
 
 

Հարգելի՛ բարեկամ, Ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում հաջորդ՝ 2018-2019  ուստարում սաներին անհրաժեշտ դասագրքերի,  

գրենական պիտույքների  ցուցակը:  

Մաղթում ենք   հաջողություն և ուսումնական արդյունավետ տարի: 

 

 

Դասագրքեր և գրենական այլ պիտույքներ 

9-րդ  դասարան 

Դասագրքեր 

 

Անհրաժեշտ պարագաներ 

 

1 2 3 4 5 6 

N 

Դասագիրք  

 

 

Գրադարանում 

առկա է, 

տրվում է 

վարձակալման 

սկզբունքներով 

Գրադարանում 

առկա է ոչ 

բավարար 

քանակով, 

տրվում է 

վարձակալման 

սկզբունքներով 

Գրադարանում 

գիրքը 

բացակայում է, 

կամ կա միայն 

ընթերցասրահում 

 

ձեռք է բերում ծնողը 

1. 1 

Հայոց լեզու 9, 

Բարսեղյան Հ., Աստղիկ 

գր.  2013 թ. 

 

  

A4 թղթեր, 

4  տետրեր՝ 12 թերթ,  

2 ընդհանուր  տետր՝ 96 թերթ: 

 

  

  

Ռուբինա Նազարյան,       Մայրենին 

բոլորի հա մար, 6- րդ լրամշակ ված 

հրատարակութ յուն, Ոսկան 

Երևանցի, 2013 

2. 2 

Հայ գրականություն 9/  

Դ. Գասպարյան, 

Տիգրան Մեծ, 2018 

  

  

 



 

3. 3 

Ռ. Տոնոյան և 

համահեղ., 

Մաթեմատիկայիխնդիր

ների շտեմարան 

 

   

 

 

Հանրահաշիվ 9 / 

Ս. Նիկոլսկի և ուր.-

Անտարես.- 2018 

  

  

Կարկին,  քանոններ 

4. 4 

Երկրաչափություն 9 /Լ. 

Աթանասյան և ուր.,.-

Զանգակ-97.- 2018  

    

 

5. 5 

Բազմանդամ 

/Մաթեմատիկայի 

ամբիոնի ժողովածու/  

տրվում է ամբիոնի 

կողմից էլեկտրոնային 

տարբերակով 

  

❖  

 

  

 

❖  

 

6. 6 

Ռուսերեն լեզու 

Русский язык 9 кл. / 

Есаджанян Б.М. и 

др./2015 г. 

 ❖   

 

7. 8 

Grade 9  

Focus 4 

Students’ Book 

Work Book 

  

Reader-Helen Naylor «In 

the Shadow of the 

Mountain» Level 5 

Wuthering Heights by 

Emily Bronte (Level 5) 

    

 

8. 9 
Կենսաբանություն 9 /Է. 

Գևորգյան, Ֆ. 
    

գունավոր մատիտներ, 

թղթապանակ, ալբոմային A4 թղթեր, 



 
Դանիելյան, Ա. 

Եսայան.-Աստղիկ 

գրատուն, 2014 

 

գունավոր կպչուն թղթեր (2 հատ) 

վանդակավոր 48 թերթանոց տետր 

(2 հատ) 

9. 1

0 

Կենսաբանության 

խնդիրների ժողովածու 

(Սևոյան, 1999) 

Առկա է նաև թվային 

տարբերակը 

    

 

10. 1

1 

Հայաստանի 

աշխարհագրություն.  9-

րդ դասարան /Մ. 

Մանասյան, Ա. 

Հովսեփյան. –Տիգրան 

Մեծ, 2014 

 

 
   

ՀՀ ատլաս, ուրվագծային քարտեզ  

9/նույնանուն հեղինակներ/, ՀՀ-ի 

ֆիզիկական և վարչական 

քարտեզներ, 48 թերթանի մեկական 

տետր, սպիտակ և գունավոր A4 

թղթեր: 

 

11. 1

2 

 Ֆիզիկա և 

աստղագիտություն  9. / 

Ղազարյան Է. և այլոք.-

Էդիթ Պրինտ.- 

2015 
    

վանդակավոր 48 թերթանի տետև (2 

հատ) 

գունավոր մատիտներ, 

թղթապանակ, ալբոմային A4 թղթեր, 

գունավոր կպչուն թղթեր 1 հատ, 

վանդակավոր 48 թերթանի տետր (1 

հատ) 

միլիմետրական բաժանմունքով 

թուղթ 

10 հատ 

12. 1

3 

Քիմիա 9 / Սահակյան. 

.-Տիգրան Մեծ 

.-2015  

    

պարբերական աղյուսակ, գունավոր 

մատիտներ, թղթապանակ, 

ալբոմային A4 թղթեր, գունավոր 

կպչուն թղթեր 2 հատ վանդակավոր 

12 թերթանի տետր,  

2 հատ  վանդակավոր48 թերթանի 

տետր 

13. 1Քիմիայի խնդրագիրք 7-      



 
4 10 (Խաչատրչյան 04թ) 

Առկա է նաև թվային 

տարբերակը 

 

14. 1

5 

Հայոց պատմ 9 (պրոֆ. 

Բարխուդարյան) 

Մակմ. Ա.2008թ 

Հայաստանի 

պատմության ատլաս Բ 

մաս 

 

 Առանց 

վարձավճար

ի 

 

48 թերթանոց մեկ տետր, 10-ական 

A4 թուղթ 

15. 1

6 

Համաշխարհային 

պատմություն 9 

նորագույն շրջան / 

Ստեփանյան/ Զանգակ-

97, 2008թ. 

 

 Առանց 

վարավճար

ի 

 

48 թերթանոց մեկ տետր, 10-ական 

A4 թուղթ 

16. 1

7 

Հայ եկեղեցու 

պատմություն 9. /Վ. 

Ղանդիլյան.- Տիգրան 

Մեծ, 2018 

  

  

24 թերթանի մեկ տետր, A4 10-ական 

թղթեր 

17.  

Հասարակագիտություն 

9. /Ա. Գյուլբուդաղյան .-

Զանգակ-97. 2018 

  

  

12-թերթանոց մեկ տետր 

18.  

Համաշխարհային 

մշակույթի 

պատմություն  

/նյութերը մշակվում և 

տրամադրվում են 

ուսուցչի կողմից/   

  

 

------- 

19.  

 Գծագրություն 8 

/Սողոմոնյան/ 

Աստղ.գր.2001   ❖  

Կարկին, ռետին, երկու մատիտ`չոր 

և փափուկ, քանոն (մեկ 30սմ և մեկ 

եռանկյունի), տետր 12 թերթ 

(մաթեմատիկայի), 1 տուփ 

գծագրական թուղթ 



 
 

20.  

Դասագիրք  

,,Նախնական  

զինվորական 

պատրաստություն,,-9. / 

Օհանյան.- Աստղիկ 

գրատուն.- 2009 & 2015 

  2009 թ. 

Առանց 

վարձակալմա

ն  

 

ՆԶՊ դասագրքի  աշխատանքային 

տետր /երաշխավորված ԿԱԻ 

կողմից/, 

Մեկ հատ 24 թերթանի ընդհանուր 

տետր, 2 հատ 12 թերթանի տետր: 

 

2-րդ կիսամյակի համար նաև 

քանոն, մատիտ, անկյունաչափ, 

կողմնացույց 

21 

Ինֆորմատիկա 

(դասագիրք պետք չի) 

 

  

մեկ 12 թերթանոց տետր, մեկ 48 

թերթանոց տետր (բոլորը 

մաթեմատիկայի), մատիտ, ռետին, 

քանոն, սրիչ 

    
Ծանոթություն՝ 

Թիվ 3 սյունակում նշված դասագրքերը տրամադրվում են մեկ ուսումնական տարով  և վարձակալության սկզբունքով, անգլերենի դասագրքերի փաթեթը ձեռք է բերում 

ճեմարանը և տրամադրում սաներին:  

Թիվ 4 սյունակում նշված ոչ բավարար քանակով առկա դասագրքերը խմբերին տրվում են հավասարաչափ քանակներով: 

 

Պարտադիր և լրացուցիչ ընթերցանության ցանկը տրամադրվում է առանձին: 

                            

 

                            

 

 Անհրաժեշտ պարագաների,  նյութեր 

9-րդ դասարան 

 

Ֆիզկուլտուրա 

 

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

 

Մարզաշապիկը 

տրամադրում է ճեմարանը 

Այլ Թղթապանակ /ամուր կազմով/, 

 թափանցիկ ֆայլեր՝ մոտ հարյուր հատ  

Օրագիր 

Ձեռք է բերում ծնողը 

 


