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A და  B სიმრავლეთა გადაკვეთა   

- ოპერაცია, რომლის 

შედეგადაც მიიღება სიმრავლე 

C, რომელიც, თავის მხრივ, 

შედგება იმ ელემენტებისგან, 

რომლებსაც შეიცავენ A და  B. 

სიმბოლურად ასე ჩაიწერება:  

C=AIB. 

A և B բազմությունների 

հատում`   - գործողություն, 

որի արդյունքում ստացվում է   

C բազմություն,  որն, իր 

հերթին, բաղկացած է այն 

տարրերից, որոնք 

պարունակում են A և B:  

Կգրվի այսպես`  C=AIB: 

აბსცისა  - საკოორდინატო 

სიბრტყეზე წერტილის 

პირველი კოორდინატი. 

აბსცისას როგორც წესი, 

ლათინური x-ით აღვნიშნავთ. 

Աբսցիս`-  կոորդինատային 

հարթության վրա  կետի 

առաջին կոորդինատն է: 

Աբսցիսը  սովորաբար նշում 

ենք  լատիներեն   x-ով:    

ათწილადი  - ყველა  ის  წილადი,  

რომელთა  მნიშვნელი  10-ის  

ხარისხია. 

Տասնորդական կոտորակ` -

բոլոր այն կոտորակները, 

որոնց հայտարարը տասի 

աստիճան է: 

ალბათობა - მათემატიკის 

ნაწილი შემთხვევითი 

პროცესების და მათი 

მათემატიკური მოდელირების 

შესახებ. მოვლენის ალბათობა 

Հավանականություն` - 

մաթեմա-տիկայի բաժին 

պատահական 

գործընթացների և դրանց 

մաթեմատիկական 
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ეწოდება იმას, თუ რამდენად 

დიდია ამ ალბათობის 

მოხდენის შანსი. 

մոդելավորման մասին: 

Երևույթի հավանականու-

թյուն է կոչվում   այն, թե 

որքանով մեծ է այս  հավա-

նականության տեղի ունե-

նալու հնարավորությունը: 

ალგებრა - მათემატიკის ერთ-

ერთი დარგი, რომელიც 

სწავლობს სიდიდეებზე 

მოქმედებათა ზოგად კანონებს 

ამ სიდიდეების რიცხობრივი 

მნიშვნელობისაგან 

დამოუკიდებლად. 

Հանրահաշիվ`  - մաթեմատիկ-

այի ճյուղ,    որն   

ուսումնասիրում է 

մեծությունների վրա 

կատարվող 

գործողությունների 

ընդհանուր օրենքները՝ 

անկախ մեծությունների 

թվային արժեքներից:   

ალგებრული გეომეტრია  -

მათემატიკის დარგი, 

რომელიც აერთიანებს 

აბსტრაქტულ ალგებრას და 

გეომეტრიას. კლასიკური 

ალგებრული გეომეტრიის და 

ასევე ფერთო გაგებით, 

თანამედროვე ალგებრული 

გეომეტრიის შესწავლის 

მთავარი საგანია 

მრავალწევრების 

Հանրահաշվական 

երկրաչափություն`   -

մաթեմատիկայի բաժին, որը 

համատեղում է աբստրակտ 

հանրահաշիվը և երկրա-

չափությունը:  Դասական 

հանրահաշվական երկրա-

չափության,    ինչպես նաև 

ընդհանուր հասկացությամբ,   

ժամանակակից հանրահա-

շվական երկրաչափության  
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ამონახსენთა სიმრავლეები. ուսումնասիրության գլխա-

վոր առարկան բազմաձևու-

թյունների լուծումների 

բազմություններն են:  

ალგებრული მრუდი  -

ალგებრული გეომეტრიის 

ობიექტი ბრტყელი 

მრუდებისთვის, რომლებიც 

მოცემულია ერთადერთი 

ტოლობით: 7F(x,y) = 0, 

მრავალწევრას ხარისხ F-ს 

უწოდებენ ალგებრულ მრუდს. 

Հանրահաշվական կոր` -

հանրահաշվական 

երկրաչափություն օբյեկտ    

հարթ կորի համար, որոնք  

տրված են  միայն մեկ 

հավասարումով`   7F (x, y) = 

0, բազմանդամի աստիճան F- 

ը   կոչվում են 

հանրահաշվական կոր: 

ალგორითმი - იმ მოქმედებათა 

ერთობლიობის ზუსტი და 

სრული აღწერა, რომელთა 

მკაცრად განსაზღვრული 

თანმიმდევრობით შესრულება 

განაპირობებს დასმული 

ამოცანის ამოხსნას. 

Ալգորիթմ` - այն  գործողու- 

թյունների ամբողջության  

ճշգրիտ և ամբողջական 

նկարագրություն, որոնց  

խիստ սահմանված 

հաջորդականությամբ 

կատարումը 

պայմանավորում է   դրված 

խնդրի լուծում: 

ამონახსნი (განტოლების) - 

უცნობ(ებ)ის ის მნიშვნელობა, 

რომლის ჩასმა უცნობ(ებ)ის 

ნაცვლად სათანადო 

Արմատներ կամ լուծումներ 

(հավասարման)`  - 

անհայտ(ներ)ի  արժեքը, 

որոնց տեղադրումն    
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განტოლებას იგივეობად 

(ტოლობად) აქცევს. 

անհայտ(ներ)ի  փոխարեն 

համապատասխան 

հավասարումը կվերածի 

նույնության:    

ამოცანა - რაიმე „პრობლემა“, 

რომელიც უნდა გადაიჭრას 

მათემატიკური მეთოდების 

საშუალებით. 

 Խնդիր ` - որևէ «հիմնախնդիր», 

որը   պետք է լուծվի 

մաթեմատիկական 

մեթոդների միջոցով: 

არაბული ციფრები -  ციფრები, 

რომლებიც დღესდღეობით  

გამოიყენება რიცხვების 

ჩასაწერად. ესენია  0, 1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8 და 9. 

Արաբական թվանշաններ` 

թվանշաններ,  որոնք 

ներկայումս օգտագործվում 

են թվերը գրելու համար:  

Դրանք  են` 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8 և 9: 

არაგამომრიცხავი - ორი ან მეტი 

დებულება, რომლებიც 

შესაძლოა ერთდროულად 

იყოს ჭეშმარიტი. 

Չբացառող` -   երկու կամ ավելի 

դրույթներ, որոնք կարող են 

միաժամանակ լինել ճիշտ:  

არითმეტიკა - მათემატიკის 

უძველესი და უმარტივესი 

დარგი, რომელიც შეისწავლის 

რიცხვთა ელემენტარულ 

ფორმებს (ნატურალური, 

მთელი, რაციონალური) და 

მათზე უმარტივეს 

Թվաբանություն` - մաթեմատ-

իկայի  ամենահին և 

տարրագույն ճյուղ, որն 

ուսումնասիրում է թվերի 

տարրական ձևերը   (բնական,   

ամբողջ, ռացիոնալ) և  պարզ 

թվաբանական 
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არითმეტიკულ ოპერაციებს 

(შეჯამება, გამოკლება, 

გამრავლება, გაყოფა). 

գործողությունները 

(գումարում, հանում, 

բազմապատկում, բաժանում): 

არითმეტიკული პროგრესია -  

მათემატიკაში არის 

მიმდევრობა, რომლის ყველა 

წევრი, დაწყებული მეორიდან, 

მიიღება წინა წევრისგან ერთი 

და იმავე რიცხვის მიმატებით. 

მაგალითად, თუ 

არითმეტიკული პროგრესიის 

სხვაობა არის 2,ხოლო 

პირველი წევრი- 3, მაშინ 

პროგრესია შემდეგნაირი 

იქნება: 3, 5, 7, 9, 11, 13. 

Թվաբանական պրոգրեսիա` - 

թվաբանության մեջ 

հաջորդականություն,  որի 

յուրաքանչյուր անդամը 

սկսած երկրորդից (բացի 

առաջինից), ստացվում է 

նախորդ անդամին նույն թիվը 

գումարելով: Օրինակ, եթե 

մաթեմատիկական 

պրոգրեսիայի 

տարբերությունը 2 է, իսկ 

առաջին անդամը` 3, այդ 

դեպքում պրոգրեսիան 

հետևյալ տեսքը կունենա`     

3, 5, 7, 9, 11, 13. 

არითმეტიკული საშუალო - 

რიცხვით მონაცემთა რაიმე 

სასრული ერთობლიობის 

საშუალო ითმეტიკული 

საშუალო) არის 

ერთობლიობის ყველა 

რიცხვის ჯამისა და რიცხვთა 

ოდენობის შეფარდება. 

Թվաբանական միջին`  - մի 

քանի թվերի թվաբանական 

միջին կոչվում է այն 

քանորդը, որն ստացվում է 

այդ թվերի գումարը 

գումարելիների թվի վրա 

բաժանելիս:   
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არითმეტიკული ფუნქცია -  

ფუნქცია, რომლის ყველა 

შესაძლო არგუმენტიც და 

მნიშვნელობაც ნატურალური 

რიცხვია. 

Թվաբանական ֆունկցիա` - 

ֆունկցիա, որի  բոլոր 

հնարավոր արգումենտներն 

ու    արժեքները  բնական 

թվեր են:   

ასიმეტრია - სიმეტრიის 

არარსებობა ან/და დარღვევა. 

Ասիմետրիա`-  սիմետրիայի 

բացակայություն կամ/և 

խախտում:  

ასოციაციურობა - თუკი სამი 

რიცხვზე ერთი და იმავე 

ოპერაციის 

განხორციელებისას არ აქვს 

მნიშვნელობა, ჯერ რომელ 

რიცხვზე ჩაატარებთ მას, ეს 

სამი რიცხვი ამ ოპერაციით 

ასოციაციურია. მაგ.: 

(a+b)+c=a+(b+c) 

Ասոցիատիվություն, 

զուգորդականություն, եթե -

երեք թվերով միևնույն 

գործողության 

իրականացման ժամանակ 

նշանակություն չունի, թե դեռ 

որ թվով կատարես այն, այս 

երեք թվերն այս 

գործողությամբ   

զուգորդական են: Օրինակ, 

(a+b)+c=a+(b+c): 

აქსიალური ვექტორი -  ვექტორი 

ორიენტირებულ სივრცეში, 

რომელიც, სივრცის 

ორიენტაციის ცვლილებისას, 

გარდაიქმნება საპირისპირო 

მიმართულების ვექტორად. 

Պսևոդովեկտոր`-   տարածու-

թյան մեջ կողմնորոշված 

վեկտորը, որը, տարածության 

կողմնորոշումը   փոխելիս,   

վերափոխվում է  հակառակ 

ուղղությամբ վեկտորի: 
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აქსიომა - აქსიომა _ ძველი 

ბერძნული სიტყვაა და ნიშნავს: 

„დამაჯერებელი, სარწმუნო, 

უეჭველი წინადადება’‘. 

აქსიომა ისეთი მათემატიკური 

წინადადებაა, რომელსაც 

დაუმტკიცებლად ვიღებთ, 

რადგანაც მისი მართებულობა 

მეტისმეტად ცხადია. 

Աքսիոմ` հին հունարեն բառ է և 

նշանակում է` «համոզիչ, 

վստահելի, պարտադիր 

դրույթ»: Աքսիոմն այնպիսի 

մաթեմատիկական դրույթ է, 

որն ընդունում ենք առանց 

ապացուցելու, քանի որ 

ճշմարտացիությունը չափից 

ավելի    ակնհայտ է: 

აქსიომატური მეთოდი  -  

სამეცნიერო თეორიის აგების 

ხერხი, რომლის მეშვეობითაც 

საფუძვლად იღებენ ყველა 

აქსიომასა და დამამტკიცებელ 

თეორემას და შემდგომ ხდება 

მტკიცება. თეორიის 

აქსიომატური მეთოდით 

აგებას დედუქციურ მეთოდსაც 

უწოდებენ. 

Աքսիոմատիկ մեթոդ`   - 

գիտական տեսության 

կառուցման մեթոդ, որի 

միջոցով հիմք են վերցնում   

բոլոր աքսիոմները և 

ապացուցող թեորեմները և 

այնուհետև ապացուցում: 

Տեսության աքսիոմատիկ 

մեթոդով կառուցումը կոչում 

են նաև դեդուկտիվ մեթոդ:   

აცდენილი წრფეები - წრფეები, 

როლებისთვის არ არსებობს 

მათზე გამავალი სიბრტყე; 

აცდენილი წრფე 

არაუარყოფითი  ა რიცხვიდან.   

Զուգահեռ ուղիղներ` ուղիղներ, 

որոնք գտնվում են նույն 

հարթության մեջ և չեն 

հատվում: Տրված ուղղվի վրա 

չգտնվող կետով անցնում է 

տրվածին զուգահեռ միայն 

մեկ ուղիղ: 
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ახარისხება - მათემატიკური 

ოპერაცია, რომელიც 

აღნიშნავს მოცემული რიცხვის 

n-ჯერ საკუთარ თავზე 

გამრავლებას. ჩაიწერება xn, 

სადაც a მოცემული რიცხვია, 

ხოლო n გვიჩვენებს, თუ 

რამდენჯერ მრავლდება ის 

საკუთარ თავზე. xn 

გამოითქმის, როგორც x 

ხარისხად n, ან x-ის მე-n-ე 

ხარისხში აყვანა. 

Աստիճան բարձրացնել` 

մաթեմատիկական 

գործողություն, որ ցույց է 

տալիս տվյալ թիվն n անգամ`  

ինքն իրենով 

բազմապատկում: Գրվում է an, 

որտեղ a-ն տրված թիվն է, n –ը 

աստիճանացույցն է կամ 

ցուցիչը, որը ցույց է տալիս, 

թե քանի անգամ է 

բազմապատկվում ինքն 

իրենով և կարդացվում է`  a–ն 

բարձրացրած ո աստիճան 

կամ՝ a-ի ո աստիճան։  

ბაზისი - n-განზომილებიანი 

წრფივი სივრცის ნებისმიერ ნ 

წრფივად დამოუკიდებელ 

ვექტორს წრფივი სივრცის 

ბაზისი ეწოდება. 

Բազիս` -   n- չափումով   գծային 

տարածություն ցանկացած N 

գծային անկախ վեկտորը 

կոչվում են գծային տարածքի 

հիմք: 

ბილიონი (ფრანგ. billion, იგივე 

მილიარდი) - ათასჯერ 

მილიონი; ციფრი, რომელიც 9 

ნულით გამოიხატება. 

Բիլիոն (ֆրանս. billion, նույն 

միլիարդ)` -   հազար անգամ 

միլիոն, թիվ, որն 

արտահայտվում է    9 զրոյով:  

ბინარული - ორი ნაწილისგან 

შემდგარი, ორმაგი, ორობითი. 

Բինար` -  երկու մասից 

բաղկացած, երկակի, 



11 
 

կրկնակի: 

ბინომი -  ორი ალგებრული 

გამოსახულების (წევრის) ჯამი 

ან სხვაობა; ორწევრი (შდრ. 

მონომი, პოლინომი). 

Բինոմ` - երկու 

հանրահաշվական պատկերի 

(անդամի) գումարը կամ 

տարբերությունը: Երկանդամ  

(հմմտ.` մինոմ, պոլինոմ): 

ბირთვი - სფეროს და სფეროთი 

შემოსაზღვრული სივრცის 

წერტილების სიმრავლე. 

Կենտրոն` -  գնդի կամ գնդով 

սահմանազատված 

տարածության կետերի 

բազմություն: 

ბისექტრისა -  1) კუთხის 

ბისექტრისა - სხივი,რომლის 

სათავემოცემული კითხვის 

წვეროს ემთხვევა და ყოფს ამ 

კუთხეს ორ ტოლ ნაწილად; 2). 

სამკუთხედის ბისექტრისა - 

სამკუთხედის კუთხის 

ბისექტრისის მონაკვეთი ამ 

კუთხის წვეროდან 

მოპირდაპირე გვერდთან 

გადაკვეთის წერტილამდე. 

Կիսորդ` -  1) Անկյան կիսորդ է 

կոչվում այն ճառագայթը, որը 

ելնում է նրա գագաթից, 

անցնում նրա կողմերի միջով 

և կիսում անկյունը երկու 

հավասար մասերի: 2) 

Եռանկյան կիսորդը 

հանդիպակաց կողմը 

բաժանում է երկու մասերի 

նույն հարաբերությամբ, ինչ 

որ անկյանը կից կողմերի 

հարաբերությունն է:  

ბიჯი - ამოცანის ამოხსნის ან 

ალგორითმის შედარების 

ეტაპი. 

Քայլ` -   խնդրի լուծման կամ 

ալգորիթմի համեմատության 

փուլ:  
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ბლაგვი კუთხე - მართ  კუთხეზე  

მეტს,  მაგრამ  გაშლილ  

კუთხეზე  ნაკლებ  კუთხეს  

ბლაგვი  კუთხე ეწოდება.  

Բութ անկյուն` -  Ուղիղ 
անկյունից մեծ, սակայն 

փռված անկյունից փոքր 

անկյունը կոչվոմ է բութ 

անկյուն:    

ბლაგვკუთხა სამკუთხედი - 

სამკუთხედი,რომლის ერთი 

კუთხე ბლაგვია.ბლაგვკუთხა 

სამკუთხედის ორი კუთხე 

მახვილია. 

Բութանկյուն եռանկյուն` 

եռանկյուն, որի  անկյունը 

բութ է: Բութանկյուն 

եռանկյան երկու անկյունները 

սուր են:  

ბრუნვის ზედაპირი - ზედაპირი, 

რომელიც წარმოიქმნება 

რომელიმე ირიბი წრფის 

სწორი ხაზის ირგვლივ 

ბრუნვისას. 

Պտույտի մակերևույթ` - 

մակերևույթ, որն առաջանում 

է ուղիղ գծի շուրջ ոչ ուղիղ 

գծի պտտվելով:  

გაბნევის დიაპაზონი - რიცხვით 

მონაცემთა ერთობლიობის 

უდიდეს და უმცირეს   რიცხვებს 

შორის სხვაობა. 

Ցրման միջակայք` - 

տարբերությունը թվային 

տվյալների ամբողջության 

ամենամեծ և ամենափոքր 

թվերի միջև:  

გამოკლება - მიმატების 

შებრუნებული ოპერაცია. 

ჩაიწერება, როგორც a-b. 

Հանում`-  գումարման 

հակառակ գործողություն: 

Գրվում է` a-b: 

გამომრიცხავი - ორი ან მეტი 

დებულება, რომლებიც 

Բացառող`-  երկու կամ ավելի 

դրույթներ, որոնք 
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ერთდროულად ვერ იქნება 

ჭეშმარიტი. 

միաժամանակ չեն կարող 

լինել ճշմարիտ: 

გამრავლება -  ბინარული 

მათემატიკური ოპერაცია, 

რომელიც ჩაიწერება, 

როგორც . მის შედეგად 

ვიღებთ, თუ რას მივიღებთ, 

თუკი a-ს დავუმატებთ თავის 

თავს b-ჯერ (ან, პირიქით, b-ს 

დავუმატებთ თავის თავს a-

ჯერ). 

Բազմապատկում`-  բինար 

մաթեմատիկական 

գործողություն, որն 

արտահայտվում է 

ինչպես : Դրա 

արդյունքում իմանում ենք, թե 

ինչ կստանայինք, եթե a-ին 

ավելացնենք ինքն իրեն b 

անգամ (կամ ընդհակառակը` 

b -ին ավելացնենք ինքն իրեն 

a անգամ ): 

გამყოფი - მოცემული რიცხვის 

გამყოფი ეწოდება 

რიცხვს,რომელზედაც 

მოცემული რიცხვი 

იყოფა.მაგალითად,2 არის 8-

ის გამყოფი, 5-10-ის. 

Բաժանարար` -  տվյալ թվի 

բաժանարար է կոչվում այն 

թիվը, որի վրա բաժանվում է 

տրված թիվը: Օրինակ, 2-ը 8-

ի բաժանարար է, 5-ը` 10-ի:  

განაყოფი - გაყოფი ოპერაციის 

შედეგი. 

Քանորդ` -  բաժանման 

գործողության արդյունքը: 

განაწილების ფუნქცია - ფუნქცია, 

რომლის მნიშვნელობაც 

ყოველ x წერტილში არის 

ალბათობა იმისა, რომ ამ 

Բաշխման ֆունկցիա` - 

ֆունկցիա, որի արժեքը 

յուրաքանչյուր  x կետում   

հավանականությունն է այն 
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განაწილების ფუნქციის 

შესაბამისი შემთხვევითი 

სიდიდე მიიღებს x-ზე ნაკლებ 

მნიშვნელობას. 

բանի, որ այդ բաշխման 

ֆունկցիայի 

համապատասխան 

պատահական մեծությունը 

կընդունի x-ին չգերազանցող 

արժեք: 

განმეორებითი ინტეგრალი - 

ინტეგრალური გამოთვლის 

ცნება, რომელიც 

დაკავშირებულია ორმაგი, 

სამმაგი (და. საზოგადოდ - 

მაგი) ინტეგრალების 

გამოთვლასთან. მაგალითად, 

ორმაგი ინტეგრალის 

გამოთვლა დაიყვანება 

ჩვეულებრივი ინტეგრალების 

ორ გამოთვლაზე. 

Կրկնվող ինտեգրալ` -   

ինտեգրալ հաշվարկման    

հասկացություն, որը 

կապված է կրկնակի, եռակի 

(և ընդհանրապես – ակի) 

ինտեգրալների հաշվարկման 

հետ:  Օրինակ, կրկնակի 

ինտեգրալների հաշվարկը 

հասցվում է սովորական 

ինտեգրալների երկու 

հաշվարկման:   

განტოლება - გამოსახულებას, 

რომელიც ცვლადს შეიცავს, 

განტოლება ეწოდება. 

Հավասարում`-   պատկերը, որը 

պարունակում է   

փոփոխական,  կոչվում է  

հավասարում: 

განტოლებათა სისტემა - ორი ან 

მეტი განტოლების 

ერთობლიობა, რომელთაც 

გააჩნიათ საერთო უცნობები 

Հավասարումների համակարգ`  

- երկու կամ ավելի 

հավասարումների 

միասնություն, որոնք ունեն 
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ընդհանուր անհայտներ:   

გარე კუთხე -  მრავალკუთხედის 

რომელიმე  a კუთხის გარე 

კუთხე ეწოდება კუთხეს, 

რომელიც მიიღება a კუთხის 

რომელიმე გვერდის 

გაგრძელებით და ქმნის 

გაშლილ კუთხეს a კუთხესთან 

ერთად. 

Արտաքին անկյուն` 

բազմանկյան որևէ    a  

անկյան արտաքին անկյուն է 

կոչվոմ այն անկյունը,  որը 

ստացվում է   a անկյան որևէ 

կողմի շարունակությամբ և 

ստեղծում փռված անկյուն` a 

անկյան հետ:    

გარე წერტილი -  ფიგურის გარე 

წერილი ეწოდება წერტილს, 

რომელიც არ ეკუთვნის 

მოცემულ ფიგურას, ანუ 

მდებარეობს მის გარეთ. 

Արտաքին կետ` - պատկերի 

արտաքին կետ է կոչվում 

կետը, որը չի պատկանում 

տվյալ պատկերին, կամ 

գտնվում է նրանից դուրս:  

გასაყოფი - გაყოფის ოპერაციის 

წევრი, რომელიც იყოფა 

მეორე წევრზე. 

Բաժանելի`-  բաժանման 

գործողության անդամ, որը 

բաժանվում է երկրորդ 

անդամի վրա:  

გაყოფა - გამრავლების 

შებრუნებული ოპერაცია. 

ჩაიწერება, როგორც a:b ან a/b. 

Բաժանում`-  բազմապատկման 

հակառակ գործողություն: 

Գրվում է` a:b կամ a/b: 

გაყოფა ნაშთით - მთელი ა 

რიცხვის ნატურალურ ბ 

რიცხვზე ნაშთით გაყოფა 

ნიშნავს იმ ერთადერთ (ქ;რ) 

Բաժանում մնացորդով`  եթե a 

թիվը b թվի վրա բաժանելիս 

ստացվում է ոչ լրիվ c քանորդ 

և r մնացորդ (ընդ որում r < b), 
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მთელ რიცხვთა წყვილის   

პოვნას, რომელთათვისაც 

ა=ბქ+რ და 0<=რ<ბ. რ-ს ნაშთი 

ეწოდება. 

ապա a = b * c + r։ 

 

გაშიფვრა - დაშიფრული 

ინფორმაციის აღდგენა 

თავდაპირველ სახეზე. 

Վերծանում` ծածկագրված 

տեղեկության վերականգնում 

սկզբնական տեսքով: 

გაშლილი კუთხე - კუთხე, 

რომლის ორივე გვერდიც 

ერთ სიბრტყეზე მდებარეობს 

და რომლის გვედებიც 

დამატებითი 

სხივებია;გაშლილი კუთხის 

ზომა 180 გრადუსია. 

Փռված անկյուն` անկյուն, որի 

երկու կողմերը գտնվում են 

մեկ հարթության վրա, և որի 

կողմերը լրացուցիչ ճառ-

ագայթներ են: Փռված անկյան 

չափը 180 աստիճան է:  

გეგმილი (მონაკვეთის, 

ვექტორის) - საკოორდინატო 

ღერძზე აგებულ მონაკვეთს, 

რომლის ბოლოებიც არის 

მოცემული მონაკვეთის ან 

ვექტორის ბოლოების 

გეგმილები, ამ 

მონაკვეთის/ვექტორის 

გეგმილი ეწოდება. 

Պրոյեկցիա - (հատվածի, 

վեկտորի)` կոորդինատային 

առանցքի վրա կառուցած 

հատվածը, որի 

վերջավորությունները 

նույնպես տվյալ հատվածի 

կամ վեկտորի 

վերջավորությունների 

պրոյեկցիաներ են, կոչվում են 

այս հատվածի/վեկտորի 

պրոյեկցիա:  Որևէ պատկերի 

կամ առարկայի 
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արտապատկերումը 

(պրոյեկտումը) հարթության 

կամ այլ մակերևույթների 

վրա։   

გეგმილი (წერტილის) - 

საკოორდინატო სიბრტყეში 

(ან სივრცეში) არსებული A 

წერტილზე თუ გავავლებთ 

რომელიმე საკოორდინანტო 

ღერძის მართობულ წრფეს, ამ 

წრფისა და საკოორდინატო 

ღერძის გადაკვეთის წერტილს 

ეწოდება A წერტილი გეგმილი 

მოცემულ ღერძზე. 

Պրոյեկցիա (կետի)` - 

կենտրոնական պրոյեկտման 

դեպքում ընտրվում է որեէ A 

կետ (պրոյեկտման կենտրոն) 

և այդ կետով չանցնող 

հարթություն 

(պրոյեկցիաների 

հարթություն)․ այդ դեպքում 

յուրաքանչյուր կետ 

(նախակերպար) 

պրոյեկտվում է։ (Կերպար) 

անվանում են կետի 

պրոյեկցիան։ 

გეომეტრია - მათემატიკის 

დარგი, რომელიც შეისწავლის 

სივრცობრივ განზომილებებს 

და მათ განზოგადებას. 

Երկրաչափություն` - մաթեմ- 

ատիկայի ճյուղ, որն ուսու-

մնասիրում է մարմինների 

մակերևույթը, չափերը, 

միմյանց նկատմամբ դասա-

վորությունը և տարածության 

հատկությունները։ 

გეომეტრიული პროგრესია - 

მათემატიკაში ისეთი რიცხვითი 

Երկրաչափական պրոգրեսիա`-  

մաթեմատիկայում թվերի   
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მიმდევრობაა, რომლის 

პირველი წევრი ნულისაგან 

განსხვავებულია, ხოლო 

ყოველი წევრი, მეორედან 

დაწყებული, მიიღება წინა 

წევრის ერთსა და იმავე 

ნულისაგან განსხვავებულ 

რიცხვზე გამრავლებით. 

այնպիսի 

հաջորդականություն, որի 

առաջին անդամը զրոյից 

տարբեր է, որտեղ 

յուրաքանչյուր անդամ,  

բացի առաջինից, հավասար 

է նախորդ անդամի և 

միևնույն  թվի 

(պրոգրեսիայի 

հայտարարի) 

արտադրյալին: 

გეომეტრიული ფიგურის 

სიმეტრიის ცენტრი -  ისეთი 

წერტილი S, რომელიც, 

წერტილს A-სთან ერთად, 

მოიცავს წერტილ A'-საც, 

რომელიც SAსწორ წრფეზეა 

განთავსებული, მხოლოდ 

საპირისპირო მხარეს  

წერტილიდან და SA'=SA. 

Երկրաչափական պատկերի 

սիմետրիայի կենտրոն` - 

այնպիսի S կետը, որը A կետի 

հետ ընդգրկում է նաև  A'-ը, 

որը տեղակայված է  SA ուղիղ 

գծի վրա, միայն կետի 

հակառակ կողմում SA'=SA: 

Երկրաչափական օբյեկտները 

համարվում են սիմետրիկ, 

եթե որոշակի 

ձևափոխությունից հետո 

համընկնում են իրենք իրենց 

հետ։   

გეომეტრიული ფიგურის 

სიმეტრიის ცენტრი - ისეთი S 

Երկրաչափական պատկերի 

սիմետրիայի կենտրոն` - 
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წერტილი, რომლის მიმართაც 

მოცემული ფიგურა ყოველი A 

წერილისთვის შეიცავს A’ 

წერილსაც, რომელიც 

მდებარეობს SA წრფეზე, S-ის 

მოპირდაპირე მხარეს, და 

დაშორებულია S წერილიდან 

იმავე მანძილით, რითაც A. 

ანუ, SA'=SA. 

այնպիսի S կետը, որը A կետի 

հետ ընդգրկում է նաև  A'-ը, 

որը տեղակայված է  SA ուղիղ 

գծի վրա, միայն կետի 

հակառակ կողմում SA'=SA: 

Երկրաչափական օբյեկտները 

համարվում են սիմետրիկ, 

եթե որոշակի 

ձևափոխությունից հետո 

համընկնում են իրենք իրենց 

հետ։   

გრადუსი -  კუთხის გასაზომი 

ერთეული. ერთი გრადუსი 

არის გაშლილი კუთხის 1/180 

ნაწილი. ჩაიწერება, როგორც 

o. 

Աստիճան` -  անկյունի չափման 

միավոր: Մեկ աստիճանը 

փռված անկյան 1/180 մասը: 

Նշանն է`  o: 

გრაფი - გრაფი G განისაზღვრება 

როგორც (V,E) წყვილი, სადაც 

V სასრული სიმრავლეა, 

ხოლო E წარმოადგენს V -ს 

ელემენტთა ბინარულ 

დამოკიდებულებას, ანუ VxV 

სიმრავლის ქვესიმრავლეა. 

Գրաֆ`  -   գրաֆը 

բազմությունների զույգ է՝ 

(V,E), որտեղ V-ն գագաթների 

բազմությունն է և E-ն կողերի 

բազմությունն է, որոնք 

ձևավորվում են գագաթների 

զույգով։ E-ն 

մուլտիբազմություն է, 

այսինքն՝ նրա էլեմենտները 

կարող են հանդիպել ավելի 
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քան մեկ անգամ, VxV-ն  

բազմության 

ենթաբազմություն է:   

გრაფიკი - რაიმეს ვიზუალური 

ინტერპრეტაცია. ფუნქციის 

გრაფიკი არის ფუნქციის 

მნიშვნელობების გამოსახვა 

საკოორდინატო სიბრტყეზე. 

Գրաֆիկ`-  որևէ բանի վիզուալ 

մեկնաբանություն: 

Ֆունկցիայի գրաֆիկը 

ֆունկցիայի արժեքների 

արտացոլումն է 

կոորդինատային 

հարթության վրա: 

დამრგვალება - მათემატიკაშიც 

და რეალურ ცხოვრბაშიც არის 

სიტუაციები, როდესაც არ 

გვჭირდება გამოთვლილი 

რიცხვის აბსოლუტურად ზუსტი 

მნიშვნელობა, ან 

შეუძლებელაი რიცხვის 

აბსოლუტურად ზუსტი 

მნიშვნელობის ჩაწერა. ამ 

დროს ვიღებთ ამ რიცხვის 

მიახლოებულ მნიშვნელობას. 

ოპერაციას, რომლის 

მეშვეობითაც ჩვენ ამას 

ვაკეთებთ, დამრგვალება 

ეწოდება. მაგ: მათემატიკური 

მუდმივა, რიცხვი  π, არის 

Կլորացում`-  և մաթեմա-

տիկայում, և իրական 

կյանքում, երբ անհրաժեշտ չէ 

հաշվարկված թվի բացարձակ 

ճշգրիտ արժեքը, կամ 

անհնար է թվի բացարձակ 

ճշգրիտ արժեքը գրի առնել: 

Այդ ժամանակ վերցնում ենք 

այս թվի մոտավոր արժեքը: 

Գործողությունը, որի միջոցով 

անում ենք այդ, կոչվում է 

կլորացում: Օրինակ 

մաթեմատիկական 

հաստատունը` π թիվը, 

իռացիոնալ թիվ է` նրա 

տասական ներկայացումը 
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ირაციონალური რიცხვი - 

უსასრულო ათწილადი. იგი 

ტოლია 3.14159265359…. , 

მაგრამ რეალური 

გამოთვლებისთვის ჩვენ მას 

ვამრგვალებთ და ვიყენებთ 

რიცხვს 3.14. ეს არის 

დამრგვალება მეასედების 

სიზუსტით.  

երբեք չի վերջանում և չի 

հանդիսանում 

պարբերական: Այն հավասար 

է` 3.14159265359…, սակայն 

իրական հաշվարկումների 

համար մենք այն կլորացնում 

ենք և կիրառում  3.14 թիվը: 

Սա կլորացում է 

հարյուրավորների 

ճշտությամբ: 

დამტკიცება საწინააღმდეგოს 

დაშვების მეთოდით - 

დებულების ჭეშმარიტების 

დასაბუთების ხერხი, როცა 

მოცემული დებულების 

დასკვნას ვცვლით მისი 

უარყოფით და მსჯელობით 

მივდივართ პირობის ან რაიმე 

ჭეშმარიტი დებულების 

უარყოფამდე. ე.ი. _ 

წინააღმდეგობამდე. 

წინააღმდეგობამდე ასეთი 

დაყვანა ნიშნავს მოცემული 

დებულების ჭეშმარიტების 

დამტკიცებას. 

Ապացուցում հակառակը թույլ 

տալու մեթոդով` -   դրույթի    

ճշմարտության 

հիմնավորման եղանակ, երբ 

տրված դրույթի 

եզրակացությունը փոխում են 

նրա հերքմամբ և 

դատողությամբ հասնում ենք 

պայմանի և կամ որևէ 

ճշմարտացի  դրույթի 

ժխտման, այսինքն`  

հակասության: Հակասության 

այսպես հասնելը նշանակում 

է ապացուցել տվյալ դրույթի 

ճշմարացիությունը:   

დაშიფრვა - ინფორმაციის Կոդավորում` -   տեղեկության 
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გარდაქმნა მისი 

გასაიდუმლოების მიზნით. 

վերափոխում` նրա 

գաղտնիացման նպատակով:   

დებულება - წინადადება, 

რომელიც არის ჭეშმარიტი ან 

მცდარი, მაგრამ არა ორივე 

ერთდროულად. 

Դրույթ`  -  հիմունք, 

ելակետային սկզբունք, որը 

ճիշտ է կամ սխալ, սակայն ոչ 

երկուսը միաժամանակ:  

დედუქცია -  ლოგიკური 

მსჯელობის მეტოდი, რომლის 

დროსაც ხდება ზოგადი 

დებულებებიდან კერძო 

დასკვნების გამოყვანა. 

მაგალითად, თუ ვიცით, რომ 

ყველა სამკუთხედის შიდა 

კუთხეების ჯამი 180o-ა, მაშინ 

შეგვიძლია დავასკვნა, რომ 

მოცემული, კონკრეტული 

სამკუთხედის შიდა კუთხეების 

ჯამი 180 გრადუსი იქნება. 

Դեդուկցիա`  -  տրամաբանա-

կան մտածողության մեթոդ, 

որի ժամանակ ընդհանուր 

նախադրյալներից 

կատարվում է մասնավոր 

եզրակացություն: Օրինակ, 

եթե գիտենք, որ բոլոր 

եռանկյունիների ներքին 

անկյունների գումարը 180o է, 

ուրեմն կարող ենք 

եզրակացնել, որ տվյալ 

կոնկրետ  եռանկյան ներքին 

անկյունների գումարը ևս 

կլինի 180 աստիճան: 

დეკარტეს სია - მესამე რიგის 

გლუვი ალგებრული მრუდი, 

რომელიც აღიწერება 

ტოლობით 

. ეს 

მრუდი სიმეტრიული 

Դեկարտի տերև` -   3-րդ կարգի 

հանրահաշվական կոր, որն 

արտահայտվում է 

 

հավասարումով: Այս կորը 

սիմետրիկ է կիսորդի y=x 
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ბისექტრისის y=x მიმართ. նկատմամբ:   

დეტერმინირებული - ზუსტად 

განსაზღვრული. 

Դետերմինացված` - ճշգրիտ 

սահմանված: 

დეშიფრაცია - იხილეთ 

გაშიფვრა. 

Ապակոդավորում`  -  տե՛ս 

վերծանում: 

დიაგონალი -  დიაგონალი არის 

მრავალკუთხედის მონაკვეთი, 

რომელიც ერთმანეთთან 

აერთებს მრავალკუთხედის 

ისეთ ორ წვეროს, რომლებიც 

არ მდებარეობენ ერთსა და 

იმავე გვერდზე, 

Անկյունագիծ`  -    անկյունա-

գիծը  բազմանկյան հատված 

է, որը կանոնավոր 

քառանկյունի և 

բազմանկյունի ուղղագիծ 

ձևերի մեջ միացնում է 

հակադիր անկյունները:    

დიაგრამა - სიდიდეებს შორის 

დამოკიდებულების 

თვალსაჩინოდ წარმოდგენი 

ერთ-ერთი მეთოდი. 

დიაგრამაზე ყველა სიდიდე 

გამოისახება რაიმე 

მონაკვეთით ან ფიგურით 

(მართკუთხედი, წრე და ა.შ.), 

რის დროსაც გამოიყენება 

სათანადო მასშტაბი და 

გაზომვის ერთეული. 

Դիագրամ`  -  պատկեր, նկար, 

գծագիր: Տվյալների 

գրաֆիկական ներկայացման 

ձև, որը թույլ է տալիս արագ 

գնահատել և համեմատել մի 

քանի մեծությունների 

հարաբերությունը:  Իրենից 

ներկայացնում է 

ինֆորմացիայի 

երկրաչափական 

(ուղղանկյուն, շրջանագիծ և 

այլն) սիմվոլային 

պատկերում, որի ժամանակ 



24 
 

կիրառվում է որոշակի 

մասշտաբ և չափման 

միավոր: 

დიამეტრი -  ეს არის მონაკვეთი, 

რომელიც აერთებს წრეწირის 

ორ წერტილს და გაივლის 

წრეწირის ცენტრზე. მისი ზომა 

ორი რადიუსის ზომის ტოლია. 

Տրամագիծ` -   շրջանագծի 

գնդի, սֆերայի) վրա գտնվող 

երկու կետերը միացնող և 

շրջանագծի   կենտրոնով 

անցնող հատված, ինչպես 

նաև այդ հատվածի 

երկարությունը։ Տրամագիծը 

հավասար է երկու  

շառավիղների 

 երկարությունների 

 գումարին։ 

დინამიკური - ცვლადებადი, 

მოძრავი. 

Դինամիկ`  -  փոփոխական, 

շարժվող: 

დისკრეტული - წყვეტილი. 

დისკრეტული არის სიმრავლე, 

რომელიც გამოისახება არა 

უწყვეტი ხაზის, არამედ 

განცალკევებული 

წერტილების სახით. 

Դիսկրետ`  -  ընդհատ: Դիսկրետ 

է բազմությունը, որն 

արտացոլվում է ոչ թե 

չընդհատվող գծի, այլ 

առանձին կետերի տեսքով: 

დისტრიბუციულობა - 

 გამანაწილებელი კანონი, 

რომელიც აკავშირებს 

Դիստրիբուտիվություն`  - 

 բաշխականության օրենք  

(արտադրյալի հատկություն 



25 
 

რიცხვების მიმატებასა და 

გამრავლებას. მის თანახმად, 

 

და 

. 

գումարի նկատմամբ),  որը 

կապում է թվերի գումարումն 

ու բազմապատկումը: Ըստ 

այդ օրենքի`  

:

 և 

: 

დიფერენციალი -  სიდიდის 

უსასრულოდ მცირე დადებითი 

ნაზრდი. 

Դիֆերենցիալ` -   մեծության 

անսահմանորեն փոքր 

ածանցյալ:   

დიფერენციალური გეომეტრია - 

მათემატიკის მიმართულება, 

რომელშიც გეომეტრიული 

ფიგურები შეისწავლება 

მათემატიკური ანალიზის, 

პირველ რიგში - 

დიფერენციალური 

გამოთვლების - საშუალებით.  

Դիֆերենցիալ երկրաչափո-

ւթյուն`  -  մաթեմատիկայի 

ուղղություն, որում 

երկրաչափական 

պատկերներն 

ուսումնասիրվում են 

մաթեմատիկական 

վերլուծության, նախ և առաջ 

դիֆերենցիալ 

հաշվարկումների միջոցով: 

დიქოტომია -  მთელის გაყოფა 

ორად, შემდეგ თითოეული 

ნაწილისა - კვლავ ორ 

ნაწილად და ა. შ. 

Դիքոտոմիա`  -  ամբողջի 

բաժանում երկու մասի, 

այնուհետև յուրաքանչյուր 

մասը կրկին երկուսի և այլն:  
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დოდეკაედრი -  სწორი 

მრავალკუთხა, რომელსაც 12 

ხუთწახნაგოვანი ძირი, 30 

ფერდი და 20 წვერი აქვს, 

თითოეული წვერი 3 ფერდის 

შეერთების ადგილზეა. 

Դոդեկաեդր` -   ուղիղ 

բազմանկյուն, որն ունի 12 

նիստ` հնգանկյուններ, 30 կող 

և 20 գագաթ, ամեն գագաթում 

հատվում է 3 կող: 

ელიფსი - ელიფსი (ბერძნ. 

�λλειψις) მათემატიკაში 

მარტივი ალგებრული 

მრუდია, რომელშიც 

დისტანციათა ჯამი მრუდზე 

აღებული ნებისმიერი 

წერტილიდან ფოკუსებამდე 

(ორ კონკრეტულ 

წერტილამდე) მუდმივია. თუ 

კონუსს გადავჭრით 

სიბრტყეზე, რომელიც მის 

ფუძეს არ გადაკვეთს, 

კონუსისა და სიბრტყის 

გადაკვეთა ელიფსი იქნება. 

ელიფსის კერძო შემთხვევაა 

წრეწირი - სადაც ორივე 

ფოკუსი ემთხვევა ერთმენეთს. 

ელიფსს აქვს  ორი  

მნიშვნელობა:  ერთი  

გულისხმობს მთლიან ნაკვთს, 

Էլիպս`  -   (հունարեն ἔλλειψις) 

էլիպս է կոչվում հարթության 

այն կետերի երկրաչափական 

տեղը, որոնց 

հեռավորությունների 

գումարը տրված երկու 

կետերից հաստատուն է և մեծ 

է հատվածի երկարությունից:   

Եթե կոնը հարթության վրա 

հատենք, որը նրա հիմքը 

կհատի, կոնի և հարթության 

հատումը կլինի էլիպս: 

Էլիպսի մասնավոր դեպք է 

շրջանագիծը` որտեղ երկու 

ֆոկուսներն էլ համընկնում 

են միմյանց: Էլիպսն ունի 

երկու արժեք` մեկը 

ենթադրում է ամբողջ 

հատվածը, իսկ մյուսը` նրա 

սահմանը, միայն գիծը:   
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მეორე კი _ მის საზღვარს,  

მხოლოდ ხაზს.   

ერთწევრა - მრავალწევრის 

კერძო შემთხვევა, რომელიც 

შედგება მხოლოდ ერთი 

ელემეტის - ერთი წევრისაგან. 

Միանդամ` -   բազմանդամի 

մասնավոր դեպք, որը 

բաղկացած է միայն մեկ 

տարրից` մեկ անդամից:  

ექსპონენტი -   იგივე, რაც 

ექსპონენციალური ფუნქცია. 

, სადაც e ეილერის 

რიცხვია (e = 

2.7182818284590452...) 

Էքսպոնենտ`  -  նույնն է, ինչ 

էքսպոնենցիալ ֆունկցիա: 

, որտեղ  e-ն Էյլերի  

թիվն է (e = 

2.7182818284590452...) 

ექსტრემუმის წერტილი - 

წერტილი, რომელშიც 

ფუნქციის მნიშვნელობა არის 

ამ ფუნქციის ექსტრემუმი. 

Էքստրեմումի կետ` -   կետ, 

որում ֆունկցիայի արժեքն 

այս ֆունկցաիայի 

էքստրեմումն է: 

ვერტიკალური კუთხეები - ორ  

კუთხეს  ეწოდება  

ვერტიკალური,  თუკი  ერთი  

მათგანის  გვერდები  მეორე  

კუთხის  გვერდების  

გაგრძელებით  მიიღება.  

Ուղղահայաց անկյուններ`  - 

 երկու անկյունները,   կոչվում 

են ուղղահայաց, եթե 

նրանցից մեկի  կողմերը 

ստացվում են մյուսի անկյան 

կողմերի շարունակությամբ:    

ვექტორი - გეომეტრიაში ეს არის 

სწორხაზოვანი მონაკვეთი, 

რომელსაც სკალარული 

მახასიათებლის (ზომა) გარდა 

Վեկտոր` -   երկրաչափության 

մեջ այն հատվածը, որի 

համար նշված է, թե նրա 

ծայրերից որն է սկիզբը, և 
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გააჩნია მიმართულებითი 

მახასიათებელი. მისი ერთი 

ბოლო სათავეა, მეორე კი - 

ბოლო და ამგვარად 

განისაზღვრება მისი 

მიმართულება. გამოისახება 

ისრის სახით. 

որը` վերջը, կոչվում է 

ուղղորդված հատված կամ 

վեկտոր, որը բացի սկալյար 

հատկանշից (չափ), ունի նաև 

ուղղության հատկանիշ: 

ვექტორული ალგებრა -  იხილეთ 

წრფივი ალგებრა. 

Վեկտորական հանրահաշիվ`  - 

 տե՛ս` գծային հանրահաշիվ 

ვექტორული ანალიზი -  

ვექტორული გამოთვლების 

მიმართულება, სადაც 

მათემატიკური ანალიზის 

წყაროდ შეისწავლიან 

ვექტორულ და სკალარულ 

ველებს, ანუ ერთი ან მრავალი 

არგუმენტის მქონე ვექტორულ 

და სკალარულ ფუნქციებს. 

Վեկտորական վերլուծություն`  - 

 վեկտորական 

հաշվարկումների 

ուղղություն, որտեղ որպես 

մաթեմատիկական 

վերլուծության աղբյուր 

ուսումնասիրում են 

վեկտորական և սկալյար 

դաշտերը, այսինքն` մեկ կամ 

բազմաթիվ արգումենտ 

ունեցող վեկտորական և 

սկալյար ֆունկցիաները:  

ვექტორული ველის წერტილი - 

წერტილი, რომლის 

დივერგენციაც დადებითია. 

Վեկտորական դաշտի կետ` - 

 վեկտոր, որի դիվերգենցիան 

դրական է: 

ვექტორული სივრცე - იხილეთ Վեկտորական տարածություն`  
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წრფივი სივრცე. - տե՛ս գծային տարածություն: 

ზოლი - ზედაპირის წერტილების 

ერთობლიობა, რომლებიც 

განთავსებულია ორ 

პარალელურ წრფეს შორის. 

Զոլ` -   մակերևույթի կետերի 

ամբողջություն, որոնք 

տեղակայված են երկու 

զուգահեռ ուղիղների միջև: 

ზღვარი  -  a რიცხვს ეწოდება f(x) 

ფუნქციის ზღვარი, თუ 

ნებისმიერი ε>0 |f(x)-A|<ε 

ყოველი x-ისათვის, რომელიც 

0<|x-რიცხვისათვის მოიძებნება 

ისეთი γ>0 რიცხვი, რომ 

როდესაც x მიისწრაფვის a-

სკენ, a|<γ უტოლობას 

აკმაყოფილებს“. 

Սահման`   a թիվը կոչվում է    

f(x) ֆունկցիայի սահման, եթե 

ցանկացած ε>0 |f(x)-A|<ε 

յուրաքանչյուր x-ի համար, 

որը 0<|x- թվի համար կգտնվի 

այնպիսի γ>0 թիվ, որ երբ x-ը 

ձգտում է a-ի կողմ, 

բավարարում է a|<γ 

անհավասարությունը: 

თანამამრავლი - გამრავლების 

ოპერაციის წევრი. 

Համաբազմապատկիչ` -

բազմապատկման 

գործողության անդամ: 

თეორემა - თეორემა _ ძველი 

ბერძნული სიტყვაა და ნიშნავს: 

„განხილული, დანახული, 

გააზრებული (წინადადება)’‘. 

ესაა ისეთი წინადადება, 

რომელიც არაა თავისთავად 

ცხადი. ამიტომ იგი უნდა 

დამტკიცდეს: ან აქსიომებზე 

Թեորեմ`- թեորեմ-ը հին 

հունարեն բառ է և 

նշանակում է` «քննարկված, 

տեսած, գիտակցված 

(դրույթ)»: Սա այնպիսի 

դրույթ է, որի 

ճշմարտացիությունը 

հաստատվում է 
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დაყრდნობით, ან უკვე 

დამტკიცებულ თეორემებზე 

დაყრდნობით.  

ապացուցման միջոցով` 

հիմնվելով աքսիոմների կամ 

արդեն ապացուցված 

թեորեմների վրա: 

იზომორფიზმი -  თანამედროვე 

მათემატიკის ხედვა, რომელიც 

აზუსტებს ანალოგიის, 

მოდელების უფრო 

გავრცელებულ გაგებას.   

Իզոմորֆիզմ` - ժամանակակից 

մաթեմատիկայի տեսլական, 

որը ճշգրտում է 

նույնականության, մոդելների 

ավելի տարածված  

հասկացությունը: 

იკოსაედრი -  5 წესიერი 

მრავალწახნაგა სხეულთაგან 

ერთ-ერთი. ეს არის 

სამგანზომილებიანი სხეული, 

რომლის წახნაგებიც 20 

სამკუთხედია. 

Իկոսաեդր` -  5 կանոնական 

ուռուցիկ բազմանիստերից 

մեկը: Սա եռաչափ մարմին է, 

որի նիստերը 20 կանոնավոր 

եռանկյունիներ են: 

ინდექსი -  რიცხვითი ან ასოითი 

მიმთითებელი, რომელიც 

ენიჭება მათემატიკურ 

გამოსახულებას, რათა 

განვასხვავოთ ის სხვებისაგან. 

 მაგ. A1, A2, A3 - აქ 1, 2 და 3 

არის ინდექსები.  

Ինդեքս, ցուցիչ` -  թվային կամ 

տառային ցուցիչ, որ 

շնորհվում է 

մաթեմատիկական 

արտահայտությանը, 

որպեսզի այն տարբերենք 

ուրիշներից: Օրինակ`  A1, 

A2, A3  այստեղ 1-ը, 2-ը և 3-ը 

ցուցիչներ` ինդեքսներ են: 



31 
 

ინდუქცია -  ლოგიკაში ეს ნიშნავს 

კერძო ფაქტებიდან, 

ცალკეული დებულებებიდან 

ზოგადი დასკვნის გამოყვანას. 

ხოლო მათემატიკური 

ინდუქცია არის მათემატიკურაი 

დამტკიცების ერთ-ერთი 

ფორმა, რომელიც 

მდებარეობს შემდეგში: თუ 

მოცემულია A1, A2, …An.. 

დებულება, სადაც ვიცით, რომ 

A1 ჭეშმარიტია და შეგვიძლია 

დავამტკიცოთ, რომ ზოგადად 

Ai-ს ჭეშმარიტობიდან 

გამომდინარეობს Ai+1-ს 

ჭეშმარიტობა, მაშინ 

ჭეშმარიტია ყველა ეს 

დებულება.  

Ինդուկցիա, մակածություն`  - 

տրամաբանության մեջ` 

մտահանգման այնպիսի 

եղանակ է, երբ մասնավոր 

դատողությունների հիման 

վրա եզրահանգում է 

կատարվում ընդհանուրի 

վերաբերյալ: Իսկ մաթեմա-

տիկական ինդուկցիան 

մաթեմատիկական 

ապացուցման ձևերից մեկն է, 

որը կայանում է հետևյալում` 

եթե տրված է A1, A2, …An. 

պնդումը, որտեղ գիտենք, որ 

A1-ը ճշմարիտ է, որ 

ընդհանրապես A1-ի 

ճշմարտացիությունից բխում 

է A1+1-ի 

ճշմարտացիությունը, ուրեմն 

ճշմարիտ են բոլոր այս 

պնդումները: 

ინვარიანტულობა -   რაიმე 

სიდიდის თვისება, არ 

შეიცვალოს კოორდინატების 

ცვლილების მიხედვით.   

Ինվարիանտություն` - որևէ 

մեծության հատկությունը` 

չփոփոխվել ըստ 

կոորդինատների 

փոփոխության: 



32 
 

ინტეგრალი -  მათემატიკური 

ანალიზი ერთ-ერთი 

სასაფუძვლო გაგება. მთელი 

სიდიდე, რომელსაც 

განიხილავენ როგორც თავის 

უსასრულოდ მცირე 

ნაწილების ჯამს. გამოიყენება 

უსასრულო ან/და არაწრფივი 

ფუნქციებით მოხაზული 

სიბრტყის ან სივრცის 

ფართობის 

გამოსათვლელად. 

Ինտեգրալ`  - մաթեմատիկայի 

կարևորագույն 

հասկացություններից: 

Ամբողջ մեծություն, որը 

քննարկում են որպես իր 

անսահմանորեն փոքր 

մասնիկների գումար: Ծագել 

է մի կողմից` ֆունկցիան իր 

ածանցյալից վերականգնելու, 

մյուս կողմից` տարբեր 

մեծություններ չափելու 

անհրաժեշտությունից: 

ინტერვალი -  a და b რიცხვებს 

შორის ინტერვალი ეწოდება 

ყველა იმ ნამდვილი x რიცხვის 

უსასრულო სიმრავლეს, 

რომელიც აკმაყოფილებს 

უტოლობას a<x<b. 

გრაფიკულად ეს არის ab 

მონაკვეთის ყველა წერტილი, 

გარდა თავად a და b-სი. 

Ինտերվալ` -  a և b թվերի միջև 

ինտերվալ է կոչվում բոլոր 

այն իրական թվերի 

անսահման բազմությունը, 

որը բավարարում է a<x<b 

անհավասարությունը: 

Գրաֆիկորեն դրանք ab 

հատվածի բոլոր կետերն են, 

բացառությամբ a-ի և b-ի: 

ირაციონალური რიცხვები - 

რიცხვი, რომელიც ვერ 

გამოისახება ორი მთელი 

რიცხვის ერტმანეთზე გაყოფის 

შედეგის სახით. მაგ. π, √2 და 

Իռացիոնալ թվեր` -  իրական 

թիվ, որը հնարավոր չէ 

ներկայացնել երկու ամբողջ 

թվերի կոտորակի տեսքով: 

Օրինակ, π, √2 և այլն: 
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ა.შ. 

ირაციონალური ტოლობა -  

ტოლობა, რომელიც შეიცავს 

უცნობს რადიკალის ნიშნით. 

Իռացիոնալ հավասարում` -  

հավասարում, որը 

պարունակում է 

արմատանշանի տակ գտնվող 

անհայտ:  

იტერაცია -  რაიმე მათემატიკუ-

რი ოპერაციის მრავალჯერ 

განმეორებით გამოყენებისას 

ამ ოპერაციის თითოეულ 

შესრულებას იტერაცია 

ეწოდება. 

Իտերացիա` -  որևէ 

մաթեմատիկական 

գործողության բազմակի 

կրկնության ժամանակ այս 

գործողության  յուրաքանչյուր 

կատարում: 

კათეტი - მართკუთხა სამკუთხედი 

მართი კუთხის შემადგენელი 

გვერდი. 

Էջ` -   ուղղանկյուն եռանկյան 

ուղիղ անկյուն պարունակող 

կողմ:   

კალკულატორი - 

ელექტრონული 

მოწყობილობა, რომლის 

საშუალებითაც ხდება 

მათემატიკური ოპერაციების 

გამოთვლა. 

Հաշվիչ` -    էլեկտրոնային սարք, 

որն օգտագործվում 

մաթեմատիկական 

գործողությունների   

հաշվարկման համար: 

კენტი რიცხვი - მთელი რიცხვი, 

რომლის  2-ზე გაყოფისას 

მიიღება ნაშთი 1.  ყოველი 

კენტი რიცხვი წარმოიდგინება 

Կենտ թիվ` -  ամբողջ թիվ, որը 

երկուսի բաժանելիս 

ստացվում է 1 մնացորդ: 

Յուրաքանչյուր կենտ թիվ 
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2n+1 სახით, სადაც n  მთელი 

რიცხვია. 

ներկայացվում է 2n+1 

տեսքով,  որտեղ n –ը ամբողջ 

թիվ է: 

კვადრატი - კვადრატი ეწოდება 

ისეთ ოთხკუთხედს, რომლის 

ოთხივე გვერდი ტოლია და 

ყველა მეზობელი გვერდი 

ერთმანეთის მართობულია.  

Քառակուսի` -  քառակուսի է 

կոչվում այնպիսի 

քառանկյունը, որի  բոլոր չորս 

կողմերը    միմյանց   

հավասար են, և բոլորը 

միմյանց ուղղահայաց են:    

კვადრატი (ახარისხება) - რიცხვის 

მეორე ხარისხში აყვანა. 

Աստիճան (աստիճան 

բարձրացնել)` -  երբեմն 

անհրաժեշտ է լինում 

միևնույն թիվը կամ 

արտահայտությունը մի քանի 

անգամ բազմապատկել ինքն 

իրենով։ Նման եղանակով 

կազմված արտադրյալը 

կոչվում է աստիճան:   

კვადრატული ფუნქცია - 

y=ax^2+bx+c ფორმულით 

მოცემული ფუნქცია, სადაც x  

დამოუკიდებელი ცვლადია, 

a.b და c _რიცხვები არ უდრის 

ნულს. 

Քառակուսի ֆունկցիան  - 

y=ax^2+bx+c բանաձևով 

արտահայտված ֆունկցիա է, 

որտեղ  x-ը անկախ 

փոփոխական է, a.b և c-ն 

հավասար չեն զրոյի: 

კვადრატურა - განსაზღვრულლი Մակերես`  - սահմանված 
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ინტეგრალის გამოთვლა, 

ფარდობის გამოთვლა. 

ինտեգրալի հաշվարկում, 

մակերեսի հաշվարկում:  

კვინტილიონი -   რიცხვი, 

რომელიც ჩაიწერება 1-ით და 

18 ცალი 0-ით. . 

Քվինտիլիոն`  - 1-ով և 18 

զրոներով պատկերվող թիվ, 

այսինքն` : 

კოეფიციენტი - რიცხვითი ან 

ასოითი მამრავლი 

ალგებრულ გამოსახულებაში 

Գործակից` -  թվային  կամ 

տառային  բազմապատկիչը 

հանրահաշվական 

արտահայտության մեջ: 

კოლინეარულ - ერთი და იმავე 

წრფის მიმართ პარალელური 

Կոլինեար`  - միևնույն ուղղի 

հանդեպ զուգահեռ, 

համագիծ: 

კომბინატორიკა -  მათემატიკის 

ერთ-ერთი ნაწილი, რომელიც 

შეისწავლის დისკრეტულ 

ობიექტებს, სიმრავლეებს 

(ელემენტების გაერთიანება, 

გადანაცვლება, ვარიაცია, 

გამოთვლითი 

კომბინატორიკა) და მათ 

კავშირებს. 

Կոմբինատորիկա` - մաթե-

մատիկայի բաժին, որն 

ուսումնասիրում է դիսկրետ 

օբյեկտները, 

բազմությունները   (տարրերի 

համախմբում, տեղափոխում,    

հաշվողական 

կոմբինատորիկա) և դրանց 

կապը: 

კომბინაცია - გარკვეული სახის 

შეერთება, შეხამება, 

ურთიერთშეფარდება რისამე 

(ამ მნიშვნელობით იხმარება 

Կոմբինացիա`  -  որևէ բանի 

փոխադարձաբար 

պայմանավորված 

դասավորություն, 
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აგრეთვე კომბინირება).  համակցություն, 

միակցություն, 

զուգակցություն: 

კომუტაციურობა - ორი რიცხვი 

არის ერთმანეთის მიმართ 

რაიმე არითმეტიკული 

ოპერაციის მიხედვით 

კომუტაციური, თუკი ამ 

ოპერაციაში მათი ადგილების 

გაცვლა არ შეცვლის 

ოპერაციის შედეგს. 

მაგალითად, ცნობილი 

მათემატიკური ჭეშმარიტება, 

რომ „შესაკრებთა 

გადანაცვლებით ჯამი არ 

იცვლება“ – a+b=b+a. ანუ, 

რიცხვების შეკრება 

კომუტაციურია. 

Կոմուտատիվություն`  -    երկու 

թվեր միմյանց հանդեպ ըստ 

որևէ մաթեմատիկական 

գործողության կոմուտատիվ 

են, եթե այդ գործողության 

մեջ դրանց տեղերի 

փոփոխությունը չի  փոխի 

գործողության  արդյունքը:  

Օրինակ, հայտնի 

մաթեմատիկական 

ճշմարտություն է, որ 

«գումարելիների տեղերը 

փոխելիս   գումարը չի 

փոխվի»` a+b=b+a. Այսինքն` 

թվերի գումարումը 

կոմուտատիվ է:    

კონგრუენტულობა -  ორი 

ფიგურა არის კონგრუენტული, 

თუკი მათი ერთიმეორეზე 

დადების შემთხვევაში ისინი 

დაემთხვევიან ერთმანეთს.  

Կոնգրուենտություն`  - երկու 

պատկերները կոնգրուենտ 

են, եթե դրանք իրար վրա 

դնելու դեպքում համընկնեն 

միմյանց:  

კონსტანტა -  ასევე მუდმივა - 

სიდიდე, რომლის 

Կոնստանտա` - նաև  

հաստատուն` մեծություն, 
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მნიშვნელობაც არის მუდმივი, 

უცვლელი. მაგალითად, 

რიცხვი π არის კონსტანტა. 

որի արժեքը մշտական է, 

անփոփոխ: Օրինակ, π թիվը 

կոնստանտա է: 

კონუსი -  გეომეტრიული 

სამგანზომილებიანი სხეული, 

რომელიც წარმოიქმნება 

მართკუთხა სამკუთხედის 

ბრუნვით თავისი ერთ-ერთი 

კათეტის გარშემო. 

Կոն` -  երկրաչափական 

եռաչափ մարմին է, որը 

ստացվում է ուղղանկյուն 

եռանկյան պտտումով` իր 

էջերից մեկի շուրջ:    

კონფიგურაცია -  ფიგურების 

ურთიერთგანლაგება 

Կոնֆիգուրացիա` -  պատկ-

երների փոխդասավորվա-

ծություն: 

კოორდინატთა სისტემა - 

საკოორდინატო ღერძი, 

სიბრტყე ან სივრცე. 

Կոորդինատային համակարգ` -  

կոորդինատային առանցք, 

հարթություն կամ 

տարածություն: 

კოორდინატი - სიდიდე, 

რომელიც განსაზღვრავს 

წერტილის მდებარეობას 

სიბრტყეზე ან სივრცეში 

Կոորդինատ`  - մեծություն, որը 

սահմանում է կետի դիրքը 

հարթության վրա կամ 

տարածության մեջ: 

კოორდინატის მეთოდი - 

წერტილის 

ადგილმდებარეობის 

განსაზღვრის მეთოდი 

რიცხვების ან სხვა 

Կոորդինատային մեթոդ` -  

կետի դիրքի սահմանման 

մեթոդ թվերի կամ այլ 

խորհրդանշանների 

օգտագործմամբ: Թվերը  
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სიმბოლოების გამოყენებით. 

რიცხვებს (სიმბოლოებს), 

რომლებიც განსაზღვრავენ 

წერტილის მდებარეობას 

წრფეზე, სიბრტყეზე, 

ზედაპირზე, მისი 

კოორდინატები ეწოდებათ. 

(խորհրդանշանները), որոնք 

սահմանում են կետի տեղը 

ուղղի, հարթության, 

մակերևույթի վրա, կոչվում են 

նրա կոորդինատներ: 

კოსინუსი - ტრიგონომეტრიული 

ფუნქცია. მახვილი კუთხის 

კოსინუსი ამ კუთხის 

მიმდებარე კათეტის სიგრძის 

ჰიპოტენუზის სიგრძესთან 

შეფარდების ტოლია. 

Կոսինուս`  - եռանկյու-

նաչափական ֆունկցիա: 

Սուր անկյան կոսինուսը 

հավասար է այս անկյան  կից 

էջի երկարության և 

ներքնաձիգի երկարության 

հարաբերությանը:   

კოსინუსოიდა - y=cos x ფუნქციის 

გრაფიკი. 

Կոսինուսոիդ`  - y=cos x 

ֆունկցիայի գրաֆիկ:   

კოტანგენსი - ტრიგონომეტრი-

ული ფუნქცია. მახვილი კუთხის 

კოტანგენსი ამ კუთხის 

მიმდებარე კათეტის სიგრძის 

მოპირდაპირე  გვერდის 

სიგრძესთან შეფარდების 

ტოლია. 

Կոտանգենս`  -  եռանկյունա-

չափական ֆունկցիա: Սուր 

անկյան կոտանգենսը 

հավասար է այս անկյան  կից 

էջի երկարության 

հարաբերությանը դիմացի 

էջի երկարությանը:   

კრიპტოანალიზი - მათემატიკის 

დარგი, რომელიც შეისწავლის 

Կրիպտովերլուծություն`   - 

մատեմատիկայի ճյուղ, որն 
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შიფრაციისა და დეშიფრაციის 

მეტოდებსა და ალგორითმებს 

ուսումնասիրում է 

ծածկագրման և վերծանման 

մեթոդները և ալգորիթմները: 

კრიპტოგრაფია - მათემატიკის 

დარგი, ინფორმაციის 

დაშიფვრის, დამალვის, 

გასაიდუმლოების შესახებ. 

Կրիպտոգրաֆիա`  - մաթեմա-

տիկայի ճյուղ` տեղեկության 

ծածկագրման, թաքցնելու և 

գաղտնիացնելու մասին: 

კრიტიკული წერტილი - ფუნქციის 

წერტილი, რომლის 

წარმოებელიც 0-ა ან 

განუსაზღვრელი. 

Կրիտիկական կետ` -  

ֆունկցիայի կետ, որի 

ածանցյալը 0 է կամ անորոշ:  

კუბი ( ფიგურა) -  გეომეტრიული 

სამგანზომილებიანი სხეული, 

რომლის ყოველი წახნაგიც 

კვადრატია.  

Խորանարդ (պատկեր)` - 

երկրաչափական եռաչափ 

մարմին, որի յուրաքանչյուր 

նիստը քառակուսի է: 

კუბი (ახარისხება) - რიცხვის 

მესამე ხარისხში აყვანა 

Խորանարդ աստիճան` -  թիվը 

երրորդ աստիճան 

բարձրացնելը: 

კუთხე - სიბრტყის  ნაწილს,  

რომელიც  შემოსაზღვრულია  

საერთო სათავის მქონე ორი 

სხივით, კუთხე ეწოდება. 

კუთხეს  საერთო  სათავის  

მქონე  ორი  სხივი  ქმნის.   

Անկյուն` -  հարթության մասը, 

որը սահմանափակված է 

ընդհանուր սկիզբ ունեցող 

երկու ճառագայթներից, 

կոչվում է անկյուն: Անկյունը 

կազմվում է մի կետից` 

անկյան գագաթից, դուրս 
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եկող երկու ճառագայթներով:  

კუთხის ბისექტრისა - კუთხის  

ბისექტრისა  ამ  კუთხის  

სიმეტრიის  ღერძია.   

Անկյան կիսորդը  - տվյալ 

անկյան սիմետրիայի 

առանցքն է:   

კუთხის გვერდები - კუთხის  

შემომსაზღვრელ   სხივებს  

კუთხის  გვერდები  ეწოდება. 

Անկյան կողմեր` -  անկյունը 

սահմանափակող երկու 

ճառագայթները կոչվում են 

կողմեր:  

კუთხის წვერო - კუთხის  

შემომსაზღვრელ   სხივებს  

კუთხის  გვერდები  ეწოდება 

ხოლო  მათ  საერთო  სათავეს  

კი   -   კუთხის  წვერო.   

Անկյան գագաթ` -  եռանկյունը 

կազմված է միևնույն ուղղի 

վրա չգտնվող երեք կետերից, 

և այդ կետերը զույգ առ զույգ 

միացնող երեք 

հատվածներից։ Կետերը 

կոչվում են եռանկյան 

գագաթներ, իսկ 

հատվածները՝ նրա կողմեր։  

ლემა -  დამხმარე თეორემა, 

რომელიც აუცილებელია სხვა 

თეორემის დასამტკიცებლად. 

Լեմմ` -  օժանդակ թեորեմ, որն 

անհրաժեշտ է այլ 

թեորեմների ապացուցման 

համար: 

ლოგარითმი -  რიცხვის 

ლოგარითმი a ფუძით b-სთვის 

(logab) ეწოდება ხარისხის 

მაჩვენებელს, რომელშიც 

Լոգարիթմ` -  b թվի լոգարիթմ   a 

հիմքով (logab), կոչվում է այն 

թիվը, որով պետք է 

աստիճան բարձրացնել a 
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უნდა ავახარის-ხოთ a, რომ 

მივიღოთ b. 

հիմքը, b թիվը ստանալու 

համար:   

ლუწი რიცხვები - რიცხვები, 

რომლებიც უნაშთოდ იყოფა 

2-ზე. 

Զույգ թվեր` -  թվեր, որոնք 

առանց մնացորդի 

բաժանվում են 2-ի: 

ლუწი რიცხვი - მთელი რიცხვი, 

რომელიც იყოფა 2-ზე იყოფა ,  

ყოველი ლუწი რიცხვი 

შეიძლება წარმოვიდგინოთ 2ნ 

სახით, სადაც ნ მთელი 

რიცხვია. 

Կենտ թիվ` -  թիվ, որը 

բաժանվում է 2-ի, 

յուրաքանչյուր կենտ թիվ 

կարող ենք պատկերացնել 2n 

տեսքով, որտեղ n-ը ամբողջ 

թիվ է: 

მაგალითი (მათემატიკური) -  

ამოცანა რიცხვებით. 

Օրինակ (մաթեմատիկական)` -    

թվերով խնդիր: 

მათემატიკური მოდელი - 

ბუნებაში არსებული რაიმე 

სისტემის წარმოდგენა 

ლოგიკური და 

რაოდენობრივი 

მიმართებებისა და 

მახასიათებელი ცვლადების 

სახით. 

Մաթեմատիկական մոդել`  - 

բնության մեջ առկա որևէ 

համակարգի ներկայացում 

տրամաբանական և 

քանակական կապերի և 

բնորոշ փոփոխականների 

տեսքով: 

მათემატიკური ცხრილები - 

ცხრილები, რომლებიც 

შეიცავენ რაიმე ფუნქციის 

რიცხვით მნიშვნელობებს, 

Մաթեմատիկական աղյու-

սակներ` -  աղյուսակներ, 

որոնք պարունակում են որևէ 

ֆունկցիայի թվային 
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გამოთვლილი სხვადასხვა 

არგუმენტებისათვის (მაგ. sinx, 

lgxდა ა.შ. ცხრილები).ს 

արժեքները` հաշվարկված 

տարբեր արգումենտների 

համար  (օրինակ` sinx, lgx և 

այլն աղյուսակներ): 

მათემატიკური ცხრილები - 

ცხრილები, რომლებიც 

შეიცავენ რომელიმე ფუნქციის 

რიცხობრივ მნიშვნელობას, 

რომლითაც  სპეციალური 

მეთოდებით გამოითვლება  

მისი არგუმენტის შესაბამისი 

მნიშვნელობა  (ცხრილები 

sinx, lgx და ა.შ.). 

Մաթեմատիկական աղյու-

սակներ` - աղյուսակներ, 

որոնք պարունակում են որևէ 

ֆունկցիայի թվային 

արժեքները` հաշվարկված 

տարբեր արգումենտների 

համար  (օրինակ` sinx, lgx և 

այլն աղյուսակներ): 

მაკლები - რიცხვი, რომელიც 

გამოკლების ოპერაციისას 

აკლდება მეორე რიცხვს 

Հանելի` այն թիվը, որը հանելու 

գործողության ժամանակ 

հանվում է նվազելիից:  

მანტისა -  ლოგარითმის 

წილადური ნაწილი. 

Մանտիսա` -   լոգարիթմի 

տասնորդական մասը: 

მანძილი -  ორი წერტილის 

შემაერთებელი ხაზის ზომას 

მანძილი ეწოდება. უმოკლესი 

მანძილი  არის სწორი ხაზი. 

Տարածություն` -   երկու կետերը 

միացնող գծի չափը կոչվում է 

հեռավորություն: 

Ամենակարճ տարածությունը 

ուղիղ գիծն է: 

მართკუთხა პარალელეპიპედი - 

პარალელეპიპედი, რომლის 

Ուղղանկյունանիստ`- զուգահե-

ռանիստը կոչվում է 
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ფუძეც მართკუთხედია ուղղանկյունանիստ, եթե նրա 

հիմքերը ուղղանկյուններ են: 

მართკუთხედი - ოთხკუთხედი, 

რომლის ყველა გვერდი 

მართობულია 

Ուղղանկյուն` -   քառանկյունը, 

որի բոլոր  կողմերն 

ուղղահայաց են:     

მართობული - ერთმანეთის 

მიმართ 90 გრადუსიანი კუთხის 

მქონე 

Ուղղահայաց`  -  միմյանց 

նկատմամբ 90 

աստիճանանոց անկյուն 

ունեցող: 

მარტივი  მამრავლი - მამრავლი, 

რომელიც წარმოადგენს 

მარტივ რიცხვს 

Պարզ բազմապատիկ`  - 

 բազմապատիկ, որը պարզ 

թիվ է: 

მარტივი რიცხვი - ნატურალური 

რიცხვი, რომელსაც მხოლოდ 

2 გამყოფი აქვს. 

Պարզ թիվ`  -  իրական թիվ, որն 

ունի միայն երկու 

բաժանարար: 

მასშტაბი - გეგმაზე ან ნახაზზე 

მოცემული ხაზების სიგრძის 

შეფარდება ამ ხაზებით 

გამოხატულ ნამდვილ 

სიგრძესთან 

Մասշտաբ` -   հատակագծի կամ 

գծագրի վրա տրված գծերի 

երկարության 

հարաբերությունն այս գծերով 

արտահայտված իրական 

երկարությանը: 

მატრიცა - mxn მატრიცა ეწოდება 

m სტრიქონიან და n სვეტიან 

მართკუთხოვან ცხრილს, 

რომელშიაც გარკვეული 

Մատրիցա` -   mxn մատրիցա է 

կոչվում m տողով և n 

սյունակով ուղղանկյուն 

աղյուսակը, որի մեջ որոշակի 
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რიგით ჩაწერილია mn 

რაოდენობის ნებისმიერი 

ელემენტები ამ ელემენტებს 

მატრიცის ელემენტები 

ეწოდება. 

կարգով գրված են   mn 

քանակությամբ ցանկացած 

տարրեր: Այս տարրերը 

կոչվում են մատրիցայի 

տարրեր: 

მატრიცის რანგი - მატრიცის 

რანგი ეწოდება მატრიცის 

სვეტების მიერ შექმნილი 

ვექტორული სივრცის 

განზომილებას. 

Մատրիցայի կարգ`  -  մատրի-

ցայի կարգ է կոչվում 

մատրիցայի սյունակների 

կողմից ստեղծված 

վեկտորական տարածքի 

չափումը:  

მაქსიმუმი -  ყველაზე დიდი, 

ყველაზე მეტი.  

Մաքսիմում` -   ամենամեծ, 

ամենից ավել: 

მახვილი კუთხე - მართ  კუთხეზე  

ნაკლებ  და  ნულოვან  

კუთხეზე  მეტ  კუთხეს  

მახვილი  კუთხე  ეწოდება,   

Սուր անկյուն` ուղիղ անկյունից 

պակաս և զրոյական 

անկյունից մեծ անկյունը 

կոչվում է սուր անկյուն: 

მედიანა - 1) სამკუთხედის 

მედიანა_ წრფის მონაკვეთი, 

რომელიც    სამკუთხედის 

რომელიმე წვეროს აერთებს 

ამ წვეროს  მოპირდაპირე 

გვერდის შუა წერტილთან. 2) 

რიცხვით მონაცემთა მედიანა - 

ზრდის მიხედვით 

Միջին`   1) եռանկյան միջին 

գիծը եռանկյան երկու 

կողմերի միջնակետերը 

միացնող հատված է,    2) 

թվային տվյալների միջին` 

աճման կարգով դասա-

վորված այս   տվյալների 

միջին թիվը, եթե  համա-
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დალაგებული ამ მონაცემების 

შუა რიცხვი, თუ 

ერთობლიობაში რიცხვების 

ოდენობა კენტია. თუ 

ერთობლიობაში რიცხვების 

რაოდენობა ლუწია, მაშინ 

მედიანა ორი შუა რიცხვის 

საშუალოა.  

կցությամբ թվերի քանակը 

կենտ է, իսկ եթե զույգ է`  այդ 

դեպքում միջինը երկու 

մեջտեղի թվերի միջինն է:   

მეტრი -  -სიგრძის საბაზისო 

ერთეული ერთეულთა 

საერთაშორისო სისტემის (SI 

სისტემის) მიხედვით.  

Մետր` -   երկարության 

բազիսա-յին միավոր` ըստ 

միավ-որների միջազգային 

համա-կարգի (SI 

համակարգի): 

მთელი რიცხვები - ნატურალური 

რიცხვები, მატი მოპირდაპირე 

რიცხვები და 0 ერთად მთელ 

რიცხვებს შეადგენენ. 

Ամբողջ թվեր` -   իրական n 

թվեր, -n տեսքի թվեր և զրոն 

միասին կազմում է ամբողջ 

թվեր: 

მიახლოებითი მნიშვნელობის 

აბსოლუტური ცდომილება - 

მოცემული სიდიდის ზუსტი და 

მიახლოებითი 

მნიშვნელობების სხვაობის  

მოდული. 

Մոտավոր արժեքի բացարձակ   

սխալ  -  են անվանում 

ճշգրիտ և մոտավոր 

արժեքների տարբերության 

բացարձակ արժեքը: 

 

მიახლოებითი მნიშვნელობის 

ფარდობითი ცდომილება - 

Մոտավոր արժեքի 

հարաբերական սխալ 
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მიახლოებითი მნიშვნელობის 

აბსოლუტური ცდომილების 

და ამ   მიახლოებული 

მნიშვნელობიშ შეფარდება. 

կոչվում է  -  բացարձակ 

սխալի հարաբերությունը 

մոտավոր արժեքի բացարձակ 

մեծությանը: 

მილიარდი - ათასი მილიონი - 

რიცხვი, რომელიც ჩაიწერება 9 

ნულით. 1,000,000,000.  

Միլիարդ`  -  հազար միլիոն` 

թիվ, որն արտահայտվում է 9 

զրոյով` 1,000,000,000: 

მილიონი -  ათასჯერ ათასი, 

რიცხვი, რომელიც ჩაიწერა 6 

ნულით - 1,000,000.  

Միլիոն`  -  հազար անգամ 

հազար, թիվ, որը գրվում է 6 

զրոյով` 1,000,000. 

მიმართულება - თუკი ორი სხივი 

ერთსა დa იმავე წრფეზე 

მდებარეობს, მათ ერთნაირი 

მიმართულების მქონეს 

ეძახიან. ამასთან, მათ ჰქვიათ 

თანამიმართული, თუკი ერთი 

სხივი შეიცავს მეორეს, და 

საპირისპიროდ მიმართული 

საპირისპირო შემთხვევაში. 

როდესაც ორი სხივი 

პარალელურია, მაგრამ არ 

არის განთავსებული ერთსა და 

იმავე წრფეზე, მაშინ უნდა 

გავავლოთ წრფე მათ 

სათავეებზე და თუკი სხივები 

ერთ ნახევარსიბრტყეში 

Ուղղություն` -   եթե երկու 

ճառագայթներ գտնվում են 

միևնույն ուղղի վրա, դրանք 

կոչում են միևնույն 

ուղղություն ունեցող:    Բացի 

այդ, դրանք կոչվում են 

հաջորդական, եթե մի 

ճառագայթը պարունակում է 

մյուսը, և հանդիպակաց 

ուղղված` հանդիպակաց 

լինելու դեպքում: Երբ երկու 

ճառագայթներ զուգահեռ են, 

սակայն միևնույն ուղղի վրա 

չեն տեղակայված, այդ 

դեպքում պետք է ուղիղ 

տանենք դրանց 
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აღმოჩნდებიან, ისინი 

თანამიმართულები არიან, თუ 

არა - საპირისპიროდ 

მიმართულები. 

սկզբնակետերից, և եթե 

ճառագայթները հայտնվեն 

միևնույն 

կիսահարթությունում, դրանք 

միևնույն ուղղության են, եթե 

ոչ` հակառակ ուղղության:   

მიმატება -  უმარტივესი 

მათემატიკური ოპერაცია, 

რომლის დროსაც 

გამოითვლება, თუ რას 

უდერის ორი რიცხვის 

მნიშვნელობა ერთად. 

ჩაიწერება, როგორც a+b. 

Գումարում` -   պարզագույն 

մաթեմատիկական 

գործողություն, որի 

ժամանակ հաշվարկվում է, 

թե ինչի է հավասար երկու 

թվերի արժեքը միասին: 

Գրվում է ինչպես a+b: 

მიმდევრობა - 

ელემენტების/ობიექტების 

ერთობლიობა, რომელიც 

დალაგებულია გარკვეული 

თანმიმდევრობით. მსგავსად 

სიმრავლისა, ის შესაძლოა 

იყოს ცარიელი, სასრული  ან 

უსასრულო. განსხვავებით 

სიმრავლისაგან, 

მნიშვნელოვანია ელემენტთა 

თანმიმდევრობა და 

შესაძლებელია ელემენტების 

გამეორება. 

Հաջորդականություն`  - 

 տարրերի/օբյեկտների 

միասնություն, որոնք 

դասավորված են 

հաջորդականությամբ: 

Բազմության նման, այն 

կարող է լինել դատարկ, 

վերջավոր և անսահման: Ի 

տարբերություն բազմության, 

կարևոր է տարրերի 

հաջորդականությունը և 

հնարավոր է տարրերը 

կրկնել:  
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მინიმუმი - ყველაზე მცირე, 

ყველაზე ნაკლები, ყველაზე 

პატარა. 

Մինիմում` -   նվազագույնը, 

ամենապակասը, 

ամենափոքրը: 

მინუსი   - მათემატიკური 

სიმბოლო, რომელსაც აქვს 

ჰორიზონტალური ხაზის 

ფორმა „-” და აღნიშნავს 

გამოკლებას. 

Մինուս` -   մաթեմատիկական 

խորհրդանշան, որն ունի 

հորիզոնական գծի ձև «-» և 

արտահայտում է հանումը: 

მინუტი - კუთხის გაზომვის 

ერთეული, რომელიც უდრის 

გრადუსის 1/60-ს 

Րոպե` -   աստիճանի` անկյան 

չափման միավոր, որը 

հավասար է աստիճանի 1/60-

ին: 

მოდა - რიცხვით მონაცემთა 

მოდა არის რიცხვი,რომელიც 

ამ მონაცემებში ყველაზე 

ხშირად გვხვდება; თუ ყველა 

რიცხვი განსხვავებულია, ამ 

ერთობლიობას მოდა არა 

აქვს. 

Մոդա` -   թվային տվյալների 

մոդան թիվ է, որն այդ 

տվյալներում ամենից հաճախ 

է հանդիպում: Եթե բոլոր 

թվերը տարբեր են, այդ 

ամբողջությունը մոդա չունի: 

მოდელირება - მათემატიკური 

მოდელების შედგენა, 

მათემატიკის დარგი 

მოდელების შედგენის შესახებ. 

Մոդելավորում`  -  մաթեմատի-

կական մոդելների կազմելը, 

մաթեմատիկայի ճյուղ 

մոդելներ կազմելու մասին: 

მოდული - ნამდვილი a რიცხვის 

აბსოლუტური 

Մոդուլ`  -  այն բնական a թիվը, 

որը ցույց է տալիս, թե 
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მნიშვნელობა(მოდული) 

ეწოდება თვით ამ რიცხვს, თუ 

იგი არაუარყოფითია, მის 

მოპირადპირე რიცხვს, თუ იგი 

უარყოფითია და |a| 

სიმბოლოთი აღინიშნება 

կոորդինատային ուղղի վրա 

զրոյից քանի միավոր 

հեռավորության վրա է 

գտնվում տվյալ ամբողջ թիվը, 

կոչվում է այդ թվի բացարձակ 

արժեք կամ մոդուլ,   

արտահայտվում է |a|  

նշանով: 

მონაკვეთი - ორ წერტილს 

შორის არსებული წრფის 

ნაწილი (ამ ორი წერტილის 

ჩათვლით). 

Հատված`  -  երկու կետերի միջև 

առկա ուղղի մաս (այս երկու 

կետերը ներառյալ), այն 

ուղիղը, որը 

սահմանափակված է երկու 

կողմից:    

მონაკვეთის შუა წერტილი - 

წერტილი, რომელიც 

მდებარეობს მონაკვეთზე და 

თანაბრადაა დაშორებული 

მისი ორივე ბოლოდან 

Հատվածի միջնակետ` -   կետ, 

որը գտնվում է հատվածի 

վրա և հատվածը բաժանում է 

2 հավասար մասերի: 

მოპირდაპირე რიცხვები - ორი 

რიცხვი, რომელთა ჯამიც 

ნულის ტოლია. მაგალითად 3 

და -3; 5 და -5. ნულის 

მოპირდაპირე ნულია, 

მოპირდაპირე რიცხვების 

მოდული კი ტოლიაეებს 

Հակադիր թվեր`  -  երկու թվեր, 

որոնց գումարը հավասար է 

զրոյի: Օրինակ` 3 և -3; 5 և -5: 

Զրոյի հակադիր թիվը զրո է, 

իսկ հակադիր թվերի մոդուլն 

ընդհանուր կետ չունի: 
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საერთო წერტილი არ აქვს. 

მოსაზღვრე კუთხეები - ორ  

კუთხეს  ეწოდება  ერთმანეთის  

მოსაზღვრე,  თუკი  მათ  ერთი  

გვერდი  საერთო  აქვს,  

ხოლო  დანარჩენი  ორი  

გვერდი ერთ წრფეზე 

მდებარეობს.  ეს  

განსაზღვრება  

მეორეგვარადაც  შეიძლება  

ჩამოყალიბდეს:  ორ  კუთხეს  

ეწოდება  ერთმანეთის  

მოსაზღვრე, თუკი მათი ჯამი 

გაშლილი კუთხეა.  რაკი  

გაშლილი  კუთხის  სიდიდეა 

1800 ,  ამიტომ  მოსაზღვრე  

კუთხეების  ჯამის  სიდიდე  

ყოველთვის  1800 -ის  ტოლია.  

Առընթեր անկյուններ` -   երկու 

անկյունները կոչվում են 

միմյանց առընթեր, եթե 

նրանց մի կողմն ընդհանուր 

է, իսկ մնացած երկու 

կողմերը գտնվում են մեկ 

ուղղի վրա: Այս սահմանումը 

կարելի է ձևակերպել նաև այլ 

կերպ` երկու անկյունները 

կոչվում են միմյանց 

առընթեր, եթե նրանց 

ընդհանուր գումարը փռված 

անկյուն է: Քանի որ փռված 

անկյան մեծությունը 1800 է, 

առընթեր անկյունների 

գումարի մեծությունը միշտ 

հավասար է 1800-ի: 

მოცემულობა - ის ინფორმაცია, 

რომელიც ვიცით ამოცანის 

პირობიდან, სანამ მის 

ამოხსნას დავიწყეთ 

Տվյալ` այն տեղեկությունը, որը 

գիտենք խնդրի պայմանից` 

մինչև նրա լուծել  սկսելը:  

მოცულობა - ფიზიკური სიდიდე, 

რომელიც სხეულის სივრცულ 

ზომას ახასიათებს. 

Ծավալ` ֆիզիկական 

մեծություն, որն 

արտահայտում է մարմնի 

կամ նյութի զբաղեցրած 



51 
 

տարածության բնութագիրը: 

მოძრაობა - სიბრტყის შექცევადი 

ასახვა ტავის თავზე, რომელიც 

სიბრტყის  ნებისმიერ ორ 

წერტილს შორის მანძილს არ 

ცვლის. 

Շարժում` ժամանակի 

ընթացքում տարածության 

մեջ մարմնի դիրքի 

փոփոխություն այլ 

մարմինների նկատմամբ կամ 

մարմնի մասերի դիրքերի 

փոփոխություն իրար 

նկատմամբ:  

მრავალწევრას მსგავსი წევრები -  

მრავალწევრას ერთწევრები, 

რომლებიც განსხვავდებიან 

მხოლოდ კოეფიციენტებით 

ანდა - სულ არ 

განსხვავდებიან 

ერთმანეთისგან. 

Բազմանդամի նման 

անդամներ` բազմանդամի 

մեջ նման գումարելիները 

անվանում են բազմանդամի 

նման անդամներ, նրանք 

միմյանցից տարբերվում են 

գործակիցներով կամ 

ընդհանրապես չեն 

տարբերվում: 

მრავალწევრი - რამდენიმე  

ერთწევრის  ჯამის  

შემოკლებულ  ჩანაწერს  

მრავალწევრი ჰქვია.  

Բազմանդամ`-  մի քանի 

միանդամների գումարն 

անվանում են  բազմանդամ: 

მრავალწევრის წევრი - იმ  

ერთწევრებიდან  თითოეულს,  

რომელთა  ჯამიცაა  

Բազմանդամի անդամ`-  այն 

միանդամներից 

յուրաքանչյուրը, որոնց 
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მრავალწევრი, ეწოდება 

მრავალწევრის წევრი.  

მსგავსი  წევრები - 

მრავალწევრის ერთნაირ ან 

მხოლოდ კოეფიციენტებით  

განსხვავებულ  წევრებს  

მსგავსი  წევრები  ეწოდება.  

მსგავსი წევრები იმით არის 

მნიშვნელოვანი, რომ მათი  

ჯამი შეიძლება შევცვალოთ 

ერთი წევრით.   

գումարը բազմանդամ է, 

կոչվում է բազմանդամի 

անդամ: Բազմանդամի նման 

անդամներ` բազմանդամի 

միանման կամ միայն 

գործակիցներով  տարբերվող 

անդամները կոչվում են 

միանման անդամներ: 

Միանման անդամները 

նրանով են նշանակալի, որ 

դրանց գումարը կարող ենք 

փոխարինել մեկ անդամով:  

მტკიცებულება -  მსჯელობა 

რამის ჭეშმარიტების (მაგ. 

თეორემის) ჭეშმარიტების 

დასამტკიცებლად. 

Ապացույց`  -   դատողություն 

որևէ ճշմարտության 

(օրինակ, թեորեմի) 

ապացուցման համար:  

ნამდვილი რიცხვები - 

რაციონალური და 

ირაციონალური რიცხვების 

გაერთიანებით მიღებული 

სიმრავლე. 

Իրական թվեր` - ռացիոնալ և 

իռացիոնալ թվերի 

միավորմամբ ստացած 

բազմություն: 

ნამრავლი - გამრავლების 

ოპერაციის შედეგი 

Արտադրյալ` -   բազմապա-

տկման գործողության 

արդյունքը: 

ნატურალური რიცხვები - Բնական թվեր`  -  լատիներեն`   
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„ნატურალური’‘ _ ლათინური 

სიტყვაა და ნიშნავს 

„ბუნებრივს’‘. ნატურალური 

რიცხვები ყველაზე ბუნებრივი, 

პირველადი რიცხვებია. ეს ის 

რიცხვებია, რომლებსაც 

თვლისას გამოვიყენებთ: 

1,2,3,4.... 

«նատուրալ», որ նշանակում է 

բնական: Բնական թվերը 

առաջացել են բնական ձևով 

առարկաները հաշվելիս: 

Դրանք թվերն են, որ 

օգտագործում ենք հաշվելիս` 

1,2,3,4.... 

ნაშთი - ორი ნატურალური 

რიცხვის ერთმანეთზე 

გაყოფისას არის შემთხვევები, 

როდესაც ერთი რიცხვი 

ზუსტად არ იყოფა მეორეზე და 

გვრჩება „ზედმეტი რიცხვი“. ამ 

რიცხვს. ეწოდება ნაშთი. 

მაგალითად, 11:4=2, რადგან 4 

11-ში ეტევა 2-ჯერ. მაგრამ 

2x4=8 და არა 11-ს. 3 დაგვრჩა 

ზედმეტად. ეს სამი არის ნაშთი. 

სხვანაირად: ვთქვათ 

მოცემული გაყოფა a:b. აქედან 

a შეგვიძლია ჩავწეროთ, 

როგორც , k<b. ამ 

განტოლებაში k არის ნაშთი. 

Մնացորդ`  -  երկու բնական 

թվերը միմյանց վրա 

բաժանելիս լինում են 

դեպքեր, երբ մի թիվը 

ճշգրտորեն չի բաժանվում 

մյուսի վրա և մնում է 

«ավելորդ թիվ»: Այս թիվը 

կոչվում է մնացորդ: Օրինակ, 

11:4=2, քանի որ 4-ը 11-ի մեջ 

տեղավորվում է 2 անգամ: 

Սակայն 2x4=8 և ոչ թե  11:  3-ը 

կմնա ավելորդ: Այս 3-ը 

մնացորդն է: Այլ կերպ, 

տրված է a:b բաժանման 

գործողությունը, այստեղից   

a-ն կարող ենք ներկայացնել 

ինչպես    , k<b. 

Այս հավասարման մեջ   k-ն 
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մնացորդն է:   

ნახევარსიბრტყე - სიბრტყეში 

ნებისმიერი წრფის გავლება 

ყოფს მას ორ ნაწილად, ისე, 

რომ ნებისმიერი წერტილი, 

რომელიც ეკუთვნის ერთ 

ნაწილს, ვერ მიეკუთვნება 

მეორე ნაწილს. ამ ნაწილებს 

ნახევარსიბრტყეები 

ეწოდებათ. 

Կիսահարթություն`  -  հարթու-

թյան մեջ ցանկացած ուղիղ 

տանելով այն բաժանվում է 

երկու մասի, այնպես, որ 

ցանկացած կետ, որը 

պատկանում է մի մասին, չի 

կարող պատկանել մյուսին: 

Այս մասերը կոչվում են 

կիսահարթություններ: 

ნიუტონის ბინომი -  ნიუტონის 

გამოყვანილი ფორმულა, 

რომლის მეშვეობითაც 

შესაძლებელია გავშალოთ 

განტოლება  

ნებისმიერი n-თვის. 

Նյուտոնի երկանդամ` - 

 Նյուտոնի ստացած բանաձև, 

որը հնարավորություն է 

տալիս ցանկացած 

աստիճանի բազմանդամ 

վերլուծել և ներկայացնել 

անդամների գումարի 

տեսքով  ցանկացած  

n-ի համար:   

ნორმა -  რიცხვის აბსოლუტური 

მნიშვნელობის 

განზოგადებული გაგება. 

Նորմ` -   թվի բացարձակ 

արժեքի ընդհանրացված 

հասկացություն: 

ნორმირებული ვექტორი - იგივე, 

რაც ერთეულოვანი ვექტორი 

ანუ ორტი. 

Նորմավորված վեկտոր` -   

նույնն է, ինչ միավորներով 

վեկտորը կամ օրտը: 
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ნული - რიცხვი, რომელთანაც 

შეკრებისას ნებისმიერი რიცხვი 

უცვლელი რჩება. ის აღნიშნავს 

რიცხვის არარსებობას. 

ჩაიწერება, როგორც “0“. 

Զրո`  -  ամբողջ թիվ, որին   

գումարելիս ցանկացած թիվ 

մնում է անփոփոխ: Այն 

արտահայտում է թվի 

գոյություն չունենալը: Գրվում 

է «0»: 

ნუმერაცია - 1. ნომრების დასმა 

მიყოლებით; დანომვრა. 2. 

არითმეტიკის ნაწილი, 

რომელშიც აღწერილია 

რიცხვების დასახელებისა და 

აღნიშვნების წესების 

ერთობლიობა. 

Համարակալում` -   1. 

Համարներ դնել 

հերթականությամբ, 

համարակալել: 2. 

Թվաբանության բաժին, որում  

նկարագրված է թվերի  

անվանման և 

արտահայտությունների 

կանոնների ամբողջությունը: 

ოვალი -  დახურული, 

ამოზნექილი, ბრყელი 

ფიგურა. „გაწელილი“ 

წრეწირი.  

Օվալ` փակ, ուռուցիկ, հարթ 

պատկեր: «Ձգված» շրջան: 

ოპტიმალური - საუკეთესო. Օպտիմալ` լավագույն: 

ოქტაედრი - ხუთი „წესიერი“ 

სამგანზომილებიანი 

სხეულებისაგან ერთ-ერთი. 

აქვს 12 წიბო, რომელთაგან 

თითოეული წესიერი 

Ութանիստ` հինգ «կանոնավոր» 

եռաչափ պատկերներից 

մեկը: Ունի 12 կող, որոնցից 

յուրաքանչյուրը կանոնավոր 

եռանկյուն է:  
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სამკუთხედია. 

ოქტანტი - один из восьми 

прямых трёхгранных углов, 

образованных от пересечения 

трёх попарно взаимно 

перпендикулярных 

координатных плоскостей 

xOy, xOz, yOz. 

Օկտանտ` ութ ուղիղ եռանիստ 

անկյուններից մեկը` 

առաջացած երեք 

փոխուղղահայաց 

կոորդինատային 

հարթություններից xOy, xOz, 

yOz. 

პარალელეპიპედი - პარალელე-

პიპედი არის პრიზმა, რომლის 

ფუძე პარალელოგრამია. 

Զուգահեռանիստ` բազմանիստ, 

որի մակերևույթի բոլոր 

բազմանկյունները 

զուգահեռագծեր են:  

პარალელოგრამი - 

პარალელოგრამი არის 

ოთხკუთხედი, რომლის 

მოპირდაპირე გვერდები 

პარალელურია. 

Զուգահեռագիծը  քառանկյուն է, 

որի հանդիպակաց կողմերը 

զույգ առ զույգ զուգահեռ են:  

პარალელური - ორ წრფეს 

ეწოდება პარალელური, თუკი 

ისინი არასოდეს არ 

გადაკვეთენ ერთმანეთს. ორ 

სხივს ან მონაკვეთს ეწოდება 

პარალელური, თუკი წრფეები, 

რომლის ნაწილსაც ისინი 

შეადგენენ, არასოდეს 

Զուգահեռ են ուղիղները, որոնք 

գտնվում են նույն 

հարթության մեջ և երբեք չեն 

հատվում: Երկու ճառագայթը  

կամ հատվածը կոչվում են 

զուգահեռ, և ուղիղները, 

որոնց մաս կազմում են 

նրանք, երբեք չեն հատվում: 
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გადაკვეთენ ერთმანეთს. 

პერიმეტრი -  მრავალკუთხედის 

გვერდების სიგრძეების ჯამი  

Պարագիծ` բազմանկյան 

կողմերի երկարության 

գումարը: 

პერიოდი - პერიოდი ბერძნული  

სიტყვაა  და  ნიშნავს  

`წრიული,  წრეზე ირგვლივ 

მავალი~. მართლაც, 

პერიოდის რიცხვები  ისე  

მეორდება,  თითქოს  

წრეხაზზეა  ჩამოწერილი:  

505265052650... 

Պերիոդ, պարբերություն` 

պերիոդը հունարեն բառ է և 

նշանակում է` շրջանային, 

շրջանի շուրջ ընթացող, 

իսկապես, պերիոդի թվերն 

այնպես են կրկնվում, կարծես 

շրջանագծի վրա են գրված` 

505265052650... 

პერიოდული წილადი -  

უსასრულო ათწილადი, 

რომელშიც, გარკვეული 

ადგილიდან დაწყებული, 

მეორდება გარკვეულ  

ციფრთა ჯგუფი; მაგალითად: 

1, 3181818...=1, 3(18); ამ 

ათწილადზე ამბობენ: ...” 

...და18 პერიოდში”. 

Պարբերական կոտորակ` -

անվերջ տասնորդական 

կոտորակ, որի մեջ որոշ 

տեղից սկսած, կրկնվում է 

թվերի միևնույն շարքը` 

խումբը, օրինակ, 1, 

3181818...=1, 3(18);  այս 

տասնորդական կոտորակի 

մասին ասում են` ... « ...և18 

պարբերության մեջ»: 

პერპენდიკულარი - წრფე, 

რომელიც მოცემულ წრფეს ან 

სიბრტყეს 90 გრადუსიანი 

Ուղղահայաց` - ուղիղ, որը 

տվյալ ուղիղը կամ 

հարթությունը 90 տոկոսանոց 
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კუთხით გადაკვეთს. անկյունով է հատում: 

პერპენდიკულარული - იხილეთ 

მართობული. 

Ուղղահայաց` - տե՛ս 

მართობული 

პითაგორას თეორემა - თეორემა, 

რომლის თანახმადაც 

მართკუთხა სამკუთხედში 

კათეტების კვადრატის ჯამი 

ჰიპოთენუზის კვადრატის 

ტოლია. 

Պյութագորասի թեորեմ` -

թեորեմ, որի համաձայն 

ուղղանկյուն եռանկյան մեջ 

ներքնաձիգի քառակուսին 

հավասար է էջերի 

քառակուսիների գումարին:   

პირამიდა -  მრავალწახნგაგა 

სამგანზომილებიანი სხეული, 

რომლის ერთი წახნაგიც 

მრავალკუთხედია, ყველა 

დანარჩენი კი - სამკუთხედები. 

ამ სამკუთხედებს აქვთ ერთი 

საერთო წვერო - სამკუთხედის 

წვერო, ხოლო ამ წვეროს 

მოპირდაპირე გვერდი ფუძე 

მრავალკუთხედის რომელიმე 

გვერდს ემთხვევა. 

Բուրգ` բազմանիստ եռաչափ 

մարմին, որի մի նիստը 

բազմանկյուն է, իսկ մնացած 

նիստերը` ընդհանուր 

գագաթով եռանկյուններ:  

Բուրգի n-անկյուն նիստը 

կոչվում է հիմք, իսկ մյուս 

բոլոր նիստերը կողմնային 

նիստեր, կողմնային նիստերի 

ընդհանուր գագաթը կոչվում 

է բուրգի գագաթ: Բուրգի 

գագաթից դուրս եկող կողերը 

կոչվում են բուրգի կողմնային 

կողեր։ Բուրգի գագաթից 

տարված ցանկացած 

կողմնային նիստի 

բարձրությունը կոչվում 
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է հարթագիծ։ 

პლანიმეტრია -  გეომეტრიის 

ნაწილი, რომელიც 

შეისწავლის სიბრტყეზე 

მდებარე, ორგანზომილებიან 

ფიგურებს. 

Հարթաչափություն`  - 

երկրաչափության բաժին, որն 

ուսումնասիրում է 

հարթության վրա գտնվող 

երկչափ պատկերները: 

პლანიმეტრია - ელემენტარული 

გეომეტრიის ნაწილი, 

რომელიც შეისწავლის 

ფიგურებს სიბრტყეზე. 

Հարթաչափություն`- տարրա-

կան երկրաչափության 

բաժին, որն ուսումնասիրում 

է պատկերները հարթության 

վրա: 

პოლინომი - იხილეთ 

მრავალწევრი. 

Պոլինոմ` -  տես բազմանդամ: 

პოსტულატი - მტკიცება, 

რომელიც აღიარებულია 

რაიმე თეორიის ამოსავალ 

დებულებად დასაბუთების 

გარეშე. 

Կանխադրույթ` -  արտածությ-

ամբ   կառուցված գիտական 

տեսության ելակետային 

դրույթ, որ ընդունվում է 

առանց ապացույցների 

որպես նախադրյալ 

(պոստուլատ): 

პრიზმა - მრავალწახნაგი, 

რომელიც შედგება ორი 

მრავალკუთხედისგან, 

რომლებიც ერთიმეორისგან 

პარალელური გადატანით 

Պրիզմա` բազմանիստ, որը 

բաղկացած է երկու 

բազմանկյուններից, որոնք 

ստացվում են միմյանցից 

զուգահեռ տեղափոխմամբ, և 
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მიიღება და ამ 

მრავალკუთხედების 

შესაბამისი გვერდების 

შემაერთებელი წახნაგებისგან. 

այս բազմանկյունների 

համապատասխան կողմերը 

միացնող նիստերից:   

პროექცია - ბრტყელი ან 

სივრცული სხეულების 

გამოსახვის მეთოდი. 

Պրոյեկցիա` հարթ կամ 

տարածական մարմինների 

արտացոլման մեթոդ` որևէ 

պատկերի կամ առարկայի 

արտապատկերումը 

հարթության կամ այլ 

մակերևույթների վրա:  

პროპორცია -   - ოთხი სიდიდან 

ორ-ორის შეფარდების 

(გაყოფის) ტოლობას 

პროპორცია ეწოდება. 

Համաչափություն` չորս 

մեծություններից երկու-

երկուսի հարաբերության 

(բաժանման) 

հավասարությունը կոչվում է  

համաչափություն: Մեկ 

ամբողջության մասերի 

համապատասխանություն 

ըստ ծավալի՝ քանակի  ևն, 

հավասարաչափություն:    

პროცენტი - ერთი მეასედი. Տոկոս` մեկ հարյուրերորդ: 

რადიანა -  კუთხეების გაზომვის 

ერთეული, გრადუსის 

ალტერნატივა. იგი 180°/π-ს 

Ռադիան` անկյունները չափելու 

միավոր, աստիճանի 

այլընտրանք: Այն հավասար է 
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ტოლია, ანუ დაახლოებით 

57.2958 გრადუსის. 

180°/π-ի, կամ մոտավորապես   

57.2958 աստիճանի: 

რადიკალი - მათემატიკური 

სიმბოლო, რომელიც 

აღნიშნავს ფესვის ამოღების 

მოქმედებას, ისევე, როგორც 

ფესვის ამოღების შედეგს. 

Ռադիկալ`մաթեմատիկական  

նշան, որն արտացոլում է 

արմատ հանելու 

գործընթացը, ինչպես նաև 

արմատ հանելու արդյունքը: 

რადიუს-ვექტორი - ვექტორი, 

რომელიც გამოდის პოლუსად 

წოდებული ფიქსირებული 

წერტილიდან სივრცის 

რომელიმე წერტილში. თუ 

პოლუსი ემთხვევა დეკარტის 

საკოორდინატო სისტემის 

სათავეს, მაშინ რადიუს-

ვექტორის პროექცია 

კოორდინატთა ღერძის M 

წერტილისთვის ემთხვევა ამ 

წერტილის კოორდინატებს. 

Շառավիղ-վեկտոր` կետի դիրքը 

տարածության մեջ ներկա-

յացնող վեկտորը կամայա-

կանորեն ընտրված կոորդի-

նատների սկզբնակետի 

նկատմամբ: Վեկտորական 

տարածության մեջ գտնվող 

կամայական կետի համար 

շառավիղ-վեկտորն ուղղված 

է սկզբնակետից դեպի այդ 

կետը: Եթե բևեռը համըն-

կնում է Դեկարտի կոորդինա-

տային համակարգի սկզբնա-

կետին, ռադիուսվեկտորի 

պրոյեկցիան կոորդինատա-

յին առանցքի կետի համար 

համընկնում է այդ կետի 

կոորդինատներին:  

რადიუსი -  მონაკვეთი, რომელიც Շառավիղ` հատված, որը 
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აერთიანებს წრეწირის 

ნებისმიერ წერტილს ამავე 

წრეწირის ცენტრთან. რადგან 

წრეწირის ყველა წერტილი 

თანაბრადაა დაშორებული 

ცენტრისაგან, რადიუსი ყოველ 

წერტილში ტოლია. 

միացնում է շրջանագծի 

կենտրոնը այդ շրջանագծի 

վրա գտնվող ցանկացած 

կետի հետ: Քանի որ 

շրջանագծի բոլոր կետերը 

հավասարաչափ են 

հեռացված կենտրոնից, 

շառավիղը բոլոր կետերում 

հավասար է: 

რაციონალური რიცხვები - 

რიცხვს ეწოდება 

რაციონალური, თუ ის 

შეიძლება გამოისახოს 

როგორც ორი მთელი 

რიცხვის ერთმანეთზე გაყოფის 

შედეგი 

Ռացիոնալ թվեր` թիվը կոչվում 

է ռացիոնալ, եթե այն կարող է 

արտահայտվել որպես երկու 

ամբողջ թվերի միմյանց վրա 

բաժանելու արդյունք:  

რეკურენტული - იხილეთ 

რეკურსიული 

Ռեկուրենտ` տես ռեկուրսիվ: 

რეკურსია - რაიმე პროცედურა, 

რომელიც იძახებს თავის თავს, 

სანამ არ დაკმაყოფილდება 

რაიმე პირობა. 

Ռեկուրսիա` մի բան, որը 

պաունակում է իրեն` 

նմանին, որակվում է 

ռեկուրսիվ` ինքնիրք, մինչև 

չբավարարվի որևէ պայման: 

რეკურსიული - პროცედურა, 

რომელიც იყენებს რეკურსიას. 

Ռեկուրսիվ` ընթացակարգ, որը 

կիրառում է ռեկուրսիան: 
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მაგალითად, ჩავწეროთ 1-დან 

x-მდე ნატურალური  რიცხვთა 

ჯამი რეკურსიული ფუნქციის 

სახით : f(x)={1,თუ x=1; x+f(x-1), 

თუ x>1}. მაშინ 

f(5)=5+f(4)=5+4+f(3)=5+4+3+f(2)

=5+4+3+2+f(1)=5+4+3+2+1 

Օրինակ` գրի առնենք 1-ից 

մինչև x բնական թվերի 

գումարը ռեկուրսիայի 

ֆունկցիայի տեսքով` f(x)={1,ե 

եթե x=1; x+f(x-1), եթե x>1}. 

Ուրեմն` f(5)=5+f(4)= 

5+4+f(3)=5+4+3+ f(2) 

=5+4+3+2+f(1)=5+4+3+2+1: 

რიცხვი π -  გარშემოწერილობის 

სიგრძის დიამეტრთან 

მიმართების აღმნიშვნელი. π 

რიცხვი ირაციონალური და 

ტრანსცენდენტულია, 

რომელიც გამოიხატება 

შემდეგი ათწილადით: π =3, 

141 592 653 589 793 238 462 643 

... 

Պի թիվ կամ π` 

մաթեմատիկական 

հաստատուն, որը ցույց  է 

տալիս շրջանագծի 

երկարության 

հարաբերությունը 

տրամագծին: π թիվը 

իռացիոնալ է և 

տրանսցենդենտ, որն 

արտահայտվում է հետևյալ 

տասնորդական կոտորակով`  

π =3, 141 592 653 589 793 238 

462 643 ... 

რიცხვითი  წრფე - წრფეს, 

რომელზედაც არჩეულია 

სათავე, დადებითი 

მიმართულება და ერთეული 

(მასშტაბი) რიცხვითი ღერძი 

Թվային ուղիղ` ուղիղը, որի վրա 

ընտրված է սկզբնակետը, 

դրական ուղղությունը և 

միավորը (մասշտաբը), 

կոչվում է թվային ուղիղ: 
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ანუ რიცხვითი  წრფე ეწოდება. 

რკალი (გრაფი) - თუ წიბოები 

ორიენტირებულია, რასაც, 

ჩვეულებრივ, ისრით 

აღნიშნავენ, მაშინ მას რკალი 

ეწოდება 

Աղեղ (գրաֆ)` եթե կողերը 

կողմնորոշված են, ինչը 

սովորաբար սլաքով ենք 

նշում, այդ ժամանակ այն 

աղեղ է կոչվում: 

რომაული ციფრები - ციფრები, 

რომელიც გამოიყენებოდა 

ძველ რომში. I, V, X, L და ა.შ. 

დღესდღეობით ისინი 

გამოიყენება რიგის 

აღსანიშნავათ. მაგალითად, 

არაბული ციფრებით 

ჩაწერილი რიცხვი „15“-ის 

მნიშვნელობაა „თხუთმეტი“, 

ხოლო მისი რომაული 

ჩანაწერის - „XV”-ს 

მნიშვნელობა არის 

„მეთხუთმეტე“.  

Հռոմեական թվանշաններ` 

թվանշաններ, որ կիրառվում 

էին Հին Հռոմում: I, V, X, L և 

այլն: Ներկայիս դրությամբ 

դրանք կիրառվում են թվային 

կարգի արտահայտման 

համար: Օրինակ, արաբական 

թվանշաններով գրված 15 թվի 

նշանակությունն է 

«տասնհինգ», իսկ նրա 

հռոմեական «XV» գրառման 

նշանակությունն է 

«տասնհինգերորդ»: 

რომბი - ოთხკუთხედი, რომლის 

ოთხივე გვერდიც ერთმანეთის 

ტოლია. 

Շեղանկյուն` քառանկյուն, որի 

բոլոր կողմերը հավասար են 

իրար: 

საკლები - რიცხვი, რომელსაც 

გამოკლების ოპერაციისას 

აკლდება მეორე რიცხვი. 

Նվազելի` այն թիվը, որից 

հանման գործողության 

ժամանակ հանում են մեկ այլ 
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թիվ: 

საკოორდინატო სიბრტყე - 

სიბრტყე, რომელზეც 

აღებულია ორი 

ურთიერთმარტობული 

რიცხვითი ღერძი. მათი 

გადაკვეთის წერტილი არის 

სათავე. მიმართულებები 

სათავიდან ზემოთ და 

მარჯვნივ დადებითია, ქვემოთ 

და მარცხნივ - უარყოფიღი. ამ 

სისტემის საშუალებით 

განისაზღვრება ნებისმიერი 

წერტილის მდებარეობა 

სიბრტყეზე. სამ 

განზომილებაში გადატანისას 

ვიღებთ საკოორდინატო 

სივრცეს (და დამატებით 

ღერძს). 

Կոորդինատային հարթություն` 

հարթություն, որի վրա 

վերցված են երկու 

փոխուղղահայաց թվային 

առանցքներ: Դրանց հատման 

կետը կոորդինատների 

սկզբնակետն է: 

Ուղղությունները 

սկզբնակետից վերև և աջ 

դրական են, ներքև և ձախ` 

բացասական Այս 

համակարգի միջոցով 

որոշվում է ցանկացած  կետի 

դիրքը հարթության վրա: 

Երեք չափումներ 

տեղափոխելիս ստանում ենք 

կոորդինատային 

տարածություն (և լրացուցիչ 

առանցք): 

სამკუთხედი - უმარტივესი 

გეომეტრიული ფიგურა სამი 

გვერდით და სამი კუთხით 

Եռանկյուն` պարզագույն 

երկրաչափական պատկեր ` 

երեք կողմով և երեք 

անկյունով: 

სამკუთხედის ბისექტრისა - 

სამკუთხედის  ბისექტრისა  

Եռանկյան կիսորդ` եռանկյան 

կիսորդ է կոչվում այն 
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არის  მონაკვეთი,  რომელიც  

სამკუთხედის  რომელიმე  

კუთხის  ნაწილია  და  კუთხის  

წვეროს  მოპირდაპირე  

გვერდთან  აერთებს.  

სამკუთხედს  სამი  წვერო  

აქვს.  ამიტომ,  ცხადია,  

ყოველ  სამკუთხედში  სამი  

ბისექტრისა  გაივლება  და  

სამივე  მათგანი ერთ 

წერტილში იკვეთება.  

ճառագայթը, որը ելնում է 

նրա գագաթից, անցնում նրա 

կողմերի միջով և կիսում 

անկյունը: Եռանկյան 

գագաթից տարված կիսորդ է 

կոչվում եռանկյան կիսորդի 

այն հատվածը, որը միացնում 

է այդ գագաթը և նրա դիմացի 

կողմի վրա գտնվող կետը: 

Եռանկյունը երեք գագաթ 

ունի: Այդ պատճառով, պարզ 

է, որ յուրաքանչյուր 

եռանկյան մեջ կտարվի երեք 

կիսորդ, և դրանք երեքն էլ մեկ 

կետում   կհատվեն: 

სამკუთხედის მედიანა - 

მონაკვეთი, რომელიც 

სამკუთხედის წვეროს აერთებს 

მოპირდაპირე გვერდის შუა 

წერტილთან 

Միջնագիծ` եռանկյան գագաթը 

հանդիպակաց կողմի 

միջնակետի հետ միացնող 

հատվածը։  

სამკუთხედის სიმძიმის ცენტრი -  

სამკუთხედის მედიანების 

გადაკვეთის წერტილი. 

Եռանկյան ծանրության 

կենտրոն` եռանկյան երեք 

միջնագծերի հատման կետ:   

სამკუთხედის სიმძიმის ცენტრი - 

წერტილი, რომელშიც 

სამკუთხედის მედიანები 

Եռանկյան ծանրության 

կենտրոն` կետ, որտեղ 

հատվում են եռանկյան 
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გადაიკვეთებიან միջնագծերը: 

სამკუთხედის შუა ხაზი - 

მონაკვეთი, რომელიც 

აერთებს სამკუთხედის ორი 

გვერდის შუა წერტილს, მესამე 

გვერდს ფუძე ეწოდება. 

Եռանկյան միջին գիծ` 

եռանկյան երկու կողմերի 

միջնակետերը միացնող 

հատվածը, երրորդ կողմը 

կոչվում է հիմք: 

სამწევრა -  მრავალწევრა, 

რომელიც ზუსტად სამ წევრს 

შეიცავს. 

Եռածայր`բազմածայր, երբ ճիշտ 

երեք ծայր է պարունակում:  

სამწევრა - მრავალწევრი, 

რომელიც სამი წევრისაგან 

შედგება  

Եռանդամ` բազմանդամ, որը 

բաղկացած է երեք անդամից: 

საშუალო არითმეტიკული 

მნიშვნელობა - რიცხვების 

ჯგუფის საშუალო 

არითმეტიკული არის ამ 

რიცხვების ჯამის შეფარდება 

მათ რაოდენობასთან.  

Միջին թվաբանական արժեք` 

թվերի խմբի միջին 

թվաբանականը այս թվերի 

գումարի հարաբերությունն է 

դրանց քանակին: 

საშუალო მნიშვნელობა - 

რიცხვების ჯგუფის ან ფუნქციის 

რიცხვობრივი მახასიათებელი. 

რიცხვთა ჯგუფის საშუალო 

მნიშვნელობა მოთავსებულია 

ამ ჯგუფის წევრების უმცირეს 

და უდიდეს მნიშვნელობას 

Միջին արժեք` թվերի խմբի կամ 

ֆունկցիայի քանակական 

բնութագրիչ: Թվերի խմբի 

միջին արժեքը ընկած է այս 

խմբի անդամների մեծագույն 

և փոքրագույն արժեքների 

միջև: Գոյություն ունի մի 
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შორის. არსებობს რამდენიმე 

სახის საშუალო მნიშვნელობა: 

არითმეტიკული, 

გეომეტრიული, კვადრატული 

და ა.შ. 

քանի տեսակի միջին արժեք` 

թվաբանական, 

երկրաչափական, քառակուսի 

և այլն: 

საჩვენებელი განტოლება - 

განტოლება, რომელშიც 

უცნობი იმყოფება ხარისხის 

მაჩვენებელში. ამ 

განტოლების ამოხსნისას 

გამოიყენება განტოლების 

ორივე ნაწილის 

ლოგარითმირება, ცვლადების 

შეცვლა, ხარისხების 

გათანაბრება, გრაფიკული 

მეთოდი და ა.შ. 

Ցուցադրական հավասարում` 

հավասարում, որի անհայտը 

գտնվում է աստիճանի 

ցուցչում: Այս հավասարումը 

լուծելիս կիրառվում է 

հավասարման երկու մասերի 

լոգարիթմի վերածումը, 

փոփոխականների 

փոփոխումը, աստիճանների 

հավասարեցումը, 

գրաֆիկական մեթոդը և այլն: 

სეგმენტი -  წრის ნაწილი, 

რომელიც შემოსაზღვრულია 

ქორდითა და ამ ქორდით 

„მოჭრილი“ წრეწირის 

ნაწილით.  

Սեգմենտ կոչվում է շրջանի այն 

մասը, որը 

սահմանափակված է աղեղով 

և այդ աղեղի ծայրակետերը 

միացնող լարով: 

სეკანსი -  კუთხის ერთ-ერთი 

ტრიგონომეტრიული ფუნქცია, 

რომელიც სწორკუთხა 

სამკუთხედში უდრის 

ჰიპოტენუზის შეფარდებას 

Սեկանս` անկյան 

եռանկյունաչափական 

ֆունկցիաներից մեկն է, որը 

ուղղանկյուն եռանկյան մեջ 

հավասար է ներքնաձիգի 
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მოცემული კუთხის 

კათეტთან. აღინიშნება sec.  

հարաբերությանը տվյալ 

անկյան  կից էջին: Գրվում է 

sec: 

სეკუნდი - კუთხის გაზომვის 

ერთეული, რომელიც უდრის 

გრადუსის 1/360-ს. 

Անկյունային վայրկյան` անկյան 

չափման միավոր, որը 

հավասար է աստիճանի 

1/360-ին: 

სექსტილიონი - რიცხვი, 

რომელიც ჩაიწერება, 

როგორც 1 და 21 ცალი 0.  

 

Սեքստիլիոն` թիվ, որը գրվում է 

ինչպես 1 և 21 հատ զրո: 

 

სექტორი - წრის ნაწილი, 

რომელიც მდებარეობს ორ 

რადიუსს შორის.  

Սեկտոր` շրջանի մաս, որ 

գտնվում է երկու 

շառավիղների միջև: 

სიბრტყე - ორგანზომილებიანი 

უსასრულო ზედაპირი. 

Հարթություն` երկչափ 

անսահման մակերևույթ: 

სიდიდის რიგი - თუ რაიმეს 

გამოკვლევისას ვიშორებთ 

რომელიმე (n+1)-დან 

დაწყებულ ყვეალ დონის 

სიდიდეს, მაშინ ვიტყვით, რომ 

გამოკვლევა ტარდება მე-n 

რიგის სიზუსტით.  

Մեծության կարգ` եթե որևէ 

բանի հետազոտման 

ժամանակ ազատվում ենք 

որևէ (n+1)-ից սկսված բոլոր 

մակարդակների 

մեծություններից, այդ 

դեպքում ասում ենք, որ 

հետազոտումն անց է 

կացվում n-րդ կարգի 
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ճշտությամբ: 

სივრცე - სამგანზომილებიანი 

უსაზღვრო არე რომელშიც 

მდებარეობენ სხეულები და 

მოვლენები, რომლებსაც აქვთ 

ერთმანეთის მიმართ 

გარკვეული მდებარეობა. იგი 

შედგება უსასრულო 

რაოდენობის 

სიბრტყეებისაგან. 

Տարածություն` եռաչափ 

անսահման տարածք, որում 

ֆիզիկական մարմիններն ու 

իրադարձություններն ունեն 

հարաբերական դիրք և 

ուղղություն: Այն բաղկացած է 

անսահման քանակությամբ 

հարթություններից:   

სივრცის  ერთეული - სიგრძის, 

ფართობის, მოცულობისა და  

ტევადობის  ყველა  ერთეული.

Տարածության միավոր` 

երկարության, մակերեսի, 

ծավալի և 

տարողունակության բոլոր 

միավորները: 

სიმაღლე -  პერპენდიკულარის 

მონაკვეთი, დაშვებული 

გეომეტრიული ფიგურის 

წვეროდან (მაგალითად: 

სამკუთხედის, პირამიდის, 

კონუსის) მის ფუძეზე ან ფუძის 

გაგრძელებაზე, აგრეთვე ამ 

მონაკვეთის სიგრძე. პრიზმის, 

ცილინდრის, სფერული ფენის, 

ფუძის პარალელურად 

წაკვეთილი პირამიდისა და 

Բարձրություն` ուղղահայացի 

հատված` տարված 

երկրաչափական պատկերի 

գագաթից    (օրինակ, մի 

եռանկյունու, բուրգի,   կոնի) 

նրա   հիմքին կամ հիմքի  

շարունակությանը, ինչպես 

նաև այս հատվածի 

երկարություն:   Պրիզմայի, 

կոնի, գնդաձև շերտի, 

զուգահեռ  հատած բուրգի և  
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კონუსის სიმაღლეა მანძილი 

ზედა და ქვედა ფუძეებს 

შორის. ნებისმიერი 

სამკუთხედის სამივე სიმაღლე 

ან ის წრფეები, რომლებზეც 

ისინი მდებარეობენ, 

გადაიკვეთება ერთ 

წერტილში, რომელსაც 

ორთოცენტრს უწოდებენ. 

სიმაღლე გეომეტრიაში 

აღინიშნება ლათინური ასოთი 

- h. ამას გარდა, მოცემული 

წერტილიდან მოცემულ 

მონაკვეთზე, სხივზე ან 

სიბრტყეზე დაშვებულ 

მართობსაც სიმაღლე 

ეწოდება. 

կոնի բարձրությունն է   

հեռավորությունը վերին և 

ստորին հիմքերի միջև: 

Ցանկացած եռանկյան   երեք 

բարձրությունները կամ այն 

գծերը, որոնց վրա նրանք 

գտնվում են,   հատվում են 

մեկ կետում, որը կոչվում է 

օրթոկենտրոն: 

Բարձրությունը 

երկրաչափության մեջ նշվում 

է լատինական h տառով: 

Բացի այդ, տրված կետից 

տրված   հատվածին, 

ճառագայթին կամ 

հարթությանը տարված 

ուղղահայաց գիծն էլ կոչվում 

է բարձրություն:   

სიმრავლე - სიმრავლე არის 

ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი 

ცნება მათემატიკაში. ის 

ზოგადად წარმოადგენს 

ნებისმიერ ობიექტთა 

ერთობლიობას. სიმრავლე 

შეიძლება იყოს ცარიელი 

(ცარიელი სიმრავლე), 

Բազմություն` բազմությունը 

մաթեմատիկայի կարևոր 

հասկացություններից մեկն է: 

Այն իրարից տարբեր 

որոշակի օբյեկտների 

համախմբություն է: 

Բազմությունը կարող է լինել 

դատարկ (դատարկ 
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სასრული ან უსასრულო. მასში 

ერთი და იმავე ობიქტის 

რამდენიმეჯერ 

განმეორებისას, ის აღიქმება 

ერთ ელემენტად 

բազմություն), վերջավոր և 

անվերջ: Նրանում միևնույն 

օբյեկտը մի քանի անգամ 

կրկնվելիս, այն ընկալվում է 

որպես մեկ տարր: 

სინუსი - ტრიგონომეტრიული 

ფუნქცია. მახვილი კუთხის 

სინუსი ამ კუთხის 

მოპირდაპირე კათეტის 

სიგრძის ჰიპოტენუზის 

სიგრძესთან შეფარდების 

ტოლია. 

Սինուս` եռանկյունաչափական 

ֆունկցիա: Սուր անկյան 

սինուսը այդ անկյան դիմացի 

էջի հարաբերությունն է 

ներքնաձիգին: 

სინუსოიდა - y= sinxფუნქციის 

გრაფიკი. 

Սինուսոիդ` y= sinx ֆունկցիայի 

գրաֆիկ: 

სიხშირე - მახასიათებელი, 

რომელიც გვეუბნება, თუ 

რამდენად ხშირად ხდება 

მოცემული მოვლენა დროის 

ერთეულში 

Հաճախականություն` 

բնութագրիչ, որը ցույց է 

տալիս, թե որքանով հաճախ է 

տեղի ունենում տվյալ 

երևույթը ժամանակի 

միավորում: 

სკალა - რიცხვების მიმდევრობა, 

რომელიც გამოყენება რაიმე 

სიდიდის რაოდენობრივი 

შეფასებისთვის. 

Սանդղակ` թվերի 

հաջորդականություն, որն 

օգտագործվում է որևէ 

մեծության քանակական 

գնահատման համար: 
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სკალარი - სიდიდე (სიგრძე, 

ფართობი, დრო, მასა, 

სიმკვრივე, ტემპერატურა და 

სხვა) , რომლის ყოველი 

მნიშვნელობა შეიძლება 

გამოისახოს ერთი ნამდვილი 

რიცხვით. ტერმინი სკალარი 

(ზოგჯერ აღქმულია რიცხვის 

სინონიმად) გამოიყენება 

ვექტორულ აღრიცხვაში, 

სადაც იგი უპირისპირდება 

ვექტორს 

Սկալյար`   ֆիզիկական 

մեծություն  (երկարություն, 

մակերես, ժամանակ, 

զանգված, խտություն, 

ջերմաստիճան և այլն),  որը 

կարող է արտահայտված 

լինել մեկ հաստատուն թվով։ 

Սկալյար տերմինը (երբեմն 

ընկալվում է որպես թվի 

հոմանիշ) կիրառվում է 

վեկտորական հաշվառման 

մեջ, որտեղ այն հակադրվում 

է վեկտորին:   

სპირალი - მრუდი წირი, 

რომელიც ერთი (ან 

რამდენიმე) წერტილის 

გარშემო მოძრაობას და 

უახლოვდება ან შორდება მას. 

Պարույր`  կոր, որը կորաձև է և 

շարժվում է մեկ կամ մի քանի 

կետի շուրջ և մոտենում է 

նրան կամ հեռանում նրանից: 

სრული დიფერენციალი -  

რამდენიმე ცვლადის ფუნქციის 

დიფერენციალი. 

Լրիվ դիֆերենցիալ` մի քանի 

փոփոխականների 

ֆունկցիայի դիֆերենցիալ: 

სტატიკური - უცვლელი, უძრავი. Ստատիկ` անփոփոխ, անշարժ: 

სტატიკური მოდელირება -  

შემთხვევითი სიდიდეების ან 

პროცესების მოდელირება 

Ստատիկ մոդելավորում` 

պատահական 

մեծությունների կամ 
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მათემატიკური ამოცანების 

რიცხობრივი ამოხსნის მიზნით. 

պրոցեսների մոդելավորում 

մաթեմատիկական 

խնդիրների թվային լուծման 

նպատակով: 

სტატიკური მოდელირება - 

შემთხვებითი სიდიდეების ან 

პროცესების მოდელირება 

მათემატიკური ამოცანების 

რიცხვობრივი ამოხსნისთვის. 

Ստատիկ մոդելավորում` 

պատահական 

մեծությունների կամ 

պրոցեսների մոդելավորում 

մաթեմատիկական 

խնդիրների թվային լուծման 

համար: 

სტერეომეტრია - გეომეტრიის 

ნაწილი, რომელიც 

შეისწავლის 

სამგანზომილებიან სხეულებს 

სივრცეში. 

Ստերեոմետրիա` 

երկրաչափության բաժին, որն 

ուսումնասիրում է եռաչափ 

մարմինները տարածության 

մեջ: 

სფერო - სამგანზომილებიანი 

ფიგურა, რომლის ყველა 

წერილიც თანაბაირ 

მანძილით არის დაშორებული 

გარკვეული ცენტრისაგან. 

Գունդ, գնդոլորտ, սֆերա`  

եռաչափ պատկեր, որի բոլոր 

կետերը հավասարաչափ են 

հեռացած որոշակի 

կենտրոնից: 

სხივი - სწორი ხაზი, რომელიც 

იწყება ერთი წერტილიდან და 

უსასრულოდ გრძელდება 

ერთი მიმართულებით. წრფის 

Ճառագայթ`ուղիղ գիծ, որը 

սկսվում է մի կետից և 

անսահմանորեն 

շարունակվում մեկ 
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ყოველი წერტილი მას ორ 

სხივად ყოფს.  

ուղղությամբ: Ուղղի 

յուրաքանչյուր կետ այն 

բաժանում է երկու 

ճառագայթի: 

ტანგენსი - ტრიგონომეტრიული 

ფუნქცია. მახვილი კუთხის 

ტანგენსი ამ კუთხის 

მოპირდაპირე კათეტის 

სიგრძის მიმდებარე გვერდის 

სიგრძესთან შეფარდების 

ტოლია. 

Տանգենս` 

եռանկյունաչափական 

ֆունկցիա: Եռանկյան սուր 

անկյան «տանգենս» է կոչվում 

հանդիպակաց էջի 

հարաբերությունը կից էջին: 

ტეტრაედრი -  ხუთი „წესიერი“ 

სამგანზომილებიანი 

სხეულებისაგან ერთ-ერთი. 

შედგება 4 წახნაგისაგან, 

რომელთაგანაც თითოეული 

წესიერი სამკუთხედია. 

Քառանիստ` հինգ «կանոնավոր» 

եռաչափ մարմիններից մեկը: 

Բաղկացած է 4 նիստերից, 

որոնցից յուրաքանչյուրը 

կանոնավոր եռանկյուն է: 

ტეხილი - ტეხილი ეწოდება ისეთ 

ხაზს, რომელიც ორი ან მეტი 

რაოდენობის მონაკვეთისაგან 

შედგება.  

Բեկյալ` բեկյալ է կոչվում 

այնպիսի գիծը, որը կազմված 

է մի քանի հատվածներից:    

ტოლი კუთხეები - ორ  კუთხეს  

ეწოდება  ტოლი,  თუკი  

წარმოდგენაში  

შესაძლებელია მათი 

Հավասար անկյուններ` երկու 

անկյունները կոչվում են 

հավասար, եթե 

երևակայության մեջ 
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ერთმანეთზე ისე დადება, რომ 

ისინი  ერთმანეთს დაემთხვეს.  

հնարավոր է դրանք միմյանց 

վրա այնպես դնել, որ նրանք 

համընկնեն իրար:  

ტოლობა - გამოსახულება, 

რომელიც აღნიშნავს, რომ მის 

მარცხენა და მარჯვენა მხარეს 

ერთი და იგივე მნიშვნელობა 

აქვთ. 

Նույնություն` 

արտահայտություն, որը ցույց 

է տալիս, որ նրա ձախ և աջ 

կողմերը միևնույն արժեքն 

ունեն: 

ტოლობის სისტემა - სასრული 

რაოდენობების ტოლობების 

გაერთიანება, სადაც საჭიროა 

უცნობების ისეთი 

მნიშვნელობების პოვნა, 

რომლებიც ყველა ტოლობას 

დააკმაყოფილებს. 

Նույնության համակարգ` 

վերջավոր քանակությամբ 

նույնությունների 

համախումբ, որտեղ 

անհրաժեշտ է գտնել 

անհայտների այնպիսի 

արժեքներ, որոնք 

կբավարարեն բոլոր 

նույնությունները:  

ტოპოლოგია - გეომეტრიის 

მიმართულება, რომელიც 

შეისწავლის ფიგურების 

თვისებებს მათი 

ურთიერთგანლაგების 

განხრით. მისი შესწავლის 

ობიექტებია ტოპოლოგიური 

სივრცეები, უწყვეტი ასახვები, 

და დაკავშირებული 

Տեղաբանություն կամ 

տոպոլոգիա` 

երկրաչափական 

ուղղություն, որն 

ուսումնասիրում է 

պատկերների 

հատկությունները դրանց 

փոխդասավորության 

առումով: Նրա 
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მათემატიკური ცნებები. მისი 

მეშვეობით ხდება 

მათემატიკაში ისეთი 

ფუნდამენტური ცნებების 

ფორმალიზება, როგორიცაა 

ბმულობა, კრებადობა, 

უწყვეტობა და ა.შ. 1925-75 

წლებში მატემატიკის 

განვითარების ყველაზე 

მნიშვნელოვანი სფერო იყო. 

ուսումնասիրության 

օբյեկտներն են 

տոպոլոգիական 

տարածությունները, 

անսահման արտացոլումները 

և կապակցված 

մաթեմատիկական 

հասկացությունները: Նրա 

միջոցով մաթեմատիկայում 

տեղի է ունենում այնպիսի 

հիմնարար  

հասկացությունների 

ֆորմալիզացում, ինչպիսիք էն  

կոնվերգենցիան, 

շարունակականությունը և 

այլն: 1925-75 թվականներին 

մաթեմատիկայի 

ամենակարևոր ոլորտն էր: 

ტრანსპოზიცია - იგივე 

გადანაცვლება. 

კომბინატორიკაში ეს ეწოდება 

მოცემულ დალაგებაში ორი 

ელემენტისთვის ადგილის 

გაცვლას. 

Տրանսպոզիցիա` նույն   

տեղափոխություն: 

Կոմբինատորիկայում դա 

կոչվում է տվյալ 

դասավորության մեջ երկու 

տարրերի տեղերի 

փոփոխությունը:    

ტრანსპორტირი -  ხელსაწყო, Անկյունաչափ` սարք, որի 
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რომლის საშუალებითაც 

ხდება კუთხეების გაზომვა და 

დახაზვა 

միջոցով տեղի է ունենում 

անկյունների չափում և գծում:   

ტრაპეცია - ტრაპეცია ეწოდება 

ოთხკუთხედს, რომლის ორი 

მოპირდაპირე გვერდი 

ერთმანეთის პარალელურია. 

პარალელურ გვერდებს 

ტრაპეციის ფუძეები ეწოდება, 

ხოლო დანარჩენ ორ გვერდს 

კი ტრაპეციის ფერდები. 

ტოლფერდაა ტრაპეცია, თუ 

მისი ფერდები ერთმანეთის 

ტოლია. 

Սեղան` երկրաչափական 

պատկեր, ուռուցիկ 

քառանկյուն, որի երկու 

հակադիր կողմերը զուգահեռ 

են միմյանց, իսկ մյուս 

երկուսը` ոչ: Սեղանի 

զուգահեռ կողմերը կոչվում 

են հիմքեր, իսկ ոչ զուգահեռ 

կողմերը` սրունքներ: 

Հավասարասրուն է այն 

սեղանը, որի սրունքները 

(կողմնային կողերը)  

հավասար են միմյանց: 

ტრაპეციის შუა ხაზი -  მონაკვეთი, 

რომელიც აერთებს ტრაპეციის  

ფერდების შუა წერტილებს. 

იგი ტრაპეციის ფუძის 

პარალელურია. 

Սեղանի միջին գիծ` հատված, 

որը միացնում է սեղանի 

սրունքների միջին կետերը: 

Այն զուգահեռ է սեղանի 

հիմքին: 

ტრაპეციის შუა ხაზი - მონაკვეთი, 

რომელიც აერთებს ტრაპეციის 

ფერდების შუა წერტილებს. ის 

არის ფუძეების პარალელური. 

Սեղանի միջին գիծ` հատված, 

որը միացնում է սեղանի 

սրունքների միջին կետերը: 

Այն զուգահեռ է սեղանի 
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հիմքին: 

ტრიგონომეტრია - მათემატიკის 

ნაწილი, რომელიც 

შეისწავლის სამკუთხედის 

კუთხეებისია და გვერდების 

თანაფარდობებს და 

ტრიგონომეტრიულ 

ფუნქციებს, როგორებიცაა 

სინუსი, კოსინუსი და ტანგენსი.  

Եռանկյունաչափություն` 

մաթեմատիկայի բաժին, որն 

ուսումնասիրում է եռանկյան 

անկյունների և կողերի 

հարաբերակցությունը և 

եռանկյունաչափական 

ֆունկցիաները, ինչպիսիք են 

սինուսը, կոսինուսը և 

տանգենսը:   

უარყოფა - ლოგიკური 

ოპერაცია, რომელიც 

გამოიყენება დებულებებზე და 

რომლის გამოყენების 

შედეგად მიღებულ 

დებულებას აქვს საპირისპირო 

შედეგი. 

Հերքում` տրամաբանական 

գործողություն, որը 

կիրառվում է դրույթների 

համար, և որի կիրառության 

հետևանքով ստացած դրույթն 

ունի հակադիր արդյունք:  

უარყოფითი რიცხვები - 

რიცხვები, რომლებიც 

ნაკლებია 0-ზე. 

Բացասական թվեր` թվեր, 

որոնք պակաս են զրոյից: 

უდიდესი საერთო გამყოფი - 

ყველაზე დიდი ნატურალური 

რიცხვი, რომელზეც უნაშთოდ 

იყოფა ყველა მოცემული 

ნატურალური რიცხვი. 

Ամենամեծ ընդհանուր 

բաժանարար` այն 

ամենամեծ բնական թիվը, 

որի վրա առանց մնացորդի 

բաժանվում են բոլոր տրված 
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բնական թվերը:   

უეჭველი მოვლენა -  მოვლენა, 

რომელიც ცდის (დაკვირვების) 

შედეგად აუცილებლად 

მოხდება. უეჭველი მოვლენის 

მოხდენის ალბათობა 1-ის 

ტოლია. 

Անկասկած երևույթ` երևույթ, 

որը փորձի (դիտարկման) 

արդյունքում անպայման 

տեղի կունենա: Անկասկած 

երևույթի տեղի ունենալու 

հավանականությունը 

հավասար է 1-ի: 

უმაღლესი მათემატიკა - 

მათემატიკის უფრო მაღალი 

დონის, რთული დარგები, 

როგორებიცაა  აბსტრაქტული 

ალგებრა, წრფივი ალგებრა, 

კატეგორიათა თეორია, 

ალგებრული გეომეტრია, 

ალგებრული ტოპოლოგია, 

დიფერენციალური 

ტოპოლოგია, 

ფუნქციონალური ანალიზი, 

კომპლექსური ანალიზი, 

რიცხვითი ანალიზი, 

დიფერენციალური 

განტოლებები, მათემატიკური 

ფიზიკა, მათემატიკური 

ლოგიკა, ალბათობის 

თეორია, დისკრეტული 

Բարձրագույն մաթեմատիկա`  

մաթեմատիկական ավելի 

բարձր մակարդակի` բարդ 

բնագավառներ, ինչպիսիք են`   

աբստրակտ հանրահաշիվը, 

գծային հանրահաշիվը, 

կարգերի տեսությունը, 

հանրահաշվական 

երկրաչափությունը, 

հանրահաշվական 

տեղագրությունը, 

դիֆերենցիալ 

տեղագրությունը, 

ֆունկցիոնալ 

վերլուծությունը, համալիր 

վերլուծությունը,  թվային 

վերլուծությունը, 

դիֆերենցիալ 
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მათემატიკა და ა.შ. հավասարումները, 

մաթեմատիկական ֆիզիկան,   

մաթեմատիկական 

տրամաբանության, 

հավանականության 

տեսությունը, դիսկրետ 

մաթեմատիկան և այլն: 

უმცირესი საერთო ჯერადი - 

ყველაზე პატარა 

ნატურალური რიცხვი, 

რომელიც უნაშთოდ იყოფა 

ყველა მოცემულ ნატურალურ 

რიცხვზე. 

Ամենափոքր ընդհանուր 

բազմապատիկ` ամենափոքր 

բնական թիվը, որն առանց 

մնացորդի բաժանվում է 

բոլոր տրված բնական թվերի 

վրա: 

უნაგირა წერტილი - წერტილი, 

რომელიც ფუნქციის 

კრიტიკული წერტილია, 

მაგრამ არ არის ლოკალური 

ექსტრემუმი. 

Հարթ կորի թեքվելու կետ` կետ, 

որը ֆունկցիայի 

կրիտիկական կետն է, 

սակայն լոկալ էքստրեմում չէ: 

ურთიერთპერპენდიკულარული - 

ერთმანეთის მიმართ 

პერპენდიკულარული 

Փոխուղղահայաց` միմյանց 

հանդեպ ուղղահայաց: 

უსასრულო  ათწილადი - 

უსასრულო  ათწილადს,  

რომლის  წილადურ  ნაწილში  

უსასრულოდ მეორდება ერთი 

Անվերջ տասնորդական 

կոտորակ` անվերջ 

տասնորդական կոտորակը, 

որի կոտորակային մասում 
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ან რამდენიმე ციფრი ერთი  

და  იმავე  თანამიმდევრობით,  

უსასრულო  პერიოდული  

ათწილადი ეწოდება.  

անվերջ կրկնվում է մեկ կամ 

մի քանի թվանշան միևնույն 

պարբերականությամբ, 

կոչվում է անվերջ 

տասնորդական կոտորակ: 

უსასრულო პერიოდული 

ათწილადის პერიოდი - ერთ 

ან რამდენიმე ციფრს, 

რომელიც  უსასრულოდ  

მეორდება  უცვლელი  

თანამიმდევრობით, ეწოდება 

უსასრულო პერიოდული 

ათწილადის პერიოდი.   

Անվերջ պարբերական 

տասնորդական կոտորակի 

պարբերություն` մեկ կամ մի 

քանի թվանշանը, որոնք 

անվերջ կրկնվում են 

անփոփոխ 

հաջորդականությամբ, 

կոչվում է անվերջ 

պարբերական 

տասնորդական կոտորակի 

պարբերություն: 

უსასრულობა -  უსასრულობა 

არის ცნება სხვადასხვა 

სფეროში, განსაკუთრებით 

ხშირად გვხვდება 

მათემატიკაში და ფიზიკაში, და 

აღნიშნავს მახასიათებელს 

საზღვრისა ან/და 

დაბოლოების გარეშე.  

გამოისახება ∞ სიმბოლოთი. 

Անվերջություն` 

անվերջությունը 

հասկացություն է տարբեր 

բնագավառներում, 

հատկապես հաճախ է 

հանդիպում 

մաթեմատիկայում և 

ֆիզիկայում և արտահայտում 

է բնութագրիչն առանց 

սահմանի կամ/և առանց 
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վերջավորության: 

Արտահայտվում է ∞ նշանով: 

უტოლობა - მათემატიკური 

ჩანაწერი, რომელშიც 

გამოყენებულია მეტობის (>) ან 

ნაკლებობის (<) სიმბოლო და 

გვეუბნება, რომ ამ ნიშნის 

მარცხნივ მდგარი 

გამოსახულების მნიშვნელობა 

მეტია (მეტობის ნიშნის 

შემთხვევაში) ან ნაკლებია 

(ნაკლებობის ნიშნის 

შემთხვევაში) ტოლობის 

მარჯვენა მხარეზე. 

Անհավասարություն`  

մաթեմատիկական գրառում, 

որում օգտագործված է մեծի 

(>) կամ փոքրի   (<), նշանը և 

ցույց է տալիս, որ այս նշանից 

ձախ գտնվող պատկերի 

արժեքը ավել է   (մեծի նշանի 

դեպքում) կամ փոքր է   

(փոքրի նշանի դեպքում) 

հավասարության աջ կողմից:    

ფართობი - ფიზიკური სიდიდე, 

რომელიც სხეულის 

სიბრტყულ ზომას ახასიათებს. 

Մակերես` ֆիզիկական 

մեծություն, որն 

արտահայտում է մարմնի 

մակերևույթի կամ կոնտուրի 

չափը:  

ფაქტორიალი - ნატურალური 

რიცხვის ფაქტორიალი 

ეწოდება 1-დან ამ რიცხვამდე 

(მისი ჩათვლით) ყველა 

ნატურალური რიცხვის 

ნამრავლს. 

Ֆակտորիալ` բնական թվի 

ֆակտորիալ է կոչվում 1-ից 

մինչև տրված թիվը (այդ թիվը 

ներառյալ) եղած բոլոր 

բնական թվերի արտադրյալը: 
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ფესვი - ფესვის ამოღების 

ოპერაციის შედეგი 

Արմատ` աստիճան հանելու 

գործողության արդյունքը: 

ფესვის ამოღება - ახარისხების 

შებრუნებული ოპერაცია - იმის 

დადგენა, თუ რა რიცხვი 

გამრავლდა n-ჯერ თავის 

თავზე მოცემული რიცხვის 

მისაღებად. ჩაიწერება, 

როგორც  - n-ური ფესვი 

x-დან. 

Արմատ հանել`աստիճան 

բարձրացնելու շրջված 

գործողություն` նրա որոշում, 

թե ինչ թիվ է բազմապատկվել 

n անգամ ինքն իր վրա` տվյալ 

թիվը ստանալու համար: 

Գրվում է ինչպես    - n-

ային արմատ  x-ից:    

ფიგურა - წერტილების 

ერთიანობის სხვადასხვა 

სახესხვაობებს ფიგურები 

ეწოდებათ.  

Պատկեր` կետերի 

ամբողջության տարբեր 

տարատեսակները 

պատկերներ են կոչվում: 

ფიქსირებული - უცვლელი, 

კონკრეტული მნიშვნელობის 

მქონე. 

Ֆիքսված` անփոփոխ, կոնկրետ 

արժեք (նշանակություն, 

իմաստ) ունեցող: 

ფორმულა  -  მათემატიკური 

სიმბოლოების კომბინაცია, 

რომელიც გამოხატავს რაიმე 

მათემატიკურ ფორმულას.  

Բանաձև` մաթեմատիկական 

խորհրդանշանների 

համադրություն, որն 

արտահայտում է որևէ 

մաթեմատիկական բանաձև: 

ფუნქცია - ანუ ასახვა არის ერთ-

ერთი ძირითადი ცნება 

მათემატიკაში, რომელიც 

Ֆունկցիա` 

 մաթեմատիկայի հիմնական 

հասկացություն, որը ցույց է 
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გამოსახავს ერთი ტიპის 

ცვლადი სიდიდეების კავშირს 

სხვა ცვლად სიდიდეებთან. 

ვიტყვით, 

რომ f არის X სიმრავლის 

ასახვა Y-ში, თუ X სიმრავლის 

ნებისმიერ x ელემენტს f 

უთანადებს Y სიმრავლის 

ერთადერთ y ელემენტს. 

տալիս մի տիպի 

փոփոխական 

մեծությունների կախումը այլ 

փոփոխական 

մեծությունններից: Կասենք X 

թվային բազմությունում 

որոշված է f թվային 

ֆունկցիան, եթե այն X 

բազմության ամեն մի x թվի 

համապատասխանեցնում է 

որևէ y թիվ` y=f (x)։   

 

ფუნქციის არგუმენტი -  ცვლადი, 

რომლის მნიშვნელობაზეც 

არის დამოკიდებული 

ფუნქციის მნიშვნელობა. 

Ֆունկցիայի արգումենտ` 

փոփոխական, որի արժեքից 

կախված է ֆունկցիայի 

արժեքը: 

ფუნქციის ექსტრემუმი - ფუნქციის 

მინიმუმი ან მაქსიმუმი. 

Ֆունկցիայի էքստրեմում` 

ֆունկցիայի մինիմումը կամ 

մաքսիմումը: 

ფუნქციის ლოკალური 

ექსტრემუმი - ფუნქციის 

მნიშვნელობა, რომელიც მისი 

მინიმუმი ან მაქსიმუმია მის 

რაიმე გარემოში. 

Ֆունկցիայի լոկալ էքստրեմում` 

ֆունկցիայի արժեք, որը նրա 

մինիմումն է կամ 

մաքսիմումը որևէ 

միջավայրում: 

ფუნქციის მაქსიმუმი - ფუნქციის Ֆունկցիայի մաքսիմում` 
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უდიდესი შესაძლო 

მნიშვნელობა 

ֆունկցիայի ամենամեծ 

հնարավոր արժեքը: 

ფუნქციის მინიმუმი - ფუნქციის 

უმცირესი შესაძლო 

მნიშვნელობა 

Ֆունկցիայի մինիմում` 

ֆունկցիայի ամենափոքր 

հնարավոր արժեքը: 

ფუნქციონალური რიგი - რიგი, 

რომლის წევრების ფუნქციებია 

Ֆունկցիոնալ կարգ` կարգ, որի 

անդամները ևս ֆունկցիաներ 

են: 

ფუნქციონალური რიგი - რიგი, 

რომლის წევრებიც 

ფუნქციებია. 

Ֆունկցիոնալ կարգ` կարգ, որի 

անդամները ևս ֆունկցիաներ 

են: 

ქვესიმრავლე - A სიმრავლე არის 

B სიმრავლის ქვესიმრავლე, 

თუ A-ს ყოველი ელემენტი 

ამავდროულად B-ს 

ელემენტიცაა. 

Ենթաբազմություն` A 

բազմությունը B բազմության 

ենթաբազմությունն է, եթե    

A-ի յուրաքանչյուր տարր 

միաժամանակ նաև  B-ի 

տարր է:    

ქორდა - წრეწირის ნებისმიერი 

ორი წერტილის 

შემაერთებელი მონაკვეთი. 

Աղեղ`շրջանագծի ցանկացած 

երկու կետեր  միացնող 

հատված: 

ქსელი (გრაფი) - გრაფის 

წვეროთა სიმრავლიდან 

გამოვყოთ ორი წვერო:  s 

წყარო და  t ჩასადენი. ასეთ 

Ցանց (գրաֆ)` գրաֆի 

գագաթների բազմությունից 

առանձնացնենք երկու 

գագաթ` s   և  t: Այսպիսի  
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გრაფს ვუწოდოთ ქსელი. գրաֆը կոչվում է  ցանց: 

ღია სიმრავლე -  სიმრავლე, 

რომლის ყველა წერტილიც 

მისი შიდა წერტილია. 

Բաց բազմություն` բազմություն, 

որի բոլոր կետերը նրա 

ներքին կետերն են: 

შემთხვევითი სიდიდე - 

ალბათობის თეორიასა და 

მათემატიკურ სტატისტიკაში 

შემთხვევითი სიდიდე ეწოდება 

ზომად ფუნქციას ალბათური 

სივრციდან ნამდვილ ნ–

განზომილებიან სივრცეში 

მასზე განმარტებული 

ბორელის სიგმა–ალგებრით. 

შემთხვევითი სიდიდე 

შემოღებული იქნა იმისთვის, 

რომ შესაძლებელი 

ყოფილიყო ხდომილებების 

რიცხვებით აღწერა 

(მაგალითად, ორი კამათლის 

გაგორების შედეგები 

შეიძლება იყოს (3,5) – ანუ 3–

იანი პირველ კამათელზე და 

5–იანი მეორეზე). შემთხვევითი 

სიდიდეები იყოფა ორ 

ძირითად ტიპად: 

დისკრეტული შემთხვევითი 

Պատահական մեծություն` 

հավանականությունների 

տեսության   և 

մաթեմատիկական 

վիճակագրության մեջ 

մեծություն, որը, դիպվածից 

կախված, ընդունում է այս 

կամ այն արժեքները` 

որոշակի 

հավանականություններով: 

Պատահական մեծությունը 

ներմուծվել է, որպեսզի 

հնարավոր դառնար 

դիպվածները թվերով 

նկարագրել  (Օրինակ, երկու 

զառի վրա՝ այն նետելուց 

հետո, կարող է լինել (3,5), 

այսինքն` առաջին զառի վրա 

3 և երկրորդ զառի վրա 5):   

Պատահական 

մեծությունները բաժանվում 

են երկու տիպի` դիսկրետ 
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სიდიდე, ანუ შემთხვევითი 

სიდიდე, რომელიც იღებს 

სასრულ ან თვლად 

რაოდენობა მნიშვნელობებს 

და უწყვეტი შემთხვევითი 

სიდიდე, რომელიც იღებს 

მნიშვნელობებს ინტერვალზე 

(ანუ წარმოადგენს უწყვეტ 

ფუნქციას). 

պատահական մեծություն, 

կամ պատահական 

մեծություն, որն ընդունում է 

ընդհատ կամ հաշվելի 

քանակի արժեքներ և 

շարունակական 

պատահական մեծություն, 

որը արժեքներ է ստանում 

ինտերվալի վրա (կամ 

շարունակական ֆունկցիա է):   

შესაკრები - შეკრების ოპერაციის 

წევრი 

Գումարելի` գումարման 

գործողության անդամ: 

შეხება - ცნება, რომელიც 

აღნიშნავს ორი მრუდის 

საერთო წერტილს ან, თუკი 

ორ ზედაპირს აქვს საერთო 

შეხების წერტილი. წერტილს, 

რომელშიც ორ ან მეტ 

გეომეტრიულ ფიგურას აქვს 

შეხება, უწოდებენ შეხების 

წერტილს. 

Շփում` հասկացություն, որն 

արտահայտում է երկու 

կորերի ընդհանուր կետը կամ 

եթե երկու մակերևույթներ 

ունեն ընդհանուր շփման 

կետ: Այն կետը, որում երկու 

կամ ավել երկրաչափական 

պատկերներ ունեն շփում, 

կոչում են շփման կետ: 

შეჯამება -  ჯამის გამოთვლის, 

შეკრების, მიმატების პროცესი 

Գումարում` գումարը 

հաշվարկելու, միացնելու, 

գումարելու գործընթաց: 

შეჯამება -  ჯამის შედგენისა და Գումարում` գումարը կազմելու 
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გამოთვლის პროცესი. և հաշվարկելու գործընթաց: 

შიფრაცია - იხილეთ დაშიფვრა Գաղտնագրում` տե՛ս 

ծածկագրում: 

შიფრი - კრიპტოგრაფიული 

ალგორითმი, მათემატიკური 

ფუნქცია, რომლის 

საშუალებითაც ხდება 

დაშიფვრა. 

Գաղտնագիր, ծածկագիր` 

ծածկագիտական ալգորիթմ, 

մաթեմատիկական 

ֆունկցիա, որի միջոցով տեղի 

է ունենում ծածկագրումը:  

ცენტრალური კუთხე - კუთხეს,  

რომლის  წვერო  წრის  

ცენტრშია,  ცენტრალური 

კუთხე ეწოდება.   

Կենտրոնական անկյուն` 

անկյունը, որի  գագաթը 

շրջանի կենտրոնում է, 

կոչվում է կենտրոնական 

անկյուն: 

ცენტრალური ხაზები -  ხაზები, 

რომელთაც მოეპოვებათ 

სიმეტრიის ცენტრი; ამ ტიპის 

ხაზები ქმნიან ელიფსს ან 

ჰიპერბოლას. 

Կենտրոնական գծեր` գծեր, 

որոնք ունեն սիմետրիայի 

կենտրոն: Նման տիպի գծերը 

ստեղծում  են էլիպս   կամ 

հիպերբոլ: 

ცენტრალური ხაზები - ხაზები, 

რომლებსაც გააჩნიათ 

სიმეტრიის ცენტრი. მეორე 

რიგის ხაზებთან ეს ელიფსი ან 

ჰიპერბოლაა. 

Կենտրոնական գծեր` գծեր, 

որոնք ունեն սիմետրիայի 

կենտրոն: Երկրորդ կարգի 

գծերի հետ դա էլիպս է կամ 

հիպերբոլ: 

ცენტრი -  წრეწირის (და სფეროს) 

ცენტრი ეწოდება იმ წერტილს, 

Կենտրոն` շրջանագծի (և գնդի) 

կենտրոն է կոչվում այն կետը, 
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რომელიც თანაბრადაა 

დაშორებული წრეწირის 

(სფეროს) ყველა 

წერტილისაგან. 

որը հավասարաչափ է 

հեռացած շրջանագծի (և 

գնդի) բոլոր կետերից: 

ცვლადი - მათემატიკური 

გამოსახულების წევრი, 

რომელიც შესაძლოა იღებდეს 

მრავალ განსხვავებულ 

მნიშვნელობას. მისი 

მნიშვნელობა იცვლება, 

ამიტომაც ეწოდება მას 

ცვლადი. განტოლებებში ის 

ლათინური ასოთი აღინიშნება 

ხოლმე. 5x=y არის 

განტოლება 2 ცვლადით, x და 

y. ერთისთვის სხვადასხვა 

მნიშვნელობის მინიჭებით 

იცვლება მეორეს 

მნიშვნელობაც. 

Փոփոխական` 

մաթեմատիկական 

արտահայտության արժեք, 

որը հնարավոր է ստանա 

բազմաթիվ տարբեր 

արժեքներ: Նրա արժեքը 

փոփոխվում է, այդ 

պատճառով էլ կոչվում է 

փոփոխական: 

Հավասարումներում այն 

արտահայտվում է 

լատիներեն տառով: 5x=y-ը   

հավասարում է 2 

փոփոխականով` x և y: 

Մեկին տարբեր արժեքների 

շնորհումով փոխվում է նաև 

մյուսի արժեքը: 

ციკლი (გრაფი) - 

ორიენტირებულ გრაფში 

ციკლი (cycle) ეწოდება გზას, 

რომელშიც საწყისი წვერო 

ემთხვევა ბოლო წვეროს და 

Ցիկլ (գրաֆ)` ուղղորդված 

գրաֆի մեջ ցիկլ (cycle) է 

կոչվում ճանապարհը, որում 

շրջանցման սկիզբն ու վերջը 

համընկնում են և առնվազն 
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რომელიც ერთ წიბოს მაინც 

შეიცავს. 

մեկ կող են պարունակում: 

ციკლოიდი -   სწორ ხაზზე 

მგორავი წრეხაზის წერტილის 

მიერ შემოწერილი მრუდე 

ხაზი. 

Ցիկլոիդ`ուղղի վրայով շրջանն 

առանց սահելու գլորվելիս 

առաջացած հարթ կոր: 

ცილინდრი - ცილინდრი 

წარმოადგენს ორი ტოლ წრეს 

და მათ შორის სივრცეს 

რომლებიც განლაგებულია 

პარალელურ სიბრტყეებზე და 

მათი ცენტრების 

შემაერთებელი მონაკვეთი ამ 

სიბრტყეების მართობულია. 

Գլանը`    երկու հավասար 

շրջան և   դրանց միջև առկա 

տարածություն, որոնք 

գտնվում են տարբեր 

հարթությունների վրա և 

դրանց կենտրոնները 

միացնող հատվածն 

ուղղահայաց է այդ 

հարթություններին:  

Պտտական մարմին է, որը 

ստացվում է, եթե 

ուղղանկյունը պտտենք նրա 

կողմերից մեկի`  այդ կողմը 

պարունակող ուղղի,  շուրջը։ 

ციფრი - ციფრი  არის  რიცხვის  

აღნიშვნა,  ჩანაწერი.   

Թվանշան` թվանշանը թվի 

արտահայտությունն է, 

գրառումը: 

წარმოებული - ფუნქის მოცემულ 

წერტილში ფუნქციის 

Ածանցյալ` ֆունկցիայի 

հետազոտման տարր, 
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ცვლილების დონის 

განსაზღვრის საშუალება. 

դիֆերենցիալ հաշվի 

հիմնական 

հասկացություններից, որ 

բնութագրում է ֆունկցիայի 

արագությունը տվյալ կետում:  

წერტილი -   გეომეტრიაში, 

ტოპოლოგიასა და 

მათემატიკაში აღნიშნავს 

აბსტრაქტულ ობიექტს 

სივრცეში, რომელსაც არ აქვს 

არც მოცულობა, არც 

ფართობი, არც სიგრძე და არც 

სხვა საზომი მახასიათებელი. 

ამგვარად, წერტილს 

უწოდებენ ნულ-

განზომილებიან ობიექტს. 

წერტილი მათემატიკის ერთ-

ერთი ფუნდამენტალური 

კონცეფციაა; ნებისმიერი 

გეომეტრიული ფიგურა 

წერტილებისგან შემდგარად 

ითვლება. 

Կետ` երկրաչափության մեջ, 

տոպոլոգիայում  և  

մաթեմատիկայում կետերը 

զրո-չափանի տարածություն 

են, այսինքն նրանք 

չունեն ծավալ, մակերես, երկ

արություն կամ որևէ այլ 

նմանատիպ բարձր 

չափողանականություն։ 

Կետը  մաթեմատիկական 

հիմնարար հայեցակարգն է, 

ցանկացած երկրաչափական 

պատկեր համարվում է 

կետերից կազմված:   

წესიერი მრავალკუთხედი -  

მრავალკუთხედი, რომლის 

ყველა გვერდი და კუთხე 

ერთმანეთის ტოლია. 

Կանոնավոր բազմանկյուն` 

բազմանկյուն, որի բոլոր 

կողմերը և անկյունները 

հավասար են իրար: 
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წვერო (გრაფი) - გრაფის V 

სიმრავლის ელემენტი 

Գագաթ (գրաֆ)` գրաֆի V 

բազմության տարր: 

წიბო (გრაფი) - გრაფის E 

სიმრავლის ელემენტი.  

Նիստ (գրաֆ)` գրաֆի E 

բազմության տարր:  

წილადი - m/n სახის რიცხვს, 

სადაც m და n ნატურალური 

რიცხვებია, წილადი ეწოდება. 

Կոտորակ` m/n տիպի թիվը, 

որտեղ m-ը և n-ը բնական 

թվեր են, կոտորակ է կոչվում: 

წირი - ნებისმიერი ტიპის ხაზი. Ուղիղ` ցանկացած տիպի գիծ: 

წრე - სიბრტყის ნაწილი, 

რომელიც შემოსაზღვრულია 

წრეწირით და მოიცავბს მის 

ცენტრს 

Շրջանագիծ` -  փակ կոր 

հարթության մեջ, որի 

բոլոր կետերը 

հավասարապես են 

հեռացած այդ հարթության 

վրա տրված կետից՝ 

շրջանագծի կենտրոնից։  

წრეწირი - ჩაკეტილი ბრტყელი 

წირი, რომლის ყველა 

წერტილიც თანაბარი 

მანძილითაა დაშორებული 

რაიმე მოცემული 

წერტილისაგან. 

Շրջան` -   հարթության այն 

կետերի բազմությունը, որոնց 

հեռավորությունը տրված 

կետից` շրջանի կենտրոնից, 

փոքր է տրված դրական 

թվից` շրջանի շառավղից: 

წრის კვადრანტი -  სექტორი 900  

ცენტრალური კუთხით. 

Շրջանի կվադրանտ` -    

հատված 900 կենտրոնական 

անկյունով: 
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წრფე - სწორი ხაზი, რომელიც 

უსასრულოდ გრძელდება 

ორივე მხარეს. 

Ուղիղ` -   ուղիղ գիծ, որն ունի 

անվերջ մեծ երկարություն 

երկու կողմերում էլ: 

წრფივი - მათემატიკაში ეს 

ტერმინი გამოიყენება ისეთი 

დამოკიდებულებებისა და 

ფუნქციების აღსაწერად, 

რომლებიც გრაფიკულად 

შესაძლოა სწორი ხაზის სახით 

გამოისახოს. მაგალითად, 

სიჩქარის ფორმულა V = S/t. 

Գծային` -   մաթեմատիկայում 

այս տերմիննն 

օգտագործվում է այնպիսի 

կախվածությունների և 

ֆունկցիաների նկարագրման 

համար, որոնք գրաֆիկորեն 

կարող են արտահայտվել 

ուղիղ գծի տեսքով: Օրինակ, 

արագության բանաձևը` V = 

S/t: 

წრფივი ალგებრა -  მათემატიკის, 

უფრო ვიწროდ კი ალგებრის 

დარგი რომელიც შეისწავლის 

ვექტორებს, ვექტორულ 

სივრცეებს (სხვანაირად 

წრფივი სივრცე), წრფივ 

გარდაქმნებს და მსგავს 

მათემატიკურ სტრუქტურებს. 

წრფივი გარდაქმნა 

განსაკუთრებული ასახვაა, 

რომელიც ინახავს წრფივი 

სივრცის ოპერაციებს. წრფივი 

ალგებრა თანამედროვე 

Գծային հանրահաշիվ`  - 

 մաթեմատիկայի, իսկ ավելի 

նեղ` հանրահաշվի բաժին, 

որն ուսումնասիրում է 

վեկտորները, վեկտորական 

տարածությունները   (այլ 

կերպ` գծային 

տարածություն), գծային  

ձևափոխությունները և նման 

մաթեմատիկական 

կառուցվածքներ: Գծագային  

ձևափոխությունը 

առանձնահատուկ ֆունկցիա 
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მათემატიკის მნიშვნელოვანი 

დარგია. ის გამოიყენება 

წრფივი განტოლებების 

სისტემის ამოსახსნელად, 

აბსტრაქტულ ალგებრასა და 

ფუნქციურ ანალიზში. წრფივი 

ალგებრის სტრუქტურების 

წარმოსახვაში ანალიტიკური 

გეომეტრია გვეხმარება. ის 

ფართოდ გამოიყენება 

ინჟინერიაში, ფიზიკასა და 

სხვადასხვა მეცნიერებებში. 

է, որը պահպանում է գծային 

տարածության 

գործողությունները: Գծային 

հանրահաշիվը 

ժամանակակից 

մաթեմատիկայի 

կարևորագույն բաժին է: Այն 

օգտագործվում է գծային 

հավասարումների   լուծման 

համար, աբստրակտ 

հանրահաշվի և ֆունկցիոնալ 

վերլուծության մեջ: Գծային 

հանրահաշվի 

կառուցվածքների 

արտացոլման մեջ մեզ օգնում 

է վերլուծական 

երկրաչափությունը: Այն 

լայնորեն կիրառվում է 

ինժեներիայում, ֆիզիկայում 

և տարբեր գիտություններում:   

წრფივი სივრცე - სიმრავლეს E 

მასში განსაზღვრულ 

ოპერაციებით (შეკრება + და 

ველის ელემენტზე 

გამრავლება, რომელსაც მე 

მარჯვნიდან მიდგმით 

Գծային   կամ վեկտորական 

տարածությունը  - 

  հանդիսանում է գծային 

հանրահա-շվի հիմնական 

ուսումնա-սիրման առարկան։ 

Էլեմենտների բազմությունը 

կոչվում է գծային 
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აღვნიშნავ) ეწოდება წრფივი 

სივრცე (ან ვექტორული 

სივრცე) V ველის მიმართ, თუ 

დაკმაყოფილებულია 

მოთხოვნები: 1. ოპერაცია 

შეკრების, + მიმართ S 

კომუტატური (აბელის) ჯგუფია, 

0 ნეიტრალურია. 2. (xa)b = x(a • 

b), ყოველი x-სათვის E-დან და 

a და b-სათვის V-დან 3. x(a + b)  

= (xa) + (xb), ყოველი x-სათვის 

E-დან და a და b-სათვის V-

დან; 4. (x + y)a = (xa) + (ya), 

ყოველი x და y-სათვის S-დან 

და a-სათვის V-დან; 5. ყოველი 

a-სათვის 0a = 0, ორივე ნული 

ვექტორია, a კი V-დან; 6. 

ყოველი x-ისათვის x1 = x და 

x(-1) = -x, სადაც 1 ველის 

ერთიანია 

տարածություն V դաշտի 

նկատմամբ, եթե տեղի ունեն 

մի շարք պնդումներ `   1.   

գումարումը կոմուտատիվ է, 

2. գումարումը ասոցիատիվ 
է, 3. գոյություն ունի 
տարածության մեջ 
զրոյական էլեմենտ և այլ:   

 

წრფივი ფუნქცია - ფუნქცია, 

რომელიც გრაფიკულად 

შესაძლოა სწორი ხაზის სახით 

გამოისახოს. 

Գծային ֆունկցիա` -   ֆունկցիա, 

որը գրաֆիկորեն կարող է 

արտահայտվել ուղիղ գծի 

տեսքով: 

ხარისხი - ახარისხებისას რიცხვი, 

რომელიც გვაჩვენებს, თუ 

Աստիճան` -   աստիճան 

բարձրացնելիս թիվ, որը ցույց 
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რამდენჯერ უნდა 

გამრავლდეს თავის თავზე  

է տալիս, թե քանի անգամ 

պետք է բազմապատկվի ինքն 

իրենով: 

ჯამი - გამოსახულება, რომელიც 

აღწერს შეკრებას. ასევე: ამ 

გამოსახულების მნიშვნელობა. 

ԳՈՒՄԱՐ` -   արտահայտու-

թյուն, որը նկարագրում է 

գումարումը, ինչպես նաև այս 

արտահայտության արժեքը: 

ჰიპერბოლა -  ჰიპერბოლა არის 

მრუდი, რომელიც არაა 

შეკრული, გააჩნია ორი 

„ტოტი“ და სათავე. ხოლო ამ 

სათავეზე შეიძლება გაივლოს 

წრფე, რომელიც თანაბრადაა 

დაშორებული ორივე 

ტოტისაგან - ერთი ტოტის 

ყოველი წერტილისთვის, 

გარდა სათავისა, მოიძებნება 

მეორე ტოტზე ისეთი 

წერტილი, რომ ამ 

წერტილებიდან წრფის 

მიმართ გავლებული 

სიმაღლეები იქნება ტოლი. 

Հիպերբոլ`  -  չփակված կոր գիծ, 

որն ունի երկու «ճյուղ» և 

սկզբնակետ: Իսկ այս 

սկզբնակետով կարելի է 

տանել ուղիղ, որը 

հավասարապես է հեռացած 

երկու ճյուղերից էլ` մի ճյուղի 

յուրաքանչյուր կետի համար, 

բացառությամբ սկզբնակետի 

կգտնվի երկրորդ ճյուղի վրա 

այնպիսի կետ, որ այս 

կետերից ուղղին տարված 

բարձրությունները կլինեն 

հավասար: 

ჰიპოტენუზა - მართკუთხა 

სამკუთხედის გვერდი, 

რომელიც მდებარეობს მართი 

Ներքնաձիգ`  -  ուղղանկյուն 

եռանկյան ամենամեծ, ուղիղ 

անկյան դիմացի կողմը: 
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კუთხის მოპირდაპირედ. 

ჰისტოგრამა - ემპირიული 

სტატისტიკური განაწილების 

მაჩვენებელი დიაგრამა, 

დაფუძნებული გამოსაკვლები 

სიდიდეების გაზომვების 

(დაკვირვებების) რაოდენობის 

გეომეტრიულ გამოსახვაზე. 

Հիստոգրամ`  -  էմպիրիկ 

վիճակագրական բաշխումը 

ցույց տվող դիագրամ, որը 

հիմնված է հետազոտվելիք 

մեծությունների չափումների 

(դիտարկումների) քանակի 

երկրաչափական 

արտացոլման վրա: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


