
Թեմա 4 - Հաշվարկային և ալգորիթմիկ մտածողություն 

 

5․ Զարմանալի ալգորիթմներ 

 

Նպատակներ 

Աշակերտները կկարողանան․ 

● Հասկանալ, թե  ինչի համար է համակարգչային գիտություններում 

օգտագործվում ալգորիթմը։ 

● Ներկայացնել ալգորիթմների իրական օրինակներ առօրյա կյանքից։ 

● Ստեղծել ալգորիթմ իրական կյանքի խնդիրներ լուծելու համար։ 

●  

Քայլեր 

 

1 ԿԱՐԹ: Իրական կյանքի ալգորիթմներ՝ թղթե ինքնաթիռներ 

2 ԱՆՄԻՋԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ՝ EDpuzzle ալգորիթմներ 

3 ՈԻՂՂՈՐԴՎԱԾ ՊՐԱԿՏԻԿԱ՝ Գետնանուշի կարագով դոնդող պատարստելու 

ժամանակն է 

4 ՓԱԹԱԹՈՒՄ՝ Կիսվեք ձեր հիանալի ալգորիթմով 

 

 1 ԿԱՐԹ: Իրական կյանքի ալգորիթմներ՝ թղթե ինքնաթիռներ 

 

 
 

GroupMaker 

 

Ծանոթացրեք աշակերտներին ալգորիթմներ հասկացությանը՝ բացատրելով, 

որ դրանք համակարգչով օգտագործվող հրահանգների խումբ են 

առաջադրանքներ կատարելու համար, օրինակ՝ տորթ պատրաստելու 

քայլաշարը։ 

Տեղեկացրեք ձեր աշակերտներին, որ այսօր բացահայտելու են զարմանալի 

ալգորիթմներ և սկսելու են դիտարկել, թե որտեղ են ալգորիթմները 

հանդիպում իրական կյանքում։ 

Բաժանեք աշակերտներին 4 հոգանոց խմբերի՝ օգտագործելով  GroupMaker 

գործիքը և տվեք յուրաքանչյուր խմբին աշխատանքային թերթիկ, որը կարելի 

է գտնել այստեղ՝ (https://code.org/curriculum/course2/2/Activity2-

RealLifeAlgorithms.pdf), ինչպես նաև տվյալ իրերը՝ 
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● մկրատ, 

● սոսինձ, 

● մի քանի դատարկ սպիտակ թուղթ։  

Աշակերտներին հանձնարարեք հետևել code.org կայքի student instructions 

բաժնի հրահանգներին։ 

Քանի որ դասասենյակը աշակերտների գործնական աշխատանքը սկսելուն 

պես կծանրաբեռնվի, երբ աշակերտները հասնեն վերջին, հավանաբար լավ 

միտք է մինչև այս բաժնի սկսելը ստեղծել «Թռիչքային գոտի»։ 

 

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ 

  

Այս գործնական աշխատանքի շրջանակներում կուսումնասիրեք 

ալգորիթմների գաղափարը և ինչպես դրանք կիրառել ինքնաթիռի 

պատրաստման դեպքում։ 

Ուղղություններ 

● Կատարեք աշխատանքային թերթիկին համապատասխան թղթե 

ինքնաթիռ պատրաստելու քայլերը։ 

● Աշխատեք միասին՝ ընդհանուր ինը տարբերակից ճիշտ վեց քայլերն 

ընտրելու համար։ 

● Ըստ հերթականության առանձին թղթի վրա սոսնձեք ճիշտ քայլերը։ 

● Փոխանակեք վերջնական ալգորիթմը մեկ այլ խմբի հետ, որպեսզի 

նրանք, դա օգտագործելով, պատրաստեն ինքնաթիռ։ 

2 DIRECT INSTRUCTION: EDPUZZLE ALGORITHMS 

 
Edpuzzle 

Free, Paid 

 
YouTube 

Free, Paid 

Այժմ, երբ աշակերտները գիտեն, թե իրական կյանքում ալգորիթմն ինչ է, 

ժամանակն է ավելի հաշվողական մտածել։ 

Գնացեք YouTube և դիտեք  "What's an algorithm? - David J. Malan"  TED-Ed Talk-

ը։ Տեսանյութը դիտելուց հետո բացեք EDpuzzle-ը, բացեք անվճար հաշիվ և 
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գտեք նույն տեսանյութը՝ օգտագործելով ներքին որոնման գործիքը։ Գտնելուց 

հետո տեսանյութից ընտրեք մի քանի կետ կազմելու համար այնպիսի հարցեր, 

որոնք կօգնեն աշակերտներին հասկանալու, թե ինչի մասին է խոսքը։  

Լավ օրինակ է 1:30 րոպեից սկսվող հատվածը, իսկ աշակերտներին կարող եք 

հարցնել «N-ն այլ կերպ ինչպե՞ս կկոչեիք» (պատասխանը՝ ցանկացած բան)։ 

Եթե համակարգչային դասասենյակում եք կամ կարող եք օգտվել 

դասասենյակի նոութբուքներից, կարող եք դասարանին հանձնարարել 

կատարել այս առաջադրանքները խմբերով կամ անհատական, այլապես 

կարող եք դրանք կատարել տեսացրիչի օգնությամբ։  

Ընթացքի ավարտից հետո կարող եք ստուգել աշակերտներին՝ 

կրնկնօրինակելով տեսանյութում առկա  հաշվելու ալգորիթմը։ 

 

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ  

 

Ժամանակն է ավելին սովորել ալգորիթմների մասին և նույնիսկ սկսել խոսել 

մաթեմատիկայի դերի մասին։ 

Դիտեք EDpuzzle-ին վերաբերող տեսանյութը, ապա պատասխանեք հարցերին, 

երբ դրանք ցուցադրվեն։ Տեսանյութի վերջում կստուգենք մեր գիտելիքները։ 

3 ՈԻՂՂՈՐԴՎԱԾ ՊՐԱԿՏԻԿԱ՝ Գետնանուշի կարագի  

դոնդողի պատրաստման ժամանակն է 

 
GroupMaker 

 

Հիմա, երբ ունենք լավ պատկերացում, թե ինչ է ալգորիթմը և ինչպես է այն 

գործում, մեր գիտելիքը  Peanut Butter Jelly Time կոչվող գործնական 

աշխատանքի միջոցով փորձարկման մեջ դնելու ժամանակն է։ Այս գործնական 

աշխատանքի համար ձեզ պետք են հետևյալ պարագաները՝ 

● գետնանուշի կարագ (նախընտրելի է առանց ընկույզի), 

● դոնդող, 

● հացի բոքոն, 

● կարագի դանակ, 

● ափսե։ 

Այս գործնական աշխատանքի նպատակն է աշակերտներին սովորեցնել 

ստեղծել սեփական ալգորիթմը գետնանուշի կարագով սենդվիչ պատրաստելու 

համար։ 
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Օգտագործելով GroupMaker-ը՝ բաժանեք աշակերտներին խմբերի և իրենց 

ալգորիթմները գրելու համար յուրաքանյուր խմբին տվեք թղթեր և մատիտներ, 

ապա բացատրեք քայլաշարը։  

Հայտնեք աշակերտներին, որ իրենք կունենան որոշակի ժամանակ իրենց 

սենդվիչ պատրաստելու հրահանգների հավաքածուն ստեղծելու համար, 

որպեսզի դուք այն պատրաստեք, ապա նրանք կստուգեն՝ արդյոք այն 

աշխատում է, թե ոչ։ 

Եթե խմբերը հաջողությամբ կատարեն ամեն ինչ, հանձնարարեք նրանց, որ ՝ 

ալգորիթմն ավելի արդյունավետ դարձնեն։ Օգտագործելով նույն կոդի տողերի 

քանակը, արդյունքում նրանք պետք է ստանան  ավելի շատ սենդվիչներ։ 

Վերջնական արդյունքի համար հանձնարարեք աշակերտներին վերհիշել 

EDpuzzle-ի տեսանյութի  N+1 հավասարումը և փորձեն հրահանգները 

ներկայացնել հավասարման տեսքով։ 

 

 

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ 

  

Այժմ գետնանուշի կարագի և դոնդողի ժամանակն է։ 

Ձեր խմբերը ունեն զարմանալի ալգորիթմ ստեղծելու առաջադրանք, որի 

արդյունքում  ձեր ուսուցիչը գետնանուշի կարագով և դոնդողով կպատրաստի 

սենդվիչ՝ օգտագործելով հետևյալ բաղադրիչները․ 

● գետնանուշի կարագ (նախընտրելի է առանց ընկույզի), 

● դոնդող, 

● հացի բոքոն, 

● կարագի դանակ, 

● ափսե։ 

Գրի առեք ձեր հրահանգները թղթի վրա և երբ ունենաք աշխատող ալգորիթմ, 

տեղեկացրեք ձեր ուսուցչին, որ նա փորձարկի այն։ Անհաջո՞ղ էր։ ժամանակն է 

կոդը ուսումնասիրել և հասկանալ, թե որտեղ եք սխալվել։ 

Եթե մեկ սենդվիչը հաջողվել է, միգուցե փորձեք ավելի կա՞րճ ալգորիթմ 

մտածել, որով ավելի շատ սենդվիչներ կստացվեն։ 

 

4 ՓԱԹԱԹՈՒՄ՝ Կիսվեք ձեր հիանալի ալգորիթմով 

 
Flipgrid 

Free 

Ալգորիթմի գնահատման ժամանակն է։ 
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Այս գնահատման համար օգտագործելու ենք Flipgrid-ը, որպեսզի 

աշակերտներին հանձնարարենք կիսվել իրենց այսօրվա ձեռք բերած 

գիտելիքներով և ցույց տալ ավելի ընդլայնված գիտելիքներ։ 

Հանձնարարեք աշակերտներին հետևել հաջորդ բաժնի հրահանգներին և 

անպայման լինել հետևողական թյուրիմացություններից խուսափելու համար։  

ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԻ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐ 

Ժամանակն է կիսվել, թե ինչ եք սովորել այսօր և մտածել՝ ուրիշ ինչ խնդիրներ 

կարող են լուծվել ալգորիթմներով։ 

Մուտք գործեք Flipgrid՝ օգտագործելով ձեր ուսուցչի տրամադրած կոդը և 

կիսվեք՝  

● մի բանով, որ սովորեցիք այսօր, 

● մեկ իրական կյանքի խնդրով, որը կարող է լուծվել ալգորիթմների 

միջոցով։ 

Եթե վստահ չեք խնդրի հարցում, պարզապես մտածեք այնպիսի բաների 

մասին, որոնք կատարելու համար հրահանգներ են հարկավոր։ 


