
    V դասարան 1

Ընտրի՛ր ճիշտ որոշումը.

Զույգ թիվը երկուսի բաժանելու արդյունքում 
քանորդը՝

ա) միշտ կենտ թիվ է
բ) միշտ զույգ թիվ է
գ) կամ կենտ թիվ է, կամ՝ զույգ
դ) ոչ կենտ թիվ է, ոչ էլ զույգ
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Ո՞րն է այն 
միակ բնական 
թիվը, որն ունի 
միայն մեկ 
բաժանարար:



    V դասարան

Երկու a և b թվեր միմյանց 
բաժանարար են.
Ստորև տրվածներից ո՞րն 
է համապատասխանում 
ճշմարտությանը.

ա) a>b

բ) a=b

գ) b>a

դ)	 a≠b
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Ո՞րն է երկու 
հաջորդական 
թվերի ամենամեծ 
ընդհանուր 
բաժանարարը:
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Սենյակի երկարությունը, 
լայնությունն ու բարձրությունը 
համապատասխանաբար 1020սմ, 
820սմ և 620 սմ է: Ի՞նչ ամենամեծ 
հնարավոր երկարություն պետք 
է ունենա պարանը, որ երեքն էլ 
ճիշտ չափի:
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Ուղղանկյունաձև դահլիճի հատակը, որի երկարությունը 2080 
սմ է, իսկ լայնությունը    1680 սմ, անմնացորդ պետք է ծածկեն 
հավասար քառակուսի սալիկերով:
Ի՞նչ հնարավոր ամենամեծ երկարություն կարող է ունենալ 
սալիկը:
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6-րդ ու 7-րդ 
դասարաններում 
համապատասխանաբար 
կա 450 և 630 աշակերտ:
Երկու դասարանների 
աշակերտները բաժանված 
են մի քանի հավասար 
մեծության խմբերի: Գտի՛ր 
աշակերտների հնարավոր 
ամենամեծ քանակը 
յուրաքանչյուր խմբում:
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Գտի՛ր այն ամենամեծ թիվը, որի 
վրա 47-ը,  80-ը և  124-ը բաժանելիս 
կստացվի 3 մնացորդ:



Գտի՛ր այն ամենափոքր թիվը, որը 
16-ի,   24 –ի կամ  56-ի բաժանելիս 
կստացվի  4 մնացորդ

9   V klasi
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Գտի՛ր այն ամենամեծ թիվը, որի վրա 258-ը և  323-ը բաժանելիս 
համապատասխանաբար կստացվի 2 և 3 մնացորդ:
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Գտի՛ր այն ամենամեծ թիվը, 
որի վրա 623-ը,    729-ը և     841-
ը բաժանելիս կստացվի 
համապատասխանաբար՝    3, 9  
և 1 նմացորդ:
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Լուսակրի գույները փոխվում են յուրաքանչյուր 52 վայրկյանում,  
65 վայրկյանում և 78 վայրկյանում: Եթե լուսակիրների գույները 
միաժամանակ փոխվեցին առավոտյան ժամի  5-ին, հաջորդ անգամ 
միաժամանակ որ ժամին կփոխվի:

ա)  առավոտյան  5 անց  13 
րոպեին
բ)  երեկոյան ժամի  5 –ին
գ)   առավոտյան 7-ին   20 պակաս
դ)  առավոտյան  5 անց  15 
րոպեին
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Դատարկ վանդակներում թվերը գրի՛ր այնպես, որ 
ստանաս ճիշտ հավասարում:
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Իրակլիի գնդակը թռչում է մինչև ճիշտ այն բարձրության կեսը, 
ինչ բարձրությունից ընկել է: Իրակլին գնդակը գցում է 64 մետր 
բարձրություն ունեցող շենքի կտուրից:

Ի՞նչ բարձրություն կթռչի գնդակը  7-րդ ցատկից հետո:
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Մաքուր թղթի վրա պատրաստի՛ր աղյուսակի պատճենը: 
Յուրաքանչյուր պարզ ձևով տրված կոտորակ շրջագծի՛ր:

Մնացած կոտորակները նույնպես պարզեցրու՛:
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Կարո՞ղ ես ստորև տրված հուշումների օգնությամբ այս 
քառակուսուց գտնել ճիշտ թիվը:
1. Այդ թիվը կենտ է:
2. Երեքի բազմապատիկ է:
3. 7 × 4-ից փոքր է:
4. Տասնավորների կարգում գտնվող թիվը զույգ է:
5. Երկու ենթադրյալ պատասխաններից մեծն է:
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Հարյուր թվանոց աղյուսակում ինչպե՞ս գտնել անհրաժեշտ թիվը: 
Ստորև տրված է ութ հուշում, որոնցից չորսը ճիշտ է, թեև, այս դեպքում՝ 
անօգտակար, իսկ մնացած չորսը խնդիրը լուծելու համար պարտադիր է:

Գտնել թիվը.
1. 9–ից ավելի է:
2. 10–ի բազմապատիկ չէ:
3. 7–ի բազմապատիկ է:
4. Կենտ է:
5. 11–ի բազմապատիկ չէ:
6. 200–ից փոքր է:
7. Միավորների կարգում գտնվող թիվը 
տասնավորների կարգում գտնվողից մեկով մեծ է:
8. Տասնավորը ցույց տվող թիվը կենտ է:
Ո՞րն է այդ թիվը:

Կարո՞ղ ես անվանել չորս օգտակար և չորս անօգտակար հուշումները:
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Թվերի այս բազմության մեջ քանի՞ այսպիսի խումբ կգտնվի, որոնք 
կկազմվեն ամենաքիչը չորս տրված թվերից:

Օրինակ՝ խմբերից մեկը կարող է ներկայացնել չորսի բազմապատիկ 
թվերը, մյուսը՝ կենտ թվերը և այլն:
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Եգիպտական պարան

Ինչպես ասում են, հին եգիպտացիները ուղղանկյուն եռանկյունը 
կարողանում էին պատկերել պարանով, որը հանգույցներով 
բաժանված էր 12 հավասար մասի:
Եթե ունենանք նման հանգույցներով պարան, ուրիշ ինչպիսի՞ 
եռանկյունիներ կարող ենք 
պատկերել: (Յուրաքանչյուր 
անկյունում մեկ հանգույց պետք է 
լինի):
Ուրիշ ի՞նչ կանոնավոր պատկեր 
կարող ես կազմել: Օրինակ, 
կկարողանա՞ս պատկերել 
հավասարակողմ ու հավասար 
անկյուններ ունեցող պատկերներ:
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Ժամացույցի թվահարթակի վրա թվերը խառնվել են: Կարո՞ղ ես հիմնվելով 
ստորև տրված տաս հուշումների վրա ճիշտ դասավորել թվերը:

Ժամացույցի թվահարթակին թվերի փոխարեն տառեր են պատկերված, 
որոնք հեշտացնում են տեղեկատվության ընթերցումն ու ընկալումը:
1. Ոչ մի զույգ թիվ կենտ թվերի միջև չի տեղադրված:
2. Թվերը ոչ մի անգամ հերթականությամբ չեն գրված:
3. Ուղղահայաց առանցքի վրա տեղադրված a և g թվերի գումարը 13 է:
4. Հորիզոնական առանցքի վրա տեղադրված d և j թվերի գումարը 13 է:
5. Առաջին խմբում ընդգրկված (a-ից f-ը ներառյալ) 6 թվերի և երկրորդ խմբում  

(g-ից l-ը ներառյալ) ընդգրկված 6 թվերի գումարը հավասար է:
6. f-ի դիրքում գտնվող թիվը թվահարթակի վրա ճիշտ տեղում է կանգնած:
7. d-ի դիրքում գտնվող թիվը  h-ի դիրքում գտնվող թվից երկու անգամ ավելի է:
8. g-ի դիրքում գտնվող թվի և նրանից առաջ f-ի դիրքում գտնվող թվի միջև տարբերությունը 6 է:
9.  l-ի դիրքում գտնվող թիվը a-ի դիրքում գտնվող թվից 2 անգամ ավելի է, d-ի դիրքում գտնվող 

թվի երրորդ մասն է կազմում և e-ի դիրքում գտնվող թվի կեսը:
10. d-ի դիրքում գտնվող թիվը հարևան դիրքում գտնվող թվերից մեկից 4 անգամ ավելի է: 
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25×40 չափսերի ուղղանկյունաձև  շենքի 
շուրջը պետք է գցեն ճեմուղի: Ճեմուղին 
պետք է ունենա 2 մետր լայնություն և 60 
սմ-ով պետք է հեռու լինի շենքից:
Գծի՛ր պլան ու հաշվի՛ր ճեմուղու դրսի 
սահմանի պարագիծն ու արահետի 
մակերեսը: 
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Ութ խորանարդով, որոնց յուրաքանչյուրի կողի երկարությունը 1սմ 
է, կազմեցին T- աձև մարմին:

Եթե այս մարմինը լրիվությամբ ներկեն, քանի՞ խորանարդի չորս 
նիստ կներկվի:

Ինչպե՞ս կներկվեն մնացած խորանարդները:
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Ստորև պատկերած խորանարդը ստացվել է 27 միանման փայտե, 
չներկած խորանարդի միջոցով: Այնուհետև մեծ խորանարդը մտցրին 
կապույտ ներկի մեջ: Ներկը չորանալուց հետո խորանարդը բաժանեցին 
մանր խորանարդերի: 

1. Քանի՞  մանր խորանարդի երեք նիստ է 
ներկվել:

2. Քանի՞  մանր խորանարդի երկու նիստ է 
ներկվել:

3. Քանի՞  մանր խորանարդի միայն մեկ 
նիստ է ներկվել:

4. Քանի՞  մանր խորանարդի ոչ մի նիստ չի 
ներկվել:

5. Ընդամենը քանի՞ խորանարդ է ներկած:
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Շավիշվիլիների ընտանիքում 
կա 4 տղա: Լուկան Նիկայից 
մեծ է և Լևանից փոքր: 
Իրակլին ոչ բոլորից մեծն է և 
ոչ էլ բոլորից փոքրը: 
Լուկան չունի երկու ավագ 
եղբայր:
Թվեցե՛ք տղաների 
անուններն ըստ տարիքի, 
սկսե՛ք ավագից:

24
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Դասավորի՛ր առաջին վեց 
բնական թիվը շրջաններում 
այնպես, որ եռանկյան 
յուրաքանչյուր կողին 
դասավորած թվերի գումարը 
լինի 9:

Հնարավո՞ր է նույնը 4-ից  9-ը 
ներառյալ թվերի համար:
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Իրինան ընդամենը ունի 5 
սվիտեր, 4 կիսաշրջազգեստ,  
3 ժակետ,  2զույգ կոշիկ և մեկ 
գոտի:
Քանի՞ անգամ կկարողանա 
Իրինան հագնել իր շորերն 
այնպես, որ չկրկնի ճիշտ 
նույն հագուստը:
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Երկու եռանիշ թիվ գրելու համար 
կիրառի՛ր 0-ից  9-ը ներառյալ թվերը 
միայն մեկ անգամ ըստ հետևյալ 
կանոնի՝ ընտրի՛ր որևէ երեք թիվ 
առաջին թիվը գրելու համար և այլ 
երեք թիվ երկրորդ թիվը գրելու 
համար: Հաշվի՛ր այս երկու թվերի 
ամենամեծ հնարավոր գումարը:

Կիրառելով նույն կանոնը, հաշվի՛ր հնարավոր 
անենափոքր գումարն այն դեպքում, երբ 
գումարում ես երեք երկնիշ թիվ: 
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Հայրիկը Նիկային ելակ հավաքելու համար վճարում է այնպես, որ 
յուրաքանչյուր աշխատած ժամի համար ավելացնում է վճարը: Առաջին 
ժամում Նիկան աշխատեց 20 թեթրի, 
երկրորդ ժամում՝ 40 թեթրի, երրորդ 
ժամում՝ 80 թեթրի և այլն:

Ի՞նչ գումար կաշխատի Նիկան  6 ժամվա 
ընթացքում: 
Ի՞նչ գումար կունենա 10 ժամ հետո: 
Որքա՞ն ժամ է անհրաժեշտ, որ աշխատի 
գոնե 5 լարի:
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Լևանի ընտանիքը սար 
ճանապարհորդելիս 
մեքենայով անցավ 900 
կիլոմետր: Միջին հաշվով 
ժամում անցնում էր  80 կմ:
Հետ վերադառնալիս 
ընտանիքը միջին հաշվով 
ժամում անցնում էր 75 կմ:
Ինչի՞ է հավասար ընտանիքի 
միջին արագությունը ամբողջ 
ճանապարհին:
Բացատրի՛ր պատասխանը:  
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Գիրքն ունի 600 էջ: Համարակալումը սկսվում է 1-ից:  Քանի՞ 

անգամ կհանդիպի  5 թիվը գրքի բոլոր էջերի համարներում:

Գրքի երկու էջերի համարների 
գումարը 325 է: 
Երբ գիրքը բացես, այդ էջերի վրա, 
աջ կողմում, ո՞ր թիվը կլինի:


