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1.1. Բ նա կան թվե րի շարք

 Դեռևս  խոր ան ցյա լում փո խա նակ ման, ա ռևտ րի, ա նաս նա պա հության 
և այլ պա հանջ մունք ներ մարդ կանց հան գեց րել են ա ռար կա ներ հաշ վե-
լու ունա կությա նը: 

Ա ռար կա ներ հաշ վե լու հա մար օգ տա գործ վող թվե րը կոչ վում են 
բնա կան թվեր: 

Այս պի սով` մեկ, եր կու, ե րեք, …, տա սը, …, հարյուր, …, հա զար, …, մի-
լի ոն, մի լիարդ, … թ վե րը բնա կան թվերն են:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, … 
բ նա կան թվե րը, գր ված աճ ման կար գով և ա ռանց բաց թո ղում նե րի, 

կազ մում են բնա կան թվե րի շար քը կամ կարճ` բնա կան շար քը:
Բ նա կան շար քի ա ռա ջին թի վը 1 -ն է, նրան հա ջոր դում է 2  -ը, ա պա` 

3 -ը և այլն: 
Բ նա կան շար քի յու րա քան չյուր թվի հա ջոր դում է նրա նից մե կով մեծ 

բնա կան թիվ։ Դա նշա նա կում է, որ բնա կան թվե րի շար քում չկա վեր ջին 
թիվ։ Այդ պատ ճա ռով բո լոր բնա կան թվե րը գրել հնա րա վոր չէ, և բնա-
կան շար քը գրե լու հա մար հեր թա կա նու թյամբ գրում են նրա ա ռա ջին մի 
քա նի ան դամ նե րը, ա պա դնում են բազ մա կետ (ե րեք կետ): 

Ե թե հաշ վար կի հա մար ա ռար կա չկա, ա պա այդ քա նա կը ըն դուն ված 
է ար տա հայ տել զրո (0) թվով:

 Զ րոն բնա կան թիվ չի հա մար վում:

1.  Թվար կեք ա ռա ջին 15 բնա կան թվե րը:

2.  Բ նա կան շար քում կա՞ ա րդյոք.
ա) ա ռա ջին թիվ,  բ) վեր ջին թիվ:

3.  Արդյոք բնա կան շար քի ա մեն  մի թիվ ունի.
ա) հա ջոր դող թիվ,  բ) նա խոր դող թիվ:

4.  Արդյոք զրո թի վը հա մար վում է բնա կան թիվ:

Գ լ ո ւ խ

ԲՆԱԿԱՆ ԹՎԵՐԸ  
ԵՎ ԶՐՈՆ
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5. Ն շեք այն թի վը, ո րը բնա կան շար քում հա ջոր դում է հետևյալ թվին.
13, 276, 3590, 999 999:

6. Ն շեք այն թի վը, ո րը բնա կան շար քում նա խոր դում է հետևյալ թվին.
2, 74, 100, 3050, 438 109, 1 000 000:

7. Քա նի՞ թիվ կա բնա կան շար քի հետևյալ հատ վա ծում.
ա) 1 -ից մինչև 29, բ) 1 -ից մինչև 38,
գ) 30 -ից մինչև 38, դ) 100 -ից մինչև 125:

8.  Քա նի՞ բնա կան թիվ կա հետևյալ եր կու թվե րի միջև.
ա) 1 և 29, բ) 1 և 38,
գ) 30 և 38, դ) 100 և 125:

1.2. Բ նա կան թվե րի գրառ Ման տաՍա կան Հա Մա կար գԸ 
Բ նա կան թվե րը գրե լու հա մար օգ տա գործ վում են 

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
 տա սը նշան նե րը (նի շե րը), ո րոնք կոչ վում են թվան շան ներ:

Թ վե րի գրառ ման այդ ե ղա նա կը կոչ վում է տա սա կան հա մա կար գ 
(հաշ վար կի տա սա կան հա մա կարգ)։ 

Փաս տո րեն, տա սը թվան շա նի մի ջո ցով հնա րա վոր է գրել ցան կա ցած 
բնա կան թիվ ու ա մեն թվի հա մար նոր նիշ չհո րի նել։ Դա հնա րա վոր է 
դար ձել այն պատ ճա ռով, որ միև նույն թվան շանն ունի տար բեր նշա նա-
կու թյուն` կախ ված թվի գրառ ման մեջ նրա գրա ված տե ղից (դիր քից): 
Օ րի նակ` 777 թվի գրառ ման մեջ ա ջից ա ռա ջին 7 թվան շա նը ցույց է տա-
լիս յոթ միա վոր, ե րկ րորդ 7-ը` յոթ տաս նյակ, եր րոր դը` յոթ հա րյու րյակ:

Թ վան շա նի, նրա դիր քից կախ ված, տար բեր նշա նա կու թյուն ունե նա-
լու պատ ճա ռով հաշ վար կի տա սա կան հա մա կար գը կոչ վում է դիր քային: 

Այս հա մա կար գին հաս նե լու հա մար մարդ կու թյու նը եր կար ճա նա-
պարհ է ան ցել։ Հնում բնա կան թվե րը գրա ռե լու հա մար օգ տա գործ վում 
է ին և ա ռանձ նա հա տուկ նկար ներ, և գծիկ ներ, և տա ռեր և այլն (տես 
« Պատ մա կան ակ նարկ», 1.19.): 

 Հաշ վար կի տասա կան հա մա կար գում իր կարևոր դերն ունի 10 թի վը: 
Տա սը միա վո րը ան վա նում են տասնյակ, տա սը տասնյա կը` հարյուրյակ, 
տա սը հարյուրյա կը` հա զարյակ և այլն:

 1 —  մեկ,
 10 —  տա սը,
 100 —  հարյուր,
 1000 —  հա զար,
 10 000 —  տա սը հա զար,
 100 000 —  հարյուր հա զար,
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 1 000 000 —  մի լի ոն,
 10 000 000 —  տա սը մի լի ոն,
 100 000 000 —  հարյուր մի լի ոն,
 1 000 000 000 —  մի լիարդ,
 10 000 000 000 —  տա սը մի լիարդ,
 100 000 000 000 —  հարյուր մի լիարդ,
 .....................................................................
Մի թվան շա նով գր վող բնա կան թի վը ան վա նում են միա նիշ, եր կու-

սով գր վո ղը` ե րկ նիշ, ե րե քո վը` ե ռա նիշ և այլն: 
Երկ նիշ, ե ռա նիշ և ա վե լի շատ նի շեր ունե ցող թվե րին ան վա նում են 

նաև բազ մա նիշ։ 
Օ րի նակ`

1, 7, 9 թ վե րը միա նիշ են,
10, 77, 99 թ վե րը ե րկ նիշ են,
100, 357 թ վե րը ե ռա նիշ են,

537 633, 987 345 թ վե րը վե ցա նիշ են:
Բ նա կան թվի տա սա կան գրառ ման` ա ջից ա ռա ջին թվան շա նը կոչ-

վում է ա ռա ջին կար գի թվան շան։ Այն ցույց է տա լիս թվի միա վոր նե րի 
քա նա կը։ Ա ջից ե րկ րորդ թվան շա նը կոչ վում է ե րկ րորդ կար գի թվա-
նշան և ցույց է տա լիս թվի տաս նյակ նե րի քա նա կը, եր րորդ թվան շա նը 
կոչ վում է եր րորդ կար գի թվան շան և ցույց է տա լիս թվի հա րյու րյակ նե-
րի քա նա կը և այլն: Օ րի նակ՝ 5307 թի վը ունի 5 հա զա րյակ, 3 հա րյու րյակ 
և 7 միա վոր (տաս նյակ ներ չու նի)։ 

Բ նա կան թվի գրառ ման` ձա խից ա ռա ջին թվան շա նը կոչ վում է ա մե-
նա բարձր կար գի թվան շան: Այն միշտ տար բեր է զրոյից:

 Բազ մա նիշ թի վը ըն թեր ցե լու հա մար նրա թվան շան նե րը ա ջից ձախ 
տրո հում են խմ բե րի` ե րե քա կան թվան շան յու րա քանչյուր խմբում: 
Այդ խմ բե րը կոչ վում են դա սեր: Յու րա քանչյուր դա սի թվանշան նե րը 
ա ջից ձախ ցույց են տա լիս այդ դա սի միա վոր նե րը, տասնյակ նե րը և 
հարյուրյակ նե րը: 

Ա ջից ա ռա ջին դասն ան վա նում են միա վոր նե րի դաս, ա ջից ե րկ-
րորդը` հա զար նե րի դաս, եր րոր դը` մի լի ոն նե րի դաս, չոր րոր դը` 
միլիարդ նե րի դաս և այլն: 

... Մի լիարդ ների դաս Մի լի ոն նե րի դաս Հա զար նե րի դաս Միա վոր նե րի դաս
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Թի վը կար դա լու հա մար նախ նրա նում ա ռանձ նաց նում ե նք դա սե րը, 
ա պա ձա խից աջ կար դում ե նք ա ռանձ նաց ված թվե րից յու րա քան չյու րը՝ 
ա վե լաց նե լով դա սի ան վա նու մը։ Միա վոր նե րի դա սի ան վա նու մը չենք 
ա վե լաց նում։ Չի աս վում նաև այն դա սի ան վա նու մը, ո րում միայն զրո-
ներ ե ն։ 

Օ րի նակ, 48951784269 կար դա լու հա մար ա ռանձ նաց նենք դա սե րը՝ 48 
951 784 296։ Կար դաց վում է՝ 48 մի լիարդ 951 մի լի ոն 784 հա զար 296: 

Դի տար կենք օ րի նակ, ո րի դա սե րից մե կում միայն զրո ներ ե ն. 
126000745։ Ա ռանձ նաց նենք դա սե րը՝ 126 000 745։ Կար դաց վում է 126 
մի լի ոն 745։

 Ցան կա ցած բնա կան թիվ կա րե լի է ներ կայաց նել 
իր կար գային գու մա րե լի նե րի գու մա րի տես քով:

 Հետևյալ օ րի նակ նե րից երևում է, թե ի նչ պես է դա ար վում. 99 թի վը 
բաղ կա ցած է 9 տասնյակից և 9 միա վորից, այդ պատ ճա ռով

99 = 9 · 10 + 9 · 1,
3278 թի վը բաղ կա ցած է 3 հա զա րից, 2 հարյու րից, 7 տասնյա կից և 8 

միա վո րից, դրա հա մար է լ
3278 = 3 · 1000 + 2 · 100 + 7 · 10 + 8 · 1: 

Ա հա է լի օ րի նակ ներ`
5031 = 5 · 1000 + 0 · 100 + 3 · 10 + 1 · 1 = 5 · 1000 + 3 · 10 + 1 · 1,
3700 = 3 · 1000 + 7 · 100 + 0 · 10 + 0 · 1 = 3 · 1000 + 7 · 100:

9.   Տասա կան հա մա կար գում բնա կան թվե րը գրե լու հա մար ըն դա մե-
նը քա նի՞ նշան են օգ տա գոր ծում: Ի ՞նչ են կոչ վում այդ նշան նե րը:

10.  Ի՞նչ թ վան շան ներ կա րող են լի նել թվի ցան կա ցած կար գում` բա ցի 
ա մե նա բարձր կար գից:

11.  Ի՞նչ թ վան շան ներ կա րող են լի նել թվի ա մե նա բարձր կար գում:

12.   Կար դա ցեք հետևյալ թվե րը`
10, 100, 1000, 10 000, 100 000, 1 000 000, 10 000 000:

13.  Գ րեք հետևյալ թվե րը` հարյուր հա զար, մի լի ոն, տա սը հա զար, 
հարյուր մի լի ոն, մի լիարդ, տա սը մի լի ոն, հարյուր մի լիարդ, տա սը 
մի լիարդ:

14.  Գ րեք որևէ 
ա) ե րկ նիշ, բ) ե ռա նիշ, գ) քա ռա նիշ,     դ) յո թա նիշ
թիվ և կար դա ցեք այն:

15.  Բ նա կան թվե րի շար քից դուրս գրեք ա ռա ջին և վեր ջին 
ա) ե րկ նիշ,  բ) ե ռա նիշ,  գ) քա ռա նիշ թվե րը:

16.   Քա նի՞  ա) միա նիշ,   բ) ե րկ նիշ, գ) ե ռա նիշ թիվ կա:

17.   Հետևյալ թվե րից յու րա քանչյու րի գրառ ման մեջ նշեք միա-
վոր նե րի, տասնյակ նե րի, հարյուրյակ նե րի, հա զար նե րի, 
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տասնյակ հա զար նե րի, հարյուր հա զար նե րի և այլ նի կար գային 
թվանշանները.
ա) 123, բ) 1240, գ) 102,
դ) 4397,  ե) 13 487 905, զ) 2 000 009:

18.  Գրեք հետևյալ կար գային գու մա րե լի նե րից բաղ կա ցած բնա կան 
թի վը.
ա) 1 հա զար, 2 հարյուր, 3 տասնյակ, 5 միա վոր:
բ) 5 տասնյակ հա զար, 9 հա զար, 7 հարյուր, 4 միա վոր:
գ) 8 հարյուր, 6 տասնյակ:
դ) 7 հարյուր հա զար, 3 տասնյակ:

19.   Կար դա ցեք թի վը, գրեք այն կար գային գու մա րե լի նե րի գու մա րի 
տես քով.
ա) 48, բ) 159, գ) 2945, դ) 34 196, 
ե) 102, զ) 150,  է) 4067,  ը) 10 504,
թ) 6401, ժ) 5060,  ի) 12 007, լ) 104 090:

20.   Թի վը գրեք թվան շան նե րով.
ա) ե րեք հարյուր քսան,
բ) հարյուր ե րե սուն հա զար հի սուն,
գ) եր կու հարյուր ո ւթ հա զար քսան չորս,
դ) եր կու մի լի ոն ե րեք հա զար, 
ե) տասն մեկ մի լի ոն տաս ներ կու:

21.  Նույն թվի գրառ ման մեջ չկրկ նե լով տր ված թվան շան նե րը՝ գրեք 
բո լոր հնա րա վոր ե ռա նիշ թվե րը. 
ա) 5, 6, 7, բ) 0, 1, 2, 

22.  Գ րեք բո լոր ե ռա նիշ թվե րը, ո րոնց գրառ ման մեջ օգ տա գործ վում են 
հետևյալ թվան շան նե րը` 
ա) 5, 6, 7, բ) 0, 1, 2, 
ե թե թույ լատր վում է թվան շա նի կրկ նությու ն նույն թվի գրառ ման 
մեջ:

23.   Գիրքն ունի 120 էջ: Քա նի՞ թվան շան է տպագր վել է ջե րը հա մա րա-
կա լե լու հա մար, ե թե հա մա րա կա լու մը սկս վել է եր րորդ է ջից:

24.   Գիր քը եր րորդ է ջից հա մա րա կա լե լու հա մար օգ տա գործ վել է 169 
թվան շան: Քա նի՞ էջ ունի գիր քը:

25.  Բ նա կան շար քի ա ռա ջին 99 թվե րը գրա ռե լու ըն թաց քում 1 -ից մինչև 
9 թվան շան նե րից յու րա քանչյու րը քա նի՞ ան գամ է կրկն վում:

26.  Ե թե բազ մա նիշ թվի ի նչ -որ թվան շան ներ փո խա րին ված են տա ռե-
րով, ա պա թվի գրառ ման վերևում գծիկ են դնում: Օ րի նակ`  a5b7 
գրա ռու մը նշա նա կում է, որ այդ թի վը պա րու նա կում է a հա զար 
(a≠0),  5 հա րյուր, b տասնյակ և 7 միա վոր, այ սինքն` 

a5b7 = a · 1000 + 5 · 100 + b · 10 + 7:

 Հետևյալ թվե րից յու րա քանչյու րը գրեք կար գային գու մա րե լի նե րի 
գու մա րի տես քով` 
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ա) 5b, բ)  ab, գ) 1c8, դ)  a9b, 

ե) abc, զ) 1ab8, է) a9b2, ը) abcd:

1.3. Բ նա կան թվե րի Հա Մե Մա տՈւ ՄԸ

Թ վե րը կա րե լի է հա մե մա տել (բաղ դա տել) բնա կան շար քի օգ նու-
թյամբ: 

Եր կու բնա կան թվե րից մեծ է այն, ո րը բնա կան թվե րի շար քում 
ա վե լի աջ է (շար քի սկզ բից ա վե լի հե ռու է): 

Օ րի նակ` 8 թի վը մեծ է 5 թվից, 3 թի վը մեծ է 1 թվից, ո րով հետև
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ...

բ նա կան թվե րի շար քում 8 -ը 5 -ից աջ է, ի սկ 3 -ը` 1 -ից աջ է: 
Ե թե բնա կան թվե րը բա վա կա նա չափ մեծ են, ա պա հար մար չէ դրանք 

հա մե մա տել բնա կան շար քի օգ նու թյամբ։ Այդ դեպ քե րում ա վե լի հար-
մար է բնա կան թվե րը հա մե մա տել̀ ել նե լով դրանց տա սա կան գրա-
ռում նե րից: 

Դիտողություն։ Հետագա ձևակերպումների կարճության համար 
պայմանավորվենք «թվանշանների գումար», «թվանշանների 
տարբերություն», «թվանշանների արտադրյալ», «թվանշանների 
քանորդ»  ասելով հասկանալ այդ թվանշաներով գրվող թվերի հետ 
կատարվող համապատասխան գործողությունը։ Իսկ «մի թվանշանը 
մեծ է մյուսից» ասելով էլ հասկանալ, որ առաջին թվանշանով գրվող 
թիվը մեծ է երկրորդ թվանշանով  գրվող թվից։

1) Երկու բնական թվերից մեծ է այն, որի տասական գրառման 
թվանշանների քանակը մեծ է: Օրինակ` 51246 > 9899, որովհետև 51246 -ը 
ունի 5 կարգ, 9899 -ը` 4,  և 5 -ը մեծ է 4 -ից:

2) Եթե թվերի թվանշանների քանակները նույնն են, ապա ավելի մեծ 
է այն թիվը, որի ձախից առաջին թվանշանն ավելի մեծ է:

Եթե առաջին թվանշանները նույն են, ապա համեմատում են հաջորդ 
թվանշանները և այդպես շարունակ՝ մինչև վերջին թվանշանը:

Օրինակ` 381 > 199, որովհետև նրանք ունեն միևնույն քանակությամբ 
թվանշաներ (կարգեր), և  առաջին թիվի ձախից առաջին թվանշանը՝ 
3 -ը մեծ է երկրորդ թիվի ձախից առաջին թվանշանից՝ 1 -ից։

Օ րի նակ` 2851 > 2829։ Ի րոք, նրանք ունեն միև նույն քա նա կու թյամբ 
թվան շա ներ (կար գեր), այդ թվե րի ձա խից ա ռա ջին եր կու թվան շա նե րը 
հա մընկ նում են, ի սկ եր րորդ թվան շան նե րը տար բեր` 5 և 2 ե ն։ Քա նի որ 
5 -ը մեծ է 2 -ից, ա պա ա ռա ջին թի վը մեծ է:

 Հա ճախ հար մար է լի նում թվե րը նշա նա կել տա ռե րով (օ րի նակ` լա-
տի նա կան այ բու բե նի): 
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Ե թե a թի վը մեծ է b թվից, ա պա գրում են a > b և կար դում են «a  -ն մեծ 
է b -ից», կամ գրում են b < a և կար դում են «b-ն փոքր է a -ից»: 

Ե թե բնա կան թվե րի շար քում b թի վը a -ից աջ է, ի սկ c թի վը b  -ից աջ 
է, ա պա պարզ է, որ, որ c թի վը a թվից աջ է, այ սինքն`

եթե a < b և b < c, ապա a < c:

 Այդ պի սի դեպ քե րում գրում են a < b < c, կար դում են «b -ն մեծ է a-ից և 
փոքր է c -ից»:

 Ցան կա ցած a բնա կան թիվ մեծ է 0 -ից, դա գրում են a > 0 տես քով:

0 -ից մեծ թիվն ան վա նում են դրա կան:  

Այդ ա ռու մով բնա կան թվե րը նաև ան վա նում են դրա կան ամ բողջ 
թվեր:

Զ րո թիվն էլ է ամ բողջ, բայց դրա կան չէ:
Բ նա կան թվերն ու զրոն միա սին նաև ան վա նում են ոչ բա ցա սա կան 

ամ բողջ թվեր` ի հա կադ րու թյուն, այս պես ա սած, բա ցա սա կան թվե րի, 
ո րոնք կո ւու սում նա սիր վեն հե տա գա յում: 

Ե թե բնա կան թվե րի շար քին ձա խից կցա գրենք 0 թի վը, ա պա կս տա-
նանք ոչ բա ցա սա կան ամ բողջ թվե րի շար քը`

0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, …: 
Ե թե a և b բնա կան թվե րը հա վա սար չեն, ա պա գրում են a≠b: Ը նդ-

հան րա պես a = b հա վա սա րու թյու նը նշա նա կում է, որ a -ն ու b -ն միև-
նույն թվերն են:

27.   Բա ցատ րեք` ին չու a < b և b < c պայ ման նե րից հետևում է, որ a < c:

28.  Ո՞ր  թիվն են ան վա նում դրա կան:

29.  Արդյոք զ րոն դրա կան թիվ է:

30.   Գոյություն ունի՞ ա րդյոք մի ամ բողջ թիվ, ո րը փոքր լի նի յու րա-
քանչյուր բնա կան թվից:

31.   Կար դա ցեք ան հա վա սա րությու նը.
ա) 1 < 2, բ) 7 < 10, գ) 11 < 23,
դ) 12 > 4,  ե) 26 > 21, զ) 123 < 132:

32.   Հետևյալ ան հա վա սա րությու նը գրեք > կամ < նշա նի մի ջո ցով.
ա) 3 -ը մեծ է 1 -ից,  բ) 121 -ը փոքր է 203 -ից,
գ) 17 -ը մեծ է 16 -ից, դ) 28 -ը փոքր է 31 -ից, 
ե) 100 -ը մեծ է 31 -ից, զ) 15 -ը փոքր է 1500 -ից:

33.   Ճի՞շտ է ա րդյոք հա մե մա տության դր ված նշա նը.
ա) 123 > 121,  բ) 1000 < 100,
գ) 14 376 > 13 999, դ) 377 551 < 37 751, 
ե) 105 987 > 105 978, զ) 756 453 < 756 454:
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34.   Հետևյալ եր կու թվի միջև դրեք հա մե մա տության ճիշտ նշան.
ա) 123 և 123, բ) 169 և 196, գ) 253 և 252,
դ) 348 և 299,  ե) 102 և 1000, զ) 1250 և 999, 
է) 4687 և 5687,  ը) 154 932 և 9999, թ) 641 և 700,
ժ) 5906 և 5096,  ի) 1207 և 1207, լ) 4090 և 4900:

35.   Հա մե մա տեք  թվե րը.
ա) 60 և 66, բ) 354 և 396, գ) 857 և 858,
դ) 458 և 549,  ե) 302 և 3002, զ) 1345 և 345, 
է) 0 և 687,  ը) 932 և 0, թ) 649 և 650,
ժ) 6766 և 6666,  ի) 8507 և 8570, լ) 6080 և 6080:

36.  Ո՞րն է մեծ.
ա) 20 սմ -ը, թե՞ 15 սմ -ը, բ) 120 սմ -ը, թե՞ 1 մ -ը,
գ) 1 մ -ը, թե՞ 99 սմ -ը, դ) 5 մ 25 սմ -ը, թե՞ 526 սմ -ը:

37.   Վա հեն մեծ է Ա նու շից, ի սկ Ա նու շը մեծ է Սո նայից: Վա հե՞ն է մեծ, 
թե՞ Սո նան:

38.  Ա րա մը փոքր է Հաս մի կից, ի սկ Հաս մի կը փոքր է Սա րոյից: Ա րա՞մն 
է փոքր, թե՞ Սա րոն:

39.   Բար դին բարձր է սո ճուց, ի սկ սո ճին բարձր է ե ղև նուց: Ո ՞ր  ծառն է 
ա մե նա բարձ րը, ո՞ րը` ա մե նա ցած րը:

40.  Ձ մե րու կը ծանր է խն ձո րից, և սե խը ծանր է խն ձո րից: Կա րե լի՞ է 
ա րդյոք այդ տվյալ նե րով ո րո շել̀  ո րն է ծանր` ձմե րո՞ւ կը, թե՞ սե խը:

41.   Գիր քը թանկ է տետ րից, թղ թա պա նակն էլ է թանկ տետ րից: Կա րե-
լի՞ է ա րդյոք այդ տվյալ նե րով ո րո շել̀  գի՞րքն է թանկ, թե՞ թղ թա-
պա նա կը:

1.4.  գՈւ Մա րՈւՄ: գՈւ Մար Ման Օ րենք նե րԸ

 Դուք գի տեք, որ 5 + 3 -ը մի թիվ է, ո րը 3 միա վո րով ա վե լի է 5 -ի ց։ Գի-
տեք նաև, որ բնա կան թվե րի շար քում յու րա քան չյուր թվի հա ջոր դում է 
նրա նից 1 միա վո րով ա վե լի թի վը։ Ու րեմն, 5 և 3 բնա կան թվե րը գու մա-
րե լու (կամ նրանց գու մա րը գտ նե լու) հա մար կա րող ե նք բնա կան թվե-
րի շար քում գտ նել 5 թի վը և հաշ վենք նրա նից դե պի աջ 3 թիվ: Այդ պես 
վար վե լով մենք կանգ կառ նենք 8 թվի վրա։ Ու րեմն.

5 + 3 = 8։
 Գու մար վող թվե րին ան վա նում են գու մա րե լի ներ, ի սկ գու մար ման 

ար դյուն քը՝ գու մար:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ...
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 Բայց կա րե լի է բնա կան շար քում նախ գտ նել 3 թի վը և նրա նից դե պի 
աջ հաշ վել 5 թիվ։ Այս դեպ քում էլ կանգ կառ նենք 8 թվի վրա։ Ու րեմն.

3 + 5 = 8։
 Տես նում ե նք, որ գու մա րե լի նե րի տե ղա փո խու թյու նից գու մա րը չի 

փոխ վում`
3 + 5 = 5 + 3: 

Այն քայ լե րը, ո րոն ցով հա մոզ վե ցինք, որ 3 + 5 = 5 + 3, կա րե լի է կրկ նել 
ցան կա ցած a և b բնա կան թվե րի հա մար։ Ու րեմն.

 Ցան կա ցած a և b բնա կան թվե րի հա մար ճիշտ է 

a + b = b + a

 հա վա սա րու թյու նը, ո րն ար տա հայ տում է գու մար ման տե ղա փո խա կան 
օ րեն քը.

 Գու մա րե լի նե րի տե ղա փո խու թյու նից գու մա րը չի փոխ վում։ 

 Հի մա գու մա րենք 3, 2 և 4 թվե րը։ Դրա հա մար, կի րա ռե լով ար դեն 
հայտ նի ե ղա նա կը, բնա կան շար քում գտենք 3 թի վը, նրա նից աջ 2 թիվ 
հաշ վե լով հաս նենք 5 -ին։ 5 -ից աջ 4 թիվ հաշ վե լով կհաս նենք 9 թվին։

Ս տաց վեց, որ 
(3 + 2) + 4 = 9:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ...

Ե թե բնա կան շար քում 3 թվից հե տո հաշ վենք 2 + 4 = 6 թիվ, ա պա նո-
րից կանգ կառ նենք 9 թվի վրա.

3 + (2 + 4) = 9: 
Այս պի սով, մենք տե սանք, որ 

(3 + 2) + 4 = 3 + (2 + 4), 
ո րը ցույց է տա լիս, որ ե թե (3 + 2) -ին գու մա րենք (ա վե լաց նենք) 4, ա պա 
կս տա նանք նույն ար դյուն քը ի նչ որ 3 -ին գու մա րենք (ա վե լաց նենք) 
(2 + 4)։

 Ցան կա ցած a, b, c բնա կան թվե րի հա մար ճիշտ է

(a + b) + c = a + (b + c)

 հա վա սա րությու նը, ո րն ար տա հայ տում է գու մար ման զու գոր դա կան 
օ րեն քը.

 Եր կու թվե րի գու մա րին եր րորդ թիվն ա վե լաց նե լու հա մար կա րե լի է 
ա ռա ջին թվին ա վե լաց նել ե րկ րորդ և եր րորդ թվե րի գու մա րը։
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 Գու մար ման զու գոր դա կան օ րեն քը թույլ է տա լիս մի քա նի թվե րի 
գու մա րը գրել ա ռանց փա կագ ծե րի.

(3 + 2) + 4 = 3 + (2 + 4) = 3 + 2 + 4:
 Ցան կա ցած a բնա կան թվի հա մար ճիշտ են հետ ևյալ հա վա սա րու-

թյուն նե րը.
a + 0 = a,   0 + a = a: 

Ու րեմն, տե ղա փո խա կան ու զու գոր դա կան օ րենք նե րը ճիշտ են ցան-
կա ցած ոչ բա ցա սա կան ամ բողջ թվե րի հա մար։ Օ րի նակ՝ 

5 + 0 = 0 + 5, (5 + 3) + 0 = 5 + (3 + 0)

 Մի քա նի գու մա րե լի նե րի գու մա րի գրառ ման մեջ կա րե լի է 
գու մա րե լի նե րի տե ղե րը փո խել և ցան կա ցած ձևով 

դրանք ա ռնել փա կագծե րի մեջ: 

 Գու մար ման տե ղա փո խա կան և զու գոր դա կան օ րենք նե րը լայ նո րեն 
կի րառ վում են հաշ վում ներ պար զեց նե լու հա մար: Օ րի նակ`

23 + 118 + 17 = (23 + 17) + 118 = 40 + 118 = 158:

42.  Գ րեք գու մար ման տե ղա փո խա կան օ րեն քը բնո րո շող հա վա սա-
րությու նը: Ձևա կեր պեք այդ օ րեն քը:

43.  Գ րեք գու մար ման զու գոր դա կան օ րեն քը բնո րո շող հա վա սա-
րությու նը: Ձևա կեր պեք այդ օ րեն քը:

44.  Ի՞նչ  կա նոնով են գու մա րում բնա կան թվե րը 0 -ին:

45.   Կա տա րեք գու մա րու մը.
ա) 20 + 30, բ) 33 + 67, գ) 67 + 33,
դ) 400 + 300,  ե) 22 + 108, զ) 95 + 6, 
է) 170 + 130,  ը) 900 + 57, թ) 23 + 100:

46.   Հաշ վեք.
ա) 60 + 24, բ) 35 + 12, գ) 57 + 13,
դ) 45 + + 55, ե) 302 + 200, զ) 134 + 400, 
է) 200 + 687, ը) 132 + 450, թ) 649 + 101,
ժ) 606 + 160, ի) 3070 + 105, լ) 6009 + 1001:

47.  Ի՞նչ հեր թա կա նությամբ են հաշվում հետևյալ գումարը.
ա) (725 + 48) + 809,  բ) 725 + (48 + 809):

48.   Հաշ վարկ նե րը պար զեց նե լու հա մար կի րա ռեք գու մար ման օ րենք-
նե րը.
ա) 46 + 22 + 18,  բ) 19 + 56 + 11,
գ) 138 + 36 + 22,  դ) 456 + 22 + 78, 
ե) 664 + 13 + 87,  զ) 134 + 408 + 166, 
է) 7 + (93 + 456),   ը) 42 + (58 + 495):

49.   Հաշ վեք գու մա րը.
ա) 78 + 89 + 22,  բ) 43 + 96 + 57,
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գ) 437 + 39 + 13,  դ) 353 + 22 + 7, 
ե) 784 + 79 + 21,  զ) 765 + 208 + 135, 
է) 122 + (73 + 58),   ը) 144 + (56 + 99):

50.  Թ վե րը գու մա րե լու ժա մա նակ եր բեմն հար մար է լի նում գու մա րե-
լին ներ կայաց նել գու մա րի տես քով: Օ րի նակ`

75 + 109 = (74 + 1) + 109 = 74 + (1 + 109) = 74 + 110 = 184
կամ

97 + 28 = 97 + (3 + 25) = (97 + 3) + 25 = 100 + 25 = 125

Օգ տա գոր ծե լով այդ հնար քը` հաշ վեք գու մա րը.
ա) 399 + 26,  բ) 819 + 153,
գ) 256 + 98,  դ) 48 + 197, 
ե) 305 + 239,  զ) 999 + 536, 
է) 7499 + 137,   ը) 893 + 98:

51.   Կա տա րեք գոր ծո ղություն նե րի «շղ թան»` բեր ված նմու շային օ րի-
նա կի ե ղա նա կով.

45 + 5 + 17 + 20 = 50 + 17 + 20 = 67 + 20 = 87

ա) 8 + 9 + 13 + 22,  բ) 3 + 6 + 35 + 16,
գ) 37 + 33 + 19 + 3,  դ) 513 + 2 + 15 + 17, 
ե) 4 + 6 + 19 + 21,  զ) 5 + 25 + 8 + 101, 
է) 38 + 2 + 5 + 28,   ը) 164 + 6 + 9 + 12:

1.5.  Հա նՈւՄ

Տր ված a և b թվե րի տար բե րություն կոչ վում է այն թի վը, ո րը գու մա-
րե լով b -ին ստաց վում է a: a թիվն ան վա նում են նվա զե լի, ի սկ b թի վը` 
հա նե լի: a և b թվերի տարբերությունը նշանակում են a-b:

Բ նա կան թվե րի շար քի օգ նու թյամբ գտ նենք a և b բնա կան թվե րի 
տար բե րու թյու նը, ե րբ a > b : 

Են թադ րենք պետք է գտ նել 9 − 6 տար բե րու թյու նը: Բնա կան շար քում 
գտ նենք 9 թի վը և նրա նից ձախ հաշ վենք 6 թիվ: Կս տա նանք 3 թի վը:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ...

 Հեշտ է տես նել, որ 3 և 6 թվե րի գու մա րը 9 է, 3 + 6 = 9: 
Այդ պատ ճա ռով 9 և 6 թվե րի տար բե րությու նը 3 -ն է, այ սինքն`

9 − 6 = 3:
Ն շենք, որ ցան կա ցած a թվի հա մար ճիշտ են հետևյալ հա վա սա-

րություն նե րը.
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a − 0 = a, ո րով հետև a + 0 = a,
a − a = 0, ո րով հետև 0 + a = a:
 Դի տո ղություն: a և b թվե րի տար բե րու թյու նը կա րե լի է գտ նել 

միայն այն դեպ քում, ե րբ a -ն մեծ է b -ից կամ հա վա սար է b -ին ( գրում 
են` a≥b): Օ րի նակ, 5 − 8 տար բե րու թյու նը գտ նել հնա րա վոր չէ, քա նի որ 
ոչ բա ցա սա կան ամ բողջ թվե րի մեջ չկա մի թիվ, ո րը գու մա րե լով 8 -ին 
կս տա նանք 5։ Հե տա գա յում կմտց վեն նոր թվեր` բա ցա սա կան թվե րը, 
ին չը հնա րա վո րու թյուն կտա թվից հա նել նրա նից մեծ թիվ:

52.  Ո՞ր  թիվն է կոչվում a և b թվե րի տար բե րություն:

53.  35 − 12 = 23 հա վա սա րության մեջ նշեք նվա զե լին, հա նե լին և տար-
բե րությու նը:

54.  Ինչ պե՞ս են նշա նա կում a և b թվե րի տար բե րությու նը:

55.  Ին չի՞ է հա վա սար հա վա սար թվե րի տար բե րությու նը:

56.  Ին չի՞ է հա վա սար a − 0 տար բե րությու նը:

57.  Բ նա կան շար քի մի ջո ցով հա մոզ վեք, որ 12 − 8 = 4:

58.   Հաշ վեք.
ա) 40 − 30, բ) 97 − 67, գ) 67  −  33, 
դ) 500 − 200, 
ե) 200 − 108, զ) 90 − 86,  է) 170  −  130,  
ը) 600 − 87:

59.  Լ րաց նե լով բաց թողն ված թի վը̀ վե րա կանգ նեք հա վա սա րությու նը.
ա) 63 − 45 + ... = 63,  բ) ... − 51 + 51 = 76,
գ) 92 − ... + 45 = 92,  դ) 56 − ... + ... = 56, 
ե) (45 + 12) − ... = 45,  զ) (... + 16) − 16 = 47, 
է) (... + 73) − 31 = 73,   ը) (72 + ...) − ... = 72:

60.   Լ րաց նե լով բաց թողն ված թի վը` ստա ցեք ճիշտ հա վա սա րություն.
ա) 20 + ... = 30,  բ) ... + 47 = 50,
գ) 40 − ... = 23,  դ) ... − 32 = 10:

61.   Գ տեք x տա ռով նշա նակ ված ան հայտ թի վը.
ա) 43 + x = 64, բ) x + 45 = 59,
գ) 34 − x = 26, դ) x − 53 = 35:

62.  Գ տեք 46 և 22 թվե րի տար բե րությու նը: Նվա զե լի ին և հա նե լի ին 
ա վե լաց րեք ա) 1-ական միա վոր, բ) 2-ական միա վոր, գ) 3-ական 
միա վոր և յու րա քանչյուր դեպ քում հաշ վեք ստաց ված եր կու թվե րի 
տար բե րությու նը: Հա մե մա տեք տար բեր դեպ քե րի ա րդյունք նե րը:

63.  Ա պա ցու ցեք, որ նվա զե լի ին և հա նե լի ին միև նույն թիվն ա վե լաց նե-
լիս` տար բե րությու նը չի փոխ վում: 
Այ սինքն` ե թե a − b = c, ա պա (a + n) − (b + n) = c:

64.  Օգտ վե լով նա խորդ խնդ րում ձևա կերպ ված պն դու մից` հաշ վեք.
ա) 68 − 19, բ) 35 − 18, գ) 65 − 17,
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դ) 47 − 29,  ե) 302 − 99, զ) 134 − 98, 
է) 200 − 97,  ը) 132 − 96, թ) 649 − 199,
ժ) 606 − 399,  ի) 370 − 298, լ) 793 − 495:

65.   Կա տա րեք գոր ծո ղություն նե րի «շղ թան»` ը ստ բեր ված նմու շային 
օ րի նա կի.

75 − 5 + 17 − 20 = 70 + 17 − 20 = 87 − 20 = 67

ա) 18 + 9 − 23 + 32,  բ) 33 − 6 + 25 − 17,
գ) 37 − 33 + 19 − 3,  դ) 53 + 12 − 15 + 17, 
ե) 14 − 6 + 29 − 11,  զ) 45 + 25 − 18 + 101, 
է) 38 + 3 − 5 − 28,   ը) 64 − 16 + 19 − 2:

66.  ա) Մտա պա հել են մի թիվ, այն մե ծաց րել են  45 -ով և ստա ցել 66: 
Ի ՞նչ  գոր ծո ղությամբ կա րե լի է գտ նել մտա պահ ված թի վը: Գտեք 
այդ թի վը:
բ) Մտա պա հել են մի թիվ, այն փոք րաց րել են 45 -ով և ստա ցել 66: 
Գտեք մտա պահ ված թի վը:
գ) Մտա պա հել են մի թիվ, մե ծաց րել են այն 120 -ով, ար դյուն քը 
փոք րաց րել են 49 -ով: Ստա ցել են 200: Գտեք մտա պահ ված թի վը:

1.6.  տեքՍ տային Խն Դիր նե րի ԼՈւ ծՈւՄ 
Հան Ման եվ գՈւ Մար Ման Մի ՋՈ ՑՈվ

 Հան ման և գու մար ման մի ջո ցով լու ծում են այն պի սի խն դիր ներ, ո րոն-
ցում պա հանջ վում է գտ նել տր ված թվից մի քա նի միա վո րով մեծ կամ 
փոքր թիվ` պա տաս խա նե լով «քա նի սո՞վ է մեծ», « քա նի սո՞վ է փոքր», 
«ըն դա մե նը քա նի՞», «որ քա՞ն մ նաց» և այլ հար ցե րի: 

Այդ պի սի խն դիր նե րի լու ծում նե րը կա րե լի է ձևա կեր պել հարց ու պա-
տաս խան նե րի մի ջո ցով:

Խն դիր 1: Գնոր դի մոտ կար 500 դրամ: Դրա նից 300 -ը նա տվեց 
վա ճա ռո ղին գն ված ապ րան քի դի մաց և հետ ստա ցավ 20 դրամ մանր: 
Քա նի՞ դ րամ մնաց գնոր դի մոտ:

 Լու ծում:
1) Քա նի՞ դրամ ար ժեր գն ված ապ րան քը.
300 − 20 = 280 (դ.):
2) Քա նի՞ դրամ մնաց գնոր դի մոտ.
500 − 280 = 220 (դ.):

 Պատասխան՝ 220 դրամ:
Խնդ րի լուծ ման ա ռան ձին փու լե րում պա հանջ վող հան ման կամ գու-

մար ման գոր ծո ղության ը նտ րությա նը պետք է վե րա բեր վել շատ ուշա-
դիր, ո րով հետև, օ րի նակ, «10 -ով ա վե լի» բա ռե րը միշտ չէ, որ պա հան-
ջում են գու մար ման գոր ծո ղություն:  
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Գու մա րե լով կամ հա նե լով խնդ րի տվյալ նե րում ե ղած թվե րը՝ 
հստակ պետք է հաս կա նաք, թե ի նչ է ցույց տա լիս գոր ծո ղու թյան 
ար դյուն քը, այ սինքն այդ գոր ծո ղու թյամբ ին չը գտաք։

Խն դիր 2: Մե կը ծախ սել է 400 դրամ: Դա 100 դրա մով ա վե լի է, քան 
նրա մոտ մնա ցած դրա մը: Քա նի՞ դրամ նա ուներ սկզ բում:

 Լու ծում: Ծախս ված է 100 դրամ ա վե լի, քան մնա ցել է, նշա նա կում է` 
մնա ցել է 100 դրա մով պա կաս, քան ծախս վել է:

1) 400 − 100 = 300 (դ րամ է մնա ցել):
2) 400 + 300 = 700 (դ րամ է ե ղել սկզ բում):

 Պատասխան՝ 700 դրամ:
 Տես նում ե նք, որ չնա յած խնդ րի ձևա կերպ ման մեջ առ կա «100 դրա-

մով ա վե լի» բա ռե րին` լուծ ման ա ռա ջին փու լում կա տար վեց հան ում՝ 
(400 − 100 = 300):

67.  ա) Խա ռա տի ա շա կեր տը մշա կեց 120 ման րակ, ի սկ խա ռա տը` նրա-
նից 30 ման րակ ա վե լի: Միա սին քա նի՞ ման րակ մշա կե ցին:

  բ) Դի լի ջա նից մինչև Սևան 34 կմ է, ի սկ Սևա նից մինչև Երևան` 
27 կմ-ով ա վե լի: Քա նի՞ կմ է Դի լի ջա նից մինչև Երևան (Սևա նով):

68.  ա) Ը նդ հա նուր տետրն ար ժե 200 դրամ, ի սկ նո թա տետ րը` 40 դրամ 
ա վե լի: Ի ՞նչ ար ժեն ը նդ հա նուր տետրն ու նո թա տետ րը միա սին:

  բ) Տղան գր քից կար դաց 42 էջ, և նրան մնաց կար դա լու 8 էջ ա վե լի, 
քան նա ար դեն կար դա ցել էր: Քա նի՞ էջ ուներ գիր քը:

69.   Առևտ րա կա նը 700 դրա մով գնեց ի նչ -որ ապ րանք և այն վե րա վա-
ճա ռեց 800 դրա մով, այ նու հետև գնեց ևս 900 դրա մի ապ րանք ու 
այն վե րա վա ճա ռեց 1000 դրա մով: Ի ՞նչ շա հույթ ստա ցավ ա ռևտ-
րա կա նը:

70.  ա) Գեղամն ունի 128 նա մա կա նիշ: Նրան ցից  93 -ը հայ րե նա կան են, 
ի սկ մնա ցա ծը` ար տա սահ մանյան: Ո ՞ր  տե սա կի նա մա կա նիշերն են 
շատ և քա նի՞ հա տով:

  բ) Եր կու շա բա թում բրի գա դը հա վա քեց 113 տ  կար տո ֆիլ, ը նդ ո րում 
ա ռա ջին շա բա թում` 54 տ: Ո ՞ր  շա բա թում է ա վե լի շատ կար տո ֆիլ 
հա վաք վել և քա նի՞ տոն նայով:

71.  ա) Զբո սաշր ջիկ նե րը նա խա տե սել է ին 3 օ րում ան ց նել 65 կմ: Ա ռա-
ջին օ րը նրանք ան ցան 24 կմ, ի սկ ե րկ րորդ օ րը` 3 կմ  պա կաս: Քա-
նի՞ կի լո մետր էր նրանց մնա ցել ան ց նե լու եր րորդ օ րը:

  բ) Կա րի ար հես տա նո ցում կար 900 մ  գործ վածք: Ա ռա ջին ամ սում 
օգ տա գոր ծե ցին 225 մ, ե րկ րոր դում` 23 մ ա վե լի: Որ քա՞ն  գործ վածք 
մնաց ար հես տա նո ցում ե րկ րորդ ա մս վա վեր ջում:

72.   Ռու սե րե նի այ բու բե նում 33 տառ կա, հայե րե նի այ բու բե նում` 6 տա-
ռով ա վե լի: Քա նի՞ տա ռ կա լա տի նե րե նի այ բու բե նում, ե թե ե րեք 
այ բու բեն նե րի տա ռե րի ը նդ հա նուր քա նա կը 97 է:

ANTARES



1.6.  ՏԵՔՍ ՏԱՅԻՆ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԻ ԼՈՒ ԾՈՒՄ ՀԱՆ ՄԱՆ ԵՎ ԳՈՒ ՄԱՐ ՄԱՆ ՄԻ ՋՈ ՑՈՎ 17

73.   Բաց պա տու հա նից 1 -ին ժա մում 
ներս թռավ 1 մո ծակ, 2-րդ ժա-
մում` 2, 3-ր դում` 3 և այդ պես 
շա րու նակ, 12-րդ ժա մում` 12 մո-
ծակ: Ըն դա մե նը քա նի՞ մո ծակ 
ներս թռավ:

74.  Ա ռա ջին բրի գա դը հա վա քեց 52 
 սարք, ե րկ րոր դը` 9  սար քով պա-
կաս, ի սկ եր րոր դը` 12 սար քով 
ա վե լի, քան ե րկ րոր դը: Ըն դա մե-
նը քա նի՞  սարք հա վա քե ցին ե րեք 
բրի գա դը միա սին:

75.   ա) 5-րդ  դա սա րա նի ա շա կերտ նե րը հա վա քե ցին 220 կգ խնձոր, 6-րդ 
 դա սա րան ցի նե րը` նրանցից 60 կգ ա վե լի, ի սկ 7-րդ  դա սա րա նի 
ա շա կերտ նե րը` 190 կգ  պա կաս, քան 5-րդ և 6-րդ  դա սա րան ցի նե րը 
միա սին: Ըն դա մե նը քա նի՞ կգ խն ձոր հա վա քե ցին ե րեք դա սա րան ի 
ա շա կերտ նե րը միա սին:

  բ) Ա ռա ջին օ րն աշակերտները հա վա քե ցին 312 ա րկղ վա րունգ, ի սկ 
ե րկ րորդ օ րը` 120 ա րկղ ա վե լի: Եր րորդ օ րը նրանք հա վա քե ցին 218 
ա րկ ղով պա կաս, քան ա ռա ջին և ե րկ րորդ օ րե րում միա սին: Քա նի՞ 
ա րկղ վա րունգ հա վա քե ցին աշակերտները ե րեք օ րում:

76.  Ե րեք դա սա րա նում կա 44 աղ ջիկ, դա 8 -ով քիչ է տղա նե րի քա նա-
կից: Քա նի՞ տղա կա այդ ե րեք դա սա րան ում:

77.  ա) Տղան 24 տա րով փոքր է մայ րի կից, ի սկ հայ րի կը 3 տա րով մեծ է 
մայ րի կից: Քա նի՞ տա րե կան է հայ րի կը, ե թե տղան 10 տա րե կան է:

  բ) Մայ րը 23 տա րով մեծ է տղայից, ի սկ հայ րը 2 տա րով մեծ է մո-
րից: Քա նի՞ տա րե կան է տղան, ե թե հայ րը 34 տա րե կան է:

78.  ա) Ա րա մը ցատ կեց 3 մ 12 սմ եր կա րություն: Դա 9 սմ -ով ա ռա վել է 
Վա հե ի ա րդյուն քից և 13 սմ -ով վատ է Հայ կի ա րդյուն քից: Թռիչք 
եր կա րությու նում ի ՞նչ ա րդյունք ցու ցա բե րեց Վա հեն, ի ՞նչ̀  Հայ կը:

  բ) Կթ վո րու հի նե րը հու լի սին կթե ցին 300 հա զար լիտր կաթ: Դա 4 
հա զար լիտ րով ա վե լի էր, քան հու նի սին կթա ծը, և 6 հա զար լիտ-
րով պա կաս էր օ գոս տո սին կթա ծից: Ըն դա մե նը քա նի՞ լիտր կաթ 
է ին կթել կթ վո րու հի նե րը ա մռան ա միս նե րի ըն թաց քում:

79.  ա) Մա րի նեն ա սաց, որ ին քը եր կու քույր ա վե լի ունի, քան եղ բայր:  
Մա րի նե ենց ըն տա նի քում քույ րե րը քա նի սո՞վ են ա վե լի եղ բայր նե-
րից:

  բ) Հա րությունն ա սաց, որ ին քը եր կու քույր ա վե լի ունի, քան եղ-
բայր: Հա րությու նենց ըն տա նի քում քույ րե րը քա նի սո՞վ են ա վե լի 
եղ բայր նե րից:
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1.7.  ԲաԶ Մա Պատ կՈւՄ: ԲաԶ Մա Պատկ Ման Օ րենք նե րԸ

3 բնա կան թի վը բազ մա պատ կել 4 բնա կան թվով` նշա նա կում է գտնել 
3 գու մա րե լի նե րի գու մար, ո րոն ցից յու րա քանչյու րը 4 է: Կս տաց վի 12 
թի վը, ո րն էլ կոչ վում է 3 և 4 թվե րի ար տադրյալ: 

Այս պի սով`
3 · 4 = 4 + 4 + 4 = 12:

3 և 4 թվե րը կոչ վում են բազ մա պատ կիչ ներ կամ ար տադ րիչ ներ:
 Ցան կա ցած a թվի հա մար ճիշտ է 

 1 · a = a

հավասարությունը։
Օ րի նակ ներ`  5 · 3 = 3 + 3 + 3 + 3 + 3 = 15,
   3 · 5 = 5 + 5 + 5 = 15,
   3 · 1 = 1 + 1 + 1 = 3,
   1 · 7 = 7:
 Ցան կա ցած a և b թվե րի հա մար ճիշտ է 

 a · b = b · a

 հա վա սա րությու նը, ո րն ար տա հայ տում է բազ մա պատկ ման տե ղա-
փո խա կան օ րեն քը: 

Ար տադ րիչ նե րի տե ղա փո խությու նից ար տադրյա լը չի փոխ վում:

 Բազ մա պատկ ման տե ղա փո խա կան օ րեն քը հեշտ է ստու գել նկար 1 
ա) -ում պատ կեր ված քա ռա կու սի նե րի քա նա կը եր կու ձևով հաշ վե լով: 
Ե թե քա ռա կու սի նե րը հաշ վենք շար քե րով, ա պա կու նե նանք 3 շարք, յու-
րա քան չյու րում 4 քա ռա կու սի։ Ըն դա մե նը կու նե նանք 3 · 4 քա ռա կու սի 
(նկար 1 բ)): Ի սկ ե թե հաշ վենք սյու նե րով, ա պա կու նե նանք 4 սյուն, յու-
րա քան չյու րում 3 քա ռա կու սի (ն կար 1 գ)): Ըն դա մե նը կլի նի 4 · 3 քա ռա-
կու սի: Քա նի որ եր կու դեպ քում էլ քա ռա կու սի նե րի քա նա կը նույնն է, 
ա պա 3 · 4 = 4 · 3:

ա) բ) գ)

Նկար 1

 Ցան կա ցած a, b, c բնա կան թվե րի հա մար ճիշտ է 
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 (a · b) · c = a · (b · c)

 հա վա սա րությու նը, ո րն ար տա հայ տում է բազ մա պատկ ման զու գոր-
դա կան օ րեն քը: 

Եր կու թվե րի ար տադ րյա լը եր րորդ թվով բազ մա պատ կե լու համար 
կա րե լի է ա ռա ջին թի վը բազ մա պատ կել ե րկ րոր դի 

և եր րոր դի ար տադրյա լով:

  Բազ մա պատկ ման զու գոր դա կան օ րեն քը հեշտ է ստու գել նկար 
2 ա) -ում պատ կեր ված խո րա նար դիկ նե րի քա նա կը եր կու ձևով հաշ վե-
լով: Խո րա նար դիկ նե րը կա րող ե նք հաշ վել այն վեր ևից ներքև բա ժա-
նե լով եր կու սա լիկ նե րի՝ ա մեն մե կում 4 · 3 խո րա նար դիկ (ն կար 2 բ))։  
Ըն դա մե նը կու նե նանք 2 · (4 · 3) խո րա նար դիկ: Կա րող ե նք նաև հաշ վել 
այն վեր ևից ներքև ե րեք սա լիկ նե րի բա ժա նե լով՝ ա մեն մե կում 4 · 2 խո-
րա նար դիկ (ն կար 2 գ))։  Ըն դա մե նը կու նե նանք (2 · 4) · 3 խո րա նար դիկ: 
Քա նի որ եր կու դեպ քում էլ խո րա նար դիկ նե րի քա նա կը նույնն է, ա պա 

2 · (4 · 3) = (2 · 4) · 3:
 

³
µ

Նկար 2

Բազ մա պատկ ման տե ղա փո խա կան և զու գոր դա կան օ րենք նե րի կի-
րա ռու մը կա րող է պար զե ցել հաշ վարկ նե րը։

Օ րի նակ: Հաշ վենք (5 · 48) · 2 ար տադրյա լը: 
Ե թե այս ար տադրյա լը հաշ վենք` ել նե լով նրա գրառ ման տես քից, 

ա պա նախ պետք է 5 -ը բազ մա պատ կել 48 -ով, ի սկ հե տո ստաց ված 
ա րդյուն քը բազ մա պատ կել 2 -ով:

 Բայց կի րա ռե լով բազ մա պատկ ման տե ղա փո խա կան և զու գոր դա-
կան օ րենք նե րը` կա րող ե նք ար տադ րյա լը ա վե լի հեշտ հաշ վել.

(5 · 48) · 2 = (48 · 5) · 2 = 48 · (5 · 2) = 48 · 10 = 480:

 Բազ մա պատկ ման զու գոր դա կան օ րենքից հետևում է, որ ե րեք (և 
ա վե լի) թվե րի ար տադրյալը կա րե լի է գրել նաև ա ռանց փա կագ ծե րի.

(2 · 3) · 4 = 2 · 3 · 4,
(2 · 3) · (4 · 7) = 2 · 3 · 4 · 7:
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 Բազ մա պատկ ման օ րենք նե րից ել նե լով` մի քա նի թվե րի ար տադրյա-
լում կա րե լի է ցան կա ցած ձևով փո խել ար տադ րիչ նե րի տե ղե րը և 
ցան կա ցած ձևով փա կագ ծեր դնել: 

Օ րի նակ`
3 · 4 · 5 · 6 = 6 · 5 · 4 · 3,

3 · 4 · 5 · 6 = (3 · 4) · (5 · 6):
Ն շենք, որ ցան կա ցած a բնա կան թվի հա մար ճիշտ են 

a · 0 = 0,    0 · a = 0
 հա վա սա րություն նե րը:
 Բա ցի դրա նից`

0 · 0 = 0:
 Վեր ջին հա վա սա րու թյուն նե րից հետ ևում է, որ a · b = b·a և 

(a · b) · c = a · (b · c) հա վա սա րու թյուն նե րը ճիշտ են բո լոր ոչ բա ցա սա կան 
ամ բողջ թվե րի հա մար:

Օ րի նակ` 5 · 0 = 0 · 5, (5 · 3) · 0 = 5 · (3 · 0):
 Բազ մա պատկ ման մի ջո ցով լուծ վում են այն պի սի խն դիր ներ, ո րոն-

ցում պետք է լի նում գտ նել տր վա ծից մի քա նի ան գամ մեծ թիվ: Այդ-
պի սի խն դիր նե րի լու ծում նե րը ձևա կեր պում են հար ցե րով ու դրանց 
պա տաս խան նե րով։ Կա րե լի է նաև ա վե լի կարճ գրել, բայց ա մեն գոր-
ծո ղու թյու նից հե տո պար զա բա նել, թե ի նչ է գտն վել դրա նով:

Խն դիր: Գնորդն ա ռա ջին խա նու թում ծախ սեց 1500 դրամ, ի սկ ե րկ-
րոր դում` 3 ան գամ շատ: Քա նի՞ դրամ նա ծախ սեց եր կու խա նու թում:

 Լու ծում:
1) 1500 · 3 = 4500 (դ րամ գ նոր դը ծախ սեց ե րկ րորդ խա նու թում),
2) 1500 + 4500 = 6000 (դ րամ ծախ սեց եր կու խա նու թում):

 Պատասխան՝ 6000 դրամ:

80.  Ի՞նչ է նշա նա կում 5 թի վը բազ մա պատ կել 6 թվով:

81.  Ին չի՞ է հա վա սար հետևյալ թվե րի ար տադրյա լը.
ա) միա վո րի և ցան կա ցած բնա կան թվի,
բ) զրոյի և ցան կա ցած բնա կան թվի:

82.  Գ րեք այն հա վա սա րությու նը, ո րն ար տա հայ տում է բազ մա պատկ-
ման տե ղա փո խա կան օ րեն քը: Ձևա կեր պեք այդ օ րեն քը:

83.  Գ րեք այն հա վա սա րությու նը, ո րն ար տա հայ տում է բազ մա պատկ-
ման զու գոր դա կան օ րեն քը: Ձևա կեր պեք այդ օ րեն քը: 

84.  Գ նել են 3 տուփ կոն ֆետ` ա մեն մե կում 400 գրամ և 4 տուփ թխվածք` 
ա մեն մե կում 250 գրամ: Ի ՞ն չի կշի ռը կա րե լի է գտ նել հետ ևյալ 
ե ղա նա կով.
 ա) 400 + 400 + 400, բ) 3 · 400, գ) 250 + 250 + 250 + 250,     
 դ) 4 · 250, ե) 3 · 400 + 4 · 250, զ) 3 · 400 + 4 · 250:
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85.  Գու մա րը փո խա րի նեք ար տադրյա լով.

ա) 75 + 75 = 2 · 75

բ) 701 + 701,  գ) 82 + 82 + 82,
դ) 603 + 603 + 603,   ե) 45 + 45 + 45 + 45 + 45,
զ) 16 + 16 + 16 + 16 + 16 + 16,   է) 730 + 730 + 730 + 730, 
ը) 172 + 172 + 172 + 172 + 172, թ) 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0:

86.   Հաշ վեք.
ա) 4 + 4 + 4 = 3 · 4 = 12

բ) 7 + 7 + 7 + 7,
գ) 8 + 8 + 8 + 8 + 8,
դ) 11 + 11 + 11 + 11 + 11, 
ե) 15 + 15 + 15 + 15,

զ) 46 + 46 + 46 + 46 + 46 + 46, 
է) 750 + 750 + 750 + 750, 
ը) 128 + 128 + 128 + 128 + 128:

87. Գ րեք ար տադրյա լի տես քով.

ա) a + a + a = 3 · a 

բ) b + b + b + b,
գ) c + c + c + c + c,
դ) d + d + d, 
ե) a + a + a + a,

զ) b + b + b, 
է) c + c + c + c, 
ը) d + d + d + d + d:

88.  ա) 12 թի վը նախ մե ծաց րին 2 ան գամ, ա պա ստաց ված թի վը մե ծաց-
րին 3 ան գամ: Ի ՞նչ  թիվ ստաց վեց ա րդյուն քում:

  բ) Մտա պահ ված թի վը մե ծաց րին 3 ան գամ, այ նու հետև ստաց ված 
թի վը մե ծաց րին 4 ան գամ: Ա րդյուն քում քա նի՞ ան գամ մե ծաց րին 
սկզբ նա կան թի վը:

89.   Բազ մա պատկ ման ի ՞նչ օ րենք ներ են օգ տա գործ ված հետևյալ հաշ-
վարկ նե րի ժա մա նակ.

20 · 30 = (2 · 10) · (3 · 10) = (2 · 3) · (10 · 10) = 6 · 100 = 600:

   Հաշ վեք.
ա) 20 · 50, բ) 80 · 40, գ) 200 · 40,
դ) 50 · 400,  ե) 200 · 100, զ) 90 · 2000, 
է) 2000 · 13,  ը) 700 · 8000, թ) 120 · 6000:

90.   Թի վը գրեք եր կու ար տադ րիչի ար տադրյա լի տես քով.
ա) 48 = 8 · ..., բ) 42 = 6 · ..., գ) 72 = 8 · ...,
դ) 81 = 9 · ...,  ե) 36 = 6 · ..., զ) 63 = 7 · ..., 
է) 49 = 7 · ...,  ը) 56 = 8 · ..., թ) 54 = 6 · ... :

91.   Թի վը գրեք որ պես եր կու հա վա սար ար տադ րիչ ի ար տադրյալ.
ա) 1, բ) 4, գ) 0, դ) 9, 
ե) 16, զ) 25,  է) 49,  ը) 64,
թ) 36, ժ) 81,  ի) 100, լ) 121:

92.  15, 25, 13, 24, 36, 14, 17 թվե րից յու րա քանչյու րը բո լոր հնա րա վոր 
ե ղա նակ նե րով ներ կայաց րեք եր կու ար տադ րիչի ար տադրյա լի 
տես քով:
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93.  Գրա դա րա նը ստա ցավ 20 կա պոց` յու րա քանչյու րում 60 գիրք: 
Ա նհրա ժե՞շտ է ա րդյոք բո լոր կա պոց նե րը քան դել̀ գր քե րի լրիվ 
քա նա կը իմանալու հա մար: Քա նի՞ գիրք ստա ցավ գրա դա րա նը:

94.  Ինը  հար կա նի շենքն ունի եր կու մուտք: Մուտ քե րից յու րա քանչյու-
րի ա մեն հար կում կա 6 բնա կա րան: Պար զեք, թե 2 · 6, 9 · 6, 2 · (9 · 6), 
(2 · 9) · 6 ար տադրյալ նե րից ո ՞րն է 

  ա) մեկ մուտ քի, բ) եր կու մուտ քե րի մեկ հար կի, գ) եր կու մուտ քի 
բնա կա րան նե րի քա նա կը:

95.  Օգտ վե լով

  2 · 5 = 10, 4 · 25 = 100, 8 · 125 = 1000
 հա վա սա րություն նե րից` բա նա վոր հաշ վեք ար տադրյա լը.
ա) 3 · 2 · 5, բ) 2 · 7 · 5, գ) 4 · 9 · 25,
դ) 7 · 25 · 4,  ե) 125 · 7 · 8, զ) 12 · 8 · 125, 
է) 2 · 17 · 5,  ը) 16 · 25 · 4, թ) 13 · 125 · 8:

96.   Հաշ վեք.

ա) 16 · 25 = 4·(4·25) = 4·100 = 400,

բ) 82 · 5, գ) 36 · 25, դ) 25 · 32, 
ե) 28 · 25, զ) 16 · 125  է) 64 · 125:

97.   Հաշ վեք.
ա) 6c · 25 · 4 · 125 · 0,  բ) (108 · 2 + 5 · 13) · 0:

98.  ա) 48 թի վը մե ծաց րեք 3 -ով, այ նու հետև ստաց ված թի վը մե ծաց-
րեք 3 ան գամ:

  բ) 48 թի վը մե ծաց րեք 3 ան գամ, այ նու հետև ստաց ված թի վը մե-
ծաց րեք 3 -ով:

  գ) Ա րդյոք ա) և բ) կե տե րում ստաց վո՞ւմ է նույն ա րդյուն քը:

99.  ա) Ա ռա ջին օ րը զբո սաշր ջիկ նե րը ոտ քով անցան 18 կմ  ճա նա պարհ, 
ի սկ ե րկ րորդ օ րը ավ տո բու սով ան ցան 5 ան գամ ա վե լի ճա նա-
պարհ: Ի ՞նչ  հե ռա վո րություն ան ցան զբո սաշր ջիկ նե րը եր կու օ րում:

  բ) Փշա լա րի ա ռա ջին կծի կը 42 մ է, ի սկ ե րկ րոր դը` 3 ան գամ ա վե լի: 
Ըն դա մե նը քա նի՞ մետր փշա լար կա եր կու կծի կում:

100.  Բազ մաբ նա կա րան շենքն ունի 96 բնա կա րան, ո րից 24 -ը` 1-սենյա-
կա նոց: 2-սենյա կա նոց բնա կա րան նե րը 2 ան գամ շատ են 1-սենյա-
կա նոց նե րից, ի սկ մնա ցա ծը 3-սենյա կա նոց են: Քա նի՞ 3-սենյա կա-
նոց բնա կա րան ունի շեն քը:

101. ա) Ար տա շա տի գի նու գոր ծա րան նախ բե րեցին 6 մե քե նա խա ղող՝  
յու րա քան չյու րում 120 ա րկղ, ա պա 8 մե քե նա՝ յու րա քան չյու րում 140 
ա րկղ։ Ըն դա մե նը քա նի՞ ա րկղ խա ղող բե րե ցին գոր ծա րան:

  բ) Ա ռաջն խա ռա տը 1 ժա մում մշա կում է 12 ման րակ, ի սկ ե րկ րոր դը` 
11 ման րակ: Քա նի՞ ման րակ մշա կե ցին եր կու սը միա սին, ե թե նախ 
ա ռա ջինն աշ խա տեց 2 ժամ, այ նու հետև ե րկ րոր դը` 3 ժամ:
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102. ա) Աղ ջի կը գնեց 2 նա մա կա նիշ և 4 բա ցիկ: Ի նչ քա՞ն  մանր նա պետք 
է հետ ստա նա 500 դրամ վճա րե լու դի մաց, ե թե 1 նա մա կա նիշն ար-
ժե 50 դրամ, ի սկ մեկ բա ցի կը` 65:
բ) Կա րի ար հես տա նո ցում կար 40-ական մետր եր կա րությամբ 12 
փա թեթ և 30-ական մետր եր կա րությամբ 8 փա թեթ գործ վածք: 
Քա նի՞ մետր գործ վածք մնաց ար հես տա նո ցում այն բա նից հե տո, 
ե րբ ծախ սե ցին 340 մետր:
գ) Պա հես տում կա 20 փա թեթ գործ վածք` 40 մ յու րա քանչյուր փա-
թե թում, 12 փա թեթ գործ վածք` 30 մ յու րա քանչյու րում և 13 փա-
թեթ գործ վածք` 20 մ յու րա քանչյու րում: Ըն դա մե նը քա նի՞ մետր 
 գործ վածք կա պա հես տում:

1.8.  Բաշ Խա կան Օ րեն քԸ

 Ցան կա ցած a, b և c բնա կան թվե րի հա մար ճիշտ է 

 a · (b + c) = a · b + a · c

 հա վա սա րությու նը, ո րն ար տա հայ տում է ար տադրյա լի բաշ խա կան 
օ րեն քը գու մա րի նկատ մամբ.

 թի վը եր կու թվե րի գու մա րով բազ մա պատ կե լու հա մար կա րե լի է 
այդ թի վը բազ մա պատ կել յու րա քանչյուր գու մա րե լի ով 

և ստաց ված ար տադրյալ նե րը գու մա րել:
 Բա ցատ րենք այս օ րեն քը օ րի նա կով: 
Ցույց տանք, որ 4 · (3 + 5) = 4 · 3 + 4 · 5: 4 -ը բազ մա պատ կել (3 + 5) -ով նշա-

նա կում է գտ նել 4 գու մա րե լի նե րի գու մար, ո րոն ցից յու րա քան չյու րը 
(3 + 5) է.

4 · (3 + 5) = (3 + 5) + (3 + 5) + (3 + 5) + (3 + 5)։
 Քա նի որ մի քա նի գու մա րե լի նե րի գու մա րի գրառ ման մեջ կա րե լի է 

գու մա րե լի նե րի տե ղե րը փո խել և ցան կա ցած ձևով դրանք առ նել փա-
կագ ծե րի մեջ, ա պա հա վա սա րու թյան աջ մա սը կա րե լի է ներ կա յաց նել 
հետ ևյալ տես քով.

(3 + 5) + (3 + 5) + (3 + 5) + (3 + 5) = (3 + 3 + 3 + 3) + (5 + 5 + 5 + 5) = 4 · 3 + 4 · 5։ 
Ու րեմն, 4 · (3 + 5) = 4 · 3 + 4 · 5:

Ն շենք, որ բաշ խա կան օ րեն քը ճիշտ է ոչ միայն եր կու, այլև ցան կա-
ցած թվով գու մա րե լի նե րի հա մար: Օ րի նակ՝

9 · (3 + 4 + 5 + 6) = 9 · 3 + 9 · 4 + 9 · 5 + 9 · 6:
 Բա ցի դրա նից, ե թե b -ն  մեծ է կամ հա վա սար c (b≥c), ա պա ճիշտ է 

նաև ար տադ րյա լի բաշ խա կան օ րեն քը տար բե րու թյան նկատ մամբ`
a · (b − c) = a · b − a · c: 

Օ րի նակ` 7 · (5 − 3) = 7 · 5 − 7 · 3: 
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Ա սում են, որ 4 · (3 + 5) և 7 · (5 − 3) ար տադրյալ նե րում բա ցել են փա-
կագ ծե րը և ստա ցել են հա մա պա տաս խա նա բար 4 · 3 + 4 · 5 գու մա րը և 
7 · 5 − 7 · 3 տար բե րությու նը: 

Ան ցու մը a · (b + c) և a · (b − c) ար տադրյալ նե րից հա մա պա տաս խա նա-
բար a · b + a · c գու մա րի և a · b − a · c տար բե րու թյան ան վա նում են փա-
կագ ծե րի բա ցում: 

Ան ցու մը a · b + a · c գու մա րից a · (b + c) ար տադրյա լի կամ a · b − a · c 
տար բե րությու նից a · (b − c) ար տադրյա լի ան վա նում են ը նդ հա նուր ար-
տադ րի չի փա կագ ծից դուրս բե րում: 

Ընդ հա նուր ար տադ րի չը փա կագ ծից դուրս բե րե լը պար զեց նում է 
ար տա հայ տություն նե րը և հեշտաց նում նրանց հաշ վու մը: Օ րի նակ`

1) 37 · 31 + 37 · 69 = 37 · (31 + 69) = 37 · 100 = 3700,
2) 67 · 95 − 67 · 94 = 67 · (95 − 94) = 67 · 1 = 67:

 Հեշտ է ստու գել, որ a, b և c թվե րից ցան կա ցա ծը a · (b + c) = a · b + a · c 
և a · (b − c) = a · b − a · c (b ≥ c) հա վա սա րություն նե րում կա րող է 0 լի նել, 
ուրեմն բաշ խա կան օ րեն քը ճիշտ է նաև ոչ բա ցա սա կան ամ բողջ թվե-
րի հա մար: Քա նի որ ոչ բա ցա սա կան ամ բողջ թվե րի շար քում բազ մա-
պատկ ման գոր ծո ղությունն օ ժտ ված է տե ղա փո խա կան հատ կությամբ, 
ա պա ճիշտ են նաև հետևյալ հա վա սա րություն նե րը.

(a + b) · c = a · c + b · c, (a − b) · c = a · c − b · c.

103.  Գ րեք բաշ խա կան օ րենքն ար տա հայ տող հա վա սա րությու նը: Ձևա-
կեր պեք այդ օ րեն քը:

104. Ո՞ր թ վե րի հա մար է ճիշտ բաշ խա կան օ րեն քը:

105.  Կի րա ռեք բաշ խա կան օ րեն քը` բա ցե լով փա կագ ծե րը.
գ) 7 · (3 + 8), դ) 10 · (15 + 6), 
ե) 5 · (10 + 12), զ) 6 · (12 + 4):

106. Բացեք փակագծերը.
ա) 10 · (12 + 3), բ) (12 + 31) · 15,
գ) (17 + 43) · 8, դ) (93 + 28) · 16, 
ե) 5 · (8 + a), զ) 7 · (x + 9), 
է) 12 · (a + b),  ը) (x + y) · 15: 
Այս տեղ a, b, x և y թվե րը բնա կան են:

107. Ընդհանուր արտադրիչը փակագծից դուրս բերեք.
ա) 7 · 3 + 7 · 2, բ) 5 · 3 + 5 · 8,
գ) 8 · 9 + 8 · 7, դ) 5 · 3 + 5 · 10:

108. Ընդ հա նուր ար տադ րի չը փա կագ ծից դուրս բե րեք.
ա) 7 · 3 + 7 · 2, բ) 7 · 3 + 5 · 3,
գ) 9 · 13 + 7 · 9, դ) 27 · 3 + 3 · 2:
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109. Ար տադրյա լը գրեք տար բե րության տես քով.
գ) 7 · (13 − 8), դ) 10 · (15 − 6), 
ե) (9 − 3) · 12, զ) (42 − 24) · 15, 
է) 5 · (18 − 3),  ը) (91 − 1) · 7:

110.  Օգ տա գոր ծե լով բաշ խա կան օ րեն քը` տար բե րությու նը գրեք ար-
տադրյա լի տես քով.
ա) 7 · 13 − 7 · 2, բ) 5 · 23 − 5 · 8,
գ) 18 · 9 − 18 · 7, դ) 25 · 13 − 25 · 10:

111.  Ընդ հա նուր ար տադ րի չը փա կագ ծից դուրս բե րեք.
ա) 7 · 32 − 7 · 23, բ) 9 · 31 − 9 · 17,
գ) 27 · 3 − 7 · 3, դ) 71 · 17 − 17 · 11:

112.  Օգտ վե լով բաշ խա կան օ րեն քից` կա տա րեք հաշ վում նե րը.
ա) 37 · 12 + 37 · 88, բ) 7 · 12 + 8 · 7,
գ) 37 · 12 − 37 · 2, դ) 7 · 102 − 2 · 7, 
ե) 28 · 9 + 22 · 9, զ) 25 · 11 − 25 · 1, 
է) 18 · 9 + 18 · 1,  ը) 25 · 99 + 25,
թ) 101 · 17 − 17 · 1, ժ) 41 · 50 − 50:

113.  Ար տա գրեք` լրաց նե լով բաց թո ղում նե րը.
ա) ... · (15 + 12) = 5 · 15 + 5 · 12,
բ) 12 · (... + ...) = 12 · 7 + 12 · 8,
գ) ... · (... + ...) = 14 · 15 + 14 · 29:

114.  Ընդ հա նուր ար տադ րի չը փա կագ ծից դուրս բե րեք.
ա) 20 · 47 + 20 · 23, բ) 57 · 81 − 39 · 81,
գ) 51 · 43 + 12 · 43,  դ) 38 · 39 − 38 · 20:

115.   Հաշ վեք.
ա) 47 · 42 + 42 · 153, բ) 57 · 81 − 71 · 57,
գ) 61 · 45 + 55 · 61,   դ) 39 · 138 − 137 · 39:

116.   Հաշ վեք.
ա) 7 · 55 + 7 · 45 + 3 · 45 + 3 · 55,
բ) 8 · 2 + 2 · 92 + 8 · 98 + 2 · 8,
գ) 37 · 59 + 37 · 41 + 63 · 59 + 41 · 63,
դ) 356 · 73 + 644 · 27 + 73 · 644 + 27 · 356:

117.  Ա ռա ջին բան վո րը պատ րաս տում է ժա մում 25 ման րակ, ի սկ ե րկ-
րոր դը` ժա մում 20 ման րակ: Ո րո շեք, թե 20 + 25, 4 · (20 + 25), 4 · 25, 
4 · 20 + 4 · 25, 4 · 20 ար տա հայ տություն նե րից ո րո՞վ է ո րոշ վում այն 
ման րակ նե րի քա նա կը, որ 
ա) պատ րաս տել է ա ռա ջին բան վո րը 4 ժա մում,
բ) պատ րաս տել է ե րկ րորդ բան վո րը 4 ժա մում,
գ) պատ րաս տել են եր կու բան վո րը 1 ժա մում,
դ) պատ րաս տել են եր կու բան վո րը 4 ժա մում:
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1.9. թ վե րի գՈւ Մա րՈւՄն Ու Հա նՈւ ՄԸ ՍյՈւ նա կՈվ

 Միա նիշ թվե րի գու մարն ու տար բե րությու նը հաշ վե լու հա մար 
սկզբում հար մար է օ գտ վել գու մար ման աղյու սա կից.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

 Ժա մա նա կի ըն թաց քում միա նիշ թվե րի գու մար ման և հան ման 
ա րդյունք ներն ան հ րա ժեշտ է հի շել ան գիր:

 Բազ մա նիշ թվե րը գու մա րում և հա նում են ը ստ կար գե րի` օ գտ վե լով 
տե ղա փո խա կան, զու գոր դա կան և բաշ խա կան օ րենք նե րից: Օ րի նակ`

1) 35 + 21 = 3 · 10 + 5 + 2 · 10 + 1 = (3 + 2) · 10 + (5 + 1) = (3 + 2) տասնյակ  +  (5 + 1),
2) 68 − 43 = 6 · 10 + 8 − 4 · 10 − 3 = (6 − 4) · 10 + (8 − 3) = (6 − 4) տասնյակ  +  (8 − 3):  

Այս օ րի նակ նե րում եր կու թվե րի գու մա րը ստաց վել է գու մա րե-
լի նե րի միև նույն կար գե րի թվան շան նե րը գու մա րե լով, ի սկ տար-
բե րությու նը` նվա զե լի ի յու րա քանչյուր կար գի թվան շա նից հա նե լի ի 
նույն կար գի թվան շա նը հա նե լով: Այս գոր ծըն թա ցը ա ռա վել ակ նա-
ռու դարձ նե լու հա մար գու մար վող կամ հան վող թվե րը գրում են մե-
կը մյու սի տակ, այն պես, որ նույն կար գի թվան շան նե րը լի նեն նույն 
ո ւղ ղությամբ (նկ. 3 և նկ. 4), նրանց միջև դնում են հա մա պա տաս խան 
գոր ծո ղության նշա նը, ե րկ րորդ թվի տակ գիծ են քա շում ( = նշա նի 
փո խա րեն), այ նու հետև յու րա քանչյուր կար գում կա տա րե լով նշ ված 
գոր ծո ղությու նը` ա րդյուն քը գրում են գծի տակ: 

Անդ րա դառ նանք բազ մա նիշ թվե րի` սյու նա կով գրե լու ե ղա նա կով 
գու մա րե լուն և հա նե լուն բնո րոշ ա ռանձ նա հա տուկ դեպ քե րի, ո րոնք 
ա ռա ջա նում են բնա կա նո րեն և հեշ տությամբ հիմ նա վոր վում են.

1. Ե թե գու մար ման կամ հան ման գոր ծո ղության մեջ մտ նող թվերն 
ունեն տար բեր քա նա կով կար գեր (նկ. 5 և 6), ա պա բա ցա կայող 
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թվան շան նե րի փո խա րեն պատ կե րաց նե լով 0 -ներ` գոր ծո ղությու նը կա-
րե լի է կա տա րել յու րա քանչյուր կար գում (նկ. 3 -ի և 4 -ի օ րի նա կով):

2. Նկար 7 -ո ւմ գու մար վող թվե րի ե րկ րորդ կար գում թվան շան նե րի 
գու մա րը 7 + 3 = 10 է, այդ պատ ճա ռով, նկա տի ունե նա լով, որ ե րկ րորդ 
կար գի 10 միա վո րը հա վա սար է եր րորդ կար գի 1 միա վո րին` գու մա րի 
ե րկ րորդ կար գում գրանցում ե նք 0, ի սկ եր րորդ կար գի թվան շան նե րի 
գու մա րին`  (1 + 4) -ին, ա վե լաց նում ե նք նա խորդ կար գից փո խանց ված 
վե րո հիշյալ 1 միա վո րը (ա րդյուն քում գրան ցե լով (1 + 4) + 1 = 6 թվան շա նը): 
Այդ պես պետք է վար վել ցան կա ցած այլ դեպ քում, ե րբ գու մա րե լի նե րի 
որևէ կար գում թվան շան նե րի գու մա րը գե րա զան ցում է 9 -ը:

3. Նկար 8 -ո ւմ բեր ված օ րի նա կի ե րկ րորդ կար գում թվան շան նե րի 
հա նումն ան հ նար է, այդ պատ ճա ռով եր րորդ կար գի 5 միա վո րից « փոխ 
ե նք առ նում» 1 միա վոր` այն տեղ թող նե լով 4 -ը, ի սկ փո խա ռած 1 միա-
վո րը հա վա սար է ե րկ րորդ կար գի 10 միա վո րին: Այն միաց նե լով ե րկ-
րորդ կար գում ունե ցած 6 -ին` ա րդյուն քում ե րկ րորդ կար գում ա պա հո-
վում ե նք 16 միա վոր, ո րից հա նե լով հա նե լի ի նույն կար գի 7 միա վո րը` 
տար բե րության ե րկ րորդ կար գում գրան ցում ե նք 9: Եր րորդ կար գում 
նվա զե լի ի 5 միա վո րից մնա ցել է 4 (մեկ միա վոր փոխ ե նք տվել ե րկ-
րորդ կար գին): Այդ 4 միա վո րից հա նե լով ե րկ րորդ թվի նույն կար գի 1 
միա վո րը` ստա նում ե նք 3: Ըն դուն ված է փո խա ռու մը հի շե լու հա մար 
փո խառ ման են թար կած թվան շա նի վրա « բութ» -ի նշան դնել (նկ. 8 և 9):

4. Ե թե հան ման ժա մա նակ ձա խից սկ սած` ա նընդ մեջ մի քա նի կար-
գե րում ստաց վում են 0 -ներ, ա պա բա ցա ռությամբ միա վոր նե րի կար-
գից` այդ 0 -նե րը չեն գր վում (նկ. 9):

5. Սյու նա կով գու մար ման ե ղա նա կով կա րե լի է նաև գու մա րել եր կու-
սից ա վե լի բազ մա նիշ թվեր (նկ. 10):

³ µ

°

³ µ

°

³ µ

°

³ µ

°

³ µ

°

³ µ

°

Նկար 3

Նկար 7 Նկար 8 Նկար 9 Նկար 10

Նկար 4 Նկար 5 Նկար 6
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118. Օ րի նա կի վրա բա ցատ րեք, թե ի նչ պես են կա տա րում գու մա րումն 
ու հա նու մը սյու նա կով:

119. Ո՞ր օ րենք ներն են օգ տա գոր ծում սյու նա կով գու մար ման և հան ման 
ժա մա նակ:

120. Ար տա գրեք տետ րում և կա տա րեք գու մա րու մը.

ա)    բ)    գ)  դ) 

121.  Հաշ վեք տրված երկու թվի գումարը.

ա) 325 և 866, բ) 6292 և 4596,
գ) 2099 և 85204, դ) 9128 և 7357, 
ե) 6312 և 1599, զ) 4890 և 1716, 
է) 6565 և 3535,  ը) 3928 և 4215

122. Ա վե լաց րեք.

ա) 4890 թվին 1716, բ) 399 թվին 1523,
գ) 9091 թվին 909, դ) 999 թվին 3001, 
ե) 5617 թվին 9861, զ) 7831 թվին 2169, 
է) 8435 թվին 6890,  ը) 376 թվին 9734:

123.  Մե ծաց րեք.

ա) 756 -ը 234 -ով, բ) 592 -ը 343 -ով,
գ) 2592 -ը 375 -ով, դ) 709 -ը 2570 -ով, 
ե) 383 -ը 2154 -ով, զ) 1708 -ը 2425 -ով:

124.  Հաշ վեք գու մա րը (124-126)

ա) 784 + 296,  բ) 365 + 645,
գ) 999 + 854, դ) 652 + 999, 
ե) 3599 + 111, զ) 234 + 7214:

125. ա) 52338 + 4691, բ) 6856 + 77281,
գ) 757664 + 15979, դ) 18635 + 574985, 
ե) 1234 + 4321, զ) 56789 + 98765:

126. ա) 10004 + 57806, բ) 30008 + 7992,
գ) 384759 + 240901, դ) 159996 + 7080004, 
ե) 191919 + 919191, զ) 454545 + 545455, 
է) 123321 + 876679,  ը) 987654 + 123456:

127. Ար տա գրեք տետ րում և կա տա րեք հա նու մը.

ա)  բ)  գ)  դ) 
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128 ա) 309 թի վը փոք րաց րեք 12 -ով,
բ) 409 և 5 թվե րի ար տադրյա լը փոք րաց րեք 920 -ով,
գ) 9999 թվից հա նեք 999 և 9 թվե րի ար տադրյա լը,
դ) 9999 և 999 թվե րի տար բե րությու նը մե ծաց րեք 9 ան գամ, 
ե) 328 և 532 թվե րի գու մա րը հա նեք 1000 -ից,
զ) 12345 և 9 թվե րի ար տադրյա լը հա նեք 1 000 000 -ից:

129.  Գտեք հետևյալ հա վա սար մա նը բա վա րա րող ան հայտ x  թի վը.
ա) x + 209 = 700, բ) 296 + x = 925,
գ) x − 283 = 79, դ) x − 8096 = 10951, 
ե) 756 − x = 236, զ) 839 − x = 125:

130. Գ րա տախ տա կին գրել են հան ման և գու մար ման ճիշտ օ րի նակ ներ, 
այ նու հետև ո րոշ թվեր ջն ջել են և նրանց փո խա րեն գրել են տա-
ռեր: Ար տա գրեք օ րի նակ նե րը, փո խա րի նեք տա ռե րը թվե րով այն-
պես, որ նո րից ստաց վեն ճիշտ գրա ռում ներ: 

ա)  բ)  գ)  դ) 

131. Ն կա տի ունե նա լով, որ նույն տա ռե րը ար տա հայ տում են նույն 
թվան շա նը, ի սկ տար բեր տա ռե րը` տար բեր թվան շան ներ, վե րա-
կանգ նեք օ րի նակն այն պես, որ ստաց վի ճշ մա րիտ գրա ռում.

ա)   բ)  գ)  դ) 

 Կա տա րեք գոր ծո ղություն նե րը (132, 133):

132.   ա) (5486 + 3578) + 1422,
բ) 4523 + (3788 + 1477),
գ) (357 + 768 + 589) + (332 + 211 + 643),
դ) (357 + 298 + 428) + (102 + 572 + 643), 
ե) (259 + 728 + 293) + (541 + 607 + 272):

133.   ա) 375 026 + 408 724 − 49 678,
բ) 700 000 − (50 345 + 168 724),
գ) 900 000 − (125 480 + 89 256),
դ) 1 700 000 − (836 724 + 64 048), 
ե) 1 000 000 − (35 724 − 5928):
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1.10. թ վե րի ԲաԶ Մա Պատ կՈւ ՄԸ ՍյՈւ նա կՈվ

 Միա նիշ թվե րը բազ մա պատ կե լու հա մար հար մար է օ գտ վել բազ մա-
պատկ ման աղյու սա կից.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 2 4 6 8 10 12 14 16 18

3 3 6 9 12 15 18 21 24 27

4 4 8 12 16 20 24 28 32 36

5 5 10 15 20 25 30 35 40 45

6 6 12 18 24 30 36 42 48 54

7 7 14 21 28 35 42 49 56 63

8 8 16 24 32 40 48 56 64 72

9 9 18 27 36 45 54 63 72 81

 Այդ աղյու սա կը պետք է ան գիր հի շել: Պետք է հի շել նաև, որ ցան կա-
ցած a թվի հա մար ճիշտ են հետևյալ հա վա սա րություն նե րը.

a + 0 = a,     a · 1 = a,     a · 0 = 0:
 Միա նիշ թվի և բազ մա նիշ թվի, ա ռա վել ևս եր կու բազ մա նիշ թվե-

րի ար տադրյա լի հաշ վու մը պա հան ջում է ոչ միայն բազ մա պատկ ման 
աղյու սա կի, այլև գու մար ման և բազ մա պատկ ման օ րենք նե րի ա զատ ու 
վս տահ կի րառ ման ունա կու թյուն: 

Օ րի նակ 1: Հաշ վենք 327 · 8 ար տադրյա լը:
327 · 8 = (300 + 20 + 7) · 8 = 300 · 8 + 20 · 8 + 7 · 8 = 

 = 2400 + 160 + 56 = 2616: 
Այս հաշ վում նե րը ման րա մաս նո րեն կա րե լի է կա-

տա րել սյու նա կով, ի նչ պես նկար 11 -ում, բայց ըն-
դուն ված է ա վե լի կարճ գրա ռում (նկ. 12): Քա նի որ, 
ի նչ պես երևում է նկ. 11 -ից, յու րա քանչյուր կար գում 
գու մար վում են ա մե նա շա տը եր կու զրոյից տարբեր 
թվան շան, ա պա այդ գու մա րում նե րը կա րե լի է կա-
տա րել բա նա վոր, ի սկ ա րդյունք նե րը գրան ցել, ի նչ-
պես նկ. 12 -ում: Հետևենք այդ հաշ վում նե րին. 8 ան-
գամ 7 կա նի 56, 6 -ը գրենք 5 -ը` հի շենք, 8 անգամ 2 
կա նի 16, բայց 5 էլ հի շում ե նք̀ 21, 1 -ը գրենք 2 -ը` հի-
շենք, 8 ան գամ 3 կա նի 24, բայց 2 էլ հի շում ե նք̀ 26, 
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կգրենք 26, կստա նանք 2616: Նման ձևով ցան կա ցած բնա կան թիվ կբազ-
մա պատ կենք ցան կա ցած միա նիշ թվով: 

Օ րի նակ 2: Հաշ վենք 329 · 24 ար տադրյա լը:
329 · 24 = 329 · (20 + 4) = 329 · 20 + 329 · 4 = 6580 + 1316 = 7896: 

Այս հաշ վում նե րը կա րե լի է ման րա մաս նո րեն կա տա րել սյու նա կով, 
ի նչ պես նկ. 13 -ում: Սո վո րա բար գրա ռում են ա վե լի կարճ (նկ. 14): 

Օ րի նակ 3: Հաշ վենք 324 · 203 ար տադրյա լը.
324 · 203 = 324 · (200 + 3) = 324 · 200 + 324 · 3 =  64 800 + 972 = 65 772: 

Այս հաշ վում նե րը կա րե լի է ման րա մաս նո րեն կա տա րել սյու նա կով 
(նկ. 15): Սո վո րա բար գրա ռում են ա վե լի կարճ (նկ. 16): 

Օ րի նակ 4: Հաշ վենք 460 · 48 ար տադրյա լը:  Քա նի ո ր
460 · 48 = 46 · 10 · 48 = 46 · 48 · 10, 

ա պա կա րե լի է նախ 46 -ը բազ մա պատ կել 48 -ով, այ նու հետև ստաց ված 
ար տադրյա լը բազ մա պատ կել 10 -ով, այ սինքն` ա ջից կցա գրել 0 թվան-
շա նը: Հաշ վում նե րը կա րե լի է գրա ռել սյու նա կով (նկ. 17): Նման մո տե-
ցում է ցու ցա բեր վում նաև յու րա քանչյուր այլ դեպ քում, ե րբ ար տադ րիչ-
նե րի վեր ջին մեկ կամ մի քա նի թվան շան ներ 0 -ներ են (նկ. 18):

í³Ý¹³Ï³íáñ

ïáÕ³íáñ

1 Ù³ë1 Ù³ë

1 Ù³ë

í³Ý¹³Ï³íáñ

I

II

Նկար 18

í³Ý¹³Ï³íáñ

ïáÕ³íáñ

1 Ù³ë1 Ù³ë

1 Ù³ë

í³Ý¹³Ï³íáñ

I

II

Նկար 17

134. Ի՞նչ օ րենք ներ են օգ տա գոր ծում սյու նա կով բազ մա պատկ ման ժա-
մա նակ:

135.  Բա ցատ րեք` ի նչ պե՞ս է կա տար վել բազ մա պատ կու մը.
 ա)    748×

     6
4488

  բ)   973×
      50
48650

  գ)   7050×
      7
 49350
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 դ)      926    ×
      38
  7408 + 

 
 2778
35188

 ե)  ե) 

   Հաշ վեք ար տադրյա լը (136-140)
136. ա) 12 · 10, բ) 32 · 100, գ) 65 · 1000,

դ) 20 · 100,  ե) 300 · 1000, զ) 1500 · 100, 
է) 10 · 190,  ը) 1000 · 20, թ) 100 · 380,
ժ) 129 · 100,  ի) 1000 · 130, լ) 2900 · 10:

137. ա) 24 · 2, բ) 31 · 3, գ) 52 · 4,
դ) 71 · 9,  ե) 23 · 8, զ) 9 · 18, 
է) 65 · 4,  ը) 76 · 5, թ) 48 · 9,
ժ) 8 · 34,  ի) 7 · 85, լ) 9 · 78:

138. ա) 132 · 5, բ) 645 · 3, գ) 5 · 418,
դ) 7 · 338,  ե) 106 · 4, զ) 401 · 6, 
է) 4381 · 2,  ը) 7713 · 8, թ) 7 · 6204,
ժ) 9 · 5007,  ի) 6 · 5769, լ) 7 · 777:

139. ա) 23 · 11, բ) 42 · 12, գ) 22 · 33,
դ) 53 · 31,  ե) 68 · 61, զ) 64 · 24, 
է) 79 · 23,  ը) 72 · 25, թ) 42 · 68,
ժ) 37 · 33,  ի) 74 · 15, լ) 37 · 66,
խ) 48 · 37, ծ) 54 · 29, կ) 63 · 36:

140. ա) 86 · 49, բ) 92 · 16, գ) 88 · 97,
դ) 951 · 18,  ե) 663 · 26, զ) 847 · 64, 
է) 101 · 332,  ը) 302 · 648, թ) 321 · 562,
ժ) 955 · 317,  ի) 861 · 242, լ) 999 · 732,
խ) 679 · 679, ծ) 125 · 125, կ) 420 · 450:

141.  Հաշ վեք ա ռա վել պարզ ե ղա նա կով.
ա) 24 · 98 + 24 · 2, բ) 305 · 199 + 305 · 1,
գ) 49 · 18 + 18, դ) 153 · 598 + 306:

142.  Կա տա րեք գոր ծո ղությու նը.
ա) 325 · 40, բ) 3508 · 250, գ) 7380 · 420,
դ) 3800 · 550,  ե) 48 · 9, զ) 789 · 1020:

143.  Չորս հա ջոր դա կան բնա կան թվե րի ար տադրյա լը 3024 է: Գտեք 
այդ թվե րը:

144. Գ րա տախ տա կին գրել են բնա կան թվե րի բազ մա պատկ ման մի քա-
նի ճիշտ օ րի նակ : Այ նու հետև ո րոշ թվեր ջն ջել են և նրանց փո խա-
րեն  գրել են ա ստ ղա նի շեր: Վե րա կանգ նեք ջնջ ված թվե րը.

ա)       72   ×
     **
 2 1* + 

 
 **
***

 բ)        45   ×
     **
  ** + 

 
 135

 

 գ)       5 2   ×
     **
    **
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145.  Մի վա ճա ռա կան գնեց 137 փութ խունկ (1 փութ ≈ 16 կգ 380 գ) և յու-
րա քանչյուր փու թի հա մար պետք է վճա րեր 6 ռու սա կան ռուբ լի: 
Ըն դա մե նը քա նի՞ ռուբ լի պետք է վճա րեր վա ճա ռա կա նը:

146. Ա ռա ջին հո ղա մա սի յու րա քանչյուր հեկ տա րից հա վա քել են 35 ց 
գարի, ի սկ ե րկ րոր դի յու րա քանչյուր հեկ տա րից` 36: Ըն դա մե նը 
քա նի՞ ցենտ ներ բերք հա վա քե ցին եր կու հո ղա մա սից, ե թե ա ռա ջի-
նի մա կե րե սը 204 հա է, ի սկ ե րկ րոր դի նը` 210:

147. ա) Գնել են 1 դյու ժին (12 հատ) թաշ կի նակ` հա տը 200 դրա մով, 4 զույգ 
գուլ պա` զույ գը 600 դրա մով և 2 զույգ ձեռ նոց` զույ գը 1400 դրա մով: 
Ինչ քա՞ն  գու մար են վճա րել:           
բ) Հին խն դիր: Գոր ծա րա նից ուղար-
կե ցին 9 ձիա սայլ ա մա նե ղեն, յու-
րա քանչյու րում 2 ա րկղ, ի սկ ա մեն 
ա րկ ղում 45 դյու ժին ափ սե (1 դյու-
ժի նը նշա նա կում է 12 հատ): Քա նի՞ 
ափ սե ուղար կե ցին:

148. Լ. Ֆ. Մագ նից կի ի «Թ վա բա նություն» գր քից: Ե թե ցան կա նում եք, 
որ բազ մա պատ կու մը մի քիչ էլ հիաց մունք պատ ճա ռի, օ րի նակ` 
ա րդյուն քում ստաց վի 111111, կամ 222222, կամ 333333 և այդ պես 
մինչև 999999, ա պա բազ մա պատ կեք 777 -ը 143 -ով և կս տա նաք 
111111: Ի սկ ե րբ 143 -ը բազ մա պատ կեք 2 -ով և ստաց վա ծը բազ մա-
պատ կեք 777 -ով, ա րդյուն քը կլի նի 222222: Նկա րա գրած բազ մա-
պատ կում նե րի ե ղա նա կով ստա ցեք նաև այդ տես քի մյուս թվե րը 
(333333 -ից մինչև 999999):

149. Լ. Ֆ. Մագ նից կի ի խն դիր նե րից: Ե թե ցան կա նում եք ար տադրյա լում 
ունե նալ 121212, ա պա վերց րեք 12 -ը, բազ մա պատ կեք 2 -ով, ա պա 
10 -ով, կս տա նաք 240, ա վե լաց րեք վերց րած թի վը` կլի նի 252: Այդ 
թի վը բազ մա պատ կեք 481 -ով, կս տա նաք 121212: Նկա րա գրած 
ե ղա նա կով ստա ցեք նաև 232323, 343434 և 898989 թվե րը:

1.11*. Բ նա կան ՑՈւ Ցի ՉՈվ աՍ տի Ճան

Մենք արդեն գիտենք, որ մի քանի հավասար գումարելիների 
գումարը կարելի է գրել ավելի կարճ՝ արտադրյալի տեսքով.

5 + 5 + 5 + 5 = 4 · 5:
Հավասար արտադրիչների արտադրյալը նույնպես հնարավոր է ավե-

լի կարճ գրել։ Դրա համար վերցնում են հավասար արտադրիչներից 
մեկը և նրա «գլխին» գրում արտադրյալում եղած արտադրիչների 
քանակը։ Օրինակ՝ 5 · 5 · 5 · 5 = 54,  2 · 2 · 2 = 23,   7 · 7 · 7 = 73։  54 տեսքով 
գրված արտադրյալին անվանում են աստիճան և կարդում են «հինգի 
չորս աստիճան»:  23 և 73 նույնպես աստիճաններ են, առաջինը կարդում 
են «երկուսի երեք աստիճան», երկրորդը՝ «յոթի երեք աստիճան»։ 
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73 գրելաձևում 7 թիվն անվանում են աստիճանի հիմք, 3 թիվը` 
աստիճանի ցուցիչ: 3 ցուցիչը ցույց է տալիս, թե քանի անգամ է հիմքը՝ 
7 -ը, որպես արտադրիչ կրկնվել։ Օրինակ՝ 43 = 4 · 4 · 4 = 64:

a թվի բնական n (n > 1) ցուցիչով աստիճան 
անվանում են n հատ a − երի արտադրյալը: 

an = a · a · a · ... · a    (n > 1):

n հատ 
Օ րի նակ 1. Հաշ վենք 24 -ը.

 24 = 2 · 2 · 2 · 2 = 16:
 4 հատ 

Օ րի նակ 2. Հաշ վենք 37 -ը.
 37 = 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 · 3 = 2187:

 7 հատ

Ն ման ձևով կա րե լի է հաշ վել թվի` մե կից մեծ ցան կա ցած բնա կան 
աս տի ճա նը: Մնում է ո րո շել, թե ին չը հա մա րենք 21, այ սինքն` թվի 1 ցու-
ցի չով աս տի ճան: 

Ըն դուն ված է հա մա րել, որ 21 = 2, 51 = 5, 1001 = 100 և այլն, այ սինքն` ցան-
կա ցած թվի 1 աս տի ճա նը հա վա սար է այդ թվին.

a1 = a։

Թ վի 2 աս տի ճանն ան վա նում են նաև թվի քա ռա կու սի: 52 գրա ռու մը 
կար դաց վում է « հին գի քա ռա կու սի»:

Թ վի ե րեք աս տի ճա նը նաև ան վա նում են թվի խո րա նարդ: 53 գրա-
ռու մը կար դում են «5 -ի խո րա նարդ»: Այդ ան վա նում նե րի ծագ ման մա-
սին կխոս վի հա ջորդ գլ խում:

Թ վե րի տասա կան հա մա կար գում ա ռանձ նա հա տուկ դեր են խա ղում 
10, 100, 1000 և այլն թվե րը: Դրանք կա րե լի է գրել աս տի ճա նի ձևով.

             10 = 101,
            100 = 102,

               1000 = 103,
            10000 = 104,
           100000 = 105,
           1000000 = 106,
          10000000 = 107,

          100000000 = 108,
               1000000000 = 109,
           10000000000 = 1010,

 100000000000 = 1011: 
Այդ թվե րի ա նուն նե րը մեզ ար դեն ծա նոթ են (տես 1.2.): 10 -ի հա ջորդ 

ե րեք աս տի ճան ներն ունեն հետևյալ ա նուն նե րը.
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  1000000000000 = 1012 — տ րի լի ոն,
 10000000000000 = 1013 —  տա սը տրի լի ոն,

100000000000000 = 1014 —  հարյուր տրի լի ոն: 
Այ նու հետև գա լիս են կվադ րի լի ոն նե րը, կվին տի լի ոն նե րը և այլն, 

բայց այդ ա նուն նե րը գործ նա կա նում չեն օգ տա գործ վում: Օ րի նակ` լույ-
սի տա րած ման ա րա գությու նը` 300 000 000 (ե րեք հարյուր մի լի ոն) մետր 
վայրկյա նում, հար մար է գրա ռել այս պես. 3 · 108 մ/վ:

150. Ի՞նչն են ան վա նում a թվի բնա կան n (n > 1) ցու ցի չով աս տի ճան:

151. Ին չի՞ է հա վա սար տր ված թվի մեկ աս տի ճա նը:

152. Ի՞նչն են ան վա նում ա) թվի քա ռա կու սի, բ) թվի խո րա նարդ:

153.  Գու մա րը գրեք ար տադրյա լի տես քով.
     ա) 5 + 5, բ) 8 + 8 + 8 + 8, գ) a + a + a:

154. Ար տադրյա լը գրեք աս տի ճա նի տես քով.
     ա) 5 · 5, բ) 8 · 8 · 8 · 8, գ) a · a · a:

155. Օգտ վե լով 2 և 3 ցու ցիչ նե րով աս տի ճան նե րի ա ռանձ նա հա տուկ 
ա նուն նե րից` կար դա ցեք աս տի ճան նե րը. 22, 23, 32, 33, 43, 52:

        Հաշ վեք (156 − 159)
156. ա) 32, բ) 3 · 2, գ) 52, դ) 5 · 2, 

ե) 92, զ) 9 · 2,  է) 23,  ը) 2 · 3:

157. ա) 22, բ) 42, գ) 62, դ) 72, 
ե) 82, զ) 92,  է) 102,   ը) 12:

158. ա) 33, բ) 43, գ) 53, դ) 13, 
ե) 03, զ) 103,  է) 63,  ը) 73:

159. ա) 34, բ) 35, գ) 18, դ) 04, 
ե) 1001, զ) 11,  է) 112,  ը) 122:

160.  Կազ մեք 0 -ից 10 թվե րի քա ռա կու սի նե րի աղյու սա կը:

161.  Կազ մեք 0 -ից 6 թվե րի խո րա նարդ նե րի աղյու սա կը:

162.  Հաշ վեք 2 -ի` 1 -ից 6 ցու ցիչ նե րով աս տի ճան նե րը:

163. Տր ված թի վը գրեք բնա կան թվի քա ռա կու սու տես քով.
ա) 9, բ) 25, գ) 100, դ) 16, 
ե) 49, զ) 81,  է) 64,  ը) 36:

164.  Հաշ վեք 10 -ի` 1 -ից 7 ցու ցիչ նե րով աս տի ճան նե րը:

165. Տր ված թի վը գրեք 10 հիմ քով աս տի ճա նի տես քով.
ա) 100, բ) 1000, գ) 10000,
դ) 10,  ե) 100000, զ) 1000000:

166. Տր ված թի վը գրեք աստիճանի տես քով.
ա) 4, բ) 1, գ) 27, դ) 256:

ANTARES



ԳԼՈՒԽ 1 ԲՆԱԿԱՆ ԹՎԵՐԸ ԵՎ ԶՐՈՆ36

167. 8, 125, 64, 243 թվե րից յու րա քանչյու րը գրեք աս տի ճա նի տես քով:

168. Գտեք 5 -ից փոքր և իրարից տարբեր այնպիսի n և m բնական թվեր, 
որ  nm = mn:

1.12. ա ռանՑ Մնա ՑՈր Դի Բա Ժա նՈւՄ

Ենթադրենք a -ն ու b -ն բնական թվեր են և a -ն մեծ է b -ից կամ 
հավասար է b -ին (a≥b): Ասում են, որ a -ն առանց մնացորդի բաժանվում 
է b -ի, եթե գոյություն ունի այնպիսի c բնական թիվ, որ  b · c = a։

Եթե այնպիսի c բնական թիվ գոյություն ունի, ապա գրում են.
a:b = c։

a  -ն անվանում են բաժանելի, b -ն` բաժանարար, c -ն` քանորդ:
Հետագայում «առանց մնացորդի» բառերը բաց կթողնենք։ 
Ըստ վերևի սահմանման, եթե a -ն բնական թիվ է, ապա a : 1 = a և 

a : a = 1։ (ստուգեք բազմապատկմամբ)։ Ուրեմն,

Ցանկացած a բնական թիվ բաժանվում է 1 -ի և բաժանվում է իրեն: 

 
a ։ 1 = a;   a : a = 1,

Օրինակ` 12 -ը բաժանվում է 1 -ի և բաժանվում է 12 -ի, 19 -ը բաժանվում 
է 1 -ի և բաժանվում է 19 -ի:

0 թի վը ցան կա ցած a բնա կան թվի վրա բա ժա նե լիս ստաց վում է 0`
0 : a = 0, 

ո րով հետև 0 · a = 0:

0 -ի բա ժա նել հնարավոր չէ:

 Ցան կա ցած a բնա կան թիվ չի կա րե լի բա ժա նել 0 -ի, քա նի որ 
գոյություն չու նի այն պի սի c թիվ, որ բա վա րա րի c · 0 = a հա վա սա րությա-
նը, ո րով հետև c · 0 = 0 ≠ a: Քա նի որ c · 0 = 0, ա պա գու ցե կա րե լի էր հա-
մա րել, որ 0:0 = c: Սա կայն այդ դեպ քում ա մեն մի c թիվ կա րող էր լի նել 
քա նորդ: Խու սա փե լով ստա ցած ա նո րո շու թյու նից` հա մա րում են, որ 0 -ն 
0 -ի վրա բա ժա նել չի կա րե լի:

Ն շենք քա նոր դի մի կարևոր հատ կություն. բա ժա նե լին և բա ժա նա-
րա րը կա րե լի է բազ մա պատ կել կամ բա ժա նել միև նույն բնա կան 
թվին. դրա նից քա նոր դը չի փոխ վի: 

Օ րի նակ` 48 : 24 = 2  և  (48 · 2) : (24 · 2) = 96:48 = 2, (48:2):(24:2) = 24:12 = 2:

169. Ե՞րբ են ա սում, թե a բնա կան թիվն ա ռանց մնա ցոր դի բա ժան վում 
է b բնա կան թվին:

170. 35:5 = 7 օ րի նա կում նշեք բա ժա նե լին, բա ժա նա րա րը և քա նոր դը:
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171. Ի՞նչ թ վե րի է ա ռանց մնա ցոր դի բա ժան վում ա մեն մի բնա կան թիվ:

172. Ի՞նչ  քա նորդ է ստաց վում 0 -ի բա ժա նու մից ցան կա ցած բնա կան 
թվի:

173. Հնարավո՞ր է 0 -ի բա ժա նել:

174. Ո՞ր  թիվն է ա) 8 և 2, բ) 20 և 4 թվե րի քա նորդը:

175. Հիմնավորեք, որ 18:2 = 9, 12:4 = 3, 0:5 = 0:

176.  Բա ցատ րեք, թե ին չու է ճիշտ հա վա սա րությու նը` 
ա) (42 : 6) · 6 = 42, բ) (625 : 25) · 25 = 625:

177. Լ րաց րեք բաց թո ղում նե րը.
ա) (56 : 8) · ... = 56, բ) (54 : ...) · 9 = 54,
գ) (45 : ...) · ... = 45, դ) (50 : ...) · ... = 50 : 

178.  Հաշ վեք.
ա) (144 : 12) · 12, բ) (132 : 11) · 11:

179.  Հետևյալ թի վը տար բեր ձևե րով գրեք եր կու արտադրիչի ար-
տադրյա լի տես քով.
ա) 12, բ) 15, գ) 25, դ) 20, 
ե) 27, զ) 0,  է) 16,  ը) 24:

180.  Բա ցատ րեք, թե ի նչ պես գտ նել x ան հայտ թի վը.
ա) 31 · x = 93, բ) x · 4 = 168,
գ) 120 : x = 40, դ) x : 42 = 2:

181. Գ տեք հետևյալ թվե րի քա նոր դը.
ա) 40 և 8, բ) 72 և 9, գ) 64 և 8,
դ) 560 և 7,  ե) 140 և 7, զ) 360 և 6, 
է) 606 և 2,  ը) 808 և 4, թ) 909 և 9:

182.  Հաշ վեք քա նոր դը` հետևյալ նմու շային օ րի նա կով.

ա) 400 ։ 80 = (400 : 10) : (80 : 10) = 40 : 8 = ...

բ) 800 : 400, գ) 16000 : 800,
դ) 300 : 50,  ե) 6400 : 1600,
զ) 20000 : 4000,  է) 2000 : 500:

183. 5 -ի կամ 50 -ի վրա բա ժա նե լիս եր բեմն հար մար է լի նում բա ժա-
նե լին և բա ժա նա րա րը բազ մա պատ կել 2 -ով և ա պա կա տա րել 
բա ժա նում` հա մա պա տաս խա նա բար 10 -ի կամ 100 -ի վրա: Հաշ վեք 
քա նոր դը հետևյալ նմու շային օ րի նա կով.

ա) 95 ։ 5 = (95 · 2) : (5 · 2) = 190 : 10 = ...
բ) 2400 ։ 50 = (2400 · 2) : (50 · 2) = 4800 : 100 = ...

գ) 3200 : 5, դ) 1320 : 5,  ե) 4320 : 5,
զ) 2350 : 50,  է) 7200 : 50,  ը) 9200 : 50 : 
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184.  Հաշ վեք.
ա) 120 : 5, բ) 320 : 5, գ) 440 : 5,
դ) 2100 : 50,  ե) 2020 : 5, զ) 2130 : 5, 
է) 700 : 50,  ը) 800 : 50, թ) 3100 : 50,
ժ) 170 : 5,  ի) 1800 : 50, լ) 600 : 50 : 

185. Ա պա ցու ցեք, որ ե թե a և b թվե րից յու րա քանչյու րը բա ժան վում է 
c -ի, ա պա նրանց գու մարն էլ է բա ժան վում c -ի, և (a + b):c = a:c + b:c:

186.  Պա հանջ վող բա ժա նու մը կա տա րեք բեր ված նմու շային օ րի նա կով.

ա) (48 + 88):8 = 48:8 + 88:8 = 6 + 11 = 17

բ) (99 + 810) : 9, գ) (150 + 55) : 5,
դ) (33 + 99) : 3,  ե) (44 + 88) : 2:

187. Օգտ վե լով նմու շային օ րի նա կից` կա տա րեք բա ժա նու մը.

ա)  84:4 = (80 + 4):4 = 80:4 + 4:4 = 20 + 1 = 21
բ) 92:4 (80 + 12):4 = ... 

գ) 96 : 3, դ) 56 : 4,  ե) 81 : 3,
զ) 51 : 3,  է) 132 : 11,  ը) 264 : 12:

1.13.  տեքՍ տային Խն Դիր նե րի ԼՈւ ծՈւՄ 
ԲաԶ Մա Պատկ Ման եվ Բա Ժան Ման Մի ՋՈ ՑՈվ

 Բազ մա պատկ ման և բա ժան ման կի րա ռությամբ լուծ վում են այն պի-
սի խն դիր ներ, ո րոնց ձևա կերպ ման մեջ մաս նակ ցող տվյալ նե րը կամ 
ո րո նե լի մե ծությու նը կա րող են մե կը մյու սից մեծ կամ փոքր լի նել մի 
քա նի ան գամ: Այդ պի սի խն դիր նե րում հա ճախ ան հ րա ժեշտ է լի նում 
պա տաս խա նել « քա նի՞ ան գամ է մեծ», « քա նի՞ ան գամ է փոքր» և այլ 
նմա նա տիպ հար ցե րի:

Խն դիր 1: 50 թի վը մե ծաց րին 3 ան գամ, ստաց ված թի վը մե ծաց րին 
100 -ով: Քա նի՞ ան գամ մե ծա ցավ 50 թի վը եր կու փո փո խություն նե րի 
արդյունքում:

 Լու ծում:
1) 50 · 3 = 150 (ա ռա ջին մե ծաց ման հետևան քով ստաց ված թի վը),
2) 150 + 100 = 250 (ե րկ րորդ մե ծա ցու մից հե տո ստաց ված թի վը),
3) 250:50 = 5 (ան գամ մե ծա ցավ 50 -ը` եր կու մե ծա ցում նե րի ա րդյուն-

քում):
 Պատասխան՝ 5 ան գամ:
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 Պար զե լու հա մար, թե բազ մա պատկ ման և բա ժան ման գոր ծո-
ղություն նե րից ո ՞ր  մե կը պետք է ը նտ րել խնդ րի լուծ ման տվյալ փու լում` 
հար կա վոր է լի նել շատ ուշա դիր, ո րով հետև, օ րի նակ, «3 ան գամ մեծ» 
բա ռե րը միշտ չէ, որ պա հան ջում են բազ մա պատկ ման գոր ծո ղություն: 
Այդ պատ ճա ռով լուծ ման ըն թաց քում ան հ րա ժեշտ է հա մա պա տաս խան 
դա տո ղություն նե րով հիմ նա վո րել, թե ի նչ գոր ծո ղություն է պետք կի-
րա ռել:

Խն դիր 2: Մե կը գր քից կար դաց 90 էջ: Դա 3 ան գամ շատ էր, քան 
նրան մնա ցել էր կար դա լու: Քա նի՞ է ջ ուներ գիր քը:

 Լու ծում: Կար դաց ված է 3 ան գամ շատ էջ, քան մնում է կար դա լու, 
նշա նա կում է` 3 անգամ ավելի քիչ էջ է մնում կարդալու, քան արդեն 
կարդացել է։

1) 90:3 = 30 (էջ) մնում էր կար դա լու,
2) 90 + 30 = 120 (էջ) ըն դա մե նը գր քում:

 Պատասխան՝ 120 էջ:
 Տեքս տային խն դիր ներ լու ծե լիս եր բեմն օգ տա գոր ծում են բո լոր թվա-

բա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը:

Խն դիր 3: Եր կու շաբ թի խա նու թը վա ճա ռեց 5 ա րկղ հավ կիթ, ի սկ 
ե րեք շաբ թի` 7 ա րկղ: Հայտ նի է, որ խա նու թը հավ կի թի վա ճառ քից ե րեք-
շաբ թի օ րը 7200 դրա մով ա վե լի հա սույթ ստա ցավ, քան եր կու շաբ թի 
օ րը: Քա նի՞ դրամ հա սույթ ստա ցավ խա նու թը հավ կի թի եր կու օր վա 
վա ճառ քից:

 Լու ծում:
1) 7 − 5 = 2 (ա րկղ) ար ժե 7200 դրամ,
2) 7200:2 = 3600 (դ րամ) մեկ ա րկղ հավ կի թի ար ժե քը,
3) 7 + 5 = 12 (ա րկղ) վա ճառ վել է ըն դա մե նը,
4) 3600 · 12 = 43 200 (դ րամ) եր կու օր վա հա սույ թը:

 Պատասխան՝ 43 200 դրամ:

188. ա) 8 նա մա կա նի շի հա մար վճա րել են 400 դրամ: Ի ՞նչ ար ժե 1 նա-
մա կա նի շը:
բ) 1 քա նո նն ար ժե 280 դրամ: Քա նի՞ քա նոն են գնել, ե թե վճա րել են 
840 դրամ:
գ) Գնաց քը 1 ժա մում ան ցավ 60 կմ: Քա նի՞ ժա մում այն կանց նի 
240 կմ, ե թե ըն թա նա նույն ա րա գությամբ:
դ) Հե ծան վոր դը 3 ժա մում ան ցավ 36 կմ: Քա նի՞ կի լո մետր նա 
անցավ 1 ժա մում:

189. Եղ բայ րը 12 տա րե կան է: Նա ե րեք ան գամ մեծ է քրո ջից: 
ա) Քա նի՞ տա րով է եղ բայ րը մեծ քրո ջից:
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բ) 4 տա րի հե տո եղ բայ րը քրո ջից քա նի՞ տա րով մեծ կլի նի:
գ) 4 տա րի հե տո եղ բայ րը քրո ջից քա նի՞ ան գամ մեծ կլի նի:

190. ա) 72 պարկ կար տո ֆի լը տե ղա փո խե լու հա մար ա մե նա քի չը քա նի՞ 
սայլ է հար կա վոր, ե թե յու րա քանչյուր սայ լում տե ղա վոր վում է 8 
պարկ կար տո ֆիլ:
բ) 40 պար կե րից մի քա նի սը լց րե ցին շա քա րա վա զով: Մնաց 10 դա-
տարկ պարկ: Քա նի՞ պարկ լց րե ցին շա քա րա վա զով:
գ) Կա րի ար հես տա նո ցում մնա ցել էր 2 փա թեթ գործ վածք` յու րա-
քանչյու րը 60 մ գործվածք: Ըն դա մե նը քա նի՞ մետր գործ վածք էր 
մնա ցել:

191. ա) Սո նան, Տի գրանն ու Վա հագ նը միա սին ունեն 120 նա մա կա նիշ: 
Սո նան ունի այն քան նա մա կա նիշ, որ քան Տի գրանն ու Վա հագ նը 
միա սին: Քա նի՞ նա մա կա նիշ ունի Սո նան:
բ) Ար մե նը, Գե ղա մը և հայ րի կը բռ նե ցին 24 ձուկ: Հայ րի կը բռ նեց 
այն քան, ինչ քան նրա տղա նե րը միա սին, ի սկ տղա նե րը հա վա սար 
թվով ձուկ է ին բռ նել: Քա նի՞ ձուկ էր բռ նել Գե ղա մը:

192.  Հին խն դիր: Ա ղբյու րը 24 րո պե ում տա լիս է 1 տա կառ ջուր: Քա նի՞ 
տա կառ ջուր է տա լիս ա ղբյու րը 1 օ րում (24 ժամ):

193. ա) Խա նութ բե րե ցին 720 շիշ մր գահյութ, յուրաքանչյուր արկղում` 
20 շիշ: Քա նի՞ ա րկղ մր գահյութ բե րե ցին խա նութ:
բ) Պար կում կար 60 կգ  շա քա րա վազ: Ամ բողջ շա քա րա վա զը դա-
տար կե ցին տոպ րակ նե րի մեջ̀  յու րա քանչյու րում 500 գ: Քա նի՞ 
տոպ րակ օգ տա գոր ծե ցին:

194. ա) 64 թի վը փոք րաց րեք 8 -ով, ստաց ված ա րդյուն քը փոք րաց րեք 4 
ան գամ:
բ) 64 թի վը փոք րաց րեք 4 ան գամ, ստաց ված ա րդյուն քը փոք րաց-
րեք 8 -ով:

195. ա) Հեծանվորդները A քաղաքից գնացին B քաղաք, հետո B քաղաքից՝ 
C քաղաք։ B և C քաղաքների հեռավորությունը 3 անգամ քիչ է A 
և B քաղաքների հեռավորությունից: Ընդամենը քանի՞ կմ անցան 
հեծանվորդները, եթե  A և B քաղաքների հեռավորությունը 168 կմ է:
բ) Աղ ջի կը գր քից կար դաց 56 էջ, և նրան մնաց կար դա լու 4 ան գամ 
քիչ, քան ար դեն կար դա ցել էր: Քա նի՞ էջ ունի գիր քը:

196.  Մայ րի կը 36 տա րե կան է, տղան` 12, ի սկ աղ ջի կը` 4: Քա նի՞ ան գամ է 
աղ ջի կը փոքր մո րից: Քա նի՞ ան գամ է եղ բայ րը մեծ քրո ջից:

197. ա) Սևակն ունի 46 նա մա կա նիշ: Մի տա րում նրա հա վա քա ծուն 
ավելա ցավ 230 նա մա կա նի շով: Քա նի՞ ան գամ մե ծա ցավ Սևա կի 
հա վա քա ծուն այդ տա րում:
բ) Ար տա շեսն ուներ 420 դրամ, նա ծախ սեց 360 դրամ: Քա նի՞ ան-
գամ ա վե լի քիչ դար ձավ Ար տա շե սի ունե ցած դրա մը:

198. Գնեցին 10 գիրք` յուրաքանչյուրն 900 դրամ արժողությամբ, և 
գլուխկոտրուկների 12 հավաքածու: Այդ ամենի համար վճարեցին 
22200 դրամ։ Քանի՞ դրամ արժե գլուխկոտրուկների 1 հավաքածուն:
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199. ա) 12 տուփում կա 144 մատիտ։ Քանի՞ մատիտ կա 15  նույնպիսի 
տուփում միասին։

  բ) Կոն ֆետ նե րը փա թե թա վո րող սար քը 3 րո պե ում փա թա թում է 
324 կոն ֆետ: Քա նի՞ կոն ֆետ կփա թա թի այդ սար քը 5 րո պե ում:

200. ա) Ե րեք մե ծա հա սա կի և եր կու ե րե խայի հա մար գնաց քով ո ւղևոր-
վե լու տոմ սեր են գնել̀ 6000 դրամ ը նդ հա նուր ար ժո ղությամբ: Ի ՞նչ 
ար ժե ման կա կան տոմ սը, ե թե մե ծա հա սակ նե րի 1 տոմսն ար ժե 
1600 դրամ:
բ) Ա ռող ջա րա նի հա մար գնե ցին 6 բազ կա թոռ և 25 ա թոռ` 988 000 
դրամ ը նդ հա նուր գու մա րով: Ի ՞նչ ար ժե ա թո ռը, ե թե բազ կա թոռն 
ար ժե 86 000 դրամ:

201. Արագընթաց գնացքն ունի 1 փափուկ, 6 պլացքարտային և 11 
խցիկավոր վագոն: Փափուկ վագոնները 18 տեղանի են, իսկ 
պլացքարտային վագոնները` 54: Քանի՞ տեղանի է խցիկավոր 
վագոնը, եթե գնացքի բոլոր վագոններում միասին կար 738 տեղ:

202. ա) Զբոսաշրջիկը, օրական 36 կմ անցնելով, 10 օրում հասավ նա-
խա տեսված վայրը: Օրական քանի՞ կմ պետք է անցնի նա, որպեսզի 
հետ վերադառնա 9 օրում:

  բ) Զբոսաշրջիկը, օրական 21 կմ անցնելով, 10 օրում հասավ 
նախատեսված վայրը: Քանի՞ օրում նա հետ կվերադառնա, եթե 
օրական անցնի 35 կմ:

203. Ամսվա 30 օրերից մարդն աշխատեց 24 օր: 30 օրերից յու րա քան չ-
յուրում նա ծախսեց 1000 դրամ և ամսվա վերջում նրա մոտ մնաց 
18 000 դրամ: Քանի՞ դրամ է ստացել այդ մարդը յուրաքանչյուր 
աշխատանքային օրվա համար:

204. ա) Մայ րի կը 36 տա րե կան է, նա 31 տա րով փոքր է տա տի կից և 6 
ան գամ մեծ է ա ղջ կա նից: Քա նի՞ տա րե կան է ա մեն մե կը:
բ) Հայ րի կը 34 տա րե կան է, նա 2 ան գամ փոքր է պա պի կից և 29 
տա րով մեծ է որ դուց: Քա նի՞ տա րե կան է ա մեն մե կը:

205. ա) Ա ռա ջին մե քե նա գրու հին 1 ժա մում մե քե նա գրում է 10 էջ, ի սկ 
ե րկ րոր դը 5 ժա մում մե քե նա գրում է այն քան էջ, որ քան ա ռա ջի նը 4 
ժա մում: Քա նի՞ էջ կմե քե նա գրեն եր կու սով միա սին 3 − ժամյա հա-
մա տեղ աշ խա տան քի ըն թաց քում:
բ) Ա ռա ջին բան վո րը 1 ժա մում պատ րաս տում է 32 ման րակ, ի սկ 
ե րկ րոր դը 4 ժա մում պատ րաս տում է այն քան ման րակ, որ քան 
ա ռա ջի նը 5 ժա մում: Քա նի՞ ժա մում նրանք միա սին կպատ րաս տեն 
216 ման րակ:

206. 2100 ման րակ պատ րաս տե լու հա մար ա ռա ջին բրի գա դը ծախ սում 
է 2 ժ  քիչ ժա մա նակ, քան ե րկ րոր դը, ո րը 1 ժա մում պատ րաս տում 
է 420 ման րակ: Քա նի՞ ման րակ է պատ րաս տում ա ռա ջին բրի գա դը 
1 ժա մում:

207. ա) Եր կու զամբյու ղում միա սին 86 խն ձոր կար: Ե րբ ա ռա ջին 
զամբյու ղից 3 խն ձոր տե ղա փո խե ցին ե րկ րորդ զամբյուղ, նրան ցում 
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խն ձոր նե րի քա նակ նե րը հա վա սար վե ցին: Սկզ բում քա նի՞ խն ձոր 
կար յու րա քանչյուր զամբյու ղում:
բ) Եր կու դա րա կում միա սին դր ված է 196 տուփ թխ ված քաբ լիթ: Ե րբ 
ա ռա ջին դա րա կից 28 տուփ տե ղա փո խե ցին ե րկ րորդ դա րակ, ա պա 
դա րակ նե րում տու փե րի քա նակ նե րը հա վա սար վե ցին: Սկզբում 
քա նի՞ տուփ թխ ված քաբ լիթ էր դր ված յու րա քանչյուր դա րա կում:

208. ա) Եղ բայրն ու քույ րը միա սին ունե ին 28 բա ցիկ: Քույ րը եղ բո րը 4 
բա ցիկ տվեց, և նրանց բա ցիկ նե րի քա նակ նե րը հա վա սար վե ցին: 
Սկզ բում քա նի՞ բա ցիկ կար յու րա քանչյու րի մոտ:
բ) Եղ բայրն ու քույ րը միա սին ունե ին 46 նա մա կա նիշ: Եղ բայ րը քրո-
ջը 3 նա մա կա նիշ տվեց, և նրանց նա մա կա նի շե րի քա նակ նե րը հա-
վա սար վե ցին: Սկզ բում քա նի՞ նա մա կա նիշ կար յու րա քանչյու րի 
մոտ:

209. ա) Եր կու սենյա կում կար 56 մարդ: Ե րբ ա ռա ջին սենյակ ե կավ ևս 
 տաս ներ կու մարդ, ի սկ ե րկ րորդ սենյակ` 8, սենյակ նե րում մարդ-
կանց քա նակ նե րը հա վա սար վե ցին: Սկզ բում քա նի՞ մարդ կար յու-
րա քանչյուր սենյա կում:

  բ) Երկու սենյակում կար 45 մարդ: Երբ առաջին սենյակից դուրս 
եկավ 9 մարդ, իսկ երկրորդից` 14 -ը, սենյակներում մարդկանց 
քանակները հավասարվեցին: Քանի՞ մարդ կար յուրաքանչյուր 
սենյակում սկզբում:

210. ա) Խանութ բերեցին տղամարդու և կնոջ ժամացույցներ, ընդամենը 
420 ժամացույց: Երբ վաճառեցին տղամարդու 150 և կնոջ 140 
ժամացույց, տղամարդու և կնոջ ժամացույցների քանակները 
հավասարվեցին: Տղամարդու քանի՞ ժամացույց էին բերել խանութ:
բ) Լցա կայա նը ստա ցավ բեն զին և դի զե լային վա ռե լանյութ` 540 տ 
ը նդ հա նուր կշ ռով: Ե րբ եր կու սից էլ վա ճա ռե ցին հա վա սար կշիռ-
նե րով վա ռե լանյութ, մնաց 120 տ  բեն զին և 130 տ  դի զե լային վա ռե-
լանյութ: Ի նչ քա՞ն  բեն զին էր ստա ցել լցա կայա նը:

211. 4 դարակում կար 164 գիրք: Երբ առաջին դարակից հանեցին 16 
գիրք, չորրորդում ավելացրին 12 գիրք, իսկ երկրորդից երրորդ 
տեղափոխեցին 15 -ը, բոլոր դարակներում գրքերի քանակները 
հավասարվեցին: Քանի՞ գիրք կար յուրաքանչյուր դարակում 
նախապես:

212.  Կա տար ված ա ռա ջադ րան քի հա մար եր կու բան վո րի վճա րե ցին 
10 200 դրամ: Քա նի՞ դրամ կհաս նի յու րա քանչյու րին, ե թե ա ռա ջի-
նը պատ րաս տել է 48, ի սկ ե րկ րոր դը` 54 միա տե սակ ման րակ:

213.  Մար գա գետ նում ա րա ծում էր մի քա նի կով: Նրանց բո լո րի ոտ քե րը 
54 -ով ա վե լի է ին, քան գլուխ նե րը: Քա նի՞ կով էր ա րա ծում մար-
գա գետ նում:

ANTARES



1.14.  ՏԵՔՍ ՏԱՅԻՆ ԽՆ ԴԻՐ ՆԵՐ ԱՄ ԲՈՂ ՋԻ ՄԱ ՍԵ ՐԻ  ՎԵ ՐԱ ԲԵՐՅԱԼ 43

1.14.  տեքՍ տային Խն Դիր ներ աՄ ԲՈղ Ջի Մա Սե րի 
վե րա ԲերյաԼ

Դիտարկենք խնդիր, որում բացահայտ խոսվում է ինչ -որ մեծության 
հավասար մասերի մասին: Այդպիսի խնդիրները սովորաբար լուծվում 
են պարզ դատողությունների միջոցով:

Խն դիր 1: Մո շի մու րա բա պատ րաս տե լու հա մար 2 մաս հա տապտ-
ղի հետ վերց նում են 3 մաս շա քա րա վազ: Քա նի՞ կգ  շա քա րա վազ պետք 
է վերց նել 6 կգ  մո շի դեպ քում:

 Լու ծում: Խնդ րի պայ մա նի հա մա ձայն մոշ վերց րել են 6 կգ, ի սկ 
այդ քա նա կությու նը 2 մաս է, ուրեմն յու րա քանչյուր մա սը կկշ ռի 
6:2 = 3 (կգ): Շա քա րա վազ պետք է վերց նել 3 այդ պի սի մա սի չա փով` 
3 · 3 = 9 (կգ): 

Պատասխան՝ 9 կգ: 
Այժմ դիտարկենք խնդիրներ, որոնց լուծման ժամանակ հարմար է 

ինչ -որ մեծություն ընդունել որպես մեկ կամ մի քանի հավասար մաս:
Այդպիսի խնդիրի լուծումը հեշտացնելու համար հարմար է սխեմատիկ 

նկար անել:
Խնդիր 2: Երկու դարակում միասին կա 120 գիրք, ընդ որում` առա-

ջին դարակում 3 անգամ ավելի, քան երկրորդում: Քանի՞ գիրք է կա 
յուրաքանչյուր դարակում:

Լուծում: Երկրորդ դարակում եղած գրքերի քանակն ընդունենք 1 մաս, 
առաջին դարակի գրքերի քանակը կլինի 3 այդպիսի մաս: Սխե մա տիկ 
գծագիր անենք (նկ. 19):
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Նկար 19

1) Քա նի՞ մաս է կազ մում 120 գիր քը:
1 + 3 = 4 (մաս):
2) Քա նի՞ գիր ք է 1 մա սը (II դա րա կում):
120:4 = 30 (գիրք):
3) Քա նի՞ գիրք կար I դա րա կում:
3 · 30 = 90 (գիրք) (կամ 120 − 30 = 90 (գիրք)):

 Պատասխան՝ 90 գիրք, 30 գիրք:
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Խն դիր 3: Վեր նա շա պի կի հա մար հայ րի կը վճա րել է 2400 դրամ 
ա վե լի, քան փող կա պի հա մար: Հայտ նի է, որ վեր նա շա պի կը փող կա-
պից 4 ան գամ թանկ է: Ի ՞նչ ար ժե վեր նա շա պի կը:
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Նկար 20

 Լու ծում: Ե թե փող կա պի ար ժե-
քը հա մա րենք 1 մաս, ա պա 
վեր նա շա պի կի գի նը կլի նի 4 
այդ պի սի մաս (նկ. 20):

1) 4 − 1 = 3 (մաս), կհա մա պա-
տաս խա նի 2400 դրա մին,

2) 2400:3 = 800 (դ րամ), 1 մա-
սի գի նը (փող կա պի գի նը),

3) 4 · 800 = 3200 (դ րամ), վեր նա շա պի կի գի նը:
 Պատասխան՝ 3200 դրամ:

214.  Մո շի մու րա բայի հա մար 2 մաս հա տապտ ղի հետ վերց նում են 3 
մաս շա քա րա վազ:   

ՇԱՔԱՐ
ա) Ի նչ քա՞ն  շա քա րա վազ պետք է 
վերց նել 2 կգ 600 գ  մո շի դեպ քում:
բ) Քա նի՞ կգ  մոշ է ունե ցել մայ րի կը, 
ե թե մու րա բա ե փե լու համար նա օգ-
տա գոր ծել է 4 կգ 500 գ  շա քա րա վազ:

215.  Թի թեղյա ի րե րի զոդ ման ժա մա նակ 
օգ տա գործ վում է 2 մաս կա պա րի և 
5 մաս ա նա գի ձուլ վածք: 
ա) 350 գ կ շիռ ունե ցող այդպիսի 
ձու լակ տո րը քա նի՞ գրամ  կա պար և 
քա նի՞ գրամ ա նագ է պա րու նա կում:
բ) Քա նի՞ գրամ կա պար և քա նի՞ գրամ ա նագ է պա րու նա կում 
այդպիսի ձու լակ տո րը, ո րում ա նա գը 360 գրա մով շատ է կա պա րից:

216. Գարու աղ ման ա րդյուն քում յու րա քանչյուր 3 մաս ալյու րի հետ 
ստաց վում է 1 մաս թեփ: Որ քա՞ն գարի են ա ղա ցել, ե թե 36 ց ալյուր 
ա վե լի է ստաց վել, քան թեփ:

217. ա) Մր գահյութ պատ րաս տե լու հա մար գնե ցին 4 մաս խն ձո րի, 3 
մաս տան ձի, 2 մաս սա լո րի չիր` 1800 գ ը նդ հա նուր կշ ռով: Յու րա-
քանչյուր մր գի չրից քա նի՞ գրամ գնե ցին:
բ) Գնե ցին 7 մաս խն ձո րի, 4 մաս տան ձի և 5 մաս սա լո րի չիր` 1600 գ 
ը նդ հա նուր կշ ռով: Յու րա քանչյուր մր գի չրից քա նի՞ գրամ գնե ցին:

218. Մր գահյու թի հա մար վերց րին 6 մաս խն ձոր, 5 մաս տանձ և 3 մաս 
սա լոր: Պարզ վեց, որ տանձ ու սա լոր վերց րել է ին 2 կգ 400 գ: Որ-
քա՞ն խն ձոր է ին վերց րել: Ըն դա մե նը որ քա՞ն  միրգ է ին վերց րել:

219.  ա) Սուրճի ըմպելիք պատրաստելիս երբեմն օգտագործում են 
նաև գարու և սիսեռի հումք, որում 4 մաս գարու հետ վերցրած է 1 
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մաս սիսեռ: Քանի՞ տուփ հումք է պատրաստված, եթե մեկ տուփը 
կշռում է 250 գ, իսկ ամբողջ հումքի համար 36 կգ -ով ավելի գարի 
է ծախսվել, քան սիսեռ:
բ) Սուրճի ըմպելիք պատրաստելու համար օգտագործում են 7 մաս 
սուրճի, 6 մաս սիսեռի, 5 մաս կաղնու և 2 մաս շագանակի հումք: 
Քանի՞ տուփ հումք է պատրաստված, եթե 1 տուփը կշռում է 200 գ, 
իսկ ամբողջ հումքում ծախսված սուրճն ու սիսեռը միասին կշռում 
են 26 կգ:

220. ա) Ու նենք 1 մաս կա պա րի և 2 մաս ա նա գի հա մա ձուլ վածք: Ամ բողջ 
ձուլ ված քի կշի ռը քա նի՞ ան գամ է մեծ կա պա րի կշ ռից:
բ) 1 մաս կա պա րը քա նի՞ մաս ա նա գի հետ է ձուլ ված, ե թե ձուլ ված-
քի կշի ռը 4 ան գամ մեծ է կա պա րի կշ ռից:

221. Գ նել են 60 տետր: Ը նդ ո րում վան դա կա վոր տետր 2 ան գամ շատ 
են գնել, քան տո ղա վոր: Տո ղա վոր տետ րե րի քա նա կը ըն դու նե լով 
1 մաս` ո րո շեք, թե ա) վան դա կա վոր տետ րե րը քա նի՞ մաս են կազ-
մում, բ) բո լոր տետ րե րը քա նի՞ մաս են կազ մում, գ) քա նի՞ տո ղա-
վոր և քա նի՞ վան դա կա վոր տետր է ին գնել: Օ գտ վեք նկար 21 -ից.
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222. ա) Հայ րի կը վեր նա շա պի կի և փող կա պի հա մար վճա րեց 4000 
դրամ: Վեր նա շա պի կը 4 ան գամ թանկ է փող կա պից: Ի ՞նչ ար ժե 
փող կա պը:

  բ) Պլաց քար տային վա գո նում տե ղե րի քա նա կը 3 ան գամ շատ է, 
քան փա փուկ վա գո նում: Ի սկ այդ եր կու վա գոն նե րում ըն դա մե նը 
72 տեղ կա: Քա նի՞ տեղ կա փա փուկ վա գո նում:

223. ա) Օ րա ցույ ցը 2 ան գամ թանկ է ը նդ հա նուր տետ րից, ի սկ միա սին 
նրանք ար ժեն 720 դրամ: Ի ՞նչ ար ժե օ րա ցույ ցը:

  բ) Տղան և աղ ջի կը ան տա ռում ըն կույզ հա վա քե ցին: Նրանք ըն-
դա մե նը  120 ըն կույզ հա վա քե ցին: Աղ ջի կը 2 ան գամ քիչ հա վա քեց 
տղայից: Յու րա քանչյու րը քա նի՞ ըն կույզ ունե ցավ:

  գ) Աղ ջի կը գր քից կար դաց 3 ան գամ ա վե լի քիչ էջ, քան նրան մնա-
ցել էր կար դա լու: Գիր քն ուներ 176 է ջ: Քա նի՞ էջ էր կար դա ցել 
աղջի կը:

224. ա) Ա շա կեր տը 3 ան գամ ա վե լի շատ վան դա կա վոր տետր գնեց, 
քան տո ղա վոր տետր: Ը նդ ո րում, վան դա կա վոր տետ րե րը 18 -ով 
շատ է ին տո ղա վոր տետ րե րից: Ըն դա մե նը քա նի՞ տետր էր գնել 
ա շա կեր տը:
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  բ) I դարակում 4 անգամ ավելի շատ գիրք էր դրված, քան II − ում: 
Հայտնի է նաև, որ I դարակի գրքերը 12 -ով շատ էին, քան II դարակի 
գրքերը: Յուրաքանչյուր դարակում քանի՞ գիրք էր դրված:

225. ա) Աղ ջի կը կար դաց 3 ան գամ ա վե լի շատ էջ, քան նրան մնա ցել էր 
կար դա լու: Հայտ նի է նաև, որ նա 78 է ջով շատ էր կար դա ցել, քան 
մնա ցել էր կար դա լու: Քա նի՞ էջ էր կար դա ցել աղ ջի կը:

  բ) Գիր քը 3 ան գամ թանկ է տետ րից, ի սկ տետ րը 240 դրա մով է ժան 
է գր քից: Ի ՞նչ ար ժե գիր քը:

226.  Հին խն դիր: Ես քա ղա քում ան ց կաց րի 8 ան գամ ա վե լի ժա մա նակ, 
քան ե ղա ճա նա պար հին, ի սկ գյու ղում ան ց կաց րի 8 ան գամ ա վե լի 
շատ ժա մա նակ, քան քա ղա քում: Այդ բո լո րը տևեց մի ամ բողջ տա-
րի: Քա նի՞ օր ես ան ց կաց րի գյու ղում, քա նի՞ օր` քա ղա քում և քա նի՞ 
օր ե ղա ճա նա պար հին:

1.15.  Բա Ժա նՈւՄ Մնա ՑՈր ԴՈվ 
Օ րի նակ 1: 14 թի վը ա ռանց մնա ցոր դի չի բա ժան վում 3 -ի, քա նի որ 

չկա մի այն պի սի բնա կան թիվ, ո րը 3 -ով բազ մա պատ կե լիս ստաց վի 14: 
Ի րոք, բնա կան շար քի թվե րը հեր թա կա նությամբ բազ մա պատ կե լով        

3 -ով, կս տա նանք
1 · 3 = 3, 2 · 3 = 6, 3 · 3 = 9, 4 · 3 = 12, 5 · 3 = 15 ... 

թ վե րը` դա սա վոր ված աճ ման կար գով: 
Այդ թվե րից ա ռա ջի նը 3 -ն է, ե րկ րոր դը նրա նից մեծ է 3 -ով, եր րոր դը 

ե րկ րոր դից մեծ է նուն պես 3 -ով և այլն: Այդ թվե րի մեջ 14 -ը չի մաս-
նակ ցում: Բայց այդ թվե րի մեջ 14 -ից փոքր ա մե նա մեծ թի վը գոյություն 
ունի. այն 12 -ն է (12 = 4 · 3): Որ պես զի ստա նանք 14 թի վը, պետք է 12 -ին 
ա վե լաց նենք 2, ո րը փոքր է 3 -ից: Այս պի սով` 14 = 4 · 3 + 2, որ տեղ 4 -ը ա մե-
նա մեծ բնա կան թիվն է, որ 3 -ի հետ բազ մա պատ կե լիս փոքր է լի նում 
14 -ից: 4 թիվն ան վա նում են ոչ լրիվ քա նորդ (կամ թե րի քա նորդ), որ 
ստաց վում է 14 -ը 3 -ի բա ժա նե լիս, ի սկ 2 -ը` այդ բա ժա նու մից ստաց ված 
մնա ցորդ: Մնա ցոր դը փոքր է բա ժա նա րա րից: Այդ պի սի բա ժա նու մը 
կոչ վում է մնա ցոր դով բա ժա նում:

14 -ը 3 -ի բա ժա նե լու ա րդյուն քը գրում են հետևյալ ձևով`
14:3 = 4 (2 մնա ցորդ): 
Օ րի նակ 2: 38 = 7 · 5 + 3, որ տեղ 3 < 5: Այս տեղ 7 -ը ոչ լրիվ քա նորդ է, որ 

ստաց վել է 38 -ը 5 -ի բա ժա նե լիս, ի սկ 3 -ը` այդ բա ժան ման մնա ցոր դը: 
Ու րեմն, կա րե լի է գրել.

38:5 = 7 (3 մնա ցորդ): 
Ե թե մի թիվ ա ռանց մնա ցոր դի բա ժան վում է մյու սին, ա պա եր բեմն 

հար մար է հա մա րել, որ բա ժա նու մը կա տար վում է 0 մնա ցոր դով:
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a թի վը b թվի բա ժա նե լու հա մար պետք է գտ նել a:b քա նոր դը, ե թե 
a -ն ա ռանց մնա ցոր դի բա ժան վում է b -ի, կամ գտ նել ոչ լրիվ քա նոր-

դը և մնա ցոր դը, ե թե a -ն ա ռանց մնա ցոր դի չի բա ժան վում b -ի:

 Միա նիշ և հա ճախ էլ ե րկ նիշ թվե րի բա ժա նու մը սո վո րա բար կա տար-
վում է մտո վի (մտ քում), ի սկ ավելի մեծ թվե րի դեպ քում օգ տա գործ վում 
է ան կյու նով բա ժան ման ե ղա նա կը: Աս վա ծը բա ցատ րենք օ րի նակ նե րի 
մի ջո ցով.

Օ րի նակ 3:  42 -ը բա ժա նենք 3 -ի.
42 : 3 = (30 + 12):3 = 30 : 3 + 12 : 3 = 10 + 4 = 14: 

Օ րի նակ 4: 356 -ը բա ժա նենք 4 -ի.
356 : 4 = (320 + 36) : 4 = 80 + 9 = 89: 

Այդ պի սի բա ժա նու մը սո վո րա բար գրա ռում են հա մա ռոտ ձևով` 
անկյու նով բա ժան ման ե ղա նա կով (ն կ. 22).
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Օ րի նակ 5:  14688 -ը բա ժա նենք 36 -ի (ն կ. 23):
 Հա զար նե րի քա նա կը` 14 -ը, փոքր է 36 -ից: Փոր ձենք 36 -ի բա ժա նել 

հարյուրյակ նե րի քա նա կը` 146 -ը, 146:36 = 4 (2 մնա ցորդ): Այժմ ան հ րա-
ժեշտ է ստաց ված 2 հարյուրյակ մնա ցոր դը, ո րը նաև 20 տասնյակ է, 
միաց նել բա ժա նե լի ի տասնյակ նե րի կար գի 8 տասնյա կի հետ և ստաց-
ված 28 տասնյա կը բա ժա նել 36 -ի, բայց 28:36 = 0 (28 մնա ցորդ): Մնում 
է տասնյակ նե րի բա ժա նու մից ստաց ված 28 տասնյակ մնա ցոր դը, որ 
միա վոր նե րի կար գի 8 -ի հետ տա լիս է 288 միա վոր, բա ժա նել 36 -ի` 
288:36 = 8: Այս պի սով.

14 688:36 = 408:
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Օ րի նակ 6: 1409 բա ժա նենք 7 -ի (ն կ. 24):
 Նախ հարյուրյակ նե րի քա նա կը բա ժա նենք 7 -ի` 14 : 7 = 2 (0 մնա-

ցորդ): Ա պա 7 -ի բա ժա նենք տասնյակ նե րի քա նա կը` 0 : 7 = 0: Վեր-
ջա պես միա վոր նե րի քա նա կը բա ժա նե լով 7 -ի` կու նե նանք 9:7 = 1 (2 
մնա ցորդ): 

Արդյուն քում կս տաց վի 1409 : 7 = 201 (2 մնա ցորդ):

227.  Բե րեք մնա ցոր դով բա ժան ման օ րի նակ: Նշեք բա ժա նե լին, բա ժա-
նա րա րը, ոչ լրիվ քա նոր դը, մնա ցոր դը:

228. Ին չի՞ է հա վա սար մնա ցոր դը` ա ռանց մնա ցոր դի բա ժան ման ժա-
մա նակ:

229.  Բա ցատ րեք, թե ի նչ պես է կա տար ված բա ժա նու մը.

ա)   3222 9− 
  27    358
    52 −     45
      72 −       72
       0

      բ)    2187 26− 
   208   84
     107  −      104
        3(մն.)  

 գ)    146376  321 − 
   1284     456
    1797  −     1605
      1926    −       1926
           0

  

դ)    16100    46 − 
   138       350
     230  −      230
        0

        ե)    14084   28 − 
   140       503
        8      −         0
        84    −         84
           0

          զ)    97963  951 − 
    951      103
     286  −         0
     2863 −      2853
         10 (մն.)

  

230.  Կա տա րեք բա ժա նու մը.
ա) 261 : 7, բ) 1872 : 8, գ) 2144 : 6,
դ) 1742 : 13,  ե) 3685 : 15, զ) 15216 : 16:

231.  Հաշ վեք.
ա) 18147 : 23, բ) 18600 : 24, գ) 9576 : 21,
դ) 6278 : 51,  ե) 32614 : 46, զ) 46066 : 57:

232. Գ տեք հետևյալ թվե րի քա նոր դը.
ա) 288 և 8, բ) 738 և 9, գ) 798 և 8,
դ) 9899 և 99,  ե) 3778 և 47, զ) 3450 և 75:

   Կա տա րեք բա ժա նու մը (233-236)
233. ա) 9331:31, բ) 37324:62, գ) 20558 : 51,

դ) 560 : 80, ե) 900 : 30, զ) 7200 : 900, 
է) 24000 : 800, ը) 5400 : 600, թ) 6300 : 700:
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234. ա) 8100:90, բ) 2700:90, գ) 48000 : 80,
դ) 9600 : 30, ե) 14400 : 80, զ) 1380 : 60:

235. ա) 5180 : 140, բ) 28600 : 520, գ) 129600 : 320,
դ) 263900 : 1300,  ե) 54720 : 90, զ) 192290 : 670:

236. ա) 123123 : 123, բ) 98532 : 322, գ) 140751 : 351,
դ) 17145 : 135, ե) 67176 : 311, զ) 80772 : 381, 
է) 56088 : 456, ը) 114103 : 943, թ) 101952 : 236:

237.  Կա տա րեք մնա ցոր դով բա ժա նու մը.
ա) 49 : 8, բ) 73 : 8, գ) 58 : 7, դ) 118 : 23, 
ե) 400 : 57, զ) 487 : 17,  է) 456 : 6,  ը) 683 : 5:

238. Ի՞նչ մնա ցորդ ներ կարող են ս տաց վել բնա կան թվե րը 
ա) 2 -ի,    բ) 3 -ի,    գ) 4 -ի,    դ) 7 -ի բա ժա նե լիս:

239. Ի՞նչ ա մե նա մեծ մնա ցորդ կա րող է ստաց վել բնա կան թվե րը 
ա) 2 -ի,    բ) 3 -ի,    գ) 4 -ի,    դ) 5 -ի բա ժա նե լիս:

240. Ի՞նչ ա մե նա փոքր մնա ցորդ կա րող է ստաց վել բնա կան թվե րի բա-
ժա նու մից:

241. Ա շա կեր տը կա տա րել է բա ժա նում. 148:15 = 8 (28 մնա ցորդ): Ին չու՞մն 
է սխա լը: Կա տա րեք ճիշտ բա ժա նու մը:

242. Գ րա տախ տա կին գր ված են մնա ցոր դով բա ժան ման մի քա նի օ րի-
նակ : Բա ժա նե լի նե րը ջն ջել են և փո խա րի նել տա ռե րով: Գտեք բա-
ժա նե լի նե րը.
ա) a  :  12 = 3 (2 մն.), բ) b  :  26 = 7 (4 մն.),
գ) c : 18 = 5 (2 մն.), դ) k : 48 = 5 (8 մն.):

243. Գտեք թե րի քա նոր դը.
ա) 76 : 12 = a (4 մն.), բ) 12 : 26 = b (12 մն.),
գ) 808 : 35 = k (3 մն.), դ) 442 : 29 = d (7 մն.):

244. Գտեք բա ժա նա րա րը.
ա) 56 : a = 11 (1 մն.), բ) 93 : b = 2 (3 մն.),
գ) 146 : c = 12 (2 մն.), դ) 228 : d = 3 (3 մն.):

245. Ի՞նչ մ նա ցորդ կս տաց վի
1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7 · 8 · 9 · 10 + 1  թի վը 
ա) 2 -ի, բ) 3 -ի, գ) 4 -ի, դ) 5 -ի, ե) 6 -ի, զ) 7 -ի, է) 8 -ի, ը) 9 -ի, թ) 10 -ի, 
ժ) 100 -ի բա ժա նե լիս:

246. 3 մ եր կա րությամբ մե տա ղա լա րը ան հ րա ժեշտ է բա ժա նել 12 սմ եր-
կա րությամբ մա սե րի: Քա նի՞ այդ պի սի մաս կս տաց վի:

247.  Դա սա րանն ունի 33 ա շա կերտ: Ե րե խա նե րին ցան կա ցան դա սա վո-
րել շա րասյան ձևով` յու րա քանչյուր շար քում ը նդ գր կե լով 4 հո գի: 
Քա նի՞ ա շա կերտ տե ղա վո րե ցին վեր ջին` ոչ լրիվ շար քում:

248.  Դա սա րա նի ա շա կերտ նե րին կանգ նեց րին շա րասյան ձևով` յու րա-
քանչյուր շար քում ը նդ գր կե լով 4 ա շա կերտ: Ստաց վեց 8 լրիվ և 1` 
3 հո գուց բաղ կա ցած ոչ լրիվ շարք: Քա նի՞ ա շա կերտ կար դա սա-
րա նում:
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249. 17 հար կա նի շեն քի մի մուտ քի բնա-
կա րան նե րը հա մա րա կալ ված են 1 -ից 
մինչև 68 հա մար նե րով` սկ սած ա ռա ջին 
հար կից: Ո ՞ր  հար կում է գտն վում 63 հա-
մա րի բնա կա րա նը:

250.  Յոթ աղջիկ ուզեց պահմտոցի խաղալ: 
Նրանք կանգնեցին շրջանաձև և 
որոշեցին, որ փնտրողը կլինի նա, ով 
շրջանային պտույտներով հաշվելու 
դեպքում լինի 25-րդը: Գայանեն հաշիվը 
սկսեց իրենից` 1, 2, 3, … : Մանեն, առանց 
սպասելու հաշվման ավարտին, ասաց. 
«Ես եմ լինելու փնտրողը»: Որերո՞րդ տեղում էր կանգնած Մանեն` 
հաշված Գայանեից:

251. Ո՞րն է ա մե նա փոքր բնա կան թիվը, որ և՛ 3 -ի, և՛ 5 -ի, և՛ 7 -ի բա ժա-
նե լիս տա լիս է միև նույն մնա ցոր դը`   ա) 0,   բ) 1,    գ) 2:

1.16. թ վային ար տա Հայ տՈւթյՈւն ներ

4 թի վը կա րե լի է գրել 3 + 1 գու մա րի, 9 − 5 տար բե րության, 2 · 2 ար-
տադրյա լի, 12:3 քա նոր դի տես քով կամ 12:2 − 2, 3 · (12 − 11) + 1 և այլ ե ղա-
նակ նե րով: 

Այն գրա ռու մը, ո րում կան միայն թվեր, թվա բա նա կան գոր ծո-
ղություն նե րի նշան ներ և փա կագ ծեր, կոչ վում է թվային ար տա հայ-
տություն: Թվային ար տա հայ տություն նե րի պար զե ցու մը, այ սինքն` 
գոր ծո ղություն նե րի աս տի ճա նա կան կա տա րու մը և ա մե նա պարզ տես-
քի` թվի բերելը հա ճախ մեծ ջան քեր է պա հան ջում:

Թ վային ար տա հայ տություն նե րի ան ս խալ պար զեց ման հա մար 
ա ռան ձին գոր ծո ղություն նե րի կա տար ման օ րենք նե րի ի մա ցությու նը 
դեռևս  բա վա կան չէ, պետք է նաև ի մա նալ այդ գոր ծո ղություն նե րի կա-
տար ման հեր թա կա նությու նը:

1) Եթե թվային արտահայտությունում կան միայն գումարման 
ու հանման կամ միայն բազմապատկման ու բաժանման 

գործողություններ, ապա այդ գործողությունները կատարում են 
ձախից աջ հերթականությամբ:

Օ րի նակ̀  հետևյալ ար տա հայ տություն նե րում գոր ծո ղություն նե րը 
պետք է կա տա րել նշ ված հեր թա կա նությամբ.

8 − 3 + 5 + 10    և    7 · 8 : 2 : 4 · 5:
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2) Եթե թվային արտահայտությունում կան փակագծեր, ապա նախ 
պետք է կատարել ներփակագծային գործողությունները, իսկ հետո 

այն գործողությունները, որոնք փակագծերից դուրս են:

                
Օ րի նակ̀  (5 + 32) · 8   և   5 + (32 : 8): 
Այն փակագծերը, որոնցում կա միայն մեկ գործողություն, և այդ 

գործողությունը բազմապատկում կամ բաժանում է` ընդունված է չդնել: 
Օ րի նակ̀  5 + (32 · 8) -ի և 5 + (32 : 8) -ի փո խա րեն գրում են 5 + 32 · 8 և 

5  +  32 : 8: Բայց սկզ բում կա տա րում են բազ մա պատկ ման կամ բա ժան ման 
գոր ծո ղությու նը:

3) Եթե թվային արտահայտությունում կան և գումարման կամ 
հանման, և բազմապատկման կամ բաժանման գործողություններ, 

ապա սկզբում կատարում են բազմապատկումն ու բաժանումը 
(ձախից աջ), իսկ հետո` գումարումն ու հանումը (ձախից աջ):

                 
Օ րի նակ̀   15 + 48 : 6 − 3 · 52 : 26 + 3     և     7 · 9 − 12 : 3 + 12 : 12:

4*) Եթե թվային արտահայտությունում կա բնական ցուցիչով աստի-
ճան, ապա սկզբում այն պետք է գրել թվի տեսքով և միայն դրանից 

հետո անցնել մնացած գործողությունների կատարմանը:

                                   
Օ րի նակ̀  62 − 52 + 10 : 5 = 36 − 25 + 10 : 5:
Գործողությունների կատարման 1) − 4) կանոններով պահանջվող 

հերթականությունը, կարելի է փոխել միայն այն դեպքում, եթե դա թույլ 
են տալիս գումարման և բազմապատկման օրենքները:

                 
Օ րի նակ̀  48 · 26 + 52 · 26 = 26 · (48 + 52).
Ն շենք, որ գոր ծո ղություն նե րի կա տար ման 1) − 4) կա նոն նե րով արվող 

 վեր ջին գոր ծո ղության ա նու նով ո րոշ վում է թվային ար տա հայ տության 
ան վա նու մը: Օ րի նակ` 48 : 6 + 2 ար տա հայտու թյու նը գու մար է, 48 : (6 + 2) 
ար տա հայ տու թյու նը քա նորդ է:

 Մենք ար դեն գի տենք, թե ին չու չի կա րե լի թի վը բա ժա նել 0 -ի: 0 -ի 
վրա բա ժա նում պա րու նա կող թվային ար տա հայ տության մա սին ա սում 
են, որ այն ա նի մաստ է: Օ րի նակ` 3 : (4 · 5 − 20) ար տա հայ տությունն ի մաստ 
չու նի, ո րով հետև 4 · 5 − 20 = 0:

252. Ի՞նչ  է թվային ար տա հայ տությու նը:

253.  Փա կագ ծեր չպա րու նա կող թվային ար տա հայ տություն նե րն ի ՞նչ 
 կա նոն նե րով են պար զեց վում:
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254. Ո՞ր թ վային ար տա հայ տություն նե րն  ի մաստ չու նեն:

255. Ո րո շեք գոր ծո ղություն նե րի կա տար ման կար գը.
ա) 3 · 2 + 5 · 7,   բ) 3 · 7 − 6 · 3,   գ) 5 · (4 + 12),   դ) 20 : (10 − 6): 
Ո՞րն է վեր ջին գոր ծո ղությու նը: Ի ՞նչ է ար տա հայ տության ան վա-
նու մը:

256.  Պար զեց րեք թվային ար տա հայ տությու նը.
ա) 17 + 73 − 59 + 90, բ) 3 · 15 · 4 : 9 : 20 · 8:

257. Ն շեք գոր ծո ղություն նե րի կա տար ման կար գը.
ա) 53 · 2 + 44, բ) 320 − 56 · 2 + 120:6,
գ) 48 : 16 + 13 · 4, դ) 53 · (2 + 44), 
ե) 320 − (56 · 2 + 120 : 6), զ) (48 : 6 + 13) · 4:

258. Ն շեք գոր ծո ղություն նե րի կա տար ման կար գը և պար զեց րեք ար-
տա հայ տությու նը.
ա) 28 · 2 + 4, բ) 28 · (2 + 4),
գ) 100 : 4 + 6, դ) 100 : (4 + 6), 
ե) 320 − 64 : 8 + 16, զ) (320 − 64) : 8 + 16:

   Հաշ վեք (259−261):
259. ա) 320 − (64 : 8 + 16), բ) 45 + 24 · 5 − (59 − 9),

գ) 98 − 72 : 9 − (35 + 55) : 3, դ) 270 : (303 : 3 − 11) + 48, 
ե) 26 − (53 − 48) · 4 − 4, զ) 48 − (31 − 15) · 2 − 2, 
է) 66 − (65 − 47) : 6 + 3,  ը) 54 : (13 − 10) · 2 + 36:

260. ա) 848 + 6 − 756 : (45 − 45 : 5), բ) 48 : 4 + 1200 : (75 − 75 : 5),
գ) 9 + 252 : (108 : 18 − 5), դ) 655 − 324 : (48 : 12 − 3):

261. ա) 48 · 57 + 52 · 57, բ) 123 · 36 + 77 · 36,
գ) 145 : 5 + 455 : 5, դ) 333 : 9 + 666 : 9, 
ե) 6324 : 102 + 14076 : 102, զ) 2628 : 36 + 972 : 36: 
Օգ տա գոր ծե լով « գու մար», « տար բե րություն», «ար տադրյալ», 
« քա նորդ», «թ վի քա ռա կու սի», «թ վի խո րա նարդ» ան վա նում նե րը` 
կար դա ցեք հետևյալ թվային ար տա հայ տություն նե րը (262 − 265):

262*. ա) 3 + 15, բ) 15 − 6, գ) 15 · 3,
դ) 15 : 3,  ե) (3 + 5)2, զ) (15 − 3)2, 
է) (15 · 3)2,  ը) (15 : 3)2, թ) 32 + 52,
ժ) 82 + 92,  ի) 92 − 72, լ) 102 − 22:

263.  ա) 45 : (5 + 4), բ) 45 : 5 + 4, գ) 13 · 12 − 11,
դ) 13 · (12 − 11),  ե) 18 · (8 − 6 : 3), զ) 18 · 8 − 6 : 3, 
է) 18 · (8 − 6) : 3,  ը) (18 · 8 − 6) : 3, թ) 18 · 8 + 6 : 3:

264*. ա) a + b, բ) a − b, գ) a · b,
  դ) a : b,  ե) (a + b)2, զ) (a − b)2, 
  է) (a · b)3,  ը) (a : b)3, թ) a2 + b2,
  ժ) a3 + b3,  ի) a2 − b2, լ) a3 − b3, 
որ տեղ a -ն և b -ն բ նա կան թվեր են:
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265. ա) a : (b + c), բ) a : b + c, գ) a · b − c,
 դ) a · (b − c),  ե) a · (b − c : d), զ) a · b − c : d, 
 է) a · (b − c) : d,  ը) (a · b − c) : d, թ) a · b + c : d, 
որ տեղ a -ն և b -ն բ նա կան թվեր են:

266*. Գրեք և հաշ վեք հետևյալ թվե րի 
ա)  գու մա րը 1) 49 և 51, 2) 56 և 72,
բ)  տար բե րությու նը 1) 59 և 34, 2) 66 և 42,
գ)  քա ռա կու սի նե րի գու մա րը 1) 7 և 2, 2) 9 և 7,
դ)  գու մա րի քա ռա կու սին 1) 9 և 11, 2) 6 և 7, 
ե)  քա ռա կու սի նե րի տար բե րությու նը 1) 5 և 4, 2) 6 և 2,
զ)  տար բե րության քա ռա կու սին 1) 5 և 3, 2) 6 և 4, 
է)  խո րա նարդ նե րի գու մա րը  1) 4 և 3, 2) 5 և 2, 
ը)  գու մա րի խո րա նար դը 1) 13 և 7, 2) 5 և 6,
թ)  խո րա նարդ նե րի տար բե րությու նը 1) 4 և 3, 2) 5 և 1,
ժ)  տար բե րության խո րա նար դը 1) 49 և 46, 2) 56 և 52:

  Հաշ վեք (267, 268)
267*. ա) (5 + 2)2, բ) (9 − 8)3, գ) 5 + 22,

  դ) 52 + 22,      ե) 92 − 8,   զ) 92 − 82:

268*. ա) (714 : 7 − 100)4, բ) (824 : 8 − 102)4,
  գ) (954 : 9 − 636 : 6)3, դ) (758 − 659)2  :  (38 + 61)2:

269. Օգ տա գոր ծե լով 4 հատ 3 թվան շան, թվա բա նա կան գոր ծո ղություն-
նե րի նշան ներ և փա կագ ծեր` ստա ցեք նշ ված թվին հա վա սար թվա-
բա նա կան ար տա հայ տություն.
ա) 0,   բ) 1,   գ) 2,   դ) 3,   ե) 6,   զ) 7,   է) 8,   ը) 9,   թ) 10:

Լուծում ՝   ա) 3 + 3 − (3 + 3) = 0
                   բ) (3 + 3) : (3 + 3) = 1

0 -ի և 1 -ի հա մար գտեք այլ լու ծում ներ:

270. Օգ տա գոր ծե լով 4 հատ 8 թվան շան, թվա բա նա կան գոր ծո ղություն-
նե րի նշան ներ և փա կագ ծեր` ստա ցեք նշ ված թվին հա վա սար թվա-
բա նա կան ար տա հայ տություն.
ա) 1,   բ) 2,   գ) 3,   դ) 4,   ե) 6,   զ) 7,   է) 8,   ը) 9,   թ) 10:

271*.  Հաշ վեք.
ա) 62 − 52 + 32 − 22,  բ) 13 + 22 + 31 − 23,
գ) (82 : 16 − 2)2 + 23,  դ) (92 : 27 − 2) · 52:

272.  Հե տի ոտ նը 3 ժամ գնաց 5 կմ/ժ ա րա գությամբ և ևս 2 ժամ` 4 կմ/ժ 
ա րա գությամբ: Ի ՞ն չը կա րե լի է ի մա նալ̀ հաշ վե լով հետևյալ թվային 
ար տա հայ տությու նը.
ա) 3 + 2,    բ) 3 · 5, գ) 2 · 4, դ) 3 · 5 + 2 · 4,  ե) 3 · 5 − 2 · 4:

273. Կազմելով թվային ար տա հայ տություն` լու ծեք խն դի րը.

     ա) Այժմ եղ բայ րը 5 տա րե կան է, ի սկ 3 տա րի հե տո նա 2 ան գամ 
ա վե լի փոքր կլի նի քրոջ այժմյան տա րի քից: Քա նի՞ տա րե կան է 
քույրն այժմ:
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    բ) Այժմ եղ բայ րը 5 տա րե կան է, ի սկ 3 տա րի հե տո նա 2 ան գամ 
փոքր կլի նի քրո ջից: Քա նի՞ տա րե կան է քույրն այժմ:

     գ) Այժմ եղ բայ րը 5 տա րե կան է, ի սկ 1 տա րի ա ռաջ նա 3 ան գամ 
փոքր էր քրոջ այժմյան տա րի քից: Քա նի՞ տա րե կան է քույրն այժմ:

     դ) Այժմ եղ բայ րը 5 տա րե կան է, ի սկ 1 տա րի ա ռաջ նա 3 ան գամ 
փոքր էր քրո ջից: Քա նի՞ տա րե կան է քույրն այժմ:

274. ա) Ավ տո բու սում կար 25 ո ւղևոր: Ա ռա ջին կան գա ռում ի ջավ 8 և 
բարձ րա ցավ 12 ո ւղևոր, ի սկ ե րկ րոր դում ի ջավ 7 և բարձ րա ցավ 
5 ո ւղևոր: Քա նի՞ ո ւղևոր կար ավ տո բու սում ե րկ րորդ կան գա ռից 
հե տո:

     բ) Ավ տո բու սում կար մի քա նի ո ւղևոր: Ա ռա ջին կան գա ռում ի ջավ 
7 և բարձ րա ցավ 4, ի սկ ե րկ րոր դում ի ջավ 6 և բարձ րա ցավ 13 
ո ւղևոր: Սկզ բում քա նի՞ ո ւղևոր կար ավ տո բու սում, ե թե ե րկ րորդ 
կան գա ռից հե տո նրանց քա նա կը 38 էր:

1.17. Խն Դիր ներ եր կՈւ ան Հայտ թվե րԸ 
գտ նե ԼՈւ Մա Սին, ե թե Հայտ նի են նրանՑ 
գՈւ Մարն Ու տար Բե րՈւթյՈւ նԸ

 Եր կու թվե րի գու մա րի ու տար բե րության մի ջո ցով այդ թվե րը գտ նե-
լու մա սին խն դիր նե րը լու ծե լիս հար մար է օ գտ վել սխե մա տիկ նկար նե-
րից:

Խն դիր 1: Ա ռա ջին տու փում 6 -ով ա վե լի մա տիտ կա, քան ե րկ րոր-
դում, ի սկ եր կու տու փում միա սին 30 մա տիտ կա: Քա նի՞ մա տիտ կա 
յու րա քանչյուր տու փում:

 Լու ծում: Կա տա րենք սխե մա տիկ գծա գիր.
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Ա ռա ջին տու փից 6 մա տիտ հա նե լուց հե տո նրա նում կմ նա այն քան 
մա տիտ, որ քան ե րկ րոր դում, ի սկ եր կու տու փում միա սին` 2 ան գամ 
շատ, քան ե րկ րոր դում.

1) 30 − 6 = 24 (մա տիտ):
Գտ նենք ե րկ րորդ տու փի մա տիտ նե րի քա նա կը.
2) 24 : 2 = 12 (մա տիտ): 
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Այժմ ա ռա ջին տուփ վե րա դարձ նենք այն տե ղից հա նած 6 մա տի տը, 
այ սինքն` գտ նենք ա ռա ջին տու փի մա տիտ նե րի քա նա կը.

3) 12 + 6 = 18 (մա տիտ):
 Պատասխան՝ 18 մա տիտ, 12 մա տիտ:

Խն դիր 2: Լա տի նե րե նի այ բու բե նը ռու սե րե նից 7 տա ռով է պա-
կաս, ի սկ ռու սե րե նի նը հայե րե նից` 6 տա ռով: Քա նի՞ տա ռ կա յու րա-
քանչյուր այ բու բե նում, ե թե ե րեք այ բու բեն նե րի տա ռե րի ը նդ հա նուր 
քա նա կը 98 է:

 Լու ծում: Կա տա րենք սխե մա տիկ գծա գիր.
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 Ռու սե րե նի այ բու բե նից մտո վի հա նենք 7 տառ, ի սկ հայե րե նի այ-
բու բե նից` 7 + 6 տառ, այդ եր կու այ բու բեն նե րից յու րա քանչյու րում կմ նա 
այն քան տառ, որ քան լա տի նե րե նում, ի սկ ե րե քում միա սին` լա տի նե րե նի 
ե ռա պա տիկ քա նա կով.

1) 98 − 7 − (7 + 6) = 78 (տառ):
Գտ նենք լա տի նե րե նի այ բու բե նի տա ռե րի քա նա կը.
2) 78 : 3 = 26 (տառ):
Գտ նենք ռու սե րե նի այ բու բե նի տա ռե րի քա նա կը.
3) 26 + 7 = 33 (տառ):
Գտ նենք հայե րե նի այ բու բե նի տա ռե րի քա նա կը.
4) 33 + 6 = 39 (տառ):

 Պատասխան՝ 26 տառ, 33 տառ, 39 տառ:

275. ա) Եր կու տու փում միա սին կար 40 տետր: Ե րբ ա ռա ջին տու փից 
հա նե ցին 10 տետր, եր կու տու փե րում տետ րե րի քա նակ նե րը հա-
վա սար վե ցին: Քա նի՞ տետր կար ե րկ րորդ տու փում:
բ) Ա ռա ջին տու փում 10 տետր ա վե լի կար, քան ե րկ րոր դում, ի սկ 
եր կու սում միա սին` 70 տետր: Քա նի՞ տետր կար ե րկ րորդ տու փում: 
Խն դի րը լու ծեք` օ գտ վե լով նկար 25 -ից.

I

II

Նկար 25
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276. ա) Մայ րը տղային և ա ղջ կան միա սին տվեց 3200 դրամ: Ա ղջ կան 
նա տվեց 800 դրա մով ա վե լի, քան տղային: Ա մեն մե կին քա նի՞ 
դրամ տվեց:
բ) Դա վիթը 5 կգ -ով ա վե լի շատ խն ձոր հա վա քեց, քան Գառ նի կը, 
ի սկ միա սին նրանք հա վա քե ցին 43 կգ խն ձոր: Քա նի՞ կգ խն ձոր հա-
վա քեց ա մեն մե կը:

277. ա) Քույր ու եղ բայր միա սին  25  սունկ գտան: Եղ բայ րը 7 սունկ 
ա վե լի է գտել, քան քույ րը: Քա նի՞  սունկ է գտել նրան ցից ա մեն 
մե կը:
բ) Դա սա րա նում 36 ա շա կերտ կա, ը նդ ո րում, աղ ջիկ նե րը 4 -ով քիչ 
են տղա նե րից: Քա նի՞ աղ ջիկ և քա նի՞ տղա կա դա սա րա նում:

278. ա) Եր կու թվե րի գու մա րը 230 է: Ե թե ա ռա ջին թի վը փոք րաց նենք 
20 -ով, ա պա այդ թվե րը կհա վա սար վեն: Գտեք սկզբ նա կան թվե-
րը:
բ) Եր կու թվե րի գու մա րը 350 է: Նրան ցից մե կը մյու սից 10 -ով մեծ է: 
Քա նի սո՞վ պետք է փոք րաց նել մեծ թի վը, որ պես զի նրանք հա վա-
սար վեն: Գտեք սկզբ նա կան թվե րը:

279. ա) Եր կու թվե րի գու մա րը 432 է: Ա ռա ջի նը ե րկ րոր դից 18 -ով մեծ է: 
Գտեք այդ թվե րը:
բ) Եր կու թվե րի գու մա րը 537 է: Ա ռա ջի նը ե րկ րոր դից 131 -ով փոքր 
է: Գտեք այդ թվե րը:

280. ա) Եր կու թվե րի գու մա րը 96 է, ի սկ տար բե րությու նը` 18: Գտեք այդ 
թվե րը:

  բ) Եր կու թվե րի գու մա րը 87 է, տար բե րությու նը` 19: Գտեք այդ թվե-
րը:

  գ) Եր կու թվե րի գու մա րը 500 է, տար բե րությու նը` 6: Գտեք այդ 
թվե րը:

281.  Հին խն դիր: ա) Եր կու գյու ղա ցի միա սին ունեն 35 ոչ խար: Նրան ցից 
մե կը մյու սից 9 ոչ խար ա վե լի ունի: Ա մեն մե կը քա նի՞ ոչ խար ունի:

  բ) Եր կու գյու ղա ցի միա սին 40 ոչ խար ունեն: Գյու ղա ցի նե րից մե կը 
6 ոչ խար պա կաս ունի մյու սից: Ա մեն մե կը քա նի՞ ոչ խար ունի:

282. ա) Եր կու դա րակում հա վա սար թվով գր քեր կային: Ա ռա ջին դա րա-
կից 10 գիրք տե ղա փո խե ցին ե րկ րորդ դա րակ: Ե րկ րորդ դա րա կում 
քա նի՞ գր քով ա վե լի դար ձավ ա ռա ջի նից:

  բ) Ա ռա ջին տու փում 30 տետր ա վե լի կա, քան ե րկ րոր դում: Ա ռա-
ջին տու փից քա նի՞ տետր պետք է տե ղա փո խել ե րկ րորդ տուփ, 
որ պես զի նրան ցում տետ րե րի քա նակ նե րը հա վա սար վեն:

  գ) Ենթադրենք` ես և Դուք ունենք հավասար քանակով դրամ: 
Ինչքա՞ն գումար պետք է ես Ձեզ տամ, որ Ձեզ մոտ դառնա 2000 
դրամով ավել, քան ինձ մոտ կմնա:

283.  Մեկ շիշ ձե թը շշով կշ ռում է 900 գրամ: Ձե թը 100 գրա մով ծանր է 
շշից: Ի նչ քա՞ն է դա տարկ շշի կշի ռը:
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284. Ա շա կերտ նե րի այն հար ցին, թե ե րբ է ծն վել ի րենց ուսու ցի չը, վեր-
ջինս պա տաս խա նեց հա նե լու կով. «Ե թե գու մա րենք իմ ծնն դյան 
ամ սա թի վը և ամ սի հա մա րը, կս տա նանք 20: Ե թե ծնն դյանս ամ-
սաթվից հա նենք ամ սի հա մա րը, կս տա նանք 14: Ի սկ ե թե այդ ամ-
սաթ վի և ա մս վա հա մա րի ար տադրյա լը գու մա րենք 1900 -ին, 
կստաց վի իմ ծնն դյան թի վը»: Ե ՞րբ է ծն վել ուսու ցի չը:

1.19.  Պատ Մա կան ակ նարկ

Տարբեր ժողովուրդների մոտ տարբեր ժամանակներում օգտա-
գործվել են հաշվարկի զանազան համակարգեր: Ավստրալիական 
շատ ցեղեր նույնիսկ XIX դարում դեռ օգտագործում էին միայն երկու 
թվանշանի անուն` մեկը «մեկ» թվանշանի համար, մյուսը` «երկու»: 
«Երեք» -ի փո խա րեն նրանք ա սում է ին «եր կու և մեկ», « չորս» -ի փո խա-
րեն` «եր կու և եր կու», « հինգ» -ի փո խա րեն` «եր կու, եր կու և մեկ», « վեց» -ի 
փո խա րեն` «եր կու, եր կու և եր կու»: Ի սկ վե ցից մեծ թվե րը նրանք ար տա-
հայ տում է ին « շատ» բա ռով: 

Ե գիպ տա ցի նե րը դեռևս  մեր թվար կությու նից 3000 տա րի ա ռաջ ը ստ 
է ության կի րա ռում է ին հաշ վար կի տաս նոր դա կան հա մա կար գը: Մեկ 
միա վո րը նրանք նշա նա կում է ին    նշա նով, տասնյա կը`   , հարյուրյա-
կը`  : 345 թի վը գր վում էր այս պես` :

Տասա կան հա մա կար գը, ո րը ներ կայումս լայ նո րեն օգ տա գործ վում է 
ամ բողջ աշ խար հում, ա ռա վել կա տարյալ է: Մե կից մինչև ի նը փայ տիկ-
նե րի փո խա րեն օգ տա գոր ծում են 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 թվան շան նե րը: 
Տասնյակ նե րը, հարյուրյակ նե րը և այլն նշա նա կե լու հա մար նոր նշան-
ներ պետք չեն, ո րով հետև հենց նույն թվան շան ներն էլ օգ տա գործ վում 
են նաև տասնյակ նե րը, հարյուրյակ նե րը և այլն գրե լու հա մար: Միև-
նույն թվան շանն ունի տար բեր նշա նա կություն ներ` կախ ված այն տե ղից 
(դիր քից), որ տեղ որ այն գր ված է: Այդ հատ կության շնոր հիվ հաշ վար կի 
ներ կայիս հա մա կարգն ան վա նում են դիր քային: Տասա կան դիր քային 
հա մա կար գը թույլ է տա լիս գրե լու ի նչ քան ա սես մեծ բնա կան թվեր:

 Ժո ղո վուրդ ներն աս տի ճա նա բար են հան գել այդ հա մա կար գին: Այն 
ստեղծ վել է V դա րում Հնդ կաս տա նում: IX դա րում դրան ար դեն տի-
րա պե տում է ին նաև ա րաբ նե րը, X դա րում այդ հա մա կար գը հաս նում 
է մինչև Իս պա նիա, ի սկ XII դա րում հայտն վեց Եվ րո պայի այլ ե րկր նե-
րում, սա կայն լայն տա րա ծում ստա ցավ XV I դա րում: Եր կար ժա մա նակ 
դիր քային հա մա կար գի զար գա ցու մը կանգ էր ա ռել̀ զրո թվի և զրո 
թվան շա նի բա ցա կայության պատ ճա ռով: Միայն զրոն ներմու ծե լուց հե-
տո հա մա կար գը դար ձավ կա տարյալ:
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Չ նայած որ այս հա մա կար գի հայ րե նի քը Հնդ կաս տանն է, սխալ մամբ 
այն կոչ վում է «ա րա բա կան»: Հայերն ա րա բա կան թվան շան ներն օգ-
տա գոր ծում են XV II դա րից: Ի սկ մինչ այդ̀ մես րոպյան տա ռե րի ստեղ-
ծու մից հե տո, հայերն այդ տա ռե րի մի ջո ցով ստեղ ծե ցին նաև հաշ վար-
կի սե փա կան հա մա կար գը: Ը ստ այդ հա մա կար գի` այ բու բե նի ա ռա ջին 
ի նը տա ռե րը (Ա − Թ) ար տա հայ տում են 1 − 9 թվան շան նե րը, հա ջորդ ի նը 
տա ռե րը (Ժ − Ղ) ար տա հայ տում են 1 տասնյա կից մինչև 9 տասնյա կը, 
այ նու հետև Ճ -ից մինչև Ջ  տա ռե րով նշա նակ վում են հարյուրյակ նե րը և, 
վեր ջա պես, այ բու բե նի վեր ջին ի նը տա ռերն ար տա հայ տում են հա զար-
նե րը: Այս բո լո րը գրենք աղյու սա կի տես քով:

Ա = 1  Ժ = 10  Ճ = 100  Ռ = 1000
Բ = 2  Ի = 20  Մ = 200  Ս = 2000
Գ = 3  Լ = 30  Յ = 300  Վ = 3000
Դ = 4 Խ = 40  Ն = 400  Տ = 4000 
Ե = 5 Ծ = 50  Շ = 500  Ր = 5000
Զ = 6 Կ = 60  Ո = 600  Ց = 6000 
Է = 7 Հ = 70  Չ = 700 ՈՒ = 7000 
Ը = 8 Ձ = 80  Պ = 800  Փ = 8000
Թ = 9 Ղ = 90  Ջ = 900  Ք = 9000 

Այս տա ռե րի մի ջո ցով հեշ տությամբ կա րե լի է գրել մինչև 9999 ցան-
կա ցած բնա կան թիվ: Օ րի նակ ներ` ՑԱ = 6001, ՈՒ ՊԷ = 7807, ՉԿԹ = 769, 
ՔՋՂԹ = 9999: Ի սկ 10 000 -ը հայ կա կան հա մա կար գում պար զա պես կոչ-
վել է « բյուր», ունե ցել է հա տուկ նշան « ︿ »: Ե թե այդ նշա նը դր վում էր 
այ բու բե նի որևէ տա ռի վրա, ա պա այդ տա ռով ար տա հայտ վող թիվն 
ո ւղ ղա կի բազ մա պատկ վում էր 10000 -ով: Օ րի նակ` ︿ Ա = 10000, ︿ Ի = 200000,
︿ Չ = 7000000, ︿ Փ = 80000000:

Ք րիս տո նե ությու նը ՅԱ = 301 թվա կա նին ըն դուն վել է որ պես Հայաս-
տա նի պե տա կան կրոն: ՆԵ = 405 թվա կա նին Մես րոպ Մաշ տոցը ստեղ-
ծել է հայ կա կան տա ռե րը: 

Ո րոշ ե րկր նե րում տա սա կան հա մա կար գի փո խա րեն օգ տա գործ վել 
են հաշ վար կի հն գա կան, տաս ներ կո ւա կան, քսա նա կան, վաթ սու նա կան 
հա մա կար գեր: Վաթ սու նա կան հա մա կար գի հետ քե րը պահ պան վել են 
մինչև այժմ` ժա մա նա կի չափ ման միա վոր նե րում` 1 ժ = 60 ր, 1 ր = 60 վ:

 Հաշ վար կի` ա ռանց զրոյի ոչ դիր քային հա մա կար գի օ րի նակ է հռո-
մեա կան հա մա կար գը: Նրա նում թվե րը գր վում են հետևյալ թվան շան-
նե րի մի ջո ցով`

 I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000: 
Ե թե փոքր թվան շա նը դր ված է մե ծից աջ, ա պա այն ա վե լա նում է մե-

ծին` XV = 15, XV I = 16: Ե թե փոքր թվան շա նը դր ված է մե ծից ձախ, ա պա 
այն մե ծից հան վում է. IV = 4, IX = 9, XL = 40, XC = 90, CD = 400, CM = 900: 
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Այլ դեպ քե րում հան ման կա նո նը չի կի րառ վում: 1 -ից մինչև 21 թվերն այս 
հա մա կար գում գրառ վում են այս պես`

I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI,
XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI:

Ք րիս տո նե ությու նը որ պես Հայաս տա նի պե տա կան կրոն ըն դու նե լու 
տա րե թի վը հռո մեա կան հա մա կար գում կգր վի CCCI (301) տես քով, ի սկ 
հայ կա կան գրե րի ստեղծ ման տա րե թի վը` CDV (405):

Հ ռո մեա կան հա մա կարգն օգ տա գործ վում է նաև ներ կայումս, օ րի-
նակ` դա րե րը, գր քի գլուխ նե րը, ժա մա ցույ ցի թվե րը նշա նա կե լու հա մար 
և այլն: 

Է լեկտ րո նային հաշ վիչ մե քե նա նե րում օգ տա գործ վում է հաշ վար կի 
եր կո ւա կան հա մա կար գը, ո րում ըն դա մե նը եր կու թվան շան կա` 0 և 1: 
Օ րի նա կի հա մար` 0 -ից մինչև 9 թվե րը գրենք տա սա կան և եր կո ւա կան 
հա մա կար գե րում.

   տա սա կան հա մա կարգ                 եր կո ւա կան հա մա կարգ
0  0
1  1
2 = 2  10
3 = 2 + 1  11
4 = 2 · 2  100
5 = 2 · 2 + 1  101
6 = 2 · 2 + 2  110
7 = 2 · 2 + 2 + 1  111
8 = 2 · 2 · 2   1000
9 = 2 · 2 · 2 + 1  1001

 Միա նիշ թվե րի գու մար ման և բազ մա պատկ ման աղյու սակ նե րը եր-
կո ւա կան հա մա կար գում շատ պարզ են.

0 + 0 = 0, 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 10,
0 · 0 = 0, 1 · 0 = 0, 1 · 1 = 1: 

Ա հա գու մար ման, հան ման և բազ մա պատկ ման մի քա նի օ րի նակ  եր-
կո ւա կան հա մա կար գում.

 1)    101 + 
  110
1011

  2)     111̀0 − 
    101
  1001

 3)   111×
  101
  1 1 1 + 

  1 1 1
100011

 

285*. ա) Կար դա ցեք հաշ վար կի հայ կա կան հա մա կար գով գրառ ված 
թվերը.

Մ ԺԱ, ՌՈԺԶ, ՍՃ ԽԱ, ՎԴ, ՓՉ ԾԸ, ՆՂԷ:
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բ) 6041, 378, 210, 35602, 422507 թվե րը գրեք հայ կա կան հա մա կար-
գով:

286*.  Մոս կովյան հին փո ղոց նե րից մե կի եր կու շեն քե րի ճա կատ նե րի 
վրա դաջ ված են նրանց կա ռուց ման տա րեթ վե րը.

MDCCCCV, MDCCCLXXXXIX: 
Ո՞ր թ վա կան նե րին են կա ռուց վել այդ շեն քե րը:

287*.  Հաշ վի առ նե լով, որ հռո մեա կան հա մա կար գում նույն թվան շա նը 
սո վո րա բար չորս ան գամ ա նընդ մեջ չեն կրկ նում, պար զեց րեք նա-
խորդ խնդ րի տա րեթ վե րի գրե լաձևե րը:

288*. Ս տորև բեր ված հնա գույն մո գա կան քա ռա կու սի նե րից ա ռա ջի նը 
ստեղծ վել է Չի նաս տա նում մ.թ.ա. V − IV դա րե րում, ի սկ ե րկ րոր դը` 
Հնդ կաս տա նում մ.թ. I դա րում: Նրան ցից յու րա քանչյու րում հա մե-
մա տեք տո ղե րի, սյու նե րի և ան կյու նագ ծե րի թվե րի գու մար նե րը: 
Ո ՞րն է այդ քա ռա կու սի նե րի մո գա կան  հատ կությու նը:

  
4 9 2

3 5 7

8 1 6

1 14 15 4

12 7 6 9

8 11 10 5

13 2 3 16

289*. 3×3 չա փե րով քա ռա կու սու ի նը վան դակ նե րում 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8 թվե րը դա սա վո րեք այն պես, որ յու րա քանչյուր տո ղի, յու րա-
քանչյուր սյան և յու րա քանչյուր ան կյու նագ ծի թվե րի գու մա րը լի նի 
նույ նը: Նախ ո րո շեք` ի նչ քան  պետք է լի նի այդ գու մա րը:

290*. Ա պա ցու ցեք, որ 3×3 չա փե րի ցան կա ցած մո գա կան քա ռա կու սու 
բո լոր թվե րի գու մա րը բա ժան վում է 3 -ի:

291*. Թ վային ար տա հայ տություն նե րը գրեք հաշ վարկ ման եր կո ւա կան 
հա մա կար գով.
ա) 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210,
բ) 1 + 2 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28 + 29 + 210,
գ) 25 + 1, 26 + 1, 27 + 1, 28 + 1, 29 + 1, 210 + 1:

292*.  Հա մոզ վեք, որ հաշ վարկ ման եր կո ւա կան հա մա կար գում հետևյալ 
հա վա սա րությու նը ճիշտ է.
ա) 11 + 11 = 110, բ) 101 + 11 = 1000,
գ) 101 − 11 = 10, դ) 100 − 11 = 1, 
ե) 101 · 11 = 1111, զ) 11 · 11 = 1001, 
է) 111 · 11 = 10101,  ը) 1011 · 11 = 100001:

293*.  Հին Հնդ կաս տա նում բազ մա նիշ թվե րը բազ մա պատ կում է ին ոչ 
այն պես, ի նչ պես մենք այդ անում ե նք այժմ: Որ պես զի, օ րի նակ, 
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537-ը բազ մա պատ կե ին 82 -ով, հն դիկ նե րը նկա րում է ին 3×2 = 6 
վան դա կից բաղ կա ցած ո ւղ ղանկյուն (ար տադ րիչ նե րի գրառ ման 
թվան շան նե րի քա նակ նե րին հա մա պա տաս խան), վան դակ նե րի 
մոտ կցա գրում է ին ա ռա ջին թվի թվան շան նե րը ձա խից աջ, ե րկ-
րոր դի նը` ներքևից վերև, ա պա ան կյու նագ ծե րով կի սում է ին վան-
դակ նե րը (նկ. 26):  Այ նու հետև ար տադ րիչ նե րի թվան շան նե րը զույգ 
առ զույգ բազ մա պատ կում է ին միմյան ցով և ա րդյունք նե րը գրան-
ցում հա մա պա տաս խան վան դակ նե րում` միա վոր նե րի թվան շա նը 
գրե լով վան դա կի վե րին, ի սկ տաս նա վոր նե րի նը` ստո րին կե սում: 
Դրա նից հե տո գու մա րում է ին ստաց ված ա րդյունք նե րը վան դակ-
նե րի ան կյու նագ ծե րի ո ւղ ղությամբ` սկ սե լով վե րին աջ ան կյան 
վան դա կից: Այդ պես ստա նում է ին պա տաս խա նի թվանշան նե րը` 
ը ստ կար գի աճ ման:   
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 Մեր օ րի նա կում.
 միա վոր ներ` 4,
 տասնյակ ներ` 6 + 1 + 6 = 13 (3 -ը գրում ե նք, 1 -ը` 
հի շում),
 հարյու րակ ներ` 0 + 4 + 5 + 1 = 10 (0 -ն  գրում ե նք, 
1 -ը` հի շում),
 հա զար ներ` 1 + 0 + 2 + 1 = 4,
 տա սը հա զար ներ` 4:
  Պատասխան՝ 

537 · 82 = 44034.
Արդյունքը ստու գենք սո վո րա կան ե ղա նա կով.    537×

    82
 1074 + 

  4296
44034

294*. Տր ված եր կու թվե րի ար տադրյա լը հաշ վեք հնդ կա կան ե ղա նա կով 
և կա տա րեք ստու գում` սո վո րա կան ե ղա նա կով.
ա) 38 · 57,  բ) 932 · 43,  գ) 34 · 269:

1.20. Հե տաքրք րա շարԺ Խն Դիր ներ

295. ա) Ե րի վար նե րի եռյա կը սրար շավ ան ցավ 90 կմ: Քա նի՞ կմ ան ցավ 
յու րա քանչյու րը:
բ) 1 ձուն թեր խաշ ե փե լու հա մար մայ րիկն այն 2 րո պե թող նում է 
ե ռա ցող ջրում: Քա նի՞ րո պե է հար կա վոր 8 ձուն թեր խաշ ե փե լու 
հա մար:

296. ա) Ե րկ նիշ թվին 5 թվան շա նը կցա գրե ցին մեկ ան գամ ձա խից, մեկ 
այլ ան գամ` ա ջից: Ստաց ված ե ռա նիշ թվե րի գու մա րը ե ղավ 912: 
Գտեք ե րկ նիշ թի վը:
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բ) 1 թվան շա նը ե րկ նիշ թվին կցա գրե ցին մեկ ան գամ ա ջից, մեկ 
այլ ան գամ` ձա խից: Ստաց ված ե ռա նիշ թվե րի գու մա րը ե ղավ 926: 
Գտեք ե րկ նիշ թի վը:
գ) 2 թվան շա նը ե ռա նիշ թվին կցա գրե ցին մեկ ան գամ ա ջից, մեկ 
այլ ան գամ` ձա խից: Ստաց ված քա ռա նիշ թվե րի գու մա րը ե ղավ 
5929: Գտեք ե ռա նիշ թի վը:

  դ) 7 թվան շա նը ե ռա նիշ թվին կցա գրե ցին մեկ ան գամ ա ջից, մեկ 
այլ ան գամ` ձա խից: Ստաց ված քա ռա նիշ թվե րի գու մա րը ե ղավ 
8360: Գտեք ե ռա նիշ թի վը:

297. ա) Ե րկ նիշ թվին 5 թվան շա նը կցա գրե ցին մեկ ան գամ ձա խից, մեկ 
այլ ան գամ` ա ջից: Ստաց ված ե ռա նիշ թվե րի տար բե րությու նը 
ե ղավ 234: Գտեք ե րկ նիշ թի վը:

     բ) Ե րկ նիշ թվին 6 թվան շա նը կցա գրե ցին մեկ ան գամ ձա խից, մեկ 
այլ ան գամ` ա ջից: Ստաց ված ե ռա նիշ թվե րի տար բե րությու նը 
ե ղավ 162: Գտեք ե րկ նիշ թի վը:

     գ) Ե ռա նիշ թվին 9 թվան շա նը կցա գրե ցին մեկ ան գամ ձա խից, մեկ 
այլ ան գամ` ա ջից: Ստաց ված քա ռա նիշ թվե րի տար բե րու թյու նը 
ե ղավ 2214: Գտեք ե ռա նիշ թի վը:

   դ) Ե ռա նիշ թվին 9 թվան շա նը կցա գրե ցին մեկ ան գամ ձա խից, մեկ 
այլ ան գամ` ա ջից: Ստաց ված քա ռա նիշ թվե րի տար բե րությու նը 
ե ղավ 639: Գտեք սկզբ նա կան ե ռա նիշ թի վը:

298. Զ բո սաշր ջի կը մեկ նեց ո ւղևո րության քա ռա նիվ ավ տո մե քե նայով: 
Նա իր հետ վերց րել էր նաև մեկ պա հես տային ա նիվ: Ո ւղևո րության 
ըն թաց քում զբո սաշր ջի կը ա նիվ նե րը փո խում էր այն հաշ վար կով, 
որ յու րա քանչյուր ա նիվ ան ց նի նույն քան ճա նա պարհ: Գտեք.
ա) քա նի՞ կի լո մետր ան ցավ 5 ա նիվ նե րից յու րա քանչյու րը, ե թե ավ-
տո մե քե նան ան ցավ 4000 կմ, 
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բ) քա նի՞ կի լո մետր ան ցավ ավ տո մե քե նան, ե թե ա նիվ-
նե րից յու րա քանչյուրն ան ցավ 4000 կմ:

299.  Սե ղա նին դր ված է լուց կու ի նը հա տիկ (ն կար 27): Վե-
րա դա սա վո րեք դրանք այն պես, որ յու րա քանչյուր հո-
րի զո նա կան շար քում ստաց վի ա) 4, բ) 6, գ) 9, դ) 11 
թվերը:   

300.  Լուց կու հա տիկ նե րով պատ կե րե ցին ոչ ճիշտ հա վա սա-
րություն: Տե ղա փո խեք մեկ հա տիկ այն պես, որ ստաց-
վի ճիշտ հա վա սա րություն.

ա)  բ)         

գ)               դ)     

ե) զ)      
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301.  Լուց կու հա տիկ նե րով պատ րաստ ված է ճիշտ հա վա սա րություն: 
Տե ղա փո խե լով լուց կու մեկ հա տիկ` ստա ցեք մեկ այլ ճիշտ հա վա-
սա րություն.

 ա)          բ)                

 գ)         դ)         

 ե)          զ)            

 

302. ա) Հյու րե րի այն հար ցին, թե քա նի տա րե կան է ե րեք քույ րե րից յու-
րա քանչյու րը, Ար մի նեն պա տաս խա նեց, որ ի նքն ու Հաս մի կը միա-
սին 28 տա րե կան են, Հաս միկն ու Ան նան միա սին` 23, ի սկ բո լո րը 
ե րե քով` 38: Քա նի՞ տա րե կան է քույ րե րից յու րա քանչյու րը:

  բ) 1980 թվա կա նի Մոսկ վայի XXII Օ լիմ պիա կան խա ղե րին ԽՍՀՄ 
 մար զիկ նե րը ստա ցան 195 մե դալ, այդ թվում` 149` ոս կե և ար ծա թե, 
126` ոս կե և բրոն զե: Քա նի՞ ոս կե, ար ծա թե և բրոն զե մե դալ ստա-
ցան ԽՍՀՄ  մար զիկ նե րը մոս կովյան Օ լիմ պիա կան խա ղե րին:

303. ա) Մեր դա սա րան ցի նե րը հա վա քում են միայն դրոշմա նի շեր և մե-
տա ղադ րամ ներ: 8 ա շա կերտ ունի դրոշմա նի շե րի հա վա քա ծու, 
ի սկ 5 -ը` մե տա ղադ րամ նե րի: Ըն դա մե նը 11 ա շա կերտ ունի հա վա-
քա ծու: Ի նչ պե՞ս է դա ստաց վում. քա նի՞ ա շա կերտ է միայն դրոշմա-
նիշ հա վա քում և քա նի՞ սը` միայն մե տա ղադ րամ:

Դրոշմանիշ-8 Մետաղադրամ-5

11

    

Նկար 28

  բ) Դա սա րա նի 38 ա շա կերտ նե րից 24 -ն ը նդ գրկ ված է ե րգ չախմբում, 
ի սկ 15 -ը` դա հու կային խմ բում: Քա նի՞ ա շա կերտ է միա ժա մա նակ 
ը նդ գրկ ված և՛ ե րգ չախմ բում, և՛  դա հու կային խմ բում, ե թե յու րա-
քանչյուր ա շա կերտ գո նե մե կում ը նդ գրկ ված է:

  գ) Դա սա րա նի 35 ա շա կերտ նե րից 12 -ը մաս նակ ցել է աս մուն քող-
նե րի մր ցույ թին, 10 -ը` լա վա գույն նկա րի հա մար մր ցույ թին, ի սկ 
4 ա շա կերտ եր կու մր ցույ թին էլ մաս նակ ցել է: Դա սա րա նի քա նի՞ 
ա շա կերտ չի մաս նակ ցել այդ եր կու մր ցույթ նե րից ոչ մե կին:

ANTARES



ԳԼՈՒԽ 1 ԲՆԱԿԱՆ ԹՎԵՐԸ ԵՎ ԶՐՈՆ64

  դ) Մեր դա սա րա նում 32 ա շա կերտ է սո վո րում: Նրան ցից 23 -ը կա-
տու է սի րում, ի սկ 18 -ը` շուն: Ը նդ ո րում, 10 ա շա կերտ սի րում է և՛ 
 կա տու, և՛  շուն: Մեր դա սա րա նի քա նի՞ ա շա կերտ ոչ կա տու է սի-
րում, ոչ շուն: 

  ե) Մեր դա սա րա նում սո վո րող 30 ա շա կերտ նե րից 23 -ը գնա ցին 
է քսկուր սիա, 21 -ը` կի նո, ի սկ 5 ա շա կերտ չգ նա ցին ոչ կի նո, ոչ էլ 
է քսկուր սիա: Ի սկ քա նի՞ ա շա կերտ գնա ցին թե է քս կուր սիա, թե  կի նո:

  զ) Մեր դա սա րա նի 30 ա շա կերտ նե րից 23 -ը գնա ցին է քս կուր սիա, 
ը նդ ո րում, 6 -ը` միա ժա մա նակ և՛ է քս կուր սիա, և՛  կի նո, ի սկ 2 ա շա-
կերտ էլ ո՛չ է քս կուր սիա գնա ց, ո՛չ էլ̀  կի նո: Քա նի՞ ա շա կերտ գնաց 
կի նո:

304. Եր կու միա տե սակ ձմե րուկ կշ ռում են այն քան, որ քան ե րեք միա-
տե սակ սեխ: Մեկ ձմե րո՞ւկն է ծանր, թե՞ մեկ սե խը:

305.  Լուց կու հա տիկ նե րով պատ կե րե ցին խեց գե տին, ո րը սո ղում է դե-
պի վեր (ն կար 29): Տե ղա փո խեք ե րեք հա տիկ այն պես, որ այն սո ղա 
դե պի վար:

306.  Կո վը նայում է դե պի ձախ (ն կար 30): Լուց կու եր կու հա տիկ տե ղա-
փո խեք այն պես, որ կո վը նայի դե պի աջ:

³

µ

·

¹

Նկար 29 Նկար 30

307.  Լուց կու հա տիկ նե րը դա սա վոր ված են ի նչ պես նկար 31 -ում: Տե ղա-
փո խեք եր կու հա տիկ այն պես, որ ստաց վի հինգ հա վա սար քա ռա-
կու սի:

Նկար 31

308.  Քա ղա քի հա տա կագ ծի A կե տից պետք է հաս նել B կե տը` շարժ-
վե լով միայն աջ և վերև: Նկար 32 ա) -ում պատ կեր ված է այդ 
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եր թու ղի նե րից մե կը: Հա մոզ վեք, որ տար բեր եր թու ղի նե րը 6 -ն 
են:

Լու ծում: Համոզվելու համար, որ տար բեր եր թու ղի նե րը միայն 6 -ն  
են, կա րե լի է ա ռան ձին-ա ռան ձին դրանք նկա րել: Բայց մենք կանենք 
ավելի հեշտ ձևով: Յու րա քանչ յուր մի ջանկ յալ կե տում, որ տեղ կա րե լի է 
ուղ ղութ յու նը փո խել, գրենք այն թի վը, ո րը ցույց է տա լիս, թե A կե տից 
քա նի ձևով կա րող ենք հա սնել այդ կե տը (նկար 32 բ): Այդ դեպ քում B 
կետ կա րե լի է հաս նել 3 + 3 = 6 եղա նա կով:

³ µ ·

Նկար 32

309. Ե թե ցան կա նում ե նք գտ նել A կե տից B հաս նե լու բո լոր եր թու ղի-
նե րը (ն կար 32 գ), ա պա մեծ ջան քեր կպա հանջ վեն: Ի սկ ա՛յ դրանց 
քա նա կը հեշ տությամբ կա րե լի է հաշ վել վե րը նկա րագր ված ե ղա-
նա կով: Հաշ վեք:

310. Ու նենք 8 լ և 5 լ  տա րո ղություն նե րով եր կու տա րա: Այդ տա րա նե-
րով ջր մու ղային ծո րա կից ի նչ պե՞ս լց նել ա) 3 լ, բ) 7 լ  ջուր:

311. Ե րեք մե տա ղադ րամ ից եր կուսն իս կա կան են, եր րոր դը` կեղծ` այն 
թեթև է մյուս նե րից: Լծա կա վոր կշեռ քով, ա ռանց կշռա քա րեր օգ-
տա գոր ծե լու, ի նչ պե՞ս կա րե լի է մեկ կշ ռու մով գտ նել կեղծ մե տա-
ղադրա մը: Լու ծեք կեղծ (թեթև) մե տա ղադ րա մը գտ նե լու նմա նա-
տիպ խն դիր.
ա) 9 մե տա ղադ րա մից` 2 կշ ռու մով,
բ) 27 մե տա ղադ րա մից` 3 կշ ռու մով,

312. Օգ տա գոր ծե լով ե րեք հատ 5 թվան շան, թվա բա նա կան գոր ծո-
ղություն նե րի նշան ներ և փա կագ ծեր` ստա ցեք մի քա նի ար տա հայ-
տություն, ո րոնք ունե նան տար բեր ար ժեք ներ:

313.  Քա նի՞ մա սի կբա ժան վի պա րա նը, ե թե այն կտր տեն 6 տե ղից:

314. Ու նենք 4 մետ րա նոց և 5 մետ րա նոց գե րան ներ: Յու րա քանչյուր տե-
սա կից քա նի՞ գե րան պետք է սղո ցել, որ պես զի ստաց վի 42 կտոր 1 
մետ րա նոց գե րան և կա տար վի նվա զա գույն թվով սղո ցում:

315.  Պա հանջ վում է գե րա նը սղո ցե լով բա ժա նել 6 մա սի: Յու րա քանչյուր 
տե ղից սղո ցե լը տևում է 1 ր 30 վրկ.: Որ քա՞ն  ժա մա նակ կծախս վի 
ամ բողջ աշ խա տան քի հա մար:

316.  Վե րե լա կը ա ռա ջին հար կից եր րորդ հարկն է հաս նում 6 վրկ.-ում: 
Քա նի՞ վայրկ յանում այն ա ռա ջին հար կից կբարձ րա նա հին գե-
րորդ հարկ:
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317.  Քա նի՞ ե ղա նա կով կա րե լի է վճա րել 2800 դրամ գու մա րը` ունե նա-
լով բա վա կա նա չափ 100-ա նոց և 500-ա նոց մե տա ղադ րամ ներ:

318.  Քա նի՞ ե ղա նա կով կա րե լի է ման րել 500 դրա մա նոց թղ թադ րա մը 
10 դրամ և 50 դրամ ար ժո ղություն ներ ունե ցող մե տա ղադ րամ նե-
րով:

319.  Մի անգամ Սատանան առաջարկեց Անբանին փող աշխատել: «Հենց 
դու անցնես այս կամրջով,– ասաց նա,– քո փողը կկրկնա պատկվի: 
Կարող ես անցնել ինչքան ուզես, միայն թե ամեն ան գամից հետո 
պետք է ինձ վճարես 240 դրամ»: Անբանը համաձայնվեց և … 
երեք անցումից հետո էլ փող չուներ: Քանի՞ դրամ ուներ Անբանը 
սկզբում:

320. Ե րեք եղ բայր միա սին ստա ցան 24 խն ձոր, ը նդ ո րում, փոքր եղ բո-
րը բո լո րից քիչ խն ձոր հա սավ: Հաս կա նա լով դա` փոքր եղ բայ րը 
խն ձոր նե րի փո խա նա կության հետևյալ ա ռա ջար կությունն ա րեց. 
«Ես ի նձ կթող նեմ իմ խն ձոր նե րի կե սը, ի սկ մյուս կե սը հա վա սա-
րա պես կբա ժա նեմ ձեր միջև: Ի նձ նից հե տո թող միջ նեկ եղ բայրս, 
նրա նից հե տո էլ ա վա գը վար վեն նույն ձևով»: Եղ բայր նե րը հա մա-
ձայնե ցին: Ա րդյուն քում նրանք ունե ցան հա վա սար թվով խն ձոր-
ներ: Սկզ բում քա նի՞ խն ձոր ուներ յու րա քանչյու րը:

321.  Հին խն դիր: Մի ան գամ խե լա ցի աղ քա տը ժլատ հա րուս տից եր կու 
շա բա թով ա պաս տան խնդ րեց, ը նդ ո րում, ա սաց. «Դ րա հա մար 
ես ա ռա ջին օր վա հա մար կվ ճա րեմ 100 դրամ, ե րկ րորդ օր վա հա-
մար` 200 դրամ և այդ պես շա րու նակ, յու րա քանչյուր հա ջորդ օր-
վա հա մար կվ ճա րեմ նա խորդ օր վա նից 100 դրամ ա վե լի, այն պես 
որ, միայն տասն չոր սե րորդ (վեր ջին) օր վա հա մար կվ ճա րեմ 1400 
դրամ: Ի սկ դու ի նձ ա մեն օր ո ղոր մություն կտաս. ա ռա ջին օ րը 1 
դրամ, ե րկ րորդ օ րը` 2, եր րորդ օ րը` 4 և այլն, ա մեն օր կրկ նա պատ-
կե լով քո ա րած ո ղոր մությու նը»: Հա րուստն ուրա խությամբ հա մա-
ձայ նեց այդ պայ մա նին, որն ի րեն շատ շա հա վետ թվաց: Ի ՞նչ « շահ» 
բե րեց այս գոր ծար քը ժլա տին:
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Ձեզ ծանոթ երկարությունը, մակերեսը, ծավալը, զանգվածը, 
ժամանակը, արագությունը մեծությունների օրինակներ են: Դուք ծանոթ 
եք նաև տարբեր մեծությունների չափման միավորների հետ, օրինակ, 
մետրի, կիլոգրամի, վայրկյանի հետ։ Մեծության արժեքը չափման 
(միավորի հետ համեմատելու) արդյունքն է։ Մեծության արժեքը գրելիս 
թվի կողքին գրում են միավորի անվանումը։ Օրինակ` 5 սմ, 10 կգ, 12 կմ, 
4 տ, 5 ժ: Միևնույն մեծության արժեքը տարբեր միավորներով չափելիս 
տարբեր թվերով է արտահայտվում:

Օրինակ`
5 սմ = 50 մմ, 1 ժ = 60 ր, 2 կգ = 2000 գ:

2.1. Ու ղիղ: Ճա ռա գայթ: Հատ ված

Հարթության մասի օրինակ է սեղանի երեսը կամ ջրի մակերևույթը 
(հանդարտ լճակում)։ Բայց ամբողջ հարթությունը հնարավոր չէ 
պատկերել, որովհետև այն անվերջ շարունակվում է բոլոր կողմերից։

Երբ ծա լում ե նք թղ թե թեր թը, ա պա ա ռա-
ջա ցած գի ծը կլի նի ուղիղ գծի մաս, կամ 
կարճ` ո ւղ ղի մաս: 

Ու ղի ղը ոչ սկիզբ ունի, ոչ վերջ. այն ան-
սահ ման է: Գծա գրե րում միշտ պատ կեր վում 
է ո ւղ ղի միայն մի մա սը, ո րը գծ ում են քա-
նո նով: 

Ու ղի ղը նշա նա կում են լա տի նա կան 
փոք րա տա ռե րով, օ րի նակ` l (ն կ. 33), կար-
դում են` «էլ ուղիղ»: Կե տե րը նշա նա կում են 

· É á õ Ë

ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, 
ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՉԱՓՈՒՄԸ

Նկար 33

Նկար 34
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լա տի նա կան մե ծա տա ռե րով, օ րի նակ` A, B, 
C (ն կ. 33):

l ո ւղ ղի վրա նշենք եր կու տար բեր C և D 
կե տեր (ն կ. 34): Այդ դեպ քում l ուղիղն ան-
վա նում են նաև «CD ուղիղ»:

 Ցան կա ցած եր կու կե տով կա րե լի է տա-
նել միայն մեկ ուղիղ: Այս տե ղից հետևում 
է, որ եր կու տար բեր ուղիղ ներ կարող են 
հատ վել միայն մեկ կե տում:

 Հար թության վրա եր կու տար բեր ուղիղ-
ներ կա րող են նաև չհատ վել: Այդ պի սի 
ուղիղ ներն ան վա նում են զու գա հեռ: 

Ե թե AB և CD (կամ a և b) ուղիղ նե րը զու-
գա հեռ են, ա պա դա գրում են AB || CD (կամ 
a || b) ձևով (ն կ. 35):

Ն կար 36 -ո ւմ ցույց է տր ված, թե քա նո-
նով և ան կյու նա քա նո նով ի նչ պես զու գա հեռ 
ուղիղ ներ գծել: 

Ուղ ղի վրա գտն վող ա մեն մի A կետ այդ 
ուղի ղը տրո հում է եր կու մա սի (ն կ. 37): 
Այդ մա սե րից յու րա քանչյու րը կոչ վում է A 
սկզբնա կե տով ճա ռա գայթ (կամ կի սաու-
ղիղ):

 Ճա ռա գայ թը նշա նա կում են լա տի նա կան 
եր կու մե ծա տա ռե րով, ո րոն ցից ա ռա ջի նը 
ճա ռա գայ թի սկզբ նա կե տն է, ի սկ ե րկ րոր դը` 
ճա ռա գայ թի որևէ այլ կետ: Օ րի նակ` AB ճա-
ռա գայ թը (ն կ. 38): Նկար 39 -ում A սկզբ նա-
կե տով ճա ռա գայ թը կա րե լի է նշա նա կել և՛ 
AB, և՛ AC: 

Ուղ ղի այն մա սը, որ սահ մա նա փակ ված 
է A և B տար բեր կե տե րով, ան վա նում են AB 
հատ ված: A և B կե տերն ան վա նում են այդ 
հատ վա ծի ծայ րա կե տեր (ն կ. 40): A և B ծայ-
րա կե տե րով հատ վա ծը նշա նա կում են AB 
կամ BA: 

AB և CD հատ ված նե րը կոչ վում են հա վա-
սար հատ ված ներ, ե թե նրանք  վերադ նե լիս 

Նկար 35

Նկար 36

Նկար 37

Նկար 38

Նկար 39

Նկար 40

Նկար 41
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կա րող են հա մընկ նել (ն կ. 41): Գրում են AB = CD: Մաս նա վո րա պես AB և 
BA հատ ված նե րը հա վա սար են:

322.  Սե ղա նի մա կերևույ թը (ե րե սը) հար թության մա սին պատ կե րա ցում 
է տա լիս: Բե րեք այլ օ րի նակ ներ:

323. Ուղ ղի մա սին պատ կե րա ցում է տա լիս, օ րի նակ, պինդ ձգ ված լա րը: 
Բե րեք այլ օ րի նակ ներ:

324. ա) Կա րե լի՞ է ա րդյոք դպ րո ցա կան տետ րում ամ բողջ ուղի ղը պատ-
կե րել:

  բ) Քա նի՞ ուղիղ կա րե լի է տա նել եր կու տար բեր կե տե րով:

  գ) Ի նչ պե՞ս  կա րող են դա սա վոր վել եր կու ուղիղ նե րը հար թության 
վրա:

  դ) Ի նչ պի սի՞ ուղիղ ներն են ան վա նում զու գա հեռ: 

  ե) Ի ՞նչն են ան վա նում ճա ռա գայթ:

  զ) Ի ՞նչն են ան վա նում հատ ված:

325. Նկարեք մի ուղիղ և նրա վրա նշեք A կետը, ապա նրա տարբեր 
կողմերում նշեք B և C կետերը: Գրեք ուղղի և A սկզբնակետով  
ճառագայթների նշանակումները:

326. Թղ թի թեր թի վրա նշեք եր կու կետ: Ա ռանց քա նո նի տա րեք ուղիղ, 
որ ան ց նի այդ կե տե րով: Ստու գեք կա ռուց ման ճշ տությու նը քա նո-
նի մի ջո ցով:

327. Ն կար 42-ում գտեք զու գա հեռ ուղիղ նե րի զույ գե րը: Քա նո նով և 
ան կյու նա քա նո նով ստու գեք դրանց զուգահեռությունը:

Նկար 42

328. Ա ռանց քա նո նի տա րեք զու գա հեռ ուղիղ ներ: Նշա նա կեք այդ 
ուղիղ նե րը: Քա նո նով և ան կյու նա քա նո նով ստու գեք կա ռուց ման 
ճշ տությու նը:

329.  Տա րեք մի AB ուղիղ և նրա նից դուրս վերց րեք մի C կետ: C կե տով 
տա րեք AB ո ւղ ղին զու գա հեռ ուղիղ:

330.  Քա նի՞ ուղիղ կա րե լի է տա նել տր ված մեկ կե տով:

331. Տր ված է մի ո ւղ ղի վրա չգտն վող ե րեք կետ: Այդ կե տե րից յու րա-
քանչյուր եր կու սով տար ված է ուղիղ: Քա նի՞ ուղիղ է տար ված:
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332. Տր ված է չորս կե տ, ո րոն ցից ոչ մի ե րե քը չի գտն վում մի ո ւղ ղի 
վրա: Յու րա քանչյուր եր կու կե տով տար ված է ուղիղ: Քա նի՞ ուղիղ 
է տար ված:

333. Ու ղի ղը քա նի՞ մա սի է բա ժա նում հար թությու նը:

334.  Քա նի՞ մա սի են բա ժա նում հար թությու նը եր կու ուղիղ ներ, ե թե 
նրանք ա) հատ վում են, բ) զու գա հեռ են:

335.  Քա նի՞ մա սի կա րե լի է բա ժա նել հար թությու նը ե րեք ուղղով:

336. Թղ թի վրա նշեք մի կետ: Ըն դու նե լով այդ կե տը որ պես սկզբ նա-
կետ` տա րեք մի քա նի ճա ռա գայթ: Քա նի՞ այդ պի սի ճա ռա գայթ կա-
րե լի է տա նել:

337. Ուղ ղի վրա նշեք A և B կե տեր: A կամ B սկզբ նա կե տով քա նի՞ ճա-
ռա գայթ ստաց վեց:

338.  Քա նի՞ ճա ռա գայթ կս տաց վի, ե թե ո ւղ ղի վրա նշենք ա) 3 կետ, 
բ) 5 կետ, գ) 100 կետ:

339. Եր կու ուղիղ հատ վում են մեկ կե տում: Այդ կե տը` որ պես սկզբ նա-
կետ ունե ցող, քա նի՞ ճա ռա գայթ կա ռա ջա նա:

340. Թ վար կեք A, B կամ C սկզբ նա կե տով բո լոր ճա ռա գայթ նե րը (նկ. 43): 
Քա նի՞ ճա ռա գայթ ստաց վեց:

341. Թ վար կեք M, N և K ծայ րա կե տեր ունե ցող բո լոր հատ ված նե րը 
(նկ. 44): Քա նի՞ հատ ված ստաց վեց:

Նկար 43 Նկար 44

342. Ուղ ղի վրա նշել են 4 կետ: Ստու գեք, որ այն բո լոր հատ ված նե րը, 
ո րոնց ծայ րա կե տե րը այդ կե տե րից են` 6 -ն են:

Նկար 45

343. Արտանկարեք նկար 45 -ը տետրում: 
Նշա նակեք ուղիղների բոլոր հատման 
կե տերը` շարունակելով նրանց գծա-
պատ կեր ները, եթե անհրաժեշտ է: 
Քանի՞ մասի բաժանվեց հարթությունը.
ա) 10,       բ) 11,        գ) 12:

2.2.  Հատ ված նե րի Չա ՓՈւՄ

Հայր ու որդի, կանգառից տուն գնալիս, հաշվեցին իրենց կատարած 
քայլերը: Պարզվեց, որ կանգառից տուն հեռավորությունը հավասար է 
որդու 300 քայլի, իսկ հոր՝ 200 քայլի: Ակնհայտ է, որ արդյունքները տարբեր 
են ստացվել, քանի որ հայրն ավելի մեծ քայլերով էր չափել, քան որդին։
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Այդ պի սի դեպ քե րում ա սում են, որ օգ տա գործ վել են եր կա րության 
չափ ման տար բեր միա վոր ներ: 

Այն հատ վա ծը, ո րի եր կա րությունն ըն դուն ված է որ պես չափ ման 
միա վոր, ան վա նում են միա վոր հատ ված։ 

Նրա մի ջո ցով չա փում են կա մայա կան հատ ված: 
Որ պես միա վոր հատ ված` վերց նենք, օ րի նակ, 1 սմ եր կա րության 

հատ վա ծը: Այդ դեպ քում չա փում նե րը հար մար է կա տա րել սան տի մետ-
րային քա նո նով: 

Են թադ րենք` տր ված է AB հատ վա ծը, ո րի եր կա րությու նը պետք է 
չափել: Դրա հա մար սան տի մետ րային քա նո նի սանդ ղա կի 0-ական բա-
ժան ումը (գծիկը) հա մա տե ղենք հատ վա ծի A ծայ րա կե տի հետ (ն կ. 46):

Նկար 46

Ե թե այդ դեպ քում պարզ վի, որ հատ վա ծի B ծայ րը հա մընկ նում է 
սանդ ղա կի բա ժանում նե րից (գծիկներից) մե կի, օ րի նակ, 5 -ի հետ, ա պա 
ա սում են, որ AB հատ վա ծի եր կա րությու նը 5 սմ է և գրում են` AB = 5 սմ:

AB հատ վա ծի եր կա րությու նը նաև ան վա նում են A և B կե տե րի հե-
ռա վո րություն: Նշենք, որ հա վա սար հատ ված ներն ունեն հա վա սար 
եր կա րություն :

Հասկանալի է, որ ամեն մի հատված ունի որոշակի երկարություն, 
բայց ամեն հատվածի երկարություն չէ, որ ճշգրտորեն արտահայտվում 
է ամբողջ թվով սանտիմետրերով։ Նկար 47-ում քանոնը դրված է 
AB հատվածի երկայնքով այնպես, որ A կետը համընկնի սանդղակի 
0 բաժանման (գծիկի) հետ: Սակայն, ինչպես երևում է նկարից, B -ն 
ոչ մի բաժանման (գծիկի)  հետ չի համընկնում. այն գտնվում է 5 և 6 
բաժանումների (գծիկների)  միջև:

Նկար 47

Այս դեպ քում AB հատ վա ծի ճշ գրիտ եր կա րությու նը դեռևս մ նում է 
չո րոշ ված: Սա կայն հայտ նի է, որ 5 սմ < AB < 6 սմ, ը նդ ո րում, 5 սմ և 6 սմ 
 մե ծություն նե րից յու րա քանչյուրն AB եր կա րությու նից տար բեր վում է ոչ 
ա վե լի, քան 1 սմ -ը: 5 սմ -ը և 6 սմ -ը ան վա նում են AB -ի եր կա րության 
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մո տա վո րություն ներ կամ մո տա վոր ար ժեք ներ` 1 սմ ճշ տությամբ և 
գրում են` AB ≈ 5 սմ, AB ≈ 6 սմ:

≈ ն շանն ան վա նում են մո տա վոր հա վա սա րության նշան և կար դում 
են` «մո տա վո րա պես հա վա սար է»:

 Դի տարկ ված օ րի նա կում AB հատ վա ծի եր կա րությու նը մո տա վո-
րա պես հա վա սար է 5 սմ -ի պա կա սոր դով և 6 սմ -ի հա վե լուր դով` 1 
սմ ճշ տությամբ:

Բայց նկար 47-ում B կետը ավելի մոտ է սանդղակի 6 բաժանումին։ 
Ուրեմն, 6 սմ -ը AB հատվածի երկարության ավելի ճշգրիտ մո տա վո-
րություն է: Այդ դեպքում ասում են, որ AB հատվածի երկա րու թյու նը 
մոտավորապես 6 սմ է` կլորացրած 1 սմ ճշտությամբ: 

Ե թե B կետն ա վե լի մոտ լի ներ սանդ ղա կի 5 բա ժան ումին (քան 6-ին), 
ա պա կա սե ինք, որ AB հատ վա ծի եր կա րությու նը մո տա վո րա պես 5 սմ է` 
կլո րաց րած 1 սմ ճշ տությամբ:

Հ նա րա վոր է նաև, որ B -ն  հա վա սա րա պես հե ռաց ված լի նի սանդ ղա-
կի 5 և 6 բա ժան ում նե րից: Այդ դեպ քում պայ մա նա վոր վել են, որ 6 սմ -ը 
AB հատ վա ծի մո տա վոր եր կա րությունն է` կլո րաց րած 1 սմ ճշտությամբ, 
այ սինքն` ը նտր վում է մեծ թի վը:

344.  Տետ րում գծեք տար բեր եր կա րության ե րեք հատ ված: Կար կի նի և 
քա նո նի օգ նությամբ կա ռու ցեք նրանց հա վա սար հատ ված ներ:

345.  Տետ րում գծեք մի հատ ված: Կար կի նի և քա նո նի մի ջո ցով կա ռու-
ցեք մի նոր հատ ված, ո րը ա ռա ջի նից մեծ լի նի 
ա) 2 ան գամ,  բ) 3 ան գամ:

346. Ի՞նչ են ան վա նում այն հատ վա ծը, ո րի եր կա րությունն ըն դուն վում 
է որ պես չափ ման միա վոր:

347. Ի՞նչն են ան վա նում եր կու կե տե րի հե ռա վո րություն:

348.  Գծեք 7 սմ, 11 սմ 4 մմ, 14 սմ 6 մմ եր կա րության հատ ված:

349.  Քա նո նով գծեք այն պի սի հատ ված, ո րի եր կա րությու նը հա վա սար 
լի նի նկար 48-ում պատ կեր ված հատ ված նե րի 
ա) գու մա րին,  բ) տար բե րությա նը:

Նկար 48

350. C կե տը տե ղադր ված է ուղ ղի A և B կե տե րի միջև: AC հատ վա ծի եր-
կա րությու նը 8 սմ է, ի սկ BC հատ վա ծի նը` 3 սմ -ով ա վե լի: Գտեք AB 
հատ վա ծի եր կա րությու նը:

351. A կե տը տե ղադր ված է ուղ ղի B և C կե տե րի միջև: CB հատ վա ծի եր-
կա րությու նը 3 սմ -ով մեծ է AC -ի եր կա րությու նից: Գտեք AB հատ-
վա ծի եր կա րությու նը:
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352. Ուղ ղի վրա տր ված են A, B և C կե տե րը: Ը նդ ո րում, AB = 6 սմ, AC = 13 
սմ: Գտեք BC հատ վա ծի եր կա րությու նը, ե թե.
ա) B և C կե տե րը գտն վում են A կե տի նույն կող մում,
բ) B և C կե տե րը գտն վում են A կե տի տար բեր կող մե րում:

353. Ուղ ղի վրա տր ված են A, B և C ե րեք կե տե րը, ը նդ ո րում, AB = 13 սմ, 
AC = 4 սմ: Գտեք BC հատ վա ծի եր կա րությու նը: (Խն դիրն ունի եր կու 
լու ծում):

354. Ուղ ղի վրա տր ված են A, B և C ե րեք կե տե րը: Ը նդ ո րում, AB = 83 սմ, 
AC = 97 սմ: Գտեք BC հատ վա ծի եր կա րությու նը: Քա նի՞ լու ծում ունի 
խն դի րը:

355. AM ճա ռա գայ թի վրա տե ղադ րել են AB և AC հատ ված նե րը, AC = 89 
սմ: Գտեք BC հատ վա ծի եր կա րությու նը, ե թե.
ա) AB -ն 15 սմ -ով եր կար է AC -ից, 
բ) AB -ն 15 սմ -ով կարճ է AC -ից:

356. Օ րի նա կի վրա բա ցատ րեք, թե ի նչ պես են չա փում հատ վա ծի եր կա-
րությու նը 1 սմ ճշ տությամբ` 
ա) պա կա սոր դով,    բ) հա վե լուր դով,    գ) կլո րա ցու մով:

357.  Մա թե մա տի կայի տետ րի եր կա րությու նը և լայ նությու նը չա փեք 1 սմ 
ճշ տությամբ` 
ա) պա կա սոր դով,    բ) հա վե լուր դով,    գ) կլո րա ցու մով:

358.  Տետ րում նշեք եր կու կետ: Աչ քա չա փով ո րո շեք նրանց հե ռա վո-
րությու նը: Գծեք հատ ված, ո րի ծայ րա կե տե րը նշ ված կե տե րը լի-
նեն, և մո տա վո րա պես չա փեք նրա եր կա րությու նը:

359.  Սանդ ղա կով քա նո նի մի ջո ցով 1 սմ ճշ տությամբ չա փեք նկար  49-ի  
հատ ված նե րի եր կա րությու նները` 
ա) պա կա սոր դով,  բ) հա վե լուր դով,    գ) կլո րա ցու մով:

Նկար 49

360. 147 սմ եր կա րությամբ չոր սուն (ձո ղա փայ տը) կտրտ ված է չորս հա-
վա սար մա սի: Յու րա քանչյուր մա սը մո տա վո րա պես ի ՞նչ եր կա-
րություն կու նե նա 1 սմ ճշ տությամբ` 
ա) պա կա սոր դով, բ) հա վե լուր դով, գ) կլո րա ցու մով:

2.3. եր կա րՈւթյան Մետ րա կան Միա վՈր նե րԸ

 Հայաս տա նում, Ռու սաս տա նում և աշ խար հի ե րկր նե րի մե ծա մաս-
նությու նում որ պես եր կա րության հիմ նա կան միա վոր ըն դուն վում է 
մետ րը (տես 2.13. Պատ մա կան ակ նարկ): Ա վե լի փոքր հատ ված ներ չա-
փե լու հա մար օ գտ վում են մետ րի մա սե րից` դե ցի մետ րից, սան տի մետ-
րից և մի լի մետ րից:
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 Մետ րը 10 դե ցի մետ ր է` 1 մ = 10 դմ:
 Դե ցի մետ րը 10 սան տի մետ ր է` 1 դմ = 10 սմ:
 Սան տի մետ րը 10 մի լի մետ ր է` 1 սմ = 10 մմ:
 1 մ = 10 դմ = 100 սմ = 1000 մմ: 
Օ րի նակ ներ.
1) 2358 մմ = 2 մ 3 դմ 5 սմ 8 մմ = 2 մ 35 սմ 8 մմ:
2) 15 մ 48 սմ 4 մմ = 15 մ 4 դմ 8 սմ 4 մմ = 15 484 մմ:
 Մեծ հե ռա վո րություն նե րի չափ ման հա մար մտց ված է եր կա րության 

կի լո մետր կոչ վող միա վո րը, ո րը հա վա սար է 1000 մետ րի`
1 կմ = 1000 մ:

 Շատ մեծ՝ ա ստ ղա բաշ խա կան հե ռա վո րություն նե րն ար տա հայ տում 
են 10 թվի աս տի ճան նե րով, կամ որևէ թվի և 10 -ի աս տի ճա նի ար-
տադրյա լով: Օ րի նակ` Ա րե գա կի շա ռա վի ղը 700 000 կմ կամ 7 · 105 կմ 
է, ի սկ Ե րկ րագն դից մինչև Ա րե գա կը ե ղած մի ջին հե ռա վո րությու նը` 
150 000 000 կմ կամ 15 · 107 կմ է:

 Շատ փոքր եր կա րություն նե րը չա փում են միկ րոն նե րով և միկ րո-
միկ րոն նե րով`

 1 մմ = 1000 միկ րոն,
1 միկ րոն = 1000 միկ րո միկ րոն: 

361. Եր կա րության ո ՞ր  միա վորն է հա մար վում հիմ նա կան միա վոր:

362. Եր կա րության ի ՞նչ  միա վոր ներ են օգ տա գործ վում ոչ մեծ հատ ված-
ներ չա փե լիս:

363. Եր կա րության ի ՞նչ  միա վոր ներ են օգ տա գործ վում մեծ հե ռա վո-
րություն ներ չա փե լու հա մար:

364. Ու սում նա սի րեք աղյու սա կը և պա տաս խա նեք հետևյալ հար ցե րին.

1 մմ 1 սմ 1 դմ 1 մ 10 մ 100 մ 1 կմ
ա) Ձա խից աջ մեկ վան դակ տե ղա փոխ վե լիս քա նի՞ ան գամ են մե-
ծա նում եր կա րության միա վոր նե րը:
բ) Ա ջից ձախ մեկ վան դակ տե ղա փոխ վե լիս քա նի՞ ան գամ են փոք-
րա նում եր կա րության միա վոր նե րը:
գ) Քա նի՞ ան գամ է մեծ
1) 1 սմ -ը 1 մմ -ից,  2) 1 դմ -ը 1 մմ -ից,
3) 1 մ -ը 1 մմ -ից,  4) 10 մ -ը 1 մմ -ից,
5) 100 մ -ը 1 մմ -ից,  6) 1 կմ -ը 1 մմ -ից,
7) 1 դմ -ը 1 սմ -ից,  8) 1 մ -ը 1 սմ -ից,
9) 10 մ -ը 1 սմ -ից,  10) 100 մ -ը 1 սմ -ից,
11) 1 կմ -ը 1 սմ -ից,  12) 1 մ -ը 1 դմ -ից,
13) 10 մ -ը 1 դմ -ից,  14) 100 մ -ը 1 դմ -ից,
15) 1 կմ -ը 1 դմ -ից,  16) 1 կմ -ը 1 մ -ից:
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365. Ար տա հայ տեք մետ րե րով.
ա) 1 կմ, բ) 17 կմ, գ) 10 դմ,
դ) 270 դմ,  ե) 9700 սմ, զ) 27000 մմ:

366. Ար տա հայ տեք դե ցի մետ րե րով.
ա) 1 մ, բ) 43 մ, գ) 1 կմ,
դ) 17 կմ,  ե) 30 սմ, զ) 9700 սմ:

367. Ար տա հայ տեք սան տի մետ րե րով.
ա) 1 մ, բ) 27 մ,  գ) 1 կմ,
դ) 17 կմ,  ե) 9700 մմ, զ) 27000 մմ:

368. Ար տա հայ տեք մի լի մետ րե րով.
ա) 9 սմ, բ) 27 սմ, գ) 10 դմ,
դ) 270 դմ,  ե) 1 մ, զ) 17 մ:

369.  Կա տա րեք վար ժությու նը` ել նե լով բեր ված նմու շային օ րի նա կից.

 2308 մմ = 2 մ 3 դմ 0 սմ 8 մմ = 2 մ 3 դմ 8 մմ
ա) 1937 մմ, բ) 2079 մմ, գ) 12938 մմ,
դ) 179 սմ,  ե) 92703 սմ, զ) 62074 դմ:

370.  Կա տա րեք վար ժությու նը` ել նե լով բեր ված նմու շային օ րի նա կից.

2 մ 3 դմ 8 մմ =   2 մ 3 դմ 0 սմ 8 մմ = 2308 մմ 
ա) 1 մ 3 դմ 8 սմ 4 մմ, բ) 2 մ 7 սմ 9 մմ,
գ) 23 մ 7 դմ 3 սմ 6 մմ, դ) 4 մ 7 դմ 6 սմ, 
ե) 567 մ 1 սմ, զ) 2 կմ 504 մ 4 դմ:

371. Ել նե լով բեր ված նմու շային օ րի նա կից` տր ված մե ծությու նը գրեք 
1 դմ ճշ տությամբ` պա կա սոր դով, հա վե լուր դով, կլո րա ցու մով.

6 դմ 7 սմ ≈   6 դմ պակասուրդով
6 դմ 7 սմ ≈   7 դմ ավելուրդով և կլորացումով

ա) 7 դմ 6 սմ, բ) 8 դմ 4 սմ, գ) 3 դմ 5 սմ,
դ) 1 մ 8 դմ 3 սմ, ե) 4 մ 5 դմ 6 սմ, զ) 7 մ 3 դմ 5 սմ, 
է) 29 սմ,  ը) 41 սմ, թ) 235 սմ:

372. Զ բո սաշր ջիկ նե րը 4 օ րում ան ցան 70 կմ: Գտեք, թե ի նչ հե ռա վո-
րություն են ան ցել նրանք 1 օ րում` հա մա րե լով, որ յու րա քանչյուր 
օր միև նույն հե ռա վո րությունն են ան ցել: Պա տաս խա նը գրեք 1 կմ 
ճշ տությամբ` 
ա) պա կա սոր դով,      բ) հա վե լուր դով,      գ) կլո րա ցու մով:

2.4.  Բնա կան թվե րի ներ կայա ՑՈւ ՄԸ կՈՈր Դի նա տային 
Ճա ռա գայ թի վրա

Թ վե րը հար մար է ներ կայաց նել ո ւղ ղի կե տե րով: Դրա համար վերց-
նում են O սկզբ նա կե տով ճա ռա գայթ, ո րի ո ւղ ղությու նը նշում են սլա քով 
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և ը նտ րում են մի հատ ված, ո րի եր կա րությու նը հա մա րում են մեկ միա-
վոր: Այդ հատ վածն ան վա նում են միա վոր հատ ված:

 Ճա ռա գայ թի վրա, սկ սած Օ սկզբ նա կե տից, մե կը մյու սի հետևից տե-
ղադ րենք միա վոր եր կա րության մի քա նի հատ ված (ն կ. 50): Հա մա րենք, 
որ Օ կե տը ներ կայաց նում է զրո թի վը, ա ռա ջին միա վոր հատ վա ծի աջ 
ծայ րա կե տը̀ 1 թի վը, ե րկ րորդ միա վոր հատ վա ծի աջ ծայ րա կե տը̀ 2 թիվը 
և այս պես շա րու նակ:

8

Նկար 50

 Մենք կա ռու ցե ցինք կոոր դի նա տային ճա ռա գայթ: Նրա մի ջո ցով զրոն 
և բնա կան թվե րը պատ կեր վում են կե տե րով: Օ սկզբ նա կետն ան վա նում 
են զրոյա կան կետ կամ 0 (զ րո) կետ: Ա սում են նաև, որ Օ կետն ունի 
0 կոոր դի նա տը և գրում են Օ (0): Հա ջորդ կե տե րը հա մա պա տաս խա նա-
բար ան վա նում են` 1 կետ, 2 կետ և այլն: 

Կոոր դի նա տային ճա ռա գայ թը հի շեց նում է քա նոն, ո րի վրա նշ ված 
են 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 և այլն, միայն այն տար բե րությամբ, որ ցան կա ցած 
քա նոն սահ մա նա փակ է (վեր ջա վոր է), ի սկ կոոր դի նա տային ճա ռա գայ-
թը ան սահ մա նա փակ է (ան վերջ է): 

Ան վերջ կոոր դի նա տային ճա ռա գայ թը հնա րա վոր չէ ամ բող ջությամբ 
պատ կե րել (գ ծել), բայց այն կա րե լի է պատ կե րաց նել (երևա կայել):

 Կա մայա կան n բնա կան թիվ կոոր դի նա տային ճա ռա գայ թի վրա 
պատ կեր վում է մի այն պի սի կե տով, ո րի հե ռա վո րությու նը զրոյա կան 
կե տից հա վա սար է n թվով միա վոր հատ վա ծի: Այդ կետն ան վա նում են 
n կետ կամ n կոոր դի նա տով կետ: 

Օ րի նակ` նկար 51-ում նշ ված է A կե տը՝ 5 կոոր դի նա տով, գրում են 
A(5): OA հատ վա ծի եր կա րությու նը հա վա սար է 5 միա վոր հատ վա ծի: 
Սո վո րա բար կոոր դի նա տային ճա ռա գայ թը պատկերում են հո րի զո նա-
կան դիր քով և ո ւղ ղում են ձա խից աջ: Այդ դեպ քում ավելի մեծ կոոր դի-
նատ ունե ցող կե տը կոոր դի նա տային ճա ռա գայ թի վրա տե ղադր ված է 
լի նում ա վե լի աջ: Դրա շնոր հիվ բնա կան թվե րը կա րե լի է բաղ դա տել 
(հա մե մա տել) կոոր դի նա տային ճա ռա գայ թի մի ջո ցով.

 Եր կու բնա կան թվե րից մեծ է այն, ո րը 
կոոր դի նա տային ճա ռա գայ թի վրա պատ կեր ված է ա վե լի աջ:

Նկար 51
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373. Ո ՞ր  հատ վածն են ան վա նում միա վոր հատված:

374. Ինչ պե՞ս  կա ռու ցել կոոր դի նա տային ճա ռա գայ թ:

375. Ինչ պե՞ս են հա մե մատում բնա կան թվե րը կոոր դի նա տային ճա ռա-
գայ թի մի ջո ցով:

376. Տր ված է կոոր դի նա տային ճա ռա գայթ: Նրա ո րոշ կե տեր նշա նակ-
ված են տա ռե րով (ն կար 52): Նշեք A, B, C, D և E կե տե րի կոոր-
դի նատ նե րը: Գտեք այդ կե տե րի հե ռա վո րություն նե րը զրոյա կան 
կե տից: Օ րի նակ` A(2), OA = 2:

Նկար 52

377.  Կա ռու ցեք կոոր դի նա տային ճա ռա գայթ` որ պես միա վոր հատ ված 
վերց նե լով 1 սմ եր կա րությամբ հատ վա ծը (տետ րի եր կու վան դակ): 
Նշեք 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 կե տե րը: 5, 3 և 1 կոոր դի նատ նե րով կե տե րը  
նշա նա կեք A, B և C տա ռե րով:

378. A(5), B(100) և C (56) կե տե րից ո ՞րն է կոոր դի նա տային ճա ռա գայ թի 
վրա.
ա) մյուս նե րից աջ, բ) մյուս նե րից ձախ:

379. Թ վար կեք ե րեք կետ, ո րոնք կոոր դի նա տային ճա ռա գայ թի վրա  լի-
նեն նշ ված կոոր դի նատով կե տից աջ և ե րեք կետ, որ  լի նեն նույն 
կե տից ձախ.
ա) 7, բ) 13, գ) 100, դ) 998:

380.  Քա նի՞ բնա կան թիվ կա րե լի է նշել կոոր դի նա տային ճա ռա գայ թի 
վրա` հետևյալ կոոր դի նատ նե րով կե տե րի միջև.
ա) 0 և 9, բ) 4 և 14, գ) 90 և 120:

381. Ն կար 53 -ում գծ ված է կոոր դի նա տային ճա ռա գայթ: Ան վա նեք տա-
ռե րով նշա նակ ված կե տե րը.

Նկար 53

 

382.  Կոոր դի նա տային ճա ռա գայ թի վրա նշ ված է A կե տը (ն կար 54): 
Գտեք այդ կե տի կոոր դի նա տի մո տա վոր ար ժե քը պա կա սոր դով և 
հա վե լուր դով` 1 ճշ տությամբ.

Նկար 54
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383. Ծղ րի դը թռչ կո տում է կոոր դի նա տային ճա ռա գայ թի եր կայն քով` 
մեկ անգամ 5 միա վոր հատ վա ծի չա փով աջ, հաջորդ անգամ 3 
միա վոր հատ վա ծի չա փով ձախ, և այսպես շարունակ: Սկ սե լով 0 
կե տից` հնա րա վո՞ր է ա րդյոք, որ մի քա նի թռիչ քից հե տո ծղ րի դը 
հայտն վի.
ա) 6 կե տում,  բ) 7 կե տում:

2.5. անկյՈւն: ա նկյՈւն նե րի Չա ՓՈւ ՄԸ

Նկար 55

      Ն կար 55-ում կա B  ը նդ հա նուր սկզբ նա կե-
տով եր կու տար բեր ճա ռա գայթ: Նրանք հար-
թությու նը բա ժա նում են եր կու մա սի, ո րոն ցից 
յու րա քանչյու րը կոչ վում է ան կյուն: Այդ երկու 
անկյուններից այն որը դիտարկվում է տվյալ 
խնդրում նշում են աղեղով։ ABC անկյունը 
նշանակում են ∠ABC ձևով, B կետն անվանում են 
նրա գագաթ, իսկ BA և BC ճառագայթները` նրա 
կողմեր: Երբեմն, կարճության համար անկյունը 

նշանակում են միայն գագաթի տառով, տվյալ դեպքում` ∠B:

Նկար 56

   Եր կու ան կյուն ան վա նում են հա վա սար, 
ե թե նրանք կա րե լի է այն պես վերադ նել, որ 
հա մընկ նեն: Նկար 56 -ում պատ կեր ված է եր-
կու ան կյուն` ∠ABD և ∠DBC: Նրանք այն պի սին 
են, որ ե թե թղ թի թեր թը ծա լենք AB ո ւղ ղով, 
ա պա BA և BC ճա ռա գայթ նե րը կհա մընկ նեն: 
Դա նշա նա կում է, որ կհամը նկ նեն նաև ABD և 
DBC ան կյուն նե րը: Ու րեմն ABD և DBC ան-
կյուն նե րը հա վա սար են: Գրում են ∠ABD = ∠DBC 
և ա սում են «ABD ան կյու նը հա վա սար է DBC 

ան կյա նը»: Հա վա սար ան կյուն նե րը նշում են նույն քանակի ա ղեղ նե րով 
(ն կար 56):

 Մենք գի տենք, որ ո ւղ ղի վրա նշե լով որևէ կետ` ստա նում ե նք այդ կե-
տից ել նող եր կու ճա ռա գայթ: Այդ ճա ռա գայթ ներն էլ են հար թությու նը 
բա ժա նում եր կու մա սի: Ա ռա ջա ցած եր կու ան կյուն նե րից յու րա քանչյու-
րը կոչ վում է փռ ված ան կյուն: Նկար 57 -ում պատ կեր ված է ABC փռված 
ան կյու նը: Թղ թի թեր թը ծա լենք այն պես, որ BA և BC ճա ռա գայթ նե-
րը համընկ նեն և ա պա թերթն ո ւղ ղենք: Այդ դեպ քում ծալ քի MN գի ծը 
փռված ան կյուն նե րից յու րա քանչյու րը կբա ժա նի եր կու հա վա սար ան-
կյուն նե րի, ո րոն ցից ա մեն մե կը կոչ վում է ուղիղ անկյուն (ն կար 58):
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Նկար 57 Նկար 58

Անկյունները չափում են աստիճաններով: Համարում են, որ փռված 
անկյունը հավասար է 180 աստիճան, ուրեմն նրա կեսը` ուղիղ անկյունը 
հավասար է 90 աստիճան: Աս տի ճա նը նշա նա կում են «̊ » նշա նով: Գրում 
են` ∠ABC = 180̊ , ∠ABM = 90̊ : 

Ան կյուն նե րն ա ռա վել ճշ գրիտ չա փելու հա մար օգ տա գոր ծում են աս-
տի ճա նի մա սե րը` րո պե «՛» և վայր կյան «՛՛»:

1̊  = 60՛; 1՛ = 60՛՛, որ տե ղից` 1̊  = 3600՛՛: 
Ան կյուն նե րը չա փե լու հա մար օ գտ վում են ան կյու նա չա փից: Նկար 

59-ում ցույց է տր ված, թե ի նչ պես են ան կյուն նե րը չա փում ան կյու նա-
չա փով: 

 

Նկար 59

Ան կյու նա չափն օգ տա գոր ծում են նաև տր ված աս տի ճա նային չա փի 
ան կյուն կա ռու ցե լու հա մար: Նկար 60-ում ցույց է տր ված, թե ան կյու նա-
չա փով ի նչ պես կա ռու ցել 60̊ -ի հավասար ABC ան կյու նը: 

³

µ

·

¹

Նկար 60
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Ու ղիղ ան կյու նից փոքր ան կյու նը կոչ վում է սուր ան կյուն: Սուր 
ան կյան մե ծու թյու նը 90̊ -ից պա կաս է: Փռ ված ան կյու նից փոքր, բայց 
ուղիղ ան կյու նից մեծ ան կյու նը կոչ վում է բութ ան կյուն: Բութ ան կյան 
մե ծու թյու նը փոքր է 180̊ -ից, բայց մեծ է 90̊ -ից: Նկար 61 -ում պատ կեր-
ված են ABC սուր ան կյու նը և MOK բութ ան կյու նը: 

³

µ

Նկար 61

 Ու ղիղ ան կյան տակ հատ վող 
ուղիղ ներն ան վա նում են ո ւղ ղա հա-
յաց ուղիղ ներ: Նկար 58-ում MN 
ուղիղն ո ւղ ղա հա յաց է AC ո ւղ ղին: 
Գրում են` MN ⊥ AC: Նշենք, որ նկար 
58-ում չորս ուղիղ ան կյուն ներ են 
պատ կեր ված` 
∠ABM = ∠CBM = ∠CBN = ∠ABN = 90̊ :

Սովորաբար ուղղիղ անկյունը նշում են ոչ թե աղեղով, այլ ուղիղ 
անկյուն կազմող երկու փոքրիկ գծիկով։

384. Ի՞նչն են անվանում ան կյուն, ան կյան գա գաթ, ան կյան կողմ:

385. ա) Ո ՞ր ան կյուն ներն են կոչ վում հա վա սար:
բ) Ո ՞ր ան կյունն է կոչ վում փռ ված, ուղիղ, սուր, բութ:

386.  Քա նի՞ աս տի ճան է փռ ված ան կյու նը, ուղիղ ան կյու նը:

387. Ո՞ր ուղիղ ներն են կոչ վում ո ւղ ղա հա յաց:

388. Ստուգեք նկար 62 -ի անկյունների չափման արդյունքները: Նշեք 
սուր, ուղիղ և բութ ան կյուն նե րը.
ա) ∠MNK = 70̊ , ∠P∠R = 90̊ , ∠DEF = 120̊ ,
բ) ∠ABC = 38̊ , ∠XYZ = 90̊ , ∠GOH = 135 :̊

³

µ

³

µ

Նկար 62
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389. Ան կյու նա չա փով չա փեք նկար 63 -ի ան կյուն նե րը և տետ րում կա-
տա րեք հա մա պա տաս խան նշում ներ:

Նկար 63

390. Ան կյու նա չա փով կա ռու ցեք 90̊ , 50̊ , 30̊ , 60̊ , 100̊ , 95 ,̊ 105 ,̊ 45 ,̊ 
135 ,̊ 15˚ մեծության ան կյուն ներ:

391. Գտեք հետևյալ ո ւղ ղու թյուն նե րի 
կազ մած ան կյու նը (ն կար 64).
ա) հյու սիս և արևելք, 
բ) հյու սիս և հա րավ,
գ) հյու սիս և ա րև մուտք,
դ) ա րև մուտք և արևելք, 
ե) հյու սիս-արևելք և արևելք, 
զ) հյու սիս-արևելք և հա րավ-
արևելք, 
է) հյու սիս-արևելք և հա րավ-
արև մուտք, 
ը) հյու սիս-ա րև մուտք և արևելք:

392. ա) Ի ՞նչ ան կյուն են կազ մում ժա մա ցույ ցի ժա մեր ցույց տվող և րո-
պե ներ ցույց տվող սլաք նե րը ժա մը 3 -ին, 6 -ին, 12 -ին, 21 -ին:
բ) Ի ՞նչ ան կյու նով կպտտ վի ժա մեր ցույց տվող սլա քը 6 ժա մում, 3 
ժա մում, 9 ժա մում, 12 ժա մում:
գ) Ի ՞նչ ան կյու նով կպտտ վի րո պե ներ ցույց տվող սլա քը 30 րո պե-
ում, 15 րո պե ում, 10 րո պե ում, 1 րո պե ում:

393. 1̊ , 7 ,̊ 10̊ , 30̊ , 90̊ , 180̊  մե ծու թյուն ներն ար տա հայ տեք րո պե նե րով:

394. 1՛, 1̊ , 1̊ 1՛, 4̊ 3՛, 10̊ , 10՛ մե ծու թյուն ներն ար տա հայ տեք վայր կյան նե-
րով:

395. Ել նե լով նմու շային օ րի նա կից` կա տա րեք գու մա րու մը.

4̊ 7՛19՛՛ + 1̊ 52՛48՛՛ = 5 5̊9՛67՛՛ = 5 6̊0՛7՛՛ = 6˚7՛՛։
ա) 37 1̊2՛ + 5˚7՛19՛՛, բ) 49՛33՛՛ + 24՛28’,
գ) 5 2̊7՛ + 3̊ 56՛, դ) 4̊ 17՛29՛՛ + 1̊ 45՛38՛՛, 
ե) 23՛52՛՛ + 8՛՛, զ) 89̊ 59՛59՛՛ + 1’:

396. Ել նե լով նմու շային օ րի նա կից` կա տա րեք հա նու մը.

4̊ 17՛19՛՛ − 3̊ 29՛28՛՛ = 4̊ 16՛69՛՛ − 3̊ 29՛28՛՛ 
 = 3̊ 76՛69՛՛ − 3̊ 29՛28՛՛ = 47՛41՛՛։
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  ա) 17˚ − 29՛,  բ) 9̊ 31՛ − 2̊ 58՛,

  գ) 5 4̊7՛ − 3̊ 56՛,  դ) 4̊ 37՛19՛՛ − 3̊ 39՛58՛՛, 

  ե) 23՛5՛՛ − 8՛՛,  զ) 1̊  − 1՛՛:
397. ա) AB հատ վա ծի վրա նշեք C և D կե տեր: Քա նի՞ հատ ված ա ռա ջա-

ցավ:
բ) Կա ռու ցեք AOB սուր ան կյու նը: Այդ ան կյան մեջ տա րեք OD և OE 
ճա ռա գայթ նե րը: Քա նի՞ սուր ան կյուն ա ռա ջա ցավ:

398. ABC փռ ված ան կյան մեջ տա րեք BD ճա ռա գայ թը: Այն փռ ված 
անկյու նը տրո հում է (բա ժա նում է) ABD և BDC եր կու ան կյուն նե րի, 
ո րոնք կոչ վում են կից ան կյուն ներ: Ին չի՞ է հա վա սար կից ան-
կյուն նե րի գու մա րը:

399. OC ճա ռա գայ թը AOB փռ ված ան կյու նը տրո հում է այն պի սի AOC և 
BOC կից ան կյուն նե րի, որ AOC ան կյու նը 30̊ -ով մեծ է BOC ան կյու-
նից: Գտեք ∠AOC -ն և ∠BOC -ն:

400. OC ճա ռա գայ թը AOB փռ ված ան կյու նը տրո հում է այն պի սի AOC և 
BOC կից ան կյուն նե րի, որ AOC ան կյու նը 3 ան գամ մեծ է BOC անկյու-
նից: Գտեք ∠AOC -ն և ∠BOC -ն:

401.  Կա րո՞ղ են ա րդյոք կից ան կյուն նե րը լի նել̀ եր կուսն էլ. ա) ուղիղ, բ) 
սուր, գ) բութ:

402. AOB փռ ված ան կյան մեջ տար ված են OD և OC ճա ռա գայթ ներն այն-
պես, որ ∠AOC = 130̊ , ∠DOB = 120̊ : Գտեք ∠DOC -ն:

403. AB և CD ուղիղ նե րը հատ վում են O կե տում (ն կ. 65): AOC և BOD 
անկյուն նե րը կոչ վում են հա կա դիր: Ն շեք հա կա դիր ան կյուն նե րի 
մի այլ զույգ: Ին չի՞ է հա վա սար 1 և 3 ան կյուն նե րի մե ծու թյուն նե-
րի գու մա րը: Ին չի՞ է հա վա սար 3 և 2 ան կյուն նե րի մե ծու թյուն նե րի 
գու մա րը: Ճի՞շտ է ա րդյոք, թե ∠1 + ∠ 3 = ∠3 + ∠2: Ճի՞շտ է ա րդյոք, որ 
∠1 = ∠2: Ճի՞շտ է ա րդյոք «հա կա դիր ան կյուն նե րը հա վա սար են» 
պնդու մը:

Նկար 65

404. Եր կու ուղղի հա տու մից ստաց վել է չորս ան կյուն: Գտեք այդ ան-
կյուն նե րի մե ծու թյուն նե րը, ե թե նրան ցից մե կը մյուսից մեծ է 
ա) 5 ան գամ,  բ) 40̊ -ով:
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2.6.  ԲաԶ Ման կյՈւն: ԲաԶ Ման կյան Պա րա գի ծԸ

 Հար թու թյան մեջ դի տար կենք AB, BC, CD, …, MN, NA հատ վածնե րից 
բաղ կա ցած պատ կե րը, ո րի կից հատ ված նե րը (այ սինքն` AB -ն ու BC -ն, 
BC -ն ու CD -ն, …, MN -ն ու NA -ն, NA -ն ու AB -ն) չեն գտն վում մի ո ւղ ղի 
վրա, ի սկ ոչ կից հատ ված նե րը չեն հատ վում (ը նդ հա նուր կե տեր չու նեն): 
Այդ պի սի պատ կե րն ան վա նում են բազ ման կյուն (օ րի նակ` ABCDEMN -ը 
նկար 66-ո ւմ և ABC -ն նկար 68 -ո ւմ): Նկար 67 -ի ABCD պատ կե րը բազ-
ման կյուն չէ, ո րով հետև նրա ոչ կից BC ու DA հատ ված նե րը հատ վում են:

A, B, C, …, M, N կե տե րը կոչ վում են բազ ման կյան գա գաթ ներ, ի սկ AB, 
BC, CD, …, MN, NA հատ ված նե րը նրա կող մեր: Կից կող մե րով կազմ ված 
ան կյուն նե րը կոչ վում են բազ ման կյան ան կյուն ներ: Բազման կյան բո-
լոր կող մե րի եր կա րու թյուն նե րի գու մա րը կոչ վում է նրա պա րա գիծ`

P = AB + BC + CD + … + MN + NA: 

Բազ ման կյան նույն կող մին պատ կա նող գա գաթ նե րը կոչ վում են 
հարևան գա գաթ ներ: Ոչ հարևան գա գաթ նե րը միաց նող հատ վա ծը 
կոչ վում է բազ ման կյան ան կյու նա գիծ (օ րի նակ` CM -ը` նկար 66 -ո ւմ):

 Ցան կա ցած բազ ման կյուն հար թու թյու նը բա ժա նում է եր կու մա սի, 
ո րոն ցից մե կը կոչ վում է բազ ման կյան ներ քին տի րույթ, ի սկ մյու սը` ար-
տա քին: Նկար 68 -ո ւմ բազ ման կյան ներ քին տի րույ թը ստ վե րագծ ված է: 
Բազ ման կյան և նրա ներ քին տի րույ թի միա վո րու մով ա ռաջա ցած պատ-
կե րը նույն պես ան վա նում են բազ ման կյուն:

Բազմանկյունն անվանում են նրա գագաթների քանակից ելնելով` 
եռանկյուն, քառանկյուն, հնգանկյուն և այլն (օրինակ` նկար 66 -ում 
պատկերված է յոթանկյուն, իսկ նկար 68 -ում` եռանկյուն):
 

  Նկար 66                           Նկար 67  Նկար 68

Եր կու բազ ման կյուն կոչ վում են հա վա սար, ե թե նրանք կա րե լի է 
այն պես վերադ նել, որ հա մընկ նեն: Օ րի նակ` նկար 69 -ում պատ կեր ված 
ABCD և KLMN քա ռան կյուն նե րը հա վա սար են, ո րով հետև գր քի թեր թը m 
ո ւղ ղով ծա լե լու դեպ քում նրանք հա մընկ նում են: 
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                   Նկար 69                 Նկար 70

Այն քա ռան կյու նը, ո րի բո լոր ան կյուն նե րը ուղիղ են, ան վա նում են 
ո ւղ ղան կյուն: Նկար 70 -ո ւմ պատ կեր ված է ABCD ո ւղ ղան կյու նը: A, B, C 
և D կե տե րը ո ւղ ղան կյան գա գաթ նե րն են, ի սկ AB -ն, BC -ն, CD -ն և DA-ն` 
կող մե րը: Ո ւղ ղան կյան վե րին և ստո րին կող մե րը նաև ան վա նում են 
հիմ քեր, նրանք հա վա սար են և զու գա հեռ: Եր կու մյուս կող մե րը ան վա-
նում են ո ւղ ղան կյան բարձ րու թյուն ներ, նրանք նույն պես հա վա սար են 
և զու գա հեռ: Ըն դուն ված է հա մա րել, որ « կողմ» բառն ար տա հայ տում է 
ոչ միայն հատ ված, այլև նրա եր կա րու թյու նը:

 Հա վա սար կող մեր ունե ցող ո ւղ ղան կյու նը կոչ վում է քա ռա կու սի: 
Նկար 71 -ում պատ կեր ված է MNKL քա ռա կու սին:

Նկար 71 Նկար 72

405. Գտեք ABCD բազ ման կյան պա րա գի ծը (ն կար 72)` նա խա պես չա փե-
լով նրա կող մե րը մի լի մետ րային սանդ ղակ ունե ցող քա նո նով:

406. Ն կար 73 -ում գտեք հա վա սար քա ռան կյուն ներ:

407.  Կա ռու ցեք եր կու հա վա սար ե ռան կյուն:

408. ա) Ճի՞շտ է ա րդյոք, որ հա վա սար բազ ման կյուն ներն ունեն հա վա-
սար պա րագի ծ:
բ) Ճի՞շտ է ա րդյոք, որ հա վա սար պա րագ ծեր ունե ցող քա ռան կյուն-
նե րը հա վա սար են:

409. Ո՞ր քա ռան կյունն են ան վա նում ո ւղ ղան կյուն:
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Նկար 73

410. ա) Ո ՞ր ո ւղ ղան կյունն են ան վա նում քա ռա կու սի:
բ) Ա րդյոք ցան կա ցած քա ռա կու սի ո ւղ ղանկյո՞ւն է: Ա րդյոք ցան կա-
ցած ո ւղ ղան կյուն քա ռա կու սի՞ է:

411. Ն կար 74 -ում պատ կեր ված բազ ման կյուն նե րից ո ՞րն է.
    ա) ո ւղ ղան կյուն, բ) քա ռա կու սի:

Նկար 74

412.  Տետ րում գծեք ո ւղ ղան կյուն, ո րի կող մե րը լի նեն.
  ա) 5 սմ և 3 սմ, բ) 71 մմ և 27 մմ:

413.  Տետ րում գծեք քա ռա կու սի.
ա) 4 սմ կող մով, բ) 34 մմ կող մով:

414. Գ տեք հետևյալ կող մե րով ո ւղ ղան կյան պա րա գի ծը.
ա) 12 սմ և 9 սմ,  բ) 93 սմ և 2 սմ,
գ) 11 սմ և 47 մմ, դ) 17 սմ և 3 դմ:

415. Տրված կողմերով ուղղանկյան պարագիծը հաշվելու համար 
կազմեք արտահայտություն.
ա) 15 սմ և 32 սմ, բ) 15 սմ և b սմ,
գ) a սմ և 32 սմ, դ) a սմ և b սմ:

416. Գ տեք այն ո ւղ ղան կյան պա րա գի ծը, ո րի մի կող մը 37 սմ է, ի սկ մյու-
սը նրա նից 
ա) 6 սմ -ով մեծ է, բ) 8 սմ -ով փոքր է:

417. Գ տեք այն ո ւղ ղան կյան պա րա գի ծը, ո րի մի կող մը 26 սմ է, ի սկ մյու-
սը նրա նից 
ա) 3 ան գամ մեծ է,  բ) 2 ան գամ փոքր է:
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418. Ուղ ղան կյան պա րա գի ծը 56 սմ է, ի սկ կող մե րից մե կը` 17 սմ: Գտեք 
մյուս կող մը:

419. ա) Ո ւղ ղան կյան հիմքը 4 սմ -ով մեծ է բարձրու թյու նից, ի սկ պա րա-
գի ծը 48 սմ է: Գտեք ո ւղ ղան կյան կող մե րը:
բ) Ո ւղ ղան կյան հիմքը 5 սմ -ով մեծ է բարձրու թյու նից, ի սկ պա րա-
գի ծը 54 սմ է: Գտեք ո ւղ ղան կյան կող մե րը:
գ) Ո ւղ ղան կյան բարձրու թյու նը 6 սմ -ով փոքր է հիմքից, ի սկ պա-
րա գի ծը 36 դմ է: Գտեք ո ւղ ղան կյան կող մե րը:

420.  Քա ռա կու սու կող մը 13 սմ է: Գտեք նրա պա րա գի ծը:

421. Ուղ ղան կյան կող մե րը 16 սմ և 12 սմ են: Գտեք այն քա ռա կու սու կող-
մը, ո րն ունի նույն պա րա գի ծը, ի նչ որ տր ված ո ւղ ղան կյու նը:

422.  Քա ռա կու սու կող մը մե ծաց րին 2 սմ -ով: Քա նի՞ սմ -ով մե ծա ցավ 
նրա պա րա գի ծը:

423. Ինչ պե՞ս կփոխ վի քա ռա կու սու պա րա գի ծը, ե թե նրա կող մը 
ա) 2 ան գամ մե ծաց վի,  բ) 3 ան գամ փոք րաց վի: 

424.  Հա մոզ վեք, որ նկար 75 ա -ում պատ կեր ված է 18 ո ւղ-
ղան կյուն: (Ն կա տի ունե ցեք, որ քա ռա կու սին նույն-
պես ո ւղ ղան կյուն է): Քա նի՞ ո ւղ ղան կյուն է պատ կեր-
ված նկար 75 բ -ում:

425. Այն քա ռան կյու նը, ո րի բո լոր կող մե րը հա վա սար են, 
կոչ վում է շե ղան կյուն: Նկար 76 -ում պատ կեր ված են 
ABCD և MNKL շե ղան կյուն նե րը: Չա փեք նրանց կող մե-
րը և հաշ վեք պա րագ ծե րը:

426. ա) Գտեք շե ղան կյան պա րա գի ծը, ե թե նրա կող մե րից 
մե կը 20 սմ է:
բ) Գտեք շե ղան կյան կող մը, ե թե նրա պա րա գի ծը 20 
սմ է:

427.  Կա ռու ցեք KLMN շե ղանկյու նը, ե թե KL = 4 սմ, ∠K = 60̊ : 
Չա փեք LM հատ վա ծի եր կա րու թյու նը և L ան կյան մե-
ծությու նը:

Նկար 76

ա)

բ)

Նկար 75
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Նկար 77

428. Ն կար 77 -ում ABD ե ռան կյան պա րա գի ծը 12 սմ է, BDC ե ռան կյա նը` 
30 սմ, ի սկ ABCD քա ռան կյա նը` 32 սմ: Գտեք BD հատ վա ծի եր կա-
րու թյու նը:

429. Քա նի՞ ան կյու նա գիծ ունի              
ա) քա ռա կու սին,  բ) հն գան կյու նը,  
գ) վե ցան կյու նը, դ) յո թան կյու նը:

430. Քա նի՞ ան կյու նա գիծ ունի 
ա) տաս նան կյու նը, 
բ) քսա նան կյու նը:       

Նկար 78

431. Ն կար 78-ում BCD, BDE, ABE ե ռանկ յուն նե-
րի պա րագ ծե րը հա մա պա տաս խա նա բար 
20 սմ, 21 սմ, 22 սմ են, ի սկ ABCDE հն գան-
կյան պա րա գի ծը` 31 սմ: Գտ եք BD և BE 
ան կյու նագ ծե րի եր կա րու թյուն նե րը, ե թե 
հայտ նի է, որ նրանք հա վա սար են:

432. ա) Գտեք նկար 79 -ում պատ կեր ված վեց անկ յան պա րա գի ծը:
բ) Գտեք նկար 80 -ում պատ կեր ված բազմ անկ յան պա րա գի ծը: Ո ՞ր 
պայ մանն է ա վե լորդ:

 

ëÙ

ëÙ

Նկար 79

   
ëÙ

ëÙ
ëÙ

ëÙ

Նկար 80

 2.7. շրՋանագիծ եվ շրՋան

Կարկինի սուր ծայրը դնենք O կետում, իսկ մա-
տիտով ոտիկը պտտենք՝ չփոխելով կարկինի բաց-
վածքը։ Մատիտը հարթության մեջ կգծի փակ կոր՝ 
շրջանագիծ (նկար 81)։ O կետն անվանում են շրջա-
նա գծի կենտրոն։

Նկար 81
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    Շրջանագծի կենտրոնը նրա ցանկացած կետի միացնող հատվածն 
անվանում են շառավիղ։ Նրա եր կա րությունը նույնպես անվանում 
են շա ռա վիղ։ Շրջա նագծի բոլոր կետերը նրա կենտրո նից ունեն 
նույն՝ շառավղին հավասար հե ռա վո րու թյուն։ Կա րելի է ասել նաև, 
որ շրջանագիծը կազմ ված է հար թության բոլոր այն կետերից, որոնց 
հեռա վո րությունը կենտրոնից հավասար է շա ռավղին։

Շրջանագծի երկու կետը միացնող հատվածն անվանում են լար: 
Շրջանագծի կենտրոնով անցնող լարն անվանում են տրամագիծ:     

Նկար 82–ում OA, OB և OL հատվածները շա-
ռա վիղ ներ են։ AB հատվածը տրամագիծ է, իսկ 
CD հատ վածը՝ լար։       

Շրջանագծի երկու կետն այն տրոհում է երկու 
մասի: Այդ մասերից յուրաքանչյուրը կոչ վում է 
աղեղ։ Սովորաբար դիտարկում են այդ աղեղ-
նե րից այն, որը համապատասխանում է խնդրի 
պայ ման ներին։

Նկար 83

     Շրջանագծից և նրա ներսի 
բոլոր կետերից կազմ ված 
հար թու թյան մասն անվանում են շրջան։ Նկար 
83-ում պա տկերված է O կենտրոնով և OA շա ռավ ղով 
շրջա նը։ Շրջանը կազմված է հարթության բո լոր այն 
կե տե րից, որոնց հեռավորությունը տրված կե տից 
(կենտ րոնից) փոքր է կամ հավասար է շա ռա վ ղին։

433. Ի՞նչ են անվանում շրջանագծի շառավիղ։

434. Ի՞նչ են անվանում շրջանագծի տրամագիծ։

435. Ո՞ր հատվածն են անվանում շրջանագծի լար։

436. Ի՞նչ է շրջանագծի աղեղը։

437. Ի՞նչ է շրջանը։

438. Նկար 84–ում ո՞րն է շրջանագիծ և ո՞րը՝ շրջան։
           

Նկար 84

Նկար 82
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439. Գծեք շրջանագիծ, որի շառավիղը հավասար է.
 ա) 2 սմ, բ) 5 սմ,
 գ) 7 սմ, դ) 3 սմ 5 մմ։

440. Գծեք շրջանագիծ, որի շառավիղը հավասար 
է AB հատվածին (նկար 85)։ 

441. O կենտրոնով և 2 սմ շառավղով շրջա նա գծի 
վրա նշեք A կետ։ Կարկինին տվեք շրջա նա գծի 
շառավղին հավասար բաց վածք: A կենտից 
սկս ելով ու ժամացույցի սլա քի շարժման ուղ-
ղու թյամբ շարժվելով, ան ջա տեք մի քանի 
հա  վա սար աղեղ (նկար 86)։ Հա մոզվեք, որ 
A կե տից հաշված 6-րդ աղե ղի ծայրակետը 
համ ընկնում է A կետի հետ։

442. Ալբոմի թերթի վրա կարկինով գծեք նկար 
87–ի պատկերը։ Գունավոր մատիտներով 
ներկեք այն։

443. Շրջանագծի ներսո՞ւմ, թե՞ դրսում են նրա 
կենտրոնից 
ա) շառավղից ավելի փոքր հեռավորություն 
ունեցող կետերը, 
բ) շառավղից ավելի մեծ հեռավորություն 
ունեցող կետերը։

444. A և B կետերի հեռավորությունը 5 սմ է։ Կառուցեք 
այնպիսի կետ, որի հեռավորությունը A կետից 
4 սմ է, իսկ B կետից՝ 3 սմ։ Քանի՞ այդպիսի կետ 
կա։

445. A և B կետերի հեռավորությունը 8 սմ է։ Կառու-
ցեք այնպիսի կետ, որի հեռավորությունը և A 
կետից, և  B կետից 4 սմ։ Քանի՞ այդպիսի կետ կա։

446. Նկար 88 -ում ցույց է տր ված, թե ի նչ պես կար կի նով և քա նո նով 
կա րե լի է կա նո նա վոր վե ցան կյուն կա ռու ցել, ո րի բո լոր կող մե-
րը հա վա սար են, և ան կյուն նե րը հա վա սար են: Տետ րում կա ռու ցեք 
կա նո նա վոր վե ցան կյուն և չա փեք նրա ան կյուննե րը:

Նկար 88

   

Նկար 89

447. Մե ղու ներն ի րենց մեղ րաբ ջիջ նե րը կա ռու ցում են կա նո նա վոր 
վեցանկյուն նե րի տես քով (ն կար 89): Ալ բո մի թեր թի վրա պատ կե-
րեք մե ղու նե րի մեղ րաբ ջիջ նե րի նկա րը:         

Նկար 86

Նկար 85
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2.8. Ուղ ղան կյան Մա կե րե ՍԸ: Մակերե Սի Միա վՈր նե րԸ

 Բազ ման կյան ձև ունե ցող թի թե ղի եր կու կտոր ներ ներ կե լիս ա ռա-
ջին կտո րի հա մար ա վե լի շատ ներկ է ծախս վել, քան մյու սի հա մար: 
Ու րեմն ա ռա ջին կտո րը ներ կե լու ա վե լի մեծ տեղ ունի, քան ե րկ րոր դը: 
Այդ դեպ քում ա սում են, որ ա ռա ջին կտո րի մա կե րե սը մեծ է ե րկ րոր դի 
մա կե րե սից: Նմա նա տիպ ի րա վի ճակ է ա ռա ջա նում նաև, ե րբ, օ րի նակ, 
պարզ վում է, որ եր կու հո ղա մա սե րից ա ռա ջի նը ցա նե լու հա մար ա վե լի 
շատ սերմ է պա հանջ վում, քան մյու սը ցա նե լու հա մար: Ու րեմն ա ռա-
ջին հո ղա մա սը ցա նե լու ա վե լի մեծ տեղ ունի, քան ե րկ րոր դը: Կա րե լի է 
ա սել̀ ա ռա ջին հո ղա մա սի մա կե րե սը մեծ է ե րկ րոր դից: 

Իսկ ի ՞նչ միա վոր նե րով պետք է չափ վի մա կե րե սը, և ի նչ պե՞ս պետք է 
ո րոշ վի տր ված պատ կե րի մա կե րե սի մե ծու թյու նը:

Բ նա կան է, որ մա կե րե սը պետք է բա վա րա րի հետևյալ օ րենք նե րին.

1) հա վա սար պատ կեր նե րը (այ սինքն, ո րոնք վերադ նե լիս 
կա րող են հա մընկ նել) ունեն հա վա սար մա կե րես :

2) ե թե պատ կե րը տրոհ ված է մա սե րի, ա պա նրա մա կե րե սը 
հա վա սար է բո լոր մա սե րի մա կե րես նե րի գու մա րին:

«Եր կա րու թյան չափ ման միա վո րի» փո խա րեն հա ճախ ա սում են 
«գ ծային միա վոր»: Ի սկ այն քա ռա կու սին, ո րի կող մը հա վա սար է գծային 
միա վո րին, ան վա նում են միա վոր քա ռա կու սի: Միա վոր քա ռա կու սու 
մա կե րե սը հա մար վում է 1 քա ռա կու սի միա վոր: Ե թե տր ված պատ կե-
րը կա րե լի է տրո հել k թվով միա վոր քա ռա կու սի նե րի, ա պա նրան ցից 
յու րա քան չյու րը կու նե նա 1 քա ռա կու սի միա վոր մա կե րես, ի սկ տր ված 
պատ կե րի մա կե րե սը կլի նի k քա ռա կու սի միա վոր (տես օ րենք 2)):

1 մ, 1 դմ, 1 սմ, 1 մմ, 1 կմ գծային միա վոր նե րին հա մա պա տասխա նող 
քա ռա կու սի միա վոր ներն ան վա նում են քա ռա կու սի մետր (1 մ2), քա ռա-
կու սի դե ցի մետր (1 դմ2), քա ռա կու սի սան տի մետր (1 սմ2), քա ռա կու սի 
մի լի մետր (1 մմ2), քա ռա կու սի կի լո մետր (1 կմ2):      

ëÙ

ëÙ
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Այժմ ստանանք ո ւղ ղան կյան մա կե րե սը 
հաշ վե լու կա նոն: Նկար 90 -ո ւմ պատ կեր ված է 
a = 3 սմ հիմ քով և b = 5 սմ բարձ րու թյամբ ո ւղ-
ղան կյուն: Այն կա րե լի է կտր տել 5 հա վա սար 
շեր տե րի, ի սկ շեր տե րը` 3-ական քա ռա կու-
սի նե րի։ Այդպիսով ո ւղ ղան կյու նը կտրո հվի 
1 սմ կող մով 5 · 3 = 15 հատ միա վոր քա ռա կու սու: 
Հետևա բար, մա կե րե սի 1) և 2) օ րենք նե րի հա-
մա ձայն` այդ ո ւղ ղան կյան S մա կե րե սը կլի նի 
15 սմ2: 
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Ե թե ո ւղ ղան կյան հիմքն ու բարձ րու թյու նը, չափ ված միև նույն գծային 
միա վոր ով, ար տա հայտ վում են a և b բնա կան թվե րով, ա պա 

ուղ ղան կյան մա կե րե սը հա վա սար է նրա հիմ քի 
ու բարձ րու թյան ար տադ րյա լին`

S = a · b (քա ռա կու սի միա վոր):
 Քա նի որ քա ռա կու սին հա վա սար կող մե րով ո ւղ ղան կյուն է, ա պա  

a = b և S = a · a = a2 (քա ռա կու սի միա վոր), այ սինքն`

 քա ռա կու սու մա կե րե սը հա վա սար է նրա կող մի 2 աս տի ճա նին:

Դ րա հա մար էլ թվի 2 աս տի ճանն ան վա նել են նաև թվի քա ռա կու սի: 
Քա նի որ 1 սմ = 10 մմ, ա պա 1 սմ2 = 10 · 10 մմ2 = 100 մմ2:  Նույն ձևով`

1 դմ2 = 10 · 10 սմ2 = 100 սմ2,
1 մ2 = 10 · 10 դմ2 = 100 դմ2,

1 կմ2 = 1000 · 1000 մ2 = 1 000 000 մ2:
 Ոչ մեծ հո ղա մա սե րի մա կե րես նե րի չափ ման հա մար հար մար է ե ղել 

մտց նել 1 ար չափ ման միա վո րը (ն շա նա կում են 1 ա): Այն 10 մ կող մով 
քա ռա կու սու մա կե րեսն է:

1 ա = 10 · 10 մ2 = 100 մ2: 

Ա վե լի խո շոր հո ղա մա սե րի մա կե րես ներ չա փե լու հա մար մտց րել են 
1 հեկ տար չափ ման միա վոր (ն շա նա կում են 1 հա): Այն 100 մ կող մով քա-
ռա կու սու մա կե րեսն է: Այ սինքն`

1 հա = 100 · 100 մ2 = 10 000 մ2, 1 հա = 100 ա:
 Մա կե րես նե րի չափ ման ժա մա-

նակ ա վե լի հա ճախ օգ տա գոր ծում 
են մե ծու թյուն նե րի մո տա վոր ար-
ժեք նե րը: Օ րի նակ` են թադ րենք` 
պա հանջ վում է գտ նել նկար 91 -ում 
պատ կեր ված ABCD ո ւղ ղան կյան S 
մա կե րե սը: AB և AD կող մե րը չա փե-
լով ստա նում ե նք: AB ≈ 3 սմ,  AD ≈ 
5 սմ պա կա սոր դով, նշա նա կում է` 
ABCD ո ւղ ղան կյան S մա կե րե սը մեծ 
է, քան 3 · 5 = 15 սմ2, այ սինքն` S > 15 սմ2: 

Ե թե կող մե րի մո տա վոր եր-
կա րու թյուն նե րը վերց նենք հա վե լուր դով` AB ≈ 4 սմ, AD ≈ 6 սմ, ա պա 
ABCD ո ւղ ղան կյան մա կե րե սը կլի նի փոքր, քան 4 · 6 = 24 (սմ2), այ սինքն` 
S < 24 սմ2: Այս պի սով`

15 սմ2 < S < 24 սմ2:
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448. ա) Ո ՞ր քա ռա կու սին են ան վա նում միա վոր քա ռա-
կու սի:
բ) Ին չի՞ է հա վա սար ո ւղ ղան կյան մա կե րե սը:
գ) Ին չի՞ է հա վա սար քա ռա կու սու մա կե րե սը:
դ) Մա կե րե սի չափ ման ի ՞նչ միա վոր ներ դուք գի տեք:

449. Քա նի՞ քա ռա կու սի միա վոր է  նկար 92-ի ո ւղ ղանկ-
յու նը:

450. ա) Գտեք 4 սմ և 5 սմ կող մե րով ո ւղ ղան կյան մա-
կե րե սը:
բ) Գտեք 6 սմ կող մով քա ռա կու սու մա կե րե սը:

451. Օգտ վե լով ա ղյու սա կից` պա տաս խա նեք հար ցե րին.

1 մմ 1 սմ 1 դմ 1 մ 10 մ 100 մ 1 կմ

1 մմ2 1 սմ2 1 դմ2 1 մ2 1 ա 1 հա 1 կմ2

ա) Քա նի՞ ան գամ են մե ծա նում մա կե րե սի չափ ման միա վոր նե րը, 
ե րբ ա ղյու սա կի ե րկ րորդ տո ղում ձա խից աջ տե ղա փոխ վում ե նք 
մեկ վան դակ:
բ) Քա նի՞ ան գամ են փոք րա նում մա կե րե սի չափ ման միա վորնե րը, 
ե րբ ա ղյու սա կի ե րկ րորդ տո ղում ա ջից ձախ տե ղա փոխ վում ե նք 
մեկ վան դակ:
գ) Քա նի՞ ան գամ է ա ռա ջին մե ծու թյու նը մեծ ե րկ րորդ մե ծու թյու-
նից.
1) 1 սմ2, 1 մմ2, 2) 1 դմ2, 1 սմ2,
3) 1 դմ2, 1 մմ2, 4) 1 մ2, 1 դմ2,
5) 1 մ2, 1 սմ2, 6) 1 մ2, 1 մմ2,
7) 1 ա, 1 մ2, 8) 1 ա, 1 դմ2,
9) 1 ա, 1 սմ2, 10) 1 հա, 1 ա,
11) 1 հա, 1 մ2,  12) 1 հա, 1 դմ2,
13) 1 կմ2, 1 հա, 14) 1 կմ2, 1 ա,
15) 1 կմ2, 1 մ2, 16) 1 կմ2, 1 դմ2:

452.  Գու մա րեք մե ծու թյուն նե րը. 

ա)  63 սմ2 17 մմ2

    + 
      32 սմ2 90 մմ2

բ)  3 մ2 76 դմ2 98 սմ2

    + 
      9 մ2 58 դմ2 43 սմ2

գ)  45 հա 72 ա
    + 
      56 հա 55 ա 

դ)  32ա 74 մ2 21 դմ2

    + 
      48 ա 62 մ2 83 դմ2
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453. 1 մ կողմով քառակուսին կտրտել են 1 դմ կողմով քառակուսիների 
և ստացված քառակուսիները շարել են մեկ շարքով՝ հպելով իրար: 
Ի՞նչ երկարությամբ շարք է ստացվել:

454. Եթե 1 մ կողմով քառակուսին կտրտեն 1 սմ կողմով քառակուսիների 
և ստացված քառակուսիները, իրար հպելով, շարեն մեկ շարքով` 
ի՞նչ երկարությամբ շարք կստացվի:

455.  Քա նի՞ ան գամ է 18 հեկ տա րը մեծ 8 ա րից:

456.  Պար տեզն ունի 500 մ և 400 մ կող մե րով ո ւղ ղան կյան տեսք: Ար-
տա հայ տեք նրա մա կե րե սը. ա) քա ռա կու սի մետ րե րով, բ) ա րե րով, 
գ) հեկ տար նե րով:

457. 5 հա մա կե րե սով դաշ տը բա ժա նել են 8 հա վա սար ո ւղ ղանկյու-
նաձև տե ղա մա սե րի: Յու րա քան չյուր տե ղա մա սի մա կե րեսն ար-
տա հայ տեք քա ռա կու սի մետ րե րով:

458. Ուղ ղան կյան բարձ րու թյու նը 7 սմ է, ի սկ մա կե րե սը` 91 սմ2: Գտեք 
ո ւղ ղան կյան հիմ քը:

459. Բնակարանն ունի 2 սենյակ, խոհանոց և օժանդակ շինություն: 
Առա ջին սենյակը 4 մ × 5 մ չափերի է, երկրորդը` 3 մ × 5 մ, խոհանոցը` 
4 մ × 3 մ, իսկ օժանդակ շինության մակերեսը 10 մ2 է: Գտեք բնա կա-
րա նի ընդհանուր մակերեսը:

460. Ուղ ղան կյունն ունի 2 սմ և 8 սմ կող մեր: 
ա) Գտեք այն քա ռա կու սու մա կե րե սը, ո րի պա րա գի ծը հա վա սար է 
տր ված ո ւղ ղան կյան պա րագ ծին:
բ) Գտեք այն քա ռա կու սու կող մը, ո րի մա կե րե սը հա վա սար է տրված 
ո ւղ ղան կյան մա կե րե սին:

461. ա) Ճի՞շտ է ա րդյոք, որ ե թե ո ւղ ղան կյուն նե րը հա վա սար են, ա պա 
նրանց մա կե րես ներն էլ են հա վա սար:
բ) Ճի՞շտ է ա րդյոք, որ ե թե ո ւղ ղան կյուն նե րի մա կե րես նե րը հա վա-
սար են, ա պա այդ ո ւղ ղան կյուն ներն էլ են հա վա սար:

462. Ինչպե՞ս կփոխվի ուղղանկյան մակերեսը, եթե 
ա) նրա հիմքը մեծացնենք 2 անգամ,
բ) նրա հիմքն ու բարձրությունը մեծացնենք 2 անգամ,
գ) նրա հիմքը մեծացվի 2 անգամ, իսկ բարձրությունը` 3 անգամ:

463.  Քա նի՞ ան գամ կմե ծա նա քա ռա կու սու մա կե րե սը, ե թե նրա կող մը 
մե ծաց վի ա) 2 ան գամ, բ) 3 ան գամ, գ) 10 ան գամ:

2.9. Ուղ ղան կյՈւ նա նիՍտ 
Ուղ ղան կյու նա նիս տի մա սին պատ կե-

րա ցում կա րող են տալ, օ րի նակ, դա սա-
սե նյա կը, կոն ֆետ նե րի տու փը, ա ղյու սը 
և այլն: Նկար 93-ում գծա գր ված է ո ւղ-
ղան կյու նա նիստ: Ո ւղ ղան կյու նա նիս տը 
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վե րևից, ներքևից ու կող քե րից սահ մա նա փակ ված է նիս տե րով: Յու-
րա քան չյուր նիստն ո ւղ ղան կյուն է: Ստո րին և վե րին նիս տե րը կոչ վում 
են ո ւղ ղան կյու նա նիս տի հիմ քեր, ի սկ մնա ցած նիս տե րը` կողմ նային 
նիս տեր: Նիս տե րը հատ վում են հատ ված նե րով` ո ւղ ղան կյու նա նիս տի 
կո ղե րով: Կո ղե րի հատ ման կե տե րը կոչ վում են ո ւղ ղան կյու նա նիս տի 
գա գաթ ներ:  

Ուղ ղան կյու նա նիստն ունի վեց նիստ, տաս ներ կու կող, ո ւթ գա գաթ: 
Մի գա գա թից ել նող ե րեք կո ղե րը կոչ վում են ո ւղ ղան կյու նա նիս տի եր-
կա րու թյուն, լայ նու թյուն և բարձ րու թյուն կամ, ը նդ հա նուր ա նու նով` 
ե րեք չա փում ներ: 

Ուղ ղան կյու նա նիս տի կողմ նային նիս տե րի մա կե րես նե րի գու մա րը 
կոչ վում է նրա կողմ նային մա կերևույ թի մա կե րես, ի սկ բո լոր նիս տե-
րի մա կե րես նե րի գու մա րը` նրա մա կերևույ թի մա կե րես (կամ` լրիվ մա-
կերևույ թի մա կե րես):

 Հա վա սար կո ղեր ունե ցող ո ւղ ղան կյու նա նիս տը կոչ վում է խո րա նարդ:
Ն կար 94 -ում պատ կեր ված է ո ւղ ղան կյու նա նիս տի ձև ունե ցող տուփ: 

Ե թե այն ո ւղ ղա ձիգ կո ղե րով կտ րենք, այ նու հետև բա ցենք (փ ռենք), 
ա պա կս տա նանք ո ւղ ղան կյու նա նիս տի փռ ված քը (ն կար 95):

Նկար 94 Նկար 95

464. Ն կար 93 -ում պատ կեր ված է ABCDA1B1C1D1 ո ւղ ղան կյու նանիս տը: 
Նշեք նրա նիս տե րը, կո ղե րը, գա գաթ նե րը:

465. Ուղ ղան կյու նա նիս տը քա նի՞ նիստ, կող, գա գաթ ունի:

466. ա) Ի ՞նչն են ան վա նում խո րա նարդ:
բ) Ա րդյոք ցան կա ցած ո ւղ ղան կյու նա նիստ խո րա նա՞րդ է: Ա րդյոք 
ցան կա ցած խո րա նարդ ո ւղ ղան կյու նա նի՞ստ է:

467.  Տետ րում ո ւղ ղան կյու նա նիստ գծեք: Գա գաթ նե րը նշա նա կեք տա-
ռե րով:

468.  Կա ռու ցեք 2 սմ կող ունե ցող խո րա նար դի փռ ված քը:

469. Ալբոմի թերթի վրա գծեք լուցկու տուփի փռվածքը՝ իր բնա կան 
չափերով: Այնուհետև, թողնելով սոսնձելու համար ան հրա ժեշտ 
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լրացուցիչ շերտեր, կտրեք այն: Սոսնձեք և ստացեք ուղղան կյու-
նա նիստ:

470. ա) Խո րա նար դի կո ղը 5 սմ է: Գտեք խո րա նար դի մա կերևույ թի մա-
կե րե սը:
բ) Խո րա նար դի կո ղը 10 սմ է: Հաշ վեք խո րա նար դի մա կերևույ թի 
մա կե րե սը:

Նկար 96

471.  Խո րա նար դի նիս տե րի վրա (ն կար 96) գր ված են 1, 2, 3, 4, 5, 6 
թվերն այն պես, որ հա կա դիր նիս տե րի վրա գր ված թվե րի գու-
մա րը 7 է: Խո րա նար դին կից պատ կեր ված է նրա ե րեք փռ վածք ը։ 
Յու րա քանչ յու րի վրա նշ ված է այդ թվե րից մե կը: Լրաց րեք մնա-
ցած թվե րը:

472. Ն կար 97-ում պատ կեր ված են զառ (խա ղային խո րա նար դիկ) և 
նրա փռ ված քը: Ի ՞նչ թիվ է նշ ված ա) ստո րին նիս տի վրա, բ) ձախ 
կողմ նային նիս տի վրա, գ) հետևի կողմ նային նիս տի վրա:

Նկար 97 Նկար 98

473. Ն կար 98-ում միև նույն զա ռը պատ կեր ված է եր կու տար բեր դիր քե-
րում: Ի ՞նչ թվեր են նշ ված նրանց ստո րին նիս տե րում:

474.  Սո նան ալ բո մի թեր թից չորս պատ կեր  կտ րեց, որ պես զի սոսն ձե լով 
խո րա նար դիկ ներ պատ րաս տի (ն կար 99): Ա վագ եղ բայ րը տես նե-
լով նրա աշ խա տան քը` ա սաց, որ դրան ցից ո րոշ նե րը խո րա նար դի-
կի փռ վածք չեն: Սո նայի կտ րած պատ կեր նե րից ո րո՞նք են խո րա-
նար դի կի փռ վածք:

Նկար 99
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475. Տետրում արտանկարեք նկար 100 -ը և հաստացրած գծերով 
փոխարինեք այն կողերը, որոնք տեսանելի կլինեն խորանարդը 
ա) վերևից և աջից դիտելիս,         բ) ներքևից և ձախից դիտելիս:

Նկար 100

476. Ուղ ղան կյու նա նիս տի կո ղե րը 3 սմ, 4 սմ և 5 սմ են: 
ա) Գտեք նրա հիմ քի մա կե րե սը և կողմ նային մա կերևույ թի մա կե-
րե սը:
բ) Գտեք ո ւղ ղան կյու նա նիս տի լրիվ մա կերևույ թի մա կե րե սը:
 Բա ցատ րեք, թե ին չու է ա) ա ռա ջադ րան քում ստաց վում ե րեք տար-
բեր պա տաս խան: 

477. Նկար 101 -ի խորանարդը կազմված է 1 սմ կողով ութ խո րա նար դի-
կից: Քանի՞ ուղղանկյունանիստ կա այդ նկարում:

478.  Ներ կած խո րա նար դը սղո ցե լով տրո հել են 1 սմ կող ունե ցող 27 
միան ման խո րա նար դիկ նե րի (ն կար 102):  1 սմ կող ունե ցող խո-
րա նար դիկ նե րից քա նի սի՞ միայն մեկ նիստն է ներ կած, միայն եր կու 
նիստն է ներ կած, միայն ե րեք նիստն է ներ կած:

Նկար 101

                 

Նկար 102

2.10. Ուղ ղան կյՈւ նա նիՍ տի ծա վա ԼԸ: 
ծա վա Լի Միա վՈր նե րԸ

Զանազան տարաների տարողությունները համեմատելու կամ 
տարածության մեջ տարբեր մարմինների ինչքան տեղ զբաղեցնելը 
պարզելու համար բավական է չափել նրանց ծավալները:

Բնական է, որ ծավալը պետք է բավարարի հետևյալ օրենքներին.

1) հա վա սար մար մին ներն ունեն հա վա սար ծա վալ ,

2) ե թե մար մի նը տրոհ ված է մա սե րի, ա պա նրա ծա վա լը հա վա սար է 
բո լոր մա սե րի ծա վալ նե րի գու մա րին:
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Հիշենք, որ նման օրենքների բավարարում էր մակերեսը։
Այն խո րա նար դը, ո րի կող մը հա վա սար է տր ված գծային միա վո րին, 

ան վա նում են միա վոր խո րա նարդ: Միա վոր խո րա նար դի ծա վա լը հա-
մար վում է 1 խո րա նարդ միա վոր: Ե թե տր ված մար մի նը կա րե լի է տրո-
հել k թվով միա վոր խո րա նարդ նե րի, ա պա նրան ցից յու րա քան չյու րը 
կու նե նա 1 խո րա նարդ միա վոր ծա վալ, ի սկ տր ված մարմ նի ծա վա լը 
կլի նի k խո րա նարդ միա վոր (օ րենք 2)):

1 մ, 1 դմ, 1 սմ, 1 մմ, 1 կմ գծային միա վոր նե րին հա մա պա տասխա նող 
խո րա նարդ միա վոր ներն ան վա նում են խո րա նարդ մետր (1 մ3), խո րա-
նարդ դե ցի մետր (1 դմ3), խո րա նարդ սան տի մետր (1 սմ3), խո րա նարդ 
մի լի մետր (1 մմ3), խո րա նարդ կի լո մետր (1 կմ3):  

Նկար 103

 
Ն կար 103 -ում պատ կեր ված է ո ւղ ղան կյու-

նա նիստ, ո րի եր կա րությու նը հա վա սար է a = 4, 
լայ նու թյու նը` b = 3, բարձ րու թյու նը` c = 2 գծային 
միա վո րի: Այդ ո ւղ ղան կյու նա նիս տը կա րե լի է 
կտ րե լով բա ժանել 2 շեր տի, ո րոն ցից յու րա-
քան չյու րը պա րու նա կի 3 · 4 խո րա նարդ միա-
վոր: Ըն դա մե նը ո ւղ ղան կյու նա նիս տը կպա րու նա կի 2 · (3 · 4) = 24 միա վոր 
խո րա նարդ, այ սինքն` ծա վա լի 1) և 2) օ րենք նե րի հա մա ձայն` նրա ծա վա-
լը կլի նի 2 · (3 · 4) խո րա նարդ միա վոր:

Ե թե ո ւղ ղան կյու նա նիս տի ե րեք չա փումնե րը` եր կա րու թյու նը, լայ նու-
թյու նը և բարձ րությու նը, չափ ված միև նույն գծային միա վո րով, ար տա-
հայտ վում են a, b և c բնա կան թվե րով, ա պա 

ուղ ղան կյու նա նիս տի ծա վա լը հա վա սար է 
նրա ե րեք չա փում նե րի ար տադ րյա լին.

V = a · b · c (խո րա նարդ միա վոր):
 Քա նի որ ո ւղ ղան կյու նա նիս տի հիմ քի S մա կե րե սը a · b է, ա պա

V = S · c: 
Ուղ ղան կյու նա նիս տի V ծա վա լը հա վա սար է նրա հիմ քի մա կե րե սի և 

բարձ րու թյան ար տադ րյա լին:
 Քա նի որ խո րա նար դի բո լոր կո ղե րը հա վա սար են, ա պա a = b = c և              

V = a3, այ սինքն`

 խո րա նար դի ծա վա լը հա վա սար է 
նրա կո ղի եր կա րու թյան խո րա նար դին:

 Ծա վա լի ո րոշ միա վոր ներ ար տա հայ տենք մյուս նե րով.
1 սմ3 = 10 · 10 · 10 մմ3 = 1000 մմ3,
1 դմ3 = 10 · 10 · 10 սմ3 = 1000 սմ3,
1 մ3 = 10 · 10 · 10 դմ3 = 1000 դմ3,
1 կմ3 = 1000 · 1000 · 1000 մ3 = 1 000 000 000 մ3:
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 Սո րուն նյու թե րի (ա վազ, շա քա րա վազ, ա լյուր և այլն) ու հե ղուկ նե րի 
ծա վալ նե րը չա փե լու հա մար ըն դուն ված է օգ տա գոր ծել հա տուկ չափ` 
լիտր (ն շա նակ վում է 1 լ), ը նդ ո րում.

1 լ = 1 դմ3:

479. ա) Ո ՞ր խո րա նարդն են ան վա նում միա վոր:
բ) Ին չի՞ է հա վա սար ո ւղ ղան կյու նա նիս տի ծա վա լը:
գ) Ին չի՞ է հա վա սար խո րա նար դի ծա վա լը:
դ) Ծա վա լի չափ ման ի ՞նչ միա վոր ներ գի տեք:

480. Օգտ վե լով ա ղյու սա կից` պա տա սա խա նեք հար ցե րին.

1 մմ 1 սմ 1 դմ 1 մ 10 մ 100 մ 1 կմ

1 մմ2 1 սմ2 1 դմ2 1 մ2 1 ա 1 հա 1 կմ2

1 մմ3 1 սմ3 1 դմ3 1 մ3 1000 մ3 1 000 000 մ3 1 կմ3

ա) Քա նի՞ ան գամ են մե ծա նում ա ղյու սա կի եր րորդ տո ղում գրված 
ծա վա լի միա վոր նե րը, ե րբ ձա խից աջ տե ղա փոխ վում ե նք մեկ 
վան դակ:
բ) Քա նի՞ ան գամ են փոք րա նում ծա վա լի միա վոր նե րը, ե րբ ա ղյու-
սա կի եր րորդ տո ղում ա ջից ձախ տե ղա փոխ վում ե նք մեկ վան դակ:
գ) Քա նի՞ ան գամ է ա ռա ջին մե ծու թյու նը մեծ ե րկ րոր դից.
1)  1 սմ3, 1 մմ3,  2)  1 դմ3, 1 սմ3,
3)  1 դմ3, 1 մմ3, 4)  1 մ3, 1 դմ3,
5)  1 մ3, 1 սմ3, 6)  1 կմ3, 1 մ3:

481. ա) 1 մ կող ունեցող խորանարդը կտրտել են 1 դմ կողով խորա նար-
դիկների և դրանք շարել են մեկ շարքով՝ հպելով իրար: Ի՞նչ երկա-
րությամբ շարք ստացվեց:
բ) 1 մ կող ունեցող խորանարդը կտրտել են 1 սմ կողով խորա նա ր-
դիկների և դրանք շարել են մեկ շարքով՝ հպելով իրար: Ի՞նչ երկա-
րու թյամբ շարք ստացվեց:

482.  Հաշ վեք հետևյալ ե րեք չա փում ներն ունե ցող ո ւղ ղան կյու նա նիս տի 
ծա վա լը.
ա) 18 սմ, 16 սմ, 5 սմ, բ) 12 սմ, 45 սմ, 2 սմ,
գ) 16 սմ, 23 սմ, 25 սմ,  դ) 11 սմ, 11 սմ, 11 սմ:

483.  Հաշ վեք ո ւղ ղան կյու նա նիս տի ծա վա լը, ե թե տր ված են նրա բարձ-
րու թյունն ու հիմ քի մա կե րե սը: 
ա) 5 սմ, 136 սմ2, բ) 4 սմ, 298 սմ2,
գ) 8 սմ, 154 սմ2, դ) 19 սմ, 91 սմ2:

484. ա) Սե նյա կի հա տա կի մա կե րե սը 24 մ2 է, սե նյա կի բարձ րու թյու նը 
3 մ է: Գտեք սե նյա կի ծա վա լը:
բ) Սե նյա կի ծա վա լը 45 մ3 է, ի սկ հա տա կի մա կե րե սը` 15 մ2: Գտեք 
սե նյա կի բարձ րու թյու նը:
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գ) Սե նյա կի ծա վա լը 48 մ3 է, ի սկ բարձ րու թյու նը` 3 մ: Գտեք հա տա-
կի մա կե րե սը:

485. Ուղ ղան կյու նա նիս տի ձև ունե ցող ակ վա րի ու մի եր կա րու թյու-
նը 45 սմ է, լայ նու թյու նը` 30 սմ, բարձ րու թյու նը` 25 սմ: Ե րեք լիտ-
րա նոց տա րայով քա նի՞ ան գամ պետք է ջուր լց նել ակվարիումի 
մեջ, որ պես զի նրա նում ջրի մա կար դա կը կանգ նի 20 սմ բարձ րու-
թյան վրա: Կփոխվե՞ր խնդրի պատասխանը, եթե ակվարիումի 
բարձրությունը լիներ 45 սմ։

486  Քա նի՞ ան գամ կմե ծա նա ո ւղ ղան կյու նա նիս տի ծա վա լը, ե թե 
ա) նրա եր կա րու թյու նը մե ծաց վի 2 ան գամ,
բ) նրա եր կա րու թյու նը մե ծաց վի 2 ան գամ, ի սկ լայ նու թյու նը` 3 ան-
գամ,
գ) նրա եր կա րու թյու նը մե ծաց վի 2 ան գամ, լայ նու թյու նը` 3 ան գամ, 
ի սկ բարձ րու թյու նը` 4 ան գամ:

487.  Քա նի՞ ան գամ կմե ծա նա խո րա նար դի ծա վա լը, ե թե նրա կո ղը 
մեծաց վի 
ա) 2 ան գամ,  բ) 3 ան գամ,  գ) 10 ան գամ:

2.11.  Զանգ ված: Զանգ վա ծի Միա վՈր նե րԸ

Զանգ վա ծի չափ ման հա մար նույն պես ը նտր վում են միա վոր ներ: 
Զանգ վա ծի հիմ նա կան միա վորն է 1 գրա մը: Հա զար գրամն ան վա նում 
են կի լո գրամ, հա զար կի լո գրա մը` տոն նա.

1 կգ = 1000 գ, 1 տ = 1000 կգ, 1 տ = 1 000 000 գ:

1 գրա մը 4̊ C ջեր մաս տի ճան ունե ցող 1 խո րա նարդ սան տի մետր ծա-
վա լով ջրի զանգ վածն է: Նշա նա կում է` 1 կի լո գրա մը 1 խո րա նարդ 
դե ցի մետր (1 լիտր) ջրի զանգ վածն է 4̊ C ջեր մաս տի ճա նում, ի սկ 1 

տոն նան` 1 խո րա նարդ մետր ջրի զանգ վածն է 4̊ C -ում:

 Հա ճախ զանգ վա ծի մի միա վոր էլ են օգ տա գոր ծում` ցենտ նե րը.
1 ց = 100 կգ: 

Ա ռօ րյա կյան քում « զանգ ված» բա ռի փո խա րեն օգ տա գործ վում 
է «կ շիռ» բա ռը: Օ րի նակ` «խն ձո րի զանգ վա ծը 100 գ է» ա սե լու փո-
խա րեն ա սում են` «խն ձո րի կշի ռը 100 գ է»: Այդ պատ ճա ռով խն-
դիր նե րում նույն պես « զանգ ված» -ի փո խա րեն հա ճախ գրե լու ե նք 
«կ շիռ»:

Տր ված ա ռար կայի զանգ վա ծը հաշ վե լու հա մար այդ ա ռար կան տե-
ղադ րում են կշեռ քի նժար նե րից մե կի վրա, ի սկ մյուս նժա րի վրա տե-
ղադ րում են կշ ռա քա րեր, ո րոնց զանգ ված նե րը հայտ նի են և նշ ված են 
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ի րենց վրա: Կշ ռա քա րե րը ը նտ րում են այն պես, որ հա վա սա րակշռու-
թյուն հաս տատ վի: Հաշ վում են ա ռար կան հա վա սա րակշ ռող կշռա-
քա րե րի ը նդ հա նուր զանգ վա ծը: Հենց այդ քան էլ կլի նի ա ռար կայի 
զանգվա ծը:
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Կշ ռա քա րե րը պատ րաս տում են նա խա պես, տար բեր զանգ ված նե-
րով` 1 գ, 2 գ, 5 գ, 10 գ, 20 գ, 50 գ, 100 գ, 200 գ, 500 գ, 1 կգ, 2 կգ, 5 կգ, 
10 կգ և այլն: 

Օ րի նակ` 50 գրա մա նոց կշ ռա քա րը պետք է պատ րաս տել այն պես, որ 
այն հա վա սա րակշռ վի 4̊ C ջեր մաս տի ճան ունե ցող 50 սմ3 ծա վա լով մա-
քուր ջրի հետ, ի սկ մյուս կշ ռա քա րե րը` հա վա սա րակշ ռե լով հա մա պա-
տաս խան ծա վա լով ջրի հետ:

488.  Զանգ վա ծի ի ՞նչ միա վոր ներ գի տեք:

489. Ինչ պե՞ս են սահ ման վում (ո րոշ վում) 1 գ, 1 կգ, 1 տ միա վոր նե րը:

490. ա) 4̊ C ջեր մաս տի ճա նում ի ՞նչ ծա վալ է զբա ղեց նում 1 գ, 1 կգ, 1 տ 
զանգ ված ունե ցող ջու րը:
բ) 4̊ C -ում ի ՞նչ ծա վալ է զբա ղեց նում 3 գ, 7 կգ, 79 տ զանգ վա ծով 
ջու րը:

491.  Զանգ վա ծի տր ված մե ծու թյունն ար տա հայ տեք կի լո գրամ նե րով.
ա) 1 ց, բ) 12 ց, գ) 1 տ,
դ) 25 տ,  ե) 37 ց, զ) 12 տ 24 ց:

492.  Զանգ վա ծի տր ված մե ծու թյունն ար տա հայ տեք գրամ նե րով.
ա) 1 կգ, բ) 87 կգ, գ) 1 ց,
դ) 24 ց,  ե) 1 տ, զ) 13 տ, 
է) 35 տ 7 ց,  ը) 37 ց 15 կգ, թ) 35 տ 36 ց 12 կգ:

493.  Կա տա րեք գոր ծո ղու թյուն նե րը.
ա) 37 գ + 4 գ, բ) 9 կգ 326 գ + 2 կգ + 457 գ,
գ) 23 կգ − 2 կգ 754 գ, դ) 43 կգ 271 գ − 5 կգ 39 գ:

494. Տր ված մե ծու թյու նը 1 կգ ճշ տու թյամբ գրեք 
ա) պա կա սոր դով,   բ) հա վե լուր դով,   գ) կլո րա ցու մով:
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6 կգ 721 գ ≈ 6 կգ պակասորդով
6 կգ 721 գ ≈ 7 կգ հավելուրդով և կլորացումով

1) 5 կգ 768 գ, 2) 9 կգ 326 գ,
3) 4 ց 36 կգ 125 գ, 4) 5 տ 7 ց:

2.12.  Ժա Մա նա կի ՉաՓ Ման Միա վՈր նե րԸ

 Բո լոր երևույթ նե րը, պրո ցես նե րը, շար ժում նե րը տե ղի են ունե նում 
ժա մա նա կի մեջ: Մի շարժ ման ժա մա նա կահատվածը հա մե մա տում են 
մյուս շարժ ման ժա մա նա կա հատվածի հետ: Օ րի նակ` գնաց քի շարժ-
ման ժա մա նա կա հատվածը հա մե մա տում են ժա մա ցույ ցի սլա քի ժա մա-
նակա հատվածի հետ, ո րն էլ, իր հեր թին, հա մե մա տում են Ե րկ րի` իր 
ա ռանց քի շուր ջը պտտ վե լու ժա մա նա կա հատվածի հետ:

1 օ րը ժա մա նա կի հիմ նա կան միա վորն է: 1 օ րում
 Եր կիրն իր ա ռանց քի շուր ջը կա տա րում է մեկ լրիվ պտույտ:

1 օ րը 24 ժամ է: 1 ժա մը 60 րո պե է: 1 րո պեն 60 վայր կյան է.
1 օր = 24 ժ, 1 ժ = 60 ր,

1 ր = 60 վ, 1 ժ = 3600 վ:
 Գի տու թյան մեջ ժա մա նա կի չափ ման հիմ նա կան միա վորն է վայրկյա-

նը: Նույ նիսկ շատ մեծ ժա մա նա կա հատված նե րը 10 -ի աս տի ճան նե րի 
մի ջո ցով ար տա հայ տում են վայր կյան նե րով:

 Հա ճախ ան հրա ժեշտ է լի նում նաև գործ ունե նալ վայր կյա նի մասե-
րի հետ: Ո րոշ մար զաձևե րի մր ցույթ նե րում մար զիկ նե րի ցու ցա նիշ նե րը 
չափ վում են վայր կյա նի տաս նե րորդ և նույ նիսկ հա րյու րե րորդ մասե րով: 

Բա ցի աս ված նե րից` օգ տա գոր ծում են ժա մա նա կի այն պի սի չափ ման 
միա վոր ներ, ի նչ պես դա րը, տա րին, ե ռամ սյա կը, ա մի սը, շա բա թը:

 Տա րին Ա րե գա կի շուր ջը Ե րկ րի մեկ պտույտ կա տա րե լու ժա մա նա կա-
մի ջոցն է 5-6 րո պե ի ճշ տու թյամբ: Մեկ տա րին 365 օր և 6 ժամ է: 

Ներ կա յումս, ամ բողջ աշ խար հում գոր ծող հա մընդ հա նուր օ րա ցույ-
ցի հա մա ձայն, հա մար վում է, որ տա րին ունի 365 օր: Վերևում նշ ված 
6 ժամ հա վե լու մը 4 տա րում կազ մում է 24 ժ = 1 օր, ո րն ա վե լաց նում են 
յու րա քան չյուր չոր րորդ տա րուն: Հա մար վում է, որ ե թե տա րե թի վը բա-
ժան վում է 4 -ի (օ րի նակ` 2008), ա պա այդ տա րին 366 օր է: Այդ պի սի տա-
րին կոչ վում է նա հանջ տա րի:

 Տա րին բաղ կա ցած է 12 ա մսից: Քա նի որ 365 -ը և 366-ը ա ռանց մնա-
ցոր դի չեն բա ժան վում 12 -ի, օ րերն ա միս նե րի միջև ան հա վա սա րա չափ 
են բա ժա նել. հուն վար, մարտ, մայիս, հու լիս, օ գոս տոս, հոկ տեմ բեր, 
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դեկ տեմ բեր ա միս նե րը 31-ական օ ր են, ապ րի լը, հու նի սը, սեպ տեմ բե րը, 
նոյեմ բե րը` 30-ական: Փետր վա րը 28 օր է սո վո րա կան տա րում և 29 օր` 
նա հանջ տա րում: 

Ե ռամ սյա կը 3 ա միս է, տաս նօ րյա կը` 10 օր,  շա բա թը` 7 օր:

495. ա) Ո ՞ր ժա մա նա կա հատվածն են ան վա նում օր:
բ) Ժա մա նա կի չափ ման ի ՞նչ միա վոր ներ գի տեք:

496. Ո՞ր տա րին են ան վա նում նա հանջ:

497. Տա րվա քա նի՞ ա միսն ունի  31, քա նի՞ սը` 30 օր: Քա նի՞ օր ունի փետր-
վա րը:

498.  Քա նի՞ րո պե է.
ա) 2 ժա մը,   բ) 3 ժա մը,   գ) 1 օ րը,    դ) 1 շա բա թը:

499.  Քա նի՞ վայր կյան է.
ա) 2 ժա մը,    բ) 3 ժա մը,   գ) 1 օ րը,    դ) 1 շա բա թը:

500.  Հաշ վեք.
ա) 3 ժ 15 ր + 2 ժ 12 ր, բ) 3 ժ 20 ր + 1 ժ 40 ր,
գ) 7 ժ 43 ր + 2 ժ 25 ր, դ) 5 ժ 53 ր + 3 ժ 48 ր, 
ե) 3 ր 20 վ + 1 ր 13 վ, զ) 3 ր 48 վ + 21 ր 49 վ, 
է) 7 ժ 43 ր − 2 ժ 25 ր,  ը) 5 ժ 23 ր − 3 ժ 48 ր,
թ) 3 ր 20 վ − 1 ր 13 վ, ժ) 3 ր 48 վ − 1 ր 49 վ:

501. Ինք նա թիռն օդ բարձ րա ցավ ժա մը 12 ան ց 35 րո պե ին և 2 ժ 40 ր 
ե ղավ թռիչ քի մեջ: Ժա մը քա նի սի՞ն վայ րէջք կա տա րեց ի նք նա-
թի ռը:

502. Ինք նա թիռն օդ բարձ րա ցավ ժա մը 14 ան ց 45 րո պե ին և վայ րէջք 
կա տա րեց ժա մը 17 ան ց 10 րո պե ին: Ինչ քա՞ն ժա մա նակ տևեց 
թռիչ քը:

503. ա) Կա րո՞ղ է ա րդյոք փետր վա րին լի նել 5 եր կու շաբ թի և 5 ե րեք-
շաբ թի: Ի սկ մար տի՞ն:
բ) Գեղամը մեկ ամսվա համար գնել էր ձիարշավարանի 6 տոմս: 
Ճի՞շտ է արդյոք հետևյալ պնդումը. այդ ամսվա շաբաթներից 
մեկում Գեղամն առնվազն երկու անգամ պետք է հաճախի 
ձիարշավարան:

504. Տր ված ժա մա նա կա հատվածը մե ծաց րեք նշ ված ան գամ.
ա) 3 ժ 15 ր, 3,   բ) 1 ժ 20 ր, 4,
գ) 5 ժ 24 ր, 3,   դ) 2 ժ 12 ր, 7:

505. Տր ված ժա մա նա կա հատվածը փոք րաց րեք նշ ված ան գամ.
ա) 3 ժ 15 ր, 3,  բ) 4 ժ 48 ր, 4,
գ) 6 ժ 56 ր, 4,  դ) 2 ժ 55 ր, 5:
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2.13. ա րա գՈւ թյՈւն: ա րա գՈւ թյան 
ՉաՓ Ման   Միա վՈր նե րԸ

Եթե մարմինը ժամանակի ցանկացած հավասար հատվածներում 
անցնում է հավասար ճանապարհներ, ապա նրա շարժումը 

կոչվում է հավասարաչափ:

Եթե, օրինակ, մարմինը ամեն ժամում անցնում է 60 կմ, դա դեռ չի 
նշանակում որ այդ շարժումը հավասարաչափ է: Անհրաժեշտ է նաև, որ 
յուրաքանչյուր կես ժամում անցնի 30 կմ, յուրաքանչյուր 15 րոպեում` 15 
կմ, յուրաքանչյուր րոպեում` 1 կմ և այդպես շարունակ, ընդհուպ մինչև 
վայրկյաններն ու նրա մասերը:

Եթե հավասարաչափ շարժվող մարմինը յուրաքանչյուր ժամում 
անցնում է V կմ, ապա ասում են` մարմնի արագությունը ժամում V կմ է 
և գրում են` V կմ/ժ:

V = 1 դեպքում մարմնի արագությունը կլինի 1 կմ/ժ. այն համարվում 
է արագության միավոր, երբ ճանապարհը չափվում է կիլոմետրերով, 
իսկ ժամանակը` ժամերով: Արագության մեկ այլ միավոր է 1 մ/վ-ը, որը 
այն հավասարաչափ շարժման արագությունն է, որի դեպքում մարմինը 
յուրաքանչյուր 1 վայրկյանում անցնում է 1 մ ճանապարհ:

Նման ձևով որոշվում են արագության այլ միավորներ` 1 կմ/վ, 1 սմ/վ 
և այլն:

Եթե մարմնի արագությունը V կմ/ժ է, ապա մարմինը 1 ժամում 
անցնում է V կմ ճանապարհ, ուրեմն 2 ժամում կանցնի 2V կմ, 10 ժամում` 
10V կմ, t ժամում` t · V կմ: t ժամում անցած ճանապարհը նշանակելով 
S-ով` կստանանք.

S = V·t:
Արագությունը գտնելու համար պետք է անցած ճանապարհը բա ժա-

նել ծախսած ժամանակին (V = S : t), իսկ ծախսած ժամանակը գտնելու 
համար՝ անցած ճանապարհը բաժանել արագությանը (t = S : V ):

Այս բանաձևերը ճիշտ կլինեն նաև, երբ արագությունը չափվում է մեկ 
այլ միավորով, իսկ ճանապարհն ու ժամանակը` նրան համապատասխան 
միավորներով:

Այսպիսով` հավասարաչափ շարժվող մարմնի անցած ճանապարհը 
գտնելու համար պետք է նրա արագությունը բազմապատկել շարժման 
ժամանակով (առաջիկայում, կարճության համար, «հավասարաչափ» 
բառը բաց է թողնվում, բայց ենթադրվում է):

Խն դիր 1: Գնաց քը 4 ժամ ըն թա ցավ 65 կմ/ժ ա րա գու թյամբ: Ինչ-
քա՞ն ճա նա պարհ ան ցավ գնաց քը:

 Լու ծում: Գնաց քի ա րա գու թյու նը բազ մա պատ կենք շարժ ման ժա մա-
նա կով`
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65 · 4 = 260 (կմ) (գ նաց քի ան ցած ճա նա պար հը):
 Պատասխան՝ 260 կմ:

Խն դիր 2: Հե տի ոտ նը 3 ժա մում ան ցավ 12 կմ: Գտեք նրա ա րա գու-
թյու նը:

 Լու ծում: Հե տի ոտ նի ան ցած ճա նա պար հը բա ժա նենք շարժ ման ժա-
մա նա կի վրա`

12:3 = 4 (կմ/ժ) (հե տի ոտ նի ա րա գու թյու նը):
 Պատասխան՝ 4 կմ/ժ:

Խն դիր 3: Հե ծան վոր դը 8 կմ/ժ ա րա գու թյամբ ան ցավ 24 կմ: Ի նչ-
քա՞ն ժա մա նակ նա ծախ սեց այդ ճա նա պար հի վրա:

 Լու ծում: Հե ծան վոր դի ան ցած ճա նա պար հը բա ժա նենք նրա ա րա գու-
թյան վրա`

24:8 = 3  (ժ) (հե ծան վոր դի շարժ ման ժա մա նա կը):
 Պատասխան՝ 3 ժ:

Շարժում գետով։  Շար ժի չա վոր նա վա կի ա րա գու թյու նը կանգ նած 
ջրում (լ ճում) նաև ան վա նում են նրա սե փա կան ա րա գու թյուն: Ե րբ 
շար ժի չա վոր նա վա կը շարժ վում է գե տի հո սան քի ո ւղ ղու թյամբ, ա պա 
նրա ա րա գու թյու նը հա վա սար է իր սե փա կան ա րա գու թյան և գե տի հո-
սան քի ա րա գու թյան գու մա րին: Գե տի հո սան քին հա կա ռակ շարժ վե լիս 
շար ժի չա վոր նա վա կի ա րա գու թյու նը հա վա սար է իր սե փա կան ա րա-
գու թյան և հոսան քի ա րա գու թյան տար բե րու թյա նը:

Խն դիր 4: Շար ժի չա վոր նա վա կի ա րա գու թյու նը կանգ նած ջրում 15 
կմ/ժ է, ի սկ գե տի հո սան քի ա րա գու թյու նը` 3 կմ/ժ: Գտեք շար ժի չա վոր 
նա վա կի ա րա գու թյու նը հո սան քի ո ւղ ղու թյամբ և հո սան քին հա կա ռակ 
ո ւղ ղու թյամբ:

 Լու ծում: 
1) 15 + 3 = 18 (կմ/ժ) (ա րա գու թյու նը հո սան քի ո ւղ ղու թյամբ):
2) 15 − 3 = 12 (կմ/ժ) (ա րա գու թյու նը հո սան քին հա կա ռակ ո ւղ ղությամբ):

 Պատասխան՝ 18 կմ/ժ, 12 կմ/ժ:
 
Մի ան գամ էլ ուշա դիր կար դալով, թե ի նչ պես են ո րոշ վում հո սան քի 

ո ւղ ղու թյամբ և հո սան քին հա կա ռակ շար ժում նե րի ա րա գու թյուն նե րը՝ 
դժ վար չէ հա մոզ վել, ո ր (տես գծագիրը)։

 հո սան քի ո ւղ ղու թյամբ շարժ ման ա րա գու թյու նը հա կա ռակ 
ո ւղ ղու թյամբ ունե ցած ա րա գու թյու նից մեծ է հո սան քի 

ա րա գու թյան կրկ նա պա տի կի չա փով:
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Խն դիր 5: Շար ժի չա վոր նա վա կի ա րա գու թյու նը հո սան քի ո ւղ ղու-
թյամբ 48 կմ/ժ է, ի սկ հո սան քին հա կա ռակ` 42 կմ/ժ: Ի նչ քա՞ն է գե տի 
հո սան քի ա րա գու թյու նը և շար ժի չա վոր նա վա կի սե փա կան ա րա գու-
թյու նը:

 Լու ծում:
1) 48 − 42 = 6 (կմ/ժ) (հո սան քի ա րա գու թյան կրկ նա պա տի կը),
2) 6:2 = 3 (կմ/ժ) (հո սան քի ա րա գու թյու նը),
3) 48 − 3 = 45 (կմ/ժ) (սե փա կան ա րա գու թյու նը):

 Պատասխան՝ 3 կմ/ժ, 45 կմ/ժ:

Խն դիր 6: Եր կու հե տի ոտն միա ժա մա նակ շարժ վե ցին մի կե տից 
հա կա ռակ ո ւղ ղու թյուն նե րով: Ա ռա ջի նի ա րա գու թյու նը 4 կմ/ժ է, ե րկ-
րոր դի նը` 5 կմ/ժ: Ի նչ քա՞ն կլի նի նրանց հե ռա վո րու թյու նը 3 ժ հե տո:

 Լու ծում: Այս խն դի րը կա րե լի է լու ծել̀ նա խա պես հաշ վե լով յու րա-
քան չյուր հե տի ոտ նի ան ցած ճա նա պար հը 3 ժա մում:

I ե ղա նակ.
1) 3 · 4 = 12 (կմ), ան ցել է 1 -ին հե տի ոտ նը 3 ժա մում,
2) 3 · 5 = 15 (կմ), ան ցել է 2-րդ հե տի ոտ նը 3 ժա մում,
3) 12 + 15 = 27 (կմ), հե տի ոտ նե րի հե ռա վո րու թյու նը 3 ժամ հե տո:

 Պատասխան՝ 27 կմ:

 Նույն խնդ րի լուծ ման հա մար կա րե լի է կազ մել 3 · 4 + 3 · 5 թվային ար-
տա հայ տու թյու նը և ը նդ հա նուր բազ մա պատ կիչ 3 -ը դուրս բե րել փա-
կագ ծից.

3 · 4 + 3 · 5 = 3 · (4 + 5):

Ար դեն երևում է, որ խն դի րը կա րե լի է լու ծել ե րկ րորդ ե ղա նա կով: 
4 + 5 գու մա րը ցույց է տա լիս, թե ժա մում քա նի կի լո մետր են ի րա րից հե-
ռա նում հե տի ոտ նե րը: Այդ մե ծու թյունն ան վա նում են հե ռա նա լու ա րա-
գու թյուն:

II ե ղա նակ.
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1) 4 + 5 = 9 (կմ/ժ) (հե ռա նա լու ա րա գու թյու նը),
2) 9 · 3 = 27 (կմ) (հե տի ոտ նե րի հե ռա վո րու թյու նը 3 ժ հե տո):

 Պատասխան՝ 27 կմ:

Խն դիր 7: Եր կու հե տի ոտն միա ժա մա նակ ի րար ընդառաջ դուրս 
ե կան 27 կմ հե ռա վո րու թյամբ եր կու վայ րե րից: Քա նի՞ ժա մից հե տո 
նրանք կհան դի պեն, ե թե ա ռա ջի նի ա րա գու թյու նը 4 կմ/ժ, ի սկ ե րկ րոր-
դի նը` 5 կմ/ժ է:

 Լու ծում: Խն դի րը լու ծենք` օ գտ վե լով մո տե նա լու ա րա գու թյու նից` 
1) 4 + 5 = 9 (կմ/ժ) (մո տե նա լու ա րա գու թյու նը),
2) 27:9 = 3 (ժ) (այդ քան ժամ հե տո հե տի ոտ նե րը կհան դի պեն):

 Պատասխան՝ 3 ժամ հե տո:

506. ա) Հե տի ոտ նը 3 ժա մում ան ցավ 12 կմ: Ի նչ քա՞ն է նրա ա րա գու-
թյունը:
բ) 2 ժա մում ի ՞նչ ճա նա պարհ կանց նի շար ժի չա վոր նա վա կը լճում` 
12 կմ/ժ ա րա գու թյամբ:
գ) Ինչքա՞ն ժամանակում գետի միջի գերանը կանցնի 15 կմ, եթե 
գետի հոսանքի արագությունը 3 կմ/ժ է:

507. ա) Տղան նկատեց, որ նույն հեռավորությունը գետի հոսանքի 
ուղղությամբ անցնելու համար ավելի քիչ ժամանակ ծախսեց, քան 
հոսանքին հակառակ անցնելու համար: Ի՞նչն է դրա պատճառը, եթե 
նավակի շարժիչը նույն ձևով է աշխատել ամբողջ ուղևորության 
ընթացքում:
բ) Շո գե նա վը A նա վա կա յա նից մինչև B նա վա կա յան ե ղած հե ռա-
վո րու թյունն ան ցավ 1 ժ 40 ր -ում և վե րա դար ձավ 2 ժա մում: Ո ՞ր 
ո ւղ ղու թյամբ էր հո սում գե տը:
գ) Շարժիչավոր նավակի սեփական արագությունը 18 կմ/ժ է: 
3 ժամում ի՞նչ ճանապարհ կանցնի նավակը կանգնած ջրում:
դ) Գե տի հո սան քի ա րա գու թյու նը 2 կմ/ժ է: Քա նի՞ կի լո մետր կտա-
նի գե տը ցան կա ցած ա ռար կա (տա շեղ, լաստ) 1 ժա մում, 5 ժա մում:

508.  Նա վա կի ա րա գու թյու նը կանգ նած ջրում 18 կմ/ժ է, ի սկ գե տի հո-
սան քի նը` 2 կմ/ժ: Ի ՞նչ ա րա գու թյուն կու նե նա նա վա կը, ե թե շարժ-
վի ա) գե տի հո սան քի ո ւղ ղու թյամբ, բ) հո սան քին հա կա ռակ ո ւղ-
ղու թյամբ:

509.  Նա վա կի սե փա կան ա րա գու թյու նը 12 կմ/ժ է, ի սկ գե տի հո սան քի-
նը` 3 կմ/ժ: Գտեք.
ա) նա վա կի ա րա գու թյու նը գե տի հո սան քի ո ւղ ղու թյամբ,
բ) նա վա կի ա րա գու թյու նը հո սան քին հա կա ռակ ո ւղ ղու թյամբ,
գ) հո սան քի ո ւղ ղու թյամբ` նա վա կի 3 ժա մում ան ցած ճա նապար հը,
դ) հո սան քին հա կա ռակ` նա վա կի 5 ժա մում ան ցած ճա նապար հը:
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510. ա) Շո գե նա վի սե փա կան ա րա գու թյու նը 27 կմ/ժ է, գե տի հո սան քի-
նը` 3 կմ/ժ: Ի նչ քա՞ն ժա մա նակ կծախ սի շո գե նա վը եր կու նա վա կա-
յան նե րի միջև ե ղած 120 կմ ճա նա պար հը գե տի հո սան քի ո ւղ ղու-
թյամբ ան ցնե լու հա մար:
բ) Ի նչ քա՞ն ժա մա նակ կպա հանջ վի, որ պես զի շար ժի չա վոր նա վա-
կը հո սան քին հա կա ռակ ան ցնի 90 կմ, ե թե նրա սե փա կան ա րա գու-
թյու նը 20 կմ/ժ է, ի սկ գե տի հո սան քի նը` 2 կմ/ժ:

511. 15 կմ/ժ սե փա կան ա րա գու թյուն ունե ցող նա վա կը գե տի հո սան քի 
ո ւղ ղու թյամբ նա վար կեց 2 ժ, ի սկ հա կա ռակ ո ւղ ղու թյամբ` 3 ժ: Ի ՞նչ 
ճա նա պարհ ան ցավ նա վակն այդ ըն թաց քում, ե թե գե տի հո սան քի 
ա րա գու թյու նը 2 կմ/ժ է:

512. ա) Եր կու նա վա կա յան նե րի հե ռա վո րու թյու նը 24 կմ է: Ըն դա մե նը 
ի նչ քա՞ն ժա մա նակ կծախ սի շար ժի չա վոր նա վա կը մի նա վա կա յա-
նից մյու սը գնա լու և վե րա դառ նա լու հա մար, ե թե նա վա կի սե փա-
կան ա րա գու թյու նը 10 կմ/ժ է, ի սկ գե տի հո սան քի նը` 2 կմ/ժ:
բ) Ընդամենը ինչքա՞ն ժամանակ կծախսի նավակը մի նավա կա-
յա նից մինչև մյուսը եղած 36 կմ հեռավորությունը գնալու և վերա-
դառ նալու համար, եթե նավակի սեփական արագությունը 15 կմ/ժ 
է, իսկ գետի հոսանքի արագությունը` 3 կմ/ժ:

513. Լրաց րեք ա ղյու սա կը.

Vսեփական Vհոսանք Vհ. ուղղ. Vհոս. հակ.

1 12 կմ/ժ 4 կմ/ժ

2 25 կմ/ժ 28 կմ/ժ

3 24 կմ/ժ 20 կմ/ժ

4 5 կմ/ժ 17 կմ/ժ

5 3 կմ/ժ 16 կմ/ժ

6 45 կմ/ժ 39 կմ/ժ

514.  Ի՞նչ արագություն է ցույց տալիս հետևյալ գործողության արդյունքը.
ա) νս + νհ, բ) νս − νհ, գ) νհ. հակ. + νհ,
դ) νհ. հակ. + 2νհ,  ե) νհ. ո ւղղ. − νհ, զ) νհ. ո ւղղ. − νհ. հակ.:

515. ա) Շարժիչավոր նավակը 48 կմ -ը հոսանքի ուղղությամբ անցավ 
3 ժամում, իսկ հոսանքին հակառակ` 4 ժամում: Գտնեք հոսանքի 
արագությունը:

   բ) Նավը 72 կմ -ը հոսանքի ուղղությամբ անցավ 2 ժամում, իսկ հո-
սան քին հակառակ` 3 ժամում: Քանի՞ ժամում այդ հեռա վո րու թյու-
նը կանցնի լաստը:

516. Հոսանքի արագությունը 3 կմ/ժ է: Շարժիչավոր նավակի` հոսան քի 
ուղղությամբ ունեցած արագությունը քանի՞ կմ/ժ -ով է ավելի հո-
սան քին հակառակ շարժման արագությունից:

517. 1923 թվա կա նի հու նի սի 15 -ին Մոսկ վայից Նիժ նի Նով գո րոդ 
թռավ «Ուլ տի մա տում» օ դա նա վը: Այդ պես բաց վեց Խորհր դային 
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Մի ու թյան օ դագ նա ցու թյան ա ռա ջին ուղե գի ծը: Այն ուներ 420 կմ 
եր կա րու թյուն: Օ դա նա վը թռավ 250 մ բարձ րու թյան վրա և ամ-
բողջ ճա նա պար հը հաղ թա հա րեց 3 ժամ 30 րո պե ում: Գտեք օ դա-
նա վի ա րա գու թյու նը: Ո ՞ր տվյալ ներն են ա վե լորդ (խնդ րի լուծ ման 
տե սա կե տից):

518. ա) Միևնույն կետից միաժամանակ հակառակ ուղղություններով 
դուրս եկավ երկու ավտոմեքենա` 60 կմ/ժ և 80 կմ/ժ արա գու թյուն-
ներով: Յուրաքանչյուր ժամում ինչքա՞ն էր մեծանում նրանց հե-
ռա վորությունը:
բ) Կա յա րա նից հա կա ռակ ո ւղ ղու թյուն նե րով միա ժա մա նակ շարժ-
վե ց եր կու գնացք 60 կմ/ժ և 70 կմ/ժ ա րա գու թյուն նե րով: Քա նի՞ 
ժամ հե տո նրանց հե ռա վո րու թյու նը կլի նի 260 կմ:

519. ա) Երկու գյուղից միաժամանակ իրար ընդառաջ շարժվեց երկու 
հետիոտն` 5 կմ/ժ և 4 կմ/ժ արագություններով: Մինչև հանդիպելը 
քանի՞ կիլոմետր էին մոտենում նրանք 1 ժամում: Ինչքա՞ն էր նրանց 
հեռավորությունը 3 ժ հետո, եթե գյուղերի հեռավորությունը 36 կմ է։

    բ) Իրար ընդառաջ շարժվեց երկու ավտոմեքենա՝ 60 կմ/ժ և 80 
կմ/ժ արագություններով: Ի՞նչ արագությամբ է փոքրանում նրանց 
հեռավորությունը:

520. ա) 36 կմ հեռավորություն ունեցող երկու կետից միաժամանակ 
իրար ընդառաջ շարժվեց երկու հեծանվորդ՝ 10 կմ/ժ և 8 կմ/ժ 
արագություններով: Քանի՞ ժամ հետո նրանք կհանդիպեն:

բ) Հին խն դիր: Մի մարդ գյու ղից գնում է դե պի քա ղաք` օ րա կան 
անցնե լով 40 վերստ: Միա ժա մա նակ քա ղա քից նրան ըն դա ռաջ է 
դուրս գա լիս մի ուրիշ մարդ̀ օ րա կան ան ցնե լով 30 վերստ: Քա նի՞ 
օր հե տո ճա նա պար հորդ նե րը կհան դի պեն, ե թե գյու ղի և քա ղա քի 
հե ռա վո րու թյու նը 700 վերստ է:

521. ա) Երկու քաղաքից միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկավ 
երկու գնացք՝ 60 կմ/ժ և 80 կմ/ժ արագություններով: Ինչքա՞ն էր 
գնացքների հեռավորությունը հանդիպումից 1 ժամ առաջ:

   բ) Գյու ղից մինչև քա ղաք 45 կմ է: Գյու ղից դե պի քա ղաք դուրս 
ե կավ հե տի ոտ նը 5 կմ/ժ ա րա գու թյամբ: 1 ժամ հե տո քա ղա քից 
նրան ըն դա ռաջ դուրս ե կավ հե ծան վոր դը 15 կմ/ժ ա րա գու թյամբ: 
Գյու ղից ի ՞նչ հե ռա վո րու թյան վրա նրանք կհան դի պեն:

522.  Երկու գյուղից, որոնց հեռավորությունը 54 կմ էր, միաժամանակ 
միմ յանց ընդառաջ շարժվեց երկու հեծանվորդ՝ 12 կմ/ժ և 15 կմ/ժ 
արա գու թյուններով: Քանի՞ ժամ հետո նրանց հեռավորությունը 
կլի նի 27 կմ:

523. ա) Հեծանվորդը և մոտոցիկլավարը միաժամանակ դուրս եկան 
նույն կետից նույն ուղղությամբ` համապատասխանաբար 12 կմ/ժ 
և 40 կմ/ժ արագություններով: Ինչքա՞ն է նրանց հեռանալու արա-
գությունը: Քանի՞ ժամ հետո նրանց հեռավորությունը կլինի 56 կմ:
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  բ) 30 կմ հե ռա վո րու թյուն ունե ցող եր կու կե տե րից միա ժա մա նակ 
նույն ո ւղ ղու թյամբ դուրս ե կավ եր կու մո տո ցիկ լա վար` ա ռա ջի նը 
40 կմ/ժ, ի սկ ե րկ րոր դը 50 կմ/ժ ա րա գու թյու նով: Քա նի՞ ժամ հե տո 
ե րկ րոր դը կհաս նի ա ռա ջի նին:

524. Հին խնդիր: Մի երիտասարդ Մոսկվայից շարժվեց դեպի Վոլոգ-
դա: Նա օրական անցնում էր 40 վերստ: Հաջորդ օրը նրա ետևից 
ուղար կեցին մեկ ուրիշ երիտասարդի, որը օրական անցնում էր 
45 վերստ: Իր դուրս գալուց քանի՞ օր հետո երկրորդը կհասնի 
առաջինին:

525. Հին խնդիր: Մոսկվայից դեպի Տվեր միաժամանակ դուրս եկավ 
երկու գնացք: Առաջինն ամեն ժամում անցնում էր 39 վերստ և 
Տվեր հասավ ժամում 26 վերստ անցնող գնացքից երկու ժամ շուտ: 
Քանի՞ վերստ է Մոսկվայից մինչև Տվեր:

526. Երկու քաղաքից, որոնց հեռավորությունը 900 կմ է, միաժամանակ 
իրար ընդառաջ շարժվեցին ապրանքատար և արագընթաց 
գնացք ները: Ապրանքատարն այդ ճանապարհը կարող է անցնել 
18 ժամում, իսկ արագընթացը՝ երկու անգամ արագ: Քանի՞ ժամ 
հետո նրանք կհան դի պեն:

527. ա) A և B քա ղաք նե րի հե ռա վո րու թյու նը 720 կմ է: A -ից դե պի B դուրս 
ե կավ ա րա գըն թաց գնաց քը 80 կմ/ժ ա րա գու թյամբ: 2 ժ հե տո B -ից 
դե պի A նրան ըն դա ռաջ դուրս ե կավ մար դա տար գնաց քը 60 կմ/ժ 
ա րա գու թյամբ: Իր դուրս գա լուց քա նի՞ ժամ հե տո մար դա տա րը 
կհան դի պի ա րա գըն թա ցին:

բ) Գյու ղից դուրս ե կավ հե տի ոտ նը 4 կմ/ժ ա րա գու թյամբ: 3 ժամ 
հե տո նրա ետևից դուրս ե կավ հե ծան վոր դը 10 կմ/ժ ա րա գու թյամբ: 
Քա նի՞ ժամ կծախ սի հե ծան վոր դը մինչև հաս նի հե տի ոտ նին:

528. Հին խնդիր: Շունը 150 սաժեն հեռավորությունից նկատեց նա պաս-
տա կին։ Ինչքա՞ն ժամանակում շունը կհասնի նապաստակին, եթե 
նապաստակը ամեն 2 րոպեում վազում է 500 սաժեն, իսկ շունը 
ամեն 5 րոպեում վազում է 1300 սաժեն (ենթադրվում է, որ նրանք 
միշտ եղել են նույն ուղղի վրա):

529.  Մետ րոյի ո ւղևո րը, քայ լե լով շարժ վող շար ժա սան դուղ քով, 150 
մետր վերև է բարձ րա նում 2 րո պե ում, ի սկ նրա աս տի ճա նին կանգ-
նած` 3 րո պե ում: Որ քա՞ն է ո ւղևո րի ա րա գու թյու նը ան շարժ շար-
ժա սան դուղ քով վերև քայ լե լիս:

530. Հայր և որդի նավակով գնում էին գետի հոսանքին հակառակ: Մի 
ինչ -որ պահի տղայի գլխարկը գետն ընկավ: Միայն 15 րոպե հետո 
հայրը նկատեց կորուստը: Ինչքա՞ն հեռու էին գտնվում միմյանցից 
այդ պահին նավակն ու գլխարկը, եթե նավակի սեփական արա-
գու թյունը 8 կմ/ժ է, իսկ հոսանքինը` 3 կմ/ժ: Չկա՞ արդյոք խնդրում 
ավելորդ տվյալ:

531. Երկու գնացք շարժվում են իրար ընդառաջ̀ զուգահեռ ճանա պա րհ-
ներով, 80 կմ/ժ և 100 կմ/ժ արագություններով: Երկրորդ գնացքում 
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նստած ուղևորը նկատեց, որ առաջին գնացքն իր մոտով անցավ 12 
վայրկյանում: Ինչքա՞ն է առաջին գնացքի երկարությունը:

532 1 կմ երկարությամբ երկաթուղային շարժակազմը լուսացույցի մո-
տով անցավ 1 րոպեում, իսկ թունելով` 3 րոպեում: Գտեք թունելի 
եր կա րությունը:

533. ա) A վայրից դեպի B վայր միաժամանակ դուրս եկան հետիոտնն 
ու հեծանվորդը` համապատասխանաբար 5 կմ/ժ և 10 կմ/ժ արա-
գու թյուն նե րով: Հեծանվորդն հասավ B, անմիջապես ետ շրջվեց 
և նույն արագությամբ ընդառաջ գնաց հետիոտնին: Շարժման 
սկզբից քանի՞ ժամ հետո նրանք կհանդիպեն, եթե A և B վայրերի 
հեռա վո րու թյու նը 30 կմ է:
բ) A վայրից դեպի B վայր միաժամանակ շարժվեցին հետիոտնն 
ու հեծանվորդը` համապատասխանբար 5 կմ/ժ և 12 կմ/ժ արա-
գու թյուն ներով: Հեծանվորդը հասավ B, անմիջապես ետ շրջվեց 
և նույն արա գությամբ ընդառաջ գնաց հետիոտնին: Շարժման 
սկզբից քանի՞ ժամ հետո նրանք կհանդիպեն, եթե A և B վայրերի 
հեռա վո րու թյունը 17 կմ է:
գ) 12 կմ հեռավորություն ունեցող երկու վայրից միաժամանակ 
միմյանց ընդառաջ դուրս եկավ երկու հեծանվորդ՝ 10 կմ/ժ և 8 կմ/ժ 
արագություններով: Յուրաքանչյուրը հասավ մյուս վայրը, շրջվեց 
և հետ գնաց նախկին արագությամբ: Շարժման սկզբից հաշված` 
քանի՞ ժամ հետո նրանք կհանդիպեն երկրորդ անգամ:

2.14.  տե ղե կՈւ թյՈւն ներ Մե ծՈւ թյՈւն նե րի 
Է տա ԼՈն նե րի Մա Սին: Պատ Մա կան ակ նարկ 

Եր կա րու թյան հնա գույն և բնա կան չափ է ե ղել քայ լը: Սա կայն մեծ 
տա րա ծու թյուն ներ չա փե լու հա մար հնում օ գտ վել են նաև այլ չա փե-
րից, ո րոնց հիմ քում ըն կած էր նույն քայ լը: Օ րի նակ` հին հռոմեա կան 
մղո նը հա վա սար էր 1000 քայ լի: Մի ջերկ րա կան ծո վի մերձա կա շատ 
ե րկր նե րում մեր թվարկու թյու նից ա ռաջ I հա զա րա մյա կում` որ պես 
եր կա րության չափ, ըն դու նել են այն հե ռա վո րու թյու նը, որ հան գիստ 
քայլ քով կա րող էր անցնել սո վո րա կան մար դը` արևա ծա գից մինչև 
արևա մուտ ըն կած ժա մա նա կա մի ջո ցում: Ի սկ մեկ ժա մում չա փա հաս 
տղա մար դու ան ցած հե ռա վո րու թյու նը Պարս կաս տա նում ան վա նել 
են փար սախ:

 Շատ ե րկր նե րում, մաս նա վո րա պես Ռու սաս տա նում, Հա յաս տա նում, 
օգ տա գործ վել են եր կա րու թյան այն պի սի չա փեր, ի նչ պի սին են թի զը 
կամ թզա չա փը (ձեռ քի` ձգած բթա մա տի և ցու ցա մա տի ծայ րե րի միջև 
ե ղած հե ռա վո րու թյու նը, մո տա վո րա պես 18-23 սմ), կան գու նը (ձեռ-
քի միջ նա մա տի ծայ րի և ար մուն կի հե ռա վո րու թյու նը, մո տա վո րա պես 
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38-46 սմ), ո տը կամ ոտ նա չա փը (տ ղա-
մար դու ոտ նա թա թի մի ջին չա փը), մա-
տը կամ մատ նա չա փը (տ ղա մար դու 
ձեռ քի բթա մա տի մի ջին չա փը) և այլն: 

Եր կա րու թյան չա փի մետ րա կան 
հա մա կար գը մտց վել է Ֆրան սիա յում 
1792 թվին: Փա րի զի գի տու թյուն նե րի 
ակա դե միան ա ռա ջար կել է` որ պես 
եր կա րու թյան չափ ման միաս նա կան 
միա վոր ըն դու նել մետ րը` փա րի զյան մի ջօ րեա կա նի քա ռոր դի մեկ 
տաս մի լի ո նե րոր դա կան բա ժի նը: Այդ նույն` 1792 թվին, Փա րի զի գի-
տու թյուն նե րի ա կա դե միան ա ռա ջար կել է` որ պես զանգ վա ծի միաս-
նա կան միա վոր ըն դու նել 4̊ C ջեր մաս տի ճա նում մեկ խո րա նարդ դե-
ցի մետր ջրի զանգ վա ծը` կի լոգրա մը: Պատ րաստ վել են 1 կի լո գրա մի 
չա փան մուշ (է տա լոն) և 1 մետ րի չա փան մուշ (է տա լոն), ո րոնց վրա 
փո րա գրել են հետևյալ հպարտ մա կա գրու թյու նը` « Բո լոր ժա մա նակ-
նե րի, հա մայն մարդ կու թյան հա մար»: Այդ չա փան մուշ նե րը պահ պան-
վում են Ֆրան սիայի Սևր քա ղա քում, չա փե րի Մի ջազ գային բյու րոյի 
հա տուկ շի նու թյու նում, որ տեղ ա պա հով վում է 0̊ C կա յուն ջեր մաս-
տի ճան: Աշ խար հի շատ ե րկր նե րում պահ պան վում են մետ րի և կի-
լո գրամի ազ գային է տա լոն նե րը, ո րոնք մի ջազ գային է տա լոն նե րի 
պատ ճեն ներն են:

2.15.  Հե տաքրք րա շարԺ Խն Դիր ներ

534. Ինչ պե՞ս կտ րել տոր թը ե րեք ուղղով, որ ստաց վի « վար դիկ» պա-
րու նա կող 7 կտոր (ն կար 104):

535.  Կա րե լի՞ է ա րդյոք նկար 105 -ում պատ կեր ված պայ տը եր կու ուղղով 
կտ րել այն պես, որ այն բա ժան վի 6 մա սի:

Նկար 104 Նկար 105
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536. Սկ սե լով 8 մետ րա նոց սյան հիմ քից` խխունջն ա ռա ջին օ րը սյան 
վրայով 2 մ բարձ րա նում է, ե րկ րորդ օ րը` 1 մ իջ նում, եր րորդ օ րը 
2 մ բարձ րա նում է, չոր րորդ օ րը` 1 մ իջ նում և այդ պես շա րու նակ: 
Քա նի՞ օ րում այն կհաս նի սյան գա գա թին:

537. 4×9 չա փե րով ո ւղ ղան կյու նը բա ժա նեք  եր կու մա սի այնպես, որ 
նրան ցից հնա րա վոր լի նի կազ մել քա ռա կու սի:

538. 10×7 չա փե րով ո ւղ ղան կյու նից կտ րել հա նել են 6×1 չա փե րով ո ւղ-
ղան կյուն (ն կար 106): Ստաց ված պատ կե րը բա ժա նեք եր կու  մասի 
այնպես, որ նրան ցից հնա րա վոր լի նի կազ մել քա ռա կու սի:

Նկար 106

539. ա) Նկար 107-ում ցույց է տր ված հա վա սար քա ռա կու սի հախ ճա սա-
լե րով պա տե րը սա լա պա տե լու եր կու ե ղա նակ: Ա ռա ջար կեք սա լա-
պա տե լու ձեր հնա րա միտ ե ղա նա կը:

Նկար 107

բ) Նկար 108-ում ցույց է տր ված հա տա կը հա վա սար ո ւղ ղան կյուն 
ման րա տախ տակ նե րով ման րա հա տա կե լու եր կու ե ղա նակ: Ի սկ 
ի նչ պի սի՞ն է ման րա հա տա կե լու ձեր մտա ծած գե ղար վես տա կան 
ե ղա նա կը:

Նկար 108
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540. Պատրաստեք չորս գույնի 16 միանման քառակուսի`ամեն գույնից 
չորս հատ: Նրանցից կազմեք 4×4 չափի քառակուսի այնպես, որ 
նույն գույնը չկրկնվի ոչ տողերում, ոչ սյուներում, ոչ էլ անկյունա-
գծե րում:

541. 3×5 չափերով ուղղանկյունը տրոհված է 15 միատեսակ քառակուսու, 
և կենտրոնական քառակուսին հանված է: Գտեք ստացված պատ-
կե րը երկու հավասար մասի կտրատելու տարբեր եղանակներ այն-
պես, որ կտրվածքը քառակուսիների եզրագծերով անցնի: 

  

542. Նկարի պատկերը բաժանեք երեք հավասար մասի այնպես, որ 
կտրվածքը քառակուսիների եզրագծերով անցնի:

 

543. Նկարի պատկերը բաժանեք երեք հավասար մասի այնպես, որ 
կտրվածքը քառակուսիների եզրագծերով անցնի:

   

544. Ունենք երկու տեսակի ավազի ժամացույց: Առաջինները 7 րոպե են 
չափում, մյուսները` 11: Ինչպե՞ս կարելի է դրանցով չափել 15 րոպե:

545. Դանակի երեք ուղիղ կտրվածքով պանրի կտորը բաժանեք  ութ 
մասի:
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ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ 
23. 250 թվանշան 24. 90 էջ 25. 20 անգամ 40. չի կարելի 69. 200 
դրամ 73. 78 մոծակ 74. 150 սարք 75. ա) 810 կգ բ) 1270 արկղ 79. ա) 
3 -ով բ) 1 -ով 100. 24 բնակարան 101. ա) 1840 արկղ բ) 57 մանրակ 
102. ա) 140 դրամ բ) 380 մ 112. ա) 3700 գ) 370 116. ա) 1000 
129. ա) 491 գ) 362 ե) 520 147. ա) 7600 դրամ բ) 9720 ափսե 
168. 2 և 4 190. ա) 9 սայլի բ) 30 պարկ գ) 120 մ 191 ա) 60 նամականիշ 
բ) 6 ձուկ 192 60 տակառ 195. ա) 224 կմ բ) 70 էջ 197. ա) 6 անգամ 
բ) 7 անգամ 198. 1100 դրամ 200. ա) 600 դրամ 203. 2000 դրամ 205. 
ա) 54 էջ բ) 3 ժամում 206. 700 մանրակ 208. ա) 10 և 18 209. ա) 26 և 30 
213. 18 կով 215. ա) 100 գ, 250 գ բ) 240 գ, 600 գ 219. ա) 240 տուփ 
բ) 200 տուփ 222. ա) 800 դրամ բ) 18 տեղ 223. ա) 480 դրամ 
225. ա) 117 էջ բ) 360 դրամ 226. գյուղում 320, քաղաքում 40, 
ճանապարհին 5 247. 1 248. 35 աշակերտ 249. 16-րդ 250. 4-րդ 
260. ա) 833 բ) 32 գ) 261 դ) 331 274. բ) 34 ուղևոր 277. ա) 9 և 16 
սունկ բ) 20 տղա և 16 աղջիկ 278. ա) 125 և 105 279. ա) 225 և 207 
բ) 203 և 334 282. ա) 20 գրքով բ) 15 տետր գ) 1000 դրամ 283. 400 գ 
284. 17.03.1951 296. ա) 37 բ) 75 գ) 357 դ) 123 297. ա) 81 կամ 29 բ) 48 
կամ 84 գ) 753 դ) 928 298. ա) 3200 կմ բ) 5000 կմ 302. ա) 15, 13 և 10 
տարի բ) 80, 69 և 46 մեդալ 303. գ) 17 աշակերտ 309. 56 եղանակ 
313. 7 մաս 314. 8 չորսմետրանոց և 2 հինգմետրանոց գերան 315. 
7 ր 30 վ 318 11 եղանակով  321. կորցրեց 5883 դրամ 332. 6 ուղիղ 
335. 4, 6 կամ 7 մասի 340. 6 ճառագայթ 343. 11 մասի 350. 19 սմ 
351. 3 սմ 352. ա) 7 սմ բ) 19 սմ 353. 9 սմ, 17 սմ 354. 2 լուծում. 14 սմ 
կամ 18 սմ 360. ա) 36 սմ բ) 37 սմ գ) 37 սմ 372. ա) 17 կմ բ) 18 կմ 
գ) 18 կմ 399. 105˚ և 75˚ 414. ա) 42 սմ 416. ա) 160 սմ 417. ա) 208 
սմ 418. 11 սմ 419. ա) 14 և 10 սմ բ) 176 սմ2 421. 14 սմ 428. 5 սմ 
430. ա) 35 բ) 170 431. 8 սմ, 8 սմ 451. ա) 100 անգամ 453. 10 մ 454. 100 
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