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Միջին դպրոց, 2017-2018 ուստարի 

 

 

 

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  

7-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 7, Բարսեղյան 

Հ., Աստղիկ գր., 2011 & 2016 

 

❖  

  

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 հրատա 

րակություն, Ոսկան 

Երևանցի, 2013 

 

 ❖  

   

2 

Գրականություն 7, 

Գասպարյան Դ., Տ.Մ 2011.& 

2016 

❖  

  

Աշխատանքային 

տետր (48 թերթ), 

բառատետր 

  

Մաթեմատիկա 

Հանրահաշիվ 7  

Ս. Նիկոլսկի և համահեղ., 

❖  

  

Կարկին,  քանոններ,  

փոխադրիչ 
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Անտարես, 2011.& 2016 

3 
Հանրահաշիվ -6 Յու. 

Մակարիչև /հին/ 

 
 ❖  

   

4 

Լ.Աթանասյան և ուր., 

Երկրաչափություն 7, 

Զանգակ, 2011.& 2016 

❖  

  

երկրաչափություն 7 

աշխատանքային 

տետր 

  

5 
Հավելվածներ, որը 

տրամադրում է ամբիոնը 

 
  

   

 

6 

  Ֆիզիկա 7,  Է. Ղազարյան և 

այլոք Էդիթպրինտ, 2013 

 

❖   

տետր` 12 թերթանի 4 

հատ,  48 թերթանի 2 

հատ 

A4 չափի թուղթ 

40 հատ 

  

7 

Ֆիզիկա -7/օժանդակ/  

Ղազարյան, Անտարես 2007 

թ. 

❖ Առանց 

վարձավճարի 

 

 

   

8 

Քիմիա -7  

Լ. Սահակյան, Տիգրան Մեծ 

2013թ. 

 ❖    պարբերական 

աղյուսակ, գունավոր 

մատիտներ, 

թղթապանակ, 

ալբոմային A4 թղթեր, 

գունավոր կպչուն 

թղթեր 1 հատ, 

վանդակավոր 12 

թերթանի տետր,  

1 հատ  վանդակավոր 

48 թերթանի տետր 

  

9 

Քիմիայի խնդրագիրք 7-10  

Ա. Խաչատրյան, Երևան 

2007 

  ❖  
   

10 

Կենսաբանություն- 7   

«Կենդանի օրգանիզմների 

բազմազանությունը»  Է. 

Գևորգյան, Ֆ. Դանիելյան, 

Ա. Եսայան, Ն. 

 ❖   

գունավոր 

մատիտներ, 

թղթապանակ, 

ալբոմային A4 թղթեր, 

գունավոր կպչուն 
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Հովհաննիսյան, Ս. 

Նանագյուլյան.-Աստղիկ 

գրատուն, 2013  

թղթեր 1 հատ 

վանդակավոր 12 

թերթանոց տետր,  

2 հատ  վանդակավոր 

48 թերթանի  տետր 

 

  Учебник: Русский 

язык 7 кл.  / /Бабаян Т.А., 

Егиазарян М.А., Лалаян 

С.Г./, Манмар, 2016 

❖    

 1.Н.Абгарян 

,,Манюня'' 

2.В.Желез-ников 

,,Чучело'' 

3.А.Гайдар ,,Тимур и 

его команда'' 

4.Ю.Олеша 

“Три 

толстяка” 

5. В.Коро- 

ленко: “Слепой 

музыкант” 

6.А.Куприн “Белый 

пудель” 

 

11 
“К пятерке шаг за 

шагом”Л.А.Ахременкова 
  ❖  

     

 

 

12 

Անգլերեն: Grade 7 New 

Challenges 3 Student’s book, 

Workbook 

Geofrrey Chaucer «'The 

Canterbury Tales»  Level 3 

   

 Titanic by Paul Shipton 

(Level 3) 

David Copperfield by 

Charles Dickens 

(Level 3) 

 

 

13 

Համաշխարհային 

պատմություն 7 

/Ղուկասյան/Զանգակ97 

2008թ. 

 
❖ Առանց 

վարձավճարի 
 

A4 10-ական թղթեր   

14 

 Հայոց պատմություն- 7 

Մելքոնյան, Զանգակ, 

2014թ.,  

«Հայաստանի պատմության 

ատլաս» ,Ա մաս,  

  

 
❖   

80 թերթանի 1 տետր ` 

ժամանակագրական 

տվյալներ գրանցելու 

համար 
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Մակմիլան Արմենիա 

15 

Հայ եկեղեցու պատմություն 

7. Ղանդիլյան. Տիգրան Մեծ, 

2013 

 
❖   

24 թերթանի տետր, 

A4 10-ական թղթեր 

  

16 

Հասարակական 

աշխարհագրություն 7– Ռ. 

Մարգարյան, Մ. Մանասյան, 

Գ. Հովհաննիսյան, Ա. 

Հովսեփյան,.-Մանմար,      

2013                    

 

❖  

  

Աշխարհագրական  

ատլաս, ուրվագծային 

քարտեզ` 7-րդ 

դասարան, 48 

թերթանի մեկական 

տետր, A4 գունավոր և 

սպիտակ թղթեր: 

  

17 

Դրամատուրգիա/չկա 

դասագիրք, նյութերը 

տրամադրում է ուսուցիչը/ 

 

  

12 թերթանոց տետր 

 

  

18 Երգ-երաժշտություն    12 թերթանոց տետր   

19 

Ինֆորմատիկա (դասագիրք 

պետք չի) 

 

  

մեկ 12 թերթանոց 

տետր, մեկ 48 

թերթանոց տետր 

(բոլորը 

մաթեմատիկայի), 

մատիտ, ռետին, 

քանոն, սրիչ 

  

20 

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 

7-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 

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՝ 48 թերթ, գրիչ,  

-փոքրիկ մկրատ 

-կտավ/վերմակի/ 40 սանտիմետր 

-չոր սոսինձ/stick/ 1 հատ 

-արհեստական բամբակ 100 գրամ 

-Կտորից բարակ ժապավեն 2 մետր/ ցանկացած գույնի/ 

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

-Բամբակյա թել/իրիս/-1 կծիկ 

 

Ձեռք են բերում ծնողները 

Կերպարվեստ Պարագաները տրամադրում է ճեմարանը  

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

                            


