
Տասնորդական կոտորակների կլորացումը 

 

Առօրյա հաշվարկումներում շատ հաճախ կատարում են թվերի 

կլորացում, այսինքն՝ նրանց փոխարինում ուրիշ, նրանցից ոչ շատ 

տարբերվող թվերով, որոնց փոքր կարգերում զրոներ են։ 

Որպեսզի մինչև տվյալ կարգը թվի կլորացումը կատարվի նվազագույն 

սխալով, պետք է վարվել հետևյալ կերպ. 

ա) եթե թվի գրառման մեջ տվյալ կարգից աջ գրված է 0, 1, 2, 3, 

4 թվանշաններից մեկը, ապա պետք է կատարել պակասորդով 

կլորացում. 

բ) եթե թվի գրառման մեջ տվյալ կարգից աջ գրված է 5, 6, 7, 8, 

9 թվանշաններից մեկը, ապա պետք է կատարել հավելուրդով 

կլորացում։ 

 

 

0,76 ≈0,8 

0,73≈0,7 

 

Առաջադրանքներ 

1) Թիվը   կլորացրե՛ք մինչև տասնորդականները. 

 

     Օրինակ՝ 0,76≈0,8 , իսկ 0,73 ≈0,7։ 

             

ա) 0,8768 ≈0,9        դ) 1,0425≈1                    է) 300,17≈300,2  

բ) 26,2757≈26,3       ե) 10,0388≈10                ը) 563,9318≈563,9  

գ) 100,5664≈100,6      զ) 16,0869≈16,1           թ) 0,0009≈0 

10,3078≈10,3 ։ 

 

2) Թիվը   կլորացրե՛ք մինչև  միավորները. 

     Օրինակ՝ 0,76≈1  , իսկ 0,23 ≈0։ 

             

ա) 0,8768≈1        դ) 1,0425≈1                   է) 300,17≈ 300 

բ) 26,2757≈ 26      ե) 10,0388≈10             ը) 563,9318≈ 564 

գ) 100,5664≈ 101     զ) 16,0869≈ 16         թ) 0,0009≈0 ։ 



 

3) Ասե՛ք, թե մինչև որ կարգն է կլորացված թիվը. 

Օրինակ՝ 6,51≈6,5  թիվը կլորացված է մինչև տասնորդականների կարգը 

ա) 53,6548 ≈ 53,65՝  թիվը կլորացված է մինչև   հարյուրերոդականների 

կարգը     

բ) 74,86 ≈ 75   թիվը կլորացված է մինչև   միավորների կարգը   

գ) 0,563891 ≈ 0,564  թիվը կլորացված է մինչև  հազարերորդականների 

կարգը    

դ) 0,593291 ≈ 0,6 թիվը կլորացված է մինչև   տասնորդականների կարգը 

ե) 0,8094 ≈ 1   թիվը կլորացված է մինչև   միավորների կարգը    

 զ) 0,2362 ≈ 0 թիվը կլորացված է մինչև   միավորների կարգը 

 

4) Թիվը կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները. 

Օրինակ՝ 0,7562≈0,76, իսկ 0,7541≈0,75 

ա) 7,8932 ≈ 7,89       դ) 0,9999 ≈1,00                         է) 2,3845≈2,38 

բ) 85,0639 ≈85,06       ե) 65,6788≈65,68                     ը) 18,0936 ≈ 18,09 

                                                                                      թ) 18,09566 ≈18,10 

գ) 0,1111 ≈ 0,11        զ) 721,8957 ≈721,90                  ժ) 55,6009 ≈55,60։ 

5) Թիվը կլորացրե՛ք մինչև հազարերորդականները., 

Օրինակ՝ 7,1539≈7,154, իսկ 7,1532≈7,153 

ա) 7,8932≈ 7,893       դ) 0,9999≈1,000                    է) 2,3845≈2,385 

բ) 85,0639≈85,064      ե) 65,6788≈65,679               ը) 18,0936≈18,094 

գ) 0,1111≈  0,111      զ) 721,8957≈721,896              թ) 55,6009≈ 55,601 

 

6) Գրե՛ք այն բոլոր թվանշանները, որոնք աստղանիշի փոխարեն 

գրելու դեպքում կլորացումը ճիշտ կատարված կլինի. 

Օրինակ՝ 2,45* ≈2,45, եթե *-ը 1; 2; 3 կամ 4 թվանշաններից  մեկն է։ 

ա) 3,654 ≈ 3,65 , գ) 18,6 ≈ 18,58         ե) 7,4 ≈ 7,42 , 

բ) 0,81 ≈ 0,8 ,       դ) 25,036 ≈ 25,04 ,   զ) 810,003 ≈ 810 ։ 

7) Կլորացրե՛ք մինչև հարյուրերորդականները և համեմատե՛ք 

թվերը. 

Օրինակ՝ 1,7586 ≈1,76  և 1,862 ≈ 1,86, ուրեմն  1,76<1,86 

ա) 0,166≈0,17  և 0,174≈0,17 , ուրեմն   0,17 =0,17            

 



բ) 2,454≈2,45   և 2,456≈2,46, ուրեմն   2,45<2,46 

                      

գ) 3, 7091≈ 3,71 և 3, 7002≈3,70, ուրեմն 3,71>3,7        

 դ) 12,109≈12,11  և 12,139≈12,14, ուրեմն   12,11<12,14 

 

 զ) 0,0019≈ 0,00  և 0,0018≈0,00, ուրեմն   0=0: 

 

 

 


