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Հարյուրհազարավոր 

 

 5-ը   ցույց     է   տալիս,  որ  այդ   թվի միավորների  կարգում (1-ին կարգ) կա                        

5 միավոր 

 1-ը  ցույց  է   տալիս,  որ    այդ   թվի տասնյակների կարգում (2-րդ կարգ) կա 1 

տասնյակ 

 2-ը   ցույց   է տալիս,  որ այդ   թվի հարյուրյակների կարգում (3-րդ կարգ) կա   2 

հարյուրյակ 

 3-ը  ցույց   է տալիս,   որ այդ  թվի հազարյակների կարգում                    

(4-րդ                                  կարգ)       կա        3  հազարյակ 

 4-ը     ցույց     է     տալիս,     որ այդ      թվի տասհազարյակների կարգում  (5-րդ                                                   կարգ)         

կա 4  տասհազարյակ        

 8-ը    ցույց    է   տալիս,    որ    հարյուրհազարյակների կարգում (6-րդ կարգ) կա 8 



հարյուրհազարյակ։ 

 

 

Սիրելի սովորող այսօրվա  քո  աշխատանքը սա է։  

Առաջադրանքներ 

1. Կարդա և բնութագրիր   տրված թվերից  յուրաքանչյուրը․ 

25, 462, 3245, 46560, 256982,  

Պատասխանիր հարցերին՝ 

 Քանի՞ նիշ ունի։ 

 Թվի գրության մեջ կա՞ն  կրկնվող  թվանշաններ։ 

 Զույգ է, թե՞ կենտ։ 

 Քանի՞ միավոր կա միավորների կարգում։ 

 Քանի՞ տասնյակ կա տասնյակների կարգում։ 

 Քանի՞ հազարյակ կա հազարյակների կարգում։ 

 Քանի՞ տասհազարյակ կա տասհազարյակների կարգում։ 

 Քանի՞ հարյուրհազարյակ կա հարյուրհազարյակների կարգում։ 

2. Գտի՛ր  այն  թիվը,  որի  միավորն    2  է,  տասնավորը՝   3,  հազարավորը՝ 4   է,    իսկ 

տասհազարավորը՝ 6։ 

3. Գտի՛ր այն      վեցանիշ թիվը,   որի միավորն է 6 է, տասնավորը՝4, 

հազարավորը՝ 5,   իսկ մյուս      բոլոր թվանշանները ՝  2։ 

4. Որքանո՞վ     կմեծանա թիվը,  եթե  նրա գրության միավորների կարգում գրված 4 

թվանշանը փոխարինվի 7-ով։ 



5. Գտի՛ր  այն            քառանիշ  թիվը,     որի     միավորն  2   է, հազարավորը՝   5,   իսկ մյուս   բոլոր   

թվանշանները ՝4։  

6. Գտիր այն թիվը, որի միավորը 4 է, տասնավորը 2 անգամ մեծ է 

միավորից,  հազարավորը 0 է, տասհազարավորը՝ 7, հարյուրավորը՝ 3։ 

7. 0, 5, 6, 7    թվանշաններով    կազմել    5    հատ    եռանիշ   թիվ, 4 հատ 

քառանիշ  թիվ։ 

 

  Խնդիրներ սեպտեմբեր ամսվա  ֆլեշմոբից (2017թ․) 

 

8. Մեր այգում կա 120  ծառ, որոնցից 30 հատը նռենի է, իսկ 40 հատը 

թզենի, մնացածը խնձորենի։ Քանի՞ խնձորենի կա այգում։ 

9. Ուսումնական ճամփորդության ժամանակ 24 հոգանոց սովորողների 

խմբի ուղիղ կեսը զբաղվեց տեղանքի մաքրությամբ: Մնացածի կեսը 

տեղանքի բուսականությունն ուսումնասիրեց: Մյուս սովորողները 

լուսանկարեցին ընկերներին: Քանի՞ սովորող զբաղվեց 

լուսանկարչությամբ: 

 

10. Նավահանգստում կա 5 շոգենավ: Նրանք գտնվում են մեկը մյուսից 3 

կմ հեռավորության վրա: Որքա՞ն է առաջին և հինգերորդ շոգենավերի 

միջև եղած հեռավորությունը:



 


	Սիրելի սովորող այսօրվա  քո  աշխատանքը սա է։
	Առաջադրանքներ
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