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1.1. ԿՈՏՈՐԱԿՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ 

ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ  

     

Կոտորակները ի հայտ են եկել վաղ շրջանում: Որսը կիսելիս, մեծությունները 

չափելիս և, առհասարակ, նման դեպքերում, մարդիկ բախվել են կոտորակներ 

հասկացությունն կիրառության մեջ մտցնելու անհրաժեշտությանը: 

Հին եգիպտացիները գիտեին, թե ինչպես երկու առարկան բաժանեն երեք հոգու 

միջև՝ 2/3 թվի համար նրանք ունեին հատուկ նշան: Ի դեպ, սա եգիպտական 

գրագիրների առօրյայում գործածվող միակ կոտորակն էր, որի համարիչում դրված 

չէր 1 թվանշանը՝ մնացած բոլոր կոտորակների համարիչը պարտադիր հավասար էր 

1-ի (այսպես կոչված հիմնական կոտորակներ՝ 
1

2
,  

1

3
,  

 1

28
 ...):  

Եթե եգիպտացուն պետք էր օգտագործել այլ կոտորակներ, նա ներկայացնում էր 

դրանք հիմնական կոտորակների գումարի տեսքով1: Օրինակ՝ 
8

15
 գրելու փոխարեն, 

գրում էին 
1

3
+

1

5
: Երբեմն դա հարմար էր: Ահմեսի պապիրուսում կա խնդիր. «7 հատ 

հացը բաժանել 8 հոգու միջև»: Եթե յուրաքանչյուր հացը բաժանել 8 մասի, ապա պետք 

կլինի 49 կտրվածք անել: Իսկ եգիպտացիները այդ խնդիրը լուծում էին հետևյալ կերպ.  

7

8
 կոտորակը գրում էին մասերի տեսքով՝ 

1

2
+

1

4
+

1

8
: Նշանակում է, յուրաքանչյուր մարդու 

պետք է տալ կես հաց, քառորդ հաց և մեկ ութերորդական հաց: Դրա համար չորս 

հատ հացը բաժանում էին 2 մասի, երկու հատ հացը՝ 4 մասի և մեկ հատը՝ 8 մասի, 

որից հետո յուրաքանչյուրին տալիս էին իր մասը: 

Բայց այդպիսի կոտորակներ գումարելն անհարմար էր: Չէ որ երկու 

գումարելիներում կարող են հավասար մասեր լինել և այդ դեպքում կստանանք 
2

𝑛
 

տեսքի կոտորակ: Իսկ նման կոտորակներ եգիպտացիները չէին ընդունում: Ուստի 

Ահմեսի պապիրուսը սկսվում է այնպիսի աղյուսակից, որում այդ տեսքի բոլոր 

կոտորակները՝ սկսած 
2

5
-ից մինչև 

2

99
 , գրված են մասերի գումարի տեսքով: Այդ 

աղյուսակի օգնությամբ կատարում էին նաև թվերի բաժանումը: 

                                                           
1 Шидова Н.В. Из истории возникновения дробей./ Математика, 1999, № 10. - с. 15. 
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Եգիպտացիները կարողանում էին նաև բազմապատկել և բաժանել 

կոտորակները: Բայց բազմապատկելու համար հարկ էր լինում կոտորակը 

բազմապատկել կոտորակով, իսկ հետո, հնարավոր է նաև, նորից օգտագործել 

աղյուսակը: Ավելի բարդ էր կոտորակների բաժանումը: 

Հին Բաբելոնում գերադասում էին հակառակն անել՝ հաստատուն հայտարար, 

որը հավասար էր 60-ի: Բաբելոնից ժառանգված վաթսունական կոտորակներից էին 

օգտվում նաև հույն և արաբ մաթեմատիկոսներն ու աստղագետները: Սակայն, 

տասական համակարգով գրանցված բնական թվերով և վաթսունական համակարգով 

գրված կոտորակներով աշխատելը հարմար չէր: Իսկ սովորական կոտորակների հետ 

աշխատելն արդեն շատ դժվար էր: Այդ իսկ պատճառով հոլանդացի մաթեմատիկոս 

Սիմոն Սթևինը առաջարկեց անցնել տասական կոտորակների2: 

Կոտորակների հետաքրքիր համակարգ էր Հին Հռոմում: Այն հիմնված էր ասս 

կոչվող կշռի միավորը 12 հատվածների բաժանելու վրա: Ասսի տասներկուերորդ 

մասը անվանում էին ունցիա: Իսկ ճանապարհը, ժամանակը և այլ մեծությունները 

համեմատում էին պատկերավոր իրի` կշռի հետ: Օրինակ` հռոմեացին կարող էր 

ասել, որ անցել է ճանապարհի յոթ ունցիա կամ կարդացել է հինգ ունցիա գիրք: 

Իհարկե, խոսքն այստեղ ճանապարհը կամ գիրքը կշռելու մասին չէր: Նկատի էր 

առնվում, որ անցել են 
7

12
 ճանապարհ կամ կարդացել են 

5

12
 գիրք: Իսկ հայտարարում 

12 թվանշանով կոտորակները կրճատելիս ստացվող կոտորակների համար կային 

հատուկ անուններ3: 

Կոտորակները համարիչով և հայտարարով գրառելու ժամանակակից 

համակարգը ստեղծվել է Հնդկաստանում: Միայն թե այնտեղ հայտարարը գրվում էր 

վերևում, իսկ համարիչը` ներքևում, և կոտորակային գիծ չէր դրվում: Կոտորակները 

այն տեսքով, ինչպիսին այսօր են գրվում, սկսել են գրել արաբները4: 

Կոտորակ հասկացությունը անհրաժեշտ է ամբողջ թվերի բազմությունը մինչև 

ռացիոնալ թիվ ընդարձակելու համար: Տեսականորեն համարվում է, որ մասերին և 

կոտորակներին երեխաների ծանոթացումը մեծացնում է թվերի մասին նրանց 

պատկերացումը: Սակայն գործնականորեն դա տեղի չի ունենում, քանի որ կոտորակ 

                                                           
2  Шидова Н.В. Из истории возникновения дробей./ Математика, 1999, № 10. - с. 16. 
3  Дорохов Т.С. Дроби и проценты. / Математика, 1997, № 30. - с.3 
4  Болтянский В.Г. Простые дроби и вычислительная техника./ Математика в школе, 1998, №5.- с. 41 
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հասկացությունը այն տեսքով, որ տեսքով որ դիտարկվում է տարրական դպրոցում, 

շատ թվերի հետ չի կապակցվում:  

Կոտորակը դասական մեթոդաբանական մեկնաբանման մեջ ավելի շուտ 

օբյեկտի ինչ որ մասի ստացումն է, որի դեպքում փնտրվող մասը անպայման պետք է 

բավարարի մի շարք հատուկ պահանջների: 

Մաթեմատիկայում դիտարկվում է կոտորակ հասկացության երկու մոտեցում՝ 

աքսիոմատիկ (բառային սահմանման և հատկությունների նկարագրման միջոցով) և 

գործնական (հատվածների երկարության չափման միջոցով): 

Դա  
𝑚

𝑛
  տեսքի կոտորակն է, որտեղ  m-ը և n-ը ամբողջ թվեր են և n-ը հավասար 

չէ  0:  

Հետո կատարվում են մի քանի գործողություններ այդ կոտորակների հետ 

(կոտորակների հանում և գումարում, կոտորակների բազմապատկում և բաժանում, 

ո՞ր կոտորակն է մեծ և ո՞րը փոքր) և մի շարք այլ հատկություններ (օրինակ՝  

կոտորակի հիմնական հատկությունը. համարիչն ու հայտարարը կարելի է 

բազմապատկել և բաժանել նույն թվին, ընդ որում կոտորակի արժեքը չի փոխվի): 

Այդ մոտեցումը արտահայտված է հինգից վեցերորդ դասարանների գրքերում, 

երբ կոտորակը դիտարկվում է որպես թիվ: 

Տարրական դասարանի մաթեմատիկայի դասագրքում կոտորակը 

ներկայացվում է հատվածի երկարության չափման միջոցով: Այդ գործողության 

արդյունքի նկարագրման համար օգտագործում են կոտորակը: 

Այդ գործընթացի իմաստը հետևյալն է. եթե A օբյեկտը (օրինակ՝ հատվածը) 

կարողանանք բաժանել b հավասար մասերի առանց մնացորդի և վերցնենք c 

քանակով մասեր, ապա այդ գործողության արդյունքը կարելի է արտահայտել 

հետևյալ բանաձևով՝ A օբյեկտի 
𝑐

𝑏
 մաս: Ընդ որում 

𝑐

𝑏
-ն չի դիտարկվում որպես 

ինքնուրույն թիվ, այլ որպես «A օբյեկտի 
𝑐

𝑏
  մաս»: 

Օրինակ՝ տարրական դասարանի աշակերտի համար  մեկ քառորդ կոտորակը 

ոչ մի իմաստ չունի, քանի որ նա չգիտի, թե ինչն է բաժանված չորս հավասար մասի: 

Միևնույն ժամանակ «խնձորի մեկ քառորդ մաս» բառակապակցությունը ունի իմաստ. 

Երեխային հասկանալի է, որ խնձորը բաժանել են չորս հավասար մասի և վերցրել են 

մեկ մասը: 
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Այսպիով՝ տարրական դասարանների ծրագրով չի նախատեսված 

կոտորակների դիտարկումը որպես թիվ: Կոտորակների մասին տեղեկություն 

երեխան ստանում է միայն ռեալ օբյեկտների հետ գործնական գործողություններ 

կատարելով և այդ գործողությունները պայմանանշանների լեզվով գրելով 

(կոտորակներ): Կոտորակների հետ ծանոթացումն իրականացվում է տարրական 

դպրոցի չորրորդ դասարանի դասընթացի վերջին բաժնում: Մասերի և կոտորակների 

մասին պատկերացումների ձևավորման այս մոտեցումը իրականացվել է տարրական 

դասարանների մաթեմատիկայի այլընտրանքային բոլոր դասագրքերում: 

Պետք է պատկերացում ունենալ հետևյալ գործողությունների կատարման 

մասին. 

1) Գրել կոտորակը՝ կողմնորոշվելով օբյեկտով կամ նկարով: 

2) Համեմատել կոտորակները օբյեկտի կամ նկարի վրա հիմնվելով: 

3) Գտնել թվի մասը (բաժանել օբյեկտը հավասար մասերի): 

4) Գտնել թիվը ըստ մասի (հակառակ գործողություն): 

Այս գիտելիքները ձևավորվում են զննականության սկզբունքի առարկայական 

իմաստի փոխկապակցվածությամբ: 

Երեխաներին կոտորակների հետ ծանոթացման մեթոդական հիմնախնդիրն այն 

է, թե ուսուցիչը ի՞նչ նպատակահարմար օբյեկտների բազմություն պետք է ընտրի և 

գործնական ի՞նչ գործողություններ պետք է կատարի դրանց հետ:  

Կոտորակ հասկացությունը պետք է նույնացվի այդ գործողության արդյունքի 

հետ: «Նպատակահարմար բազմություն» ասելով հասկանում ենք, ընտրված 

օբյեկտների բազմություն, որը պետք է բաժանվի հավասար մասերի, հակառակ 

դեպքում հնարավոր չի լինի «հավասար մասեր» պահանջը կատարել, ընդ որում 

երկրաչափական պատկերների դեպքում կարելի հաշվի առնել և հավասարամեծ 

մասերը, օրինակ. 
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Նկ. 1 Տարրական դպրոցում մաս և կոտորակ հասկացությունները առավել հարմար է 

բացատրել քառակուսին հավասար մասերի բաժանելու միջոցով 

 

Դիտարկենք կրտսեր դպրոցականների մոտ մասերը և կոտորակները 

ուսումնասիրելիս առաջացող խնդիրները. 

 երկրաչափական պատկերը մասերի բաժանելիս ստացվում են անհավասար 

մասեր;  

 «մաս» և «կոտորակ» հասկացությունների շփոթումը: Ուսուցիչը բացատրում 

է երեխաներին, որ մասը, դա` ամբողջի մեկ մասն է (1/2, 1/4, 1/6 և այլն), իսկ 

կոտորակը ամբողջի ցանկացած այլ մասն է (2/3, 4/8 և այդպես շարունակ): 

 կոտորակները համեմատելիս սխալներ թույլ տալը: Այստեղ դիտարկվում է 

մի քանի դեպք.  

1) եթե կոտորակների հայտարարները միանման են, ապա մեծ է այն 

կոտորակը, որի համարիչը մեծ է;  

2) եթե կոտորակների համարիչներն են նույնը, ապա մեծ է այն կոտորակը, 

որի հայտարարը փոքր է:  

Կոտորակների համեմատումը կատարում են կոնկրետ օրինակների վրա, 

օգտագործելով պատկերավոր նյութ: Երեխաները լավ տեսնում են, որ 2/3 կոտորակն 

ավելի մեծ է, քան 2/4-ը, քանի որ առաջին դեպքում բաժանել են 3 հավասար մասի, 

իսկ երկրորդում` 4, ուստի երկրորդ դեպքում մասերը ավելի փոքր են ստացվել; 
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 սխալներ անկանոն կոտորակը խառը թվի վերածելիս: Տվյալ գործողությունը 

հիմնվում է մնացորդով բաժանելու վրա, այդ պատճառով, սույն թեման 

ուսումնասիրելուց առաջ, պետք է կրկնել մնացորդով բաժանումը:  

 սխալներ խառը թիվը անկանոն կոտորակի վերածելիս: Այս գործողությունը 

հիմնվում է մնացորդով բաժանումը ստուգելու վրա, ուստի 

ուսումնասիրվում է անկանոն կոտորակը խառը թվի վերածելուց առաջ: 

 սխալներ կոտորակները գումարելիս կամ հանելիս: Սովորողները, հաճախ, 

գումարում/հանում են և՛ համարիչները, և՛ հայտարարները: Նման 

սխալները կանխարգելելու համար ուսուցիչը, տվյալ թեման բացատրելիս, 

հենվում է պատկերավոր նյութերին: Տվյալ գործողությունները 

իրականացվում են մեկ երկրաչափական պատկերի սահմաններում; 

 սխալներ կոտորակների և մասերի հետ կապված խնդիրները լուծելիս 

ընտրելիս: Հաճախ սովորողները շփոթում են խնդրի տեսակը և սխալ են 

ընտրում խնդրի լուծումը: Ուսուցիչը պետք է աշխատի կոտորակների հետ 

կապված խնդիրների տեսակը տարբերակելու վրա: Դիտարկենք երկու 

խնդիր. գտնել ամբողջ թվի մասը (դասարանում սովորում են 32 աշակերտ: 

Նրանցից 1/4-ը խաղում են հոկեյ: Քանի՞ հոկեիստ կա դասարանում) և գտնել 

ամբողջ թիվը ըստ մասի («Որքա՞ն արժե գիրքը, եթե նրա գնի 2/6-ը կազմում 

է 140 դրամ»): Երեխաները պետք է հասկանան, որ առաջին տիպի 

խնդիրներում պետք է ամբողջը (32) բաժանել հայտարարին (4), այսինքն, 

գտնել մեկ մասի արժեքը և բազմապատկել կոտորակի համարիչին (1): 

Երկրորդ տիպի խնդիրներում պետք է գտնել ամբողջը: Դրա համար պետք է 

իմանալ, որքան է հասնում մեկ մասին (բաժանում են 140-ը 2-ի), այնուհետև 

բազմապատկում են հայտարարին, այսինքն` մասերի քանակին և ստանում 

են ամբողջը: 

Այսպիսով, կոտորակների և մասերի հետ աշխատելու գործընթացում մեծ 

դերակատարում ունի ուսուցիչը, քանի որ այդ թեման բարդ է տարրական դպրոցի 

սովորողների համար: Ողջ աշխատանքը կատարվում է պատկերավոր նյութի հետ 

սերտ կապի պայմաններում: 
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1.2. ԿՈՏՈՐԱԿՆԵՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄԸ 

 

Ըստ կրթական ծրագրի երեխաները կոտորակ հասկացությանը ծանոթանում են  

չորրորդ դասարանի վերջում՝ հետևյալ ենթաբաժիններով. 

1. Մաս և ամբողջ  

2. Թվի մասը գտնելը  

3. Թվի գտնելը տրված մասով  

4. Մասերի համեմատումը  

5. Կոտորակ  

6. Հավասար հայտարարներով կոտորակների համեմատումը  

7. Հավասար համարիչներով կոտորակների համեմատումը  

8. Կանոնավոր և անկանոն կոտորակներ  

«Կոտորակներ» հասկացության մասին պատկերացումներն աշակերտների մոտ 

ձևավորվում են զննականության և դրանցով պրակտիկ գործունեության հիման վրա: 

Առավել պատկերավոր և հասկանալի դարձնելու համար՝ այս դասի արդյունավետ 

ուսուցումն հատկապես իրականացվում է դիդակտիկ նյութերի, պլակատների, 

եռաչափ պատկերների հաճախակի կիրառմամբ: 

Աշակերտներին առաջարկվում է վերցնել ամբողջ շրջան (միավոր(1)), այն 

բաժանել 4 հավասար մասերի և վերցնել մեկ մասը (
4

1
), հետո` 2 մասը (

4

2
), հետո` 3 

մասը (
4

3
) և համեմատել ստացված մասերը, կոտորակները ամբողջ շրջանի` 1-ի 

հետ: Արդյունքում աշակերտները համոզվում են, որ այդ կոտորակները փոքր են 1-ից: 

Նման համեմատում անց է կացվում այլ զննական պարագաներով` քառակուսիներ, 

շերտիկներ, հատվածներ, և ստանում են, օրինակ՝  
5

1
, 

5

2
, 

5

3
, 

5

4

  
և այլ կոտորակները:  

Ուսուցիչն ամեն անգամ ընդգծում է, որ այս կոտորակները 1-ից փոքր են, 

միաժամանակ ուշադրություն դարձնելով, որ ստացված բոլոր կոտորակների 

համարիչը փոքր է հայտարարից: Բազմաթիվ դիտարկումների հիման վրա, 

աշակերտների պրակտիկ գործունեությամբ կատարվում է ընդհանրացում. 1-ից փոքր 

կոտորակը կոչվում է կանոնավոր կոտորակ:    
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Նկ. 2 

 

Աշակերտներից ոմանք ինքնուրույն կերպով կարող են ասել, որ կանոնավոր 

կոտորակի համարիչը միշտ փոքր է հայտարարից:  Հանգունորեն աշակերտները 

ծանոթանում են անկանոն կոտորակների ստացմանը: Նրանց առաջարկվում է 

վերցնել շրջանի չորս հավասար մասերի բաժանված չորս հավասար մասեր: 

Ստացվեց 
4

4
  կոտորակը: Եթե այդ 4 մասերը դնենք կողք կողքի` կստանանք ամբողջ 

շրջան, այսինքն` 1: Ուրեմն`  
4

4
: Հետո առաջարկվում է շրջանի միջոցով ստանալ 

մասեր  
4

1
, 

4

2
, 

4

3
, 

4

4
, 

4

5
, 

4

6
, 

4

7
, 

4

8

 
և համեմատել համարիչներն ու հայտարարները:  

4

1
, 

4

2
, 

4

3
   կանոնավոր կոտորակներ են, քանի որ դրանք փոքր են 1-ից: 

4

4
 =1, իսկ    

4

5
, 

4

6
, 

4

7
, 

4

8
  կոտորակները մեծ են 1-ից: Համեմատվում են այդ կոտորակների 

համարիչներն ու հայտարարները և ընդհանրացնում, որ այն կոտորակները, որոնք 

հավասար են 1-ի կամ  մեծ են 1-ից անվանում են անկանոն կոտորակներ:    Անկանոն 

կոտորակի համարիչը մեծ կամ հավասար է հայտարարին: Բերվում են օրինակներ. 

 

 

 

𝟒

𝟖
 

𝟏

𝟐
 

𝟑

𝟖
 

𝟐

𝟒
 

𝟑

𝟒
 

𝟏

𝟑
 

𝟓

𝟗
 

𝟐

𝟒
 

𝟑

𝟔
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Օրինակ 1. Պիցցան բաժանված է 8 հավասար մասերի:  

     Յուրաքանչյուր կտորը կազմում է պիցցայի 1/8 մասը:  

  Արմենը կերավ երեք կտոր, որը պիցցայի 3/8-րդ մասն է: 

Այս տեսքի՝ 3/8 գրառումը անվանում են կոտորակ:  

Կոտորակի մեջ գիծն անվանում են կոտորակի գիծ: 

Կոտորակի գծից վերև գրված թիվն անվանում են համարիչ: 

Կոտորակի գծից ներքև գրված թիվն անվանում են հայտարար: 

3/8 կոտորակի հայտարարը՝  8-ը ցույց է տալիս, թե քանի հավասար մասի է 

բաժանված պիցցան, իսկ համարիչը՝ 3-ը ցույց է տալիս, թե քանի այդպիսի մաս էր 

կերել Արմենը:  

 

 

Անահիտը, Լևոնը և Գուրգենը պատվիրեցին միևնույն պիցցայից, որը 

բաժանված էր 8 հավասար մասերի: 

Օրինակ 2.  Անահիտը կերավ 3 կտոր, այսինքն՝ իր պիցցայի 3/8 մասը: 

8-ը այս կոտորակի հայտարարն է և ցույց է տալիս, թե քանի 

հավասար մասի է բաժանված պիցցան: 
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3-ը այս կոտորակի համարիչն է և ցույց է տալիս, թե քանի կտոր կերավ 

Անահիտը: 

  

  Լևոնը իր պիցցան կերավ ամբողջությամբ, այսինքն, պիցցայի  

8/8-ը:  

Պիցցան բաժանված էր 8 մասերի, և Լևոնը կերավ պիցցայի բոլոր 8 

կտորները,    

 

Բկլիկ Գուրգենը կերավ իր ամբողջ պիցցան, ապա Անահիտից խնդրեց և կերավ 

ևս 3 կտոր: Ընդամենը Գուրգենը կերավ պիցցայի 8+3=11 կտոր: 

Ուսուցիչը հարցնում է.  

Ի՞նչ կոտորակի միջոցով կարելի է գրել Գուրգենի կերած պիցցայի բաժինների 

ընդհանուր քանակը: 

Կոտորակի հայտարարը ցույց է տալիս բաժանումների թիվը: Այս  դեպքում դա 

8-ն է: Համարիչը ցույց է տալիս Գուրգենի կերած կտորների թիվը: Մեր դեպքում դա 

11-ն է: Ստանում ենք 11/8 կոտորակը: 

Սա սովորական կոտորակ չէ, քանի որ նրա համարիչը հայտարարից մեծ է: 

Այսպիսի կոտորակները կոչվում են անկանոն կոտորակներ: 

Եթե կոտորակի համարիչը մեծ է հայտարարից կամ հավասար է նրան, ապա 

կոտորակը կոչվում է անկանոն կոտորակ: 

 

Եթե կոտորակի համարիչը փոքր է հայտարարից, ապա կոտորակը կոչվում է 

կանոնավոր կոտորակ: 

 

Удалить Водяной Знак Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5296&m=db


12 
 

1.3. ԿՈՏՈՐԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒՄ 

 

Կոտորակների համեմատմանը աշակերտներին պետք է ծանոթացնել լայնորեն 

օգտվելով կոտարակ ստանալու փորձից և գիտելիքներից: Վերցնենք խնձոր, այն 

բաժանենք 4 հավասար մասերի: Համեմատենք 
2

1
   մասը 

4

2
 մասի հետ:  

4

1
 է մեծ, թե՞ 

4

2
: Աշակերտները զննականորեն համոզվում են, որ  

4

2
>

4

1
: Նման ձևով  

համեմատվում են  
5

5
, 

5

4
, 

5

3
, 

5

2
, 

5

1
  միևնույն հայտարար ունեցող կոտորակները, 

խնդրելով աշակերտներին ցույց տալ, թե ինչպես են ստացվում այդ կոտորակները 

ուղղանկյունաձև թղթե շերտիկի կամ հատվածի վրա:5 Նախ աշակերտների 

ուշադրությունը հրավիրում ենք    բոլոր կոտորակների հայտարարների վրա (դրանք 

միատեսակ են), իսկ հետո` համարիչների վրա (համարիչները տարբեր են) և գծագրի 

օգնությամբ սկսում ենք համեմատել այդ կոտորակները: Վերջում ընդհանրացնում 

են, որ միևնույն հայտարարներով կոտորակներից մեծ է այն կոտորակը, որի 

համարիչը մեծ է:   Մինչև ընդհանրացումը պետք է կատարել համեմատման 

համանման մի շարք վարժություններ: 

Այդ վարժությունների կատարումը կնպաստի, որ աշակերտները գիտակցորեն 

յուրացնեն միևնույն հայտարարով կոտորակների համեմատումը: 

Երեխաները պետք է համոզվեն, որ եթե հայտարարները նույնն են, ապա, 

ինչքան շատ մաս ենք վերցնում, այնքան կոտորակը մեծ է ստացվում: 

Հետո կարելի է առաջարկել համեմատել հետևյալ կոտորակները՝ 
6

1
,  

6

5
, 

6

8
, 

6

4
, 

6

3
, 

6

2
, 

6

9
, 

6

7
, գրել դրանք փոքրից մեծ և հակառակը, անվանել ամենափոքրը 

(ամենամեծը), անվանել 
6

5
  -ից փոքր (  

6

3
-ից մեծ) կոտորակները: 

                                                           
5   Վ. Հովհաննիսյան և ուրիշներ մաթեմատիկայի  4-րդ դասարանի դասագրքի էջ 138-144 կամ 

Ս.Մկրտչյան  և ուրիշներ մաթեմատիկայի  4-րդ դասարանի դասագրքի էջ 141-152 
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Որպեսզի կանխենք այս թեմայի մեխանիկական յուրացումը, անհրաժեշտ է 

ժամանակ առ ժամանակ աշակերտներից պահանջել նկարի վրա պատկերել 

կոտորակների համեմատումը: 

 

Նպատակահարմար է սովորեցնել աշակերտներին կոտորակները համեմատել 

միավորի (1-ի) հետ և դրա հիման վրա բացատրել կանոնավոր և անկանոն 

կոտորակները: Օրինակ` ցու՛յց տվեք  
6

6
, 

3

4
, 

5

2

 
կոտորակների ստացումը հատվածի, 

շրջանի վրա և պատասխանե՛ք հարցին, թե կոտորակներից ո՞րն է փոքր 1-ից, որո՞նք 

են հավասար 1-ի, որո՞նք մեծ 1-ից: 

 

1. 3.1.Հավասար հայտարար ունեցող կոտորակների համեմատումը: 

 

Շոկոլադի սալիկը բաղկացած է 28 հավասար մասերից:   

 

Արմինեն կերավ 28 մասերից 3-ը, այսինքն՝ սալիկի 3/28-րդ մասը: 

 

1 

 

 

 

 

Удалить Водяной Знак Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5296&m=db


14 
 

Հայկը կերավ 28 մասերից 5-ը, այսինքն՝ սալիկի 5/28-րդ մասը: 

 

 Պարզ է, որ Հայկը ավելի շատ շոկոլադ կերավ, քան Արմինեն` 5>3:   

Հետևաբար, 5/28>3/28: 

Այս կոտորակների հայտարարները հավասար են, և մեծ է այն կոտորակը, որի 

համարիչը ավելի մեծ է: Սա ընդհանուր կանոն է: 

 

 

 

1.3.2. Հավասար համարիչ ունեցող կոտորակների համեմատումը: 

 

Լիլիթն ու Գևորգը ունեն նույն չափի մեկական պիցցա: 

Լիլիթի պիցցան բաժանված է 10 հավասար մասերի, իսկ Գևորգի պիցցան՝ 6 

մասերի: 

             

Լիլիթի պիցցան                            Գևորգի պիցցան 

  Լիլիթն ու Գևորգը կերան 3-ական կտոր:   

Լիլիթը կերավ իր պիցցայի 10 մասերից 3-ը, այսինքն՝ պիցցայի 3/10 մասը: 

Գևորգը կերավ իր պիցցայի 6 մասերից 3-ը, այսինքն՝ պիցցայի 3/6 մասը: 
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Լիլիթի կերածը                           Գևորգի կերածը 

  

Տեսնում ենք, որ Լիլիթի կերածը պիցցայի կեսից քիչ է, իսկ Գևորգի կերածը 

պիցցայի կեսն է: 

Ուրեմն, Լիլիթը կերել է ավելի քիչ պիցցա, քան՝ Գևորգը:  

Հետևաբար, 3/10<3/6: 

Այս կոտորակների համարիչները հավասար են, և մեծ է այն կոտորակը, որի 

հայտարարը ավելի փոքր է: Սա ընդհանուր կանոն է: 

 

 

 

1.3.3. Երկու   կոտորակների  հավասարությունը: 

 

Համարիչի և հայտարարի միաժամանակ մեծացումը կամ փոքրացումը նույնքան 

անգամ անփոփոխ է թողնում կոտորակը: Այս հասկացությունը պետք է ներմուծել 

զննական նյութերի օգնությամբ, ընդ որում կարևոր է որպեսզի աշակերտները ոչ 

միայն դիտեն ուսուցչի գործունեությունը, այլև ակտիվորեն աշխատեն դիդակտիկ 

նյութերով և դիտումների և գործնական գործունեության արդյունքում հանգեն 

որոշակի եզրակացության, ընդհանրացման:  

Օրինակ` ուսուցիչը վերցնում է լրիվ խնձորը և այն բաժանում 2 հավասար մասի 

ու հարցնում. «Ի՞նչ ստացվեց (երկու կես): Ցու՛յց տվեք խնձորի 
2

1
 -ը: Խնձորի կեսերը 

էլի կիսե՛ք, ի՞նչ կստանաք (
4

2
),  գրե՛ք 

2

1
=

4

2
:  Համեմատե՛ք այդ կոտորակների 
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համարիչներն ու հայտարարները: Քանի՞ անգամ է մեծացել համարիչը: Քանի՞ 

անգամ է մեծացել հայտարարը: Փոխվե՞ց կոտորակը: Ինչու՞ չփոխվեց: Ինչպիսի՞ն 

դարձան մասերը` մեծացա՞ն, թե՞ փոքրացան»: 

Հետո  բոլոր աշակերտները կիսում են շրջանը, հետո յուրաքանչյուր կեսը էլի են 

կիսում, հետո քառորդ մասը էլի են կիսում և այսպես շարունակ և գրառում.  
2

1
=

4

2
=

8

4

=
16

8

 
և այլն: Հետո պարզվում է, թե քանի՞ անգամ է մեծանում կատորակի համարիչն 

ու հայտարարը. փոխվե՞ց կոտորակը: Հետո հատվածն են բաժանում հաջորդաբար  3,  

6,  12 հավասար մասերի և գրում   
3

1
 = 

6

2

 
= 

12

4
 :  

3

1
 և 

6

2
,   

3

1
 և 

12

4
  կոտորակները 

համեմատելիս պարզվում է, որ 
3

1
 -ի համարիչն ու հայտարարը միևնույն թիվ անգամ 

մեծացել են, իսկ կոտորակը չի փոխվել: 

Նման օրինակներ են անցկացվում նաև համարիչի և հայտարարի միևնույն թիվ 

անգամ փոքրացնելու վերաբերյալ` համարիչն ու հայտարարը բաժանվում են 

միևնույն թվի: Օրինակ` շրջանը բաժանում են 8 հավասար մասերի և վերցնում 4 

մասը (
8

4
),  ամրացնելով  մասերը քառորդ մասերից վերցնում են 2-ը, էլի միացնելով 

մասերի կեսերը վերցնում են 1 - ը: Ստացվում է 1:   
2

1
=

4

2
=

8

4

 
Համեմատում են 

ստացված կոտորակների համարիչներն ու հայտարարները, պարզում թե քանի՞ 

անգամ են փոքրացել նրանք և փոխվել է արդյոք  կոտորակը: Լավ զննական պարագա 

են հանդիսանում շերտիկները, որոնք բաժանված են 12, 6, 3 հավասար մասերի:  
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Առաջադրանք:   
3

1
 = 

6

2

 
= 

12

4

   
 կամ      զննականորեն  հիմնավորի՛ր, որ   

2

1
=

4

2
=

8

4
=

16

8

 
հետո համեմատի՛ր այդ  կոտորակների համարիչներն ու 

հայտարարները և ընդհանրացրո՛ւ: 

Բազմաթիվ նմանատիպ  վարժությունների, դիտարկումների հիման վրա 

աշակերտները կարող են եզրակացնել. կոտորակը չի փոխվի, եթե համարիչն ու 

հայտարարը բաժանենք միևնույն թվի վրա`  փոքրացնենք միևնույն թիվ անգամ:    

Հետո  տրվում է ընդհանրացված ձևով կոտորակի հիմնական հատկությունը.  

կոտորակը չի փոխվի, եթե կոտորակի համարիչն ու հայտարարը միաժամանակ 

մեծացնենք կամ փոքրացնենք միևնույն թիվ անգամ:  
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1.4. ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՏՈՐԱԿՆԵՐԸ 

 

Չորրորդ դասարանում խնդիր է առաջադրվում գտնել ընդհանուրի մի քանի 

մասերը:  

Օր.՝ Հատվածի երկարությունը 10 սմ է, այն բաժանված է 5 հավասար մասերի: 

Քանի՞ սմ է այդ հատվածի չորս հինգերորդ մասը: 

Որքա՞ն է այդ հատվածի 
𝟒

𝟓
 մասի երկարությունը: 

 

Դիտարկենք գծագիրը և լուծումը:  

                                                                     ? 

 2 սմ 

 

 10 սմ 

Լուծում. 

1) Գտնենք՝ քանի սմ է մեկ հինգերորդ մասի երկարությունը. 10 սմ : 5 = 2 սմ 

2) Գտնենք՝ քանի սմ է հատվածի չորս հինգերորդ մասը. 2 սմ . 4 = 8 սմ 

Պատ.՝ 8սմ: 

 

Տվյալ հասկացության վրա պետք է աշխատել բացառապես բառային 

նշանակումներով. Երեխաներին հաղորդվում է տերմինը և կատարվում է գործնական 

ցուցադրություն: Կոտորակի պայմանանշանը տվյալ փուլում չի դիտարկվում: 

Հաջորդիվ առաջարկվում են տարբեր նմանատիպ խնդիրներ՝ թվի մի քանի մասեր 

գտնելու վերաբեյալ: 

Օրինակ՝ 

Գծի´ր հատված 60մմ երկարությամբ, բաժանի´ր այն 6 հավասար մասերի: Քանի՞ 

միլիմետր է այդ հատվածի հինգ վեցերորդ մասը: 

Տվյալ դեպքում խոսքը գնում է վեցը մասից հինգի մասին, այլ ոչ թե հինգ 

վեցերորդ կոտորակի մասին:  

Удалить Водяной Знак Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5296&m=db


19 
 

Կոտորակների պայմանանշանային համեմատության հետ ծանոթացումը 

դիտարկվում է չորրորդ դասարանի մաթեմատիկայի դասագրքի վերջում: 

    Դիտարկվում է կոտորակի գրառման հետևյալ ձևը՝ 
1

8 
, 

5

6
,

3

5
: 

Այս գրառման ճիշտ կարդալու մեթոդը և նրա ամեն տարրի իմաստը  հետևյալն 

է. գծիկի տակ գրված թիվը ցույց է տալիս, թե քանի հավասար մասի է բաժանված 

ամբողջ թիվը, գծիկի վերևի թիվը ցույց է տալիս՝ քանի այդպիսի մաս է վերցված: 

Համարիչ և հայտարար հասկացությունները երեխաներին չեն հաղորդվում: 

Կոտորակների համեմատությունը կատարվում է ՝ հենվելով նկարի վրա: Նկ. 3-

ում պետք է ուշադրություն դարձնել այն բանի վրա, որպեսզի համեմատվեն միևնույն 

օբյեկտի համանման մասերը, քանի որ տարրական դասարանի աշակերտի համար 

կոտորակները ամբողջի մասեր են: 

Օրինակ՝ 

 

Ո՞րն է մեծ՝ 1/8, թե՞ 1/4, ½, թե՞ ¾, ½, թե՞ 1/8, 3/8, թե՞ 5/8: 

     

Նկ. 3 

 

Հարցերին պատասխանելով՝ աշակերտները համեմատում են հավասար 

շերտերի համապատասխան մասերը (ակնառու լինելու համար այդ մասերը պետք է 

ներկել տարբեր գույներով): 

Ուսուցիչն առաջարկում է կատարել համեմատում՝ շերտի մեկ ութերորդ մասը և 

նույն շերտի մեկ չորրորդ մասը: Նույն շերտի մեկ չորրորդ մասը մեծ է մեկ ութերորդ 

մասից: 

Առաջադրանքները, որոնք պահանջում են գտնել մեծությունների 

կոտորակները՝ մասերը, և մեծությունները ըստ տրված մասերի, օգտագործվում են, 
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որպեսզի երեխաները գտնեն թվի մասերը և թիվը՝ ըստ մասերի՝ ոչ միայն հենվելով 

զննական պարագաների վրա, այլ նաև օգտագործելով մաս հասկացության իմաստը:  

    Մասը մեծության մի քանի հավասար մասերից մեկն է:  

Օրինակ՝  

Վեց թերթը կազմում է տետրի կեսը: Քանի՞ թերթ ունի տետրը: 

Խնդիրը կարող է լուծվել այսպես հենվելով դատողությունների վրա. տետրը 

ունի երկու կես: Եթե ամեն կեսում վեց թերթ է, ապա ամբողջ տետրը ունի 6 . 2 = 12 

(թերթ): 

Փոքր դասամիջոցը տևում է հինգ րոպե, որը մեծ դասամիջոցի քառորդ մասն է:  

Քանի՞ րոպե է մեծ դասամիջոցը: 

Դատողություն. 

Քառորդ մասերը կարող է լինել միայն չորսը: Եթե ամեն մեկը հինգ րոպե է, ապա 

ամբողջ դասամիջոցը՝ 5 . 4 = 20 (րոպե): 

Ինչի՞ է հավասար օրվա երրորդ մասը, օրվա կեսը, ժամի քառորդը, տարվա երեք 

քառորդը: 

Այդ հարցերի պատասխանների համար օգտագործում են մաս կամ մի քանի 

մասեր հասկացությունը և ժամանակի միավորների հարաբերությունները: 

Օրը - 24 ժամ 

Օրվա երրորդ մասը – 24 : 3 = 8 (ժամ) 

Օրվա կեսը – 24 : 2 = 12 (ժամ) 

Ժամը- 60 րոպե 

Քառորդ ժամը – 60 : 4 = 15 (րոպե) 

Տարին - 12ամիս 

Քառորդ տարին – 12 : 4 = 3 (ամիս) 

Երեք քառորդ տարին – 3 . 3 = 9 (ամիս) 

Գծի´ր 48 մմ երկարությամբ հատված: Ինչի՞ է հավասար այդ հատվածի մեկ 

երրոդ մասի երկարությունը: 

Այսպիսով՝  հատվածում կա մեկ երրորդ մաս միայն երեք հատ:  

48:3=16 (մմ)- մեկ երրորդ մասի երկարությունը: 

Գծի´ր հատված, որի մեկ հինգերորդ մասը հավասր է 17 մմ:  
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Դատողություն. 

Մեկ հինգերորդ մասը տվյալ հատվածում հինգ հատ է: Եթե ամեն մեկը 

հավասար է 17մմ, ապա ամբողջ հատվածը հավասար է 17մմ.5=85մմ: 

Երեխան դիտարկում է կոտորակների հետ գործողությունների արդյունքները՝ 

որպես օբյեկտների հետ գործողությունների արդյունք, տրված առարկայական ձևով 

կամ նկարով: 
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Այսպիսով հետևություն՝ շերտի մեկ քառորդ մասը և մեկ հատ էլ այդպիսի մաս 

իրար հետ կազմում են շերտի երկու քառորդ մաս: 

Շերտի մեկ քառորդ մասը և երկու նույնպիսի մասեր իրար հետ կազմում են 

շերտի երեք քառորդ մաս: 

Հարկավոր է ընգծել, որ սխալ է աշխատել անկանոն կոտորակների հետ, քանի 

որ կոտորակը սահմանվում է որպես օբյեկտի, թվի, բազմության մաս: 

Անկանոն կոտորակը այն կոտորակն է, որտեղ համարիչը մեծ է հայտարարից: 

Օրինակ՝  
5

4
,

7

3
,

11

9
 և այլն: 

Այսպիսով՝ տարրական դասարանների երեխաներին անկանոն կոտորակներին 

ծանոթացնելիս պետք է դրանց հետ ծանոթացման նոր մեթոդիկա մշակել (դա պետք է 

արվի աքսիոմատիկ սահմանման հիման վրա) և չպետք է օգտագործվի մաս 

հասկացությունն ընդհանրապես: 
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