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ՀՏԴ 37.02 
Տրամաբանական խնդիրների դերը մաթեմատիկայիՏրամաբանական խնդիրների դերը մաթեմատիկայիՏրամաբանական խնդիրների դերը մաթեմատիկայիՏրամաբանական խնդիրների դերը մաթեմատիկայի    

ուսուցման գործընթացումուսուցման գործընթացումուսուցման գործընթացումուսուցման գործընթացում    
Գագիկ Գագիկ Գագիկ Գագիկ Նիկողոսյան Նիկողոսյան Նիկողոսյան Նիկողոսյան     

    
Հանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառերՀանգուցային բառեր. . . . ստեղծագործական ընդունակություններ, 

մտածողություն, սկզբունք, գեղեցկության բնութագրման հայտանիշներ, 
հաստատուն մեծություն, ներկում, կշռում 

    
ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան 

Անկասկած, նոր սերնդի ուսուցման, դաստիարակության և զարգաց-
ման հարցերը բոլոր ժամանակներում եղել և մնում են մարդկային հասա-
րակության գլխավոր հիմնախնդիրների ծիրում, ինչով էլ պայմանավոր-
ված է թեմայի արդիականությունը։ 

Ուսուցման և զարգացման հարաբերակցության շուրջ աշխարհի 
մանկավարժության մեջ կա երեք ավանդական տեսակետ [1, 50]: 
Առաջին` ամենատարածված կարծիքն այն է, ըստ որի` ուսուցումը և 
զարգացումը դիտվում են որպես իրարից անկախ գործընթացներ 
(Ֆ. Դիստերվեգ, Վ. Շտեռն և ուրիշներ)։ Ուսուցումը հասկացվում է որպես 
արտաքին հնարավորությունների օգտագործում, որը ծագում է զարգաց-
ման գործընթացում։ Երկրորդ տեսակետի կողմնակիցները 
(Ռ. Թորնդայկ, Ջ. Լանգե և ուրիշներ) կարծում են, որ ուսուցումը և զար-
գացումն ընդօրինակում են մեկը մյուսին, որ դրանք լրացնում են իրար։ 
Երրորդ տեսակետին հարող գիտնականները (Լ. Վիգոտսկի, Վ. Սլաս-
տենին և ուրիշներ) իրար են միացնում առաջին և երկրորդ տեսակետ-
ները, դրանք լրացնում են նոր դրույթներով։ Մասնավորապես նրանք 
գտնում են, որ ուսուցումը ոչ միայն կարող է ընթանալ զարգացումից 
հետո, այլ կարող է նաև նրա հետ ընթանալ քայլ քայլի։ 

Ժամանակակից մանկավարժությունն ընդունում է, որ ուսուցումն ու 
զարգացումը փոխկապակցված են ու միասնական, որն էլ նրանց դիալեկ-
տիկական կողմն է։ Ուսուցումը, զարգացումն ու դաստիարակությունը 
նպաստում են անձի հանրայնացմանը: 

Դպրոցում մաթեմատիկայի դասավանդման նպատակները երեքն 
են՝ հանրակրթական, դաստիարակչական և գործնական, որոնց կիզակե-
տում, անշուշտ, սովորողների ստեղծագործական ընդունակությունների, 
տրամաբանական մտածողության ձևավորումն ու զարգացումն է, որին 
հասնելու միակ ուղին ուսուցման նպատակաուղղված գործընթացի 
կազմակերպումն է: 
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Այս համաշարում սույն աշխատանքը նվիրված է մաթեմատիկայի 
դպրոցական դասընթացում հետաքրքրաշարժ տրամաբանական խնդիր-
ների դերի վերհանմանը՝ որպես սովորողների ստեղծագործական ընդու-
նակությունների և տրամաբանական մտածողության զարգացման և 
գեղեցիկի ձևավորման ու ընկալման միջոցի, որն էլ աշխատանքի գիտա-
մանկավարժական նորույթն է։  

Մենք շեշտը դնում ենք հատկապես ձևայնացված (բանաձևային) 
գիտելիքներ չպահանջող հետաքրքրաշարժ տրամաբանական խնդիր-
ների (հայտնի գումարով հավասար գումարելիների բերվող, վերջից 
լուծվող թվաբանական, հաստատուն մեծություն պարունակող, կեղծ մե-
տաղադրամների վերաբերյալ, լուցկու հատիկներով, ներկման միջոցով 
լուծվող խնդիրներ և այլն)` որպես սովորողների ստեղծագործական 
մտածողության խթանման լավագույն միջոցներից մեկի վրա, քանզի 
համոզված ենք, որ այդպիսի խնդիրների լուծման ընթացքում, կաշկանդ-
ված չլինելով տիպային խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ 
բանաձևային գիտելիքների պարտադիր կիրառման անհրաժեշտությամբ, 
աշակերտը լիարժեքորեն կարող է դրսևորել իր մտքի թռիչքը և լավա-
գույնս իրացնել իր ազատությունն ու ինքնուրույնությունը: 

Աշխատանքում նախ համառոտ կնշենք գեղեցիկի ձևավորման հատ-
կանիշները խնդիրների ուսուցման գործընթացում, որից հետո, որպես 
այդ սկզբունքների և գեղեցիկի «իրացման» հնարավորություն, կառանձ-
նացնեք բանաձևային գիտելիքներ չպահանջող տրամաբանական խնդիր-
ների տարբեր դասեր և այդ դասերին վերաբերող որոշակի տիպային 
խնդիրներ, որոնց համար վեր կհանենք նաև վերջիններիս լուծման 
համար կիրառվող անհրաժեշտ «գործիքակազմը»։ 

1111․․․․    Գեղեցիկի ձևավորումը խնդիրների ուսուցման գործընթացումԳեղեցիկի ձևավորումը խնդիրների ուսուցման գործընթացումԳեղեցիկի ձևավորումը խնդիրների ուսուցման գործընթացումԳեղեցիկի ձևավորումը խնդիրների ուսուցման գործընթացում 
Յուրաքանչյուր մարդ, իր առօրյա կյանքի ընթացքում առնչվելով 

կենցաղային, մասնագիտական, բանական ամենատարբեր խնդիրների, 
պետք է փորձի ըմբռնել դրանց էությունը, պատկերացնել առկա միջոց-
ները, լուծել դրանք և հանգել որոշակի պատասխանի: Նման գործընթացը 
կարծես կրկնում է մաթեմատիկական գործունեությանը բնորոշ առանձ-
նահատկությունները: Ավելին, մաթեմատիկան սովորեցնում է լուծել 
խնդիրը: Մաթեմատիկական խնդիրը աչքի է ընկնում իր հստակությամբ, 
իսկ նրա լուծումը՝ հուսալիությամբ։  

Մաթեմատիկան կոչված է նաև կաղապարելու (մոդելավորելու) 
կյանքում և գիտության այլ բնագավառներում առաջացած զանազան 
խնդիրներ, այսինքն՝ մաթեմատիկայի լեզվով գրել կիրառական խնդիրը 
և, բնականաբար, նրա լուծումը ստանալ մաթեմատիկական գործիքա-
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կազմով և մեթոդներով, ինչով էլ պայմանավորված է մաթեմատիկայի 
միջառարկայան և միջգիտական կապերի էությունը։  

Յուրաքանչյուր խնդիր իր պարզության կամ բարդության, լուծման 
հեշտության կամ դժվարության և այլ հատկանիշների հետ միասին ունի 
նաև իր գեղեցկությունը: Ըստ այդմ կարող է բնական հարց առաջանալ՝ 
իսկ ո՞րն է մաթեմատիկական խնդրի գեղեցկությունը, նրա գեղագիտա-
կան գրավչությունը: Հայտնի մանկավարժ-գիտնական Մ. Յակիրը որպես 
մաթեմատիկական խնդրի գեղեցկության բնութագրման հայտանիշներ 
առաջարկում է անկանխատեսելիությունը, անսպասելիությունը, պարանկանխատեսելիությունը, անսպասելիությունը, պարանկանխատեսելիությունը, անսպասելիությունը, պարանկանխատեսելիությունը, անսպասելիությունը, պար----
զուզուզուզությունը և հեղափոխական քայլի առկայությունըթյունը և հեղափոխական քայլի առկայությունըթյունը և հեղափոխական քայլի առկայությունըթյունը և հեղափոխական քայլի առկայությունը [3, 42-43]:  

ԱնկանխատեսելիությունըԱնկանխատեսելիությունըԱնկանխատեսելիությունըԱնկանխատեսելիությունը հանդես է գալիս, երբ մարդ ի զորու չէ ի 
սկզբանե կռահելու խնդրի եզրակացությունը, իսկ անսպասելիությունըանսպասելիությունըանսպասելիությունըանսպասելիությունը՝ 
երբ խնդրի պայմանները չեն թելադրում նրա եզրակացությունը: Նման 
դեպքերում երբեմն դժվար է լինում հավատալ խնդրում առաջադրված 
պահանջի ճշմարտացիությանը:  

Կարծում ենք` հետաքրքրաշարժ տրամաբանական խնդիրներն 
ինքնին կարող են լինել անսպասելիության և անկանխատեսելիության 
լավագույն օրինակ, երբ թվում է, թե ոչինչ չի «հուշում» խնդրի անմիջա-
կան լուծման կամ պնդման ճշմարտացիության հիմնավորումը, մինչդեռ 
բավական է «հարմար» ձևով կիրառել որևէ հնարք, և տրամաբանական 
դատողությունների միջոցով անմիջականորեն հանգում ենք տրամաբա-
նական խնդրի լուծմանը կամ պնդման ապացույցին։ 

Խնդրի պարզությունըպարզությունըպարզությունըպարզությունը վերաբերում է ինչպես նրա բովանդակու-
թյանը, այնպես էլ շարադրանքին և լուծման ընթացքում կիրառվող եղա-
նակին: Հաճախ խնդիրը անհասկանալի է դառնում նրա ձևակերպման 
լեզվական անհարթությունների պատճառով, իսկ երբեմն էլ երկար-
բարակ ձևակերպված պայմանների ետևում կռահելու բան չի մնում: 
Հասկանալի է, որ ավելորդ է խոսել նման խնդիրների գեղագիտական 
գրավչության մասին: Որպես «կանոն» հետաքրքրաշարժ տրամաբանա-
կան խնդիրները շարադրվում են գրագետ, հստակ և հակիրճ։ Ավելորդ չէ 
նշել, որ ստորև դիտարկվող տրամաբանական խնդիրները և վերջին-
ներիս լուծման ընթացքում կիրառվող մոտեցումներն ինչպես բովանդա-
կությամբ, այնպես էլ շարադրանքով ավելի քան պարզ և հստակ են ձևա-
կերպված։ 

Հեղափոխական քայլի առկայությունըՀեղափոխական քայլի առկայությունըՀեղափոխական քայլի առկայությունըՀեղափոխական քայլի առկայությունը առավելապես վերաբերում է 
խնդրի լուծման ընթացքին: Երբ որևէ մեթոդ կամ հնարք հաջողվում է 
տեղայնացնել և կիրառել տվյալ հետաքրքրաշարժ խնդրում, այդ պահից 
սկսած` ապահովված է հեղափոխական քայլի առկայությունը, որն իր 
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գոյությամբ որպես կանոն արդեն իսկ ապահովում է թե՛ անկանխատեսե-
լիությունը, թե՛ անսպասելիությունը և թե՛ խնդրի լուծման բարեհաջող 
ելքի գրավականը։ Ակնհայտ է, որ տրամաբանական խնդրի լուծումն 
ինքնին խարսխված է հեղափոխական քայլի կիրառման վրա։ 

Առհասարակ, հետաքրքրաշարժ տրամաբանական խնդիրների լուծ-
ման միջոցով ձևավորված գիտելիքները, կարողություններն ու հմտու-
թյունները արտահայտում են իմացության այն մակարդակը, երբ սովո-
րողը կարողանում է կիրառել իր ունակությունները, գնահատել դրանք, 
դրսևորել ինքնավստահություն: Այդ ամենը ստեղծում է մաթեմատիկայի 
ուսուցման ընդհանուր գեղագիտական դրական միջավայր, իսկ խնդրի 
լուծման գործընթացի առանձին տարրերի իրականացման դրական 
ընթացքն ուղեկցվում է համապատասխան դրական, հուզական ապրում-
ներով: Մասնավորապես խնդրի պնդման ապացույցի ճշմարտացիության 
հիմնավորման ապահովմանը հաջորդում է ոգևորվածության այնպիսի 
հուզական վիճակ, որը սովորողին մղում է հետագա գործունեության: 
Սովորողին հետաքրքրում են նոր խնդիրներ, նա ձգտում է դրանց լուծ-
մանը և լուծման համար անհրաժեշտ գիտելիքների իմացության: Սրա 
շնորհիվ ուսուցման ողջ գործընթացը նրան դուր է գալիս, նա սիրում է 
սովորել, իսկ իրեն սիրել «ստիպում», «պարտադրում» է գեղեցիկը: 
Վերջնարդյունքում գեղեցիկ է դառնում ուսուցման ողջ գործընթացը 
[2, 87]: 

2222․․․․    Տրամաբանական խնդիրները` որպես սովորողների Տրամաբանական խնդիրները` որպես սովորողների Տրամաբանական խնդիրները` որպես սովորողների Տրամաբանական խնդիրները` որպես սովորողների 
ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացման և գեղեցիկի ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացման և գեղեցիկի ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացման և գեղեցիկի ստեղծագործական ընդունակությունների զարգացման և գեղեցիկի 

««««իրացմանիրացմանիրացմանիրացման» » » » հնարավորությունհնարավորությունհնարավորությունհնարավորություն 
Ուսուցման գործընթացում մաթեմատիկական խնդիրներն ունեն 

ուսուցողական, գործնական և դաստիարակչական նշանակություն։ 
Մաթեմատիկայի դպրոցական դասագրքերում զետեղված խնդիրները 
որպես կանոն նպատակաուղղված են տվյալ թեմայի տեսական նյութի 
յուրացմանը։ Սահմանափակվելով միայն այդպիսի խնդիրներով` սովո-
րողների մեջ կարող են ձևավորվել միայն սերտողական բնույթի գիտելիք-
ներ։ Միօրինակ, լոկ բանաձևային գիտելիքների իմացություն պահանջող 
խնդիրները չեն կարող ապահովել սովորողների մտավոր զարգացմանը 
ներկայացվող պահանջները։ Ի տարբերություն բանձևային գիտելիքներ 
պահանջող հաշվարկային խնդիրների, որոնց լուծման հիմնական մասը 
անխուսափելիորեն ուղեկցվում է մաթեմատիկական տարատեսակ ձևա-
փոխություններով և հաշվումներով, տիպային հավասարումների և 
համակարգերի լուծմամբ` հետաքրքրաշարժ տրամաբանական խնդիր-
ները, իրենց մեջ կրելով գեղեցիկի հատկանիշները, խարսխված են տրա-
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մաբանական քայլերի և եզրահանգումների վրա, լուծվում են առավելա-
պես հեղափոխական քայլի կիրամամբ, սովորողների մեջ ձևավորում են 
մաթեմատիկան կիրառելու գործնական հմտություններ, զարգացնում են 
գեղեցիկը տեսնելու և ընկալելու ստեղծագործական ընդունակու-
թյուններ։ 

Ստորև նախ կդիտարկենք բանաձևային գիտելիքներ չպահանջող 
հետաքրքրաշարժ տրամաբանական խնդիրների մասնավոր դասեր, 
որոնք թե՛ իրենց շարադրանքով և թե՛ լուծման ընթացքում կիրառվող 
մոտեցումներով լավագույնս կրում են մաթեմատիկայի ուսուցման հիմ-
նական դիդակտիկական սկզբունքները և աչքի են ընկնում գեղագիտա-
կան գրավչությամբ, որից հետո կքննարկենք այդ դասերին պատկանող 
մի քանի տիպային խնդիրներ և մեթոդական ցուցումներով համառոտ 
կնկարագրենք վերջիններիս լուծման ընթացքում կիրառվող հնարքներն 
ու տրամաբանական մոտեցումները։ 

I.I.I.I. Հայտնի գումարով հավասար գումարելիների բերվող խնդիրներ Հայտնի գումարով հավասար գումարելիների բերվող խնդիրներ Հայտնի գումարով հավասար գումարելիների բերվող խնդիրներ Հայտնի գումարով հավասար գումարելիների բերվող խնդիրներ     
Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում հանդիպում են թվա-

բանական խնդիրներ, երբ հայտնի է վերջավոր քանակի գումարելիների 
գումարը, տրված են որոշակի կապեր այդ գումարելիների միջև և 
պահանջվում է գտնել վերջիններս։ Բերենք երկու օրինակ։ 

Խնդիր 1Խնդիր 1Խնդիր 1Խնդիր 1։ Երեք գրադարակներում միասին կա 69 գիրք։ Հայտնի է, որ 
առաջին գրադարակի գրքերի քանակը 1-ով պակաս է երկրորդ գրադա-
րակի գրքերի քանակից, իսկ երրորդ գրադարակի գրքերի քանակը 1-ով 
ավել է երկրորդ գրադարակի գրքերի քանակից։ Պարզել, թե որքան գիրք 
կա յուրաքանչյուր գրադարակում [4,17]:  

Խնդիր 2։Խնդիր 2։Խնդիր 2։Խնդիր 2։ Սագերն ու ճագարները միասին ունեն 15 գլուխ և 46 ոտք։ 
Քանի սագ և քանի ճագար կա [4, 22]: 

Զուտ հանրահաշվական մոտեցման համաձայն, իհարկե, այս 
խնդիրները կարելի է լուծել փոփոխականների ներմուծմամբ և համապա-
տասխան հավասարումների կազմման և լուծման միջոցով, սակայն տրա-
մաբանական մոտեցումը հուշում է այլ եղանակ, այն է՝ անհրաժեշտ է 
մտովի հայտնի գումարների մեջ հավասարեցնել անհայտ գումարելի-
ները, մասնավորապես 1-ին խնդրում վերադասավորումների միջոցով 
անհրաժեշտ է հասնել նրան, որ բոլոր գրադարակներում լինեն միևնույն 
քանակի գրքեր, իսկ 2-րդ խնդրում մտովի պետք է պատկերացնել, որ 
բոլոր կենդանիներն ունեն նույն քանակի ոտքեր։ Նման վերափոխում-
ների շնորհիվ կունենանք հայտնի գումարով միմյանց հավասար գումա-
րելիներ, որոնք հեշտությամբ կորոշենք և այնուհետև կվերադառնանք 
խնդիրների ելակետային պայմաններին։ 
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II.II.II.II. Վերջից լուծվող թվաբանական խնդիրներՎերջից լուծվող թվաբանական խնդիրներՎերջից լուծվող թվաբանական խնդիրներՎերջից լուծվող թվաբանական խնդիրներ    
Հանդիպում են թվաբանական խնդիրներ, երբ նույնատիպ գործողու-

թյուններից հետո հանգում ենք որոշակի ելքի։ Բերենք երկու օրինակ։ 
Խնդիր 3։Խնդիր 3։Խնդիր 3։Խնդիր 3։ Մայրն առավոտյան սեղանին թողել էր սալորներ։ Առաջինն 

արթնանում է ավագ որդին, վերցնում սեղանին եղած սալորների 1/3-ը ու 
հեռանում։ Այնուհետև արթնանում է միջնեկ որդին, վերցնում է սեղանին 
մնացած սալորների 1/3-ը ու հեռանում։ Վերջում արթնանում է կրտսեր 
որդին, վերցնում է սեղանին մնացած սալորների 1/3-ը ու հեռանում, որից 
հետո սեղանին մնում է 8 սալոր։ Պարզել, թե մայրն առավոտյան որքան 
սալոր էր թողել սեղանին [5, 6]: 

Խնդիր 4։Խնդիր 4։Խնդիր 4։Խնդիր 4։ Ձիավաճառը շուկա էր բերել ձիեր՝ վաճառքի նպատակով։ 
Առաջին գնորդին նա վաճառել է իր մոտ եղած ձիերի կեսը ու էլի կես ձի։ 
Երկրորդ գնորդին նա վաճառել է իր մոտ մնացած ձիերի կեսը ու էլի կես 
ձի։ Երրորդ գնորդին նա վաճառել է իր մոտ մնացած ձիերի կեսը ու էլի 
կես ձի, որից հետո մնացել է 1 ձի, որով ձիավաճառը վերադարձել է տուն։ 
Պարզել, թե ձիավաճառը որքան ձի էր բերել շուկա` վաճառելու [6, 12]: 

Զուտ հանրահաշվական մոտեցման համաձայն` նմանատիպ 
խնդիրները ևս կարելի է լուծել փոփոխականների ներմուծմամբ և համա-
պատասխան հավասարումների կազմման և լուծման միջոցով, սակայն 
տրամաբանական մոտեցումը հուշում է այլ եղանակ, այն է՝ անհրաժեշտ 
է նախ գնահատել յուրաքանչյուր քայլում վերցվող և մնացած առարկա-
ների քանակների միջև եղած կապը (մասնավորապես 3-րդ խնդրում 
անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ամեն անգամ յուրաքանչյուր տղայի 
վերցրած սալորները քանի անգամ են պակաս սեղանին մնացած սալոր-
ներից, իսկ 4-րդ խնդրում պետք է հասկանալ, թե յուրաքանչյուր գնորդ ի 
վերջո քանի ձի ավել է գնում, քան մնում է ձիավաճառի մոտ, և այդ ամենի 
համար օգտակար նախադրյալ կարող են հանդիսանալ նախորդ տիպի 
խնդիրներում ձևավորված կարողություններն ու հմտությունները), որից 
հետո խնդիրը պետք է լուծել վերջից՝ օգտագործելով խնդրում առկա, 
գործընթացի ավարտից հետո վերջնարդյունքում մնացած առարկաների 
քանակը։  

III.III.III.III. Հաստատուն մեծություն պարունակող խնդիրներՀաստատուն մեծություն պարունակող խնդիրներՀաստատուն մեծություն պարունակող խնդիրներՀաստատուն մեծություն պարունակող խնդիրներ    
Հանդիպում են թվաբանական խնդիրներ, երբ խնդրում բացահայտ 

կամ ոչ բացահայտ ձևով առկա է հաստատուն մեծություն։ Բերենք երկու 
օրինակ։ 

Խնդիր 5Խնդիր 5Խնդիր 5Խնդիր 5։ Դասարանում բացակաների քանակը կազմում է ներկա-
ների քանակի 1/6-րդ մասը։ Այն բանից հետո, երբ դասասենյակից մեկ 
աշակերտ դուրս եկավ, բացակաների քանակը կազմեց ներկաների 
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քանակի 1/5-րդ մասը։ Պարզել, թե քանի աշակերտ է սովորում տվյալ 
դասարանում [5, 6]։    

Խնդիր 6Խնդիր 6Խնդիր 6Խնդիր 6։ Հայրը որդուց մեծ է 4 անգամ։ 20 տարի անց հայրը որդուց 
մեծ կլինի 2 անգամ։ Պարզել, թե քանի տարեկան է այժմ հայրը [5, 7]։    

Զուտ հանրահաշվական մոտեցման համաձայն` նմանատիպ 
խնդիրները հեշտությամբ կարելի է լուծել փոփոխական ներմուծելով և 
վերջինիս նկատմամբ համապատասխան հավասարում կազմելով, սա-
կայն տրամաբանական մոտեցումը հուշում է այլ եղանակ, այն է՝ անհրա-
ժեշտ է հասկանալ, թե խնդրի բնույթով պայմանավորված ո՛ր մեծությունն 
է, որ անփոփող է մնում նկարագրվող ողջ գործընթացում, որից հետո 
խնդրի տվյալներում առկա մեծություններն արտահայտել այդ անփոփող 
մեծության միջոցով (մասնավորապես պետք է ի նկատի ունենալ, որ 5-րդ 
խնդրում, անկախ ներկաների և բացակաների քանակից, անփոփող է 
դասարանի բոլոր աշակերտների քանակը, իսկ 6-րդ խնդրում կամայա-
կան ժամանակ անփոփող է հոր և որդու տարիքների տարբերությունը)։  

IV.IV.IV.IV. Կշռման կամ կեղծ մետաղադրամների վերաբերյալ խնդիրներԿշռման կամ կեղծ մետաղադրամների վերաբերյալ խնդիրներԿշռման կամ կեղծ մետաղադրամների վերաբերյալ խնդիրներԿշռման կամ կեղծ մետաղադրամների վերաբերյալ խնդիրներ    
Մաթեմատիկական տարբեր օլիմպիադաներում հանդիպում ենք 

խնդիրների, երբ պահանջվում է լծակավոր կշեռքի միջոցով մի քանի 
կշռումների հետևանքով պարզել կեղծ մետաղադրամը, որը իր քաշով 
տարբերվում է տրված վերջավոր քանակի մնացած մետադրամներից։ 
Բերենք երեք օրինակ։ 

Խնդիր 7։Խնդիր 7։Խնդիր 7։Խնդիր 7։ Տրված 4 մետաղադրամներից մեկը կեղծ է, սակայն հայտնի 
չէ` այն ծա՞նր է, թե՞ թեթև մնացածներից։ Ինչպես նժարավոր կշեռքով 2 
կշռումների միջոցով գտնել կեղծ մետաղադրամը [6, 29]: 

Խնդիր 8։Խնդիր 8։Խնդիր 8։Խնդիր 8։ 81 միանման մետաղադրամներից մեկը կեղծ է և ծանր է 
մյուսներից։ Ինչպե՞ս կարելի է լծակավոր կշեռքով 4 կշռումներից հետո 
առանձնացնել կեղծ մետաղադրամը [6, 33]: 

Նմանատիպ խնդիրներ լուծելիս անհրաժեշտ է կշռումներից յուրա-
քանչյուրի դեպքում հաջող ձևով ընտրել կշռվող մետաղադրամները 
(քանակը) և ստացված համեմատությունների արդյունքների հիման վրա 
որոշել կեղծ մետաղադրամը։ Մասնավորապես պետք է ի նկատի ունե-
նալ, որ եթե հայտնի է կեղծ մետաղադրամի ծանր կամ թեթև լինելու 
փաստը, ապա մեկ կշռման միջոցով առավելագույնը 3 մետաղադրամ-
ներից միշտ կարելի է որոշել կեղծը։ 

V.V.V.V. Լուցկու հատիկներով խնդիրներԼուցկու հատիկներով խնդիրներԼուցկու հատիկներով խնդիրներԼուցկու հատիկներով խնդիրներ    
Մաթեմատիկական տարբեր խնդրագրքերում հանդիպում ենք 

խնդիրների, երբ պահանջվում է լուցկու հատիկներից կազմված որևէ 
պատկերում մի քանի հատիկների տեղափոխմամբ ստանալ այլ ձևի 
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պատկեր։ Բերենք երկու օրինակ։ 
Խնդիր 9։Խնդիր 9։Խնդիր 9։Խնդիր 9։ Լուցկու 12 հատիկ 

դասավորված են այնպես, ինչպես 
ցույց է տրված 1-ին աաաա նկարում։ 
Ստացված պատկերից` 
 ա) հեռացրե՛ք լուցկու 2 հատիկ 
այնպես, որ մնա 2 տարբեր 
չափսերի քառակուսի, 
բ) տեղափոխե՛ք լուցկու 3 հատիկ 
այնպես, որ մնա 3 հավասար 
քառակուսի [7, 19]: 

Խնդիր 10։Խնդիր 10։Խնդիր 10։Խնդիր 10։ Լուցկու 24 հատիկ 
դասավորված են այնպես, ինչպես 
ցույց է տրված 1-ին բբբբ նկարում։ 
Ստացված պատկերից հեռացրե՛ք` ա) լուցկու 4 հատիկ այնպես, որ մնա 
5 փոքր քառակուսի, բ) լուցկու 6 հատիկ այնպես, որ մնա 5 փոքր 
քառակուսի, գ) լուցկու 8 հատիկ այնպես, որ մնա 5 փոքր քառակուսի 
[7, 20]: 

Այսպիսի խնդիրները կարող են ունենալ ինչպես մեկ, այնպես էլ 
տարբեր լուծումներ։ Պարզապես մինչ նման խնդիրների դիտարկումը 
անհրաժեշտ է շեշտել, որ չի թույլատրվում ձևափոխվող պատկերներում 
թողնել լուցկու հատիկների ազատ ծայրեր (կամ, որ նույնն է, լուցկու 
«ավելորդ» հատիկներ)։ 

VI.VI.VI.VI. Ներկման միջոցով լուծվող խնդիրներՆերկման միջոցով լուծվող խնդիրներՆերկման միջոցով լուծվող խնդիրներՆերկման միջոցով լուծվող խնդիրներ    
Մաթեմատիկայի դպրոցական դասընթացում հանդիպում են 

ապացուցման կամ հերքման տարբեր տրամաբանական-իրավիճակային 
խնդիրներ, երբ առաջին հայացքից թվում է, թե ոչինչ հնարավոր չէ 
կռահել։ Բերենք երկու օրինակ։ 

Խնդիր 11։Խնդիր 11։Խնդիր 11։Խնդիր 11։ 2001 x 2001 չափսերի քառակուսային ցանցի յուրա-
քանչյուր վանդակում կա մեկ մորեխ։ Որսորդի կրակոցից հետո ամեն մի 
մորեխ տեղափոխվում է իր հարևան (աջ, ձախ, վերին կամ ստորին) որևէ 
վանդակ։ Ապացուցել, որ ցանկացած պարագայում քառակուսային ցանցի 
վրա կգտնվի առնվազն մեկ դատարկ վանդակ [7, 37]: 

Խնդիր 12։Խնդիր 12։Խնդիր 12։Խնդիր 12։ 20 x 20 չափսերի քառակուսային ցանցից կտրել-հանել են 
ամենաաջ-ամենավերին և ամենաձախ-ամենաստորին մեկական վան-
դակները։ Ապացուցել, որ ստացված պատկերը հնարավոր չէ ծածկել 2 x 1 
չափսերի 398 հատ «դոմինոներով» [6, 17]: 

Շատ դեպքերում այսպիսի խնդիրների լուծման համար արդյունա-

Նկար Նկար Նկար Նկար 1111....            Լուցկու Լուցկու Լուցկու Լուցկու 
հատիկներից կազմված հատիկներից կազմված հատիկներից կազմված հատիկներից կազմված 2x22x22x22x2    ևևևև    3x33x33x33x3    

չափսերի քառակուսիներչափսերի քառակուսիներչափսերի քառակուսիներչափսերի քառակուսիներ    



– 128 – 

վետ (ինչու չէ, նաև անխուսափելի) «գործիք» կարող է դառնալ ներկումը, 
երբ ելակետային տիրույթի վանդակները որոշակի սկզբունքով ներկում 
ենք մի քանի գույնով և տրամաբանական դատողությունների միջոցով, ի 
նկատի ունենալով որոշակի գույների վանդակների քանակը, ապացու-
ցում պահանջվող պնդումը (մասնավորապես դիտարկվող խնդիրներում 
անհրաժեշտ է ելակետային տիրույթները ներկել շախմատաձև սև-
սպիտակ գույներով, նկատել, որ յուրաքանչյուր խնդրում ներկման 
հետևանքով սև և սպիտակ գույների վանդակների քանակները տարբեր 
են և 11-րդ խնդրում ի նկատի ունենալ, որ յուրաքանչյուր մորեխ շարժ-
ման հետևանքով հայտնվում է այլ գույնի վանդակում, իսկ 12-րդ խնդրում 
ի նկատի ունենալ, որ «դոմինոյի» յուրաքանչյուր հատիկ ծածկում է մեկ 
սև և մեկ սպիտակ վանդակ)։ 

Անշուշտ, տրամաբանական խնդիրների վերոգրյալ դասերը կարելի 
է շարունակել և դիտարկել այլ հետաքրքրաշարժ դասեր (թվային ռեբուս-
ների, զույգության, տիրույթների մասերի բաժանման, հեղուկի փոխ-
դատարկման, ճանապարհային, համատեղ աշխատանքի, տոկոսների, 
զվարճալի և/կամ անհավանական իրավիճակների վերաբերյալ խնդիր-
ներ և այլն)։ Սակայն էականն այն է, որ առաջադրվող դասերում քննարկ-
վող խնդիրները կազմված լինեն աստիճանական բարդացման սկզբուն-
քով, հնարավորության սահմաններում յուրաքանչյուր հաջորդ դասի 
խնդիրներում կիրառելի լինեն նախորդ դասի խնդիրների լուծման 
ընթացքում ձևավորված կարողություններն ու հմտությունները, և, որ 
շատ էական է, հեղափոխական քայլն առկա լինի խնդիրների լուծման 
ընթացքում։  

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    
Ամփոփելով կարող ենք փաստել, որ մաթեմատիկայի դպրոցական 

դասընթացում հետաքրքրաշարժ տրամաբանական խնդիրների նկատա-
կաուղղված և համակարգված կիրառումը լավագույնս կարող է նպաստել 
սովորողների ստեղծագործական ընդունակությունների ձևավորմանը և 
տրամաբանական մտածողության զարգացմանը։ Այսպիսի խնդիրները, 
իրենց մեջ կրելով և գեղեցիկի հատկանիշները, մի կողմից` հետաքրքիր, 
անսպասելի և ինքնատիպ են դարձնում ուսուցման ընթացքը, նպաստում 
են առհասարակ ուսուցման և մասնավորապես մաթեմատիկայի նկատ-
մամբ սովորողների հետաքրքրությունների ձևավորմանն ու զարգաց-
մանը, նրանց շահադրդման (մոտիվացիայի) բարձրացմանը, մյուս 
կողմից` ստեղծում են բավարար նախադրյալներ ուսուցման հաջորդող 
փուլերում մատուցվող մաթեմատիկական և այլ առարկայական գիտե-
լիքների լավագույն յուրացման համար։ Այսպես` ներկման միջոցով 
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լուծվող խնդիրները հնարավորություն կտան հետագայում լավագույնս 
ըմբռնելու Դիրիխլեի մաթեմատիկական սկզբունքը, հակասող ենթադրու-
թյան մեթոդը և վերջիններիս հնարավոր արդյունավետ կիրառություն-
ները։ Հաստատունի կիրառմամբ լուծվող խնդիրները կհանդիսանան 
հաջող նախադրյալ հետագայում անփոփոխակի (ինվարիանտի) կիրառ-
ման մեթոդի լավագույն յուրացման և կիրառման համար։ Լուցկու 
հատիկների վերաբերյալ խնդիրները կձևավորեն անհրաժեշտ նախա-
դրյալներ հետագայում սովորողների մեջ տարածական պատկերացում-
ների ձևավորման և երկրաչափական գծագիրը «տեսնելու» և/կամ 
«կարդալու» ունակությունների ձևավորման և զարգացման համար։ 
Կշռման միջոցով կեղծ մետաղադրամի որոշման խնդիրները հաջող 
նախադրյալ կարող են լինել սովորողների մեջ ինչպես ալգորիթմական 
մտածողության ձևավորման և զարգացման համար, այնպես էլ հետա-
գայում ֆիզիկայի ուսուցման ընթացքում փորձարարական խնդիրների 
լուծման համար անհրաժեշտ նախնական կարողությունների և հմտու-
թյունների ձևավորման համար։ 

Հետազոտությունն իրականացվել է ՇՊՀ-ի կողմից տրամադրվող 
ֆինանսական աջակցության շնորհիվ՝ № ShSU SCI-02-2020 ծածկագրով 
գիտական թեմայի շրջանակներում: 
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взвешивание 

Работа посвящена выявлению роли увлекательных логических задач в 
школьном курсе математики, не требующих формальных знаний. В статье 
показано, что такие задачи как по содержанию, так и по приемам и 
подходам, использованная во время решения, напрямую включают в себя 
практически все характеристики описания красоты математической 
задачи, такие как непредсказуемость, неожиданность, простота, наличие 
революционного шага, внесенный известным педагогом-ученым Якиром.    
Показано, что увлекательные логические задачи могут быть лучшим 
средством как для развития творческих способностей и логического 
мышления учащихся, так и для реализации и проявления вышеупомяну-
тых характеристик красоты математических задач. 

В статье рассматриваются конкретные типы логических задач, в 
частности задачи с известной суммой, приводимые к равным слагаемым, 
арифметические задачи решаемые с конца, задачи содержащие постоян-
ную величину, задачи с фальшивой монетой, задачи со спичками, задачи 
решаемые с помощью раскраски. Обсуждаются конкретные примеры для 
каждого типа, даются методические указания по приемам и подходам, 
используемым при их решении. Обосновано также, что увлекательные 
логические задачи создают достаточные предпосылки для наилучшего 
усвоения математических и других предметных знаний, предоставляемых 
на следующих этапах обучения. 
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The work is devoted to identifying the role of fascinating logical problems 
in the school mathematics course that do not require formal knowledge. The 
article shows that such tasks, both in content and in techniques and approaches, 
used during the solution, directly include almost all the characteristics of 
describing the beauty of a mathematical task, such as unpredictability, 
unexpectedness, simplicity, the presence of a revolutionary step introduced by a 
famous teacher-scientist Yakir. It is shown that fascinating logical problems can 
be the best means both for the development of creative abilities and logical 
thinking of students and for the implementation and manifestation of the 
above-mentioned characteristics of the beauty of mathematical problems. 

The article discusses specific types of logical problems, in particular, 
problems with a known sum, reduced to equal terms, arithmetic problems 
solved from the end, problems containing a constant value, problems with a 
fake coin, problems with matches, problems solved using coloring. Specific 
examples for each type are discussed, methodological instructions are given on 
the techniques and approaches used in their solution. It is also substantiated 
that exciting logical problems create sufficient prerequisites for the best 
assimilation of mathematical and other subject knowledge provided at the next 
stages of training. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ներկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել էՆերկայացվել է    25.09.25.09.25.09.25.09..2021 .2021 .2021 .2021 թթթթ....    
Գրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել էԳրախոսվել է    16.10.16.10.16.10.16.10.2021 2021 2021 2021 թթթթ....    

Ընդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպաԸնդունվել է տպագրգրգրգրությանությանությանության    29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 29.11.2021 թթթթ....    
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