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ԹԵՄԱ 7. ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ: ԲՆՈՒԹՅԱՆ 

ՈՒԺԵՐ (17 ժամ) 
 

ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

 

Թեմայի ուսումնասիրության արդյունքում սովորողը պետք է կարողանա. 

1. Տարբերակել բնության մեջ հանդիպող չորս փոխազդեցությունները 

(գրավիտացիոն, էլեկտրամագնիսական, ուժեղ, թույլ): 

2. Թվարկել դեֆորմացիայի տեսակները և բերել օրինակներ: 

3. Սահմանել Հուկի օրենքը՝ հաշվի առնելով զսպանակի կոշտության կախումը 

նյութի տեսակից և չափերից: 

4. Սահմանել տիեզերական ձգողության օրենքը, ներկայացնել գրավիտացիոն 

հաստատունի ֆիզիկական իմաստը: 

5. Կիրառել  տիեզերական ձգողության օրենքը գնդաձև մարմինների 

փոխազդեցության ուժը որոշելու համար, սահմանել ծանրության ուժ 

հասկացությունը: 

6. Հաշվել ազատ անկման արագացման արժեքը երկրամերձ տիրույթում և Երկրի 

մակերևույթից H բարձրության վրա: 

7. Որոշել մարմնի կշիռը արագացումով ուղղաձիգ դեպի վեր կամ վար շարժվող 

հաշվարկման համակարգում, նկարագրել անկշռութուն երևույթը: 

8. Տարբերել դադարի և սահքի շփումները, հաշվարկել դրանց արժեքները, 

բացատրել դրանց առաջացման մեխանիզմները: 

9. Կառուցել և մեկնաբանել շփման ուժի մոդումի՝ մակերևույթի երկայնքով 

ուղղված քաշող ուժի մոդուլից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: 

 

ԽԱՉՎՈՂ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 Օրինաչափություններ  

 Մասշտաբ, համամասնություն և քանակ  

 Պատճառ և հետևանք:  

 

ԴԱՍ 74. ՄԱՐՄՆԻ ԴԵՖՈՐՄԱՑԻԱ։ ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺ։ ՀՈՒԿԻ ՕՐԵՆՔԸ 

 

74.1. Երաշխավորություններ դասագրքային նյութի օգտագործման վերաբերյալ 

Ղազարյան Է., Կիրակոսյան Ա., Մելիքյան Գ., Մամյան Ա., Մաիլյան Ս., Ֆիզիկա. ավագ 

դպրոցի 10-րդ դասարանի դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 

համար: Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2019, § 29 (էջ 94-97): 
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74.2. Էլեկտրոնային նյութեր 

http://esource.armedu.am/app/?subject=6&grade=4#75,24690 

http://esource.armedu.am/app/?subject=6&grade=4#75,24691 

https://phet.colorado.edu/sims/html/hookes-law/latest/hookes-law_en.html  

 

74.3. ԴԱՍԻ ՊԼԱՆ 

  

Դասի նպատակը՝ սովորողներին ծանոթացնել առաձգականության ուժի բնույթին, 

դեֆորմացիայի մեծությունից առաձգականության ուժի կախմանը: 

Դասի տեսակը՝ նոր նյութի մատուցման դաս: 

 

Գիտելիքների ստուգում 5 րոպե Ի՞նչ է դեֆորմացիան:  

Ի՞նչ մեծություններ են բնութագրում ձգման 

և սեղմման դեֆորմացիաները: 

Ո՞ր դեֆորմացիան է կոչվում առաձգական, 

ոչ առաձգական: 

Ցուցադրում 3 րոպե Առաձգականության ուժի կախումը 

դեֆորմացիայի մեծությունից: 

Նոր նյութի ուսումնասիրություն 27 րոպե Առաձգականության ուժի բնույթը: 

Հուկի օրենքը: 

Ուսումնասիրված նյութի 

ամրապնդում 

10 րոպե Խնդիրների լուծում: 

Ստուգող հարցեր: 

 

ՆՈՐ ՆՅՈՒԹԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. Առաձգականության ուժի բնույթը 

Մարմինների դեֆորմացիաների ժամանակ առաջանում են ուժեր, որոնք խոչընդոտում են 

դեֆորմացումը: Այդ ուժերն ուղղված են այնպես, որ ձգտում են վերականգնել մարմնի սկբնա-

կան ձևն ու չափերը, այսինքն՝ ուղղված են դեֆորմացիային հակառակ: Այդ ուժերն անվանում 

են առաձգականության ուժեր:  

Այն ուժը, որն առաջանում է մարմնի դեֆորմացիայի հետևանքով և ուղղված է դեֆորմացիայի 

ժամանակ մարմնի մասնիկների տեղափոխությանը հակառակ, կոչվում է առաձգականության 

ուժ: 

Ցանկացած մարմին կազմված է մասնիկներից (ատոմներից կամ մոլեկուլներից), որոնք, իրենց 

հերթին, կազմված են դրական լիցքավորված միջուկներից և բացասական լիցքավորված 

էլեկտրոններից: Դրանց միջև գործում են էլեկտրամագնիսական բնույթի ձգողության և 

վանողության ուժեր: Եթե այդ մասնիկները գտնվում են հավասարակշռության վիճակում, 

ապա այդ ուժերը միմյանց հավասարակշռում են: 

http://esource.armedu.am/app/?subject=6&grade=4#75,24690
http://esource.armedu.am/app/?subject=6&grade=4#75,24691
https://phet.colorado.edu/sims/html/hookes-law/latest/hookes-law_en.html
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Դեֆորմացիայի հետևանքով մասնիկների հեռավորության փոփոխման պատճառով ձգողու-

թյան և վանողության ուժերի հավասարակշռությունը խախտվում է: Երբ մասնիկների հեռա-

վորությունը մեծանում է, գերակշռելի են դառնում ձգողության ուժերը, իսկ երբ նրանց հեռա-

վորությունը փոքրանում է, գերակշռում են վանողության ուժերը: Այսպիսով, դեֆորմացիայի 

ժամանակ առաջացող առաձգականության ուժերը էլեկտրամագնիսական բնույթի են և միշտ 

հակառակ են ուղղված դեֆորմացիայի ուղղությանը: 

 

2. Հուկի օրենքը 

Ներմուծվում է փոքր դեֆորմացիա հասկացությունը: Փորձով ցուցադրվում է զսպանակի 

երկարության փոփոխության կախումը ազդող ուժի մեծությունից: Ցույց է տրվում, որ փոքր 

դեֆորմացիաների դեպքում զսպանակում առաջացած առաձգականության ուժն ուղիղ համե-

մատական է զսպանակի երկարացմանը: Ձևակերպվում է Հուկի օրենքը, կառուցվում է առաձ-

գականության ուժի՝ զսպանակի երկարացումից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Անդրա-

դարձ է կատարվում Հուկի օրենքի կիրառելիության սահմաններին: 

Ներկայացվում է առաձգականության գործակցի չափողկանությունն ու ֆիզիկական իմաստը:  

  

3. Նոր նյութի մատուցման ժամանակ սովորողներին տրվող հարցեր 

1) Ե՞րբ է առաջանում առաձգականության ուժ: 

2) Ինչո՞ւ է առաջանում առաձգականության ուժը և ի՞նչ բնույթի է այն: 

3) Ինչպե՞ս է ուղղված առաձգականության ուժը: 

4) Ինչի՞ց է կախված զսպանակի կոշտությունը: 

 

4. Ուսումնասիրված նյութի ամրապնդում 

Խնդիրների լուծում: 

1) Զսպանակը 2 սմ-ով ձգելու համար պահանջվում է 10 Ն ուժ: Ի՞նչ ուժ է անհրաժեշտ այդ 

զսպանակը 6 սմ-ով ձգելու համար: 

2) Որքա՞ն է 100 Ն կոշտությամբ զսպանակից կախված բեռի զանգվածը, եթե զսպանակի 

երկարացումը 1 սմ է: 

3) Զսպանակը 3 սմ-ով սեղմելիս առաջանում է 6 կՆ առաձգականության ուժ: Որքանո՞վ 

կմեծանա այդ ուժը զսպանակը ևս 2 սմ սեղմելիս: 

  

ԴԱՍ 75. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 8 

 

75.1. ԶՍՊԱՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆ ԵՎ ԶՈՒԳԱՀԵՌ ՄԻԱՑՈՒՄՆԵՐԻ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

75.3. Էլեկտրոնային նյութեր 

http://esource.armedu.am/app/?subject=6&grade=4#75,24697 

http://esource.armedu.am/app/?subject=6&grade=4#75,24698 

http://esource.armedu.am/app/?subject=6&grade=4#75,24697
http://esource.armedu.am/app/?subject=6&grade=4#75,24698


4 
 

 

ԴԱՍ 76. ԳՐԱՎԻՏԱՑԻՈՆ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ։ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՁԳՈՂՈՒԹՅԱՆ 

ՕՐԵՆՔԸ 

 

76.1. Երաշխավորություններ դասագրքային նյութի օգտագործման վերաբերյալ 

Ղազարյան Է., Կիրակոսյան Ա., Մելիքյան Գ., Մամյան Ա., Մաիլյան Ս., Ֆիզիկա. ավագ 

դպրոցի 10-րդ դասարանի դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 

համար: Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2019, § 31 (էջ 97-100): 

 

ՏԻԵԶՐԱԿԱՆ ՁԳՈՂՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԸ 
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𝑟 

𝐹Ԧ12 𝐹Ԧ21 𝑚2 𝑚1 

1667 թ., Իսահակ 

Նյուտոն

Աստղագիտական 

դիտումներ

Զանգվածով օժտված մարմինները 

ձգում են իրար գրավիտացիոն կոչվող 

ուժերով  

Գրավիտացիոն ուժ 

Որքան մեծ են փոխազդող 

մարմինների զանգվածները, 

այնքան մեծ է դրանց 

փողազդեցության ուժը: 

 

Փոխազդեցության ուժը 

հակադարձ համեմատական է                                 

մարմինների հեռավորության 

քառակուսուն: 

 

 

൜
𝐹~𝑚1

𝐹~𝑚2
,  𝐹~𝑚1𝑚2 

 

 

𝐹~1/𝑟2 

 

 

 

 

 

 

 

𝐹~𝑚1𝑚2/𝑟2 

 

Տիեզերական ձգողության օրենքը 

Երկու նյութական կետեր իրար ձգում են մի ուժով, որի մոդուլն ուղիղ 

համեմատական է նրանց զանգվածների արտադրյալին, հակադարձ համեմատական 

է նրանց միջև հեռավորության քառակուսուն: Այդ ուժերն իրար հակադիր են և 

ուղղված են նյութական կետերը միացնող ուղղով:  

𝐹 = 𝐺
𝑚1𝑚2

𝑟2
 

Տիեզերական ձգողության հաստատունը 

Տիեզերական ձգողության օրենքը կիրառելի է 

կիրառել՝ 

G = 6,67 ∙ 10−11ՆՆ2/ՆՆ2 

Թվապես հավասար է այն ուժին, որով իրար ձգում են 1 մ հեռավորության վրա 

գտնվող 1 կգ զանգվածներով նյութական կետերը: 

- նյութական կետերի համար 

- գնդերի կամ գնդոլորտների համար, եթե նրանցում զանգվածի 

բաշխվածությունն ունի գնդային համաչափություն: 
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77. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ 

77.1. Փոքրիկ հետազոտություն 

Արդյոք հետաքրքրվե՞լ եք, թե ինչպես են գիտնականները տեղեկություններ ստանում մեզանից 

շատ հեռու գտնվող, անմիջականորեն հետազոտության չենթարկվող մարմինների, օրինակ՝ 

Արեգակի մասին: Դրանում մեզ օգնում են ֆիզիկայի օրենքները: Օրինակ՝ իմանալով, որ Երկրի 

հեռավորությունը Արեգակից մոտավորապես 𝑟 = 150 մլն կմ է, և Երկրից Արեգակի 

անկյունային բացվածքը՝ 𝛥𝜑 = 0,530, դուք կարող եք որոշել Արեգակի շառավիղը, զանգվածը, 

ազատ անկման արագացումը նրա մակերևույթին, միջին խտությունը, ճնշումն ու ջերմաս-

տիճանը նրա կենտրոնում: Դա ցույց է տալիս, թե որքան կարևոր է ֆիզիկայի օրենքների 

իմացությունը բնության օբյեկտների անհայտ պարամետրերը որոշելու, ոչ երկրային երևույթ-

ները ճանաչելու գործում: Հասկանալի պատճառներով նշված անհայտ մեծություններից ոչ 

մեկն անմիջականորեն չափել հնարավոր չէ: Սակայն, ինչպես կտեսնեք, միայն տեսական 

դատողությունների օգնությամբ հնարավոր է մոտավոր պատկերացում կազմել մեզ հետա-

քրքրող բոլոր պարամետրերի թվային արժեքների մասին: 

Արեգակի շուրջը Երկրի ուղեծիրն էլիպս է, որի կիզակետերից մեկում գտնվում է Եր-

կիրը: Սակայն որոշ մոտավորությամբ այն կարող ենք ընդունել 𝑟⊙ շառավղով շրջանագիծ: 

1. Նախ որոշենք Արեգակի 𝑅 շառավիղը: Քանի որ ռադիաններով արտահայտված 

 𝛥𝜑 = 0,530𝜋/1800 = 0,093 << 1, ապա 𝛥𝜑 = 2𝑅/𝑟⊙, որտեղից՝ 

𝑅 =
𝛥𝜑𝑟⊙

2
≈ 6,97 ⋅ 108մ:  

2. Այժմ որոշենք Արեգակի զանգվածը: Արեգակի կողմից Երկրի վրա ազդող տիեզերական 

ձգողության ուժը Երկրին հաղորդում է aՆՆ = ω2𝑟⊙ = (2𝜋/𝑇)2𝑟⊙ կենտրոնաձիգ արագացում, 

որտեղ 𝑇 = 365 օր-ը Արեգակի շուրջ Երկրի պտտման պարբերությունն է: Համաձայն Նյուտոնի 

երկրորդ օրենքի՝  

𝐺
𝑚𝑀

𝑟⊙
2 = 𝑚 (

2𝜋

𝑇
)

2

𝑟⊙, 

որտեղից կգտնենք Արեգակի զանգվածը՝ 
32

30

2

4
1,99 10M

G T

r
    կգ: 

3. Արեգակի մակերևույթին ազատ անկման արագացումը՝ 

𝑔⊙ = 𝐺M/(R2)= 274 մ/վ2, 

որը մոտավորապես 30 անգամ մեծ է Երկրի համար ստացված 9,8 մ/վ2 արժեքից: 

4. Արեգակի միջին խտությունը՝ 

𝜌 =
𝑀

𝑉
=

3𝑀

4𝜋𝑅3 = 1,41 ⋅ 103 կգ/մ3: 

Այն մոտ չորս անգամ փոքր է Երկրի միջին խտությունից: Դրա պատճառներից մեկն այն է, որ 

Արեգակը հիմնականում կազմված է բնության ամենաթեթև տարրից՝ ջրածնից և ունի բարձր 

ջերմաստիճան: 
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5. Այժմ գնահատենք ճնշման արժեքը Արեգակի կենտրոնում: Այն հավասար է 𝑅 բարձրությամբ 

նյութի սյան հիդրոստատիկ ճնշմանը՝ 𝑝 = 𝜌�̄�⊙𝑅, որտեղ �̄�⊙-ն ազատ անկման արագացման 

միջին արժեքն է: Ակնհայտ է, որ տեղափոխվելով դեպի կենտրոն՝ ազատ անկման 

արագացումը փոքրանում է և կենտրոնում հավասարվում է զրոյի: Այդ պատճառով նրա միջին 

արժեքը կարող ենք ընդունել �̄�⊙ =
274

2
Ն/Ն2 = 137 Ն/Ն2: Տեղադրելով թվային արժեքները, 

կստանանք՝ 𝑝 = 1,3 ⋅ 1014 Պա: 

6. Եթե հայտնի է ճնշումը, ապա ջերմաստիճանը կարելի է որոշել 𝑝 = 𝑛𝑘𝑇 բանաձևով (այդ 

մասին դուք կիմանաք 11-րդ դասարանում), որտեղ 𝑛-ը Արեգակը կազմող մասնիկների 

կոնցենտրացիան է, k=1,38 . 10-23 Ջ/Կ-ը հաստատուն մեծություն է (Բոլցմանի հաստատուն): 

Քանի որ Արեգակը հիմնականում կազմված է ջրածնից, որի զանգվածը շատ մոտ է պրոտանի 

𝑚𝑝 զանգվածին, ապա մասնիկների կոնցենտրացիան՝ 𝑛 = 𝜌/𝑚𝑝, հետևաբար  

𝑇 =
𝑝𝑚𝑝

𝑘𝜌
≈ 107 Կ: 

 

77.2. Էլեկտրոնային աղբյուրներ 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab/latest/gravity-force-lab_en.html  

https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab-basics/latest/gravity-force-lab-basics_en.html  

 

ԴԱՍ 78. ԾԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺ 

 

78.1. Երաշխավորություններ դասագրքային նյութի օգտագործման վերաբերյալ 

Ղազարյան Է., Կիրակոսյան Ա., Մելիքյան Գ., Մամյան Ա., Մաիլյան Ս., Ֆիզիկա. ավագ 

դպրոցի 10-րդ դասարանի դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 

համար: Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2019, § 33 (էջ 104-105): 

 

ԴԱՍ 79. ՄԱՐՄՆԻ ԿՇԻՌ։ ԱՆԿՇՌԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ 

 

79.1. Երաշխավորություններ դասագրքային նյութի օգտագործման վերաբերյալ 

Ղազարյան Է., Կիրակոսյան Ա., Մելիքյան Գ., Մամյան Ա., Մաիլյան Ս., Ֆիզիկա. ավագ 

դպրոցի 10-րդ դասարանի դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 

համար: Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2019, § 34 (էջ 106-108): 

 

79.2. Էլեկտրոնային նյութեր 

http://esource.armedu.am/app/?subject=6&grade=4#75,24677 

http://esource.armedu.am/app/?subject=6&grade=4#75,24679 

http://esource.armedu.am/app/?subject=6&grade=4#75,24678 

 

 

https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-force-lab/latest/gravity-force-lab_en.html
http://esource.armedu.am/app/?subject=6&grade=4#75,24677
http://esource.armedu.am/app/?subject=6&grade=4#75,24679
http://esource.armedu.am/app/?subject=6&grade=4#75,24678
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ԴԱՍ  80. ԵՐԿՐԻ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԱՐԲԱՆՅԱԿՆԵՐ: ԱՌԱՋԻՆ ՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ  

                 ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ 

 

80.1. Երաշխավորություններ դասագրքային նյութի օգտագործման վերաբերյալ 

Ղազարյան Է., Կիրակոսյան Ա., Մելիքյան Գ., Մամյան Ա., Մաիլյան Ս., Ֆիզիկա. ավագ 

դպրոցի 10-րդ դասարանի դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 

համար: Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2019, § 35 (էջ 108-110): 

 

80.2. Էլեկտրոնային աղբյուրներ 

https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-and-orbits/latest/gravity-and-orbits_en.html   

 

ԴԱՍ 81. ՁԵՎԱՎՈՐՈՂ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

 

81.1. Ձևավորող գնահատման թեստ 

 

Դասարանը՝ 10-րդ 

Թեման՝ «Տիեզերական ձգողության օրենքը» 

Տևողությունը՝ 20-25 րոպե 

 

1. Ի՞նչ բնույթի են առաձգականության ուժերը: 

1) գրավիտացիոն 

2) էլեկտրամագնիսական 

3) միջուկային 

4) կարող են լինել կամայական բնույթի 

 

2. Նկարում պատկերված է առաձգականության ուժի 

մոդուլի` զսպանակի երկարացումից կախումն արտա-

հայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն է զսպանակի կոշտությունը: 

1) 0,2 Ն/մ 

2) 5 Ն/մ 

3) 180 Ն/մ 

4) 300 Ն/մ 

 

3. Ինչի՞ է հավասար m1 և m2 զանգվածներով երկու նյութական կետերի միջև գործող 

տիեզերական ձգողության ուժը, եթե նրանց միջև հեռավորությունը R է: 

1) 
R

mm
G 21                

30  

10  

(Ü) 

20  

(Ù) 4  2  61  5  30  

https://phet.colorado.edu/sims/html/gravity-and-orbits/latest/gravity-and-orbits_en.html
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2) 
2

21

R

mm
G  

3) 
2

21

R

mm
                  

4) 
2

21 )(

R

mm
G


 

 

4. Ո՞րն է սխալ պնդումը: 

1) Տիեզերական ձգողության ուժերը գործում են բոլոր մարմինների միջև: 

2) Երկու նյութական կետերի միջև գործող տիեզերական ձգողության ուժերն ուղղված են 

այդ կետերը միացնող ուղղի երկայնքով: 

3) Գրավիտացիոն ուժերը միշտ ձգողական բնույթի են: 

4) Տիեզերական ձգողության օրենքը ճիշտ է կամայական մարմինների համար: 

 

5. Երկու նյութական կետեր իրար ձգում են F ուժով: Որքա՞ն կդառա ձգողության ուժը, եթե 

նույն հեռավորության վրա առաջին մարմնի զանգվածը մեծացնենք 3 անգամ, իսկ մյուսինը՝ 

4 անգամ: 

1) F 

2) 7F 

3) 12F 

4) 144F 

 

6. Ո՞ր մեծություններից կախված չէ ազատ անկման արագացումը: 

1) Երկրի զանգվածից 

2) Երկրի շառավղից 

3) մարմնի զանգվածից 

4) մարմնի՝ Երկրի մակերևույթից ունեցած բարձրությունից 

 

7. Մարզիկը թռչում է որոշակի բարձրությամբ հորիզոնական ձողի վրայով: Ո՞ր պահին է նրա 

վրա ազդում ծանրության ուժը: 

1) թափավազքի ժամանակ 

2) միայն գետնից հրվելու պահին 

3) գետնին վայրէջք կատարելիս 

4) բոլոր պահերին 

 

8. Որքա՞ն է a  արագացումով շարժվող վերելակում կանգնած m  զանգվածով մարդու P  

կշիռը, եթե վերելակի արագացման վեկտորն ուղղված է ուղղաձիգ դեպի վեր: 

1) mgP                          3)  agmP   

2)  agmP                  4)  gamP   



10 
 

 

9. Երկրի շուրջ պտտվող արհեստական արբանյակի բարձրությունը նրա մակերևույթից h  է: 

Երկրի շառավիղը R  է, ազատ անկման արագացումը Երկրի մակերևույթին` g : Որքա՞ն է 

արբանյակի արագությունը: Օդի դիմադրությունն անտեսել: 

1) 
 ghR

R



2

                  
3)   

hR

g
R


 

2) 
R

hRg )( 

                
4)   

hR

R
g


 

 

ԴԱՍ 82. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ 

 

82.1. Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ 

Ալավերդյան Ռ., Մելիքյան Գ., Նինոյան Ժ., Պետրոսյան Ա., Ֆիզիկա. պետական ավարտական 

և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1- 3։ Երևան, «Էդիթ 

Պրինտ», 2019: 

 

ԴԱՍ 83.  ՇՓՄԱՆ ՈՒԺԵՐ։ ԴԱԴԱՐԻ ՇՓՄԱՆ ՈՒԺ։ ՍԱՀՔԻ ՇՓՈՒՄ 

 

83.1. Երաշխավորություններ դասագրքային նյութի օգտագործման վերաբերյալ 

Ղազարյան Է., Կիրակոսյան Ա., Մելիքյան Գ., Մամյան Ա., Մաիլյան Ս., Ֆիզիկա. ավագ դպրոցի 

10-րդ դասարանի դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար: 

Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2019, § 36 (էջ 111-113): 

 

83.2. Թեմատիկ պլան 

                         

ԴԱՍԻ ԸՆԹԱՑՔԸ 

Շփման ուժերի դատավարություն 

Դասի փուլերը Փուլի խնդիրները Ուսուցչի 

գործողությունները 

Աշակերտի 

գործողությունները 

1. Կազմակերպա-

կան մաս  

(1-2 րոպե) 

Նախապատրաստվել 

դասին: 

Աշակերտների և ուսուցչի 

փոխադարձ ողջույն, 

բացակաների ամրագրում: 

Պատասխանում են 

ուսուցչի հարցերին: 

2. Հետաքրքրության 

խթանում: 

 (3-4 րոպե) 

Դասարանում 

ձևավորել երկու 

խումբ՝ շփման 

դատապաշտպանների 

և մեղադրողների: 

Աշակերտներին ցուցադրում է 

համապատասխան նկարներ 

կամ  իրավիճակներ 

նկարագրող քարտեր:  

Վերլուծելով ստաց-

ված ինֆորմացիան, 

բաժանվում են երկու 

խմբի՝ որոնք քննար-

կելու են շփման դրա-

կան կամ բացասա-

կան կողմերը: 
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3. Ուսումնական 

նյութի նախնական 

յուրացում: 

(Դատավարություն) 

(14-16 րոպե) 

Ներկայացնել և հիմ-

նավորել իրական 

կյանքի տարբեր 

իրավիճակներում 

շփման ուժերի 

դրական և բացա-

սական ազդեցությունը 

հաստատող փաստեր: 

Գրատախտակը բաժանում է 

երկու մասի, որտեղ դատա-

պարտող և պաշտպանող 

կողմերը հակիրճ ժարադրում 

են իրենց փաստարկները: Ուղ-

ղորդում է կողմերին՝ օգնելով 

նրանց հանգելու ստորև 

ներկայացված աղյուսակում 

բերված փաստարկներին: 

Հաստատում կամ մերժում է 

դատավճիռը: 

Ներկայացնում և հիմ-

նավորում են իրենց 

տեսակետը, գրա-

ռումներ կատարում 

գրատախտակին և 

իրենց տետրերում: 

Համատեղ ձևակեր-

պում են դատավճիռը: 

4. Ըմբռնման, իմաս-

տավորման փուլ: 

(15 րոպե) 

Դասակարգել շփման 

ուժերը, տալ դրանց 

սահմանումները: 

Ներկայացնել շփման 

ուժերը որոշելու 

բանաձևերը: 

Ներկայացնում է շփման ուժի 

կախումը մակերևույթին 

ուղղահայաց ազդող ուժից, 

սահմանում է դադարի և 

սահքի շփման գործակիցները, 

տալիս նրանց միջև 

առնչությունը:  

Ներկայացնում է մակերևույ-

թին զուգահեռ ազդող ուժից 

շփման ուժի մեծությունն 

արտահայտող գրաֆիկը: 

Տետրերում 

կատարում են 

համապատասխան 

գրառումներ: 

5. Գործնական 

առաջադրանք 

Հետաքրքրաշարժ 

օրինակով համոզվել 

դադարի շփման 

գոյության մեջ: 

 

Զույգերով իրար մեջ 

են անցկացնում իրենց 

գրքերի էջերը, այնու-

հետև փորձում քաշե-

լով հեռացնել գրքերն 

իրարից: Փորձում են 

բացատրել ստացված 

արդյունքը: 

6. Տնային հանձ-

նարարություն 

(2-3 րոպե) 

Ներկայացնել տնային 

առաջադրանքը: 

Հանձնարարում է տանն 

ուսումնասիրել դասագրքի 36-

րդ պարագրաֆը, պատասխա-

նել պարագրաֆի վերջում 

բերված 1-6 հարցերին, լուծել 

դասագրքի վերջից 95-98 

խնդիրները: Շտեմարանից 

(Պետական ավարտական և 

միասնական քննությունների 

առաջադրանքներ, մաս 1-ին) 

290-304-րդ բազմակի 

ընտրությամբ հարցերը։ 

Գրի են առնում 

առաջադրանքները: 
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7. Անդրադարձ: 

(3-4 րոպե) 

Ամփոփել դասը՝ վեր-

լուծելով և գնահատե-

լով կատարված աշ-

խատանքը: 

Սովորողների հետ կազմում է 

շփման ուժերի դասակարգման 

գծապատկերը:  

Ներկայացնում են 

օրինակներ: 

 

Դատապաշտպաններ Դատապարտողներ 

- Առանց շփման ուժի մարդը չէր կարող իր համար 

բացահայտել կրակի ստացումը: 

- Շփման ուժի շնորհիվ մենք կարողանում ենք 

քայլել Երկրի վրա: 

- Նույնիսկ թույլ  քամիները արմատախիլ կանեին 

ծառերը: 

- Մեքենաները չէին կարող տեղից շարժվել, իսկ 

շարժվելու դեպքում՝ կանգ առնել: 

- Լեռները կքայքայվեին, իսկ գետերը դուրս 

կգային հուներից: 

- Բոլոր սարերի լանջերին համատարած 

սողանքներ կլինեին: 

- Առանց շփման չէինք կարող ձեռքում պահել 

առարկաները, մասնավորապես՝ չէինք 

կարողանա գրել:  

- Չէինք կարողանա թերթել գրքի կամ տետրի 

էջերը: 

- Երկրի վրա կենդանի և անկենդան ամեն ինչ 

կմիախառնվեր՝ դառնալով համասեռ զանգված:  

- - Մարդկությունը դարեր ի վեր փորձում է 

ստեղծել հավերժական շարժիչ, սակայն 

շփումը թույլ չի տալիս դա անել: 

- - Մարդու ստեղծած բոլոր մեխանիզմներն 

ու սարքերը շփման պատճառով մաշվում են 

և շարքից դուրս գալիս: 

- - Շփումը թույլ  չի տալիս ազտորեն 

տեղափոխել  ծանր առարկաները, 

ստիպված ենք լինում մեծ էներգիա ծախսել: 

- - Շփման ուժերը նկատելիորեն փոքրացնում 

են մեխանիզմների ՕԳԳ-ն: 

- - Շփվող մակերևույթները տաքանում են, 

ինչը հանգեցնում է բացասական 

հետևանքների:  

- - Շփումը խանգարում է մարզիկներին 

աշխարհի նոր ռեկորդներ սահմանել: 

- - Շփման ուժերի պատճառով երկրակեղևի 

սալերը չեն կարող ազատորեն միմյանց 

նկատմամբ շարժվել, արդյունքում 

կուտակվում է դեֆորմացիաների մեծ 

էներգիա և տեղի են ունենում  

երկրաշարժեր: 

 

 

 

 

ԴԱՍ 84. ԴԻՄԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՈՒԺ 

 

ՇՓՄԱՆ ՈՒԺԵՐ 

Դադարի շփում Սահքի շփում Գլորման շփում Դիմադրության ուժ  

(ներքին շփում) 
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84.1. Երաշխավորություններ դասագրքային նյութի օգտագործման վերաբերյալ: 

Ղազարյան Է., Կիրակոսյան Ա., Մելիքյան Գ., Մամյան Ա., Մաիլյան Ս., Ֆիզիկա. ավագ 

դպրոցի 10-րդ դասարանի դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 

համար: Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2019, § 36 (էջ 113): 

 

ԴԱՍ 85. ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 9  

ՍԱՀՔԻ ՇՓՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿՑԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ 

 

85.1. Երաշխավորություններ դասագրքային նյութի օգտագործման վերաբերյալ 

Ղազարյան Է., Կիրակոսյան Ա., Մելիքյան Գ., Մամյան Ա., Մաիլյան Ս., Ֆիզիկա. ավագ դպրոցի 

10-րդ դասարանի դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար: 

Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2019, § 37 (էջ 114): 

 

85.2. Դասագրքային նյութը լրացնող օժանդակ նյութեր 

 

Որպես դասագրքում ներկայացված լաբորատոր աշխատանքի այլըտրանք առաջարկվում է. 

 

1. Իրականացնել վիրտուալ լաբորատոր աշխատանք հետևյալ հղմամբ. 

       https://www.thephysicsaviary.com/Physics/Programs/Labs/ForceFriction/ 

2. Կատարել հետևյալ փորձը. 

Հորիզոնական փայտե նեղ տախտակի (մոտ 50 սմ երկարությամբ) վրա տեղադրել չորսուն, 

այնուհետև տախտակի մի ծայրը բարձրացնել՝ մինչև չորսուն սահի: Այդ դիրքում չափելով 

տախտակի բարձրացված ծայրի h բարձրությունը սեղանից, ինչպես նաև սեղանի մակերև-

ույթին  այդ ծայրի պրոյեկցիայի b հեռավորությունը տախտակի մյուս ծայրից՝ հեշտությամբ 

գտնում ենք դադարի շփման գործակիցը.  

𝜇 =
ℎ

𝑏
: 

Բավականաչափ մեծ ճշտությամբ կարող ենք պնդել, որ սահքի շփման գործակիցը նույնպես 

ունի ստացված մեծությունը: 

 

ԴԱՍ 86. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ: ՇԱՐԺՈՒՄԸ ԹԵՔ ՀԱՐԹՈՒԹՅԱՄԲ 

 

86.1. Երաշխավորություններ դասագրքային նյութի օգտագործման վերաբերյալ 

Ղազարյան Է., Կիրակոսյան Ա., Մելիքյան Գ., Մամյան Ա., Մաիլյան Ս., Ֆիզիկա. ավագ դպրոցի 

10-րդ դասարանի դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի համար: 

Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2019, § 39 (էջ 120-122): 

 

86.2. Ուսումնաօժանդակ ձեռնարկ 

https://www.thephysicsaviary.com/Physics/Programs/Labs/ForceFriction/
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Ալավերդյան Ռ., Մելիքյան Գ., Նինոյան Ժ., Պետրոսյան Ա., Ֆիզիկա. պետական ավարտական 

և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 1- 3։ Երևան, «Էդիթ 

Պրինտ», 2019: 

 

86.3. Դասագրքային նյութը լրացնող օժանդակ նյութեր 

          https://ophysics.com/f2.html 

 

ԴԱՍ 87. ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄ: ԿԱՊՎԱԾ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՇԱՐԺՈՒՄԸ 

 

87.1.  Երաշխավորություններ դասագրքային նյութի օգտագործման վերաբերյալ 

Ղազարյան Է., Կիրակոսյան Ա., Մելիքյան Գ., Մամյան Ա., Մաիլյան Ս., Ֆիզիկա. ավագ 

դպրոցի 10-րդ դասարանի դասագիրք ընդհանուր և բնագիտամաթեմատիկական հոսքերի 

համար: Երևան, «Էդիթ Պրինտ», 2019, § 39 (էջ 129-132): 

 

87.2. Դասագրքային նյութը լրացնող օժանդակ նյութեր 

Ալավերդյան Ռ., Մելիքյան Գ., Նինոյան Ժ., Պետրոսյան Ա., Ֆիզիկա. պետական ավարտական 

և միասնական քննությունների առաջադրանքների շտեմարան, մաս 3.  78; 80; 81; 96; 97 

խնդիրները։ 

  

ԴԱՍ 88. ԹԵՄԱՅԻ ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

 

88.1. Ձևավորող գնահատման թեստ 

 

1. Դադարի շփման ուժի առավելագույն արժեքն ինչպե՞ս է կախված հենարանի 

հակազդեցության ուժից: 

1) ուղիղ համեմատական է 

2) հակադարձ համեմատական է 

3) կախված չէ 

4) այդ ուժերը միշտ հավասար են 

 

2. Որքա՞ն է նկարում պատկերված մարմնի վրա ազդող շփման  

ուժը, եթե այն դադարի վիճակում է:          

1) F sin 𝛼    

2)  𝜇𝐹 sin 𝛼 

3) 𝐹 cos 𝛼    

4) Mg 

 

3. Մարմինը թեք հարթության վրա անշարժ վիճակում է: Ինչպե՞ս է փոխվում նրա վրա 

ազդող շփման ուժը` թեքության անկյունը փոքրացնելիս, եթե մարմինը շարունակում է 

մնալ դադարի վիճակում:  

https://ophysics.com/f2.html
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1) չի փոխվում 

2) մեծանում է  

3) փոքրանում է  

4) սկզբում փոքրանում է, հետո` մեծանում 

 

4. Ինչպե՞ս կփոխվի շփման ուժը, եթե թեք հարթության վրա դադարի վիճակում գտնվող 

մարմինը սեղմենք թեք հարթությանն ուղղահայաց ուժով:  

1) կմեծանա 

2) չի փոխվի 

3) կփոքրանա 

4) կդառնա զրո 

 

5. Սայլակին դրված բեռը սայլակի հետ հավասարաչափ շարժվում է սեղանի 

հորիզոնական մակերևույթով: Ինչպիսի՞ շփման ուժ է ազդում բեռի վրա:  

1) դադարի շփման ուժ 

2) գլորման շփման ուժ 

3) սահքի շփման ուժ 

4) շփման ուժ չի ազդում 

 

6. Ի՞նչ արտաքին ուժի ազդեցությամբ է տեղից շարժվում ավտոմեքենան: 

1) դադարի շփման ուժի   

2) գրավիտացիոն ուժի  

3) շարժիչի քարշի ուժի   

4) սահքի շփման ուժի 

 

7. Ո՞ր  գործոնից կախված չէ սահքի շփման գործակիցը: 

1) հպման մակերևույթի մակերեսից 

2) հպվող մակերևույթների նյութի տեսակից 

3) հպվող մակերևույթների ողորկության աստիճանից 

4) քսուքի առկայությունից 

 

8. Մարմինը թեք հարթության վրա դադարի վիճակում է: Ինչպե՞ս կփոխվի մարմնի վրա 

ազդող շփման ուժը թեքության անկյունը մեծացնելիս, եթե այն միշտ գտնվում է դադարի 

վիճակում: 

1) չի փոխվի 

2) անընդհատ կփոքրանա 

3) անընդհատ կմեծանա 

4) կմեծանա, հետո կփոքրանա 

9. Ինչպե՞ս է ուղղված քայլող մարդու վրա ազդող շփման ուժը: 

1) քայլելիս մարդու վրա շփման ուժ չի ազդում 

2) ուղղված է շարժման ուղղությամբ 
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3) ուղղված է շարժմանը հակառակ ուղղությամբ 

4) ուղղահայաց է մակերևույթի հարթությանը 

 

10. Ո՞ր դեպքում սարի գագաթից սահող սահնակն ավելի շուտ կհասնի ստորոտին: 

Առաջին դեպքում սահնակի վրա նստած է մեկ տղա, իսկ երկրորդում` երկու: Շփման 

գործակիցը երկու դեպքում էլ նույնն է: Օդի դիմադրությունը հաշվի առնել: 

1) երբ նստած է մեկ տղա 

2) երբ նստած է երկու տղա   

3) կիջնեն նույն ժամանակում     

4) պատասխանը կախված է տղաների   զանգվածներից 

 

88.2. Թեմայի յուրացումը ստուգող ամփոփիչ հարցեր և առաջադրանքներ 

 

1. Ի՞նչն են անվանում դեֆորմացիա: 

2. Ի՞նչ բնույթի են ատոմների և մոլեկուլների փոխազդեցության ուժերը: 

3. Ինչպե՞ս են փոխվում մարմինը կազմող ատոմների (մոլեկուլների) փոխազդեցության 

ուժերի մեծությունները մարմնի սեղղման և ձգման դեֆորմացիաների մեծացման 

ժամանակ: 

4. Ո՞ր դեֆորմացիան են անվանում ա) առաձգական, բ) ոչ առաձգական: 

5. Ձևակերպե՛ք Հուկի օրենքը: 

6. Ո՞րն է առաձգականության գործակցի ֆիզիկական իմաստը: 

7. Օգտվելով Հուկի օրենքից՝ ստացեք առաձգականության գործակցի չափայնությունը: 

8. Ե՞րբ է կիրառելի Հուկի օրենքը: 

9. Ո՞ր շարժումն են անվանում ազատ անկում: 

10.  Հայտնի է, որ ազատ անկման արագացումը կախված չէ անկում կատարող մարմնի 

զանգվածից: Ինչո՞վ է պայմանավորված այս փաստը: 

11.  Ո՞ր մարմինների միջև են գործում տիեզերական ձգողության ուժերը: 

12.  Ձևակերպե՛ք տիեզերական ձգողության օրենքը: 

13.  Ո՞րն է տիեզերական ձգողության հաստատունի ֆիզիկական իմաստը: 

14.  Ինչո՞ւ մենք չենք նկատում մեր շրջապատի մարմինների միջև գործող տիեզերական 

ձգողության ուժերի ազդեցությունները: 

15.  Ո՞ր դեպքերում է կիրառելի տիեզերական ձգողության օրենքի բանաձևը:  

16.  Ինչի՞ է հավասար մարմնի ծանրության ուժը: 

17.  Երկրի տարբեր կետերում ազատ անկման արագացումը տարբեր է: Ինչո՞ւ: 

18.  Ի՞նչն են անվանում մարմնի կշիռ: 

19.  Ի՞նչ բնույթի ուժ է մարմնի կշիռը: 

20.  Ո՞ր դեպքում է մարմնի կշիռը տարբերվում ծանրության ուժից: 

21.  Որքա՞ն է մարմնի կշիռը, երբ այն հենարանի հետ միասին շարժվում է ա) ուղղաձիգ 

դեպի ներքև ուղղված արագացմամբ, բ) ուղղաձիգ դեպի վեր ուղղված արագացմամբ: 
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22.  Ո՞ր շփումն են անվանում ա) դադարի շփում, բ) սահքի շփում, գ) գլորման շփում: 

23.  Ինչի՞ է հավասար դադարի շփման ուժը: 

24.  Գրե՛ք սահքի շփման ուժի բանաձևը: Ինչպե՞ս է այն ուղղված: 

25.  Ինչի՞ց է կախված սահքի շփման գործակիցը: 

26.  Ինչպե՞ս կարելի է մեծացնել կամ փոքրացնել շփման ուժերը:  

27.  Կարո՞ղ է արդյոք մարմնի վրա ազդող դադարի շփման ուժն ուղղված լինել նրա 

շարժման ուղղությամբ:    

 

ԴԱՍ 89. ԹԵՄԱՏԻԿ ԳՐԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 6 

 

 

ՇՓ/Փ/ԲՈՒ-1 - Սահմանել Հուկի օրենքը՝ հաշվի առնելով զսպանակի կոշտության 

կախումը նյութի տեսակից և չափերից: 

ՇՓ/Փ/ԲՈՒ-2 - Սահմանել տիեզերական ձգողության օրենքը, հաշվել ազատ անկման 

արագացման արժեքը երկրամերձ տիրույթում և երկրի մակերևույթից 

H բարձրության վրա:  

Դասարանը՝                               10-րդ 

Թեման՝                 Բնության ուժերը 

Տևողությունը՝                       45 րոպե 

Վերջնարդյունքը 

Առաջադ-

րանքների  

թիվը 

Միավորը Տոկոսը Կարող-

ունակու-

թյուն 

1.  

ՇՓ/Փ/ԲՈՒ-1 

 

3 

 

4 

 

25 % 

Գ 

2. Գ 

3. Կ 

4.  

ՇՓ/Փ/ԲՈՒ-2 

 

2 

 

3 

 

19 % 

Գ 

5. Կ 

6. ՇՓ/Փ/ԲՈՒ-3 3 4 25 % Գ 

7. Գ 

8. Կ 

9.  

ՇՓ/Փ/ԲՈՒ-4 

 

3 

 

5 

 

31 % 

Գ 

10. Կ 

11. Կ 

Ընամենը՝ 11 16 100 % Գ – 38/55 % 

Կ – 62/45 % 
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ՇՓ/Փ/ԲՈՒ-3 - Որոշել մարմնի կշիռը արագացումով դեպի վեր կամ վար շարժվող 

հաշվարկման համակարգում, նկարագրել անկշռություն երևույթը: 

ՇՓ/Փ/ԲՈՒ-4 - Տարբերել դադարի և սահքի շփումները, հաշվարկել դրանց 

արժեքները, կառուցել շփման ուժի՝ քաշող ուժից կախումն 

արտահայտող գրաֆիկը: 

 

ԹԵՄԱՏԻԿ ԱՄՓՈՓԻՉ ԹԵՍՏԻ ՀԱՏԿՈՐՈՇԻՉ  

 

ՏԱՐԲԵՐԱԿ 1 

 

1. k կոշտությամբ զսպանակը բաժանեցին երեք մասերի 1:2:3 հարաբերությամբ: Այդ մասերի 

կոշտությունները համապատասխանաբար կլինեն.  
1)  k; 2k; 3k    

2) k/6;  k/3;  k/2 

3) 6k; 3k; 2k    

4) երեքի կոշտությունն էլ կլինի k  

 

2. Ո՞րն է նախադասության ճիշտ շարունակությունը: 

     Համաձայն Հուկի օրենքի … 

ա)  կամայական դեֆորմացիայի դեպքում առաձգականության ուժը համեմատական է 

զսպանակի երկարացմանը և ուղղված է դեֆորմացիայի ժամանակ մասնիկների 

շարժման ուղղությամբ, 

բ)  փոքր դեֆորմացիաների դեպքում առաձգականության ուժը համեմատական է 

զսպանակի երկարացմանը և ուղղված է դեֆորմացիայի ժամանակ մասնիկների 

շարժման ուղղությամբ,  

գ)   փոքր դեֆորմացիաների դեպքում առաձգականության ուժը համեմատական է 

զսպանակի երկարացմանը և ուղղված է դեֆորմացիայի ժամանակ մասնիկների 

շարժմանը հակառակ ուղղությամբ, 

դ)    կամայական դեֆորմացիայի դեպքում առաձգականության ուժը համեմատական է 

զսպանակի երկարացմանը և ուղղված է դեֆորմացիայի ժամանակ մասնիկների 

շարժմանը հակառակ ուղղությամբ:: 

 

3. 5 Ն ուժի ազդեցությամբ չդեֆորմացված զսպանակի երկարությունը դարձավ 21սմ, 

իսկ 10 Ն ուժի դեպքում՝ 22 սմ: Գտնել զսպանակի կոշտությունը և նրա երկարությունը  

չդեֆորմացված վիճակում: 
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4. Համապատասխանեցնել. 

1.Ազատ անկման արագացումը Երկրի մակերևույթի մոտ ա.          𝒎𝒈 

2. Տիեզերական ձգողականության ուժը 
բ.         √

𝑮𝑴

𝑹
     

3. Առաջին տիեզերական արագությունը գ.        𝑮
𝒎𝟏𝒎𝟐

𝑹𝟐  

4. Ծանրության ուժը դ.        𝑮
𝑴

𝑹𝟐 

 

Պատ.՝  

1. 2. 3. 4. 

    

 

5. Ազատ անկման արագացման արժեքը երկրամերձ տիրույթում 1,44 անգամ ավելի մեծ է, քան 

Երկրի մակերևույթից H բարձրության վրա: H-ը Երկրի շառավղի ո՞ր տոկոսն է կազմում: 

 

6. Հորիզոնական մակերևույթի վրա գտնվող վերամբարձ կռունկը 

ա. բարձրացնում է բեռը արագացումով, 

բ. բարձրացնում է բեռը հավասարաչափ, 

գ. իջեցնում է բեռը արագացումով, 

դ. իջեցնում է բեռը հավասարաչափ: 

Ո՞ր դեպքում է կռունկի կշիռը հավասար նրա ծանրության ուժին: 

1) ա  դեպքում 

2) բ  դեպքում 

3) գ  դեպքում 

4) դ  դեպքում 

5) նշված դեպքերից ոչ մեկում 

 

7. Ե՞րբ է տիեզերագնացը գտնվում անկշռության վիճակում. 

1) վերելքի ժամանակ 

2) վայրէջքի ժամանակ 

3) երկրամերձ ուղեծրով պտտվելիս 

4) նշված բոլոր դեպքերում                   
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8. Որոշել անկշիռ չձգվող թելից կախված 400 գ զանգվածով 

բեռի կշիռը, եթե սեղանի ողորկ մակերևույթով սահող 

բեռի զանգվածը 1,6 կգ է: 

 

9. Ավտոմեքենան ունի մեկ զույգ տանող և մեկ զույգ տար-

վող անիվներ: Ավտոմեքենայի շարժման ժամանակ 

ինչպե՞ս է ուղղված այդ անիվների վրա ազդող 

ճանապարհի շփման ուժը: 

1) Տանող անիվների վրա՝ շարժման ուղղությամբ, տարվող անիվների վրա` 

շարժման ուղղությանը հակառակ: 

2) Տարվող անիվների վրա՝ շարժման ուղղությամբ, տանող անիվների վրա` 

շարժման ուղղությանը հակառակ:    

3) Բոլոր անիվների վրա` շարժման ուղղությանը հակառակ: 

4) Բոլոր անիվների վրա` շարժման ուղղությամբ: 

 

10. Նկարում պատկերված է հորիզոնական հարթու-

թյամբ սահող մարմնի վրա ազդող սահքի շփման 

ուժի մոդուլի` հարթության հակազդեցության ուժի 

մոդուլից կախումն արտահայտող գրաֆիկը: Որքա՞ն 

է սահքի շփման գործակիցը: 

1) 0,1                     

2) 0,2                      

3) 0,5                              

4) 0,4 

 

11. Ճանապարհի հորիզոնական տեղամասում ի՞նչ առավելագույն արագություն կարող 

է զարգացնել 1200 կգ զանգվածով ավտոմեքենան, եթե շփման գործակիցը անիվների 

և ճանապարհի միջև 0,6 է, իսկ օդի դիմադրությունը արագությունից կախված, 

փոխվում է    𝑭Ն = 𝟓 𝒗𝟐  օրենքով: 

 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ 

 

Միավորը 0-1 2-3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14 15 16 

Գնահատականը 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 

 10 

15 

(Ü) 

(Ü) 20  40 10  30  

20 
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ԴԱՍ 90.  ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ: ԱՆԴՐԱԴԱՐՁ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՎԱԾ 

ԹԵՄԱՅԻՆ, ՎԵՐՋՆԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՆ ԵՎ ԽԱՉՎՈՂ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ 

 

 

 

 

 

 


