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Հարգելի՛ բարեկամ, Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում հաջորդ՝ 2017-2018  ուստարում սաներին անհրաժեշտ դասագրքերի, գրենական պիտույքի  ցուցակը:  

Մաղթում ենք   հաջողություն և ուսումնական արդյունավետ տարի: 

 

 

 

Դասագրքեր և գրենական այլ պիտույքներ 

10-րդ  դասարան 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

N 

Դասագիրք Գրադարանում 

առկա է, տրվում 

է վարձակալման 

սկզբունքներով 

Գրադարանում 

առկա է ոչ 

բավարար 

քանակով, 

տրվում է 

վարձակալման 

սկզբունքներով 

Գրադարան

ում գիրքը 

բացակայու

մ է, կամ կա 

միայն 

ընթերցասր

ահում 

 

Անհրաժեշտ պարագաներ Պարտադիր 

ընթերցանության  

ցանկ 

 

 

Լրացուցիչ  

ընթերցանության   ցանկ 

  

1.  

Հայոց լեզու 10,  

Եզեկյան Լ., 

Մակմիլան, Եր., 

2009 

 

❖ Առանց 

վարձավճարի 
 

A4 թղթեր, տետրեր՝ 12 

թերթ, 48 թերթ 

Պարտադիր 

ընթերցանության 

գրքերի ցանկը 

կտրամադրվի 

առանձին և 

կուղարկվի բոլոր 

սաներին և 

ծնողներին 

Լրացուցիչ 

ընթերցանության 

գրքերի ցանկը 

կտրամադրվի 

առանձին և 

կուղարկվի բոլոր 

սաներին և ծնողներին 

Նազարյան Ռ., 

Մայրենին բոլորի 

համար, 6- րդ 

լրամշակված 

հրատարակությու

ն, Ոսկան 

Երևանցի, 2013 

 

 ❖  
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2.  

Հայ 

գրականություն 10, 

Ներսիսյան Վ., 

Մնացականյան  

Լ..-2009 

 

❖ Առանց 

վարձավճարի 
 

  

 

 

 

 

Հանրահաշիվ և 

մաթեմատիկական 

անալիզի տարրեր. 

10-րդ դասարան. 

Բնագիտ. հոսք. 

Գ.Գևորգյան, 

Ա.Սահակյան . 

Տիգրան Մեծ, 2017 

 

❖               

  

Կարկին,  քանոններ   

3.  

Լ.Ս. Աթանասյան 

Երկրաչափություն

, 9-դաս, 2000թ. 

 

 ❖  

   

4.  

Մաթեմատիկայի 

խնդիրների 

շտեմարան, 

Տոնոյանի 

խմբագրությամբ, 

Երևան, Անտարես, 

2009 

 

 ❖  

   

5.  

Русский язык 10 

кл. / 

Н.А.Байбуртян, 

Р.Р.Грдзелян и др. 

/Манмар.2017 

❖    

 И.Тургенев 

Стихотворения в 

прозе: “Как 

хороши, как 

свежи были 

розы…”  
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Повесть  ,,Первая 

 любовь’’ 

Л.Толстой 

Рассказ  ,,После 

бала’’ 

А.Островский 

Пьеса 

,,Бесприданница’ 

Ф.Достоевский 

Роман 

,,Преступление и 

наказание’’ 

А.Чехов 

Рассказы: 

,,Человек в 

футляре” 

,,Ионыч”  

 

6.  

Կենսաբանություն 

10. Ընդհ. և բն. 

հոսք.. Գևորգյան և 

համահեղ., 

Աստղիկ գրատուն. 

2017 

❖    

գունավոր մատիտներ, 

թղթապանակ, ալբոմային 

A4 թղթեր, գունավոր 

կպչուն թղթեր 2 հատ 

վանդակավոր 12 

թերթանոց 2 տետր, 

վանդակավոր 48 

թերթանոց տետր  

  

7.  

Կենսաբանության 

խնդիրների 

ժողովածու 

(Սևոյան, 1999) 

  ❖  

   

8.  

Աշխարհագրությո

ւն 10. 

Մ.Մանասյան, 

❖    

Աշխարհի քաղաքական 

քարտեզ, 

աշխարհագրական 
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Թ.Վարդանյան, Ա. 

Հովսեփյան. 

Զանգակ. 2017 

ատլաս, 48 թերթանի 

մեկական տետրեր, 

գունավոր և սպիտակ A4 

թղթեր, միլիմետրային 

բաժանում ունեցող  A4 

չափի 2 թերթիկ: 

9.  

Հայոց պատմ 10 

(Ա.Մելքոնյան) 

Զանգակ. 2009 

 

❖ Առանց 

վարձավճ

արի 

 

48 թերթանոց մեկ տետր, 

10-ական A4 թուղթ 

  

10.  

Համաշխարհային 

պատմություն 10. 

Բնագիտ. 

հոսք./Ա.Քոսյան/ 

Զանգակ. 2017 

❖    

48 թերթանոց մեկ տետր, 

10-ական A4 թուղթ 

  

11.  

Հասարակագիտու

թյուն 10. 

Պետրոսյան Ս., 

Տիգրան Մեծ 2009 

 ❖   

48-թերթանոց մեկ տետր   

12.  

Ֆիզիկա 10. 

Բնագիտ. 

հոսք.Ղազարյան Է. 

և այլք. Էդիտ 

Պրինտ. 2017 

 

❖    

տետր` 12 թերթանի 8 

հատ,  48 թերթանի 4 հատ  

A4 չափի թուղթ 

40 հատ   A4 չափի 

միլիմետրական 

բաժանմունքով թուղթ 

10 հատ 

Ռ. 

Հովհաննիսյան և 

համահեղ 

Ֆիզիկայի 

խնդիրների 

ժողավածու    

 

13.  

Քիմիա 11. 

Բնագիտ. հոսք. 

Լ.Սահակյան, 

Զանգակ, 2017 

❖    պարբերական աղյուսակ 

թղթապանակ 

1 հատ վանդակավոր 12 

թերթանի տետր.  

2 հատ  վանդակավոր 100 

թերթանի տետր 

Քիմիա 11  

Լ.Սահակյան 

(2010թ.)Զ.97 

 

14.  
Քիմիայի 

խնդրագիրք 7-10 
  ❖  
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(Խաչատրյան 04թ) 

15.  

 Գծագրություն 8 

/Սողոմոնյան/ 

Աստղիկ գրատուն, 

2001 

  ❖  

Կարկին, ռետին, երկու 

մատիտ`չոր և փափուկ, 

քանոն, Գծագրություն 

տետր 2/ճեմարանական/ 

  

16.  

Նախնական 

զինվորական 

պատրաստություն 

– 10. Օհանյան Վ., 

Աստղիկ գրատուն, 

2017 

 

 

❖  

 

 

ՆԶՊ դասագրքի  

աշխատանքային տետր 

/երաշխավորված ԿԱԻ 

կողմից/, 

Մեկ հատ 24 թերթանոց 

ընդհանուր տետր, 2 հատ 

12 թերթանոց տետր: 

 

  

17.  

Համաշխարհային 

մշակույթի 

պատմություն  - 

/ծրագիրը 

մշակվում և 

տրամադրվումէ  

ուսուցչի կողմից/ 

 

  

 

24-թերթանոց մեկ տետր   

18.  

Անգլերեն - First 

Expert ( student’s 

coursebook, 

resource book)  

 

  

  

  “A tale of two cities” Charles 

Dickens   

19. 

Դրամատուրգիա 

/չկա դասագիրք, 

նյութերը 

տրամադրում է 

ուսուցիչը/ 

 

  

12 թերթանոց տետր 

 

  

20. 
Ինֆորմատիկա 

(դասագիրք պետք 

 
  

մեկ 12 թերթանոց տետր, 

մեկ 48 թերթանոց տետր 
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չի) (բոլորը մաթեմատիկայի), 

մատիտ, ռետին, քանոն, 

սրիչ 

21. 

 Գծագրություն 

(դասագիրք պետք 

չի) 

   ❖  

Կարկին, ռետին, երկու 

մատիտ`չոր և փափուկ, 

քանոն (մեկ 30սմ և մեկ 

եռանկյունի), տետր 12 

թերթ (մաթեմատիկայի), 1 

տուփ գծագրական թուղթ 

 

  

    
Ծանոթություն՝ Նշված դասագրքերի մի մասը տրամադրվում է մեկ ուսումնական տարով  և վարձակալության սկզբունքով: Այն դասագրքերը, որոնք  ճեմարանի  

գրադարանային ֆոնդում բացակայում են (ստվերանշված սյունակները)՝ ձեռք են բերում ծնողները:  

Անգլերենի դասագրքերը վաճառվում են «Մանմար» հրատարակչության  գրախանութում/հասցեն` Ղազար Փարպեցի 9, հեռ.`537998, 537982: 

 Գրադարանային ֆոնդում ոչ բավարար քանակով գտնվող դասագրքերը խմբերին տրվում են հավասարաչափ քանակներով: 

Միայն ընթերցասրահում առկա դասագրքերից սաները կարող են օգտվել ընթերցասրահում: 

 

 Անհրաժեշտ պարագաների,  նյութեր 

10-րդ դասարան 

 

Ֆիզկուլտուրա 

 

-մարզական համազգեստ /մարզաշապիկ, մարզական կիսավարտիք,  մարզական կոշիկներ/ 

 

Մարզաշապիկը 

տրամադրում է ճեմարանը 

 


