
         VI դասարան  

Ո՞ր նկարի վրա է անցկացված պատկերի 
սիմետրիայի առանցքը:

1

ա)
 բ)

գ) դ)



2         VI դասարան  

Ո՞ր նկարի վրա է անցկացված պատկերի սիմետրիայի առանցքը:

ա)

դ)

 բ)

գ) 



3         VI դասարան  

Ո՞ր տառը չունի մեկից ավելի 
սիմետրիայի առանցքը:  

  ա)    I   

   բ)   Y     

  գ)    X    

  դ)  O  



         VI դասարան  

Քանի՞ ձևով է հնարավոր մեկ ուղիղով քառակուսին 
մեջտեղից կիսել: 

4



5         VI դասարան  

Ուղղանկյունաձև պուրակի 
երկարությունը 72   մետր է, 
իսկ լայնությունը՝  54 մետր: 
Այն շրջապատված է   2,5 մետր 
լայնությամբ արահետով: Գտի՛ր 
արահետի մակերեսը:



6         VI դասարան  

Բեռնարկղներում կա 
համապատասխանաբար 840 և 
420լիտր նավթ:

Ամենից շատ քանի՞ լիտր կարող 
է տեղավորել այն բեռնարկղը, 
որի միջոցով հնարավոր է 
առանձին-առանձին չափել 
երկու բեռնարկղերում գտնվող 
նավթը:



7         VI դասարան  

Ամեն ինչ գլխիվայր
Բոլոր թվերը խառնվեցին:
Կարո՞ղ ես օգնել և մեծությունները չափման միավորների հետ ճիշտ զույգավորել:
Վերցրու՛ մաքուր թերթ, արտագրի՛ր այդ թվերը և մեծությունները զույգավորի՛ր չափման 
միավորների հետ այնպես, ինչպես հարմար կգտնես:Այս գործում քո օգնությունը օդի 
պես պետք է: 

Միավոր Մեծությունը Չափման միավորը

1
հեռուստատեսային գովազդի 
տևողությունը 0.5 մմ/վրկ

2 մարդու մարմնի ջերմաստիճանը 2600000 կմ2

3 փոստային նամականիշի մակերեսը -30 0C
4 Եգիպտական բուրգի ծավալը 3 մ2

5 ջերմաստիճանը 10 մմ2

6 արագությունը 37 րոպե
7 ջերմաստիճանը սառնարանում 70,000 մ3

8 1լիտր ներկով ներկած պատի մակերեսը 1 0C
9 Վրաստանի մակերեսը 400 մմ2

10 աչքի տրամագիծը 15 0C



8         VI դասարան  

Սաբայի փոքր քրոջ 4 քայլը հավասար է 
Սաբայի 3 քայլին:   Ենթադրենք Սաբայի մեկ 
քայլը 90 սմ է:

Քանի՞ սանտիմետր կանցնի նրա քույրը 12 
քայլ անելով:



9         VI դասարան  

Գտի՛ր օրինաչափություններն ու 
որոշի՛ր հաջորդ թվերը:

2, 4, 8, 16, ____

6, 8,  16, 18, ____

5, 4, 10, 9, ____

3, 7, 15, 31, ____

4, 12, 9, 27, ____



10         VI դասարան  

Քառակուսիների մեջ գրե՛ք 0,1,2,3,4,5 թվերն այնպես, որ 
միմյանց հաջորդող թվերը սլաքով միացած չլինեն: 



         VI դասարան  

3×5×5  չափի ուղղանկյուն պրիզմայի բոլոր կողմերը ներկած են նարնջագույն: 
Նկարի՛ր նշված պատկերը:

Եթե պրիզման բաժանենք  1սմ խորանարդերի, քանի՞ խորանարդ կստանանք:

Դրանցից քանի՞ խորանարդն ունի  6 ներկած նիստ, 

5 ներկած նիստ,  

4 ներկած նիստ,  

3 ներկած նիստ,  

2 ներկած նիստ, 

մեկ ներկած նիստ,  

ոչ մի ներկած նիստ:

11



12         VI դասարան  

Դատարկ վանդակներում թվերը գրի՛ր այնպես, որ ստանաս ճիշտ 
հավասարում.
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13         VI դասարան  

Դատարկ վանդակներում թվերը գրի՛ր այնպես, որ ստանաս ճիշտ 
հավասարում.
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         VI դասարան  

Դատարկ վանդակներում թվերը գրի՛ր այնպես, որ ստանաս ճիշտ հավասարում.
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15         VI դասարան  

Գտի՛ր եռանիշ թիվը, որն անմնացորդ 
բաժանվում է 8-ի և գրված է հետևյալ 
թվերի միջոցով՝   6 ; 7;  8:

Ինչպե՞ս է օգնում  9-ի բաժանման 
աղյուսակը  9-ով բազմապատկման 
արժեքները հիշելուն:



16         VI դասարան  

Գտի՛ր կարճ ճանապարհ 
այս արտահայտությունը 
հաշվելու համար. 
1+3+5+7+9+11+13+15+17=?

Բացատրի՛ր քո ընտրած կարճ 
ճանապարհը: Բացատրե՛ք, 
ինչպե՞ս կարելի է նույն միջոցի 
կիրառմամբ գտնել 45-ից   99 
ներառյալ բոլոր կենտ թվերի 
գումարը:



17         VI դասարան  

Գրքի մի գլուխը կազմված է 6 էջից: Բոլոր էջերի համարների 
գումարը կազմում է 525:

Թվի՛ր էջերի համարները:



18         VI դասարան  

Գրքի էջերը համարակալած են ըստ հաջորդականության 1-ից 300-ը 
ներառյալ: Քանի՞ էջ կբավարարի հետևյալ պահանջը.

1. Էջերի համարներում կա 5 թիվն ու համարը բաժանվում է 5-ի:

2. Էջերի համարներում կա 5 թիվը, բայց համարը չի բաժանվում է 5-ի:

3. Էջերի համարներում չկա 5 թիվը, բայց համարը բաժանվում է 5-ի:



         VI դասարան  

Իրար հաջորդող ինը 
դրական ամբողջ թվերի 
գումարը 2007 է: Որքա՞ն 
կլինի ամենամեծ ու 
ամենափոքր թվերի միջև 
տարբերությունը:

19



20         VI դասարան  

Դիտի՛ր աղյուսակը

- շաբաթ -շաբաթվա ընթացքում 
ստացած նամակների 

քանակը

-ստացած նամակների 
ընդհանուր քանակը

1 8 8
2 8 16
3 8 ?
4 8 ?

Մինչև վերջ լրացրու՛ աղյուսակը և մեկնաբանի՛ր առաջին 8 շաբաթվա 
արդյունքները: 

Ընդամենը քանի՞ նամակ ստացան հարյուր շաբաթվա ընթացքում:

Ո՞ր շաբաթվա ընթացքում ստացան ընդամենը 500 նամակ:



21         VI դասարան  

Եղել է, չի եղել, եղել է մի ծառ, 
որն ունեցել է 10 մեծ ճյուղ: Այդ 
յուրաքանչյուր մեծ ճյուղից 10-
10 փոքրիկ ճյուղ էր ելնում, իսկ 
յուրաքանչյուր փոքր ճյուղից՝ 10-10 
շիվ, յուրաքանչյուր շվից՝ 10 -10 տերև:

Մի գեղեցիկ օր անտառահատը ծառից մեկ մեծ ճյուղ կտրեց, 
այնուհետև այլ մեծ ճյուղից մեկ փոքրիկ ճյուղ էլ կոտրեց, հետո էլ մի 
այլ փոքրիկ ճյուղից նախ մի շիվ կտրեց, ապա մեկ այլ շվից մեկ տերև 
պոկեց:

Քանի՞ տերև մնաց ծառին:



22         VI դասարան  

Եթե դպրոցում սովորում է 400 
աշակերտ, կգտնվի՞ արդյոք 
ամենաքիչը 2 աշակերտ, որոնց 
ծննդյան օրերը համընկնում են:



23         VI դասարան  

Մարդկանց մինիմում ի՞նչ 
քանակ պետք է հավաքվի, որ 
երկու մարդու  ծննդյան օրը 
լինի նույն ամսում: Ինչու՞:



24         VI դասարան  

Երբ Վերայի թաղամասում մեքենայի կայանում եմ կատարում, ունեմ երկու 
ընտրություն. A կայանատեղում մեքենան կանգնեցնելիս  առաջին ժամի 
համար պետք է վճարեմ  80 թեթրի, յուրաքանչյուր լրացուցիչ ժամի համար՝ 
50 թեթրի:

B  կայանատեղում առաջին ժամն արժե  1,50 լարի, յուրաքանչյուր 
լրացուցիչ ժամ՝   30 թեթրի: 

Ո՞ր կայանատեղից օգտվելն է ավելի նպատակահարմար: 

Բացի սրանից, քիչ հեռու կա կայանատեղի, որը նստում է ժամում 40 
թեթրի, թեև այնտեղից ավտոբուսով Վերա հասնելու համար  հարկավոր 
է վճարել 60 թեթրի: Ի վերջո լրիվ անվճար մեքենան կարող եմ կայանել 
երկաթուղու կայարանում, սակայն այնտեղից մինչև Վերա տրամվայի 
երկկողմ տոմսն արժե 3,50  լարի:

Ի՞նչ խորհուրդ ես տալիս, Վերայի որևէ կայանատեղում կանգնեցնեմ 
մեքենան, քիչ հեռու, թե՝ երկաթուղու կայարանում: 



25         VI դասարան  

Մենակ աշխատելիս Նիկան 
ինքնաթիռի մոդելը պատրաստում 
է 2 ժամում: 

Նուցային նման մոդել 
պատրաստելու համար 
անհրաժեշտ է 3 ժամ:

Միասին աշխատելու դեպքում 
որքա՞ն ժամանակ է հարկավոր 
Նիկային ու Նուցային ինքնաթիռի 
մոդելը պատրաստելու համար:



26         VI դասարան  

Նատոն, Դաթունան ու Իրման ունեն 20-ից քիչ տոմս: Նատոն 
ունի ավելի շատ տոմս, քան Դաթունան: Դաթունան ունի ավելի 
շատ տոմս, քան Իրման:

Նատոն Իրմային տվեց  3 տոմս, իսկ Դաթունան Իրմային 
տվեց 2 տոմս: Դրանից հետո երեքն էլ ունեցան հավասար 
քանակության տոմս: 

Սկզբում քանի՞ տոմս ուներ յուրաքանչյուրը:   



27         VI դասարան  

Մաթեմատիկայի թեստից աշակերտը 
յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի 
համար ստանում է 10 միավոր: 
Յուրաքանչյուր սխալ պատասխանի 
համար նրանից պակասում է 1 
միավոր:

Քանի՞ ճիշտ ու քանի՞ սխալ 
պատասխան է տվել աշակերտը, եթե 
նա ստացել է 45 միավոր:



28         VI դասարան  

Նորյա շոկոլադի սալիկն արժե 
0,50 լարի: Տոներից հետո այն 
էժանացավ և ամբողջ փաթեթը 
վաճառվեց 31,93 լարիով:

Ի՞նչ արժեր մեկ շոկոլադի սալիկը 
գնի էժանացումից հետո:



29         VI դասարան  

Հեծանիվների խանութում հավաքեցին 
եռանիվ հեծանիվներ ու երեխայի 
երկանիվ սայլակներ: 

Խանութն ընդամենը պատրաստեց 
30 հեծանիվ ու սայլակ, ընդ որում 
օգտագործեց  103 անիվ:

Քանի՞ սայլակ պատրաստեց խանութը:



30         VI դասարան  

Հինգ թվերի միջին թվաբանականը 28 է: Ի՞նչ թիվ կարող ենք ավելացնել տրված 
թվերի հնգյակին, որպեսզի միջին թվաբանականը դառնա   30:

Աննայի միջին միավորը մաթեմատիկայից   92 է: Նա ուզում է, որ իր միջին 
միավորը դառնա 93: Նա թեստ ունի ուրբաթ օրը: Ի՞նչ միավոր պետք է ստանա 
նա թեստից, որ միջին միավորը դառնա 93: 

Ունե՞նք բավականաչափ տեղեկատվություն այս խնդիրը լուծելու համար:

Եթե համարում ես, որ ունես բավականաչափ տեղեկատվություն, ուրեմն ի՞նչ է 
պատասխանը:  

Եթե համարում ես, որ չունես բավականաչափ տեղեկատվություն, ուրեմն ի՞նչ  
լրացուցիչ տվյալներ են անհրաժեշտ խնդիրը լուծելու համար:


