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Նախաբան

 Մաթեմատիկայի աշխատանքային գիրք-տետրը կազմված է հանրակրթական դպրոցի 
1-ին դասարանի «Մաթեմատիկա» առարկայական չափորոշչին և ծրագրին 
համապատասխան՝ հարմարեցված կրթ�թյան առանձնահատ�կ պայմանների կարիք 
�նեցող երեխաների �ս�ցման և �ս�մնառ�թյան առանձնահատկ�թյ�ններին և 
ներառ�մ է ծրագրային նախաթվային փ�լը (առարկայի հատկանիշ, համեմատել ըստ 
երկար�թյան, զանգվածի, տարած�թյան մեջ կողմնորոշ�մ և այլն): Աշխատանքային 
գիրք-տետր�մ հաշվի են առնվել սովորողների մաթեմատիկական գիտելիքների և 
կարող�թյ�նների ձևավորման ժամանակակից մոտեց�մները, որոնց հիմք�մ ընկած է 
�ս�ցման զարգացնող �ղղված�թյան սկզբ�նքը: 
 Ուս�մնական առաջադրանքների համակարգը ներկայացված է պարզից բարդ 
սկզբ�նքի տրամաբանական հաջորդական�թյամբ: Նոր նյ�թը ներմ�ծվ�մ է փոքր 
բաժիններով՝ քայլ առ քայլ, աստիճանաբար նոր տարրեր ավելացնելով՝ հաշվի առնելով այն 
դժվար�թյ�նները, որոնց հանդիպ�մ է առաջին դասարանցին:
 Առաջադրանքները ներկայացվ�մ են հստակ և հակիրճ ձևակերպ�մներով,  որոնք 
կազմվել են սովորողին կողմնորոշող ց�ց�մներով: Այդ տեքստ-ց�ց�մները պետք է 
ընթերցվեն և բացատրվեն սովորողին �ս�ցչի կողմից, քանի որ տվյալ 
ժամանակահատված�մ առաջին դասարանցին դեռևս տառաճանաչ չէ և չի տիրապետ�մ 
ինքն�ր�յն ընթերցման կարող�թյ�ններին: Առաջարկվել են այնպիսի առաջադրանքներ, 
որոնք աշակերտից պահանջ�մ են ինտերակտիվ գործ�նե�թյ�ն ծավալել՝ կտրել, փակցնել, 
կառ�ցել: Այս ամենն իրագործել� համար գիրք-տետրն �նի հավելվածային բաժին, որտեղ 
նման առաջադրանքներից յ�րաքանչյ�րի համար առաձնացված է համապատասխան 
գործիքակազմ, ինչից կօգտվի աշակերտը և կիրականացնի առաջադրանքի նման 
կատար�մը:
 Կրտսեր դպրոցականի մաթեմատիկական պատկերաց�մների, հասկաց�թյ�նների և 
կարող�թյ�նների ձևավորման համար �ս�մնական գործընթացն անհրաժեշտ է 
կազմակերպել զննագործնական միջոցների գործադրմամբ: Որպես պարտադիր դիդակտիկ 
նյ�թ կիրառվ�մ են երկրաչափական պատկերներ � մարմիններ (շրջան, քառակ�սի, 
եռանկյ�նի, �ղղանկյ�ն, գ�նդ, խորանարդ), ինչպես նաև՝ հաշվեձողիկներ: Այս 
նկատառ�մից ելնելով տետր�մ ընդգրկվել են այնպիսի առաջադրանքներ, որոնց 
առարկայական-գործնական կիրառ�մներն իրականացվ�մ են վերոնշյալ դիդակտիկ 
նյ�թերով: Առաջադրանքներ�մ ներկայացված են նաև կենցաղային ծանոթ թեմատիկ 
առարկաներ, խաղալիքներ, միրգ, բանջարեղեն և այլն:
 Գործնական բն�յթի առաջադրանքների համակարգը, որն �նի ընդգծված 
�ս�ցողական �ղղված�թյ�ն, թ�յլ է տալիս առավել արդյ�նավետ կազմակերպել 
սովորողների ինքն�ր�յն աշխատանքն ինչպես դասարան�մ, այնպես էլ 
արտադասարանային պարապմ�նքների ժամանակ՝ ստացված մաթեմատիկական 
գիտելիքների ամրապնդման և սովորողների ընդհան�ր զարգացված�թյան նպատակով: 
 Հարկ է նշել, որ ներկայացվող �ս�մնաօժանդակ նյ�թին կից առկա է մեթոդական 
ձեռնարկ, որը կօգնի մանկավարժին յ�րաքանչյ�ր առաջադրանքի �ղղորդման 
գործընթաց�մ:
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 Գիրք-տետրը պատկերազարդ է և գ�նագեղ, որն առավել կխթանի սովորողի 
հետաքրքր�թյ�նն � հաճելի կդարձնի նրա �ս�մնառ�թյան մեկնարկը մաթեմատիկայի 
աշխարհ�մ:
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Առարկայի հատկանիշ
Գ�յն 

2. Ճանաչի՛ր յ�րաքանչյ�ր խաղալիքը: Սլաքներով համապատասխանեցր�՛
յ�րաքանչյ�րին իր զ�յգը և ներկի՛ր այն ն�յն գ�յնով:

1. Գնդիկի գ�յնին համաձայն միացր�՛ համապատասխան գ�յնով պատկերը:
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3. Անվանի՛ր քեզ ծանոթ յ�րաքանչյ�ր առարկա: Ի՞նչ գ�յնի են դրանք: Նկարագրի՛ր ինչի՞ 
համար են նրանցից յ�աքանչյ�րն անհրաժեշտ:

5. Ի՞նչ բանջարեղենի տեսակներ են պատկերված: Տ�՛ր նրանց անվան�մները և ներկի՛ր 
համապատասխան գ�յներով (տե՛ս հավելված 2):

6. Ստորև տրված պատկերներին տ�՛ր մեկ անվան�մ և ներկի՛ր քո նախընտրած գ�յներով:

7. Շար�նակի՛ր:

4. Ի՞նչ մրգեր են նկարված: Տ�՛ր նրանց անվան�մները: Ներկի՛ր դրանք քո նախընտրած
գ�յնով (տե՛ս հավելված 1):
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Առարկայի հատկանիշ
Ձև: Չափ: 

Շրջան 

9. Տրված պատկերներից որո՞նք �նեն շրջանի տեսք, անվանի՛ր դրանք � լրացր�՛
աղյ�սակը հետևյալ կերպ: 

8. Անվանի՛ր յ�րաքանչյ�ր գ�յնը և ըստ դրանց դասավորված�թյան հաջորդական�թյան
ներկի՛ր շրջանները:
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10. Միացր�՛ կետերը, ստացի՛ր շրջան: Ներկի՛ր կարմիր գ�յնով:

11. Միացր�՛ կետերը: Ի՞նչ ստացար: Ներկի՛ր կապ�յտ գ�յնով:

12. Օգտագործի՛ր շրջանի նմ�շ: Գծի՛ր շրջան և ներկի՛ր կանաչ գ�յնով: 
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14. Ընտրի՛ր նրա համապատասխան գ�յնը: Պատրաստի՛ր արջ�կին (տե՛ս հավելված 4):

13. Յ�րաքանչյ�ր բաժակին ամրացր�՛ համապատասխան գ�յնով շրջան (տե՛ս հավելված 3):
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Մեծ-փոքր 

15. Հետևելով օրինակին՝ գ�նավորի՛ր վանդակները մեծ պատկերին համապատասխանողը՝ 
կապ�յտ, փոքրը՝ կարմիր գ�յնով:

16. Նկարի՛ր շրջանները մեծից փոքր հաջորդական�թյամբ: 

17. Կտրի՛ր և փակցր�՛ շրջանները փոքրից մեծ հաջորդական�թյամբ (տե՛ս հավելված 5): 
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18. Յ�րաքանչյ�ր խմբ�մ տ�՛ր մրգի ան�նը: Մեծը ներկի՛ր կարմիր գ�յնով, իսկ
փոքրը՝ կանաչ գ�յնով:

19. Գծիկով միացր�՛ մեծ պատկերը համապատասխան փոքրին՝ կազմելով զ�յգ:

20. Շար�նակի'ր.
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Միանման, հավասար ըստ չափսերի, ն�յնքան

21. Գտի՛ր միանման առարկաները և միացր�՛ իրար:

22. Միացր�՛ ն�յն գ�յնի հագ�ստներն իրար:

23. Միացր�՛ հավասար չափսերով փղերին իրար:

24. Միացր�՛ ն�յն չափսի շրջանները:
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25. Միմյանց միացր�՛ միանման, այն�հետև՝ ոչ միանման պատկերները:

26. Գծի՛ր այնքան գծիկ, որքան հատապտ�ղ կա յ�րաքանչյ�ր նկար�մ:

27. Նայի՛ր և շար�նակիր լրացնել նկարները:
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Տակ, վրա, մեջ

28. Ներկիր սեղանի վրա ց�յց տվող կենդան� վանդակը կանաչ գ�յնով, կապ�յտով՝ տակը
ց�յց տվող կենդան� վանդակը, դեղինով՝ մեջը ց�յց տվողին:

29. Նշիր ո՞ր պատկերն է սեղանի վրա:

30. Նշիր ո՞ր պատկերն է սեղանի տակ:
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31. Նշիր ո՞ր պատկերն է տ�փի մեջ:

32. Նշի'ր որտեղ է գտնվ�մ շնիկը:

Տակ

Վրա

Մեջ

Տակ

Վրա

Մեջ

Տակ

Վրա

Մեջ
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Աջ, ձախ

33. Ներկի՛ր ձախ ձեռքը ց�յց տվող վանդակը կապ�յտ գ�յնով, իսկ աջ  ձեռքը՝ կարմիրով:

34. Ներկի՛ր ձախ ոտքը ց�յց տվող վանդակը կանաչ գ�յնով, իսկ աջ ոտքը՝ դեղինով:
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35. Ներկի՛ր աջ և ձախ սլաքներն ըստ նմ�շի:

36. Աջ կողմի բ�ին ներկի՛ր դեղին, իսկ ձախ կողմինին՝ կարմիր գ�յնով:

ԴԵՊԻ ՁԱԽ ԴԵՊԻ ԱՋ
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37. Նշի՛ր վանդակ�մ, թե  ո՞ր կենդանին, ո՞ր �ղղ�թյամբ է նայ�մ:
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38. Նշի՛ր վանդակ�մ, թե շնիկը ո՞ր �ղղ�թյամբ է նայ�մ:

39. Մեքենայի �ղղ�թյանը համապատասխան ընտրի՛ր սլաքը:
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40. Տեղադրի՛ր պատկերները համապատասխան սյ�նակներ�մ (տե՛ս հավելված 6):
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Մեջտեղ�մ, միջև
 

41. Աղյ�սակ�մ նշի՛ր առարկաների ճիշտ դիրքերը:

42. Նշի՛ր ո՞ր միրգն է գտնվ�մ ձախ կողմ�մ:
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43. Նշի՛ր ո՞ր միրգն է գտնվ�մ աջ կողմ�մ:

44. Նշի՛ր ո՞ր միրգն է գտնվ�մ մեջտեղ�մ(միջև):
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45. Ո՞ր պատկերներն են գտնվ�մ շան և ճ�տիկի միջև:

46. Ո՞ր պատկերն է գտնվ�մ մեքենայից դեպի աջ:

47. Պատկերները դասավորի՛ր այնպես, որ փիղը գտնվի ճ�տիկի և մեքենայի միջև
(մեջտեղ�մ) (տե՛ս հավելված 7):

48. Պատկերները դասավորի՛ր այնպես, որ մեքենան գտնվի ճ�տիկի և փղի միջև
(մեջտեղ�մ) (Տե՛ս հավելված 8):
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Քառակ�սի

49. Անվանի՛ր յ�րաքանչյ�ր գ�յնը և ըստ դրանց դասավորված�թյան հաջորդական�թյան
ներկի՛ր քառակ�սիները:
       

50. Տրված պատկերներից որո՞նք �նեն քառակ�ս� տեսք, անվանի՛ր դրանք � լրացր�՛
աղյ�սակը հետևյալ կերպ:
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52. Միացր�՛ կետերը: Ի՞նչ պատկեր ստացար: Ներկի՛ր կապ�յտ գ�յնով:

53. Օգտագործի՛ր քառակ�ս� նմ�շ: Գծի՛ր քառակ�սի և ներկի՛ր կանաչ գ�յնով: 

54. Շրջանի աջ կողմ�մ նկարի՛ր մեծ կարմիր քառակ�սի, իսկ ձախ կողմ�մ՝ փոքր
կապ�յտ քառակ�սի: 

51. Միացր�՛ կետերը, ստացի՛ր քառակ�սի: Ներկի՛ր կարմիր գ�յնով:

25



55. Տրված պատկերները դասավորի՛ր համապատասխան սյ�նակ�մ (տե՛ս հավելված 9):

56. Կառ�ցի՛ր բեռնատար ավտոմեքենա՝ օգտագործելով շրջան և քառակ�սի պատկերները 
(տե՛ս հավելված 10):
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Երկար, կարճ 

57. Ներկի՛ր երկար ժապավենը կապ�յտ գ�յնով, իսկ կարճը՝ կարմիրով: 
       

58. Նշի՛ր ո՞րն է ավելի երկարը։

59. Նշի՛ր ո՞րն է ավելի կարճը:
      Հավելվածից կտրի՛ր պատկերների երկար�թյամբ համապատասխան գ�յնով շերտեր և 
       փակցր� (տե՛ս հավելված 11)։

60. Նշի՛ր ամենակարճը։
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61. Նշի՛ր ամենաերկարը։

62. Գ�յների հետևյալ հաջորդական�թյամբ նշի՛ր ամենակարճից մինչև ամենաերկար 
պատկերը:
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63. Սլաքներով ժապավենները միացր�՛ ամենակարճից դեպի ամենաերկարը:

64. Գծի՛ր տրված հատվածից ավելի երկար հատված:

ա) բ)

65. Գծի՛ր տրված հատվածից ավելի կարճ հատված:

ա) բ)

66. Նախ համեմատի՛ր, ապա հավասարեցր�՛ կարմիր վանդակների քանակը կապ�յտին։
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69. Նկարներ�մ գտի՛ր եռանկյ�նիները և ներկի՛ր դրանք:

Եռանկյ�նի

67. Անվանի՛ր յ�րաքանչյ�ր գ�յնը և ըստ դրանց դասավորված�թյան հաջորդական�թյան
ներկի՛ր եռանկյ�նիները:

68. Գտի՛ր եռանկյ�նիները և ներկի՛ր դրանք:
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71. Կառ�ցի՛ր պատկերները (տե՛ս հավելված 12):

70.

Միացր�՛ և ստացի՛ր Գծի՛ր եռանկյ�նի

Ներկի՛ր Ուրվագծի՛ր

31



Բարձր, ցածր

բարձր ցածր

72. Ներկի՛ր բարձր ծառը ց�յց տվող վանդակը կանաչ, իսկ ցածրը՝ կարմիրով գ�յնով: 
Հավելվածից ընտրել համապատասխան չափի ծառը և փակցնել (տե՛ս հավելված 13)։
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73. Յ�րաքանչյ�ր զ�յգից նշի՛ր բարձրը            (տե՛ս հավելված 14)։

74. Յ�րաքանչյ�ր զ�յգից նշի՛ր ցածրը։ 

75. Յ�րաքանչյ�ր խմբ�մ նշի՛ր ամենաբարձրին:
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77. Կտրի՛ր նկարները և փակցր�՛ համապատասխան սյ�նյակներ�մ՝ բարձրից ցածր 
հաջորդական�թյամբ (տե՛ս հավելված 15):

կենդանիներ բ�յսեր թռչ�ններ

76. Գ�յների հետևյալ հաջորդական�թյամբ նշի՛ր ամենացածրից մինչև ամենաբարձր 
պատկերը:
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78. Շար�նակի՛ր և ստացի՛ր եղևնին՝ բարձրից ցածր:

Լայն, նեղ

79. Ներկի՛ր լայն շերտը ց�յց տվող վանդակը կապ�յտ գ�յնով, իսկ նեղը՝ կարմիրով:

80. Ներկի՛ր ժապավենները համապատասխան գ�յներով՝ կատարելով մեկնաբան�թյ�ն:
(Մեկնաբան�թյ�ն՝ կապ�յտ ներկված ժապավենը նեղ է կարմիր ժապավենից և հակառակը:)
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81. Յ�րաքանչյ�ր զ�յգ պատկերներից նշի՛ր լայնը:

82. Յ�րաքանչյ�ր զ�յգ պատկերներից նշի՛ր նեղը:

83. Գործնական առաջադրանք. թղթի շերտից կտրի՛ր լայն և նեղ շերտեր՝ ըստ նմ�շի: 
Պատրաստի՛ր օղակներ (տե՛ս հավելված 16):
(Վանդակավոր թղթի շերտից կտրել լայն և նեղ շերտեր և ստանալ օղակներ: Օղակները կցել իրար 
լայն-նեղ հաջորդական�թյամբ: Կարելի է օգտագործել նաև գ�նավոր թղթի շերտեր):
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Ուղղանկյ�ն

84. Անվանի՛ր յ�րաքանչյ�ր գ�յնը և ըստ դրանց դասավորված�թյան հաջորդական�թյան
ներկի՛ր �ղղանկյ�նները:

85. Ներկի՛ր �ղղանկյան տեսք �նեցող պատկերները քո նախընտրած գ�յներով:
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86. Ներկի՛ր �ղղանկյ�նները: Միացնելով �ղղանկյ�նները՝ օգնի՛ր մեղվին հասնել ծաղկին:

38



87.

88. Կառ�ցի՛ր գնացքը (տե՛ս հավելված 17):

Միացր�՛ և ստացի՛ր Գծի՛ր �ղղանկյ�ն

Ներկի՛ր Ուրվագծի՛ր
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Հաստ, բարակ

89. Ներկի՛ր հաստ շերտը ց�յց տվող վանդակը կարմիր գ�յնով, իսկ բարակը՝ կապ�յտով:

90. Կարմիր գ�յնով ներկի՛ր հաստ, կապ�յտով` բարակ պատկերները: Հավելվածից կտրիր
համապատասխան շերտեր և համապատասխանեցր� նմ�շներին (տե՛ս հավելված 18):
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91. Տվյալ պատկերներից ընտրի՛ր հաստը: Հավելվածից կտրիր շերտեր և համապատասխանեցր�
նմ�շներին (տե՛ս հավելված 19):

92. Տվյալ զ�յգից ընտրի՛ր բարակը:
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93. Շար�նակի՛ր և գծի՛ր ավելի հաստ շերտեր:

Ծանր, թեթև

94. Ծանր պատկերների համապատասխան վանդակը ներկի՛ր կապ�յտ գ�յնով, իսկ 
թեթևները` կարմիրով:
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95. Կենդանիների յ�րաքանչյ�ր զ�յգից նշի՛ր ավելի թեթևին:
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96. Նշի՛ր ավելի ծանրը:

44



97. Կարմիրով ներկի՛ր ծանր առարկան պատկերող նկարին համապատասխան վանդակը, 
կապ�յտով` թեթևինը:
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98. Գ�յների հետևյալ հաջորդական�թյամբ նշի՛ր առարկաները՝ ամենածանրից մինչև
ամենաթեթևը:

46



99. Դասավորի՛ր առարկաները սյ�նակներ�մ՝ ըստ իրենց ծանր�թյան (տե՛ս հավելված 20): 

47
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