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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  

6-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 

Մայրենի -6  

Գյուրջինյան  Դ., 

Ալեքսանյան Թ., Գալստյան 

Ա.,  Էդիթ պրինտ, 

2012&2016 

❖  

  

A4 թղթեր, 

տետրեր՝ 12 թերթ,  

ընդհանուր տետր՝ 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 

Պատկերազարդ 

քերականություն,  

Ավագյան Մ.  

 

 ❖  

   

2 

Մաթեմատիկա- 6  

Նահապետյան, 

Աբրահամյան Մանմար 

2012&2016 

❖  

  

Կարկին,  քանոններ,  

փոխադրիչ, 

  

Խնդիրների լուծման 

թվաբանական մեթոդներ, Գ. 

Հակոբյան,  Գ. Բեդիրյան, 

2013թ. 

  

 ❖  
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3 

  1.Русский язык 6 кл. 

 /Бабаян Т.А. и др./ 

 Изд. “Манмар”,2015г. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 ❖   

 

 

 

 

 

 

 1. А. С. Пушкин: 

“Сказка о попе и работ- 

нике его Балде”. 

2 А.де Сент -Экзюпери: 

,,Маленький принц'' 

3.Н.Носов: “Веселая 

семейка” 

4.К. Паустов- ский:“Растре-

панный воробей”. 

5. А.Волков: “Волшебник 

Изумрудного города”. 

Ахременкова “К пятерке шаг 

за шагом” (Начальная школа) 

 
 ❖  

   

4 

Մայրցամաքների և 

օվկիանոսների 

աշխարհագրություն- 6 

Ա. Հովսեփյան, Ա. 

Գրիգորյան, 

Մ. Մանասյան .-«Աստղիկ» 

գրատուն, 2013 

❖    

Աշխարհագրական 

ատլաս 6, 

ուրվագծային քարտեզ 

6 , գունավոր 

մատիտներ , A 4 

սպիտակ և գունավոր 

թղթեր. մեկական 

տետր` 12 թերթ, 48 

թերթ, 24 թերթ. ալբոմ: 

  

5 

Բնագիտություն- 6  

Գ. Պետրոսյան, Զանգակ 97,  

2008 

 

 

❖  

 

 

❖ Տրվում է առանց 

վարձակալման 

 

Աշխատանքային 

տետր`12 թերթանի (2 

հատ) և 48 թերթանի 

(2 հատ) A4 չափ 

իթուղթ 40 

հատ, 48 թերթանի 

վանդակավոր տետր 

դասարանային 

աշխատանքների և 

յուրացման 

առաջադրանքների 

կատարման համար 

1 հատ 
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6 

Հին աշխարհի 

պատմություն -6  

Ա. Ստեփանյան, Ա. Քոսյան, 

2013 Զ. 97 

 

❖   

1 նկարչական ալբոմ, 

գունավոր մատիտներ 

մատիտ, ռետին, 10-

ական A4 թուղթ 

  

7 

Հայոց պատմություն-6 

Բ. Հ. Հարությունյան  

Մանմար  2013 . 

«Հայաստանի պատմության 

ատլաս» ,Ա մաս,  

Մակմիլան Արմենիա 

 

❖   

մեկ 80 թերթանի 

տետր 

ժամանակագրական 

տվյալներ գրանցելու 

համար,  

  

8 

Հայ եկեղեցու 

պատմություն- 6 

❖  

Առանց 

վարձակալման 

  

24 թերթանի տետր, 

A410-ական թղթեր 

  

9 

Անգլերեն: Grade 6 New 

Challenges 2 Student’s book, 

Workbook 

  

Liz Austin «Robin 

Hood»  Level  2 

  ❖  

  The Young King and Other 

Stories by Oscar Wilde (Level 

3) 

  

Billy Elliot by Melvin Burgess 

(Level 3) 

10 

Երգ-Երաժշտություն  

  

12 թերթանոց տետր, 

բարակ նկարչության 

ալբոմ, գունավոր 

մատիտներ 

  

11 

Ինֆորմատիկա (դասագիրք 

պետք չի) 

 

  

Գունավոր 

մատիտներ, մեկ 12 

թերթանոց տետր, մեկ 

48 թերթանոց տետր 

(բոլորը 

մաթեմատիկայի), 

մատիտ, ռետին, 

քանոն, սրիչ 
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12 

Ռոբոտաշինություն  

(դասագիրք պետք չի) 

 

 

  

մեկ 12 թերթանոց 

տետր, մեկ 48 

թերթանոց տետր 

(բոլորը 

մաթեմատիկայի), 

մատիտ, ռետին, 

քանոն, սրիչ 

 

  

    
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: 
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 Անհրաժեշտ պարագաների,  նյութեր 

6-րդ դասարան 

 

Ֆիզկուլտուրա 

 

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

 

Մարզաշապիկը 

տրամադրում է ճեմարանը 

Լող Լողազգեստ-1 հատ 

Սրբիչ -1 հատ  

Ռետինե հողաթափեր -1 զույգ  

Ռետինե գլխարկ - 1 հատ  

Ջրային ակնոց - 1 զույգ  

Պայուսակ կամ ուսապարկ / իրերի համար /-1 հատ  

Ձեռք են բերում ծնողները 

Պարարվեստ 

 

 

Տղաների համար –պարի սև տաբատ, կիսաթև սպիտակ շապիկ, մասիկներ:              

Աղջիկների համար – պարի համազգեստ /կիսաշրջազգեստ և լողազգեստ /, սպիտակ գույնի 

մասիկներ:         

Ձեռքբերումը 

կազմակերպվում է 

օգոստոսի 15-ից հետո 

Տեխնոլոգիա 

/տղաներ/ 

-գոգնոց, 

-բանվորական ձեռնոց, 

-պաշտպանիչ ակնոց, 

-բժշկական դիմակ,  

-տետր,  

-գրիչ,  

-մատիտ: 

Ձեռք են բերում ծնողները 

Տեխնոլոգիա 

/աղջիկներ/ 

-Խոհանոցի գոգնոց, ափսեների սրբիչ, ձեռք չորացնելու սրբիչ 

-մեկ անգամյա օգտագործման ափսե, բաժակ, գդալ կամ պատառաքաղ /յուր. 5 հատ/ 

-անձեռոցիկ 

-տետր, գրիչ/նախորդ տարվանը/ 

-փոքրիկ մկրատ 

-կտավ/վերմակի/ քառորդ մետր, /կամ նախորդ տարվանից մնացածը/ 

-չոր սոսինձ/stick/ 1 հատ 

-արհեստական բամբակ 200 գրամ 

-Կտորից բարակ ժապավեն 3 մետր ցանկացած գույնի 

-մեկ հատ կրծքազարդի գնդասեղ/ Աբովյան փողոց. Եկեղեցու դիմացի մայթը  ուլունքների և 

կոճակների խանութ/ 

-մեկ հատ փայտից գդալ՝ միջին չափսի 

Ֆետր բարակ/կարմիր գույնի/-2 մետր ողջ խմբի համար 

Ձեռք են բերում ծնողները 

Կերպարվեստ Պարագաները տրամադրում է ճեմարանը  

 Թղթապանակ /ամուր կազմով/, թափանցիկ ֆայլեր՝ մոտ հարյուր հատ, օրագիր  


