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Հարգելի դիմորդ 

 

«Մաթեմատիկա» առարկայի ընդունելության թեստը բաղկացած է 20 առաջադրանքից:  

1–15 առաջադրանքներում լուծումները ներկայացնելը պարտադիր չէ: Դրանք նպատակաուղղված  

են աշակերտների հենքային գիտելիքների ստուգմանը, որոնք համապատասխանում են 

հանրակրթական դպրոցի ծրագրի նվազագույն պահանջներին:  

16 - 20-ը ընդարձակ լուծում պահանջող առաջադրանքներ են, որոնց կատարումը պահանջում է 

մաթեմատիկայի տարբեր բաժիններից ունեցած գիտելիքների կիրառում: Դրանց համար պետք է 

մանրամասն ու հիմնավորված ներկայացնել լուծման ամբողջ ընթացքն առաջադրանքից հետո՝ 

նշված տեղում: 

  1 – 15 առաջադրանքից  յուրաքանչյուրի ճիշտ պատասխանը գնահատվում է 2 միավոր:  

16 – 20 առաջադրանքից  յուրաքանչյուրի ճիշտ պատասխանը գնահատվում է 4 միավոր:  

Թեստի առավելագույն գնահատականը 50 միավորն է:  

Թեստի առաջադրանքները կատարելու համար հատկացվում է 120 րոպե:  

 

Մաղթում ենք հաջողություն 

 

  

  



Մաս  I. (1-15). 

1. Գտնել 16 և 48 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը: 

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

2. Գտնել 10-ից 20 թվերի միջև գտնվող բոլոր պարզ թվերի գումարը: 

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

3. Ինչքանով է ամենափոքր քառանիշ թիվը մեծ ամենամեծ երկնիշ թվից: 

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

4. Արտահայտել կիլոգրամներով 2տ 3ց 5կգ: 

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

5. Գտնել թիվը, եթե նրա 15% հավասար է  36: 

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

6.  Գտնել 4 հայտարարով բոլոր կանոնավոր կոտորակների արտադրյալը: 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

 



7. Անկանոն կոտորակը 
257

25
  ներկայացնել խառը թվի տեսքով:  

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

8. Երկեւ քաղաքների միջև հեռավորությունը 200 կմ է: Քարտեզի վրա Որոշել 

քաղաքների միջև հեռավորությունը, եթե մաշտաբը 

1: 1000000 է: 

                                    

                                    

                                    

                                    

 

 

                                   

                                    

 

Պատ.՝  

9. Ինչ թվանշանով է ավարտվում այն կենտ թիվը, որը բաժանվում է 5-ի: 

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

10.  Ինչ թվանշան է պետք  տեղադրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսսզի   183*4  

հնգանիշ թիվը բաժանվի 9-ի: 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

(11-12) Գտնել արտահայտությունների արժեքը: 

11. (6
7

15
 – 1,4) : (2

4

5
 + 1,2) 

                                       

                                    

                                    

                                    

                                    

 Պատ.՝  



12. │-10│+ │-2│-│-8│+│-5│ 

                                       

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

(13-14) Լուծել հավասարումները. 

13.   3(х+2) – х = 10 

                                       

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

14.     
2 · х

3
  =   

4

9
          

                                       

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

15.  Ռացիոնալ թվերը դասավորել ըստ աճման կարգի.  
1

2
  ;  

1

3
 ; 1; -1

1

2
 ; 1 

1

3
 ; 2; 

2

3
: 

                                       

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  



Մաս II. (16-20) Առաջադրանքների կատարման համար յուրաքանչյուր 

առաջադրանքներից հետո պետք է մանրամասն ու հիմնավորված ներկայացնել 

լուծման ամբողջ ընթացքը: 

 

16.  Արդյունաբերական աղի մեջ պարունակվում է 27% խառնուրդ: Քանի 

կիլոգրամ աչդյունաբերական աղ պետք է ուղարկել գործարան 219 կգ 

մաքուր կերակրի աղ ստանալու համար:  

                                       

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                           

Պատ.՝  

 

17. Եռանկյան կողմերը հարաբերում են ինչպես 20:21:29: Եռանկյան պարագիծը 

210 սմ է: Գտնել այն քառակուսու մակերեսը, որի կողմը հավասար է 

եռանկյան ամենափոքր կողմին: 

                                       

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

Պատ.՝  



18.  Անիվը, որի շրջանագծի երկարությունը 1,5 մ է, որոշակի հեռավորության վրա 

կատարեց 96 պտույտ: Քանի պտույտ կկատարի նույն հեռավորության վրա 2,4 

մ շրջանագծով անիվը:  

                                        

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

19. Առաջին խողովակով լողավազանը լցվում է 24 րոպեի ընթացքում, 

երկրորդով` 40: Քանի րոպեում կլցվի  լողավազանը երկու խողովակներով:  

 

                                        

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

 

                                                                    



20.  Արմենը հավագել է 1440 դրամ 20 և 50 դրամանաոց մետաղադրամներով:  

Քանի 20 և 50 դրամանոց մետաղադրամներ կան, եթե հայտնի է, որ 

մետաղադրամների քանակը 45-ն է: 

                                        

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

 

 

 

 


