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Նախաբան

Բազային աստիճանի ֆիզիկայի չափորոշիչը կազմված է հետևյալ մասերից`
ա) Առարկայի սովորել սովորեցնելու նպատակները:
բ) Չափորոշիչի արդյունքները և բովանդակությունը:
գ) Մեթոդական կողմնորոշում:
դ) Գնահատում:
Բազային աստիճանում «Ֆիզիկա» առարկան ուսուցանում է մեխանիկական, 

էլեկտրական, մագնիսական, օպտիկական և ջերմային երևույթների հիմնական 
սկզբունքները: Աշակերտը ծանոթանում է բնության մեջ տեղի ունեցող ֆիզիկական 
գործընթացների օրինաչափություններին, սովորում է, թե դրանց ազդեցությամբ 
շրջապատը ինչ փոփոխություն է կրում և թվարկվածները ինչ դեր են խաղում 
գիտության և տեխնիկայի զարգացման գործում:

Առարկան սովորել-սովորեցնելով աշակերտը կարողանում է դասընթացին ակտիվ 
մասնակից դառնալ, բնության երևույթների վերաբերյալ հասկացությունները, ձեռք 
բերած նոր գիտելիքները կարողանում է գործնականում օգտագործել:

ա) Առարկան սովորել-սովորեցնելով, ի՞նչ նպատակներ ունի.
Ֆիզիկան սովորել-սովորեցնելով նպատակը կայանում է նրանում,որ աշակերտը՝ 
● ցուցաբերի հետաքրքրություն ֆիզիկական պրոցեսները սովորելու ուղղությամբ,
● կարողանա երկրագնդում ընթացող երևույթները ֆիզիկայի օրինաչափություններով 
դիտարկել և ստացած գիտելիքները օգտագործել առօրյայում հանդիպող տարբեր 

խնդիրների լուծման համար,
● կարողանա շրջապատում ընթացող ֆիզիկական երևույթների միջև փոխադարձ 

կապ գտնել,
● զարգացնի գիտահետազոտական ունակությունները, դրանք օգտագործի նոր 

գիտելիքներ ստանալու համար. 
● ֆիզիկական երևույթների վերլուծության հիման վրա կարողանա բնության 

տարբեր ֆիզիկական երևույթները կանխատեսել,
● ձեռք բերի ֆիզիկայի ոլորտի լեզվական ունակություն (տերմինների 

գործածություն),
Այս նպատակներով առաջնորդվելիս Ֆիզիկա առարկան կնպաստի, ազգային 

ուսումնական ծրագրի առաքելությանը, և նախատեսված է նպատակների ուսուցման, 
հմտությունների զարգացմանը և ձևավորմանը:

բ) չափորոշիչի արդյունքները և բովանդակությունը.
Չափորոշիչի արդյունքների և առարկայի հասկացությունների հիման վրա որոշե՛ք 

նպատակային, թիրախային կողմնորոշումը և պատասխանեք հարցին, թե ի՞նչ պետք 
է կարողանա անել աշակերտը ֆիզիկայից, բազային աստիճանի ավարտին:

 
Այս արդյունքները խմբավորված են երեք ուղղություններով՝
• Ֆիզիկական երևույթներ` ենթադրում է ֆիզիկայի հիմնական հասկացությունների 

և օրինաչափությունների ընկալում, բնագիտական ընդհանուր գիտելիքների (մատերիա 
և նյութ,
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նյութի կառուցվածք և գործառույթ, էներգիա և էներգիայի փոխակերպումներ, 
հաշվարկման համակարգեր և փոխազդեցություններ, հավասարակշռություն և 
անհավասարակշռություն) պատկերացումների ձևավորում:

• Գիտա-հետազոտական որոնում՝ենթադրում է աշակերտի ներգրավածությունը 
դիտարկումներին, պարզ և հեշտ փորձերի իրականացման գործընթացին:

Գիտություն և տեխնիկա` ենթադրում է բնագիտական գիտելիքների կիրառական 
կողմերի ընկալում, հասկանա բնական գիտությունների և տեխնոլոգիաների 
ազդեցությունը հասարակության և շրջակա միջավայրի վրա, կարողանա գնահատել 
նշանակալի գիտական հայտնագործությունները, այդ գիտական հայացքների և 
կարծիքների որոնում և ժամանակի ընթացքում նրանց զարգացման հետևում:

 Չափորոշիչի բովանդակությունը որոշում է, թե ինչ պետք է իմանա աշակերտը: 
Բովանդակությունը նկարագրվում է որպես պարտադիր հասկացություններ, թեմաներ :

Հասկացությունների ձևով սահմանվում է այն գիտելիքը, որը աշակերտը առարկայի 
շրջանակներում պետք է սովորի: Հարցերը և հասկացությունները պետք է մշակվեն 
աշակերտին հասկանալի և ծանոթ բառերով՝ համատեքստով, որոնք պարտադիր 
թեմաների շրջանակում պետք է լինեն:

Առանձին թեմաներ ուղեկցվում են հարցերով և գնահատման ցուցանիշներով: 
Հարցերը հստակ համապատասխանում են թեմային, գնահատման ցուցանիշներին և 
սահմանումներին: 

Ցուցանիշների սահմանում
Բազային աստիճանի չափորոշիչի յուրաքանչյուր արդյունքին նախորդում է ինդեքս, 

որը ցույց է տալիս առարկայի ոսւսուցման փուլը և չափորոշիչի արդյունքի համարը: 
Օր՝ Ֆիզ. բազ.1.

«Ֆիզ.» – ցույց է տալիս առարկան
«բազ» – ցույց է տալիս բազային աստիճան
«1» – ցույց է տալիս չափորոշիչի արդյունքի համարը
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Ֆիզիկայի  չափորոշիչի արդյունքները (VII-
IXդասարաններում)

Արդյունքների 
ինդեքսը

Ուղղություն՝   Ֆիզիկական  երևույթներ
աշակերտը  պետք է կարողանա

Հասկացություններ

Ֆիզ.բազ.1. Մատերիայի բնութագրումը ըստ  իր  ֆիզիկական 
հատկությունների

Մատերիա,

համակարգեր,

կառուցվածք,

փոխազդեցություն

Էներգիա

Հետազոտում

բացահայտում,

տեսություն,

օրենքներ,

տեխնոլոգիա,

կայուն զարգացում

Ֆիզ.բազ.2. Մարմինների  փոխազդեցությունը և նրանց 
փոխազդեցության արդյունքների փաստարկներով  

հիմնավորումը

Ֆիզ.բազ.3. Էներգիայի  տեսակների բնութագրումը և 
փոխակերպումների փաստարկներով  հիմնավորում

Ուղղություն՝     գիտական հետազոտում-որոնում  
աշակերտը  պետք է  կարողանա

Ֆիզ.բազ.4. Ֆիզիկական  երևույթների ուսումնասիրման և 
հետազոտման նպատակների(փորձ,էքսպերիմենտ) 

պլանավորում(վարկածների  մշակում,կախյալ  և  
անկախ  փոփոխականների որոշում

հետազոտման  գոծընթաց,տվյալների ձևերի 
սահմանում  և ռեսուրսների ճիշտ ընտրություն)

Ֆիզ.բազ.5. Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  
հետազոտում պահանջվող  ընթացակարգերի  

օգտագործմամբ (դիտարկում, չափում, տվյալների 
հաշվում, համապատասխան նյութերի  և 

սարքավորումների  օգտագործումով)

Ֆիզ.բազ.6. Որակական  և  քանակական տվյալների տարբեր  
ձևերով  (աղյուսակներ, դիագրամներ, գրաֆիկներ 

և այլն) տեղեկատվության  կազմակերպում 
տեղեկատվական  տեխնոլոգիաների  օգտագործմամբ

Ֆիզ.բազ.7. Տվյալների վերլուծում   և   փաստարկների  հիման 
վրա եզրակացությունների  դուրս  բերում:   

Փոփոխականների     միջև  կապը նկարագրելու    
համար   դիագրամների  և    գծապատկերների  

օգտագործում

Ֆիզ.բազ.8. Մոդելների  ստեղծում   և    օգտագործում  
ֆիզիկական  երևույթների  օրինաչափությունների  

ցուցադրում

Ֆիզ.բազ.9. Փորձի և էքսպերիմենտի պլանավորում  և անցկացում 
անվտանգության  կանոների  պահպանում
Ուղղություն՝      գիտություն   և  տեխնիկա

աշակերտը պետք է կարողանա

Ֆիզ.բազ.10. Բնական  գիտությունների  և  տեխնոլոգիաների  
ձեռքբերումների գնահատումը և   սկզբունքների 

կայուն զարգացում 
Ֆիզ.բազ.11. Բնական  գիտությունների  և  տեխնոլոգիաների  

ձեռքբերումների  օգտագործումը  ամենօրյա  
կյանքում

Ֆիզ.բազ.12. Բնագիտական   գիտությունների  կապը 
տարբեր մասնագիտությունների հետ
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Ազգային ուսումնական ծրագրի համաձայն բազային աստճանի ավարտին 
ֆիզիկայում ձեռք բերված արդյունքները խմբավորված են երեք ուղղությամբ՝1. 
Ֆիզիկական երևույթներ 2. Գիտական հետազոտում-որոնում 3. Գիտությունը և 
տեխնիկան:

 VII դասարանի ուղղություն-ֆիզիկական երևույթներ-տարեվերջի ձեռք բերված 
արդյունքները՝

1.Նյութի կառուցվածքը և դրա ֆիզիկական հատկությունները.
2.Հավասարաչափ շարժում.
3. Ուժ և ճնշում.
Դասագիրքը բաղկացած է հինգ գլխից՝
1.Ֆիզիկան բնական գիտություն է :
2. Նյութի կառուցվածքը և դրա ֆիզիկական հատկությունները:
3.Նախնական տեղեկություններ մեխանիկական շարժման վերաբերյալ:
4.Մարմինների փոխազդեցությունը:
5. Հիդրո և աերոստատիկա:

Ինչ վերաբերվում է առաջին գլխին, դրանում քննարկված հարցերը՝ ֆիզիկական 
երևույթներ, ֆիզիկական մեծություններ, դրանց միավորները, ֆիզիկական մեծության 
չափումը, երևույթների ուսումնասիրության մեթոդները՝ վարկածի առաջարկում, փորձ, 
դիտարկում, դրանք այն հարցերն են, խնդիրները որոնք ուսումնասիրելով պետք է 
հասնենք արդյունքների: Փաստորեն այս գլուխը ընդգրկում է բոլոր արդյունքները։
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Դասագրքի(ձեռնարկի) նպատակը և նրա օգտագործման հրահանգները:

 Առարկայի ուսուցման առանձնահատկությունը: Մեթոդական կողմնորոշում
 Բնագիտական գիտությունների ուսուցման նպատակն է,  աշակերտի 

գիտահետազոտական հմտությունների զարգացումը:
 Ազգային ուսումնական պլանի համաձայն բազային դպրոցի աշակերտը կտեղեկացվի 

տիեզերքի համընդհանուր օրենքներին, տարբեր տեսակի մոդելների օգտագործումով 
կստանա երևույթների բացատրությունը: Երևույթները նկարագրվում են որակապես և 
քանակապես: Կկարողանա ամենօրյա կյանքում օգտագործել այդ օրինակները:

Պլանավորի փորձեր և անցկացնի ինքնուրույն, կամ համադասարանցիների հետ 
միասին, սովորած գիտելիքները ճիշտ ձևավորի , և սեփական կարծիքը ներկայացնի 
աղյուսակների կամ գրաֆիկների միջոցով, ընդունի   այլոց տեսակետը և գնահատի 
այն։:

 Համապատասխանաբար VII դասարանի դասագրքի նպատակն է, նպաստել ազգային 
ուսումնական նպատակների և հմտությունների մշակմանը:

 Նպատակին հասնելու համար ձեռնարկի կառուցվածքը և բովանդակությունը 
վճռական նշանակություն ունեն:

Նյութի մատուցման մեթոդը հիմնականում ուղղորդված պետք է լինի խնդրահարույց 
հարցերի պարզաբանմանը:

Տանը և դասի ընթացքում անցկացրած փորձերի վերլուծումով և ունեցած 
գիտելիքների հիման վրա կանխատեսել սպասելիք արդյունքները, տրամաբանորեն 
հիմնավորելով քայլ առ քայլ հասնել ավելի նոր գիտելիքների ձեռք բերման:

Նպատակին հասնելու ամենաարդյունավետ ճանապարհներից մեկը տնային փորձի 
վերլուծումն է,որը համարյա բոլոր պարագրաֆների վերջում և հաջորդ դասի սկզբում 
կա: Ուսուցիչը տնային առաջադրանքը հանձնարարում է դասի վերջում, և մի քանի 
րոպե տրամադրում է հաջորդ տնային փորձի համար մեկնաբնություններ անելուն։

 Ծանոթացնում է փորձի նպատակին: Ցույց է տալիս փորձի համար անհրաժեշտ 
սարքերը և նյութերը: Սպասվելիք արդյունքի մասին հարցադրումը լավագույն արդյունք 
է տալիս։ Փորձը ցույց է տալիս, որ աշակերտների կարծիքները հիմնականում միշտ 
տարբեր են։ Հաճախ երկու, երեք և ավելի այլընտրանքային պատասխաններ են 
լինում: Ու՞մ կարծիքը կհաստատի փորձը։ Հետաքրքրություն է առաջանում: Առկա է 
մոտիվացիա: Փորձը այնպիսի աշակերտներ են կատարում, որոնք ծուլանում են դաս 
սովորել: Ավելի լավ կլինի , որ նրանք իմանան,որ լավ անցկացված փորձի համար 
ձեռք կբերեն բարձր գնահատական:

 Այսպիսի աշակերտների մոտիվացիան բարձրացնելու համար ցանկալի է, որ 
ուսուցիչը ասի, « ես հույս ունեմ, որ այստեղ դուք ձեզ լավ կդրսևորեք»: Հաջորդ դասին 
գովաբանելով և համապատասխան միավոր նշանակելով կարելի է նրանց ոգևորել:

 Աշակերտը տնային փորձի համաձայն, համապատասխան տերմիններ օգտագործելով 
պատրաստում է ներկայացնելու դասանյութը, և հաջորդ դասին անում է բանավոր 
շնորհանդես: Նոր նյութը տնային փորձի գործնական գիտելիքի տեսությունն է 
հաստատում , և ավելի է խորացնում գիտելիքը: Աշակերտը դառնում է դասապրոցեսի 
ակտիվ մասնակիցը:

Դասը ավելի հետաքրքիր կդառնա և աշակերտի պատասխանատվությունը ավելի 
կբարձրանա ,եթե աշակերտներին հանձնարարեք անհատական կամ զույգերով պլակատի 
ձևով պատրաստեն տնային 

փորձը՝ ավելի տեսանելիորեն նկարագրելով, որը կօգտագործեն դասի վերլուծման 
ժամանակ՝ այն ամրացնելով գրատախտակին: 
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 Տնային փորձին պետք է յուրահատուկ ուշադրություն դարձնել: Սրանով 
դասապրոցեսը ավելի հետաքրքիր կլինի և կհասնենք նպատակին:

Տնային փորձերը պարզ ու հասկանալի են , և հեշտությամբ են անցկացվում:
Փորձերի անցկացման ժամանակ անվտանգության կանոնները առավելագույնս պետք 

է պահպանվեն:
Փաստացի, յուրաքանչյուր տնային փորձ նոր դասանյութի ուսուցման հիմքն է 

հանդիսանում:
Փորձի անցկացման բովանդակությունը աշակերտին տրվում է թեմայի վերաբերյալ, և 

նպաստում է մտածողական ունակության զարգացմանը: Դասը բացատրելիս աշակերտը 
պետք է պատրաստ լինի իր մտածելակերպը այնպիսի ակտիվության վրա աշխատեցնել, 
որը կնպաստի նոր դասի յուրացմանը և մտքի մաքսիմալ զարգացմանը:

Ավելի նպատակահարմար է դասապրոցեսի ժամանակ տնային փորձի վերլուծությանը 
զուգահեռ աշակերտների հետ անցկացնել հարցերի քննարկումներ: Սա այն 
աշակերտների համար է օգտակար, ովքեր տնային փորձը կատարել են: Կբացահայտվի, 
թե որքանո՞վ կհամնկնի յուրաքանչյուր աշակերտի կողմից դիտարկված երևույթը և 
կատարած եզրակացությունը իրականության հետ: Վերլուծությունը ավելի պարզ ու 
հասկանալի կդառնա:

 Դասի մեծ մասը տրամադրենք դիսկուսիային (քննարկումների): Նոր նյութը 
փոխանցենք փուլ առ փուլ, հասկացությունները հերրթականությամբ բացատրելով, 
ամեն փուլում մատուցվող գիտելիքը պետք է ապացուցվի: Յուրաքանչյուր պարագրաֆի 
վերջում մատուցված նյութը ստուգելու և կրկնելու նպատակով կցել գործնական 
ակտիվություններ:

 Դասապրոցեսին նյութը ակտիվություններով բացատրելով և ապացուցելով 
մասնակցելու համար շատ կօգնի աշակերտի տնային աշխատանքների տետրը, որտեղ 
աշակերտի կողմից հատուկ նշումներ են կատարվում, ստացած գիտելիքների վերաբերյալ 
: Աշակերտը դասապրոցեսին անընդհատ ակտիվ է, «որպես աշխատող» պետք է 
լինի իր կայուն դիրքում: Նա պետք է հարցին երբեմն բանավոր, երբեմն էլ գրավոր 
պատասխանի: Սա ձեզ դասի ընթացքում ավելի ակտիվ կպահի, դասը կշարունակվի 
անխափան և աշակերտը մասնակից կդառնա դասին: Բացի այդ տրված գրավոր 
պատասխանը շատ դրական կողմեր ունի՝ 1. Տրված գրավոր պատասխանով աշակերտը 
խնդիրը ավելի խորր կվերլուծի, 2. Կվարժվի, կվարպետանա գրավոր աշխատանքի 
կուլտուրային, 3. Ավելի երկար ժամանակ կհիշի կատարած աշխատանքը:

 Եթե աշակերտը դասարանում չի հասցնում աշխատանքային տետրում բոլոր 
աշխատանքները գրել, կշարունակի տանը:

 Դասապրոցեսին մասնակցությունը, դասարանական և տնային առաջադրանքների 
գնահատումը չափանիշով կծանոթանաք դասապրոցեսի սցենարներում:

 Որպեսզի դասը հաջողակ լինի, պետք է ստեղծել այնպիսի միջավայր, որ 
աշակերտները բարի վերաբերմունք զգան միմյանց հանդեպ, ինչպես նաև ուսուցչի 
կողմից: Դասին մեծ հետաքրքրություն պետք է առաջացնի միջավայրը և գործոնները 
( տեսական կողմը, նյութատեխնիկական կողմի ապահովումը), դասապրոցեսը պետք է 
նպատակաուղղված առաջ տանել և առաջնորդվել խմբային աշխատանքի սկզբունքով:

 Յուրաքանչյուր տնային փորձ հաճախ պարունակում է վիճահարույց հարց և այդ 
հարցերին ավելի հեշտ լուծում է տալիս: Այնպես որ, աշակերտը միայն փորձը չպետք 
է կատարի, այլ հարցերի պատասխանը նույնպես պետք է գրի իր աշխատանքային 
տետրում, և պատրաստի դասանյութը, որ հաջորդ դասին ներկայացնի: Փորձերը 
հասարակ և հեշտ անցկացվելի են: 

 Դասագիրքը մեզ տալիս է միջոց տարբերակելու ինչպես դասարանի, այնպես էլ 
անհատի մակարդակը: 
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 Գիտելիքների ինքնաքնահատման և ստուգման դասերից հետո տնային փորձ չկա: 
Պետք է հանձնարարել առաջադրանքներ և տալ թեստեր , և հաջորդ դասին շարունակել 
դրանց վրա աշխատանքը: Ուսուցչի ձեռնարկում քննարկված է ակտիվությունների 
նպատակը, նշանակությունը, ենթադրությունը և ճիշտ պատասխանները: 

 Ուսուցչի ձեռնարկում տրված է լրացուցիչ նյութ, վարժություններ ինչպես նաև 
ստուգողական աշխատանքների նմուշներ և դրանց լուծումները:

Ստուգողական աշխատանքներին նախապատրաստումը աշակերտը կատարում է 
աշխատանքային տետրում:

 Պահուստային դասաժամերը միջոց է ուսուցչի համար, որպեսզի առանձին դասերի 
անհրաժեշտության դեպքում 2 ժամ հատկացնի:

Ինչպե՞ս պետք է աշակերտը պատրաստվի դասին, և ին՞չ պետք է իմանա:
Եթե դասը սովորում է մեջ բերված կանոններով, փաստերով, բանաձևով և 

կարողանում է միայն հեշտ հարցերին պատասխան տալ՝ սա ցածր մակարդակ է:
Եթե պատասխանում է առաջադրված հարցերից մեծ մասին, անցկացնում է տնային 

փորձ, բայց հաճախ դժվարանում է ինքնուրույն եզրակացություն անել - միջին 
մակարդակ:

 Եթե դասի ժամանակ տրված բոլոր առաջադրանքները կատարում է ինքնուրույն, 
հիմնավորում է տրամաբանորեն, պատրաստում է անհրաժեշտ սարքեր, կատարում է 
տնային փորձերը և դասի ժամանակ ամբողջությամբ ներկայացնում է նյութը ՝ բարձր 
մակարդակ: 

 Առանձին բաղադրիչների միջոցով դասի գնահատման չափանիշը դասի սցենարում 
է առաջարկված :

 Հայտնի է, որ երբ ուսուցիչը ծանոթանում է աշակերտի տնային առաջադրանքների 
տետրի բովանդակությանը, ավելի լավ է պլանավորում դասը և ավելի կհասնեն դասի 
նպատակին, դասընթացի ժամանակ հեշտ և արագ կհաղթահարեն, կլուծեն առաջացող 
խնդիրները:

 Ինչքան բազմակողմանի է դասապրոցեսը,այնքան ավելի բարձր է աշակերտի 
հետաքրքրությունը: Այդ պատճառով նախընտրելի է տարբեր մեթոդներ կիրառել 
դասապրոցեսի ժամանակ:

Ամփոփիչ դասը պետք է լինի բազմակողմանի:
Օրինակ՝ այնպիսի դաս որտեղ կիրագործվի ա) թեստային առաջադրանքներ, բ)

ինքնուրույն գրավոր առաջադրանքներ, գ) քննադատական մտածողության զարգացման 
ակտիվություններ, «դերերով խաղեր», ասենք ցանկալի է ամփոփել ինչ-որ թեմա, 
օրինակ՝ բնության ուժերը:

 Խնդրում ենք աշակերտներին թղթի վրա գրել այն ամենը, ինչ գիտեն ուժերի 
վերաբերյալ սահմանումներից սկսած: Ով որ կվերջացնի գրելը, նա էլ կսկսի կարդալ: 
Բոլորը լսում են ուշադիր և շարքերով շարունակում կարդալ իրենց գրածները:

 Այս մեթոդով կատարված նյութը ստուգելու համար դասից պետք է ինչ որ մաս 
տրամադրել, իսկ մնացած ժամանակը օգտագործել տարբեր տեսակի առաջադրանքների 
վրա, օրինակ՝ թեստերի:

 Աշակերտի մոտիվացիան աճում է, եթե ինքը սկզբից գիտի, թե իր աշխատանքը 
ինչ չափանիշով կգնահատվի:

 Սկզբից աշակերտին ծանոթացրեք կիսամյակային գնահատականի կախվածությունը 
չափանիշներից և յուրաքանչյուր չափանիշի վերաբերյալ համապատասխան գիտելիքին:
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Ուսումնական նյութի ներկայացման փուլերի բացատրությունը

 Անպայման ցանկալի է դասապրոցեսին բարձրացնել աշակերտի մոտիվացիան։ 
Աշակերտի մոտիվացիան բարձրացնել՝  նշանակում է այնպիսի ստրատեգիա օգտագործել, 
որը աշակերտին կկազմակերպի նոր նյութը սովորելուն:

 Կարելի է կիրառել մոտիվացիան բարձրացնելու տարբեր ձևեր: Օրինակ՝ նոր 
նյութը ուսումնասիրելուց առաջ կարելի է ներկայացնել հետաքրքիր արտահայտություն՝ 
փորձ, պաստառ, նախորդ օրը կատարած տնային փորձը, փնտրեք խնդիրներ լուծելու 
տարբեր ճանապարհներ և այլն:

 Ներկայացված դասագրքում կիրառված է տարբեր ձևեր, գերադասությունը տվեք 
նախորդ դասին առաջադրված տնային փորձի կատարմանը, կան հետաքրքրաշարժ 
վարժություններ: Աշակերտի մոտիվացիան սկսում է բարձրանալ տնային առաջադրանքի 
կատարման ժամանակ: Ավելի շատ, եթե տնային առաջադրանքները հանձնարարելիս 
ուսուցիչը աշակերտների հետ տնային փորձի վերաբերյալ խոսում է, բացատրում է 
ինչ պետք է անեն, խնդրում է ենթադրություններ անել արդյունքները իրար կապելով 
և լսի նրանց արտահայտած մտքերը, փորձից գիտենք տարբեր մտքեր արտահայտելը 
այնպես է բարձրացնում աշակերտների մոտիվացիան, որ երեխաները շտապում են 
տուն գնալ փորձը անցկացնելու, որպեսզի պարզեն , թե ու՞մ ենթադրությունն է ճիշտ, 
հաջորդ օրը հետաքրքրությամբ գալիս են դպրոց:

 Ուսուցիչը դասը սկսում է ուսուցման նպատակների սահմանումով և հարց 
տալով, ինչպես նաև ծանոթացնում է աշակերտներին, թե ինչ ակտիվություններ են 
օգտագործելու նյութը սովորելիս:

 Դա կարող է լինել փորձնական, պատկերների քննարկում, դիսկուսիա թե սովորական 
տեղեկության վրա աշխատանք:

 Դասագրքի ամեն մի պարագրաֆում նյութը հետևյալ ձևի է ներկայացված, 
սկզբից տրված է հարցեր կամ վարժություններ, որոնց պատասխանելով աշակերտը 
պատրաստվում է նոր նյութի ընդունմանը:

Հաճախ այս ամենը տնային փորձի վերլուծությանը զուգահեռ է լինում: Հաճախ էլ 
տնային փորձի վերլուծությունը օգտագործվում է նոր նյութի իրականացման ժամանակ, 
և ոչ սկզբնական փուլում (նայած նյութ և տնային փորձ): Փաստացի համարյա բոլոր 
տնային փորձերը նոր նյութի սովորելու հիմքն է հանդիսանում:

Բովանդակության յուրացման ժամանակ աշակերտը պետք է աշխատի կամ 
ինքնուրույն,կամ զույգերով կամ էլ խմբով: Պետք է կատարեն տեքստային 
աշխատանքները: Դրանց մեծ մասը հետազոտական բնույթ են կրում, և դրանց 
միջոցով քայլ առ քայլ մոտենում են նպատակին: Այս փուլում արդեն օգտագործվում 
է հիմնական ուսումնական նյութը՝ տեքստեր, նկարներ , տեսանելի ինֆորմացիա, 
նախորդ դասի տնային փորձը:

 Բովանդակության յուրացումից հետո ամենակարևոր փուլն է վարժությունների 
քննարկումն և կատարումը: Այս վարժությունները ծառայում են դասանյութի ամփոփիչ 
վերլուծությանը:

 Վերջին փուլում անցկացվում է համապատասխան աշխատանք: Դրանց միջոցով 
պարզ է դառնում նոր նյութի յուրացման որակը, և այն կիրառելով կարողանում են  
առաջարկված խնդիրները և առաջադրանքները լուծել:

Մեկնաբանություններ աշակերտի դասագրքի յուրաքանչյուր բաժնի՝ կառուցվածքների 
(գլուխ, պարագրաֆ, թեմա) և դրանց կապակցված բաղկացուցիչ մասերի վերաբերյալ։ 
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 Նախանշված (հասանելիք) արդյունքների հասնելու համար VII դասարանի 
դասագիրքը բաժանված է առանձին գլուխների։

 Գլուխը բաժանված է պարագրաֆների:
 Յուրաքանչյուր գլուխ սկսվում է այդ գլխում ուսումնասիրվող հարցերի թվարկումով, 

և գլխի ուսումնասիրման ավարտից հետո առաջարկվում է գիտելիքների ստուգում:
 Յուրաքանչյուր պարագրաֆում ներկայացված է հիմնական ուսումնական նյութը 

տեքստի և նկարների ձևով և համապատասխան ակտիվություններով հասնում է 
ավարտական փուլին, տրված են վարժություններ և տնային առաջադրանքներ, որը 
«Իմացանք,որ»-ից հետո է տրված:

 Յուրաքանչյուր գլխի վերջում տրված է աշակերտի ինքնագնահատման սխեմա:
 Դասագրքում նշված է վարժություններ, որոնք պետք է կատարվեն ինքնուրույն, 

զույգերով կամ խմբով:
Դասգրքում կան աղյուսակներ, առարկաների որոնման էջ, և բացատրական բառարան:
Դասգիրքը բաղկացած է 51 պարագրաֆներից:
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Թեմա. Ֆիզիկական մեծության չափումը

Ուսուցման նպատակներ՝
●Չափում, թվերի օգտագործում, դիտարկում, հաղորդակցության հմտությունների 

զարգացում:
●Ֆիզիկական մեծության չափման վարպետության սովորում:

Ռեսուրսներ. ցանկացած զույգ փայտե չորսու, քանոն, ջրով բաժակ, ջերմաչափ՝ 
տարբեր 

 աստիճանավորման սանդղակներով, դասագիրք:
 Ստուգե՛ք տնային փորձի կատարումը, և լսե՛ք որևէ աշակերտի շնորհանդեսը:
 Գնահատե՛ք տնային առաջադրանքի շնորհանդեսը:'
Պատասխանը պետք է այսպիսին լինի՝ պոլիէթիլենային շշից պատրաստել ջրթափ 

անոթ, ծեփոնով (պլաստիլինով) պատրաստել 2սմ կողով խորանարդ: Որոշել նրա 
ծավալը՝ V=2×2×2սմ3=8սմ3:

 Ջրթափ անոթի մեջ լցնել ջուր մինչև թափվելը, այնուհետև զգուշությամբ իջեցնել 
խորանարդը, անոթից կթափվի ինչ-որ քանակությամբ ջուր, այն լցնել չափասրվակի 
մեջ և որոշել ծավալը: Ջրի ծավալը պետք է համընկնի խորանարդի ծավալի հետ:

Գնահատում՝
Գնահատե՛ք 9-10 միավոր. Եթե տնային փորձը բացատրում է պարզ և հասկանալի, 

խոսում է վստահ և սահուն: Տրամաբանորեն անում է եզրակացություն, դասին լավ 
մասնակցություն է ցուցաբերում: 

Գնահատե՛ք 7-8 միավոր. Եթե տնային փորձը կատարել է սխալներով, խոսում է 
սահուն , բայց տրամաբանորեն չի կարողանում եզրակացություն անել:

Գնահատե՛ք 5-6 միավոր. Եթե դժվարանում է տնային փորձը նկարագրել: Հաճախ 
դադար է առնում և կրկնում է նույնը: Անում է անվստահ, և ոչ տրամաբանական 
եզրակացություն:

Գնահատե՛ք 3-4 միավոր. Եթե տնային փորձը նկարագրված է ոչ կարևոր 
մանրամասներով, և չի կարողանում եզրակացություն անել:

Գնահատե՛ք 1-2միավոր . Եթե չի կարողանում նկարագրել տնային փորձը:
Փորձ.
Ա շ ա կ ե ր տ ն ե ր ի ն  հ ա ն ձ ն ա ր ա ր ե լ  ա ռ ա ջ ա դ ր ա ն ք , չ ա փ ե լ  չ ո ր ս ո ւ ի  կ ո ղ ի 

երկարությունը,չորսուի մակերևույթի մակերեսը և բաժակում ջրի ջերմաստիճանը:
Աշխատանքը կատարեն զույգերով,աշակերտներին տրամադրել փորձի համար 

անհրաժեշտ նյութերը:
Աշակերտները պետք է նկատեն, որ չորսուի երկարությունը և մակերեսը որոշելու 

համար պետք է օգտագործեն քանոն, ջերմաստիճանը չափելու համար անհրաժեշտ 
է ջերմաչափ:

Աշակերտները չափում են երկարությունը և ջերմաստիճանը:
Աշակերտները չափում և հաշվում են չորսուի մակերևույթի մակերեսը:
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Հարց-պատասխան.
Տվեք հարց՝ ի՞նչ տարբերություն նկատեցիք երկարության չափման և մակերեսի 

չափման միջև: Աշակերտների պատասխաններից նկատելի դարձնել այն ,որ 
երկարությունը առանց դժվարության չափվեց, բայց մակերեսը որոշելու համար 
անհրաժեշտ եղավ հաշվում կատարել: Ասեք նրանց, որ դա անուղղակի չափում է 
կոչվում: Այսինքն երկարության չափումը ՝ ուղղակի, իսկ մակերեսի չափումը անուղղակի 
ձևով է կատարվում:

Այնուհետև տվե՛ք առաջին և երկրորդ անհատական վարժությունները տեքստից՝
1. Անվանեցե՛ք, ուրիշ ի՞նչ մեծություններ են ուղղակի չափվում :
Պատասխան՝ ուղղակի կարելի է չափել ծավալը՝ չափասրվակով, զանգվածը՝ կշեռքով, 

արագությունը՝ սպիդոմետրով(արագաչափով), ժամանակի միջակայքը՝ վայրկյանաչափով: 
Չի բացառվում, որ որևէ մեկը ասի ՝ հոսանքի ուժը-ամպերմետրով, լարումը-վոլտմետրով 
և այլն:

2. Անվանեցե՛ք, ուրիշ ի՞նչ ֆիզիկական մեծություններ են չափվում անուղղակի 
ճանապարհով:

Պատասխան ՝անուղղակի չափումով գործնականում կարելի է չափել այն բոլոր 
ֆիզիկական մեծությունները, որոնց հաշվման համար գոյություն ունեն բանաձևեր:

Ինչպես կանոն աշակերտները անուղղակի չափման օրինակ միշտ բերում են ծավալը 
և չափում են նորից չորսուի ծավալը:

Տեսողական աշխատանք
Քանոնի սանդղակի օրինակով ներկայացրեք բաժանման արժեք հասկացությունը 

և այն որոշելու ձևը:
Նախընտրելի է նախօրոք նախապատրաստել տարբեր չափման սանդղակներով 

քանոների նկարներ:
 

Գրատախտակից կախել դրանք: Առանձին առանձին կանչել աշակերտներին ,որպեսզի 
որոշեն բաժանման արժեքը:

 Կարելի է օգտագործել նաև ժամացույց, ջերմաչափ և այլ չափիչ սարքեր այն ինչ 
կա լաբորատոր դասասենյակում:

 Ասե՛ք աշակերտներին, թե բաժանման արժեքից ինչպես է կախված չափման 
ճշգրտությունը և սարքի զգայուն լինելը:
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Դիտարկում նկարի միջոցով՝ դասարանական աշխատանք
Դասի վերջի 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ վարժությունները կատարվելու են զույգերով: 15.2 

նկարի համապատասխան որոշե՛ք հեղուկի և քարի ծավալները, և գրե՛ք աշխատանքային 
տետրում:

Պատասխան՝ հեղուկի ծավալը 150սմ3 է: Քարը չափասրվակի մեջ ընկղմելիս հեղուկի 
մակարդակը մեծանում է, հեղուկի և քարի ծավալը միասին հավասար է 225 սմ3: 

  150սմ3+Vք=225 սմ3 : Vք=75 սմ3:
Նկարի դիտարկումից ստացած արդյունքներով լրացնել աղյուսակը:
Այնուհետև պետք է պատասխանեն տեքստի 4-րդ հարցին:
4. Ուղղակի, թե՞ անուղղակի է չափվում հեղուկի և քարի ծավալները:
Արե՛ք եզրակացություն որոշ ֆիզիկական մեծություններ կարելի է չափել 

ուղղակի,որոշն էլ՝ անուղղակի ճանապարհով:
Մեկնաբանություն հետագայի համար՝ առաջիկայում ցանկացած նոր ֆիզիկական 

մեծություն սովորելիս, աշակերտը պետք է որոշի նրա չափման ձևը:
Այնուհետև կատարել վերջին 5-րդ վարժությունը:

5. 15.2 նկարում պատկերված չափասրվակներից , որն է ավելի զգայուն: Բացատրե՛ք 
ինչու՞ եք այդպես մտածում:

Պատասխան՝ ավելի զգայուն է երկրորդ չափասրվակը, քանի որ նրա բաժանման 
արժեքը ավելի փոքր է:

Տնային աշխատանք՝ վարժություն 7, տնային փորձ:
Դասի վերջում աշակերտներին ասացեք, որ երկարության չափումը աչքաչափով 

կարելի է գնահատել:
 Հանձնարարե՛ք աշխատանքային տետրում աղյուսակի միջոցով ներկայացնեն իրենց 

մատների ենթադրյալ երկարությունը: Այնուհետև աչքաչափով գնահատեն և լրացնեն 
աղյուսակը իսկ վերջում քանոնով չափեն և լրացնեն աղյուսակը:

 Հանձնարարե՛ք, ծանոթանալ դասագրքի էջ 18-ում ներկայացրած աղյուսակին: 
Նշվածները հիշել մի պահանջեք, այնուամենայնիվ նրանք չեն էլ հիշի: Այդ ամենը 
նրանք կսովորեն աստճանաբար ՝խնդիրներ լուծելու ընթացքում:

Գնահատեք դասարանական աշխատանքի կատարումը՝
Գնահատե՛ք 9-10միավոր, եթե աշակերտը ճիշտ է արտահայատում , թե որ 

մեծությունն է չափվում ուղղակի, և որը անուղղակի ճանապարհով: Առանձին 
օրինակների քնարկման ժամանակ լավ է հասկանում թե ինչպես որոշի սարքի բաժանման 
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արժեքը, և ճիշտ է այն սահմանում : Ստացած գիտելիքները օգտագործում է նկարում 
ներկայացված առաջադրանքը իրականացնելիս:

7-8 միավոր, եթե բաժանման արժեքը որոշելիս անհրաժեշտ է օգնություն, ինչպես 
նաև նկարում ներկայացված առաջադրանքը իրականացնելիս թույլ է տալիս սխալներ:

5-6 միավոր, երբ աշակերտը նշում է, որ երկարությունը չափում են քանոնով, իսկ 
ջերմաստիճանը՝ ջերմաչափով: Դժվար է հասկանում «ուղղակի չափում» հասկացությունը: 
Սանդղակի բաժանման արժեքի որոշումը դժվարությամբ է սահմանում : Ինչպես նաև 
նկարում ներկայացված առաջադրանքի կատարման համար անհրաժեշտ է լինում 
ուսուցչի օգնությունը:

3-4 միավոր ,եթե չի կարողանում որոշել բաժանման արժեքը, մեխանիկորեն կրկնում 
է ուսուցչի և ուրիշների ասածները: Հետևաբար չի կատարում առաջադրանքը, ինչպես 
նաև  ասում է ( կամ էլ չի ասում), որ ջրի ծավալը չափվում է ուղղակի, իսկ քարի 
ծավալը անուղղակի ճանապարհով:

1-2 միավոր, եթե տրված առաջադրանքներին  առհասարակ չի պատասխանում: 
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Չափորոշիչի արդյունքները՝

Աշակերտը պետք է կարողանա.
Ֆիզ. 1. Մատերիայի բնութագրումը իր ֆիզիկական հատկությունների համաձայն:
Ֆիզ. 2. Մարմինների փոխազդեցությունը և փոխազդեցության արդյունքում 

մատերիայի քննարկում, համակարգեր
Ֆիզ. 4. Ֆիզիկական մեծությունները ուսումնասիրելու նպատակով հետազոտում 

(փորձ)
պլանավորում (վարկածի օգտագործում, կախյալ և անկախ փոփոխականի 

սահմանում,փորձի ընթացքի,տրվածների հաշվման բանաձևի սահմանում, 
համապատասխան ռեսուրսների ընտրություն):

Ֆիզ. 5. Ֆիզիկական պրոցեսների և օրինաչափությունների ուսումնասիրման համար 
անհրաժեշտ ընթացակարգերի օգտագործում(դիտում,չափում,տվյալների հաշվում, 
համապատասխան նյութերի և անհրաժեշտ սարքերի օգտագործում):

Ֆիզ. 7. Տվյալների վերլուծում և հիմնավորված փաստերի վրա եզրակացության 
դուրս բերում, փոփոխականների միջև կախվածության նկարագրում՝ դիագրամներ և 
գրաֆիկներ օգտագործելով:

Ֆիզ. 9. Փորձերի և էքսպերիմենտների պլանավորում և անցկացում անվտանգության 
կանոների պահպանումով։

Ուսուցման նպատակները՝
●Դիտարկումների, նկարագրությունների դասակարգում, վերլուծության և սինթեզի 

ունակությունների զարգացում:
● Ջրի ագրեգատային վիճակների դիտարկում:

 Ընթացակարգ 
Բացատրե՛ք դասի նպատակը:
Հարց-պատասխան:
 Սկզբնական փուլում հարցրեք՝
1. Նյութերի ինչպիսի՞ վիճակներ են ձեզ հայտնի:
2. Ի՞նչն է կոչվում վիճակ:
Պատասխան1.2. Այս հարցերին համարյա բոլոր աշակերտները պետք է ճիշտ 

պատասխանեն:
Հայտնի են նյութերի պինդ, հեղուկ և գազային վիճակները: Դրանք կոչվում են 

ագրեգատային վիճակներ:Ասացե՛ք, որ գոյություն ունի չորրորդ ագրեգատային վիճակ՝ 
պլազմա:Ասացե՛ք նաև, որ պլազմայի վիճակում են գտնվում կրակը, արևը, աստղերը:

3.Թվարկե՛ք ձեզ ծանոթ նյութեր և նշե՛ք ի՞նչ ագրեգատային վիճակներում են 
գտնվում դրանք:

Լսե՛ք պատասխանները և հարցրե՛ք՝.
4. Հնարավո՞ր է, որ թվարկած նյութերի այլ վիճակներ գոյություն ունենան, օրինակ՝ 
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պինդ յուղ, պողպատի, ալյումինի, պղնձի գոլորշի և այլն:
Պատասխան՝ թվարկած նյութերը համապատասխան պայմաններում կարող են գտնվել 

տարբեր ագրեգատային վիճակներում: Օրինակ՝ տաքացնելիս նյութերը պինդ վիճակից 
կարող են անցնել հեղուկ վիճակի, սառեցնելիս հեղուկ վիճակից՝ պինդ վիճակի:

 Իհարկե աշակերտներից նույն այս պատասխանները չպետք է սպասել: Լսե՛ք 
նրանց: Այդ պահին ճիշտ պատասխաններ պետք չի պահանջել նրանցից:

 Հետևե՛ք տեքստին, որտեղ ամբողջությամբ քննարկվում է ջրի տարբեր վիճակները, 
և համապատասխան պայմաններում նրանք այլևս չեն դժվարանա այդ հարցերին 
ճիշտ պատասխանելու:

 Այս հարցին դասի վերջում ևս մի անգամ անդրադարձեք:
Հարցրե՛ք՝ որևէ նյութ տեսե՞լ եք տարբեր ագրեգատային վիճակներում:
 Ասացե՛ք, դիտարկե՛ք 32.1 նկարը, և պատասխանեք հարցերին.
4. Ո՞ր նյութի, ինչպիսի՞ ագրեգատային վիճակ է պատկերված 32.1 նկարում:
Պատասխան՝ նկարում ջրի երկու՝ պինդ և հեղուկ վիճակներն են ներկայացված: 

Ջուրը կա ամպերի և օդի մեջ:Ամպերի մեջ ջուրը հանդես է գալիս ջրի կաթիլների 
և գոլորշու տեսքով, օդում ՝հիմնականում գոլորշու տեսքով:

 Տեքստի հետ աշխատանք
Հարց պատասխանից հետո պետք է բովանդակության յուրացում:
Առաջարկում ենք մեթոդ՝ այն կայանում է հետևյալում ՝պահանջեցե՛ք աշակերտներից 

ուշադիր, բայց լուռ կարդալ 32.1 նկարից հետո 5-րդ հարցը: Տեքստի համաձայն 
լրացնել աղյուսակը, որտեղ կիրառեն հետևյալ նշանները:

+ նոր տեղեկություններ, կամ ինչ -որ չգիտեք:
 ինչ-որ գիտեք
-- Ինչ-որ հակասում է իմ մտքին
? չհասկացա, կամ ավելի շատ եմ ուզում իմանալ
Հնարավոր է ,որ ուսուցիչը փոխի պահանջի բովանդակությունը,՝ավելացնի կամ 

պակասեցնի մի քանի նշաններ :

Ենթադրենք,աշակերտները այսպես են լրացնում աղյուսակը

+ _  ?

Ջրային  գոլորշին  
անտեսանելի  է
Պլազմա
Ջրի  հինգ  
ռեզերվուարները

Ջրի  գոլորշին  դա  
անտեսանելի  է

Սառցաբեկորների  գոյությունը  
բևեռներում  և  բարձր  լեռների  
գագաթներին՝  դա  սառույց  
է: Հեղուկ վիճակում  են՝ 
անձրևը, մառախուղը, ամպերը, 
խոնավությունը
Պինդ  վիճակում  են ՝սառույցը, 
ձյունը, կարկուտը

33.2  նկարում  
ներկայացված  
սխեմայի 
վերաբերյալ 
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   Դիտարկենք  թե  աշակերտները   ինչպե՞ս  են  լրացնելու   աղյուսակը:  Կարդալ  տվե՛ք  

մի  քանի  անգամ : Գրատախտակին  գրե՛ք, ի՞նչ  է  հետաքրքրում  նրանց,     և  որ փաստն 

է   հակասում   նրանց  մտացածին:

Քննարկում

Տվե՛ք  տեքստի  5-րդ,  6-րդ  և  7-րդ  հարցերը՝

5. Ի՞նչ  ջերմաստիճան  է  այնտեղ, ուր  հավերժական ձյուն է  և սառույց:

Պատասխան՝ այնտեղ,   որտեղ  հավերժական  ձյուն  է  և  սառույց,       ջերմաստիճանը 

Ցելսուսի սանդղակով  հիմնականում  բացասական  է:

6. Ի՞նչ  ջերմաստիճան  է  այնտեղ, ուր  երբեք  ձյուն  չի  գալիս,և  բնականաբար բնության  

մեջ  սառույց  չի  առաջանում:

Պատասխան՝  այնտեղ,   որտեղ   երբեք  ձյուն  չի  գալիս,   և  բնության  մեջ  սառոււյց  

չի  առաջանում  ջերմաստիճանը  Ցելսուսի  սանդղակով  դրական  է:

7. Տնային  փորձում  ի՞նչը  նպաստեց  սառույցի  հալվելուն:

Պատասխան՝   տնային  փորձում  սառույցի  հալմանը  նպաստեց  ջերմության  

ընդունումը: Աշակերտները  առօրյա  կյանքից  գիտեն, որ  սառույցը  տաքանալիս  հալվում  

է:  

Նկարների դիտարկում

Ասացե՛ք  աշակերտներին  քննարկեն  33.1  և  33.2  նկարներում  պատկերված  ջրի  

շրջապտույտը  բնության  մեջ:

Պատասխան՝  ջրի  գոլորշիացում: Խոնավ  օդը  բարձրանում  է  վերև:  Սառչում  է:  

Գոլորշին  խտանում  է:  Ձևավորվում  են  ամպեր,  որոնք  քամու  հետևանքով  տեղափոխվում  

են  տարբեր  տեղեր:   Ամպերից կուտակված  ջուրը  Երկիր  է  վերադառնում  անձրևի  և  

ձյան  տեսքով: Այս  ջրով  սնուցվում  են  գետերը  և  լճերը: Գետերի  և  անձրևի  ջուրը  

վերադառնում  են        ծովերը  և  օվկիանոսները:

Հարցերի  և պատասխանների   վերլուծման  և  սինթեզի  միջոցով  իմանում  ենք ,որ ինչպես 

ջրի,այնպես էլ կամայական  նյութերի համար  գոյություն     ունեն  երեք  ագրեգատային  

վիճակ:  Գլխավորը, պիտի ասե՛ք  համապատասխան  պայմաններում:  Համապատասխան  

պայմանները՝  դա  ջերմաստիճանի  փոփոխությունն  է:

Տնային  աշխատանք: Տնային  փորձ: Տնային  փորձի  վերաբերյալ  տվեք  ցուցումներ:

Գնահատե՛ք  դասարանական  աշխատանքի  կատարումը՝

Գնահատեք 9-10 միավոր, եթե հետևողականորեն ձևակերպում է կարծիքները, 

տրամաբանորեն  անում  է  եզրակացություն  և  հիմնավորում  է  իր կարծիքը:

Գնահատե՛ք  7-8 միավոր,  եթե փորձում  է  կարծիքը  ձևակերպել  հետաքրքիր, վերջում  



ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԳԻՐՔ 

28

անում  է  եզրակացություն ,բայց  մասնակիորեն  է հիմնավորում  իր  կարծիքը:

Գնահատե՛ք  5-6 միավոր,  եթե  փորձում  է  արտահայտել  սեփական  կարծիքը , բայց  

չի  հիմնավորում: Եզրակացությունը  ոչ  տրամաբանական  է:

Գնահատե՛ք  3-4 միավոր,եթե դժվարանում  է  սեփական  կարծիքը  արտահայտել,  և  

եզրակացություն   անել։

Գնահատե՛ք  1-2 միավոր, եթե  չի  կատարում  տրված  առաջադրանքները:
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Չափորոշիչի արդյունքները՝

Աշակերտը պետք է կարողանա.
Ֆիզ. 1. Մատերիայի բնութագրումը իր ֆիզիկական հատկությունների համաձայն:
Ֆիզ. 2. Մարմինների փոխազդեցությունը և փոխազդեցության արդյունքում 

մատերիայի փաստարկների քննարկում, համակարգերում
Ֆիզ. 4. Ֆիզիկական մեծությունները ուսումնասիրելու նպատակով հետազոտում 

(փորձ)
պ լ ա ն ա վ ո ր ո ւ մ  ( վ ա ր կ ա ծ ի  օ գ տ ա գ ո ր ծ ո ւ մ ,  կ ա խ յ ա լ  և  ա ն կ ա խ 

փոփոխականի սահմանում,փորձի ընթացքի, տրվածների հաշվման բանաձևի 
սահմանում,համապատասխան ռեսուրսների ընտրություն):

Ֆիզ. 5. Ֆիզիկական պրոցեսների և օրինաչափությունների ուսումնասիրման 
համար անհրաժեշտ ընթացակարգերի օգտագործում(դիտում,չափում,տվյալների 
հաշվում,համապատասխան նյութերի և անհրաժեշտ սարքերի օգտագործում):

Ֆիզ .6 .Հատկութ յունների  և  քանակական տվ յալների  տարբեր  ձևով 
(որոնելով,դիագրամներով, գրաֆիկներով և այլն) գրում և կազմակերպում,տվյալների 
կազմակերպում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ:

Ֆիզ,8. Մոդելների ստեղծում և օգտագործում ֆիզիկական երևույթներում,օրինաչա
փությունների ցուցադրում:

Ֆիզ. 7. Տվյալների վերլուծում և հիմնավորված փաստերի վրա եզրակացության 
դուրս բերում, փոփոխականների միջև կախվածության նկարագրում, դիագրամներ և 
գրաֆիկներ օգտագործելով: Ֆիզ.8. Մոդելների ստեղծում և ֆիզիկական երևույթների 
ուսումնասիրման ժամանակ նրանց օգտագործում:

Ֆիզ. 9. Փորձերի և էքսպերիմենտների պլանավորում և անցկացում անվտանգության 
կանոների պահպանելով:

Ուսուցման նպատակները՝
●Կարծիքի ձևավորում և փոխանցում,հաղորդակցական, ներգործման,վերլուծողական 

ունակությունների զարգացում:
Թեմա` Շփման ուժ և նրա ազդեցությունը՝ գումարային:

Ընթացակարգ 
Դերերի բաշխում
Աշակերտները գիտեն ,որ պետք է պատրաստված լինեն ամփոփիչ դասին:
Ուսուցիչը հայտարարում է,որ թեմայի ամփոփումը պետք է անցկացվի «Դերային 

խաղերով»:
Ուսուցիչը գրատախտակին գրում է դերերը:
Մեղադրյալը ՝շփում
Մեղադրողը
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Պաշտպան
Դատավոր
Փորձագետ

Աշակերտներին բաժանել խմբերի:
Յուրաքանչյուր խումբ ունի առանձին դերակատարում:
Փորձագետը պետք է գնահատի, թե խմբերը ինչպե՞ս են կատարում իրենց դերը: 

Բավարարու՞մ է, թե ոչ մեջ բերված փաստերը, ուսուցիչը նշում է անճշտությունները 
և վերջում անում է մեկնաբանություն:

 Դերերով խաղ.
Գործընթացը ամենայն հավանականությամբ այսպես պետք է լինի:
Մեղադրյալ անվանենք վնասակար շփման օրինակներին: Շփման պատճառով մաշվում 

են ավտոմեքենայի շարժվող դետալները: Ծանր մարմինը դժվար է տեղափոխելը տեղից-
տեղ ,երբ որ շփումը «անհրաժեշտ է այն չկա», օրինակ սա սայթակող ճ անապարհով 
չենք կարող գնալ, անձրևի ժամանակ մեքենայի անիվները սահում են: 

 Պաշտպանողը՝ նկարագրում է օգտակար շփման օրինակները: Շփումը որ չլիներ 
ձեռքում ոչ մի բան չէինք կարող պահել, ոչ էլ քայլել, նույնիսկ ոտքի կանգնել չէինք 
կարող, ավտոմեքենան տեղից չէր շարժվի, շարժվող մարմինը չէինք կարող կանգնեցնել: 
Պարզ է, որ դիք վերելքը չենք կարող բարձրանալ ո'չ ոտքով, ո'չ էլ մեքենայով և այլն:

Մեղադրյալը արդարացնում է ինքն իրեն և նկարագրված օրինակների համաձայն 
առաջարկում է այդ ամենից ելք՝ առաջարկում է շփումը մեծացնելու և փոքրացնելու 
ուղիներ։ Օրինակ՝ ավտոմեքենայի դետալները յուղելով փոքրացնում ենք շփումը: 
Սահող ճանապարհի վրա շփումը կմեծացնենք ավազ լցնելով, անիվները ձևափոխում 
ենք՝ շղթաներ կապելով և այլն:

 Դատավորը ղեկավարում է նիստը և ընդունում, կամ չի ընդունում 
արգումենտներ(փաստեր):

Եթե աշակերտները նախապես գիտենան, որ դասը այսպիսի ձևով է անցկացվում, 
մտածում ենք, որ նրանց հետաքրքրության աստիճանը և պատրաստման որակը կաճի: 
Նախապես նյութերը կպատրաստեն՝ պաստառների և նկարների տեսքով:  

 Շնորհանդեսի ունակությունների գնահատում
Ուսուցիչը հետևում է ընդհանուր նիստին և սահմանում է, թե յուրաքանչյուր 

աշակերտը ինչպես կարող է՝
   1. Լսարանի հետ հաղորդակցվել
2.Տիրապետու՞մ է, թե՞ ոչ համապատասխան տերմիններին, և ինչքանո՞վ է տեղին 

օգտագործում դրանք:
3. Կարո՞ղ է, թե ոչ տվյալները տարբեր ձևով ներկայացնել (գրաֆիկորեն, 

սխեմատիկորեն, աղյուսակով, դիագրամով, գծապատկեր նկարներով):
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Չափորոշիչի արդյունքները՝

Աշակերտը պետք է կարողանա.
Ֆիզ. 1. Մատերիայի բնութագրումը իր ֆիզիկական հատկությունների համաձայն:
Ֆիզ. 2. Մարմինների փոխազդեցությունը, և փոխազդեցության արդյունքում 

մատերիայի փաստարկների քննարկում, համակարգերում
Ֆիզ. 4. Ֆիզիկական երևույթները ուսումնասիրելու նպատակով հետազոտում ( փորձ)
պլանավորում (վարկածի օգտագործում, կախյալ և անկախ փոփոխականի 

սահմանում,փորձի ընթացքի,տրվածների հաշվման բանաձևի սահմանում, 
համապատասխան ռեսուրսների ընտրություն):

Ֆիզ. 5. Ֆիզիկական պրոցեսների և օրինաչափությունների ուսումնասիրման 
համար անհրաժեշտ ընթացակարգերի օգտագործում(դիտում,չափում,տվյալների 
հաշվում,համապատասխան նյութերի և անհրաժեշտ սարքերի օգտագործում):

Ֆիզ.6.Հատկությունների և քանակական տվյալների տարբեր ձևով 
(որոնելով,դիագրամներով, գրաֆիկներով և այլն) գրում և կազմակերպում,տվյալների 
կազմակերպում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ:

Ֆիզ,8. Մոդելների ստեղծում և օգտագործում ֆիզիկական երևույթներում, 
օրինաչափությունների ցուցադրում:

Ֆիզ. 7. Տվյալների վերլուծում և հիմնավորված փաստերի վրա եզրակացության 
դուրս բերում, փոփոխականների միջև կախվածության նկարագրում՝ դիագրամներ և 
գրաֆիկներ օգտագործելով:

Ֆիզ.8. Մոդելների ստեղծում և ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրման ժամանակ 
նրանց օգտագործում:

Ֆիզ. 9. Փորձերի և էքսպերիմենտների պլանավորում և անցկացում , անվտանգության 
կանոների պահպանելով:

Ուսուցման նպատակները՝
●Զարգացնե վարկած առաջարկելու, վերլուծելու,մոդել ստեղծելու և օգտագործելու 

ունակություն։
●Սահմանել Պասկալի օրենքը
Նախապատրաստվել տնային փորձի վերլուծությանը 
Աշակերտների մոտիվացիան բարձրացնելու  նպատակով դասը սկսել հետաքրքրող  

արտահայտությամբ՝

Կարող ե՞ք ուռեցնել փուչիկը դրսից փչելով:
Ասացեք աշակերտներին , որ այս հարցին պատասխանելու համար հարկավոր է 

պարզել, թե ի՞նչն է առաջացնում գազի ճնշում:
Այնուհետև բացատրե՛ք, գազի մոլեկուլների անկանոն շարժման շարժումը, նրանց 

փոխազդեցությունը, անոթի պատերին բազմակի բախումը և արե՛ք եզրակացություն:
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Գազի ճնշումը առաջանում է շարժվող մոլեկուլների մակերևույթի մակերեսին 
բախվելու հետևանքով:

Տնային փորձերի վերլուծում 
Հերթականությամբ տվե՛ք առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ և հինգերորդ հարցերը: 
1. Ինչպե՞ս է փոխվում փուչիկի ներսում, միավոր ծավալում մոլեկուլների թիվը 

փուչիկը փչելիս: Բացատրե՛ք, ինչու՞:
Պատասխան: Փուչիկը փչելիս նրա ներսում միավոր ծավալում մոլեկուլների թիվը 

աճում է: 
2. Ինչպե՞ս է փոխվում փուչիկի ներսում մոլեկուլների հարվածների թիվը միավոր 

մակերեսին: Բացատրե՛ք, ինչու՞:
Պատասխան: Փուչիկի ներսում մակերեսի միավորի վրա մոլեկուլների հարվածների 

թիվը աճում է :
3. Փոխվու՞մ է փուչիկի ներսում ճնշումը, այն փչելիս: Ինչպե՞ս, բացատրե՛ք ինչու՞ եք 

այդպես մտածում:
Պատասխան: Քանի որ օդի ճնշումը մակերևույթի մակերեսի վրա առաջանում է նրա 

մոլեկուլների հարվածների հետևանքով, ուրեմն փուչիկի ներսում օդի ճնշումը կմեծանա: 
4. Փոխվու՞մ է ճնշումը փուչիկի սահմաններից դուրս: Բացատրե՛ք ինչու՞:
Պատասխան: Փուչիկի շուրջը ճնշումը չի փոխվում:
5. Արե՛ք եզրակացություն, ինչու՞ է ուռչում փուչիկը փչելիս:
Պատասխան: Փուչիկը փչելիս ուռչում է իր ներսում օդի ճնշման մեծացման 

հետևանքով: 
Տվե՛ք հարց
Ի՞նչու տնային երկրորդ փորձում փուչիկը շշի բերանին անցկացնելուց հետո ուռեց:
 Պատասխան: Սա տեղի է ունենում այն բանի հետևանքով, որ շիշը տաքացնելիս նրա 

մեջ գտնվող օդի ճնշումը մեծանում է: 
Տվե՛ք վեցերորդ հարցը.
6. Ի՞նչ տեղի կունենա փուչիկի հետ, եթե 122.1 բ) նկարի շիշը սառեցնենք: 

Պատասխանը հիմնավորե՛ք և ստուգեք փորձով:
Պատասխան: Ջերմաստիճանի նվազմանը զուգընթաց, մոլեկուլների արագության 

մոդուլը փոքրանում է, այդ պատճառով փուչիկի ներսում ճնշումը մթնոլորտային ճնշումից 
փոքր կլինի և փուչիկը կսեղմվի: 

Հիմնախնդիրները լուծելու առաջարկ
Հետազոտելիս տվե՛ք հարցեր
Կուռչի՞ փուչիկը առանց փչելու:
Եթե աշակերտները փուչիկը փչելիս նրա ուռչելու մեխանիզմը լավ են հասկացել, ինչ-

որ մեկը պետք է հարցին դրական պատասխան տա: Եվ ի՞նչ պարտադիր պայմաններ են 
պետք դրա համար: 
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Եթե չկա ոչ մի պատասխան, տվե՛ք ավելի շատ տեղեկություններ այդ հարցի 
վերաբերյալ:

Օրինակ, ունե՛ք օդահան պոմպ, վակուումային զանգ և փուչիկ, ի՞նչ անել, որ փուչիկը 
ուռչի: Ուրիշ ի՞նչ է հարկավոր դրա համար:

Պատասխան: Օդահան պոմպի զանգի տակ դնում են բերանը կապված փուչիկ, 
որը քիչ օդ է պարունակում և ունի անկանոն ձև: Այնուհետև պոմպով օդը հանում են 
զանգի տակից, փուչիկի թաղանթի շուրջ եղած մոլեկուլների թիվը փոքրանում է, իսկ 
նրա ներսում թիվը չի փոխվում: Այդ պատճառով փուչիկը ուռչում է՝ իր մեջ գտնվող 
մոլեկուլների հարվածի հետևանքով:: 

Փորձ
Նախօրոք պոլիէթիլենային շշի տարբեր հատվածներում անել անցքեր այնպես, որ 

ջուրը ինքնուրույն չհոսի: Փորձի համար անհրաժեշտ է նաև ջուր և թաս:
Ցուցադրական սեղանի վրա տեղադրել թասը և նրա մեջ ջրով լի շիշը: Կանչե՛ք որևէ 

աշակերտի, որը ձեռքերով կսեղմի շիշը:
Մյուս աշակերտները հետևում են:
Տվե՛ք ութերորդ հարցը
8. Ջուրը անցքերից հավասար շիթերո՞վ կհոսի , թե՞ ոչ:
Պատասխան: Ջուրը անցքերից միանման շիթերով է հոսում:
Քննարկում
Տվե՛ք հարց
Ինչպե՞ս բացատրել այն փաստը, որ փուչիկը փչելիս ուռչում է և ստանում է գնդի ձև: 
Պատասխան: Օդը բոլոր ուղղություններով միանման է տարածվում:
Ի՞նչ կասե՛ք այն բանի վերաբերյալ, որ փուչիկները փչելիս տարբեր ձևեր են ստանում :
Ձեր կարծիքով, ինչպե՞ս կարելի է դա իրականացնել:
Ի՞նչն է փուչիկի ուռելու պաճառը:
Լսում ենք պատասխանները.
Փուչիկի տարբեր կողմերը միատարր չեն:
Ի՞նչ եք մտածում, այդ ժամանակ օդը տարբեր ուղղություններով միատեսա՞կ է 

ազդում փուչիկի մակերևույթին:
 Պատասխան: Այո, բայց փուչիկի տարատեսակության պատճառով արդյունքը 

տարբեր է լինում:
Հաջորդ հարցը. 
Ինչպե՞ս բացատրել այն փաստը, որ ջուրը շշի անցքերից միանման շիթերով է հոսում:
 Պատասխան: Ճնշումը հեղուկում առանց փոփոխության հաղորդվում է նրա 

ցանկացած կետին: Ձևակերպենք Պասկալի օրենքը:
Դասարանական աշխատանք
 Տվե՛ք զույգերով կատարելու տասերորդ վարժությունը: Մտածելու ժամանակը 3 

րոպե:
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 Հետևե՛ք աշակերտներին, ով ի՞նչ է գրում և որևէ մեկին կարդալ տվե՛ք պատասխանը:
Երբ դասարանական աշխատանքը կվերջացնեք ավելացրեք հարցեր:Հարցերը 

բաժանեք աշակերտների մակարդակին համապատասխան պարզ, միջին 
բարդության,համեմատաբար բարդ:

1. Նկարում պատկերված է խողովակով իրար միացված 
երկու անոթ: Որոշե՛ք,օդի ճնշումը աջ անոթում, եթե ձախ անոթում 
ճնշումը հավասար է 50 կՊա-ի:

 Լուծում
Օդի ճնշումը անոթի ցանկացած տեղ նույնն է:
2. Երկու միանման բերանը բաց շշերից մեկը տաք է: Օդի ճնշումը և զանգվածը 

շշերում նու՞յնն է, թե՞ ոչ: Հիմնավորե՛ք պատասխանը:
 Լուծում
Քանի որ շշերի բերանները բաց են, ճնշումը շշի ներսում և դրսում նույնն է: Շիշը 

տաքացնելիս տաքացած օդը դուրս է գալիս շշից: Ճնշումը կմնա անփոփոխ, իսկ 
զանգվածը կփոքրանա:

3. Մտածե՛ք և պատասխանե՛ք ինչու է ճարճատունով վառվում չոր փայտը:
 Լուծում 
Փայտի կտորի մեջ օդ կա: Այն տաքանալիս , մեծանում է ճնշումը և այն «պայթեցնում 

է» ծառի թելիկները, դրա համար այն վառվելիս ճարճատում է:
 

 Գնահատեք դասի ընթացքում մասնակցությունը

9-10 բալ-երբ տնային փորձը վերլուծելիս մտքերը ձևավորում են հերթականությամբ: 
Անում են տրամաբանական եզրակացություն: Ցուցադրական փորձի անցկացման 
ժամանակ, երբ որ ջուրը անցքերից միատեսակ է հոսում, անում են ճիշտ ենթադրություն:

7-8 բալ –երբ իր մտքերը արտահայտում է ուղղումներ մտցնելով, քիչ սխալներով: 
Եզրակացությունը հաճախ ձևակերպում է ոչ ճիշտ: Դժվարանում է տեսած երևույթները 
լիարժեք բացատրել:

5-6 բալ-եթե դժվարանում է մտքերը ձևակերպել: Եզրակացությունը ոչ տրամաբանական 
է: Սխալներով է բացատրում դիտած երևույթները:
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3-4բալ-եթե չի մասնակցում քնարկումներին , չի կենտրոնանում տեսած երևույթների 
վրա և չի կարողանում արտահայտել իր մտքերը:

1-2բալ-եթե չի բավարարում սկզբնական պահանջները:

Դասարանական աշխատանքների կատարման գնահատում

9-10միավոր ՝եթե ճիշտ է պատասխանում կոնկրետ առաջադրանքներին: Հասկանում  է, 
թե ինչու՞ ուռչեց  փուչիկը առանց փչելու: Սահուն արտահայտում է մտքերը և հիմնավորում 
է այն:

7-8 միավոր՝ եթե տրված առաջադրանքը ճիշտ է իրագործում, բայց նկատելի 
սխալներով:Սխալներով է հիմնավորում, թե ինչու է ուռչում փուչիկը առանց փչելու: Սակայն 
միջին մակարդակին պատկանող հարցերին ճիշտ է պատասխանում:

5-6միավոր՝դժավարանում է տրված առաջադրանքը կատարել, չի հասկանում թե ինչու 
ուռչեց  փուչիկը առանց փչելու և այն չի կարողանում հիմնավորել: Թույլ մակարդակի 
առաջադրանքներին պատասխանում է ճիշտ:

3-4միավոր՝ եթե չի մասնակցում կոնկրետ առաջադրանքի կատարմանը օգնող հարցերից 
հետո արտահայտում է (կամ չի արտահայտում) կարծիքը: 

1-2 միավոր՝ -եթե չի բավարարում սկզբնական պահանջներին:
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ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ    ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Աղյուսակով  ներկայացվում  է  ուսումնական  կուրսի  ծրագիրը:    Այնտեղ  տրված 
է ծրագրի  վերնագիրը , ուսման  աստիճանը, նպատակը և լուծումը: Ուսուցանելու 
ձևաչափը(ուսուցման  մեթոդը)ըստ  դասաժամերի  գրված  բովանդակությունը: Ինչպիսի  
դասապլան  է օգտագործված  դասագրքի  յուրաքանչյուր  էջի համար և  տարբեր  
ռեսուրսների  մանրակրկիտ  ցուցումներ,այս  կուրսի  գնահատման  սկզբունքները՝ (միջին, 
գումարային,սահմանված և այլն):  Սպասվող  արդյունքները՝ մասնավորապես   այն  
հմտությունների  և  ունակությունների ցուցակը, որը  ապահովում  է  կուրսի  ավարտից  
հետո:

              Գործող անուններից  ստորև  տրված  դասակարգումը կօգնի  հասկանալու,այս  կամ  այն  
հարցը  տալը  կամ  ակտիվությունը,մտածողական  աստիճանի  ակտիվությունը:  

Գիտելիքի  
մակարդակը

Հասկանալու  
մակարդակը

Կիրառել Վերլուծել Համադրել Գնահատել

Հետևել

Ասել

Թվարկել

Անվանել

Գրել

Արտագրել

Նկարագրել

Փնտրել

Բացատրել  իր  
բառերով

Ի՞նչ  է  
նշանակում

Բերել օրինակ

Առանձնացնել

Գտնել

Ընդհանրացնել

Ստեղծել  կապ

  Խմբավորել

Օգտագործել

Հաշվել

Ստուգել

Վերլուծել

Բացատրել  
հիմնական  
սկզբունքները

Առանձնացնել  
ֆունկցիոնալ  
կապերը

Համեմատել  
նախանշանները

Պլանավորել 

Կանխատեսել

 Կռահել

Ստեղծել  
մոդել

Մտածել

Քննարկել

Հիմնավորել

Կատարել  
ընտրություն

Որոշել

Ամփոփել
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ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐ

Յուրաքանչյուր գլխի համար ստուգողական աշխատանքների նմուշների երկու 
տարբերակներ են տրված իրենց լուծումներով:

 Յուրաքանչյուր բաժնում տրված են լրացուցիչ աշխատանքներ այն աշակերտների 
համար,որոնք հիվանդության կամ սահմանափակ հնարավորությունների պատճառով 
ավելին չեն կարող:

Նման տարբերակում արեք առանց բարձրաձայն հայտարարելու, որպեսզի չվիրավորեք 
աշակերտին:

I և II ԳԼՈՒԽՆԵՐ 
I ՏԱՐԲԵՐԱԿ       

1. Երկրագնդի շառավիղը մոտավորապես 6400կմ է: Ֆուտբոլի գնդակի տրամագիծը 22 
սմ է: Քանի՞ անգամ է Երկրագնդի տրամագիծը մեծ ֆուտբոլի գնդակի տրամագծից:

2. Կփոխվի՞,թե՞ ոչ բաց գլխիկով շշի մեջ գտնվող օդի ծավալը և մոլեկուլների միջև 
եղած հեռավորությունը շիշը տաքացնելիս: Պատասխանը հիմնավորեք:

3. Ինչպե՞ս կփոխվի ջրով լցված բաժակում ջրի ծավալը, նրա մեջ 100գ զանգվածով 
մարմին ընկղմելիս:

Մարմնի նյութի խտությունը ընդունել 11,3գ/սմ3:
4. Եթե շաքարի կտորը այնքան մանրացնենք, որ նրանք աչքի համար անտեսանելի 

լինեն, ապա թվարկվածներից ճշմարիտ է, որ՝ նյութը
ա) գոյություն չունի բ) գոյություն ունի, գ)գոյություն ունի միայն այն դեպքում, 

երբ մանադիտակով ենք նայում, դ) գոյություն ունի նաև այն ժամանակ, երբ 
մանրադիտակով չենք նայում:

II տարբերակ

1. Վրաստանի մակերեսը 69500կմ2 է: Արտահայտե՛ք քառակուսի մետրով և հեկտարով:
2. Հայտնի է, որ գազի մոլեկուլները շարժվում են մի քանի հարյուր մ/վ 

արագությամբ:Բացատրե՛ք, ինչու՞ օծանելիք օգտագործելիս նրա բույրը սենյակում 
համեմատաբար դանդաղ է տարածվում:

3. Պղնձե և ալյումինե հաղորդալարերը ունեն նույն լայնական հատույթի մակերեսը 
և զանգվածը: Ո՞ր հաղորդալարն է ավելի երկար, և քանի՞ անգամ: Ընդունեք,որ 
պղնձի խտությունը 3 անգամ մեծ է ալյումինի խտությունից: 

4. Դիֆուզիա կոչվում է՝
 ա) գազերի միմյանց հետ խառնվելու երևույթը
 բ) գազերի և հեղուկների միմյանց հետ խառնվելու երևույթը
 գ) նյութերի ինքնաբերաբար խառնվելու երևույթը
 դ) նյութերի հարկադրաբար խառնվելու երևույթը
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Համեմատաբար  հեշտ  տարբերակ

1. Երկրագնդի շառավիղը մոտավորապես 6400կմ է: Արտահայտե՛ք այս 
երկարությունը սմ-ով: Ի՞նչ եք մտածում,ո՞ր մեծությունն է ավելի հարմար օգտագործել:

2. Ի՞նչ է դիֆուզիան: Ո՞րտեղ է ավելի արագ ընթանում դիֆուզիան գազերու՞մ, 
թե՞ հեղուկներում: Բերե՛ք ձեր ենթադրությունը հաստատող օրինակ:

3. Գրե՛ք նյութի խտության բանաձևը:Համեմատե՛ք 5կգ և 5գ ոսկու 
խտությունները:Պատասխանը հիմնավորե՛ք:

4. Գազով լցված անոթի ծավալը այնտեղ գտնվող գազի մոլեկուլների ծավալների 
ա) գումարին է հավասար  բ)գումարից փոքր է  գ) գումարից մեծ է
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ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻ   ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ 
ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ                                                                                                     

I և II ԳԼՈՒԽՆԵՐ      

I տարբերակ       

1.  d1 2.6400.103.102 սմ
5,82.107

22 սմd2
= ≈ , որտեղ d1-ը Երկրագնդի տրամագիծն է, d2 -ը՝    

գնդակի:

2. Շիշը  տաքացնելիս օդը  կընդարձակվի և  նրա մասնիկները  դուրս  կելնեն:Շշում 
օդի  ծավալը  չի  փոփոխվում,բայց  մոլեկուլների  միջև  եղած  հեռավորությունը  
մեծանում  է:  

3. Ջրի  մեջ  չորսուն   ընկղմելիս  ջուրը  կթափվի:     Թափվող  ջրի  ծավալը  
հավասար  է  չորսուի  ծավալին:   Այդ  պատճառով   բաժակում  ջրի  ծավալը  
կփոքրանա  

 
mչ mչrչ Vչ⇒
Vչ rչ

= = .  (*)  (*):  Vչ=8,8 սմ3.

4. Ճիշտ պատասխանը բ և դ:

II տարբերակ  

1.  69500 կմ2 =6,95.104.106 մ2=6,95.1010 մ2=6,95.1010.10-4.10-4 հա=6,95.106 հա.

2. Օծանելիքի  մոլեկուլները  բախվելով  օդի  մոլեկուլների  հետ  փոխում  են 
իրենց  շարժման  ուղղությունը:

3. 
m1=r1V1=r1s1l1. (1)   m2=r2V2=r2s2l2. (2)   m1=m2.  (3)

(1) (2) (3)	 ⇒	 	 r1s1l1=r2s2l2  ⇒	  r1l1=r2l2  ⇒	 	 (∗)	 	 (∗):	

Պատասխան՝ ալյումինե  հաղորդալարը մոտավորապես երեք անգամ երկար է պղնձե 
հաղորդալարից։

4. Ճիշտ պատասխան՝ գ

Տրված է՝ 
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Համեմատաբար  հեշտ  տարբերակ

1.  6400 կմ=6400.103 մ=6,4.106.102 սմ=6,4.108 սմ: Ավելի  հարմար  է  կմ օգտագործել:

2. Դիֆուզիան գազերում ավելի  արագ է  ընթանում: Համեմատելով  իմանում  
ենք, որ օդում ինչ-որ հոտ ավելի արագ է տարածվում, քան ջրում  որևէ  գույն: 
Օրինակ ՝մուգ գույնի մուրաբայի հյութը  ջրում  լուծելիս:

3.   որտեղ՝  m-ը  մարմնի  զանգվածն  է, V-ն  դրա  ծավալը:  Բանաձևից  
հետևում  է,որ  նյութի  խտությունը  կախված  չէ դրանց  զանգվածից:  Նյութի  
զանգվածի  մեծացման  պատճառը  ծավալի  մեծացումն է:

4. Ճիշտ  պատասխանը    գ)
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III ԳԼՈՒԽ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ  
ՇԱՐԺՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

I և II ԳԼՈՒԽՆԵՐ 

I տարբերակ

1.  360 մ=360.10-3 կմ=0,36 կմ;  360 մ=360.102 սմ=3,6.104 կմ.

 Ավելի  հարմար  է  մետրերով  հաշվել:
2. Նյութերի  ինքնաբերաբար  ներթափանցումը  միմյանց  մեջ  կոչվում է դիֆուզիա:  

Տաք  ջրում մոլեկուլների  շարժման արագության  մոդուլը  ավելի  մեծ  է,  
սառը  ջրում մոլեկուլների  շարժման  արագության  մոդուլից: Այդ  պատճառով  
դիֆուզիայի  արագությունը տաք  ջրում  ավելի  մեծ  է:

3. Նյութի  խտություն կոչվում է այն  մեծությունը, որը  հավասար  է մարմնի  
զանգվածի և  դրա  ծավալի  հարաբերությանը: Սահմանումից  պարզ  է, որ  
խտությունը  կախված  չէ  ծավալից: Նյութի  ծավալի  փոփոխությունը  մի  
քանի  անգամ, կապված  է  նյութի  զանգվածի  այդքան  անգամ  մեծացումից  
կամ  փոքրացումից: Մարմնի  զանգվածի  և  ծավալի  հարաբերությունը այդ  
ընթացքում  չի  փոփոխվում:

4.  Ճիշտ  պատասխանն է՝ գ.

II  տարբերակ 

1.  
1

1 վրկ= 0,02 րոպրոպ ≈1.
60 , հարմար  է  օգտագործել  վայրկյանը:

2.  Շշում  օդի  սառեցումից, դրսից    օդ  է մտնում շշի  մեջ: Շշում  օդի  ծավալը  
չի  փոխվում, քանի  որ  օդի  մոլեկուլների  միջև  եղած  հեռավորությունը  
փոքրանում  է: 

3. Սառույցը  հալվելիս  դրա  զանգվածը  չի  փոփոխվում, ծավալը  փոքրանում  է, 
խտությունը ՝մեծանում:

4. Ճիշտ  պատասխանն  է՝ ա:

III  տարբերակ 

1.  Էվերեստի  բարձրությունը  մոդելի  վրա   8800մ-ից  այնքան  անգամ  է 
փոքր, ինչքան  անգամ  որ  մոդելի  շառավիղը  փոքր  է  Երկրի  շառավղից:  

Այսպիսով  Էվերեստի բարձրությունը   մոդելի  վրա  հավասար  է՝ 
103մմ

h= 6400.106մմ
.8800.103մմ = 1,4 մմ:

2. Նյութի  մոլեկուլները  գտնվում  են  քաոսային  անկանոն  շարժման  
մեջ:  Դիֆուզիան  կատարվում է, երբ  աղի   պանիրը գտնվում է  ջրում:  Ջրի  
մոլեկուլները  ներթափանցում  են  պանրի  մեջ, աղի մոլեկուլները  անցնում  են  
ջրի  մեջ:  Արդյունքում  պանրի մեջ  աղի  քանակությունը  նվազում է,  և  այն  
աղազրկվում  է:  
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3. 

Նյութի  խտությունը     (1)

խորանարդի  ծավալը՝  V=Sl. (2)

S=l2 ⇒   (3)

 

 (3) (2) (1) ⇒  (*)     (*):   r=8800 կգ/մ3.

Պատասխան՝  խորանարդի  խտությունը  8800կգ/սմ3:

4. Ճիշտ  պատասխանն  է՝  բ:

2

III ԳԼՈՒԽ
ՆԱԽՆԱԿԱՆ  ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ  ՇԱՐԺՄԱՆ 

ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

I   տարբերակ

1. Ի՞նչ ուղղությամբ   (առաջ,  թե ետ) կշարժվի  հեծանիվի ղեկը անիվի  շրջանակի 
ստորին կետի նկատմամբ, անիվի վերին կետի նկատմամբ: Պատասխանը 
հիմնավորեք:

2.  Ավտոմեքենան  10կմ ճանապարհը անցավ շարժվելով 50կմ/ժ  արագությամբ,այնուհետև 
16կմ՝  40կմ/ժ արագությամբ:  Որոշել  միջին  արագությունը  ամբողջ ճանապարհի  
վրա:

3.Կառուցե՛ք, 2մ/վ արագությամբ շարժվող մարմնի  անցած  ճանապարհի կախումը 
ժամանակից  արտահայտող  գրաֆիկը: Շարժումը  սկսվում է t= 0 պահից:

4. Քանի որ  մարմինը  յուրաքանչյուր  վարկյանում անցնում է 10մ ճանապարհ,ուրեմն 
նրա շարժումը՝

 ա)հավասարաչափ է,  բ) անհավասարաչափ է,  գ)մեկ հավասարաչափ է,հետո 
անհավասարաչափ, դ)հավասարաչափ է, թե անհավասարաչափ  տրված  պայմանը  
չի  բավարարում:

Տրված է՝ կգ

սմ2 մ2
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 II   տարբերակ

1.Գնացքը  մի քաղաքից մյուսն է գնում:Համեմատեք  գնացքի  առաջին  և  վերջին  
վագոնների  անցած  ճանապարհները:Պատասխանը  հիմնավորե՛ք:

2.Ավտոմեքենան մեկ  վայրից  մյուսը  ընկած  ճանապարհը հասնելու ժամանակի  
կեսը  շարժվեց  60կմ/ժ արագությամբ,  ժամանակի  երկրորդ  կեսը անցավ  
80կմ/ժ արագությամբ: Հաշվարկե՛ք  ավտոմեքենայի  միջին  արագությունը:

3.Մարմնի անցած ճանապարհի ժամանակից կախվածության գրաֆիկից կառուցե՛ք 
արագության մոդուլի ժամանակից կախվածության  գրաֆիկը:

4.Ավտոմեքենան  հարվածեց ծառին:   Թվարկվածներից ո՞րը ճիշտ չէ:
ա) Ծառը  շարժվում է   ավտոմեքենայի նկատմամբ:
բ) Մեքենայի  նկատմամբ ծառն  անշարժ է:
գ) Ծառն  անշարժ է  Երկրագնդի  նկատմամբ:
դ) Ավտոմեքենան շարժվում է Երկրագնդի  նկատմամբ:
ե) Երկրագունդը  շարժվումէ ավտոմեքենայի  նկատմամբ:

Համեմատաբար  հեշտ  տարբերակ

1. Գնացքը փոխում է իր գտնվելու  վայրը  Երկրագնդի  
նկատմամբ: Վագոնում սեղանի վրա դրված է գիրք, 
կշարժվի՞ գիրքը  վագոնի  պատերի  և  ծառերի  
նկատմամբ: Պատասխանը  հիմնավորե՛ք:

2. Գնացքը  շարժվում է հավասարաչափ  20մ/վ 
արագությամբ:Որոշել  գնացքի  անցած  ճանապարհը 
1,5րոպե  հետո:

      Պատասխան՝1800մ:
3. Մարմինը  շարժվում է 3մ/վ  արագությամբ:  Կառուցե՛ք  

մարմնի  արագության  կախվածությունը  ժամանակից  արտահայտող  
գրաֆիկը:Գրաֆիկի  օգնությամբ որոշել  2վ-ում   մարմնի  անցած  ճանապարհը:

4.   Սպիդոմետրը(արագաչափը)  ցույց է տալիս՝
 ա) անցած  ճանապարհը,  բ)  ակնթարթային  արագությունը,
գ)շարժման  ժամանակը,    դ)միջին  արագությունը:

մ

վ
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 ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻ  ԼՈՒԾՈՒՄԸ

III  ԳԼՈՒԽ:  ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ  
ՇԱՐԺՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

I   տարբերակ

1. Քանի որ  հեծանիվի  անիվը  պտտվում է ժամսլաքին  հակառակ 
 ուղղությամբ,այդ  պատճառով  անիվի   A ևB   կետերը  պտտվում  
են  նկարում  պատկերված  ուղղություններով: Հեծանիվի  իրանը
A  կետի  նկատմամբ  շարժվում է առաջ,  B-կետի  նկատմամբ՝ ետ:                                                        

2. 

Միջին արագության  սահմանման  համաձայն  

    (1)

Հավասարաչափ  շարժման  արագության  հաշվման 
բանաձևից  S2=16 կմ հետևում է, որ 

(2)     (3)

(2 (3 (1) ⇒	vմիջ   (*)  (*): vմիջ կմ/ժ:

3. Տես   նկարը                                     

4. 4. Ճիշտ պատասխանը՝ դ:

II Տարբերակ 

1.  Վագոնների  անցած  ճանապարհները  իրար  հավասար են: Նկարում  սխեմատիկորեն  
պատկերված  է S1= S2.

Նկ.1

B

A

Տրված է  կմ

կմ

միջ

կմ/ժ

կմ/ժ

միջ

մ

Վ
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Համեմատաբար  հեշտ  տարբերակ

1. Վագոնի  պատերի  նկատմամբ  գիրքը  դիրքը  չի  փոփոխում, քանի  որ  չի  շարժվում: 
Ծառերի  նկատմամբ  գիրքը  իր   դիրքը  փոփոխում է ,  քանի որ վագոնը   շարժվում է:

2. 

Գնացքի  անցած  ճանապարհը  S.
S=vt.  (*)

(*):  S=1800 մ.

3. Տես  նկարը

2վ-ում անցած  ճանապարհը թվայի արժեքով  հավասար է գծապատված  ուղղանկայան  
մակերեսին:
4. Ճիշտ  պատասխանը՝   բ

2. 

 (1)     (2)

  (3)

(2 (3 (1) .  (*)

 (*): ⇒v
saS
=70 կմ/ժ.

3.  3. Մարմնի  կողմից անցած  ճանապարհի կախվածությունը  
ժամանակից արտահայտող գրաֆիկից հաշվում ենք  մարմնի 

արագությունը՝  v=s/t=2մ/1 վ=4մ/2 վ=2մ/վ. 

 արագության կախվածությունը ժամանակից  գրաֆիկը  
տրված է նկարում՝

4.Ճիշտ  պատասխանե՝  բ: 

Տրված է՝

կմ/ժ

կմ/ժ

մ/վ

վ

միջ միջ

միջ

միջ

Տրված է՝ մ/վ

ր ր

մ/վ

վ
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ԱՇԱԿԵՐՏԻ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ  ՏԵՏՐՈՒՄ  ՏՐՎԱԾ  ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻ    ԼՈՒԾՈՒՄ 

III ԳԼՈՒԽ:  ՆԱԽՆԱԿԱՆ  ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ  
ՇԱՐԺՄԱՆ  ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

I տարբերակ

1.  Վագոնի պատերը գրքի  նկատմամբ  չեն  փոխում  իրենց  դիրքը, այսինքն  չեն  
շարժվում:  Ծառերը գրքի  նկատմամբ  փոխում  են իրենց  դիրքը, այսինքն՝  
շարժվում  են:

2. 

Մարմնի  կողմից  անցած  ճանապարհը՝
S=vt  (*)

(*): S=2 մ/վ.300 վ=600 մ=0,6 կմ.

3. Մարմնի արագությունը  Արագության  գրաֆիկը  պատկերված  է 
նկարում. 

4. Ճիշտ պատասխանն է՝ դ.

II տարբերակ 
1. Հեծանիվի  անիվի  վրա  գտնվող  կետերը հեծանիվի  իրանի  նկատմամբ  

շարժվում  է շրջանագծով:

2. 

Սահնակի  միջին  արագությունը՝ vմիջ (1) որտեղ 

S=S1+S2,  (2) սահնակի  կողմից  անցած  ճանապարհն  
է: t=t1+t2 (3) ժամանակի  միջակայքը, որի ընթացքում  
անցել է այդ  ճանապարհը:  

(2) (3) (1) ⇒ vմիջ   (*)

(*):  vմիջ  մ/վ:

մ
վրկ

Տրված է ՝  см

րոպե վրկ
վրկ մ/վ

մ մ մ

մ/վ

վրկ

մ/վ

մ/վ
րոպե

կմ մ

Տրված է  

վրկ

վրկ վրկ
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3.  Մարմնի  արագությունը 2մ/վ է: Անցած ճանապարհի ժամանակից  կախվածություն  
գրաֆիկը  պատկերված  է նկարում:

4. Ճիշտ  պատասխանն է՝    բ  և  դ

III տարբերակ 

1. Անիվի  առանցքը  հեծանիվի  իրանի  նկատմամբ  չի  շարժվում: Նրա  հետագիծը  
կետ է: Երկրի նկատմամբ  հետագիծը  ուղիղ  գիծ  է:

2.

Ավտոմեքենայի միջին արագությունը՝ vմիջ  (1)

որտեղ  t=t 1+t 2 (2) այն ժամանակամիջոցը, որի  
ընթացքում  անցել  է  ճանապարհը:

  (3)

(3) (2) (1) ⇒ vմիջ  vմիջ  (*)

(*): vմիջ 

 

3. Առաջին ավտոմեքենայի  արագության  մոդուլը մ/վ, իսկ երկրորդինը՝ 

 մ/վ։

 Առաջն  մեքենայի  արագությունը  2,7 անգամ  մեծ է երկրորդ  ավտոմեքենայի  

արգությունից  .

 t=4 րոպե=4.60 վրկ=240 վրկ 240վրկ  ընթացքում յուրաքանչյուր ավտոմեքենայի 
անցած  ճանապարհը համապատասխանաբար հավասար է՝ S1=v1t=1920 մ; 

S2=v1t=5760 մ.

4. Ճիշտ պատասխանն է՝ գ

տրված  է

միջ

կմ

կմ

ժամ վրկ
մ/վ

մ
մ

մ
մ մ մմ

մ
վ

մ
վ

մ/վ մ2/վ

մ/վ
մ/վ:

մ2

մ/վ

м/cմ/վ

վրկ
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ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐ

ԳԼՈՒԽ   IV

I  տարբերակ
1. Ձևակերպեք Հուկի օրենքը,գրե՛ք բանաձևը և անվանեցեք ֆիզիկական 

մեծությունները:

2. Շշի կեսը լցված է ջրով և բերանը փակված է: Ճի՞շտ է, թե ո՞չ այն պնդումը, որ 
շշի երկրորդ կեսում ջուր չկա:

3. Բենզինով լի անոթի զանգվածը 2կգ է: Դատարկ անոթի զանգվածը ՝ 600գ է:Որոշել 
անոթի տարրողությունը(լիտրով), եթե բենզինի խտությունը՝ 710կգ/մ3 է:

4. Պողպատե թիթեղի վրա մագնիսը շարժելը ավելի հեշտ է,երբ

ա)շրջված է ներքև բ) շրջված է վերև 

գ)հորիզոնական դեպի աջ, դ) հորիզոնական դեպի  ձախ

II Տարբերակ
1. Ինչպե՞ս  են որոշում   դադարի շփման ուժի մոդուլը:
2.Նկարագրե՛ք,ինչպե՞ս որոշել մարմնի զանգվածը անհավասարակշռված կշեռքով:
3.Հորիզոնական մակերևույթին, իրար զուգահեռ ուղղված ուժերի ազդեցությամբ,որոնց 

մոդուլը 200Ն է, հավասարաչափ շարժվում է 80կգ զանգվածով մարմինը: Որոշել 
շփման գործակիցը:

4.Ուրիշ միանման պայմաններով բեռնավորված 
ա) նավը շարժվում է ավելի արագ
բ) նավը շարժվում է ավելի դանդաղ
գ) նավի շարժման արագությունը կախված չէ բեռնավորումից:

 Համեմատաբար հեշտ տարբերակ

1. Սահմանեք ուժը և նրա չափման միավորը ՄՀ-ում: Անվանե՛ք մեխանիկական ուժերը:
2. Մի մարմնի զանգվածը հինգ անգամ մեծ է մյուսից: Նրանց փոխազդեցության 

դեպքում որի արագությունը ավելի շատ կփոփոխվի և քանի՞ անգամ:
3. Որոշել 25լ բենզինի վրա ազդող ուժը: Բենզինի խտութունը 710կգ/մ3 է:
4. Միանման բեռերի սահքի շփման ուժը գլորման շփման ուժից՝
ա)մոդուլով մեծ է բ) մոդուլով փոքր է գ) մոդուլով հավասար են:
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ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

IV ԳԼՈՒԽ

I տարբերակ

2.  Ճիշտ  չէ: Շշի  երկրորդ  կեսում  ջրի  գոլորշի է գտնվում:

3. 
Անոթի  տարրողությունը հավասար է տվյալ  զանգվածով  

բենզինի  ծավալին:  V=
mբենզին

r
.   (1)   mբենզին= M–m.   (2)

(2) (1) ⇒ V=
M–m
r

.   (*)      (*):   V≈0,003 մ3 = 2 լ. 

4. Ճիշտ պատասխանը՝ ա)

II Տարբերակ

1.  Դադարի  շփման ուժի  մոդուլը  այն   ուժի  մոդուլին է հավասար, որը փորձում 
է մարմինը դուրս բերել դադարի վիճակից, և ուղղված է դրան հակառակ:

2. ա)Կշեռքի որևէ մեկ նժարին դնել անհայտ զանգվածով մարմին
 բ)Կշեռքը հավասարակշռելու համար մյուս նժարին դնել թուղթ և անհրաժեշտ 

քանակի բեռներ
 գ) Հանեք անհայտ զանգվածով մարմինը և նրա փոխարեն տեղադրել կշռաքարեր 

մինչև հավասարակշռվի:Կշռաքարերի զանգվածը մարմնի զանգվածին հավասար 
կլինի: Կարևոր չէ որ կշեռքը անհավասարակշռված էր:

 դ) Որոշեք տարբեր մարմինների զանգվածները:

3. 

Մարմնի վրա  ազդում է -ծանրության  ուժը ,   - 

հակազդեցության  ուժը,  - Շփման  ուժը, և  -ուժը, որոնք  
պատկերված  են  նկարում: շանի որ  Տրված Է   
F=200կգ մարմինը  հավասարառափ է շարժվում, 

հետևաբար  mg=N և F=R, (1), որտեղ շփման ուժն  է:  
R=µmg.     (2)

(2) (1) ⇒  F=µmg ⇒  (*)     (*): µ=0,25.

4. Ճիշտ պատասխանն է՝ բ

? V

   M=2 կգ
   m=600 г=0,6 կգ				

		 	 	 r=710 կգ/մ3

Տրված է

Տրված է կգ

կգ
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Համեմատաբար հեշտ տարբերակ 

2. Երկու  մարմիններից  մեկի  զանգվածը  այնքան  անգամ  է  մեծ  մյուսից,ինչքան  
անգամ  քիչ  է  փոխվում  նրա  արագությունը  մյուս մարմնի    հետ  փոխազդելիս:  
Այստեղից    բխում է,որ    փոքր  զանգվածով  մարմնի  արագությունը  հինգ  
անգամ  կմեծանա:

3.   

 P=mg.   (1)    m=rV.  (2)

(2) (1) ⇒	 P=rVg.

 (*): P=177,5	 Ն:

4. Ճիշտ պատասխանն է՝  ա:
 

? P

   V=25 l=0,025m3

	 		 rբենզին=710 kg/m3

Տրված է՝ լ մ3

կգ/մ3
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ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐ 

V ԳԼՈՒԽ

I տարբերակ

1. Որոշել  սյան  ճնշումը,  եթե 4կՆ ծանրության  ուժը  հավասարաչափ է ազդում  
0,16մ2  մակերեսի  վրա:

2. Լճում  ի՞նչ  խորության  վրա    ճնշումը  կլինի  նորմալ: 
Մթնոլորտային  ճնշումից   երեք  անգամ  շատ:

3.  Նկարում  պատկերված  հաղորդակից  անոթի խողովակներից 

մեկի մեջ լցված  է  նավթ,  իսկ  մյուսի մեջ՝ ջուր, որոշել՝ 
hն

hջ

, եթե նավթի  խտությունը 800կգ/մ3,  իսկ  ջրինը՝ 1գ/սմ3:

 

4. Տաք  սենյակ  բերված  փակ  բալոնում  գտնվող  օդի  ճնշումը՝

 ա) չի  փոփոխվում,   բ) նվազում է,   գ) աճում է։ 

II տարբերակ

1. Բալոնում նավթի սյան բարձրությունը  0,3մ  է: Որոշել  ճնշումը 
բալոնի հատակին, օդի ճնշումը հաշվի  չառնեք: Կախվա՞ծ 
է, թե  ոչ ճնշումը  անոթի  ձևից, նավթի  խտությունը 
0,8գ/սմ3 է: 

2. Որոշել    ճնշումը  նկարում  պատկերված  անոթի  հատակին:     
Անոթում արծաթաջուր է: Մթնոլորտային  ճնշումը  105 Պա է:

3. Ո՞ր  բարոմետրն է  ավելի  զգայուն, արծաթաջրովը՞,թե՞ յուղայինը:  Պատասխանը  
հիմնավորե՛ք:

4.  Հաղորդակից  անոթները լցված են ջրով, այդ անոթների որևէ անոթի մեջ  նավթ  
ավելացնելուց  հետո՝  

 ա)  ջրի մակարդակը նավթի  մակարդակից  ցածր  է
 բ)   ջրի  մակարդակը  նավթի մակարդակից  բարձր է
 գ) հեղուկները  կլինեն  նույն  մակարդակի  վրա 

A B

hк hв

100

500
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Համեմատաբար հեշտ տարբերակ

1. Սահմանեք  ճնշումը  և  նրա  չափման  միավորը  ՄՀ-ում:

2. Նկարագրեցե՛ք  Տորիչելլի  փորձը:

3. Ենթադրե՛ք,  փոփոխվու՞մ   է բարոմետրի  ցուցմունքը,եթե  այն  սենյակից  
փողոց  տանենք:

4. Հեղուկի   սյան   ճնշումը  անոթի  հատակին`

ա)  մակերեսից  կախված  չէ

բ) մակերեսին ուղիղ  համեմատական  է

գ) մակերեսին  հակադարձ  համեմատական  է
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ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ  ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐԻ  ԼՈՒԾՈՒՄԸ

V ԳԼՈՒԽ   

I տարբերակ 

1. 

Սյան  ճնշումը՝       (*)

(*): p=25 Պա.

2. 

Լճում h խորության  վրա ճնշումը, p=p0+rgh, (1) 

P0≈100 000 Պա մթնոլորտային ճնշումն  է:  Պայմանի  համաձայն 
Տրված P=3P0.  (2)

(2) (1) ⇒  (*)           (*):   h=20 մ.

3.  
hնավթ

hջուր

rв

rк
= .   (*)   (*): 

hնավթ

hջուր

1000 կգ/մ3

800 կգ/մ3= =1,25.

4. Ճիշտ պատասխանը՝ բ :

II տարբերակ

1.  Ճնշումը հատակին p=rնավթgh. (*)

 (*):  p=2400 Պա.

 Հատակի  վրա  ճնշումը  բալոնի  ձևից  կախված  չէ:

2.  Անոթի  հատակին  ճնշումը՝ p=p0+rvwy
gh  (*), որտեղ P0=100 100կՊա  մթնոլորտային  

ճնշումն է h=0,1 մ. 

 (*): p=113600 Պա.

3. Յուղային  բարոմետրը  ավելի  զգայուն  է:  Մթնոլորտային  ճնշումը  փոփոխվելիս    
յուղի  զանգվածի  մակարդակը մոտավորապես 15-անգամ ավելի  կփոփոխվի  
արծաթաջրի  մակարդակի  համեմատ:

4. Ճիշտ  պատասխաննէ՝  բ) 

Տրված է՝ կն
մ2

Ն

Տրված է՝
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Համեմատաբար  հեշտ  տարբերակ

3. Գործնականում   չի փոփոխվում: Սենյակում և դրսում ճնշումը միևնույնն է:  Եթե  
ինչ-որ պատճառով սենյակում  ճնշումը մեծանա (օրինակ սենյակը տաքացնելիս), 
այդ ժամանակ օդը դուրս կելնի:Դրսում օդի ճնշումը մեծանալիս սենյակ օդ կմտնի:

4. Ճիշտ պատասխանը՝ ա
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ԱՇԱԿԵՐՏԻ  ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ  ՏԵՏՐՈՒՄ  ՏՐՎԱԾ   ՍՏՈՒԳՈՂԱԿԱՆ  
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ  ԼՈՒԾՈՒՄ

V ԳԼՈՒԽ

I տարբերակ

3.   (*) որտեղ  P≈100 կՊա  մթնոլորտային  ճնշում: 

(*): 

 

 Հարցրեք  աշակերտներին՝   տանիքին  դրված ի՞նչ  զանգվածով  բեռի  վրա  

կազդի  այս  ուժը: Այս  ուժը  համարժեք է տ զանգվածով  մարմնի  

վրա  ազդող ուժին:

 Աշակերտները  պետք  է  հասկանան,որ  մթնոլորտը  ազդում  է  տանիքին 
վերևից,  այնպես  էլ  ազդում  է  ներքևից:  Այդ  պատճառով  էլ  տանիքը  չի   
փլվում:

4. Ճիշտ  պատասխանն է՝ ա

II տարբերակ
1. 

Գրանիտե  սյան  գործադրած  ճնշումը  մակերևույթին

   (1)  որտեղ m=rV=rSh     (2)

սյան զանգվածն է: S-ը սյան հենարանի մակերեսը

(2) (1) ⇒ p=rgh. (*)     (*): p=104 000 Պա:

2. 

մեկ  մակարդակում, այնտեղ որից  ներքև  միատարր  
նյութ  է, ճնշումը  միևնույնն է:

PA=PB,    (1),     PA=rջուրgh2    (2) 

PB=rյուղgh1+rսնդիկg∆h. (3) 

(2) (3) (1) ⇒ rսնդիկgh2=rյուղgh1+rսնդիկg∆h ⇒ 

⇒ ∆h
rջուրh2–rջուրh1

rսնդիկ
= . (*)   

(*):  ∆h =1,5 սմ.

Ն
մ2

մ2 Ն:

Տրված է՝ մ

կգ
մ3

Տրված է՝ մ

սնդիկ

յուղ

ջուր

մ
սմ

սմ
կգ
մ3

կգ
մ3

կգ
մ3
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3.  Քանի  որ  սնդիկի  խտությունը   շատ  անգամ  մեծ  է  ջրի խտությունից,  
այդ  պատճառով  սնդիկային  բարոմետրը  չափերով  ավելի  փոքր  է,  քան  
հեղուկային  բարոմետրը:

4. Ճիշտ  պատասխանն  է՝ ա

III տարբերակ

1. Տես դասագրքի  112 էջի  լուծումը:

2. 

Ջրի  կողմից  պատերին  ազդող  ուժը F=pմիջինS,  (1)  որտեղ S=lh    

(2) պատի մակերեսն է՝  Pմիջ  ջրի  կողմից  պատի  վրա  ազդող  
միջին  ճնշումն  է:
Պատի  վրա  ճնշումը  մեծանում  է  ջրի  բարձրության  համեմատ,  

այդ  պատճառով  միջին  ճնշումը՝ pմիջին  (3) որտեղ p1=0   (4)    ջրի  

մակերևույթին  ճնշումն  է, իսկ p2=rgh (5)   հատակի վրա։

 (4) (5) (3) ⇒ pմիջին   (6)     (6) (2) (1) ⇒    (*)

 (*): F=15 կՆ.

3.  Ճնշումը  անոթի  հատակին p=p0+rմիջին gh (*) որտեղ p0=100 կՊա մթնոլորտային  
ճնշումն  է  h=200 մմ=0,2 մ.  Մթնոլորտից  սնդիկի  բաժանման գծից  մինչև 
անոթի  հատակը  եղած  հեռավորությունը:

 (*): p = 127,2 կՊա:
Ճիշտ պատասխանն է՝ ա. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

բ գ բ բ բ դ գ դ գ ա

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

զ գ բ դ բ բ դ բ ա ա

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

բ ա բ բ ա բ բ ա ա գ

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

ա ա գ գ ա գ ա գ դ ա

41 42 43 44 45

ա բ ա գ բ

Աշխատանքային  տետրի  թեստերի  պատասխաններ

Տրամաբանական առաջադրանքի  պատասխան՝ 9էջ - դ

մ
մ

Տրված է՝
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 Գնահատվում  են հետևյալ  
հմտությունները

Ակտիվությունները  գնահատելու  
ունակություն

Շնորհանդես

-Մտքի  ձևավորման  և մատուցման 
ունակություն

-Տեղեկատավական (տվյալների  
կազմակերպում  և  ներկայացում) 
ունակություն

-Ստեղծագործական  ունակություն

-Հարաբերություններ  մասնակիցների(հանդիսատեսի) 
հետ
-համապատասխան  տերմիների  տիրապետում և  
համարժեք   օգտագործում
-բազմակողմանի  տվյալների  միջոցով 
(գրաֆիկ,սխեմաներ, աղյուսակներ,դիագրամներ,գծանկ
արներ, նկարներ, ֆոտոնկարներ) ներկայացում
-հետազոտման  արդյունքների  շնորհանդես
-նախագծի շնորհանդես
-անհատական(խմբային)աշխատանքների  շնորհանդես
-տնային  առաջադրանքների  շնորհանդես

Մասնակցություն     
դասապրոցեսին 

-ուշադրության  կենտրոնացնելու 
ունակություն
-խնդիրը հայտնաբերելու և  լուծելու 
ունակություն
-գիտահետազոտական  ունակություն
-համագործակցելու  ունակություն

-Քննարկվող  հարցերի  վերաբերյալ  հարցադրում 
անել, պատասխան տալ  և  հիմնավորել
-Ուսումնասիրվող  հարցերի վերաբերյալ  
ենթադրություն  անել
-տրված  խնդրի  լուծման  առաջարկություն
-փորձի  անցկացում
-փորձի  տվյալների  գրանցում
-անվտանգության  կանոնների  պահպանում
-մասնակցություն  խմբակային  աշխատանքին  
-նկատած երևույթների  և  պրոցեսների միջև  եղած 
կապի նկարագրում
-դասարանական  քննարկում
-էքսպերիմենտ
-մոդելի  ստեղծում
-նախագիծ  (կարճաժամկետ  և  երկարաժամկետ)

Ամփոփիչ  աշխատանք (անհատական)
-ստացած  ընդհանրացում, վերլուծելու 
և  եզրակացություն  անելու 
ունակություն
-ստացված գիտելիքները  բուն  
հարցերի  հետ  կապելու  
ունակություն
-գրավոր  ունակություններ
-ժամանակը ճշգրիտ  օգտագործելու  
ունակություն
-աշխատանքի  կազմակերպման 
ունակություն

-թեստային  աշխատանքների  կատարում
-առաջադրանքների հետ կապված  գրավոր  
աշխատանքի  կատարում
-թեմայի  հայցեկարգային  քարտեզի կազմում

Տնային աշխատանք
-տեղեկություն որոնելու 
ունակություն
-դիտարկման և նկարագրման 
ունակություն
-դասակարգելու ունակություն
Մոդելավորելու հմտություն
-գրավորի հմտություն
-աշխատանքի կազմակերպման 
ունակություն
-ստեղծագործական ունակություն

-տարբեր տեղեկատվական  աղբյուրների  օգտագործում
-համապատասխան տեղեկության որոնում և վերլուծում
-տնային  աշխատանքների պարբերաբար կատարելը
-գրավոր  աշխատանք
-պարզ  և  հեշտ   հետազոտություն
-մոդելի ստեղծում
-նախագիծ(կարճաժամկետ և  երկարաժամկետ)

 

Համապատասխան  ունակությունների  և ակտիվությունների  մի քանի 
բաղադրիչներ (կոմպոնենտներ ) 

Ծանոթություն՝   աշակերտի  կողմից  դասը  պատմելը  շնորհանդես  չի:  Շնորհանդես կարելի  է 
պատրաստել  հետազատական, նախագծային, փորձնական  աշխատանքների  հիման վրա:

ՏԱՐԲԵՐ    ՏԵՍԱԿԻ    ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ   ՈՒՍՈՒՑԻՉՆԵՐԻ  ՀԱՄԱՐ
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ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ  ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅԱՆ  ՈՐՈՆՈՒՄ

Դասապրոցեսին  մասնակցություն

                                    1-3                    4-5 6-7           8-10
Տեղեկության  որոնման  
աղբյուրներ

Օգտագործում է 
միայն սեփական  
տեղեկությունը

Օգտագործում է 
միայն  դասագրքում 
տրված  
տեղեկությունը

Օգտագործում 
է մի  քանի 
տեղեկատվական  
աղբյուր

Օգտագործում  
է  բազմապիսի 
տեղեկատվական  
աղբյուրներ

Որոնած  տեղեկության  
համապատասխանություն

Նյութը     խնդրին   չի 
համապատասխանում

Նյութը  
մասնակիորեն 
է  խնդրին 
համապատասխանում

Նյութը հիմնական  
խնդրին է 
համապատասխանում

Նյութը  լրիվությամբ  
համապատասխանում  է 
խնդրին

Գտած  ինֆորմացիայի 
կազմակերպում(աղյուսակների, 
դիագրամների ձևով  
ներկայացնել)

Նյութը  ճիշտ  չի 
կազմակերպած

Նյութը  
մասնակիորեն  է 
մշակված

Նյութը  մշակված  
է,  բայց  դժվար  է 
մատուցվում

Նյութը լավ  և  
նպատակահարմար  է  
կազմակերպած

Գտած  տեղեկության  
վերլուծում

Որոնած, գտած 
նյութը չի օգագործում 
նպատակահարմար

Գտած,մշակած  
նյութը  նպատակին  
մասնակիորեն  է 
ծառայում

Մշակված  նյութը  
հիմնական 
նպատակին է 
ծառայում  

Մշակված  նյութը  
լրիվությամբ  նպատակին  
է ծառայում

  1-3 4-5 6-7 8-10
Հետազոտական  
նպատակի  
սահմանում

Նպատակը  սխալ  է 
ձևակերպում

Նպատակը 
մասնակիորեն  ճիշտ  է  
ձևակերպում

Ձևակերպում է 
նպատակը ,ճիշտ  
սահմանում է 
մեծություններից  
կախվածությունը 

Լրիվությամբ  ձևակերպում է  
նպատակը,առանձնահատուկ  
դետալներով

Անհրաժեշտ 
իրերի(նյութի  և իրերի) 
թվարկում

Սխալ  է  թվարկում 
անհրաժեշտ  նյութերը

Մասնակիորեն  է 
թվարկում անհրաժեշտ  
նյութերը

Հիմնական  
անհրաժեշտ  նյութերն  
է թվարկում

Թվարկում է բոլոր 
անհրաժեշտ  նյութերը 
և  իրերը

Հետազոտման  
արդյունքի 
ենթադրություն

Դժվարանում  է 
ձևակերպել  
ենթադրությունը

Ձևակերպում ,բայց   
չի  հիմնավորում  
ենթադրությունը

Ձևակերպում ,բայց  
մասնակիորեն  է 
հիմնավորում  
սեփական  
ենթադրությունը

Ձևակերպում  և  
լիարժեք  հիմնավորում  
է  ենթադրությունը

Հետազոտական  
պրոցեսի  նկարագրում

Սխալ է թվարկում 
հետազոտական  
պրոցեսի  փուլերը

Թվարկում է 
հետազոտական 
պրոցեսի որևէ  փուլ 

Թվարկում է 
հետազոտական  
պրոցեսի հիմնական  
փուլերը

  Մանրամասն  
թվարկում  է  
գիտահետազոտական 
պրոցեսի  փուլերը

Տվյալների հաշվում Հաշվարկում  է սխալ 
տվյալներ

Հաշվարկումէ 
մասնակիորեն  և ոչ  
պարբերաբար

Հաշվարկում է ճիշտ, 
բայց ոչ  պարբերաբար

 Հաշվարկում 
է տվյալները 
լրիվությամբ  և  
պարբերաբար

Տվյալների  
վերլուծություն

Չի կատարում 
տվյալների  
վերլուծություն

Կատարում է 
տվյալների  մասնակի  
վերլուծություն

Կատարում  է 
տվյալների  
վերլուծություն

Կատարում 
է տվյալների  
վերլուծություն և 
ներկայացնում  է 
տարբեր միջոցներով  
նկարագրություններ

եզրակացություն Չի  կարողանում  
եզրակացություն  անել

Կատարում է 
մասնակի  ճիշտ  
եզրակացությւուն

Կատարումէ 
եզրակացություն ,
բայց  նշանակալի  
սխալներով

Կատարում  է 
հիմնական  
եզրակացություն
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Գնահատում

Ուսումնական  պրոցեսում հիմնականում,օգտագործվում  է գնահատման  երկու  
ձև՝  զարգացնող  և  որոշիչ:  Որոշիչ գնահատականը  սահմանում  է  կոնկրետ 
կոմպոնենտում  աշակերտի  հասած  աստիճանը: Այս  ժամանակ  գնահատվում  է  
ոչ  միայն  ինֆորմացիան,  այլ  ստացած  հմտությունները:

Գնահատվում  է թե  դասընթացին  ինչքանով  է  աշակերտի  մասնակցությունը, 
տնային  աշխատանքի  կատարման  որակը, դասարանական  հանձնարարության  
կատարումը: Նախագծի  ինչ-որ փուլում  կարող  ենք  գնահատել  տարբեր  տիպի  
ակտիվությունների  համաձայն  և  այլն:  Այս  ամենը  ընթացիկ  գնահատականն է  :

Ամփոփիչ որոշիչ  գնահատականը, դա ինչ-որ թեմայի  ավարտի  վերջում , նախագծի  
վերջում ստացած գնահատականն է:

Զարգացնող գահատականը  նույն  կոմպոնենտներով  է  գնահատվում,  բայց  
բառացիորեն, մեկնաբանությունների  ձևով, երաշխավորություն  տալով, ինչպես 
բարելավի աշակերտը  արդյունքները:

Գնահատականների  և  մակարդակների  համապատասխանությունը

10-9 բարձր
8-7 միջինից բարձր
6-5 միջին
4-3 միջինից ցածր
2-1 ցածր

Մի  քանի  մեկնաբանություններ ինտերակտիվ ուսուցման  վերաբերյալ

 Ինտերակտիվ ուսուցումը ուսուցման ակտիվ մեթոդներից ամենաարժեքավորն է 
համարվում, այն, որ աշակերտները ուսումնական պրոցեսին հաճույքով համագործակցեն 
ուսուցիչների հետ, ընտրեն անկախ և համընդհանուր աշխատանք, մտավոր, 
խոսակցական, համագործակցեն ավելի լավ, ուսուցչի մեջ պետք է տեսնեն օգնող, 
կողքին կանգնած ընկեր, ով պատրաստ է օգնել ամեն աշակերտի խնդրի (պրոբլեմի) 
լուծելուն:

 Ակտիվ ուսուցման մեթոդները օգնում են քննադատական մտածելակերպի 
զարգացմանը:

 Քննադատական մտածելակերպը անկախ մտածելակերպ է ,քննադատական 
մտածելակերպը ակտիվ պրոցես է, որը սկսվում է տեղեկություն ստանալով .և 
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ավարտվում է մտածելով տեղեկության համար եզրակացություն անելով: 
Աշակերտի քննադատական մտածելակերպ նշանակում է,որ նա կարող է տեղեկություն 

գտնել և վերլուծել, գիտելիքները ի մի բերել և նոր իրավիճակում այն կիրառել։ 
Սեփական ակտիվ դիրքորոշմամբ աշխատել և գործնականում խնդիրների լուծելը:

 Քննադատորեն մտածող մարդիկ արտահայտում են սեփական մտահղացումները, 
գնահատականների ձևավորում , քանի որ քննադատական մտածելակերպը անհատական 
է: Աշակերտը պետք է ունենա ժամանակ և ազատություն որպեսզի մտածի և անկախ 
լուծի դժվար հարցերը:

 Ուսուցիչը պետք է աշակերտին տա հնարավորություն,որ ակտիվ մասնակցի 
դասապրոցեսին, պիտի գնահատի տարբերվող մտածելակերպի գոյությունը, ցուցաբերի 
հարգանք,գովաբանի:

Քննադատական մտածելակերպի համար անպայման է, որ աշակերտը զարգացնի 
սեփական ինքնագնահատումը:

 Քննադատական մտածելակերպը սկսվում է պրոբլեմը նկատելով,հարցը առաջադրելով 
և վերլուծելով:

Դասի ժամանակ պրոբլեմ լուծելը և պրոբլեմային իրավիճակ ստեղծելը 
պայմանավորված է ուսուցման բարձր մակարդակով: Այսպես դասերի ժամանակ հաճախ 
հարցեր է լսվում, ինչու՞,դուք ինչպե՞ս եք մտածում, ինչպե՞ս կարող եք ապացուցել, 
ուրիշ ինչպե՞ս կարող եք հարցը որոշել, ի՞նչ կլինի եթե,

 Աշակերտները ուսուցչի գլխավորությամբ ստեղծում են փաստերի միջև արդյունավետ 
կապ , ստացած գիտելիքի հիման վրա, հմտությունները օգտագործելով որոշում են 
պրոբլեմը: Կատարենք եզրակացություն:

Ուսուցման եռափուլ մոդել
1 Մարտահրավեր (հրահրել)
2 Բովանդակության ռեալիզացիա (իրացնել)
3 Մտածել( ռեֆլեքսիա)

 Առաջին փուլում ընտրած հարցերի միջոցով աշակերտները ակտիվ հիշում են, թե 
ի՞նչ գիտեն քննարկվող հարցի կամ երևույթի մասին: Նրանք տեղեկությունը պետք է 
հաղորդեն իրենց բառերով, գրավոր և բանավոր խոսքերով նկարագրեն : Այս պրոցեսին 
ակտիվ միանում են աշակերտները նոր և արդեն հայտնի գտելիքները իրար կապելով 
և ձեռք բերելով նոր գիտելիքներ: Սահմանում են խնդրի կամ պրոբլեմի հետազոտման 
նպատակը (դա կարելի է անել ուսուցչի օգնությամբ կամ հուշած տեքստով, կամ հենց 
աշակերտի մտածածով):

վ): Երկրորդ փուլում աշակերտները ծանոթանում են նոր տեղեկություններին: Այս 
փուլում պետք է թեմայի էությունը խորը իմանան: Նպատակին հասնելու համար 
անհրաժեշտ է իրականացնել քննարկում, տարբեր տեսակետների համեմատում և 
քննադատական վերլուծություն:
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Երրորդ փուլը գլխավորն է, աշակերտը սեփական բառերով նկարագրում է, 
փոխանցում է ինչ հասկացավ դասպրոցեսի ժամանակ: Այս փուլում անհրաժեշտ է 
աշակերտների միջև մտքերի  փոխանակում: 

Քննարկման շնորհիվ նրանց մտածողությունը ավելի ճկուն և նպատակասլաց 
կլինի,բառապաշարը ավելի հարուստ: Այսպես ասած նրանք նոր գիտելիքներ են ձեռք 
բերում:

 
Քննադատական մտածողությամբ  նպատակային դասի պլանավորում
Մտքեր դասից առաջ
 Մոտիվացիա- ինչքանո՞վ է արժեքավոր այս դասը: Ի՞նչ կապ ունի այն ինչ ես արդեն 

ուսուցանել եմ, և ի՞նչ պատրաստվում եմ ուսուցանել, ինչպե՞ս է դասը նպաստում 
քննադատական մտածողության զարգացմանը:

Նպատակներ- Ի՞նչ ձևով եք փոխանցում հատուկ գիտելիքները աշակերտներին,ինչպե՞ս 
են սպառում աշակերտները այդ գիտելիքները:

Նախադրյալներ- ինչպիսի՞ հիմքեր պետք է ունենա աշակերտը, որպեսզի կարողանա 
հաջողությամբ ձեռք բերել գիտելիքներ այս տեսակի դասից:

Գնահատում- ինչպե՞ս համոզվել, որ աշակերտը հաջողությամբ ձեռք է բերել 
գիտելիքներ:

Խմբավորում- ինչպե՞ս խմբավորել աշակերտներին:
Ժամանակ-ինչպե՞ս բաշխել ժամանակամիջոցը տարբեր միջոցառումներին:

Մտքեր դասի ժամանակ
Հիշողության հրահրում- ինչպե՞ս աջակցել աշակերտին ձևավորելու հարցեր և 

նպատակներ: Ինչպե՞ս ստուգել նրանց գիտելիքը:
Բովանդակության մատուցում-ինչպե՞ս կհասկանան նրանք բովանդակությունը: 

Ինչպե՞ս են նրանք հսկում բովանդակության պլանային կամ ամրագրած նպատակը:
Հասկանալով-ինչպե՞ս են աշակերտները օգտագործում դասի ընթացքում ձեռք բերած 

գիտելիքները: Ինչպե՞ս են օգտագործում նոր ստացած գիտելիքները՝ պատասխանեք 
մնացած հարցերին և ինքնուրույն լուծեք հակասական խնդիրներ:

Մտքեր դասից հետո
Ընդլայնում –այս դասի ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքները ինչպե՞ս կօգնեն ձեզ 

ապագայում: Ի՞նչ պետք է անեն աշակերտները դասի ավարտից հետո:
 
Ընդհանրապես յուրաքանչյուր դասին ուսուցչի նպատակն է աշակերտը՝
1. ստանա տեղեկություն 2. հասկանա 3. կիրառի 4. կատարի վերլուծություն 
5. համադրի 6. գնահատի
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 Բլումի տաքսոնոմիայի հիմնական մակարդակները
I մակարդակ- գիտելիքի (արդեն ունեցած) այս մակարդակում պետք է հիշել 

ուսումնասիրված նյութը
II մակարդակ-հասկանալ (նյութը,սովորածը,ձեռք բերած գիտելիքի էությունը իմանալ)
IIIմակարդակ-սովորած նյութը նոր և կոնկրետ իրավիճակում օգտագործելու 

ունակություն
IV մակարդակ  -վերլուծություն 
Vմակարդակ- առանձին մասերի կապակցում և մեկ ամբողջում միավորելու 

ունակություն
VI մակարդակ –գնահատում (ինչքանով է արժեքավոր նյութը տրված նպատակի 

համար):

I փուլ -մարտահրավեր    
I մակարդակ
II մակարդակ
III մակարդակ

II փուլ - բովանդակության           

ռեալիզացիա

III մակարդակ                                                                                           VI մակարդակ     

IV մակարդակ

V մակարդակ

Որոշ  մեթոդների  և  ստրատեգիաների կարճ  վերանայում

Քննադական  մտածողության  զարգացմանը  աջակցող մեթոդը  այն է ,որը  
ներառում  է  երեք փուլերը: Ստրատեգիան  այն է,  որը  հաշվարկված է միայն  
մեկ  փուլի համար:

1 Մեթոդ---«Գիտեմ, սովորել եմ,  ուզում եմ սովորել»

 Գիտեմ  Սովորել եմ  Ուզում եմ սովորել

 Այս մեթոդը կարելի է օգտագործել թեմայի սկզբում,կոնկրետ դասի և թեմայի 
ամփոփման ժամանակ:

Դասի սկզբում օգտագործելիս մենք կանենք հետևյալը՝
Թեմայի սկզբում ուսուցիչը միշտ պետք է աշակերտներին տեղեկացնի ուսումնասիրման 

ենթակա հարցերի ցուցակի մասին: Հաճախ աշակերտները այդ հարցերի վերաբերյալ 
որոշակի գաղափար են ունենում: Աշակերտները հիշում են ի՞նչ գիտեն և գրում են 
առաջին սյունակում: Երրորդ սյունակում գրում են այն ի՞նչ են ուզում իմանալ,թե 
ի՞նչ է հետաքրքրում:

Ինչ վերաբերվում է երկրորդ սյունակին՝ լրացնել յուրաքանչյուր նոր դասը սովորելուց 
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հետո,թեմայի ավարտից առաջ: Վերջում կատարել ամփոփում՝ նրանք իմացան, թե 
ինչ են ուզում սովորել:

 եթե այս մեթոդը կիրառում եք թեմայի ամփոփմանը, ավելի հարմար է առաջին 
սյունակում գրի ՝«ես դա գիտեի»: Աշակերտը առաջին սյունակում նշում է ինչ գիտեր 
մինչ այդ թեման կսկսեր սովորել, II սյունակում ի՞նչ սովորեց քայլ առ քայլ, և III 
սյունակում գրում է ուրիշ ի՞նչ է ուզում սովորել այդ թեմայի վերաբերյալ:

  Այս մեթոդը դասի ընթացիքում անցկացնելիս ուսուցիչը անվանում է կոնկրետ 
հարցեր, որոնք քննարկվելու են դասի ժամանակ: Աշակերտը աղյուսակի առաջին 
սյունակում նշում է այն ի՞նչ գիտի տվյալ հարցի վերաբերյալ,այնուհետև կարդում է 
տեքստը: Ուսուցիչը կազմակերպում է աշխատանք տեքստի վրա:

Ուսուցիչը նոր դասի հարցերը կրկնում է երկու անգամ: Աշակերտը մասնակից 
է դառնում քննարկմանը: Խմբի հետ միասին քննարկում են անում աշխատանքի 
վերաբերյալ:

Այնուհետև լրացնում են երկրորդ սյունակը:
 Վերջում աշակերտները նշում են, ուրիշ ի՞նչ են ուզում սովորել այդ հարցի 

վերաբերյալ:

2. «Դադարով կարդալու» մեթոդ
Այս մեթոդը նշանակում է նյութի ուսուցում դադարով:
Բովանդակությունը ըստ մտքի բաժանված է առանձին մասերի:Յուրաքանչյուր 

հատվածը կարդալուց հետո, ուսուցիչը բացատրում է այն նախապես մշակած ծրագրի 
համաձայն: 

Աշակերտները ուսուցչի ղեկավարությամբ տեքստի մեջ նշում են նոր գիտելիքները, 
հիմնականը բաժանում են երկրորդականից, ձևակերպում են կարդացածի հիմնական 
գաղափարը:

 Այս դեպքում ռեֆլեքսիան մարտահրավեր է տեքստի հաջորդ մասի համար: 
Այնուհետև կրկնեք նույնը, ինչպես առաջին դեպքում: Յուրաքանչյուր մաս կարդալուց 
հետո կատարեք քննարկում, և ամփոփում կարդացածի վերաբերյալ:

3. Ստրատեգիա   T
T  սխեմայյի  շնորհիվ տեղեկությունը(ինֆորմացիան) կազմակերպվում  է  բազմաթիվ  

վարժություններով: Այս սխեման հնարավորություն է տալիս ծագած,առաջացած  
խնդիրները լուծել հակասական  փաստարկներով  :

Ապացուցված(կողմ)  
փաստարկ

Մերժված(դեմ) 
փաստարկ

Աղյուսակում  ներկայացված է խնդրի  լուծման  համար  արտահայտված կարծիքի  
կողմնակից  և հակաիրավական փաստարկները:

Այնուհետև  կատարում եք  այդ  փաստարկների   քննարկում  և վերլուծություն: 
Tսխեման  աշակերտներին  օգնում է  վերլուծություն  կատարելը  նրանք  այս  կամ  
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այն  հարցը  սովորում  են  փաստարկներով  և  հակափաստեր բերելով:
 Դիրքորոշում (ստրատեգիա) – Venn-ի դիագրամա

Շրջանագծերի հատման  շրջանակում  գրվում  
է  նմանությունը,  իսկ  մնացած  մասում՝ 
տարբերությունը

Venn-ի դիագրամը կազմված է մեկ կամ ավելի իրար հատվող շրջանագծերից: 
Venn-ի դիագրամը կարելի է օգտագործել, որպես
գրաֆիկական կազմակերպիչ, որը օգնում է աշակերտներին համեմատել և 

հակադրել երկու կամ  երեք  գաղափարների հավաքածու: 

Յուրաքանչյուր գաղափարի բնութագրելը նկարագրվում է գծապատկերի 
յուրաքանչյուր բաժնում՝ 

համընդհանուր բաժիններում թվարկված ընդհանուր բնութագրերով:

Այս դիրքորոշումը, որը  պետք  է օգտագործվի աշակերտը նախօրոք պետք է 
իմանա, ի՞նչ է նշանակում երկու առարկաների համեմատումը: Համեմատությունը 
նշանակում է՝ 

1. Հաստատենք առաջին առարկան բնութագրող առկա նշանները:
2. Հաստատենք երկրորդ առարկան բնութագրող առկա նշանները:
3. Երկու առարկաների առկա բնութագրող նշաններից գտնենք նմանությունները:
4. Համեմատության արդյունքները արտահայտել բանավոր կամ գրավոր:
5. Երկու առարկաների առկա բնութագրող նշաններից գտնենք 

տարբերությունները:
6. Համեմատության արդյունքները ներկայացնել բանավոր կամ գրավոր:

Պրոբլեմային իրավիճակ

Այս մեթոդով նյութի բացատրությունը շատ հարցեր է առաջացնում: Ինչու՞, 
ինչու՞ եք այդպես մտածում: Այս ժամանակ աշակերտները պարտավոր են անկախ, 
քննման ճանապարհով, քննադատաբար մտածեն երևույթի բովանդակության 
մասին և արտահայտեն սեփական մտքերը: Ուսուցիչը նկարագրում է փաստեր և 
երևույթներ: Աշակերտները ստացած գիտելիքի հիման վրա տրամաբանորեն անում 
են եզրակացություն: Ուսուցչի կողմից տրված պրոբլեմային իրավիճակը պետք է 
համապատասխանի աշակերտի կարողություններին:

 Ըստ նյութի հերթականության և տրամաբանական վերլուծման, թե ինչպե՞ս 
հասկացան տրված նյութը այդ պատճառով ուսուցիչը տալիս է հարցեր:
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 Հարցի  տեսակը Աշակերտի  վարքը

Վարկածային

Ամփոփիչ

Դատելով

Հետազոտական

Աշակերտը սովորում է  արտահայտել  ենթադրութլյուն, 
զարգանում է  երևակայական   ունակությունը

Աշակերտը   պարզում է թե  ինչքանո՞վ  է  ճիշտ  հասկացել 
նյութը

Աշակերտը    ինքնուրույն միտք  է  արտահայտում, 
մտածում է,լուծում է:  Արդյո՞ք  ունի տեղեկության   
մեկնաբանություն

Աշակերտի  մոտ  զարգանում  է վերլուծողական, 
տեղեկության  դասակարգման  և  սեփական  
մտածելակերպը  հիմնավորելու  ունակություն:

ՄՏԱԾՈՂԱԿԱՆ  ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ  ՄԱՍԻՆ  ԱՎԵԼԻ  ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ

Գիտելիք
 Փաստերի,կանոնների,սկզբունքների,տեսությունների,ամսաթվերի, գործընթացների, 

օբյեկտների, ձևերի, երևույթների ծանոթացում և անվանում: 
 Հստակ տվյալների, տերմինաբանության, գործընթացի գիտելիք:
 Տեղեկության որոնման գործընթացի գիտելիք:
 Կոնկրետ տվյալների հետ աշխատելու ձևերի և միջոցների ունակություն՝ա) 

կանոնների և սահմանումների գիտելիք բ) դասակարգման աստիճանների գիտելիք 
գ) չափանիշների գիտելիք դ) մեթոդական գիտելիք:

 Լսողական ,գրավոր և գրաֆիկական տեղեկությունների հիշումը և հիշեցնելը 
նման կամ ճիշտ ձևով։

Հասկանալ՝
 Փաստերի,կանոնների,սկզբունքների,տեսությունների,ամսաթվերի, գործընթացների, 

օբյեկտների, ձևերի,երևույթների սեփական բառերով նկարագրում:
 Տեքստի հիմնական մտքի բացատրությունը մայրենի լեզվով և սեփական բառերով:
 Տեքստի բովանդակությունը հասկանալուն ուղղված հարցին պատասխան տալը:
 Լսողական, գրավոր և գրաֆիկական ինֆորմացիան մի տեսակից մյուսին 

տեղափոխելը: 
 Համապատասխան օրինակներ բերելը
 Օբյեկտների, երևույթների, գործընթացների և ոճերի տեսանելի նշանների 

որակավորում և խմբավորում:
Կիրառել՝
 Գիտելիքի տարբեր իրավիճակներում կիրառել։
 Մոդելի միջոցով(սովորած կանոնի համաձայն) տնային աշխատանքի կատարում:
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Գործընթացի կիրառություն՝
 օրինաչափությունների գործողության սահմաններում կիրառում:

Վերլուծություն՝
Նյութի (կառուցվածքի) բաղադրիչ մասերի բաժանումը, մասերի համեմատումը և 

դիմակայումը, մասերի միջև կապը և նրա կառուցվածքը:
Երևույթների նպատակների բացատրությունը (փակ մտքի հայտնագործումը):
Գործընթացի օրինաչափությունների բացահայտում:

Սինթեզ՝
Մասերի միավորում նոր կառուցվածք ստեղծելու համար
Հի
Հետազոտության և ռեֆերատի պլանավորում:
Ստեղծել ստեղծագործական նյութ։
Հիմնախնդրի լուծման այլընտրանքային ճանապարհների գտնել։
Նոր նյութ (բանական և նյութական ) ստեղծել կամ հայտնաբերել։

Գնահատում
Սեփական դիրքորոշման (ընտրության)փաստերով հիմնավորում:
Որոշակի ցուցանիշներով և չափորոշիչներով հիմանված եզրակացություն անել։
Տեսակետի  և  հակափաստերի քննարկման հիման վրա եզրակացություն անել։
Խնդիրների  լուծման  մի  քանի  ճանապարհների ընտրության  ճշմարտացիության  

հիմնավորում:
Մոդելի (համակարգի)ձևավորման  գնահատում:
Ապացույցներ (տեսության,շնորհանդեսի) արժեքների (նշանակալի)  ճշտում:
Ինչքանո՞վ է համապատասխանում տրված եզրակացությունը, այդ 

տվյալներին,ինչքանո՞վ  է  հիմնավորված կատարված  եզրակացությունը:
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 ՏԱՐԲԵՐ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Մտածելու հմտություն
1.Գիտելիքի( ինֆորմացիա) ծանոթություն
Հատուկ փաստերի, գաղափարների և բառարանների որոնում, և դրանց հիշումը:
2. Ինֆորմացիայի հասկանալը
Սովորած նյութի նշանակությանը հասնելը:
Սովորած նյութի ներկայացում և ինտերպրետացիա:
3. Կիրառություն
Սովորած գիտելիքի կիրառությունը գործնականում և նոր ուղիով
4. Վերլուծություն (անալիզ)
Գետելիքի և գաղափարի բաժանումը փոքր մասերի
Տեսնել կապը, դրանց նկարագրող նշանների որոնելը,
5. Համադրություն (սինթեզ)
Առանձին մասերի միավորումը մեկ ամբողջություն ստեղծելու համար,
կառուցել, հիմնել,զարգացնել նորը տեսնել:
6. Գնահատում 
Ընտրած չափանիշների, չափորոշիչների և պայմանների վրա հիմնվելով քննարկում 

կամ որոշում: 
7. Քննադատական մտածելակերպ
Միաժամանակ երկու և ավելի տարբեր մտքերի մասին մտածել:
Երկու միտքը միաժամանակ հասկանալ։
Ինչ-որ տեսակետի օգտակար փաստարկների հիմնումը ,մեկ այլ տեսակետի հիման 

վրա:
Հասկանալ, որ ուրիշն էլ կարող է նույն մտածելակերպը ունենա:
8. Ստեղծագործական մտածողություն
 Պրոբլեմի հայտնագոծելը և նրա ձևավորումը:
 Մեծ քանակով արտադրողական գաղափարների ստեղծում:
Տարբեր ճկուն գաղափարների ստեղծում:
Բնական ոչ տանդարտ պատասխաններ տալ:
Օբյեկտի լիարժեքություն, դետալների լրացում:
9. Ինքնաճանաչություն
Սեփական և ուրիշի մտածած պրոցեսների վերլուծություն,
Մտածել մտածելու գործընթացի վերաբերյալ, և մտածել թե ինչպե՞ս ենք մտածելու 

և ինչպե՞ս ենք սովորելու:

Հետազոտական հմտություններ
1. Հարց (վարկած) առաջադրել։
Նույնականացնել կարիքները, համապատասխան հարցեր առաջադրել և փնտրել 

պատասխաններ։
2. Դիտարկում
Անհրաժեշտ բոլոր հնարավոր դետալների ցուցադրում: 
3. Պլանավորում:
Ակտիվությունների հերթականության զարգացում:
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Ընդհանուր սխեմայի հիմնում
Անհրաժեշտ տեղեկությունները որոնելու համար ճանապարհների նախագծում:
4. Տվյալների հավաքում
Տարբեր աղբյուրներից տեղեկության հավաքում, դրանցից են՝ թերթերը, 

քարտեզները, հարցումները, հետազոտությունները, ուղիղ դիտարկումները, գրքերը, 
ֆիլմերը, մարդիկ և ցուցահանդեսները:

5. Տվյալների գրանցում
Տարբեր միջոցներով դիտարկումների գրանցումը՝նկարելով,նշումներ 

անելով,աղյուսակներով և հաշիվներով
6. Տվյալների կազմակերպում: Տեղեկության որակավորում և աստիճանավորում
Տեղեկության հասկանալի ձևով որակավորում,պատմական նկարագրումով 

ժամանակի աղյուսակով, գրաֆիկով. դիագրամայով:
7. Տվյալների մեկնաբանություն
Անել եզրակացություն կազմակերպված տվյալների հիման վրա:
8. Հետազոտության արդյունքների շնորհանդես
Արդյունավետ ներկայացնել սովորած նյութը։
Ընտրել համապատասխան տեղեկատվության միջոց։

Դիտարկում,նկարագրում Զգայուն սարքերի  միջոցով օբյեկտների  և  երևույթների  
բնութագրերի սահմանում

  Հաշվառում Դիտարկված  արդյունքների  գրանցում, պատկերում
դասակարգում Օբյեկտների  և  երևույթների  խմբավորում  դրանց 

հատկությունների  համապատասխան
Չափում / մեծությունների 
չափում

Համապատասխան  չափման միավորների  կիրառությամբ  
քանակական  նկարագրում 
Տարածության  և  ժամանակի  սահմանում 
փոփոխական հատկությունների  բացահայտում

Հաղորդակցություն Գրավոր  և  բանավոր  խոսքի, գրաֆիկների, աղյուսակների, 
դիագրամների և  շնորհանդեսի տարբեր միջոցների 
(հիմնվելով  տեխնոլոգիաների վրա) օգտագործում

Կանխատեսում 
(հիպոթեզի, վարկածի 
արտահայտում

Սպասվող  արդյունքների  հիման վրա ենթադրության  
արտահայտում

Պլանավորում Գործողությունների  հաջորդականության  սահմանում
Փորձի  անցկացում Մեթոդի  ընտրություն և փորձնական տվալների  հավաքում

Տվյալների  
մեկնաբանություն

Սեփական  կամ այլոց կողմից առաջարկած տվյալների  
վերլուծության  ընդհանրացում

Մոդելի  ստեղծում  և 
օգտագործում

Երևույթի  մոդելավորում



ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԳԻՐՔ 

73

ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ  ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Լսել
Հրահանգը  լսել
Ուրիշների ն  լսել
Տեղեկություններ  լսել

2. Խոսել
Հասկանալի խոսել
Փոքր կամ  մեծ խմբով  բանավոր զեկույց  տալ
Մտահղացումները հասկանալի և տրամաբանորեն  նկարագրել
Սեփական  կարծիք արտահայտել

3. Ընթերցանություն
Նոր  տեղեկություններ  ստանալու նպատակով  տարբեր  աղբյուրների  

ընթերցանություն
Կարդացածը  հասկանալ
Որոշման  կայացում և եզրակացության  արտահայտում

4. Գրել
Տեղեկության և դիտարկումների գրանցում
Նշումներ անել 
Գրել վերջնական եզրակացության  
Գրել  հաշվարկը
Սեփական կարծիքի գրավոր  ներկայացում
Ստեղծել  գրանցման գրքույկ

5. Ոչ  բանավոր  հաղորդակցություն
Տեսողական և  շոշափելի(հպումով)հաղորդակցման կարևորության իմացություն

6. Տեղեկության  ձևափոխում
Տեսողական,շոշափելի(հպումով) և լսելի տեղեկության վերափոխում
Տարբեր տեսակի տրված  գրավոր  ինֆորմացիայի վերափոխում (օրինակ՝ 

պատմողական ձևից մինչև  աղյուսակ և սխեմա և հակառակը):

7. Հատուկ լեզվի  տիրապետում
Տարբեր գիտական խոսքի տիրապետում և նիշեր գործածել
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Խորհուրդներ ուսուցիչներին

Ամեն տարի դասարանում լինում են այնպիսի աշակերտներ,որոնք տարբեր 
հնարավորություններ և ունակություններ ունեն: Դրա համաձայն նրանց ուսուցման 
տարբեր մեթոդներ է անհրաժեշտ: Ենթադրենք աշակերտներին կարելի է այսպես բաժանել 
(սա կախված է սեփական մտքից և գրառումներից).

 դժվար դաստիարակվող աշակերտներ
 սահմանափակ հնարավորություններով աշակերտներ
 ինչ-որ պատճառով ուսումնական ծրագրից ետ մնացող աշակերտներ
 հատուկ տաղանդով օժտված աշակերտներ
 աշակերտներ,որոնք ավելի են հետաքրքրված ֆիզիկա սովորելով
Յուրաքանչյուր դասից առաջ պետք է մտածել, ինչպես պիտք է դասը անցկացնել, 

որպեսզի բոլոր տեսակի աշակերտները ծրագրին մասնակից դառնան:
Յուրաքանչյուր դասից առաջ սահմանեք այդ դասի ուսուցման նպատակները 

և հմտությունները, դրանք պարունակում են այն գիտելիքը, ինչ պետք է ստանան 
աշակերտները:

 Սահմանեք ինչ արդյունքի և ցուցանիշի կհասնեք, ինչ ձեռք կբերեք տվյալ դասին:
Պլանավորե՛ք դասի պրոցեսը, ձևակերպե՛ք այնպիսի ակտիվություններ ինչ 

կօգտագործեք դասի ընթացքում , պլանավորե՛ք ինչ ժամանակ կհատկացնեք դրանց 
յուրաքանչյուրին: 

Ինչպե՞ս կազմակերպել աշակերտներին:
 Նախապես որոշե՛ք գնահատման ի՞նչ ձև եք օգտագործելու:
Նախապես որոշե՛ք ի՞նչ է պահանջվում, և պատրաստեք փորձի համար անհրաժեշտ 

սարքերը և նյութերը:
Նախապես որոշեք, ո՞ր վարժությունները պետք է կատարեք դասի ընթացքում, ո՞րը՝ 

տանը:
Մտածեք բավակա՞ն է, թե՞չէ դասագրքում տրված վարժությունները նպատակին 

հասնելու համար:
 Ձեր հիմնական նպատական է նպաստել ակտիվ ուսուցմանը, որը քաջալրում է ուսումը 

գործողության միջոցով, ինչը ենթադրում է հմտությունների ձեռք բերում:
 Ունակությունը դա՝ անհատի կողմից ըստ հնարավորոթյունների այս կամ այն 

գործողությամբ կոնկրետ պայմանների և առաջադրանքների արդյունավետորեն 
կատարումն է:

 Սովորությունը ուսման նկատմամբ ձևավորվում է դաստիարակության գործընթացում 
և արդյունքին կհասնի գործողությունները բազմիցս կրկնելով: Սովորություն հմտությունը 
գիտելիքների բարձր մակարդակի ձեռք բերումն է:

Ահա հմտությունների մի քանի ակտիվություններ, որոք ակտիվ ուսուցման գործընթաց 
կստեղծեն:
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Հաղորդակցություն ( հարց, գրել, գրաֆիկ և զրույց). 
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործում.
 Հիմնախնդրի լուծում և որոշում կայացնել.
Քննադատական մտածելակերպ.
Համագործակցության հմտություններ( խմբակային աշխատանք)
Անհատական հմտություններ(ուսման պրոցեսի և սեփական զարգացման լավացումը)

Յուրաքանչյուր պարագրաֆը ընդգրկում է տարբեր մակարդակի տեխնիկական 
հանձնարարություններ՝ հարցեր կամ առաջադրանքներ: Որպեսզի դասի բացատրման 
պրոցեսին բոլոր աշակերտները մասնակցեն, ցանկալի է թույլ աշակերտներին 
համեմատաբար հեշտ հարցեր տալ, սակայն դա չի նշանակում, որ եթե նրանք ուզում են 
դժվար հարցի պատասխանել նրանց չլսեք:

 Դասարանական աշխատանքներ տալու ժամանակ դուք պետք է վստահ լինեք, որ այդ 
աշակերտի համար տվյալ վարժությունը դժվար է, և ընտրեք ավելի հեշտ առաջադրանք, 
ինքը ավելի զբաղված կլինի, ստիմուլ կունենա ու չի առաջանա այն զգացմունքը, որ « ես չեմ 
կարող անել»: 

 Եթե աշակերտը բացակայում է դասերից, պետք է վերականգնվի բաց թողած 
դասերը ինքնուրույն պարապելով: Խորհուրդ տվեք, որ բացակայած դասերի համար 
աշխատանքային տետրում նշումներ կատարեն և լուծեն բաց թողած դասերի 
վարժությունները, իսկ դուք ստուգեք նրան: Նշեք սխալները և բացատրեք պարագրաֆի 
վերջում տրված եզրակացությունները, որը օգնում է որոշել, թե ամեն պարագրաֆից ի՞նչ 
գիտելիքներ պիտի ստանա: Փորձեցե՛ք, որ այսպիսի աշակերտը դասի պրոցեսին անգործ 
չլինի, գնահատելիս հարցեր տվեք նախորդ դասերից:

 Վրաստանում սոցիալական վիճակը բարելավված է: Բոլոր դպրոցներում կա 
համացանց, ցավոք աշակերտների մեծամասնության համար համացանցը անհասանելի է 
և կա լեզվի հետ կապված խոչնդոտ։

Աշակերտը այս կամ այն հարցի մասին տեղեկություն կարող է գտնել տարբեր տեսակի 
հանրագիտարաններից և ֆիզիկայի գրքերի  նախորդ հրատարակություններից:

Այն աշակերտները,  որոնք ցանկություն և հնարավորություն ունեն օգտագործելու 
համացանցը, խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել հետևյալ հղումները:

www.en.wikipedia.org
www.google.com
www.yahoo.com
www.rambler.ru
www.yandex.ru
http://analemma.ge
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Պրոբլեմային առաջադրանքների վերաբերյալ
 Համառոտ տեղեկություններ «հիմնախնդրի վրա հիմնված ուսուցում», որը 

պատրաստված է ազգային ուսումնական պլանավորման և գնահատման կենտրոնի 
կողմից:

Բնագիտական առաջադրանքները պրոբլեմային են, եթե՝
1. Աշակերտը պետք է կատարի ընտրություն (օրինակ՝ բազմապատասխաններով 

թեստերին ճիշտ պատասխանի, կատարի ընտրություն կամ եթե գոյություն ունի 
պրոբլեմի լուծման ճանապարհ, մի քանի այլընտրանքային պատասխաններից մեկն 
ու մեկը ընտրի:

2. Աշակերտը պետք է որոշումներ կայացնի:
3. Աշակերտից պահանջվում է օբյեկտների և երևույթների նկարագրում, դրանց 

բնութագրում, տվյալների վերլուծություն անել։
4. Աշակերտից պահանջվում է կառուցվածքների և երևույթների միջև կապ հաստատի:
5. Տեսական գիտելիքների , իրական իրավիճակը օգտագործելով աշակերտի կողմից 

պահանջվում է օրինաչափություններով գտնել շեղումը(սխալը):
6. Պահանջվում է օրինաչափությունների գտնելը տեսանելի երևույթից փաստերի 

և տրվածների հիման վրա:
 Խնդրահարույց վարժությունների բացատրության ժամանակ տրված հիմնախնդիրը 

ստիպում է աշակերտին խնդիրը լուծելով ձեռք բերելով նոր գիտելիք:
 Գիտելիքի ձեռք բերելը լինում է հետևյալ ձև՝ համապատասխան օգնող հարցերի 

միջոցով աշակերտը սկզբից անում է հիմնախնդրի ինտերպրետացիա, հետո հավաքում 
է անհրաժեշտ տեղեկություններ, անում է ենթադրութուն, գնահատում և համեմատում 
է մոտավոր արդյունքները և անում է եզրակացություն:

 Ուսուցիչը օգնության ձեռք է մեկնում աշակերտին գործընթացները իրականացնելուն՝ 
հիմնախնդիրը լուծելուն:

 Հիմնախնդիրներով առաջադրանքները կատարեք աշխատելով խմբերով, քանի 
որ այն զարգացնում է համագործակցության, հաղորդակցության, հռետորական և 
ստեղծագործական ունակությունների մտածողության :

Կարելի է առանձնացնել հիմնախնդրի լուծման քայլերը՝
1. Հիմնախնդիրը որոնել, հասկանալ, հետազոտել:
2. Գտնել ռազմավարությունը:
3. Ռազմավարության օգտագործումը հիմնախնդիրը լուծելիս:
4. Պատասխանների ստուգում և գնահատում:
Նշում՝ այս դեպքում ռազմավարությունը երկկողմանի է՝ քննադատական 

մտածողություն և ստեղծագործական մտածողություն:
Քննադատական մտածողությունը անվանում են նաև տրամաբանական կամ  

անալիտիկ մտածողություն։
Քննադատական մտածողություն նշանակում է միաժամանակ մեկ կամ մի քանի 

տարբեր կարծիքների մասին մտածել, տարբեր կարծիքները հասկանալ, որոշակի 
տեսակետներ հիմնավորել տարբեր մոտեցումների հիման վրա: 

Քննադատական մտածողության ժամանակ լինում է ամբողջ իրավիճակի 
վերլուծություն և գոյություն ունեցող ապացույցների հիման վրա կարծիքի արտահայտում 
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կամ նոր կարծիքի ձևակերպում:
Ստեղծագործական մտածելակերպ նշանակում է, որևէ նոր ճանապարհով անել 

կամ տեսնել:
 Ստեղծագործական մտածողությունը բնութագրում է գաղափարների բազմաթիվ, 

բազմապիսի (ճկունություն,հարցին տարբեր անկյուններից նայել) լինելը, նորույթով 
(բնօրինակով) և վերափոխման ունակությունով (դժվար գաղափարների հիման վրա) 
նորի ստեղծելը։

 Ստեղծագործական մտածելակերպի բնութագրումը՝ ինքնատիպություն և 
ճկունություն:

Ինքնատիպություն նշանակում է, ոչ սովորական պատասխաններ գտնելու 
ունակություն:

ճկունություն նշանակում է, օբյեկտի գործառույթների առանձնացում և նորովի 
կիրառության ունակություն։ Օբյեկտի ձևի փոփոխությունը և դրանցում նոր 
հանարավորությունների բաժանման ունակութուն:

Անսահման բազմազան գաղափարների ստեղծում:

Քննարկենք պրոբլեմային առաջադրանքի լուծման օրինակ
Առաջադրանք՝
 Գեգին ուզում է պատրաստել լաստանավ, բայց ոչ նյութ(գերան) ունի, ոչ էլ փող: 

Ինչո՞վ կարող եմ փոխել գերանները, մտածեց Գեգան, պոլիէթիլենային դատարկ շիշը 
չի խորտակվի ջրի մեծ՝ հիշեց նա:

Քանի՞ հատ շիշ է անհրաժեշտ, որպեսզի ինձ պահի ջրի վրա, իսկ իմ երկու 
ընկերների՞ն:

Հիշեց այն, որ իրենց տան մոտակայքում գտնվող ճաշարանից մեծ քանակությամբ 
պոլիէթիլենային շշեր են աղբաման լցնում:

Որոշեց, պոլիէթիլենային շշերով պատրաստել լաստանավ:
Գեգան ինչպե՞ս կիրականացնի իր մտածածը:

Փուլեր
1. Ի՞նչ ձևի շշեր պետք է օգտագործի և ինչպե՞ս պետք է ամրացնի իրար:
2. Ինչպե՞ս որոշի, քանի շիշ է հարկավոր:
3. Որոշի շշերի քանակը:
4. Միացնի իրար շշերը և ստուգի,փորձարկի:
Պատասխաններ
1. Շշերի իրար միացումը կարելի է անել սոսնձով և պարանով: Սոսնձել շշերը մեկը 

մյուսին շատ աշխատատար է,  և սոսնձի որակից կախված անհուսալի է: Պարաններով 
մեկը մյուսին ամրացնելը ճիշտ է:Պետք է ընտրվի համեմատաբար բարակ և ամուր 
պարաններ:

Օգտագործել 1լիտրանոց շշեր:

2. Համապատասխան շշերի քանակը որոշելու համար առաջին հերթին պետք է 
մտածել թե ի՞նչ պայման պետք է ապահովի լաստը:
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Լաստը  ջրի  վրա  պիտի  պահի  մարդուն:

Օրինակ՝  եթե  լաստը  նախատեսված է  70կգ  զանգվածով  մարդու համար, ուրեմն  
պետք  է դիմանա  700 Ն  ուժին:   Սրանից  հետո  պետք  է  որոշել,   թե  մեկ  դատարկ  շիշը  
ջրում  սուզելու  համար  ի՞նչ  ուժ  է  անհրաժեշտ  և  700Ն  ուժը   բաժանի  այդ  թվի  վրա:

3.  Մեկ  դատարկ  շիշը սուզելու  համար  անհրաժեշտ  ուժը  որոշելու համար  շշի  մեջ 
պետք է  լցնել  ջուր  և  ստուգել,  թե  երբ  կսկսի  խորասուզվել:

Փորձով  հաստատվեց,  որ  մեկ  լիտրանոց  շիշը  խորտակվել  կսկսի  այն  ժամանակ , 
երբ  ջրով  լի  է:Այստեղից  հետևություն՝   դատարկ  1լ  շիշը  կծածկվի  ջրով,  երբ  նրա  վրա  
ազդի  10Ն ուժ:

700Ն ուժի  ազդեցությամբ,  որպեսզի  լաստը  ջրով  չծածկվի շշերի  քանակը  70-ից  
շատ  պետք  է  լինի:Պարզ  է,  որ  գործնականում  օգտագործելու  համար  լաստը  պետք  է  
պատրաստվի  երկու  շերտով,   որի  ներքևի  շերտում  70  շիշ  պիտի  լինի:

Միացնենք  շշերը  իրար  և  ստուգենք  պատրատման  որակը:

Դասի  հարցման վերաբերյալ

Հաճախ  ծնողների, աշկերտների և ժամանակ  առ  ժամանակ  ուսուցիչների մոտ  
առաջանում  է  հարց.  աշակերտը  պե՞տք  է  պատմի դասը, ի՞նչ  կամ  ինչպե՞ս  պատմի։

Մեր  կարծիքով  դասի  սկզբից  մինչև  վերջ  պատմելը  անհրաժեշտ  չէ:
Աշակերտը  դասը  գիտի,  թե  ոչ  շատ  մեթոդներով  կարելի  է  ստուգել:
Դասի  բացատրման  ընթացքում  առանձին  հարցերի  պատասխան տալով  և  տարբեր  

ակտիվություններով աշակերտը  սովորում է կոնկրետ  հարցի վերաբերյալ կարծիք  
արտահայտել, լուծել  և  եզրակացություն  անել:

     Հարցադրման  ժամանակ  նա  կարող է  սովորած  հարցերին  պատասխանել, միավորելով  
ուսուցչի  մեկնաբանությունները, տեքստի  առանձին  մասեր  և  եզրակացությունը  :

Մեկ  հարցով  ձևավորել  և տրամաբանորեն  փոխանցել:
Հարցրեք  առանձին  մասեր,   շատ  հաճախ  աշակերտը  կմասնակցի  դասին:
Օրինակ՝  առաջին  պարագրաֆի հարցերից  կարելի  է   առանձնացնել  այսպիսի  մաս՝
1. Ֆիզիկական  մեծություն  
2. երկարության  միավորներ
3. զանգվածի  միավորներ
4. միավորների  միջազգային  համակարգ
5. ֆիզիկական  մեծությունների  էտալոններ (չափանմշուշներ):
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Յուրաքանչյուր  այսպիսի  մաս միայն  մի  քանի  նախադասություն է պարունակում։
Նյութի բարդանալուն զուգընթաց մասերի բովանդակությունը բարդանում է, ծավալը 

մեծանում։
Եթե  ուսուցիչը  այսպիսի  հարց  է  տալիս.  -անվանեցեք երկարության  միավորները,  

աշակերտը  առանց մտածելու  պատասխանում է՝  կմ, մ,  սմ,  մմ, թիզ  և  այլն:
   Եթե  հարցը այսպես է առաջադրվում - դասին  խոսեք  «երկարության  միավորներ»  

թեմայով:  Պատասխանները  այսպիսին  պետք  է  լինեն՝     երկարությունը  ֆիզիկական  
մեծություն  է: Այն  կարելի  է  չափել:   Երկարությունը կարելի է   չափել՝ քանոնով,  
չափաժապավենով, թիզով,  քայլերով  և  պայմանական  մեծություններով:  Երկարության  
միավորներ  են՝ կմ,  մ,  սմ,  մմ:  Թիզը և  քայլը  օգտագործելը  նպատակահարմար  չէ,  քանի  
որ  տարբեր  մարդկանց  մոտ  այդ  միավորները  տարբեր  չափի  են:

  Կոնկրետ  այս  դեպքում  գիտելիքները հաստատվում  են,  բայց   միևնույն  ժամանակ  
աշակերտները  ձեռք են բերում   ունակություն: Հավաքում  են  իրենց  գիտելիքները  տրված  
հարցի  շուրջ  և փորձում  ամբողջ  նյութը  հետաքրքրաշարժ ձևով  մատուցել:  Պատմելը  
զարգացնում  է  նրանց  պատմողական  մշակույթ:

Աշակերտի  պատմելու մշակույթը  տարբեր   ակտիվությունների  ժամանակ է  
զարգանում՝   երբ  կատարում  են  տնային  փորձ, խմբակային  աշխատանք  կամ  նախագծի  
շնորհանդես,   այն նկարագրում  են,  փորձարկում:  Սովորած  հարցերի  մասին  անում  են  
ենթադրություն,քննարկված  երևույթների  և  գործընթացների  միջև  կապ  են  հաստատում:

Նախագծերի  վերաբերյալ

Հատկապես  բարձր  մակարդակի  հետազոտական  ունակությունների  ձևավորման  
համար   հաճախ  օգտագործվում  է   «Նախագծով   սովորելու  ձևը»:

« Նախագծով   սովորելու  ձևը»   տրվում  է  վեց  փուլով՝
1. Պատրաստում
2. Պլանավորում
3. Հետազոտում
4. Արդյունքներ  և  եզրակացություն
5. Արդյունքների ցուցադրում
6. Արդյունքների  և  գործընթացների գնահատում

Հաշվի առնենք յուրաքանչյուր փուլի բովանդակությունը, դրա  
առանձնահատկությունները  և  փուլերի կազմակերպման  անհրաժեշտ  մեթոդիկան:

1. Պատրաստում
Նախագծի  այս  փուլը  ներառում  է  թեմայի  և  նպատակի  սահմանումը:
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Ուսուցիչը  բանավոր  ծանոթացնում  է  աշակերտներին  նախագծի  իմաստը  և  օգնում  
է   որևէ  կոնկրետ  նախագծի նպատակի սահմանմանը:Այնուհետև աշակերտների  հետ  
միասին  կատարում  է  նախագծի  բովանդակության  վերանայում:   Անպայման  է  ուսուցչի  
կողմից   լրացուցիչ  տեղեկատվություն   տրամադրումը:

2.Պլանավորում
Այս  փուլը  մի  քանի  ենթափուլերից  է  կազմված՝
ա) տեղեկությունների  աղբյուրի  որոշում,
բ) տեղեկությունների  արդյունահանման մեթոդների  և  տեղեկության վերլուծման   

միջոցների  որոշում,
գ) արդյունքների  ներկայացման  եղանակի  որոշումը   (հաշվետվության ձևը),
դ) նախագծի  գնահատման  գործընթացների  և  չափանիշների  որոշումը,
ե) առաջադրանքների(պարտականությունների)  բաժանումը  աշխատանքային  խմբի  

անդամների  միջև:
Ուսուցիչը  աշակերտներին  տալիս  է  գաղափարը,  մտահղացումը  (պարզ  

է  լավ  կլինի,  որ  գաղափարի  հեղինակը  աշակերտը  լինի),արտահայտում է  
ենթադրություններ:Աշակերտներն  էլ   կազմում  են  գործողության  պլան,անվանում  
առաջադրանքներ,արտահայտում  վարկածներ:  Որը  հիմնավորում  չունի մերժվում  է նրա   
աշխատանքային  հաջորդ  փուլ  անցնելը:

3. Հետազոտում.
Սա տեղեկության  հավաքման  և  միջանկյալ  խնդիրների  լուծման  փուլ  է:Այն  կարելի  

է  բաժանել  երկու  մասի:    Սկզբից    պատրաստում  ենք  տեսական    աշխատանքը,   
որը  անհրաժեշտ   պահ  է   գիտական  պրակտիկայի  մասը  սկսելու  համար,   երբեմն  
ուսուցիչը  աշակերտին  մատուցում  է  անհրաժեշտ  տեղեկություն, շատ  հաճախ  
աշակերտները որոնում  են    ինքնուրույն:  Այս  տեղեկության  վերանայելուց  հետո  (մինի 
կոնֆերանս,դիսկուսիա) աշակերտները   կատարում  են 

հետազոտում, որոշում են միջանկյալ առաջադրանքներ: Հետազոտման  հատուկ  
գործիքն  է  կարծիքի  արտահայտումը, դիտարկումը, փորձի  անցկացում հատուկ   
պահանջվող նախապատրաստումով։ Անհրաժեշտ  է՝ փորձարկման  պլանավորում,  
փորձարկման  նյութի  մշակում, գործընթացների  և   օբյեկտների մոդելավորում:  Ուսուցիչը   
դիտարկում  է   աշակերտների  գործողությունները,   տալիս  է  խորհուրդներ։

4. Արդյունքներ  և  եզրակացություններ.
Աշակերտները վերլուծում  են  հավաքած  տեղեկությունները   (տեսական  կամ  

փորձնական), ձևավորում  են հետազոտման  արդյունքները,  դուրս  են  բերում  
եզրակացություններ:
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5. Արդյունքների  ցուցադրում
Արդյունքների  ցուցադրման  ձևերը  բազմազան  են՝ բանավոր  հաշվետվություն,
Նյութի պատկերավոր ներկայացման (սխեմա,գրաֆիկ,աղյուսակ), որևէ տեսակի   

օգտագործում, գրավոր հաշվետվություն: Մոդելի ստեղծում և այլն: Ուսուցիչը  
աշակերտների  հետ  միասին  քննարկում ներ են անում   նախագծի  շուրջ, տալիս  են  
հարցեր:

6. Արդյունքների  գնահատում
Նախագծի  գնահատմանը  մասնակցում են    աշակերտները՝  քննարկում  են  և  կատարում  

ինքնագնահատում,  ուսուցիչը  օգնում  է  աշակերտներին  գնահատել տեղեկատվական 
աղբյուրների որակը, չօգտագործված  հնարավորությունները։ Միասին վերլուծում են  
նախագծը  շարունակելու  հնարավորությունները  և  պոտենցիալը, Գնահատում են  
հաշվետվության  որակը:

Հարցադրումների  մասին

Հարց  տալը ուսումնաճանաչողական    գործընթացի  յուրահատուկ  բաղադրիչներից  
մեկն  է: Փաստերը հիշելուն կողմնորոշումով հարցերը  ամենացածր  աստիճան  են  
համարվում: Գնահատումով  և  եզրահանգումով  կողմնորոշված  հարցերը   մտածողական  
ամենաբարձր  աստիճանի  են:

Ուսուցչի պարտքն է աշակերտների զարգացածության մակարդակի և  
հետաքրքրությունների    համաձայն   հարցեր  ընտրել:  Հեշտացնել  նրանց  եզրակացություն  
անելը, զարգացնել  երևակայական  ունակությունները,  աշակերտների   միտքը  ուղղել  
մտածելու  և  դատելու :  Մտածողական գործընթացին  մասնակցում  են  բոլոր  աշակերտները:

Հարցերը  կարելի  է  բաժանել  երկու  տեսակի՝   բաց  և  փակ: 
Փակ  հարցին  պատասխանում  են  կարճ՝   այո  ,ոչ  կամ  ամեն  ինչ,  կոնկրետ  տալիս  

է  հարցը,  օրինակ՝  սուր  դանակո՞վ  է  հեշտ  կտրել,  թե՞  բութ:  Պատասխանն  է՝     սուր:
Բաց  հարցին  պահանջվում  է  ընդարձակ, հիմնավորված  պատասխան:  Բաց  հարցին  

ճիշտ  պատասխանելու ժամանակ  աշակերտը  սովորում  է  ենթադրություն  անել,      
զարգանում  է  երևակայական  ունակությունը,  մտածում  և  քննարկում  են    ինքնուրույն:   
Զարգանում  է   վերլուծողական, տեղեկատվական, դասակարգման, սեփական  կարծիքը  
արտահայտելու  և հիմնավորելու  ունակություն ,  եզրակացություն  անելու  ունակություն:

Իհարկե   ուսուցման  պրոցեսում   անպայման  է   երկու  տեսակի  հարցերի  օգտագործումը:
 Փակ հարցերը    օգտագործում  են  գիտելիքի  ստուգման  ժամանակ:
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Օրինակ՝  հարցին  կարո՞ղ   է,  թե՞  ոչ,  մարմինը,  որը  իր  դիրքը  փոխում  է  ուրիշ  
մարմինների  նկատմամբ  և  իր  նկատմամբ, անշարժ  համարվել։

Աշակերտը  պետք  է  պատասխանի  կամ  այո,  կամ   ոչ:
Եթե  հարցը  պարունակում  է՝  բացատրեք, ի՞նչ  եք մտածում, այս  կամ  այն  պատասխանի  

հիմնավորում,  հարցը  փակ  չի  կարող  լինիլ:  Աշակերտները , որոնք    հարցին  հիմնավորելով, 
մտածելով  են  պատասխանում,    խրախուսվում  են գնահատման  բարձր  բալով:  



ԱՇԱԿԵՐՏԻ  ԳԻՐՔ

Գիորգի Գեդենիձե

Էթեր Լազարաշվիլի

ՖԻԶԻԿԱ 
VII դասարան

Աշակերտի  գիրք

ԻՆՏԵԼԵԿՏ  ՀՐԱՏԱՐԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ 
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Երաշխավորված է Վրաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և 
սպորտի նախարարության կողմից, 2019 թվականին։
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Ինչպե՞ս  օգտվել  դասագրքից

Ի՞նչ է ուսումնասիրում ֆիզիկան
1.6

Այն ամենն, ինչ մեզ շրջապատում է, դա 
բնությունն է: Օրինակ՝ աստղերը, կենդանիները, 
Երկիրը, փոշեհատիկը, ջրի կաթիլը, բույսերը 
և այլն:Դրանք անվանում են ֆիզիկական 
մարմիններ:Մենք նույնպես հանդիսանում 
ենք բնության մի մասը:

1. Ի՞նչով են տարբերվում նկար 1-ում պատկերված 
ֆիզիկական մարմինները: 

Բնության մաս են կազմում նաև լույսը, ռադիոալիքները,չնայած այն 
բանին, որ դրանք  ֆիզիկական  մարմիններ  չեն:

 Ի՞նչ ընդհանուրություն   կա  երկրագնդի  և   ջրի կաթիլի միջև:

7. Ձեր  կարծիքով  հատակից  հաշված միևնույն  
բարձրությունիցերկու  դատարկ  շշերը   գցելու դեպքում, 
, նրանցից որը ավելի շուտ   կընկնի:Ձեր և  խմբի  
ենթադրությունները  գրե՛ք աշխատանքային  տետրում:

Փորձերի նպատակն է՝ տեսնել ենթադրությունը 
փորձով ստուգելու անհրաժեշտությունը։

Անպայման մի քանի անգամ կատարե՛ք 8-րդ և 
9-րդ վարժություններում նկարագրված փորձը և 
ստացվածարդյունքները գրեք աշխատանքային 
տետրում:

փորձի համար անհրաժեշտ են 
 պոլիէթիլենային շիշ
 ջուր

Տնային փորձ

Պարագրաֆի  
համարը

Պարագրաֆի 
անվանումը

Անհատական 
աշխատանք 

Իմացանք, որ՝

Տրամաբանական
առաջադրանքներ

Տնային  փորձ                                                    

Զույգերով 
աշխատանք

Գնահատվող 
առաջադրանքներ              

Տեղեկություններ  
նկարներից                  

Տնային փորձ

Պատրաստվում 
ենք հաջորդ                    

դասին

Գիտահետազոտական
որոնում

Բոլոր մարմիններն ունեն ձև և ծավալ, միևնույն տեղում երկու և ավելի 
մարմիններ միաժամանակ չեն կարող լինել։ Այս նախադասություններից 
հետևում է, որ՝

Գնդիկը  շշի  մեջ  իջեցնելիս    

ա.շշի  մեջ օդի  ծավալը աճում  է                                                                         

բ.շշի մեջ օդի  ծավալը  փոքրանում է                                                                   

գ.շշի  մեջ օդի  ծավալը  չի  փոփոխվում

Նկ. 19.1

Երկարությունը ֆիզիկական մեծություն է: Ֆիզիկական մեծությունների չափման 
 միավորների համախումբը կոչվում է միավորների համակարգ: 1մ-ը   միջազգային 
համակարգում հիմնական միավոր է:

Իմացանք, որ՝

Պատրաստվում ենք հաջորդ դասին Ձագարաձև բաժակի կեսը լցրե՛ք եգիպտացորենի հատիկներ, 
միանման    երկրորդ բաժակի  լցրե՛ք լցնել եգիպտացորենի ալյուր:Ենթադրե՛ք եթե բաժակի 
ալյուրը լցնենք եգիպտացորենի հատիկների վրա կլցվի՞ արդյոք  առաջին բաժակը: 
Ենթադրությունը գրե՛ք աշխատանքային տետրում: Բացատրե՛ք ինչու՞ եք այդպես մտածում: 

Հիպոթեզի (վարկածի) ճշմարտացիությունը ստուգե՛ք փորձով: Ալյուրով բաժակը դատարկել 
եգիպտացորենի հատիկների վրա: Դիտե՛ք և հետևե՛ք լցվե՞ց  բաժակը: Բացատրե՛ք ինչու՞ է 
այդպես:

Պատրաստվում ենք հաջորդ դասին

Գիտա-հետազոտական որոնում

4. Ինչ՞ տեղեկություն  են  տալիս 75.1 նկարում  պատկերվածները

Նկ․ 75.1
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 I ԳԼՈՒԽ 

ՖԻԶԻԿԱՆ  
ԲՆԱԿԱՆ  
ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ Է 

 ԱՅՍ ԳԼԽՈՒՄ  

 ԿՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԵՆՔ 

  Ֆիզիկական  մեծություն

  Ֆիզիկական  մեծութ յան  
չափումը

  Չափման միավորներ

  Ի՞նչ է ուսումնասիրում      
ֆիզիկան

  Նյութ

  Ֆիզիկական  մարմին

  Դիտումներ  և փորձեր                                                                                   
  Վարկած    /հիպոթեզ/

  Գիտության  օգնությամբ  
մարդու  կողմից                                                                                                   
հայտնագործած  զարմնահրաշ  
գյուտերը
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Տեղեկություններ  ուսուցիչներին

VII դասարնում    նպատակին  հասնելու  արդյունքները  երեքն  են: Այս  արդյունքները   
խմբավորվում  են  երեք ուղղություններով՝  ֆիզիկական  երևույթներ,   գիտական  
հետազոտում-որոնում,   գիտությունը  և տեխնիկան:   Առաջադրված  նպատակին 
հասնելու  ուղղին  ներկայացրած  է  դասագրքի  հինգ  գլուխներում :

Առաջին  գլուխը  այսպես  ասած  ներածությունն է:
Այս  գլխում ներկայացված հարցերի  բացատրությունը  և  ուսուցումը,   կօգնի 

տեսանելիորեն   հասնելու    արդյունքների:
Առաջին  երեք  պարագրաֆում  փոխանցված նյութը  նրանց  ծանոթ  է:   

Մաթեմատեկայում  հաճախ  օգտագործում են  նմանօրինակ  վարժություններ  և  
լուծում դրանք:

Մենք  ուղղակի  նրանց  սկսում   ենք    ծանոթացնել    աշխարհին  նոր   բառերով՝  
ֆիզիկայի  լեզվով  խոսելով,  աշակերտները  ընտելանում  են  այդ  գաղափարին, որ  
նրանք  նոր, օտար  և դժվար  առարկա  չեն  սկսում  սովորել ,այլ  ցանկացած  տեղ  
հանդիպող  և   նրանց  ծանոթ,    կյանքում  շատ  հանդիպող  հարցեր  են  ուսումնասիրելու:

Եվ միայն  սրանից  հետո  անցնում  ենք,  ի՞նչ  է  ուսումնասիրում  ֆիզիկան  հարցին:
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1.1
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ  ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ: ԵՐԿԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Չափել  ֆիզիկական  մեծությունը, նշանակում  է  այն  համեմատել  
նույնատիպ  մեծության  հետ,  որն  ընդունված է  որպես  չափման  միավոր:

Տարբեր  երկրներում,  նույնիսկ  մի  երկրի  
սահմաններում  գոյություն  ունի  նույն  ֆիզիկական  
մեծության  տարբեր  չափման  միավորներ:  

Ֆիզիկական  մեծությունների  միավորների  
ամբողջությունը  կոչվում  է  միավորների  համակարգ:  

Ավելի  նպատակահարմար  է,  որ  բոլոր   
երկրները  օգտվեն  չափման  միավորների  միևնույն 

1. Ի՞նչ  է  պատկերված  8,1 նկարում :  Ո՞րտեղ են օգտագործում  
դրանք:

2.  Անվանեցե՛ք  երկարության չափման  միավորները:
3. Երկարության  չափման միավորները  դասավորե՛ք  ըստ  նվազման  
կարգի:

 Ճիշտ  կլինի  արդյո՞ք,  եթե որպես  երկարության   չափման միավոր 
ընդունենք  մատնաչափը    /թիզը/   :

Էտալոն(ֆրանս.)- չափման 
ճշգրիտ նմուշ,    որի  հետ  
համեմատում են չափիչ սարքերը

 Նկ․ 8.1 

4.  Անվանեցե՛ք  որևէ   ֆիզիկական  մեծություն: 

5 .   Չափե՛ք  ձեր  դասագրքի  
ե ր կ ա ր ո ւ թ յ ո ւ ն ը ,  չ ա փ մ ա ն 
ա ր դ յ ո ւ ն ք ն ե ր ը  գ ր ա ն ց ե ՛ ք  
ա շ խ ա տ ա ն ք ա յ ի ն   տ ե տ ր ո ւ մ  

և    համեմատե՛ք  դասընկերների   ստացած  
արդյունքների  հետ:  Արդյո՞ք նույն   արդյունքն    
ստացաք  դուք,  թե՞  ոչ։ 
Ձեր  մատնաչափի  օգնությամբ   չափե՛ք  ձեր ֆիզիկայի  դասագրքի  լայնությունը, 
ստացված  արդյունքները  գրե՛ք  աշխատանքային  տետրում  և  համեմատե՛ք  
համադասարանցիների ստացած  արդյունքների  հետ, որոնք  իրենց  մատնաչափով  
են  չափել  գրքի  երկարությունը:  Միանմա՞ն  են  ձեր  ստացած   արդյունքները:  
Արե՛ք  եզրակացություն,ո՞ր  դեպքում  կարելի  է  ստանալ  միանման  արդյունքներ: 

Գ ն ա հ ա տ ե լ - ա յ ս  դ ե պ ք ո ւ մ 
նշանակում է աչքաչափով  որոշել  
երկարությունը
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 Աշակերտը պետք է կարողանա 
Ֆիզ.բազ. 1. Մատերիայի բնութագրումը իր ֆիզիկական հատկությունների 

համաձայն:
Ֆիզ.բազ. 4. Ֆիզիկական երևույթների ուսուցման նպատակով հետազոտման (փորձ, 

էքսպերիմենտի) պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի մշակում, կախյալ և անկախ 
փոփոխականների սահմանում,հետազոտման ընթացակարգի, տվյալների հաշվման 
ձևերի սահմանում, անհրաժեշտ ռեսուրսների ընտրություն):

ֆիզ.բազ. 5. Ֆիզիկական պրոցեսների և օրինաչափությունների ուսումնասիրման 
համար անհրաժեշտ ընթացակարգերի օգտագործում (դիտումներ, չափում, տվյալների 
հաշվում, համապատասխան նյութերի և անհրաժեշտ սարքերի օգտագործում):

Ուսումնական  նպատակները՝
Դասակարգման  ունակությունների  զարգացում:
  Ֆիզիկական  մեծությունները կապել չափման միավորների հետ։
Չնայած նրան,  որ  աշակերտները  տարրական  դասարաններում  ուսանելու  

տարիներին  մաթեմատիկայից և  հայրենի  բնությունից  ծանոթացել են մի քանի  
ֆիզիկական  մեծությունների  չափման  միավորներին  և թե  ինչպես  են  կապված  
միմյանց  հետ,   հիշեցրե՛ք  դրանք  և  տարբեր  օրինակների  միջոցով  բացատրե՛ք  
նրանց  իմացած գիտելիքը:

 Այդ նպատակով   դասագրքի  աղյուսակում(էջ.19) տրված  են  երկարության, 
մակերեսի, ծավալի, զանգվածի  և  ժամանակի  միավորները, դրանցից  մեծ   և փոքր( 
կոտորակային)  միավորների  և   ՄՀ միավորների  կապը   պատկերող  օրինակներ:  
Փորձից  գիտենք, այդ նյութը մեկ դասաժամի  ընթացքում  անհնար  է  հիշել,այնպես  որ   
գործնականորեն   շատ  պետք է աշխատենք ամբողջ  տարվա  ընթացքում:

4. Ֆիզիկական  մեծություններ  են՝ երկարությունը, մակերեսը, ծավալը, 
ջերմաստիճանը, ուժը  և  այլն:

5.  Յուրաքանչյուրդ   գրեթե  նույն  բանը  կստանաք, եթե  ձեր  և  համադասարանցիների  
թիզի  երկարությունը   իրար  հավասար  լինեն:

1. Նկարում  պատկերված  է  սանդղակավորված  քանոն,  չափաժապավեն և   
լազերային  ճառագայթով   երկարության  չափման  սարքեր:

2.Երկարության  միավորներն  են՝   1 մ, 1 կմ, 1 սմ, 1 մմ  և  այլն:
3. 1կմ>1մ>1սմ>1մմ:

Ֆիզիկական  մեծության  թվային  արժեքը  կախված  է ֆիզիկական  մեծության  
ընտրությունից: Օրինակ՝ սեղանի  երկարությունը  կարելի  է  որոշել  թվերով՝1,25մ,     կամ  
125սմ,  կամ 1250մմ:  Ինչպես   մենք   գիտենք  և սպասում  ենք  սեղանի  երկարությունը  
տարբեր  միավորներով  ներկայացնելիս, միևնույն  է  հետազոտվող  երկարությունը  նույնն 
է: Ինչքան  մեծ  է   չափման միավորը,  այնքան  փոքր  է   ֆիզիկական  մեծության  թվային  
արժեքը  ներկայացնող  թիվը  և  հակառակը: 

 Երկրորդ  հարցի  պատասխանից  երևում  է, որ  մեր  երկրում երկարության  տարբեր 
չափման  միավորներ  գոյություն  ունեն:  Բնական  է  այսպես  է  նաև  մյուս  երկրներում:  
Օրինակ՝Անգլիայում  երկարության  չափման  միավորը  միլն  է  ,որը  հավասար  է  1,53կմ-ի: 
ԱՄՆ-ում 1,61կմ-ի,  այս  օրինակից  երևում   է,  որ ինչքան  մեծ  նշանակություն  ունեցավ  
մարդկության  համար  միավորների  միջազգային  համակարգի  ստեղծումը՝ 1793թվականի 
օգոստոսի 1-ին : Այս  ակտը  մեծ դեր  խաղաց  առևտրի  և  արդյունաբերության  զարգացման  
գործում: 8'
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6 . Ք ա ն ի ՞  
անգամ  է  Արեգակի  
տրամագիծը  մեծ  
Երկիր  մոլորակի  

տրամագծից :  Պատասխանը 
հիմնավորել:

7. Արևի  տրամագծին  հավասար,  
ուղիղ գծի  վրա  քանի՞  երկրագունդ  
կտեղավորվի:  Պատասխանը  
հիմնավորե՛ք:

Երկարությունը  ֆիզիկական  մեծություն  է:  Ֆիզիկական  մեծությունների  
միավորների  միասնությունը   կոչվում  է  միավորների  համակարգ:

1 մետրը միավորների  միջազգային  համակարգում   հիմնական  միավոր  է:

Տնային  առաջադրանք

Պատրաստե՛ք  9.3 նկարում  պատկերված լծակավոր  
կշեռքը։ 1  լծակ,  չափաքանոն,  2-նժարներ-բանկայի  կափարիչ,  
3- կախիչ,   4- թել։ 

Կ ա ր ե լ ի   է   ա ս ե լ , 
ո ր   լ ծ ա կ ա վ ո ր   կ շ ե ռ ք ի  
դարաշրջանը  ավարտվեց,  
դրանց   աստիճանաբար  
փոխարինեցին   էլեկտրոնային  
կշեռքները:

   Ունենք  երկու  մատանի, 
որոնք  առաջին  հայացքից  իրարից  համարյա  չեն  տարբերվում: 
Ինչպե՞ս  որոշել, թե որի  զանգվածն  է  ավելի  մեծ:

 Նկ․ 9.3

1

2

3

4

 Նկ․ 9.4

 Նկ․ 9.21 392 000 км

12 756 км

Իմացանք,   որ՝

համակարգից: Այդ  պատճառով  ստեղծվել  է  միավորների  միջազգային   
համակարգ՝ կրճատ (ՄՀ)  կամ  SI, I-ն՝ միջազգային,   S-ը  համակարգ:

ՄՀ  համակարգում  երկարության  չափման  միավորը՝ մետրն  է  (մ):
Երկարության  չափանմուշը  գտնվում  է  Ֆրանսիայի  մոտակայքում  գտնվող  

Սևր  քաղաքում՝ չափանմուշների  պահպանման  միջազգային  թանգարանում: Բոլոր  
երկրները  օգտվում  են  այդ  չափանմուշի  ճշգրիտ  պատճենից:

Նկ 9.1  -ում  պատկերված  է  երկարության  չափանմուշը՝ մեկ  մետրը: Մետրը  դա    
երկու  նշագծերի  միջև  եղած  հեռավորությունն  է,   որն  արված  է   պլատինի  և  
իրիդիումի  համաձուլվածքից  պատրաստված   հատուկ  ձև  ունեցող  ձողի  վրա: 
Այն  պատրաստվել  է  1799թ.:

20 մմ

20
 m

m 10
 մ

մ

 2
0 

մմ

1 392 000   կմ

12 756    կմ
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Աշակերտները  պատասխանները  լսելուց  հետո ուշադրությունը  կկենտրոնացնեն  

ինչ-որ  մի  ֆիզիկական  մեծության  վրա,  որը  հետաքրքրություն  կառաջացնի:
  Օրինակ՝   Անգլիայում և  ԱՄՆ-ում երկարութ՛յան  չափման  միավորները  

օգտագործելով՝

1  ծովային  միլը1852մ, ցամաքային  միլը 1609,344մ, 
1 դույմը 25,40   մմ:

 Ծավալի  միավորները  օգտագործել՝ 1բարել նավթը≈159լ,  1 բարել  չոր նյութ  ≈115,6լ 
(ազատ  մարմիններ)

Արագության  միավորներ ծովային  միլ/ժամ(ուզել)≈0,541մ/վ:

6. Արևի  տրամագիծը  Երկրագնդի  տրամագծից    մեծ  է  ≈119 անգամ:

7.Արևի  տրամագծին  հավասար ուղիղ  գծի վրա   իրար  կողք կողքի  կտեղավորվի  
այնքան  երկրագունդ, որքան  անգամ  Արևի  տրամագիծը  մեծ  է  Երկրի  տրամագծից՝ 
≈119:

 Ցույց  տվեք  լծակավոր  կշեռք  և  կշռաքարեր, ծանոթացրեք  կշեռքի   գոծողության  
սկզբունքին:

Չափորոշիչի  արդյունքները   

 Աշակերտը  պետք  է  կարողանա՝
Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում ֆիզիկական  երևույթների 

օրինաչափությունները  ցույց  տալու  համար:
Ֆիզ.բազ. 9. Փորձի  (փորձարկման)  պլանավորում  և անցկացում, անվտանգության  

կանոնների  պահպանում: 

9'
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SI-համակարգում  զանգվածի  չափման  միավորը  
կիլոգրամն  (կգ) է,  այն  հիմանական միավոր  է: Բոլոր  
հիմանական  և  ոչ  հիմնական  միավորներին     կծանոթանանք 
աստիճանաբար:

   Միջազգային  կանոնակարգի  համաձայն  (1889թ),որպես  
զանգվածի  չափման  միավոր  է  ընդունվել  հատուկ  
պատրաստված  չափանմուշի  զանգվածը:  Այդ  միավորը  
կիլոգրամն  է (կգ):     Զանգվածի  չափանմուշ  է  հանդիսանում  
իրիդիումի  և  պլատինի համաձուլվածքից  
պատրաստված     գլանը, որի  հիմքի  տրամագիծը  և  
բարձրությունը   նույնն  են  և   այն  հավասար  է  39 
մմ-ի  (նկ.10.2):

  Կարելի է ճշգրիտ համարել, որ   1լիտր   թորած  
ջրի  զանգվածը  4˚C –ի պայմաններում  հավասար  է  1 կգ:

1.2
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ  ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ:  ԶԱՆԳՎԱԾ

 1.  Ի՞նչ  սարքեր են   պատկերված 10.1 նկարում:Որտե՞ղ  են  
դրանք  օգտագործվում:

2.  Անվանեցե՛ք  զանգվածի  չափման  միավորներ:
3. Զանգվածի  չափման  միավորները  դասավորե՛ք ըստ  նվազման  

կարգի:
4. Զանգվածը ֆիզիկական  մեծությու՞ն  է, թե՞  ոչ: Բացատրե՛ք  ինչու՞  

եք  այդպես  մտածում:
5.Գնահատե՛ք  ձեր  դասագրքի  զանգվածը  և  գրե՛ք  աշխատանքային  

տետրում: Ձեր   ենթադրությունը  ստուգե՛ք  փորձով:

6.  Ի՞նչ  եք  դուք  մտածում:                                                      

Նկ.  10.1

Նկ.  10.2

Հիմնական – այստեղ ավելի  
նշանավոր,  գլխավոր

●Ինչպե՞ս  կորոշեք    առաջին  հայացքից   համարյա  միանման  մարմիններից,  
որի՞  զանգվածն  է  ավելի մեծ: Հարցի  պատասխանը տվե՛ք  կատարելով  փորձ:
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Աշակերտը  պետք  է կարողանա
Ֆիզ.բազ. 1. Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական   հատկությունների  

համաձայն:
Ֆիզ.բազ. 4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի   մշակում  օգտագործում, 
կախյալ  և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, 
տվյալների հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  
ընտրություն):

ֆիզ.բազ. 5. Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  ուսումնասիրման  
համար անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  օգտագործում(դիտումներ,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

Ուսումնական նպատակներ
Դասակարգման ունակությունների զարգացում:
 Ֆիզիկական մեծությունները կապել չափման միավորների հետ։
Չնայած նրան, որ աշակերտները տարրական դասարաններում ուսանելու 

տարիներին մաթեմատիկայից և հայրենի բնությունից ծանոթացել մի քանի ֆիզիկական 
մեծությունների չափման միավորներին, և դրանք ինչպես են կապված միմյանց հետ, 
հիշեցրեք դրանք և տարբեր օրինակների միջոցով բացատրեք նրանց իմացած գիտելիքը:

Այդ նպատակով դասագրքի աղյուսակում(էջ.19) տրված են երկարության, մակերեսի, 
ծավալի, զանգվածի և ժամանակի միավորները: Դրանցից մեծ և փոքր (կոտորակային) 
միավորների և ՄՀ միավորների կապը պատկերող օրինակներ: Փորձից գիտենք, 
այս նյութը մի դասի ընթացքում անհնար է հիշել,  այնպես որ գործնականորեն շատ 
աշխատենք ամբողջ տարվա ընթացքում:

1. Նկարում  պատկերված  են տարբեր  տեսակի  կշեռքներ:  Դրանք օգտագործում  
են  մարմինների  զանգվածը չափելու  համար:

2. Զանգվածի չափման միավորներն  են` 1 կգ,1 տ, 1 փութ (1փութ=16կգ)  և  այլն:

3. 1տ > 1փ > 1կգ > 1գ

4. Զանգվածը ֆիզիկական  մեծություն է,այն  կարող  է    մեկ  այլ  մարմնի  զանգվածից  
մեծ , փոքր  կամ  հավասար   լինել, այն  չափելի  է:

6. Տրված  ծավալով  ջրի  զանգվածը կախված  է  ջերմաստիճանից:
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  7. Հաշվե՛ք,  թե  Արեգակի  զանգվածը  երկրագնդի  զանգվածից  
քանի՞  անգամ  է  մեծ  (նկ.11.1): 

Նկ.  11.1

8 .Իրավիճակային  խնդիր 
Թեկլան  մտածում  է  ,որ  1լ=1կգ։  Գեգան  համարում  է,որ  այդպիսի  

համեմատություն  չի  կարելի  անել։ Դուք  ի՞նչ եք  մտածում,  ո՞վ է  
ճիշտ :

Երկրագնդի  զանգվածը       
մոտավորապես 6·10 24 կգ

Արեգակի  զանգվածը  
մոտավորապես 2· 1030կգ       

Զանգվածը  ֆիզիկական  մեծություն է:
1կգ –ը     միջազգային  համակարգի  հիմնական  միավորներից է:
1լ թորած  ջրի  զանգվածը  4˚C –ում  1կգ է:

Իմացանք,  որ

Տնային    փորձ 

Պատրաստեք  ծորակով բաժակ,դրա  համար 
կտրեք պոլիէթիլենային շիշը,նրա  
վրա  փոքրիկ  անցք  արե՛ք  և  
տեղադրե՛ք  ձողիկը՝  պատերը  
պ լաստի լինով  ամրացրեք :  
Ծորակի  տակ  տեղադրե՛ք  
չափագլանը և բաժակը լցրե՛ք 
ջրով(նկ.11.2): Ի՞նչ  կլինի,  եթե 
բաժակի մեջ ընկղմեք որևէ մարմին:Դիտումը  գրե՛ք  

աշխատանքային  տետրում   և  նրա   իսկությունը  ստուգե՛ք  փորձով:

Փորձի  համար  անհրաժեշտ  
են. 
●պոլիէթիլենային  շիշ                                         
●մկրատ
●հյութի ձողիկ
●չափանոթ, չափասրվակ Նկ.  11.2
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Տեղեկություն  ուսուցիչներին
Կենտրոնացե՛ք որոշ ֆիզիկական  մեծությունների  միավորների վրա, որոնք  

աշակերտների  մոտ  հետաքրքրություն  կառաջացնեն

1  ծովային  միլ=1852մ, ցամաքային  միլ =1609,344մ, 1 դույմ =25,40մմ:
Օգտագործեք ծավալի  միավորները  ՝    1բարել նավթը≈159լ,  1 բարել  չոր ≈115,6լ(ազատ  

մարմիններ)
Արագության  միավորներ ծովային  միլ/ժամ (ուզել)≈0,541մ/վ:

7. Արևի  զանգվածը  Երկրի  զանգվածից  մեծ  է՝ 2.1030

6.1024
≈3,3.105անգամ:

8. 1 լ    և   1կգ  տարբեր  ֆիզիկական  մեծությունների չափման  միավորներ  են, դրա  
համար  նրանց  համեմատումը  անհնարին  է:

      Այս  խնդիրն  ընդգծում  է  երկու  փաստ, առաջինը՝   ծավալը չափում են ծավալի 
միավորներով, զանգվածը՝ զանգվածի միավորներով,   երկրորդը՝  տարբեր ֆիզիկական  
մեծություններ   չի  կարելի  համեմատել   միմյանց հետ:

Ցույց  տվե՛ք նրանց  ծորակով բաժակ(ջրթափ   անոթ) և  ասացեք  ինչպե՞ս  այն  

Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է կարողանա
Ֆիզ.բազ. 1. Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական   հատկությունների  

համաձայն:
Ֆիզ.բազ. 4. Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի   մշակում  օգտագործում, 
կախյալ  և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, 
տվյալների հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  
ընտրություն):

ֆիզ.բազ. 5. Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  ուսումնասիրման  
համար անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  օգտագործում (դիտումներ,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում ,  օգտագործում    ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները  ցույց  տալու համար:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձերի և էքսպերիմենտի պլանավորում և անցկացում,  
անվտանգության  կանոնները  պահպանելով: 
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Միջազգային համակարգում 
ժամանակի չափման միավորը 
վայրկյանն է՝ վրկ, ջերմաստիճանի 
միավորը Կելվինը (K): Սրանք 
SI  համակարգի հիմնական 
միավորներից   են:

  

Առանձին ֆիզիկական մեծություններ ստացվում են հիմնական 
միավորների    միջոցով՝ օգտագործելով ֆիզիկական 
մեծութ յունները  իրար  հետ կապող 
մաթեմատիկական բանաձևերը : 

Օրինակ՝ քառակուսու մակերեսը (նկ. 
12.3) S=a*a=a2 : SI  համակարգում մակերեսի 

չափման միավորը դա այն քառակուսու մակերեսն է, որի կողմը 1մ 
է: Այդ միավորն է քառակուսի մետրը(1մ2): 

1.3
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:  ՉԱՓՄԱՆ  ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ

1. Ի ՞նչ  է պատկերված  12.1 –ում,    որտե ՞ղ  են  դրանք  
օգտագործվում:

2. Թվարկեցե ՛ք ժամանակի 
չափման միավորները: 
3 .  Ժ ա մ ա ն ա կ ի  չ ա փ մ ա ն 
միավորները դասավորե ՛ք 
նվազման կարգով:

4. Անվանեցե՛ք մակերեսի չափման այլ միավորներ: 
5. Ըստ ձեզ, որ միավորներն են հարմար օգտագործելու՝ տետրի, 

հատակի, լճի մակերևույթի մակերեսները հաշվելու համար: 
Բացատրե՛ք ինչու՞  եք այդպես մտածում:

Նկ. 12.1

a

a

Նկ.12.3

Առանձին պետություններում օգտագործում են Ֆարենհայտի 
(նկ. 12.2)  և Կելվինի    սանդղակով ջերմաչափեր: Ցելսուսի սանդղակի  
00C-ը համապատասխանում է Ֆարենհայտի սանդղակի 320F և 
Կելվինի սանդղակի 273K :

Նկ12.2. Այս  ջերմաչափը  
ունի չափման  երկու 

սանդղակ՝ ըստ  Ֆարենհայտի 
և ըստ Ցելսուսի

● Ի՞նչ  կլինի,  եթե   ջրթափ  անոթի  մեջ    ընկղմենք մարմին:    Բացատրե՛ք  
ինչո՞ւ  այդպես  ստացվեց:
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  Աշակերտը  պետք  է  կարողանա
Ֆիզ.բազ. 1. Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական   հատկությունների  

համաձայն:
Ֆիզ.բազ. 4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի   մշակում  օգտագործում, 
կախյալ  և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, 
տվյալների հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  
ընտրություն):

ֆիզ.բազ. 5. Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  ուսումնասիրման  
համար անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  օգտագործում(դիտում,  չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

 Ուսումնական   նպատակներ՝
Դասակարգման  ունակությունների  զարգացում:
Ֆիզիկական  մեծությունները կապել չափման միավորների հետ։

Կարելի  է  աշակերտներին  հարցնել,  թե  որտեղի՞ց  են  առաջացել    ջերմաչափի 
սանդղակների  անունները:

Ֆարենհայտի սանդղակը ստեղծվել  է  լեհ  Գաբրիել  Ֆարենհայտի  (1686-1736) 
կողմից:

Ցելսուսը՝ շվեցարիացի  Անդերս Ցելսուսի (1701-1744),   իսկ  Կելվինը՝  Կելվինի  Լորդ 
Ուիլյամ Թոմպսոնի(1824-1907,Միավորված  Անգլիայի  թագավորություն)   կողմից:

Ցանկալի  է  աշակերտները  իմանան,  որ բացարձակ  ջերմաստիճանը նշանակում  
են   T տառով, T=273.15≈273աստիճանից  ավել  է, և  t   Ցելսոխսի  հետ կապը 
արտահայտվում է ՝  T=t+273:

Ցելսուսի  և  Ֆարենհայտի  սանդղակներով  հաշված  ջերմաստիճանների միջև   
կապը սահմանվում  է   t=5/9(F-32),որտեղ  t-ն  և  F-ը  համապատասխանաբար Ցելսուսի  
և  Ֆարենհայտի  սանդղակներով  հաշվարկվաղ  ջերմաստիճաններն  են:

1. Նկարում  պատկերված  է  պատի,  ավազի  և  թևի  ժամացույցներ, վայրկյանաչափ, 
ջերմաչափ: Համապատասխանաբար  օգտագործվում  են ժամանակի  և  ջերմաստիճանի  
չափման  համար:Ավազից  ժամացույցը  օգտագործում  են   ժամանակի  միջակայքը  
չափելու  համար:

2. Վայրկյան,  ժամ,   օր-գիշեր,   տարի,  դար  և  այլն:
3. Դար,տարի,օր-գիշեր,ժամ,վայրկյան:

4. սմ2, կմ2, դմ2,մմ2:

5.տետրի մակերեսը չափել սմ2 -ով, հատակինը  մ2 -ով,

լճի մակերևույթի մակերեսը՝ կմ2-ով։

12'
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7. Քանի՞ մետր է մեկ կիլոմետրը: 5կմ-ը:
8. Քանի՞ գրամ է մեկ կիլոգրամը: 
9.   Վրաստանի   մակերեսը  69 500կմ2  է,   եթե  այս  մակերեսը 

մետր քառակուսի դարձնենք ,   ավելի  մե՞ծ, թե՞ փոքր      թիվ    կստանանք:   
Բացատրե՛ք,    ինչու՞ եք այդպես մտածում:

6. Գնահատե՛ք ձեր դասասենյակի մակերեսը և գրե՛ք աշխատանքային 
տետրում: Ինչպե՞ս ստուգել դիտումի ճշտությունը: Դիտումի ճշտությունը 
ստուգե՛ք   փորձով:

10. Որոշե՛ք   ծավալի միավորը  SI  
համակարգում:

Աղյուսակ

Անվանում Նշանակում Բազմապատիկ

Մեգա
Կիլո 

Հեկտո
Դեկա

Մգ
կ
հ

դկ

1000000 = 106

1000 = 103

100 = 102
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Անվանումը Նշանակում Բազմապատիկ

դեցի
սանտի

միլի
միկրո

դ
ս
մ

մկ

0,1 = 10-1

0,01 = 10-2

0,001 = 10-3

0,000001 = 10-6

Փորձի  նպատակն է՝ համեմատել՝մարմնի  ծավալը,                                                                                                                                          
այդ  մարմնի  ընկղմվելուց  դուրս   մղած  հեղուկի  
ծավալի հետ: Պլաստիլինից  պատրաստեք խորանարդ,որի 
կողի    երկարությունը  2սմ 
է,խորանարդը  թելով  կապե՛ք և   
զգուշությամբ  ընկղմե՛ք  ջրի մեջ, 
ինչպես պատկերված  է  նկ13.2-ում: 
Ի՞նչ  կլինի,  եթե  այն  զգուշությամբ  
դուրս  հանեք:    Ենթադրությունը   
գրե՛ք  աշխատանքային  տետրում   

և  նրա ճշտությունը հաստատե՛ք   փորձով:  Բացատրե՛ք,  թե  ի՞նչ    
կապ կա   թափված ջրի  ծավալի  և  խորանարդի  ծավալի  միջև:

Ենթադրությունը  հաստատեք  փորձով:

• Փ ո ր ձ ի  հ ա մ ա ր 
անհրաժեշտ է
• պլաստիլին                                                                           
• քանոն
• ջուր

Տնային  փորձ

                   
      Չափման միավորները անհրաժեշտության դեպքում կարելի է մեծացնել կամ 

փոքրացնել 10-անգամ, 100-անգամ, 1000-անգամ և այլն: Այն, թե քանի՞ անգամ  
է մեծացված կամ փոքրացված չափման  միավորը,  ցույց է տալիս    դրան կցված 
անվանումը, որոնք   զետեղված են  ստորև  բերված  աղյուսակում:

b
b

b

Նկ. 13.1

Ջերմաստիճանը և ժամանակը  ֆիզիկական  մեծություններ  են:
1K և 1վրկ միջազգային  համակարգի  հիմնական  միավորներից  են:

Իմացանք, որ՝ 

Նկ.13.2
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7. 1կմ = 1000մ, 5կմ = 5000մ:
8. 1կգ = 1000 գրամ 
9. Մարմնի  երկարությունը   մետրով  1000 անգամ   ավելի  մեծ  թվով  է  նշած,  քան  

թե  նույն մարմնի  երկարությունը  կմ-ով: Մակերևույթի  մակերեսը   մ2 –ով  10002 
անգամ  թվով  մեծ  է, քան  կմ2-ին:

10. Որպես  ծավալի  չափման  միավորը  ՄՀ-ում,  ընդունվում  է  1մ  կող ունեցող  
խորանարդի  ծավալը, դա  խորանարդ  մետրն  է(մ3):

 Եթե աշակերտները մաթեմատիկորեն չեն բնութագրում սովորածը, կարելի է տալ 
այս տեղեկությունը:

  Ցանկացած    a թվի  n-աստիճանը,  որտեղ n- ը  բնական    թիվ  է,  և  n≠1,   գրվում  
է՝  an =a.a.a……a.   թիվը  կրկնվում  է n -  անգամ,  an =1:  Բացատրեք  օինակներով՝     
100=102, 10000=104,

0.1=10-1,   0,001=10-3   և  այլն:

Տեռա (Տ) – 1012, գիգա (Գ) – 109, նանո (ն) – 10-9, պիկո (պ) – 10-12:

Խոսենք, տնային  փորձի  անցակացման  նշանակության  մասին: Հարցրե՛ք,  գիտեն  
թե  ի՞նչ է  չափասրվակը:   Այնուհետև  ասացենք, որ  բոլորի  տանը  կան  շշեր,  օրինակ՝ 
փոքր  երեխաներին որ  կերակրում  են  այդ  շշերը  աստիճանավորված  են,  հենց  դա  էլ  
չափասրվակն  է՝  մենզուրա:

Ցույց  տվեք  ուրիշ  տեսակի  սրվակներ,   բացատրե՛ք, ինչպես  կարելի  է  դրանք    
պատրաստել:

Թափանցիկ   անոթին   արդեն   ծանոթ  են,   ցույց  տվեք    ինչպես կարելի  է  պատրաստել  
չափասրվակ   և   ինչպես  անցկացնեն   փորձը: 

Այդ փորձով   աշակերտները   հաստատում  են  այն  գիտելիքները, որ  բոլոր  մարմինները   
սահմանված  ծավալ   ունեն:  Տվյալ  տեղում    չենք  կարող  տեղադրել    մի  մարմին,  եթե  
այնտեղ  ուրիշ  մարմին  կա:     Դրա  համար  ջրի  մեջ  մարմին  ընկղմելիս ,  մարմինը  իր 
ծավալի  չափով  ջուր  է  դուրս  մղում:  

ա) ջուրը  անոթում  կկանգնի   ջրթափ  անոթի ծորանի 
ներքևի մասում:

բ)  ջուրը  անոթից  կթափվի:

Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է կարողանա
Ֆիզ.բազ. 1. Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական   հատկությունների  համաձայն:
Ֆիզ.բազ.4. Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի   մշակում  օգտագործում, կախյալ  
և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, տվյալների 
հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  ընտրություն):

ֆիզ.բազ.5. Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  ուսումնասիրման  
համար անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  օգտագործում (դիտումներ,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

Ֆիզ.բազ.8. Մոդելների  ստեղծում,  օգտագործում    ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները  ցույց  տալու համար:

Ֆիզ.բազ.9.      Փորձերի  և  էքսպերիմենտի  պլանավորում  և անցկացում,  անվտանգության  
կանոնները  պահպանելով: 

Ցանկացած հորիզոնական մակերևույթ 

անվանում են մակարդակ։

13'
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Որոշ  ֆիզիկական  մեծությունների  չափումը հնարավոր  է  կատարել  անմիջապես  
սարքի  օգնությամբ,    իսկ  մյուսներինը՝  ոչ։

Չափումը  կոչվում  է  ուղղակի ,երբ մեծությունը  չափվում  է  սարքի  օգնությամբ,և 
անմիջապես որոշվում  է  նրա  արժեքը:

     Անուղղակի  են  անվանում  այն  չափումը, 
երբ  տվյալ մեծության  արժեքը անմիջականորեն  չի  
չափվում ,այն որոշվում է  բանաձևի  օգնությամբ, 
որը  կապում  է այդ  մեծությունը  ուղղակի  չափվող  
մեծությունների հետ :

Ք ա ն ո ն ի ,  ջ ե ր մ ա չ ա փ ի , 
չափասրվակի  և մնացած  չափիչ  
սարքերի   վրա կան  բաժանումների  գծիկներ,  որոշ  գծիկների  մոտ  նշված    են 
թվեր , դա   հենց  սարքի  սանդղակն  է։ Սանդղակի  վրա  հաճախ  առկա  են  լինում 
համապատասխան  մեծությունների չափման միավորների հակիրճ  անվանումները։ 
Սանդղակի  վրա  երկու նշագծերի միջև  եղած հեռավորությունը  կոչվում  է բաժանում;

Սանդղակի երկու  հարևան  գծիկների  հեռավորությունը  կոչվում  է  սարքի     
բաժանման  արժեք։

Բաժանման  արժեքը  որոշելու  համար պետք  է  (նկ․ 15․1) սանդղակի վրա  
գտնել   երկու  հարևան  գծիկները,  որոնց  վրա  նշված  են  ֆիզիկական  մեծության  
արժեքները,  մեծ արժեքից  հանել:    

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ  ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՉԱՓՈՒՄԸ
1.4

2․Ասացե՛ք,   ուրիշ  ի՞նչ 
ֆիզիկական  մեծություն  կարելի  
է  անուղղակիորեն  չափել:

 Ինչպե՞ս  չափել  քարի  ծավալը:

Նկ.14.1  Երկարությունը 
ուղղակի չափում  են  

քանոնով: Նկ.14.2. Ջերմաստիճանը  ուղղակի  
չափում  են ջերմաչափով

Նկ.14.3.Հեղուկի ծավալը  
ուղղակի չափում են 

չափասրվակով

    1․Ասացե՛ք,   ուրիշ  ի՞նչ  ֆիզիկական  մեծություն  կարելի  է  
չափել  ուղղակիորեն:

●Մարմինն   ամբողջությամբ  ջրի  մեջ  ընկղմվելուց հետո, ջրթափ անոթից   
թափված ջրի ծավալն է մե՞ծ , թե՞ ընկղմված   խորանարդի  ծավալը:

Ուղղանկյան  մակերեսը սարքով 
անմիջականորեն  չի  չափվում, այն 
հաշվում  են  ուղղանկյան երկարության 
և լայնության  արտադրյալով:

a

bS=ab
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Ուսումնական նպատակները՝
Դիտարկման,  նկարագրման,  չափման  թվերի օգտագործման  ունակությունների  

զարգացում: 
Տիրապետել ֆիզիկական մեծությունները չափելու տեխնիկային։

Ֆիզիկան  փորձնական  գիտություն  է:  Յուրաքանչյուր  դաս  կողմնորոշվում  է   
փորձ  կատարելով, և  ստացված  արդյունքները  վերլուծելով:  Դրա  համար  ֆիզիկական  
մեծության  չափմանը  և  միավորի  ընտրությանը  մեծ  ուշադրություն  պետք  է  դարձնել:

1.  Ուղղակի  եղանակով  կարելի  է  որոշել՝  զանգվածը՝  կշեռքով,  արագությունը՝  
սպիդոմետրով  (արագաչափով), հոսանքի  ուժը՝  ամպերմերտրով,  լարումը՝ վոլտմետրով  
և  այլն:

Կշեռք    բոլորը  տեսել  են:  Ցանկալի  է,  որ  ցույց  տաք  ամպերմետրը  և  վոլտմետրը:  
Ասացե՛ք  էլեկտրական  լամպը  նրա  համար  է  լույս  տալիս,  քանի  որ  նրա  թելիկի  
միջով  հոսանք  է  անցնում:   Հոսանքը  անցնելով թիլիկով  այն  շիկանում  է,  որը  և  
լուսարձակում  է:  Եթե  հարցնենք  աշակերտներին  գիտե՞ք   շիկացած  ուրիշ  մարմին,  որը  
լույս  է  արձակում, նրանք  անպայման  ձեզ  կպատասխանեն  փայտը  և  լուցկու  հատիկը  
վառելիս  ջերմության  հետ  մեկտեղ  լույս  է  տալիս:  Հիշեցրե՛ք,  որ  եռակցման  ժամանակ  
առաջանում  է  կուրացնող  լույս:

Էլեկտրական  լամպի  թելիկում  հոսանք  առաջանում  է  այն  ժամանակ,  երբ  նրա  
ծայրերին  կիրառված  է  լարում:  Հոսանքը  չափելու  համար  օգտագործում  են  ամպերմետր,  
լարումը  չափելու  համար՝  վոլտմետր:

  2.  Անուղղակի  ճանապարհով  գործնականում  բոլոր  ֆիզիկական  մեծությունները  
կարելի  է  չափել:  Օրինակ՝ ծավալը,  զանգվածը, հզորությունը,  հոսանքի  ուժը   և  այլն:  
Ինչպե՞ս, դրանք  աստիճանաբար  կսովորենք:

Աշակերտը  պետք  է  կարողանա.

Ֆիզ.բազ.4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 
(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում (հիպոթեզի, վարկածի   մշակում  օգտագործում, 
կախյալ  և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, 
տվյալների հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  
ընտրություն):

ֆիզ.բազ.5. Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  ուսումնասիրման  
համար անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  օգտագործում (դիտումներ,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

14'
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փոքր արժեքը և ստացված թիվը բաժանել 
նանց   միջև  եղած  նշագծերի  քանակի  վրա։ 

Ստացված  մեծությունը  համապատասխան  
չափման  միավորով  կդառնա  սարքի  
բաժանման  արժեքը։

 Ֆիզիկական  մեծության  բացարձակ  
ճգշրիտ  չափումն  անհնար  է։ Չափման 
ճշգրտությունը  կախված  է  սարքի  սանդղակի  
բաժանման  արժեքից։ Ինչքան փոքր է  բաժանման  արժեքը ,այդքան  ավելի   ճշգրիտ  
է չափումը,և զգայուն  է  սարքը։

15․1   Քանոնի վրա վերցնում ենք 2 ամենամոտ 
գծերը, որոնց վրա նշված են թվեր օրինակ՝ 2 և 3, 
3-ից հանում ենք 2 ստանում ենք 1, քանի որ 2-ի և 
3-ի միջև կա 10 նշագիծ, ուրեմն պետք է 1:10=0,1: 
Հետևաբար այս քանոնի բաժանման արժեքը 
0,1սմ=1մմ:

1 մմ

Ֆիզիկական մեծությունը կարելի է չափել ուղղակի կամ անուղղակի ձևով, 
երբեմն   էլ  երկու տարբերակով էլ :

Ուղղակի չափման ժամանակ անհրաժեշտ է որոշել սարքի բաժանման արժեքը: 
Ինչքան փոքր է բաժանման արժեքը, այնքան ճշգրիտ է չափումը:

3. Ըստ նկար 15.2-ի որոշե՛ք հեղուկի և քարի 
ծավալը, և այն գրե՛ք աշխատանքային տետրում:

4. Ուղղակի՞, թե՞ անուղղակի եղանակով են  
չափվում հեղուկի և  քարի ծավալները:

5 .  Ն կ ա ր  1 5 . 2 - ո ւ մ  պ ա տ կ ե ր վ ա ծ 
չափասրվակներից, ո՞րի չափման արժեքն  է 
ավելի ճշգրիտ: Բացատրե՛ք ինչու՞ եք այդպես 

մտածում:
6. Ինչպե՞ս կարելի է չափասրվակի օգնությամբ 

որոշել այն մարմնի ծավալը, որը չի սուզվում:
Նկ. 15.2 

Փորձի նպատակն է երկարության չափումը և 
ենթադրության ճշմարտացիության ստուգումը: 
Միլիմետրական բաժանում ունեցող քանոնով 
չափեք ձեր մատների երկարությունը և տվյալները 
գրանցե՛ք  աշխատանքային  տետրում, համեմատե՛ք 

ձեր մատների իրական  երկարությունը ենթադրվածի հետ:

Անհրաժեշտ պարագաներ
•	Քանոն

Տնային փորձ

Գնահատե՛ք  առաջադրանքի լուծումը՝  նշանակում է  ինտուիցիայով, 
խորաթափանցությամբ պատկերացրե՛ք և արտահայտե՛ք ձեր կարծիքը, կատարե՛ք  
կանխատեսումներ, ձեր ենթադրության  ճշտությունը ստուգե՛ք  փորձով: Քննարկե՛ք 
այն ամենը, ինչ նկատում եք: Ստացված  արդյունքները  վերլուծե՛ք  և  համեմատե՛ք  
ենթադրվածի  հետ: Նախնական  գնահատումը  կարող է ճիշտ  կամ  սխալ  լինել:  Սխալը   

չպետք է ձեզ վախեցնի, այն  կարող եք փորձ կատարելով ուղղել: Գլխավորը  մտածե՛ք, 
քննարկե՛ք և  ձեր  առաջարկած տարբերակները  հիմնավորեք:

  7.Գնահատե՛ք1 ձեր մատների երկարությունը և հերթականությամբ 
գրանցե՛ք աշխատանքային տետրում:

Իմացանք , որ՝
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Չափիչ  սարքի, նրա  բաժանման  արժեքի  և   չափման  սահմանի  մասին  

բացատրությունը,  պարզ  է,  սա   մի  դասով  չի  ավարտվի:  Ցանկալի  է,  որ  ֆիզիկայի  
կուրսի  ուսուցման  ժամանակ տարբեր   չափիչ  սարքերի  մասին    մեկ  -մեկ  հիշեցնենք:  
Հակառակ  դեպքում  շատ  արագ  կմոռանան:

 Աշակերտներին  հանձնարարեք  լրացնել   առաջադրանքների լուծման  օրինակների 
18 էջում  տրված   աղյուսակը:  Դրանք  վերհիշել    աստիճանաբար՝  վարժությունների  
լուծման  ընթացքում:    

3.    Հեղուկի  ծավալը 150 սմ3  է: Չափասրվակի  մեջ  քարը  ընկղմելուց  հեղուկի  
մակարդակը  բարձրացավ ,  քարի  և  հեղուկի  ծավալը  միասին  225սմ3   եղավ, այսպես  
և  150սմ3+Vքար =225սմ3        Vքար=75սմ3:

4. Հեղուկի  ծավալը  չափվեց  ուղղակի  ճանապարհով, քարի  ծավալը՝  անուղղակի:

5. Ավելի  զգայուն  է  երկրորդ  մենզուրան,  քանի  որ   փոքր  է  նրա  բաժանման  
արժեքը:

6. Ջրի  մակերևույթին  դրված  մարմինը   մատով  հրենք,  որ  ամբողջովին  ծածկվի  
ջրով, այնպես  որ,  մատը  ջրի  մեջ  չմտնի:  Այնուհետև  օգտագործենք  3-րդ  հարցի  
պատասխանը:  

Վեցերորդ  հարցի  պատասխանը  կատարյալ  կլինի,  եթե  ասեն, որ  մենզուրայի մեջ  
այնքան  ծավալով ջուր  լցվեց,  որքան սուզվող  մարմնի ծավալն  է:  Ցանկալի  է, որ  այդ  
աշակերտներին  բարձր  բալերով  գնահատել:

7.  Ուշադրություն դարձրե՛ք, որ աշակերտները անպայման ենթադրությունները 
գրեն աշխատանքային տետրում: Չափեն, թե տան անդամներից ո՞վ ունի ամենաերկար, 
և ո՞վ ամենակարճ մատներ: Ենթադրեն, թե ում մատների երկարությունը ավելի շատ 
կմեծանա մեկ կամ երկու տարի հետո: Բացատրեն, ինչու՞ են այդպես մտածում: Ավելի 
լավ կլինի, որ մեկ տարի հետո ստուգեն իրենց կատարած ենթադրության ճշտությունը:

Հաջորդ դասին համեմատեք աշակերտների կողմից կատարած տնային 
առաջադրանքի որակը և լավագույններին գնահատեք բարձր բալեր: 

Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է կարողանա 
Ֆիզ.բազ.4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի   մշակում  օգտագործում, 
կախյալ  և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, 
տվյալների հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  
ընտրություն):

ֆիզ.բազ.5. Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  ուսումնասիրման  
համար անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  օգտագործում (դիտումներ,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

Ֆիզ.բազ.9. Փորձի պլանավորում, անցկացում, անվտանգության կանոնները  
պահպանելով:
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1.5 ԵՐԿԱՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՒՄԸ
ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ

Աշխատանքի   նպատակը՝  չափել չորսուի կողի երկարությունը։
Սարքեր  և  նյութեր․ չորսու, չափերիզ, միլիմետրական բաժանումով  քանոն:

Ցուցումներ  աշխատանքի  վերաբերյալ  
 I. Որոշե՛ք  չափիչ  սարքերի  բաժանման  արժեքները։

I. Երկարությունը  չափելու  համար  անհրաժեշտ է  չափերիզի  զրո  նշագիծը  դնել  
չափվող  մարմնի սկզբին  և  երկարությունը չափել մինչև վերջ։

Բոլոր չափումները պարունակում են շեղումներ՝ սխալներ: Այդ պատճառով 
չափման վերջում  ստանում  ենք  ֆիզիկական  մեծության մոտավոր արժեքը:

Չափման ժամանակ թույլ տված սխալանքը կոչվում է՝ չափվող մեծության 
բացարձակ սխալանք:

Չափման ժամանակ շեղումներ տեղի են ունենում տարբեր պատճառներով,օրինակ 
ֆիզիկական մեծությունները, դպրոցական տարբեր բաժանման արժեք ունեցող չափիչ 
սարքերով չափելիս:

Չափիչ սարքերի մեծամասնության համար չափման բացաձակ սխալանքը 
հավասար է սանդղակի բաժանման արժեքի կեսին։

Եթե չափում ենք չորսուի կողը և ստանում ենք արժեքը 5-ի և 6-ի մեջտեղում 
ակնհայտ է, որ երկարությունը մեծ է 5սմ-ից և փոքր է 6սմ-ից (Նկ. 16.4):

Չորսուի կողի երկարությունը որոշելու համար գտնում ենք 5 և 6 թվերի 

միջին թվաբանականը  5 սմ+6սմ =5,5 սմ2
: Այս 

դեպքում մենք թույլ տվինք  սխալանք, որը չի 

գերազանցում 0,5սմ:

Չափերիզով չորսուի կողի երկարության 
չափման արդյունքը կարելի է արտահայտել 
հետևյալ ձևով՝ a=5,5սմ±0,5սմ: Սա նշանակում 
է, որ չափվող կողը գտնվում է 5սմ և 6սմ 
մեջտեղում:

5սմ ≤ a ≤ 6սմ
III. Վերևում նկարագրված սխեմայով չորսուի 

կողի երկարությունը չափենք միլիմետրական 
բաժանում ունեցող քանոնով (Նկ. 16.5):

Նկ. 16.4

Նկ. 16.5

Նկ. 16.2

Նկ. 16.1
a

b

h

A

B C

D

A1

B1 C1

D1

Նկ. 16.3
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Չափորոշիչի արդյունքները
Աշակերտը պետք է կարողանա
Ֆիզ.բազ.4. Ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրելու նպատակով հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում), պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի մշակում օգտագործում, 
կախյալ և անկախ փոփոխականների սահմանում, հետազոտման ընթացակարգի, 
տվյալների հաշվման բանաձևի սահմանում, համապատասխան ռեսուրսների 
ընտրություն):

ֆիզ.բազ.5. Ֆիզիկական պրոցեսների և օրինաչափությունների ուսումնասիրման 
համար անհրաժեշտ ընթացակարգերի օգտագործում (դիտումներ,չափում,տվյալների 
հաշվում, համապատասխան նյութերի և անհրաժեշտ սարքերի օգտագործում):

Ֆիզ.բազ.6. Որակական և քանակական տվյալների տարբեր ձևերով (աղյուսակներ, 
դիագրամներ, գրաֆիկներ և այլն) գրելը և ներկայացնելը, տվյալների ներկայացումը 
տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ:

Ֆիզ.բազ.9. փորձի պլանավորում և անցկացում,անվտանգության կանոնների 
պահպանում:

Ուսումնական  նպատակները.
Կիրառելու,  այսինքն  սովորած  կանոնների   համաձայն  աշխատանքի  կատարման, 

գործընթացների իրագործման,  չափման (համապատասխան  միավորների  
օգտագործումով քանակական նկարագրում) ունակությունների  զարգացում:

Երկարության  չափում.

Ծանոթացրեք  աշակերտներին  աշխատանքի  նպատակին:

16.2  նկարում  պատկերված  չափաժապավենի   բաժանման  արժեքը  1սմ  է:

16.3 նկարում պատկերված քանոնի  բաժանման  արժեքը  1մմ է:

16'
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Բացարձակ չափման սխալով լրիվ պատկերացում չենք կարող կազմել չափման 
ճշտության վերաբերյալ։ Միևնույն բացարձակ չափման  սխալը մի դեպքում կարող 
է համարվել աննշան, իսկ երկրորդ դեպքում՝ կոպիտ սխալ։ Դա կախված է չափվող 
ֆիզիկական մեծության արժեքից։

Առաջին դեպքում  չափման բացարձակ սխալը չափվող մեծության  2 սմ/ 

4000սմ* 100%=0,05%։

Չափման  ստույգության  որակը  գնահատում  են հարաբերական  չափման  
սխալով:

Հարաբերական  չափման  սխալ կոչվում  է  բացարձակ  չափման   սխալի  
հարաբերությունը  չափվող ֆիզիկական մեծության  մոդուլին   արտահայտած  

տոկոսով: Եթե հարաբերական սխալ  նշանակենք ՝ ε (էփսիլիոն)-ով, ապա  e	= ∆a
a 100% ։

1. Եթե  մարմնի  երկարությունը  չափելիս  նրա  վերջը  գտնվում 
է  5,2սմ-ի  և  5,3 սմ-ի մեջտեղում,  ինչպե՞ս  հաշվել  մարմնի  
երկարությունը։

2. Ինչպե՞ս  կգրառեք չորսուի երկարության  չափման արժեքը։
3. Ինչի՞  է  հավասար  չափման  սխալանքը   (շեղումը)։
4. Գրառե՛ք չորսուի երկարությունը հաշվի առնելով չափման սխալը։

7. Չափվող մեծության քանի՞ տոկոս է  հարաբերական 
սխալանքը երկրորդ դեպքում:

8. Ի՞նչ եք կարծում, պետք է՞ ուղղումներ մտցնել արդյունքների 
մեջ, երբ դուք հաշվում էիք դասարանի մակերեսը (էջ 13) և ձեր 
մատների երկարությունը (էջ 15):Բացատրե՛ք  ինչու՞: 

5.   Բակը ցանկապատելու համար հաշվեցին դրա պարագիծը, 
որի երկարությունը հավասար  է 40մ-ի:  Կատարված  չափումների  
ժամանակ թույլ է տրվել  2սմ սխալանք:   Կազդի՞ արդյոք սխալանքը 

բակը ցանկապատելուն:
6. Գործին վնաս կտա՞, եթե 2սմ  սխալանքը թույլ տրվի 40սմ երկարությամբ 

պատուհանի  շրջանակին ապակի դնելու ժամանակ:

Համարը

№

#1

2

Չորսուի երկարությունը

Չափերիզով, 
սմ

Միլիմետրական 
քանոնով, սմ

Բացարձակ
սխալանք,սմ

Հարաբերական
սխալանք, %

Չափերիզով Միլիմետրական 
քանոնով

Չափերիզով Միլիմետրական 
քանոնով
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1. Մարմնի  երկարությունը հաշվում ենք 5,2սմ  և  5,3սմ-ի միջին թվաբանականով, 
այսպես   5,2սմ+5,3սմ

2 =5,25սմ.

2. Չորսուի կողի երկարության իրական արժեքը գտնվում է  5,2սմ ≤ a ≤ 5,3սմ:

3. Այս դեպքում չափման սխալանքը չի գերազանցում 0,05սմ-ը:

4. Միլիմետրական քանոնով չափելիս չորսուի կողի երկարությունը կարելի է 
ներկայացնել հետևյալ ձևով՝  a= 5,25 սմ ± 0,05 սմ.

5. Բակը ցանկապատելու համար չափումներ կատարելիս 2սմ-ի հավասար սխալանքը 
գործին վնաս չի տալիս:

6. Պատուհանի շրջանակին ապակի դնելու համար չափումներ կատարելիս 2սմ 
սխալանքը վնաս կտա: Ապակին կամ չի տեղավորվի շրջանակի մեջ կամ էլ շրջանակը 
բաց կմնա:

7. Հարաբերական  սխալանքը  2սմ .100%=5%.
40սմ

8. Ցանկալի է բացարձակ կամ հարաբերական սխալանքները չափել:

17'
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ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ  ԼՈՒԾՄԱՆ   ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ1.6

Ծանոթացեք  այն պայմանական  նշանների  հետ,որոնք  
կօգտագործվեն  խնդիրների  լուծման ժամանակ

Հաճախ  օգտագործվող  
տերմիններ Նշաններ Օգտագործման  

օրինակներ Ինչպե՞ս  է  վերծանվում

1.Բանաձևերի 
համարակալում

(1); (2); (3) 
և այլն 

V=Sh  (1)
S=ab   (2)

Առաջին    բանաձև
Երկրորդ բանաձև

2.Բանաձևերի 
վերջնական տեսքը

(*); (**) S=ab  (*)
V=a b h (**)

Աստղանիշով բանաձև 
Երկաստղանիշով բանաձև

3. Հետևում  է ⇒ (1) ⇒ Առաջինից հետևում է 
4.  և (2) (4) Երկրորդ և չորրորդ 

բանաձևերը
5. Տեղադրում (2) (3) Երկրորդը տեղադրեք 

երրորդի մեջ
6.Թվային արժեքների 
տեղադրում

 (*) Տեղադրե՛ք թվային 
արժեքները(*) բանաձևում

7. Նշանակում ≡ F1=F2≡F F1  և F2 մեծությունների 
հավասարությունը նշում ենք 
F -ով

Խնդրի պահանջին ծանոթանալուց հետո թերթի ձախ կողմում գրում եք տրված 
և փնտրվող մեծությունները, այնուհետև բոլոր մեծությունները արտահայտում 
ենք նույն համակարգի չափման միավորներով: Նախապատվությունը տալիս ենք 
միավորների միջազգային (SI) համակարգին: Եթե անհրաժեշտ է գծագիր, այն 
պատկերում ենք աջ կողմում:

1. Երկրագնդի վրա ամենաբարձր գագաթի՝ Էվերեստի բարձրությունը 
մոտավորապես 8800մ է: Գնահատե՛ք, իսկ այնուհետև որոշե՛ք, թե ի՞նչ բարձրություն 
կունենա այդ գագաթը Երկրի իրական մոդելի վրա, որն իրենից ներկայացնում է 1մ 
շառավիղով գունդ, ձեր ենթադրությունը արդարացա՞վ։

Լուծում 

Նմուշի վրա Էվերեստի h   բարձրությունը 
այնքան անգամ փոքր է H-ից ինչքան անգամ r-ը 
փոքր է R-ից:

և այսպես՝ n	= R
r =6400000 անգամ. (1)   h	= H

n
. (2)

(1) (2) ⇒	 h	= h	=⇒H Hr
R R
r

.	 (∗)

(∗):	h	= 8800 մ.1 մ
= 0,001375մ.

6400 000 մ
	նպատակահարմար է h-ը արտահայտել  

? h
Տրված է՝   H=8800 մ

 R=6400 000 մ
 r = 1 մ
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Իհարկե այս գրառումները միանգամից դժվար է հիշել,այդ պատճառով այս փուլում 
մի հարցրեք աշակերտներին, նրանք այդ ամենը կսովորեն աստիճանաբար խնդիրների 
լուծման ժամանակ:

Աշակերտներին տվեք խորհուրդներ, որ խնդիրներ լուծելիս մեծ նշանակություն 
ունի խնդրի պայմանի և պահանջի լավ հասկանալը: Խնդրի պայմանի լավ հասկանալ 
նշանակում է, գիտենալ բոլոր բառերի նշանակությունը ինչպես ֆիզիկայի այնպես 
էլ մայրենի լեզվով։ Նմանապես պետք է ըմբռնել և հասկանալ յուրաքանչյուր 
նախադասության իմաստը: Անհրաժեշտության դեպքում խնդրի պայմանը 
ներկայացրե՛ք իրենց հասկանալի լեզվով:

Օրինակ ՝ այս առաջադրանքը կարելի է այսպես հասկանալ՝
Երկրագնդի վրա ամենաբարձր գագաթը 8800մէ: Պատկերացրե՛ք, որ ունեք 

Երկրագնդի մոդել ՝ 1մետր շառավղով գունդ:
Ինչպիսի՞ բարձրություն կունենա  գագաթը այդ  մոդելի վրա: Ինչպե՞ս կարելի է 

որոշել այդ  բարձրությունը: 

18'

Չափորոշիչի  արդյունքները

'Աշակերտը  պետք  է  իմանա
Ֆիզ.բազ.  1.  Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն:
Ֆիզ.բազ.6.Որակական  և  քանակական տվյալների  տարբեր  ձևերով  (աղյուսակներ, 

դիագրամներ, գրաֆիկներ  և  այլն)   գրելը  և  ներկայացնելը,տվյալների ներկայացումը  
տեղեկատվական-հաղորդակցական   տեխնոլոգիաների  օգտագործմամբ:

Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  
և  գրաֆիկներ  օգտագործելով:
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մմ և համեմատել h=0.001375մ = 1,375մմ≈1,4մմ:

2. Անագի թիթեղի երկարությունը 1,5մ է, իսկ լայնությունը 0,8մ: 
Հաշվել  թիթեղի մակերևույթի մակերեսը:

Լուծում

Անագե թիթեղի մակերևույթի մակերեսը S=a.b. (*)  

(∗):	 S=1,5 մ 
. 0,8 մ =1,2 մ2.

? S
Տրված է՝ 
     a=1,5 մ

 b=0,8 մ

Ցամաքային միլ ≈ 1609 մ            Նավթի բարել ≈ 159,0 լ
Ծովային միլ ≈ 1852 մ              Չոր (փոշիացած նյութ) բարել≈115,6լ
1 դյույմ = 25,4 մմ                 Դեղորայքների ունցիա ≈ 31,1գ
1հեկտոր լիտր (հլ) =100լ             Վաճառքի ունցիա ≈ 28,35գ
1միլիլիտր(մլ) =0,001լ                Կարատ = 0,2գ

1տարի≈365-օր, 1օր=24ժ, 1դար =100տարի:

Գործնականում կիրառվող տարբեր միավորներ և կապը միմյանց հետ

Բազմապատիկ և կոտորակային միավորների կապը SI (ՄՀ) համակարգում
Երկարության միավորներ՝              Զանգվածի միավորները՝
1կիլոմետրը(1կմ) = 1000մ = 103մ:       1տոննա(1տ) =1000կգ:
1դեցիմետրը(1դմ) = 0,1մ = 10-1մ:       1ցենտները(1ց) = 100կգ:
1սանտիմետրը(1սմ) =0,01մ = 10-2մ:      1փութ(1փ) =16կգ:
1միլիմեետրը(1մմ) = 0,001մ =10-3մ:      1գրամը(1գ) =0,001կգ:

Ժամանակի չափման   միավորներ
1րոպեն(1ր) = 60 վ։   1ժամը(1ժ) =60ր=3600վ:

          Մակերեսի  չափման  միավորներ
1քառակուսի կիլոմետր(1կմ2) =(1000մ)2=1000000մ2=106մ2:
1հեկտար(1հա) =10000մ2=104մ2:
1ար(1ար) =100մ2=104մ2:
1քառակուսի դեցիմետր(1դմ2) =(0,1մ)2= 0,0 1մ2=10-2մ2:
1քառակուսի սանտիմետր(1սմ2) =(0,01մ)2= 0,000 1մ2=10–4մ2:
1քառակուսի միլիմետր(1մմ2) =(0,001մ)2=0,000 00 1մ2=10–6մ2:                                                                   

Ծավալի չափման  միավորներ
1կիլոմետր խորանարդ(1կմ3)=(1000մ)3=1000000000մ3=109մ3

1դեցիմետր  խորանարդ (1դմ3)=(0,1մ)3=0,001մ3=10-3մ3

1սանտիմետր խորանարդ(1սմ3)=(0,01մ)3=0,000001մ3=10-6մ3

1միլիմետր խորանարդ(1մմ3) =(0,001մ)3=0,000000001մ3=10–9մ3

1լիտր (1լ)=1դմ3=0,001մ3=10-3մ3
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Այս  առաջադրանքը  կարդալիս  աշակերտը  պետք  է  գիտենա  կամ  հասկանա(կամ  

այսպես ասեք)   անագը  մետաղ է,մարմինը անագից  բարակ  թիթեղ  է:
Այդ  թիթեղը  ունի  ուղղանկյան  տեսք:  Ուղղանկյան  մակերեսը  հաշվում  են   S=ab:

Հետազոտելով,  աշակերտներին  բացատրե՛ք  երկարության  միավորների  միջև  
կապը :  Այնուհետև  բացատրե՛ք  ինչպե՞ս  են  կապված  մակերեսի  չափման  միավորները  
միմյանց  հետ: Հետո  նոր  կարելի  է  տալ  ծավալի  միավորների  կապը:

Դասագրքում  տրված  են  նմուշներ:

Կազմեք  տարբեր  օրինակներ  և  փոփոխեք  այլ  միավորներով:

19'
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Շրջապատի ուսումնասիրություն 

Նայեք ձեր շուրջը: Անվանե՛ք այն առարկաները, որոնք տեսնում եք: 
Տեղանքում ընտրե՛ք այնպիսի մի վայր, որտեղից տեսանելի կլինի ավելի 
մեծ տարածություն: Զննե՛ք ձեր շրջակա միջավայրը՝ ամենամոտ գտնվող 
առարկաներից մինչև ամենահեռու գտնվողները: Թվարկե՛ք և գրե՛ք թե ի՞նչ 

առարկաներ եք տեսնում Երկրի վրա և երկնքում: Կա՞ այնպիսի մի բան 
բնության մեջ, որը ժամանակի ընթացքում ոչ մի փոփոխության չի ենթարկվում:

Առաջադրանք

Նկ. 20.1
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Խնդրե՛ք աշակերտներին առաջադրանքը կատարել հրահանգի համաձայն: 
Աշխատանքային տետրում համապատասխան գրառում անել:

 Աշխատանքը հետևյալ կերպ ստուգե՛ք՝ որևէ աշակերտ կարդում է պատասխանը, 
մյուսները ուշադրությամբ լսում են, և շարքով կատարում են տարբեր լրացումներ։

Անհրաժեշտության դեպքում ասացե՛ք ձեր կարծիքը և պատասխանը լիարժեք 
կլինի:

Տվյալ առաջադրանքը կատարվում է դիտարկման և նկարագրման ունակությունների 
համեմատության համաձայն:

Գրելու և ստեղծագործական ունակություն:
Տնային աշխատանքների կատարումը կարող եք գնահատել այս ունակությունների 

միջոցով:

Տեսականորեն շատ բան է սպասվում:
Օրինակ՝ երկար ժամանակ անց կարող է ջուրը ամբողջովին չորանալ, կամ 

ընդհակառակը՝ վերածվել ջրվեժի:
Անտառը կարող է ժամանակի ընթացքում լրիվ չորանալ, կամ հակառակը՝ լրացվել 

նորանոր ծառերով:
Դա տեսանելի է նույնիսկ կարճ ժամանակով եղանակի փոփոխության հետևանքով՝ 

ջուրը ավելացավ, քչացավ, սառեց, անտառը՝ կանաչեց, դեղնեց, տերևաթափ սկսվեց, 
մերկացավ և ծածկվեց ձյան շերտով:

Վայրկյանների ընթացքում ամեն ինչ կարող է փոխել՝  երկրաշարժը, հրաբուխը, 
հրդեհը, պատերազմը: 

Չափորոշիչի արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա
Ֆիզ.բազ.  1.  Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն:
Ֆիզ.բազ. 7. Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  

դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  
և  գրաֆիկներ  օգտագործելով:

20'
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Ի՞ՆՉ  Է     ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒՄ      ՖԻԶԻԿԱՆ 1.7 

    Այն ամենն, ինչ շրջապատում է մեզ, 
դա բնություն է: Բնության մեջ մշտապես տեղի 
են ունենում բազմազան փոփոխություններ: 
Գիտնականները մատերիա են անվանում 
այն ամենը, ինչ իրականում գոյություն   
ունի տիեզերքում՝ աստղերը, կենդանիները, 
փոշեհատիկը, Երկիրը, ջրի կաթիլը, բույսերը, 
կենդանիները և այլն: Դրանց անվանվում 
են ֆիզիկական մարմիններ: Մենք նույնպես   
հանդիսանում ենք բնության մի մասը:

Բնության մաս են կազմում նաև լույսը, 
ռադիոալիքները՝ չնայած այն բանին, որ դրանք ֆիզիկական մարմիններ չեն: 

Բոլոր մարմինները ունեն ձև և ծավալ: Ֆիզիկական մարմինը կազմված է 
նյութից: Ոսկին նյութ է, նրանից պատրաստված իրը՝  ֆիզիկական մարմին, 
ջուրը նյութ է,  ջրի կաթիլը՝ ֆիզիկական մարմին, օդը նյութերի խառնուրդ 
է, օդով լցված անոթը՝ ֆիզիկական մարմին: 

 
Բնական երևույթ է հանդիսանում նաև բույսերի կանաչելը և ծաղկելը: Այս 

տողերը կարդալու ընթացքում ձեր մեջ կատարվող փոփոխությունները նույնպես 
բնական  երևույթ են:

Նկ. 21.1

1. Ինչո՞վ են տարբերվում միմյանցից նկ. 21.1-ում պատկերված 
ֆիզիկական մարմինները:

2. Ափսեն ֆիզիկական մարմին է: Ի՞նչ նյութից է պատրաստած 
այդ մարմինը: Իսկ ուրիշ  ի՞նչ նյութերից կարելի է այն պատրաստել: 

3. Ալյումինը նյութ է: Թվարկե՛ք ալյումինից պատրաստված մարմիններ, որոնք 
տեսնում եք ձեր շրջապատում: Ուրիշ ի՞նչ կարելի է պատրաստել ալյումինից:

4. Հիշե՛ք բնության այլ երևույթներ, որոնք դուք նկատել եք:

Նկ. 21.2 Հավանաբար ձեզանից շատերն 
են  ուրախացել  առաջին ձ յան տեղալու 
կապակցությամբ, իսկ երկար և խստաշունչ  
ձմռանից հետո սպասել նրա հալչելուն:                                           

Նկ. 21.3 Նկատել եք ինչպե՞ս են առաջանում 
ամպերը, տեսել ե՞ք կայծակի փայլատակելը, 
անձրևի տեղալը և դադարելը։

 Ի՞նչ ընդհանրություն ունեն ջրի կաթիլը և երկրագունդը:

• Ինչ՞ փոփոխություններ    են սպասվում   20.1  նկարում  պատկերված 
բնության  մեջ:   
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Դասի նպատակը՝
Դիտարկման, վերլուծության, նկարագրման, դասակարգման հմտությունների 

զարգացում:
 Բնության երևույթների նկարագրում:
Այս պարագրաֆը ուսուցանելիս հատուկ ուշադրություն դարձրեք 

փոփոխություններին՝ բնության, ֆիզիկական մարմնի, բնության երևույթները 
գիտակցաբար հասկանալուն: Դասին պետք է այնպես առաջնորդվել, որ յուրաքանչյուր 
փոփոխության մասին գիտելիք տալուց հետո աշակերտները իրենք բերեն օրինակներ:

Օրինակները վերլուծելիս աշակերտները անում են եզրակացություն, որ ֆիզիկական 
մարմինները միմյանցից ձևով, չափով, գույնով և  վիճակներով  տարբեր   են:

4. Հարցերին պատասխան տալուց աշակերտները շատ դեպքերում փորձում են 
անցյալից հիշեն բնական երևույթներ: Լսե՛ք նրանց: Այնուհետև անպայման ասե՛ք, որ 
այն ամենը ինչ տեղի է ունենում ձեր շրջապատում ֆիզիկական երևույթներ են: Օրինակ՝ 
Արևի կողմից լուսավորվածությունը և ջերմացումը, ձայնի արձակումը և տարածումը, 
ձեռքերի և ոտքերի շարժումը, նստել և վեր կենալը, ընդհանրապես ցանկացած 
փոփոխություն:

Աշակերտներին  ասացե՛ք,որ  ֆիզիկական  երևույթներ  չեն  քիմիական  երևույթները, 
քանի  որ  քիմիական  երևույթների  ժամանակ  նյութը  փոխվում է:

Ֆիզիկական  երևույթները արբերվում են միմյանցից:  Այնուհետև  թվարկեցե՛ք  
ֆիզիկական  երևույթներ:

Կարելի  է  այսպես  անել՝  գրատախտակին  գրե՛ք նրանց կողմից  անվանած  
երևույթները, այնուհետև  խմբավորեք  նման  երևույթները:  Գործընթացը  շարունակեք  
այնպես, որ նրանք   անեն  եզրակացություններ՝   ֆիզիկական  երևույթների   լուսային,  
ջերմային, էլեկտրական , մագնիսական  և  այլն:

Կարևոր  է  հասկանալ ,  որ  բնության  մեջ  այս  կամ այն  փոփոխությունը  
պատահականորեն  տեղի  չի  ունենում,  դրանք  հիմնավոր  պատճառ  ունեն:  Ակնհայտ  
է , որ այս  հարցը  մեկ  դասընթացում,  և  մի  քանի    մեջ  բերված  օրինակներով  
հնարավոր  չէ  հասկանալ:  Անհրաժեշտ  է  ժամանակ  և  մտածել:  Յուրաքանչյուր  օր,  
քայլ  առ  քայլ  պետք է  պատրաստել    մտածելու  և   քննարկելու    գիտելիքներ:     

Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա
Ֆիզ.բազ.  1.  Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  համաձայն:

Այս  թեմայի  վերաբերյալ  դիտեք  երկու  տեսանյութ հետևյալ հղումով՝
https://www.youtube.com/channel/UChgpl-iVxd880w-Ov2VQ5_g/videos 

21'

1. 21.1 նկարում պատկերված մարմինները միմյանցից տարբերվում են ՝ նյութերի 
տեսակներով, ագրեգատային վիճակներով, ձևով, չափերով, գույնով, ջերմաստիճանով, 
նշանակությունով և այլն:

2. Ապակի, ճենապակի,ալյումին,պղինձ,պլաստմասա,ոսկի, արծաթ և այլն:
3. Ալյումինից կարելի է պատրաստել ՝ գդալ, ափսե, կաթսա, պատուհան, 

տրանսպորտային միջոցների մասեր, շինանյութ և այլն:
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 Բնական երևույթներն ուսումնասիրելով՝ մարդը 
համոզվել է, որ երևույթները պատահական չեն, 
այլ գտնվում են մշտապես կայուն փոխադարձ 
կապի մեջ. դրանք օրինաչափ են: Ամպրոպն ինքն 
իրեն չի առաջանում, այն առաջանում է օդի 
արագ ընդարձակման հետևանքով: Օդն իր հերթին 
ընդարձակվում է տաքանալուց, ինչը տեղի է ունենում 
կայծակի հետևանքով: Իսկ կայծակն էլ իր առաջացման 
պատճառներն ունի:

Ֆիզիկան բնական երևույթներն ուսումնասիրող 
գիտություններից մեկն է:

Ֆիզիկա բառն առաջացել է 
հունարեն «ֆյուզիս» բառից,ինչը 
բնություն է նշանակում: Այն առաջին 
անգամ գործածվել է մեծ հույն 
փիլիսոփա Արիստոտելի կողմից 
(մ,թ,ա 384-322):

Ֆ ի զ ի կ ա յ ի  օ ր ե ն ք ն ե ր ն 
համընդհանուր են բոլոր բնական 
գիտությունների համար:

Բնությունը ուսումնասիրող 
գիտությունների հիմնական նպատակն է՝ հայտնագործել, ուսումնասիրել բնության 
օրենքները և կիրառել դրանք ի օգուտ մարդու:

5.Արտահայտե՛ք ձեր տեսակետը,  արդյո՞ք մարդը կախված է 
բնական երևույթներից։

6. Թվարկե՛ք դեպքեր, երբ մարդու կողմից փոփոխած  
բնությունը  վնասել  է  հենց  իրեն՝ մարդուն:

7. Ստորև  թվարկվածներից,  ո՞րն  է  ֆիզիկական  մարմին, ո՞րը  նյութ  
և ո՞րը ֆիզիկական  երևույթ.

ավտոմեքենա, պղինձ, աստղեր, անձրև, մրցույթ, տերևաթափ, գնդակ, 
առկայծում, խնձոր, ջրհեղեղ, երկրագունդ, ռետին, գրիչ, մետաղ, խոտի  հունձ:

    Արիստոտել
  (մ.թ.ա.384-322)

Օրենք (հունարեն-կանոն)- 1.Մարմինների  և 
երևույթների միջև գոյություն ունեցող մշտական 
կապ:  Բնության օրենքներ, հանրության  զարգացման  
օրենքներ:
2.Օրենսդիր  մարմնի  կողմից հաստատված 
համընդհանուր պարտադիր  կանոն:

Ունիվերսալ  ( լատիներեն)-բազմակողմանի, 
համընդհանուր։

  8. Ձեր  կարծիքով, 
գետնից  նույն բարձրության  
վ ր ա   պ ա հ վ ա ծ  և  
մ ի ա ժ ա մ ա ն ա կ  բ ա ց  
թողած   երկու միատեսակ  
պոլիէթիլենային    դատարկ  
շշերից, ո՞րն  ավելի  շուտ  

կհասնի  գետնին:  Աշխատանքային  
տետրում  գրե՛ք  ձեր  և  խմբի  կարծիքը:
 9. Ձեր  կարծիքով, ջրով  լցված և դատարկ միատեսակ 

պոլիէթիլենային շշերը  գետնից  հաշված   նույն  բարձրությունից    միաժամանակ  
բաց  թողնելիս, ո՞րն  ավելի  շուտ  կհասնի  գետնին:   Աշխատանքային  տետրում  
գրե՛ք  ձեր  և  խմբի  կարծիքը:

ա նկ․22.1 բ
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1. Իմիտացիա - իսկապես նման   

5,6 առաջադրանքների պատասխան տալու համար աշակերտները պետք է 
զույգերով աշխատեն: Երևի կմտածեն և կասեն, որ մարդը կախվածություն ունի 
բնության երևույթներից և հակառակը: Անտառների հատումը, գետերի աղտոտումը, 
շրջակա միջավայրի նկատմամբ անզգուշությունը, անսարքին մեքենաները, քիմիական 
արտադրությունները և այլն, մարդու կողմից  բնությանը մեծ  վնաս  են  հասցնում:

7.

8,9 Ավելի  լավ  կլինի  աշակերտները  իրենք  ստեղծեն  խմբեր, հետո  ցույց  տանք  
երկու  միանման   դատարկ   պոլիէթիլենային  շիշ  և հարց  տանք՝ հատակից  միևնույն  
բարձրությունից    միաժամանակ  ձեռքից ,   որ բաց  թողնենք, որը ավելի  շուտ  կընկնի:

     Աշակերտները  խմբերում  կարող  են  քննարկել  և այնուհետև  պատասխանը  
գրել: Փորձից  գիտենք, այդ  հարցին աշակերտի  պատասխանները  միանման  են՝  շշերը  
միաժամանակ  կընկնեն:

     Եթե  դատարկ  և  ջրով  լի  միանման  պոլիէթիլենային  շշերը  միաժամանակ  բաց  
թողնենք,որը  ավելի  շուտ  կընկնի:

Այս հարցին  աշակերտները  ունեն  միանման  պատասխան՝  ջրով  լի  շիշը  ավելի  
շուտ  կընկնի:

-Քանի՞  անգամ  ավելի  արագ  կընկնի  ջրով  լի  շիշը:
-Սպասվող  սխալ  պատասխանն է՝ քանի  անգամ  որ  ծանր  է  շիշը՝  մոտավորապես 

20-25 անգամ:
   Ուշադրություն դարձնենք որպեսզի աշակերտները ենթադրությունը  գրեն  

աշխատանքային  տետրում: Այնուհետև իրենց որոշումները ներկայացնեն   դասարանին:
  Հետո  հարցրեք, եթե  ջրով  լի  շիշը    դատարկից 20-25  անգամ  ավելի  արագ  է  

ընկնում , երբ  որ  շշերը ընկնելու  ժամանկը  այդքան  տարբեր  է ,  արդյոք  փորձով դա  
տեսանելի՞ է , թե՞ ոչ:  Փորձենք  դրանց  պատասխանել : Շշերի  ընկնելու ժամանակի 
այդքան  մեծ  տարբերությունը  փորձով   անպայման  պետք է որ  տեսանելի  լինի – լավ  
հետևեք:

Հնարավոր է աշակերտները հարցնեն՝ ի՞նչի հետևանքով է առաջանում կայծակը:
-Կայծակը՝ մթնոլորտում գտնվող էլեկտրական լիցքերն են, ի՞նչ է լիցքը, ինպե՞ս են 

ձգում կամ վանում մարմինները, հետո կսովորենք: Այդ ժամանակ լավ կլինի, որ ունենաք 
էլեկտրաստատիկ մեքենա , որպեսզի ցույց տաք դրա գործողության սկզբունքը: Գնդիկների 
միջև առաջացած կայծը նմանեցնում են կայծակին, առաջանում է ձայն՝ ամպրոպ: 
Այս փորձը աշակերտների մոտ մեծ հետաքրքրություն է առաջացնում: Այս«կորցրած» 
ժամանակը պտուղ և տասնապատիկ պարգևատրում կտա: Եթե էլեկտրաստատիկ մեքենա 
չունեք, աշակերտներին հանձնարարեք տանը հետևյալ փորձը կատարել՝ պոլիէթիլենային 
շիշը չորացրեք արագ արագ, այնուհետև դանդաղ թղթով կամ չոր ձեռքով հպվեք և դիտե՛ք: 
Անպայման կնկատեք թույլ լույս և կլսեք ճարճատուն՝ ձայն: Սա էլ հենց կայծակն է:

Նյութ                         Պղինձ, ռետին, մետաղ

մարմին                                  Ավտոմեքենա, աստղեր, գնդակ, խնձոր, Երկրագունդ, գրիչ
Անձրև, մրցույթ, տերևաթափ, առկայծում, ջրհեղեղ, խոտի հունձ
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●  Բոլոր  մարմինները ունեն  ձև և ծավալ:
●  Միևնույն տեղում երկու մարմնի (նույնիսկ երկու մասնիկի) 
տեղադրումը անհնար է :

Այս   նախադասությունները  օգտագործելով 
արե՛ք    եզրակացություն:

Շշի մեջ փոքրիկ   գունդ    գցեցին 
ա) շշում օդի ծավալը կմեծանա:
բ) շշում օդի ծավալը կփոքրանա:
գ) շշում օդի ծավալը չի փոխվի:
դ) Անհնար է որոշել, թե շշում օդի ծավալը 

կմեծանա, կփոքրանա կամ կմնա անփոփոխ:

Այն ամենն, ինչ շրջապատում է մեզ, դա բնություն է:
Բնությունն անընդհատ փոփոխվում է:
 Բնության մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունները անվանում են բնական 

երևույթներ: 
Ֆիզիկան  բնական  երևույթներն  ուսումնասիրող  գիտություններից    մեկն  

է:
Ֆիզիկական մարմինը կազմված է նյութից:
 Բոլոր մարմինները ունեն  ձև և ծավալ:

Լոգիկա (հունարեն)-
մտածական  գիտություն  
ձևերի  և  օրենքների  
մասին, տրամաբանություն

Տրամաբանորեն-
հիմնավորված  ճիշտ  
փաստարկում

Փորձի նպատակը: Փորձնական եղանակով 
ապացուցել ենթադրության ճշմարտացիությունը:

Անպայման մի քանի անգամ կատարե՛ք 8-րդ և 
9-րդ կետերում բերված փորձերը և այն գրանցե՛ք  
աշխատանքային տետրում: Ու՞մ ենթադրություններն 
էին ճիշտ: Ձե՞րը, թե խմբինը: Երկուսի՞նդ էլ, թե ոչ   
մեկինդ:

Փ ո ր ձ ի  հ ա մ ա ր 
անհրաժեշտ են             
• Պ ո լ ի է թ ի լ ե ն ա յ ի ն 

երկու շիշ  
• Ջուր

Տնային փորձ:   

«ՍՈՎՈՐԵԼԸ  ԱՌԱՆՑ  ՄՏԱԾԵԼՈՒ,  ԱՆՕԳՈՒՏ  ԱՇԽԱՏԱՆՔ  Է:»

Նմանատիպ առաջադրանքները լուծելիս պետք է աշխատել տրված տեղեկատվության  
(փորձի) հիման վրա, ճիշտ պատասխանը կարող է կազմված լինել մեկ կամ մի քանի 
նախադասություններից: 

Իմացանք,  որ՝
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Ճիշտ  պատասխանը՝  բ:

Յուրաքանչյուր  տեքստին  պատասխան  տալու  ժամանակ  աշակերտը փորձում  է  
հիշել  այն  տեղեկությունը, որը  որ  պետք  է  խորացվի:

 Նման  տիպի  առաջադրանքներում  այդ տեղեկատվությունը  տրված է: Խնդրի  
պայմանին  ծանոթանալուց  և  պատասխան  տալուց    աշակերտի  մոտ զարգանում   
է  հասկանալու ընդունակությունը: Ուրիշ  իրավիճակում  աշակերտը ինքը պետք   է  
փնտրի  ինֆորմացիա:

Այսուհետ, եթե  աշակերտը  գիտելիք  չունի,   տեղեկություն  ստանալով և ,   տրված  
թեստին  պատասխանելիով  ձեռք  է  բերում   գիտելիք:  Այդ  գիտելիքի  հիման  վրա  
ճիշտ  պատասխան  կտա:

Այսպիսով  նա ունի  տրամաբանորեն  մտածելու    ընդունակություն:  Այդ  գիտելիքը  
ավելի  կզարգանա,  ինչքան  շատ  այդպիսի  վարժություններ  լուծի: 

Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա.
Ֆիզ. բազ. 1.   Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն: 
Ֆիզ.բազ. 4.  Ֆիզիկական  երևույթները  ուսումնասիրելու  նպատակով       հետազոտում  

(փորձ, փորձարկում)պլանավորում  (վարկածի օգտագործում, կախյալ  և անկախ  
փոփոխականի  սահմանում, փորձի  ընթացակարգի,տրվածների  հաշվման  բանաձևի  
սահմանում, համապատասխան  ռեսուրսների  ընտրություն): 

 Ֆիզ. բազ.5.   Ֆիզիկական  գործընթացների  և  օրինաչափությունների  հետազոտման  
համար  անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  իրագործում    (դիտում,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  
և  գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում   ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձերի  պլանավորում  և անցկացում,  անվտանգության  կանոները  
պահպանելով:        
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ԴԻՏՈՒՄ և ՓՈՐՁ: ՎԱՐԿԱԾ (ՀԻՊՈԹԵԶ)1.8

●Միևնույն բարձրությունից միաժամանակ ներքև գցված երկու միատեսակ 
դատարկ պոլիէթիլենային շշերից, ո՞րը  ավելի շուտ կհասնի հատակին:

●Ջրով լցված և դատարկ շշերից, ո՞րը ավելի  շուտ կհասնի հատակին:

Բնության երևույթների դիտարկումը և դրանց բացատրությունը  
մեծ նշանակություն ունի գիտության զարգացման համար:

Դիտել նշանակում է հետևել այն երևույթների  
ընթացքին, որոնք ընթանում  են  ինքնաբերաբար՝ առանց  
մարդու  միջամտության:

Հաճախ այս կամ այն երևույթը ուսումնասիրելու համար 
բավական չէ միայն այն դիտել և վերլուծել դրա արդյունքները: Այդ 
դեպքերում մարդը արհեստական պայմաններ է ստեղծում այդ 
երևույթների    ուսումնասիրության համար, այսինքն կատարում 
է փորձ:       

       Փորձ կատարելու համար անհրաժեշտ են տարբեր սարքեր: 
Գոյություն ունեն չափիչ սարքեր և ուսումնասիրություններ 
կատարելու համար  անհրաժեշտ գործիքներ: Դրանց մի մասը ունեն 
շատ պարզ կառուցվածք: Օրինակ՝ քանոն, չափասրվակ, կշեռք 
և այլն, կա նաև ավելի բարդ կառուցվածք ունեցող գործիքներ: 
Այդ գործիքների աշխատանքի սկզբունքը    հիմնվում է տարբեր 
ֆիզիկական պրոցեսների վրա:

Գիտական փորձի նպատակն է՝ ճիշտ պատասխանել 
առաջադրված հարցին։

Վերլուծենք տնային փորձի ժամանակ դիտած  երևույթները՝
ա) Նույն բարձրությունից միաժամանակ բաց թողած երկու 

միանման դատարկ շշերն ընկան հատակին միաժամանակ:
բ) Նույն բարձրությունից միաժամանակ բաց թողած միանման 

դատարկ և լիքը շշերը ընկան հատակին միաժամանակ(Նկ. 24.2): 

1. Ձեր կարծիքով կա՞ արդյոք տարբերություն բնության երևույթները  
դիտելու  և այն նկատելու միջև:
2. Հավանաբար նկատել եք , թե ինչպես են անձրևի կաթիլները 
պոկվում և ընկնում կտուրներից կամ տերևներից... Դիտե՞լ եք այդ 

երևույթը: Ձեզ մոտ հարցեր առաջացե՞լ են, և կոնկրետ ի՞նչ հարցեր:
3. Հիշե՛ք բնական երևույթ, որը դիտել  եք։

4. Երբևէ   դուք փորձ կատարել ե՞ք, եթե այո, ապա 
ինչպիսի՞ն:
5. Ամռանը առավոտյան ինչ-որ մեկը  խոտի վրա 
ցող նկատեց և    ուշադրությամբ զննեց այն: 

Հատուկ սառեցված ամանեղենի մակերևույթի մակերեսին  
ուսումնասիրեցին  ջրի կաթիլները։ Ո՞ր դեպքում է երևույթը  
ուսումնասիրվել դիտման միջոցով, ո՞ր դեպքում փորձով:

Նկ. 24.2

●Շշերից  որը  ավելի  շուտ  կընկնի:

Նկ. 24.1
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Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա.
Ֆիզ. բազ. 1.   Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն: 
Ֆիզ.բազ.  4.  Ֆիզիկական  երևույթները  ուսումնասիրելու  նպատակով       հետազոտում  

( փորձ, փորձարկում)պլանավորում  (վարկածի օգտագործում, կախյալ  և անկախ  
փոփոխականի  սահմանում, փորձի  ընթացակարգի,տրվածների  հաշվման  բանաձևի  
սահմանում, համապատասխան  ռեսուրսների  ընտրություն): 

 Ֆիզ. բազ.5.   Ֆիզիկական  գործընթացների  և  օրինաչափությունների  հետազոտման  
համար  անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  իրագործում    (դիտում,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  և  
գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8.    Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում   ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ.  9.    Փորձերի  պլանավորում  և անցկացում,  անվտանգության  կանոները  
պահպանելով:        

1. Նկատելու  և  դիտարկելու  միջև  մեծ  տարբերություն կա:Մենք  գնում  ենք: Շատ  
բաներ  (տներ, ծառեր, մեքենաներ,մարդիկ...) մենք  նկատում և տեսնում ենք  բայց  
չենք դիտարկում:Մենք  գալիս  ենք  և  հարց ենք  տալիս ՝ ինչ՞ նկատեցինք, կոնկրետ  ոչ  
մի  բան  բան  չենք  կարող  ասել: 

 Դիտումը  դա  ուշադրությամբ դիտել, ուշադրություն  դարձնել   ինչ-որ  բանի:
Դիտումը  ինչ-որ  ժամանակահատվածում երևույթի  զննում,  հետևում  այն  

սովորելու և հետազոտելու նպատակով:

2.Անձրև ,  մենք շատ  անգամ  ենք  տեսել, փորձել  ենք  փախչել, բայց միևնույն  է  
թրջվել  ենք:

Բայց երևի շատ  չենք  մտածել  թե  ինչու՞   և  ինչպե՞ս  են  թափվում  կաթիլները, 
ինչու՞  են դրանք  չափերով  տարբեր:  Ինչու՞  և  ինչպիսի՞ն  է   նրանց  ձևը  կտուրից  
պոկվելու  պահին: Ինչու՞  և  ինչպե՞ս  կփոխվեն  դրանց  ձևերը  ընկնելիս:   Շատ  
հարցերի  պատասխան  տալու  համար  անպայման  է  երևույթի  դիտում-հետևումը:

Նշենք,  որ այս  կամ  այն  երևույթը  սովորելու  համար  միայն  դիտումը  բավարար 
չէ:

3.  Արևի  և  Լուսնի  դուրս  գալը  և   գնալը, անձրևելը  և  ձյան  գալը,  բույսերի  աճելը 
և  ծաղկելը, հեղեղները, փոսի  չորացումը  և այլն:

4.Ո՞ր  շիշը  շուտ  կընկնի:Այս  հարցին  պատասխանելու համար  դիտարկել  գիտական  
փորձ:

5 Առավոտյան  խոտի վրա ջրի կաթիլ՝ ցող  տեսնելը դիտում  է,  իսկ  սառեցված  
ապակու վրա ջրի  կաթիլը՝  փորձ:

Դասի  նպատակը
Դիտարկման, ենթադրության  արտահայտման,  փորձի  անցկացման, 

եզրակացություն  անելու  ունակությունների  զարգացում:
Փորձի  և  դիտումների  նշանակությունը  բնության  երևույթները  ուսումնասիրելիս:

24'
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Դա փաստ է, առաջին հայացքից  ավելի  ծանր  
առարկան ավելի շուտ պիտի ընկնի գետին, քան թեթևը: 
Ինչու՞  է այս ենթադրությանը հակասում մեր կատարած 
փորձի արդյունքը։ 

Արդյո՞ք   կստանայինք նույն արդյունքը, եթե այդ շշերը 
բաց թողնեինք ավելի բարձր դիրքից: Այս հարցերը ավելի 
մանրամասն  կուսումնասիրվեն   բարձր դասարաններում: 
Իսկ փորձով ստացված արդյունքը հիմք է ստեղծում 
ասելու հետևյալը.

Ց ա ն կ ա ց ա ծ  տ ե ս ա կ ե տ ի ,  ե ն թ ա դ ր ո ւ թ յ ա ն 
ճշմարտացիությունը անպայման պետք է ստուգել փորձով:

Ա յ ն  կարծիքը  կամ  ենթադրութ յ ունը ,  որի 
ճշմարտացիությունն ապացուցված չէ, կոչվում է 
վարկած(հիպոթեզ): 

Փորձի միջոցով վարկածի ստուգման ավանդույթը 
հիմնել է իտալացի հայտնի գիտնական՝ Գալիլեո Գալիլեյը(1564-1642 թթ.): Նա 
հանդիսանում է փորձարարական ֆիզիկայի հիմնադիրը:

Դիտումները և փորձերը   գիտելիք   ստանալու աղբյուր են հանդիսանում:
Արդի աշխարհում մարդը ունի գիտելիքներ, որոնք օգնում են նրան ճանաչել 

ու վերափոխել շրջապատը: Ժամանակակից մարդն արդեն գիտի, թե ինչպե՞ս 
ուսումնասիրի բնությունը և սահմանի նրա օրենքները: Այս դասագրքի օգնությամբ 
մենք աստիճանաբար կիմանանք բնության գաղտնիքներն  ու օրինաչափությունները։ 
Դրանք իմանալն անսահմանափակ հնարավորություն է տալիս մարդուն 
հայտնագործել և արարել: 

Նկարներում պատկերված է մարդու կողմից ստեղծված հրաշալիքների ընդամենը 
մի փոքր մասը: Այդ ամենը մարդը ստեղծել  է բնության օրենքների վերաբերյալ իր 
ունեցած գիտելիքների շնորհիվ:

Գալիլեո Գալիլեյ
(1564-1642 թթ)



ԱՇԱԿԵՐՏԻ  ԳԻՐՔ

26

Մարդը եղել է Լուսնի վրա։ Նա երազում է, ստեղծում է ու շուտով հավանաբար 
կհասնի մոլորակներին: Հետո․․․

Տեխնիկայի   զարգացումը   մեծ   վերելք ապրեց...



ԱՇԱԿԵՐՏԻ  ԳԻՐՔ

27

Առաջադրանք

ՆԱԽԱԳԻԾ

Ընտրե՛ք տրանսպորտի որևէ միջոց, կամ որևէ առարկա, որը ձեզ հետաքրքրում է։ 
Դասընկերներով կազմե՛ք խումբ, հետազոտե՛ք հետաքրքրող առարկայի զարգացման 
պատմությունը  և հավաքե՛ք տեղեկություններ: Արե՛ք  ձեր ենթադրությունները,  
թե ինչպիսի՞   փոփոխություններ կմտցնեիք ձեզ հետաքրքրող մոդելի մեջ և ինչու՞:                   
Ի՞նչ բարեփոխումներ կցանկանայիք:

Պարզե՛ք, թե ի՞նչ նյութերից է բաղկացած այդ մոդելը և ի՞նչ փոփոխություններ 
է կրել իր զարգացման   ընթացքում: Արտահայտե՛ք ձեր տեսակետը, թե ինչու՞՛  են 
կատարվել այդ փոփոխությունները:

Պարզե՛ք, թե այդ մոդելի շահագործման ընթացքում արդյոք շրջակա միջավայրը    
չի՞ աղտոտվում: Ինչքանո՞վ է այն էկոլոգիապես մաքուր, և ի՞նչ  կառաջարկեք, որպեսզի 
շրջակա միջավայրը չաղտոտվի:

Նախագծի վերաբերյալ տեղեկություններով և կատարված հետազոտությունների 
արդյունքներով գրե՛ք աշխատանք և ներկայացրե՛ք դասարանում շնորհանդեսի 
տեսքով:

6. Ի՞նչ նշանակություն ունի ֆիզիկայի իմացությունը մարդու 
համար։

Դիտել,   նշանակում  է  հետևել  այն    երևույթների  ընթացքին,  որոնք 
ընթանում  են  ինքնաբերաբար՝   առանց  մարդու  միջամտության:

Ցանկացած տեսակետի, ենթադրության ճշմարտացիությունը անպայման 
պետք է ստուգել փորձով:

Այն կարծիքը կամ ենթադրությունը, որի ճշմարտացիությունն 
ապացուցված չէ,  կոչվում է վարկած(հիպոթեզ): 

Իմացանք, որ՝
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1. Սա  երկարաժամկետ  նախագիծ  է  աշակերտները այս  նախագծի  վրա 
կաշխատեն  ամբողջ  տարվա  ընթացքում   և  տարվա  վերջում  կներկայացնեն  նյութը:

Սա  այնպիսի  նախագիծ  է,  որի  վրա  աշխատում  են  սովորելու  ընթացքում և  
միշտ կարող  է,  շարունակվել:  Գիտելիք  ձեռք  բերելու  հետ  միասին  կքննարկեն  
օբյեկտի  բնութագրերը, դրանք  կանցնեն  ուսման  տարբեր  փուլերում: Լավագույն  
աշխատանքը  կարելի է մրցույթի  ներկայացնել   աշակերտների  կազմակերպած  
կոնֆերանսի ժամանակ:

6. Ժամանակակից կյանքը անհնար է պատկերացնել առանց այս սարքերի, 
ապարատների և մեքենաների, որոնք ամենօրյա կյանքում օգտագործվում են:

Ավտոմեքենաների, գնացքների, ինքնաթիռների, հեռուստացույցների, 
ռադիոընդունիչների, սառնարանների, ձայնագրիչների, համակարգիչների, 
հեռախոսների,  էլեկտրական էներգիայի աղբյուրների և դրանց օգտագործողների 
և այլ տեսակի սարքավորումների գործունեությունը հիմնված է ֆիզիկայի 
կանոնների վրա և առանց խորը գիտելիքների անհնար է կատարելագործել այդ 
սարքավորումները: Ֆիզիկան՝ տեխնիկայի հիմքն է և նրա իմանալը անհրաժեշտ է 
ժամանակակից մարդուն: 

Ֆիզիկայի իմացությունը զարգացնում է տրամաբանական մտածելակերպ։

27'
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1.9 ՍՏՈՒԳԵ՛Ք ՁԵՐ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ

2. Վանդակներում տրված մեծությունները համեմատե՛ք իրար հետ:

1 10 հա                 12000 մ2

2 8 տ                 50 փութ

3 2 սմ3
                2 մլ

4 5 դմ3
                5 կգ

5
Գրատախտակի կողմերի չափերն են՝ 2մ x 5մ : Սեղանի կողմերի չափերն են 150սմ x 200սմ:

 գրատախտակի մակերեսը                   սեղանի մակերևույթի մակերեսը  

Որոշե՛ք լոլիկի զանգվածը 
Պարասխանը գրե՛ք գրամով և միլիգրամով:

1.

Նկ. 28.1 
Որոշե՛ք ջերմաչափի և վայրկյանաչափի  
բաժանման արժեքները և ցուցումը։

Նկ. 28.2 

50 մգ10 գ 100 գ ա

բ

     Լուծե՛ք խնդիրները
1.  Ենթադրություն արե՛ք, որքա՞ն ժամանակում կդատարկվի 1,5լ տարողությամբ 

ջրով լի ուղղահայաց, բերանով դեպի ներքև շրջած պոլիէթիլենային շիշը: 
Փորձով համոզվե՛ք ձեր ենթադրության հավաստիության մեջ:

2. Հաշվե՛ք, թե քանի՞ ժամ է անցել Քրիստոսի ծնունդից մինչև օրս:
3. Ֆուտբոլի գնդակի զանգվածը՝ 430գ է, արտահայտե՛ք  այդ զանգվածը 

միլիգրամով, կիլոգրամով  և  տոննայով:  
Ո՞ր չափման միավորն է ավելի հարմար   
օգտագործել:

4. Որոշե՛ք քանոնի վրա խիտ փաթաթված 
լարի տրամագիծը, եթե ստացված փաթույթի 
երկարությունը 3սմ է, իսկ փաթույթի 
գալարների թիվը 60 է(Նկ. 28.3):   

Նկ. 28.3
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Լոլիկի  զանգվածը ՝  110 գ  և  50 մգ =110,05գ =110050մգ:
Ջերմաչափի  բաժանման  արժեքը՝ (250C – 200C):10=0,50C
Վայրկյանաչափինը՝ (6վ-3վ):3 =1վ:

Դասի  նպատակը՝
Ձեռք  բերած  գիտելիքը  օգտագործելիս   զարգանում  է հաղորդակցման, 

դասակարգման,  և  համեմատության  ունակությունները: 

1. Ենթադրության  հավաստի  լինելը   կարելի  է  հաստատել  փորձի  շնորհիվ: Շշի  
դատարկման  ժամանակամիջոցը ≈16 վ է: Եթե  շշի  վերևի  մասը  այնքան  բարակ  է, որ   
այն  դատարկվելիս  մոտենում  են  իրար,ուրեմն  շշի  դատարկման  ժամանակամիջոցը 
կփոքրանա:

2. Մինչև 2010 թվականի  նոյեմբերի  23-ը անցել է ≈2010x365օր-գիշեր+(10x30+22) օր  
ու  գիշեր=732 190x24ժամ+322x24ժամ=17572 560ժամ+7728ժամ:

Հաշված  է, որ  տարին  միջինը  ունի 365 օր:
3. Ֆուտբոլի  գնդակի  ստանդարտ  զանգվածը ≈430գ է:
430գ=430•1000մգ=430 000մգ,
430գ=430•0,001կգ=0,43կգ=0,43կգ•0,001տ=0,00043տ,
ավելի  նպատակահարմար  է օգտագործել  գ-ը:

4. Քանի որ իրար  մոտ  փաթաթված  60 գալարները 3սմ երկարություն  ունեն , այդ  
պատճառով մեկ  գալարի տրամագիծը 60անգամ քիչ  է 3սմ-ից:  Այսպիսով, մեկ  գալարի  
տրամագիծը ՝  3սմ/60=0,05սմ=0,5մմ:
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2. Վանդակներում տրված մեծությունները համեմատեք իրար հետ:

1 10 հա                 12000 մ2

2 8 տ                 50 փութ

3 2 սմ3
                2 մլ

4 5 դմ3
                5 կգ

5
Գրատախտակի կողմերի չափերն են՝ 2մ x 5մ : Սեղանի կողմերի չափերն են 150սմ x 200սմ:

 Գրատախտակի  մակերես                     Սեղանի  մակերևույթի  մակերես  
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● Բոլոր մարմինները     ունեն    ձև    և    ծավալ:
● Միևնույն տեղում երկու մարմնի (նույնիսկ երկու մասնիկի) 

տեղադրումը անհնար է :

Այս նախադասությունների հիման վրա արե՛ք եզրակացություն.
1. Ջրթափ անոթի մեջ ընկղմված է պողպատե 

մարմին(Նկ. 29.1).
ա) Անոթում ջրի ծավալը չի փոփոխվում:
 բ) Անոթում ջրի ծավալը կնվազի   մարմնի ծավալի չափով: 
 գ) Անոթում ջրի ծավալը կմեծանա  մարմնի ծավալի չափով:
 դ) Անհնար է որոշել, թե ինչպես է փոփոխվում ջրի ծավալը անոթում:

2. Ջրով լցված անոթի մեջ ընկղմված է պողպատե գունդ, երկրորդ անոթում  
ընկղմված է նույն ծավալով, բայց սնամեջ գունդ (Նկ. 29.2) , անոթներից ջուրը չի 
թափվում, ուրեմն.

ա) Երկու անոթներում ջրի ծավալը միանման աճեց։  
բ)  Երկու անոթներում ջրի ծավալը մնում է նույնը։
գ)  Երկու անոթներում ջրի ծավալը միանման է 

նվազում։
դ)  Անհնար է որոշել, թե ինչպես է փոփոխվում ջրի 

ծավալը անոթում:

Նկ. 29.1

Նկ. 29.2

Փորձի նպատակն 
է հետևել սառույցի 
ագրեգատային վիճակի 
փոփոխմանը:

Սառույցը բաժանե՛ք 
մանր կտորների և լցրե՛ք 
բաժակի մեջ: Մի կտոր 

թողե՛ք ափսեում, հետևե՛ք թե ի՞նչ տեղի ունեցավ 
սառույցի հետ: Փոխե՞ց արդյոք իր ձևը, թե՞ ոչ: 
Ի՞նչ կնկատեք առավոտյան բաժակում և ափսեում: 
Գրանցե՛ք աշխատանքային տետրում դիտարկումների  
արդյունքները և նկատված երևույթները: Արե՛ք 
եզրակացություն:

Փորձի համար 
անհրաժեշտ են: 
 Սառույց
 Բաժակ 
 Ափսե

Տնային փորձ.

Նկ. 29.4

Նկ. 29.3
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 Տրամաբանական  առաջադրանքների ճիշտ  պատասխանները՝1----բ,  2-բ:
1 - բ, 2 - բ, 3 - ա։

I  գլխի  լրացուցիչ  առաջադրանքներ

1. Ի՞նչ   մակերեսով  կտարածվի ջրի  մակերևույթին  թափված  1մ3 յուղի կաթիլը, 
եթե  այն    0,000025մմ   հաստությամբ  շերտ  է  առաջացնում:

Լուծում 

(*): S= 1 մ3

2,5.10-8մ
=4.107մ2.

2. Քանի՞  անգամ  է  մեծ  Արևի  շուրջը    Երկրի  պտույտի պարբերությունը,  
իր  առանցքի  շուրջը  պտտման  պարբերությունից:

Լուծում 
Արևի  շուրջը  Երկրի  պտույտի  պարբերությունը   T1=1 տարի= 365օր-գիշեր 

365•24ժամ: Առանցքի  շուրջը  պտտման  պարբերությունը    T2=24 ժամ:  T1/T2=365:

3. Զարկերակի  պարբերությունը 1վ-ի  է  հավասար:  Սահմանեցե՛ք  այն  րոպեով  
և  ժամով:  Ո՞ր  միավորն  է  ավելի  հարմար  օգտագործել:

Լուծում

1վրկ=       1 1
60 60

≈ 0,017րոպե≈ ≈ 0,00026ժամ:0,017 .րոպե          ժամ             

Ավելի  հարմար  է օգտագործել վրկ-ը:

Փորձը  հեշտությամբ  կիրականացվի: Աշակերտները հավանաբար առանց  
հրահանգների  կարող  են  անցկացնել,  սակայն  ավելի  լավ  կլինի բացատրել,  ինչպես  
վարվել: 

Ուշադրությամբ  հետևեք սառույցի  ձևի  փոփոխմանը  այն  հալվելիս:
Ափսեի  մեջ  դրված  փոքր  կտոր  սառույցին, առավոտյան  նայեք: Այնտեղ  կարող  

է  ջուր  չլինել,  կամ  էլ կլինի  քիչ  քանակությամբ, դա  բնական  է:  Հաջորդ  դասին  
կիմանանք,  թե  ու՞ր  «անհետացավ» ջուրը:   
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Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա.
Ֆիզ. բազ. 1.   Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն: 
Ֆիզ.բազ. 4.  Ֆիզիկական  երևույթները  ուսումնասիրելու  նպատակով       հետազոտում  

( փորձ, փորձարկում) պլանավորում  (վարկածի օգտագործում, կախյալ  և անկախ  
փոփոխականի  սահմանում, փորձի  ընթացակարգի, տրվածների  հաշվման  բանաձևի  
սահմանում, համապատասխան  ռեսուրսների  ընտրություն): 

 Ֆիզ. բազ.5.   Ֆիզիկական  գործընթացների  և  օրինաչափությունների  հետազոտման  
համար  անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  իրագործում    (դիտում,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձերի  պլանավորում  և անցկացում,  անվտանգության  կանոները  
պահպանելով:       

? S
Տրված է V=1 մ3

 р=2,5.10-5մմ=2,5.10-8մ

1.
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II  ԳԼՈՒԽ

ՆՅՈՒԹԵՐԻ 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ԵՎ  
ՆՐԱՆՑ   
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ               
ՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԱՅՍ  ԳԼԽՈՒՄ

ԿՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԵՆՔ

  Նյութի  ագրեգատային  վիճակները

   Նյութերի  մոլեկուլային 
կառուցվածքների տարբերությունը

   Դիֆուզիա

   Նյութի  խտություն

Ջրի, ջրային գոլորշու և սառույցի մոլեկուլները նույնն են, տարբեր են 
մոլեկուլների դասավորությունները։

Ջրային գոլորշի Ջուր Սառույց



ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԳԻՐՔ 

Այս  գլխի  ուսումնասիրման  ժամանակ  աշակերտներին  նախապես  զգուշացնել,  
որ  պատրաստեն  անհրաժեշտ  նյութերը,  տնային  փորձերը  անցկացնելու  համար:

  Դրանք  են՝ մուրաբայի  հյութ կամ  թեյի  փաթեթ,
1լ ձեթ,
պոլիէթիլենային  շշեր,
կշեռք:

II  գլխի սովորելուց  հետո  աշակերտը   պետք  է  կարողանա նկարագրել   նյութի  երեք  
ագրեգատային  վիճակները:

Նյութի  ագրեգատային  վիճակների կախվածությունը  նրա  ատոմա -մոլեկուլային  
կառուցվածքից: Դիֆուզիայի  և  այս  երևույթների  դերը   գնահատել  բնության  և  ամենօրյա  
կյանքում: Նյութի  խտության  սահմանումը:

Այս  գլխում  աշակերտները  կծանոթանան  և  կսովորեն,   բոլոր  այն  հարցերը,  որոնք  
նրանց  կտանեն  այս  արդյունքին:

Համացանցում՝  հետևյալ  հղումներով,նայենք  նյութի  ագրեգատային  վիճակների  
վերաբերյալ  նյութեր:

1. http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/агрегатное–состояние
2. http://www.krugosvet.ru/enc/nauka–i–tehnika/fizika/BROUNOVSKOE–DVIZHENIE.html 
3. http://www.matpack.de/Info/Nuclear/Elements/aggregate.html
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3. Ի՞նչ եք կարծում, հնարավո՞ր է, որ թվարկված նյութերը հանդես գան 
այլ ագրեգատային վիճակներում: 

4. Ո՞ր նյութի, ինչպիսի՞ ագրեգատային վիճակներ են 
պատկերված(Նկ. 32.1)-ում:
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      Ձեթը,  սնդիկը, նավթը դուք տեսել եք միայն հեղուկ վիճակում: Իսկ պողպատը, 
նավթալինը, ալյումինն ու պղինձը՝ միայն պինդ:

Ջուրը հեղուկ վիճակում  գոյացնում 
է օվկիանոսներ և ծովեր,  լճեր և գետեր: 
Այն ներկայանում է  մեզ անձրևի, ցողի, 
մառախուղի  ու ամպերի տեսքով:  
Պինդ վիճակում ջուրը հանդես է գալիս 
սառցաբեկորների տեսքով: Սառույցով 
են պատված Երկրի  հյուսիսային և 
հարավային բևեռների հսկայական 
տարածությունները, ինչպես նաև 
լեռների գագաթները: Պինդ վիճակով 
ջուրը հանդես է գալիս ձյան,կարկուտի  
և եղյամի տեսքով: Ջրային գոլորշին 
անտեսանելի է: Ջրային գոլորշու 

● Տեսե՞լ եք ջրային գոլորշի:

Նկ. 32.1

Ջուրը բնության մեջ2.1

1.   Նյութի  ինչպիսի ՞  վիճակներ  են  ձեզ  հայտնի:

2.   Ինչպե՞ս  են  կոչվում  նյութի  տարբեր  վիճակները:

• Փոփոխվում է արդյո՞ք հալվող սառույցի ձևը:
• Ի՞նչ տեսաք առավոտյան  ափսեում,բաժակի մեջ:

0,0001

0,001

0,06

2,1

97,2

21 43 5

%

Նկ. 32.2
1.Ջուրը մթնոլորտում:
2.Ջուրը լճերում և գետերում:
3.Ստորգետնյա ջրեր:
4.Սառցային ծածկույթ:
5.Ջուրը ծովերում և օվկիանոսներում:



ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԳԻՐՔ 
Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա.
Ֆիզ. բազ. 1.   Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն: 
Ֆիզ.բազ.  4.  Ֆիզիկական  երևույթները  ուսումնասիրելու  նպատակով       հետազոտում  

( փորձ, փորձարկում)պլանավորում  (վարկածի օգտագործում, կախյալ  և անկախ  
փոփոխականի  սահմանում, փորձի  ընթացակարգի,տրվածների  հաշվման  բանաձևի  
սահմանում, համապատասխան  ռեսուրսների  ընտրություն): 

 Ֆիզ. բազ.5.   Ֆիզիկական  գործընթացների  և  օրինաչափությունների  հետազոտման  
համար  անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  իրագործում    (դիտում,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  
և  գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ.  9. Փորձերի  և  փորձարկումների  պլանավորում  և անցկացում ,  
անվտանգության  կանոները  պահպանելով:        

Ուսումնական  նպատակները՝
Դիտարկման,  նկարագրման, վերլուծողական, դասկարգման  հմտությունների  

զարգացում:
  Ջրի  ագրեգատային  վիճակների  դիտարկում:
1. և 2.  Այս  հարցին  գրեթե  բոլոր  աշակերտները  տալիս  են  ճիշտ  պատասխան:
Հայտնի  են  նյութերի  պինդ, հեղուկ  և  գազային  վիճակները:   Այդ  վիճակները  կոչվում  

են  ագրեգատային:   Ասացե՛ք,  որ  գոյություն  ունի  նյութի  չորրորդ  ագրեգատային  
վիճակ  ևս,  դա  պլազման  է:  Պլազմային  վիճակում  են  գտնվում  կրակը,  արևը,  
աստղերը:

3.   Թվարկած  նյութերը  համապատասխան  պայմաններում  կարող  են  գտնվել  
տարբեր  ագրեգատային  վիճակներում:  Օրինակ՝  նյութը  տաքացնելիս  պինդ  վիճակից  
կարող  անցնել  հեղուկ  վիճակի:  Սառեցնելիս  նորից   կանցնի  պինդ  վիճակի:

Իհարկե աշակերտներից  ճիշտ  այսպիսի  պատասխան  չպետք  է  սպասել:  Լսե՛ք  ինչ  
կասեն  նրանք:  այդ  պահին  ճիշտ  պատասխան ստանալը  անհրաժեշտ  չէ:

   Եկեք  հետևենք  տեքստին, որտեղ  ամբողջությամբ  նկարագրվում  է,   ջրի  
ագրեգատային  վիճակները  և  դրանց  համապատասխան  պայմանները,  հարցերը 
քննարկելիս աշակերտները  արդեն  կարող  են ճիշտ  պատասխան  տալ:

  Այդ  հարցերը  դասի  վերջում  ևս  մեկ  անգամ  կրկնեք:
4. Նկարում  ջրի  երկու՝  պինդ  և  հեղուկ  վիճակներն  են  պատկերված:  Ջուրը  կա  

և՛  ամպերում,  և՛  օդում:  Ամպերում  ջուրը  կաթիլների  և  գոլորշու տեսքով  է, օդում՝  
գոլորշու:

Հարցերի  պատասխանից  հետո  աշակերտները  պետք է,  որ  հարցնեն  ինչպե՞ս  է  
առաջանում  հեղուկ  և  պինդ  վիճակները:

Այս  հարցի  պատասխանը  կա  դասագրքում:
Դիագրամայի  վրա  պարզ  երևում  է  Երկրագնդի  վրա  ջրի  քանակական  բաժանումը,  ավելի 

լավ է աշակերտները      մտածեն  և  պատասխանեն,   թե    ինչ  են  ենթադրում   բոլոր  գետերը,    լճերը, 

Շարունակությունը  հաջորդ  էջում

32'
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գերտաքացումից  առաջանում է չորրորդ 
ագրեգատային վիճակը՝ պլազման:
Երկրագնդի վրա ջուրը բաշխված է հինգ 
«ռեզերվուարների» մեջ,  այդ բաշխումը 
դիագրամի վրա պատկերված է տոկոսներով 
(նկ․ 32․2)։
 Ջրի շրջապտույտը բնության մեջ անվանվում 
է ջրի ցիկլ: Ջրի շրջապտույտը բնության մեջ 
պատկերված է (Նկ. 33.1)-ում, իսկ սխեմայի  
տեսքով այն պատկերված է (Նկ. 33.2)-ում: 

Դիագրամա-Նկար, որտեղ 
արտահայտված է  ինչ-որ 

մի ֆիզիկական մեծության 
համեմատություն:

Նկ.33.2

5. Ի՞նչ ջերմաստիճան է այնտեղ, ուր 
հավերժական  ձյուն է ու սառույց:
6. Ի՞նչ ջերմաստիճան է այնտեղ, ուր 
երբեք ձյուն չի  գալիս, և  բնականաբար 
բնության մեջ սառույց չի
առաջանում:
7. Տնային փորձում ինչը՞ նպաստեց 
սառույցի հալվելուն: Ափսեն ինչու՞ էր 
առավոտյան դատարկ։

Ցիկ լ  (Հուն . )  նշանակում  է 
ժամանակի որոշակի հատվածում 
երևույթների կամ գործընթացների 
զարգացման շրջանային պրոցես:

Նկ. 33.1

Հեղուկ ամ
պերում                                 

Գոլորշի 
մթնոլորտում

Պինդ 
սառույց                 

Ջուր

Հեղուկ

օվկիանոսներում, 
լճերում ծովերում,   

գետերում
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5. Այնտեղ,     որտեղ  հավերժական   ձյուն  է  և սառույց, ջերմաստիճանը  Ցելսուսի  
սանդղակով  բացասական  է:

6. Այնտեղ, որտեղ  ձյուն  չի  գալիս,  և  բնական  է  սառույց  չկա, ջերմաստիճանը  
Ցելսուսի  սանդղակով  դրական  է:

7.Տնային  փորձում  սառույցի  հալվելը  պայմանավորված  է ջերմաքանակի  
ընդունումով: Աշակերտները   գիտեն, որ  սառույցը  տաքանալիս  հալվում է: Եթե  
ափսեն  դատարկ  է,  կամ  քիչ  քանակությամբ  ջուր  կա, աշակերտներին  պետք  է  
ասել, որ ջուրը  ամբողջությամբ  կամ  մասնակի  գոլորշիացել  է: 

33'

սառցադաշտերը և մթնոլորտում գտնվող ջուրը միասին,   
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● Երկրագնդի մակերևույթի մեծ մասի տարեկան միջին 
ջերմաստիճանը Ցելսուսի սանդղակով դրական է այսինքն>է 00 C-ից: 

● Սառույցի ջերմաստիճանը փոքր է կամ հավասար 00 C-ի:

● Ջերմաքանակ ստանալով 00 C-ում սառույցը դառնում է հեղուկ:
Օգտագործելով այս նախադասությունները պատասխանեցե՛ք հետևյալին:
Երկրագնդի մակերևույթի միջին տարեկան ջերմաստիճանը աճելիս ցամաքի 

մակերեսը.
ա) Կմեծանա   բ) Կփոքրանա, գ) Չի փոփոխվի,       
դ) Մեկ կմեծանա, մեկ կփոքրանա

Գլանաձև բաժակի կեսը լցրե՛ք սուրճի կամ 
եգիպտացորենի հատիկներ, երկրորդ բաժակի 
կեսը լցրե՛ք աղացած սուրճ կամ ալյուր (Նկ. 34.1): 
Ենթադրե՛ք մի բաժակից մյուսի վրա եք  լցնում 
աղացած սուրճը կամ ալյուրը,  կլցվի՞  արդյոք 
բաժակը ամբողջությամբ:Ենթադրությունը գրե՛ք 
աշխատանքային տետրում, ի՞նչ եք մտածում դրա 
մասին:

Վարկածի  հավաստիությունը  ստուգեցե՛ք  փորձով:  Բաժակից  ալյուրը  լցրե՛ք 
հատիկների  վրա, խառնե՛ք և  դիտե՛ք:Բաժակը  ամբողջությամբ  լցվե՞ց:  Բացատրե՛ք,  
ինչու՞  այդպես  ստացվեց:

Նկ. 34.1

Առօրյա կյանքում հանդիպում են որոշ նյութեր, որոնք գտնվում են պինդ 
վիճակում, որոշ նյութեր հեղուկ վիճակում, իսկ որոշն էլ՝ գազային: Ջուրը միակ 
նյութն է, որը բնության մեջ հանդիպում է երեք ագրեգատային վիճակում էլ: 

Նյութի ագրեգատային վիճակի փոփոխության ժամանակ կամ  անջատվում 
է  ջերմություն, կամ կլանվում:

Իմացանք, որ՝ 

8. Նկ. 33.1 և նկ. 33.2 նկարների հիման վրա 
նկարագրե՛ք ջրի շրջապտույտը բնության մեջ: 

Պատրաստվում ենք   հաջորդ դասին

Գիտահետազոտական որոնում
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8. Ջուրը   գոլորշիացավ:  Խոնավ  օդը  բարձրանում  է  վերև: Ցրտում է:  Գոլորշին  
խտանում  (կոնդենսանում)  է:  Առաջանում է  սառույց, որը  քամին  տեղափոխում  է  
տարբեր  տեղեր:  Ամպերում   գոյություն ունեցող  ջուրը  անձրևի  կամ  ձյան  տեսքով  
է  վերադառնում  Երկիր:  Այդ  ջրով  սնուցվում  են  գետերն  ու  լճերը:  Գետերը  և  
անձրևաջրերը   նորից  ծովերն  ու  օվկիանոսներն  են  վերադառնում:   

Ճիշտ  պատասխանն է՝   բ:

5-րդ,6-րդ , 7-րդ և  8-րդ   հարցերի  քննարկումից  հետո  աշակերտներտը պետք  է  
հասկանան,  որ  նյութերի  ագրեգատային  վիճակները  կախված  են  այն  պայմաններից,  
որոնցում  գտնվում  են:   Արե՛ք  ենթադրություններ նյութի  մեկ  ագրեգատային  վիճակից  
մյուսին  անցնելու   նպատակների  վերաբերյալ:

Փորձը հեշտությամբ է կատարված: Զգուշացրե՛ք աշակերտներին, որ անպայման 
անցկացնեն:

Նկատած երևույթի բացատրությունը ավելի կհեշտացնի հաջորդ դասի հասկանալը 
և բնութագրելը: 

Չափորոշիչի արդյունքները
Աշակերտը պետք է կարողանա.
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի բնութագրումը իր ֆիզիկական հատկությունների համաձայն:
Ֆիզ.բազ. 2. Մարմինների փոխազդեցության և փոխազդեցության փաստարկման 

արդյունքում մատերիայի, համակարգերի քննարկում:
Ուղղություն՝ գիտական հետազոտում -որոնում, աշակերտը պետք է կարողանա
Ֆիզ.բազ. 4. Ֆիզիկական երևույթները ուսումնասիրելու նպատակով հետազոտում 

( փորձ, փորձարկում)պլանավորում (վարկածի օգտագործում, կախյալ և անկախ 
փոփոխականի սահմանում, փորձի ընթացակարգի,տրվածների հաշվման բանաձևի 
սահմանում, համապատասխան ռեսուրսների ընտրություն): 

 Ֆիզ. բազ.5. Ֆիզիկական գործընթացների և օրինաչափությունների հետազոտման 
համար անհրաժեշտ ընթացակարգերի իրագործում (դիտում,չափում,տվյալների հաշվում, 
համապատասխան նյութերի և անհրաժեշտ սարքերի օգտագործում):

Ֆիզ.բազ. 7. Տվյալների վերլուծում և հիմնավորված փաստերի վրա եզրակացության 
դուրս բերում, փոփոխականների միջև կախվածության նկարագրում՝ դիագրամներ և 
գրաֆիկներ օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների ստեղծում, օգտագործում ֆիզիկական երևույթների 
օրինաչափությունները ցույց տալու համար:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձերի և փորձարկումների պլանավորում և անցկացում , անվտանգության 
կանոները պահպանելով:    
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Ի՞նչից  է  կազմված  նյութը ,այս հարցի  ճիշտ  պատասխանը  տալու  համար  
պետք  է  իմանաք  ինչպիսի՞ն  է  նրա կառուցվածքը՝  ինչքանով  է  ամբողջական  և  
միատարր:

Շաքարի կամ կավիճի կտորը փշրենք։ Եգիպտացորենի, սուրճի կամ բակլայի 
հատիկները կոտրենք, ստացված կտորները նորից բաժանենք երկու մասի։ 
Շարունակենք այդ գործընթացը։ Ստանում ենք տրված նյութի փոքրագույն  
մասնիկներ, որոնք ավելի ու ավելի դժվար է տեսնել։

Պատկերացրե՛ք, մասնիկները ավելի փոքրացնեք այնքան, 
որ անգամ մանրադիտակով տեսանելի չէ: Ի՞նչ տեղի ունեցավ,  
մասնիկները անհետացա՞ն,այլևս գոյություն չունե՞ն: Թե՞ մնացին 
և պահպանեցին  նյութի բոլոր ֆիզիկական  հատկությունները: 
Նյութի կառուցվածքի մասին բազմաթիվ վարկածներ գոյություն 
ունեն: Այն, որ նյութերը բաղկացած են առանձին փոքրագույն 
մասնիկներից, մարդիկ կռահել էին շատ վաղուց, դա էր պնդում դեռ 
մոտավորապես 2500տարի առաջ հույն գիտնական՝ Դեմոկրիտը: 
Նա մտածում էր, որ նյութերը բաղկացած են փոքրագույն՝ աչքի 
համար անտեսանելի, մասնիկներից՝ ատոմներից: Ատոմ (հունարեն) 
–քիմիական էլեմենտի փոքրագույն, անբաժանելի մասնիկ է: 
Դեմոկրիտի պատկերացումները մոռացված են 
եղել դարեր շարունակ: Գիտական աշխարհը 
ճանաչեց Արիստոտելի սխալ պնդումները 
այն մասին, որ ատոմներ գոյություն չունեն և 
բոլոր նյութերը կարող են վերափոխվել մեկից մյուսին:  Արիստոտելի տեսակետը 
պաշտպանում էր հոգևորականությունը: Նրանք դաժանորեն հետապնդում էին 
ատոմային տեսության կողմնակիցներին: Միայն 20-րդ դարում գիտությունը 
բազմաթիվ հետազոտությունների և փորձերի միջոցով վերջնականապես հիմնավորեց 
այն, որ նյութը կազմված է փոքրագույն մասնիկներից՝ մոլեկուլներից և ատոմներից:

Փորձերի միջոցով հետազոտենք նյութերի կառուցվածքը:
I Փորձ.
Մուգ  գույնի ներկի մի հատիկը լուծենք ջրով լի բաժակի մեջ և խառնենք: 

Բաժակից ներկված ջրի կեսը լցնում ենք 2-րդ բաժակի մեջ ավելացնելով մաքուր ջուր 
և խառնում, 2-րդ բաժակի ջրի կեսը լցնում  ենք 3-րդ բաժակի մեջ նրան էլ ավելացնում 
ենք մաքուր ջուր և խառնում ենք, իսկ  նրա կեսն էլ դատարկում   ենք 4-րդ բաժակի 
մեջ և նորից ավելացնում մաքուր ջուր: Այս գործողությունը կրկնում ենք մի քանի 
անգամ և հետևություն անում:

●  100+100 միշտ  չէ  որ   հավասար  է  200-ի

ատոմ (հունարեն)-քիմիական  
էլեմենտի փոքրագույն մասնիկ

ՆՅՈՒԹԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ   

1. Ինչպե՞ս կարելի է այդ մանր մասնիկները   ավելի լավ տեսնել:

2. Ի՞նչ եք մտածում մասնիկները հնարավո՞ր է վերածել ավելի 
մանր մասնիկների: Բացատրե՛ք ինչու՞:

Նկ. 35.1

• Կես բաժակ ալյուրը  լցնել նույնանման   բաժակի կիսով  չափ լցված   
սուրճի  հատիկների  վրա: Բացատրե՛ք, ի՞նչ նկատեցիք:

2.2
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Աշակերտը  պետք  է  կարողանա.
Ֆիզ. բազ. 1.   Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն:
Ֆիզ. բազ. 2. . Մարմինների  փոխազդեցությունը  և  փոխազդեցության  արդյունքում   

մատերիայի, համակարգերի  փաստարկում, քննարկում:
Ֆիզ.բազ.  4.  Ֆիզիկական  երևույթները  ուսումնասիրելու  նպատակով       

հետազոտում  ( փորձ, փորձարկում)պլանավորում  (վարկածի օգտագործում, կախյալ  
և անկախ  փոփոխականի  սահմանում, փորձի  ընթացակարգի,տրվածների  հաշվման  
բանաձևի  սահմանում, համապատասխան  ռեսուրսների  ընտրություն): 

 Ֆիզ. բազ.5.   Ֆիզիկական  գործընթացների  և  օրինաչափությունների  հետազոտման  
համար  անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  իրագործում    (դիտում,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  
և  գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8.    Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում   ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ.  9.    Փորձերի  և  փորձարկումների  պլանավորում  և անցկացում ,  
անվտանգության  կանոները  պահպանելով:        

Ֆիզ. բազ.  10. Բնագիտական  գիտության  և  տեխնոլոգիաների ձեռք  բերումների  
կայուն  զարգացում  սկզբունքների  առումով:

Ուսումնական  նպատակները՝
Դիտարկում, մոդելի  ստեղծում  և  օգտագործում,  վերլուծական  ունակությունների  

զարգացում:
Նյութի  կառուցվածքի  որոշում:

1.Մասնիկները  կարելի  է  խոշորացնել  խոշորացույցով  կամ  ավելի  լավ  է  
մանրադիտակով:

2.  Նյութը  մասնիկների  բաժանելիս  գործնականում  լինում  է  մի  փուլ,   որ այլևս  
անհնար  է  այն  բաժանել:

35'
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Փորձի արդյունքների վրա հիմնվելով կարելի է ասել, որ ներկի մասնիկը շատ մեծ 
թվով փոքրագույն մասնիկներից է բաղկացած, որոնք  բաժակներում լուծվում են:

II Փորձ.
Չափասրվակներից մեկի մեջ լցրե՛ք  100մլ ջուր, մյուսի մեջ նույն ծավալով սպիրտ 

(Նկ. 36.1): 

  Փորձը ցույց է տալիս, որ ստացված 
խառնուրդի ծավալը 200մլ-ից քիչ է, 
ինչպե՞ս կբացատրեք այս փաստը:

Վ ե ր լ ո ւ ծ ե ն ք  տ ն ա յ ի ն  փ ո ր ձ ի 
արդյունքները.  

Կես բաժակ աղացած սուրճը, որը 
ավելացրիք կես բաժակ սուրճի հատիկների 
վրա լրիվությամբ չլցրեց բաժակը, քանի որ սուրճի հատիկների միջև  կար դատարկ 
տարածություն  և աղացած սուրճը զբաղեցրեց այդ տարածությունը։ Սրանից հետևում 
է, որ բաժակը լրիվությամբ չի լցվում:

Ջրի և սպիրտի խառնուրդի ծավալի ավելի փոքր լինելը  հնարավոր է  բացատրել, 
որ ջուրը և սպիրտը բաղկացած են փոքրագույն մասնիկներից, որոնց միջև կա 
տարածություն։ Երկու հեղուկները իրար խառնելու ժամանակ այդ տարածությունները  
լցվում են։

Հեղուկները տաքացնելիս ընդարձակվում են, ինչը 
հաստատում է, որ հեղուկի մասնիկների միջև գոյություն 
ունի ազատ տարածություն։

 Այս երևույթը կարելի է բացատրել, եթե ենթադրենք, 
որ նյութը բաղկացած է մասնիկներից, որոնց միջև կա 
որոշակի տարածություն, երբ մասնիկները միմյանցից 
հեռանում են, մարմնի ծավալը մեծանում է, մասնիկները մոտենալիս ծավալը փոքրանում 
է: Նյութերը, օրինակ՝ ջուրը, սնդիկը, պողպատը, ալյումինը ամբողջական են թվում, 
քանի որ այն կազմող մասնիկները շատ փոքր են ու անտեսանելի, և միմյանց շատ մոտ 

6. Ձեր կարծիքով ի՞նչ ծավալով խառնուրդ կստանանք այդ 
հեղուկներն իրար խառնելուց հետո։ Բացատրե՛ք ինչու՞ եք այդպես 
մտածում:

7. Նկատել ե՞ք, թե ինչ  է տեղի ունենում, երբ ջրով լիք լցված 
թեյնիկը տաքացնում ենք։  

Նկ. 36.2

ա)տաքացված 
գնդիկ 

 բ)սառեցված 
գնդիկ

8. Ի՞նչ  տեղեկություն կստանաք 
նայելով (Նկ. 36.2)-ին:

100 

200 

ml

100 100 

ml ml

Ջուր խառնուրդ

ա) խառնենք իրար          բ) խառնուրդ 

200 200 

Սպիրտ

Նկ. 36.1

3. Յուրաքանչյուր բաժակում ջուրը ի՞նչ գույն   ունի:
4. Բոլոր բաժակներում ջուրը միևնույն գու՞յնը ունի:
5. Ըստ ձեզ, յուրաքանչյուր բաժակում ներկ կա՞,  ինչպե՞ս է 

փոփոխվում ներկի քանակը հաջորդող բաժակներում:
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3.Ամեն  բաժակում  ջուրը  միանման է ներկված:

4.Ամեն  հաջորդ  բաժակում  ջուրը  ավելի  ու ավելի  բաց  գույն  է ստանում:

5.Ամեն  բաժակում էլ  ներկ կա:  Դրա  քանակը  հաջորդ  բաժակում  ավելի  ու ավելի  
քչանում է,  բայց  ինչ-որ  մասը  մնում  է:

7.Ջրով  լի թեյնիկը  տաքացնելիս  ջուրը  թափվում է ծորանից:

6. Այս  հարցի  պատասխանը  դասագրքում   է տրված:

8. Նկարից  երևում  է, որ  սառեցված  գնդիկի  ծավալը  փոքրանում  է,  այստեղից  
եզրակացնում  ենք, որ  այն  կացնի  օղակով:

36'
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Նյութերը    կազմված   են   փոքրագույն    մասնիկներից, որոնց 
միջև կա ազատ տարածություն։

Իմացանք, որ՝

9. Ռետինի ձևը փոխե՛ք այնպես,որ նյութը կազմող 
մասնիկների մի մասը հեռանան միմյանցից, մի մասն էլ 
մոտենան: Կազդի արդյո՞ք մասնիկների հեռավորությունը 
փոխազդեցության վրա: Ինչպե՞ս:

Փորձե՛ք տանը կամ դրսում գտնել երկու միանման առարկա (թեկուզ 
հատիկներ)։ Բերե՛ք դպրոց և ցույց տվեք   այդ առարկաները ձեր դասընկերներին 
և ուսուցչին։

Վերցրե՛ք փափուկ պլաստիլինի կտոր, սեղմե՛ք մատով։ Ուշադիր նայեք սեղմած 
տեղը։ Ի՞նչ եք նկատում։ Եթե ունեք հնարավորություն դիտելու համար կիրառեք 
խոշորացույց։ Այն, ինչ տեսնում եք պաստիլինի վրա սեղմեուց հետո, կոչվում է 
մատնահետք։

Համեմատե՛ք  ձեր  մատնահետքերը ձեր ընտանիքի անդամների  մատնահետքերի  
հետ: Ի՞նչ  նկատեցիք,  դիտարկման արդյունքները գրանցե՛ք   աշխատանքային  
տետրում:

են գտնվում, այդ մասնիկները կոչվում 
են մոլեկուլներ: Եթե   փորձենք նյութի     
մասնիկները    մոտեցնել,   կնկատենք, 
որ մասնիկները  միմյանց կհակազդեն 
(կվանեն), իսկ հեռացնելիս՝ կձգեն:

Մոլեկուլ (լատիներեն)-նշանակում է «փոքրիկ 
զանգված»։ Նյութի փոքրագույն մասնիկ է, որը 
ունի այդ նյութին բնորոշ բոլոր քիմիական 
հատկությունները։

Պատրաստվում  ենք  հաջորդ դասին

Գիտահետազոտական որոնում
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 Չափորոշիչի արդյունքները.
Աշակերտը պետք է կարողանա՝

Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի բնութագրումը իր ֆիզիկական հատկությունների 
համաձայն:

Ֆիզ.բազ. 4. Ֆիզիկական երևույթները ուսումնասիրելու նպատակով հետազոտում 
( փորձ, փորձարկում)պլանավորում (վարկածի օգտագործում, կախյալ և անկախ 
փոփոխականի սահմանում, փորձի ընթացակարգի,տրվածների հաշվման բանաձևի 
սահմանում, համապատասխան ռեսուրսների ընտրություն): 

 Ֆիզ. բազ.5. Ֆիզիկական գործընթացների և օրինաչափությունների հետազոտման 
համար անհրաժեշտ ընթացակարգերի իրագործում (դիտում,չափում,տվյալների 
հաշվում, համապատասխան նյութերի և անհրաժեշտ սարքերի օգտագործում):

ՖՖիզ.բազ. 8. Մոդելների ստեղծում, օգտագործում ֆիզիկական երևույթների 
օրինաչափությունները ցույց տալու համար:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձերի պլանավորում և անցկացում, անվտանգության կանոները 
պահպանելով:    

 Ցույց  տվեք  պլաստիլինը:Դասի  ժամանակ  մատով  սեղմեն  այն  և  հետևեն: 
Համեմատեն  տարբեր  մատնահետքերը:  Այստեղից  կառաջանա  հետաքրքրություն  
և   նորից  կշարունակվի  «խաղը»:
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2.3
ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐ և ԱՏՈՄՆԵՐ

● Ի՞նչ  պատկերվեց պլաստիլինի կտորի   վրա  մատով  սեղմելուց  հետո:

●Միանմա՞ն են արդյոք  քո  և  ընտանիքիդ  անդամների  մատնահետքերը:

Տնային փորձ։ Պլաստիլինի փոքրիկ կտորը սեղմե՛ք մատով, մարմնի վրա 
կպատկերվի ձեր  մատնահետքը, այն նայե՛ք խոշորացույցով և համեմատե՛ք ձեր 
ընկերների մատնահետքերի հետ։ 

Ապացուցված է, որ միլիարդավոր մարդկանց միջև գոյություն չունեն գոնե երկու 
միանման մատնահետք ունեցող մարդիկ: Զարմանալի փաստ է, գոյություն չունի՝ 
երկու միանման տերև, երկու միանման ավազի հատիկ և ընդհանրապես երկու 
միանման առարկաներ գոյություն չունեն: Միևնույն նյութի բոլոր մոլեկուլները նույնն 
են, ինչ մեթոդով էլ, որ ստուգենք նույն նյութի մոլեկուլների մեջ ոչ մի տարբերություն 
չկա: Ջրի բոլոր մոլեկուլները միանման են:

Մոլեկուլը     կազմված   է   ատոմներից: 

Գոյություն ունեն այնպիսի նյութեր, որոնք կազմված են միատեսակ ատոմներից, 
այդ նյութերը կոչվում են պարզ նյութեր: Դրանք են օրինակ՝ ջրածինը և թթվածինը:     
Ջրածնի     երկու  ատոմի միացությունը կազմում է ջրածնի մոլեկուլը, թթվածնի երկու 
ատոմի միացությունը ՝ թթվածնի մոլեկուլը: 

Նյութերը, որոնք կազմված են տարբեր տեսակի ատոմներից, կոչվում են   բարդ   
նյութեր: 

Օրինակ ջրի մոլեկուլը կազմված է երկու 
ատոմ ջրածնից  և մեկ ատոմ թթվածնից: (Նկ. 
38.1)-ում պատկերված է ջրի երկու մոլեկուլ, 
մոլեկուլների այսպիսի պատկերումը ընդունված 
է անվանել մոլեկուլի մոդել: Ջրի երկու մոլեկուլը 
բաղկացած է չորս ատոմ ջրածնից և երկու ատոմ 
թթվածնից: Ջրածնի ցանկացած երկու ատոմի 
միացությունը ջրածնի մոլեկուլն է: Թթվածնի 
երկու ատոմի միացությունը ՝ թթվածնի մոլեկուլն 
է (Նկ.38.2): 

1. Նկատու՞մ եք որևէ տարբերություն մատնահետքերի միջև:

2. Ի՞նչ եք կարծում, հնարավո՞ր է միանման լինեն անձրևի 
կաթիլները, աղբյուրի ջուրը , ծովի ջուրը, թորած ջուրը:Պատասխանը 
հիմնավորեցե՛ք:

Նկ. 38.1

Ջրի մոլեկուլներ

Նկ.38.2

Թթվածնի  
մոլեկուլ Ջրածնի 

մոլեկուլ

●Գոյություն  ունեն  արդյո՞ք  ճիշտ  միանման  առարկաներ:
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Չափորոշիչի արդյունքները
Աշակերտը պետք է կարողանա.
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի բնութագրումը իր ֆիզիկական հատկությունների 

համաձայն:
Ֆիզ.բազ. 4. Ֆիզիկական երևույթները ուսումնասիրելու նպատակով հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում)պլանավորում (վարկածի օգտագործում, կախյալ և անկախ 
փոփոխականի սահմանում, փորձի ընթացակարգի,տրվածների հաշվման բանաձևի 
սահմանում, համապատասխան ռեսուրսների ընտրություն): 

 Ֆիզ. բազ.5. Ֆիզիկական գործընթացների և օրինաչափությունների հետազոտման 
համար անհրաժեշտ ընթացակարգերի իրագործում (դիտում,չափում,տվյալների 
հաշվում, համապատասխան նյութերի և անհրաժեշտ սարքերի օգտագործում):

Ֆիզ.բազ. 7. Տվյալների վերլուծում և հիմնավորված փաստերի վրա եզրակացության 
դուրս բերում, փոփոխականների միջև կախվածության նկարագրում՝ դիագրամներ և 
գրաֆիկներ օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների ստեղծում, օգտագործում ֆիզիկական երևույթների 
օրինաչափությունները ցույց տալու համար:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձերի պլանավորում և անցկացում, անվտանգության կանոները 
պահպանելով:    

Ուսուցման  նպատակները՝
Մոլեկուլների  և  ատոմների  կառուցվածքի  ուսուցում:
Գիտելիքի(տեղեկության)  ծանոթանալու ունակության  զարգացում:

1. Մատնահետքերը միմյանցից  տարբեր  են,  սակայն  այդ  տարբերությունը  ոչ 
մասնագետների  համար  դժվար  նկատելի  է:

2. Քանի որ  ջրի  բոլոր  մոլեկուլները  միանման  են ,  այդ  պատճառով  անձրևի,  
աղբյուրի, ծովի,  բույսից  հոսող  հյութի  և  ջրի  մեջ  ոչ մի  տարբերություն  չկա:

 Քանի  որ  քիմիան    8-րդ  դասարանից  է  սկսվում  ուսուցանել,  այդ պատճառով 
նման  հարցերի  քննարկումը  առայժմ  միայն  ֆիզիկայի  դասի  ժամանակ  է  լինում: 
Այդ  պատճառով պետք  է  շատ  ուշադրություն  դարձնել:

38'
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XIX դարի վերջում հայտնի դարձավ, որ ատոմը ունի բարդ կառուցվածք: Հայտնի 
անգլիացի ֆիզիկոս Էռնեստ Ռեզերֆորդը (1871-1937 թթ.) բազմաթիվ փորձերի 
հիման վրա պարզեց, որ ատոմը կազմված է ատոմային միջուկից 
և նրա շուրջը պտտվող էլեկտրոններից : 

Հետագայում հաստատեցին, որ ատոմի միջուկը նույնպես 
ունի բարդ կառուցվածք: Այն բաղկացած է՝ պրոտոններից և 
նեյտրոններից: Պրոտոնը և նեյտրոնը շատ փոքր զանգվածով 
մասնիկներ են: Նեյտրոնի զանգվածը մի փոքր ավելի մեծ է, 
քան պրոտոնինը, էլեկտրոնի զանգվածը՝ 9,1.10-31 կգ է, որը 
մոտավորապես 1840-անգամ փոքր է պրոտոնի զանգվածից:

Պրոտոնը և էլեկտրոնը միմյանց ձգում են: Պրոտոնը 
վանում է  պրոտոնին, իսկ էլեկտրոնը՝ էլեկտրոնին , այս տիպի 
փոխազդեցությունը կոչվում է էլեկտրական փոխազդեցություն, 
իսկ այդպիսի փոխազդեցությամբ օժտված մասնիկները 
կոչվում են լիցքավորված: Պրոտոնը և էլեկտրոնը լիցքավորված 
մասնիկներ են: Պրոտոնը դրական լիցք է, իսկ էլեկտրոնը՝ 
բացասական։ Նրանց լիցքերը մոդուլներով հավասար են: 
Նեյտրոնը էլեկտրաչեզոք մասնիկ է:

Ատոմները միմյանցից տարբերվում են ՝ պրոտոնների , նեյտրոնների և  
էլեկտրոնների քանակությամբ: Ատոմը էլեկտրապես չեզոք է:

 Երբ ատոմը կորցնում է էլեկտրոն, ապա դառնում է 
դրական իոն, երբ ստանում է՝ բացասական իոն: Նկ. 39.1-ում 
պատկերված է ջրածնի, հելիումի, լիթիումի և բերիլիումի 
ատոմների մոդելները:

 Պրոտոնը, նեյտրոնը  և էլեկտրոնը միասին անվանվում 
են տարրական մասնիկներ: Մոլեկուլները և ատոմները շատ 
փոքր չափեր ունեն:

 Մոլեկուլի տրամագիծը մոտավորապես 10-8-10-7 սմ 
կարգի է, այս չափերը այնքան փոքր են, որ անհնար է 
պատկերացնել: Կարելի է հետևյալ համեմատությունը անել՝ 
մոլեկուլը ինչքան անգամ, որ փոքր է միջին չափի խնձորից, 
այդքան անգամ խնձորը փոքր է Երկրագնդից:

 Ատոմի, այն կազմող մասնիկների, լիցքի և այդ մասնիկների փոխազդեցությունը 
ավելի խորը կուսումնասիրենք բարձր դասարաններում:

4. Համեմատե՛ք ատոմում պրոտոնների քանակը էլեկտրոնների 
քանակի հետ: Եվ բացատրե՛ք, ինչու՞  եք այդպես մտածում:

3. Ջուրը պա՞րզ նյութ է, թե՞ բարդ: Բացատրե՛ք ինչու՞ եք 
այդպես մտածում:

Էռնեստ Ռեզերֆորդ
(1871 – 1937)

5. Հայտնի է որ, ջրի մակերևույթին լցրած յուղը բարակ 
շերտով տարածվում է մակերևույթի մակերեսին: Տարածվելուց 
հետո, ինչու՞ առանձին մասերի չի բաժանվում յուղի շերտը։

Նկ.39.1
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3.Ջուրը  բարդ  նյութ  է, քանի  որ  բաղկացած  է   տարբեր  տեսակի (ջրածնի  և  
թթվածնի) ատոմներից:

 Եթե  հինգերորդ  վարժության    ճիշտ  պատասխանը  դժվարանում  եք  տալ, 
կատարեք  6-րդ առաջադրանքի  ակտիվությունը,այնուհետև  վերադարձեք  5-րդ  
հարցին:  Մեր  ենթադրությամբ  այն  հաջողությամբ  կլուծեք:

4. Ատոմը  Էլեկտրականապես  չեզոք է,քանի  որ   դրա  էլեկտրոնների  և  
պրոտոնների  քանակը  հավասար  են, քանի  որ   էլեկտրոնի  և  պրոտոնի  լիցքերը  
մոդուլով  հավասար  են,  նշանով՝  հակադիր:

5. Ձեթը ջրի  մակերևույթին տարածվեց  այնպես,   որ  ձեթի  շերտի  հաստությունը  
մեկ  մոլեկուլի  տրամագծին  է  հավասար:

39'
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Ե ն թ ա դ ր ե ՛ ք ,  ի ՞ ն չ 
կկատարվի եթե սառը և տաք 
ջրով լցված բաժակների 
մ ե ջ   մ ի ա ժ ա մ ա ն ա կ 
զգուշությամբ  թեյի փաթեթ 
իջեցնեք և չխառնեք(Նկ. 
40.1): 

Վ ա ր կ ա ծ ը  գ ր ե ՛ ք 
աշխատանքային տետրում 
և բացատրե՛ք ինչու՞ եք 
այդպես մտածում:

Պատրաստվում  ենք հաջորդ դասին

Նկ. 40.1

Սառը ջուր      Տաք ջուր

6. 0,003մմ3 ծավալով յուղի կաթիլը տարածվելով ջրի 
մակերևույթին առաջացնում է  300սմ2 մակերեսով բարակ շերտ, 
հաշվել շերտի հաստությունը ընդունելով, որ այն հավասար է 
մոլեկուլի տրամագծին: 

7. Մթնոլորտային օդի 1սմ3 ծավալում կա  2,7.1019 մոլեկուլ: Օդի քանի՞ 
մոլեկուլ կա սենյակում, որի չափերն են  6մ.5մ.3մ:

Նյութերը կազմված են մոլեկուլներից   և ատոմներից:
Մոլեկուլները կազմված են ատոմներից:
Ատոմը կազմված է միջուկից   և   էլեկտրոններից:
 Միջուկը    կազմված է՝ պրոտոններից   և   նեյտրոններից:

Իմացանք, որ՝

 Տաք և սառը ջրով լցված բաժակների մեջ միաժամանակ մտցնել թեյի փաթեթները 
և չխառնել, դիտել  ընթացող  երևույթները: 

Նախընտրելի է որ սառը ջրով բաժակը սառնարանում  լինի, իսկ տաք ջրովը՝  
սենյակի որևէ տաք անկյունում, բաժակները չթափահարել:  Շարունակե՛ք հետևել 
որոշակի ժամանակ: Արե՛ք եզրակացություն, ինքնաբերաբա՞ր են խառնվում թեյի 
և ջրի մասնիկները:

Գիտահետազոտական որոնում
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6. Մոլեկուլի  տրամագիծը     .d
S
V=   (*)    (*): d≈2.10–10 մ:

7. Սենյակում  մոլեկուլների  քանակը N=n. (1) որտեղ  n-ը՝  մոլեկուլների  թիվն  է  
տվյալ  ծավալում (2) սենյակի  ծավալն  է, a – ն  սենյակի  երկարությունն է, b – ն՝    
լայնությունը, c – ն՝ բարձրությունը:   

(2) (1)⇒	 N=nabc. (*) 

(*): NN≈2.1027.

Տանք  ցուցումներ  տնային  փորձի վերաբերյալ,  ուշադրություն  դարձրեք  որ  
հիպոթեզը անպայման   դասի  ժամանակ  էլ  գրեն  տետրում:  Սրանով  էլ  փորձի  
սպասվելիք  արդյունքների   մասին  դասի  ժամանակ  սկսեք  մտածել՝: Տանը  
կշարունակեն,   կդիտարկեն կստուգեն  ենթադրությունները:

 Կրկին  մտածեք  ստացվող  արդյունքների   վերաբերյալ  և   հաջորդ  օրը  դասի  
ժամանակ  շարունակեք:  Փորձերը  դժվար  չեն  անցկացվում ,  բայց  ունեն  նրբություններ:

Չափորոշիչի արդյունքները

Աշակերտը պետք է կարողանա.
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի բնութագրումը իր ֆիզիկական հատկությունների 

համաձայն:
Ֆիզ.բազ.4. Ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրելու նպատակով հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում), պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի մշակում օգտագործում, 
կախյալ և անկախ փոփոխականների սահմանում, հետազոտման ընթացակարգի, 
տվյալների հաշվման բանաձևի սահմանում, համապատասխան ռեսուրսների 
ընտրություն):

ֆիզ.բազ.5. Ֆիզիկական պրոցեսների և օրինաչափությունների ուսումնասիրման 
համար անհրաժեշտ ընթացակարգերի օգտագործում (դիտումներ,չափում,տվյալների 
հաշվում, համապատասխան նյութերի և անհրաժեշտ սարքերի օգտագործում):

Ֆիզ.բազ.6. Որակական և քանակական տվյալների տարբեր ձևերով (աղյուսակներ, 
դիագրամներ, գրաֆիկներ և այլն) գրելը և ներկայացնելը, տվյալների ներկայացումը 
տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ: 

Ֆիզ.բազ. 7. Տվյալների վերլուծում և հիմնավորված փաստերի վրա եզրակացության 
դուրս բերում, փոփոխականների միջև կախվածության նկարագրում՝ դիագրամներ և 
գրաֆիկներ օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների ստեղծում, օգտագործում ֆիզիկական երևույթների 
օրինաչափությունները ցույց տալու համար:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձի պլանավորում և անցկացում, անվտանգության կանոնների 
պահպանում:

40'
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Վերլուծենք տնային փորձերի ժամանակ 
դիտարկված  երևույթները: Ջրի մեջ թեյի փաթեթը 
մտցնելիս, նկատում ենք,որ գունավորվում 
է փաթեթի միայն շրջակա տիրույթը: Հետո 
նկատվում է գույնի տարածումը: Միասեռ 
հեղուկ ստանալու գործընթացը կարող է տևել 
մի քանի օրից մինչև մի  քանի շաբաթ: Տաք ջրում 
այս գործընթացը ավելի արագ է ընթանում: 
Ջուրը և թեյը առանց արտաքին ազդեցության 
կխառնվեն իրար, սա ցույց է տալիս, որ 
ջուրը և թեյը կազմված են մասնիկներից ՝ 
մոլեկուլներից, որոնք գտնվում են անընդհատ 

շարժման մեջ: Միմյանց հետ հպվող նյութերի 
փոխներթափանցումը մեկը մյուսի մեջ, որը 
տեղի է ունենում նյութի մասնիկների անկանոն 
շարժման հետևանքով, անվանում են ՝ դիֆուզիա:

Օծանելիքի, ծաղիկների, ինչպես նաև 
ճաշերի հոտերը տարածվում են շրջապատում։ 
Առաջին հայացքից պարզ չէ, թե ինչպե՞ս է 
հոտը սենյակի մի անկյունից տեղափոխվում 
մյուսը: Ենթադրենք նյութի մոլեկուլները 
շարժվում են և դրանց միջև գոյություն ունեն 
հեռավորություններ, այդ դեպքում ամեն 
ինչ պարզ է դառնում, որ հենց այդ շարժման 
արդյունքում է,որ օծանելիքի և օդի մոլեկուլները 
խառնվում են:

Հ ի ն գ  տ ա ր վ ա  ը ն թ ա ց ք ո ւ մ 
մետաղները սերտաճել են 1մմ կարգի 
խորությամբ:

Նկ.41.3

Ոսկի

Կապար

 Ինչու՞ է տարածվում հոտը:

ԴԻՖՈՒԶԻԱ
2.4

1. Նկատե՞լ եք արդյոք դիֆուզիայի երևույթը գազերում: 
Զգացե՞լ եք ճաշի ախորժաբեր հոտը այն պատրաստելիս: Բերե՛ք 
օրինակներ:

●Ի՞նչ կատարվեց  թեյի փաթեթը  ջրի մեջ իջեցնելուց հետո:

2. Ի՞նչ եք կարծում, միևնույն ջերմաստիճանի պայմաններում 
որտե՞ղ է ավելի արագ կատարվում դիֆուզիան՝ օդու՞մ,  թե՞ ջրում: 
Բերե՛ք համոզիչ օրինակներ:

Դ ի ֆ ո ւ զ ի ա  ( լ ա տ ի ն ե ր ե ն ) -
տարածում,ներթափանցում

Նկ.41.1 

Նկ. 41.2. Հոտավետ ծաղիկների բույրը տարածվում 
է բավական մեծ հեռավորությունների վրա:
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Չափորոշիչի արդյունքները
Աշակերտը պետք է կարողանա.
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի բնութագրումը իր ֆիզիկական հատկությունների 

համաձայն:
Ֆիզ.բազ.4. Ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրելու նպատակով հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում), պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի մշակում օգտագործում, կախյալ 
և անկախ փոփոխականների սահմանում, հետազոտման ընթացակարգի, տվյալների 
հաշվման բանաձևի սահմանում, համապատասխան ռեսուրսների ընտրություն):

ֆիզ.բազ.5. Ֆիզիկական պրոցեսների և օրինաչափությունների ուսումնասիրման 
համար անհրաժեշտ ընթացակարգերի օգտագործում (դիտումներ,չափում,տվյալների 
հաշվում, համապատասխան նյութերի և անհրաժեշտ սարքերի օգտագործում):

Ֆիզ.բազ.6. Որակական և քանակական տվյալների տարբեր ձևերով (աղյուսակներ, 
դիագրամներ, գրաֆիկներ և այլն) գրելը և ներկայացնելը, տվյալների ներկայացումը 
տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ: 

Ֆիզ.բազ. 7. Տվյալների վերլուծում և հիմնավորված փաստերի վրա եզրակացության 
դուրս բերում, փոփոխականների միջև կախվածության նկարագրում՝ դիագրամներ և 
գրաֆիկներ օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների ստեղծում, օգտագործում ֆիզիկական երևույթների 
օրինաչափությունները ցույց տալու համար:

Ֆիզ.բազ.9. Փորձի պլանավորում և անցկացում, անվտանգության կանոնների 
պահպանում

Ուսումնական  նպատակները՝
Հիմնախնդիրը  գտնելու  և  այն լուծելու  ունակությունների, հետազոտական  

հմտությունների   զարգացում:
Փորձերի  շնորհիվ  դիֆուզիայի  երևույթի  հետազոտում:  Տարբերել նպաստող   և  

խանգարող  գործոնները։ Դասընթացի  ժամանակ աշակերտները  փորձերի  շնորհիվ   
դիտարկման  և  հետազոտության հիման  վրա  պետք է  սովորեն դիֆուզիայի  երևույթը: 
Կարողանան  տարբերակել  նպաստող  և  խոչընդոտող  գործոնները: Իմանան   
դիֆուզիայի  դերը   բնության  մեջ և  առօրյա  կյանքում:

Դասը  սկսել  տնային  փորձի վերլուծությամբ:

1. Առօրյա  կյանքում  այս  հարցը  աշակերտներին  ծանոթ է:  Մեջ  բերելու  շատ  օրինակներ  
կան: Հիշում  ենք , ինչքան  արագ  ենք  անցնում  աղբարկղի  մոտով  այնքան  վատ  հոտը  
քիչ  կխանգարի:  Օդափոխում  ենք  սենյակը,  երբ  ճաշատեսակը պատահականորեն այրվել 
է  և  այլն:

Սա  նշանակում,  որ  այժմ Թբիլիսիիում,տարբեր  քաղաքներում  և  շրջաններում   
մաքրության  և  աղբահանման  խնդիրը պետք  է  բարելավել   և  բնակչությունը   պետք  
է  մեծ  պատասխանատվությամբ  հետևի  մաքրության  պահպանմանը:

2.  Միևնույն  ջերմաստիճանում  դիֆուզիան   օդում  ավելի  արագ  է  ընթանում:  
Օդում  հոտը  ավելի  արագ  է  տարածվում,  քան  թե  թեյը ջրի  մեջ:

41'
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Մարդկանց և կենդանիների կյանքում դիֆուզիան ունի շատ մեծ նշանակություն: 
Օրինակ՝ դիֆուզիայի շնորհիվ     թթվածինը ներթափանցում է մարդու օրգանիզմ: 
Դիֆուզիա է տեղի ունենում նաև մետաղյա դետալների զոդման ժամանակ:

Աղային լուծույթների դիֆուզիան հողում 
խթանում է բույսերի նորմալ սնմանը և աճին:

Դիֆուզիան կարող է նաև վնաս հասցնել:    
Քիմիական,    այդ թվում նաև ռադիոակտիվ 
արտադրություններում արտանետվում են 
վնասակար և կյանքի համար վտանգ ներկայացնող գազեր:    Որպեսզի վնասակար 
նյութերը կլանվեն անհրաժեշտ է տեղադրել հատուկ զտիչներ: Քիմիական և 
ռադիոակտիվ թափոնների արտանետումը մթնոլորտ կարող է կործանարար 
ազդեցություն ունենալ, նույնիսկ հարյուր- հազարավոր կիլոմետրերի վրա գտնվող 
կենդանիների և բույսերի վրա:

Դիֆուզիան այն երևույթներից է, որը 
հաստատում է այն փաստը, որ նյութը 
բաղկացած է փոքրագույն մասնիկներից, 
որոնք գտնվում են անընդհատ քաոսային 
շարժման մեջ և փոխազդում են միմյանց հետ:

3. Ի՞նչ վիճակում պետք է լինի մաշկը, որպեսզի թթվածինը 
անընդհատ թափանցի օրգանիզմ:

4 .  Ի ՞ ն չ ն  է  ն պ ա ս տ ո ւ մ 
Ե ր կ ր ի  մ ա կ ե ր և ո ւ յ թ ի ն  մ ո տ    
մթնոլորտային օդի բաղադրության 
համասեռությանը:

5. Ինչպե՞ս նվազեցնել 
բնական գազի օգտագործման 
հ ե տ և ա ն ք ո վ  ա ռ ա ջ ա ց ո ղ 
վ ն ա ս ա կ ա ր  ն յ ո ւ թ ե ր ի 

բացասական  ազդեցության ռիսկը 
ընտանիքներում: 

Նկ.42.1 Դիֆուզիա է տեղի ունենում 
մետաղների   եռակցման  ժամանակ

6. Ի՞նչ կնախաձեռնեք պանրի աղիությունը նվազեցնելու 
համար: Բացատրե՛ք այդ երևույթը:

7. Բերե՛ք տնային պայմաններում դիֆուզիայի  այլ օրինակներ:

Նկ.41.2



ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԳԻՐՔ 

3. Օրգանիզմ  թթվածինը այնքան  ավելի  արագ  կթափանցի,  ինչքան  մաքուր  է  
մաշկը։

Ասացե՛ք  աշակերտներին, որ  այդ  պատճառով  պետք  է հաճախ  լողանալ:
Լավ  կլինի, որ  հարցնենք  լողանալուց   հետո  ինչքան  լավ և  թեթևացած  եք  զգում: 

Բացատրեք,  ինչու՞:
Անպայման  ուշադրություն  դարձրեք  դիֆուզիայի  դրական  և  բացասական  

արդյունքներին:

4. Երկրագնդի  մակերևույթին  մթնոլորտային  օդի  կառուցվածքը  միատարր  է   
դիֆուզիայի շնորհիվ:  Այդ  պատճառով  օդը  չի  բաժանվում  շերտերի:

Այստեղ  կարելի  է   ուշադրություն  դարձնել  այն  փաստին,  որ  փողոցում  սննդամթերք   
վաճառելը  անցանկալի  է, քանի  որ  այն   թունավորվում է     արտանետվող  նյութերից:  
Ցանկալի  չէ,  նաև  ավտոմայրուղիների  երկայնքով  մոշի  և  այլ  մրգերի  հավքելը:

5.Ցանկալի  է,   գազօջախի  վերևում   տեղադրեք  օդափոխիչ, որի խողովակը դուրս  
է  հանած  սենյակից  և  հաճախ պետք է  օդափոխեք  սենյակը: 

6. Նյութերի  մոլեկուլները  կատարում  են  քաոսային  շարժում:  Աղի պանիրը   ջրում   
տեղադրելիս  տեղի  է ունենում  դիֆուզիա: Ջրի  մոլեկուլները  անցնում  են  պանիրի  
մեջ, իսկ  աղի  մոլեկուլները  տեղափոխվում  են  ջրի  մեջ:  Պանիրի  մեջ  նվազում  են  
աղի  մոլեկուլների  քանակը,  այսպես և  այն  աղազրկվում է:

7. Թթվեցում։  Միսը  աղ  դնելը:   Պանիրը  աղաջրում  պահելը:
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Իմացանք, որ՝

     Միմյանց հետ հպվող նյութերի փոխներթափանցումը մեկը մյուսի մեջ 
մոլեկուլների ազատ տեղաշարժման հետևանքով,   կամ  առանց արտաքին 
ազդեցության   կոչվում է ՝ դիֆուզիա: 

Դիֆուզիան գազերում ավելի արագ է ընթանում,քան հեղուկներում: Պինդ 
նյութերում՝ շատ դանդաղ:

Բարձր ջերմաստիճանում     դիֆուզիան ավելի արագ է ընթանում:
Դիֆուզիայի շնորհիվ բազմաթիվ կարևոր պրոցեսներ   են   ընթանում 

բնության մեջ:
Հաճախ    դիֆուզիայի երևույթը բացասական հետևանքներ է ունենում և 

վնասում է կենդանի օրգանիզմներին,  դրա    համար   անհրաժեշտ է ուշադիր 
և զգույշ լինել:

●  Բոլոր նյութերը կազմված են մասնիկներից:

●  Հպվող նյութերը ազատ ներթափանցում են միմյանց մեջ:

Այս նախադասություններից հետևում է, որ՝ 
ա)  Նյութերը կազմող մասնիկների միջև գոյություն ունեն ազատ տարածություններ 

և այդ մասնիկները  շարժվում են:
բ) Որոշ նյութերը կազմող մասնիկները շարժվում են, որոշինը՝ ոչ:
գ) Նյութերը կազմող մասնիկների միջև տարածություններ կան միայն բարձր 

ջերմաստիճանում:
դ) Պինդ նյութերի մասնիկները շարժվում են, բայց նրանց միջև տարածություն 

չկա:
ե) Պինդ նյութի մասնիկները  չեն շարժվում :

ա) Ձգելով (սեղմելով) փոփոխեք փայտի երկարությունը(Նկ. 43.1):
բ) Հաստ  փայտը փորձեք 

կոտրել:
գ) Միացրե՛ք իրար տետրի 

երկու չոր էջեր:
դ) Տետրի թաց էջերը միացրեք 

իրար, հետո  փորձեք անջատել 
մեկը մյուսից:

Ենթադրությունները գրե՛ք 
աշխատանքային տետրում և բացատրե՛ք, թե ինչու՞  եք այդպես մտածում:

Պատրաստվում   ենք  հաջորդ դասին՝

Նկ.43.1 

     Փորձերով ապացուցե՛ք ձեր ենթադրության ճշմարտացիությունը և բացատրե՛ք 
նկատած երևույթները:

Գիտահետազոտական որոնում



ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԳԻՐՔ 

Ճիշտ  պատասխանն է  ՝ա)

Լրացուցիչ նյութ  ուսուցիչների  համար

Շոտլանդացի  բուսաբան    Ռոբերտ  Բրոունը(1773-1858),  1827 թվականին 
մանրադիտակով  ուսումնասիրելով  ջրում  գտնվող գետնամուշկ  բույսի սերմերի   շարժումը, 
նկատեց, որ   աչքի  համար  անտեսանելի  սերմերը  կատարում  են  անկանոն  քաոսային  
շարժում:

Բրոունը  ենթադրեց,որ   մասնիկները   շարժվում են,  քանի  որ  սերմերը  կենդանի  
օրգանիզմ  են:  Ենթադրությունը  ստուգելու  նպատակով,  նա դիտարկեց չոր  տերևները։  
Արդյունքը  միանման  է,  այսպես որ  կյանքը  չէ  շարժման  պատճառը։  Նա  չկարողացավ  
բացատրել,  թե  ինչու՞  են  շարժվում  մասնիկները,  և ինչու՞  են կատարում  անկանոն,   
քաոսային  շարժում:  Նա մտավ  պատմության  մեջ,  որպես   միայն  այս  փաստի  
հայտնագործող  հեղինակ:  Հեղուկում  ընթացող,  մանրադիտակով  տեսանելի    մասնիկների  
շարժումը  անվանվեց    բրոունյան  շարժում,  իսկ մասնիկները ՝  բրոունյան  մասնիկներ:      
Բրոունյան  շարժման   բացատրությունը  կատարվեց  նրանից  հետո,  երբ  հայտնի  դարձավ   
նյութի  մոլեկուլային  կառուցվածքը:

  Բրոունյան  շարժումը  ամենից  լավ  հաստատեց,   այն  փաստը,  որ  ջրի    մոլեկուլները  
քաոսային  շարժում  են  կատարում:  Բրոունյան  մասնիկի  քաոսային  շարժումը   ջրի 
մոլեկուլների  քաոսային  շարժման  արդյունքն է: Հեղուկի  մոլեկուլները   գտնվում  են   
անընդհատ  քաոսային    շարժման  մեջ  և  ամեն  կողմից հարվածում  են    իրենց մեջ  գտնվող  
բրոունյան  մասնիկին: Բրոունյան  մասնիկը  կշարժվի  ազդող  մասնիկների  համազոր  
ուժի  ազդեցությամբ,  որը  ժամանակի  ընթացքում  կարող  է  փոփոխել  և՛   ուղղությունը,  
և՛  արժեքը: Ինչքան  փոքր  է մասնիկը, նրա  շարժման  արագությունը  այդքան  մեծ  կլինի, 
ինչքան  մեծ է ՝այնքան  արագությունը  փոքր  կլինի:

  Բրոունյան  շարժման  հայտնագործությունը   մեծ  նշանակություն  ունեցավ  նյութերի  
կառուցվածքի  ուսուցման  համար: Հայտնի  դարձավ ,որ  նյութը   կազմված  է  փոքրագույն 
մասնիկներից՝ մոլեկուլներից:    Մոլեկուլները  անընդհատ  և  անկանոն  շարժվում  են:

 Նկարում  պատկերված է 10-16 կգ զանգվածով   բրոունյան  մասնիկի  շարժման 
հետագիծը ՝  մեծացված  միլիոն  անգամ: Նկարը  կատարել  է  ֆրանսիացի  ֆիզիկոս  Ժան  
Պերենը: Մասնիկի  շարժումը  յուրաքանչյուր  երկու վայրկյանը մեկ  օղակով  է նշված:

Չափորոշիչի արդյունքները
Աշակերտը պետք է կարողանա.
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի բնութագրումը իր ֆիզիկական հատկությունների համաձայն:
Ֆիզ.բազ.4. Ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրելու նպատակով հետազոտում (փորձ, 

փորձարկում), պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի մշակում օգտագործում, կախյալ և անկախ 
փոփոխականների սահմանում, հետազոտման ընթացակարգի, տվյալների հաշվման բանաձևի 
սահմանում, համապատասխան ռեսուրսների ընտրություն):

ֆիզ.բազ.5. Ֆիզիկական պրոցեսների և օրինաչափությունների ուսումնասիրման համար 
անհրաժեշտ ընթացակարգերի օգտագործում (դիտումներ,չափում,տվյալների հաշվում, 
համապատասխան նյութերի և անհրաժեշտ սարքերի օգտագործում):

Ֆիզ.բազ.6. Որակական և քանակական տվյալների տարբեր ձևերով (աղյուսակներ, դիագրամներ, 
գրաֆիկներ և այլն) գրելը և ներկայացնելը, տվյալների ներկայացումը տեղեկատվական-
հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ: 

Ֆիզ.բազ. 7. Տվյալների վերլուծում և հիմնավորված փաստերի վրա եզրակացության դուրս բերում, 
փոփոխականների միջև կախվածության նկարագրում՝ դիագրամներ և գրաֆիկներ օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների ստեղծում, օգտագործում ֆիզիկական երևույթների օրինաչափությունները 
ցույց տալու համար:

Ֆիզ.բազ.9.  Փորձի պլանավորում և անցկացում, անվտանգության կանոնների պահպանում:
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2.5
ՄՈԼԵԿՈՒԼՆԵՐԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

Վերլուծենք տնային փորձի ժամանակ նկատված երևույթները: Փայտի 
երկարությունը մեծացնելը ձգելով  և  հաստ փայտը կոտրելը  ձեռքով   բավականին 
դժվար է,կարելի  է  ասել անհնար է: 

Հավանաբար դու՛ք չեք կարողանա վերականգնել 
կոտրված  առարկան: Անհնարին է իրար մոտեցնելով 
կպցնել կավիճի, ապակու, փայտի կամ պողպատի երկու 
կտորներ: 

Փափուկ նյութերը, օրինակ  պլաստիլինի  կտորները 
հեշտությամբ կպչում են միմյանց, այս ամենը ցույց տանք 
փորձով: 

Վերցնենք ապակու երկու կտոր և ծայրերը սեղմենք 
միմյանց, նրանք չեն կպչի։ Եթե ապակիների      ծայրերը     
տաքացնելով  փափկացնենք և    սեղմենք    իրար, ապա 
դրանք   կարելի է ամուր  միացնել (Նկ. 44.1):

Այժմ փորձենք միմյանց միացնել  կապարե երկու 
գլանաձև մարմիններ  (Նկ. 44.2),  նրանք չեն կպչի մինչև 
մարմինների մակերևույթները հատուկ ձևով չհղկենք, 
հղկելուց  հետո  նորից  մոտեցնենք     իրար, այդ  դեպքում 
նրանք    ամուր կկպչեն,  և  նույնիսկ կպահեն բավականին 
մեծ  զանգվածով  բեռ: (Նկ. 44.2.բ):

Լավ փայլեցված և հարթ մակերևույթները միմյանց 
կպչում են, և դառնում  մի ամբողջություն:

 Ձգողությունը   ի հայտ է գալիս այն դեպքում, երբ մոլեկուլի չափերը փոքր է 
մոլեկուլների միջև եղած հեռավորությունից: Նման հեռավորության վրա փափուկ 
նյութերը, տաքացված մարմինները կամ լավ հղկված, փայլեցված մակերևույթները 
մոտեցնելիս,   պինդ մարմինների մոլեկուլները  կարող են  մոտենալ  իրար անհրաժեշտ  
հեռավորության  վրա:

Այս  երևույթը   կարելի  է  բացատրել  սոսնձի  օգնությամբ,  կոտրված  մարմնի  
կտորները   կպցնելու  միջոցով:

1. Ընդունու՞մ  եք այն փաստը, որ մարմինը կազմող 
մասնիկները, մոլեկուլները (ատոմները) զգալի ուժերով ձգում են 
միմյանց, վանում են միմյանց:

●Ինչպե՞ս կփոխազդեն միմյանց հետ երկու կապարե  մարմիններ:

Նկ.44.2 

Նկ.44.1 

ա
 բ

2. Ի՞նչ  եք  կարծում,  կարելի՞ է, թե ոչ փորձերի արդյունքներով 
բացատրել այն, որ նյութերը կազմող մոլեկուլները ձգում են միմյանց: 

● Հեշտությա՞մբ փոխեցիք փայտի երկարությունը: Ի՞նչ եք մտածում այս մասին:
●  Չոր թղթերը կպա՞ն միմյանց, իսկ թացերը՞: Ինչպիսի՞ն է ձեր ենթադրությունը:
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Ուսումնական  նպատակները
Որոշել մոլեկուլների փոխազդեցության բնույթը։
Զարգացնել փորձ անցկացնելու, վերլուծելու ունակություն։

1.Այս  փաստը  ցույց  է տալիս, որ ինչքան  փոփոխվում  է  մարմինը  կազմող  
մասնիկների՝  մոլեկուլների (ատոմների) միջև  եղած  հեռավորությունը   միևնույն   է,  
նրանք  միմյանց ձգում են։

2. Եթե մոլեկուլները  միմյանց  չձգեն,   բոլոր նյութերը ցանկացած  պայմաններում  
միայն  գազային  վիճակում  կգտնվեն,  ձգողության  ուժերի  հետևանքով  մոլեկուլները  
իրար  մոտ  են  գտնվում, և   ստեղծվում է  նյութի   հեղուկ, և  պինդ  վիճակները:

Չափորոշիչի արդյունքները
Աշակերտը պետք է կարողանա.
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի բնութագրումը իր ֆիզիկական հատկությունների 

համաձայն:
 Ֆիզ. բազ. 2. . Մարմինների փոխազդեցությունը և փոխազդեցության արդյունքում 

մատերիայի, համակարգերի փաստարկում, քննարկում:
Ֆիզ.բազ. 4. Ֆիզիկական երևույթները ուսումնասիրելու նպատակով  հետազոտում 

( փորձ, փորձարկում)պլանավորում (վարկածի օգտագործում, կախյալ և անկախ 
փոփոխականի սահմանում, փորձի ընթացակարգի,տրվածների հաշվման բանաձևի 
սահմանում, համապատասխան ռեսուրսների ընտրություն):

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձերի պլանավորում և անցկացում, անվտանգության կանոները 
պահպանելով
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Երբ  մարմնի  կոտրված կտորների մակերևույթի  մակերեսները  պատում  
ենք  սոսնձով,  անհավասարությունները  լրացվում(հարթվում)  են:  Սեղմելուց  և  
սոսինձը  չորանալուց  հետո  մարմնի  առանձին  կտորները  կպչում են  իրար: Դա  
տեղի  է  ունենում  այն  պատճառով, որ սոսնձի  մոլեկուլները  ձգում  են ինչպես  իր  
մոլեկուլներին,  այնպես  էլ   մարմնի  մոլեկուլներին:

Մոլեկուլների  միջև  վանողականության   գոյությունը ակնհայտ  է, քանի որ 
սեղմված մարմինների  մեծամասնությունը  փորձում է  վերականգնել  իր  սկզբնական  
տեսքը:

Պինդ  մարմինների   կոտրված կտորները իրար  սեղմելիս նախ իրար են 
հպվում կոտրված մասերի անհարթ ծայրերը, որից հետո, էլ ավելի ուժգին սեղմելիս, 
արդեն իրար մոտեցած մոլեկուլների միջև առաջանում է վանողականություն, այդ 
պատճառով անհնար է մնացած  մոլեկուլները  անհրաժեշտ  հեռավորության  վրա    
մոտեցնել այնքան, որպեսզի  մարմինը  վերականգնի  իր  սկզբնական  տեսքը:  

Սովորական  պայմաններում  գազի  մոլեկուլների միջև  եղած  հեռավորությունը  
մի  քանի  անգամ  գերազանցում է մոլեկուլի  չափերը,այդ  պատճառով  գազի  
մոլեկուլների  միջև  փոխազդեցությունը   աննշան  է:

Հեղուկները  գործնականում  չեն  սեղմվում:  Մոլեկուլների  միջև  ձգողականությունը   
ի  հայտ  է  գալիս,   երբ  փորձում  են  նրանց  հեռացնել: 

Հեղուկների մոլեկուլների  փոխձգողությամբ է բացատրվում կաթիլի առաջացումը։
Պոլիէթիլենային  դատարկ  շշի  բերանը  պինդ  փակենք և ձեռքերով  ուժեղ 

սեղմենք (նկ.45.2): Սկզբում  շշի  մեջ  եղած  օդը  հեշտությամբ  սեղմվում է,  իսկ  
այնուհետև  դժվարությամբ: Փորձի  արդյունքները  կարելի  է  հետևյալ  կերպ  

8. Հեշտությա՞մբ  սեղմվեց   ջուրը:  Ինչպե՞ս  կբացատրեք  
դիտարկված  երևույթը:

3. Բացատրե՛ք, ինչու՞ են կպչում իրար  թաց  թղթի  երկու  
կտորները:

4. Ինչու՞  է  թրջվում  ձեռքը  ջրին  հպվելիս:

5. Ի՞նչ վիճակում  կգտնվի նյութը, եթե մոլեկուլների միջև չլինի 
ձգողականություն։ Պատասխանը  հիմնավորե՛ք:

6. Մոլեկուլները  իրար  փոխազդում են     միայն  ձգողականության ուժով։  
Բացատրե՛ք  ինչու՞ եք այդպես մտածում։

7.  Հեղուկների  և  գազերի  սեղմելիության վերաբերյալ 
պատկերացում կազմելու համար, կիրառելով  պոլիէթիլենի շիշ և 
ջուր, մտածե՛ք, նկարագրե՛ք և անցկացրե՛ք փորձեր։

Նկ.45.1 Նկ.45.2 
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3.Ջրով  թրջված  թղթի  կտորները իրար  կպնում  են այն  պատճառով,որ  ջուրը լցնում  
է  թղթի  մակերևույթի մակերեսի  անհարթությունները:    Ջրի  մոլեկուլները  ձգում  են  
ինչպես  միմյանց, այնպես  էլ թղթի  մոլեկուլներին, պարզ  է,  որ  թղթի  մոլեկուլներն  էլ  
ձգվում  են  ջրի  մոլեկուլների  կողմից:

4.Ձեռքի  և  այլ  մարմինների  թրջվելը  բացատրվում  է  հեղուկի  և  պինդ  մարմնի   
մոլեկուլների  փոխձգողությամբ:

5.Մոլեկուլները  որ  իրար  չձգեն, նյութերը  կգտնվեն  գազային  վիճակում:

6.Մոլեկուլների  փոխձգողությունը  բացահայտվել   է  ոչ  միայն  ձգողությամբ, այլ  
նաև  վանողությամբ,  սրանով  բացատրվում  է մարմինների  հակազդեցությունը երբ  
այն  ձգում  ենք  կամ  սեղմում:

7. Աշակերտների  կողմից  արտահայտած  կարծիքներց  և  մեկնաբանություններից  
հետո անցկացնել  դասագրքում  նկարագրված  փորձերը:

8. Փորձով տեսանք, որ ջուրը գործնականում փոխակերպվում է:
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բացատրել՝  սովորական  պայմաններում  օդի  մոլեկուլների  միջև հեռավորությունը   
զգալիորեն մեծ է մոլեկուլի  չափերից,  այդ  պատճառով  մոլեկուլների  միջև  
փոխազդեցությունը  աննշան  է:  Սեղմելու արդյունքում, որոշակի հեռավորության 
վրա մոլեկուլների  իրար  մոտենալու  հետևանքով, նրանց  միջև  առաջանում  է  
վանողականության   ուժ:
Այսպիսով նյութերի   մոլեկուլները  իրար  ձգում  կամ  վանում  են  մոլեկուլների  
չափերին  համեմատական  հեռավորության  վրա: Այդ փոխազդեցությունը 
առաջանում   է  հարևան  մոլեկուլների,  ատոմների  միջուկների  և  էլեկտրոնների  
փոխազդեցությամբ:

Իմացանք,որ՝ 

Նյութերի  մոլեկուլները  իրար  ձգում  կամ  վանում  են  մոլեկուլների  
չափերին  համեմատական  հեռավորության  վրա:

• Լվացքը չորացավ: Ու՞ր «գնացին» ջրի մոլեկուլները:
• Լվացքը սառեց։ Ու՞ր «անհայտացան» ջրի մոլեկուլները:

9. Հետազոտե՛ք,  ի՞նչ է  տեղի  ունենում   ջրի  մոլեկուլների  հետ  
գոլորշիանալիս  և  սառչելիս:

նկ.46.1

ջրային  գոլորշի                                    
ջուր                                                       

սառույց

Պատրաստվում   ենք  հաջորդ դասին՝

Հետազոտե՛ք,  ի՞նչ է  տեղի  ունենում   ջրի  մոլեկուլների  հետ  
գոլորշիանալիս  և  սառչելիս:

Գիտահետազոտական որոնում
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Չափորոշիչի  արդյունքները

Աշակերտը  պետք  է  կարողանա.
Ֆիզ.բազ.1. Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն:
Ֆիզ.բազ.2. Մարմինների  փոխազդեցությունը  և  փոխազդեցության  արդյունքում   

մատերիայի, համակարգերի  փաստարկում, քննարկում:

9. նկ.46-ում  պատկերված  է տարբեր  ագրեգատային   վիճակներում  գտնվող  ջրի  
մոլեկուլների  դասավորվածությունը:

Մոլեկուլների  մոտեցնելը,սեղմելը  ամենահեշտն է այն վիճակում , որտեղ  
մոլեկուլների  միջև  եղած  հեռավորությունը մեծ  է, այդպիսով դա   ջրային   գոլորշին   է: 
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 Անկախ նյութի ագրեգատային վիճակից, նույն նյութի մոլեկուլները միատեսակ 
են, բայց տարբեր է դրանց դասավորությունը։ 

Մ ի և ն ո ւ յ ն  ն յ ո ւ թ ի 
տ ա ր բ ե ր  ա գ ր ե գ ա տ ա յ ի ն 
վ ի ճ ա կ ն ե ր ո ւ մ  գ տ ն վ ո ղ 
մոլեկուլների դասավորության   
տարբերությունը լավ երևում է 
Նկ. 47.1-ում, որտեղ պատկերված 
են ջրի մոլեկուլները:

Պինդ, հեղուկ և գազային 
վ ի ճ ա կ ն ե ր ո ւ մ   ն յ ո ւ թ ի  
ֆիզիկական հատկությունները 
տարբեր են,  քանի որ տարբեր են    
մոլեկուլների   դասավորությունը, 
փոխազդեցությունը  և շարժման բնույթը։

Գազի մոլեկուլների միջև հեռավորությունը մի քանի տասնյակ անգամ մեծ է 
մոլեկուլների չափերից: Այդ հեռավորության վրա մոլեկուլները գործնականում չեն 
ձգում իրար: Կատարենք ցուցադրական փորձ.

Կատարված փորձը վերլուծելով կարելի է անել 
եզրակացություն՝

Գազերը   չեն պահպանում   իրենց   ձևը և ծավալը, նրանք 
ամբողջովին  զբաղեցնում են  իրենց համար հատկացված    
ծավալը  և  ընդունում  են  այն  անոթի  ձևը,  որտեղ  լցված  են:

Հեղուկների հատկությունները բացատրվում է նրանով,      
որ    հեղուկներում    միջմոլեկուլային հեռավորությունները  
փոքր են, հեղուկներում մոլեկուլները այնքան խիտ են 
դասավորված, որ յուրաքանչյուր մոլեկուլի միջև եղած 
հեռավորությունը փոքր է մոլեկուլի չափերից: Այդպիսի 
հեռավորությունների վրա մոլեկուլների ձգողությունն արդեն 
զգալի է: Այդ պատճառով հեղուկի մոլեկուլները չեն ցրվում 
մեծ հեռավորությունների վրա, և հեղուկը սովորական 
պայմաններում պահում է իր ծավալը:

Նկ.47.2 

Նկ.47.1 

ա) ջրային գոլորշի  բ) ջուր    գ)սառույց

2.6

●Նյութը հալվելիս և գոլորշիանալիս նրա զանգվածը փոխվու՞մ է:

ՆՅՈՒԹԵՐԻ    ԱԳՐԵԳԱՏԱՅԻՆ   ՎԻՃԱԿՆԵՐՆ   ՈՒ    ՆՐԱՆՑ 
ՄՈԼԵԿՈՒԼԱՅԻՆ   ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ     ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

1. Բացենք օծանելիքի շիշը սենյակում և ստուգենք տարածվու՞մ
է արդյոք օծանելիքի բույրը ամբողջ սենյակում:
2. Ի՞նչ եք կարծում, պահպանու՞մ է արդյոք գազը իր ծավալը: 

Պատասխանը հիմնավորե՛ք:

• Նյութը  մի ագրեգատային վիճակից մյուսին անցնելիս, 
արդյոք նրանում  կփոխվի՞ մոլեկուլների  քանակը: 
Պատասխանը  հիմնավորե՛ք: 
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Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա.
Ֆիզ. բազ. 1.   Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն: 
Ֆիզ.բազ.2. Մարմինների  փոխազդեցությունը  և  փոխազդեցության  արդյունքում   

մատերիայի, համակարգերի  փաստարկում, քննարկում:
Ֆիզ.բազ. 4.  Ֆիզիկական  երևույթները  ուսումնասիրելու  նպատակով       հետազոտում  

(փորձ, փորձարկում)պլանավորում  (վարկածի օգտագործում, կախյալ  և անկախ  
փոփոխականի  սահմանում, փորձի  ընթացակարգի,տրվածների  հաշվման  բանաձևի  
սահմանում, համապատասխան  ռեսուրսների  ընտրություն): 

 Ֆիզ. բազ.5.   Ֆիզիկական  գործընթացների  և  օրինաչափությունների  հետազոտման  
համար  անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  իրագործում    (դիտում,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում): 

Ֆիզ.բազ.6. Որակական  և  քանակական տվյալների  տարբեր  ձևերով  (աղյուսակներ, 
դիագրամներ, գրաֆիկներ  և  այլն)   գրելը  և  ներկայացնելը,  տվյալների ներկայացումը  
տեղեկատվական-հաղորդակցական   տեխնոլոգիաների  օգտագործմամբ: 

Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  
և  գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8.    Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում   ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ.  9.    Փորձերի պլանավորում  և անցկացում,  անվտանգության  կանոները  
պահպանելով:        

Ուսուցման  նպատակները՝
Զարգացնել հիմնախնդիրը գտնելու, հետազոտելու  և լուծելու ունակություն։
Տարբեր  ագրեգատային  վիճակներում  մոլեկուլների  կառուցվածքի   սխեմատիկորեն   

պատկերում:
Ագրեգատային  վիճակների  փոփոխության  կապը  ֆիզիկական  հատկությունների  

փոփոխության  հետ:
Այս  դասից  հետո  աշակերտը  պետք է  կարողանա  արտահայտել  վարկած 

բնության  մեջ նյութի  մեկ  ագրեգատային  վիճակից  մյուսին  անցնելու    նպատակների  
վերաբերյալ:

Փորձերի  շնորհիվ,  չափման  և  դիտարկման  հիման  վրա   դուրս  բերել  եզրահանգումներ  
նյութերի  ֆիզիկական  հատկությունների   վերաբերյալ  յուրաքանչյուր  ագրեգատային  
վիճակներում  և  ագրեգատային  վիճակների  փոփոխությունները: 

Դասին  հետևում  է  վարժություններ,որոնք  ծառայում  են  ենթադրության  
արտահայտելու,  պատասխան  տալու  և հիմնավորելու:

Տնային  փորձի  վերլուծումով դուրս  է բերվում  եզրակացությունները:
Իրականացնել  փորձ: Աշակերտները  գրում  են  տվյալները: Վերլուծում  են:  Անում  

են  եզրահանգումներ:

1 .Օծանելիքի   մոլեկուլները  ցրվում  են ամբողջ  սենյակով:

2.գազերը  իրենց  ծավալը  չեն  պահպանում: Սրա  վրա  է հիմնավորվում  օծանելիքի  
շշից  դուրս  եկած  մոլեկուլները  ցրվելը  ամբողջ  սենյակով:

47'
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Հեղուկում մոլեկուլների միջև ձգողության ուժը այնքան մեծ չէ, որ հեղուկը 
պահպանի իր ձևը: Դրանով է բացատրվում, որ հեղուկները ընդունում են այն  անոթի 
ձևը, որտեղ  լցված  են:

Կատարենք ցուցադրական փորձ.
Մի չափասրվակից ջուրը լցնենք մյուսի մեջ(Նկ.47.2), փոփոխվե՞ց, թե՞ ոչ   ջրի 

ձևն ու ծավալը:
Կարելի է անել եզրակացություն.
Հեղուկները պահպանում են ծավալը, սակայն չեն  պահպանում ձևը : 
Պինդ մարմինները սովորական պայմաններում պահպանում են և՛ ծավալը,  և՛ 

ձևը:

Դա բացատրվում է նրանով, որ դրանց մասնիկների միջև փոխձգողության ուժը 
ավելի մեծ է, քան հեղուկների մոտ: Պինդ նյութի մասնիկները գտնվում են շարժման 
մեջ, նրանք ճոճանակի նման տատանվում են որոշակի կետի շուրջ: Մասնիկը չի 
կարող տեղափոխվել այդ կետից հեռու, այդ պատճառով պինդ մարմինը պահպանում 
է իր ձևը: 

Պինդ վիճակից նյութի անցումը հեղուկ վիճակի կոչվում է՝ հալում, իսկ հակառակ 
գործընթացը՝ պնդացում(բյուրեղացում):

Նյութի անցումը հեղուկ վիճակից գազային վիճակի կոչվում  է գոլորշիացում։    
Հեղուկի ազատ մակերևույթի  մակերեսից  տեղի ունեցող շոգեգոյացումը կոչվում է 
գոլորշիացում, իսկ հակառակ պրոցեսը՝ խտացում (կոնդենսացիա):

Ջուրը գոլորշիանում է ցանկացած ջերմաստիճանում: Լվացքը չորանում է 
ցանկացած եղանակի: Ջրային գոլորշիները դառնում են հեղուկ, երբ ջերմաստիճանը 
նվազում է:

Ենթադրության ճշմարտացիությունը 
ստուգելու համար կատարենք Նկ.48.1-
ում պատկերված փորձը: Չափասրվակի 
մեջ լցնենք ձեթ, չափենք նրա ծավալը 
և զանգվածը: 

Ձեթի վրա ավելացնենք սառույցի 
մանր կտորներ, դարձյալ չափենք 
զանգվածը և ծավալը: Սառույցի 
հալվելուց հետո չափենք ընդհանուր 
ծավալը և զանգվածը:

Նկ.48.1 

4. Նկատե՞լ եք արդյոք, թե ինչ է տեղի ունենում ջրափոսերի հետ 
անձրևից հետո: Ի՞նչ է տեղի ունենում պարանից կախված լվացքի հետ: 

5. Նկատե՞լ եք արդյոք ամռան եղանակին, երեկոյան և առավոտյան 
ցողը տերևների և խոտերի վրա: Բացատրե՛ք, թե ինչու՞ է ցողը 
առաջանում երեկոյան:

6. Փոփոխվու՞մ է, թե՞ ոչ հալվող  սառույցի ձևը, ծավալը, 
զանգվածը: Պատասխանը գրե՛ք աշխատանքային տետրում:

3. Նկատե՞լ եք արդյոք բնության մեջ սառույցի առաջացման և 
հալման պրոցեսները: Ե՞րբ և որտե՞ղ: Եղանակի տաքանալու՞,  թե՞ 
ցրտելու ժամանակ: 

Ձեթ

Ձեթ

Ջուր

Ձեթ+Սառույց
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3.Սառույցը  առաջանում է սառչելիս,  տաքանալիս  հալվում  է:

4. Առօրյա կյանքում  ծանոթ  հարց է:  Ճիշտ  պատասխանը  գործնականում  
բոլորը  գիտեն:Ջրափոսերի  և  լվացքի  չորացում: Սակայն  ի՞նչ է նշանակում  
լվացքի  չորանալը, ինչպե՞ս  է  այն  չորանում: Ճշմարիտ  է,  այս  հարցը տալուց հետո 
դասարանում կուսումնասիրեն, սակայն  կարելի է հիմքը  այստեղից  պատրաստել, 
շատ  հաճախ  աշակերտները հարց  պատասխանի  մեթոդի  օգնությամբ  իրենք  են  
տալիս  ճիշտ  պատասխանները:

-Ո՞ր դեպքերում է լվացքը  թաց:
-Լվացքը թաց է,երբ այնտեղ կա մեծ  քանակությամբ ջուր (ջրի  մոլեկուլներ): 
-Լվացքը  չոր  է,  երբ  այնտեղ  գործնականում   չկա ջուր ( ջրի  մոլեկուլներ):
-Ու՞ր  անհետացան  թաց լվացքից  ջրի  մոլեկուլները:
-Փաստ է, թաց  լվացքից  ջրի  մոլեկուլները  հեռանում  են  և  մնում  է չոր  լվացքը: 

Ի՞նչ  եղավ: Ինչպե՞ս:
Այս փաստը  կարելի է բացատրել  միակ  ենթադրությամբ՝  ջրի  մոլեկուլները  

անընդհատ  շարժվում են,  դրանք  ժամանակ  առ ժամանակ  բարձրանում են  հեղուկի  
մակերևույթ, դրանք  ջրի  գոլորշիներն  են  և  ցրվում են  շրջակա  տարածության  մեջ:  
Թաց  լվացքում  մոլեկուլների  քանակը  քիչ-քիչ նվազում  է:

Ջուրը  գոլորշիանում է՝  լվացքը  չորանում:
Այս գործընթացը  տաք  եղանակին  ավելի  արագ  է  ընթանում:
- Արեք  եզրակացություն  մոլեկուլների շարժման  արագության  կախվածությունը  

ջերմաստիճանից:
-Ջերմաստիճանը  բարձրացնելիս  մոլեկուլների  արագությունը  մեծանում է:
5.Երևույթը  առավելապես  նկատելի  է: Լուսաբացին  ջերմաստիճանը  նվազում է: 

Օդում  գտնվող  ջրի  մոլեկուլների  արագությունը  փոքրանում  է: Մակերևույթներին  
բախվելիս  այդ մասնիկը մնում է  այդ  մակերևույթին:  Ջրի  մոլեկուլների  քանակը  
մակերևույթին  աստիճանաբար  շատանում  է,  և  որոշ  ժամանակ  անց  ձևավորվում  
են  եղյամի  կաթիլները:

Այս  փորձից ստացած  արդյունքները՝
Կատարեցեք  փորձ  նյութերի  ագրեգատային  վիճակների  փոփոխությամբ, 

դրա  ֆիզիկական  հատկությունները  դիտարկելու համար( զանգված,ձև,ծավալ), 
տվյալները  ներկայացրեք  աղյուսակի  տեսքով:  Վերլուծե՛ք արդյունքները  և  արեք  
համապատասխան  եզրակացություն:

6.Գոլորշիացող  ջրի  մոլեկուլները  չեն փոփոխվում: Մոլեկուլների  միջև  
հեռավորությունը  մեծանում է:  մոլեկուլների  չափերից տասնյակ  անգամ  մեծ է լինում,  
այդ  պատճառով  տաքացող  ջրի  ծավալը  մեծանում է, գոլորշին  ամբողջությամբ  
լցվում  է  այն  անոթի  մեջ, որտեղ տաքացվում է: Այդ  պատճառով  փոխվում  է  ձևը, 
զանգվածը  չի  փոփոխվում:

48'
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7. Ափսեից ջուրը գոլորշիացավ: Ինչպե՞ս  փոխվեցին ջրի 
մոլեկուլների ծավալը, ջրի ծավալը, ձևը, զանգվածը:

8. Ինչպե՞ս  կփոխվեր աշխարհը,   եթե 
մոլեկուլների միջև փոխազդեցություն չլիներ: 

• Միևնույն ծավալով ջրի և ձեթի զանգվածները իրար հավասա՞ր են: Բացատրե՛ք 
ինչու՞ եք այդպես մտածում: 

• Ինչպիսի՞ համեմատություն կա, ջրի զանգվածի և նրա ծավալի հարաբերության 
(
mջ

Vջ

) և ձեթի զանգվածի և դրա ծավալի հարաբերության ( mձ

Vձ

). միջև:Բացատրե՛ք 

ինչու՞ եք այդպես մտածում:

Իմացանք, որ՝

Տարբեր ագրեգատային վիճակներում մոլեկուլների դասավորությունը և 
նրանց շարժման բնույթը միմյանցից տարբեր է:

Հալումը և պնդացումը, գոլորշիացումը և խտացումը ագրեգատային 
վիճակների փոփոխման գործընթացներն են: 

Ագրեգատային վիճակը փոխելիս, նյութերի ֆիզիկական հատկությունները 
փոփոխվում են:

Գազերը չեն պահպանում ո՛չ ձևը, ո՛չ էլ ծավալը: Դրանք ամբողջությամբ 
զբաղեցնում են իրենց հատկացված տարածքը: Գազերը սեղմելի են: 

Հեղուկները պահպանում են ծավալը, չեն պահպանում ձևը և հոսելի 
են: Պինդ նյութերը սովորական պայմաններում պահպանում են   և՛ ձևը ,և՛ 
ծավալը:

Նյութերի զանգվածը մնում է անփոփոխ մեկ ագրեգատային վիճակից 
մյուսին    անցնելիս:    Ձևը և ծավալը   փոխվում է:

Աշխատանքային տետրում գծե՛ք և լրացրե՛ք աղյուսակ, վերլուծե՛ք այն և 
կատարե՛ք եզրակացություն, փոփոխվե՞ց, թե ո՞չ  սառույցի ձևը, ծավալը և 
զանգվածը ագրեգատային մի վիճակից մյուսին անցնելիս:

Սառույցը հալվելիս նրա ծավալը փոքրանում է: Նյութերի մեծամասնությունը 
տաքանալիս ընդարձակվում են, բացառություն են կազմում սառույցը, թուջը, 
բիսմուտը և անագը:

Պատրաստվում  ենք  հաջորդ դասին.

• Պարզե՛ք, հավասա՞ր են, թե՞ ոչ միևնույն ծավալով ջրի և ձեթի զանգվածները: 
Ստացված արդյունքները գրե՛ք աշխատանքային տետրում:

• Պարզե՛ք, համեմատությունը  (mջ

Vջ

) և ( mձ

Vձ

), մեծությունների միջև և գրե՛ք 
աշխատանքային տետրում:

Գիտահետազոտական որոնում
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Գոլորշիացող  ջրի  մոլեկուլները  չեն փոփոխվում: Մոլեկուլների  միջև  
հեռավորությունը  մեծանում է,   և   մոլեկուլների  չափերից տասնյակ  անգամ  մեծ է 
լինում,  այդ  պատճառով  տաքացող  ջրի  ծավալը  մեծանում է, գոլորշին  ամբողջությամբ  
լցվում  է  այն  անոթի  մեջ, որտեղ տաքացվում է: Այդ  պատճառով  փոխվում  է  ձևը, 
զանգվածը  չի  փոփոխվում:

Աշակերտները  համոզվելու են,որ  ագրեգատային  վիճակների  փոփոխության  
ժամանակ նյութի զանգվածը չի  փոփոխվում, ձևը  և  ծավալը  փոփոխվում են:

8. Մոլեկուլների  միջև  փոխազդեցությունը  որ  դադարեցնենք, ցանկացած նյութ 
կգտնվի  գազային  վիճակում:

Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա՝
Ֆիզ. բազ. 1.   Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն: 
Ֆիզ.բազ.  4.  Ֆիզիկական  երևույթները  ուսումնասիրելու  նպատակով       հետազոտում  

( փորձ, փորձարկում)պլանավորում  (վարկածի օգտագործում, կախյալ  և անկախ  
փոփոխականի  սահմանում, փորձի  ընթացակարգի,տրվածների  հաշվման  բանաձևի  
սահմանում, համապատասխան  ռեսուրսների  ընտրություն): 

 Ֆիզ. բազ.5.   Ֆիզիկական  գործընթացների  և  օրինաչափությունների  հետազոտման  
համար  անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  իրագործում    (դիտում,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում): 

Ֆիզ.բազ.6.Որակական  և  քանակական տվյալների  տարբեր  ձևերով  (աղյուսակներ, 
դիագրամներ, գրաֆիկներ  և  այլն)   գրելը  և  ներկայացնելը,տվյալների ներկայացումը  
տեղեկատվական-հաղորդակցական   տեխնոլոգիաների  օգտագործմամբ:

Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  և  
գրաֆիկներ  օգտագործելով:  

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում և  ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրման  
ժամանակ  նրանց օգտագործում:

Ֆիզ.բազ.  9. Փորձերի  պլանավորում  և անցկացում,  անվտանգության  կանոները  
պահպանելով:         

Տնային  փորձը  իրականացնելիս  աշակերտը սահմանում է տարբեր նյութերի   
ֆիզիկական  հատկությունները(զանգված,ձև,ծավալ): Տվյալները  ներկայացնում  
աղյուսակի  տեսքով: Վերլուծում  փորձի  արդյունքները  և  անում  եզրակացություն:

Նրանք  պետք  է  հասկանան ,որ  m/V հարաբերությունը  նյութի  միավոր  ծավալի  
զանգվածն է, և  այս մեծությունը  ջրի  և  ձեթի  համար   միմյանցից  տարբեր  է:

49'
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Տնային փորձի արդյունքները 
ցույց տվեցին, որ 1լ ջրի և 1լ 
ձեթի զանգվածները տարբեր են: 
Այսինքն տարբեր են 1լ ծավալով  
տարբեր նյութերի զանգվածները: 
1սմ3 ծավալով (ընդհանրապես 
ցանկացած հավասար ծավալով) 
ալյումինե,պղնձե և կապարե 
մարմինների զանգվածները տարբեր 
են: Այս տարբերությունը երևում է 
փորձերում (Նկ.50.1): 

Տարբեր են նաև հավասար 
ծավալ ունեցող և միատեսակ 
պայմաններում գտնվող տարբեր 
գազային նյութերի զանգվածները: 
Քանի որ նյութերի միավոր ծավալի  
զանգվածները տարբեր են, 
ներմուծվում է նյութի ֆիզիկական 
հատկությունները բնութագրող 
մեծություններից մեկը, որը 
քանակապես հավասար է միավոր 
ծավալով նյութի զանգվածին:Այդ 
մեծությունը կոչվում է խտություն:

Միավոր ծավալի զանգվածը՝ դա նյութի խտությունն է:  Այն նշանակե՛նք 
ρ, զանգվածը՝  m, իսկ ծավալը՝  V, այդ դեպքում մարմնի զանգվածի և 
նրա ծավալի հարաբերությունից ստացված մեծությունը կոչվում է նյութի 

խտություն   m
= Vr . (1)

  Միավորների միջազգային համակարգում խտության միավոր է ընդունված 
1կգ/մ3, գործնականում հաճախ օգտագործում են 1 գ/սմ3:

 ●Կարո՞ղ եք բարձրացնել 10լիտր սնդիկը:

ՆՅՈՒԹԻ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆ: ԽՏՈՒԹՅԱՆ 
ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ

2.7

1. 80 սմ3 ծավալով ալյումինի կտորի զանգվածը 216 գ է: 
Որոշե՛ք ալյումինի միավոր ծավալի զանգվածը:

2. Ապացուցե՛ք, որ 1 գ/սմ3=1000 կգ/մ3: 

Նկ.50.1 

Կապար Պղինձ Ալյումին

Ջուր Ձեթ

kg kg kg

kgkgkg

Մեղր          

● Ի՞նչ ցույց տվեց տնային փորձը, հավասա՞ր են, թե՞ ոչ մեկ 
լիտր ծավալով տարբեր հեղուկների զանգվածները: 
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Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա.
Ֆիզ. բազ. 1.   Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն: 
Ֆիզ.բազ. 4.  Ֆիզիկական  երևույթները  ուսումնասիրելու  նպատակով       հետազոտում  

(փորձ) պլանավորում  (վարկածի օգտագործում, կախյալ  և անկախ  փոփոխականի  
սահմանում, փորձի  ընթացքի,տրվածների  հաշվման  բանաձևի  սահմանում, 
համապատասխան  ռեսուրսների  ընտրություն):

Ֆիզ. բազ.5.   Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  ուսումնասիրման  
համար անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  օգտագործում(դիտում,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

Ֆիզ.բազ.6.Որակական  և  քանակական տվյալների  տարբեր  ձևերով(աղյուսակներ, 
դիագրամներ, գրաֆիկներ  և  այլն)   գրելը  և  ներկայացնելը,տվյալների ներկայացումը  
տեղեկատվական-հաղորդակցական   տեխնոլոգիաների  օգտագործմամբ:

Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  
և  գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8.    Մոդելների  ստեղծում և  ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրման  
ժամանակ  նրանց օգտագործում:

Ֆիզ.բազ.  9. Փորձերի  պլանավորում  և անցկացում,  անվտանգության  կանոները  
պահպանելով:         

Ուսումնական   նպատակները՝
Կարծիքի  ձևավորում և արտահայտում, հաղորդակցության, հիմնախնդիրը 

սահմանելու և այն լուծելու ունակությունների  զարգացում:
Տարբեր  նյութերից պատրաստված  մարմինների  ֆիզիկական  հատկությունների  

սահմանում  և  համեմատում:
 Դասի  ժամանակ  աշակերտը  պետք  է կարողանա տարբեր նյութերից  պատրաստված  

մարմինների  ֆիզիկական  հատկությունների սահմանում  և  միավոր  ծավալի  
զանգվածի  հիման  վրա  ծանոթանալ  խտության  ներմուծման  անհրաժեշտությանը և 
հասկանալ դրա  էությունը:

1. Ալյումինի  միավոր  ծավալի  զանգվածը, այսինքն  խտությունը՝      (*) 

 (*): 216 գ        գ        =2,7
80սմ3        սմ3        

r= .

2. 10-3 կգ      կգ       գ        1
10-6մ3        մ3        սմ2       = 1 = 10-3 .
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Եթե նյութի խտությունը 800 կգ/մ3 է, դա նշանակում է, որ նյութի 1մ3-ի 
զանգվածը 800կգ է: Նյութի խտության մասին գիտելիքները մեծ նշանակություն 
ունեն գործնականում: Նախապես իմանալով, թե ի՞նչ նյութից և ի՞նչ ծավալով 
մարմին պետք է պատրաստենք, նախօրոք  կարող ենք հաշվել պատրաստվող 
մարմնի զանգվածը: (1) ⇒ m=rV.      (2)

Մարմնի զանգվածը հավասար է նյութի խտության և ծավալի արտադրյալին:
Իմանալով մարմնի զանգվածը և նրա խտությունը կարելի է որոշել ծավալը:

     (1) ⇒ m
= rV .      (3)

Մարմնի ծավալը հավասար է նրա զանգվածի և խտության հարաբերությանը:
Տարբեր նյութերի խտությունները որոշվում են փորձերի օգնությամբ։Նյութերի 

խտությունը չափող սարքը կոչվում է արեոմետր(խտաչափ): 
Դասագրքի 149 և 150 էջերի աղյուսակներում տրված է պինդ նյութերի, հեղուկների 

և գազերի խտությունները:

Կատարե՛ք ճշգրիտ չափումներ ձեր սենյակի համար և հաշվե՛ք այնտեղ գտնվող 
օդի զանգվածը, արդյունքները համեմատե՛ք ենթադրության հետ:

3. Ինչպե՞ս կփոփոխվի անագի խտությունը տաքացնելիս: 
Բացատրե՛ք ինչու՞ եք այդպես մտածում:

4. Ինչպե՞ս է փոփոխվում ջրի խտությունը սառչելիս: Հիմնավորե՛ք 
պատասխանը:

5. Ինչպե՞ս կփոփոխվի ջրով լցված ապակե շշի զանգվածը սառչելիս: 
Ենթադրության ճշմարտացիությունը ստուգե՛ք փորձով:

1. Կապար

10սմ3

6.   m=? պողպատ 
V

ալյումին 
V

7.

Նկ.51.1 Նկ.51.2 

8. Կարո՞ղ եք բարձրացնել 10լ ծավալով սնդիկը: Բացատրե՛ք ինչու՞ եք այդպես 
մտածում:

Իմացանք, որ՝
Հավասար ծավալներով տարբեր նյութեր ունեն տարբեր զանգված: Այս 

հատկությունը բացատրվում է մի ֆիզիկական մեծությամբ, որը կոչվում է 
նյութի խտություն:

Խտությունը թվապես հավասար է միավոր ծավալով նյութի զանգվածին:
Օրինակ՝ երկաթի խտությունը 7800կգ/մ3 է, դա նշանակում է, որ 1մ3 ծավալով 

երկաթի զանգվածը 7800կգ է:

Պատրաստվում ենք հաջորդ դասին.
• Ի՞նչ եք կարծում, ի՞նչ զանգվածով օդ կա ձեր ննջասենյակում: 

Ենթադրությունը գրե՛ք աշխատանքային տետրում:

Գիտահետազոտական որոնում

mպ = ?Vալ
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3. Դասագրքի  140 էջում  տրված  աղյուսակից  մենք  հաստատում  ենք, որ անագի   
խտությունը  տաքանալիս փոքրանում է:

4. Աղյուսակից հասկանում  ենք, որ  սառելիս  ջրի  խտությունը  փոքրանում է:
5. Քանի  որ սառչելիս ջրի խտությունը փոքրանում է,այդ  պատճառով այն  

ընդարձակվում է,ծավալը  մեծանում  է, և  շիշը  կարող  է  «պայթել»:

6. Աղյուսակից՝   ρկապ=113գ/սմ3 ,   m =ρկապV=11,3գ/սմ3 ,     10սմ3=113գ:

7. Աղյուսակից ρպող=7800կգ/մ3,   ρալ=2700կգ/մ3:

      

ρպող
.Vպող

ρալ
.Vալ

7800 կգ/մ3

2700 կգ/մ3

ρպող

ρալ
= = ≈3=

mպող

mալ

  
8. V =10 լ=10 . 0,001 մ3=0,01 մ3

m=rV=13600կգ/մ3. 0,01 մ3 =136 կգ, r=13 600 կգ/մ3 սնդիկի  խտությունն է:

Ուշադրություն  դարձրեք  այն  բանին, որ 3-րդ  առաջադրանքի  համաձայն  
անագի խտությունը  տաքանալիս  փոքրանում է, սառույցինը՝  մեծանում, ասացեք  
աշակերտներին, որ  որպես օրենք   նյութերը  հալվելիս  խտությունը  պետք է  փոքրանա,  
սակայն կան նյութեր,   որոնք  այդպիսին  չեն՝ օրինակ՝    սառույցը տաքացնելիս  սեղմվում 
է: Սա  նախորդ  դասին  է նկարագրվել:

9. Սենյակում  օդի զանգվածը՝ m=rV, որտեղ r=1,29	կգ/մ3 օդի  խտությունն է,   
V=a.b.c սենյակի  ծավալն  է, a – սենյակի  երկարություննէ ,  b – լայնությունը,  c – 
բարձրությունը: օրինակ՝ 12 մ2 - մակերեսով  սենյակի, որի  բարձրությունը 3մ է, ≈ 46 կգ 
զանգվածով  օդ կա, իսկ 20մ2 մակերեսով  սենյակում՝    ≈ 77 կգ:

Չափորոշիչի արդյունքները
Աշակերտը պետք է կարողանա.
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի բնութագրումը իր ֆիզիկական հատկությունների համաձայն: 
Ֆիզ.բազ. 4. Ֆիզիկական երևույթները ուսումնասիրելու նպատակով հետազոտում 

(փորձ) պլանավորում (վարկածի օգտագործում, կախյալ և անկախ փոփոխականի 
սահմանում,փորձի ընթացքի, տրվածների հաշվման բանաձևի սահմանում, 
համապատասխան ռեսուրսների ընտրություն):

Ֆիզ. բազ.5. Ֆիզիկական պրոցեսների և օրինաչափությունների ուսումնասիրման 
համար անհրաժեշտ ընթացակարգերի օգտագործում (դիտում, չափում, տվյալների 
հաշվում, համապատասխան նյութերի և անհրաժեշտ սարքերի օգտագործում):

Ֆիզ.բազ.6. Որակական և քանակական տվյալների տարբեր ձևերով (աղյուսակներ, 
դիագրամներ, գրաֆիկներ և այլն) գրելը և ներկայացնելը, տվյալների ներկայացումը 
տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ:

Ֆիզ.բազ. 7. Տվյալների վերլուծում և հիմնավորված փաստերի վրա եզրակացության 
դուրս բերում, փոփոխականների միջև կախվածության նկարագրում՝ դիագրամներ և 
գրաֆիկներ օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների ստեղծում և ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրման 
ժամանակ նրանց օգտագործում:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձերի և էքսպերիմենտների պլանավորում և անցկացում, անվտանգության 
կանոները պահպանելով:     
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2.8

Աշխատանք առաջին.
Կշեռքի և չափասրվակի օգնությամբ որոշել պլաստիլինի խտությունը: Նախ 

նկարագրենք փորձը, հետո կատարենք այն:
Նկարագրություն
Որոշե՛ք չափասրվակի և կշեռքի բաժանման արժեքը :
Որոշե՛ք պլաստիլինի զանգվածը:
Չափե՛ք պլաստիլինի ծավալը:
Զանգվածի և ծավալի չափման արդյունքները գրե՛ք հետևյալ կերպ՝ m±∆m, 

V±∆V, որտեղ ∆m և ∆V  համապատասխանաբար կշեռքի և չափասրվակի 
բացարձակ սխալանքն են, որոնք հավասար է նրանց բաժանման արժեքի կեսին: 
Եթե զանգվածը չափել եք լծակավոր կշեռքով, նրա բացարձակ սխալանքը 
հավասար է չափվող ամենափոքր զանգվածի կեսին:

5. 
m

= Vr  բանաձևով հաշվենք   նյութի խտությունը:

6. Հաշվենք խտության առավելագույն և նվազագույն արժեքները:
mmax ,Vmin

rmax=
mmin .Vmax

rmin=

որտեղ ՝ mmax=m+∆m, mmin=m–∆m, Vmin=V–∆V, Vmax=V+∆V.

7. Նյութի խտության համար  հաշված  առավելագույն և նվազագույն  
արժեքների միջին թվաբանականը կլինի նյութի խտությունը:

.2rmax=
rmax+ rmin

8. Հաշվարկել խտության բացարձակ սխալանքը, այն հավասար է 
առավելագույն և նվազագույն արժեքների գումարի կեսին:

.2rmax=
rmax+ rмin

9. Չափված և հաշվարկած արժեքները գրել աշխատանքային տետրի 
աղյուսակում:

Ինչպե՞ս կհաշվարկեիք պլաստիլինի խտությունը, եթե չափասրվակի փոխարեն 
դուք ունենայիք քանոն:

Նյութի խտությունը որոշելու բազմաթիվ եղանակներ կան:
Երկրորդ առաջադրանք
Ունեք պոլիէթիլենի շշով ձեթ, կշեռք, որոշե՛ք ձեթի խտությունը:

 ●Ինչպե՞ս հաշվեցիք ձեր ննջարանի օդի զանգվածը:

∆r
= re

Փորձ
№

Նյութի 
անվանումը

Չափասրվակի 
չափման 

արժեք (սմ3)

Կշեռքի 
չափման 

արժեք, գ

Մարմնի 
զանգվածը, 

գ

Մարմնի 
ծավալը(սմ3)

V

Նյութի 
խտություն r

գ/սմ3 կգ/մ3

Բացարձակ 
սխալանք

∆r

Հարաբերական 
սխալանք,
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Առաջին  առաջադրանք՝
Ծանոթացրեք  առաջին  առաջադրանքի  տեքստին,   հերթով  կարդան  արտահայտեն  

կարծիք,  ինչպե՞ս  անգկագնել  փորձը:

Երկրորդ  առաջադրանք.
Ով  նախորդ  դասին  նյութերի  խտության  մեծացումը  սովորել է, և  առաջին  

առաջադրանքը  կատարել,  անպայման կիմանա նյութի  խտությունը  որոշելու 
համար  պետք է իմանանք  նրա զանգվածը  և  ծավալը: Ձեթի  ծավալը  շշի վրա գրված 
է, զանգվածը  կստանանք  կշեռքով:  Ձեթի  խտությունը ρ=m/V,   որտեղ  V-ն՝  ձեթի  
ծավալն  է, m=M-m1  ձեթի  զանգվածը,  M-ը՝ ձեթով լի շշի  զանգվածը,  m1-ը՝  դատարկ  
շշի  զանգվածը(կշռեք  նաև  դատարկ  շիշը):

Չափորոշիչի արդյունքները

Աշակերտը պետք է կարողանա՝
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի բնութագրումը իր ֆիզիկական հատկությունների 

համաձայն: 
Ֆիզ.բազ. 4. Ֆիզիկական երևույթները ուսումնասիրելու նպատակով հետազոտում 

(փորձ)պլանավորում (վարկածի օգտագործում, կախյալ և անկախ փոփոխականի 
սահմանում, փորձի ընթացքի,տրվածների հաշվման բանաձևի սահմանում, 
համապատասխան ռեսուրսների ընտրություն): 

 Էներգիա,հետազոտում, հայտնագործում,տեսություն,սահմանում,տեխնոլոգիա,կ
այուն զարգացում:

Ֆիզ. բազ.5. Ֆիզիկական պրոցեսների և օրինաչափությունների ուսումնասիրման 
համար անհրաժեշտ ընթացակարգերի օգտագործում(դիտում,չափում,տվյալների 
հաշվում, համապատասխան նյութերի և անհրաժեշտ սարքերի օգտագործում):

Ֆիզ.բազ.6.Որակական և քանակական տվյալների տարբեր ձևերով(աղյուսակներ, 
դիագրամներ, գրաֆիկներ և այլն) գրելը և ներկայացնելը,տվյալների ներկայացումը 
տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ:

Ֆիզ.բազ. 7. Տվյալների վերլուծում և հիմնավորված փաստերի վրա եզրակացության 
դուրս բերում, փոփոխականների միջև կախվածության նկարագրում՝ դիագրամներ և 
գրաֆիկներ օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների ստեղծում և ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրման 
ժամանակ նրանց օգտագործում:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձերի և էքսպերիմենտների պլանավորում և անցկացում, 
անվտանգության կանոները պահպանելով:
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ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ
2.9

1. 150սմ3 տարողությամբ ջրով  լի, ապակյա անոթի մեջ կապարե 
մարմինը ընկղմվելուց հետո մնաց 66,5սմ3 ջուր, որոշել կապարե մարմնի 
զանգվածը:

Լուծում
Կապարե մարմնի զանգվածը  m=rV, (1)
Որտեղ ρ-ն կապարի խտությունն է ,V-ն  նրա 

ծավալը: Քանի որ V1 տարողությամբ  ապակյա 
անոթում կապարե մարմինը ընկղմելուց հետո անոթում 
կմնա V2 ծավալով ջուր: Ուստի մարմնի ծավալը 

հավասար կինի՝   V=V1–V2.  (2)     (2) (1) ⇒ m=r(V1–V2).  (*)   

(*): m=1 կգ.

2. Ունենք միևնույն զանգվածով և միևնույն լայնական հատույթի 
մակերեսով ալյումինե և պղնձե լարեր, ո՞ր լարն է ավելի երկար և քանի՞ 
անգամ:

Լուծում

m1=r1V1=r1S1l1. (1)     m2=r2V2=r2S2l2. (2)   m1=m2   (3)

(1)∧(2) (3) ⇒ r1S1l1=r2S2l2 ⇒ r1l1=r2l2 ⇒

=
l2
l1

r1

r2

.	 	 (*)	 	 	 	 (*): = 3
l2
l1

.	

Պատասխան՝ ալյումինե լարի երկարությունը մոտավորապես 3 անգամ մեծ  
է պղնձե լարի  երկարությունից:

3. Ջրի առավելագույն խտությունը 40C-ում 1000կգ/մ3: 1000C-ում 958մ3: 
Հաշվեցե՛ք քանի՞ տոկոսով կնվազի ջրի խտությունը 40C-1000C տաքացնելիս

Լուծում
 40C-ում ջրի խտությունը նշանակենք ρ1, 1000C-ում՝ ρ2 

այդ դեպքում՝ 
|r1–r2|
r1

100%K= . (*)     (*): K=4,2%. 

Պատասխան՝  ջրի խտությունը կփոքրանա 4,2%-ով: 

? m
Տրված է՝ V1=155 սմ3

    V2=66,5 սմ3

 rանագ=11,3	 գ/սմ3

      Անցկացրե՛ք վիկտորինա՝ նյութերի 
ագրեգատային վիճակները թեմայով:

Հանձնարություն. Վիկտորինա - (լատիներեն) խաղ 
հարց ու պատասխանով տարբեր 
ոլորտներից:

 Տրված է՝ S1=S2

   m1=m2

	 	 	 	r1=8,9
գ

սմ3

	 	 	 r2=2,7 գ 
սմ3

l1
l2

?
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Այս  խնդրում  զանգվածները  որոշելուց հետո կարելի է հաշվել  դրանց  տոկոսային  
հարաբերությունը՝

%k m
m
1001
1=       k1=55%

%k m
m
1002
2=      k2=45%

Այս մասը կարելի է տանը հանձնարարել կամ դասարանում ավելի ուժեղ 
աշակերտներին:

 «Խնդիրների  լուծման  օրինակներ»  դասի  ժամանակ  դուք որոշեք, որ խնդիրներն 
եք նախընտրում լուծել դասարանում, իսկ որը հանձնարարել տնային աշխատանք։

Այդ  պատճառով  նախօրոք  պատրաստեք,  թե որ  վարժությունները  պետք  է լուծեք  
դասարանում:

53'

Լրացուցիչ  նյութ

2. Ոսկու և  արծաթի  համաձուլվածքի  զանգվածը 0,4կգ է, խտությունը՝14•103 
կգ/մ3: Որոշեք համաձուլվածքում ոսկու  զանգվածը և արծաթի զանգվածը: Ոսկու 
խտությունը 19300կգ/մ3  է, արծաթինը՝ 10500կգ/մ3:

Լուծում
Համաձուլվածքի զանգվածը  m=m1+m2. (1)

Համաձուլվածքի ծավալը՝  V=V1+V2. (2)

որտեղ   V m
t=  (3) համաձուլվածքի ծավալն է

V
m

1
1

1

t=  (4) ոսկու ծավալն է

V
m

2
2

2

t=  (5) – արծաթի ծավալն է

(3), (4)∧(5) (2) ⇒ .m m m
m m m

1

1

2

2
2

2

1

2
1&t t t t

t
t
t

= + = -  (6)

(6) (1) ⇒

 .m m m m m m m
m

1 11
2

1

2
1 1

1

2 2
1

1 2

2 1
& &t

t
t
t

t
t

t
t

t t t

t t t
= + - - = - =

-

-
d d

_

_
n n

i

i
 (*)

(*) (6) ⇒	 .m
m

2

1 2

1 2

t t t

t t
=

-

-t

_

_

i

i
   (**)  

(*): m1=0,22 կգ.  (**): m2=0,18 կգ.
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Ապագայում  վիկտորինա  անցկացնելու  համար  տվեք  ակնարկ:Պայմանների  մասին  
ինքներդ  պայմանավորվեք,  գուցե  ավելի  լավ  է  խմբակային  մրցույթ  կազմակերպել:

Ցանկալի  է, որ  հարցերը կողմնորոշված չլինեն բացատրություններ տալուն, այլ 
հիմնված  լինի հասկանալ, կիրառել և վերլուծել  մակարդակի վրա:

Օրինակ  այսպիսին՝՝

1.  Ո՞ր երկու փոխհակադարձ ֆիզիկական երևույթներն են ընկած բնության մեջ ջրի 
շրջապտույտի հիմքում։

Պատասխան՝ գոլորշիացում  և  խտացում:

2. 00C –ի ջրով  լի  բաժակի  մեջ սառույցի  կտոր  է  դրված: Բաժակը  ջերմամեկուսացված  
է:    Ի՞նչ եք  մտածում  սառույցը  կհալվի՞,  թե՞  ջուրը  կսառչի:

Պատասխան՝  քանի  որ  բաժակը  ջերմամեկուսացված է ,սա նշանակում է,  որ   ոչ  
դրսից  է  ջերմություն  ստանում, ոչ  էլ  ներսից  է  դուրս  գալիս:  Այդ  պատճառով  ոչ 
սառույցն  է  հալվում, ոչ  էլ  ջուրն  է սառչում:

3. Եթե   բաժակով  թեյի  մեջ  կաթ  լցնենք, այն  կիջնի  բաժակի  հատակին:  Ինչու՞:

Պատասխան՝  կաթի  խտությունը  ավելի  մեծ  է, քան  թեյինը:

4. Ինչու՞  է  շիշը  հեղուկով  դժվար  լցնել, երբ ասեղը  տեղադրված է  շշի   նեղ 
պարանոցին: 

Պատասխան՝ օդը  զբաղեցնում   է    շշի  ամբողջ  ծավալը:

5. Կարո՞ղ  եք,  թե՞ ոչ որոշել  օդի  ծավալը, եթե  գիտեք  այնտեղ  գտնվող  մոլեկուլների  
քանակը և  յուրաքանչյուրի  ծավալը:

Պատասխան՝  ոչ  չի  կարելի: Մոլեկուլների  քանակով  և  յուրաքանչյուրի  ծավալով  
կարելի է հաշվել  այն  ծավալը,  որոնք  նրան  զբաղեցնում  են  մոտ   դասավորվելով, 
բայց  դա   շատ  փոքր է  օդի  զբաղեցրած  ծավալից:

Խմբերը պատրաստում են պատասխանները, դուք խորհուրդներ և ուղղություն եք 
տալիս աշակերտներին։

53''
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ՍՏՈՒԳԵ՛Ք  ՁԵՐ  ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ
2.10

1. Նշե՛ք, թե ո՞ր պրոցեսին է համապատսխանում յուրաքանչյուր սլաքը: Այդ 
պրոցեսի ընթացքի համար անհրաժեշտ է ջերմության հաղորդու՞մ , թե՞ հակառակը:

. . .

. . .

. . .

. . .Ջրի պինդ
վիճակը Ջրի հեղուկ վիճակը Ջրի գազային  վիճակը

2. Ջուրը բնության մեջ հանդես է գալիս տարբեր տեսքով՝ անձրև , ձյուն, 
սառույց, ցող, եղյամ, մառախուղ, կարկուտ , ջրային գոլորշի, սառցաբեկոր: Աղյուսակի  
տեսքով  ներկայացրե՛ք, թե ջրի ո՞ր վիճակին են դրանք համապատասխանում։

     Աշխատանքային տետրում լրացրե՛ք աղյուսակը

Ֆիզիկական 
մեծություն

Նշանակում
Միավորը 

SI(ՄՀ)
Չափող
սարքը

Չափման 
տեսակը

Խտություն

3. Աշխատանքային տետրում լրացրեք սխեման:

Խտություն
Այլ 

միավորներ Ի՞նչ է ցույց տալիս

Մ
իա

վո
րն

եր
 Մ

Հ-
ու

մ

Կ
ա

պ
ը նրա

նց 

միջև

Բ
ա

նա
ձևը

Ինչպիսի՞ ֆիզիկական մեծություն է
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Դասի  նպատակը՝
Ստացած  գիտելիքներին  օգտագործում, հացորդակցության, դասակարգման  և   

համեմատականության  ունակությունների  զարգացում:

. . .

. . .

. . .

. . .

Հալում

Պնդացում                      Կոնդենսացիա (խտացում)

գոլորշիացում

Հալման  պրոցեսում մարմնին ջերմության  քանակ պետք  է տալ, 
բյուրեղանալիս  այն անջատում է:
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Ջրի  պինդ                    
վիճակը                          Ջրի  հեղուկ 

վիճակը                                        
Ջրի գոլորշի վիճակը
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Լուծե՛ք  խնդիրները

1. Քանի՞ գլանատակառ կպահանջվի 2000տոննա բենզին տեղափոխեու համար, 
եթե յուրաքանչյուր գլանատակառի տարողությունը 50մ3 է:

2. Հաշվե՛ք ,ինչ՞ ծավալով ջուր դուրս կմղվի բաժակից, եթե նրա մեջ ընկղմենք 
100գ կապարի կտոր:

3. Հում կարտոֆիլի խտությունը 1000կգ/մ3 –ից ավելի է: Բացատրե՛ք, ինչու՞ 1 
մ3 ծավալով տարայում 700կգ-ից ավելի կարտոֆիլ չի տեղավորվի:

4. Օգտվելով խտությունների աղյուսակից ներքոհիշյալ նյութերը դասավորել ըստ 
խտությունների աճման կարգի. ջուր, կերոսին,ալյումին,ոսկի, պլատին:

5. Հայտնի է, որ յուղի կաթիլը  ջրի մակերևույթին որոշակի հաստությամբ 
շերտ առաջացնելուց հետո այլևս չի տարածվում: Բացատրե՛ք, ինչու՞:

6. Քանի՞ անգամ է տարբերվում պողպատե մարմնի ծավալը,նույն զանգվածով 
ալյումինից պատրաստված մարմնի ծավալից:

ԹԵՍՏ
1.Խորանարդի  զանգվածը  4կգ է:Նույն  նյութից  պատրաստված, 2 անգամ  

փոքր  կող  ունեցող  խորանարդի զանգվածը կլինի ՝
ա)2կգ,        բ)  0,5կգ,       գ)  1կգ,         դ)  8կգ

2. Ջրով  լցված բաժակի  զանգվածն ավելի  մեծ է,քան ձեթով  լցված  
բաժակինը և ավելի  փոքր ՝ կաթով լցված  բաժակից: Դրանից  ելնելով  
արե՛ք  եզրակացություն ՝այդ  հեղուկներից  ավելի  մեծ խտություն  ունի 

ա)ջուրը,   բ) ձեթը,            
գ) կաթը, դ)բոլորի  խտությունները  հավասար  են:

3. Հերմետիկորեն  փակված  անոթը  տաքացնելիս,  նրանում  գտնվող 
օդի խտությունը՝

ա)մեծանում է,     բ) փոքրանում է,     գ)չի  փոփոխվում,   
դ)երբեմն մեծանում է,երբեմն էլ՝ոչ:

4. Սենյակը  տաքացնելիս  օդի  խտությունը՝
ա) մեծանում է,         բ)փոքրանում է,             գ)չի փոփոխվում,   
դ)երբեմն մեծանում է,երբեմն էլ՝ոչ:

5. Շաքարի կտորը մանրացնելիս նրա մասնիկը  տեսանելի չէ,ապա ճի՞շտ 
է ասել,   որ նյութը՝

ա)անհետացել է,  բ)գոյություն ունի   գ) գոյություն ունի,բայց   միայն 
մանրադիտակով է տեսանելի,    դ)գոյություն ունի  անգամ այն ժամանակ,երբ 
տեսանելի  չէ մանրադիտակով:

6.Մարմնի   ջերմաստիճանը  իջեցնելիս, ո՞ր մեծությունն է մնում  անփոփոխ՝
ա)մարմնի ծավալը,    բ)մոլեկուլի  չափը, 
գ) դիֆուզիայի  արագությունը, դ)մոլեկուլի  շարժման  արագությունը:
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1. 

Դիցուք անհրաժեշտ  է N գլանատակառ, ապա՝
 m = Nm1 (1)  որտեղ  m1=ρV1.  (2)
(2) (1) ⇒ m=NrV1 ⇒   (*)

(*): գլանատակառ:

2. 100գ  վառոդի ծավալը V= = ≈8,5 սմ3m 100 գ
11,3 գ/սմ3r

։ Բաժակից արտամղված ջրի 
ծավալը մոտավորապես հավասար է՝  ≈ 8,5 սմ3.  

3. Կարտոֆիլների  միջև     գոյոթյուն  ունեցած տարածությունների պատճառով։

4. Նավթ, ջուր, ալյումին, ոսկի, պլատին:

5. Բոլոր  մարմինները  կազմված  են  մոլեկուլներից: Ձեթը  ջրի  մակերևույթին 
կտարածվի այնքան ժամանակ, մինչև թաղանթի հաստությունը կհավասարվի մոլեկուլի 
տրամագծին։ 

6. m
V=r ⇒ rպող

m , (1)=Vպող  rալ

m, (2)=Vալ   1∧2 ⇒ = ≈
Vպող 7800

2700 3.Vալ

55'

Տրված է m1=2000տ=20000000 կգ 
       V1=50 մ3

    r=710 կգ/մ3

? N
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II ԳԼԽԻ  ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ  ՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Որոշեք  նյութի  մոլեկուլի   զանգվածը, խտության,  ծավալի  և  մոլեկուլների  
քանակով:

Լուծում

  (1) որտեղ նյութի  զանգվածն  է,  իսկ N-ը՝   դրանում  մոլեկուլների  քանակը: 

Նյութի  խտությունը՝  (2)

(2) (1) ⇒ , (3)  որտեղ՝ .
V
N n0=  (4)

(4) (3) ⇒   (*)

(*)  նյութի  մոլեկուլների  զանգվածը  հավասար է  այդ  նյութի  խտության,  և 
միավոր  ծավալում մոլեկուլների թվի՝ (կոնցենտրացիայի)  հարաբերությանը:

2. Ի՞նչ  պայմաններում տաքացնել օդը,որ  նրա  խտությունը  չփոխվի:

Լուծում

Գազը  պետք  է տաքացնել  փակ  ամանում, այդ  ժամանակ չի փոխվի  ո'չ ծավալը, ո'չ  
էլ  զանգվածը  հետևաբար  չի  փոխվի  նաև  խտությունը:

3. Երկաթի  կտորի  զագվածը    ∆m = 12,75 կգ-ով  ավելի  է նույն  ծավալով   
ալյումինի կտորի  զանգվածից: Որոշել Երկաթե  և   ալյումինե   կտորների 
զանգվածը  առանձին - առանձին:

Լուծում

Երկաթի  կտորի  զանգվածը  նշանակենք m1 -ով, ալյումինինը – m2 ով: Պայմանի  
համաձայն՝

 m
1
=m

2 
+ ∆m,

 
 (1)  գիտենք որ m

1
=r

1
V, (2)  m

2
=r

2
V,  (3)   որտեղ  V-ը  յուրաքանչյուր  

կտորի  ծավալն  է:

(2) (3)  (1) ⇒    (4)

(4)  (2) ⇒       (*)

(4)  (3) ⇒ .m
m

2
1 2

2= -t t
t D     (**)

 (*):   m1=19,5 կգ:     (**):   m2=6,75 կգ:

55''
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4. Օվկիանոսի ամենախորը տեղում, որի խորությունը ≈11կմ է, ջրի  շերտերը 
վերին շերտի համեմատությամբ սեղմված են 5%-ով: Այսպիսի  պայմաններում 
օդի ծավալը ≈1000-անգամ փոքրանում  է:  Որոշեք  ի՞նչ  ծավալ  կզբաղեցնի    այդ  
խորությունում,  օվկիանոսի  մակերևույթից  վերցրած 1մ3  ջուրը,  օդը:  Ինչու՞  
այսպիսի  մեծ  տարբերություն   կա   ջրի  և  օդի  սեղման  միջև:

Լուծում
Օվկիանոսի  խորությունում  ջրի  կողմից  զբաղեցրած  ծավալը՝  

V = V1 – V2,  (1)
որտեղ   օվկիանոսի  մակերևույթից  վերցրած  ջրի V1  ծավալն  է, 

V2-ը ինչքանով է փոքրանում  ջրի ծավալը:   (2)

 (2) (1)	 ⇒   (*)

 (*):  V=V1(1-0,05)=0,95 մ3.

Օդի  կողմից   զբաղեցրած  ծավալը   մ3.

Ջրի  և  օդի  սեղման  ժամանակ  այսպիսի  մեծ  տարբերություն  է  առաջանում, 
որովհետև  մթնոլորտային   օդի  մոլեկուլների  միջև  գոյություն  ունի  մեծ  տարածություն:

5. Ինչպե՞ս  կփոխվի  սենյակի  տաքացած օդի  ծավալը,  օդը  կազմող  մասնիկների   
միջև  եղած  հեռավորությունը   և   օդի  զանգվածը:

                                                                Լուծում

Տաքանալիս սենյակի  զբաղեցրած  օդի   ծավալը  չի  փոփոխվի:  Սենյակից  օդի  
մասնիկները  դուրս  կգան,դրա  հետևանքով  միավոր  ծավալում  մասնիկների  քանակը  
կփոքրանա,  նրանց  միջև  եղած  հեռավորությունը  կմեծանա,  օդի  խտությունը  
կփոքրանա:

6. Ինչքանո՞վ  կմեծանա  ավտոմեքենայի  զանգվածը  40լիտր  տարրողությամբ  
բաքը  բենզինով  լցնելիս:

Լուծում
Ավտոմեքենայի  զանգվածը  կմեծանա  լցված  բենզինի  զանգվածով: 
mբենզին. =rբենզին.V.  (*)   
 (*): mբենզին.=710 կգ/մ3 . 40.10-3 մ3=28,4 կգ.

7. Պղնձե  մարմնի  զանգվածը 1 կգ է,  ծավալը ՝ 130 սմ3: Մարմնում  կա արդյոք  
խոռոչներ:

Լուծում  
Աղյուսակում  պղնձի  խտությունը 8,9կգ/մ3 է:  Պղնձից  պատրաստված  մարմնի  

խտությունը = = 7,7=
m 1000 կգ կգ

r
V 130 մ3 մ3  է,  որը  փոքր  է պղնձի  խտությունից,  ուրեմն  

մարմնում  կա  խոռոչներ:

55'''

 Տրված է՝ K=5%	
	 	 	 	 	 	 	 n=1000

	 	 	 	 V1=1 մ3

? V; V'
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III ԳԼՈՒԽ

ՆԱԽՆԱԿԱՆ 
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ 
ՇԱՐԺՄԱՆ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

ԱՅՍ  ԳԼԽՈՒՄ  ԿՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԵՆՔ 

  Մեխանիկական շարժում

  Հաշվարկման մարմին

   Հետագիծ 

  Անցած ճանապարհ

  Կաթոցիկով սայլակի կիրառությունը

  Հավասարաչափ և անհավասրաչափ 
շարժում

  Արագություն, միջին և ակնթարթային 
արագություն

  Արագության, անցած ճանապարհի 
և ժամանակի հաշվումը:

Նկ. 57.1

mamadavi-
Tis 

taZari

qaSueTis taZari sionis taZari

Նկար 57.1-ում պատկերված է  Վրաստանի մայրաքաղաքի Մթածմինդա-Կրծանիսի 
շրջանի սխեմատիկական քարտեզը: Որոշե՛ք, արդյոք նու՞յն հեռավորության վրա է գտնվում 
Ազատության հրապարակը Սուրբ Դավիթի, Սիոնիի և Քաշվեթիի եկեղեցիներից: Նկարի 
վրա եկեղեցիներից մինչև Ազատության հրապարակ ուղղությունները նշե՛ք սլաքով: 

Քարտեզի վրա պատկերե՛ք ավտոմեքենայի ամենակարճ երթուղին, որը միացնում է 
Ազատության հրապարակը Սիոնիի եկեղեցու հետ: Ենթադրեք, որ այդ ձեր նշած երթուղով 
դուք մեքենայով հասել եք Սիոնիի եկեղեցի: 

Փոխվե՞լ է արդյոք ձեր դիրքը Ռուսթավելիի պողոտայի, ավտոմեքենայի և ընկերոջ 
նկատմամբ:
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     III  գլուխը  ուսումնասիրելուց  հետո   աշակերտը  պետք  է իմանա   մարմինների  
շարժման հատկությունները:  Այնուհետև  այս  գլխում   աշակերտները  կծանոթանան  
և  կսովորեն  այն  բոլոր  հարցերը,  որը  մեզ  կհասցնի   արդյունքին:

Աշակերտներին զգուշացրեք, որ այս գլխի տնային փորձերի համար 
նախապատրաստեն անհրաժեշտ պարագաները՝ պոլիէթիլենային  շիշ իր կափարիչով, 
պինդ  և  փափուկ  պլաստիլին(ծեփոն), քիչ  ավազ և  վայրկենաչափ։

Խնդրեք  աշակերտներին  ուշադրությամբ  զննեն  քարտեզը:
Նշեն  Մամադավիթի, Քվիշեթիի և  Սիոնի  եկեղեցիների  տեղանքը:
Ծանոթանան  առաջադրանքի  տեքստին  և   գրեն  յուրաքանչյուր  հարցի  

պատասխանը,  որը  առաջադրված  է  առանձին:  Անել  եզրահանգում  և  պատրաստել  
նյութը  դասին  ներկայացնելու համար:

Աշակերտը  պետք  է  կարողանա.
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն: 
Ֆիզ.բազ.2.Մարմինների  փոխազդեցությունը  և  փոխազդեցության  արդյունքում   

մատերիայի, համակարգերի  փաստարկում, քննարկում:
Ֆիզ.բազ. 4. Ֆիզիկական  երևույթները  ուսումնասիրելու  նպատակով       հետազոտում  

(փորձ, փորձարկում)պլանավորում  (վարկածի օգտագործում, կախյալ  և անկախ  
փոփոխականի  սահմանում, փորձի  ընթացակարգի,տրվածների  հաշվման  բանաձևի  
սահմանում, համապատասխան  ռեսուրսների  ընտրություն): 

 Էներգիա,հետազոտում, հայտնագործում,տեսություն,սահմանում,տեխնոլոգիա,կ
այուն  զարգացում:

Ֆիզ. բազ.5.   Ֆիզիկական  գործընթացների  և  օրինաչափությունների  հետազոտման  
համար  անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  իրագործում    (դիտում,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

Ֆիզ.բազ.6.Որակական  և  քանակական տվյալների  տարբեր  ձևերով  (աղյուսակներ, 
դիագրամներ, գրաֆիկներ  և  այլն)   գրելը  և  ներկայացնելը,տվյալների ներկայացումը  
տեղեկատվական-հաղորդակցական   տեխնոլոգիաների  օգտագործմամբ:

Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  
և  գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում   ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ.  9. Փորձերի  և  փորձարկումների  պլանավորում  և անցկացում ,  
անվտանգության  կանոները  պահպանելով:        
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Ազատության  հրապարակը տարբեր դիրք ունի  Հայր Դավիթի, Սիոնիի 
և Քաշվեթիի եկեղեցիների նկատմամբ:

Այսպես՝ Ազատության հրապարակի  դիրքը  տարբեր  մարմինների  
նկատմամբ տարբեր է :Այդ  նույնը կարելի  է ասել  ցանկացած  այլ  
մարմինների  համար: 

Այս  ամենից  անում  ենք  եզրակացություն՝ մարմնի դիրքը  տարբեր  մարմինների  
նկատմամբ  տարբեր է: Դա նշանակում  է,  որ մարմնի դիրքը  հարաբերական է:                                                                                                                                               
      Մարմինը,  որի  նկատմամբ  տալիս  ենք մեկ  այլ  մարմնի  դիրքը,   կոչվում է  
հաշվարկման  մարմին:  

Երբ   դուք  ավտոմեքենայով  շարժվում էիք Ազատության հրապարակից դեպի 
Սիոնիի եկեղեցի, փոխվում էր ձեր դիրքը Ազատության հրապարակի նկատմամբ, 
իսկ մեքենայի նկատմամբ այն չէր փոխվում: Ձեր դիրքը չի փոխվում նաև մեքենայում 
նստած ձեր ընկերոջ նկատմամբ:      

Տարածության մեջ ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունը այլ 
մարմինների նկատմամբ կոչվում է մեխանիկական շարժում: 

Որպեսզի պատասխանենք այդ հարցին, շարժվու՞մ է մարմինը, թե՞ ոչ, 
անհրաժեշտ է պարզել՝ փոխվու՞մ է արդյոք նրա դիրքը հաշվարկման մարմնի 
նկատմամբ: Եթե մարմնի դիրքը փոփոխվում է հաշվարկման մարմնի նկատմամբ, 
ապա այն շարժվում է, իսկ եթե չի փոփոխվում, ուրեմն մարմինը դադարի 
վիճակում է գտնվում: Միևնույն մարմինը մի հաշվարկման մարմնի նկատմամբ 
կարող է փոխել իր դիրքը, իսկ մյուսի նկատմամբ՝ ոչ: Սա նշանակում է, որ 
մարմինը մի հաշվարկման մարմնի նկատմամբ շարժվում է, մյուսի նկատմամբ 
՝ դադարի վիճակում է: Շարժումը և դադարը հարաբերական են:

Ծանոթություն: Երբ հաշվարկման կետը տրված չէ, այդ դեպքում շարժումը 
դիտվում է Երկրի մակերևույթի նկատմամբ:

●Որտե՞ղ է տեղակայված ձեր դպրոցը:

ՄԱՐՄՆԻ   ԴԻՐՔԸ:    ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ     
ՄԱՐՄԻՆ: ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ     ՇԱՐԺՈՒՄ

3.1

1. Այս փաստը  հաստատում  են  տարբեր  օրինակներ: 
Որոշե՛ք  դասասենյակում  ձեր  դիրքը տարբեր  մարմինների 
(դռան,գրատախտակի,լուսամուտի և այլն) նկատմամբ:     

●Նու՞յնն են, թե՞ ոչ Ազատության հրապարակից մինչև 
Սուրբ Դավիթի, Սիոնիի և Քավշեթիի եկեղեցիների միջև եղած 
հեռավորությունը:Պատասխանը հիմնավորե՛ք:

2. Կիրառելով մեխանիկական շարժման այս սահմանումը 
պատասխանե՛ք հարցին, արդյոք դուք շարժվու՞մ էիք Ազատության 
հրապարակի նկատմամբ, իսկ ձեր ընկերո՞ջ նկատմամբ: Պատասխանը 
հիմնավորե՛ք:
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Չափորոշիչների կապը
Աշակերտը  պետք  է կարողանա
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն: 
ուղղություն  գիտական  հետազոտում-որոնում,աշակերտը  պետք է կարողանա:
Ֆիզ.բազ.  4. Ֆիզիկական  երևույթները  ուսումնասիրելու  նպատակով       հետազոտում  

(փորձ, փորձարկում)պլանավորում  (վարկածի օգտագործում, կախյալ  և անկախ  
փոփոխականի  սահմանում, փորձի  ընթացակարգի, տրվածների  հաշվման  բանաձևի  
սահմանում, համապատասխան  ռեսուրսների  ընտրություն):

Դասի  նպատակը
Ուշադրությձան  կենտրոնացում,  վերլուծություն, հիմնախնդրի  գտնելու  և  այն  

լուծելու  ունակությունների  զարգացում:
Մարմնի  դիրքի  սահմանումը:

Դասի ընթացքում  աշակերտը  պետք  է  գիտակցի, որ  մարմնի  դիրքը  սահմանելու    
համար անհրաժեշտ  է  մեկ  այլ  մարմին:  Պարզ օրինակների միջոցով, բացատրի 
մարմնի դիրքի հարաբերականությունը։ Ուշադրություն  դարձնի այն փաստին,  որ  այս  
կամ  այն  մարմնի դիրքը որոշել,  չի  նշանակում որ նրա տեղը  գտել  ենք: Այս  մարմինը  
կարող  է  ինչոր  մարմնի  աջ  կամ  ձախ  կողմը լինել  տեղակայված, հետև կամ առաջ։ 
Պարտադիր է սահմանել մարմինների միջև եղած հեռավորությունը։

1. Աշխատեք, որ այս  վարժությանը  ինչքա՞ն  հնարավոր է շատ աշակերտ  կատարի։ 
Ցանկալի  է  մեկը  մյուսին  հարց  տան, ինչպիսի՞ն է  իրենց  դիրքը  տարբեր  մարմինների  
( իրենք  թվարկեն) նկատմամբ: Գրանցե՛ք աշակերտների պատասխանները:  Հետևե՛ք    
և  ուշադրություն  դարձրե՛ք այն  փաստին, որ  տարբեր սեղանների դիրքը միևնույն   
մարմնի նկատմամբ տարբեր թվով է արտահայտվում։

Սրանից  հետո  աշակերտներին  պետք  է  բացատրենք  մեխանիկական  շարժման  
իմաստը: Շարժման  ժամանակ  փոխվում է մարմնի  դիրքը  մեկ  այլ  մարմնի  
նկատմամբ:  Շարժման  սահմանումը  իրագործված  է եթե  աշակերտը  հիմնվում  
է  շարժման  հարաբերականության  վրա:  Անհնար  է դիտարկել  մարմնի  դադարը  
և  շարժումը  առանց  մեկ  այլ  մարմնի:

2. Քանի որ  ազատության  հրապարակի  նկատմամբ  փոխում  եք  դիրքը  այդ  
պատճառով  շարժվում  եք:  Մեքենայի  և  ընկերոջ  հանդեպ  չեք  փոխում  ձեր  դիրքը, 
ուրեմն նրանց  նկատմամբ  դադարի  վիճակում  եք:

Շարժվու՞մ  է  արդյոք Ազատության  հրապարակը  ձեր  նկատմամբ:Աշակերտների  
մեծ  մասը  կդժվարանա պատասխանել այս հարցին։ Մենք  պետք  է  կարողանանք  
բացատրել  աշակերտին,  որ  եթե  մենք  շարժվելով  փոխում  ենք  մեր  դիրքը  մեկ  այլ  
մարմնի  նկատմամբ, ուրեմն այդ  մարմինն էլ  իր  դիրքն  է  փոխում  մեր  նկատմամբ:  
Կրկնում  ենք, սա  աշակերտների  համար  դժվար  է  հասկանալ, որովհետև  մենք   
սովոր ենք մարմնի դիրքը և շարժումը սահմանել Երկրի մակերևույթի նկատմամբ։

Հարցնենք  աշակերտներին  շարժվու՞մ  են,  թե՞ ոչ  գնացքի  ռելսերը  և  ծառերը  գրքի  
նկատմամբ:

Հիշենք,  եթե  մի մարմին  շարժվում  է երկրորդի  նկատմամբ,    ուրեմն  երկրորդն  էլ  
շարժվում  է  առաջինի  նկատմամբ:

Հարց  տվեք  աշակերտներին
58'
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3. Գնացքն իր դիրքը 
փոխում է Երկրի նկատմամբ: 
Վագոնում սեղանին 

դրված է գիրք(Նկ. 59.1):   Շարժվու՞մ է 
արդյոք գիրքը սեղանի, վագոնի, պատի, 
երկաթգծերի, ծառերի, անցորդների, վագոն 
–ռեստորանի նկատմամբ: Յուրաքանչյուր 
դեպքի համար նշե՛ք հաշվարկման մարմինը: 
Պատասխանները գրառե՛ք աշխատանքային 
տետրում: 

Նկ 59.1

4. Անվանե՛ք մարմին, որը 
չի փոխում իր դիրքը բեռի 
նկատմամբ (Նկ. 59.2):

5. Անվանե՛ք մարմին, որը 
փոխում է իր դիրքը բեռի նկատմամբ: 

6. Անվանե՛ք մարմիններ, որոնց նկատմամբ 
բեռը փոխում է իր դիրքը և մարմիններ, որոնց 
նկատմամբ բեռը չի շարժվում։

7. Հնարավո՞ր է, թե՞ ոչ , որ բեռը ինչ-որ մի 
մարմնի նկատմամբ փոխի իր դիրքը, և միևնույն 
մարմնի նկատմամբ գտնվի դադարի վիճակում: 
Բացատրե՛ք ինչու՞ եք այդպես մտածում:  

Նկ 59.2 Բեռը երկրագնդի մակերևույթի նկատմամբ է բարձրանում

Նկ 59.3

8. Թվարկե՛ք  մարմիններ, որոնց նկատմամբ երեխաները 
շարժվում են և մարմիններ, որոնց նկատմամբ գտնվում են դադարի 
վիճակում  (Նկ. 59.3):
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3.  Գիրքը սեղանի  և  վագոնի  պատերի  նկատմամբ  իր  դիրքը  չի  փոխում,քանի 
որ  այն  դադարի  վիճակումէ: Ռելսերի, ծառերի  և  վագոն  ռեստորան  մտած  
ճանապարհորդների  նկատմամբ  փոխում  է իր դիրքը ,քանի  որ  այդ  մարմինները  
շարժվում  են: Հաշվարկման  մարմիններ  են  սեղանը,վագոնի  պատերը,  ռելսերը,   
ծառերը  և  ճանապարհորդները:

4. Բեռը  չի  փոխվում   իր  դիրքը պարանների  և  ամրակների  նկատմամբ։
Այս  մարմինների  նկատմամբ  բեռը  գտնվում է դադարի վիճակում։

5-6 Բեռը  չի  փոխում  իր  դիրքը  երկրագնդի  և  այն  մարմինների  նկատմամբ,որոնք  
չեն  փոփոխում  իրենց  դիրքը  Երկրագնդի  մարմինների  նկատմամբ:  Օրինակ՝ նկարում  
պատկերված  ավտոմոբիլը, շինությունը  և  այլն:Այս  մարմինների  նկատմամբ  բեռը  
շարժվում  է:

7. Մեխանիկական  շարժման  սահմանման  համաձայն  դա անկարելի  է:

8.  Երեխան  շարժվում  է  Երկրի նկատմամբ և այդտեղ  գտնվող  շատ  մարմինների  
նկատմամբ(տներ և  ծառեր):Անշարժ  է  աթոռի  նկատմամբ որի  վրա նստած է,  և  
պարանների  նկատմամբ:

59'
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Իմացանք ,որ՝     

Այն հարցին շարժվու՞մ է, թե՞ ոչ մարմինը, պատասխանը հետևյալն է. 
Անպայման պետք է ընտրել մարմին, որի նկատմամբ փոփոխվում է մեկ այլ 
մարմնի դիրքը, ընտրած մարմինը անվանվում է հաշվարկման մարմին:

Հաշվարկման մարմին կարող է լինել ցանկացած մարմին: Մարմնի դիրքը 
տարբեր հաշվարկման մարմինների նկատմամբ տարբեր է: Սա նշանակում է, որ 
մարմնի դիրքը հարաբերական է:

Տարածության մեջ, ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխությունը 
մեկ այլ մարմնի նկատմամբ, կոչվում է մեխանիկական շարժում: 

Միևնույն մարմինը մի հաշվարկման մարմնի նկատմամբ կարող է փոխել իր 
դիրքը, իսկ մյուսի նկատմամբ՝  ոչ: Սա նշանակում է, որ մարմինը մի հաշվարկման 
համակարգի մարմնի նկատմամբ շարժվում է, մյուսի նկատմամբ՝ դադարի 
վիճակում է: Շարժումը և դադարը հարաբերական են:

Պոլիէթիլենային շշից  հանե՛ք օղակը, և շիշը  կտրե՛ք այնպես,  ինչպես  ցույց  է 
տրված  նկ 60/ա/-ում:Կտրված առաջին  մասին  պտտելով  ամրացրե՛ք կափարիչը,որից 
նախօրոք  ներսի կողմից  անցք է բացված:Մյուս ծայրին  տաքացնելով  պինդ  
կպցրե՛ք նույնանման  կափարիչ,նրա միջով  անցկացրե՛ք  լար,որը  կծառայի  որպես  

առանցք,ծայրերը  ոլորե՛ք  այնպես,  որ  հնարավոր  լինի այն  կախել(նկ60.1.բ):Անիվը  
առանցքի  շուրջը  պետք  է  ազատ  պտտվի:Ի՞նչ  եք կարծում ,ինչ՞  նպատակով  են  
օգտագործում այդ սարքը:

Պատրաստում ենք ճոճանակ.

Նկ 60.1ա
բ

կտրել

օղակ

Ցանկացած  ձեր  կողմից  պատրաստված  սարք,  հավաքե՛ք և պահե՛ք,  տարեվերջին 
դպրոցում   կազմակերպե՛ք  ցուցահանդես: Սարքերից  ընտրե՛ք  լավագույնը:
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Ճոճանակ   պատրաստելը դժվար  չէ: Անպայման  պատրաստեք,  փորձերի  ժամանակ  
հարկավոր  կլինի:

Յուրաքանչուր  աշակերտի,  ով  սարքը  պատրաստել  է  խրախուսեք  գնահատելով  
բարձր  բալ:

60'

Չափորոշիչի արդյունքները
Աշակերտը պետք է կարողանա

Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի բնութագրումը իր ֆիզիկական հատկությունների 
համաձայն:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների ստեղծում, օգտագործում ֆիզիկական երևույթների 
օրինաչափությունները ցույց տալու համար:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձերի և փորձարկումների պլանավորում և անցկացում , 
անվտանգության կանոները պահպանելով: 
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ՇԱՐԺՄԱՆ ՀԵՏԱԳԻԾ ԵՎ ԱՆՑԱԾ 
ՃԱՆԱՊԱՐՀ                                                   

Հետագիծը   տեսանելի՞  է: Գիծը, որը  գծում  է  
շարժվող մարմնի  որևէ  կետը,անվանում  են  այդ  կետի  
շարժման  հետագիծ:

Հետագիծը  կարող  է  լինել  տեսանելի:
Օրինակ՝ երբ  կավիճով  գրատախտակի  վրա  գրում  

ենք  մնում  է  կավիճի  ծայրի  հետքը՝ այսինքն  նրա 
շարժման  հետագիծը:  

Ըստ  հետագծի  ձևի    շարժումը  կարող  է  լինել  
ուղղագիծ  և  կորագիծ:                                          

Շարժումը, երբ  մարմինը  շարժվում  է մեկ  այս, մեկ  այն  կողմ,  
կոչվում է տատանողական շարժում:                                 

Հետագծի այն տեղամասի երկարությունը,որով շարժվել է մարմինը 
որոշակի ժամանակամիջոցում, կոչվում է այդ ժամանակամիջոցում  անցած 
ճանապարհ:

Անցած ճանապարհը ֆիզիկական  մեծություն է,  և  արտահայտվում է 
երկարության միավորներով:

3.2

● Հետագիծը   տեսանելի՞  է:                        

նկ 61.1.   գիշերային  երկնքում    
երկնաքարի շարժման  ժամանակ  

թողած  նրա  լուսավոր  հետքը՝նրա  
հետագիծը:

2.Գծե՛ք զսպանակից  
կախված գնդիկի  շարժման  
հետագիծը:

Ինչպե՞ս կփոփոխվի  
մարմնի դիրքը B կետի  
նկատմամբ:                                             

B
Զսպանակին                                                                                                                                             
ա մ ր ա ց վ ա ծ  
բեռ              

բեռը քաշեք փոքր-
ինչ ցած  ու բաց  
թողեք D

3. Բերե՛ք, առօրյայում  հանդիպող տատանողական  
շարժման   օրինակներ:

Նկ 61.3

1.Կատարե՛ք  փորձ.  թելին  ամրացված   գնդիկը  
կախված է ինչ-որ  բարձրությունից: Ձեռքով  շեղե՛ք  
գնդիկը և բա՛ց թողեք, հետևե՛ք շարժմանը: Գծե՛ք  

գնդիկի գծած հետագիծը: Ինչպե՞ս  կփոխվի  գնդիկի  դիրքը  
A կետի  նկատմամբ: A

C

Նկ 61.2

●Ճոճանակը  պատրաստելիս, ինչ՞  դժվարություններ  
առաջացան, և  ու՞մ  օգնությանը դիմեցիք:
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Չափորոշիչների արդյունքները
Աշակերտը պետք է կարողանա
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի բնութագրումը իր ֆիզիկական հատկությունների 

համաձայն: 
ուղղություն գիտական հետազոտում-որոնում,աշակերտը պետք է կարողանա:
Ֆիզ.բազ. 4. Ֆիզիկական երևույթները ուսումնասիրելու նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում)պլանավորում (վարկածի օգտագործում, կախյալ և անկախ 
փոփոխականի սահմանում, փորձի ընթացակարգի,տրվածների հաշվման բանաձևի 
սահմանում, համապատասխան ռեսուրսների ընտրություն):

Ուսումնական նպատակները՝
Դիտարկման, նկարագրման, հաղորդակցման, համագործակցության 

ունակությունների զարգացում:
Շարժման տեսակների սահմանումը, մարմնի հետագծի նկարագրումըև դրա 

սխեմատիկորեն պատկերումը:

Այս  դասից  հետո  աշակերտները  պետք  է  իմանան  հետագծի  համաձայն  սահմանել  
շարժման  տեսակները և դրանք   պատկերեն  սխեմատիկորեն:

Մեխանիկական  շարժման  և  դրա  հետ  կապված  հարցերի   գիտակցաբար  
սովորելը  7-րդ  դասարանում  բավականին  դժվար է:  Այս  պատճառով  խուսափեք  
նյութական  կետի   գաղափարը տալ, քանի  որ  աշակերտները  դժվար  են  հասկանում, 
և  հետագիծը  բացատրեք , որպես մարմնի որևէ  կետի  գծած  գիծ:

1. Գնդիկի  շարժման  հետագիծը կոր գիծ  է՝ շրջանագծի  աղեղ,  գնդիկը   A կետի  
նկատմամբ  շարժվում է մեկ  այս,  մեկ  այն  կողմ:

2. Մարմինը  շարժվում է գծի  երկայնքով:
Մարմինը B կետի  նկատմամբ  մեկ  այս  մեկ  այն  կողմում է:

3. Քամոտ  եղանակին  տատանվում  են  ծառի  ճյուղերը, ծովերի  և  լճերի  ջրային  
մակերևույթը, կարելիս  կարի  մեքենայի  ասեղը  և  այլն:

61'
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5.  A  և B քաղաքները 
միմյանց միացված են 
ինչպես մայրուղիներով, 

այնպես էլ երկաթգծով: 
Որոշե՛ք A –ից  B քաղաք գնալիս անցած 
ճանապարհները, ավտոմեքենայով 
ուղևորվելիս և գնացքով մեկնելիս:                                 

10կմ
մասշտաբ

1

Նկ 62.2

6.Շրջադարձ  կատարելիս, 
ավտոմեքենայի  աջ  և ձախ   
անիվները   նու՞յն  ճանապարհը  
կանցնեն,  թե՞  ոչ:

7.Շարժվու՞մ  է արդյոք  ավտոմեքենայի անիվի  
կենտրոնը. 

ա) Ավտոմեքենայի թափքի նկատմամբ: 
բ) Ճանապարհի նկատմամբ: 
  Ինչպիսի՞ն է անիվի կենտրոնի հետագիծը, 

յուրաքանչյուր առանձին դեպքի համար:
8. Հարաբերակա՞ն  է արդյոք մարմնի շարժման 

հետագիծը և անցած ճանապարհը: Պատասխանը 
հիմնավորե՛ք: 

9. Ինչպիսի՞ն  է նկարում պատկերված վայրկենաչափի 
սլաքի A և B կետերի շարժման հետագիծը      վայրկենաչափի  
պատյանի նկատմամբ: 

10.  Համեմատե՛ք ո՞րն է ավելի մեծ, A  թե՞ B կետերի 
անցած ճանապարհը  թվատախտակի նկատմամբ: 
Ինչու՞ եք այդպես մտածում:

11. Ինչպե՞ս է շարժվում A  կետը B կետի նկատմամբ:                                                             

Նկ 62.3

A
B

Նկ 62.4

4. Ինչպիսի՞ն է նկարում 
պատկերված անիվի կետերի 
շարժման հետագիծը, ջրի 
կաթիլների հետագիծը:

Նկ 62.1
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4. Անիվի  կետերի  շարժման  հետագիծը   շրջանագիծ է,կաթիլներինը՝  տարբեր 
ձևի  կոր  գծեր  են:

5. Ավտոմեքենայով  անցած  ճանապարհը ≈130կմ է, երկաթգծով ≈55կմ:

6. Տարբեր  ճանապարհ  կանցնեն:

7. ա)չի  շարժվում,   բ)շարժվում է, անիվի  կենտրոնի հետագիծը  ավտոմեքենայի  
թափքի նկատմամբ   կետ է,  ճանապարհի  նկատմամբ  կարող  է  լինել   գիծ, կարող  է  
լինել կոր:

8. Հարաբերական  է:  Այն  տարբեր  է տարբեր  հաշվարկման  մարմինների  
նկատմամբ (տես. նախորդ  վարժության  պատասխանը):

9. A  և  B  կետերի  հետագիծը  վարկենաչափի  պատյանի   նկատմամբ շրջանագծեր  
են:

10. Պատյանի  նկատմամբ    A կետը  շարժվում է ավելի  մեծ  շառավիղ ունեցող  
շրջանագծով, այդ  պատճառով  նրա  անցած  ճանապարհը  մեծ  է    B  կետի կողմից  
անցած  ճանապարհից:

11.  A  կետը      B  կետի  նկատմամբ դիրքը  չի  փոփոխում,այդ  պատճառով  այն  B 
կետի  նկատմամբ  անշարժ է: 
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Իմացանք, որ՝
 Բոլոր մարմինները շարժման ժամանակ թողնում են «հետք», որը կոչվում 

է հետագիծ: Հետագիծը կարող է լինել տեսանելի և կարող է լինել անտեսանելի:

Հետագծից կախված շարժումը կարող է լինել կորագիծ կամ ուղղագիծ:

Օրինակ, տատանողական շարժման հետագիծը կարող է լինել ուղիղ գիծ 
ինչպես նաև շրջանագծի աղեղ: Անշարժ առանցքի շուրջը մարմնի պտույտի 
հետագիծը , շրջանագիծ է: 

Որպեսզի իմանանք ի՞նչ հեռավորություն է անցնում մարմինը ինչ-որ 
ժամանակահատվածում, մենք պետք է չափենք այդ ժամանակահատվածում 
նրա հետագծի երկարությունը:

● Գնացքի երկարությունը շարժման ժամանակ չի փոփոխվում: 
Այս նախադասությունից հետևում է, որ, առաջին կայանից 

երկրորդը գնալիս, գնացքի առաջին.
ա) վագոնը վերջին վագոնից մեծ հեռավորություն է անցնում: 
բ) վագոնը վերջին վագոնից քիչ հեռավորություն է անցնում: 
գ) և վերջին վագոնները հավասար հեռավորություն են անցնում: 
դ) վագոնը նույն հեռավորությունն է անցնում, ինչ-որ վերջին վագոնը:

Նկ 63.1

12. Ինչպիսի՞ն է երեխայի շարժման հետագիծը երկրագնդի 
նկատմամբ, նստարանի նկատմամբ:
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Ճիշտ  պատասխանը  գ:
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3.3
ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԵՆՔ ԿԱԹՈՑԻԿՈՎ ՍԱՅԼԱԿ

Պարտաստե՛ք նկարում պատկերված կաթոցիկով սայլակը (կազմեք երեքից-չորս 
հոգանոց խումբ այն պատրաստելու համար): 
Շարժական կաթոցիկը հաճախ պետք կլինի 
փորձի ժամանակ: Պոլիէթիլենային շշի(1) և նրա 
վզիկի շուրջ լար է փաթաթված(2), լարի կլոր 
ծայրերի (3) միջով անցկացված է առանցքը(4): 
Առանցքին անցկացված են անիվներ(5), որոնք 
կարող են պտտվել առանցքի շուրջ:

Որպես անիվներ օգտագործեք  պոլիէթիլենային 
շշերի երկու իրար հետ սոսնձված կափարիչներ: 
Կարելի է օգտագործել նաև խաղալիք ավտոմեքենայի անիվներ: Շիկացած մեխով 
կափարիչի կենտրոնում բացե՛ք անցք և ամրացրե՛ք ձողին: Դուք կարող եք չկլորացնել 
լարի ծայրերը և դրանք օգտագործե՛ք որպես առանցք: Անիվները ամրացրե՛ք այնպես, 
որ նրանք ազատ տեղաշարժվեն: 

Որպեսզի անիվը այս ու այն կողմ չշարժվի, առանցքի վրա անիվի աջ և ձախ 
կողմերում փաթաթե՛ք բարակ լար կամ կպչաժապավեն: 

Շշի հիմքին զուգահեռ գծի վրա  իրարից 0,5սմ հեռավորության վրա բացե՛ք 
տարբեր տրամագծերի երկու կամ երեք անցքեր: Շշի մեջ ջուր լցնելուց հետո 
կաթիլները կսկսեն կաթել որոշակի ժամանակահատվածից հետո:  Ավելի լայն անցքից 
կաթիլները ավելի հաճախ կկաթեն, ավելի լավ է կաթոցիկի փոխարեն օգտագործենք 
գրիչի դատարկ միջուկ կամ պլաստմասայից    խողովակ: Պոլիէթիլենային շիշը հեշտ 
կարելի է ծակել շիկացած մեխով: Խողովակը տեղադրե՛ք անցքի մեջ, իսկ կողքերը 
ամրացրե՛ք պլաստիլինով: 

Շշի վերին մասում անպայման պետք է փոքրիկ անցք բացել (6): Այնտեղ կարող 
եք ամրացնել փոքրիկ խողովակ (Նկ. 64.1):

Շիշը կարող եք ամրացնել խաղալիք ավտոմեքենային:

Ինչի՞ համար է անհրաժեշտ վերևում անցք բացելը:

Մտածե՛ք, կարո՞ղ եք առաջարկել շարժական կաթոցիկի էլ  ավելի 
կատարելագործված տարբերակ:

Նկ 64.1

1

2

45

3

6

Տնային հանձնարարություն.
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Սայլակի  պատրաստումը  աշխատատար  է: Ցանկալի  է  որ  դա  խմբերով  
պատրաստեն:

Տվեք  մանրակրկիտ հրահանգներ  սայլակ  պատրաստելու վերաբերյալ: Եթե   ցույց  
տաք  նախօրոք  պատրաստած   սայլակ ,աշակերտների  աշխատանքը  կհեշտացնեք:  
կաթոցիկով  սայլակի  շնորհիվ      35-ից  ավելի  փորձ  կանցկացնենք,  ցանկալի  է  որ  
բոլոր  խմբերը  ունենան:

 Աշակերտներին,  որոնք  լավ  կաթոցիկով  սայլակ  են  պատրաստել,  գնահատեք  
բարձր  բալերով:

Լավագույն  փորձ  կատարողին  այդ  շաբաթվա լավագույն  փորձարկողի  կոչումը  
տվեք:

Չափորոշիչի արդյունքները
Աշակերտը պետք է կարողանա
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի բնութագրումը իր ֆիզիկական հատկությունների 

համաձայն:
Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների ստեղծում, օգտագործում ֆիզիկական երևույթների 

օրինաչափությունները ցույց տալու համար:
Ֆիզ.բազ. 9. Փորձերի պլանավորում և անցկացում, անվտանգության կանոները 

պահպանելով: 

64'
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3.4ՏԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ: ՎԵԿՏՈՐԱԿԱՆ ԵՎ     
ՍԿԱԼՅԱՐ  ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. A - ի ց  B  ք ա ղ ա ք 
մեկնելիս ավտոմեքենան և 
գնացքը նույն հեռավորությու՞նն 
են անցնում(Նկ. 65.1): 

2. A - ի ց  B  ք ա ղ ա ք  մ ե կ ն ե լ ի ս 
ավտոմեքենայի և գնացքի ճանապարհները 
նու՞յնն են,   թե՞ տարբեր: Պատասխանը 
հիմնավորե՛ք:

1

Նկ 65.1

A-ից  B քաղաք  հասնելու համար շատ տարբեր ճանապարհներ գոյություն ունեն, 
բայց արդյունքը նույնն է՝ A քաղաքից  տեղափոխվել B քաղաք :

A  քաղաքը (մեր սկզբնական գտնվելու վայրը)   B քաղաքին (մեր վերջնական 
գտնվելու վայրը) միացնենք ուղիղ գծով: 
Մարմնի շարժման ուղղությամբ սկզբնակետը 
վերջնակետին միացնող գիծը կոչվում է 
տեղափոխություն(Նկ. 65.2): 

Այն գիծը, որը մարմնի սկզբնական դիրքը 
միացնում է վերջնական դիրքին կոչվում է 
տեղափոխություն:

Տեղափոխությունը  դրական է,  երբ 
տ ե ղ ա փ ո խ ո ւ թ յ ա ն  ե ր կ ա ր ո ւ թ յ ո ւ ն ը  և 
ուղղությունը  համընկնում են (A-ից  B ):

Մեծությունը, որը բնութագրվում է թվային 
արժեքով և ուղղությամբ, կոչվում է վեկտորական մեծություն: 

Հաճախ վեկտորական մեծությունները վեկտորներ են անվանում:
Տեղափոխությունը վեկտորական մեծություն է : 
Վեկտորական մեծությունը պատկերում են այնպիսի հատվածի տեսքով, որի 

ծայրակետերից մեկը համարվում է սկզբնակետ, իսկ մյուսը,  որը նշվում է սլաքով՝ 
վերջնակետ: Այդպիսի հատվածը կոչվում է ուղղորդված հատված կամ վեկտոր: 
Ուղորդված հատվածի երկարությունն ընտրված մասշտաբով արտահայտում է 
վեկտորական մեծության մոդուլը,որը սկալյար է:

Ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի փոփոխության քանակական  բնութագիրը 
տեղափոխության վեկտորն է, վեկտորները նշում ենք տառերով, որոնց վերևում սլաք 
է դրված, օրինակ տեղափոխության վեկտորը  , բայց դա չի նշանակում, որ այն 
վեկտորի մոդուլն է: Օրինակ տեղափոխության մոդուլը  - S:

1

Նկ 65.2

●Ինչի՞ համար ենք վճարում տաքսիով տեղափոխվելիս:

● Ի՞նչ դժվարության հանդիպեցիք կաթոցիկով սայլակը 
պատրաստելիս:Ո՞վ և ինչպե՞ս օգնեց ձեզ:
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Չափորոշիչների արդյունքները
Աշակերտը պետք է կարողանա
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի բնութագրումը իր ֆիզիկական հատկությունների 

համաձայն: 
ուղղություն գիտական հետազոտում-որոնում,աշակերտը պետք է կարողանա:
Ֆիզ.բազ. 4. Ֆիզիկական երևույթները ուսումնասիրելու նպատակով հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում)պլանավորում (վարկածի օգտագործում, կախյալ և անկախ 
փոփոխականի սահմանում, փորձի ընթացակարգի,տրվածների հաշվման բանաձևի 
սահմանում, համապատասխան ռեսուրսների ընտրություն):

Արդյունքը  ակնհայտ  է ,եթե  աշակերտը՝
Դիտարկում  և  համեմատում է մարմնի  շարժման  տեսակները,  նկարագրում է  դրա  

հետագիծը և պատկերում է սխեմատիկորեն: Հասկանում է տարբերությունը  հետագծի  
և  տեղափոխության  միջև:

Ուսուցման  նպատակները՝
Դասկարգման  և  հաղորդակցման  հմտությունների զարգացում.
Վեկտորական  և  սկալյար  մեծությունների  տարբերություն:

1. Ավտոմեքենան և գնացքը A կետից B կետ տեղափոխվելիս անցնում են տարբեր 
ճանապարհներ:

2. A քաղաքից B քաղաք ավտոմեքենայի և գնացքի ուղևորության արդյունքը 
(տեղափոխությունը) նույնն է: Գտնվում էին A –ում տեղափոխվեցին  B:

65'
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3. Ի՞նչ վեկտոր է պատկերված նկ. 
66.1գ- ում:

4. Աշխատանքային տետրում նույն 
մասշտաբով գծե՛ք դեպի արևմուտք 

ուղղված տեղափոխության վեկտոր, որի մոդուլը 
4կմ է : 

5. Միանմա՞ն են,  թե՞ ոչ A քաղաքից B քաղաք 
մեկնող ավտոմեքենայի և գնացքի տեղափոխության մոդուլները և ուղղությունները:

6. Հավասա՞ր են, թե՞ ոչ ավտոմեքենայի և գնացքի տեղափոխությունները: 
Բացատրե՛ք ինչու՞ եք այդպես մտածում:

Հավասար են կոչվում այն վեկտորները, որոնք համուղղված են և որոնց 
մոդուլները հավասար են: 

Եթե երկու վեկտորներ՝ երկու տեղափոխություններ հավասար են այն կգրվի 
.

Մոդուլով հավասար և ուղղությամբ հակուղղված վեկտորները  կոչվում են 
հակադիր վեկտորներ: Այն գրվում է      .

Վեկտորական մեծություններին ավելի խորը կծանոթանանք հետագայում:

Մեծությունը, որը բնութագրվում է միայն թվային արժեքով կոչվում է սկալյար 
մեծություն կամ ուղղակի սկալյար:

Սկալյար մեծություններ են՝ երկարությունը, զանգվածը, ժամանակը, 
ջերմաստիճանը և այլն:

7. Մի մարմինը  A քաղաքից շարժվում է  B քաղաք, իսկ 
մյուսը B քաղաքից A քաղաք: Միանմա՞ն, են թե՞ ոչ մարմինների 
տեղափոխության մոդուլները և ուղղությունները:

Ծանոթութություն. «Տրված է վեկտորը»- նշանակում է, որ հայտնի է այդ վեկտորի 
մոդուլը և ուղղությունը, վեկտորական մեծությունը միաժամանակ արտահայտում  է 
և՛ մոդուլը, և՛ ուղղությունը:  66.1 ա նկարում պատկերված է դեպի արևելք ուղղված 
տեղափոխության վեկտորը, որի մոդուլը S1=5կմ: Բ-ում պատկերված է հյուսիս 
-արևելք տեղափոխության վեկտորը, որի մոդուլը S2= 2կմ:

Նկ 66.1

ա.

բ. գ.

8. 66.2 նկարում պատկերված 
վեկտորներից, որո՞նք են միմյանց 
հավասար:

Հակաուղղված։  Մոդու լով 
հավասար։ Մոդուլով մեծ։

Նկ 66.2
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3. 66.1 գ նկարում պատկերված է հարավային ուղղությամբ տեղափոխության 
վեկտոր, որի մոդուլը 3 կմ է:

4. Արևմտյան ուղղությամբ տեղափոխության վեկտոր, որի մոդուլը 4կմ է, 
պատկերված է նկարում:

5. A քաղաքից B քաղաք մեկնող ավտոմեքենայի և գնացքի տեղափոխության 
մոդուլները և ուղղությունները նույնն են:

6. Տեղափոխությունը վեկտորական մեծություն է: Դա բնութագրվում է 
դրական թվային արժեքով և ուղղությամբ: Քանի որ ավտոմեքենայի և գնացքի 
տեղափոխության մոդուլը և ուղղությունը նույնն են, այդ պատճառով կարելի է ասել, 
որ տեղափոխությունները հավասար են:

8. Նկարում  հավասար  վեկտորներ  չեն  պատկերված:  

Հակուղղված  վեկտորներ  են S1 և S3 , S4 и S5 Մոդուլով  հավասար  են՝ ինչպես  նաև, 

S1=-S3, , մոդուլով  հավասար  են  S4=-S5  ինչպես  նաև S1=S3=S7, վեկտորը   մոդուլով   

ամենամեծն  է: S2=S5=S4.  Վեկտորների    մեծ    S6փոքր   լինելը   մաթեմատիկայում  չի  

բացատրվում:

66'
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9. Ինչի՞ համար ենք վճարում տաքսիով տեղափոխվելիս՝ 
տեղափոխությա՞ն,  թե՞ անցած ճանապարհի: Բացատրե՛ք, ինչո՞ւ:

Իմացանք,   որ՝

Այն գիծը, որը մարմնի սկզբնական դիրքը միացնում է վերջնական դիրքին   
կոչվում է տեղափոխություն:

Մեծությունը, որը բնութագրվում է թվային արժեքով և ուղղությամբ, 
կոչվում է վեկտորական մեծություն:

Հավասար են կոչվում այն վեկտորները, որոնք համուղղված են և որոնց 
մոդուլները հավասար են: 

Մոդուլով հավասար և ուղղությամբ հակուղղված վեկտորները  կոչվում 
են հակադիր վեկտորներ: Այն գրվում է  .

Մեծությունը, որը բնութագրվում է միայն թվային արժեքով կոչվում է 
սկալյար մեծություն կամ ուղղակի  սկալյար:

Տեղափոխությունը վեկտորական մեծություն է, իսկ անցած ճանապարհը՝ 
սկալյար: 

Նկ 67.2

Նկ 67.1

Մի  փոքր  հրե՛ք սայլակը  և  հետևե՛ք  նրա շարժմանը,(նկ.67.1):Ինչպիսի՞  շարժում  
է  այն  կատարում՝հավասարաչա՞փ,  թե՞  անհավասարաչափ:Բացատրե՛ք  ինչո՞ւ  եք  
այդպես  մտածում:

Կատարեք  նկ  67.2-ում պատկերված  փորձը:   Ինչի՞ց  է  կախված  սայլակի  
շարժումը:

Տնային փորձ.
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9. Տաքսիով ուղևորվելիս    փող  ենք  վճարում  անցած  ճանապարհին  
համապատասխան:

67'

Չափորոշիչների արդյունքները
Աշակերտը պետք է կարողանա
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի բնութագրումը իր ֆիզիկական հատկությունների 

համաձայն: 
ուղղություն գիտական հետազոտում-որոնում,աշակերտը պետք է կարողանա:
Ֆիզ.բազ. 4. Ֆիզիկական երևույթները ուսումնասիրելու նպատակով հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում)պլանավորում (վարկածի օգտագործում, կախյալ և անկախ 
փոփոխականի սահմանում, փորձի ընթացակարգի, տրվածների հաշվման բանաձևի 
սահմանում, համապատասխան ռեսուրսների ընտրություն):

Էներգիա,հետազոտում, բացահայտում, տեսություն,սահմանում, տեխնոլոգիա 
կայուն զարգացում:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների ստեղծում, օգտագործում ֆիզիկական երևույթների 
օրինաչափությունները ցույց տալու համար:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձերի պլանավորում և անցկացում, անվտանգության կանոները 
պահպանելով: 

 Տնային  փորձը  կարելի  է  անցկացնել  մանկական  խաղալիք  ավոմեքենաներով:
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Երկու    շարժվող  ավտոմեքենաներից մեկի  արագաչափի  
ցուցմունքը  չի  փոփոխվում ,իսկ  մյուսինը    փոփոխվում  
է: Ինչպե՞ս    կնկարագրեք    յուրաքանչյուր ավտոմեքենայի 
շարժումը: Այս հարցի պատասխանը ստուգենք   կատարելով 
փորձ:

Անվակներով կաթոցիկի մեջ կիսով չափ ջուր լցնենք: 
Հետևենք անցքից դուրս հոսող կաթիլներին, դրանք ընկնում 
են հավասար ժամանակամիջոցներից հետո: 

Կատարենք (Նկ. 68.2)-ում պատկերված փորձը: 
Բաժակի մեջ լցնենք 
այնքան ավազ, որ 
կաթոցիկին թեթև 
հպվելուց այն սկսի 
շարժվել: Աշխատենք փորձը կատարել 
այնպես, որ կաթիլների   միջև    եղած 
հեռավորությունները լինեն իրար հավասար: 

Առաջին փորձում հավասար ժամանակամիջոցներում ընկնող կաթիլների միջև 
եղած հեռավորությունը չի փոխվում, իսկ երկրորդ փորձում փոխվում են:  Սայլակների 
շարժումները մեկը մյուսից տարբերվում են:

Անկախ հետագծի ձևից շարժումը կարող է լինել հավասարաչափ և 
անհավասարաչափ: 

 Ավտոմեքենան, որի սպիդոմետրի ցուցմունքը (արագությունը չափող սարք, 
արագաչափ) չի փոփոխվում շարժումը հավասարաչափ է: Մյուս ավտոմեքենան, որի 
արագաչափի ցուցմունքը փոփոխվում է՝ անհավասարաչափ: 

Հավասարաչափ է կոչվում այն շարժումը, երբ մարմինը ցանկացած  հավասար 
ժամանակամիջոցներում անցնում է հավասար հեռավորություն և, որի հետագիծը 
ուղիղ գիծ է:

Անհավասարաչափ է կոչվում այն շարժումը, երբ մարմինը հավասար 
ժամանակահատվածներում անցնում է անհավասար հեռավորություն, և որի 
հետագիծը ժամանակի ինչ-որ հատվածում ուղիղ գիծ է, ինչ-որ հատվածում՝ կոր: 

Նկ. 68.2

●Ինչու՞ միատեսակ  չեն  շարժվում  մետրոյի  շարժասանդուղքի  տարբեր  մասերը     

3.5 ՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ  ԵՎ  ԱՆՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ  
ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐ                

2.  Մտածե՛ք և բացատրե՛ք կատարված փորձերը, բաժակի մեջ ավազ 
լցնելուց առաջ և հետո: Տարբերվու՞մ են սայլակների շարժումները:

Սպիդոմետր-
արագությունը չափող 
սարք

Նկ. 68.1

1. Կատարե՛ք ենթադրություն, ինչպե՞ս կփոխվի կաթիլների միջև 
եղած հեռավորությունը բաժակի մեջ ավազի քանակը ավելացնելու 
դեպքում: Ձեր ենթադրությունը հաստատե՛ք փորձով:

• Անվանե՛ք   մարմիններ  ,որոնց  շարժումները  ըստ  ձեզ  հավասարաչափ  
են  կամ՝  անհավասարաչափ: Բացատրե՛ք,  ինչու՞ եք  այդպես  մտածում:
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Չափորոշիչների արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է կարողանա
Ֆիզ. բազ. 1.   Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն: 
ուղղություն  գիտական  հետազոտում-որոնում,աշակերտը  պետք է կարողանա:
Ֆիզ.բազ.  4.  Ֆիզիկական  երևույթները  ուսումնասիրելու  նպատակով       

հետազոտում  (փորձ, փորձարկում)պլանավորում  (վարկածի օգտագործում, կախյալ  
և անկախ  փոփոխականի  սահմանում, փորձի  ընթացակարգի,տրվածների  հաշվման  
բանաձևի  սահմանում, համապատասխան  ռեսուրսների  ընտրություն):

.
Ուսումնական  նպատակները
Հիմանխնդրի  գտնելը  և  լուծումը,   համագործակցության  հետազոտման  

հմտությունների  զարգացում:
Հավասարաչափ  և  անհավասարաչափ   շարժումների  տարբերությունը:
Դասի  ընթացքում   աշակերտը  պետք  է  համեմատի   միմյանց  հետ  հավասարաչափ  

և  անհավասարաչափ  շարժումները: Աշակերտներին  ծանոթացնել  «ցանկացած» բառի  
դերը  և  նշանակությունը հավասարաչափ  շարժման   բացատրության  ժամանակ:

Դասը  շարունակել  պրոբլեմը  պատմելով:   Անցկացրեք  ակտիվություններ,  
որոնց  ընթացքում պահանջեք  փորձարկումներ  անցկացնել:   Սովորած  դասերից  
եզրակացություն  անել , խմբակային աշխատանքով նկարագրեք  գործընթացների  
վերաբերյալ  սեփական  կարծիքները:

Հավասարաչափ  և  անհավասարաչափ  շարժումները   ճիշտ   հասկանալը  կապված  
է  հաջորդ  դասերին  ֆիզիկայի  ջանասիրաբար  սովորելը:  Հաճախ  աշակերտները  
հավասարաչափ  շարժումը բացատրելու  ժամանակ  օգտագործում  են «ցանկացած»  
բառը:  Այս  հանգամանքից  հետևում  է,  որ  աշակերտը  չգիտի  այս  բառի  դերը   
հավասարության  մասին  կարծիք  արտահայտելիս:  Պարզաբանելու  համար  կարելի  է  
այսպիսի  հարց  տալ՝մարմնի  շարժումը  հավասարաչա՞փ  է , թե՞  ոչ, եթե  այն  րոպեներում  
հավասար  ճանապարհ  է  անցնում, վայրկյաններում՝  անհավասար:   Բացասական  
պատասխանը ցույց  է  տալիս,  որ  աշակերտները  հասկացել  են  «ցանկացած»  բառի  
նշանակությունը  և  անպայման  հավասարաչափի  բացատրությունը:

 Հարցը  ավելի  հստակեցնելու  համար  իմաստ  ունի  հասկանալ  հատուկ  դեպք:  
Դասագրքում  նկարագրված  կաթոցիկով  սայլակի  փորձը  հեշտ  և   տպավորիչ  է : 
Դրա  անցկացումը  նպատակահարմար  է  ոչ  միայն  դասարանում  ցուցադրելը ն , այլ  

1. Բաժակի  մեջ  ավազ  ավելացնելիս  կաթիլների  միջև  եղած  հեռավորությունը  
կմեծանա  համեմատած  նախորդ  կաթիլների  միջև  եղած  հեռավորության  հետ:

2. Աշակերտների  կողմից  դուրս  բերած  ենթադրությունները  լսելուց  հետո 
մտածեք,  դրանցով  առաջնորդվեք  և  արեք  եզրահանգում՝  եթե  կաթիլների  միջև  
եղած  հեռավորությունը  չի  փոփոխվում  , ապա  շարժումը  հավասարաչափ  է, երբ  
փոփոխվում է՝  անհավասարաչափ:

Շարունակությունը հաջորդ  էջում

Ուշադրություն  դարձրեք  հավասարաչափ  շարժման  այս  սահմանումը  տարբերվում  
է  ավանդական  սահմանումից,  քանի  որ  այն  կոր  է  շարժումը  հավասարաչափ  չի  
կարող  լինել:

Ուսուցման  այս  մոտեցումը  ապագայում  անհասկանալիությունից  հեռու  կպահի:                    
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Հավասարաչափ շարժումը պարզ շարժում 
է: Կարդացե՛ք ձեր կողմից գրված 3-րդ և 4-րդ 
առաջադրանքների պատասխանները և արե՛ք 
ենթադրություն: Ինչպիսի՞ շարժում են կատարում 
առաջին և երկրորդ մարմինները:  Հնարավո՞ր է 
արդյոք, որ առաջին մարմինը շարժվի այնպես,  
ինչպես երկրորդը:

Ոչ երրորդ ,և ոչ էլ հինգերորդ խնդրի 
պայմանները հնարավորություն չեն տալիս 
միանշանակ պատասխանելու այն հարցին, 
ո՞ր շարժումն է  հավասարաչափ: Համաձայն 
սահմանման՝  ուղղագիծ շարժումը հավասարաչափ 
է,  եթե մարմինը կամայական հավասար 
ժամանակամիջոցներում անցնում է հավասար 
ճանապարհներ, այսինքն հավասար պետք է 
լինի հեռավորությունը , որը մարմինն անցնում 
է կամայական մեկ րոպեում, կես րոպեում, մեկ 
քառորդում, մեկ հարյուրերորդական րոպեում:

Բացարձակ հավասարաչափ շարժում գոյություն չունի, հավասարաչափ 
շարժմանը նման են մետրոյի շարժասանդուղքի միջին հատվածի շարժումը, 

պարաշյուտիստի թռիչքը ոչ քամոտ եղանակին, անձրևի կաթիլների շարժումը, 
հարթավայրով գետի հոսքը  և այլն: Բոլոր տրանսպորտային միջոցների շարժումը 
անհավասարաչափ են:

3. Հավասարաչափ է՞, թե ոչ, այն մարմնի շարժումը1, որը յուրաքանչյուր 
րոպեում անցնում է 60մ հեռավորություն: Պայմանականորեն այդ մարմինը 
անվանե՛ք առաջին մարմին: Ենթադրությունները գրանցե՛ք աշխատանքային 
տետրում և հիմնավորե՛ք:
4. Երկրորդ մարմինը յուրաքանչյուր րոպեում անցնում է 60մ այնպես, որ 

առաջին կես րոպեի ընթացքում անցնում է 20մ, իսկ երկրորդ կես րոպեի ընթացքում 40մ: 
Հավասարաչափ է՞ արդյոք մարմնի շարժումը: Ենթադրությունները գրե՛ք աշխատանքային 
տետրում և հիմնավորե՛ք:
5. Արդյոք հավասարաչա՞փ է մարմնի շարժումը, եթե այն յուրաքանչյուր կես րոպեում անցնում 
է 30-ական մետր: Ճիշտ պատասխան տալու համար անհրաժեշտ է 4-րդ խնդրի պատասխանին 
հետևել: Ենթադրությունները գրե՛ք աշխատանքային տետրում և հիմնավորե՛ք:

1  համարեք, որ քննարկված խնդիրներում մարմինը շարժվում է ուղղագիծ:

Նկ. 69.1

Նկ. 69.2

6. Հավասարաչա՞փ,  թե՞ անհավասարաչափ շարժում են կատարում 
ավտոմեքենաներից յուրաքանչյուրը:

Նկ. 69.3
ա. բ.
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նաև  տանը:  Այս  փորձի  հիմնական  նպատակներից  մեկն  է  ժամանակը հավասար  
հատվածների   բաժանել:

 Նեղ  անցքերի  միջև  գրեթե  հավասար  հեռավորությունները  ցույց  են  տալիս  
սայլակի  հավասարաչափ  շարժումը:

Անհավասարաչափ  շարժման  բացատրությունը  տրամաբանորեն  հետևում  
է  հավասարաչափ  շարժման  բացատրությունից:  Աշակերտները  իրենք  իրենց  
ձևակերպում  են  կախվածությունը:  Ուշադրություն  պետք  է  դարձնել  նրա  վրա 
,որ  փոքր  ճանապարհի  վրա (ժամանակի փոքր միջակայքում)անհավասարաչափ  
շարժումը  կարելի  է  համարել  հավասարաչափ, այն  մեծ  ճշտությամբ  կլինի,  ինչքան  
փոքր լինի   ճանապարհը:

Այս  հարցը  որ  լավ  հասկանան,  ուրտեմն   ուսուցիչը  մեծ  ջանք  է  
ցուցաբերել:

3. Անհանար  է  միանշանակ  պատասխանել  հարցին,  քանի  որ  չգիտենք, թե ի՞նչ է 
պատահել  ժամանակի 20 (կամ15) վայրկյանում:

4.  Անհավասարաչափ  է , քանի  որ ժամանակի  հավասար  հատվածներում 
(30-30վ-ում) անհավասար  ճանապարհ  է  անցնում:

Աշակերտները,  որոնք  3-րդ  հարցին  ճիշտ պատասխան  չեն  տվել,  կփոխեն  իրենց  
կարծիքը:

5. Անհնար  է  միանշանակ  պատասխան  տալ, քանի  որ  չգիտենք,  թե  ի՞նչ  է  
պատահել  յուրաքանչյուր  10վ-ում:

Այնուհետև  հետևեցեք  դասագրքի  տեքստին: Մտածեք  աշակերտները   
գիտակցաբար հասկացել  են  «ցանկացած» բառի  դերը հավասարաչափ  շարժման  
բացատրության  մեջ:

Բացարձակապես  հավասարաչափ  շարժում  գոյություն  չունի: Մեր  կողմից  
կատարած  փորձերում  սայլակի շարժումը  մոտավորապես հավասարաչափ է: 
յուրաքանչյուր  չափելուց  կարելի  է  հանդիպել  ինչ-որ  անճշտությունների, դրա 
համար  էլ  այս  կամ  այն    հավասարաչափ  շարժումը  հաստատվում  է  միայն  այն  
ճշտությունով ,ինչով  որ  իրեն  չափում  են:

Օրինակ՝ միևնույն   մարմնի  շարժմումը  երկու  փորձագետներ  են  ուսումնասիրում:  
Մեկը 1վ-ի, և  մյուսը 0,5վ-ի  ճշտությամբ:     Հավասարաչա՞փ  է,  թե՞ ոչ  մարմնի 
շարժումը:

Քանի որ  առաջին  փորձարկման  դեպքում  մենք  չենք  կարող  ասել ,  թե  1վ-ից  
քիչ  ժամանակամիջոցում  ի՞նչ է  կատարվել, իսկ  երկրորդ  փորձում  0,5վ-ից    փոքր 
ժամանակահատվածում,       դրա  համար   այս  ճշտության      սահմաններում,  որը   
այս   փորձերը  տրամնադրում    են, երկու   դեպքում  էլ  շարժումը  հավասարաչափ  է:

6.Առաջին  ավտոմեքենայի ղարժմանը  միանշանակ  պատասխան  տալը  անհնար  
է: Երկրորդ  ավտոմեքենայի  շարժումը  անհավասարաչափ  է,քանի որ  դրա  շարժման  
հետագիծը  կոր գիծ  է:
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● Շարժումը, որը   մարմինը  ժամանակի հավասար հատվածներում 
անցնում է հավասար հեռավորություններ, և որի  հետագիծը ուղիղ գիծ 
է,   կոչվում է հավասարաչափ:

Այս նախադասությունից բխում է.
Երբ մարմնը շարժվում է  շրջանագծով և ցանկացած հավասար 

ժամանակահատվածում հավասար երկարությամբ աղեղներով է անցնում, ապա.
ա) մարմնի շարժումը հավասարաչափ է,
բ) մարմնի շարժումը անհավասարաչափ է,
գ)  կարելի է որոշել, թե ինչպե՞ս է այն շարժվում, հավասարաչա՞փ, թե՞ 

անհավասարաչափ, 
դ)  երբեմն հավասարաչափ, երբեմն անհավասարաչափ:

sur. 3.17

7. Հավասարաչա՞փ է, թե՞ ոչ.  
ա) ջրի շարժումը առվակում, 
որի հունը սկզբում 
նեղանում է, իսկ այնուհետև 

լայնանում, բ) ավտոմեքենայի 
շարժումը այն պահին, երբ վարորդը 
նկատել է լուսակրի կարմիր լույսը: 
Պատասխանները հիմնավորե՛ք :

Նկ. 70.1

Իմացանք, որ՝

Եթե մարմնի շարժման հետագիծը   ուղիղ գիծ է և մարմինը   կամայական  
հավասար ժամանակամիջոցներում  անցնում է հավասար հեռավորություն, 
ապա  շարժումը հավասարաչափ է, եթե անհավասար հեռավորություն է 
անցնում՝ անհավասարաչափ:

Անհավասարաչափ է նաև այն շարժումը, որի հետագիծը կոր գիծ է:

Պատրաստվում ենք  հաջորդ   դասին.

Ուշադիր հետևե՛ք սայլակից թափվող ջրի կաթիլներին, գնահատե՛ք  առաջին 
կաթիլից մինչև երկրորդ կաթիլը ընկած ժամանակը և գրե՛ք աշխատանքային 
տետրում: 

Ազդեցություն կունենա՞ արդյոք, շշի մեջ եղած ջրի ծավալի ավելացումը կաթիլների 
անկման հաճախականության վրա: Ինչպե՞ս :

Ենթադրությունների ճշմարտացիությունը ստուգե՛ք    փորձով և բացատրե՛ք    
նշված երևույթը:

Նկարագրե՛ք փորձ, որը կորոշի մեկ կաթիլից մենչև մյուս կաթիլը ընկած  
ժամանակահատվածը:Կատարե՛ք փորձ  և արդյունքները գրանցե՛ք աշխատանքային 
տետրի աղյուսակում:

Գիտահետազոտական որոնում
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1. Ժամանակի  միջակայքում    մեկ  կաթիլի  ընկնելուց  երկրորդ  կաթիլը  ընկնելու 
T =  t /N, որտեղ  այն  ժամանակամիջոցն  է  երբ  ընկնում  են  «20-30 կաթիլ)հաշվենք  
դրանք:

2. Այս  առաջադրանքի  լուծումից  աշակերտները  կհասկանա,որ  շշում  ջրի ծավալը  
մեծացնելիս  կաթիլների  ընկնելու հաճախականությունը  աճում է: Պատճառը  հեղուկի  
ազատ  մակերևույթից  դեպի  անցքը  ճանապարհը  մեծանալն  է:  Ի՞նչն  էր  պատճառը  
այս  կաթիլների  հաճախականության  աճեց: Դեռ  պատասխանը  տալիս  ենք  առանց  
հասկանալու, բայց  այն հիմնված  է  փորության  վրա  հեղուկի  հիդրոստատիկ  ճնշման  
վրա:  Ակնհայտորեն  այս  հարցի  բացատրությունը  հիդրոստատիկայի  ուսումնասիրման 
ճամանակ    կվերադառնանք:  

Տեղեկություններ  ուսուցիչներին
   Ավանդական  ժամանակներից  սկսված  մինչև  վեկտորի գաղափարը հավասարաչափ 

անվանում  էին այն  շրջանագծային  շարժումը,  որի  դեպքում  մարմինը  հավասար  
ժամանակահատվածներում  հավասար  երկարությամբ  աղեղներ  է  գծում:  Վեկտորի  
գաղափարը  ֆիզիկա մտցնելուց  հետո  հաստատվեց  հետևյալ  սահմանումները՝  գծային   
հավասարաչափ  շարժում  և   շրջանագծային  հավասարաչափ  շարժում:   Շրջանագծային  
շարժումը  սովորելիս  անհրաժեշտ  է  մեկնաբանություն,  քանի  որ  արագությունը  
վեկտորական  մեծություն է, և  կորագիծ  շարժման  դեպքում  դա փոփոխվում է: Քանի 
որ  մարմինը  չի  շարժվում  հաստատուն  արագությամբ,  փաստացի  այդ  շարժումը  
անհավասարաչափ  է: Պարզվում  է, որ  փոփոխական արագությամբ  շարժումը  
հավասարաչափ  են  անվանում:  Այս  անհարմարությունը   վերացնելու  համար  համարենք,  
որ գծային « հավասարաչափ»  շարժում  անվանենք  հատվածի  մոդուլի  վրա  հաստատուն  
արագությամբ  շարժումը:  Բոլոր  կորագծային  շարժումները  անհավասարաչափ  են:

Ծանոթություն՝  այս  տեղեկությունը  այս  փուլում  ուսուցիչներին  երևի  անհրաժեշտ  
չէ:

Ճիշտ  պատասխանը   - բ)  

7. Ջրի   հոսանքի  շարժումը   և մեքենայի  շարժումը,  երբ  վարորդը  նկատում  է  
լուսակրի  կարմիր  լույսը    անհավասարաչափ  են:

Չափորոշիչի արդյունքները
Աշակերտը պետք է կարողանա.
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի բնութագրումը իր ֆիզիկական հատկությունների համաձայն: 
Ֆիզ.բազ. 4. Ֆիզիկական երևույթները ուսումնասիրելու նպատակով հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում) պլանավորում (վարկածի օգտագործում, կախյալ և անկախ 
փոփոխականի սահմանում, փորձի ընթացակարգի, տրվածների հաշվման բանաձևի 
սահմանում, համապատասխան ռեսուրսների ընտրություն): 

 Ֆիզ. բազ.5. Ֆիզիկական գործընթացների և օրինաչափությունների հետազոտման 
համար անհրաժեշտ ընթացակարգերի իրագործում (դիտում,չափում,տվյալների հաշվում, 
համապատասխան նյութերի և անհրաժեշտ սարքերի օգտագործում):

Ֆիզ.բազ. 7. Տվյալների վերլուծում և հիմնավորված փաստերի վրա եզրակացության 
դուրս բերում, փոփոխականների միջև կախվածության նկարագրում՝ դիագրամներ և 
գրաֆիկներ օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների ստեղծում, օգտագործում ֆիզիկական երևույթների 
օրինաչափությունները ցույց տալու համար:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձերի և փորձարկումների պլանավորում և անցկացում, անվտանգության 
կանոները պահպանելով:

70'
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Տրանսպորտով  ճանապարհորդելիս  հաճախ հետաքրքրում  է այն  հարցը  թե   
որոշ  ժամանակ անց   որտե՞ղ կգտնվենք, ե՞րբ  կհասնենք  նշված  վայրը:Այս  ամենը  
ունի  գործնական  մեծ նշանակություն:

Տրանսպորտային  միջոցներից  ամենամեծ արագություն  ունեն ինքնաթիռները:                                                                                                                              
Շարժման  արագության  ցուցանիշ  է  հանդիսանում  
միավոր  ժամանակում  անցած  ճանապարհը: 
Ինչքա՞ն  մեծ է  այդ  ցուցանիշը,այնքան  մեծ է  
արագությունը:

Եթե   հավասարաչափ  շարժման որոշ  ժամանակահատվածում  անցած 
ճանապարհը  նշանակենք՝S-ով, իսկ արագությունը՝ v – ով, ապա  v= s

t . (1)

(1) բանաձևից  հետևում  է, որ  հավասարաչափ  շարժման  արագություն  
կոչվում է մարմնի  կողմից անցած  ճանապարհի  և այն  ժամանակահատվածի  
հարաբերությունը, որի  ընթացքում այն  անցել է:

Մարմնի  արագության  թվային արժեքը կարող է  լինել  տարբեր ,այն  
չափելի  է հետևաբար արագությունը  ֆիզիկական  
մեծություն է:

Արագության  չափման միավորը  կարելի է որոշել(1) 
բանաձևից, եթե s-ը միավոր ճանապարհն է, t-ն՝ 
միավոր ժամանակը, ապա (1)-ին բանաձևից հետևում է, 
որ՝որպես արագության միավոր ընդունված է  այնպիսի   
հավասարաչափ շարժման   արագությունը, որի ընթացքում 
մարմինը միավոր ժամանակում անցնում է միավոր 
ճանապարհ, ՄՀ-ում արագության չափման միավորը 
1մ/վ-ն է, կարդացվում է՝ մեկ մետր վայրկյան։ Գոյություն ունեն արագության 
չափման այլ միավորներ՝ 1մ/ր, 1կմ/ժ, 1կմ/վ և այլն: 

= =կմ 1000 մ 0,28 մ/վ1 ժ 3600 վ

●Ի՞նչն է  շարժվում  ամենից  արագ:

ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ: ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ:
ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵԿՏՈՐԱԿԱՆ ՄԵԾՈՒԹՅՈՒՆ Է                                  

3.6

1. Տրված ժամանակահատվածում, ո՞ր  դեպքում  ավելի  
մեծ  հեռավորություն  կանցնեք՝ եթե  գնաք  ոտքո՞վ,  
մեքենայո՞վ, թե՞ թռչեք ինքնաթիռով:    

2. Հավասարաչափ շարժվող 
մարմինը 12,5վ-ում անցավ 
100մ: Որոշե՛ք մարմնի անցած 
ճանապարհը 1վ-ում՝այսինքն 
արագությունը:

«Թվային արժեք» 
հ ա ս կ ա ց ո ւ թ յ ո ւ ն ը  
նշանակում է թիվը 
իր համապատասխան  
չափման միավորի հետ 
միասին:

Նկ. 71.1

• Ազդեցություն  կունենա՞  արդյոք  անվավոր  սայլի  շշի  ջրի 
ծավալի ավելացումը  կաթիլների  հաճախականության  վրա



ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԳԻՐՔ 
Չափորոշիչի  կապը
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա.
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն: 
Ֆիզ.բազ. 4.  Ֆիզիկական  երևույթները  ուսումնասիրելու  նպատակով       հետազոտում  

(փորձ, փորձարկում) պլանավորում  (վարկածի օգտագործում, կախյալ  և անկախ  
փոփոխականի  սահմանում, փորձի  ընթացակարգի, տրվածների  հաշվման  բանաձևի  
սահմանում, համապատասխան  ռեսուրսների  ընտրություն): 

 Ֆիզ. բազ.5.   Ֆիզիկական  գործընթացների  և  օրինաչափությունների  հետազոտման  
համար  անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  իրագործում    (դիտում,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

Ուսուցման  նպատակները
Հետազոտման  հմտությունների  զարգացում:Մասնավորապես՝  չափում,  թվերի 

օգտագործում,  հաղորդակցություն:
Հավասարաչափ  շարժման  արագության սահմանում:

Դասի  ընթացքում  աշակերտը  պետք  է  անպայման  հասկանա  և  կարողանա   
արագության  հասկացությունը  ասել:  Հասկանա, որ  ֆիզիկական   մեծություններն  
են անհրաժեշտ  լուսաբանել:

Մեծ  նշանակություն  ունի  փոփոխության  միտքը  արտահայտելը:  Մեխանիկական  
շարժումը  մարմնի  դիրքի  փոփոխությունն  է, այլ  մարմինների  նկատմամբ:  Աշակերտը  
պետք  է  հասկանա,  թե  ինչքան  արագ  է  տեղի  ունենում  փոփոխությունը: «Արագ»  
և  «դանդաղ» բառերը  կենցաղային  բնույթ  ունեն  և  աշակերտները  վաղ  հասակից  
լավ  հասկացել  են:  Երկու սպրինտերներ  մրցելիս  հետաքրքրվեք  նրանց   անցած  
ճանապարհը  ի՞նչ   ժամանակամիջոցում    է  կատարվում:  Ամենաարագը  հաղթում  
է, այսինքն  որը  ավելի  կարճ  ժամանակում  է  անցել  ճանապարհը:  Ժամանակի  
միավորում  այն  անցել  է  ավելի  մեծ  ճանապարհ:  Բնական  է,  շարժումը  բնութագրելիս  
պետք  է   ժամանակի  միավորում ստանանք   անցած  ճանապարհը:

   Հավասարաչած  շարժումը  սահմանելուց  և   բանաձևը  տալուց  հետո,    հաստատեք  
արագության  չափման  միավորը:  Անհրաժեշտ  է ,  որ  աշակերտները  արագության  
միավորի    կապը  որոշեն:

1. Այս  հարցին գործնականում  բոլոր  աշակերտները   ճիշտ  կպատասխանեն՝  
ժամանակի  տրված  հատվածում  ինքնաթիռը  ավելի  շատ  ճանապարհ  կանցնի,  
ոտքով  քայլելիս՝ ավելի  քիչ:

2. Մարմնի  կողմից  մեկ  վայրկյանում  անցած  ճանապարհը 12,5գանգամ փոքր է, 
այսպիսով մարմնի  արագությունը  հավասար  է 100մ/12,5վ=8մ/վ:
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  7. Ճանապարհորդելիս փորձե՛ք գնահատել ավտոմեքենայի արագությունը, 
իսկ հետո ձեր ենթադրությունը ստուգե՛ք    նայելով     մեքենայի արագաչափին    
(սպիդոմետրին):  Եթե դուք տրանսպորտային փոխադրամիջոցից օգտվելիս հաճախ 
կատարեք արագության որոշման վարժություններ, այլևս սխալ թույլ չեք տա:

5. Ի՞նչ եք կարծում, մարմնի արագությունը կախվա՞ծ է , թե՞ ոչ 
հաշվարկման մարմնի ընտրությունից: Պատասխանը հիմնավորե՛ք 
օրինակով:
6. Ձեր ընկերը Ազատության հրապարակից, տես(Նկ. 57.1) շարժվում 

է  5մ/վրկ արագությամբ: Ի՞նչ ճանապարհ կանցնի և որտե՞ղ կլինի նա 30վրկ 

Արագությունը վեկտորական մեծություն է, այսինքն՝ այն ոչ միայն ցույց 
է տալիս, թե ի՞նչ արագությամբ է փոխվում մարմնի դիրքը հաշվարկման 
մարմնի նկատմամբ, այլև՝ ի՞նչ ուղղությամբ է շարժվում այն: Վեկտորապես 
այն գրվում է .

4. 

3. Աղավնիները թռչում են 15մ/վ արագությամբ: Գերազանցու՞մ 
է այն, թե՞ ոչ 80կմ/ժ արագությամբ շարժվող ավտոմեքենայի 
արագությանը։ Պատասխանը հիմնավորե՛ք:

250 մ/վ = ? կմ/ժ

Նկ. 72.1

 800 մ/ր = ? կմ/ժ

7 մ/վ = ? կմ/ր

30 կմ/վ = ? մ/վ
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3. Ավտոմեքենայի  արագությունը՝  – 80 =80 . >15≈22,2կմ մ մ1000 մ
ժ վ վ3600 վ : 

Այդ  պատճառով  աղավնիները   ավտոմոբիլին  չի  հասնի:

5. Մարմնի արագությունը  կախված  է  հաշվարկման  համակարգի  
ընտրությունից:Օրինակ  ծառը  անշարժ  է  Երկրի  մակերևույթի  նկատմամբ,  
բայց  տարբեր  արագություններով  է շարժվում երկրի մակերևույթի վրա  տարբեր  
արագություններով  շարժվող  մեքենաների  նկատմամբ:

6. S=Vt. (*) 

(*): S=5 մ . 30 վ =150 մ.

7. 30 վայրկյանում  ընկերը 150մ  կանցնի, բայց  որտեղ  կլինի չենք  կարող  

սահմանել,   քանի  որ  հայտնի  չէ,  թե ի՞նչ ուղղությամբ  է  գնացել  նա:

4. 250 =250 . =900մ կմ
վ ժ

կմ1000
1

ժ3600
1

 ,

800 =800 . =48
մ կմ
ր. ժ

կմ1000
1

ժ60
1

 , 7 =7 . =0,42
մ մ

մ ր
մ1000

1

ր60
1  ,  

30 =30 . =30000
կմ մ
մ մ մ

1000 մ .v
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●Հավասարման ճշմարտացիության համար անհրաժեշտ պայման 
է, որ նրա աջ և ձախ մասի յուրաքանչյուր անդամ  լինեն նույն 
ֆիզիկական մեծությունները, նույն չափման միավորներով:

●Մարմնի համար նրա անցած ճանապարհը հավասար է մարմնի 
արագության և ժամանակահատվածի արտադրյալին:

Վերոնշյալները օգտագործելով պատասխանե՛ք հարցերին:

1. Եթե S=ab բանաձևում  S հեռավորությունն է, որը չափվում է մետրով, 
իսկ b-ն վայրկյանով չափվող ժամանակահատվածն է, ապա.

ա)  a-ն ֆիզիկական մեծություն է, որի չափման միավորն է՝ մետր

բ)  a-ն ֆիզիկական մեծություն է, որի չափման միավորն է՝ մ/վ

գ) a-ն ֆիզիկական մեծություն է, որի չափման միավորն է՝ վ/մ

2. Եթե S=ab+c  բանաձևում  S-ը   մ/վ-ով չափվող արագություն է, 
ապա.

  ա)  c-ն ֆիզիկական մեծություն է, որի չափման միավորն է մետր

  բ)  c-ն ֆիզիկական մեծություն է, որի չափման միավորն է՝ մ/վ

  գ)  c-ն ֆիզիկական մեծություն է, որի չափման միավորն է՝ վ/մ

Իմացանք,որ՝

Հավասարաչափ  շարժման  արագություն  կոչվում է մարմնի  կողմից անցած  
ճանապարհի  և այն  ժամանակահատվածի  հարաբերությունը, որի  ընթացքում 
այն  անցել է ..

Քանի որ հավասարաչափ շարժման ժամանակ մարմինը կամայական 
հավասար ժամանակահատվածում անցնում   է    հավասար   հեռավորություն, 
սա նշանակում է, որ հավասարաչափ շարժման արագությունը հաստատուն 
մեծություն է:

   Արագությունը թվային արժեքով հավասար է միավոր ժամանակահատվածում 
անցած ճանապարհին.

   Օրինակ՝ եթե մարմնի արագությունը 100մ/ր է նշանակում է, որ մարմինը 
1ր-ում անցնում է 100մ:
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1. Ճիշտ  պատասխանն է - բ:

2. Ճիշտ  պատասխանն է - բ:
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1. Խնդիր 1. Ձեր ընկերը դպրոցից դուրս գալուց 
10րոպե հետո հասել է տուն, ի՞նչ արագությամբ է նա 
շարժվել, եթե դպրոցից տուն եղած հեռավորությունը 
780մ է: Ձեր ընկերոջ շարժումը համարեք հավասարաչափ 
և     կառուցե՛ք ժամանակից արագության մոդուլի 
կախվածության գրաֆիկը: Գրաֆիկի օգնությամբ 
հաշվե՛ք 7,5  րոպեում նրա անցած ճանապարհը:

                                                                                Լուծում
Համաձայն բանաձևի ՝ 

v= s
t1

. (*)  (*): v= 780 մ =1,3 մ/վ.600 վ  

Աբսցիսների առանցքի վրա նշե՛ք ժամանակը, 
իսկ օրդինատների վրա՝ արագության թվային արժեքը: Ընտրե՛ք մասշտաբը՝ 
5րոպե, 1մ/վ:  5 ր 1 v/վ

Քանի որ ձեր ընկերոջ արագությունը ժամանակից 
կախված չի փոխվում, ժամանակի և արագության 
կախվածության  գրաֆիկը արտահայտվում է 
ժամանակի  առանցքին  զուգահեռ ուղիղ գծով(Նկ.74.1): 
Աբսցիսների առանցքի վրա նշված է ժամանակը(րոպե), 
իսկ օրդինատների առանցքի վրա արագությունը(մ/վ): 
Աբսցիսների առանցքի վրա նշված է t=7,5ր նրա 
համապատասխան անցած ճանապարհը vt2  հավասար 
է նկարում գծապատված ուղղանկյան մակերեսին

   S = v t2 = 1,3մ/վ · 450վ = 585մ

Պատասխան՝ ձեր ընկերը, շարժվելով 1,3մ/վ արագությամբ ՝585մետր 
հեռավորությունը  անցավ  7,5րոպեում:

Խնդիր 2. Ձեր ընկերը դպրոցից տուն գնաց 10րոպեում, նա շարժվում էր 
1,3մ/վ արագությամբ, ինչքա՞ն է դպրոցից տուն հեռավորությունը: 

Ընդունե՛ք ,որ նա շարժվում է հավասարաչափ և կառուցեք ժամանակի և 
ճանապարհի կախվածության գրաֆիկը:

     Լուծում:
Արագության բանաձևից 

հետևում է ՝ 
v= s

t  ⇒ s=vt.  (*)

(*): s = 1,3 մ/վ  . 600 վ= 780   մ.

  ?   v                                                           
 Տրված է՝  t1= 10ր= 600վ
       s = 780 մ
    t

2
=7,5 ր=450 վ

ՄԱՐՄՆԻ ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ, ԱՆՑԱԾ ՃԱՆԱՊԱՐՀԻ    
ԵՎ    ՇԱՐԺՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ ՀԱՇՎՈՒՄԸ

3.7

Նկ. 74.1
t, ր

v, մ/վ

5 10

1
1,3

2

0

Գրաֆիկ(հունարեն)-նկար, 
որի վրա պատկերված է 
ցանկացած  ֆիզիկական  
մ ե ծ ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի  
ք ա ն ա կ ա կ ա ն  
կախվածությունը

  ?   s
Տրված է.  v=1,3 մ/վ

   t=10 ր = 600 վ

t,100 ր

s, 100 մ

2 4

2

6

4

6
8

Նկ. 74.2

●Ինչի՞ համար է անհրաժեշտ իմանալ մարմնի արագությունը: 
Պատասխանը հաստատե՛ք փորձով:
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Չափորոշիչի արդյունքները
Աշակերտը պետք է կարողանա.
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի բնութագրումը իր ֆիզիկական հատկությունների 

համաձայն: 
Ֆիզ.բազ. 4. Ֆիզիկական երևույթները ուսումնասիրելու նպատակով հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում) պլանավորում (վարկածի օգտագործում, կախյալ և անկախ 
փոփոխականի սահմանում, փորձի ընթացակարգի, տրվածների հաշվման բանաձևի 
սահմանում, համապատասխան ռեսուրսների ընտրություն): 

 Ֆիզ. բազ.5. Ֆիզիկական գործընթացների և օրինաչափությունների հետազոտման 
համար անհրաժեշտ ընթացակարգերի իրագործում (դիտում,չափում,տվյալների 
հաշվում, համապատասխան նյութերի և անհրաժեշտ սարքերի օգտագործում): 

Ֆիզ.բազ.6.Որակական և քանակական տվյալների տարբեր ձևերով (աղյուսակներ, 
դիագրամներ, գրաֆիկներ և այլն) գրելը և ներկայացնելը,տվյալների ներկայացումը 
տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ:

Ֆիզ.բազ. 7. Տվյալների վերլուծում և հիմնավորված փաստերի վրա եզրակացության 
դուրս բերում, փոփոխականների միջև կախվածության նկարագրում՝ դիագրամներ և 
գրաֆիկներ օգտագործելով:

Ուսուցման  նպատակները
Չափման մեծությունները  օգտագործելով, հաղորդակցության, տվյալների 

մեկնաբանման ունակությունների զարգացում:
Մտածում ենք, այս դասին աշախատելուց հետո աշակերտը պետք է կարողանա 

գործնական առաջադրանքները լուծել օգտագործելով համապատասխան բանաձևերը 
և միավորները:

Կառուցել արագության և անցած ճանապարհի ժամանակից կախվածության 
գրաֆիկները և արագության գրաֆիկի միջոցով կարողանա անցած ճանապարհը 
հաշվել:

Նպատակին հասնելու համար առաջարկում ենք խնդիրների լուծման օրինակներ:
Երեք առաջադրանքներում օգտագործեք կախվածությունը անցած ճանապարհի, 

արագության և ճամանակահատվածի միջև:
Կառուցենք գրաֆիկներ:
 Հավասարաչափ շարժման արագությունը հաստատուն է , դրա համար արագության 

ժամանակից կախվածության  գրաֆիկը  ժամանակի առանցքին զուգահեռ գիծ է:

Անցած  ճանապարհի  ժամանակից  կախվածության  գրաֆիկը  կառուցելու  
համար   կազմենք  աղյուսակ:  S=vt,որտեղ v=1,3մ/վ:  Դրա  համար, S=1,3t:  Տանք   t-Sի  
արժեքները  և  հաշվենք   համապատասխան   S-ը:

Օրինակ՝
t 0 1 2 ... 6
S 0 1,3 2,6 ... 7,8

Ասենք,  որ  գիծ  կառուցելու  համար  երկու  կետն  էլ  անրաժեշտ է։ 
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Աբսցիսների առանցքի վրա նշե՛ք ժամանակը, իսկ օրդինատների վրա՝ 
անցած ճանապարհը: Ընտրենք մասշտաբը՝ 2 վրկ 2 մ

Գրաֆիկը պատկերված է (Նկ. 74.2)-ում: 
Պատասխան՝   դպրոցից տուն ընկած հեռավորությունը 780մ է: 
3-րդ խնդիրը լուծեցե՛ք ինքնուրույն:

3. Դպրոցից դուրս գալով ձեր ընկերը շարժվելով հավասարաչափ 1,3մ/վ 
արագությամբ, ի՞նչ ժամանակում կհասնի տուն, եթե տնից դպրոց ընկած 
հեռավորությունը 780մ է:

v= s
t  հավասարաչափ շարժման արագության բանաձևից կարելի է հաշվել 

անցած ճանապարհը S=vt, եթե գիտենք արագությունը և 
ժամանակը: Կարելի է հաշվել ժամանակահատվածը, եթե 
հայտնի է անցած ճանապարհը և արագությունը՝ t= s

v  

S=vt կախվածությունը կարելի է պատկերել գրաֆիկորեն 
(Նկ. 75.2):

Այս երկու գրաֆիկները տարբեր արագություններ ունեցող 
մարմինների շարժումն են բնութագրում, ինչքա՞ն մեծ է 
ժամանակամիջոցի առանցքի հետ կազմած անկյունը, այնքան 
մեծ է արագությունը: 

Քանի որ ,  հավասարաչափ շարժման արագությունը 
ժամանակի ընթացքում  չի փոփոխվում, դրա համար 
արագության կախումը ժամանակից արտահայտող գրաֆիկը 
կունենա (Նկ. 75.3) տեսքը:

s
v1

v2

tՆկ. 75.2

v

t
Նկ. 75.3

Իմացանք, որ՝

Պատրաստվում  ենք  հաջորդ դասին.

Քայլե՛ք սովորական քայլերով, հետևե՛ք և գնահատե՛ք ձեր շարժման 
արագությունը:

Պլանավորե՛ք, գրե՛ք և անցկացրե՛ք փորձ, որի միջոցով կհաշվե՛ք ձեր 
սովորական շարժման արագությունը: Ստացված արդյունքները համեմատե՛ք    ձեր 
ենթադրության   հետ:

Գիտահետազոտական որոնում

4. Ի՞նչ տեղեկություններ են տալիս (նկ. 75.1)-ում պատկերվածները:

(մ/վ)(մ)

(վ)(վ)

Նկ. 75.1
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4.Հավասարաչափ շարժման անցած  ճանապարհի  կախվածությունը  ժամանակից  
նկարագրվում է   S=vt  բանաձևով: Նկարում  այդ  կախվածության  չորս  տարբեր 
տարբերակներ  են  տրված: Վերլուծություն,  աղյուսակի  ձևով  և  երկու  գրաֆիկ:

Ըստ արագության բանաձևի՝  

 (*): t = =600 վ=10 րոպե.780 մ
1,3 մ/վ

Պատասխան՝  ձեր  ընկերը դպրոցից  տուն  հասավ  10 րոպեում:

Մեր  շարժման  արագությունը  հաշվելիս  անրաժեշտ  է  օգտագործել  ժամացույց  և  
բաժանման  արժեքներ  ոնեցող  քանոն:

Սկզբից  քանոնով  չափենք  մեր  քայլի  երկարությունը, այնուհետև  չափենք  
ժամանակը, որը  մենք  անցնում   ենք՝  50-100  քայլ  անցնելուց  հետո:

Եթե  անցած  ճանապարհը՝  քայլերի  քանակը  բազմապատկենք  մեկ  քայլի  
երկարությամբ  և  բաժանենք  այն  ժամանակամիջոցի  վրա  որում  այն  անցել  ենք, 
կստանանք  շարժման  արագությունը:

Սեփական  արագության  հաշվման  արդյունքին հասնելը՝   աշակերտը  կատարում  
է  չափումներ մարմնի  արագությունը  հաշվելու  համար:   Տվյալները  ներկայացնում  
աղյուսակի  տեսքով և գրում  կապը  մեծությունների  միջև:

Մեկ  քայլի  
երկարությունը, 

մ

Քայլերի  
քանակը

Անցած  
ճանապարհը, մ

Ժամանակը, 
վ

Արագությունը, 
մ/վ

I Փորձ

II Փորձ 

 ?  t
Տրված է՝ v = 1,3 մ/վ      
 s = 780 մ 

Չափորոշիչի արդյունքները
Աշակերտը պետք է կարողանա.
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի բնութագրումը իր ֆիզիկական հատկությունների 

համաձայն: 
Ֆիզ.բազ. 4. Ֆիզիկական երևույթները ուսումնասիրելու նպատակով հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում)պլանավորում (վարկածի օգտագործում, կախյալ և անկախ 
փոփոխականի սահմանում, փորձի ընթացակարգի, տրվածների հաշվման բանաձևի 
սահմանում, համապատասխան ռեսուրսների ընտրություն): 

 Ֆիզ. բազ.5. Ֆիզիկական գործընթացների և օրինաչափությունների հետազոտման 
համար անհրաժեշտ ընթացակարգերի իրագործում (դիտում,չափում,տվյալների 
հաշվում, համապատասխան նյութերի և անհրաժեշտ սարքերի օգտագործում):

Ֆիզ.բազ. 7. Տվյալների վերլուծում և հիմնավորված փաստերի վրա եզրակացության 
դուրս բերում, փոփոխականների միջև կախվածության նկարագրում՝ դիագրամներ և 
գրաֆիկներ օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձերի պլանավորում և անցկացում, անվտանգության կանոները 
պահպանելով:    
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3.8 ՄԻՋԻՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ: 
ԱԿՆԹԱՐԹԱՅԻՆ   ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ  

• Քննարկե՛ք, թե ինչպե՞ս հաշվեցիք ձեր շարժման արագությունը: 
Ի՞նչ արդյունքներ ստացաք,   ի՞նչ խնդիրներ առաջացան առաջադրանքի 
կատարման ժամանակ: Ինչպե՞ս կարելի է մեծացնել հաշվման ճշտությունը:

   Երկու ավտոմեքենաներից մեկը շարժվում էր հավասարաչափ և երկու ժամում 
անցնում է120կմ, իսկ  մյուս ավտոմեքենան նույն ճանապարհով շարժվում էր այնպիսի  
արագությամբ, որը իրավիճակից կախված կամ մեծացնում էր, կամ փոքրացնում, կամ 
էլ որոշ ժամանակահատվածում 
կանգ առնում, բայց    այդ       նույն 
ճանապարհն անցավ երկու 
ժամում (Նկ. 76.1): 

Ավտոմեքենաների շարժման 
արագությունները նույնն են՝ նույն 
ճանապարհը անցել են միևնույն 
ժամանակում: Այստեղից հետևում 
է, որ երկրորդ ավտոմեքենան 
կատարել է անհավասարաչափ շարժում՝ այսինքն նրա արագությունը ժամանակի 
ընթացքում փոփոխվել է, դրա համար անհավասարաչափ շարժումը բնութագրում են 
միջին արագությամբ: Միջին արագություն կոչվում է մարմնի անցած S ճանապարհի 
և այն t ժամանակամիջոցի հարաբերությունը, որի ընթացքում այն անցել է 

vմիջ=
s
t

 .

Կարելի է ասել, որ միջին արագությունը հավասար է այնպիսի հավասարաչափ 
շարժման արագությանը, որի դեպքում մարմինը նույն ժամանակում կանցնի միևնույն 
ճանապարհը, ինչ-որ անհավասարաչափ շարժման ժամանակ: 

Խնդիրները լուծե՛ք բաժանվելով երկու խմբի և քննարկե՛ք լուծումները, դրանցից 
մեկը սխալ է: Ձեր կարծիքով, ո՞ր լուծումն է սխալ և ինչու՞: 

Խմբերից մեկի ներկայացրած լուծումը.

միջին արագության հաշվման բանաձևի  համաձայն

vմիջ=
s
t

.   (1)       (1) ⇒   S=vv_միջt. (*)

 (*): s=60 0,5ժ 30 կմ:=
կմ .
ժ  (1)

Պատասխան՝ 0,5ժ-ում ավտոմեքենայի անցած ճանապարհը հավասար է 30կմ:

1. Որոշե՛ք երկրորդ ավտոմեքենայի միջին արագությունը:
2. Որոշե՛ք երկրորդ  ավտոմեքենայի անցած ճանապարհը, շարժման 

սկզբից հաշված 0,5ժ հետո: 

• Ինչքա՞ն ժամանակ է անհրաժեշտ դպրոց գնալու համար:

?    S
Տրված է՝  vմիջ=60 կմ/ժ

                   t=0,5 ժ

Նկ. 76.1
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Չափորոշիչի  արդյունքները

Աշակերտը պետք է կարողանա.
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի բնութագրումը իր ֆիզիկական հատկությունների 

համաձայն: 
Ֆիզ.բազ. 4. Ֆիզիկական երևույթները ուսումնասիրելու նպատակով հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում)պլանավորում (վարկածի օգտագործում, կախյալ և անկախ 
փոփոխականի սահմանում, փորձի ընթացակարգի,տրվածների հաշվման բանաձևի 
սահմանում, համապատասխան ռեսուրսների ընտրություն): 

 Ֆիզ. բազ.5. Ֆիզիկական գործընթացների և օրինաչափությունների հետազոտման 
համար անհրաժեշտ ընթացակարգերի իրագործում (դիտում,չափում,տվյալների 
հաշվում, համապատասխան նյութերի և անհրաժեշտ սարքերի օգտագործում): 

Ֆիզ.բազ.6.Որակական և քանակական տվյալների տարբեր ձևերով (աղյուսակներ, 
դիագրամներ, գրաֆիկներ և այլն) գրելը և ներկայացնելը,տվյալների ներկայացումը 
տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ:

Ֆիզ.բազ. 7. Տվյալների վերլուծում և հիմնավորված փաստերի վրա եզրակացության 
դուրս բերում, փոփոխականների միջև կախվածության նկարագրում՝ դիագրամներ և 
գրաֆիկներ օգտագործելով:

Ուսումնական  նպատակները
Հիմնախնդրի (պրոբլեմի) լուծման,  հետազոտման  և  համագործակցության  

ունակությունների զարգացում:
Անհավասարաչափ շարժման  բնութագրումը,  միջին  արագություն:

Դասի  ընթացքում  անպայման  աշակերտը  պատկերացնի  ,որ  անհավասարաչափ 
շարժումը  բնութագրելու  համար  անպայման անհրաժեշտ  է  միջին  արագության  
գաղափարը:

Գիտակցեն, որ միջին  արագության   միջոցով  ժամանակի  ցանկացած  պահին   չի  
կարելի  հաշվել  անցած  ճանապարհը:

Աշակերտին  հասականալի  պետք  է լինի ակնթարթային  արագություն  
հասկացությունը  և   ֆիզիկական  իմաստը:

1. Ավտոմեքենայի  միջին  արագությունը՝   Svմիջ= t , (*) օրտեղ ՝  S=120 կմ, t=2 ժամ. 

(*): vմիջ= 60 կմ/ժ.
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Մյուս խմբի լուծումը

  Իմանալով միջին արագությունը (60կմ/ժ) մենք չենք կարող պատասխանել այն 
հարցին, թե ի՞նչ ճանապարհ անցավ ավտոմեքենան 0,5ժ-ում: Քանի որ շարժումը 
անհավասարաչափ է, ավտոմեքենան 0,5ժ-ում կարող է անցնել՝  օրինակ 100կմ, իսկ 
մնացած 20կմ-ն անցնելու համար անհրաժեշտ է 1,5 ժամ:

 Այսպես, միջին արագությունը մեզ պատկերացում է տալիս տեղափոխման միայն 
այն հատվածի համար, որի համար այն որոշված է: Միջին արագության օգնությամբ 
անհնար է որոշել շարժման բնույթը ճանապարհի առանձին հատվածներում:

Միջին արագությամբ մենք չենք կարող որոշել մարմնի արագությունը այն պահին, 
երբ շարժումը սկսելու պահից անցել է օրինակ 0,5 ժամ: Այդ պահին հնարավոր է, որ 
ավտոմեքենան կանգնել է։ Որպեսզի շարժումը լիարժեք բնութագրենք, մտցնում ենք 
մի նոր հասկացություն՝ ակնթարթային արագություն:

Արագությունը ժամանակի տվյալ պարհին կամ հետագծի տվյալ կետում կոչվում 
է ակնթարթային արագություն: 

Հավասարաչափ շարժման ժամանակ հետագծի ցանկացած կետում ակնթարթային 
արագությունը նույնն է և հավասար է հավասարաչափ շարժման արագությանը, իսկ 
անհավասարաչափ շարժման դեպքում ակնթարթային արագությունը հավասար է 
այն արագությանը, որով կշարժվեր մարմինը, եթե շարժումը այդ պահից դառնար 
հավասարաչափ:  

3. Ենթադրենք մարմինը 
շարժվում է այնպես, որ A կետից B 
կետ տեղափոխվելիս արագությունը 
մեծանում է 5-ից 8 մ/վ, ինչից հետո հավասարաչափ շարունակում 

է շարժումը: Որոշե՛ք մարմնի ակնթարթային արագությունը A, B, C և D 
կետերում: 

A C B D
Նկ. 77.1

4. (Նկ. 72.2)-ի վրա պատկերված 
է մարմնի անցած ճանապարհի 
և ժամանակի կախվածության  
գրաֆիկը: Բնութագրե՛ք շարժումը և 
որոշե՛ք մարմնի արագության մոդուլը    
յուրաքանչյուր  հատվածում:

t, վ

S, մ

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

1
2

3
4

5
6
7
8
9
10
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Ճիշտ  է  երկրորդ  խմբի  լուծումը:

.Ակնթարթային արագության դիտարկումը բավականինն դժվար է: Այս փուլում 
բավարարվենք միայն բացատրելով: Լրացուցիչ կարելի է ասել, որ հավասարաչափ 
շարժման միջին արագությունը և ակնթարթային արագությունը նույնն են, և հավասար 
են հավասարաչափ շարժման արագությանը: Այստեղից բխում է, որ հետագծի որևէ 
կետում ակնթարթային արագությունը հաշվելու համար պահանջվում է այդ կետի 
շրջակայքում այնպիսի ամենափոքր տիրույթ վերցնել, որտեղ արագությունը շատ քիչ 
է փոփոխվում: Այդ միջակայքում միջին ( համարյա հավասարաչափ) արագությունը 
մոտավորապես ակնթարթային արագությանն է հավասար, և ճշտությունը այնքան 
մեծ կլինի, որքան փոքր է այն ժամանակի միջակայքը , որի ընթացքում անցնում է այդ 
ճանապարհը: 

3. A  կետում  մարմնի  ակնթարթային  արագությունը  5մ/վ է:    B  և D  կետերում  
8մ/վ,  առաջադրանքի  պայմաններով  անհնար  է  հաշվել  մարմնի արագությունը C  
կետում:

4. Գրաֆիկից   տեսնում  ենք, որ  առաջին  երկու  վայրկյանի  ընթացքում  մարմինը  

3մ  է անցել: Այսպիսով՝ մարմնի  դրա արագությունը՝  3մv1= =1,5մ/վ.2 վ
Այնուհետև  երկուսից  մինչև չորս   վայրկյանը  այն  կանգնել  է:  Որից  հետո  շարունակել  

է  շարժումը   և 10վայրկյանում  անցել  5մ, այսպիսով՝ մարմնի  արագությունը  0,5մ/վ  է:  
14-րդ  վայրկյանում մարմինը  գտնվում է դադարի վիճակում:
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Ձեր բնակության վայրին համապատասխան նախագծե՛ք արշավ՝ որևէ 
պատմական հուշարձանի ուսումնասիրության համար:

Կազմե՛ք երթուղին (խորհրդակցեք աշխարհագրության ուսուցչի հետ): 
Ենթադրե՛ք, որքա՞ն ժամանակ կպահանջվի նշված վայրը հասնելու, տես արժան 
վայրերին ծանոթանալու, զվարճանալու և   ետ դառնալու համար: Հաշվի առե՛ք, որ 
պետք է տուն հասնել մինչ մութն ընկնելը: 

Անպայման չափե՛ք ժամանակահատվածը, որի ընթացքում կհասնեք հուշարձանին 
և այնուհետև   ետ կվերադառնաք, արդյոք միևնու՞յն ժամանակը կպահանջվի 
ձեզանից: Ո՞ր դեպքում է ձեր միջին արագությունը մեծ: Հաշվարկի արդյունքները և 
չափումները գրանցե՛ք  աշխատանքային տետրի աղյուսակի մեջ:

Առաջադրանք.

Անհավասարաչափ  շարժման  ժամանակ  արագությունը ժամանակի  
ընթացքում  փոփոխվում է,դրա  համար  անհավասարաչափ շարժումը 
բնութագրվում է միջին արագությամբ:

Անհավասարաչափ շարժման ժամանակ միջին  արագությունը  սահմանվում  
է՝ ինչ-որ միջակայքում  անցած ճանապարհի հարաբերությունը այդ  
ժամանակամիջոցին: vմիջ=

s
t  

Միջին արագությունը  ցույց է տալիս ,թե միջինը ի՞նչ ճանապարհ  կանցնի  
մարմինը  ժամանակի  միավորում :

Ժամանակի  որոշակի միջակայքում  միջին արագությունը  բնութագրվում 
է այդ  միջակայքում  անցած ճանապարհով:

Օրինակ՝ գնացքը  Թբիլիսիից  Բաթում  շարժվում է 80կմ/ժ արագությամբ,սակայն  
սա չի  նշանակում,    որ  Թբիլիսիից-Գորի կամ  Գորիից-Քութաիսի ,  կամ էլ 
ուրիշ  որևէ  միջակայքում  միջին արագությունը նույնն է: 

Միջին  արագությամբ  չի կարելի հաշվել կամայական ժամանակահատվածում 
անցած ճանապարհը:

Իմացանք, որ՝

5. Աղյուսակի համաձայն կազմե՛ք խնդիրներ, և լուծե՛ք 
դրանք աշխատանքային տետրում:

Անցած ճանապարհ S Արագություն v Ժամանակ t

360 կմ . . . մ
վ 5 ժ

. . .  մ 5,4 կմ
ժ

10 ր

24 կմ 50 . . . րմ
վ
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900մ

20 մ/վ

8 րոպե

5. 

Չափորոշիչի արդյունքները
Աշակերտը պետք է կարողանա.
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի բնութագրումը իր ֆիզիկական հատկությունների 

համաձայն: 
Ֆիզ.բազ. 4. Ֆիզիկական երևույթները ուսումնասիրելու նպատակով հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում) պլանավորում (վարկածի օգտագործում, կախյալ և անկախ 
փոփոխականի սահմանում, փորձի ընթացակարգի, տրվածների հաշվման բանաձևի 
սահմանում, համապատասխան ռեսուրսների ընտրություն): 

 Ֆիզ. բազ.5. Ֆիզիկական գործընթացների և օրինաչափությունների հետազոտման 
համար անհրաժեշտ ընթացակարգերի իրագործում (դիտում,չափում,տվյալների 
հաշվում, համապատասխան նյութերի և անհրաժեշտ սարքերի օգտագործում): 

Ֆիզ.բազ.6.Որակական և քանակական տվյալների տարբեր ձևերով (աղյուսակներ, 
դիագրամներ, գրաֆիկներ և այլն) գրելը և ներկայացնելը,տվյալների ներկայացումը 
տեղեկատվական-հաղորդակցական տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ:

Ֆիզ.բազ. 7. Տվյալների վերլուծում և հիմնավորված փաստերի վրա եզրակացության 
դուրս բերում, փոփոխականների միջև կախվածության նկարագրում՝ դիագրամներ և 
գրաֆիկներ օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձերի և փորձարկումների պլանավորում և անցկացում, 
անվտանգության կանոները պահպանելով:  

Դեպի  հնագիտական  վայր  արշավանքը  և  ետ  վերադառնալու  անհրաժեշտ  
ժամանակը  որոշել  սեփական  միջին  արագության  համապատասխան, 
աշակերտները կարող  է  հարց  տան, ինչպես  որոշեն  ճանապարհը:  Եթե  հետ  պետք  
է  վերադառնան  նույն  ճանապարհով,  ճանապարհը  հաշվելը   անհրաժեշտ  չէ:                                                                            

Sv1միջ  = t1

, Sv2միջ.= t2
;  

Համեմատում  նշանակում  է  հարաբերություն:  

S t1= =: t2 t2

v1միջ.

v2միջ.

S
t1

.
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ԽՆԴՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿ
3.9

Նապաստակը վազում է 27կմ/ժ արագությամբ, նրան հետապնդում է 
36կմ/ժ արագությամբ շարժվող շունը : Որտե՞ղ և ո՞ր ժամին շունը կհասնի 
նապաստակին, եթե նրանց միջև եղած սկզբնական հեռավորությունը 50մ է:

Լուծում

Ենթադրենք այն պահին, երբ շան և նապաստակի միջև ընկած 
հեռավորությունը s է նապաստակը գտնվում է A կետում, իսկ շունը՝ B 
կետում: Շունը կհասնի նապաստակին  C կետում, որը գտնվում է A կետից 
s1 հեռավորության վրա (Նկ.79.1):

Նապաստակի անցած ճանապարհը՝  s1=v1t.   (1)

Շան անցած ճանապարհը՝        s2=v2t.  (2)

(Նկ.70.1)-ի վրա պատկերված է     s = s2–s1. (3)

(1) (2)  (3) ⇒	 s=v2t –  v1t ⇒	 s=t(v2–v1) ⇒ t= s
(v2–v1)

.  (*)

(*)  (1) ⇒    s1=
sv1

v2–v1
 .    (**)

  (*):  t=
50 մ

10մ/վ-7,5մ/վ =20վրկ.    (**): s1=
50 մ 

.
 7,5 մ/վ

10մ/վ-7,5մ/վ =150 մ .

Խնդրի  լուծման  երկրորդ  եղանակ.

Քանի որ  շունը յուրաքանչյուր  վայրկյանում  անցնում է 10մ,այդ նույն  
ժամանակում նույն ուղղությամբ նապաստակը անցնում է 7.5մ,   դրա 
համար  նրանց միջև   եղած  հեռավորությունը յուրաքանչյուր վայրկյանում  
փոքրանում է 10մ-7,5մ=2.5մ: Այսինքն շունը նապաստակին մոտենում է v2-v1     
արագությամբ: Նրանց  միջև  եղած  հեռավորությունը 50մ  է, որը  կանցնի   
t= 50մ:2,5մ/վ = 20վ-ում

     t=
s

v2–v1

.      (*)

Ժամանակի   այս  բանաձևը տեղադրենք   (1)-ի մեջ կստանանք՝
Պատասխան՝  շունը կհասնի նապաստակին 20 վայրկյանում,  նապաստակի  

սկզբնական դիրքից հաշված ՝150 մ հեռավորության վրա:

 ?    t; S1.                                                            

Տրված է՝  v1 = 27 կմ/ժ = 7,5 մ/վ         
      v2 = 36 կմ/ժ = 10 մ/վ
      s = 50 մ

s1s

AB C
s2 Նկ. 79.1
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Խնդիրների  լուծման դասի  ընթացքում, ձեր  հայեցողությամբ  դասագրքում տրված 

խնդիրները լուծում եք   դասարանում, կամ  էլ  հանձնարարում  եք  տանը  լուծել, իսկ  
դասարանում   քննարկում  եք  ուրիշ  խնդիրներ:

Երկու  դեպքում  էլ  կարող  եք  օգտագործել  ներքևում  նշված խնդիրները:

1. Թբիլիսիից  և  Գորիից միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու 
ավտոբուսներ շարժվելով 40կմ/ժ և 60կմ/ժ արագություններով: Ինչքա՞ն ժամանակ 
հետո կհանդիպեն ավտոբուսները, եթե քաղաքների միջև եղած հեռավորությունը 
90կմ է:

Լուծում
Ասացեք, որ  ավտոբուսները  կհանդիպեն  C  
կետում, Թբիլիսիից S1, իսկ  Գորիից  S2   
հեռավորության վրա:
S1=v1t. (1)    S2=v2t.   (2)

Առաջադրանքի  պայմանի  համաձայն՝ S=S1+S2  (3)

(1) (2) (3) ⇒         (*)   (*):  t = 1 ժամ:

Հարցրե՛ք  աշակերտներին-հանդիպման  պահին  ավտոբուսներից,  ո՞րն է ավելի  մոտ  
է  գտնվում  Թբիլիսիին:  Այս  հարցին  աշակերտների  մեծ  մասը  առանց  մտածելու  
կտան  սխալ  պատասխան: Մեկ  անգամ  ևս  բացատրեք,  որ  հարցը  ինչքան  էլ  հեշտ  
լինի  առանց հասկանալու և    առանց   մտածելու  չպատասխանեն:

2. Դեպի  հարավ  շարժվող  ավտոմեքենայի  արագությունը, որի    
մոդուլը  72կմ/ժ  է,  պատկերված  է  10սմ  երկարությամբ   հատվածով:     
Նույն   մասշտաբով  պատկերեք հակառակ ուղղությամբ շարժվող  
ավտոմեքենայի արագությունը, որի  մոդուլը  5մ/վ է:

Լուծում
Ավտոմեքենայի  արագությունը, որի մոդուլը v1=72կմ/ժ=20մ/վ 

պատկերված  է  ա) նկարում, իսկ  հանդիպակաց ուղղությամբ v2=5մ/վ 
արագությամբ   շարժվող  ավտոմեքենայինը  նկար  բ-ում: 

3. Ավտոմեքենան  10 կմ  անցավ  շարժվելով  50կմ/ժ  արագությամբ, հաջորդ  
16կմ-ը 40կմ/ժ  արագությամբ: Որոշել  միջին  արագությունը  ամբողջ ճանապարհի  
վրա:

Լուծում
Ըստ  միջին արագության  սահմանման  vմիջ    (1)

Հավասարաչափ  շարժման արագության  հաշվարկման  բանաձևից  

  (2)             (3)

(2) (3) (1) ⇒			vср.     (*)

 (*):  vմիջ  (կմ/ժ):

Թբիլիսի                  Գորի
A C

S1 S2

а
б

79'



ԱՇԱԿԵՐՏԻ  ԳԻՐՔ

80

ՍՏՈՒԳԵՔ  ՁԵՐ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ
3.10

Անցած հեռավորություն Շարժման ժամանակ

Առաջին 200կմ              2ժամ

Երկրորդ 200կմ              3ժամ

Երրորդ 200կմ            1,5ժամ

Չորրորդ 200կմ      3ժամ և 30րոպե

Բոլորը միասին 800կմ             10ժամ

1.Համընկնու՞մ է արդյոք ամբողջ  
ճանապարհի վրա  մարմնի  շարժման 
միջին  արագությունը ,  առանձին  
տեղամասերում  ունեցած  միջին 
արագությունների  հետ:
2. Ճանապարհի ո՞ր տեղամասում է  
միջին արագությունը  ավելի  մեծ, քան  
ամբողջ ճանապարհի  վրա ունեցած  
միջին  արագությունը:
3.Ճանապարհի  ո՞ր տեղամասում է 
միջին  արագությունը ամենափոքրը, 
համեմատած  ամբողջ ճանապարհի  վրա 
ունեցած  միջին  արագության հետ:

Ծանոթացե՛ք աղյուսակում  ներկայացված տվյալներին  և պատասխանե՛ք  
հետևյալ  հարցերին

Լուծե՛ք խնդիրները

1.  Արեգակից Երկրագունդ  եղած  միջին  հեռավորությունը 150 միլիոն կիլոմետր 
է,   լույսի արագությունը՝ 300 000 կմ/վ է: Ի՞նչ  ժամանակում  արևի ճառագայթը կհասնի  
Երկիր: 

2.   Երկու ավտոմեքենա շարժվում     են  հավասարաչափ   միևնույն  ուղղությամբ 
:   Նրանց     միջև եղած հեռավորությունը 18կմ է: Որքա՞ն  ժամանակում  54կմ/ժ 
արագությամբ  շարժվող  ավտոմեքենան  կհասնի   36կմ/ժ շարժվող ավտոմեքենային:

3. Ավտոմեքենան 10կմ ճանապարհը անցավ  50կմ/ժ արագությամբ, մնացած  16 
կմ-ը՝  40կմ/ժ արագությամբ: Որոշե՛ք  ավտոմեքենայի  միջին  արագությունը  ամբողջ  
ճանապարհին:

Աշխատանքային  տետրում  լրացրեք  հետևյալ  սխեման

ԱրագությունԱյլ 

միավորներ Ի՞նչ է ցույց տալիս
Մ

իա
վո

րն
եր

 Մ
Հ-

ու
մ

Կ
ա

պ
ը նրա

նց 

միջև

Բ
ա

նա
ձևը

Ինչպիսի՞ ֆիզիկական մեծություն է
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Ուսումնական   նպատակները՝
Ձեռք  բերած գիտելիքների  օգտագործման,հաղորդակցության, դասակարգման  և  

համեմատման  ունակությունների  զարգացում:

Մինչև  հարցերին  պատասխանելը,   հաշվենք միջին  արագությունը առանձին  
տեղամասերում.

Առաջին     տեղամաս     vմիջ=200կմ/2ժ    =100կմ/ժ                   

երկրորդ     տեղամաս     vմիջ=200կմ/3ժ  ≈67կմ/ժ                       

երրորդ        տեղամաս     vմիջ=200կմ/1,5ժ=133կմ/ժ                     

չորրորդ     տեղամաս     vմիջ=200կմ/3,5ժ=57կմ/ժ                        

հինգերորդ  տեղամաս     vմիջ=800կմ/10ժ=80կմ/ժ 

այս  տվյալների հիման վրա

1. չի համընկնում
2. առաջին  և երրորդ տեղ.
3. երկրորդ և չորրորդ  տեղ.

2. 
Ենթադրենք,  այն  պահին  երբ  ավտոմեքենաների  

միջև եղած հեռավորությունը S է, առաջին 
ավտոմեքենան  գտնվուն է  A կետում, երկրորդը՝  B 
կետում:

Երկրորդ  ավտոմեքենան  առաջինին  հանդիպեց 
C կետում, А 

կետից S1 հեռավորության վրա (տես նկարը): Առաջին                                                                    
ավտոմեքենայի  անցած  ճանապարհը՝ S1=v1.t. (1) Երկրորդ  
ավտոմեքենայի  անցած  ճանապարհը՝   S2=v2.t.  (2)

Նկարից  երևում  է, որ S=S2–S1. (3)

(1) (2) (3) ⇒  S2=v2t–v1t ⇒			     (*)             

  (*): t=3600 վ=1ժամ:
Լուծման  երկրորդ  տարբերակ

Քանի որ  երկրորդ  ավտոմեքենան  յուրաքանչյուր  վայրկյանում  անցնում  է 15մ,  
իսկ  առաջինը նույն  ժամանակում  նույն  ուղղությամբ 10մ,  այդ  պատճառով  նրանց  
միջև  եղած  հեռավորությունը,  յուրաքանչյուր  վայրկյանում   նվազում  է 15մ-10մ=5մ-
ով: Այս  պահին  ասում  են, որ երկրորդ  ավտոմեքենանան  առաջինին մոտենում  է      
v2- v1 =5մ/վ    արագությամբ,  կամ  երկրորդ  ավտոմեքենայի   արագությունը  առաջինի  
նկատմամբ՝   v2- v1   է:

Դրանց  միջև  հեռավորությունը 18000 մ-ից (S-ից) փոքրանում  է     3600 
մ-ով:

1. 
Արագության հաշվման  բանաձևից  

   (*)

(*):   t = 500 վ ≈ 8,3 ժ
ճառագայթը  Արևից  Երկիր կհասնի ≈   

8,3 ր-ում 

80'

 ? t;                

Տրված  է՝ S = 150.106 կմ = 15.1010 մ

  v = 300000 կմ/վ = 3.108 մ/վ 

 ? t; S1.               

Տրված  է՝ S = 18 կմ = 18000 մ
  v1 = 36 կմ/ժ   = 10 մ/վ                                    
     v2 = 54 կմ/ժ   = 15 մ/վ                                     
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4. Համեմատե՛ք  գնացքի առաջին  և վերջին  վագոնի    կողմից  անցած  ճանապարհները:

5.Գնացքը  շարժվում է:   Վագոն  ռեստորանը  գնացքի  միջնամասում է գտնվում :   
Առաջին  և  վերջին  վագոններից    ռեստորան  եկող  ուղևորները գնացքի  նկատմամբ    
նո՞ւյն  ճանապարհը  կանցնեն  :   Իսկ   Երկրագնդի  նկատմա՞մբ:

6. Թբիլիսիից  և  Գորիից  միաժամանակ  իրար ընդառաջ   դուրս  եկան  80կմ/ժ  և 
90կմ/ժ  արագությամբ շարժվող  երկու  ավտոբուսներ:     Ինչքա՞ն  ժամանակ  անց  նրանք  
կհանդիպեն,     եթե  քաղաքների միջև  եղած  հեռավորությունը  90կմ է:

7. 72կմ/ժ   մոդուլով  արագությամբ հարավ  շարժվող  ավտոմեքենայի  արագությունը  
պատկերված է  10 սմ երկարությամբ    հատվածով:   Այդ  նույն  մասշտաբով  պատկերե՛ք  
հակառակ  ուղղությամբ  շարժվող  ավտոմեքենայի  արագությունը,   որի  մոդուլը               
5 մ/վ  է: 

1. Ո՞ր պնդումն է սխալ.
ա) Երկիրը շարժվում է Արեգակի նկատմամբ,
բ) Երկիրը և Արեգակը անշարժ են մեկը մյուսի նկատմամբ,
գ)Արեգակը շարժվում է Երկրի նկատմամբ:

2. Մթնոլորտում օդի շարժվող զանգվածների ուսումնասիրության  ժամանակ 
կարելի՞ է Երկիրը համարել նյութական կետ

ա)   կարելի է համարել,
բ ) չի կարելի համարել,
գ)  օդային զանգվածների արագությունից կախված՝ երբեմն կարելի է, երբեմն՝ ոչ:

3. Որի՞ արագության մոդուլն է ավելի մեծ՝ ավտոմեքենայի  -72կմ/ժ,  թե՞ 
նապաստակի -17մ/վ.

ա) նապաստակի, բ) ավտոմեքենայի, գ)հավասար են,
դ)չի կարելի համեմատել:

4. Մարմինը յուրաքանչյուր րոպեում անցնում է 20մ ճանապարհ: Ինչպիսի՞ն 
է նրա շարժումը.

ա)հավասարաչափ, բ)անհավասարաչափ,
գ)տվյալները բավարար չեն ստույգ պատասխանի համար:

Թեստ

Աշխատանքային տետրում լրացրե՛ք աղյուսակը 

Ֆիզիկական 
մեծություն

Նշանակում
Միավորը SI 

համակարգում
Չափող 
սարք

Չափման 
տեսակ

Անցած ճանապարհ

Արագություն
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3. 
Միջին  արագության  բացատրությունից  հետևում  է, որ 

vմիջ    (1)

Հավասարաչափ շարժման արագության հաշվման  
բանաձևից՝

   (2)            (3)

(2) (3) (1) ⇒   vմիջ       (*)

 (*):  vմիջ  կմ/ժ:

Պատասխաններ

1 2 3 4
բ ա բ գ

4.   Գնացքը  շարժվելիս իր  երկարությունը    չի փոխում, այդ  պատճառով առաջին  
և վերջին վագոնների  կողմից  անցած  ճանապարհները   իրար  հավասար  են:

5. Գնացքի  նկատմամբ ուղևորները  միևնույն  ճանապարհը  կանցնեն:  Երկրի  
մակերևույթի  նկատմամբ ՝  գնացքի  ուղղությամբ  շարժվող  ուղևորը  ավելի  մեծ  
հեռավորություն  կանցնի:

6. 
Ավտոբուսները միմյանց ընդառաջ են շարժվում՝         v=v1+v2 (1) 

արագությամբ  և հանդիպման պահին  անցել են S ճանապարհ, 
այդ պատճառով  հանդիպման  ժամանակամիջոցը  կհաշվենք՝  

t= S
v1+v2

. (*)     (*): t=0,53 ժամ:

7.  Քանի-որ   72կմ/ժ =20մ/վ ,  այդ պատճառով  հակառակ  ուղղությամբ շարժվող  
ավտոմեքենայի   արագության  վեկտորի  երկարությունը 2,5սմ է  և ուղղությունը  դեպի  
հյուսիս:

81'

 ? vմիջ               

Տրված  է՝  S1 = 10 կմ

 v1 = 50 կմ/ժ 

 S2 = 16 կմ 

 v2 = 40 կմ/ժ  

 

?  t

Տրված է՝ v1=80 կմ/ժ
    v2=90 կմ/ժ
    S=90 կմ
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III  ԳԼԽԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ  ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ  ԼՈՒԾՈՒՄ

1. Երկու  մարմիններ  միևնույն  կետից   սկսեցին  շարժվել  միևնույն   
ուղղությամբ: Սակայն  երկրորդ  մարմինը  շարժվեց   20վրկ ուշացումով:  Առաջինը   
շարժվում  է 10մ/վ արագությամբ,  երկրորդը՝  25մ/վ արագությամբ:  Սկզբնական  
կետից  հաշված  ի՞նչ  հեռավորության  վրա  և  ի՞նչ  ժամանակ  հետո  երկրորդ  
մարմինը  կհանդիպի  առաջինին:

Լուծում
Դիցուք երկրորդ  մարմինը առաջինին կհանդիպի  շարժման  

սկզբից t2 ժամանակամիջոցում, սակայն  առաջինի  կողմից  
անցած  ճանապարհը  S1=v1(t1+t2).  (1)   երկրորդի  կողմից  
անցած  ճանապարհը՝  

S
2
=v

2
t

2
.  (2)   քանի  որ S

1
=S

2
, այդ  պատճառով՝  

(1)∧(2) ⇒     (*)

(*) (2) ⇒   (**)   (*):  t
2
=13,3 վ.   (**): S

1
=S

2
=333,3 մ.

2. Հեծանիվը  շարժվում  է  ուղիղ  գծով: Միանմա՞ն  են,  թե՞  ոչ  հեծանիվի 
անիվի կետերի  շարժման հետագիծը  հեծանիվի  և    մայրուղու  նկատմամաբ:

Գծե՛ք, մեկ  կետի  շարժման  հետագիծը    մայրուղու   նկատմամբ:
Լուծում

Հետագծերը  տարբեր  են:  Հեծանիվի  նկատմամբ  հետագիծը  շրջանագիծ  է:  
Մայրուղու նկատմամբ  այդ  կետի  շարժման  հետագիծը , որը  շարժման սկզբին  
մայրուղու  վրա   էր, պատկերված  է  նկարում:   R-ը   անիվի  շառավիղն  է,                   

 |AB|=2pR. Այս  աղեղը  կոչվում  է  ցիկլոիդ:

3․ Հեծանվորդը ճանապարհի առաջին կեսը անցել է 6մ/վ 
արագությամբ, երկրորդ կեսը՝ 4մ/վ արագությամբ։ Հաշվե՛ք 
հեծանվորդի միջին արագությունը։

Լուծում

Միջին  արագության  սահմանման  համաձայն՝ vմիջ (1)

որտեղ՝ t = t1 + t2            (2) 

շարժման  ժամանակն  է:  t1- ը    այն ժամանակն  
է, որի  ընթացքում հեծանվորդը  անցավ  ճանապարհի  
առաջին  կեսը, t2-ը՝ ճանապարհի երկրորդ կեսը անցնելու  

անհրաժեշտ ժամանակն է:                           

(3)  (4)

?  t2, S2

Տրված է՝ t1=20 վ

    v1=10 մ/վ                                                          

    v2=25 մ/վ                                                          

A B

2R

81''

?  vմիջ

Տրված է՝ s1=s2=s/2
    v1=6 մ/վ
    v2=4 մ/վ
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(3) (4)  (2) ⇒   (5)

(5) (1) ⇒ vմիջ   (*)

(*):  vմիջ  մ/վ. 

Պատասխան՝  հեծանվորդի  միջին  արագությունը  4,8մ/վ  է:

4. Ծորակի  լայնական  հատույթի  մակերեսը  32մմ  քառ. է:  Այդ  ծորակից  
հոսող  ջուրը  16 լիտր  տարողությամբ  դույլը լցնում  է  50 վայրկյանի ընթացքում: 
Որոշե՛ք  ջրի  հոսքի  արագությունը:

Լուծում

Ենթադրենք, որ V ծավալով ջուրը  գտնվում է  l 
երկարությամբ  և  S լայնական  հատույթի  մակերես  
ունեցող  խողովակում, այսինքն

V=lS. (1)
Եթե  ջուրը խողովակից  հոսում է  v  արագությամբ 

և  t ժամանակամիջոցում   լցնում է  V ծավալով  դույլը,  ապա    l=vt. (2)

(2) (1) ⇒ V=vtS ⇒ v= V
tS

. (*)

(*): v=10 մ/վ:

?  v

Տրված է՝ s=32 մմ2=3,2.10-5 մ2

      V=16 л=16.10-3 մ3

      t=50 վ

81'''
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IV  ԳԼՈՒԽ                                                   

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ 
ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԱՅՍ  ԳԼԽՈՒՄ    ԿՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԵՆՔ

  Ա ր ի ս տ ո տ ե լ ի  և  Գ ա լ ի լ ե յ ի  
տեսակետները  շարժման վերաբերյալ 

  Մարմինների  փոխազդեցություն

  Մարմնի  զանգված 

  Ծանրության,առաձգականության և 
շփման ուժեր                                 

  Ուժաչափ /դինամոմետր/

  Արքիմեդյան  ուժ

  Ուժերի  գումար                                                                                      

Ըստ  ձեզ  ի՞նչ  երևույթներ են   
ընթանում հետևյալ  նկարներում
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 Ուսուցչին   առաջարկվող  գիրք

IV գլուխը  սովորելուց հետո  աշակերտը  պետք  է  կարողանա  դատողություն անել 
հեշտ    դիտարկվող  ուժերի  և  նրանց  փոխազդեցության  մասին:  Աշակերտները  
այս  գլխում  պիտի  ծանոթանան  և  սովորեն այն  բոլոր  հարցերը,   որոնք  կհասցնեն  
արդյունքի:

Ուժերի  վերաբերյալ նյութ դիտե՛ք  համացանցում  հետևյալ  հղումով՝

1. http://www.alsak.ru/content/vie /212/1/

2. http://www.google.com/images?hl=en&q=gravitational+-
force&um=1&ie=UTF-8&source=univ&ei=fKELTOrEA6iHOILr9PEP&sa=X&oi=image–result–
group&ct=title&resnum=4&ved=0CEEQsAQwAw

3. http://alex.edfac.usyd.edu.au/methods/science/studentwork/MassoftheEarth/gravitation-
andgravity.htm

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Force

83'
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4.1

Փորձի համար անհրաժեշտ է
• Հորիզոնական և թեք հարթութ
յուններ                            
• գնդիկ                                                                                      
• ավազ կամ աղ 

Փորձի նպատակը՝ հետազոտել մարմնի արագության փոփոխությունը

Կատարե՛ք (Նկ. 84.1)-ի  համապատասխան 
փորձերը: Եթե ուշադիր հետևեք և մտածեք, 
ապա կանեք մի եզրակացություն, որը 
հանդիսանում է բնության հիմնական 
օրենքներից մեկը և այն առաջինը Գալիլեո 
Գալիլեյն էր հայտնաբերել:

1. Գնդիկը տեղադրե՛ք հորիզոնական հարթության վրա և հետևե՛ք (Նկ. 84.1ա): 
Հնարավո՞ր է արդյոք, որ գնդիկը փոխի իր արագությունը:

2. Տեղադրե՛ք գնդիկը թեք հարթության վրա և ենթադրե՛ք ի՞նչ տեղի կունենա, 
երբ այն ձեռքից բաց թողեք (Նկ. 84.1բ):    

Ո՞ր հարթության վրա գնդիկն ավելի շուտ կանգ կառնի՝ խորդուբորդ (խոտի, 
ավազի, աղի), թե՞ ողորկ մակերևույթի վրա, ինչու՞: 
Ենթադրությունը ստուգե՛ք փորձով:

3. Ի ն չ ո ՞ վ  է  պ ա յ մ ա ն ա վ ո ր վ ա ծ  գ ն դ ի կ ի 
արագության փոքրացումը:

4. Ինչպե՞ս կշարժվի գնդիկը, եթե չլինեին 
արագությունը նվազեցնող պատճառները: 

Արե՛ք եզրակացություն (Նկ. 84.1դ )-ում գնդիկը 
գլորվելով թեք հարթությունից անցնում է մի փոքր 
հորիզոնական տարածություն և հետո իր ընթացքը 
շարունակում է մյուս թեք հարթության վրա: 
Կատարե՛ք համապատասխան փորձ:

5. Ինչպե՞ս կփոխվի գնդիկի արագությունը 
առաջին թեք հարթության վրա,երկրորդ հարթության 
վրա:

6. Ինչպե՞ս կազդի գնդիկի արագության վրա, 
եթե  առաջին թեք հարթության հորիզոնի հետ 
կազմած անկյունը մեծացնենք:

7. Ենթադրե՛ք, այնուհետև փորձով ապացուցեք, 
ինչպե՞ս կփոխվի գնդիկի անցած ճանապարհը , եթե երկրորդ թեք հարթության 
թեքության անկյունը մինչև 0 նվազեցնենք: Պատասխանը հիմնավորե՛ք:

8. Ի՞նչ եք մտածում հորիզոնական տեղամասում գնդիկի արագության 
փոփոխման որևէ պատճառ գոյություն ունի՞:

9. Եթե հորիզոնական տեղամասում գնդիկի շարժմանը ոչինչ չխանգարի, արդյոք 
կփոփոխվի՞ նրա արագությունը:

10. Ինչպե՞ս կշարունակվի գնդիկի շարժումը, եթե հորիզոնական հարթությունը 
լինի անսահման մեծ:

Ենթադրությունները և ձեր դիտարկած երևույթները  գրե՛ք աշխատանքային 
տետրում: Արե՛ք եզրակացություն, ինչպե՞ս կշարժվի մարմինը, եթե նրա վրա այլ 
մարմիններ չեն ազդում:

ԿԱՏԱՐԵ՛Ք, ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԵ՛Ք, ԵՆԹԱԴՐԵ՛Ք,    
ՈՐՈՇԵ՛Ք 

Նկ. 84.1

ա

բ

գ

I

դ

II

Գիտահետազոտական որոնում
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Դասարանը  բաժանել  մի քանի  խմբի:  Խմբերը  կատարում  են  փորձ: Դուք  դիտում  
եք:

Առաջարկեք  աշակերտներին, որ  բոլոր  հարցերի  պատասխանները  գրեն, վերլուծեն 
ստացված  արդյունքները  և  պատրաստեն  նյութ  շնորհանդեսի  համար:  Այնուհետև  լսե՛ք  
խմբերի  առաջնորդների  շնորհանդեսը:

1. Ամենօրյա  դիտումներից  գիտենք, գնդիկի արագությունը ինքնուրույն  չի  փոխվում 
(ակնհայտ է իներցիալ  հաշվարկման  համակարգեր, բայց այս  համակարգերի  մասին այս  
փուլում  աշակերտներին  ոչինչ  չենք  ասում):

2. Գնդիկը  թեք հարթությունից  արագ  գլորվում  է,  և  կանգնում  է  անհարթ  մակերևույթի  
վրա:

3. Գնդիկի արագության  նվազման  պատճառը  մակերևույթով  շարժվելիս  ուրիշ  
մարմինների  շփումն է, և  օդի   ազդեցությունը՝   դիմադրողականությունը:

4. Եթե մարմնի  արագության  նվազման  պատճառներ  գոյություն  չունենան, մարմինը  
կշարժվի  հավասարաչափ:

Եզրակացություն։  Եթե  մարմնի  վրա այլ  մարմիններ  չեն  ազդում, այն  իր  շարժման  
արագությունը  չի  փոխում, այն  շարժվում  է հավասարաչափ:

5. Առաջին  թեք  հարթության  վրա   գնդիկի արագությունը  կաճի, երկրորդի  վրա 
կնվազցի  և  գնդիկը  կանգ  կառնի:

6. Առաջին թեք  հարթության  վրա գնդիկի  արագության  մեծացումը  և  երկրորդի  վրա  
արագության  փոքրացումը թեք  հարթության  և  հորիզոնի  կազմած  անկյունն է:

7.  Գնդիկի  կողմից  անցած  ճանապարհը  հետզհետե  կմեծանա:
8. Հորիզոնական  տեղամասում  գնդիկի  արագության  փոփոխության պատճառ   

գոյություն  չունի:
9. Եթե  հորիզոնական տեղամասում  գնդիկի շարժմանը  ոչինչ  չի  խանգարում,դրա  

արագությունը  չի  փոխվի:
10. Եթե հորիզոնական  հարթությունը  լինի  անսահման մեծ,այդ  դեպքում  գնդիկը  

հաստատուն  արագությամբ  անսահման  կշարժվի:
Փորձերի  արդյունքները  վերլուծելիս եթե  մի քանի  աշակերտներ  անում  են  

եզրակացություն՝  եթե  մարմնի  վրա այլ  մարմիններ  չեն  ազդում,  կամ  այն  անշարժ  է  
կամ  շարժվում  է  հավասարաչափ,  սա հիանալի արդյունք է: Սա  Նյուտոնի I (Գալիլեյի)  
օրեքի սահմանումն:

Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա՝
Ֆիզ. բազ. 1.   Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  համաձայն:
Ֆիզ.բազ. 2. Մարմինների  փոխազդեցություն և փոխազդեցության փաստարկման  

արդյունքում   մատերիայի,  համակարգերի  քննարկում:
Ֆիզ.բազ.4. Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում (փորձ, 

փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի   մշակում  օգտագործում, կախյալ  և  
անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, տվյալների հաշվման  
բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  ընտրություն):

ֆիզ.բազ.5. Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  ուսումնասիրման  համար 
անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  օգտագործում (դիտումներ,չափում,տվյալների  հաշվում, 
համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

Ֆիզ.բազ. 7. Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  և  
գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում ֆիզիկական երևույթների 
օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձի և փորձարկման պլանավորում և անցկացում, անվտանգության  
կանոնների  պահպանում:

84'

Այս  թեմայի  վերաբերյալ   առաջարկում  ենք  երկու տեսադաս, հետևյալ  հղումներով՝
https://www.youtube.com/channel/UChgpl-iVxd880w-Ov2VQ5_g/videos
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«Դադարը մարմնի  բնական  վիճակն է»:Իսկ  շարժումը՞:
«...Որպեսզի  մարմինը շարժվի,անհրաժեշտ է  այլ  մարմինների  ազդեցություն 

նրա  վրա,գոյություն  չունի  շարժում  առանց   այլ  մարմինների  ազդեցության»-
այդպես  էր  կարծում   հայտնի հույն  փիլիսոփա  Արիստոտելը:    

Գրեթե 2000 տարի  իշխում  էր  այս  սխալ  կարծիքը:Միգուցե  սա  տեղի է ունեցել  
այն  պատճառով,որ այդ  պնդումը կարծես  համընկնում  էր առօրյա  փորձերի .  
հետազոտությունների  հետ:

Շարժվող  մարմնի  արագության  
նվազումը  ինքնաբերաբար  տեղի  չի  
ունենում:Կարո՞ղ  եք  պատկերացնել 
,թե ինչքան  դժվար է  կանգնեցնել  
թեկուզ,  անջատված  շարժիչով ,  մեծ 
արագությամբ  շարժվող ավտոմեքենան: 
Ակնհայտ  է,որ  մարմինը  վաղ թե  ուշ  
կանգ  կառնի,թեկուզ  առանց  մեր 
օգնության,բայց ոչ  ինքնաբերաբար: 
Մարմնի կանգ առնելու ՝այսինքն  
արագությունը  նվազեցնելու  վրա  
մեծ  նշանակություն    են  ունենում 
շրջապատի ազդեցությունը(օդը,շփման  
մակերևույթը),ինչպես նաև դիմադրությունը և շփումը:

Հիշե՛ք՝  մի մարմնի  ազդեցությունը  մյուս մարմնի  վրա    հանդիսանում   
է վերջինիս  արագության  փոփոխության  պատճառը,  և  ոչ  թե շարժման  
առաջացման  պատճառը:

  Տվյալ մարմնի  վրա  այլ  մարմինների  ազդեցությունը  քանակապես   բնութագրող  
մեծությունը կոչվում է ուժ: Ուժը  մարմնի  արագության  փոփոխության  պատճառն  է:

Նախորդ դասին կատարված  փորձերում թեք  հարթության վրա գնդիկի  
արագության  աճի  և մյուս  հարթության  վրա արագության  նվազման պատճառը  
Երկրի  ձգողության  ուժն է և հարթության թեքությունը:

Նկ. 85.1 Ժամանակակից  ինքնաթիռների  
արագությունը  նվազեցնելու համար, օգտագործում  

են  հատուկ  օդապարիկներ

●Գոյություն  չունի շարժման  դրդապատճառ:        

4.2ԱՐԻՍՏՈՏԵԼԸ  ԵՎ  ԳԱԼԻԼԵՅԸ   
ՇԱՐԺՄԱՆ  ՄԱՍԻՆ                              

1.Հնարավո՞ր է, որ մարմինը շարժվի առանց այլ  
մարմինների  ազդեցության: 

●Մարմինը շարժվում է:Ինչպե՞ս կշարժվի այն,եթե նրա վրա  
այլ  մարմիններ չեն ազդում: Պատասխանը հիմնավորե՛ք:

2.Ի՞նչ  է  անհրաժեշտ  պահարանը,սայլակը,ձեռնասայլակը 
և  այլ  մարմիններ  տեղափոխելու  համար:

3.Անվանեցե՛ք,որևէ  մարմին,որը  բերված  չէ  տեքստում  և  որի  
ազդեցությունից  փոխվում է  այլ  մարմինների  արագությունը:
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Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա՝
Ֆիզ. բազ. 1.   Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն:
Ֆիզ.բազ.  2.  Մարմինների  փոխազդեցություն և փոխազդեցության փաստարկման  

արդյունքում   մատերիայի,  համակարգերի  քննարկում:
Ֆիզ.բազ.4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի   մշակում  օգտագործում, 
կախյալ  և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, 
տվյալների հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  
ընտրություն):

ֆիզ.բազ.5. Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  ուսումնասիրման  
համար անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  օգտագործում (դիտումներ,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

Ֆիզ.բազ.9. փորձի  պլանավորում և անցկացում ,անվտանգության կանոնների  
պահպանում:

Ուսումնական  նպատակները՝ 
Վարկածի արտահայտում, հիմնախնդրի  հայտնաբերում  և  այն  լուծելու հմտությունների  

զարգացում
Արագության  փոփոխության  պատճառների  որոշելը
    Դասի  ընթացքում աշակերտներին   պետք  է բացատրել, որ  մարմնի  հավասարաչափ 

շարժումը մարմնի  այնպիսի  բնական  վիճակ  է,  ինչպես  դադարը:        Առաջին  մարմնի  
ազդեցությամբ  երկրորդի  մարմնի արագությունը  փոփոխվում  է, բայց  այն  շարժման  
պատճառը  չէ:

  Դասը  սկսենք  աշակերտների  կողմից  կատարած    առաջադրանքների   և  դրանց  
որակը  ստուգումով:

Այսինքն   կատարենք  տնային  առաջադրանքների   հարցերի   քննարկում   և  
վերլուծություն:  Հնարավոր  և  ցանկալի  է,  որ  աշակերտներին   այն  հարցերը  առաջադրենք,  
որոնք  փորձերը  անցկացնելուց  հետո  պիտի  պատասխանեին:  Նրանցից  շատերը  
վերջնական  եզրակացություն  անելուց  հետո    այդ  հարցերին  ճիշտ  պատասխան  կտա:

1.  Մարմինը  առանց  այլ  մարմինների  ազդեցության  չի  կարող  շարժվել:
2. Պահարանը, սայլակը, ձեռնասայլակը   մի  տեղից  մյուսը  տեղափոխելու  համար   

անհրաժեշտ  է  ազդել դրանց վրա։

Ուշադրությամբ  քննարկենք  հետևյալը՝  չնայած  այն  բանին,  որ   XVI   դարի  
վերջին  Գալիլեյո  Գալիլեյը  փորձերի  հիման  վրա  արեց  եզրակացություն «Գոյություն  
չունի  շարժման  դրդապատճառ»,  այժմ  էլ  կան  մարդիկ,  որոք  կամա  թե  ակամա  
կրկնում  են, գրում  և շատ  անգամ  ուրիշներին  սովորեցնում  են  մեծ  փիլիսոփա  
Արիստոտելի  սխալ  տեսակետը-«Գոյություն  չունի  շարժում  առանց  այլ  մարմինների  
ազդեցության»:

Ոչ  միայն այս  դասին, այլ  նաև միշտ, երբ  հնարավոր  է  դա,  աշակերտներին  
հիշեցրեք,  որ  մի  մարմնի  ազդեցությունը  մյուս  մարմնի  վրա հանդիսանում  է նրա  
արագության  փոփոխության  պատճառը, .  ոչ   թե  շարժման  առաջացման պատճառը:

3.Օրինակ՝   գնդակի  կամ  ծառի  ճյուղերի  արագության  փոփոխության  պատճառը՝    
ձեռքի, ոտքի, փայտի, քամու   և  այլ  մարմինների   ազդեցությունն  են: 
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Ինչքան փոքր  է թեքության  անկյունը ,այնքան 
դանդաղ է փոխվում  գնդիկի շարժման  արագությունը:

Եթե թեքության անկյունը հորիզոնի  նկատմամբ  զրո 
է,ապա    բացարձակ հարթ հորիզոնական  հարթության 
վրա արագության  փոփոխության  պատճառներ  
չկան,հետևաբար  մարմինը  պետք  է  շարժվի  հաստատուն արագությամբ,այսպիսին  
էր  իտալացի ֆիզիկոս, աստղագետ Գալիլեո  Գալիլեյի    գիտական   տեսակետը:

Մարմնի արագության  ուղղության  փոփոխությունն էլ  տեղի է ունենում    այլ  
մարմինների  ազդեցությամբ՝  այսինքն ուժի  ազդեցությամբ: 

Կատարված բազմաթիվ  հետազոտություններից  և  փորձերից  կարելի  է   
եզրակացնել՝    մարմնի  արագության  փոփոխությունը  հնարավոր է  միայն  ուժի  
ազդեցությամբ: 

Ուստի, եթե մարմնի  վրա այլ  մարմին  չի ազդում, 
ապա  այն  գտնվում է  կամ  դադարի  վիճակում,  կամ էլ  
շարժվում է  ուղղագիծ   և  հավասարաչափ:    Առաջին    
անգամ  այս  հետևությանը  հանգեց Գալիլեո  Գալիլեյը, 
համաձայն  այս պնդման  հավասարաչափ  շարժումը 
նույնքան բնական  
վ ի ճ ա կ  է , ի ն չ ք ա ն  
դադարը :

Այլ  մարմինների   
ազդեցության   բացակայության    դեպքում մարմնի 
դադարի կամ  ուղղագիծ հավասարաչափ  շարժման  
վիճակը  պահպանելու  երևույթը կոչվում է  իներցիա:

Հանճարեղ  անգլիացի  ֆիզիկոս Իսահակ  Նյուտոնն  
ընդհանրացրեց  Գալիլեյի եզրակացությունները  և  
դրանք  դասեց  մեխանիկայի հիմնական  օրենքների  
դասին:Օրենքը՝որը  ձևակերպել  է  Նյուտոնը  կոչվում է Նյուտոնի  առաջին  օրենք:

Կամայական մարմին  գտնվում է  դադարի  վիճակում կամ շարժվում է ուղղագիծ 
և հավասարաչափ, այնքան  ժամանակ քանի դեռ արտաքին ուժերի  ազդեցության  
տակ  դուրս չի  գալիս  այդ վիճակից:

Իներցիայով շարժումը  ի հայտ է գալիս  այն  ժամանակ,երբ  մարմինը  դուրս 
են  բերում  հավասարակշռության վիճակից՝ կանգնեցնում են  կամ էլ փոխում նրա 
շարժման ուղղությունը:

Նկ. 86.2

Մտավոր - այս 
դեպքում՝  մտածում

Իներցիա (լատ.) - նշանակում է 
անշարժություն

5.  Ո՞ր  կողմ  կթեքվեն  ուղևորները,    երբ տրանսպորտային  
միջոցը  դադարի վիճակից  սկսի  շարժվել,     երբ  շրջադարձ  
կկատարի,   երբ  կարգելակի:   Բացատրեք  ինչո՞ւ է այդպես 
լինում:

4.Հորիզոնական  մակերևույթով  անջատած 
շարժիչով  շարժվող   ավտոմեքենայի  
արագության մոդուլը   հավասարաչափ  
նվազում է   մինչև  լրիվ  կանգ  առնելը  

(նկ.86.1):Բացատրե՛ք  ինչու՞ է  այդպես  տեղի  
ունենում:

Նկ. 86.1
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5. Տրանսպոտային  միջոցի   տեղից  շարժվելու  ժամանակ  ուղևորները  ետ 
կշարժվեն,  արգելակելիս՝  առաջ, շրջադարձ  կատարելիս  թեքվում  են  հակառակ  
կողմը:  Տրանսպորտը  շարժվելիս  ոտքերը տրանսպորտին են հետևում, իսկ  մարմինը 
տրանսպորտի  նկատմամբ  ետ  կմնա:  Արգելակելիս  հակառակն  է  լինում:  Աջ  
շրջադարձ  կատարելիս,  ոտքերը  տրանսպորտի  հատակի  հետ  կշարժվեն, իսկ  
մարմինը  իներցիայով կշարունակի շարժվել սկզբնական ուղղությամբ:  Այդ  պատճառով  
տրանսպորտի  նկատմամբ  ձախ  կթեքվի:

4. Հորիզոնական  ճանապարհով,  անջատած  շարժիչով   շարժվող  ավտոմեքենայի  
արագությունը  նվազում է  այլ  մարմինների՝ օդի  և մակերևույթի մակերեսի (օդի  
դիմադրության  և մակերևույթի  շփման  ուժի) ազդեցության հետևանքով:
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Ապացուցե՛ք,  ի՞նչ տեղի կունենա, եթե որևէ 
մետաղադրամ բախվի մյուսին: 

Ի՞նչն է հանդիսանում առաջին և երկրորդ 
մետաղադրամների արագությունների 
փոփոխության պատճառ:

Արդյոք միևնու՞յն կերպ կփոխվի մեկ թեթրի, 
հինգ թեթրի և քսան թեթրի  արժողությամբ 
մետաղադրամների արագությունը 
փոխազդեցության դեպքում: 

Կատարե՛ք եզրակացություն. 
փոխազդեցության հետևանքով մարմինների 
արագությունների փոփոխման վերաբերյալ, 
գրանցե՛ք աշխատանքային տետրում:

6. Նկ 87.1-ում ցույց է տրված մուրճը 
կոթին ամրացնելու  երկու եղանակ: 
Բացատրե՛ք ,  յուրաքանչ յուր 
դեպքում ինչո՞ւ է  կոթը նման  ձևով 

ամրացվում։
Նկ. 87.1

●Սեղանի ողորկ մակերևույթին 
դրե՛ք մետաղադրամներ(Նկ. 87.2): 
Ենթադրե՛ք , ի՞նչ կլինի եթե որևէ 
մետաղադրամ   շարժվելով  բախվի  
մյուսին:

Նկ. 87.2

Նկ. 87.3 Քսան թեթրիանոցով 
հարվածում է մեկ թեթրիանոցին

Գոյություն  չունի շարժման  դրդապատճառ: Մի մարմնի ազդեցությունը 
մեկ այլ մարմնի վրա հանդիսանում է վերջինիս արագության փոփոխության 
պատճառը:

Եթե մարմնի վրա այլ մարմին չի ազդում, ուրեմն այդ մարմինը կամ 
դադարի վիճակում է, կամ շարժվում է ուղղագիծ հավասարաչափ:

Դադարը և հավասարաչափ շարժումը մարմնի բնական վիճակն է:
Մարմինը բնական վիճակը պահպանում է այնքան, մինչև մեկ այլ 

մարմնի փոխազդեցություն հանում է այդ վիճակից:
 Այլ  մարմինների   ազդեցության բացակայության դեպքում մարմնի 

դադարի կամ  ուղղագիծ հավասարաչափ  շարժման  վիճակը  պահպանելու  
երևույթը կոչվում է իներցիա:

Իմացանք,որ՝

Պատրաստվում  ենք  հաջորդ դասին

Գիտահետազոտական որոնում
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6. Առաջին  դեպքում  կոթին  հարվածելիս  այն  շարժվում է, և  մխրճվում է  
«անշարժ»  մուրճի  մեջ:

Երկրորդ  դեպքում  մուրճը  կոթի  հետ  միասին շարժվում  է:   Հենարանի հետ 
փոխազդելու հետևանքով կոթը կանգ է առնում, իսկ մուրճը շարունակում է շարժվել և   
ամրանում է  կոթին։

Դասի  վերջում  տվեք  ուղղություն, ինչպես  կատարեն  տնային  փորձերը:    Փորձերը  
հեշտությամբ  են կատարվում,  սակայն  մեծ  ուշադրություն,  մտածել  և   կարծիք  
հայտնել  է  պահանջում:  Այս  փուլում  7-րդ   դասարանցիների  համար  այնքան  էլ  հեշտ  
չէ,  ինքնուրույն   արտահայտել  եզրակացություն  մարմինների  փոխազդեցությամբ  
արագության  փոփոխության վերաբերյալ:

  Մտածում  ենք,  որ  դասարանում  այնպիսի  աշակերտ  կլինի  որ  ճիշտ  
եզրակացություն  կարտահայտի:

Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա՝
Ֆիզ. բազ. 1.   Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն:
Ֆիզ.բազ.  2.  Մարմինների  փոխազդեցություն և փոխազդեցության փաստարկման  

արդյունքում   մատերիայի,  համակարգերի  քննարկում:
Ֆիզ.բազ.4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի   մշակում  օգտագործում, 
կախյալ  և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, 
տվյալների հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  
ընտրություն):

ֆիզ.բազ.5. Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  ուսումնասիրման  
համար անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  օգտագործում (դիտումներ,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում): 

Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  
և  գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ.9. Փորձի  պլանավորում և անցկացում ,անվտանգության կանոնների  
պահպանում:
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Վերլուծենք տնային փորձի արդյունքում դիտարկված երևույթը: 
Մետաղադրամների փոխազդեցության ժամանակ երկրորդ մետաղադրամի 
արագության փոփոխության պատճառը առաջինի ազդեցությունն էր, իսկ առաջինի 
արագության փոփոխման պատճառը՝ երկրորդի ազդեցությունն էր նրա վրա:Այսպիսով 
մեկ մարմնի ազդեցությունը մյուսի վրա միակողմանի չէ: Երկու մարմինները  
փոխազդում են միմյանց, որի հետևանքով փոխվում է նրանց արագությունները:

Մեկ թեթրիանոց և քսան թեթրիանոց 
մետաղադրամների փոխազդեցության 
հետևանքով մեկ թեթրիանոցի արագությունը 
ավելի շատ է փոփոխվում, քսան թեթրիանոցինը՝ 
ավելի քիչ(Նկ. 88.1): 

Ասում են մարմինը, որի արագությունը քիչ է 
փոփոխվում ավելի իներտ է, քան այն մարմինը, 
որի արագությունը փոխազդեցության հետևանքով ավելի շատ է փոփոխվել:

Երկու փոխազդող մարմիններից մեկը մյուսից իներտ է այնքան անգամ, որքան 
անգամ քիչ է փոփոխվում նրա արագությունը մյուսի նկատմամբ, այդ մարմինների 
փոխազդեցության հետևանքով:

Իներտությունը    բոլոր մարմինների համար ամենակարևոր հատկություններից 
մեկն է: Մարմնի իներտության քանակական չափը բնութագրող  ֆիզիկական 
մեծությունը կոչվում է զանգված:

Բոլոր մարմինները ունեն զանգված :Զանգվածը սկալյար մեծություն է:

Երկու մարմիններից մեկի զանգվածը մեծ է մյուսից այնքան անգամ, որքան 
անգամ քիչ է փոփոխվում նրա արագությունը այդ մարմինների փոխազդեցության 
հետևանքով:

Մարմինների փոխազդեցության հետևանքով արագությունների փոփոխությունը 
կարելի է որոշել : Արագության փոփոխության մոդուլի ճշգրիտ արժեքը կարելի է 
գտնել համեմատելով այն փոխազդող մարմինների զանգվածի հետ: Եթե փոխազդող 
մարմինների զանգվածները նշանակենք m1 –ով և m2 -ով, դրանց արագությունների 
փոփոխության մոդուլը համապատասխանաբար ∆v1 –ով և ∆v2 –ով,  ապա կարելի 
է գրել, որ 

  ∆v1 m2=∆v2 m1

.  (1)

Երկու փոխազդող մարմինների արագությունների փոփոխության 
մոդուլների հարաբերությունը հակադարձ համեմատական է  դրանց 
զանգվածների հարաբերությանը:

●Փոխու՞մ է արդյոք ներքև ընկնող գնդիկը Երկրի արագությունը:

ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ:     
ԶԱՆԳՎԱԾ

4.3

1. Անվանե՛ք և աշխատանքային տետրում գրե՛ք, ՄՀ-
ում զանգվածի չափման միավորները և դրանց կապը այլ 
մեծությունների հետ:

2. Մեկ թեթրիանոց և քսան թեթրիանոց մետաղադրամներից, 
որի՞ զանգվածն է ավելի մեծ: Բացատրե՛ք ինչու՞: 

●Միանմա՞ն են փոփոխվում, թե՞ ոչ մեկ թեթրիանոց և քսան թեթրիանոց 
մետաղադրամների արագությունը փոխազդելիս: Փորձե՛ք բացատրել:

3. Որոշել մարմնի զանգվածը, եթե 1կգ զանգվածով մարմնի հետ 
փոխազդեցության հետևանքով, նրա արագությունը փոփոխվել է   
4-անգամ ավելի շատ, քան մյուս մարմնինը: 

Նկ. 88.1
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Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա՝
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  համաձայն:
Ֆիզ.բազ.  2.  Մարմինների  փոխազդեցություն և փոխազդեցության փաստարկման  

արդյունքում   մատերիայի,  համակարգերի  քննարկում:
Ֆիզ.բազ.4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի   մշակում  օգտագործում, կախյալ  
և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, տվյալների 
հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  ընտրություն):

ֆիզ.բազ.5. Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  ուսումնասիրման  
համար անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  օգտագործում (դիտումներ, չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում): 

Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  
և  գրաֆիկներ  օգտագործելով: Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում   
ֆիզիկական  երևույթների օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ.9. փորձի  պլանավորում և անցկացում, անվտանգության կանոնների  
պահպանում:

Ուսումնական   նպատակները՝
Հիմնախնդրի  հայտնաբերման,   լուծման,   վերլուծման  ունակությունների  զարգացում:
Մարմնի  իներտության    դիտարկում:
Դասի  ընթացքում  ուսուցիչը  պետք  է աշակերտներին  բացատրի, որ  երբ  մի  մարմինը  

ազդում  է  երկրորդ  մարմնի  վրա, երկրորդն  էլ  ազդում  է  առաջինի  վրա, այսինքն  դրանք  
փոխազդում  են  միմյանց հետ:

   Բնության  մեջ  գոյություն  չունի  միակողմանի ազդեցություն:  Փոխազդեցությունից 
փոփոխվում է երկու մարմինների արագությունները: Միատեսակ մարմինների  
փոխազդեցությունից  դրանց  արագությունների  մոդուլները  միատեսակ  են  փոփոխվում:  
Տարբեր  տեսակի  մարմինների  փոխազդեցությունից  արագությունների  մոդուլների  
փոփոխությունը  տարբեր  կլինի:  հարցը  ավելի  հասկանալի,  և  հիմնավորված  կլինի  երբ 
ծանոթանան  մարմնի  զանգված  հասկացությանը:

Լրացուցիչ  նյութ
Այդ  նպատակի  համար  շատ  լավ  արդյունք  է տալիս  կերամիկական  մագնիսներով  

փորձը:  Այս  փորձը  դասագրքում  նկարագրված  չէ:
Ապակյա,ալյումինե կամ  պղնձե մարմինները    ուղիղ  և հարթ  կողմով  տեղադրենք   

հորիզոնական  հարթության  վրա:

1.   Զանգվածի  միավորները  ՄՀ-ում  ընդունված  է  1կգ:  1կգ=1000գ=10-3 տ:
2. Քսան թեթրիանոց  մետաղադրամի  զանգվածը  այնքան  անգամ  է  մեծ  մեկ  

թեթրիանոց  մետաղադրամի  զանգվածից,  ինչքան  անգամ  որ   նրա  արագության  
մոդուլը  ավելի  քիչ  կփոխվի  մեկ  թեթրիանոց  մետաղադրամի  արագության   մոդուլից,  
նրանց  փոխազդեցության  դեպքում:

3.Մարմնի  զանգվածը  0,25կգ է:  Ճիշտ  է  ըստ  բացատրության մի մարմնի 
զանգվածը  այնքան անգամ  է  մեծ   մյուս  մարմնի զանգվածից, ինչքան  անգամ  որ  
նրա  արագությունը  ավելի  քիչ  կփոխվի  երկրորդ  մարմնի  հետ  փոխազդելիս:                                                                                                                      

Շարունակությունը  հաջորդ  էջում

88'

Այս  թեմայի  վերաբերյալ  երկու  տեսադաս,   կարող եք դիտել  հետևյալ  հղումով՝
https://www.youtube.com/channel/UChgpl-iVxd880w-Ov2VQ5_g/videos
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Փոխազդեցության հետևանքով զանգվածի 
որոշման այս եղանակը անհարմար է օգտագործել 
կամայական մարմնի զանգվածը որոշելու 
համար: Սակայն այս եղանակը միակն է շատ մեծ 
զանգվածով (երկնային) մարմինների և շատ փոքր 
զանգվածով (ատոմների մոլեկուլների)  մարմինների 
զանգվածները  որոշելու համար:

Գոյություն ունի մարմնի զանգվածը որոշելու 
ավելի հեշտ եղանակ, օգտագործելով   զսպանակավոր 
և լծակավոր կշեռքներ(Նկ. 89.1):

Մարմնի արագության փոփոխության համար անհրաժեշտ է այլ մարմնի 
ազդեցության շարունակական լինելը՝այսինքն  որոշ ժամանակ: Երկու մարմինների  
վրա միանման արտաքին ուժի ազդեցության հետևանքով նույն ժամանակում իր 
շարժման արագությունը քիչ փոխած մարմինը  ավելի    իներտ   է, քան մյուսը: 

9. Ըստ  նկար 89.2-ի, շրջանակների 
սյան  տակից առանց շրջանակներին  
ձեռք տալու թուղթը հանեք այնպես, 
որ սյունը չքանդվի: 

10. Շրջանակների  սյունից  
հանե՛ք ստորին շրջանակը 
այնպես, որ սյունը չքանդվի(Նկ. 
89.3): 

4. Նկարագրե՛ք, թե ինչպե՞ս կարելի է որոշել մարմնի զանգվածը 
լծակավոր կշեռքով:

5. Սահմանե՛ք   ի՞նչ է ուժը: Ի՞նչն է փոխում մարմնի վրա 
ազդող ուժը:

6. Ինչի՞ հետևանքով է փոխվում ընկնող մարմնի արագությունը:
7. Փոխում է արդյո՞ք ընկնող գնդիկը Երկրի արագությունը:
8. Գնդիկի անկման ժամանակ, ո՞րն  է փոխվում ամենից շատ, գնդիկի՞, թե 

երկրի արագությունը: Քանի՞ անգամ, բացատրե՛ք ինչո՞ւ:

Բացատրե՛ք տեղի  ունեցող  երևույթը Բացատրե՛ք  տեղի ունեցող  երևույթը

11. Մարդը անշարժ նավակից թռավ 
ափ (Նկ. 89.4): Ինչպե՞ս փոխվեց նավի 
դիրքը ափի նկատմամբ: Պատասխանը 
հիմնավորե՛ք:

Նկ. 89.1

Նկ. 89.2
Նկ. 89.3

Նկ. 89.4
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Տեղադրենք  երկու  միանման  կերամիկական  մագնիսներ ձողի  վրա  միմյանց  

հանդեպ միևնույն  բևեռներով: Մագնիսները  պահում  ենք  ձեռքով,  այնուհետև  բաց    
թողնում: Մագնիսները  արագ  հեռանում  են  մեկը  մյուսից  և կանգնում( տես  նկարը):  
Եթե  ճիշտ  ենք  կատարում  փորձը, ապա  կտեսնենք,  որ  մագնիսների  կողմից  անցած  
ճանապարհը  նույնն է:  Սա  նշանակում  է,  որ  
մագնիսների  փոխազդեցության  հետևանքով  նրանց  
արագությունները  փոփոխվել  են  միանման: 

Կշեռքի ձախ նժարի վրա տեղադրել մարմինը, իսկ աջ նժարի վրա կշռաքարերը, այնպես 
որ կշեռքը հավասարակշռվի: Կշեռքը հավասարակշռված վիճակում կլինի, եթե նրա ձողը 
գտնվի հորիզոնական դիրքում: Մարմնի զանգվածը կշռաքարերի զանգվածների գումարին 
է հավասար:

5. Մեկ մարմնի ազդեցությունը մյուսի վրա նկարագրող մեծությունը կոչվում է ուժ: Ուժի 
ազդեցությամբ փոփոխվում է մարմնի արագությունը:

6. Դեպի ներքև ընկնող գնդիկի արագությունը փոխում են Երկիրը և օդը:
7. Քանի որ միակողմանի ազդեցություն գոյություն չունի, ուրեմն ընկնող գնդիկը կփոխի 

Երկրի արագությունը:
8. Գնդիկի անկման ժամանակ նրա արագությունը այնքան անգամ կփոխվի, որքան 

անգամ որ նրա զանգվածը փոքր է Երկրի զանգվածից:
9. Եթե թուղթը կամաց դուրս քաշենք սյունը կփլվի, իսկ եթե արագ դուրս քաշենք այն 

կմնա իր տեղում կանգնած: Դրանում դուք կհամոզվեք փորձը կատարելու ժամանակ:
 Ինչպես փորձը ցույց է տալիս թուղթը արագ դուրս քաշելիս շրջանակները մնում են իրենց 

տեղում: Դա բացատրվում է հետևյալ կերպ՝ շրջանակների արագությունը փոխելու համար 
անհրաժեշտ է, որ դրանց վրա մեկ այլ մարմնի(այս դեպքում թղթի շփման ուժի շնորհիվ) 
շարունակական, ինչ-որ ժամանակում ազդեցություն լինի: Քանի որ շրջանակների հետ 
ազդեցության ժամանակը շատ փոքր է, այդ պատճառով դրանք տեղից չեն շարժվում:

10. Ստորին շրջանակը սեղանի հետ ուժեղ սեղմելով և սահուն, ուղիղ գծով արագ դուրս 
քաշելիս սյունը կմնա կանգուն:

Կատարեք փորձը: Աջ և ձախ կողմերից արագ շարժելով հերթով ներքևից հանեք 
շրջանակները:

Այս փորձի նման բացատրվում է նախորդ առաջադրանքը:
11. Ցատկելիս տղայի և նավակի փոխազդեցությունից փոխվում է (աճում է ) ինչպես 

տղայի այնպես էլ նավակի արագությունները: Տղայի և նավակի արագությունները միմյանց 
հակուղղված են: Երբ տղան ցատկում  է դեպի ափ,նավակը հեռանում  է ափից: 

89'
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Ինչպե՞ս   կշարժվի վերև նետած մարմինը: Ենթադրությունը գրե՛ք աշխատանքային 
տետրում:

Անհրաժեշտ է 
 Պոլիէթիլենային շիշ
 Մկրատ
  1 - 2 ս մ  տ ր ա մ ա գ ծ ո վ 
գլանաձև փայտե ձող
 2 կոճգամ
 տաք ջուր

Պատրաստում ենք զսպանակ

Պոլիեթիլենային շշից  կտրե ՛ք  0 ,5-1սմ 
լայնությամբ և 40-50սմ երկարությամբ հատված 
ու խիտ կերպով փաթաթե՛ք այն 1-2սմ տրմագծով 
փայտե ձողի շուրջը: Հատվածի  ծայրերն ամրացրե՛ք 
կոճգամներով: Գլանը տեղադրե՛ք տաք ջրի մեջ: Մեկ 
րոպե անց հանե՛ք այն և 
դրե՛ք սառը ջրով լի կաթսայի 
մեջ:  Հեռացրե ՛ք  ձողը, 
պոլիէթիլենային հատվածը 
զսպանակի է վերածվել: Նկ. 90.1

Եթե մի մարմին ազդում է երկրորդի  վրա, ուրեմն երկրորդն էլ ազդում է 
առաջինի վրա, այսինքն մարմինները փոխազդում են:

Երկու մարմինների փոխազդեցության հետևանքով, դրանց երկուսի 
արագությունն էլ փոփոխվում է:

Ինչքան մեծ ժամանակամիջոց է անհրաժեշտ մարմնի արագությունը 
փոփոխելու համար, այնքան մարմինը ավելի իներտ է: 

Իներտությունը բոլոր մարմինների համար ամենակարևոր հատկություններից 
մեկն է:

Երկու մարմիններից ավելի իներտ է այն, որի արագությունը քիչ է 
փոփոխվում փոխազդեցության ժամանակ:

Երկու մարմինների փոխազդեցության ժամանակ մեծ զանգվածով մարմնի 
արագությունը ավելի քիչ է փոփոխվում, քան փոքր զանգվածով մարմնինը:

Զանգվածը մարմնի իներտության չափն է: 

Իմացանք, որ՝

Պատրաստվում ենք     հաջորդ    դասին

Հետևե՛ք    վերև նետած գնդիկի կամ մետաղադրամի շարժմանը:
Ինչպե՞ս    կփոփոխվի գնդիկի արագությունը վերև շարժվելիս, ներքև շարժվելիս:
Ի՞նչն է   հանդիսանում գնդիկի արագության փոփոխության պատճառ վերև կամ 

ներքև շարժվելիս: Լրացրե՛ք աղյուսակ  աշխատանքային տետրում:

Գիտահետազոտական որոնում
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Կատարենք  այսպիսի  փորձ՝  թելից  կախենք  երկու  միանման  

պողպատե  գնդիկներ  այնպես,   որ  միմյանց  հպվեն(տես նկարը):  
Հեռացնենք  գնդիկներից  մեկն  ու մեկը,  և  բաց  թողնենք:  Գնդիկը  
կենտրոնում  հարվածում է   անշարժ  գնդիկին,  և դրա     թելի  շեղման  
անկյունը  ցույց  կտա,  որ  անշարժ  գնդիկը  հարվածից  հետո  կշարժվի  
այն  արագությամբ,    ինչ  որ  ուներ  առաջին   գնդիկը  հարվածի  պահին:  
Շարժվող  գնդիկը կանգնում է:  Որքան  մեծանում  է  մեկի  մոդուլը,  
այնքան անգամ  փոքրանում  է  մյուսինը:

Տարբեր  գնդիկների  դեպքում  դրանց  արագության  մոդուլների  փոփոխությունը  
տարբեր  կլինի:

 Անպայման  ծանոթացնենք,  թե  ինչպես  պատրաստել  զսպանակ, ցանկալի  է  ցույց  
տանք   արդեն  պատրաստի  զսպանակ:      

Չափորոշիչի արդյունքները
Աշակերտը պետք է կարողանա՝
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի բնութագրումը իր ֆիզիկական հատկությունների համաձայն:
Ֆիզ.բազ. 2. Մարմինների փոխազդեցություն և փոխազդեցության փաստարկման 

արդյունքում մատերիայի, համակարգերի քննարկում:
Ֆիզ.բազ.4.  Ֆիզիկական երևույթների ուսումնասիրելու նպատակով հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում), պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի մշակում օգտագործում, կախյալ 
և անկախ փոփոխականների սահմանում, հետազոտման ընթացակարգի, տվյալների 
հաշվման բանաձևի սահմանում, համապատասխան ռեսուրսների ընտրություն):

Էներգիա,հետազոտություն, բացահայտում, տեսություն, օրենք, տեխնոլոգիա կայուն 
զարգացում:

ֆիզ.բազ.5. Ֆիզիկական պրոցեսների և օրինաչափությունների ուսումնասիրման 
համար անհրաժեշտ ընթացակարգերի օգտագործում (դիտումներ,չափում,տվյալների 
հաշվում, համապատասխան նյութերի և անհրաժեշտ սարքերի օգտագործում): 

Ֆիզ.բազ. 7. Տվյալների վերլուծում և հիմնավորված փաստերի վրա եզրակացության 
դուրս բերում, փոփոխականների միջև կախվածության նկարագրում՝ դիագրամներ և 
գրաֆիկներ օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների ստեղծում, օգտագործում ֆիզիկական երևույթների 
օրինաչափությունները ցույց տալու համար:

Ֆիզ.բազ.9.  փորձի և էքսպերիմենտի պլանավորում և անցկացում,անվտանգության 
կանոնների պահպանում
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Գոյություն   ունեն   երկու  տեսակի  ուժեր՝ ուժեր  որոնք  գործում են  անմիջական  
հպման  հետևանքով և  ուժեր,  որոնք  գործում  են  ոչ  անմիջական, ինչ-որ 
հեռավորության  վրա:

Միջազգային  համակարգում  ուժի  
չափման  միավորը  Նյուտոնն է   (Ն):

1Ն     այն ուժն  է ,    որն  ազդելով  1կգ  
զանգված  ունեցող  մարմնի վրա 

 1վ-ում նրա արագությունը  փոխվում 
է 1մ/վ-ով:

Դիտեք  նկար  91.1 –ը: Գնդակը  
զուգափայտերի  միջով  կանցնի ,  թե  

ոչ  կախված է  ազդող  ուժի  մոդուլից, 
ուղղությունից  և  կիրառման  կետից:

Կարելի  է  անել  եզրակացություն,   որ  
ուժը  վեկտորական  մեծություն է:                                        

Քանի որ  ուժը մարմնի  արագության  փոփոխության  պատճառն  է,ուստի   
երկու  ուժեր   հավասար  են, եթե   նրանցից  յուրաքանչյուրը,  առանձին-առանձին  
ազդելով  միևնույն  մարմնի  վրա, նույն  ժամանակահատվածում   նրա արագությունը  
կփոխեն  միևնույն  չափով:

նկ.91.1

●Ինչու՞ է Լուսինը պտտվում Երկրի  շուրջը:

4.4
ՈՒԺ: ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՁԳՈՂՈՒԹՅՈՒՆ  

1.Անմիջական  հպումո՞վ,   թե՞  հեռավորության  վրա 
փոխազդեցությունով է ազդում  օդը  ներքև  ընկնող  գնդիկի  
վրա: 

• Ինչպե՞ս է շարժվում  դեպի վերև  նետած մարմինը:
• Ի՞նչ  խնդիրներ  առաջացան զսպանակը պատրաստելիս:Ո՞վ  և  ինչպե՞ս 

օգնեց ձեզ:

5. 91.3 նկարում պատկերված ուժերից   
որո՞նք են իրար հավասար, որո՞նք  
հակուղղված,   նրանցից ո՞րն է ամենամեծը, 
որի՞ մոդուլն է ամենամեծը:

A
B

նկ.91.3

2.   Ո՞ր  մեծությունն է  կոչվում     վեկտորական:Ինչպե՞ս  է  
պատկերվում  վեկտորական  մեծությունը, վեկտորը,   վեկտորի  մոդուլը: 

3.     Նկար 91,2-ում պատկերված  է  մարմնի  վրա  
ազդող  ուժերը  F1=4Ն,  F2=5Ն: Որոշեք       ուժի  մոդուլը:

4.Նկար  91.3 –ում պատկերված ուժերից,  որի  
արագության  մոդուլն   է  ավելի  մեծ:

նկ.91.2
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1. Ներքև  ընկնող  գնդիկի  վրա  օդը  անմիջական  հպումով  է ազդում,  Երկիրը՝ 
հեռավորոթյամբ:

2. Մեծությունը,  որը բնութագրվում է  դրական թվով և  ուղղությամբ, կոչվում է  
վեկտորական  մեծություն: Վեկտորական  մեծությունը  պատկերում են   սլաքով  նշած 
հատվածի տեսքով: Վեկտորը  նշում  են    տառերով , որի  վերևում  սլաք  է  դրված:  
օրինակ՝ F  -ը    մարմնի  վրա ազդող  ուժն է:  Այդպիսի  տառը, բայց  առանց  սլաքի  
նշանակում է  վեկտորի  մոդուլ: Օրինակ՝  F-ը մարմնի  վրա ազդող  ուժի  մոդուլն  է:

3. Սանդղակավորված  քանոնի  օգնությամբ  որոշեք  մասշտաբը  և դրա  օգնությամբ   
որոշեք  F3  ուժի  մոդուլը:  F3 = 2Ն.

4. Մարմնի  արագության  մոդուլը  ամենաշատ  փոխում  է  մոդուլով  մեծ  ուժը,  
այսինքն՝   F2.

5. Հավասար են F1 և F4 ուժերը, քանի որ ունեն նույն ուղղությունը և մոդուլով 

հավասար են՝ F1=F4. Հակուղղված են F3 և F4 ուժերը, քանի որ հավասար են դրանց 

մոդուլները F3=-F4. բայց ուղղությամբ հակադիր են: F2. Մոդուլով ամենանեծն է ուժը:

 Միևնույն ուղղությամբ ուղղված վեկտորներից այն վեկտորն է մեծ,  որի 

մոդուլը մեծ է:

Չափորոշիչի արդյունքները
Աշակերտը պետք է կարողանա՝
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի բնութագրումը իր ֆիզիկական հատկությունների 

համաձայն:
Ֆիզ.բազ. 2. Մարմինների փոխազդեցություն և փոխազդեցության փաստարկման 

արդյունքում մատերիայի, համակարգերի քննարկում:
Ուսումնական  նպատակները՝
Դիտարկման, նկարագրման, չափման, մեծությունների համեմատման 

հմտություների զարգացում:
Բերել շարժման օրինակներ, որոնք մարմնի վրա անմիջական, հպումով (օր.՝ հրում և 

քաշում) և հեռավորության վրա (օր.՝Երկրի ձգողություն) են ազդում:

Դասի  ընթացքում  աշակերտներին  պետք  է  բացատրել,  որ  ուժը վեկտորական  
մեծություն է:  Աշակերտները  կարողանան  միմյանցից  տարբերել ,   որոնք  են  մարմինների  
անմիջական  և  հեռազդեցության, ոչ  անմիջական  ազդեցությունները,  կարողանան  
համապատասխան  օրինակներ  բերել:  

Անմիջական  հպումով ազդեցություն  է,  հրումը  և  քաշելը:  օրինակ՝  պարանով  քաշել,  
սահեցնել,  դուռը  բացել, դուռը  փակել: Առարկան  մի տեղից  մյուսը  տանել,    ջուրը  
տատանում  է  նավը  և  այլն:
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 Վերլուծենք տնային փորձի՝ վերև նետած գնդիկի շարժման 
հետազոտման պրոցեսում դիտարկված երևույթը:

Դեպի վերև շարժվելիս գնդիկի արագությունը նվազում է, որի 
պատճառը   գնդիկի   վրա   ազդող    Երկրի ձգողության և օդի 
դիմադրության ուժերն են: Ներքև շարժվելիս Երկրի ձգողության 
ուժը մեծացնում է մարմնի արագությունը, իսկ օդի դիմադրությունը 
փոքրացնում է այն: Երկրի ձգողության ուժը ուղղված է դեպի 
Երկրի կենտրոն, իսկ օդի դիմադրության ուժը՝ մարմնի շարժման 
հակառակ ուղղությամբ: 

(Նկ. 92.1)-ում պատկերված է վակուումում ընկնող փոքր և մեծ 
գնդիկների հաջորդական դիրքերը յուրաքանչյուր 1/30վ-ը  մեկ: 
Կարելի է ասել, որ այդ նկարի վրա ֆիքսված է նաև այդ   նույն    
ժամանակահատվածներում ուղղահայաց դեպի վեր նետված 
մարմինների դիրքերը: 

Նկարի վրա ցույց է տրված, որ Երկրի ձգողության ուժը 
նույն չափով է փոխում տարբեր զանգված ունեցող մարմինների 
արագությունները: Առաջին անգամ այս փաստը Գալիլեո Գալիլեյը 
նկատեց:   Հետագայում անգլիացի մեծ ֆիզիկոս և մաթեմատիկոս 23 
ամյա Իսահակ Նյուտոնը՝ (1643-1727թթ.) մարդկության պատմության 
ամենահեղինակավոր գիտնականներից մեկը վերլուծեց Կոպեռնիկոսի, 
Կեպլերի, Գալիլեյի և այլոց հետազոտություններն ու ստեղծեց 
փորձերի արդյունքների վրա հիմնված հիասքանչ տեսություն, որը 
մի շարք հարցերի պատասխան տվեց:

Հայտնի դարձավ Արեգակի շուրջ մոլորակների պտտման 
օրինաչափությունը :

Ըստ Նյուտոնի եզրակացության՝ 
աշխարհում գոյություն ունեցող 
բո լոր  մարմինները միմյանց 
ձգում են: Դա բնության օրենքն 
է :  Մարմինների փոխադարձ 
ձ գ ո ղ ո ւ թ յ ո ւ ն ը  կ ո չ վ ո ւ մ  է 
տիեզերական ձգողության ուժ: 
Մենք չենք նկատում շրջապատի 
իրերի ձգողությունը,  քանի որ 
փոխադարձ ձգողության  ուժը 
շատ փոքր է: Այդ ուժը հասնում է 
զգալի չափերի, երբ   մարմիններից   
գոնե մեկի զանգվածը շատ մեծ է: Ձգողության ուժը կախված է մարմինների միջև 
եղած հեռավորությունից:

Այս կապը արտահայտում է հետևյալ բանաձևը.  F=G mM
R2 , որտեղ F-ը՝ դա m 

և M  զանգվածով մարմինների  միջև փոխազդեցության ուժի մոդուլն է, R-ը՝ 
մարմինների միջև եղած հեռավորությունը,  G-ն ՝համեմատականության  գործակից, 
որը նույնն է բնության մեջ գոյություն ունեցող բոլոր մարմինների համար այն 

 Նկ.92.1

 Նկ.92.2
Երկիրը ձգում է Լուսնին, իսկ Լուսինը ՝ Երկրին: 
(F1>F2>F3): Լուսնի ձգողության ուժը Երկրի վրա 
առաջ է բերում ջրի մակընթացություններ ծովերում 
և օվկիանոսներում և օրը երկու անգամ մի քանի 
մետրով վիթխարի զանգվածով մի քանի մետր ջուր է 
բարձրացնում: 

Վանում է

Վանում է

Ձգում է
Ձգում է

Լուսին
aAB

Երկիր



ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԳԻՐՔ 

Լրացուցիչ  հարց

3   Ո՞ր  մարմինների  արագությունն է   փոխում    անկում կատարող     գնդակը:

Ազատ  ընկնող  մարմինը  փոխում  է  Երկրի  և  օդի  արագությունը , այսինքն  
այն  մարմինների  արագությունը, որոնք   գնդակի  արագությունն են  փոխում: Բայց 
,քանի որ  Երկիրի  զանգվածը  շատ  մեծ  է  գնդիկի զանգվածի  հետ  համեմատած, 
այդ  պատճառով   երկրագնդի  արագության  փոփոխությունը  այնքան  աննշան  է,  որ  
գործնականում   չկա:
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ունիվերսալ հաստատուն է ,որը կոչվում է տիեզերական ձգողության հաստատուն 
կամ գրավիտացիոն հաստատուն: Օրենքի հայտնագործումից հարյուր տարի 
հետո լաբորատոր պայմաններում ստուգվեց տիեզերական ձգողության օրենքը   
և Լորդ Կևենդիշը 1798թ.-ին որոշեց G-ի արժեքը:

Բազմաթիվ անգամ կատարված փորձերը հաստատեցին, որ G=6.67∙10-11Նմ2/կգ2:

Մեծությունը, որը բնութագրում է մի մարմնի ազդեցությունը մյուսի վրա 
կոչվում է ուժ: Ուժի միավոր ՄՀ-ում Նյուտոնն է: 1Ն ուժը 1կգ զանգվածով մարմնի 
արագությունը 1վրկ-ում փոխում է 1մ/վ-ով:

Ուժը վեկտորական մեծություն է:
Ուժը մարմնի արագության փոփոխության պատճառն է:
Մարմինները իրար փոխազդում են անմիջական հպումով , կամ առանց 

հպումի:
Երբ մարմինը հրում են կամ նետում, այդ ժամանակ ուժը հպումով է գործում: 

Պողպատե գնդիկին մագնիսի ազդեցությունը առանց հպման է գործում: 
Առանց  հպման մարմինների միջև փոխազդեցությամբ բացահայտվեց 

մարմինների փոխադարձ  ձգողությունը՝ տիեզերական ձգողության օրենքը: 
Տիեզերական ձգողության օրենքը բացատրում է մոլորակների շարժումը 

Արեգակի շուրջը և մարմինների անկումը դեպի Երկիր:
Տիզերական ձգողության ուժը կախված է մարմինների զանգվածից և նրանց 

միջև եղած հեռավորությունից:

Իմացանք,որ՝ 

Պատրաստվում ենք   հաջորդ   դասին

Նույն  չափով  կերկարի՞ 1մ երկարությամբ    ռետինե լարը  (զսպանակը), m  և 
2m զանգվածով մարմիններ կախելիս:

Ենթադրությունը   գրե՛ք    աշխատանքային    տետրում, և բացատրե՛ք ինչու՞ եք 
այդպես մտածում:

Գիտահետազոտական որոնում

Կատարե՛ք փորձ, ինչպե՞ս է կախված ռետինի երկարացումը  մարմնի զանգվածից:
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Ուշադրություն  դարձրեք  այս  փորձի  կատարմանը:  Ճիշտ  է  դրա  վերլուծությունը   
հաջորդ  պարաքրաֆի  համար  հարկավոր  չէ, սակայն    4.6  պարագրաֆում,  
աշակերտները  12-րդ  վարժության  պատասխանը  պետք  է  տան  օգտագործելով այս  
փորձի  արդյունքները: Հետաքրքիր կլինի,եթե  նրանք  կարողանան:

Չափորոշիչի  արդյունքները

Աշակերտը  պետք  է  կարողանա՝
Ֆիզ. բազ. 1.   Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն:
Ֆիզ.բազ.  2.  Մարմինների  փոխազդեցություն և փոխազդեցության փաստարկման  

արդյունքում   մատերիայի,  համակարգերի  քննարկում:
Ֆիզ.բազ.4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի   մշակում  օգտագործում, 
կախյալ  և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, 
տվյալների հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  
ընտրություն):

ֆիզ.բազ. 5. Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  ուսումնասիրման  
համար անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  օգտագործում (դիտումներ,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում): 

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում   ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձի պլանավորում  և անցկացում, անվտանգության  կանոնների  
պահպանում
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Մեզ երկրագնդի վրա ապրողներիս համար, առանձնահատուկ  նշանակություն 
ունի այն ուժը,որով Երկիրը իրեն է ձգում մարմիններին:

Այն ուժը,որով Երկիրը իրեն է ձգում մարմինները, կոչվում է ծանրության 
ուժ: Այն ազդում է մարմնի վրա և ուղղված է դեպի Երկրի կենտրոն:

Ծանրության ուժի կիրառման կետը կոչվում է ծանրության կենտրոն: Այն 
անվանում են նաև զանգվածների կենտրոն։

Ծանրության ուժը ուղիղ  
համեմատական է մարմնի  զանգվածին:

 Պայմանականորեն  ընդունված է 
որ 1Ն-ը  այն  ուժն է, որով Երկիրը  
ձգում է  102գ զանգվածով մարմինը:  
Իմանալով, որ  102գ=(1/9,8)կգ  է 
,աշխատանքային  տետրում  լրացրե՛ք  
աղյուսակը:

9,8Ն/կգ նշանանակում է ,որ 
ցանկացած 1կգ զանգվածով մարմնի  
վրա  ազդող  ծանրության  ուժը 
հավասար է 9,8Ն-ի: 

Երբեմն  հաշվարկների  ժամանակ թվերը  կլորացնում ենք և 1կգ զանգվածով 
մարմնի վրա ազդող ուժի մոդուլը կարող ենք ընդnւնել 10Ն,  հետևաբար՝  
g≈10Ն/կգ:  = .

При вычислениях, можно 
ускоренее свободного падения 
“g” округлить до g т.е. будем 

считать, что модуль силы, действующей 
на тело массой 1 кг равен 10Н.

●Փոքր և մեծ մարմիններին միևնու՞յն ուժով է ձգում Երկիրը:

ԾԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺ4.5

1. Համեմատե՛ք 5կգ և 15կգ զանգվածներով մարմինների վրա  
ազդող ծանրության ուժերը:

2. Քանի՞ անգամ է մեծ 
m  զանգվածով մարմնի 
վրա ազդող  ծանրության 
ուժի  մոդուլը 1կգ զանգված 

ունեցող  մարմնի վրա ազդող 
ծանրության ուժից:

3. 94.1 նկարում 
պատկերված են m1=1կգ և 
m2= 2կգ զանգվածներով  
մարմինների  վրա ազդող 
ծանրության ուժերը:  
Աշխատանքային  տետրում 
պատկերե՛ք  m3=1,5կգ  զանգվածով  մարմնի վրա ադող ծանրության  
ուժը: 

m2m1 m3
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Մարմնը  
զանգվածը

Ծանրության       
ուժը

Ծանրության  ուժի  
հարաբերությունը 

մարմնի  զանգվածին

1Ն

. . .

. . .

3 կգ

1
9,8

կգ

2
9,8

կգ

9,8
9,8

կգ=1կգ

1 Ն
9,8 կգ9,81Ն : կգ =
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1. 15կգ  զանգվածով   մարմնի  վրա ազդող  ծանրության  ուժը,  3անգամ  մեծ  է 5կգ  
մարմնի  վրա  ազդող  ծանրության  ուժից:

Այնուհետև,   ասացե՛ք  աշակերտներին,  որ  1Ն  ուժը  այն  ուժն  է,  որը    Երկիրը  
ազդում  է  102գ  զանգվածով  մարմնի վրա:    F=mg  բանաձևը բացատրելիս , որպեսզի  
ավելի  պարզ  լինի  աշակերտներին  ասացե՛ք,որ 102գ-ը պետք  է  վերածվի  կիլոգրամի:

   Այնուհետև 1/9,8  կգ  արտահայտեք տասնորդականով: Արե՛ք  եզրակացություն:
  Համոզվենք, որ  102գ = 1/9,8կգ,    այնուհետև  լրացրեք  աղյուսակը՝

2. m զանգվածով մարմնի վրա ազդող  
ծանրության  ուժի  մոդուլը 9,8  անգամ  մեծ   1կգ  
զանգվածով  մարմնի  վրա  ազդող  ծանրության  
ուժից:

3. Նկարում  պատկերված  է   և  ուժերը  սահմանված  
մասշտաբով: զանգվածով  մարմնի  վրա  ազդող   ծանրության  ուժը   

պատկերված  է    նկարում: .

Այս  թեմայի  վերաբերյալ  առաջարկում  ենք  երեք  տեսադաս  հետևյալ  հղումներով՝
https://www.youtube.com/channel/UChgpl-iVxd880w-Ov2VQ5_g/videos

Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա.
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  համաձայն:
Ֆիզ.բազ.  2. Մարմինների  փոխազդեցություն և փոխազդեցության փաստարկման  

արդյունքում   մատերիայի,  համակարգերի  քննարկում:
 
Ուսումնական նպատակը՝
Մեծությունների  օգտագործման, հաղորդակցության, կանխատեսման, վերլուծման  

ունակությունների  զարգացում:
Ծանրության  ուժի հաշվման  բանաձևի  դիտարկում
Դասի  ընթացքում  աշակերտներին  պետք է բացատրել , որ  ծանրության ուժը  դա  

Երկրի  ձգողականության ուժն  է:  Երկիրը  մարմիններին  ձգում  է  հեռազդեցությամբ, 
Երկիրը  մարմիններին  ձգում  է  նրանց  զանգվածին  ուղիղ  համեմատական   ուժով:

Աշակերտը  պետք  է  կարողանա ծանրության ուժը  սխեմատիկորեն  պատկերել:

Ուշադրությունը  կենտրոնացնենք   այն  բանի  վրա,  որ ծանրության  ուժը  միշտ  մարմնի  
վրա  կա,  միշտ  ազդում է: Աշակերտների  հետ  3-րդ  ակտիվությունը  կատարենք  նման  
վարժություններով:

94'

Մարմնի  
զանգված

Ծանրության  
ուժը                  

Ծանրության  ուժի  
հարաբերությունըմարմնի  

զանգվածին

1 Ն

2 Ն

9,8 Ն
3.9,8 Ն

. . .

. . .

3 կգ

1
9,8

Կգ

2
9,8

կգ

9,8
9,8

kg=1կգ

1Ն: Ն=1
9,8

Կգ 9,8 կգ

2Ն: Ն=2
9,8

Կգ 9,8 կգ

9,8Ն: Ն=2
9,8

Կգ 9,8 կգ
3.9,8Ն:3Կգ Ն= 9,8 կգ
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95

Զսպանակի մի ծայրն ամրացրեք 
ս տ վ ա ր ա թ ղ թ ի ն ,  մ յ ո ւ ս  ծ ա յ ր ի ն 

ամրացրե՛ք լարից պատրաստված կեռիկ և 
սլաք: Ստվարաթուղթն ամրացրեք այնպես, 
որ զսպանակը գրավի ուղղաձիգ   դիրք: 
Սլաքի ցուցմունքը ստվարաթղթի վրա նշե՛ք 
մատիտով օրինակ 
A 1 ( Ն կ . 9 5 . 1 ա ) :  
Ընտրե՛ք միևնույն 

զանգվածով մարմիններ, կարելի է օգտագործել 
նաև  գդալներ: Հաջորդաբար կախեք կեռիկից նախ՝ 
մի մարմինը, ապա երկրորդը և երրորդը: Սլաքի 
ցուցմունքները   նշեք համապատասխանաբար B1, 
C1, D1 (Նկ. 95.1բ)գ)դ)): Միլիմետրական բաժանումով 
քանոնով չափե՛ք A1  B1 , A1  C1 և  A1  D1 հատվածները: 
Թվերը գրանցե՛ք աշխատանքային տետրի աղյուսակում 
և համեմատե՛ք միմյանց հետ: Ի՞նչ նկատեցիք, ինչպե՞ս է 
կախված զսպանակի երկարացումը մարմնի զանգվածից: 
Արե՛ք եզրակացություն: Եթե զսպանակից կախե՛ք 
հայտնի զանգվածով մարմիններ և սանդղակավորե՛ք 
ստվարաթուղթը, ապա կստանաք մի սարք՝ ուժաչափ, 
որի օգնությամբ հնարավոր է պարզ և հեշտ ձևով չափել մարմնի վրա ազդող ուժը:

5.  Սկզբում գնահատե՛ք,այնուհետև որոշե՛ք 1մ   ծավալով 
ջրի  վրա ազդող ծանրության  ուժը:

Պատրաստում  ենք  ուժաչափ 

• Միևնույն զանգված ունեցող 
մարմիններ(օրինակ գդալներ)
• Քանոն
• Ստվարաթուղթ
• Զսպանակ
• Լար

а б в д

B1

C1

D1
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A1

Ուժը,որով  մարմինը  Երկրի  ձգողության  հետևանքով  ազդում է հորիզոնական  
հենարանի  կամ  ուղղաձիգ  կախոցի  վրա,  կոչվում է մարմնի  կշիռ:  Ծանրության  
ուժը  մարմնի վրա է ազդում,իսկ  մարմնի  կշիռը՝  հենարանի  կամ  կախոցի:

Իմացանք,որ՝

4.Ձեռքի ափի վրա տեղադրե՛ք գիրքը:Վերջինիս վրա  ավելացրե՛ք 
ևս մի գիրք,նրա վրա մեկ  ուրիշ  գիրք  և  այդպես շարունակ...: 
Ի՞նչ եք զգում: Ինչպե՞ս է փոխվում  ձեռքի  վրա ճնշումը: Ի՞նչ 
է  մատնանշում  դիտված  երևույթը: Արե՛ք եզրակացություն:

Այն  ուժը,  որով  Երկիրը  իրեն  է  ձգում  մարմինները,  կոչվում է  
ծանրության  ուժ:

Ծանրության ուժը ազդում է  ցանկացած  մարմնի վրա:
Ծանրության  ուժը  ուղղված է  դեպի  Երկրի  կենտրոն:
Մարմնի վրա ազդող  ծանրության ուժը  ուղիղ համեմատական   է մարմնի  

զանգվածին՝  Fծան=mg .որտեղ g ≈9,8 Ն/կգ հաստատուն  մեծություն է:
Ուժը, որով մարմինը Երկրի  ձգողության  հետևանքով  ազդում է 

հորիզոնական  հենարանի  կամ  ուղղաձիգ  կախոցի  վրա,  կոչվում է մարմնի  
կշիռ:
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4. Ձեռքի  վրա  գրքերի  ավելացումով     ազդեցությունը  մեծանում է:  Դիտարկած  երևույթը  

ցույց  է  տալիս ,  որ   զանգվածի  մեծացումով  մեծանում  է  մարմնի  վրա  ազդող  ծանրության ուժի  
մոդուլը:

5. F=mg.  (1)  m=rV.  (2)   (2) (1) ⇒  F=rgV. (*)

(*): F=10 000 Ն:

Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա՝
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն:
Ֆիզ.բազ.  2.  Մարմինների  փոխազդեցություն և փոխազդեցության փաստարկման  

արդյունքում   մատերիայի,  համակարգերի  քննարկում:
Ֆիզ.բազ.4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի   մշակում  օգտագործում, 
կախյալ  և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, 
տվյալների հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  
ընտրություն):

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում   ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձի պլանավորում և անցկացում ,անվտանգության կանոնների  
պահպանում:

Լրացուցիչ   նյութ
Ուժաչափ    պատրաստելու  համար   անհրաժեշտ  է  մանրակրկիտ     տեղեկություն  

տալ:
     Ամենապարզ  զսպանակավոր  ուժաչափը  կարելի  է  պատրաստել    հետևյալ  կերպ՝   

ստվարաթղթի  վրա  սոսնձենք  սպիտակ  թուղթ,  այնուհետև   
ամրացնենք   զսպանակը,  որի  ներքևի  ծայրը   ավարտվում  է  
կեռիկով:Ձողի  ետին  մասում  ամրացնենք սանդղակը:  Թղթի  
վրա  նշենք  ցուցիչի  այն  տեղը , երբ  զսպանակը  երկարացված  
չէ, նրա ստորին  ծայրը  կլինի զրոյական  արժեքը: Կախենք 
1/9,8կգ=102գ զանգվածով  մարմին:

Գիտենք  որ  ազդող  ծանրության  ուժի մոդուլը  1Ն է,  այս  
ազդեցությունից  զսպանակը կձգվի  և  նրա  ցուցիչի  արժեքը  
կմեծանա, երկրորդ  դիրքը  նշենք    1,  և  այնուհետև  կախենք  
204 գ զանգվածով  մարմին,  ձգվելուց  հետո  սանդղակի  վրա  
նշենք՝  2:  Սա  ցույց  է  տալիս  այն,  որ  այս  դիրքում զսպանակի  
առաձգականության ուժը  հավասար  է  2Ն-ի: 306գ զանգվածով  
մարմինը  կախելիս  նշենք՝  3,  և  այսպես  շարունակ  նկ.բ.:

Կարելի  է  թղթի  վրա  նշել   Նյուտոնի  մասերին  համապատասխան   բաժանման  
արժեքները՝  0,1Ն, 0,2Ն,

0,3Ն,........ :    Սրա  համար  պարտադիր  է,   որ  ամենամոտ  թվերի  միջև հեռավորությունը   
բաժանվի  տաս   հավասար  մասերի: Առաձգականորեն  դեֆորմացվող  զսպանակը  
ամենահեշտ  և  սովորական  ուժաչափն  է:

 Դինամոմետրով  կարելի  է  չափել  ոչ  միայն  ծանրության ուժը, այլ  նաև ուրիշ  
ուժեր: 

ա

բ
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Ուժի ազդեցության տակ կարելի է փոխել, ինչպես ամբողջ մարմնի, այնպես էլ 
նրա առանձին մասերի արագությունը:

Կատարենք փորձ: Ձեռքով հարվածենք օդով լցված փուչիկին և  հետևենք (Նկ. 
96.1): 

Մարմնի ձևի, ծավալի փոփոխությունը կոչվում է դեֆորմացիա, իսկ այդ վիճակում 
գտնվող մարմինը՝ դեֆորմացված:

Նկ. 96.2 - 96.5 պատկերված փորձերը ապացուցում են, որ գոյություն ունեն 
տարբեր բնույթի դեֆորմացիաներ:  Ձգման և սեղմման դեֆորմացիա (Նկ. 96.2ա)բ)), 
սահքի դեֆորամացիա (Նկ. 96.3ա)բ)գ)), ճկում (Նկ. 96.4ա)բ)),  ոլորում (Նկ. 96.5ա)բ)) 
և այլն: Պարզվում է , որ պինդ մարմինների բարդ     դեֆորմացիաները բաժանվում 
են երկու տեսակի՝ սեղմում (ձգում) և սահք:

Դեֆորմացիան  կոչվում է  առաձգական ,  եթե արտաքին  ազդեցությունը 
վերացնելուց հետո,այն  անհետանում է՝  այսինքն մարմնի սկզբնական  ձևն  ու չափերը  
վերականգնվում  են: Եթե    արտաքին ազդեցությունը հեռացնելուց  հետո  մարմնի  
դեֆորմացիան  չի  անհետանում,ապա դեֆորմացիան  կոչվում է ոչ առաձգական  

● Մարմինների փոխազդեցության դեպքում նրանց ձևը փոխվու՞մ է:

4.6
ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺ

1. Ի՞նչ եք կարծում ձեռքով հարվածելիս 
միանման են տեղափոխվում փուչիկի տարբեր 
մասնիկները:

2. Փոխվու՞մ  է,   թե՞ ոչ փուչիկի ձևը:
3. Փոխվու՞մ  է արդյոք ազդող մարմինը՝ 

այսինքն ձեռքը իր ձևը:

Նկ. 96.1

●Միևնույն նյութից պատրաստած երկու ուժաչափերից, որոնցից մեկի 
երկարությունը երկու անգամ շատ է մյուսից, միևնույն զանգվածով բեռը 
կախելիս, ո՞րը ավելի շատ կերկարի: Պատասխանը հիմնավորե՛ք: 

C
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Այս թեմայի  վերաբերյալ  տեսադասերը  համացանցում  դիտեք  հետևյալ  հղումով:

https://www.youtube.com/channel/UChgpl-iVxd880w-Ov2VQ5_g/videos

Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա՝
Ֆիզ. բազ. 1.   Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն:
Ֆիզ.բազ.  2.  Մարմինների  փոխազդեցություն և փոխազդեցության փաստարկման  

արդյունքում   մատերիայի,  համակարգերի  քննարկում:
Ֆիզ.բազ.4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի   մշակում  օգտագործում, կախյալ  
և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, տվյալների 
հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  ընտրություն):

ֆիզ.բազ.5. Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  ուսումնասիրման  
համար անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  օգտագործում (դիտումներ,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

 Ֆիզ.բազ.6 Որակական  և  քանակական տվյալների  տարբեր  ձևերով  (աղյուսակներ, 
դիագրամներ, գրաֆիկներ  և  այլն)   գրելը  և  ներկայացնելը,  տվյալների ներկայացումը  
տեղեկատվական-հաղորդակցական   տեխնոլոգիաների  օգտագործմամբ:

Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  և  
գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում   ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ.9. Փորձի պլանավորում և անցկացում ,անվտանգության կանոնների  
պահպանում:

Ուսումնական   նպատակները՝
Դիտարկման, նկարագրման,  վերլուծման,  պլանավորման  ունակությունների  

զարգացում:
Դեֆորմացիայի  տեսակների  տարբերում:  Զսպանակի  դեֆորմացիայի  միջոցով  

նկարագրել Հուկի  օրենքը:
Դասի  ընթացքում աշակերտները  պետք  է  կարողանան  միմյանցից  տարբերել  

դեֆորմացիայի  տեսակները:
Պարզել,  թե  ե՞րբ  է  առաջանում   առաձգականության  ուժը,  և  ու՞ր  է  այն  ուղղված:  

Զսպանակի  վար  ազդում  է  առաձգականության ուժ,  որը  կախված  է    զսպանակի  
կոշտությունից։  Կարելի  է  առաձգականության ուժը  պատկերել  սխեմատիկորեն:

Դասը  կարելի  է  սկսել  աշակերտների  կողմից  պատրաստած  դինամոմետրերը  
ստուգելով: Հարցրե՛ք,  ինչպե՞ս  են  այն  պատրաստել:  Հարցրե՛ք,  ինչպե՞ս  որոշել  
ուժաչափի  բաժանման  արժեքը,  չափման  սխալանքը:   Ստուգե՛ք,  դինամոմետրերի  
հարմարությունը: Աշակերտները,  ովքեր  լավ    սարք  են  պատրաստել,  խրախուսեք  
բարձր  բալեր  նշանակելով   և    աշակերտների  կարծիքով  ընտրեք  շաբաթվա  ամենալավ  
փորձարկում  կատարողին՝ էքսպերիմենտատորին:

1. Ձեռքով  հարվածելիս փուչիկի տարբեր  մասնիկներ  տարբեր  տեսակի  
տեղափոխություն  են  կատարում:

2. Փուչիկը  փոխում  է  ձևը:
3. Փուչիկին ազդող  մարմինը   փոխում  է  ձևը: 
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կամ  պլաստիկ: Քանի որ  առաձգական  դեֆորմացիայի  դեպքում արտաքին  
ազդեցությունը վերացնելուց հետո մարմինը վերականգնում է իր  ձևը,ապա ակնհայտ 
է ,որ  դեֆորմացիայի  հետևանքով  մարմնում  առաջանում են  ուժեր,որոնք  էլ  մարմնի  
մասնիկներին վերադարձնում են իրենց  սկզբնական դիրքերը:

Վերլուծե՛ք տնային  փորձերից ստացված    արդյունքները:

 Այն  ուժը,որը առաջանում է մարմնի  դեֆորմացիայի  հետևանքով  և  ուղղված 
է  դեֆորմացիայի ժամանակ  մարմնի  մասնիկների տեղափոխությանը   հակառակ    
ուղղությամբ,  կոչվում է առաձգականության  ուժ:

   Հետազոտական   փորձի  արդյունքներից  հետևում է,որ  փոքր   դեֆորմացիայի  
դեպքում  ձգված(սեղմված) զսպանակում  առաջ  եկած առաձգականության   ուժը   
ուղիղ  համեմատական  է երկարության  փոփոխությանը (երկարացմանը կամ  
կարճացմանը):

Այս  պնդումը հայտնիէ որպես  Հուկի  օրենք:Եթե  զսպանակի (ձողի) 
սկզբնական  երկարությունը նշանակենք l0, դեֆորմացիայից հետո l,  
դեֆորմացիայի  մեծությունը՝ x -ով ̀  x=l-l0, իսկ  առաձգականության ուժի   մոդուլը  
F, ապա  կարելի  է  գրել  F=-kx, որտեղ   k-ն համեմատականության  գործակից 
է, որն  անվանում  են առաձգականության գործակից  կամ  կոշտություն: Նրա  
չափման  միավորն  է  Ն/մ:

 Կոշտությունը  թվապես  հավասար էայն  ուժի  մոդուլին,որն  առաջանում է 
միավոր  դեֆորմացիայի  դեպքում: 

                                                                                               

6.Ինչպե՞ս  փոխվեց  զսպանակի  երկարությունը, երբ նրանից  
կախվեց   ինչ-որ  զանգվածով  մարմին:      

7. Ի՞նչ է մարմնի ազդեցությունը:

8. Անսահմանորե՞ն է շարունակվում  զսպանակի  երկարացումը:

9. Ի՞նչն  է խանգարում  զսպանակի  երկարության  հետագա  աճին:

10. Ինչպե՞ս  կփոխվի  զսպանակի  երկարությունը  նրանից  կախված  ծանրոցը  
հանելիս:

11. Ո՞ր  ուժն  է  գործում  այս  դեպքերում:

5.Օդով  լցված    պինդ գնդակին ձեռքով  ուժեղ հարվածեցին,ալյումինե  
լարը  թեթևակի  ճկեցին:   Ո՞ր մարմնի  դեֆորմացիան է  առաձգական, որը՝ 
պլաստիկ:

4. Անվանե՛ք  97.1 և  
97.2 նկարներում  ի՞նչ  
տիպի  դեֆորմացիաներ  
ե ն   պ ա տ կ ե ր վ ա ծ :      
Գրե՛ք աշխատանքային  
տետրում:

նկ.97.1   նկ.97.2 Դավիթ Ճելիձե –
Վրաստանի  2010թ                                                               

չեմպիոն երիտասարդների շրջանում
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4. Մարմինները  ենթարկվել  են ՝  ծռման,  սեղման,   ճկման,   ձգման    
դեֆորմացիաների:

5. Գնդակին  հարվածելուց  հետո  վերականգնում  է  ձևը,  այդ  դեֆորմացիան  
առաձգական  է,  լարինը՝  ոչ  առաձգական:

6. Զսպանակի  երկարությունը    մեծացավ:

7.  Դրա  գործողությունը կախված  է  մարմնի  ազդեցությունից:

8. Զսպանակի  երկարացումը  անսահման  չի  աճում,  այն    աստիճանաբար  դադարում  

է  աճել:

9. Պետք  է  ենթադրենք,   որ  զսպանակի   երկարության  հետագա  աճին  խանգարում 

է   հակառակ  ուղղված  ուժը:

10. Ծանրոցը  հանելիս  զսպանակի  երկարությունը  փոքրանում  է:

11.  Երբ  մարմինը  կախված  է  այդ  ժամանակ  է  սկսում  գործել  առաձգականության  

ուժը:

97'
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Փորձի  նպատակը՝ համուղղված  ուժերի  գումարում 
Մարմինները  հաջորդականությամբ  կախեք  ՝սկզբից   

m1,  այնուհետև m1+m2,   իսկ  հետո m1+m2 +m3 (նկ.98.2)  
Ա շ խ ա տ ա ն ք ա յ ի ն  
տ ե տ ր ո ւ մ   գ ր ե ՛ ք 
ուժաչափի ցուցմունքը  
յ ո ւ ր ա ք ա ն չ յ ո ւ ր  

դեպքի  համար:      Արե՛ք    եզրակացություն. 
Հնարավո՞ր  է  արդյոք   երկու  կամ  երեք  մարմինների  
ազդեցությունը   մեկով   փոխարինել  այնպես,  որ  ուժի                                                                                                                                             
 ազդեցության  արդյունքը  չփոխվի:

Հուկի  օրենքը  ճիշտ է միայն  առաձգական  դեֆորմացիայի  համար:
Զսպանակի  կոշտությունը  կախված է   նրա  չափերից, ձևից,նյութի  տեսակից 

և  պատրաստման  եղանակից:

12. Զսպանակի կոշտությունը կախվա՞ծ է նրա չափերից, 
ձևից և նյութի բաղադրությունից: Բացատրե՛ք ինչու՞ եք այդպես 
մտածում:  Նախագծե՛ք և կատարե՛ք փորձ,որով կորոշե՛ք զսպանակի 
կոշտության և նրա երկարացման կապը: Գծե՛ք աղյուսակ, փորձից 
ստացած արդյունքներով լրացրե՛ք աղյուսակը: Վերլուծե՛ք,  արե՛ք 
եզրակացություն:

Ն կ . 9 8 . 1 . Տ ա ր բ ե ր  
տեսակի   ուժաչափեր,                                               
տարբեր   կոշտության  
զ ս պ ա ն ա կ ն ե ր ի ց  ե ն  
կազմված

Մարմնի ձևի, ծավալի փոփոխությունը կոչվում է դեֆորմացիա, իսկ այդ 
վիճակում գտնվող մարմինը՝ դեֆորմացված:

Մարմինները  փոխազդեցության  ժամանակ փոխում են  իրենց  ձևը,դրա  համար  
ասում  են,  որ ուժը  դեֆորմացիայի  պատճառն  է:

Դեֆորմացիաները  լինում են  տարբեր  տեսակի՝  ձգման, սեղման, ճկման, 
ոլորման  և  այլն:

Մարմինը առաձգական է ,եթե  դեֆորմացիա  առաջացնող ուժը  հեռացնելուց  
հետո  այն  սկզբնական  ձևն է ընդունում,  և պլաստիկ է,  երբ  սկզբնական  ձևը  չի  
ընդունում: 

Այն  ուժը,որը առաջանում է մարմնի  դեֆորմացիայի  հետևանքով  և  ուղղված 
է  դեֆորմացիայի ժամանակ  մարմնի  մասնիկների տեղափոխմանը  հակառակ    
ուղղությամբ,  կոչվում է առաձգականության  ուժ: 

Փոքր  դեֆորմացիայի  դեպքում  ձգված(սեղմված) զսպանակում  առաջ  եկած 
առաձգականության   ուժը   ուղիղ  համեմատական  է երկարության  փոփոխությանը 
(երկարացմանը կամ  կարճացմանը),    F=-kx ,որտեղ  x=l-l0  ,   զսպանակի  երկարացման  
մոդուլն է,   k-ն զսպանակի  կոշտությունը, F-ը՝ առաձգականության  ուժի  մոդուլը:

Զսպանակի կոշտությունը  կախված է   նրա  չափերից, ձևից, նյութի  տեսակից 
:Նրա  չափման  միավորն  է  Ն/մ:

Իմացանք,որ՝ 

Փորձի  համար    
անհրաժեշտ է՝                       
 Ուժաչափ                                                   
 Կշռաքարեր                                               

նկ.98.2

Տնային  փորձ.
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12. Այս  հարցի  պատասխանը  աշակերտները 4.4 պարագրաֆի  վերջում տրված  

փորձը  կատարելուց   հետո կիմանան:  Հետաքրքիր  է  կհիշե՞ն:  Զսպանակը  ամրացրեք  

մի  ծայրից: Մյուսից կախեք  մարմին  և  չափեք  զսպանակի  երկարացումը ∆l1. 

Նույն  զսպանակը  կախենք  մեջտեղից ( զսպանակի  երկարությունը  երկու  անգամ  

փոքրացրեք):  Կախենք  նրանից նույն  մարմինը ∆l2. և  չափենք։  Չափումը  ցույց  է 

տալիս՝ ∆l1=2∆l2 երկարությունը:.   Գրենք Հուկի օրենքը ամեն մի դեպքի համար mg=k1∆l1,    
(1)   mg=k2∆l2. (2)  

(1)∧(2) ⇒  (*) ⇒ 

Կոշտությունը՝ սկզբնական երկարացմանը հակադարձ համեմատական է:

Տնային  փորձի  անցկացումը   դժվարություն  չի  ներկայացնում:  Աշակերտները  
ուշադրությամբ  կենտրոնանում  են  այն  հարցին՝    հնարավո՞ր  է,  թե՞  ոչ,  մի  քանի  
ուժերը  փոխարինել  մի  ուժով  այնպես  ,որ  դրանց  ազդեցությունները  չփոխվեն:

Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա՝
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  համաձայն:
Ֆիզ.բազ.  2.  Մարմինների  փոխազդեցություն և փոխազդեցության փաստարկման  

արդյունքում   մատերիայի,  համակարգերի  քննարկում:
Ֆիզ.բազ.4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի   մշակում  օգտագործում, կախյալ  
և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, տվյալների 
հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  ընտրություն):

ֆիզ.բազ.5. Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  ուսումնասիրման  
համար անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  օգտագործում (դիտումներ,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

 Ֆիզ.բազ.6 Որակական  և  քանակական տվյալների  տարբեր  ձևերով  (աղյուսակներ, 
դիագրամներ, գրաֆիկներ  և  այլն)   գրելը  և  ներկայացնելը,  տվյալների ներկայացումը  
տեղեկատվական-հաղորդակցական   տեխնոլոգիաների  օգտագործմամբ:

Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  և  
գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում   ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձի պլանավորում և անցկացում, անվտանգության կանոնների  
պահպանում:
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ՄԻ ՈՒՂՂՈՎ ՈՒՂՂՎԱԾ 
ՈՒԺԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՈՒՄ 

4.7-8

● Ի՞նչ եք մտածում հնարավոր է մեկ, երկու, երեք, չորս  մարմինների  
ազդեցությունը փոխարինել մեկ մարմնի ազդեցությամբ այնպես,որ 
չփոխվի ուժերի ազդեցության արժեքը:

Վերլուծեք  տնային  փորձերից ստացած  արդյունքները:   Ուժաչափերը,որոնց  
հաջորդաբար  կախում են    m1,  m1+m2, m1+m2+m3     զանգվածով  մարմիններ,ցույց 
են տալիս վերջիններիս վրա ազդող  ծանրության  ուժերի  մոդուլները՝

F1=m1g,  F2=m1g+m2g,   F3=m1g+m2g+m3g, և այլն:

ՈԻժաչափի վրա միևնույն ուղղի երկյանքով ազդող ուժերը , 
,  կոչվում են համուղղված: Ստացվում է, որ  ուժը ուժաչափի վրա 
թողնում է նույն  ազդեցությունը,ինչ  և  ուժերը  միասին, իսկ   
ուժի ազդեցությունը հավասարազոր է ,  և  ուժերի համատեղ 
ազդեցությանը։ Բոլոր  այդպիսի  դեպքերում մի քանի ուժերի  ազդեցությունը  
մարմնի վրա կարելի է փոխարինել մեկ ուժով:

Ուժը՝ որը  մարմնի վրա թողնում է  նույն ազդեցությունը,  ինչ-որ 
մի  քանի  ուժերը  միասին, կոչվում է  ուժերի համազոր:     

Մի  քանի   ուժերի    համազորը գտնելու  համար  այդ 
ուժերը վեկտորապես գումարում ենք իրար։ Գումարվող ուժերը  
կոչվում են  բաղադրիչ  ուժեր:

 Տնային   փորձերի    հիման վրա անում ենք  եզրակացություն՝  
միևնույն ուղղի  երկյանքով  և միևնույն  ուղղությամբ  ուղղված  
ուժերի  համազորն  ուղղված է այդ  նույն ուղղությամբ,իսկ  դրա  
մոդուլը  հավասար է բաղադրիչ ուժերի  մոդուլների  գումարին:

99.1 նկարում մարմնի վրա ազդող ուժերի համազորը նշանակված 
է , իսկ բաղադրիչ ուժերը՝  և  հետևաբար  F=F1+F2.

●Մի քանի ուժերի ազդեցությամբ  հնարավո՞ր է, որ մարմինը արագությունը չփոխի:

նկ.99.1

1. Հնարավոր է,թե՞ ոչ, որ երեք երեխաներ պարանը ձգեն այնպես  
որ  հավասարակշռեն  երեք  երեխաների  միաժամանակյա ձգելուն 
(նկ.99.2): Երկու երեխաներ կարո՞ղ են փոխազդել և հավասարակշռել   
երեք  երեխաների  ձգման ուժին:

նկ.99.2
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1. Հնարավոր  է:  Մեծ  նշանակություն  ունի    հենարանը, որի վրա աշակերտները 
կանգնած են։ Այդ հարցը աշակերտները ավելի մանրամասն կքննարկեն IX դասարանում։

Այս  թեմայի  վերաբերյալ  տեսադասերը  դիտեք  հետևյալ  հղումով՝
https://www.youtube.com/channel/UChgpl-iVxd880w-Ov2VQ5_g/videos

Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա՝
Ֆիզ. բազ. 1.   Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն:
Ֆիզ.բազ.  2.  Մարմինների  փոխազդեցություն և փոխազդեցության փաստարկման  

արդյունքում   մատերիայի,  համակարգերի  քննարկում:
Ֆիզ.բազ.4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի   մշակում  օգտագործում, կախյալ  
և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, տվյալների 
հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  ընտրություն):

ֆիզ.բազ.5. Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  ուսումնասիրման  
համար անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  օգտագործում (դիտումներ,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

 Ֆիզ.բազ.6 Որակական  և  քանակական տվյալների  տարբեր  ձևերով  (աղյուսակներ, 
դիագրամներ, գրաֆիկներ  և  այլն)   գրելը  և  ներկայացնելը,  տվյալների ներկայացումը  
տեղեկատվական-հաղորդակցական   տեխնոլոգիաների  օգտագործմամբ:

Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  և  
գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում   ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձի պլանավորում և անցկացում, անվտանգության կանոնների  
պահպանում:

Ուսուցման  նպատակը՝        
Վերլուծման,  կանխատեսման, վարկածի  արտահայտման  ունակությունների  

զարգացում:
Միևնույն  գծի  երկայնքով  ուղղված  ուժերի  գումարում:
Դասի  ընթացքում  աշակերտներին  պետք  է  բացատրել ,  որ  հնարավոր  է  մարմնի  

վրա  ազդող  մի  քանի  ուժերը   մեկ  ուժով՝  համազորով  փոխել:  
Կարելի  է  մեկ ուղղի երկայնքով  ուղղված  ուժերը  միավորել:
Կարելի  է  ուժերի  միավորելը՝գումարը,   պատկերել  սխեմատիկորեն:
 Դասը  սկսենք  աշակերտների  պատրաստման  մակարդակի  և  տնային  փորձերի 

ներկայացրած  արդյունքների  ստուգումով: Փորձերի  անցկացումը  շատ  ժամանակ  չի  
խլում,  եթե  անհրաժեշտ  է  դասարանում էլ  կատարենք:

99'
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100.1 նկարին  համաձայն  կատարե՛ք  փորձ

Աստիճանաբար բարձրացրե ՛ք  վերին  
ուժաչափը,ուշադիր  նայե՛ք , ստորին  ուժաչափի  
ցուցմունքը նվազում է, իսկ  վերին ուժաչափինը՝ 
աճում:Երբ  վերին  ուժաչափը ցույց է տալիս  
2Ն, այդ ժամանակ ստորին ուժաչափի ցուցմունքը 
4Ն է:

Միևնույն  ուղղի  երկայնքով  հակադիր   
ուղղված  երկու ուժերի համազորի  մոդուլը հավասար է բաղադրիչ ուժերի  
մոդուլների  տարբերությանը և  ունի  մեծ  մոդուլ ունեցող  ուժի  ուղղությունը:

100.2  նկարում   պատկերված է հակուղղված  և  ուժերը, և նրանց  
համազոր F=|F2–F1| ուժը:

Հաճախ  անհրաժեշտ  է  գտնել  բաղադրիչ  ուժերի  համազոր  ուժը:Կան    
առաջադրանքներ,    որտեղ  պահանջվում   է  գտնել  

համազոր  ուժի    բաղադրիչները:

Օրինակ՝  մարմնի  վրա ազդում  է  6Ն  
ուժ (նկ.103.3ա)t,  այն հավասարազոր է 
,որ  նույն  ուղղությամբ  ազդեն       F1 
=2Ն  և F2= 4Ն  ուժեր  (նկ.103.բ),  կամ  
հակադիր  ուղղությամբ  F1= 2Ն  և F2= 
8Ն  ուժեր    (նկ.103.գ):

4. F =6Ն   ուժը (նկ.100.3 .ա )արտահայատել  այնպիսի  
բաղադրիչներով,  որոնք դասագրքում  չի  տրված:Ձեր  կարծիքով   
քանի  այդպիսի  բաղադրիչներ  կան  այս  առաջադրանքի համար:

5. Հնարավո՞ր   է  արդյոք, որ  6Ն  ուժը  արտահայտել  երեք,չորս  և  այլն  
բաղադրիչների  տեսքով: Բացատրեք  ինչու՞:

6. Ի՞նչ ցույց կտա ներքևի ուժաչափը,  եթե   վերևի ուժաչափը   բարձրացնենք  
այնքան,որ  նրա  ցուցմունքը լինի  6Ն (նկ.100.1): Պատասխանը  ստուգե՛ք  փորձով:

3. Որոշե՛ք    B կետի նկատմամբ    , ,  և   ուժերի  համազորը,  
եթե՝  F1=1Ն , F2=3Ն, F3=2Ն  և   F4=4Ն

B

n n

նկ. 100.1
 а          

 б         

2.  Ի՞նչ  են  ցույց  տալիս ստորին  
և  վերին   ուժաչափերը։ 

նկ. 100.2

նկ. 100.3

ա.

բ.

գ.

′ ′
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2. Ստորին  դինամոմետրը  ցույց  է  տալիս   6Ն,  վերինը՝ զրո:

3. Նկարում  պատկերված  ուժերի  համազորի  մոդուլը 2Ն  է,  և  ուղղված  է  աջ:

4. 4. Առաջադրանքը    կարող  է  ունենալ   շատ  պատասխաններ: 
 ա    և  բ  նկարներում  երկու  օրինակներ  են  պատկերված:
ա.նկարում  F1 = 1Ն,  F2 =   5Ն:
բ.նկարում  F1 = 1Ն,  F2 =  6Ն:

5.  Հնարավոր  է:  Օրինակ՝  6Ն  ուժը  բաղադրիչ  ուժերը   
կարող  են  լինել  նույն  ուղղությամբ  ուղղված  

  F1 = 1Ն,  F2 = 1Ն,    F3 = 3Ն  ուժերը:

6. Ստորին  դինամոմետրի  ցուցմունքը  կլինի  զրո:

ա

բ

100'
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  8. Ինչ՞ եք  կարծում   
ինչպե՞ս կփոխվի ուժաչափի  
ցուցմունքը, եթե այն  
աստիճանաբար իջեցնենք       

(նկ.101.2):
Ենթադրությունը գրե՛ք  աշխատանքային  

տետրում: Կատարե՛ք  փորձ և բացատրե՛ք  
երևույթը:

  9.  Ինչ՞ եք կարծում, ինչպե՞ս կփոխվի  ուժաչափի  
ցուցմունքը, եթե նրանից  կախված ծանրոցը աստճանաբար 
իջեցնենք հեղուկի մեջ(նկ.101.3): Ենթադրությունը գրե՛ք  
աշխատանքային  տետրում  և նրա ճշմարտացիությունը  
ստուգե՛ք  փորձով:  Բացատրե՛ք դիտարկած երևույթը:

նկ. 101.2

7.Բացատրե՛ք,  ինչու՞  պատին  
ամրացված    մեխից , թելով  կախված  
գնդիկը (նկ.101.1ա) և  հորիզոնական  

հարթության    վրա  դրված  մարմինը (նկ.101,բ) 
գտնվում  են  դադարի  վիճակում:  Նկարների  վրա  
պատկերեք մարմինների  վրա ազդող  ուժերը:

նկ. 101.1
 ա.   բ.

Մի  ուղղով      հակառակ   կողմեր   ուղղված   և    հավասար  մոդուլներ      ունեցող   
երկու  ուժերի   համազորը   հավասար  է  զրոյի: 

Մի  ուղղով      հակառակ կողմեր   ուղղված,     հավասար  մոդուլներ      ունեցող   
երկու  ուժերի   ազդեցությամբ  մարմինը  կամ  գտնվում է դադարի  վիճակում  կամ  էլ  
շարժվում է  ուղղագիծ  հավասարաչափ: 

Այդ  պարագայում  մարմիններն  իրենց  պահում  են  այնպես ,  կարծես  նրանց  վրա  
ուժեր  չեն  ազդում:

Փորձը  ցույց  է  տալիս,որ    մարմինը   հեղուկի  մեջ  ընկղմելիս   
ուժաչափի ցուցմունքը  նվազում  է :

Դա  տեղի է ունենում  այն  պատճառով,որ   կարծես  ջուրը  
հանդիսանում  է  հենարան: Ջուրը  ազդում է  իր  մեջ  ընկղմված  
մարմնի  վրա  դեպի  վեր  ուղղված  ուժով,   ինչպես  հենարանն  է  
ազդում  իր  վրա  դրված  մարմնի  վրա:

Այդ   ուժը  անվանում  են  դուրս  հրող  ուժ,կամ  Արքիմեդյան  
ուժ,որը  ավելի  խորը  կուսումնասիրեք IX  դասարանի  
դասընթացում:

նկ. 101.3
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7.  Թելից  կախված  մարմնի    վրա  ազդում  են  
ծանրության  և  թելի  լարվածության  ուժերը, որոնք  
մոդուլով  հավասար  են,  ուղղությամբ՝  հակադիր:  Այդ  
ուժերը  միմյանց  հավասարակշռում են:  Նմանատիպ   է 
նաև  հորիզոնական  հարթության  վրա  դրված  մարմնի  
վրա  ազդող  ուժերը՝  ծանրության  ուժը  և  հարթության   
առաձգականության (հակազդեցության)  ուժը,մոդուլով  
հավասար  են, ուղղությամբ՝  հակուղղված:

8. Ուժաչափից  կախված  մարմինը  իջեցնելիս  հարթության  հետ  հպվելիս   
առաջանում  է  դեպի  վերև  ուղղված  առաձգականության ուժ,այդ  պատճառով  
ուժաչափի  ցուցմունքը  աստճանաբար  փոքրանում  է  մինչև  զրո:

9. Մարմինը  հեղուկին  հպվելիս  ուժաչափի  ցուցմունքը  փոքրանում  է:  Հեղուկը  
կատարում  է  հարթության  դերը,  այն  մարմնի  վրա  ազդում  է  դեպի  վեր  ուղղված  
ուժով , և  մարմնին վեր  է  հրում, բարձրացնում  է: 

Q

N

mg

mg

mg=Q
mg=N
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Երկու մատով, ուղղահայաց դիրքով ո՞ր շիշն է 
ավելի դժվար պահել՝ դատարկ, կիսով չափ ջրով լցված, 
թե՞ ջրով լի շիշը (Նկ. 102.1):

Բացատրե՛ք,  ինչու՞ եք այդպես մտածում: 
Ենթադրությունը գրե՛ք աշխատանքային տետրում և 
նրա ճշմարտացիությունը    ստուգե՛ք  փորձով:

Ջրի հատկությունները 
Ջուրը 00C-ից 40C տաքացնելիս    սեղմվում է,    իսկ 4-ից 

բարձր ջերմաստիճան հաղորդելիս ընդարձակվում է: Արե՛ք եզրակացություն, ինչպե՞ս 
կփոխվի այդ ժամանակ ջրի խտությունը, ինչպե՞ս կհաղորդվի ջերմաստիճանը ջրի 
ավելի խորը մասերին:

ՆԱԽԱԳԻԾ

Նկ. 102.1

Մարմնի  վրա  միաժամանակ  կարող  են  ազդել  մի  քանի  ուժեր:
Ուժը՝ որը  մարմնի վրա թողնում է  նույն  ազդեցությունը  ինչ-որ 

միաժամանակ  ազդող  մի  քանի  ուժերը  միասին,  կոչվում է  ուժերի համազոր  
ուժ  ,իսկ  գումարվող  ուժերը  ՝բաղադրիչ  ուժեր:

Համազոր  ուժի  մոդուլն  ու  ուղղությունը  կախված  է  բաղադրիչ  ուժերի  
մոդուլներից  և  ուղղություններից:

Ուժերի  համազորը  հավասար  է  զրոյի, ուրեմն  մարմնի  վրա  ազդող   ուժերը  
մոդուլով  հավասար  են,  իսկ  ուղղությամբ  հակադիր։  Այդ  դեպքում  մարմինը  
գտնվում  է  դադարի  վիճակում  կամ  շարժվում  է  ուղղագիծ  և հավասարաչափ։

Իմացանք,  որ՝

Պատրաստվում ենք  հաջորդ  դասին.

Գիտահետազոտական որոնում

Երկու մատով բարձրացրե՛ք և պահե՛ք սկզբից դատարկ, այնուհետև կիսով 
չափ ջրով լցված, իսկ վերջում ջրով լի պոլիէթիլենային շիշը այնպես, որ շիշը գրավի  
ուղղաձիգ   դիրք(Նկ. 102.1): 

Զգու՞մ եք տարբերությունը: Գրե՛ք աշխատանքային տետրում,  թե ո՞ր շիշն է այդ 
դիրքով դժվար պահել: Բացատրե՛ք,   ինչու՞:

Ո՞ր ուժի օգնությամբ եք պահպանել շշի հավասարակշռությունը:
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Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա՝
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն:
Ֆիզ.բազ.  2.  Մարմինների  փոխազդեցություն և փոխազդեցության փաստարկման  

արդյունքում   մատերիայի,  համակարգերի  քննարկում:
Ֆիզ.բազ.4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի   մշակում  օգտագործում, 
կախյալ  և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, 
տվյալների հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  
ընտրություն):

ֆիզ.բազ.5. Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  ուսումնասիրման  
համար անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  օգտագործում (դիտումներ,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

 Ֆիզ.բազ.6 Որակական  և  քանակական տվյալների  տարբեր  ձևերով  (աղյուսակներ, 
դիագրամներ, գրաֆիկներ  և  այլն)   գրելը  և  ներկայացնելը,  տվյալների ներկայացումը  
տեղեկատվական-հաղորդակցական   տեխնոլոգիաների  օգտագործմամբ:

Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  
և  գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում   ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձի պլանավորում և անցկացում, անվտանգության կանոնների  
պահպանում:

Ցույց  տվեք  ինչպե՞ս  կարելի  է  երկու  մատով  շիշը  պահել:

Տնային  փորձի  բնութագրում:  Հեշտ  կատարվող,  անցկացվող  է:  Սակայն  դիտարկած  
երևութի  բացատրությունը  այս  փուլում  դժվար  է:  Ասացե՛ք  աշակերտներին, կարդան   
հրահանգները թե  ինչպե՞ս  կատարեցին  փորձը:    Ցույց  տան  ինչպե՞ս  պահեցին  
շշերը  մատներով:

Մտածեն  և  փորձեն  բացատրել  դիտարկված  երևութները:
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Վերլուծենք տնային փորձը. Բացատրենք, թե ինչո՞ւ է մեզ համար հեշտ 
պահել   դատարկ պոլիէթիլենային շիշը, և ինչո՞ւ է մեր ձեռքից դուրս սահում 
ջրով լի շիշը: 

Երբ մատներով պահում ենք շիշը, այդ դեպքում  և  հավասար 
ուժերի ազդեցության  հետևանքով շշի արագությունը չի փոփոխվում(Նկ. 
103.1), այդ ուժերը մոդուլով հավասար են ուղղությամբ հակադիր։ Քանի 
որ  ծանրության ուժը մարմնի արագությունը չի փոխում, նշանակում է, 
որ ծանրության ուժը հավասարակշռվել է մի ուժով, 
որի մոդուլը հավասար է ծանրության ուժի մոդուլին 
և ուղղված է նրան հակառակ ուղղությամբ, հենց այդ 
ուժն էլ շփման ուժն է: (Նկ. 103.1)-ի  և .

Շփման ուժը այն ուժն է, որի ազդեցությունը մենք 
զգում ենք միշտ և ամենուր: Նրա ազդեցությունը 
այնքան է կապված մեր առօրյա կյանքի հետ, և նրա 
գոյությունը այնքան բնական է, որ առօրյա կյանքում 
նույնիսկ ուշադրություն չենք դարձնում նրան: Ի՞նչ տեղի 
կունենար, եթե գոյություն չունենար շփման ուժը՝ ոչինչ 
չէինք կարող պահել մեր ձեռքում, չէինք կարող քայլել, 
և ոչ միայն քայլել, այլ նաև կանգնել չէինք կարող, փուլ 
կգային լեռները, շարժվող մարմինը կանգ չէր առնի, ...: 
Շարունակե՛ք միտքն այն մասին, թե ի՞նչ կարող էր 
պատահել,  եթե չլիներ շփման ուժը:

Տարբերում են դադարի, սահքի և գլորման շփման ուժեր:
Այն շփման ուժը, որը առաջանում է հպվող մարմինների մակերևույթների 

սահմանին, երբ նրանք գտնվում են դադարի վիճակում, կոչվում է դադարի 
շփման ուժ: Դադարի շփման ուժը հավասար է այն ուժին, որը փորձում է 
մարմինը դուրս բերել դադարի վիճակից և ուղղված է ազդող ուժին հակառակ: 

Կատարենք փորձ. Դատարկ շիշը պահենք մատներով: Սկսենք շշի մեջ 
ջուր լցնել և հետևել:

4.9
ՇՓՄԱՆ ՈՒԺ

●Ի՞նչ տեղի կունենար, եթե չլիներ շփման  ուժը:

Նկ.103.2 Ինչու՞ չեն փլվում լեռները Նկ.103.3 Ծառերի վրա ձյունը կարող է մի քանի օր մնալ

● Ո՞ր ուժի միջոցով է պահվում շիշը հավասարակշռության 
վիճակում, ըստ (Նկ. 102.1)-ի։

Նկ.103.1
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Դասը  սկսե՛ք տնային  փոձի  ժամանակ  դիտած  երևույթների նկարագրումով 
և  վերլուծությամբ։ Առաջարկե՛ք անեն ենթադրություններ։ Մատներով պահե՛ք 
շիշը և առաջադրե՛ք հարցեր այստեղ  ներկայացված  են  ճիշտ  
պատասխանները  ևս՝

-Ի՞նչ  վիճակում է  գտնվում  շիշը:
-Շիշը  հավասարակշռված  է:
-Ի՞նչ  է  նշանակում  մարմնի  հավասարակշռություն:
-Մարմինը  հավասարակշռված է ,եթե  նրա վրա  ազդող  ուժերի  

համազորը  հավասար  է  զրոյի:
— Անվանե՛ք և նկարի վրա (գրատախտակին  կամ  

տետրում) պատկերե՛ք  շշերի  վրա  ազդող   ծանրության, 
մատների  կողմից  ազդող F1 և F2 ուժերը:

-Այդ  ուժերը  պատկերված  են  նկարում:
– Փոփոխվու՞մ  է,  արդյոք  մարմնի  արագությունը  այդ F1 և F2 ուժերի  

ազդեցությամբ:
– F1 և F2 ուժերի  ազդեցությամբ մարմնի  արագությունը  չի  փոփոխվում:.

Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա՝
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  համաձայն:
Ֆիզ.բազ.  2.  Մարմինների  փոխազդեցություն և փոխազդեցության փաստարկման  

արդյունքում   մատերիայի,  համակարգերի  քննարկում:
Ֆիզ.բազ.4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի   մշակում  օգտագործում, կախյալ  
և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, տվյալների 
հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  ընտրություն):

ֆիզ.բազ.5. Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  ուսումնասիրման  
համար անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  օգտագործում (դիտումներ,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

 Ֆիզ.բազ.6 Որակական  և  քանակական տվյալների  տարբեր  ձևերով  (աղյուսակներ, 
դիագրամներ, գրաֆիկներ  և  այլն)   գրելը  և  ներկայացնելը,  տվյալների ներկայացումը  
տեղեկատվական-հաղորդակցական   տեխնոլոգիաների  օգտագործմամբ:

Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  և  
գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում   ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձի պլանավորում և անցկացում, անվտանգության կանոնների  
պահպանում:

Ուսումնական  նպատակը՝
Վերլուծման, դասակարգման տվյալների մեկնաբանություն, վարկածի  

արտահայտման  ունակությունների զարգացում:
Տարբեր  տեսակի  շփման  դիտարկում:

F1 F2

Շարունակությունը  հաջորդ  էջում:

mg
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Այն ուժը, որն առաջանում է մի մարմնի մակերևույթի մակերեսին մյուս 
մարմնի  սահքի դեպքոում, և ուղղված է  շարժմանը հակառակ, անվանում 
են սահքի շփման ուժ:

Երբ մի մարմին գլորվում է մյուս մարմնի մակերևույթի վրայով, 
շարժմանը հակազդող ուժը անվանում են գլորման շփման ուժ:

1. Ինչպե՞ս կփոխվի շշի վրա ազդող ծանրության ուժը, դադարի 
շփման ուժը: Բացատրե՛ք ինչու՞:

2. Աշխատանքային տետրում գծե՛ք դադարի շփման ուժի  և 
ծանրության ուժի մոդուլների կախվածության գրաֆիկը:

3. Սկզբում ենթադրե՛ք, այնուհետև փորձնական ճանապարհով ստուգե՛ք, 
թե ի՞նչ տեղի կունենա, եթե շիշը բավականին մեծ լինի, իսկ մենք 
շարունակենք նրա մեջ ջուր լցնել:

Նկ.104.3

6. 104.3-ի ա և բ նկարներում  հորիզոնական 
մակերևույթին գտնվող չորսուները, որոնց վրա դրված 
են կշռաքարեր,   գտնվում են    դադարի վիճակում:    
104.3 գ նկարում չորսուն շարժվում է հավասարաչափ: 

Կատարե՛ք համապատասխան փորձերը, աշխատանքային տետրում պատկերե՛ք 
կշռաքարերով չորսուների վրա ազդող ուժերը:

Անվանե՛ք և որոշե՛ք յուրաքանչյուր չորսուի վրա ազդող շփման ուժերը:
7. Ինչպե՞ս կփոխվեն (Նկ. 104.3բ)-ում պատկերված մարմնի վրա ազդող 

ուժերը, եթե նրա զանգվածը երկու անգամ մեծանա: Պատասխանը հիմնավորե՛ք, 
գրանցե՛ք    աշխատանքային    տետրում    և ստուգե՛ք փորձնական ճանապարհով:

4. Աշխատանքային տետրում պատկերե՛ք 
դահուկորդի վրա ազդող սահքի շփման 
ուժը (Նկ. 104.1):

Նկ.104.1

5. Կատարե՛ք 104.2 նկարներին համապատասխան փորձեր: Պատկերե՛ք 
յուրաքանչյուր մատիտի վրա ազդող շփման ուժը: Արե՛ք եզրակացություն. 
ո՞րն է ավելի մեծ ՝ սահքի, թե՞ գլորման շփման ուժը: 

Նկ.104.2
 ա բ գ 

 ա բ գ 
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– Քանի  որ,  F1 և F2 , ուժերը  մարմնի  արագությունը  չեն  փոխում  ի՞նչ  
եզրակացություն  կանեք  այդ  ուժերի  վերաբերյալ:

– Քանի որ,      այս  ուժերի  ազդեցությամբ  շշի  արագությունը  չի  փոփոխվում,  սա  
նշանակում  է,  որ    այս  ուժերը  մոդուլով  հավասար  են, F1 և F2 ուղղված  են  հակառակ  
ուղղություններով:

– Ծանրության  ուժի  ազդեցությամբ  կփոխվի՞    արդյոք   շշի  արագությունը:
-Չի  փոփոխվի:  Սա  նշանակում է,   որ  ծանրության  ուժի  ազդեցությունը համակշռում 

է  մի  ուժ,  որի մոդուլը  ծանրության  ուժի  մոդուլին  է  հավասար,  և  ուղղությամբ  
հակադիր  է:  Այդ  ուժը     շփման  ուժն  է :  

   Այնուհետև   ինչպես    դասագրքում  է  գրված:

1. Շշի վրա  ազդող  ծանրության  ուժը  մեծանում  է:  Շշի  հավասարակշռության   
ժամանակ  դադարի  շփման  ուժի  մոդուլը   միշտ  հավասար  է  այն  ուժի  մոդուլին,  
որը  փոխում  է  մարմնի    դադարի  վիճակը:  Այս  դեպքում  այդ  շշի  վրա  ազդում  է  
ծանրության  ուժին  հավասար ուժ:  Ակնհայտ  է  դադարի  շփման  
ուժը  մեծանում  է: 

2.   Դադարի  շփման  ուժի  մոդուլի   և   ջրով  լցված  շշի  վրա  
ազդող  ծանրության  ուժի   կախվածությունը  պատկերված  է,  
ներկայացված  գրաֆիկով:

3.Մեծ շշի մեջ ջուր լցնելը շարունակելու դեպքում, շիշը կնկնի 
ձեռքից։

4. Դահուկորդի  վրա  ազդող  շփման    ուժը   դահուկորդին  զուգահեռ  է , և  ուղղված  
է  դեպի  վերև:

5. Փորձերով  հաստատվեց,  որ  գլորման  շփման  ուժը  փոքր  է  սահքի  շփման  
ուժից:

6. Չորսուների վրա ազդող՝ mg ծանրության, N  հակազդեցության, F1 և F2 ձգման, R1 

և R2  և   շփման  ուժերը    պատկերված  են  նկարում: F1=R1=1 Ն; F2=R2=2 Ն.  

7.Եթե  բ նկարում պատկերված  չորսուի զանգվածը 2 անգամ  մեծանա, ապա  
ծանրության  և  հակազդեցության   ուժերի  մոդուլները  2  անգամ  կմեծանան:  Այդ  
ժամանակ, եթե  դինամոմետրի ցուցմունքը չի  փոփոխվի,    չի  փոփոխվի  նաև  դադարի  
շփման  ուժը  :   

ա բ գ

N N N

mg mg mg

F1 F2R1 R2
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1.Պլանավորե՛ք և փորձնական ճանապարհով ստուգե՛ք սահքի շփման ուժի 
կախվածությունը հպման մակերևույթի որակից: Օգտվելով փորձերի արդյունքում 
ստացված տեղեկություններից, լրացրե՛ք աշխատանքային տետրի աղյուսակը: 
Արե՛ք եզրակացություն:

2. Երկու մատով բարձրացրե՛ք և պահե՛ք օճառված պոլիէթիլենային դատարկ, 
կիսով չափ ջրով լցված  և ջրով լի շիշը: Ենթադրությունը գրե՛ք աշխատանքային 
տետրում և փորձնական ճանապարհով ստուգե՛ք    ճշտությունը:    Ի՞նչ 
երևույթ նկատեցիք:

●Եթե մարմինը դադարի վիճակում է, կամ շարժվում է ուղղագիծ 
հավասարաչափ, ապա միևնույն ուղղի երկայնքով նրա վրա ազդող ուժերի 
համազորը հավասար է 0-ի:

●Կամայական շարժվող մարմնի վրա ազդում է շփման ուժը:

Այս նախադասությունները օգտագործելով,  արե՛ք 
եզրակացություն: 

Եթե մարմինը շարժվում է հավասարաչափ F ուժի 
ազդեցությամբ (Նկ.105.1), ապա՝

ա) Մարմնի վրա ազդող   F ուժի մոդուլը հավասար է շարժմանը հակուղղված 
շփման ուժին,

բ) Մարմնի վրա ազդում է  F/2 ին  հավասար ուժ, որը հակուղղված է  ուժին,

գ) Մարմնի վրա ազդում է մոդուլ F-ին հավասար և համուղղված ուժ :

Նկ.105.1

Շփման ուժը լինում է երեք տեսակի՝ դադարի, սահքի և գլորման: 
Դադարի շփման ուժը հավասար է այն ուժին, որը փորձում է մարմինը դուրս 

բերել դադարի վիճակից, և ուղղված է ազդող ուժին հակառակ: 
Այն ուժը, որն առաջանում է մի մարմնի մակերևույթի մակերեսին մյուսի 

մարմնի   սահքի դեպքում, և ուղղված է  շարժմանը հակառակ, անվանում են 
սահքի շփման ուժ:

Գլորման շփման ուժ առաջանում է, երբ մի մարմինը գլորվում է մյուսի 
մակերևույթի վրայով:

Իմացանք, որ՝ 

Պատրաստվում ենք   հաջորդ դասին.

• Ի՞նչ եք մտածում, սահքի շփման ուժը կախվա՞ծ է,   թե՞ ոչ հպվող 
մակերևույթների որակից: Բացատրե՛ք, ինչու՞ եք այդպես մտածում, 
ենթադրությունը գրե՛ք աշխատանքային տետրում:

Գիտահետազոտական որոնում
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1. Աշակերտը փորձի  մի մասը  պլանավորեց  և ուսումնասիրեց :Պետք  է չափեր  
չորսուի(կարելի է վերցնել  պոլիէթիլենային տոպրակի մեջ տեղադրված  գիրք)  սահքի  
շփման  ուժը:  Չորսուի  հավասարաչափ  շարժման  ժամանակ դինամոմետրի  
ցուցմունքը  հավասար  է  սահքի  շփման  ուժին:

Ավելացնել  չորսուի  զանգվածը  2անգամ, 3անգամ  և  կրկնել  փորձը:
Փորձը  կատարել  տարբեր  մակերևույթների  վրա՝  սահուն  և  անհարթ:
Պատասխանե՛ք, հարցերին, ինչպե՞ս  է կախված  սահքի  շփման  ուժը  մակերևույթի  

տեսակից  և  հակազդեցությունից:  

2. Տվեք տեղեկություններ փորձի անցկացման վերաբերյալ: Դիտարկած  երևույթների  
հիման  վրա  արե՛ք  եզրակացություն:

Ճիշտ  պատասխանն է՝  ա)

Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա՝
Ֆիզ. բազ. 1.   Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն:
Ֆիզ.բազ.  2.  Մարմինների  փոխազդեցություն և փոխազդեցության փաստարկման  

արդյունքում   մատերիայի,  համակարգերի  քննարկում:
Ֆիզ.բազ.4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի   մշակում  օգտագործում, 
կախյալ  և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, 
տվյալների հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  
ընտրություն):

ֆիզ.բազ.5. Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  ուսումնասիրման  
համար անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  օգտագործում (դիտումներ,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

 Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  
և  գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում   ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձի պլանավորում  և անցկացում, անվտանգության  կանոնների  
պահպանում:
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Վերլուծելով տնային փորձը պարզվում է, 
որ տարբեր մակերևույթների վրա միանման 
բեռ դնելիս շփման ուժը տարբեր է: 

Կատարենք մեկ այլ փորձ.  հորիզոնական 
մակերևույթով, մակերևույթին զուգահեռ 
ուժով  հավասարաչափ տեղափոխենք չորսուն 
(Նկ. 106.1): 

 Չորսուի վրա հաջորդաբար տեղադրենք սկզբում մեկ բեռ, հետո՝ երկու, 
այնուհետև երեք և կրկնենք փորձը: Չափման արդյունքները գրանցե՛ք 
աշխատանքային տետրի աղյուսակում: Վերլուծելով արդյունքները՝ նկատում 
ենք, որ սահքի շփման  ուժի մոդուլը ուղիղ համեմատական է մակերևույթին 
ուղղահայաց ուժի մոդուլին:

R=µN ⇒ µ= R
N

, 

Որտեղ, R-ը շփման ուժի մոդուլն է, N-ը մակերևույթին ուղղահայաց ազդող 
ուժը, μ-ն համեմատականության գործակից, որն անվանում են սահքի շփման 
գործակից: Այն հավասար է շփման ուժի մոդուլի և մակերևույթին ուղղահայաց 
ազդող  ուժի մոդուլի հարաբերությանը: 

Սահքի շփման գործակցի արժեքը կախված է նրանից, թե ի՞նչ նյութից   
են պատրաստված շփվող մակերևույթները, թե ինչպե՞ս են մշակված շփվող 
մակերևույթների մակերեսները և այլն: Որոշ նյութերի շփման գործակիցների 
արժեքները բերված են դասագրքի էջ 150-ի աղյուսակում:

Շփման ուժի առաջացման   պատճառներից   մեկը   
հպվող  մակերևույթների անհարթությունն է  (Նկ. 
107.1ա): 

●Սառույցի  վրա  դժվար է քայլել,իսկ հողի  վրա՝հեշտ:

ՍԱՀՔԻ ՇՓՄԱՆ ՈՒԺ
4.10

Նկ.106.1

1. Արե՛ք եզրակացություն, չորսուի վրա ազդող սահքի շփման 
վերաբերյալ:

2. Ենթադրե՛ք, կփոխվի,՞ թե՞ ոչ չորսուի սահքի շփման ուժը, եթե 
չորսուի վրա դրվի որևէ մարմին: Ենթադրությունը ապացուցե՛ք կատարելով 
փորձ:

● Կախվա՞ծ է, թե  ոչ՞ սահքի  շփման ուժը  մակերևույթների  
անհարթությունից:Պատասխանը հիմնավորե՛ք:

3. Ի՞նչ եք մտածում, ի՞նչ միավորով է չափվում շփման 
գործակիցը: Պատասխանը հիմնավորե՛ք: 

4. Հպման մակերևույթը երկու անգամ մեծացնելիս, ինչպե՞ս 
կփոխվի շփման գործակիցը և շփման ուժը:

Կոշտ - կոպիտ
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Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա՝
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  համաձայն:
Ֆիզ.բազ.  2.  Մարմինների  փոխազդեցություն և փոխազդեցության փաստարկման  

արդյունքում   մատերիայի,  համակարգերի  քննարկում:
Ֆիզ.բազ.4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի   մշակում  օգտագործում, կախյալ  
և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, տվյալների 
հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  ընտրություն):

ֆիզ.բազ.5. Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  ուսումնասիրման  
համար անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  օգտագործում (դիտումներ,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

 Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  և  
գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում   ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձի պլանավորում և անցկացում, անվտանգության կանոնների  
պահպանում:

Ուսումնական  նպատակները՝
Դիտարկման,  նկարագրման, հաշվման,  հաղորդակցության ,տվյալների  մեկնաբանման   

ունակությունների  զարգացում:
Շփման  ուժի  ծագման  պատճառների  որոշում:
Դասի  ընթացքում  աշակերտներին  պետք  է  բացատրենք  շփման ուժի  ծագման  

պատճառները, սահքի  շփման  ուժի  կախվածությունը  մակերևույթի    մակերեսի  
անհարթությունից  և  շփման  գործակցի  իմաստը:

Դասը  սկսենք   աշակերտների  գիտելիքները  և  տնային  փորձը  ստուգելով:
Ցանկալի  է, որ դասը  սկսենք    ցուցադրական  փորձով  և  աշակերտների  հետ խոսենք  

ստացված արդյունքների  վերաբերյալ,  այնուհետև  արե՛ք  եզրակացություն:

1.  Հավասարաչափ  շարժվելիս դինամոմետրի ցուցմունքը  չորսուի  սահքի  շփման  
ուժի  մոդուլին   է  հավասար:    Շփման  ուժը  ուղղված  է  շարժմանը  հակառակ:

3. Քանի  որ ,
N
R=n  բանաձևում,  R և N, երկուսն  էլ  ուժի մոդուլներ  են ,  այդ  

պատճառով  նրանց  հարաբերությունից  ստացվում  է  թիվ:
4. Սահքի  շփման  գործակիցը  կախված  չէ    հպման  մակերևույթի  մեծությունից:   

Այդ  պատճառով  շփման  գործակիցը  չի  փոփոխվում:   Մակերևույթի  հետ  հպումը  
երկու  անգամ  մեծացնելիս,  շփման  ուժի  մոդուլը  երկու անգամ  կմեծանա:
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Շփման երկրորդ պատճառը հպվող 
մակերևույթների մոլեկուլների փոխձգողությունն 
է (Նկ. 107.գ):

Երբ հարթության մակերևույթը վատ է 
մշակված, շփման ուժը հիմնականում 
պայմանավորված է առաջին պատճառով,    
իսկ երբ մարմինների մակերևույթները լավ են 
հղկված,   ողորկ են, այդ դեպքում հպման 
ժամանակ մոլեկուլների մի մասը միմյանց    
այնքան մոտ են գտնվում, որ    բավականին 
զգալի է դառնում շփվող մարմինների 
մոլեկուլների փոխադարձ ձգողությունը:

Վերլուծենք տնային փորձից ստացված արդյունքները՝ ինչու՞ է դժվար, կամ 
նույնիսկ անհնարին օճառված շիշը 
պահել մատներով:

Եթե շիշն օճառված է, ապա 
օճառի փրփուրը (Նկ. 107բ) 
բաժանում  է հպվող մարմինների 
մակերևույթները և թույլ չի 
տալիս, որպեսզի դրանք շփվեն: 
Օճառը իրենից ներկայացնում է 
հեղուկ, փորձը ցույց է տալիս, որ 
հեղուկների շերտերի միջև շփման 
ուժը զգալիորեն փոքր է, քան պինդ 
մակերևույթների միջև: Հենց այդ 
պատճառով մենք չենք կարող պահել 
օճառված շիշը:

գ

Նկ.107.1

ա

բ

Ե՞րբ է  իջնում ձնահոսքը:

5. Արե՛ք ենթադրություն. Մարդու գործունեության մեջ ինչը՞ 
և ինչպե՞ս կփոխվեր, եթե շփման գործակիցը երկու անգամ     
փոքրանար, կամ երկու անգամ մեծանար: Բերե՛ք կոնկրետ 
օրինակներ:

6.  Որոշել այն ուժի 
մոդուլը, որի ազդեցության 
տակ 107.2 նկարում 
պատկերված չորսուները 
շարժվում են հավասարաչափ: 
Յուրաքանչյուր չորսուի վրա 
ազդող շփման ուժի մոդուլը 0,4Ն է:

7.  Սկզբում գնահատե՛ք, իսկ այնուհետև որոշե՛ք․ արդյոք չորսուները 
միացնող թելերի լարման ուժերի մոդուլները հավասա՞ր են,  թե՞ ոչ:

3 2 1

Նկ.107.2   
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5.Եթե  շփման  գործակիցը  2  անգամ  փոքրացնեին,  մեզ  համար   դժվար  կլիներ  
քայլելը,   առարկաները  ձեռքում պահելը:  Դժվար  կլիներ  տրանսպորտի  համար,  
դժվար  կլիներ   շարժումը  սկսել, ղեկավարել  և  կանգնեցնել: Կշատանան    ձնահոսքերի 
, սողանքների   քանակը    և    հազարավոր  խնդրներ  կառաջանան:

Շփումը  մեծացնելիս  լրիվ  հակառակը  կստացվի:  Մեքենաների  և  մյուս 
տրանսպորտային  միջոցների  հետ շփման  մակերևույթները  կձևախախտվեն  և  
կտաքանան:  Աշակերտների  երևակայությունը  անսահման է:  Համբերությամբ  լսենք  
նրանց  անհրաժեշտության  դեպքում  միջամտենք:

6. 6. Չորսուի  հավասարաչափ  շարժման   F=1.2 Ն:

7. Երկրորդ  և երրորդ  չորսուները  միացնող  թելի  լարման  ուժը 0,4 Ն է:  Այն 
ապահովում  է  երրորդ  չորսուի  հավասարաչափ շարժումը:  Առաջին  և  երկրորդ  
չորսուները  իրար  միացնող  թելի  լարման  ուժը  0,8 Ն է:
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Փորձի համար 
անհրաժեշտ է

 Թերթեր

  Գնդիկ
  Թուղթ
 Ապակե անոթներ

Փորձի նպատակն է ՝ որոշել հեղուկի և գազի 
ազդեցությունը շարժվող մարմնի վրա:

1. Շեղե՛ք թելից կախված գնդիկը (Նկ. 108.1): Բաց 
թողե՛ք   և հետևե՛ք: Չափե՛ք այն 
ժամանակամիջոցը, երբ գնդիկը 
կանգ կառնի: դիտած երևույթը 
գրե՛ք աշխատանքային տետրում 
և փորձե՛ք բացատրել:  Նույն 
ժամանակմիջոցում կկանգնի՞ 
թելից կախված գնդիկը, եթե փորձը 

կրկնենք ջրում,գնդիկը շեղենք նույն չափով և բաց թողնենք: 
Դիտած երևույթը գրե՛ք աշխատանքային տետրում: 

2. Թելն անցկացրե՛ք թղթի միջով և փորձը կատարե՛ք այնպես, որ թղթի 
հարթությունը մի դեպքում լինի շարժմանն ուղղահայաց, իսկ մյուս դեպքում՝ 
զուգահեռ:

Ինչպե՞ս է   կփոխվի    գնդիկի կանգ  առնելու    ժամանակը:
Բացատրե՛ք նշված երևույթները: 

Տնային փորձ

• ● Դադարի շփման ուժը հավասար է այն ուժին, որը փորձում է մարմինը 
դուրս բերել դադարի վիճակից և ուղղված է ազդող ուժին հակառակ: 

• ●Դադարի շփման ուժի մաքսիմալ արժեքը Rմաքսիմալ =µN, որտեղ Rմաքսիմալ 
– –ը  դադարի շփման ուժի   առավելագույն արժեքն  է,  μ-ն շփման գործակիցը, 
իսկ N-ը մարմնի մակերևույթին հակազդող ուժն է, որի մոդուլը հավասար է այն 
ուժին, որը ազդում է մարմնի մակերևույթին և ուղղված է նրան հակառակ: 

• Այս նախադասությունների հիման վրա կարող ենք եզրակացնել, որ՝
• ա) հորիզոնական մակերևույթին տեղադրված մարմնին դադարի շփման 

ուժ չի ազդում:
• բ) հորիզոնական մակերևույթին տեղադրված մարմնին ազդում է դադարի 

շփման ուժ R=μN
• գ) տրված նախադասություններով, հնարավոր է որոշել հորիզոնական 

մակերևույթին տեղադրված մարմնի վրա ազդող դադարի շփման ուժը:

Նկ.108.1

Սահքի շփման  ուժի մոդուլը ուղիղ համեմատական է մակերևույթին 
ուղղահայաց ազդող ուժի մոդուլին՝ R=µN, որտեղ  µ – ն  սահքի շփման 
գործակիցն է:

Շփման ուժի առաջացման պատճառներից են հպվող մակերևույթների 
անհարթությունը,  ինչպես նաև մոլեկուլների փոխադարձ ձգողությունը:  

Իմացանք, որ՝
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Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա՝
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն:
Ֆիզ.բազ.  2.  Մարմինների  փոխազդեցություն և փոխազդեցության փաստարկման  

արդյունքում   մատերիայի,  համակարգերի  քննարկում:
Ֆիզ.բազ.4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի   մշակում  օգտագործում, 
կախյալ  և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, 
տվյալների հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  
ընտրություն):

ֆիզ.բազ.5. Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  ուսումնասիրման  
համար անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  օգտագործում (դիտումներ,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

 Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  
և  գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում   ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձի պլանավորում և անցկացում, անվտանգության կանոնների  
պահպանում:

Տվեք  ուղղություն, հրահանգ , թե    ինչպե՞ս   կատարեն  տնային  փորձերը  և  
հանձնարարե՛ք, դիտարկած երևույթների հիման վրա պատրաստեն նյութ և 
ներկայացնեն հաջորդ դասին։

Ճիշտ  պատասխանն  է   -ա)՝

Աշխատանքային  տետրում  գծել   նմանատիպ  աղյուսակ    և լրացնել:

Թելից  կախված  գնդիկը 
բարձրացրեցին  և  բաց  

թողեցին

Թելը  բաժանված է թղթով, գնդիկը բարձրացրեցին  
և  բաց  թողեցին

Օդ         Ջուր               
Թուղթը  գնդիկի շարժմանը 

ուղղահայաց  է դրված
Թուղթը  գնդիկի շարժմանը 

զուգահեռ  է դրված

Ժամանակի 
հատվածում 
գնդիկի շարժումը  
սկզբնակետից  
մինչև  կանգ  
առնելը
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Շփումը կարող է լինել ՝  ինչպես 
օգտակար , այնպես էլ վնասակար, եթե 
շփումը օգտակար է, ապա այն փորձում 
են մեծացնել, օրինակ՝ որպեսզի մարդը 
չսայթաքի սառույցի վրա, այն պատում են 
ավազով: Արգելակման ժամանակ շփման 
ուժը կանգնեցնում է ավտոմեքենան: Եթե 
գոյություն չունենար դադարի շփումը, 
մեքենան տեղից չէր շարժվի: Անիվները 
կպտտվեին, իսկ ավտոմեքենան կմնար 
իր տեղում։ Շփումը մեծացնելու համար 

անվադողերի մակերևույթին ակոսներ են անում (Նկ. 109.2): 

Երբ շփումը վնասակար է  այն փորձում են նվազեցնել, օրինակ՝ բոլոր մեքենաների 
շարժվող մասերը շփումից տաքանում են և մաշվում:   Շփման նվազեցման  համար 
հպվող   մակերևույթները հղկում են,    և պատում քսուքով:   Տեխնիկայում, որպես 
քսուք օգտագործում են տարբեր յուղեր:

Շփման ուժը նվազում է նաև այն դեպքում, երբ սահքի շփումը փոխարինվում 
է գլորմամբ:

110.1.ա) նկարում պատկերված է սահքի առանցքակալ: Նրա փոխարինումը 
գնդիկավոր առանցքակալով (Նկ. 110.1բ և գ) մեծ հնարավորություն է տալիս 
20-30 անգամ նվազեցնել շփման ուժի մոդուլը: Առանց առանցքակալի անհնար է 
պատկերացնել ժամանակակից արտադրությունը կամ տրանսպորտը: 

Նկ.109.2

●Շփումը մեզ օգնու՞մ է, թե՞ խանգարում:

4.11ՇՓՈՒՄԸ ԲՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 
ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱՅՈՒՄ

1. Ինչու՞ է վտանգավոր անձրևից հետո ավտոմեքենայով իջնել հողով 
ծածկված բլուրներից:

2. Ձմռանը, երբ ճանապարհներին մերկասառույց է առաջանում 
ավտոմեքենաների անվադողերին ամրացնում են հատուկ շղթաներ: 

Ինչու՞   են   այդպես վարվում:
3. Երբեմն, երբ անհրաժեշտ է լինում,որ մեքենան սարից կտրուկ   իջնի ,   

անիվներից մեկի շուրջ պարանը փաթաթում են այնպես, որ անիվը մնա անշարժ: 
Ինչու՞ են այդպես վարվում:

4. 109.3 նկարում պատկերված է անիվավոր  
ջրհոր, որի օգնությամբ բարձրացնում են 
ջրով լի դույլը : Անիվի ո՞ր մասում առանցքի 
շփումը պետք է մեծ լինի և ո՞ր մասում փոքր: 

Ինչպե՞ս կվարվեք, որպեսզի փոքրացնեք կամ 
մեծացնեք  շփումը, եթե այն չի բավարարում նորմալ 
պայմաններին: 

Նկ.109.3

●Ինչպե՞ս է ազդում շարժվող մարմնի վրա  հեղուկը և օդը, 
պատասխանը հիմնավորե՛ք:

Նկ. 109.1 Եթե գոյությունն 
չունենար դադարի շփման 

ուժը մենք չէինք կարող քայլել, 
-ը դադարի շփման ուժ 
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1. Թաց  գետնին շփման  ուժը    փոքր է,  այդ  պատճառով  մեքենան  կարող  է  սահել:
2. Շփման  ուժը  մեծացնելու  համար:
3. Շփման  ուժի  մեծացման  համար:  Ս ահքի  շփման  ուժի  մոդուլը  մեծ  է, գլորման 

շփման ուժի  մոդուլից: 

4. Առանցքի շփումը պետք է  մեծ  լինի լիսեռից:Փոքր  շփումից  լիսեռը առանցքի  
վրա  սահում   է:  Առանցքի  շփումը  պետք  է  փոքր  լինի այն  հենարանից,որի  մեջ  որ  
բաժանված է:Շփումը  մեծացնելու  համար  առանցքը  լիսեռի  մեջ պետք  է  ամուր նստած 
լինի,  հենարանի  հետ  շփումը  փոքրացնելու  համար  փոսիկը  պետք  է  յուղվի:

Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա՝
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն:
Ֆիզ.բազ.  2.  Մարմինների  փոխազդեցություն և փոխազդեցության փաստարկման  

արդյունքում   մատերիայի,  համակարգերի  քննարկում:
Ֆիզ.բազ.4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում (հիպոթեզի, վարկածի   մշակում  օգտագործում, 
կախյալ  և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, 
տվյալների հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  
ընտրություն):

ֆիզ.բազ.5. Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  ուսումնասիրման  
համար անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  օգտագործում (դիտումներ,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

 Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  
և  գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում   ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձի պլանավորում  և անցկացում, անվտանգության  կանոնների  
պահպանում:

Ուսումնական   նպատակները՝
Դիտարկման,  նկարագրման, տվյալների  մեկնաբանության,   վերլուծման,  

հիմնախնդրի  հայտնաբերման  և  դրա  լուծման  ունակությունների  զարգացում:
Շփման  ուժի  փոքրացման  և  մեծացման  կոնկրետ  խնդիրների  լուծում:
  Այս  դասը  սովորելուց  հետո  կոնկրետ  խնդրի  քննարկմամբ   աշակերտը  պետք  

է  կարողանա  սահմանել   շփման ուժի  մեծացումն  է անհրաժեշտ,  թե՞  փոքրացումը:  
Ներկայացրեք  համապատասխան սխեմա  կամ  մոդել:
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Վերլուծե ՛ք տնային փորձերում դիտարկված 
երևույթները:

Կատարված փորձերից կարելի է անել եզրակացություն. 
Հեղուկում (գազում) շարժվող մարմնի վրա ազդում 
է շարժմանը հակուղղված ուժ, որը թաց շփման կամ 
դիմադրության ուժ է կոչվում:

Այն կախված է մարմնի լայնական հատույթի 
մակերեսից, ձևից, շարժման արագությունից, մակերևույթի 
հղկվածության որակից, ինչպես նաև  հեղուկի, գազի և 
մարմնի տեսակներից:

Նկ. 110.2-ում պատկերված են  միևնույն լայնական 
հատույթի մակերես ունեցող ու միատեսակ արագությամբ 
օժտված երեք տարբեր մարմիններ: Նրանցից ամենամեծ 
դիմադրության հանդիպում է ա նկարում պատկերված 
մարմինը, իսկ ամենափոքր դիմադրության՝ գ նկարում 
պատկերված մարմինը:

5. Ո՞ր ճոճանակը ավելի շուտ կանգ կառնի, բացատրե՛ք, 
ինչու՞: 

Նկ. 110.3 մեծ արագությամբ շարժվող տրանսպորտային միջոցներից ՝ ինքնաթիռի, ավտոմեքենայի, 
գնացքի, շոգենավի   դիմացի կողմը հատուկ ձևով  են  պատրաստում՝ որպեսզի հեշտ հաղթահարեն 
դիմադրության ուժը :

Նկ.110.1

ա

Սահքի 
առանցքակալ

բ գ

ա

բ 

գ

Նկ.110.2
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5. Ջրի  մեջ  տեղադրվածը: Այն ճոճանակը կանգ  կառնի շուտ,  որի  թելը շեղվում 
է շարժման ուղղությամբ:

110'
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Այդ երկրաչափական ձևը կոչվում է կոնաձև (կաթիլաձև): 

Կատարե՛ք փորձ։ Պոլիէթիլենային շշի խցանը դրե՛ք սեղանի վրա ծայրը դեպի 
վերև: Թեթևակի փչե՛ք և հետևե՛ք: Այնուհետև այն դրե՛ք ջրով լցված ափսեի մեջ և 
դարձյալ թեթևակի փչե՛ք և հետևե՛ք: Ի՞նչ կնկատե՛ք, ո՞ր դեպքում մարմինը կշարժվի: 

Կարելի է անել եզրակացություն՝

Հեղուկների և գազերի մեջ  գտնվող մարմինների վրա դադարի շփման ուժ չի 
ազդում:

6. Հնարավո՞ր է արդյոք Երկրից   դեպի 
Լուսին արձակված արհեստական   արբանյակը  
չունենա կաթիլի ձև: Բացատրե՛ք ինչու՞: 

7. Ե՞րբ է ավելի հաճախ ուժգին քամին 
կոտրում ծառերը՝ ամռա՞նը թե՞ ձմռանը: 

Բացատրե՛ք ինչու՞:

8. Ինչու՞ է մարզիկը,  աշտարակից ջուրը 
ցատկելիս կամ ջրի 
մեջ ընկղմվելիս 
փորձում պահպանել  
իր ուղղահայաց 
դիրքը (Նկ. 111.1):

9. Ինչու՞ է մարզական հեծանիվի ղեկը 
դեպի ներքև ուղղված (Նկ. 111.2):

Նկ.111.2

Նկ.111.1

Շփման ուժը և՛ օգտակար է, և՛ վնասակար: Եթե վնասակար է այն 
փոքրացնում են, եթե օգտակար է՝ մեծացնում են: Շփման ուժը փոքրացնելու 
համար օգտագործում են քսուքներ: 

Շփումը հեղուկներում կամ գազերում ազդում է շարժվող մարմինների վրա, 
այն  թաց  շփում կամ դիմադրության ուժ է կոչվում:

Դիմադրության ուժը ուղղված է շարժմանը հակառակ, և նրա մոդուլը 
կախված է մարմնի հատույթի մակերեսից, նրա ձևից, արագությունից և    
մակերևույթի   պատրաստման որակից, հեղուկի և գազի տեսակից:

Իմացանք, որ՝



ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԳԻՐՔ 

6. Լուսնի  վրա  մթնոլորտ   չկա,  այդ  պատճառով  արհեստական  արբանյակի  վրա  

հակազդեցության  ուժ  չկա,  այդտեղից  բխում  է, որ  դրա  ձևը  նշանակություն  չունի:

7. Ամռանը:  Կանաչած  ծառերի   մակերևույթի  մակերեսը  մեծ  է, այդ  պատճառով  

քամին  ավելի  մեծ  ուժով  կազդի:

8. Ջուրը  ցատկելիս    հպման  մակերեսի  փոքրացումով հակազդեցության  ուժը 

կփոքրանա:

9. Շարժվելիս  մարզական  հեծանիվի  ղեկը  դեպի  ներքև  է  ուղղված,այդ  պատճառով  

շարժման  ուղղությամբ  փոքրանում է օդին  դիմադրող մակերեսը,  և  հետևաբար  օդի  

հակազդեցության    ուժը:

111'
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1. Հավասարչափ շարժվող վագոնում թելից կախված է գնդիկ.
ա.  Ի՞նչ ուղղություն ունի թելը
բ.   Թելը գնացքի շարժման ուղղությամբ  թեքվեց 
գ.   Թեքվեց կողքի։ Գնացքի շարժման  ժամանակ  ո՞ր  փոփոխությունը կարող 

էր առաջացնել  թելի ուղղության փոփոխություն յուրաքանչյուր դեպքում։ 
Պատասխան՝
ա) ուղղաձիգ,   բ) գնացքի արագությունը փոքրացավ,        
գ)    թեքվելու դեպքում:

2. Փորձի միջոցով ստուգե՛ք, թռչկոտեու ժամանակ արդյոք ծալո՞ւմ եք 
ոտքերը։

Մեծ  արագությամբ թռչելիս  ուժեղ  չհարվածելու  համար ոտքերը  ծալում  են  և 
արագությունը  աստիճանաբար  փոքրանում  է:

3. Հորիզոնական մակերևույթով 0,5մ/վ արագությամբ շարժվող սայլակը 
հասավ և բախվեց 1,5մ/վ արագությամբ շարժվող մեկ այլ սայլակի:   Սայլակները,  
իրար կպչելով,  միասին շարունակեցին շարժվել 1մ/վ արագությամբ: Հաշվե՛ք 
սայլակների զանգվածների հարաբերությունը:

Լուծում
Երկու  փոխազդող  մարմինների  արագությունների   

փոփոխությունների հարաբերությունը  հակադարձ  
համեմատական  է նրանց  զանգվածների  հարաբերությանը

m
2

m
1

|v–v1|
|v–v2|

=   (*)

 (*): 
m

2

m
1

m
2

m
1

|1–0,5|
|1–1,5|= =1.>=

4. Ծայրերերն իրար ամրացված երկու նույն երկարությամբ զսպանակներ 
քաշում են ձեռքով: 80Ն/մ կոշտությամբ զսպանակը երկարեց 4սմ-ով: Որոշե՛լ  
երկրորդ զսպանակի կոշտությունը, եթե այն երկարեց 1սմ-ով:

Լուծում
Իրար  միացված  զսպանակները  ձգելիս  այնտեղ  

առաջանում է մոդուլով  հավասար  առաձգականության  
ուժ:

F1=F2. (1)
F1=k1x1. (2)  F2=k2x2. (3)
(2)∧(3) (1) ⇒  k1x1=k2x2  ⇒  k1x1=k

2 x2
. (*)

 (*): k2=320 Ն/մ  

 

Տրված է k
1
=80 Ն/մ

 x1=4 սմ=0,04 մ 

    x2=1 սմ=0,01մ

k
2?

 

Տրված է  v1=0,5 մ/վ
 v2=1,5 մ/վ
 v=1 մ/վ

m
2

m
1

?

4.12 ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ
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Լրացուցիչ  առաջադրանքներ  ուսուցիչներին

1. Հորիզոնական  մակերևույթի վրա  տեղադրված  է  սայլակ, որի  վրա  
դրված  է  տուփ: Տուփը  սայլակի  նկատմամբ  անշարժ  է: Ազդու՞մ   է,  թե՞  ոչ 
տուփի  վրա  շփման  ուժը  և  ի՞նչ ուղղությամբ, երբ  որ  սայլակը     ա)անշարժ է,    
բ) շարժվում  է,     գ)շարժվում է  հավասարաչափ   դ)  կանգնեցնում  են:

Լուծում
ա) Տուփի  վրա ազդող   ծանրության  ուժի   և  հենարանի  հակազդեցության  ուժերի  

համազորը  հավասար  է  զրոյի,  այդ  պատճառով  նրա վրա  շփման  ուժ  չի  ազդում:
բ)  Սայլակի  շարժման ժամանակ  տուփն  էլ  կշարժվի  երկրագնդի  նկատմամբ: 

Տուփի  արագության  փոփոխման  պատճառը  նրա վրա  ազդող  դադարի  շփման  
ուժն է,   որն  էլ   սայլակի  շարժման  ուղղությունն  ունի։

գ) Հավասարաչափ  շարժման  ժամանակ  տուփի  վրա շփման  ուժ  չի  ազդում։
դ)Սայլակը  կանգնեցնելիս տուփն  էլ է կանգնում,պատճառը  տուփի  վրա ազդող  

դադարի  շփման  ուժն է,  որը  հակուղղված է սայլակի  շարժմանը:

2. Հորիզոնական  մակերևույթի  վրա տեղադրված  է  1,5կգ  զանգվածով  
մարմին,որի  վրա  սկսեց  ազդել զուգահեռ  ուղղված  մեծացող  ուժ:

Գծե՛ք շփման  ուժի մոդուլին ազդող ուժի  մոդուլի  կախվածության  գրաֆիկը,  
եթե  մակերևույթի  հետ  շփման  գործակիցը  0,2 է:

Լուծում
Հորիզոնական մակերևույթի վրա  դրված  մարմնի  վրա 
 շփման  ուժ  չի  ազդում, մարմնի  վրա  դադարի  

շփման ուժը  կազդի  այն  ծամանակ , երբ  այն  
կսկսի  շարժվել: 

Դադարի  շփման  ուժի  մաքսիմալ  արժեքը՝  
Fтр.=µN , որտեղ µ -ն   շփման  գործակիցն  է, N  – 
-ը  հենարանի  հակազդեցության  ուժի  մոդուլն է,    
մարմնի  վրա  ազդող   շփման  ուժի  կախվածության  
գրաֆիկը  պատկերված  է  նկարում:

1

1

2

2

3

3

4

4

5

Fтр., 
Н

F,
 
Н
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Խնդրի լուծման երկրորդ եղանակ

Քանի որ զսպանակների երկարացման առաձգականության ուժի մոդուլները 
նույնն են, այդ պատճառով երկրորդ զսպանակի կոշտությունը այնքան անգամ  
է մեծ առաջին զսպանակի կոշտությունից, որքան անգամ նրա երկարացումը 
փոքր է առաջին զսպանակի երկարացումից: Երկարացումը 4 անգամ փոքր է 
ուրեմն երկրորդ զսպանակի կոշտությունը կլինի 

k2=80 Ն/մ · 4=320 Ն/մ: 

5. Հորիզոնական մակերևույթով հավասարաչափ շարժվում է 
60կգ զանգվածով սահնակը մակերևույթին զուգահեռ ուղղված ուժի 
ազդեցությամբ: Հաշվե՛ք այդ ուժի մոդուլը,  եթե սահնակի մակերևույթի 
շփման գործակիցը 0,12 է: 

Լուծում
Քանի որ սահնակը շարժվում է հավասարաչափ, այդ պատճառով նրա վրա 

զուգահեռաբար ազդող ուժի մոդուլը հավասար է շփման ուժի մոդուլին և հակուղղված 
է նրան: 

F=µmg. (*)   (*): F=72 Ն.

6. Պողպատի ուղղաձիգ թիթեղի վրա կպել է 40գ զանգվածով մագնիսը: 
Մագնիսը հավասարաչափ շարժվում է ուղղաձիգ դեպի ներքև 1,6Ն ուժի 
ազդեցությամբ: Որոշել այն ուժի մոդուլը, որը ուղղաձիգ ազդում է մագնիսի 
վրա:   

Լուծում
Նկ.113.1-ում պատկերված են  մագնիսի վրա 

ազդող ուժերը, երբ այն  հավասարաչափ բարձրանում 
է վերև ուղղաձիգ    թիթեղով:  

այդ պատճառով՝   F2=mg+F շփ .
 (1)

երբ  շարժվում է ներքև (նկ. 113.1.բ) 

 F1+mg=Fշփ.
.  (2)

 (2) ⇒ (1) ⇒ F2 =2mg+F1. (*)

	  (*): F
2
=2,4 Ն.

Թիթեղի և մագնիսի միջև փոխազդեցության ուժը 
(նկ.113.1-ում) չի պատկերված, քանի որ դրանք իրար  

հավասար են:

? F
2

Տրված է m=40գ=0,04կգ
   F

1
=1,6 Ն

Fշփ.

mg→ mg→

F2

→

F1

→→

Fշփ

→

Նկ.113.1 ա բ
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ՍՏՈՒԳԵ՛Ք ՁԵՐ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԸ
4.13

Լուծեք՛ խնդիրները

1. 4Ն  ուժի  ազդեցությամբ զսպանակը  երկարեց  8սմ-ով: Որոշե՛ք  զսպանակի  
կոշտությունը:

2. Ճանապարհի  հորիզոնական  տեղամասով  հավասարաչափ շարժվող  
ավտոմեքենայի անվադողերի  վրա  ազդող  քարշի  ուժի  մոդուլը հավասար  է  
1,2կՆ:Հողի  դիմադրության  ուժը  500Ն է: Որոշե՛ք  ավտոմեքենայի  վրա  ազդող  
օդի  դիմադրության  ուժը:

3. Ավտոմեքենայի  ուղևորները  հանկարծ  թեքվեցին  ձախ:Ինչպե՞ս  էր  շարժվում  
այդ  ժամանակ  ավտոմեքենան:

4. Շունը ատամներով  արդեն  բռնում  էր  
նապաստակին:   Այդ  ժամանակ նապաստակը կտրուկ         
փոխում  է շարժման  ուղղությունը:Բացատրե՛ք,          թե  
ինչու՞ դժվարացավ  նապաստակին  բռնելը:

5. Կացինը  մնացել  էր  կոճղի  մեջ:Բացատրե՛ք  
նկ.114.1-ում պատկերված կացինը կոճղից ազատելու  
եղանակները:

Աշխատանքային  տետրում   լրացրե՛ք  աղյուսակը

Ֆիզիկական 
մեծություն

Տառը, որով 
նշանակում են

Չափման  
միավորը

Չափիչ  
սարքը

Չափման  
տեսակը

ուժ

նկ.114.1
ա բ

ԹԵՍՏ

1.Եթե  մարմնի  վրա  այլ  մարմիններ  չեն  ազդում  ,ապա նրա  արագությունը՝
ա)  մեծանում է               բ)    փոքրանում է             գ) չի  փոփոխվում

2.Տրանսպորտը  տեղից  շարժվելիս,    ուղևորները ՝
ա) թեքվում  են  շարժման  կողմը      բ) թեքվում  են  շարժմանը հակառակ  

ուղղությամբ
գ) չեն  շարժվում  դ) երբեմն շարժման կողմն են  թեքվում,երբեմն  էլ՝հակառակ

3.  Ավտոմեքենան շրջադարձ կատարելիս,    ուղևորները՝
ա) թեքվում են  շրջադարձի  ուղղությամբ    
բ) թեքվում են շրջադարձին հակառակ ուղղությամբ
գ)  չեն  թեքվում  դ)երբեմն թեքվում են շրջադարձի,երբեմն էլ՝ հակառակ  կողմը
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Ուսումնական   նպատակները՝
Զարգացնել ձեռք բերած գիտելիքը կիրառելու, դասակարգելու, հաղորդակցվելու և 

համեմատելու ունակություն։ 

1. Հուկի  օրենքից F=kx ⇒   (*)   (*): k=50 Ն/մ:

2. F=F1+F2, (1) որտեղ F=1200 Ն,  F1=500 Ն,  F2 – օդի  դիմադրության  ուժի  
մոդուլն  է: (1)⇒ F2=F-F1. (*) (*): F2=700 Ն և  ուղղված  է  շարժմանը  հակառակ:

3. Ավտոմեքենան թեքվեց  աջ:

4. Շունը իներցիայի  հետևանքով  չի  հասցնում  շարժման  ուղղությունը  փոխել:
5. ա. Հենարանին  հարվածելիս  կոճղը կանգնում  է, կացինը  իներցիայի  

հետևանքով    շարունակում  է  շարժվել,    մխրճվում    է  փայտի  մեջ  և  կոտրում  այն:
բ.Հենարանին  հարվածելիս  կացինը  կանգնում է:  Փայտը  իներցիայի  հետևանքով 

շարունակում է  շարժումը,  կացինը մխրճվում ,  և փայտը  կոտրվում   է:

114'

Աշխատանքային  տետրում  լրացրեք  աղյուսակը

Ֆիզիկական  
մեծություն

Տառը, որով 
նշանակում են

Չափման 
միավորը ՄՀ-

ում

Չափիչ  սարքը Չափման 
տեսակը

Ուժ                                                    F Նյուտոն դինամոմետր Ուղղակի

Թեստերի  պատասխանները՝

1 2 3 4 5

գ բ բ գ դ
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4.Եթե երկու ուժերի  ազդեցությամբ  մարմինը  շարժվում է հավասարաչափ, 
ապա՝ 

ա) ուժերը  մոդուլով  հավասար են  և  ունեն նույն ուղղությունը.
բ) այն ուժը,որի  մոդուլը ավելի մեծ է, ուղղված է  շարժման  ուղղությամբ.
գ) ուժերը  մոդուլով  հավասար են  և  ունեն հակառակ  ուղղություն.
դ)ուժերը  մոդուլով  հավասար են,բայց  միևնույն ուղղի  երկայնքով  չեն  ուղղված.

5.115.1  նկարում պատկերված է  մարմնի  վրա ազդող  ուժի  մոդուլները ՝  
F1=5Ն,   F2=3Ն,  F3 =4Ն: Այս  ուժերի  համազորը՝
ա)12Ն է և ուղղված է  դեպի    աջ               բ)12Ն  է  և  ուղղված է  դեպի  ձախ
գ) 6Ն է և  ուղղված  է  դեպի  աջ                  գ) 4Ն    է  և  ուղղված  է դեպի  աջ  

●    Նու՞յն  ուժով  են  ազդում,  արդյոք  բարձի   կամ  սպունգի  վրա  տարբեր  
նիստերով    դրված  աղյուսները  կամ  գիրքը (նկ.115.2):  Ենթադրությունը  գրե՛ք  
աշխատանքային  տետրում  և բացատրե՛ք,  ինչու՞ եք  այդպես  մտածում:

●   Նույն  ուժով  են  ազդում  արդյոք  բարձի  կամ  սպունգի  վրա  դրված  
դատարկ,կիսով  չափ  ջրով  լցված  .և  ջրով  լի  շշերը (նկ.115.3):  Ենթադրությունը  
գրե՛ք  աշխատանքային  տետրում :

նկ.115.2 

նկ.115.3.

նկ.115.1 

Փափուկ բարձի վրա տարբեր նիստերով տեղադրել գիրք կամ աղյուս (Նկ. 115.2) 
և հետևել, որ դեպքում և ինչպե՞ս կդեֆորմացվի բարձը: Բացատրե՛ք, ինչու՞   այդպես 
ստացվեց:

Բարձի վրա դնել դատարկ շիշ, այնուհետև կիսով չափ ջրով լցված շիշ, վերջում 
ջրով լի շիշ(նկ.115.3) : Միանմա՞ն կդեֆորմացվի բարձը: Բացատրե՛ք  դիտարկած  
երևույթը:

Պատրաստվում ենք  հաջորդ  դասին.

Գիտահետազոտական որոնում
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Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա՝
Ֆիզ. բազ. 1.   Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն:
Ֆիզ.բազ.  2.  Մարմինների  փոխազդեցություն և փոխազդեցության փաստարկման  

արդյունքում   մատերիայի,  համակարգերի  քննարկում:
Ֆիզ.բազ.4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի   մշակում  օգտագործում, 
կախյալ  և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, 
տվյալների հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  
ընտրություն):

ֆիզ.բազ.5. Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  ուսումնասիրման  
համար անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  օգտագործում (դիտումներ,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

 Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  
և  գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում   ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձի պլանավորում և անցկացում, անվտանգության կանոնների  
պահպանում:

Տնային  փորձը  հեշտ  է անցկացնել:  Պարտադիր  չէ  աղյուսը:  Կարելի  է  օգտագործել  
մեծ  գիրք:

Երկու փորձում  էլ  ակնհայտ  երևում  է,  փափուկ  մարմինը տարբեր ձևով է սեղմվում,  
այսինքն ազդող  ուժերը  տարբեր  են:
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IV     ԳԼԽԻ    ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ  ԽՆԴԻՐՆԵՐ      

1. Ի՞նչ  դեր  են  կատարում  թիակները  նավակի  շարժման  համար:
Լուծում

Թիակները  շարժելիս դրանց  միջոցով     ջրին  հակազդում  են:   Ջուրը  հակառակ  
ուղղությամբ  ազդում  է թիակների  (նավի)   վրա և   շարժում  նավը:

2. Ի՞նչ  եք  մտածում ձեռքի  ափի  մեջ   դրված  աղյուսին  մուրճով  հարվածելիս  
ցավ  կզգանք, թե՞  ոչ:

Լուծում
Հարվածից  ձեռքը  ցավ  չի  զգա,   քանի  որ  իներցիայի և  հարվածի  ժամանակի  

կարճազդու  լինելու  հետևանքով  աղյուսը  չի  հասցնում  ազդել  ձեռքի  վրա  և  չի  
սեղմի  ձեռքին:

3. Նույն  շառավիղով  երկու  մոլորակներից  մեկը  մոդուլով  ավելի մեծ 
ուժով   ձգում է  իր  մակերևույթին  տեղադրված  մարմնին,  քան  երկրորդը :  Ո՞ր  
մոլորակի  զանգվածն  է  մեծ:

Լուծում
Այն  մոլորակի  զանգվածն  է  մեծ,     որը  ավելի  մեծ  ուժով է  ձգում  մարմնին:

4. Նավակի  մեջ  նստած  մարդը  ձեռքով  հրեց  երկրորդ  նավակը,  ինչպե՞ս  
կփոխվի  նավակների  դիրքը   միմյանց  նկատմամբ, ո՞ր  
նավը  ավելի  շատ  հեռավորություն  կանցնի :    Ինչու՞:

                                                      Լուծում

Նավերի   իրարից    հեռանում  են: Այն նավը, որի զանգվածը ուղևորների հետ 
միասին ավելի  փոքր   է, ավելի  շատ  հեռավորություն   կանցնի:

 5.Ընտրե՛ք  մասշտաբ   և  նկարով  պատկերեք  հետևյալ  ուժերը
ա.  մարմնի  վրա ազդող  ծանրության  ուժը  100Ն   Է:  Ուժը  որով  ազդում  է  

մարմինը  հենարանին,  և ուժը, որով  հենարանը  ազդում  է մարմնին բ. Գնդակին  
ոտքով  հարվածելու  ուժը,   որը 50Ն է  և հորիզոնական ուղղությամբ այն  ուժը  
որով  գնդակը  կհակազդի  ոտքին
                                                                             Լուծում

ա. ուժերը  համապատասխան  и  պատկերված է ա նկարում
բ. ուժերը բ նկարում են պատկերված:

ա բ
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6.  70կգ  զանգվածով  մարդը  10կգ  զանգվածով  բեռ  է  
պահում: Ընտրեք  մասշտաբ  և  պատկերեք  մարմնի  վրա  ազդող 
ծանրության  ուժը, որով  մարդը  ազդում  է  հենարանին: Ի՞նչ 
ուժեր  են ազդում  մարդու  վրա : 

Լուծում
Բեռի վրա ազդում է ծանրության ուժ, որի մոդուլը F1 = 100 Ն  

է: Մարդու  վրա  ազդող  ծանրության  ուժի մոդուլը F2 = 700Ն 
է: Բեռը  մարդու  վրա  ազդում է  դեպի  ներքև  ազդող  100Ն  
ուժով:

Մարդը  հենարանին  ազդում  է  ոտքերով   մոդուլով  800ն ուժով,  
յուրաքանչյուր  ոտքով  400Ն  ուժով:

Ոտքերին  հենարանը  ազդում  է դեպի  վերև  ուղղված 800Ն ուժով,  
յուրաքանչյուր  ոտքին  400Ն  ուժով:

 
7. Ճոպանը  ձգում  են  չորս  մարդ:  Երկուսը  ճոպանի  վրա  ազդում  են 

միևնույն  ուղղությամբ  ուղղված  330Ն  և  380Ն  ուժերով,    իսկ  մյուս  երկուսը 
300Ն  և  400Ն  ուժերով(տես նկարը): Ո՞ր ուղղությամբ  կշարժվի  ճոպանը  և  ինչի՞  
է  հավասար  այդ  ուժերի  համազորը:

Լուծում

Ճոպանի  վրա  ազդող  ուժերի  մոդուլը  համապատասխանաբար F1 = 330Ն, 
F2=380Ն, F3=300Ն  և F4=400Ն:

Քանի  որ F1+F2>F3+F4, այդ պատճառով համազորի ուղղությունը կլինի դեպի  
ձախ, որի մոդուլը հավասար  է F = F1+F2– (F3+F4) = 10 Ն: Ճոպանը կշարժվի դեպի  
ձախ:

200 n
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V ԳԼՈՒԽ

ՀԻԴՐՈ ԵՎ 
ԱԵՐՈՍՏԱՏԻԿԱ 

ԱՅՍ    ԳԼԽՈՒՄ  
ԿՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐԵՆՔ

  Ճնշում  

  Գազերի և հեղուկների ճնշում

  Պասկալի օրենք

  Հիդրավլիկ  մեքենա

  Հաղորդակից անոթներ

  Մթնոլորտային ճնշում

Հիդրո(հուն.)-նշանակում է ջուր
ջրի հետ կապված

Հիդրավլիկ(հուն.) – ջրաբաշխական
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Այս  հարցերին  ծանոթանալուց    հետո,    աշակերտները  պետք  է  սովորեն  
բնութագրել ճնշումը։

Հիդրոստատիկայի  հարցերի  վերաբերյալ  նյութեր     համացանցում  նայեք   հետևյալ  
հղումներով՝

1. http://ru.wikipedia.org/wiki/гидростатика 

2. http://www.abc-people.com/data/archimed/index.htm

3. http://elementy.ru/trefil/21067

4. http://class-fizika.narod.ru/7–archim.htm

5. http://www.edu.yar.ru/russian/projects/socnav/prep/phis001/liq/liquid25.html

6. http://www.google.com/url?sa=t&source=web&cd=6&ved=0CDUQFjAF&url=http%3A%2F%2F-
school.baltinform.ru%2Ffiles%2F3%2Fdocuments–4698–file.ppt&rct=j&q=%D0%BF%D0%B-
B%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%83%D0%B4%D
0%BE%D0%B2&ei=WJ4LTN-xMYWMOPqLuRE&usg=AFQjCNFCkZ85YyGpsqmO1cdEu2–
hZxDWVQ

7. http://www.google.com/images?hl=en&q=archimedes+principle&um=1&ie=UTF-8&source=uni-
v&ei=Lp8LTJO5EpSAONTCpQ0&sa=X&oi=image–result–group&ct=title&resnum=4&ved=0C-
DYQsAQwAw
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ՃՆՇՈՒՄ5.1

● Միանմա՞ն են ազդում արդյոք բարձի վրա դրված աղյուսի տարբեր նիստերը: 
● Միանմա՞ն են ազդում, թե՞ ոչ բարձի վրա դրված տարբեր զանգվածով շշերը:
● Բացատրե՛ք, ինչու՞ է այդպես տեղի ունենում:

Վերլուծենք տնային փորձից ստացված արդյունքները:

Այն ֆիզիկական մեծությունը, որը ցույց 
է տալիս, թե ի՞նչ ուժ է ազդում մակերևույթի 
մակերեսի յուրաքանչյուր միավորի վրա, կոչվում 
է ճնշում: 

Ճ ն շ ո ւ մ ը  հ ա վ ա ս ա ր  է  մ ա կ ե ր և ո ւ յ թ ի ն 
ուղղահայաց ազդող ուժի հարաբերությանը այդ 
մակերևույթի մակերեսին :

Եթե մակերևույթին ուղղահայաց ազդող ուժը 
նշանակենք F-ով, մակերևույթի մակերեսը S-ով, իսկ 
ճնշումը P-ով, ապա կարելի է գրել.

    P = F
S

.     (1)

Որքան մեծ է մակերևույթի մակերեսը, այնքան 
փոքր է նույն ուժի գործադրած ճնշումը և հակառակը:

Ենթադրենք  F=1Ն, S=1մ2, ապա (1) ⇒   
Որպես ճնշման միավոր ընդունում են այն ճնշումը, որը գործադրում է 

1Ն ուժը 1մ2 մակերեսով մակերևույթի վրա՝ այդ մակերևույթին ուղղահայաց 
ազդելով:

Կրճատ այդ միավորը գրում են այսպես 1 Ն/մ2, Ֆրանսիացի գիտնական ՝ Պասկալի  
(1623-1662թթ) պատվին ճնշման միավորը կոչվում է պասկալ (նշ. Պա): Այսպիսով.

● Կոճգա ՞ մն է ավելի մեծ ճնշում առաջացնում, երբ այն 
սեղմում են, թե՞ տրակտորը, որը շարժվում է։

1.  Միանմա՞ն են  արդյոք աղյուսի տարբեր նիստերի 
ազդեցությունները: 
2. Նույն ուժո՞վ են ազդում, թե՞ ոչ աղյուսի տարբեր նիստերը 

մակերևույթի վրա: Պատասխանը հիմնավորե՛ք: 
3. Միանմա՞ն ուժով են ազդում, թե՞ ոչ աղյուսի տարբեր նիստերը մակերևույթի 
մակերեսի վրա: Պատասխանը հիմնավորե՛ք:
4. Միանմա՞ն է ,թե՞ ոչ այն մակերեսը, որի վրա ազդում են դատարկ և ջրով լիքը 
շշերը: 
5. Նույն ուժո՞վ են ազդում, թե՞ ոչ դատարկ և ջրով լի շշերը մակերևույթի 
մակերեսին: 
6. Նու՞յնն են, թե՞ ոչ միևնույն մակերեսի վրա ազդող ուժի արդյունքները:
7. Ի՞նչ եք մտածում, եթե միևնույն մակերևույթի  մակերեսի  վրա ազդեն  տարբեր 
ուժեր, ի՞նչ տեղի կունենա: 

Նկ.118.1 Առանց դահուկների 
մենք խրվում ենք փափուկ ձյան 

մեջ,  իսկ դահուկներով՝ ոչ:
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Այս  թեմայի  վերաբերյալ  երկու  տեսադաս  դիտեք  հետևյալ  հղումով՝

https://www.youtube.com/channel/UChgpl-iVxd880w-Ov2VQ5_g/videos

Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա՝
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  համաձայն:
Ֆիզ.բազ.  2.  Մարմինների  փոխազդեցություն և փոխազդեցության փաստարկման  

արդյունքում   մատերիայի,  համակարգերի  քննարկում:
Ֆիզ.բազ. 4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի   մշակում  օգտագործում, կախյալ  
և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, տվյալների 
հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  ընտրություն):

ֆիզ.բազ. 5. Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  ուսումնասիրման  
համար անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  օգտագործում (դիտումներ,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

 Ֆիզ.բազ.  7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  և  
գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ուսումնական  նպատակները՝
Վերլուծման,  կանխատեսման, տվյալների մեկնաբանության ունակությունների  

զարգացում:
Ճնշման  փոքրացման  կամ   մեծացման  կոնկրետ  խնդիրների  լուծում:
  Դասի  ընթացքում  կոնկրետ,  գործնական  խնդիրների  քննարկմամբ  աշակերտները  

պետք  է  կարողանան  մտածել  մարմնի  կողմից  ճնշման  առաջացման   փոքրացման  և  
մեծացման  անհրաժեշտության  վերաբերյալ:

  Վերլուծենք  տնային փորձերի  ժամանակ  դիտարկած  երևույթները:

1. Փորձից  նկատում ենք,  որ  բարձի  վրա  աղյուսի  տարբեր  նիստերի  
ազդեցությունները   տարբեր  են:  Ազդեցությունը  ավելի  մեծ  է,  երբ  փոքր մակերեսով   
նիստով  է ազդում, ազդեցությունը  ավելի  քիչ  է, երբ մեծ  մակերեսով նիստով է  ազդում:

2. Աղյուսի  տարբեր  մակերևույթներ  տարբեր  ուժով  են  ազդում,  որի  մոդուլը 
աղյուսի վրա  ազդող  ծանրության  ուժին  է  հավասար:

3. Մակերեսի  միավորի  վրա  ազդող  ուժը  թվային  արժեքով հավասար  է  F/S:  
Սա  նշանակում  է ,  որ   տարբեր  նիստերի  ազդեցությունը  կախված  նիստերի  
մակերեսներից  տարբեր  է:

4. Դատարկ  և  ջրով  լիքը  շշերի  ազդեցության  մակերեսը  նույնն   են :
5. Ջրով  լի  շիշը  ավելի  մեծ  ուժով  է  ազդում, քան  դատարկ  շիշը:
6. Միավոր  մակերեսի  վրա  ազդեցությունները  տարբեր  են:  Ջրով  լցված  շիշի  

ազդեցությունը  ավելի  մեծ  է ,քան  դատարկ  շշինը:
7. Քանի  որ  միավոր  մակերևույթի  վրա  ազդող ուժի  ազդեցությունը  թվային  

արժեքով   հավասար  է  F/S,  այդ  պատճառով  միևնույն   մակերևույթի  մակերեսի վրա   
տարբեր ուժերի   ազդեցության  արդյունքը  կլինի  տարբեր:

Մինչև  ներքևում  տրված  հարցերը  տանք ,  հարցրեք  աշակերտներին  հասկացե՞լ  են,  
թե  առաջին  փորձի  պայմանները  ինչո՞վ  են  տարբերվում  երկրորդ  փորձի  պայմաններից
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ա բ

11. Սկզբում  ենթադրե՛ք,այնուհետև որոշե՛ք կոճգա՞մը , 
թե՞  տրակտորն  է  ավելի  մեծ   և քանի՞ անգամ է մեծ ճնշում  
գործադրում:  

1 Պա = 1 Ն
1 մ2

.

Պասկալ(Պա)  միավորը սահմանվել է ի պատիվ ֆրանսիացի գիտնական Բլեզ 
Պասկալի (1623-1662թթ)

Հատկապես   լայն  անվադողեր  են  արտադրում  այն  բեռնատար  մեքենաների  
համար , որոնք   անապատի  ավազի  վրա  են  երթևեկում:  Ծանր  մեքենաները՝    
այնպիսիք, ինչպիսիք  են տրակտորը,տանկը  կամ  ճահճագնացը,ունենալով  
թրթուրների  հենման  մեծ մակերես,անցնում  են  ճահճային  տեղանքով,   որտեղով  
նույնիսկ  մարդը  չի  կարող  անցնել:

8. Սու՞ր դանակով է հեշտ կտրել, թե՞ բութ: 

9. Ինչու՞ են սրում ծակող 
և սուր իրերը: 

10. Դիտե՛ք  (նկ 119.2)-ը: Ինչու՞ 
են բեռնատար ավտոմեքենաների   
անվադողերը  ավելի  լայն  անում՝  քան  
մարդատարներինը:

Նկ.119.1

Նկ.119.2

F1=50Ն

S1=0,01մմ2

P1=? P2=?

S2=2մ2

F2=100կՆ
Նկ.119.4Նկ.119.3

12. Հաճախ  փայտի մեջ խփած  
մեխը  հանելու  համար,  փայտի  և  
աքցանի  մեջտեղում փոքրիկ  թիթեղ  են  
տեղադրում: Բացատրե՛ք  ինչու՞: 

Նկ.119.5
ա բ
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8. Սուր  դանակի  կտրելու  մակերեսը  ավելի  փոքր  է,  քան  բութ  դանակինը,  այդ  
պատճառով  միևնույն  ուժի  ազդեցությամբ  սուր  դանակի  վրա  ճնշումը  ավելի  մեծ  
է,  հեշտ  է  կտրել:

9. Միևնույն  ուժի  ազդեցությամբ  սուր ծայրի  վրա  ճնշումն  ավելի  մեծ  է:
10. Ճնշման  փոքրացման  համար,   բեռնատար  ավտոմեքենաների    զանգվածը  մեծ  

է  մարդատար  ավտոմեքենաների  զանգվածից,  որպեսզի  չխրվեն  հողի  մեջ  դրանց  
անվադողերը  ավելի  լայն  են  անում:

11. Տրակտորի  ճնշումը կՆ
մ2

է,  կոճգամի  ճնշումը՝ ,  

կՆ
մ2

. Կոճգամի  ճնշումը  10 000 անգամ   մեծ  է  տրակտորի  

գործադրած  ճնշումից:

12. Թիթեղը  տեղադրելուց      մեծանում  է   այն  մակերեսը ,    որի  վրա աքցանը  ազդում  
է, հետևաբար  փոքրանում  է  ճնշումը,  և  մակերևույթը  չի  վնասվում:

Տնային  առաջադրանքների վերլուծությունից  հետո,  աշակերտներին  առաջարկեք  
քննարկել    118.1  նկարը:  Հարցրեք,  ի՞նչ  եք  մտածում,  ինչու՞  առանց  դահուկների    
խրվում  են  փափուկ  ձյան  մեջ, իսկ    դահուկներով՝   ոչ:
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Փորձի  նպատակը ՝որոշել  փուչիկի ուռչելուն  
նպաստող  պայմանները: 

Հավանաբար  բոլորդ  էլ  փչել  
և  խաղացել  եք  փուչիկով 
(նկ.120.1,ա): Փչե՛ք  ևս  մեկ  
անգամ    և   փչելու  ժամանակ   
հետևե՛ք,  թե  ինչու՞ է այդ 
պրոցեսի  ընթացքում  մեծանում  

փուչիկի  ծավալը: Գրառե՛ք աշխատանքային  
տետրում:                                     

2. Սկզբում  գնահատե՛ք,այնուհետև  
փորձնական  ճանապարհով  հետևե՛ք փուչիկի  
վարքին՝  շիշը  տաքացնելիս:  Ենթադրությունները  և  փորձով    
նկատած  երևույթները   գրանցե՛ք  աշխատանքային  տետրում  
և  փորձե՛ք  բացատրել

ա

նկ.120.1
բ

Փորձի  համար 
անհրաժեշտ են     
●Պոլիէթիլենային  շիշ                     
●Փուչիկ
●Տաք   ջուր                                     

Տնային  փորձ.

նկ.120.2

●  Ճնշումը  ֆիզիկական  մեծություն է ,որը  հավասար  է 
մակերևույթի  մակերեսին  ուղղահայաց  ազդող  ուժի  և  այդ  

մակերեսի  հարաբերությանը: P = F
S

, որտեղ՝ p – ն ճնշումն է, F – 

ը՝   մակերևույթին  ուղղահայաց  ազդող  ուժն  է, իսկ S-մակերևույթի  
մակերեսը 

   Ճնշման  սահմանումից  հետևու՞մ է ,որ՝
Մեկ  ոտքը  բարձրացնելիս  մարդու  ճնշումը  մակերևույթի  մակերեսին
ա) երկու  անգամ  կփոքրանա՞  բ) երկու  անգամ  կմեծանա՞
գ) չի փոփոխվի  դ) 4 անգամ կփոքրանա  ե) 4 անգամ  կմեծանա  
                    

Ճնշումը որոշվում է մակերևույթին ուղղահայաց ազդող ուժի մոդուլի և 
մակերևույթի մակերեսի հարաբերությամբ:

P = F
S

.  ՄՀ-ում ճնշման միավորն է՝ 1Պա = 1 Ն
1 մ2

.

Անհրաժեշտության դեպքում ճնշումը կարելի է  մեծացնել  կամ 
փոքրացնել՝փոքրացնելով կամ մեծացնելով մակերևույթի մակերեսը:

Իմացանք, որ. 

13. Ձեր կարծիքով, օդը  ճնշում  գործադրու՞մ  է  մարմնի  
մակերևույթի  մակերեսի  վրա:   Բացատրե՛ք,  ինչու՞  եք  այդպես  
մտածում:

Գազի ճնշումը  դրսևորվում  է  նրանց  մոլեկուլների  քաոսային, անկանոն  
շարժման  ժամանակ  բախումների  տեսքով:
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13. Լսե՛ք  աշակերտներին : դժվարանում են ճիշտ պատասխանել,  հարցրեք՝
-Շարժվու՞մ  են ,  թե՞  ոչ  օդի  մոլեկուլները:
-Շարժվում  են:  
-Ինչպե՞ս:
-Քաոսային:
-Պատասխանը  հիմնավորելու  համար  բերեք  օրինակ:
-Դիֆուզիա:
-Հարվածու՞մ  են,  թե՞  ոչ  մոլեկուլները  մարմնի  մակերևույթին:
-Հարվածում  են:
Ազդու՞մ  են, թե՞  ոչ  հարվածող  մոլեկուլները  մարմնի  մակերևույթին  ուժով:
-Ազդում  են:
-Այնուհետև  հարցրեք  հետազոտելով պատասխանեք  13-դ  հարցին:

Տվեք  ուղղություն,ինչպե՞ս  կատարել    փորձերը:   Ցույց  տվեք,   թե  ինչպե՞ս  կարելի  
է  փուչիկը ամրացնել շշի վրա։

 Ճիշտ  պատասխանն է    -բ)

Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա՝
Ֆիզ. բազ. 1.   Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն:
Ֆիզ.բազ.  2.  Մարմինների  փոխազդեցություն և փոխազդեցության փաստարկման  

արդյունքում   մատերիայի,  համակարգերի  քննարկում:
Ֆիզ.բազ.4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում (հիպոթեզի, վարկածի   մշակում  օգտագործում, 
կախյալ  և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, 
տվյալների հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  
ընտրություն):

ֆիզ.բազ.5. Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  ուսումնասիրման  
համար անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  օգտագործում (դիտումներ,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

 Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  
և  գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում   ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձի պլանավորում և անցկացում, անվտանգության կանոնների  
պահպանում:
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Գազի մոլեկուլների միջև  եղած  հեռավորությունը  
մի  քանի տասնյակ  անգամ գերազանցում  է   մոլեկուլի  
չափերը:Նրանց  միջև  ձգման  ուժը  շատ  փոքր  է:     Այդ  
պատճառով  գազի  մոլեկուլները  շարժվում       են  անկանոն:   
Քաոսային    շարժման  ժամանակ  բախվում      են  իրար  
և  այն  անոթի  պատերին,   որի  մեջ    գտնվում  են:    Մեկ  
մոլեկուլի  հարվածը  անոթի  պատին  շատ  թույլ  է ,բայց  
գազի մեջ  գտնվող  մոլեկուլների  թիվը  շատ  մեծ  է,      և  
բոլոր  մոլեկուլների  այդպիսի  հարվածները  առաջացնում  
են  մեծ  ճնշում  անոթի  պատերի  և   գազի  մեջ  գտնվող  
մարմնի  վրա:

Գազի  ճնշումը  անոթի  պատերին ,պայմանավորված է  գազի  մոլեկուլների  
հարվածներով:

  Հաշվարկված   է,   որ  1վ-ի  ընթացքում 1սմ2  մակերեսով մակերևույթին  գազի  
մոլեկուլների հասցրած  հարվածների   թիվը արտահայտվում  է  քսաներեքանիշ    
թվով: Որպեսզի  պատկերացնենք,  թե  ինչ մեծության թիվ է, կատարենք  
համեմատություն, եթե այդ  քանակով ցորենի  հատիկները  մեկ շարքով շարենք,  
ապա կստանանք  մի  երկարություն,որը  100 անգամ  կձգվի  Երկրից մինչև  Արև  ու  
նրան  մոտ  գտնվող  աստղեր և   ավելի:  Այդ  աստղերից մինչև  Երկիր  լույսը՝    որի  
արագությունը  300 000կմ/վ է   կհասնի 4,25 տարում:

Վերլուծելով  տնային  փորձերի    արդյունքները,կարելի  է  անել  եզրակաղություն, 
որ՝

Գազի  ճնշումն  այնքան  մեծ  է,  որքան  հաճախ   և ուժեղ  են  մոլեկուլները   
հարվածում  անոթի  պատերին:

• Ինչպե՞ս  փչել  փուչիկը  այլ  տարբերակով:

• Շշի տաքացման  ժամանակ, ի՞նչ տեղի ունեցավ փուչիկի հետ 
(նկ.120.2): Ինչու՞ այդպես եղավ:

նկ.121.1

5.2
ԳԱԶԻ ՃՆՇՈՒՄ: ՊԱՍԿԱԼԻ ՕՐԵՆՔ

1. Ինչպե՞ս  է  փոխվում  փուչիկի ներսում, միավոր  ծավալում    
մոլեկուլների  թիվը,  փուչիկը  փչելիս: Բացատրե՛ք   ինչու՞:

2. Ինչպե՞ս  է  փոխվում  փուչիկի  ներսում  մոլեկուլների  
հարվածների  թիվը  միավոր մակերեսին:  Բացատրե՛ք  ինչու՞:

3. Փոխվու՞մ  է    փուչիկի  ներսում    ճնշումը, այն  փչելիս:  Ինչպե՞ս:

4. Փոխվու՞մ  է   ճնշումը  փուչիկի  սահմաններից  դուրս: Բացատրե՛ք  ինչու՞:

5. Արե՛ք  եզրակացություն՝  ինչու՞  է  ուռչում  փուչիկը:



ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԳԻՐՔ 
Այս  թեմայի  վերաբերյալ  երկու  տեսադաս  դիտեք  հետևյալ  հղումով՝

https://www.youtube.com/channel/UChgpl-iVxd880w-Ov2VQ5_g/videos

Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա՝
Ֆիզ. բազ. 1.   Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  համաձայն:
Ֆիզ.բազ.  2.  Մարմինների  փոխազդեցություն և փոխազդեցության փաստարկման  արդյունքում   

մատերիայի,  համակարգերի  քննարկում:
Ֆիզ.բազ.4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում (փորձ, 

փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի   մշակում  օգտագործում, կախյալ  և  անկախ  
փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, տվյալների հաշվման  բանաձևի 
սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  ընտրություն):

ֆիզ.բազ.5. Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  ուսումնասիրման  համար 
անհրաժեշտ ընթացակարգերի  օգտագործում (դիտումներ,չափում,տվյալների  հաշվում, 
համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

 Ֆիզ.բազ. 7. Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  դուրս  
բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  և  գրաֆիկներ  
օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում   ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ.9. փորձի  և  էքսպերիմենտի  պլանավորում  և անցկացում,անվտանգության  կանոնների  
պահպանում:

Ուսումնական   նպատակները՝
Ներթափանցման,  վարկածի  արտահայտման,  վերլուծման,  համախմբման 

ունակությունների զարգացում:
Պասկալի  օրենքի   սահմանում:
Դասի  ընթացքում  աշակերտները   փորձերի  դիտարկման  արդյունքների  

վերլուծումով  պետք  է  կարողան   գազի  ճնշման  վերաբերյալ  անել  եզրակացություն:   
Պետք  է  հասկանան, որ  օդի  ճնշումը  բոլոր  ուղղություններով  նույնն  է:   Ուսուցչի  
օգնությամբ,  կատարած  փորձերի  շնորհիվ  սահմանել  ինչի՞ց  է  կախված  գազի  
ճնշումը: Աշակերտները  նաև  պետք  է  հասկանան, որ   փակ  անոթի մեջ  հեղուկի  և  
գազի  ճնշումը առանց  փոփոխության  կփոխանցվի    հեղուկի  կամ  գազի  ամբողջ  
ծավալով:

1.Փուչիկը  փչելիս  դրա  ներսում  միավոր  ծավալում  մոլեկուլների  քանակը  մեծանում  է:

2. Փուչիկի  ներսում  միավոր  մակերեսին   մոլեկուլների  հարվածների  թիվը  շատանում է:

3. Քանի  որ  գազի  ճնշումը  դրա  մոլեկուլների  հարվածն  է  մարմնի  մակերևույթի  

մակերեսին,   հետևաբար  փուչիկի  ներսում  ճնշումը  մեծանում  է:

4. Փուչիկի  սահմաններից  դուրս  ճնշումը  չի  փոփոխվում:

5. Փուչիկը  ուռչում  է  դրա  ներսում   օդի  ճնշման  մեծացման  հետևանքով:

Այս  հարցերին  պատասխանելուց  հետո,  այս  դասի  վերջում(ձեր  հայեցողությամբ)  
հարցրեք  ինչքանո՞վ  հասկացան  փուչիկի  ուռչելու  պատճառները: Հարցրեք, հնարավո՞ր  
է,  որ  փուչիկը  առանց  փչելու  ուռչի:Եթե  պարզվի  որ  դասարանում  կա աշակերտ,  
որ  այս  հարցին  կպատասխանի,հիանալի  է,    դրանից  հետո  անմիջապես  ցուցադրեք  
օդահան  պոմպով  կատարվող  փորձը:   Եթե  չկարողացան  պատասխանել,  տվեք  
հարց.   Շարունակությունը  հաջորդ  էջում:
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Եթե  փուչիկը  համասեռ  է,ապա  այն  փչված  վիճակում  ձեռք  
կբերի  գնդի  տեսք: Դա  նշանակում  է  ,որ  գազի  մոլեկուլները  
բոլոր  ուղղություններով   հավասարապես  են   ճնշում փուչիկի  
մակերևույթի  վրա:

Կարելի  է  անել  եզրակացություն ՝ միավոր  ժամանակում  միավոր  
մակերեսի  վրա  մոլեկուլների    հասցրած  հարվածների  քանակը  
միևնույնն է:  Հետևաբար  գազի  ճնշումը  բոլոր  ուղղություններով  
նույնն է:

Գազի  այս առանձնահատկությունը մեծ քանակությամբ  
մոլեկուլների  շարժման  արդյունք   է:

Տնային  փորձի  ժամանակ  շիշը  տաքացնելիս (նկ.122.ա) փուչիկը  շշից  վեր  է  
բարձրանում և  ուռչում  է (նկ.122,բ), սա նշանակում է,  շշի  տաքացման  հետևանքով  
տաքացել  է  նրանում  գտնվող  օդը,որի  հետևանքով  մեծացել  է  ճնշումը,          քանի  
որ  տաքանալիս  մեծանում  է  մոլեկուլների  շարժման  արագության  մոդուլը:

   Կարելի  է  անել  եզրակացություն՝ տրված  ծավալով, հաստատունն   զանգվածով  
օդի  ճնշումը  կաճի  ջերմաստիճանի  աճմանը  զուգընթաց:

Ճիշտ  է, բոլոր  փորձերը  անցկացվեցին  օդի  համար,  սակայն  
արդյունքները  ճիշտ  են  ցանկացած  գազի  համար:

Հեղուկում  կամ  գազում  նրանց  առանձին  շերտերը  կարող  են  
ազատ  տեղափոխվել  հեղուկի  կամ  գազի  ամբողջ  ծավալով:  Իսկապես,    
բավական է թեթև փչել ջրի մակերևույթին գտնվող  
խցանի վրա, որ տեսնենք թե ինչպես է այն շարժվում: 
Այդ պատճառով ամենևին  էլ դժվար  չէ ջուրը  
բաժակից  դատարկելը:

Կատարենք  փորձ.
Փոքր  պոլիէթիլենային  շշի տարբեր հատվածներում 

անենք  անցքեր  այնպես, որ ջուրը դրանց  միջով ինքնուրույն  
չհոսի: Լցնենք  ջուր:

  Կատարված  փորձերի  և   ուսումնասիրությունների  
հիման վրա   կարելի  է  ձևակերպել  մի  օրենք,որը  
ֆրանսիացի  գիտնական  Բլեզ  Պասկալն (1623-1662թթ)  է  
սահմանել  և  կոչվում  է  Պասկալի  օրենք ՝ 

նկ.122.1
ա բ

6. Ի՞նչ տեղի կունենա փուչիկի հետ, եթե 122.1.բ. նկարի  շիշը  
սառեցնենք: Պատասխանը հիմնավորե՛ք և ստուգե՛ք  փորձով:

7.  Եթե  թեթևակի  փչենք  շշի  մեջ,ի՞նչ  տեղի  կունենա:
Շշի կափարիչը փակենք և սեղմենք ձեռքով:

8. Արդյո՞ք  հավասար շիթերով է հոսում  ջուրը անցքերից:

9. Ի՞նչ է ցույց տալիս այս փաստը:

Բլեզ Պասկալ (1623-1662)
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Օդահան  պոմպի  զանգի  տակ  գտնվում է  շատ քիչ  օդով  լցված, 
 բերանը  կապած  փուչիկ:
Կուռչի՞,թե՞ ոչ  փուչիկը  զանգի  տակից  օդը  հանելուց  հետո:
Պատասխան։  Օդահան  պոմպով  զանգի  տակից  օդը  հանելիս,
փուչիկի    վրա     դրսից  մոլեկուլների    հարվածների  քանակը 
 կփոքրանա,  ներսից   հարվածների  քանակը    կմնան  անփոփոխ:    

Այդ
 պատճառով  փուչիկը  ուռչում  է:
  Եթե  հնարավորություն  ունեք  կատարեք այդ  փորձը,  այն  

աշակերտների  վրա  անջնջելի  տպավորություն  կթողնի:
Ի՞նչ  կանեիք  եթե  օդահան  պոմպ  չունենայիք:
Ի՞նչ    ավելի  հեշտ  սարքով  կփոխարինեիք  այն:

6. Ջերնաստիճանը  իջեցնելիս  մոլեկուլների  արագության  մոդուլը  կփոքրանա: 
Արդյունքում  շշում  ճնշումը  կփոքրանա, և  այն  մթնոլորտայինից  փոքր  կլինի,   

փուչիկը    կուռչի:

8. Ջուրը  անցքերից  միաման  շիթերով  է  հոսում:
9. Այս  փաստը  ցույց  է  տալիս,   որ  ճնշումը   հեղուկում   առանց  փոփոխության  

հաղորդվում  է  ամբողջ  ծավալով:

7. Լսեք  աշակերտներին:

122'
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10. F ուժը ազդելով S մակերեսով  
մխոցի վրա առաջացնում է P  
ճնշում: Որոշե՛ք  հեղուկի  ճնշումը 
S1=2S, S2=3S և S3=S մակերևույթի  

մակերեսներին և նրանց վրա ազդող  ուժերը: 
(նկ.123.1)

S1

S2

S3

S

նկ.123.1

նկ.123.2

Անոթի  պատերին  գազի  մոլեկուլների հարվածների  հետևանքով 
առաջանում է գազի գործադրած  ճնշումը:

Ինչքա՞ ն  շատ են  միավոր  ծավալում  մոլեկուլների  թիվը,այնքան  մեծ է 
ճնշումը,   և՝ հակառակը:

Գազի ճնշումը բոլոր  ուղղություններով  նույնն է:
Փակ  անոթում  հեղուկի  կամ  գազի  վրա գործադրած ճնշումն  առանց  

փոփոխության  հաղորդվում է  հեղուկի  կամ գազի  ծավալի  յուրաքանչյուր  
կետին:

  Իմացանք, որ՝

11. 123.2 նկարում պատկերված է  
ապակյա շիշ, որի  մեջ բարակ  խողովակ 
է իջեցված: Ի՞նչ անել, որ շշից խողովակով 
ջուր հոսի: Ինչպիսի՞ տարբերակներ  
կառաջարկե՛ք:

Փորձի նպատակն է պարզել միևնույն մակարդակի 
տարբեր  կետերում ճնշումների միջև եղած կապը:

Շշի հատակից միևնույն բարձրության վրա անցքեր 
բացե՛ք (Նկ.123.3): Սկզբում գնահատե՛ք, իսկ այնուհետև 
փորձնական ճանապարհով պարզե՛ք՝ արդյոք շշից նու՞յն 
հեռավորության վրա կթափվեն անցքերից հոսող ջրի 
շիթերը: Ենթադրությունները և ստացված արդյունքները 
գրանցե՛ք աշխատանքային տետրում : 
Նշված երևույթից հետևություն արե՛ք, 
միևնույն մակարդակի վրա, շշի տարբեր 
կետերում հեղուկի ճնշման վերաբերյալ: 

Սկզբում գնահատե՛ք, իսկ այնուհետև փորձնական ճանապարհով 
որոշե՛ք, թե՞ ջրի պակասելուն զուգընթաց ,ինչպե՞ս է փոխվում անցքերից 
թափվող ջրի շիթերի հոսքի հեռավորությունը: 

Ենթադրությունները և փորձնական ճանապարհով ստացված 
պնդումները գրանցե՛ք աշխատանքային տետրում: Հիմնվելով 
դիտարկված երևույթի վրա արե՛ք եզրակացություն ջրի ճնշման և հեղուկի 
բարձրության միջև եղած կապի վերաբերյալ:  նկ.123.3

A C
B

D

Փորձի համար 
անհրաժեշտ է 
 Պոլիէթիլենային շիշ

 Ասեղ

 Ջուր

Տնային փորձ



ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԳԻՐՔ 

10. Պասկալի  օրենքի  համաձայն  ճնշումը  անոթի  բոլոր  տեղերում  նույնն է:  S1 , S2  
և  S3   մխոցներում   ազդող   ուժերի  մոդուլներն  համապատասխանաբար   2F, 3F    և  F     
են:

Տվեք  ցուցումներ  ինչպես  անցկացնել  փորձը:

11-րդ   վարժությունը  կարելի  է  տարբեր  այլընտրանքային  ճանապարհներով  կատարել:
Սա  հիմնախնդիրով, պրոբլեմով  առաջադրանք  է, որին  անհրաժեշտ  է  ստեղծագործական  

մոտեցում:
11. Անոթից որպեսզի  ջուրը  դուրս  հոսի  անպայման  է, որ  ճնշումը  անոթում  ավելի  

մեծ  լինի  քան դրսում: Սա  հնարավոր  է  տարբեր  եղանակներով  անել՝
ա.Խողովակը  միացնել  ներքաշող  պոմպին,   բ. Մեկ  ուրիշ խողովակով  օդ  մղենք  

ամանի  մեջ, գ.  Տաքացնել  օդը  ամանում, դ.   Ջուրը  եռացնել:

Եթե  բոլոր  լրացուցիչ   առաջարկները  հաշվի առնենք, դասի  ընթացքում  այս  
առաջադրանքի  կատարման    համար  ժամանակ   չի  մնա,  և  ցանկալի  է այն  
հանձնարարել տանը
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Լրացուցիչ  նյութ
Եթե  ցանկություն  ունեք նոր  նյութը  ամփոփելու  համար  աշակերտներին  տվեք  

դասարանական  աշխատանք, կամ  ինչ-որ  աշակերտի  գնահատելու  համար  հարցեր 
եք  ուզում  տալ օգտագործեցեք  ներքևում  տրված  վարժությունները:

Այս  առաջադրանքները  տարբեր  բարդության են, և համապատասխան    
հնարավորություններով   աշակերտների   այն    բաժանեք:

1. Նկարում  պատկերված  են անոթներ ,որոնք  խողովակով  
միացված  են  իրար:  Սահմանեցեք  օդի  ճնշումը  աջ անոթի մեջ,    
եթե  ձախ  անոթի  ճնշումը  հավասար  է՝ 50կՊա:

 Պատասխան՝  օդի  ճնշումը  անոթի  բոլոր  տեղերում  նույնն է:
2. Երկու  միանման  բաց  բերանով  շշերից  մեկը  տաք  է: Նու՞յնն է, թե՞ոչ,  օդի  

ճնշումը,  օդի  զանգվածը: Պատասխանը  հիմնավորե՛ք:
Պատասխան՝ քանի  որ  շշերի  բերանը  բաց  է,  այդ  պատճառով  շշերում  ճնշումը  

նույնն   են   և   հավասար  են  մթնոլորտային  ճնշմանը:  Շիշը  տաքացնելիս  շշից  օդը  
դուրս  է  գալիս,    այդ  պատճառով  ճնշումը անփոփոխ կմնա,   իսկ   օդի  զանգվածը  
կփոքրանա:

3. Մտածեք, կարո՞ղ եք  բացատրել ինչու՞  է  ճարճատում   չոր փայտը , երբ  այն  
վառում  են:

Պատասխան՝  Փայտի  կտորի  մեջ  օդ  կա,  այն  տաքանում  է,    ճնշումը  աճում է:  
Օդը  «պայթեցնում» է  փայտի շերտը:
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Հեղուկի այնպիսի մակերևույթը,  որը չի 
հպվում անոթի պատերին, անվանում են  հեղուկի  
ազատ մակերևույթ: Հեղուկն իր  հոսունության  
պատճառով  միշտ  ընդունում է այնպիսի տեսք, որ 
իր  ազատ  մակերևույթն  ուղղահայաց  է  իր  վրա  
ազդող  ուժին: Հետևաբար անոթում ծանրության 
ուժի ազդեցության  տակ հավասարակշռության  
մեջ գտնվող  հեղուկի  մակերևույթը հորիզոնական 
է  (նկ.124.1): 

 Այս հատկությունն ընկած է  հարթաչափի 
աշխատանքի  հիմքում,   որի օգնությամբ  

որոշվում  է     մակերևույթը 
հորիզոնակա՞ն  է,   թե՞  ոչ    
(նկ.124.2):

Ցանկացած հորիզոնական  մակերևույթ  կոչվում  է 
մակարդակ: Կրկնենք տնային փորձերը, հետևենք և 
որոշենք: 

Միևնույն մակարդակի վրա արված անցքերից թափվող 
ջրի շիթերն ընկնում են շշից միևնույն հեռավորության վրա: 
Շշում ջրի մակարդակի կրճատմանը զուգընթաց փոքրանում 
է ջրի շիթերի անկման հեռավորությունը: 

Փորձերը հաստատում են, որ ճնշումը հեղուկում 
միևնույն մակարդակի վրա նույնն է բոլոր ուղղություններով: 

Հեղուկի մեջ ընկղմման խորության մեծացմանը զուգընթաց աճում է նաև ճնշումը:

Ենթադրենք, որ գլանի տեսքով անոթի մեջ լցված հեղուկի սյան բարձրությունը  
h է, խտությունը ρ, անոթի հատակի մակերեսը  S (Նկ. 125.1): Որոշե՛ք հեղուկի 
ճնշումն անոթի վրա:

●Խորության մեծացմանը զուգընթաց աճում է ճնշումը:

a
b
c
d

1
2
3

Նկ.124.1    

Նկ.124.2    

h

a
b
c
d

5.3
ՃՆՇՈՒՄԸ   ՀԵՂՈՒԿՆԵՐՈՒՄ  ԵՎ   ԳԱԶԵՐՈՒՄ

1. Հեղուկով լցված բաժակը թեքել են: 
Հավասա՞ր են արդյոք միևնույն հորիզոնական 
մակարդակի վրա գտնվող A և B կետերում 
ճնշումները(Նկ. 124.4):

A B

Նկ.124.4    

Նկ.124.3

● Ի՞նչ եզրակացություն կարելի է անել  փորձի արդյունքներից՝ նու՞յնն է  արդյոք  
հեղուկի  կամ  գազի  ճնշումը  նույն  խորության  տարբեր  մասերում: 

●Շշում  հեղուկի պակասելուն  զուգընթաց,  ինչպե՞ս  կփոխվի  անցքերից  
թափվող  ջրի շիթերի  հոսքի  հեռահարությունը։
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 Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա.
Ֆիզ. բազ. 1.   Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն:
Ֆիզ.բազ.  2.  Մարմինների  փոխազդեցություն և փոխազդեցության փաստարկման  

արդյունքում   մատերիայի,  համակարգերի  քննարկում:
Ֆիզ.բազ.4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի   մշակում  օգտագործում, 
կախյալ  և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, 
տվյալների հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  
ընտրություն):

ֆիզ.բազ.5. Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  ուսումնասիրման  
համար անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  օգտագործում (դիտումներ,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

 Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  
և  գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում   ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձի պլանավորում և անցկացում, անվտանգության կանոնների  
պահպանում:

Ուսուցման նպատակները՝
Դիտարկման, նկարագրման, վերլուծման, տվյալների մեկնաբանության 

ունակությունների զարգացում:
Հեղուկի ճնշման հաշվարկում:
Դասի ընթացքում աշակերտը պետք է հասկանա, որ հեղուկի ճնշումը միևնույն 

մակարդակի վրա բոլոր ուղղություններով նույնն է, խորության հետ աճում է:
Աշակերտների գիտելիքներին և տնային փորձերից ստացած արդյունքներին 

ծանոթանալուց հետո անցեք նոր նյութի բացատրմանը:

1. Միևնույն հորիզոնական մակարդակի վրա ճնշումը ամենուր նույնն է :
Անոթի տարբեր մակարդակներում, հեղուկի ճնշման հաշվումը բանաձևի օգտագործմամբ  

տրված է խնդիրների լուծման նմուշներում: 

124'
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Ճնշման բացատրության համաձայն՝

P = F
S

, (1)  որտեղ որ, F=mg (2) այն  ուժի մոդուլն է, 

որով հեղուկն ուղղահայաց ազդում է անոթի հատակի վրա:
m=rV (3)  – անոթի մեջ լցված  ջրի զանգվածն է:  
V=Sh (4) – հեղուկի ծավալը:
(4) (3)	 ⇒    m=rSh.  (5)         (5) (2)⇒ F=rShg. (6)

(6) (1)⇒   P =
rShg

S  ⇒	 P = rgh.  (*)

Կստանանք, որ հեղուկի գործադրած ճնշումը անոթի հատակի վրա ուղիղ 
համեմատական է հեղուկի ρ խտությանը և  հեղուկի   սյան՝ h բարձրությանը:

Ծանրության  ուժի  ազդեցությամբ    հեղուկում առաջացած  ճնշումը,կոչվում է  
հիդրոստատիկ  ճնշում:

Եթե  հեղուկի  ազատ  մակերևույթի  վրա   ճնշումը հավասար է  P0-է, ապա 
հեղուկի ազատ մակերևույթի ճնշումը h բարձրության վրա հաշվարկվում է 
բանաձևով`              

      P=P0 +ρgh

Հեղուկի ճնշման բանաձևը մենք ստացել ենք գլանաձև անոթի մեջ լցված հեղուկի 
համար, սակայն այն ճշմարիտ է ցանկացած անոթի համար: Հեղուկի h խորությունը 
պետք է միշտ դիտարկենք ուղղահայաց իր ազատ մակերևույթի նկատմամբ:

Գազն այդ առումով տարբերվում է հեղուկից, գազի խտությունը մի քանի 
հարյուր անգամ փոքր է հեղուկի խտությունից, այդ պատճառով էլ անոթում լցված 
գազի վրա ազդող ծանրության ուժը այնքան փոքր է, որ նրա առաջ բերած հատակի 
և կափարիչի վրա ազդող ճնշումների տարբերությունը կարելի է անտեսել։

Անոթի հատակին հեղուկի ճնշումը կախված է հեղուկի սյան բարձրությունից ու 
խտությունից, և կախված չէ լայնական հատույթի մակերեսից:

Այս կախվածությունը 1648թ-ին փորձով ապացուցել է Բլեզ Պասկալը, որը և    
զարմացրեց ժամանակակիցներին:

2. Գլանաձև  անոթներից մեկի  մեջ  լցված  է նավթ,իսկ  մյուսի 
մեջ  նույն  բարձրությամբ  ջուր:  Ո՞ր  անոթի  հատակին  է  ճնշումը  
մեծ  և  քանի՞  անգամ: Պատասխանը  հիմնավորե՛ք:

3. Գլանաձև  անոթներից մեկի  մեջ  լցված  է նավթ,   իսկ  մյուսի մեջ  նույն  
զանգվածով  ջուր:  Համեմատե՛ք  ջրի  և  նավթի  ճնշումները անոթի  հատակին: 
Ինչպիսի՞ կապ  կա  հեղուկների  բարձրությունների  միջև: 
Պատասխանը  հիմնավորե՛ք:

4. Նեղ  անոթից ջուրը  լցրեցին  լայնական  հատույթի  մեծ  
մակերես  ունեցող  անոթի  մեջ (նկ.125.2):Փոխվու՞մ է,թե ոչ  
անոթի  հատակին և պատերին  ճնշումը:Բացատրե՛ք,ինչու՞:

5. Փոխվու՞մ է, թե՞ ոչ  ուժի  ազդեցության  մոդուլը  անոթի  
հատակին: Պատասխանը  հիմնավորե՛ք:

Նկ.125.2

Նկ.125.1
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2. Հեղուկի ճնշումը  անոթի  հատակին  հաշվարկվում  է p=ρgh, (1), բանաձևով, 
որտեղ ρ հեղուկի  խտությունն  է, h -ը   հեղուկի  ազատ  մակերևույթից  հատակը  եղած  
հեռավորությունն է:    Միևնույն  խորության  վրա,   ջրում  ճնշումը   այնքան  անգամ  է  
մեծ նավթի  ճնշումից,    որքան  անգամ  ջրի  խտությունը մեծ  է  նավթի  խտությունից:

3. 3. Ջրի   և  նավթի  ճնշումը  հատակին  նույնն է: 

Բանաձևից  p=ρgh  ⇒  rջուրhջուր=rնավhնավ    ⇒   
hնավ =

rջուր

hջուր
rնավ

.  (*)

(*): Նավթի սյան  բարձրությունը   այնքան  անգամ  է  մեծ  ջրի   սյան   բարձրությունից,  
ինչքան  անգամ  ջրի խտությունը  մեծ  է  նավթի  խտությունից:

4. Լայն անոթի մեջ լցնելիս ջրի սյան բարձրությունը փոքրանում է, այդ  
պատճառով ճնշումը հատակի և պատերի վրա փոքրանում է:

5. Ուժի  մոդուլը, որով  հեղուկը  ազդում  է հատակին, mg-ի  է հավասար: 
Դրա  համար  չի  փոխվում:

Քանի որ միևնույն խորության վրա ճնշումը բոլոր ուղղություններով նույնն է,այդ 
պատճառով (*)բանաձևով կարելի է հաշվել ճնշումը, ինչպես անոթի պատերին, այնպես 
էլ ներսում, վերևից ներքև, ներքևից վերև:

 Քանի որ ճնշումը հեղուկի ազատ մակերևույթից դեպի ներքև հեղուկի խորության 
ուղղությամբ աճում է,

այդ պատճառով անոթի պատերի մակերևույթի միջին ճնշումը, հատակի ճնշման 
կեսին է հավասար: Սրանից հետո դասարանում ապացուցենք , պարզ է ուժի մոդուլը, 
որով նյութը ազդում է պատերի մակերևույթին, հավասար է հեղուկի միջին ճնշման և 
կողմի մակերևույթի մակերեսի բազմապատիկին:  
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Ցանկացած հորիզոնական  մակերևույթ  կոչվում  է 
մակարդակ:

Հեղուկի այնպիսի  մակերևույթը, որը չի  հպվում  անոթի 
պատերին ,անվանում են  հեղուկի  ազատ մակերևույթ:

Ճնշումը հեղուկում միևնույն մակարդակի վրա նույնն է 
բոլոր ուղղություններով: Հեղուկի մեջ ընկղմման խորության 
մեծացմանը զուգընթաց աճում է նաև ճնշումը: 

Գիտենք,որ ՝

Նկ.126.1

Փորձի նպատակը՝  համեմատել U-ի ձև ունեցող անոթի մեջ լցված 
հեղուկների մակարդակները։

1. Վերցրե՛ք ճկուն ռետինե թափանցիկ խողովակը և ծայրերը 
պահե՛ք ձեռքում ինչպես պատկերված է (Նկ. 126.2)-ում:

Աջ մասի մեջ դանդաղ լցրե՛ք ջուր և հետևե՛ք, արդյո՞ք ջուրը 
աջ և ձախ խողովակներում նույն մակարդակի վրա է գտնվում։ 
Եթե խողովակը թափանցիկ չէ, կարելի է նրա ծայրերին ամրացնել 
գնդիկավոր գրիչի պատյանները: 

Խողովակի մասերից մեկը բարձրացրե՛ք, իջեցրե՛ք, պահե՛ք ուղիղ 
և հետևե՛ք, դիտարկե՛ք յուրաքանչյուր դեպքն առանձին- առանձին: 
Փորձե՛ք բացատրել դիտարկված երևույթները: 

2. Ռետինե խողովակի օգնությամբ պատրաստե՛ք   շատրվան:

Նկ.126.2

Տնային փորձ.

Ջրով լի     փակ տակառի մեջ մտցրեցին նեղ երկար խողովակ 
(Նկ. 126.1): Երբ խողովակի մեջ լցրին մեկ գավաթ ջուր, 
ճնշումը տակառի պատերին այնքան մեծացավ, որ տակառի 
տախտակները հեռացան միմյանցից և տակառի ջուրը դուրս 
հոսեց:

Եթե  հեղուկի  ազատ  մակերևույթի  ճնշումը հավասար է (P0), ապա 
հեղուկի ազատ մակերևույթի ճնշումը h խորության վրա հաշվարկվում է  
հետևյալ   բանաձևով ՝   P0+ρgh:

Ծանրության  ուժի ազդեցությամբ    հեղուկում առաջացած  ճնշումը,կոչվում 
է  հիդրոստատիկ  ճնշում:
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Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա՝
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն:
Ֆիզ.բազ.4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում (հիպոթեզի, վարկածի   մշակում  օգտագործում, 
կախյալ  և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, 
տվյալների հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  
ընտրություն):

 Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  
և  գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում   ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ. 9.  Փորձի  պլանավորում  և անցկացում, անվտանգության  կանոնների  
պահպանում: 

  Տանք  ցուցումներ   տնային  փորձի  վերաբերյալ:   Փորձերը   հեշտ  անցկացնելի,  
տպավորիչ  և  մտածելի  են:

  Դիտարկված  երևույթների բացատրությունը  ուսման  այս  փուլում   դժվար  է:   
Աշակերտներին,  որոնք  դիտարկված  երևույթները  ճիշտ  կնկարագրեն,  գնահատենք  
բարձր  բալեր: 
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Միմյանց հետ միացված երկու կամ ավելի
անոթները անվանում են հաղորդակից անոթներ
(Նկ. 127.1):  
Տնային փորձերի միջոցով մենք համոզվեցինք, 

որ Ս-ձև անոթի երկու կողմերում  էլ ջուրը գտնվում է 
միևնույն մակարդակի վրա: Ցանկացած հաղորդակից 
անոթում՝ անշարժ, համասեռ հեղուկի ազատ 
մակերևույթները գտնվում են միևնույն մակարդակի 
վրա: Դա բացատրվում  է հետևյալ կերպ՝ հեղուկի ազատ մակերևույթի վրա ճնշումը 
ամենուր նույնն է, իսկ դա նշանակում է, որ ցանկացած ազատ մակերևույթ ընկած է 
մեկ հորիզոնական հարթության մեջ:

Անշարժ համասեռ հեղուկի ճնշումը ցանկացած  aa, bb, cc մակարդակներում 
միևնույնն է, հաղորդակից անոթի բոլոր մասերում (Նկ. 127.1): Միևնույնն է նաև 
այդ մակարդակներից վերև  գտնվող հեղուկի սյան բարձրությունը: 

Թեյնիկում  և  ծորանում  
հեղուկի  մակարդակները 

նույնն են: Թեքելիս ծորանից  ջուրը հոսում 
է(նկ.127.2):

Բացատրե՛ք  արտեզյան   ջրհորի  
աշխատանքի  սկզբունքը:  1-ը  և  3-ը անջրանց  
շերտեր  են, 2-ը ջրաթափանց,4-ը՝ ջուր  է: 

Նկ.127.1

a

b

c

a

b

c

Նկ.127.2

●Թեյնիկի ծորանը և կափարիչը նու՞յն բարձրության վրա են գտնվում:

• Ի՞նչ նկատեցի՛ք տնային փորձի ժամանակ՝ ռետինե խողովակում նույն 
մակարդակի վրա՞ է գտնվում ջուրը:

• Ստեղծե՛ք, շատրվանի մոդելը, բացատրե՛ք նրա աշխատանքի  
սկզբունքը։

ՀԱՂՈՐԴԱԿԻՑ ԱՆՈԹՆԵՐ  
5.4

1. Անվանեցե՛ք ձեր տանը գտնվող հաղորդակից անոթները:
2. Նկատե՞լ եք արդյոք, որ թեյնիկի ծորանը և նրա բերանը 

գտնվում են նույն բարձրության վրա: Բացատրե՛ք, ինչու՞ են այդպես 
պատրաստում:

Նկ.127.3

1

3

4

2

Արտեզյան- անունը առաջացել է ֆրանսիական 
Արտուսկան պրովինցիայից, որտեղ հին ժամանակներից 
օգտագործում էին արտեզյան ջրհորի   ջուր:
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Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա։
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  համաձայն:
Ֆիզ.բազ.  2.  Մարմինների  փոխազդեցություն և փոխազդեցության փաստարկման  

արդյունքում   մատերիայի,  համակարգերի  քննարկում:
Ֆիզ.բազ.4. Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի   մշակում  օգտագործում, կախյալ  
և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, տվյալների 
հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  ընտրություն):

ֆիզ.բազ.5. Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  ուսումնասիրման  
համար անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  օգտագործում (դիտումներ,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

 Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  և  
գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում   ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ. 9.  Փորձի  պլանավորում  և անցկացում, անվտանգության  կանոնների  
պահպանում:

Ուսումնական  նպատակը՝
Դիտարկման, նկարագրման, ենթադրության, վերլուծման ունակությունների  

զարգացում:
Հաղորդակից անոթների   դիտարկում  և  կանոնների  հաստատում:
Պատրաստեք  պարզ  շատրվանի  մոդել  և  բացատրեք  հաղորդակից  անոթի 

աշխատանքի  սկզբունքը:
Դասի  ընթացքում  աշակերտները  պետք  է  ծանոթանան հաղորդակից  անոթների   

աշխատանքի   սկզբունքին  և  պատրաստեն  որևէ  աշխատանք,  որը  հիմնվում  է  այդ  
սկզբունքի  վրա:

Աշակերտների գիտելիքները  և տնային  փորձի  արդյունքները  ստուգելուց  հետո  
անցնենք  նոր  նյութին: Կատարենք տնային  փորձերից  ստացած  գիտելիքների  սպառում 
՝ քննարկենք  հաղորդակից  անոթի  սկզբունքը   և  ձևակերպենք   հաղորդակից  անոթի  
հեղուկի  հավասարակշռության  պայմանները:

1. Հաղորդակից  անոթներ են՝  թեյնիկ, սրճեփ,  ցնցուղ  և  այլն:
2. Թեյնիկում  և  նրա ծորանում  ջուրը  նույն  մակարդակի  են:  Դրա  համար  

ծորանի  բարձրությունը  անպայման  անոթի  բարձրությանը պետք  է  հավասար  լինի:   
Ցածր  ծորանի  դեպքում  ջուրը  չենք  կարող  մինչև  վերջ  լցնել: Բարձր  ծորանի 
դեպքում   ջուրը  լցնելիս    թափվում   է  կափարիչից:

Շարունակությունը  հաջորդ  էջում:
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Հաղորդակից անոթների սկզբունքով  
են  կառուցված  նավանցման  ջրարգելակը 
(նկ.128.1), շատրվանները (նկ.128.2), 
ջրատարների  համակարգը (նկ.128.3)    և  
այլն:

Նկ.128.1

I II

III
1

2
3 4

վերին  հոսանք                                    

ջրարգելակ
բետոնե                                                                                        
ամբարտակ

Հողե
ամբարտակ

մեքենաների
շենք                                               

Ստորին
հոսանք 1

2

3

I

II

III

A
B C D

Նկ.128.2
Նկ.128.3

1-ջուր հավաքող 
2-պոմպ  
3-տիղմազտիչ  
4-ֆիլտր(զտիչ)  
5-ջրմուղ  աշտարակ 
6-ջրամբար(մաքուր ջրի)

Նավանցման ջրարգելակ-հարմարանք, 
որի օգնությամբ նավերը տեղափոխվում են 
գետի կամ ջրանցքի մի տեղից մյուսը, որտեղ 
ջրի մակարդակները տարբերվում են
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նկար. 16'

նկար. 17'

Նկարում  պատկերված  է  արտեզյան  ջրհորը:
Հողի   (2)  շերտը  կազմված  է  ավազից  

և  այլ  նյութերից,  որոնք  հեշտությամբ  
կանցկացնեն  ջուրը (1) և (3) շերտերը 
հակառակը՝  անջրաթափանց  են:  Բացատրեք 
արտեզյան  ջրհորի  աշխատանքի  սկզբունքը:  
Բացատրություն՝ այն տեղը, որտեղ որ  
հնարավորություն  կա, որ  ջուրը  հողից  դուրս  
գա,    առաջանում  է  ջրի  մեծ  ճնշում, որը այս  
մակարդակից  վերև Է: Հողի  ընդերքից  եկած  
ջրի  արագությունը  աճում  է  և  շատրվանի  
ձևով  դուր  է  ժայթքում:

2

1

3

Եթե  այս  հարցին  դժվարանում  են պատասխանել , ցանկալի  է  
ճիշտ  պատասխանին  հասնելու  համար մտածենք  փուլ  առ  փուլ :       
Օրինակ  այսպիսի  հարցերով՝

Եթե  թեյնիկի  ծորանը  ցածր  է  գտնվում ,     ի՞նչ  կլինի   թեյնիկի  
մեջ  ջուր  լցնելիս:

Եթե  աշակերտը  պատասխան  տալ  կդժվարանա,  նկարենք  կարճ  
ծորանով  թեյնիկ  և  նշենք  մակարդակները:   Ծայրահեղ  դեպքում  
ցույց  տանք  ջրթափ  անոթը Նկ.16'  թեյնիկի  մոդելում,  և  հարցնենք  
ի՞նչ  կլինի,  եթե  փորձենք  անոթը  մինչև վերջ ջրով  լցնենք:

Եթե  թեյնիկի  ծորանը  բարձր  է, ի՞նչ  կլինի   երբ  նրա  միջից  
թափում  ենք  հեղուկը:  Բացատրեք  ինչու՞:

Ծայրահեղ  դեպքում  ցույց  տանք  17' պատկերված  մոդելը, ջրով  
լիքը  լցնենք  և  ասենք, որ  ջուրը  ծորանից թափեն:

Հաղորդակից անոթների գործնական օգտագործումը: 
Ջրարգելակ

Ջրարգելակը վիթխարի հաղորդակից անոթ է: Ջրարգելակը դնում են այն նպատակի 
համար, որի օգնությամբ նավերը տեղափոխվում են գետի կամ ջրանցքի մի տեղից մյուսը, 
որտեղ ջրի մակարդակները տարբեր են: Այն ամբատրակի մեջ թողնված փականավոր 
ջրուղի է, որը անհրաժեշտության դեպքում բացում կամ փակում են՝ ջուրը բաց թողնելու 
կամ ջրի ելքը փակելու համար:

Ջրարգելակը կազմված է I, II, III,…… խցերից, 1,2,3,... փականներից, և գետին միացնող 
A, B,C,.... խողովակներից: Քննարկենք նավերի ստորին հոսանքից վերին հոսանք անցնելու 
գործընթացը: 130.1 նկարում պատկերված է նավ , որը I խցից 2 փականավոր դռնով ,  II 
խուց անցնելու ժամանակ B խողովակը բացվում է :

Շարունակությունը հաջորդ էջում:

128'
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Եթե  հաղորդակից անոթի աջ մասի մեջ լցնենք  ջուր,իսկ  
ձախի մեջ՝ կերոսին, ապա հավասարակշռության  վիճակում  
հեղուկների  մակարդակները  տարբեր  են  (նկ.129.1):

Հաղորդակից անոթներում  հեղուկը  նույն  մակարդակը  
ունի,եթե  հեղուկը  համասեռ է:

A կետում ճնշումը ստեղծում է -Pն, B-ում ջուր – Pջ

Pն=Pջ ,  (1)   որտեղ՝    Pն=rնghն, (2)      Pջ=rջghջ.    (3)

(2)∧(3) (1) ⇒	  rնghն=rջghջ 
⇒

 

hջ =
rն

hն rջ

. (4)

Տարբեր  խտությամբ հեղուկների  հավասարակշռության  պահին  
հաղորդակից  անոթներում հեղուկի սյուների  բարձրությունները՝հաշված 
իրենց  մակարդակի  բաժանարարից,    հակադարձ  համեմատական  են  
հեղուկների   խտությանը:

 Հավաքել  տեղեկություն  նավանցման ջրարգելակների  
մասին: Բացատրե՛ք,թե  ինչպե՞ս է տեղի  ունենում  
նավանցումը  մի  մակարդակից   մյուսը  և պատրաստե՛ք  
հարցեր  դասարանում քննարկելու համար:

A B

hն hջ

Նկ.129.1

Առաջադրանք

    Ի՞նչ  տեղի  կունենա ,  եթե  առանց  ասեղի  ներարկիչը  
բաց  ծայրով  մտցնեք   հեղուկի  մեջ և մխոցը  դանդաղ  
բարձրացնեք:    Ենթադրությունը   գրե՛ք  աշխատանքային  
տետրում:

Միմյանց միացված երկու կամ ավելի    անոթները անվանում են հաղորդակից 
անոթներ:

Ցանկացած հաղորդակից անոթում՝  անշարժ, համասեռ հեղուկի ազատ 
մակերևույթները գտնվում են միևնույն  մակարդակի վրա:

Տարբեր խտությամբ հեղուկների հավասարակշռության պահին  
հաղորդակից  անոթներում  ճնշումը  նույնն է, իսկ   հեղուկի     սյուների        
բարձրությունները՝   հաշված իրենց  մակարդակի  բաժանարարից,    հակադարձ  
համեմատական  են  հեղուկների   խտությանը:

Իմացաք,որ ՝

Նկ.129.2

Պատրաստվում ենք հաջորդ դասին

Գիտահետազոտական որոնում 

129.2 նկարին համապատասխան  կատարե՛ք  փորձ, դանդաղ    բարձրացրե՛ք  
մխոցը և դիտե՛ք:

Աշխատանքային տետրում գրե՛ք, ինչու՞ է ջուրը  մխոցի  հետ  բարձրանում:
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Այդ պատճառով I և II խցերում ջուրը նույն մակարդակի են: Երբ որ նավեր 

երկրորդ ամբարտակ է անցնում փակում են 2-րդ դուռը և B խողովակը: Բացում են 
C խողովակը երբ II .III կամերաների մեջ ջրի մակարդակը հավասարվում է բացում 
են 3-րդ դուռը, նավը անցնում է III խուցը և այսպես շարունակ:

Երբ որ ամենավերին կամերայում, և գետում ջրի մակարդակները հավասարվում 
են բացում են խուցը գետին կապող դուռ փականը և նավը դուրս է գալիս գետ:

Գոլորշիացնող կաթսա
Նկարում պատկերված է գոլորշու կաթսայի ջրաչափ 

ապակյա խողովակ, որտեղ 1-ը գոլորշու կաթսան է, 2-ը 
ծորակները, 3-ը ջրաչափ խողովակ: Բացատրե՛ք այս սարքի 
աշխատանքի սկզբունքը: Ինչու՞ են խողովակի վերին և 
ներքևի մասը միացնում կաթսայի վերին մասին:

Պատասխան: Այս սարքում ջրի մակարդակը ցույց է տալիս, 
որ խողովակի  և կաթսայի վերին մասերը միացնելիս գոլորշու 
ճնշումը նույնն է:

Միայն այս պայմանը կատարելու  ժամանակ ,հաղորդակից անոթի խողովակի և 
կաթսայի հեղուկը նույն մակարդակի է:

Մակարդակի չափիչ
Նկարում պատկերված է հորիզոնական գծի հատվածի 

չափիչի մոդելը: Բացատրե՛ք նրա աշխատանքի սկզբունքը:
Պատասխան։ Հաղորդակից անոթներում գտնվող 

հեղուկը  նույն հորիզոնական մակարդակի է:

Տվեք  ցուցումներ  տնային  փորձի  անցկացման  վերաբերյալ:Փորձը  հեշտ  է 
նկարագրել։ Դիտարկված երևույթների  բացատրությունը  այս  փուլում  դժվար  է:  Այն 
աշակերտներին, որոնք ճիշտ կբացատրեն դիտարկած երևույթը գնահատե՛ք բարձր 
բալերով։ Հարցերի  պատասխանը  տրված  է  դասագրքում:

1

2
3

Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա՝
Ֆիզ. բազ. 1.   Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն:
Ֆիզ.բազ.4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի   մշակում  օգտագործում, կախյալ  
և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, տվյալների 
հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  ընտրություն):

 Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  և  
գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում   ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձի պլանավորում  և անցկացում, անվտանգության  կանոնների  
պահպանում:
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Երկիրը շրջապատված է օդի շերտով,որը  կոչվում 
է մթնոլորտ: Մթնոլորտը  Երկրի  վրա  պահպանվում է 
ծանրության  ուժի  հետևանքով:  Հակառակ դեպքում 
՝օդի  մոլեկուլները  կցրվեին տիեզերքում:

Ծանրության  ուժի  հետևանքով   օդի  վերին   
շերտերը օվկիանոսի ջրի նման ճնշում   են գործադրում  
ստորին  շերտերի վրա:Անմիջականորեն Երկրին   մոտ  
օդի շերտը  ամենաշատն է  սեղմված,քան  մյուսները: Այն  
շատ է ճնշում Երկրի մակերևույթի մակերեսին  և նրա 
վրա գտնվող  մարմիններին:    Այդ  շերտը առաջացնում 
է ճնշում, որը  կոչվում  է  մթնոլորտային:

Մթնոլորտի  զանգվածը  գերազանցում է   5 000 000 000 000 000 =5.1015 տոննային: 
Մթնոլորտային  զանգվածի մոտավորապես  50%-ը  Երկրի  մակերևույթից    
5,5կմ  բարձրության վրա է գտնվում, 90%-ը՝   մինչև  16կմ  
բարձրության,   իսկ   99%-ը  գտնվում է   36կմ-ից  ցածր:

Մթնոլորտը   տարածվում է  մի  քանի  հազար   կիլոմետրերի  
վրա: Մենք, գտնվելով  Երկրի  մակերևույթին,  ապրում  ենք  
հսկայական  օդային  օվկիանոսի հատակին:

Կատարենք  տնային  փորձը և  հետևենք ,թե  ինչպես է  
բարձրացող  մխոցի  հետևից  բարձրանում  ջուրը (նկ130.1):

Հնագույն ժամանակներից մարդիկ փորձում էին այս 
հարցին տալ պատասխան, թե ինչու՞ էր ջուրը բարձրանում 
շարժվող մխոցի հետ,   բազմաթիվ    վարկածներ   կային,     սակայն ըստ հույն 
գիտնական Արիստոտելի՝ «բնությունը  վախենում էր դատարկությունից»: 

Երբ որ մխոցը շարժվում է վերև, մխոցի և հեղուկի մակերևույթների 
միջև առաջանում է  դատարկություն, քանի որ «բնությունը  վախենում էր 
դատարկությունից», մխոցը իր հետ տանում է ջուրը և լցնում այդ տարածքը: Դարեր 
շարունակ այդ կարծիքը առաջատար էր:

● Ինչու՞ է ջուրը  հետևում մխոցին

Էվանջելիստա  Տորիչելի
(1608-1647)

ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՃՆՇՈՒՄ: ՏՈՐԻՉԵԼԼԻԻ ՓՈՐՁԸ
5.5

1. Ձեր  կարծիքով,ինչու՞ օդի մոլեկուլները  չեն ընկնում 
Երկրի  մակերևույթի  վրա:Ինչպե՞ս  է  Երկիրը  պահպանում  
իր օդային թաղանթը՝ մթնոլորտը: 

2. Ձևակերպե՛ք վարկածը, ինչո՞ւ   է 
ջուրը հետևում մխոցին:
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Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա՝
Ֆիզ. բազ. 1.   Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն:
Ֆիզ.բազ.  2.  Մարմինների  փոխազդեցություն և փոխազդեցության փաստարկման  

արդյունքում   մատերիայի,  համակարգերի  քննարկում:
Ֆիզ.բազ.4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի, վարկածի   մշակում  օգտագործում, 
կախյալ  և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, 
տվյալների հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  
ընտրություն):

ֆիզ.բազ.5. Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  ուսումնասիրման  
համար անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  օգտագործում (դիտումներ, չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

 Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  
և  գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում   ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձի պլանավորում և անցկացում, անվտանգության կանոնների  
պահպանում:

Ուսուցման  նպատակը՝
վարկածի  արտահայտման,  կանխատեսման, վերլուծման  ունակությունների  

զարգացում
Մթնոլորտային  ճնշման  հետազոտում
Դասի  ընթացքում  աշակերտները  փորձերի  արդյունքներով  պետք  է  արտահայտեն  

վարկած,  մթնոլորտային  ճնշման  վերաբերյալ:  Ծանոթանան  Տորիչելլի  փորձին:
Ստուգենք  աշակերտների  գվիտելիքները:  Ստուգենք  ինչպե՞ս  են  կատարել  

տնային  փորձերը:  Հայտնաբերենք  և  բացատրենք  այն  հիմնախնդիրները, որոնք  
աշակերտներին  հանդիպեցին  նյութի  սովորելու ժամանակ   և  անցնենք  նոր  նյութին,  
որի  մասին    աշակերտները  ինչ-որ  պատկերացում  ունեն:

1.  Երկրագնդի  կողմից    օդային  թաղանթի  պահելու  պատճառը  օդը  կազմող  
մոլեկուլների  անընդհատ  և  անկանոն շարժումն  է:  Սակայն  դրանք  չեն  կարող  դուրս  
գալ     դեպի  տիեզերք,  քանի  որ    անհրաժեշտ  է ≈11,2կմ/վ երկրորդ  տիեզերական  
արագություն, որը  մոլեկուլները   չունեն: Այսպիսով,  օդի  մոլեկուլները  անհընդհատ,   
անկանոն   շարժման   և  դրանց  վրա  ծանրության  ուժի  ազդեցության    հետևանքով     
«լողում  են» են  Երկրին  մոտ տարածության  մեջ,  ստեղծելով   ազատ   օդային  տարածք՝  
մթնոլորտ:

2. Լսենք  աշակերտների  ենթադրությունները:
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17-րդ դարի առաջին կեսի վերջում Իտալիայի հարուստ քաղաք Ֆլորենցիայում 
անհրաժեշտություն առաջացավ ջուրը բարձրացնել մեծ բարձրության վրա: 
Օգտագործեցին պոմպեր, որոնց հիմքում ընկած էր ուղղաձիգ դրված խողովակ 
և որի ներսում մխոց կար: Մխոցի շնորհիվ ջուրը բարձրացավ ընդամենը 10,3մ: 
Խորհրդի համար դիմեցին Գալիլեո Գալիլեյին, նա  հետազոտեց պոմպերը և գտավ, 
որ դրանք սարքին են, հետազոտությունից հետո նա նշեց, որ ջուրը մոտավորապես 
10մ-ից ավել չեն կարողանում բարձրացնել: 

Գալիլեյի մահից հետո այդ  գիտական հետազոտությունները շարունակեց 
նրա աշակերտը՝ ֆիզիկոս Էվանջելիստա Տորիչելլին (1608-1647թթ.): Համաձայն 
Տորիչելլիի ենթադրությունների ջրի, մխոցին հետևելու պատճառը մթնոլորտային 
ճնշումն է: Նա առաջարկեց փորձի համար օգտագործել երկար ապակե խողովակ, 
իսկ ջրի փոխարեն վերցնել սնդիկ: Մտածելով այս փորձի մասին, Տորիչելլին եկավ 
այն եզրակացության ,որ մխոցի հետևից ջուրը բարձրանալու իսկական պատճառը 
օդի ճնշումն է, և ոչ թե «վախը դատարկությունից»: Մխոցի բարձրանալով  մխոցի և 
ջրի միջև առաջանում է անօդ տարածություն և այդ տարածությունը լցվում է ջրով:

1643թ.-ին Տորիչելլիի ղեկավարությամբ կատարվեց փորձ՝ մի կողմից զոդված 
1մ երկարությամբ ապակե խողովակը լցրեցին սնդիկով 
այնուհետև լավ փակելով խողովակի մյուս ծայրը այն շրջում 
են և իջեցնում սնդիկով գավաթի մեջ, ու սնդիկի մեջ բացում են 
խողովակի բերանը: Այդ դեպքում սնդիկի մի մասը թափվում 
է գավաթի մեջ, իսկ մյուս մասը մնում է խողովակում (Նկ. 
131.1), խողովակում մնացած սնդիկի սյան բարձրությունը 
մոտավորապես 760մմ է: Խողովակում սնդիկից վերև օդ չկա 
այնտեղ անօդ տարածություն է և այն կոչվում է «Տորիչելլիի 
դատարկություն»:

Ինչու՞ սնդիկը չի թափվում ամբողջությամբ:
Տորիչելլին   այդ  ժամանակ բացատրեց փորձի  արդյունքները, 

մթնոլորտը ճնշում է գործադրում գավաթի սնդիկի 
մակերևույթի վրա, սնդիկը գտնվում է հավասարակշռության 
մեջ: Նշանակում է ճնշումը խողովակում  aa մակարդակի  
վրա հավասար է մթնոլորտային ճնշմանը: Եթե այն մեծ 
լիներ մթնոլորտայինից, ապա   սնդիկը    խողովակից կլցվեր 
գավաթի մեջ, իսկ եթե փոքր լիներ, ապա խողովակով 
վերև կբարձրանար: Խողովակի aa մակարդակում ճնշումն 
ստեղծվում է   խողովակում եղած  սնդիկի սյան կշռով, քանի 
որ խողովակի վերին մասում սնդիկից վերև օդ չկա: 

Այստեղից հետևում է, որ՝ մթնոլորտային ճնշումը 
հավասար է խողովակում եղած սնդիկի սյան ճնշմանը՝ 
մոտավորապես 760մմ սնդ. սյուն: 

Խողովակները, որոնք գտնվում են սնդիկով ամանի մեջ 
(Նկ. 131.2)  տարբեր       կողմեր     թեքելով  նկատեցին, 
որ սնդիկի սյան բարձրությունը չի  փոխվում, մինչդեռ       
թեքման անկյան մեծացմանը զուգընթաց սնդիկը ավելի է 
բարձրանում խողովակում, իսկ ավելի մեծ անկյան դեպքում 
ամբողջությամբ լցնում է խողովակը:

3. Ի՞նչ է ցույց տալիս թեքման ժամանակ խողովակը 
ամբողջությամբ սնդիկով լցվելը: Պատասխանը հիմնավորե՛ք:

Նկ.131.2

a a

h

Նկ.131.1

A
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Այս  հարցին  Արիստոտելի,  Տորիչելլիի   և  ուրիշների  կարծիքները:

 Տեղեկություններ  ուսուցիչներին
Հնագույն ժամանակներից մարդիկ փորձում էին այս հարցին պատասխան տալ, 

թե ինչու՞ է ջուրը բարձրանում մխոցի հետևից: Ջուրը հետևում է մխոցին, քանի 
որ բնությունը վախենում է դատարկությունից, -այսպես էր մտածում հույն մեծ 
գիտնական՝ Արիստոտելը: Ինչքանո՞վ է ճիշտ այս կարծիքը:  Այն ժամանակներում այս 
արտահայտած կարծիքը Արիստոտելի և նրա կողմնակիցների կողմից   բնական էր, այն 
ժամանակ գոյություն չուներ տարածության փոքր մաս, որտեղ չկար ոչ օդ, ոչ հեղուկ, ոչ 
հող (նյութի պինդ վիճակ), ոչ կրակ:

Ինչու՞ է բնությունը այսպես կազմված: Որովհետև «բնությունը վախենում է 
դատարկությունից» մտածում էին նրանք: 

  Երբ որ մխոցը բարձրանում է վերև, մխոցի և ջրի մակերևույթի միջև առաջանում է 
դատարկություն, բայց,  քանի որ «բնությունը վախենում է դատարկությունից» մխոցին 
ջուրը հետևում է, և լցվում այդ տեղը: Դարեր շարունակ այս կարծիքը ընդունում էին: 
Երբ 17-րդ դարում Իտալիայի քաղաք Ֆլորենցիայում մխոցի շնորհիվ ջուրը 13,3մ 
բարձրությունից ավելի չբարձրացավ, մտածեցին, որ պոմպերի որակը լավը չէ: Այս 
հարցին պատասխանեց Գալիլեո Գալիլեյը հետազոտեց պոմպերը, որ սարքին են  բայց   
նրանք չեն կարող 10մ-ից ավելի հեղուկ  բարձրացնել, նրա գործը շարունակեց Իտալացի 
ֆիզիկոս Էվանջելիստա Տորիչելին և հիմնավորեց: Նա արեց եզրակացություն, որ 
խողովակում ջրի բարձրանալու իսկական պատճառը օդի ճնշումն է, ոչ թե (վախը 
դատարկությունից): Մխոցի բարձրանալուց, մխոցի և հեղուկի միջև առաջանում է 
անօդ տարածություն, դրսի օդի ճնշման մեծ լինելու հետևանքով այդ դատարկությունը 
լցվում է ջրով:

3. Խողովակը  թեքելիս  ամբողջությամբ  սնդիկով  լցվելը   ցույց  է  տալիս,  որ  
խողովակում  օդ  չկա:  Այդտեղ«  տորիչելյան  դատարկություն  է»:

1654թ.Գերմանացի ֆիզիկոս Օտտո ֆոն Գերիկեն մթնոլորտային ճնշման գոյությունն 
ապացուցող փորձեր է կատարել քաղաք Մագդեբուրգում: Նա վերցրել է երկու մետաղյա 
կիսագունդ, օդահան պոմպով հանել է օդը իրար կիպ կպած, բայց 
միմյանց չամրացված կիսագնդերից: Մթնոլորտային ճնշումը 
կիսագնդերն այնքան ուժեղ էր սեղմել, որ դրանք միմյանցից 
բաժանել չէին կարող անգամ հակառակ ուղղությամբ ձգող 8 զույգ  
ձիեր:

   Կարելի է աշակերտներին առաջարկել հաշվել միմյանց կապող 
ուժի մոդուլը: Հաշվարկե՛ք կապող ուժի մոդուլը, ընդունեք, որ այն 
ազդում է 2800սմ2 մակերեսին:

Պատասխան՝ կիսագնդերը կապող ուժը F=PS, որտեղ P-ն 
մոտավորապես 105Պ է, որը մթնոլորտային ճնշումն է S=28.10-2մ2: 
Թվերը տեղադրելիս ՝ F=28.103 Ն:
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Ջրով լցված փակ բերանով շիշը իջեցրե՛ք ջրով լցված 
ամանի մեջ (Նկ. 132.1): Ենթադրե՛ք   կթափվի՞   շշի  ջուրը 
ամանի  մեջ, եթե  բացե՛ք  շշի     բերանը: Ենթադրությունը  
գրե՛ք   աշխատանքային տետրում և բացատրե՛ք ինչու՞ է 
այդպես տեղի ունենում:

Կամաց-կամաց շիշը բարձրացրե՛ք ջրից վերև այնպես, 
որ շշի բերանը մնա   ջրի    մակերևույթին,   ի՞նչ տեղի  
կունենա: 

Ենթադրությունը գրե՛ք աշխատանքային տետրում:

4. Ինչպե՞ս կփոխվի Տորիչելլիի խողովակում սնդիկի սյան 
բարձրությունը մթնոլորտային ճնշումը բարձրանալու դեպքում: 
Պատասխանը հիմնավորե՛ք:

5. Ըստ ձեզ Տորիչելլիի խողովակում A կետում (Նկ. 131.1) ճնշումը 
մթնոլորտայինից մե՞ծ է, փո՞քր է թե՞ հավասար: Պատասխանը հիմնավորե՛ք: 

Նկ.132.1

Իմացանք, որ ՝

Երկիրը շրջապատված է օդի շերտով,որը  կոչվում է մթնոլորտ:

Ճնշումը, որը գործադրում է մթնոլորտը Երկրի մակերևույթի մակերեսին, 
կոչվում է մթնոլորտային ճնշում:

Պատրաստվում  ենք   հաջորդ դասին

Գիտահետազոտական որոնում

Կատարե՛ք փորձ համաձայն վերևում տրված հերթականության և վերլուծե՛ք  
դիտարկված երևույթները:
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Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա՝
Ֆիզ. բազ. 1.   Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն:
Ֆիզ.բազ.4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի   մշակում  օգտագործում, 
կախյալ  և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, 
տվյալների հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  
ընտրություն):

 Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  
և  գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում   ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձի պլանավորում և անցկացում, անվտանգության կանոնների  
պահպանում:

Տնային  փորձը  հեշտ  կատարելի  է:  Ով  Տորիչելիի  փորձը  լավ  է  հասկացել,  նա  
անպայման  կենթադրի, որ  շշից  ջուրը  չի  թափվի:  Շշի  բերանը    ջրի  մեջ  բացելիս  
շշի  մեջ   օդ  կմտնի   և  այնտեղից  ջուրը  կհոսի(  այս  փորձը  համարյա ամեն  օր  էլ  
անում  եք):

 Թե   ինչպե՞ս են  յուրացրել   անցած  նյութը,  կարելի  է ստուգել  հարցերով՝
ա.Շշի  այն  մասում, որը  ամանի  ջրի  ազատ  մակերևույթից   վերև  է  գտնվում,  

ջրի  ճնշումը   մթնոլորտայինից  մե՞ծ է,  թե՞   փոքր:   Բացատրե՛ք,   ինչու՞  եք  այդպես  
մտածում: 

Պատասխան՝  մթնոլորտային  ճնշումից  փոքր  է:
բ. Եթե  շշի վրա  անցքեր անենք       ջրի  ազատ  մակերևույթից  վերև,  կթափվի՞  

ջուրը  անցքերից:
Բացատրեք, ինչու՞  եք  այդպես  մտածում,  և  ենթադրության  ճշտությունը  ստուգեք  

փորձով:
Պատասխան՝  փորձը  ցույց  է  տալիս, որ անցքերից  ջուրը չի  թափվում: Ջուրը  

բերանից  կթավի  ամանի   մեջ:  Այս  փաստի դիտարկումը    աշակերտներին  կհիացնի:
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4. Մթնոլորտային  ճնշման  մեծացման  դեպքում   Տորիչելլի  խողովակում  սնդիկի  
սյան  բարռրությունը  կմեծանա   այնպիսի  մակարդակի, որից  ցածր    միատարր  
հեղուկի  ճնշումը նույնն է:

5. Քանի որ  aa մակարդակում  ճնշումը հավասար  է  մթնոլորտային  ճնշմանը, 
դրա  համար վերևի   A կետում  ճնշումը  մթնոլորտայինից  քիչ  է:
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 Մթնոլորտային ճնշումը կարելի է չափել սնդիկի սյան բարձրությամբ 
միլիմետրերով կամ սանտիմետրերով: Օրինակ՝ եթե մթնոլորտային ճնշումը 
հավասար է 780 մմ սնդ սյան, սա նշանակում է, որ օդը ճնշում է Երկրի 
մակերևույթին այնպես, ինչպես 780մմ սնդիկի սյունը:

Ուստի ճնշման չափման միավոր կարելի է ընդունել 1մմ սնդիկի սյան  
համապատասխան ճնշումը(1մմ սնդ.ս): Դա իրենից ներկայացնում է 00C-ում 
1մմ սնդիկի ուղղագիծ սյան ճնշումը: Գտնենք կապը ճնշման միավորների 
միջև՝ պասկալի և սնդիկի սյան:

Տեղադրենք բանաձևի մեջ ρ=13600կգ/մ3, g= 9,8Ն/կգ, h=0,001մ, կստանանք՝ 
1մմ.սնդ∙ս=13600կգ/մ3 x9,8Ն/կգ∙ 0,001մ≈133Պա:

Մթնոլորտային ճնշումը, որը հավասար է 00C-ում 760մմ բարձրությամբ 
սնդիկի սյան ճնշմանը, կոչվում է նորմալ մթնոլորտային ճնշում:

Նորմալ մթնոլորտային ճնշումը հավասար է 101 300 Պա:

Երբ որ անհրաժեշտություն չկա մեծ ճշտությամբ հաշվարկների, կարելի է 
ընդունել, որ նորմալ մթնոլորտային ճնշումը՝ 1մթն=100կՊա=105 Պա:

Ամեն օր հետևելով սնդիկի սյան բարձրությանը խողովակում՝ Տորիչելլին 
հայտնաբերեց,որ այդ բարձրությունը փոփոխվում է՝ մեկ մեծանում է,մեկ 
էլ՝փոքրանում:

1. Հնարավո՞ր եք  համարում  մթնոլորտային   ճնշման  չափումը 
սնդիկի  սյան  բարձրությամբ: Պատասխանը  հիմնավորե՛ք:

3. Նորմալ  մթնոլորտային  ճնշումը  քանի՞  անգամ  է   մեծ 
1մմ   սնդիկի  սյան  ճնշումից:

2. Աշխատանքային  տետրում գրե՛ք   հիդրոստատիկ  
ճնշման  բանաձևը:

4. Ի՞նչ եք մտածում, ի՞նչ պատճառով է դա տեղի  
ունենում:

ՃՆՇՄԱՆ ՉԱՓՈՒՄԸ 5.6

5. 133.1 նկարում  պատկերված  է 
Տորիչելլիի  խողովակները  տարբեր  
բարձրության  վրա:

Որտե՞ղ  է  ճնշումը  ավելի  մեծ, սարի  
գագաթի՞ն,  թե՞    ստորոտում:

Նկ.133.1

● Կթափվի՞    շշի    ջուրը    ամանի  մեջ, եթե   շշի  բերանը  
բացենք    (նկ.132.1):   Ինչու՞   է  այդպես   լինում:
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Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա՝
Ֆիզ. բազ. 1.   Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն:
Ֆիզ.բազ.4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի   մշակում  օգտագործում, կախյալ  
և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, տվյալների 
հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  ընտրություն):

Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  և  
գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում   ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձի պլանավորում և անցկացում, անվտանգության կանոնների  
պահպանում:

Ուսումնական  նպատակները:
Ճնշման  չափումը: Բարոմետր  և  մանոմետր

1. Մթնոլորտային  ճնշումը  ճիշտ  կարելի  է  չափել սնդիկի  սյան  բարձրությամբ:     
Եթե  Տորիչիլլի  խողովակում տեղադրենք  սանդղակ,  կստանանք  մթնոլորտային  
ճնշման  չափման  պարզ  և  հասարակ  սարք՝  բարոմետր:

4. Եղանակի  փոփոխության հետևանքով  մթնոլորտային  ճնշումը  փոփոխվում  է:

2. Հիդրոստատիկ  ճնշումը  հաշվում  են P=rg բանաձևով:

3. Նորմալ  մթնոլորտային  ճնշումը   760-անգամ  մեծ  1մմ  սնդ. սյան ճնշումից:

5. Երկրի  մակերևույթի  նկատմամբ  բարձրությունը  մեծանալու  հետևանքով   
մթնոլորտային  ճնշումը  կփոքրանա:

133'
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Քանի որ վերին հատվածներում օդը ավելի նոսր 
է, քան ստորին հատվածներում, ապա կարելի է 
ենթադրել, որ սարի ստորոտւոմ ճնշումն ավելի 
մեծ է,  քան գագաթին:

Տորիչելլիի խողովակի օգնությամբ կարելի 
է ապացուցել այս ենթադրությունը՝ ոչ մեծ 
բարձրությունների վրա, Երկրի մակերևույթից 
վեր բարձրանալիս, յուրաքանչյուր 12 մ-ի վրա 
ճնշումը փոքրանում է 1մմ սնդ սյունով (կամ 
133 պասկալով):

Եթե Տորիչելլիի փորձում օգտագործվող 
խողովակին ամրացնենք 
ուղղահայաց սանդղակ, ապա 
կստանանք պարզագույն 
սնդիկային բարոմետր՝ 
մթնոլորտային  ճնշումը 
չափող սարք: Դա բավականին 
ճշգրիտ սարք է:

Մթնոլորտային ճնշումը 
չափելու համար գործնականում 
կիրառում են աներոիդ 
(հունարենից թարգմանած՝անհեղուկ)  կոչված  մետաղյա 
բարոմետրը (նկ.134.1): Բարոմետրն այդպես են անվանում 

այն պատճառով,որ այն սնդիկ չի պարունակում: Դրա գլխավոր մասն ալիքաձև 
մակերևույթով (1) մետաղական տուփիկն է (նկ.134.2): Այդ տուփիկից օդը հանված 
է,իսկ որպեսզի մթնոլորտային ճնշումը չճզմի տուփիկի մեմբրանը (2), դրա համար 
այն (3) զսպանակով վերև  են ձգում: Մթնոլորտային ճնշման մեծացման դեպքում 
կափարիչը ճկվում է ցած և ձգում  է զսպանակը: Ճնշման փոքրացման դեպքում 
զսպանակն ուղղում է կափարիչը(4), փոխանցող մեխանիզմի  միջոցով զսպանակին 

ամրացված է (5) սլաք ցուցիչը, որը ճնշման փոփոխության դեպքում շարժվում է 
աջ կամ ձախ: Սլաքի տակ  ամրացված է սանդղակը ,որի բաժանումները արված 
են սնդիկային բարոմետրի ցուցմունքներով: Այսպես,օրինակ 750 թիվը ,որի 
դիմաց կանգնած է աներոիդի սլաքը,   ցույց է տալիս ,որ տվյալ պահին սնդիկային 
բարոմետրում սնդիկի սյան բարձրությունը 750մմ  է:

    Մթնոլորտային ճնշման փոփոխությունը կապված է եղանակի փոփոխության 
հետ,ուստի դրա չափումները շատ կարևոր են եղանակի կանխագուշակման համար:

Բարոմետր – աներոիդն օդերևութաբանական դիտումների համար  անհրաժեշտ  
սարք է:

 6. Ի՞նչ  եք  մտածում  կաշխատի՞,  թե՞  ոչ  բարոմետրը,եթե  
ալիքաձև  մեմբրանը  վերև  չձգեն:

7. Ո՞ր  բարոմետրն  է  ավելի   հարմար  օգտագործել՝ սնդիկայի՞ն,   
թե՞   յուղային։

Նկ. 134.1

Բարոմետր - հունարեն   
բարոս-ճնշում, մետրո-
չափում եմ 

աներոիդ - անհեղուկ

1

2

5

4
3

Նկ. 134.2
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Ավտոմատ ջրաթափ
Բացատրեք նկարում պատկերված թռչունների ջրելու ավտոմատ 

սարքի աշխատանքի սկզբունքը: Պատասխան՝ շշում ջուրը մթնոլորտային 
ճնշմամբ է պահվում: Երբ շշի բերանի մոտից ջուրը կհեռացվի, 
մթնոլորտային ճնշման հետևանքով այնտեղ օդ կլցվի: Շշի բերանի մոտ 
ներսից ճնշումը մթնոլորտայինից մեծ կլինի և ջուրը շշից կթափվի: Թասի 
մեջ ջրի մակարդակը կբարձրանա, կծածկի շշի բերանը: 

Շշից ջրի հոսքը կդադարի:

Հեղուկի նմուշի վերցնելու սարք՝ լիվեր
Լիվերը մտցնում են հեղուկի մեջ, այնուհետև վերևի բաց մասը մատով 

սեղմում են և հանում են հեղուկից: Եթե  լիվերի վերևի մասից մատը 
հեռացնենք, հեղուկը կթափվի: Կատարեք փորձը  և բացատրեք այս 
սարքի աշխատանքի սկզբունքը:

Պատասխան՝ քանի որ լիվերի վերևի մասը մատով սեղմած է, այն 
հեղուկից դուրս հանելիս, ճնշումը լիվերի մեջ մթնոլորտայինից փոքր 
կլինի։ Ներքևի ծայրում ճնշումը մթնոլորտայինին է հավասար: Նշված 
ճնշման գոյության հետևանքով լիվերից ջուրը չի թափվում: Երբ վերին 
ծայրից  մատը հեռացնում ենք, լիվերում ջրի մակերևույթի ճնշումը   
մթնոլորտային ճնշմանն է հավասարվում: Ճնշումների տարբերությունը  
զրոյի կհավասարվի ,այդ պատճառով հեղուկը ծանրության ուժի 
ազդեցությամբ լիվերից կթափվի:

6. Չի  աշխատի:   Մթնոլորտային  ճնշման  փոփոխմանը  մեմբրանը  չի  արձագանքի, 
քանի  որ  ճնշումը  բարոմետրի  տուփում,     ինչպես  դրսում  և  ներսում  միանման  
կլինի,  և   միանման  էլ  կփոփոխվի:  

7. Յուղային  բարոմետրը  ավելի  զգայուն  է: Յուղի  խտությունը  15-անգամ  
փոքր  է  սնդիկի  խտությունից,  այդ  պատճառով  սնդիկային  բարոմետրի  1մմ  
փոփոխությունը   համապատասխանում  է  յուղային  բարոմետրի մակարդակի   15մմ  
է  փոփոխությանը:

Լրացուցիչ  նյութ
Գործնականում  օգտագործվում   են  սարքեր  և  սարքավորումներ  ,  որոնց  գործողության  

սկզբունքը    մթնոլորտային  ճնշման  ազդեցությամբ  է  պայմանավորված: 

Կաթոցիկ՝ հեղուկ կաթեցնելու սարք
Կաթոցիկով կատարե՛ք փորձ, և բացատրե՛ք դրա աշխատանքի սկզբունքը: 

Պատասխան՝ կաթոցիկի ռետինե ծայրակալը սեղմելիս այնտեղից օդը դուրս 
է գալիս: Կաթոցիկի ծայրը մտցնել ջրի   մեջ և ռետինը բաց թողնել, 

այնուհետև մթնոլորտային ճնշման հետևանքով կաթոցիկի մեջ ջուր 
է լցվում,  ջրից հեռացնելիս կաթոցիկից ինքնուրույն  ջուրը չի թափվի: 
Կաթոցիկի  ռետինին մատով սեղմելիս ճնշումը այնտեղ մեծանում է,  և 
հեղուկը կաթոցիկի  ծայրից կաթում է:

134'
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8. 135.2  նկարում  պատկերված է հեղուկային  
մանոմետրի  օգտագործման  օրինակ: Կարո՞ղ  եք  
բացատրել  դրա  աշխատանքի  սկզբունքը:

9. Ի՞նչն է  
խանգարում,  որ  շշից  
ջուրը  թափվի(նկ.135.3):

10. Ի՞նչ բարձրության  պիտի  
լինի ջրով լի շիշը,որպեսզի ջուրը սկսի  
նրանից  դուրս  հոսել   (նկ.135.3):

Նկ.135.2

Նկ.135.3

Նկ.135.1а
б

Իմացանք,  որ՝

Մթնոլորտային  ճնշումը, որը  հավասար է   00C-ում   760մմ   բարձրությամբ 
սնդիկի  սյան  ճնշմանը,  կոչվում է նորմալ  մթնոլորտային  ճնշում     

Նորմալ  մթնոլորտային  ճնշումը   հավասար է    101 300  Պա ≈ 100կՊա:

Հեղուկի  ճնշման  չափման համար  օգտագործում են    հեղուկային  
կամ  մետաղյա  մանոմետր,իսկ  մթնոլորտային  ճնշումը չափելու համար՝ 
բարոմետր-աներոիդ:

Փորձի նպատակը՝ համեմատել իրար միացված 
տարբեր տրամագծերով գլանների 
մխոցների վրա ազդող ուժերը:

Հավաքե՛ք նկարում պատկերված սարքը: 
Մխոցները պետք է հպվեն ջրի մակերևույթին: 
Սեղմե՛ք փոքր մխոցը և հետևե՛ք: Բացատրե՛ք 
նկատված երևույթները:

Սկզբում գնահատե՛ք, 
իսկ այնուհետև փորձնական 
ճանապարհով պարզե՛ք 

միևնու՞յն ուժն արդյոք պետք է գործադրվի երկու մխոցների վրա, 
որպեսզի մխոցները մնան անշարժ:

Փորձնական ճանապարհով ստացված տվյալները գրանցե՛ք 
աշխատանքային տետրում: Դասաժամի համար       պատրաստեք 
շնորհանդես և ներկայացրե՛ք:

Փորձի համար անհրաժեշտ է

 Տարբեր տրամագծերով երկու 
ներարկիչ

 Փոքր ռետինե խողովակ 

 Ջուր 

Տնային  փորձ.

Նկ.135.4

Մթնոլորտայինից   մեծ  կամ  փոքր   ճնշումների   
չափման համար օգտագործում  են մանոմետրեր  
(հունարեն մանոս-նոսր,ոչ խիտ,  մետրեո-չափում  են 
բառերից):  Մանոմետրերը  լինում  են  հեղուկային  և  
մետաղյա (նկ.135.1):
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9. Շշի  մեջ  ջուր  լցնելիս  այն  կսահի  մթնոլորտային  ճնշման  հետևանքով:

10. Մթնոլորտային  ճնշումը   կարելի  է  որոշել  խողովակում  ջոր լցնելով, որի  
բարձրությունը 10,34մ  է, գիտենք  որ  մթնոլորտային  ճնշումը  մոտավորապես  760մմսնդ.
սյուն  է:  Ջրի  կողմից   հաշվարկվող    ճնշումը  այնպիսին պիտի լինի ,անհրաժեշտ  է,որ  դրա   
բարձրությունը   այնքան  անգամ  մեծ  լինի  սնդիկի   սյան  բարձրությունից ,  որքան  անգամ,  
որ ջրի  խտությունը   փոքր  է  սնդիկի  խտությունից, այսպիսով  H=0,76մ.13,6=10,34մ։

8. Քննարկենք  հեղուկային  բաց  մանոմետր  սարքը  և  նրա  գործողության  
սկզբունքը: Այն  կազմված  է  երկանոթ  խողովակներից, որոնք  լցված  են  որևէ  հեղուկով:  
Խողովակները  իրար  միացված  են  ռետինե  խողովակով(նկ.136.1): Անոթներում  
հեղուկը  միևնույն մակարդակի  վրա  է  կանգնում, քանի  որ դրա  վրա ազդում է  միայն  
մթնոլորտային  ուժը:   Եթե  խողովակներից  մեկին ռետինե  խողովակով  միացված  է  
տուփ, որը  օդի  ճնշման  մեծացման  ժամանակ կազդի  նրան  միացված  անոթի մեջ  
հեղուկի վրա,և մակարդակը  կիջնի, իսկ  մյուսում  կբարձրանա:  Դա  բացատրվում  
է  Պասկալի  օրենքով: Օդը  սեղմում է հեղուկին   և  հեղուկը  հավելյալ  ճնշման  
ազդեցությամբ  տեղափոխվում է մյուս  անոթ, և  կանգ  է  առնում այն  ժամանակ,  
երբ  սեղմած  օդի  ճնշումը հավասարակշռվում է մանոմետրի  մյուս  անոթի մեջ 
եղած հեղուկի  հավելյալ սյան  ճնշման  հետ:    Հեղուկների  սյան  բարձրությունների  
տարբերությամբ   կարելի  է  որոշել  մթնոլորտային  ճնշումը:

Լրացուցիչ  նյութ
Մետաղյա  մանոմետրի  նկարագրում

Նկարում պատկերված  է  մետաղյա  մանոմետր:  Նրա  հիմնական  մասը  աղեղնաձև 
ծռված  մետաղե  1 խողովակն  է(նկ.136.2.),   որի  մի  ծայրը  փակ  է:  Մյուս  ծայրը  4 
ծորակի միջոցով  հաղորդակցվում  է այն  անոթին, որում  եղած  ճնշումը  չափում  են:   

Ճնշումը  մեծանալիս  խողովակն  ուղղվում է, դրա  փակ  ծայրի  շարժումը  5  լծակի  
և  3  ատամնաանիվի  միջոցով  հաղորդվում  է  2  սլաքին, որը  
շարժվում է  սարքի  սանդղակի  վրայով:  ճնշումը  փոքրանալիս  
խողովակն  իր  առաձգականության շնորհիվ  վերադառնում  է  
նախկին  դիրքը, իսկ սլաքը  ՝սանդղակի  զրոյական  բաժանումը:  
Այսպիսի  մանոմետրը օգտագործում  են օդի,  գոլորշու,  
գազերի  և հեղուկների  ճնշումը  չափելու  համար:  Հաճախ  
նմանատիպ  մանոմետրերը  օգտագործում 

 են ավտոմեքենաների  անիվների  ճնշումը  չափելու  համար:
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Տնային փորձի միջոցով պարզվեց, որ մենք կարող ենք ստեղծել այնպիսի 
մեքենա, որը մեզ հնարավորություն կտա շահել ուժի մեջ: Փոքր մոդուլով ուժ 
ազդելով՝ կստանանք մեծ մոդուլով ուժ:

Տեխնիկայում լայն կիրառություն ունեն այնպիսի մեքենաներ, որոնց 
գործողության հիմքում ընկած են հեղուկների շարժման և հավասարակշռության 
օրենքները: Դրանց անվանում են հիդրավլիկ (ջրաբաշխական մամլիչներ): Այդպիսի 
մեքենաների աշխատանքը հիմնված է Պասկալի օրենքի վրա: Ջրաբաշխական 
մեքենայի հիմնական մասը բաղկացած է տարբեր տրամագծերով երկու գլաններից, 

որոնք ունեն  մխոցներ, որոնք կարող են շարժվել պատերին 
կիպ հպվելով և միմյանց միացված են խողովակով:Մխոցների 
տակ գտնվող ազատ տարածությունը լցված է հանքային 
յուղով (Նկ. 136.1):

Եթե մխոցների վրա ուժ չի ազդում, հեղուկի սյան 
բարձրությունը երկու գլաններում էլ նույնն է: Փոքր մխոցի 
մակերեսը նշանակենք    S1-ով, մեծինը՝ S2-ով, փոքր մխոցի 
վրա ազդենք  , ուժով, իսկ մեծի վրա   . հավասարակշռող 

ուժով: 
F1= S1

P1 , 
F2= S2

P2 . 

S2F2 = S1F1

.

Ջրաբաշխական մեքենան ուժի մեջ տալիս է 
այնքան շահում, որքան անգամ մեծ մխոցի մակերեսը 
մեծ է փոքր մխոցի մակերեսից:

Հիդրավլիկական մեքենան, որի օգնությամբ 
իրականացնում են մամլում կոչվում է ջրաբաշխական 
մամլիչ: Մամլման սարքի սխեման պատկերված է (Նկ. 
136.2)-ում: Մարմինը, որը մամլման կարիք ունի (4) 
տեղադրում են մեծ մխոցին (1) միացված հարթակին 
(3): Մխոցը բարձրացնելիս՝ մարմինը հպվում է վերին 
անշարժ մակերևույթին (5) և սեղմվում է:

●Կարո՞ղ է արդյոք երեխան փիղ բարձրացնել:   

ՋՐԱԲԱՇԽԱԿԱՆ ՄԱՄԼԻՉ5.7

Նկ.136.1

S1
S2

1. Որոշե՛ք ճնշումը փոքր գլանում:
2. Որոշե՛ք ճնշումը մեծ գլանում:
3. Համեմատե՛ք փոքր և մեծ գլանների ճնշումները:

Նկ.136.2

• Նույն ուժերն են ազդում հավասարակշռության մեջ գտնվող մխոցների 
վրա(Նկ. 135.4):



ՈՒՍՈՒՑՉԻ ԳԻՐՔ 

Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա`
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն:
Ֆիզ.բազ.  2.  Մարմինների  փոխազդեցություն և փոխազդեցության փաստարկման  

արդյունքում   մատերիայի,  համակարգերի  քննարկում:
Ֆիզ.բազ.4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի   մշակում  օգտագործում, 
կախյալ  և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, 
տվյալների հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  
ընտրություն):

ֆիզ.բազ.5. Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  ուսումնասիրման  
համար անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  օգտագործում (դիտումներ,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

 Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  
և  գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում   ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ.9. Փորձի պլանավորում և անցկացում ,անվտանգության կանոնների  
պահպանում:

Ֆիզ.բազ.10.Բնական  գիտությունների   .  տեխնոլոգիաների  գնահատում  և  
սկզբունքների  կայուն  զարգացում:

Ֆիզ.բազ.11. Բնական  գիտություննների  և  տեխնոլոգիաների  ձեչք  բերպւմների  
օգտագործումը  ամենօրյա  կյանքում:

Ուսուցման  նպատակը՝
Մոդելի  ստեղծման և օգտագործման, դիտարկման և  նկարագրման  ունակությունների  

զարգացում:
Ջրաբաշխական  մեքենայի   գործողության  սկզբունքի  նկարագրում:
Դասի  ընթացքում  աշակերտը  պետք  է  ծանոթանա  Պասկալի  օրենքի  գործնական  

օգտագործմանը ջրաբաշխական  մեքենայի  օրինակով:   Դասը  սկսել  տնային  փորձի  
վերլուծությամբ:

1. 

2.

3. Պասկալի  օրենքի  համաձայն՝  p1=p2 ⇒   

136'
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Փոքր գլանից մեծի մեջ հեղուկն անցնում է փոքր մխոցի  պարբերական 
շարժումների օգնությամբ:

Ճնշումը մեծանում է: Ճնշման չափման համար օգտագործում են մանոմետր 
կոչվող սարքը (9): Եթե ճնշումը գերազանցում է իր թույլատրելի արժեքը, ավտոմատ 
կերպով բացվում է պաշտպանիչ փականը (10): Նայե՛ք նկարին և պատասխանե՛ք 
հարցերին:

Ջրաբաշխական մամլիչը օգտագործում են այնտեղ, որտեղ մեծ ուժի կարիք է 
զգացվում, օրինակ՝ ձիթհաններում՝ սերմերից ձեթ քամելու համար, նրբատախտակ, 
ստվարաթուղթ, ծղոտ մամլելու համար: Մետաղագործական գործարաններում 
ջրաբաշխական մամլիչներն օգտագործում են մեքենաների պողպատե լիսեռներ, 
գնացքների անիվներ և շատ այլ իրեր պատրաստելու համար:

Ժամանակակից ջրաբաշխական մամլիչները կարող են ստեղծել տասնյակ և 
հարյուրավոր միլիոն Նյուտոն ուժ:

4. Ինչպե՞ս կփոխվի հեղուկի ճնշումը փոքր մխոցը 
բարձրացնելիս(2):

5. Այդ ժամանակ (6) և (7) փականներից ո՞րն է բացվում, և 
ո՞րը փակվում:

6. Որտե՞ղ է ներծծվում ջուրը (8) անոթից:
7. Ի՞նչ է տեղի ունենում փականի հետ փոքր մխոցն իջեցնելիս:
8. Ու՞ր կհոսի հեղուկը: 
9. Ի՞նչ է տեղի ունենում մեծ մխոցի, նրան ամրացված հարթակի և մամլվող 

մարմնի հետ:   

Հիդրավլիկ մեքենա. յուղի վրա ճնշում գործադրելու համար մխոցը մեկ բարձրանում է վերև, մեկ 
իջնում է ներքև։

Նկ. 137.1

Մխոցի ձողը  շարժվում 
է դուրս

Յուղը 
բարձրանում է 
մխոցի ներքևի 
մակերեսի հետ

Թիակը շարժվում 
է ներս

Յուղը 
բարձրանում 

է  մխոցի վերևի 
մակերեսի հետ

Մխոցի ձողը 
շարժվում է ներս

Թիակը շարժվում է 
դուրս

Նկ. 137.2

10. Մտածե՛ք և նկարագրե՛ք, թե ինչպե՞ս կարող է երեխան 
փիղ բարձրացնել:
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4.Փոքր   մխոցը  բարձրացնելիս ճնշումը  փոքրանում  է:
5. (6) փականը   բաց  է,   (7) փականը փակ  է:
6.Անոթից  (8)  ջուրը  ներծծվում  է  փոքր  գլանի  մեջ:
7. Փոքր մխոցն  իջեցնելիս (6)  փականը փակվում  է , (7)  փականը  բացվում:
8.Հեղուկը  կհոսի  մեծ  գլանի  մեջ:
9.Մեծ  մխոցը  վեր  է  բարձրանում:  Այն  մեծ  ուժով  ազդում  է  հարթակի   և  մխոցի  

միջև գտնվող  մարմնին  սեղմելով  այն:

Լրացուցիչ  հարց

Կարելի  է  հարցնել  աշակերտներին
Միանմա՞ն    կլինի,  թե՞  ոչ    ջրաբաշխական  մեքենայի    գործողության  սկզբունքը 

Երկրի  և  Լուսնի  վրա:
Պատասխան՝    Երկրի  և  Լուսնի  վրա  ջրաբաշխական  մեքենայի   գործողության  

սկզբունքը  միևնույնն է:
Պասկալի  օրենքը  ճիշտ  է  ինչպես  Երկրի  վրա,    այնպես  էլ ՝  Լուսնի:  

10.Ջրաբաշխական  մեքենայի  օգնությամբ:  Մեծ  մխոցին     ամրացված  հարթակին  
տեղադրել    փղին: Երեխան  քիչ  ուժով   փոքր  մխոցի  լծակը  կրկնակի  շարժելով  
կբարձրացնի  փղին:

137'
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Հիդրավլիկական  մեքենաների  աշխատանքի  հիմքում  ընկած  է  Պասկալի  
օրենքը:   Այս  մեքենաները  շահում  են  տալիս  ուժի  մեջ:

Ջրաբաշխական  մամլիչ  անվանում  են  այն  հիդրավլիկ  մեքենան, որը    
կատարում  է  մամլում:

Ջրաբաշխական  մամլիչը  մեծ կիրառություն  ունի   տեխնիկայում  և  
առօրյա  կյանքում:

Իմացանք, որ՝

Հիդրավլիկայի  կիրառման  ևս  մեկ օրինակ
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5.7  Լրացուցիչ  նյութ

Երկրագունդը  շրջապատված  է  օդի  շերտով,    որը  թնոլորտ է  կոչվում:  Օդի  
բաղադրության  մեջ  տարբեր  գազեր  են  մտնում:  Ջրային  գոլորշուց  և  փոշու  
հատիկներից  բացի,    Երկրի  մակերևույթին  մոտ  առկա    չոր  օդի  ամբողջ  ծավալի  ≈78% 
-ը   ազոտ է,  ≈21%-ը  թթվածին,  0,93%-ը  արգոն,  0,03%-ը ածխաթթու  գազ:   Տարբեր  
գազերի ՝  ջրածնի,  նեոնի, հելիումի, ռադոնի, քսենոնի, կրիպտոնի   և  այլ  գազերի  քանակը  
շատ  քիչ  է: Մեխանիկական  երևույթները  ուսումնասիրելիս  նշանակություն չունի  օդի  
բաղադրությունը։ Երկրագնդի  կողմից    օդային  թաղանթը  պահելու  պատճառը  օդը  
կազմող  մոլեկուլների  անընդհատ  և  անկանոն շարժումն  է:  Սակայն  դրանք  չեն  կարող  
դուրս  գալ     դեպի  տիեզերք,  քանի  որ    անհրաժեշտ  է (≈11,2կմ/վ երկրորդ  տիեզերական  
արագություն),որը   դրանք  չունեն: Այսպիսով,  օդի  մոլեկուլները  անհընդհատ,   անկանոն   
շարժման   և  դրանց  վրա  ծանրության  ուժի  ազդեցության    հետևանքով,     «լողում  են» 
են  Երկրին  մոտ տարածության  մեջ,  ստեղծելով   ազատ   օդային  տարածք՝  մթնոլորտ:

Մթնոլորտը  բարդ  կազմություն ունի:  Դրա  հիմնական  շերտերն  են՝  ստորին 
շերտ՝  տրոպոսֆերա,   որի  բարձրությունը  բևեռային  լայնություններում  8-10կմ , իսկ  
հասարակածում  16-18կմ,  այս  շերտում  տեղի  են  ունենում  փոփոխություններ,  որը  
բերում  է  եղանակի  փոփոխություն,  օդի  շերտերի  հոսքեր,   տեղի  է  ունենում  ամպերի  
ձևավորումը, փոփոխվում  է  օդի  ջերմաստիճանը  բարձրությունից  կախված( միջինը 
60  մեկ  կիլոմետրի  համար): Տրոպոսֆերայից  55կմ  բարձրությամբ   ստրատոսֆերայի  
շերտն  է, որտեղ  անամպ  է,  և  համեմատաբար  հանգիստ:    55-ից  80  կմ շերտը  կոչվում 
է   մեզոսֆերո,  80 կմ-ից  բարձր՝  թերմոսֆերո, որտեղ  ջերմաստիճանը կտրուկ  մեծանում  
է բարձրության  հետ,  1000կմ  բարձրության վրա   7000C –  ով  շատ  է:    Իոնոսֆերան  
այն  շերտն է,  որտեղ  ուժեղ  իոնացված  է:  Ավելի  վերև  էգզոսֆերո,  որտեղ  մոլորակների  
մոտ  տարածություննէ:  Երկրին  մոտ  օդային  թաղանթը  պահվում  է  երկրի  ձգողության  
հետևանքով  և  մեծ  ճնշում  է  գործադրում:  Ամբողջ  մթնոլորտի զանգվածը  5000 000 000 
000 000 =57.1015  տոննա  է: Այն  Երկրագնդի  զանգվածից  մեկ  միլիոներորդականով  քիչ  
է ,  մթնոլորտի  50%-ը    երկրագնդի  մակերևույթից 5,5կմ  բարձրության  վրա է գտնվում, 
90%-ը՝  16կմ  բարձրության,  իսկ  99%-ը 36կմ ից վերև:

Մթնոլորտը  մի  քանի  հազար  կիլոմետր  տարածություն  է զբաղեցնում:  Մենք  
Երկրագնդի   մակերևույթին  հսկայական  օդային  օվկիանոսի  հատակին  ենք  ապրում:

Չափորոշիչի   արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա՝
Ֆիզ. բազ. 1. Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  համաձայն:
Ֆիզ.բազ.4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի   մշակում  օգտագործում, կախյալ  
և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, տվյալների 
հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  ընտրություն):

 Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  և  
գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում   ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ.9. փորձի  պլանավորում և անցկացում, անվտանգության կանոնների  
պահպանում:
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ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ  ԼՈՒԾՄԱՆ  ՕՐԻՆԱԿՆԵՐ
5.8

1. Մարդը ուղղահայաց  ազդում  է  բահի  վրա  600Ն  ուժով:Որոշե՛ք  բահի  
գործադրած  ճնշումը  գետնի  վրա,եթե  բահի բերանի  լայնությունը  20սմէ,իսկ  
սայրի  հաստությունը՝ 0,5մմ:

Լուծում

P = F
S .  (1)   S = al     (2)

(2) (1) ⇒ P = F
al

. (*)

 (*):  P = 600 Ն
0,2 մ . 0,5 . 10-3

 մ
=6.106 Պա

2. Գլանաձև  բաժակի  մեջ ,10սմ  բարձրությամբ  լցված է  սնդիկ,  իսկ   
սնդիկի վրա   20սմ բարձրությամբ  ջուր: Որոշել  հեղուկի  գործադրած  ճնշումը  
անոթի  հատակին: 

Լուծում
Քանի, որ ջրի ազատ մակերևույթին ճնշում  

չկա,ուրեմն 
 
P=P1+P2  (1)   P1=rսնդgh1.  (2)  P2=rջgh2 (3)

(2) (3) (1) ⇒ P=rսնդgh1+rջgh2.  (*)

(*):  P=13600կգ/մ3 . 10Ն/կգ ∙ 0,1մ + 1000կգ/մ3 . 0,2մ.10Ն/կգ=15 600 Պա

3. Ջրաբաշխական  մամլիչի  փոքր  մխոցի մակերեսը 5սմ2 է,իսկ  մեծ  
մխոցինը՝   500 սմ2: Փոքր  մխոցի վրա ազդում է 400 Ն, իսկ մեծ  մխոցի  
վրա  36կն ուժ: Որոշել  թե ուժի ի՞նչ շահում է տալիս այս մամլիչը:  Ինչու՞ 
մամլիչը առավելագույն շահում չի տալիս: 

Լուծում
Շահումը ուժի մեջ,որ  տալիս է ջրաբաշխական  

մամլիչը՝
F2

F1

36000 Ն
400 Ն

=90.=

Շահումը ուժի մեջ,որ  տալիս է ջրաբաշխական  
մամլիչը, երբ բացակայում է  շփումը՝

F2′ S2=F1′ S1

500 սմ2

5 սմ2
=100.=

Ուժի  առավելագույն  շահումը 100 է, բայց  չի  տալիս  մաքսիմալ արժեքը քանի 
որ  մեխանիզմում  կա  շփում:

? P
Տրված է  F=600 Ն
 l=20սմ=0,2մ
 a=0,5մմ=0,5.10-3մ

? P
Տրված է h1=10սմ=0,1 մ
 h2=20 սմ=0,2 մ

F2

F1 
Տրված է  S1=5 սմ2

 S2=500 սմ2  
 F1=400 Ն
 F2=36 կՆ=36 000Ն

?
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4. 140.1 նկարում  պատկերված են   
երկու միանման մանոմետրեր,  որոնք  ունեն  
նույն  չափման արժեքները: Դրանցից  որի՞  
մոտ բաժանման  արժեքների  միջև  եղած 
հեռավորությունն ավելի  մեծ է:

Լուծում

           Երկրորդ  մանոմետրում չափման  արժեքների  միջև  եղած  հեռավորությունը  
ավելի  մեծ է: Ուղղաձիգ  անոթում  հեղուկի  մակարդակը  1մմ  փոփոխվելու  
ժամանակ, թեք անոթում  հեղուկի  մակարդակը  ավելի  շատ է փոխվում:Այս  
փոփոխությունը  մեծանում է  ուղղաձիգի  նկատմամբ  թեքման  անկյունը  
մեծացնելիս:

5.Հաղորդակից անոթի  մեջ լցրին  ջուր,որից հետո  ձախ 
մասը վերևից փակեցին ,իսկ  մյուսը բարձրացրին վերև, 
առաջանում է հեղուկի մակարդակների տարբերություն  
(նկ.140.2): Որոշե՛ք  փակ  անոթում օդի  ճնշումը,եթե  ջրի  
մակարդակների  տարբերությունը 20սմ է: 

Մթնոլորտային  ճնշումը 100կՊա է:
Լուծում

Մենք  գիտենք,որ   հաղորդակից անոթներում   
համասեռ հեղուկի համար մակարդակները  
նույնն է, ճնշումը նույնն է

 PA=PB (1)  PA=P0+rgh  (2)
Քանի որ    PA- ն    A կետում  ճնշումն է,      P0-ն 

մթնոլորտային  ճնշումն է,  B-կետում  ճնշումը 
փակ անոթում  օդի  ճնշումն է  PB =P

(1) (2) ⇒ P=P0+rgh (*)

 (*):  P=100000Պա + 1000կգ/մ3 ∙ 10Ն/կգ ∙ 0,2մ = 102 000Պա  
Պատասխան՝  փակ անոթում օդի  ճնշումը  հավասար է 102 000Պա:

Նկ.140.1

Նկ.140.2

h
AB

? P
Տրված է h = 20 սմ = 0,2 մ
 P0=100 կՊա = 105Պա =
 =100000 Պա
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Լուծե՛ք  խնդիրները

               Աշխատանքային  տետրում  լրացրեք    հետևյալ  աղյուսակը

1. Ի՞նչ  դեր  է  կատարում  մանեկի  տակ  դրված  տափօղակը(նկ.141.1):
2. Որոշե՛ք   5սմ  հաստությամբ  մարմարե սալիկի  

գործադրած  ճնշումը  հորիզոնական  մակերևույթի  վրա: 
Կախվա՞ծ  է  արդյոք  ճնշումը  սալիկի   մակերևույթի  
մակերեսից:

3. Երկու  կողմից զոդված  խողովակի  մեջ  օդը  
բաժանված  է   սնդիկի  սյունով (նկ,141.2,ա,բ):

Համեմատեք  օդի  ճնշումը  յուրաքանչյուր  անոթի  
վերին  և  ստորին  մասերում:

4.  Հաղորդակից անոթում լցված է սնդիկ: Որոշե՛ք  
խողովակներից մեկի մեջ  լցված  ջրի սյան  բարձրությունը, եթե  
սնդիկի  մակարդակների  տարբերությունը  1սմ է:

5. Ինչպիսի՞  առավելագույն  զանգված  կարող  է  ունենալ  
երկառանցքանի  վագոնը,եթե երկաթգծերի  վրա  գործադրած  
ճնշումը   առավելագույնը կարող է ինել 30կՆ/սմ2, իսկ  երկաթգծի  
հետ  յուրաքանչյուր  անիվի  հպման մակերեսը  ՝2,5սմ2 է:

6.  Ջրով  լցված  գլանաձև անոթի  մակերևույթին  լողում  է  սառույցի  կտոր: 
Կփոխվի՞  արդյոք  ճնշումը  անոթի  հատակին  սառույցի  լրիվությամբ  հալվելուց  
հետո:

7.  Հաղորդակից անոթներում  ջուր  է լցված: Աջ անոթի   մեջ  լցնում  են  12սմ 
սյան  բարձրությամբ կերոսին,   ինչից    հետո ջրի մակարդակների տարբերությունը 
կազմեց 9,6սմ:  Այս  տվյալներով  հաշվե՛ք  կերոսինի  խտությունը,եթե  ջրի  
խտությունը՝  1000կգ/մ3 է:

8. Սկզբում  գնահատե՛ք,իսկ  այնուհետև  որոշե՛ք բեռի  զանգվածը,որը սեղանի  
1 մ2 մակերեսի  վրա  գործադրում է  մթնոլորտային  ճնշմանը  հավասար  ճնշում։  
Ինչպե՞ս կդիմանա  սեղանը  այդ  հսկայական  ճնշմանը:

9. Որոշե՛ք  հիդրավլիկ  մեքենայի  փոքր մխոցի մակերեսը,եթե նրա  վրա  ազդում 
է 12կՆ ուժ և  այն հավասարակշռված է 120Ն մոդուլով ուժի  հետ,որն  ազդում է 
500սմ2  մակերեսով  մխոցի վրա:

Նկ.141.2

բա

Նկ.141.1

տափօղակ

  Ֆիզիկական 
մեծություն

Տառը որով 
նշանակում են

  Չափման  
միավորը՝  ՄՀ-ում

  Չափիչ  սարքը  Չափման  
միավորը
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Չափորոշիչի  արդյունքները
Աշակերտը  պետք  է  կարողանա՝
Ֆիզ. բազ. 1.   Մատերիայի  բնութագրումը  իր  ֆիզիկական  հատկությունների  

համաձայն:
Ֆիզ.բազ.  2.  Մարմինների  փոխազդեցություն և փոխազդեցության փաստարկման  

արդյունքում   մատերիայի,  համակարգերի  քննարկում:
Ֆիզ.բազ.4.     Ֆիզիկական  երևույթների  ուսումնասիրելու  նպատակով  հետազոտում 

(փորձ, փորձարկում),  պլանավորում(հիպոթեզի,վարկածի   մշակում  օգտագործում, 
կախյալ  և  անկախ  փոփոխականների   սահմանում, հետազոտման  ընթացակարգի, 
տվյալների հաշվման  բանաձևի սահմանում,  համապատասխան   ռեսուրսների  
ընտրություն):

ֆիզ.բազ.5. Ֆիզիկական  պրոցեսների  և  օրինաչափությունների  ուսումնասիրման  
համար անհրաժեշտ  ընթացակարգերի  օգտագործում (դիտումներ,չափում,տվյալների  
հաշվում, համապատասխան  նյութերի  և  անհրաժեշտ  սարքերի օգտագործում):

 Ֆիզ.բազ.6 Որակական  և  քանակական տվյալների  տարբեր  ձևերով  (աղյուսակներ, 
դիագրամներ, գրաֆիկներ  և  այլն)   գրելը  և  ներկայացնելը,  տվյալների ներկայացումը  
տեղեկատվական-հաղորդակցական   տեխնոլոգիաների  օգտագործմամբ:

 Ֆիզ.բազ. 7.    Տվյալների  վերլուծում  և  հիմնավորված  փաստերի վրա  եզրակացության  
դուրս  բերում,  փոփոխականների  միջև  կախվածության  նկարագրում՝  դիագրամներ  
և  գրաֆիկներ  օգտագործելով:

Ֆիզ.բազ. 8. Մոդելների  ստեղծում, օգտագործում   ֆիզիկական  երևույթների 
օրինաչափությունները   ցույց  տալու  համար:

Ֆիզ.բազ. 9. Փորձի պլանավորում և անցկացում, անվտանգության կանոնների  
պահպանում:

Ուսուցման  նպատակը՝
Ստացած  գիտելիքների  օգտագործման,   հաղորդակցման,    դասակարգման  և  

համեմատման  ունակությունների  զարգացում: 

1.  Մանեկի  տակ  դրված  տափօղակը չի  թողնի,    որ  մակերևույթը    վնասվի:   
Նրա  շնորհիվ  մեծանում  է  մակերևույթի  մակերեսը, որի  հետևանքով  փոքրանում  է  
ճնշումը,  որը   և  կպաշտպանի  մակերևույթը:

2. p= = =rմարhg,=mg rմարVg rմարShg
S S S

  (*), m որտեղ սալիկի  զանգվածն  է,  V-ն դրա  

ծավալն  է, S-ը մակերևույթի  մակերեսը, h=5սմ = 0,05մ-հաստությունը, rմար=2700 կգ
մ3 . 

(*)⇒ Սալիկի  ճնշումը  կափված  չէ   մակերևույթի  մակերեսից:  

 (*):  P=1350 Պա:

3. 3. Օդի  ճնշումը    խողովակի ստորին  մասում  հավասար  է    վերին  մասի  օդի  
ճնշմանը ավելացած  սնդիկի  սյան  ճնշումով:   Այստեղից  բխում  է,    որ    ներքևի   
մասում  ճնշումը  ավելի  մեծ  է  վերևինի  հետ  համեմատած:

4. 4. Մի       մակարդակում,   որից  ներքև  հեղուկը  միատարր է , ճնշումները  հավասար  
են, pA=pB   (1)   pA=rսնդ.gh.   (2)        pB=rջուրgH.  (3) 

(2) (3) (1) rսնդ.gh=rջուրgH  ⇒ 
rսնդh
rջուր

H= .	(∗) (*): H=13,6 սմ:

141'
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ԹԵՍՏԵՐ

1. Ստորև  բերված  միավորներից,  ո՞րն   է   ճնշման  միավոր
ա)     Ն.մ        բ)   Ն/մ2        գ)  Պա/ մ2       դ)    Ն/ մ3                   

2. Սեղանին  դրված  հարթ  հատակով  բաժակը  
շրջել  են    (նկ.142.1),  ինչպե՞ս    կփոփոխվի  սեղանին  
ազդող  ուժի  մոդուլը

ա) կմեծանա                               բ)կփոքրանա        
գ) չի  փոփոխվի

3. Սեղանին  դրված  գլանաձև  հարթ  հատակով  
բաժակը  շրջել  են    (նկ.142.1),  ինչպե՞ս    կփոփոխվի  
սեղանի    վրա   ճնշումը   

ա) կմեծանա                            բ)կփոքրանա                         
գ) չի  փոփոխվի

4. Մանեկի  տակ  տափօղակ  են  դրել  (նկ.142.2) ՝
ա) ճնշման մեծացման համար       
բ) ճնշման փոքրացման համար    գ)գեղեցկության համար

5. Անոթում  գտնվող  գազը  կիսով  չափ օգտագործելուց  
հետո,անոթում  գազի  ծավալը՝

ա) չի փոփոխվի                    բ) 2-անգամ  կփոքրանա                         
գ) 2-անգամ  կմեծանա

6. Որտե՞ղ  է  ճնշումը  ավելի  մեծ  տա՞ք,    թե՞  սառը  ոչ  փակ    շշերում
ա) երկու շշում  էլ  նույնն է                  բ) տաք  շշում                         գ) սառը  շշում

7. Եթե տաք  սենյակ  բերենք  փչված  փուչիկ,   ապա  նրա  ծավալը՝                                                     
ա) կփոքրանա      բ)  կմեծանա       գ) սկզբում  կփոքրանա, հետո կմեծանա     
դ) չի  փոփոխվի

Նկ.142.1
ա բ

Նկ.142.2

տափօղակ

Անցկացնենք մրցույթ «Սովորեք  զվարճանալով»

Դասարանը  բաժանել  երկու  խմբի: Յուրաքանչյուր խմբին  հանձնարարել  
պատրաստել և ներկայացնել տարբեր տեսակի հետաքրքիր փորձեր:  Խմբերըը    
պետք է մատչելի բացատրեն իրենց կատարած փորձի արդյունքները՝ 
ներկայացնեն շնորհանդես:

  Հաղթողին բացահայտելու պայմանները  որոշել նախօրոք, համաձայնության 
գալով   միմյանց և ուսուցչի հետ:   

Առաջադրանք.
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Ֆիզիկայում    կարելի է զվարճանալ

1. Բաժակի մեջ ջուր լցրե՛ք, ծածկե՛ք թղթի թերթով և, թերթը ձեռքով պահելով 
բաժակը շրջեցեք հատակով դեպի վեր:    Եթե ձեռքը հեռացնեք թղթից, ապա ջուրը 
բաժակից չի թափվի: Թուղթը ասես սոսնձնված է բաժակի եզրերին: Բացատրե՛ք, 
ինչու՞ չի թափվում ջուրը բաժակից: 

Պատասխան՝ այս փորձը ցույց է տալիս մթնոլորտային ճնշման գոյությունը: Բաժակը 
շրջելուց և թղթից ձեռքը հեռու տանելուց հետո  ջրի ազդեցության հետևանքով թուղթը 
պետք է ներքև ընկնի:  Այդ պատճառով բաժակում տեղադրված օդը ընդարձակվում է, 
օդի կողմից ջրի մակերևույթին առաջացած ճնշումը փոքրանում է : Թղթին ներքևից 
ազդող մթնոլորտային ճնշումը հավասարակշռվում է թղթին վերևից ազդող  ջրի և  
բաժակում տեղադրված օդի ճնշման հետ: 

2. Փուչիկի ծայրը կապել թելով ( հարմար է օգտագործել այնպիսի փուչիկ, 
որի ծայրին ռետին է կապված) Նկ.ա: Փուչիկը շրջեք այնպես, 
որ պարանը փուչիկի ներսում լինի: Փուչիկը տեղադրե՛ք 
պոլիէթիլենային շշում այնպես, որ թելի ծայրը շշից դուրս մնա: 
Փուչիկի գլուխը ամրացնենք շշի բերանին Նկ.բ:

Փչե՛ք փուչիկը(Նկ.գ), որպեսզի այն   կարողանաք անել, 
անհրաժեշտ  է շշի  հատակին  անցք    անել, փակեցեք  անցքը  
այնպես,  որ  շշի  մեջ  օդ  չմտնի,  դրա  համար  այդ անցքը    սոսնձով  
փակեք,ո՞վ  կարող  է պարանի  միջոցով  փուչիկը  հանել:

Փորձեք  բացատրել  փորձի  արդյունքը:
Պատասխան 2՝  քանի որ փուչիկի գլուխը  բաց է, դրա համար նրա մեջ  ճնշումը 

հավասար է մթնոլորտային  ճնշմանը, փուչիկը հանելու  ժամանակ շշում  օդը  
կընդարձակվի  և  ճնշումը  մթնոլորտայինից  փոքր  կլինի:  
Մթնոլորտային  ճնշման  և  շշի  միջև  ճնշման  տարբերությունը   
ավելի  կմեծանա, երբ փուչիկը  ավելի  ձգենք:

Դրա  համար  էլ  այն  շշից  հանելը  անհնար է:

3․Պոլիէթիլենի շշի մեջ տեղադրված փուչիկը ինքնաբերաբար 
չի իջնում (նկար գ)։ Շիշը տեղադրե՛ք ջրի մեջ այնպես, որ կպչուն 
ժապավենով փակված անցքը  գտնվի ջրի մեջ։

Ի՞նչ տեղի կունենա, եթե բացեք անցքը։ Շիշը կլցվի՞ ջրով։ 
Կատարե՛ք փորձը և բացատրե՛ք փորձի արդյունքները։

  Պատասխան՝ կպչուն ժապավենը հանելուց հետո, փչված 
փուչիկը առանձգականության ուժի ազդեցության տակ կիջնի, 
ջուրը անցքից կլցվի շշի մեջ։ 

4. Ընտրե՛ք երկու միանման բաժակներ, բաժակները, 
որպեսզի չճաքեն քիչ քանակությամբ, դանդաղ լցրեք տաք ջուր: Թափե՛ք 
ջուրը: Լավ հերմետիկացնելու համար,  բաժակներից մեկի եզրերին դրեք թաց 
թուղթ: Բաժակները բերանով իրար միացրեք ու սեղմեք: Սառչելուց հետո ( եթե 
բաժակներից  օդը  չի «փախել»), բաժակները  միմյանցից  բաժանելը  դժվար է:

Բացատրեք  դիտարկված  երևույթը:

Առաջարկում  ենք  մի  քանի  առաջադրանքներ   մրցույթի  համար

ա

բ գ
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Վարժություններ V գլխի  լրացուցիչ 

1.Մակերևույթին  ուղղահայաց  մարդը  600Ն  ուժով  ազդում էբահի  վրա:    
Որոշել  բահի  ճնշումը  գետնի  վրա ,  եթե բահի  երկարությունը 20սմ է,իսկբերանի  
հաստությունը՝   0,5մմ:

   Լուծում

Ճնշման  հաշվման  բանաձևի  համաձայն     (1)      S = ab     (2)

(2) (1) ⇒    .P
ab
F=    (*)          (*):    P= 6.106 Պա:

Պատասխան՝     բաժակների օդը տաք  ջրով տաքացնելիս   օդը  
ընդարձակվում է և  դրա    մի  մասը  դուրս է  գալիս: Երբ  օդը  
բաժակներում  սառչում  է, ճնշումը  այնտեղ  մթնոլորտայինից  
փոքր  է  լինում:  Մթնոլորտային  ճնշման  ազդեցության  
հետևանքով  այնքան  պինդ  են  կպնում  իրար,  որ  անջատելը  
անհնար  է:

5. Ինչպե՞ս կարող ենք 0,5լիտր  կամ 1 լիտր տարողությամբ 
ապակյա շշի մեջ խաշած կլեպահան ձուն մտցնել: Շշի բերանի 

տրամագիծը փոքր է ձվի տրամագծից:

Պատասխան՝ տաքացած շշում օդը ընդարձակվում է, և դուրս 
է գալիս: Շշի միավոր ծավալում օդի մոլեկուլների քանակը 
փոքրանում է, բայց այնտեղ ճնշումը նույնն է, ինչ-որ դրսում: Շշի 
վրա ձուն որպես կափարիչ դնելուց հետո շշից օդը ոչ դուրս կգա, և 
ոչ էլ ներս կգնա: Շիշը սառելիս այնտեղ ճնշումը կփոքրանա: Շշի 
ներսում և նրանից դուրս ճնշումների տարբերության հետևանքով 
ձուն կմտնի շշի մեջ: 

 

Կարտեզիան ջրասուզակ 
6. Ջրի կաթոցիկը տեղադրեք ջրով լի պոլիէթիլենային շշի մեջ, այնպես, 

որ ռետինե ծայրը շշի վերևում լինի:
Շշի բերանը պինդ փակել: Շիշը ձեռքով սեղմելով կարողացե՛ք կաթոցիկը 

տարբեր արագությամբ վերև ներքև շարժել և կանգնեցնել: 
Բացատրել սարքի գործողության  սկզբունքը,
 Շիշը ձեռքով սեղմելիս շշում մնացած օդը սեղմվում է: Ճնշումը ամենուր 

միանման է աճում: Կաթոցիկի մեջ ջուր է լցվում, որտեղ ծանրության ուժը 
մեծ է լինում արքիմեդյան ուժի մոդուլից, այն սուզվում է: 
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2. Ինչու՞  են  տեղադրում  ծանր  առարկաներ   գետնի  վրա:

Բացատրություն
Ճնշումը  մեծացնելու  համար:    Որպեսզի ավելի լավ  թուլացնել պնդաղած   հողը: 

3. 300գ  զանգվածով   գլանաձև  անոթի  մեջ լցրին  մեկ  լիտր  ձեթ:Որոշե՛ք  
ճնշումը  սեղանի  վրա, եթե  անոթի հենման  մակերեսը  40սմ2 է:

Լուծում
Ճնշումը սեղանի վրա     (1)
Որտեղ՝ F = (m1 + m)g,   (2)
այն  ուժի  մոդուլն  է  ,որով    շիշը  ուղղահայաց  

ազդում  է սեղանին m = rV (3) շշի  մեջ  լցրած  ձեթի  
զանգվածը, r ձեթի  խտությունն է: 

(3) (2) (1)     (*)   

 (*):  Պա.

Ինչ  քանակությամբ  ջուր  պետք  է  լցնենք  շշի  մեջ, որ  ճնշումը  սեղանին  
նույնը  լինի, տես նախորդ առաջադրանքը):

Լուծում
Որպեսզի  սեղանի  վրա  ազդեղությունը  նույնը  լինի  ,անհրաժեշտ  է, որ  ջրի    և  

ձեթի  զանգվածները  նույնը  լինեն:  m = ρV = 0,9 կգ.

5. Սկզբից  գնահատել,    այնուհետև  հաշվել  4մ  երկարությամբ  գրանիտե  
սյան  ճնշումը:

Լուծում

Սյան  գործադրած  ճնշումը  (1)      

որտեղ՝ F=mg, (2) Սյան  վրա  ազդող ծանրության  ուժի  
մոդուլն  է   m=rV  (3) Սյան  զանգվածը,

սյան  ծավալը V=Sh   (4) .                 

 (4) (3) (2) (1)⇒  (*)   (*): p=104 կՊա:
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? P
Տրված է՝  m1=300 գ=0,3կգ
 V=1 լ=10-3 մ3

 S=40սմ2=4.10-3մ2

? P
Տրված է՝ h=4 մ
 r=2600 կգ/մ3
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6. ԻՆչպե՞ս  կփոխվի  տրված  զանգվածով   օդի  ճնշումը,  ծավալը  2-անգամ  

փոքրանալլիս:  Եթե  օդի  ճնշումը  չի  փոփոխվում:  Օդի  ջերմաստիճանը  չի  
փոփոխվում:  Պատասխանը  հիմնավորեք:

Բացատրություն

Օդի ծավալը  2անգամ  փոքրացավ, 2-անգամ  կմեծանա   միավոր  ծավալում  
մոլեկուլների  թիվը:Այստեղից  բխում  ,որ  միավոր մակերեսի  վրա մոլեկուլների  
հարվածների  թիվը 2-անգամ  կմեծանա, այսինքն  ճնշումը  2անգամ  կաճի:
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II. Որոշել անհայտ հեղուկի խտությունը 

Աշխատանքի  նպատակը՝  որոշել հեղուկի խտությունը։
Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր՝ չափանոթ, ջուր, որևէ  հեղուկ,մարմին ՝որը  

ընկղմելով    ջրի մեջ կորոշենք  անհայտ  հեղուկի  խտությունը:
Նախքան  փորձը սկսելը վերհիշե՛ք, թե  տրված սարքով  ինչպե՞ս որոշել  

մարմնի զանգվածը:
Նախքան  փորձը սկսելը  վերհիշե՛ք, թե  տրված սարքով  ինչպե՞ս որոշել  

հեղուկի  խտությունը: 

Աշխատանքի  կատարման  կարգը 
1. Ջրով լցված չափասրվակի  մեջ ընկղմել  մարմինը այնպես,որ  լողա
mg=ρgV1  (1)
Որտեղ  m-ը՝ մարմնի զանգվածն է, ρ-ն հեղուկի  խտությունը, V1=V"1–V'1 

մարմինը ջրի մեջ  ազատ  լողալիս   հեղուկի ծավալի  փոփոխությունն է, V'1 
չափասրվակում  ջրի  ծավալը  մարմինը  ընկղմելուց  առաջ, V"1-ը՝  ընկղմելուց  
հետո:

2. Նույն  զանգվածով  մարմինը  ընկղմել  անհայտ  խտությամբ  հեղուկով  
լցված չափասրվակի  մեջ 

mg=ρxgV2                                                          (2)
որտեղ՝ ρx-ը անհայտ  հեղուկի  խտությունն է, V2= V"2 –V'2  մարմինը անհայտ  

ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

I. Մարմնի  զանգվածի  չափումը  լծակավոր  կշեռքով

Աշխատանքի  նպատակը.  մարմնի զանգվածի չափումը լծակավոր  կշեռքի  և  
կշռաքարերի   օգնությամբ:

Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր՝ լծակավոր կշեռք,անհայտ  զանգվածով  
մարմիններ, կշռաքարեր, տարբեր  զանգվածով  այլ  մարմիններ   ( քար,ավազ):

Նախքան  փորձը կատարելը  վերհիշե՛ք,  թե  տրված  սարքով  ինչպե՞ս  պետք է 
որոշեք մարմնի  զանգվածը:

    
Աշխատամքի  կատարման  կարգը
1. Կշռումից  առաջ  անհրաժեշտ  է  համոզվել  որ  կշեռքը հավասարակշռված 

է: Անհրաժեշտության  դեպքում  հավասարակշռությունը վերականգնելու համար  
պետք է  թեթև  նժարին  դնել թղթե,ստվարաթղթե  շերտիկներ:

2. Կշեռքի մի  նժարի   վրա  դնել  մարմին, որի զանգվածը որոշված չէ։
3. Կշեռքի  մյուս նժարին   տեղադրել  կշռաքարեր  և  հավասարակշռել  կշեռքը:
4. Կշռաքարերի  գումարային  զանգվածը  ցույց կտա մարմնի  զանգվածը:
5. նման եղանակով որոշել տարբեր մարմինների զանգվածները։
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խտությամբ  հեղուկի մեջ  ընկղմելիս   հեղուկի ծավալի  փոփոխությունն է, v 
չափասրվակում  ջրի  ծավալը  մարմինը  ընկղմելուց  առաջ, V"2-ը՝  ընկղմելուց  
հետո:

3. (1) (2) ⇒	 	 	 rx= r
V1

V2

. (3)

V1 –ի    և V2 –ի արտահայտությունները  տեղադրենք  (3)-ի  մեջ

      rx= r
V1′′–V1′

V2′′–V2′
. (*)

4. V'1, V''1, V'2 և V''2 չափում ենք  չափասրվակի  օգնությամբ, տեղադրում  (*) 
բանաձևի  մեջ  և  հաշվում  ենք ρx–ը:

5. Գնահատե՛ք  սխալանքը:

III. Որոշել անայտ հեղուկի խտությունը   

Աշխատանքի  նպատակը՝ որոշել անհայտ հեղուկի խտությունը 

Անհրաժեշտ սարքեր և նյութեր՝ չափասրվակ, ջրով  լի  անոթ, հեղուկ, որի 
խտությունը անհայտ է։

Նախքան  փորձը  սկսելը  վերհիշե՛ք  տրված  սարքերով   ինչպես  կարելի  է  
որոշել  հեղուկի  խտությունը:

Աշխատանքի կատարման  կարգը
1.Որոշե՛ք  չափասրվակի  բաժանման  արժեքը:
2. Չափասրվակի  մեջ լցրեք  այնքան  ջուր,որ  այն  ջրով  լի  անոթի  մեջ 

տեղադրելիս  ուղղաձիգ  դիրքով  լողա:Գրե՛ք չափասրվակի  հավասարակշռության  
պայմանը՝

    m0g+m1g=rgV,     (1)

որտեղ՝ m0 -ն   չափասրվակի  զանգվածն է, m1 -ը չափասրվակի  մեջ  լցված   
ջրի  զանգվածը, r -ն ջրի  խտությունը, V-ն չափասրվակի կողմից արտամղած ջրի  
ծավալը:

3. Չափասրվակից  թափել  ջուրը  և  լցնել  անհայտ  խտությամբ  հեղուկ  այնքան,  
որ  չափասրվակը  նույն   խորության  վրա  ուղղաձիգ  դիրքով  լողա   անոթի  մեջ:  
Այժմ  հավասարակշռության  պայմանը  կունենա  հետևյալ  տեսքը՝

     m0g+m2g=rgV,    (2)

m2 - -ը   չափասրվակի  մեջ լցված  անհայտ  խտությամբ  հեղուկի  զանգվածն  է

4. (1) (2)  m1=m2, т.е.  rV
1
=rxV2  

⇒
 rx= r

V1

V2

,  (*) 
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Որտեղ՝  V1 -ը չափասրվակի  մեջ լցված  ջրի  ծավալն  է, V2  -ը  չափասրվակի  մեջ  
լցրած  անհայտ  խտությամբ   հեղուկի  ծավալը:

5.   Գնահատեք  սխալանքը :    Քանի  որ     ծավալները  չափվում  է  չափասրվակի  
օգնությամբ,   ուստի   սխալանքը  կապված  է  չափասրվակի  բաժանման  արժեքի 
հետ:

IV.   Որոշել պինդ մարմնի խտությունը

Աշխատանքի  նպատակը՝  որոշել պինդ մարմնի խտությունը

Անհրաժեշտ չափիչ սարքեր և նյութեր՝ ուժաչափ (դինամոմետր) քար, ջրով  
լի  բաժակ, բարակ  թել:

Նախքան  փորձը սկսելը   ևս  մեկ անգամ  վերհիշե՛ք,  թե  տրված սարքով  ինչպե՞ս 
որոշել  պինդ նյութի  խտությունը:

Աշխատանքի  կատարման  կարգը
1. Քարիρ խտությունը որոշելու համար անհրաժեշտ  է  իմանալ  նրա 

mզանգվածն  ու  V ծավալը՝ 
 ρ= m/V (1)
2. Թելի միջոցով քարը կախե՛ք ուժաչափից։ Գրանցե՛ք ուժաչափի ցուցմունքը`  

P1

    P1=mV ⇒
P1m = V .  (2)

3. Ուժաչափից կախված քարն իջեցրե՛ք ջրի մեջ այնպես, որ այն ծածկվի ջրով, 
սակայն անոթի հատակին չկպչի։ Գրանցե՛ք ուժաչափի ցուցմունքը՝ P2

   P2=P1 – r0mg  ⇒
P1–P2 V = r0g

  (3)

Որտեղ ρ0gV  արտամղող  ուժն  է ,որն  ազդում է քարի  վրա,  p-ն  ջրի  խտությունը:

4. (2)  (3)  (1)-ում, ⇒:  
P1r = r0P1–P2 

   (*)

5. Փորձը կրկնե՛ք մի քանի անգամ: Չափված  մեծությունները  տեղադրե՛ք  
բանաձևի մեջ  և  հաշվեք  քարի  խտությունը:

Գնահատե՛ք  սխալանքը:
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V. Որոշել պինդ մարմնի խտությունը  

Աշխատանքի  նպատակը՝ որոշել մետաղի խտությունը
Անհրաժեշտ չափիչ սարքեր և նյութեր՝ նժարավոր կշեռք կշռաքարերով,   

ջրով  լի  բաժակ  և երկու  կտոր  պլաստիլին,  որոնցից մեկի մեջ տեղադրված է 
մետաղի կտոր։

Ծանոթություն՝      պլաստիլինե  կտորների  զանգվածը  նույնն է:
Մատաղյա  մարմինը  չի  կարելի  անջատել  պլաստիլինի  կտորից:
Նախքան  փորձը սկսելը   ևս  մեկ անգամ  վերհիշե՛ք,  թե  տրված սարքերով  

ինչպե՞ս որոշել  պինդ   նյութի  խտությունը:
     
Աշխատանքի կատարման կարգը
1. Մետաղի խտությունը որոշելու համար անհրաժեշտ է գիտենալ նրա  

զանգվածն ու ծավալը։ 
     p=m/V.     (1)

2. Նժարավոր  կշեռքով  որոշեք  պլաստիլինի  կտորների  զանգվածները՝  m1 և 
m2:  Մետաղյա  մարմնի    զանգվածը կլինի՝ m=m1-m2   (2)

3. Մետաղյա  մարմնի  ծավալը   հավասար  է  պլաստիլինե  կտորների  V1 և V2 
ծավալների տարբերությանը: 

     V=|V1–V2|.   (3)

4. Պլաստիլինե    կտորների  ծավալը  որոշելու  համար ,  ջրով  լի  բաժակը  
հավասարակշռել  կշեռքով, այնուհետև  ջրի  մեջ  իջեցնել  թելից  կախված  
պլաստիլինի  այն  կտորը,  որի մեջ դրված է   մետաղյա  մարմինը,այնպես   որ  
ջուրը  լրիվությամբ  ծածկի  մարմինը,  բայց այն   չկպչի  բաժակի  հատակին: 
Նրա  վրա  կազդի  դուրս  հրող  ուժ: Ըստ  Նյուտոնի  երրորդ  օրենքի  լողացող  
մարմնի  վրա  ազդող  ուժերը  պետք է  համակշռեն  միմյանց:  Կշեռքի  խախտված  
հավասարակշռությունը  վերականգնելու  համար  նժարի  վրա  ավելացնում  եք  
կշռաքար: Ավելացրած  կշռաքարերի վրա   ազդող   m3g ծանրության  ուժի մոդուլը    
հավասար  է  դուրս  հրող  ուժին՝

    m3g = r0gV ⇒
m3 V1 = r0

.    (4)

     
m4 V2 = r0

,      (5)

Նույն ձևով   որոշում եք   պլաստիլինի    երկրորդ  կտորի  ծավալը:
Որտեղ՝ r0 -ն  ջրի  խտությունն է , m4 -ը  կշեռքը  հավասարակշռելու  համար  

ավելացրած  կշռաքարերի  զանգվածը:

(4), (5), (3), (2) (1) ⇒  
|m1–m2|
|m3–m4|

r0 .    (*)

6. Փորձը կատարել մի քանի անգամ: Գնահատել սխալանքը
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Թեստերի պատասխանները

§2.10

1 2 3 4 5 6
բ գ գ բ դ բ

§3.10

1 2 3 4
բ ա բ գ

§4.13

1 2
գ բ

§5.9

1 2 3 4 5 6 7 8
բ գ ա բ ա բ ա բ
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ՈՐՈՇ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ, ՁԱՅՆԵՐԻ ՄԻՋԻՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆԸ 
                ՌԱԴԻՈԱԼԻՔՆԵՐԻ ԵՎ ԼՈՒՅՍԻ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆԸ      մ/վ

ՈՐՈՇ ՊԻՆԴ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆԸ (t=200C)

       ՈՐՈՇ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (t=200C)

Խխունջ 0,0014 Ջայլամ 22
Կրիա 0,05-0,014 Գնացք 22

Հետիոտն 1,3 Մարդատար մեքենա 35
Զեփյուռ 4-5 Ինքնաթիռ 200

Ճանճ 5 Ձայնը օդում 00C 332
Կոմբայն 5 Լուսինը Երկրի շուրջ 1000

Ուժեղ քամի 10-12 Ջրածնի մոլեկուլը   00C 1690
Փիղ 11 Երկրի արհեստական արբանյակ 8000

Հովազ 13 Երկիր (պտույտ Արեգակի շուրջը) 30 000
Նապաստակ 17 Լույս և ռադիոալիքներ 300 000 000
Ծիծեռնակ 17

Պինդ մարմին r, կգ/մ3 r, գ/սմ3 Պինդ մարմին r, կգ/մ3 r, գ/սմ3

Աղյուս 1800 1,8 Ոսկի 19300 19,3
Ալյումին 2700 2,7 Օրգանական ապակի 1200 1,2
Բետոն 2300 2,3 Օսմիում 22600 22,6
Ծծումբ 2000 2,0 Պարաֆին 900 0,9

Գրանիտ 2600 2,6 Պլատին 21500 21,5
Էբոնիտ 1200 1,2 Պոլիէթիլեն 920 0,92
Արծաթ 10500 10,5 Թուղթ 1000 1,0
Արույր 8500 8,5 Պղինձ 8900 8,9
Թուջ 7000 7,0 Կերակրի աղ 2160 2,16
Ցինկ 7100 7,1 Կապար 11300 11,3

Իրիդիում 22400 22,4 Ճենապակի 2300 2,3
Արճիճ 7300 7,3 Պողպատ 7800 7,8

Կապրոն 1100 1,1 Երկաթ 1070 1,07
Խցան 240 0,24 Սառույց 00C 900 0,90

Կորունդ 4000 4,0 Կվարց (բյուրեղներ) 2250 2,25
Մարմար 2700 2,7 Շաքար- ռաֆինադ 1600 1,6

Պատուհանի ապակի 2500 2,5 Կավիճ 2200 2,2
Չոր սոճի 400 0,4 Ոսկոր 1850 1,85

Չոր կաղնի 700 0,7

Հեղուկներ r, կգ/մ3 r, գ/սմ3 Հեղուկներ r, կգ/մ3 r, գ/սմ3

Անիլին 1020 1,02 Մեքենայի յուղ 900 0,90
Ացետոն 790 0,79 Մեղր 1350 1,35
Բենզին 710 0,71 Հեղուկ օդ (-1940C-ից) 860 0,86

Գլիցերին 1260 1,26 Հեղուկ անագ (4000C-ից) 6800 6,8
Ծծմբական թթու 1800 1,8 Կերոսին 800 0,80

Դիզելային վառելիք 800 0,80 Կաթ 1030 1,03
Եթեր 710 0,71 Սպիրտ 800 0,80
Սնդիկ 13600 13,6 Մաքուր ջուր 1000 1,0

Արևածաղկի  յուղ 930 0,93 Ծովի ջուր 1030 1,03
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ՈՐՈՇ ԳԱԶԵՐԻ ԽՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
 (ՆՈՐՄԱԼ ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՃՆՇՄԱՆ և t=200C ԴԵՊՔՈՒՄ)

ՈՐՈՇ ՆՅՈՒԹՅԵՐԻ ՇՓՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ

Գազ r, կգ/մ3 r, գ/սմ3 Գազ r, կգ/մ3 r, գ/սմ3

Արգոն 1,78 0,00178 Թթու 1,430 0,00143
Ազոտ 1,250 0,00125 Քլոր 3,210 0,00321

Բնական գազ 0,800 0,0008 Ջրածին 0,090 0,000090
Մեթան 0,72 0,00072 Ջրային գոլորշիներ(1000C) 0,590 0,00059

Ածխածնի մոնօքսիդ 
շմոլ գազ CO

1,250 0,00125 Օդ (00C) 1,290 0,00129

Ածխածնի դիօքսիդ 
(ածխաթթու գազ) CO2 

1,980 0,00198 Հելիում 0,180 0,00018

Փայտը փայտի վրա 0,30-0,52
Ռետինը բետոնի վրա 0,60-0,75
Կաշվե կտորը թուջե անիվի վրա 0,48-0,58
Պողպատը պողպատի վրա 0,14-0,17
Պողպատը փայտի վրա 0,5-0,65
Պողպատը սառույցի վրա 0,03-0,16
Մետաղը կաշվի վրա 0,60-0,70
Փայտը չոր հողի վրա 0,68-0,74
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ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ԲԱՌԱՐԱՆ
(Հիմնական տերմիններ և տեղեկություններ)

Ա
Ակնթարթային արագություն – արագություն ժամանակի տվյալ պահին կամ 

հետագծի տվյալ կետում:
Արքիմեդի օրենք – հեղուկը կամ գազը ազդում են նրանց մեջ ընկղմված 

մարմնի վրա մի ուժով, որն ուղղված է ուղղահայաց դեպի վեր, որի մոդուլը 
FԱ=ρհgV:

Անցած ճանապարհ – հետագծի մի մասն է, որն անցել է մարմինը որոշակի 
ժամանակահատվածում:

Արագաչափ – արագության չափման համար նախատեսված սարք:

Բ
Բարոմետր – մթնոլորտային ճնշման չափման սարք:
 Բաժանման արժեք – ֆիզիկական մեծության արժեք, որը համապատասխանում 

է սանդղակի փոքրագույն բաժանմունքին:
 Բյուրեղացում – նյութի անցումը հեղուկ վիճակից պինդ վիճակի: 

Գ
Գազ – նյութի ագրեգատային վիճակ, որը չի պահպանում ձևը և ծավալը: 
Գրաֆիկ – գծագիր, որի վրա պատկերված է որևէ պրոցեսի քանակական 

կախվածությունը: 
Գոլորշիացում – շոգեգոյացումն է, որը տեղի է ունենում հեղուկի բաց 

մակերևույթի վրա:

Դ
Դեֆորմացիա – մարմնի ձևի կամ ծավալի փոփոխություն:
Դիֆուզիա – նյութերի ինքնաբերաբար խառնման պրոցեսը:

Ե
Երևույթ – բնության մեջ տեղի ունեցող ցանկացած փոփոխություն:

Ի
Իներտություն – հատկություն, որը բնութագրում է մարմնին: Որքան շատ 

ժամանակ է պահանջվում մարմնին արագությունը փոխելու համար, այնքան 
ավելի իներտ է մարմինը:

 Իներցիա – արագության պահպանման երևույթն է, երբ մարմնի վրա ուժեր 
չեն ազդում:
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Խ
Խտություն – մեծություն, որը հավասար է մարմնի զանգվածի և ծավալի 

հարաբերությանը:

Ծ
Ծանրության ուժ – ուժ, որով երկիրը ձգում է մարմնին:

Կ
Կոնդենսացիա – նյութի անցումը գազային վիճակից հեղուկ վիճակի:

Հ
Հեղուկ – նյութի ագրեգատային վիճակ: Այն հոսուն է, չի պահպանում ձևը, 

ընդունում է անոթի ձևը, պահպանում է ծավալը:
Հուկի օրենք – առաձգականության ուժ, որն առաջանում է սեղմված կամ 

ձգված զսպանակի փոքր դեֆորմացիայի դեպքում, ուղիղ համեմատական է 
զսպանակի երկարության փոփոխությանը:

Համազոր - ուժ, որը թողնում է մարմնի վրա նույն ազդեցությունը, ինչ-որ 
մի քանի ուժեր միասին:

Հաշվարկման մարմին – մարմին, որի նկատմամբ դիտարկում են մեկ այլ 
մարմնի դիրքը: 

Հաղորդակից անոթներ – երկու կամ մի քանի իրար միացված անոթներ:
Հալում – նյութի անցումը պինդ վիճակից հեղուկի: 
Հետագիծ – կետերի բազմություն, որոնցով հաջորդաբար անցնում է մարմինը 

շարժման ընթացքում:
Հիպոթեզ – միտք, ենթադրություն որևէ բանի մասին, որի ճշմարտացիությունը 

հաստատված չէ (վարկած): 

Ձ 
Ձգողականություն – մարմինների փոխձգողություն: 

Մ
Մթնոլորտ – գազային թաղանթ, որը շրջապատում է Երկիրը և աստղերը:
Մթնոլորտային ճնշում – սնդիկի սյան ճնշում, որի բարձրությունը ≈ 760 մմ 

է 00C ջերմաստիճանի դեպքում:
Մանոմետր – սարք, որը չափում է մթնոլորտային ճնշումից մեծ կամ փոքր 

ճնշումները: 
Մեխանիկական շարժում – ժամանակի ընթացքում մարմնի դիրքի 

փոփոխությունն է տարածության մեջ, այլ մարմինների նկատմամբ:

Ն
Նավանցման ջրարգելակ – հարմարանք, որի օգնությամբ նավերը գետի կամ 

ջրանցքի մի մասից, անցնում են մյուսը, որտեղ ջրի մակարդակը տարբերվում է:
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Չ
Չափանմուշ – նմուշի օրինակ է, որի օգնությամբ ստուգվում են չափիչ սարքերն 

ու սարքավորումներն: 

Պ
Պասկալի օրենք – փակ անոթում հեղուկի կամ գազի ճնշումը առանց փոփոխության 

փոխանցվում է հեղուկի կամ գազի ցանկացած կետի: 
 Պինդ – նյութի ագրեգատային վիճակ, որը պահպանում է և ձևը և ծավալը:

Ս
Սկալյար – մեծություն, որը բնութագրվում է թվային արժեքով:

Վ
Վեկտորական մեծություն – մեծություն, որը բնութագրվում է թվային արժեքով և 

ուղղությամբ:

ՈՒ 
Ուժ – մեծություն, որը բնութագրում է մի մարմնի ազդեցությունը մյուսի վրա :

Ֆ
Ֆիզիկական մեծություն – այն ամենը, ինչը կարող է լինել՝ մեծ կամ փոքր և 

չափելի է:
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Անվանումների (հասկացությունների) որոնում 

ակնթարթային արագություն 77     
 Արքիմեդի օրենք  101
 անցած ճանապարհ  61
 արագաչափ (սպիդոմետր) 68 
ագրեգատային վիճակ  34, 39 
 ատոմ,ատոմի միջուկ  38,39
 արագություն  71,75 
 
բարոմետր  134, 135
 բաժանման արժեք 15 
 բնություն, բնական երևույթ 21 
 
գոլորշիացում  48 
գրավիտացիոն հաստատուն 92 
դեֆորմացիա  96
 դիֆուզիա  41,43
 դիագրամա  33 
երկարություն  16 
    
զանգված  88,90
    
 էտալոն  8 
 էլեկտրոն  39
իներտ  88,90
իներցիա  86 
իներցիայի օրենք 86 
 լծակավոր կշեռք 9
խտություն  50
ծանրության ուժ 94
կոնդենսացիա 48
 կշիռ  95    
 կոշտություն  97 
 հարաբերական դադար 60 
 հարաբերական շարժում 60

հիդրավլիկ մեքենա 136
 Հուկի օրենք  97
 համազոր ուժ, բաղադրիչ ուժ 99
 հաշվարկման մարմին 58
հաղորդակից անոթներ 127
հալում 48
հետագիծ (ուղղագիծ,կորագիծ) 61,63
հիպոթեզ 25
միավորներ երկարություն 9
մթնոլորտային ճնշում 130
զանգված 10
մանոմետր  134,135      
ժամանակ 12
 միջին արագություն 76     
ջերմաստիճան 12
Միջազգային համակարգ(ՄՀ) 8     

խտություն 52
մոլեկուլ 37,38,44       
արագություն 71 
մեխանիկական շարժում 58      
ուժ 91 
հավասարաչափ 68      
ճնշում 118 
 անհավասարաչափ 68,70      
մակերես 12 
տատանողական 61       
ծավալ 13

 նյութեր 37,38,40 
 պարզ 38 
 բարդ 38 
նեյտրոն 39 
 չափում ուղղակի 14 
  անուղղակի 14
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Պասկալի օրենք 122
 պլազմա 32 
 պրոտոն 39
 սկալյար 66,67 
սխալանք բացարձակ 16 
  հարաբերական 17
վեկտոր 65,67 
 հավասար վեկտորներ 66,67
 հակուղղված վեկտորներ 66,67
 տեղափոխություն 65,67 
տիեզերական ձգողության օրենք 91, 92 

 Տորիչելլի փորձ 131
ուժ 85,93
 ճնշման 94 
 առաձգականության 97
 շփման 103
 փորձ 24 
 փոխազդեղության մարմին 88
ֆիզիկական մեծություն 8 
ֆիզիկական մարմին 21'
ֆիզիկա  22
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