թվերին, նոր երկրաչափական 
պատկերների: Մեծ ուշադրություն ենք դարձնում վրացերեն բանավոր և գրավոր համրանքի 
յուրահատկության հետ կապված բարդությունները հաղթահարելու գործընթացին: Այս հարցերը 
մանրամասնորեն նկարագրված են ուսուցչի գրքում: 

Կարևոր է վրացի երեխաների առօրյա փորձը հաշվի առնելը, վրացական տարադրամի 
կիրառման հետ կապված՝ համրանքի գործընթացին տիրապետելը: 

Փորձել ենք «թեթևացնել» դասագիրքը, այդ իսկ պատճառով խնդրիների մի մասը ուսուցիչը 
կարող է ուսուցչի գրքից, աշակերտի աշխատանքային տետրից օգտագործել: Այս մասին 
մանրամասն ցուցմունքներ ներկայացված են ուսուցչի դասագրքում: Պատկերազարդումների, 
թվային ճառագայթի, թվային աստիճանի, մաթեմատիկական խաղերի կիրառումը նպաստում է 
նյութի յուրացմանը: Դասագրքում մանրամասնորեն նկարագրված են բոլոր այսպիսի խաղերի 
կանոնները, թեև դրանց համար ուսուցչի գրքում ևս տեղ է հատկացվել: Առաջադրանքների 
այսպիսի բազմազանությունը հետաքրքիր է դարձնում ուսումնական գործընթացը և բարձրացնում 
է աշակերտների հետաքրքրվածությունը մաթեմատիկայի ուսանման գործընթացում: 
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Դասագիրք կազմելու ընթացքում մեզ շատ են օգնել 2011-2016 թվականների չափորոշիչների 
վերանայման միասնական քննարկումները կրթության նախարարության փորձագետների հետ, 
հանդիպումները ուսուցիչների հետ: Ի նկատի են առնվել այն փոփոխությունները, որոնք Ազգային 
ուսումնական պլանում են իրականացվել: Հաջորդիվ կխոսենք նոր 2017-2021 թվականների 
Ազգային ուոսումնական պլանի յուրահատկությունների մասին: 

Մեզ օժանդակել են Կրթության և գիտության նախարարության կողմից կազմակերպած 
թրեյնինգ-սեմինարները («Վրաստանի տարրական կրթության նախագիծ», Թբիլիսի, 2017 
թվականի ապրիլ-հունիս): Այս սեմինարների շրջանակներում խոսվել է դասագրքի կազմման, 
դասագրքում վարժություններն ընտրելու չափանիշների և աշակերտակենտրոն ուսուցմանն 
աջակցող միջավայր ստեղծելու հնարավորությունների մասին: Դասագրքի ստեղծման 
գործընթացում ի նկատի ենք ունեցել թրեյնինգ-սեմինարի ընթացքում արտահայտված 
խորհուրդները: Հատուկ ուշադրություն է դարձվել ուսուցման կառուցողական մեթոդի եռափուլ 
մոդելի իրականացմանը: Սեմինարների մեկ փուլ նվիրվել է կայուն զարգացման սկզբունքների  
իրականացմանը աստիճանի ուսուցման ընթացքում. մեր գիրքը տալիս է հնարավորություն, 
որպեսզի ուսուցիչը ուշադրությունը կենտրոնացնի կայուն զարգացման սկզբունքների ինտեգրման 
հնարավորությունների իրականացմանը՝ կայուն ենթակառուցվածքին, ջրի ռեսուրսների 
կայուն կառավարմանը, ներառական, անվտանգ և կայուն զարգացմանը, գենդերային 
հավասարության սկզբունքի պահպանմանը (ճանապարհային նշաններում երկրաչափական 
պատկերների կիրառմանը, «հերոսների» պարագայում՝ աղջիկների և տղաների հավասարաչափ 
մասնակցությանը, ճանապարհն անցնելու օրենքների քննարկմանը՝ աջ, ձախ ուղղությունների 
հետ կապված, կենդանի աշխարհի մասին հոգածությանը, Վրաստանի հանգստավայրերի 
բնութագրմանը): Այս հարցերը կշոշափենք ստորև: 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

Մաթեմատիկա սովորելու նպատակները տարրական դասարաններում կարելի է առհասարակ 
հետևյալ կերպով ձևակերպել. աշակերտի մտածողության, դատելու ունակության զարգացում, 
առօրյա կյանքում մաթեմատիկական օբյեկտների մոդելների հայտնաբերում և ընկալում: 
Տարրական դասարանում մաթեմատիկայի ուսուցումը պետք է ստեղծի հիմք ինչպես գիտելիքի 
և հատուկ ունակությունների ձեռք բերման, այնպես էլ դրանց զարգացման, մաթեմատիկայի 
հետագա ուսուցման համար: Մաթեմատիկա սովորելը նաև պետք է զարգացնի այնպիսի 
մարդկային հատկանիշներ, ինչպիսին են աշխատասիրությունը, կոկիկ լինելը, կամայնությունը, 
նախաձեռնողականությունը, սկսած գործը ավարտին հասցնելու սովորությունը: Պարտադիր է, 
որպեսզի աշակերտի մոտ կազմավորվի ուսման ցանկություն, սովորի անկախ աշխատել: Մեր 
դասագիրքը տալիս է այսպիսի հատկանիշների զարգացման հնարավորություն: 

II դասարանի աշակերտները, իրենց տարիքի համաձայն, անցնում են կոնկրետ գործողության 
փուլի (տե՛ս օրինակ [17]): Այս փուլում գտնվող երեխաները կարող են առարկաները դասակարգել, 
այսինքն առարկաները բաժանել կարգերի: Կարևոր է համապատասխան ունակությունների 
զարգացման վրա աշխատելը, ինչն ընթանում է աղյուսակների, հաջորդականությունների, 
պատկերների, քանակների համեմատությամբ: 

Հիմնական մաթեմատիկական օբյեկտը, որը քննարկվում է, մինչև 100-ը ոչ բացասական 
ամբողջ թվերն են, թվի հասկացության իմաստն առավել խորը հասկանալը և այն զարգացնելը, 
թվի տարբեր ասպեկտները (դասական և քանակական) հասկանալը և կիրառելը այս փուլի 
մաթեմատիկայի ուսուցման գլխավոր նպատակն է: 
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ՉԱՓՈՐՈՇԻՉԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ՀԱՍՆԵԼՈՒ ԵՎ 
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՐԻՑԱ

Թեմաների ցանկ Նպատակներ, բովանդակության վերափոխում 
նպատակի, Ազգային ուսումնական պլանում նշված 
համապատասխան կետեր

Ժամերի 
քանակ

Հաշվում ենք 
առարկաների քանակը

Առարկաների քանակի որոշում հաշվելու միջոցով, 
տարբեր միջոցներով առարկաների միասնության 
մեջ առարկաների քանակի հաշվարկ, արդյունքների 
համեմատում: Մաթ. II. 1.

5 ժամ

Ո՞րերորդն է, ո՞րն 
է նախորդը, ո՞րն է 
հաջորդը

Նշված տարրի համարի անվանում պատկերների 
(նկարների) կարգավորված միասնության մեջ, նախորդ և 
հաջորդ անդամների անվանում: Մաթ. II. 1.

4 ժամ

Ձախ, աջ, վերև, թե՞ 
ներքև

Այլ առարկայի նկատմամբ օբյեկտի գտնվելու 
վայրի նկարագրման ունակության զարգացում ՝ 
համապատասխան տերմիններ օգտագործելով: Մաթ. II. 
9.

3 ժամ

Թվերը մինչև 20-ը

1-ից մինչև 20-ը թվերի գրառում և ընթերցում, նախորդ 
և հաջորդ թվերի անվանում, 1-ից մինչև 20-ը թվերի 
արտահայտում տարբեր մոդելներով (դիրքային 
համակարգով գրանցում, հավաքական տեսքով 
արտահայտում): Թվերի անվանումները վրացերենում: 
Մաթ. II. 1., Մաթ II. 2.

5 ժամ

Մինչև 20-ը թվերի 
գումարում և հանում

Գումարել-հանելու ցուցադրում մոդելներով, 
գործողության արդյունքը նկարագրելու ունակություն 
(«որքանո՞վ է մեծացել», «որքանո՞վ է նվազել»):
Բանավոր համրանքի ունակություն հաշիվ անելու 
միջոցով՝ գործողությունների փոխհակադարձության 
օգտագործմամբ: Տասնյակն անցնելով գումարման և 
հանման ցուցադրում, թվային աստիճան կիրառելու 
ունակություն: Մաթ. II. 2.

5 ժամ

Երկրաչափական 
պատկերներ

Երկրաչափական պատկերներ
ճանաչելու և նկարագրելու ունակության զարգացում: 
Պատկերների համեմատում և խմբավորում 
երկրաչափական հատկանիշների համաձայն, 
պատկերների փոխդասավորություն: Մաթ. II. 8.

3 ժամ
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Համեմատենք և 
լրացնենք հաջոր դակա-
նությունները

Առարկաների տրված պարբերական հաջորդականության 
մեջ դիրքի օրենքի հայտնաբերում և այդ օրենքի 
համաձայն՝ բաց թողնված տեղերի լրացում: 
Հաջորդականությունների համեմատում և նման օրենքով 
ներկայացված հաջորդականությունների առանձնացում: 
Մաթ. II. 6.

3 ժամ

Լուծենք խնդիրները 1-20-ը թվերի գումարման և հանման կիրառումը պարզ 
խնդիրներ լուծելիս: Մաթ. II. 5.

6 ժամ

Հավաքում ենք 
տվյալներ

Իրական օբյեկտների ուսումնասիրմամբ տվյալների 
հավաքում, տվյալների հավաքագրում աղյուսակից և 
ցուցակից: Մաթ. II. 11.

4 ժամ

Տվյալների 
ներկայացումը 
հարմար ձևով

Տվյալների դասավորում տրված հաջորդականությամբ 
կամ տրված դիրքում, տվյալների տրված խմբում 
տվյալների տեղը գտնելու ունակության ձևավորում: 
Տվյալների միասնության դասակարգում և այդ 
դասակագրման օրենքի նկարագրում, պատկերագիր, 
աղյուսակ, ցուցակ: Մաթ. II. 12.

7 ժամ

Խորհում ենք 
տվյալների մասին

Տվյալների ցուցակի բնութագրում՝ տարբեր նշանների 
համաձայն (ընդհանուր քանակ, կրկնություն, դիրք, 
հերթականություն): Պատկերագրի, աղյուսակի, 
նկարագրման ունակության զարգացում: Մաթ. II. 13.

8 ժամ

Տասնյակ, 
տասնյակներ և 
միավորներ

«Միանիշ» և «երկնիշ» թվերի ընթերցում և գրանցում: 
Թվերի գրանցում տարբեր մոդելների կիրառմամբ 
(դիրքային համակարգով կամ առարկաներ 
հավաքագրելով): Մաթ. II. 1.

5 ժամ

Թվեր մինչև 100-ը

Տասական դիրքային համակարգի գրառման ցուցադրում 
առարկաների միասնության մեջ՝ տասնյակների 
խմբի առանձնացմամբ: Երկնիշ թվերի գրառման մեջ 
տասնավորի և միավորի կարգերի նշում, թվանշանների 
արժեքների անվանում, միավորի կարգում 0-ի 
օգտագործման իմաստը: Մաթ. II. 1.

6 ժամ

Գնահատենք քանակը Համապատասխան մեթոդի ընտրությամբ քանակների 
համեմատության և գնահատման ունակության 
զարգացում:
Առարկաների մի քանի խմբից այն խմբի ընտրություն, 
որում առարկաների քանակը մոտավորապես հավասար 
է տրված թվին, մոտակա քսանյակի, տասնյակի, հնգյակի 
անվանում, պատասխանի մեկնաբանություն: Մաթ. II. 4.

3 ժամ

Միանիշ և երկնիշ 
թվեր

«Միանիշ» և «երկնիշ» թվերի գրառումն ու ներկայացումը 
մոդելի օգտագործմամաբ: Մաթ. II. 1.

4 ժամ

Ո՞ր թիվն է մեծ, ո՞ր 
թիվն է փոքր

Թվեր համեմատելիս՝ մաթեմատիկական նշանների 
գործածություն: Մաթ. II. 4.

4 ժամ
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Ինչքանո՞վ է  մեծ, 
ինչքանո՞վ է  փոքր

Տարբեր եղանակների դիմելով՝ թվերի միջև 
տարբերության որոշում: Մաթ. II. 4.

 4 ժամ

Մեր տարադրամը
Ծանոթություն վրացական տարադրամի նշանների հետ, 
խաղային իրավիճակով ազգային տարադրամի նշանները 
կիրառելու ունակության զարգացում: Մաթ. II. 5.

3 ժամ

Կրկնապատկում ենք 
քանակը 

Կրկնապատկման գործողության ցուցադրում՝ 
առարկաների տրված քանակին նույն քանակի խումբ 
ավելացնելով: 1-ից մինչև 10 թվերի կրկնապատկում, 
կրկնապատկման կապը թվերի անվանումների հետ: Մաթ. 
II. 3.

3 ժամ

Կիսում ենք քանակը

Կրկնապատկման և կիսելու փոխկապակցության 
գիտակցում: Մոդելի կիրառմամբ կիսման գործողության 
նկարագրում-ստուգում: Թվերի կիսման ժամանակ 
հետ հաշվարկի կիրառում, կիսել - կրկնապատկելու 
փոխհակադարձության ցուցադրում: Մաթ. II. 3.

4 ժամ

Նկարագրենք որոշ 
երկրաչափական 
պատկերներ

Որոշ հարթ պատկերների նկարագրում (կետ, հատված, 
բեկյալ, կոր գիծ): Մաթ. II. 6. 3 ժամ

Համեմատում ենք 
պատկերների չափերը

Փոխհամապատասխան պատկերների գծային չափերի 
համեմատում, չափի ոչ ստանդարտ միավորների 
կիրառում: Մաթ. II. 6.

3 ժամ

Պատկերի ներքին և 
արտաքին շրջաններ, 
սահմաններ

Պատկերի ներքին և արտաքին տարածքների 
տարբերակման ունակության զարգացում, պատկերի 
սահմանի վրա, ներսում և դրսում գտնվող կետերի 
մատնանշում: Մաթ II. 8.

3 ժամ

Հավասա՞ր են այս 
պատկերները

Հավասար պատկերների օրինակների կռահում, 
պատկերների հավասարության ցուցադրում՝ 
փոխհամապատասխանության կիրառմամբ: Մաթ. II. 10.

3 ժամ

Գումարենք 
տասնյակները

Հաշվելիս, տասնյակներով «ցատկերի» կիրառմամբ, «կլոր» 
թվերի գումարման ցուցադրում: Մաթ II. 4.

6 ժամ

Հանենք տասնյակները Ամբողջ տասնյակներով հետ հաշվարկի կիրառում 
բանավոր հաշիվ անելիս: Մաթ II. 2.

6 ժամ

Գումարենք միանիշ 
թիվ

Քայլով հաշվելու կամ տասնյակով «թռչելու» կիրառմամբ 
միանիշ թվերի գումարում: Մաթ II. 2.

6 ժամ

Հանենք միանիշ թիվ Քայլով հաշվելու կամ տասնյակն անցնելով միանիշ թվի 
հանում: Թվային աստիճանի կիրառում: Մաթ. II. 2. 6 ժամ

Գնահատենք գումարը 
և տարբերությունը

Գումարի կամ տարբերության գնահատում՝ մոտակա 
տասնյակի, քսանյակի, հնգյակի կիրառմամբ: Մաթ. II. 4. 4 ժամ
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Գտնենք անհայտ 
գումարելին,
գտնենք անհայտ 
նվազելին

1-ի քայլով հաշվարկի կիրառմամբ գտնել անհայտ 
գումարելին, երբ հայտնի են երկրորդ գումարելին և 
գումարը, ցուցադրել թվային աստիճանի վրա: Մաթ. II. 5.

6 ժամ

Օգտագործում 
ենք գումարման 
հատկանիշները

Գումարման հատկանիշների կիրառում թվային 
արտահայտության արժեքը գտնելու համար:: Մաթ. II. 7. 8 ժամ

Լուծենք խնդրիները Խնդրի պայմանի համաձայն տրվածի և որոնելիքի 
ճիշտ սահմանում, համապատասխան գործողության 
ընտրություն: Մաթ. II. 5.

4 ժամ

ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԳՐՔԻ ՀԱԿԻՐՃ ԱՄՓՈՓՈՒՄ

Ուսուցչի խորհրդատվական գիրքը պարունակում է մեթոդական խորհուրդներ II դասարանի 
դասագրքի համար, որը կազմվել է 2017-2023 թվականների Ազգային ուսումնական պլանի 
մաթեմատիկայի տարեկան ծրագրի համաձայն: Նրա նպատակն է օգնել ուսուցչին մշակել 
մեթական միջոցներ՝ ուսումնական գործընթացը վարելու համար: Ծրագրում ներկայացված են 
բոլոր արդյունքներին հասնելու ուղղությունները: Գիրքը ուսուցչին տալիս է նաև աշակերտի 
դասագիրքը օգտագործելու ցուցումներ: Այն կազմված է տարրական դասարանների ուսուցչի 
մասնագիտական չափանիշների համաձայն և օգնում է ուսուցչին մանկավարժական և 
մաթեմատիկական գիտելիքները և ունակությունները խորացնելու գործում: Հակիրճ ամփոփված 
է այն թեմաների գիտական հիմքը, որին վերաբերվում է աշակերտի դասագիրքը: Նշված է 
գրականություն, որի միջոցով ուսուցիչը հնարավորություն ունի ավելի խորը ծանոթանալ 
մաթեմատիկական գաղափարների գիտական և պատմական տեսակետներին: Ուսուցչի գրքում 
ներկայացված է II դասարանում քննարկվելիք նյութի բովանդակության և նպատակների 
քարտեզ, որը պարունակում է տեղեկատվություն այն մասին, թե Ազգային ուսումնական պլանի 
որ մասը և ուղղություներն է ընդգրկում դասագրքում ներկայացված այս կամ այն թեման: 

Ի տարբերություն մեր կողմից մինչ այս կազմած ուսուցչի գրքերի, այս գրքում յուրաքանչյուր 
թեմա բաժանված է՝ ըստ դասերի և տրված է յուրաքանչյուր դաս անցկացնելու հավանական 
պլան, նշված են նպատակները, նախապայմանները (նախնական գիտելիք), ռեսուրսները, 
հիմնական ակտիվությունները, դասի նպատակին հասնելու մակարդակի գնահատումը, 
առաջադրանքներ: 

Տարրական դասարաններում մաթեմատիկա ուսանելը պետք է հիմք ստեղծի 
մաթեմատիկայի հետագա ուսումնասիրման և համպատասխան ունակություններ զարգացնելու 
համար: Մաթեմատիկա սովորելու առաջին երեք տարին կարելի է համարել մաթեմատիկա 
ուսումնասիրելու նախապատրաստական շրջան: Այստեղ կարևոր է ուսուցման և դաստիարակման 
միասնական ընթացքով առաջնորդվելը: Այս պատճառով մեծ ուշադրություն պետք է դարձվի 
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խմբային աշխատանքին, առօրյա փորձի զարգացմանը և կիրառմանը, մաթեմատիկա սովորելու 
ընթացքում ծանոթ իրեր օգտագործելուն և մաթեմատիկական գործողությունների ուսուցմանը՝ 
դրանց կիրառմամբ, աբստրակցիայի ունակության կազմավորմանը և զարգացմանը: 

Ներկայացված են մեկնաբանություններ յուրաքանչյուր գլխի, պարագրաֆի համար՝ նյութի 
փոխանցման յուրահատկություններին, այդ նյութի համապատասխան գիտական և մեթոդիկ 
հիմքերին համապատասխան, նշված է գրականությունը՝ այս թեմաներից յուրաքանչյուրի 
վերաբերյալ գիտելիքը խորացնելու համար, գրքին կցված է գիտական և մեթոդոլոգիական 
գրականության ցանկ: Բազմատեսակ գրականության և Ազգային ուսումնական պլանի 
համաձայն, ուսուցիչը պետք է լավ հասկանա այն գիտական հիմքի նշանակությունը, որի վրա 
կառուցված է ուսումնական նյութի բովանդակությունը: 

Ուսուցչի գրքում գլուխների և պարագրաֆների անվանումները համընկնում են աշակերտի 
դասագրքում կիրառված համարակալմանը և անվանումներին: Այն ստեղծվել է բոլոր պահանջների 
համաձայն, որոնք ներկայացված են Կրթության և գիտության նախարարության կողմից 
(«Ուսուցչի գրքի կառուցվածք»): Ավելին՝ պահանջվածից առավել, հարկավոր համարեցինք 
նկարագրել յուրաքնաչյուր դասի սցենար, որտեղից էլ երևում է, ինչպես է պետք մատուցել 
նյութը, նշված են նպատակները (հասանելի ստանդարտ արդյունքներին համապատասխան), 
նախնական գիտելիքը, ռեսուրսները, ակնհայտ նյութի օգտագործման միջոցները, լուծված են 
գրեթե բոլոր վարժությունները, հատկապես՝ «Խորհիր», «ՈԿԱ»-ի խորագրերով ներկայացված 
խնդիրները: Բացատրված են դիդակտիկ խաղեր անցկացնելու օրենքները:

Ուսուցչի գրքում տրված են դասագրքում օգտագործված պայմանական նշանների 
բացատրությունները, գրքի վերջում՝ պատասխանները, մեծությունների չափի միավորները, 
մաթեմատիկական նշանները և դրանց օգտագործման օրինակները, բանաձևերը, 
մաթեմատիկական տերմինների հակիրճ բառարան: 

ԱՇԱԿԵՐՏԱԿԵՆՏՐՈՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ ԱՌԱՐԿԱՅԻ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ
ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ, ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ ՏԱՐԻՔԻ ՅՈՒՐԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Աշակերտակենտրոն ուսուցմանը աջակցող մթնոլորտ ապահովելը հնարավոր է կապել 
դասի ընթացքում հաղորդակցման և խթանման, ուսուցման տարբեր մեթոդների և միջոցների 
կիրառման, դասասենյակում առողջ ֆիզիկական և ստեղծագործական միջավայրի ստեղծման, 
աշակերտների նկատմամբ անկեղծ վերաբերմունքի հետ, ճիշտ մեթոդներով հասած 
կարգապահությանը և օբյեկտիվ համեմատությանը: 

Ունենք՝ 1) Երկկողմ շփումը ավելին է, քան կենտրոնանալը ուսուցչին:
Աշակերտները մեծ մասամբ զբաղված են իրենց ուսումնական գործողությունների 

իրականացմամբ, քան լսելով: Ուսուցիչը մեծ մասամբ հարցեր է տալիս, քան հրահանգներ:
2) Աշակերտների մոտիվացիան էական է և որոշիչ: Գերակշռում է ներքին մոտիվացիան 

(առանց մրցանակների և պատիժների): Աշակերտների խթանիչը ինքը՝ ուսումնական ընթացքը 
պետք է հանդիսանա: 
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3) Ուսուցիչը կխրախուսի աշակերտների ինտելեկտուալ ներգրավվածությունը, ինտերակտիվ 
քննարկումները և փոքր խմբերում աշխատանքները, աշակերտների շնորհանդեսները, 
բանավեճերը՝ ինքնուրույն սովորելու միջոցներով: 

4) Դասասենյակի պատերին փակցված են բազմաթիվ պաստառներ, այդ թվում նաև՝ 
աշակերտների աշխատանքները: Աշակերտների նստարանների դասավորությունն այնպիսին է, որ 
բոլոր աշակերտները կարողանան միմյանց տեսնել և հնարավոր լինի տեղաշարժվել: Աշակերտները 
հոգ են տանում և պաշտպանում են ֆիզիկական միջավայրը իրենց դասասենյակում: 

5) Ուսուցիչը փորձում է գուշակել խնդրահարույց պահվածքի պատճառը, ուսուցիչը 
կենտրոնացած պետք է լինի աշակերտի ընթացիկ պահվածքին և պետք է հետևողական լինի:

6) Գնահատման նպատակը աշակերտներին օգնելն է: Պետք է գնահատվի սովորած և 
ոչ անգիր արած տեղեկությունը: Սովորելը շարունակվում է նաև գնահատման ժամանակ: 
Գնահատվում է ուսման գործընթացը և ոչ միայն սովորելու արդյունքը: 

Աշակերտակենտրոն ուսուցմանը նպաստող միջավայր ապահովելը պետք է իրականացվի 
ուսումնական գործընթացում աշակերտների պահանջներին համապատասխան, մեթոդիկ 
գրականության մեջ ուսուցման այս ձևը կոչվում է տարբերակված ուսուցում, երբ նույն 
դասարանում տարբեր արդյունքներ ունեցող աշակերտներին դասավանդում ենք տարբեր ձևով, 
աշակերտների տարբեր խմբերի՝ տարբեր մեթոդներով, երբեմն տարբեր բովանդակություն 
պարունակող նյութերով ենք սովորեցնում: Այսպիսի մոտեցումների ներմուծման սխեմաներին 
մենք հետագայում հաճախ կանդրադառնանք: 

Տարբերակված դասավանդման նպատակն է յուրաքանչյուր աշակերտի հասցնել լավագույն 
արդյունքի՝ իր հնարավորությունների սահմանում: Սա, իհարկե, չի նշանակում հավասար 
արդյունքի հասնել: Տարբերակված, անհատական մոտեցմամբ աշակերտներին տրվում է 
ուսումնական գործընթացում առկա խոչընդոտները հաղթահարելու և արդյունքները կտրուկ 
բարելավելու հնարավորություն: Ուսուցիչը սրան հասնում է շարունակական զարգացնող 
գնահատման և աշակերտների ճկուն խմբավորման միջոցով: Հնարավոր է այնպիսի տարրերի 
տարբերակումը, ինչպիսին են բովանդակությունը, ընթացքը, առաջադրանքները, միջավայրը: 
Դասավանդման արդյունավետությունը կախված է նրանից, թե որքանով լավ ենք ճանաչում 
մեր աշակերտներին, նրանց հետաքրքրությունները, կարիքները: Միևնույն ժամանակ ուսուցիչը 
լավ պետք է տիրապետի մաթեմատիկայի ծրագրի բովանդակությանը, որը սահմանված է 
նոր Ազգային ուսումնական պլանով, կենտրոնացած պետք է լինի չափորոշչով պահանջված 
նպատակներն առանց շտապելու հասնելու և որակով դասավանդելու վրա: 

Տարբերակված դասավանդման ժամանակ աշակերտների մի մասը աշխատում է ինքնուրույն, 
իսկ որոշ խմբեր՝ մեր վերահսկողության ներքո: Հարկավոր է հաստատել պատշաճ ընթացակարգ 
և կանոն: 

Տարբերակված դասավանդելը պարտադիր ձև է արդյունավետ, ստեղծագործական, բարձր 
արդյունքներին կենտրոնացված ուսուցման համար: 

Ակնհայտ է, աշակերտակենտրոն անհատական մոտեցումը մեծ ջանք է պահանջում. կազմել 
վարժությունների այլընտրանքներ, նպատակային օգնություն ցուցաբերել ակադեմիական 
դժվարություններ ունեցող աշակերտներին, հաճախակի կրկնել անցած նյութը, ուսուցումը 
վարել տարբեր մեթոդներով, փոխանցել նոր հասկացություններ, տեմիններ, սահմանումներ, 
մեկնաբանություններ, հավելյալ ժամանակ հատկացնել ուսուցմանը: Ակնհայտ է, որ տարբերվող 
մոտեցում է հարկավոր բարձր պատրաստվածություն ունեցող աշակերտներին ևս, անհրաժեշտ 
է համեմատաբար ավելի բարդ և ոչ ստանդարտ առաջադրանքներ տալ, որոնք աշակերտները 
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ինքնուրույն կկատարեն, այնպիսի առաջադրանքներ տալ, որոնք պահանջում են լավ մտածել, 
նոր տեղեկատվություն օգտագործել, երբեմն կարելի է սխալ լուծած վարժություն տալ և խնդրել 
ուղղել, չենք հուշում, խնդրում ենք աշակերտին, որ ինքը կազմի սխեմա, դիագրամ, տարբեր 
ճանապարհներով արտահայտի իր գաղափարներն ու մտքերը: 

Տարբերակված դասավանդելը կապված է դասավանդման տեխնիկայի հետ, որը 
գրականության մեջ հայտնի է սկալֆոլդինգ անվամբ: Սկալֆոլդինգը անգլերեն տերմին է և 
նշանակում է փայտամած կառուցել: Ի նկատի ունի ուսումնական աստիճանների կառուցում, 
երբ ստեղծվում է դասավանդման ռազմավարության մոդել, այն դրդում, ստեղծում է հենք, որը 
կաջակցի բովանդակությունը հասկանալուն, սկալֆոլդինգը հաստատում է նախկինում առկա 
ունակությունները, որոնց աշակերտները մինչև նոր գիտելիք ձեռք բերելը պետք է տիրապետեն: 
Սկալֆոլդինգը նաև նշանակում է այն աշակերտներին օգնություն ցուցաբերել, որոնք պատրաստ 
չեն առաջադրանքներն ինքնուրույն կատարելուն, ինչպես փայտամածն է օգնում շինարարին և 
ժամանակավոր է, այդպես էլ ժամանակավոր պետք է լինի աշակերտի նկատմամբ ուսումնական 
«փայտամածի» միջոցով ցուցաբերած օգնությունը: 

Աշակերտակենտրոն մոտեցումը նշանակում է աշակերտների հետ աշխատելու ընթացքում 
տարբեր մոտեցումներ, եղանակներ, միջոցներ կիրառել: Աշակերտները միմյանցից տարբերվում 
են իրենց հնարավորություններով, որոնք, հիմնականում, բաց լինելու, սովորելու և ընկալելու 
տեմպի տարբերությամբ են դրսևորվում: Այստեղից ելնելով՝ ակնհայտ է, որ ուսումնական 
գործընթացի բազմազանությունը պարտադիր է, սակայն պարտադիր չէ յուրաքանչյուրին միայն 
«իրեն սազական» ակտիվություն համապատասխանեցնել: Կարևոր է յուրաքանչյուր աշակերտի 
ներգրավվածությունը բազմատեսակ ակտիվություններում և այս բազմազանությունը, մեր 
օգնությամբ, ուսուցիչը պետք է առաջարկի աշակերտին: Ամեն ինչ հաստատում է, որ աշակերտը 
սովորում է լավագույնս, երբ ինքն է ակտիվ և գործունակ, ոչ թե այն ժամանակ, երբ  դիտում է 
ակտիվ և գործունակ ուսուցչի գործողությունները: Սրա հետ մեկտեղ, աշակերտները սովորում 
են ոչ միայն ուսուցչից, այլ նաև համադասարանցիներից և այլ միջոցներով: Այս տարիքում 
կարևոր են ճիշտ պլանավորած մաթեմատիկական խաղերը, որոնք բազմիցս առաջարկել 
ենք ուսուցիչներին յուրաքանչյուր թեմայի շուրջ: Մաթեմատիկական խաղերը հետաքրքիր են 
դարձնում ուսումնական գործընթացը: Ուսուցիչը հնարավոր է նաև ինքը փնտրի և անցկացնի 
նմանատիպ մաթեմատիկական խաղեր, սակայն այստեղ չափավորությունն է կարևոր: 
Մանկավարժության մասնագետները առաջարկում են, որ դիդակտիկ խաղերին տրամադրենք 
դասի մի մասը, մնացած ժամանակը հանձնարարություններ ստուգելուն և այլ ակտիվությունների 
է տրամադրվում: Չափավորություն է պետք դրսևորել առաջադրանքներ տալու ժամանակ, 
աշակերտն այս տարիքում դպրոցում ավելի զբաղված պետք է լինի, մեր կողմից առաջարկած 
տնային աշխատանքները միայն խորհրդատվական բնույթ են կրում և ուսուցիչն՝ ինքը պետք 
է սահմանի մասնավոր պարագայում դրանց ծավալը: Տնային աշխատանքը չպետք է լինի 
ծավալուն, բայց այստեղ էլ կարող ենք անհատական մոտեցմամբ առաջնորդվել. առավել 
պատրաստակամություն ունեցող աշակերտներին համեմատաբար բարդ առաջադրանքներ 
հանձնարարենք: Չպետք է մոռանանք սահմանափակ կարողություններով աշակերտների հետ 
աշխատելու յուրահատկությունները. նրանք չպետք է զգան, որ նրանց նկատմամբ ավելի 
ուշադիր ենք, նրանց էլ այնպես ենք վերաբերվում ինչպես սովորական աշակերտներին, սակայն 
չպետք է մոռանանք նրանց համար հատուկ ծրագրի առկայության կարևորության մասին: 

7 տարեկանից կարելի է սկսել հոգալ աշակերտների տրամաբանորեն խորհելու ունակության 
զարգացման մասին, սակայն այս տարիքում աշակերտները դեռ չունեն վերացական խորհելու 
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ունակություն: Տվյալ գործողության մեջ կրկին ի նկատի ունենք իրական առարկաների 
հետ մտային գործողության կապը: Այդ պատճառով տասնավոր դիրքային համակարգը լավ 
հասկանալու գործընթացն էլ է ակնառու նյութով ընթանում: Նույն մեթոդն է կիրառվել թվերով 
գործողություններ կատարելիս:

Մաթեմատիկայի ուսուցման ընթացքում ուշադրություն պետք է սևեռվի այնպիսի 
հատուկ իրավասությունների զարգացմանը, ինչպիսին է կոնկրետ օրինակներ վերլուծելու 
հիման վրա ընդհանուր եզրակացություններ կայացնելը, տարբեր հատկություններից որոշակի 
հատկություններ առանձնացնելու ունակությունը (օրինակ՝ բեկյալ, կոր գիծ), վերացական 
օբյեկտներն ընկալելը (կետ, հատված), դասակարգելը (տրված պատկերներով նշված պատկերի 
կառուցում, պատկերների դասակարգում՝ ըստ գագաթների, էջերի քանակի, նմանությունների 
հայտնաբերում, համեմատություն, հակադրում): Մաթեմատիկա դասավանդելու ընթացքում 
ուշադրություն պետք է դարձվի այնպիսի անձնական հատկանիշների, որոնք մաթեմատիկա 
սովորելու ժամանակ կարող են ձևավորվել աշակերտի մոտ: Այսպիսի հատկանիշներ են 
աշխատասիրությունը, կոկիկությունը, նախաձեռնությունը, սկսած գործը ավարտին հասցնելու 
ունակությունը, պարտադիր է աշակերտի մոտ ձևավորվի սովորելու ցանկություն, ձեռք բերվի 
ինքնուրույն աշխատելու ունակությունը:

Դասավանդելու հիմնական մեթոդները, որոնք մաթեմատիկա դասավանդելիս էլ են 
կիրառվում, մաթեմատիկական հետազոտության հետևյալ մեթոդներն են. փորձ և դիտում, 
համեմատություն, վերլուծություն և սինթեզ, նմանություն և հակադրություն, ընդհանրացում և 
առանձնացում, վերացականություն և կոնկրետացում, ինդուկցիա և դեդուկցիա: Այս փուլում 
մեր քննարկումները հիմնականում ինդուկցիայի մեթոդով են իրականացվում, սակայն հաճախ է 
օգտագործվում վերլուծություն՝ բարդը պարզի վերածելով և պարզը բարդացնելով: Ինդուկտիվ է, 
օրինակ, երբ գործողությունների հատկությունների առանձին կոնկրետ օրինակներ քննարկելուց 
հետո, ձևակերպում ենք միասնական օրենքներ, այս օրենքների համաձայն աշակերտները 
խորհում են՝ ճիշտ է, թե՞ սխալ տրված հավասարությունը (օրինակ՝ երկու թվի գումարը 
հավասար է այլ հերթականությամբ վերցված նույն թվերի գումարին): 

Միևնույն ժամանակ ուզում ենք զգուշացնել ուսուցիչներին, որ ցուցաբերեն 
չափավորվածություն տարբեր սահմանումների և օրենքների ձևակերպման ժամանակ: Զերծ 
մնանք այնպիսի կեղծ սահմանումներից ինչպիսին է. «Բնական թիվ են կոչվում այն թվերը, 
որոնք հաշվելու արդյունքում ենք ստանում...»:

Կարող ենք խոսել վերացական հասկացությունների տարբեր ասպեկտների մասին, բայց 
հասկացությունների սահմանումների մասին աշակերտների հետ զրույցը անթուլատրելի է: 
Աշակերտին ոչ թե պետք է հարցնենք, թե ո՞րն է կոչվում միանիշ թիվ, ո՞րն է երկնիշ թիվ, ի՞նչ 
է հատված, ի՞նչ է կոր գիծ, այլ նրանք ինքները պետք է կարողանան ճանաչել այս օբյեկտները, 
համեմատեն նույն անունը կրող օբյեկտները, տարբերակեն դրանք՝ ըստ որոշակի հատկանիշի: 
Օրինակ՝ հատվածները գծային չափերով համեմատեն և արդյունքը արտահայտեն տերմիններով 
(երկար, կարճ, հավասար): Փնտրեն հավասար պատկերների օրինակներ: Այսպիսին են 
Ազգային ուսումնական պլանի հստակ պահանջները: Ուսուցիչը պետք է հիշի, որ այս ծրագիրը 
գիտականորեն լիարժեք ծրագիր է, որը լավ ուսումնասիրել և ի նկատի ունենալ է հարկավոր: 
Սա, իհարկե, առաջին հերթին վերաբերում է դասագրքի հեղինակներին, սակայն ոչ պակաս 
կարևոր է ուսուցիչների կողմից ծրագիրը լավ ուսումնասիրելը և հասկանալը: 

Մաթեմատիկա դասավանդելու մեթոդի ներքո, որպես օրենք, ի նկատի ունենք այս կամ 
այն փուլում դիդակտիկ օրենքների և հնարավորությունների համակարգը, որոնց միջոցով 
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տեղի է ունենում ուսուցման նպատակների, դաստիարակման և զարգացման իրականացումը: 
Մեր կողմից առաջարկած ակտիվությունները կատարելու սխեմաները ներկայացնում են 
դասավանդման տարբեր մեթոդների կիրառման օրինակներ՝ ինտերակտիվ համագործակցություն, 
խնդրի վրա հիմնված ուսուցում, աշակերտի ներգրավվածություն, հավելյալ հարցերի կիրառում: 
II դասարանում այս աղբյուրների օգտագործումը աշակերտներին դիրքային համակարգի 
օգտագործմամբ թվերի գումարումը, հանումը լավագույնս ցուցադրելու հնարավորություն է 
տալիս, քանի որ այս գործընթացը «գործողության մեջ» ցուցադրելը հեշտացնում է նյութի  
ընկալումը: 
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ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿՐԹԱԿԱՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ 
ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ

Ուսումնակրթական ռեսուրսները, որոնք ուսումնական  գործընթացում կարող ենք 
օգտագործել, պաստառներն են, խորանարդները և այլ մոդելներ, աշակերտի դասագիրքը, 
ուսուցչի գիրքը, աշակերտի տետրը: 

Կրթական ռեսուրսներում հիմնական տեղը զբաղեցնում է դասագիրքը: Այնտեղ տեքստը 
ինտերակտիվ սկզբունքով է փոխանցված, ուսուցչին առաջարկվում է կողմնորոշիչ հարցերի 
համակարգ, որպեսզի աշակերտն՝ ինքը լինի նոր օրինաչափության հայտնաբերողը: 

Դասագրքում խնդիրների համակարգը երկու մասի է բաժանված՝ դասարանում կատարելիք 
և տնային աշխատանքների համար նախատեսված: Այսպիսի բաշխումը խորհրդատվական 
բնույթ է կրում, և ուսուցիչն իր հայեցողությամբ և դասարանի պատրաստվածությունն ի 
նկատի ունենալով, երբեմն կարող է փոխել այս բաշխումը: Այստեղ ևս մեկ անգամ հիշեցնենք 
ուսուցիչներին, որ դասագրքում գրառումներ կատարելը անթույլատրելի է, աշակերտը դասագիրքը 
պետք է մաքուր պահի, այն պետք է օգտագործվի հետագա ուսման համար: Դասագրքում 
տրված են առաջադրանքներ, որոնք պահանջում են գրառում կատարել, այս դեպքում նման 
վարժությունը աշակերտը պետք է արտագրի տետրում: Աշխատանքային տետրում գլուխների 
և պարագրաֆների համարակալությունը և վերնագրերը նույնն են, ինչ դասագրքում և ուսուցչի 
գրքում: Դրա նպատակն է օգնել ուսուցչին հավելյալ վարժություններ ընտրելու գործում: Միայն 
այս տետրում են կատարվում գրառումներ և այն օգտագործվում է ինչպես դասարանում 
աշխատելու, այնպես էլ տնային աշխատանքների համար: 

Ուսուցչի դասագրքում, դասերը նկարագրելիս, շատ հաճախ ներկայացված է ակնառու 
նյութի կիրառմամբ ընթացող ուսուցումը: Պետք է ընդգծելով նշվի, որ անմիջապես ակնառու 
նյութով ըմբռնածը ավելի խորը և գիտակցված է, քան բանավոր (բառերով) բազմաթիվ անգամ 
փոխանցվածը: Աշխատանքային տետրում տրված են հավելյալ նյութեր վարժությունների՝  
«թեստերի» տեսքով: Միևնույն ժամանակ այստեղ արդեն աշակերտները կարող են գրառումներ 
անել: Աշակերտի գրքում գրառումներ կատարելը անթույլատրելի է: Մաթեմատիկական 
ակտիվությունները ակնառու կերպով ներկայացնելու համար դասարանի պատերին կարելի է 
փակցնել պաստառներ, նկարներ: 

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻՆ ԳՆԱՀԱՏԵԼՈՒ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ, 
ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ, ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐ

Տարրական աստիճանի I-IV դասարաններում և V դասարանի առաջին կիսամյակում 
կիրառվում է զարգացնող գնահատում: Զարգացնող գնահատումը սահմանում է աշակերտի 
զարգացման դինամիկան և ուղղված է ուսման բարելավմանը: Զարգացնող գնահատման 
հիմնական նպատակն է ուսման որակի բարելավումը և աշակերտի առաջընթացի և զարգացման 
խրախուսումը: Զարգացնող գնահատումը շարունակական բնույթ ունի՝ մինչև նոր նյութի 
անցնելը և նոր նյութի յուրացման ընթացքում:

Աշակերտը ակտիվ մասնակցություն է ունենում գնահատման ընթացքին, նաև՝ գնահատման 
ժամանակ:
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Բավականին բազմազան են զարգացնող գնահատման գործիքները (այսինքն՝ յուրաքանչյուր 
ակտիվություն, որը զարգացնող իմաստ ունի): Հատկանշական է, որ հենց աշակերտին 
խրախուսել - գովաբանելը դառնում է այսպիսի գործիք, եթե այն ուղեկցվում է աշակերտի 
կողմից կատարված ռացիոնալ քայլերի մասին մեկնաբանություններով:

Պետք է նշվի, որ Ազգային ուսումնական պլանի նոր և հին խմբագրումների միջև 
տարբերությունը հենց գնահատմանը վերաբերող գլուխներում և հոդվածներում է: Նոր 
փաստաթղթում, որով մենք աշխատում ենք, կարդում ենք. «Գնահատումը պետք է տա 
տեղեկություն աշակերտի անհատական առաջխաղացման մասին: Աշակերտի գնահատումը 
հանդիսանում է դասավանդելու-սովորելու անբաժանելի մաս, այն պետք է հիմնված լինի 
ուսուցման կառուցողական սկբունքների վրա»: Ինչպես առաջին դասարանի ուսուցչի գրքում 
նշեցինք, կառուցողականությունը մաթեմատիկայում նշանակում է, որ աշակերտը նոր գիտելիքը 
կառուցում է մտածված, արդեն առկա գիտելիքի հիման վրա: Կառուցողական ուսուցման մեջ 
կարելի է կիրառել 3 փուլ.

1) «Նախապես» - այսինքն՝ նոր նյութի համար անհրաժեշտ նախնական գիտելիք-փորձ, 
այդ գիտելիքի ակտիվացում (հիմքի ամրապնդում), աշակերտի հետաքրքրում նոր նյութով 
(մոտիվացված պատրաստվածություն): Աշակերտների մտքի կենտրոնացում համապատասխան 
ակտիվությունների համար (մտային պատրաստվածություն):

2) «Ընթացքում» - նոր նյութի կառուցում կամ հայտնաբերում, դրա ըմբռնում: Քննարկել և 
վերլուծել խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ գործողությունները: II փուլում ակտիվությունները 
պլանավորվում են այնպես, որ աշակերտները լավ հասկանան սովորելու հարցերը, տիրապետեն 
գիտելիքներին և ունակություններին: 

3) «Հետո» - սովորած նյութի ամրապնդում, դրա կիրառում, դժվարությունների գիտակցում, 
դրանց տարբեր կողմերի ներկայացում, այս փուլում աշակերտները ցուցաբերում են արդյունքներ, 
որոնց վրա կենտրոնացած է ուսումնական գործընթացը: 

Որպես օրենք, մի դասը չի հերիքում բոլոր երեք փուլերը անցկացնելու համար: Մենք 
ներկայացրել ենք յուրաքանչյուր դասի սցենարը: Ակնհայտ է, բոլոր երեք փուլերը նկարագրել 
այս մեկ դասի սցենարով հնարավոր չի (այն դեպքում, երբ նյութի ուսուցումը երեք փուլի 
համաձայն է ընթանում):

Ազգային ուսումնական պլանի նոր խմբագրության համաձայն, մեծ ուշադրություն է 
հատկացվում նախնական գիտելիքի ախտորոշմանը, տարբեր պատրաստվածություն ունեցող 
խմբերը հայտնաբերելուն, որպեսզի ուսուցիչը տարբերակված ուսուցումը արդյունավետորեն 
իրականացնելու հնարավորություն ունենա: 

Չափանիշների պահանջների ապահովման համար, աշակերտներին գնահատելիս խորհուրդ 
է տրվում կիրառել մաթեմատիկական առաջադրանքների բազմատեսակ ձևեր, այս թեզիսին 
պատասխանում է մեր II դասարանի դասագրքի բովանդակությունը: Այստեղ առաջին անգամ 
ընդգրկված են հարցեր՝ տվյալների վերլուծության և վիճակագրության վերաբերյալ, որոնք 
ներառում են դիագրամներ, աղյուսակների կազմում, մեկնաբանություններ, առաջադրանքներ 
(օրինակ՝ «ՈԿԱ», «Խորհիր» խորագրերով), որոնք աշակերտներից պահանջում են խորհել և 
հիմնավորել, ճանաչել երկրաչափական պատկերները, համեմատել չափերը, կիրառել քանակական 
և որակական նշաններ՝ պատկերներ նկարագրելիս, լուծել պարզ մաթեմատիկական խնդիրներ 
(խնդրի համառոտ գրառում և լուծում), պարբերական հերթականությամբ օրինաչափություններ 
հայտնաբերել, դիդակտիկ խաղեր, որոնք ծառայում են աշակերտի կողմից մաթեմատիկական 
ընթացակարգերի ձեռք բերմանը, դիրքային համակարգի օգտագործման ունակության 
զարգացմանը: Դիդակտիկ խաղերի ժամանակ և այլ խմբային աշխատանք կատարելու ընթացքում 
գնահատման կենտրոնում են աշակերտների այնպիսի կենսական ունակությունները ինչպիսիք 
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են համագործակցությունը (զուգընկերոջ, խմբի անդամների հետ), «ՈԿԱ»-ի և «Խորհիր»-ի 
վարժությունները լուծելիս՝ ռազմավարությունների մշակումը, մրցունակ միջավայրում արագ 
կողմնորոշվելու ունակությունը: 

Տարրական դասարաններում ևս մեկ անգամ նշում ենք, օգտագործվում է զարգացնող 
գնահատումը. օգնում ենք աշակերտներին տարբեր խորհուրդներ, խորհրդատվութուններ 
տալով, հարցի լուծման կամ թերությունները հաղթահարելու համար ճանապարհներ գտնելու 
առաջարկներով: Ակտիվություններ իրականացնելու ընթացքում ուշադրություն ենք դարձնում 
աշակերտների ակտիվությանը, ներգրավվածությանը, մասնակցության որակին, դասից հետո 
կարող ենք հատկապես գովաբանել այն աշակերտներին, որոնք մյուսներից տարբերվեցին 
ակտիվությունների ընթացքում, իսկ խրախուսանքի, աջակցության և համագործակցության 
մթնոլորտ ստեղծելու, առանց բացառության, բոլոր աշակերտներն են արժանի: Տարրական 
դասարանների առաջին երկու տարիներին գնահատման ժամանակ հատուկ ուշադրություն 
է դարձվում հետևյալ ունակություններին՝ թվերի գրառում և ընթերցում, թվաբանական 
գործուղությունների կատարում և բանավոր նկարագրում, երկրաչափական պատկերների 
ճանաչում և դրանք նկարագրելով՝ նոր պատկերների կառուցում, տվյալների դասավորում, 
խմբավորում և դասակարգում: 

ԽՈՐՀՈՒՐԴՆԵՐ՝ ԿԱՊՎԱԾ ԿԱՐԵՎՈՐ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, 
ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԱՆՑԿԱՑՆԵԼՈՒ ՀԵՏ
Դիդակտիկ նպատակի առկայությունը յուրաքանչյուր ակտիվության համար ներկայացված 

հիմնական պահանջն է: Թեման ուսումնասիրելը և նշված նպատակին հասնելն ընթանում 
է տրված ակտիվությամբ: Այս նպատակն ըմբռնելը կարևոր է նաև աշակերտների համար: 
Օրինակ, այսպիսի ակտիվություն կարելի է համարել այնպիսի առաջադրանքներ կատարելը, 
երբ աշակերտներն իրենք կհայտնաբերեն անհամապատասխանություն առարկաների քանակի և 
այս քանակը նշանակող թվի միջև, իրենք կընտրեն սխալը ուղղելու ճամապարհը, թիվը կփոխեն 
կամ կջնջեն/կավելացնեն առարկան: Կարևոր է II դասարանում թվերի գրառման ուսուցման 
հետ կապված ակտիվությունների փուլերի հերթականությունը սահմանելը.

1) Աշակերտը անվանում է ակնառու կերպով ներկայացված առարկաների քանակը, օրինակ՝ 
5 տասնավոր և ևս 7 միավոր:

2) Սրանից հետո պետք է անվանել առարկաների քանակը և գրանցել թիվը:
Այս փուլերն իրականացվում են ակնառու օրինակների կիրառմամբ:
Այս փուլում աշակերտը առանց ակնառու օրինակի պետք է կարողանա անվանել թիվը և 

գրել, օրինակ՝ 5 տասնավոր և ևս 7 միավոր` 57: 
3) Հաջորդը այն փուլն է, երբ տրված է մի քանի միասնություն և աշակերտից պահանջվում 

է, որ յուրաքանչյուր միասնության համապատասխանեցնի որևէ թիվ:
4) Հաջորդ փուլում աշակերտը պետք է հայտնաբերի սխալ-անհամապատասխանություն 

քանակի ու թվի միջև և ուղղի սխալը: 
Աշակերտների հետ զրույցը երբեմն պետք է սկսենք ոչ թե նրանով, թե ինչ կսովորենք, 

այլ ստեղծեք այնպիսի իրավիճակ, որ աշակերտը մոտիվացված լինի և պատասխանի հարցին. 
«ինչի՞ համար է հարկավոր»: Իսկ դրդապատճառ հնարավոր է ստեղծել՝ հրատապ գործնական 
խնդիր ներկայացնելով և դրա լուծման ճանապարհներ փնտրելով կամ մաթեմատիկայի 
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ներքին օրինաչափությունները հասկանալով: Օրինակ, տվյալներ հավաքելուն, խմբավորելուն և 
մեկնաբանելուն վերաբերող հարցերը  քննարկվում են առօրյա, աշակերտին ծանոթ կենցաղային 
փորձից վերցված օրինակներ օգտագործելով: Կրթական ընթացքի կենտրոնում պետք է լինի 
աշակերտը և իր հետաքրքրությունները, նա է հիմնական գործող անձը, ուսուցիչը վարողի, 
«երաժշտավարի» գործառույթ պետք է կատարի:

Յուրաքանչյուր ակտիվության ընթացքում սովորած փաստերը ինքնին կարևոր են: 
Սակայն ավելի կարևոր է այն, որ դրանց ուսուցումն ուղղված լինի տարբեր ինտելեկտուալ 
ունակությունների զարգացմանը: Կարևոր է սովորեցնել-դաստիարակելը, դասավանդել 
չի նշանակում միայն գիտելիք փոխանցել, ուսուցումը պետք է ուղղված լինի գիտելիքի 
ստեղծագործորեն տիրապետմանը, գիտելիքը օգտագործելու ունակության զարգացմանը: 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՇԱԿԵՐՏԻ ԳՐՔԻ ՄԱՍԻՆ

Աշակերտի գրքի կառուցվածքը ի նկատի ունի բոլոր պահանջները, որոնք պետք է բավարարի 
դասագիրքը: Գիրքը կազմված է 5 գլխից, գլուխները՝ պարագրաֆներից: Մանրամասնորեն 
նկարագրված են դիդակտիկ խաղեր, խմբային աշխատանքներ անցկացնելու կանոնները, 
առանձնացրած են առաջադրանքները (այդ թվում՝ «թեստերը»)՝ դասարանում կատարելու և 
տնային առաջադրանքների համար: Բովանդակությունը դասագրքի սկզբում է, բոլոր աջակցող 
նյութերը (բառարան, բանաձև, երկրաչափական պատկերների և նկարների նկարագրություններ, 
պայմանական նշանների բացատրություն) գրքի վերջում են: 

Աշակերտի գիրքը բովանդակության առումով էլ բազմազան է, պարունակում է տարբեր 
բարդությունների խնդիրներ, այդ թվում՝ խնդիրներ, որոնք հնարավոր է տարբեր դիդակտիկ 
մեթոդներով լուծել, պահանջում են նյութի ընբռնում, կրկնում են անցած նյութը: Ուսուցչի 
խորհրդատվական գրքում տրված են բոլոր տեսակի առաջադրանքների պատասխանները:

Առանձնացրած են խնդիրները, որոնք հնարավոր է օգտագործել ծրագրից հետ մնալու 
դեպքում՝ հիմնախնդիրը հարթելու նպատակով:

Սկսնակ դասարաններում մաթեմատիկայի ուսուցումը հիմք պետք է ստեղծի մաթեմատիկայի 
հետագա յուրացման և համապատասխան ունակությունների զարգացման համար: 
Մաթեմատիկա սովորելու առաջին երեք տարիները կարելի է համարել մաթեմատիկա սովորելու 
հարցում նախապատրաստական շրջան, այստեղ կարևոր է դասավանդումը և դաստիարակումը՝ 
որպես միասնական գործընթաց իրականացնելը: Այս պատճառով պետք է ուշադրություն 
դարձնել խմբային աշխատանքին, կենցաղային փորձի զարգացմանը և օգտագործմանը, 
մաթեմատիկա սովորելու ընթացքում ծանոթ առարկաների օգտագործմանը և մաթեմատիկական 
գործողություններ սովորելուն, աբստրակցիայի ունակության տարրեր կազմավորելուն: 

Ընդհանուր գիտական-մեթոդական սկզբունքները, որոնք սահմանում են դասագրքի 
բովանդակությունը և կառուցվածքը, ներկայացնում են դասագրքի՝ Ազգային ուսումնական պլանի 
հետ համապատասխանությունը, նյութի համակարգվածությունը, գիտական բովանդակությունը, 
փոխանցման մատչելիությունը, առաջադրանքների բազմազանությունը: 

Վրացական դասագրքերին անցնելու առաջին փուլում մենք ստիպված էինք աշխատել՝ 
որպես տարրական դասարանների դասագրքերի փորձագետներ (I-II դասարանների, 2000-2003 
թվականներ): Այն ժամանակ մենք էլ էինք մաթեմատիկոսների՝ հարցման կարգով ընտրված 
փորձագետների շարքերում: Այն ժամանակ մեզանից ոմանք համատեղում էին բարձրագույն 
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ուսումնական հաստատություններում աշխատելը և դպրոցում տարրական դասարանների 
ուսուցչի աշխատանքը: Լավ ենք ծանոթ այն բարդություններին, որոնց այն ժամանակ դասագրքերի 
հեղինակներն էին բախվում: Ազգային ուսումնական պլան կազմելը և, որ ամենակարևորն է, 
այս պլանի բարձրագույն գիտական և մեթոդական մակարդակը հետագա մրցույթների համար 
հստակ ուղղություններ է ձևակերպել: Բարձր դասարանների դասագիրք կազմելու ճանապարհին, 
մեր հարուստ փորձը օգտագործելով, որոշել ենք տարրական դասարանների դասագրքեր էլ 
ստեղծել, դասագրքեր, որոնցում ավելի շատ կլինի նոր Ազգային ուսումնական պլանի ոգին, 
որպեսզի միասնական մոտեցմամբ, միասնական ոճով,  բարձր մակարդակով կազմած լինի 
ամբողջ ուսումնական դասընթացը (1-12 դասարաններ): 

Այժմ մեզ հնարավորություն է տրվել, որ բարելավենք և կատարելության հասցնենք նշված 
դասագրքերը: 

Մենք ի նկատի ունեցանք 2017-2021 թվականների ուսումնական պլանի պահանջները, 
ուսուցիչների հետ հանդիպելիս հնչած կարծիքները, տարրական դասարաններում մեր 
դասավանդման անձնական փորձը և կազմեցինք նոր դասագրքեր: 

Ազգային ուսումնական պլանի «վերանայման» ընթացքում մենք ակտիվ մասնակցություն 
ունեինք, ունեինք գործնական հանդիպումներ Ազգային ուսումնական  պլանի հեղինակների 
հետ: 

Հատկանշական է մեր տեսակետների համապատասխանությունը՝ տարրական դասարանների 
աշակերտների տարիքային առանձնահատկություններն հաշվի առնելու, հարցերն առանց 
շտապելու, բազմակողմանի և հիմնավոր փոխանցելու գործում, օրինակ՝ թվի հասկացության 
տարբեր ասպեկտների և նյութի՝ ինտեգրված, աշակերտների մտածողական ունակությունները 
զարգացնելուն ուղղված առաջադրանքների վրա աշխատելու, դրա վերլուծության կարևորությունը 
նկատի ունենալու հարցերում: 

Ի տարբերություն առաջին դասարանի դասագրքի, այստեղ արդեն ներկայացված 
է «տվյալների վերլուծություն, հավանականություն և վիճակագրություն» ուղղությունը: 
Վիճակագրական մտածողության զարգաման մասին հոգ տանելը նոր երևույթ է մեր ուսումնական 
ծրագրում: Այս հարցը խտացված տեսքով էլ է առանձնացված, սակայն հանդիպում է այլ 
հարցերի հետ ինտեգրված տեսքով էլ:

Տարրական դասարաններում սովորելու ընթացքում ամեն դաս, նոր թեմա քննարկելու հետ 
մեկտեղ, պետք է պարունակի հարցեր՝ արդեն անցած նյութերից, միշտ պետք է տեղի ունենա 
գիտելիքի ընդլայնում և ամրապնդում, համապատասխան ունակությունների զարգացում:

Հատուկ ուշադրություն ենք դարձնում առաջադրանքների բազմազանությանը, ոչ մի 
աշակերտ չպետք է մնա առանց մեր ուշադրության, լավագույն աշակերտները կկարողանան 
իրենց դրսևորել՝ պահանջող խնդիրներ լուծելիս, իսկ իրենց մտքերի հրապարակայնորեն 
քննարկելը լավ դրդապատճառ և զարգացնող միջավայր կստեղծի բոլոր աշակերտների 
համար: Ժամանակավորապես ծրագրից հետ մնացող աշակերտների հետ աշխատելիս՝ Ձեզ 
կօգնեն կրկնության նյութի խտացրած տեսքով ներկայացված հարցերը և համեմատաբար 
հեշտ «թեստերը»: Այս ճանապարհով հաղթահարելի վարժություններ վերլուծելով, մոտիվացնող 
նյութեր կցելով, երբեմն հնարավոր է դառնում հետ մնալու խնդիրը հաղթահարել: Կարևոր 
է դասավանդման այս փուլում մաթեմատիկական խաղեր կիրառելը: Ճիշտ ընտրված և լավ 
մտածված խաղը աջակցում է աշակերտների բազմակողմանի, ներդաշնակ զարգացմանը, օգնում 
է աշակերտին մշակել այն հատկությունները, որոնք հարկավոր են կյանքում, խաղը աջակցում 
է հիշողության, ստեղծագործականության զարգացմանը, ինքնաստուգման ունակություններին 
տիրապետելուն, սովորեցնում է նրանց սեփական գործողությունները սահմանված խնդրի 
իրականացմանը ենթարկել, սկսած աշխատանքը մինչև վերջ հասցնել: Խաղից հետո առկա 
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դրական լիցքը հավելյալ մոտիվացիա է հանդիսանում: Խաղերում կարևոր դրդապատճառ է 
մրցելու տարրը, մրցման ժամանակ ի հայտ կգա աշակերտների ակտիվությունը և հաղթանակի 
ձգտումը: Այս հատկանիշներով են բնութագրվում բոլոր խմբային աշխատանքների նախագծերը, 
որոնց անցկացման ձևերը ներկայացված են խորհրդատվական գրքում:

Ինչպես վերևում նշեցինք, ուսումնական նյութի բովանդակությունը ամբողջովին Ազգային 
ուսումնական պլանի պահանջների համաձայն է կազմած: Թվաբանական նյութերը դասընթացի 
բովանդակության հիմնական կորիզն են, սակայն դրանք ինտեգրված կերպով ներկայացված են 
այլ ուղղությունների հետ, որոնք խտացված և միմյանց հետ ձուլված տեսքով էլ են տրված: 

Դասագիրքը կազմելու ընթացքում ի նկատի ունեցանք դասագրքի այն բոլոր գործառույթները, 
որոնց մասին խոսվում է մեթոդական գրականության մեջ (տե՛ս՝ օրինակ, [17].

1. Գիտելիք փոխանցելու գործառույթ:
2. Ունակությունների և իրավասությունների զարգացման գործառույթ, օրինակ՝ աշակերտը 

պետք է սովորի որոշակի գործողություններ իրականացնել՝ համեմատել պատկերները տարբեր 
օբյեկտների հետ՝ ըստ տարբեր հատկանիշների: 

3. Գիտելիքն ամրապնդելու գործառույթ, օրինակ՝ ունենք գործնական առաջադրանքներ 
պարունակող վարժություններ:

4. Գիտելիքի գնահատման գործառույթ, օրինակ՝ թեստեր, որոնք կարող ենք օգտագործել  
«քվիզերի» տեսքով:

5. Սոցիալական և մշակութային դաստիարակման գործառույթ, օրինակ՝ օգտագործենք 
նյութեր, որոնք թրեյնինգ-սեմինարների ժամանակ (2017 թվականի ապրիլ-մայիս) հայտարարած 
կայուն զարգացման սկզբունքների իրականացմանն են վերաբերում: Միևնույն ժամանակ, մեծ 
ուշադրություն է հատկացվում այն հանգամանքին, որ պաշտպանված լինի հավասարակշռությունը 
գիտելիքի, մտածողական, գործնական ունակությունների և վարքագծային հմտություններ 
ստանալու միջև, միայն մեկ անգամ օգտագործած բառերի քանակի և բառերի ընդհանուր 
քանակի միջև (այս բառերի հարաբերությունը շատ բարձր չէ, մոտավորապես հավասար է 75%-
ի): Ուշադրություն ենք դարձնում տեքստի ըմբռնման և ընկալման հարցերին, վերնագրմանը. 
այն «կենդանի» և «բնական է», օրինակ՝ «հաշվում ենք առարկաների քանակը», «համեմատում 
ենք պատկերների չափերը», «գնահատենք  քանակը», «համեմատենք հաջորդականությունը, 
լրացնենք հաջորդականությունը» և այլն: 

Յուրաքանչյուր գլուխ սկսվում է այդ գլխի համառոտ ակնարկով և ակնկալված ասպեկտներ 
նախանշելով: Իսկ գլխի ավարտին, հավելյալ վարժությունների հետ մեկտեղ, ներկայացված են 
ամփոփիչ վարժություններ (Cumulative Rewu), որոնք ինքնագնահատման համար կարելի է 
օգտագործել: 

Պարագրաֆների գլուխների վերնագրերը համապատասխանում են տեքստի 
բովանդակությանը: Տեքստի առանձին հատվածների միջև առկա են տրամաբանական 
և պատճառահետևանքային կապեր, բովանդակային կամուրջներ: Վերահսկում ենք 
նախադասությունների միջին երկարությունը, բարդ բառերի բաժինը, օգտագործած 
դասախոսությունները, դրանք պետք է համապատասխանեն տարիքին, կարդալու 
ունակություններին: Զերծ ենք մնում մտածելու տեղիք տվող բառերի ավելորդ գործածումից, 
այս տարիքի աշակերտների համար ավելի նպատակահարմար է գոյական անուններ և բայեր 
օգտագործելը, քան ածական անուններ և մակբայներ: Մեր կողմից փոխանցված բոլոր 
գիտական ձևակերպումները ճիշտ են աշակերտի և ուսուցչի համար: Առանց որևէ սահմանման, 
նկարներով և փակ վերջավորություններով խնդիրների պատասխանների վերլուծությամբ տեղի 
է ունենում ճիշտ տեղեկության փոխանցում: 
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Գրեթե բոլոր վարժությունների լուծման մեթոդները տրված են ուսուցչի դասագրքում: 
Գլուխների և պարագրաֆների հերթականությունը և անվանումները աշակերտի տետրում 
ուսուցչի գրքի հետ համահունչ են: Յուրաքանչյուր թեմայի (պարագրաֆի) քննարկմանը 
տրամադրվում է մի քանի դաս: Այդ դասերին օգտագործվում է դասագրքի համապատասխան 
պարագրաֆի նյութը: Միևնույն ժամանակ գրառումներ են կատարվում միայն 
աշխատանքային տետրում (գրառումներ կատարել, հատուկ բաց թողած տեղերը լրացնել, նշել 
օրինաչափությունները և ընդլայնել): Գրավորների տետրը օգտագործվում է ներկայացված 
հավելյալ առաջադրանքները հանձնարարելու համար: 

Հիմնական թեմաները, որոնք II դասարանում են դասավանդվում, բաժանված են 5 գլխի, 
առանձին պարագրաֆներում: 

Խտացված ձևով ներկայացված են միայն չորրորդ ուղղության թեմաները (վերլուծել 
տվյալները), որոնք տրված են II գլխում: Թվերը, թվերով գործողությունները, վարժություններ 
լուծելիս՝ գործողություններ կիրառելը տրված են տարբեր գլուխներում (Մաթ. II.1., Մաթ. II. 
2., Մաթ. II. 4):

Առանձին պարագրաֆներ են հատկացվել թվերը երկու մասի բաժանելու և բազմապատկելու 
հարցերին (Գլուխ III, §6, §7 (Մաթ. II. 3)):

Հանրահաշվի օրինաչափություններին վերաբերող հարցեր (պարբերական 
հաջորդականություններ), գլուխ I, §7 (Մաթ. II. 6): Պարզ վարժությունների կարճ գրառումներ 
կատարել, վարժություններ լուծելիս օգտագործել թվեր (Մաթ. II. 5), տրված են I գլխի §8-ում: 

Քանակի համեմատություն և գնահատում (Մաթ. II. 4.), տրված է III գլխի §8-ում:
Հարթ երկրաչափական պատկերներին վերաբերող հարցերը (Մաթ. II. 8) տրված են IV 

գլխում, այստեղ տեղ են գտել նաև պատկերների չափերի (Մաթ. II. 10) համեմատությանը 
վերաբերող հարցերը: 

Օբյեկտների փոխադարձ դիրքավորման նկարագրմանը (Մաթ. II. 9) նվիրվում է 1 գլխի 
§3-ը:
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ԳԼՈՒԽ I. ՀԻՇԵՆՔ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵՆՔ ՍՈՎՈՐԱԾԸ
Առաջին գլխում տրված նյութի նպատակը I դասարանում սովորած հարցերի կրկնությունը 

և գիտելիքի ամրապնդումն է, II դասարանի Ազգային ուսումնական պլանում նշված ցուցիչները 
ի նկատի ունեն այն ունակությունների զարգացման վրա հետագա աշխատանքը, որոնց 
ձևակերպումը սկսվել էր առաջին դասարանում. հաշվելու միջոցով առարկաների քանակի 
սահմանում, քանակական և հերթական թվերի անունների անվանում, տրված թվի նախորդ 
և հաջորդ թվերի անվանում, տարբեր մոդելներով թվերի պատկերում, գումարման և հանման 
գործողությունների տարբեր մոդելների կիրառում (այս անգամ օգտագործում ենք նաև 
թվային աստիճան), պարբերական հաջորդականութան համեմատում, բաց թողած տեղերի 
լրացում, խնդիրների լուծում, երկնիշ թվերի ընթերցում-գրառում և դիրքային համակարգի մեջ 
ներկայացում:

§1. ՀԱՇՎՈՒՄ ԵՆՔ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ

Այս թեմային հատկացնում ենք հինգ դաս: Ստորև տրված կլինի յուրաքանչյուր դասի 
մանրակրկիտ նկարագրությունը և մեր խորհուրդները: 

1-ԻՆ ԴԱՍ

Թեմա. Հաշվելու միջոցով առարկաների քանակի որոշում
Նպատակ. քանակի նկատմամբ թվերի համապատասխանելիության ունակության 

զարգացում (Մաթ. II. 1):
Նախապայմաններ. 20-ի սահմաններում առարկաների առաջ և հետ հաշվելու կարողություն:
Ռեսուրսներ. ձողիկներ, մատիտներ, խորանարդներ, քարտեր, որոնց վրա պատկերված 

են 1-ից մինչև 20 թվեր, միանման առարկաների կառուցվածքային միասնականություն, որոնց 
քանակը չի գերազանցում 20-ը:

Առաջին դասերը նոր ուսումնական տարվա նախապատրաստմանը պետք է ծառայեն: Առաջին 
դասին կարելի է նույնիսկ չանցնել դասագրքում ներկայացված առաջադրանքներ կատարելուն: 
Առարկաների քանակը որոշելու համար համրանք կիրառելու և քանակի նկատմամբ թվերի 
համապատասխանության հարցը քննարկելը ակնառու նյութեր գործածելով ենք անցկացնում: 
Ուսուցիչներին ուզում ենք հիշեցնել մեկ կարևոր դիդակտիկ սկզբունք՝ դասավանդման այս 
փուլում դասագրքում ներկայացրած վարժությունների քննարկումը, իհարկե, շատ կարևոր է, 
բայց հենց ակնառու նյութով ընկալվածը ավելի խորը և գիտակցաբար է յուրացվում, ինչի 
պատճառով գրեթե բոլոր նոր թեմաները սովորելու սկզբնական փուլում մենք այս սկզբունքով 
ենք առաջնորդվում: 
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Առանձին առարկաներ հաշվելու և դրա արդյունքում առարկաների միասնականությամբ 
(խմբով) դրանց քանակը պարզելու գործընթացը կարելի է ձողիկներով, մատիտներով, 
խորանարդներով կամ այլ նյութերով անցկացնել: Կարևոր է նշել այն, որ հաշվելու արդյունքը՝ 
թիվը, որը առարկաներ հաշվելու վերջում անվանվեց, կախված չէ այն օրենքից, որով 
իրականանում է առարկաների հաշվարկը, որ առարկայից ենք սկսում հաշվել և որով ենք 
վերջացնում: Կարևոր է, որ հաշվելիս բաց չթողնենք ոչ մի առարկա: 

Տեղադրենք ձողիկները սեղանին (աշխատենք, որ բոլոր աշակերտները տեսնեն սեղանի 
մակերևույթը): Խնդրում ենք աշակերտներին հաշվել դրանք ձախից աջ (ձողիկները նախապես 
դասավորում ենք համապատասխանաբար):

- Ի՞նչ թիվ է անվանվել հաշիվն ավարտելիս:
- Ի՞նչ է ցույց տալիս այս թիվը:
- Հիմա հաշվենք այս ձողիկները որևէ այլ կարգով (օրինակ՝ աջից ձախ):
Կստանա՞նք նույն արդյունքը:
Ուսումնական գործընթացում աշակերտների ներգրավվածության բարձրացման համար, 

հնարավոր է մեկ աշակերտի սկսած հաշիվը շարունակի կամ ձողիկների դասավորվածությունը  
փոխի ուրիշը (օրինակ՝ այնպես, որ հնարավոր լինի հաշվել վերևից ներքև կամ այլ ուղղությամբ):

Հիշեք հարցերը, երբ հաշվելով հաստատում ենք որոշակի առարկաների քանակ (օրինակ՝ 
հաշվում ենք նստարանները դասարանում, աշակերտներին):

Հետաքրիր է ակտիվությունը, որը կարելի է այսպես վերնագրել՝ «գտեք և ուղղեք սխալը»:
Սեղանի վրա մի շարքում տասը միանման առարկա է, ներքևում՝ երկրորդ շարքում՝ 7 

նմանատիպ առարկա, նույն տեղում՝ քանակը նշող քարտ, որի վրա գրված է 16 : Ընթանում 
է քննարկում, թե ինչպես ուղղենք սխալը (վերցնենք մեկ առարկա կամ փոխենք քանակը նշող 
քարտը): Սրանից հետո քննարկեք նույն առաջադրանքը, բայց քարտը փոխարինեք նոր քարտով, 
օրինակ՝ 14 կամ 11: Այս ակտիվությանը մենք հետագայում բազմիցս կանդրադառնանք մինչև 
100-ը թվերը սովորելիս:

Աշխատանքային տետրում այս դասի համար առաջարկում ենք մի քանի առաջադրանք, 
որոնք կարելի է կատարել ինչպես դասարանում, այնպես էլ տանը՝ որպես տնային առաջադրանք: 

Առաջին դասի ընթացքում այլ ակտիվություններ այլևս չենք անցկացնում: Առավել ևս, որ 
սա առաջին դասն է, և ուսուցիչը հնարավոր է ցանկանա ծանոթանալու նպատակով կամ այլ 
տեսակի զրույց (ամառվա տպավորությունների մասին) անցկացնել: 

2-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա. 1-ից մինչ 20 բանավոր համրանք
Նպատակ. առարկաների միասնություններ հաշվելու կիրառմամբ, մինչև 20-ը թվերի 

բանավոր համրանքի մասին պատկերացումների զարգացում: (Մաթ. II, 1., Մաթ. II, 2) 
Նախապայմաններ. հաշվելով՝ առարկաների քանակի սահմանում, առարկաների տրված 

միասնության մեջ առարկաների քանակի սահմանում:
Ռեսուրսներ. ձողիկներ, խորանարդներ, քարտեր, որոնց վրա պատկերված են 1-ից մինչև 

20-ը թվերը: 
Ուսումնական տարվա սկզբում սովորաբար դասագրքի կիրառումը սկսում են մի փոքր 

ուշացումով: 
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Երկրորդ դասին նույնպես զննական նյութի կիրառմամբ է ընթանում ուսումնական պլանի 
համաձայն սահմանված նպատակների իրականացման գործընթացը: 

Նախորդ դասն ընթանում էր առարկաների միասնության մեջ առարկաների քանակի և 
թվերի համապատասխանությունը որոշելով: 

Այժմ արդեն կարող ենք անցնել առարկաների ամբողջությունները հաշվելուն. աշակերտներին 
տանում ենք դեպի այն միտքը, որ կարող ենք հաշվել ոչ միայն առանձին վերցրած առարկաներ, 
այլ նաև՝ առարկաների խմբեր (օրինակ՝ զույգեր, եռյակներ, տասնյակներ):

Սրանով արդեն կրկնում և հարստացնում ենք մեր գիտելիքը, որը կապված է 1-ից մինչև 
20-ը բանավոր համրանքի, երկնիշ թվերի անվանումների և դրանց տասնյակների  առանձնացման 
հետ: Աշակերտներին ներկայացնում ենք 10-ից ավելի, օրինակ՝ 15 առարկա և խնդրում ենք 
առանձնացնել տասնյակը:

- Տասնյակը առանձնացնելուց հետո որքա՞ն մնաց:
- Ընդամենը քանի՞ ձողիկ է սեղանին (15):
- Ի՞նչ կապ ունի թվի անվանումը տասնյակով առանձնացնելու հետ: Տասնյակը 

առանձնացնելուց հետո մնաց 5 ձողիկ, ընդամենը 15 ձողիկ էր: Վրացերենում՝ თხუთმეტი, 
բառացիորեն՝ տասից հինգով ավելի է նշանակում, հայերենում՝ տասնհինգ, այսինքն՝ տասը և 
հինգ: Երեխաները հետաքրքրությամբ հետևում են և հայտնաբերում, որ նույն տրամաբանությամբ 
են կազմվել նաև մնացած թվանշանների անվանումները: Աշակերտները երևի կհասկանան, որ 
յուրաքանչյուր լեզվու ունի թվերի անվանման հետ կապված դարերի ընթացքում ձևավորված 
իր կարգը:

Հնարավոր է այս գործընթացը մի քանի անգամ կրկնել ձողիկների այլ քանակ ներկայացնելով: 
Միևնույն ժամանակ բոլոր աշակերտներին պետք է ներառենք հարց-պատասխանի ուսումնական 
գործընթացում. բոլորը պետք է սպասեն, որ հիմա իրեն կդիմեն հարցով և կխնդրեն հաշվել, 
անվանել, բացատրել, գնահատել, ընտրել, համաձայնել կամ ժխտել տվյալ կարծիքը:

Հնարավոր է, այս անգամ էլ զերծ մնանք առաջադրանքներ տալուց կամ օգտագործենք 
աշխատանքային տետրը և խնդրենք աշակերտներին կատարել թիվ 1-ի 2-րդ դասի 
համապատասխան վարժությունները: 

3-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա. Առարկաների կամ առարկաների միասնությունների համրանք
Նպատակ. համրանքի կիրառմամբ առարկաների կամ առարկաների միասնությունների 

քանակի որոշում, համապատասխան թվի անվանման և գրառման ունակության զարգացում 
(Մաթ. II. 1., Մաթ. II. 2):

Նախապայմաններ. 1-ից մինչև 20-ը թվերի բանավոր համրանքի մասին պատկերացում:
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:
Թվերի քանակական ասպեկտի շուրջ աշխատանքը շարունակվում է դասագրքի և 

աշխատանքային տետրի կիրառմամբ:
Դասագրքում առաջին թեման և համապատասխան նպատակների իրականացման վրա 

աշխատանքը ներկայացված է երեք փուլով: Դասարանական աշխատանք. 1 - 13  խնդիրներ, 
տնային առաջադրանք և մաթեմատիկական խաղի կազմակերպում:

Այս դասին նշված հարցերի միայն մի մասի՝ 1 - 10  խնդիրների քննարկումն է նախատեսված: 
Դասագրքում առաջին երեք խնդիրները կրկին համրանքի հետ են կապված: Աշակերտները չեն 
դժվարանա կատարել առաջադրանքները:
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Խնդիր 2 -ը ուղղված է աղյուսակ կազմելու ունակություն զարգացնելուն: Այստեղ 
համրանքը, դասակարգումը, աղյուսակ կազմելը փոխկապակցված են: 

3 -րդ վարժությունը լուծելիս՝ հիշում ենք և շարունակում ենք աշխատանքը առանձին 
առարկաներ և առարկաների խմբեր հաշվելու վրա: Այս վարժությունը կօգնի դիրքային 
համակարգը հասկանալու հարցում: 

Աշակերտները պետք է հասկանան, որ առարկաների քանակի արտահայտումը թվով 
կախված չէ հաշվելու կարգից: Ցանկացած կարգով հուլունքներ հաշվելու վերջում ստացած 
թիվը նույնը կլինի: 

Պատկերը այնպես է ներկայացված, որ աշակերտները կկարողանան հեշտությամբ 
առանձնացնել բոլոր եռյակները և հաշվել դրանց քանակը: 

- Հուլունքների քանի՞ եռյակ է կարելի առանձնացնել: Եվս քանի՞ հուլունք կմնա (6 եռյակ 
և կմնա 1 հուլունք):

- Հուլունքների քանի՞ զույգ է կարելի առանձնացնել (9 զույգ և կմնա 1 հուլունք):
Այստեղ ուշադրություն պետք է դարձնել այն բանին, որ պահանջվում է բոլոր հնարավոր 

եռյակների (զույգի) առանձնացում: 
4 -րդ խնդրի հարցին պատասխանելիս՝ աշակերտները կարող են խորհել հետևյալ կերպ՝ 

3-ի և 5-ի գումարը մեծ է 5-ից, քանի որ 8-ը 5-ից մեծ է, պատասխանը կարող է նաև այսպես 
ձևակերպվել. 3-ի և 5-ի գումարը նույնն է, ինչ 5-ի և 3-ի գումարը: 5-ին գումարեցինք 3, այդ 
պատճառով թիվը մեծացավ և, համապատասխանաբար, 5-ից մեծ դարձավ: Այստեղ ուսուցչին 
կարող ենք հիշեցնել, որ 3+5-ը թվաբանական տեսանկյունից կարող ենք քննարկել՝ որպես 8-ի 
այլ գրառում: 

5 –րդ խնդրի օգնությամբ ուշադրություն է հատկացվում այն արդյունքին, որը նկատի 
ունի աշակերտի՝ «ցանկացած թվից առաջ/ետ քայլով համրանքը պատկերով արտահայտելու» 
ունակությունը: Այս առաջադրանքում ակնհայտ է, որ պահանջվում է 1-ի քայլով հաշվել 17-
ից առաջ և ետ մինչ այն թիվը, որը հայտնի է աշակերտին, հնարավոր է, որ որևէ աշակերտ 
շարունակի հաշվել 20-ից հետո էլ: Ուսուցիչը պետք է բացատրի դասարանին (մի մասը 
հնարավոր է ոչ էլ գիտեն 20-ին հաջորդող թվերի անվանումները, հաշվել քսանից բարձր թվերը), 
որ 20-ին հաջորդող թվերին նրանք ուսումնական տարվա ընթացքում կծանոթանան, կսովորեն 
դրանց անվանումները և գրառումը:

 Հաջորդ վարժությունները «հասանելի արդյունքների» այն կետերն են հաշվի առնում, 
որոնք տրված թվի նախորդ և հաջորդ թվերի անվանումներին են վերաբերում:

8 -րդ առաջադրանքը նույնպես վերաբերում է հաշվելուն, սակայն այս անգամ 
հերթականությամբ, երկու գործողության համաձայն, պետք է կատարվի ետ հաշվարկ և առաջ 
հաշվարկ կամ հակառակը՝ երկու անգամ ետ հաշվարկ: Կարող եք կիրառել հաշվարկ՝ 10-ը 
անցնելով: 

 9 - 10  առաջադրանքները նախատեսում են հաշվի կիրառումը խնդիրներ լուծելիս, 
աշակերտների ուշադրությունը սևեռեք «-ով ավել», «-ով պակաս» արտահայտություններին: 

Տնային առաջադրանքը սկսվում է մինչև 20-ը թվերի բանավոր համրանքը կրկնելու 
համար նախատեսված վարժությունների կատարմամբ: Աշակերտները կատարում են այս դասի 
համապատասխան առաջադրանքները՝ 1  և 2 խնդիրների մի մասը, որոնք նրանց կօգնեն 
մինչև 10-ը լրացնելով գումարում կատարելու հարցում: 
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4-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա. Հաշվելու հետ կապված խնդիրներ, պարբերական հաջորդականության քննարկում
Նպատակ. առարկաներ կամ առարկաների միասնություններ հաշվելու հետ կապված 

խնդիրների քննարկում, պարբերական հաջորդականությունների վերլուծություն, նրանց միջև 
առկա օրինաչափության հայտնաբերում և այդ հաջորդականությունների ընդլայնում: (Մաթ. II., 
5., Մաթ. II. 6)

Նախապայմաններ. 1-ից մինչև 20-ը թվերի բանավոր համրանքի մասին պատկերացումներ:
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Այս դասին շարունակում ենք թվերը հաշվելու հետ կապված պատկերացումների  
օգտագործմամբ ասպեկտների վրա աշխատել, քննարկել խնդիրները և զարգացնել խնդիրները 
համառոտ գրանցելու ունակությունը: 

Դասը սկսում ենք նախորդ դասին հանձնարարած առաջադրանքները ստուգելով և կարճ 
քննարկմամբ: Ամենայն ուշադրությամբ լսում և արձագանքում ենք չկատարած կամ սխալ 
կատարած աշխատանքներին: Այս արձագանքը պետք է իրականանա նրբանկատությամբ, 
բարիդրացիական և գործնական մասնակցությամբ: Հետագայում անցնում ենք նոր խնդիրներ  
քննարկելու: 

Դասագրքի առաջին պարագրաֆի 11 -րդ խնդիրը կրկին աշակերտներին կօգնի «-ով 
պակասը» ավելի լավ հասկանալու գործում: Այս խնդրի համառոտ գրառումը հնարավոր է 
հետևյալ ձևով կատարվի.

    Խնձոր - 12
    Թուզ – 5-ով պակաս

    ________________________
    Թուզ - ?
    Ընդամենը - ?

12 -րդ խնդիրը քննարկելիս՝ որոշ աշակերտներ կառաջարկեն գումարման գործողություն 
կատարել 11 -րդ խնդրի  նմանությամբ: Ուսման այս փուլում այսպիսի սխալները հաճախ են 
կրկնվում, և դրանք շտկելու մասին պետք է ուսուցիչը հոգա: Այս և նմանատիպ խնդիրների 
քննարկումը զերծ կպահի աշակերտների մոտ տարածված կարծրատիպից, թե՝ եթե խնդրի մեջ 
տեսնում ենք «ավել է», ապա խնդիրը լուծվում է գումարմամբ, իսկ եթե «պակաս է», լուծվում է 
հանմամբ: Խնդիրը քննարկելիս, ցանկալի է տրվեն ուղղորդող հարցեր՝ փողոցի երկրորդ մասում 
տների քանակն ավելի շա՞տ է, թե՞ ավելի քիչ, որքանո՞վ է քիչ (5-ով): Այս պատճառով առաջին 
հարցի պատասխանը գտնում ենք հանմամբ՝ 12 - 5 = 7: Արդյունքն ամրապնդելու համար 
աշակերտներին ներկայացրեք նմանատիպ մի քանի խնդիր, հնարավոր է նույնիսկ բանավոր 
կազմել, որպեսզի սովորեցնեք աշակերտներին ուշադրությունը կենտրոնացնել: Օրինակ՝ ես 13 
լարի ունեմ, ես Գիգայից 7 լարիով ավել գումար ունեմ: Քանի՞ լարի ունի Գիգան: Խնդիրը 
կարելի է նաև համառոտ գրառմամբ ներկայացնել և առաջադրել  դրա լիակատար ձևակերպումը, 
օրինակ.

    Անին – 8 գիրք
    Նուցան – 6-ով պակաս

    ________________________
    Նուցան-?
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Այնուհետև անմիջապես աշակերտներին առաջարկեք նմանատիպ խնդիրներ կազմել և 
լուծել: Այստեղ ներառեք նախկինում քննարկված խնդիրներն էլ: Օրինակ.

Անին - 15 լարի
Թիկան - 4 լարիով պակաս
Թիկան ?

Երբ խնդիրը բանավոր է կազմվում, երբեմն, աշակերտներին օգնելու նպատակով, 
վարժության պայմանում նշված թվերը գրեք գրատախտակին: 

13 -րդ առաջադրանքը լուծելիս կարելի է նաև առարկաներ օգտագործել: Նախ տրված 
քանակի առարկաների միասնությունը, պայմանի համաձայն, ներկայացրեք զույգերով, այնուհետև 
եռյակներով և այլն:

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարեք 2  առաջադրանքի մնացած մասը, 3  
և 4  խնդիրները: 3 -րդ խնդրում աշակերտները պետք է հայտնաբերեն պատկերների 
պարբերական հաջորդականության մեջ օրինաչափություն և այդ օրինաչափությամբ լրացնեն 
հաջորդականությունը: Այս հարցը եղել է նաև I դասարանի ծրագրում և II դասարանի 
ուսումնական պլանը նույնպես նախատեսում է այն: Աշակերտների կարծիքները այս 
օրինաչափության վերաբերյալ շատ կարևոր են, քանի որ այս օրինաչափությունները միանշանակ 
չեն սահմանվում: Ակնկալելի է, որ աշակերտը ներկայացնի ամենապարզ տարբերակը, և սա 
գնահատելի է, սակայն ոչ պակաս ուշադրության կարող է արժանանալ դժվար օրինաչափություն 
ներկայացնող աշակերտների կարծիքների քննարկումը: 4 -րդ խնդրի մեջ օրինաչափություններ 
փնտրում ենք թվային հաջորդականության մեջ: 

ԴԱՍ 5-ՐԴ

Թեմա. Հաշիվ՝ զույգերի, եռյակների կիրառմամբ
Նպատակ. մինչև 20-ը թվերի համարակալման մասին պատկերացումների զարգացում՝ 

մաթեմատիկական խաղերի կիրառմամբ (Մաթ. II, 1., Մաթ. II, 2):
Նախապայմաններ. թվի դասական ասպեկտների իմացություն:
Ռեսուրսներ. ուսումնական ձողիկներ, խորանարդներ:

Դասի հիմնական գործողությունը մաթեմատիկական խաղն է:
Ուսուցիչը խաղի կանոնները բոլոր զույգերին կարող է նորից բացատրել (անհրաժեշտության 

դեպքում): Մենք նախկինում նշել էինք, որ այսպիսի մաթեմատիկական խաղերը հետաքրքիր և 
զվարճալի են դարձնում ուսումնական գործընթացը, ավելացնում են յուրաքանչյուր աշակերտի 
պատասխանատվության զգացումը, խմբային աշխատանքի կարողությունը, զարգացնում են 
ուշադրությունը, արագացնում ներգրավվածությունը:

Զույգերով, եռյակներով, տասնյակներով համրանքը զարգացնում է աշակերտների այն  
ունակությունները, որոնք կապված են դիրքային համակարգը հասկանալու հետ: 

Ռեսուրսներում տարբեր ակնառու օրինակների առկայությունը պայմանավորված է նրանով, 
որ հնարավոր է, ուսուցիչը դասը դրանց օգնությամբ անցկացնի:

Կարող ենք առարկաների բոլոր նոր եռյակները նախորդ եռյակին կցել և անվանել հաջորդ 
թվերը:

   000  000  000  000  000  000  000 
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     2    5    8    11    14   17   20
Ներկայացված է առաջին զույգի մրցույթը պատկերող սխեմա (նրանք անվանում են 

յուրաքանչյուր եռյակի հաջորդ թիվը): 
Երկրորդ զույգի համար այդ սխեման ունի հետևյալ տեսքը.
   000  000  000  000  000  000  000 
     3    6    9    12    15   18    21
Այս սխեմայի համաձայն՝ առաջին աշակերտը վերջում ստիպված կլինի 21 անվանել, սակայն 

ուսուցիչը կարող է մրցույթը նախորդ թվով ավարտել: 
Մրցույթի յուրահատկությունը նրանում է, որ աշակերտները կարող են հասկանալ 

անվանման օրինաչափությունը և արագ անվանել թվերը, ինչը կարող ենք նկատի ունենալ՝ 
հաղթողին բացահայտելու համար: 

Փորձված ուսուցիչները լավ գիտեն, որ յուրաքանչյուր դասարանում կան աշակերտներ, որոնց 
ավելի մեծ ուշադրություն է հարկավոր: Դրանք հաճախ ակադեմիապես ուժեղ աշակերտներ են, 
սակայն դասարանում վարժություններ կատարելու համար նրանց համադասարանցիներից ավելի 
շատ ժամական է պետք: Խմբային աշխատանքը, հանգիստ միջավայրը լավագույն պայմաններն 
են ստեղծում այսպիսի աշակերտներին «բացելու» համար:
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§2. Ո  ՞ՐԵՐՈՐԴՆ Է, Ո՞ՐՆ Է ՆԱԽՈՐԴԸ, Ո՞ՐՆ Է ՀԱՋՈՐԴԸ

Այս թեմային հատկացվում է 4 դաս:

6-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա. Թվի շարքային ասպեկտներ, նախորդի և հաջորդի ուղղությունները
Նպատակ. պատկերների կամ նկարների դասակարգված միասնության մեջ նշված տարրերի 

թվի, նախորդի և հաջորդի անվանման ունակության զարգացում: (Մաթ. II., 1., Մաթ. II 2., 
Մաթ. II 5.)

Նախապայմաններ. առարկաների դասակարգված միասնության մեջ նախորդը և հաջորդը 
նշելու ունակություններ:

Ռեսուրսներ. տարբեր առարկաներ, ձողիկներ, խորանարդներ, նկարներ, որոնց վրա 
պատկերված են առարկաների դասակարգված միասնություններ:

6-րդ դասը հիմնականում ակնառու նյութերի գործածմամբ և նախորդ դասի ընթացքում 
տրված առաջադրանքները քննարկելով է անկացվում:

Մինչև նոր թեմային անցնելը, պետք է քննարկել նախորդ դասին տրված տնային 
աշխատանքները և կրկնել անցած նյութերը: Այս ակտիվությանը պետք է տրամադրենք 10-
12 րոպե: Այն իրականացվում է նոր նյութին անցնելու (նախապատրաստելու) համար: 
Սակայն, ինքնըստինքյան, տնային աշխատանքների հրապարակայնորեն քննարկումը 
ուսումնական գործընթացի շատ կարևոր մաս է կազմում: Այն բարձրացնում է աշակերտի 
պատասխանատվությունը, աջակցում է աշակերտների՝ համակարգված աշխատելու ունակության 
զարգացմանը, սեփական թերությունը շտկելուն և ներկայացնելուն, այլոց կարծիքները 
քննադատաբար ընկալելու ունակության զարգացմանը: 

Հիմնական շեշտադրությունն արվում է առաջին քսանյակի թվերի բանավոր համրանքի հետ 
կապված առաջադրանքների ստուգմանը: Այս առաջադրանքները կապված են եղել թվական 
անունների անվանումների հետ: 

Ուսուցիչը հերթով դիմում է աշակերտներին, ցույց է տալիս դասագրքում համապատասխան 
էջը և համապատասխանաբար խնդրում է պատասխանել.

- Քանի՞ շրջանակ է պատկերված 1 խնդրի առաջին նկարում (տասնմեկ):
- Որքանո՞վ է ավել այս նկարում պատկերված շրջանակների քանակը 10-ից: Արդյո՞ք 

տասնմեկ անվանումը մեզ ցույց է տալիս, որ «տասնմեկը» մեկով ավելի է տասից: 
- Որքա՞ն շրջանակ է պատկերված նույն վարժության երկրորդ նկարում: Որքանո՞վ է 

տասներկուսը մեծ տասից: 
Առաջադրեք մի քանի աշակերտի վերստուգել յուրաքանչյուր պատասխան (ճիշտ և սխալ): 

Երբեմն ինքներդ արտահայտեք «կասկած» ճիշտ պատասխանի վերաբերյալ, ուշադրություն 
դարձրեք դասարանի ռեակցիային, կկարողանա՞ն արդյոք նրանք «հակառակվել» Ձեզ: 

Երեխաները սկզբից պետք է ընկալեն, որ ստեղծագործական ընդդիմությունը ոչ միայն թույլ 
է տրվում, այլև անհրաժեշտ է, երբ հարցը վերաբերվում է ճշգրիտ կարծիքը պաշտպանելուն: 

Այնուհետև աշակերտներին հարցնում ենք.
- Ի՞նչ թիվ պետք է գումարենք 7-ին, որ ստանանք 10: Կարդացե՛ք հավասարությունը 2

առաջադրանքում, որտեղ կգտնեք այդ հարցի պատասխանը:
Այնուհետև աշակերտներին հարցնում ենք պատկերների հաջորդականության շարունակման 

օրինաչափության մասին և խնդրում ենք անվանել հաջորդ պատկերը:  
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Եվս մի քանի աշակերտի խնդրում ենք կարծիք արտահայտել:  Նույն ճանապարհով 
քննարկում ենք մնացած հաջորդականությունները: Սրա հետ մեկտեղ կկարողանանք գրեթե 
բոլոր աշակերտներին ներգրավել աշխատանքում: Երբեմն հատուկ ուշադրություն պետք է 
դարձնենք հնչող տարբերվող կարծիքներին: Դրանց քննարկումը լավագույն մոտիվացիա է 
ստեղծում աշակերտների ներգրավվածության, ուշադրությունը սևեռելու և առողջ բանավեճի 
համար: 

Հաջորդ փուլը «նոր» թեմային անցնելն է: Այս ընթացքը պետք է կապենք այն հարցերին, 
որոնք քննարկել ենք:

- Երբ տարբեր մեթոդներով ենք հաշվում առարկաները և անվանում հաշվելու ընթացքում 
ստացած վերջին թիվը, սրանով ի՞նչն ենք որոշում (առարկաների քանակը):

Վերադառնանք կրկին պատկերների հաջորդականությանը 3 -րդ խնդրի մեջ, որը մենք 
արդեն լրացրել ենք: 

                           
- Քանի՞ պատկեր է ներկայացված:
- Ձախից առաջին պատկերը քառանկյուն է, ի՞նչ պատկեր է հաջորդում նրան, ո՞րերորդն 

է այդ պատկերը այս հաջորդականությյան մեջ:
Այս հարցին պատասխան փնտրելու ունակությունը զարգացնելու վրա աշխատանք տարվել 

է I դասարանում, և աշակերտները հեշտությամբ կգտնեն պատասխանը՝ երկրորդն է
 (ձախից):
- Ո՞րերորդն է հաջորդ պատկերը (երրորդը), հաջո՞րդը (չորրորդը):
Այնուհետև նույն ձևով քննարկում ենք երրորդ հաջորդականությունը (լրացրածը).

   

- Սկսենք ձախից հաշվել: Մեծ շրջանը առաջին պատկերն է: Ի՞նչ պատկեր է երկրորդը, 
երրորդը, չորրորդը, տասերորդը: 

Աշակերտները պետք է հասկանան, որ կարևոր է, թե հաշվարկը որտեղից է սկսվում, որն 
է առաջին պատկերը (շրջանը, թե՞ եռանկյունին), համապատասխանաբար կարելի է անվանել 
երկրորդը, երրորդը և այլն:

Դասը շարունակում ենք նոր նյութին վերաբերող ակտիվություններով, որոնք զննական 
նյութի կիրառմամբ են ընթանում: Անվանել սեղանին դասավորված առարկաների դասակարգված 
միասնությունում նշված առարկայի համարը. ձախից ո՞րերորդն է, աջից ո՞րերորդն է, դրա 
նախորդը ո՞րերորդն է, դրա  հաջորդը ո՞րերրդն է: Այս հարցերին պատասխանելու ժամանակ էլ 
աշակերտները օգտագործում են համրանքը: Կարելի է թվերը ներկայացնել «Թվային աստիճանի 
վրա», թվային աստիճանը ուսուցիչը պատկերում է գրատախտակին կամ օգտվում է նախապես 
պատրաստված պաստառից:

Որպես տնային առաջադրանք՝ կարելի է օգտագործել աշխատանքային տետրում տրված 
համապատասխան նյութը: 

Առաջադրանքները պարզ են, պահանջվում է միայն իմանալ տերմինները: Վերջին 
առաջադրանքում հնարավոր է աշակերտները չնկատեն անհայտ թվերի այսպիսի զույգեր.  0 և 
4, 4 և 0: Իսկ ընդհանուր առմամբ հարկավոր կլինի 5 զույգ անվանել: Նշված երկուսը և ևս՝ 
1, 3, 3, 1, 2, 2:
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7-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Առարկաների դասակարգված միասնության մեջ առարկայի համարի անվանում, 
ուղղություններ՝ «նախորդ» և «հաջորդ»

Նպատակ. դասագրքի կիրառմամբ առարկաների կարգավորված միասնության մեջ նշված 
առարկաների համարը նշելու մասին գիտելիքի ամրապնդում, կիրառում՝ գործնական խնդիրները 
լուծելիս: (Մաթ. II., 1., Մաթ. II 2., Մաթ. II 6.)

Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր, միանման երկրաչափական պատկերների 
մոդելներ:

Դասը սկսում ենք հանձնարարված տնային աշխատանքը ստուգելով: Նշված առարկայի 
համարը նշելիս՝ ուշադրություն պետք է դարձնենք, թե որտեղից է սկսվում հաշվարկը: 

Դասագրքի առաջին երկու առաջադրանքում նշված է, որ հաշվարկը սկսվում է ձախից, 
նշված է առաջին մարմինը, երրորդ առաջադրանքում նշված է երկրորդ մարմինը, այդ դեպքում 
աշակերտը կպարզի, թե որ առարկան կլինի 8-րդը: Թվի դասական ասպեկտներն առավել լավ 
հասկանալու և գումարել-հանելու հաշվարկ կատարելու ընթացքը օգտագործելու գործում մեծ 
օգնություն կցուցաբերի թվային ճառագայթի և «թվային աստիճան»-ի գործածությունը: Այս 
դասը տրամադրում ենք դասագրքի երկրորդ պարագրաֆի առաջին 6 խնդիրներին և այնտեղ 
ներկայացված հարցերի պատասխանների ընտրությանն ու վերլուծությանը: 

Ուսուցիչը կարող է հավելել նմանատիպ հարցեր 5-րդ և 6-րդ առաջադրանքներին, կարող 
է նաև գրատախտակին ներկայացնել թվային ճառագայթը և թվային աստիճանը:

Որպես հավելյալ աղբյուր՝ օգտագործում ենք աշխատանքային տետրը, 7-րդ դասի 
վարժությունները: 

Որպես տնային աշխատանք՝ կարող ենք առաջադրել համապատասխան խորագրով 
ներկայացրած առաջին երեք առաջադրանքները, որոնք թվերի՝ աճման և նվազման համաձայն 
դասավորմանը և 20-ի շրջանակներում գործողությունների կատարմանն են վերաբերում: 

8-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա. Օբյեկտների դասակարգված միասնության մեջ որևէ օբյեկտի կարգը նշել, նշել նաև 
նախորդը և հաջորդը

Նպատակ. նշված գործողության իրականացման և հաջորդականության մեջ՝ անդամի 
կարգը նշելու ունակության զարգացում (Մաթ. II., 1., Մաթ. II, 6.):

Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:

7-րդ առաջադրանքը, որը տրված է դասագրքում, աշակերտներին կօգնի հասկանալ այն, որ 
կարող ենք համարակալել (թվերով ներկայացնել) կատարած գործողությունները: 

Այս առաջադրանքի առաջին խնդրի մեջ գործողությունների հաջորդականությունը տառերի 
հաջորդ եռյակով է ներկայանում՝ Բ, Գ, Ա, ուսուցիչը կարող է հարցը նաև այսպես ձևակերպել.

Դասավորե՛ք նկարները գործողություններ կատարելու հերթականության հիման վրա: 2-րդ 
խնդրի մեջ գործողությունների հերթականությունն է՝ Բ, Գ, Ա, 3-րդ խնդրի մեջ՝ Բ, Ա, Գ:

Ամփոփիչ ինքնաստուգմանը ծառայում է փակ «թեստը» (խնդիր 8): Ճիշտ պատասխաններն  
ընտրելու գործընթացին աշակերտների մեծ մասը պետք է մասնակցի:
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Տնային առաջադրանքի համար կօգտագործենք համապատասխան խորագրով ներկայացված 
4-րդ, 5-րդ  և աշխատանքային տետրի առաջադրանքները, որոնք անցած նյութի կրկնություններն 
էլ են պարունակում:

9-ՐԴ ԴԱՍ

ԽՄԲԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Թեմա. Պարբերական հաջորդականությունների շարունակում, նախորդ և հաջորդ 
ուղղություններ

Նպատակ. խմբային աշխատաձևի կիրառմամբ՝ անցած նյութի կրկնություն և ամրապնդում: 
(Մաթ. II. 1, Մաթ. II. 2)

Ռեսուրսներ. դասագիրք:
Դասը նվիրվում է անցած նյութի հետ կապված հանձնարարված առաջադրանքների 

ստուգմանը, անցած նյութի կրկնությանը և ամրապնդման նպատակով՝ խմբային աշխատանքի 
իրականացմանը:

Աշակերտների մոտիվացիան մեծացնելու նպատակով խմբային աշխատանքին մրցույթի 
տեսք տանք և հաղթող հայտարարենք այն խմբին, որը մյուսներից շատ և պակաս սխալներով 
կլուծի «ՈԿԱ» (Ո՞վ կլինի առաջինը) խորագրով տրված խնդիրները:

Լուծումները խմբերը պետք է գրավոր տեսքով ներկայացնեն: Օրինակ՝ առաջին 
առաջադրանքի խնդիրներից մեկի պատասխանը հարկավոր է այսպես ձևակերպել. «18-ին 
հաջորդող թվի հաջորդ թիվը 20-ն է»: Աշակերտներին հետզհետե սովորեցնենք պատասխանը 
լիովին ներկայացնել և հնարավորությունների սահմաններում հիմնավորել պատասխանները: 
Լուծումները քննարկելիս՝ խմբերը կարող է չհամաձայնեն այլ խմբի պատասխանի հետ և հարց 
տան՝ ինչո՞ւ: Երկրորդ խնդիրը փորձի եղանակով է լուծվում:

 -ի փոխարեն կարող է լինել 5 կամ 6, քանի որ 9–7=2, 5–5=0, 6–5=1 և 2>0, 2>1:
3-րդ առաջադրանքը կատարելիս՝ աշակերտները պետք է բացատրեն սեփական ընտրությունը: 

Սա պարզ առաջադրանք չէ, այդ պատճառով հարկավոր է ուսուցչի մասնակցությունը ճիշտ 
պատասխաններ և հիմնավորումներն ամբողջությամբ ներկայացնելու ընթացքում: 

4-րդ խնդրի լուծումը կարող է այսպիսի տեսք ունենալ.  

1 4

5 2

3

+

–
  կամ  

2 3

5 4

1

+

–

Այս խնդիրը պահանջում է աշակերտներից խորհել, փորձարկման միջոց կիրառել, հնարավոր 
է աշակերտները այլ դեպքերում առաջարկեն օրինակ.   3+3

  ↓
  6–1
     ↓   
     5

 , 2+2
  ↓
  4–1
     ↓   
     3

և այլն: Այստեղ կրկնվում են նաև թվերը, օգտագործվել է նաև 6-ը: Այսպիսի դեպքերում 
ուսուցիչը պետք է օգնի աշակերտներին, որ ընտրված տարբերակները վերլուծեն և պայմանի 
համաձայն ընտրվեն թվեր:



35

§3. ԱՋ, ՁԱԽ, ՎԵՐԵՎ, ԹԵ՞ ՆԵՐՔԵՎ

Այս թեմային տրամադրված է 3 դաս: Սրա հետ մեկ տեղ խորհուրդ ենք տալիս յուրաքանչյուր 
նոր թեմա անցնելիս կրկնեք նախկինում սովորած նյութը և շարունակեք աշխատել աշակերտների 
տարբեր ունակությունների (քննարկում, հիմնավորում, խնդրի ձևակերպում, հաշվելու լավագույն 
միջոցի ընտրություն, խմբային աշխատանք և համագործակցություն) զարգացման ուղղությամբ: 

10-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Ուղղություններ՝ աջ, ձախ, վերև, ներքև
Նպատակ՝ տիրապետել որևէ օբյեկտի՝ երկրորդ օբյեկտի նկատմամբ դիրքի նկարագրման, 

տերմինների ճիշտ օգտագործման ունակության: (Մաթ. II. 9.)
Նախապայմաններ. երկրաչափական պատկերները ճանաչելու և անվանելու 

ունակություններ:
Ռեսուրսներ՝ քարտեր, որոնց վրա պատկերած են երկրաչափական պատկերներ, 

ուսումնական ձողիկներ, խորանարդներ:

Այս թեման քննարկվել է առաջին դասարանում, այն նաև ներկայացրած է երկրորդ 
դասարանի Ազգային ուսումնական պլանում: «Նոր» նյութին անցնելուց առաջ, սկսում ենք տնային 
առաջադրանքը ստուգել, աշակերտներին նախապատրաստում ենք նոր խնդիրներին անցնելուն: 
Նոր թեմայի անցնելը կարող ենք կապել նախորդ պարագրաֆի տնային աշխատանքների 1  
և 2  վարժությունների քննարկմանը:

Դիմե՛ք աշակերտներին.
- Անվանե՛ք առաջին վարժության թվերը աճման կարգով. ի՞նչ հերթականությամբ եք 

դուրս գրել այս թվերը:
- Ի՞նչ թիվ է ձախից առաջինը (այս հաջորդականությունը I դասարանից և առօրյա 

իրավիճակներից էլ պետք է ծանոթ լինի աշակերտներին):
- Ի՞նչ ուղղությամբ են լրացրած վանդակները աճման կարգով (ձախից աջ):
- Ի՞նչ ուղղությամբ ենք լրացրել թվերը նվազման կարգով 1  խնդրի մեջ: 
- Մեկով նվազեցրած թվերը տրված թվերի վերևում եք դուրս գրել, թե՞ ներքևում ( 4

-րդ խնդիր):
Նույն պահին հարցնում ենք՝ արդյոք հանդիպե՞լ են դժվարությունների 5 -րդ 

առաջադրանքը կատարելիս: Կարող ենք նաև արագ անցնենք նստարանների շարքերով: 
Այնուհետև մոտենում ենք նրանցից մեկին և դասագիրքը տեղափոխում ենք դեպի նստարանի մի 
կողմ և հարցնում՝ քեզանից ո՞ր կողմում է գտնվում այս գիրքը, այնուհետև գիրքը տեղափոխում 
ենք մյուս կողմ և այլ աշակերտի ենք հարցնում գրքի դիրքի մասին: Հետո կարող ենք գնալ 
դեպի գրատախտակը, բարձրացնել ձեռքերից մեկը և խնդրել աշակերտներին նշել այս ձեռքը 
աջն է, թե՞ ձախը:

Դասը շարունակում ենք ակնառու օրինակների կիրառմամբ՝ մեկ օբյեկտի դիրքը 
նկարագրելով երկրորդ օբյեկտի նկատմամբ, ուշադրություն ենք դարձնում, որ աշակերտները 
ճիշտ օգտագործեն համապատասխան տերմինները: Կարող ենք ներկայացնել քարտ, որի վրա 
պատկերված կլինեն բազմանկյուններ:



36

- 
- Անվանեք պատկերը, որը պատկերած է քառանկյունից ձախ (աջ):
- Ի՞նչ պատկեր է պատկերած քառանկյունից վերև (ներքև):
Այս պահին նաև ընթանում է բազմանկյունների տարբեր տեսակների անվանումների 

կրկնություն, դրանց տարբերակում՝ ըստ կողմերի քանակի: 
Այստեղ պետք է նշել, որ դուք կարող եք շատ ուշագրավ փորձ անցկացնել աշակերտների 

հետ, եթե ասված թուղթը դնեք սեղանին, իսկ աշակերտները շրջապատեն սեղանը տարբեր 
կողմերից: Մեկի համար ձախ կողմում տեղադրված շրջանը մյուսի համար աջ կողմում կհայտնվի: 
Թույլ տվեք աշակերտները բանավիճեն: Կողմնորոշման ընկալման հարցը բավականին դժվար է: 
Կարող եք հետևյալ կերպ շարունակել այս քննարկումը՝ երկու աշակերտի խնդրեք ձեռքը տանեն 
աջ աչքի մոտ, այնուհետև նրանց կանգնեցրեք միմյանց դեմ դիմաց: Նրանք կհայտնաբերեն, որ 
մեկի աջ աչքը մյուսի ձախ կողմում է գտնվում: Այս հարցերին աշակերտները կվերադառնան 
դեռ բազմաթիվ անգամ ուսման տարբեր փուլերում: 

Որպես տնային առաջադրանք կարող ենք հանձնարարել համապատասխան խորագրով 
ներկայացրած առաջին վարժությունը: 

Կարելի է նաև աշխատանքային տետրի վարժությունները օգտագործել: 

11-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Առարկաների փոխդասավորության նկարագրում
Նպատակ՝ տերմինները ճիշտ կիրառելու ունակության զարգացում (աջ, ձախ, վերև, ներքև, 

ներքևում, վերևում): Առարկաների փոխդասավորվածության ճիշտ բնութագրման ունակության 
զարգացում (Մաթ. II. 9.)

Նախապայմաններ՝ թվային ճառագայթի, թվային աստիճանի օգտագործման 
ունակություններ:

Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Թեմայի մասին գիտելիքներ ամրապնդելու և խորացնելու ընթացքը դասագրքի համաձայն 
է ընթանում: Դասը սկսում ենք տրված տնային աշխատանքի քննարկմամբ, որը դասագրքում 
երկրաչափական մարմինների փոխդասավորվածության նկարագրմամբ է ներկայացրած: 

Այնուհետև անցնում ենք դասագրքում ներկայացված նկարները նկարագրելուն: Կարող ենք 
զրուցել ճանապարհային նշանների մասին: Այստեղ ներկայացված նշանները ցույց են տալիս, 
ինչ ուղղությամբ է կարող շարժվել մեքենան: Սրանից հետո աշակերտները իրենք կբացատրեն, 
որ առաջին նշանը ցույց է տալիս, որ մեքենան պարտավոր է ուղիղ տեղաշարժվել, երկրորդ 
նշանը՝ աջ տեղաշարժվել, չորրորդ նշանը՝ ուղիղ կամ աջ: 

2 -րդ խնդրի մեջ կրկին շոշափում ենք թվային աստիճանը: Թվերը աճման կարգով 
ներքևից վերև են դասավորված: Օգտագործում ենք «վերև», «ներքև» տերմինները: 

  3 -րդ խնդրի մեջ նմանապես ընթանում է քննարկում թվային ճառագայթի վրա թվերի 
դասավորության վերաբերյալ: Այստեղ թվերը ձախից աջ՝ աճման կարգով են դասավորված: 
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Նվազման կարգով թվերը աջից ձախ են գրված, աջից առաջին թիվը (պատկերված ճառագայթի 
վրա) 20 է:

5 -րդ խնդրի լուծումը վերաբերվում է փողոցն անցնելու օրենքներին. ճանապարհ հատելու 
հատվածում դեռ նայում ենք ձախ, այս կողմից տրանսպորտ է գալիս, մեջտեղը հասնելուց հետո, 
պետք է նայենք աջ. այս կողմից մեզ սպասում է վտանգ տրանսպորտից:

Այստեղ երեխաների մոտ կարող է ստեղծվել թյուր կարծիք, որ փողոց հատող տղամարդը 
նայում է աջ: Պարզ իրական փորձով կվստահեցնեք երեխաներին, որ սա ընդամենը թվացող 
պատկերացում է. մինչև փողոց հատելը նայում են ձախ: 

Ցանկալի է առանձնացնեք ժամանակ կարճ ինքնուրույն աշխատանքի համար, ինչի 
համար կօգտագործեք աշխատանքային տետրում տրված վրաժությունները (տե՛ս՝ 11-րդ դասը) 
ամբողջությամբ կամ մասամբ:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք դասագրքում ներկայացրած 2 –րդ 
և 3 -րդ խնդիրները, որոնց մի մասը դպրոցում քննարկած խնդիրների նման են (թվային 
աստիճան, թվային ճառագայթ), իսկ մյուսները անցած նյութի կրկնությունն են (գործողություններ 
20-ի սահմաններում): 

12-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Տեղաշարժման կողմնորոշում պարունակող ուղղությունների նշում և կատարում: 
Թվերը 20-ի սահմաններում

Նպատակ՝ տեղաշարժման կողմնորոշում պարունակող ուղղությունների նշման և կատարելու 
ունակություններ զարգացնել, քննարկել-հիմնավորման, վարժություն լուծելու ճանապարհ գտնել 
և այն իրականացնելու ունակություններ զարգացնել: (Մաթ. II. 4., Մաթ. II. 8.)

Նախապայմաններ՝ 20-ի սահմաններում թվերով գործողություններ իրականացնելու, 
առարկաների փոխդասավորվածության նկարագրման ունակություններ: 

Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, աշխատանքային տետր

Դասը սկսում ենք առաջադրանքի ստուգմամբ և քննարկմամբ:
Դասագրքում ներկայացված վարժությունների համակարգում հատուկ տեղ են զբաղեցնում 

խորհել պահանջող խնդիրները: Այս խնդիրները ուսուցիչը տարբեր ձևով է կարող օգտագործել, 
օրինակ՝ մաթեմատիկական մրցույթներ, վիկտորինաներ անցկացնելիս կամ, որոշակի փուլ 
անցնելուց հետո, ամփոփիչ պարապմունքների համար, երբ հարկավոր է տարբերակված 
աշխատանք տարբեր ունակություններ ունեցող աշակերտների հետ: Այս խնդիրները հնարավոր 
է ուսումնական նյութը անցնելու այն պահին օգտագործենք, որը նրա տեղադրելու մասին է 
համապատասխանում: Դրանց դժվարությունը և անհրաժեշտ նախնական գիտելիքը նախատեսում 
են այս գործոնը: Մաթեմատիկական խաղերը և սրամտություն պահանջող խնդիրների լուծումը 
զվարճացնում է ուսումնական ընթացքը, ավելացնում է աշակերտների հետաքրքրությունը, 
մոտիվացիան:

Ներկայացրած խնդիրներում առաջինը կարելի է տրամաբանական խնդիր համարել. պարզ 
է, որ 3 տարի հետո էլ Գիորգին Նիկայից 4 տարով մեծ կլինի: 

Տրամաբանական խնդիրների տեսակին է պատկանում նաև երկրորդ վարժությունը: Հանած 
6 աշակերտներից 5-ը եթե տղա լինի, 6-րդը արդեն անպայման աղջիկ կլինի: 4 -րդ վարժության 
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մեջ 4 մատիտից երկուսը անպայման նույն գույնը կունենան, քանի որ եթե 4 մատիտը տարբեր 
գույների լինեն, տուփի մեջ գոնե չորս տարբեր գույնի մատիտ պետք է ունենանք, իսկ մենք 
միայն երեք գույն ունենք: Եթե առաջինը սև գույնի է, երկրորդը՝ սպիտակ, երրորդը՝ կարմիր, 
ապա չորորդը կլինի անպայման կամ սև, կամ սպիտակ, կամ կարմիր: Պարզ է, որ երկրորդ 
դասարանի աշակերտները հնարավոր է չկարողանան այս քննարկումը անցկացնել, սակայն 
այսպիսի քննարկումները, համապատասխան պատկերացումներ զարգացնելու նպատակով, 
պարտադիր են:

3-րդ խնդրի մեջ աջ - ձախ ուղղություններն են հարկավոր: Անին շարժվել սկսել է 3-րդ 
մուտքից՝ աջ, Լուկան 2-րդից՝ ձախ, Գիորգին 3-րդից՝ ձախ, Նիկան 1-ից՝ ձախ: Հատկապես 
կարևոր է 5-րդ խնդիրը, որը տեղաշարժման կողմնորոշում պարունակող հրահանգների շուրջ 
խորհել և դրանք իրականացնել է պահանջում:

Աշխատանքային տետրում տրված խնդիրների մի մասը հնարավոր է դասարանի 
ակտիվությունների ընդլայնման նպատակով էլ օգտագործեք, իսկ մյուս մասը՝ որպես տնային 
առաջադրանք դասագրքի 4 -րդ և 5 -րդ խնդիրների հետ միասին: 
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§4. ՄԻՆՉԵՎ 20-Ը  ԹՎԵՐԸ 

Այս նյութը նույնպես եղել է առաջին դասարանում: Երկրորդ դասարանի Ազգային 
ուսումնական պլանը նախատեսում է մինչև 20-ը թվերի գրավոր համարակալման վերաբերյալ 
պատկերացումների հետագա խորացում, միանիշ և երկնիշ թվերի անվանում, գրառում և 
արտահայտում: Այս պարագրաֆին տրամադրվում է հինգ դաս:

13-ՐԴ ԴԱՍ
Թեմա՝ Թվերը մինչև 20-ը
Նպատակ՝ 1-ից մինչև 20-ը ներառյալ թվերը գրելու և տարբեր մոդելներով ներկայացնելու 

ունակությունների ձեռք բերում: (Մաթ. II.1., Մաթ. II.2.)
Նախապայման՝ 1-ից 20-ը ներառյալ թվերի բանավոր համարակալման ունակություններ:
Ռեսուրսներ՝ խորանարդներ, ուսումնական ձողիկեր, նկարներ, որոնց վրա պատկերված 

են 20-ից փոքր երկնիշ թվերը՝ իրենց կազմի մեջ մտնող տասնյակով և ևս մի քանի միավորով:

Անցնում ենք մինչև 20-ը թվերի գրավոր համարակալման կրկնմանը, գիտելիքի 
ամրապնդմանը: Մինչև նոր թեմա սկսելը ստուգում ենք տնային աշխատանքը, առաջադրանք 
ստուգելը կարելի է օգտագործել՝ նոր նյութին անցնելու համար: 

Կարելի է գրատախտակի վրա պատկերել թվային ճառագայթ և առաջադրանքները 
ներկայացրած հարցերի միջոցով ստուգել՝ պատրաստվել են, թե՞ ոչ աշակերտները այս հարցերին 
պատասխան տալու համար: 

Նախորդ դասին առաջադրած 4  խնդիրը հենց նոր նյութի անցնելու համար տրված 
առաջադրանք է, աշակերտը պետք է գրի թիվ, որը պարունակում է 1 տասնյակ և ևս 7 միավոր, 
այս խնդիրը վերլուծելուց հետո կարող ենք հավելյալ պահանջել այս թիվը տարբեր մոդելներով 
ներկայացնել: Կարող ենք օգտագործել ձեռքի տակ ունեցած նյութը, օրինակ՝ խորանարդիկներ: 
Դարսենք միմյանց վրա 10 խորանարդիկ մեկ սյունակում, այսպես ներկայացնում ենք 1 
տասնյակ, սրա կողքին, մեկ սյունյակում՝ 7 խորանարդ, այսպես ներկայացնում ենք 7 միավոր, 
ընդհանուր առմամբ ներկայացրած կլինի 17: 

Կարող ենք աշակերտին ցույց տալ նկար, որի վրա ներկայացված է առարկաների 
կարգավորած (կառուցվածքային) միասնականություն՝ տասնյակով դասավորված առարկաներ 
և նույն առարկաների մի քանի միավոր դրա ներքևում.

Աշակերտը այս միասնականությանը պետք է ճիշտ կերպով համապատասխանեցնի թվերը.
 Տասնյակ  Միավոր = 

Աշակերտը պետք է նկատի առարկաների կառուցվածքի (դասավորման) սկզբունքը և կապի 
այն թվի գրառման սկզբունքին: Օրինակ՝ մեկ տասնյակը և ևս 3 միավորը հավասար է 13, 1 
տասնյակը և 7 միավորը 17 է և այլն:

Ուշադրություն պետք է դարձնենք հետևյալ մանրամասներին՝ աշակերտը պետք է հասկանա, 
որ օրինակ 18-ը 18 միավոր է, նաև՝ 1 տասնյակ և ևս 8 միավոր:
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Դասարանում կարող եք քննարկել աշխատաքային տետրում 13-րդ դասի համար 
նախատեսված 5 , 6  և 7  խնդիրները, որպես տնային առաջադրանք կարող եք հանձնարարել 
մնացած վարժությունները:

Ուշադրությո՛ւն դարձրեք 3-րդ, 4-րդ և 7-րդ խնդիրներին, 17-ի մեջ կա 17 միավոր, իսկ 
սա նույնն է, ինչ 1 տասնյակը և 7 միավորը: 20-ի մեջ կա 20 միավոր, այսինքն 2 տասնյակ: 
2 տասնյակի և 1 տասնյակի տարբերությունը կազմում է 1 տասնյակ, այսինքն՝ 10 միավոր:

14-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա՝ Թվերը մինչև 20-ը
Նպատակ՝ միանիշ և երկնիշ թվերի տարբերության ընբռնում, երկնիշ թվերի գրավոր 

համարակալման վերաբերյալ գիտելիքի ամրապնդում: (Մաթ. II. 1.)
Նախապայմաններ՝ 1-ից մինչև 20 թվերի բանավոր համարակալման իմացություն:
Ռեսուրսներ՝ դաագիրք, աշխատանքային տետր:

Տնային առաջադրանքները ստուգելուց և քննարկելուց հետո անցնում ենք դասագրքում 
ներկայացրած առաջադրանքների վերլուծմանը: Առաջին առաջադրանքի խնդիրները կարելի է 
օգտագործել ինքնուրույն աշխատանքի համար: Սրանից հետո կարող ենք անցկացնել խմբային 
աշխատանք դասագրքում ներկայացրած մոդելներին (խնդիրներ 2  և              3 ) նման 
մոդելներ կազմելու, մինչ 20-ը բոլոր երկնիշ թվերի համար: Կարելի է խմբերին առաջադրել 
11-ից մինչ 20-ը թվերի տարբեր մոդելներ ներկայացնել: Յուրաքանչյուր խմբի ներկայացուցիչ 
առաջարկում է խմբի տարբերակը, ստուգում ենք պատասխանների ճշգրտությունը և 
հայտարարում ենք հաղթող խմբին: 4  և 5  խնդիրներն էլ կմիանան խմբային աշխատանքի 
համար նախատեսված վարժությունների շարքին: «Միանիշ» և «երկնիշ» թվեր. այս տերմինները 
եղել են նաև առաջին դասարանում:

Կրճատելու նպատակով «տասնյակների կարգի թվանշանի» և «միավորի կարգի թվանշանի» 
փոխարեն երբեմն կասենք «տասնյակների թվանշան» և «միավորների թվանշան»:

Հավելյալ առաջադրանքների կարիքի պարագայում օգտագործեք աշխատանքային տետրը 
(դաս 14), այստեղ ներկայացված վարժությունները ավելի բարձր մտածողական ունակությունների 
համար են նախատեսված: 

5 -ի պատասխանն է 17, 6 -ի պատասխանը՝ 19:
Որպես տնային աշխատանք կարելի է հանձնարարել «տնայինի» խորագրի ներքո տրված 

առաջին երեք խնդիրը: Կարող ենք խնդրել աշակերտներին 3-րդ խնդրի մեջ տրված ձևով 
բոլոր երկնիշ թվերը ներկայացնել (համապատասխան մոդել և տասնյակներ ու միավորներ 
անվանելով): 
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15-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Միանիշ ու երկնիշ թվեր
Նպատակ՝ երկնիշ թվերի գրառման առանձնահատկությունների մասին գիտելիքի 

ամրապնդում ու խորացում: (Մաթ.II.1)
Նախապայմաններ՝ 1-20-ը թվերի գրառման, ընթերցման, մոդելով ներկայացման 

ունակություններ:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Առաջադրանքը ստուգելու ժամանակ ուշադրություն դարձնենք երկնիշ թվերի գրառման 
յուրահատկությանը, տասնյակների անվանման ունակությանը: Դասարանում լուծում ենք 
6-րդ ու 7-րդ խնդիրները և գրում ենք ամփոփիչ թեստը, որտեղ ևս մեկ անգամ ընդգծվում է 
երկնիշ թվեր կազմելու յուրահատկությունը, ուշադրություն է դարձվում յուրաքանչյուր թվի ճիշտ 
արժեքը նշելու փաստին: Օրինակ՝ 19-ի մեջ 1-ը տասնավորների թվանշանն է, նշանակում է 1 
տասնյակ ունենք, այսպես կասենք՝ «այս թվանշանի արժեքը» 10 է: 9-ը մատնանշում է, որ 19-ը 
1 տասնյակից բացի պարունակում է նաև 9 միավոր: Այստեղ ավելացնում ենք «ևս» խոսքը, 
քանի որ 19-ը պարունակում է 19 միավոր՝ այսինքն 1 տասնյակ (10 միավոր) ու ևս 9 միավոր: 
Աշխատանքային տետրում տրված առաջադրանքները կարելի է ինքնուրույն աշխատանքի 
համար կիրառել:

Որպես տնային աշխատանք՝ հանձնարարում ենք 4 - 7  խնդիրները:

16-ՐԴ ԴԱՍ

Մաթեմատիկական խաղ. «Հորինի՛ր հարցեր»

Թեմա՝ Մինչև 20-ը թվերը
Նպատակ՝ մինչ 20-ը թվերի գրառման ու ընթերցման, «նախորդի», «հաջորդի» 

(ուղղություններ) մասին գիտելիքի խորացում: (Մաթ. II.1.)
Նախապայմաններ՝ մինչ 20-ը թվերի գրառման, ընթերցման, կարգերն անվանելու 

ունակություններ, «նախորդ», «հաջորդ» ուղղությունների մասին գիտելիք:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք:

Մաթեմատիկական խաղի միջոցով հոգ ենք տանում աշակերտների այնպիսի 
ունակությունների զարգացման մասին, ինչպիսիք են դատելը, ապացուցելը և դրա 
հանրայնացումը, ստեղծագործականությունը, համագործակցությունը, ռազմավարությունների՝ 
գիտակցաբար կիրառումը: Խաղը խմբային տեսքով ենք անցկացնում:

Դիցուք, խմբերից մեկի անդամը անվանեց 17 թիվը, այստեղ այսպիսի հարցեր են կարող 
լինել՝ ո՞ր թվերի միջև է գտնվում 17-ը, ո՞րն 17-ի նախորդ թիվը, ո՞րն է հաջորդը, ո՞րն է 
տասնավորների թվանշանը, ո՞րն է միավորների կարգի թվանշանը, ինչի՞ է հավասար այդ թվում 
1-ի արժեքը, ո՞ր թվերի գումարն է 17-ը, ո՞ր թվերի տարբերությունն է 17-ը (պատասխան, 
օրինակ՝ 17+0=17), 17-ը մեծ է, թե՞ փոքր է 3-ից:
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Մաթեմատիկական խաղին 1 դաս ենք տրամադրում: Խաղի վերջում ցանկալի է ուսուցիչն 
ամփոփի ակտիվությունը, ուշադրությունը սևեռի խախտումների, դրանց ուղղումների վրա, 
անվանի ու խրախուսի առանձնահատուկ ակտիվություն ցուցաբերող աշակերտներին, նշի 
նրանց ճիշտ քայլերը, մնացածին հաջողություն մաղթի ապագայի համար:

Որպես տնային աշխատանք՝ կարելի է օգտագործել աշխատանքային տետրում ներկայացված 
խնդիրները:

17-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Թվերը մինչև 20-ը
«Ստուգե՛ք խնդիրները, ճիշտ են, թե՞ ոչ»
Նպատակ՝ մինչ 20-ը թվերի գրառման ու ընթերցման, «նախորդ», «հաջորդ» ուղղությունների 

մասին գիտելիքի քննադատական գիտակցում:
Նախապայմաններ՝ մինչև 20-ը թվերի գրառման, ընթերցման, կարգերի անվանման 

իմացություն:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Ցանկացած ժամանակակից կրթական հաստատություն ուսուցման ու թեստային 
աշխատանքների ժամանակ օգտագործում է տարբեր տեսակի խնդիրներ, որոնց մեջ 
առանձնահատուկ տեղ ունեն այսպես կոչված փակ խնդիրները՝ նրանցում հավանական 
պատասխաններն են նշված և դրանցից պետք է ճիշտ պատասխան ընտրել: Համապատասխան 
ունակություններ ձեռք բերելու նպատակով ցանկալի է փոքր տարիքից զարգացնել 
քննադատական քննարկման ունակությունը, զերծ մնանք բավականին տարածված սխալից՝ 
տեղեկությունների ճշգրտությանը վստահելուց: Այսպես կոչված «մաթեմատիկական կերպով 
դատելու» հատկանիշներից է իրականության բազմակողմանի քննադատական ընկալումը:

Վերը նշված աշխատաձևին ենք տրամադրում ողջ դասը: Կքննարկենք դասագրքի 
համապատասխան խորագրով ներկայացված ու աշխատանքային տետրում եղած խնդիրները: 
Դասագրքի առաջին խնդրում ներկայացված հավասարությունը սխալ է ՝ ստացվում է 20 
միավոր: Երկրորդ խնդրում հավասարությունը ճիշտ է: Երրորդում ճիշտ եզրակացություն է 
արված՝ գործ ունենք միայն տասնավորների քանակի հետ և ոչ թե 15-ի կազմվածքի: Իսկ 
տասնյակը իրապես մեկն է: Չորրորդում եզրակացությունը սխալ է՝ 19-ին հաջորդում է 20-ը, 
իսկ 20-ի նախորդող թիվը 19-ն է:

Վարժությունների տետրում ներկայացված խնդիրներից ճիշտ արդյունքներ ունեն միայն
 1 , 2 , 5 , 8  խնդիրները, 8  խնդրի մեջ բավական է 8-ի ու 15-ի տեղափոխությունը 

(8-ը տեղափոխենք 6-ի ու 9-միջև, 15-ը՝ 9-ի ու 17-ի միջև), կամ 6-ի ու 9-ի տեղափոխությունը 
(6-ը 2-ի ու 8-ի միջև, 9-ը՝ 8-ի ու 15-ի միջև):

Ընդամենը անվանված է 8 խնդիր: Դրանք պետք է բաժանենք՝ դասարանային ու տնային 
աշխատանքների համար:
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§5. 1-ԻՑ 20-Ը ԹՎԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՆՈՒՄ

Այս թեմային 5 դաս ենք տրամադրում:

18-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Մինչ 20-ը թվերի գումարում ու հանում
Նպատակ՝ տարբեր մոդելների կիրառմամբ (թվային աստիճան, թվային ճառագայթ) 

գումարման, հանման քայլով հաշվարկ կատարելու ունակությունների զարգացում և դրանց 
կիրառումը գործնական խնդիրների լուծման ժամանակ: (Մաթ.II.2.)

Նախապայմաններ՝ մինչև 20-ը թվերի գումարման ու հանման ունակություններ, գումարման 
հատկությունների իմացություն:

Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Դասը սկսում ենք նախորդ դասին անցած նյութի կրկնությամբ՝ ստուգելով տնային 
աշխատանքը: Ստուգում ենք՝ կարողանում են, թե՞ ոչ աշակերտները տարբերել միանիշ ու 
երկնիշ թվերը, գրանցել դրանք, նշել տասնավորներն ու միավորները, անվանել թվանշանի 
արժեքը:

Ապա շարունակում ենք քննարկել միանիշ թվերի գումարումն ու հանումը: «Թեստերի» 
պատասխանները դասարանում ենք ընտրում: Կարդում ենք առաջին առաջադրանքը՝ «6+0», 
աշակերտներն անվանում են իրենց կարծիքով ճիշտ պատասխանը, թեստերը պարզ են, կարող 
ենք նաև բացատրություն պահանջել:

- Փոխվո՞ւմ է արդյոք թիվը զրո գումարելու դեպքում:
- Որևէ թվին 1 գումարելիս պետք է անվանենք նրա հաջորդ, թե՞ նախորդ թիվը:
- Հիշենք գումարման հատկությունը՝ գումարելիների տեղափոխությամբ գումարը 

չի փոխվում: Հաջորդ առաջադրանքները ծառայում են գումարման ու հանման 
փոխհակադարձությունը վերհիշելուն: Այս հատկությունը կիրառում ենք հանման ժամանակ:

Հաջորդ առաջադրանքները ( 2 , 3 ) ծառայում են հաջորդ թեմային անցնելու 
նախապատրաստմանը:

Որպես տնային առաջադրանք՝ հանձնարարում ենք համապատասխան խորագրով 
ներկայացված 1  ու 2  խնդիրները և հարկ եղած դեպքում՝ տետրում ներկայացված 
խնդիրները: Հնարավոր է (նաև ցանկալի է) նախապես քննարկել այս խնդիրները բանավոր, 
աշակերտների ակտիվ մասնակցությամբ: Իսկ տնային աշխատանքը պետք է իրականանա 
գրավոր տեսքով:

19-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Մինչև 20-ը թվերի գումարում և հանում
Նպատակ՝ տարբեր եղանակներով («10-ն անցնելով», «1-ի քայլով») թվերի գումարման ու 

հանման ունակության զարգացում:
Նախապայմաններ՝ մինչև 20-ը թվերի գումարման ու հանման ունակություններ:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, աշխատանքային տետր:
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Տնային աշխատանքը բավականին պարզ էր: Չնայած դրան արագ վերանայե՛ք աշակերտների 
աշխատանքները ու հարկ եղած դեպքոււմ հանրային կերպով մեկնաբանություններ արե՛ք: Ապա 
սկսում ենք հաշվարկն օգտագործելով թվերի գումարման ու հանման օրինակների քննարկումը: 
Դրա հետ մեկտեղ կիրառում ենք գործողությունները տարբեր ձևերով ներկայացնելու մեթոդը 
(խնդիրներ  4 , 5 , 6 , 7  ): 8 -րդ խնդիրը գումարման և հանման փոխհակադարձության 
մասին է:

Որպես տնային աշխատանք՝ հանձնարարում ենք դասագրքի համապատասխան խորագրի 
3 - 10  խնդիրները: Թեև, այս անգամ էլ լավ կլինի նախապես բանավոր քննարկենք 

խնդիրների որոշ նմուշներ: Առանձնապես դա վերաբերվում է 10 -րդ խնդրին: Հնարավոր 
է, որ աշակերտներն իրենք քննարկված նյութի հետ կապված հարցեր տան: Պարտադիր է 
ուշադիր լսել նրանց, քննարկել մանրամասն, հանրային կերպով, խրախուսել աշակերտներին 
նման ակտիվության համար:

20-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Մինչև 20-ը թվերի գումարում և հանում
Նպատակ՝ տարբեր եղանակներով մինչև 20-ը թվերի գումարման ու հանման 

գործողությունների մասին գիտելիքի ամրապնդում ու խորացում: (Մաթ. II.2.)
Նախապայմաններ՝ տարբեր եղանակներով մինչև 20-ը թվերի գումարում և հանում:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Դասը սկսում ենք՝ քննարկելով նախորդ դասին ներկայացված մոդելները, այս գործընթացն 
իրականանում է տնային աշխատանքի խնդիրների քննարկմամբ: Այստեղ բերված են գումարման 
ու հանման փոխհակադարձության, գումարման տեղափոխական հատկությունների կիրառման 
օրինակներ:

Այս դասի հիմնական նպատակն է կրկնել գումարման ու հանման գործողությունների արագ 
իրականացման ևս մեկ եղանակ (10-ն անցնելով): Դրան պատրաստվելու համար կարելի է 
քննարկել թեստերը ( 9  առաջադրանք):

Առաջին հարցը կարող ենք այսպես ձևակերպել՝ ի՞նչ թվով ենք կարող լրացնել թիվ 7-ը 
մինչև տասը: Ինչքա՞ն է պակասում 7-ին, որ դառնա 10:

10  Խնդրի մեջ ցուցադրվում է գումարում 10-ն անցնելով՝ քննարկում ենք 7+4 գործողությունը:
Թիվ 7-ը ներկայացված է կապույտ գնդիկների քանակով: Նկարից պարզ երևում է, որ 3 

գնդիկով այն լրացվում է մինչև 10-ը, ուրեմն ևս 1 գնդիկ է պետք ավելացնել, ունենք՝ 7+4=11:
Դիմում ենք դասարանին.
- Քննարկում ենք 9+4 գումարումը, ունենք 9 մանուշակագույն շրջան: Էլի քանի՞ շրջան 

պետք է ներկայացնենք: (4)
- Քանի՞ շրջանը կլրացնի տասնյակը: (1)
- Էլի քանի՞ շրջան մնաց: (3)
- Ընդամենը ի՞նչ քանակի շրջաններ կունենանք: (13)
- Կատարած գործողությունը ի՞նչ փուլերով է կարելի ներկայացնել: (9+1=10. 10+3=13):
- Ուրեմն ինչի՞ է հավասար 9+4:
- Իսկ ինչի՞ կլինի հավասար 4+9:
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11  խնդրի մեջ կատարում ենք հանման գործողություն 10-ն անցնելով: Ցուցադրելու համար 
օգտագործում ենք թվային հատվածը (կարելի է նաև թվային աստիճան կիրառել):

«13-5» մանրամասն է ներկայացված դասագրքում:
Աշակերտների հետ քննարկում ենք 14-7 հանումը:
Դիցուք, օգտագործում ենք թվային աստիճանը, հետ ենք հաշվում:
- Քանի՞ թիվ հաշվելուց հետո կստանանք 10: (4)
- Էլի քանի՞ թիվ պետք է հաշվենք: (3)
- Ի՞նչ կստանանք: (10-3=7, այսինքն՝ 14-7=7)
- Ի՞նչ փուլեր է պետք առանձնացնել: (14-4=10, 10-3=7, քանի որ 7=4+3):
12  խնդրի առաջադրանքներից մեկը կարելի է այսպես ներկայացնել.

Գտնենք՝ 15-7
   15–5=10, 10–2=8, 15–7=8:
13 - 15   խնդիրների մեջ 9-ը գումարելու ու հանելու մեթոդներն են ներկայացված:

Գումարման ժամանակ 9-ի փոխարեն եթե 10 հաշվենք, ապա հետո պետք է 1-ով հետ 
հաշվենք: Հանման ժամանակ եթե 9-ի փոխարեն 10-ով հետ ենք հաշվում, ապա պետք կլինի 
1-ով առաջ հաշվել:

Փուլերով ստացվում է այսպես. 16–9
16–10=6, 6+1=7 
16–9=7
Ուսուցիչը միգուցե նկատեց, որ տրված էր 15 խնդիր, նրանցից մի քանիսում բավական 

քանակությամբ խնդիրներ են ներկայացված: Պարզ է, որ ուսուցիչը պետք է ընտրի խնդիրները՝ 
հաշվի առնելով դասարանի պատրաստակամությունը, երեխաների անհատական մոտեցումն ու 
ընկալման արագությունը: Առաջադրանքը հանձնարարում ենք համապատասխան խորագրով 
ներկայացված խնդիրներից՝ 11 - 16

21-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Մինչև 20-ը թվերի գումարում և հանում
Նպատակ՝ աշակերտների գիտելիքների ստուգում զանազան եղանակներով մինչև 20-ը 

թվերի գումարման ու հանման գործողությունների կատարման մեջ: (Մաթ.II.2)
Նախապայմաններ՝ տարբեր եղանակներով մինչև 20-ը թվերի գումարման ու հանման 

ունակություններ:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Այս դասը նվիրվում է 20-ի սահմաններում թվերի՝ տարբեր եղանակներով գործողությունների 
քննարկմանը, ամփոփմանը գիտելիքի ամրապնդմանը, գործնական ասպեկտների ընդգծմանը:

Դասը սկսում ենք տրված տնային առաջադրանքի ստուգմամբ, խնդիրների մի մասը 
վերաբերվում է 10-ն անցնելով գումարում ու հանում իրականացնելուն, գումարման ու հանման 
փոխհակադարձության կիրառմանը: 14  խնդիրը լուծելիս կարելի է կիրառել թվային ճառագայթ, 
կամ թվային աստիճան. ետ ու առաջ հաշվարկն ենք կիրառում գումարման (հանման) ժամանակ:
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Դասարանում լավ պետք է ուսումնասիրենք տնային առաջադրանքի 13  խնդիրը: 
Տարբեր եղանակներից լավագույնի ընտրությունը զարգացնում է աշակերտների քննադատական 
մտածելակերպը: Օրինակ՝ (15-6) գտնելու ժամանակ աշակերտները կարող են 9-ի հանման 
եղանակի օրինակը կիրառել. 15-10=5, 5+4=9:

Ուշագրավ է ու արդյունավետ գումարման–հանման տարբեր եղանակների մասին հենց 
աշակերտների կարծիքների հանրային կերպով քննարկումը: Ցանկալի է, որ աշակերտը ամեն 
մի խնդրին համապատասխանեցի առավելագույնս շահավետ եղանակը:

12  առաջադրանքը տարբերակներ հաշվելու հետ է կապված, դա կոմբինացված տիպի 
խնդիրների լուծման համար նախապատրաստական փուլ է: Հնարավոր է աշակերտները 
ներկայացնեն գումարելիների բոլոր հնարավոր զույցերը. հնարավոր է, որ միայն մեկ գումարելիի 
համար հնարավոր քանակ հաշվեն. 0+12, 1+11, 2+10, 3+9, 4+8, 5+7, 6+6, 7+5, 8+4, 9+3, 10+2, 
11+1, 12+0: Աշխատենք, որ աշակերտները նկատեն, որ թվարկած 13 տարբերակից միայն յոթն 
է տարբեր, մնացած վեցում գումարելիներն են տեղափոխված:

Կիրառե՛ք աշխատանքային տետրի խնդիրները, տնային աշխատանքն էլ կարելի է այդտեղից 
հանձնարարել:

22-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Մինչև 20-ը թվերի գումարում և հանում
Նպատակ՝ անցած նյութի յուրացման աստիճանի ստուգում: Նոր նյութին անցնելու 

նախապատրաստություն: (Մաթ. II .1, Մաթ.II.2., Մաթ. II.8.)
Նախապայմաններ՝ շրջան, քառանկյուն, եռանկյուն. պատկերները ճանաչելու և անվանելու 

ունակություն:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Դասի մի մասը տրամադրում ենք անցած նյութի ստուգմանը: Ինքնուրույն աշխատանք ենք 
անցկացնում: Առաջարկում ենք խնդիրներ.

1. Գիորգին գումարում է՝ 8+9: Գիորգին սկզբից գտավ գումարը՝ 8+10=18: Այժմ ի՞նչ պետք 
է անի նա, որպեսզի գտնի 8+9 գումարը:

2. Մարիամը հանում է՝ 17-9: Նա դեռ 17-ից 10 միավոր է ետ հաշվել և ստացել 17-10=7: 
Իսկ հիմա ինչպե՞ս պետք է վարվի:

3. Նմուշի համաձայն 10-ն «անցնելով» գումարեք.
Օրինակ՝ 8+3=8+2+1 
  8+2=10 
  10+1=11 
Այսինքն՝  8+3=11
ա) 9+5   բ) 8+6   գ) 7+5   դ) 9+3
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4. Օրինակի համաձայն, հանե՛ք. 
Օրինակ ՝ 14–5=14–4–1 
  14–4=10
  10–1=9 
  14–5=9
ա) 13–6   բ) 14–7  գ) 17–9  դ) 16–8.

5. Կազմե՛ք 6-ից թվերի հանման աղյուսակ և գրանցե՛ք տետրում:
Ուսուցիչը կարող է փոխել թվերը և կազմել երկրորդ տարբերակը:
Դասն ավարտում ենք «Խորհիր» խորագրով առաջարկած խնդիրների լուծմամբ: «Խորհիր» 

խորագիրը առաջարկում է նոր ակտիվություններ՝ ռեբուսներ: Նման խնդիրներ լուծելով 
աշակերտը զարգացնում է բառապաշարը, սովորում է ընկալել հրահանգներն ու իրականացնել 
դրանք: Դրա հետ մեկտեղ, առաջադրանքների իրականացումը կապված է նաև պատկերների 
ճանաչմանը, տառերի հաշվարկին աջից ու ձախից:

II ռեբուսում մատանի բառի մեջ վերջին երեք տառը ջնջելու արդյունքում մնում է մատ 
բառը:

III ռեբուսում նախորդ երկու տառը ջնջելուց հետո սալոր բառից կմնա լոր:
Տնային աշխատանքը կարելի է հանձնարարել աշխատանքային տետրի խնդիրներից 

(դաս 22): Միանգամից այսքան հանձնարարություն տալ պետք չէ, ընտրեք խնդիրներն՝ ըստ 
հայեցողության (դասարանի կարողություններից ելնելով) և երբեմն վերադարձեք խնդիրների 
այս ցիկլին:
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§6. ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ

Այս թեմային տրամադրում ենք 3 դաս:

23-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Պատկերներ
Նպատակ՝ I դասարանում անցած պատկերների (շրջան, բազմանկյուն) նկարագրման 

ունակության զարգացում, համեմատություն հատկանշական ու քանակական ատրիբուտների 
համաձայն: Երկրաչափական պատկերացումների զարգացում: (Մաթ. II.8.)

Նախապայմաններ՝ պատկերների ճանաչում ու անվանում:
Ռեսուրսներ՝ տոմսեր, որոնց վրա պատկերված են պատկերներ՝ շրջան, բազմանկյուններ, 

դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Այս անգամ միանգամից անցնում ենք քննարկվող նյութին, քանի որ նախորդ դասին ամփոփել 
ենք 1-ից 20-ը թվերի գումարման-հանման գործողությունները կատարելու եղանակները:

Դասը կարելի է սկսել ակնառու օրինակների օգնությամբ, նկարների բնութագրմամբ, որոնց 
վրա տարբեր երկրաչափական պատկերներ են ներկայացված:

Դասագրքում տրված առաջին առաջադրանքում ընդգծված է առօրյայում օգտագործվող 
առարկաների մեջ երկրաչափական պատկերների հայտնաբերումը:

Աղյուսակը կարելի է լրացնել դասարանում եղած առարկաների հետազոտությամբ՝ 
ինքնուրույն աշխատանքի տեսքով: Ապա աշակերտներին խնդրենք՝ ծանոթացնեն մեզ աղյուսակի 
տվյալների հետ: Եթե, օրինակ, աշակերտը չի հայտնաբերի առարկան, որը եռանկյան տեսք ունի, 
ապա համապատասխան սյունակում նա կնշի 0:

2 , 3 , 5 , 6  խնդիրները պատասխանում են Ազգային ուսումնական պլանի 
նպատակներին (II.8.): Երկրորդ խնդրի մեջ ձախ կողմում ներկայացված են եռանկյուններ, աջ 
կողմում՝ քառանկյուններ: Հնգանկյունն ունի 5 գագաթ, 5 կողմ, դրա հետ է կապված նրա 
անվանումը:

Դասի մնացած մասը կարող ենք տրամադրել 1-ից 20-ը թվերի գումարման-հանման շուրջ 
վարժություններին ու կիրառել վարժությունները.

Լրացրե՛ք բաց թողած թվերը և նկարագրե՛ք կատարած գործողությունները.
1)  8 + 6  9+7  6 + 8
     2   1       4   
 
 7 + 9   12–4  13–5  11–6
      3     2                  
 
 11–8
    
       2) 8+7=8+2+  =...
       9+4=9+  +  =... 
       14–6=14–  – =...
        17–9=17–  –  =...
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5-րդ խնդիրը պատրաստում է մաթեմատիկական հասկացությունների սահմանման 
ունակությունների զարգացմանը: Բազմանկյան գագաթը բազմանկյան երկու կողմերի ընդհանուր 
կետն է: Կարող ենք խորանալ հարցերով.

•  Ի՞նչ պատկեր է բազմանկյան կողմը (հատված): Ցույց տանք նկարին որևէ բազմանկյուն, 
թող հաշվեն նրա կողմերի քանակը, կապեն դա բազմանկյան անվանմանը:

6-րդ խնդրի մեջ ներկայացված պատկերների ընդհանուր անվանումը բազմանկյուն է: Եթե 
ժամանակ մնա, երեխաների հետ միասին քննարկե՛ք նաև տետրում ներկայացված խնդիրները:

Հիշենք, որ «Խորհիր»-ի ու «ՈԿԱ»-ի առաջադրանքները պետք է լուծվեն դասարանում:
Դրանից հետո աշակերտներին տնային աշխատանք ենք հանձնարարում ( 1 - 8  

խնդիրները) և խնդրում ենք հաջորդ դասի խմբային աշխատանքի համար բերեն թուղթ, սոսինձ, 
վանդակավոր թերթեր:

24-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Պատկերներ
Նպատակ՝ պատկերների մասին գիտելիքի կիրառման ունակության զարգացում գործնական 

վարժությունների կատարման ժամանակ: (Մաթ.II.8.)
Նախապայմաններ՝ շրջանը, բազմանկյունը ճանաչելու ու դրանց հատկությունները 

նկարագրելու ունակություն:
Ռեսուրսներ՝ մկրատ, թերթ, որից կարելի է կտրատել պատկերներ:

Ուսուցիչը խմբային աշխատանքը կարող է անցկացնել տարբեր եղանակներով: Հնարավոր 
է պատկերները նախապես կտրատել, դրանցից ընտրել հարկավոր պատկերները և սոսնձել 
համապատասխան տեղում: Հնարավոր է նաև այնպես անել, ինչպես նշված է դասագրքում, 
թեպետ ավելի լավ կլինի, որ այս ակտիվությունը անցկացվի խմբերի մրցույթի տեսքով:

Հնարավոր է յուրաքանչյուր խմբին փոխանցենք մկրատ, որպեսզի նրանք թղթից կտրատեն 
պատկերները, հարկ եղած դեպքում պետք է ունենանք նաև սոսինձ: Աշակերտները պետք է 
ինքնուրույն աշխատեն, ընտրեն պատկերներից անհրաժեշտ պատկերները, որպեսզի կառուցեն 
քառանկյուն, «նավակ», փակցնեն թերթին և ներկեն ստացված պատկերը: Այն խումբը, որը 
կոկիկ և արագ կկատարի աշխատանքը, կճանաչվի հաղթող: 

Ուսուցիչը պետք է հետևի աշակերտներին, որպեսզի աշակերտները զգուշությամբ 
օգտագործեն մկրատը:

Ցանկալի է խմբային աշխատանքին տրամադրել ողջ դասը: Հնարավոր է աշակերտներին 
ամբողջ դասը հարկավոր չլինի, այդ դեպքում կիրառեք աշխատանքային տետրի խնդիրները (24-
րդ դաս): Դրանցից մի քանիսը (օրինակ 2, 3 և 4 խնդիրները) ոչ սովորական են և հարկավոր 
չէ դրանք շրջանցել: Իսկ տրված աշխատանքները կստուգենք հաջորդ դասին:

Որպես առաջադրանք տրված 8  խնդրի մեջ քառանկյունը երկու հավասար եռանկյան 
կարելի է բաժանել, այսպես. 

Իսկ քառանկյունների՝ այսպես. 
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Տետրի երրորդ խնդրի մեջ  պատկերը ստանում ենք՝ ի պատասխան չորրորդի՝ 

, հինգերորդում՝ 

25-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Պատկերներ
Նպատակ՝ պատկերների վերաբերյալ գիտելիքի ստուգում, ամրապնդում, խորացում: (Մաթ.

II.8., Մաթ. II.9.)
Նախապայմաններ՝ պատկերների (շրջան, ուղղանկյուններ) ճանաչում ու բնութագրում:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Հիմնական ժամանակը տրամադրում ենք 23-րդ դասում տրված առաջադրանքի ստուգմանը: 
Ապա անցնում ենք «ՈԿԱ»-ի խորագրով ներկայացված խնդիրների լուծմանը:

Առաջինը տրամաբանական խնդիր է և զարգացնում է խորհել-ապացուցելու 
ունակությունները:

Կարող ենք աշակերտներին առաջարկել լուծման սխեմա.

Նինիկո – + –
Նիկա – – +
Վատո + – –

Կարող ենք չկիրառել ակնառու օրինակները. եթե Վատոն չի գծել ո՛չ շրջան, ո՛չ էլ 
վեցանկյուն, ապա նա գծել է հնգանկյուն: Ուրեմն Նինիկոն չի գծել հնգանկյուն և տրված 
տվյալների համաձայն՝ ոչ էլ վեցանկյուն, այսինքն նա գծել է շրջան: Նիկան գծել է երրորդ 
պատկերը՝ վեցանկյուն:

Հաջորդ խնդրի մեջ ցանկալի է, որ աշակերտները չգրեն պատկերների անվանումները 
և այնպես գտնեն հնչյունների քանակը (հաշվելիս կարող են օգտագործել մատները): Այս 
ակտիվությունը պահանջում է կենտրոնացած լինել:

Գիորգին անվանեց 4 հնչյունով պակաս բառ: Նա անվանեց «շրջան», իսկ Քեթին՝ 
«վեցանկյուն»՝ 9-5=4: Նկարում պատկերված մեղրամոմի պատկերը 20 վեցանկյունից է 
բաղկացած:

Այս անգամ որպես տնային առաջադրանք կարող ենք հանձնարարել խնդիրները 
աշխատանքային տետրից:
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§7. ՀԱՄԵՄԱՏԵՆՔ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԼՐԱՑՆԵՆՔ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Այս թեմային տրամադրում ենք 3 դաս:

26-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Նկարների/պատկերների պարբերական դասավորում (հաջորդականություն)
Նպատակ՝ առարկաների կամ նկարների (պատկերների) պարբերական 

հաջորդականությունների համեմատության և լրացնելու ունակության զարգացում, ընդհանրապես 
օրինաչափություն հայտնաբերելու և հանրային կերպով ենթադրություններ արտահայտելու 
ունակության զարգացում: (Մաթ.II.)

Նախապայմաններ՝ պատկերների ճանաչման ունակություն:
Ռեսուրսներ՝ գունավոր խորանարդիկներ, ձողիկներ, պատկերների գունավոր մոդելներ 

(տարբեր գույնի նկարներ):

Հաջորդականություն կազմելու օրինաչափության հայտնաբերումը, հաջորդականությունների 
միջև տարբերության նկարագրումը կարևորագույն ինտելեկտուալ ունակություն է, 
որի զարգացումն ի նկատի ունեն նոր Ազգային ուսումնական պլանի արդյունքները: 
«Օրինաչափություն գտնելու» փոխարեն մենք կիրառում ենք «օրենքի բացահայտում» 
բառակապակցությունը:

Դասը կարող ենք սկսել ակնառու օրինակերի կիրառմամբ: Օրինակ՝ գունավոր 
խորանարդների օգտագործմամբ կազմում ենք հաջորդականություն այնպես, որ մի քանի տեղ 
բաց է թողնված: Կանչում ենք աշակերտներին, խնդրում ենք ուշադիր զննել մարմինների 
դասավորվածությունը և ընտրել խորանարդների խմբից այն խորանարդը, որը պետք է 
տեղադրվի ազատ տեղում:

Գունավոր պատկերներից կարող ենք կազմել երեք հաջորդականություն այնպես, 
որ առաջինում ու երրորդում սկզբի երկու պատկերը իրար փոխարինի, իսկ երկրորդ 
հաջորդականության մեջ կրկնվի այլ օրենքով: Աշակերտները պետք է հայտնաբերեն 
հաջորդականությունները, որոնք նույն օրենքին են ենթարկվում:

Ապա անցնում ենք դասագրքում ներկայացված այն խնդիրներին, որոնք դասարանում 
պետք է քննարկվեն:

Առաջին խնդրի լուծումը աշակերտների կողմից տրված հարցերին առաջարկված 
պատասխանների քննարկմամբ է ընթանում: Հարցերին պատասխանելու գործընթացը վերջանում 
է հաջորդականության օրենքի հայտնաբերմամբ և օրենքի համաձայն դրա շարունակմամբ:

2  խնդրի բովանդակությունը հաշվի է առնում Ազգային ուսումնական պլանով (II.6) 
հասանելիք արդյունքը՝ հաջորդականության մեջ բաց թողնված տեղը լրացնելը, ինչին, ինչ 
խոսք, նախորդում է հաջորդականություն կազմելու օրենքի հայտնաբերումը՝ եռանկյուն, 
շրջան, քառանկյուն, եռանկյուն, համապատասխանաբար հաջորդը շրջան է, քառանկյուն, ապա՝ 
եռանկյուն և այլն: 

Նմանատիպ է և 3  խնդիրը: Բաց է թողնված մի շրջան և երկու քառանկյուն: 4  խնդրի 
մեջ կրկնվում է սկզբի 3 բաժակը: Այս եռյակը այստեղ 4 անգամ է կրկնվում, հաջորդականությամբ 
է պետք գրել տառերը՝ աբգ աբգ աբգ:

Հնարավոր է աշակերտներից մեկը նկատի, որ կրկնվում են սկզբի 6 պատկերները 2 անգամ: 
Այս պատասխանն էլ ճիշտ է:
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5  խնդրի մեջ բաց թողնված պատկերն է : Կրկնվում են սկզբի երկու պատկերները, 
դրանք կրկնվում են 6 անգամ: Կարող ենք տեղադրել տառերը՝ աբ աբ աբ աբ աբ աբ:

Նախորդ առաջադրանքի նման, այստեղ էլ աշակերտը կարող է հասկանալ, որ կրկնվում 
են առաջին չորս պատկերները 3 անգամ կամ սկզբի վեց պատկերները՝ 2 անգամ, այս 
պատասխաններն էլ կլինեն ճիշտ:

6  խնդրի մեջ համեմատում ենք հաջորդականությունները: I և II հաջորդականություններում 
առաջին երկու պատկերները կրկնվում են, կրկնվում է նաև գույնը: Կարելի է ասել, որ I և II 
հաջորդականությունները դասավորման նույն օրենքին են ենթարկվում, աոաջին ու երկրորդ 
պատկերները (գույներն էլ) կրկնվում են: I ու III հաջորդականությունները, ի տարբերություն 
երկրորդի, կազմված են միայն բազմանկյուններից: II և III հաջորդականությունները կազմված 
են տարբերվող օրենքի համաձայն՝ II հաջորդականության մեջ կրկնվում են առաջին երկու 
պատկերները, երրորդում՝ սկզբի երեք պատկերները:

7  խնդրի մեջ ընդհանուր հատկություն ունեն առաջին ու երկրորդ հաջորդականությունները՝ 
առաջին երկու պատկերները պարբերաբար կրկնվում են: Երրորդ հաջորդականության մեջ 
առաջին երեք պատկերները կրկնվում են պարբերաբար:

8  խնդրի մեջ բաց է թողնված փոքր շրջանը և փոքր եռանկյունը:
Այստեղ ներկայացված են դասարանում կատարելիք խնդիրների լուծումները, դրանք պետք 

է լուծվեն աշակերտների միացյալ ուժերով:
Հարցերը, որոնք կարող ենք առաջարկել աշակերտներին, տրված են դասագրքում:
Սակայն երբեմն կարող ենք լրացուցիչ հարցեր էլ կիրառել, որպեսզի օգնենք աշակերտներին 

պատասխանել հարցերին: Օրինակ 8   խնդիրը լուծելու ժամանակ կարելի է նման հարցեր 
ավելացնել.

- Ի՞նչ պատկեր է առաջինը:
- Ինչո՞վ է տարբերվում երրորդ պատկերը առաջինից: (Այն ավելի փոքր է և այլ գույնի 

է, այսինքն տարբերվում է չափով ու գույնով:)
- Մեծ եռանկյանը ի՞նչն է հաջորդում: (Փոքր կանաչ շրջանը:)
- Ի՞նչ է բաց թողնված մեծ եռանկյունուց հետո: (Փոքր կանաչ շրջան:)
- Հաջորդ պատկերը ո՞րը կլինի: (Փոքր եռանկյունը:)
Աշակերտներին, որպես տնային աշխատանք, հանձնարարում ենք քննարկել այն խնդիրները, 

որոնք տրված են համապատասխան խորագրով (տնային աշխատանք): Իսկ նրանց, ովքեր 
հեշտությամբ են լուծում խնդիրները, առաջարկում ենք քննարկել նաև աշխատանքային տետրի 
խնդիրերը:

27-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Հաջորդականություններ
Նպատակ՝ հաջորդականություն կազմելու, ընդլայնելու ու լրացնելու ունակությունների 

զարգացում: (Մաթ. II.6.)
Նախապայմաններ՝ պատկերի ճանաչում, հաջորդականության լրացում ու ընդլայնում:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, աշխատանքային տետր:
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Դասը լիովին տրամադրում ենք դասագրքից տրված տնային առաջադրանքի ստուգմանը: 
Դրանով իսկ շարունակում ենք փնտրել հաջորդականություն կազմելու օրինաչափությունը 

և կատարելագործում ենք դրա հետ կապված ունակությունները:
Առաջին առաջադրանքում երեք հաջորդականություններից ընդհանուր հատկություն ունեն 

միայն սկզբի երկուսը՝ կրկնվում են սկզբի երկու պատկերները, երրորդում կրկնվում են սկզբի 
երեք պատկերները:

Այստեղ որոշ աշակերտներ կարող են ասել, որ I ու III հաջորդականություններն ընդհանուր 
հատկություններ ունեն՝ երկուսն էլ կազմված են եռանկյուններից ու քառանկյուններից, երկուսում 
էլ երկու գույն է օգտագործված, միայն քառանկյուններն են կարմրով ներկված և այլն: Պարզ է, 
որ դրական մոտեցում պետք է դրսևորել նման աշակերտների հանդեպ և խնդրել նման ձևով 
անալիզի ենթարկել այլ զույգեր ևս:

2  խնդրի մեջ բաց են թողնված. առաջին հաջորդականության մեջ՝ երկու քառանկյուն, 
երկրորդում՝ երկու մեծ ու երկու փոքր քառանկյուն: 4  խնդրի մեջ կրկնվում են եռանկյունը, 
քառանկյունն ու շրջանը: Պետք է տեղադրենք տառերը՝ աբգ աբգ աբգ աբգ:

5  խնդրի մեջ բաց է թողնված   պատկերը, ապա՝   , , :

6  խնդրի մեջ ավելորդ է կարող համարվել մի կարմիր հուլունքը՝ 9-րդը, 10-րդը, 11-րդը: 
Ձախից հաշված այդ թիվը աշակերտները ինքնուրույն պետք է անվանեն:

Այսպես պետք է ստուգել.
- Ապա, ո՞վ կասի, թե որ հուլունքն է ավելորդ:
Հնարավոր է աշակերտը պատասխանի, որ 9-րդն է: Նրան հարց տանք.
- Ի՞նչ կփոխվեր, եթե 10-րդը կամ 11-րդը անվանեիր:
Այսպիսով, պատասխանը կարող ենք այսպես ձևակերպել.
- Ավելորդ ենք կարող համարել հաջորդ հուլունքներից մեկը՝ 9-րդ, 10-րդ, 11-րդ:
Հետաքրքիր են աշակերտների մեկնաբանությունները (1) ու (2) հաջորդականությունները 

համեմատելու ժամանակ ( 7  խնդիր): 
Առաջին պատկերները երկու հաջորդականության մեջ էլ կանաչ են, երկուսն էլ շրջան են: 

Կանաչ գույնով են պատկերված հաջորդականությունների նույն համարն ունեցող պատկերները, 
և դրանք նույն գույնի են:

Ներգրավենք աշակերտներին խորհելու գործընթացում՝ ամեն մի հրավիրված աշակերտ 
ավելացնում է մի ընդհանուր հատկություն կամ նշում է տարբերությունը:

Տնային աշխատանքը հանձնարարում ենք աշխատանքային տետրի խնդիրներից:

28-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Քննարկում ու համեմատում ենք հաջորդականությունները:
Նպատակ՝ օրինաչափություն գտնելու, խորհելու-ապացուցելու, հետազոտելու, դատելու 

ունակությունների զարգացում: (Մաթ.II.6.)
Նախապայմաններ՝ պարբերական հաջորդականությունների լրացման ու ընդլայման, 

երկրաչափական պատկերները ճանաչելու, 20-ի սահմաններում թվերը գումարել-հանելու 
ունակություններ:

Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, աշխատանքային տետր:



54

Տնային առաջադրանքը քննարկելուց հետո, դասի մնացած մասը տրամադրում ենք 
դատողություն պահանջող խնդիրների լուծմանը: Դա կարելի է անց կացնել խմբային աշխատանքի 
տեսքով: Տարբեր տարբերակների որոնումը, խորհելն ու կարծիք հայտնելը զարգացնում են 
աշակերտների ստեղծագործական մտածելակերպը: Եթե այս ակտիվությունը մրցույթի տեսքով 
անցկացնենք, ապա աշակերտների մոտիվացիան կմեծանա և դասը ավելի հետաքրքիր կերպով 
կանցնի: Պատասխանները արագ կերպով գտնելու պահը կկենտրոնացնի ուշադրությունը, ըստ 
այդմ էլ ակտիվությունը զարգացնող հատկություն ունի:

1  Խնդրի մեջ օրինակներից մեկում պատասխանի երկու տարբերակ կա.
   8+3=11+0
Կամ
   8+3=11–0
Աշակերտը պետք է նման դեպքերին էլ սովորի:
Ռեբուսի պատասխաններն են՝ «քամի» ու «փեթակ»:
Լավ կլինի, եթե «Խորհիր»-ի 6-րդ խնդիրը միասնական ուժերով լուծվի դասարանում: 5 

խորանարդից բաղկացած երեք սյունակից երկուսի վերևի խորանարդը սև է, երրորդինը՝ սպիտակ: 
Աշակերտները հավանաբար կկազմեն սխեմա (պատկեր/նկար), կներկեն սև խորանարդները ու 
կհաշվեն, որ Վատոն 8 սև խորանարդ ունի:

   

Որպես տնային աշխատանք աշակերտներին կարող ենք հանձնարարել դասագրքում 
նշված համապատասխան խնդիրները: Իսկ նրանց, ովքեր պատրաստ են կատարել լրացուցիչ 
աշխատանք, նրանց տետրում նշել կատարելիք խնդիրները:

§8. ԼՈՒԾԵՆՔ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Այս պարագրաֆում տրված նյութին կարող ենք տրամադրել 4 դաս:

29-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Խնդրի կառուցվածք: 20-ի սահմաններում թվերի գումարում ու հանում
Նպատակ՝ խնդիրը ձևակերպելու, պայմանն ու հարցն առանձնացնելու ունակության 

զարգացում: Անցած նյութի կրկնություն ու ամրապնդում: (Մաթ.II.2., Մաթ.II.7.)
Նախապայմաններ՝ 20-ի սահմաններում գործողություններ կատարելու ունակություն:
Ռեսուրսներ՝ աշխատանքային տետր, դասագիրք:
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Ուսուցման արդյունքների որակավորումը տեղի է ունենում Ազգային ուսումնական պլանի 
II.7 մասի համաձայն, ինչը կապված է խնդրի պայմանին համապատասխան տրված ու փնտրելիք 
մեծությունները առանձնացնելու ունակության ձևավորման հետ:

Սկսում ենք դասագրքում ներկայացված առաջին խնդրի քննարկմամբ:
Դասագրքում կան հարցեր, որոնք վերը նշված ունակության զարգացմանն են նպաստում: 

Սակայն ուսուցիչը կարող է փոխել դրանց հերթականությունը և աշակերտների հետ միասին, 
միասնական քննարկումից հետո գրատախտակին գրել կրճատ պայմանը: Ըստ որոշ ուսուցիչների՝ 
խնդրի պայմանը լավ հասկանալու համար լավ կլինի, որ նկար էլ ավելացանենք. պետք է նկարել 
5 մեծ ու 8 փոքր գնդակ: Դրանից հետո հարց ենք տալիս (որը ի դեպ կարելի է մի խոսքով 
արտահայտել)՝ «ընդամե՞նը»:

Օրինակ այսպես՝  Մեծ – 5
    Փոքր – 8   
     Ընդամենը – ?
Դասագրքում ներկայացված է խնդրի պայմանը կրճատ ձևակերպելու նմուշը, ուսուցիչը 

կարող է է՛լ ավելի փոքրացնել այն: Շտապել հարկավոր չէ: Նույն հարցի պատասխանը տարբեր 
աշակերտներից լսենք:

- Ի՞նչն է հայտնի խնդրի պայմանի համաձայն:
- Հայտնի է, որ գնել են 5 մեծ ու 8 փոքր գնդակ:
- Ի՞նչն ենք փնտրում:
- Ցանկանում ենք իմանալ, ընդամենը քանի՞ գնդակ են գնել:
- Ի՞նչ գործողություն է պետք կատարել:
- Գումարում:
- Ինչպե՞ս կգրվի լուծումը:
- 8 + 5 =13
      / \
        2  3 
(Այստեղ ներկայացված է 10-ն անցնելով բանավոր արագ գումարման մեթոդի կիրառումը:)
Եթե գրատախտակին նկար է պատկերված, ապա կարելի է մեծ գնդակները հերթով հաշվել 

փոքրերի հետ միասին:
              

         8 9     10   11     12   13

Պատասխան՝ 13 գնդակ:
Երկրորդ խնդրի պայմանը ամբողջությամբ չէ ներկայացված:
Այստեղ հնարավոր է հարց առաջանա.
- Ընդամենը քանի՞ աշակերտ է այժմ հաճախում նկարչության խմբակ:

3  խնդիրն էլ պարզ է և այն լուծվում է հանման գործողությամբ:
Այստեղ կրկին շարունակում ենք աշխատել խնդրում տրված ու որոնելիք մեծությունների 

ներկայացման վրա:
4  և 5  խնդիրները նրանով են հետաքրքիր, որ վերջին հարցով պահանջվում է 

խնդիրների պայմանները այնպես փոխել, որ փոխվի գործողությունը, ինչով էլ լուծվում է 
դրանցից յուրաքանչյուրը:

4  խնդրի մեջ աշակերտները պատասխանում են.
- Խնդիրը լուծվում է հանման գործողությամբ:
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- Պայմանը կարող է այսպես փոխվել.
Աննան 9 լարի ուներ, Մարիամը՝ 4 լարիով ավելի: Քանի՞ լարի ուներ Մարիամը:

4  ու 5  խնդիրներն էլ անշտապ է պետք լուծել՝ բոլոր աշակերտների մասնակցությամբ:
Դասի ամփոփիչ մասը պետք է տրամադրել խնդիրների կառուցվածքը քննարկելուն: Որպես 

տնային առաջադրանք՝ հանձնարարում ենք համապատասխան լոգոյով տրված խնդիրներից 
սկզբի 5 պարզ խնդիրները:

30-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Խնդիրների կառուցվածք, 20-ի սահմաններում թվերի գումարում-հանում
Նպատակ՝ խնդրի մեջ որոնելիք մեծությունների որոշում ու խնդրի լուծման ունակությունների 

զարգացում: Աշակերտների կողմից նյութի ընկալման աստիճանի ստուգում:
Նախապայմաններ՝ 20-ի սահմաններում գործողություններով պարզ խնդիրների լուծում:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Դասը սկսում ենք տնային առաջադրանքի խնդիրների  քննարկմամբ: Կարելի է կիրառել 
մեր կողմից տրված առաջին դասի վերաբերյալ խորհուրդները: Հարկավոր է տրված բոլոր 
առաջադրանքները մանրամասն քննարկել դասարանում:

Օրինակ՝ 4  խնդրի մասին կարող ենք այսպես դատել.
- Քանի՞ լարի ուներ Նինիկոն:
- Ի՞նչ գումար է վճարել Նինիկոն տիկնիկի համար:
- Ուրեմն, խնդրի տվյալների համաձայն, ի՞նչն է հայտնի:
- Պայմանի համաձայն՝ ի՞նչն ենք փնտրում: (Ցանկանում ենք իմանալ, թե քանի լարի է 

մնացել Նինիկոյի մոտ:)
- Ապա, ձեզանից ո՞վ կներկայացնի խնդրի պայմանը գրատախտակի վրա:
Աշակերտը կարող է տետրից արտագրել խնդրի համառոտ պայմանը:
- Միգուցե ձեզանից որևէ մեկն այլ կերպ է գրել:
Դասը շարունակում ենք դասագրքում ներկայացված 6 - 8  խնդիրների կատարմամբ:
Այս առաջադրանքը կարելի է իրականացնել խմբային աշխատանքի տեսքով: Այս դասին այլ 

առաջադրանքներ չենք ուսումնասիրի: Դասարանը բաժանում ենք խմբերի (օրինակ՝ 3 խմբի): 
Յուրաքանչյուր խմբի աշակերտները փորձում են կազմել խնդիրներ, որոնց լուծումը կլինի 11-
3=8 (օրինակ՝ կարելի է հորինել այսպիսի խնդիր. մի ագարակում 11 կով կա, այստեղ 3 կով 
ավել է, քան երկրորդ ագարակում: Քանի՞ կով կա երկրորդ ագարակում: Մի դասարանում 
11 աղջիկ է, տղաների քանակը՝ 3-ով պակաս: Քանի՞ տղա կա դասարանում): Յուրահատուկ 
ուշադրություն կպահանջի խումբը, որը առաջին տիպի խնդիր կներկայացնի: Ուսուցիչը 
ամփոփում է արդյունքները, խորհում է ներկայացված խնդիրների մասին, հաշվի է առնում 
դրանց բազմազանությունը և հայտարարում է հաղթող խմբին:

Հաջորդ դասի համար աշակերտներին, որպես տնային առաջադրանք, հանձնարարում ենք 
6 - 9  խնդիրները:
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31-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա՝ Խնդրի կառուցվածք, թվերի գումարում և հանում 20-ի սահմաններում
Նպատակ՝ կրկնություն, գիտելիքի ամրապնդում, համեմատաբար բարդ խնդիրների լուծում՝ 

գումարման ու հանման գործողությունների կիրառմամբ: (Մաթ.II.7.)
Նախապայմաններ՝ խնդրի պայմանի, հարցը պարզաբանելու, համառոտ գրելու 

ունակություններ:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Դասը սկսում ենք՝ ստուգելով տնային առաջադրանքի 6  խնդիրը: 6  ու 7  
խնդիրներում աշակերտները չպետք է դժվարանան հարցեր տալ (լրացնել պայմանը): 8  
խնդիրն էլ հավանաբար հեշտությամբ կլուծեն, քանի որ նման խնդիր դասարանում քննարկվել 
էր:

Դասն ավարտում ենք «Խորհիր» խորագրով ներկայացված և  9 - 12  խնդիրների 
քննարկմամբ: Այսպիսով սկսում ենք աշակերտներին նախապատրաստել այսպես կոչված «երկու 
գործողություն ունեցող» խնդիրների լուծմանը (չնայած նման խնդիրների մի քանի օրինակ 
անցյալում քննարկել ենք): Կարող ենք կիրառել այն հարցերը, որոնք դասագրքում են տրված:

Դասը շարունակում ենք այն խնդիրները լուծելով, որոնք կապված են աղյուսակ լրացնելու 
հետ: Առաջին խնդրի մեջ հավասարություն ենք ստանում նշանները այսպես դասավորելով.

    3+4–5+6–7+8=9
Այստեղ կարելի է այսպես տրամաբանել. 
- Ի՞նչ նշան պետք է լինի առաջինը:
Աշակերտները, պարզ է, որ չեն թույլ տա «3-4» տարբերակը: Այնուհետև մի քանի անգամ 

պետք է փորձի մեթոդին դիմենք:
- Փորձենք գումարել, միգուցե լավ կլինի հանե՞նք:
- Այժմ փորձենք գումարել, կստանանք 8:
- Հաջորդ գործողությունը հանումը կլինի, քանի որ 1 և 8 գումարելով կստանանք 9:
Երկրորդ խնդրի մեջ պատկեր ընտրելիս աշակերտները ուշադիր նայում են նկարին և 

փորձում են գտնել օրինաչափությունը, որի համաձայն կազմված է աղյուսակը՝ ամեն տողում 
ու սյունակում մի-մի հատ դույլ է, մի-մի հատ «ավտոմեքենա» և մի-մի նավ: Այդ պատճառով 
կընտրվի 2-րդ նկարը:

Որպես տնային առաջադրանք հանձնարարենք համապատասխան խորագրի 10  խնդիրը 
և աշխատանքային տետրից՝ 31-րդ էջի խնդիրները:

32-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ 20-ի սահմաններում թվերի գումարում և հանում
Նպատակ՝ մաթեմատիկական խաղերի միջոցով աշակերտների խորհել-ապացուցելու, 

խնդիրներ ձևակերպելու, լուծման ճանապարհներ փնտրելու ու իրականացնելու ունակությունների 
զարգացում: (Մաթ. II.7.)

Նախապայմաններ՝ 20-ի սահմաններում թվերի գումարման ու հանման ունակություններ:
Ռեսուրսներ՝ օրինակներ գրելու համար քարտ:
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Դասը ամբողջովին տրամադրում ենք «շաբաթվա օրերը» և «գուշակի՛ր օրինակը» 
մաթեմատիկական խաղերին, որոնք դասընթացը ավելի հետաքրքիր և ուրախ կդարձնեն:

Մաթեմատիկական խաղ. «Գուշակի՛ր օրինակը»
Աշակերտների մի խումբը ուսուցչին է ներկայացնում օրինակը, ենթադրենք՝ 3+4, իսկ 

մրցակցին միայն պատասխանն է հայտնում՝ 7: Մրցակիցները փորձի մեթոդով փորձում են 
գուշակել օրինակը՝ 1+6=7, 2+5=7, 9–2=7 և այլն:

Խումբը իրավունք ունի 3 անգամ փորձի գուշակել գումարելիները: Ամեն մի սխալ 
պատասխանի համար 3 տուգանքային միավոր է տրվում: Եթե պատասխանը ճիշտ է, սակայն 
չի համընկնում մրցակիցների մտածածին 1 միավոր է տրվում, տուգանային միավորները 
ուսուցիչն է հաշվում: Այն ժամանակ, երբ խումբը գուշակում է մրցակցի օրինակը, խմբերը 
դերերով փոխվում են: Հաղթող է ճանաչվում այն խումբը, որը սակավ տուգանային միավոր է 
ձեռք բերում:

Ուսուցիչը կարող է փոխել խաղի պայմանները: Օրինակ՝ թվի (պատասխանի) հետ մեկտեղ 
կանվանվի նաև գործողությունը: Օրինակ՝ գումարում և այնպես, որ գումարելիները միանիշ 
լինեն: 

Ուսումնական տարվա ընթացքում այս խաղը տարբեր ձևերով է կարելի խաղալ: Օրինակ՝ 
կարելի է անվանել թիվ 11-ի ու 20-ի միջև, գործողություն՝ «գումարում» (հանում), կարելի է 
անվանել «կլոր թվեր», գումարելիներն էլ կարող են կլոր թվեր լինել և այլն:

Խաղ. «Շաբաթվա օրեր»
Այս խաղը մի շարք նպատակներ ունի. աշակերտը իմանա շաբաթվա օրերի 

հերթականությունը, սովորի անվանել դրանք՝ հաշվի առնելով սխեմայով տրված 
համապատասխանությունը: Ուսուցիչը պետք է ուշադրություն դարձնի՝ որքանով ճիշտ են 
տրված հարցերը, դրանց պատասխանելը պետք է հնարավոր լինի սխեմայի համաձայն:

Դասի վերջում հայտարարեք աշակերտներին, որ հաջորդ դասին նրանք ինքնուրույն 
անցած նյութի հիման վրա պետք է լուծեն խնդիրներ: Խորհուրդ տվեք, որպեսզի վերանայեն 
անցած նյութը և տրամադրվեն լավ արդյունք ստանալու համար: Այս հայտարարությունը 
կօգնի կենտրոնանալ և ստեղծել աշխատանքային մթնոլորտ: Հայտարարությունը պետք է անել 
հանգիստ ու լավատեսական տոնով:

33-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Ստուգել I գլխում ներկայացված նյութի մասին գիտելիքները
Նպատակ՝ I գլխում ստացած գիտելիքի այսպես կոչված՝ ամփոփում, պատասխանատու 

ստուգման տրամադրվածության և ուշադրության սևեռման ունակության զարգացում, իրական 
արդյունք ստանալու մասին հոգ տանել, ստացած գիտելիքի ներկայացման ունակության 
զարգացում, գիտելիքի խորացում:

Նախապայմաններ՝ I գլխում ներկայացված նյութի իմացություն:
Ռեսուրսներ՝ ուսուցչի կողմից պատրաստված անհատական առաջադրանքներ՝ թերթերի 

վրա դուրս գրած, ու աշխատանքային թերթեր:

Այս դասը (ինչպես նաև հաջորդը), իր նպատակից ելնելով, զարգացնող նշանակություն ունի: 
Այդ պատճառով ուսուցիչն, ի նկատի ունենալով աշակերտների ակադեմիական աստիճանը, 
պետք է ուշադիր ընտրի անհատական առաջադրանքները: (Դրանք դասագրքի I գլխի վերջում 
են ներկայացված):
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Առաջադրանքները պետք է այնպես ընտրվեն, որ աշակերտները գոնե մի մասը կարողանան 
լուծել: Ընտրված պետք է լինեն նաև համեմատաբար բարդ խնդիրներ, որոնք ստեղծագործական 
մտածելակերպ են պահանջում: Դրան հեշտությամբ է կարելի հասնել՝ հաշվի առնելով ուսուցչի 
փորձը:

Այս դասը բազում նպատակների հետ է կապված: Այստեղ կան նաև «մրցութային» 
խնդիրներ: Դրանք կարելի է կիրառել ոչ միայն այս դասին: Ուսուցման ժամանակ ուսուցիչը 
կարող է ժամանակ առ ժամանակ օգտագործել դրանք:

Դասի սկզբում աշակերտներին բաժանեք նախապես պատրաստած 5-7 հարց պարունակող 
տոմսերը (եթե հարկ լինի, կարող եք խնդիրների քանակը մեծացնել): Ցանկալի է, որ դասը 10 
րոպեով ավել տևի: Դա լիովին թույլատրելի է: Դրանով կպակասեցնենք աշակերտների՝ քիչ 
ժամանակի հետ կապված սթրեսը: Աշխատեք մեկնաբանություններ անել միայն հարկ եղած 
դեպքում: Ստեղծեք հանգիստ աշխատանքային մթնոլորտ, չխոսեք պատժից՝ աշակերտների 
անհաջող արդյունքների դեպքում: Հստակ հայտարարեք, որ հաջորդ դասին միասին կվերանայեք 
չլուծված խնդիրները: Ամեն տոմսում պետք է նշվի, որ հաջողություն եք մաղթում նրանց: 

Դասի վերջում հանգիստ հավաքեք աշխատանքները և պատրաստվեք հաջորդ դասին այդ 
արդյունքները քննարկելուն:

34-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Ամփոփենք I գլխում ներկայացված նյութի վերաբերյալ գիտելիքները
Նպատակ՝ նախորդ դասի ինքնուրույն (ամփոփիչ) աշխատանքի արդյունքների քննարկում-

վերլուծություն:
Նախապայմաններ՝ ինքնուրույն աշխատանքի առաջադրանքի իմացություն:
Ռեսուրսներ՝ աշխատանքային տետր:

Այս դասին ներկայացված ակտիվություններն էլ կարևոր զարգացնող նշանակություն ունեն: 
Աշակերտները հանրային կերպով վերլուծում են ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքները, 
լրացնում են գիտելիքի պակասը, ստանում են ստեղծագործական աշխատանքի փորձ, սովորում 
են սեփական և այլոց սխալների վրա:

Լավ կլինի, եթե ուսուցիչը այս փուլում լավատեսական մոտեցմամբ ամփոփի արդյունքները: 
Հարկավոր է աշակերտների հետ միասին ամփոփել տոմսերի ուշագրավ առաջադրանքները: 
Լավագույն աշխատանքների հեղինակներին խրախուսեք, նշեք, թե ինչ դրական արդյունքի 
համար է այս կամ այն աշակերտը ստանում գովասանք: Նման դեպքում զարգացնող արդյունքն 
ավելի մեծ է: Մյուսներին էլ չենք մոռանում՝ նրանց էլ հաջողություն մաղթեք՝ ապագայում ավելի 
լավ արդյունք ստանալու համար: Ստացած արդյունքներից ուսուցիչն էլ կարևոր տեղեկություն 
է ստանում: Հայտնաբերում է ուսուցման բացթողումներն ու հաջողությունները և, պարզ է, 
անհրաժեշտ ուղղումներ է մտցնում ապագա աշխատանքի մեջ:

Այս դասով ավարտվում է I գլխի նյութի վրա աշխատանքն այս փուլում: Հետագայում կրկին 
կվերադառնանք տրված հարցերին:

Ներկայացնում ենք I գլխի ամփոփիչ խնդիրներից մի քանիսի պատասխանն ու նշումները.
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3  10=3 եռյակ և ևս 1
 11=2 եռյակ և ևս 2
 17=3 եռյակ և ևս 2
Ճիշտ են պատասխաններն էլ, օրինակ՝ 11=2 եռյակ և ևս 5, կամ 17=2 հնգյակ ու ևս 7:

4  4  7  1  10  13, 1  11  4-ով

16  5 բազմանկյունից 4-ը եռանկյուն է:

17  Երրորդ   21  Հավասար

23  Ուշադրություն դարձնենք՝ չնայած նրան, որ պայմանում նշված է «ավել» բառը, խնդիրը 
լուծվում է հանման գործողությամբ: Որպեսզի խնդիրը գումարմամբ լուծվի, պայմանի մեջ 
«ավել»-ը պետք է փոխարինել «պակաս»-ով:

24  Խնդիր 6՝ 10-րդ լուծումը հինգշաբթի: 14-րդ՝ ուրբաթ:
Այս խնդրի մեջ աշակերտին կօգնի սխեման.

Երկուշաբթի          Երեքշաբթի       Չորեքշաբթի        Հինգշաբթի        Ուրբաթ

25  Աշակերտը պետք է հասկանա, որ վերևի երկու վանդակում տեղադրել են այնպիսի 
թվեր, որոնց գումարը տրված է. 7+2 կամ 8+1:

8 1

9 2

7

+

–

7 2

9 1

8

+

–

26  19  27  1

28  Շաբաթ, կիրակի, երկուշաբթի

29  Հինգշաբթի 

30  Երկուշաբթի, ուրբաթ, կիրակի
32  11. Կարող են խորհել՝ պայմանին համապատասխանում է թիվը, որի նախորդ թիվը 

նվազագույն երկնիշ թիվն է, այսինքն՝ 10-ը: 10-ը 11-ին նախորդող թիվն է:

35   6 1 8
7 5 3
2 9 4

36  3 երեխա: Այստեղ էլ է կարելի կիրառել սխեմա:

   
       ա     բ
Դեռ նշեն 10 երեխային, ապա տեղ տան Բեքային ու Անիին:
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37  2 երեխա: Նախորդ խնդրի նման.

           
    ք    թ

38  16 այստեղ աշակերտները զարգացնում են տարածության ընկալման ունակությունները: 
Նրանք պետք է ներկայացնեն երկու խորանարդ, որոնք չեն երևում:

39  

                  

40  6  41  12  42  5  43  11  44  27

38-րդ, 43-րդ ու 44-րդ խնդիրները նպաստում են տարածաչափական պատկերների ընկալման 
ունակության զարգացումը:
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ԳԼՈՒԽ II. ՀԱՎԱՔՈՒՄ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ ԵՆՔ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

Մաթեմատիկայում Ազգային ուսումնական պլանը չորս ուղղություններով է ներկայացված՝ 
թվեր ու գործողություններ, օրինաչափություններ ու հանրահաշիվ, երկրաչափություն և 
տարածքի ընկալում, վիճակագրություն և հավանականություն: Յուրաքանչյուր ուղղությանը 
ուշադրություն ենք դարձնում ուսուցման բոլոր աստիճաններում:

Նկարագրողական վիճակագրության տարրերի հետ ծանոթացումը տարրական 
դասարանների  նյութերի բովանդակությունն էլ է հաշվի առնում: Աշակերտները արդեն երկրորդ 
դասարանից են սկսում հատկանշային ու դիսկրետային քանակական տվյալների ժողովման, 
դասավորման, ներկայացման ու մեկնաբանության մեթոդների հետ ծանոթանալ:

Վիճակագրական մտածելակերպի զարգացման մասին հոգալը նպաստում է այն 
հատկանիշների զարգացմանը, որոնք հարկավոր են բոլոր գրագետ մարդկանց: Դպրոցում պետք 
է հիմք դրվի վիճակագրական օրինաչափության գիտակցմանը:

Ուսուցիչներին հիշեցնենք, որ վիճակագրություն տերմինը (որը լատիներենում նույն արմատն 
ունի, ինչ պետություն խոսքը) սկզբում կառավարող գիտություն էր նշանակում: Պետության 
կառավարումը պահանջում էր բնակչության, արդյունաբերության, գյուղատնտեսության մասին 
տարբեր տվյալների ժողովում: Հետզհետե վիճակագրությունը պետության մասին տարբեր 
տվյալների ժողովման իմաստը ձեռք բերեց:

Տվյալներ հավաքելն անիմաստ է, եթե դա ոչ մի օգուտ չի բերում կամ չի պատասխանում 
բնակչության հետաքրքրություններին: Այդ պատճառով վիճակագրության առարկան տվյալներ 
ժողովելուց բացի դառնում է դրանց խմբավորումն ու մշակումը, իսկ հետո՝ անհրաժեշտ 
հանձնարարականների մշակումը:

Իսկ վերը նշված տվյալները կարող են վերաբերել ոչ միայն հասարակությանը, այլև այն 
ամենին, ինչը կարող է հետազոտության առարկա դառնալ:

§1. ՀԱՎԱՔՈՒՄ ԵՆՔ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

Այս պարագրաֆում ներկայացված նյութի ուսումնասիրմանը տրամադրում ենք 3 դաս:

35-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Տվյալների հավաքում
Նպատակ՝ տվյալների կուտակման (հետազոտություն, ցուցակների և աղյուսակների 

կառուցում) ունակության զարգացում: (Մաթ.II.11.)
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Նախապայմաններ՝ երկրաչափական պատկերների, տարվա ամիսների անվանման 
կարողություն:

Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, գրատախտակ, դասարանում եղած առարկաներ:

Տվյալների ու դրանք հավաքելու մեթոդների մասին խոսքն ընթանում է համապատասխան 
օրինակների քննարկմամբ:

Ուսուցումը կարող ենք սկսել տարբեր ցանկերից տվյալներ հավաքելով: Օրինակ, անվանենք 
դասարանի այն աշակերտներին, ում ազգանունը սկսվում է Գ տառով, ասենք՝ Գելաշվիլի, 
Գեդենիձե, Գաբելիա, դասարանի այն աշակերտներին, ովքեր լողի են գնում, շաբաթվա այն 
օրերը, երբ աշակերտները դպրոց են հաճախում և այլն:

Ապա անցնում ենք դասագրքում ներկայացված հարցերի հիման վրա տվյալներ հավաքելու 
ակտիվություններին:

- Օրինակ՝ ուշադիր նայեք ձեր շուրջը: Ի՞նչ առարկաներ եք տեսնում: Թվարկեք դրանք: 
Հետազոտությունից, թվարկումից ու հնարավոր գրառումներ անելուց հետո կարելի է ասել՝ որ 
տվյալներն ենք հավաքել դասարանում եղած առարկաների մասին:

- Ո՞ր առարկաներն ունեն քառանկյան ձև: Պատուհանները, սեղանի մակերևույթը, 
գրատախտակը, դուռը: Այսպիսով մենք հավաքեցինք տվյալներ (տեղեկություն) այն մասին, թե 
որ առարկաներն ունեն քառանկյան ձև:

- Տրանսպորտի ո՞ր տեսակն եք տեսնում ամեն օր: Թվարկե՛ք: (Ավտոմեքենաներ, 
ավտոբուսներ, բեռնատար, հրշեջ, շինարարական)

- Այժմ հավաքենք տվյալներ այն մասին, թե որ տառով են սկսվում մեր դասարանի 
աշակերտների մեծամասնության ազգանունները: Դրա համար ուսումնասիրենք աշակերտների 
ցուցակը: Կարդանք ազգանունները և կնկատենք, թե որ տառն է գերակշռում:

- Այժմ կարդանք 4  առաջադրանքը: Այստեղ ներկայացված է աղյուսակ: Այն կազմելիս 
(համապատասխան տվյալներ կուտակելիս) ի՞նչ մեթոդ է կիրառել Վատոն: (Հարցրել է 
աշակերտներին:) Միգուցե նման հարցում անցկացնենք մեր դասարանում ևս: Ստուգենք, 
քանի աշակերտ գիտի լողալ, դրանց թվում աղջիկներն են ավելի շատ, թե՞ տղաները: Ի՞նչ 
եզրակացություն է կարելի անել:

5  խնդիրը ողջ դասարանը միասին է լուծում: Արդյունքները գրվում են գրատախտակի 
վրա: Դրանք նշում են բոլոր աշակերտները:

Աշակերտները մտածում են տվյալներ հավաքելու նպատակների, միջոցների մասին, դասի 
վերջում քննարկում ենք այս ամենը (դիտարկում, աղյուսակի ուսումնասիրություն, հարցում):

Որպես տնային աշխատանք՝ հանձնարարում ենք 1 - 5  առաջադրանքները, որոնք 
համապատասխան խորագրով են ներկայացված դասագրքում:

36-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Տվյալների հավաքում
Նպատակ՝ տվյալների հավաքման մեթոդների կիրառման ունակության զարգացում: (Մաթ.

II.11.)
Նախապայմաններ՝ տարբեր ցանկերից տվյալներ հավաքելու ունակություն:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, աշխատանքային տետր, խնդիրներ գրելու համար աղյուսակներ:
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Դասին միասին քննարկում ենք տնային աշխատանքի խնդիրները, աշակերտները կիսվում են 
կարծիքներով: Տնային առաջադրանքի առաջին խնդրի պատասխանների հանրային քննարկումը 
ուշագրավ տեղեկություն կտա աշակերտներին:

Երկրորդ խնդրի համաձայն՝ աշակերտը պետք է կազմի երկրաչափական պատկերների 
(որոնք ճանաչում է) ցուցակ և այս ցուցակից դուրս գրի բազմանկյունները:

5  խնդրի համաձայն՝ աշակերտը պետք է մայրենիի գրքում ներկայացված հեքիաթների 
ցուցակ կազմի և դուրս գրի հեքիաթների վերնագրերը: Դրա համար բավական է բացել 
բովանդակությունը և այնտեղից դուրս գրի վերնագրերը:

Դասի վերջի մի քանի րոպեն տրամադրենք հետևյալ ակտիվությանը՝ «ժողովե՛ք 
տեղեկություն»: Դասարանը բաժանում ենք երկու կամ երեք խմբի, յուրաքանչյուրին տալիս 
ենք թերթիկներ առաջադրանքներով, որոնք նախապես ենք պատրաստել: Յուրաքանչյուր 
խումբ կատարում է ստացած առաջադրանքը և թերթիկը վերադարձնում ուսուցչին: Այս 
տեղեկությունները մենք հետո կօգտագործենք: Առաջադրանքները կարող են լինել, օրինակ, 
այսպիսին.

Աշակերտի անունը և ազգանունը Քանի՞ քույր և եղբայր ունի

Հաջորդ դասի համար աշակերտներին հանձնարարում ենք 6 - 8  խնդիրները լուծել:
Կարելի է աշխատանքային տետրում եղած առաջադրանքներն էլ օգտագործել ինչպես 

դասարանային, այնպես էլ տնային աշխատանքի համար:

37-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Խնդիրներ 20-ի սահմաններում գումարման ու հանման վերաբերյալ
Նպատակ՝ խնդիրը գրանցելու, պայմանն ու հարցը տարբերելու ու նշելու, լուծելու 

ունակությունների զարգացում: (Մաթ.II.5.)
Նախապայմաններ՝ 20-ի սահմաններում թվերի գումարման ու հանման ունակություններ, 

խնդրի կառուցվածքը պարզելու ունակություն:

Դասը ամբողջովին տրամադրում ենք տնային աշխատանքի խնդիրների ստուգմանն ու նոր 
խնդիրների լուծմանը: Նույն դասին լուծում ենք տրամաբանությանն ուղղված խնդիրներ, որոնք 
ավելի լավ է խմբային աշխատանքի տեսքով անցկացվեն: Նշենք, որ առաջին ռեբուսում տրված 
նկարը խնձորն է,  ձախից երկու տառ հեռացնելու դեպքում ստանում ենք «ձոր» բառը: Երկրորդ 
ռեբուսում ծառ բառն է, կստացվի՝ «ծաղիկ»: Առաջարկում ենք լրացուցիչ առաջադրանքներ, 
որոնք կարելի է ինքնուրույն աշխատանքի տեսքով հանձնարարել աշակերտներին:

1  Հարցական նշանի փոխարեն տեղադրեք գումարման կամ հանման նշան և լրացրեք 
վանդակներն այնպես, որ գործողությունն իրականացնելուց հետո ստանանք 14:
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  18  →– 9
   →?

   → –4
 14

2  Կազմե՛ք խնդիրներ, որոնց կրճատ գրառումներն են.
  ա) I – 8  {

?
        բ) I – ?  {

15
     II – 3    II – 8

3  Կազմե՛ք խնդիրներ, որոնց համառոտ գրառումներն են.
  ա) I – ?  {

17
        բ) I – 7  {

?
     II – 8    II – 5

4  Նատոն 15 տետր է գնել՝ 9-ով ավելի, քան գնած մատիտներն են: Քանի՞ մատիտ է 
գնել Նատոն: Այս խնդրի համառոտ գրառումն է.

Տետր՝ 15, 9-ով ավել է մատիտներից:
Մատիտնե՞րը:
Լուծե՛ք այս խնդիրը:

5  Նախորդ խնդրի պես կազմեք համառոտ գրառում և լուծե՛ք. Գիորգին հեքիաթների 
14 գիրք ունի, ինչը 6-ով ավել է բանաստեղծությունների ժողովածուների քանակից: 
Բանաստեղծությունների քանի՞ ժողովածու ունի Գիորգին:

6  Համառոտագրե՛ք և լուծե՛ք. տղաների շապիկը 9 լարի արժի, ինչը 5 լարիով էժան է 
աղջիկների շապիկների գնից: Որքա՞ն է աղջկա շապիկի գինը:

ՏՐԱՄԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԽՆԴԻՐՆԵՐ

1  Ի՞նչ պատկերներ եք տեսնում նկարում: Աշխատեք ինչ-որ նշանի/հատկության համաձայն 
բաժանել դրանք երկու խմբի: (Գտե՛ք տարբեր օրինաչափություններ:)

4

1

2

3

6 7

5
8

9
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2   Գտի՛ր աղյուսակում թաքնված բառը: 

+ 1 3 5 7 9

1 վ զ ն գ լ

10 ա ո ի յ ր

Օրինակ՝ 2, 13, 8, 19 գրառման համաձայն՝ վերականգնում ենք բառերը՝ տրված աղյուսակով 
ներկայացված գումարներով ու համապատասխան տառերով:

   2=1+1 – վ
   13=10+3 – ա
   8=1+7 – գ
   19=10+9 – ր
Թաքնված էր «վագր» բառը:
Ի՞նչ բառեր են թաքնված հետևյալ թվերով.

10, 11, 19 լոր 11,  4,  6, 15 ոզնի 8, 13, 17, 10

Թաքցրո՛ւ բառերը՝
	 	 վրան,	 լալա,	 նվագ,	 	 լար,	 գազան,	 արագիլ:

3  Մարիամը 7 մատիտ ուներ: Նա եղբորը տվեց այնքան մատիտ, որ եղբոր մատիտների 
թիվն իր մոտ մնացած մատիտների թվից 1-ով ավել էր: Քանի՞ մատիտ մնաց Մարիամի մոտ:

Նշումներ ուսուցչի գրքում տրամաբանությանն ուղղված խնդիրների համար

1  Կարող են խմբավորել բազմանկյուններն՝ ըստ տեսակների:

Եռանկյուններ (2,3,7,9) և քառանկյուններ (1,4,5,6,8)

Կամ բազմանկյունների համարի համաձայն՝ 5-ից պակաս և 4-ից ավել համար ունեցողներ:

Կարմրով ներկված բազմանկյուններ են. (1,4,5,7,9), և կապույտ գույնով ներկված 
բազմանկյուններ են՝ 3,6,8:

2  Թաքնված են հետևյալ բառերը. լոր,	 ոզնի,	 գայլ:

   վրան	 բառն	 այսպես	 կներկայանա՝	 2,	 19,	 13,	 6

լալա՝	 	 	 	 10,	 13,	 10,	 13

նվագ՝	 	 	 6,	 2,	 13,	 8

լար՝	 	 	 	 	 	 	 10,	 13,	 19

գազան՝	 	 	 	 8,	 13,	 4,	 13,	 6

արագիլ՝	 	 	 	 13,	 19,	 13,	 	 8,	 15,	 	 10,	

3  Խնդրի պատասխանն է՝ Մարիամը եղբորը տվել է 4 մատիտ, իր մոտ մնացել է 3 
մատիտ: Այս պատասխանին կարելի է փորձի մեթոդով հասնել՝ 7=1+6=2+5=3+4: Մի գումարելին 
մյուսից 1-ով մեծ պետք է լինի: Այդպիսին են 3-ն ու 4-ը:
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§2. ԽՄԲԱՎՈՐԵՆՔ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

Այս պարագրաֆին տրամադրում ենք 3 դաս:

38-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Տվյալների հավաքում ու խմբավորում
Նպատակ՝ տվյալների դասակարգման, խմբավորման ունակության զարգացում և զննական 

խնդիրների լուծում: (Մաթ.II.12.)
Նախապայմաններ՝ տվյալների ժողովման եղանակների, տարվա եղանակների ու ամիսների 

իմացություն:
Ռեսուրսներ՝ աշխատանքային տետր, դասագիրք:

Դասը սկսում ենք նախորդ դասին քննարկված խնդրի կրկնությամբ (երկրաչափական 
պատկերների խմբավորում տարբեր հատկանիշների հիման վրա):

Կարող ենք քննարկել նկարներով ներկայացված տրանսպորտային միջոցների բաժանումը 
ջրի, օդային ու ցամաքային տարբերակների, աշակերտների բաժանումը առաջին-չորրորդ, 
հինգերորդ-ութերորդ, իններորդ-տասներկուերորդ դասարանի աշակերտների և այլն: Քիչ ավելի 
բարդ է խոսել կենդանիների ու թռչունների դասակարգման մասին, դա տեղի է ունենում 
նշված՝ «քայլում է», «լողում է», «թռչում է» կարգերի համաձայն, քանի որ որոշ թռչուններ 
քայլում են, մյուսները լողում կամ թռչում: Ուշադրություն դարձրեք այն բանին, որ ցուցակը 
շատ չծանրաբեռնվի: Կարգերի ու համապատասխան օբյեկտների տարբերակները շատ կարող 
են լինել և սահմանվում են ուսուցչի երևակայությամբ: Օրինակ, այս կարգերով բաժանումը՝ 
կահույք ու ամանեղեն, միրգ ու բանջարեղեն և այլն: Այստեղ բաց չթողնեք հնարավորությունը 
և մի երկու խոսք տրամադրեք բուսական ու կենդանական աշխարհի նշանակությանն ու դրանց 
հանդեպ հոգատարությանը:

Ապա դիմում ենք աշակերտներին.
- Դիցուք, ամանորյա գնումների հետ կապված տվյալներ ենք ժողովել (թվարկենք մրգի, 

մսեղենի, խմիչքի տեսակները): Միգուցե բաժանե՞նք այս գնումները երեք տարբեր խմբերի:
Տվյալների խմբավորմամբ զարգացնում է դասակարգման ունակությունը (բազմության 

բաժանման դեպքում ստացած «դասերը» ընդհանուր տարր չունեն և բազմության ամեն մի 
տարրը ինչ-որ մի դասի  է պատկանում):

Երկրորդ խնդրի մեջ էլ պահանջվում է դասակարգել օբյեկտները՝ տարբեր խմբերով:
3  խնդրի մեջ տարբերում ենք գնդակով խաղերի տեսակներն՝ ըստ այն փաստի, թե որ 

դեպքում է թույլատրվում ոտքով խաղալ, իսկ որ դեպքում՝ ոչ: Առաջին խմբին են պատկանում 
ֆուտբոլը, ռեգբին, իսկ երկրորդին՝ բասկետբոլը, ջրային վոլեյբոլը, վոլեյբոլը:

Որոշ աշակերտներ կարող են ծանոթ չլինել նման մարզաձևերին, այդ պատճառով կարող 
եք մի երկու խոսքով բնութագրել դրանք:

4  խնդրի համաձայն կարելի է նման աղյուսակ կազմել.

Տարվա եղանակ Գարուն Ամառ Աշուն Ձմեռ
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Ամիս Մարտ
Ապրիլ
Մայիս

Հունիս
Հուլիս
Օգոստոս

Սեպտեմբեր
Հոկտեմբեր
Նոյեմբեր

Դեկտեմբեր
Հունվար
Փետրվար

Աշակերտներին հանձնարարում ենք այս խորագրով դասագրքում ներկայացված խնդիրները:
1 - 5  , ուսուցիչն, ըստ հայեցողության, կարող է օգտագործել աշակերտի տետրում 

ներկայացված խնդիրներն էլ:
Դասի վերջում ինքնուրույն աշխատանք ենք առաջարկում ( 5  վարժություն):

39-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Տվյալների հավաքում ու խմբավորում
Նպատակ՝ տվյալների հավաքման ու խմբավորման մասին գիտելիքի ստուգում, ամրապնդում: 

(Մաթ.II.11., Մաթ.II.12.)
Նախապայմաններ՝ տվյալների հավաքման ու խմբավորման եղանակների իմացություն:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Դասը ամբողջովին տրամադրում ենք տրված առաջադրանքների քննարկմանը: Վրացերենի 
2-րդ դասարանի դասագիրքը հնարավորություն է տալիս լուծել առաջին վարժությունը: Այստեղ 
էլ աշակերտը պետք է բովանդակության մեջ վերնագրերն ուսումնասիրի, ընտրի ու խմբավորի:

Եթե աշակերտների համար անծանոթ են ալկոհոլային ու ոչ ալկոհոլային խմիչքների 
հասկացությունները (միգուցե ծնողներին էլ չեն դիմել օգնություն ստանալու համար), ապա 
դուք պետք է բացատրեք դրանց իմաստը: Կարելի է ավելացնել, որ ալկոհոլային խմիչքնեերի 
կիրառումը երեխաների համար արգելված է, իսկ մեծերի համար մեծ քանակությամբ կիրառված 
ալկոհոլը վնասակար է առողջությանը: Մեծ քանակով ոչ ալկոհոլային խմիչքների օգտագործումն 
էլ է վնասակար մարդկանց համար:

3  խնդրի համաձայն խմբերից մեկում միայն երկու պատկեր կարող է լինել (աշակերտներին 
միայն այս երկուսն են կարող հայտնի լինել). շրջան ու հատված:

4  և 5  խնդիրների պատասխանները կարդալ հանձնարարեք հնարավորինս շատ 
աշակերտների:

Որպես տնային աշխատանք հանձնարարում ենք այս խորագրով ներկայացված 6  
ու 7  խնդիրները, սրանք նյութի կրկնության համար են: Կարող ենք առաջադրանքներ 
ավելացնել աշխատանքային տետրից:
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40-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Տվյալների խմբավորում, խնդիրներ 20-ի սահմաններում թվերի գումարման ու 
հանման վերաբերյալ

Նպատակ՝ տվյալների խմբավորման ու խնդիրների լուծման ունակությունների ամրապնդում, 
խորհել-ապացուցելու ունակության զարգացում: (Մաթ.II.12, Մաթ. II.13)

Նախապայմաններ՝ 20-ի սահմաններում գումարման ու հանման, տվյալների հավաքման 
ու խմբավորման հատկություններ:

Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, աշխատանքային տետր:

«ՈԿԱ»-ի խորագրով ներկայացված խնդիրները կարելի է լուծել խմբային աշխատանքով՝ 
մրցույթ կազմակերպելով: Խնդիրներից մի քանիսը համապատասխանում են դասարանում 
լուծած 4  խնդրին:

Աշակերտները ևս մեկ անգամ անդրադառնում են տարվա եղանակներին ու ամիսներին, 
դրանց կապին ու ամիսների քանակին:

4-րդ ու 5-րդ խնդիրները կուրախացնեն այն աշակերտներին, ովքեր սիրում են աչքի ընկնել 
բարդ խնդիրներ լուծելով: Աշխատեք, որ նրանց ներկայացրած լուծումները բոլոր աշակերտների 
համար պարզ դառնան (Ձեր մեկնաբանությունների օգնությամբ):

6-րդ առաջադրանքում աշակերտները պետք է հիշեն վրացական դրամի արժեքները:
1 լարիանոց 3 մետաղադրամները Թեգային չեն հերիքի 5 լարիանոց գրիչ գնելու համար: 2 

լարիանոց 3 մետաղադրամը 6 լարի է կազմում ու 5 լարիանոց գրիչը գնելու դեպքում Թեգան 
ետ կստանա 1 լարի: Նշենք, որ 2 լարիանոցից մեծ մետաղադրամ չունենք: Ուրեմն, Թեգան 
ուներ 3 հատ 2 լարիանոց մետաղադրամ, ընդամենը՝ 6 լարի, ետ ստացավ 1 լարի:

Տնային առաջադրանքը կարելի է ընտրել աշխատանքային տետրի խնդիրներից:
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§3. ԿԱԶՄԵՆՔ ՈՒ ՆԿԱՐԱԳՐԵՆՔ ՑՈՒՑԱԿԸ

Պարագրաֆին հատկացվում է 3 դաս: 

41-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Տվյալների ցուցակի կազմում ու նկարագրում
Նպատակ՝ տվյալների ցուցակ կազմելու ու նկարագրելու ունակության զարգացում, 

համապատասխան գործնական խնդիրների լուծում: (Մաթ. II.11, Մաթ. II.12)
Նախապայմաններ՝ տվյալներ հավաքելու ու խմբավորելու նախնական ունակություններ:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Տվյալներ ժողովելու միջոցների մասին մենք արդեն խոսել ենք: Սակայն այդ ժամանակ 
ուշադրությունը սևեռել էինք շրջապատում գտնվող առարկաների, առօրեական իրավիճակները 
ուսումնասիրելու վրա: Այժմ կրկին վերադառնում ենք ցուցակ կազմելու ու բնութագրման 
հարցին: Որոշ խնդիրներ նման են նախկինում լուծածներին, գիտելիքն ամրապնդելու նպատակով 
կրկնում ենք և՛ առաջին, և՛ երկրորդ պարագրաֆի՝ քննարկված հարցերը:

Առաջին խնդիրը ուսուցիչը կարող է փոխել ու խոսել այն առարկաների մասին, որոնք 
աշակերտներն անցնում են:

- Ապա գրենք այն առարկաների ցուցակը, որոնք սովորում ենք դպրոցում:
- Ի՞նչ հատկանիշի համաձայն ենք կարող այս ցուցակից կազմել երկու այլ ցուցակ:
- -Որոշ աշակերտներ կարող են այբբենական կարգով գրել ցուցակը, ոմանք՝ ըստ 

տրամադրության (թե որը որքան են սիրում), կարող են նաև ուրիշ հատկանիշի համաձայն 
դասավորել:

- Ի՞նչ հաջորդականությամբ են դուրս գրված առարկաները:
Երկրորդ խնդրի մեջ դուրս եք գրում Մարիամի ընկերների ցուցակը: Կարող ենք դիմել 

աշակերտներից մեկին և հիշեցնել, որ մատյանում աշակերտների ցուցակը որոշակի հատկանիշի 
համաձայն է դասավորված:

- Ի՞նչ հերթականությամբ են տրված ազգանունները մատյանի մեջ:
- Ապա կարդանք սկզբի 10 աշակերտի ազգանունները, ո՞ր տառերով են դրանք սկսվում: 

Դրանք դասավորելիս՝ ի՞նչը պետք է հաշվի առնենք:
Եթե այս տասնյակում ամեն երկու ազգը տարբեր տառով է սկսվում, ապա կարող ենք 

այլ տասնյակ քննարկել, կամ ինքներս ենք կարող ստեղծել ուսումնասիրելու համար ինչ-որ 
հետաքրքիր ցուցակ:

3  խնդրի մեջ կրկնվում են «տիկնիկն» ու «շապիկը», ուրեմն Մարիամը երկուական 
տիկնիկ ու շապիկ է ստացել նվեր:

Նվերները կարելի է երկու մասի բաժանել՝ խաղալիքներ, այլ նվերներ, վերջինում կարելի է 
առանձնացնել հագուստը:

4  խնդրի համաձայն կարող ենք միասնական ուժերով կազմել ցուցակ, որտեղ 
կլինեն բանջարեղենը՝ կարտոֆիլ, սոխ, սխտոր, միրգը՝ խնձոր, տանձ, խմիչքները՝ լիմոնադ, 
Բորջոմի: Ցուցակ կազմելուն մասնակցում է ողջ դասարանը: Չվախենանք կարծիքների 
բազմազանությունից: Յուրաքանչյուր կարծիք գրատախտակին ենք գրում և ստանում 
հսկայական ցուցակ:

5  խնդրի մեջ, պարզ է, որ բարձրագույն գնահատականը շատ է:
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Կարելի է լրացուցիչ հարց տալ՝ քանի՞ միավոր է պակասել Քեթինոյին, որպեսզի ընդհանուր 
գնահատականը բարձրագույնը ստացվեր:

Աշակերտները խորհում են՝ առաջին գնահատականին 1 միավոր է պակասում բարձրագույնի 
համար, երկրորդին՝ 2 միավոր, երրորդին՝ 3, չորրորդին՝ 3: Ընդամենը ընդհանուր գնահատականին 
մինչ բարձրագույն գնահատականը 9 միավոր է պակասում:

Որպես տնային աշխատանք՝ հանձնարարում ենք համապատասխան խորագրի 1 - 4  
խնդիրները: Կարելի է կիրառել նաև աշխատանքային տետրի խնդիրները:

42-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Տվյալների ցուցակի կազմում ու նկարագրումը
Նպատակ՝ տվյալների ցուցակ կազմելու և նկարագրելու ունակությունների ամրապնդում: 

(Մաթ.II 11.,Մաթ.II.12.)
Նախապայմաններ՝ տվյալների ժողովման, ցուցակ կազմելու ու նկարագրելու սկզբնական 

ունակություններ:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Շարունակում ենք աշխատել տվյալներ հավաքելու, աղյուսակ կազմելու ու նկարագրելու 
սովորությունների ամրապնդման վրա: Այս գործընթացը տեղի է ունենում տնային աշխատանքի 
քննարկմամբ:

1  Տարբեր աշակերտներ յուրովի կթվարկեն առարկաները (հաջորդականության 
տեսանկյունից), յուրաքանչյուրը բացատրում է իր ընտրությունը՝ ոմանք վրաց այբուբենի 
համաձայն են դասավորում, ուրիշները՝ թե որքանով են սիրում այս կամ այն առարկան:

2  խնդրի մեջ կարող են ցուցակը դասավորել այբբենական կարգով, դպրոցից տների 
հեռավորության հիման վրա, ըստ սեփական հայեցողության:

3  Բավական հաճախ երեխաները ծնողներին իրենց ամանորյա ցանկություններն 
են գրում բացիկների վրա: Ծնողները հունվարի մեկին նվերներ են պատրաստում ցուցակի 
համաձայն և դա անում են «Ձմեռ պապիկի» անունից: Այժմ սա ավելի խաղ է, ըստ այդմ 
էլ երեխաները կատակով կարող են գրել ոչ իրական նվերների ցուցակ, կարևորը՝ սովորեն 
առավելությունն ի նկատի ունենալով կազմել ցուցակը (օրինակ՝ նշելով, առաջին հերթին որն 
է կարևոր):

4  Երգիչների մրցույթին երկու մրցակցի միավորները կարելի է համեմատել առանց 
թվերի գումարման: Աշակերտների մեծամասնությունը հեշտությամբ կպարզի, որ Սալոմեի 
գնահատականները կլինեն 10,10,10: Այլ մրցակիցների հետ համեմատելիս պարզում ենք, որ 
Սալոմեն մեկ միավորով ավել ունի, քան Սոփոն և երկու միավորով ավել, քան Անանոն:

Ուսուցիչը ակտիվորեն պետք է ներգրավված լինի քննարկումներին (լրացուցիչ ճշգրտումներ 
անելու համար):

Հիշենք, որ առաջադրանքը ստուգելիս պետք է հասկացողությամբ մոտենանք աշակերտների 
խնդիրներին, բոլորը պետք է զգան, որ պահանջվում է բարձր պատրաստակամություն 
առաջադրանքները կատարելու համար: Դրա հետ մեկտեղ պետք է զգացվի նաև Ձեր՝ աջակցելու 
պատրաստակամությունը, եթե նրանց ջանքերը չհերիքեն առաջադրանքը լուծելու համար, 
պետք է օգնեք, ուղղություն ցույց տաք: Պետք է հաստատեք կարծիք, որ հարկավոր չէ լռել 
անհաջողության դեպքում: Դա կհամարվի «վատ տոն»: Յուրաքանչյուր անհաջողություն կամ 
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անհաջող քայլ կարող է ուրիշների մոտ հետաքրքրություն առաջացնել: Այդ իսկ պատճառով 
դրանք դասարանում քննարկելը բոլորի համար արդյունավետ կլինի:

Դասը ավելի զվարճալի կդարձնի ակտիվությունը, որը կատարելու համար կօգտագործենք 
36-րդ դասի տեղեկությունը, այս տեղեկությունը աշակերտներն իրենք են հավաքել, իսկ այժմ 
հարկավոր կլինի դրանք դասավորել: Դասարանը կրկին բաժանենք խմբերի և յուրաքանչյուրին 
տանք լրացված տոմսերից մեկը: Աշակերտները պետք է խմբավորեն դասարանցիներին՝ նրանց 
քույր-եղբայրների քանակի համաձայն, և պարզեն, թե որն է բոլորից «բազմանդամ» խումբը:

Որպես տնային աշխատանք՝ հանձնարարում ենք համապատասխան խորագրի 5 , 6  
խնդիրները: 5  խնդրի մեջ գումարման – հանման գործողությունների իրականացումն ու 
դրանց փոխհակադարձության հատկությունն է ներկայացված, 6  խնդրի մեջ թվերը կարող 
են դասավորվել թվային առանցքի վրա կամ առանց դրա:
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Թեմա՝ 20-ի սահմաններում թվերի գրավոր համարակալում
Նպատակ՝ մաթեմատիկական խաղերի օգնությամբ դիրքային համակարգի ընկալում, 

գրավոր համարակալման մասին պատկերացումների հիմնավորում ու զարգացում: (Մաթ.II.1.)
Նախապայմաններ՝ պատկերացումներ միանիշ ու երկնիշ թվերի վերաբերյալ:
Ռեսուրսներ՝ շրջանների ու եռանկյունների մոդելներ (նկարներ), տոմսեր, որոնց վրա գրված 

են թվերը 1-ից 20-ը ներառյալ:

Դասը կարող ենք սկսել այն խնդիրների ուսումնասիրմամբ, որոնք հանձնարարել էինք 
աշակերտներին (առաջադրանքներ գումարման ու հանման մասին, որտեղ գործողությունների 
փոխհակադարձությունն է ներկայացված): Ապա սկսում ենք «մաթեմատիկական դրոշարշավ» 
խաղը:

Խաղի բնութագիր.
Դասարանը բաժանվում է 3 խմբի, որոնց միջև մաթեմատիկական մրցույթն է անցկացվում: 

Յուրաքանչյուր խմբին տալիս ենք 1 շրջան ու 9 եռանկյունի: Առաջին խմբի առաջին մրցակիցը 
թիվ է ներկայացնում շրջանի ու եռանկյունիների միջոցով (տասնավորներ, միավորներ):

Երկրորդը՝ նույն խմբից, անվանում է թիվ: Երրորդը՝ այդ թվի կազմությունը, չորրորդը՝ 
ընտրում է և ցույց է տալիս տոմսը, որի վրա ներկայացված է տվյալ թիվը:

Օրինակ, եթե 1 շրջան է ներկայացված ու 4 եռանկյուն , դա համապատասխանում 
է թիվ 14-ին, որը կազմված է 1 տասնյակից ու 4 միավորից:

Նման գործողություն են կատարում երկրորդ ու երրորդ խմբի աշակերտներն էլ: Հաղթող 
է ճանաչվում խումբը, որը բոլորից արագ ու պակաս սխալներով է կատարում առաջադրանքը:

Տնային առաջադրանքը հանձնարարում ենք աշխատանքային տետրից:
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§4. ԿԱԶՄԵՆՔ ՈՒ ՆԿԱՐԱԳՐԵՆՔ ԱՂՅՈՒՍԱԿԸ

Այս պարագրաֆին 3 դաս ենք տրամադրում:
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Թեմա՝ Կազմել տվյալների աղյուսակ
Նպատակ՝ տվյալների ժողովում, աղյուսակի տեսքով ներկայացնելու ու նկարագրելու 

ունակությունների զարգացում: (Մաթ. II.11,Մաթ. II.12,Մաթ. II.13.)
Նախապայմաններ՝ տվյալները հավաքելու ու նկարագրելու նախնական ունակություններ:
Ռեսուրսներ. Վրաստանի հանգստավայրերի քարտեզ (կարող է թերթի վրա գրած լինի 

դրանց ցուցակը), դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Այս թեման արդեն շոշափել ենք նախորդ պարագրաֆում: Այստեղ աշխատանքն ընթանում 
է կրկնության ու գիտելիքի ամրապնդման տեսանկյունից: Դրա համար նախապես պատրաստվել 
գրեթե հարկավոր չէ: Առաջին խնդիրը լուծելու ընթացքում, կարելի է զրուցել Վրաստանի 
բնության բազմազանության մասին, որ այստեղ հանգստի համար տարբեր տեղեր կարելի է 
ընտրել՝ անտառային ու լեռնային. շրջապատը նրանով է տարբերվում, որ այստեղ գեղեցիկ 
բնություն է ու մաքուր օդ, իսկ ծովում կարելի է լողալ, արևայրվել, նավով լողալ: Աշակերտներին 
պետք է ներգրավել, որպեսզի իրենք թվեն հանգստավայրերը, նշենք Բորջոմին, Սաիրմեն, 
Լիկանին, Շովին, Գուդաուրին... Դասագրքում միայն մի քանի հանգստավայր է անվանված: 
Աշակերտների մեծ մասը կարող է այն տեղը անվանել, որտեղ ինքն է ապրում (մանավանդ, 
եթե այդ տեղը հանգստավայր է): Հնարավոր է, որ աշակերտներն այնքան շատ սիրեն իրենց 
քաղաքը (գյուղը), որ հենց այն ներկայացնեն՝ որպես հանգստի ամենալավ տեղ: 

Այստեղ ինչպես նաև այլ տեղերում հարկավոր է ընդգծենք բնության մասին հոգ տանելու 
կարևորությանը:

Երկրորդ խնդիրը լուծելիս՝ աշակերտների հետ միասին խորհում ենք. պետք է անվանվեն, 
թե՞ ոչ թվերի զույգերը. 2, 5 և 5, 2: Աշակերտները իրենց կարծիքներն են արտահայտում, 
խորհում են.

- Քանի որ առաջին տողում նշված է «առաջին գումարելին», երկրորդում՝ «երկրորդ 

գումարելին», պետք է լրացվի վանդակների երկու զույգը 2
5

 ու 5
2

, անվանման համաձայն սրանք 
երկու տարբեր դեպքեր են՝ առաջին գումարելիներն այդ զույգերում տարբեր են՝ 2 և 5:

3  և 4  խնդիրները տվյալները հավաքելու ունակությունը կատարելագործելու վարժանք 
է: Հնարավոր է 3  խնդրի լուծումը սկսենք դասին: Ուսուցիչը գրատախտակին ներկայացում 
է աղյուսակը և խնդրում է աշակերտներին՝ հենց գրատախտակին նշել համապատասխան 
տվյալները: Աշակերտներին թույլ տանք ավարտել աղյուսակը լրացնելը: Դրանով լավ օրինակ 
կցուցադրենք աշակերտներին, որպեսզի լուծեն 4  խնդիրը: Կազմված աղյուսակների համաձայն՝ 
«ամենաճանաչված» տվյալի հայտնաբերումը, փաստորեն տվյալների կարևոր վիճակագրային 
բնութագրիչի՝ մոդան իմանալու պարզագույն դեպքն է:

Որպես տնային առաջադրանք՝ հանձնարարում ենք 4  խնդիրը և «Տնային» խորագրով 
ներկայացված առաջին վեց խնդիրները:
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45-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Կազմել տվյալների աղյուսակ ու բնութագրել
Նպատակ՝ տվյալները աղյուսակի տեսքով ներկայացնելու ու բնութագրելու ունակությունների 

ամրապնդում: (Մաթ. II.12.,Մաթ. II. 13.)
Նախապայմաններ՝ տվյալներ հավաքելու տարբեր պարզ եղանակների իմացություն:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Այս դասի ընթացքում կուսումնասիրենք տնային առաջադրանքի խնդիրները: Դրանց 
հիմնական նպատակն է աղյուսակ լրացնելու և նկարագրելու ունակության զարգացումը: 
Իսկ աղյուսակ լրացնելը կապված է 20-ի սահմաններում գումարման ու հանման հետ, թիվը 
փոքրացնելու կամ մեծացնելու գործողությունները կրկնելու և խնդիրների լուծման հետ:

Դասն ավելի ուրախ կդարձնի «ճանաչենք միմյանց» թեմայի ակտիվությունը: Աշակերտներին 
բաժանենք զույգերի: Ապա բոլորին բաժանում ենք նախապես պատրաստված «հարցաշարերը» 
այսպիսի հարցերով՝ ի՞նչ է քո անունը, ի՞նչ ազգի ես, ո՞ր գույնն ես սիրում, ի՞նչ ես անում 
ազատ ժամանակ և այլն: «Հարցաշարերը» լրացնելուց հետո զուգընկերները ծանոթանում են 
միմյանց պատասխանների հետ և փորձում են գտնել ընդհանուր բնութագրիչները: Հաջորդ 
դասի համար հանձնարարում ենք «տնային աշխատանք» խորագրի հաջորդ երեք խնդիրը՝ 

7 - 9 : Կարելի է օգտագործել աշխատանքային տետրի խնդիրները:

46-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Կազմել աղյուսակ
Նպատակ՝ աղյուսակ կազմելու ունակությունների ամրապնդում:
Նախապայմաններ՝ տվյալները տարբեր պարզ եղանակներով ներկայացնելու ունակություն:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Դասը կապված է նույն թեմային, որը քննարկվում էր նախորդ երկու դասերի ընթացքում, 
թեպետ այս անգամ աղյուսակներ կազմելը կապված է 20-ի սահմաններում գումարման ու 
հանման ունակության հետ:

Դասարանում կքննարկենք տնային առաջադրանքի այն խնդիրները, որոնք նշված 
ակտիվությունների հետ են կապված:

9  խնդրի լուծման ժամանակ որոշ աշակերտներ «մեծ է» արտահայտությունը կարող են 
սխալմամբ կապել տվյալ թվի ու 3-ի գումարմանը: Եթե կարևոր համարեք այդ փաստը, կարող 
եք նման առաջադրանք ակնառու օրինակի տեսքով ներկայացնել: 

Դասարանում կարելի է լուծել նմանատիպ խնդիրներ.
1  Արտագրե՛ք տերտի մեջ և լրացրե՛ք աղյուսակները (տրված գումարով և մեկ գումարելիով 

գտե՛ք մյուս գումարելին):
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9
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2  Գտե՛ք օրինաչափությունը և լրացրե՛ք աղյուսակի դատարկ վանդակը.

6 4 10 5 8
7 9 3 8

3  Զննի՛ր նկարը և լրացրու աղյուսակը.

   Նկար 1     Նկար 2   Նկար 3      Նկար 4

1-րդ նկարում 2-րդ նկարում 3-րդ նկարում 4-րդ նկարում

Եռանկյունների 
քանակ

Քառանկյունների 
քանակ

Երկրորդ խնդրի մեջ պետք է նշենք, որ ամեն սյունակում թվերի գումարը 13 է: Դրա համար 
դատարկ վանդակում պետք է գրված լինի 5: 

Երրորդ խնդրի մեջ հաշվում ենք յուրաքանչյուր նկարին պատկերված եռանկյունների ու 
քառանկյունների քանակը: 1-ին նկարում 8 եռանկյուն և 1 քառանկյուն է, 2-րդ նկարում՝ 4 
եռանկյուն և մեկ քառանկյուն, 3-րդ նկարում ՝ 1 եռանկյուն և 2 քառանկյուն, 4-րդ նկարում՝ 3 
եռանկյուն և երկու քառանկյուն:

Այդպիսի խնդիրներ լուծելը զարգացնում է աշակերտների երկրաչափական 
պատկերացումները, ուշադրությունը: Այս տիպի խնդիրներ տրված են նաև աշխատանքային 
տետրում: Դրանք կարելի է աշակերտներին հանձնարարել տանը: Դրանց պատասխաններն են. 
3-րդ խնդիր՝ ա) 4 եռանկյուն, բ) 5 եռանկյուն, 4-րդ խնդիր՝ ա) 1 քառանկյուն, բ) 3 քառանկյուն:
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§5. ՊԱՏԿԵՐԱԳԻՐ (ՊԻԿՏՈԳՐԱՄ)

Պարագրաֆին երեք դաս ենք տրամադրում:

47-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Պատկերագիր
Նպատակ՝ զարգացնել տվյալները ներկայացնելու միջոցներն ընտրելու և նկարագրելու 

ունակություն: Կազմել ու նկարագրել պատկերագիր, որի մեջ մեկ նկարը մի տվյալին է 
համապատասխանում: (Մաթ. II. 12, Մաթ. II.13.)

Նախապայմաններ՝ տվյալների հավաքում և նկարագրում:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Երկրորդ գլխում վիճակագրական տարրերը կենտրոնացված են ներկայացրած: Չնայած, 
յուրաքանչյուր նոր թեմա ուսումնասիրելու ընթացքում ընթանում է նախորդ հարցերի 
կրկնություն և գիտելիքի ամրապնդում (գործողություններ 10-20 թվերի հետ, երկրաչափական 
պատկերներ): Թվերի և դրանց հետ գործողությունների մասին աշակերտների գիտելիքների 
ընդլայնումից, կրկնապատկելու ու կիսելու գործողությունները սովորելուց հետո մենք, պարզ 
է, կվերադառնանք վիճակագրության տարրերին: Կուսումնասիրենք ավելի շատ տվյալներ 
պարունակող աղյուսակներ, պատկերագրեր, որոնցում մեկ նկարը երկու տվյալ է ներկայացնում: 
Իսկ 3-րդ և 4-րդ դասարաններում, նոր Ազգային ուսումնական պլանի համաձայն, ավելի բարդ 
պատկերագրերի ուսումնասիրություն է նախատեսված: 

Ուսուցչին հիշեցնենք, որ պիկտոգրամ (պատկերագիր) բառը լատինական piktus-նկարած և 
հունարեն γράμμα – գրառում բառերից է ստացվել և նշանակում է առարկաների, երևույթների, 
գործողությունների արտահայտում նկարների միջոցով: Դասը սկսում ենք զրույցով, դիմում 
ենք աշակերտներին և կրկնում տվյալները ներկայացնելու միջոցները՝ ցուցակ, աղյուսակ: Հենց 
ցուցակ կազմելուց հետո անցնում ենք նկարներով ներկայացմանը (առաջին խնդիր):

Ուսուցիչը կարող է ավելի շատ ժամանակ տրամադրել ցուցակին.
- Ինչո՞ւ են կրկնվում համակարգիչը, հեռուստացույցը, գիրքը (քանի որ պատասխանները 

կրկնվել են՝ տարբեր աշակերտներ զվարճանալու նույն եղանակն են անվանել):
- Քանի՞ հոգի է անվանել համակարգիչը:
- Քանի՞ հոգի է անվանել հեռուստացույցը: Ապա հաշվե՛ք:
- Գուցե ավելի շահավետ է տվյալները նկարներով ներկայացնել, այդ դեպքում հարցերի 

պատասխաններն ավելի արագ կգտնենք:
- Ինչպե՞ս պարզենք՝ ընդամենը քանի աշակերտ է մասնակցել հարցմանը (կգումարենք 

թվերը 6+4+4):
- Միգուցե հնարավո՞ր է այլ կերպ վարվել:
Ապա կարելի է ուսումնասիրել պատկերագրերը՝ գրքում տրված հարցերի պատասխաններն 

ընտրելով:
Կարելի է դասարանում աղջիկների հարցում անցկացնել. շրջազգեստ են նախընտրում հագնել, 

թե՞ շալվար: Դիցուկ, 8 աղջիկ շրջազգեստն է գերադասում, իսկ 5-ը՝ շալվարը: Աշակերտներն 
ընտրում են նկարը, որը ներկայացնում է 1 աղջիկ: Օրինակ՝  և կազմում են պատկերագիր.

զգեստ        
շալվար     
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Կարևոր է, որ պատկերագրի մեջ նկարները ճիշտ միմյանց տակ լինեն դասավորված, ինչն 
էլ տալիս է առանց հաշվելու բոլորից «ճանաչված» տվյալը՝ մոդան ճանաչելու հնարավորություն:

Ամփոփելու ժամանակ ուսուցիչը հարցնում է աշակերտներին.
- Ի՞նչ ենք սովորել այսօր (տվյալները ներկայացնել նկարների միջոցով, պատկերագիր 

կազմել):
- Ի՞նչ ենք կարող պարզել պատկերագրի միջոցով (տվյալներից որն է ավելի հաճախ 

անվանվում, ընդամենը որքան տվյալ է):
- Կարելի է, թե՞ ոչ առանց հաշվելու, առաջին հայացքից պարզել, թե որ տվյալն է բոլորից 

հաճախ անվանվում:
Նմանատիպ խնդիրերի հետ աշխատանքը երեխաները տանն են շարունակում: Առաջին 

հայացքից այդ խնդիրները դյուրին են, սակայն այդ տարիքում տողերում տրված տվյալների 
ընտրությունը, դրանք հաշվելը և տարբեր կերպով տրված հարցերին պատասխանելը 
հեշտությամբ իրագործվող առաջադրանք չէ և պահանջում է ուշադրություն, տվյալները 
միմյանցից տարբերելու ունակություն:

Դպրոցում պետք է ուսումնասիրենք 1 - 3  վարժությունները, որոնք պատկերագրի 
(նկարի) ընտրությանն ու նկարագրմանն են վերաբերում:

Հատուկ ուշադրություն է պահանջում 3  խնդիրը, որտեղ աշակերտները պետք է 
ուշադրություն դարձնեն ռեսուրսները խնամքով օգտագործելու հարցին: Գոնե երկու խոսքով 
պետք է ասենք աշակերտներին, որ երկրի կայուն զարգացումն անհնար է ռեսուրսները անխնա 
օգտագործելու դեպքում: 

Որպես տնային առաջադրանք՝ առաջարկում ենք այս խորագրով ներկայացված առաջին 
երեք խնդիրները:
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Թեմա՝ Պատկերագիր
Նպատակ՝ պատկերագիր կազմելու և բնութագրելու ունակությունների ամրապնդում: 

(Մաթ. II.12,Մաթ. II. 13.)
Նախապայմաններ՝ պատկերագիր կազմելու ունակություններ:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, աշխատանքային տետր, եռանկյունների, քառանկյունների, 

շրջանների մոդելներ, բացիկներ, որոնց վրա գրված են թվանշաններ ու գործողության նշաններ, 
մագնիսներ:

Դասարանում շարունակում ենք աշխատել պատկերագիր կազմելու ու բնութագրելու շուրջ: 
Տնային աշխատանքի ստուգումն ու քննարկումը պետք է իրականանա դանդաղ և հնարավորինս 
շատ աշակերտների մասնակցությամբ: Այնուհետև անցնում ենք դասարանային աշխատանքի 
համար հատկացված 4-րդ ու 5-րդ խնդիրներին:

Հիմնական խնդիրը, որի հետ բախվում են աշակերտները պատկերագիրը ուսումնասիրելու 
ժամանակ, դա պայմանականորեն սահմանված ուղղության՝ «պատկեր-իմաստ» հասկացության 
ճիշտ ընկալումը և համապատասխան կիրառումն է: Այն, որ պաղպաղակի նկարը կարող 
է ներկայացնել պաղպաղակի որևէ քանակ կամ «ժպիտը»՝ մի քանի հոգի: Այդպիսի 
«պայմանականություն»-ը աշակերտների մեջ մոլորություն է առաջացնում: Դրա համար 
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խորհուրդ ենք տալիս հնարավորինս հաճախ և հասկանալի կերպով օգտագործեք, օրինակ՝ 
հետևյալ ակտիվությունները.

Խաղ. «Գուշակի՛ր»
Ռեսուրսներ՝ եռանկյունների, քառանկյունների ու շրջանների մոդելներ, բացիկներ, որոնց 

վրա գրված են թվանշաններ ու գործողության նշաններ, մագնիսներ:
Դասարանի կազմակերպում՝ դասարանը բաժանվում է 3 խմբի:
Խաղի կանոններ. գրատախտակի մոտ է գալիս յուրաքանչյուր խմբի մեկ ներկայացուցիչ: 

Առաջինը գրատախտակին ամրացնում է եռակյուն, քառանկյուն և շրջան ու յուրաքանչյուրի 
տակ՝ մեկ թվանշան (հնարավոր է նաև նույնը): 

Օրինակ.        
             2       4       1
Հայտարարում է՝ եռանկյունը կնշանակի 2, քառանկյունը՝ 4, շրջանը՝ 1: Երկրորդ 

աշակերտը վերցնում է երկրաչափական պատկերների որևե երեք մոդել և մաթեմատիկական 
գործողությունների 2 բացիկ, որոնց օգնությամբ գրատախտակին կազմում է 

«արտահայտություն»: Օրինակ՝   +  – : Երրորդ աշակերտը գրատախտակին 
ներկայացնում է համապատասխան թվային արտահայտություն և գտնում է արժեքը՝ 4+1–
2=3: Խաղացողների հաջորդ եռյակը խաղում է փոխված դիրքով, նշենք, որ խաղի ժամանակ 
հնարավոր է ստանանք արտահայտություն, որի արժեքը աշակերտները դեռ չեն կարող 
գտնել՝ 1+2-4, պարտադիր բացատրե՛ք, որ ապագայում կսովորեն այս դեպքը: Որպես տնային 
աշխատանք՝ նախատեսված են համապատասխան խորագրով ներկայացված 4-րդ ու 5-րդ 
խնդիրները, որոնց նպատակը անցած նյութի կրկնությունն է (երկրաչափական պատկերների 
անվանում, օրինակներ գումարման ու հանման վերաբերյալ): Հնարավոր է կիրառել նաև 
աշխատանքային տետրի խնդիրները:
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Թեմա՝ Պատկերագիր
Նպատակ՝ անցած նյութի կրկնություն և ամրապնդում:
Նախապայմաններ՝ կազմել պատկերագիր և նկարագրել այն, 20-ի սահմաններում թվերի 

գումարում և հանում: (Մաթ. II.2.,Մաթ. II.12.,Մաթ.II,13.)
Ռեսուրսներ՝ աշխատանքային տետր, դասագիրք:

Դասը սկսում ենք՝ ստուգելուվ տնային աշխատանքը, ուշադրություն ենք դարձնում 
5-րդ խնդրի լուծմանը: Տրված երեք թվով անհրաժեշտ է այսպես կոչված «մի ընտանիքի» 
գործողությունները ներկայացնել, օրինակ.

   8+9=17 
   9+8=17 
   17–8=9 
   17–9=8
Այսպիսի քառյակների հայտնաբերումը և դրանք ներկայացնելը կապված է գումարման 

հատկանիշներն իմանալու, գումարման և հանման փոխհակադարձության հետ:
Գիտելիքի ամրապնդման, ամփոփման ու ստուգման տեսանկյունից կարևոր է փակ 

խնդիրների լուծումը (այսպես կոչված՝ թեստերի լուծում): Ռեբուսը լուծելով ավարտում ենք 
դասարանային պարապմունքը:

Թեստերի պատասխաններն են.

1 2 3 4 5 6 7 8

բ գ բ գ գ բ գ գ

Ռեբուսի պատասխաններն են՝ ագռավ,	 նավակ:
Որպես տնային աշխատանք կարելի է հանձնարարել խնդիրներ աշխատանքային տետրից:
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§6. ԼՈՒԾԵՆՔ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Այս պարագրաֆին 6 դաս ենք տրամադրում:

Առաջին դասին սկսում ենք լուծել խնդիրներ, երկրորդ դասին մաթեմատիկական խաղ 
ենք խաղում: Հաջորդ դասին շարունակում ենք խնդիրների լուծումը: 4-րդ դասին կրկին 
մաթեմատիկական խաղ ենք խաղում: 5-րդ դասին ստուգում ենք 6-րդ պարագրաֆում անցած 
նյութի յուրացման աստիճանը: Իսկ 6-րդ դասին քննարկում ենք աշակերտների աշխատանքները:
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Թեմա՝ 20-ի սահմաններում թվերի գումարում և հանում: Խնդրի համառոտ ձևակերպում
Նպատակ՝ անցած նյութի կրկնություն, գիտելիքի ամրապնդում: Խնդիրների իմաստը 

հասկանալու և դրանք լուծելու պլանն իրականացնելու ունակության զարգացում: (Մաթ.II.7.)
Նախապայմաններ՝ խնդիրը համառոտ ձևակերպելու, պայմանն ու հարցը առանձնացնելու 

ունակություն:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, աշխատանքային տետր, վրացական դրամի մոդելներ:

Դասը սկսում ենք՝ լուծելով առաջին խնդիրը: Առաջին չորս առաջադրանքները դասարանում 
ենք քննարկում: Ուսումնական գործընթացը պետք է լինի ինտերակտիվ (բոլոր աշակերտների 
ներգրավվածությամբ):

Օրինակ, առաջին խնդիրը կարող ենք այսպես լուծել.
   Կար – 15
   Մնաց – 9
   Դուրս եկավ - ?
- Խնդիրը գրենք համառոտ ձևով:
- Պայմանի համաձայն ինչն է հայտնի (հայտնի է, որ դասարանում 15 աշակերտ էր, մի 

քանիսը դուրս է եկել, մնացել է 9 աշակերտ):
- Ի՞նչ ենք փնտրում: (Փնտրում ենք դուրս եկած աշակերտների քանակը:)

- Ի՞նչ գործողությամբ գտնել: 
Հնարավոր է որոշ աշակերտներ սխալ 

պատասխանեն՝ գումարմամբ: Մենք կրկին դիմում ենք 
նրանց:

- Վերանայենք պայմանը. եթե 15 էր և մնաց 9, 
ուրեմն դուրս եկած աշակերտների թիվը հանվեց 15-ից: 
Այնուհետև գործածում ենք թվային աստիճանները:

- Դուրս եկավ 1-ը, մնաց 14, ապա՝ մնաց 13, ետ 
ենք հաշվում:

- Մինչ ո՞ր թիվը:
- Հաշվում ենք մինչ 9-ը:
Նման կերպ մտածելը օգնում է հեշտությամբ 

ընկալել առաջադրանքը: Վերջում կարող ենք հարցնել 
աշակերտներին.
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- Ուրեմն ի՞նչ գործողությամբ ենք որոշում, թե քանի աշակերտ է դուրս եկել սենյակից 
(հանմամբ, 15-ից հանում ենք 9-ը:)

Այսպիսով, դասարանի ակադեմիական աստիճանը հուշում է մեզ, որ խնդիրները մանրամասն 
վերլուծվում են, լուծվում առանց շտապելու (հնարավոր է՝ տարբեր մոդելների կիրառմամբ), 
ինչպես նման խնդիրները՝ առաջին դասարանում:

Կարելի է գրատախտակին ներկայացնել նկարներով: Օրինակ 4-րդ դասարանի պայմանը 
կարելի է այսպես ներկայացնել՝

  2 լարի  2 լարի  2 լարի  -  ընդամենը՝ 6
  5 լարի - 5
Ի՞նչ գումար է վերադարձվելու՝ 6-5=1 լարի:
Տնային աշխատանքի համար հանձնարարում ենք համապատասխան խորագրով 

ներկայացված սկզբի 4 խնդիրը, որոնք նման են դասարանում լուծած խնդիրներին: Պետք է 
խնդրենք աշակերտներին կիրառել դասարանում արված նշումները, ներկայացնեն յուրաքանչյուր 
խնդրի համառոտ գրառումները և այդպես կատարեն առաջադրանքը: Հնարավոր է, դասարանում 
քննարկվի աշխատանքային տետրում ներկայացված խնդիրների մի մասը, իսկ մնացածը տրվի՝ 
որպես տնային աշխատանք:
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Թեմա՝ Ժամանակի մակբայի («այսօր», «մյուս օրը», «երկու օր անց») կիրառում, 
հաշվարկման կիրառում

Նպատակ՝ մաթեմատիկական խաղի կիրառմամբ ժամանակի մակբայի օգտագործման 
ժամանակ հաշվելու գործողության կիրառում: (Մաթ.II.6.)

Նախապայմաններ՝ «նախորդ», «հաջորդ» ուղղությունների իմացություն և դրանց 
կիրառման կարողություն:

Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Ուսուցչի գլխավոր նպատակներից մեկն է աշակերտներին սովորեցնել ինքնուրույն աշխատել 
և նրանց մոտ արթնացնել ուսուցման հանդեպ ակտիվ պահանջ: 

Տարրական դասարաններում մաթեմատիկական խաղերը կարևորագույն միջոց են 
աշակերտների ինտելեկտուալ զարգացման համար: Խաղը ուրախություն է առաջացնում, 
հարստացնում է տպավորությունները, ընկերական մթնոլորտ է ստեղծում դասարանում 
մեծացնում է մոտիվացիան ուսումնական գործընթացի նկատմամբ:

Մաթեմատիկական խաղը անգամ աշակերտի բազմակողմանի զարգացմանն է աջակցում, 
տվյալ դեպքում լավ է երևում առարկաների միջև կապը: Նման ակտիվությունը ծառայում է նաև 
աշակերտների բառապաշարի զարգացմանը: Հենց այս նշանակությունն է կրում առաջարկված 
խաղը, որը կապված է տարբեր մակբայերի ճիշտ օգտագործման ժամանակ հաշվի կիրառման 
հետ: Դրա հետ մեկտեղ, շաբաթվա օրերի հետ կապված նրանք արդեն ունեցել են նման խաղ 
(առաջին գլխի §8, «Շաբաթվա օրեր»): Այժմ խաղի կանոնները բարդացված են, աշակերտը 
պետք է գիտակցի, որ «երեկը» դա այսօրվա օրվա նախորդ օրն է: Նաև հարկավոր է բացատրել 
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երեխաներին հաջորդ բառերի իմաստը՝ «վաղը», «մյուս օրը», «երկու օր անց»: Հստակորեն 
պետք է սահմանվի շաբաթվա օրերի հաջորդականությունը: Աշակերտը պետք է գիտենա, որ, 
օրինակ, երեքշաբթի օրվա նախորդ օրը երկուշաբթին է:

Նույն դասին կարելի է անցկացնել նաև այլ մաթեմատիկական խաղեր, դրանք կարող են 
կապված լինել թվերի գումարմանն ու հանմանը, թվերի կազմությունը հասկանալուն:

Օրինակ՝ «թվերը վազում են իրար հանդիպման»: Այս խաղի դիդակտիկ նպատակն է 
խորացնել գիտելիքը 10-ի կազմության վերաբերյալ:

Խաղի բովանդակությունը՝ աշակերտները տետրում գրում են 0-ից 10-ը ներառյալ թվերը 
հերթականությամբ՝ 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10:

Այդ թվերը ներկայացնում ենք նաև գրատախտակին և աղեղներով նշում ենք այն երկու 
թվերը, որոնք «դեպի իրար են վազում» և կազմում են 10-ը:

Աշակերտները պետք է գրեն օրինակներ այդ թվերի գումարման հետ կապված, օրինակ՝ 
    0+10=10+0=10 
    1+9=9+1=10
Հարցնում ենք աշակերտներին. «Ի՞նչ հետաքրքիր հատկություն է կարելի նշել», ուշադրություն 

ենք դարձնում այն փաստին, որ աջ և ձախ ծայրամասերից հավասար հեռավորության վրա 
գտնվող թվերի գումարն է ստացվում 10: Այս հատկությունը կարող ենք ապագայում կիրառել 
0-ից 10-ը ներառյալ բոլոր թվերի գումարն արագ իմանալու համար: Հիշե՛ք, թե ինչպես մեծն 
մաթեմատիկոս Գաուսը 5 տարեկան հասակում կարողացավ գտնել 1-ից 50-ը ներառյալ թվերի 
գումարը (որոշ մարդիկ այս փաստը լեգենդ են համարում):

=51⋅25.
Այս լեգենդի հետ աշակերտները ուսումնական այլ փուլերի ժամանակ կծանոթանան:
Տնային աշխատանքի համար խնդիրները կարող ենք ընտրել աշխատանքային տետրից:
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Թեմա՝ Խնդիրների համառոտ գրառում
Նպատակ՝ խնդիրներ լուծելով՝ 20-ը ներառյալ թվերի գումարման ու հանման մասին 

գիտելիքի ամրապնդում, խնդրի կառուցվածքի գիտակցում, համառոտ ներկայացում, պայմանն 
ու հարցը առանձնացնելու ունակության զարգացում: (Մաթ. II.5., Մաթ. II.7.)

Նախապայմաններ՝ խնդրի համառոտ ձևակերպում, պայմանի ու հարցի առանձնացում, 
գումարում և հանում 20-ի սահմաններում:

Ռեսուրսներ՝ վրացական դրամի մոդելներ, դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Շարունակում ենք 6-րդ պարագրաֆում տրված խնդիրների համառոտ ձևակերպումը, 
լուծման գործողության մասին խորհելը: Դասարանում քննարկում ենք 5-րդ, 6-րդ և 7-րդ 
խնդիրները:

Ակնառու օրինակների համար կարելի է նաև օգտագործել վրացական դրամի մոդելներ:

6  Խնդիրը համառոտ այսպես ենք կարող ներկայացնել՝
    Փոխանցեց 20լ
   Ծախսեց 7լ ու 7լ
   
   • Որքա՞ն վերադարձրին:
   • Քանի՞ 2 լարիանոց:
   • Վերադարձրել են 20–7–7=6 լարի
   • 6=2+2+2 երեք 2 լարիանոց

Որպես տնային աշխատանք՝ հանձնարարում ենք համապատասխան խորագրով տրված 
5-րդ, 6-րդ ու 7-րդ խնդիրները, որոնք նման են դասարանում լուծած խնդիրներին: Նաև կարելի 
է լրացուցիչ հանձնարարել տետրում նշված խնդիրները կամ դրանց մի մասը: Աշակերտներին 
հայտարարում ենք, որ մոտ ապագայում նրանց սպասում է ինքնուրույն աշխատանք՝ պետք 
է լուծեն խնդիրներ անցած նյութի հիման վրա: Դրա համար նրանք պետք է սկսեն կրկնել II 
գլուխը ուսումնասիրելու ժամանակ լուծած խնդիրները:

Գտնում են, որ մաթեմատիկայով հետաքրքրված աշակերտներին չպետք է զերծ պահենք 
նրանց համար հետաքրքիր, ոչ սովորական, միջինից քիչ ավելի բարդ խնդիրներից, որպեսզի 
նրանք կարողանան գործածել իրենց ունակությունները և զարգանալ: Դասագիրքը, ուսուցչի 
գիրքն ու աշխատանքային տետրը հնարավորություն են տալիս օգտվել նման խնդիրներից, 
դրանք հաճախակի է պետք քննարկել: Հատուկ ուշադրություն են պահանջում ամեն գլխի 
վերջում տրված բազում ուշագրավ խնդիրները:

Մենք հատուկ ենք ընտրել նման խնդիրներ տնային աշխատանքի համար: Այս մեթոդը միշտ 
չենք գործածի: Տրված նմուշի հիման վրա աշակերտն ավելի լավ է վարժվում, ամրապնդում 
է գիտելիքը, զարգացնում է սկզբնական պատկերացումները, սակայն ստեղծագործական 
դատողությունը զարգացնելու համար երբեմն լավագույն տարբերակ է, որ աշակերտը տարբեր 
իրավիճակներում հայտնվի, գտնի լուծման տարբերակը, խորհի, դատի: Ուսուցիչը նման 
բովանդակության խնդիրների լուծման ստուգումը պետք է իրականացնի բոլոր աշակերտների 
ներկայությամբ և մանրամասն կերպով: Այս անգամ կարևոր է տարբերել խնդրի պայմաններում 
հայտնի ու փնտրվող մեծությունները, համառոտ ձևակերպել խնդիրը: Նախապես պետք է 
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զգուշացնել աշակերտներին, որ պայմանը կարելի է տարբեր ձևերով ներկայացնել, գլխավորը 
լավ երևա, թե ինչն է տրված, և ինչն ենք փնտրում:

53-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Թվերի գումարում և հանում 20-ի սահմաններում
Նպատակ՝ մաթեմատիկական խաղերի կիրառմամբ մաթեմատիկայի ուսումնասիրման 

հանդեպ հետաքրքրության մեծացում և գումարման ու հանման գործողություններով վարժանք: 
(Մաթ.II.5., Մաթ. II.7.)

Նախապայմաններ՝ 20-ի սահմաններում թվերի գումարման ու հանման գործողության 
իրականացման ունակություն:

Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, տետր, մկրատ, դատարկ քարտեր:

Մաթեմատիկական խաղ. «Կազմենք գնացք»
Մաթեմատիկական խաղը դասը ուրախալի է դարձնում, մեծացնում է աշակերտների 

մոտիվացիան մաթեմատիկան սովորելու հարցում, աջակցում է աշակերտի բազմակողմանի 
ներդաշնակ զարգացմանը, օգնում է նրանց՝ ուսման ու առօրեական հարցերում հանրային 
ունակությունների զարգացմանը: Խաղերը օգնում են հիշողության, ուշադրության, 
ստեղծագործական դատողության, պատկերացումների զարգացմանը, ստեղծում դրական 
էմոցիոնալ դաշտ: Այստեղ աշակերտների անձնական ակտիվությունը դրված խնդրի 
իրականացմանը պետք է հպատակվի: Խաղերում կարևոր է մրցակցությունը, ինչը ակտիվացնում 
է աշակերտներին և մեծացնում հաղթանակի ձգտումը:

Շղթան լրացնելը պահանջում է կատարել արագ գումարում, համապատասխան 
գործողությունների որոշում: Յուրաքանչյուր գործողության արդյունքը (օրինակի պատասխանը) 
հաջորդ օրինակի I տարրը պետք է լինի: Դասագրքում տրված օրինակում. 13–3=10, 10–6=4, 
4+8=12, 12–7=5:

Մինչև խաղին անցնելը, զգուշացնում ենք աշակերտներին, որ խաղ ենք անցկացնելու 
և իրենք պատրաստ պիտի լինեն դրա համար (անհրաժեշտ ռեսուրսներ պետք է հավաքեն): 
Մենք էլ կարող ենք օգնել նրանց՝ մկրատ, դատարկ քարտեր (որոնց վրա թվեր են գրելու, 
գործողություններ ու լրացնելու են շղթան) բերելով:

Կարող ենք փոխել խաղի կանոնները և լրացուցիչ պահանջենք «երկարացնել» գնացքը: 
Այստեղ հաղթող կհամարվի այն խումբը, որը առաջադրանքը կկատարի արագ և ճիշտ: Խմբում 
աշակերտները կիսում են աշխատանքը միմյանց մեջ, ոմանք քարտեր են կտրում, ոմանք նկարում 
են դրանց վրա գնացքը, այլոք մտածում են գործողություններ ընտրելու մասին և այլն, կարևոր 
է, որ նրանք ովքեր կատարում են «տեխնիկական մասը», զերծ չմնան մաթեմատիկականից: 
Փաստորեն, բոլոր աշակերտները պետք է ներգրավված լինեն խնդրի քննարկման ու լուծման 
մեջ:

Տնային առաջադրանքը կարող եք ընտրել աշխատանքային տետրից:
Դիմեք աշակերտներին, որպեսզի նրանք ևս մեկ անգամ վերանայեն երկրորդ գլխի հարցերը 

և հիշեցրեք, որ հաջորդ դասին պետք է ինքնուրույն լուծեն խդիրները: 
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54-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Ստուգենք մեր գիտելիքները (ինքնուրույն գրավոր)
Նպատակ՝ անցած նյութի յուրացման աստիճանի ստուգում: Ստացած արդյունքների 

համաձայն ուսումնական գործընթացի փոփոխություն, աշակերտների ունակությունների 
զարգացում թեստին պատրաստվելու և բարձր միավոր ստանալու ուղղությամբ:

Նախապայմաններ՝ II գլխի նյութի իմացություն՝ գոնե բավարար աստիճանի:
Ռեսուրսներ՝ ուսուցչի կողմից պատրաստված անհատական տոմսեր և թեստային 

աշխատանքի համար թերթեր:

Ուսուցման այս փուլի համար աշակերտները արդեն լավ առաջընթաց են ունեցել անցածը 
կրկնելու և նոր նյութերը անցնելու ուղղությամբ: Պարբերական, մասնավոր ու ախտորոշող 
(որոնք չեն գնահատվում միավորով) զարգացնող աշխատանքներից բացի, կարևոր դեր են 
խաղում նաև թեստերը, որոնք ստուգում են ստացած գիտելիքները և դրանց արտահայտման 
ունակությունն են զարգացնում: Այս գլխի վերջում եղած ամփոփիչ խնդիրներից, Ձեր դասարանի 
կարողությունների և աշակերտների յուրահատկությունների համաձայն, պետք է ընտրեք 
անհատական տոմսեր աշակերտների համար: Պետք է ընտրել տարբեր բարդությունների ու 
թեմաների խնդիրներ, որպեսզի ավելի խորը կարողանանք ստուգել աշակերտների գիտելիքները: 
Պետք է հաշվի առնել ժամանակի սահմանաչափը, որպեսզի երեխաները կարողանան ճիշտ 
ժամանակ տրամադրել այս կամ այն քննարկվող հարցին: Մանավանդ, եթե խնդիրների մեջ 
բարդ խնդիր ենք առաջարկում: Աշխատեք այնպես անել, որ դասը 10-15 րոպե ավել տևի, 
որպեսզի կարողանաք նաև կազմակերպչական հարցերը լուծել՝ առանց թեստին հատկացված 
ժամանակը օգտագործելու: Աշխատեցեք գրավորի ժամանակ չքննարկել խնդիրները, ստեղծեք 
գրավորի համար բարենպաստ մթնոլորտ: 6-7 հարցից բաղկացած տոմսերը երևի լավագույնս 
կերպով կծանրաբեռնեն աշակերտներին: Գրքում ներկայացված խնդիրների հետ միասին կարող 
եք ընտրել նաև այլ ուշագրավ տարբերակներ, որոնք արդիական կհամարեք: Այս խնդիրներից 
կարելի է ընտրել նաև առաջադրանքներ դասարանային ու դպրոցական օլիմպիադաների համար, 
նաև՝ խմբակային կամ այլ զարգացնող աշխատանքների համար: Գրավորից հետո հարկավոր չէ 
տնային աշխատանք հանձնարարել: Հաջորդ դասին հանրային կերպով քննարկեք արդյունքները, 
աշխատեք ներգրավել բոլոր աշակերտներին:

55-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Թեստային աշխատանքի արդյունքների քննարկում
Նպատակ՝ անցած նյութի յուրացման աստիճանի բարձրացում: Նկատած վրիպումների 

շտկում, հանրային կերպով քննարկելու ունակության զարգացում:
Նախապայմաններ՝ թեստային աշխատանքի ժամանակ քննարկված խնդիրների 

բովանդակության իմացություն:
Ռեսուրսներ՝ աշակերտների գրավորներ:

Աշխատեք, որ այս քննարկումը լինի դանդաղ, համոզիչ ու ընթանա աշակերտների ակտիվ 
մասնակցությամբ, ընդգծվեն բարդությունները, արտահայտվեն վրիպումները, նշվեն դրանք 
ուղղելու մեթոդները: Անվանե՛ք հաջողակ աշակերտներին: Նշեք նաև այն դրական պահերը, 
ինչ նկատել եք նրանց աշխատանքներում՝ չմոռանալով խոսել նաև բացասական կողմերի 



86

մասին: Բողոքելը ցանկալի չէ: Խրախուսեք բոլորին, որպեսզի ապագա ակտիվություններում 
լավ արդյունքներ ստանան: Տնային առաջադրանք կարող եք և այս անգամ չհանձնարարել:

Պատասխաններ.
24  Այս խնդիրը լուծվում է փորձի մեթոդով: Սկսում ենք այն դեպքից, երբ I օրը բերեցին 1 

արկղ, II օրը՝ 6 արկղ և III օրը՝ մնացած 7 արկղը: 7-ը, իսկապես, բոլորից շատ է: Այս դեպքը 
բավարարում է պայմանին, բայց միգուցե այլ պատասխաններ էլ ունի խնդիրը: Շարունակում 
ենք ստուգել՝ I օրը բերեցին 2 արկղ, II օրը՝ 7 արկղ, III օրը՝ մնացած 5-ը: 5 բոլորից շատն է: 
Մնացածը հարկավոր չէ ստուգել: Պատասխանն է՝ II օրը բերեցին 6 արկղ, III օրը՝ 7:

47  Զուկայի վագոնից առաջ 5 վագոն է, իսկ Սանդրոյի վագոնից հետո՝ 2: Եթե Սանդրոյի 
վագոնը Զուկայի վագոնի հաջորդն է, Սանդրոյի վագոնը 7-րդը կլինի և նրանից հետո՝ ևս 
երկու, այսինքն՝ ընդամենը 9 վագոն: Եթե Սանդրոյի վագոնը Զուկայի վագոնից առաջ է, ապա 
Սանդրոյի վագոնը կլինի 5-րդը և նրանից հետո կլինի ևս երկու վագոն՝ այսինքն ընդամենը 7 
վագոն է:

Այս խնդիրը լուծելու ժամանակ լավ կլինի սխեմաներ կիրառենք.

Դեպք I       Զ  Ս   

Դեպք II      Ս  Զ  

48   Այս դեպքում էլ սխեման կհեշտացնի աշխատանքը և կօգնի աշակերտին պայմանը 
հասկանալ ու ճիշտ լուծել խնդիրը:

        l    

Եթե համարակալումը սկսվում է ձախից, ապա Լևանի հարևան աթոռների համարներն 
են 7 ու 9, դրանց գումարն է 16, եթե աջից ենք սկսում համարակալել, ապա այդ աթոռների 
համարներն են 3 ու 5, իսկ գումարն է 8:

Պատասխան ՝ 16 կամ 8:

61, 62 ու 63 խնդիրները պետք է հաջորդականությամբ լուծվեն նույն դասին: Այստեղ 
ուշադրությունը սևեռում ենք այն փաստին, որ «11-ից մեծ թվերում» և «11-ից փոքր թվերում» 
չի ընդգրկվում ինքը՝ 11-ը, այսինքն 62-րդ խնդրի մեջ թիվ 11-ը ոչ մի խմբում չի կարող լինել: 
Այս խնդիրները ապագայում բազմությունները դասերի բաժանելու համար կարող են համարվել 
նախնական գիտելիք:
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ԳԼՈՒԽ III. ՄԻՆՉԵՎ 100 ԹՎԵՐԸ

§1. ՏԱՍՆԱՎՈՐՆԵՐ

Այս պարագրաֆին կարող ենք տրամադրել 4 դաս: Առաջին դասը տրամադրում ենք 
գրավոր ու բանավոր համարակալման հատկությունների ակնառու կերպով ներկայացմանը: 
Հաջորդ դասին կխոսենք այսպես կոչված կլոր թվերի բանավոր ու գրավոր համարակալման 
հատկություններից: Հաջորդ երկու դասը կտրամադրենք դասագրքի կիրառմամբ այսպես կոչված 
կլոր թվերի անվանումների յուրահատկությունների նկարագրմանը:

56-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Թվերը 20-ի սահմաններում
Նպատակ՝ մինչև 20 թվերի բանավոր ու գրավոր համարակալման գիտակցումը ակնառու 

օրինակների կիրառմամբ: (Մաթ. II. 1., II.2.)
Նախապայմաններ՝ մինչև 20 թվերի իմացություն:
Ռեսուրսներ՝ ուսուցողական փայտիկներ, գնդակներ, խորանարդիկներ, բացիկներ՝ 20-ի 

սահմաններում թվերի պատկերներով:

Գրավոր ու բանավոր համարակալում, մինչև 20-ը թվերի անվանում. սրանք այն հարցերն 
են, որոնց կրկնությամբ պետք է պատրաստենք աշակերտներին մինչ 100-ը թվերը կարդալու ու 
գրելու ունակությունների ձեռք բերմանը:

Վերցնում ենք փայտիկները, որոնց քանակը 20-ից ավել չէ: Հիշում ենք, որ կարող ենք 
հաշվել ոչ միայն առանձին առարկաները, այլև առարկաների խմբերը: Դրա համար խնդրում 
ենք աշակերտներին առանձնացնել տրված փայտիկներից եռյակները (քառյակները, հնգյակները): 
Հաշվենք դրանց առավելագույն քանակը և նշենք մնացած փայտիկների քանակը: Այս թիվը 
փոքր կլինի երեքից (չորսից, հինգից): Հնարավոր է լինի 0: Սա նախնական աշխատանք է 
դիրքային համակարգը գիտակցելու համար, որը հիմնված է մնացորդով բաժանման ալգորիթմին: 
Ուսուցիչներին հիշեցնում ենք, որ տեսական տեսանկյունից տասնավորների համակարգը այլ 
համակարգների մոտ առավելություն չունի՝ բոլոր համակարգները նույն սկզբունքի համաձայն 
են կազմած: Սկզբունքների հետ աշակերտները ծանոթացել են մինչև 20-ը թվերի բանավոր ու 
գրավոր համրանքն անցնելիս:

Վերցնում ենք, օրինակ, 14 փայտիկ: Դիմում ենք աշակերտներին.
- Հաշվենք, թե քանի փայտիկ է: (14)
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- Քանի՞ տասնավոր ենք կարող առանձնացնել: Ո՞ր թվանշանն է մատնանշում 
տասնավորների քանակը: (Տասնավորների կարգի թվանշանը)

- Քանի՞ միավոր է մնում: (Չորս)
- Ի՞նչ է մատնանշում տասնչորս բառը:
- Քանիսո՞վ է մեծ տասնչորսը տասից:
- Ի՞նչ է ցույց տալիս տասնինը բառը: Ո՞րն է այս թվի գրառման մեջ 1-ի արժեքը 

(1 տասնավոր է մատնանշում), ո՞րն է 9-ի արժեքը (տասնավորն առանձնացնելուց հետո 
մատնանշում է միավորների քանակը):

Այժմ վերցնում ենք 20 ձողիկ և խնդրում ենք աշակերտներին առանձնացնել տասնյակները:
- Քանի՞ տասնավորից է կազմված փայտիկների այս քանակը: Յուրաքանչյուր խմբում 

քանի՞ փայտիկ ենք միավորում: (10) Եվս քանի՞ փայտիկ է մնում:
Ուսուցման ժամանակ չպետք է շտապենք: Հիշենք, որ աշակերտները միմյանցից տարբերվում 

են ոչ թե ընկալման ունակությամբ, այլ այն ժամանակով, որը տրամադրում են այս գործընթացին 
(յուրացման «արագությամբ»): Ուսուցիչների հետ բազում հանդիպումները ցույց են տալիս, որ 
որոշ ուսուցիչներ շտապում են՝ բողոքելով, որ դասագրքում եղած նյութը բավական չէ: Դրա 
համար որոշեցինք  յուրաքանչյուր դասի նյութի ծավալը, դասը վարելու սխեման փոխանցել 
ուսուցիչներին: Այն էլ է պարզ, որ յուրաքանչյուր դասի համար առանձնացված նյութի ծավալը 
երբերմն կախված է նաև դասարանի հնարավորություններից, մենք նյութի այն ծավալն ենք 
առաջարկում, որը բոլոր աշակերտներին հասանելի կլինի, որպեսզի կարողանան իրականացնել 
Ազգային ուսումնական պլանի պահանջները: Իսկ այս պահանջները 2-րդ դասարանում արդեն 
(առաջին դասարանում) անցածի կրկնությունն էլ են պարունակում: Դրա հետ մեկտեղ, 
լրացուցիչ նյութը մենք փոխանցում ենք Ձեզ ուսուցչի գրքի տեսքով, որպեսզի դասագիրքը 
չծանրաբեռնվի: Բողոքներ կան նաև, որ գիրքը այնքան մեծ է, որ աշակերտները դժվարանում 
են տանել դպրոց: Արտասահմանում այս հարցը լուծեցին երկու գիրք ունենալով՝ մեկը տնային, 
մյուսը դասարանային աշխատանքների համար: Հուսով ենք այստեղ էլ հնարավոր կդառնա նման 
համակարգ օգտագործել: Մինչ այդ պետք է կիրառենք ուսուցչի գրքերը, որոնց էլեկտրոնային 
տարբերակներն էլ մատչելի կլինեն յուրաքանչյուրիդ համար:

Որոշ աշակերտների կամ ողջ դասարանի ակադեմիական աստիճանը և նյութի յուրացման 
աստիճանը այնքանով բարձր են, որ ուսուցչի գրքում ներկայացված այսպես կոչված լրացուցիչ 
առաջադրանքները անհրաժեշտ են դառնում դասը հետաքրքիր ու դինամիկ ձևով վարելու 
համար:

Այս ամենը հասկանալ ու համապատասխան կերպով ընտրել նյութը բարդ չի լինի իր գործը 
լավ իմացող ուսուցչի համար: Կօգնեն նաև աշխատանքային տետրերը, որոնք առաջ միայն 
առաջին դասարանում ունեինք: Այս դասի տնային աշխատանքը հենց աշխատանքային տետրից 
ենք ընտրում:
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ԴԱՍ 57-ՐԴ

Թեմա՝ «Կլոր» տասնավորներ
Նպատակ՝ օրինակների կիրառմամբ կլոր տասնավորների բանավոր համրանքի հետ 

ծանոթացում, բանավոր համրանքի մեջ քսանյակների համակարգի, տասնյակ-քսանյակների 
համակարգի առանձնահատկությունների գիտակցում: (Մաթ. II.1., II.2.)

Նախապայմաններ՝ 20-ի սահմաններում թվերի գրավոր և բանավոր համրանք:
Ռեսուրսներ՝ ուսուցողական ձողիկներ, խորանարդիկներ, գնդիկներ, աշխատանքային 

տետր:

Տնային առաջադրանքը ստուգելուց հետո, որն ըստ մեզ, շատ ժամանակ չի խլի (լավ ծանոթ 
նյութ էր), անցնում ենք մինչև 100-ը թվերին, և, տարրական ուսուցման մեթոդը հաշվի առնելով՝ 
սկսում ենք կլոր թվերի ներկայացմամբ: Ակնառու օրինակների կիրառմամբ կլոր տասնավորների 
ներկայացման հաջորդականությունը պետք է լինի այսպիսին՝ 10 (10 միատեսակ առարկա 
իրար հետ վերցված), 20 (առարկաների երկու տասնյակ), ապա վերցնում եք 4 տասնյակ, 
դրանք բաժանում ենք 2 մասի՝ 2 տասնյակն առանձին (20), մյուս երկու տասնյակն էլ (20) 
առանձին: Ապա երկու քսանյակն իրար հետ ներկայացնելով ստանում ենք նոր քանակ, որը 
ներկայացնում ենք՝ որպես 40 (քառասուն, երկու քսանյակ): Ուրեմն 40-ը դա 4 տասնյակ է 
(գրառումը մատնանշում է դրա վրա) կամ երկու քսանյակ:

Նման կերպ ենք դատում 60-ի ու 80-ի գրավոր ու բանավոր համրանքի ժամանակ: 
(Վրացերենում գրավոր ու բանավոր համրանքի տարբերությունը սկզբից բարդություն է 
առաջացնում, սակայն հետզհետե այդ բարդությունները հեշտությամբ են հաղթահարվում:) 
Հաջորդ կլոր թվերի բանավոր ու գրավոր համրանքը տարբերվում է: 30 - 3 տասնյակ է, կամ՝ 
քսանյակ ու մի տասնյակ: Այսպիսով, օրինակ, եթե վերցնենք 3 տասնյակ ձողիկ, կստանանք 30:

Նման կերպով կարող ենք երկու տասնյակ վերցնել և հարցնել աշակերտներին.
- Ի՞նչ ունենք հիմա: (Քսանյակ)
- Էլի քանի՞ տասնյակ ունենք: (1)
- Ընդամե՞նը: (Քսանյակ ու տասնյակ)
Նման կերպ ենք դատում նաև 50-ի, 70-ի ու 90-ի դեպքում: Ուրեմն վրացերենում ունենք 

տասնյակների ու քսանյակների համակարգ:
Այս թեման լավ է ներկայացված վրաց մեթոդիստ Ալեքսանդր Ծերեթելիի գործերում: (Տե՛ս 

օր.՝ 3)
Տնային աշխատանքի համար կիրառում ենք կրկին աշխատանքային տետրը:

58-ՐԴ ԵՎ 59-ՐԴ ԴԱՍԵՐ

Թեմա՝ Տասնյակներ
Նպատակ՝ «կլոր» տասնյակների անվանումների գիտակցում, 100-ից փոքր «կլոր» թվերի 

ընթերցում ու գրառում: Դիրքային համակարգի գիտակցման համար կարևոր քայլեր: (Մաթ.II. 
1, Մաթ. II.2.)

Նախապայմաններ՝ կլոր թվերի գրավոր ու բանավոր համրանք:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք:
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Այս դասին աշխատում ենք դասագրքում տրված նյութի համաձայն: Առաջին դասին նախորդ 
երկու դասին կիրառված մեթոդի պես ընթանում է դասագրքում տրված 1-9 առաջադրանքների 
համաձայն կլոր տասնյակների ընթերցման ու գրանցման քննարկումը: Քննարկում ենք բոլոր 
կլոր թվերը մինչ 100-ը՝ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90: Ուշադրություն ենք դարձնում 
դրանց անվանումներին վրացերենում, ինչն էլ պահանջվում էր Ազգային ուսումնական 
պլանի համաձայն: Աշխատանքն իրականացնում ենք դասագրքում ներկայացված հարցերին 
պատասխանելու միջոցով: Նաև հարկ եղած դեպքում ինքներս ենք պատասխանում հարցերին: 
Ուսուցչին հիշեցնենք, որ օրինակ՝ վրացերենում համրանքը հիմնված է տասնյակների ու 
քսանյակների վրա, բանավոր համրանքը հիմնականում քսանյակների հետ է կապված, մասամբ՝ 
տասնյակ-քսանյակների, գրավորը՝ տասնյակների: Սկզբնական փուլում դա կարող է շփոթեցնել 
աշակերտներին, սակայն ուսուցման ընթացքում այս խնդիրները լուծվում են:

Եթե առաջին դասին չհասցնենք բոլոր կլոր թվերը քննարկել, ապա հաջորդ դասին պետք է 
ավարտենք: Տնային աշխատանքի խորագրով տրված խնդիրների քննարկումն էլ երկրորդ դասին 
է տեղի ունենում, այս դասին թեստային աշխատանք ենք անցկացնում, ինչով էլ ամրապնդում 
ենք անցած նյութը:

Որպես տնային առաջադրանք՝ կարող ենք հանձնարարել աշխատանքային տետրի 
խնդիրները:

Հնարավոր է, որ 59-րդ դասին ժամանակ մնա այսպիսի ակտիվություն անցկացնել.
Ակտիվություն. «Քանդում ենք ու կառուցում»
Ռեսուրսներ՝ ինը հատ միատեսակ երկարավուն խորանարդ, գրելու միջոցներ:
Դասարանի կազմակերպում՝ աշակերտների միջև որոշակի կարգ ենք հաստատում:
Ակտիվության բովանդակություն՝ ուսուցչին է մոտենում առաջին աշակերտը: Մյուսը 

կանգնում է գրատախտակի մոտ և անվանում է ինչ-որ կլոր տասնավոր, օրինակ՝ «70»: Առաջին 
աշակերտը պետք է անվանված թիվը տարբեր ձևերով ներկայացնի: Եթե նա ներկայացնի 
թիվը 7 խորանարդով, ուրեմն երկրորդը գրատախտակին պետք է համապատասխանաբար 
գրի՝ 70=10+10+10+10+10+10+10: Եթե ներկայացնի զույգ խորանարդով և ևս 5 խորանարդով- 

, ապա մյուսը պետք է գրի՝ 70=20+10+10+10+10+10: Եթե առաջինը 
ներկայացնի 70-ը երկու զույգ խորանարդով ու ևս 3 խորանարդով – , 
ապա երկրորդը գրատախտակին կգրի ՝ 70=20+20+10+10+10 և այլն: Ապա գրատախտակին 
ու ուսուցչին մոտենում են այլ աշակերտներ և ակտիվությունը նման կերպ է շարունակվում: 
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§2. ՏԱՍՆԱՎՈՐՆԵՐ ՈՒ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ

Այս պարագրաֆին տրամադրում ենք 4 դաս:

60-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Տասնյակներ ու միավորներ
Նպատակ՝ միանիշ ու երկնիշ թվերի ընթերցման ու գրառման, տարբեր մոդելներով 

ներկայացնելու ունակության զարգացում: (Մաթ.II.1.)
Նախապայմաններ՝ «կլոր» երկնիշ թվերի գրավոր ու բանավոր համրանք:
Ռեսուրսներ՝ ուսումնական ձողիկներ, խորանարդիկներ, նկարներ, որոնց վրա պատկերված 

է դասակարգված (կարգավորված) միասնություն:

Դասը սկսում ենք 10-ի բազմապատիկ թվերի (ամբողջ (լրիվ), «կլոր» տասնյակների) 
կրկնությամբ: Տարրական դասարանների մեթոդիկան ի նկատի ունի 20-ից մեծ թվերի 
ուսումնասիրությունը սկսել «ամբողջ» (լրիվ) թվերից, այսինքն «կլոր» տասնյակներից:

Ուսուցիչը սեղանին դասավորում է փոքրիկ առարկաներ (օրինակ՝ խորանարդիկեր) և 
խնդրում է աշակերտներին անվանել դրանց քանակը – 3 տասնյակ, այսինքն՝ 30, 4 տասնյակ, 
այսինքն՝ 40, 5 տասնյակ, այսինքն՝ 50:

- Բացատրե՛ք, թե ինչո՞ւ է գրված թիվ 5-ը: Ի՞նչ է այն մատնանշում:
- Եթե առարկաների միասնությունից հանենք այս առարկաների մի տասնյակը, ինչպե՞ս 

կփոխվի գրառումը: Նշենք, որ նման ակտիվության համար կարելի է «աբակա» կիրառել:
Դրանից հետո անցնում ենք ոչ ամբողջ (լրիվ) տասնավորներ պարունակող թվերին: Այստեղ 

կարևոր է, որ առարկաների քանակը այսպես անվանենք, օրինակ 24 – 2 տասնյակ ու ևս 4 
միավոր: Ընդգծում ենք «ևս» բառը: Նման ընդգծումը թեմայի ուսումնասիրման սկզբում (չնայած 
հետագայում էլ չի լինի ավելորդ) կօգնի աշակերտներին ճիշտ գիտակցել, թե ընդամենը քանի 
միավոր է:

Սեղանին դասավորում ենք միանման, նույն չափի առարկաներ և առանձնացնում ենք նաև 
մի քանի՝ 10-ից պակաս առարկա (օրինակ՝ խորանարդիկներ):

           

           

      

Աշակերտը պետք է անվանի առարկաների քանակը հետևյալ կերպ. 2 տասնյակ ու ևս 4 
միավոր:

Դրանից հետո կարող ենք ներկայացնել գրառումը՝ 24, որը մատնանշում է, որ ունենք 2 
տասնյակ ու ևս 4 միավոր: Շարունակում ենք ներկայացնել ու անվանել թվերը տասնյակներով  
ու միավորներով:

Աշակերտին կարող ենք ներկայացնել նկար, որտեղ համապատասխան թիվը սխալ է նշված: 
Խորհում ենք՝ ինչպես պետք է վարվենք, որ առարկաների քանակը ճիշտ թվով ներկայացվի 
(պետք է պակասեցնենք առարկաները կամ էլ փոխենք գրառումը):
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Կարող ենք ուշադրություն դարձնել վրացերեն բանավոր համրանքի 
առանձնահատկություններին, երբ թիվը առարկաների միասնությամբ ենք ներկայացնում: 
Օրինակ՝

24 – երկու տանսավոր և ևս 4 միավոր, 24 – քսանչորս, քսանյակ (երկու տասնյակ) և ևս 
4 միավոր:

36 – 3 տասնյակ և ևս 6 միավոր, 36 – երեսունվեց (երեսուն ու 6 միավոր), կամ քսանյակ 
ու տասնվեց:

∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆  
∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆  Քսանյակ

∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆   
ևս տասնվեց միավոր    

երեսունվեց

∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 

∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆
∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆   3 տասնյակ   
∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆ 
∆ ∆ ∆ ∆ ∆ ∆     ևս 6 միավոր     

36

 
Տնային առաջադրանքը հանձնարարում ենք աշխատանքային տետրից:

61-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Միավորներ ու տասնյակներ
Նպատակ՝ դասագրքում տրված նյութի կիրառմամբ երկնիշ թվի գրավոր ու բանավոր 

համրանքի մասին գիտելիքի խորացում ու ամրապնդում: (Մաթ. II. 1., Մաթ. II.2.)
Նախապայմաններ՝ կլոր տասնյակներ, առարկաների միասնության հետ թվի 

համապատասխանությունը գտնելու ունակություն:
Ռեսուրսներ՝ ուսուցողական ձողիկներ, խորանարդիկներ, դասագիրք, աշխատանքային 

տետր:

Դասը կրկին սկսում ենք ակնառու օրինակների կիրառմամբ: Աշակերտներին ներկայացնում 
ենք առարկաների համակարգված միասնությունը՝ տասնյակներով դասավորված ու ևս մի 
քանի առարկա: Աշակերտը պետք է ճիշտ համապատասխանեցնի թիվը և գրառում կատարի 
տետրում: Օրինակ՝ 

   2  տասնյակ + 7  միավոր = 27

Այս դասին կարող ենք սահմանափակվենք մինչ 40-ը թվերով: Դասընթացը կարող ենք 
շարունակել խմբային աշխատանքի տեսքով: Խմբերին կբաժանվեն ձողիկներ և տասնյակներն 
առանձնացնելով՝ նրանք երկնիշ թվերը կգրանցեն դիրքային համակարգում: Ուսուցիչը վերցնում 
է 20-ից ավելի ձողիկ, օրինակ՝ 27, և դիմում է աշակերտներին.

- Այժմ որքա՞ն տասնյակ է առանձնանում: Մնո՞ւմ են միավորներ:
- Քանի՞ միավոր մնաց:
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- Տասնյակների քանակը ո՞ր թիվն է ներկայացնում: Մնացած միավորների քանա՞կը:
- Ինչպե՞ս գրանցենք այդ թիվը:
- Քանի՞ քսանյակ է պարունակում: Քանի՞ միավոր է մնում: Ինչպե՞ս ենք կարդում:
Դրանից հետո անցնում ենք դասագրքում ներկայացված նյութի քննարկմանը:
Առաջին խնդրի հարցերին պատասխանելը կարող է ընթանալ զույգային աշխատանքով: 

Ժամանակ չվատնելու նպատակով որևէ եղանակով բաժանեք աշակերտներին զույգերի: Զույգերը 
լրացնում են բաց թողած տեղերը և արդյունքները ներկայացնում են դասարանին:

2  խնդրից անցնում ենք 20-ից մեծ թվերի վրա: Կարող ենք փոխել պայմանը և 20-ից 
մեծ առաջին թվին համապատասխան խումբը ներկայացնել գրատախտակին: Դրանից հետո 
կարող ենք հարցնել.

- Ո՞ր թիվն է հաջորդում քսանմեկին: (Քսաներկուսը)
- Քսաներկուսին ո՞ր թիվը կհաջորդի:
- Քանի՞ միավորով ավել կմնա 23-ում 22-ի հետ համեմատ տասնավորներն առանձնացնելու 

դեպքում:
3  խնդիրը կարող ենք շարունակել ու բոլոր թվերում 20-ից 29-ը առանձնացնենք 

տասնավորներն ու միավորները:
- Ի՞նչ է մատնանշում 2-ը՝ 28-ի գրառման մեջ:
- Ո՞ր թիվն է տասնավորների կարգի թիվը 28–ի մեջ:
- Ի՞նչ է մատնանշում քսանութ բառը:

4  խնդրի մեջ ուշադրություն ենք դարձնում թվերի անվանմանը՝ վրացերենում քսանյակների 
համակարգի կիրառմանը: (Բանավոր համրանքի մեջ)

5  խնդրի մեջ ներկայացված է երեսունյոթ թիվը: Այստեղ ուշադրություն ենք դարձնում 
վրաց լեզվում այդ թվի անվանմանը: Վրաց լեզվում բանավոր համրանքը տեղի է ունենում 
քսանյակներով: Դա որոշ բարդություններ է առաջացնում: Հետագայում աշակերտներին հեշտ 
կլինի այդ հարցում: Սակայն այս պահին կարող ենք նշել, որ հաշվել հնարավոր է նաև 
քսանյակների համակարգով, որ առարկաների խմբում քսանյակը առանձնացնելու արդյունքում 
մնում է քսանից պակաս միավոր: 37 առարկայից առանձնանում է 1 քսանյակ, մնում է 17 
միավոր (այստեղից էլ ստացվում է վրացերեն «ოცდაჩვიდმეტი» - երեսունյոթ բառը):

- Քանի՞ տասնավոր է առանձնանում:
- Քանի՞ միավոր մնաց:
- Լրացրե՛ք աղյուսակը:

Տասնյակներ Միավորներ

3 7

- Ուրեմն, ինչպես գրանցենք այդ թիվը: (37)
- Քսանյակները որ առանձնացնեինք, քանի՞ քսանյակ կլիներ և ևս քանի՞ միավոր կմնար:
- Ուրեմն, կունենայինք քսան ու տասնյոթ: Թիվը վրացերենում կարդացվում է 

«ოცდაჩვიდმეტი» - երեսունյոթ:
Դասին կարող ենք ևս մեկ նման թիվ քննարկել, օրինակ„ 34-ը: Որպես տնային առաջադրանք„ 

հանձնարարում ենք համապատասխան խորագրով ներկայացված խնդիրները:
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62-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Տասնյակներ ու միավորներ
Նպատակ՝ 20-ից մեծ թվերի գրավոր ու բանավոր համրանքի մասին հարցերի կրկնություն 

և գիտելիքի ամրապնդում: (Մաթ. II.1., Մաթ. II.2.)
Նախապայմաններ՝ կլոր տասնյակներ, երկնիշ թվերի գրավոր ու բանավոր համրանքի 

վերաբերյալ պատկերացումներ:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Դասին շարունակում ենք աշխատել 40-ից փոքր թվերի գրառման, անվանման ու 
ներկայացման վրա: Քննարկում ենք խնդիրները, որոնք աշակերտները պետք է տանը 
կատարեին: Անցած երեք դասի ուսումնասիրմամբ անցնում ենք ուսուցման կարևորագույն 
«հաջորդ» փուլին, որը կապված է տասնավորների դիրքային համակարգի իմաստի ու վրացերեն 
բանավոր համրանքի հետ: Անցնում ենք «հաջորդ» փուլին: Հարկավոր է այս փուլին հասած 
արդյունքները վերլուծել, հատկապես պետք է ուշադրություն դարձնել նկատված խնդիրներին: 
Ապագա աշխատանքի համար հաշվի առնենք աշակերտների կողմից նյութի ընկալման որակը:

Հիշենք, որ դեռ էլի մանրամասն քննարկելու ենք երկնիշ թվերը և կունենանք նկատած 
անհարթությունները շտկելու, դասընթացի մեջ ուղղումներ մտցնելու հնարավորություն, այս 
փուլը պետք է անցնել առանց շտապելու՝ ճիշտ մեթոդական եղանակով:

Նյութը մշակելու համար Ձեզ կօգնի «Պատկերացնենք ու գրանցենք» ակտիվությունը:
Ռեսուրսներ՝ ձողիկների բավական քանակ (աշակերտների յուրաքանչյուր զույգին 

համապատասխանեցնենք 40 հատ):
Դասարանի կազմակերպում՝ աշակերտները բաժանվում են զույգերի:
Ակտիվության ընթացքը՝ աշակերտների յուրաքանչյուր զույգ սեղանին 40 ձողիկ ունի: 

Ուսուցիչը ամեն սեղանին կառանձնացնի մի քանի ձողիկ: Յուրաքանչյուր զույգ պետք է. 1) 
մնացած ձողիկներից առանձնացնի տասնյակների մեծագույն քանակը ու ստացած արդյունքի 
համաձայն գրանցի քանակը թվանշաններով, 2) առանձնացնի ձողիկներից քսանյակը (թե 
հնարավոր է) և ստացած արդյունքի համաձայն գրանցի քանակի համապատասխան անվանումը:

Ուսուցիչը չի դժվարանա ստուգել արդյունքը, քանի որ նախնական 40-ից մի քանի ձողիկ 
հանելով՝ ստացված թիվը գտնելը նրա համար հեշտ է:

Դասին վարժվելու ու տնային աշխատանքի համար կարող ենք կիրառել փակ խնդիրները 
դասագրքից ու աշխատանքային տետրից:

Ուսուցիչներին խորհուրդ ենք տալիս ակտիվորեն մասնակցել ուսուցողական գործընթացին, 
աշակերտների բարձր մտածողական ունակությունների ու գիտելիքի զարգացման նպատակով 
կիրառել տարրական դասարանների համար հատկացված G-priEd նախացծի ուսուցողական 
ռեսուրսները՝ ուսումնական գործընթացի պլանավորման ու արդյունքների վերլուծման համար: 

63-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա՝ Տասնյակներ ու միավորներ
Նպատակ՝ աշակերտների՝ մաթեմատիկայի ուսումնասիրման հանդեպ հետաքրքրության 

մեծացում, խորհել-ապացուցելու ունակության զարգացում: (Մաթ. II 1. II.2.)
Նախապայմաններ՝ թվերը մինչև 40-ը, գրավոր ու բանավոր համրանք:
Ռեսուրսներ՝ դասագիրք, աշխատանքային տետր: Դասը տրամադրում ենք «Խորհիր» 

խորագրով տրված խնդիրների լուծմանը, որոնք պարտադիր դասարանում են լուծվում 
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և աջակցում են տրամաբանական մտածելակերպի, որոնելու, դատելու, ապացուցելու 
ունակությունների զարգացմանը:

Առաջին խնդրի լուծումը պահանջում է դատել, քանի որ այդ խոսքով կարող է սկսվել թիվը 
մինչ 30-ը և թիվը, որը մեծ է 30-ից: Դա վրաց բանավոր համարակալման յուրահատկությունն 
է: Այդ պատճառով տասնավորների թիվը կարող է լինել 2, կամ 3:

Սովորացնենք աշակերտներին ընտրություն պահանջող պատասխանների հետ աշխատել:
3  Խնդրի մեջ 8-ից պետք է առանձնացնել եռյակները: 8-ը 2 եռյակ է ու ևս 2, այսինքն 

կար 2 եռանիվ հեծանիվ ու 1 երկանիվ հեծանիվ: Պատասխանի երկրորդ տարբերակ չկա, քանի 
որ 8-ից 1 եռյակ առանձնացնելու դեպքում մնացածի քանակը 5 է, զույգեր սրանից չեն ստացվի:

4  Խնդրի մեջ սկսում ենք դատել Սանդրոյի միավորից: Սանդրոն չի ստացել ո՛չ 10, ո՛չ 9: 
Այսինքն ստացավ 8, Գիորգին չի ստացել 10, ոչ 8 (Սանդրոն է ստացել 8), այսինքն Գիորգին 
ստացել է 9, Վատոն կստանար 10:

Կարելի է կիրառել նաև աղյուսակ: Այս մեթոդը ապագայում էլ հաճախ կօգտագործեն:

10 9 8

Սանդրո - - +

Գիորգի

Վատո

Ամեն տողում մի «+»-ը ասվում է այսպես՝ «գումարում ու երկու հանում պետք է լինի»:
Լրացնել սկսում ենք Սանդրոյի տողից: Սանդրոյի դիմաց 10-ի ու 9-ի սյունակում կգրվի 

«-»-ներ (Սանդրոն այս միավորները չի ստացել), 8-ի սյունակում կդրվի «+»: 8 միավոր այլոք 
չէին ստանա (պայմանի համաձայն), դրա համար 8-ի մոտի մնացած սյունակներում կդրվի 
«-»: Գիորգիի դիմաց ՝ 10-անոցի սյունակում «-» կդրվի (խնդրի պայմանի համաձայն) Այսինքն 
Գիորգին ստացել է 9-ը: 9-ի մնացած սյունակներում կդրվի «-» և Վատոյին կմնա «+» 10-անոցի 
սյունակում:

Աղյուսակի լրացումը այս փուլում իրականանում է հարցերին պատասխանելու շնորհիվ: Դա 
մեծ քայլ է դեպի տրամաբանական խնդիրների լուծումը:

Որպես տնային աշխատանք խնդիրները հանձնարարում ենք աշխատանքային տետրից:
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§3. ՄԻՆՉԵՎ 60 ԹՎԵՐԸ

Այս պարագրաֆին 4 դաս ենք հատկացնում:

64-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Մինչև 60 թվերը
Նպատակը. մինչև 60 թվերը գրել և կարդալ տասնյակների և քսանյակների բաժանելու 

միջոցով, տարբերել միանիշ և երկնիշ թվերը, ցույց տալ թվերի արժեքը, լուծել համապատասխան 
հեշտ խնդիրները: (Մաթ. II. 1., Մաթ. II. 2., Մաթ. II. 7.)

Նախապայմաններ. կարողանալ անվանել և գրել կլոր տասնյակները, ունենալ մինչև 40 թվերը 
տասնյակներով և միավորներով ներկայացնելու հմտություն: 

Ռեսուրսներ. ուսումնական ձողիկներ, խորանարդներ, թերթիկներ, որոնց վրա պատկերված 
են տասնյակներով և միավորներով ներկայացված գծագրեր: 

Շարունակում ենք առարկաների որևէ խումբ ներկայացնել տարբեր միջոցներով, հա
մապատասխան թվով գրելու և կարդալու ցուցադրումով: Արդեն քննարկված քանակների (մինչև 
40 թվերին համապատասխան) տարբեր դրսևորումները ներկայացնելուց հետո, անցնում ենք 40ից 
մեծ (մինչև 60) թվերի համապատասխան վիզուալ նյութի ցուցադրմանը: Վերցնում ենք, օրինակ, 
այս կամ այն առարկաները (ձողիկներ, խորանարդներ) և տասնյակների բաժանելով՝ ցուցադրում 
ենք տասնյակների դիրքային համակարգը: 

Օրինակ, վերցնում ենք 48 ձողիկ, բաժանում ենք տասնյակների:
– Ձողիկները քանի՞ տասնյակի կարելի է բաժանել: Քանի՞ քսանյակի կարելի է բաժանել, 

քանի՞ միավորի: Ի՞նչ թվով է արտահայտվում բաժանված ձողիկների քանակը: (40 – այս թիվն 
աշակերտներն արդեն գիտեն:)

– Էլի քանի՞ միավոր է մնում: (8)
– Ինչպե՞ս արտահայտենք այս թիվը: (Այն 4 տասնյակ և 8 միավոր է պարունակում:)
– Հետևաբար, 48=40+8:
48=4 տասնյակ և էլի՝ 8 միավոր:
Այժմ երկուական տասնյակներ միասին ենք հավաքում: Կստանանք երկու քսանյակ. երկու 

տասնյակը հավասար է մեկ քսանյակի: 
– Ընդամենը քանի՞ քսանյակ ունենք: (2)
– Քանի՞ս մնաց: (8)
– Հետևաբար, քառասունութը 2 քսանյակ և 8 միավոր է պարունակում:
Կարող ենք կիրառել նաև «Արտահայտում և գրառում ենք» ակտիվությունը (տե՛ս՝ 62րդ դաս), 

այս անգամ զույգերին 6060 ձողիկ ենք բաժանում: 
Նույն ակտիվությունները կարող ենք կիրառել մեր ձեռքի տակ եղած այլ առարկաներով և 

նկարազարդ թերթիկներով: 
Կարող ենք անցկացնել «Գտնել սխալը և ուղղել այն» ակտիվությունը:
Աշակերտն ինքնուրույն ընտրում է ուղղելու եղանակը կամ ջնջում է/նկարում է քառանկյուններ 

գրատախտակին, կամ թիվը ջնջում և գրում է համապատասխանը: 
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  24            40

            
            
            
            
       38          52
             
             
             
             

Տանը հանձնարարում ենք լուծել աշխատանքային տետրի խնդիրները:

65-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Մինչև 60 թվերը 
Նպատակը. գրել և կարդալ մինչև 60 թվերը, զանազանել միանիշ և երկնիշ թվերը, զարգացնել 

թվի արժեքն արտահայտելու հմտությունը: (Մաթ. II, 1., Մաթ. II. 2.)
Նախապայմաններ. քանակը թվի հետ համապատասխանեցնելու, թիվը գրելու, գրավոր և 

բանավոր համարակալման հմտություններ: 
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր, ուսումնական ձողիկներ, խորանարդներ:

Աշխատանքային տետրում կատարած տնային առաջադրանքը ստուգելուց հետո, անցում 
ենք դասագրքում ներկայացված այն խնդիրների ընտրությանը, որոնք նախատեսված է լուծել 
դասարանում: Դասը ընթանում է առաջին 6 խնդիրներին համապատասխան նյութի շուրջ:

Դասագրքի առաջին երկու խնդիրներով կրկնում ենք անցած նյութը: Դասարանում քննարկում 
ենք հաջորդ չորս խնդիրները ևս: Խնդիրների ընտրությանը պետք է մասնակցի ամբողջ դասարանը, 
դասը պետք է ընթանա ինտերակտիվ ձևով: Օրինակ, 3  խնդրի չորրորդ առաջադրանքը 
կատարելիս, կարող ենք աշակերտներին օգնել հարցերով.

– Եթե 3 հնգյակը փորձենք տասնյակներով ներկայացնել, քանի՞ տասնյակ կունենանք: Քանի՞ 
հնգյակ կմնա:

– Հետևաբար, քանի՞ տասնյակ և քանի՞ միավոր ունենք (մեկ տասնյակ և 7 միավոր):
– Անվանե՛ք թիվը: (17)
Այս խնդրի լուծման գործընթացը ևս, ինչպես 4րդ խնդրի դեպքում էր, կարող ենք անցկացնել 

օժանդակ առարկաների կիրառումով: 
Պարզ է, որ տասնյակների բաժանելու գործընթացը 4 խնդրում 4րդ տասնյակի վրա կանգ 

կառնի: Եվս 7 մատիտ կմնա մեզ մոտ: 
Քսանյակների բաժանումը տասնյակների բաժանելուց հետո դժվար չէ, քանի որ յուրաքանչյուր 

երկու տասնյակ կազմում է մեկ քսանյակ, այսինքն, ունենք 2 քսանյակ և էլի 7 միավոր՝ քառասունյոթ:
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Նմանատիպ ակտվություններ է պարունակում 5րդ խնդրի լուծման գործընթացը: 
6րդ խնդրում քննարկում ենք մինչև 60 թվերի աղյուսակը: Աշակերտներին փորձում 

ենք հասկացնել աղյուսակը կազմելու կարգը: Նրանց կօգնեն դասագրքում տրված հարցերը: 
Կարող եք ավելացնել, հստակեցնել հարցերը և աշակերտների պատասխանները: Հստակեցման 
ժամանակ օգնե՛ք աշակերտներին, բացատրե՛ք կատարվող գործընթացը: Քննարկումը շատ ավելի 
արդյունավետ է, երբ այն ընթանում է աշակերտների ակտիվ մասնակցությամբ: 

Որքան հնարավոր է, շատ աշակերտի խնդրեք կարդալ ներկայացված թվերը, հարցեր տվեք 
տասնյակների և միավորների քանակի մասին, թվի անվանման՝ քսանյակի հետ ունեցած կապի 
մասին (վրացերենում): 

Տանը կարող ենք հանձնարարել համապատասխան խորագրում ներկայացված առաջին 
չորս խնդիրները:

 
66-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Մինչև 60 թվերը
Նպատակը. առարկաների խումբը տասնյակների կամ քսանյակների բաժանելով՝ անվանել 

համապատասխան թիվը, թվերը համեմատելու ժամանակ զարգացնել վիզուալ նյութերի 
կիրառության հմտությունը: (Մաթ. II., 1., Մաթ. II. 2.)

Նախապայմաններ. մինչև 60 թվերը գրելու և կարդալու, նախորդ և հաջորդ թիվը անվանելու 
հմտություն: 

Դասը սկսում ենք տնային առաջադրանքը ստուգելով: Աշխատում ենք հնարավորության 
դեպքում ստուգել բոլոր աշակերտների առաջադրանքները, որպեսզի պատկերացում կազմենք 
նյութը յուրացնելու մասին: 

Առանձնապես հետաքրքիր է 4րդ խնդիրը: 
Հնարավոր է, այս խնդիրը աշակերտների կեսի համար դժվար լինի, սակայն վիզուալ նյութը 

կհեշտացնի գտնել պատասխանը: 
   53 → 5 տասնյակ և 3 միավոր:
   43 → 4 տասնյակ և 3 միավոր:
   53ը 1 տասնյակով մեծ է: 
   53ը 10ով ավել է: 
Այնուհետև, գիտելիքը ստուգելու համար, կարելի է անցկացնել ինքնուրույն աշխատանք: Այս 

նպատակով կիրառում ենք դասարանում կատարելու համար նախատեսված 7րդ, 8րդ և 9րդ 
խնդիրները:

8րդ խնդիրը պահանջում է ուշադիր նայել, գտնել բոլոր տարբերակները, իմանալ երկնիշ 
թվերը:

Լուծելու ժամանակ կարելի երեխաներին առաջարկել նաև օգտվել որոնման 
ռազմավարությունից: Նախ գրում ենք բոլոր երկնիշ թվերը, որոնց շարքը սկսվում է 3ով. 34, 35:

Այնուհետև այն թվերը, որոնց առաջին թիվը 4 է. 43, 45:
Այնուհետև այն թվերը, որոնց առաջին թիվը 5 է. 53, 54:
Այսպիսով՝ ընդամենը 6 ունենք: 
9րդ և 10րդ խնդիրները համարյա 3 հավասար մասերի բաժանելը նկատի ունի, բայց վիզուալ 

նյութերով (այս անգամ՝ նկարի միջոցով) բաժանումը դժվար չէ: Առավել ևս, որ արդեն գիտենք, որ 
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երկու տասնյակը մեկ քսանյակի է հավասար, 10րդ խնդրում ունենք երեք քսանյակ (վաթսուն), և 
յուրաքանչյուրին մեկ քսանյակ է համապատասխանում: 

9րդ խնդրում ունենք 3 տասնյակ: 3 զամբյուղում հավասարապես են բաշխված, 
յուրաքանչյուրում տեղավորվում է մեկ առանձին տասնյակ՝ 10 տետր:

11րդ խնդրի լուծումը պահանջում է վրացերեն բանավոր համրանքի իմացություն և ծառայում 
է այդ համրանքի առանձնահատկությունները մեկ անգամ ևս խորապես ընկալելուն: 

Տանը հանձնարարում ենք «Տնային» խորագրի 5րդ և 6րդ խնդիրները, ինչպես նաև՝ 
աշխատանքային տետրի վարժությունները: 

67-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Մինչև 60 թվերը
Նպատակը. անցած նյութի կրկնություն, ամրապնդում (միանիշ և երկնիշ թվեր): (Մաթ. II. 

1., Մաթ. II. 2.)
Նախապայմաններ. միանիշ և երկնիշ թվերը գրելու և կարդալու հմտություններ:
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Դասը հիմնականում 60ի սահմաններում թվերի մասին նյութի կրկնությանը և ամրապնդմանն 
է ծառայում: Գիտելիքների ստուգումը սկսում ենք, այսպես կոչված, թեստային խնդիրներ լուծելով: 

«Թեստային» առաջադրանքը գիտելիքը ստուգելու միջոց է հանդիսանում: Ուշադրությունը 
կրկին կենտրոնացնում ենք թվերը գրելու ժամանակ՝ տասնյակների բաժանելու և կարդալու 
ժամանակ՝ քսանյակների բաժանելու հարցին: Վրացական դպրոցում տասնյակքսանյակների 
խառը համակարգի (գրավոր և բանավոր համրանքի ժամանակ) առկայությունը որոշակի 
դժվարություններ է ստեղծում: 

Այսպիսի դժվարություններ ռուսերենում և անգլերենում (նաև՝ հայերենում) չկան: Առավել 
մեծ դժվարությունների են հանդիպում ֆրանսիացի երեխաները, քանի որ այստեղ բանավոր 
համրանքն էլ է խառը՝ տասնյակքսանյակներով, քսանյակներով է 70ից հետո մինչև 100ը, մինչև 
70ը բանավոր համրանքը տասնյակներով է:

Մաթեմատիկական խաղ. «Ծածկագրում»
Խաղի նպատակը աշակերտներին երկնիշ թվերը տասնյակների և միավորների «բաժանել» 

սովորեցնելն է: Ուշագրավ է, որ տասնյակները և միավորները սիմվոլներով ներկայացնելը 
զվարճացնում է այս «դրական» գործընթացը: Բացի այս, աշակերտը վարժվում է սիմվոլի 
կիրառությանը, ինչը կարևոր ուսումնական հմտություն է: Փաստորեն, նա ծանոթանում է թվերի 
գրառման ոչ դիրքային համակարգերից մեկին, ինչը կարևոր զարգացնող ակտիվություն է: 

Խաղի կանոնները և ընթացքը մանրամասնորեն նկարագրված է դասագրքում, ինչն 
աշակերտնին ինքնուրույն սովորելու հնարավորություն է տալիս: Այս խաղի շարունակությունն է 
հանդիսանում խաղը, որը միևնույն թեմայի §5ում է տրված: 
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§4. 100-ԻՑ ՓՈՔՐ ԹՎԵՐԸ

Պարագրաֆին 4 դաս ենք հատկացնում: 

68-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. 100ից փոքր թվերը
Նպատակը. ուսումնասիրել 100ից փոքր թվերի բանավոր և գրավոր համրանքի հետ կապված 

հարցերը: (Մաթ. II. 1., Մաթ. II. 2.)
Նախապայմաններ. 60ից փոքր թվերը գրավոր և բանավոր համրելու, մինչև 100 կլոր 

տասնյակները անվանելու կարողություն: 
Ռեսուրսներ. ուսումնական ձողիկներ, գնդիկներ, խորանարդներ:

Տնային առաջադրանքը ստուգելուց հետո, անցնում ենք «մեծ» թվերի բանավոր և գրավոր 
համրանքի հարցերին: 100ից փոքր թվերից մենք արդեն գիտենք «կլոր» թվերը (տասնյակները): Դասը 
«կլոր» թվերը ներկայացնելով ենք սկսում: Սա կլինի նաև անցած նյութի կրկնություն, տասնյակների 
կոնցեպցիայի ընկալում և անցում՝ նոր թեմայի: Այս դասին ներկայացված ակտիվությունը կարող է 
դիտվել՝ որպես ուսուցման մեջ կառուցողական դիրքորոշման իրագործման առաջին՝ «նախնական» 
փուլ, որը հետագայում կշարունակվի «ընթացքում» փուլով: Ուսումնական գործընթացը տեսանելի 
նյութերի կիրառությամբ ենք վարում: 

Սկսում ենք 60ից ավել քանակությամբ առարկաները տասնյակների բաժանելով: Եթե 
միավորներ չմնան, ապա այսպես կոչված կլոր (ամբողջ) տասնյակների հետ գործ ունենք: Գիտենք, 
որ 7 տասնյակը գրվում է «70», 8 տասնյակը՝ «80», 9 տասնյակը՝ «90»:

Ենթադրենք 6 տասնյակի բաժանելուց հետո մնում է ևս 3 առարկա:
– Քանի՞ տասնյակի բաժանեցինք: (6)
– Ի՞նչ թվանշանով է գրվում բաժանված տասնյակների քանակը: (60ով)
– Քանի՞ միավոր է մնում: (3)
Ի՞նչ թվով ենք արտահայտում այս առարկաների քանակը: (63)
Այստեղ ևեթ կարող ենք ընդգծել քսանյակները: 
– Քանի՞ քսանյակ է պարունակում բաժանված 6 տասնյակը: (3)
– Հետևաբար, քանի՞ քսանյակի կարելի է բաժանել: (3)
– Եվս քանի՞ միավոր է մնում: (3)
– Կարդացե՛ք 63ի անվանումը (վաթսուն՝ 6 տասնյակ և երեք):
Հաջորդ փուլում աշակերտներին ներկայացնում ենք առարկաների մի քանի խումբ և խնդրում 

ենք նրանց, որ դրանցից յուրաքանչյուրին ճշգրտորեն վերագրեն համապատասխան թիվը: 

         
         
           22
    

         
         
           23
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           42
  

         

           34
   

Հաջորդ փուլում աշակերտը պետք է գտնի անհամապատասխանություն թվի և քանակի միջև 
և ուղղի այդ սխալը: 

Տանը հանձնարարում ենք աշխատանքային տետրի առաջադրանքը: 

69-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. 100ից փոքր թվերը
Նպատակը. խորացնել 100ից փոքր թվերը գրելու, կարդալու հմտությունը, ամրապնդել թվերի 

կազմության մասին գիտելիքները: (Մաթ. II. 1., Մաթ. II. 2.)
Նախապայմաններ. որպես զննական նյութ ներկայացված առարկաների քանակը անվանելու 

(օրինակ՝ 5 տասնյակ, 3 միավոր) և գրելու հմտություններ: 
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր, ուսումնական ձողիկներ, խորանարդներ:

Տնային առաջադրանքը ստուգելուց հետո սկսում ենք ուսումնասիրել 100ից փոքր թվերի 
գրավոր և բանավոր համրանքի հարցերը՝ դասագրքում տրված նյութը կիրառելով: Առաջին երեք 
խնդիրները լուծելու համար անհրաժեշտ է անցնել նույն փուլերը, ինչ ներկայացված էր նախորդ 
դասին՝ անվանել տասնյակների և միավորների քանակը, գրել թիվը, կարդալ թիվը: Միաժամանակ, 
վրացերեն բանավոր համրանքին համապատասխան, քսանյակների բաժանումն է նկատի առնված: 
Օրինակ, 3  խնդրում քննարկվում է 73ը տարբեր միջոցներով ներկայացնելը: Քսանյակների 
համակարգը ֆրանսերենում հենց այս թվի անվանման հետ է կապվում. 73=60+13: Վրացերենում 
նույն սկզբունքն է գործում: Սակայն վրացերեն բանավոր համրանքում այս սկզբունքը մինչև 70ը 
երկնիշ թվերում էլ է գործում: Այս դժվարություններն աշակերտները կամացկամաց կհաղթահարեն, 
կսովորեն թվերը գրել, կարդալ, այս հարցում շտապեցնել չի կարելի: Բոլոր առաջադրանքները 
(դասարանում կատարվող կամ տանը հանձնարարված) պետք է մանրամասնորեն քննարկվեն և 
վերլուծվեն աշակերտների ակտիվ մասնակցությամբ: 

4րդ և 5րդ խնդիրները պահանջում են տարբեր եղանակներով ներկայացնել 84ը և 96ը: 
Ներկայացնելիս կարելի է նաև օժանդակ նյութեր օգտագործել: 

6րդ խնդրում այսպես կոչված քանակի գնահատումն է ներկայացվում. անվանել այն կլոր 
թիվը, որն ամենամոտն է 34ին` 30, 53ին` 50, 17ին` 20 և այլն: 

Այս դասին իրականացված ակտիվությունը ներկայացնում է ուսման մեջ կառուցողական 
դիրքորոշման առաջին («նախնական») փուլից անցումը հաջորդ՝ «ընթացքում» փուլ:

Ապագայում այս թեման ավելի մանրամասն կուսումնասիրվի: 

Տանը կատարելու համար հանձարարում ենք «Տնային» խորագրում ներկայացված 1
- 5  խնդիրները: 
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Աշխատանաքային տետրի այս դասի #4 խնդրում աշակերտները պետք է կռահեն, որ 
Թեկլայենց ընտանիքում 6 երեխա կա՝ 3 եղբայր և 3 քույր: Հայրիկը երեխաներին ընդամենը 6 
տասնյակ, այսինքն՝ 60 լարի տվեց: 

70-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. 100ից փոքր թվերը
Նպատակը. նախորդ երեք դասերին քննարկված նյութի կրկնություն, ամրապնդում և 

գիտելիքի ստուգում: (Մաթ. II. 1., Մաթ. II. 2., Մաթ. II. 4.)
Նախապայմաններ. 100ից փոքր թվերը գրելու, կարդալու, դրանց կազմությունն անվանելու 

հմտություններ: 
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Ամբողջ դասի ընթացքում ստուգվում են տնային առաջադրանքները, լուծվում խնդիրները 
և քննարկվում տրված հարցերը: Առաջին և երկրորդ խնդիրներին համարժեք խնդիրներ 
դասարանում արդեն լուծել ենք, ուստի աշակերտներին դրանք բացատրելն այնքան էլ դժվար չի 
լինի: Հետարքրիր է 3րդ խնդրի շուրջ քննարկումը: Այս խնդիրը ծառայում է սխալը գտնելու և 
այն ուղղելու կարողության ամրապնդմանը: 4րդ խնդիրը նկատի ունի ամենամոտ «կլոր» թիվն 
անվանելը, նման խնդիր արդեն քննարկվել է դասարանում: 

5րդ խնդիրը պահանջում է համեմատել դիագրամով տրված թվերը: Այս նպատակով թվերը 
թվանշաններով գրելու կարիք ամենևին չկա: Այս խնդիրը առաջիկայում ուսումնասիրվելիք թեմայի 
հետ է կապվում և նախապատրաստում է թվերը համեմատել սովորելուն: Առաջին դասարանում 
համեմատում էինք թվերը առարկաների համապատասխան քանակը համեմատելու, օրինակ, 
զույգերի բաժանելու միջոցով: Այս մեթոդն այժմ ևս կարող ենք կիրառել: Առաջին նկարի 6 
տասնյակները զույգեր են կազմում երկրորդ նկարի 6 տասնյակի հետ և առաջինի վրա մնում է 
ավելորդ հնգյակ: Այսինքն՝ առաջին նկարում ներկայացված թիվը մեծ է: Պարզ է, որ աշակերտները 
զույգեր կարող են կազմել այլ եղանակով ևս. առաջին նկարի 5 տասնյակը և հնգյակը զույգ են 
կազմում երկրորդ նկարի 5 տասնյակի և 1 հնգյակի հետ: Առաջին նկարում առանց զույգի է մնում 
1 տասնյակը, երկրորդ նկարում՝ 1 հնգյակը: Այսինքն առաջին նկարում ներկայացված թիվն ավելի 
մեծ է: 

Այժմ արդեն կարելի է անվանել համապատասխան թվերը. 65 և 60: 65ը մեծ է 60ից: 
Դասն ավարտում ենք այսպես կոչված «թեստերի» պատասխաններն ընտրելով, ինչը կարելի 

է ամփոփիչ փուլով ներկայացնել: Տնային առաջադրանքն ընտրում ենք աշխատանքային տետրից: 
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71-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. 100ից փոքր թվերը
Նպատակը. 100ից փոքր թվերի հետ կապված խնդիրներ լուծելով՝ դատողություն անելու

հիմնավորելու, խնդրի լուծման ուղի գտնելու և խնդիրը լուծելու հմտությունների զարգացում: 
(Մաթ. II. 1., Մաթ. II. 2., Մաթ. II. 4., Մաթ. II. 5.)

Նախապայմաններ. մինչև 100ը թվերի գրավոր և բանավոր համրանք: 
Ռեսուրսներ. դասագիրք:

Այս դասն հատկացնում ենք կռահելուն ուղղված խնդիրների լուծմանը: Դասը կարելի 
է անցկացնել խմբային աշխատանքի ձևով: Դասարանը բաժանվում է խմբերի: Խմբերին 
նախ հանձնարարում ենք «ՈԿԱ»ի խորագրով ներկայացված խնդիրները: Այստեղ գլխավոր 
ասպեկտներից մեկը առաջադրանքն արագ (պարզ է, նաև՝ ճիշտ) կատարելն է: Խմբերին 
գնահատելիս նույնպես այս պահը պետք է նկատի ունենալ: Վերջնական արդյունքներն ամփոփելիս՝ 
դասարանական քննարկման առարկա ենք դարձնում թվերի գրառման ժամանակ բաց թողած այն 
սխալները, որոնք դեռ թույլ են տալիս աշակերտները: Աշակերտները մեկ անգամ ևս խորհում են 
թվերը գրելու և անվանելու հարցի շուրջ: 

Կռահելուն ուղղված 2  խնդիրը տարբերակներ և ճիշտ պատասխան գտնելու հետ է կապվում: 
Կարելի է I օրինակի 20ի և II օրինակի 30ի տեղերը փոխել: Այս խնդիրը երկնիշ թվերը գումարելու, 
իսկ 3րդ խնդիրը՝ նվազեցնելու նախապատրաստական աշխատանք է: Սակայն կլոր տասնյակները 
հեշտացնում են գործը: Օրինակ, 3րդում 80ը կարելի է ներկայացնել 4 քսանյակներով: Երկու 
դեպքում էլ 4 քսանյակ է: Տեղափոխելու դեպքում էլ երկու դեպքում 4 քսանյակ կլինի (սա է 
դատողություն անելու վճռական պահը): Հավասարեցնելու արդյունքում յուրաքանչյուրում 
երկուական քսանյակ կա: Մինչև հավասարեցնելը առաջինում կար 3 քսանյակ, երկրորդում՝ 1 
քսանյակ: Առաջինում վաթսուն էր, երկրորդում՝ քսան: Աշակերտներին հանձնարարում ենք 
աշխատանքային տետրի առաջադրանքը: Այստեղ լուծումը կարելի է նաև չկապել 20յակների հետ, 
հավասարեցնելու դեպքում կունենանք 4040 խնձոր: Այսպիսով, առաջինում 20ով ավելի է (60), 
երկրորդում՝ 20ով պակաս (20): Այս ակտիվությամբ ավարտում ենք հարցի շուրջ դատողություն 
անելու երրորդ փուլը: 
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§5. ՄԻԱՆԻՇ ԵՎ ԵՐԿՆԻՇ ԹՎԵՐ

Այս պարագրաֆին հատկացնում ենք 3 դաս:

72-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Միանիշ և երկնիշ թվեր
Նպատակը. զարգացնել միանիշ և երկնիշ թվերը տարբերելու, երկնիշ թվերը գրելիս՝ 

միավորները և տասնյակները ցույց տալու և թվերի արժեքը անվանելու հմտություն: (Մաթ. II. 1., 
Մաթ. II. 2., Մաթ. II. 3.)

Նախապայմաններ. անվանել նախորդ և հաջորդ թվերը, թվերը անվանելու և գրելու 
հմտություններ: 

Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր, թերթիկներ՝ դրանց վրա պատկերված 
միանիշ և երկնիշ թվերով:

Տնային առաջադրանքը ստուգելուց հետո անցնում ենք նշված նպատակներն իրականացնելուն: 
Այս թեմայի վրա նախորդ դասերին ևս աշխատել ենք: Այժմ այս թեման առանձին է տրված: Միանիշ 
և երկնիշ թվերը տարբերելուն, կարդալուն, գրելուն, նախորդ և հաջորդ թվերն անվանելուն, թվերի 
արժեքը ցույց տալուն առանձին դաս է հատկացվում: Դասը սկսում ենք՝ դասարանին դիմելով.

– Անվանե՛ք միանիշ թվեր: Գրե՛ք դրանք: 
– Ի՞նչ երկնիշ թվեր գիտեք: Բերե՛ք օրինակներ: 
– Դուք արդեն բոլոր երկնիշ թվերը գիտեք, դրանք գրվում են 0, 1, 2, ... 9 թվանշանների 

միջոցով:
– Ի՞նչ է նշանակում երկնիշ թվում միավորին հաջորդող 0 թիվը: 
– Եթե թիվը տասնյակի չի կարող բաժանվել, 10ից փոքր է, ապա այդ թիվը երկնի՞շ է: 
– Ի՞նչ է ցույց տալիս 9 թիվը 89ը գրելու ժամանակ և այլն: 
Ազգային ուսումնական պլանը պահանջում է, որ աշակերտը ճիշտ անվանի երկնիշ թվում 

տասնյակի և միավորի հերթականությունը, այս հերթականության մեջ եղած թվերի նշանակությունը 
և բացատրի միավորների շարքում 0ի կիրառության նշանակությունը (ապագայում այս հարցերին 
կանդրադառնանք թվերը համեմատելիս): Օրինակ, «38» – այստեղ տասնյակների դիրքում է 3ը, 
միավորների դիրքում՝ 8ը, դրանք ցույց են տալիս, որ թիվը 3 տասնյակից և ևս 8 միավորից է 
բաղկացած, 3 թվի նշանակությունը 3 տասնյակն է, 8ի նշանակությունը՝ 8 միավորը: «30» – 
այստեղ 3ը ներկայացնում է տասնյակների շարքը, նրա նշանակությունը 3 տասնյակ (30) է, 
տասնյակների շարքի թվին հաջորդում է միավորների շարքի 0 թիվը: Սա ցույց է տալիս, որ ունենք 
«կլոր» (ամբողջ) տասնյակ, թիվը ճիշտ 3 տասնյակից է բաղկացած, միավորի շարքի 0ն ցույց է 
տալիս է կլոր տասնյակ: 

Այս դատողությունն անելուց հետո, ուշադրություն ենք դարձնում 5րդ խնդրի հարցերին ճիշտ 
պատասխան ընտրելուն: Կարող ենք ուրիշ թվեր նույնպես քննարկել: 

7րդ խնդիրը տասնյակները հաշվելու և ըստ տասնյակների աճի՝ նոր թիվը գտնելու հետ է 
կապվում: 

«Տնային» խորագրում տրված նմանատիպ առանձին 4 խնդիրներն աշակերտներին 
հանձնարարում ենք կատարել տանը: 
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73-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Միանիշ և երկնիշ թվեր
Նպատակը. զարգացնել երկնիշ թիվը գրելիս տասնյակների և միավորների 

հաջորդականությունը և թվի արժեքը ցույց տալու հմտություն: (Մաթ. II. 1., Մաթ. II. 2., Մաթ. 
II. 3.)

Նախապայմաններ. միանիշ և երկնիշ թվերը տարբերելու, նախորդ և հաջորդ թվերն 
անվանելու հմտություն: 

Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:
Ստուգում ենք տնային առաջադրանքը: Առաջին երկու խնդիրները նման են դասարանում 

լուծած խնդիրներին: 3րդ խնդրի լուծման մեջ որոշ աշակերտներ կարող են սխալ բաց թողած լինել. 
նրանք կարող էին մտածել, որ որոնվող թիվը 8 միավոր է պարունակում: Ոչ, այն պարունակում է 
3 տասնյակ և ևս 8 միավոր, 3 տասնյակը 30 միավոր է, ընդամենը 38 միավոր ունենք, միավորների 
թիվը 38 է: 

Այնուհետև անցնում ենք կռահելուն ուղղված խնդիրների լուծմանը: Ուսումնական գործընթացը 
կարելի է տարբեր եղանակներով անցկացնել: 

Առաջին խնդրում աշակերտները կազմում են բոլոր հնարավոր երկնիշ թվերը (սրանք 9 թվեր 
են. 35, 39, 33, 53, 59, 55, 93, 95, 99), այնուհետև տրված թվերից առանձանցնում են տարբեր թվեր 
պարունակող թվերը: Բոլոր հնարավոր երկնիշ թվերը կազմելիս, կարելի է մի քանի եղանակից 
օգտվել, օրինակ, նախ գրել այն թվերը, որոնց տասնյակի թիվը 3 է (սկսվում են 3ով), հետո՝ 5, և 
վերջում՝ 9: 

Այս խնդիրը լուծելիս, աշակերտները վարժվում են բոլոր տարբերակները հայտնաբերելուն 
և դրանք գրանցելուն: Նրանց համար դեռ դժվար է քանակը հաշվելու համադրման մեթոդի 
կիրառությունը: 

Երկրորդ խնդրում, զույգեր կազմելիս, նախ կազմում ենք այն զույգերը, որոնց Անանոն է 
մասնակցում (ԱնանոՍալոմե, ԱնանոՍոփո, ԱնանոԼելա), այնուհետև ավելացնում ենք մնացած 
զույգերը՝ Սալոմեի մասնակցությամբ (ՍալոմեՍոփո, ՍալոմեԼելա), հետո մնացած մեկ զույգը՝ 
Սոփոյի մասնակցությամբ (ՍոփոԼելա), Լելայի մասնակցությամբ բոլոր զույգերն արդեն սպառված 
են: 

Տանը հանձնարարում ենք «Տնային» խորագրում տրված մնացած 5րդ և 6րդ խնդիրները, 
որոնք կապվում են անցած նյութի կրկնության հետ, և «թեստերը», որոնք ամփոփում են թեման: 
Դրանք հեշտ են, և աշակերտն ինքնուրույն կարող է կատարել դրանք: 

74-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Միանիշ և երկնիշ թվեր
Նպատակը. մաթեմատիկական խաղի միջոցով միանիշ և երկնիշ թվերի վերաբերյալ գիտելիքի 

ամրապնդում: (Մաթ. II. 1., Մաթ. II. 2., Մաթ. II. 3.)
Նախապայմաններ. անվանել թվերի նշանակությունը միանիշ և երկնիշ թվերի շարքում: 
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:
Տնային առաջադրանքը ստուգելուց հետո դասը հատկացվում է «Ծածկագրում» 

մաթեմատիկական խաղին: 



106

Այս խաղը §3ում ներկայացված խաղի գաղափարի շարունակությունն է: Այս անգամ 
ակտիվությունը համեմատաբար բարձր մտածողական և ստեղծագործական մոբիլիզացում է 
պահանջում: Տրված խնդիրը (երկնիշ թվերի տարբեր գրառումներ՝ սիմվոլների կիրառությամբ) 
փաստորեն թվի գումարելիները գումարի տեսքով ներկայացնելու հետ է կապվում, իսկ նվազագույն 
քանակով սիմվոլների կիրառությունը՝ քսանյակների առավելագույն քանակի, հետո՝ տասնյակների 
բաժանում է նշանակում (եթե հնարավոր է): Կարևոր է այս խնդրի զարգացնող ասպեկտը ևս: 
Փաստորեն այս «խաղով» աշակերտները ծանոթանում են թվերը գրելու ոչ դիրքային համակարգերից 
մեկին: 

Տանը կատարելու համար կարելի է հանձնարարել աշխատանքային տետրում տրված 
խնդիրները: 
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§6. ԿՐԿՆԱՊԱՏԿԵՆՔ ՔԱՆԱԿԸ 

Այս պարագրաֆին 3 դաս ենք հատկացնում:

75-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Քանակի կրկնապատկում
Նպատակը. ներկայացնել կրկնապատկման գործողությունը: Քանակի կրկնապատկումը 

կապել առանձին թվերի գումարի հետ: Լուծել համապատասխան պարզ խնդիրները: (Մաթ. II. 3.)
Նախապայմաններ. միանիշ և երկնիշ թվերի իմացություն, 20ի սահմաններում երկնիշ թվերը 

հերթականությամբ ներկայացնելու հմտություն: Թվերը գումարելու և հանելու կարողություն: 
Ռեսուրսներ. ձողիկներ, խորանարդներ, դասագիրք:
Տնային առաջադրանքը ստուգելուց հետո, սկսում ենք ցուցադրել գումարման գործողությունը՝ 

կիրառելով առարկաների հավաքածուն: Վերցնում ենք մի քանի առարկա (ձողիկ, խորանարդ, 
«շրջան», «եռանկյուն»), եթե նրանց քանակը չի գերազանցում 5ը, ապա աշակերտներն առանց 
հաշվելու էլ կարող են ճիշտ որոշել առարկաների քանակը (այս դեպքում լավ է աշխատում 
բազմության հայեցակարգը): Ենթադրենք, 4 ձողիկ ենք վերցրել:

– Հիմա այս ձողիկներին նույնքան էլ գումարենք: Քանի՞ ձողիկ գումարեցինք: 
– Այս դեպքում ասում ենք, որ քանակը կրկնապատկեցինք: Կրկնապատկելուց հետո ձողիկների 

թիվը քանի՞ս դարձավ: (Ութ) 
– Ինչպե՞ս գրենք այս կրկնապատկումը թվերի գումարման տեսքով: (4+4=8)
Կարող ենք առարկաների կիրառությամբ ևս մեկ օրինակ քննարկել: Կարող ենք վերցնել 

առարկաների տասնյակ: 
– Հիմա այս տասնյակը կրկնապատկենք: Քանի՞ս ստացանք: 
– Այսպիսով, եթե ունենք մեկ տասնյակ, որին ավելացնում ենք ևս մեկ տասնյակ, ի՞նչ 

կստանանք: (20)
Առանց մեկնաբանության ձեզ ենք ներկայացնում մաթեմատիկայի պատմության մասնագետ 

Ջեմալ Ջինջիխաձեի միտքը («Համրանքի զարգացման ուղիները և վրացական թվային 
անվանումներ», Թբիլիսի, 1997):

«Հնագույն վրացու մտածողության բինարուլությամբ է պայմանավորված այն փաստը, որ 
երկու տասնյակը նոր հաշվարկի միավոր է ներկայացնում (չնայած որ այն չի ստեղծում միավոր 
հաշվման մեջ): Մենք համաձայն ենք պատմաբան Լաֆոնի էթիմոլոգիայի հետ՝ or-aTi (երկու
տասը) → oraci → or-ci → oci (քսան), ինչը հավաստում է սվաներենում պահպանված 
ierveSd «երկու տասնյակ» ձևը»:

Առարկաների կիրառությամբ կրկնապատկման գործողությունը ցույց տալուց հետո, անցնում 
ենք դասագրքին: 1 - 9  խնդիրները աշակերտները չեն դժվարանա լուծել: Կարող ենք պատրաստել 
այս խնդիրների տեքստերով տոմսեր և, նախապես պատրաստված աշխատանքը կատարելուց 
հետո, խմբային աշխատանքի տեսքով անցկացնենք 1 - 9  խնդիրների քննարկում: 

Գնահատելու ժամանակ ուշադրություն է պետք դարձնել հետևյալ գործոններին.
• Ճշգրիտ սահմանել շրջանների քանակը, 
• Ճիշտ լուծել թվային հավասարումները,
• Ներկայացնել աշխատանքները, բացատրել պատասխանները, 
• Պահպանել առաջադրանքը կատարելու ժամանակաչափը: 
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Եթե ուշադիր լինեք, «մեծ» թվերի կրկնապատկում չենք կատարում: Կրկնապատկմանն 
ապագայում էլ կանդրադառնանք, երբ հիմնավոր կուսումնասիրենք երկնիշ թվերի գումարումը և 
հանումը: 

Տանը հանձնարարում ենք համապատասխան խորագրում ներկայացված 15 խնդիրները: 

76-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Քանակի կրկնապատկում
Նպատակը. քննարկել 20ի սահմաններում կրկնապատկման բոլոր դեպքերը, կրկնապատկումը 

կապել հավասար թվերի գումարի հետ: (Մաթ. II. 3.)
Նախապայմաններ. 20ի սահմաններում թվերը գումարելու և հանելու հմտություններ: 
Ռեսուրսներ. ուսումնական ձողիկներ, խորանարդներ, աշխատանքային տետր, դասագիրք:

Դասը հատկացնում ենք տնային առաջադրանքը ստուգելուն: Այստեղ ներկայացված են 
10ի և 20ի սահմաններում կրկնապատկման համարյա բոլոր դեպքերը: Կլոր տասնյակների 
կրկնապատկումը չպիտի դժվարացնի աշակերտներին: 

Դիտենք դասագրքի 9 - 12  խնդիրները:
Լրացուցիչ վարժությունների տեսքով կարող են ներկայացված լինել երեք թվեր գումարելու 

դեպքեր, որոնք կարող են կապվել կրկնապատկման հարցի հետ.
   3+3+2   4+4+2   5+5+3 
   5+3+5   3+1+3   4+5+4.
Այս գործողությունները կատարելիս, կարելի է առարկաների կիրառումով գումարման 

զուգորդական հատկությունը ցուցադրել. երեք թվեր գումարելիս, նշանակություն չունի՝ ինչ 
հերթականությամբ ենք կատարում գումարումը: 

Կրկնապատկման թեմային է արձագանքում նաև «Հավասար մասերի բաժանի՛ր» 
ակտիվությունը: 

Ռեսուրսներ. ձողիկներ 
Դասարանի կազմակերպում. աշակերտները բաժանվում են զույգերի: 
Ակտիվության նկարագիր. աշակերտների բոլոր զույգերին բաժանվում են միևնույն 

քանակությամբ, օրինակ՝ 20 ձողիկներ: Խնդիրը կայանում է այս ձողիկները երեք խմբով 
ներկայացնելու մեջ, ընդ որում, երեք խմբից երկուսում ձողիկների քանակը հավասար պետք է լինի: 
Աշակերտների յուրաքանչյուր ներկայացմանը հաջորդում է գրառումը, օրինակ, 2+2+16: Հաղթում 
է այն զույգը, որը սահմանված ժամանակում ամենաշատ տարբերակներն է գրանցում: 

Աշակերտներին տանը կարելի է հանձնարարել Աշխատանքային տետրի վարժությունները: 
Տանը կարելի է նաև հանձնարարել «թեստային» վարժություններ: Դրանք ամփոփում են 

կրկնապատկման թեմայի շուրջ ուսումնական գործընթացը: 
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77-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Կրկնապատկում
Նպատակը. ամրապնդել կրկնապատկման մասին գիտելիքը: (Մաթ. II. 3.)
Նախապայմաններ. հավասար թվերը գումարելու կարողություն:
Ռեսուրսներ. դասագիրք:

Դասը սկսում ենք «թեստային» առաջադրանքը ստուգելով, որն ամփոփում է կրկնապատկման 
մասին աշակերտների գիտելիքը: 

Այնուհետև անցնում ենք «ՈԿԱ»ի խորագրում տրված խնդիրները լուծելուն: Այն նորից 
խմբային աշխատանքի ձևով կարելի է անցկացնել, գնահատվում է աշխատանքը կատարելու 
ճշգրտությունը և պատասխանը ներկայացնելու արագությունը: 

Այնուհետև միասին լուծում ենք ռեբուսները: Եթե ժամանակ մնա, կարելի է աշակերտների 
մասնակցությամբ փորձել նմանատիպ ռեբուսներ կազմել: Այս ռեբուսների պատասխաններն են. 
«amala» և «nami»:

Ռեբուս կազմելը հեշտ չէ և հնարավոր է, որ աշակերտները մի փոքր դժվարանան: Այս դեպքում 
կարող եք նրանց առաջարկել որևէ բառ, օրինակ «տուն», և խնդրեք որևէ տառ փոխելով կամ 
ավելացնելով, ստանալ նոր բառ և այս գործընթացը որպես «ռեբուս» ներկայացնել: Օրինակ. 

  Տ ու ն → շ տ ու ն → շ ու ն  

Տնային առաջադրանքը հանձնարարվում է աշխատանքային տետրից: 
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§7. ԿԻՍՈՒՄ ԵՆՔ ՔԱՆԱԿԸ

Պարագրաֆին երեք դաս ենք հատկացնում:

78-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Քանակի՝ կիսով չափ կրճատում
Նպատակը. առարկաների քանակը կիսելու միջոցների կիրառում, կիսելու ստուգում, 

կրկնապատկմանկիսման փոխադարձ տեղափոխության ցուցադրում, համապատասխան պարզ 
խնդիրներ լուծելու հմտության մշակում: (Մաթ. II. 3., Մաթ. II. 5.)

Նախապայմաններ. քանակը կրկնապատկելու կարողություն:
Ռեսուրսներ. ձողիկներ, խորանարդներ, դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Դասը սկսում ենք կրկնապատկելու գործողությունը վերհիշելով և այն կապում ենք հակադարձ 
գործողությանը՝ կիսելուն: Օրինակ, վերցնում ենք 5 ձողիկ, կրկնապատկում ենք, այսինքն՝ 
ավելացնում ենք նույնքան ձողիկ: 

– Ի՞նչ գործողությամբ իրականացվեց կրկնապատկումը:
– Այժմ, ենթադրենք 10 ձողիկը կրճատում ենք այնքան, որ կեսը մնա: Քանի՞ հատ հանեցինք: 
– Պարզ է, գումարած 5 ձողիկները հանվում են, քանի որ գիտենք, որ 10 ձողիկ ստացանք 

կրկնապատկելով. 10=5+5: Հետևաբար, 105=5:
– Այժմ, ենթադրենք, ունենք 12 ձողիկ: Ինչպե՞ս կարող ենք այն կիսել: 
Այստեղ աշակերտները տարբեր եղանակներ կառաջարկեն, այս դեպքում լսում ենք 

մեծամասնությանը և միասին քննարկում ենք: Ձողիկները զույգերի ենք բաժանում, որպեսզի 
ստանանք հավասար քանակությամբ հավաքածուներ, որոնց գումարը հավասար է 12ի: 

– Ձողիկները բաժանում ենք զույգերի: Կստանանք... 

   

– Ընդամենը քանի՞ զույգ է: Ի՞նչը կրկնապատկելով ստացանք 12:
– Ո՞ր թիվն է 12ի կեսը: 
Այստեղ կիսելու գործընթացն իրականացնում ենք կրկնապատկումկիսում փոխադարձ 

տեղափոխության ցուցադրման կիրառումով: 
Դասագրքի 12 խնդիրները կատարվում են կիսելու գործողությունը սովորելուն 

նախապատրաստվելու համար: Այստեղ կրկնապատկումն է ներկայացված, բայց այն վարժում է 
նաև կիսելուն, տեղի է ունենում միևնույն թվերի գումարի կրկնապատկում, իսկ հանելու ժամանակ 
գումարից ինչ հանվում է, տարբերությունը հավասար է դրան, տեղի է ունենում կիսում: 

3րդ խնդրում դեղձերի բազմությունից միավորներով զույգեր կազմելով կատարում ենք կիսելու 
գործողություն, ընդգծում ենք այն, որ կիսելու ժամանակ թիվը նվազում է այնքանով, որքան որ 
արդյունքում կստանանք: 

Նույն տիպի ակտիվություն է պահանջում 5րդ խնդիրը: 
4րդ խնդրում կիսելը ճիշտ կատարելը ստուգելը կապում ենք կրկնապատկելու գործողությանը: 
6րդ խնդրում թվային աստիճանի կիրառումով տեղի է ունենում կիսելու գործողության 

ցուցադրում, կատարում ենք ետհաշվարկով հանում: 
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12ից ետհաշվարկի ժամանակ պետք է կանգ առնենք այն աստիճանին, որտեղ կհասնենք 6 
աստիճան հաշվելով. 12–6=6: 

– Ետհաշվարկի ժամանակ ի՞նչ գործողություն ենք կատարում: (Հանում)
– 12ը կիսելու դեպքում ի՞նչ թիվ պետք է ստանանք: (Պետք է ստանանք միևնույն թիվը, ինչ 

որ հանում ենք:)
– Քանի՞ թիվ հաշվելուց հետո ենք կանգ առնում: (Երբ հաշվում ենք այնքան, որքան ցույց է 

տալիս աստիճանի համարը):
Դասը կարող ենք այստեղ ամփոփել.
– Ի՞նչ գործողություններ սովորեցինք: (Կրկնապատկումկիսում):
– Կրկնապատկելու դեպքում որքա՞ն ենք ավելացնում: (Նույնքան):
– Կիսելու ժամանակ որքանո՞վ ենք նվազեցնում: (Որքան որ պետք է վերցնենք):
– Ինչպե՞ս ստուգենք՝ ճիշտ ենք կատարել, թե՞ ոչ կիսելու գործողությունը: 
– Ինչպե՞ս կատարենք կիսելու գործողություն՝ կիրառելով թվային աստիճանը: 
Յուրաքանչյուր աշակերտի առանձինառանձին տրվում են բոլոր հարցերը: Քննարկման 

ընթացքում պետք է հաշվի առնել բոլոր աշակերտների կարծիքները: Հաջորդ աշխատանքը ևս 
պետք է պլանավորվի՝ ըստ դասարանի ակադեմիական մակարդակի: 

Տանը կատարելու համար  հանձնարարում ենք «Տնային» խորագրում ներկայացված առաջին 
7 խնդիրները: 

79-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Քանակի՝ կիսով չափ կրճատում
Նպատակը. տիրապետել քանակը կիսելու եղանակներին: (Մաթ. II. 3.)
Նախապայմաններ. քանակը կիսելը կրկնապատկելու հետ կապելու կարողություն: 
Ռեսուրսներ. ուսումնական ձողիկներ, խորանարդներ, դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Ստուգում ենք տնային առաջադրանքը, դատողություն ենք անում կիսելու եղանակի 
ցուցադրման շուրջ: Կարող ենք այստեղ ևեթ կազմակերպել 18 ընկույզները (դրանց փոխարեն 
կարող ենք վերցնել մեր ձեռքի տակ եղած այլ առարկաներ) դասարանի երկու աշակերտների միջև 
հավասար կիսելը (տնային առաջադրանքի 7  խնդիր)՝ հետևյալ եղանակով. առաջին ընկույզը 
տալիս ենք մի աշակերտին, երկրորդը՝ երկրորդին, երրորդը՝ նորից առաջինին, չորրորդը՝ երկրորդ 
աշակերտին և այսպես շարունակ: 

Դասարանում զույգեր կազմելով՝ քննարկում ենք ետհաշվարկի կիրառմամբ թվերը կիսելու 
գործընթացը (խնդիր 7 ): Միաժամանակ ցանկալի է բացի 10ից, մնացած զույգ թվերը (մինչև 
20ը) կիսելը քննարկել թվային աստիճանի միջոցով: 

Ուշադրությունը կենտրոնացնում ենք այն փաստին, որ թիվը կիսելիս, ետհաշվարկի ժամանակ 
պետք է կանգնենք թվային աստիճանի այն թվի աստիճանին, քանի թիվ որ կհաշվենք ետհաշվարկով: 
Օրինակ, 12ը կիսելու դեպքում, 12ից սկսում ենք հաշվարկը և 6 թիվ հաշվելու արդյունքում, 
հասնում ենք 6 համարի աստիճանին: 16ը կիսելու դեպքում, ետհաշվարկը սկսում ենք 16ից և 8 
թիվ հաշվելուց հետո, հասնում ենք 8 համարի աստիճանին:

Ներկայացնում ենք «Կրկնապատկում-կիսում ենք» ակտիվությունը:

Ռեսուրս. թվերով թերթիկներ (0ից մինչև 9ը ներառյալ), «Կրկնապատկում ենք» գրությամբ 
թերթիկ, գրատախտակ, մագնիսներ, կավիճ:
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Ակտիվության նկարագիր. Ուսուցիչը գրատախտակի մոտ հերթով կանչում է 
աշակերտներին: Յուրաքանչյուր դուրս եկող աշակերտ ընտրում է որևէ թիվ (միանիշ կամ 
երկնիշ) և թերթիկների միջոցով այն ներկայացնում է գրատախտակին: Ուսուցիչն առաջադրանք 
է տալիս. «Կրկնապատկի՛ր»: Հետո ուսուցիչը ինքն է գրում գրատախտակին որևէ զույգ թիվ և 
հանձնարարում է աշակերտին այն կիսել: Աշակերտն ընտրում է համապատասխան թերթիկը և այն 
ամրացնում է գրատախտակին: Հետո գրում է համապատասխան օրինակը, հաշվում է և արդյունքը 
կրկին գրատախտակին է ներկայացնում: Ուսուցիչը հանձնարարում է հակադարձ առաջադրանք՝ 
«Կիսի՛ր» (համապատասխանաբար՝ «Կրկնապատկի՛ր»), և աշակերտը նույն կարգով կատարում է 
այն: Գրատախտակին ստանում ենք, օրինակ, այսպիսի գրառումներ. 

1 2
Կրկնապատկի՛ր

2 4

Կիսի՛ր

1 2

   

   12+12=24    24=12+12

Ցանկության դեպքում, այս ակտիվությունը կարելի է անցկացնել նաև մրցույթի ձևով: Որպեսզի 
այս ակտիվությունը չդառնա միայն տվյալ աշակերտի և ուսուցչի երկխոսությունը, յուրաքանչյուր 
արդյունք, որը կգրանցվի գրատախտակին, գնահատանքի պետք է արժանանա մյուս աշակերտների 
կողմից ևս: 

Տանը կատարելու համար կարող ենք հանձարարել համապատասխան խորագրով 
ներկայացված 8րդ խնդիրը և խնդիրներ՝ աշխատանքային տետրից: 

80-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Քանակի կիսում և կրկնապատկում
Նպատակը. անցած նյութի հետ կապված գիտելիքի ստուգում: (Մաթ. II. 3.)
Նախապայմաններ. քանակը կիսելու հմտություն:
Ռեսուրսներ. մատիտ, ռետին, դասագիրք:

Տնային առաջադրանքը ստուգելուց հետո, անցկացնում ենք ֆոկուսացված ինքնուրույն 
գրավոր աշխատանք՝ գիտելիքը ստուգելու համար: Այս նպատակով օգտվում ենք դասագրքում 
տրված «թեստային» առաջադրանքից: Գրառումները միայն մատիտով պետք է կատարվեն: 

Աշակերտներին բաժանում ենք նախապես պատրաստած թերթիկներ՝ այսպիսի 
«աղյուսակներով».

Աշակերտի անունը և ազգանունը. . . .
Խնդիր # 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Պատասխան

Ստուգում 

Ստուգման սյունակում գրվում է համապատասխան օրինակը: 
Օրինակ. Խնդիր #1, Պատասխան. բ) 8, Ստուգում. 4+4=8:
Տնային առաջադրանքը հանձնարարում ենք աշխատանքային տետրից:
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§8. ՈՐՈՇՈՒՄ ԵՆՔ ՔԱՆԱԿԸ

Պարագրաֆին 3 դաս ենք հատկացնում:

81-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Որոշում ենք քանակը
Նպատակը. որոշել սյունակների քանակը, համեմատել առարկաների երկու խմբեր, 

զարգացնել «մոտավորապես հավասար է», «մոտավորապես կեսն է», «մոտավորապես կրկնակին 
է» արտահայտությունները կիրառելու հմտություն: (Մաթ. II. 4.)

Նախապայմաններ. առարկաների բազմությանը համապատասխան թիվը վերագրելու 
հմտություն:

Ռեսուրսներ. ձողիկներ, խորանարդներ, դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Առաջադրանքը ստուգելուց և քննարկելուց հետո, անցնում ենք երկու առարկաների խմբերի 
քանակը համեմատելուն: Այսպիսի ակտիվություն նախկինում էլ ենք անցկացրել: Կիրառում ենք 
մեր ձեռքի տակ եղած առարկաները (օրինակ՝ ձողիկներ): Ստեղծում ենք առարկաների երկու 
խումբ: Խմբերից մեկում կլինի 4 ձողիկ, երկրորդում՝ 10, այնուհետև հարցնում ենք.

 Արդյոք առաջին խմբի ձողիկների քանակը երկրորդ խմբի ձողիկների քանակի կե՞սն է: 
Աշակերտները մեկ հայացքով կարող են ենթադրել, որ առաջին խմբի ձողիկների քանակը 

երկրորդ խմբի ձողիկների քանակի կեսն է, հետո միասին ստուգում ենք արտահայտված 
ենթադրությունները:

 Քանի՞ ձողիկ հանենք երկրորդ խմբից, որ այնտեղ ձողիկների քանակը հավասար լինի 
առաջին խմբի ձողիկների կրկնապատկումով ստացված թվին:

 Քանի՞ ձողիկ է պակասում առաջին խմբում, որ այնտեղ ձողիկների քանակը երկրորդի 
ձողիկների քանակի կեսը լինի: 

 Միայն մեկ ձողիկ է պակասում առաջին խմբում, որ այնտեղ ձողիկների քանակը երկրորդ 
խմբի ձողիկների քանակի կեսը լինի: Այս դեպքում կարող ենք ասել. առաջին խմբում ձողիկների 
քանակը երկրորդ խմբի ձողիկների քանակի մոտավորապես կեսն է: 

Այժմ վերցնում ենք 11 ձողիկ մեկ խմբում և 12 ձողիկ՝ երկրորդ խմբում: 
Համեմատում ենք քանակները: Այստեղ համեմատությունը կարող ենք զույգեր կազմելով 

ներկայացնել: Կպարզվի, որ երկրորդ խմբում ձողիկների քանակը մեկով ավել է: 
 Կարո՞ղ ենք արդյոք այս դեպքում ասել, որ առաջին խմբի ձողիկների քանակը երկրորդ խմբի 

ձողիկների քանակի կեսն է:  Ո՛չ, ավելի ճիշտ կլինի, որ ասենք. խմբերում ձողիկների քանակը 
համարյա թե նույնն է, առաջին խմբից միայն մեկ ձողիկ է պակասում, որ քանակները հավասարվեն: 

Նման բովանդակություն ունեն 1 - 3  խնդիրները. 1 ում կարող ենք ասել, որ խնձորների 
և տանձերի քանակը մոտավորապես հավասար է, 2 ում շրջանների քանակը խորանարդների 
քանակի մոտավորապես կեսն է, 3 ում՝ մոտավորապես նույնն է: 

Թեստային առաջադրանքում շատ փոքր տարբերությամբ խնդիրներ են ներկայացված: 
Քանակների գնահատականների միջև ընտրվում է այն, որն ավելի է համապատասխանում տվյալ 
իրավիճակին: 

Այս խնդիրների միջոցով աշակերտները վարժվում են «մոտավորապես հավասար է», 
«մոտավորապես կեսն է», փոքրինչ տարբերվում է, «փոքրինչ տարբերվում է նրա կեսից» 
արտահայտություններին:
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Այս «փոքրինչն» այս անգամ ինտուիցիայով է ընկալվում: Օրինակ, պայուսակով աշակերտը 
կարող է 4, 5, 6 գիրք վերցնել, 5ից և ոչ թե 20ից կամ 30ից փոքրինչ տարբեր քանակի գրքեր: 
20ը փոքրինչ տարբերվում է 21ից, 11 ձողիկների և 12 ձողիկների քանակը մոտավորապես նույնն 
է, 11ը 12ի կեսը չէ, բավական մեծ է 11ի տարբերությունը 6ից: 

Ամփոփում ենք թեման, նշում, որ հաճախ ճիշտ արժեքը հաշվելու փոխարեն, գնահատում ենք 
քանակը՝ անվանում ենք քանակի մոտավոր արժեքը: 

Այս խորագրի 1 - 8  խնդիրները նախատեսված են տանը հանձնարարելու համար: 
Սրանք թեստային տիպի առաջադրանքներ են: 

82-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Քանակի գնահատում
Նպատակը. զարգացնել «մոտավորապես քանի՞ հատ է, մոտավորապես ինչի՞ է հավասար» և 

նման հարցերին պատասխանելու հմտություն: (Մաթ. II. 4.)
Նախապայմաններ. գումարի մեջ քանակի գնահատման կարողություն:
Ռեսուրսներ. դասագիրք:

Դասը համարյա թե ամբողջությամբ տրամադրում ենք տանը հանձարարված խնդիրները 
ստուգելուն: Աշակերտները հերթով կարդում են թեստային առաջադրանքի հարցերը և իրենց 
ընտրած պատասխանները: Յուրաքանչյուր պատասխանի հետ լսում ենք տարբերվող մտքեր 
(աշակերտներին հերթով պետք է տալ սեփական միտքը ձևակերպելու, պատասխանի հնարավոր 
սխալներից ծագած անհարմար վիճակում հայտնվելու զգացողությունը հաղթահարելու խորհուրդ): 
Այստեղ կարևոր են նաև ուսուցչի հարցերը, որոնք երբեմն պատասխանների պարզեցում
հիմնավորում պետք է պահանջեն: Այս տիպի առաջադրանքները ներկայումս շատ տարածված 
են և կարելի է նաև աշակերտներին սովորեցնել, որ աչքի անցկացնեն բոլոր պատասխանները, այս 
պատասխաններից միայն մեկն է ճիշտ: Սակայն այսպիսի դիրքորոշումը սկզբունքային դարձնելը 
վնասակար է աշակերտների մտածողական հմտությունները ձևավորելու համար: 

Տնային առաջադրանքի 8 րդ խնդիրը թեստային չէ: I հարցի պատասխանն է. խոճկորների 
և հավերի քանակը հավասար է, ոչխարների և այծերի քանակը նույնպես հավասար է: II հարցի 
պատասխանը. խոճկորների և բադերի կամ հավերի և բադերի քանակը համարյա հավասար է: 
III հարցի պատասխանը. ոչխարների քանակը, ինչպես նաև այծերի քանակը, բադերի քանակի 
մոտավորապես կեսն է: IV հարցի պատասխան. ոչխարների քանակը, ինչպես նաև այծերի քանակը 
խոճկորների քանակի կեսն է, նաև՝ հավերի քանակի կեսն է: 

Այս դասին կարելի է կատարել նաև «Մտածե՛ք» խորագրով ներկայացված խնդիրները:
1  խնդրի պատասխաններն այսպիսին կարող են լինել. 

  1) 30 և 31 
  2) 21 և 40, կամ 20 և 41 
  3) 41 և 20, կամ 40 և 21

2  հինգ լարիանոց

3  Հնարավոր է, որ աշակերտներն այս տվյալները կարգի բերելու համար, որոշեն ներկայացնել, 
օրինակ, այնպես, որ զույգ կազմելով համեմատությունը հեշտանա, և հետո պատասխանեն 
հարցերին: 
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Եռանկյունների քանակ 5
Շրջանների քանակ 4
Քառանկյունների քանակ 10 

1) Շրջաններ 
2) Կեսն է 
3) Նույնքան է 
Աշակերտներին կարելի է հանձնարարել աշխատանքային տետրի առաջադրանքներից: 

83-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Կրկնապատկում, կիսում
Նպատակը. կրկնապատկման և կիսման մասին գիտելիքի ամրապնդում: (Մաթ. II. 4.)
Նախապայմաններ. քանակի գնահատում, քանակի կրկնապատկում և կիսում:

Անցկացնում ենք խմբային աշխատանք, որը խմբերի միջև մրցույթի բնույթ ունի: Սկսում ենք 
«ՈԿԱ» խորագրում ներկայացված խնդիրներով և «ռեբուսով»:

Խորագրի պատասխաններն են. «Էնգուրի» և «փիղ»: Միավորներով պետք է խրախուսենք 
պատասխանը ժամանակին ներկայացնողներին և համապատասխան ընտրությունը բացատրող
պարզեցնողներին: Մնացած ժամանակը կարող ենք տրամադրել խնդիրների մեկնաբանությանը: 

Հանձնարարում ենք լուծել աշխատանքային տետրի խնդիրները:
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§9. ԱՆՎԱՆԵ՛Ք ԹՎԻՆ ԱՄԵՆԱՄՈՏ ՀՆԳՅԱԿԸ, ՏԱՍՆՅԱԿԸ, ՔՍԱՆՅԱԿԸ

Այս պարագրաֆին հատկացնում ենք 3 դաս:

84-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Թվին ամենամոտ հնգյակը, տասնյակը, քսանյակը
Նպատակը. զարգացնել թվի ամենամոտ հնգյակը, տասնյակը կամ քսանյակը անվանելու և 

քանակը գնահատելու հմտություն: (Մաթ. II. 4.)
Նախապայմաններ. հնգյակներով, տասնյակներով, քսանյակներով հաշվելու հմտություն:
Ռեսուրսներ. ձողիկներ, գնդիկներ, խորանարդներ, աշխատանքային տետր, դասագիրք:

Մենք նախկինում էլ ենք նշել, որ աշակերտները պետք է կարողանան հաշվել ոչ միայն 
առանձին առարկաները, այլև առարկաների խմբերը. պետք է կարողանան առարկաները բաժանել 
հնգյակների և հաշվել դրանց քանակը, որպես հաշվարկի միավոր՝ վերցնեն տասնյակը և հաշվեն 
հարյուրյակների քանակը: Դասը կարող ենք սկսել նախորդ դասին անցած հարցը կրկնելով, ինչը 
նոր հարցին անցնելու նախապատրաստական գործընթաց է պարունակում («նախնական» փուլ): 
Օրինակ, գրատախտակին պատկերում ենք ձողիկների այսպիսի նկար և հարցեր ենք տալիս.

– Քանի՞ հնգյակի կարող ենք բաժանել: (3)
– Էլի քանի՞ ձողիկ կմնա: (3)
– Ո՞ր «հնգյակին» է ավելի մոտ այս քանակը, 15ին, թե՞ 20ին: (20ին)
– Ո՞րն է ամենամոտ հնգյակը: (20)
Այժմ այսպիսի պատկեր պատկերացնենք.
Հարցնում ենք՝ քանի՞ հնգյակի կարելի է բաժանել:
– 4 հնգյակի բաժանեցինք և մնաց 3: Քանիսի՞ էր հավասար բաժանելին: 
– Հաշվում ենք 5ի քայլով. 5, 10, 15, 20, այսպիսով բաժանելին հավասար է 20ի, և մնում է 3: 

Հաջորդ հնգյակը 25ն է: 23ին ամենամոտ հնգյակը ո՞րն է, 20ը, թե՞ 25ը: (25)
10ի քայլով համրանքով ստանում ենք տասնյակներ. 10, 20, 30, 40... 
Այստեղ ամենամոտ տասնյակն անվանելու ժամանակ լինում են դեպքեր, երբ թիվը 

«հավասարապես հեռու է» երկու տասնյակներից: Ուսուցչին հիշեցնենք, որ այս դեպքում սովորաբար 
հաճախ ընտրում են այն տասնյակը, որը մեծ է տրված թվից: Մենք էլ այսպիսի ընտրություն անենք: 
Օրինակ, 25ին ամենամոտ տասնյակ անվանենք 30ը:

Եթե թիվը կլոր հնգյակ է, ապա նրա ամենամոտ հնգյակը հենց այդ թիվն է. 25ի ամենամոտ 
հնգյակը 25ն է:

Կարելի է շարունակել՝ տարբեր առարկաների միջոցով հնգյակների, տասնյակների և 
քսանյակների բաժանելու վարժությունները և ակտիվ ներառել աշակերտներին: Զարգացնող 
բնույթ կստանա, եթե հնգյակները կապենք տասնյակներին հետ, տասնյակները՝ քսանյակների հետ: 

Հաշվենք 4 հնգյակ: Քանի՞ հնգյակ հաշվեցինք: (4)
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– Քանի՞ տասնյակ հաշվեցինք: (2)
– Քանի՞ քսանյակից է բաղկացած հաշվված առարկաների քանակը: (1)
Եթե «ամբողջ» հնգյակներ չունենք և հնգյակների բաժանելուց հետո մնում է մի քանի առարկա 

(համապատասխանաբար, տասնյակների, քսանյակների բաժանելուց հետո), այս գործընթացը 
5ի, 10ի, 20ի մնացորդով բաժանման նախապատրաստություն է նաև: Հետևաբար, մնացած 
առարկաների քանակը փոքր է 5ից, 10ից, 20ից:

Այնուհետև կրկին վիզուալ նյութ ենք կիրառում, շարունակում ենք ամենամոտ հնգյակի, 
տասնյակի, քսանյակի անվանման շուրջ վարժությունները: Հիշենք, որ տեսողական նյութերի 
կիրառությունը պարտադիր է: Գրքում տրված շատ վարժությունների քննարկումով ստացած 
գիտելիքից ավելի խորը և գիտակցված է անմիջապես տեսողական նյութերի կիրառումից ստացված 
գիտելիքը: 

Մի՛ սպասեք երեխաների ինքնաբուխ և հրատապ հարցերին. ո՞ր թիվն է 2ին ամենամոտ 
հնգյակը (տասնյակը, քսանյակը): Ակտիվորեն գործածե՛ք թվային ճառագայթը, որի վրա նշված են 
հնգյակները: Աշակերտները կտեսնեն, որ 2ի ամենամոտ հնգյակը 0ն է: Ուսուցիչները գիտեն, որ 
0ն էլ հնգյակի հերթական թիվ է ներկայացնում: Ճիշտ այս առումով 0ն 2ի ամենամոտ տասնյակը 
և ամենամոտ քսանյակն էլ է: 

Աշակերտներին հանձնարարում ենք աշխատանքային տետրի առաջադրանքները: Այս 
առաջադրանքների 6 , 7  և 8  խնդիրների պատասխաններն են. 25, 40 և 0:

85-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Թվի ամենամոտ հնգյակը, տասնյակը, քսանյակը
Նպատակը. ամենամոտ հնգյակը, տասնյակը, քսանյակը անվանելու հմտության ամրապնդում: 

(Մաթ. II. 4.)
Նախապայմաններ. տեսանելի նյութերի կիրառումով հնգյակների, տասնյակների, 

քսանյակների բաժանելու, ամենամոտ հնգյակը, տասնյակը, քսանյակը անվանելու հմտություններ:
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Տնային առաջադրանքը ստուգելուց հետո, անցնում ենք դասագրքում տրված խնդիրները 
բացատրելուն: Քանի որ նախորդ դասին ողջ պարապմունքը տեսանելի նյութերի կիրառումով 
նշված նպատակները իրականացնելուն էր հատկացված, աշակերտները չպիտի դժվարանան 
պատասխանել տրված հարցերին: 

Այս թեման անցնելիս, շատ օգտակար ռեսուրս են «թվային հուլունքները», որոնք ինքը՝ 
ուսուցիչը կարող է պատրաստել: Հիմնական նյութերը ստվարաթղթից կտրած պատկերներն են, 
օրինակ, քառակուսիները կամ շրջանները: Ասեղի և թելի միջոցով այս պատկերները «կարվում 
են»: (Տե՛ս՝ գծագիրը:)
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Յուրաքանչյուր պատկերին գրում ենք հերթական համարը: Եթե ուզում ենք «հնգյակների 
շարան» ստանալ, ներկում ենք «կլոր» հնգյակների համապատասխան պատկերները, «տասնյակների 
շարանի» համար՝ «կլոր» տասնյակները և այսպես շարունակ: 

Այսպիսի «հուլունքները» հեշտորեն ամրացվում են գրատախտակին կամ պատին, և 
ամենամոտ հնգյակների, տասնյակների կամ քսանյակների որոնման ժամանակ այլևս չի լինի 
գծագրեր ստեղծելու անհրաժեշտություն: 

Տանը հանձնարարում ենք խնդիրները, որոնք համապատասխան խորագրում են ներկայացված: 
Դրանց մեծամասնությունը «թեստային» է (փակ վերջավորություններով):

86-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Անվանել ամենամոտ հնգյակները, տասնյակները, քսանյակները
Նպատակը. ամենամոտ հնգյակը, տասնյակը, քսանյակը անվանելու շուրջ պարապմունք՝ 

խնդիրներ լուծելու ճանապարհով: (Մաթ. II. 4., Մաթ. II. 5.)
Նախապայմաններ. հնգյակների, տասնյակների, քսանյակների բաժանելու կարողություն:
Ռեսուրսներ. ձողիկներ, խորանարդներ, դասագիրք:

«Մտածե՛ք» խորագրով տրված խնդիրներն անպայման դասարանում պետք է կատարվեն: 
Ուսուցիչը կարող է ներկայացնել որոշ խնդիրների լուծման պլանը: Այսպիսի պլանին (օրինակ, 
այսպես կոչված «մոդելավորման եղանակի» կիրառութուն) ծանոթանալը կօգնի աշակերտներին 
ապագայում ևս նման դիրքորոշում կիրառել՝ այլ խնդիրներ լուծելու ժամանակ: 

Օրինակ, առաջին խնդրի «մոդելավորումը» կարելի է իրականացնել առարկաներով 
(թղթադրամների մոդելներ), որոնք 10լարիանոցների գործառույթ կունենան, 2րդ խնդրում 
առարկաներով կարելի է 5լարիանոցներ ներկայացնել: 3րդ խնդրի համար անհրաժեշտ են հինգ, 
տասը և քսան լարիանոցների մոդելներ: 

Առաջին խնդիր 

10 լարի   10 լարի  – ընդամենը՝ 20 լարի

Բավական չէ, 

10 լարի   10 լարի  10 լարի  – ընդամենը՝ 30 լարի

Բավական է:
Այս անգամ, ինչպես տեսնում եք, 22ի ամենամոտ տասնյակը (20) բավական չէ, անհրաժեշտ 

է 3 թղթադրամներով ներկայացնել: 
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Երկրորդ խնդիր
17 լարի

5 լարի   5 լարի  5 լարի  5 լարի  – ընդամենը՝ 20 լարի

Մեզ պետք է 4 թղթադրամ:
Վաճառողը մեզ վերադարձնում է 20–17=3 լարի:

Երրորդ խնդիր

Լելա  20 լարի   20 լարի  – ընդամենը՝ 40 լարի

Լալի  10 լարի   10 լարի  5 լարի   5 լարի   – ընդամենը՝ 30 լարի

Լելային է պատկանում. 20–8=12 (լարի):
Լալիին է պատկանում. 10–8=2 (լարի):
Լելան մանրը կարող է հաշվել այսպիսի հերթականությամբ էլ. 
   28=25+3 
   30=25+5
Լելային է պատկանում. 5–3=2:
Այս խնդիրը երկնիշ թվերի հանման ակտիվություն է:
Առաջադրանքի համար կիրառում ենք աշխատանքային տետրում տրված նյութը: 
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§10. Ո՞Ր ԹԻՎՆ Է ՄԵԾ, ԿԻՐԱՌՈՒՄ ԵՆՔ ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Պարագրաֆին չորս դաս ենք հատկացնում: 

87-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Թվերի համեմատում: Մաթեմատիկական նշանների կիրառություն
Նպատակը. զարգացնել տեսանելի նյութերի կիրառությամբ, դիրքային համակարգի 

հատկանիշների վրա հիմնվելով, 100ի սահմաններում թվերը համեմատելու հմտություն: (Մաթ. 
II. 4.)

Նախապայմաններ. «>», «<», «=» մաթեմատիկական նշանների ճիշտ կիրառության 
կարողություն:

Ռեսուրսներ. խորանարդներ, ձողիկներ, մատիտներ, գրիչներ, դասագիրք, աշխատանքային 
տետր:

Առարկաների խմբերում 20ի շրջանակներում քանակները համեմատելու համար օգտվում 
ենք զույգեր կազմելու եղանակից: Թվերը տեսանելի նյութերի կիրառությամբ ներկայացնելը 
տասնյակների դիրքային համակարգում հեշտացնում է «մեծ» թվերը համեմատելը: 

Միաժամանակ, նախապես կրկնում ենք մաթեմատիկական «>», «<», «=» նշանները: 
Գրատախտակին գրում ենք թվերը մինչև 20ը: Աշակերտները հեշտությամբ համեմատում են 
դրանք և լրացնում են դրանց միջև բաց թողած տեղերը՝ համապատասխան մաթեմատիկական 
նշաններով: Այստեղ ևեթ պարտադիր է բացատրել, որ առաջ հաշվարկի ժամանակ թվերը աճում 
են, ետ հաշվարկի ժամանակ՝ նվազում: 

Այնուհետև կիրառում ենք տասնյակների դիրքային համակարգեր և համեմատում ենք թվերը: 
Օրինակ, ասենք, համեմատենք 33ը և 27ը.

         	 	          
         	 	          
         	 	       
     	 	

33=3 տասնյակ և 3 միավոր   27 = 2 տասնյակ և 7 միավոր

Աշակերտները կնկատեն, որ այս երկու թվերի միջև այն թիվն է ավելորդ, որը տասնյակների 
ավելի շատ քանակ է պարունակում, որի գրառումներում առաջին թվանշանը ավելի մեծ է երկրորդ 
թվի գրառման մեջ առաջին թվանշանից: 

Նման ձևով քննարկվում են թվերը, որոնք տասնյակների միևնույն քանակն են պարունակում: 
Այս տասնյակներով զույգեր կազմելուց հետո, ավելի մեծ թվում ավելի մեծ միավոր կմնա: 

Ուսուցիչը կարող է կիրառել առարկաների (խորանարդների, մատիտների) երկու հավաքածու:
Համեմատում ենք այս երկու հավաքածուների մեջ մտնող առարկաների թիվը:
– Եկեք յուրաքանչյուր հավաքածուն բաժանենք տասնյակների: 
– Երկու հավաքածուները միևնույն քանակության տասնյակների բաժանելուց հետո առաջին 

խմբում ավելի շատ առարկա մնաց (ավելի շատ միավոր): Առաջին հավաքածուի առարկաների 
թիվն ավելի մեծ է: 

Կարող ենք նաև այսպիսի արդյունք ստանալ.
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– Երկու հավաքածուները միևնույն քանակի տասնյակների բաժանելուց հետո առաջին 
հավաքածուն ևս մեկ տասնյակի կբաժանվի, որտեղ առարկաների թիվը, պարզ է, ավելի մեծ է 
երկրորդում մնացած առարկաների թվից: 

Տանը կատարելու համար առաջադրանքներ ենք հանձնարարում աշխատանքային տետրից:

 

88-ՐԴ ԴԱՍ 
Թեմա. Թվերի համեմատում
Նպատակը. Մշակել համեմատելու ժամանակ թվերը դիրքային համակարգում ներկայացնելու 

հմտություն: (Մաթ. II. 1., Մաթ. II. 4.)
Նախապայմաններ. Թիվը տասնյակների դիրքային համակարգում ներկայացնելու հմտություն: 
Ռեսուրսներ. Դասագիրք, աշխատանքային տետր:
Տնային առաջադրանքը ստուգելուց հետո, դասի գլխավոր նպատակին հասնելու համար, 

անհրաժեշտ աշխատանքը ընթանում է դասագրքում տրված խնդիրները քննարկելով և ճիշտ 
պատասխաններ ընտրելով: 

4  և 5  խնդիրները լուծելիս ցանկալի է, որ ճիշտ պատասխանը հայտնելուց առաջ, 
աշակերտները բերեն համեմատության համապատասխան նմուշներ: 

Դասն ավարտում ենք ամփոփիչ «թեստի» տիպի խնդիրների լուծմամբ, որոնք, որպես օրենք, 
աշակերտների մոտ առանձնահատուկ հրճվանք ու հետաքրքրություն են առաջացնում: 

Տնային առաջադրանքի համար նախատեսված նյութը նույնանուն խորագրով է ներկայացված: 
Եթե ժամանակ մնա, կարելի է դասարանում դրանց վերաբերյալ մեկնաբանություններ անել: Կարող 
եք օգտվել նաև աշակերտի տետրում տրված խնդիրներից: 

89-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Թվերի համեմատում
Նպատակը. թվերի համեմատման մասին գիտելիքի ամրապնդում: (Մաթ. II. 4.)
Նախապայմաններ. տասնյակների դիրքային համակարգում թվերը ներկայացնելու 

հմտություններ:
Ռեսուրս. դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Դասը հիմնականում տնային առաջադրանքը ստուգելուն ենք տրամադրում: Կարող ենք 
անցկացնել ինքնուրույն գրավոր աշխատանք, ինչի համար կօգտագործենք աշխատանքային 
տետրում տրված 1ին, 2րդ և 3րդ խնդիրները:

Դասն ավարտում ենք «Մտածե՛ք» խորագրում ներկայացված ռեբուսը լուծելով: Առաջին 
նկարում գորտ է պատկերված, և խորագրի պատասխանն է «րոպե», երկրորդ նկարում դելֆին է 
պատկերված, և խորագրի պատասխանն է «ելակ»:

Տանը հանձնարարում ենք աշխատանքային տետրի 4րդ, 5րդ և 6րդ խնդիրները:



122

90-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Թվերի համեմատում (Ստուգե՛ք ձեր գիտելիքը:)
Նպատակը. սովորած թեման յուրացնելու որակը ստուգելու միջոցով սահմանվում են 

սովորելու ընթացքում ձեռք բերած արդյունքները և դրանց վերլուծության հիման վրա, ծրագրվում 
են ապագայի պլանները: 

Նախապայմաններ. «<», «>», «=» մաթեմատիկական նշանները ճիշտ կիրառելու կարողություն 
և թիվը տասնյակների դիրքային համակարգում ներկայացնելու հմտություն: 

Ռեսուրս. ուսուցչի կողմից պատրաստված թեստեր (դրանք կարող են վերցված լինել ստորև 
տրված խնդիրներից)՝ ինքնուրույն գրավոր կամ բանավոր դասարանական քննարկման համար: 

Թեստերն այս անգամ առանձնահատուկ են: Աշակերտներին առաջարկում ենք սահմանել՝ 
տրված փակ տիպի խնդիրների պատասխանները ճիշտ են, թե՞ սխալ: 

Տրված թեստով աշակերտի մոտ զարգանում է քննարկման ենթակա հարցի հանդեպ 
քննադատական վերաբերմունք, դատողություն անելու հմտություն:

Ձեզ ենք ներկայացնում խնդիրներ, որոնցից կարող եք ընտրել (նկատի ունենալով դասարանի 
ակադեմիական մակարդակը, աշակերտների անհատական կողմերը) առաջադրանքներ՝ ինքնուրույն 
աշխատելու համար.

Ճիշտ է, թե՞ ոչ.
1) 3 քսանյակի և 1 տասնյակի գումարում 7 կստանանք ...
2) 2 քսանյակի և 15 միավորի գումարում 35 կստանանք ... 
3) 1 քսանյակի և 12ի գումարի ամենամոտ հնգյակը 30ն է ... 
4) 4 հատ հինգ լարիանոցով և 3 հատ երկու լարիանոցով 25 լարիանոց պարան չենք կարող 

առնել ... 
5) 1 քսանյակի և 17ի գումարին ամենամոտ տասնյակը 4ն է ...
6) 3 տասնյակը և ևս 3 միավորն ավելի մեծ է, քան 2 քսանյակը և ևս 2 միավորը ... 
7) *ի փոխարեն ցանկացած թիվ գրելու դեպքում, 3*<30 համեմատությունը ճիշտ կլինի ... 
8) *ի փոխարեն կարելի է այնպիսի թիվ գրել, որ 7*>78 անհավասարությունը ճիշտ լինի ... 
9) 2 հատ 20լարիանոցով և 2 հատ 5լարիանոցով 47լարիանոց բաճկոն չենք կարող առնել ... 
10) 20–8+8<23 . . . 
11) Եթե ավտոբուսում 28 ուղևոր լինի, և կանգառում 2ը իջնեն, իսկ 9ը բարձրանան, ապա 

ուղևորների թիվը 35ից շատ կլինի ... 
12) Եթե 2 հատ 20 լարիանոցը մանրենք 10 լարիանոցներով, կունենանք 3 հատ տասը լարիանոց 

... 
13) Եթե 2 հատ 10 լարիանոց և 4 հատ 5 լարիանոց վճարենք, կարող ենք 40լարիանոց բջջային 

հեռախոս գնել ... 
14) Եթե կեդերը 26 լարի արժեն, իսկ դուք 3 հատ 10 լարիանոց եք վճարել, մանրը կարող եք 

2 հատ 2լարիանոցով ստանալ ... 
15) Եթե ունեիք 21 լարի և գնեցիք 8 լարիանոց գիրք, մնացած գումարով չեք կարող գնել 12 

լարիանոց գնդակ ... 
Յուրաքանչյուր առաջադրանք կարող է 810 խնդրից բաղկացած լինել: Ընտրե՛ք տարբեր 

բարդությունների խնդիրներ՝ ըստ դասարանի ակադեմիական մակարդակի: Եթե գրավորից հետո 
ժամանակ մնա, սկսեք խնդիրները քննարկել: Հաջորդ դասին այն կավարտեք և անհատապես 
աշակերտների հետ միասին սխալները կվերլուծեք: Այս անգամ տանը ոչինչ չենք հանձնարարում 
աշակերտներին: 
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Նախագիծ «Աջակողմյան և ձախակողմյան ղեկերով մեքենաներ»
Նպատակը. տեղեկատվություն գտնելու, տեղեկատվությունը վերլուծելու, շնորհանդեսի 

հմտությունների զարգացում: 
Աշակերտներին հանձնարարում ենք խոսել աջակողմյան և ձախակողմյան ղեկերով 

ավտոմեքենաների մասին: Տեղեկատվություն այն երկրների մասին, որտեղ ընդունված են 
աջակողմյան ղեկերով ավտոմեքենաները, կարող են գտնել համակարգչի որոնողական googleի 
միջոցով, կարող են խորհրդատվություն ստանալ նաև ավագներից: Ցանկալի է, որ աշխատանքը 
ներկայացնեն գրավոր տեսքով: 
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§11. ՎՐԱՑԱԿԱՆ ԴՐԱՄ

Պարագրաֆին 3 դաս ենք հատկացնում:

91-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Վրացական դրամի նկարագիրը և կիրառումը
Նպատակը. տիրապետել ազգային դրամի հատկանիշները անվանելու և կիրառելու 

հմտություններին: (Մաթ. II. 5.)
Նախապայմաններ. 20ի սահմաններում թվերը գումարելու և տասնյակներով համրանքի 

հմտությունկարողություններ:
Ռեսուրսներ. վրացական դրամի պատճեններ, դասագիրք, երեք հասարակ տետր:

Դասը սկսում ենք նախորդ դասին անցկացված թեստավորման համառոտ քննարկմամբ, թույլ 
տված սխալները վերլուծելով և աշխատանքն ամփոփելով: Այնուհետև անցնում ենք նոր թեմայի: 

Ազգային դրամի հատկանիշները I դասարանի Ազգային ուսումնական պլանում նույնպես հիշվել 
են: Ուսուցիչը խոսքը կարող է սկսել 1լարիանոց և 2լարիանոց մետաղադրամներ և թղթադրամներ 
ցուցադրելով: Աշակերտներին են ներկայացվում համապատասխան թղթադրամները կամ դրանց 
պատճեններ, կարելի է կիրառել համապատասխան դրամը: 

Այնուհետև քննարկում ենք թեթրիները՝ մետաղադրամները: Թեթրիները և լարիները 
միաժամանակ գործածելուց և նրանց միջև կապերը մանրամասն քննարկելուց այս անգամ հեռու 
ենք մնում: Թեպետ, այս տարիքում էլ աշակերտների հետ կարող ենք խոսել այն մասին, որ 
լարին համեմատաբար ավելի մեծ գումար է ներկայացնում, քան թեթրին: Ավելին, երկու հատ 
50թեթրիանոցը 1 լարի է կազմում: Մենք այս տիպի միայն մեկ օրինակ ենք բերել դասագրքում: 
Ազգային ուսումնական պլանը սահմանում է 100ից փոքր թվերի քննարկումը: 

Այդ պատճառով, աշակերտն այս դեպքում միայն ինտուիցիայով ընկալելով է սահմանափակվում, 
որ եթե առարկան 1 լարի արժի, ապա թեթրիներով նրա գինը վճարելու համար 2 հատ 50 
թեթրիանոց է պետք, կարող ենք 5 հատ 20 թեթրիանոց նշել, կամ 10 հատ՝ 10 թեթրիանոց: Սա 
յուրօրինակ նախապատրաստություն կլինի 100յակներին անցնելու համար: Առօրյա կենցաղային 
միջավայրը նպաստում է այս տարիքի երեխաներին, որ հեշտորեն կարողանան մասնակցել այս 
ակտիվությանը: Թեև այս ուղղությամբ չենք ուզում շատ հեռուն գնալ (Ազգային ուսումնական պլանն 
էլ չի պահանջում): Խնդիրները, հիմնականում, թեթրիների՝ մետաղադրամների կոմբինացիաներով 
դրամը վճարել սովորեցնելուն են նվիրվում: Ուսուցիչներին էլ խորհուրդ ենք տալիս չշտապել, 
սահմանափակվենք պարզ խնդիրներով, որոնք ազգային դրամը կիրառել են սովորեցնում:

Դասին գործածում ենք դասագրքում տրված վարժությունները, տանը հանձնարարելու 
համար նախատեսված են նույն խորագրում ներկայացված խնդիրները: Ուսուցիչը տնային 
հանձնարարությունը կարող է ընտրել աշխատանքային տետրում տրված խնդիրներից: 
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92-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Վրացական դրամի նկարագիրը և կիրառումը
Նպատակը. տիրապետել ազգային դրամի հատկանիշները անվանելու և դրանք կիրառելու 

հմտություններին: (Մաթ. II.5.) 
Նախապայմաններ. տասնյակներով համրանքի և 20ի շրջանակներում թվերի գումարման և 

հանման հմտությունկարողություններ:
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Դասը հիմնականում հատկացվում է տանը հանձնարարված խնդիրների ստուգմանը: 
1  Աշակերտների մեծամասնությունն այս խնդիրը լուծելու ժամանակ գործածում է 

հավասարումը. 
    12–8=4:
Անշուշտ, պետք է գովենք այն աշակերտին, որը խնդրի լուծումն այսպես է ներկայացնում. 
    10–8=2, 
    2+2=4:

3  խնդիրը լուծելու համար 20ը հնգյակներով պետք է ներկայացնել: 
5  խնդիրը լուծելու համար, պարզ է, ավելի նպատակային է 20 լարի տալ, թեև ոմանք 

կարող են գերադասել 50 լարի տալը, երբեմն լինում է, որ ուզում ենք 50լարիանոցը «մանրել»: 
Այսպիսի դատողությունը և պատասխանը չպիտի մերժենք: Մինչ այս, աշակերտներին պետք 

է վարժեցնենք, որ կարող են լինել նաև այլընտրանքային պատասխաններ: 
Դասի հաջորդ աշխատանքի և տնային առաջադրանք հանձնարարելու համար կարող ենք 

կիրառել դասագրքի մնացած խնդիրները և աշխատանքային տետրի խնդիրները: 

93-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Վրացական դրամի նկարագիրը և կիրառումը
Նպատակը. զարգացնել վրացական դրամի կիրառության հետ կապված խնդիրներ լուծելու, 

աշակերտների տրամաբանական դատողության, խնդրի բովանդակությունը արագ ընկալելու, 
համադասարանցիների հետ համագործակցելու կարողություններ: (Մաթ. II, 4., Մաթ. II. 5.)

Նախապայմաններ. վրացական դրամի նշանները ճանաչելու հմտություն: 
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Անցկացնում ենք խմբային աշխատանք, որը մրցույթի բնույթ ունի: Այս բնույթի ուսումնական 
գործընթացը նպաստում է համագործակցությանը և ստեղծագործական հմտություն
կարողությունների զարգացմանը, բոլոր աշակերտների մասնակցությանը՝ ուսումնական 
գործընթացին: 

Օգտվում ենք խնդիրներից, որոնք «ՈԿԱ» և «Մտածե՛ք» խորագրերում են տրված: Առաջին 
խորագրում ներկայացված խնդիրների լուծումը ներկայացնելու ժամանակ, պատասխանի 
ճշգրտության հետ միասին, ուշադրություն ենք դարձնում կատարման արագությանը, աշակերտների 
կողմից տեսանելի նյութերի կիրառման հմտությանը, տեղի է ունենում «մեծ» թվերի գումարումը և 
հանումը դիրքային համակարգի հետ կապելու գործողություն: Անհրաժեշտության դեպքում պետք 
է ներառենք և ստորև ներկայացված խնդիրները նույնպես գործածենք:
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1   Նիկա.  20  + 20  + 5   ––––– երկու քսանյակ և 5=45
 
Իրմա. 10  + 10  + 10  + 5  + 5   –––––  3 տասնյակ և 2 հնգյակ=4 

տասնյակ=40

Հեռախոս Պայուսակ Պարան

45<47 45>44 45>34

40<47 40<44 40>34

Չկարողացան: Նիկան կարողացավ: Երկուսն էլ կարողացան:

2  20   5   ________ 25 լարի Թամրիկոյի գումարն է: 
 

 20   2   ________ ջահի գինը 
   5–2=3 – մանրը 
   3=1+2
Վաճառողը մանրը վերադարձրեց 1լարիանոցներով և 2լարիանոցներով: Երկրորդ դրամը 2 

լարիանոց էր: 

3  Մայիկոյի փողը.    50  + 20  + 20  = 90
     
           20  20  10     20    20

Ճանապարհածախսը. 83   90–83=90–80–3=10–3=7:

Առաջին ռեբուսում սրինգ է պատկերված, և պատասխանն է. «Անի», երկրորդ ռեբուսում 
ջայլամ է պատկերված, և պատասխանն է. «լամպ»:

Տանը կատարելու համար կարելի է հանձնարարել աշխատանքային տետրում տրված 
խնդիրները: 
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§12. ԼՈՒԾԵՆՔ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Պարագրաֆին 4 դաս ենք հատկացնում:

94-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Հնգյակների, տասնյակների բաժանում, ամենամոտի անվանում, գրավոր համրանք
Նպատակը. նյութի կրկնություն, ամրապնդում: (Մաթ. II 1., Մաթ. II. 2., Մաթ. II. 3., Մաթ. 

II. 4.)
Նախապայմաններ. երկնիշ թվերի գրավոր և բանավոր համրանք, ամենամոտ հնգյակը, 

տասնյակը, քսանյակը անվանելու կարողություն:
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Տնային առաջադրանքը ստուգելուց հետո, վերևում թվարկված թեմաների շուրջ գիտելիքը 
կրկնելու և ամրապնդելու գործընթացը կատարվում է այս պարագրաֆում ներկայացված 
խնդիրները լուծելով: 

Անցած նյութը կրկնելու և գիտելիքը ամրապնդելու գործընթացը տարրական դասարաններում 
համարյա բոլոր դասերին էր կատարվում: Սակայն կարելի է այս գործընթացին առանձին դաս 
ևս հատկացնել: Միաժամանակ, դասարանում կատարվող առաջադրանքները պետք է կատարվեն 
բոլոր աշակերտների մասնացկությամբ: Այս ընթացքում պետք է տեղի ունենա նաև առանձին 
թեմաներ անցնելու ժամանակ աշակերտների ետ ընկնելու բացառում, պետք է կարողանանք դասն 
այնպես կազմակերպել (եթե դրա կարիքը կա), որ տարբեր մակարդակի (այս ժամանակի համար) 
աշակերտների հետ դիֆերենցիալ աշխատանք կատարենք: 

Դասարանում բացում ենք 17 խնդիրները: Ուշադրություն դարձրե՛ք 1  խնդրում տրված 
հարցին. քանի՞ տասնյակ և քանի՞ քսանյակ կա տրված թվում: Օրինակ, 37ում 3 տասնյակ և ևս 
7 միավոր է: 

2  խնդրի պատասխաններն են. 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99: Բոլոր այս թվերը 
աշակերտները պետք է անվանեն և հետո կարող են գրել գրատախտակին: 

3  խնդրում մտաբերում ենք թվերի համեմատման կարգը. 84ը և 88ը, պարզ է, 48ից և 44ից 
մեծ թվեր են, իսկ նրանց շարքում ամենամեծը 88ն է: 48ի և 44ի միջև 44ը փոքր է: Հետևաբար, 
44ը այս թվերի շարքում ամենափոքրն է (մնացած բոլորից փոքր է), 88ը մնացած թվերի շարքում 
ամենամեծն է (մնացած բոլորից մեծ է): Փակագծերում տրված նախադասությունները, որոնցում 
բացատրված է ամենամեծի և ամենափոքրի գաղափարը, կարող ենք ներկայացնել աշակերտներին: 

4րդ խնդրի ա), բ) և գ) առաջադրանքներում հնգյակներից անցնում ենք տասնյակների քանակը 
հաշվելուն, մնացած առաջադրանքներում տասնյակներն առանձնացված են գույնով: 

5րդ խնդրում կարելի է հարցը ճշտել. ներկայացրե՛ք թիվը՝ նրանում տասնյակները և 
միավորները մատնանշելով: 

6րդ խնդրով վերհիշում ենք կրկնապատկումը: 7րդ խնդրի օրինակը կարող ենք այսպես 
ներկայացնել (հարցերի միջոցով).

– Ո՞ր երկու «կլոր» թվերի միջև է գտնվում 87ը: (80 և 90ի միջև)
– Եթե 87ից հանենք տասնյակները, քանի՞ միավոր կմնա: (7)
– Հետևաբար, կարող ենք գրել. 87=80+7: 
– Քանի՞ միավոր պետք է ավելացնենք, որ հասնենք 87ին ամենամոտ կլոր տասնյակին: (3)
– Ինչո՞ւ է այն ամենամոտը: (Որովհետև այս տասնյակը 87ին 3 գումարելով է ստացվում:)
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– Ո՞րն է ամենամոտ կլոր տասնյակ թիվը: (90)
– Հետևաբար, 87+3=90, կամ 87=90–3 (այստեղ գործածում ենք գումարման և հանման 

փոխադարձ տեղափոխություն):
Այսպես, կամացկամաց, առանց շտապելու, հարցերի միջոցով, երբեմն՝ մեր օգնությամբ, պետք 

է լուծենք բոլոր խնդիրները: 
Տանը հանձնարարում ենք դասագրքի այս խորագրում ներկայացված 1 - 8  խնդիրները: 

Կարող եք գործածել տետրի համապատասխան պարագրաֆում ներկայացված խնդիրներն էլ: 
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Թեմա. Նախորդ և հաջորդ թվերի անվանում, թվերի համեմատում, գրավոր համարակալում, 
կրկնապատկումկիսում

Նպատակը. թվարկած թեմաների մասին գիտելիքի ամրապնդում, խնդիրների լուծում: (Մաթ. 
II. 1., Մաթ. II. 2., Մաթ. II. 3., Մաթ. II. 4.)

Նախապայմաններ. միանիշ և երկնիշ թվեր, թվերը համեմատելու հմտություն
կարողություններ:

Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Դասը սկսում ենք տնային առաջադրանքը ստուգելով: Դրանք նախորդ դասին դասարանում 
լուծած խնդիրների նման խնդիրներ են: 

Այնուհետև կարող ենք անցկացնել դասարանական գրավոր աշխատանք և լուծել 8 - 11  
խնդիրները: Այս խնդիրները նախատեսված են տետրում աշխատելու համար: 

11  խնդրի առաջադրանքների պատասխանների հիմնավորումն, օրինակ, այսպիսին կարող 
է լինել.

8 տասնյակը մեծ է 6 տասնյակից (8>6), այդ պատճառով 86>69: Եթե ժամանակ 
մնա, աշակերտներին խնդրեք ինքնուրույն մտածել այս խնդիրների նման խնդիրներ և 
համադասարանցիների հետ լուծել դրանք: 

Տանը հանձնարարում ենք 9  և 10  խնդիրները, կարող ենք նաև օգտվել աշխատանքային 
տետրից: 
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Թեմա. Անվանել, գրել, համեմատել միանիշ և երկնիշ թվերը 
Նպատակը. խնդիրները լուծելու միջոցով թվարկած թեմաների շուրջ գիտելիքի ամրապնդում, 

կոմբինացնող խնդիրներ լուծելու կարողության, դատողություն անելուհիմնավորելու հմտություն
կարողությունների զարգացում: (Մաթ. II. 1., Մաթ. II. 2., Մաթ. II. 3., Մաթ. II. 4., Մաթ. II. 5.)

Նախապայմաններ. միանիշ և երկնիշ թվերի համրանքի, անվանման, համեմատելու 
նախնական գիտելիքներ:

Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:
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Հանձնարարված երկու խնդիրներն աշակերտներից ավելի մեծ ջանք են պահանջում, քան 
նախորդ խնդիրներն էին: 

Որոշ աշակերտներ կարող են արտագրել բոլոր երկնիշ թվերը, որոնք նշված թվանշաններից են 
կազմված, կարելի է նաև օգտվել թվերը կրկնելուց: Այս հարցին առանձին է պետք անդրադառնալ 
և կարելի է լրացուցիչ հարց տալ. այս թվում քանի՞ երկնիշ թիվ կա, որոնք տարբեր թվանշաններով 
են գրվում: Կարող ենք գրատախտակին այսպիսի դիագրամ ներկայացնել.

Առաջին թիվ    Երկրորդ թիվ           Ստացված թվեր
     1
1     5   11, 15, 19
     9
     1
5     5   51, 55, 59
     9
     1
9     5   91, 95, 99
     9

Այնուհետև անցնում ենք այն խնդիրների լուծմանը, որոնք տրված են «Մտածե՛ք» խորագրում: 
Ուսումնական գործընթացի ձևը Դուք ինքներդ ընտրեք, բայց հիշեք, այս խնդիրները հեշտ չեն, և 
հնարավոր է անհրաժեշտ լինի Ձեր միջամտությունը (լրացուցիչ հարցերով լուծում գտնել): 

1  խնդրում 5ի քայլով հաշվելով կանվանվի 25ը:

2  6ից մեծ և 9ից փոքր թվերն են 7 և 8: Այստեղից միայն 8ն է (4ի) կրկնապատկումով 
ստացվում:

3  10ից փոքր է, օրինակ, 9ը: Այն կրկնապատկելով կստանանք 18: 10ից փոքր է նաև 8ը, 
բայց այն կրկնապատկելով կստանանք 16, 8ից փոքր թվերը կրկնապատկելով 16ից փոքր թվեր 
կստանանք: Պատասխան՝ 9:

4  11ից մեծ և 14ից փոքր թվերն են 12, 13: 12 ստանում ենք 6ը կրկնապատկելով: 13 
ստանալ որևէ թիվ կրկնապատկելով անհնար է, 6ի կրկնապատկումով 12 ենք ստանում, 7ի 
կրկնապատկումով՝ 14: Կարող ենք նաև այսպես ասել. 13ը հավասար թվերի գումար չէ: 

Տանը կարող եք հանձնարարել աշխատանքային տետրում տրված խնդիրները: 

97-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Աղյուսակի նկարագիր
Նպատակը. զարգացնել աղյուսակը նկարագրելու, աղյուսակից օգտվելու հմտությունը: (Մաթ. 

II. 13.)
Նախապայմաններ. տվյալները աղյուսակով ներկայացնելու և նկարագրելու կարողություն:
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:
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Մաթեմատիկական խաղ. «Կարող եմ օգտվել աղյուսակից:»
Խաղի գլխավոր նպատակն այն է, որ աշակերտների մոտ ամրապնդվի աղյուսակից օգտվելու, 

տեղեկատվությունը կարդալու և կիրառելու կարողություն: Որպես նյութ՝ վերցնում ենք II գլխի 
§2ի 4րդ խնդրի աղյուսակներից մեկը: 

Նույն դասին կարելի է աշխատանքային տետրում տրված որոշ խնդիրներ քննարկել, այս թվում՝ 
աղյուսակները կիրառելու մասին խնդիրները: Որոշ խնդիրներ աշակերտներին հանձնարարվում 
են տանը լուծել: Աշակերտներին զգուշացրե՛ք, որ հաջորդ դասին ամփոփիչ ինքուրույն գրավոր 
աշխատանք ենք կատարելու, և հետևողականորեն պետք է պատրաստվեն դրան, կրկնեն վերջին 
դասին կատարած առաջադրանքները: 

98-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Մինչև 100 թվերը և խնդիրներ՝ անցած նյութից (ամփոփիչ ինքնուրույն գրավոր 
աշխատանք)

Նպատակը. սահմանել երրորդ գլխի նյութը և անցած հարցերը յուրացնելու մակարդակը, 
խորացնել ինքուրույն աշխատելու կարողությունը: 

Նախապայմաններ. այս փուլում անցած նյութի իմացություն: 
Ռեսուրսներ. ուսուցչի կողմից պատրաստված տոմսեր (թեստեր) և աշխատանքային թերթեր: 

Ինքնուրույն գրավոր աշխատանքի նախապատրաստման և անցկացման հարցերը նկարագրված 
էին II գլխի ուսումնասիրման համար նախատեսված վերջին երկու դասերին: Նույն դիրքորոշմամբ 
ենք իրականացնում III գլխի նյութի նախապատրաստությունը ևս: Նշենք, որ այս գլխի վերջում 
ներկայացված խնդիրները նախատեսված են ոչ միայն այս ինքնուրույն գրավոր աշխատանքի 
համար: Նրանց վրա աշխատանքը մեծ նպաստ է բերում ուսուցչին՝ տարբեր վիկտորինաների, 
մրցույթների և օլիմպիադաների նախապատրաստվելու հարցում: Ուսուցիչն այստեղ կգտնի տարբեր 
բարդությունների և բովանդակության խնդիրներ, դրանք դասավորված են՝ ըստ բարդության աճի: 
Այս խնդիրները կարելի է ակտիվորեն կիրառել աշակերտների ինքնագնահատման նպատակով ևս: 
Ձեզ ենք ներկայացնում մի քանի խնդիրների պատասխաններ. 

3  7>6, 9<10, 9=9, 5  40, 41, 30, 21, 61, 6  90, 9 տասնյակ, իննսուն, 10  10 → 20 → 30 → 
40 → 50, 13  13, 1 տասնյակ, 7 ձու, 14  28, 2 տասնյակ և 8 միավոր, 2, 15  ոչ, այո, ոչ, այո, 19  
25 լարի, 4 տոմսի, 20  39>38, 83>81, կամ 89>81, 69>30, 75<36. 22  երեքշաբթի, 13, չորեքշաբթի, 
14, 24  15, 24, 33, 42, 51, 60. 26  20, 24, 26, 40, 42, 46, 60, 62, 64, այստեղից 50ից մեծ են. 60, 
62, 64, 29  ուրբաթ 41  5+5+5+2+1, 5+5+5+1+1+1, 10+5+2+1, 10+5+1+1+1, 43  43, 46  72, 48  59, 
49  60, 53  3ով կամ 4ով, 55  40 լարի, 56  75, 58  5, 59  4, 4, 64  5, 65  3:
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99-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Մինչև 100 թվերը և խնդիրներ՝ անցած նյութից 
Նպատակը. ինքնուրույն գրավոր աշխատանքի վերլուծության հետքերով՝ անցած նյութը 

յուրացնելու որակի բարձրացում, առկա դժվարությունների հաղթահարում: 
Նախապայմաններ. այս փուլում անցած նյութի իմացություն:
Ռեսուրսներ. աշակերտների աշխատանքներ

Դասն անցկացնում ենք՝ հենվելով այն սկզբունքների վրա, որոնք ձևավորվել էին երկրորդ 
գլխի վերջին դասին: Ամենակարևորը՝ արդյունքները հանրայնորեն ամփոփելը, հաջողությունները 
ընդգծելը և նկատված թերացումները շտկելու ուղիների անվանումն է: 

Դասն ամբողջությամբ հատկացնում ենք այս ակտիվությանը և տնային առաջադրանքը 
աշակերտներին հանձնարարում ենք՝ ըստ ստացված արդյունքների:

 
Նախագիծ. «Քայլերով չափում ենք սենյակը»
Նպատակը. համրանքը կապել գործնական խնդիրների հետ: Երկարությունը չափելու համար 

ոչ ստանդարտ միավորներ կիրառել: 
Այս ակտիվությունից հետո աշակերտը համրանքը կիրառում է գործնական աշխատանքներում 

էլ: Երկարությունը չափելու համար ոչ ստանդարտ միավորներ կիրառելու ժամանակ ստացված 
տարբեր արդյունքները կարող են դասարանական քննարկման առարկա դառնալ և աշակերտներին 
հանգեցնել երկարությունը չափելու ունիվերսալ միավորի գաղափարին: Արդյունքները 
տեսանելիորեն ներկայացնելն ապահովելը ծառայում է կարևոր հմտությունկարողությունների 
զարգացմանը: 
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IV ԳԼՈՒԽ. ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ

§1. ՊԱՏԿԵՐՆԵՐ

100-ՐԴ ԴԱՍ 

Պարագրաֆին երեք դաս ենք հատկացնում:

Թեմա. Պատկերներ
Նպատակը. պատկերները՝ կետը, հատվածը, բեկյալը, կորագիծը նկարագրելու, բազմանկյան 

կողմերի ընդհանուր կետերը, պատկերների ընդհանուր կողմերը և գագաթները գտնելու հմտության 
մշակում: (Մաթ. II. 8.) 

Նախապայմաններ. որոշ մասնավոր տիպի բազմանկյունները (օրինակ, եռանկյուն, 
քառանկյուն) տարբերելու հմտություն:

Ռեսուրսներ. պատկերների (բազմանկյան, շրջանի) մոդելներ, դասագիրք, աշխատանքային 
տետր:

Դասը սկսում ենք արդեն ծանոթ պատկերները նկարագրելով: Աշակերտներին կարող ենք 
ներկայացնել տարբեր բազմանկյունների մոդելներ, շրջանի մոդել, առաջին գլխում մենք հատուկ 
դաս ենք հատկացրել այս հարցին: Այն I դասարանում էլ ենք քննարկել: Այս ակտիվությունների 
ժամանակ կարևոր է այս պատկերներն ըստ ընդհանուր նշանների խմբավորելը և համեմատելը: 
Ուսուցիչը տարբեր բազմանկյունների մոդելներ է ցուցադրում աշակերտներին: 

– Ի՞նչ ընդհանուր անուն ենք սովորաբար տալիս մենք այս պատկերներին  (բազմանկյուն): 
– Ինչո՞վ են տարբերվում այս պատկերները շրջանից: (Բազմանկյունը կողմեր ու գագաթներ 

ունի:)
– Առանձնացրե՛ք այստեղից այն բազմանկյունները, որոնք 4 գագաթ և 4 կողմ ունեն: Ինչպե՞ս 

են կոչվում դրանք (քառանկյուն):
– Քանի՞ կողմ ունի եռանկյունը: Երկու կողմերն ի՞նչ ընդհանուր մաս ունեն: 
Յուրաքանչյուր երկու կողմեր ունեն ընդհանուր կետ, որը եռանկյան գագաթն է: 
Այստեղ կետի հասկացությունը կապում ենք պատկերի գագաթների հետ, հատվածի 

հասկացությունը՝ պատկերի կողմերի հետ: Նշում ենք, որ յուրաքանչյուր հատված երկու 
վերջավորություն ունի, յուրաքանչյուր վերջավորություն կետ է:

Նշում ենք, որ եռանկյան յուրաքանչյուր կողմ հատված է: Այնուհետև ներկայացնում ենք 
բեկյալը: Այս անգամ միայն բաց բեկյալ ենք ներկայացնում, հետագայում փակ բեկյալը նույնպես 
կքննարկենք: 
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Այնուհետև անցնում ենք դասագրքում ներկայացված խնդիրներին: 5րդ խնդրում ներկայացված 
են մի քանի տեսակի կորագծեր: Նրանց միջև եղած տարբերությունները հնարավոր է, որ 
աշակերտները տարբեր ձևով նկարագրեն. առաջին երկու կորագծերն ունեն վերջավորություններ, 
մնացած երկուսը՝ ոչ: 

6րդ խնդրում քառանկյուն է պատկերված: Այն մի կողմին ոչ կից երկու գագաթ ունի: Սա 
նախապատրաստում է անկյունագծի հասկացությանը: 7րդ խնդրում քառամաս բեկյալ է ստացվում: 

Աշխատանքային տետրում ներկայացված խնդիրներով կարելի ամրապնդել նոր հասկացու
թյունների յուրացումը: Առաջին երեք խնդիրները 
համեմատաբար հեշտ են, 4 ը ստեղծագործական 
մոտեցում է պահանջում: 

Քանի որ չորս կետերը միացնելու բամաթիվ 
տարբերակներ գոյություն ունեն, պարզ է, որ 
աշակերտների հետ այսպիսի մանրամասն 
քննարկում չենք անցկացնի, բավական է նրանց 
միացման միայն 4 տարբերակի հանգեցնենք: 
Իսկ Դուք կներկայացնեք 12 հնարավոր 
տարբերակներն այն դեպքում, երբ կետերի 
քառյակից ոչ մի եռյակ մեկ ուղղի վրա չի գտնվի 
(նույն այսպիսի դեպք է ներկայացված նաև 
աշխատանքային տետրում):

5  խնդրի պատասխաններն են. 

ա) օրինակ,   , բ) ∆, գ)  , դ)  , ե) 

Տանը հանձնարարում ենք համապատասխան խորագրում տրված առաջին ինը խնդիրները 
դասագրքից: 

101-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Պատկերներ
Նպատակը. պատկերներ կազմելու, պատկերներն այս կամ այն հատկանիշով խմբավորելու, 

միմյանց մեջ տեղադրելու, ընդհանուր կողմ ունեցող պատկերները ճանաչելու հմտություն
կարողությունների զարգացում: (Մաթ. II. 8)

Նախապայմաններ. պարզ պատկերները նկարագրելուտարբերելու կարողություն: 
Ռեսուրսներ. մկրատ, սոսինձ, թղթեր, տետր, դասագիրք:

Դասը սկսում ենք տնային առաջադրանքը ստուգելով: 9  խնդրում ընդհանուր կողմ ունեն 
I զույգի եռանկյունները, II և IV զույգերում ընդհանուր է կողմի մի մասը (հատվածը), III զույգում՝ 
մի կետը:

Դասը ընթանում է խմբային աշխատանքի ձևով, այն կապվում է Ազգային ուսումնական 
պլանով սահմանված (II. 8) ձեռք բերվելիք արդյունքների հետ, թեև կարելի է նաև II. 9 նպատակը 
(նշված կարգով օբյեկտները դասավորել) ևս անվանել: Կիրառում ենք «Խմբային» խորագրում 
տրված ցուցումները: 
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Խմբերից յուրաքանչյուրին հանձնարարվում է կտրել նշված պատկերները անհրաժեշտ 
քանակով և նրանց միջոցով ստանալ տրված պատկերը: 

Խմբերը պետք է մտածեն և կտրեն անհրաժեշտ քանակությամբ պատկերներ, նկատի ունենան 
չափերը, ստանան նշված պատկերը, սոսնձեն ստացված պատկերը թղթին, ներկեն: 

Օրինակ, վեցանկյուն ստանալու համար կարող են կիրառել 6 եռանկյուն  կամ այսպիսի 

տեսքով երկու քառանկյուն  կամ այսպիսի տեսքով երեք քառանկյուն :

Կարելի է նաև վեցանկյուն ստանալ 2 քառանկյունից և 2 եռանկյունից , կամ 1 

քառանկյունից և 4 եռանկյունից  : Հասկանալի է, որ աշակերտներին չենք հանձնարարում 
բոլոր այս դեպքերը քննարկել: 

Գնահատելու ժամանակ նկատի ունեցեք, որ խումբը պիտի կարողանա պատկերների ավելի 
մեծ քանակ ստանալ, նրանց խնդրում ենք անվանել, բնութագրել յուրաքանչյուր պատկեր և 
նկարագրել դրանց փոխդասավորվածությունը: 

Աշակերտները պետք է կարողանան մյուս խմբերի կողմից ներկայացված աշխատանքը 
գնահատել (գուցե բացատրման ուրիշ տարբերակ էլ գտնեն): Դասավորելու համար անհրաժեշտ 
պատկերների քանակը ճիշտ սահմանելու հմտությունը տրամաբանական մտածողության հետ է 
կապվում: 

Տնային առաջադրանքը հանձնարարում ենք աշխատանքային տետրից:

102-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Պատկերներ
Նպատակը. պատկերները ճանաչելու, անվանելու, կազմելու հմտությունների ամրապնդում: 

(Մաթ. II. 8)
Նախապայմաններ. պատկերները՝ կետը, հատվածը, բեկյալը, շրջանը, բազմանկյունը 

ճանաչելու հմտություն:
Ռեսուրսներ. դասագիրք:

Դասը տրամադրում ենք «Մտածե՛ք» խորագրում տրված խնդիրների քննարկմանը: 
I խնդրում կազմում ենք բառեր, օրինակ ուս, սա, պար, սար, մաս, սուր, մուր, պաս:
Կարող ենք աշակերտների համար առաջադրանքը բարդացնել և հանձնարարել չորս տառով 

բառեր կազմել, օրինակ «մսուր», «պարս», հինգ տառով՝ «մասուր»:
II խնդրում աշակերտները տարբերում ենք քառանկյունները, շրջանները, եռանկյունը 

(ձնեմարդու քիթը), հատվածը (բերանը և ձեռնափայտը): Ոմանք կարող են աչքերը կետ անվանել, 
ոմանք՝ փոքր շրջանների տեղ, պապիկի ձեռքի ավելը ութանկյունով է վերջավորվում, խխունջի 
պատյանը կորագծով է ներկայացված:

III խնդրում պատասխանը ստանալուց բացի, ցանկալի է դատողություն ծավալել. ամենամեծ 
երկնիշ թիվը պետք է սկսվի տրված ամենամեծ թվով, որին կհաջորդի մնացած թվերից ամենամեծ 
թիվը: Ամենափոքրը սկսվում է 0ից տարբեր ամենափոքր թվից, և նրան կհաջորդի մնացած թվերից 
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ամենափոքրը: Քանի որ թվերից մեկը 0 է, այդ պատճառով ամենափոքր թիվը կազմելու ժամանակ 
տասնյակների թիվը ընտրվում է 0ից բացի մնացած թվերից, որոնք հաջորդում են 0ին: 

Աշխատանքային տետրի 1  խնդրում 4 եռանկյուն կարելի է կազմել: 

2  խնդրում քառանկյունների և եռանկյունների քանակը հավասար է:

Տնային առաջադրանքը հանձնարարում ենք աշխատանքային տետրից:
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§2. ՀԱՄԵՄԱՏՈՒՄ ԵՆՔ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՉԱՓԵՐԸ

Պարագրաֆում ներկայացված նյութը լիովին բավարարում է Ազգային ուսումնական 
պլանով սահմանված (II. 10) պահանջները: Նյութին երեք դաս ենք հատկացնում: 

103-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Մարմինների չափի համեմատում և որոշում
Նպատակը. մարմինների գծային չափերը համեմատելու և արդյունքը համապատասխան 

տերմիններով ներկայացնելու հմտության զարգացում, ոչ ստանդարտ չափի միավորների կիրառում, 
պատկերների հավասարությունը «միմյանց վրա տեղադրելով» ցուցադրելու հմտության մշակում: 
(Մաթ. II. 10.)

Նախապայմաններ. պարզ պատկերները տարբերելու և անվանելու կարողություն: 
Ռեսուրսներ. ձողիկներ, խորանարդներ, դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Երկարության մասին առաջին պատկերացումները՝ որպես առարկաների հատկանիշներից մեկը, 
նախադպրոցական տարիքից ձևավորվել է երեխաների մոտ: Դպրոցում սովորելու առաջին տարին 
երեխաներն արդեն ունեին պատկերացում առարկաների գծային չափերի մասին (երկարություն, 
առարկաների բարձրություն, տարածություն առարկաների միջև): Այս ժամանակ արդեն նրանք 
կարող էին կիրառել «երկար է», «կարճ է», «հավասար է» արտահայտությունները: 

Նշված թեման ուսումնասիրելու նպատակն այս պատկերացումների հստակեցումը և 
չափման գործընթացը գիտակցելուն ուղղված առաջին քայլերն անելն է (դեռ միայն ոչ ստանդարտ 
միավորների կիրառմամբ), ինչը բացարձակ համապատասխանում է Ազգային ուսումնական պլանի 
պահանջներին: 

Խնդրում ենք ուսուցիչներին ուսումնական նյութը հանձնարարելու ժամանակ չշտապել, 
հետևել Ազգային ուսումնական պլանին (սա օրենքով էլ է պահանջվում, և մեր կարծիքով դիդակտիկ 
առումով արդարացված է): 

Ուսուցիչներին հիշեցնենք, որ մեծությունների (այս թվում՝ երկարության) ընդհանուր 
հատկանիշն այն է, որ այսպիսի մեծությունների համար գոյություն ունեն հավասարության, 
անհավասարության հարաբերություններ, որոնք գործնական ճանապարհով են որոշվում: Բոլոր 
այս մեծությունները կարող ենք չափել. ընտրել չափիչ (որևէ միավոր) և նրա հետ համեմատելով՝ 
չափել (տե՛ս՝ օր., [5], [11], [24], [27]):

Բնական թվի հասկացությունն ըմբռնելու համար տարբերում են 4 ասպեկտ. հերթական, 
քանակական, համրանքի բաղադրիչ, թվի կիրառում՝ չափման ժամանակ: Այս կամ այն մեծության 
չափումը տեղի է ունենում մեծությունների բազմությունը միավորների բաժանելով և այս 
միավորների մեծության հետ համեմատելով: Մեծությունն այն է, ինչի չափումը տեղի է ունենում: 
Երկարությունը մեծություն է: Չափման արդյունքում ստանում ենք թիվ, չափ: Հասկանալի 
է, որ տարբեր մեծություններ (երկարություն, մակերես...) չափման իրենց միավորներն ունեն: 
Մաթեմատիկայի կիրառման ասպեկտներից մեկը տարբեր մեծությունների ծագման փոխադարձ 
կապի ըմբռնումն է: 

Մեծությունները կապող հատկանիշը հերթականության ուղղության հետ է կապված, ինչը 
բնորոշ է երկարությանը: Այս ուղղություններն ուսումնասիրելով և համապատասխան տերմիններով 
դատողություն անելով՝ սկսում ենք դասը: Կարող ենք կիրառել առարկաներ: Օրինակ, համեմատենք 
տարբեր երկարության երկու ձողիկ: Ենթադրենք առաջինն ավելի երկար է, քան երկրորդը: Հարց 
ենք տալիս.
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 Ո՞ր ձողիկն է ավելի երկար:
 Ո՞ր ձողիկն է ավելի կարճ: 
Այնուհետև վերցնում ենք հավասար երկարության երկու ձողիկ և խոսում ենք դրանք 

համեմատելու մասին: Հետո կարող ենք անցնել դասագրքի առաջին խնդրին և այնտեղ տրված 
հարցերի միջոցով՝ չափման (երկարությունը թվով արտահայտելու) գործողությունն ըմբռնելու 
աշխատանքին: 

Ընտրում ենք հատված (վանդակի կողմերից մեկը), որը կդիտենք՝ որպես միավոր: Այս 
միավորը կիրառելով, թվերով արտահայտենք ֆլոմաստերի և գրչի երկարությունները: Այս թվերն 
արտահայտում են երկարության թվային նշանակությունը: Այսպիսի ճշգրտումներն այս անգամ 
պարտադիր չեն, բայց չափման միավորների կիրառման ժամանակ, ուշադրություն պետք է 
դարձնենք, որ տվյալ դեպքում չափման միավորը միևնույնը պիտի լինի: Ուսուցիչը հիշեցնում է, 
որ երկարությունը օբյեկտիվ իրականություն է, երկարության արժեքը՝ մարդու գիտակցության մեջ 
այս իրականության նկարագիրը: 

Հավասար երկարության առարկաների շուրջ դատողությունը 2  և 3  խնդիրներով է արվում: 
Եթե առարկաները միմյանց վրա տեղադրելով համընկնում են, ապա նրանց երկարություններն 
հավասար են, և դրանց չափման միավորը միևնույն թվով կարտահայտվի: 

4  և 5  խնդիրները տրված են՝ հասկանալու համար, որ ոչ ստանդարտ չափման միավորներ 
կիրառելիս, մեծ նշանակություն ունի միևնույն չափիչը ընտրելը: 

6  խնդիրը հատվածի վրա տարածության որոշելուն է վերաբերում. այստեղ բացատրում 
ենք աշակերտներին, որ տարածությունը հատվածի ծայրերի միջև այս հատվածի երկարությունն 
է: Եթե կետը պատկանում է հատվածին, ապա մի ծայրից մինչև այս կետ տարածության և այս 
կետից մինչև մյուս ծայրակետ տարածության գումարը ամբողջ հատվածի երկարությունը՝ ամբողջ 
հատվածի ծայրակետերի միջև տարածությունը կլինի: 

Լավ կլինի, որ հատվածները գծենք գրատախտակին և աշակերտների հետ միասին լավ 
վերլուծենք այս հարցը: 

7  խնդրում տարածությունը ջրհորից մինչև դարպաս Զազայի 80 քայլին է հավասար:
Տանը հանձնարարում ենք համապատասխան խորագրով տրված խնդիրները: Կարելի է ընտրել 

նաև անհատական աշխատանքի համար վարժությունները աշխատանքային տետրից: 

104-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Որոշում և գնահատում ենք մարմինների չափերը
Նպատակը. հասկանալ պատկերների գծային չափերը, մշակել ոչ ստանդարտ չափման 

միավորների կիրառման կարողություն: (Մաթ. II. 9., Մաթ. II. 10.)
Նախապայմաններ. ոչ ստանդարտ չափման միավորների կիրառման գծային չափերի 

համեմատության տարրական փորձ: 
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Դասը համարյա ամբողջությամբ հատկացնում ենք տրված առաջադրանքները ստուգելուն 
և պատկերների գծային չափի մասին հարցերի կրկնությանը և ամրապնդմանը: Այստեղ ևեթ 
օրգանապես ներառված են հարթության վրա կողմնորոշման սահմանումը ( 8 ) և կոմբինացված 
( 9 ) խնդրիները: 
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Ցանկալի է, որ այս վերջին խնդիրը դպրոցում մանրամասն քննարկենք: Դատողություններից 
մեկն այսպիսին կարող է լինել ( 9 ի 3  խնդիրը լուծելիս).

Համարակալենք կետերը: Սկսենք 1ը բոլոր մյուսներին միացնելով, կստանանք 4 հատված, 
այժմ 2ն ենք միացնում 1ից բացի մյուս բոլոր կետերին: Կստանանք 3 հատված:

3րդը մնում է միացնել 4րդ և 5րդ կետերի հետ: Վերջում 4րդը միացնում 
ենք 5րդ կետին: Ընդամենը. 4+3+2+1=10: Ապագայում այս տիպի խնդիրների 
լուծման այլ եղանակ էլ կկիրառենք. յուրաքանչյուր կետով անցնում է 4 հատված 
(5.4=20), և քանի որ բոլոր հատվածները երկու կետ են միացնում, հատվածների 

քանակը հավասար կլինի կետերի քանակի կեսին.  
5.4
2

=10 :

Տնային առաջադրանքը կարող ենք ընտրել աշխատանքային տետրից: 

105-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Թվերի կրկնապատկում և կիսում
Նպատակը. մաթեմատիկական խաղի կիրառմամբ թվերի կրկնապատկման և կիսման մասին 

գիտելիքի ամրապնդում: 
Նախապայմաններ. թվերի կրկնապատկում և կիսում: 
Ռեսուրսներ. թերթիկներ, որոնց վրա պատկերված են թվերը 1ից մինչև 20ը: 

Մաթեմատիկական խաղ. «Չեմ դժվարանում կրկնապատկել և կիսել»

Խաղը սկսում ենք դասարանը երկու հավասար մասի բաժանելով: Եթե աշակերտների թիվը 
կենտ է, աշակերտներից մեկին նշանակեք Ձեզ օգնական: Եթե դասարանում, ենթադրենք, 26 
աշակերտ է, ապա յուրաքանչյուր խմբում կարող է լինել 13 աշակերտ, և նրանցից մի քանիսին 
2ական թերթիկներ կտրվեն: Խմբում աշակերտներն իրենք են որոշում՝ որ աշակերտներին 
վստահեն 22 թերթիկ: Դուք պետք է վերահսկեք այս գործողությունը, որպեսզի ժամանակ 
չկորցնեք: Ներկայացնում ենք թերթիկներից մեկը, օրինակ, 7ը, աելով՝ կրկնապատկի՛ր: Երկրորդ 
խմբից թերթիկը պետք է բարձրացնի այն  աշակերտը, ում մոտ 14 թերթիկն է: Խաղը շարունակելու 
ժամանակ պետք է փոխվի ներկայացված թիվը: Հետևաբար, խաղը կարող է շարունակվել մինչև 
20 թիվը անվանելը (առաջին խումբը 110, երկրորդ խումբը 110): Այստեղ կարող են վրիպում բաց 
թողնել, անվանել 9 թիվը, առաջադրելով՝ կիսել:  

Աշակերտներին պարզորոշ պետք է բացատրել, որ յուրաքանչյուր խմբում դասավորված 
են թվերը 1ից մինչև 20ը (ներառյալ) և պետք է անվանել այնպիսի թիվ, որ հնարավոր լինի 
պատասխան տալ այս թվերով: 

Անհրաժեշտ է մշակել որոշակի ռազմավարություն. երբ կներկայացնի խումբը 1 թիվը, 
այն ամենապարզ դեպքն է: Խաղն ավարտելուց հետո կարելի է խոսել խմբերի կողմից 
ռազմավարությունների ընտրության մասին: Գնահատման ժամանակ կարելի է հաշվի առնել 
շնորհանդեսի որակը ևս: 

Տնային առաջադրանքը կարելի է ընտրել աշխատանքային տետրից: 

1

2
3

4
5
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Ուշադրությո՛ւն դարձրեք 4րդ և 5րդ խնդիրների վրա, 4րդ խնդրում հատվածը չի պատկերված 
«վանդակավոր» ֆոնին, հետևաբար, չափելով պատասխան ստանալ անհնար է և անհրաժեշտ է 
գործողություն (հանում) կատարել. ամբողջի և մասի երկարությունների տարբերությունը մնացած 
մասի երկարությանն է հավասար: 5րդ խնդրում աշակերտները հայտնաբերում են, որ եթե մեկ 
կետից երկրորդին «անցնենք» միայն երկու հնարավոր ուղղություններով (վերև և աջ), ճանապարհի 
երկարությունը կախված չի լինի երթուղու ընտրությունից: 
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§3. ՊԱՏԿԵՐՆԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ԵՎ ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԵՏԵՐ 
  ՊԱՏԿԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆ

Այս պարագրաֆին երեք դաս ենք հատկացնում: 

106-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Պատկերի ներքին և արտաքին կետեր, սահման
Նպատակը. Աշակերտը պետք է տարբերի պատկերի ներքին, արտաքին և սահմանի կետերը, 

ցույց տա պատկերի սահմանը, պատկերների ընդհանուր կետերը, ձեռք բերի և խորացնի 
երկրաչափական պատկերացումները: (Մաթ. II. 8.) 

Նախապայմաններ. պարզ երկրաչափական պատկերները ճանաչելու հմտություն: 
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր, գրատախտակ:

Պատկերները նկարագրելու միջոցներից մեկը պատկերի սահմանը, ներքին և արտաքին 
տիրույթները բաժանելն է: 

Լավ կլինի, որ գրատախտակին շրջան պատկերենք և նրա ներքին, արտաքին և սահմանի 
կետերը տարբերելով սկսենք դասը: 3  խնդրում բաց բեկյալի հատկանիշներն են ներկայացված. 
այստեղ ներքին և արտաքին տիրույթները բնութագրելն իմաստ չունի: Բոլոր կետերը, բեկյալի 
կետերից բացի, այս պատկերի հանդեպ միևնույն հատկանիշն ունեն: Այդ հատկանիշն այսպես 
կարող ենք բացատրել. եռանկյան ներքին և արտաքին կետերը միացնելով ցանկացած գծով 
(կորագծով կամ հատվածով), այս գիծը կհատի սահմանը: Բաց բեկյալի դեպքում կետերով միևնույն 
հատկանիշով երկու մասի բաժանելն անհնար է. ցանկացած երկու կետ կարող ենք այնպես միացնել 
գծով, որ այն չհատի տվյալ բեկյալը: 

4  խնդրում պատկերների ընդհանուր մասը գծի հատվածն է, մի ծայրը եռանկյան գագաթն 
է, երկրորդը՝ ոչ, երկուսն էլ պատկանում են սահմանին: 

Տանը հանձնարարում ենք այս խորագրով տրված խնդիրները, որոնք հիմնականում քննարկվող 
թեմայի հետ են կապվում, թեև, խնդիրների մի մասը հին նյութի կրկնություն ( 1 , 2 ) և նոր 
նյութի նախապատրաստում է ( 3 ):

107-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Պատկերի ներքին և արտաքին կետեր, սահման
Նպատակը. պատկերի ներքին, արտաքին և սահմանի կետերը տարբերելու, պատկերների 

ընդհանուր մասերը ցույց տալու հմտության ամրապնդում: (Մաթ. II. 8.)
Նախապայմաններ. պատկերի ներքին և արտաքին կետերը, սահմանագծի կետերը 

տարբերելու հմտություն: 
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր, ձողիկներ, խորանարդներ:

Դասը ամբողջությամբ տրամադրվում է հիմնական թեմայի շուրջ գիտելիքի ստուգմանը 
և ամրապնդմանը: Ստուգում ենք տնային առաջադրանքը. ճիշտ, թե՞ սխալ են կազմված 
հավասարություններն ու անհավասարությունները՝ ըստ 1  խնդրի, ճիշտ են, թե՞ սխալ 2  
խնդրի պատասխանները: 
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Կարելի է 3  խնդիրը լուծել դասարանում՝ զննական նյութերի կիրառմամբ (օրինակ՝ 
ձողիկներով): 17 ձողիկներից համրում ենք 10 ձողիկ կամ 17 ձողիկը ներկայացնում ենք՝ տասնյակի 
բաժանելով, իսկ տասնյակը հեռացնելու դեպքում, մնում է 7 ձողիկ և այսպես շարունակ:

Հաջորդ խնդիրները հիմնական թեմայի հետ են կապվում: Չորրորդ խնդրի պատասխանը 
կարող ենք աղյուսակի տեսքով ներկայացնել. 

Ներքին կետեր 2
Արտաքին կետեր 3

Սահմանագծի կետեր 4

5  խնդրում կետերը կարող են այսպես լինել նշված (դրանք գտնվում են եռանկյան բաժանող 
հատվածի վրա). 

    
1 2

6  խնդրում նշված կետը շրջանի սահմանագծի կետն է, եռանկյան համար արտաքին կետ 
է, իսկ քառանկյան համար՝ ներքին կետ: 

7  ցանկալի է, որ այս խնդիրը այսպես լինի ձևակերպված.
1 – հատված,   2 – բեկյալ,   5 – շրջան, 
3 – քառանկյուն,   4 – կորագիծ,   6 – քառանկյուն:

8  1 և 2 եռանկյունները մեկ ընդհանուր կետ ունեն: Յուրաքանչյուր եռանկյան համար 
այս կետը գագաթ է: 

Դասն ավարտում ենք «թեստային» առաջադրանքը կատարելով: Տնային առաջադրանքը 
հանձնարարում ենք աշխատանքային տետրից: 

108-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Պատկերի ներքին, արտաքին կետեր, սահմանագծի կետեր
Նպատակը. կրկնել նշված թեմայի վերաբերյալ նյութը, ամրապնդել, ստուգել գիտելիքը: (Մաթ. 

II. 8)
Նախապայմաններ. երկրաչափական պատկերների ներքին և արտաքին կետերը, սահմանագծի 

կետերը ճանաչելբնութագրելու հմտություն:
Ռեսուրսներ. թղթեր, մկրատ, գունավոր մատիտներ:

«ՈԿԱ»ն (Ով կլինի առաջինը) լավ զարգացնող գործիք է և անցած նյութը կրկնելու լավ միջոց: 
Աշխատանքը ինքնուրույն գրավոր աշխատանքի ձևով է տարվում: Աշակերտների գրավորների 
գնահատումը տեղի է ունենում դասին, գովեստի են արժանանում այն աշակերտները, որոնք արագ 
և քիչ սխալներով կլուծեն խնդիրները: Ներկայացնում ենք այդ խնդիրները.

1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
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Այնուհետև անցնում ենք «Մտածե՛ք» խորագրում տրված խնդրի վերլուծությանը, որը 
կարող ենք խմբային աշխատանքի ձևով անցկացնել: Դրա պատասխանը եռանկյունների ներկած 
անկյունների՝ միմյանց համընկնելու միջոցով է ստացվում: 

Տնային առաջադրանքը կարող ենք հանձնարարել աշխատանքային տետրից: 



143

§4. ԱՅՍ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ ՀԱՎԱՍԱ՞Ր ԵՆ

Պարագրաֆին երեք դաս ենք հատկացնում:

109-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Հավասար մարմիններ 
Նպատակը. Հավասար մարմինների օրինակները տարբերել, ստուգել մարմինների 

հավասարությունը՝ մարմինները  միմյանց վրա տեղադրելով: (Մաթ. II. 10)
Նախապայմաններ. պարզ երկրաչափական պատկերները տարբերելու հմտություն: 
Ռեսուրսներ. երկրաչափական պատկերների՝ շրջանի, բազմանկյունների թղթե մոդելներ, 

դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Նախորդ պարագրաֆի խնդիրները վերաբերում էին պատկերներին, 
նրանց սահմանագծերի կետերին, պատկերների ընդհանուր կետերին: 
Զրույցը սկսում ենք այն դեպքի նկարագրով, երբ եռանկյունը իր գագաթով 
տարված հատվածով երկու նոր եռանկյունների է բաժանվում: Ուսուցիչը 
ներկայացնում է երկու մոդել: Առաջին դեպքում ցույց է տալիս, որ 
ընդհանուր կողմը ծալելով, եռանկյունները կարող ենք տեղադրել մեկը 
մյուսի վրա. ստացված եռանկյունները հավասար կլինեն: Երկրորդ 
դեպքում անհնար է, որ այս նոր եռանկյուններն իրար վրա համաչափորեն 

կարողանանք տեղադրել, այս երկու եռանկյունները հավասար չեն: 
Այժմ կարելի է ներկայացնել շրջանի, կանոնավոր վեցանկյան թղթե մոդելներ: Շրջանի դեպքում 

կարող ենք քննարկել հարցը. կարող ենք, թե՞ ոչ շրջանի ներսում տանել այնպիսի հատված, որով 
շրջանը ծալելու դեպքում շրջանի մասերը միմյանց համընկնեն, այսինքն՝ շրջանը երկու հավասար 
մասի բաժանվի: 

Կանչում ենք աշակերտներից մեկին և խնդրում նրան շրջանը այնպես ծալել, որ երկու մասերը 

իրար համապատասխանեն : Ավելի տեսանելի դարձնելու համար, կարելի է նաև շրջանը 

կտրել: Այնուհետև անցնում ենք դասագրքում տրված խնդիրները լուծելուն: 
Նկատի ունենանք, որ պատկերների հավասարությունը կապել ենք այս պատկերների 

համատեղելիության (համընկման) հետ: Պարագրաֆի սկզբում հավասար եռանկյունները 
միմյանց վրա սահեցնելով (զուգահեռ տեղափոխմամբ) տեղավորվեցինք: 2 , 4  խնդիրներում 
աշակերտներին առաջարկում ենք պատկերների տեղափոխումը «թուղթը կտրելով» իրականացնել, 

3  խնդրում հավասար հատվածների չափերը համեմատելու վրա ենք կենտրոնացնում 
ուշադրությունը, 5  և 6  խնդիրների միջոցով աշակերտներին հավասար մարմիններ պատկերելու 
հմտություն ենք սովորեցնում: 

Հանձնարարվող խնդիրներից 1 ը կրկին հավասար մարմիններ պատկերելուն է վերաբերում, 
իսկ 2  խնդրի առաջադրանքներում գունավորելու փոխարեն կարող ենք խնդրել հավասար 
մարմինները մատիտով ընդգծել, մի տեղում երկուսն են դրանք, մյուս տեղում՝ 3ը:
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110-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Հավասար մարմիններ
Նպատակը. հավասար մարմինները ճանաչելուցուցադրելու հմտության ամրապնդում: (Մաթ. 

II. 10.)
Նախապայմաններ. պատկերները համեմատելու, որևէ ատրիբուտիկայով խմբավորելու 

տարրական փորձ: 
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Դասը համարյա ամբողջությամբ հատկացնում ենք հիմնական թեմայի շուրջ նյութի 
կրկնությանը և ամրապնդմանը:

Ստուգում ենք տնային առաջադրանքները, խնդիրներով մեկ անգամ ևս ստուգում ենք նոր 
տերմինները յուրացնելու որակը: 

Երկրաչափական հարցերը քննարկելու ժամանակ շատ կարևոր է, որ աշակերտները որքան 
հնարավոր է շատ աշխատեն «ձեռքով». նկարեն, գծեն, կտրեն, սոսնձեն, տեղադրեն, սա կօգնի, 
որ նրանք ավելի լավ զգան պատկերները և դրանց տեղակայության առանձնահատկությունները: 
Դրա համար աշխատեք խնդիրները բացատրելիս օգտագործել պատկերների մոդելներ, գունավոր 
նկարազարդումներ: 

Դասն ավարտում ենք «Մտածե՛ք» խորագրում տրված ռեբուսները բացատրելով, ինչը 
զվարճալի է դարձնում ուսումնական գործընթացը, հարստացնում է աշակերտների բառապաշարը: 

   գագաթա    գուլպամար
   1) գագաթ    2) գումար
Տնային առաջադրանքը հանձնարարվում է աշխատանքային տետրից: 

111-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Պատկերների հավասարություն
Նպատակներ. պատկերներից այլ պատկերներ ստանալ, պատկերների հավասարության 

ստուգումը համադրության միջոցով,  ամրապնդել ընդհանուր սահմանագիծ ունեցող պատկերները 
ճանաչելու և նկարագրելու հմտությունները: (Մաթ. II. 9., Մաթ. II. 10.)

Նախապայմաններ. պարզ պատկերների շարքում հավասար պատկերները ճանաչելու, 
հավասարությունը ստուգելու հմտություններ: 

Ռեսուրսներ. տարբեր պատկերների թղթե մոդելներ, մկրատ, սոսինձ:   

Դասը, ինչպես միշտ, տնային առաջադրանքը ստուգելով ենք սկսում, աշակերտներին ցույց 
ենք տալիս թղթից կտրած տարբեր երկրաչափական պատկերների մոդելներ (առանց անվանելու) 
և հարցեր ենք տալիս. «Ի՞նչ պատկեր է: Ի՞նչ գիտեք այս պատկերի մասին»: 

•  Այս յուրօրինակ նախավարժանքից հետո դասարանը բաժանում ենք 56 անդամից 
բաղկացած խմբերի, յուրաքանչյուր խմբի տալիս ենք թղթի վրա պատկերված պատկերների 
հավաքածուներ:
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•  Յուրաքանչյուր խմբի հանձարարվում է տրված պատկերը հատվածով հատելով երկու 
հավասար պատկեր ստանալ: 

•  Յուրաքանչյուր խումբ ներկայացնում է իր աշխատանքները, նրանց խնդրում ենք, օրինակ, 
կանոնավոր վեցանկյան դեպքում ներկայացնել բոլոր վեց դեպքերը: Տեսե՛ք նկարները: 

•  Աշակերտները ներկայացնում են իրենց աշխատանքերը: 
 Գնահատում. Ուսուցիչը նշում է, թե որքանով լավ կատարեց իր առաջադրանքը խմբերից 

յուրաքանչյուրը.
•  Ո՞ր խումբը կարողացավ քննարկել բոլոր դեպքերը (վեցանկյան մեջ ունենք 6 

համապատասխանություն, քառակուսու մեջ՝ 4, կանոնավոր եռանկյան մեջ՝ 3): 

    

•  Ինչպե՞ս են նկարագրում աշակերտներն իրենց աշխատանքները: 
•  Բնութագրեն պատկերները և ցույց տան հավասարությունը:
•  Ճիշտ նկարագրեն պատկերների հավասարության հասկացությունը: 
•  Տարբերեն դեպքերը, երբ հատվածն անցնում է միայն մեկ գագաթով, կողմերի 

միջնակետերով (տրամաբանական մտածողություն):
Ակտիվության վերջում ուսուցիչը պետք է ամփոփի նկարագրված ակտիվությունը, մեկ անգամ 

ևս անդրադառնա ուշագրավ պահերին, վերլուծի դրանք, առանձնացնի առաջադեմ աշակերտներին 
և մեկնաբանի՝ ինչում է կայանում նրանց հաջողությունը, խրախուսի բոլոր աշակերտներին: Իր 
համար նշի նկատված բացթողումները և հոգա, որ ապագայում դրանք բացառվեն: 

Դասի վերջում աշակերտներին տանը հանձնարարում ենք §5ում ներկայացված խնդիրներից 
առաջին 7 խնդիրները: 
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§5. ԿՐԿՆՈՒԹՅՈՒՆ

Այս պարագրաֆին չորս դաս ենք հատկացնում:

112-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Վրացական դրամ, գումարել և հանել թվերը 20ի սահմաններում, երկրաչափական 
պատկերները ճանաչել, թվերը կրկնապատկել և կիսել:

Նպատակը. նշված թեմաների շուրջ նյութի կրկնություն և ամրապնդում: (Մաթ. II. 2., Մաթ. 
II. 3., Մաթ. II. 5., Մաթ. II. 6., Մաթ. II. 8.) 

Նախապայմաններ. 20ի սահմաններում թվերի գումարման և հանման, երկրաչափական 
պատկերները տարբերելուբնութագրելու հմտությունկարողություններ:

Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Դասը սկսում ենք նախորդ դասին հանձնարարված խնդիրները քննարկելով, իսկ հետո անցնում 
ենք դասագրքի այս պարագրաֆում ներկայացված նյութը քննարկելուն: Այս ակտիվությամբ 
կորոշենք անցած նյութը յուրացնելու մակարդակը և կիրականացնենք ուսման գործընթացի 
շտկում: 

Առաջին խնդիրը վրացական դրամի և թվի կազմության կիրառության հետ է կապվում: Օրինակ, 
18 լարիանոց նապաստակ գնելու համար, կարող ենք վճարել՝ 1 տասլարիանոց, 1 հինգլարիանոց 
և 3 մեկլարիանոց, 18=10+5+1+1+1, կամ 1 տասլարիանոց 1 հինգլարիանոց, 1 երկուլարիանոց և 
1 մեկլարիանոց.

    18=10+5+2+1:
Ուշադրություն դարձնենք, որ աշակերտները բոլոր դեպքերը քննարկեն, կարելի է այլ 

տարբերակ ավելացնել, օրինակ, գնել 17լարիանոց խաղալիք:
Երկրորդ խնդրում գումարման ժամանակ կլոր տասնյակները լրացնելն ենք քննարկում, այս 

եղանակով աշխատել ենք երկնիշ թվերի գումարման ժամանակ ևս:
3րդ խնդրում երկրաչափական պատկերները միմյանցից տարբերել, ճիշտ անվանել է 

պահանջվում: 
Հաջորդ երեք խնդիրներում 20ի սահմաններում գումարումը և հանումն ենք վերհիշում: 
7րդ խնդիրը կրկնապատկելը և կիսելը կրկնելու հետ է կապված: Այստեղ ևեթ, եթե դրա 

համար ժամանակ մնա, կարելի է աշխատանքային տետրի առաջադրանքներն էլ քննարկել: 
Տանը աշակերտներին հանձնարարում ենք հաջորդ յոթ խնդիրները: 

113-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Երկրաչափական պատկերներ, աղյուսակներ լրացնել, գրավոր համրանք, գործողու
թյուններ 20ի սահմաններում, պարբերական հաջորդականության նկարագիր

Նպատակը. վերը նշված թեմաների շուրջ գիտելիքի ստուգում, ամրապնդում: (Մաթ. II. 1., 
Մաթ. II. 2., Մաթ. II., 5., Մաթ. II. 6., Մաթ. II. 10., Մաթ. II. 13.)

Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:
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Ստուգում ենք տնային առաջադրանքը, առանձինառանձին դատողություն ենք անում 
յուրաքանչյուր խնդրի շուրջ, դրանցից մեկը կամ մի քանիսը կարող էին դժվար լինել աշակերտների 
համար: 10րդ խնդրում աշակերտները պետք է սովորեն աղյուսակ կազմելու «օրինաչափությունը»: 
Ստորին տողի թվերը ստացվում են վերին տողի թվերին 4 ավելացնելով: 

Կարող ենք ավելացնել հարց. ինչպե՞ս կարող ենք շարունակել այս աղյուսակը, որպեսզի 
չխախտվի առկա օրինաչափությունը: 

11րդ խնդիրը լուծելուն էլ կարելի է հատկացնել ժամանակ և քննարկել այլ դեպքեր ևս: 
12րդ խնդրում նախադասությունները մաթեմատիկական սիմվոլներով ներկայացնել է 

անհրաժեշտ, իսկ 13րդ խնդիրը պահանջում է «կարճ», «երկար» տերմինների կրկնություն: 
14րդ խնդրիրը գծագրերի պարբերական հերթականության մեջ այդ հերթականությունը 

կազմելու կարգը հայտնաբերել և նույն կարգով շարքը լրացնել է պահանջում: Կարող ենք 
դասարանում այլ հարցեր ևս տալ, օրինակ, եթե շարունակենք շարքը, որո՞նք կլինեն հաջորդ 
ծաղիկները: 

Տնային առաջադրանքը հանձնարարում ենք աշխատանքային տետրից: 
Դասի վերջին աշակերտներին հայտարարեք, որ հաջորդ դասին նրանք անցած նյութի շուրջ 

ինքնուրույն գրավոր աշխատանք են կատարելու: 

114-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Ստուգենք մեր գիտելիքը. Ինքնուրույն գրավոր աշխատանք
Նպատակը. անցած նյութի յուրացման մակարդակի ստուգում, ստացած գիտելիքը դրսևորելու 

հմտության զարգացում, գիտելիքի ամրապնդում:
Նախապայմաններ. IV գլխի նյութի իմացություն գոնե բավարար մակարդակով: 
Ռեսուրսներ. ուսուցչի կողմից պատրաստված անհատական տոմսեր և աշխատանքային 

թերթեր՝ թեստային աշխատանքի անցկացման համար: 

Այսպիսի ակտիվությունների անցկացման նշանակության և կազմակերպման ձևի մասին 
ուսուցիչը ուշագրավ տեղեկություն է ստանում՝ ըստ նախորդ գլուխների նյութի 33րդ, 34րդ, 53
րդ և 54րդ դասերի համար ներկայացված երաշխավորությունների: Մեկ անգամ ևս նշենք, որ 
այս գլխի համար նախատեսված ամփոփիչ խնդրի հետ մեկտեղ կարելի է ընտրել ուրիշ ուշագրավ 
խնդիրներ ևս, որոնք դուք հրատապ եք համարում: Այդ խնդիրներից կարելի է ընտրել խնդիրներ 
դասարանական և դպրոցական օլիմպիադաներին նախապատրաստվելու և անցկացնելու, 
զույգերով և այլ զարգացնող աշխատանքների ժամանակ: Հաջորդ դասին Դուք պետք է անցկացնեք 
աշակերտների աշխատանքների դասարանական քննարկում, որին ակտիվորեն պետք է մասնակցեն 
աշակերտները: 

Ինքնուրույն աշխատանքի համար պետք է ընտրել ինչպես հեշտ, այնպես էլ համեմատաբար 
դժվար խնդիրներ՝ ստեղծագործական հմտության ձևավորման համար: Դասարանի ակադեմիական 
մակարդակից ելնելով՝   դրան հասնելը իրենից դժվար մանկավարժական խնդիր չի ներկայացնում: 

Տնային առաջադրանք այս անգամ աշակերտներին չի հանձնարարվում: 
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115-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքների քննարկում
Նպատակը. սովորած նյութի մակարդակը բարձրացնել, վերլուծել նկատված բացթողումները 

և հոգ տանել դրանք շտկելու մասին:
Նախապայմաններ. թեստավորման ժամանակ քննարկված խնդիրների բովանդակության 

իմացություն:
Ռեսուրսներ. աշակերտների աշխատանքները:
Աշխատանքների քննարկման ձևերի և բովանդակության մասին մանրամասն տեղեկությունը 

տեսե՛ք այս դասագրքի 34րդ և 54րդ դասերի երաշխավորություններում: 

Իսկ այժմ IV գլխի վերջում տրված ամփոփիչ առաջադրանքներից որոշ ոչ ավանդական 
խնդիրների պատասխաններն ենք ներկայացնում.

1  խնդրում աշակերտը կարող է նշված կետերը 
երկու ձևով միացնել կապույտ հատվածի ծայրակետերի 
հետ: Առաջին դեպքում կստանանք 2 եռանկյուն և 
1 քառանկյուն, երկրորդ դեպքում՝ 2 եռանկյուն և 2 
քառանկյուն: 

Դեպքերից մեկի քննարկումը աշակերտի լիարժեք 
պատասխան կարելի է համարել:

5  – ,

6  – չորս եռանկյուն  ,  7  – ,  8  – 

11

4
1

4 4

8  Կարելի է գագաթների վրա գրել 2 և 3 թվերը: 

10  Հնարավոր է աշակերտը ուշադրությունը կենտրոնացնի այն փաստին, որ սահմանագծերի 
երկայնքով միայն դեպի աջ և դեպի վեր շարժման ցանկացած դեպքում ճանապարհի երկարությունը 
միևնույնն է: 

10  – 12 անգամ, 

11  – , 17  – 18, 19  – ոչ ոք չկա, 21  – 10 լարի, 22  – 2 հատ: 

23  – 3ձևով, 10+10, 10+5+5, 5+5+5+5, 26 – 4 օրում: 

24  միայն 5լարիանոցները աշակերտներին 30 լարի կազմելու համար բավարար չէին, այսինքն, 
պետք է գործածենք գոնե 1 10  լարիանոց: 10+5+5+5+5, 10+10+5+5 և 10+10+10:

25  20+20+10, 20+10+10+10 և 10+10+10+10

26  Լիան 8 լարիից օրական 2 լարի է ծախսում:

28  –  , 29  – 5 եռանկյուն, 30 – 8 եռանկյուն, 2 քառանկյուն:
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V ԳԼՈՒԽ. ԹՎԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՆՈՒՄ 

§1. ԹՎԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆ

Այս պարագրաֆին երեք դաս է հատկացվում

116-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Թվային արտահայտություն
Նպատակը. զարգացնել թվային արտահայտությունները կարդալու, կազմելու և դրանց արժեքը 

գտնելու հմտություն, գտնել տրված թվային արտահայտությանը էկվիվալենտ արտահայտություն 
և այս հմտությունները կիրառելով՝ պարզ գործնական խնդիրներ լուծել: (Մաթ. II. 5., Մաթ. II. 7.)

Նախապայմաններ. 20ի սահմաններում թվերի գումարման և հանման կարողություն:
Ռեսուրսներ. վրացական դրամի մոդելներ, դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Թվային արտահայտությունների արժեքը գտնելը գումարման և հանման հատկանիշների հետ 
է կապված: Այս թեման նախատեսված է նաև Ազգային ուսումնական պլանով: 

Աշակերտների համար նորություն են փակագծեր պարունակող թվային արտա հայտություն ները: 
Թվային արտահայտություն հասկացության նկարագիրը ավելի լավ կլինի սկսենք գրատախտակին 
մեկ գործողություն պարունակող թվային արտահայտություններ ներկայացնելով: 

– Գրում ենք 10ի և 6ի գումարը: Գտնում են այս գումարը: Գրում ենք 15ի և 6ի 
տարբերությունը, 10ի և 2ի գումարը, 

– Ի՞նչ են պարունակում այս արտահայտությունները: (Թվեր, գումարման և հանման, կամ 
պլյուս (+) և մինուս (_) նշաններ):

– Գրում ենք 3ի և 7ի գումարը: Հաշվում ենք այս գումարը: Թիվը, որը գրված է այս 
հավասարման աջ կողմում, կոչվում է 3+7 թվային արտահայտության արժեք:

Ուսուցիչներին հիշեցնենք, որ երբ մենք (3+7)ին նայում ենք՝ որպես 10ի գրառումներից մեկի, 
սա հանրահաշվական տեսակետ է: Այս գրառումը ներկայանում է 10ի թվային արժեքի տեսքով: 
10ը կարող ենք ներկայացնել այլ թվային արտահայտության տեսքով ևս. 10=2+8: (2+8) և (3+7) 
թվային արտահայտությունների նշանակությունները հավասար են 10ի: 10ը ներկայացնենք երկու 
էկվիվալենտ թվային արտահայտության տեսքով: Այսպիսի պատկերացումները արձագանքում են 
թվերի գործնական կիրառությանը, երբ ցանկանում ենք կազմել անհրաժեշտ գումար մեր ձեռքի տակ 
եղած թղթադրամների և մետաղադրամների կիրառությամբ: Այդ պատճառով, խաղալու համար 
նախատեսված դրամների կիրառությամբ համապատասխան խնդիրներին, որոնք ներկայացված են 
դասագրքում (կամ դուք եք հանձնարարում աշակերտներին), պետք է ծանոթանանք աշակերտների 
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հետ մեկտեղ: Այսպիսին է, օրինակ, 4րդ խնդիրը: Այստեղ ավելի շատ ուշադրություն պետք է 
դարձնենք էկվիվալենտ թվային արտահայտությունների քննարկմանը: 

2  առաջադրանքի խնդիրները լուծելու ժամանակ կարելի է թվային արտահայտություններին 
էկվիվալենտ թվային արտահայտություն ներկայացնել և «10ից անցնելով» գտնել արտահայտության 
նշանակությունը, ինչին կուղեկցի գործողությունների հատկանիշների կիրառությունը. 

   9+7=9+(1+6)=(9+1)+6:
Նախ գումարում ենք 9ը և 1ը՝ կատարում ենք փակագծերում տրված գործողությունը, հետո 

հանում ենք 6ը: 
   Այսինքն. 9+7=16, 
   16–(4+2)=16–6=10
3րդ խնդրին համապատասխան թվային արտահայտությունն այս տեսքն ունի. 
   2+2=4
   1+1+2=(1+1)+2=4
Այս արտահայտությունները էկվիվալենտ թվային արտահայտություններ են: 
4րդ խնդիրը կարելի է լուծել հետևյալ թվային արտահայտություններով. 
(10–3)–6 – նախ վճարեց 3 լարի, հետո՝ 6 լարի:
(10–6)–3 – նախ վճարեց 6 լարի, հետո՝ 3 լարի:
Այս խնդիրը աշակերտին կօգնի հասկանալ փակագծերի կիրառությունը:
Կարելի է աշակերտներին առաջարկել բանավոր հաշվել՝ ինչ կստացվի, եթե 10ից հանենք 4ի 

և 5ի գումարը: Ճիշտ պատասխանը ստանալուց հետո, հարցնում ենք.
– Ինչպե՞ս գտաք պատասխանը (գտանք 4ի և 5ի գումարը – 9, հետո 10ից հանեցինք 9):

Գրատախտակին գրում ենք արտահայտությունը և կարդում ենք այն. «10ից հանում ենք 4ի և 
5ի գումարը: Մեկ անգամ ևս հարցնում ենք. ի՞նչ ենք հանում 10ից (4ի և 5ի գումարը): Ինչպե՞ս 
արտահայտեցինք (4ի և 5ի գումարը գրեցինք փակագծերում): Առաջինը ո՞ր գործողությունն ենք 
կատարում (գտնում ենք 4ի և 5ի գումարը): Հետո ի՞նչ գործողություն ենք կատարում (10ից 
հանում ենք 9): Գրե՛ք պատասխանը»: 

Նկատի է պետք ունենալ, որ փակագծերի կիրառությունը, փակագծերը ճիշտ տեղում 
դնելը հավասարումներ ստանալու համար (դասարանի 6  խնդիրը) կարող է այս փուլում 
աշակերտների համար հեշտ չլինի: Աշակերտը հաշվում է նախ առանց փակագծերի տրված թվային 
արտահայտությունների նշանակությունը. 4–1+2=5: Եթե ուզում ենք, որ ստանանք 1, 4ից պետք 
է հանենք 1ի և 2ի գումարը, նախ պետք է կատարվի գումարում, դրա համար կիրառում ենք 
փակագծեր. 4–(1+2)=1: Մնացած օրինակները նույն ձևով են բացատրվում. 6–(3–2)=5, 8–(5+1)=2, 
10–(4+5)=1:

Տանը հանձարարում ենք այս խորագրում ներկայացված 7 խնդիրները: 
Եթե անհրաժեշտ համարեք, կիրառե՛ք աշխատանքային տետրում ներկայացված խնդիրները 

ևս: 
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117-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Թվային արտահայտություն
Նպատակը. թվային արտահայտություն կազմելու, արժեքը հաշվելու հմտություն

կարողությունների զարգացում, գործողությունների հատկությունների ըմբռնում: (Մաթ. II. 5., 
Մաթ. II. 7.)

Նախապայմաններ. 20ի սահմաններում գումարման և հանման իմացություն: 
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Դասը համարյա ամբողջությամբ տրամադրում ենք տանը հանձարարված խնդիրները և 
աշակերտների կողմից նոր թեման յուրացնելու մակարդակը ստուգելուն: Նկատի ունենանք, որ 
փակագծերի կիրառությունը, փակագծեր դնելը այս փուլում կարող է աշակերտների համար հեշտ 
չլինել: Այս հարցին 3րդ և 4րդ դասարաններում ավելի մեծ ուշադրություն կհատկացվի: 

Այս անգամ փորձում ենք միասին քննարկելով, առանց շտապելու դատողություն անել բոլոր 
խնդիրների լուծման եղանակների մասին: 

1  առաջադրանքում, հիմնականում, 20ի սահմաններում են գործողությունները 
կատարվելու, եթե նկատի չունենաք 2  և 9  արտահայտությունները: Աշակերտների 
ուշադրությունը կենտրոնացրեք այն բանին, որ փակագծերը ցույց են տալիս, թե նախ որ 
գործողությունն է պետք կատարել: Այդ պատճառով 2 ում կստանանք 25–25ի տարբերությունը, 
որի արժեքը զրո է, իսկ 9 ում կլոր տասնյակների հանում է տրված: 

  3 տասնյակ – 2 տասնյակ =1 տասնյակ, 30–20=10:
Տեղի է ունենում աշակերտների նախապատրաստում՝ 20ից մեծ երկնիշ թվերը հանելուն: 

2  խնդրում կստանանք 16–(9+7) արտահայտությունը, որի արժեքը 0 է: 

3  խնդիրը կարելի է երկու եղանակով բացատրել. նախ գտնում ենք վճարած գումարը. 
3+1, հետո կատարում ենք հանում. 11–(3+1)=11–4=7: Կարող ենք երկու հարցադրումով հասնել 
պատասխանին, քանի՞ լարի մնաց՝ 3 լարի վճարելուց հետո: 

   11–3=8
Քանի՞ լարի մնաց ևս 1 լարի վճարելուց հետո: 
   8–1=7
Սա երկու հարցով խնդիրների համակարգային քննարկմանը նախապատրաստվելու 

գործընթաց է: 

4 ում վճարման երկու եղանակ է ներկայացված. 
   1+1+1+2=5 
   1+2+2=5
Վատոն կարող է նաև վաճառորդին 3 հատ 2լարիանոց տալ և ստանալ մանրը՝ 1 լարի:

5 ում երրորդ խնդրի նման արտահայտություն կլինի. 
   9+(8–5)

6 ում պետք է օգտվենք այն դատողությունից, որն արվեց 3  խնդիրը լուծելու ժամանակ: 

7 րդին նույնպես դասի ընթացքում ժամանակ ենք հատկացնում, 
   50–(20+10), 
   (50–20)–10:
Այստեղ նույնպես գործողություն ենք կատարում կլոր տասնյակների հետ, ինչը կապվում 

է տասնյակներով համրանքին, և աշակերտների համար դրանք լուծելը չպիտի որ դժվար լինի: 
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Ապագայում այս հարցին էլի ժամանակ կհատկացվի: Մինչև դասի ավարտը մնացած ժամանակը 
կարելի է աշխատանքային տետրի առաջադրանքները, խնդիրները նախապես վերլուծելուն 
հատկացնել: Ցանկալի է, որ իրենց՝ աշակերտներին էլ խնդրենք, որ մտածեն նմանատիպ 
բովանդակության խնդիրներ: Դրանց քննարկմանը ամբողջ դասարանը պետք է մասնակցի: 

Տնային առաջադրանքը աշխատանքային տետրից ենք հանձարարում: 

118-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Երկրաչափական պատկերներ, պարբերական հաջորդականության կազմում
Նպատակը. երկրաչափական պատկերները որևէ ատրիբուտով խմբավորելու և 

դրանցով պարբերական հաջորդականություն կազմելու կարգի հայտնաբերման հմտություն
կարողությունների զարգացում: (Մաթ. II. 6., Մաթ. II 8.)

Նախապայմաններ. երկրաչափական պատկերներ, թվերի համեմատություն:
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Դասը սկսում ենք տնային առաջադրանքը ստուգելով և ամփոփիչ թեստային առաջադրանքը 
կատարելով:

3  խնդիրը, հավանաբար, աշակերտների մի մասին դժվար կարող է թվալ, քանի որ 
խնդիրները սխեմայով ներկայացնելու աշխատանքը նրանց համար նորություն է: Ցանկալի է 
սխեմային համապատասխան որևէ խնդիր քննարկել: Այսպիսի խնդիր կարելի է հանձնարարել, 
որ աշակերտները հորինեն, կարող եք նաև ինքներդ ներկայացնել որևէ նմուշ: Օրինակ, «Անին 
պատուհանից մինչև դուռ տարածությունն անցնելու համար նախ 4 քայլ արեց և հետո էլի՝ 6 քայլ: 
Ետդարձի ճանապարհին արդեն 8 քայլ է արել: Քանի՞ քայլ է մնում անելու, որ նորից պատուհանին 
հասնի»: 

Այնուհետ անցնում ենք «Մտածե՛ք» խորագրով ներկայացված ոչ ստանդարտ խնդիրները 
լուծելուն: Այստեղ մեր մասնակցությունը առանձին դեպքերում ավելի ակտիվ պետք է լինի, քանի 
որ որոշ խնդիրներ կարող են դժվար լինել աշակերտների համար: 

Մինչև Ձեր կողմից օգնություն առաջարկելը, աշակերտներին պայմանները լավ հասկանալու 
հնարավորություն տվեք. թող արտահայտեն իրենց նախնական պատկերացումները, և քննարկեք 
դրանք: 

1  խնդրում պատկերներն այսպիսի կարգով են տրված. բազմանկյունը, որի կողմերի քանակը 
7 է, կոչվում է յոթանկյուն (այս անվանման հարցում մենք օգնում ենք աշակերտներին, նրանք 
կողմերի քանակի նվազումը պետք է նշեն), հետո գալիս է վեց կողմ ունեցող բազմանկյունը, հետո 
բաց է թողած մի պատկեր, հետո՝ քառանկյուն, եռանկյուն: Հետևաբար, բաց թողածը կարող է 
լինել հինգանկյուն:

2  Նկարում ներկայացված բազմանկյունները կարելի է բաժանել եռանկյունների և 
քառանկյունների կամ «երկնագույն բազմանկյունների» և «վարդագույն բազմանկյունների»: 
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3  Ընդամենը 10 թիվ է, կիսելու դեպքում՝ 5ը վերին տողի վրա կդասավորվեն, 5ը՝ ստորին 
տողին: 

Նախ դասավորում ենք այս թվերը՝ ըստ նվազման.
28, 25, 23, 22, 19   18, 16, 15, 14, 13
Տեղադրում ենք աղյուսակում երկու շարքով. 

28 25 23 22 19
18 16 15 14 13

Սա շարքը լրացնելու ռազմավարություններից մեկն է: Թեև աշակերտները կարող են այլ 
լուծումներ ևս գտնել:

Օրինակ.

28 25 23 19 18

22 16 15 14 13

(Ուշադրություն դարձրե՛ք, որ երրորդ պայմանում «միայն» բառը չունենք:) Այս խնդիրը 
լուծում ենք հարցեր տալով, աշակերտների կողմից պատասխաններ գտնելով և համապատասխան 
դատողություն անելով:

4  Տրված քառանկյան երկրորդ և չորրորդ տողերում միայն կետեր են, երրորդ տողում՝ 
եռանկյուններ: Այս նշումներով հեշտ է պատասխան ընտրել: 

Տանը հանձնարարում ենք աշխատանքային տետրի վարժությունները:
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§2. ՀԻՇՈՒՄ ԵՆՔ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Պարագրաֆին երեք դաս ենք հատկացնում: 

119-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա. Գումարման հատկություններ
Նպատակը. զարգացնել գումարման հատկությունների (տեղափոխական և զուգորդական) 

կիրառման հմտությունները: (Մաթ. II. 2., Մաթ. II. 3., Մաթ. II. 7.)
Նախապայմաններ. տասնյակներով համրանքի և 20ի սահմաններում թվերի գումարման 

հմտություն: 
Ռեսուրսներ. գնդիկներ, ձողիկներ (տարբեր գույնի), դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Ազգային ուսումնական պլանի երկրորդ դասարանի ուսումնական ծրագիրը նկատի 
ունի «Գումարման տեղափոխական և զուգորդական հատկությունների կիրառությունը 
թվային արտահայտությունների արժեքը հաշվելու ժամանակ» (II. 7.): Այս հատկությունների 
կիրառությունը մշտապես համադրվում է գումարման գործողությունները կատարելու հետ 
կապված ակտիվություններին: Մենք խտացված ներկայացնում և ուշադրությունը կենտրոնացնում 
ենք այն բանին, թե ինչպես է տեղի ունենում նշված հատկությունների կիրառությունն առանձին 
օրինակներում: 

Դասը սկսում ենք նախորդ դասին քննարկած «թեստերից» մեկի հավանական 
պատասխանները վերլուծելով: Խնդիրներից մեկում (6րդ) պահանջվում է տրված օրինակներից 
գտնել ճիշտ հավասարությունը.

  2+6=3+5  3+6=6+2   4+6=5+4
Խնդրի ճիշտ պատասխանն ասելուց հետո դիմում ենք աշակերտներին.
 Ուշադի՛ր նայեք հավասարությանը. 3+6=6+2:
Մտածե՛ք, հնարավո՞ր է այս հավասարության մեջ փոխել մեկ թիվ այնպես, որ  

արտահայտությունը ճիշտ լինի:
Աշակերտները փնտրում են տարբեր տարբերակներ: Այս ընթացքում ուշադրությունը 

կենտրոնացնում ենք հետևյալ երկու հավասարություններին. 
   2+6=6+2 և  3+6=6+3:
 Փորձեք սխալ հավասարության մեջ թվերից մեկն այնպես փոխել, որ հավասարությունը 

ճիշտ դառնա: Վերջին հավասարության մեջ թվային արտահայտություններից յուրաքանչյուրի 
արժեքն ինչի՞ է հավասար: (9ի)

 Այժմ փորձեք նույն ձևով փոխել 4+6=5+4 արտահայտության թվերը:
Աշակերտներն իրենք ենք գտնում տարբերակներ:
 Հապա, մտաբերե՛ք, գումարման ո՞ր հատկությունն են ցույց տալիս մեր ստացած ճիշտ 

հավասարությունները: 
Աշակերտները մտաբերում են, որ սա գումարման տեղափոխական հատկությունն է. 

գումարելիների տեղերը փոխելիս գումարը չի փոխվում (տեղափոխական հատկություն):

Այնուհետև անցնում ենք դասագրքի այն խնդիրների քննարկմանը, որոնք կապվում են այս 
հատկության հետ ( 1  և 2 ), հետո կիրառում ենք  խնդրում ներկայացված մոդելի նման 
օրինակը և անցնում ենք զուգորդական հատկությունը ցուցադրելուն. 

3  Վերցնում ենք երեք տարբեր գույնի գնդիկներ. 5 կարմիր, 3 կապույտ, 2 կանաչ: 
Նրանց ընդհանուր քանակն հաշվում ենք տարբեր եղանակներով և գումարում ենք էկվիվալենտ 
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արտահայտությունների հավասարումների տեսքով: 
    (5+3)+2=5+(3+2)

4  Այնուհետև քննարկում ենք վարժությունները.
Գումարման հատկությունների կիրառության ցուցադրումը տեղի է ունենում վարժությունը 

քննարկելով, ինչին հետևում է համապատասխան աշխատանքը՝ վարժությունները 6  վերլուծելու 
ընթացքում: Այստեղ աշակերտները հավանաբար գումարումը հեշտացնելու համար կփորձեն 
խմբավորել այն գումարելիները, որոնք կլոր տասնյակ են կազմում (Դուք ևս ուշադրությունը 
կենտրոնացրեք դրա վրա).

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

Տանը հանձնարարելու համար հատկացված վարժությունները ևս գումարման 
հատկությունները լավ ըմբռնելու նպատակով են տրված: 

Այս հավասարումները հաջորդ դասին մանրամասն կվերլուծենք:

120-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա. Գումարման հատկություններ
Նպատակը. զարգացնել գումարման հատկությունների կիրառության հմտություն: (Մաթ. 

II. 7.)
Նախապայմաններ. քսանի սահմաններում թվերը գումարելու կարողություն: 
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Դասն ամբողջությամբ հատկացնում ենք թեմայի հետ կապված հարցերի մասին գիտելիքը 
ստուգելուն և ամրապնդելուն: 

Ստուգում ենք տնային առաջադրանքները, ուշադրություն ենք դարձնում բաց թողած 
սխալներին և դրանք քննարկում ենք դասին:

Առաջին վարժության լուծումը ստուգելու ժամանակ նկատի պետք է ունենաք, որ ունենք 10 
միանիշ թիվ. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9: Այս թվերից յուրաքանչյուրի համար ճիշտ հավասարություն 
է ստացվում: Ընդգծում ենք այն հանգամանքը, որ յուրաքանչյուր հավասարության մեջ դատարկ 
վանդակները միևնույն թվով պետք է լրացվեն:

Այնուհետև կարող ենք հարց տալ. երկնիշ թվերի դեպքում ի՞նչ տեղի կունենա: 
Հավանաբար աշակերտները ճիշտ ենթադրություն կանեն այս դեպքում:
Լրացնելու միայն մեկ տարբերակ կա տրված յուրաքանչյուր հավասարության 2 համար: 

Այստեղ զուգորդական հատկության հետ գործ ունենք: 
Գումարման հատկությունների իմացության հետ է կապվում վարժության մեջ թվերը 

շրջագծելուն նպաստող տարբերակներ փնտրելը և 3  արտահայտության արժեքը գտնելը:
4  խնդիրը նույնպես գումարման հատկությունների կիրառության հետ է կապվում:

Այնուհետև անցնում ենք ամփոփիչ «թեստերը» բացատրելուն, ինչը միշտ զվարճալի է 
դարձնում ուսումնական գործընթացը: 

Այստեղ ևեթ կարող ենք բացատրել «ՈԿԱ»ի խնդիրները:  1  առաջադրանքի մեջ կարող 
ենք փակագծերն այսպես դնել.   

   16–(11–3)=8, 20–(4–3)+1=20, 8–2–(2–2)=6, 12–(6–6)+6=18:
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 2  առաջադրանքում. 1 լարի տալուց հետո երկուսը միասին նորից 20 լարի կունենան, 
յուրաքանչյուրը՝ 10, Թեգան ուներ 11, Լաշան՝ 9 լարի:

Դասի մնացած ժամանակը կարելի է հատկացնել 119րդ դասին, կամ հաջորդ՝ 120րդ դասի 
առաջադրանքները վերլուծելուն: 

Տնային առաջադրանքը հանձնարարում ենք աշխատանքային տետրից:

121-ՐԴ ԴԱՍ

Թեմա. Տասնյակներով համրանք
Նպատակը. զարգացնել տասնյակներով համրանքի հմտություն: Նախապատրաստվել 

երկնիշ թվերը գումարելուն: (Մաթ. II. 2., Մաթ. II. 3.)
Նախապայմաններ. «կլոր» (ամբողջ) տասնյակները, մինչև 100 թվերը անվանելու

դասավորելու հմտություն: 
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր, գրատախտակ, պլակատներ (խաղի 

համար նախատեսված):

Տնային առաջադրանքը ստուգելուց հետո դասում նշված հիմնական նպատակին հասնելը 
մաթեմատիկական խաղի կիրառությամբ է ընթանում:

Այս խաղով նախապատրաստվում ենք երկնիշ թվերի գումարմանը և հանմանը: Աշակերտները 
կդժվարանան թվերի՝ տասնյակներով ետ համրանքը (կամ առաջ համրանքը) լավ հասկանալու 
հարցում: 

Յուրաքանչյուր խումբ միասնաբար պետք է կարողանա ընտրել հաղթանակի համար ճիշտ 
ռազմավարություն. ինչ հաջորդականությամբ կմասնակցեն խաղացողները մրցույթին: Մրցույթի 
տարրը զվարճալի է դարձնում ուսումնական գործընթացը: 

Եթե նկարագրած խաղից հետ կմնա բավարար ժամանակ, կարող եք անցկացնել «Գունավոր 
թվեր» ակտիվությունը: 

Ռեսուրսներ. Վանդակավոր թղթեր, գունավոր մատիտներ (գոնե 10 տարբեր գույներ):
Դասարանի կազմակերպում. Մասնակիցները զույգերի են բաժանվում: 
Ակտիվության նկարագիր. զույգերից յուրաքանչյուրին բաժանվում են վանդակավոր թղթեր 

և գունավոր մատիտներ: Զույգերը հերթականությամբ ներկում ենք տասը վանդակները 
տասը տարբեր գույներով և ճիշտ այսպես ներկում են նաև մյուս տողերը: Միևնույն գույնի 
վանդակները միմյանց տակ են հայտնվում: Այնուհետև ներկած վանդակներում գրում են թվեր.

0, 1, 2, . , 9
10, 11, .., 19
20, 21, .., 29
30, 31, .., 39
40, 41, .., 49
50, 51, .., 59
......................
90, 91, .., 99:
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Նշենք, որ յուրաքանչյուր վանդակում մեկ թիվ պետք է գրվի: Այս կարգով կազմված 
«Գունավոր թվերը» տասի քայլով համրանքի համար չափազանց օգտակար ռեսուրս է. 
բավական է անվանենք որևէ թիվ, որպեսզի նույն գույնի վանդակում տեղավորված թվերի 
հաջորդականությամբ անվանենք 10ի քայլով համրանքի հաջորդ թիվը: Ուսուցիչը հերթով 
ընտրում է զույգերին, անվանում է թիվը, և զույգերը իրենց պատրաստած ռեսուրսի օգնությամբ 
անվանում են 10ի քայլով հաջորդ երկուերեք թվերը: 
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§3. ՏԱՍՆՅԱԿՆԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՈՒՄ ԵՎ ՀԱՆՈՒՄ

Պարագրաֆին երեք դաս ենք հատկացնում:

122-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Տասնյակների գումարում և հանում
Նպատակը. տասնյակների («կլոր» թվերի) գումարման և հանման ցուցադրում, ազգային 

դրամի կիրառության հմտության զարգացում: (Մաթ. II. 2., Մաթ. II. 5., Մաթ. II. 7.)
Նախապայմաններ. տասնյակներով համրանքի, 20ի սահմաններում թվերի գումարման և 

հանման կարողություն:
Ռեսուրսներ. ձողիկներ, գնդիկներ, խորանարդներ, դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Տասնյակների (այսպես կոչված՝ կլոր թվերի) գումարման և հանման համար կիրառում ենք 
տասնյակների մոդելներ: Այս մոդելները դասարանում ուսուցիչը կարող է 1010 ձողիկների կապոցի 
միջոցով ներկայացնել.

– Ձողիկների քանի՞ տասնյակ է ներկայացված: (4 տասնյակ)
– Հաշվում ենք ևս 2 տասնյակ, քանի՞ տասնյակ կունենանք: 
5 տասնյակ, 6 տասնյակ, կունենանք 6 տասնյակ: 
– Ձողիկների քանի՞ տասնյակ է ներկայացված: (5 տասնյակ)
– Ուզում ենք երեք տասնյակով նվազեցնել, հանում ենք տասնյակներ՝ ետհաշվարկով, ստանում 

ենք 4 տասնյակ, 3 տասնյակ, 2 տասնյակ: 
50–30=20
Աշակերտներին բացատրում ենք, որ տասնյակները կարող ենք արտահայտել թվային 

աստիճանով: Այստեղ դեպի առաջ մեկ ցատկը հաջորդ տասնյակին անցում է նշանակում, տեղի 
է ունենում դեպի առաջ հաշվարկ: Ետհաշվարկով աստիճաններով իջնում ենք ներքև: Օրինակ, 
90ից մեկ աստիճան ետ ցատկով հայտնվում ենք 80ի աստիճանին, 20ի հանումը կնշանակի 
ետհաշվարկ՝ երկու տասնյակով, դեպի ներքև ցատկ՝ երկու աստիճանով: 

Դասարանում բացատրվող խնդիրներում «կլոր» թվերի գումարման և հանման տարբեր 
եղանակներ են ներկայացված. առաջ և ետ տասնյակներով համրանք, օժանդակ առարկաների, 
թվային աստիճանի կիրառում (խնդիրներ 1–9): Տնային առաջադրանքի համար նախատեսված են 
դասագրքի այս խորագրում տրված խնդիրները: 

123-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. «Կլոր» թվերի գումարում և հանում
Նպատակը. «կլոր» թվերի գումարման և հանման տարբեր եղանակների կիրառության 

հմտության զարգացում, գիտելիքի ամրապնդում: (Մաթ. II. 2., Մաթ. II. 5., Մաթ. II. 7.)
Նախապայմաններ. տասնյակներով համրանքի, 20ի սահմաններում թվերի գումարման և 

հանման կարողություն:
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:
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Դասը համարյա ամբողջությամբ տրամադրում ենք տանը հանձնարարված խնդիրների 
քննարկման միջոցով կլոր թվերի գումարման և հանման վարժություններին: 

1  խնդրի պատասխանները ստուգելուց հետո կարող ենք խնդրել աշակերտներին 
ներկայացնել պատասխանը ստանալու համար տարբեր եղանակների կիրառման գործընթացը 
(տասնյակներով հաշվարկ, թվային աստիճան, տեսանելի նյութեր):

2  խնդրում անհարժեշտ կլինի 5 տասնյակի և 2 տասնյակի տարբերությունը գտնել. 
     50–20=30:

3  խնդիրը գուցե առաջին հայացքից դժվար թվա, լուծումը երկու գործողությամբ կարող 
ենք ներկայացնել, բայց, կարծում ենք, աշակերտները կկարողանան լուծել այն: Ըստ ցանկության 
աշակերտներից մեկը ներկայացնում է խնդրի համառոտագրման և լուծման գործընթացը (իսկ 
մյուս աշակերտները մեկնաբանություն են անում, հաստատում են կամ քննադատական մտքեր 
են արտահայտում): 

  Ընդամենը – 50 թեթրի
  Վճարեց. մատիտի համար – 20 թ 
  Ռետինի համար – 10 թ
  Պետք է վերադարձնեն – ?

I եղանակ. Ընդամենը վճարեց. 20+10=30:
Պետք է վերադարձնեն 50–30=20 (թեթրի):
Երկրորդ եղանակի քննարկումը ցանկալի է, որ ուրիշ աշակերտ ներկայացնի:

II եղանակ. Մատիտը գնելուց հետո ետ պետք է վերադարձնեն.
50–20=30 թեթրի,
Ռետինը գնելուց հետո՝ 30–10=20 (թեթրի):
Խորհուրդ ենք տալիս, որ լուծման այս գործընթացը մյուս աշակերտներն էլ գնահատեն, 

հատկապես նրանք, ովքեր չէին կարողացել տանը խնդիրը լուծել, թեև հաճախ աշակերտներին 
ծնողները օգնում են: Ձեզ համար դժվար չի լինի այսպիսիներին տարբերելը և այս աշակերտների 
հանդեպ առավել մեծ ուշադրություն ցուցաբերելը: Նման խնդիրներ աշխատանքային տետրում 
էլ են ներկայացված և հնարավոր է, այս խնդիրները դասարանում լուծել հանձնարարեք 
աշակերտներին: Այստեղ տեսեք խնդիրը, որն աշակերտներին կենտրոնացնում է շրջակա միջավայրի 
կանաչապատման անհրաժեշտության վրա: Հիշեք, որ աշակերտների ուշադրությունը երբեմն 
պետք է կենտրոնացնենք շրջակա միջավայրի հանդեպ հոգածությանը, բնական ռեսուրսները 
խնայողաբար կիրառելուն, հատկապես, կայուն զարգացման հարցերին: 

4  խնդրում հանվել է 4 տասնյակ 7 տասնյակից. 
   70–40=30:
Դասը ավարտում ենք «թեստերին» ճիշտ պատասխաններ ընտրելով: Այստեղ վրացական 

դրամի գործածության համար «կլոր» թվերի գումարման և հանման իմացություն է պետք: 
Տնային առաջադրանքը հանձնարարվում է աշխատանքային տետրից:
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124-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Տասնյակների գումարում և հանում: Թվերի համեմատություն
Նպատակը. «մեծ է», «փոքր է» տերմինների ճիշտ կիրառության հմտության զարգացում, 

«կլոր» թվերի գումարման և հանման հետ կապված վարժություններ: (Մաթ. II. 2., Մաթ. II. 4.)
Նախապայմաններ. տասնյակներով համրանքի, կլոր թվերի գումարման և հանման, թվերը 

համեմատելու կարողություն:
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Տնային առաջադրանքը ստուգելուց հետո, անցկացնում ենք խմբային պարապմունք  
մրցույթ, կիրառում ենք «ՈԿԱ» խորագրում տրված խնդիրները, արդյունքներն ամփոփվում են 
նկատի ունենալով  գործողության արագությունը և ճշգրտությունը, ինչպես նաև ընտրությունը 
բացատրելու հմտությունը.

2   Սալոմե   
15 լարի

  Սանդրո
Եթե Սալոմեից վերցնենք 3 լարի, ապա նրանց գումարները կհավասարվեն՝ 12 լարին հավասար 

կբաժանվի և յուրաքնաչյուրը կունենա 6 լարի: Սալոմեն ուներ 9 լարի, Սանդրոն՝ 6 լարի: Որոշ 
աշակերտներ պատասխանը բանավոր էլ կկարողանան տալ (ստուգելու մեթոդով):

3   Ձեռնաթիակ    30 լարի 
   Գնդակ
Ձեռնաթիակի գինը = 2 գնդակի,
Այսինքն 30 լարիով 3 միատեսակ գնդակ կարելի է գնել: 
   30=10+10+10

Այսինքն՝ գնդակն արժե 10 լարի,
Երկու գնդակը՝ 20 լարի,
Ձեռնաթիակը՝ 20 լարի:

Այստեղ ևեթ որոշ աշակերտներ կարող են բանավոր ներկայացնել պատասխանը: 
Ակտիվությունը կարելի է շարունակել աշխատանքային տետրի առաջին երեք խնդիրներով: 
Մնացած խնդիրները հանձնարարում ենք կատարել տանը: 
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§4. ԿԻՐԱՌՈՒՄ ԵՆՔ ԹՎԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ

Այս պարագրաֆին 2 դաս ենք հատկացնում

125-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Թվային աստիճանի կիրառություն
Նպատակը. գործողության անհայտ անդամը գտնելու տարբեր եղանակների՝ համրանքի, 

թվային աստիճանի կիրառության հմտությունների զարգացում՝ գումարման (հանման) անհայտ 
անդամը գտնելու համար: (Մաթ. II. 5., Մաթ. II. 7.)

Նախապայմաններ. գումարելիների, գումարի, նվազելիների, հանելիների, տարբերության 
մասին գիտելիքներ: 

Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր, գրատախտակ:

Թվային աստիճանի, համրանքի (առաջ և ետ) կիրառությամբ անհայտ անդամը գտնելու 
հարցին մենք նախկինում էլ ենք անդրադարձել: 

Այս դասին մեկ անգամ ևս պետք է հիշեցնենք աշակերտներին տերմինները. գումարելի, 
գումար, նվազելի, հանելի, տարբերություն: Բառերով արտահայտված նախադասությունների 
համապատասխան թվային հավասարումները գրելուց հետո, խոսում ենք հավասարման մեջ մտնող 
անդամների անվանումների մասին:

Կարելի է դասը սկսել նախորդ դասին անցած թեման կրկնելով և համապատասխան 
հավասարումները գրելով: Օրինակ, ստուգում ենք աշակերտների կողմից տասնյակների գումարման 
և հանման յուրացման մակարդակը, թվային աստիճանը կիրառելու հմտությունը: 

Ներկայացնում ենք թվային աստճանը գրատախտակին և դիմում ենք աշակերտներին.
– Ենթադրենք ուզում ենք գտնել 8ի և 4ի գումարը, ինչպե՞ս ենք կիրառում թվային աստիճանը:
8ից հաշվում ենք առաջ՝ «ցատկելով» 4 աստիճան, հայտնվում ենք 12ի աստիճանին:
– Հետևաբար, ինչի՞ է հավասար 8+4:
    8+4=12
– Ինչպե՞ս են կոչվում այս հավասարման մեջ 8ը և 4ը (գումարելիներ): Ինչպե՞ս է կոչվում 

այս հավասարման մեջ 12ը (գումար):
– Ենթադրենք, անհայտ է գումարելիներից մեկը. 9+□=12, ինչպե՞ս գտնենք երկրորդ գումարելին: 

Ո՞ր թվից ենք սկսում հաշվարկը: 9ից մինչև ո՞ւր ենք հաշվում (12ը), քանի՞ թիվ ենք հաշվում (3): 
Հետևաբար, ինչի՞ է հավասար անհայտ անդամը. (3ի):

– Այժմ անհայտ հանելին գտնենք: Ի՞նչ թիվ պետք է հանենք 11ից, որ ստանանք 5: Այսպիսով՝ 
11–□ =5: Ո՞ր թվից ենք սկսում համրանքը թվային աստիճանին: (11ից) Մինչև ո՞ր թիվն ենք 
հաշվում: (5ը) Քանի՞ թիվ ենք հաշվում մինչև 5 ը (6): Հետևաբար, ինչի՞ է հավասար անհայտ 
հանելին: (6ի)

Նման ձևով ենք բացատրում 4  և 5  խնդիրները:

6  խնդրի միջոցով հիշում ենք թվերի գրառումն՝ ըստ հաջորդականության միավորների:

7  և 8  խնդիրները լուծելու ժամանակ աշակերտները կարող են ինքնուրույն ընտրել լուծման 
ուղին և հաշվելու եղանակը: Քննարկման ընթացքում բոլոր աշակերտների դիրքորոշումը ուսուցչի 
համար լավ ցուցիչ կարող է լինել՝ հետագա աշխատանքը պլանավորելու հարցում: Աշակերտներին 
առաջարկում ենք ինքնուրույն մտածել նման խնդիրներ և դասարանում ևեթ լուծել դրանք: 
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Տանը հանձնարարում ենք երեք խնդիրները, որոնք դասագրքի այս խորագրում են տրված: 
Խնդիրները լուծելու ժամանակ աշակերտները տետրում թվային աստիճան պետք է պատկերեն:

Կարելի է աշխատանքային տետրում տրված խնդիրները ևս կիրառել՝ առաջադրանք 
հանձնարարելու ժամանակ:

126-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Թվային աստիճանի կիրառություն
Նպատակը. գործողության անհայտ անդամը գտնելու ժամանակ թվային աստիճանի 

կիրառության գիտելիքի ստուգում: ( Մաթ. II. 7.)
Նախապայմաններ. գործողությունների անդամների անվանում, թվային աստիճանի 

կիրառման կարողություն:
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր, գրատախտակ:

Տնային առաջադրանքը ստուգելու ճանապարհով ստուգում ենք աշակերտների՝ թվային 
աստիճանի կիրառման միջոցով անհայտ անդամը գտնելու եղանակների յուրացման մակարդակը: 

Պետք է ստուգվի յուրաքանչյուր աշակերտի կողմից անհայտ անդամը գտնելու գործընթացը 
արտահայտելու հմտությունը, աշակերտը պետք է կարողանա նկարագրել այս գործընթացը: 
Ավելին, նա պետք է կարողանա  ինքնուրույն կազմել նմանատիպ խնդիրներ և դրանք ներկայացնել 
դասարանին՝ քննարկելու և լուծելու համար: 

Այնուհետև լուծում ենք «թեստային» խնդիրները: Առաջադրանքը հանձնարարում ենք 
աշխատանքային տետրից: Այս խնդիրները նախապես կարելի է դասարանում քննարկել, եթե դրա 
համար ժամանակ կմնա:
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§5. ԳՈՒՄԱՐՈՒՄ ԵՆՔ ՄԻԱՆԻՇ ԹԻՎ 

Այս պարագրաֆին երեք դաս է հատկացվում:

127-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Միանիշ թվի գումարում
Նպատակը. հասկանալ տեսանելի նյութերի, թվի գրառման դրական համակարգի, թվային 

ճառագայթի կիրառմամբ երկնիշ թվերին միանիշ թիվ գումարելու գործընթացը: (Մաթ. II, 1., Մաթ. 
II,. 2.)

Նախապայմաններ. 20ի սահմաններում թվերի գումարման հմտություններ:
Ռեսուրսներ. ձողիկներ, գնդիկներ, խորանարդներ, դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Մենք բազմիցս նշել ենք, որ տեսանելի նյութերի կիրառությամբ մատուցվող նյութը խորը և 
գիտակցված ձևով է ընկալվում: Ամբողջ դասն անցկացվում է տարբեր առարկաների և թվային 
ճառագայթի կիրառությամբ: Երկնիշ թիվը, օրինակ, 23ը ներկայացնում ենք երկու տասնյակների 
խմբով և ևս՝ երեք հատ ձողիկներով, եթե ավելացնենք 4 ձողիկ, ապա այս 4 ձողիկները կմիացնենք 
առանձին ձողիկների եռյակին, կստանանք 7 ձողիկ, սրանցից բացի ձողիկների 2 տասնյակ ունենք: 
Այս ակտիվությունը կարելի է աշակերտների հետ քննարկման միջոցով անցկացնել: 

– Ի՞նչ թիվ է ներկայացված այս երկու տասնյակով և երեք միավորով: 
– Ի՞նչ թիվ է ներկայացված այս չորս ձողիկով: 
– Երեք և չորս միավորները քանի՞ միավոր են կազմում: Հիմա եկեք միավորենք միավորները: 
– Ընդամենը քանի՞ տասնյակ ունենք հիմա: Եվ էլի քանի՞ միավոր: 
– Ի՞նչ թիվ են ներկայացնում երկու տասնյակը և 7 միավորը:
Շարունակում ենք տեսանելի նյութերի հիման վրա ուրիշ օրինակներ ևս քննարկել: 
Կարելի է նաև այսպիսի ակտիվություն անցկացնել. ուսուցիչը սեղանին դասավորում 

է առարկաների 2 տասնյակ և ցույց է տալիս 20ից մեծ թիվ ներկայացնող թերթիկը, օրինակ, 
27: Աշակերտն այնքան առարկա պետք է ավելացնի առկա առարկաների խմբին, որ ստանա 
թերթիկի վրա նշված քանակը: Կարելի է այս ակտիվությունը ուրիշ թվերի դեպքում էլ շարունակել, 
ուշադրությունը կենտրոնացնել նախ և առաջ այն դեպքերին, երբ գումարելիներից մեկը կլոր 
տասնյակ է: 

Այնուհետև գրատախտակին պատկերում ենք թվային ճառագայթ և համրանքի կիրառությամբ 
տրված թվին ավելացնում ենք միանիշ թիվ. 

     27+5 

     27+5=32
Աշակերտներին կանչում ենք գրատախտակին և քննարկում միանիշ թվի գումարման 

օրինակներ՝ այս եղանակով:
Երկրորդ եղանակի ցուցադրումը թվի հասկացության հերթական ասպեկտի հետ է կապվում. 

նրա հիմքում Պեանոյի աքսիոմի համակարգն է (այս համակարգի մասին մենք մանրամասն խոսել 
ենք առաջին դասարանի ուսուցչի գրքում, և դրան անպայման պետք է ծանոթ լինի ուսուցիչը: Այստեղ 
գումարումը հերթական ասպեկտի՝ հաջորդի ուղղության հետ է կապվում: Ա թվին 1 գումարելով 
աի հաջորդ թիվը կստացվի (1ի քայլով համրանքի ժամանակ աի հաջորդ թիվը կլինի: Աի համար 
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բի հաջորդը գումարելով ստացվում է (ա+բ)ի հաջորդը: Այս ամենը 1ի քայլով համրանքի հետ է 
կապվում): (58+3)ը (58+2)ի հաջորդն է, (58+2)ը (58+1)ի հաջորդն է: Հետևաբար, պետք է 58ի 
հաջորդը անվանել 59ը, հաջորդ հաջորդը՝ 60 և հաջորդի՝ 60ի հաջորդը՝ 61: Հաշվում ենք 58ի 
հաջորդը. 59, 60, 61, 61=58+3: Այս քննարկումը կարող ենք համարել գումարման այս եղանակի 
գիտական հիմունքների յուրատեսակ պարզեցված պատկերացում:

Այստեղ թվարկած տերմինները՝ աքսիոմի համակարգ, հերթական ասպեկտ, գիտական հիմք, 
նախատեսված են միայն ուսուցչի համար և պարզ է, որ դրանք աշակերտների հետ չենք քննարկում: 

Տնային առաջադրանքը հանձնարարվում է աշխատանքային տետրից: Նախապես, եթե դրա 
հնարավորությունը դասին կա, կարելի է համառոտ մեկնաբանություններով աշակերտների հետ 
միասին քննարկել այս խնդիրները: 

128-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Միանիշ թվերի գումարում
Նպատակը. սովորել միանիշ թվերը տարբեր եղանակներով գումարել: (Մաթ. II. 1., Մաթ. II. 

2.)
Նախապայմաններ. 1ի քայլով համրանքի, մինչև 20ը թվերի գումարման, թվային ճառագայթի 

և գրավոր համարակալման կիրառության հմտություններ:
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Առաջադրանքը ստուգելուց հետո շարունակում ենք միանիշ թիվը տարբեր եղանակներով 
գումարելու օրինակներ քննարկել, կիրառում ենք դասագրքի 1  4  խնդիրները: 1  և 2  
խնդիրները դրական համակարգի կիրառման, իսկ 3 , 4  խնդիրները՝ համրանքի (կարելի է նաև 
թվային ճառագայթ կիրառել) հետ են կապվում: 

Դասին կարող ենք կիրառել «Տոմսեր» ակտիվությունը: 
Ռեսուրս. համրանքի ձողիկներ, ռետինե օղակներ՝ ձողիկները տասնյակներով կապելու համար, 

տոմսերի օրինակներ:
Դասարանի կազմակերպում. աշակերտներին զույգերի ենք բաժանում: 
Ակտիվության ընթացքը. Աշակերտների յուրաքանչյուր զույգի բաժանում ենք համրանքի 

ձողիկներ և ռետիներ օղակներ: Ուսուցիչը սեղանին դասավորում է տոմսերը, որոնց վրա 
պատկերված է երկնիշ թվի և միանիշ թվի գումարման որևէ օրինակ: Յուրաքանչյուր խմբի 
ներկայացուցիչը ընտրում է որևէ տոմս: Խմբին հանձարարվում է ընտրած օրինակը «ներկայացնել» 
ձողիկներով և արդյունքները գրել: Օրինակ, «26+8»ի դեպքում ձողիկների 2 կապոցին և 6 ձողիկին 
գումարում ենք 8 ձողիկ, ստանում ենք 3 կապոց և ևս 4 ձողիկ. 26+8=34:

Տնային առաջադրանք հանձնարարում ենք 1 - 8  խնդիրները: 
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129-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Միանիշ թվերի գումարում
Նպատակը. տրված թիվը ստանալու համար միանիշ թվերը տարբեր եղանակներով գումարելու 

կարողության ստուգում, գիտելիքի ամրապնդում: (Մաթ. II. 1., Մաթ. II. 2.)
Նախապայմաններ. գրավոր և բանավոր համարակալման, 1ի քայլով համրանքի կիրառման 

կարողություն:
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Դասը գրեթե ամբողջությամբ տրամադրում ենք տնային առաջադրանքը ստուգելուն, 
աշակերտների կողմից դրանց լուծման եղանակները վերանայելուն: 

Աշակերտները 1 - 4  խնդիրներին համապատասխան, տետրում պետք է արտագրեն 
թվային արտահայտությունները. 

+
 4 1

     4 +
 3 7

     2+
 2 6

     3 +
 2 4

     3

Այնուհետև դասագրքում, էջի աջ կողմում տրված նկարներին համապատասխան, բացատրում 
են արդյունքին հասնելու գործընթացը: 

5 - 10  խնդիրներում գումարումը կատարվում է համրանքի կիրառությամբ, օրինակ, 
18+4 հաշվում ենք 18ից 4 թիվ, 19, 20, 21, 22, հետևաբար, 18+4=22:

Այս գործընթացը կարող է աշակերտը թվային ճառագայթի միջոցով էլ ներկայացնել, եթե այն 
տետրում չի կատարված, աշակերտին կանչում եք գրատախտակի մոտ, և նա այս գործընթացը 
ներկայացնում է գրատախտակին: 

Հանձնարարեք աշակերտներին ինքնուրույն մտածել նմանատիպ խնդիրներ և դասարանին 
ներկայացնել դրանք: Խնդիրների քննարկումը համադասարանցիների վերլուծությամբ և 
մեկնաբանություններով պետք է տեղի ունենա: 

Տանը կարելի է հանձնարարել «թեստային» առաջադրանքներ: Դրանք բավական հեշտ են, 
աշխատանքային տետրում ներկայացված խնդիրներով ուսուցիչը կարող է առաջադրանքները 
դարձնել առավել բազմազան: 
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§6. ՄԻԱՆԻՇ ԹՎԻ ՀԱՆՈՒՄ

Պարագրաֆին երեք դաս ենք հատկացնում:

130-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Միանիշ թվի հանում
Նպատակը. ներկայացնել թվի հանման ժամանակ դիրքային համակարգի և ետհաշվարկի 

կիրառությունը, զարգացնել պարզ պատկերազարդ խնդիրներ լուծելու հմտություն: (Մաթ. II. 1., 
Մաթ. II. 2.)

Նախապայմաններ. 1ի քայլով ետհաշվարկի, թվային ճառագայթի կիրառության, դիրքային 
համակարգում թիվը գրելու հմտություններ:

Ռեսուրսներ. ձողիկներ, խորանարդներ, գնդիկներ, դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Առաջադրանքը ստուգելու հետ, միաժամանակ մտաբերում ենք նախորդ թեման և կրկին 
անցկացնում ենք տրված թվին միանիշ թիվ գումարելու ցուցադրում՝ առարկաների կիրառմամբ: 
Այնուհետև անցնում ենք առարկաների կիրառմամբ հանման ցուցադրմանը: Գրատախտակին 
պատկերում ենք թվային ճառագայթ կամ թվային աստիճան և ետհաշվարկով 1ի քայլով կատարում 
ենք հանում. 64–5: 

64ից ետհաշվարկով 5րդ թիվը 59ն է (դեպի ետ «ցատկելու ժամանակ»), 64–5=59:
Նույն դասին ցանկալի է, որ անցնենք դասագրքում ներկայացված 1 - 8  խնդիրների 

լուծմանը: 
Տանը կատարելու համար հանձնարարում ենք այս խորագրում տրված 1 - 11  խնդիրները: 
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131-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Միանիշ թվի հանում
Նպատակը. տիրապետել միանիշ թվի հանման եղանակներին: (Մաթ. II. 1., Մաթ. II. 2.)
Նախապայմաններ. մեկի քայլով ետհաշվարկի, թվային աստիճանի, թվային ճառագայթի 

կիրառության հմտություն: 
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր: 

Դասը ամբողջությամբ տրամադրվում է պարագրաֆում ներկայացված թեմայի շուրջ գիտելիքի 
ամրապնդմանը, նյութը յուրացնելը ստուգելուն: Այս գործընթացը  հիմնականում ընթանում 
է տնային առաջադրանքի խնդիրների քննարկմամբ և նկատված թերությունները շտկելու 
ուղղությամբ կատարված աշխատանքով: 

Առանձնակի ուշադրություն դարձրե՛ք և քննարկե՛ք աշակերտների կողմից լուծված 1 -

11  խնդիրները:

9  խնդրի հարցին կարելի է այսպես պատասխանել. ետ հաշվելու փոխարեն Կոտեն կարող 
է առաջ հաշվելու եղանակը կիրառել: 

10  Թինիկոն 4 միավոր տասնյակների թվից հանեց: 

10  Իմեդան միավոր տասնյակներին էլ գումարեց, միավորներին էլ: 
Այստեղ ևեթ պետք է խնդրենք աշակերտներին՝ ճիշտ կատարել համրանքը և բացատրել 

արդյունքները ստանալու գործընթացը: 
Երկնիշ թվի և միանիշ թվի գումարումհանման թեմային են վերաբերում այս պարագրաֆի 

«Մտածե՛ք» խորագրում տրված խնդիրները: Կարևոր է, որ աշակերտներն իրենք բացահայտեն, 
որ բոլոր օրինակներում տասնյակների հերթական թիվը չի փոխվում:

Եթե դասի վերջում մի քանի րոպե մնա, կարող եք կիրառել «Տոմսեր» ակտիվությունը (տե՛ս՝ 
Դաս 128), սակայն տոմսերի հանման օրինակներով:

Տանը հանձնարարում ենք լուծել աշխատանքային տետրի խնդիրները:

132-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. «Տասնյակներով համրանք»
Նպատակը. տասի քայլով համրանքի գիտելիքի ամրապնդում: (Մաթ. II. 2., Մաթ. II. 5.)
Նախապայմաններ. 1ի քայլով և 10ի քայլով համրանքի հմտություն:
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Մաթեմատիկական խաղ
«Տասնյակներով (տասի քայլով) համրանքը» դժվար չէ ինձ համար:
Այս մաթեմատիկական խաղով աշակերտների մոտ զարգանում են առանձին տասնյակները 

միմյանցից զանազանելու հմտություն, տասնյակներով առաջ և ետ համրելու կարողություն: 
Մինչև 100 թվերը 10ի կարգով ներկայացնելու հնարավորության ըմբռնումը լավ նախապայման է 
դիրքային համակարգում առանձնահատկությունները հասկանալու հարցում:
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Ստեղծվում են լավ նախապայմաններ՝ առաջիկա հարցերը յուրացնելու համար (տասնյակներով 
համրանքի կիրառում՝ գումարման և հանման ժամանակ): Երեխաներն ավելի լավ են հասկանում 
կոլեկտիվի հաջողության մեջ սեփական ներդրման նշանակությունը, պատասխանատվությունը 
կոլեկտիվի մյուս անդամների հանդեպ: Եվս մեկ անգամ կնկատեն, որ ակտիվությունը, որը 
գիտելիքով չի ամրապնդված, կարող է խմբի անհաջողության պատճառ դառնալ: 

Տանը հանձնարարում ենք լուծել աշխատանքային տետրի խնդիրները:
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§7. ՀԱՇՎՈՒՄ ԵՎ ԳՈՒՄԱՐՈՒՄ ԵՆՔ ՏԱՍՆՅԱԿՆԵՐԸ

Պարագրաֆին չորս դաս ենք հատկացնում:

133-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. «Կլոր» թվերի գումարում
Նպատակը. դիրքային համակարգի ցուցադրման կիրառումով «կլոր» թվերի գումարում: 

(Մաթ. II. 2., Մաթ. II. 5.)
Նախապայմաններ. տասնյակներով համրանքի կարողություն:
Ռեսուրսներ. ձողիկներ, գնդիկներ, խորանարդներ, դասագիրք, աշխատանքային տետր:

«Կլոր» տասնյակների գումարման գործընթացը դիրքային համակարգում երկնիշ թվերի 
ցուցադրման կիրառութամբ ենք սկսում: Պատկերացնենք, օրինակ, 3 տասնյակ (ձողիկների 
տասնյակների 3 կապոց) և 5 միավոր (5 ձողիկ), լրացուցիչ ունենք ևս երեք տասնյակ (30):

– Ընդամենը քանի՞ տասնյակ ենք ստանում սրանք գումարելով: (6)
– Էլի քանի՞ միավոր ունենք: (5)
– Ո՞ր թվով են արտահայտվում 6 տասնյակը և 5 միավորը: (65)
– Հետևաբար, 35+30=65
Մի քանի այսպիսի գումարման գործողության ցուցադրումից հետո, անցնում ենք դասագրքում 

ներկայացված 1 - 9  խնդիրները լուծելուն, որտեղ կլոր տասնյակների գումարման գործընթացը 
տասնյակներով համրանքի հետ է կապվում:

Տանը կատարելու համար հանձնարարում ենք այս խորագրում ներկայացված 1 - 11  
խնդիրները: Կարելի է աշխատանքային տետրից նույնպես խնդիրներ ընտրել:

134-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. «Կլոր» թվերի գումարում
Նպատակը. «կլոր» թվերի գումարման տարբեր եղանակների կիրառման կարողություն: 

(Մաթ. II. 2., Մաթ. II. 5.)
Նախապայմաններ. տասնյակներով համրանքի, տասնյակների դիրքային համակարգում 

թվերը ներկայացնելու կարողություն: 
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Երկու եղանակների կիրառությունը յուրացնելը ստուգելու գործընթացն  ընթանում է տանը 
հանձնարարված խնդիրների ստուգմամբ, այս եղանակների կիրառման ժամանակ լսում ենք և 
միասին քննարկում աշակերտների դատողությունները: Անհրաժեշտության դեպքում ուղղումներ 
ենք կատարում նրանց խոսքում, ճշտում ենք նրանց արտահայտությունները: 

Պատասխանը գտնելու ուղիների բացատրությունը, քննարկումհիմնավորման հմտության 
մշակման մասին հոգածությունը պարտադիր է վաղ հասակից և ամենօրյա ջանք է պահանջում: 

«Թեստային» խնդիրների լուծումն էլ «կլոր» տասնյակների գումարմանը տիրապետելուն 
ուղղված ուշագրավ վարժություն է: 
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Տանը հանձնարարում ենք լուծել աշխատանքային տետրի խնդիրները: Այստեղ ներկայացված 1 
խնդրի նման խնդիր կարելի է նախապես դասարանում էլ լուծել, եթե համապատասխան ժամանակ 
կունենանք:

135-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Երկրաչափական պատկերներ: Կլոր թվերի գումարում
Նպատակը. պատկերների հավասարության մասին գիտելիքի ամրապնդում: (Մաթ. II. 2., 

Մաթ., II. 10.)
Նախապայմաններ. երկրաչափական պատկերների հավասարության հասկացության իմաստի 

ըմբռնում, կլոր թվերը գումարելու կարողություն: 
Ռեսուրսներ. վանդակավոր տետրի թերթեր, մկրատ: 

Դասի համար սահմանված նպատակին հասնելը «Մտածե՛ք» խորագրում տրված խնդիրները 
լուծելով է ընթանում: Պարապմունքը կարելի է անցկացնել խմբային աշխատանքի ձևով: 

Առաջին խնդիրը ավելի լավ կլինի, եթե «մասնատված» պատկերը վերականգնելով սկսենք 
լուծել. հանձնարարեք աշակերտներին ներկայացված մասերով նախնական պատկերը «ստանալ»: 
Ստացված «սպին» կամ մասնիկների «միացման» կետերը որոնվող հատվածների դիրքն են 
մատնանշում: 

Դասը ավարտում ենք ինքնուրույն գրավոր աշխատանքով, որը «կլոր» թվերի գումարման հետ 
է կապված: Համապատասխան նյութը տրված է աշխատանքային տետրում: 

Այս անգամ աշակերտներին կարող եք նաև չհանձնարարել տետրից ընտրած տնային 
առաջադրանք և միայն ինքնուրույն գրավոր աշխատանքի խնդիրների նման խնդիրներ տաք 
կազմել և լուծել: Հաջորդ դասը աշակերտների աշխատանքների մանրամասն քննարկմանն ենք 
տրամադրում: 

136-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Կլոր թվերի գումարում
Նպատակը. նշված թեմայի շուրջ աշակերտների կողմից կազմված խնդիրների քննարկման 

ճանապարհով աշակերտների ակադեմիական մակարդակի ճշգրտում և ապագա ռազմավարության 
անվանում: 

Նախապայմաններ. 20ի սահմաններում գումարման և կլոր տասնյակների գումարման 
կարողություն:
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Ռեսուրսներ. աշակերտների աշխատանքները, դասագիրք, աշխատանքային տետր: 

Աշակերտներին հանձարարված էր ոչ տրիվիալ տնային առաջադրանք: Չնայած որ նրանց 
տրվել էր արդեն ծանոթ խնդիրներին նման խնդիրներ կազմել, այս ակտիվությունը որոշակի 
հոգեբանական գործոնի հետ էլ է կապված: Աշակերտները առերեսվում են առաջադրանքի 
հետ, ինքներն են կազմում խնդիրներ և հետո՝ դրանք լուծում: Այս ակտիվության պարբերական 
կիրառությամբ աշակերտներն ավելի շատ ինքնուրույնություն են ձեռք բերում, բարձրանում է 
նրանց պատասխանատվությունը: 

Ուսուցիչը մեծ զգուշավորությամբ պետք է քննարկի աշակերտների առաջին ինքնուրույն 
փորձերը՝ նշված ուղղությամբ: Աշակերտների հետ միասին նա նշում է նկատված թերացումները 
և նկարագրում դրանք ուղղելու միջոցները, խրախուսվում են ինքնատիպ բովանդակության 
խնդիրների հեղինակներն՝ իրենց աշխատանքների համառոտ մեկնաբանություններով և 
հաջողություն է մաղթվում ոչ համապատասխան որակի աշխատանքների հեղինակներին: 
Ուսուցիչն ըստ ստացված արդյունքների պետք է իրականացնի ապագա ծրագրերի շտկումը: 
Այս աշխատանքի հաջողությունը կարելի է համարել այն, որ աշակերտները դասին ևեթ ձեռք են 
բերում նմանատիպ խնդիրներ կազմելու և դրանք լուծելու կարողություն: Տնային առաջադրանք 
այս անգամ չենք հանձնարարում աշակերտներին: 
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§8. ՀԱՆՈՒՄ ԵՆՔ ՏԱՍՆՅԱԿՆԵՐԸ

Պարագրաֆին երեք դաս ենք հատկացնում:

137-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Տասնյակների հանում
Նպատակը. տասնյակների ետհաշվարկի կիրառությամբ այսպես կոչված՝ կլոր թվերի հանման 

և դիրքային համակարգի ցուցադրմամբ՝ այդ գործողության կիրառման կարողության մշակում: 
(Մաթ. II. 1., Մաթ. II. 2.)

Նախապայմաններ. առաջ և ետ տասնյակներով համրանքի հմտություն: 
Ռեսուրսներ. ձողիկներ, խորանարդներ, դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Այս անգամ կարելի է 10ի քայլով ետհաշվարկի կիրառման մասին խոսել: 
Դասագրքում տրված է 100ից փոքր ոչ բացասական թվերի աղյուսակ, որոնք այնպես են 

դասավորված, որ տողերը 10ի քայլով են սկսվում, դեպի աջ թվերը աճում են 10ով, ներքևից 
վերև՝ 1ով: 

Դասը կարող ենք սկսել այս աղյուսակի նկարագրով: Աղյուսակի նկարագիրը և ներկայացած 
օրինաչափության հայտնաբերումը զարգացնում է աշակերտների տարբեր մտածողական 
հմտությունները: Այս աղյուսակը նկարագրելու և հասկանալու համար նախնական աշխատանքները 
նախորդ դասին արդեն կատարվել են: Աշակերտները պետք է կարողանան աղյուսակի 
կիրառությամբ հաշվել աղյուսակում տրված 1ի քայլով, 10ի քայլով, անվանել նախորդ և հաջորդ 
թվերը: Աղյուսակը կարելի է ետհաշվարկի ժամանակ էլ կիրառել: Թեպետ այս դեպքում կարելի է 
նաև թվային աստիճան կիրառել, որտեղ միայն տողերից մեկը կլինի ներկայացված:

Ետհաշվարկի ժամանակ սխալներից խուսափելու համար կարելի է նաև աղյուսակ կիրառել: 
Այնուհետև անցնում ենք դիրքային համակարգով թվերը գրելը ցուցադրելով ամբողջ 

տասնյակների հանման գործընթացը նկարագրելուն: Դասի այս մասը կարելի է անցկացնել 
օժանդակ առարկաների (օրինակ, համրանքի ձողիկներ) կիրառությամբ: 

– Ունենք 3 տասնյակով ներկայացված ձողիկներ և էլի՝ 7 ձողիկ, ի՞նչ թիվ է ներկայացնում այս 
քանակը: Կարո՞ղ ենք հանել 20ը: 

– Ձողիկների քանի՞ տասնյակ է ներկայացնում 20ը: 
– Քանի՞ տասնյակ պետք է հանենք 3 տասնյակից: Քանի՞ տասնյակ կմնա: Միավորների թիվը 

կփոխվի՞: 
– Քանի՞ տասնյակ և քանի՞ միավոր կստանանք: Ի՞նչ թիվ կստանանք: 
Գրում ենք 37–20=17:

Կարելի է լրացուցիչ խնդիրները նույնպես բացատրել դասարանում: Կարելի է աշխատանքային 
տետրից էլ օգտվել: Ներկայացնում ենք խնդիրներ, որոնք առաջարկում ենք աշակերտներին լուծել, 
անհրաժեշտության դեպքում՝ միջամտում ենք և օգնում դատողություն անելու ընթացքում: 
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1. Գրատախտակին պատկերում ենք եռանկյուններ:
  
  
  
     
  
Հիշե՛ք եռանկյան ներսում թիվը գրելու կանոնը (օրինաչափությունը) և խորհե՛ք. ի՞նչ թիվ պետք 

է գրենք երրորդ եռանկյան մեջ (հարցական նշանի փոխարեն): Խնդիրը բավական բարդ է, և այն 
լուծել աշակերտները կդժվարանան: Դատողություն անելով և Ձեր հուշումներով, աշակերտները 
հնարավոր է հասնեն անհրաժեշտ արդյունքի: 

Եռանկյան մեջ գրված է վերին և ձախ գագաթների մոտ գրված թվերի գումարի և աջ գագաթի 
մոտ գրված թվի տարբերությունը. (7+16)–20=3, (9+25)–30=4: Երրորդ եռանկյան մեջ պետք է գրվի 
(20+45)–30=35:

2. Ներկայացնում ենք երկու հավասար թվերի գումարի տեսքով թվեր.
20, 40, 80, 60

3. Գրե՛ք «–» կամ «+» այնպես, որ հավասարությունը ճիշտ լինի.
ա) 73□40□7=40    բ) 78□9□9=60
գ) 74□20□40=54      դ) 85□10□5=90

Տարբեր տարբերակներ փորձելուց հետո, աշակերտները դնում են գործողության 
համապատասխան նշանները:

ա) Օրինակում պատասխանը կլոր տասնյակ է, այսինքն 73ին 7 պետք է գումարվի. 73–
40+7=40, բ) օրինակում 78–9–9=60, գ) օրինակում պատասխանը 20ով փոքր է I բաղադրիչից, 
հետևաբար գումարում ենք 20 և հանում 40 (ինչը 20ով փոքր թիվ կտա մեզ), 74+20–40=54, դ) 
օրինակում պատասխանը 5ով մեծ է I բաղադրիչից, այսինքն գումարում ենք 10 և հանում 5. 
85+10–5=90:

Այսպիսի ռազմավարություններ գործածելիս՝ պետք է խրախուսենք, գովենք աշակերտներին: 
Տանը հանձնարարում ենք այս խորագրում տրված վարժությունները: 

138-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Տասնյակների հանում
Նպատակը. 10յակների հանման տարբեր եղանակներ յուրացնելուն ուղղված վարժություններ, 

գիտելիքի ամրապնդում: (Մաթ. II.. 2.)
Նախապայմաններ. առաջ և ետ 10ի քայլով համրանքի, թիվը դիրքային համակարգում 

ներկայացնելու կարողություն: 
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Դասը համարյա ամբողջությամբ հատկացնում ենք տնային առաջադրանքը, աշակերտների 
կողմից տասնյակների հանման եղանակների յուրացումը ստուգելուն և բացատրում լրացուցիչ 
վարժությունները: Կարելի է նախորդ դասին բացատրած խնդիրները ևս մեկ անգամ բացատրել, 
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հնարավոր է, որ դրանք նախորդ դասին ոչ էլ հասցրել էիք բացատրել: «Թեստային» խնդիրներն 
էլ պետք է բացատրենք, նրանցում տասնյակների հանմանը ավելանում է թվերի համեմատման 
կրկնությունը ևս: Աշակերտներին խորհուրդ ենք տալիս ակտիվորեն կիրառել Վրաստանի 
տարրական կրթության նախագծի (GPriEd) տեսքով ստեղծված ուսումնական ռեբուսներ 
(էլեկտրոնային):

Հանձնարարում ենք լուծել աշխատանքային տետրի խնդիրները:

139-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Թվերի գումարում 20ի սահմաններում, միանիշ թվի գումարում և հանում, քանակի 
կրկնապատկում և կիսում:

Նպատակը. մտածողությանն ուղղված խնդիրների կիրառությամբ կրկնել անցած նյութը, 
զարգացնել աշակերտների քննարկմանհիմնավորման, չափման մեթոդի կիրառության հմտությունը: 
(Մաթ. II. 1., Մաթ. II. 2.)

Նախապայմաններ. 100ի սահմաններում թվերի իմացություն, քանակը կիսով չափ կրճատելու 
և կրկնապատկելու կարողություն, 20ի սահմաններում թվերով գործողություն կատարելու 
հմտություն: 

Տնային առաջադրանքը ստուգելուց հետո, անցնում ենք «Մտածե՛ք» խորագրում ներկայացված 
խնդիրները լուծելուն: 

Ուսումնական գործընթացն անցկացնելու ձևը Դուք եք ընտրում: Սակայն հիշե՛ք, այս խնդիրները 
բոլոր երկրորդ դասարանցիների համար հեշտ չեն, և Ձեր օգնությունն ու օժանդակությունը 
պարտադիր է: 

Այս խնդիրները լուծելուց առաջ անհրաժեշտ է լավ բացատրել բովանդակությունը, երբեմն 
նաև կիրառել չափման եղանակը: Սա այնքան էլ հեշտ չէ 2րդ դասարանի աշակերտների համար: 
Այս խնդիրները դասարանում քննարկելու փոխարեն, ուսուցիչները երբեմն դրանց կիրառմամբ 
անցկացնում են մաթեմատիկական մրցույթներ: Այս մեթոդական եղանակը ամրապնդում է 
աշակերտների մոտիվացիան, ավելի զվարճալի է դարձնում նրանց աշխատանքը: 

«Մտածե՛ք» խորագրում ներկայացված խնդիրները լուծելու համար պարտադիր է քննարկել
դատողություն անել: 

1  խնդիրը չափելու մեթոդով կարելի է լուծել. երեք հեծանիվներից եռանիվ կարող է լինել 
մեկը, երկուսը, կամ երեքն էլ: Համպատասխանաբար, անիվների քանակը կլինի.  

3+2+2 3+3+2 3+3+3
Ըստ խնդրի պայմանի, ունենք երկրորդ դեպքը՝ երկու հեծանիվն են եռանիվ են: 

2  խնդրի լուծումը կարելի է կատարել երկու փուլով. նախ պետք է որոշենք քանի տարեկան 
է Մարիամը ներկայումս և հետո որոշենք, թե քանի տարեկան էր նա 3 տարի առաջ: 

3  խնդրում աշակերտների ուշադրությունը կենտրոնացրեք կիսելու ընթացակարգին. 
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4        5

 
6          Կարող ենք կիրառել այնպիսի սխեմա, որին 

      համապատասխանում է 61ը. 
        61=20+20+20+1 
         Թիկան ունի 20 լարի, Նիկան՝ 41 լարի: 

     1 լարի

Տնային առաջադրանքի համար վարժություններն ընտրում ենք աշխատանքային տետրից: 
Աշխատանքային տետրի #1 խնդրում կարելի է 42ից հանել Նիկայի «ավել» 2 լարին և մնացած 

գումարը կիսել: #5 խնդրում աշակերտի ուշադրությունը բևեռում ենք այն փաստին, որ երկու 
մարդկանց տարիքների գումարը 1 տարվա ընթացքում 2 տարով աճեց. Զուրաբն էլ մեկ տարով 
մեծացավ, Սանդրոն էլ: Նրանց տարիքների գումարը դարձավ 29: 

2 3 4

1

5

2 5 3

1

4

Կարող ենք ներկայացնել թվերի այլ 
դասավորություն ևս, որը կստանանք 1ի 
և 5ի, ինչպես նաև 2ի և 4ի տեղերը 
փոխելով:

Այս դեպքում էլ կարող ենք 4րդ 
խնդրի մեկնաբանությունից օգտվել:

Թիկա Նիկա

60 լարի
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§9. ԳՈՒՄԱՐՈՒՄ ԵՆՔ ԵՐԿՆԻՇ ԹՎԵՐԸ

Այս պարագրաֆին երկու դաս ենք հատկացնում:

140-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Երկնիշ թվերի գումարում
Նպատակը. երկնիշ թվերը տասնավոր դիրքային համակարգով ներկայացնելու մոդուլի 

կիրառությամբ գումարման գործողության ցուցադրում, ստացած գիտելիքի կիրառում՝ գործնական 
խնդիրներ լուծելու ժամանակ: (Մաթ. II. 2., Մաթ. II. 5.) 

Նախապայմաններ. միանիշ թվերի գումարմանհանման, 20ի սահմաններում թվերի 
գումարման կարողություն:

Ռեսուրսներ. համրանքի ձողիկներ, խորանարդներ, դասագիրք, աշխատանքային տետրեր:

Գումարման և հանման գործողությունների ուսուցումը սերտորեն կապված է թիվը գրելու 
դիրքային համակարգի հիմունքները գիտակցված ընկալելու հետ: Այդ պատճառով դասը հենց այն 
հարցերով ենք սկսում, որոնք կբացահայտեն աշակերտների պատրաստվածությունը՝ կապված 
դիրքային համակարգի կիրառման հետ: Այս պարագրաֆում, հիմնականում, այն դեպքի հետ 
կունենանք գործ, երբ միավորների ընդհանուր քանակը ինից մեծ չէ, տասնյակների կիսում տեղի 
չի ունենում, թեև, 20ի շրջանակներում այս սահմանափակումը չունեինք, և այս դեպքերին հաջորդ 
դասերին նույնպես ժամանակ կհատկացվի: 

Անդրադառնանք բանավոր գումարման այլ եղանակների ևս. գումարը մասնատել, տասի 
քայլով հաշվել, գումարը լրացնել: 

Մեզ համար (ուսուցիչների համար) ամենակարևորը պետք է լինի աշակերտների տարիքային 
հնարավորությունները նկատի ունենալը և, համապատասխանաբար, Ազգային ուսումնական 
պլանի պահանջները: Այս փուլում առավել ուշադրություն պետք է հատկացնենք գործողությունների 
կատարման մոդելների կիրառությանը, տեսանելի նյութերին: Հետևաբար, դասը սկսում ենք 
ձողիկների երկու հավաքածուները ներկայացնելով: Մեկ խումբը ներկայացված է, օրինակ, 17 
ձողիկով, երկրորդը՝ 12 ձողիկով: Սրա հետ մեկտեղ, յուրաքանչյուր խմբում ձողիկները բաժանված 
են տասնյակների: Դիմում ենք աշակերտներին.

 Քանի՞ տասնյակ է ներկայացված ձողիկների առաջին խմբում: 
 Եվս քանի՞ միավոր կա այս խմբում: Ի՞նչ թիվ է ներկայացնում այս խումբը: 
 Քանի՞ տասնյակից է բաղկացած երկրորդ խումբը: 
 Եվս քանի՞ միավորից: 
 Միավորների ընդհանուր թիվը քանի՞ս է: 
 Քանի՞ս է տասնյակների ընդհանուր թիվը:
 Ի՞նչ թիվ են ներկայացնում տասնյակների և միավորների նոր հավաքածուները միասին: 
Այնուհետև անցնում ենք դասագրքում տրված խնդիրները (13) բացատրելուն: Դրանք 

աշակերտներն ինքնուրույն են կատարում (հնարավոր է, որ այս առաջադրանքը կատարվի 
զույգերով): 

Այնուհետև անցնում ենք 4րդ և 5րդ խնդիրները բացատրելուն:
 Համառոտ գրում ենք այս խնդիրը.
  Աղջնակը՝ 24:
  Տղան՝ 15:
  Ընդամենը՝ ?
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 Ի՞նչ գործողություն պետք է կատարենք՝ խնդիրը լուծելու համար: 
Կիրառում ենք համրանքի ձողիկները կամ որևէ այլ տեսանելի նյութ՝ գործողությունները 

ներկայացնելու համար: 
Հաջորդ դատողությունը բաժանված տասնյակների և միավորների ընդհանուր քանակը 

որոշելու հետ է կապվում: 
Նման ձևով է լուծվում 5րդ խնդիրը:
Ամփոփելու ժամանակ կարող ենք դիմել աշակերտներին.
 Ո՞ր թվերի գումարումը քննարկեցինք: 
 Ի՞նչը մեզ օգնեց թվերի գումարման գործընթացում: 
 Ինչպե՞ս գտանք միավորների ընդհանուր քանակը: Տասնյակների ընդհանուր քանա՞կը:
Դասագրքում տրված խնդիրների հիման վրա հիմնական ակտիվությունների ճիշտ 

գնահատումը, աշակերտների ակտիվությունների ցուցակագրումը մեզ կօգնի ապագայում նյութը 
անցնելու տեմպը պլանավորելու և պարապմունքը անցկացնելու ձևը ընտրելու հարցում: 

Տանը հանձնարարում ենք խորագրում տված 1 - 6  խնդիրները:

141-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Երկնիշ թվերի գումարում
Նպատակը. երկնիշ թվերի գումարման հետ կապված գիտելիքի ամրապնդում: (Մաթ. II. 2., 

Մաթ. II., 5.)
Նախապայմաններ. թվի գրառման դիրքային համակարգի, 20ի սահմաններում գումարման 

և հանման իմացություն: 
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշակերտի աշխատանքային տետր:

Նախորդ դասին անցկացված աշխատանքին անդրադառնալով և ակտիվությունների 
գնահատումը նկատի ունենալով տնային առաջադրանքը ստուգելուն զուգահեռ կատարվում 
են երկնիշ թվերի գումարման շուրջ վարժություններ: Այս առաջադրանքները նախորդ դասին 
դասարանում կատարած աշխատանքի նման են, աշակերտները դրանք լուծել չեն դժվարանա: 
Լրացուցիչ ակտիվություն անցկացնելու համար ներկայացնում ենք խնդիրներ.

1  Գրատախտակին գրում ենք ոչ ամբողջական ներկայացված գումարելիներ և գումար և 
հանձնարարում ենք աշակերտներին վերականգնել արտահայտությունը.

     1)    7 0  2)   8 2  3)  7 1 
       2 *       * 6      1 *
   * 5       9 *       *  9

2  Գրատախտակին ներկայացնում ենք թվեր՝ հետևյալ աղյուսակով.

23 33 34 44 45

13 23 24 34 35

ա) Ի՞նչ կարգով կարող են գրված լինել թվերը առաջին տողին: (Հերթականությամբ գումարում 
ենք նախ՝ 10, ապա՝ 1 և կրկնում ենք այս կարգը:)

+ + +
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բ) Ի՞նչ կարգով են գրված թվերը յուրաքանչյուր սյունակում: (Յուրաքանչյուր ստորին վանդակի 
թիվը 10ով փոքր է վերին վանդակի թվից:) 

Փորձե՛ք շարունակել թվերի շարքը.

23 33 34 44 45 55 56 66

13 23 24 34 35 45 46 56

Նույն դասին որոշում ենք վարժությունների ճիշտ պատասխանները: 
Տնային առաջադրանքի համար օգտվում ենք աշխատանքային տետրից:
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§10. ՀԱՆՈՒՄ ԵՆՔ ԵՐԿՆԻՇ ԹՎԵՐԸ

Այս պարագրաֆին 3 դաս ենք հատկացնում: 
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Թեմա. Երկնիշ թվերի հանում
Նպատակը. ըմբռնել երկնիշ թվերի հանման գործողությունը՝ տասնավոր դիրքային 

համակարգում թվերը գրելու կանոնի կիրառությամբ: (Մաթ. II. 1., Մաթ. II. 2.)
Նախապայմաններ. երկնիշ թվերի գումարում, թվի գրառում տասնավոր դիրքային 

համակարգում:
Ռեսուրսներ. համրանքի ձողիկներ, խորանարդներ, գնդիկներ, դասագիրք, աշխատանքային 

տետր:

Երկնիշ թվերի հանումը սովորելը ընթանում է գումարման նման: Նախ սահմանափակվում 
ենք այն պարզ դեպքով, երբ նվազելիի միավորների քանակը մեծ է կամ հավասար է հանելիի 
միավորների քանակին:  

Աշխատանքը սկսում ենք օժանդակ ռեսուրսների (օրինակ, համրանքի ձողիկների) 
կիրառությամբ: 

Կազմում ենք նվազելիին համապատասխան մոդել ձողիկներով: Եթե նվազելին 58 է, ապա 
վերցնում ենք 5 տասնյակ և 8 միավոր, 5 տասնյակ ձողիկները տաստաս հավաքած կապոցներով 
են ներկայացված: Պետք է հանենք, ենթադրենք, 17:

– Քանի՞ տասնյակից է բաղկացած հանելին: 
– Քանի՞ միավորից է բաղկացած հանելին: 
– Տասնյակների և միավորների այս քանակը որ հանենք մեր ձեռքին եղած տասնյակներից ու 

միավորներից, քանի՞ միավոր կմնա: Քանի՞ տասնյակ կմնա:
Նմանատիպ դատողություններով կարելի է կատարել դասագրքի 15 խնդիրները: Դրանք 

աշակերտները կարող են ինքնուրույն կատարել: Ուսուցիչներին մեկ անգամ ևս հիշեցնենք, որ 
դպրոցում աշխատելիս շատ արդյունավետ է որոշակի նյութի (տեսական կամ գործնական) հետ 
ծանոթությունը և այն մշակելը իրենց՝ աշակերտներին հանձնարարելը: Դա կբարձրացնի նրանց 
պատասխանատվությունը, կտա սեփական կարողությունները բացահայտելու հնարավորություն: 
Աշակերտը պետք է իմանա, որ իր հաջողված աշխատանքը հանրային գնահատանքի կարժանանա, 
սա կբարձրացնի մոտիվացիան: 

6րդ խնդիրը լավ կլինի, որ ներկայացնենք համառոտ գրառման կիրառությամբ և դատողություն 
անենք. 

• Ո՞ր հատվածում Աչիկոն ավելի շատ սածիլ դրեց: (Առաջինում)
• Որքանո՞վ շատ սածիլ դրեց առաջին հատվածում: (23ով)
• Հետևաբար, որքանո՞վ քիչ սածիլ դրեց երկրորդ հատվածում: (23ով) 
Խնդրի պատասխանն է. 68–23: 
Տնային առաջադրանքի համար գործածում ենք այս խորագրում ներկայացված խնդիրները: 
Այստեղ ևեթ համառոտ կարող ենք ներկայացնել Աչիկոյի լավ արարքը և աշակերտներին կոչ 

անել՝ նման հնարավորության դեպքում, հոգալ շրջակա միջավայրի բարեկեցության մասին: 
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143-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Երկնիշ թվերի հանում
Նպատակը. թվի գրառման դիրքային համակարգի կիրառությամբ հասկանալ երկնիշ թվերի 

հանումը: (Մաթ. II. 1., Մաթ. II. 2.)
Նախապայմաններ. թիվը գրել տասնավորների դիրքային համակարգում: 
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Դիրքային համակարգի կիրառությամբ երկնիշ թվերի հանումը սովորելն ընթանում է տնային 
առաջադրանքը ստուգելով և «թեստային» խնդիրները լուծելով: Հիմքը հանդիսանում է թվերի 
հանումը լավ յուրացնելը: Ելնելով թեմատիկայից, այս անգամ էլ օգտակար է «քարտերով» խաղը: 
Պարզ է, համապատասխանաբար փոխում ենք 35–12 օրինակը և ստանում ենք.

Նույն ակտիվության մեջ հնարավոր է տասնյակը վիզուալ ներկայացնելով «բաժանել»: Օրինակ, 
32–15 դեպքում. 

Տանը կատարելու համար հանձարարում ենք աշխատանքային տետրում տրված խնդիրները: 
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144-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Լրացնել և նկարագրել աղյուսակը, երկնիշ թվերի գումարում և հանում
Նպատակը. մտածողությանն ուղղված խնդիրների կիրառությամբ աշակերտների՝ 

դատողություն անելուհիմնավորելու, չափման մեթոդի կիրառության հմտության զարգացում: 
(Մաթ. II. 1., Մաթ. II. 2., Մաթ. II. 7., Մաթ. II. 13.) 

Նախապայմաններ. լրացնել և նկարագրել աղյուսակները, հայտնաբերել օրինա
չափությունները, գումարել և հանել երկնիշ թվերը:

Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:
Դասը հատկացնում ենք մտածողությանն ուղղված խնդիրները միասին լուծելուն: Լավ կլինի, 

որ առաջին երեք խնդրի քննարկումը իրականացնենք խմբային աշխատանքով: 
Այս երեք խնդիրներն այսպիսի արդյունք կունենան.
Պետք է նկատի ունենաք, որ այս երեք խնդիրները կարող են մրցութային լինել, այդ պատճառով 

հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնենք, թե ինչպիսին է աշակերտների արձագանքն այդ 
խնդիրներին: 

Հաջորդ 5 խնդիրները կարող ենք կիրառել դասարանում ինքնուրույն աշխատանքի ժամանակ: 
Դրանց մեծամասնությունը կամ նման խնդիրներ արդեն վերլուծել ենք աշակերտների հետ:

Տնային առաջադրանքը հանձնարարում ենք աշխատանքային տետրից: 

Նպատակը. աշակերտը կիրառի համակարգիչ՝ ուսումնական նպատակով, հմտանա թվերի 
գումարման և համեմատման մեջ: 

Վրաստանի տարրական կրթության նախագծի շրջանակներում 
ստեղծված «www.Kargiskola» վեբպորտալը մեզ է ներկայացնում 
համակարգչային խաղեր, որոնց կիրառությունը զվարճալի է դարձնում 
ուսումնական գործընթացը: «Կարուսել» և «Գնացք» խաղերը 
աշակերտներին հնարավորություն են տալիս ամրապնդել թվերի 
գումարման և համեմատության հետ կապված գիտելիքները:
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§11. ԵՐԿՆԻՇ ԹՎԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՄԱՆ ԵՎ ՀԱՆՄԱՆ ՏԱՐԲԵՐ 
ԵՂԱՆԱԿՆԵՐ

Այս պարագրաֆին երեք դաս ենք հատկացնում: 

145-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Երկնիշ թվերի գումարում և հանում տարբեր եղանակներով 
Նպատակը. տիրապետել երկնիշ թվերի գումարման և հանման տարբեր եղանակների և 

կիրառել դրանք, տիրապետել «տասնյակներով» գումարման և հանման տարբեր եղանակների: 
(Մաթ. II. 1., Մաթ. II. 2., Մաթ. II. 5., Մաթ. II. 7.)

Նախապայմաններ. երկնիշ թվերի գումարման և հանման պարզ օրինակներ, տասնյակների 
բաժանելու, միանիշ թվի գումարմանհանման կարողություն:

Ռեսուրսներ. տարբեր գույների նման երկրաչափական պատկերների մոդելներ, ձողիկներ, 
դասագիրք:

Երկնիշ թվերի գումարման և հանման տարբեր եղանակները արդյունավետորեն ցույց տալու 
համար անհրաժեշտ է օգտվել համապատասխան առարկաներից: 

Օրինակ, դասագրքի առաջին խնդրում տրված գործողություններն ավելի լավ հասկանալու 
համար ցանկալի է դրանք պատկերավոր դարձնել օժանդակ առարկաների օգնությամբ: Վերցնենք, 
օրինակ, 29 քարտ՝ դրանց վրա պատկերված «կարմիր» եռանկյուններով և 24 քարտ՝ «կապույտ» 
եռանկյուններով: Դասավորում ենք դրանք՝ ըստ տասնավոր համակարգի այնպես, ինչպես ցույց է 
տրված նկարում: Այնուհետև նորից հարցնում ենք աշակերտներին.

– Քանի՞ միավոր է պակասում «կարմիր» եռանկյուններին, որ ամբողջ (կլոր) տասնյակ 
ստանանք: 

– Տեղափոխում ենք ստորին տողից մեկ կապույտ եռանկյուն երրորդ տող: 
Այս գործողությանը կարող է ուղեկցել հարց.
– Ինչպե՞ս վարվենք, որ առաջին 5 տողերն ամբողջությամբ տասնյակներից լինեն կազմված: 
Տեղափոխելուց հետո ստանում ենք պատկեր, որը դասագրքում երկրորդ նկարով է 

ներկայացված: 
– Ի՞նչ քանակություն է արտահայտում պատկերների այս միասնությունը: (53)
 Թվային ի՞նչ արտահայտություններով է գրվում այս գործողությունը: 
   29+24=(29+1)+23=30+23=53
Նմանատիպ դատողությամբ և աշակերտների առավել ակտիվությամբ է ընթանում 2 խնդրի 

օրինակների քննարկումը: 
Այնուհետև քննարկում ենք միևնույն օրինակը. 29+24, գումարը գտնելու համար օգտվում 

ենք երկրորդ եղանակից: Կապույտ եռանկյունների տասնյակները համապատասխանեցնում ենք 
կարմիր եռանկյունների տասնյակներին, կմնա 9 կարմիր եռանկյուն, շարքը լրացնում ենք կապույտ 
եռանկյունով՝ մինչև հասնի տասնյակի և առանձին կմնա 3 կապույտ եռանկյուն, այսինքն ստացանք 
53: Այս գործողություններն այսպես են գրվում.

   29+24=(20+9)+(20+4)=40+13=53:
4րդ խնդրի լուծումն արդեն այս եղանակով է կատարվում: 
5րդ խնդրով սովորում ենք տասնյակները բաժանել, ինչը մեզ պետք կգա երկնիշ թվերի 

հանման դեպքում: 
6րդ խնդրում հանում կատարելու համար պետք է բաժանենք տասնյակների, օրինակ, «45–18»:
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45=3 տասնյակ 15 միավոր, 45–18=(30+15)–(10+8)=(30–10)+(15–8)=20+7=27:
7րդ խնդրում հանում ենք կլոր տասնյակները, հետո՝ միավորները.
    53–17=53–10–7=43–7=36:
Տանը հանձնարարում ենք այս խորագրում ներկայացված օրինակները՝ երկնիշ թվերի 

գումարման և հանման մասին, որոնք աշակերտները դասարանում քննարկած եղանակների 
կիրառությամբ պետք է կատարեն: 

146-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Երկնիշ թվերի գումարում և հանում
Նպատակը. տիրապետել երկնիշ թվերի գումարման և հանման տարբեր եղանակների: (Մաթ. 

II. 2., Մաթ. II. 5., Մաթ. II. 7.)
Նախապայմաններ. տասնյակներով գումարման, տասնյակների բաժանման, 20ի 

սահմաններում գումարման և հանման կարողություն:
Ռեսուրսներ. դասագիրք, աշխատանքային տետր:

Դասը ամբողջությամբ տրամադրվում է երկնիշ թվերի գումարման և հանման տարբեր 
եղանակների տիրապետելուն ուղղված վարժություններին և ընթանում է տանը հանձնարարված 
խնդիրները ստուգելու միջոցով: Բոլոր խնդիրների նման խնդիրներ դասարանում քննարկվել են, 
բացի «Տնայինի» 6րդ խնդրից, որը նոր եղանակ է մեզ ներկայացնում.

   62–19=62–20+1=42+1=43:
Գնահատում. Աշակերտի գիտելիքը դրական է գնահատվում, եթե աշակերտը հանման 

քննարկված տարբերակներից մեկին գոնե տիրապետում է և ճիշտ է լուծում: Իսկ նրանց հետ, 
ովքեր դեռևս չեն տիրապետում հանման գոնե մեկ եղանակի, անհրաժեշտ է մեթոդական, առանց 
շտապելու աշխատանք՝ նշված նպատակին հասնելու համար: Երևույթներն արագացնելով՝ վիճակը 
կարող է ավելի բարդանալ: 

Այս թեմայի վրա աշխատանքը 3րդ դասարանում էլ կշարունակվի: 
Տնային առաջադրանքը հանձնարարում ենք աշխատանքային տետրից:

147-ՐԴ ԴԱՍ 

Թեմա. Երկնիշ թվերի գումարում և հանում
Նպատակը. աշակերտների կազմած խնդիրները վերլուծելու միջոցով երկնիշ թվերի գումարման 

և հանման տարբեր եղանակների կիրառության հմտության խորացում: 
Նախապայմաններ. տասնյակներով գումարման, տասնյակների բաժանման, 20ի 

սահմաններում գումարմանհանման կարողություն:
Ռեսուրսներ. դասագիրք և աշխատանքային տետր:

Երկրորդ դասարանի ավարտական փուլում աշակերտները կարևոր ուսումնական խնդիր 
ունեն հաղթահարելու. նրանք նոր, ավելի բարձր մակարդակի պետք է հասցնեն թվաբանական 
գործողությունները ըմբռնելու մակարդակը: Պետք է հմտանան այս գործողությունները կատարելու 
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մեջ: Այս նպատակին է ծառայում նոր դասը ևս: Աշակերտներին հանձնարարեք ինքնուրույն մտածել 
տանը տրված հինգ վարժությունների նման վարժություններ (ընդամենը՝ հինգ վարժություն) և 
դրանք լուծել: Զգուշացրեք, որ խնդիրները չպիտի կրկնվեն: Այսպիսի ակտիվությունը մեծացնում 
է նրանց պատասխանատվությունը, ավելացնում է նրանց ինքնուրույնությունը, և նրանք ավելի 
լավ կխորհեն քննարկված հարցերի շուրջ: 

Այսպիսի ակտիվության մասին ուշագրավ տեղեկության Դուք կարող եք ծանոթանալ 136րդ 
դասի մեկնաբանություններում: 

Տնային առաջադրանքը հանձնարարում ենք աշխատանքային տետրից:

148-ՐԴ ԴԱՍ 

Մաթեմատիկական վիկտորինա
Նպատակը. թիվը գրելը, կարդալը, ներկայացնելը, կրկնապատկելը կապել գործնական 

խնդիրների հետ, մշակել և ամրապնդել խմբում աշխատելու կարողություն: (Մաթ. II. 5., Մաթ. 
II. 7.)

Նախապայմաններ. երկնիշ թվերը գրելու, համեմատելու, գումարման, հանման գործողու
թյունների կատարման, արտահայտությունների արժեքը գտնելու հմտություններ: 

Ռեսուրսներ. նախապես պատրաստված խնդիրներով թերթիկներ, տետրեր:

Մաթեմատիկական խաղ. «Ո՞ր արտահայտության արժեքն է ավելի մեծ»:
Ուսուցիչը պետք է պատրաստի տոմսեր, որոնց վրա ներկայացված են թվային 

արտահայտություններ: Յուրաքանչյուր երկու տոմսի վրա առանձին գումարելիներ են տրված: 
Աշակերտները պետք է համեմատեն դրանք: Այս խաղի առանձնահատկությունն այն է, որ խմբի 
բոլոր անդամները մասնակցում են խաղին, և նրանց պատասխանից է կախված ընդհանուր 
արդյունքը: 

Ակտիվության նկարագիր.
Վիկտորինան վարում է ուսուցիչը, ով իրեն 2 օգնական է ընտրում աշակերտներից: 

Աշակերտներին երեք խմբի բաժանեք (պահպանելով «ուժերի» բալանսը): Յուրաքանչյուր խումբ 
ընտրում է իր կապիտանին, որը հետագայում խմբի կողմից ստացված արդյունքը հանրայնորեն 
կներկայացնի: Յուրաքանչյուր խմբի վիճակահանությամբ տրվում է հերթական համար՝ 1, 2 կամ 
3. այս թվերը նաև կապում ենք թիմերի հերթականության հետ: 

Վիկտորինան անցկացվում է երկու փուլով: 
I փուլ («Համրանք»)
Խմբերին բաժանում ենք վեցական տոմս, օրինակ, այսպես.

64-13

Ե

85-32

Ա

42+26

Ր

72+17

՛

34+25

Ս

39-18

Պ

Նրանց հանձնարվում է տոմսերին տրված գործողությունները կատարել և տոմսերը դասավորել՝ 
ըստ նրանցում ստացված արժեքների աճի: 
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Տոմսերի ստորին հատվածում պատկերված տառերը կազմում են բառ, հենց այս բառը և 
ստացված արժեքները պետք է ներկայացնի խումբը: 

Յուրաքանչյուր խմբի գնահատականը կազմվում է արագության և պատասխանի ճշգրտության 
միավորներից:

II փուլ. Նախապես պատրաստված խնդիրները (դրանք հեշտորեն կարելի է կազմել 
դասագրքում ներկայացված բազմազան խնդիրների օրինակով) բաժանվում ենք երկու՝ «հեշտ» (1 
միավորանոց) և «դժվար» (2 միավորանոց) խմբերի:

Ամեն անգամ խմբերից յուրաքանչյուրը ընտրում է բարդության մակարդակը և վերցնում է 
մեկ տոմս համապատասխան խմբից: Պատասխանը պատրաստելու համար խմբերին տրվում 
է երկուական րոպե: Արդյունքը հայտարարվում է ուսուցչի կողմից, և ասիստենտներից մեկը 
գրանցում է համապատասխան միավորը գրատախտակին:

Յուրաքանչյուր խմբի տվե՛ք հինգ անգամ «դուրս գալու» իրավունք և վերջում ամփոփե՛ք 
արդյունքները. բոլոր վիկտորինաներն ունենում են հաղթողներ, եթե երկու խմբերը հավաքեն 
հավասար միավորներ, հաղթող է հայտարարվում նա, ով ավելի քիչ սխալ թույլ կտա, կարելի է 
լրացուցիչ թեստով կամ կապիտանների մրցույթով որոշել հաղթողին: 

Այս անգամ կարելի է տնային առաջադրանք չհանձնարարել: 
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§12. ԿՐԿՆՈՒԹՅՈՒՆ

149-159-ՐԴ ԴԱՍԵՐ

Նպատակը. 2րդ դասարանում անցած նյութի կրկնություն: (Մաթ. II. 1., Մաթ. II. 2., Մաթ. 
II. 3., Մաթ. II. 4., Մաթ. II. 5. , ... , Մաթ. II. 13.)

Այս դասերը կրկնության համար նախատեսված դասեր են: Դրանց կիրառությունը, 
ակտիվությունների ձևերի ընտրությունը կատարվում է ըստ ուսուցչի հայեցողության: Ուսուցիչը 
նկատի է առնում անցած նյութը մշակելու ընթացքում առաջացած հիմնախնդիրները և 
ուշադրությունը ևս մեկ անգամ կենտրոնացնում է այն հարցերին, որոնք դասագրքի նախորդ 
մասում էին տրված: 

Կրկնությունը սկսում ենք դասագրքի 12րդ պարագրաֆի խնդիրներով: Դրանք քննարկելուց 
հետո վերադառնում ենք դասագրքի վերջում ներկայացված խնդիրներին: Ակտիվորեն կիրառեք 
դասարանական աշխատանքները, ինքնուրույն գրավոր աշխատանքերը, հանձարարեք 
աշակերտներին ինքնուրույն կազմել տրված խնդիրներին նման խնդիրներ և լուծել դրանք, դիմեք 
խմբային աշխատանքի (տարբեր ձևերի), անցկացրե՛ք վիկտորինաներ: Բոլոր ակտիվությունները 
վերջացնելուց հետո, մանրամասնորեն քննարկե՛ք դասարանում, անդրադարձե՛ք բարդ խնդիրներին 
ևս (դրանք Դուք ընտրե՛ք նշված խնդիրների շարքում): 

Այս մասում ներկայացված խնդիրներն ուսուցիչն իր հայեցողությամբ է կիրառում՝ աշակերտների 
անհատական հնարավորությունները նկատի ունենալով: Դրանց մի մասը, օրինակ՝ 10, 17, 19, 21, 
27, 29, 33, 36, 39 խնդիրները կարելի է դասարանում քննարկել:

9րդ խնդիրը առավել խորացնում է աշակերտի այն միտքը, որ խնդիրը կարող է ունենալ մի 
քանի լուծում: Անհավասարությանը բավարարում է թվարկած շարքից 3 թիվ. 6, 7, և 8: 10րդ 
խնդիրը 1 լուծում ունի, միայն 9: 10>10 ճիշտ չէ: 

19րդ խնդրում պիկտոգրամի այն դեպքն է տրված, երբ մեկ նկարն իրենից երկու միավոր է 
ներկայացնում: Այդ պատճառով առաջին հարցին պատասխան կարելի է տալ 2ի քայլով համրելով.

Լողը անվանեց 12 աշակերտ:
26րդ խնդրում հատվածների հավասարությունը աշակերտը վանդակներով ներկայացված 

երկարությունների հավասարությամբ պետք է հիմնավորի: Օրինակ, 5ը և 6ը, 6ը և 7ը միացնող 
հատվածներից յուրաքանչյուրի երկարությունը հավասար է 4 վանդակի: 

38րդ խնդրի պատասխանն է. 0: 27+0=27–0:

39րդ խնդիրը լավ կլինի, որ բացատրեք դասարանում, խմբային աշխատանքով: Պարզ 
օրինակի վրա աշակերտները ծանոթանում են «կոորդինատային առանցքին»: Նրանց առաջարկեք 
քննարկել պարզ նմանությունները՝ աղյուսակով ներկայացված թվերի և այդ աղյուսակում (թվերի 
մատրիցայում) նրանց տեղերի միջև: 

Այստեղ ևեթ տրված է ոչ տրիվիալ խնդիր՝ համապատասխանության օրենքի հայտնաբերման 
մասին, մի՛ պահանջեք աշակերտներից խիստ ձևակերպումներով ներկայացնել այս օրենքը: 
Կարևորն այն է, որ արտահայտվի այս օրենքի իմաստը, ինչի համար բավական է օրինակների 
մակարդակով ձևակերպեն իրենց մտքերը, օրինակ, այսպես. 

76ի համապատասխան զույգն է (7+1, 6+1), այսինքն՝ (8, 7):
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90ի համապատասխան զույգն է (9+1, 0+1), այսինքն՝ (10, 1):
Խրախուսում ենք այս կանոնը ընդհանուր առմամբ ձևակերպելու փորձերը:
Խնդրի քննարկմանը, մտքեր արտահայտելուն և մրցակցությանը մասնակից ենք դարձնում

ամբողջ դասարանին: 
Պետք է հիշենք, որ մաթեմատիկայի հանդեպ աշակերտների հետաքրքրությունը մեծացնում 

են ստեղծագործական մոտեցումը, հետազոտությունն ու հայտնագործությունը: 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ

2րդ ամփոփիչ առաջադրանքում փակագծերն այսպես պետք է դրվեն. 19–(8+4)=7, 16–
(11+3)=2, 13–(9–3)=7: 3րդ առաջադրանքում ուշադրությունը կենտրոնացնում ենք փակագծերով 
արտահայտությամբ արվող հաշվարկին: 

14. Նվազագույն քանակության թղթադրամներ մեզ պետք կլինի 50  լարիանոցի կիրառության
դեպքում: 50+10՝ կիրառում ենք երկու թղթադրամ: 

3 20  լարիանոցով՝ 20+20+20, 2 քսան լարիանոցով՝ 20+20+10+10, 1 քսան լարիանոցով՝ 
20+10+10+10, միայն տաս լարիանոցներով. 10+10+10+10+10: Ընդամենը 5 հնարավոր տարբերակ 
է:

32. Նվազման կարգով  գրված երկնիշ թվերում վերջինը կլինի 16: Աշակերտը պետք է տեսնի,
որ այս հաջորդականության յուրաքանչյուր անդամ, երկրորդից սկսած, 10ով փոքր է նախորդից: 
Այս օրինաչափությամբ 16ի հաջորդը կլինի 6ը: 

50րդ խնդրում աշակերտները հաշվում են հաջորդականության անդամները, նրանց քանակը 9
է: Հնարավոր է, որ նրանցից ոմանք նկատեն, որ այս թիվը սկսվում է 1, 2, ..., 9 թվերով և առանց 
հաշվելու անվանեն դրանց քանակը: Կարևորն այն է, որ ընդգծվի փաստը, որ կենտրոնական 
անդամից ձախ և աջ անդամների քանակը հավասար է: Սա պայմանավորված է նրանով, որ 
հերթականության մեջ 9 թիվ է (անդամների թիվը կենտ է) և այդ պատճառով գոյություն ունի 
միայն մեկ կենտրոնական թիվ: 

52րդ խնդիրը կապվում է թիվը կիսելու հետ. նախապատրաստվում ենք հանմանը:

53րդ խնդիրը նախապատրաստում է 55ի լուծմանը, դրա համար այս խնդիրները հերթով
պետք է ներկայացնենք աշակերտներին: 55րդ խնդրի լուծման նպատակն այն է, որ աշակերտը 
կենտրոնացնի ուշադրությունը փաստին, որ քանի որ հանելին 10ով փոքր է նվազելիից, 
տարբերությունն էլ կլինի 10: Այնուհետև հավանաբար բանավոր կանդրադառնանք 56րդ խնդրի 
պատասխանին. 20ին: 58րդ խնդիրը պահանջում է 12ի և 25ի միջև զույգ թվերը գրել: Թեև 
այս փուլում «զույգ» տերմինը չենք կիրառում, ասում ենք. «թվեր, որոնք ստանում ենք որևէ թիվ 
կրկնապատկելով»:

59րդ և 60րդ խնդիրները հերթով պետք է լուծվեն: 61րդ և 62րդ խնդիրների վրա ևս մեկ
դասի ընթացքում, հերթով պետք է աշխատենք: Կարելի է սխեմա կիրառել.

61րդ խնդիր      8+8=16 

62րդ խնդիր 1+6=7 
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       7+7=14
63րդ խնդրում ուշադրությունը կենտրոնացնում ենք այն փաստին, որ 1 տարի անց մեկական 

տարի կավելանա Իրմային էլ, Ռուսուդանին էլ, և նրանց տարիքի գումարը 2ով կմեծանա, կդառնա 
16: Երեք տարի հետո կաճի 6ով, կդառնա 20:

64րդ խնդրում աշակերտը ցանկալի է, որ կիրառի թվերը գրելու որևէ օրենք, օրինակ, սկսի 
ամենափոքրից (տասնյակների թիվը թող լինի 1) և աստիճանաբար ավելացնի. 15, 24, 33, 42, 51, 60:

65րդ և 66րդ խնդիրներն էլ են նման: Աշակերտների մի մասը գտնում է, որ գումարը 
հավասարեցնելու համար Մերին Նինոյին պետք է տա «ավելորդ» 2 լարին: Բայց այս դեպքում 
Նինոն 2 լարիով ավել կունենա: Կարող ենք նաև օրինակներ բերել: Ենթադրենք Մերին ունի 12 
լարի և Նինոն՝ 10 լարի: Գումարները հավասարեցնելու համար Մերին Նինոյին պետք է տա 1 
լարի: Կարող ենք կիրառել նաև սխեմա. 

Նինո 
{

 

Մերի 

       2 
Պարզորոշ երևում է, որ գումարները հավասարապես բաժանելու համար ավելի շատ գումար 

ունեցողը պակաս ունեցողին տալիս է «ավել գումարի» կեսը: 

66 րդ խնդրի պատասխանն է. Նինոն 4 լարիով ավել ունի: 

67  11 խորանարդով  68  10 թերթ      69  16 թերթ

70  25+19+6=50   71  օրինակ, 27+12+3=42, կամ 30+3+9=42      72  

Այստեղ կարելի է նաև թվերն այլ կերպ դասավորել. 73  20 լ 74  30 լ

75  21+13+56=90, 28+55+12=95, 34+35+23=92

76   •
•

•
•

•

 

Այստեղ կարելի է նաև սերմերն այլ կերպ դասավորել:

77

5
1

7
2

3
4

6

ա)

ե)

բ)

զ) 

գ)

է) 

դ)

 ը)
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78  5 10 3
4 6 8
9 2 7

  79  6 16 14
20 12 4
10 8 18

80  2+2+9+9=22

160-175-րդ դասերը կարելի է կիրառել՝ որպես պահուստային դասեր: Դասարանում 
աշխատելու ընթացքում մշտապես ծագում են այնպիսի իրավիճակներ, որոնք նկատի է պետք 
ունենալ: Այսպես, օրինակ, Դուք հայտնաբերում եք, որ այս կամ այն հարցի ուսումնասիրությանն 
անհրաժեշտ են լրացուցիչ ժամեր, կամ պլանավորում եք դասարանական տոնական միջոցառում 
(վիկտորինա, օլիմպիադա) և այն կազմակերպելու և անցկացնելու համար որոշակի ժամեր պետք 
է հատկացվեն: Կարելի է աշակերտներին էքսկուրսիայի տանել որևէ հայտնի ուսումնական 
հաստատություն՝ նրանց մոտիվացիայի բարձրացման նպատակով, կամ հանեք դպրոցի բակ և 
հաշվարկներն ու չափումները անմիջապես նրանց հանձնարարեք: Ճիշտ այս նպատակով կարող 
եք գործածել այս 16 դասը, ցանկալի է, որ այս դասերը չլինեն ամփոփիչ դասեր, ամփոփիչ 
դասերը, որպես օրենք, ինտենսիվ ուսումնական գործընթացին, անցած նյութի կրկնությանը, 
աշակերտների գիտելիքի ամրապնդմանը, համապատասխան հմտությունների զարգացմանը 
պետք է հատկացվեն, պլանավորեք աշակերտների համար, եթե դա անհրաժեշտ եք համարում, 
ամառային արձակուրդներին հանձնարարվող առաջադրանքներ: 

Աշակերտներին մաթեմատիկայով հետաքրքրելը ուսուցչի՝ աշակերտների հետ 
համագործակցելու ցանկությամբ և բարձր մասնագիտական կարողություններով է 
պայմանավորված: Մենք հուսով ենք, որ մեր դասագրքով և ձեր միասնական ջանքերով այս 
խնդիրները հաջողությամբ կհաղթահարենք: 
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ԱՇԱԿԵՐՏԻ՝ ԶԱՐԳԱՑՆՈՂ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Աշակերտի գնահատման մեխանիզմը հիմնվում է գնահատման նպատակների և հիմնական 
չափանիշների վրա, որոնք լավ հայտնի են մեթոդական գրականությունից: Օրինակ, աշակերտների 
ուժեղ և թույլ կողմերի հայտնաբերումը և հաջողված ուսուցմանը նպաստելը: 

Նպատակներին համապատասխան, ինչպես հայտնի է, գոյություն ունի գնահատման երկու 
ձև. զարգացնող և որոշող: Մինչև հինգերորդ դասարան սահմանափակվում ենք առաջին ձևով, 
օգնում ենք աշակերտներին զարգացման հարցում՝ տարբեր խորհուրդներ, երաշխավորություններ 
կամ խնդիրները հաղթահարելու ուղիներ մշակելու միջոցով: Դասարանական աշխատանքը, որպես 
օրենք, ինտերակտիվ ձևով, հարցպատասխանի և այս պատասխանները վերլուծելու ռեժիմում պետք 
է ընթանա, այս ընթացքում մեր կամ իրենց՝ աշակերտների մեկնաբանությունները, ուղղումները 
և խորհուրդները չափազանց կարևոր դեր են կատարում աշակերտների զարգացման գործում: 
Զարգացնող գնահատումը աշակերտների զարգացման և արդյունավետ ուսման կողմնորոշիչ 
է: Զարգացնող գնահատումը, փաստորեն, պետք է քննարկենք՝ որպես գործընթաց, որը նկատի 
ունի տարբեր ակտիվություններով, ուսման տարբեր միջոցներով, այսպես կոչված՝ զարգացնող 
գնահատման գործիքներով տեղեկություններ հավաքելը աշակերտի կողմից խնդիրը հասկանալու, 
ընկալելու մասին և այս տեղեկությունները կիրառելը՝ հետագա զարգացմանը նպաստելու համար: 

Երբեմն, որպես զարգացնող գնահատման գործիք, որոշող գնահատման գործիքներն էլ 
(օրինակ՝ թեստեր) կարելի է գործածել, եթե, օրինակ, աշակերտներին բաժանենք փոքր խմբերի 
և խնդրենք համեմատել ստացված արդյունքները, լուծել խնդիրները և բացատրել իրենց մտքերը: 

Ըստ զարգացնող գնահատման՝ ուսուցիչը կարող է պլանավորել ուսման գործընթացը, 
անհատական մոտեցումը յուրաքանչյուր աշակերտի, աշխատանքի ռազմավարությունը և ծավալը: 
Այսպիսով, այս գնահատմամբ կհայտնաբերենք աշակերտների բացթողումները և հաջողությունները: 
Ուսուցչի կողմից արտասանած գովեստն էլ, այո, եթե նրան կից արվում է նաև համապատասխան 
մեկնաբանություն՝ այդ գովեստի պատճառի մասին, կարող է համարվել զարգացնող գնահատման 
գործիք: Զարգացնող գնահատման գործիք է նաև աշակերտներից մեկի մեկնաբանությունը կամ 
գնահատումը՝ այլ աշակերտի կողմից արտահայտված մտքի մասին, ինքնագնահատումը: Այս 
թվում ամենահզոր գործիքը հասակակիցների մտքերը գնահատելն է: 

Լավ մտածված հարցեր տալը նույնպես զարգացնող գնահատման գործիքի է վերածվում, երբ 
այն փաստերը համեմատելով վերլուծություն է պահանջում և ոչ փաստացի գիտելիքի ստուգում: 
Որպես այս գնահատման գործիք՝ կարող ենք կիրառել աշակերտների կողմից թեստերի կազմումն՝ 
ըստ ձեռք բերած գիտելիքների: Առավել բարձր մակարդակ է ներկայացնում այս հասկացությունները 
տեսանելի նյութերով ներկայացնելը: 

Բոլոր ակտիվությունների ժամանակ աշակերտների մասնակցության՝ ուսուցչի կողմից 
իրականացված դիտարկումը, զարգացնող գնահատման գործիք է, եթե ոչինչ ասելու չլինենք 
զուգահեռաբար արվող տարբեր խորհուրդների և երաշխավորությունների մասին: 

Զարգացնող գնահատմանը մեծ նշանակություն է վերագրվում աշակերտներին գործնական 
գիտելիքներով զինելու գործընթացում: 

Զարգացնող գնահատումը անընդհատ ընթանում է՝ նոր նյութին անցնելուց առաջ և նոր նյութի 
յուրացման գործընթացում: 

Այստեղ ևեթ նշենք, որ Ազգային ուսումնական պլանների նոր և հին խմբագրումների 
միջև տարբերությունը ճիշտ գնահատման հետ կապված գլուխներում և հոդվածներում է: Նոր 
փաստաթղթում, որով և մենք ենք առաջնորդվում, կարդում ենք. «Գնահատումը պետք է տա 
տեղեկություն աշակերտի անհատական զարգացման մասին. աշակերտի գնահատումը ուսանում/
ուսուցման անբաժան մասն է հանդիսանում, այն պետք է հիմնվի ուսման կառուցողական 



191

սկզբունքներին»: Հավելվել է բոլորովին նոր գրառում՝ գնահատման խնդիրների մասին, որը 
հիմնովին փոխում է զարգացնող գնահատման իմաստը և տեխնոլոգիան: Մասնավորապես, 
աշակերտի գնահատման հիմնական խնդիրը կայանում է նրանում, որ. 

ա) Ցույց տա, թե ինչպես է ընթանում աշակերտի գիտելիքի կառուցման գործընթացը և 
հիշողության մեջ գիտելիքների փոխադարձ կապակցումը: 

բ) Նոր հարցին անցնելուց առաջ որոշի աշակերտի նախնական գիտելիքը և պատկերացումները: 
գ) Որոշի, թե որքանով է կարողանում աշակերտն ինքնուրույն գնահատել սեփական ուժեղ և 

թույլ կողմերը, որքանով գիտակցված և արդունավետ քայլեր է անում՝ սեփական առաջընթացին 
նպաստելու համար: 

Գործող խմբագրման մեջ գրանցված է աշակերտի գնահատման նպատակը. «Աշակերտի 
ակադեմիական ձեռքբերումների մակարդակի սահմանում՝ առարկայական ուսումնական 
պլանի արդյունքների համեմատությամբ»: Ինչպես նաև ընդգծված ձևով ճշգրտված է, որ 
ուսման արդյունքները ամփոփելու ժամանակ պարտադիր է կոմպլեքսային առաջադրանքների 
կիրառությունը (խնդիրների լուծում, կոնկրետ հիմնախնդրի հաղթահարում): Այսպիսի 
առաջադրանքներում կատարած աշխատանքը բազմակողմանիորեն գնահատելու համար ուսուցիչը 
պետք է մշակի գնահատման չափորոշիչներ: 

Ըստ Ազգային ուսումնական պլանի, զարգացնող գնահատման միջոցներ են. բառային 
(բանավոր/գրավոր) մեկնաբանությունը, ինքնա/փոխադարձ գնահատման խորագիրը, հարցաշարը: 

Կոնկրետ գործունեության, իրավիճակի մասին բառային մեկնաբանության գործընթացը 
նպաստում է ուսումնական նպատակներին հասնելուն: Սա այն միջոցներից մեկն է, որը մեզ 
պատկերացում է տալիս, թե ինչպես է ընթանում ուսման գործընթացը, ինչ հաջողություններ և 
դժվարություններ են գրանցվում: Այն պետք է կատարվի դրականորեն տրամադրված միջավայրում 
և աշակերտին ուղղություն տա, թե ինչ ակտիվություն պետք է իրականացվի՝ նպատակին հասնելու 
համար: Ուսուցիչն առաջին հերթին պետք է նշի, թե ինչն է աշակերտը լավ կատարել: Սխալների 
առկայության դեպքում նրան պետք է տա կոնկրետ երաշխավորություններ, թե ինչ ճանապարհով 
պետք է կատարելագործի արդյունքը: 

Մանկավարժի պարզ, համոզիչ և մեղմ մեկնաբանությունների արդյունքում աշակերտի մոտ 
պետք է լինի իր մասին հոգ տանելու և իրեն աջակցելու զգացում, բավարարվածության զգացում՝ 
սեփական ձեռքբերումները հաստատելու ժամանակ, իսկ թերությունների բացահայտման դեպքում 
նրան պետք է բացատրել առկա թերացումները: 

Երաշխավորության վստահելիությունը, տրամադրվածությունը աշակերտի հանդեպ, 
աշակերտին օգնություն ցուցաբերելու ցանկությունը ընգծելը անպայման տրամադրում են 
աշակերտին՝ ուսումնական գործընթացում փոփոխություններ մտցնելուն: 

Գրավոր մեկնաբանության մեջ, որն արվում է կոնկրետ աշխատանքը ստուգելուց հետո, 
ուսուցիչը կատարում է գրառում, որտեղ (գնահատման չափանիշներին հիմնվելով) նախ նշում 
է աշխատության ուժեղ կողմերը, հետո երաշխավորություններ է տալիս այն մասին, թե ինչպես 
կարող է աշակերտը կատարելագործել իր արդյունքները: Խորհուրդ տալու ժամանակ ուսուցիչը 
կարող է կիրառել «հիշեցում» և/կամ «հաջորդական» օգնություն: Օրինակ, «որպեսզի ճիշտ 
կարողանանք կատարել այս գործողությունը, անհրաժեշտ է մեկ անգամ ևս ուշադիր նայել 
դասագրքի ... –րդ էջի օրինակը», կամ «անվանի՛ր այն թիվը, որը կազմված է 3 տասնյակից և 7 
միավորից», «իսկ այժմ անվանի՛ր այն թիվը, որը կազմված է 3 քսանյակից և 7 միավորից: Գրավոր 
մեկնաբանությունները աշակերտներին պետք է տեղեկություն տան սխալի, դրա տեսակի, այդ 
սխալն ուղղելու եղանակի մասին: Մեկնաբանություններից հետո կարևոր է, որ աշակերտներին 
վերադարձնենք աշխատանքները և ժամանակ տանք սխալներն ուղղելու համար: Իսկ վերջում 
ուղղած աշխատանքները ևս մեկ անգամ աչքի անցկացնենք: 
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Բանավոր մեկանաբանությունը աշակերտի ակտիվությունը դիտելու արդյունքում 
ուսուցչի կատարած գնահատում/երաշխավորությունն է: Կարող ենք գործածել հետևյալ 
արատահայտությունները. «Ապրե՛ս, որ կատարեցիր առաջադրանքը: Կարո՞ղ ես ինձ ասել՝ 
ինչու ես այդպես կարծում»: «Շնորհակալություն, որ կատարեցիր առաջադրանքը, բայց արի ևս 
մեկ անգամ նայիր, ամեն ինչ ճի՞շտ ես արդոք կատարել»: Ուսուցիչը չպիտի կիրառի այնպիսի 
մեկնաբանություններ, որոնք անհարմար դրության մեջ կդնեն աշակերտին: Օրինակ. «Այս ի՞նչ 
հիմար պատասխան է», «այսպիսի բան ինչպե՞ս է մտքով անցել» և այլն: 

Գնահատման կարևոր նպատակներից մեկն աշակերտների մոտ սեփական գիտելիքը 
գնահատելու հմտությունը զարգացնելն է: Սրա համար պարտադիր է փոխադարձ գնահատման 
և ինքնագնահատման սխեմաներին / խորագրերին հիմնվելով, գնահատման հմտությունը 
զարգացնելը: Սեփական ուսումնառության գործընթացի գնահատումը զարգացնող գնահատման 
կարևոր բաղադրիչներից է: Որպեսզի աշակերտը կամացկամաց զարգացնի ինքն իրեն գնահատելու 
հմտությունը, անհրաժեշտ է աշակերտին սովորեցնել. 

• Ծանոթանալ սեփական ուսումնառության մոտիվին. Սա կարելի է անել՝ հետևյալ տիպի 
հարցեր տալով. ինչո՞ւ պետք է իմանամ, ինչո՞ւ պետք է կարողանամ, ի՞նչ կլինի, եթե 
չպարապեմ: 

• Սեփական գործունեության պլանավորում. Ի՞նչ քայլեր պետք է անեմ՝ առաջադրանքը 
կատարելու համար: Ի՞նչ ռեսուրսներ են ինձ անհրաժեշտ դրա համար (ի՞նչ պետք է 
պատրաստեմ՝ առաջադրանքը կատարելու համար, ի՞նչ դժվարությունների կարող եմ 
հանդիպել, ինչպե՞ս պետք է հաղթահարեմ, ո՞վ/ի՞նչն ինձ կօգնի այդ հարցում): 

• Արդյունքի վերլուծություն. Պետք է պատասխանենք հետևյալ հարցերին. համապա
տասխանո՞ւմ է արդյոք աշխատանքը նշված նպատակին, ինչպե՞ս կարող եմ ստուգել 
արդյունքը, ինչո՞ւ եմ բաց թողել սխալներ, կարո՞ղ եմ բացատրել՝ ինչու եմ բաց թողել 
դրանք: 

Այս նպատակով կարող ենք գործածել հարցարան: Ձեզ ենք ներկայացնում հարցարանի 
կիրառության կոնկրետ օրինակ. նյութը բացատրելուց, ամրապնդման համար վարժություններ 
կատարելուց հետո դասարանը խմբերի ենք բաժանում: Նրանք պետք է լրացնեն հետևյալ տիպի 
հարցարան.

 Այսօր ի՞նչ նոր բան ենք սովորել:
 Ո՞ր տեղեկությունն էր ինձ համար առանձնապես հետաքրքիր: 
 Ի՞նչն էր դժվար: 
 Ի՞նչը մեզ օժանդակեց աշխատանքի ընթացքում:

Յուրաքանչյուր խմբի աշակերտները միասին քննարկում և պատասխանում են տրված 
հարցերին, իսկ հետո իրենց մտքերը ներկայացնում են համադասարանցիներին: 

Որպես զարգացնող գնահատման գործիքներից մեկը կարող ենք նաև կիրառել դասի նպատակի 
հիման վրա մշակված այսպիսի թեստ և դրա գնահատման երկու խորագիր:

Օրինակ, աշակերտներին կարող ենք առաջարկել վարժություններ. 
1. Գրե՛ք այն թիվը, որը կազմված է 7 տասնյակից և ևս 4 միավորից,
2. Գրե՛ք 80ին նախորդող թիվը,
3. Հաշվե՛ք 80ի և 9ի գումարը, 
4. Հաշվե՛ք 63ի և 8ի տարբերությունը,
5. Իրակլին երեք 20 լարիանոց ունի, ի՞նչ գումար կմնա նրա մոտ՝ 25 լարի ծախսելուց հետո, 



193

6. Բարբարեն 4 կոնֆետ նվիրեց Սաբային, 3 կոնֆետ՝ Սանդրոյին: Սրանից հետո նրա մոտ 
մնաց 5 կոնֆետ: Սկզբում քանի՞ կոնֆետ ուներ Բարբարեն: 

7. Աննան 50ին գումարեց 15, Էկան 50ից հանեց 10: Որքանո՞վ է մեծ Աննայի ստացած 
գումարը Էկայի ստացած գումարից: 

Գնահատման խորագիր (I տարբերակ)
№1 առաջադրանքով ստուգում ենք թվի կազմության հետ կապված գիտելիքի մակարդակը:
№2, №3 և №4 առաջադրանքներով ստուգում ենք որևէ եղանակով թվաբանական 

գործողություններ (գումարում և հանում) կատարելու հետ կապված գիտելիքի մակարդակը: №5, 
№6 և№7 խնդիրներով ստուգում ենք աշակերտի կողմից տեքստը ընկալելու, համապատասխան 
գործողություններ ընտրելու և այդ գործողությունները կատարելու մակարդակը: Աշակերտներին 
խորհուրդ տվե՛ք, որ լուծման մեջ ներկայացնեն նաև միջանկյալ արդյունքները, միայն 
պատասխանները նշելով չբավարարվեն: 

Հնարավոր է աշխատանքը միավորներով գնահատելը ավելի մանրամասն տեղեկություն տա 
ուսուցչին, ինչը առաջիկա ուսումնական գործընթացը արդյունավետորեն պլանավորելու հարցում 
կօժանդակի նրան: 

Պարզ է, ուսուցիչը աշակերտներին արդյունքները ոչ թե միավորների տեսքով, այլ 
մեկնաբանություններով, խորհուրդներով, գովասանքով, խրախուսանքով կներկայացնի:

Գնահատման խորագիր (II տարբերակ)

#1, #2 առաջադրանք 

0 միավոր Չի կարողացել հասկանալ խնդիրը կամ 
այն սխալներով է լուծել:

1 միավոր Առաջադրանքը ճիշտ է կատարել:

#3, #4 առաջադրանք 

0 միավոր Չի կարողացել հասկանալ խնդիրը:

0,5 միավոր Գործողությունը ճիշտ է գրել, բայց 
սխալներ է թույլ տվել:

1 միավոր Առաջադրանքը ճիշտ է կատարել:

#5 առաջադրանք 

0 միավոր Չի կարողացել հասկանալ խնդիրը:

0,5 միավոր Հաշվեց Իրակլիի նախնական գումարը: 
(60 լարի)

1 միավոր Խնդիրը լուծելու համար կազմեց 
թվային արտահայտություն, սակայն 
չկարողացավ գտնել արժեքը:

2 միավոր Խնդիրը ճիշտ է լուծել:
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#6 առաջադրանք 

0 միավոր Չի կարողացել հասկանալ խնդիրը:

1 միավոր Հաշվեց նվիրած կոնֆետների 
քանակը կամ կազմեց թվային 
արտահայտություն՝ խնդիրը լուծելու 
համար և չկարողացավ ստանալ նրա 
արժեքը: 

2 միավոր Խնդիրը ճիշտ է լուծել:

#7 առաջադրանք 

0 միավոր Չի կարողացել հասկանալ խնդիրը:

1 միավոր Հաշվեց Անայի կողմից ստացված 
գումարը կամ Էկայի կողմից ստացված 
տարբերությունը (կամ երկուսն էլ):

2 միավոր Խնդիրը ճիշտ է լուծել:

Միավորներով գնահատումը հնարավորություն է տալիս ուսուցչին գնահատել աշակերտի 
կողմից ձեռք բերված արդյունքը և ողջ դասարանի առաջադիմության մակարդակը: Լավ կլինի, եթե 
արդյունքն արտահայտվի տոկոսներով (պարզ է, որ տոկոսներով արտահայտված արդյունքը նա 
աշակերտներին չի ներկայացնում): Այս արդյունքների համաձայն պետք է մշակվի համապատասխան 
կրթական ռազմավարություն դասարանական աշխատանքում, ինչը պետք է հիմնվի այն հարցերի 
ուսումնասիրման նմուշներին, որոնք ներկայացված են դասագրքում և ուսուցչի գրքում: Այս 
ռազմավարության մշակման գործում մեծ նշանակություն վերագրեք աշակերտների անհատական 
հատկանիշներին և ակադեմիական պատրաստվածության մակարդակին: 

Ինքնագնահատման հմտությունը զարգացնելու համար ուսուցիչը կարող է այսպես 
կոչված «անավարտ նախադասություններ» կիրառել: Օրինակ, դասի վերջին հինգ րոպեի 
ընթացքում ուսուցիչն աշակերտներին բաժանում է թերթեր, որտեղ նրանք պետք է լրացնեն 
նախադասությունները.

 Այսօր դասին սովորեցի ...
 Ինձ համար հեշտ էր ...
 Դժվարացա ... 

Դասաժամից հետո ուսուցիչը վերլուծում է արդյունքները և նրանց վրա հիմնվելով պլանավորում 
է հաջորդ դասը: 

Համադասարանցիների գնահատումն օգնում է աշակերտներին, որ ուրիշներին գնահատելու 
ժամանակ իրենք էլ կիրառեն գիտելիքը որոշակի հարցերում: Փոխադարձ գնահատման դրական 
կողմերից է նաև այն, որ աշակերտները սովորում են ուրիշի աշխատանքում ուժեղ և թույլ 
կողմերը գնահատել և դրանով վերլուծել սեփական առաջընթացը ևս: Փոխադարձ գնահատման 
համար հնարավոր է հետևյալ տեխնիկան կիրառել. աշխատանքները փոխանակել / գնահատել, 
փոխադարձ հարցում անցկացնել՝ ըստ նախօրոք կազմված պլանի, մեկնաբանություններ 
կցել: Օրինակ, ուսուցիչը կարող է հանձնարարել դասարանին որևէ վարժություն ինքնուրույն 
կատարել, հետո զույգերի բաժանել աշակերտներին և խնդրել միմյանց աշխատանքները ստուգել: 
Սկզբունքը հետևյալն է. աշակերտները առաջադրանքում գտնում են երկու դրական կողմ 
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(օրինակ՝ «առաջադրանքը հասկանալի է կատարված», «գրառումները ճիշտ են կատարված», 
«հաշվումները ճիշտ են կատարված» և այլն) և արտահայտում են կարծիք, թե ինչն է պետք ուղղել/
կատարելագործել: (Աշակերտների մեկնաբանությունները կարող են լինել ինչպես բանավոր, այնպես 
էլ գրավոր:) Այնուհետև աշակերտներին տրվում է որոշակի ժամանակ մեկնաբանությունները 
քննարկելու և աշխատանքներն ուղղելու համար: Կարևոր է, որ նկատի ունենանք. առաջարկվող 
միջոցների կիրառությունը ուսուցչի համար ինքնանպատակ չպիտի լինի: Սրանք տեղեկություն 
ստանալու եղանակների կիրառության նմուշներ են: Ձեռք բերված տեղեկության վերլուծությամբ 
ուսուցիչը անդրադառնում է հարցերին, որոնք աշակերտներն առանձնապես լավ են յուրացրել, 
այն հմտություններին, որոնք աշակերտներն արդեն իսկ զարգացրել են և այն հարցերին, որոնք 
լրացուցիչ աշխատանքի կարիք ունեն, ինչպես նաև հմտություններին, որոնք դեռևս չեն ձևավորվել: 
Անհրաժեշտ է, որ ուսումնական գործընթացը և նրա արդյունքները վերլուծվեն ոչ միայն ուսուցչի, 
այլև աշակերտների կողմից նույնպես: Քանի որ այն աշակերտը, որը փորձում է հասկանալ 
սեփական աշխատանքի ուժեղ և թույլ կողմերը, ավելի շատ ջանք է ներդնում դրանք զարգացնելու 
համար: 
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ՏՊԱԳԻՐ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐ

Ուսումնական պլանում մատնանշված պահանջներն իրականացնելու համար Ձեզ 
կօգնեն տպագիր և էլեկտրոնային ռեսուրսները: 

Տպագիր ռեսուրսներ.
«Ուղեցույց ուսուցիչների համար, I – VI դասարան, Մաթեմատիկա, Թբիլիսի, 2011», որը 

կազմել են. Զ. Գիունաշվիլին, Է. Կորձաձեն, Ջ. Գվազավան, Լ. Մամուլաշվիլին, Լ. Բերիշվիլին: 
Այս գիրքը տեղադրված է «Google»ի որոնողական համակարգում:

«Վրաստանի տարրական կրթության նախագծի» շրջանակներում ստեղծված վեբպորտալ 
«www. kargiskola» և ուսումնական մեթոդական ռեսուրսների երկու տպագիր ժողովածու: Այստեղ 
կարող եք տեսնել տեսաֆիլմեր. «Զարգացնող գնահատումը մաթեմատիկայում», «Մաթեմատիկայի 
կառուցողական ուսուցումը տարրական դասարաններում»: Այստեղ ներկայացված համակարգչային 
խաղերով աշակերտը սիրով է կատարում թվերի գումարումհանում, թվերի համեմատում: Այստեղ 
կան նաև առաջադրանքներ՝ ամփոփիչ և դիագնոստիկ գրավոր աշխատանքներ անցկացնելու 
համար և այլն: 

Կարող եք կիրառել, օրինակ, էլեկտրոնային ռեսուրսներ. Silkschool.ge (տնային դպրոց) և www. 
Math. Exercises for Kids: Սրանցից առաջինը վրացերենով ներկայացնում է II դասարանի 20 դաս 
մաթեմատիկայից: I դասը անցած նյութի կրկնությանն է տրամադրվում, այն թվերին տիրապետելը 
տարբեր առարկաներով ցույց տալով է սկսվում: Ուշադրությունը կետրոնացված է այն բանին, որ 
առարկաները հաշվելու ժամանակ անվանած վերջին թիվը առարկաների քանակն է ցույց տալիս, 
առարկաների միասնությանը համապատասխանեցնում է թիվը: 

Դաս. Թվային արտահայտություն, գումարման հատկանիշները
Ուսուցիչը կիրառում է գումարման տարբեր եղանակներ, կատարում է ցուցադրում տարբեր 

առարկաներով: 
Դաս. Կրկնապատկումկիսում
Կիրառվել են գրատախտակին մագնիսներով ամրացված պատկերներ:
Կրկնապատկելու գործողություն կատարելու ժամանակ թիվը ինքն իրեն ենք գումարում:
Դաս. Գործողություններ 100ի սահմանում (գումարում և հանում)
Ավելի ակներև դարձնելու համար գործածվում են առարկաների հավաքածուներ, խմբեր, 

թվային աստիճան: Նախ քննարկվում են կլոր տասնյակների գումարումը և հանումը՝ տասնյակներով 
առանձնացված առարկաներով և թվային աստիճանի կիրառությամբ: Ուշադրությունը 
կենտրոնացված է 0ի հատկանիշների վրա: 

Այս վիդեոդասերը դասարանում կիրառելու ժամանակ կարելի է ստուգել աշակերտների 
տարբեր մտավոր հմտությունները՝ ուշադիր լսելը, լսածը ընկալելը, եզրակացություններ անելը: 
Դրա համար դասից և լսելուց հետո պետք է ստուգենք, ուշադիր լսում էին, թե՞ ոչ աշակերտները: 
Ի՞նչն էր հասկանալի, ի՞նչը չհասկացան: Պարզ է, որ այս ստուգումը համապատասխան նյութն 
անցնելուց հետո պետք է տեղի ունենա և նյութը ծանոթ պետք է լինի աշակերտներին: 

Էլեկտրոնային ռեսուրսներ. www. Math. Exercises for Kids Կարող եք գտնել 
տեսանյութեր/նկարներ դասերի համար: Ռեսուրսը անգլերեն լեզվով է, բայց հեշտ ընկալելի 
է լեզվին չտիրապետողների համար անգամ: Առավել ևս, եթե Դուք երբեմն համապատասխան 
մեկնաբանություններ ավելացնեք այն ցուցադրելու ընթացքում: 
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