
«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր, 2019թ. 

Չորրորդ դասարանցիների տարեվերջյան ստուգատեսը մաթեմատիկայից 

Ստուգատեսը հարթակ է, որտեղ սովորողը դրսևորում է չորս տարվա ընթացքում ձեռք 

բերած կարողությունները մաթեմատիկայից: Սովորողը ստուգատեսի գալիս է իր 

համակարգչով: Սովորողի բլոգում ներբեռնված է լինում ստուգատեսի ֆայլը: 

Ստուգատեսն իրականացվում է տարբեր բաժիններով՝ կանգառներով:  

Առաջին կանգառ՝ երկարության չափումներ, պարագծի հաշվում: Սովորողը մոտենում 

սեղանին, որի վրա դրված են տարբեր պատկերներ, որոնց կողմերը հատվածներ են: 

Սովորողը գրանցում է, թե երբ է մոտեցել սեղանին, միացնում է վայրկենաչափը, 

պատահականորեն ընտրում է մի պատկեր և սկսում կատարել չափումները: Իր ֆայլում 

գծում է ընտրած պատկերը, չափում և գրանցում է բոլոր կողմերի երկարությունները և 

հաշվում ու գրանցում է պարագիծը: Հաջորդ պատկերը շրջանագծի կամ էլիպսի 

երկարության չափումն է: Սովորողը ձև է մտածում, չափում և գրանցում չափման 

արդյունքը: Ֆայլում գրանցում է, թե ինչքան ժամանակում կատարեց առաջադրանքը և 

երբ ավարտեց: 

Երկրորդ կանգառ՝ չափումներ, մակերսի հաշվում: Սովորողը մոտենում է սեղանին, որի 

վրա դրված են տարբեր պատկերներ, որոնք տարբեր ուղղանկյունների համադրումներ 

են: Նորից ֆայլում նշում է առաջադրանքը կատարելու սկիզբը, պատահականորեն 

ընտրում է պատկերը, կատարում է չափումներ և հաշվում ընտրած պատկերի 

մակերեսը: Ֆայլում գծում է պատկերը, գրանցում կատարված չափումները և 

հաշվարկները: Գրանցում է, թե ինչքան ժամանակում կատարեց առաջադրանքը և երբ 

ավարտեց: 

Երրորդ կանգառ՝ կշռում: Սովորողը մոտենում է սեղանին, գրանցում է առաջադրանքը 

սկսելու ժամանակը, միացնում է վայրկենաչափը: Կանգնում է կշեռքին և գրանցում իր 

զանգվածը: Հետո շալակում է դրված ուսապարկը և կշռվում ուսապարկով: Գրանցում է 

արդյունքը: Երկու կշռումների արդյունքներով որոշում և գրանցում է ուսապարկի 

զանգվածը: Գրանցում է, թե ինչքան ժամանակում կատարեց առաջադրանքը և երբ 

ավարտեց: 

Չորրորդ կանգառ՝ հեծանիվ: Մոտենում է սեղանին: Չափում և գրանցում է իր 

զարկերակի զարկերի քանակը մեկ րոպեում: Նստում է հեծանիվը, օգնականը միացնում 

է վայրկենաչափը: Հեծանիվւ քշում է մետ 30-40 մետր՝ գնալ, վերադառնալ: Օգնականը 

գրանցում է ժամանակը:Սովորողը նորից է չափում և գրանցում իր զարկերակի զարկերի 

թիվը: Գրանցում է, թե ինչքան ժամանակում քանի մետր անցավ: Հաշվում է, թե մեկ 

վայրկայնում մոտավորապես քանի մետր է անցել՝ կլորացնելով մինչև ամբողջ թիվ: 

Հետո հաշվում է, թե քանի մետր կանցներ մեկ ժամում, եթե ամեն վայրկյանում այդքան 

մետր անցներ: Ստացված թիվը ներկայացնում է ...կմ և ...մ տեսքով: Այս ամենը ֆայլում 



գրանցելուց հետո համարվում է իր բաժին ստուգատեսը ավարտած: Ֆայլը պահպանում 

է իր բլոգում:   


