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Ներածություն
Ժամանակակից կյանքի ռիթմը էականապես տարբեր պահանջներ է ներկայացնում
հանրակրթական դպրոցներին: Մասնավորապես՝ շեշտադրությունը փաստացի նյութի
յուրացումից տեղափոխված է դեպի այն կենսական ունակությունների մշակումը, առանց
որոնց անհնար է լիարժեք, մրցունակ, հաջողակ անհատականության ձևավորումը:
Համապատասխանաբար, փոխվել են նաև դպրոցական մաթեմատիկական կրթության
նպատակները: Աշակերտին պետական չափորոշիչներով նախատեսված գիտելիքներ
փոխանցելուն
զուգընթաց
այն
այս
գիտելիքները
գործնականում
կիրառելու,
դատողություններ անելու, փաստերի և երևույթների վերլուծության և ճիշտ
եզրահանգումներ կատարելու ունակությունների զարգացմանը պետք է ծառայի:
Այս նպատակներին են ծառայում մեր հեղինակների ստեղծած բոլոր դասագրքերը,
որոնց շարքում նշանակալից տեղ է զբաղեցնում VII դասարանի մաթեմատիկայի
դասագիրքը, ինչը կարծես մի տեսակ կամուրջ է հանդիսանում տարրական աստիճանի I-VI
դասարանների դասագրքերի և հիմնական դպրոցի VII-IX դասարանների շարքի միջև: Այս
դասագրքերում ներկայացված նյութը ծառայում է ինչպես տարրական դասարաններում
ստացած գիտելիքների և ունակություն-հմտությունների ամրապնդման-խորացմանն,
այնպես էլ՝ հիմնական/բազային դպրոցի չափորոշիչներով նախատեսված նյութի
ուսումնասիրմանը և միջնակարգ ու բարձրագույն դպրոցի համար հաստատուն հիմքի
ստեղծմանը:
Համառոտ նկարագրենք առարկայական չափորոշիչով նախատեսված և դասագրքով
առաջարկված նպատակներն՝ ըստ թեմաների.
Թվեր և դրանցով գործողություններ
Աշակերտը պետք է կարողանա՝
 ռացիոնալ թիվը գրառել կոտորակի, տասնորդական կոտորակի, տոկոսի տեսքով և թիվն
ընկալել՝ որպես թվային ուղիղի կոորդինատ,
 կարողանա դրական և բացասական թվերով թվաբանական գործողություններ կատարել,
 կարողանա ինչպես բանավոր և գրավոր, այնպես էլ տեխնիկական միջոցների կիրառմամբ
ստույգ և մոտավոր հաշվարկներ կատարել և գնահատել արդյունքը,
 կարողանա թվերով գործողություններ կատարելիս կիրառել բնական ցուցիչով աստիճանի
հատկությունները,
 գործնական խնդիրներ լուծելիս կատարել ինքնուրույն չափումներ և անհրաժեշտ
հաշվարկներ,
 կարողանա կիրառել ստացած գիտելիքները գործնական խնդիրները (ինչպիսին են՝
մնացորդով բաժանման մասին, շարժման վերաբերյալ, խառնուրդների վերաբերյալ,
ծախսերի նախահաշվի շուրջ, տրված տոկոսով գումարում-հանման վերաբերյալ և այլն)
լուծելու համար,
 խնդիրներ լուծելիս կարողանա միմյանց կապել տարբեր համակարգերում տրված
մեծությունների համապատասխան միավորները:
Հանրահաշիվ
Այս ուղղությամբ առանձնահատուկ տեղ է հատկացվում հանրահաշվական
վերափոխումներին:
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Աշակերտը պետք է կարողանա՝
բազմությունների տեսության հասկացությունները և նշումները կիրառել բազմությունները
գրառելիս,
գործողություններ միանդամների և բազմանդամների, բազմանդամների վերլուծումը
արտադրիչների (այդ թվում՝ խմբավորելով և/կամ կրճատ բազմապատկման բանաձևերի
կիրառմամբ),
մեկ անհայտով գծային հավասարման լուծում,
բառերով տրված իրավիճակի հանրահաշվական մոդելի ստեղծում,
տեքստային խնդիրների լուծում՝ հավասարում կազմելով,
թվային հաջորդականությունում օրինաչափության հայտնաբերումը և
հաջորդականության ընդարձակումը (այդ թվում՝ թվաբանական պրոգրեսիայի դեպքում),
ուղիղ համեմատական հարաբերության խնդիր և գրաֆիկական ներկայացում:
Երկրաչափություն
Այս ուղղության նպատակն է, որ աշակերտը կարողանա՝
հարթ և տարածական երկրաչափական պատկերների դասակարգում, չափումներ և
երկրաչափական վերափոխումներ,
երկրաչափական պատկերների հատկանիշների (այդ թվում՝ եռանկյունների
հատկանիշների և հավասարության հայտանիշների) կիրառումը գործնական խնդիրների
լուծման համար,
պատկերների մետրային հատկանիշների (պարագիծ, մակերես, ծավալ) որոշումը և
հիմնավորումը,
կառուցողական պարզագույն խնդիրների (հատվածի միջնուղղահայացի, անկյան
բիսեկտրիսայի/կիսորդի, եռանկյան և այլն) կատարում,
կոորդինատների օգնությամբ գտնել կետը և որոշել կետի կոորդինատները,
առանցքային սիմետրիայով և/կամ զուգահեռ տեղափոխությամբ կետի կոորդինատների
որոշում:
Տվյալների վերլուծություն/անալիզ
Այս ուղղությամբ ուսուցման նպատակն է, որ աշակերտը կարողանա՝
թվային տվյալների հիմնական բնութագրիչների (միջին, ցրման միջակայք/ցրվածության
դիապազոն, մոդ, մեդիան, հաճախականություն) հաշվարկում, դրանց օգնությամբ տրված
թվային տվյալների մասին ձևավորել կարծիք և արտահայտել ենթադրություն,
տվյալներ հավաքելու միջոցները (հարցում, դիտարկում, փորձարկում, տեղեկատվական
հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ) կիրառել:
Տվյալների կարգավորման և ներկայացման տարբեր միջոցների (աղյուսակ, սյունակային,
շրջանաձև, կետային և գծային դիագրամներ) կիրառում:
Ուղղությունների և թեմաների համապատասխան վերը նշված բոլոր նպատակները,
վերջին հաշվով ծառայում են ընդհանուր մաթեմատիկական կարողությունների
զարգացմանը: Նկատի ունենք այն կարողությունները, որոնք սահմանափակված չեն որևէ
մեկ թեմայով. դրանք են՝ դատելու-հիմնավորելու, մաթեմատիկական մոդելավորման,
հիմնախնդրի լուծման, հաղորդակցման, սեփական աշխատանքի ներկայացման
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կարողություններ: Այս կարողությունների մշակումը և զարգացումը մաթեմատիկայի
ուսուցման կարևորագույն նպատակներից մեկն է:
Դասագրքում այս կարողությունների զարգացումը կատարվում է խնդիրների
լուծման համատեքստում, մասնավորապես՝ նախատեսված են հատուկ խնդիրներ, որոնք
ներառում են բոլոր այս հայեցակետերը՝ իրական իրավիճակի մաթեմատիկական
մոդելավորում, խնդիրը լուծելու համար անհրաժեշտ տեղեկատվության որոնում, խնդիրը
լուծելու մեթոդի մշակում, խնդրի ներկայացումն անհրաժեշտ ձևով, խնդրի
իրավացիության հիմնավորումը: Ասպիսի խնդիրները ուսուցչին հնարավորություն են
տալիս օգնել աշակերտներին զարգացնելու նշված կարողությունները:
Դասագրքում նախատեսված է նաև ընդհանուր կազմակերպչական կարողությունհմտությունների զարգացմանն ուղղված ակտիվություններ տարբեր անհատական և
խմբային նախագծի և շնորհանդեսի՝ պրեզենտացիայի տեսքով:
Աշակերտի դասագրքի կառուցվածքը մեր հեղինակությամբ հրատարակված V-VI
դասարանների դասագրքերի նույնականն է: Դասագրքի հիմնական միավորն է
պարագրաֆը, որը նախատեսված է մեկ կամ մի քանի դասաժամի համար: Այնտեղ
չափորոշիչների պահանջներից ելնելով՝ ձևավորված են նպատակներ, որոնց հասնելուն
ծառայում են տրված պարագրաֆում բերված ուսումնական բովանդակությունը,
վարժություններն ու խնդիրները:
Պարագրաֆի տիպիկ կառուցվածքն այսպիսին է՝

Ձևավորված է պարագրաֆի նպատակը: Դրանում նկարագրված է՝ ինչ պետք
է յուրացնի աշակերտն այս պարագրաֆում: Նպատակներն, ինչպես կանոն, ծառայում են
առարկայական չափորոշիչներով սահմանված ուսումնական նպատակներին հասնելուն:

Քննարկված և բացատրված են ուսումնասիրվելիք նյութի հետ կապված
օրինակներն ու խնդիրները (հիմնականում՝ գործնական բնույթի):

Քննարկված խնդիրների հիման վրա բացատրված է տեսական նյութը:

Բերված է բացատրված նյութի հետ կապված լրացուցիչ տեղեկատվություն
(կապը գիտելիքների այլ ոլորտի հետ, պատմական փաստեր և այլն):

Բացատրված են դասարանում կատարվելիք տիպական վարժությունները և
խնդիրները: Պարագրաֆներին հաջորդող հարցերի և վարժությունների մասը
նախատեսված է տնային հանձնարարությունների և դասարանում լրացուցիչ
աշխատանքի համար: Դրանցում տրված են՝





հարցեր, որոնք աշակերտին տալիս են ինքնաստուգման հնարավորություն,
«ա» խմբի պարտադիր վարժություններ,
«բ» խմբի բարդացրած վարժություններ,
«գ» խմբի վարժություններ կրկնության համար, որոնց նշանակությունը ինչպես անցած
նյութի կրկնությունը, այդպես և աշակերտների նախապատրաստումն է հաջորդ թեման
սովորելու համար:
Որպեսզի թվարկած երեք տեսակի վարժություններն աշակերտը հեշտությամբ տարբերի,
դասագրքում դրանց համարակալումը տարբեր պատկերներում են դրված՝
«ա» խումբ՝
«բ» խումբ՝
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«գ» խումբ
Առաջադրանքների այսպիսի կառուցվածքը ուսուցչին հնարավորություն է տալիս,
նպաստելու աշակերտների անհատական կարիքները և հնարավորությունները
տեսնելուն և հայտնաբերված մարտահրավերների հաղթահարմանը:
«ա», «բ» և «գ» խմբի վարժությունների համարակալումը, հեշտությամբ տարբերելու
նպատակով, տարբեր ֆոնի վրա է կատարված:
Դասագրքում պատահում են
նշանով առանձնացված առաջադրանքներ, որոնց
կատարման համար անհրաժեշտ է տեղեկատվական-հաղորդակցման տեխնոլոգիաների
կիրառում: Այսպիսի առաջադրանքները բավականին բազմաբնույթ են՝ հաշվարկներ,
հանրահաշվական գրառումներ, աղյուսակ, դիագրամ կամ գրաֆիկ կառուցելու համար
համակարգչի համապատասխան ծրագրի օգտագործում, տեղեկատվության ձեռքբերում՝
համացանցի որոնման համակարգի միջոցով, նախագծերի շուրջ աշխատանք,
շնորհանդես/պրեզնտացիա և այլն:
Պարագրաֆները գլուխներում խմբավորված են ըստ թեմաների: Դասագիրքը
կազմված է հինգ գլխից: Յուրաքանչյուր գլուխ ունի կազմաթերթիկ, որտեղ տրված է այս
գլխի թեմաների ցանկը, գլխի նպատակները և նախագիծը, որը կապված է գլխի թեմային:
Յուրաքանչյուր գլխի վերջում կա «գլխի ամփոփում», որը համառոտ ամփոփում է գլխում
սովորելիք նյութը, աշակերտին հիշեցնում է այն արդյունքները, ինչին նա հասել է այս
գլխում տրված նյութի յուրացմամբ: Այստեղ էլ տրված են լրացուցիչ վարժություններ,
որոնց նպատակը տվյալ գլխում սովորած նյութի ամրապնդումն է:
Գլխի վերջին միավորն է թեստը: Այն ներառում է ընտրողական պատասխան
ունեցող 25 առաջադրանք: Թեստում տրված խնդիրները օգնում են ուսուցչին և
աշակերտին հետևել տրված գլխում նախատեսված արդյունքներին հասնելու
մակարդակին:
Առաջադրանքների միջև նշանակալից դեր ունեն տարբեր խորագրերը, որոնցից են
«Ապա փորձի'ր», «Հնարավո՞ր է, թե՝ ոչ», «Զույգերով աշխատանք», «Խմբային աշխատանք»,
«Սա հետաքրքիր է», կարճ և երկարաժամկետ «Նախագծեր», որոնք տրված են դասագրքի
յուրաքանչյուր գլխում: Մաթեմատիկական գիտելիքների խորացման հետ միասին դրանց
նպատակն է՝ սովորեցնել աշակերտին պլանավորել աշխատանքը, անհրաժեշտ
ինֆորմացիան ինքնուրույն ձեռք բերել: Նախագիծը ձևավորում է խմբի անդամների միջև
աշխատանքը կազմակերպելու ունակությունը և նպաստում է նրանց միջև հաղորդակցման
ունակության զարգացմանը:
Ուսուցչի գիրք
Սույն գիրքը աշակերտի դասագրքի հետ աշխատելու մեթոդական միջոց է: Այստեղ
դասագրքի յուրաքանչյուր պարագրաֆի համար համառոտ նկարագրված է
համապատասխան դասի նպատակը, բերված են պարագրաֆի հետ կապված մեթոդական
ցուցումներ, բովանդակության և մեթոդական տեսանկյունից ընտրված են պարագրաֆում
բերված վարժությունները:Պարագրաֆների մի մասի համար տրված են դասի ընթացքի
սցենարը կամ պլանը: Ուսուցչին օգնության համար գրքում տրված են ուսուցանող նյութի
բովանդակության հետ կապված բանավոր վարժություններ, նմուշներ թելադրության
համար, թեստեր և լրացուցիչ խնդիրներ, ինչպես նաև՝ ամփոփիչ գրավոր աշխատանքի
նմուշներ և գնահատման սխեմաներ:
Ուսուցչի գիրքը ներառում է՝
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ուսումնական նյութի թեմատիկ բաշխումը:
Յուրաքանչյուր գլխի նպատակների աղյուսակ:
Յուրաքանչյուր գլխի և յուրաքանչյուր պարագրաֆի հիմնական նպատակները:
Այն գիտելիքների և կարողությունների թվարկումը, որոնք աշակերտը ձեռք կբերի
յուրաքանչյուր պարագրաֆը սովորելու արդյունքում:
Յուրաքանչյուր պարագրաֆի բովանդակության ընդհանուր բնութագիրը:
Մեթոդական խորհուրդներ:
Մեթոդական մեկնաբանություններ վարժությունների մասին և պատասխաններ:
Ամփոփիչ գրավոր աշխատանքի նմուշներ և դրանց գնահատման սխեմաներ:
Ողջ դասընթացի կրկնության թեստեր:
Դասերի և ակտիվությունների նմուշներ:
Զարգացնող/ձևավորող և սահմանող/ ամփոփիչ գնահատման խորագրեր:
Մեթոդիկա

Դասագրքում կիրառված մեթոդիկան նախատեսում է յոթերորդ դասարանի
աշակերտի տարիքային և հոգեբանական առանձնահատկությունները, ուսումնական
նյութի առանձնահատկությունը: Մասնավորապես, դրանում իրականացված են հետևյալ
սկզբունքները՝
 նյութի ձևական յուրացումից շեշտադրումը տեղափոխել դեպի աշակերտների
քանակական և տարածական պատկերացումների ձևավորումը,
 մաթեմատիկական
մտահղացումները
մեկնաբանելիս՝
դիդակտիկ
նյութերի
առավելագույն կիրառում,
 ուշադրության կենտրոնացում աշակերտի մաթեմատիկական և ընդհանուր
կարողություն-հմտությունների զարգացման վրա,
 դասագրքում տրված ուսումնական նյութի կապակցումը գործնականի հետ,
 գործնական խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ ռազմավարությունների ու
մեթոդների հետևողական յուրացումը:
Համառոտ մոտենանք դասագրքերում կիրառված մեթոդիկայի որոշ հայեցակետերին՝
ուղղությունների համաձայն:
Թվեր ու գործողություններ
Առաջին հերթին՝ աշակերտը պետք է հաստատի տարրական աստիճանում
ստացած գիտելիքները բնական թվերի, կոտորակների և տասնորդական կոտորակների
մասին: Այս նպատակով առաջին գլխի, փաստացիորեն՝ բոլոր վարժությունների մասը
կոտորակների և տասնորդական կոտորակների գրառման, համեմատության և
թվաբանական գործողությունների կատարման կրկնությանն է հատկացված: Մեր
թախանձագին խնդրանքն է՝ ամեն դասին այս վարժությունների կատարմանը որոշակի
ժամանակ հատկացնել և ինչ-որ մաս էլ աշակերտներին հանձնարարել կատարելու որպես
տնային առաջադրանք:
VII դասարանում արդեն ներմուծվում է բացասական թիվ հասկացությունը և
թվաբանական գործողություններ դրական և բացասական թվերով: Այս թեմայի հետ
կապված նյութը, հիմնականում, դասագրքի առաջին գլխում է տեղադրված: Այս նյութը
հագեցված է բազմաթիվ գործնական օրինակներով: Դրա նպատակն է՝ աշակերտը ընկալի
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բացասական թվի գործնական բովանդակությունը, դրա ներմուծման օգտակարությունը:
Դասագրքում թվաբանական գործողությունները նույնպես (այդ թվում՝ բացասական թվերի
բազմապատկումը) գործնական իրավիճակների համատեքստում է քննարկված, ինչը
աշակերտներին կօգնի ընկալել գործողությունների կանոնները:
Մեծ ուշադրություն է հատկացվում թվի՝ որպես թվային ուղիղի կետի կոորդինատի
ընկալմանը: Այդպիսի ընկալումը ոչ միայն թվերի համեմատության, այլ նաև թվերի
գումարում-հանումը ակնառու կերպով ցուցադրելու համար է կիրառված:
Դասագրքում առատորեն են ներկայացված տոկոս հասկացության հետ կապված
այնպիսի ավանդական հարցեր, ինչպիսիք են՝ թվի գրառումը տոկոսի տեսքով, մասի և
տոկոսի փոխադարձ կապը, թվի տոկոսը գտնելը, թվի գտնելը նրա տոկոսով, տրված
տոկոսի գումարում-հանումը և այլն: Այնպես, ինչպես բոլոր այլ դեպքերում, այստեղ էլ
բոլոր այս հարցերը գործնական խնդիրների (խնդիրներ՝ գնի ավելացման- պակասեցման,
խառնուրդների շուրջ և այլն) համատեքստում են քննարկվում:
Վարժությունների և խնդիրների նշանակալի մասը թվերով գործողություններ
կատարելիս ծառայում է աշակերտի գնահատման ունակության ձևավորմանը։ Իսկ մեկ
պարագրաֆը հատկացված է աշվիչով հաշվարկներ և փորձարկումներ անցկացնելու
համար:
Երկրաչափություն
Երկրաչափական հարցերը լայնորեն են ներկայացված տարրական աստիճանի
դասագրքերում: Դրանցում դիդակտիկ նյութերի, գործնական չափումների և պարզ
դատողությունների վրա հենվելով ուսումնասիրվում է պլանիմետրիկ/հարթ և
ստերեոմետրիկ /տարածական պատկերների տարբեր երկրաչափական հատկանիշները,
ուսուցանվում է երկարության, մակերեսի, ծավալի, անկյունի չափման միավորները:
Ավանդաբար,
յոթերորդ
դասարանից
սկսվում
էր
պլանիմետրիայի/հարթաչափության համակարգված դասընթացի փոխանցումը, այսինքն՝
կատարվում էր աքսիոմաների վրա հիմնված էվկլիդյան երկրաչափության ձևականաքսիոմատիկ ուսուցում: Չնայած նրան, որ երկրաչափության ուսուցման այս
ճանապարհը Էվկլիդեսի հիմունքները գրելուց (մ.թ.ա. 4-րդ դար) սկսած, բազմադարյա
պատմություն ունի, մենք դրանից հրաժարվեցինք, քանի որ կարծում ենք, որ
աբստրակցիայի/վերացարկման այն մակարդակը, որն անհրաժեշտ է աքսիոմատիկ
մոտեցումը հասկանալու համար, յոթերորդ դասարանի աշակերտների բացարձակ
մեծամասնության մոտ դեռևս ձևավորված չէ։

Գտնում ենք, որ ուսուցման այս փուլում բավական է, որ աշակերտի մոտ մշակվի
ինտուիկտիվ/բնազդական
պատկերացումներ
երկրաչափական
պատկերի
և
երկրաչափական վերափոխումների մասին: Այդ պատճառով, երկրաչափական փաստերի
նշանակալից մասի ծանոթացումը կատարվում է ակնառու ցուցադրությամբ: Դասագրքում
նախատեսված է աշակերտների կողմից համապատասխան ակտիվությունների
կատարումը
երկրաչափական
մոդելներով,
որպեսզի
համոզվեն
փոխանցված
երկրաչափական փաստերի համապատասխանության մեջ:
Միաժամանակ՝ դասագրքում աստիճանաբար կատարվում է դեդուկտիվ
դատողության՝ որպես երկրաչափական փաստերի հիմնավորման հիմնական գործիքի
ներմուծում: Երկրաչափական պատկերներին կետերի միասնություն ենք անվանում,
պատկերների հավասարություն ասելով հասկանում ենք դրանք իրար վրա վերադրելու
հնարավորություն (ճիշտ է, սա հակասում է բազմությունների հավասարության, որպես
միևնույն տարրեր ունեցող բազմությունների մեկնաբանմանը, սակայն այս հակասությունն
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ավելի պակաս մեղք են համարում, քան ևս մեկ «ավելորդ» եզրույթի՝ «կոնգրուենտի»
ներմուծումը:
Դասագրքում մեծ տեղ է հատկացված եռանկյունների հավասարության
հայտանիշներին ու դրանց արդյունքներին: Այս արդյունքների մի մասը դասագրքում
տրված է որպես ապացույցներ, մի մասի ապացուցումն էլ վարժությունների տեսքով ենք
առաջարկում
աշակերտներին:
Այսպիսի
վարժությունները
կրկնակի
ծանրաբեռնվածություն ունեն. նախ՝ աշակերտներն ընտելանում են դեդուկտիվ
դատողություն-հիմնավորմանը և հետո՝ավելի լավ են հիշում ապացուցված
երկրաչափական փաստերը: Իսկ այս փաստերի միասնաբար ընկալված գիտելիքը
երկրաչափության իմացության է հավասար:
Դասագրքում բավականին տեղ է հատկացված կառուցողական պարզ խնդիրներին
(հատվածի միջնուղղահայաց, անկյան կիսորդ, տրվածին հավասար անկյուն և այլ
կառույցներ): Կառուցման ճշտությունը ստուգել այստեղ ևս խորհուրդ ենք տալիս
կատարել դրանք չափելով:
Առանձին պարագրաֆ է հատկացված գործնական խնդիրներին, ինչպիսիք են՝
դժվար հասանելի տարածության չափումը, օբյեկտներից հավասար հեռացված տեղը
գտնելը և այլն: Այս խնդիրները աշակերտներին պարզ ցույց կտան, թե ինչ կարևոր դեր է
խաղում երկրաչափությունը և ընդհանրապես՝ մաթեմատիկան, գործնական խնդիրների
լուծման համար:
Դասագրքի վերջին գլուխը հարթության վրա ուղղանկյուն կոորդինատային
համակարգի ուսուցմանն է հատկացված: Կարևոր է, որ աշակերտները ընկալեն
փոխադարձ միակողմանի հարաբերությունը, որը ձևավորվում է թվերի զույգերի և
կոորդինատային հարթության միջև: Այս հարաբերությունը հնարավորություն է տալիս,
թվերի (կոորդինատների) միջոցով կառուցել տարբեր երկրաչափական պատկերներ
(հատվածներ, եռանկյուններ, քառանկյուններ և այլն):
Կոորդինատների
մեթոդը,
որոշակի
մոտեցմամբ,
հանրահաշիվը
և
երկրաչափությունը կապող գործառույթ ունի: Այս գործառույթի ցուցադրումն է դասագրքի
վարժություններում, որտեղ երկու փոփոխականի միջև աղյուսակով կամ բանաձևով
տրված հարաբերության (այդ թվում՝ ուղիղ համեմատական հարաբերության)
համապաատասխան գրաֆիկի կառուցում է պահանջվում:
Երկրաչափական վերափոխություններից 7-րդ դասարանում առանցքային
սիմետրիա/համաչափություն և զուգահեռ տեղափոխություն է ուսուցանվում: Այս
տեղափոխությունները ամենապարզ մակարդակով (պարզ պատկերի սիմետրիկ/
համաչափ կառուցումը, տրված սլաքի համաձայն պատկերի տեղափոխումը)
աշակերտներն արդեն 6-րդ դասարանից գիտեն: Դասագրքում այս տեղափոխությունները
կոորդինատային հարթության վրա կքննարկենք:
Հանրահաշիվ
Պարզագույն փոփոխականներով արտահայտություններ, նույնություններ, մեկ կամ
երկու գործողություններ ունեցող հավասարումներ և համապատասխան խնդիրներ արդեն
5-րդ, 6-րդ դասարանների դասագրքերում ենք հանդիպում: 7-րդ դասարանի դասագրքում
այս հարցերն ավելի համակարգված և խորությամբ են ուսուցանվում: Մասնավորապես՝
մեծ տեղ է հատկացվում այնպիսի հանրահաշվական վերափոխումներին, ինչպիսիք են՝
գործողություններ միանդամներով և բազմանդամներով, բազմանդամների վերլուծությունը
արտադրիչների,
կրճատ
բազմապատկման
բանաձևեր:
Առանձին-առանձին
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պարագրաֆներ են նվիրվում գծային հավասարումների լուծման ալգորիթմին, խնդրի
լուծման հանրահաշվական մեթոդին և այլն: Դասագրքում հաջորդաբար կատարվում է
հանրահաշվական մեթոդների ներմուծում և դրանց կիրառման ցուցադրում գործնական
օրինակներով:
Հանրահաշվի թեմատիկային են վերաբերում նաև օրինաչափություն պարունակող
հաջորդականությունները, այդ թվում՝ պերիոդիկ/պարբերական և մշտական աճ ունեցող
հաջորդականությունները:
Այս
ուղղությամբ
առաջադրանքների
կատարումը
աշակերտներին կօգնի զարգացնելու օրինաչափության հայտնաբերման և տարածման
կարողությունը:
Տվյալների վերլուծություն
Դասագրքում քննարկված նյութի հիման վրա նախատեսված են հատուկ (այդ թվում՝
խմբային) ակտիվություններ քանակական և որակական տվյալների հավաքման,
դասակարգման, տարբեր (աղյուսակային, շրջանային, սյունակային, կետային, գծային
դիագրամի) տեսքով ներկայացնելու և վերլուծելու համար: Դրանք պարունակում են
ինչպես մեկանգամյա առաջադրանքներ, այնպես էլ երկարաժամկետ նախագծեր: Դրանց
մեծամասնությունը տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգնությամբ
պետք է կատարվեն:
Առանձին պարագրաֆ է հատկացվում տվյալների թվային բնութագրիչների (միջին,
ցրման դիապազոն/ցրվածության դիապազոն, մոդ, մեդիան, հաճախականություն)
հաշվարկման և կիրառման ուսումնասիրմանը:
Դասերի տարրերի հետ կապակցված ուսումնական ակտիվություններ
Դասի կարևոր տարրը

Ուսումնական ակտիվություն

Բանավոր տեղեկատվություն
Ուսուցման վիզուալիզացիա

Վարժություններ

Բանավեճ /Դիսկուսիա
ա) ուսուցչի և աշակերտի միջև
բ) աշակերտների միջև

Դատողությունների
հաղորդակցում

կատարում,
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Տեղեկատվության հաղորդում
Դեպքերի պատմություն
Նկարներ
Մոդելներ
Դիդակտիկ նյութեր
Փորձեր
Ցուցադրումներ
Խաղեր
Հարց ու պատասխան
Զույգերով աշխատանք
Խմբային աշխատանք
Նախագծեր
Դպրոցական և խմբային բանավեճեր
Խնդիրներ
Վարժություններ հիմնախնդրի լուծման շուրջ

Բովանդակության և նպատակների աղյուսակ
Թեմա

Թվերը և դրանց կիրառումը
ամենօրյա կենցաղում և այլ
ոլորտներում

Իրական գործընթացների
մաթեմատիկական մոդելը

Շրջակա աշխարհը և
երկրաչափական
մարմինները

Գնահատման ինդիկատոր
Աշակերտը պետք է կարողանա՝
 կարդալ, պատկերել, համեմատել և դասավորել ռացիոնալ թվերը՝
կիրառելով դիրքային համակարգը,
հետազոտել թվերի հատկությունները դիրքային
համակարգի գործածությամբ :
(մաթ. հիմն.3, 4)
 Ռացիոնալ թվերով գործողություններ կատարել տարբեր
եղանակներով:
(մաթ. հիմն.1, 2)
 Գնահատել ռացիոնալ թվերով գործողությունների
արդյունքը:
(մաթ. հիմն.1, 2)
 Չափման տարբեր միավորները կապել իրար հետ և
կիրառել խնդիրներ լուծելիս:
(մաթ. հիմն.7)
 Բառերով նկարագրված իրավիճակի առաջին աստիճանի
հանրահաշվական արտահայտության (բանաձևի) տեսքով գրառել:
(մաթ.հիմն.4, 5, 7, 8)
 Առաջին աստիճանի հանրահաշվական արտահայտությունը
պարզեցնել և դրանց թվային արժեքի հաշվարկ կատարել փոփոխականի
տարբեր նշանակությունների համար:
(մաթ.հիմն.4)

Գծային հավասարումը լուծել և լուծման երկրաչափական
մեկնաբանում կատարել:
(մաթ.հիմն.1, 2, 3, 7)
 Կազմել գծային հավասարում բառերով տրված խնդրին
համապատասխան:
Կազմել խնդիր՝ հավասարման համապատասխան:
(մաթ.հիմն.1, 2, 3, 7)
 Մեծությունների միջև ուղիղ համեմատականությունը ճանաչել և
արտահայտել:
(մաթ.հիմն.7, 8, 9)
 Խնդիրը լուծելիս կիրառել բազմության հասկացություններն ու
գործառնությունները:
(մաթ. հիմն.7, 8, 9)
 ճանաչել երկրաչափական պատկերները, համեմատել և
դասակարգել դրանց տեսակները:
(մաթ. հիմն.1, 2, 5, 6, 7)
 Խնդրի համատեքստին համապատասխան ներկայացնել
երկրաչափական օբյեկտները:
(մաթ. հիմն.4, 5, 6)
 Իրականացնել երկրաչափական վերափոխումներ և
դրանք կիրառել պատկերների հատկանիշները որոշելիս:.
(մաթ. հիմն.1, 2, 3)
 Առաջադրված խնդիրը լուծելու համար, անհրաժեշտ
քանակական և որակական տվյալներ ձեռք բերել:
 Կարգավորել որակական և քանակական տվյալները և խնդիրը
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Տվյալների մեկնաբանում և
վերլուծություն


լուծելու համար հարմար ձևով ներկայացնել :
(մաթ. հիմն.1, 2, 3, 4, 6)
Մեկնաբանել և վերլուծել որակական և քանակական տվյալները ՝
խնդրի համատեքստից ելնելով:
(մաթ. հիմն.1, 2, 3, 7, 8, 9)

Մոտավոր թեմատիկ պլան
( շաբաթական 5 ժամ, ընդամենը՝ 165 դասաժամ)
Գլուխ 1
Ռացիոնալ թվեր ( 30 դասաժամ )
Պարագրաֆ
№

Թեմայի անվանումը

Հատկացվ
ած ժամերի
քանակը
2
2

1.1
1.2

Բազմություն
Բազմությունների միավորում և հատում
Նախագիծ՝ «Փոքրիկ-փոքրիկ պատմություններ»

1.3
1.4
1.5

Դրական և բացասական թվեր
Թվային ուղիղ
Հակադիր թվեր: Թվերի համեմատում

1
2
3

1.6

Թվի մոդուլ/բացարձակ արժեք
Ամփոփիչ աշխատանք №1
Թվերի գումարում
Թվերի հանում
Թվերի բազմապատկում և բաժանում
Թվային արտահայտության արժեքի հաշվում
Հաշվիչ
I գլխի ամփոփում
Թեստ №1
Ամփոփիչ աշխատանք № 2
Պահեստային ժամ

2
1
3
3
3
2
1
2
1
1
1

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11

Գլուխ 2
Բազմանկյուններ (42 ժ.)
2.1

Երկրաչափական պատկեր

2

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

Ճառագայթ, հատված, բեկյալ
Կից և հակադիր անկյուններ
Բազմանկյուն
Եռանկյուն
Կառուցողական խնդիրներ
Զուգահեռ ուղիղների հատկությունները
Եռանկյան անկյունների հատկությունները

2
2
2
2
2
2
3
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2.9

2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
2.15
2.16

Հավասարասրուն եռանկյուն

3

Ամփոփիչ աշխատանք № 3

1

Եռանկյունների հավասարություն:
Հավասարության 1-ին հայտանիշ
Հավասարության 2-րդ հայտանիշ
Հավասարության 3-րդ հայտանիշ
Նախագիծ «Եռանկյունների հավասարության հայտանիշները»

2

Ուղղանկյուն եռանկյան հավասարության հայտանիշները

2

Ամփոփիչ աշխատանք № 4
Եռանկյունների կառուցում
Շրջանագծի լար և աղեղ
Գործնական խնդիրներ
2-րդ գլխի ամփոփում
Թեստ № 2
Ամփոփիչ աշխատանք №5

1
2
2
2
3
1
1

2
2
1

Գլուխ 3
Տվյալներ (19 ժ.)
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Տվյալների տեսակները և դրանց գտնելու միջոցները
Թվի գրառումը տոկոսի տեսքով
Նախագիծ ՝ «Տոկոսը մեր շրջապատում»
Ինչպե՞ս գտնել թիվը նրա տոկոսի համաձայն
Երկու մեծության մակերեսի տոկոսային գրառումը
Ամփոփիչ աշխատանք № 6
Տվյալների թվային հատկանիշները
III գլխի ամփոփում
Թեստ № 3
Պահեստային ժամ

Գլուխ 4
Միանդամ և բազմանդամ

2
3
1
2
3
1
2
3
1
1

(53 ժ.)

4.1
4.2

Փոփոխականով արտահայտություն
Հավասար արտահայտություններ

2
2

4.3
4.4

Բնական ցուցիչով աստիճան
Աստիճանի հատկությունները
Ամփոփիչ աշխատանք № 7

2
3
1

4.5
4.6
4.7

Միանդամ և բազմանդամ
Փակագծերի բացում
Միանդամի բազմապատկումը բազմանդամով

3
3
3

4.8

Բազմանդամի բազմապատկումը բազմանդամով

3

4.9
4.10

Երկանդամի քառակուսին և խորանարդը
Քառակուսիների տարբերության, խորանարդների գումարի և
տարբերության բանաձևերը
Ամփոփիչ աշխատանք № 8

3
3

14

1

4.11

Ընդհանուր արտադրիչը հանել փակագծերից դուրս

3

4.12

Բազմանդամը վերլուծել բազմապատկիչների/արտադրիչների
խմբավորման եղանակով
Բազմանդամի բաժանումը բազմապատկիչների կրճատ
բազմապատկման բանաձևերի կիրառմամբ
Հավասարում
Գծային հավասարում
Խնդրի լուծման հանրահաշվական մեթոդը
Հաջորդականություններ
Թվաբանական պրոգրեսիա
IV գլխի ամփոփում
Թեստ № 4
Ամփոփիչ աշխատանք № 9
Պահեստային ժամ

3

4.13
4.14
4.15
4.16
4.17
4.18

3
1
2
3
2
2
2
1
1
1

Գլուխ 5
Կոորդինատային համակարգ (21 ժ.)
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Կոորդինատային համակարգ
Կետի կառուցումը նրա կոորդինատներով
Գրաֆիկ
Ուղիղ համեմատականության գրաֆիկ
Պատկերների զուգահեռ տեղափոխում
V գլխի ամփոփում
Թեստ № 5
Ամփոփիչ աշխատանք № 11
Ողջ դասընթացի կրկնություն
Ամփոփիչ աշխատանք № 11
Պահեստային ժամ

15

2
3
1
2
2
2
1
1
5
1
1

Նպատակներ, մեթոդական խորհուրդներ, պատասխաններ
Գլուխ 1
Դրական և բացասական թվեր
Գլխի հիմնական նպատակը՝ ամրապնդել աշակերտների ստացած գիտելիքները
թվային արտահայտությունների և դրանց նշանակության հաշվարկի մասին, ծանոթացնել
դրական և բացասական թվերին, զարգացնել դրանցով գործողություններ կատարելու
ունակությունը:
Գիտելիք և ունակություններ. աշակերտը պետք է վերականգնի և խորացնի նախորդ
դասարաններում ստացած գիտելիքները, կարողանա տարբեր տեսքով գրված թվերով
կազմած
արտահայտության
նշանակությունը
հաշվարկել,
խնդիրները
լուծել
թվաբանական գործողությունների կիրառումով:
Մեթոդական մեկնաբանություններ. I գլխում հիմնական ուշադրությունը
հատկացվում է թվի հասկացության ճիշտ ընկալմանը: Որպեսզի աշակերտի մոտ ավելի
լավ ձևավորվի հաշվելու ունակությունը, փոխվել է մոտեցումը կոտորակների և
տասնորդական կոտորակների ուսուցման նկատմամբ: Շեշտը դրվել է հաշվելու մշակույթի
զարգացման վրա: Ուշադրությունը կենտրոնացվել է տեքստային և գործնական բնույթի
խնդիրների վրա: Այսպիսի խնդիրների վրա աշխատանքը աշակերտի մոտ ձևավորում են
դատողություններ անելու, լուծման ուղիներ ընտրելու, իրավիճակը վերլուծելու, սեփական
կարծիքը հիմնավորելու և պաշտպանելու կարողություններ:
Կարևոր ուշադրությունը դարձվում է բանավոր հաշվարկներ կատարելու
ունակության զարգացմանը, ուսուցման ընթացքում տեղեկատվական – հաղորդակցական
տեխնոլոգիաների օգտագործմանը:







1.1 Բազմություն (2 ժ.)
Նպատակներ՝ 1) Դասագրքի կառուցվածքի ծանոթացում,
2) Բազմության և դրա հետ կապված հասկացությունների ծանոթացում:
Պարագրաֆը ուսումնասիրելու արդյունքում աշակերտը
պետք է իմանա՝ բազմությունների հետ կապված հասկացությունները՝ բազմության տարր,
ենթաբազմություն, հավասար բազմություններ, դատարկ բազմություն, բազմության
տարրերի քանակ, Վեննի դիագրամ:
Պետք
է
կարողանա՝
ճիշտ
օգտագործել
բազմությունների
հետ
կապված
եզրույթները/տերմինները և խորհրդանիշերը, սահմանափակ/վերջավոր բազմությունների
տարրերի քանակի հաշվարկը, բազմությունների միջև հարաբերությունը ներկայացնել
Վեննի դիագրամի տեսքով:
I դաս
Նպատակները՝ Աշակերտին՝
1)ծանոթացնել բազմությունների հետ կապված հասկացություններին.
բազմության տարր,
ենթաբազմություն,
հավասար բազմություններ,
դատարկ բազմություն,
բազմությունների տարրերի քանակը:
2)Ծանոթացնել բազմության տրման եղանակները:
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3)Ձևավորել բազմությունից ենթաբազմության առանձնացման ունակություն:
4)Սովորեցնել խնդիրներ լուծել համապատասխան թեմայի շուրջ:
5)Կրկնել և խորացնել նախորդ դասարաններում ստացած գիտելիքները:
Դասի ընթացքը
1.
Կազմակերպական պահ: Ծանոթացում գրքի կառուցվածքի հետ – (7 րոպե)
Ուսուցիչը աշակերտներին պետք է ծանոթացի դասագրքին, նրա գլուխների և
պարագրաֆների կառուցվածքին: Սրա համար՝
1) պետք է տեղեկացնի, որ՝

Յուրաքանչյուր գլուխ սկսվում է գլխաթերթիկով, որտեղ էլ տրված է այս գլխի
թեմաների ցանկը, գլխի նպատակներն ու նախագիծը, ինչը կապվում է գլխի
թեմատիկային:

Յուրաքանչյուր գլուխ բաղկացած է պարագրաֆներից, և յուրաքանչյուր
պարագրաֆ սկսվում է ուսումնասիրվելիք թեմայի նպատակների ձևավորումով:
2) Պետք է բացատրի, որ պարագրաֆում ուսումնասիրման ենթակա թեմայի հետ կապված
տրված են տարբեր տեսքի խորագրեր (բարդ խնդիրներ, «Ապա փորձի'ր», «Հնարավո՞ր է,
թե՝ ոչ», նախագիծ, հետազոտական բնույթի խնդիրներ, գործնական աշխատանքներ) և
պետք է սովորեցնի՝ ինչպես աշխատել այս խորագրով:
Ուսուցիչը խորագրերի շուրջ աշխատանք անցկացնելիս (կարող է դրանք
հանձնարարել որպես տնային աշխատանք) պետք է հաշվի առնի աշակերտի
կարողությունները և առաջադրանքի բարդությունը:
3) Պետք է բացատրի աշակերտներին, «Պատասխանի'ր հարցերին» խորագիրը, որը
հաջորդում է դասի տեքստին և նկատի ունի բանավոր պատասխաններ, օգնում է նրանց
առանձնցնել ուսումնասիրվելիք նյութի հիմնական հասկացությունները և ստուգել
յուրացման
մակարդակը,
ինքնաստուգում
անցկացնել,
ինքնավերահսկել
և
ինքնագնահատել:
4) Պետք է խորհուրդ տա՝ աշխատել վարժությունների համակարգում տրված կրկնողական
նյութի վրա, որպեսզի պատրաստ լինեն հաջորդ ուսումնասիրվելիք թեման ընկալելու կամ
նախորդ դասին սովորած թեմայից ստացած գիտելիքները ամրապնդելու համար:
5) Պետք է ուշադրությունը հրավիրի այն բանի վրա, որ յուրաքանչյուր գլխի վերջում
տրված են հարցեր՝ կապված գլխում պարզաբանված նյութի հետ՝ «Գլխի լրացուցիչ
վարժություններ» և թեստ: Այս ամենը օգնում է աշակերտին՝ ստուգել սեփական
գիտելիքները այս գլխում տրված թեմաների շուրջ, հայտնաբերել խախտումները,
աշխատել դրանց վերացնելու ուղղությամբ և պատրաստվել ամփոփիչ աշխատանքի
համար:
6) Գլխի սկզբում պետք է տեղեկացնի այս գլխում տրված թեմաների կապակցությամբ
հետազոտական աշխատանքների և նախագծերի մասին: Կարող է որևէ աշակերտ (կամ մի
քանիսը) անմիջապես ընտրեն մշակվելիք հարցը և շուտ սկսի անհրաժեշտ նյութ ձեռք
բերել և պատրաստվել (զեկույց, տեղեկանքներ, շնորհանդես, ալբոմ, ծալագրքույկ՝
բուկլետ, լուսանկարներ, աղյուսակներ, դիագրամներ և այլն), որպեսզի նշանակված
ժամանակի
համար
հաջողությամբ
ներկայանա
հասարակության
(ուսուցիչ,
համադասարանցիներ) առջև:
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7)Պետք է տեղեկացնի, որ
 եթե հետազոտվելիք թեման չեն հավանում, կարող են փոխարինել տրված թեմային
կապված նոր թեմայով՝ ուսուցչի հետ համաձայնելով:
 Միևնույն թեման կատարելու համար կարող են վերցնել մի քանի աշակերտ:
Նրանք կարող են աշխատել ինչպես անհատապես, այնպես էլ խմբով:
II. Ծանոթացում դասի թեմայի հետ (2 րոպե)
Ուսուցիչը ծանոթացնում է դասի թեման և խոսում է այն մասին, որ շատ անգամ է
պատահել, երբ մեր դատողությունների առարկան եղել է ոչ մեկ առարկա, այլ մի քանի,
այսինքն՝ առարկաների որոշակի խումբ, որտեղ առարկաները որևէ նշանով միացրած են
եղել, օրինակ, նստարանների և աթոռների միասնությունը դասասենյակում, ձկների
միասնությունը ակվարիումում, դասարանի և դպրոցի աշակերտների միասնությունը և
այլն:
Պատմական տեղեկություններ: Ուսուցիչը համառոտ պատմական տեղեկություններ է
տալիս աշակերտներին բազմությունների թեորիայի մասին (բազմությունների տեսության
հիմնադիրն է Գեորգ Կանտորը: Կանտորն առաջինը մտցրեց բազմության հասկացությունը
(1873 թ.): Նա պարզաբանում էր, որ «Բազմությունը միասնության մեջ մեր պատկերացրած
շատն է»: Կանտորը գերմանացի մաթեմատիկոս էր, աստվածաբան, լոգիկոս, անվերջ
բազմության տեսության ստեղծող, որ բազմությունը ժամանակակից մաթեմատիկայի
հիմնական հասկացություններից մեկն է):
III. Նոր նյութի հաղորդում – (10 րոպե)
Ուսուցիչն ու աշակերտները նյութը բացատրելիս պետք է բերեն վերջավոր և անվերջ
բազմությունների օրինակներ:
Դրանից հետո ուսուցիչը սովորեցնում է աշակերտներին, թե ինչպես է տրվում
բազմությունը, ինչպես է կատարվում դրա գրառումն ու ընթերցումը: Ծանոթացնում է, թե
որն է կոչվում բազմության տարր, ինչպես է նշվում բազմությունը, բազմության տարրերը,
դատարկ բազմություն և այլն:
Ուսուցիչ. Բազմություն կարելի է տալ տարբեր ձևով:
Օրինակ՝
 Բառերով՝ միանիշ բնական թվերի բազմություն:
 Ձևավոր փակագծերում գրված տարրերի ցանկով:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 :
 Եթե բազմությունն անվերջ է կամ տարրերի քանակը շատ է, այդ դեպքում
բազմությունը ներկայացնելու համար մատնանշում են նրա տարրերը բնութագրող
հատկանիշները:
Օրինակ, բնական թվերի N բազմությունը կարող ենք այսպես գրել՝
N  1, 2, 3, 4, ... : Այս գրառման մեջ բազմակետը ցույց է տալիս, որ տարրերի շարքը
տրված օրինաչափությամբ է շարունակվում:
Ուսուցիչ՝ Ձևավոր փակագծերի միջոցով գրեք՝
ա) 20-ի բազմապատիկ երկնիշ բնական թվերի բազմությունը:
բ) Բնական թվերի քառակուսիների բազմությունը:
Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել ենթաբազմություն հասկացության ընկալմանը:
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Բանը նրանում է, որ ենթաբազմություն հասկացությունը կապված է մասնավոր–
ընդհանուր (նույն՝ տեսակ-ազգ) հասկացությունների միջև հարաբերության հետ:
Ենթադրենք՝ տրված է որևէ օբյեկտի երկու A և B հասկացություն: Կասենք, որ այդ
հասկացությունների միջև կա մասնավոր-ընդհանուր հարաբերություն, եթե այդ
օբյեկտների բազմությունը, որոնց A հասկացությունն է միացնում, հանդիսանում է B
հասկացությունում միացված օբյեկտների բազմության ենթաբազմությունը: Օրինակ՝
ուղղանկյուն-քառանկյուն, երեխա – մարդ, դասասենյակ – սենյակ, բնական թիվ – թիվ և
այլն:
Ամրապնդման նպատակով ուսուցիչը պետք է առաջարկի աշակերտներին, որ
իրենք կազմեն համանման զույգեր: Հանձնարարել կազմել հասկացությունների եռյակներ,
որոնցում դասավորվածությունը կլինի ըստ մասնավոր-ընդհանուր հարաբերության:
Դրանից հետո նրանց բացատրում է, թե ինչ է բազմության տարրերի քանակը,
լուծում են համապատասխան օրինակներ:
IV. Ամրապնդում –
րոպե
1) Ուսուցիչ՝ անվանել.
- շաբաթվա օրերի բազմության տարրերը: Քանի՞ տարր կա այս բազմության մեջ:
- Տարվա բաղկացուցիչ ամիսների տարրերը: Քանի՞ տարր կա այս բազմության մեջ:
- Անվանեք վերջավոր բազմությունը:
- Բերեք դատարկ բազմության օրինակներ՝ ա) մաթեմատիկայից, բ) իրական կյանքից և
այլն:
2) Ֆրոնտալ ձևով պատասխանում են «Պատասխանի՛ր հարցերին» խորագրի
հարցերին:
3) Բանավոր պատասխանում են №1, №
№ № № № №
№ 11
վարժություններին:
Զույգերով աշխատանք
Կազմեք AA=  ა, ბ, დ, ვ, ი, ო, მ, შ  �բ ազմության այնպիսի ենթաբազմություններ,

որոնց տարրերը համապատասխան դասավորվածությամբ կստացվի վրացական բառ (
խոսքի մասեր՝ գոյական անուն, թվական անուն, ածական անուն, բայ)
(მშვიდობა-խաղաղություն, და-քույր, ავი-չար, აბი-հաբ, შავი-սև, მშვიდი-խաղաղ, მდაბიოստոր, შიდა-ներքին, შია-քաղցած, შობა-ծնունդ, შაბი-շիբ, ბოდვა -զառանցանք, ბოდიში ներողություն, შობადი - ծնելի, ობი- բորբոս, ბოშა -գնչու, მოდა-մոդա, ...)
V. Ինքնուրույն աշխատանք (6 րոպե)
I տարբերակ վարժ. № 13-ա), գ), վարժ. № 14- ա), գ), ե):
II տարբերակ վարժ. № 13- բ), դ), վարժ. № 14 -բ), դ), զ):
VI. Նախորդ դասարաններում սովորած նյութի կրկնություն
Մեկ աշակերտ գրատախտակի մոտ, մյուսները՝ տետրերում ինքնուրույն լուծում են
№ 24 և №25 վարժությունները: Առաջադրանքը կատարելուց հետո աշակերտները
(զույգերով) փոխանակում են տետրերը: Դասարանից մի աշակերտ կարդում է
պատասխանները (կամ ուսուցիչը ցույց կտա էկրանին): Աշակերտները նշում են
սխալները, գրատախտակի մոտ քննարկում են և ուղղում:
VII. Արդյունքների ամփոփում: Ռեֆլեքսիա/անդրադարձում ( 3 րոպե)
- Ի՞նչ սովորեցինք այսօր:
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-

-

1)

2)
3)
4)

5)

Ո՞վ կարող է բազմության օրինակներ բերել:
Բազմության տրման ի՞նչ եղանակների հետ ծանոթացանք:
Ինչպե՞ս է կարդացվում a  N b  N գրառումը: Ի՞նչ է նշանակում յուրաքանչյուր այս
գրառումը:
Բերեք համապատասխան օրինակներ:
Ինչպիսի՞ բազմություններ գիտենք՝ ըստ դրանց տարրերի քանակի: Բերե՛ք օրինակներ:
Ո՞ր բազմությունն է կոչվում վերջավոր: Իսկ՝ անվե՞րջ:
Ինչպե՞ս է կարդացվում A  B գրառումը:
Ո՞ր դեպքում կարող ենք ասել, որ A  B
Ո՞ր բազմությունն է կոչվում դատարկ:
Ո՞ր բազմության համար կարող ենք ասել, որ նա յուրաքանչյուր բազմության
ենթաբազմությունն է:
Գովե՞նք մեզ:
Ի՞նչ չստացվեց մեզ մոտ:

VIII. Տնային աշխատանք (2 րոպե)
1) Վարժ. №2, №4 (օգտագործեն համապատասխան տեխնոլոգիաներ), №12, №26:
Հետաքրքրվածներին՝ լրացուցիչ վարժություն № 22:
2) Բերել դատարկ բազմության ինչպես կենցաղային, այդպես էլ՝ մաթեմատիկական
օրինակներ:
II
դաս
Նպատակները՝
Ամրապնդել աշակերտի ստացած գիտելիքները՝ բազմության մասին ( բազմության տարր,
ենթաբազմություն, հավասար բազմություններ, դատարկ բազմություն, բազմության
տարրերի քանակը):
Աշակերտի մոտ ձևավորել բազմությունից ենթաբազմություն առանձնացնելու
ունակություն:
Սովորեցնել խնդիրներ լուծել համապատասխան թեմայի շուրջ:
Զարգացնել աշակերտների տրամաբանական մտածելու, մաթեմատիկական խոսքի
ունակությունը:
Կրկնել և խորացնել նախորդ դասարաններում ստացած գիտելիքները:
Դասի ընթացքը
I. Կազմակերպական պահ: Տնային աշխատանքի ստուգում (3 րոպե)
II. Նախնական գիտելիքների ակտիվացում (2 րոպե)
Ուսուցիչ. - Ես հարց եմ տալիս, իսկ դուք՝ ձեռք բարձրացնելով, պատասխանում եք:
–Ինչպիսի՞ն պետք է լինեն պատասխանները: (Համառոտ և ճշգրիտ )
–Սկսենք հարց ու պատասխանը:
 Ի՞նչ է նշանակում «բազմություն» բառը:
 Ի՞նչ տարբերություն է բազմությունների միջև: ըստ տարրերի քանակի:
(բազմությունը վերջավոր է, անվերջ կամ դատարկ)
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 Ո՞ր բազմությունն է կոչվում վերջավոր , անվերջ, դատարկ:Բերել օրինակներ:
 Ի՞նչ եղանակով է տրվում բազմությունը:
 Ի՞նչն է կոչվում A բազմության B ենթաբազմություն: ( B բազմությունը կոչվում է
A բազմության ենթաբազմություն , եթե B բազմության բոլոր տարրերը A
բազմության տարր են ներկայացնում): Բերել օրինակներ
III. Տեղեկացնել դասի թեման (2 րոպե)
Ուսուցիչ՝ Այսօր մենք այն նույն թեմայի շուրջ կաշխատենք, ինչ նախորդ դասի ժամանակ
սովորեցինք:Ո՞վ կասի մեր դասի թեման ո՞րն է: (Բազմությունն ու նրա հիմնական
հասկացությունները):
– Հիմա ի՞նչ կանենք: (Կկրկնենք, կամրապնդենք նախորդ դասին ստացած գիտելիքնները):
Դասի թեմայի շուրջ աշխատանք
IV. Ամրապնդում (10 րոպե)
Դասարանում լուծում են վարժություններ №15, №17, №18, №19
Գերադասելի է ուսուցիչը դիագրամները էկրանին ցույց տա(կամ գրատախտակին գծեն:
V. Ինքնուրույն աշխատանք
( 5 րոպե )
I տարբերակ
1) Գտնե'լ n( A) ,եթե A բազմությունը 24-ի բնական բաժանարարների բազմություն է:
2) Տրված A  6,9,18, 24,30 բազմությունում բոլոր տարրերը, բացի մեկից, բնութագրվում են
որոշակի հատկությամբ: Ձևավորե'լ այս հատկանիշը և անվանե'լ այն տարրը, որն այս
հատկությունը չունի (մտածի'ր տարբեր տարբերակներ):
II տարբերակ
1) Գտնե'լ n( A) , եթե A բազմությունը 36-ի բնական բաժանարարների բազմություն է:
2) Տրված A  2, 4,8,12,16 բազմությունում բոլոր տարրերը, բացի մեկից, բնութագրվում են
որոշակի հատկությամբ: Ձևավորե'լ այս հատկանիշը և անվանե'լ տարրը, որն այս
հատկությունը չունի (մտածի'ր տարբեր տարբերակներ):
Գնահատման սխեմայի նմուշ
II տարբերակ
1) ա) Ճիշտ է գտել A բազմության տարրերը (36-ի բնական բաժանարարները) – 1 միավոր,
բ) Ճիշտ է հաշվել n( A)  9 – 2 միավոր.
Ընդամենը՝ 2 միավոր
2) Ճիշտ է ձևավորել բազմության 4 տարրի ընդհանուր հատկանիշը՝
օրինակ, բաղադրյալ թվեր՝ 4, 8, 12, 16 և պարզ թիվ 2, կամ որոնք 3-ի բազմապատիկ չեն և
12:
Ճիշտ է կազմել A բազմության ենթաբազմությունը տրված հատկանիշ ունեցող
տարրերով ( միայն 1 տարբերակ) – 1 միավոր,
երկու կամ ավելի տարբերակ – 2 միավոր:
Ընդամենը՝ 2 միավոր
Ինքնուրույն աշխատանքի առավելագույնը 4 միավոր է:
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Խմբային աշխատանք – (12 րոպե) Պատասխաններ՝
№ 1 ա)6, բ)9, գ)2: № 2 ա)810, բ)5: №3 N (A)  25, N(B)  10 : N (A)  N(B) :
VI. Նախորդ դասարաններում սովորած նյութի կրկնություն ( 7 րոպե)
'Աշխատում են № 26-28 վարժությունների վրա:
VII. Արդյունքների ամփոփում: Ռեֆլեքսիա / անդրադարձում (2 րոպե)
– Ո՞ր թեմայի շուրջ էինք աշխատում այսօր:
– Ո՞րն էր մեր նպատակը:
– Հասա՞նք նպատակին:
– Դասին ի՞նչ դուր եկավ ձեզ:
– Գո՞հ եք սեփական աշխատանքից և արդյունքից:
– Ի՞նչ է անհրաժեշտ արդյունքները բարելավելու համար:
VIII. Տնային աշխատանք (2 րոպե)
Վարժ. № 16, №29, № 30, հետաքրքրվածներին՝ լրացուցիչ վարժություն № 20, № 21:
Մեկնաբանություն վարժությունների մասին և պատասխաններ №19-21: Այս
վարժությունները լավ ցուց կտան, ինչքանով ճիշտ է ընկալել աշակերտը ընդհանուրմասնավոր հարաբերությունները մաթեմատիկական և կենցաղային իրավիճակներում:
Պատասխաններ՝ № 19 գ), № 20 ա), № 21 գ):
1.2 Բազմությունների միավորումն ու հատումը ( 2 ժամ )
Նպատակներ՝ Ծանոթացնել բազմությունների միավորման և հատման գործառույթներին:
Պարագրաֆում ներկայացված թեմայի ուսումնասիրումից հետո աշակերտը պետք է
իմանա բազմությունների միավորման և հատման գործառույթների մեկնաբանումը:
Պետք է կարողանա՝
կատարել բազմությունների միավորման և հատման գործառույթները և դրանք
պատկերել Վեննի դիագրամով,
 բազմությունների գրառումները կիրառել՝ տարբեր իրավիճակներ նկարագրելիս,
 գտնել գծագրի վրա բազմությունների միավորումն ու հատումը,
 անվանել բազմությունների միավորման և հատման տարրերը,
 լուծել խնդիրներ տվյալ թեմայով:
Մեթոդական մեկնաբանություններ՝ աշակերտին պետք է սովորեցնենք բազմությունների
միավորումն ու հատումը: Աշակերտը լավ պետք է հասկանա, որ ձևավորված կանոնում՝
«Երկու, A և B բազմության միավորում (գումար) է կոչվում այնպիսի C բազմությունը, որի
տարրերը նույնպես պատկանում են A բազմությանը կամ B բազմությանը: «կամ»-ը չի
բացառում որևէ տարրը ինչպես A , այնպես էլ B բազմությանը պատկանելու
հնարավորությունը: Սրան համապատասխան կարելի է նաև օրինակ բերել՝
A  1;2;3 , B  2;5 , A B  1; 2; 3; 5 : Ուշադրություն պետք է դարձնել նրան, որ եթե

B  B , ինչպես նաև ՝ A A  A :
Երկու բազմության հատումը տրված բազմությունների ընդհանուր տարրերի
բազմությունն է: Հենց այստեղ էլ կնշենք, որ եթե A  B, ապա A B  A. ,
համապատասխանաբար A A  A :
A  B, ապա՝ A
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I դաս
Նպատակներ՝
1) սովորեցնենք՝
 կատարել բազմությունների միավորման և հատման գործառույթներ,
 բազմությունների գրառումները կիրառելը տարբեր իրավիճակ նկարագրելու
համար,
 դիագրամի վրա գտնել բազմությունների միավորումն ու հատումը,
 անվանել բազմությունների միավորման և հատման տարրերը:
2) Մաթեմատիկա սովորելու հետաքրքրություն առաջացնել:
3) Զարգացնել համեմատելու և տարբերելու, ստեղծագործական մտածողության,
եզրահանգումներ կատարելու և մտածածը, կարծիքը պաշտպանելու ունակությունը:
Դասի ընթացքը
I.
Կազմակերպական պահ: Տնային աշխատանքի ստուգում (4 րոպե)
II.
Բանավոր հաշիվ: Նախնական գիտելիքների ակտիվացում (3 րոպե)
Ուսուցիչ՝ Ի՞նչ սովորեցինք նախորդ դասին:
– Ինչպե՞ս է նշվում բազմությունը, բազմության տարրը, դատարկ բազմությունը:
– Ի՞նչ է նշանակում այս գրառումը՝ a  R, a  R, n(A) :
– Ունենք երկու բազմություն՝ A և B : Հայտնի է, որ A  B : Ի՞նչ է նշանակում այս
գրառումը:
– Երկու ինչպիսի՞ բազմությունն է կոչվում հավասար:
– Ինչպե՞ս է կարդացվում A  B գրառումը:
– Ինչպե՞ս գրառենք M և N բազմությունների միջև գոյություն ունեցող
հարաբերությունը սխեմայի համաձայն:
– Ենթադրենք A -ն 3-ի բազմապատիկ թվային բազմություն է: A բազմության տարրերով
կազմված ո՞ր թվերի անվերջ ենթաբազմությունները կարող ենք առանձնացնել:
III. Ծանոթացնել դասի թեմային ու նպատակներին (2 րոպե)
Ուսուցիչն այս անգամ ինքն է ծանոթացնում դասի թեմային («գործողություններ
բազմություններով») և միասին կազմում են գործողության պլանը:
– Բազմություններով, այնպես, ինչպես մաթեմատիկական այլ օբյեկտներով, կարող ենք
տարբեր գործողություններ/օպերացիաներ կատարել: Մենք այսօր դրանցից երկուսին
կծանոթանանք՝ բազմությունների հատմանը և միավորմանը: Կսովորենք դրանք
օգտագործել: Կլուծենք խնդիրներ Վեննի դիագրամների կիրառմամբ: Բացի դրանից,
կկրկնենք նախորդ դասարաններում ստացած գիտելիքները:
IV. Նոր նյութի հաղորդում - (10 րոպե)
Նոր նյութը ուսուցիչը փոխանցում է դասագրքում տրված նյութի համաձայն
հետևյալ պլանով՝
1) բազմությունների միավորումը (ծանոթացում, գրառում,
ընթերցում, սխեմատիկ ներկայացում, օրինակ):
Ուսուցիչը պետք է նշի, որ բազմությունների միավորումը
մեկնաբանվում է «կամ» կապով»:
2) Բազմությունների հատում (ծանոթացում, գրառում, ընթերցում, սխեմատիկ
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ներկայացում, օրինակ):
Ուսուցիչը պետք է նշի, որ բազմությունների հատումը մեկնաբանվում է «և» կապով»:
Ուսուցիչ. – բազմության վերաբերյալ խնդիրներ լուծելիս իրավիճակն առավել տեսանելի
ներկայացնելու նպատակով, կիրառվում են Վեննի դիագրամները: Լուծենք
օրինակներ Վեննի դիագրամների կիրառմամբ:
Դիտարկում են 1-ին օրինակում տրված բոլոր երեք դեպքը:
Դատողություններ են անում, գրում են, գծում դիագրամներ:
A
V. Ամրապնդում (1) - (8 րոպե)
Բանավոր պատասխանում են №3, №4, №5, №7 վարժություններին:
Պատասխաններ՝
Վարժ.№3-միավորում է բնական թվերի N բազմությունը, իսկ հատումը՝ դատարկ բազմություն:
Վարժ. №4: 6-ի բազմապատիկ թվերի բազմություն: Վարժ. №5: 15-ի բազմապատիկ թվերի
բազմություն: Վարժ. №6: Հատումը 6-ի բազմապատիկ թվերի բազմությունն է, իսկ միավորումը՝ 3-ի
բազմապատիկ թվերի բազմությունը:
Գրատախտակին և տետրերում կատարում են
համապատասխան սխեմատիկ գծագիրը: Վարժ. №7: Զույգ թվերի բազմությունների և պարզ թվերի
բազմությունների հատումը բաղկացած է մեկ տարրից, քանի որ զույգ պարզ թիվը միակն է՝ 2:
Վարժ. №8. Մեկ աշակերտ աշխատում է գրատախտակին, իսկ մյուսները՝ տետրերում: երկու
լեզուներին էլ տիրապետում է 60 ուսանող, իսկ գոնե մեկին՝ 90:
VI. Ինքնուրույն աշխատանք – (5 րոպե)
Տարբերակ 1.Տրված են բազմություններ՝ A  2,3,5 , B  3,8,12 : Գտնել A B և A B :
Կատարել համապատասխան սխեմատիկ գծագրերը:
Տարբերակ 2. Տրված են բազմություններ՝ A  3,5, 7 , B  2, 4, 6 : Գտնել A

Bև A B:

Կատարել համապատասխան սխեմատիկ գծագրերը:
Հարևան նստարանների աշակերտները միմյանց հետ փոխանակում են տետրերը:
Աշակերտները նշում են սխալները: Մի վարժության համար գրատախտակի մոտ է գալիս մեկ
աշակերտ: Վեր են լուծում և ուղղում են սխալները: Մի տարբերակի հանձնարարությունը ուղղում
է անսխալ կատարված առաջադրանք ունեցող աշակերտը, ով կաշխատի գրատախտակին, իսկ 2րդ տարբերակից նման առաջադրանքը գրատախտակին կկատարի այն աշակերտը, ով ոչ ճիշտ
պատասխան ուներ գրած:
Աշակերտները ուսուցչին են հանձնում աշխատանքները:

Ինքնուրույն աշխատանքի զարգացնող գնահատման սխեմայի նմուշ
Չափա
նիշներ

Գործողություննն
եր
բազմություններով

Ցածր
Անսխալ չի կարողանում
գտնել տրված երկու
բազմությունների ո'չ
միավորումը, ո'չ
հատումը: Սխեմատիկ
գծագրի վրա միմյանցին
չի տարբերում
բազմությունների
միավորման և հատման
սխեմաները,
դժվարությամբ է գրում
համապատասխան
տարրերը:

Արդյունքները
Միջին
Անսխալ կարողանում է
գտնել տրված երկու
բազմությունների
միավորումը կամ հատումը:
Սխեմատիկ գծագիրն
առանց սխալների չի
կարողանում կատարել:
Բազմությունների հատման
դեպքում, գծագիրը ճիշտ է
կատարում, իսկ
միավորման դեպքում՝ սխալ
կամ էլ՝ հակառակը:
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Բարձր
Անսխալ գտնում է տրված
երկու բազմությունների
միավորումը և հատումը:
Անսխալ կատարում է
սխեմատիկ գծագիրն
ինչպես բազմությունների
միավորման, այնպես էլ
հատման դեպքում:

VII. Ամրապնդում(2) Զույգերով աշխատանք – (5 րոպե)
Այս հանձնարարությունում պետք է կազմել գոյական անուններ: Հաղթում է այն
զույգը, որը ամենաշատ ենթաբազմությունը կկազմի:
(հաբ, տիրույթ/տարածություն, դուռ, բահ, վանական, առաստաղ, ազգություն, մանուշակ,
դարաշրջան, ջրհոր, օջախ/կրակ, սանդուղք , . . .)
VIII.Աշխատանք կրկնության համար նախատեսված նյութի շուրջ:
Վարժ..№ 19, վարժ.№ 25.– (4 րոպե)
IX. Արդյունքների ամփոփում – (2 րոպե)
– Ի՞նչ թեմայի շուրջ աշխատեցինք այսօր:
– Ի՞նչն էր մեր նպատակը:
– Հասա՞նք նպատակին:
– Ի՞նչ դուր եկավ ձեզ դասի ժամանակ:
– Գո՞հ եք սեփական աշխատանքից և արդյունքից:
– Ի՞նչ է հարկավոր բացերը լրացնելու համար:
X. Տնային առաջադրանք – (2 րոպե)
Վարժ. № 1, վարժ. № 2, վարժ. № 9, Հետաքրքրվողների համար՝ վարժ. № 14, վարժ.№ 15:
II դաս






Նպատակները՝
1) Գիտելիքների ամրապնդում հետևյալ հարցերի շուրջ՝
գորոծողությունների կատարում բազմությունների հետ,
բազմությունների գրառումների կիրառումը տարբեր իրավիճակներ նկարագրելիս,
գծագրի վրա բազմությունների հատումը կամ միավորումը գտնելը,
բազամությունների հատման կամ միավորման արտահայտումը դիագրամով:
2) Հետաքրքրություն առաջացնել մաթեմատիկա սովորելու նկատմամբ:
3) Զարգացնել համեմատելու և տարբերելու, եզրահանգումներ կատարելու և մտածածը,
կարծիքը պաշտպանելու ունակությունը, մաթեմատիկորեն խոսելու կարողությունը:
Դասի ընթացքը
I. Կազմակերպական պահ: Տնային աշխատանքի ստուգում – (5 րոպե)
II. Բանավոր հաշիվ: Նախնական գիտելիքների ակտիվացում - (5 րոպե)
Ուսուցիչ՝ Ի՞նչ է երկու բազմությունների միավորումը, հատումը:
– Հնարավո՞ր է արդյոք դատարկ բազմությունը լինի երկու բազմության միավորում,
հատում, պատասխանը հիմնավորե'լ օրինակ բերելով:
– Տրված են բազմություններ

A  2, 3, ... , 20  , B  3, 5, 7,9, 11, ... , C  9, 11, 13, ... , 41 :

Կարդա ստորև տրված գրառումները և ընտրի'ր դանցից այն, ինչը ճիշտ է:
ա) C  A , բ) B  C ,
գ) B  A ,
դ) A  B ,
ե) C  B :
– Ի՞նչ ենք կիրառում բազմությունների միջև հարաբերությունը ավելի տեսանելի
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նկարագրելու նպատակով:
– Ո՞ր երկրաչափական պատկերից ենք օգտվում Վեննի դիագրամներ գծելու համար:
– Ինչպիսի՞ փոխդասավորվածություն ունեն շրջանները Վեննի դիագրամում, երբ
բազմությունների՝
ա) հատումը դատարկ է.
բ) միավորումը բազմություններից մեկն է:
– Ինչպե՞ս կգրառվի մաթեմատիկորեն.
ա) երկու բազմությունների միավորումը, հատումը:
– Ցույց տվեք սխեմատիկորեն՝ գծանշումների միջոցով (որտեղ հնարավոր է աշխատում են
համակարգչում, որտեղ ոչ՝ գրատախտակին).
ա) երկու բազմության միավորումը,
բ) երկու բազմության հատումը:
III. Ծանոթացում դասի թեմային և նպատակներին – (1 րոպե)
IV. Ամրապնդում ( աշխատանք խնդիրների շուրջ – (8 րոպե)
Աշխատում են գրատախտակի մոտ և տետրերում: Լուծում են դասագրքից № 10, № 11
վարժությունները:
V. Ինքնուրույն աշխատանք՝ վարժ. № 12 – (6 րոպե)
Առաջադրանքը ստուգելուց և խախտումները հայտնաբերելուց հետո սխալների
ուղղման վրա յուրաքանչյուր առաջադրանքի համար ամեն շարքից մեկ աշակերտ է դուրս
գալիս գրատախտակի մոտ, ևս մեկ անգամ ձևավորում է կատարվելիք հանձնարարության
բովանդակությունը և գծում է համապատասխան գծագիրը:
VI. Աշխատանք կրկնության համար նախատեսված նյութի վրա – (12 րոպե)
Զույգերով աշխատանք: Ուսուցիչը աշակերտների յուրաքանչյուր զույգին մեկ
հանձնարարություն է տալիս (քարտերով): Եթե դասարանում 12 աշակերտից ավելի են,
ապա առաջադրանքը կկրկնվի:
I զույգ. Գրե'լ տարրերի թվարկումով.
ա) A բազմություն, որի տարրերը 48-ի բնական բաժանարարներ են,
բ) B բազմություն, որի տարրերը 20-ից մեծ և 27-ից փոքր բնական թվեր են,
II զույգ. Գրե'լ տարրերի թվարկումով.
ա) երկնիշ թվերի C բազմություն, որոնց տարրերի գրառման մեջ տասնավորների և
միավորների կարգերում գրված թվանշանների գումարը 9 է,
բ) D բազմություն, որի տարրերը քո համադասարանցիների «Ա» տառով սկսվող
անուններն են:
III զույգ. Գրե'լ տարրերի թվարկումով.
ա) E բազմություն, որի տարրերը միանիշ զույգ թվեր են,
բ) F բազմություն, որի տարրերը ամառվա ամիսներն են:
IV զույգ. Գրե'լ տարրերի թվարկումով.
ա) K բազմություն, որի տարրերը 5-ի բազմապատիկ զույգ երկնիշ թվեր են,
բ) երկնիշ թվերի L բազմություն, որի տարրերի գրառումում տասնավորների թվանշանը 4ով պակաս է միավորների թվանշանից:
V զույգ. Գրե'լ տարրերի թվարկումով.
ա) երկնիշ թվերի M բազմություն, որի տարրերի գրառման մեջ տասնավորների կարգում
գրված թվանշանը 2 անգամ ավելի է միավորների կարգում գրված թվանշանից,
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բ) T բազմություն, որի տարրերը քո համադասարանցիների «Գ» տառով սկսվող
ազգանուններն են:
VI զույգ. Գրե'լ տարրերի թվարկումով.
ա) O բազմություն, որի տարրերը 3-ից ավելի և 12-ից պակաս զույգ թվեր են,
բ) P բազմություն, որի տարրերը քո ընկերների անուններն են:
Աշխատանք խնդիրների շուրջ
Վարժ. № 21 Կարելի է կազմակերպել մրցույթ շարքերի միջև: Ուսուցիչը գրատախտակի
մոտ է կանչում երկու աշակերտի, որոնք աշխատել կսկսեն միաժամանակ: Հենց որ
նրանցից որևէ մեկը կկատարի անհրաժեշտ գործողությունը (գումարում/հանում),
գրատախտակի մոտ նրա տեղը կգրավի նրա թիմակիցը և լուծում է ( ըստ այբբենական
կարգի) հաջորդ օրինակը: Թույլ տված սխալն ուղղում է իր իսկ թիմակիցը, որը հաջորդ
օրինակը չի լուծում: Հաջորդ օրինակն արդեն մեկ ուրիշ աշակերտ է լուծում:
Հաղթանակած համարվում է այն շարքը, որն ավելի շատ ճիշտ օրինակ լուծեց:
Վարժ. № 24 Մինչև լուծումը սկսելը ուսուցիչը խնդրում է գրատախտակի մոտ եկած
աշակերտին մշակել պլան, ինչի համաձայն էլ պետք է գտնի որոնելիք կոտորակը: Եթե
աշակերտը չի կարողանում համապատասխան պատասխանը տալ, մնացած
աշակերտներից է օգնություն խնդրում: Վերջնականապես պարզում են, որ քանի որ
հնարավոր տարբերակներից ամենամեծ կոտորակն ենք փնտրում, որպես համարիչ պետք
է վերցնել ամենամեծ համարիչը (17), այսինքն՝ գծի վերին թվերից, իսկ որպես հայտարար՝
այսինքն տողի ներքևի թվերից „ ամենափոքրը (3):
Ուսուցիչ՝ – Ստորին տողի վրա տրված թվերի միջև ամենափոքրը հո՞ 0-է, ինչո՞ւ որպես
հայտարար ընտրեցինք 3-ը և ոչ թե 0-ն: (Չի կարելի, որ կոտորակի հայտարարը 0-ին
հավասար լինի): Ինչո՞ւ: (Հայտարարը նույն բաժանարարն է և 0-ին բաժանել չի կարելի):
VII.Արդյունքների ամփոփում, գնահատում – (3 րոպե)
– Ո՞րն էր մեր այսօրվա դասի նպատակը:
– Հասա՞նք նպատակին:
– Ի՞նչ արեցինք:
– Ի՞նչ գիտեք բազմությունների մասին (ֆրոնտալ հարցում):
Աշակերտի գնահատումը կկատարվի ըստ նրա կատարած տնային աշխատանքի,
դասարանում ակտիվության, զույգերով աշխատանքի:
VIII. Տնային առաջադրանք –(2 րոպե) Վարժ. № 8, 20, 22: Հետաքրքրվողների համար վարժ.
№ 16:
Մեկնաբանություններ վարժությունների մասին և պատասխաններ: Վարժ. № 11: Եթե
միացնենք սևամազերի և սևաչերի քանակը, ապա երկու անգամ կգրվի նրանց քանակը,
ով պատկանում է երկու բազմությանն էլ: Այդ պատճառով ընդհանուր քանակը հանելուց
հետո կստանանք հետևյալ պատասխանը՝ (17+13) –24 = 6: 6:
Վարժ. № 14. ա) Յոթերորդ դասարանի աշակերտների բազմությունը, բ) VII դասարանցի
գերազանցիկ տղաների բազմությունը, գ) գերազանցիկ աղջիկների բազմությունը,
դ) դատարկ բազմություն:
Վարժ. № 15. ա) բոլոր տղաները գերազանցիկ են, բ ) գերազանցիկ աշակերտները միայն
տղաներն են, գ ) բոլոր աղջիկները գերազանցիկ են, դ) գերազանցիկ աշակերտները
միայն աղջիկներն են, ե) բոլոր աղջիկները գերազանցիկ են, և ոչ մի տղա գերազանցիկ չէ
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(այսինքն՝ աղջիկները և միայն ու միայն աղջիկներն են գերազանցիկ):
Վարժ. № 16. ա) A  C ,
բ ) C  A, գ ) A B  C ,
դ)B C :
Զույգերով աշխատանք: Ուսուցիչն առաջադրանքը կատարելու համար աշակերտներին տալիս է
որոշակի ժամանակ: Համապատասխան պայմանով կազմված ենթաբազմությունների
տարրերի պատշաճ դասավորությամբ հնարավոր է հետևյալ գոյական անունները
ստանալ՝ ազգություն, վանական, առաստաղ, բահ, դուռ, ուս, բաք, հաբ, սանդուղք,
մանուշակ, որդ, ջրհոր և այլն:
Հաղթող է համարվում այն զույգը, որը տրված ժամանակահատվածում ամենաշատ
գոյական անուն կկազմի:
«Ապա փորձի'ր»: Քննարկենք յուրաքանչյուր դեպք առանձին- առանձին.
n(A)=1: A ={a} բազմության ենթաբազմություններն են՝ ∅ և {a},
n(A)=2: A ={a, b} բազմության ենթաբազմություններն են՝ ∅ , {a}, {b}, {a, b},
n(A)=3: A ={a, b, c} բազմության ենթաբազմություններն են՝∅, {a}, {b}, {a, b}, {c}, {a,c}, {b,c},
{a,b,c}:
Ցուցում. ինչպես կռահում եք, յուրաքանչյուր նոր ենթաբազմություն ավելացնելիս՝ բոլոր
նախորդ ենթաբազմությունները մնում են և այս ենթաբազմություններին նոր տարր
ավելացնելով՝
մի
այդքան
էլ
ենթաբազմություն
է
ավելանում,
այսինքն՝
ենթաբազմությունների թիվը կրկնապատկվում է: Այստեղից բխում է նախադասության
ճշգրտությունը ցանկացած վերջավոր բազմության համար:
Նախագիծ
«Փոքրիկ-փոքրիկ պատմություններ»
Մաթեմատիկայի պատմությունը ուսանելով, աշակերտը մաթեմատիկան կապում է
կյանքի հետ: Նա դրան այլևս չի նայում, որպես վերացական, չոր ու ցամաք գիտության:
Մաթեմատիկական եզրույթների մեծամասնությունը սերտորեն է կապված կենսական
պատկերացումների հետ:
Մաթեմատիկայի պատմության ուսանումը աշակերտի մոտ հետաքրքրություն է
առաջացնում մաթեմատիկայի նկատմամբ, ընդհանուր մշակույթի նկատմամբ:
Առաջանում է ցանկություն ավելին սովորելու, ավելին իմանալու, ավելի լավ հասկանալու
եզրույթների՝ տերմինների ու հասկացությունների բովանդակությունը:
Նախագծի նպատակը ՝
1) Ծանոթանալ մաթեմատիկական եզրույթների՝ տերմինների ու հասկացությունների
ծագման պատմությանը:
2) Աշակերտի մոտ հետաքրքրություն առաջացնել դեպի մաթեմատիկան:
3) Մաթեմատիկայի դասին ծանոթացած եզրույթների ու հասկացությունների
բովանդակությունն ավելի լավ հասկանալ:
4) Զարգացնել որոնողական աշխատանքի կատարման ունակությունը, ձևավորել
համապատասխան հմտություններ:
5) Սեփական աշխատանքը զեկույցի տեսքով պատրաստել:
6) Շնորհանդես/ներկայացում:
Տարվա ընթացքում հասկացությունները աշակերտին մատուցվում են խառը (ոչ
այբբենական կարգով, իսկ տարեվերջին, մինչև շնորհանդեսի ներկայացումը, ձեռք բերած
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տեղեկատվությունը կարգավորում-դասավորում են ըստ այբբենական կարգի և
ձևավորում են: Հարստացնում են համապատասխան լուսանկարնրով (օրինակ՝
հասկացության հեղինակի լուսանկարով կամ որևէ նկարով և այլն):
Նախագծի վրա աշխատելու ժամկետը՝ 8 ամիս ( մինչև ուսումնական տարվա ավարտը):
1.3 Դրական և բացասական թվեր (1 ժամ)
Նպատակներ՝
1) Դրական և բացասական թվերի գործնական բովանդակության հաղորդում և դրանց
ընդունման անհրաժեշտության պարզաբանում:
2) Կոտորակների բազմապատկում / բաժանման շուրջ գիտելիքների ամրապնդում:
Աշակերտը պետք է կարողանա՝ դրական և բացասական թվերը գործնականում կիրառելու
օրինակներ բերել (օրինակ՝ ջերմաստիճան, պարտք, պարտվել, ելք և այլն),կատարել
գործողություններ կոտորակներով, գծել թվային ճառագայթ և թվային ճառագայթի վրա
գտնել կետը՝ ըստ նրա կոորդինատների:
Ռեսուրսներ. 1) Ջերմաչափի մոդել կամ լուսանկար, որն ունի շարժական կարմիր նյութ
որպես արծաթաջրի սյուն (կարելի է պատրաստել ստվարաթղթի կիրառմամբ):
2) էկրան, պրոեկտոր
Դասի ընթացքը
I. Կազմակերպական պահ: Տնային աշխատանքի ստուգում:
II.Նախնական գիտելիքների ակտիվացում
Ուսուցիչ. - Ո՞ր թվերն են կոչվում բնական թվեր:
– Բնական թի՞վ է, թե՝ ոչ 0-ն:
– Քանի՞ տարրից/էլեմենտից է բաղկացած՝
ա) միանիշ բնական թվերի բազմությունը,
բ) երկնիշ բնական թվերի բազմությունը,
գ) եռանիշ բնական թվերի բազմությունը,
դ) միանիշ պարզ թվերի բազմությունը,
ե) երկնիշ պարզ թվերի բազմությունը,
զ) քանի՞ տարրից է բաղկացած տասական դիրքային համակարգի թվանշանների
բազմությունը:
– Ինչպե՞ս ենք համեմատում թվերը թվային ճառագայթի վրա:
–Ինչպե՞ս ենք համեմատում՝
ա) կոտորակները,
բ) տասնորդական կոտորակները
գ) խառը թվերը:
III. Հիմնախնդրի առաջադրում, դասի թեմայի և նպատակների հետ ծանոթացում
Ուսուցիչ. - Ի՞նչ և ո՞ր թվերն ենք սովորել մինչև այսօր (բնական և կոտորակային թվերը,
զրոն):
–Լուծենք խնդիրը. «Ջերմաչափն առավոտյան ցույց էր տալիս 10 աստիճան ջերմություն:
Կեսօրին ջերմությունը 60-ով ավելացավ: Քանի՞ աստիճան էր ցույց տալիս ջերմաչափը
կեսօրին: (160):
– Լուծենք այսպիսի խնդիր՝ «Ջերմաչափն առավոտյան ցույց էր տալիս 10 աստիճան:
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Կեսօրին ջերմաչափում արծաթաջրի մակարդակը 40 փոխվեց (ցույց է տալիս
փոփոխությունները): Քանի՞ աստիճան էր ցույց տալիս ջերմաչափը կեսօրին:
(Աշակերտներից կստանանք տարբեր պատասխաններ՝ «Ջերմությունն ավելացավ 40-ով»,
«Ջերմությունը պակասեց 40-ով»,«Ջերմությունը բարձրացավ 40-ով», «Ջերմությունն իջավ
40-ով»: Վերջում գալիս ենք այն եզրակացության, որ խնդրին կոնկրետ պատասխան տալու
համար անհրաժեշտ է իմանալ՝ ջերմաչափում արծաթաջրի մակարդակը բարձրացա՞վ, թե՞
իջավ:
Ուսուցիչ. – Թբիլիսիից դուրս եկած ավտոբուսն անցավ 80 կմ: Որտե՞ղ է գտնվում հիմա
ավտոբուսը:
Աշակերտները եզրակացնում են, որ եթե ուսուցիչը չասի ավտոբուսի շարժման
ուղղությունը, ապա անհար կլինի խնդրին պատասխանել:
Ուսուցիչը գրատախտակին գծում է ուղիղ, նրա վրա նշում է M կետը և
աշակերտներից մեկին խնդրում է, որ նշված կետից չափի 15 սմ երկարության MN
հատված: Աշակերտներն այստեղ ևս եզրահանգում են՝ եթե ուսուցիչը չասի, թե ո՞ր
ուղղությամբ չափեն տրված երկարության հատվածը, խնդրի հարցին մեկ կոնկրետ
պատասխան չեն կարողանա տալ:
Ուսուցիչ. – Այսպիսով՝ իմ հարցադրումներին պատասխանելու համար միայն թվեր
անվանելը բավական չէ: Անհրաժեշտ է անվանել նաև ուղղությունները: Վերհիշենք
առաջին խնդիրը՝ « Ջերմաչափն առավոտյան ցույց էր տալիս 10 աստիճան ջերմություն:
Կեսօրին ջերմությունը 60-ով ավելացավ: Քանի՞ աստիճան էր ցույց տալիս ջերմաչափը
կեսօրին: Ի՞նչ պետք է ավելանա խնդրի պայմանին, որ կարողանանք այն լուծել:
(արծաթաջրի մակարդակը բարձրացավ կամ իջավ): Կքննարկեն այսպես նաև մնացած
խնդիրների պայմանները:
Ուսուցիչ. – Ինչպես տեսնում եք, մեծությունների փոփոխությունները չափելու համար
բավական չեն մինչ այժմ մեր սովորած թվերը: Ճիշտ այդ պատճառով անհրաժեշտություն
դարձավ դրական և բացասական թվերի ներմուծումը:
IV. Նոր նյութի հաղորդում
Ուսուցիչ. – Հանդիպե՞լ եք այնպիսի բառերի, որոնք հակառակ իմաստ են արտահայտում:
(սառը-տաք, բարձրություն-խորություն, ունեցվածք-պարտք, դրական-բացասական և այլն)
այսպիսի բառերին անտոնիմներ/հականիշեր են անվանում:
Պատմական տեղեկություններ
Ուսուցիչ. – Բացասական թվեր ներմուծելու անհրաժեշտությունն առաջացել է
հնագույն ժամանակից: Օրինակ, այնպիսի խնդիրներ լուծելիս, որտեղ փոքր մեծությունից
պետք էր անել մեծ մեծություն: Եգիպտացիները, բաբելոնցիները, հին հույները չգիտեին
բացասական թվերը: Այն ժամանակվա մաթեմատիկոսները օգտվում էին հաշվելու
գրատախտակից: Քանի որ «+» և «-» նշաններ գոյություն չունեին, այս գրատախտակի վրա
դրական թվերը կարմիր գույնով, իսկ բացասական թվերը կապույտ գույնով էին
պատկերում:
Երկար ժամանակվա ընթացքում բացասական թվերն անվանում էին այնպիսի
բառերով, ինչպիսին են՝ «պարտք», «պակասություն», իսկ դրական թվերն ընկալվում էին
որպես «ունեցվածք»:
Հնդկաստանում դեռևս VII դարում կիրառում էին բացասական թվեր: Դրանք սև
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գույնով էին նշում և անվանում էին «պարտք»/(անբավարարություն), իսկ դրական թվերը
հիշատակում էին, որպես «ունեցվածք»:
Եվրոպացիները երկար ժամանակ չէին ընդունում բացասական թվերը: Նրանք չէին
կարող պատկերացնել ինչպես պետք է կատարվի բացասական թվերի բազմապատկումբաժանումը, ինչն այն ժամանակ անիմաստ, անիրականալի էին համարում:
Բացասական թվերի արմատավորման գործում կարևոր դեր կատարեց Ռենե
Դեկարտը (XVII դար ), որը թվերը կապեց թվային առանցքի կետերին:
Լիարժեք մաթեմատիկական տեսություն թվերի մասին վերջնականապես ձևավորվեց XIX
դարում:
Դրական և բացասական թվերի կիրառումը մեծությունների փոփոխությունները
չափելու համար է: Այնպիսի մեծությունների, որոնք հակառակ փոփոխություններ են
ապրում: Դրական թվերով գրառվում է դրանց մեծացումը՝ աճը, իսկ բացասական թվերով՝
փոքրացումը, նվազելը: Օրինակ՝ դրական թվերով գրառվում է մրցույթում շահած
միավորների քանակը, եկամուտը, բանկ ներդրած գումարի քանակը, դպրոց մտած
աշակերտների քանակը, հակառակորդի դարպասին քո թիմակցի կողմից հարվածած գոլը,
ջերմաստիճանի բարձրացումը և այլն, իսկ թվարկած մեծությունների փոփոխություններին
հակառակ փոփոխությունը ՝բացասական թվերով է նշվում:
Ո՞վ է կարող այսպիսի փոփոխություններ թվարկել: (Աշակերտները թվարկում են
մեծությունների փոփոխությունները, որոնք բացասական թվերով են նշվում: Օրինակ՝
մրցույթում շահած գնդակների քանակը, ելքային գումարը, բանկից հանված փողի
քանակը, դպրոցից գնացած աշակերտների քանակը, ջերմաստիճանի նվազումը և այլն):
Ամենամսյա հաշվեկշիռը որոշելու համար կատարում են արտադրության մուտքի/եկամտի
և ելքի/ծախսի հաշվառք: Վրացերեն բառերի համապատասխան տառերով նշումը
օրինակ՝„ შ „ შემოსავალი/եկամուտ/մուտք և „ გ „გასავალი/ծախս/ելք անընդունելի կլինի
վրաց լեզուն չիմացողների համար: Քանի որ այսօր տարբեր երկրներ միմյանց հետ
տարբեր փոխհարաբերություններ ունեն, խորհրդանշանների/սիմվոլների շուրջ նույնպես
պետք է գոյություն ունենա ընդհանուր համաձայնություն, որը բոլորի համար կլինի
ընդունելի: Ճիշտ այդ պատճառով միմյանց հակադիր փոփոխություններ ունեցող
մեծություններ նշելու համար կիրառվում են դրական և բացասական թվեր՝
համապատսխան խորհրդանիշերով/սիմվոլներով՝ « + » և « - »:
Ընդհանրապես, « + » նշան ունեցող թիվը դրական է կոչվում, իսկ « - » նշան ունեցողը՝
բացասական:
Բացատրում են դասագրքի տեքստում տրված 1-ին օրինակը: Էկրանին ցույց են տալիս
աղյուսակի ձախ սյունակը (կամ կարդում է աղյուսակի ձախ սյունակի տվյալները՝
հերթականությամբ), որոնց աշակերտները (բանավոր) համապատասխանեցնում են
դրական կամ բացասական թվերին (այդ ժամանակ աշակերտների դասագրքերը բացած
չպետք է լինեն):
V. Ամրապնդում
Աշխատում են դասագրքում տրված նյութի շուրջ:
Վարժ. № 1. Գրում են՝ ա) +180 , բ) -4 0 , գ) +160 , դ) -80):
Վարժ. № 7. (ա) +20 և -35), բ) -15):
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Վարժ.№ 9. ա) «Դինամոյի» կողմից խփած գնդակների քանակը 16-ով ավելին է իր
դարպասում ընդունած գնդակների քանակից:
«Սաբուրթալոյի» կողմից խփած գնդակների քանակը այնքան է, որքան ընդունածը:
«Ռուսթավի» կողմից խփած գնդակների քանակը 2-ով պակաս է իր դարպասում ընդունած
գնդակների քանակից:
«Չիխուրայի» կողմից խփած գնդակների քանակը 2-ով ավելի է, քան իր դարպասում
ընդունածը:
«Տորպեդոյի» կողմից խփած գնդակների քանակը 9-ով պակաս է իր դարպասում ընդունած
գնդակների քանակից:
– Ի՞նչ կարող ենք ասել 0-ի մասին՝ դրակա՞ն է, թե՞ բացասական:
VI. Ինքնուրույն աշխատանք: Վարժ. № 3 - Երկու տարբերակով՝ I տարբերակ՝ ա-դ
հարցերը (4 հարց),
II տարբերակ՝ է-ը հարցերը (4 հարց):
Զույգերով աշխատանք
1 1 
 3
I տարբերակ՝ տրված է բազմություն՝ A  1, ,  5, 2 ,  , 4  : Կազմի'ր A բազմության
2 3 
 14
երկու ենթաբազմություն տարրերի որևԷ հատկանիշի համաձայն:
1
1
 3

II տարբերակ՝ տրված է բազմություն՝ B  1 , 7,  2 ,  1 ,  4  : Կազմի'ր B բազմության
2
3
 14

երկու ենթաբազմություն տարրերի որևԷ հատկանիշի համաձայն:
Աշխատանքները փոխանակում են և միմյանց ստուգում:
VII. Աշխատանք կրկության համար նախատեսված նյութի շուրջ՝
1) Ուսուցիչ-Ի՞նչ կարող եք ասել թվային ճառագայթի մասին:
– Գծել թվային ճառագայթ: Որպես միավոր հատված վերցնել տետրի վանդակի երեք
 1
2
կողմի երկարությունը և նշել կետերը՝ A  3 , B 1  , C   , O  0  , M  2  :
 3
3
2) Վերհիշում են կոտորակների բազմապատկման-բաժանման կանոնը և կատարում են
№10 և №16 վարժությունները: Աշակերտների հետաքրքրությունը բարձրացնելու
նպատակով, յուրաքանչյուր նմուշի բացատրությունից հետո կարելի է կազմակերպել
մրցույթ շարքերի միջև:
VIII.Արդյունքների ամփոփում
– Ի՞նչ սովորեցինք այսօր:
– Ինչպե՞ս է գրառվում բացասական թիվը:
– Կա՞ արդյոք թիվ, որը ո'չ դրական է, ո'չ էլ բացասական:
– Ի՞նչ նշանով է նշանակվում «ունեցվածքը», «պարտքը»:
– Ինչպե՞ս կգրենք մաթեմատիկորեն ստորև բերված նախադասությունը:
ա) Ես 1000 լարի ունեմ:
բ) Նանան ունի 687 լարի:
գ) Ես 200 լարի պարտք ունեմ:
Գնահատվում են աշակերտների աշխատանքի արդյունքները:
IX. Տնային առաջադրանք 1) Վարժ. № 2, 6, 11, 17, 20) Ուսուցիչը երկրորդ օրվա համար
աշակերտներին հանձնարարում է պատրաստել « + »
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և « - » նշանների ստվարաթղթե քարտեր՝ շրջանաձև գլխիկով և բռնիչով:
2) Բերել նկարչական ալբոմի մեկական թերթ, երկու գույնի ֆլոմաստեր կամ մարկեր:
1.4 Թվային ուղիղ(2 ժամ)
Նպատակները՝ 1) Աշակերտներին սովորեցնել թվերի ներկայացման ևս մեկ ձև՝ դրանց
համապատասխան կետերի նշումը թվային ուղղի վրա:
2) Ցույց տալ
աշակերտին թվերի բազմության և ուղղի կետերի
բազմության
փոխկախվածությունը:
Պարագրաֆում տրված նյութը սովորելուց հետո աշակերտը
պետք է իմանա. ինչ է թվային ուղիղը, կետի կոորդինատը:
Պետք է կարողանա.
 կառուցել թվային ուղիղ,
 թվային ուղղի վրա նշել ամբողջ թվերի համապատասխան կետերը,
 թվային ուղղի վրա որոշել տրված կետի կոորդինատը,
 ձեռք բերած գիտելիքը կիրառել գործնական խնդիրներ լուծելիս:
I դաս
Նպատակները՝1) Աշակերտներին սովորեցնել թվերի արտահայտման ևս մեկ ձև՝ դրանց
համապատասխան կետերի նշումը թվային ուղղի վրա և ընդհակառակը:
2) Ցույց տալ աշակերտին թվերի բազմության և ուղղի որոշակի կետերի բազմության
փոխկախվածությունը:
Ռեսուրսներ. ուսուցչի համար՝ համակարգիչ, էկրան, քարտեր՝ բաժանելու համար, երկու
գույնի կավիճ:
Աշակերտի համար՝ միլիմետրերի և սանտիմետրերի նշումներով քանոն, մատիտ, « + »
և « - » նշանների ստվարաթղթեր քարտ-սիմվոլներ, նկարչական ալբոմի մեկական թերթ,
երկու գույնի ֆլոմաստեր:
Դասի ընթացքը
I. Կազմակերպական պահ: Տնային աշխատանքի ստուգում
II. Բանավոր հաշիվ: Նոր նյութի հաղորդման նախապատրաստում
– Ինչպիսի՞ թվեր գիտենք:
– Ո՞ր թվերն են անվանում բնական թվեր, կոտորակային թվեր:
–Վերջավո՞ր է, թե՞ անվերջ բնական թվերի բազմությունը, բացասական թվերի
բազմությունը, կոտորակային թվերի բազմությունը:
– Օգտագործեք ձեր պատրաստած խորհրդանիշերն ու պատասխանեք հարցերին՝
Ի՞նչ նշանով կնշանակեք՝

ձեռք բերած գույքը (աշակերտները բարձրացնում են «+» խորհրդանիշը)

պարտքը( աշակերտները բարձրացնում են «-» խորհրդանիշը)

սառած ջրի ջերմաստիճանը,

եռացող ջրի ջերմաստիճանը,

ջերմասիճանը ջերմաչափի սանդղակի 00 -ից ներքև,

ջերմասիճանը ջերմաչափի սանդղակի 00 -ից վերև,
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ծովի մակարդակից ավելի բարձրությունը,

ծովի մակարդակից պակաս բարձրությունը,

Ինչպե՞ս գրենք այն, որ Մղինվարծվերիի բարձրությունը 5033 մետր է:
– Պատասխանեք հարցերին ( ֆրոնտալ հարցում).
 Ի՞նչ է ճառագայթը, թվային ճառագայթը:
 Ի՞նչ է անհրաժեշտ թվային ճառագայթ ներկայացնելու համար:
 Ի՞նչ է կետի կոորդինատ:
 Ինչպե՞ս գրենք մաթեմատիկորեն այս նախադասությունը՝ « A կետի կոորդինատն է 3»:
Ոսուցիչը գրատախտակի մոտ է հրավիրում աշակերտին և խնդրում է զծել թվային
ճառագայթ:
–Ի՞նչ կարգով պետք է գծենք թվային ճառագայթը: Դեռ ի՞նչ պետք է անենք: (Ճառագայթ
գծենք):
– Ի՞նչ ուղղություն պետք է ունենա թվային ճառագայթը: (Ձախից՝ աջ): Գծի'ր ճառագայթ:
– Գծել ենք ճառագայթ, որի վրա նշված է սկզբնակետը և ուղղությունը: Ի՞նչ է
ներկայացնում ճառագայթի սկզբնակետը ներկայացնող թիվը ճառագայթի համար:
(Հաշվարկի սկզբնակետ):
– Ի՞նչ թիվ պետք է համապատասխանեցնենք ճառագայթի սկզբնակետին:(0)
– Այնուհետև ի՞նչ պետք է անենք: (Պետք է ընտրենք միավոր հատված, պատրաստենք
սանդղակ ):
Մեկ աշակերտ գրատախտակի մոտ է աշխատում, մնացածը՝ տետրերում:
–Տրված թվային ճառագայթի միջոցով որոշիր M , N և F կետերի կոորդինատները:
0

2

1

–Նստարաններին բաժանված են անհատական քարտեր, դրանց վրա գրեք ձեր անուն,
ազգանունները և կատարեք առաջադրանքը: Ավարտած աշխատանքները հանձնեք ինձ:
Քարտի նմուշ
Թվային ճառագայթի վրա նշիր O(0), A(3), B(8) կետերը:
Ուսուցիչը գծագրի վրա կետերը տարբեր կոորդինատներով է ներկայացնում
աշակերտներին ( անհատապես):
III. Հիմնախնդրի առաջացում
– Ուշադիր նայեք զծագրին և բանավոր պատասխանեք հարցերին.
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 Ո՞ր կետին կանցնի A կետը 2 միավորով դեպի աջ տեղափոխվելով:
 Ո՞ր կետին կանցնի C կետը 5 միավորով դեպի աջ տեղափոխվելով:
 Ո՞ր կետին կանցնի N կետը 1 միավորով դեպի աջ տեղափոխվելով:
 Ո՞ր կետին կանցնի F կետը 12 միավորով դեպի ձախ տեղափոխվելով:
 Ո՞ր կետին կանցնի B կետը 4 միավորով դեպի ձախ տեղափոխվելով:
– Ի՞նչ խնդիր առաջացավ: (Աշակերտները պատասխանում են):
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Ուսուցիչը բերում է տարբեր կենսական խնդիրներ, ինչը օգնում է նյութը ավելի հեշտ
յուրացնելուն: Օրինակ,
 «Նիկան ապրում է կամրջից դեպի աջ, դրանից 5 մետր հեռու, իսկ Էկան ՝ դեպի ձախ,
կամրջից նույն հեռավորությամբ» :
– Ի՞նչը վերցնենք որպես հաշվարկի սկիզբ:
 « Թաթիան, Գիորգին և Մական թատրոն գնացին: Տոմսերը մի շարքի վրա էին, բայց
ոչ միասին: Թաթայի տեղը Գիորգիի աթոռից դեպի աջ երրորդն է, իսկ Մակայի
աթոռը Գիորգիի աթոռից դեպի ձախ վեցերորդն է»:
– Ի՞նչը վերցնենք որպես հաշվարկի սկիզբ:
Ուսուցիչը խնդրում է աշակերտներին Թաթիայի, Գիորգիի և Մակայի աթոռների
դասավորվածությունը սխեմատիկ պատկերել:
IV. Դասի թեմայի և նպատակների անվանում
Ուսուցիչը հաստատում է այն միտքը, որ քանի որ գոյություն ունի մեծությունների երկակի
փոփոխություն, այնպիսին, ինչպիսին է օրինակ ջերմաստիճանը զրո աստիճանից ավելի է
և զրո աստիճանից պակաս է, բարձրությունը ծովի մակարդակից ավելի և ծովի
մակարդակից ցածր է, երթևեկությունը փոխհակադարձ ուղղությամբ, պլանի կատարումը
պլանից բարձր և պլանից ցածր, փողի հետ կապված շահույթի կամ կորստի
գործառույթներ և այլն, սա կպահանջի ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական թվերի
բազմության ընդարձակում, այդ պատճառով էլ ընդունվել են բացասական թվերը: Դրական
և բացասական թվերի հասկացության ընդունումը, բնականաբար, մեզ կտանի մինչև
թվային ուղիղ (առանցք):
–Ո՞վ կռահեց, թե որն է այսօրվա դասի թեման: (Պատասխանում են և նշում են
նպատակները)
V. Նոր նյութի հաղորդում
Զրույցի ժամանակ ուսուցիչը աշակերտների ուշադրությունը սևեռում է բացասական
թվերի այն հատկանիշի վրա, որ նրանք դրական թվերի հետ հակառակ, հակասական են:
Սա տեսնելու համար ամենալավ սխեման թվային ուղիղն է, որի վրա զրոյի մի կողմում
դասավորված են դրական, իսկ մյուս կողմում՝ բացասական թվերը:
Ուսուցիչ. Գծենք հորիզոնական ուղիղ գիծ: Այս ուղղի վրա դրական ուղղություն
անվանենք ձախից դեպի աջ շարժման ուղղությունը: Այս ուղղությունը նշենք սլաքով:
Ուղղի վրա նշենք O կետը: Ընտրենք միավորավոր OA հատվածը և O կետի երկու
կողմերում հաջորդականությամբ չափենք միավորի ( OA հատվածի) երկարության
հատվածներ: O կետն ընդունենք որպես հաշվարկի սկզբնակետ
և նրա աջ առաջին
հատվածի վերջում
համապատասխանեցնենք +1 թիվը, երկրորդ հատվածին՝ +2,
երրորդին՝ +3 և այլն:
O կետի ձախից առաջին հատվածի վերջում համապատասխանեցնենք -1 թիվը,
երկրորդ հատվածին՝ -2, երրորդին՝ -3 և այլն: (Դրական և բացասական թվերը տարբեր
գույներով է գրում):
-6

-5

-4

-3

-2

-1

+1

0

+2

+3

+4

+5

+6

Ուսուցիչը խնդրում է աշակերտներին նշեն ինչպես դրական, այդպես էլ բացասական
կոտորակային և խառը թվեր: Եզրակացնում են, որ յուրաքանչյուր թվին տրված ուղղի վրա
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միակ կետ է համապատասխանում:
Աշխատում են «թվային ուղիղ», «հաշվարկի սկզբնակետ», «կետի կոորդինատ»
հասկացությունների վրա:
VI. Գործնական աշխատանք. գրատախտակին և տետրերում լուծում են վարժ. № 1, № 3:
VII. Ամրապնդում. գիտելիքները ամրապնդելու նպատակով լուծում են վարժ. № 5, №6, №7.
VIII. Ինքնուրույն աշխատանք
Ուսուցիչն աշակերտներին բաժանում է ալբոմի թերթիկների վրա գծած թվային
ուղիղներ՝ տարբեր միավորներ ունեցող հատվածներով: Ուղղի վրա նշված է 4-4 կետը:
Աշակերտները պետք Է պարզեն նշված կետերի կոորդինատները:
Առաջադրանքի նմուշ
ա)

բ)

-4

-5

-3

-2

-3

-2

-1

-1

+1

0

+2

+1

0

+3

+4

+5

+2

+6

+3

IX. Աշխատանք կրկության համար նախատեսված նյութի շուրջ՝վարժ. № 14, վարժ. № 16:
X. Արդյունքների ամփոփում
–Ո՞րն էր մեր դասի թեման, նպատակը:
– Հասա՞նք նպատակին:
–Ի՞նչ սովորեցինք:
–Ի՞նչ է անհրաժեշտ թվային ուղիղ ( առանցք ) կառուցելու համար:
–Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում կոորդինատային (թվային) ուղիղը: (Ուղիղ, որի վրա
ընտրված է հաշվարկի սկզբնակետը, միավոր հատված և ուղղություն):
–Ի՞նչն է կոչվում կետի կոորդինատ: (Թիվ, որը ցույց է տալիս կետի տեղադրվածությունը
կոորդինատային (թվային) ուղղի վրա):
–Թվային ուղղի ո՞ր մասում են տեղադրված դրական թվերը, բացասական թվերը:
–Ի՞նչ է կոչվում O(0) կետը, (+3) թիվը, (-15) թիվը:
–Կարդացե'ք գրառումը: 56,  37, 

3
5
,  2 ,  5,08 :
45
24

–Ի՞նչ հեռավորություն է հաշվարկի սկզբնակետից մինչև A(8) կետը, B(2) կետը, C (25)
կետը:
Տնային աշխատանք. վարժ. № 2 , վարժ. № 4, վարժ. № 9, վարժ. № 12.
II դաս
Նպատակը՝ 1) Ամրապնդել թվային ուղղի մասին ստացած գիտելիքները:
2) Զարգացնել թվային ուղղի կառուցման, թվային ուղղի վրա համապատասխան
կետերը նշելու, թվային ուղղի վրա կառուցած կետի կոորդինատները որոշելու, ստացած
գիտելիքները գործնական խնդիրներ լուծելիս կիրառելու կարողությունները:
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Դասի ընթացքը
I.
Կազմակերպական պահ: Տնային աշխատանքի ստուգում
II.
Բանավոր հաշիվ: Նախնական գիտելիքների ստուգում:
1) Գծագրի համաձայն պարզեք, ո՞րն է կոորդինատային ուղիղ և որը՝ ոչ:
Աշակերտներին առաջարկվում է վերլուծել գծագրերը, որտեղ տրված է՝
ա) միայն ուղիղը և հաշվարկի սկզբնակետը ,
0
բ) հաշվարկի սկզբնակետը, միավոր հատված և դրական ուղղություն,
0

1

3

2

գ) միայն հաշվարկի սկզբնակետը և միավոր հատվածը:
0

1

3

2

2) – գրեք երեք դրական թիվ ,
– գրեք երեք բացասական թիվ ,
– գրեք թիվ, որը ո'չ դրական է, ո'չ էլ բացասական:
3) –Ի՞նչ է ներկայացնում թվային ուղիղը:
III. Ինքնուրույն աշխատանք
– Գծե'ք թվային ուղիղ: Որպես միավոր հատված ընդունելով տետրի վանդակի մեկ կողի
երկարությունը, նշեք կետերը ՝
I տարբերակ. A  2  , B  2,5 , C  1 , D  4  , K  4  :

II տարբերակ. O  0  , B  2  , C  1 , D  4,5 , K 3,5 :
Աշակերտները զույգերով փոխանակում են աշխատանքները և միմյանց ստուգում են:
Ամրագրում են և ուղղում սխալները: Ուսուցիչը թվարկելով, գտնում է սխալները և
յուրաքանչյուրին ուղղել է տալիս թույլ տված սխալը: (Ուշադրությունը կենտրոնացնում է
բացասական թվերի վրա):
IV.
Ամրապնդում
Դասագրքից լուծում են վարժ. № 8 , վարժ. № 10:
V. Աշխատանք կրկության համար նախատեսված նյութի շուրջ.
վարժ. №11 ա), վարժ. №13 ա), դ), վարժ. №14, վարժ. №16 աշխատում են
գրատախտակի վրա և տետրերում: Վարժ. №14-ը լուծելիս նախ պայմանն են
քննարկում, լուծելիս կազմում են ալգորիթմը և այնպես են լուծում:
VI.
Ռեֆլեքսիա /անդրադարձում
VII. Տնային հանձնարարություն. վարժ. №11 բ), գ), № 13 բ), գ): № 15 (աղյուսակը կազմել
Word-ում):
1.5 Հակադիր թվեր: Թվերի համեմատում (3 ժամ)
Նպատակներ՝ 1) Հակադիր թվերի հասկացության ներմուծում,
2) թվերի համեմատումը կոորդինատային ուղղի կիրառմամբ,
3) տրված թեմայով խնդիրներ լուծելու կարողության զարգացում:
Պարագրաֆը ուսումնասիրելուց հետո աշակերտը
պետք է իմանա՝
 ո՞ր թվերն են կոչվում հակադիր թվեր,
 ինչպե՞ս է կատարվում թվերի համեմատումը թվային ուղղի միջոցով ,
պետք է կարողանա՝
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ճանաչել և անվանել հակադիր թվերը,
գտնել տրված թվի հակադիր թիվը,
համեմատել թվերը թվային ուղղի միջոցով:

I դաս
Թեմա՝ հակադիր թվեր
Նպատակները՝ 1) Հակադիր թվերի հասկացության ներմուծում,
2) գտնել տրված թվի հակադիր թիվը,
3) զարգացնել մտածելու, ստեղծագործական ակտիվության,
մաթեմատիկորեն գրելու և խոսելու ունակությունը:
Դասի տեսակը՝ նոր նյութի հաղորդում
Ռեսուրսներ՝ չորս տարբեր գույնի մատիտ կամ ֆլոմաստեր, քանոն, գունավոր կավիճներ:
Դասի ընթացքը
I. Կազմակերպական պահ: Տնային աշխատանքի ստուգում
II. Բանավոր հաշիվ: Նոր նյութի հաղորդման նախապատրաստում
– Ինչպիսի՞ թվեր գիտենք:
– Ինչպե՞ս են թվային ուղղի վրա տեղադրված դրական և բացասական թվերը հաշվարկի
սկզբնակետի նկատմամբ:
– Ի՞նչ կոորդինատ ունի հաշվարկի սկզբնակետը:
– Ինչպիսի՞ թվերով են արտահայտվում թվային ուղղի վրա հաշվարկի սկզբնակետի
նկատմամբ դեպի աջ տեղադրված թվերը:
– Ինչպիսի՞ թվերով են արտահայտվում թվային ուղղի վրա հաշվարկի սկզբնակետի
նկատմամբ դեպի ձախ տեղադրված թվերը:
III.Դասի նյութի անվանում
Ուսուցիչը գրատախտակի մոտ է հրավիրում աշակերտին, գծել է տալիս կոորդինատային
ուղիղ և խնդրում է դրա վրա նշել +1 և –1 թվերը: Մյուս աշակերտին խնդրում է նույն
ուղղի վրա ուրիշ գույնի կավիճով նշել +3 և –3 թվերը, երրորդին՝ ուրիշ գույնով +2 և 2, չորրորդին՝ մեկ այլ գույնով +4 և –4: (Մինչև աշակերտները գրատախտակի մոտ
աշխատում են, ուսուցիչը շրջելով ստուգում է, թե ինչպես են մյուսներն աշխատում
տետրերում, որևէ մեկին օգնություն պետք չէ՞ կամ հարց չունե՞ն և այլն):
–Ինչի՞ է հավասար հեռավորությունը հաշվարկի սկզբնակետից մինչև -1-ը, +1-ը:
–Ինչի՞ է հավասար հեռավորությունը հաշվարկի սկզբնակետից մինչև-2-ը, +2-ը:
–Ինչի՞ է հավասար հեռավորությունը հաշվարկի սկզբնակետից մինչև +3-ը, -3-ը:
–Ինչի՞ է հավասար հեռավորությունը հաշվարկի սկզբնակետից մինչև +4-ը, -4-ը:
– Ի՞նչ կասեք +1-ի և -1-ի համապատասխան կետերի մասին: (Երկուսն էլ հաշվարկի
սկզբնակետից 1 միավոր հատվածով են հեռու), այսինքն՝ հավասար տարածությամբ են
հեռացված:
– Ի՞նչ կասեք +2-ի և -2-ի համապատասխան կետերի մասին: (Հաշվարկի սկզբնակետից
երկուսն էլ 2 միավոր հատվածով են հեռու), այսինքն՝ հավասար տարածությամբ են
հեռացված:
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Համանմանորեն քննարկում են նշված մնացած թվային զույգերը:
– Կռահո՞ւմ եք, թե ինչու նշեցինք թվերի զույգերը ըստ գույների: Ինչո՞ւ զույգեր
կազմեցինք: (Մեկ գույնով այն երկու թվերի համապատասխան կետերը նշեցինք, որոնք
հաշվարկի սկզբնակետից հավասար տարածությամբ են հեռացված):
– էլի ի՞նչ եք նկատում այս թվերի տեղադրման մեջ: (Հաշվարկի սկզբնակետի նկատմամբ
տարբեր կողմում են տեղադրված):
– Այսօր մենք ճիշտ այսպիսի թվերը կսովորենք: Թվեր, որոնց համապատասխան կետերը
հաշվարկի սկզբնակետի նկատմամբ տարբեր կողմում են գտնվում և դրանից հավասար
տարածությամբ են հեռացված: Այսպիսի թվերը հակադիր թվեր են կոչվում:
IV.Նոր նյութի հաղորդում
– Ինչպիսի՞ թվեր են՝ +2 և -2, +65 և -65:
– Ի՞նչ են կոչվում +8 և -8 թվերը:
– Անվանի'ր հակադիր թվային զույգեր (3-4 զույգ):
– Ինչո՞վ են տարբերվում հակադիր թվերը միմյանցից: (Միայն նշանով):
– Ինչո՞վ են նման հակադիր թվերը միմյանց: (Հ աշվարկի սկզբնակետից հավասար
տարածությամբ են հեռացված):
– Հիմա սովորենք, ինչպես պետք է գտնենք տրված թվի հակադիր թիվը:
– Ես կանվանեմ թիվը: Դուք միաձայն անվանեք հակադիր թիվը:
Ուսուցիչը մեկ դրական թիվ է անվանում, մեկ՝ բացասական: Աշակերտները անվանում են
ուսուցչի անվանած թվերի հակադիր թվերը:
– Հավատում եմ, որ դուք կարող եք ինքնուրույն ձևակերպել, թե ինչպե՞ս պետք է գտնել
տրված թվի հակադիր թիվը (տրված թվի նշանը պետք է փոխենք ):
– Անվանեք՝


a թվի հակադիր թիվը  a  :



- a թվի հակադիր թիվը  a  :

 0-ի հակադիր թիվն է (0):
Ուսուցիչը հենց այստեղ պարզաբանում է ամբողջ թվերի բազմությունը և ցույց է տալիս
դրա գրառման օրինակը՝ Z  0; 1;  1; 2;  2; . . .  :
V. Ամրապնդում
–Ինչպիսի՞ թիվ է դրական թվի հակադիր թիվը:
0 - ի հակադիր թիվը: (Այս վերջին հարցին աշակերտները պետք է բացատրեն իրենց
պատասխանը, թե ինչո՞ւ են այսպես մտածում):
– Ի՞նչ կլինի a թվի հակադիր թիվը:
– Ի՞նչ կլինի ( a ) թվի հակադիր թիվը:
Բանավոր լուծում են դասագրքից վարժ. №1, №3 - №5, №7, №18: Գրատախտակին և
տետրերում կատարում են վարժ. №6, №12 ա), դ), №14:
VI. Ինքնուրույն աշխատանք
I տարբերակ. « * »-ի փոխարեն գրել այնպիսի թիվ, որ ստացվի ճշգրիտ հավասարություն:
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  6   *

12   *

   *  5

   *  20

0  *
  4   *

 6
   *
 7
 1
  3    *
 5

II տարբերակ.
 6
  2   *
 7
4
   *  5
  4    *
  4   *
   *  
5
Ինքնուրույն աշխատանքի յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան մեկական միավոր
է գնահատվում: Ընդամենը՝ առավելագույն 8 միավորով:
VII. Աշխատանք կրկության համար նախատեսված նյութի շուրջ՝
Լուծում են դասագրքի վարժությունները՝ №30, №35:
VIII. Արդյունքների ամփոփում
– Ի՞նչ սովորեցինք այսօր:
–Ո՞ր թվերն են կոչվում հակադիր:
–Ինչպե՞ս են տեղադրված հակադիր թվերը թվային ուղղի վրա:
–Ո՞ր թիվն է 0-ի հակադիրը:
–Քանի՞ հակադիր թիվ ունի տվյալ թիվը:
–Ինչպե՞ս գտնենք տրված թվի հակադիր թիվը:
– Ո՞ր թվերն են կոչվում ամբողջ թվեր:
IX.
Տնային առաջադրանք. վարժ. №2, №9, №10, №12 բ), գ):
Ուսուցիչը աշակերտներին խնդրում է երկրորդ օրվա համար՝
ա) ստվարաթղթից պատրաստել թվային ուղղի մոդել,
բ) պատրաստել և բերել մեկ կանաչ ու մեկ կարմիր «կետ» ( փոքրիկ շրջաններ):
   *  14

 12   *

10   *

II դաս
Թեմա՝ Թվերի համեմատում
Նպատակները՝ 1) սովորեցնել համեմատել թվերը,
2) խորացնել գիտելիքները դրական և բացասական, հակադիր թվերի մասին,
3) զարգացնել մտածելու, ստեղծագործական ակտիվության կարողությունները:
Նյութ. ստվարաթղթից պատրաստել թվային ուղղի մոդել, մեկ կանաչ ու մեկ կարմիր «կետ»
(փոքրիկ շրջաններ):
Մեթոդական ցուցումներ. որ եղանակով էլ կատարենք թվերի համեմատումը, հարցը պետք
է մշակվի հետևյալ հաջորդականությամբ.
 դրական թվերի համեմատումը միմյանց հետ,
 դրական թվերի համեմատումը զրոյի հետ,
 դրական թվերի համեմատումը բացասականի հետ,
 բացասական թվերի համեմատումը զրոյի հետ,
 բացասական թվերի համեմատումը միմյանց հետ:
Աշխատում են զույգերը: Զույգը օգտվում է մեկ թվային ուղղից:
40

Մի աշակերտը կանաչ «կետ» ունի, մյուսը՝ կարմիր: Անվանված բացասական թիվը թվային
ուղղի վրա նշում են կարմիր «կետով», իսկ դրականը՝ «կանաչով»: Կետերի
տեղադրությունը լավ ցույց կտա նրանց հեռավորությունը հաշվարկի սկզբնակետից, ինչն
աշակերտներին թվերը համեմատելու հնարավորություն կտա:
Ամրապնդում
1) Հարցեր՝
 Ի՞նչ տեղ են զբաղեցնում կոորդինատային ուղղի վրա բացասական կոորդինատ ունեցող
կետերը:
 Ո՞ր կոորդինատն է համապատասխանում հաշվարկի սկզբնակետից դեպի ձախ գտնվող
կետին, որը նրանից հեռացած է 9 միավոր ունեցող հատվածով:
 Ո՞ր կոորդինատն է համապատասխանում հաշվարկի սկզբնակետից դեպի աջ գտնվող
կետին, որը նրանից 5 միավոր ունեցող հատվածով է հեռացած:
 Քանի՞ միավոր ունեցող հատվածին է հավասար տարածությունը (+2)-ի և (-2)-ի միջև:
 Քանի՞ կետ է հաշվարկի սկզբնակետից 5 միավոր ունեցող հատվածին հավասար
տարածությամբ հեռացած:
 Գրի'ր այն կետերի կոորդինատները, որոնցից տարածությունը հաշվարկի
սկզբնակետից հավասար է 4 միավոր ունեցող հատվածին:
 Ի՞նչ դիրք է զբաղեցնում հաշվարկի սկզբնակետի նկատմամբ կետը, որի կոորդինատն է
(-6):
 Ի՞նչ է կոչվում հորիզոնական ուղիղ, որի վրա ընտրված է հաշվարկի սկզբնակետը,
միավորներով հատվածը և ուղղությունը՝ ձախից աջ:
 Ո՞ր թիվն է 0-ի հակադիրը:
2) Վարժ. №13 , №15 , №11, №22:
Ինքնուրույն աշխատանք I տարբերակ՝ վարժ. №16, II տարբերակ՝վարժ. №17:
Կրկնություն ՝
վարժ. №29
Տնային առաջադրանք ՝վարժ. №19, №20, №25, №27:
III դաս
Դասի թեման՝ հակադիր թվեր, թվերի համեմատում
Նպատակները՝ գիտելիքների խորացում և ամրապնդում ՝
1) հակադիր թվերի մասին,
2) կոորդինատային ուղղի միջոցով թվերի համեմատության մասին:
Զարգացնել տվյալ թեմայի շուրջ խնդիրներ լուծելու կարողությունը:
Դասի ընթացքը
Բանավոր հաշվարկ: Նոր նյութի հաղորդման նախապատրաստում
I. Կազմակերպական պահ: Տնային աշխատանքի ստուգում
II. Բանավոր հաշվարկ: Նախնական գիտելիքների ստուգում.
– Թվերի արտահայտման ի՞նչ ձևեր գիտենք:
– Ինչպե՞ս կառուցենք թվային ուղիղը:
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– Ինչպի՞սի թվեր են գտնվում հաշվարկի սկզբնակետից դեպի աջ:
– Ինչպի՞սի թվեր են հաշվարկի սկզբնակետից դեպի ձախ գտնվող կետերը, նրանց
կոորդինատները: Ո՞ր թվերն են կոչվում ամբողջ թվեր:
–Եթե a թիվը դրական է, ապա ո՞րն է ավելի՝ ա) a , թե՞ 0 , բ) a , թե՞ a :
– Եթե՞ b  0 , ապա ո՞րն է պակաս՝ ա) b , թե՞ 0, բ) b , թե՞ b , գ) b , թե՞ 2 b:
III. Դասի թեմայի և նպատակների անվանում.
–Ո՞վ գլխի ընկավ, թե ո՞րն է մեր այսօրվա դասի թեման:
IV. Նոր նյութի հաղորդում
Թելադրություն՝
Ստորև բերված նախադասությունները գրի առեք անհավասարության տեսքով՝
 25-ը դրական թիվ է:
 -18-ը բացասական թիվ է:
 m -ը բացասական թիվ է:
 n -ը դրական թիվ է:
 a -ն ո'չ բացասական թիվ է:
 b -ն ո'չ դրական թիվ է:
 c -ն 0-ից փոքր թիվ չէ:
 d -ն 5-ից փոքր թիվ չէ:
 k -ն -10-ից մեծ և 5-ից փոքր թիվ է:
 t -ն 4-ից փոքր է կամ հավասար:
Աշխատանքները աշակերտները միմյաց հետ փոխանակում են և այդպես ստուգում են:
Պատասխանների ստուգման և սխալները վերլուծում-ստուգումից հետո ուսուցիչը
խնդրում է աշակերտներին՝ թելադրության ժամանակ ստացած պատասխանների
համաձայն, անվանել՝ սկսած երրորդից, յուրաքանչյուր անհավասարության համար երեք
թիվ, որոնք բավարարում են անհավասարմանը:
Աշխատանք գրքի վրա՝ վարժ. №23, №24, №25, №28, №33(միջին սյունակը):
V. Ինքնուրույն աշխատանք
I տարբերակ. նվազման կարգով գրե'լ տրված թվերի հակադիր թվերը.
4
1 ,  2,  1, 7, 0, 01, 0, 002,  0,84 :
5
II տարբերակ. աճման կարգով գրե'լ տրված թվերի հակադիր թվերը՝
4
1 ,  2, 1, 7,  0, 04, 1,82,  2, 2 :
5
VI. Ռեֆլեքսիա /անդրադարձում
VII.Տնային առաջադրանք վարժ. №26, №30, №33 (I և III սյունակը ), №34, №36:

1.6 Թվի մոդուլ /բացարձակ արժեք (2 ժամ)
I դաս
Նպատակները 1)Ծանոթացնել թվի մոդուլի և նրա երկրաչափական
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ինտերպրետացիայի/մեկնաբանման հետ:
3) Լուծել խնդիրներ տվյալ թեմաների շուրջ:
Դասի ընթացքը
I. Կազմակերպական պահ
II.Բանավոր հաշիվ: Նախնական գիտելիքների ակտիվացում
Առաջադրանք №1
–Կոորդինատային ուղղի վրա նշել կետեր, որոց կոորդինատներն են՝
4, 1,5, -3, -4, -1,5, -2,5, 3:
Ուսուցիչ.–Ի՞նչ պլանի համաձայն կկատարեք տրված առաջադրանքը: (Կկառուցենք
կոորդինատային ուղիղ և դրա վրա կնշենք կետեր, որոնց կոորդինատները տվյալ թվերն
են):
– Ինչպե՞ս կառուցենք կոորդինատային ուղիղը: Ձևավորեք հետևյալ ալգորիթմը:
Աշակերտները պատասխանում են.
 կգծենք ուղիղ գիծ,
 ուղղի վրա կնշենք հաշվարկի սկզբնակետը և կընտրենք ուղղությունը՝ ձախից աջ,
 կընտրենք միավոր հատվածը և սանդղակին կգրենք թվերը՝ըստ միավոր հատվածի ,
 կկառուցենք կետեր, որոնց համպատասխան կոորդինատները տվյալ թվերն են:
–Ինչպե՞ս նշենք թվային ուղիղի վրա կետը, որի կոորդինատներն են. ա ) 4, բ ) -3:
(Պատասխանում են ՝ ա) 4 դրական թիվ է, այդ պատճառով 4 միավոր հատված պետք է
տեղադրենք հաշվարկի սկզբնակետց դեպի աջ: բ) – 3 բացասական թիվ է , այդ պատճառով
3 միավոր հատված պետք է տեղադրենք հաշվարկի սկզբնակետից դեպի ձախ):
–Որպես միավոր հատված ինչը կընտրենք: (Գերադասելի է ընտրեն տետրի երկու
վանդակի կողի երկարությունը):
Վերջնականապես կոորդինատային ուղիղը կստանա այսպիսի տեսք՝

-4

-3 -2,5

-1,5

0

1,5

3

4

– Ի՞նչ հեռավորություն է հաշվարկի սկզբնակետից մինչև A կետը:
–Ի՞նչ հեռավորություն է հաշվարկի սկզբնակետից մինչև A1 կետը:
–Ի՞նչ հեռավորություն է հաշվարկի սկզբնակետից մինչև B կետը:
–Ի՞նչ հեռավորություն է հաշվարկի սկզբնակետից մինչև B1 կետը:
–Ի՞նչ հեռավորություն է հաշվարկի սկզբնակետց C կետը:
–Ի՞նչ հեռավորություն է հաշվարկի սկզբնակետից C1 կետը:
–Ի՞նչ հեռավորություն է հաշվարկի սկզբնակետից D կետը:
–Ո՞ր կետերն են հաշվարկի սկզբնակետից հավասար տարածությամբ հեռացված:
– Ի՞նչ կոորդինատներ ունեն այս զույգերը: Ինչպիսի՞ թվային զույգ կստանաք:
– Ի՞նչ թիվ է (-2,5)-ի հակադիր թիվը:
–Ինչո՞վ են միմյանցից տարբերվում հակադիր թվերը:
–Ինչպե՞ս գտնենք տվյալ թվի հակադիր թիվը:
Առաջադրանք №2
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Ցույց է տալիս գրառումը .
-(+3) = -3
11 = -(-11)

 5
–  1 
 6

 5
=  1 
 6
 1
-  2, 25 =  2 
 4

-(+0,8) = 0,8

1

1
 3
= - 
2
 2

-45 = -(+45)
-

3
= -(+0,003)
1000

– Բացատրե՛ք յուրաքանչյուր հավասարության բովանդակությունը:
III. Ծանոթացնել դասի թեմային ու նպատակներին

1) Գտնե'լ   a  արտահայտության արժեքը, եթե a  3, 4; 500  22;  96; 0.
2) Ի՞նչ թիվ է n, եթե a) b դրական է,

b) b բացասական է, g) b =0:

Ներկացված հարցերին ֆրոնտալ ձևով են պատասխանում:
– Գծե՛ք կոորդինատային ուղիղ և դրա վրա նշեք U (2), O(0), D(1), M (1), I (4), L(3) կետերը:
Կետերը նշելուց հետո կստանանք այսպիսի պատկեր՝
-1

0

2

1

3

4

–Կարդացե՛ք թվային ուղղի վրա ստացված բառը: Ի՞նչ բառ ստացաք: (Մոդուլ) այո', ասօր
պետք է սովորենք, ինչ է թվային մոդուլը/բացարձակ արժեքը, ինչպե՞ս է գրվում այն
մաթեմատիկորեն և ինչպե՞ս պետք է գտնենք դա: Ո՞վ գլխի կընկնի, ի՞նչ կա էլի մեր
պլանում: (Մոդուլի/ բացարձակ արժեքի հետ կապված խնդիրների լուծում):
IV. Նոր նյութի հաղորդում
Ցույց է տալիս թվային ուղիղ (կամ աշխատում են արդեն գծած ուղիղների վրա):
–Ի՞նչ հեռավորություն է հաշվարկի սկզբնակետից մինչև L  3 կետը:

–Ի՞նչ հեռավորություն է հաշվարկի սկզբնակետից մինչև D  1 կետը:
–Ի՞նչ հեռավորություն է հաշվարկի սկզբնակետից մինչև I  4  կետը:
– Ի՞նչ հեռավորություն է 0-ից մինչև 2-ը:
–Ի՞նչ հեռավորություն է 0-ից մինչև -2-ը:
– Ի՞նչ հեռավորություն է 0-ից մինչև -4-ը:
–Ի՞նչ հեռավորություն է 0-ից մինչև 5-ը:
–Հեռավորությունը հաշվարկի սկզբնակետից մինչև թիվ արտահայտող կետը թվի
մոդուլ/բացարձակ արժեք է կոչվում: Մաթեմատիկորեն տարածությունը հաշվարկի
սկզբնակետից մինչև A  a  կետն այսպես են նշանակում՝ a :
–Ինչպե՞ս է գրառվում մաթեմատիկորեն տարածությունը հաշվարկի սկզբնակետից մինչև

A  7  կետը, մինչև B  6  կետը, մինչև C  25 կետը, մինչև K  6  կետը:

–Ի՞նչ կլինի տարածությունը 0-ից մինչև ա)5-ը,  5  5 բ)9-ը,  9  9  գ) -22-ը,

 22  22

դ)

0-ն,  0  0 
–Ինչպիսի՞ մեծություն է տարածությունը՝ դրակա՞ն, բացասակա՞ն, թե՞ 0-ին հավասար:
(Դրական կամ 0-ին հավասար):
–Ի՞նչ կասեք բացասական թվերի մոդուլի մասին:
–(Պատասխանից հետո) Ինչպե՞ս կհիմնավորեք:
–Ինչպիսի՞ մեծություն է մոդուլը: (Դրական կամ 0-ին հավասար):
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–Ի՞նչ կասեք հակադիր թվերի մոդուլների մասին: (Հավասար են):
–Բերեք հակադիր թվերի օրինակներ և ձեր կարծիքները դրանց մոդուլների մասին,
հիմնավորեք թվային ուղղի միջոցով:
– Ինչպիսի՞ թիվ չի լինի մոդուլը: (Բացասական):
V. Ամրապնդում
Լուծում են դասագրքից վարժություն №1, №3, №5, №7, №9:
VI. I Ինքնուրույն աշխատանք Վարժ. №6:
VII. II Ինքնուրույն աշխատանք Վարժ. №11:
VIII. Ռեֆլեքսիա/անդրադարձում
X Տնային առաջադրանք. Վարժ.№2, №4, №8, №10, №18:
II դաս
Նպատակները՝ 1) Թվի մոդուլի մասին ստացած գիտելիքի ամրապնդում,
2) մոդուլ պարունակող օրինակների լուծում,
3) ուշադրության և տրամաբանական մտածողության զարգացում,
4)ինքնավերահսկման և ինքնագնահատականի կարողության զարգացում:
Անհրաժեշտ նյութ. ինքնուրույն աշխատանքի նյութ երկու տարբերակով
Դասի ընթացքը
I. Կազմակերպական պահ: Տնային աշխատանքի ստուգում
II. Բանավոր հաշիվ: Նախնական գիտելիքների ստուգում:
1)–Ես կներկայացնեմ նախադասություն, իսկ դուք դա արտահայտեք մաթեմատիկայի
լեզվով:
 Առարկաները հաշվելու համար կիրառած թվեր՝(բնական թվեր):
 Բազմություն, որի տարրերն են բնական թվերը, դրանց հակադիր թվերը և զրոն
(ամբողջ թվեր):
 Թվանշանը կամ թվանշանների խումբը, որը կրկնվում է տասնորդական կոտորակի
մասի գրառման մեջ՝ (պարբերություն):
 Դրական թվերի հակադիր թվեր՝ (բացասական թվեր):
 Հեռավորությունը հաշվարկի սկզբնակետից մինչև տվյալ կետը (մոդուլ/բացարձակ
արժեք):
2)–Հիմա աշխատենք պատասխանել հարցերին և այդպես կրկնենք մեր գիտելիքը մոդուլի
մասին: Վերհիշենք մոդուլի հատկանիշները:
 Դրական թիվ է, թե՞ բացասական դրական թվի մոդուլը:
 Դրական թիվ է, թե՞ բացասական բացասական թվի մոդուլը:
 Ինչի՞ է հավասար 0-ի մոդուլը:
 Կարո՞ղ է արդյոք թվի մոդուլը բացասական լինել:
 Կարո՞ղ են արդյոք միմյանցից տարբեր թվերի մոդուլը հավասար լինել: Բերեք
օրինակներ:
 Ո՞ր թվերի մոդուլներն են հավասար: Բերե՛ք օրինակներ:
 Գոյություն ունի, թե՞ ոչ թիվ, որի մոդուլն այդ թվին է հավասար:
 Գոյություն ունի, թե՞ ոչ թիվ, որի մոդուլն այդ թվի հակադիր թվին է հավասար:
 Գոյություն ունի, թե՞ ոչ թիվ, որի մոդուլը բացասական թիվ է:
3)–Իսկ հիմա ստուգենք, ինչպես եք կիրառում տեսական գիտելիքները կոնկրետ
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օրինակներ լուծելիս:


Անվանե՛ք տրված թվի մոդուլը. 80, -459, -25, 06,



Ո՞ր թվի մոդուլն է ՝ 27, 0, 108,



Լուծում են վարժ. №13, №14:

3
:
4

5
:
12

III. Ինքնուրույն աշխատանք
I տարբերակ. դասավորել տրված թվերը՝ ա) աճման կարգով, բ) դրանց մոդուլների
նվազման համաձայն՝ 7,5, -4,7, 5, -6,2, 0, 4,8, -4,9, 7,5, -6,9:
II տարբերակ. դասավորել տրված թվերը՝ 8,2, -6,5, -8, -4,6, 0,8, 2,3, -3, 25, - 3,15, -8,9:
ա) նվազման կարգով, բ) դրանց մոդուլների աճման կարգով:
გვ. 47
IV.Աշխատանք խնդիրների շուրջ
Լուծում են դասագրքի №20, 21, 24 վարժությունները:
V.Ռեֆլեքսիա/անդրադարձում
–Ինչի՞ վրա աշխատեցինք այսօր:
–Հասա՞նք նպատակին:
–Հարց հո չի՞ ծագել որևէ հարցի շուրջ:
–Գո՞հ եք ձեր կատարած աշխատանքից:
–Ի՞նչը ձեզ թվաց ամենաբարդ:
–Ի՞նչ է անհրաժեշտ ավելի լավ արդյունքների հասնելու համար:
VI. Տնային առաջադրանք: Վարժ..№12, №19, №22, №23:
Վարժությունների մեկնաբանություններ ու պատասխաններ. №6 դ), №9 ա) (-9),(+9), բ)0,
գ) 0:
№13. ա) 5, №15 –5, №18. ա) Ոչ, բ) Այո:
№21. Երբ դույլից կաթի քանակի կեսը մեկ այլ ամանի մեջ լցրեցին, ապա դույլի և կաթի
ընդհանուր զանգվածից պակասեց կաթի զանգվածի կեսը, ասինքն՝ 16,4-9,2=7,2կգ:
Հետևաբար, կաթի զանգվածը 14,4 կգ, իսկ դատարկ դույլինը՝ 2 կգ:
№23.Եթե ձմերուկի կեսը 5,4 կգ է, ամբողջ ձմերուկի զանգվածը 10,8 կգ կլինի:
№24. Խնդիրը լուծելու համար պետք է կազմեն և լուծեն կամ հավասարումը՝ x  x  5  100
կամ արտահայտությունը՝ (100 –5):2+5. 52,5 գ:
Ամփոփիչ աշխատանք №1
I տարբերակ
Կրճատե'լ կոտորակները՝

12
42

,

35 , 60

72
56

: Ո՞րն է դրանցից ամենամեծը:

Տասնորդական կոտորակի տեսքով գրե'լ թվերը՝ 

36
3
3
,
,  : Ո՞րն է դրանցից
5
10 10000

ամենափոքրը:
Ի՞նչ բազմություն է 4-ի բազմապատիկ թվերի բազմության և 8-ի բազմապատիկ թվերի
բազմության ա) միավորումը բ) հատումը:
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Ինչի՞ է հավասար x-ը, եթե x  4 :

1 5
3 6

Հաշվե'լ 14  7, 2  (1  ) :1, 2 արտահայտության արժեքը:
II տարբերակ
61
Կրճատե'լ կոտորակները՝ 21 , 18 ,  : Ո՞րն է դրանցից ամենամեծը:
35

72

93

Տասնորդական կոտորակի տեսքով գրե'լ

13
56
2
,  , 
թվերը: Ո՞րն է դրանցից
100
5
1000

ամենափոքրը:
Ի՞նչ բազմություն է 5-ի բազմապատիկ թվերի բազմության և 10-ի բազմապատիկ
թվերի բազմության ա) միավորումը, բ) հատումը:
Ինչի՞ է հավասար X-ն, եթե x  3 :

1
3

5
6

Հաշվե'լ 23  8, 4  (  1 ) :1, 4 արտահայտության արժեքը:

Ամփոփիչ աշխատանքների գնահատման սխեմա
1. 0,5 միավոր՝ յուրաքանչյուր կոտորակի կրճատման համար:
0,5 միավոր՝ ճիշտ պատասխանի համար:
Առավելագույն միավորների քանակը՝ 2:
2. 0,5 միավոր՝ յուրաքանչյուր կոտորակի ստացման համար:
0,5 միավոր՝ ճիշտ պատասխանի համար:
Առավելագույն միավորների քանակը՝ 2:
3. 1 միավոր –ա)-ի ճիշտ պատասխանի համար:
1 միավոր – բ)-ի ճիշտ պատասխանի համար:
Առավելագույն՝միավորների քանակը՝ 2:
4. 1 միավոր՝ յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար:
Առավելագույն՝միավորների քանակը՝ 2:
5. 0,5 միավոր՝ ճիշտ կատարված յուրաքանչյուր գործողության համար:
Առավելագույն միավորների քանակը՝ 2:

Զարգացնող գնահատման նմուշ
Չափանիշներ
Բազմություն,
ենթաբազմութուն,
բազմությունների
միավորումը և

Ցածր
Չի կարողանում
անվանել 5(4)-ի և 10(8)-ի
բազմապատիկ թվերի
բազմությունը և չի

Արդյունքները
Միջին
Գիտի ինչ է իրենից
ներկայացնում ինչպես 5(4)ի, այնպես էլ 10(8)-ի
բազմապատիկ թվերի
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Բարձր
Գիտի ինչ է իրենից
ներկայացնում ինչպես 5(4)ի, այնպես էլ 10(8)-ի
բազմապատիկ թվերի

հատումը

կարողանում դրանցով
գործողություններ
կատարել:

Դրական և
բացասական թվեր
և դրանցով
գործողություններ

Ճանաչում է դրական և
բացասական թվերը: Չի
կարողանում անվանել
թվերի որոշակի
միջակայքի ամենամեծ
կամ ամենափոքր թիվը:
Դժվարությամբ և
հաճախ սխալներով է
կատարում դրանցով
թվաբանական
գործողությունները:

Թվի մոդուլը

Չգիտի մոդուլի
բովանդակությունը:

բազմությունը, թեև,
դրանցով գործողություններ
կատարելիս սխալներ է թույլ
տալիս:
Ճանաչում է դրական և
բացասական թվերը:
Կարողանում է անվանել
թվերի որոշակի միջակայքի
ամենամեծ կամ
ամենափոքր թիվը:
Դրանցով կատարում է
թվաբանական
գործողություններ թեև
երբեմն սխալներ է թույլ
տալիս:

բազմությունը և դրանցով
գործողություններ
կատարելիս սխալ թույլ չի
տալիս:
Ճանաչում է դրական և
բացասական թվերը: Ճիշտ է
դասավորում թվերը աճման
և նվազման կարգով:
Անսխալ անվանում է դրանց
միջև ամենամեծ և
ամենափոքր թվերը:
Անսխալ կատարում է
թվաբանական
գործողություններ
ռացիոնալ թվերով:

Կարող է հավասարում
լուծել, բայց պարզ մոդուլ
պարունակող
հավասարումն անսխալ չի
կարողանում լուծել:

Անսխալ ուծում է մոդուլ
պարունակող
հավասարումները:

1.7 Թվերի գումարումը (3 ժամ.)
Նպատակը՝ 1)ծանոթացում միևնույն նշան ունեցող թվերի և տարբեր նշան ունեցող թվերի
գումարման կանոնների հետ,
2) ինտուիցիայի, հաշվարկներ կատարելու կարողությունների, մաթեմատիկորեն խոսելու
ունակության զարգացում:
Պարագրաֆը ուսումնասիրելուց, սովորելուց հետո աշակերտը պետք է իմանա
միևնույն նշան ունեցող թվերի և տարբեր նշան ունեցող թվերի գումարման կանոնները:
Պետք է կարողանա միևնույն նշան ունեցող թվերը և տարբեր նշան ունեցող թվերը
գումարել ինչպես թվային ուղղի միջոցով, այնպես էլ բանավոր և գրավոր:
Մեթոդական մեկնաբանություններ՝ այս հարցը պետք է հաղորդել ոչ թե տեսական
ապացույցներով, այլ կոնկրետ խնդիրների, հարց ու պատասխանի, թվային ուղղի
միջոցով:
Աշակերտները՝ ուսուցչի օգնությամբ, պետք է սահմանեն համապատասխան
կանոնները:
Թվային ուղղի վրա միանման նշան ունեցող թվերի գումարումն ավելի հեշտ է, քան
տարբեր նշան ունեցողները, այդ պատճառով ավելի լավ է դեռ միևնույն նշան ունեցողների
երկու դեպքերն էլ քննարկենք, իսկ հետո՝ տարբեր նշան ունեցողների: Անպայման է
քննարկվի 4 դեպք:
 Երբ երկու գումարելիներն էլ դրական են, (I դաս):
 Երբ երկու գումարելիներն էլ բացասական են, (I դաս):
 Երբ առաջին գումարելին դրական է, իսկ երկրորդը՝ բացասական ( II դաս):
 Երբ առաջին գումարելին բացասական է, իսկ երկրորդը՝ դրական ( II դաս):
Նյութը յուրացնելու համար հատկացվում է 3 ժամ:
48

I դաս












Նպատակներն ու խնդիրները
1)Միևնույն նշան ունեցող թվերի գումարման կանոնի սահմանում:
2)Առաջացնել հետաքրքրություն մաթեմատիկայի նկատմամբ՝ հետաքրքիր խնդիրներ
լուծելով և աշխատանքի տարբեր ձևեր կիրառելով:
Դասի տեսակը. Նոր նյութի հաղորդում
Անհրաժեշտ նյութ. Քարտեր՝ բաժանելու համար:
Դասի ընթացքը
I. Կազմակերպական պահ: Տնային առաջադրանքի ստուգում
II. Նախնական գիտելիքների ակտիվացում
Նախնական գիտելիքների ակտիվացման համար ուսուցիչը կիրառում է հետևյալ հարցերը.
ի՞նչ է ներկայացնում կոորդինատային ուղիղը:
Ո՞ր թվերն են կոչվում հակադիր թվեր:
Ինչպե՞ս է նշվում a թվի հակադիր թիվը:
Ո՞ր թվերն են կոչվում ամբողջ:
Ի՞նչ է ներկայացնում թվի մոդուլը:
Ինչի՞ է հավասար 7-ի մոդուլը, 0-ի մոդուլը, -12-ի մոդուլը:
Ի՞նչ կարող ես ասել հակադիր թվերի մոդուլի մասին:
- 40-ի մոդո՞ւլն է ավելին, թե՞ 32-ի:
Ի՞նչ կլինի a թվի մոդուլը, եթե՝ ա) a բացասական է, բ) a դրական է , գ) a  0?
Անվանե'լ տրված թվերի հակադիր թվերը՝
5, -5, -(-5), -(+6), -8, +9, -10, +(-4), -(-100), -(-(-11)):
III. Նոր նյութի հաղորդում
Ուսուցիչը էկրանի վրա ցույց է տալիս կամ գրատախտակին գծում է դասագրքում տրված
1-ին խնդրի աղյուսակը և քննարկում են այս խնդիրը, որի հիման վրա ձևավորում են
թվերի գումարման կարգը և լուծում տեքստում տրված 1-ին օրինակը:
IV.
Ամրապնդում. Բանավոր լուծում են դասագրքից վարժություն №1 –6:
V. Ինքնուրույն աշխատանք
Տրված են թվեր՝ -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10: Օգտագործի՛ր այս թվերից յուրաքանչյուրը
միայն մեկ անգամ և կազմի՛ր երեք ճիշտ հավասարություն:
Աշխատանքը կատարելուց հետո հարևան նստարանների աշակերտները փոխանակում
են և ստուգում են միմյանց աշխատանքները, ամրագրում են սխալները: Հերթով,
բարձրաձայն կարդում են հավասարումները, վերլուծում են և ուղղում սխալները:
VI.
Երկրորդական ամրապնդում
Աշխատում են դասագրքի №7, №9 և №16 վարժությունների վրա: Օրինակներ են գրում
գրատախտակին ու տետրերում: Կոորդինատային ուղիղը գծում են գրատախտակին և
տետրերում:
VII. Անհատական ստուգում
Ուսուցիչը աշակերտներին բաժանում է քարտեր՝ երկու տարբերակով:
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Քարտի նմուշ
3 
3
1) Հաշվիր ա) -52+(-36), բ) -2,5+(-5,9), գ)    2  :
7  14 
2)Գտնե'լ սխալները ա) -52+( –28)= –70,

բ) –56+( –34)= –90,

գ) –102+( –24)= 126:

VIII. Աշխատանք խնդրի շուրջ, կրկնություն. Դասագիրք, վարժ. №28:
IX.
Ռեֆլեքսիա / անդրադարձում: Արդյունքների ամփոփում
–Ի՞նչ սովորեցինք այսօր:
–Ինչպե՞ս պետք է գումարենք բացասական թվերը:
–Կարո՞ղ էբացասական թվերի գումարը դրական լինել:
– 0-ի ի՞նչ հատկանիշ տեսանք ևս մեկ անգամ գումարման ժամանակ:
– Հաջորդ դասին կշարունակենք սովորել թվերի գումարումը:
Աշակերտները գնահատվում են ըստ դասին ցուցաբերած ակտիվության, անհատական
առաջադրանքի և ինքնուրույն աշխատանքի կատարման մակարդակի:
X. Տնային առաջադրանք. վ արժ.№8, №10, №11, 29:
II դաս
Նպատակները՝ 1) Սահմանել տարբեր նշան ունեցող թվերի գումարման կանոնը և այս
կանոնով հաշվել թվերի գումարը:
2) Զարգացնել հաշվարկների, օրինաչափությունների բացահայտման, ընդհանրացման,
մտածողության, մաթեմատիկական խոսքի հմտություններ:
3) Կյանքի հետ կապված խնդիրներ լուծելով հետաքրքրություն առաջացնել դեպի
մաթեմատիկա առարկան:
4) Զարգացնել ինքնուրույն աշխատելու, ինքնավերահսկման և փոխվերահսկման
ունակությունը:
Անհրաժեշտ նյութ՝ քարտեր
Դասի ընթացքը
I. Կազմակերպական պահ
II. Նախնական գիտելիքների ակտիվացում
III. 1)Ուսուցիչ. Հիմա ես կձևավորեմ նախադասություններ: Եթե ճիշտ նախադասություն
կասեմ, բարձրացրեք կանաչ քարտը, եթե սխալ նախադասություն կասեմ՝ կարմիր քարտը:
 Երկու թիվ կոչվում են հակադիր, եթե դրանք միմյանցից միայն նշանով են
տարբերվում:
 Յուրաքանչյուր թվի համար գոյություն ունի երկու հակադիր թիվ:
 a թվի մոդուլ է կոչվում տարածությունը հաշվարկի սկզբնակետից մինչև A  a  կետը:
 0- ի մոդուլը 0-ին է հավասար:
 Թվի մոդուլը կարող է լինել բացասական թիվ:
 Հակադիր թվերի մոդուլները հակադիր թվեր են:
 Ցանկացած թիվ, ինչին 0 գումարենք, դարձյալ նույն թիվը կստանանք:
 0-ն պակաս է ցանկացած դրական թվից:
 Հակադիր թվերը տարբեր մոդուլներ ունեն:
 0-ն պակաս է ցանկացած բացասական թվից:
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2) Լրացրեք աղյուսակի մգացրած վանդակները, որը նստարանների վրա է դրված։
(Ուսուցիչը նախօրոք երկու տարբերակով պատրաստում է աղյուսակներ և բաժանում է
աշակերտներին անհատապես):
«+»

-8

-26

-12

-18

-42

-2
-14
-22
-31
-16

– Եթե աղյուսակը ճիշտ լրացնեք, ապա պատասխանում ստացած թվերը աճման կարգով
դասավորելիս կստանաք հանրահայտ վրացի մաթեմատիկոսի ազգանունը (էկրանի վրա է
ցույց տալիս):
a k
-10

-40

u

e

v

-34

-49

-58

ՎԵԿՈՒԱ (ուսուցիչը աշակերտներին համառոտ կենսագրական տեղեկություններ է
հաղորդում Իլիա Վեկուայի մասին):
3. Համեմատել թվերը -4 և 2, -11 և 0, -6 և -10:
–Երկու բացասական թվերից ո՞րն է ավելի մեծ:
– Երկու դրական թվերից ո՞րն է ավելի մեծ:
– Ի՞նչ կարող եք ասել զրոյի և բացասական թվերի համեմատության մասին:
– Ի՞նչ կարող եք ասել զրոյի և դրական թվերի համեմատության մասին:
– Ի՞նչ կարող եք ասել բացասական և դրական թվերի համեմատության մասին:
III. Ծանոթացում դասի թեմային
Հաշվել արտահայտության արժեքը՝
1  1  1
ա) –0,125+( – 0,35)+( –1,2)+( –1),
բ) +(+45)+(+56)+(+100),
գ )    :
2  2  2
– Աշակերտները հաշվում են ա) և բ) արտահայտությունների արժեքները, իսկ գ)
արտահայտության արժեքը հաշվելիս խնդիրներ կծագեն:Ինչո՞ւ ծագեց խնդիրներ գ)
արտահայտության արժեքը հաշվարկելիս
 1
(հաշվարկների երկրորդ փուլի ժամանակ կստանանք արտահայտություն 1     , որի
 2
հաշվելը դեռ չենք սովորել):
– Ինչպիսի՞ թվերի գումարելը գիտենք: (Միևնույն նշան ունեցողների):
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– գ) արտահայտությունում ինչպիսի՞ թվերի գումար ունենք: (Բացասական՝ 1-ի և դրական

1
-ի, այսինքն՝ տարբեր նշաններ ունեցող թվերի):
2
– Ո՞վ կռահեց, ո՞րն է մեր այսօրվա դասի թեման: (Տարբեր նշաններ ունեցող թվերի
գումար):
IV.Նոր նյութի հաղորդում
– Տարբեր նշաններ ունեցող թվերի գումարումը սովորելու նպատակով վերադառնանք
պարագրաֆի խնդրին և պարզենք՝ ի՞նչ շահույթ ուներ արտադրությունը յուրաքանչյուր
ամիս:
Քննարկում են համապատասխան աղյուսակի միջոցով և սահմանում են տարբեր նշաններ
ունեցող թվերի գումարման կարգը: Այնուհետև գումարումը կատարում են (գրատախտակի
վրա) կոորդինատային ուղղի միջոցով: Այնուհետև արդեն լուծում են պարագրաֆ 2-ի
օրինակը:
V. Ամրապնդում
Աշխատում են դասագրքի վարժ.№14-ի շուրջ՝ բանավոր,
վարժ. №15- կոորդինատային ուղիղը գծում են գրատախտակին և տետրերում:
VI. Ինքնուրույն աշխատանք I տարբերակ՝ վարժ.№21, II տարբերակ՝ վարժ.№22:
VII. Ռեֆլեքսիա / անդրադարձում
VIII. Տնային առաջադրանք վարժություններ՝№13, №18, №20:
III դաս
Նպատակները՝ թվերի գումարում թեմայի շուրջ գիտելիքների խորացում: Թվերի
գումարում:
Դասի ընթացքը
XI.
I.
Կազմակերպական պահ
II. Նախնական գիտելիքների ակտիվացում
1) Ավարտեք նախադասութունը՝
 «Եթե դրական թվեր գումարենք . . . “
 «Եթե բացասական թվեր գումարենք. . .»
 «Եթե միևնույն նշան ունեցող թվեր գումարենք. . .»
 «Եթե տարբեր նշաններ ունեցող թվեր գումարենք. . .»
2) Լուծել հավասարումները՝
45  x  63;  61  x  14;  75  x  18.
45  x  63;  61  x  14;  75  x  18.
Հավասարումներ լուծելիս երկու կողմում էլ ավելացնել առաջին գումարելիի հակադիր
թիվը և այնպես լուծել:
3) Գծագրի համաձայն՝ հաշվել AB հատվածի երկարությունը:
ա
բ

-4

0

-3
-6

-1

0

2
5

1

4) Հաշվել AB հատվածի երկարությունը, եթե ՝
52

ա) A(10), B(3) , բ) A(7), B(7) ,

գ) A(18), B(0) :

III.Ամրապնդում
Լուծում են դասագրքից վարժ.№12, №19, 23:
IV. Ինքնուրույն աշխատանք (թեստ)
I տարբերակ
Կատարել գործողությունները՝
1) -15+(-13,5)+(-11,5)
2) -14+(-102)
№
1
2
3
4
3) –130+(-34)+(-20)
Պատասխան -40 -116 -184 -410
4) -102,7+(-307,3)

5

6

-54

-32

5) –25,6+(-18,4)+(-10)
6) -15,1+(-16,9)
II տարբերակ
Կատարել գործողությունները՝
1) -27+(-16,7)+(-25,3)
2) 56+(-34)
№
1
2
3
4
5
6
3) -18+(-22)+(-15)
4) -8,5+(-22,5)
Պատասխան -69 -90 -55 -31 -49 -100
5) -31,4+(-11)+(-6,6)
6) -82,2+(-17,8)
Զույգերը միմյանց միջև փոխանակում են աշխատանքները և ստուգում են: Ուսուցիչը
էկրանի վրա ցույց է տալիս պատասխանների աղյուսակը, որի համաձայն կատարվում է
սխալների ամրագրումը՝ նշումը:
Թեստի գնահատում
Ճիշտ կատարված 6 առաջադրանքի համար – 10 միավոր
5-4 առաջադրանքի համար – 8 միավոր
3 առաջադրանքի համար – 6 միավոր
3 առաջադրանքից քիչ աշխատանքի համար – 4 միավոր
V. Տրամաբանական խնդիր. հաշվել ամբողջ թվերի գումարը (-399)-ից մինչև 400-ը:
VI. Կրոսհարցում
 Երկու թվերից այն է մեծ, որը կոորդինատային ուղղի վրա . . . . . . . . . .
 Թիվը, որը ո'չ բացասական է, ո'չ էլ դրական, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . է
 Տարածությունը տրված թվից մինչև հաշվարկի սկզբնակետը կոչվում է . . .
 Բնական թիվը, դրանց հակադիր թվերը և զրոն կոչվում են . . . . . . . . . . . . . . . .
 Նվազելին -68, հանելին 25. Որքա՞ն կլինի գումարը:
 - 45 մեծացրին 15-ով. Արդյունքում ի՞նչ թիվ ստացան:
VII. Ռեֆլեքսիա/անդրադարձ: Արդյունքների ամփոփում
IX. Տնային առաջադրանք. վարժ.№24, №25, №26: Հետաքրքրվողների համար՝վարժ. №27:
Մեկնանություններ վարժությունների մասին և պատասխաններ: Վարժ.№17: Կգրի այս
հավասարումը՝ x  (100)  100, որտեղից էլ կստանա, որ x  200 : Վարժ.
№18.Պատասխան՝0: Վարժ.№21: Եթե մասնակիցը չի կարողանում վերացականորեն
պատկերացնել թվային ուղղի վրա –5-ի և +5-ի միջև թվերը, ապա պետք է գծի և տեսնի
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իրական պատկերը: 0:
Վարժ. №22: 7: Վարժ. №23: Անհրաժեշտության դեպքում, որպեսզի պարզ երևա
իրավիճակը, պետք է օգտվեն թվային ուղղի զծագրից:
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– Ինչպես տեսնում ենք , AB  10, իսկ

AB
 5 : այսինքն՝ AB հատվածի միջնակետը 5
2

միավորով է հեռացված հատվածի ծայրակետերից։ Իսկ այդպիսինն է C  2  կետը
(հատվածի միջին կետի կոորդինատը հավասար է հատվածի
ծայրակետերի
կոորդինատների միջին թվաբանականին ): Վարժ. №25. ա)130, բ)130, գ)80, դ) 130:
Վարժ.№26. t 0  7 : № 28. 6-անգամ պակաս, կամ 36 րոպե: №29. 1180:

1.8 Թվերի հանումը (3 ժամ)
Նպատակը՝ աշակերտներին սովորեցնել թվերի հանումը:
Պարագրաֆը ուսանելու / սովորելու արդյունքում աշակերտը պետք է կարողանա թվերը
հանել ինչպես թվային ուղղի կիրառմամբ, այնպես էլ բանավոր և գրավոր:
Մեթոդական մեկնաբանություններ՝ այս հարցը այնպես, ինչպես թվերի գումարումը,
պետք է հաղորդել ոչ թե տեսական ապացույցներով, այլ կոնկրետ խնդիրներով, հարց ու
պատասխանով, թվային ուղղի կիրառումով: Այստեղ ևս անհրաժեշտ է քննարկել 4 դեպք.
 դրական թվից հանել դրական թիվ,
 բացասական թվից հանել բացասական թիվ,
 դրական թվից հանել բացասական թիվ,
 բացասական թվից հանել դրական թիվ:
Աշակերտը պետք է լավ գիտակցի իր համար անսովոր երևույթը՝ բացասական թվի
հանումը, որի ժամանակ նվազելին մեծանում է։ Այս փաստը նկատի ունենալով՝
գերադասելի է դեռ դրական հանելիի դեպքը քննարկել, իսկ հետո՝ բացասական: Ցանկալի
է նախապատրաստելու նպատակով ուսուցիչը կիրառի՝
Թելադրություն №1
1) Ո՞ր թիվն է ինքն իրեն հակադիր:
2) Ինչի՞ է հավասար (-6) մոդուլը:
3) Ինչի՞ է հավասար 2019-ի մոդուլը:

4) a - ի մոդուլը 12-ի է հավասար, ինչի՞ է հավասար  a  -ի մոդուլը:
5)

 b  -ի մոդուլը 16-ի է հավասար, ինչի՞ է հավասար

b -ի մոդուլը:

6) Ո՞րն է ավելի՝ 5 թե՞ 6 :
7) m -ի ո՞ր արժեքի համար է ճշմարիտ այս հավասարությունը՝ m  m :
8) Ինչպիսի՞ թիվ է թվի մոդուլը:
9) Ինչի՞ է հավասար m, եթե m  7 :
10) Ո՞րն է ավելի n , թե՞ m , եթե հայտնի է, որ n  m  m  n :
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Թելադրության պատասխանները
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

6

2019

12

16

6  5
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ոչ բացասական

7

m≥n

Աշակերտի աշխատանքը թելադրության ժամանակ գնահատվում է այնքան միավորով,
որքան ճիշտ պատասխան կգրի:
Թելադրություն №2
Պատասխանի համար կիրառում են միայն «+» և «-» նշանները: Դրական պատասխանի
դեպքում գրում են «+» , բացասականի դեպքում գրում են՝ «-»:
1) Կետը, որի կոորդինատն է «մինուս 8» , թվային ուղղի վրա գտնվում է հաշվարկման
սկզբնակետից դեպի աջ:
2) Բացասական թվի մոդուլը այդ թվի հակադիր թիվն է:
3) Զրո թիվը դրական թիվ չէ:
4) Ցանկացած թվի համար կարող են անվանել դրա հակադիր թիվը:
5) x  0 հավասարումը երկու լուծում ունի:
6) Ցանկացած բացասական թիվ զրոյից փոքր է:
7) Եթե n թիվը բացասական է, ապա  n  դրական է:
8) Ցանկացած բացասական թիվ զրոյից փոքր է:
9) Բացասական թվի մոդուլը բացասական թիվ է:

10)  n  թվի մոդուլը տարածություն է հաշվարկման սկզբնակետից մինչև այն կետը, որի
կոորդինատն է n :
Նստարանի զույգերը միմյանց հետ փոխանակում են տետրերը:Ուսուցիչը էկրանին ցույց է
տալիս թելադրության պատասխանները.
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Աշակերտի աշխատանքը թելադրության ժամանակ գնահատվում է այնքան միավորով,
որքան ճիշտ պատասխան է գրել նա:
Անհատական աշխատանք բաժանման համար հատկացված քարտերով
Քարտի նմուշ
(Աշակերտներին տարբեր թվերի զույգեր են տրվում ):
Տրված են թվեր՝ (-10) և 7:
Գտնե՝լ
 տվյալ թվերից ամենամեծ թիվը,
 թվային ուղղի վրա այդ թվերի միջև գտնվող ամբողջ թվերը,
 այդ թվերից փոքր երկու թիվ,
 այդ թվերից մեծ երկու թիվ,
 այդ թվերի գումարը,
 այդ թվերի տարբերությունը:
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Մեկնաբանություններ վարժությունների մասին և պատասխաններ:
№9. ա) տարբերություն, բ) նվազելի:
№10 ա)(-60)-ով, բ)(+110)-ով, գ)(+50)-ով: №15. Ցանկալի է նախ կատարեն բանավոր
վերլուծություն,
իսկ այնուհետև օրինակներով հիմնավորեն պատասխանները:
№17. ա)-6,3-ի առջև պետք է գրենք «-» և կստանանք՝ -3,7-(-6,3)-11,4=-8,8:
№19.Այսպիսի կետ կարող է լինել երկուսը՝ մեկը A կետից դեպի աջ, 2-րդը ՝ A կետից դեպի
ձախ: Դրանց կոորդինատը կլինի, համապատասխանաբար՝ 3,6 և (-1,2):
x
x
x x x AC 3x x
x 3x
 :  9:
№ 20. Նշե՝լ A  x, B  , C   AC  x   , BC    :
4 12
3
4
3 4 12 BC
4 4
9-անգամ: №21. X կոորդինատ ունեցող կետն անցնում է x –3 կոորդինատ ունեցող կետ, այդ
պատճառով ա) A(7), B(4), C(1), D(2); բ) C և D , գ)x=1,5:
1.9 Թվերի բազմապատկում և բաժանում (3 ժամ)
Նպատակը՝ աշակերտին սովորեցնել միևնույն նշան ունեցող և տարբեր նշան ունեցող
թվերի բազմապատկումը և բաժանումը և դրանց կիրառումը հաշվելիս:
Պարագրաֆը սովորելու արդյունքում աշակերտը պետք է իմանա
թվերի
բազմապատկման-բաժանման
օրենքը, պետք է կարողանա դրանք կիրառել
հաշվարկներում:
I դաս
Նպատակները՝1) ծանոթանալ միևնույն նշան ունեցող և տարբեր նշան ունեցող թվերի
բազմապատկման կանոններին,
2) ստացած գիտելիքների կիրառումը հաշվելիս,
3)կյանքի հետ կապված խնդիրներ լուծելով՝ հետաքրքրություն առաջացնել դեպի
մաթեմատիկա առարկան,
4) զարգացնել տրամաբանական դատողությունը, մաթեմատիկական խոսքը:
Անհրաժեշտ նյութ՝ «+» և «-» խորհրդանիշեր (ունեն, կիրառում էին նախորդ դասերին):
Մեթոդական մեկնաբանություններ. ուսուցիչը կարող է պահանջել, որ բաժանմանբազմապատկման արդյունքների նշանները ցույց տան տեղերից «+» և «-» սիմվոլներով:Սա
աշակերտներին էլ է աշխուժացնում և ուսուցչին էլ պարզ ցույց է տալիս յուրաքանչյուր
աշակերտի հասած արդյունքը:
Դասի ընթացքը
I. Կազմակերպական պահ
II. Բանավոր հաշիվ: Նախնական գիտելիքների ակտիվացում
Թելադրություն:
1) Գտնե'լ մինուս տասի և զրոյի գումարը:
2) Գտնե'լ մինուս քսանի և մինուս չորսի գումարը:
3) Գտնե'լ մինուս վեցի և վեցի գումարը:
4) Գումարելիներից մինուս ինը, փոխեցին մինուս հինգով: Ինչպե՞ս փոխվեց գումարը:
5) Ի՞նչ թիվ պետք է ավելացնել մինուս քսանմեկին, որ մինուս քառասուներկու ստացվի:
6) Ի՞նչ թիվ պետք է ավելացնել ութսունութին, որ մինուս տասնվեց ստացվի:
7) Ի՞նչ թիվ պետք է ավելացնել մինուս քառասունին, որ մինուս հիսունվեց ստացվի:
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8) Ի՞նչ թիվ պետք է ավելացնել մինուս երեսունին, որ քառասուն ստացվի:
9) Գտնել մինուս քսանի և զրոյի գումարը:
10) Ինչի՞է հավասար մինուս տասնմեկի և զրոյի տարբերությունը:
III. Դասի թեմայի անվանում
- Ի՞նչ գործողութուններ գիտենք դրական և բացասական թվերով:
- Ձեր կարծիքով, ի՞նչ պետք է սովորենք այսօր (դրական և բացասական թվերի
բազմապատկում-բաժանումը):
IV.
Նոր նյութի հաղորդում
Նյութի բացատրությունը նախատեսված է դասագրքում տրված ջերմաստիճանի և ջրի
մակարդակի փոփոխությունների օրինակի վրա, ինչի արդյունքում կստանան
հավասարումներ (դատողություններին զուգահեռ գրում են գրատախտակին):
4  3  12,
4   3  12,
4  3  12,
4   3  12 :

Այս հավասարումները դասագրքում աղյուսակում նույնպես տրված են, որը պետք է
քննարկեն:
Դրանից հետո լուծում են հետևյալ խնդիրը.
Թինիկոն, Գիգին և Դեմետրեն կինոյի տոմսերի համար Լաշայից 10-10 լարի պարտք
վերցրին: Որքա՞ն պարտք ունեն երեքը միասին: (Պարտքը հաշվելու համար պետք է
գումարենք երեքի պարտքն էլ՝ -10 լարի + (-10)լարի + (-10)լարի = -30 լարի) հավասար
գումարելիների գումարը կարող ենք արտադրյալով փոխարինել: Ինչպե՞ս փոխարինենք
պարտքերի գումարը արտադրյալով: Ի՞նչ տեսք կընդունի մեր գրած հավասարումը:
( 10  3  30 ) 30 լարի ընդհանուր պարտք և այդ պատճառով կստանանք պատասխան
(-30):
- Ենթադրենք, ուզում ենք -3-ը բազմապատկել 10-ով, այսինքն՝ հաշվել 3 10 արտադրյալը:
Ինչպե՞ս եք կարծում, ի՞նչ կլինի պատասխանը:(-30)
- Ինչի՞ հիման վրա եք ասում դա:
- Ի՞նչ կարող ենք ասել մեկ դրական և մեկ բացասական թվերի արտադրյալի մասին:
Ինչպիսի՞ թիվ կլինի արտադրյալը՝ դրակա՞ն, թե՞ բացասական: Ինչպե՞ս է հաշվարկվում
մեկ դրական և մեկ բացասական թվերի արտադրյալի թվային արժեքը:
- Մենք արդեն գիտենք, որ 10  3  30 : Այժմ
ա) փոխենք (-10)-ի նշանը հակադիր նշանով: Ի՞նչ կստանանք: (   10   3  10  3  30 )
բ) փոխենք 3-ի նշանը հակադիր նշանով: Ի՞նչ կստանանք:  10   3  30 
- Երկու դեպքում էլ ստացանք միևնույն նշան ունեցող թվերի բազմապատկում: Ինչպիսի՞
թիվ է միևնույն նշան ունեցող թվերի արտադրյալը: (Դրական թիվ)
- Ինչպիսի՞ թիվ է տարբեր նշան ունեցող թվերի արտադրյալը: (Բացասական թիվ)
- Ես կսկսեմ նախադասությունը, դուք ավարտեք՝
 Դրական թվի արտադրյալը դրական թվով . . . . .
 Բացասական թվի արտադրյալը դրական թվով
 Դրական թվի արտադրյալը բացասական թվով
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 Բացասական թվի արտադրյալը բացասական թվով
V. Ամրապնդում. վարժ.№1 (Աշակերտները հերթով կարդում են օրինակները, մյուսները
ցույց են տալիս արտադրյալի նշանը), №3 ( ա) և բ) սյունակները),
VI.
Ինքնուրույն աշխատանք I տարբերակ. վարժ.№6 (ա), գ)), վարժ.№8 ( ա), դ)),
II տարբերակ. վարժ. №6 ( բ), դ)), վարժ.№8 ( բ), ե)):
VII. Կրկնակի ամրապնդում.վարժ.№10, №17,
VIII. Խնդիրների լուծում վարժ.№ 22:
IX.
Անդրադարձում
X. Տնային առաջադրանք՝.վարժ. №3 (գ, դ), №11, №18, №19:
II դաս
Նպատակներ՝
1) ծանոթանալ միևնույն նշան ունեցող և տարբեր նշան ունեցող թվերի բաժանման
կանոններին,
2) սահմանել դրական և բացասական թվերի բազմապատկման-բաժանման
գործողությունների միջև եղած կապը,
3) կատարել ընդհանրացումներ, եզրահանգումներ,
4) կիրառել թվերով գործողությունների մասին ստացած գիտելիքները,
5) զարգացնել տրամաբանական դատողությունը, մաթեմատիկական խոսքը,
Անհրաժեշտ նյութ՝ «+» և «-» խորհրդանիշեր, բաշխելու համար նախատեսված քարտեր:
Դասի ընթացքը
I. I. Կազմակերպական պահ
II. Բանավոր հաշիվ. նախնական գիտելիքների ակտիվացում
1) Ուսուցիչ. ես կկարդամ օրինակներ բազմապատկման վերաբերյալ, դուք ցույց տվեք
արտադրյալի նշանները «+» կամ «-»:
 Մինուս հինգ և մինուս ութ թվերի արտադրյալը,
 քսանյոթի և մինուս մեկի արտադրյալը ,
 մինուս տասնմեկ և մինուս վեց թվերի արտադրյալը,
 տասներկուսի և յոթի արտադրյալը,
 քսանմեկի և մինուս չորսի արտադրյալը,
 մինուս մեկի և իննի արտադրյալը,
 մինուս վեցի և զրոյի արտադրյալը:
2) Բաշխելու համար նախատեսված քարտեր:

1)
2)
3)
4)
5)

I տարբերակ (նմուշ)
Գտնե'լ մինուս տասի քառակուսին:
Զրոն համեմատե'լ զրոյի և բացասական a թվի արտադրյալի հետ:
Զրոն համեմատե'լ մինուս մեկի և բացասական a թվի արտադրյալի հետ:
Զրոն համեմատե'լ դրական b թվի և բացասական a թվի արտադրյալի հետ:
Հայտնի է, որ a  b : Համեմատե'լ զրոն և արտադրյալը՝  a  b   7 :

6) Հայտնի է, որ a  b : Համեմատե'լ զրոն և արտադրյալը՝  b  a   6 :
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7) Հայտնի է, որ a  b : Համեմատե'լ զրոն և արտադրյալը՝  a  b    11 :
8) Հայտնի է, որ a  b : Համեմատե'լ զրոն և արտադրյալը՝  b  a    5 :
9) Համեմատե'լ արտահայտությունների արժեքները՝
1  1   1   1 և 1  1   1   1   1 :
10) Համեմատե'լ արտահայտությունների արժեքները՝

11) 6   2   5   3 և 6  2   10    3 :

1)
2)
3)
4)
5)

II տարբերակ(Նմուշ)
Հաշվե'լ մինուս չորսի խորանարդը:
Զրոն համեմատե'լ բացասական b թվի և զրոյի արտադրյալի հետ:
Զրոն համեմատե'լ բացասական a թվի և մինուս երկուսի արտադրյալի հետ:
Զրոն համեմատե'լ բացասական b թվի և բացասական a թվի արտադրյալի հետ:
Հայտնի է, որ a  b : Համեմատե'լ զրոն և արտադրյալը՝  a  b   0 :

6) Հայտնի է, որ a  b : Համեմատե'լ զրոն և արտադրյալը՝  b  a    5 :
7) Հայտնի է, որ a  b :Համեմատե'լ զրոն և արտադրյալը՝  a  b   3 :
8) Հայտնի է, որ a  b :Համեմատե'լ զրոն և արտադրյալը՝  a  b   4 :
9) Համեմատե'լ արտահայտությունների արժեքները՝
1  1   1   1   1 և 1  1   1   1   1   1 :
10) Համեմատե'լ արտահայտությունների արժեքները՝
2   5  7   4  և 6   2    10    3 :
Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է մեկ միավոր, իսկ ո'չ ճիշտ
պատասխանը՝ 0 միավոր:
III. Ծանոթացում դասի թեմային ու նպատակներին
Ուսուցիչ. այսօր թվերով ևս մեկ գործողություն պետք է սովորենք: Ո՞վ կռահեց, ո՞րն է մեր
այսօրվա դասի թեման: ( Բաժանումը):
– Ինչպիսի՞ թվերի բաժանումը կսովորենք: (Միևնույն նշան ունեցող, տարբեր նշաններ
ունեցող):
IV.
Նոր նյութի հաղորդում
- Ի՞նչ կապ կա բազմապատկման և բաժանման գործողությունների միջև:
Պատասխանում են.
Ոմանք՝ բաժանումը բազմապատկման հակադարձ գործողությունն է:
Մյուսները՝ բաժանումը բաժանելիի բազմապատկումն է բաժանարարի շրջված թվի վրա:
-Մենք հիմա կտեսնենք, որ ի՞նչ կարգով էլ կատարում էինք թվերի բազմապատկումը,
նույն կարգով էլ պետք է կատարենք նաև բաժանումը:
-Կատարենք բաժանման գործողությունները՝
1
15 :  3  15   5,
3
15 :  3  5,
1
15 :  3  15   5,
15 :  3  5,
3
 1
15 :  3  15      5, 15 :  3  5,
 3
15 :  3  5 :
 1
15 :  3  15      5 :
 3
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- Ուշադրություն դարձրե'ք: Որոնք են միևնույն նշան ունեցող թվերի բաժանման
օրինակներ:
+15:(+3)=+5 և -15:(-3)=+5 )
- Ի՞նչ եզրահանգման կարող եք գալ միևնույն նշան ունեցող թվերի բաժանման
արդյունքների մասին:
(Միևնույն նշան ունեցող թվերը բաժանելիս ստացվում է դրական քանորդ):
- Ի՞նչ եզրահանգման կարող եք գալ տարբեր նշաններ ունեցող թվերի բաժանման
արդյունքների մասին:
(Տարբեր նշաններ ունեցող թվերը բաժանելիս ստացվում է բացասական քանորդ):
V. Ամրապնդում
1) Օրինակներում գտնե'լ սխալները և ուղղել՝
ա) -24 : (- 6) = - 4,
բ) -2,4 : 0,6=4,
գ) 2,5ˑ (-10)=-2500,
7  5
դ) - :     1
5  7
- Սահմանե'լ երկու միևնույն նշան ունեցող թվերի բաժանման կանոնը:
- Սահմանե'լ երկու տարբեր նշաններ ունեցող թվերի բաժանման կանոնը:
2) Գրատախտակին և տետրերում լուծում են դասագրքից վարժ. №4-ի I և II սյունակների
օրինակները, վարժ.№5, վարժ. №6(ե), վարժ.№16, վարժ.№12 (բանավոր են
պատասխանում), վարժ.№15:
VI.
Ինքնուրույն աշխատանք- երեք շարքով
I շարք՝ վարժ.№7 – I սյունակ և վարժ. 8 գ),
II շարք՝ վարժ.№7 – II սյունակ և վարժ. 8 զ),
III շարք՝ վարժ.№7 – III սյունակ և վարժ. 8 թ)
VII. Ռեֆլեքսիա/անդրադարձում
Աշխատում են հարց ու պատասխանի ռեժիմում (հարցեր է առաջադրում ուսուցիչը):
- Սահմանել բացասական թիվը բացասական թվի վրա բաժանելու կարգը:
- Սահմանել բացասական թիվը դրական թվի վրա բաժանելու կարգը:
- Սահմանել դրական թիվը բացասական թվի վրա բաժանելու կարգը:
Այսօրվա դասից կա՞ որևէ անհասկանալի բան :
- Ի՞նչ եք կարծում, կկարողանաք տնային առաջադրանքն ինքնուրույն կատարել:
- Ամփոփենք արդյունքները, գրենք թվանշանները:
- Աշակերտները դասի ժամանակ բնութագրում են իրենց աշխատանքները:
Ուսուցիչը գնահատում է մեկնաբանություններով:
VIII. Տնային առաջադրանք՝վարժ. №9, №21, №23, №24:
III դաս
Դասի նպատակը՝ 1) Ամրապնդել թվերի բազմապատկման-բաժանման մասին ստացած
գիտելիքները և կիրառել խնդիրներ և օրինակներ լուծելիս:
2)
Զարգացնել
մաթեմատիկական
խոսքը,
հիշողությունը,
տրամաբանական
մտածողությունը,
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3) Զարգացնել սեփական գործողությունների ծրագիր կազմելու և
վերահսկելու
կարողություն – հմտությունները:
4) Զարգացնել պատասխանատվությունը ուսումնական գործընթացի նկատմամբ:
Ռեսուրսներ՝ Թելադրության նյութ
Սպասվելիք արդյունքները՝
 Թվերի բազմապատկման - բաժանման մասին ստացած գիտելիքների
համակարգում:
 Գիտելիք ձեռք բերելուց հետո կոնկրետ որոշումների կայացում:
 Ընդհանրացում, եզրահանգումների կատարում:
 Դասի ընթացքը
I.Կազմակերպական պահ
II.Բանավոր հաշիվ: Նախնական գիտելիքների ակտիվացում
1)Ուսուցիչը անցկացնում է ֆրոնտալ հարցում ՝
- Ինչպիսի՞ թվեր գիտենք:
- Ո՞ր թվերն են կոչվում բացասական թվեր:
Ո՞ր թվերն են կոչվում ամբողջ թվեր
–: Ի՞նչ է ներկայացնում թվային ուղիղը:
– Ի՞նչ է թվի մոդուլը: –
– Սահմանեք միևնույն նշան ունեցող թվերի բազմապատկման կարգը:
– Սահմանեք միևնույն նշան ունեցող թվերի բաժանման կարգը:
– Սահմանեք տարբեր նշաններ ունեցող թվերի բազմապատկման կարգը:
– Սահմանեք տարբեր նշաններ ունեցող թվերի բաժանման կարգը:
2) Բանավոր ասեք օրինակների պատասխանները՝
- 42 : (-7)
72 : ( –9)
24 : ( –12)

– 5 · ( –7)
– 300 · 0
– 60 : ( –5)

-8 · 11
13 · ( –3)
9 · ( –7)

48 : ( –8)
– 24 : ( –8)
68 : ( –2)

– 81 : 9
– 8·( –7)
–50 · 80

3) Գծով միմյանց միացրեք հավասար արժեք ունեցող արտահայտությունները:

4) Թելադրություն:
1) Գտնե'լ մինուս քսանի և զրոյի արտադրյալը:
2) Գտնե'լ մինուս ութի և մինուս քսանի արտադրյալը:
3) Գտնե'լ մինուս տասնմեկի և հինգի արտադրյալը:
4) Գտնե'լ մինուս քսաներկուսի և մինուս երեքի արտադրյալը:
5) Գտնե'լ մինուս վաթսունի և մինուս քսանի քանորդը:
6) Գտնե'լ մինուս հարյուր քսանի և երեսունի քանորդը:
7) Գտնե'լ երեք հարյուրի և մինուս հիսունի քանորդը:
8) Գտնե'լ զրոյի և մինուս մեկի քանորդը:
9) Ինչպիսի՞ թվերի քանորդ է դրական թիվը:
10) Ինչպիսի՞ թվերի քանորդ է բացասական թիվը:
Հարևան նստարանի աշակերտները՝ զույգերը փոխանակում են աշխատանքները:
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Ուսուցիչը ցույց է տալիս՝
թելադրության պատասխանները.
1
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0

160

-55

-66

3

-4

-6

0

Միևնույն
նշ. ունեցող

Տարբեր
նշ.ունեցող

Աշակերտի ասած յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 1 միավոր: Սխալներն
ուղղելու համար աշխատում են գրատախտակի վրա:
III Աշխատանք դասագրքի վրա: Վարժ.№ 14, №20, №25:
IV Խնդիրների լուծում
1) Ջերմաստիճանը ամեն ժամում 1 աստիճանով բարձրանում է: Հիմա արծաթաջուրը
ջերմաչափում (–3)աստիճան է ցույց տալիս: Քանի՞ աստիճան է ցույց տալիս ջերմաչափը
ա) 4 ժամից հետո, 7 ժամից հետո:
2) Գուդաուրիում ջերմաստիճանը ամեն ժամում 2 աստիճանով նվազում է: Հիմա
ջերմաչափը 3 աստիճան տաքություն է ցույց տալիս: ա) Ի՞նչ ջերմաստիճան կլինի
Գուդաուրիում 7 ժամից հետո:
բ) Ի՞նչ ջերմաստիճան էր Գուդաուրիում 2 ժամ առաջ:
2) Աղյուսակում տրված է ջերմաստիճանը տարբեր տարիների միևնույն ժամանակ
Բակուրիանիում:
ժամանակը

26. 12. 2016 26. 12. 2017 26.12. 2018 26. 12. 2019

Ջերմաստիճանը

–6

–4

–1

2

Կատարիր եզրակացություն տրված ժամանակ Բակուրիանիում ջերմաստիճանի
փոփոխության մասին:
V
Ինքնուրույն աշխատանք
I տարբերակ

II տարբերակ

–3,6 : 0,06

40,2: 0,07

0, 005   12 

0,006   11

–64: ( –0,04)

–125 : ( –0,05)

1  1
2 :  1 
3  6

3  7
1 :   
4  8

3
3 :  36 
5

2
4 :  60 
7

Գնահատման չափանիշը.

5 ճիշտ – «10» (թերություններով 9),
4 ճիշտ – «8» (թերություններով 7),
3 ճիշտ – «6» (թերություններով 5),
1,2 ճիշտ պատասխան՝– «4»:
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VI Անդրադարձում
– Ո՞րն էր մեր դասի այսօրվա նպատակը: Հասա՞նք նպատակին:
– Ձեզանից յուրաքանչյուրը թող գնահատի իր լուման մեր դասը ճիշտ վարելու մեջ:
Վերհիշե'ք նպատակը կռահելու և բանավոր հաշվից ՝ ով քանի միավոր ստացավ, ո՞վ էր
ակտիվ, ո՞վ ընտրեց լուծման ճիշտ ճանապարհները, ով ինչպես կատարեց ինքնուրույն
աշխատանքը, ինչպես գրեց թելադրությունը, ինչպես էր մասնակցում խնդիրների լուծման
ժամանակ:
Իսկ հիմա ինձ հետաքրքրում են ձեր պատասխանները այս հարցերին՝
– Ի՞նչ հասկացար:
– Ի՞նչ ես հիշել:
– Ի՞նչ ես կարող:
Պատասխանները թղթի վրա գրեք և ինձ հանձնեք:
VII Տնային առաջադրանք՝վարժ. №13, № 26, № 27:
VIII Մեկնաբանություններ վարժությունների մասին և պատասխաններ: №11. ա)12 3 =36
(մմ), բ) –45 մմ:
№18.ա)նվազելի, բ) հանելի: №20. Նվազելին և հանելին հավասար են.
№22. (3,4+5,2) 1,5  12,9 (կմ): №23. (4,5-3,5)  2=2(կմ):
№24. 25,2 կմ: Խնդիրը լուծելու համար կիրառենք սյունակաձև գծագիրը.
4,2 կմ
Անցած
տարած.

կմ

կմ
Ճան.ենտրոն

№25. Աշակերտները
պետք է ընտելանան, որ մինչև մեծությունների շուրջ
ծ
գործողություններ սկսելը, դրանք նախ պետք է արտահայտեն
միևնույն չափման
միավորով: Խնդրում տրված 2 ժամ 20 րոպեն պետք է վերածենք ժամերի: 2 ժամ 20 րոպե =

1
2 ժամի: Կետերի միջև հեռավորությունը հաշվելու համար գրում ենք այսպիսի
3
1
արտահայտություն՝ 16,5  4 16,5   2 , որի արժեքն է 192,5. կետերի միջև հեռավորությունը
3
հավասար է 192,5կմ-ի:
1.10 Թվային արտահայտության արժեքի հաշվարկը (2 ժամ)
Նպատակը՝ամրապնդել աշակերտների գիտելիքները գործողությունների կատարման
հաջորդականության կարգի շուրջ: Նրանց մոտ մշակել թվային արտահայտության
արժեքը
հաշվարկելիս
գործողությունների
հատկանիշների
կիրառման
ունակություն/կարողություն:
Գիտելիք և ունակություն/կարողություն՝ պարագրաֆը սովորելու արդյունքում աշակերտը
պետք է իմանա գործողությունների կատարման հաջորդականության կանոնները:
Պետք է կարողանա՝
 կիրառել գործողությունների կատարման հաջորդականության կանոնները թվային
արտահայտության արժեքը հաշվելու համար,
 ընտրել հաշվարկներ կատարելու օպտիմալ տարբերակ,
 կիրառել թվաբանական գործողությունների հատկանիշները թվային արտահայտության
արժեքը հաշվելու համար,
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 կազմել խնդրի պայմանին համապատասխան թվային արտահայտություն,
 կազմել խնդիր թվային արտահայտության համաձայն:
Մեթոդական մեկնաբանություններ՝պարագրաֆի ուսումնասիրումը նախատեսված է
երկու դասի ընթացքում: Գերադասելի է առաջին դասին կրկնել գործողությունների
կատարման հաջորդականության կանոնները և բերել համապատասխան օրինակներ:
Երկրորդ դասին հիշեցնել թվաբանական գործողությունների հատկանիշները և
հանձնարարել
կատարել
համապատասխան
վարժություններ:
Աշակերտների
ուշադրությունը պետք է կենտրոնացնեք այն բանի վրա, որ գործողությունների
հատկանիշների կիրառումը
հաճախ հեշտացնում է հաշվարկելը: Առանձնապես
ուշադրություն պետք է դարձնել հաշվարկներ կատարելու ճիշտ ուղիների ընտրության
վրա և մշակել բանավոր հաշվարկներ կատարելու հմտություն:.
 23 31   3 5  
3 7
Օրինակ՝ հաշվենք          48 :  :  թվաբանական արտահայտության
5 8
 36 63   4 21  
արժեքը չորս եղանակով.
ա) գործողությունների սովորական հաջորդականությամբ՝
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 2  5  10 :
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5) : 
5 8 5  7 35
7 35 7  24
1)

բ) աշակերտներին առաջարկենք հաշվել այս արտահայտությունը 4 գործողությամբ,
օրինակ՝
 23 31   3 5  23 31 3 5 161  124  189  60 36 1

 ,
         
252
252 7
 36 63   4 21  36 63 4 21
Իսկ այնուհետև կատարել ՝ա) եղանակով հաշվելիս նշված 4), 5) և 6) կետերը:
գ) Աշակերտների ուշադրությունը կենտրոնացնենք այն փաստի վրա, որ 4), 5) և 6)
կետերում նկարագրված երեք գործողությունների փոխարեն կարող ենք կատարել երկու
գործողություն.

3 7 24
: 
5 8 35

և

1
24
 48   2  5  10 , այսինքն՝ արտահայտության արժեքը հաշվել 3
7
35

գործողությամբ:
դ) Աշակերտներին առաջարկել լուծման էլ ավելի կարճ ճանապարհ, օրինակ՝
1
7 3 1 48  7  5
1)2)  48  : 
 2  5  10 :
7
8 5
7 8 3
Միևնույն արտահայտությունը 4 տարբեր ճանապարհով հաշվեցինք: Միաժամանակ
յուրաքանչյուր հաջորդ ճանապարհն ավելի ռացիոնալ էր, քան նախորդը:
Մեկնաբանություններ վարժությունների մասին և պատասխաններ: №3. 2 տետրը 0, 6  2
լարի կարժենա, 3 մատիտը՝ 1, 4  3 լարի, իսկ բոլորը միասին՝ ( 0,6  2  1, 4  3 ) լարի: 5,4
լարի: №4. Ուղղանկյան մակերեսը հավասար է նրա երկարության և լայնության
արտադրյալին: Արտադրյալը կմեծանա այնքան անգամ, որքան անգամ էլ կմեծացնենք
յուրաքանչյուր արտադրիչը: Այդ պատճառով
այն հողամասի մակերեսը, որի
երկարությունը 2,5-անգամ ավելի է, իսկ

2
3

լայնությունը՝ 1 -անգամ պակաս, կլինի մ
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2

2
1200  2,5 :1   1800 քառ. մ: 1800մ :
3


Հնարավոր է որոշ աշակերտներ կազմեն համեմատականություն և այնպես լուծեն խնդիրը։
Օրինակ, այսպես՝

2
1 xy 
1200
3
2,5 xy 
 S1

2,5 1200
 1800 քառ.մ:
2
1
3
3
 3

№ 5.Պատասխան՝երկու կարասում միասին կա գինի.  2  2 :1,3 
5
 5

№6. Պատասխան՝
45, 678
2, 441
ա)

8, 789
 8, 235
բ)
36,889
3,322
13,998
Որտեղից էլ 2-րդ հողամասի մակերեսը S1 

տոննա:

№7. Տրված թվային արտահայտությունները №3, №4 և №5 խնդիրներում ստացած
արտահայտություններին համանման են: №8. Պատասխան՝ա) 354051, բ) 354951:
№9. Քանի որ արտադրյալի վերջին թվանշանը 5 է, այդ պատճառով եզրակացնում ենք, որ
արտադրիչներից մեկը 5-ով է վերջանում: Երկու արտադրիչներն էլ երկնիշ թիվ են: Մեկի
վերջին թվանշանը 9-է, այդ պատճառով 5-ով վերջացած կլինի I արտադրիչը: Այսինքն՝
կստանանք , որ 15  *9=435: 435:15=29: 15  29=435:
«Ապա փորձի'ր »: Եթե m -ը 4-ի բաժանելիս ստացված մնացորդը 3 է, ապա քանորդի
կոտորակային մասն է

3
, որի տասնորդական կոտորակով գրելիս տասնյակների կարգի
4

թվանշանն է 7, իսկ հարյուրավորներինը՝ 5 :
1.11 Հաշվիչ (1ժամ.)
Նպատակը՝սովորեցնել հաշվիչով հաշվարկների արդյունավետ կատարում:
Գիտելիք և ունակություն/կարողություն. պարագրաֆը ուսումնասիրելու արդյունքում
աշակերտը պետք է իմանա հաշվիչի ստեղների նշանակությունը, հաշվիչով աշխատելիս
պետք է կարողանա պահպանել գործողությունների հաջորդականության
կարգը,
արդյունավետ կիրառել հիշողությունը, հաշվիչով թվային փորձարկումներ կատարել,
վերականգնել թվային արտահայտությունը, որի հաշվարկը սխեմայով է տրված:
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Ռեսուրսներ՝ հաշվիչ:
Մեթոդական մեկնաբանություններ՝աշակերտները
հաճույքով
են կատարում
հաշվարկներ հաշվիչի օգնությամբ, բայց նրանցից յուրաքանչյուրը չի կարողանում
հաշվիչը արդյունավետ կիրառել: Օրինակ՝ 17, 2  13  14,5  18 արժեքը գտնելու համար
մեծամասնությունը այսպես է վարվում. հաշվում է առաջին արտադրյալը, գրում է դա
թերթի վրա, այնուհետև հաշվում է երկրորդ արտադրյալը և ավելացնում է թերթի վրա
գրված արտադրյալը: Աշակերտներին նման առաջադրանք տանք և առաջարկենք դա
հաշվել առանց միջանկյալ պատասխանը թերթի վրա գրանցելու, ինչի համար պետք է
օգտագործենք աշխատանք հիշողության հետ M+, M- և MR ստեղները:
Ցուցում. պարագրաֆում քննարկված ստանդարտային հաշվիչի հետ համեմատած ավելի
շատ հնարավորություններ ունեն բջջային հեռախոսներում տեղադրված հաշվիչները:
Օրինակ, այսպիսի հաշվիչով 17,2 x 13 + 14,5 x 18 արտահայտության արժեքը հաշվելու
համար բավական է այդ արտահայտությունը գրել: Այն աշակերտները, ովքեր այդպիսի
հաշվիչներ ունեն, չեն դժվարանա հիշողությունը օգտագործել:
Մինչև
հաշվումները
սկսելը,
աշակերտներին
առաջարկեք
նախ
կազմել
համապատասխան սխեմա: Կարևոր է, ինչպես
տրված արտահայտությունը
հաշվելու
սխեմայի
(Վարժ.
№3),
այնպես
էլ
սխեմայի
համաձայն
հաշվելու արտահայտությունը վերականգնման մասին (Վարժ. №8) վարժությունը:
Վարժությունները կատարելու համար հաշվիչ անհրաժեշտ չէ:
Մեկնաբանություններ վարժությունների մասին և պատասխաններ: №.7 խնդրում
տրված
սխեմայում
պահպանված
չէ գործողութպյունների հաջորդականությունը: №8 ա) 0,5 – 3,2 x 1,5
№»9 ա) Բավական է ստուգենք, որ 119 –ը՝ 2-ի, 3-ի, 5-ի և 7- ի բազմապատիկը չէ: դ)
Հաշվիչի օգնությամբ կստանանք, որ (9999 – 23):29 = 344, այսինքն՝ այս
նախադասությունը ճշմարիտ է:
№11Թվանշանների գումարը պետք է լինի կամ 9, կամ 18, կամ 27:Որպեսզի թվանշանների
գումարը 9-ը ստանանք, 1-ին պետք է գումարենք 8. Անհրաժեշտ է միանման թվանշաններ
գրել, այդ պատճառով այդ թվանշանները կլինեն 4 և 4:Որոնվող թվի թվանշանների
գումարը 18 չի կարող լինել, քանի որ միանման թվանշաններով 17-ը չենք կարող գրել:
Մյուս դեպքերն էլ բացառվեցին: 4104.
№12. Ենթադրենք, որոնվող թիվն է a : Եթե a -ին աջից կցագրենք 36, ապա a -ն
կտեղափոխվի հարյուրավորների կարգ: Կստանանք թիվ՝ 100 a +36, որը a -ից 103-անգամ
մեծ է:Այսինքն՝ 100 a +36=103 a , որտեղ a =12:Կատարենք ստուգում՝ 1236:12=103. Եթե որևէ
մեկը մտածեց, որորոնվող թիվը երկնիշ է և 10a  b տեսքով գրեց, ապա նա այսպիսի
գրառում կստանա՝
1000a  100b  36  103 10a  b  ,

1000a  100b  36  1030a  103b,
36  30a  3b,
12  10a  b :
№13. Ցանկացած բնական արժեքի համար:
« Ապա փորձի'ր»՝ նշենք, որ եթե էջերից մեկին զուգահեռ տանենք n ուղիղը, իսկ մյուսին
զուգահեռ m ուղիղը, ապա կիրառված կլինի n  m ուղիղ, իսկ քառակուսին կբաժանվի
(n+1)(m+1) մասերի:
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20=1×20 այս դեպքում կկիրառենք 19 ուղիղ,
20=2×10 այս դեպքում կկիրառենք 10 ուղիղ,
20=4×5 այս դեպքում կկիրառենք 7 ուղիղ:
Հետևաբար, հարմար է վերջինը, այսինքն՝ 7 ուղիղի դեպքը: Պատասխան՝պետք է տանել 3
ուղիղ մի էջին և 4 ուղիղ երկրորդ (հարևան) էջին զուգահեռ:
I գլխի ամփոփում: №18. A բազմությունը 5k+1-ի, իսկ B բազմությունը 9m  1 տեսքի
թվանշաններից է կազմված: Այս թվանշանները 1-ով պակասեցնելով ստացված
թվանշանների փոխհատումը կազմված է 45-ի բազմապատիկ թվերից:
ա) 46, բ) n( A) =18, n( B) =9, n ( A B )=2, n( A B)  n( A)  n( A B)  n( A)  n( B)  n( A B) =25:
№22. ա) Անգլերեն կամ գերմաներեն գիտի 75 ուսանող, իսկ երկու լեզուն էլ՝ (25+60) –
75=10: 0,1, բ) այս դեպքում գերմաներեն իմացողները անգլերեն իմացողների
ենթաբազմությունն են, այսինքն՝ անգլերեն գիտեն բոլոր 75 ուսանողները: 0,75:
Գործնական աշխատանք (զույգերով)
Պատասխանների հնարավոր տարբերակները՝
1)

2)

3)

5)

4)

6)

7)

8)

Թեստ№1
Պատասխաններ
1
բ

2
բ

3
ա

4
դ

5
գ

6
դ

7
դ

8
դ

9
դ

10
գ

11
գ

12
բ

13
բ

14
գ

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

դ

գ

գ

գ

բ

գ

դ

գ

բ

դ

ա
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Ամփոփիչ աշխատանք №2
I տարբերակ (10 միավոր)
1) Գրե'լ

ա) 3-ի, բ) -4-ի հակադիր թիվը.

2) Համեմատե'լ թվերը՝

ա) -24 և 12,

3) Կատարե'լ գործողությունը՝ ա)-4,3+(-5,7),
4) Կատարե՛լ գործողությունը՝ ա) -4  (-0,03),
5) Կատարե՛լ գործողությունը՝ ա)

8) Հաշվե'լ՝

1
1
և -2 :
2
2

(1 միավոր)

6 8
2  8
    , բ)   :
13 13
9  9
1
5

-100+60  (-1,5):

բ)

բ) 3,3-5:
(1 միավոր)
բ) 1,02 : (-0,6): (1 միավոր)
(1 միավոր)

 1
բ) 27 :    :
 9

1
2

6) Կատարե՛լ գործողությունը՝ ա) 1  2 ,
7) Հաշվե'լ՝

(1 միավոր)

(1 միավոր)

(1 միավոր)

14  6
: (1 միավոր)
40

9) Գտնե'լ բոլոր ամբողջ թվերը, որոնց բացարձակ արժեքը 4-ից փոքր է:

(2 միավոր)

II տարբերակ
1) Գրե'լ՝

ա) 5-ի , բ) -2-ի հակադիր թիվը:

2) Համեմատե'լ թվերը՝

ա) -40 և 23 ,

բ)

(1 միավոր)

1
2
և -3 :
3
3

3) Կատարե’լ գործողությունը՝ ա) –2,6+(-4,4), բ) 2,3-4 :
4) Կատարե’լ գործողությունը՝ ա) -3  (-0,05),
5) Կատարե’լ գործողությունը՝ ա)

4  6
:
4

(1 միավոր)

4 8
1  3
    , բ)   :
11 11
8  8

(1 միավոր)

 1
բ) 9 :    :
 3

(1 միավոր)

1 1
3 2

8) Հաշվե'լ

(1 միավոր)

բ) 4,2 : (-0,7):

6) Կատարե’լ գործողությունը՝ ա) 1 1 ,
7) Հաշվե'լ -10+6  (-1,5):

(1 միավոր)

(1 միավոր)

(1 միավոր)

9) Գրե'լ բոլոր ամբողջ թվերը, որոնց բացարձակ արժեքը 5-ից փոքր է:

(2 միավոր)

Որոշող գնահատականի սխեմա
1-8 առաջադրանքում յուրաքանչյուր
ճիշտ կատարված գործողության համար՝ 0,5
միավոր,
9-րդ առաջադրանքում եթե գրեց ՝
I տարբերակում 4-ից ավելի, բայց 7-ից պակաս թիվ՝ 1 միավոր.
եթե գրեց բոլոր (7) թվերը 2 միավոր.
II տարբերակում 5-ից ավելի, բայց 9-ից պակաս թիվ՝ 1 միավոր.
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եթե գրեց բոլոր (9) թվերը 2 միավոր:
Թեմատիկ զարգացնող գնահատման խորագիր
Արդյունքները
Չափանիշներ

Ցածր

Միջին

Բարձր

Հակադիր
թվեր

Չի կարող անվանել
տրված թվերի հակադիր
թվերը:

Միշտ ճիշտ է անվանում է
տրված թվի հակադիր թիվը:

Դրական և
բացասական թվեր և
դրանցով
գործողություններ
Թվերի
բացարձակ
արժեքը և
թվերի
համեմատումը

Ճանաչում է դրական և
բացասական թվերը:
Չի կարողանում դրանցով
թվաբանական
գործողություններ
կատարել:
Չգիտի բացարձակ
արժեքի բովանդակու
թյունը, չի կարողանում
համեմատել թվերը

Անվանում է
տրված
թվերի հակադիր թվերը,
բայց երբեմն սխալ է թույլ
տալիս:
Մեծ մասամբ ճիշտ է
կատարում
թվերով
թվաբանական
գործողություններ,
բայց
երբեմն
մեխանիկական
սխալ է թույլ տալիս:
Գիտի բացարձակ արժեքի
բովանդակությունը, բայց
չի կարողանում
դրանք
օգտագործել:

Առանց սխալի կատարում է
թվաբանական
գործողություններ դրական և
բացասական թվերով:

Գիտի
բացարձակ
արժեքի
բովանդակությունը և ճիշտ է
օգտագործում
դրանք՝
խնդիրներ լուծելու համար:

Գլուխ 2
Բազմանկյուններ
Գլխի հիմնական նպատակը՝ ուսումնասիրել պարզագույն երկրաչափական պատկերները
և դրանց որոշ հատկանիշները:
Երկրորդ գլուխը ուսումնասիրելուց հետո աշակերտը պետք է կարողանա՝ պարզագույն
երկրաչափական պատկերները՝ կետ, ուղիղ, հարթություն, ճառագայթ, հատված, անկյուն,
բեկյալ, բազմանկյուն
 ճանաչել, անվանել, գծել,
 նշել տարրերը, ցույց տալ և չափել,
 դասակարգել,
 սահմանել պարզ հատկանիշները,
 Դրանց մասին դատողություններ անել և անհրաժեշտության դեպքում ՝ հիմնավորել:
Մեթոդական
մեկնաբանություններ՝ այս գլխում աշակերտն առաջին անգամ է
ծանոթանում երկրաչափական մարմիններին, որպես վերացական հասկացություններ,
գիտակցում է հարաբերությունը իրական առարկաների և դրանց երկրաչափական
մոդելների միջև (գնդակ – գունդ): Այսպիսի հարաբերության մասնավոր տեսակն է
գծագիրը՝ որպես երկրաչափական պատկերի արտահայտություն: Գլխի հիմնական
նշանակություններից մեկն է՝ աշակերտին սովորեցնել ճիշտ ընկալել և կատարել
երկրաչափական գծագրերը: Սրա հետ միաժամանակ՝ աշակերտը պետք է կարողանա
անհրաժեշտության դեպքում (խնդրի համատեքստից ելնելով ) կատարել ինչպես
սխեմատիկ գծագիր, այնպես էլ գծագիր ստույգ չափերի պահպանմամբ: Սխեմատիկ
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գծագիր կատարելիս՝ ուշադրությունը պետք է կենտրոնացնել գծագրի տարրերի չափերի
միջև հարաբերության պահպանման վրա (օրինակ՝ եռանկյան ամենամեծ էջը (կամ
անկյունը) գծագրի վրա էլ ամենամեծը պետք է լինի):
Գլխի նպատակն է նաև զարգացնել երկրաչափական գործիքներից՝ քանոնից, կարկինից
և փոխադրիչից օգտվելու աշակերտի հմտությունները, հիշեցնել, եթե անհրաժեշտ է՝
սովորեցնել
այս գործիքներով ինչպես կատարել չափումներ: Այն դեպքում, երբ
չափումները կոմպլեքսային բնույթ են կրում, օրինակ, բեկյալի երկարությունը կամ
բազմանկյան պարագիծը գտնելիս, ցանկալի է աշակերտը նախօրոք կազմի սեփական
գործողությունների ծրագիրը:
Դասագրքում մենք ձեռնպահ ենք մնում երկրաչափությանը, որպես ֆորմալ դեդուկտիվ
համակարգ կառուցելու գայթակղությունից, քանի որ դեռ վաղաժամ ենք համարում:
Գտնում ենք, որ ուսուցման այս փուլում առաջին հերթին անհրաժեշտ է աշակերտի մոտ
մշակվի
ինտուիտիվ
պատկերացումներ
երկրաչափական
պատկերների
և
երկրաչափական վերակառուցումների հատկությունների մասին:Այդ պատճառով
երկրաչափական հասկացությունների և փաստերի հետ ծանոթացումը կատարվում է
ցուցադրական տեսանելի նյութերի օգնությամբ, մասնավորապես՝ գծագրի վրա ցույց
տալով: Միաժամանակ դասագրքում աստիճանաբար ներմուծվում է դատողություններ
անելը՝ որպես երկրաչափական փաստերի հիմնավորման գործիք: Երկրաչափական
փաստերի հաստատումը էականորեն հենվում է երկրաչափական վերակառուցումների,
մասնավորապես զուգահեռներ տանելու և առանցքային համաչափության կիրառման
վրա: Արդեն տվյալ գլխում կատարվում է հատվածների և անկյունների հավասարության
ներմուծում՝ հենվելով շարժման վրա: Այս կարգի երկրաչափական դատողություններ
անելիս ցանկալի է ցուցադրական տեսանելի նյութերի օգտագործումը՝ ինչպես ուսուցչի,
այնպես էլ աշակերտի կողմից:
Տիտղոսաթերթ
Նախագիծ «Երկրաչափությունը վրացական ճարտարապետությունում»
Աշակերտները պետք է ծանոթանան վրացական ճարտարապետական հուշարձաններին,
լուսանկարներում բացահայտեն և ամրագրեն դրանցում երկրաչափական ձևերի
կիրառման օրինակներ: Ձեռք բերած նյութերով կազմեն ալբոմ, պատի թերթ, ծալագրքույկ /
բուկլետ:Համապատասխան թեմայի շուրջ պատրաստեն զեկույց և ցուցահանդես: Լավ
կլինի այս թեմայի կապակցությամբ էքսկուրսիա կազմակերպել: Նյութը կարելի է
համացանցում, գրադարանում կամ լրագրերում և անմիջականորեն հուշարձաններից
փնտրել: Նախագծի պատրաստմանը պետք է տրամադրել առնվազն մեկ ամիս:
2.1 Երկրաչափական մարմիններ (2 դասաժամ)
Այս պարագրաֆը ներկայացնում է գլխի մուտքը՝ ներածությունը:
Նպատակները՝ 1) Ծանոթանալ երկրաչափության ուսումնասիրման հիմնական
առարկայի՝ երկրաչափական պատկեր հասկացությանը:
2)Խորացնել գիտելիքները պարզագույն երկրաչափական պատկերների մասին ( կետ,
ուղիղ և հարթություն, հարթ և տարածական պատկերների տարբերությունը):
3) Խոսքը երկրաչափության նշանակության և դրա կիրառման ոլորտների մասին է:
4)Ծանոթանալ ուղիղը նշելու, երկրաչափական գծագրի վրա պատկերման կանոնների
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հետ:
Պարագրաֆը ուսումնասիրելու արդյունքում աշակերտը պետք է կարողանա իրական
առարկաների երկրաչափական հատկանիշները տարբերել դրանց այլ հատկանիշներից,
գիտակցել հարաբերությունը իրական առարկաների և դրանց երկրաչափական մոդելների
միջև (նմանություն-տարբերություն), նշել կետի, ուղղի և հարթության բնութագրիչ
հատկանիշները, միմյանցից տարբերել հարթ և տարածական
երկրաչափական
պատկերները, անվանել իրեն ծանոթ երկրաչափական պատկերները և ռեալ իրավիճակում
ցույց տալ համապատասխան ձև ունեցող առարկաներ:
Մեթոդական մեկնաբանություններ՝չնայած այն բանին, որ տրված պարագրաֆը
դասագրքի երկրաչափական մասի ներածությունն է, դրանում քննարկված են տարբեր
նշանակության հարցեր, որոնց վրա պետք է կենտրոնացնել ուշադրությունը:
 Երկրաչափական պատկերները վերացական, երևակայության մեջ գոյություն
ունեցող առարկաներ են, որոնք իրական առարկաների միայն որոշ հատկանիշն
ունեն:
 Պարզագույն երկրաչափական պատկերն է կետը, բոլոր մյուս պատկերները
կետերից են բաղկացած:
 Երկրաչափական պատկերները բաժանվում են հարթ և տարածական
երկրաչափական պատկերների:
Պարագրաֆին նվիրված դասը ցանկալի է սկսել զրույցով, որտեղ աշակերտները
դատողություններ
են
անում
առարկաների
ձևերի,
չափերի
և
դրանց
փոխդասավորվածության նշանակության մասին: Կվերհիշեն իրենց
ծանոթ
երկրաչափական ձևերը, կխոսեն իրական գոյություն ունեցող առարկաների հետ դրանց
ունեցած կապի մասին:
Մեկնաբանություններ վարժությունների մասին և պատասխաններ: №1 Այս վարժության
մասին դատողությունների ժամանակ կարող է դրվել լրացուցիչ հարց՝լուսանկարում
պատկերած առարկաներն ունե՞ն արդյոք ընդհանուր երկրաչափական հատկություն:
Նույն հարցերը կարող ենք տալ պարագրաֆում տրված այն լուսանկարների վերաբերյալ,
որոնց վրա տարբեր չափի գնդիկներ են պատկերված:
№8. Որպես պատասխան
կստանանք գծագիրը.
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№ 13. Դեպքեր

D
A

B

C

D

A

B

A

B

D

C

C

ա) մեկ ուղիղ, եթե չորս կետն էլ մեկ ուղիղի վրա է,
բ) չորս ուղիղ, եթե երեք կետն էլ մեկ ուղիղի վրա է,
գ) վեց ուղիղ, եթե կետերը քառանկյան գագաթներն են:
№ 14.Պատասխանն է՝ 5  4 : 2  10 : №7 Որպես մաս (գծագիր 1.2):

Գծ. 1.2

№20. ա) Չի կարելի , բ) Այո, կարելի է , գ) Չի' կարելի:
№ 21.Կիրառենք եռանկյունների անհավասարությունը և կազմենք A բազմության երեք
տարր ունեցող բազմությունները՝ խնդրի պայմանի համաձայն՝ (3, 4, 6) , (3,10,11) ,
(4,10,11) , (6,10,11:
2.2 Ճառագայթ, հատված, բեկյալ (2 դասաժամ)
Նպատակը՝ խորացնել նախորդ դասարաններում ստացած գիտելիքները Ճառագայթի,
հատվածի և բեկյալի, դրանք նշելու և գծագրի վրա դրանց պատկերման մասին:
Գիտելիք և կարողություն. պարագրաֆը ուսումնասիրելու արդյունքում աշակերտը պետք
է կարողանա ճառագայթը և հատվածը նշել և դրանք պատկերել գծագրի վրա, տրված
հատվածին կամ ճառագայթին փոխարինող ուղիղ գծել, նշել, ցույց տալ բեկյալը, որոշել
հատվածի և բեկյալի երկարությունը (այդ թվում նաև աչքաչափով):
Ռեսուրսներ՝մատիտ, քանոն:
Մեթոդական մեկնաբանություններ՝«ճառագայթ» հասկացությունը երկրաչափական
նշանակությունից բացի ունի նաև ֆիզիկական և կենցաղային նշանակություն՝ «լույսի
ճառագայթ»: Ցանկալի է դասի ընթացքում այս կապը նշվի՝ ճառագայթը գոյություն ունի
մեր պատկերացումներում, բայց իրականում գոյություն ունեցող առարկայի՝ լույսի
ճառագայթի հատկանիշներ ունի:
Էական է, որ աշակերտն ի սկզբանե գիտակցի այն փաստը, որ հատվածը և ճառագայթը
ուղղի մասեր են: Սրա համար կարելի է գծագրի վրա հատվածը կամ ճառագայթը
անվանելիս պահանջենք, որ դրանք պարունակող ուղիղը գծեն քանոնով (հատվածի կամ
ճառագայթի «շարունակությունը» մինչև ուղիղը): Ընդհանրապես այստեղ նույնպես,
ինչպես նախորդ պարագրաֆում, առաջ է քաշված բազմությունների հարաբերությունները
( ուղիղ-ճառագայթ-հատված-կետ): Անհրաժեշտ է, որ աշակերտը յուրաքանչյուր դեպքում
պարզորոշ, տեսանելի և համապատասխան գծագրով պատկերի երկրաչափական
պատկերների փոխդասավորվածությունը ( օրինակ՝ որ դեպքերում է երկու ճառագայթի
ընդհանուր մասը ճառագայթ, հատված, կետ):
Հավասար հատվածներ հասկացությունը մուտք է գործում հատվածների
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երկարությունների համեմատության հիման վրա: Հավասար են այն հատվածները, որոնք
հավասար երկարություն ունեն: Այս փաստը կարող ենք ցուցադրել կարկինի միջոցով:
Հատվածների հավասարության այս մեկնաբանությունը միանշանակ շեղվում է
պատկերների հավասարության ընդհանուր հայեցակարգից/կոնցեպցիայից, ինչը
տեղադրված
է այս դասագրքում (թեև դրան չի հակասում): Հավասար են այն
պատկերները, որոնք կարող ենք շարժելով համապատասխանեցնենք միմյանց: Այդ
պատճառով ցանկալի է, աշակերտների ուշադրությունը կենտրոնացնել այն փաստի վրա,
որ հավասար երկարություն ունեցող հատվածները «միմյանց վրա տեղադրելով՝
վերադրելով իրար համընկնում են»:
«Երկու կետերի միջև հեռավորություն» հասկացությունը մեկնաբանելիս, ուսուցիչը
կարող է հենվել աշակերտների ինտուիցիայի վրա՝ օրինակ, երկու կետ նշել
գրատախտակին, խնդրել աշակերտներին ցույց տալ մի կետից մյուսին ամենակարճը ո՞ր
ճանապարհով կարելի է հասնել: Այս հարցի շուրջ կազմակերպած բանավեճից հետո
բնականաբար անցնել երկու կետերը միացնող ամենակարճ ուղեգիծը ցույց տալուն:
Բեկյալի հետ կապված հարցերը հաղորդելիս՝ առանձնապես կարևոր է ընդհանուր
անհավասարությունը բեկյալների համար, որի մասնավոր դեպքն է եռանկյունների
անհավասարությունը: Այս հարցի հետ է կապված մի ուղղի վրա գտնվող կետերի
հատկությունը: Աշակերտը պետք է կարողանա տրված հավասարությամբ կամ
անհավասարությամբ սահմանել կետերի փոխդասավորվածությունը:
Մեկնաբանություններ վարժությունների մասին և պատասխաններ: №6.6. №9, №10: Եթե
աշակերտների պատրաստվածության մակարդակը տալիս է դրա հնարավորությունը,
կարող եք նրանց առաջարկել՝ լուծել խնդիրը առանց այն պայմանի, որ AB, BC և AC
հատվածներից AC ամենաերկարն է: Այդ դեպքում քննարկվելիք երկու դեպք (Cկետը
գտնվում է AB հատվածի վրա կամ դրանից դուրս) մեզ կտա №9 և №10 խնդիրները՝
համապատասխան պատասխաններով:
№18. 2.1 գծագրում բերված է A, B, C և D կետերի ուղղի վրա դասավորվածության
հիմնական
հնարավոր
դեպքերը
(բոլոր
ուրիշ
դեպքեր
այս գծագրերից համաչափությամբ է ստացվում ) և յուրաքանչյուր դեպքում ցուցանշված է
AD հատվածի երկարությունը (a տառով նշանակված է ընդհանուր հատվածի
երկարությունը):

ա)

A C

B

D

AD  AB  CD  a

բ)

A D

B

C

AD  AB  a

գ)

C A

D

B

AD  a

դ)

D A

C

B

AD  CD  a

Գծ

Խնդրի նպատակներից մեկն է աշակերտներին սովորեցնել լուծելիս կառուցել գծագիր և
կիրառել դրանք:
73

Խնդիրը կարելի է լուծել դասարանում՝ ուսուցչի ղեկավարությամբ, ով աշակերտներին
կառաջարկի՝գտնել կետերի դասավորվածության հնարավորինս շատ տարբերակներ
(գոյություն ունեն ընդամենը 12 միմյանցից տարբեր դասավորվածություն): Յուրաքանչյուր
դեպքի ժամանակ ուսուցիչը հարց է առաջադրում՝ համապատասխանո՞ւմ է արդյոք այս
դասավորվածությունը խնդրի պայմաններին և եթե չի համապատասխանում, ապա ի՞նչ
պատճառով չի համապատասխանում: (Օրինակ՝ դասավորվածությունը A, C, D, B անհնար
է, քանի որ այս դեպքում հատվածների ընդհանուր մասի երկարությունը 5,8 սմ կլինի)
№ 20 ա) Ոչ, բ) Ոչ, գ) Ոչ, դ) Այո, քանի որ եռանկյան երկու կողմերի գումարը երրորդ
կողմից ավելին պետք է լինի, իսկ տարբերությունը պիտի լինի երրորդ կողմից պակաս: Այդ
պատճառով, III կողմի չափսը՝ x, պետք է բավարարի պայմանին՝ x  48 սմ և x >2սմ:
№ 22-25 վարժությունների նպատակը հաջորդ պարագրաֆը ուսումնասիրելու համար
աշակերտներին նախապատրաստելն է: Աշակերտները կվերհիշեն փռված, բութ, ուղիղ,
սուր, լրիվ անկյուններ հասկացությունները, անկյան կիսորդը, անկյունների ադդիտիվ
հատկանիշը: №25 վարժությունը կատարելիս, ցանկալի է որպես դիդակտիկ պարագա ,
օգտագործել սլաքներ ունեցող ժամացույց:
Պարագրաֆի վերջում առաջարկած զույգերով աշխատանքը ծառայում է աշակերտների
մոտ
հատվածի երկարության և անկյան չափի գնահատման և աչքաչափով որոշելու
ունակության մշակմանը:
«Հնարավո՞ր է, թե՞ ոչ» ա) Հնարավոր չէ, քանի որ սուր անկյան մեծությունը 900 -ից պակաս
է և չորս այսպիսի անկյունների գումարը 3600 -ից պակաս կլինի: Իսկ երկու ուղղի
փոխհատումից ստացված անկյունները կազմում են լրիվ անկյուն, որի մեծությունը 3600 -է,
բ) Հնարավոր չէ, քանի որ բութ անկյան մեծությունը 900 -ից ավելի է և չորս այսպիսի
անկյունների գումարը 3600 -ն է. 2), ապա ավելի կլինի:
գ) Հնարավոր է փոխուղղահայաց ուղիղների դեպքում:
«Հապա, փորձի'ր» Առաջին հերթին, նշենք, որ եռանկյունների անհավասարության ուժով՝
ջրհորը AC ճանապարհին պետք է փորեն: Եթե ջրհորը հատվածի կետում կփորեն
(գծագիր՝2.2),
մինչև
ջրհոր
ձիերի
անցած
ճանապարհի
գումարը
կլինի
3 AE  2EB  EC  3AB  BC, իսկ
եթե
BC
հատվածում
կփորվի,
ապա՝

3AF  2BF  FC  3AB  BC  4BF : Այստեղից եզրակացնում ենք, որ ջրհորը հատվածի
ցանկացած տեղում պետք է փորել (ծայրակետերը ներառյալ):
A

E

F

B

C

գծ

2. 3 Կից և հակադիր անկյուններ (2ժամ)
Նպատակը՝ Աշակերտներին սովորեցնել տարբերել կից և հակադիր անկյունները, դրանց
հատկանիշները սահմանել թեորեմների տեսքով և դրանց օրինակի վրա ծանոթացնել
թեորեմը և ապացուցել հասկացությունները:
Գիտելիք և կարողություն՝
պարագրաֆում տրված ուսումնական նութը սովորելու
արդյունքում աշակերտը պետք է կարողանա կից և հակադիր անկյունների զույգերը
որոշել, գծել, դրանց հատկանիշները սահմանել թեորեմի տեսքով և ապացուցել,
խնդիրներ լուծելիս կիրառել կից և հակադիր անկյունների հատկանիշները:
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Օգտագործած ռեսուրսներ. սանդղակավոր քանոն, փոխադրիչ:
Մեթոդական մեկնաբանություններ. աշակերտները նախորդ դասարաններում սովորել են
անկյունը սահմանել, անկյուններ գրառել ու ընթերցել, գծել, չափումներ կատարել,
անկյունները համեմատել: Սովորել են ճանաչել և գծել փռված, բութ, ուղիղ, սուր,լրիվ
անկյունները , փոխադրիչի օգնությամբ որոշել անկյան աստիճանային չափը:
Ուսուցիչը նախնական գիտելքների ակտիվացման նպատակով առաջադրում է հարցեր՝
ի՞նչն
է կոչվում անկյուն:(Ընդհանուր սկզբնակետ ունեցող երկու ճառագայթով
սահմանափակված հարթության մասը):
Ի՞նչ տարրեր ունի անկյունը: (Գագաթ և կողմեր):
Ինչպիսի՞ անկյուններ գիտեք: (Սուր, ուղիղ, բութ, փռված, լրիվ):
Ո՞ր անկյուններն են կոչվում ուղիղ, սուր, բութ, փռված, լրիվ անկյուն:
Ինչպիսի՞ն է այն անկյունը, որի աստիճանային չափն է՝ 300 , 900 , 970 , 1200 , 1800 , 3600 :

 Ի՞նչ է անկյան բիսեկտրիսան / կիսորդը (անկյան գագաթից դուրս եկող ճառագայթ, որն
անկյունը բաժանում է երկու հավասար մասերի):
Այս պարագրաֆում ներմուծվում է մաթեմատիկական երկու եզրույթ՝ թեորեմ և
ապացուցում: Այս եզրույթների
ընկալումը և յուրացումն աշակերտների կողմից
աստիճանաբար պետք է կատարվի: Այս անգամ թեորեմ ասելով կարող է նկատի ունենալ
որոշակի մաթեմատիկական դրույթ, իսկ ապացուցելու համար՝ դատողություն, որն էլ
պատասխանում է հարցին՝ ինչո՞ւ է այս դրույթը արդարացված (ճշմարիտ): Աշակերտից
դեռ մի պահանջեք դատողություններ անելիս պահպանել խիստ տրամաբանական
կանոնները: Նա իր կարծիքները, մտքերը պաշտպանելու համար կարող է հենվել գծագրի
կամ այլ դիդակտիկ նյութի վրա, կարծիք հայտնել սեփական բառերով և այլն:
Մեկնաբանություններ վարժությունների մասին և պատասխաններ՝№1. ա) POQ  25 , բ)
QOR  20; գ) QOR  45  48  75  18 :

№ 2. Անկյունների միմյամց նկատմամբ երկու հնարավոր դասավորվածությանը հետևյալ
պատասխաններն են համապատասխանում՝ ABD  80 և ABD  24 :
№ 3. Խնդիրը երկու պատասխան ունի՝ եթե MM կետը տեղադրված է AAև BBBկետերի
միջև, ապա՝ BMC  60 և այլ դեպքում՝ BMC  AMC  120 (Այս խնդրի օրինակի վրա
կարող եք աշակերտներին ևս մեկ անգամ հիշեցնել խնդրի լուծման համար գծագրի
կարևորության մասին):
№ 5- ե) Խնդրի պայմանը աշակերտը գծագրի միջոցով ավելի
ակնառու կերպով կտեսնի: 3x  180, x  600. Պատասխան՝ 600.
№ 6. Հստակության համար գերադասելի է օգտագործել
գծագիրը: 4 x  5x  1800 , x  200 :
“Հապա,
փորձի’ր»
Պատասխան՝ 80 , 100.
№ 8.   90 : №9. Պատասխան՝150: Այս և հաջորդ
խնդիրների նպատակներից մեկն է՝ ժամացույցի օրինակի
վրա աշակերտներին
ծանոթացնել պտտման անկյուն հասկացությանը:
Խնդրի
կապակցությամբ կարելի է առաջադրել օժանդակող հարցեր ՝ քանի՞ մասի է բաժանվում
լրիվ (կամ փռված) անկյունը ժամ ցույց տվող հատումների համաձայն: Քանի՞
աստիճանով կպտտվի սլաքը հաջորդ ժամին անցնելիս, հաջորդ րոպեին անցնելիս: Այս
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հարցերը կօգնեն աշակերտներին լուծել հաջորդ խնդիրը:
№11. 30,15, 0,5:
№ 14. Հնարավոր է միայն գ) և վ) դեպքերը: Աշակերտը կարող է պատասխանը հիմավորել
թվաբանական կամ երկրաչափական դատողություններով:
x  y (անկյունը
№ 19. Օգտագործենք գծագիրը, որտեղ պետք է գտնենք
բիսեկտրիսաների/կիսորդների միջև):

2 x  2 y  180 , x  y =90, Պատասխան՝90.

№ 20. Րոպեներ ցույց տվող սլաքը 180-ով, իսկ ժամեր ցույց տվող սլաքը երկուսի կեսը/ մեկ
անց երեսունի ժամանակ 45-ով կպտտվի, դրանց միջև անկյունը 180-45=135 կլինի: II
դեպքում, րոպեներ ցույց տվող սլաքը 90-ով, իսկ ժամեր ցույց տվող սլաքը 67,5-ով
կպտտվի, դրանց միջև անկյունը 22,5 կլինի:
№ 21. ա) 1 ժամում րոպեներ ցույց տվող սլաքը միևնույն դիրքը կգրավի, իսկ ժամեր ցույց
տվող սլաքը 30-ով կպտտվի: Պատասխան՝ ա)30, բ) 60, գ) 180-15=165:
№ 22. I ճանապարհ. հաշվենք փոքր եռանկյունների մակերեսները (գծագրերի համաձայն
դրանք հավասար եռանկյուններ են): (48 – 36): 3=4: Ընդամենը 6 եռանկյուն է, այդ
պատճառով՝ 36 + 4×6=60(սմ2):
II ճանապարհը. եթե երկու եռանկյունների մակերեսը գումարենք, ընդհանուր մասի
մակերեսը 2 անգամ կգումարվի, այդ պատճառով փնտրվող մակերեսն է
48+48-36=60(սմ2):
Լուծման ճանապարհ
կարող են այս ճանապարհը սահմանել:
Ցանկացած A և B պատկերների համար ճիշտ է հավասարությունը՝

S  A B   S  A  S  B   S  A B  :

Աշակերտներին առաջարկել հիմնավորեն այս հավասարումների ճշտությունը:
2.4 Բազմանկյուն (2 ժամ)
Նպատակը՝ ծանոթանալ բազմանկյան և դրանց հետ կապված հասկացություններին:
 Ճանաչել բազմանկյունը ինչպես երկրաչափական գծագրերում, այնպես էլ շրջակա
առարկաներում, ճարտարապետական և արվեստի նմուշներում:
 Գծել բազմանկյուն՝ նշված տեսքով:
 Նշել և անվանել բազմանկյան տարրերը՝ անկյուն, կողմ, անկյունագիծ:
 Տարբերել ուռուցիկ և ո'չ ուռուցիկ բազմանկյունները:
Ռեսուրսներ՝ մատիտ, քանոն:
Մեթոդական մեկնաբանություններ. ցանկալի է նյութի հաղորդումը սկսել աշակերտների
կողմից շրջակա առարկաների մեջ բազմանկյան բաղկացուցիչ մասերի բացահայտում ճանաչումից: Ուսուցիչը կարող է ցույց տալ աշակերտներին արվեստի և
ճարտարապետության նմուշներ պատկերող նկարներ (նման նկարազարդումներից մեկը
տրված է դասագրքում ) և առաջարկի դրանց շրջանում գտնել բազմանկյուններ կամ այլ
երկրաչափական պատկերներ և միայն սրանից հետո անցնել բազմանկյան շուրջ
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մեկնաբանությունների:
Բազմանկյուն հասկացությունը բացատրելիս խնդրում է աշակերտներին գծել մի քանի
տարբեր տեսակի բեկյալներ՝ բաց և փակ, ինքն իրեն հատող և չհատվող: Գծեն պարզ փակ
բեկյալ, գունավորել կամ շտրիխով գծանշեն նրա կողմից սահմանված շրջակա տարածքը:
Արդյունքները քննարկելիս, բնականաբար, աշակերտները կգան մինչև բազմանկյուն
հասկացության սահմանումը (աշակերտները հաճախ նույնացնում են բազմանկյունն իր
սահմանների հետ, այդ պատճառով անհրաժեշտ է ընդգծել, որ բազմանկյունը պարզ
բեկյալի կողմից սահմանափակված հարթության մաս է (շրջակա տարածք):
Ուռուցիկ և ո'չ ուռուցիկ բազմանկյունները բացատրելիս՝ ուսուցիչը կարող է նշել, որ
ուռուցիկ և ո'չ ուռուցիկ կարող է լինել ոչ միայն բազմանկյունը, այլ նաև այլ պատկերներ:
Օրինակ՝ ուռուցիկ պատկեր շրջանագիծ, ո'չ ուռուցիկ՝ նորալուսնի նման պատկեր, օղակ
կամ այլն: Առաջարկում է հիմնավորել, որ ուռուցիկ բազմանկյան բոլոր ներքին
անկյունները 180-ից պակաս է: Բազմանկյան պարագիծը բացատրելիս՝ աշակերտներին
հիշեցնում է, որ պարագիծը նույնն է, ինչ սահմանող բեկյալի երկարությունը:
Անկյունագծի մասին խոսելիս՝ ուսուցիչը պետք է ուշադրություն դարձնի, որ այս
հասկացությունը քննարկվում է միայն ուռուցիկ բազմանկյունների դեպքում: Ցանկալի է
ուսուցիչը առաջադրի հարցեր՝ ինչո՞ւ եռանկյունն անկյունագիծ չունի (որովհետև ոչ
հարևան՝հանդիպակաց գագաթներ չունի), քանի՞ անկյունագիծ ունի ուռուցիկ
քառանկյունը (2), հնգանկյունը (5), գոյություն ունի՞ արդյոք բազմանկյուն, որը մեկ
անկյունագիծ ունենա (ո'չ):
Մեկնաբանություններ վարժությունների մասին և պատասխաններ: №1 Հիմնավորումը
պետք է կատարվի գծագրի հիման վրա: Աշակերտը կարող է ցույց տալ բազմանկյան երկու
կետ, որոնց միացնող հատվածը բազմանկյան մեջ չի տեղադրված:
№ 2 Խնդիր № 1-ին համանությամբ հիմնավորվում է աշակերտի կողմից կատարված
գծագիրը: № 3. Պատասխան՝ 2,4 սմ: № 4 Պատասխան՝ 4,5սմ: № 5. Պատասխան՝ 142, 106 ,

112 : № 6. Պատասխան՝ 50:
№ 10. Պատասխան՝ մեկ գագաթից 3, իսկ ընդամենը՝ 9 անկյունագիծ: Բացատրել կարելի է
գծագրի միջոցով կամ ընդհանուր բանաձևի կիրառմամբ: (Տե'ս №18 խնդիրը):
№ 13. Պատասխան՝ 20 դմ: Աշխատեք, որ աշակերտներն իրենք հանգեն
այն
եզրակացության, որ եռանկյուննրի պարագծերի գումարը քառանկյան պարագծի և
անկյունագծի կրկնակի ծալած երկարության գումարին է հավասար:
№ 15. Այս խնդիրը նախորդ խնդրի հակադարձ խնդիրն է և համանմանորեն է լուծվում:
Պատասխան՝ 1,25 սմ: №16. Այսպիսի քառանկյուն կառուցել անհնար է, քանի որ AB  6CD
4CD  ին է հավասար և, հետևաբար, նրա
, իսկ ADCB բեկյալի երկարությունը
ծայրակետերի միջև տարածությունից պակաս է:
№ 17. n  3, քանի որ տրված գագաթը և երկու հարևան գագաթներից բացի, բոլոր մնացած
գագաթների հետ միցմամբ ստացվում է անկյունագիծ:
№ 18.Ստուգումը կատարվում է տրված թվերը տեղադրելով: Եթե դասարանում
համապատասխան պատրաստվածություն է, ուսուցիչը կարող է ընդհանուր դեպքը
նախորդ
խնդրի հիման վրա հիմնավորել կամ հանձնարարել կատարել որպես
պարագրաֆում տրված “Հապա, փորձի’ր» շարքի խնդիր: Բանաձևում 2-ին բաժանելու
A B C քառանկյան
D
բովանդակությունը բացատրելիս, կարող է քննարկվել
դեպքը՝
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յուրաքանչյուր գագաթից մեկական անկյունագիծ է դուրս գալիս, ունենք 4 գագաթ, բայց
քանի որ AC անկյունագիծը և CA անկյունագիծը այնպես, ինչպես BD անկյունագիծը և
DB անկյունագիծը միևնույնն է, այդ պատճառով անկյունագծերի քանակը 2-ին է
հավասար և ոչ թե 4-ին:
№ 20. Որպեսզի չուշանա, Գիան կես ժամում պետք է գնա դպրոց: Եթե նա 4 րոպեում 300 մ
է անցնում, 30 րոպեում 300∙7,5մ = 2250մ =2,25 կմ կանցնի:Այսինքն՝ Գիան դպրոցից չի
ուշանա:
Աշակերտը պետք է վարժվի երկարության չափման միավորները մեկ համակարգից մյուս
համակարգ տեղափոխելու մեջ:
2.5 Եռանկյուն (2 դասաժամ.)






Նպատակը՝ ներկայացնել աշակերտներին եռանկյունը և նրա տարրերը:
Գիտելիք և ունակություններ. պարագրաֆի ուսուցանման արդյունքում աշակերտը պետք է
կարողանա՝
 ցույց տալ եռանկյունը և նրա տարրերը (էլեմենտները),
 բազմանկյունը բաժանել եռակյունների,
 անկյան կիսորդներ տանել փոխադրիչի օգնությամբ,
 եռանկյան մեջ միջնագծեր, կիսորդներ և բարձություններ տանել և դրանց հատման
կետը գտնել:
Ռեսուրսներ. բաժանմուքներով քանոն, փոխադրիչ, եռանկյուն քանոն:
Մեթոդական մեկնաբանություներ. քանի որ աշակերտները նախորդ պարագրաֆից արդեն
պատկերացում ունեն եռանկյան՝ որպես մասնավոր տեսակի բազմանկյան մասին,
բացատրելիք նյութի հաղորդումը կարելի է սկսել գրատախտակին եռանկյուն գծելով և
աշակերտներին հարցնելով եռանկյան այն հատկանիշների մասին, որոնք նա գիտի որպես
բազմանկյուն:
Եռանկյունն արդյո՞ք ուռուցիկ է:
Քանի՞ գագաթ և կողմ ունի եռանկյունը:
Քանի՞ ներքին անկյուն ունի եռանկյունը:
Քանի՞ անկյունագիծ ունի եռանկյունը (ինչո՞ւ չունի):
Մի գագաթից դուրս եկող անկյունագծերով բաժանել ուռուցիկ բազմանկյունը
եռանկյունների և առաջարկել աշակերտներին մտածել բաժանման այլ ձևեր (օրինակ,
բազմանկյան ներքին կետերից անցկացնել ուղիղներ):
Միջնագծերի մասին խոսելիս խնդրեք աշակերտներին մտածել՝ ինչպես գտնել
հատվածի միջնակետը: Խնդրեք մի քանի աշակերտի կամ ամբողջ դասարանին՝ նկարել
եռանկյուններ և տանել երեք միջնագծերը:: Գծագրերը ցուցադրելու արդյունքում պետք է
եզրակացություն անեն. միջնագծերը հատվում են մեկ կետում: Նույն մոտեցումը կարելի է
կիրառել կիսորդների մասին խոսելիս ևս: Աշակերտներին առաջարկեք մտածել՝ ինչպես
տանել (փոխադրիչի օգնությամբ) անկյունը կիսող ճառագայթ, միայն այն բանից հետո, երբ
ինքնուրույն կտանեն կիսորդներ եռանկյան մեջ, ենթադրություն անեն կիսորդների
հատկությունների մասին (թերևս,այս դեպքում գծագիր անելու վրա ավելի ժամանակ
կպահանջվի):
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Այն դեպքում, երբ եռանկյունը բութանկյուն կամ ուղղանկյուն է, աշակերտները
դժվարանում են տանել բարձրությունը: Այդ պատճառով ցանկալի է, այդ գծագիրը անեն
ուսուցչի օգնությամբ: Ինչ վերաբերում է բարձրությունների կամ դրանց
շարունակությունների մի կետում հատվելու ցուցադրմանը, սա կարելի է անել էկրանի
կամ նախօրոք պատրաստած պլակատի օգնությամբ, որոնց
A
վրա սուր անկյուն կամ բութ անկյուն եռանկյուններ կլինեն
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պատկերված, իսկ ուղղանկյուն եռանկյան դեպքը կատարել
30
դասարանում (դիտել. 5-րդ և 6-րդ գծագրերը դասագրքում և վարժ.
№7):

0

B

C

D K
Մեկնաբանություններ
վարժությունների
մասին
և
պատասխաններ:
№1. AC =12,8սմ: №2 . ED =4սմ: №3. K  60. №4.Պատասխան: 45. №5.Պատասխան: 114
.№6. Որպես կանոն, ուղղանկյուն եռանկյան մեջ դժվար է տանել բարձրություններ, այդ
պատճառով ցանկալի է այս խնդիրը լուծել դասարանում:
№7 Անհրաժեշտության դեպքում թելադրել աշակերտներին, որ այդպիսի եռանկյուն
կառուցելը պետք է սկսեն նրա կողի միջնակետին ուղղահայաց տանելով:

Եռանկյուն կառուցելուց հետո աշակերտներին խնդրել ենթադրություն անել՝նրանց
կարծիքով որտեղով է անցնում կիսորդը: Համաչափության մասին բնազդային
պատկերացումը կօգնի աշակերտին, ճիշտ պատասխանել այդ հարցին:
№10. Խնդիրը քննարկելիս գծագրի վրա անհրաժեշտ է նշել PQS և PRS եռանկյունների
հավասար կողմերը: 11. (18 + 24 – 30): 2=6(սմ):
№12. Տրված է՝ AD ⊥ BC , AK կիսորդ է, ∠ BAD  30,
∠ CAD  40:
Գտնել ∠ KAD :
∠ BAC  40+30=70, ∠ BAK  35, ∠ KAD =35-30=5: Պատասխան՝ 5 :
№14. Պատասխան՝ ա) 60, ,բ) 150, գ) 45:
“Հապա, փորձի’ր» խնդրի լուծումը տրված է գծագրի վրա:
2.6 Կառուցման խնդիրներ (գործնական աշխատանք՝ 2ժ:)
Նպատակը՝ սովորեցնենք աշակերտին կառուցման հիմնական խնդիրների լուծում
կարկինի և քանոնի միջոցով:
Գիտելիք և ունակություններ. պարագրաֆը սովորելուց և կառուցումը գործնականորեն
կատարելուց հետո աշակերտը կիմանա.
ա)հատվածի միջնակետի կառուցում,
բ) տված ուղղի վրա գտնվող կետին այդ ուղղի նկատմամբ ուղղահայաց տանել,
գ) ուղղից դուրս տված կետից տրված ուղղի վրա ուղղահայաց իջեցնել,
դ) անկյան կիսորդ կառուցել,
ե) տրված անկյանը հավասար անկյուն կառուցել:
Աշակերտը կկարողանա ստացած գիտելիքը կիրառել կառուցման ավելի բարդ խնդիրներ
լուծելիս:
Անհրաժեշտ պարագաներ. կարկին, քանոն, մատիտ:
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Մեթոդական մեկնաբանություններ. պարագրաֆում քննարկված է վերը ներկայացված
կառուցման հինգ խնդիր: Դասարանում ուսուցչի հետ տեղի է ունենում խնդիրների
լուծման ալգորիթմների ուսուցում: Աշակերտը պարտավորվում է մտապահել այդ
ալգորիթմները:
Կառուցման խնդիրները ավանդական նյութ են, որը լավ պետք է յուրացնի
յուրաքանչյուր աշակերտ: Խնդրի պայմանները այնքան լավ պետք է վերլուծել, որ հաջորդ
դասին այն ինքնուրույն կարողանա աշակերտը կիրառել համեմատաբար ավելի բարդ
կառուցումներ իրագործելիս:
Կառուցման խնդիրներ. այս խնդիրներն այնպիսի բովանդակության խնդիրներ են,
որտեղ պատկերի մի քանի հայտնի տարրերով կամ տարրերի կախվածությամբ պետք է
կառուցել տրված պատկերը: Նկատի ունենք խնդիրներ, որոնց լուծումը հնարավոր է միայն
կարկինի և քանոնի միջոցով, այսինքն մարմնի կառուցումը կրճատել մինչև վերջնական
քանակի պարզ կառուցողական միավորներ:
Թվարկենք այս պարզ կառուցումները՝
Անցկացնել ուղիղ ՝տրված երկու կետով (օգտագործել քանոն):
 Տրված երկու ուղղի հատման կետը գտնել (քանոնի միջոցով):
 Տրված կենտրոնով և շառավիղով շրջանագիծ կառուցել (կարկինի միջոցով), այսինքն՝
տրված է շրջանագծի կենտրոնի տեղը հարթության վրա և հատված, որն իրենից
ներկայացնում է կառուցվող
շրջանագծի շառավիղը: Այս դեպքում շրջանագիծը համարվում է ճանաչված:
 Տրված ուղղի և տրված շրջանագծի հատման կետերը գտնել:
 Տրված երկու շրջանագծերի հատման կետերը գտնել:
Այս հինգ պարզ գործողությունները աշակերտները տրված փուլում արդեն գիտեն և չեն
դժվարանա անհրաժեշտ կառուցումները կատարել, օգտվելով կառուցման այդ
տարբերակներից: Թվարկած պարզ կառուցումների վերջավոր քանակով պետք է
կատարենք մնացած բոլոր տեսակի կառուցումները (այս դեպքում նկատի ունենք միայն
կարկինի և քանոնի գործածումը):
Ասածը ավելի լավ հասկանալու համար պարզաբանենք այսպիսի մի խնդիր. տրված
կետից տրված ուղղի նկատմամբ տանենք զուգահեռ: Ցույց տանք
քանի պարզ
գործողություն պիտի իրագործվի, որ տրված խնդիրը լուծվի:
1) AAկետը վերցնենք որպես կենտրոն և ցանկացած շառավիղով (այնպես որ այս
շրջանագիծը հատի BC ուղիղը), գծենք շրջանագիծ:
A

B

E

D

C

F

2)-3) Գտնենք շրջանագծի և տրված BC ուղղի հետ D և E հատման կետերը:
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4)-5) DD և E EEEկետերը վերցնենք որպես կենտրոն և DEEհատվածի երկարության
կեսից ավելի շառավիղով գծենք շրջանագծեր, շառավիղները չփոխելով:
6) Գտնենք այս շրջանագծերի հատման F կետը:
7) Տանենք AAA և F կետերով AF ուղիղը:
Այպիսով, տրված կետից տրված ուղղի նկատմամբ ուղղահայաց տանելու համար
անհրաժեշտ է իրականացնել յոթ պարզ գործողություն:
Կառուցման խնդիրների լուծմանը բազմաթիվ պատճառներով պայմանավորված,
երկրաչափության մեջ մեծ տեղ են տալիս: Այսպիսի խնդիրներ լուծելիս աշակերտը
յուրացնում է վերլուծության և համադրության մեթոդը, քանի որ կառուցման խնդիրներ
լուծելիս՝
1) խնդրի լուծումը պահանջում է վերլուծություն, խնդրի լուծման որոնում, ձեռքով
կատարվում է գծագրական աշխատանք, որը տրվածի խնդրի լուծման հավանական
տարբերակներից մեկն է և սկսվում է որոնվել տվածի և անհայտի միջև այն կապերը,
որոնք տալիս են արդեն հայտնի կառուցման խնդրին հանգելու հնարավորություն:
Համառոտ որ ասենք, կազմվում է խնդրի լուծման պլանը:
2) Ըստ պլանի կատարվում է գծագրի կառուցումը:
3)Աշակերտից պահանջվում է հիմնավորել (ապացուցել) այն, որ կառուցած պատկերը
բավարարում է խնդրի պայմաններին:
4) Կատարվում է խնդրի լուծման հնարավոր այլ տարբերակների գոյության և այդ քանակի
ուսումնասիրություն, որոշում:
Կառուցման պարզ խնդիրները լուծելիս՝ պարտադիր չէ անցնել այս բոլոր աստիճանները:
Այս պարագրաֆում տրված խնդիրները պարզ են և դրա համար անալիզ և
ուսումնասիրություն չեն անցկացվել: Լրիվ բավարար է աշակերտը փոխադրիչով և
քանոնով ստուգի խնդրի լուծման ճշտությունը:
Իսկ ընդհանրապես որպեսզի լուծենք կառուցման խնդիրը ,անհրաժեշտ է՝
 որոշվի, ինչ հիմնական կառուցումներ է անհարաժեշտ կատարել՝ անհրաժեշտ
արդյունքին հասնելու համար,
 հիմնավորվի, որ կառուցած մարմինը խնդրի պայմանին բավարարում է:
Կառուցման խնդիրներին զուգահեռ այս պարագրաֆում ձևավորված է հատվածի
միջնուղղահայացի, անկյան կիսորդի, ուղղի նկատմամբ ուղղահայաց հատվածի
հատկությունները: Այս հատկություններին, նրանց նշանակությունից ելնելով, հաջորդ
պարագրաֆների ընթացքում բազմիցս կանդրադառնանք:
Մեկնաբանություններ վարժությունների մասին և պատասխանները:
№ 8. MA  9 սմ: Աշակերտը պատասխանը պետք է հիմնավորի: Քննարկման ժամանակ
ճիշտ պետք է ձևակերպի հատվածի միջնուղղահայացի հատկությունները:
№9. KA  7, 2 դմ:. Աշակերտը պատասխանը պետք է հիմնավորի: Քննարկման ժամանակ
ճիշտ պետք է ձևակերպի անկյան կիսորդի հատկությունները. պետք է բացատրի, թե
ինչքան կլինի տարածությունը K կետից մինչև BA կողմը:
“Հապա, փորձի’ր» եռանկյունը ի տարբերություն քառանկյան, կոշտ պատկեր է: Սա
նշանակում է, որ եռանկյան անկյունները, առանց կողմերը փոխելու, չենք կարող փոխել,
այսինքն կողմերի երկարությունը միանշանակ որոշում է եռանկյան անկյունների
չափսերը: Այս փաստը բխում է եռանկյան հավասարության երրորդ հայտանիշից:
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Եռանկյան կոշտությունը օգտագործում են կայուն շինություններ կառուցելու համար: Այս
թեման մեր 6-րդ դասարանի դասագրքում տված է նախագծի տեսքով: Միևնույն
նախագիծը եռանկյունների հավասարության հայտանիշները սովորելուց հետո, 7-րդ
դասարանի աշակերտներին նույնպես կարելի է առաջադրել: Աշակերտները
եռանկյունների հավասարության երրորդ հայտանիշով արդեն տեսականորեն
հիմնավորում են եռանկյան կոշտ լինելու հատկությունը և բերում են այդ
հատկությունները գործնականում կիրառելու օրինակներ:
2.7 Զուգահեռ ուղիղների հատկությունները (2 դասաժամ)
Նպատակները՝ 1)Աշակերտներին ծանոթացնել երկու ուղիղը երրորդ ուղղով հատելիս
առաջացած անկյունների զույգերի անվանումները և հատկությունները:
2)Աշակերտները կարողանան ստացած գիտելիքը կիրառել խնդիրներ լուծելիս:
3)Տրամաբանական մտածողության զարգացում:
4) Բառապաշարի հարստացում, մաթեմատիկական լեզվի կատարելագործում:
5) Ուրիշի կարծիքը լսելու և սեփական կարծիքը տրամաբանորեն, հասկանալի
ձևակերպելու, հիմնավորելու ունակությունների զարգացում:
Պարագրաֆի ուսուցման արդյունքում աշակերտը պետք է իմանա զուգահեռ ուղիղների
բացատրությունը, երկու զուգահեռ ուղիղ երրորդ ուղղով հատելիս առաջացած
անկյունների անունները և հատկությունները: Պետք է կարողանա համապատասխան
գծագրի վրա, համապատասխան ներքին և արտաքին միակողմանի և խաչադիր
անկյունների զույգերը ցույց տալ և դրանց հատկությունները կիրառել խնդիրներ լուծելիս:
Մեթոդական մեկնաբանություններ. զուգահեռ ուղիղների հատկությունները և ուղիղների
զուգահեռության
հայտանիշները
կուսումնասիրենք
VIII
դասարանում:
Այս
պարագրաֆում կծանոթանանք անուներին և այն հատկություններին, որոնք եռանկյան
անկյունների հատկությունները սովորելու համար անհրաժեշտ են:
I դաս
Նպատակները՝
1)Աշակերտներին ծանոթացնել երկու ուղիղ երրորդով հատելիս
առաջացած անկյունների զույգերի անվանումները և հատկությունները:
2) Տրամաբանական մտածողության զարգացում:
3) Բառապաշարի հարստացում,մաթեմատիկական խոսքի կատարելագործում:
Անհրաժեշտ պարագաներ. մուլտիմեդիական միջոցներ, շնորհանդես:
Դասի ընթացքը
I. Կազմակերպական պահ: Տնային առաջադրանքի ստուգում:
II. Նախնական գիտելիքի ակտիվացում:
Կրկնենք՝ ինչ գիտենք անկյունների մասին:
1)Ինչպիսի՞ անկյուններ կարելի է ստանալ ուղիղները հատելիս:
2)Ո՞ր անկյուններն են կոչվում կից:
3) Գծագրի վրա գտնել կից անկյուններ:
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4) Ո՞ր անկյուններն են կոչվում հակադիր անկյուններ:
5) Գծագրի վրա գտնել հակադիր անկյունները:
II.

Դասի նպատակի և խնդիրների ծանոթացում
Ուսուցիչ - ի՞նչ նմանություն կա գծագրերի միջև: Ի՞նչ տարբերություն:

d
- Ինչպե՞ս կգրեք ուղիղների զուգահեռությունը ըստ գծագրի: (Աշակերտներն անվանում են
զուգահեռ ուղիղների զույգերը, գրում են նրանց զուգահեռությունը: Նշում են, որ №2
գծագրի վրա տրված ուղիղները զուգահեռ չեն, իսկ №4 գծագրի վրա տրված k և f
զուգահեռները զուգահեռ են և e ուղիղը ոչ

k և ոչ էլ

f ուղղին զուգահեռը չէ։ Ո՞ր

ուղիղներն են կոչվում զուգահեռ:
- Հատո՞ւմ են արդյոք այս ուղիղները միմյանց: (Ցույց է տալիս անհայտ ուղիղները): Արդյո՞ք
այս երկու ուղիղները զուգահեռ են: Ուղիղները միմյանց չեն հատում և նաև զուգահեռ չեն:
Ստացվում է, որ ուղիղների զուգահեռության համար բավական չէ պայմանը, որ դրանք
միմյանց հետ չեն հատվում: Ինչ-որ ուրիշ պայման նույնպես պարտադիր է:
- Վերցրեք մեկական թերթ և ծալեք «հարմոնաձև» այնպես, որ ծալքերը լավ երևան: Բացեք
այդ թերթերը և ծալման գծերի վրա մատիտով գծեք: Ինչպիսի՞ ուղիղներ կստանաք:
(Զուգահեռ): Որտե՞ղ են գտնվում բոլոր այս ուղիղները (թերթի վրա):
- Ինչի՞ մասին է պատկերացում տալիս թերթը, գրատախտակը, սեղանի մակերևույթը,
պատը (հարթության): Ի՞նչ կարող եք ասել ձեր կողմից գծված զուգահեռ ուղիղների մասին,
որտե՞ղ են գտնվում դրանք (մեկ հարթության մեջ):
-Կարո՞ղ ենք արդյոք այժմ ձևակերպել.որ ուղիղներն են կոչվում զուգահեռ: Ձևակերպեք
զուգահեռ ուղիղների լիարժեք բացատրությունը:
- Ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ թեմայի շուրջ մենք այսօր կզրուցենք:
- Այո, այսօր մենք կխոսենք զուգահեռ ուղիղների մասին, կսովորենք դրանց
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հատկությունները: Ո՞վ հասկացավ՝ էլ ի՞նչ կսովորենք: (Զուգահեռ ուղիղների
հատկությունների կիրառումը խնդիրներ լուծելիս):
- Ի՞նչ կարող եք ասել a, b, d ուղիղների փոխադարձ դիրքի մասին: ( a և b ուղիղները
զուգահեռ են,, c ուղիղը՝ դրանք հատողը):
7
6

5
1

4
2

8

3

- Քանի՞ անկյուն է առաջանում երկու ուղիղները երրորդ ուղղով հատելիս: Համարակալենք
այդ անկյունները:
- Ինչպիսի՞ անկյուններ եք տեսնում:
- Անվանեք կից անկյունների զույգերը:
- Անվանեք հակադիր անկյունների զույգերը:
-Հիմա անուններ ընտրենք այս անկյունների համար:
Ես կասեմ 2-2 անկյուն, դուք նրանց համար անուններ ընտրեք՝ ուղիղների նկատմամբ
նրանց դիրքի համաձայն: (Ցույց է տալիս գծագրի վրա):

1և 8

4 և 6

5
1

4
2

7
6

8

7
6

5

3
1

4
2

8

3

(արտաքին խաչադիր դասավորվածություն)

(ներքին խաչադիր դասավորվածություն )

1 և 7

3 և 6

5

7
6

7

8

4 3
2

8

12

(ներքին միակողմանի

(արտաքին միակողմանի

դասավորվածություն)

դասավորվածություն.)
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8 և 7

3 և 4
2

1

3

6 7

4
5 8

(համապատասխան անկյուններ)

(համապատասխան անկյուններ)

- Դասագրքի մեջ նայեք այսօրվա դասի I պարբերությունը և I կարգը: Կարդացեք և
գրատախտակին բացատրեցեք դրանց բովանդակությունը: (Տեքստը կարդալուց հետո
ցանկացողը դուրս է գալիս գրատախտակի մոտ, կատարում է համապատասխան
գծագիրը, ձևակերպում է և ապացուցում անկյունների հավասարության մասին թեորեմը):
IV. Ամրապնդում. բացատրում են դասագրքի վարժ. №1, №2 և վարժ.№4:
V. Ինքնուրույն աշխատանք
Գծագրի վրա տրված երկու զուգահեռ ուղիղը երրորդ ուղղով հատելիս առաջացած c
անկյունները համարակալված են: Անվանել՝
ա) համապատասխան անկյունների զույգերը,
բ) միևնույն կողմում գտնվող անկյունների զույգերը,
գ) խաչաձև դասավորված անկյունների զույգերը:
II տարբերակ

I տարբերակ

2
1 4 3

4 5
3
6
2 7
1 8

5
8 7 6

VI. Ռեֆլեքսիա/անդրադարձում
- Ի՞նչ սովորեցինք այսօր:
- Ի՞նչ անկյուններ են ստացվում երկու ուղիղները երրորդով հատելիս:
- Համապատախան անկյունների քանի՞ զույգ է ստացվում երկու ուղիղը երրորդ ուղղով
հատելիս:
- Ի՞նչ հատկություններ ունեն համապատասխան անկյունները:
- Լուսացույցով ցույց տվեք,ինչ տրամադրությամբ ավարտեցիք դասը:
VII. Տնային առաջադրանք: Վարժ.№9 (օգտագործում են կից և հակադիր անկյունների
հատկությունները) վարժ. №13:
II դաս

Նպատակները: 1) Աշակերտներին ծանոթացնել երկու ուղիղը երրորդով հատելիս
առաջացած խաչադիր և միակողմանի անկյունների հատկությունները:
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1) Աշակերտները կարողանան ստացած գիտելիքը օգտագործել խնդիրներ լուծելիս:
2) Տրամաբանական մտածողության զարգացում:
3) Բառապաշարի հարստացում,մաթեմատիկական խոսքի կատարելագործում:
4) Ուրիշի կարծիքը լսել և սեփական կարծիքը տրամաբանորեն, հասկանալի ձևակերպել,
հիմնավորելու ունակությունների զարգացում:
Պարագրաֆը սովորելու արդյունքում աշակերտը պետք է կարողանա համապատասխան
գծագրի վրա խաչադիր, համապատասխան, ներքին և արտաքին միակողմանի
անկյունների զույգերը ցույց տալ և օգտագործել դրանց հատկությունները՝ խնդիիրներ
լուծելիս:
Անհրաժեշտ պարագաներ. մուլտիմեդիական միջոցներ, շնորհանդես:
Դասի ընթացքը
I. Կազմակերպական պահը: Տնային առաջադրանքի ստուգում:
II. Նախնական գիտելիքի ակտիվացում:
1) Ուսուցիչը երկու տարբերակով բաժանում է աշակերտներին քարտեր: Քարտերի
հարցերին աշակերտները պատասխանում են անհատական, գրավոր:
Քարտեր (նմուշ)
I տարբերակ
1) Քանի՞ ուղիղ կարելի է տանել 1 կետով:
4 5
2) Ո՞ր ուղիղներն են կոչվում զուգահեռ:
3 6
3) Քանի՞ ընդհանուր կետ կարող են ունենալ երկու
ուղիղները:
2 7
4) Ո՞ր անկյուններն են կոչվում կից:
1 8
5) Ի՞նչ հատկություններ ունեն հակադիր
անկյունները:
6) Ըստ գծագրի անվանել՝
ա) խաչադիր բ)համապատասխան գ) միակողմանի անկյունները:
7) Ինչ հատկություն ուեն երկու զուգահեռ ուղիղը երրորդ ուղղով հատելիս առաջացած
համապատասխան անկյունները:
II տարբերակ
1) Քանի՞ ուղիղ կարելի է տանել երկու կետով:
2) Ո՞ր ուղիղներն են կոչվում փոխադարձաբար
1 2
ուղղահայաց:
3 4
3) Ի՞նչ հատկություն ունեն կից անկյունները:
6
5 8
4) Ո՞ր անկյուններն են կոչվում հակադիր:
7
5) Ի՞նչ հատկություն ունեն երկու զուգահեռ ուղիղ
երրորդ ուղղով հատելիս առաջացած համապատասխան
անկյունները:
6) Ըստ գծագրի անվանել՝
ա)խաչադիր անկյունները,
բ)համապատասխան անկյունները,
գ) միակողմանի անկյունները:
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7) Երկու զուգահեռ ուղիղ երրորդ ուղղով հատելիս առաջացած մի անկյունը ուղիղ է: Ի՞նչ
կարող ես ասել հատման արդյունքում առաջացած մնացած անկյունների մասին:
Համապատասխան անկյունների՞ մասին:
Աշակերտները աշխատանքները հանձնում են ուսուցչին:
III. Դասի նպատակի ծանոթացում
-Երկու ուղիղը երրորդ ուղղով հատելիս առաջացած ո՞ր անկյունների հատկությունները
գիտենք: (Համապատասխան): Ի՞նչ հատկություններ ունեն համապատասխան
անկյունները (միմյանց հավասար են):
- Երկու ուղիղը երրորդով հատելիս առաջացած ևս ի՞նչ անկյուններ գիտենք (խաչադիր և
միակողմանի անկյուններ):
- Գիտե՞նք խաչադիր կամ միակողմանի անկյունների որևէ հատկություն (սպասելի է, որևէ
մեկը իմանա և ձևակերպի անվանած անկյունների հատկությունը: Այս դեպքում նախ
կձևակերպեն դասի նպատակը, իսկ հետո կանցնեն աշակերտի կողմից ձևակերպած
հատկության հիմնավորմանը: Մեկ այլ դեպքում ուսուցիչը արդեն իր պլանով կշարունակի
դասը):
IV. Նոր նյութի հաղորդում
Ուսուցիչը նոր նյութը հաղորդում է անյպես, որ աշակերտները նշված անկյունների
հատկությունները անձամբ ստանան և ապացուցեն ուսուցչի օգնությամբ: Դրա համար
ուսուցիչը օգտագործում է հարցերի համակարգ:.
V. Ամրապնդում
Նոր նյութի մասին ստացած գիտելիքի ամրապնդման նպատակով դասարանում՝
1) լուծում են բանավոր, գծագրով տրված ստորև ներկայացրած չորս խնդիրը՝
2)
№

№
2
1 4 3

2
1 4 3

5
8 7 6

հատողն է

5
8 7 6

հատողն է

էլի որ

գտիր

մնացած անկյունների մեծությունը

անկյուններն են հավասար 1150-ի

№

№
1
3 2

1
2

հատողն է: Գտնե'լ

հատողն է
Գտնե'լ

m n, d
2) Աշխատում են դասագրքում տրված խնդիրների վրա:Վարժ. № 3, 5, 7, 10:
VI. Ինքնուրույն աշխատանք
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I տարբերակ
Երկու ուղիղ երրորդ ուղղով հատելիս առաջացած երկու անկյունների գումարը 1440 է:
Գտնել ուղիղների հատումից առաջացած մյուս անկյունների մեծությունները:
II տարբերակ
Երկու ուղիղ երրորդ ուղղով հատելիս առաջացած երկու անկյունների գումարը 56° է:
Գտնել ուղիղների հատումից առաջացած մյուս անկյունների մեծությունները:
Աշակերտները միմյանց հետ փոխանակում են իրենց աշխատանքները: Ուսուցիչը
ներկայացնում է պատասխանները: Գտնում և ուղղում են սխալները՝ վերլուծելով,
գրատախտակին լուծելով:
VII. Ռեֆլեքսիա/անդրադարձում
- Ո՞րն էր մեր այսօրվա դասի նպատակը:
- Հասա՞նք նպատակին:
- Ի՞նչ հատկություն ունեն երկու ուղիղները երրորդ ուղղով հատելիս առաջացած
խաչադիր անկյունները: Միակողմանի անկյուննե՞րը:
- Երկու ուղիղը երրորդ ուղղով հատելիս առաջացած մի անկյունը ուղիղ է (90°): Ի՞նչ
կարելի է ասել մնացած անկյունների մասին:
VIII. Տնային առաջադրնք վարժ..№ 6, 8.
III դաս
Դասի թեման՝ լուծել խնդիրներ զուգահեռ ուղիղներ թեմայի շուրջ:
Դասի տեսակը՝ գիտելիքները համակարգելու և ընդհանրացնելու:
Դասի նպատակները՝ 1) Լուծել խնդիրներ և ամրապնդել գիտելիքները «Զուգահեռ
ուղիղներ» թեմայի շուրջ:
2) Զուգահեռ ուղիղների շուրջ ստացած գիտելիքների կիրառում, ինքնուրույն աշխատելու,
տրամաբանական մտածողության ունակությունների, մտքի, ուշադրության զարգացում:
Անհրաժեշտ պարագաներ՝ մուլտիմեդիական պրոյեկտոր, անձնական համակարգիչ:
Դասի ընթացքը
I. Կազմակերպական պահը, տնային առաջադրանքի ստուգում
Աշակերտները բաժանվում են խմբերի: Ուսուցիչը խմբերին տալիս է առաջադրանքներ
(ուսուցիչը խմբերի քանակին համապատասխան նախօրոք պատրաստած պետք է ունենա
առաջադրանքներ):
II. Թեմայի ծանոթացում
III. Աշխատել խմբի առաջադրանքների վրա
Խմբային առաջադրանքի նմուշ
I. Պատկերել երկու զուգահեռ ուղիղ և դրանք հատել երրորդ ուղիղով: Քանի՞ անկյուն
առաջացավ: Ինչպե՞ս են կոչվում այդ անկյունները: Գրել առաջացած անկյունները և
անվանել հավասար անկյունների զույգերը:
II. Թեստ
1) Տրված է ABC եռանկյունը: AB ուղղին քանի զուգահեռ ուղիղ կարելի է տանել C
գագաթով:
88

2) Գծագրում տրված a և b զուգահեռ ուղիղները հատված են d ուղղով: 1  1190 : Գտնե'լ
4 :
5 4
6 7

3 2
8 1

3) Գծագրում տրված a, b և c ուղիղները հատված են d ուղղով:
Օգտվելով գծագրից գրիր-նշիր զուգահեռ ուղիղների զույգերը:
4) Ստորև տրվածներից ընտրել զուգահեռ ուղիղները:

5)Գծագրում տրված են զուգահեռ ուղիղներ և դրանց հատողը: 1  870 : Գտնե'լ 2 :
2
1

6)Գծագրում տրված է a և b զուգահեռ ուղիղները: 2 փոքր
է 1 -ից 440 -ով: Գտնե'լ 1 :
7) Գծագրում տրված են a, b և c զուգահեռ ուղիղները: 2
Երկու անգամ ավելի է 1  ից:
Գտնե'լ 3.

2
3
1

0
a և b զուգահեռ ուղիղները: 2  98 ,

8) Գծագրում տրված են
3  500 : Գտնե'լ 1 :

2

3
1

9) MNK եռանկյան

M գագաթից NK կողմին զուգահեռ տարված է AB ուղիղը:

AMN  70 , BMK  65 : Գտնե'լ եռանկյան ամենամեծ անկյունը: (Պատասխան՝ 70):
0

0
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10) MNK եռանկյան MT կիսորդի T ծայրակետից տարված է MN կողմին զուգահեռ
ուղիղ, որը MK կողմը հատում է E կետում: TEK  600. Հաշվե'լ MTE եռանկյան
անկյունները: (Պատասխան՝ 120, 30, 30)
Թեստի միավորների աղյուսակ
(Թեստի յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխան գնահատվում է 1 միավորով)
Թեստի №

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

Միավորը

Թեմատիկ զարգացնող գնահատման խորագիր
Չափանիշներ
Գտնել երկու զուգահեռ
ուղիղներ III ուղղով
հատելիս առաջացած
անկյունները:
Երկու զուգաեռ ուղիղ III
ուղղով հատելիս
առաջացած անկյունների
հատկությունները:

Ցածր արդյունք

Միջին արդյունք

Չի կարող գտնել
անկյունները:

Երբեմն շփոթում է
անկյունները:

Չգիտի կամ չի
կարողանում
կիրառել
անկյունների
հատկությունները:

Գիտի և հիմնականում
ճիշտ է կիրառում
անկյունների
հատկությունները:

Կարդալ տրված գծագիրը

Սխալ է կարդում
գծագիրը:

Կազմել գծագիր՝ըստ
խնդրի պայմանների:

Դժվարանում է
ըստ խնդրի
պայմանի կազմել
գծագիրը:

Ճիշտ է կարդում պարզ
գծագիրը, բայց բարդ
գծագիր կարդալիս թույլ է
տալիս սխալներ:
Պարզ իրավիճակում
(օր..№9-ում)չի
դժվարանում կազմել
գծագիր, իսկ
բարդում՝(օր.№10-ոմ
դժվարանում է:)

Բարձր արդյունք
Բոլոր
իրավիճակներում
անսխալ նշում է
անկյունները:
Միշտ ճիշտ է
կիրառում
անկյունների
հատկությունները:

Ճիշտ է կարդում և
կիրառում անկյան
հատկությունները:
Միշտ ճիշտ է
կազմում խնդրի
պայմանին
համապատասխանող
գծագիրը:

Տնային առաջադրանք՝ վարժ. №11, 12: Հաջորդ դասին բերել տարբեր տեսակի եռանկյուններ:
Մեկնաբանություններ վարժությունների մասին և պատասխանները. №10. Սխեմատիկ գծագիր
կազմելուց հետո տանել անկյունների կողմերի շարունակությունները և խաչադիր կամ
համապատասխան
անկյունների
հատկությունների
կիրառմամբ
հաշվել
քառանկյան

անկյունները: Պարզ է, ուրիշ ճանապարհով նույնպես կլուծվի: Խնդիրը լուծում են
դասարանում և քննարկում են նաև լուծման ճանապարհները:
մեթոդ

որպես համապատասխան
անկյուններ
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IIեղանակ
2)

№ 11. Խնդիրը լուծելու համար աշակերտը կառուցում է սխեմատիկ գծագիր:
(Պատասխան՝ ADE  930 , CDE  870 , DEC  760 , DEB  1040. ):
Ուսուցիչը տալիս է լրացուցիչ հարցեր այն մասին, թե ինչ տեսակի կարող է լինել
եռանկյունը ըստ անկյունների, ինչպես և ինչ չափսի է լինում եռանկյան յուրաքանչյուր
ներքին անկյան կից անկյունը:
№ 12. Զուգահեռ չէ, քանի որ     500  1500  1800. Քննարկում են դեպք, թե ինչ մեծության
պետք է լինի կա'մ  կա'մ  անկյունը, որպիսի a և b ուղիղները լինեն զուգահեռ:
2.8 Եռանկյան անկյունների հատկությունները (3դասաժամ.)
Նպատակները՝ աշակերտներին սովորեցնել եռանկյան ներքին և արտաքին անկյունների
հատկությունները:
Գիտելիք և ունակություններ. պարագրաֆը սովորելու արդյունքում աշակերտը պետք է
իմանա եռանկյան տեսակներն ըստ անկյունների չափսերի, եռանկյան ներքին և արտաքին
անկյունների հատկությունները: Պետք է կարողանա եռանկյան ներքին և արտաքին
անկյունները ցույց տալ և դրանց հատկությունները օգտագործել խնդիրներ լուծելիս:
I դաս
Նպատակները՝ աշակերտներին սովորեցնել
եռանկյան ներքին անկյունների
հատկությունները և դրանք օգտագործել խնդիրներ լուծելիս:
Անհրաժեշտ պարագաներ. աշակերտների կողմից պատրաստած եռանկյուններ,
փոխադրիչներ, մատիտ, քանոն:
Դասի ընթացքը
I. Կազմակերպական պահ
II. Բանավոր հաշվետվություն:. Նախնական գիտելիքի ակտիվացում:
Թելադրություն
Մաթեմատիկական լեզվով գրել նախադասությունները:
1) MN ուղիղը CD ուղղին ուղղահայաց է:
2) MN ուղիղը զուգահեռ է CD ուղղին:
3) MN և CD հատվածներն ունեն հավասար երկարություն:
4) MN հատվածը CD հատվածից երկու անգամ մեծ է:
Ճիշտ է արդյո՞ք արտահայտությունը (պատասխանել «այո» կամ «ոչ»)
5) Երկու ուղիղ, որոնք միևնույն ուղղին ուղղահայաց են, հատվում են:
6) Ցանկացած քառանկյուն ունի զուգահեռ կողմերի մեկ զույգ:
7) Հարթյության վրա գտնվող երկու ուղիղ կամ զուգահեռ են, կամ հատվում են մեկ
կետում:
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8) Եթե ուղիղը երկու զուգահեռ ուղիղներից մեկին ուղղահայաց է, ուրեմն զուգահեռ է
երկրորդ ուղղին:
9) Ուղղին չպատկանող կետով կարող ենք տանել այդ ուղղին զուգահեռ երկու ուղիղ:
10) Ուղղին չպատկանող կետով կարող ենք տանել այդ ուղղին ուղղահայաց ուղիղ:
III. Դասի թեմայի ծանոթացում
– Ընտրեք ձեր կողմից ներկայացված եռանկյուններից մեկը: Ձեզանից յուրաքանչյուրը թող
չափի եռանկյան երեք անկյունները: Գրի առեք ստացած չափսերը (չափում են և գրում):
Այժմ իրար գումարեք երեք անկյունների աստիճանային չափերը: Քանի՞ աստիճան
ստացեց: (Իհարկե, բոլորը ճիշտ 1800 -չեն կարող ստանալ):
– Այժմ ընտրեք այլ եռանկյուն և չափեք նրա անկյունները, արդյունքները գումարեք իրար:
– Քանի՞ աստիճան ստացաք:
–Քանի՞ աստիճանին է մոտ ստացած արդյունքը (այսպիսի վարժություն աշակերտները
կատարեցին նաև 2-րդ պարագրաֆում, երբ սովորում էին եռանկյունը): Փորձենք և ճշտենք՝
ինչի է հավասար եռանկյան ներքին անկյունների գումարը:
IV. Նոր նյութի հաղորդում
Եռանկյան ներքին անկյունների գումարի մասին թեորեմը աշակերտները ապացուցում են
ուսուցչի օգնությամբ: Համոզվում են նրանում, որ եռանկյան ներքին անկյունների գումարը
1800 է:
V. Ամրապնդում. լուծում են դասագրքի №1, 3, 4, 5, 7 վարժությունները:
VI. Ինքնուրույն աշխատանք. վարժ №6 (խնդրում B գագաթի տառով է տված: Աշակերտը
պետք է հասկանա, որ OBN  1100 է և ոչ ABO : AԵռանկյան անկյունները հաշվում է
կից անկյունների և եռանկյան ներքին անկյունների հատկությունները կիրառելով: OB
VII. Ռեֆլեքսիա/անդրադարձում
IX. Տնային առաiջադրանք. վարժ.№2, 8, 23: Հետաքրքրվողների համար՝ վարժ. №16, 17:
II դաս
Դասի թեման՝ Եռանկյան արտաքին անկյունը
Դասի տեսակը՝ նոր նյութի հաղորդում
Նպատակները՝ 1)Եռանկյան արտաքին անկյան եզրույթների ներմուծում,
2) եռանկյան արտաքին անկյան հատկությունների կիրառում,
3) եռանկյան արտաքին անկյան հատկության կիրառում խնդիրներ լուծելու համար:
4) ուումնասիրությունների, սովորությունների ձևավորում,
5) որոնումների արարողությունների մեթոդների և միջոցների յուրացում,
6) վերլուծության և ռեֆլեքսիայի ունակությունների զարգացում:
Անհրաժեշտ պարագաներ. պրոյեկտոր, բաժանելու նյութեր, քարտեր՝առաջադրանքներով:
Դասի ընթացքը
I. Կազմակերպական պահ: Տնային առաջադրանքի ստուգում՝ 3 ր.
II. Բանավոր հաշվետվություն: Նախնական գիտելիքի ակտիվացում 5րոպե:
Հարցեր՝
 Հաշվել երկու զուգահեռ ուղիղները երրորդ ուղղով հատելիս առաջացած անկյունները:
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 Եռանկյան ներքին անկյունների մասին թեորեմի ձևակերպում և համապատասխան
բանավոր խնդիրների լուծում:
III Դասի թեմայի ծանոթացում, նպատակի
ձևակերպում՝ 3 րոպե:
- Տետրում գծե'լ ABC եռանկյունը (անձամբ է
նկարում): Կարող ենք արդյո՞քշարունակել
եռանկյան կողմերից մեկը: (Այո): Շարունակենք: Ի՞նչ պատկեր ստացվեց (անկյուն): Կողմի
շարունակության վրա նշենք D կետը և կարդանք ՝ինչ անկյուն ստացվեց:
- Անվանել եռանկյան անկյունները ( A, B, C ): Եռանկյան ինչպիսի՞ անկյուններ են
A, B, C : (ներքին): Ինչպե՞ս է կոչվում BCD անկյունը (արտաքին անկյուն.): Ի՞նչ եք

կարծում, ո՞րն է մեր այսօրվա դասի թեման: (Եռանկյան արտաքին անկյունը): Այո', այսօր
կծանոթանանք եռանկյան արտաքին անկյանը, նրա հատկություններին և կլուծենք
խնդիրներ՝այդ հատկությունները կիրառելով:
IV.
Նոր նյութի հաղորդում ՝10 րոպե:.
-Ինչպիսի՞ անկյուններ են C գագաթի մոտ գտնվող ներքին և արտաքին անկյունները (կից):
- Ով կարղ է ձևակերպել եռանկյան արտաքին անկյան բացատրությունը: (Եռանկյան
արտաքին անկյուն կոչվում է եռանկյան տրված գագաթի մոտ գտնվող ներքին անկյան կից
անկյունը):
- Կարո՞ղ ենք C գագաթի մոտ BCD անկյունից բացի այլ արտաքին անկյուն կառուցել
(այո'):Կառուցե'ք:

- Կարո՞ղ ենք ուրիշ արտաքին անկյուններ էլ կառուցել: (Աշակերտները հերթով դուրս են
գալիս գրատախտակի մոտ և կառուցում են արտաքին անկյուններ նաև մնացած
գագաթների մոտ):
-Ի՞նչ եք նկատում մի գագաթի մոտ կառուցված արտաքին անկյունները ինչպիսին են
(հակադիր են և հավասար):
-Ինչպե՞ս հաշվենք արտաքին անկյունները, եթե գիտենք եռանկյան ներքին անկյունները:
Պատրաստի գծագրի վրա տված խնդիրները լուծում են բանավոր:
2

2

1

1
3

3

Ինչ-որ կապ տեսնո՞ւմ եք եռանկյան արտաքին և ներքին անկյունների միջև:
Զույգերով աշխատելով կատարեն եզրակացություն եռանկյան արտաքին և ներքին
անկյունների կապվածության մասին:
Ուսուցիչ - երկրաչափությունը պահանջում է ապացուցում: Մենք էլ ապացուցենք ձեր
արդյունքները: (Մի աշակերտ աշխատում է գրատախտակի մոտ, մնացածները տետրերում
գրում
են
թեորեմի
ապացուցումը:Ուսուցիչը
աշակերտների
ուշադրությունը
կենտրոնացնում է ճիշտ գրառումներ կատարելու վրա):
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V.Ամրապնդում՝ 12րոպե:
Լուծում են դասագրքի №9, 11, 12 վարժությունները:
Վարժ №12-ը լուծելիս՝ ուսուցիչը ըստ գծագրի հարցեր է առաջադրում, թե որ ներքին
անկյունից է մեծ յուրաքանչյուր արտաքին անկյունը:
VI. Ինքնուրույն աշխատանք - 7րոպե:.
I տարբերակ՝ լուծել գծագրով տված խնդիրները.
?
?

1)
2)
3)

?

?

?

Ուրիշ տարբերակներում ուսուցիչը փոխում է անկյունների չափերը:
Աշակերտները զույգերում փոխում են աշխատանքները և ստուգում: Համեմատում են
ուսուցչի կողմից ներկայացված պատասխանների հետ: Ընտրում են սխալները, հետո
գրատախտակի վրա լուծում են մեկական նմանատիպ խնդիր: Աշակերտները անձամբ են
ուղղում իրենց սխալները:
VII. Ռեֆլեքսիա/անդրադարձում: Արդյունքների ամփոփում՝ 3 րոպե:
- Ի՞նչ նոր բան սովորեցիք:
-Ինչպե՞ս կհաշվեք արտաքին անկյան չափը:
- Ի՞նչն էր հետաքրքիր:
- Դժվարանում եք որևէ հարցում: Ի՞նչ պատճառով:
VIII. Տնային առաջադրանք. Վարժ. 10, 13, 21: Հետաքրքրվողների համար՝ վարժ. №18 - 2
րոպե:
3-րդ դաս
Նպատակները՝ եռանկյան ներքին և արտաքին անկյունների հատկությունների մասին
գիտելիքի խորացում, ամրապնդում: Խնդիրների լուծում եռանկյան ներքին և արտաքին
անկյունների հատկությունների կիրառմամբ:
Դասի ընթացքը՝
I. Կազմակերպական պահ: Տնային առաջադրանքի ստուգում:
II.
Բանավոր հաշվետվություն
Ֆրոնտալ հարցում՝
Ուսուցչի կողմից առաջարկված նախադասությունը շարունակում է աշակերտներից
մեկը (ուսուցչի ցուցումով):
 Ուղիղ անկյունը հավասար է ..... . . .
 Եռանկյան անկյունների գումարը հավասար է. . .
 Կից անկյունների գումարը. . .
 Եռանկյան արտաքին անկյունը հավասար է. . .
 Հավասարակողմ եռանկյան յուրաքանչյուր անկյուն հավասար է. . .
 Եռանկյան մի գագաթի մոտ գտնվող արտաքին անկյունները. . .
 Եռանկյան արտաքին անկյուն է կոչվում. . .
94

III. Գործնական աշխատանք:. Խնդիրների լուծում:

?

?
?

B 510

0

A
A
4)

250

?

160
B

?
C

0

B

0

78

D

D

? 110
C
?

?

D

250

A

?

E

B

B

980

C

N
700

A5)

600
?

M

A

C

?

250

D

D
IV. Ինքնուրույն աշխատանք ըստ շարքերի տրվում է մեկական խնդիր գծագրով (երկու
տարբերակ):
?

?
?

?

?

?

Թեմատիկ զարգացնող գնահատման նմուշ
Չափանիշներ
Կից և հակադիր
անկյուններ:
Դրանց
հատկությունները:
Եռանկյան
ներքին
անկյունները:
Դրանց
հատկությունները

Ցածր
Չի կարող գտնել կից և
հակադիր անկյունները,
կամ գտնում է, բայց
չգիտի դրանց
հատկությունները:
Գիտի, որն է կոչվում
եռանկյան
ներքին
անկյուն, բայց չգիտի
դրանց
հատկությունները:

Միջին
Գտնում է կից և
հակադիր անկյունները,
բայց դժվարությամբ է
ձևակերպում դրանց
հատկությունները:
Գիտի, որն է կոչվում
եռանկյան
ներքին
անկյուն: Գիտի դրանց
հատկությունները: Ճիշտ
է հաշվում եռանկյան
անկյունները:
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Բարձր
Անսխալ գտնում է կից և
հակադիր
անկյունները,
ճիշտ
է
ձևակերպում
դրանց հատկությունները:
Գիտի, որն է կոչվում
եռանկյան
ներքին
անկյուն: Գիտի դրանց
հատկությունները: Ճիշտ է
կատարում
համապատասխան
հաշվումները:

Եռանկյան
արտաքին
անկյուն:
Նրա
հատկությունը:

Չի կարող ցույց տալ
արտաքին
անկյունը
կամ ցույց է տալիս և
չգիտի
նրա
հատկությունները:

Լուծել
խնդիր
նշված թեմաների
կիրառմամբ:

Դժվարանում է խնդիր
լուծել նույնիսկ
ուսուցչի օգնությամբ:

Անսխալ ցույց է տալիս,
գծագրում և կարդում է
արտաքին անկյունը,
գիտի նրա
հատկությունները, բայց
երբեմն սխալվում է
համապատասխան
գրառումներ կատարելիս:
Լուծում է խնդիրը, բայց
երբեմն սխալ է թույլ
տալիս:

Անսխալ ցույց է տալիս,
գծագրում
և
կարդում
արտաքին անկյունը, գիտի
նրա
հատկությունը,
անսխալ հաշվում է այն:

Անսխալ,
թերության
խնդիրը:

առանց
լուծում
է

V. Ռեֆլեքսիա/անդրադարձում: Արդյունքների ամփոփում:
Աշակերտների գնահատումը կատարվում է ըստ գործնական, ինքնուրույն աշխատանքի և
դասին ունեցած ակտիվության:
VI. Տնային առաջադրանք՝ վարժ. №14, 15, 22:
Մեկնաբանություններ վարժությունների մասին և պաատասխաններ:
№ 6. խնդրի մեջ OBN մեկ տառով է տված: Աշակերտը պետք է հասկանա, որ AOB
ուղղանկյուն է և նա չի կարող բութ անկյուն ունենալ: Այսինքն, OBN  1100.
(Պատ.: A  200 , B  700 , OBN  1100 , O  900. ):
0
0
0
0
0
0
№ 7. ABO  15 , BAO  30 , ABO  BAO  AOB  180 , 30  15  AOB  180 ,

450  AOB  1800 , AOB  1350. Պատասխան՝ AOB  1350.
№ 8. Կիսորդների հատման կետը նշենք M տառով: AMB  350 , իսկ BAM  200 , այդ
դեպքում AMB  1800  (350  200 )  1250. Կիսորդներով

առաջացած

անկյուններից

ամենափոքրի աստիճանային չափը կլինի 180-125=55. Պատ.՝ 55:
№ 9. 135-ի արտաքին անկյանը կից ներքին անկյան աստիճանային չափը 45-է, ըստ այդմ,
ա) եռանկյան անկյունների մեծություններն են՝ 45, 45, 90:
0
№ 15. B  130  ACM , որպես համապատասխան անկյուններ:

MAC  1800  (1300  300 )  200.
№ 16. Օգտագործեն սխեմատիկ նկար:
0
0
0
0
ա) 2  2  180  40  140      70

x  1800  700  1100 : Պատ՝ 70,

բ) պատ՝15, գ) պատ (180- α):2:

№ 17. Ուղղանկյուն եռանկյուն է,Mորի M
500 -ի:

անկյունը հավասար է
անկյունը

հավասար

է

0

40 -ի:

Իսկ B

BKC

եռանկյուն է, որի B անկյունը հավասար է
400 -ի, իսկ C անկյունը հավասար է 500 -ի:

Պատասխան՝ 500:
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№ 18. Պարզ է, աշակերտները զուգահեռ կողմերով
անկյունների տարբեր գծագիր կներկայացնեն:Այդ թվում
ստորև տրվածները ևս՝
ա)

Բ)

գ)

800
 300  100. № 20. Պատ.՝ գ):
2
№ 21. Պետք է հիշեն եռանկյան անհավասարությունը և նրա կիրառմամբ հիմնավորեն
պատասխանը:
“Հապա, փորձի’ր» n -անկյուն բազմանկյան մի գագաթից տանենք անկյունագծերը:
№ 19.

ABD : DBK  ABD  ABK 

Բազմանկյունը կբաժանվի n-2 հատ եռանկյան, որոնց գումարը կլինի 180 (n  2) :
«Հնարավոր է արդյո՞ք» ա) անհնար է, քանի որ AC  AD  DC , բ) հնարավոր է, D կետը
պետք է վերցնենք ABC եռանկյան ներսում:
2.9 Հավասարասրուն եռանկյուն (3 դասաժամ)
Նպատակները՝ 1)Հավասարասրուն եռանկյան հատկությունների ծանոթացում:
2) Հավասարասրուն եռանկյան հատկությունների կիրառումը խնդիրներ լուծելիս:
Պարագրաֆում տրված նյութը սովորելու արդյունքում աշակերտը՝
1. Պետք է գիտենա. 1) որ եռանկյունն է կոչվում հավասարասրուն,
2) հավասարասրուն եռանկյան հատկությունները:
Պետք է կարողանա՝
1) Տարբերել հավասարասրուն եռանկյունը (օրինակ՝գծագրով տրված խնդրի մեջ),
2) Հավասարասրուն եռանկյան հատկությունների կիրառումը խնդիրներ լուծելիս:
I դաս
Նպատակները՝ 1)Աշակերտի մոտ ձևավորել պատկերացում հավասարասրուն եռանկյան
մասին:
2) Ծանոթացնել հավասարասրուն եռանկյան հատկությունները:
3) Աշակերտի մոտ ձևավորել և զարգացնել ստացած գիտելիքը կիրառելու ունակություն:
4) Գրավոր և բանավոր խոսքի, տրամաբանական մտածողության (գծագիր կարդալ,
վերլուծել, համեմատել, հիմնականը առանձնացնել, հիմնավորել) զարգացում:
5)Ուսումնասիրական աշխատանքի կատարման ունակության զարգացում:
Մեթոդական մեկնաբանություններ՝ պարագրաֆում երկու հիմնական հարցի շուրջ է
կենտրոնացրած ուշադրությունը: Դրանք են՝
1). Հավասարասսրուն եռանկյան գագաթից տարված անկյան կիսորդի հատկությունը:
2) Հավասարասրուն եռանկյան հիմքին առընթեր անկյունների հավասարությունը:
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Դասի ընթացքը
I. Կազմակերպական պահ: Տնային առաջադրանքի ստուգում:
II. Նախնական գիտելիքի ակտիվացում (հարց ու պատասխանի ռեժիմում)
1. Ի՞նչն է կոչվում եռանկյուն:
2. Ի՞նչ հիմնական տարրեր ունի եռանկյունը:
3. Ի՞նչն է կոչվում եռանկյան միջնագիծ:
4. Ի՞նչն է կոչվում եռանկյան կիսորդ:
5. Ի՞նչն է կոչվում եռանկյան բարձրություն:
6. Ի՞նչն է կոչվում եռանկյան պարագիծ:
7. Ի՞նչն է կոչվում թեորեմ:
8. Ի՞նչ թեորեմներ գիտենք:
9. Ի՞նչ մասերից է բաղկացած թեորեմը:
10. Ի՞նչ և ի՞նչ տիպի եռանկյուններ գոյություն ունեն՝ըստ անկյունների:
11. Ունի՞ արդյոք եռանկյունը համաչափության առանցք:
12. Ի՞նչն է կոչվում անկյան կիսորդ:
III.Դասի թեմայի ծանոթացում
- Ինչպիսի՞ եռանկյուններ գոյություն ունեն ըստ կողմերի: (Մեջ է բերում
հավասարասրուն եռանկյան բացատրությունը: Բացատրում է դրա հիմքը և կողմերը)
Աշակերտներն անվանում են դասի թեման:
-Այո, այսօր պետք է ծանոթանանք հավասարասրուն եռանկյանը, նրա հատկանիշներին և
պետք է սովորենք այդ հատկանիշները օգտագործել խնդիրներ լուծելիս:
IV. Նոր նյութի բացատրություն
Երկու դրույթի փաստարկներն էլ հիմնվում են նրան, որ անկյան կիսորդը ընդգրկող
ուղիղը նրա համաչափության առանցքն է:
Քննարկման ժամանակ ուսուցիչը ուշադրություն պետք է դարձնի եռանկյունները և
անկյունները ճիշտ կարդալուն:
V. ԱմրապնդումԱշխատում են դասագրքում տված խնդիրների վրա՝ 1, №2 (ա,բ), №3, №4, №7:
VI. Ինքնուրույն աշխատանք I տարբերակ: Վարժ. №6, II տարբերակ: վարժ.. №8:
(փոխադարձ ստուգում, ինքնավերահսկում)
VII. Արդյունքների ամփոփում: Ռեֆլեքսիա/անդրադարձում:
- Ո՞րն էր մեր դասի նպատակը:
- Հասա՞նք նպատակին:
-Ի՞նչ նոր հասկացությունների ծանոթացանք:
-Ո՞ր եռանկյունն է կոչվում հավասարասրուն:
- Ո՞ր եռանկյունն է կոչվում հավասարակողմ:
- Հավասարակողմ եռանկյունն արդյո՞ք հավասարասրուն է։
- Ի՞նչ հատկանիշներ են բնութագրում հավասարասրուն եռանկյան անկյուններին:
-Ի՞նչ կարող եք ասել հավասարակողմ եռանկյան անկյունների մասին:
-Ինչ կարող եք ասել հավասարասրուն եռանկյան գագաթից իջնող բարձրության մասին:
VIII. Տնային առաջադրանք վարժ.. №2 (գ, դ), №10, №12, №35:
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II դաս
Նպատակները՝ 1)Եռանկյան կողմերի և դիմացի անկյան (և ընդհակառակն) միջև կապի
ծանոթացում,
2) խննդիրների լուծում հավասարասրուն եռանկյան հատկությունների կիրառմամբ:
Դասի ընթացքը
I. Կազմակերպական պահ: Տնային առաջադրանքի ստուգում:
II. Նախնական գիտելիքի ակտիվացում:
1) Ուսուցիչը նախօրոք գծում է եռանյուն: Ըստ գծագրի
հարցեր է առաջադրում և տալիս առաջադրանքներ:
Գծագրական
աշխատանք
արվում
է
միայն
գրատախտակի վրա:
- Անվանել եռանկյան գագաթները:
- Անվանել եռանկյան կողմերը:
- Անվանել եռանկյան հիմքը:
- Անվանել եռանկյան սրունքները:
- Անվանել հիմքին առընթեր անկյունները:
-Անվանել հիմքին հանդիպակած անկյունը:
- C գագաթը հատվածով միացնել AB հատվածի M միջնակետին: Ինչպես է կոչվում
CM հատվածը:
- B գագաթից տանել BD հատվածը այնպես, որ B անկյունը BD հատվածը բաժանի
երկու հավասար մասերի: -Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում BD հատվածը ABC եռանկյան
մեջ (բարձրություն, միջնագիծ, կիսորդ, համաչափության առանցք):
- Համաչափության քանի առանցք ունի հավասարասրուն եռանկյունը:
- Համաչափության քանի՞ առանցք ունի հավասարակողմ եռանկյունը:
- Ի՞նչ հատկություն ունի հավասարասրուն եռանկյունը:
2) Բանավոր խնդիրների լուծում:
ա) Հավասարասրուն եռանկյան պարագիծը հավասար է 24 սմ-ի, սրունքի երկարությունը
10 սմ է: Գտնել հիմքի երկարությունը:
բ) Գոյություն ունի՞ արդյոք այնպիսի հավասարասրուն եռանկյուն, որի պարագիծը 60 սմ է
և հիմքը ՝ ա) 3դմ (Ոչ:) բ) 2դմ (Այո:) գ) 4դմ (Ոչ:.) Պատասխանները հիմնավորել:
III. Աշխատանք դասագրքում տրված խնդիրների վրա: Տեքստի խնդիրները՝ №1 և №2,
որից հետո լուծում են №5, №15, №19, №21:
IV. Ինքնուրույն աշխատանք I տարբերակ վարժ.№ 20:
II տարբերակ վարժ.№18.
V. Արդյունքների ամփոփում: Ռեֆլեքսիա
- Ինչի՞ վրա աշխատեցինք այսօր: (Խնդիրների լուծման):
- Ի՞նչ թեմայի հետ էր կապված խնդիրների լուծումը:
- Դժվա՞ր է այս տիպի խնդիրներ լուծելը:
- Ո՞վ դժվարացավ:Ինչո՞ւ:
- Ի՞նչ է պարտադիր այս տիպի խնդիրներ լուծելու համար:
- Կդժվարանա՞ք լուծել այս տիպի պարզ խնդիրներ, եթե գիտեք հավասարասրուն
եռանկյան հատկությունները: Ուրեմն, ի՞նչ է անհրաժեշտ:
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VI. Տնային առաջադրանք վարժ. №11, 13, 14, 17:
III դաս
Նպատակները՝ 1) Ստացած գիտելիքի կիրառում խնդիրներ լուծելու համար, 2)
հավասարասրուն եռանկյան հատկությունները գործնականում կիրառելու օրինակի
ցուցադրում, 3)հավասարասրուն եռանկյան նշանները, 4)ինքնագնահատման
ունակության զարգացում, 5)սովորել մենախոսությունը կամ երկխոսությունը գրագետ
վարել, 6)գործնական խնդրի վրա աշխատել:
Անհրաժեշտ պարագաներ՝ համակարգիչ, էկրան, պրոյեկտոր, սլայդներ, դիդակտիկ
նյութեր:
Դասի ընթացքը
I. Կազմակերպական պահ
II.Դասի նպատակների և խնդիրների ծանոթացում
Ուսուցիչը - Այսօր ունենք ամփոփիչ դաս՝ հավասարասրուն եռանկյան և նրա
հատկությունների մասին:
III. Նախնական գիտելիքի ակտիվացում
- Մտածեք հարցեր դասի թեմայի շուրջ և այդ հարցերը առաջադրեք միմյանց հետևյալ
պայմանով.եթե պատասխանողը սխալ պատասխանի, հարցնողը անձամբ պետք է ուղղի
սխալը, ճշտի պատասխանը:
Աշակերտները աշխատում են հարցպատասխանի ռեժիմում:
IV. Աշխատանք պատրաստի գծագրերի վրա
Խնդիր 1. Ո՞ր կետերը պետք է միացնել իրար
հատվածով, որպեսզի ստացվեն հավասարասրուն
եռանկյուններ:
Խնդիր 2. Տրված գծագրի վրա պատկերել ևս երեք հատված
այնպես, որ ստացվի երկու հավասարասրուն եռանկյուն:
Դատողություն անել, ձևակերպել ալգորիթմը և գծել հատվածը:
V. Դասագրքում տրված նյութի վրա աշխատանք: Վարժ. №22, №24:
VI Ինքնուրույն աշխատանք. Ուսուցիչը աշակերտներին բաժանում է քարտեր երկու
տարբերակով, որոնցում ներկայացրած է աղյուսակ: Աղյուսակի երրորդ սյունակում
աշակերտը պետք է գրի «+», եթե տրված նախադասությունը (արտահայտությունը)
ճշմարիտ է, և «-», եթե սխալ է:
Քարտեր (նմուշ)
I տարբերակ
Նախադասություն (արտահայտություն)
№
«+» կամ
1

Հավասարասրուն եռանկյան երկու կողմերը հավասար են:

2

Եռանկյան մեջ փոքր կողմի դիմաց ընկած է փոքր կողմ:

3

Եռանկյան յուրաքանչյուր կողմ մնացած երկու կողմերի տարբերությունից
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փոքր է:
4

Եռանկյան մեջ եթե մի անկյունը բութ է,մնացած երկուսը ուղիղ են:

5

Եռանկյան ներքին անկյունների գումարը 180 աստիճանից պակաս չէ:

6

Բոլոր եռանկյուններում անկյան կիսորդը և բարձրությունը համընկնում են:

7

Հավասարասրուն եռանկյան հիմքի մոտ գտնվող անկյունները հավասար են:

8

Հավասարասրուն եռանկյան մեջ գագաթի մոտ գտնվող անկյունը մնացած
անկյուններից փոքր է:

9

Հավասարասրուն եռանկյան գագաթից իջեցրած կիսորդը եռանկյան
համաչափության առանցքն է:

10

Եռանկյան արտաքին անկյունը ներքին ոչ կից անկյունների գումարին է
հավասար:

II տարբերակ
№

Նախադասություն(արտահայտություն)

«+» կամ «-»

1

Հավասրասրուն եռանկյան երկու անկյունները հավասար են:

2

Եռանկյան մեջ մեծ կողմի դեմաց ընկած է մեծ անկյունը:

3

Եռանկյան

յուրաքանչյուր

կողմ

մնացած

երկու

կողմերի

երկարության գումարից ավելի է:
4

Եթե եռանկյան մեջ մի անկյունը ուղիղ է,ապա մնացած երկու
անկյունները սուր են:

5

Եռանկյան ներքին անկյունների գումարը 180 աստիճանը չի
գերազանցում:

6

Բոլոր եռանկյուններում համընկնում են անկյան կիսորդը և
միջնագիծը:

7

Հավասարասրուն եռանկյան բոլոր անկյունները հավասար են:

8

Հավասարասրուն եռանկյան մեջ գագաթի մոտ գտնվող անկյունը
մնացած անկյուններից մեծ է:

9

Հավասարասրուն

եռանկյան

գագաթից

տարված

միջնագիծը

եռանկյան համաչափության առանցքն է:
10

Եռանկյան արտաքին անկյունը ներքին ոչ կից անկյունից փոքր է :
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Աշակերտները զույգերում փոխարինում են պատասխանները: Աշակերտներից մեկը
կարդում է նախադասությունը, ասում է պատասխանը, որին մնացածները կամ
համաձայնում են, կամ՝ոչ: Ուղղում են սխալները: Բոլոր աշխատանքների մեջ հաշվվում է
ստացած միավորների քանակը: (Մեկ «+» -ը 1 միավոր, «-»-ը՝ 0 միավոր):
VIII. Տնային առաջարանք՝ վարժ.№23, №25, №26, 34: Աշակերտներին հանձնարարվում է
տարբեր տեսակի եռանկյունների մոդելներ պատրաստել և բերել:
Մեկնաբանություններ վարժությունների մասին և պատասխաններ: №1. Հնարավոր չէ
№ 2. ա) գոյություն ունի, բ) գոյություն չունի, գ) գոյություն ունի, դ) գոյություն չունի
№ 3. Հնարավոր է:
№10. Տված է AB  BC , դրա համար ABC հավասարասրուն է: Հավասարասրուն է նաև CED
եռանկյունը, քանի որ CD  DE : Այսինքն, A  ACB և ECD  E : Իր հերթին,
ACB  ECD , որպես հակադիր անկյուններ, համապատասխանաբար A  E , որն էլ
անհրաժեշտ էր ապացուցել:
15. Լուծում: I փուլ: Հիմքին առընթեր գագաթից տարված միջնագիծը եռանկյան
պարագիծը բաժանում է երկու հավասար մասերի, այսինքն, խնդրի պայմանում ի նկատի
ունի հիմքի մոտ գտնվող անկյան գագաթից տարված միջնագիծը:
II փուլ: Կատարենք նշանակումներ՝ AC  y և

CD  x : Այդ դեպքում DB  x և BC  2 x : Եթե
x  y  21  x  2 x  18  3x  18  x  6 ,
A
6  y  21 , որտեղ y  15 : Պատ. AC  y  15 սմ:
բ)երբ
x  y  18,  x  2 x  21  3x  21  x  7
7  y  18 , որտեղ y  11: Պատասխան AC  y  11 սմ
№16. Խնդիրը բացատրել նշանակումներ կատարելով՝

a
x

D
C

2a  2 x  30;
a  x  15,
a  x  h  18,
15  h  18,
h3

a
h

x
№19

№20.

5 x  180 ,

3x  300  1800 ,

x  360 , 2 x  720 :

x  500 , x  300  800 :
Պատասխանը 800,

0

Պատասխանը՝
720, 720:

B

360,
500, 500:
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№25.

№27
P  5b  2a  b

2  2  900      450 ,
x  1800       1350 : Պատասխանը

. a  2b :
a 2b

2
b b
Պատասխանը 2:1:

450:
№ 28. KNE  1060  (420  320 )  320 :
№ 29 ա) ∆KCD հավասարակողմ է, հետևաբար K  600 : Ըստ խնդրի պայմանի
BKC  700 : Այսինքն, AKB  1800   700  600   500 : Քանի որ ∆ABK հավասարասրուն է,

այդ պատճառով BAK  AKB  500 :
B

բ)

α
A

K

գ)
այս
դեպքում
երեք
եռանկյուններն
էլ
հավասարակողմ
են:
Պատասխան՝ 10սմ և եթե

C

D

ընդունում ենք, որ A  300 ,

ABC  1200 : Իրոք որ, ABC  x + y =180-

ապա AKB  300 և
BKC  KCB  900 ,
հնարավոր
չէ,
0
A  30 :

-2β+180-2α=360-2(α+β) = 360-2×120=120:

որը
այսինքն

“Հապա, փորձի’ր» n -անկան յուրաքանչյուր գագաթի արտաքին և նրան կից ներքին անկյան
գումարը հավասար է 180-ի, իսկ բոլոր գագաթների հետ միասին՝ 180 n : Եթե այս գումարից
հանենք ներքին անկյունների գումարը, կստանանք 180 n -180( n  2 )=360:

Ամփոփիչ աշխատանք № 3
I տարբերակ
1.AA A,B և C կետերը գտնվում են a ուղղի վրա: AB  7, 2 սմ, BC  5,5 սմ. Հաշվե՛լ AC
հատվածի երկարությունը: Քննարկե'լ բոլոր հնարավոր տարբերակները:
2. ABC ուղղանկյուն եռանկյան մեջ ներքնաձիգին տարված բարձրությունը BC կողմի հետ
կազմում է 40°-ի անկյուն: Գտնե՛լ A անկյան մեծությունը:
3. Հավասարասրուն եռանկյան մի կողմը 5 սմ, իսկ երկրորդը՝2,5 սմ-ի է հավասար: Գտնե՛լ
եռանկյան պարագիծը:
4. Հավասարասրուն եռանկյան մի անկյունը հավասար է 110°-ի: Գտնե'լ եռանկյան
ամենամեծ
արտաքին
անկյան
մեծությունը:
5. ABC եռանկյան մեջ AB =BC ,  B B=40°: Գտնե'լ անկյան մեծությունը A գագաթից
տարված անկյան կիսորդի և բարձրության միջև:
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II տարբերակ
1. A,B և C կետերը գտնվում են a ուղղի վրա: AB  3, 2 սմ, BC  1,7 սմ: Գտնե'լ AC հատվածի
երկարությունը: Քննարկել բոլոր հնարավոր տարբերակները:
2.ABC ուղղանկյուն եռանկյան ներքնաձիգի վրա իջեցրած բարձրությունը BC կողմի հետ
կազմում է 50°-ի անկյուն: Գտնե'լ A անկյան մեծությունը:
3. Հավասարասրուն եռանկյան մի կողմը 3 սմ, իսկ երկրորդը՝ 1,5 սմ-ի է հավասար: Գտնե'լ
եռանկյան պարագիծը:
4. Հավասարասրուն եռանկյան մի անկյունը հավասար է 120°-ի: Գտնե'լ եռանկյան
ամենամեծ արտաքին անկյան մեծությունը:
5. ABC եռանկյան մեջ AB = BC,  B=20°: Գտնե'լ անկյան մեծությունը A գագաթից տարված
անկյան կիսորդի և բարձրության միջև:
Որոշիչ գնահատման սխեմա
1. Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար՝ 1 միավոր (ընդհ. 2 միավոր):
2. Ըստ խնդրի պայմանի անկյան Ճիշտ գծագրի համար՝ 0,5 միավոր:
Նշել է անկյունների հավասարությունը՝ 1 միավոր:
Պատասխանը՝ - 0,5 միավոր:
(Ընդհամենը՝ 2 միավոր):
3. Կատարել է քննարկում և նշել, որ 5սմ, 2,5 սմ և 2,5 սմ երկարության կողմեր ունեցող
եռանկյուն գոյություն չունի, նշել դրա պատճառը (եռանկյան անհավասարություն)՝ 1
միավոր:
Որոշել, որ սրունքի երկարությունը 5 սմ, իսկ հիմքինը ՝2,5 սմ է և հաշվել է պարագիծը՝
1միավոր:
(Ընդամենը՝ 2 միավոր):
4. Կատարել է քննարկում և նշել, որ երկու բութ անկյուն ունեցող եռանկյուն գոյություն
չունի, նշել դրա պատճառը (եռանկյան անկյունների գումարի առանձնահատկությունը) –
0,5 միավոր:
Գտել հիմքի առընթեր և գագաթի մոտ գտնվող անկյունների աստիճանային չափերը (գիտի
հավասարասրուն եռանկյան հիմքի մոտ գտնվող անկյունների հատկությունը) -1 միավոր:
Պատասխան - 0,5 միավոր
(Ընդամենը՝ 2 միավոր)
5. Ճիշտ է կառուցել գծագիրը - 0,5 միավոր:
Գտել է անկյան մեծությունը կիսորդի և հիմքի միջև - 0,5 միավոր:
Գտել է անկյան մեծությունը բարձրության և հիմքի միջև - 0,5 միավոր:
Պատասխանը – 0,5:
(Ընդամենը՝ 2 միավոր):
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Զարգացնող գնահատման խորագիր (նմուշ)
Չափանիշնե

Արդյունքները

րը

ցածր

միջին

բարձր

Գծագրերի

Դժվարանում է խնդրին

Կառուցում է

Խնդրի պայմանին

կառուցում,

համապատասխան

համապատասխան

համապատասխան

տառային

գծագիրը կառուցել, չի

գծագիր, կատարում է

կառուցում է գծագիրը:

նշումների

կարողանում կատարել

համապատասխան

Ճիշտ է կատարում

կատարում:

համապատասխան

տառային նշումներ,

տառային նշումները:

տառային նշումներ:

երբեմն սխալներ թույլ
տալով:

Երկրաչափ

Դժվարանում է լուծել

Հիմնականում

Անսխալ բացատրում է

ական

եռանկյունների հետ

կարողանում է

եռանկյան անկյունների և

խնդիրների

կապված խնդիրները:

եռանկյունների հետ

հավասարասրուն

լուծում

Դժվարությամբ կամ

կապված խնդիրները

եռանկյան

եռանկյունն

ընդհանրապես չի

լուծել և եռանկյան

հատկությունների հետ

երի

կարողանում եռանկյան

անկյունների և

կապված խնդիրները:

կիրառմամբ:

անկյունների կամ

հավասարասրուն

հավասարասրուն

եռանկյան

եռանկյան

հատկությունները

հատկությունները

կիրառել:

կիրառել:

Եռանկյունների հավասարությունը




Նպատակը։ Ծանոթանալ եռանկյունների հավասարության հայտանիշներին։
Գիտելիքը և ունակությունները: Թեման ուսումնասիրելուց հետո աշակերտը պետք է
կարողանա ձևակերպել եռանկյունների հավասարության երեք հայտանիշները։
Պետք է կարողանա
Ապացուցել եռանկյունների հավասարությունը հավասարության հայտանիշների հիման
վրա։
Անվանել հավասար եռանկյունների համապատասխան հավասար տարրերը և
օգտագործել խնդիրները լուծելիս։
Մեթոդական մեկնաբանություններ: Եռանկյունների հավասարության հայտանիշները
հենվում են հավասար պատկերների իրար վերադրման մեթոդի վրա։ Լավ կլինի,
եթե հավասար տարրերի պատկերման համար օգտագործեք միևնույն գույնը։
B
I
A

B2

B1
III

II
C

A1

C1

C2

A2

Գծագրում պատկերված եռանկյունների գագաթները համապատասխանաբար նշված են
միևնույն տառով, որպեսզի աշակերտը հեշտությամբ կարողանա գտնել հավասար
տարրերը։ Ուսուցիչը պատրաստում է երեք հավասար եռանկյուններ, տարբեր կողմերով
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և դրանք դասավորում հարթության վրա այնպես, ինչպես պատկերված է գծագրում։
Այստեղ հեշտ է ցույց տալ I և II եռանկյունների հավասարությունը դրանք իրար վրա
վերադրելով։ Այդ եռանկյունները վերադրելիս, համընկնում են, որը չենք կարող ասել I և
III կամ II և III եռանկյունների համար, եթե վերադրենք,ապա եռանկյուններից որևէ մեկը
պետք է շրջենք: Հետաքրքիր է, աշակերտը կհայտնաբերի՞ այդ եռանկյունների հավասար
տարրերի երեք զույգերը նախքան երրորդ եռանկյան շրջելը։ Աշակերտը պետք է լավ
յուրացնի «առընթեր», «նրանց միջև գտնվող» եզրույթները։
Եռանկյունների հավասարության հայտանիշներով խնդիրների լուծումն ընթանում է
հետևյալ հաջորդականությամբ․
ա) գտնել եռանկյուններում հավասար տարրերի երեք զույգ,
բ) ենթադրել, որ այդ եռանկյունները հավասար են եռանկյունների հավասարության
որևէ հայտանիշի համաձայն,
գ) եռանկյունների հավասարությունից ելնելով, գտնել մնացած հավասար տարրերը։
Աշակերտին պետք է ընտելացնել թեորեմների ապացուցմանը կամ խնդիրների
լուծման ընթացքում հավասար եռանկյուններում հավասար տարրերը գտնելուն։ Նա
պետք է գիտենա, որ հավասար կողմերը գտնելու համար նախ պետք է գտնել հավասար
անկյունները, հետո պետք է օգտվի հավասար եռանկյունների հետևյալ հատկությունից՝
«հավասար եռանկյուններում հավասար կողմերի դիմաց ընկած են հավասար
անկյունները» և հակառակը՝ եթե հարկավոր է գտնել հավասար անկյունները, նախ պետք է
գտնել հավասար կողմերը, իսկ հետո այդ կողմերի միջոցով՝ հավասար անկյունները։
2. 10 Եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշը (2 դասաժամ)
Նպատակը: Ծանոթացնել աշակերտներին եռանկյունների հավասարության
հայտանիշին։ Զարգացնել միտքը ճիշտ ձևավորելու, փաստերը վերլուծելու
եզրակացություն անելու ունակությունները

I
և

Դասի ընթացքը
I. Կազմակերպական պահ
II․ Նախնական գիտելիքների ակտիվացում
1)

Պատասխանե՛լ հարցերին․
 Քանի՞ ուղիղ կարելի է տանել երկու կետով։
 Քանի՞ ընդհանուր կետ կարող են ունենալ երկու ուղիղները ։ (Մեկ կամ ոչ մի)
 Ո՞ր անկյուններն են կոչվում միակողմանի, որո՞նք՝ հակադիր։
 Ի՞նչ հատկություններ ունեն միակողմանի անկյունները, ի՞նչ հատկություն՝ հակադիր
անկյունները:
 Անվանե՛լ ABC եռանկյան անկյուններն ու կողմերը։
 Անվանե՛լ ABC եռանկյան BC կողմի առընթեր անկյունները:
 Անվանե՛լ ABC եռանկյան BC կողմի հանդիպակաց անկյունները։
 Ո՞ր անկյունն է գտնվում ABC եռանկյան AC և BC կողմերի միջև։
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 ABC եռանկյան մեջ ո՞ր անկյունն է AB կողմի առընթեր անկյունը։
 ABC եռանկյան մեջ ո՞րն է AB կողմի հանդիպակաց անկյունը։
 ABC եռանկյան մեջ ո՞րն է A անկյան հանդիպակաց կողմը
 Ո՞ր պատկերներն են համարվում հավասար։
 Ի՞նչպես ստուգել երկու եռանկյունների հավասարությունը։
III. Ծանոթացնել դասի թեմային ։
2) Պատկերված է երկու հավասար եռանկյուն։ Անվանե՛լ եռանկյունների հավասար
տարրերը:

Հավասար տարրերի քանի՞ զույգ գտաք։
-Միշտ չէ, որ հնարավոր է եռանկյունների հավասարությունը որոշել մեկը մյուսի վրա
վերադրելով : Գոյություն ունեն եռանկյունների հավասարության հայտանիշներ, որոնց
դեպքում պարտադիր չէ եռանկյունները մեկը մյուսի վրա վերադրել:
- Ո՞վ հասկացավ, ինչ պետք է սովորենք այսօր։ (Եռանկյունների հավասարության
հայտանիշները):
- Այո՛, այսօր պետք է սովորենք եռանկյունների հավասարության հայտանիշները։
Գոյություն ունի եռանկյունների հավասարության երեք հիմնական հայտանիշ, չնայած
սրանցից բացի գոյություն ունեն նաև այլ հայտանիշներ։ Այսօր կսովորենք եռանկյունների
հավասարության I հայտանիշը և դրա կիրառումը խնդիրներ լուծելիս։
IV. Նոր նյութի հաղորդում
- Կհամաձայնեք, որ հեշտ չէ երկու եռանկյունների հավասարությունը ապացուցելու
համար վեց տարրերը չափել ու համեմատել, վեց զույգ տարրերը հաստատել։ Այդ
պատճառով մաթեմատիկոսները սահմանել են այնպիսի պայման, որ ապացուցենք,
հավասար են, թե ոչ եռանկյունները։ Բացահայտվեց, որ եռանկյունների հավասարությունը
ապացուցելու համար պարտադիր չէ դրանք վերադրել մեկը մյուսի վրա, բավական է երեք
զույգ տարրերի հավասարությունը։
Այսպիսի երեք զույգերի միջոցով սահմանվեց եռանկյունների հավասարության I
հայտանիշը, որը հետևյալն է։ (Սահմանում է հայտանիշը։)
- Ես սահմանեցի եռանկյունների հավասարության I հայտանիշը։ Ի՞նչ է հարկավոր հիմա
(Ապացուցում)։
-Վստահ եմ, կկարողանաք այն ապացուցել։ Կիրառելով եռանկյունների հավասար
տարերի երեք զույգը, վերադրումը, ձեր գիտելիքները և աշխատեք ապացուցել։ (Ուսուցիչը
գրատախտակին գծում է եռանկյուններ։ Աշակերտների հետ միասին գտնում է հավասար
տարրերը և գրատախտակին գրում է խնդրի պայմանը։ Գրատախտակի մոտ է կանչում
աշակերտներից մեկին և
միասին ապացուցում են I հայտանիշը։ Ապացուցման
յուրաքանչյուր քայլին հետևում է քննարկում-փաստարկումը։ Աշակերտները ակտիվորեն
մասնակցում են ապացուցման գործընթացին):
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V. Խնդիրների լուծում
Դասագրքից վարժ №1, №2, №3, №4, №6:
VI. Նախորդ դասարաններում սովորած նախնական գիտելիքների կրկնություն վարժ. I
տարբերակ, վարժ. №7, II տարբերակ. վարժ. №8:
VII. Ռեֆլեքսիա/անդրադարձում, արդյունքների ամփոփում
VIII. Տնային աշխատանք․ վարժ. №5, №10, №18:
Դաս II
Մեթոդական մեկնաբանություններ․ Դասին հիմնականում աշխատում են խնդիրների
լուծման վրա։ Սովորում են կիրառել եռանկյունների հավասարության I հայտանիշը
խնդիրներ լուծելիս։ Տիրապետում են խնդիրը լուծելու համառոտագրությանը՝ խնդրի
պայման և պահանջ, տրամաբանական դատողություն, ստացած գիտելիքի կիրառում
ուրիշ երկրաչափական փաստերի ապացուցման համար։ Ուսուցիչը կարող է օգտագործել
ստորև բերված գծապատկերներով խնդիրները։
 Ապացուցե՛լ, որ
∆ABD = ∆CDB

ա)

B

A



C

բ) ∆ABC = ∆ADC

D

Ապացուցե՛լ, որ ∆ABC=∆KDC

Մեկնաբանություններ վարժությունների վերաբերյալ և պատասխաններ. վարժ․ № 9:
Երկրաչափական պատկերը գծելուց և հավասար մասերը նշելուց հետո աշակերտը
պարզորոշ տեսնում է, որ ∆ADE=∆CDB և եզրահանգում է, քանի որ հավասար
եռանկյուններում հավասար անկյունների հանդիպակաց կողմերը հավասար են, ապա BC=
8 սմ։
Վարժ․ № 13. Եռանկյունների հավասարության I
հայտանիշի համաձայն ∆CAN=∆ABM , ըստ այդմ ANC և
AMB հավասար անկյունների կից անկյունները նույնպես
հավասար են՝ ANM  AMN  560 :
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Վարժ․ № 18․ Խնդրի պատասխանը կախված չէ այն բանից, թե ում է պատկանում շունը և
ում մոտից է նա շարժվել։ Կարևորն այն է, որ երկրորդ ճանապարհորդը առաջինին
կհասնի 4 ժամում։ Այսինքն՝ շունը վազել է 4 ժամվա ընթացքում և անցել 4․15 կմ=60 կմ։
Պատասխան՝ 60 կմ։

2․11 Եռանկյունների հավասարության երկրորդ հայտանիշը (2 դասաժամ)
Նպատակները․ 1) Ծանոթանալ եռանկյունների հավասարության երկրորդ հայտանիշին:
2) Ստացած գիտելիքների հիման վրա զարգացնել արտահայտության հաստատման
ունակությունը:
3) Եռանկյունների հավասարության երկրորդ հայտանիշի կիրառման ունակության
զարգացում խնդիրները լուծելու համար:
4) Առանցքային իրավասության սահմանում (վերլուծել տեղեկատվությունը, համեմատել,
եզրահանգում անել, սահմանել հիմնախնդիրը, գտնել հիմնախնդրի լուծման
ճանապարհներ, լսել տարբերվող կարծիք և տրամաբանորեն արտահայտել սեփական
կարծիքը, համագործակցություն):
Պարագրաֆում տրված նյութը ուսումնասիրելուց հետո աշակերտը պետք է գիտենա
եռանկյունների հավասարության երկրորդ հայտանիշը։
Պետք է կարողանա․
 Տեսնել եռանկյունների հավասարության I և II հայտանիշների տարբերությունը:
 Խնդրում գտնել հավասար տարրեր և դրանք կիրառել II հայտանիշի օգնությամբ:
 Պարզ խնդիրներ լուծել եռանկյունների հավասարությունների II հայտանիշի օգնությամբ։
Դաս I
Նպատակները․ 1) Ծանոթանալ եռանկյունների հավասարության երկրորդ հայտանիշի
հետ:
2) Ստացած գիտելիքի հիման վրա զարգացնել արտահայտության հաստատման
ունակությունը:
3) Եռանկյունների հավասարության երկրորդ հայտանիշի կիրառման ունակության
զարգացում խնդիրները լուծելու համար:
4) Ձևավորել հանգուցային իրավասություններ (վերլուծել տեղեկատվությունը,
համեմատել, եզրահանգում անել, սահմանել հիմնախնդիրը, գտնել հիմնախնդրի լուծման
ճանապարհներ, լսել տարբերվող կարծիք և տրամաբանորեն արտահայտել սեփական
կարծիքը, համագործակցություն):
Դասի ընթացքը
I. Կազմակերպական պահ
II․ Նախնական գիտելիքների ակտիվացում
1)
Պատասխանե՛լ հարցերին․
 Ի՞նչ է եռանկյունը։
 Ո՞ր եռանկյուններն են կոչվում հավասար եռանկյուններ։
 Ինչպե՞ս հասկանանք, հավասա՞ր են, թե՞ ոչ եռանկյունները։ (Վերադրմամբ և
եռանկյունների հավասարության I հայտանիշով)
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Պարտադի՞ր է եռանկյունները համեմատելու համար ամեն անգամ դրանք մեկը
մյուսի վրա վերադրել։
 Ինչպե՞ս եք հասկանում «եռանկյունների հավասարության հայտանիշները»
արտահայտությունը։
 Ինչի՞ համար են հարկավոր եռանկյունների հավասարության հայտանիշները։
 Ո՞ր տարրերի քննարկումն է բավարար եռանկյունների հավասարության
հաստատման համար։
 Ինչու՞մն է կայանում եռանկյունների հավասարության I հայտանիշը:
III. Ծանոթացում դասի թեմային
- Մենք գիտենք եռանկյունների հավասարության հայտանիշը երկու կողմերով և նրանցով
կազմված անկյունով։ Այժմ փորձենք հասկանալ հավասա՞ր են, թե՞ ոչ երկու
եռանկյուններն երեք այլ տարրերով։
IV. Նոր նյութի հաղորդում
Պարզենք, հավասար են, թե ոչ երկու եռանկյունները կողմերով և երկու կից անկյուններով։
Ուսուցիչը գրատախտակին գծում է եռանկյուններ (համակարգչի ու պրոյեկտորի
առկայության դեպքում ցույց է տալիս էկրանին) և անում համապատասխան նշումներ։
-

Գրենք առաջադրանքը։
Տվ․ է ∆ABC և ∆A1B1C1։

AB=A1B1, AB  A1B1 , A  A1, B  B1. A1
Ապացուցե՛ք, որ ∆ABC = ∆A1B1C1։

Ինչպե՞ս ապացուցենք I հայտանիշը (վերադրմամբ)։ Փորձենք հիմա էլ վերադրմամբ
ապացուցել։ Աշակերտները աշխատում են ապացուցման վրա։ Առաջին ցանկացողը գալիս
է գրատախտակի մոտ և առաջարկում ապացուցման իր տարբերակը։ Թերացման կամ
սխալի դեպքում աշակերտները ձեռք են բարձրացնում և ուղղում սխալը, առաջարկում
իրենց տարբերակը։ Ուսուցիչը հետևում է այդ ամենին։
Վերջում ձևակերպում են եզրահանգումը (եռանկյունների հավասարության II
հայտանիշը)՝ եթե մի եռանկյան կողմը և նրան առընթեր անկյունները հավասար են
երկրորդ եռանկյան կողմին և նրան առընթեր անկյուններին, ապա այդ եռանկյունները
հավասար են։
V. Խնդիրների լուծում
1) Դասագիքից․ վարժ. №1, №2, №5: Յուրաքանչյուր խնդիր լուծելիս աշակերտներից մեկը
աշխատում է գրատախտակի վրա, մնացածները՝ տետրերում և ուշադիր լսում են
գրատախտակին աշխատող աշակերտին, որը դատողություն անելով լուծում է խնդիրը։
Թերացման կամ սխալի դեպքում մնացած աշակերտները ակտիվորեն մասնակցում են
գրատախտակին աշխատող աշակերտի սխալի/թերացման ուղղմանը։
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2) Գծագրի հիման վրա ապացուցե՛ք, որ AO=OC, AB=CD, <A=<C, եթե հայտնի է, որ BO=OD,

<B=<D:
Ապացուցելիս AOB և COD եռանկյունների հավասարությունը
ապացուցելուց հետո աշակերտը պետք է նշի, որ եռանկյունների
հավասարությունից բխում է նրանց համապատասխան էլեմենտների
հավասարությունը և գրի․ AO=OC, AB=CD, <A=<C, ինչն էլ
պահանջվում էր ապացուցեր։
3) Դասագիքից․ վարժ. №7:
VI. Ինքնուրույն աշխատանք վարժ․№3 Երեք տարբերակ (ա, բ, գ - փոխստուգում):
VII. Ռեֆլեքսիա/ անդրադարձում
VIII. Տնային աշխատանք․ վարժ․ №4, №9, №14:
Մեկնաբանություններ առաջադրանքների վերաբերյալ և պատասխաններ։ № 11
ա)

ABE  CBD ըստ
առաջին հայտանիշի,
քանի որ
 AB  BC ( ABC
հավասարասրուն է),
 BD  BE ( CD, AE

բ)

ABE  CBD

գ)

ըստ

ABE  CBD

ըստ

երկրորդ հայտանիշի, քանի

երկրորդ

որ

քանի որ

 AB  BC ( ABC

 AB  BC ( ABC

հավասարասրուն է),

հայտանիշի,

հավասարասրուն է),
 B ընդհանուր է,

 B ընդհանուր է,
 BCD  BAE  90  B :
B անկյան հանդիպակաց

 BCD  BAE , քանի որ
հավասարասրուն

կողմերը հավասար են,

կողմերը հավասար ենAE  CD. Ինչն էլ

ապա AE  CD : ։ Ինչն էլ

պահանջվում էր

առընթեր անկյունների

պահանջվում էր

ապացուցել։

կիսորդներն են: B անկյան

միջնագծեր են),
 B ընդհանուր է: B
անկյան հանդիպակաց

0

AE և CD :
եռանկյան հիմքին

հանդիպակաց կողմերը

ապացուցել։

հավասար են, ապա

AE  CD : Ինչն էլ
պահանջվում էր
ապացուցել։
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№ 12. AM  AN , ANB  AMC,

A ընդհանուր է, հետևաբար ∆ACM=∆ABN համաձայն

եռանկյունների հավասարության երկրորդ հայտանիշի։
№ 13. ա) հավասար են, համաձայն եռանկյունների հավասարության առաջին հայտանիշի։
բ) ABC եռանկյունը հավասարասրուն է, BD-ի շարունակությունը B անկյան կիսորդն է,
դրա համար AC⊥BD : №14. Պատասխան․ դ):
2․12 Եռանկյունների հավասարության երրորդ հայտանիշը (2 դասաժամ)
Նպատակը և խնդիրները․ 1) Ծանոթանալ եռանկյունների հավասարության երրորդ
հայտանիշին: 2) Զարգացնել երկրաչափական փաստարկումների ապացուցման
ունակությունը: 3) Աշակերտի մոտ զարգացնել իրավասություններ՝ տեղեկատվական
(տեղեկատվության վերլուծության ունակություն, համեմատել, եզրահանգում անել),
խնդրահարույց (հիմնախնդրի սահմանում և ստացած գիտելիքի օգնությամբ այն լուծելու
ունակություն, ուրիշին լսելու և կարծիքը կիսելու ունակություն)։
Պարագրաֆը ուսումնասիրելուց հետո աշակերտը պետք է գիտենա եռանկյունների
հավասարության երրորդ հայտանիշը։
Պետք է կարողանա․
 Կիրառել եռանկյունների հավասարության երրորդ հայտանիշը խնդիրներ լուծելիս։
 Տարբերել միմյանցից եռանկյունների հավասարության հայտանիշները։
Անհրաժեշտ ռեսուրսներ․ պրոյեկտոր, բաժանվող նյութ, եռանկյունների մոդելներ,
բաժանվող քարտեր։
Դաս I
Դասի ընթացքը








I. Կազմակերպական պահ
II․ Նախնական գիտելիքների ակտիվացում
1) Գրե՛լ բաց թողնված բառերը․
Երկրաչափական պատկերները կոչվում են. . . . . . ., եթե վերադրմամբ համընկնում են
միմյանց։
Երեք օղակների միացմամբ առաջացած բեկյալով սահմանափակված հարթությունը
կոչվում է . . .
Եռանկյան տարրերն են . . . . . . .
ABC եռանկյան AB և BC կողմերի միջև ընկած է. . . . անկյունը։
ABC եռանկյան AB կողմի առընթեր անկյուններն էն. . . . . . .։
ABC եռանկյան BC կողմի հականդիպակաց անկյունն է .. . . . . .. . . ։

 Դրույթը, որի ճշմարտության համար ապացուցում է հարկավոր, կոչվում է . . . . . .։
2) Բանավոր վարժություններ
ա) Ճի՞շտ է, թե՞ ոչ դրույթը՝
 եթե եռանկյունները հավասար են, ապա նրանց պարագծերը նույնպես հավասար են։
 Եթե եռանկյունների պարագծերը հավասար են, ապա այս եռանկյունները հավասար են։
 Հավասար եռանկյունների հավասար անկյունների հանդիպակաց կողմերը հավասար են։
 Հավասար եռանկյունների հավասար կողմերի հանդիպակաց անկյունները հավասար են։
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բ) Գտնե՛լ գծագրում տրված հավասար եռանկյունների հավասար տարրերը։

III. Խնդրահարույց իրավիճակի ստեղծում։ Դասի թեմայի և նպատակների բացահայտում
Ուսուցիչը աշակերտներին նախորոք բաժանում է թղթեր, որոնց վրա 6-ից ավելի
եռանկյուն է գծված։ Դրանցից մի զույգը հավասար է I հայտանիշի, մյուսը՝ II հայտանիշի
համաձայն, երրորդ զույգի կողմերին գրված են նույն չափերը։
-Ուշադրությու՛ն
դարձրեք
պատկերներին։
Գտե՛ք
հավասար
եռանկյունները
հավասարության I և II հայտանիշից օգտվելով
6
10

6

9

8,5
6

3
4

10

5

3

5
6

8,5
4

9

-(Աշակերտների պատասխանից հետո) ի՞նչն էր ձեզ համար օտար։ Գոյություն ունի՞
եռանկյունների հավասարության հայտանիշ միայն կողմերի հավասարությամբ։
-Ի՞նչ եք կարծում, ո՞րն է մեր այսօրվա դասի թեման, նպատակը։ Ո՞վ կփորձի սահմանել
եռանկյունների հավասարության նոր՝ երրորդ հայտանիշը։ (Աշակերտները պետք է
կարողանան ինքնուրույն սահմանել եռանկյունների հավասարության երրորդ
հայտանիշը):
IV. Նոր նյութի հաղորդում
-Ինչպիսի՞ եռանկյուններին են անվանում հավասար։
-Բավարա՞ր է արդյոք եռանկյունների կողմերի
եզրակացնենք, որ այդ եռանկյունները հավասար են։

հավասարությունը,

որպեսզի

-Այո', այսօր պետք է սովորենք եռանկյունների հավասարության երրորդ հայտանիշը
(սահմանում է հայտանիշը)։
Փորձեք ինքնուրույն ապացուցել կամ բացառել մեր ենթադրությունը եռանկյունների
հավասարության երրորդ հայտանիշի մասին։ Նախ գործնական ճանապարհով ստուգենք
մեր ենթադրությունը։ Ձեր սեղանների վրա դրված են հավասար կողմեր ունեցող
եռանկյուններ։ Ստուգե՛ք, հավասա՞ր են արդյոք եռանկյունները (յուրաքանչյուր աշակերտ
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ունի մեկ զույգ եռանկյուն, կողքի աշակերտից տարբերվող)։ Ինչպե՞ս ստուգենք նրանց
հավասարությունը (վերադրմամբ)։ Հավասա՞ր են։
-Ո՞վ կփորձի ևս մեկ անգամ եռանկյունների հավասարության այս հայտանիշը սահմանել։
-Հիմա ի՞նչ պետք է անենք։ (Պետք է ապացուցենք հավասարության երրորդ հայտանիշը):
Ցանկացողներից մեկը գալիս է գրատախտակի մոտ, գրում է և կատարում ենթադրություն։
Մնացած աշակերտները ուշադիր լսում են նրան։ Անճշտության կամ սխալի դեպքում ձեռք
են բարձրացնում և ուղղում են սխալը։ Խոչընդոտի դեպքում օգնում են։ Ապացուցումից
հետո բոլորը գրառում են կատարում տետրում։ Այս ամենից հետո ուսուցիչը ևս մի անգամ
խնդրում է աշակերտներին սահմանել հավասարության բոլոր երեք հայտանիշները։
V. Խնդիրների լուծում
1) Դասագրքից․ վարժ․ № 1։
2) Գծագրով խնդիր․
ա) Տրված են հավասար եռանկյուններ (գրատախտակի կամ էկրանի վրա, որի
հնարավորությունը կա)։ Սահմանե՛լ եռանկյունների հավասարության հայտանիշը
յուրաքանչյուր զույգի համար։

բ) Զույգերով աշխատանք․ դասագրքից․ վարժ․ № 2 (երեք տարբերակ․ ա, բ, գ)։
Յուրաքանչյուր շարքին մեկ խնդիր։ Ապացույցը պետք է ձևավորեն համապատասխան
ձևով։
VI. Ապացուցում
Աշխատում են խնդիրների լուծման վրա։ Վարժ․ №8։
VII. Ինքնուրույն/աշխատանք.
(փոխստուգում)

I տարբերակ՝ վարժ․ №4, II տարբերակ՝ վարժ․ №6։

VIII․ Ռեֆլեքսիա /անդրադարձում
IX․ Տնային աշխատանք․ վարժ․ №3, № 5, №16։
Դաս II
Նպատակը․ 1) Զարգացնել խնդիրներ լուծելիս եռանկյունների հավասարության երրորդ
հայտանիշի կիրառման ունակությունը, 2) Խորացնել եռանկյունների մասին ստացած
գիտելիքները։
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Դասի ընթացքը
I. Կազմակերպական պահ
II․ Նախնական գիտելիքների ակտիվացում
Ուսուցիչը հարցնում է՝ (պատկերը գծում է նախօրոք)
-Ո՞ր պատկերն է կոչվում եռանկյուն։
-Ինչպիսի՞ եռանկյուններ գոյություն ունեն։
-Պատկերում ո՞րն է A անկյան հանդիպակաց կողմը։
- Պատկերում ո՞րն է AB կողմի առընթեր անկյունը։
-Ի՞նչ պայմաններ պետք է կատարվեն, որ եռանկյունները
համարվեն հավասար։
-Հնարավո՞ր է պակասեն այս պայմանների քանակը եռանկյունների հավասարությունը
ապացուցելիս։
-Ի՞նչով են եռանկյունների հավասարության հայտանիշները հարմար։
-Ի՞նչով են նման եռանկյունների հավասարության երեք հայտանիշները։ Ի՞նչով են
տարբերվում։
III. Խնդիրների լուծում
Գրատախտակին տրված է պատկերը և խնդրի պայմանը․
ABC և MFK եռանկյուններում B  M , A  F : Գտնե՛լ եռանկյունների

հավասար կողմերը։

Դասագրքից․ վարժ․ №8, №9, №10։
IV. Ինքնուրույն/աշխատանք
I տարբերակ․
Տվ․ է AC  BC, AD  BD,
CAD  1180 :

Գտի՛ր CBD :

II տարբերակ․
Տվ․ է AB  BC  CD  AD,
ABC  600 :

Գտի՛ր

BAD :
V. Ռեֆլեքսիա/անդրադարձում։ Արդյունքների ամփոփում
Աշակերտների գնահատումը կատարվում է դասի ընթացքում
խնդիրների լուծման և ինքնուրույն աշխատանքների հիման վրա։

ակտիվության,

VI. Տնային աշխատանք՝ վարժ․ №11, №13. Որպես առաջադրանք հանձնարարվում է
անցկացնել հետազոտական տիպի աշխատանք (միջին բարդության)՝ նախագիծ
«Եռանկյունների հավասարության հայտանիշները»։
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Մեկնաբանություններ վարժությունների վերաբերյալ և պատասխաններ․ վարժ․ №10

MO  ON ,


BMO  CNO,   BMO  CNO այսինքն՝ BM  CN .
BOM  CON .


ABM  DCN հավասար են հավասարության III հայտանիշի համաձայն, ինչն էլ
անհրաժեշտ էր ապացուցել։
Նախագիծ
Եռանկյունների հավասարության հայտանիշները (ժամկետը․ 5 օր)
(հետազոտական բնույթի, միջին բարդության, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
կիրառմամբ)
Նպատակը․ 1) եռանկյունների հավասարության մասին գիտելիքների ամրապնդում,
2) հետազոտության ինքնուրույն անցկացում,
3) հետազոտության արդյունքների հաստատում,
4)
սեփական
աշխատանքի
օբյեկտիվ
գնահատման,
ինքնաքննադատության,
ինքնավերլուծության ունակությունների զարգացում։
Աշակերտներին դասագրքում տրված է համապատասխան նյութ, պետք է փնտրեն ու
գտնեն տեղեկություններ այլ աղբյուրներից։ Գտած տեղեկությունները պետք է
ներկայացնեն փաստարկներով։ Պարզ է, կունենան ուսուցչի օգնության կարիքը։
Ամենայն հավանականությամբ աշակերտները պետք է հետևեն հետևյալ հայտանիշներին։
 Եթե մի եռանկյան անկյունը, այդ անկյան հանդիպակաց կողմը և երկրորդ կողմին
տարված բարձրությունը համապատասխանաբար հավասար են երկրորդ
եռանկյան անկյան, այդ անկյան հանդիպակաց կողմին և երկրորդ կողմին տարված
բարձրությանը, ապա այդ եռանկյունները հավասար են։
 Եթե մի եռանկյան երկու կողմը և երրորդ կողմին տարված միջնագիծը
համապատասխանաբար հավասար է երկրորդ եռանկյան երկու կողմին և երրորդ
կողմին տարված միջնագծին, ապա այդ եռանկյունները հավասար են։
 Եթե մի եռանկյան կողմը և մնացած երկու կողմին տարված միջնագծերը
համապատասխանաբար հավասար են երկրորդ եռանկյան կողմին և մնացած երկու
կողմին տարված միջնագծերին, ապա այդ եռանկյունները հավասար են։
 Եթե մի եռանկյան երկու կողմերը և երրորդ կողմին տարված կիսորդը
համապատասխանաբար հավասար են երկրորդ եռանկյան երկու կողմերին և
երրորդ կողմին տարված կիսորդին, ապա այդ եռանկյունները հավասար են։
 Եթե մի եռանկյան կողմը և մյուս կողմին տարված միջնագիծը և բարձրությունը
համապատասխանաբար հավասար են երկրորդ եռանկյան կողմին և մյուս կողմին
տարված միջնագծինին և բարձրությանը, ապա այդ եռանկյունները հավասար են։
 Եթե մի եռանկյան երեք միջնագծերը համապատասխանաբար հավասար են
երկրորդ եռանկյան երեք միջնագծերին, ապա այդ եռանկյունները հավասար են։
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Եթե մի եռանկյան երեք բարձրությունները համապատասխանաբար հավասար են
երկրորդ եռանկյան երեք բարձրություններին, ապա այդ եռանկյունները հավասար
են։
 Եթե մի եռանկյան պարագիծը և երկու անկյունները համապատասխանաբար
հավասար են երկրորդ եռանկյան պարագծին և երկու անկյուններին, ապա այդ
եռանկյունները հավասար են։
 Եթե մի եռանկյան կողմը, նրան առընթեր անկյունը և միջնագիծը հավասար են
երկրորդ եռանկյան կողմին, նրան առընթեր անկյանը և միջնագծին, ապա այդ
եռանկյունները հավասար են։
Աշակերտները ներկայացնում են գեղեցիկ ձևավորված համակարգչային աշխատանք։ Ինչ
հայտանիշներ էլ ներկայացնեն, պետք է փաստարկված լինի։
2․13 Ուղղանկյուն եռանկյունիների հավասարությունը (2 դասաժամ)
Նպատակներն ու խնդիրները․







Ծանոթանալ ուղղանկյուն եռանկյունների հավասարության հայտանիշներին,
արտածել եռանկյունների հավասարության հայտանիշների հիման վրա:
Կիրառել ուղղանկյուն եռանկյունների հավասարության հայտանիշները խնդիրներ
լուծելիս:
Զարգացնել ուշադիր և հետևողական աշխատելու ունակություն-հմտությունները:
Աշակերտները
պետք
է
սահմանեն
եռանկյունների
հավասարության
հայտանիշների և ուղղանկյուն եռանկյունների հավասարության հայտանիշների
միջև համապատասխան կապը:
Դասի տեսակը․ նոր նյութի հաղորդում (մասամբ հետազոտական)։

Դասի ընթացքը
I. Կազմակերպական պահ
II․ Բանավոր հաշվետվություն
1) Պատասխանե՛լ հարցերին․ (ֆրոնտալ հարցադրում)
 Եռանկյունների հավասարության քանի՞ հայտանիշ գիտենք:
 Սահմանել եռանկյունների հավասարության հայտանիշները
 Ինչի՞ համար ենք կիրառում եռանկյունների հավասարության հայտանիշները։
 Ինչի՞ հիման վրա են եռանկյունները բաժանվում խմբերի։
 Ըստ կողմերի երկարության եռանկյունների ի՞նչ տեսակներ գիտենք։
 Ըստ անկյունների չափի եռանկյունների ի՞նչ տեսակներ գիտենք։
 Ո՞րն է կոչվում սուրանկյուն եռանկյուն։
 Ո՞րն է կոչվում բութանկյուն եռանկյուն։
 Ո՞րն է կոչվում ուղղանկյուն եռանկյուն։
 Ի՞նչ են կոչվում ուղիղ անկյուն կազմող կողմերը։
 Ի՞նչ է կոչվում ուղիղ անկյան հանդիպակաց կողմը։
 Ինչի՞ է հավասար ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյունների գումարը։
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 Ո՞րի երկարությունն է մեծ՝ էջինը, թե ներքնաձիգինը։ Հիմնավորե՛լ պատասխանը։
 Ի՞նչ սարքով են չափում անկյունը։
 Ո՞ր պատկերն է կոչվում անկյուն։
 Կարո՞ղ եք պատկերել եռանկյուն, որի երկու անկյուններն ուղիղ են։
 Կարո՞ղ եք պատկերել եռանկյուն, որի երկու անկյունները բութ են։
2) Խնդիր
Տվ․է ∠1 = ∠2, ∠3 = ∠4, ∠А = 100°,

ս

A

АВ = 7սմ, ВС = 5սմ:

1

Պատկերի հիման վրա գտնել СD, АD, ∠С:

4

3

2
ս

3) Ինքնուրույն աշխատանք քարտերի վրա։
Քարտ № 1 (նմուշ)
1) Ընդգծե՛լ ճիշտ պատասխանը:
Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյունների աստիճանային չափերը կարող են լինել՝
ա) 360 և 440 ,

բ) 900 և 00 ,

գ) 450 և 450 ։

2)Ընդգծե՛լ ճիշտ պատասխանը:
Ուղղանկյուն եռանկյան մեջ կարող է՝
ա) Էջը ներքնաձիգից մեծ լինել,
բ) էջերը լինեն հավասար,
գ)էջը ներքնաձիգին հավասար լինել։

Քարտ №2 (նմուշ)
1) Ընդգծե՛լ ճիշտ պատասխանը:
Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյունների աստիճանային չափերը կարող են լինել՝
ա) 530 և 270 ,

բ) 640 և 360 ,

գ) 480 և 420 :

2)Ընդգծե՛լ ճիշտ պատասխանը:
Ուղղանկյուն եռանկյան մեջ հնարավոր է․
ա) մի անկյունը 910 լինել,
բ)սուր անկյունների գումարը երրորդ անկյան աստիճանային չափից պակաս լինել,
գ) երկու անկյունները լինեն սուր։
III. Դասի թեմայի ծանոթացում
Ուսուցիչ․ - Ինչպիսի՞ եռանկյուններ եք տեսնում պատկերում (ուղղանկյուն):
Գծագրում պատկերված է հավասար եռանկյունների զույգեր։
-Ինչպիսի՞ եռանկյուններ են պատկերված գծագրում (հավասար ուղղանկյուն
եռանկյուններ):
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-Հասկացա՞ք, որ պատահական չեմ ընտրել հավասար ուղղանկյուն եռանկյունների
զույգերը։ Սրանով ուզում եմ ցույց տալ, թե որն է մեր այսօրվա դասի թեման։ Ո՞վ կարող է
ասել, ի՞նչ ենք սովորելու այսօր։ (Ուղղանկյուն եռանկյունների հավասարությունը։)
IV. Նոր նյութի հաղորդում
Ուսուցիչը ցույց է տալիս գծագրերը։

բ

դ

գ

ա)

ե

- Ուշադրությո՛ւն դարձրեք եռանկյունների զույգերին և գտեք տարրեր, որոնց հիման վրա
կարող եք հաստատել նրանց հավասարությունը։ Միևնույն ժամանակ գրանցեք այն
տարրերի եռյակները, որոնք կօգտագործեք ապացուցման համար։
Այս եռանկյունները ունեն հավասար ուղիղ անկյուն և այն կազմող կողմեր, այսինքն էջեր։
Եռանկյունները հավասար են I հայտանիշի համաձայն՝ երկու էջերով և դրանցով
կազմված անկյունով, այսինքն ունեն հավասար էջեր և ուղիղ անկյուն։
- Տրված բոլոր ուղղանկյուն եռանկյունները ունեն ուղիղ անկյուն։ Պարտադի՞ր է ամեն
անգամ ասենք, որ նրանք ունեն հավասար ուղիղ անկյուն։ Եթե այս խնդրի մեջ չնշենք
ուղիղ անկյան հավասարության մասին, կխախտվի՞ ինչ-որ բան։ Չի՞ հաստատվի
եռանկյունների հավասարությունը։
- Ձեր կարծիքով, բավարա՞ր է, թե ոչ ուղղանկյուն եռանկյունների հավասարության համար
էջերի հավասարությունը։
Դրական պատասխանի դեպքում կանչում է աշակերտին գրատախտակի մոտ և
ապացուցում ու սահմանում են ուղղանկյուն եռանկյունների հավասարության նշված
հայտանիշը։ (եթե մի ուղղանկյուն եռանկյան էջերը հավասար են երկրորդ եռանկյան
էջերին, ապա այդ եռանկյունները հավասար են։)
- Մենք ապացուցեցինք ուղղանկյուն եռանկյունների հավասարության I հայտանիշը։ Հիմա
տեսնենք, էլ ինչ հայտանիշներ կհայտնաբերենք։
V. Ամրապնդում
Դասագրքից․ վարժ․ № 1, №2, №3, №4, №7։
VI․Ինքնուրույն աշխատանք վարժ․ №6, երկու տարբերակով։
VII․Արդյունքների ամփոփում
Պատասխանե՛լ ստորև տրված հարցերին ․
«+»- այո կամ սա արդեն գիտեի,
«- » - ոչ կամ ես ամեն ինչ լավ չհասկացա,
«Θ» -սա հետաքրքիր է,
«?»- ուզում եմ ավելին գիտենալ։
Հարցեր․
 Հավանեցի՞ր դասը։
 Ուրիշ առարկաներից լսե՞լ եք եռանկյունների մասին։
 Ստացած գիտելիքները օգնեցի՞ն եռանկյունների հավասարության այլ
հայտանիշները հայտնաբերելուն։
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Հասկանալի՞ է, թե՞ ոչ ինչպես կիրառել եռանկյունների հավասարության
հայտանիշները խնդիրներ լուծելիս։
Ո՞ր միջոցն է ավելի նպատակահարմար եռանկյունների հավասարության
ապացուցման համար՝ վերադրմա՞մբ, թե՞ հավասարության հայտանիշներո՞վ։
Դաս II

Նպատակները․ 1) Ուղղանկյուն եռանկյունների հավասարության հայտանիշների
կրկնություն:
2) Խնդիրներ լուծելիս տրված թեմայից ստացած գիտելիքների կիրառում:
3) Մաթեմատիկական լեզվի զարգացում:
4) Ինքնաքննադատության և համագործակցության ունակությունների զարգացում։
Պարագրաֆը ուսումնասիրելուց հետո աշակերտը պետք է իմանա ուղղանկյուն
եռանկյունների հավասարության հայտանիշները։
Պետք է կարողանա՝
 Խնդիրներ լուծելիս կիրառել եռանկյունների հավասարության հայտանիշները:
 Մտքերը պարզորոշ կերպով, ճշգրտորեն, հասկանալի փոխանցել:
 Սեփական կարծիքը հիմնավորել։ Հարգել ուրիշի կարծիքը
 Նշել գործողությունների ծրագիր և խնդիրը լուծելիս կատարել համապատասխան
գործողություններ:
 Սահմանել պատճառա-հետևանքային կապերի և օբյեկտների միջև կախվածությունը։
Դասի ընթացքը
I. Կազմակերպական պահ
II․ Ծանոթություն դասի թեմային և նպատակներին
Ուսուցիչ․ (բարևելուց ու կազմակերպական հարցերը լուծելուց հետո) – Այսօր նորից
կաշխատենք ուղղանկյուն եռանկյունների հավասարության վրա։ Կլուծենք խնդիրներ,
կխորացնենք եռանկյունների հավասարության մասին գիտելիքները։
III․ Նախնական գիտելիքների ակտիվացում
1) Առանձնացնե՛լ, ստորև տրված խնդիրներում ինչ է տրված և ինչ է պետք գտնել։
 Եթե եռանկյունները հավասար են, ապա նրանց համապատասխան անկյունները
հավասար են։
 Եթե եռանկյունները հավասար են, ապա նրանց համապատասխան կողմերը հավասար
են։
 Եթե եռանկյունները հավասար են, ապա նրանց պարագծերը հավասար են։
 Եթե եռանկյունը հավասարասրուն է, ապա նրա հիմքին առընթեր անկյունները
հավասար են։
2) Ուսուցիչ․ -Սահմանե՛լ ուղղանկյուն եռանկյունների հավասարության հայտանիշները։
Աշակերտները հերթով պատասխանում են։ Աշակերտները հերթով գալիս են
գրատախտակի մոտ, կատարում են ուղղանկյուն եռանկյունների հավասարության
հայտանիշներին համապատասխան գծագրեր և գրառումներ։
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3) Գծագրով խնդիր։ Հավասար ուղղանկյուն եռանկյունների հայտանիշների
բացահայտում։
-Գծագրում պատկերված եռանկյունները եռանկյունների հավասարության ո՞ր
հայտանիշով են հավասար։
գ

ա
բ

IV. Խնդիրների լուծում
Դասագրքից՝ վարժ․ №10, №12, №13, №14, №15, №23։
V. Ինքնուրույն աշխատանք: Գծագրում գտնե՛լ հավասար
եռանկյունները և այն հայտանիշերը, ըստ որոնց նրանք
հավասար են։
VI. Տնային աշխատանք՝ վարժ․ №9, №11, №22, №24։
Մեկնաբանություններ առաջադրանքների վերաբերյալ և պատասխաններ
Վարժ․ №10 Այս առաջադրանքում հարկավոր է ապացուցել բավականին կարևոր թեորեմ,
ինչն աշակերտները անպայման պետք է հիշեն։ Պետք է ապացուցել, որ կիսորդի
ցանկացած կետ հավասար չափով է հեռացված անկյան կողմերից։
Ապացուցում: Կիսորդի վրա նշենք E կետ և անկյան կողմերի վրա իջեցնենք EC և ED
ուղղահայացները (հեռավորությունը E կետից մինչև անկյան կողմերը): Քննարկենք OEC
և OED ուղղանկյուն եռանկյունները

1  2
  OCE  ODE.
OE -ներքնաձիգ

ուղղանկյուն եռանկյունների հավասարությունը
ներքնաձիգով և սուր անկյունով։
1

2

Հավասար եռանկյուններում
համապատասխան կողմերը հավասար են,
դրա համար գրում ենք EC  ED, ինչն էլ
ուզում էինք ապացուցել։

- Էլ ի՞նչ դրույթներ կարող ենք սահմանել մեր ապացուցումից (անկյան կիսորդի որևէ
կետից կողմերին տարված ուղղահայացները անկյան կողմերը բաժանում են հավասար
մասերի։)
Վարժ․ № 14. A  E, քանի որ ∆ACE հավասարասրուն է և էջով ու սուր անկյունով ∆ACE

∆ABF=∆EDF ։ Հավասար եռանկյունները գտնելուց հետո ուսուցիչը դիմում է
աշակերտներին․ - Անցկացնենք փոքրիկ հետազոտական աշխատանք։ Կարելի՞ է, թե՞ չէ
այլ հավասար եռանկյուններ գծել գծագրի վրա մի հատված գծելով։ Գծում են CF
հատվածը և տարբեր ճանապարհներով ապացուցում են, որ ∆ACF=∆ECF, քանի որ CF -ը
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հավասարասրուն եռանկյան գագաթից տարված կիսորդը, բարձրությունը և միջնագիծն
է։
- Էլի ի՞նչ հավասար եռանկյուններ ստացանք. (∆CBF= ∆CDF):
Վարժ. №15. Նախ ապացուցում են, որ ∆OKM=∆OKN (էջերով), եզրակացնում են, որ

MO  NO , հետո հաստատում են, որ ∆MBO=∆NCO (ներքնաձիգով և BOM և CON
հակադիր անկյուններով։ Խնդիրը հեշտ չէ, դրա համար բոլորը միասին ուսուցչի
օգնությամբ պետք է լուծեն։ Ճիշտ գծված գծագիրը կհեշտացնի խնդիրը։
Վարժ․ №19
Ուղղանկյուն ADB և MDB եռանկյունները հավասար
են
D

BD ընդհանուր

էջով և

B

սուր անկյունով։

Համապատասխանաբար AB և MB կողմերը հավասար
են։ Այսինքն BM =2 և BC =4. Պատասխան՝ 4։

Վարժ. №21 Ցուցում. Օգտվել գծագրից։
Վարժ.№26. Ենթադրենք, O -ն շրջանագծի կենտրոնն է։ BOC եռանկյունը հավասարասրուն
է, դրա համար BOC  1200 , որտեղից AOB =60°, այսինքն՝ AOB հավասարակողմ է։
Պատասխան՝ 12սմ։
“Հապա, փորձի’ր» ․ AC  AM , քանի որ AMC եռանկյան միջնագիծը հավասար է
բարձրությանը։ Պատասխան՝ 1:2։

Ամփոփիչ աշխատանք №4
I տարբերակ
1. MN և EF հատվածները հատման O կետով կիսվում են հավասար մասերի։
OMF  60°: Գտնե՛լ ONE անկյան մեծությունը։
2. AD ճառագայթը A անկյան կիսորդն է։ A անկյան կողմերին նշված են B և C կետերն
այնպես, որ ADB  ADC. : AB  7սմ. Գտնե՛լ AC հատվածի երկարությունը։
3. ABC հավասարասրուն եռանկյան մեջ AB  BC, AD -ն անկյան կիսորդ է ADC  75°:
Գտնե՛լ ABC եռանկյան անկյունները։
4. Ապացուցել, որ հավասարասրուն եռանկյան սրունքներին տարված միջնագծերը
հավասար են։
II տարբերակ
1. AB և CD հատվածները հատման O կետով կիսվում են հավասար մասերի ։ OAC 
90°: Հաշվե՛լ OBD անկյան մեծությունը։
2. M կետը գտնվում է A անկյան կիսորդի վրա, իսկ B և C կետերը՝ A անկյան կողմերի
վրա նշված են այնպես, որ AMB  AMC և MB  9 սմ։ Գտնե՛լ MC հատվածի
երկարությունը։
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3. ABC եռանկյան մեջ AB  BC , AD կիսորդ է, ADB = 75° : Գտնե՛լ ABC եռանկյան
անկյունները։
4. Ապացուցել, որ հավասարասրուն եռանկյան հիմքին առընթեր անկյունների կիսորդները
հավասար են։
Որոշող գնահատման սխեմա
1) Կառուցել է գծագիրը և գրել է տվյալները - 0,5 միավոր:
Ապացուցել է եռանկյունների հավասարությունը I հայտանիշի համաձայն - 1 միավոր,
պատասխանը - 0,5 միավոր (ընդամենը՝ 2 միավոր):
2) Կառուցել է գծագիրը և գրել է տվյալները - 0,5 միավոր:
Ապացուցել է եռանկյունների հավասարությունը II հայտանիշի համաձայն - 1 միավոր,
պատասխանը - 0,5 միավոր (ընդամենը՝ 2 միավոր):
3) Կառուցել է գծագիրը և գրել է տվյալները - 0,5 միավոր:
Հավասարությունը գրել է տրված ու որոշված անկյունների հիման վրա - 1միավոր,
գտել է հիմքին առընթեր անկյուններից մեկի մեծությունը - 1 միավոր,
պատասխանը - 0,5 միավոր (ընդամենը՝ 3 միավոր):
4) Կառուցել է գծագիրը և գրել է տվյալները - 0,5 միավոր:
Գտել է եռանկյունների հավասար տարրերի երեք զույգ - 1միավոր,
եզրակացությունը սահմանել է հավասարության համապատասխան հայտանիշների
ցուցումով (I տարբերակում I հայտանիշը, II-ում՝ II հայտանիշը) - 1 միավոր (ընդամենը՝ 3
միավոր)։
Զարգացնող գնահատման նմուշ
Չափորոշիչնե
ր
Գծագրի
կառուցում,
խնդրի
պայմանի
կարճ
գրառում
Եռանկյունների
հավասարության
հայտանիշները

ցածր
Դժվարանում է խնդրին
համապատասխան
գծագրի կառուցումը:
Դժվարանում
կամ
ընդհանրապես
չի
կարողանում
գրել
խնդրի պայմանը։
Դժվարանում է լուծել
եռանկյունների
վերաբերյալ
խնդիրները։
Դժվարանում
կամ
ընդհանրապես
չի
կարողանում կիրառել
եռանկյունների
հավասարության
հայտանիշները
պատկերների անհայտ
տարրերը
գտնելու
համար։

Արդյունքներ
միջին
Կատարում է խնդրին
համապատասխան
գծագիր, խնդրի
պայմանը ճիշտ է
հասկանում, չնայած,
երբեմն թույլ է տալիս
սխալներ։
Մեծ մասամբ
կարողանում է լուծել
եռանկյունների
վերաբերյալ խնդիրները
և կիրառել
եռանկյունների
հավասարության
հայտանիշները
պատկերների
առանձնահատկությունները սահմանելու,
անհայտ տարրերը
գտնելու համար։
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բարձր
Առանց
սխալի
ներկայացնում է պատկերը
խնդրի
պայմանին
համապատասխան։ Առանց
սխալի գրում է խնդրի կարճ
գրառումը։
Առանց սխալի լուծում է
եռանկյունների վերաբերյալ
խնդիրները,
ինքնուրույն
լուծում
է
խնդրները՝
կիրառելով եռանկյունների
հավասարության
հայտանիշները,
հեշտությամբ
գտնում
է
պատկերների
անհայտ
տարրերը։

2.14 Եռանկյան կառուցում (2 դասաժամ)
Նպատակը։
Աշակերտներին
սովորեցնել
եռանկյունների
հավասարության
հայտանիշների երեք տարրերի հիման վրա կառուցել եռանկյուն։
Գիտելիքը և հմտությունները։ Տրված թեման ուսումնասիրելուց հետո աշակերտը պետք է
իմանա եռանկյունների որևէ երեք տարրի հիման վրա եռանկյան կառուցման ալգորիթմը և
պետք է կարողանա այդ ալգորիթմով եռանկյուն կառուցել։
Անհրաժեշտ ռեսուրսներ՝ մատիտ, կարկին, քանոն։
Մեթոդական մեկնաբանություններ։ Պարագրաֆում քննարկված են եռանկյուն կառուցելու
վերաբերյալ խնդիրներ նրա
ա) երկու կողմով այդ կողմերով կազմած անկյունով,
բ) կողմով և երկու կից անկյունով,
գ) երեք կողմով։
Խնդրի լուծումը իրենից ներկայացնում է ալգորիթմ, որը աշակերտը պետք է լավ ընկալի ու
հիշի։
Ավելի նպատակահարմար է դասը սկսել կոնկրետ երկարության հատվածներով։ Օրինակ՝
մի շարքին տալ 3 սմ, 4սմ, 5սմ հատվածներով եռանկյուն, երկրորդին՝ 5սմ, 6սմ, 7սմ և այլն։
Այս խնդրի համար նախ տրվում է հարց եռանկյունների գոյության վերաբերյալ (III խնդիր)։
Կարելի է մի խմբին տալ առաջադրանք՝ կառուցել եռանկյուն 4սմ երկարության կողմով և
նրան առընթեր 300 և 700 անկյուններով, երկրորդին՝ 5սմ երկարության և նրան առընթեր 400
և 500 անկյուններով և այլն։
Կառուցման խնդիրները պետք է լուծենք ամբողջական սխեմայով՝ վերլուծություն,
կառուցում, ապացուցում, հետազոտում։ Հատկապես հետաքրքիր է հետազոտությունը
(պարզեք ունի՞, թե ոչ խնդիրը լուծում, մի լուծում ունի, թե երկու)։
Հարցեր №1 խնդիրը լուծելու համար․
 Ինչի՞ց սկսենք եռանկյան կառուցումը։ (Ոմանք՝ A անկյուն կառուցելով, ոմանք՝
որևէ կողմերից մեկը կառուցելով):


Ենթադրենք, կառուցեցինք A անկյունը։ Փնտրվող եռանկյան ո՞ր գագաթը կարող
ենք կառուցել դրանից հետո։



Ի՞նչը կարող ենք հիմա կառուցել։ (Երրորդ անկյան գագաթը):



Որտե՞ղ է ընկած երրորդ գագաթը։ ( A անկյան կողմին):



Էլ ի՞նչ հատկություն ունի երրորդ գագաթը։ (Այն ընկած է շրջանի մեջ, որի
կենտրոնը A -ն է և շառավիղը a -ն է):



Եվս մի անգամ սահմանենք, որտեղ է գտնվում երրորդ գագաթը։ ( A անկյան

կողմի և a շառավիղով շրջանագծի հատման կետում):
Մեկնաբանություններ վարժությունների վերաբերյալ և պատասխաններ։
0
0
№10․ Պատասխան՝ դ) №11. C  B  50 , ACM  130 : C -ն AMC -ի արտաքին

0
0
0
անկյունն է, դրա համար C  A  M , C  A  M  M  50  20  30 :

№12 Կկուն ժամը մեկին «կու-կու» է կանչում մեկ անգամ, 2-ին՝ 2 անգամ և այլն, 12-ին՝ 12
անգամ։ Հետո նորից կրկնվում է, այսինքն 1-ից 12-ը, ժամը մեկ կկուով ժամացույցը «կուկու» է կանչում այնքնան անգամ, որքան կլինի ժամը։ Պետք է հաշվենք 24 ժամվա
ընթացքում քանի անգամ է կանչում կկուն «կու-կու»։ Այսինքն պետք է հաշվենք, քանի
124

անգամ է կանչում «կու-կու» 1-12 ժամում և ստացված արդյունքը կրկնապատկենք։
Նախորդ դասարաններում սովորել ենք իրար հաջորդող անդամների գումարը հաշվելու
հետևյալ կանոնը՝

Հետևաբար կկուն «կու-կու» 78  2  156 անգամ է կանչում։
“Հապա,

5

փորձի’ր»

6

3

2

6

6

= +

հավասարությունից

եզրակացնում

ենք,

որ

եթե

5

խաճապուրիներից 3-ը կտրենք մեջտեղից, կստանանք խմորեղենի 6 հավասար կտոր, որն
էլ հավասար կբաժանենք 6 երեխայի։ Հետո 2 խմորեղենը 3-3-ական մասի կբաժանենք և
նորից կստանանք խմորեղենի 6 հավասար կտոր, որը կրկին կբաժանենք 6 երեխայի միջև։
Սրանով խնդիրը այնպես կլուծվի, որ ոչ մի խաճապուրի 6 մասի չի բաժանվի։ Նմանապես
կորոշվի այլ դեպքերում (այսինքն համապատասխան կոտորակը պետք է ներկայացնենք
կրճատվող կոտորակների գումարով)։
Հնարավոր է նման բազմաթիվ խնդիրներ մտածել։ Օրինակ, քննարկված խնդրի նման
խնդիրներ կստանանք, եթե 5-ի և 6-ի փոխարեն համապատասխանաբար կիրառենք 7 և 6,
7 և 10, 7 և 12, 9 և 10, 11 և 10, 13 և 10, 13 և 12 և այլ թվերի զույգեր։
«Սա հետաքրքիր է»: Աշակերտները այս կանոնը ստուգում են տարբեր թվերի օրինակով։
Ընդհանուր ապացուցման համար երկու թվերի գումարի քառակուսու բանաձևն է
հարկավոր․

10a  5

2

 100a 2  100a  25  100a(a  1)  25 :

Նմանատիպ կանոնը ճիշտ է նաև եռանիշ թվերի համար, միայն այդ դեպքում առաջին
երկու թվանշաններով կազմված թիվը բազմապատկվում է մեկով մեծացված թվի հետ և
արտադրյալին 25 է գումարվում: Ապացուցումը նմանատիպ է այն տարբերությամբ, որ
երեք թվերի գումարի քառակուսու բանաձև պետք է կազմվի (երկու դեպքում էլ
ապացուցումը կարելի է հանձնարարել հետաքրքրվող աշակերտին կրճատ
բազմապատկման բանաձևերը անցնելուց հետո)։
2․15 Շրջանագծի լար և շոշափող (2 դասաժամ)
Նպատակը: Ծանոթանալ շրջանագծի հետ կապված հասկացություններին ու նրանց
հատկություններին։
Գիտելիքը և ունակությունները: Պարագրաֆը ուսումնասիրելուց հետո աշակերտը պետք է
կարողանա տարբերել և գծել, շրջանագծի շառավիղ, տրամագիծ, լար, շոշափող, հատող,
սահմանել հատկությունները և կիրառել դրանք։
Մեթոդական մեկնաբանություններ: Առաջին հերթին աշակերտներին հիշեցնել նախորդ
դասարաններում սովորածը շառավիղի, տրամագծի, կենտրոնի, կենտրոնական անկյան,
աղեղի, սեկտորի մասին։ Հիշեցնել նաև շրջանագծերի,
շրջանագծի և ո
փոխդասավորվածության դեպքերը։
Մեկնաբանություններ վարժությունների վերաբերյալ և պատասխաններ։ №15․ Բխում է
այն փաստից, որ անկյան մեջ կառուցված շրջանագծի կենտրոնը գտնվում է անկյան
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կիսորդի վրա։ № 16․ մի կետից տարված շոշափողի պատճառով AC=2AK: №17 Բխում է
այն փաստից, որ հատվածի ծայրակետերից հավասար հեռացված կետը գտնվում է
հատվածի միջնակետով տարված ուղղահայացի վրա:
α
№18․ Բխում է AO=OC=OB հավասարությունից։
β
“Հապա, փորձի’ր» 1:
α β
O
O1
A,
B
և C կետերը
միացնենք
շրջանագծերի
համապատասխան կենտրոններին։ Կստացվի երկու
հավասարասրուն եռանկյուն՝ OAC և ∆O1BC. ∠𝑂 +
∠𝑂1 =180° → 2𝛼 + 2𝛽=180° → 𝛼 + 𝛽 =90°: 2. 40 օր։
2. Ոչ, քանի որ սկսած k=4-ից գումարի վերջին թվանշանը 3-ն է։
2.16 Գործնական խնդիրներ (2 դասաժամ)
Նպատակը: Սովորեցնել ստացած գիտելիքը գործնականում կիրառել։
Գիտելիքը և ունակությունները: Աշակերտը պետք է կարողանա առօրյա խնդիրները
ներկայացնել մաթեմատիկական լեզվով և լուծել։
Մեթոդական
մեկնաբանություններ:
Դպրոցական
մաթեմատիկա
սովորելու
նպատակներից մեկն այն է, որ աշակերտները կարողանան սովորածը կիրառել
գործնական խնդիրները լուծելիս։ Հաճախ հանդիպում են այնպիսի խնդիրներ, որոնք
հեշտությամբ լուծելու համար կարելի է կիրառել երկրաչափությունը։ Այս պարագրաֆում
մի քանի այդպիսի խնդիր է քննարկված։ Ուսուցիչը կարող է տեքստում տրված խնդրի
պահանջները հարստացնել կամ ավելի շատ հարցեր տալ։ Կարճ ասած, իրական վիճակից
ելնելով, պետք է օգտագործել բոլոր տարբերակները։ Օրինակ՝ տեքստի 2-րդ խնդիրը
քննարկելիս՝ ուսուցիչը պետք է հարցնի այն դեպքերի մասին, երբ խնդիրը լուծում չունի
(եթե երեք հարևաններ մի շրջանի շուրջ են բնակվում)։
Մեկնաբանություններ վարժությունների վերաբերյալ և պատասխաններ․ №1:
Տրանսպորտային ճանապարհը պետք է անցնի բնակավայրերի միացման հատվածի
միջնակետով։
№2 Ցուցում․ Այս խնդիրը լուծելու համար չորս հարևանի բնակելի տները ներկայացրեք A,
B, C, D կետերով, նրանց միջև տարածությունը՝ այս կետերը իրար միացնող
հատվածներով։ Աշակերտները հեշտությամբ կհասկանան, որ խնդիրը լուծվում է
ուղղանկյան դեպքում: (Ընդհանրապես այդպիսի կետերի գոյությունը նշանակում է, որ
տրված քառանկյան վրա պետք է գծել շրջանագիծ, ինչը միայն այն դեպքում է հնարավոր,
երբ հանդիպակաց անկյունների գումարները հավասար են)։
№3. Խնդիր.
DAB  DAC 
 BD  DC :

№4. Պատասխան՝ պետք է փորել

O կետում։

№5․ Իրականում տրանսպորտային ճանապարհի հանդեպ բնակավայրերը կարող են
տարբեր ձևով դասավորված լինել։ Քննարկենք առանձին դեպքեր։ Պատասխաններն են․
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ա) Ավտոճանապարհի AB հատվածի կենտրոնում, բ) և գ) AB հատվածի միջնակետում
տարված ուղղահայացի և ավտոճանապարհի հատման կետում, դ) խնդիրը լուծում չունի։
№6․ Տեսանելիության ճառագայթը, որը աչքից անցնում է գլխարկի եզրի վրայով (ձեռքի
ափի, ծոցատետրի կամ այլ առարկայի վրայով, ինչը որոնում է մարդը), ուղղված է գետի
մյուս ափը։ Սաբան նկատում է ափին գտնվող A առարկան, հետո մեջքով շրջվում է այդ
առարկայից։ Այդ ժամանակ տեսողության ճառագայթը կարկինի շարժական վերջնամասի
նման շրջան է գծում և հաստատվում է A1 կետը։ AC=A1C, ինչպես միևնույն շրջանի
շառավիղներ։ (Դասագրքից, նկ․6) A1C հատվածի երկարությունը հավասար է գետի
լայնությանը։
№8․ Պատասխան՝ կողմերի միջնուղղահայացի հատումը։
№9․ a և b ճանապարհների հատման կետը նշենք O տառով։ Ճաշասենյակը պետք է
կառուցել AOB ակյան կիսորդի և AB հատվածի միջնուղղահայացի հատման կետում։
№10. Թալեսի մեթոդը

№11. ա) AB կողմի վրա չափենք 2մ

հիմնվում է այն բանի

երկարության

վրա, որ ձողն ու նրա

Պետք է գտնել M կետը։ բ) AC

ստվերը

կողմի

հավասարասրուն

երկարության AK հատվածը և K

ուղղանկյուն

կետից

եռանկյան էջեր են։

ուղղահայաց։

Գծագրում, եթե

կողմը

A1C1=C1B, ապա  B=

կետում։

AM

վրա

հատվածը։

չափենք

տանենք

m
AC-ին

Այդ հատվածը AB

հատում

է

փնտրվող



45 , դրա համար

AC=CB:
№12.

100
0,1
մ/վրկ.=
կմ/ժ=36 կմ/ժ:
1
10

360
«Հնարավո՞ր է, թե՞ ոչ»
ա) Ոչ, քանի որ նրան առընթեր ներքին անկյունների գումարը կլինի 180°:
բ) Ոչ, քանի որ նրան առընթեր ներքին անկյունների գումարը կլինի 180°-ից ավելի։

Գլխի ամփոփում

BM
№28. B գագաթից
տանենք
M
MN
կիսորդը և
կետից
միջնուղղահայացը:
Առաջացած
MNB եռանկյունը հավասար է MCB
եռանկյանը (ըստ հավասարության I
հայտանիշի): Այսինքն՝

C
M

A

N

B

C  900 , A  300 , B  600 :

№29. ABOC քառանկյունը քառակուսի է, այդ պատճառով նրա մակերեսը 49 սմ2 է։
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№33. Ըստ գծագրի 2α + 2β = 1800:
β α

Այստեղից, α + β = 900։
Ի՞նչն էլ անհրաժեշտ էր ապացուցել։

№34. BM միջնագիծը

շարունակենք

հատվածով

գծագիրը):

(տե՛ս․

β

իրեն

AMB1

և

հավասար
CMB

α

MB1

հավասար

եռանկյուններ են (ըստ I հայտանիշի). Հետևաբար AB1  BC.

M

եռանկյունների անհավասարությունից ելնելով BB1  AB  AB1 ,
այսինքն 2BM  AB  BC : Ինչն էլ պահանջվում էր ապացուցել։
№35. Ինչպես երևում է գծագրից

c  x  y, b  y  r , a  x  r :
Այս հավասարություններից c  a  b  2r ,
այսինքն

r  a  b  c : 2 :

Ինչն էլ պահանջվում էր ապացուցել։

1
գ

2
գ

3
բ

4
դ

5 6
ա բ

Թեստ №2
պատասխաններ
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
բ գ դ գ գ բ ա բ գ դ գ

18 19 20 21 22 23 24 25
գ ա դ բ գ ա ա դ
Նախագիծ՝ «Եռանկյուններ»
շնորհանդես (տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ)
հատկացվել է գլխի ամփոփման համար նախատեսված 3-րդ դասը
Դասի տեսակը՝ կրկնություն, հաստատում, ընդհանրացում։
Դասի նպատակները՝
1) կրկնել և ամրապնդել եռանկյունների մասին ստացած գիտելիքները,
2) զարգացնել խնդիրներ լուծելու ունակությունները,
3) զարգացնել որևէ տարրով տարբեր եռանկյունների խմբավորման ունակությունները,
4) զարգացնել ստացած տեղեկությունները վերլուծելով հետազոտություն անցկացնելու
ունակությունը,
5)զարգացնել երկրաչափական կռահողականությունը և հեռատեսությունը,
6) զարգացնել խմբում աշխատելու ունակությունը։
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C

Ռեսուրսներ՝ համակարգիչ, շնորհանդես Power Point-ում, ծալագրքույկ, եռանկյունների
հավաքածու գործնական աշխատանքի համար։
Դասի ընթացքը
I. Կազմակերպական պահ։ Տնային աշխատանքի ստուգում
II. Հենակետային գիտելիքների ակտիվացում
1) Աշակերտները ներկայացնում են շնորհանդես «Եռանկյունների տեսակները» թեմայով։
(Խմբերը նախօրոք ընտրել են թեմաները և յուրաքանչյուրը ներկայացնում է իր մշակած
թեման):
Ուսուցիչ․-Հիշենք, ինչ գիտենք եռանկյունների մասին։
 Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում եռանկյունը։
 Ի՞նչ պատկեր է եռանկյան կողմը։ Գագաթը՞։
 Ի՞նչ խմբերի կարելի է բաժանել եռանկյունները։
 Ըստ անկյունների մեծության, ինչպիսի՞ եռանկյուններ գիտենք ։
 Ըստ կողմերի ինչպիսի՞ եռանկյուններ գիտենք։
 Ո՞ր եռանկյունն է կոչվում բութակյուն եռանկյուն ։ Ուղղանկյու՞ն։ Սուրանկյու՞ն։
 Ո՞ր եռանկյունն է կոչվում հավասարակողմ եռանկյուն։ Հավասարասրու՞ն։ Տարբեր
կողմեր ունեցո՞ղ:
 Ո՞ր եռանկյունն է կոչվում ուղղանկյուն եռանկյուն։
(Էկրանին ցույց են տալիս աշակերտի կողմից արված համապատասխան գծագրերը։)
Ուսուցիչ․ - Գծե՛ք Վենիի դիագրամ, որը ցույց է տալիս եռանկյունների, հավասարասրուն
եռանկյունիների, հավասարակողմ եռանկյունների և ուղղանկյուն եռանկյունների
բազմության միջև կապը։
III. Գործնական աշխատանք
Աշխատանքը իրականացնելիս կիրառվում է խմբերում բաժանվող ռեսուրսը՝
«եռանկյունների հավաքածուն» ։ Յուրաքանչյուր խմբին հավաքածուից տրվում է որոշ
տեսակի եռանկյուններ։
ա) Չափե՛լ եռանկյունների կողմերը։ Տետրում գրել չափման արդյունքներն ու անել
եզրակացություն այն մասին, թե ինչ տեսակի եռանկյուններ ունեն։ Յուրաքանչյուր խումբ
սահմանում է այն եռանկյունների հատկությունները, որոնք բաժանելիս հասել է իրենց։
բ) Գործնական աշխատանքի փոխստուգում։ Սխալի արձանագրում և ուղղում։
IV. Եռանկյունների հավասարության հայտանիշների կրկնություն
ա) Աշակերտները ներկայացնում են շնորհանդես «Եռանկյունների հավասարության
հայտանիշները» թեմայով։ (Նախագծի հիման վրա խմբերը ներկայացնում են սահմանված
հավասարության հայտանիշները):
բ) Հնարավո՞ր է, թե ոչ առանց գծագրի, միայն համապատասխան հավասար տարրերի
միջով սահմանել եռանկյունների հավասարությունը։
I տարբերակ
II տարբերակ

∆CDK=∆MNP
Պատասխան՝

∆KDX=∆OCB
Պատասխան՝
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CD  MN , DK  NP, CK  MP,
C  M , K  P, D  N :

KD  OC , DX  CB, KX  OB,
K  O, D  C , X  B :

V. Հավասարասրուն եռանկյունների հիմնական հատկությունները
ա) Աշակերտները ներկայացնում են շնորհանդես «Ամեն ինչ հավասարասրուն
եռանկյունների մասին» թեմայով։
բ) Խնդիրների լուծում դասագրքից։ (Ուսուցիչը յուրաքանչյուր խմբին տալիս է մեկական
խնդիր (նույն բարդության), ինչը դեռ չի բացատրել թեմայի նյութից։
VI. Արդյունքների ամփոփում
VII. Տնային աշխատանք․ 2-րդ գլխի լրացուցիչ նյութ` վարժ․ №3, №4, №5, №8, №12։
Ստուգողական աշխատանք №5
I տարբերակ
1․ Հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյան մեջ, որի ներքնաձիգը
12 սմ է, գծված է քառակուսի (տե՛ս․ նկարը)։ Գտնե՛լ քառակուսու
անկյունագծի երկարությունը։
2. Ուղղանկյուն եռանկյան մեջ սուր անկյուններն իրար հարաբերում են ինչպես 3:7։
Գտնե՛լ անկյունների մեծությունները։
3. Հավասարասրուն եռանկյան սրունքին տարված բարձրությունը հիմքի հետ կազմում է
400 անկյուն։ Գտնե՛լ եռանկյան անկյունները։
4. Շրջանագծի A կետից տարված են AB լարը և AC շոշափողը: BAC անկյունը 300 է։
Գտնե՛լ AB լարի և A կետով տարված տրամագծի միջև ընկած անկյան մեծությունը։
5. Ապացուցե՛լ, որ եթե եռանկյան գագաթներից մեկից տարված միջնագիծը և
բարձրությունը համընկնում են, ապա այդ եռանկյունը հավասարասրուն է։
II տարբերակ
1. Հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյան մեջ գծված է քառակուսի, որի
անկյունագիծը 12 սմ է։ (Տե՛ս՝ նկարը)։ Գտնե՛լ ուղղանկյուն եռանկյան
ներքնաձիգի երկարությունը։
2. Ուղղանկյուն եռանկյան սուր անկյուններն իրար հարաբերում են ինչպես 4:5։ Գտնե՛լ
անկյունների մեծությունները։
3. Հավասարասրուն եռանկյան սրունքին տարված բարձրությունը հիմքի հետ կազմում է
200 անկյուն։ Գտնե'լ եռանկյան անկյունները։
4. Շրջանագծի A կետից տարված են AB լարը և AC շոշափողը: BAC անկյունը 400 է։
Գտնե՛լ AB լարի և A կետով տարված տրամագծի միջև ընկած անկյան մեծությունը։
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5. Ապացուցե՛լ, որ եթե եռանկյան գագաթներից մեկից տարված կիսորդը և բարձրությունը
համընկնում են, ապա այդ եռանկյունը հավասարասրուն է։
Գնահատման սխեմա
1. Սահմանել է ներքնաձիգի և քառակուսու անկյունագծի միջև կապը - 1միավոր,
պատասխան - 1 միավոր։ (Ընդամենը՝ 2 միավոր)
2. Գրել է համապատասխան հավասարումը կամ հավասարությունը - 1 միավոր,
պատասխան - 1 միավոր։ (Ընդամենը՝ 2 միավոր)
3. Գծել է համապատասխան գծագիր նշելով տրված անկյունը - 1 միավոր,
հաշվել է անկյունների մեծությունը- 1 միավոր։ (Ընդամենը՝ 2 միավոր):
4. Գծել է համապատասխան գծագիր նշելով տրված անկյունը - 1 միավոր,
հաշվել է փնտրվող անկյան մեծությունը- 1 միավոր։ (Ընդամենը՝ 2 միավոր):
5. Գծել է համապատասխան գծագիր և գրել է պայմանը - 0,5 միավոր։
Նշել է հավասար տարրերի եռյակները և եռանկյունների հավասարության
համապատասխան հայտանիշը – 1 միավոր, արել է եզրահանգում – 0,5 միավոր։
(Ընդամենը՝ 2 միավոր)։
III գլուխ
Տվյալներ
Գլխի հիմնական նպատակները․
1. Աշակերտները կազմեն պատկերացում տվյալների, նրանց տեսակների, դրանք
գտնելու վերաբերյալ:
2. Սովորեցնել կարգավորել որակական և քանակական տվյալների միասնությունը:
3. Օգտվել աղյուսակից և կազմել աղյուսակ, հաշվել տվյալների թվային
բնութագրիչները (հաճախականություն, մոդ, մեդիան, ցրվածության դիապազոն,
միջին):
4. Զարգացնել դիագրամները կազմելու և կարդալու ունակություն-հմտություններ:
5. Աշակերտը պատկերացում կազմի թվերը տարբեր համարժեք ձևերով գրելու
հնարավորության մասին:
6. Սովորեցնել թիվը գրել տոկոսային հարաբերությամբ, հաշվել մեծության տոկոսը:
7. Տվյալները գրել տոկոսներով:
8. Զարգացնել հաշվարկի և գնահատման ունակությունները։
Այս գլխի հիմնական թեմաներից մեկը «Տոկոսն» է, որը դասագրքում ներկայացված է երեք
պարագրաֆով.
3․2 Գրել թիվը տոկոսներով:
3․3 Ինչպե՞ս գտնել թիվը նրա տոկոսի միջոցով։
3․4 Երկու մեծությունների հարաբերությունը ներկայացնել տոկոսով։
Մասերի վերաբերյալ խնդիրները և այդ թվում երեք հիմնական խնդիրը (թվի մասը գտնելը,
թիվը իր մասի հիման վրա գտնելը, մի թիվը երկրորդ թվի որերորդ մասն է), VI դասարանի
գրքում մանրամասն ներկայացված է, ինչն էլ աշակերտին կօգնի հեշտությամբ յուրացնել
նոր նյութը։
Գլուխն ուսումնասիրելուց հետո աշակերտը պետք է գիտենա՝
 կարդալ տվյալները (աղյուսակում, դիագրամի վրա, գրաֆիկի վրա),
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որակավորել և խմբավորել տվյալները,
ի՞նչ են ներկայացնում վիճակագրական բնութագրիչները (մոդը, մեդիանը, միջինը,
ամենամեծ և ամենափոքր արժեքները, դիապազոնը),
 որո՞նք են շրջանաձև, սյունակաձև և գծային դիագրամները,
 ի՞նչ է տոկոսը,
 ինչպե՞ս գտնել տրված թվի տոկոսը,
 գտնել թիվը տոկոսի միջոցով։
Պետք է կարողանա՝
 ճանաչել թվային և որակական տվյալները,
 գտնել տվյալները տարբեր եղանակներով,
 հաշվել տվյալների վիճակագրական բնութագրիչները (մոդը, մեդիանը, միջինը,
ամենամեծ և ամենափոքր արժեքները, դիապազոնը),
 կազմել և կարդալ շրջանաձև, սյունակաձև և գծային դիագրամները,
 գրել թիվը տոկոսով և տոկոսով տրված թիվը ներկայացնել կոտորակի տեսքով,
 գտնել թվի տոկոսը,
 գտնել թիվը նրա տոկոսի միջոցով,
 հաշվել երկու թվի տոկոսային հարաբերությունը,
 լուծել գործնական խնդիրներ (խառնուրդների, գնի նվազման-աճի վերաբերյալ և
այլն)։
Տեղեկությունների վիճակագրական բնութագրիչների և դրանք հաշվելու կանոնների
իմացությունը կարևոր է գործնականում կիրառելու տեսանկյունից։ Առաջին հերթին այս
թեման պարտադիր է տեղեկությունների վրա աշխատելու ունակությունները
զարգացնելու համար։
Գործնականում տոկոսի լայն կիրառությունը պարտադրում է, որ աշակերտներին տանք
տոկոսի մասին հիմնարար գիտելիք և զարգացնենք դրանց կիրառման ունակությունը։
Աշակերտներից շատերը դժվարանում են լուծել տոկոսների վերաբերյալ խնդիրներ։ Սա
վերաբերում է այն աշակերտներին, ովքեր սկզբից չեն վերաիմաստավորել, որ տոկոսը
կոտորակի այլ տեսքով ներկայացնելն է և «տոկոսով խնդիրը», փաստորեն «կոտորակով
խնդիրն» է։
Կարևոր է, աշակերտը վերաիմաստավորի, որ թվի տոկոսային գրառումը այս թվի
հարյուրերորդական մասն է ցույց տալիս:
Խնդիրը հաջողությամբ լուծելու համար կարևոր է յուրաքանչյուր առանձին դեպքում
հաստատել, թե ինչն է ընդունվում որպես միավոր (ամբողջական, 100 %):
3․1 Տվյալների տեսակները և դրանք գտնելու միջոցները (2 դասաժամ)
Նպատակը՝ աշակերտենրը կազմեն պատկերացում տվյալների էության և նրանց
տեսակների մասին։ Ծանոթացնել տվյալներ գտնելու եղանակներին (հարցում,
դիտարկում, չափում, փորձարկում) և նրանց մոտ զարգացնել այս եղանակները
գործնականում կիրառելու ունակություններ։
Սպասվելիք արդյունքներ: Պարագրաֆում տրված նյութը ուսումնասիրելու արդյունքում
աշակերտը կկարողանա՝
 Որոշել, թե ո՞ր տվյալները պետք է իմանա տրված խնդիրը լուծելու համար,
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Որոշել, թե տվյալներից որն է քանակական, որը՝ որակական,
Իր խնդիրը լուծելու համար ընտրել և կիրառել տվյալների հավաքման
համապատասխան միջոցը։
Մեթոդական մեկնաբանություններ: Պարագրաֆի տեքստում տրված դասում քննարկվող
երեք օրինակին անհրաժեշտության դեպքում կարելի է ավելացնել այլ օրինակներ։
Մասնավորապես՝
 Ինչի՞ հիման վրա է տնային տնտեսուհին խմորեղեն թխելու համար անհրաժեշտ
մթերքները գնելու որոշում կայացնում։ (Բաղադրատոմսի հիման վրա։)
 Ի՞նչ տվյալներ կարելի է իմանալ քաղաքացու անձնական վկայականի միջոցով։
Անձնագրի՞ միջոցով։
Ցանկալի է, որ այս պարագրաֆի ուսումնասիրության ժամանակ աշակերտները
կարողանան բնագիտական առարկաներից (ֆիզիկա, քիմիա, կենսաբանություն) բնության
ինչ-որ կանոն անվանել, որը հայտնաբերել են գիտական դիտարկման կամ փորձարկման
արդյունքում։ Եթե դա այդպես չէ, կարող եք բերել ձեզ ծանոթ օրինակներ։
Մեկնաբանություններ վարժությունների վերաբերյալ և պատասխաններ։ №1 Քանակական
բնութագրիչներ՝ համարիչ, հայտարարար։ Որակական՝ կանոնավոր, անկանոն,
կրճատվող, չկրճատվող։
№3․ Եռանկյան քանակական բնութագրիչները․ կողմերի երկարություն, անկյունների
մեծություն, բարձրության երկարություն և այլն։ Որակական․հավասարակողմ,
հավասարասրուն, սուրանկյուն, ուղղանկյուն, բութանկյուն։ Համանման հարցեր կարելի է
տալ անկյունների վերաբերյալ (տվյալները՝ աստիճանային չափ, սուր, ուղիղ, բութ,
փռված)։
№7․ Խնդրի նպատակն է, երեխաների մոտ ինտուիցիայի մակարդակով (առանց հարցի մեջ
խորանալու) ստեղծել պատկերացում ռեսպոնդենտների՝ հարցում արվողների
«ներկայացուցչական» խմբի մասին։ Ցանկալի է քննարկել այլ համանման օրինակ (ասենք
ֆուտբոլի փոխարեն օպերային արվեստ)։
№10․ ա) քանակական՝ օղակների քանակը, երկարությունը, հարևան կողմերի միջև
անկյուններ։ Որակական՝ բացված, հավաքված, պարզ բեկյալ։ բ) Քանակական՝ կողմերի
քանակը, պարագիծը, անկյունների մեծությունը, մակերեսը։ Որակական՝ ուռուցիկ, ոչ
ուռուցիկ, կանոնավոր, հավասարասրուն, ներգծված, արտագծված։
№14․ Ճանաչելու, գուշակելու հնարավոր մեթոդները․
 «Ուղղակի», երբ հարցը տալիս ենք հերթականությամբ 10-ին (մտածված թիվը
հավասար է 10-ի), հետո 11-ին և այլն (հարկավոր է ոչ ավելի քան 89 հարց),
 «դիրքային» - առաջին մեթոդով նախ կռահենք մտածված թվի I թիվը
(առավելագույնը 8 հարց), հետո՝ II-ը (առավելագույնը 9 հարց, ընդամենը՝ ոչ ավելի
քան 17 հարց),
 «երկակի»- պետք է գտնել հերթականորեն «կիսել» «մտածված թիվը պակա՞ս է 55-ից»
հարցով և դրան համանմանությամբ (հարկավոր է առավելագույնը 7 հարց)։ Այս
կարևոր եղանակը աշակեևտները հեշտությամբ կյուրացնեն, եթե նախօրոք
քննարկվի մտապահված 2, 4, 8, 16 առարկաներից մեկը կռահելու վերաբերյալ։
№21․ Յուրաքանչյուր կողմի շուրջը կլինի 11 սյուն և սյուների միջև 10 բաժանում։ Այսինքն՝
քառակուսու կողմի երկարությունը 15 մետր է, իսկ մակերեսը՝ 225 կմ.քառ։
133

"Հապա, փորձի'ր" յուրաքանչյուր ուղղանկյան երկու
հարևան կողմերը քառակուսու պարագծի մասն են
կազմում։ Այս կողմերի գումարը հավասար է 15 սմ։
Այսինքն՝ ուղղանկյունների պարագծերի գումարը
հավասար է 30 սմ։
Իրոք, եթե մեծ քառակուսու պարագիծը նշենք P
տառով,
ապա
ըստ
գծագրի․
P  k  c  n  t  m  e  f  d , ինչը, խնդրի պայմանի

համաձայն, հավասար է 15 սմ-ի։ Գծագրում տրված
ուղղանկյունների գումարը կլինի․
2  n  c   2  t  m   2  d  e   2  k  f  = 2  n  c  t  m  d  e  k  f   2 15  30 (սմ)։
Ուշադրությու՛ն դարձրեք, որ գտնվող գումարը կախված չէ քառակուսու կողմի
երկարությունից ու դասավորվածությունից։
3․2 Թիվը գրել տոկոսի տեսքով (3 դասաժամ)
Նպատակները: Աշակերտենը պետք է սովորեն՝


թիվը գրել տոկոսի տեսքով,



տոկոսի տեսքով գրված թիվը ներկայացնել կոտորակի ու տասնորդական
կոտորակի տեսքով,



կապ հաստատել թվի (մեծության) մասի և տոկոսի միջև,



զարգացնել այս կապերի կիրառմամբ խնդիրներ լուծելու ունակությունհմտություններ։
Սպասվող արդյունքներ՝ պարագրաֆը ուսումնասիրելուց հետո աշակերտը պետք է
կարողանա՝


սովորական կոտորակի կամ տասնորդական կոտորակի տեսքով գրված թիվը
գրել տոկոսի տեսքով,



տոկոսը ներկայացնել
կոտորակի տեսքով։

սովորական

կոտորակի

կամ/և

տասնորդական

 Որպեսզի՝
ա) տոկոսը ցույց է տալիս թվի հարյուրերրորդական մասը,
բ) թիվը տոկոսի տեսքով գրելու համար այն պետք է բազմապատկել 100-ով,
գ) տոկոսը կոտորակի կամ տասնորդական կոտորակի տեսքով գրելու համար տոկոսի
թիվը պետք է բաժանել 100-ի,
դ) թվի (մեծության) մասը տոկոսի տեսքով և հակառակը, տոկոսը մասի տեսքով գրելու
համար պետք է կատարել համանման գործողություն,
ե) թվի (մեծության) p% հաշվելու համար պետք է տոկոսը գրենք մասի տեսքով և հաշվենք
p
-ով։
թվի (մեծության) մասը կամ, ինչը նույնն է, թիվը (մեծությունը) բազմապատկենք 100
Աշակերտը պետք է կարողանա՝
1. թիվը գրել տոկոսի տեսքով:
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2.
3.
4.
5.

Տոկոսի տեսքով գրված թիվը գրել կոտորակի և տասնորդական կոտորակի տեսքով:
Գտնել թվի տոկոսը:
Տոկոսի տեսքով ներկայացված տվյալներից օգտվել:
Լուծել գործնական խնդիրներ թվի (մեծության) վերաբերյալ։
Մեթոդական մեկնաբանություններ։ Աշակերտը պետք է լավ տիրապետի թիվը տարբեր
տեսքով գրելուն։ Պետք է յուրացնի, որ տոկոսը թվի հարյուրերորդական մասն է։
Բերենք մեծությունները տասնորդական կոտորակներով գրելու անհրաժեշտության
օրինակներ (օրինակ, 1 լարին բաժանվում է 100 թեթրիի, դրա համար 0,75 լարին = 75
թեթրիի, կամ 1 մետրը բաժանվում է 100 սանտիմետրի, դրա համար 0,52մ=52սմ և այլն)։
Տանք հարցեր՝ ի՞նչ գործողություն ենք կատարում լարիները թեթրիների կամ մետրերը
սանտիմետրերի վերածելու համար։ Ի՞նչ գործողություն ենք կատարում թեթրիները
լարիի վերածելու համար։ Այս օրինակով բացատրենք թիվը տոկոսի տեսքով և
հակառակն, տոկոսը կոտորակի կամ տասնորդական կոտորակի տեսքով գրելը։
1
կոտորակը ստացել է հատուկ անվանում՝
2
1
1
1
կես, -ը՝ երրորդական, -ը՝ քառորդ և
-ը՝ տոկոս, այսինքն հարյուրերորդական,
100
3
4
1
-ը՝ միլի, այսինքն`հազարերորդական։
1000

Աշակերտներին կարող ենք բացատրել, որ

Մինչև կանցնենք խնդիրների լուծմանը, պետք է լուծենք օրինակներ թիվը տոկոսի և
տոկոսը թվի տեսքով ներկայացնելու վերաբերյալ։ Այս նպատակով ավելի լավ է առաջին
դասին քննարկվեն տեքստի օրինակները, №1, 3, 5, 8 վարժությունները։
Երկրորդ դասին պետք է լուծել տեքստի խնդիրը, №6 և №7 վարժությունները և մի քանի
խնդիր։ Երկու օրն էլ տնային աշխատանք պետք է տալ լուծված խնդիրների նման
խնդիրներ։
Մեկնաբանություններ վարժությունների վերաբերյալ և պատասխաններ․ վարժ․ №1-4 և
№8 վարժությունները կատարելու արդյունքում աշակերտի մոտ կզարգանա թիվը տոկոսի
տեսքով և տոկոսը կոտորակի և տասնորդական կոտորակի տեսքով ներկայացնելու
ունակություն։
№5-7, №9-11, վարժությունները կատարելուց հետո կտիրապետեն թվի տոկոսը հաշվելու
կանոնին։ №12. Խնդիրը լուծելիս աշակերտը ինքը պետք է ընտրի եղանակը։ Օրինակ,
նախ հաշվում է, թե քանի աշակերտ էր ներկա դասին և աշակերտների ընդհանուր
քանակից հանում է նրանց քանակը, կամ նախ հաշվում է այն աշակերտների տոկոսը,
ովքեր ներկա չեն եղել դասին և հետո՝ նրանց քանակը։ Պատասխան․ 5: №14.
Ճանապարհը, որը պետք է անցնել ամբողջ ճանապարհի 60% է , այսինքն 5  0,6=3 (կմ)։
№15. Գերազանցիկ է 9 աղջիկ։ №16. Խնդրի ա) կետի համար տվյալներից մեկը
(Վրաստանի ընդհանուր մակերեսը 69 700 կմ.քառ) պետք է փնտրեն №11 խնդրում։
№18. ա) դիագրամի վրա նշված բանջարեղենի բաժինը 25%+30%+15%+5%կամ 75% է։ Այն
բանջարեղենի բաժինը, որը դիագրամի վրա ցույց չի տրված 100%-75% կամ 25% է։ բ)
Հաշվում են 12 տոննային համապատասխան տոկոսները։ Պատասխան՝ 3 տ, 3,6 տ, 1,8
տ, 0,6 տ:
2 15
=1,5(լարի). №21. Շոկոլադի երկու սալիկի համար Գիան ծախսեց 3 լարի,
3 100

№19. 15  

որից հետո նրա մոտ մնաց 7 լարի։ 14 ծամոնի համար Գիան վճարեց 7 լարի=1, 4 լարի։
5

Գիայի մոտ մնաց 10-(3+1,4) լարի, կամ 5,6 լարի։ Պատասխան՝․ ա) մի սալիկ շոկոլադն
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արժեր 1,5 լարի, բ) մի ծամոնն արժեր 10 թեթրի, գ) Գիայի մոտ մնաց 5,6 լարի։

№22. Խնդրի պայմանը և լուծման ճանապարհը ավելի հեշտ կգտնեն, եթե խնդրի
պայմանին համապատասխան սխեմատիկ գծագիր անեն և այդպես լուծեն։ Քանի որ
ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը՝ ԱԸԲաժ (10, 45,60)=5 է, եզրակացնում ենք, որ
յուրաքանչյուր ծառի միջև հեռավորությունը պետք է լինի 5 մ, այսինքն՝ հարկավոր է
տնկել (10+45+60):5+1-4=20 ծառ։
№23. Երկրորդ պայմանի համաձայն Գվանցան չի ապրում երրորդ (վերջին) հարկում և 7րդ դասարանցի չէ։ Նա կամ 1-ին, կամ երկրորդ հարկում է ապրում և կամ 6-րդ, կամ 8-րդ
դասարանցի է։ Երրորդ պայմանի համաձայն Լանան ոչ 6-րդ, ոչ էլ 8-րդ դասարանցի է,
այսինքն Լանան 7-րդ դասարանցի է և ապրում է Գվանցայի բնակարանի վերևում, երրորդ
հարկում։ Գվանցան 8-րդ դասարանցի է և ապրում է երկրորդ հարկում։ Հետևաբար
Սալոմեն 6-րդ դասարանցի է և ապրում է 1-ին հարկում։
Նախագիծ․
«Տոկոսը մեր շրջապատում» (ժամկետը՝ 1 շաբաթ)
Թեման: Տոկոս
Առարկա, դասարան՝ մաթեմատիկա, VII դասարան
Համառոտ ծանոթացում
Աշակերտին պետք է տալ հնարավորություն խորացնել գիտելիքները տոկոսի մասին։
Տոկոսը կարևոր դեր է խաղում մարդու կյանքում։ Տոկոս հաշվել պետք է գիտենան բոլորը,
դա կլինի բանկիր, քաղաքագետ, մաթեմատիկոս, բժիշկ, թե ֆերմեր։ Տոկոսը մարդուն
ամեն տեղ է հանդիպում՝ խանութում առևտուր անելիս, այգին մշակելիս, տունը
վերանորոգելիս և այլն։
Նախագիծը ապահովում է
աշակերտի ստեղծագործական հետաքրքրության,
մտածողության զարգացումը։
Ցուցում՝ Շնորհանդեսը պետք է լինի գլխի երեք դասերից մեկի վերաբերյալ։
Նախագծի նպատակները՝


Խորացնել տոկոսի մասին գիտելիքները։



Գործնական խնդիրներ լուծելիս՝ տիրապետել տոկոսները կիրառելու հատուկ
եղանակներին։



Զարգացնել աշակերտի ինտելեկտը։



Աշակերտի մոտ ձևավորել մաթեմատիկայի մասին պատկերացումներ, որպես
մտավոր աշխատանքի արդյունք, որը նկարագրում է և ուսումնասիրում է իրական
գործընթացներն ու իրադարձությունները։



Ցույց տալ մարդու կյանքում տոկոսի կիրառման օրինակներ։



Ուսումնասիրել տարբեր տեսակի խնդիրներ «Տոկոս» թեմայով (Լուծել գործնական
խնդիրներ տոկոսների վերաբերյալ, տոկոսներ պարունակող։)



Անցկացնել տոկոսային հաշվարկներ, որոնք պարտադիր են գործնականում։



Գնահատի իր ներուժը հետազոտական աշխատանքներում։
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Տրված թեմայի շրջանակներում ծանոթանալ պատմությանը։

Նախագծի արդյունքները կներկայացվի


տեղեկատվական ծալագրքույկներով,



թեմատիկ շնորհանդեսին,



հետազոտական աշխատանքներում։
Սպասվելիք արդյունքներ
1) Աշակերտի պատրաստակամությունը


ինքնազարգացման և ինքնորոշման համար,



այն բանի համար, որ կարողանա ներկայացնել նպատակը և կազմել ծրագիր,



զարգացնի
հետազոտական
դրդապատճառները,



զարգացնի տեղեկատվական
հմտություններ,



ուսուցչի օգնությամբ բացահայտի և ձևակերպի հիմնախնդիրները,



առանձնացնի և պլանավորի պարտադիր գործողությունները,



կարողանա ճիշտ գնահատել կատարված աշխատանքը,



գտնի տեղեկություններ տարբեր աղբյուրներից, վերլուծի և ընդհանրացնի դրանք,
ներկայացնի տարբեր ձևերով,



սովորի խմբում համաձայնեցված աշխատել, սեփական կարծիքները հիմնավորել,



զարգացնի մաթեմատիկական տեքստերի վրա աշխատելու
(վերլուծություն, անհրաժեշտ տեղեկության համատեղում),



ճիշտ ձևով ներկայացնի իր
խորհրդանիշների կիրառմամբ։
Հարցեր․

և

ստեղծագործական

տեխնոլոգիաների

միտքը

աշխատանքի

կիրառման

համապատասխան

ունակություն-

ունակություն

տերմինների



Ի՞նչ է տոկոսը։



Ինչպե՞ս գտնել թվի տոկոսը։



Ինչպե՞ս գտնել թիվը ըստ նրա տոկոսի։



Ինչպե՞ս գտնել թվերի միջև տոկոսային հարաբերությունը։



Ինչպե՞ս գտնել մեծությունների տոկոսային փոփոխությունները։



Ո՞րն է տոկոսի ներդրման պատմությունը։



Ինչպե՞ս են օգտագործում տոկոսը տարբեր մասնագիտության տեր մարդիկ։



Իրական կյանքում որտե՞ղ է ամենից հաճախ հանդիպում տոկոսը։



Ի՞նչ է ընտանեկան բյուջեն։
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ու

 Կյանքում պետք կգա՞ն տոկոսի մասին գիտելիքները։
Անհրաժեշտ նախնական գիտելիքները, ունակություններն ու հմտությունները
Աշակերտը պետք է կարողանա


Աշխատել համակարգիչով:



Տեղեկություններ գտնել տարբեր աղբյուրներից, այդ թվում՝ համացանցից:



Տվյալները ներկայացնել աղյուսակներով ու դիագրամներով:

 Անել մաթեմատիկական հաշվարկներ, համեմատել մեծությունները։
Ուսումնական միջոցառումներ


Զրույցներ նախագծի մասին,

 Շնորհանդես «Տոկոսը մեր շրջապատում»:
Նախագծի իրականացման պլան
Նախապատրաստական փուլ

I.

1

Նախագծի թեմայի, նպատակների ու խնդիրների սահմանում։

3

Խորհրդակցություն նախագծային աշխատանքի մասին։

4

Նախագծի մեկնարկային շնորհանդեսի ներկայացում։

5

Ծնողների տեղեկացում երեխաների նախագծին մասնակցելու վերաբերյալ։

6

Խմբերի ձևավորում աշակերտների հետաքրքրությունները հաշվի առնելով։

7

Աշխատանքի տևողության տեղեկացում, խորհրդատվության ցուցակի կազմում։

8

Զրույց աշակերտների հետ համացանցում տեղեկություններ գտնելու, հեղինակային
իրավունքների, անվտանգ աշխատանքի մասին։

9

Նյութի պատրաստում նախագծի վրա աշխատանքը սկսելու համար։

II. Հիմնական փուլ
1 Խմբի հետազոտական թեմայի սահմանում, աշխատանքային պլանի քննարկում։
2 Յուրաքանչյուր խմբի նախագծի իրականացման ծրագրի ստեղծում։
3 Գնահատման չափորոշիչների ու ձևերի ծանոթացում։
4 Գտնել տեղեկություն հետազոտվող թեմայի շուրջ։
5 Ընտրել և լուծել խնդիրներ «Տոկոսը մեր շրջապատում» թեմայի վերաբերյալ, աշխատել
6

խնդիրների հավաքածուի վրա։
Ինքնուրույն աշխատանք խմբում առաջադրանքները իրականացնելիս։

7 Շնորհանդեսի և ծալագրքույկների պատրաստում։
8 Էջերի լրացում խմբի նախագծի կայք-էջում։
9 Խորհրդատվություն ուսուցչի, նախագծի ղեկավարի հետ՝ ընթացիկ հսկողություն։
III.
1

Վերջնական փուլ
Հետազոտության

արդյունքների

ձևավորում,
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աշխատության

տեղադրում

կայքում,

3

նախապատրաստում նախագծի պաշտպանության համար։
Միասնական արտադրանքի ստեղծում (Խնդիրների ժողովածու՝ «Տոկոսի գործնական
կիրառում առօրյա կյանքում»)։
Նախագծի պաշտպանություն (աշակերտների գիտաժողով)։

4

Աշխատանքի ավարտի արդյունքների վերլուծություն։ Որակի գնահատում։

5

Արդյունքների ամփոփում։ Ռեֆլեքսիա (անդրադարձման թերթիկների լրացում)։

2

Աշակերտները պետք է ստեղծեն այցեքարտեր։ Պարզ է, պետք է հոգ տանեն ձևավորման
համար։
Նախագծի այցեքարտ
Ազգանուն, անուն
Քաղաք, գյուղ
Դպրոց, դասարան
Նախագծի անվանումը

Ինչպիսի՞ն պետք է լինի ծալագրքույկը
Ծալագրքույկ
(գեղեցիկ ձևավորված, համաձայնվում են ձևավորման շուրջ)
Կազմը․

Տոկոսը մեր շրջապատում
Ուսումնական նախագիծ
մաթեմատիկայից
7-րդ դասարանցիների համար

Տիտղոսաթերթ․
Տոկոսը մեր շրջապատում
Նախագծի ղեկավար

Տիտղոսաթերթի հաջորդ
մաթեմատիկայի մասին)

էջը

((ցանկալի

է

լինի

գիտնականների

կարծիքները

Գիտնականների կարծիքները
մաթեմատիկայի մասին

 Հաջորդ էջին տեղադրվում են նկարներ, որտեղից երևում է, թե որքան հաճախակի է
հանդիպում տոկոսը կյանքում (օրինակ՝ մարկետում զեղչված ապրանքը, խանութում՝
հագուստը կամ կոշիկը, էլեկտրոապրանք կամ բանկ, ավտոճանապարհին թեքությունը
ցույց տվող նշան, սուպերմարկետի զեղչերի թերթ և այլն)։
Նկարների նեքևում ցանկալի է նման գրառում անել՝ «Սովորի՛ր տոկոսների վերաբերյալ
խնդիրներ լուծել։»
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 Հաջորդ էջին՝
Գիտե՞ք, թե ոչ, որ․․․
(որևէ հետաքրքիր տեղեկություն տոկոսների վերաբերյալ։)
 Հաջորդ էջին տեղ են գտնում պատմական տեղեկություններ տոկոսների մասին։
 Հաջորդ էջը հատկացվում է աշխարհագրական նյութին, որտեղ կիրառված են
տոկոսներ։ Օրինակ՝ Վրաստանի ցամաքի քանի տոկոսն է արոտավայր, կամ երկրի
տարածքի քանի տոկոսն է ջրով պատված, Քուռ գետի երկարության քանի տոկոսն
է անցնում Վրաստանի ներքին տարածքով և այլն։
Նախագծի վրա աշխատելիս աշակերտները կարող են բաժանվել խմբերի և այս կերպ
ստանալ նախագծային հանձնարարություններ:
1) Խումբ՝ «Պատմաբաններ»
Ուսումնասիրում են տոկոսի կիրառման և հաստատման պատմությունը, «%»-ի ծագումը։
Բացատրում են, ինչ գործնական անհրահժեշտության հետ է կապված տոկոսի
առաջացումը և ինչպիսի ազդեցություն ունեն տոկոսները մեր կյանքում։ Փնտրում և
տոկոսներով համեմատում են Վրաստանի բնակչության քանակը որոշակի
ժամանակաշրջանում, օրինակ՝ 1990, 2000 և 2010 թվականներին։ Դիտարկում են
արտագաղթը և անում եզրակացություն՝ կանգնա՞ծ ենք, թե ոչ ժողովրդագրական վտանգի
առջև և այլն։
2) Խումբ՝ «Սոցիոլոգներ»
Անցկացնում են դպրոցի աշակերտների և այլ մասնագիտության տեր անձանց հետ
հարցում, թե ինչպես և ինչում են օգտագործում տոկոսները։ Փնտրում են «Պետք կգա՞ ինձ
տոկոսը կյանքում» հարցի պատասխանը։
3) Խումբ՝ «Պրակտիկոս-տեսաբաններ»
Քննարկում են տարբեր տեսակի խնդիրներ, որոնք լուծվում են տոկոսի կիրառմամբ,
լուծում են այդ խնդիրները և ըստ այդմ նշում այն ոլորտները, որտեղ կիրառվում է
տոկոսը։
4) Խումբ՝ «Գիտնականներ»
Բաժանում են թեմաները․
Մի մասը ուսումնասիրում է ընտանիքի բյուջեն և ծրագրում դրա բարենպաստ
օգտագործումը։
Մյուսները
ուսումնասիրում
են
քաղաքի
կամ
գյուղի
աշխարհագրությունը, որտեղ ապրում են և հետազոտում են՝ տարածաշրջանում
անտառածածկույթը ցամաքի քանի տոկոսն է կազմում, սրանով կարող են եզրահանգում
անել տարածաշրջանի էկոլոգիական վիճակի մասին։

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

Ինչպե՞ս աշխատել
Ընտրե՛լ հետազոտվող հարցը։ Ստեղծել խումբ։
Վերլուծե՛լ հիմնախնդիրը, սահմանել հետազոտման նպատակները, սահմանել
հետազոտման վարկածը։
Կազմե՛լ խմբի աշխատանքային պլանը։ Մտածել, թե ինչպես պետք է աշխատի
խումբը։
Անցկացնե՛լ անհրաժեշտ հետազոտությունները։
Ընտրե՛լ խնդիրները հետազոտվող թեմայի համաձայն։
Ձևավորե՛լ աշխատությունը և ներկայացնել լսարանին։
Գնահատե՛ք ձեր և նախագծի այլ մասնակիցների աշխատանքը։
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Նախագծի արդյունքները ներկայացնել՝
-տեղեկատվական ծալագրքույկներում:
-Թեմատիկ շնորհանդեսով:
-Հետազոտական աշխատություններում:
-Միասին կազմեք խնդիրների ժողովածու «Տոկոսի գործնական կիրառումը առօրյա
կյանքում»։
Նախագծի աշխատանքների գնահատման սխեմա
Պարամետրեր - չափեր

Ինքնագնա- Փոխգնա-

Ուսուցչի գնահատա

Միջին

հատում

կան

միավոր

հատում

Աշխատանքի իրականացումը
ըստ նախագծի
Մաթեմատիկական
ճշգրտություն
Նախագծի արդյունքների ձևավորում
Ներկայացված արդյունքների
որակ
Վերջնական միավոր

3․3 Ինչպե՞ս գտնել թիվը ըստ նրա տոկոսի (2 դասաժամ)

1)
2)
1)
2)
3)

Նպատակները․ սովորեցնել․ ա) թիվը (մեծությունը) գտնել իր տոկոսով, բ) հաշվել
տրված տոկոսով աճմամբ կամ նվազմամբ ստացված թիվը,
2) զարգացնել միտքը մաթեմատիկական լեզվով ձևավորելու ունակություններ,
3) ստացած գիտելիքները կիրառել գործնական խնդիրներ լուծելիս։
Պարագրաֆը ուսումնասիրելուց հետո աշակերտը պետք է իմանա՝
թիվն իր տոկոսի միջոցով գտնելու կանոնը,
թվի տրված տոկոսով աճման-նվազմամբ ստացված թիվը հաշվելու կանոնը։
Պետք է կարողանա՝
Գտնել թիվն ըստ իր տոկոսի:
Հաշվել թվի տոկոսով աճմամբ-նվազմամբ ստացված թիվը:
Լուծել խնդիրներ մեծության (օրինակ՝ գնի) մի քանի տոկոսով ավելացման-նվազեցման
վերաբերյալ։
Մեթոդական մեկնաբանություններ: Աշակերտները վեցերրորդ դասարանից գիտեն թիվը
գտնել նրա մասի միջոցով (կրկնության համար սկզբի պարագրաֆում տրված էր
խնդիրներ կոտորակների վերաբերյալ)։ Դրա համար կարող ենք ըստ տոկոսի թիվը գտնել
կոտորակների համանման խնդիրներով։
Մեծության (օրինակ՝ գնի) մի քանի տոկոսով ավելացման/նվազեցման խնդիրներում
պարտադիր պետք է բացատրենք, որ a մեծությունը աճել/նվազել է p% -ով, նշանակում է
ոչ թե a  p% , այլ a մեծությանը ավելացել/նվազել է նույն a մեծության p% , կամ a 
Օգտակար է, նշված բանաձևը a(1 

ap
։
100

p
p
) և a(1 
) տեսքով կիրառել։ Օրինակ՝ գինը
100
100

աճել է 15%-ով նշանակում է սկզբնական գինը բազմապատկել
նվազել է 15%-ով նշանակում է գինը բազմապատկել 0,85-ով։
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1,15-ով,

իսկ գինը

Նման խնդիրներում սկզբնական մեծությունը (օրինակ՝ սկզբնական գինը) հաշվվում է
100%-ով և դրան ավելանում կամ դրանից պակասում է տրված տոկոսը։ Նման
մոտեցումը հեշտացնում է այնպիսի խնդիրների լուծումը, որոնցում հանդիպում է
բազմակի ավելացում-նվազեցում։ Օրինակ, եթե սկզբնական գինը a լարի է և թանկացել է
երկակի, նախ՝ 10%-ով և հետո 20%-ով, ապա ստացված գինը կլինի a  1,1 1, 2  1,32 ,
կամ վերջնական թանկացել է 32%-ով։
Աշակերտներին պետք է տալ հետևյալ հարցերը․
-Ի՞նչ է նշանակում ապրանքի 25%-ով թանկացում։ (Սկզբնական գինը բազմապատկել
1,25-ով։)
- Ի՞նչ է նշանակում 90% զեղչ։ (Սկզբնական գինը բազմապատկել 0,1-ով, այսինքն
սկզբնական գնի տասերորդ մասը։)
- Գնի 1,5-անգամ ավելացումը քանի՞ տոկոսով թանկացումն է։ (50%-ով)
- Գնի 4 անգամ նվազեցումը քանի՞ տոկոս զեղչն է։ (75%) և այլն։
Դասին ուսուցիչը նախնական գիտելիքների ակտիվացման նպատակով կարող է
օգտագործել ներքևում տրված նյութը։
 Տոկոսի տեսքով գրե՛լ զրո ամբողջ երեք տասնորդական կոտորակը:
 Տասնորդական կոտորակի տեսքով գրե՛լ «ինը տոկոսը»:
 Տոկոսի տեսքով գրե՛լ մեկ ամբողջ չորս տասնորդական կոտորակը:
 Տասնորդական կոտորակի տեսքով գրե՛լ «հարյուր վաթսուն տոկոսը»:
 Տոկոսի տեսքով գրե՛լ տասչորս քսաներորդական կոտորակը:
 Ի՞նչ մեծություն է մեկ ցենտի մեկ տոկոսը։
 Ի՞նչ մեծություն է մեկ լարիի մեկ տոկոսը։
 Ի՞նչ մեծություն է մեկ տոննայի տասը տոկոսը։
 Ի՞նչ մեծություն է մեկ կիլոգրամի 0,1 տոկոսը։
 Ո՞րն է ավելի՝ վաթսունի երկու տոկոսը, թե՞ քսանի վաթսուն տոկոսը։
Մեկնաբանություններ
վարժությունների
մասին
և
պատասխաններ։
№1-13
Պարագրաֆում տրված վարժությունների համանման։ №14 10000×0,8:400=20 հատ,
բ) 5:0,8=6,25 կգ։
№15. ա) 10000  1,1  11000 , բ): 10000  1,1 1,1  11000  1,1  12100 :
№16. Խնդիրը լուծվում է փուլերով․
I փուլ. Հաշվենք գինու արտադրության մեջ ներդրված գումարը՝ 20000  0, 4  8000 լ (l):
II փուլ. Հաշվենք պահածոների արտադրության մեջ ներդրված գումարը՝
20000  8000  12000 լ (l)
III փուլ. Հաշվենք յուրաքանչյուր արտադրությունից ստացված շահույթը՝
8000  0,6  4800 լ (l), 12000  0,5  6000 լ (l)
IV փուլ. Հաշվենք վերջնական գումարը՝ 20000  4800  6000  30800 լ (l)
№17. Ենթադրենք, ուղղանկյան երկարությունը a է, իսկ լայնությունը՝ b , ապա մակերեսը
կլինի S  a  b. Երկարությունը 10%-ով մեծացնելու դեպքում կստանանք 1,1a , իսկ
լայնությունը 20%-ով մեծացնելիս՝ 1, 2b ։ Ստացված ուղղանկյան մակերեսը կլինի
1,1a  1, 2b  1,32ab  1,32S ։ Այսինքն՝ մակերեսը կմեծանա 32%-ով։
№18. Ենթադրենք, ծխախոտի արտադրանքն արժեր a լարի։ Կրկնակի թանկացման
արդյունքում
(նախ՝
20%-ով, հետո 40%-ով) կարժենա a 1, 2 1, 4 լարի  1, 68a լարի։
Պատասխան՝ թանկացել է 68%-ով։
№19. Ցանկալի է լուծել զույգերով։ Սկզբում պետք է նշել, որ ամբողջ շրջանը
համապատասխանում է Վրաստանի ամբողջ բնակչությանը։ Հաշվելու ընթացքում
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ցանկալի է օգտագործել հաշվիչ։
№20. Վարժությունը մասերի/կոտորակների վերաբերյալ է, ինչի վրա աշակերտները
պարտադիր պետք է աշխատեն, որպեսզի պատրաստվեն հաջորդ պարագրաֆի համար։
«Ապա փորձի՛ր» 1). Յուրաքանչյուրին պետք է հասնի 7 կարաս և 3,5 կարաս գինի։ Դրա
համար մի եղբորը կհասնի 3 լի, 3 դատարկ, մեկ կիսադատարկ կարաս, մնացած
յուրաքանչյուրին՝ 2 լի, 2 դատարկ և 3 կիսադատարկ կարաս։
2). Լուծումը կատարվում է հետևյալ սխեմայի համաձայն․ 1. 8 → 3 → 5, 2. 8 → 3 → 5,
3. 5 → 8, 3 → 5, 8 → 3, 3 → 5: Այս գործողություններից հետո 8 լիտրանոցում կլինի 4
լրիտր և 5 լիտրանոցում՝ 4 լիտր։
3․4 Երկու մեծությունների տոկոսային հարաբերության ներկայացում (3 դասաժամ)
Նպատակները․
1)
Վերաիմաստավորել
երկու
մեծությունները
տոկոսային
հարաբերությամբ գրելու իմաստը:
2) Զարգացնել տոկոսների տեսքով ներկայացված տվյալները կազմելու ու կիրառելու
ունակություն․
Սպասվող արդյունքները․
Պարագրաֆն ուսումնասիրելուց հետո աշակերտը պետք է իմանա՝
1) ի՞նչ է ցույց տալիս երկու մեծության տոկոսային հարաբերությունը,
2) ի՞նչ դեպքում
կարելի է երկու մեծությունը ներկայացնել տոկոսային
հարաբերության տեսքով,
3) ինչպե՞ս է հաշվվում երկու մեծության տոկոսային հարաբերությունը։
Պետք է կարողանա՝
1) ներկայացնել մի մեծությունը երկրորդ մեծության տոկոսով:
2) Երկու մեծության տոկոսային հարաբերությունը կիրառել գործնական
խնդիրներ լուծելիս:
3) Կազմել և կիրառել տոկոսի տեսքով ներկայացված տվյալները:
4) Լուծել խնդիրներ տոկոսի վերաբերյալ։
Մեթոդական մեկնաբանություններ: Աշակերտները գիտեն, ինչպես գտնել մի թիվը
(մեծությունը) մյուսի որերորդ մասն է։ Եթե մասը ցույց տվող կոտորակը գրենք տոկոսի
տեսքով, այսինքն բազմապատկենք 100-ով, կստանանք հարաբերության տոկոսը, որը
ցույց է տալիս, որ մի թիվը (մեծությունը) երկրորդի քանի տոկոսն է։ Դրա համար տրված
խնդիրները կարող ենք բացատրել կոտորակների վերաբերյալ խնդիրների լուծման նման։
Ցանկալի է, վերադառնանք նախորդ պարագրաֆի 20-րդ վարժությանն ու լուծենք
տոկոսներով։ Ի վերջո աշակերտները պետք է յուրացնեն «բանաձևը»՝
տոկոս = մաս  100։
Պարագրաֆում տրված խնդիրների վերաբերյալ պետք է ասենք, որ կաթի մեջ (խնդիր №1)
յուղայնության տոկոսային բաղադրությունը ցույց է տալիս, թե 100 գրամ կաթի մեջ քանի
գրամ յուղ (4,5 գ) կա, իսկ գնդակը նետելու ճշգրտությունը ցույց է տալիս, թե նույն
ճշգրտությամբ հարյուր անգամ նետելով, քանի գնդակ կգցեն (առաջին բասկետբոլիստը
75, երկրորդը՝ 70)։ Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել լուծույթներում և
խառնուրդներում այս կամ այն նյութի հագեցման հասկացությանը, որը բացատրվում է
տոկոսային հարաբերությամբ։
Ուսուցչին առաջարկում ենք դասի ընթացքում կիրառվող թելադրության նյութը՝
I դասին՝ թելադրություն
Ուսուցիչ․-Պատասխանե՛ք «այո» կամ «ոչ»։
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1) Տասը մետրը կիլոմետրի տասը տոկոսն է:
2) Քսան թեթրին լարիի հինգ տոկոսն է:
3) Քսան թեթրին լարիի քսան տոկոսն է:
4) Հինգ հարյուր մետրը կիլոմետրի հիսուն տոկոսն է:
5) Թվի հարյուերորդ մասը այդ թվի մեկ տոկոսն է:
6) Թվի կեսը կամ այդ թվի քսանհինգ տոկոսն է:
7) Թվի երկու տոկոսը այդ թվի չորրորդ մասն է:
8) Լարիի տասը տոկոսը տասը թեթրին է:
9) Ծախսված ժամանակի քսանհինգ տոկոսը այդ ժամանակի չորրորդ մասն է:
10) Թվի երկու հարյուր տոկոսը այդ թվի կրկնապատիկն է։

1)
2)
3)
4)
5)

II դասին՝ թելադրություն (խնդիրներ տոկոսների վերաբերյալ)
Գտնե՛լ քսանի տասը տոկոսը:
Գտնե՛լ քառասունի քսան տոկոսը:
Հարյուրի քանի՞ տոկոսն է տասը։
Վաթսունի քանի՞ տոկոսն է տասնհինգը։
Ութսունի քանի՞ տոկոսն է տասնվեցը։
3-րդ դաս

Դասի թեման՝ Տոկոս
Դասի տեսակը՝ կոմբինացված/համակցված (առարկաների միջև կապը․ մաթեմատիկա,
կենսաբանություն)
Նպատակներն ու խնդիրները․
1) տոկոսները հաշվելիս գործնական ունակություն-հմտությունների ամրապնդում,
2) տոկոսների մասին ստացված գիտելիքների կիրառում առօրյա խնդիրները
լուծելիս,
3) մաթեմատիկայի հանդեպ հետաքրքրության խորացում,
4) մարդու, բնության և էկոլոգիայի մասին գիտելիքների հարստացում,
5) բնության հանդեպ սիրո ու հոգատարության զգացողության արթնացում,
6) հաշվարկների ունակության զարգացում։
Ռեսուրսներ՝ համակարգիչ, էկրան, բնության և էկոլոգիայի վերաբերյալ թեմայով
գունապատկերներ։
Դասի ընթացքը
I.
Կազմակերպական պահ
II. Բանավոր հաշվետվություն
III. Ծանոթացում դասի նպատակի և խնդիրների հետ
Աշակերտները բաժանվում են խմբերի և ընտրում խմբի ավագներին (նախօրոք
պատրաստվել են)։
-Այսօր փոքրիկ էքսկուրսիա կունենանք կենսաբանությունից։ Հիմնականում կխոսենք
բույսերի, դրանց օգտակարության և էկոլոգիական հարցերի մասին։ Կաշխատենք
այնպիսի խնդիրների վրա, որոնք վերաբերում են բնությանն ու էկոլոգիային։ Այս
խնդիրները լուծելու համար կկիրառեք ձեր մաթեմատիական գիտելիքները տոկոսների և
համամասնությունների մասին, կբարելավեք հաշիվներ անելու ունակությունները։
Խմբերը կմրցեն միմյանց հետ։ Կհաղթի այն խումբը, որը ավելի լավ կկիրառի
գիտելիքները։ Խմբի հավաքած միավորներին կավելանան ավագների միավորները և
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հաղթող թիմը հայտնի կդառնա գումարված միավորներով։ Ավագներից հաղթողը
առանձին կհայտարարվի։ Կա գնահատման թերթիկ, որը կլինի երեք խմբերի մոտ, որը
դուք ինքներդ կլրացնեք։
- Ինչո՞վ է ապահովում բույսը մարդուն։ (Թթվածնով, սննդով, դեղերով):
- Բուժող հատկություններ ունեցող ի՞նչ բույսեր գիտեք։ Ո՞ր հիվանդությունների համար
են օգտագործում։ Այս բույսերը, որպես սնունդ կարելի՞ է օգտագործել։ Գիտե՞ս որևէ
ճաշատեսակի համար անհրաժեշտ բաղադրիչների համամասնությունները։ (Հարցին
խմբից մի աշակերտ է պատասխանում։ Երբ պատասխանողը վերջացնում է, խմբի
անդամները կարող են լրացուցիչ տեղեկություններ տալ, ինչի արդյունքում խմբին
տրվում է միավոր):
Գնահատման թերթիկի վրա, յուրաքանչյուր պատասխանից հետո աղյուսակի
համապատասխան սյունակում լրացվում է խմբի վաստակած միավորը։
Առաջադրանք №1
(2 միավորանոց)
I խումբ

II խումբ

Ընտրանի №1
մորի - 70%
մասուր - x%
ընտրանի №2
մասուր - 0,3 մաս
մորի - 0,3 մաս
հապալաս - 3x%
ալոճ - x %:

Որոշե՛լ
բաղադրիչների
խառնուրդում
Ընտրանի №1
մասուր - 40%
հապալաս - x%
Ընտրանի №2
եղինջ - 3 x%
մասուր - x%
գազար -4 x%
հապալաս
0,2մաս

III խումբ
տոկոսային
քանակը

բուսական

Ընտրանի №1
եղինջի տերև -30%
մասուր - x%
Ընտրանի №2
մասուր - 0,6 մաս.
շամբուկ - 2 x%
գազար - x%
բազուկ - x%

Առողջ սննդի մասին դարեր առաջ գրել է հայտնի բժիշկ Ավիցենան։ Առողջ սնունդը
պահանջում է պահել բուսական ու կենդանական ծագման սննդի հաշվեկշիռը։ Մարդու
օրգանիզմին կենսականորեն հարկավոր են սպիտակուցներ, ճարպեր և ածխաջրեր։ Այս
երեք նյութերն էլ օրգանիզմը համաչափ պետք է ստանա։ Դրա համար պետք է գիտենանք
այս կամ այն սննդամթերքում դրանց տոկոսային բաղադրությունը։ Ներքևում տրված
աղյուսակում տրված է տարբեր բույսերում սպիտակուցների, ճարպերի և ածխաջրերի
բաղադրությունը։
№I խումբ- առաջադրանք №2
(3 միավոր)
Բույս
բակլա
սիսեռ
կարտոֆիլ
գազար
լոլիկ
կիտրոն

Ածխաջրերի քանակը 100գ մթերքում
50,4 գ
20,8 գ
13,9 գ
6,3 գ
2,8 գ
6,8 գ

Հարցեր․
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 Որքա՞ն է ածխաջրերի տոկոսային պարունակությունը կիտրոնի մեջ։
 Որքա՞ն է ածխաջրերի տոկոսային պարունակությունը կարտոֆիլի մեջ։
№2 խումբ - առաջադրանք №2
Բույս
բակլա
սիսեռ
գազար
լոլիկ
աշորայի ալյուր

Ճարպերի քանակը 100գ մթերքում
3,2 գ
14,3 գ
0,1 գ
0,1 գ
6,8 գ

Հարցեր․
 Որքա՞ն է ճարպերի տոկոսային պարունակությունը բակլայում:
 Որքա՞ն է ճարպերի տոկոսային պարունակությունը լոլիկի մեջ։
№3 խումբ - առաջադրանք №2
Բույս
լոբի
սիսեռ
ճակնդեղ
սունկ
սոյա




Սպիտակուցների քանակը 100գ մթերքում
24 գ
25 գ
1,5 գ
4,5 գ
34 գ

Հարցեր․
Որքա՞ն է սպիտակուցների տոկոսային պարունակությունը սոյայի մեջ։
Որքա՞ն է սպիտակուցների տոկոսային պարունակությունը լոբու մեջ։
Առաջադրանք 3
Խնդիրներ (2-միավոր):
I խումբ․ Բանջարեղենի խավիար պատրաստելու համար հարկավոր է կանաչ սոխ,
վարունգ և գազար 3:4:4 հարաբերությամբ։ Քանի՞ գրամ կանաչ սոխ ու վարունգ է
հարկավոր 550 գրամ խավիար պատրաստելու համար։
II խումբ․ Չանախ պատրաստելու համար այլ բաղադրիչների հետ միասին հարկավոր է
սմբուկ, կարտոֆիլ ու լոլիկ 5:3:2 հարաբերությամբ։ Քանի՞ գրամ կարտոֆիլ ու լոլիկ է
հարկավոր 500 գրամ սմբուկ, օգտագործելու դեպքում։
III խումբ․Իմերական աղցան պատրաստելու համար այլ համեմունքների հետ միասին
հարկավոր է դաշտի բանջար, ընկույզ և սոխ 20:3:1 հարաբերությամբ: Քանի՞ գրամ
ընկույզ ու սոխ է հարկավոր 4 կգ բանջար օգտագործելու դեպքում։
Առաջադրանք 4
Խնդիրներ (2-միավոր):
I խումբ.
«Թափոնները մեր օգտին» գործողությանը 71 –րդ դասարանի աշակերտները հավաքեցին
400 կգ մակուլատուրա, իսկ 72 –րդ դասարանի աշակերտները՝ 380 կգ։
 72 -րդ դասարանի աշակերտների համեմատությամբ քանի՞ տոկոսով շատ
մակուլատուրա հավաքեցին 71 - դասարանի աշակերտները։
 Հաշվե՛լ, մոտավորապես քանի ծառ պահպահեցին յոթերրորդ դասարանցիները, եթե
հայտնի է, որ 1տ մակուլատուրայից ստացվում է այնքան թուղթ, որքան 15 հասուն
ծառից։
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II խումբ.
«Թափոնները մեր օգտին» գործողությանը մասնակցելու համար Գիգիի դպրոցին
որպես մրցանակ փոխանցեցին
1000 լարի։ Որոշեցին այս գումարով դպրոցի
գրադարանի համար գրքեր ձեռք բերել։ Յուրաքանչյուր գիրք արժի 15 լարի։ 50-ից ավելի
գիրք գնելու դեպքում խանութը առաջարկում է 10%-անոց զեղչ։
 Քանի՞ գիրք կարող է ձեռք բերել դպրոցը։
 Քանի՞ լարի խնայեցին զեղչով։
III խումբ
«Թափոնները մեր օգտին» գործողությանը մասնակցելու համար Նինոյի դպրոցին
որպես մրցանակ փոխանցեցին 900 լարի։ Որոշեցին այս գումարով դպրոցի գրադարանի
համար գրքեր ձեռք բերել։ Յուրաքանչյուր գիրք արժի 18 լարի։ 50-ից ավելի գիրք գնելու
դեպքում խանութը առաջարկում է 10%-անոց զեղչ։
 Քանի՞ գիրք կարող է ձեռք բերել դպրոցը։
 Քանի՞ լարի խնայեցին զեղչով։
Առաջադրանք 5 (4 միավոր)
Ստորև տրված է աշխարհում հայտնաբերված տարեց ծառերի քանակը․
1) Չինար- սոսի (Վրաստան, Թելավի) - 900 տարեկան
2) Թթի ծառ (Տաջիկստան) - 1000 տարեկան
3) Լորենի (Կալինինգրադ) - 500 տարեկան
4) Կարմրածառ (Ղրիմ) -1200 տարեկան
5) Սոճի (ԱՄՆ) - 4700 տարեկան
6) Կաղնի (Լիտվա) -2000 տարեկան
7) Սոճի (Շվեդիա) - 10000 տարեկան
8) Սեկվոիա -փշատերև (Հս. Ամերիկա) – 5000 տարեկան:
Կազմե՛լ շրջանաձև դիագրամ՝ №1 խումբը առաջին չորս տվյալներով, երկրորրդ խումբը՝
վերջի չորս տվյալներով, իսկ երրորդը խումբը՝ №3, №4, №5 և №6 տվյալներով։ Ստուգվում
է հաշվարկների ու դիագրամ կազմելու ճշգրտությունը։
Մեր շուրջը բազմաթիվ պոլիէթիլենային տոպրակներ են թափված։ Տոպրակների
քայքայումը մոտավորապես 96 տարի է տևում։ Պոլիէթիլենային տոպրակները
աղտոտման գլխավոր աղբյուր են։ Այդ պատճառով բազմաթիվ թռչուն ու ձուկ է սատկում։
Ձեր թափած թուղթը անտառում ընկած է 2 տարի, պահածոյի տուփը՝ 15 անգամ ավելի
ժամանակ, իսկ պոլիէթիլենային տոպրակը 60 տարուց ավելի, քան պահածոյի տուփն ու
թուղթը միասին։
- Ինչպե՞ս պետք է վարվենք, որ անտառը չկեղտոտենք։ (Անտառում չթափենք
մնացորդներ, կրակը վառված չթողնենք):
- Ինչի՞ չի կարելի կրակը վառած թողնել։ (Հրդեհ է առաջացնում):
- Մեր երկրի էկոլոգիական վիճակին կարելի է ծանոթանալ նաև մաթեմատիկայի դասին։
Որոշ բաներ կասեն ավագների խնդիրները:

-

Ավագների մրցույթ
Ավագները գալիս են գրատախտակի մոտ։ Յուրաքանչյուրը պետք է կատարի չորս
առաջադրանք՝ 1 միավորանոց, 1 միավորանոց, 2 միավորանոց և 2 միավորանոց։
Ավագների խնդիրների վրա խմբի բոլոր անդամները աշխատում են ինքնուրույն։ Եթե
ավագը սխալ է գրում և նրա խմբի անդամը օգնություն ցուցաբերելու ցանկություն է
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հայտնում ու ճիշտ է պատասխանում տրված հարցին, խմբին տրվում է այդ հարցին
համապատասխան միովորի կեսը։ Եթե խումբը գլուխ չի հանում առաջադրանքից և
պատասխանում է մյուս խմբի անդամը, ապա առաջինի միավորներից հանվում է խնդրի
համապատասխան միավորը և տրվում է պատասխանող խմբին։
Ավագներին առաջադրանքները տրվում է միաժամանակ, սկսում են կատարել
միաժամանակ։ Առաջին երեք խնդիրը գնահատվում է 1 միավորով, իսկ չորրորդը՝ 2
միավորով։
№1 խմբի ավագ
1)
Կանաչապատման
նպատակով այգում 16
սաղարթավոր,
27
փշատերև ծառ և 15 թուփ
տնկեցին։ Տնկիների քանի՞
տոկոսն է կազմում թփերը։

№2 խմբի ավագ
1) 2008 թվականին Դաբա
գյուղում 250 հա անտառն
ամբողջությամբ
այրվեց,
իսկ 700 հա-ի
70%-ը:
Այրված անտառի քանի՞
տոկոսը
ամբողջովին
ոչնչացավ։

№3 խմբի ավագ
1) Բորջոմիի անտառում 2008
թվականի օգոստոսին 204116
ծառ այրվեց, դրանցից 21944
սոճի մեկդարյա վաղեմություն
ուներ։ Այրված ծառերի քանի՞
տոկոսն է կազմում վաղեմի
սոճիները։

- Կներեք, երեխաներ։ Անցանկալի տեղեկության անդրադարձանք։ Իմ սիրտն էլ է ցավում
այս հրդեհների արդյունքները հիշելիս, բայց ուզում եմ զգաք, թե ինչքան վհաս է հասցնում
մարդու անուշադրությունն ու անսիրտ լինելը: Հիմա ուզում եմ իմանաք, ինչքան
ժամանակ կարող է մարդը գոյատևել առանց ջրի, օդի ու սննդի։ Սա ավագները կասեն։
№1 խմբի ավագ
2) Քեզ հետաքրքիր է
ինչքա՞ն ժամանակ մարդը
կարող է գոյատևել առանց
ջրի։ Գտի՛ր 25 օրվա 60%-ը,
կստանաս պատասխանը։

№2 խմբի ավագ
2) Քեզ հետաքրքիր է ինչքա՞ն
ժամանակ մարդը կարող է
գոյատևել
առանց
սննդի։
Գտի՛ր 25 օրվա 120%-ը,
կստանաս պատասխանը։

№3 խմբի ավագ
2) Ինչքա՞ն ժամանակ մարդը
կարող է գոյատևել առանց

2
3

թթվածնի։ Գտի՛ր

1

3%-ը
և
պատասխանը։

կստանաս

ժամի

Երևի լսել եք «Անտառը մեր թոքերն է», «Անտառը մեր կենարար ուժն է», «Պահե՛ք անտառը
երեխաների համար» արտահայտությունները։ Մտածել եք, ինչու՞ են ասում այս խոսքերը։
(Անտառը մաքրում է օդը խառնուրդներից, նվազեցնում է աղմուկը, պահպանում է ջուրը,
արտադրում է թթվածին, պահում է էկոլոգիական հավասարակշռություն, պաշտպանում
է հողը քայքայումից․․․)
Հարցեր ավագներին․
№1 խմբի ավագ

№2 խմբի ավագ

№3 խմբի ավագ

3) Մեր երկրի տարածքը
մոտավորապես
6949,4
հազար
հա
է։
Անտառածածկույթը
զբաղեցնում է
3007,6
հազար
հա։
Երկրի
տարածքի քանի՞ տոկոսն է
կազմում անտառը։

3)
2017
թվականին
Վրաստանում 23 հրդեհ է
գրանցվել։ Այրվել է 100 հա
մակերեսով
անտառ։
Անտառածածկույթի
քանի՞
(3007,6 հազար հա) տոկոսն է
այրվել։

3)
2015
թվականին
Վրաստանում 72 հրդեհ է
գրանցվել։ Այրվել է 205 հաից
ավելի
տարածք։
Անտառածածկույթի
քանի՞
(3007,6 հազար հա) տոկոսն է
այրվել։
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Անտառային ֆոնդը վերականգնելու համար ամեն տարի անցկացվում է ծառատունկ։
Հաշվել են, որ մարդուն թթվածնով ապահովելու համար 7 ծառը բավարար է։
№1 խմբի ավագ

№2 խմբի ավագ

№3 խմբի ավագ

4) 2013 թվականին 17 000
տնկի է տնկվել,
2014
թվականին՝ 151 000 տնկի։
 Քանի՞ մադու կարելի է
թթվածնով
բավարարել
տնկիների
քանակը
ավելացնելով։
 2013
թվականի
համեմատությամբ քանի՞
տոկոսով ավելի ծառ են
տնկել 2014 թվականին։

4) 2014 թվականին 151 000
տնկի
է
տնկվել
2015
թվականին՝ 147 000 տնկի։
 Քանի՞ մարդու կարելի է
թթվածնով
բավարարել
տնկիների
քանակը
ավելացնելով։
 2015
թվականի
համեմատությամբ,
քանի՞
տոկոսով ավելի ծառ են տնկել
2014 թվականին։

4) 2015 թվականին 14 700
տնկի
է
տնկվել,
2014
թվականին՝ 151 000 տնկի։
 Քանի՞ մարդու կարելի է
թթվածնով
բավարարել
տնկիների
քանակը
ավելացնելով։
 2014
թվականի
համեմատությամբ քանի՞
տոկոսով ավելի ծառ են
տնկել 2015 թվականին։

Արդյունքների ամփոփում. Ինքնուրույն ամփոփեն արդյունքները և հայտարարեն
հաղթող խմբին ու ավագին։
-Հետաքրքի՞ր էր այսօրվա մաթեմատիկայի դասը։ Ուզու՞մ եք կրկին էկոլոգիական
բնույթի թեմայով դաս անցկացնել։
- Տարվա վերջում անպայման կանցկացնենք, որտեղ կխոսենք ջրի և օդի
աղտոտվածության մասին։
-Ի՞նչ որոշում կայացրեցիք այսօր, ի՞նչ է հարկավոր առողջ ապրելու համար։ (Սիրենք
բնությունն ու հոգ տանենք նրա մասին։)
Մրցույթի գնահատման թերթիկի նմուշ
խումբ №

1

2

3

Առաջադրանք
№
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4

միավոր

№խմբի
ավագ

Առաջադրանք
№

1
2
3

1
1
1

միավոր

4
գումար

Տնային աշխատանք: Օգտագործելով տեղեկատվական տեխնոլոգիաները, ներքևում
տրված տվյալների հիման վրա կազմե՛լ սյունակաձև և շրջանաձև դրագրամներ։
1 հա կաղնուտը ամեն տարի 53,5 տ փոշի է ֆիլտրում, սոճուտը՝ - 36,5տ, եղևնուտը՝ 30
տ։
Մեկնաբանություններ վարժությունների վերաբերյալ և պատասխաններ․ №3.բ)
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16
200
 100% 
%,
72
9
7
դ)  100%  35% : №4. Յուրաքանչյուր տվյալ պետք է բաժանենք աշակերտների
20
ընդհանուր քանակին (կստանանք, ինչ մաս է) և բազմապատկենք 100%-ով։
№11.

100
6
100%  25% : №12. 200  0,03  6,
100%  1% : №13. Աղաջրի խառնուրդ
100  300
600

120գ։ Այստեղից 30գ աղ է, իսկ 90գ՝ ջուր։ Պատասխան՝ պետք է ավելացնենք 90գ ջուր։
#15. Խնդիրը կարելի է լուծել երկու եղանակովով՝
I եղանակ. Նախ պարզենք աճման քանակը․ 18 -12 = 6 (թեթրի)։ Հաշվենք թե 6-ը 12-ի

քանի տոկոսն է կազմում

6
100%  50% :
12
 18

100  %  150% : 100% էր ,
 12


II եղանակ. Հաշվենք 18-ը 12-ի քանի տոկոսն է կազմում 

դարձել է 150%, այսինքն մեծացել է 50%-ով։
№ 16. Պատասխան՝ 40%: №17. Հաշվենք և հետո ստուգենք հաշվիչով։
№19-20 խնդիրները լուծելիս կիրառում են շրջանաձև ու սյունակաձև դիագրամներ։
№21. Կա երկու այսպիսի կետ։ Հատվածի ներսում և նրա շարունակության վրա պետք է
չափենք B-ից 3,2սմ։ Պատասխան՝ 11,2 սմ կամ 4,8սմ։
№22. Տրված թիվը 100% է։ 3 անգամ մեծացնելով կլինի 300%, այսինքն մեծացել է 200%-ով։
№23. Սկզբից տրված թիվը 100% է։ 10 անգամ փոքրացնելուց հետո կմնա 10%, այսինքն
90%-ով։
№24. Նման խնդիրներում պետք է հավասարեցնենք այն նյութերի զանգվածները
(այստեղ՝ աղերի), որոնք անփոփոխ են մնում։ Ենթադրենք, պետք է ավելացնենք x գ ջուր։
Նախքան ջուրը ավելացնելը աղի զանգվածը 200  0,3գ=60գ էր, հետո՝ ( x+200)  0,2գ։
Ստացանք․ (x+200)  0,2=60: Պատասխան․100գ։
№25. Համապատասխան հավասարումն է՝ 500  0,8+300  0,7=800  x: Պատասխան՝ 76,25%:
Արտահայտությամբ այսպես է լուծվում

500  0,8  300  0,7
305
1
100 
 76 :
800
4
4

№26. Ենթադրենք, x գ էր, ապա 0,3x  50   x  50   0,8 , որտեղից x  20 : Պատասխան՝ 20
գ։
№28.1-ից փոքր կոտորակները, որոնց հայտարարը 12-է՝

10 5 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10
4 1
 . -ի և
, , , , , , , , , , : Այստեղից՝
 , իսկ
-ի միջև
12 6 12
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
12 3
12
x 10 
4
գտնվող     կոտորակների համարիչների գումարն է 5+6+7+8+9=35:
 12 12 12 
№32. 11ծառ: №33. 2 օրում։
Ստուգողական աշխատանք №6
I տարբերակ
1) Հաշվե՛լ ա)15-ի 20%, բ)180-ի 0,6 մասը։
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2) Գտնե՛լ թիվը, որի ա)

3
մասը հավասար է 1,8-ի, բ) 25% հավասար է 16-ի։
5

3) Մարիամին տնային աշխատանքը կատարելու համար պահանջվեց 3 ժամ և 20 րոպե,
Աննային՝ այդ ժամանակի 75%-ը։ Քանի՞ րոպեով արագ կատարեց Աննան աշխատանքը։
4) Ելակ վաճառողը որոշեց անել ամենօրյա գրառում գնորդների ու նրանց գնած ելակի
քանակի մասին։ Հինգ օր անց նրա կողմից հավաքված տեղեկությունը այսպիսին էր՝
I օր. 7 գնորդ - վաճառվել է 7կգ ելակ,
II օր. 10 գնորդ - վաճառվել է 12կգ ելակ,
III օր. 13 գնորդ - վաճառվել է 20կգ ելակ,
IV օր. 16 գնորդ - վաճառվել է 33կգ ելակ,
V օր. 24 գնորդ - վաճառվել է 40 կգ ելակ։
Ներկայացված տվյալների հիման վրա կազմե՛լ աղյուսակ և պատասխանե՛լ հարցերին:
ա) Ընդամենը քանի՞ կիլոգրամ ելակ է վաճառվել։
բ) Ելակի պահանջարկը ավելանու՞մ է, թե՞ նվազում։
գ) Քանի՞ տոկոսով ավելի ելակ վաճառեց վաճառողը IV օրը, II օրվա համեմատությամբ։
դ) Շարունակի՞, թե՞ դադարեցնի վաճառողը ելակի առևտուրը։ Ինչու՞։
ե) Միջինը քանի՞ կիլոգրամ ելակ էր գնում մի գնորդը։
II տարբերակ
1) Հաշվե՛լ՝ ա) 20-ի 15%, բ) 120-ի

2
մասը։
3

2) Գտնե՛լ թիվը, որի՝ ա) 0,8 մասը հավասար է 8-ի, բ) 20% հավասար է 18-ի։
3) Նիկային գյուղից քաղաք գալու համար պահանջվեց 2 ժամ և 20 րոպե, վերադառնալու
համար՝ այդ ժամանակի 80%-ը։ Քանի՞ րոպեով պակաս ժամանակ պահանջվեց Նիկայից
գյուղ վերադառնալու համար, քաղաք գնալու համեմատությամբ։
4) Մանդարին վաճառողը որոշեց անել ամենօրյա գրառում գնորդների ու նրանց գնած
մանդարինի քանակի մասին (կիլոգրամով)։ Հինգ օր անց նրա կողմից հավաքված
տեղեկությունն այսպիսին էր՝
I օր. 10 գնորդ - վաճառվել է 30կգ մանդարին,
II օր. 9 գնորդ – 25կգ մանդարին,
III օր. 7 գնորդ – 13կգ մանդարին,
IVօր. 6 գնորդ – 10կգ մանդարին,
V օր. 3 գնորդ – 6կգ մանդարին:
Ներկայացված տվյալների հիման վրա կազմե՛լ աղյուսակ և պատասխանե՛լ հետևյալ
հարցերին՝
ա) Ընդամենը քանի՞ կիլոգրամ մանդարին է վաճառվել։
բ) Մանդարինի պահանջարկը ավելանու՞մ է, թե՞ նվազում։
գ) Քանի՞ տոկոսով ավելի մանդարին վաճառեց վաճառողը IV օրը, II օրվա
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համեմատությամբ։
դ) Շարունակի՞, թե՞ դադարեցնի վաճառողը մանդարինի առևտուրը։ Ինչու՞։
ե) Միջինը քանի՞ կիլոգրամ մանդարին էր գնում մի գնորդը։
Գնահատման սխեմա – ընդամենը 10 միավոր
1) Լուծել է ա) 0,5միավոր, լուծել է բ) 0,5միավոր. ընդամենը՝ 1 միավոր։
2) 1) Լուծել է ա) 1 միավոր, լուծել է բ) 1 միավոր. ընդամենը՝ 2 միավոր։
3) Ժամերը վերածել է րոպեների– 0,5 միավոր, հաշվել է տոկոսները – 1 միավոր, հաշվել է
տարբերությունը– 0,5 միավոր։ Ընդամենը՝ 2 միավոր։
4) Պատասխանել է հարցերին․ ընդամենը՝ 5 միավոր։
ա) Հաշվել է, թե քանի կգ ելակ է վաճառել վաճառողը․ընդամենը՝ 1 միավոր։
բ) Հաշվել է , ավելանո՞ւմ, թե՞ նվազում է ելակի պահանջարկը․ ընդամենը՝ 1 միավոր։
գ) Հաշվել է, քանի տոկոսով ավելի (պակաս) ելակ (մանդարին) է վաճառել IV օրը II օրվա
համեմատությամբ – 1 միավոր։
d) Պատասխանել է հարցերին – 1 միավոր։
ե) Հաշվել է միջինը– 1 միավոր։
3․5 Տվյալների թվային բնութագրիչները (2 դասաժամ)
Նպատակները․
1)
Կրկնել
թվային
բնութագրիչների
վերաբերյալ
նախորդ
դասարաններում ստացած գիտելիքները (ամենամեծ և ամենափոքր տվյալները,
հաճախականությունը, միջինը):
2) Ծանոթանալ որոշ վիճակագրական բնութագրիչներին (տվյալների ցրման դիապազոն,
մոդ, մեդիան):
3) Լուծել խնդիրներ տվյալների շարքում վիճակագրական բնութագրիչների կիրառմամբ:
4) Զարգացնել ինքնուրույն աշխատելու ունակություն։
Պարագրաֆը ուսումնասիրելուց հետո աշակերտը պետք է իմանա․
 Ինչ է իրենից ներկայացնում վիճակագրական բնութագրիչը:
 Գտնել իր համար հայտնի յուրաքանչյուր վիճակագրական ալգորիթմը։
Պետք է կարողանա՝








տեղեկությունը ընտրել ու դասավորել,
կարդալ և վերլուծել տարբեր ձևով ներկայացված տվյալները,
գտած տեղեկության հիման վրա աղյուսակ կազմել և կիրառել,
կարդալ աղյուսակն ու դիագրամը և կիրառել վիճակագրական բնութագրիչները
հաշվելիս,
հաշվել տվյալների վիճակագրական բնութագրիչները (ամենամեծ ու ամենափոքր
տվյալները, դիապազոնը, հաճախականությունը, միջինը, մոդը, մեդիանը),
կիրառել տվյալների վիճակագրական բնութագրիչները առօրյա կյանքում,
լուծել խնդիրները տվյալներով շարքի վիճակագրական բնութագրիչների
կիրառմամբ։
I դաս

Դասի պլան
1) Կազմակերպական պահ - 1ր․
2) Տնային աշխատանքի ստուգում -5 ր.
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3) Թեմայի ներկայացում, նպատակի ու խնդիրների սահմանում, մոտիվացիա - 3ր.
4) Նոր նյութի ներկայացում -10ր.
5) Նոր հասկացությունների և վիճակագրական բնութագրիչները գտնելու ալգորիթմի
ընկալում - 5ր.
6) Ամրապնդում - 9ր.
7) Ինքնուրույն աշխատանք - 7 ր.
8) Արդյունքների ամփոփում - 2ր.
9) Տնային առաջադրանքի հանձնարարում - 2ր․
10) Ռեֆլեքսիա/անդրադարձում - 1ր.
Մեկնաբանություններ վարժությունների վերաբերյալ և պատասխաններ. №4.
Պատասխան՝ x  3 : №5. Պատասխան՝ a  3, 6 : .№6. Պատասխան՝ 7: №7. x  8 : №10.
Պատասխան՝ 38: №13. Հնարավոր է գ)։
№17. a =2, b =9: №19. 393գ: №22. ա) 5, բ)

1
:
3

«Կարելի՞ է, թե ոչ» ․ա) Ո՛չ: բ) Այո՛:
Գլխի ամփոփում .№7. Էժանացել է 30%-ով: №13. Ջոկատում կա 49 զինվոր:
№15. 4 ժամում զինվորն անցնում է ճանապարհի 1,2 մասը, դրա համար նա B-ից A
ուղղությամբ անցնում է ճանապարհի 0,2 մասը, այսինքն 4 կմ: Պատասխան․ 16կմ:
№16.պատասխան՝ 150մ:
№17. Ենթադրենք հարկավոր է ,
x գ ցորեն։ Գրում ենք հավասարումը՝
x  0,8  1, 2  480  x  500 (գ):

№18. Խնդրին համապատասխան հավասարումն է՝  x  2   0, 2  0, 25 x  1 : Պատասխան՝
16:
#19. Խնդրին համապատասխան հավասարումն է՝  x  2   0,9  0,8 x : Պատասխան՝ 16:
#20. Սյունակաձև դիագրամից որոշում ենք A շրջանի բնակչության քանակը(10000), իսկ
շրջանաձև դիագրամից՝ այդ քանակին համապատասխան տոկոսը (20%)։ Հետևաբար,
բնակչության ընդհանուր քանակը կազմում է 50 000, C շրջանում ՝ 22 500, A շրջանում՝
17 500:
Թեստ №3
Պատասխաններ
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

բ

ա

ա

գ

բ

բ

ա

գ

ա

դ

գ

ա

բ

դ

գ

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

բ

ա

գ

բ

ա

դ

գ

դ

ա

դ

153

Գլուխ 4
Միանդամ և բազմաանդամ
Գլխի նպատակները․ 1) Աշակերտները կսովորեն՝
 hաշվել փոփոխական պարունակող արտահայտությունների նշանակությունը,
 բնական ցուցիչով աստիճանի հատկությունները,
 հանրահաշվական գործողություններ միանդամներով և բազմանդամներով,
 կրճատ բազմապատկման բանաձևերը,
 հավասարության համանման ձևափոխությունները,
 մեկ փոփոխականով գծային հավասարում
 խնդիրներ լուծելու հանրահաշվական մեթոդը,
 Օրինաչափություններ պարունակող թվային հաջորդականությունը։
Գլուխն ուսումնասիրելուց հետո աշակերտը պետք է կարողանա՝
 հաշվել մեկ կամ մի քանի փոփոխական արտահայտության թվային արժեքը,
 կիրառել բնական ցուցիչով աստիճանի հատկությունները ձևափոխություններում և
հաշվարկներում,
 գործողություններ միանդամներով ու բազմանդամներով,
 կիրառել կրճատ բազմապատկման բանաձևերը ձևափոխություններում և
հաշվարկներում,
 բազմանդամը տրոհել արտադրիչների տարբեր եղանակներով,
 համանման ձևափոխությունների կիրառումը համանմանությունը ապացուցելու
համար,
 կազմել բառերով նկարագրված իրավիճակի հանրահաշվական մոդելը,
 լուծել տեքստային խնդիրները հանրահաշվական մեթոդով,
 պարզել պարբերական թվերի հաջորդականության պարբերությունը,
 թվային օրինաչափություններում (այդ թվում՝ թվաբանական պրոգրեսիայում)
օրինաչափություն հայտնաբերել և գտնել հաջորդականության անհայտ
անդամները։
4․1 Փոփոխական պարունակող արտահայտություն (2 դասաժամ)
Նպատակները՝ փոփոխական պարունակող արտահայտության և նրա թվային արժեքի
հասկացությունների ներմուծում, փոփոխական պարունակող արտահայտությունների
թվային արժեքի հաշվմման ունակության զարգացում։
Գիտելիք և ունակություններ՝ պարագրաֆն ուսումնասիրելուց հետո աշակերտը պետք է
կարողանա կազմել գործնական խնդիրների հետ կապված պարզ փոփոխական
արտահայտություններ, հաշվել փոփոխական պարունակող արտահայտությունների
արժեքները և որոշել փոփոխականի այն արժեքը, որի համար փոփոխական պարունակող
արտահայտությունն իմաստ չունի։
Մեթոդական մեկնաբանություններ՝ փաստորեն 4-րդ գլուխը ենթադրում է հանրահաշվի
ուսուցում։ Փոփոխական արտահայտություններն ու դրանք պարունակող բանաձևերը
մինչ այդ նույնպես կիրառում էինք։ Դրա համար աշակերտը արդեն ունի փոփոխական
պարունակող արտահայտությունների հետ աշխատելու որոշակի փորձ։ Տրված
պարագրաֆի նպատակն է աշակերտի մոտ ստեղծել ընդհանուր պատկերացում
փոփոխական պարունակող արտահայտությունների վերաբերյալ և սովորեցնել խնդրում
բառերով նկարագրված մեծությունների միջև հարաբերությունը գրել փոփոխական
պարունակող արտահայտության տեսքով։ Դասը բացատրելիս նպատակահարմար է
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ուշադրությունը կենտրոնացնել հետևյալի վրա՝


խնդրի հետ կապված փոփոխական պարունակող արտահայտություններ
կազմելիս նմանատիպ անդամները միևնույն փոփոխականով են նշանակվում, իսկ
տարբեր անդամները՝ տարբեր փոփոխականով։
 Փոփոխական պարունակող արտահայտությունների համար փոփոխականի
թույլատրելի
արժեքը
և
փոփոխականի
այն
արժեքը,
որի
համար
արտահայտությունը իմաստ չունի, տարբեր հասկացություններ են, օրինակ՝
պարագրաֆում քննարկված 125m  245n արտահայտությունն իմաստ ունի m և n
փոփոխականների բոլոր արժեքների համար, քանի որ միշտ կստացվի թիվ, մյուս
կողմից, քանի որ m և n տարբեր հեռախոսների քանակն են նշանակում, ապա
նրանց թույլատրելի արժեքները կարող են միայն լինել ոչ բացասական ամբողջ
թվեր ։
Առաջին
խնդրի
օգնությամբ
աշակերտը
կընկալի
փոփոխականով
արտահայտությունների
հասկացությունը,
ինչպես
թվային
արտահայտության
ընդհանրացում։
Խնդիրը
լուծելիս
իրականացվում
է
հանրահաշվական
արտահայտության արժեքի հաշվում, տեղադրելով փոփոխականի արժեքը։
Վարժ․№9 և վարժ․№10 կատարելիս աշակերտը սովորում է գրել և կարդալ
հանրահաշվական արտահայտությունները։ Ուսուցիչը գրատախտակին աշխատող
աշակերտից պետք է պահանջի արտահայտությունը կարդալ այնպես, ինչպես ընդունված
է մաթեմատիկորեն։
Թեմայի ուսումնասիրությունը պետք է սկսել աշակերտին ծանոթ նյութով։ Օրինակ՝

s  t , p  2  a  b  , S  ab, p  4a, S  a 2 , 0  a  0, a 1  a.

և այլն։

Հանրահաշվական կանոների իմացությունը ընդգծում է այն փաստը, որ տառերը կարող
են տարբեր արժեքներ ստանալ։ Օրինակ՝ ընտրենք s  vt բանաձևը։
Ուսուցիչը մինչև նյութը բացատրելն աշակերտներին պետք է առաջարկի՝


գրել տարածությունը հաշվելու բանաձևը, որը կանցնի մեքենան 75կմ/ժ
արագությամբ t ժամում,
 գրել ժամանակը հաշվելու բանաձևը, որն անհրաժեշտ է եղել v կմ/ժ արագությամբ
շարժվող ավտոմեքենային s տարածությունն անցնելու համար,
 գրել արագությունը հաշվելու բանաձևը, որով շարժվում էր ավտոմեքենան 2
ժամվա ընթացքում և անցել է s կմ։
Մեկնաբանություններ վարժությունների վերաբերյալ և պատասխաններ․ №1 Նման
վարժությունների կատարումը կհեշտանա, եթե տրված աղյուսակին ավելացնենք մի
քանի տող, որտեղ կգրենք հաշվարկի միջին արդյունքները։ Նույն ցուցումը վերաբերվում է
№2 վարժությանը։
№4 վարժությունը կատարելիս կարող եք աշակերտներին հարցնել․ -Ինչու՞ է հնարավոր
այս վարժության մեջ տրված աղյուսակը լրացնել տարբեր ձևերով այն ժամանակ, երբ №3
վարժության աղյուսակը կարելի է լրացնել մի ձևով։
№9․ Այս և հաջորդ վարժությունները կատարելիս աշակերտներին հիշեցրեք, թվային
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արտահայտությունը չի կարելի բաժանել 0-ի վրա։ Պատասխան՝ ա) x  2 -ի համար։
№16. Փորձեք, աշակերտներն ինքնուրույն բերել այն եզրահանգման, որ կարելի է ընտրել
նման հատկություններ ունեցող զույգի ցանկացած քանակ։
№19. Խնդիրը լուծելիս խորհուրդ տվեք, կազմեն աղյուսակ a և b փոփոխականների այն
արժեքով, որոնց համար արտահայտությունը արժեք չունի։ Աղյուսակը դիտարկելիս
աշակերտները հեշտությամբ կգան այն եզրահանգման, որ a -ն և b -ն հակադիր թվեր
պետք է լինեն։
№21. Պետք է հիշեն, թե ինչ դեպքում է երկու թվերի արտադրյալը հավասար զրոյի
Պատասխան՝ x  1,5 ։
№23. Երեք իրար հաջորդող բնական թվերից մեկը զույգ է, մեկը անպայման 3-ի
բազմապատիկն է, հետևաբար արտադրյալը կլինի 6-ի բազմապատիկ։
№25. Աշակերտները հիշում են ուղղանկյուն եռանկյան 30 աստիճանի անկյան
հանդիպակաց էջի հատկությունը։ Պատասխան՝ 15 սմ։
4․2 Հավասար արտահայտություններ (2 դասաժամ)
Նպատակները՝
1) Պարզեցնել նման հավասար փոփոխականներ պարունակող արտահայտությունները:
2) Բացատրել

հանրահաշվական

արտահայտությունների

հավասարության

հատկությունները:
3) Ապացուցել համանմանությունները հանրահաշվական կանոնները կիրառելով։
Գիտելք և ունակություններ: Պարագրաֆն ուսումնասիրելուց հետո աշակերտը պետք է
իմանա

փոփոխական

պարունակող

արտահայտությունների

հավասարության

հասկացությունը, հավասարությունների հիմնական հատկությունները, հանրահաշվի
հիմնական համանմանությունները։ Պետք է կարողանա ճանաչել և կազմել հավասար
արտահայտություններ, ապացուցել պարզ համանմանությունները։
Մեթոդական մեկնաբանություններ: Հանրահաշվի դասընթացի

ուսումնասիրության

հիմքում ընկած է համանման հավասար արտահայտություններ հասկացությունը։ Դրա
համար կարևոր է, որ այն ընկալվի աշակերտի կողմից։ Ցանկալի է, մինչև նոր նյութը
բացատրելը, հիշեն թվերի գումարման և բազմապատկման կանոնները։ Աշակերտը պետք
է կարողանա, թվերի փոխարեն թվաբանական գործողությունների հատկությունները
տառերի համանմանությամբ գրել։
Նպատակահարմար է փոփոխական պարունակող համանման հավասարությունը
բացատրել ավելի լայն հասկացության՝ որոշակի բազմության արտահայտությունների
հասկացության միջոցով։ Այս հասկացությունը հեշտությամբ կարելի է բացատրել
աղյուսակով տրված փոփոխական պարունակող արտահայտությունների համար, որոնց
արժեքները տողերն ու սյունակներն են։ Արտահայտությունների հավասարությունը այս
դեպքում

կկատարվի

աղյուսակի

համապատասխան

տողերի

(սյունակների)

հավասարությունը ստուգելով և աշակերտի համար հեշտ ըմբռնելի կլինի։ Աշակերտի
համար նաև ակնհայտ կդառնան, որ արտահայտությունների անհավասարությունը ցույց
տալու համար բավական է նշել փոփոխականի մի արժեքը, երբ արտահայտությունների
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արժեքները միմյանցից տարբեր են։
Համանմանությունների ապացուցումը հանրահաշվի հիմնական համանմանությունների
և հավասարությունների կիրառմամբ, որի ամենապարզ օրինակները բերված են
պարագրաֆում, պարզ է, որ մեկ կամ երկու դասով

չպետք է սահմանափակել։ Այս

թեմայի վրա պետք է շարունակել աշխատել մաթեմատիկայի ամբողջ դասընթացի
ընթացքում։
Մեկնաբանություններ վարժությունների վերաբերյալ և պատասխաններ: №4 Աշակերտից
պահանջվում

է,

նշել

փոփոխականների

մեկական

արժեք,

որի

համար

այդ

արտահայտությունները միմյանց հավասար են և տարբերվում են միմյանցից։
№5. x  1 : Թույլատրելի է, փոփոխականի արժեքը գտնել ընտրությամբ։
№6. Վերջավոր բազմությունների վերաբերյալ արտահայտությունների հավասարությունը
ապացուցելու համար օգտակար է կիրառել աղյուսակ, որում ներկայացված են
արտահայտությունների արժեքները այս բազմության համար։ Օրինակ՝
z

z 1
z2  1

0 1
1 2
1 2

Արտահայտությունների հավասարությունը ստուգելու համար բավական է միմյանց հետ
համեմատել աղյուսակի 2-րդ և 3-րդ տողերը։
№7. a  1 : Խնդիրը կարելի է լուծել ընտրելով փոփոխականի արժեքը։
№8. Այսպիսի արտահայտության օրինակ է x  1 և 2 x  2 :
№10. Այսպիսի արտահայտություն է օրինակ 2u  v և u  2v ։
№11-№13

վարժությունները

լուծվում

են

հանրահաշվական

հիմնական

հավասարությունների կիրառմամբ։
№19. Բաժանենք ամբողջ մասը:

2n  9
9
 2   n  1, 3, 9 :
n
n

№22. 220-165=55(լարի)։

2
55
100%  5% :
100%  25% : Պատասխան՝ էժանացել է 25%-ով։ №24 . չի ծլել
40
220
13 1 1 1
7 1 1 1
7 1 1 1
   , գ)
   :
№25. ա)    , բ)
12 3 6 12
27 3 9 27
8 2 4 8
4․3 Բնական ցուցիչով աստիճան (2 դասաժամ)
Նպատակները․ 1) Խորացնել աշակերտի գիտելիքները բնական ցուցիչով աստիճանի և
նրա հետ կապված հասկացությունների մասին, 2) Սովորեցնել գրել մեծ թվերը
աստիճանի կիրառմամբ և բացասական թվերը բարձրացնել աստիճան։
Գիտելիք և ունակություններ: Պարագրաֆը ուսումնասիրելուց հետո աշակերտը պետք է
իմանա բնական թվերը բարձրացնել բնական ցուցիչով աստիճան և պետք է կարողանա
այն կիրառել աստիճանը փոխարինող պարզ արտահայտություններ հաշվելիս։
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Մեթոդական մեկնաբանություններ: Բնական ցուցիչով աստիճան հասկացությունը օտար
չէ 7-րդ դասարանի աշակերտին։ Նրանք նախորդ դասարաններում լուծել են բնական
թվերը աստիճան բարձրացնելու օրինակներ։ Կարևոր է բացասական թվերը աստիճան
բարձրացնելը, արտահայտությունների աստիճանը և աստիճանը ընդհանուր ձևով գրելը,
որի հիման վրա հետագայում կապացուցեն աստիճանի հատկությունները։
Թվի

բնական

աստիճանը

ուսումնասիրելիս

կիրառում

ենք

բնական

թվի

բազմապատկման օրինակը։ Լավ կլինի, եթե ուսուցիչը աշակերտներին հանձնարարի մի
քանի թիվ վերլուծել պարզ արտադրիչների և հետո վերլուծման համար կիրառի բնական
ցուցիչով աստիճանը։ Հետո շարունակի առանձին-առանձին քննարկել դրական ու
բացասական թվերի աստիճանները, վերջում աշակերտներն իրենք կանեն եզրահանգում։
Մեկնաբանություններ վարժությունների վերաբերյալ և պատասխաններ․
№3․ Սրա հետ մեկտեղ կարող ենք առաջարկել նմանատիպ առաջադրանք, արտադրյալը
ներկայացնել մեկ կամ մի քանի արատադրիչների արտադրյալով նշանի փոփոխությամբ:
№23․ ա) (21)2  441,  29   841,
2

բ) (23)2  529, (27)2  729;

գ) (34)2  1156,

(36)2  1296,

դ) 172=289:
№24.
ա) 2+2=4
4+2=6
6+2=8

բ) 3+3=6
6+3=9
9+3=12

հաջորդը 8 է

հաջորդը 12 է

գ) 12=1
22=4
32=9
42=16
հաջորդը 52=25
է

դ) 13=1
23=8
33=27
հաջորդը 43=64 է

№25. Ընդհանուր գագաթով կազմված անկյունների չափերն է 600 , 800 , 900 և

  3600   600  800  900   3600  2300  1300 Պատասխան․   1300 : №26. Պատասխան․
40% -ով:
№27. Պատասխան․ 140°: «Ապա փորձի՛ր» ա) x  2 , y  2 = 2, բ) x  0 , y  2 կամ x  2 ,
y  0:

4․4 Աստիճանի հատկությունները (3 դասաժամ)
Նպատակը: Սովորեցնել թվի բնական աստիճանի հատկություններն ու կիրառումն
արտահայտությունները պարզեցնելիս և արժեքները հաշվելիս։
Գիտելիք և ունակություններ: Պարագրաֆը ուսումնասիրելուց հետո աշակերտը պետք է
իմանա թվի բնական աստիճանի հատկությունները և

պետք է կարողանա դրանք

կիրառել հաշվարկներում և արտահայտությունները պարզեցնելիս։
Մեթոդական մեկնաբանություններ: Աշակերտներին հիշեցնենք, որ աստիճանը թվի
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իրենով

բազմակի

հատկությունները

բազմապատկման
ապացուցել

կրճատ

անմիջապես

գրառումն

օրինակների

է։
վրա

Նախընտրելի
ցույց

տալ։

է
Օր․

22  23  (2  2)  (2  2  2)  2  2  2  2  2   25 :
Մեկնաբանություններ վարժությունների վերաբերյալ և պատասխաններ․
№13. Աստիճանները համեմատելու համար հիմքերը կամ աստիճանացույցը պետք է
լինեն իրար հավասար։ ա) Ներկայացնենք 2 հիմքով աստիճանի տեսքով, կստանանք:
83=(23)3=29, 162=(24)2=28, 29>28, այսինքն՝ 83>162, ե) ներկայացնենք հավասար ցուցիցչների
միջոցով, մասնավորապես 4-ի, կստանանք 38 =(32 )4=94 , 94 >54 , այսինքն 38 >54։ №15.
Նախընտրելի է կիրառել սխեմատիկ գծապատկեր, որով աշակերտը պարզորոշ կտեսնի
լուծման ճանապարհը։ Սխեման գծելիս պետք է հիշեն և ուշադրություն դարձնեն
քաղաքների իրական տեղադրությանը (Թբիլիսին՝ արևելքում, Բաթումին՝ արևմուտքում և
Գորին՝ նրանց միջև՝ Թբիլիսիին ավելի մոտ) 3,5  90  70   3,5  20  70 (կմ):
կմ ժ

Գորի

Բաթումի

Թբիլիսի

№16. Այստեղ նույնպես նախընտրելի է կիրառել գծապատկեր, այն դեպքում, եթե
աշակերտը չի տեսնում լուծման ճանապարհը։ Չնայած, ոմանք կարող են նույնիսկ
լուծման երկու ճանապարհը տեսնել։
կմ ժ

կմ ժ

կմ

Փոթի

Թբիլիսի

1
Լուծում․ 1   80  70   150  350 (կմ): Պատասխան՝ 350 կմ:
3
«Հապա,փորձի՛ր» Պատասխան՝  1013 կմ՝

Ամփոփիչ աշխատանք №7
I տարբերակ
1. Հաշվե՛լ 2,5, 4, -2, 6,2, - 3,7 տվյալների ա) մեդիանը,
2. Տրված հաճախականությունների աղյուսակի հիման
վրա հաշվե՛լ՝
ա) a -ի արժեքը, եթե հայտնի է, որ տվյալների մոդը 29 է,
բ) 2a  b , եթե հայտնի է, որ տվյալների միջինը հավասար
է 25,5-ի։

բ) ցրման դիապազոնը։
Զանգվա
ծը
Հաճախ
ականու
թյունը

a

30

32

25

b

4

1

2

1

2

3. Ի՞նչ խտության լուծույթ կստացվի, եթե 3 կգ շաքարը լուծենք 9 կգ ջրում։
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4. Կատարե՛լ գործողությունը՝

բ  x4  ,
3

ա) x 4  x6 ,

գ) x18 : x6 ,

5. Պարզեցնե՛լ արտահայտությունը՝ ա) 3a 2b3   8a 4b  ;

բ)

դ)  3x3  :
2

1 5 6 1 4 3
x y : ( x y ).
2
4

II տարբերակ
1. Հաշվե՛լ 2, 4,5, -2,3, 6,4, - 3 տվյալների՝ ա) միջինը, բ) ցրման դիապազոնը։
2. Տրված հաճախականությունների աղյուսակի հիման վրա
հաշվե՛լ՝

ա) b -ի արժեքը, եթե հայտնի է, որ
տվյալների մոդը 18,75 է։
բ) a  2b , եթե հայտնի է, որ տվյալների
միջինը հավասար է 25-ի։

Զանգվածը

a

35

30

20

b

Հաճախականությունը

2

3

2

1

4

3. Ի՞նչ խտության լուծույթ կստացվի, եթե 2 կգ աղը լուծենք 8 կգ ջրում։
4. Կատարե՛լ գործողությունը՝ ա) x3  x7 ,

բ)  a 2  ,
4

գ) b11 : b5 ,

դ)  2a 2  :
3

1
1
5. Պարզեցնե՛լ արտահայտությունը՝ ա) 6 x 2 y 3   12 x3 y  ; բ) 2 a 6b4 : (1 a 4b3 ).
2
4
Գնահատման սխեման – ընդամենը 10 միավոր
1. Հաշվել է ա) -1 միավոր, հաշվել է բ)-1 միավոր։ Ընդամենը՝ 2 միավոր։
2. Հաշվել է ա) -1 միավոր, հաշվել է բ) -1 միավոր։ Ընդամենը՝ 2 միավոր։
3. Հաշվել է լուծույթի զանգվածը -1 միավոր։
Հաշվել է խտությունը - 1 միավոր։ (Ընդամենը՝ 2 միավոր)
4. Յուրաքանչյուր գործողության համար -0,5 միավոր: (Ընդամենը՝ 2 միավոր)
5. Պարզեցրել է ա) -1 միավոր, պարզեցրել է բ) -1 միավոր՝ Ընդամենը՝ 2 միավոր։
4․5 Միանդամ և բազմանդամ (3 դասաժամ)
Նպատակը: Ծանոթացնել՝ 1) միանդամ, միանդամի ստանդարտ տեսք, գործակից, նման
անդամներ ու միանդամի աստիճան հասկացություններ, 2) բազմանդամ, բազմանդամի
աստիճանի հասկացություն, գրել բազմանդամները ստանդարտ տեսքով, կատարել
գործողություններ միանդամներով։
Գիտելիք և ունակություններ: Պարագրաֆը ուսումնասիրելու արդյունքում աշակերտը
պետք է կարողանա․
 Գտնել միանդամն ու բազմանդամը:
 Գտնել միանդամի գործակիցը:
 Գտնել նման անդամները:
 Ներկայացնել միանդամն ու բազմանդամը ստանդարտ տեսքով:
 Կատարել գործողություններ միանդամներով։
Մեթոդական մեկնաբանություններ: Տրված պարագրաֆի ուսումնասիրությունը հիմնվում
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է տարբեր հանրահաշվական արտահայտությունների վերափոխման ուսումնասիրման
վրա։ Դրա համար պետք է հասնենք նրան, որ աշակերտները լավ ընկալեն տրված
հասկացություններն ու միանդամների վերաբերյալ գործողությունների ալգորիթմները։
Աշակերտներին որոշակի օրինակներով պետք է ցույց տանք ինչ տարբերություն կա
միանդամի ու բազմանդամի միջև։ Պարագրաֆում տրված օրինակների քննարկմամբ ու
ցուցադրմամբ ցույց տանք, ինչպես գրել արտահայտությունները ստանդարտ տեսքով։
Բացատրենք, որ ստանդարտ տեսքով գրառումը կհեշտացնի արտահայտություններն
ընկալել և դրանց վերաբերյալ գործողություններ կատարել։
Միանդամի
գործակցի
հասկացությանը
անդրադառնալիս՝
աշակերտների
ուշադրությունը պետք է հրավիրենք այն բանի վրա, որ միանդամի գործակիցը պետք է
նշենք միայն այս միանդամը ստանդարտ ձևով ներկայացնելուց հետո։ Աշակերտների
ուշադրությունը պետք է սևեռենք այն դեպքի վրա, երբ միանդամի գործակիցը 1 կամ (-1) է։
Սա կբացառի սխալները, որը հաճախ հանդիպում է աշակերտների մոտ ընդհանուր
արտադրիչը փակագծերից դուրս բերելիս, երբ ասում են, որ օրինակ ab -ն կամ cd 2 -ն
գործակից չունեն։
Մեկնաբանություններ վարժությունների վերաբերյալ և պատասխաններ․ №15. Նաթիան

4
-անգամ դանդաղ էր շարժվում, քան Լեքսոն, դրա համար նրա շարժման արագությունն
3
4
21
 2 ժամում։
է 6 : կմ/ժ =4,5 կմ/ժ։ Նաթիան և Լեքսոն իրար հանդիպեցին
6  4,5
3
Պատասխան՝ 4,5կմ/ժ, 2 ժամ։
b  3 7b  12

:
№17. b  3  b 
3
3
№19. Քանի որ 94  39  (32 )3  9  36  33  36 (9  33 )  36  36 , դրա համար 94  39 բաժանվում է
36-ի վրա։
№20. Ենթադրենք, փնտրվող թիվը 10a  b է, հակադարձ կարգով գրված թվերը փոխելիս
կլինի 10b  a ։ Խնդրի պայմանի համաձայն․ 10a  b  10b  a  132.  a  b  12 : Քանի որ
b  2a, a  2a  12, a  4, b  8, ապա 10a  b  48 . Պատասխան՝ 48. №22. Պատասխան՝ ա)

1

7
5
, բ)  :
120
3

№23. Քանի որ
որ

n7
կանոնավոր կոտորակ է, այդ պատճառով n  7  18.  n  11, և քանի
18

n
կոտորակը անկանոն է, այդ պատճառով n  7 : Հետևաբար, n կարող է լինել 7, 8, 9,
7

10։ Այս թվերի գումարը 34 է։ №26. Պատասխան՝ գ)։ №27. Սխալ է ե), քանի որ 1-ից փոքր
մոդուլ ունեցող թվերի արտադրյալը չի լինի 1-ից մեծ։
«Ապա փորձի՛ր»: Ենթադրենք, քառակուսու կողմը a է։ Ուղղանկյուններից մեկի կողմերը
կլինի a և

4a
3a
, իսկ երկրորդի կողմերը՝ a և
: Պատասխան՝ 11:10:
7
7
4․6 Բացել փակագծերը (3 դասաժամ)

Նպատակները: Սովորել փակագծերի բացման կանոնը, զարգացնել ուսուցողական և
գործնական խնդիրները լուծելիս մաթեմատիկական նշանների ու խորհրդանիշները
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կիրառելու ունակություն։
Մեթոդական մեկնաբանություններ: Դասը կարելի է սկսել մաթեմատիկական
գործողությունների հատկությունների կրկնությամբ։
1-ին խնդիրը լուծելիս և այդ դեպքը քննարկելուց հետո, որտեղ փակագծից առաջ դրված է
«-» նշանը, սահմանում են փակագծերը բացելու կանոնը, հետո ուսուցիչը աշակերտներին
առաջարկում է մտածել երկու նման օրինակ և լուծել։ Օրինակները լուծելուց հետո պետք
է իրար հետ փոխանակեն աշխատանքները և ստուգեն։ Հաճախ աշակերտները
դժվարանում են ընկալել այս կանոնը, այդ պատճառով շատ աշխատանք է պահանջվում։
Սրանից հետո առաջարկել ինքնուրույն սահմանել փակագծերը բացելու կանոնը, երբ
փակագծից առաջ դրված է «+» նշանը։ Այս նպատակով առաջարկում է 1–ին խնդրի նման
խնդիր, որտեղ «գնաց» բառը փոխարինվել է «ավելացավ» բառով։ Այս կանոնը հեշտ
ընկալվող ու հիշվող է, աշակերտները չեն դժվարանա։
Ուշադրություն պետք է դարձնել արտահայտությունները կարդալուն։ Գրատախտակի
մոտ եկած աշակերտը նախ պետք է կարդա արտահայտությունը, որի վրա պետք է
աշխատի և հետո բացի փակագծերը։
Ուսուցիչը նախ պետք է ստուգի, ինչպես են ընկալել փակագծեր բացելու գործողությունը
և ցանկալի արդյունք ստանալուց հետո անցնի բազմանդամները փակագծերում գրելու
օրինակներին (վարժ․ №7, №8․․․)
Մեկնաբանություններ վարժությունների վերաբերյալ և պատասխաններ․ .№8.
3a2  4b2    2x  3xy 2  4xy  քննարկել այլ դեպքեր։
№10. 12ab  3bc  4ac  2a  3b  c  12ab  4ac  2a   (3bc  3b  c :
№12. Ենթադրենք, այս թվերն են՝ n  1, n, n  1: Նրանց գումարը կլինի n  1  n  n  1  3n :
№13.Ենթադրենք, այս թվերն են՝ n, n  1, n  2, n  3: Նրանց գումարը կլինի 4n  6 , որը
առանց մնացորդի չի բաժանվի 4 –ի, քանի որ առաջին գումարելին 4-ի բազմապատիկն է,
իսկ երկրորդը՝ ոչ (հիշել գումարի բաժանելության կանոնը)։
№15. Ենթադրենք, խմբում n տղա է, ապա աղջիկների քանակը կլինի 3 n , իսկ խմբի բոլոր
անդամների քանակը՝ 4 n : Խմբի անդամների

n
100%  25% տղաներ են։
4n

№16. Ենթադրենք, Էկայի աշխատավարձը x է, Կախայի աշխատավարձը՝ y ։ Պայմանի
համաձայն 0,3x  0,6 y, x  2 y. Պատասխան՝ Էկայինը, 2-անգամ։ №17. 35% «Ռքածիթելի»,
40% «Սափերավի», 25% «Կանաչ»։
4.7 Միանդամի բազմապատկումը բազմանդամով (3 դասաժամ)
Նպատակները: Սովորեցնել միանդամը բազմանդամով բազմապատկել, զարգացնել
միանդամի ու բազմանդամի արտադրյալը բազմանդամի տեսքով գրելու ունակությունհմտությունները։
Պարագրաֆն ուսումնասիրելուց հետո աշակերտը պետք է կարողանա միանդամը
բազմապատկել բազմանդամով և հանրահաշվական արտահայտությունները պարզեցնել
միանդամը բազմանդամով բազմապատկելու կանոնի կիրառմամբ։
Մեթոդական մեկնաբանություններ: Միանդամը բազմանդամով բազմապատկելը տարբեր
հանրահաշվական արտահայտությունները վերլուծելու կարևոր գործողություններից
մեկն է։Այն կիրառում ենք հավասարումներ և անհավասարումներ լուծելիս,
համանմանությունը ապացուցելիս, տեխնիկական խնդիրները լուծելիս և այլն։
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Պարտադիր է, աշակերտը լավ յուրացնի տրված թեման։ Պետք է վերաիմաստավորի, որ
միանդամը բազմանդամով բազմապատկելու կանոնը բխում է բազմապատկման
բաշխական օրենքից։
Մեկնաբանություններ վարժությունների վերաբերյալ և պատասխաններ․ №4 30, 20։ №6.
4,5 կմ/ժ, 4 կմ/ժ։
№8. k   n  2m  : №9. Ենթադրենք, մի կենտ թիվը 2n  1 է, ապա նրան հաջորդող երեք
կենտ թվերը կլինեն 2n  3, 2n  5, 2n  7 : Չորս թվերի գումարը կլինի
2n  1  2n  3  2n  5  2n  7  8n  16  8(n  2) ։ Ստացված գումարը առանց մնացորդի

բաժանվում է 8-ի վրա (հիշել արտադրյալի բաժանման օրենքը)։
№9. Ենթադրենք, նավի սեփական արագությունը  կմ/ժ է, իսկ հոսանքինը՝ a կմ/ժ։ Նավի
արագությունը հոսանքի ուղղությամբ կլինի

  a  կմ/ժ։

  a  կմ/ժ,

իսկ հակառակ ուղղությամբ՝

Այս երկու արագությունների միջինը կլինի

  a     a    :
2

№12.

Պատասխան՝ 3։
4․8 Բազմանդամների բազմապատկումը
Նպատակները:
Ծանոթանալ
բազմանդամը
բազմանդամով
բազմապատկելու
ալգորիթմին և զարգացնել այն կիրառելու ունակություն։
Պարագրաֆը ուսումնասիրելուց հետո աշակերտը պետք է իմանա բազմանդամը
բազմանդամով բազմապատկելու ալգորիթմը։
Պետք է կարողանա՝
 բազմնանդամների արտադրյալը ներկայացնել ստանդարտ բազմանդամով,
 ստացած գիտելիքները կիրառել արտահայտությունները պարզեցնելիս։
Մեթոդական մեկնաբանություններ: Դասը պետք է սկսել միանդամը բազմանդամով
բազմապատկման կրկնությամբ։ Հետո լուծել դասագրքի 1-ին խնդիրը, որում տրված է
բազմանդամների բազմապատկման երկրաչափական մեկնաբանությունը (լուծում են
ուսուցչի հետ միասին)։
Ուսուցիչը հարցերի միջոցով աշակերտներին բերում է եզրահանգման սահմանմանը։
Հետո ուսուցիչը առաջարկում է երկանդամներից մեկը նշել որևէ տառով։ Ստանում են
միանդամը բազմանդամով բազմապատկման արտադրյալը, ինչն արդեն գիտեն։
a  b  m   a  b  c  d   m  c  d   mc  md
 c  a  b   d  a  b   ac  bc  ad  bd :

Սահմանում են բազմանդամը բազմանդամով բազմապատկելու կանոնը նախ իրենց
պատկերացմամբ, հետո կարդում են դասագրքում։
Պետք է ուշադրություն դարձնել այն փաստին, որ եթե մի բազմանդամն ունի m անդամ,
իսկ երկրորդը n անդամ, ապա դրանց արտադրյալը մինչև նման անդամների միացումը
կունենա mn անդամ։ Այս օրինաչափությունը աշակերտը կարող է կիրառել
ինքնաստուգման համար, որպեսզի խուսափի որևէ անդամը կորցնելուց։
Աշակերտը պետք է ընտելանա ուշադրությամբ աշխատելուն, արտադրյալի
միանդամների նշանները հատուկ ուշադրություն են պահանջում։ Օրինակ №3, №4 նման
վարժությունները լուծելիս սկզբում, մինչև թեման լավ ընկալեն, նախընտրելի է քայլ առ
քայլ աշխատեն՝ նախ բազմանդամները բազմապատկեն և հետո նշանները փոխեն։
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Մեկնաբանություններ վարժությունների վերաբերյալ և պատասխաններ․
№14. Գծագիրը կիրառելը կօգնի աշակերտին պատկերացում կազմել ուղղանկյունների
չափերի փոփոխությունների մասին։ Նշենք ուղղանկյան կողմերը x և 3,5x -ով։

S1  S2  3,5x 2   x  2  3,5x  6   x  12  16  x  4 :
Սկզբում ուղղանկյան կողմերի երկարությունը 4սմ և 14սմ էր, իսկ մակերեսը՝ 56 քառ.կմ։
«Հնարավո՞ր է, թե ոչ»: Բուրգը չի կարող ունենալ 15 կող, քանի որ բուրգի կողերի քանակը
զույգ թիվ է։ Հնգանկյուն պրիզման ունի 15 կող։
«Հապա, փորձի՛ր» I եղանակ: Պարագծերի գումարին արտաքին քառակուսու կողմերը
մեկական անգամ են մասնակցում, իսկ քառակուսու ներքին հատվող ուղիղների
տարրերը՝ 2 անգամ։

4a  2  7a  18a :
II եղանակ: Ընդամենը ստացվել է 4  5  20 ուղղանկյուն, որոնց կողմերն են 0, 25a և 0, 2a
, իսկ պարագիծը՝ 0,9a , դրա համար պարագծերի գումարը կլինի 18a :
4.9 Երկանդամի քառակուսին ու խորանարդը
Նպատակները՝ 1) Արտածել երկանդամի քառակուսու և խորանարդի բանաձևերը և
զարգացնել դրանց կիրառման ունակությունն արտահայտությունները պարզեցնելու,
համանմանությունները ապացուցելու համար, 2) զարգացնել որոնման, համեմատման,
վերլուծության ու գործողության պլանի ընտրության, հաստատման ունակություններ։
Պարագրաֆն ուսումնասիրելուց հետո աշակերտը պետք է իմանա երկանդամի
քառակուսու և խորանարդի բանաձևերը, դրանք սահմանի բառացի։
Պետք է կարողանա՝ 1) կիրառել երկանդամի քառակուսին և խորանարդը հաշվելու
բանաձևերը: 2) Կիրառել բանաձևերը արտահայտությունները պարզեցնելու համար և
հաշվարկներ անելիս: 3) Ընտրել առաջարկված պայմաններում վերջնական
արդյունքներին համապատասխան գործողությունների ճանապարհը: 4) Զարգացնել
բանավոր ու գրավոր խոսքի ունակություն։
Մեթոդական մեկնաբանություններ: Ուսուցիչը աշակերտներին պետք է առաջարկի
ինքնուրույն դուրս բերել երկանդամի քառակուսու և խորանարդի բանաձևերը։ Սա նրանք
անպայման կկարողանան անել, ինչը դժվարություն չի ներկայացնում, եթե ի սկզբանե
առաջարկի գրառումը՝
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 a  b    a  b  a  b  ,
2
 a  b    a  b  a  b  ,
3
2
 a  b    a  b  a  b  ,
3
2
 a  b    a  b  a  b  :
2

Բանաձևերը լավ յուրացնելու համար պետք է քննարկեն դրանց երկրաչափական
մեկնաբանությունը (դասագրքում նկ․ 1)։
Պետք է ուշադրություն դարձնենք նրան, որ երկանդամի քառակուսու կամ խորանարդի
դեպքում, աստիճան բարձրացնելու հետ համեմատած, աշակերտներն ավելի են
դժվարանում, հեշտությամբ չեն տեսնում տրված եռանդամում ամբողջական քառակուսին
կամ քառանդամում՝ խորանարդը։ Դրա համար այս հարցը պետք է յուրացնել
աստիճանաբար։
Մեկնաբանություններ վարժությունների վերաբերյալ և պատասխաններ․
Վարժ .№11, №12, №13, №15, №18, №19 օրինակները պահանջում են բազմանդամը
ներկայացնել երկանդամի գումարի կամ տարբերության քառակուսու կամ խորանարդի
տեսքով։
Վարժ․ №13, №18․ Աշակերտների ուշադրությունը պետք է հրավիրել այն բանի վրա, որ
նման օրինակները լուծելիս նախընտրելի է արտահայտությունը գրել նախ երկանդամի
քառակուսու կամ խորանարդի ձևով, հետո տեղադրել ու հաշվել արժեքը։
Վարժ . №20. Գրենք նշանները (տես․գծագիրը): Խնդրի պայմանի համաձայն
2  6a  48  a  4 : 8a 2  8 16  128
Ուղղանկյան մակերեսը 128 քառ.սմ է։
2

4

4.10 Քառակուսիների տարբերության, խորանարդների գումարի ու տարբերության
բանաձևերը (3 դասաժամ)
Նպատակները: Այս պարագրաֆի նպատակներն ու ուսուցման մեթոդիկան նույն է, ինչը
4.9 պարագրաֆի դեպքում էր։
Մեկնաբանություններ
վարժությունների
վերաբերյալ
և
պատասխաններ՝վարժ
№10.Պատասխան՝ 5: Վարժ.11.Նվազել է 25-ով։ Վարժ.12. Նվազել է 225մ2-ով։ Վարժ.№14.
4 2
2 2
ա) 0,5a b  2a b , բ) 24a 2  2 :
x
x1
6
Վարժ. №15. ա) 16 x  17, բ) 64  n , գ) 4  2  1, դ) 22 x  2x  y 1  22 y :
1 8
8
1
Վարժ. №16. ա) 16 x  16 y , դ) x3  1, ը) 64x  64 y : Վարժ. №17. 4%-ով: Վարժ .№18. 25%8

ով։
Վարժ. №19.

 n  1

2

 n2  2n  1: Նշենք, որ այս հավասարությունից բխում է հետևյալ

արտահայտության ճշմարտացիությունը՝ յուրաքանչյուր կենտ թիվ երկու իրար հաջորդող
թվերի քառակուսիների տարբերությունն է։
վարժ. №20. 10a  b   10b  a   11a  11b  9a  9b    a  b  a  b   7, a  b  7, a  b  1:
2

2

a  4, b  3) : Պատասխան․ 43 և 34:

Վարժ․ №21. ա) 0,04, բ) 8
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9
5
, գ) 15 :
16
8

Ամփոփիչ աշխատանք №8
I տարբերակ

Հաշվե՛լ․
 2, 452  7,552  : 0,3:
2) Ո՞րն է մեծ՝ 412, թե 167։
3)Բազմանդամը գրե'լ ստանդարտ տեսքով՝

3x2  2 x  2,5x3  4 x  3x  11x2 :
4) Պարզեցնե՛լ արտահայտությունը՝
 a  b  a  b   a  a  b  :
5) Պարզեցնե՛լ արտահայտությունը և հաշվե՛լ նրա արժեքը՝

 2x  y    2x  y 
2

2

, x  0,125, y  17 :

II տարբերակ
1) Հաշվե՛լ․

3, 45

2

 6,552  : 0,1:

2) Ո՞րն է ավելի․ 312 , թե 97։
3) Բազմանդամը գրե'լ ստանդարտ տեսքով՝

2 x2  3x  2,5x3  3x  53x  12 x2 :
4) Պարզեցնե՛լ արտահայտությունը՝
 x  y  x  y   x  x  y  :
5) Պարզեցնե՛լ արտահայտությունը և հաշվե՛լ նրա արժեքը՝

 2a  b    2a  b 
2

2

, a  0, 25, b  13:

Գնահատման սխեմա
1) Հաշվել է քառակուսիների տարբերությունը - 1 միավոր։
Պատասխան - 1 միավոր։
(Ընդամենը՝ 2 միավոր)։
2) Ներկայացրել է հավասար հիմքերով - 1 միավոր։
Պատասխան - 1 միավոր։
(Ընդամենը՝ 2 միավոր)։
3) Միանդամները գրել է ստանդարտ տեսքով - 1 միավոր։
Բազմանդամները գրել է ստանդարտ տեսքով - 1 միավոր։
(Ընդամենը՝ 2 միավոր):
4) Կատարել է բազմապատկում (կամ դուրս է բերել ընդհանուր արտադրիչլը) -- 1
միավոր։
Պատասխան - 1 միավոր։
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(Ընդամենը՝ 2 միավոր):
5) Պարզեցրել է արտահայտությունը - 1 միավոր.
Հաշվել է - 1 միավոր.
(Ընդամենը՝ 2 միավոր)։
4․11 Ընդհանուր արտադրիչի դուրս բերելը փակագծերից (3 դասաժամ)
Նպատակները՝ 1) Աշակերտներին ծանոթացնել բազմանդամը արտադրիչների
վերլուծելու բովանդակությանը: 2) Սովորեցնել բազմանդամը արտադրիչների վերլուծել
ընդհանուր արտադրիչը փակագծերից դուրս բերելու ճանապարհով: 3) Զարգացնել
ստացած գիտելիքները գործնականում կիրառելու ունակություն: 4) Զարգացնել
կատարած առաջադրանքի ճշգրտությունը որոշելու ունակություն։
Պարագրաֆը ուսումնասիրելուց հետո աշակերտը պետք է կարողանա բազմանդամը
արտադրիչների վերլուծել ընդհանուր բազմապատիկը փակագծերից դուրս բերելու
ճանապարհով։
Մեթոդական մեկնաբանություններ՝ Չնայած նրան, որ այս երկու թեմաները փոխշրջված
գործողություններ են, բազմանդամները արտադրիչների վերլուծելու թեման ավելի դժվար
է հասցնել աշակերտին, քան բազմանդամը բազմանդամով բազմապատկելը։ Աշակերտը
պարտադիր պետք է յուրացնի բազմանդամը արտադրիչների վերլուծելու տարբեր
եղանակները, որը հետագայում կօգնի յուրացնել տարբեր թեմաներ։ Սա նրա համար
պետք է լինի խթանիչ նպատակ։
Բազմանդամը արտադրիչների տրոհումը ընդհանուր բազմապատիկը փակագծերից
դուրս բերելու ճանապարհով, հիմնված է աշակերտին լավ ծանոթ բազմապատկման
բաշխական օրենքի վրա։
Թեման լավ յուրացնելու համար պետք է հիշեն ինչպես են բնական թվերը պարզ
արտադրիչների տրոհվում, գտնում մի քանի թվերի ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
Այս ամենին կարելի է հասնել դասի սկզբում մի քանի օրինակ ցույց տալով, որը ուսուցիչը
հատուկ նպատակով է ընտրում։ Օրինակ՝
1) (բանավոր) գտնե՛լ ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը (12, 16), (14, 286), (100, 75):
2) (բանավոր) կատարե՛լ գործողությունը՝
a2  a2 ,

b5  b,

c2  c4 ,

d6 d2,

m4  m8 ,

a 2 : a,

b5 : b,

c8 : c 4 ,

d6 : d 2,

m14 : m7 ,

n3  n3 ,
n3 : n3 ,

r3  r 4 ,
r13 : r 4 ,

e  e2 ,
e10 : e2 :

3) Վերականգնե՛լ բաց թողնված արտադրիչը՝

a  a4  ?, b11  b6  ?, c9  c5  ? , d 8  ? d 3 , m7  ? m2 , n11  ? n4 :
5

4) Վերականգնե՛լ բաց թողնված արտադրիչը՝
15a5c3  5a 4c  ?, 24b11d  12b8  ?, 18c9 d 4  ?  9c5 d 4 ,
42d 8  ?  2d 3 ,

m7  ? m2 ,

n11  ? n 4 :

5) Մի քանի եղանակով արտադրյալի տեսքով ներկայացնե՛լ 12 m3 n-ը
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Դասի տեքստի օրինակները քննարկելուց հետո պետք է նշել, որ ընդհանուր արտադրիչը
փակագծերից դուրս բերելուց հետո փակագծերում մնացած բազմանդամում այնքան
անդամ է մնում, որքան կար ամենասկզբում տրված բազմանդամում։ Այս տեղեկությունը
հաշվի առնելով հնարավոր է խուսափել սխալից՝ փակագծերում մնացած որևէ անդամը
կորցնելուց։ Այս սխալը աշակերտները հաճախ են թույլ տալիս։
Տեքստի 1-ին օրինակը քննարկելիս պետք է աշակերտին բացատրենք, որ միանդամների
ընդհանուր արտադրիչը 2 է․ նաև՝ 2a։ Մենք պետք է ընտրենք նրանցից ամենամեծը,
այսինքն 2a-ն։Եվ այսպես պետք է վարվենք բոլոր այլ դեպքերում, փակագծերից դուրս
պետք է բերենք միանդամների ամենամեծ ընդհանուր բաժանարարը։
4․12 Բազմանդամը արտադրիչների վերլուծել խմբավորման եղանակով (3 դասաժամ)
Նպատակները: Ծանոթացնել բազմանդամը արտադրիչների վերլուծելու խմբավորման
եղանակին։
Պարագրաֆը ուսումնասիրելուց հետո աշակերտը պետք է իմանա բազմանդամը
խմբավորման եղանակով արտադրիչների վերլուծելու ալգորիթմը։ Պետք է կարողանա
ստացած գիտելիքները կիրառել։
Մեթոդական
մեկնաբանություններ:
Աշակերտները
հաճախ
դժվարանում
են
բազմանդամը վերլուծել արտադրիչների խմբավորման եղանակով, դրա համար որքան
հնարավոր է շատ վարժություններ պետք է լուծեն նշված թեմայի վերաբերյալ։ Պետք է
շատ պարապեն, որ սովորեն տեսնել, թե որ անդամները կարելի է խմբավորել։ Պետք է
լուծեն շատ հեշտ ու միջին բարդության օրինակներ։
Աշակերտը պետք է յուրացնի՝


Բազմանդամը արտադրիչների վերլուծելիս նրա անդամները այնպես խմբավորել,
որ խմբի յուրաքանչյուր անդամ ունենա ընդհանուր բազմապատիկ։ Չնայած, այս
պայմանը բավարար չէ բազմանդամը արտադրիչների վերլուծելու համար:



Ուշադրություն դարձնել բազմանդամի անդամների նշաններին։ Հաշվի առնել

a  b  a  (b)
հավասարությունը,


Ուշադրություն դարձնել բազմանդամի նշաններին։ Հաշվի առնել

a  b  a  (b) :

հավասարությունը։ Հարկ եղած դեպքում սկզբնական փուլում

բացասական միանդամից առաջ գրել (-1)։
 Հաշվի առնել a  b  b  a հավասարությունը։
 Ուշադրություն դարձնել այն խմբերին, որոնց առջև գրված է կամ գրվում է «մինուս»
նշանը։
Նոր նյութը ներկայացնելուց առաջ օգտակար է հիշեն փակագծերից դուրս բերելու ու
բազմանդամի անդամները փակագծերում գրելու կանոնները, կատարեն մի քանի
առաջադրանք։ Օրինակ այսպիսի՝
1) Արտահայտությունը վերլուծե՛լ արտադրիչների՝

6 x  15, 25a2b  30b, 20(a  b)2 11(a  b) :
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2) Փակագծերում գրե՛լ արտահայտության վերջի երկու անդամը՝

25a2b  30b 12a 2  5b :
3) Փակագծերում գրե՛լ արտահայտության վերջի երեք անդամը՝ առջևում մինուսով։

69a 17b  19c  25d  5:
Մի քանի օրինակ լուծելուց հետո աշակերտները պետք է սահմանեն խմբավորման
եղանակով բազմանդամը արտադրիչների վերլուծելու ալգորիթմը և շարունակեն
օրինակներ լուծել դասագրքից։
Մեկնաբանություններ վարժությունների վերաբերյալ և պատասխաններ․ վարժ․ №2:
Աշակերտների

ուշադրությունը

կենտրոնացնենք

այն

բանի

վրա,

որ

տրված

բազմանդամները կարելի է տարբեր եղանակներով վերլուծել արտադրիչների, բայց
արդյունքը նույնը կստանանք։ Օրինակ․ զ) Կարող ենք խմբավորման եղանակով երկու
ձևով արտադրիչների վերլուծել։
I եղանակ․

m2  mn  kn  km   m2  mn    kn  km   m  m  n   k  m  n    m  n  m  k  :

II եղանակ․
m2  mn  kn  km   m2  km    mn  kn   m  m  k   n  m  k    m  k  m  n  :
Երկու եղանակով վելուծումն էլ բերեց նույն արդյունքին։
Վարժ. №12. Աշակերտին հնարավորություն է տալիս խմբավորման եղանակը կիրառելով
հեշտությամբ հաշվել արտահայտության արժեքը։
Վարժ.№14. 7-րդ դասարանցու համար մի փոքր բարդ օրինակ է։ Դասարանի
հնարավորություններին համապատասխան պետք է լուծել №14-№16 օրինակները։
№14 - ա)

a 2 x n1  ax n  ax  1  ax n  ax  1   ax  1   ax  1  ax n  1 :

№15.

Ստացված

պատկերի

չափերը

իմանալու

համար

մակերեսի

տրված

արտահայտությունը վելուծենք արտադրիչների․

ab  c2  ac  bc   ab  ac    bc  c 2   a  b  c   c  b  c    b  c  a  c 

Ստացված արտահայտությունից եզրահանգում ենք, որ հողատարածքի երկարացումն ու
կարճացումը տեղի է ունեցել c մետրով։ №16. Տրված

ա, բ, գ արտահայտությունները

փոխարինենք համանման արտահայտություններով․

x2  4 x  3  x2  x  3x  3  x( x  1)  3( x  1)  ( x  1)( x  3),

x4  5x2  6  x4  3x2  2 x2  6  x2 ( x2  3)  2( x2  3)  ( x2  3)( x2  2),
y 2  14 y  40  y 2  14 y  49  49  40  ( y  7)2  9  ( y  3)( y  3) :
4․13 Բազմանդամը արտադրիչների վերլուծել կիրառելով կրճատ բազմապատկման
բանաձևերը (3 դասաժամ)
Նպատակները․ 1) Աշակերտներին սովորեցնել բազմանդամը վերլուծել արտադրիչների՝
ա) կիրառելով կրճատ բազմապատկման բանաձևերը,
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բ) տարբեր եղանակների համակցություններով։
2) Զարգացնել բազմանդամը բազմապատիկների վերլուծելու եղանակների որոնման,
տրամաբանական դատողության, եզրահանգում անելու ունակություններ։
Պարագրաֆն ուսումնասիրելուց հետո աշակերտը պետք է կարողանա՝


բազմանդամը վերլուծել արտադրիչների կիրառելով կրճատ բազմապատկման
բանաձևերը,
 բազմանդամը արտադրիչների վերլուծելու համար կիրառել տարբեր եղանակների
համակցություններ։
Մեթոդական
մեկնաբանություններ:
Մինչ
այս
աշակերտները
բազմանդամը
արտադրիչների վերլուծում էին եղանակներից որևէ մեկով։ Այս դասին նրանք կսովորեն
վերլուծել կրճատ բազմապատկման բանաձևերը և այլ եղանակներ կիրառելով։ Այս
պարագրաֆում տեղի է ունենում այս հարցի շուրջ նրանց գիտելիքների համադրությունը։
Կսովորեն հերթականությամբ կիրառել բազմանդամի արտադրիչների վերլուծման
եղանակով յուրացրած եղանակները։ Իր հերթին, աշակերտների մոտ կզարգանա
ալգորիթմների կիրառման ունակությունը։ Այս նպատակին հասնելու համար
դասագրքում տրված է տարբեր տիպի վարժություններ։
Առաջին դասը հատկացվում է միայն կրճատ բազմապատկման բանաձևերի կիրառմանը,
հաջորդ դասին նորից կրճատ բազմապատկման բանաձևերի կիրառման հետ մեկտեղ
լուծում են պարզ օրինակներ, որտեղ պետք է կիրառել երկու եղանակի համակցությունը։
Այսպիսի օրինակները ցանկալի է լուծել խմբերով։ Խմբում պետք է տեղի ունենա լուծման
բացատրում-պարզաբանում։ Հետո խմբի ներկայացուցիչներից մեկը ամբողջ դասարանին
բացատրում է, ինչպես են վերլուծել բազմանդամը արտադրիչների։
Խորանարդի

բանաձևերի

կիրառումը

բոլորի

համար

պարտադիր

չէ։

Այսպիսի

օրինակները պետք է լուծեն հետաքրքրված աշակերտները։
Մեկնաբանություններ վարժությունների վերաբերյալ և խնդիրենր․
Վարժ․ №18․ a 2  ab  ac  bc  a  a  b   c  a  b    a  b  a  c  : Ստացանք արտադրյալի
տեսքով գրված մակերես, որտեղ առաջին արտադրիչն ուղղանկյան երկարությունն է,
երկրորդը՝ լայնությունը։
№20. ա) 3n  3n1  3n 1  3  3n  4 : Ստացված արտադրյալը 3-ի և 4-ի բազմապատիկն է,
այսինքն 12-ի բազմապատիկն է։ բ) 5 հիմքով իրար հաջորդող բնական աստիճանների
տարբերությունը գրենք այսպես՝ 5n1  5n  5n  5  1  5n  4 : Ստացված արտադրյալը 5-ի և
4-ի բազմապատիկն է, այսինքն 20-ի բազմապատիկը։

Վարժ.№21. ա) x5  x4  x  1  x 4  x  1   x  1   x 4  1  x  1   x 2  1 x 2  1  x  1 ,
բ) պատասխան՝ 1  x 1  x  2  x  2  x   x 2  4  :
Վարժ.№28. Եթե քառակուսու կողմը

նշանակենք m տառով, ապա քառակուսու և

ուղղանկյան մակերեսների միջև տարբերությունը կլինի․ m2   m  a  m  a   a 2  100 :
Պատասխան՝ 10 մ:
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Վարժ.№31. ա) b4  4b2  5  b4  4b2  4  4  5 
  b2  2   9   b2  2  3 b2  2  3   b2  1 b2  5 :
2

«Հնարավո՞ր է, թե ոչ» ա) Եթե երկու անկյունների մեծության գումարը 120°-ից ավելի է,
ապա երրորդ անկյան մեծությունը կլինի 60°-ից պակաս։ Կստանանք, որ եռանկյան երեք
անկյունների մեծությունը 60°-ից պակաս է, ինչը անհնար է, քանի որ նրանց գումարը
180°-ից պակաս է։ բ) Եթե երկու անկյունների մեծության գումարը 120°-ից պակաս է ,
ապա երրորդ անկյան մեծությունը կլինի 60°-ից ավելի։ Կստանանք, որ եռանկյան երեք
անկյունների մեծությունը 60°-ից ավելի է, ինչը անհնար է, քանի որ նրանց գումարը 180°ից ավելի է։
n3  2n  n3  n  3n  n  n  1 n  1  3n : Ստացված
«Հապա,
փորձի՛ր»
գումարի
յուրաքանչյուր գումարելին բաժանվում է 3-ի վրա։
4.14 Հավասարում (1 դասաժամ)
Նպատակը: Աշակերտներին ծանոթացնել հավասարման և հավասարման
լուծելու հասկացությանը։
Գիտելիքներ և ունակություններ: Պարագրաֆն ուսումնասիրելու արդյունքում
աշակերտը պետք է իմանա հավասարություն, հավասարում, հավասարման լուծում,
ինչպիսի հավասարություն է հավասարումը, ինչ է նշանակում հավասարման արմատի
ստուգում հասկացությունները։
Պետք է կարողանա․
 Տրված թվերից հավասարման լուծում ընտրել և ստուգել:
 Լուծել պարզ հավասարումներ:
 Որոշել 0  x  0, 0  5  10, 5  x  10 տիպի հավասարման արմատների քանակը։
Մեթոդական մեկնաբանություններ: Աշակերտները մինչ այդ էլ լուծում էին պարզագույն
(մեկ կամ երկու գործողությամբ) հավասարություններ։ Մեր նպատակն այս թեման ավելի
մանրամասնել ու վերլուծել։
Ուսուցիչը հավասարման հասկացությունը սկսում է բացատրել հիմնախնդրի
սահմանումով, աշակերտների մեջ հետաքրքրություն առաջացնելով ու նրանց
ակտիվացնելով։ Պետք է բացատրի, որ հանրահաշիվը մաթեմատիկայի լեզուն է և
յուրաքանչյուր լեզու ունի հարցական նախադասություն։ Կա՞, թե ոչ հարցական
նախադասություն հանրահաշվում։ Այո՛, կա։ Օրինակ, տալիս ենք հարց՝ 5 ավելացնելով,
ո՞ր թիվը կեռապատկվի։ Բառերով արտահայտված այս հարցը կարող ենք գրել
? 5  3  ? հավասարության տեսքով, որտեղ «?» ցույց է տալիս անհայտ թիվը, որը կարող
ենք նշել որևէ տառով, օրինակ՝ x-ով։ Այս դեպքում հավասարությունը կգրվի այսպես՝
x  5  3x :
Ուշադրություն դարձնենք ստացված հավասարությանը։ Նրա աջ և ձախ կողմերում
տեղադրենք անհայտ մեծության մի քանի արժեք, օրինակ 0, 1 և 2։ Ոչ մի դեպքում չի
ստացվի միևնույն թվային արժեքը։ Տրվում է հարցը՝ ընդհանրապես գոյություն ունի՞
անհայտ մեծության որևէ արժեք։ Ինչից հետո ուսուցիչը կարող է ձևակերպել
սահմանումը։
Տեքստի խնդիրները տրված են հարցական նախադասության տեսքով։ Եթե այս հարցը
ներկայացնենք հանրահաշվական ձևով, այսինքն հավասարության տեսքով, կստանանք
հավասարում։
Սրանից հետո քննարկվում է դասագրքի տեքստի առաջին խնդիրը։
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II դաս
Դասի թեման՝ Հավասարում։
Նպատակները․ 1) Ամրապնդել թեմայի հետ կապված ստացած գիտելիքները:
2) Զարգացնել ուշադրության, տրամաբանական մտածողության, մաթեմատիկական
խոսքի, դասընկերների և ուսուցչի հետ համագործակցության, ինքնատիրապետման
ունակություններ:
3) Արթնացնել մաթեմատիկայի հանդեպ հետաքրքրություն։
Անհրաժեշտ ռեսուրսներ: Առաջադրանքներով թերթեր, գունապատկերներ, համակարգիչ,
էկրան։
Դասի ընթացքը
I. Կազմակերպական պահ
II․ Բանավոր հաշվետվություն։ Նախնական գիտելիքի ակտիվացում
1) Ի՞նչ արտահայտություն կստանանք փակագծերը բացելիս։ (Պատասխանող աշակերտը
կարդում է ներկայացված արտահայտությունը և բանավոր անվանում է փակագծերը
բացելուց հետո ստացված բազմանդամը։) 3  x  1 ,

2a  b  4  , 4m  2n  m  , n2  n2  n :

2) Տրված աղյուսակում գտնե՛լ հավասար արտահայտությունները՝

5  2a  3b 

2b  4a

b(a  b)

2  2a  b 

ab2  2a 4
15b  10a

a  b 2  2a 3 

a 2  2b

  a 2  2b 

a b b 2

- Ո՞ր կանոնը կիրառելով գտաք հավասար արտահայտությունները։ (Փակագծերը
բացելու): Սահմանե՛լ փակագծերը բացելու կանոնը։
3)- Ուշադրությու՛ն դարձրեք աղյուսակին։ Նրա աջ և ձախ սյունակներում գրված
արտահայտություններով կազմեք մի փոփոխականով հավասարում (Խնդիրը լուծում չի
պահանջում):
Հավասարության ձախ մասը

Հավասարության աջ մասը

2 x  24

0,8z  16

5  4 y  5,6 

1 9
  11m
3 11
27 y  18

0,5a  56

1
2
m  11
3
9
3
11  3z
7

0, 0008x  65

5 2
 a
7 7
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4) Ո՞րն է կոչվում հավասարման արմատ։
(Հավասարման արմատ է կոչվում
փոփոխականի այն արժեքը, որը փոփոխականի փոխարեն տեղադրելիս հավասարումը
դարձնում է ճշգրիտ հավասարություն):
- Քանի՞ արմատ ունի հավասարումը՝ ա) 100 x  0 բ) 7 x  7 x  7 գ) x 2  25 դ) 0  x  0
- 4, -4, 7 թվերից ո՞րն է ա) 2 x  4  x , բ) 2  3x  2   5 x հավասարման արմատը։
III.Հավասարման լուծում
Դասագրքից լուծում են վարժ. № 7, 10, 11: (Ստուգում են արմատները):
IV.Առաջադրանքների լուծում․ դասագրքից, վարժ․ №9 (ա, բ):
V.Ինքնուրույն աշխատանք դասագրքից, վարժ․№6:
VI.Աշխատել կրկնության համար նախատեսված նյութի վրա, դասագրքից վարժ․ №14,
16:
VII.Արդյունքների ամփոփում․
- Ո՞րն է կոչվում հավասարում։
- Ո՞ր թիվն է կոչվում հավասարման լուծում :
- Ինչպե՞ս ստուգել, տրված թիվը հավասարման լուծում է :
- Քանի՞ լուծում կարող է ունենալ հավասարումը։
- Բերե՛լ հավասարման օրինակ, որը ունի ա) մեկ լուծում, բ) երկու լուծում, գ) ոչ մի
լուծում:
- Ի՞նչն է որոշում հավասարման արմատների քանակը։
VIII.Տնային աշխատանք՝ Վարժ. №9 (գ, դ), գործնական աշխատանք։
IX.Ռեֆլեքսիա/անդրադարձում․
Մեկնաբանություններ
վարժությունների
վերաբերյալ և պատասխաններ․ №10 ա) ոչ,
բ) կա, դ) ոչ:
№11 ա) ոչ, բ) կա, գ) ոչ:
№12
հավասարումները լուծում ենք
վերլուծելով արտադրիչների։ Պատասխան՝
ամենափոքր
ամենամեծ
ա) 0 և 2, բ) 0 և -3, գ)-7 և 7:
№14 5սմ։ №15 Տե՛ս գծագիրը։ Պատասխան՝

R2  r 2 :
«Հապա, փորձի'ր» Ենթադրենք, առաջին երեք
բնական իրար հաջորդող թվերը n  1, n, n  1, ապա a  n 1  n  n  1  3n : Հաջորդ երեք
բնական թվերը կլինեն․ n  2, n  3, n  4 , իսկ b  n  2  n  3  n  4  3n  9  3(n  3) և

ab  3n  3  n  3  9n  n  3 : Այս արտադրյալը 9-ի բազմապատիկն է և զույգ է (եթե n կենտ է,
ապա n +3 զույգ է և հակառակը, եթե n զույգ է, ապա n +3 կենտ է: Զույգ թիվը կենտ թվով
բազմապատկելիս արտադրյալը զույգ թիվ կլինի), այսինքն՝ 18-ի բազմապատիկ է, ինչն էլ
ուզում էինք ապացուցել։ բ) 24= 1 24  2 12  3  8  4  6 : Այս դեպքում Դիտոն կարող էր
օգտագործել ա) 23,
բ) 1+11=12,
գ) 2+7=9,
դ) 3+5=8 ուղիղ։ Նմանապես, քանի որ
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28  1 28  2 14  4  7, այս դեպքում Դիտոն կարող էր օգտագործել ա) 27, բ) 1+13=14, գ) 3+6=9
ուղիղ. Երկու դեպքում էլ միանման ուղիղների քանակը 9 է։
Ենթադրենք, քառակուսու կողմի երկարությունը a է, ապա առաջին դեպքում

 x x
 x x
ուղղանկյան պարագիծը կլինի 2    , իսկ երկրորդ դեպքում՝ 2    ։ Պայմանի
3 8
4 7
 x x  x x
համաձայն, 2    - 2    =11, որտեղից x  8, 4 սմ։ Քառակուսու S  70,56 քառ.սմ։
3 8 4 7

4․15 Գծային հավասարում (2 դասաժամ)
Նպատակները․
1. Համակարգել և լրացնել մինչ այժմ աշակերտների ունեցած գիտելիքները
հավասարումների մասին,
2. Սովորեցնել հավասարության այն հատկանիշները, որոնց կիրառմամբ լուծում
ենք հավասարումը,
3. Սովորեցնել գծային հավասարման լուծման ալգորիթմը։
Պարագրաֆն ուսումնասիրելուց հետո աշակերտը պետք է իմանա․
 Ինչ է մեկ փոփոխականով գծային հավասարումը:
 Մեկ փոփոխականով գծային հավասարման լուծման եղանակները։
Պետք է կարողանա․
 Ճանաչել մեկ փոփոխականով գծային հավասարումը:
 Կիրառել հավասարության հատկությունները մեկ փոփոխականով գծային
հավասարում լուծելիս:
Լուծել գծային կամ գծային տեսքի բերված (պարզ) հավասարումը։
Մեթոդական մեկնաբանություններ: Աշակերտները արդեն ունեն որոշակի գիտելիքներ
հավասարման մասին։ Գիտեն, ինչ է հավասարումը, հավասարման արմատը, կարող են
լուծել պարզ հավասարումներ, հավասարումը կիրառելով լուծել պարզ խնդիրներ։ 7-րդ
դասարանում խորացնում և հարստացնում են այս գիտելիքները։ Այս անգամ
աշակերտները պետք է սովորեն հավասարությունների այն հատկությունները, որոնց
միջոցով տեղի է ունենում հավասարման փոխարինումը նրան համարժեք
հավասարումով (չնայած չենք տալիս հավասարման ճշգրիտ պարզաբանումը)։
Ուսուցիչը աշակերտներին հիշեցնում է մի հանրահաշվական գործողությանը
փոխարինող հավասարման անհայտ անդամը գտնելու այն կանոները, որոնց միջոցով
լուծում են հավասարումները և այս կանոնները գրել է տալիս հանրահաշվորեն՝
1) եթե a  b  c , ապա a  c  b, b  c  a,
2) եթե a  b  d , ապա a  b  d , b  a  d ,
3) եթե ab  c, ապա a  c : b, b  c : a
4) եթե a : b  d , ապա a  bd , b  a : d :
Դրանից հետո առաջարկում է լուծել պարզ հավասարումներ այս կանոնների
կիրառմամբ։
Օրինակ, եթե 2 x  20, ապա x  10 և այլն։ Մի քանի այսպիսի
հավասարումներ լուծելուց հետո լուծում են հավասարումներ դասագրքի տեքստի
համաձայն, որն արդեն հիմնվում է հավասարության հետևյալ կանոններին՝
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1. եթե a  b, ապա a  c  b  c,
2. եթե a  b, ապա a  c  b  c,
3. եթե a  b, ապա ac  bc,
4. եթե a  b և c  0, ապա

a b
 :
c c

Տեքստում տրված օրինակները
հավասարման լուծման ալգորիթմը։

քննարկելուց

հետո

սահմանում

են

գծային

Մեկնաբանություններ վարժությունների վերաբերյալ և պատասխաններ․ №4. ա) 264, բ)
1
2
1
12, ը)-1,8, թ) 4 : №5. ա) 0,5, բ) 9 , գ) 4 : №6. Եթե տրված հավասարման մեջ x -ի
3
3
3
k  1: №7.
m  4 : №8.115°: №9.
փոխարեն տեղադրենք 0,3, կստանանք

m  m  n   m  m  n   2m2 :

4․16 Խնդիրները լուծելու հանրահաշվական մեթոդը (3 դասաժամ)
Նպատակը: Աշակերտին սովորեցնել կազմել խնդրի բանավոր (բառերով) և
հանրահաշվական մոդել (հավասարում) և այս մոդելի միջոցով լուծել խնդիրը։
Գիտելիք և ունակություններ: Պարագրաֆը ուսումնասիրելուց հետո աշակերտը պետք է
կարողանա կազմել հավասարում խնդրի պայմանի համաձայն։ Այս պարագրաֆում մեր
նպատակն է, որ մի անգամ ևս ընկալեն այս մեթոդի իմաստը և սահմանեն մեթոդի
ալգորիթմը։ Դասի ընթացքում ուշադրություն պետք է դարձնել խնդրի լուծման բանավոր
և հանրահաշվական մոդելներ կազմելուն։ Աշակերտները պետք է ընկալեն
հանրահաշվական մոդելի կարևորությունը։ Յուրաքանչյուր խնդիրը լուծելիս պարտադիր
է, որ պահեն գործողությունների հերթականությունը։
Մեկնաբանություններ վարժությունների վերաբերյալ և պատասխաններ՝
№5. x  2 x  30, x  10; 2 x  20 : Պատասխան՝ I թիթեղյա ամանում 20 լ, II-ում՝ 10լ։
№7. x  x  2  22, x  10 : x  2  12 : I խանութում 12, II-ում՝ 10 արկղ։
№9. x  64  100  38  136, x  138 : Պատասխան՝ առավոտյան խանութում կար 138 կգ
շաքար։
№11. 2(a  5a)  48, a  4, 5a  20 : Պատասխան՝ 4 սմ, 20սմ:
№19.
Ենթադրենք, արտադրամասը ըստ պայմանավորվածության մի օրում
պատրաստում է x արտադրանք, 10 օրում պետք է պատրաստի 10 x արտադրանք։
Իրականում արտադրամասը մեկ օրում պատրաստում էր ( x +27) արտադրանք և 7( x +27)
արտադրանք պատրաստեց,
ինչը համաձայնեցված քանակից 54-ով ավել է։ Գրում ենք հավասարումը․
7( x +27) - 10 x = 54, որտեղից x =45, 45+27=72: Պատասխան՝ արտադրամասը մի օրում
պատրաստում է 72 արտադրանք։ №21. 2 x  2( x  10)  330  30 , որտեղից x =70։
Պատասխան՝ 80 կմ/ժ, 70 կմ/ժ: №22. Ենթադրենք, ստացվում է n հատ տախտակ, ( n  1)
սղոցելիս ծախսվում է 4( n  1) մմ հաստության նյութ։ Հավասարումը կունենա հետևյալ
տեսքը․ 4( n  1) +30 n =336, որտեղից n =10. Պատասխան՝ կստացվի 10 հատ տախտակ։
№23. Ֆուտբոլիստների տարիքների գումարը կլինի 16 անգամ 23, այսինքն 368 տարի:
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Նրանցից մեկի գնալուց հետո այն հավասարվեց 330 տարվա։ Գնացած ֆուտբոլիստը 368
տ-330 տ=38 տարեկան էր։
№25. Ենթադրենք, նավահանգիստների միջև հեռավորությունը S է ։ Նավի արագությունը
(կանգնած) ջրում կլինի

S S
9S
(  ) : 2  (կմ/ժ), դրա համար S հեռավորությունը
անցնելու համար նավը
8 10
80
8
հատկացնում է 8 ժամ։
9
10x  y
№26.
Ենթադրենք,
տատիկի
տարիքը
է։
Պայմանի
համաձայն
10 x  y  x  57, 9x  y  57 : x և y թվեր են, x  6, y  3. Պատասխան՝ 63:
«Ապա փորձի՛ր»․ Ենթադրենք, որոնվող թիվը 100 x  10 y  z. Պայմանի
Համաձայն

100 x  10 y  z   9 10 x  z  : Այստեղից

, 10 x  10 y  8z, այսինքն՝

z  5, որտեղից

x  y  4 և քանի որ x և y թվեր են, ընդամենը հնարավոր է չորս տարբերակ․ ա) x  1, y  3;
բ) x  2, y  2; գ) x  3, y  1; դ) x  4, y  0. Պատասխան՝ 135, 225, 315, 405:
4․17 Հաջորդականություններ (2 դասաժամ)
Դասի թեման: Հաջորդականություն
Դասի տեսակը: Նոր նյութի ներկայացում՝ հետազոտական բնույթի
Նպատակները՝
 Աշակերտներին
ծանոթացնել
հաջորդականությանը,
օրինակների
միջոցով
պատկերացում կազմել հաջորդականությունների, հաջորդականության
կառուցվածքի մասին:
 Զարգացնել համեմատության և վերլուծության, եզրահանգում անելու, սեփական
կարծիքը մաթեմատիկական լեզվով արտահայտելու և հաստատելու
ունակություններ։
Պարագրաֆում տրված նյութը ուսումնասիրելուց հետո աշակերտը պետք է իմանա․
 Որ հաջորդականությունն է վերջավոր, անվերջ, պարբերական, հաստատուն, աճող,և
նվազող։
Պետք է կարողանա՝
 Ճանաչել այն կանոնը, ըստ որի կազմված է հաջորդականությունը:
 Ընդարձակել հաջորդականությունը:
 Ճանաչել պարբերական հաջորդականությունը, որոշել պարբերությունը:
 Կազմել բանավոր կամ բանաձևով տրված հաջորդականությունը:
 Գտնել տրված հաջորդականության անդամները նրա համարի հիման վրա և
հակառակը, որոշել հաջորդականության անդամի համարը։
Մեթոդական մեկնաբանություններ: Պարագրաֆում աշակերտը ծանոթանում է
մաթեմատիկայի հիմնական հասկացություններից մեկի՝ հաջորդականության հետ։ Նրա
ճիշտ յուրացումը կարևոր է ինչպես ինքնին, այնպես էլ հետագա մաթեմատիկական
հասկացությունների ուսումնասիրությունը պատրաստելու համար։
Աշակերտը պետք է ուշադրություն դարձնի այն բանի վրա, որ՝
 հաջորդականությունը որոշված է համարվում, եթե տրված համարով կամ
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համարակալված անդամը միանշանակորեն որոշված է:
 Կան հաջորդականությունը ներկայացնելու տարբեր եղանակներ (բանավոր
նկարագրություն, բանաձև, գրաֆիկ, անդամների թվարկում)։
Պարբերական հաջորդականությունների մասին խոսելիս, լավ կլինի նշել իրական
պարբերական երևույթներ (տարվա եղանակները, շաբաթվա օրերը, լուսնի փուլերը
ժամանակացույցը և այլն)։
Դասի ընթացքը
I.
II.

-

Կազմակերպական պահ
Նոր նյութի ներկայացման համար պատրաստություն

- Ի՞նչ է մաթեմատիկական հետազոտությունը։
- Ինչպե՞ս է տեղի ունենում մաթեմատիկական հետազոտությունը։
- Ի՞նչ է հարկավոր մաթեմատիկական հետազոտություն սկսելու համար։
- Ինչպիսի՞ն կարող է լինել հետազոտման տևողությունը։
- Ի՞նչն է հետազոտության համար կարևոր։ (Իհարկե աշակերտներից ստանում է
պատասխանները, բայց վերջնականորեն սահմանում է հետևյալը՝ հետազոտության
ընթացքում տալիս ես շատ հարցեր, փնտրում ես այս հարցերի պատասխանները։
Երբեմն ստանում ես բավարար պատասխան, երբեմն՝ ոչ։ Կարևորը կանգ չառնես,
որոշիր հետազոտության և գործողության ուղղությունը։ Ընտրությունը կախված է
քեզանից։)
- Հիշեք երեքշաբթի օրվա դասացուցակը։ (Անվանում են։) Ի՞նչ է պարզ դառնում այս
ցուցակից: (Դասերի հաջորդականությունը։)
- Ենթադրենք, 10 համադասարանցիներով միասին գնացել եք թատրոն և չորրորդ
շարքում նստել եք հենց առաջին աթոռից այնպես, որ ձեր միջև ոչ ոք չի նստել։ Ինչ ենք
ասում, ինչպե՞ս կլինի աթոռների գրված ձեզ պատկանող տեղերի համարները։
(Հերթականությամբ) Այսինքն հաջորդակա՞ն (այո)։ Ձեր շրջապատում ի՞նչը
բնութագրելու համար եք օգտագործում «հաջորդականություն»։ Օրինակ, դպրոցում
(դասացուցակը, դասարանների համարակալումը՝ 1, 2, 3, ․․․,։ Դպրոցից դուրս, որտե՞ղ
եք հանդիպել հաջորդականության օրինակների։ (Խանութում հերթ կանգնելը, բանկի
հաշվեհամարը, ինքնաթիռում տոմսի հիման վրա պատկանող տեղը, փողոցների
համարակալումը, շենքերում բնակարանների համարակալումը․․․ ) Ինչպե՞ս է այս
ամենը համարակալված։ (Հաջորդականությամբ):
- Ո՞վ հասկացավ, որն է մեր այսօրվա դասի թեման (Հաջորդականությունը): Այո, պետք է
սովորենք թվային հաջորդականությունները։
III. Նոր նյութի հաղորդում
Սկսենք բնական թվերի հաջորդականությամբ։ Ապա, ո՞վ կարող է գրել բնական թվերի
հաջորդականությունը։ Աշակերտներից մեկը գալիս է գրատախտակի մոտ և գրում է՝
1, 2, 3, 4, 5, ․․․
- Ինչու՞ ես դրել բազմակետ ստորակետից հետո։ (Եթե աշակերտը չի դրել բազմակետ,
հարցնում է, կարող է գրել բոլոր թվերը, թե ոչ, վերջավոր է, թե անվերջ այս
հաջորդականությունը )։
- Հիմա ուսումնասիրենք այս հաջորդականությունը։ Ի՞նչ հարցեր կարելի է մտածել դրա
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շուրջ։
Աշակերտները տալիս են հարցեր (Ուսուցիչը դասարանին տանում է մինչև հարցերի
սպառումը):
 Ինչպիսի՞ն է թվերի հաջորդականությունը։
 Ո՞ր թիվն է հաջորդականության առաջին անդամը, երկրորդ անդամը․․․։
 Ի՞նչ տարբերություն կա հաջորդականության առաջին և երկրորդ անդամների
միջև, չորրորդ և հինգերորդ անդամների միջև, երկու հարևան անդամների միջև։
 Հաջորդականության անդամների մեծությունը ավելանում է, թե նվազում։
 Հաջորդականության քանակը վերջավո՞ր է, թե անվերջ։
Գրում են հարցերը և աշակերտները պատասխանում են բոլոր այդ հարցերին։
- Ի՞նչ պարզեցինք բնական թվերի հաջորդականությունն ուսումնասիրելիս։
Պատասխանում են՝
 Հաջորդականության
անդամները
կարող
ենք
համարակալել
հերթականությամբ։


Բնական թվերի հաջորդականության երկու հարևան անդամների միջև
տարբերությունը հաստատուն է և հավասար է մեկի։



Բնական

թվերի

հաջորդականության

անդամները

աճման

կարգով

են

դասավորված, այսինքն բնական թվերի հաջորդականությունը աճող է։

-

Բնական թվերի հաջորդականությունն անվերջ է։

Ապրե՛ք, երեխաներ։ Դուք հիանալի կարողացաք ուսումնասիրել բնական թվերի
հաջորդականությունը։

IV. Ապացուցում
- Թվերի հաջորդականությունը համարվում է տրված, եթե սահմանված է որոշակի կարգ,
որով նրա անդամները միանշանակորեն որոշված են։
- Հիմա ես ձեզ կասեմ սահմանված կարգը, դուք կգրեք հաջորդականություն դրա հիման
վրա։ Օրինակ, գրել զույգ թվերի հաջորդականություն։
Նախ աշակերտներից մեկը տեղից թվարկում է հաջորդականության մի քանի անդամ և
հետո գրում են գրատախտակին։
- Ինչպե՞ս կգրեք ընդհանրապես, զույգ թվերը բանաձևով։
Ուսումնասիրում
են
զույգ
թվերի
հաջորդականությունը
բնական
թվերի
ուսումնասիրման օրինակով։ Ուսուցիչը անվանում է այս հաջորդականության որևէ
անդամ, աշակերտը անվանում է նրա նախորդ կամ հաջորդ անդամները։ Նման ձևով
ուսումնասիրում են կենտ թվերի հաջորդականությունը։ Գրում են կենտ թվերի
ընդհանուր բանաձևը։ Դատողություն են անում հաջորդականության տրման
եղանակների մասին։
Խնդիրների լուծում
1) Պահեստում կա 300 տ ցորեն։ Պահեստից ամեն օր տանում են 30 տ ցորեն։ Քանի՞
տոննա ցորեն են տանում պահեստից 1 օրում, 2 օրում, 3 օրում։
 Քանի՞ տոննա ցորեն կմնա պահեստում 1 օր անց, 2 օր անց, 3 օր անց։
 Տվյալների հիման վրա կազմե՛լ կետային դիագրամ։
 Ինչպե՞ս կապել խնդրի պատասխանները հաջորդականությանը։ Բնութագրե՛լ
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հաջորդականությունը։
2) Ինտենսիվ աճման դեպքում 1 տարում մարդու հասակը ավելանում է 5 սմ-ով։
Թոռնիկեի հասակը հիմա 110 սմ է։
 Ինչքա՞ն կլինի Թոռնիկեի հասակը 2 տարի անց, 5 տարի անց։
 Տվյալների հիման վրա կազմե՛լ կետային դիագրամ։
 Ինչպե՞ս կապել խնդրի պատասխանները հաջորդականությանը։ Բնութագրե՛լ
հաջորդականությունը։
Զրուցում են երկրաչափական մարմինների պարբերական հաջորդականության մասին
(դասագրքում տրված պատկերների հիման վրա) և պարզաբանում են, ինչ է
պարբերական հաջորդականությունը։ Մտածում են պարբերական հաջորդականության
3-4 օրինակ, հետո աստղանիշներով և «ա» տառով կազմված հաջորդականություններ և
զրուցում
են
հաստատուն
ու
նրանց
ներքևում
տրված
այլ
տեսակի
հաջորդականությունների մասին։
Դասարանում աշխատում են դասագրքի №1-4 վարժությունների վրա։
V. Ինքնուրույն աշխատանք I տարբերակ․ վարժ․ №8 (ա, գ, ե),
II տարբերակ: վարժ.
№ (բ, դ, զ)
V. Ռեֆլեքսիա / անդրադարձում
- Ո՞րն էր մեր այսօրվա նպատակը։ Հասա՞նք նպատակին։
- Ե՞րբ է հաջորդականությունը համարվում տրված։
- Ո՞րն է հաջորդականության 11-րդ անդամի նախորդ անդամը, հաջորդ անդամը։
- Ո՞ր հաջորդականությունն է կոչվում հաստատուն։Աճո՞ղ։ Անվե՞րջ։
- Հաջորդականության ո՞ր անդամը չունի նախորդ անդամ։
IV. Արդյունքների գնահատում
Աշակերտը գնահատվում է՝
 հաշվի առնելով նրա գիտելիքների մակարդակը,
 այն բանի հիման վրա, թե իչպիսին էր նրա ակտիվությունը նոր նյութի
ներկայացմանը
օրինակներ

պատրաստվելիս,

բերելիս,

առօրյա

կյանքից

հաջորդականությունները

հաջորդականությունների

ուսումնասիրելիս,

խնդիրներ

լուծելիս,
 հաշվի առնելով ինքնուրույն աշխատանքների կատարման որակը։
V. Տնային աշխատանք․

վարժ. №5, №6, №7:

Մեկնաբանություններ վարժությունների վերաբերյալ և պատասխաններ․ №1.ա)-8, -22 բ)
42 թիվը – ոչ, -63 և -32 – այո, գ) 46-րդ, դ) 22№ ե) 19-րդ անդամը հավասար է -19-ին։ №2.
ա) 20-ի, 42-ի, բ) 62 թիվը 31-րդ անդամն է, 63 թիվը այս հաջորդականության անդամը չէ,
գ) 23-րդ, դ) 41-ի, ե) 42.
№3. ա) 4-ի, 7, 10-ի, բ) 23-րդ և 24-րդ, գ) 10 և 11: №4.բ) 3-ի, 5-ի, 7-ի, գ) 28-րդ, 29-րդ և 30-րդ,
դ) 7 և 7, ե) առաջին երկնիշ անդամը 10 թիվն է, նրա համարն է 28, զ) 40-րդ անդամը 14 է,
100-րդը՝
34 . Նրանցից յուրաքանչյուրը երկնիշ թիվ է։
№5. Պարզ թվերի
հաջորդականության առաջին տասն անդամներն են՝ 2, 3, 5, 7, 11,13, 17, 19, 23, 29։
ա) 1 պարզ թիվ չէ,

13 և 37 պարզ են, 21 պարզ չէ, բ) պարզ
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29 թվի համարը այս

հաջորդականության մեջ 10 է, գ) 43 և 53,

դ) 3 (սրանք են 41, 43 և 47)։ №6.

1 2 3 4 5 6
, , , , , , ... №7. Ֆիբոնաչիի հաջորդականությունն է . Պատասխան․ 2, 5, 21:
2 3 4 5 6 7
№9. 1) c, d , c, d , c, d , c, d , ...; 2) c, d , c, c, d , c, c, d , c, c, d , c,...;
№10. 1) 1, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 2, 1, 0, 2,

..., 2)1, 0, 2, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 0, 2, 1, 1, 0, 2, 1,. .

№11. ա) 1, բ) 7: №12. հաջորդականության պարբերությունը կազմված է 24  60  1440
անդամներից։
№13. Հաջորդականությունը պարբերական է, այն ունի յոթօրյա պարբերություն՝
երկուշաբթի, հինգշաբթի, կիրակի, չորեքշաբթի, շաբաթ, երեքշաբթի, ուրբաթ։
№14. ա) 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 0 1, ... բ) 0-ի, 2-ի, 4-ի, գ) հաջորդականությունը
պարբերական է, դ) հաջորդականության պարբերությունը վեց անդամից է բաղկացած: 1,
2, 3, 4, 5, 0:
№15. Պարբերական է, 4-ի բազմապատիկ աստիճանները վերջանում են 6-ով։
№16.

Եթե

3-րդ

անդամը

նշանակենք

x-ով,

կստանանք

պարբերական

հաջորդականություն․ 2, 5, x, 2,5, x, . . . , 10-րդ և 100-րդ անդամները հավասար են 2-ի:
7
14
№17. 8 անդամ: №18. 17: №19. 25 և 20: № 20. 88%: №21. 10 կգ: №22. ա) , բ) 1 . №23. 3
27
18
տարեկան։ №24. 23 տարեկան։
«Ապա փորձի՛ր» 1) ամենափոքրը 77, ամենամեծը 83, 2) 1:

4․18 Թվաբանական պրոգրեսիա (2 դասաժամ)
Նպատակները:

Ծանոթացնել

աշակերտներին

հաստատուն

աճող

թվային

հաջորդականությանը՝ թվաբանական պրոգրեսիային և այն իրական գործընթացներին,
որոնք նման հաջորդականությամբ են բնութագրվում։
Գիտելիք և ունակություններ․ Պարագրաֆում տրված նյութը ուսումնասիրելուց հետո
աշակերտը կկարողանա՝


Ճանաչել թվաբանական պրոգրեսիան և գտնել նրա տարբերությունը:



Ընդարձակել թվաբանական պրոգրեսիայի տրված հատվածը:



Որոշել թվաբանական պրոգրեսիայի անդամները տրված երկու անդամների կամ

անդամի ու պրոգրեսիայի տարբերության միջոցով։
Մեթոդական մեկնաբանություններ: Հաստատուն աճող

հաջորդականությունների

ուսումնասիրումը կարևոր է ընդհանրապես հաջորդականության հասկացության
յուրացման

մակարդակը

խորացնելու

համար,

նաև

հետագայում

փոփոխական

մեծության, ֆունկցիայի կապի, հատկապես ուղիղ համեմատական հասկացությունները
հաջողությամբ յուրացնելու համար։
Մեկնաբանություններ

վարժությունների

վերաբերյալ

Պատասխան՝
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և

պատասխաններ․

№1․

ա) 4

№2. ա) 5, 25 
№3. 10, 55:
№6.

7

10

13

16

19

22 ,

բ)

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

գ)

4

դ)

7,5 6

6

8

10

4,5 3

12

14

16 ,

1,5 0

-1,5 ,

3
1
3
1
 4 , բ) 5, 25  3  3,75  16,5 , գ) 5, 25  2   5 , դ) 5, 25  3   7,5 :
4
2
12
12
4

1

№4. ա) 25, բ) ոչ:

2

5

8

11

14

17

20

,

10

7

4

1

-2

-5

-8

,

-0,1 0,8

1,7

2,6

3,5

4,4

5,3 ,

8

5

2

-1

-4

-7

-10 ,

9,1

7,1

5,1

3,1

1,1

-0,9 -2,9 ,

1

3,5

4

1

№7. ա) 2, 12,

1 0

6

բ) -3, -1,

1

1

6

2

3

գ) -0,6, 4,9,

դ)

5
6

2
3

5

1
, 4 ,

3

5 .
6
ե) 5, -58:

№ 8. ա) 6, -14,
բ) -3, 11,
գ) 0,1, -3,9,
դ) -0,75, -0,5:
№10. 15 ամիս հետո. №11. 14 օր հետո. №12. 3,5 մ:
№13. ա) 4-րդ անդամն է, բ) 3-րդ անդամն է, գ) ոչ, դ) 7-րդ անդամն է։
№14. Այս պրոգրեսիայի վեց սկզբնական անդամները բացասական են։
Պրոգրեսիայի առաջին դրական անդամը յոթերրորդ անդամն է, որը հավասար է 1-ի։
№15. 7 դրական անդամ է, -2 առաջին բացասական անդամն է։
№16. Ենթադրենք, թվաբանական պրոգրեսիայի տարբերությունը d է, իսկ x այդ
պրոգրեսիայի անդամներից մեկն է ապա այս անդամի հարևան անդամները կլինեն x և

x+d,

նրանց գումարի կեսը կլինի

(x - d )  (x  d )
, այսինքն հավասար է x -ի։
2

Նախադասությունների ճշմարտության մեջ աշակերտներին վստահեցնելը նախընտրելի է
սկսենք որոշակի պրոգրեսիաների օրինակների քննարկմամբ։
№19. Քանի որ
պարբերությունը կազմված է երկու անդամից, այս հաջորդականության երրորդ անդամը
առաջինին, իսկ երկրորդը՝ չորրորդին հավասար պետք է կլինի․
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2

1

2

1

2

1

2

1

2

...

№20. 6, №21. 20  P  30, №22. 50%:
IV գլխի ամփոփում
№1. ա) -2,5, բ)8, գ)9, դ)2,5, ե)0,528, զ)4,2 :
№20. Առավոտյան ժամը
10-ից
մինչև
ցերեկվա ժամը 3-ը անցել է
5 ժամ։
Զբոսաշրջիկները գետի վրա անցկացրել են 2 ժամ։ Եթե որոնվող տարածությունը
s -ով,
նշանակենք
ապա
կարող
ենք
գրել
հավասարում՝

s
s

 2,
18  3 18  3

s s
  2,
21 15

s  17,5 : Պատասխան՝ նավամատույցից հեռացել են 17,5

կմ. №28. S  a 2  b2 : №29. S  9a  4b №35. Ենթադրենք, դասարանում m աղջիկ և n տղա
կա։ Պայմանի համաձայն, 165m  162n  164  m  n   m  2n :

«Ապա փորձի՛ր» Ենթադրենք, զառիվերի երկարությունը x է, զառիվայրի երկարությունը՝

x y
y x
 , դպրոցից տուն՝
 , իսկ
4 6
4 6
x y x y 5
x y x y


  x y  2
: Պայմանի համաձայն,
4
4
6
6
6

y , ապա տնից դպրոց պահանջված ժամանակը կլինի
երկու ուղղություններով՝

կմ։ Հնարավոր է աշակերտներից մեկը սկզբից հասկանա, որ երկու ուղղությունների
գումարում զառիվերներով էլ, զառիվայրերով էլ որոնվող տարածություններն է անցած, և
մի փորձով կատարի առաջադրանքը։

Թեստ №4
1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

1
6

1
7

1
8

1
9

2
0

2
1

2
2

2
3

2
4

25

գ դ ա բ բ ա բ ա ա դ

գ

դ

գ

դ

դ

ա բ

գ

գ

ա գ

գ

գ

դ

գ

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ամփոփիչ աշխատանք #9
I տարբերակ
1. Հետևյալ թվերից՝ 0, -1, 1, ո՞րն է 3( x  4)  6 x  9 հավասարման լուծումը:
2. Լուծել հավասարումը
ա) 9 x  14 x  7,5, բ) 1,5-0, 8b  6  0, 2b :
3. Կազմել հավասարում և լուծել՝ x թվին ավելացրեցին նրա եռապատկված թիվը և
ստացան 128,8:
4. Փոփոխականի ո՞ր արժեքների դեպքում է 2 x  14 և x  12 արտահայտությունների
արժեքները հավասար:
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5. Այգում խնձորի և դեղձի ծառեր են, ընդամենը 45 ծառ: Դեղձի ծառերի քանակը խնձորի
ծառերի քանակից 50%-ով ավելի է: Քանի՞ խնձորի և քանի՞ դեղձի ծառ կա այգում:
II տարբերակ
1. Հետևյալ թվերից՝ 1, -2, 2 ո՞րն է 2( x  3)  8x  6 հավասարման լուծումը:
2. Լուծել հավասարումը
ա) 2 y  0,04  0,96  3 y, բ) 0, 4a  1,5  8  0, 6a :
3. Կազմել հավասարում և լուծել՝ x թվին ավելացրեցին նրա կրկնապատկված թիվը և
ստացան 321,9:
4. Փոփոխականի ո՞ր արժեքների դեպքում է 3x  14 և 6  x արտահայտությունների
արժեքները հավասար:
5. Տուփերում դասավորված է 64 կիլոգրամ խնձոր և տանձ: Խնձորի զանգվածը 40%-ով
պակաս է տանձի զանգվածից: Քանի՞ կիլոգրամ խնձոր և քանի՞ կիլոգրամ տանձ է
դասավորած տուփերում:
Գնահատման սխեման (10 միավոր)
1. Ընտրել է ճիշտ պատասխանը – 1 միավոր:
2 .Յուրաքանչյուր ճիշտ լուծված հավասարման համար մեկական միավոր (ընդամենը՝ 2
միավոր):
3.ա)Կազմել է հավասարումները – 1 միավոր, բ) լուծել է հավասարումները – 1 միավոր.
(ընդամենը՝ 2 միավոր):
4.ա)Հավասարեցրել է արտահայտությունները – 1, բ) լուծել է հավասարումը – 1 միավոր
(ընդամենը՝ 2 միավոր):
5. ա)Միևնույն փոփոխականով ներկայացրել է երկու զանգվածը - 1 միավոր,
բ) կազմել է հավասարումը – 1 միավոր,
գ)լուծել է հավասարումը և գրել պատասխանը - 1 միավոր. (ընդամենը՝ 3 միավոր):
Գլուխ 5
Կոորդինատային համակարգ
Գլուխ 5-ի նպատակները՝ թեմայի ավարտից հետո աշակերտը պիտի իմանա՝
 ի՞նչ է կոորդինատային համակարգը:
 Ի՞նչ է կետի աբսցիսը և օրդինատը:
 Ինչպե՞ս գտնել կետի կոորդինատները:
 Ինչպե՞ս գտնել կետը նրա կոորդինատներով:
 Ինչպես կառուցել փոփոխականների միջև կախվածության գրաֆիկը: Ինչ է իրենից
ներկայացնում մեծությունների ուղիղ համեմատական կախվածությունը և ինչպես
կառուցել դրա գրաֆիկը:
 Ինչ է զուգահեռ տեղափոխությունը, ինչպես է հաշվվում նրա կոորդինատները,
Աշակերտը պետք է կարողանա՝
 կառուցել կոորդինատային համակարգ,
 կետի աբսցիսը և օրդինատը գտնել և գտնել կետը՝տրված կոորդինատներով,
 փոփոխականների միջև կախվածության գրաֆիկը կարդալ և ուղիղ
համեմատական գրաֆիկ կառուցել,
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առանցքային համաչափությամբ կամ/և զուգահեռ տեղափոխությամբ առաջացած
կետի կոորդինատները որոշել,
զուգահեռ տեղափոխման կոոդինատները որոշել:
Կետի կոորդինատները հարթության վրա: (2 դասաժամ.)

Նպատակները՝ աշակերտներին ներկայացնենք հարթության վրա կոորդինատային
համակարգը, ներմուծել համապատասխան մեծություններ, սովորեցնել կառուցել
կոորդինատային համակարգ և տրված կետի կոորդինատները գտնել:
Պարագրաֆը սովորելու արդյունքում աշակերտը պետք է գիտենա՝
 համապատասխան պայմանները,
 ինչ է կոորդինատային համակարգը, կոորդինատային առանցքները, հաշվարկի
սկզբնակետը,
 ինչ է ներկայացնում թվերի զույգը, որը որոշում է կետի դիրքը հարթության վրա:
Պետք է կարողանա՝
 հարթության վրա կառուցել ուղղանկյուն կոորդինատային համակարգ,
 կոորդինատային հարթության վրա գտնել տրված կետի կոորդինատները՝ աբսցիսը և
օրդինատը:
Մեթոդական մեկնաբանություններ՝ կոորդինատային համակարգը
բացատրելը
նպատակահարմար է սկսել թվային առանցքի վրա կետերի կոորդինատները հիշելով:
Աշակերտը պետք է կատարի պարագրաֆում բերված #1 և #2 խնդիրներին նման
խնդիրներ, որից հետո ուսուցչի գլխավորությամբ վանդակավոր թղթի վրա կառուցի
կոորդինատային համակարգ: Ուսուցիչը պետք է պահանջի աշակերտներից, որ գծագիրը
քանոնով կոկիկ կատարված լինի: Ցանկալի է, որ միավոր հատվածը մեծ լինի, օրինակ,
2 վանդակի երկարության (1սմ): Այս կանոնները պահպանելով հետագայում աշակերտի
համար հեշտ կլինի աշխատել կոորդինտային համակարգում: Պարագրաֆում բերված
երկրորդ խնդիրը նույնպես՝ կետի կոորդինատները գտնելը, բոլոր աշակերտները
անպայման պետք է կատարեն դպրոցում: Ուշադրություն պետք է դարձնել կետի
կոորդինատները գտնելու այն դեպքին, երբ կետը գտնվում է կոորդինատային
առանցքներից մեկի վրա:
Անհրաժեշտ պարագաներ՝ մատիտ, քանոն, վանդակավոր տետր:
Դասի ընթացքը
I. Կազմակերպական պահ
II. Բանավոր հաշվետվություն: Նախնական գիտելիքի ակտիվացում:
Ուսուցիչը գրատախտակին է կանչում մի աշակերտի (պայմանականորեն) և խնդրում է
երկու ուղիղ գծել:
Ուսուցիչ՝ հարթության վրա ուղիղները ինչպիսի՞ փոխադարձ դասավորվածություն
կարող են ունենալ (կարող է հատվեն, կարող է՝ոչ):
-Ինչպիսի՞ փոխդասավորվածություն ունեն NN-ի կողմից գծած ուղիղները:
(Գրատախտակի վրա գծված են կա'մ հատվող, կա'մ էլ զուգահեռ ուղիղներ):
- Ինչպիսի՞ անկյուններ կարող են առաջացնել միմյանց հատող ուղիղները:
- Ինչպե՞ս են կոչվում ուղիղները, որոնք հատվելիս առաջացնում են 900 -ի անկյուն:
Ուսուցիչը գծում է a ուղիղը, նշում է նրա վրա O կետը և կարդում:
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- Հնարավոր է արդյո՞ք O կետով տանել a ուղղին ուղղահայաց: Քանիսը:
Ուսուցիչը ցույց է տալիս գծագիրը և կարդում։ Ի՞նչ է պատկերված գծագրի վրա
(կոորդինատային համակարգ):
1

-1

- Ինչպիսի՞ կոորդինատներ ունեն C և D կետերը (դրական): A և B կետե՞րը
(բացասական): O կե՞տը (0-ի հավասար):
- Անվանել գծագրի վրա տված կետերի կոորդինատները:
III. Դասի նպատակների և խնդիրների ծանոթացում:
- Ո՞վ է նստած առաջին շարքի երկրորդ նստարանին:
- Դուք նույնպես տվեք նմանատիպ հարցեր: (2-3 աշակերտ տալիս են նմանատիպ
հարցեր):
- Ի՞նչ ենք անվանում: (Աշակերտի կողմից զբաղեցրած նստարանի կոորդինատները):
- Ո՞վ կռահեց, այսօր ինչի շուրջ են լինելու մեր քննարկումները: (Կոորդինատների
մասին):
- Այո, այսօր կծանոթանանք կոորդինատային համակարգին, կետի կոորդինատներին
հարթության վրա և կսովորենք գտնել կոորդինատային հարթության վրա տրված կետի
կոորդինատները:
IV.
Նոր նյութի հաղորդում
MՈւսուցիչը զրուցում է այն մասին, որ աշակերտները հաճախ են կյանքում հանդիպելու
կոորդինատային համակարգի կիրառմանը: Օրինակ՝թատրոնում, կինոսրահում,
գնացքով, ինքնաթիռով կամ ավտոբուսով ճանապարհորդելիս (տոմսի վրա նշված
կոորդինատներով), շախմատ խաղալիս, գլոբուսից օգտվելիս, երբ կիրառում են
երկայնությունները և լայնությունները: Կոորդինատային համակարգի կիրառմամբ
որոշում են շինության գտնվելու վայրը: Զուգահեռաբար ցույց է տալիս էկրանին
համտասխան նկարներ և պատմում է կոորդինատային համակարգի հեղինակի՝ Ռենե
Դեկարտի մասին:
Ուսուցիչը ծանոթացնում է կոորդինատային համակարգը կոորդինատային առանցքների
և հաշվարկի սկզբնակետի ներմուծմամբ:

Ուղղանկյուն կոորդինատային համակարգ
4
սկզբնակետ

3
2

Աբսցիսներ առանցք

1
-5

-4 -3

-2 -1 O
-1

1

2

3

4

5

-2

Օրդինատների առանց

-3
4

Հետո 1) տալիս է արդեն կառուցած կետերի օրինակներ և դրանցից յուրաքանչյուրի վրա
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բացատրում է, որն է աբսցիսը և որը՝օրդինատը:
2) Տալիս է կոորդինատային հարթույթան վրա
կառուցած կետեր և խնդրում է անվանել
դրանց կոորդինատները:

4

3
2
1

-3 -2 -1 0

Կետերի կոորդինատների որոշում
4

-1 1 2
-2

3

1
-5

-4 -3

-2 -1 O
-1

1

2

3

4

5

-2

V. Ֆիզկուլտուրայի րոպեններ խաղ՝ «աջ-ձախ, վերև-ներքև»:
- Ես կանվանեմ թվեր և կոորդինատային առանցքներից մեկը: Եթե ասված թիվը դրական
է, ձեռքն այն ուղղությամբ պետք է բարձրացնել հաշվարկի սկզբնակետի նկատմամբ, որ
կողմում գտնվոււմ է այդ թիվը առանցքի վրա:
Օրինակ՝
 Եթե անվանեցի 8 թիվը և աբսցիսների առանցքը, այդ դեպքում աջ բազուկը բացում եք
հորիզոնական ուղղությամբ:
 Եթե անվանեցի աբսցիսների առանցքը և -4, այդ դեպքում բացում եք ձախ ձեռքը նորից
հորիզոնական ուղղությամբ:
 Եթե անվանեցի օրդինատների առանցքը և 6, այդ դեպքում աջ ձեռքը բարձրացնում եք
վերև,
 Եթե անվանեցի օրդինատների առանցքը և -2, այդ դեպքում երկու ձեռքն էլ կիջեցնեք
ներքև:
 Եթե անվանեցի 0, այդ դեպքում կնստեք: (Հերթով անվանում է դրական և բացասական
թվեր (10 թիվը բավական է) և զրո: Երեխաները կատարում են համապատասխան
գործողությունները: Ապրե'ք, երեխաներ: Նստեցեք:
VI.
Ամրապնդում
Դասագրքից վարժ.№1, №3, №4, №6, ;№9, №11, №12:
VII Ինքնուրույն աշխատանք վարժ.№2, №5:
VIII Ռեֆլեքսիա/անդրադարձում
- Ի՞նչ արեցինք այսօր: (Ծանոթացանք կոորդինատային համակարգին, կոորդինատային
առանցքներին, կետի կոորդինատներին և դրանց անվանումներին, սովորեցինք կառուցել
կոորդինատային հարթություն, որոշել կոորդինատային հարթության վրա տրված կետի
կոորդինատները: Հիշեցինք կոորդինատների կիրառման օրինակներ մարդկանց կյանքից:
- Գրատախտակին ամրացրած է աղյուսակ, որտեղ ձեզանից յուրաքանչյուրն անցնելիս
կգրի «+» կամ «-» նշանն՝ ըստ նրա, թե ինչ պատասխան ունի:
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Ես գիտեմ ինչ է

Ես կարող եմ գտնել կետի

կոորդինատային

կոորդինատները:

համակարգը:

IX Տնային առաջադրանք՝ վարժ.#7, #8, 10, 16: Հետաքրքրվողների համար՝ վարժ.#13-15:
Բերեն թերթեր, որոնց վրա կառուցված կլինի կոորդինատային համակարգ:
Մեկնաբանություններ վարժությունների մասին և պատասխաններ. # 14. Հնարավոր
տարբերակներ՝
ընդամենը ունենք երկու դեպք
1. C (1;7), D(3;7).
2. C (1;3), D(3;3).
A

B

բ)

C(6;8)
B

ա

D

№
A

A(6;2)
B
C

5.2 Կետը կառուցել իր կոորդինատներով: (3 դասաժամ)
Նպատակները՝ 1)Կոորդինատային համակարգի մասին ստացած գիտելիքի կրկնություն,
2) Կոորդինատային հարթության վրա սովորել կետի կառուցման ալգորիթմը:
Գիտելիք և ունակություններ՝ պարագրաֆը սովորելու արդյունքում աշակերտը պետք է
կարողանա կետը կառուցել ըստ իր կոորդինատների, բազմանկյան գագաթների
կոորդինատների միջոցով կառուցել համապատասխան բազմանկյուն:
Անհրաժեշտ պարագաներ՝ մատիտ, քանոն, պլանշետ, ազդանշանային քարտեր, էկրան,
պրոյեկտոր, նյութ՝ ինքնուրույն աշխատանքի համար:
Մեթոդական մեկնաբանություն: Այս պարագրաֆում վճռված է նախորդ պարագրաֆում
ուսումնասիրած խնդրի հակադարձ տարբերակը՝ կետը գտնել իր կոորդինատներով:
Կետը գտնելու մեթոդը բացատրելիս, ցանկալի է աշակերտներին բացատրել նաև
կոորդինատային մեթոդի նշանակությունը, որը կետերը պատկերում է թվային զույգերով:
Բերել օրինականեր տարբեր ոլորտներից, որտեղ կիրառվում են կոորդինատները:
Վարժությունները բազմանկյան գագաթների միջոցով բազմանկյուն կառուցելու մասին
կարելի է աշակերտները կատարեն զույգերով: Մի աշակերտը կոորդինատային
համակարգում գծում է բազմանկյուն և գտնում նրա գագաթների կոորդինատները, հետո
այդ կոորդինատները փոխանցում է երկրորդ աշակերտին, որն էլ այդ կոորդինատների
միջոցով կառուցում է բազմանկյուն: Վերջում աշակերտները միմյանց են համեմատում
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իրենց բազմանկյունները, սխալի դեպքում ուղղում են այն:
Ցույց է տալիս կոորդինատային առանցքներով կոորդինատային հարթությունը չորս
քառորդի բաժանելը:
Ուղղանկյուն կոորդինատային համակարգ
IIքառորդ

քառորդ

O
III քառորդ

IV քառորդ
3
3

Խոսում են կոորդինատների նշանների մասին:
Ուշադրություն պետք է դարձնել կետի կոորդինատները գտնելու այն դեպքին,երբ կետը
կոորդինատային առանցքներից մեկի վրա է գտնվում:
Դասի ընթացքը
I. Կազմակերպական պահ
II.
Բանավոր հաշվետվություն
1) - Ի՞նչ սովորեցինք նախորդ դասին: (Կոորդինատային համակարգը հարթության վրա.)
- Ինչի՞ց է բաղկացած կոորդինատային համակարգը հարթության վրա (միմյանց
ուղղահայաց երկու թվային ուղիղներից ):
- Քանի՞ մասի են բաժանում հարթությունը կոորդինատային առանցքները: (4.)
- Ի՞նչ եք կարծում՝ինչպես են կոչվում այդ մասերը (քառորդներ):
- Ի՞նչ անուններով են հայտնի կոորդինատային առանցքները (աբսցիսների և
օրդինատների առանցքներ):
- Ո՞րն է աբսցիսների առանցքը (հորիզոնականը):
Ի՞նչ ուղղություն ունի աբցիսների առանցքը (ձախից աջ):
- Ո՞րն է օրդինատների առանցքը (ուղղահայացը):
-Ի՞նչ ուղղություն ունի օրդինատների առանցքը (ներքևից վերև):
- Ի՞նչ է աբսցիսը, օրդինատը:
- Ինչպե՞ս է կարդացվում M (4; 3) գրառումը:
 ( M կետի աբսցիսն է 4 և օրդինատը -3)
 ( M կետի կոորդինատներն են 4 և -3)
 ( M կետի կոորդինատներն (4 , -3) թվազույգը)
2) - Ո՞վ կարող է բերել կոորդինատների կիրառման գործնական օրինակ:
( Սպասվելիք պատասխաններ)
 Կինոսրահում շարքի և տեղի համարները:
 Կոորդինատներով տրվում է քաղաքների տեղանքը քարտեզի վրա:
 Կոորդինատներով տրվում է ինքնաթիռի կամ աստղի տեղանքը երկնքում:


Կոորդինատներով տրվում է կղզու կամ նավի տեղանքը ծովում, և այլն:

3)Արդյո՞ք ճիշտ են նշված տրված կետերի կոորդինատները:
Պատասխանը նշեք ազդանշանային քարտերով, ճիշտ գրառման դեպքում ցույց տվեք «+»,
սխալի դեպքում՝«-»:
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Գնահատելիս յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար աշակերտին տրվում է 1
միավոր, սխալի դեպքում՝ 0:
III. Նոր նյութի բացատրություն
1) Դասագրքում տված է կետի կառուցման և եռանկյան կառուցման օրինակներ: Այս
կառուցումները կատարելուց հետո քննարկում են կետերի կոորդինատներն ըստ
քառորդների: Օրինակները քննարկում են գծագրերի կիրառմամբ:
IV.
Ամրապնդում
1) Ուսուցիչը տալիս է հինգ կետի կոորդինատ, իսկ աշակերտները կառուցում են այդ
կետերը: Աշակերտները զույգերում փոխում են տետրերը: Ուսուցչի ունեցած
պատասխաններով ստուգում են աշխատանքները: Յուրաքանչյուր ճիշտ կառուցած կետը
արժանանում է 2 միավորի (1 աբսցիսի, 1օրդինատի ճիշտ կառուցման համար):
2) դասագրքից վարժ.#1, 3, 5, 7, 16: Ինքնուրույն, ուսուցչի վերահսկողությամբ աշխատում
են գրատախտակին և տետրերում:
V. Ինքնուրույն աշխատանք
I տարբերակ՝ 1) ա) Կառուցե'լ եռանկյուն, որի գագաթներն են՝ A(2;2), B(4;7), C(6; 2) ,
բ) գտնե'լ BP բարձրության հիմքի կոորդինատները,
գ) գտնե'լ BP հատվածի երկարությունը:
Պատասխան՝ բ) P(4; 2), գ) BP =5:
II տարբերակ՝ 1) ա) կառուցե'լ եռանկյուն, որի գագաթներն են՝ A(9;1), B(6;6), C (3; 1) ,
բ) գտնե'լ BP բարձրության հիմքի կոորդինատները,
գ) գտնե'լ BP հատվածի երկարությունը:
Պատասխան՝ բ) P(6;1); գ) BP =5:
Առաջադրանքը կատարում են տետրերում: Աշխատանքները փոխում են զույգերում և
ստուգում: Իրենց պատասխանները համեմատում են ուսուցչի կողմից ստացած
պատասխաններին, ուղղում են սխալները:
Ամփոփիչ գնահատում
ա) Կառուցել է եռանկյան
 միայն մեկ գագաթը ճիշտ - 1 միավոր
 միայն երկու գագաթը - 2 միավոր,
 երեք գագաթն էլ ճիշտ - 3 միավոր:
Հարցի գնահատման առավելագույն միավորը՝ 3 :
բ) ճիշտ
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իջեցրել է բարձրությունը - 1 միավոր,
գտել է բարձրության հիմքի կոորդինատները – 2 միավոր:
Հարցի գնահատման առավելագույն միավորը՝ 2 :
գ) ճիշտ է հաշվել BP հատվածի երկարությունը- 2 միավոր,
Հարցի գնահատման առավելագույն միավորը՝ 2:
Ինքնուրույն աշխատանքը գնահատելու առավելագույն միավորը՝ 7:
Գնահատման չափանիշները՝
7 միավոր՝ գնահատականը «10»
6 միավոր՝գնահատականը «9»
5 միավոր՝գնահատականը «8»
4 միավոր՝ գնահատականը «7»
3 միավոր ՝ գնահատականը «6»
Արդյունքների ամփոփում
- Ի՞նչ կրկնեցինք այսօր:
- Ի՞նչ սովորեցինք այսօր:
Ուսուցիչը հայտարարում է արդյունքները:
Տնային առաջադրանք՝ 1) վարժ.# 2, #4, #61
2) Ցանկացողները կազմեն հեքիաթ կամ գրական ուրվագիծ՝ «Կոորդինատային
հարթություն» թեմայով:
II դաս
Նպատակները՝ գիտելիքի ամրապնդում «Կետի կառուցումը իր կոորդինատներով»
թեմայի շուրջ:
Անհրաժեշտ պարագաներ՝ մատիտ, քանոն:
2) Դասի ընթացքը
I. Կազմակերպական պահ
II. Բանավոր հաշվետվություն
Պատասխանեք հարցերին՝
 Ինչպե՞ս կառուցել կետ` նրա կոորդիատներով:
 Ինչպե՞ս կառուցել բազմանկյուն՝ գագաթների կոորդինատներով:
 Ինչպե՞ս կառուցել ուղղանկյուն, երբ տրված են նրա միայն երեք գագաթների
կոորդինատները:
 Ի՞նչ նշան ունի առաջին կոորդինատային քառորդում գտնվող կետի աբսցիսը,
օրդինատը:
 Ի՞նչ նշան ունի կոորդինատային 2-րդ քառորդում գտնվող կետի աբսցիսը,
օդինատը:
 Ի՞նչ նշան ունի կոորդինատային 3-րդ քառորդում գտնվող աբսցիսը, օրդինատը:
 Ի՞նչ նշան ունի կոորդինատային 4-րդ քառորդում գտնվող աբսցիսը, օրդինատը:
 Ի՞նչ կոորդինատ ունի հաշվարկի սկզբնակետը:
 Ի՞նչ կարող եք ասել աբսցիսների առանցքին ուղղահայաց ուղղի վրա գտնվող
կետերի աբսցիսների մասին:
 Ո՞ր կետերն ունեն հավասար օրդինատներ:
 Ի՞նչ կարող եք ասել ասցիսների առանցքի վրա գտնվող կետի օրդինատների
մասին:
 Ո՞ր կետերի աբսցիսներն են հավասար զրոյի:
Իսկ այժմ ինքնուրույն աշխատանք:
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III. Ինքնուրույն աշխատանք
I տարբերակ
1) Կոորդինատային հարթության վրա կառուցե'լ AB և CD հատվող ուղիղները և
գտնե'լ դրանց հատման կետի կոորդինատները:
2) Ո՞ր կոորդինտային ուղղին են ( OX կամ OY ) պատկանում կետերը՝
E(6;0), F (0; 5), K (7;0), L(0;9) :
3) Կառուցե'լ եռանկյուն, որի գագաթները A(2;  3), B(3;5), C(2;  4) կետերում են:
ABCD քառանկյուն, որի գագաթները A(2;1), B(2;6), C(7;6), D(7;1)
4) Կառուցե'լ
կետերն են և գտնե'լ քառանկյան պարագիծը և մակերեսը:
II տարբերակ
1) Կոորդինատային համակարգի վրա կառուցե'լ AB և CD հատվող ուղիղները և
գտնե'լ դրանց հատման կետի կոորդինատները:
2) Ո՞ր կոորդինատային ուղղին են ( OX կամ OY ) պատկանում կետերը՝
E(5;0), F (0;11), K (6;0), L(0; 7) :
3) Կառուցե'լ եռանկյուն, որի գագաթները A(2;3), B(3; 5), C(2;4) կետերն են:
ABCD
4) Կառուցե'լ
քառանկյուն,
որի
գագաթները
A(3;2), B(3; 4), C(2; 4), D(2;2) կետերն են և գտնե'լ քառանկյան պարագիծն
ու մակերեսը:
Ինքնուրույն աշխատանքները հանձնում են ուսուցչին և սկսում են գործնական
աշխատանքի կատարումը:
Գործնական աշխատանք
Տրված պայմաններով հնարավոր է կառուցել մի քանի ուղղանկյուն: Քննարկվող
դեպքերը բաժանենք երկու խմբի:
1) Երբ աբսցիսների առանցքին զուգահեռ է 4 միավոր հատված երկարություն ունեցող
3
կողմը:
2
2) Երբ աբսցիսների առաննցքին զուգահեռ է 3 միավոր
1
№
№
հատված եկարություն ունեցող կողմը:
-7 -6 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
-1
I դեպքում հնարավոր է 4 տարբերակ (գծում են):
 -2
-3
Մնացած գագաթների կոորդինատները կլինեն՝
№
№
-4
№ 1 . . .( -6,1), ( -6,-2), (-2,1),
№ 2. . . (-2,1), ( 2,1), ( 2,-2),
№ 3 . . .( -2,-5), ( -6,-5), (-6,2),
#4 . . .( 2,-2), ( 2,-5), .( -2,-5) :
II դեպքում հնարավոր է 4 տարբերակ (գծում են):
Մնացած գագաթների կոորդինատները կլինեն՝
№ 1 . . .( -5,2), ( -5,-2), (-2,2),
№ 2. . . (1,2), ( 2,2), ( -2,2),
№ 3 . . .( -5,-6), ( -5,2), (-5,-2),
№ 4 . . .( 2,-2), ( 2,-5), .( -2,-5

3
2
1
№
№0
-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1
-1
 -2
-3
№
№-4

1 2 3 4

Գործնական աշխատանքը ստուգելու նպատակով ուսուցիչը էկրանին ցույց է տալիս
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պատասխանները:
Ուղղում են սխալները:
Ուսուցիչը տալիս է զարգացնող գնահատական՝ ըստ ինքնուրույն և գործնական
աշխատանքի:
III դաս
Խմբային աշխատանք՝ «Նկարներ կոորդինատային ցանցում»
Դասը ընթանում է ինֆորմատիկայի կաբինետում :
Դասի թեման՝ կոորդինատային համակարգ:
Նպատակները՝
 Կոորդինատային հարթության վրա կետերի կառուցման ունակության զարգացում
(համակարգչի կիրառմամբ):
 Առարկայի նկատմամբ հետաքրքրության առաջացում (շրջակա աշխարհի տարբեր
մարմիններ նկարելով):
 Մտածողության, համակարգչի հետ աշխատելու ունակությունների զարգացում:
 Աշակերտի անձի ինքնայուրացման պայմանների ստեղծում:
 Աշակերտի

ճանաչողական

և

ստեղծագործական

ակտիվության

մեծացում:

Աշխատանքի իրագործման նկատմամբ պատասխանատվություն, ուսուցչի և դասընկերոջ
հետ համագործակցելու հմտություն-կարողության ձևավորում-զարգացում:
Միջառարկայական կապ՝ մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա:
Անհրաժեշտ պարագաներ՝ համակարգիչ, պրոյեկտոր, էկրան, շնորհանդես, նկարների
կոորդինատներ:
Աշխատանքի ձև՝ անհատական, զույգերով և խմբերում աշխատանք:
Տարբեր տեխնոլոգիաների կիրառումը բարձրացնում է աշակերտների մոտիվացիան,
ձևավորում է արտաքին աշխարհի էսթետիկ ըմբռնումը:
Դասի ընթացքը
Աշակերտները բաժանվում են 4 հոգանոց խմբերի: Խմբին տրվում է երկու
առաջադրանք: Յուրաքանչյուր առաջադրանքի վրա աշխատում է 2-2 աշակերտ: Մեկը
թելադրում է կետերի կոորդինատները, երկրորդը՝ կառուցում այդ կետերը, թելադրողը
վերահսկում է զույգի աշխատանքը: Աշխատանքը գնահատվում է ճշտության և
տրամադրած ժամանակի համաձայն (եթե դասարանում 12 աշակերտից շատ են,
տարբերակները կրկնվում են): Աշակերտները նկարի վրա ստացած մարմինները
գունավորում են ըստ ցանկության:
Նկարները ցույց են տալիս էկրանի վրա:
Որտեղ չկա համակարգչի օգտագործման հնարավորություն, այնտեղ ուսուցիչը
վանդակավոր տետրի (երկու էջ) վրա է կատարել տալիս առաջադրանքը:
Կառուցե'լ կոորդինատային հարթության վրա կետերը և միացնե'լ հերթականությամբ՝
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I թիմ
(նավ, դելֆին՝ 51 կետ)
Նկար 1. Միավոր հատվածը՝տետրի վանդակի 2 կողի երկարության
1. (-5,3), (10,3), (5,0), (-2,0), (-5,3),
2. (-2:3), (2,10), (5,3),
3. (-2,3), (2,13), (4,13), (3,12), (4,11), (2,11):
Նկար 2 Միավոր հատվածը՝տետրի վանդակի 1 կողի երկարության
(-8, 7), (-7, 8), (-5, 7), (-4, 8), (-2, 9), (0, 9), (2, 8), (5, 6), (9, 4), (10, 3), (8, 3), (6, 2), (6, 0):
(5, -3), (4, -5), (2, -7), (0, -8), (0, -11), (-1, -12), (-2, -10), (-3, -9), (-5, -8), (-4, -7), (-3, -5):
(-4, -3), (-6, -2), (-8, -3), (-9, -5), (-8, -7), (-6, -8), (-4, -7), (-1, -7), (1, -4), (1, -1), (0, 1):

II թիմ (բադ, կակաչ – 56 կետ)
Նկար 1 Միավոր հատվածը՝տետրի վանդակի 1 կողի երկարության
1.(-3, 3), (0, 6), (0, 9), (-2,17), (-2, 13), (-3, 14), (-3, 10), (-4, 13), (-6, 9), (-6,6), (-3,3),
2. ( -3, 3), (-3,-3), (2, 2), (-2, -6), (-3, -11), (-3, -13), (-3, -11), (-5, -5), (-3, -3):
նկար 2. Միավոր հատվածը՝տետրի վանդակի 1 կոմի երկարության
(-1, 2), (0, 2), (1, 1), (1, 0), (0, -2), (-8, -8), (-7, -6), (-7, -4),(-6, -1), (-5, 1), (-1, 5),
(-2, 8), (-2, 9), (-1, 10),(1, 10), (2, 9), (5, 8), (2, 8), (1, 7), (2, 5), (3, 2), (3, 1), (2, -1), (2, -2), (-1, -5), (1, -8), (1, -9), (0, -10), (-1, -9), (-1, -10), (-2, -8), (-2, 5,5), (-5, -7),
(-6, -9), (-9, -9), (-8, -8):
«Ձուկ»~ միավոր հատվածը՝տետրի վանդակի 2 կողի երկարության
(-6,0), (-3,2), (2,4),(0,2), (4,1), (6,0), (9,3), (8,0), (3,- 3), (6,0), (4,-1), (0,-2), (1,-3), (-3,-2), (-6,0),
աչք. (-4,0):

III թիմ (ձուկ, ինքնաթիռ – 56 կետ)
«Ինքնաթիռ» _ միավոր հատվածը՝2 վանդակ
(-2, 4,5), (-0,5, 4), (0, 4), (5,5, 6,5), (7,5, 5,5), (2,5, -1), (1,5, - 2), (- 5, - 7), (- 6, - 5), (-3,5, 0,5), (-3,5, 1), (4, 2,5), (-5,5, 5,5) , (-5,5, 6), (-5, 6), (-2, 4,5), (-1, 3,5), (3,5, -2,5), (4,5, -3,5), (6,5,-2,5), (7,5,-3), (6,-5),
(6,5,-6), (5,5,-5,5), (3,5,-7), (3,-6), (4,-4), (3,- 3),
(-3, 1,5),(-4, 2,5):
IV թիմ (սոճի,ճնճղուկ, – 56 կետ)
«Ճնճղուկ) _ միավոր հատվածը՝տետրի վանդակի 2 կողի երկարության,
(-6, 7), (-5, 8), (-4,5, 9), (-3, 9,5),(-1, 9),(0, 6), (1, 5), (4, 7), (7, 8), (9, 6), (12, 2),
(13, 1), (7,1), (5, -1), (6, -3),(8, -4), (11, -5), (13, -6), (12, -7), (11, -8), (9, -10),(8, -11),
(7, -9), (6, -6),(5, -4), (-2, -2), (-7, -2),(-12, -5), (-11, 1), (-10, 3), (-7, 4), (-3, 4),
(-4, 6), (-5, 7), (-6, 7):
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«Սոճի»՝միավոր հատվածը տետրի վանդակի 2 կողի երկարության,
(0,14), (2,11), (1,11), (3,9), (1,9), (4, 6), (2,6), (5,3), (1,3), (1,2), (-1,2), (-1,3), (-5,3), (2,6), (-4,6), (-1,9), (-3,9), (-1,11), (-2,11), (0,14):
“Հապա, փորձի’ր» պայմանի համաձայն, a 2  10  6 . Այստեղից a  2, բայց a  2 չի
բավարարում, որովհետև այդ դեպքում 1  a  1  0, իսկ երկրորդ քառորդում կետերի
օրինատները դրական են: Պատասխան ՝ (-6,3):
5.3 Գրաֆիկ (1 դասաժամ)
Նպատակը՝սովորեցնել աշակերտներին փոփոխականների միջև աղյուսակով կամ
բանաձևով տրված կախվածության գրաֆիկ կառուցել, գրաֆիկի միջոցով փոփոխականի
նշանակությունը գտնել:
Գիտելիք և ունակություններ՝ պարագրաֆը սովորելու արդյունքում աշակերտը պետք է
գիտակցի կապը կետային դիագրամի, գծային դիագրամի և գրաֆիկի միջև: Նա պետք է
կարողանա կառուցել աղյուսակով կամ բանաձևով տրված կախվածության
համապատասխան կետային և գծային դիագրամներ: Գծային դիագրամը ընկալել որպես
փոփոխականների միջև կախվածության համապատասխան գրաֆիկին մոտ բեկյալ:
Օգտագործած ռեսուրսներ՝ մատիտ, քանոն:.
Մեթոդական մեկնաբանություններ՝աշակերտների մոտ գրաֆիկի կառուցման և
կարդալու ունակության մշակմանը դպրոցական մաթեմատիկայի դասընթացում շատ մեծ
ուշադրություն է դարձվում: Այդ պատճառով այս պարագրաֆը կարևորագույններից մեկն
է դասագրքում: Մենք նախընտրեցինք գրաֆիկ կառուցելը կապել աշակերտին արդեն
հայտնի տեղանքի՝ օբյեկտի դիագրամի հետ: Այստեղից ելնելով՝գրաֆիկի կառուցման
փուլերն են՝
1) աղյուսակ կազմել,
2) կետային դիագրամ կառուցել,
3) Կետային դիագրամից ստանալ գծային դիագրամ, որը համարում ենք կառուցվող
գրաֆիկի մոտավոր պատկերը,
4) Գծային դիագրամի վերլուծությունը (այն դեպքում, երբ փոփոխականների միջև գծային
կախվածություն է, գծային դիագրամը համընկնում է գրաֆիկի հետ):
Պարագրաֆի գլխավոր նպատակն է աշակերտը յուրացնի տրված փուլերը։ Նյութը
բացատրելիս ընդգծել այն հանգամանքը,որ գծային դիագրամը այնքան ավելի մոտ է
«իրական» գրաֆիկին, ինչքան ավելի մոտ են իրար դասավորված նրա հանգույցները:
Ակնհայտորեն ցուցադրել այս փաստը գրաֆիկ կառուցելիս:
Ավելի լավ է գրաֆիկ կարդալը աշակերտը յուրացնի գրաֆիկը կառուցելուց հետո, ինչը
նրան գրաֆիկը ավելի լավ հասկանալու հնարավորություն կտա: Կոնկրետ նրա
իրավասության տակ կլինի աղյուսակ, որը նրա կողմից գտած նշանակությունները
ստուգելու հնարավորություն կտա:
Գրաֆիկ կառուցելու նմուշ կարող են օգտագործել պարագրաֆում բերված Երկիր
մոլորակի բնակչության աճի գրաֆիկը: Որպես խմբային աշխատանք աշակերտներին
կարելի է հանձնարարել որևէ գործնական խնդրի հետ կապված գրաֆիկ կառուցելտրված
փուլերը։ Օրինակ, կառուցեք ձեր դպրոցում աշակերտների տարիքի և նրանց քանակի
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միջև կախվածության գրաֆիկը:
Մեկնաբանություններ վարժությունների մասին և պատասխաններ:
#2 խնդիրը լուծելու համար բավական է աշակերտը մոտավորապես (մինչև մոտական
բաժանմունքի ճշտությաամբ) ցույց տա փոփոխականի փնտրվող արժեքը, բայց խնդիրը
դասարանում քննարկելիս աշակերտների ուշադրությունը սևեռել այն փաստի վրա, որ
փնտրվող արժեքը ավելի մեծ ճշգրտությամբ կարող ենք գտնել, եթե գրաֆիկի
համապատասխան կետերի տեղանքը ավելի լավ գնահատենք: Օրինակ. y(0)  3, 25 :
Խնդրի վերջին հարցի հետ կապված ուսուցիչը պետք է նշի, որ ինչքան փոքր է y
փոփոխականի նշանակությունը, առավել ցածր է գտնվում այդ նշանակության
համապատասխան կետը դիագրամի վրա:
#3. Պատասխան y  1,8 : Սպասվում է, որ աշակերտները գծային դիագրամ կառուցելիս
անճշտություն թույլ կտան և արդյունքում այլ արժեք կստանան: Աշակերտների
ուշադրությունը կենտրոնացնել դիագրամների և գրաֆիկների՝ բարձր ճշգրտությամբ
կառուցելու նշանակության վրա:
#5. բ) 12 , գ)0,5,6,5, 8 , է)3,5-ը n փոփոխականի թույլատրելի արժեքը չէ: զ) A  0,5n :
#6. S  400  80t. #7. Աշակերտների ուշադրությունը հրավիրել այն հանգամանքի վրա, որ
կառուցած դիագրամի կետերը կոորրդինատների սկզբնակետից դուրս եկող ուղղի վրա են
գտնվում:
#8. գ)Խնդիրը ուսուցչին հնարավորություն է տալիս ևս մեկ անգամ աշակերտներին
հիշեցնել դիագրամը ճիշտ կառուցելու նշանակությունը:
#9. Խնդիրը հնարավորություն է տալիս աշակերտին, որոշել գրաֆիկի միջոցով տրված
փոփոխական մեծության հատկությունները: Ցանկալի է, այս խնդրի շուրջ դասարանը
միասնական քննարկում անցկացնի, գնահատի աշակերտների կողմից արած
կանխատեսումները և նրանց փաստարկները: Ուշադրություն դարձնել այն փաստին, որ
աշակերտը վերջին հարցին պատասխանելու համար որոշակի կանխատեսում պետք է
անի:
«Հնարավոր է արդյո՞ք» 1. Անհնար է: 2)ա) Անհնար է: բ) Հնարավոր է:
“Հապա, փորձի’ր» լուծել 1 2  3 ...10  28  34  ... 52  7  (24  32  5) 2 : 7 . Պետք է ջնջել: 7.
Փնտրվելիք թիվն է 24  32  5  720 :
5.4 Ուղիղ համեմատական կախվածության գրաֆիկ (2 դասաժամ)
Նպատակները՝
 Ներկայացնել փոփոխականների միջև ուղիղ համեմատական կախվածությունը:
 Սովորեցնել ուղիղ համեմատական կախվածության հատկությունները և նրա գրաֆիկը
կառուցելը:
 Բերենք փոփոխականների միջև ուղիղ համեմատական կախվածության օրինականեր
պրակտիկայից:
Գիտելիք և ունակություններ՝ պարագրաֆի սովորելու արդյունքում աշակերտը պետք է
կարողանա՝աղյուսակով, բանաձևով կամ գրաֆիկով տրված կամ գործնական
խնդիրներում եղած մեծությունների միջև առանձնացնել միմյանց ուղիղ համեմատական
կապված մեծությունները, ներկայացնի ուղիղ համեմատական կախվածությունը
փոփոխականների միջև աղյուսակի, բանաձևի կամ գրաֆիկի միջոցով:
Մեթոդական մեկնաբանություններ՝ մեծությունների միջև ուղիղ համեմատական
կախվածությունը աշակերտները արդեն տարրական դասարաններից ծանոթ են:
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Շարժման, աշխատանքի կամ գնագոյացման խնդիրները նրանք համեմատական
կախվածության (այդ թվում, հակառադարձ համեմատական
կախվածության)
կիրառմամբ են բացատրում: Այս անգամ այս կախվածությունը կքննարկենք որպես
նախորդ երեք պարագրաֆում սովորած փոփոխականների միջև կախվածության կարևոր
մասնավոր դեպք: Պարագրաֆի նպատակն է, ուղիղ համեատական կախվածության
համար
կոնկրետացնել
փոփոխականների
հետ
կապված
պայմանները
և
հատկությունները:
Նյութի
բացատրելը
նպատակահարմար
է
սկսել
ուղիղ
համեմատական մեծությունների հատկությունների կրկնությամբ, ինչը նոր նյութին
բնականորեն անցնելու հնարավորություն կտա: Նյութի բացատրությունից հետո կարող
եք հարցեր առաջադրել՝
 Ի՞նչ կապ կա համեմատական և ուղիղ համեմատական փոփոխականների միջև:
 Ինչո՞ւ է ուղիղ համեմատական փոփոխականների համեմատությունը կոչվում
համեմատականության գործակից և այլն, որպեսզի ամրապնդվի կապը նախկինում
սովորած նյութի հետ:
Էական է, որ պարագրաֆում հաղորդած նյութի յուրացման արդյունքում աշակերտը
կարողանա ուղիղ համամասնական կախվածությունը որոշել սովորած գործնական
բնույթի հիմնական խնդիրներում, կոնկրետ, փոփոխականների միջև կախվածությունը
խմբերում՝ շարժման արագություն - շարժման ժամանակ - անցած տարածություն,
ապրանքի գին - ապրանքի քանակ - գնած ապրանքի արժեք, աշխատանքը կատարելու
արագություն - աշխատանքը կատարելու ժամանակը - կատարած աշխատանքի քանակը:
Միաժամանակ, նա պետք է կարողանա փոփոխականների միջև ոչ համեմատական
կախվածության օրինակներ բերել գործնական խնդիրներից:
Մեկնաբանություններ վարժությունների մասին և պատասխաններ:
#1.Ուղիղ համեմատական կախվածությամբ մեծությունները բերված են
բ), դ), ե)
կետերում:
#2. Համեմատականության գործակիցն է՝ 1,2: #3. Արժեքներից 8-ը պետք է փոխել 9-ով: #4.

5
5
L   x : #5. գ) x  z : #7. գ) s  2t :
2
3
#9. Գործնական բնույթի վարժության լուծումը նախորդ գլուխներում սովորած նյութի
իմացություն է պահանջում: Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել խնդրի
բովանդակությունից բխող փոփոխականների թույլատրելի արժեքների որոշման և
կախվածության գրաֆիկի կառուցման վրա, որն այս անգամ կետային դիագրամի տեսք
ունի: Պատասխան՝ բ) 11 մատիտի համար վճարում է 2,75 լարի, 3 լարով կգնի 12 մատիտ:
գ)Համեմատականության
գործակիցը՝ 0,25
համընկնում
է
մատիտի
լարիով
արտահայտված արժեքին: դ) L  0,25n : ե)Խնդրի բովանդակությունից ելնելով, n
փոփոխականի թույլատրելի արժեքները ոչ բացասական ամբողջ թվեր են: ե)Խնդրի
բովանդակությունից ելնելով, L փոփոխականի թույլատրելի արժեքներն են՝ 0,25 -ի
բազմապատիկ ոչ բացասական թվերը: է) L փոփոխականի n փոփոխականից
կախվածության գրաֆիկը կետային գրաֆիկ է: Այն ընդգրկում է միայն այն կետերը, որոնք
n փոփոխականի թուլատրելի, այսինքն, ամբողջ ոչ բացասական արժեքներին է
համապատասխանում:
#11. Այս վարժության նպատակն է աշակերտներին հիշեցնել 6-րդ դասարանում սովորած
զուգահեռ տեղափոխությունը: Հաջորդ պարագրաֆում զուգահեռ տեղափոխությունը
կքննարկվի կոորդինատային հարթության վրա:
«Ապա փորձի'ր»: Ենթադրենք դասարանում մնացել է x աշակերտ: Նրանց մեկ երրորդը
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աղջիկ է: Իսկ մինչև Մակայի և Էլենեի գնալը կլիներ երկուսով ավելի, այսինքն
Մյուս կողմից, մինչև աղջիկների գնալը դասարանում
մասը, այսինքն

1
x 2:
3

x  2 աշակերտ էր, որոնցից

2
5

2
2
1
( x  2) աղջիկ էր: Ստացանք հավասարում: x  2 = ( x  2)  x  18 :
5
5
3

5.5 Պատկերների զուգահեռ տեղափոխություն (2 դասաժամ)
Նպատակը՝ կոորդինատային համակարգում զուգահեռ տեղափոխության ներմուծում,
զուգահեռ տեղափոխության հատկությունների ուսումնասիրում:
Գիտելիք և ունակություններ՝ պարագրաֆը սովորելու արդյունքում աշակերտը պետք է
կարողանա հաշվել տրված կետի զուգահեռ տեղափոխությամբ առաջացած կետի
կոորդինատները, տրված մարմինը զուգահեռ տեղափոխելով կառուցել ստացած
մարմինը, հաշվել զուգահեռ տեղափոխության կոորդինատերը:
Մեթոդական մեկնաբանություններ՝ դպրոցական կուրսում զուգահեռ տեղափոխության
ներմուծման մի քանի ճանապարհ գոյություն ունի: Մենք ընտրեցինք զուգահեռ
տեղափոխությունը կոորդինատային համակարգի օգնությամբ: Սա աշակերտին
հնարավորություն է տալիս արդեն ծանոթ նյութի վրա հիմնվելով, որոշել զուգահեռ
տեղափոխության հատկությունները: Զուգահեռ տեղափոխության կոորդինատներով
հաղորդելը աշակերտի համար ավելի հեշտ է դարձնում զուգահեռ տեղափոխությամբ
մարմնի կառուցումը:
Մեկնաբանություններ վարժություններ մասին և պատասխաններ.
#1. A1 (2;3) .#2 B(6;3,3). #4 (1,5; 0,7) :
#5. Զուգահեռ տեղափոխության կոորդինատներն են՝ (1;4,5) , այդ պատճառով D1 (4;9,5) :
#6.

D( 2;5) կետին

համաչափ

կետն

է

D1 ( 2; 5) ,

այդ

պատճառով

զուգահեռ

տեղափոխության կոորդինաներն են (0; 10) :
#7. M (3; 1) կետի համաչափ կետն է M ( 3; 1) , այդ պատճառով զուգահեռ
տեղափոխության կոորդինատներն են՝ ( 6;0) :
#8.Զուգահեռ տեղափոխության կոորդինատները կլինեն U (0; 2) , դրա համար զուգահեռ
տեղափոխությամբ առաջացած PQ
1 1 հատվածի ծայրակետերի կոորդինատներն են P1 (1;1)
, Q1 (4; 3) :
#9. AB -ին համաչափ հատվածի ծայրակետերի կոորդինատներն են ( 2;3) և (4;3) : T
զուգահեռ տեղափոխությամբ A(2;3) կետը A1 ( 4;3) կետ տեղափոխվեց: Դրա համար է
T ( 6;0) : #10. Զուգահեռ տեղափոխման կոորդինատները կլինեն (2,0), ինչում
աշակերտները հեշտությամբ կհամոզվեն, եթե այս համաչափությամբ հերթականորեն
գործեն հարթության կետերի վրա: #11. 3. #12. 500 լարի: .#13. 24սմ. #14. 480կմ/ժ. #17. 112:
“Հապա, փորձի’ր» n -անկյուն բուրգն ունի n  1 գագաթ, 2n կող և n  1 նիստ: Ըստ
պայմանի՝ n  1  n  1  2n  38  n  9 :
V գլխի ամփոփում: #1 Պատասխան: 3: #2. 13: #3 (4,6). #6. (1,-2): #8. 28:
#9. 18: 7-րդ դասարանի աշակերտը այս խնդիրը կարող է լուծել տարբեր եղանակներով:
1) մակերեսը չափել պալետով՝ (քառակուսի թիթեղանման գործիք հարթությունը
որոշելու համար), 2) Արդեն գիտի, որ ուղղանկյունների անկյունագծերը հավասար են,
բայց կտեսնի նաև այն, որ գծագրի վրա քառակուսի կստացվի, որը կոորդինատային
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առանցքներով հավասար հավասարասրուն եռանկյունների է բաժանվում և դրանց
ներքնաձիգները մոտեցնելով կստացվի ուղղանկյուն, որի կողմերն են՝ 3 և 6:
#15. (3,0): №16.ա) (0,5,12), բ)(0,6,7): №18. (-1,3),( 3,3 ):
#19. AC քառանկյան անկյունագիծն է:. Աշակերտը լուծումը A և C գագաթները
կառուցելով է սկսում: Գտնում է անկյունագծերի հատման կետը և կառուցում BD
անկյունագիծը:
#21. Խնդիրը լուծելը սկսում է տրված կետերը կառուցելով: B -ն հիմքի միջնակետն է, դրա
AB հատվածին հավասար հատված կառուցելով, կստանա
համար նրանից աջ
եռանկյան հիմքի երկրորդ գագաթի կոորդինատները՝ (5,1), իսկ B կետից օրդինատների
առանցքին զուգահեռ ուղղի և AC ուղղի հատման կետով եռանկյան երրորդ գագաթի
կոորդինատները կստանա (պետք է բացատրի, որ B կետից վեր բարձրացրած
ուղղահայացը հավասարասրուն եռանկյան միջնագիծը և միաժամանակ բարձրությունն
է): Պատասխան՝ բ)(5,1), (3,3):
#22. Խնդիրը երկու լուծում ունի (4,0) և (-4,0):
“Հապա, փորձի’ր»
այս փաստի ցուցադրումը կարող ենք նախ
կոնկրետ
կոորդինատներով ցույց տալ, իսկ հետո ՝առհասարակ: A  x; y  կետի P զուգահեռ
տեղափոխությամբ կստանանք A1  x  a; y  b  կետը, միայն հետո

Q -ի գործողությամբ՝

Q1  x  a  c; y  b  d  կետը:
Թեստ #5
Պատասխաններ՝
1
ա

2
գ

3
բ

4
բ

5
ա

6
բ

7
ա

8
գ

9
ա

10
ա

11
ա

12
բ

13
գ

14
ա

15
բ

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

ա

գ

դ

բ

ա

դ

բ

բ

ա

գ

Ամփոփիչ աշխատանք #10
I տարբերակ
1) Կոորդինատային հարթության վրա կառուցել ABCD ուղղանկյունը, եթե հայտնի են
նրա երեք գագաթների կոորդինատները՝ A(5;2), B(5;6), C(1;6)
ա) գտնե'լ D գագաթի կոորդինատներ,
բ) գտնե'լ ABCD ուղղանյան պարագիծը,
գ)
գտնե'լ անկյունագծերի հատման կետի կոորդինատները:
2) Գտնե'լ այն
կետի կոորդինատները, որը P(1; 4) զուգահեռ տեղափոխությամբ
տեղափոխվել է B(2;1) կետ:
3) Գտնե'լ այն զուգահեռ տեղափոխության կոոտդինատները, որով A(2,3; 0, 2)
կոորդինատներով կետը տեղափոխում է B(4,1;1, 2) կետ:
4) Կառուցե'լ y  2 x ուղիղ համեմատական կախվածության գրաֆիկը:
II տարբերակ
1) Կոորդինատային հարթության վրա կառուցել ABCD ուղղանկյունը, եթե հայտնի են
նրա երեք գագաթի կոորդինատները՝ A(6;1), B(6;4), C (1;4) .
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ա) գտնե'լ D կետի կոորդինատները,
բ) գտնե'լ ABCD ուղղանկյան պարագիծը,
գ) Գտնե'լ անկյունագծերի հատման կետի կոորդինատները:
2) Գտնե'լ A կետի կոորդինատները, եթե P (-1;4) զուգահեռ տեղափոխությամբ այն
տեղափոխվում է B (2;-1) կոորդինատներով կետ:
3) Գտնե'լ այն զուգահեռ տեղափոխության կոոտդինատները, որով A (2,3;-0,2)
կոորդինատներով կետը տեղափոխվում է B (-4,1;1,2) կետ:
4) Կառուցե'լ y  3x ուղիղ համեմատական կախվածության գրաֆիկը:
Գնահատման սխեման: (10 միավոր)
1) Կառուցել է A, B և C կետերը – 1 միավոր
Գտել է D կետի կոորդինատները – 1 միավոր
Գտել է ABCD ուղղանկյան պարագիծը – 1 միավոր
Գտել է անկյունագծերի հատման կետի կոորդինատները – 1 միավոր (ընդամենը՝ 4
միավոր):
2) Ճիշտ հաշված յուրաքանչյուր կոորդինատի համար 1 միավոր (ընդամենը՝ 2 միավոր):
3) Ճիշտ հաշված յուրաքանչյուր կոորդինատի համար 1 միավոր (ընդամենը՝ 2 միավոր):
4) Գտել է գրաֆիկին պատկանող (0;0)-ից տարբերվող կետի կոորդինատները _1 միավոր:
Կառուցել է գրաֆիկը - 1 միավոր (ընդամենը՝ 2 միավոր):
Ողջ դասընթացի կրկնության նյութեր (թեստեր)
Թեստ #1
Մաթեմատիկական մոդել, դրական և բացասական թվեր:
Արտահայտության արժեքի հաշվվում
1) Արչիլը A քաղաքից B հեռավորությունն անցավ  կմ /ժ արագությամբ m ժամում, իսկ
B քաղաքից D քաղաք՝ միևնույն արագությամբ n ժամում: Ի՞նչ հեռավորություն անցավ
Արչիլը, հասնելով A քաղաքից D քաղաք

mn


կմ,
mn

mn
կմ:


2) Ուղղանկյան ձև ունեցող հողատարածքի երկարությունը a մ է, լայնությունը՝ b մ:
ա)  m  n  կմ,

բ)

կմ,

գ)

դ)

Ստորև թվարկած ո՞ր արտահայտությունով կարելի է հաշվել հողատարածքի մակերեսը:
ա)  a  b  մ2, բ) 2  a  b  մ2, գ) ab մ2,
2

դ)  a 2  b2  մ2.

3) Հատակը ծածկված է a սմ երկարությամբ կողով n հատ քառակուսու ձև ունեցող
սալիկներով: Պատասխաններից որում է պատկերված հատակի մակերեսը հաշվելու
բանաձևը.
ա) na 2 մ2, բ) an 2 մ2,

գ) an մ2,

դ) 2  a  n  մ2 :

4) Ընտրել տրված իրավիճակի մաթեմատիկական մոդելը. «Ռեստորանի համար գնեցին
12 սեղան a լարիով և 48 աթոռ, յուրաքանչյուրը՝ 15 լարիով: Գնումների համար վճարեցին
2340 լարի».@
ա) 12   a  48 15  2340 ,

բ)

a  48 15
,
12
199

գ) a  48 15  2340 ,

դ) 12a  48 15  2340 :

5) Նախադասությունը գրել թվային արտահայտության տեսքով՝

1
2
2
-ի և  -ի քանորդի և 1 -ի և 0,01-ի արտադրյալի տարբերությունը.@
5
15
3
2 1 2
1  2
2

ա)  :  1  0,01,
բ) :    1  0, 01 ,
15 5 3
5  15 3

1 2
2
1  2 2
գ) :  1  0,01,
դ) :     1  0, 01:
5 15 3
5  15  3
`Գտնել

6) Նախադասությունը գրել թվային արտահայտության տեսքով՝
«

5
6
11
-ի և  -ի արտադրյալի և 6,28-ի և
-ի տարբերության արտադրյալը.
6
150
35
5  6 
11 
բ)       6, 28 

6  35  
150 
5  6
11 
դ)    6, 28 

6  35
150 

5  6
11 
ա)     6, 28 

6  35
150 
5  6
11 
գ)    6, 28 
,
6  35
150 

7) Գտնե'լ 2  86 : 4  0,8  3 արտահայտության արժեքը՝
ա) 17,1,
բ) 21,9,
գ) _17,1,
դ) 16,6
8) Գտնե'լ 6_95,1:31,7_ 46,8: 2,34 արտահայտության արժեքը ՝
ա)17,
բ)21,9,
գ) _17,
դ) 16,6

1
3

9) Գտնե'լ 4  1,5x արտահայտության արժեքը, եթե x   :
բ) 20

ա)4,5,

գ) _1,5,

դ)

177
:
317

2a  5b a  2b

արտահայտության արժեքը, եթե a  2,7; b  0
6
3

10) Հաշվե'լ
ա) 0 ,

177
,
317

բ) 1,

գ) 2 ,

դ) 3:

11) Ո՞ր թվային ուղղի վրա են թվերը պատկերված ոչ ճիշտ՝
ա
0
գ

0
-3

6

բ
դ

-4

5

-2
-6

-2

12) Ո՞ր թվային ուղղի վրա են թվերը պատկերված ոչ ճիշտ.
ա
գ

3
-1000

12
-11

բ

-15

-12

դ

-6
200

0

13) Գտնե'լ արտահայտության արժեքը՝

ա) 1

5
,
9

2
3

բ) - 1 ,

գ) 2,5 ,

14) Գտնել արտահայտության արժեքը՝
ա) 0,

բ) -0,015,

գ) 2,015 ,

5
11 1
1
3,5   2 :1  3
7
12 6
9 :
2
5 3
3 1
1  2 1  1: 
3
6 17
5 15

դ) -2:
1
0,5   6, 03  2 : 2,5  2, 015
2
:
2
3 8 3 1
10  2 1  :
5
11 25 5 15
դ) -2,015:

Թեստ #2
Կից և հակադիր անկյուններ
1) Երկու ուղիղների հատումից առաջացած անկյուններից մեկի աստիճանային չափը 470
է: Գտնե'լ մնացած անկյունների աստիճանային չափերը:
ա) 470 , 470, 1430, բ) 1430, 470, 1430, գ) 1330, 470,1330,
դ) 3130, 470:
2) Կից անկյուններից մեկը մյուսից 5-անգամ մեծ է: Որքա՞ն է յուրաքանչյուր անկյան
աստիճանային չափը:
ա) 300 , 1500, բ) 3000, 600, գ) 360, 1800, դ) 450, 2250:
3) Երկու հակադիր անկյունների գումարը հավասար է 640 աստիճանի: Գտնել
յուրաքանչյուր անկյան մեծությունը:
ա) 200, 440, բ) 320, գ) 1480, 320,
դ) 640, 1160:
4) Երկու հակադիր անկյունների գումարը հավասար է 1600 աստիճանի: Գտնել
յուրաքանչյուր անկյան մեծությունը:
ա) 200, 1600,

բ) 200,

գ) 800,

դ) 1600:

5) Ստորև թվարկած պնդումներից ո՞րն է ճշմարիտ:
I) Եթե երկու անկյուններ իրար հավասար են , ապա այդ անկյունները հակադիր են.
II) Եթե երկու անկյուններ հակադիր են, ապա այդ անկյունները հավասար են.
ա) միայն I,
բ) միայն II,
գ) երկուսն էլ,
դ) ոչ մեկը:
6) Ստորև թվարկած պնդումներից ո՞րն է ճշմարիտ:
I) Եթե երկու անկյուններ կից են, ապա այդ անկյունների գումարը հավասար է 1800
աստիճանի:
II) Եթե երկու անկյունների գումարը հավասար է 1800-ի, ապա այդ անկյունները կից
են՝
ա) միայն I,
բ) միայն II,
գ) երկուսն էլ,
դ) ոչ մեկը:
7) Ստորև թվարկած անկյուններից որը կարող է լինել կից անկյունների զույգ:
I) 1450 և 450,
II) 900 և 900, III) 700 և 800:
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ա) միայն I,

բ) միայն II,

գ) միայն III),

դ) I և II:

8) Գտնե'լ այն անկյան մեծությունը, որի հակադիր անկյունը 1250 է:
ա) 1550, բ)550,
գ) 1250,
դ) 2350.
9) Գտնե'լ այն անկյան մեծությունն, որի կից անկյունը 1250 է:
ա) 1550,
բ)550,
գ) 1250,
դ) 2350:
10) Կից անկյուններից մեկը 700-ով մեծ է մյուսից: Գտնել այդ անկյունների
մեծությունները:
ա) 700, 1100, բ) 500, 1200,
գ) 550, 1250,
դ)900, 1600:
11) AB և CD ուղիղները հատվում են O կետում: OK ճառագայթը DOB անկյան
կիսորդն է: AOD  780 : Գտնել DOK :
ա) 1080,
բ) 510,
գ) 360,
դ) 540
12) AB և CD ուղիղները հատվում են O կետում: Հայտնի է, որ AOC  DOB  1160 :
Գտնել AOD :
ա) 580,
բ)1220,

գ) 2440,

դ) 640:

13) A AA կետից տարված են երեք ուղիղ՝ AB, AM և AN: Գտնել NAB, եթե հայտնի է, որ

MAN  570 , MAB  580 :
ա) 580,

բ)10,

գ) 1150,

դ)10 կամ 1150:

14) Գծագրում պատկերված անկյուններից
AOB  260 , COD մեծ է COB -ից 820  ով:
Գտնել COD. -ն՝
ա) 720, բ)1180, գ) 1080, դ)560:

B

C

A

D
O

Թեստ #3
Եռանկյուն
5) AAABCABեռանկյան A գագաթը ուղիղով միացված է հանդիպակաց կողմի միջնակետին:
Ի՞նչAէ կոչվում այդ ուղիղը:
ա) միջնուղղահայաց, բ) անկյան կիսորդ, գ) միջնագիծ, դ) բարձրություն:
0
0
6) ABC եռանկյան մեջ A  32 , B  58 : Ի՞նչ եռանկյուն է ABC եռանկյունը:
ա) սուրանկյուն, բ) բութանկյուն, գ) ուղղանկյուն, դ) անհայտ է:

7) Եռանկյան գագաթից հանդիպակաց կողմին տարված ուղղահացը կոչվում է
ա) միջնուղղահայաց, բ) անկյան կիսորդ, գ) միջնագիծ, դ) բարձրություն:
8) Գտնե'լ եռանկյան երրորդ անկյունը, եթե մյուս երկու անկյունների աստիճանային
չափերն են՝ 480 և 960:
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ա) 480,

բ)960,

գ) 1440,

դ) 360:

9)Հավասարասրուն եռանկյան անկյուններից մեկը 1200 է: Գտնել մնացած անկյունները:
ա) 600, 1200, բ) 600, 600,
գ) 300, 300,
դ)800, 600:
10) ABC -ում BA  CA, AM -ը միջնագիծ է BAC  700. : Գտնել BMA և CAM :
ա) 900, 550,

բ) 900, 350,

գ) 350, 550,

դ)1250, 550:

11) Հավասարասրուն ABC եռանկյան մեջ AC-ն հիմքն է, BM -ը միջնագիծը, ABC  1120. :
Գտնել ABM և AMB :
ա) 560, 900, բ) 900, 240, գ) 240, 560, դ)900, 560:
12) ABC հավասարասրուն ուղղանկյուն եռանկյան մեջ C ուղիղ անկյունից տարված է
CH բարձրությունը: Գտնել CHB եռանկյան անկյունները:
ա) 900, 900, 450, բ) 600, 600, 600, գ) 240, 560, 1000, դ)900, 450 ,450:
13) Եռանկյան անկյուններից մեկը 640 է: Գտնել այն անկյունը, որն առաջանում է մյուս
երկու անկյունների կիսորդներով:
ա) 1220, բ)1160,
գ) 320,
դ) 580:
14) Եռանկյուն ABC- ում P  750 , R - ը 4-անգամ փոքր է S գագաթի ներքին անկյունից:
Գտնել եռանկյան մնացած անկյունների մեծությունը:
ա) 840, 720, բ) 1690, 210,
գ) 1050, 210, դ)840, 210:
15)

ABC եռանկյունը

հավասարասրուն

է

AB-ն

հիմքն

C

է։∠A=60Η◦, EK||AB , գտնել ∆CEK-ի անկյունները:
ա) 560, 620, 620,
0

0

0

գ) 62 , 56 , 56 ,

բ) 560, 1240, 620,
0

0

E
A

K
B

0

դ)31 , 31 ,118 :

16) Հավասարասրուն եռանկյան հիմքին առընթեր արտաքին անկյունը 3-անգամ մեծ է
իրեն կից անկյունից: Գտնել եռանկյան անկյունները:
ա) 67,50, 67,50 , 450, բ) 1350, 22,50, 22,50, գ) 450, 900 , 450;
դ) 300, 600 , 900:
17) Հավասարասրուն եռանկյան հիմքին և սրունքին իջեցված կիսորդների կազմած
անկյունը 650է: Գտնել եռանկյան անկյունները:
ա) 250, 650 , 900, բ) 1150, 250, 400, գ) 400, 900 , 500, դ) 500, 500 , 800:
18) ABD հավասարասրուն եռանկյան մեջ AD հիմքի վրա վերցված է E կետը, իսկ AB
0
սրունքի վրա՝ C կետը: CE BD, B  76 : Գտնել ACE -ի անկյունները:

ա) 520, 520, 760,

բ) 760, 760, 520,

գ) 720, 760, 760,
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դ)520, 600 ,680:

19) Օգտվելով գծագրից և ստորև տրված նշումներից ընտրել ճիշտ արտահայտությունը:
D
B

I) ABC ուղղանկյուն է,
II) MOK ուղղանկյուն է,
III) SOK  1070 ,
IV) CBD  1010 ,
V) MOK հավասարասրուն է
ա) I, II և III,
գ) I, III և V,

M
73

A 690
340

0

210

C

P

K
T

O

բ) I, III և IV,
դ) II, IV և V

S
K

Թեստ #4
Տոկոս
1) 53% -ը ներկայացնել կոտորակի տեսքով
ա)

1
,
53

բ)

53
,
100

գ)

100
,
53

դ) անհնար է:

1 2 3 1
, , , , ո՞ր կոտորակն է հավասար 40%-ի
5 5 4 10
3
1
:
գ) ,
դ)
4
10

2) Թվարված կոտորակներից
ա)

1
,
5

բ)

2
,
5

3) 0,45-ը ներկայացնել տոկոսի տեսքով
ա) 4,5%,

բ) 0,45%,

գ) 45%,

դ)

45
%:
100

4) Ստորև թվարկած ո՞ր արտահայտությունն է ներկայացնում՝ «քաղաքի բնակչության
25%»:
ա) քաղաքի բնակչության կեսը,
բ)քաղաքի բնակչության 25-րդ մասը,
գ) քաղաքի բնակչության 0,25 մասը, դ)քաղաքի բնակչության մեկ հինգերորդ մասը:
5) Փետրվարին օրերի 25% -ը անձրևոտ էր, 50% -ը ամպամած, իսկ մնացածն՝ արևոտ:
Փետրվարին օրերի քանի՞տոկոսն էր արևոտ:
ա) 75%,
բ) 50%,
գ) 25%,
դ)20%:
6) Նինոյի դասարանում սովորում է 20 աշակերտ: Աշակերտների 40% տղաներ են: Քանի՞
աղջիկ է սովորում Նինոյի դասարանում:
ա) 8,
բ)10,
գ) 12, դ) 15:
7) Մաթեմատիկայի կաբինետում 80 երկրաչափական մարմին է: Այդ թվում 25% -ը
ուղղանկյուն զուգահեռանիստ է և դրանց 20% կարմիր է, մնացածների 25% - ը կապույտ է:
Քանի՞ կապույտ ուղղանկյուն զուգահեռանիստ է մաթեմատիկայի կաբինետում:
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ա) 4,

բ)2,

գ) 8,

դ) 12:

8) Երեք թվերի գումարը հավասար է 800-ի: Թվերից մեկը կազմում է գումարի 40%-ը,
երկրորդն՝ 30%-ը: Գտնել երրորդ թիվը:
ա) 320,
բ)560,
գ) 240, դ) 120:
9) Գտնել թիվը, որի 35% -ը հավասար է 70-ի:
ա) 200,
բ) 22,5,
գ) 2250, դ) 225:
10) Քանի՞ տոկոս շաքար է պարունակում հյութը, որը պատրաստված է 250գր շաքարից և
1 կգ ջրից:
ա) 75%,

բ) 20%,

գ) 25%,

1
3

դ) 33 %:

11) Ի՞նչ թիվ կստացվի, եթե 45-ը 32%-ով մեծացնենք:
ա) 77,
բ) 30,6,
գ)59,4, դ)48,2:
12) Ի՞նչ թիվ կստացվի, եթե 80-ը 75%-ով փոքրացնենք:
ա) 15,
բ) 20,
գ) 155, դ)60:
13) Գտնել ստորև թվարկած թվերից ամենամեծը:
ա) 90-ի 25%, բ) 80-ի 30%, գ) 120-ի 40%, դ) 25-ի 75%:
14) I արտադրիչը փոքրացրեցին 10%-ով, երկրորդը՝ 20%ով: Ինչպե՞ս փոխվեց
արտադրյալը:
ա) փոքրացավ 28%-ով, բ) չփոխվեց, գ) մեծացավ 28%-ով, դ)փոքրացավ 72%-ով:
15) Առաջին արտադրիչը փոքրացրեցին 10%-ով, երկրորդը մեծացրեցին 20%-ով: Ինչպե՞ս
փոխվեց արտադրյալը:
աa) մեծացավ 12-ով, բ) չփոխվեց, գ) մեծացավ 8%-ով, դ) մեծացավ 108%-ով:
16) Արտադրիչներից մեկը փոքրացրեցին 20%-ով, երկրորդը մեծացրեցին 20%-ով: Ինչպե՞ս
փոխվեց արտադրյալը:
ա) փոքրացավ 4%-ով, բ) չփոխվեց, գ) մեծացավ 4%-ով, դ) մեծացավ 40%-ով:
Թեստ #5
Կոորդինատները հարթությունում
1) Կոորդինատային հարթության ո՞ր քառորդում է գտնվում AA(-5;6).
AAա) I քառորդում, բ) II քառորդում, գ) III քառորդում, դ) IV քառորդում:
2) Կոորդինատային հարթության ո՞ր քառորդում է գտնվում AA(5;-6.)
ա) I քառորդում, բ) II քառորդում, գ) III քառորդում,
դ) IV քառորդում,
3) Տրված կետերից որո՞նք են գտնվում աբսցիսների առանցքից ներքև
A  0;6  , B  3;0  , C  4; 6  , D  5; 5 .
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ա) A և B ,

բ) B և C ,

գ) C և D ,

դ) B և D :

4) Տրված կետերից որո՞նք են գտնվում օրդինատների առանցքից աջ
A  0;6  , B  3;0  , C  4; 6  , D  5; 5 .
ա) A և B ,

բ) B և C ,

գ) C և D ,

դ) B և D :

5) Տրված կետերից ո՞րն է գտնվում աբսցիսների առանցքի վրա:
ա) (0;7), բ)(-1;-1),
գ)(2;5),
դ)(-2;0):
6) Տրված կետերից ո՞րն է գտնվում օրդինատների առանցքի վրա:
ա) (0;7), բ)(-1;-1),
գ)(2;5),
դ)(-2;8):
7) Կետերը, որոնց օրդինատը 5 է, կոորդինատային հարթության ո՞ր քառորդում է
գտնվում:
ա) I և II քառորդում,
բ) II և III քառորդում,
գ) III և IV քառորդում,
դ) I և IV քառորդում:
8) Կոորդինատային հարթության վրա ո՞ր քառորդում են գտնվում -5 աբսցիս ունեցող
կետերը:
ա) I և II քառորդներում,
բ) II և III քառորդներում,
գ) III և IV քառորդներում,
դ) I և IV քառորդներում:
.
9) Ստորև տրված թվազույգերից, ո՞րն է հանդիսանում AB հատվածի հատման կետի
կոորդինատը աբսցիսների առանցքի հետ:
ա) (-5;4) բ) (1;-4),
գ) (0;-2), դ) (-2;0):
y
4
3
2
1

A

1 2 3 4
-6 -5 -4 -3 - -1
-1
2
-2
-3 B

x

10) Ստորև տրված թվազույգերից, ո՞րն է հանդիսանում AB հատվածի հատման կետի
կոորդինատը օրդինատների առանցքի հետ:
y

A

2
1
-6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4
-2

ա) (-5;4),

բ) (-2;0),

գ) (0;-3),

դ) (-3;0):
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x

Թեստ #6
Միանդամ և բազմանդամ, թվի բնական ցուցիչով աստիճան

 5 
1) Միանդամը ներկայացնել ստանդարտ տեսքով . 14a   a 2  .
 7 
5 3
5 
ա) 14a  a 2  , բ) 14  a ; գ) 10a3 , դ) 10a3 :
7
7 
2) Միանդամը ներկայացնել ստանդարտ տեսքով . 3m2   2,5m3  .
ա) 2,5  3m5 ,

բ) 7,5m2  m3 ,

դ) 7,5m5 :

գ) 7,5m6 ,

1

3) Միանդամը ներկայացնել ստանդարտ տեսքով .  a 2bc 2   0,5b 2cd
5




ա) 0,1a 2b3c3d , բ)

1 2 3 3 2
a b c d , գ) 0,05a 2b5c4 d 2 ,
20

դ)



2

1 2 3 4 2
abcd :
10

 





4) Բազմանդամը ներկայացնել ստանդարտ տեսքով . a 2  ab  3ab  2a 2  5b a  b2



ա) 3a 2  ab  5a3 , բ) 3a 2  9ab  5b3 , գ) 3a 2  9ab  5b3 ,
դ) 3a 2  ab  5b3
5) Բազմանդամը ներկայացնել ստանդարտ տեսքով . 4  x  x  x  x  2  x3  x 4  7 x5
ա) 16 x  7 x  7 x 2 , բ) x12  7 x5  4 x2 , գ) x7  7 x5  8x 4 ; դ) x7  7 x5  4 x4 :
6) Ստորև թվարկածներից ընտրել ճշգրիտ հավասարությունը.
ա) a   a    a    a   4a,
բ) a   a    a    a   a 4 ,
դ) a   a    a    a   4a :

գ) a   a    a    a   a 4 ,

7) Ստորև թվարկածներից ընտրել ճշգրիտ հավասարությունը.



ա) a3



4



բ) a3

 a 7 ,



4

 a7 ,



գ) a3



4



դ) a3

 a12 ,



4

 a12 :

8) Պարզեցնե'լ արտահայտությունը. 4a  3x  5a   2ax  20a 2 .
ա) 12ax  20a 2  2ax  20a 2 ,

բ) 10a 2 x 2 ,

գ) 10ax ,

դ) 2ax  40a 2 :

9) A  (2a  4ab  b )  3a  4ab հավասարության մեջ A - ն փոխարինել այնպիսի
արտահայտությունով, որ ստացվի ճշգրիտ հավասարություն:
ա) a 2  b2 , բ) 5a 2  8ab  b2 , գ) 13a 2b2 ,
դ) 5a 2  b2 .
2

2

2

10) Հաշվե'լ արտահայտության արժեքը 4a  a  2   7a  2a  3  3a  4a  5  12a , երբ a  1:
ա) -22,

բ) -10,

գ) 22,

դ) 10:

3
2 3
2 2
11) Պարզեցնե'լ արտահայտությունը. a (b )  (3a b) .

7 6
ա) 3a b ,

7 8
բ) 9a b ,

7 7
գ) 9a b ,

դ) 3a 7b6 :

207

 2 x  3 2  3x  .

12) Կատարե'լ բազմապատկում.
ա) 6 5 x; բ) 6 x 2  13x  6;

գ) 6 x 2  4 x  6;

դ) 5x2  4 x  6 :

13) Պարզեցնե'լ արտահայտությունը.  a  4    3  a  .
2

դ) 2a  7 :

գ) 7  2a ,

բ) 7  2a ,

ա) 2a  7 ,

4  x

14) Հաշվե'լ արտահայտության արժեքը.
ա) 72,

բ) 64,

գ) 48,

2

2

 2  4  x  4  x    x  4  .
2

դ) 32:

15) Լուծե'լ հավասարումը.  x  12  x  12   2  x  6   x 2 .
2

ա) -9,

բ) 9,

գ) -15,

դ) 15:

16) Հետևյալ արտահայտությունը ստորև թվարկած ո՞ր բազմանդամին է հավասար.

 7 x  2   7 x  1 7 x  1 ,
2

ա) 14 x  5,

բ) 28x  5,

դ) 28x  3:

գ) 14 x  3,

17) Ներկայացնե'լ արտադրյալի տեսքով. 4a  36 .
2

ա)  2a  6  ,
2

գ ) 2a  2a  36  ,

բ)  2a  6  ,
2

դ)  2a  6  2a  6  :

18) Արտադրյալը ներկայացնե'լ բազմանդամի տեսքով.  4  a 2   a  2  a  2  .
գ) 16  a 4 ,

բ) 16  a 2 ,

ա) a 2  16 ,

դ) a 4  16 :

19) Արտահայտությունը ներկայացնե'լ արտադրյալի տեսքով. 0,0016 x4  64 y16 .
ա)  0,04 x 2  8 y 4  0,04 x 2  8 y 4  ,
գ) 8 y 4  0,04 x 2  0,04 x 2  8 y 4  ,

բ)  0,04 x 2  8 y8  0,04 x 2  8 y8  ,
դ) 8 y8  0,04 x 2  0,04 x 2  8 y8  :

20) Ներկայացնե'լ երկանդամի քառակուսու տեսքով. 49a2  28a  4 .
ա)  7a  4  ,
2

բ)  7a  4  ,
2

գ)  49a  2  , դ)  7a  2  :
2

2

Թեստ #7
Բնութագրիչ մեծություններ, գրաֆիկներ, դիագրամներ
1) 31, 27, 18, 27, 18, 21, 27 թվային հաջորդականության մոդը:
ա) 31,
բ) 27,
գ) 31,
դ) 18,
ե) 21:
2) 31, 27, 18, 27, 18, 21, 27 թվային հաջորդականության մեդիանը:
ա) 31,
բ) 27,
գ) 31,
դ) 18,
ե) 21:
3) 26, 46, 38, 15, 34, 67, 12, 42 թվային հաջորդականության միջինը:
ա) 34, բ) 35,
գ)15,
դ) 2,
ե) 32:
4) 26, 46, 38, 15, 34, 67, 12, 42 թվային հաջորդականության ցրման դիապազոնը:
ա) 34,
բ) 35,
գ)55,
դ) 2,
ե) 32:
Ամփոփիչ աշխատանքից VII 1 դասարանի աշակերտները ստացել են հետևյալ
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գնահատականները.
Միավոր

4

5

6

7

8

9

10

Աշակերտների քանակ

1

2

3

6

5

4

4

Օգտվելով աղյուսակից պատասխանել #5-#7 հարցերին.
5) Քանի՞ աշակերտ է ավարտել ամփոփիչ աշխատանքը:
ա) 10,
բ) 15,
գ) 20, դ)25,
ե) 49,
զ) 50:
6) VII 1 դասարանի ամփոփիչ աշխատանքի միջին գնահատականը:
ա) 4,9, բ) 5,5,

գ) 6,48,

դ) 7,56,

ե)

25
,
7

զ) 8,4:

7) VII 1 դասարանի աշակերտների գնահատականների մոդը կլինի՝
ա) 7, բ) 8,
գ) 9,
դ)10,
ե) 8 և 9, զ) 9 և 10:
8) 3, 12, 4, 10, 7, 26, 31, 20 թվային տվյալներից գտնել մեդիանը:
ա)10,
բ) 11,
գ) 12,
դ)20, ե) 7, զ) 26:
Ծաղիկների խանութում վաճառվում են վարդեր, նարգիզներ, վարդակակաչներ,
երիցուկներ
մեխակներ, ընդամենը _ 60 հատ:
կակաչ

Օգտվելով դիագրամից պատասխանել #9 - 12
հարցերին:

երիցուկ

նարգիզ

9) Ընդհանուր ծաղիկների մեջ քանի՞ տոկոս են կազմում
վարդերը և մեխակները միասին:
ա)10%, բ) 20%, գ)25%, դ)40%,
ե) 50%,

մեխակ

վարդ

զ) 100%:

10) Ընդհանուր ծաղիկների մեջ քանի՞ տոկոս են կազմում վարդակակաչների և
նարգիզների տոկոսային քանակը:
բ) 20%,

ա)10%,

գ)25%,

ե) 50%,

դ)40%,

զ) 100%:

11) Ընդհանուր ծաղիկների քանի՞ տոկոսն է կազմում երիցուկի քանակը:
ա)10%,
բ) 20%,
գ)25%,
դ)40%,
ե) 50%,
զ) 100%.
12) Քանի՞ մեխակ է վաճառվում խանութում, եթե վարդերի քանակը 18 է:
ա)10,
բ) 12,
գ) 18,
դ)20,
ե) 25,
զ) 30.

Աղյուսակում տրված է ֆուտբոլային թիմում անդամների հասակը(բոյը)
սանտիմետրերով:
խաղացող

1

2

3

4

5

6
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7

8

9

10

11

հասակ

183

194

187

181

176

190

189

184

178

179

181

Օգտվելով աղյուսակից, ընտրել #13_16 հարցերի ճիշտ պատասխանները:
13) Աղյուսակի տվյալներով, որոշել ֆուտբոլիստների հասակի դիապազոնը:
ա) 17սմ,
բ) 18 սմ,
գ) 9սմ,
դ)1 սմ:
14) Ըստ աղյուսակի տվյալների, որոշել ֆուտբոլային խմբում անդամների միջին հասակը:
ա) 181 սմ,
բ) 183 սմ,
գ) 189,5 սմ, դ)183,8 սմ:
15) Օգտվելով աղյուսակից, որոշել ֆուտբոլային խմբում անդամների հասակի մոդը:
ա) 181 սմ,
բ) 176 սմ,
գ) 183 սմ,
դ)194 սմ:
16) Ըստ աղյուսակի որոշել ֆուտբոլային խմբում անդամների հասակի մեդիանը:
ա) 181 սմ,
բ) 184 սմ,
գ) 183 սմ,
դ)187 սմ:
Թեստ #8
Եռանկյունների հավասարությունը
1) ENK եռանկյան ո՞ր անկյունն է ABC եռանկյան B անկյանը հավասար:
11
11

7

7

11

ա) E ,

բ) N ,

գ) K , դ) անհնար է որոշել,

ե) C :

2) ENK եռանկյան ո՞ր կողմն է ABC եռանկյան AB կողմին հավասար:
16
16

ա) EN , բ) EK , գ) KN ,

դ) BC ,

ե) անհնար է որոշել:

3) Եթե տրված գծագրում. AC  DB, CAD  BDA, ապա
ա) B  C ,

բ) A  C ,

գ) O  C ,

դ) B  D , ե) AB  AC :
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4) Տրված է ABCD քառանկյուն: BC  AD  10 դմ, CAD  ACB, AB  8 դմ: Գտնել ABCD
քառանկյան պարագիծը:
ա) 10 դմ, բ) 8 դմ, գ)180 սմ, դ) 36 դմ,

զ) 80 սմ:

5) Տրված է ABCD քառանկյուն: ADB  CBD, ABD  CDB, AB  9 սմ, AD  12 սմ:
Գտնել ABCD քառանկյան պարագիծը:
ա) 21 դմ,

բ) 4 դմ,

գ) 4դմ 2 սմ,

դ) 21 սմ,

ե) 30 սմ:

6) Տրված է AD հատվածը: AD ուղղի նկատմամբ մի կիսահարթությունում B և C
կետերը գտնվում են այնպես, որ BAD  CDA, BAC  CDB : Գտնել AC , եթե AB  5 սմ
և BD  6 սմ:
ա) 5սմ,

բ)6սմ, գ)11սմ, դ) 22սմ,

ե) անհնար է պատասխանել:

7) Տրված է AD հատվածը: AD ուղղի նկատմամբ մի կիսահարթությունում գտնվում են B
և C կետերն այնպես, որ BAD  CDA, BAC  CDB : Գտնել CD , եթե AB  7 սմ և

BD  8 սմ:
ա) 7սմ ,

բ) 15սմ,

գ) 3դմ,

դ) 8սմ , ե) 16սմ:

8) AB ուղղի տարբեր կողմերում , AB հատվածի միջնուղղահայացի վրա վերցված են M
և K կետերը: Հայտնի է, որ MA  16 սմ, KB  12 սմ: Գտնել AMBK քառանկյան պարագիծը:
ա) 56սմ, բ) 32սմ,

գ) 24սմ, դ) 44սմ,

ե) 40սմ:

9) Օգտվելով գծագրից, որոշել ստորև թվարկած պատասխաններից ո՞րն է ճիշտ:

ա) AB DC ,

բ) BD  AC , գ) AC DB , դ) AB CB

ե) AC  AD

10) Օգտվելով գծագրից, որոշել ստորև թվարկած պատասխաններից ո՞րն է ճիշտ:

ա)

ABD  BCD ,

բ) ABC  ADC , գ)

BOC  ADO ,

դ) AB  CB ե) AB  AO :
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Ամփոփիչ աշխատանք #11
I տարբերակ
1. Գտնե'լ արտահայտության արժեքը՝ 2

7 5
1
:  1 
24  8 12 

3
13
-ի և -ի գումարի 56% :
4
14
2 4
6 7
3. Վերականգնել բաց թողած միանդամը՝ *  3a b  15a b :
2. Գտնե'լ 1

4. Ներկայացնել արտադրիչների արտադրյալի տեսքով՝ ա) 2 x y  5xy  4 x  10 y , բ)
2

2

9a 2  16b2 . :
5. ABC եռանկյան գագաթի կոորդինատներն են՝ A(3;3), B(8;3), C(1;9):

ա) Կոորդինատային հարթության վրա կառուցել ABC եռանկյունը:
բ) Որոշել եռանկյան տեսակը:
գ) Գտնել C գագաթից տարված բարձրության երկարությունը:
II տարբերակ
1. Գտնե'լ արտահայտության արժեքը՝

3  1 1
 2  3  :
17  5 3 

1
5
-ի և 2 -ի գումարի 30%-ը:
5
6
3
5 9
3. Վերականգնել բաց թողած միանդամը. *  4ab  28a b :
2. Գտնե'լ 2

4. Ներկայացնել արտադրիչների արտադրյալի տեսքով՝

ա) 3a2b  4ab2  6a  8b , բ) 4 x 2  9 y 2 .
5. ABC եռանկյան գագաթի կոորդինատներն են՝ A(4;4), B B(9;4), C (2;10):

ա) Կոորդինատային հարթության վրա կառուցել ABC եռանկյունը:
բ) Որոշել եռանկյան տեսակը:
գ) Գտնել C գագաթից տարված բարձրության երկարությունը:

1.
2.
3.
4.

5.

Գնահատման սխեման:
Յուրաքանչյուր գործողության համար---- 1 միավոր (ընդամենը՝ 2 միավոր)
Հաշվել է գումարը ---- 1 միավոր:
Գտել է գումարի տոկոսը---- 1 միավոր: (Ընդամենը՝ 2 միավոր)
Վերականգնել է միանդամը – 1 միավոր: (Ընդամենը՝ 1 միավոր)
ա) Ներկայացրել է արտադրիչների արտադրյալի տեսքով ----- 1 միավոր
բ) Ներկայացրել է արտադրիչների արտադրյալի տեսքով ----- 1 միավոր
(ընդամենը՝ 2 միավոր)
Յուրաքանչյուր կատարված քայլի համար մեկական միավոր (ընդամենը՝ 3
միավոր)
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«Մաթեմատիկական մարաթոն»
(Մարաթոնը կարելի է անցկացնել տարվա վերջում կրկնության համար նախատեսված
ժամերից , որևէ մի դասի ընթացքում)
Նպատակը. 1) Աշակերտի մոտ բարձրացնել հետաքրքրությունը մաթեմատիկա
սովորելիս:
2) Ուսումնական տարվա ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքների ստուգում:
3)Անհրաժեշտ նպատակին/արդյունքին հասնելու համար ձեռք բերել
պայքարելու ունակության:
Դասի ընթացքը
Աշակերտները բաժանվում են խմբերի, յուրաքանչյուրում հինգ մասնակից: Խմբի
յուրաքանչյուր անդամին տրվում է երկու հարց: Երկուսից պակաս հարցի
պատասխանելու դեպքում, մասնակցողը խաղից դուրս է մնում: Խմբում մնացած չորս
անդամները շարունակում են խաղը միևնույն պայմանով այնքան ժամանակ, քանի դեռ
հինգ խաղացողներից չի մնացել միայն մեկը: Միևնույն օրենքով մյուս խմբերից էլ մնում է
մեկական հաղթող: Հաղթողները միասին կազմում են նոր խումբ դարձյալ հինգ հոգուց
բաղկացած և շարունակում են խաղն այնքան ժամանակ մինչև մնա մեկ խաղացող: Նա էլ
դառնում է մարաթոնի հաղթողը: Ներկայացնում ենք մարաթոնի համար նախատեսված
հարցերի օրինակ երեք խմբի համար: (Ավելի շատ խմբերի դեպքում ուսուցիչը հարցեր
կազմելու համար կարող է դասագրքում տրված «Պատասխանի՛ր հարցերին» բաժնից
օգտվել):
Առաջադրանք #1
Առաջին հնգյակի հարցերը.
 Քանի՞զույգ պարզ թիվ գոյություն ունի:
 Ինչպե՞ս է կոչվում այն անկյունը, որի աստիճանային չափը փոքր է ուղիղ
անկյունից:
 Քանի՞ ուղիղ կարելի է տանել մի կետով:
 Անվանե'լ հինգի բազմապատիկ ամենամեծ երկնիշ թիվը:
 Ձևակերպե'լ հավասար եռանկյունների սահմանումը:
 Ձևակերպե'լ կից անկյունների հատկությունը:
 Ի՞նչ պատկեր է ուղիղը:
 Ներկայացնե'լ եռանկյան ներքին անկյունների հատկությունը:
 Ինչի՞ է հավասար միևնույն հիմքով ցուցչային արտահայտությունների
արտադրյալը:
 Քանի՞ մետր է պարունակվում n կիլոմետրում:





Առաջադրանք #2
Քանի՞ միանիշ պարզ թիվ գոյություն ունի:
Անվանե'լ ամենամեծ բացասական ամբողջ թիվը:
Ո՞ր անկյունն է կոչվում բութ անկյուն:
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Հավասարակողմ եռանկյան պարագիծը 148 սմ է: Գտնել եռանկյան կողմի
երկարությունը:
Անվանե'լ 3-ի բազմապատիկ ամենամեծ երկնիշ թիվը:
Ինչպե՞ս կհաշվեիր եռանկյան պարագիծը:
Ձևակերպե' լ կից անկյունների հատկությունը:
Ի՞նչ պատկեր է հատվածը:








Առաջադրանք #3
Անվանե'լ 51-ի ամենամեծ պարզ բաժանարարը:
Անվանե'լ այն թիվը, որը ո'չ պարզ է, ո'չ բաղադրյալ:
Քանի՞ ուղիղ կարելի է տանել երկու կետով:
Քառակուսու պարագիծը 128 սմ է: Գտնե'լ քառակուսու կողմի երկարությունը:
Անվանե'լ 25-ի բազմապատիկ ամենամեծ երկնիշ թիվը:
Ձևակերպե' լ հակադիր անկյունների հատկությունը:






Առաջադրանք #4
Քանի՞ պարզ բաժանարար ունի 26-ը:
Քանի՞ աստիճան կարող է լինել սուր անկյունը:
Անվանե'լ ամենափոքր բնական թիվը:
Անվանե'լ 25-ի բազմապատիկ ամենամեծ երկնիշ թիվը:

Երկրորդ հնգյակի հարցերը.










Առաջադրանք #1
Անվանե'լ 5-ի բազմապատիկ ամենափոքր եռանիշ թիվը:
Ի՞նչ է անկյան կիսորդը:
Ի՞նչ գործողությամբ կարելի է փոխարինել հավասար գումարելիների գումարը:
Ձևակերպե'լ հակադիր անկյունների սահմանումը:
0
Կից անկյուններից մեկը 78 է: Գտնել երկրորդ անկյան աստիճանային չափը:
Ի՞նչ է կոորդինատային հարթությունը:
Ինչպե՞ս է սահմանվում կետի կոորդինատը:
Ո՞ր թվերն են կոչվում հակադիր թվեր:
Ի՞նչն է հանդիսանում եռանկյան միջնագիծ:
Առաջադրանք #2







Ի՞նչն է հանդիսանում եռանկյան անկյան կիսորդ:
Ի՞նչ գործողությամբ կարելի է փոխարինել հավասար արտադրիչների
արտադրյալը:
Բազմապատկման աղյուսակում պարունակվող 54 թիվը հանդիսանո՞ւմ է արդոք
յոթի բազմապատիկ:
0
Հակադիր անկյունների գումարը հավասար է 78 : Որքա՞ն է յուրաքանչյուր անկյան
մեծությունը:
Վերջավոր/սահմանափա՞կ է, թե՞ անվերջ/անսահմանափակ 1000000-ի
բաժանարարների բազմությունը:
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Ի՞նչ տարրերից/էլեմենտներից է բաղկացած երկու բազմությունների հատումը:
Անվանե'լ թիվը, որը ոչ դրական է, ոչ էլ բացասական:
Առաջադրանք #3








Որոշե'լ 0,5ab2 միանդամի աստիճանը:
Ի՞նչն է հանդիսանում եռանկյան միջնագիծ:
Ի՞նչ է նշանակում բազմության ենթաբազմություն:
Ի՞նչ տարրերից է կազմված այն բազմությունը, որն առաջանում է երկու
բազմությունների միավորումից:
Ո՞ր թվերն են կոչվում ամբողջ թվեր:
Բազմանդամի արտադրիչների վերլուծումն ինչպե՞ս է կատարվում:
Առաջադրանք #4

 Որոշել 4ab միանդամի աստիճանը:
 Ի՞նչն է հանդիսանում եռանկյան բարձրություն:
 Վերջավոր է, թե՞ անվերջ 111-ի բազմապատիկ թվերի բազմությունը:
 Ի՞նչ եք պատկերացնում թվային ուղիղ ասելով:
Հարցեր երրորդ հնգյակի համար.
2

Առաջադրանք #1




















Թվարկե'լ 3  x  2 անհավասարման անբողջ լուծումները:
Սահմանե'լ եռանկյան հավասարության I հայտանիշը:
Ի՞նչ է նշանակում հավասարման լուծում:
Ինչպե՞ս են կոչվում կետի կոորդինատները հարթության վրա:
Ո՞ր եռանկյան մեջ են համընկնում մի գագաթից տարված անկյան կիսորդը,
միջնագիծը և բարձրությունը:
Ո՞ր ուղիղներին են անվանում փոխադարձաբար ուղղահայաց:
Բառերով ձևակերպել՝ ինչի է հավասար երկու թվերի քառակուսիների
տարբերությունը:
Ի՞նչն են անվանում տվյալների ցրման դիապազոն:
Ինչպե՞ս որոշել տվյալների միջինը:
Ի՞նչ կարելի է ասել 0  x  12 հավասարման լուծման մասին:
Առաջադրանք #2
Ձևակերպե'լ եռանկյունների հավասարության երկրորդ հայտանիշը:
Ինչպիսի՞ կոորդինատներ կունենա այն կետը, որը գտնվում է կոորդինատային
հարթության երրորդ քառորդում:
Ձևակերպե'լ եռանկյուններն ըստ կողմերի:
Ի՞նչ հատկություն ունի հատվածի միջնուղղահայացը:
Ինչի՞ է հավասար երկու թվերի գումարի քառակուսին:
Կոորդինատային հարթության վրա գտնվող կետի առաջին կոորդինատն ինչպե՞ս է
կոչվում:
0
Ո՞րն է ուղղանկյուն եռանկյան մեջ 30 -ի դիմացի էջի հայտանիշը:
Ի՞նչ կապ գոյություն ունի շրջանագծի տրամագծի և շառավիղի միջև:
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Առաջադրանք #3
Ձևակերպե'լ եռանկյունների հավասարության երրորդ հայտանիշը:
Ի՞նչ պատկեր է y  8 x կախվածության գրաֆիկը:
Որտե՞ղ է գտնվում կետը, որի կոորդինատը (0;8) է:
Ըստ անկյունների ձևակերպե'լ եռանկյունների տեսակները:
Ի՞նչն է կոչվում տվյալների միջին:
Ինչպե՞ս են անվանում հաշվարկի սկզբնակետից մինչև տրված կետ եղած
հեռավորություն:

Առաջադրանք №4
 Ձևակերպե'լ եռանկյունների հավասարության երրորդ հայտանիշը:
 Ի՞նչ է նշանակում հավասարման լուծում:
 Կոորդինատային հարթության վրա որտե՞ղ է գտնվում կետը, որի կոորդինատներն
են՝ (5;0) :
 Ինչպե՞ս գտնել տվյալների մեդիանը:
Հարցեր կիսաեզրափակիչ փուլի եռյակի համար
Յուրաքանչյուրին տրվում է երեք հարց: Այն մասնակից, որի ճիշտ պատասխաններն
ավելի քիչ են, դուրս է մնում խաղից: Եթե նրանցից երկուսն ունեն միևնույն
քանակությամբ պատասխաններ, ապա ուսուցիչն աշակերտներին տալիս է լրացուցիչ
մեկական հարց: Եզրափակիչ փուլում մնում են երկու աշակերտ:
 Ինչի՞ է հավասար_120-ից 121-ը (ներառյալ) թվերի գումարը:
 Ի՞նչ է կոչվում լարը, որն անցնում է շրջանագծի կենտրոնով:
4
 Ի՞նչ է կոչվում 3 գրության մեջ 3-ը:
--------------- Ինչի՞ է հավասար _120-ից 121 թվերի արտադրյալը:
 Ի՞նչ է կոչվում ուղղանկյուն եռանկյան մեջ ուղիղ անկյան հանդիպակաց կողմը:
4
 Ինչ է կոչվում 3 արտահայտությունը:
---------------



5

Ինչի՞ է հավասար 2 -ը:
Ի՞նչ է կոչվում ամենաշատ հաճախականություն ունեցող տվյալը:
4
Ի՞նչ է կոչվում 3 արտահայտության մեջ 4-ը:

Հարցեր եզրափակիչ փուլի համար



Ո՞ր պատկերն է կոչվում ուռուցիկ:
Քանի՞ նիստ ունի խորանարդը:



Գտնել A  x; y  կետը P  a; b  -ով զուգահեռ տեղափոխելիս առաջացած կետի



կոորդինատները:
Աբսցիսների առանցքին զուգահեռ ուղղի վրա գտնվող կետերի ո՞ր կոորդինատն է
նույնը՝ իրար հավասար:
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Համացանցային ռեսուրսներ ուսուցիչների և աշակերտների համար

ka.khanacademy.org – «Խանի» ակադեմիան լի է անհատականացված ռեսուրսով
տարիքային բոլոր խմբերի համար, որի նպատակն է ապահովել միջազգային
մակարդակի անվճար կրթություն բոլորի համար: Ռեսուրսը ընդգրկում է
վարժություններ, տեսահրահանգներ , թեստեր, անհատականացված ուսումնական
գրատախտակ, որը հնարավորություն է տալիս աշակերտներին աշխատել և'
դասարանում, և' տանը (նույնիսկ հեռախոսով): Նյութը սկսվում է տարրական
մակարդակից (առաջին դասարան) մինչև վերջ (մաթ անալիզ): Նյութը դասավորված է
ըստ դասարանների և թեմաների: Ուսուցչին տրվում է հնարավորություն դասարանին
աշխատեցնել միաժամանակ տարբեր թեմաների շուրջ, ըստ նրա, թե աշակերտը, որ
թեմայից է դժվարանում և միաժամանակ վերահսկում է յուրաքանչյուրի իմացության
աստիճանը, որը հենց ծրագիրն է կայացնում:
Geogebra- Մաթեմատիկական ծրագիր է, որը միավորում է
հանրահաշիվը,
երկրաչափությունը և թվաբանությունը։ Այն զարգացնում է մաթեմատիկայի ուսուցման և
պարապելու ընթացքը: Հնարավորություն է տալիս ստեղծել շարժուն (դինամիկ) էջ և
ցուցադրել հրահանգների կառուցման բոլոր փուլերը:
 www.buki.ge
_ Վրաստանի կրթության, գիտության, կուլտուրայի և սպորտի
նախարարության պորտալ: Ներբեռնված են ինտերակտիվ խաղեր, էլ.գրադարան,
առարկայական վիրտուալ լաբորատորիաներ: Կայքէջից օգտվել կարող է յուրաքանչյուր
աշակերտ:
 http:/www. skoool.ge _ Կրթական ռեսուրսներ բնագիտական առարկաներում և
մաթեմատիկայում: Օգտագործվում է ընդհանուր կրթության երեք մակարդակներում
(տարրական, հիմնական և միջնակարգ):
 www.lemil.net _ Ուսումնական ռեսուրսներ յուրաքանչյուր առարկայում և յուրաքանչյուր
դասարանում: Օգտագործել կարող են նաև ուսուցիչները:


Բազմատեսակ
ռեսուրսների
դասարանական
գործունեության
համար:
Արտադասարանական ակտիվություններ և նախագծեր, ռեսուրսներ ուսուցիչների
մասնագիտական զարգացման համար:

 www.ascd.org _ Լավագույն փորձի օրինակներ, գրքեր, բլոգներ, հրապարակումներ
տնօրենների համար, ուսուցիչների համար և կրթության ոլորտի մասնագետների
համար:
 http://espnet.eu _ Եվրոպական դպրոցի ցանցային նախագիծ: Ուսուցիչներին
առաջարկում է նախագիծ ուսումնական ընթացքը տեխնոլոգիաներով հարստացնելու
համար:
 http://Ireforschools.eun.org/I.RE-Portal/index.iface _ Ուսումնական ռեսուրսներ և
օբյեկտներ տարբեր առարկաների ուսուցիչների համար:
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Աշակերտի դասագրքի պատասխանները
գլուխ 1
3. {2;3;5;7;11;13;17;19}: 5. ա) 6. բ), գ): 7. Վերջավոր է: ա), գ), զ): 8. Վերջավոր է. գ) և զ):
12.ա), դ), ե), է), ը): 15. գ): 16. բ): 17. 1) բ), 2) դ), 3) ա): 18. ա) 28, բ) 10, գ) 9, դ) : 19. գ): 20.
1
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ա): 21. գ): 23. բ) և դ): 24. ա) 3 , բ) 1 , գ) 1 , դ) 2
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16
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, ե) 1 ;զ) 1 ;է) 2 ,ը) 2 :

: 29. Նաթիան: 30. Գիգիին: 32. Քիմիա:

1. 𝐴 ∪ 𝐵 = {2; 3; 4; 5; 6; 7; 13}, 𝐴 ∩ 𝐵 = {5; 13}:3. Միավորում բնական թվերի N
բազմություն, հատում, դատարկ բազմություն: 4. 6- ի բազմապատիկ թվեր: 5.15-ի
բազմապատիկ թվեր: 6. Միավորում, 3-ի բազմապատիկ, հատում 6-ի բազմապատիկ
թվերի բազմություն: 7. Մեկ: 8. 90,60: 9. 6: 10. 11: 11. 6: 12. ա) Միավորում E, հատում
FF:
բ) միավորում FF , հատում E: 14. ա) 7-րդ դասարանցիների բազմություն, բ)
Գերազանց սովորող տղաների բազմություն, գ) Գերազանց սովորող աղջիկների
բազմություն, դ) ∅: 15. ա) Բոլոր տղաները առաջադեմ են, բ) Բոլոր առաջադեմները
տղա են, գ) բոլոր աղջիկներն առաջադեմ են, դ) բոլոր առաջադեմներն աղջիկ են, ե)
բոլոր աղջիկները և միայն աղջիկներն են առաջադեմ: 16. ա)𝐴 ⊂ 𝐶, բ)𝐶 ⊂ 𝐴; գ)𝐴 ∪
𝐵 ⊂ 𝐶, դ) 𝐵 ∩ 𝐶 = ∅: 17.
9

1 5

4

2 8 16
°

3

13

,

9

70 14

18. , 1 , , : 19. 3: 20. 2: 22.1
°

1

23

2
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°

°

10

:
3

3

17

13

5

4

3

9

տոննա: 23. ա) 4 մ, բ) 5 մ: 24. : 25.

4

+3=4 :
9

1. ա) +18 ,բ) −4 ,գ) +16 ,դ) −8 :2.−8սմ: 3. ա)+10000,բ)−300,գ)+50,դ)−80,ե) +1900,
զ)−850, է)−3,ը)+2: 4.– 2210մ, +5090մ: 5.ա)+23° ,բ) −2° ,գ)+35° ,դ) −9° :6. ա)+8848մ,
2

բ)−11022մ,գ)−5120մ,դ)+5640մ: 7. ա)+20; −35,բ)-15: 8. բ) Չստացավ: 11.5 լարի: 12.
5

336 լարի: 13. 37,5մ: 14. 5,5 լարի: 17. 69կմ/ժ: 18. ա) 256կմ,b) 2ժամ 37րոպե: 19.
Բավարար է:
9. ա) A,բ): E10. ա) -7,բ) 3: 11. ա)4, բ)−3,գ) 3,5, դ)1,5: 12. ա) 0, բ) -6, գ) 6: 13. ա)4, բ)−8, գ)
2

1

1

26

3

3

2

105

4 , դ) 5 : 14.1 լիտրանոց, 4 լարի: 16. ա) 65,բ)

,գ) 81, դ) 3,ե)1,5, զ) 1:

3. –a=8;-32: 5. ա)10, բ)22: 12. ա)18, բ)9,գ)18, դ)0: 13. ա)−3, −2, −1, 0, բ)−7, −6, գ)
−2, −1, դ) 1, 2, 3, 4, 5: 14.−6 և −5, 6 և 7, 0 և 1, −1 և 0, 0 և 1, 69 և 70: 19.−100, −8, −5,
2,6,50: 20.61,12,10,-10,-15,-38,-45: 21.բ): 22.ա)Ավելի է, բ)Ավելի է, գ) Պակաս է: 23.ա).
24.գ). 25. գ). 26. դ) և ե): 28.13 և -3: 29. 0 և 2: 32.ա) 1,01, բ) 3,65,գ) 0,25: 34. 5,033 կմ:
1. ա) 23, բ) 68, գ) 12,58, դ) −

6
19

5

3

7

4

: 2. ա) |104| > | − 61|,բ) |− | > 0, գ) |−3 | > | − 2|,դ)

−|1200| < | − 6|: 3. ա)38, բ)729, գ)9, դ)78: 4. ա) |5| + |12| = |5 + 12|, բ) |−16 + 0| >
−16 + 0: 5.ա) -9,9 և 9,9, բ) _0,1 և 0,1, գ)-12 և 12: 6. դ): 7. ա)-25,-34,-42,-84: բ) 0, +6, -12,
21, -52: 8. ա) -514, -104, -64, -20, -2, բ) -102, +94, 85, -63, 0: 9. ա) 𝑎 = ±9, բ) 𝑎 = 0, գ)
𝑎 = 0: 10. ա) 𝑎 = ±6, բ) Գոյություն չունի: 11. ա), բ), գ) |𝑎| > |𝑏|, դ) |𝑏| > |𝑎|: 13. ա)
5, բ) 9, գ) 6: 15. -5: 16. -12 և 2: 17. ա) 𝑎 ≤ 0, բ) 𝑎 = 0: 18. ա) Ոչ, բ) Այո: 19. ա) III, բ) I,
գ) IV, դ) II: 20. 15,45տ: 21. 2կգ: 22. 7,5րոպե: 23. 10,8կգ: 24. 52,5գ:
1. ա) և գ) դրական, բ) և դ) բացասական: 2. ա) 50 + 3000,բ) 0 + (-3000),գ) -50 + (-4000):
3. ա) Ավելի է, բ) Պակաս է. 6. ա) +6,բ) +4,գ) −6,դ) −4,ե) −5,զ) −7, է) 4,ը)+10,
թ)−12: 9. ա) −55,բ)_243,գ)3110500: 10.ա)−123,բ) 123,գ)123: 11. ա) −45,բ) 36,գ) -0,7:
17. 200-ի: 18. 0-ի: 19. ա) 6, բ) 8: 21. 0: 22. 7: 23. 2: 24. ա) 700, 0, - 50,բ)650 լարի: 25. ա)
218

130,բ) 130,գ) 80,դ) 130: 26.(𝑡 − 7)°: 28. 36րոպե: 29. 1180:
12
37
2. ա)−2 , բ)−16 : 4. ա)Կրճատվեց 6-ով, բ)Ավելացավ 3-ով, գ)Ավելացավ 8-ով,
77

75

դ)Կրճատվեց 10-ով: 5.ա)8, բ)2,գ)12: 9. ա)Տարբերությունն ավելի է, բ)նվազելին
ավելի է: 10. ա)32-−6°-ով, բ)+11°-ով, գ)+5°-ով: 11. ա)−7 − 8 < 12 − 24,բ)25 − 25 <
2 − (−6),գ)32-25>0 − 14, դ)-3-18>-45+(-5): 13. ա) 2, բ) 11, գ) 0,5, դ) 4,7: 14. ա) 𝑥 =
−12,բ) 𝑥 = −13,գ) 𝑥 = 1,դ) 𝑥 = 1,1: 15. ա), բ), դ) այո, գ) ոչ: 18. ա) 0,բ) 801: 19.𝐵(−1,2),
𝐵(3,6): 20. 9-անգամ: 21. ա) Կոորդինատները 3-ով կրճատվում են, բ) 1,5-ից աջ
գտնվող բոլոր կետերն այդպիսին են, գ) 1,5: 24. ա) 64,2 լարի, բ) 59,92 լարի: 25.11
լարի: 26. ա) 61,2կմ, բ) 91,8կմ, գ) 6,8կմ: 27. 1,8կմ: 28. ա) 4,9սմ, բ) 1,5սմ2: 29. 0,69կգ:
30. 0,4կգ գարի և 9,1 կգ չոր խոտ:
1. ա), դ), ե) բացասական է, բ), գ), զ) դրական է: 2. ա)-ում և բ)-ում բացասական է,գ)ում դրական է: 5. ա) 𝑥 = −10, 𝑥 = −49, 𝑥 = −18, բ) 𝑥 = −3,6, 𝑥 = 5, 𝑥 = −1,61,գ) x =-2
6
𝑥 = 26,5, 𝑥 = 2,5, դ) x  1 , x =-0,08, x =2: 8. ա) −42,6, բ) −27,36, գ) −2 , դ) 115,1, ե)
47

9

5,04,զ) −0,4,է) 115,1, ը)−36,72, թ) −1,4: 10. ա) +7 սմ-ով, բ) -15սմ-ով: 11. ա)
Կբարձրանա 36մմ-ով, բ) Կիջնի 45մմ-ով: 12.−8°-ով: 14. ա) 2, բ) 2,5: 16. ա) -15սմ, բ)
1
3
-21սմ: 17. ա)𝑥 = , բ) 𝑥 = 3 , գ) 𝑥 = −2,9, դ) 𝑥 = 52,5: 18. ա) նվազելի,բ) հանելի: 19.
12

4

ա) նվազելի, բ) հանելի: 20. Հավասար: 22. 12,9կմ: 23. 2կմ: 24. 25,2կմ: 25. 192,5կմ:.
119
1. ա) 3,3, բ) 0,25, գ) 0, դ) 2, ե) -5, զ) 10,է) 10,5, ը), թ), ժ), ի), խ), ծ) 0, լ) -1: 2. ա) , բ) 6,
5

13

1

9

66

4

գ)1, դ) 37,1, ե) 60, զ) , է)
2

120

,ը) 1 , թ) 2,ժ)15,ի)0, լ) 10,խ) 0,1,ծ)-1,կ)0, հ) 0: 3.2 ∙ 0,6 + 3 ∙
3

3

5

5

1,4 = 5,4: 4.2,5: 1 ∙ 1200 = 1800.5.2 + 2 : 1,3 = 4,6: 8. ա)354051, բ) 354951: 9.15 ∙
3

29 = 435: 11. ա) 0,34, բ) 2,13, գ) 0,61, դ) 19,1: 12. -3,5,-0,7,0,21,1,0: 13. ա) 0,25 < 1,44,բ)
4,41 < 9,գ) 16 < 25.
“Հապա, փորձի’ր» ա) 7, բ) 5:
1. ա)10,65, բ) 9,048, գ)17,37, դ)0,0126, ե)30,74, զ)984, է)0,583, ը)14,3, թ) 552, ժ)23,4: 2.
ա)146, բ)57,242, գ)113,75, դ)33,432, ե) 3,24642857, զ) 0,298913, է) 0,015, ը) 0,17:
3. ա) 26, բ) 4,05, գ) 15,5, դ) 107,712, ե) 28,25: 4. Նվազեցնել 10,1: 5.ա) Բազմապատկել
10-ով, բ) Բաժանել 10-ի: 6. 100,08-ի նվազեցմամբ: 7. Սկզբում պետք է կատարվի
բազմապատկում: 8. ա) 0,5 − 3,2 ∙ 1,5, բ) 3,5 − (7 + 2,4): 9. ա) Սխալ է, բ), գ), դ) Ճիշտ
է: 11. 4104. 12. 12-ի: 13. Ցակացած բնական n-ի համար: “Հապա, փորձի’ր» Կողմերից
մեկին տանել 3,մյուսին՝ 4 զուգահեռ ուղիղներ:
I գլխի ամփոփում :
1.𝐴 ∪ 𝐵 = {0; −1; 2; −3; 4; −2; −4}, 𝐴 ∩ 𝐵{0; 2; 4}: 2. դ): 15.16 = 4 ∙ 4 = (−4) ∙ (−4): 16.
ա) Դրական է, բ), գ)բացասական է: 18. ա)46, բ)𝑛(𝐴) = 18, 𝑛(𝐵) = 10, 𝑛(𝐴 ∩ 𝐵) = 2,
𝑛(𝐴 ∪ 𝐵) = 26: 20. Գումարը 15-ի, արտադրյալը՝ 0-ի: 22. ա) 0,1 մասը, բ) 0,75 մասը:

Գլուխ 2
4. 27: 9. գ): 13. 1, 4 կամ 6 ուղիղ: 14. 10, ոչ: 15. 7: 17. ա) 110մմ, բ) 23մմ, գ) 40մմ, դ)
1125մմ: 18. ա) 13սմ, բ) 37սմ, գ) 23սմ, դ) 35275սմ: 19. ա)14սմ, բ) 4մ, գ) 0,9մ,
դ)հավասար է: 20. ա)և գ)ոչ, բ)այո: 21.{3; 4; 6}, {3,10,11}, {4,10,11}, {6,10,11}:
7. 12սմ, 9սմ: 8. 3,6սմ: 9. 9սմ: 10. 1սմ: 11. 1սմ: 12. 2,2սմ: 13. 0,59մ: 14. ա)և գ) ոչ, բ) ոչ:
15. ա) Այո,բ) ոչ, գ) ոչ: 16. ա) Այո, բ) այո գ) ոչ: 17. ա) Ոչ, բ) այո գ) այո: 20. ա), բ) և գ)
ոչ, դ) այո: 21. 2մ: 22.180°: 23.70°: 26. ա)180°, բ) 90°, գ) 30°:
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1. ա) 25°, բ)20°, գ)18°: 2.80° կամ 24: 3.60° կամ 120°: 4.70° կամ 5. ա) 80°,բ) 90°,գ)
110°,դ) 135°,ե) 60°: 6.80°, 100°: 7.60°: 8.90°: 9.150°: 10.180°, 30°, 360°: 11. 300 ,

150 , 0,5°: 12. 10 րոպե: 13. 1ժամ: 14. ա), բ), դ), ե) ոչ, գ) և զ) այո: 15. ա) Ոչ, բ) և գ)
այո: 16.68°, 112°, 68°: 17.90°: 18. ա) 75°,բ) 60°: 19.90°: 20.135°, 22,5°: 21. ա) 30°,բ)
1
60°, գ) 165°: 22. 60սմ2: 24. ա) 16,բ) 6,7,գ) −2 ,դ) 0,ե) 0,զ) 0:
5
1. Ոչ: 3. 2,4սմ: 4. 4,5սմ: 5.142°, 106°, 112°: 6.50°: 8. 5սմ: 11. ա) 3, բ) 4: 12. ա) 5,
բ) 6: 13. 20դմ: 15. 1,25սմ: 16. Չի կարելի: 17.𝑛 − 3: 19. Ոչ: 20. Ոչ:
1. 12,8սմ: 2.4 սմ: 3.60°: 4.45°: 5.114°: 6. C կետում: 9. 56դմ: 11. 6սմ: 12.5°:
14. ա) 60°, բ) 150°, գ) 45°.
8. 9սմ: 9. 7,2դմ:
5. 37°, 143°: 6.65°, 65°: 7.125°, 55°: 8. Չի կարելի: 9.130°, 50°: 10. A  1350
,∠𝐵 = 127°, ∠𝐶 = 53°, ∠𝐷 = 45°: 11.76°, 67°: 12. Ոչ:
4. 40°: 5. ա) 30°, 60°, 90°,բ) 36°, 54°, 90°: 6.20°, 70°, 90°: 7. 135°: 8. ա) 55°,բ)
55°: 9.45°, 45°: 10.100°, 115°, 145°: 13.45°, 135°: 14.40°, 50°: 15.20°: 16. ա)
70°,բ) 15°,գ)

180° −𝛼
2

: 17.50°: 19.10°: 20. գ): 21.. 𝐴𝑁𝐵 − 65°: 65°: 50°: 22. YԵրկրորդ:

1. Ոչ: 3. Կարելի է 4. 50°: 12. 19սմ կամ 20սմ: 13. 19մ: 14. 12սմ կամ 8սմ: 15. 11 սմ
կամ 15սմ: 16. 3սմ: 19.36°, 72°, 72°: 20.50°, 50°, 80°: 21. 65°, 65°, 50°: 22.30°, 60°:
23.90°, 135°, 135°: 25.45°: 26. ա) 60°, 60°, 60°,բ) 140°, 20°, 20°, գ) 90°, 45°, 45°: 27. 2:
28.32°: 29. ա)50°, բ)120°, գ) 10սմ, դ) չի կարելի: 30.72°, 72°, 36°: 31.

360°
7

,

360°
7

,

540
7

:

35. 320: 36. Չի բավարարում: 37. 1440 լարի:
6. 3սմ: 7.45°: 8. 9դմ: 9. 8սմ: 10. 12սմ, 45° , 90°: 11. 12սմ: 12. 11սմ: 13. 56°: 14.
44սմ: 15. 2սմ, 5սմ, 5սմ, 3սմ, 4սմ, 5սմ, 4սմ, 4սմ, 4սմ: 18. 60կմ:
1. ա), բ), գ) Ոչ մի պայմանը չի բավարարում: 2.AB =10սմ: 4.∠𝐸 = 41𝑜 կամ
∠𝐹 = 92𝑜 : 5.ABD = CBM , ABM = CBD: 7. 40սմ2: 8. 10սմ, 12սմ: 10. ա)Ոչ, բ)
այո:.
4. 130°: 6. 37°: 7. 85°: 9. 156°:
8. 21 դմ: 11. 1սմ-ով: 12. 5սմ: 13. 7սմ: 16. 24սմ: 19. 4սմ: 22. 90սմ: 23. բ).25. 47°: 26.
12դմ: “Հապա, փորձի’ր» 1:2:
2. ա)Ոչ, բ) այո: .3. ա) Այո,բ) ոչ: 10. դ): 11. 30°: 12. 156:
1.9 դմ: 2.3սմ: 3.9սմ, 29սմ: 4.1սմ,19սմ: 5.90°: 6.75°,7.100°: 8.5սմ: 9.20սմ: 10.60°: 11.
1200. 12.14սմ,10սմ: 13.20°: 14.30°: 16.15,8սմ: 20.3սմ: «Ապա փորձիր»1. 90°;2.40օր:
3. Ոչ:
3. Կա: 4. Ներքնաձիգի միջնակետում: 8. Ներգծյալ շրջանագծի կենտրոնում:
12. 36կմ/ժ: 13. 2 ժամում:
II Գլխի ամփոփում
1. 5սմ, 1սմ: 2. 36սմ, հնարավոր չէ: 3.85°: 4.60°: 5. 8սմ: 6.35° կամ 15°:
8. ա)12սմ-ով, բ) 2-անգամ: 9. 3դմ-ով: 10.90°, 19°: 11. Ուղիղ անկյուն: 13.45°:
15.62°: 16.60°: 17. 2 և 100 կետում՝ այո, 101 կետում՝ ոչ: 18.60° կամ 0°: 20. դ)15
անկյունային վրկ: 21. ա) 5𝑎, բ) 3𝑏 + 3: 22. 16սմ: 23. 8սմ: 24.30°, 60°, 90°: 25.54°, 54°,
72°:
26. 28°, 68°: 27. ա) 28°,բ) 6,5սմ: 28.30°, 60°, 90°: 29. 49սմ2:

220

Գլուխ 3
30

3

19.30°: 20. 10սմ: 21. 225մ2:
“Հապա, փորձի’ր» 30սմ:
1. ա)100%, զ) 64%, ը) 150%, ի) 26%, կ) 223,56%: 2. ա)
20%, զ) 99%, ը)

3.3

1

15. ա) 0, բ)-2,64, գ) 9 , դ) 29 : 16. 155°: 17. ա) -15, բ) -5, գ) 0,2, դ) 11,7: 18.124°:

3.1

3.2

1

100
3

1

1

4

10

%:4. ա) , գ)

, ե)

67

3

, զ)

100

5

, ծ)

100

1
10000

: 3. ա) 50%, դ)

: 5. ա) 5, գ) 10, ե) 0,035, ը) 1: 6. ա) 50%, բ)

100

25%,գ) 75%, դ) 12,5%: 9. 26կգ: 10. 150կգ: 11. 37638քառ. կմ: 12. 5: 13. 40: 14. 3կմ: 15.
9: 17. ա) 55%,բ) 45%,գ) 75%: 18. ա) 25%,բ) կարտոֆիլ 3տ, կաղամբ 3,6տ, գազար
1,8տ, 0,6տ. 19. 1,5 լարի: 21. ա) 1,5 լարի, բ)10թեթրի, գ) 5լարի 60 թեթրի: 22. 20: 25.
925 լարի: 26. ա) 6,բ) 4,5,գ) 0,45,դ) 2,7,ե) 6: 27. ա) 80, 176, 256, բ) 128, 160, 224: 29.
14սմ, 14սմ, 16սմ: 30.75°:
1. ա) 50,բ) 200,գ) 100,դ) 300,ե) 1000,զ) 10: 2. ա) 11,բ) 54,գ) 90;դ) 0,4848,ե) 9,զ) 18, է)
24,ը) 174: 3. 32: 4. 30: 5. 5ժամ: 6. 200 լարի: 7. 30 լարի: 8. 90 լարի: 9. 900 լարի: 10.
545 լարի: 11. 2000 լարի: 12. 176 գրամ: 13. 4կգ: 14. ա) 20,բ) 6,25 կգ: 15. ա) 11000, բ)
1
1
1
12100: 16. 30800 լարիի: 17. 32% -ով: 18.68%-ով: 20. ա) , բ) ,գ) 0,3,դ) ,ե) 0,25,զ) 0,4,
է) 0,01,ը) 0,1,թ)

20

1
3600

5

4

:

1. ա) 25%,բ)20%,գ) 50%,դ) 200:. 2.ա) 20%,բ)5%,գ)25%,դ)77,5%: 3. բ)

3.4

40%,բ) 30%,գ)

650
7

200
9

%,դ) 35%: 5. ա)

%,դ) 90%,ե) 25%,զ) 200%: 6. 60%: 7. 82%: 9.52%: 10.30% արծաթ, 20%

ոսկի, 50% պղինձ: 11.25%: 12.1%: 13. 90գր: 14. ա) 50%,բ) 25%,գ) 50%,դ) 100%,ե)
1
33 %,զ) 40%: 15. 50%-ով: 16. 40%: 18.2,5%-ով: 19. ա) 25%,բ) 120°: 22. 200%-ով:
3

7

23.90%-ով: 24.100գր: 25. 76,25%: 26. 20գր: 27. 990: 28. 35: 29. : 30. 5,8: 31. X=3,
3

YYY=7, Z=9: 32.11 ծառ: 33.2 օրում:
41
2. գ). 3. , +1,4, 10,4: 4. 3: 5. 3,6: 6. 7: 7. 8: 13. ա) Հնարավոր չէ, բ) հնարավոր չէ: գ)

3.5

42

1

Հնարավոր է: 17. ա = 2, բ = 9: 19. 243գրամ: 20.1 ∶ 2500000: 21. դ): 22. ա) 5,բ) :
3

«Հնարավո՞ր է արդյոք» ա) հնարավոր չէ,բ) հնարավոր է:
III Գլխի ամփոփում
2. ա) 25%-ով,բ) 20%-ով. 3. ա) 3 լարի և 60 թեթրի,բ) 6տ, գ) 1,44 ,դ) 30 կգ;ե) 4,32:
4.ա)3լարի,բ) 1,8տ, գ) 0,9,դ) 1,5կգ, ե) 21,6 սմ: 5. ա) 3, բ) 144°: 7. 30%: 8. 50%-ով: 9.
35%.-ոց: 10. 40%: 11. ա)25-անգամ,բ)5,գ)4,դ)

87

:

25

12. ա)5,բ)17,գ)43,2°,դ)Բավարար է: 13. 49: 14. 20: 15. 150մ: 16. 16կմ: 17. 500գ:
18. 16 ֆուտբոլիստ: 19. 18կգ:20. 17500 և 22500: «Հապա, փորձի'ր» 25:
Գլուխ4
4.1 6. 3a+2b:7.9,5n+7,5m. 8.(vt + 7)կմ: 9.ա) x = 2,բ) v = 2,գ) a = -3/2,դ) a = =-4;
ե) a = ±1.10.
𝑝

)×(1 −

100

𝑆
𝑡−2
𝑞

): 15.

100

𝑎

կմ /ժ: 11. 𝑛+0,5: 12. դ) n(n+1)(n+2): 13. ա) v1t+v2t,բ)3v1+3v2+12: 14.𝑚(1 +
2
5

𝑛: 21. x =- 3/2: 24.∣𝑎∣>|𝑏|, ∣𝑎∣<|𝑏|, ∣𝑎∣<|𝑏|, ∣𝑎∣<|𝑏|: 25. 15սմ: 27.

ա) 68°, 68°, 44°, բ) 35°, 35°, 110°: 28. 10դմ:
4.27. 𝑎 = 1: 15.ա) a=b+5,բ) b=5a,գ) b= 0,2a,դ) a=0,3b,ե)a=1,4b,զ) b=0,6a;է)a+b+c+
+d=4մ: 17. ա) 2a – 3b = 1,5,բ) 3a = 4b,գ) am = 0,6bn: 18. ա) 2(m-3) = n+3,բ)m+5 =
1

1,25(n-5):19. n = 1, 3, 9: 20. դ): 21. բ): 22. 25%-ով: 25. ա) +
8
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4.3 16. ա) 5613;բ)678;գ) 294,դ)30865: 18. ա)1-ով,բ)4-ով,գ) 5-ով,դ) 6-ով,ե) 0-ով:
22. 108խոր.մ: 24.ա) 8,բ) 12,գ) 25,դ) 64: 25.130°: 26. 40%-ով: 27.140°:
«Ապա փորձիր» ա) x = ± 2, y = ± 2,b) x = 0, y =2 an x = 2, y = 0:
4.4

4.5

10.

106
3

–անգամ: 12. ա) 𝑛 = 3,բ)𝑛 = 5, գ) 𝑛 = 6,դ) 𝑛 = 7, ե) 𝑛 = 𝑚 + 1, զ) 𝑛 = 2𝑘 + 7: 14.

ա) 0,5, բ) 1,ժ) 0,04,ի) 3: 15. 70կմ: 16. 350կմ: 17. ա)6-անգամ;բ)1,25: «Ապա փորձի՛ր»
Մոտավորապես 946× 1010կմ:
11.4,8𝑏; 1,44𝑏 2 : 12. 16𝑎; 15𝑎2 : 13. 7𝑎𝑏 2 : 14. 80կմ: 15. 2ժամ: 4,5կմ/ժամ: 16. 7𝑎:
20. 48. 21. 5մ,10մ,15մ: 22. ա)-1

7

,բ) -5/3: 23. 34: 24. -5: 25. ա)3𝑚+𝑛+2 ,

120

բ) 53𝑥 , գ) 53𝑥+1 3𝑚+𝑛+𝑥+2 : 26. գ): 27. ե): “Հապա, փորձի’ր» 11:10:
4.65. գ) -8: 7. (4x2+2y)+(-3x-5y2 -3xy): 8.(3a2+4b2)- (3x+5y2+3xy): 11. P= a2-3ac-6: 14. 864լարի:
15. 25%: 16. Էկան, 2-անգամ շատ.
4. 74. 30 մարդատար, 20 բեռնատար: 5. 11,5հա, 9 հա. 6. 4,5կմ/ժամ, 4կմ/ժամ:
8.𝑘 − 𝑛 + 2𝑚: 11. 4,6,8,10: 12. 3:
4.8 11. ա) -8,5,բ) 24,գ) 7,5,դ) -150, ե) 2,1, զ) -6,4: 12. 6a: 14. 56սմ2: 15. 270,4սմ2:
17.ա)140,բ) 160,գ) 77,դ) 0,25,ե) 0,1,զ) -0,25: 18. 960000: 19. 60%-ով: 20. 32785տ-ով:
«Հապա, փորձի'ր» 18a:
4.913. ա) 10000,բ) 10000,գ) 8100,դ) 0: 15. ա) 400,բ) 10 000,գ) 12100,դ) 160000: 16.ա) 0,25,բ)

1
:
17

18. ա) – 125,բ) 8000: 19. ա) 1 – 2a,բ) a2 +5: 20. 128քառ.սմ:
4.101. ա) 4,8,բ) -2,4: 2. ա) 4899,բ) 9996,գ) 39999,դ)39975,ե) 159993,75,զ) 5200,է) 625,ը) 16,թ)
35,ժ) 4000,ի) 8,4,լ) 159999: 4. ա) 2,4,բ) 9: 5. ե): 6. d): 9. 5: 10. 5: 11. Կփոքրանա 25-ով:
12. Կփոքրանա 225մ2-ով:14. ա) 0,5a4b2 + 2 a2b2;բ) 24a2+2: 15. ա)16x -17,բ) 64 – n6, գ)
4x+2x+1+1,դ) 22x+2x+y+1+22y: 16. ա)

1 8
x –

16

1

16y8,դ) x3– 1
8

9

5

16

8

ը) 64 + 64 : 17. 4%-ով: 18. 25%-ով: 20. 43 և 34: 21. ա) 0,04, բ) 8 ,գ) 15 :
x

y

4.119. ա) 10•3 ,բ) 6•7 ,գ) 63•4 ,դ) 12•2 : 11. -8: 12. -5: 15.գ) 3b (2b+3):
4.1211. ա) 0,բ) 0,գ) 0: 12. ա)80,բ) 250,գ) 21: 14. ա) (ax – 1)(axn + 1), բ) (3x2 – 1)x(xn – 1),գ) (a +
2x)(xn-1- 1): 15.a + c dab – c: 16.ա) (x + 1)(x + 3),բ) (x – 1)x(x - 2),գ)(x2+2)(x2+3),դ) n(n
+1)(n +2),ե) (y-4)(y-10),զ) (a - 5)(a - 1): 17. ա) 39 999,բ) 49 000,գ) 10,դ) 6,25:
n

k

m

2n

n+1

4.13 15. ա)(a + b)(a2 –b), բ)(x – y –m)(x – y +m), գ) (a + b – d)(a + b +d);d)(c–a + +b)(c+a–b): 16.
ա)a – b,բ) a + b,գ)a2 + ab + b2,դ)a + : 17. ա) a2 + ab + b2,բ) 1/(a + b),գ) 1/(a – b): 18. a – c:
19. ա) 560,բ) 10: 21. ա) (x – 1)2 x (x+1)(x2 + 1), բ) (x–1)(x+1)(x–2)(x+2)(x2 + 4): 22. ե)
64x2,զ) (m – 2)2 : 23. ա) 1,բ) 1: 27. 25կմ2, 5կմ: 28. 10: 29. ա) a + 3c, b + 3c,բ) 3c,գ) 6մ2:
30. a + 3c, a + 5b: 31. ա) (b – 1)(b + 1)(b2 + 5): 33. ա) 0,5,բ) 3,88:
4.143. Կա: 4. Գոյություն ունի: 5. Գոյություն ունի: 10. ա) Գոյություն չունի,բ) գոյություն
ունի, գ) գոյություն չունի: 11. ա) գոյություն չունի,բ) գոյություն ,գ) գոյություն չունի:
12. ա) 0 և 2,բ) 0 և -3,գ) -7 և +7: 14. 5սմ: 15. R2 – r2:
«
“Հապա, փորձի’ր» 2. 70,56սմ2:
4.15

1

2

1

3

3

3

4. ա) 264,բ) 12,ը) -1,8,թ) 4 : 5. ա) 0,5,բ) 9 ,գ) 4 : 6. k=1.7. m=4: 8. 115°: 9. 2մ2:
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4.16 1. 24 և 8: 3. 108° և 72°: 4. 144° և 36°: 5. 20լ և 10լ: 6. 1,7լ և 1,9լ: 7. 10 և 12: 8. 54 և 18: 9.
1

138կգ: 10. 24: 11. 4սմ և 20սմ: 12. 1500մ2: 13. 2կմ/ժամ: 14. 13,5կմ/ժամ: 15. ա) 133
15

կգ,բ)30կգ: 16. ա) 5

22

3

կգ,բ)17,6կգ: 17. 20 տարեկան և 5 տարեկան: 18. 6 տարի առաջ:
8

19. 72: 20. 100: 21. 80կմ/ժամ և 70կմ/ժամ: 22. 10: 23. 38 տարեկան: 25. 8 ժամ: 26. 63
9

տարեկան: 27. 10սմ: 28. 9-անգամ:. «Հապա, փորձի'ր» 135, 225, 315, 405:
4.17 11. ա)1,բ)7: 12.1440: 15.6: 16. ա)2,բ)2: 17. 8 անդամ: 18. 17: 19.25 և 20: 20. 88%: 21.10կգ:
22.ա)

14

7

27

18

,բ) 1

: 23. 3 տարեկան: 24. 23 տարեկան: «Ապա փորձիր» 1)փոքրագույն

77, մեծագույն 83,2) 1:
4.183.10, 55.10.15ամիս հետո: 11. 14օր հետո: 12.3,5մ 13.ա)Գոյություն ունի, բ)գոյություն
ունի, g) գոյություն չունի,դ) գոյություն ունի: 14. ա) 6,բ)1: 17. 4950: 18 ա) Ոչ,բ) այո: 20.
6: 21.20ով- ից մեծ է և 30սմ-ից փոքր: 22. 50%: 24. ա) 0,8,բ) 4,6:
IV Գլխի ամփոփում
2. ա)> 0,բ) > 0,գ) > 0,դ) > 0,ե) < 0: 11. գ) 5: 12. -8: 13. 4: 15. ա) 32,բ) 10: 18. 1 :19. 24,
3

23. 40կմ/ժամ,25կմ/ժամ: 27. 24սմ: 28. a -b : 29. 9a-4b: 30. cd-ab, 2c+2d: 33. Միայն ա):
34.Պարբերությունը 7, 9, 3, 1. Վերջին թիվն է 3: 35. Աղջիկները 2-անգամ ավելի:
“Հապա, փորձի’ր» 2կմ:
Գլուխ 5
5.18. (-3,5): 10. 3,5: 11. -3: 12. D(4;2): 13. (-1;-4): 14. D(-3;3), C(-1;3) կամ D(-3;7), C(-1 ;7). 15.
ա) (0;0) և (4;4),բ) (3;5) և (9;5): 16. 20%: 17. 32%:
5.21. (0,5,5): 2. (0;3): 3. (-3;0), (0;-2): 10. IV քառորդում: 11. (3;-5) և (-3;5): 12. ա) I կամ III
քառորդում,բ) II կամ IV քառորդում: 15. (2;6): 16. 2ժամում:17. 59: “Հապա, փորձի’ր»
(-6;3):
5.3 5. բ)12,գ)0,5, 6,5 և 8,ե)3,5 անթույլատրելի է,զ) A = 0,5n. 6. S =400– 80տ: 10. 4ժ-ում: 11.
144հա: 12. 150: «Հնարավո՞ր է արդյոք» Հնարավոր չէ: “Հապա, փորձի’ր»
Անհրաժեշտ է մաքրել 7, 720:
2

2

𝟓𝒙

𝟐

𝟓𝒛

𝟑

𝟓

𝟐

5.43. 8 Անհրաժեշտ է փոխարինել 9-ով: 4.L = - : 5. ա) , գ) x =

: 7. գ) S=2տ: 9. դ)

L=0,25n: “Հապա, փորձի’ր» 18:
5.54. (1,5;-0,7): 6. (0;-10): 7. (-6;0): 9.T(-6;0): 10. ( 2,0): 11. 3: 12. 500լարի:13.24սմ:
14.480կմ/ժամ: 15. 9,8գր: 16. -3: 17. 112: Ապա փորձի'ր» 9:
V Գլխի ամփոփում
1.3: 2. 13: 3. (4;6): 4. (4;-6): 5. (4;2): 7.(0;2) և (2;0): 8.28: 9.18:
16.ա)(0,5;12),բ) (0,6,7): 17. (1;3): 18. (-1;3), (3;3): 21. բ) (5;1) և (3;3): 22. (-4;0) և
(4;0):

223

