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7777----րդ դասարանիրդ դասարանիրդ դասարանիրդ դասարանի    երկրաչափական հասկացությունների երկրաչափական հասկացությունների երկրաչափական հասկացությունների երկրաչափական հասկացությունների 
սսսսահմանումների ուսուցման մեթոդիկայի մասինահմանումների ուսուցման մեթոդիկայի մասինահմանումների ուսուցման մեթոդիկայի մասինահմանումների ուսուցման մեթոդիկայի մասին    

Սարուխանյան Ալվարդ Սարուխանյան Ալվարդ Սարուխանյան Ալվարդ Սարուխանյան Ալվարդ     
    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. տիպային խնդիրներ, խնդիրների 
համակարգ, ուսուցման նպատակներ, ուսուցման պարտադիր 
արդյունքներ, ուսուցման արդյունքների պլանավորում, ուսուցման 
արդյունքների գնահատում 

Մաթեմատիկական հասկացությունների ուսուցման հարցե-
րով զբաղվել են շատ հոգեբաններ, մանկավարժներ և մեթո-
դիստներ` Ա. Ա. Ստոլյարը, Օ. Կ. Տիխոմիրովը, Ռ. Ս. Չերկասովը, 
Կ. Ֆ. Տալիզինան, Գ. Ի. Սարանցևը, Է. Ի. Այվազյանը և այլք: Նրանք 
իրենց տեսություններում ձևակերպել են, թե ինչպես են սահ-
մանվում՝ հասկացությունները, հասկացությունների համակարգը, 
հասկացությունների ծավալը և բովանդակությունը (սահմանումը), 
սահմանումների տեսակները, հասկացության ձևավորման օրինա-
չափությունները, սահմանման սխալ ձևակերպման ժամանակ կա-
տարվող քայլերի հերթականությունը և այլն։ Օրինակ՝ մաթեմատի-
կայի դասավանդման հայտնի մեթոդիստ, ակադեմիկոս Ա. Ա. Ստոլ-
յարը նշում է, որ սկզբունքորեն դեռևս մանկավարժությունը հստակ 
չի կարողանում պատասխանել այն հարցին, թե ինչ է նշանակում 
այն, որ աշակերտը տիրապետում այս կամ այն հասկացության 
սահմանմանը, թեմային կամ տեսությանը: Մինչև այժմ ման-
կավարժության մեջ բաց է մնացել այն հարցը, թե ինչ է նշանակում 
այն, որ երեխան տիրապետում է հասկացության սահմանմանը։ 

Ավելի ուշ սահմանումների որոշ տեսակների (ըստ սեռի և տե-
սակային տարբերության, իրական, անվանական և դասական) 
ուսուցման մեթոդաբանությունը մշակել է հայտնի մանկավարժ և 
մեթոդիստ Է. Ի. Այվազյանը:  

Եվ այսպես, համաձայն Է. Այվազյանի սովորողը տիրապե-
տում է հասկացության սահմանմանը, նշանակում է. 
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1. նա գիտի տվյալ հասկացության սահմանման ձևակերպումը, 
2. նա կարողանում է լուծել հտևյալ չորս տիպի խնդիրները 

կամ գործնականում կարողանում է կատարել հետևյալ 

տիպի մտահանգումներ․ 
ա) , բ)  (ա, բ - ճանաչում), 

 

գ) , դ)  (գ, դ - հետևանքների 
որոնում) [2; 124-125]: 

Սակայն դեռևս մշակված չէ առանձին մաթեմատիկական 
առարկաների` երկրաչափության, հանրահաշվի և հանրահաշիվ և 
մաթեմատիկական անալիզի տարրեր առարկաների հասկացու-
թյունների ուսուցման մեթոդիկաները: 

Հենվելով հասկացությունների սահմանումների ուսուցման 
վերոհիշյալ մեթոդաբանության վրա՝ մեր կողմից մշակվել է հիմ-
նական դպրոցի հարթաչափության դասընթացի սահմանումների 
ուսուցման մեթոդիկա, որն ի զորու է սովորողների մոտ ոչ միայն 
ձևավորել հասկացությունների սահմանումները, այլև կիրառել 
դրանք գործնականում և վերջապես, հստակ պատասխանել այն 
ավանդական հիմնահարցին, թե ի՞նչ է նշանակում այն, որ աշա-
կերտը տիրապետում է այս կամ այն երկրաչափական հասկացու-
թյան սահմանմանը: 

Ամենից առաջ նշենք, որ երկրաչափության ցանկացած դպրո-
ցական դասագրքում զետեղված խնդիրների համակարգը չի 
նպաստում հարթաչափական հասկացությունների սահմանումնե-
րի լիարժեք յուրացմանը, քանի որ դասագրքերում, որպես կանոն, 
բացակայում են կոնկրետ սահմանումների ձևավորմանն ու յու-
րացմանն ուղղված ուսուցման պարտադիր մակարդակի տիպային 
խնդիրները։ 

Հաշվի առնելով նշված բացը՝ մեր կողմից մշակվել է միջին 
դպրոցի երկրաչափության դասընթացի սահմանումների ուսուց-
ման տիպային խնդիրների համակարգ, որը միտում ունի մասամբ 
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լրացնել մանկավարժության մեթոդիկայի վերոհիշյալ բացը: Նշված 
մեթոդական ձեռնարկում յուրաքանչյուր սահմանման վերաբերյալ 
մշակված է երկու քառյակ (երկու տարբերակ) խնդիրներ։ Մեր կող-
մից առաջադրվող մեթոդիկան հետևյալն է․ երբ ուսուցիչը համոզ-
վում է, որ սահմանման ձևակերպումը սովորողները գիտեն, նա 
ձեռնամուխ է լինում դասարանում՝ գրատախտակի մոտ, այդ 
հասկացության ձեռնարկում զետեղված տիպային խնդիրների մեկ 
քառյակի լուծմանը՝ մանրակրկիտ բացատրելով ամեն ինչ։ Իսկ 
մեթոդական ձեռնարկում առաջարկված երկրորդ քառյակի խնդիր-
ները պետք է աշակերտները լուծեն ինքնուրույն՝ օգտվելով առա-
ջին քառյակի լուծման մոտեցումներից։ Ուսուցիչը պետք է ընթա-
ցիկ թեմատիկ գրավոր աշխատանքի ժամանակ հանձնարարի լու-
ծել երկրորդ քառյակի խնդիրները։ Նշված աշխատանքը կարելի է 
կատարել և՛ ամփոփման ժամանակ, և՛ հասկացության սահմանու-
մը անցնելու ժամանակ։ Ստորև դիտարկված օրինակները անհրա-
ժեշտ է դիտարկել ամփոփման ժամանակ, երբ երեխաները կիմա-
նան եռանկյան ևս մի քանի հատկություններ (եռանկյան ներքին 
անկյունների գումար, հավասարակողմ եռանկյան հատկություն-
ներ և այլն)։ Իսկ այն սահմանումները, որոնց վերաբերյալ ձեռնար-
կում առաջարկված խնդիրների համակարգը լուծելու համար լրա-
ցուցիչ հատկությունների կիրառման հարց չի առաջացնում, ան-
հրաժեշտ է դիտարկել տրված հասկացության սահմանումը անց-
նելու ժամանակ։ 

Վերոհիշյալ աշխատանքը կատարելուց հետո միայն ուսուցիչը 
կարող է եզրակացնել, թե սովորողները ինչ չափով են յուրացրել 
տվյալ հասկացությունը և դրա սահմանումը։  

Ասվածը ցուցադրենք կոնկրետ օրինակի վրա՝ դիտարկելով 
երկրաչափության 7-րդ դասարանի գործող դասընթացի «հատվա-
ծի միջնակետ», «եռանկյան կիսորդ» և «եռանկյան բարձրություն» 
հասկացությունների սահմանումները։  

    



– 113 – 

Սահմանում 1Սահմանում 1Սահմանում 1Սահմանում 1    
Հատվածի այն կետը, որը կիսում է այդ հատվածը հավասար Հատվածի այն կետը, որը կիսում է այդ հատվածը հավասար Հատվածի այն կետը, որը կիսում է այդ հատվածը հավասար Հատվածի այն կետը, որը կիսում է այդ հատվածը հավասար 

հատհատհատհատվածների, կոչվում է հատվածի միջնակետվածների, կոչվում է հատվածի միջնակետվածների, կոչվում է հատվածի միջնակետվածների, կոչվում է հատվածի միջնակետ [1[1[1[1,,,,    13]13]13]13]։։։։    
Այն բանից հետո, երբ ուսուցիչը համոզվում է, որ սովորողները 

գիտեն այս սահմանումը, նա ձեռնամուխ է լինում հետևյալ չորս 
տիպի խնդիրների լուծմանը․ 

Առաջին քառյակ՝ ²աաաա) ) ) ) AC և CD հատվածների երկարությունները համապատաս-
խանաբար 5 սմ և 3 սմ են, որտեղ C-ն պատկանում է AD հատվա-
ծին։ Վերցնենք B կետն այնպես, որ B-ն պատկանի AC-ին և AB=2 սմ։ 
Ապացուցել, որ C-ն BD-ի միջնակետն է։ 

Լուծում։Լուծում։Լուծում։Լուծում։    Քանի որ AB հատվածը հավասար է 2 սմ և AC = 5 սմ, 
հետևաբար BC = 3 սմ։ Ըստ պահանջի՝ CD-ն ևս հավասար է 3 սմ, 
ուստի BC = CD, հետևաբար C-ն BD-ի միջնակետ է։ 

²բբբբ) ) ) ) Տրված է 10 սմ երկարությամբ AB հատվածը։ AB հատվածի 

վրա վերցված է M կետը այնպես, որ AM=4 սմ։ Հնարավո՞ր է 
արդյոք M-ը լինի AB-ի միջնակետ։ 

Լուծում։Լուծում։Լուծում։Լուծում։     
M-ը չի կարող հանդիսանալ AB հատվածի միջնակետ, քանի 

որ AM և MB հատվածները չեն կարող լինել իրար հավասար 
(AM=4սմ, MB=6սմ)։ 

²գգգգ))))    M կետը AB հատվածի միջնակետ է, հետևաբար՝  

ա) AM > MB բ) AM = MB գ) AM < MB 
Ընտրեք ճիշտ պատասխանը։ 
Լուծում։Լուծում։Լուծում։Լուծում։     
Քանի որ M կետը AB հատվածի միջնակետ է, հետևաբար AM = 

MB  
²դդդդ) ) ) ) Տրված են a ուղղին պատկանող A, B և M կետեր, ընդ որում 

M-ը պատկանում է AB հատվածին, սակայն միջնակետ չէ, հետևա-
բար՝ 

ա) AM = MB բ) AM ≠ MB    
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Ընտրեք ճիշտ պատասխանը։ 
Լուծում։Լուծում։Լուծում։Լուծում։     
Ըստ սահմանման, եթե M կետը պատկանում է AB հատվածին, 

սակայն միջնակետ չէ, հետևաբար՝ AM ≠ MB։    
ԻնքնուրույնԻնքնուրույնԻնքնուրույնԻնքնուրույն    աշխատանքաշխատանքաշխատանքաշխատանք    2 (20 2 (20 2 (20 2 (20 րոպերոպերոպերոպե))))    

³աաաա) ) ) ) Ընտրել ճիշտ պատասխանը․ 
ա) Եթե AB հատվածի վրա M կետը վերցված է այնպես, որ AM 

≠ MB, ուրեմն M-ը AB հատվածի համար միջնակետ է։ 
 բ) Եթե AB հատվածի վրա M կետը վերցված է այնպես, որ AM 

= MB ուրեմն M-ը AB հատվածի միջնակետ է։ 
 ³բբբբ) ) ) ) EF=10սմ, EM = 6 սմ, ընդ որում M-ը պատկանում է EF-ին։ 

Հնարավո՞ր է արդյոք, որ M-ը լինի EF-ի միջնակետ։ 

    ³գգգգ) ) ) ) Գտնել սխալը․ 
Եթե M կետը AB հատվածի միջնակետ է, ապա MA< MB։    
³դդդդ) ) ) ) Տրված է 12 սմ երկարությամբ CD հատվածը, M կետը CD 

հատվածը տրոհում է երկու մասի, ընդ որում՝ M կետը միջնակետ 
չէ։ Հնարավո՞ր է արդյոք, որ CM-ը լինի 6սմ։ Պատասխանը 
հիմնավորել։ 

Սահմանում 2Սահմանում 2Սահմանում 2Սահմանում 2    
Եռանկյան անկյան կիսորդի այն հաԵռանկյան անկյան կիսորդի այն հաԵռանկյան անկյան կիսորդի այն հաԵռանկյան անկյան կիսորդի այն հատվածըտվածըտվածըտվածը, , , , որըորըորըորը    միացնումմիացնումմիացնումմիացնում    էէէէ    

գագաթնգագաթնգագաթնգագաթն    ուուուու    նրանրանրանրա    հանդիպակացհանդիպակացհանդիպակացհանդիպակաց    կողմիկողմիկողմիկողմի    կետըկետըկետըկետը, , , , կոչվումկոչվումկոչվումկոչվում    էէէէ    եռանկյանեռանկյանեռանկյանեռանկյան    
կիսորդկիսորդկիսորդկիսորդ    [1, 39]։։։։    

²աաաա))))     ABC եռանկյան B գագաթից տարված է ճառագայթ, որը 
AC կողմը հատում է L կետում, ընդ որում՝ <ABL = <ABL, 
հետևաբար՝ BL-ը․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․․։ Շարունակել նա-
խադասությունը։  

Լուծում։Լուծում։Լուծում։Լուծում։    BL-ը եռանկյան համար կիսորդ է, քանի որ բավարում 
է առաջին պայմանին  (տարված ճառագայթը անկյան կիսորդ է, 
քանի որ <ABL= <ABL), ինչպես նաև երկրորդ պայմանին 
(ճառագայթը հատում է AC կողմը L կետում)։     
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²բբբբ) ) ) ) MNP եռանկյան M գագաթից տարված է MQ ճառագայթը 

այնպես, որ NMQ և QMP անկյունները իրար հավասար չլինեն։ 
Հնարավոր է արդյոք տարված MQ հատվածը լինի եռանկյան 
կիսորդ (M ´ dX)։ 

Լուծում։Լուծում։Լուծում։Լուծում։    MQ հատվածը եռանկյան կիսորդ չէ, հակառակ 
դեպքում NMQ և QMP անկյունները պետք է լինեն հավասար, բայց 
ըստ պայմանի՝ նշված անկյունները հավասար չեն։    

²գգգգ) ) ) ) Տրված է ABC եռանկյունը, որտեղ AK-ն կիսորդ է։ Ըստ 

սահմանման՝ ինչպիսի՞ անկյուններ են BAK-ն և KAC-ն։ 
Լուծում։Լուծում։Լուծում։Լուծում։    Քանի որ AK-ն եռանկյան համար կիսորդ է, հետևա-

բար նաև A անկյան կիսորդ է, հետևաբար BAK և KAC անկյունները 
հավասար անկյուններ են։    

²դդդդ) ) ) ) KP հիմքով LKP հավասարասրուն եռանկյան LKP անկյունը 

հավասար է 40°-ի։ KP հիմքի վրա վերցված է T կետն այնպես, որ 
LT-ն KLP անկյան կիսորդ չէ։ Հնարավոր է արդյոք, որ KLT 
անկյունը լինի հավասար 50°-ի։ 

ԼուծումԼուծումԼուծումԼուծում։ ։ ։ ։ Քանի որ KP հիմքով LKP եռանկյունը հավասարա-
սրուն է, հետևաբար <LKP=<LPK=40°: Մյուս կողմից <KLP=100° 
(եռանկյան ներքին անկյունների գումարը հավասար է 180°): Քանի 

որ LT-ն եռանկյան համար կիսորդ չէ, հետևաբար KLT  50°:    

Առաջին քառյակը դասարանում լուծելուց հետո անհրաժեշտ է 
հանձնարարել լուծել երկրորդ քառյակը ինքնոււրույն (ընթացիկ 
գրավոր աշխատանքի ժամանակ)։ 

ԻնքնուրույնԻնքնուրույնԻնքնուրույնԻնքնուրույն    աշխատանքաշխատանքաշխատանքաշխատանք    1 (20 1 (20 1 (20 1 (20 րոպերոպերոպերոպե))))    
³աաաա) ) ) ) ABC եռանկյան մեջ BC կողմի վրա նշված է K կետն 

այնպես, որ AK=AC, <ABC=15° և <AKC=65°: Ապացուցել, որ AK-ն 
ABC եռանկյան կիսորդն է։  

³բբբբ) ) ) ) TLS եռանկյան մեջ LS կողմի վրա K կետը նշված է այնպես, 

որ TK=TS,  < &p# = 20° և < SKT= 40° ։ Հնարավոր է, որ TK-ն լինի 
եռանկյան կիսորդ։ 

³գգգգ) ) ) ) Տրված է MQN հավասարակողմ եռանկյունը, որտեղ QS-ը 
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անկյան կիսորդ է։ Ինչի՞ են հավասար MQS և NQS անկյունները։  
³դդդդ) ) ) ) Տրված է LNK եռանկյունը, որտեղ <NLK= 70°։ NLK անկյան 

գագաթից տարված է LQ ճառագայթը, որը կիսորդ չէ։ Ապացուցել, 
որ <NLQ ≠ 35° [3, 27-28]։ 

Այնուհետև անհրաժեշտ է ստուգել ինքնոււրույն աշխատանք-
ները, ամփոփել արդյունքները և պարզել եռանկյան կիսորդի սահ-
մանման յուրացվածության աստիճանը: 

ՍահմանումՍահմանումՍահմանումՍահմանում    3.3.3.3.    
 ԵռանկյանԵռանկյանԵռանկյանԵռանկյան    գագաթիցգագաթիցգագաթիցգագաթից    հանդիպակացհանդիպակացհանդիպակացհանդիպակաց    կողմնկողմնկողմնկողմն    ընդգրկողընդգրկողընդգրկողընդգրկող    ուղղինուղղինուղղինուղղին    

տարվածտարվածտարվածտարված    ուղղահայացըուղղահայացըուղղահայացըուղղահայացը    կոչվումկոչվումկոչվումկոչվում    էէէէ    եռանկյանեռանկյանեռանկյանեռանկյան    բարձրությունբարձրությունբարձրությունբարձրություն    [1, 39]։։։։ 
²աաաա) ) ) ) ABC եռանկյան AC հիմքի վրա H կետն ընտրված է 

այնպես, որ AH=HB, ընդ որում՝ <ABH=45°։ Գտնել անկյուն BHC-ն և 
ապացուցել, որ BH-ը ABC եռանկյան բարձրություն է։ 

Լուծում։Լուծում։Լուծում։Լուծում։    Քանի որ AH=HB հետևաբար <AHB=<BAH=45° 
(միևնույն եռանկյան մեջ հավասար կողմերի դիմացի անկյունները 
հավասար են)։ Հաշվի առնելով վերը նշվածը և եռանկյան ներքին 
անկյունների գումարը (հավասար է 180°)՝ կստանանք <BHA=90°: 
Քանի որ BHA-ն և BHC-ն կից անկյուններ են, հետևաբար <BHС=90°: 
Վերջինից էլ հետևում է, որ BH-ը ABC եռանկյան բարձրություն է։    

²բբբբ) ) ) ) AC հիքով ABC եռանյան պարագիծը հավասար է 17 սմ-ի, 

իսկ AC=4 սմ, BC=7 սմ։ Ապացուցել, որ B գագաթից տարված BH 
կիսորդը եռանկյան բարձրություն չէ։ 

Լուծում։Լուծում։Լուծում։Լուծում։ AC հիմքով ABC եռանկյան համար BH կիսորդը 
բարձրություն է, եթե AB և BC սրունքները լինեն հավասար։ Բայց 
դա հնարավոր չէ, քանի որ AB=6 սմ, BC=7 սմ (AC=4 սմ, եռանկյան 
պարագիծը հավասար է 17 սմ)։ Հետևաբար BH կիսորդը եռանկյան 
բարձրություն չէ։    

²գգգգ) ) ) ) ABC եռանկյան մեջ BH-ը բարձրություն է։ Հնարավո՞ր է՝ 

BAH անկյունը լինի 90°։ 
Լուծում։Լուծում։Լուծում։Լուծում։ Եթե ABC եռանկյան մեջ BH-ը բարձրություն է, 

հետևաբար BH-ը՝ B գագաթից տարված ուղղահայաց է, հետրաբար 
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BH AC, ուստի BAH անկյունը հավասար է 90°։    

²դդդդ) ) ) ) ABC ոչ հավասարասրուն եռանկյան AC հիմքին տարված է 

BH միջնագիծը։ BH-ը կլինի՞ ուղղահայաց AC հիմքին։ Պատաս-
խանը հիմնավորել։ 

Լուծում։Լուծում։Լուծում։Լուծում։ BH-ը կլինի AC-ին ուղղահայաց, եթե BH միջնագիծը 
եռանկյան համար բարձրություն է։ Իսկ դա հնարավոր է միայն այն 
ժամանակ, երբ ABC եռանկյունը լիներ հավասարասրուն (ըստ 
պահանջի՝ ABC եռանկյունը հավասարասրուն չէ), հետևաբար  
BH-ը չի կարող լինել ուղղահայաց։    

ԻնքնուրույնԻնքնուրույնԻնքնուրույնԻնքնուրույն    աշխատանքաշխատանքաշխատանքաշխատանք    2 (20 2 (20 2 (20 2 (20 րոպերոպերոպերոպե))))    
³աաաա) ) ) ) Դիտարկենք a ուղիղը և ուղղին պատկանող երկու A և B 

կետերը, իսկ ուղղից դուրս գտնվող C կետն այնպիսին է, որ C 
կետից տարված ուղղահայացի հիմքը՝ K-ն, պատկանում է AB-ին։ 
Կհանդիսանա՞ արդյոք CK-ն ABC եռանկյան համար բարձրություն։ 

³բբբբ) ) ) ) BHC եռանկյան BHA արտաքին անկյունը 120°-ի։ Ապացու-

ցել, որ ABC եռանկյան համար BH-ը բարձրություն չէ։ 
³գգգգ) ) ) ) ABC հավասարակողմ եռանկյան մեջ BH-ը կիսորդ է։ 

Գտնել BHC անկյունը։  
³դդդդ) ) ) ) MNP եռանկյան մեջ N գագաթից տարված է MP կողմին NK 

հատող, այնպես, որ NK-ն բարձրություն չէ եռանկյան համար, 
հետևաբար՝ NK-ն․  

ա) ուղղահայաց է MP-ին,  բ) ուղղահայաց չէ MP-ին [3, 29]։ 
Այս ամենը կատարելուց հետո միայն ուսուցիչը կարող է եզ-

րակացնել, թե սովորողները ինչ չափով են յուրացրել տվյալ հաս-
կացությունը, կամ որ նույնն է, արդյոք աշակերտները տիրապե-
տում են հասկացության սահմանմանը։ 

Երկրաչափության դպրոցական դասագրքերում զետեղված 
խնդիրները մեծամասամբ ոչ թե պարզ՝ չափորոշչային պարտադիր 
մակարդակի առաջադրանքներ են, այլ դրանցից էապես բարդ, 
կոմպլեքսային խնդիրներ են, որոնց լուծումը աշակերտների կող-
մից ենթադրում է նրանց մեջ բազմաթիվ գիտելիքների և դրանց 
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համապատասխան կարողությունների, հետևաբար նաև ապա-
ցուցման մեթոդների ընտրության և կիրառության կարողություն-
ների առկայություն [2]։ Սակայն երկրաչափության գործող դասա-
գրքերում բացակայում են կոնկրետ սահմնաումների ձևավորմանն 
ու յուրացմանն ուղղված ուսուցման պարտադիր մակարդակի 
տիպային խնդիրներ և այդ դասագրքերում առկա խնդիրների հա-
մակարգը չի նպաստում երկրաչափական հասկացությունների 
սահմանումների ուսուցման համար անհրաժեշտ կարողություն-
ների ու հմտությունների ձևավորմանը։ 

Մեր կողմից առաջարկվող տիպային խնդիրների համակարգը 
և դրանց կիրառության մեթոդիկան զերծ են վերոնշյալ թերութուն-
ներից, քանի որ այդ խնդիրների լուծումը ենթադրում է զուտ մեկ 
գիտելիքի՝ տվյալ հասկացության սահմանման իմացություն և 
կոնկրետ պարզ իրավիճակում վերջինիս կիրառության՝ այդ սահ-
մանման տակ տանելու կարողության։ Եվս մեկ կարևոր նկատա-
ռում՝ առաջարկվող տիպային խնդիրները շատ հարմար են 
առանձնապես ներառական ուսուցման աշակերտների համար։ 
Այնպես որ, ուսուցիչներն այդ սովորողների տնային առաջա-
դրանքների հարցում կարող են հենց սահմանափակվել այդ առա-
ջադրանքներով, որը միաժամանակ շոշափելի մեթոդական օգնու-
թյուն կլինի ներառված սովորողներով դասարանների հետ աշխա-
տելիս։  

«Հաճախ սովորողների գիտելիքները «զուգահեռագիծ» հասկա-
ցության շրջանակներում ամրապնդելու համար ուսուցիչը միտում-
նավոր հետևյալ հարցադրումն է անում. «Ո՞ր պատկերն է կոչվում 
զուգահեռագիծ»: Առաջին հայացքից «անմեղ» հարց է: 

Սովորաբար այս հարցին հետևում է հետևյալ տիպի պատաս-
խան. «Այն պատկերը, որի…»: Այստեղ է, որ շատ սովորողներ սայ-
թաքում են: 

Բանն այն է, որ դեռևս տարրական դասարաններում սովորող-
ների մոտ մշակվել է հարցին պատասխանելու մի հատուկ տեխնի-
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կա, համաձայն որի՝ պատասխանի սկզբնական մասը պարունակ-
վում է բուն հարցի մեջ: Հետևելով այդ սխեմային՝ նրանք սխալ-
մամբ պատասխանը սկսում են «այն պատկերը, որի» բառերից: 
Նման դեպքում ուսուցիչը բերում է կանոնավոր վեցանկյան հակա-

օրինակը, որպեսզի ցուցադրի աշակերտի կատարած սխալը: Չէ՞ 
որ, համաձայն նման պատասխանի՝ կանոնավոր վեցանկյունը մի 
պատկեր է, որի հանդիպակաց կողմերը զուգահեռ են, ուստի այն 
զուգահեռագիծ կլինի: 

Վերոհիշյալ աշխատանքները կատարելուց հետո միայն ուսու-
ցիչը կարող է եզրակացնել՝ յուրացրել են սովորողները տվյալ հաս-
կացությունը, թե ոչ։ 

Այսքանից հետո կարելի կլինի անցնել հասկացության այն 
հատկությունների հայտանիշների ուսումնասիրմանը, որոնք ձևա-
կերպված են թեորեմների կամ խնդիրների տեսքով» [2, 126]: 

    
    

ԳԳԳԳրականությունրականությունրականությունրականություն    
1. Աթանասյան Լ. Ս. և ուրիշներ, Երկրաչափություն 7, Երևան, 

2011, 128 էջ: 
2. Այվազյան Է., Մաթեմատիկայի դասավանդման մեթոդիկա, 

Երևան, 2016, 200 էջ: 
3. Սարուխանյան Ա.Գ. Միջին դպրոցի երկրաչափության դաս-

ընթացի սահմանումների ուսուցման տիպային խնդիրների 
համակարգ, Երևան, 2019, 109 էջ։ 

 

        



– 120 – 

О методике обучения определениО методике обучения определениО методике обучения определениО методике обучения определений геометрических понятий й геометрических понятий й геометрических понятий й геометрических понятий     
в 7в 7в 7в 7----ом классеом классеом классеом классе    

Саруханян Алвард Саруханян Алвард Саруханян Алвард Саруханян Алвард     
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме 

Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова:Ключевые слова: типичные задачи, система задач, цели обучения, 
обязательные результаты обучения, планирование результатов обучения, 
оценка результатов обучения 

Статья посвящена описанию методики преподавания определений 
геометрических понятий 7-го класса, разработанной автором. Эта методика 
была разработана, чтобы восполнить пробел в педагогике, который по-
может учителю понять, что учащиеся освоили определение геометричес-
ких понятий, и в итоге, сможет ответить на следующий вопрос: знает ли 
ребёнок определение понятия? 

В частности, утверждается, что система задач, содержащаяся в учеб-
никах по геометрии, не способствует полному овладению определениями 
понятий, поскольку в учебниках, как правило, отсутствуют типичные зада-
чи обязательного уровня обучения, направленные на освоение понятий. 
Данная статья посвящена методике решения этой проблемы. Таким 
образом, следует еще раз отметить, что: а) в существующих учебниках по 
геометрии отсутствуют типичные задачи обязательного уровня обучения, 
направленные на освоение понятий, и б) система задач в этих учебниках 
не способствует развитию навыков и умений, необходимых для обучения 
геометрическим понятиям. 

Еще один важный момент: предложенная методика очень подходит 
для инклюзивного обучения учеников. Таким образом, учителя могут 
ограничиться упомянутой системой задач при задавании домашних 
заданий своим ученикам, которая в то же время станет ощутимой 
методической помощью при работе с учениками в классе.    
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The article is devoted to the teaching methodology description of the 7th 
grade geometric concepts definitions, developed by the author. This 
methodology has been developed to fill the gap in Pedagogy, which will help 
the teacher to understand that pupils have mastered the definition of the 
geometric concepts, and in the end, will be able to answer the following 
question: does the pupil know the definition of the concept? 

Particularly, it is argued that the system of tasks, contained in the 
textbooks on Geometry, does not contribute to the complete mastery of the 
definitions of concepts, since textbooks, as a rule, lack typical tasks of an 
obligatory level of education aimed at mastering concepts. This article is 
devoted to the methodology for solving this problem. Thus, it should be noted 
once again that: a) in the existing textbooks on Geometry there are no typical 
tasks of the obligatory level of education aimed at mastering concepts, and b) 
the system of tasks in these textbooks does not contribute to the development 
of skills necessary for teaching geometric concepts. 

Another important point is that the proposed methodology is very suitable 
for inclusive teaching of pupils. Thus, teachers can be limited by the mentioned 
system of tasks when assigning homework to their pupils, which at the same 
time will become tangible methodological assistance while working with pupils 
in the classroom. 

 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    26262626.0.0.0.09999.2019 .2019 .2019 .2019 թ.թ.թ.թ.    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    11115.5.5.5.10101010.2019 .2019 .2019 .2019 թ.թ.թ.թ.    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    11112222....11111111.2019 .2019 .2019 .2019 թ.թ.թ.թ.    

  


	1-3 ej
	4-6 ej
	B-Prak-2-- 21.11.19
	1-3 ej
	VERJIN EJN
	3333.pdf
	Page 1

	3333.pdf
	Page 1

	3333.pdf
	Page 1


