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ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ 
 

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 -4,5-ից 6 բոլոր ամբողջ թվերի արտադրյալը: 

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

2. Բազմանդամը ներկայացնել կատարյալ տեսքով և որոշել նրա աստիճանը. 

(−
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3
 )ху2 (0,3)ух3 

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

3. Ի՞նչ թվանշանով է ավարտվում   զույգ  թվերը, որոնք բաժանվում են 5-ի: 

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

4. Ի՞նչ թվով փոխարինենք աստղանիշը  որպիսզի ստացված քառանիշ թիվը 

183*4 բաժանվի 9-ի: 

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

5. Գտնել 32 և 12 թվերի ամենափոքր ընդհանուր բազմապատիկը: 

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

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

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

 

Պատ.՝ 

 



7. Գտնել 5 հայտարարով բոլոր կանոնավոր կոտորակների գումարը: 

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

8. Ինչքան է ամենափոքր քառանիշ թիվը մեծ ամենամեծ երկնիշ թվից: 

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

9. Արտահայտել կիլոգրամներով 5տ 2ց 6կգ: 

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

10. Գտնել թիվը, եթե նրա 20% հավասար է  7-ի: 

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

11.  Գտնել արտահայտության արժեքը  
(𝑎+𝑏)2−(𝑎−𝑏)2

4𝑎2 𝑏2
, որտեղ а=

1

2
, b=-6: 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

 



12. Պարզեցնել արտահայտությունը 4 (a-2b)2   -  9 (2a-b)2        

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

         

13. Լուծել հավասարումները.5(x-1)– 4(х-2) =10 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

14. Լուծել հավասարումները.  
−2 х
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Պատ.՝  

15.  Գտնել у=-2х+8 գրաֆիկի հատման կետը ох առանցքի հետ: 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  



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

առաջադրանքներից հետո պետք է մանրամասն ու հիմնավորված ներկայացնել 

լուծման ամբողջ ընթացքը: 

16.  80 գ 15% աղի լուծույթը խառնեցին 20 գ 50% աղի լուծույթին: Որոշել աղի 

պարունակությունը նոր լուծույթում: 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

 

17. Հավասարասրուն եռանկյան հիմքին տարված բարձրությունը հավասար է 

7.6 սմ, իսկ եռանկյան սրունքը հավասար է 15.2 սմ: Որոշել եռանկյան 

անկյունները: 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  



                                                                     

18. 1000 դրամը պետք է փոխանակել 20 և 50 դրամ արժողությամբ 

մետաղադրամների այնպես, որ ստացվի 26 մետաղադրամ: Քանի 20 

դրամանոց մետաղադրամ պետք է լինի: 

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

 

                                   

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

19.  Մի բանվորը աշխատեկով մենակ, կարող է կատարել աշխատանքը 9 օրում, 

մյուս բանվորը նույն աշխատանքը կարող է կատարել 12 օրում: Քանի օրում 

կկատարեն նույն աշխատանքը երկու բանվորներն, աշխատելով միասին:   

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

 

                                   

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

 



20.  АВС հավասարասրուն եռանկյան АС հիմքը 37 սմ է, իսկ В գագաթին 

առընթեր արտաքին անկյունը  600 է: Գտնել  հեռավորությունը գագաթից C 

մինչև АВ ուղիդը:   

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

 

                                   

                                    

                                    

                                    

                                    

                                    

 

Պատ.՝  

 

 

                                                                       


