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ԵՊՀ Օլիմպիադա – 2022 թ. 

Հայոց պատմություն (20 միավոր) 

1. Թեստային առաջադրանքներ (15 միավոր) 
 

 

1.Ե՞րբ է արգելվել հայկական մեհենագրության գործածությունը. 

 

1) I դարում  

2) V դարում  

3) II դարում  

4) IV դարում 

 

2. Ե՞րբ է գահակալել հայոց Խոսրով  1-ին թագավորը. 

 

1) 185–198 թթ. 

2) 198–215 թթ.  

3)164–185 թթ. 

4) 216–252 թթ. 

 

3.Շահ Աբասը ե՞րբ է սկսել հայերի բռնագաղթը. 

 

1) 1605 թ. օգոստոսին 

2) 1604 թ. օգոստոսին  

3) 1605 թ. հոկտեմբերին 

4) 1606 թ. օգոստոսին 
 

4. Զանգեզուրի հայկական ազգային խորհուրդը վերակազմավորվեց Զանգեզուր–Ղարաբաղի 

մարզային խորհրդի. 

 

1) 1919 թ. սկզբին 

2) 1918 թ. վերջին 

3) 1918 թ. սկզբին                                                                                     

4) 1919 թ. վերջին 

 

5.Ե՞րբ է լուծարվել ԱՀԿ–ն. 

 

1) 1917 թ. հունիսին 

2) 1918 թ. հունվարին 

3) 1917 թ. նոյեմբերին 

4) 1918 թ. նոյեմբերին 

 

6. Հ. Օհանջանյանի և զինվորական նախարար Ռուբեն Տեր–Մինասյանի հանդիպումը Խորհրդային 

Ռուսաստանի կառավարության լիազոր ներկայացուցիչներ Պ. Մդիվանու և Բ. Լեգրանի հետ տեղի 

ունեցավ՝ 

1) 1920 թ. հոկտեմբերի 24–ին  

2) 1920 թ. հոկտեմբերի 19–ին 

3) 1920 թ. նոյեմբերի 19–ին                   

4) 1920 թ. նոյեմբերի 25–ին  

 

 

1)  
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7. Ե՞րբ է հիմնադրվել պատանի հանդիսատեսի թատրոնը. 

1) 1925 թ.  

2) 1928 թ.  

3) 1929 թ.  

4) 1937 թ. 

 

8. Հայաստանում գյուղացիության ճնշող մեծամասնությունը ե՞րբ անդամագրվեց 

կոլտնտեսություններին. 

1) 1933–1935 թթ. 

2) 1934–1936 թթ.  

3) 1935–1937 թթ. 

4) 1936–1938 թթ. 

 

9. ՀԽՍՀ 16 շրջաններում հատուկ դրություն մտցվեց. 

1) 1988 թ. հունիսի 15–ից 

2) 1988 թ. օգոստոսի 19–ից 

3) 1988 թ. նոյեմբերի 29–ից 

4) 1988 թ. դեկտեմբերի 5–ից 
 
10. Երվանդ Սակավակյացի օրոք հայոց թագավորության սահմանները հասնում էին՝ 

1) հյուսիս-արևելքում' Կուր գետին, հյուսիս-արևմուտքում' ԵՓրատ գետի ավազանին, արևելքում' 

Կասպից ծովին, իսկ հարավում' Հյուսիսային Միջագետքին 

2) հյուսիս–արևելքում' Կուր գետին, հյուսիս–արևմուտքում' Սև ծովին, արևելքում' Կասպից 

ծովին, իսկ հարավում' Հարավային Միջագետքին 

3) հյուսիս–արևելքում' Կուր գետին, հյուսիս–արևմուտքում' Սև ծովին, արևելքում' Մարաստանին, 

իսկ հարավում' Հյուսիսային Միջագետքին 

4) հյուսիս–արևելքում' Կուր գետին, հյուսիս–արևմուտքում' Ճորոխ գետի ավազանին, արևելքում' 

Մարաստանին, իսկ հարավում' Հարավային Միջագետքին 
 
 
11. Ո՞ր երկրի թագավորի դեմ պատերազմում Արտաշեսը վերադարձրեց Տմորիքը. 

1) Վիրք 

2) Աղվանք 

3) Բյութանիա                                              

4) Սելևկյան տերություն 

 

 

12. Անիի վարդապետարանում ո՞վ մշակեց վարդապետական կրթության նոր ծրագիր. 

1) Մխիթար Գոշը 

2) Ներսես Մշեցին 

3) Սամուել Անեցին 

4) Հովհաննես Իմաստասերը 

 

 

13. Արցախի մելիքությունների սահմանները տարածվում էին Գանձակի ո՞ր շրջաններից մինչև 

Արաքս գետ. 

1) հյուսիսային  
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2) արևելյան 

3) հարավային 

4) արևմտյան 

 

14. Ո՞վ է «Ամենայն հայոց կաթողիկոսությունը և Կովկասի հայք XIX դարում» երկհատոր 

ուսումնասիրության հեղինակը. 

1) Ստեփանոս Պալասանյանը 

2) Ալեքսանդր Երիցյանը 

3) Նիկողայոս Ադոնցը 

4) Հովսեփ Գաթըրճյանը 

 

15. Ո՞վ ընտրվեց ՀԿԿ կենտկոմի առաջին քարտուղար 1953 թ. նոյեմբերին. 

1) Յակով Զարոբյանը 

2) Սուրեն Թովմասյանը 

3)Գրիգոր Հարությունյանը 

4) Անաստաս Միկոյանը 

 

16. Ի՞նչ առաջարկությամբ հանդես եկավ Ա. Բեկզադյանը 1921 թ. հունիսի 25–27–ին Թիֆլիսում 

հրավիրված անդրկովկասյան հանրապետությունների սահմանները որոշող հանձնաժողովի 

նիստում. 

1) Հայաստանին միացնել Նախիջևանն ու Ախալքալաքը 

2) Լոռու և Լեռնային Ղարաբաղի հետ միասին ՀՍԽՀ–ին 

միացնել նաև Ախալքալաքի գավառը 

3) Հայաստանին միացնել Կարսը, Լոռին և Ախալցխայի գավառը 

4) Հայաստանին միացնել Լոռին, Նախիջևանը, Կաղզվանը և Օլթին 

 

17. Որքա՞ն էր ադրբեջանցիների կորուստը Քարինտակի ազատագրման ժամանակ. 

1) 70 զոհ և 120 վիրավոր  

2) 10 զոհ և 15 գերի 

3) 74 զոհ և 70 վիրավոր  

4) 54 զոհ և 50 գերի 

 

18. Որտե՞ղ է սպանվել Ջեմալ փաշան. 

1) Հռոմում 

2) Բեռլինում 

 3) Կ. Պոլսում                                                       

 4) Թիֆլիսում 

 

19. 852 թ. Բուղան ո՞ր շրջաններն ասպատակեց. 

  

1) Բաղեշ, Խութ, Սասուն 

2) Շիրակ, Վասպուրական, Արցախ 

3) Երևան, Վանանդ, Վասպուրական 

4) Սասուն, Նկան, Կարին 
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20. Ո՞ր պատմիչի խոսքերն են. 

«Նա քաղաքը շրջապատեց 50 կանգուն բարձրության պարիսպով, որի հաստության մեջ կային 
ձիերի բազմաթիվ ախոռներ: Քաղաքի արվարձանում նա կառուցեց պալատ' ընդարձակ 
զբոսայգիներով, որսատեղերով և լճերով: Մերձակայքում նա բարձրացրեց նաև հզոր մի բերդ»: 

1)  Ամմիանոսի 

2) Ապպիանոսի 

3) Տակիտոսի 

4) Պլուտարքոսի 

 

21. Կարդալ Վահրամ Պահլավունուն ուղղված անեցիների դիմումից մեջբերված հատվածը և նշել 

ճիշտ շարունակությունը. 

« Մենք ամենքս պատրաստ ենք մեռնելու, բայց չենք մեռնի, մինչև չոչնչացնենք մեր թշնամիներին, 
որոնք»՝ 

1) «ապօրինաբար եկել են մեր դեմ և կամենում են գրավել մեր երկիրը» 

2) «ավազակաբար հարձակվել են մեզ վրա և երազում են մեր երկիրը կողոպտելու մասին» 

3) «տարապարտ կերպով են գրոհում մեր դեմ և կամենում են կողոպտել մեր երկիրը» 

4) «տարապարտ կերպով եկել են մեր դեմ և կամենում են հափշտակել մեր երկիրը» 

 

 

22. Ո՞ր կառույցի մասին են հետևյալ խոսքերը. 

«Մի տեսակ արտահողային պետություն էր ստեղծվում'  կենտրոնական ու տեղական 
իշխանություններով: Ապագայում, երբ Թուրքահայաստանը դառնար ազատ, կառավարման 
մեքենան արդեն պատրաստ էր»: 

1)  Արևմտահայ ազգային խորհրդի 

2) Արևելահայ ազգային խորհրդի 

3) Անդրկովկասյան հատուկ կոմիտեի 

4) Կ. Պոլսի Ազգային ժողովի 

 

23. Ո՞ւմ որոշումից է մեջբերված հատվածը. 

« Պատրաստ լինել իշխանությունը գրավելու, երբ նեցուկ կունենանք մի հարևան երկիր, որով 
հնարավոր կլինի կապվել բանվորագյուղացիական Ռուսաստանի հետ»: 

1) Հայաստանի կոմունիստական կազմակերպությունների՝ Երևանում հրավիրված առաջին 

կոնֆերանսի 

2) հայ բոլշևիկների Բաքվի նիստի 

3) հայ բոլշևիկների Ալեքսանդրապոլի կոմիտեի 

4) Ռազմահեղափոխական կոմիտեի Կարսի կոնֆերանսի 
 
24. Ո՞րն էր մարզպանական գունդը. 

 

1) հայկական բանակում Բագրատունիների օրոք թագավորական տիրույթներում ապրող 

ռամիկներից հավաքագրված զորամիավորումը 

2) հայկական բանակում Բագրատունիների օրոք լեզգիներից և այլ ցեղերից հավաքագրված 

զորամիավորումը 
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3) հայկական բանակում Բագրատունիների օրոք արաբական ամիրայությունների տրամադրած 

զորամասերից կազմված զորամիավորումը 

4)  Հայկական բանակում Բագրատունիների օրոք իշխաններին ենթակա զորամասերից կազմված 

զորամիավորումը 

 

25. Վարդանանց պատերազմի շրջանի իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական 

հաջորդականությամբ. 

 

ա. ապստամբ ուժերի կողմից Արտաշատ, Գառնի, Արտագերս ամրոցների ազատագրումը 

պարսից կայազորներից 

բ. Վարդան Մամիկոնյանի և հոների միջև Սասանյանների դեմ ուղղված դաշինքի կնքումը 

գ. Ավարայրի ճակատամարտը 

դ. Աղվանքի հազարապետի և եպիսկոպոսների ժամանումը Հայաստան 

ե. պարսից զորքի՝ Հայաստանից հանելը Հազկերտի կողմից 

զ. ապստամբական կառավարության կազմումը 

է. «Հավատո ուխտի» ընդունումը 

ը. Աղվանքից Վարդան Մամիկոնյանի շուտափույթ վերադարձը Հայաստան 

թ. Հովսեփ Վայոցձորցու և Ղևոնդ Երեցի նահատակությունը 

ժ. Խաղխաղի ճակատամարտը 

 

1) է, ա, դ, զ, բ, ժ, ը, գ, թ, ե 3) է, ա, զ, դ, ժ, բ, ը, գ, ե, թ 

2) ա, է, զ, դ, ե, բ, ը, ժ, գ, թ 4) է, ա, զ, դ, բ, ժ, գ, ը, թ, ե 

 

 

 

 

26. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ. 

 

ա. պարսից զորավար Միհրանի 20–հազարանոց զորքի ջախջախումը հայերի կողմից 

բ. Վահրամ Չուբինի ապստամբության սկիզբը 

գ. Մավրիկիոս կայսեր գահակալության ավարտը 

դ. Վասակ Մամիկոնյանի որդու՝ Մանվելի սպանությունը 

ե. «Մեծ Հայք», «Խորագոյն Հայք», «Ներքսագոյն Հայք» և այլ նահանգների կազմավորումը 

զ. Խոսրով Անուշիրվանի ներխուժումը Հայաստան և պարտվելը Վարդան Կրտսերի կողմից 

է. Դվինի II ժողովի գումարումը 

ը. Պարսիկ Սուրենի նշանակվելը Հայաստանի մարզպան 

թ. Մավրիկիոս կայսեր գահակալության սկիզբը 

ժ. Սուրեն մարզպանի սպանությունը Դվինում 

 

1) ա, ը, ժ, դ, է, զ, թ, բ, ե, գ 3) է, ը, դ, ա, ժ, թ, բ, գ, ե, զ 

2) է, ը, դ, ժ, ա, զ, թ, բ, ե, գ 4) ը, դ, է, ժ, ա, զ, թ, բ, գ, ե 

 
 

27. Ըստ ժամանակագրական հաջորդականության՝ թվարկված իրադարձություններից ո՞րն է 

տեղի ունեցել վեցերորդը. 

 

ա. թյուրք–սելջուկների առաջին արշավանքը Հայաստան 

բ. Անիի հռչակումը մայրաքաղաք 

գ. Սմբատաբերդ լեռան մոտ հայ բնակչության կոտորածը 

դ. Տաշիր–Ձորագետի թագավորության հիմնադրումը 

ե. թյուրք–սելջուկների երրորդ արշավանքը Հայաստան 
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զ. Սյունիքի թագավորության հռչակումը 

է. Վարդանակերտի ճակատամարտը 

ը. Դավիթ Կյուրապաղատի մահը 

թ. Մանազկերտի ճակատամարտը 

ժ. Անիի գրավումը թյուրք–սելջուկների կողմից 

 

1) զ  2) գ  3) թ  4) ա 
 
 

 

28. Դեպքերը դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ. 

 

ա. զեյթունցիների հաղթական մարտը Ազիզ փաշայի դեմ 

բ. «Բարենպատակ ընկերության» հիմնադրումը 

գ. «Հայրենասերների միություն» կազմակերպության գործունեության դադարեցումը 

դ. «Դրոշակում» ՀՅԴ առաջին ծրագրի տպագրումը 

ե. Կարինի «Պաշտպան հայրենյաց» կազմակերպության անդամների դատավարությունը 

զ. Հնչակյան կուսակցության Լոնդոնի առաջին համագումարը 

է. «Հնչակ» թերթում Հնչակյան կուսակցության ծրագրի հրատարակումը 

ը. Կարինի և Տրապիզոնի հնչակյան մասնաճյուղերի ստեղծումը 

թ. ՀՅԴ առաջին ընդհանուր ժողովի հրավիրումը 

ժ. «Խարիսխ» զինագործական արհեստանոցի հիմնադրումը Թավրիզում 

 

1) բ, ե, գ, է, ա, ը, ժ, թ, զ, դ 3) ա, բ, ե, գ, է, ը, ժ, թ, դ, զ 

2) ա, բ, գ, ե, է, ը, թ, դ, զ, ժ 4) ա, բ, գ, ե, ը, ժ, է, դ, թ, զ                           

 

 
 

29. 1916 թ. իրադարձությունները դասավորել ըստ ժամանակագրական հաջորդականության. 

 

ա. Քեռու զոհվելը Ռևանդուզի մոտ 

բ. Էրզրումի գրավումը ռուսական զորքերի կողմից 

գ. Խիզանի գրավումը 

դ. Խնուսի գրավումը 

ե. Մուշի գրավումը 

զ. Բիթլիսի գրավումը 

է. Սայքս–Պիկոյի համաձայնագրի կնքումը 

 

1) ե, դ, զ, բ, ա, գ, է 3) դ, բ, ե, զ, գ, է, ա 

2) դ, ե, բ, զ, գ, ա, է 4) բ, ե, դ, զ, գ, ա, է          
 

 

30. Ընտրել երեք ճիշտ պնդումները. 

 

Շահապիվանի ժողովը՝ 
 

ա. Խիստ պատիժներ սահմանեց իրենց տերերին դավաճանած, տերերից փախած, անհնազանդ ու 

ըմբոստ ծառաների նկատմամբ 

բ. խիստ պատիժներ սահմանեց եկեղեցու կարգերը խախտողների դեմ 

գ. Դատապարտեց նեստորականների գործողությունները և դավանաբանական նոր գրություն 

կազմեց 
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դ. խիստ պատիժներ սահմանեց ընտանիքի կարգերը խախտողների դեմ 

ե. Կանոնակարգեց և ամրագրեց Հայ առաքելական եկեղեցու դավանաբանական 

ինքնուրույնությունը 

զ. Վերջնականապես ամրագրեց Հայ առաքելական եկեղեցու ազգային և ծիսակարգային 

ինքնուրույնությունը 

է. խիստ կանոններ սահմանեց եկեղեցական կանոնադրությունն ու պաշտամունքն ավելորդ 

համարող և տարատեսակ անկարգություններ ու անօրինություններ գործող բորբորիտների դեմ 

 

1) բ, դ, է      2) դ, զ, է            3) ա, գ, ե          4) ա, բ, զ 

 

31. Թվարկվածներից որո՞նք խորհրդային ամբողջատիրական համակարգի բնորոշ գծերից չեն. 

 

1) երկկուսակցական համակարգի հաստատումը 

2) իշխանության երեք ճյուղերի իրական տարանջատումը 

3) միակուսակցական համակարգի հաստատումը 

4) իշխող կուսակցության ներսում ընդդիմության ոչնչացումը 

5) իշխանության բռնազավթումը այդ կուսակցության կողմից 

6) ընդդիմության առկայությունը խորհրդարանում 

7) գաղափարախոսական բազմակարծության վերացումը 

8) եկեղեցու նկատմամբ անհանդուրժողական քաղաքականությունը 

 

32. Ընտրել տերմինների կամ հասկացությունների սխալ բացատրությունները. 

 

1) Մինչև 1991 թ. նոյեմբերի կեսերը նոր ինքնիշխան պետությունների ղեկավարների քննարկած 

միութենական պայմանագրի նախագծի վերջնական տարբերակում նոր միությունը 

բնութագրվում էր որպես «համադաշնային ժողովրդական պետություն»: 

2) 1947 թ. ապրիլի 30–ից մայիսի 4–ը Նյու Յորքում կայացած Հայկական համաշխարհային 

կոնգրեսի նախաձեռնող կազմակերպությունը կոչվում էր Ամերիկայի Հայկական ազգային 

խորհուրդ: 

3) 1987 թ. հունիսի 18–ին 1915 թ. հայերի ցեղասպանությունը դատապարտած մարմինը կոչվում 

էր Եվրոպական միություն: 

4) Էջմիածնում հիմնված մշակութային–պատմական ինստիտուտը 1925 թ. վերափոխվելուց հետո 

կոչվեց Գիտության և արվեստի ինստիտուտ: 

5) 1988 թ. փետրվարի 20–ին ԼՂԻՄ մարզխորհրդի արտահերթ նստաշրջանի օրակարգում դրված 

հարցը վերնագրված էր՝ «Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար Մարզի Գերագույն խորհրդի 

միջնորդությունը՝ երկրամասը Ադրբեջանական ԽՍՀ–ից հանելու և Հայկական ԽՍՀ–ի կազմի մեջ 

մտցնելու մասին»: 

6) 1920–ական թթ. ստեղծված գյուղացիական միացյալ տնտեսությունների ձևերից էին 

սովխոզները, արտելները, կոմունաները: 
 
 
 

33. Թվարկվածներից որո՞նք արևմտահայերի առաջին համագումարի արդյունք չեն. 

 

1) Ընտրվեց կենտրոնական ղեկավար մարմին՝ 15–հոգանոց Արևմտահայ ազգային խորհուրդ: 

2) Խորհրդի անդամներ դարձան Անդրանիկը, Վ. Փափազյանը և ուրիշներ: 

3) Ընտրվեց 15–հոգանոց գործադիր մարմին՝ Հայոց ազգային խորհուրդ: 

4) Արևմտահայ ազգային խորհրդի նախագահ ընտրվեց Վահան Փափազյանը (Կոմս): 

5) Արևմտահայ ազգային խորհրդի նախագահ ընտրվեց Ավետիս Ահարոնյանը, քարտուղար՝ 

Նիկոլ Աղբալյանը: 

6) Արևմտահայ ազգային խորհրդի պատվավոր նախագահ ընտրվեց Անդրանիկը: 
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7) Վանի, Բիթլիսի և Էրզրումի մարզերում սկսեցին գործել Արևմտահայ ազգային խորհրդի 

տեղական կազմակերպությունները: 

 

 

 

34. Հայաստանի առաջին հանրապետության մշակութային–կրթական գործը զարգացնելու 

արդյունքում՝ 

 

1) Ընդունվեց օրենք պետական հանրային մատենադարան (գրադարան) հիմնելու մասին: 

2) Կառավարությունը հսկայական ֆինանսական միջոցներ տրամադրեց մշակութային–կրթական 

բոլոր հաստատություններին: 

3) Հիմնվեցին մի շարք բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ: 

4) Նոր Բայազետում և Դիլիջանում բացվեցին գյուղատնտեսական դպրոցներ, իսկ 

Ալեքսանդրապոլում՝ տեխնիկական միջնակարգ դպրոց: 

5) Ստեղծվեց դպրոցական եռաստիճան համակարգ՝ տարրական, ութամյա և միջնակարգ: 

6) 1919 թ. մայիսին Երևանում բացվեց հայ արվեստագետների ցուցահանդեսը: 

7) 1920 թ. սեպտեմբերին կազմակերպվեց պետական թանգարան (ներկայիս Հայաստանի 

պատմության թանգարանը): 
 
 

35. 1830 թ. զանգվածային վերաբնակեցման հետևանքներ են. 

 

1) կարսեցիների հաստատվելը Գյումրիում, Շիրակի դաշտում և Ապարանում 

2) 45 000 հայերի տեղափոխվելը Արևելյան Հայաստան                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3) բայազետցիների և  ալաշկերտցիների հաստատվելը Սևանա լճի ավազանում 

4) էրզրումցիների հաստատվելը Սուրմալուում,  Դարաչիչակում, Ապարանում և Փամբակում 

5) Ախալքալաքում և Ախալցխայում հայ բնակչության տեսակարար կշռի շեշտակի աճը, նախորդ 

ժամանակներին բնորոշ ժողովրդագրական իրավիճակի վերականգնումը, 

6) Մուշ և Վան քաղաքների զրկվելը մեծ թվով հայ առևտրականներից ու արհեստավորներից, 

որոնք կարևոր տեղ ունեին Օսմանյան կայսրության տնտեսության մեջ 

7) 75 000 արևմտահայերի վերաբնակվելը ռուսական տերությանն անցած տարածքներում 

 
 

 

36. Ըստ արևմտահայերի ազգային սահմանադրության՝ ստեղծվելու էին՝ 

 

1) Ազգային ժողով 

2) դատական իշխանություն 

3) Ազգային կենտրոնական վարչություն 

4) կրթական հաստատություններ 

5) ազգային կյանքի տարբեր բնագավառները սպասարկող խորհուրդներ 

6) ինքնապաշտպանական խորհուրդ 

7) հոգևոր խորհուրդներ 

 

 

 

37. Արևելքի ժողովուրդների առաջին համագումարին վերաբերող պնդումներից որո՞նք են ճիշտ. 

 

1) Արևելքի ժողովուրդների առաջին համագումարը տեղի ունեցավ Բաքվում և նպաստեց ռուս–

իրանական բարեկամության ամրապնդմանը: 
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2) Արևելքի ժողովուրդների առաջին համագումարի ստեղծած «Քարոզչության և գործողության 

խորհուրդը» 1920 թ. սեպտեմբերի 18–ին ընդունեց մի բանաձև–փաստաթուղթ, որի հիմնական 

դրույթներն ամբողջությամբ ուղղված էին ՀՀ–ի և հայ ժողովրդի դեմ: 

3) Այդ բանաձևով առաջարկվում էր հնարավոր բոլոր միջոցներով օգնել ռուսներին և 

Հայաստանի վրա նրանց ռազմարշավի միջոցով նպաստել վերջինիս խորհրդայնացմանը: 

4) Այդ խորհրդի մշակած փաստաթղթի համաձայն' Անգլիան՝ որպես փրկարար և հաշտարար, 

պետք է մտներ Հայաստան: 

5) Դավադիր այս փաստաթղթի ընդունումից մի քանի օր անց Թուրքիան առանց պատերազմ 

հայտարարելու ռազմական գործողություններ սկսեց Հայաստանի դեմ: 

6) Համագումարը որոշեց ռազմական և նյութական օգնություն տրամադրել Վրաստանին: 

7) Համագումարը նպաստեց քեմալա–բոլշևիկյան մերձեցմանը: 

 

 

38. Տրված փաստարկներից որո՞նք են սխալ. 

 

1) 1920–ական թվականներին խոշոր գաղթօջախ ձևավորվեց նաև Ամերիկայում (ԱՄՆ և 

Կանադա)՝ շուրջ 130 հազար հայերով: 

2) 1922 թ. հունվարի 10–ին Բաթում ժամանեց Միջագետքում ապաստանած հայերի երկրորդ՝  ևս 

3–հազարանոց խումբը: 

3) 1921–1936 թթ. Խորհրդային Հայաստան է ներգաղթել ավելի քան 62 000 մարդ: 

4) 1945 թ. մայիսի 28–ին ՀՀ նախկին վարչապետ Ա. Խատիսյանը դիմեց Ստալինին, Թրումանին և 

Չերչիլին`խնդրելով ջանքեր գործադրելՀայկական հարցի արդարացի լուծման ուղղությամբ: 

5) Նյու Յորքում 1947 թ. գարնանը տեղի ունեցած Հայկական համաշխարհային կոնգրեսին 

մասնակցում էին 22 երկրների 715 պատգամավորներ: 

6) 1992 թ. մարտի 2–ին ՀՀ–ն անդամագրվեց Եվրոպայի խորհրդին: 

7) Հայոց ցեղասպանության 100–րդ տարելիցին մասնակցեցին ավելի քան 60 երկրների և 

միջազգային տասնյակ կառույցների պատվիրակություններ: 

 
 
 

 
39. «Յոթ ազատ արվեստների» Եռյակ ենթահամակարգի բաղադրիչներն էին. 

 

1) երաժշտություն 4) երկրաչափություն 
2) քերականություն 5) ճարտասանություն 

3) թվաբանություն 6) տրամաբանություն 

 7) աստղագիտություն 

 

 

 

 

40. Գտնել այն երկու իրադարձությունները, որոնք խախտում են տրված շարքի 

ժամանակագրական հաջորդականությունը. 

 

1) Անդրկովկասյան հատուկ կոմիտեի ստեղծումը 

2) Բոլշևիկյան հեղաշրջումը Ռուսաստանում 

3) Երզնկայի զինադադարի կնքումը 

4) Արևմտահայ զորաբաժնի ստեղծումը 

5) Անդրկովկասյան կոմիսարիատի ստեղծումը 

6) Պատերազմի վերսկսումը Կովկասյան ճակատում 

7) Բաշ Ապարանի ճակատամարտի հաղթական ավարտը 
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8) Առանձին հայկական կորպուսի ստեղծումը 

9) Շիրակի գոյամարտի սկիզբը 

 

41. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ. 

 

1) Կ. Պոլսում հնչակյանների կազմակերպած Բաբը Ալիի ցույցը 

2) Համիդյան կոտորածների իրականացումը Դիարբեքիրի նահանգում 

3) Համիդյան կոտորածները Խարբերդի և Սեբաստիայի նահանգներում 

4) Գարուն Աղասու տեղափոխությունը Զեյթուն 

5) Համիդյան ջարդերի իրականացումը Տրապիզոնի և Բաբերդի շրջաններում 

 

 

 

 

42.  Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ. 

 

1) Սարգիս Զաքարյանի՝ ամիրսպասալարի պաշտոն ստանալը 

2) Գրիգոր Զ Ապիրատի բազմելը հայոց կաթողիկոսական աթոռին 

3) Բերդուսի ճակատամարտը 

4) Հայոց կաթողիկոս Կոստանդին Լամբրոնացու մեկնումը Կահիրե՝ հաշտության պայմանագիր 

կնքելու համար 

5) Խաչենի տիրակալ Հասան–Ջալալին և Զաքարե Զաքարյանին մահապատժի ենթարկելը 

6) Գանձասարի վանքի դառնալը Աղվանից եկեղեցու կաթողիկոսանիստ կենտրոն 

 

 

 

43. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ. 

 

1)  Էսէռների հետ ՀՅԴ–ի կոալիցիոն կառավարություն կազմելը 

2) Արևմտահայերի 2–րդ համագումարը Երևանում 

3) Լոռուց, Ախալքալաքի և Ախալցխայի գավառներից թուրքական զորքերի հեռանալը 

4) Ալեքսանդր Խատիսյանի գլխավորած կառավարության հրաժարականը 

5) Հայկական ուժերի առաջանալը դեպի Հյուսիսային Լոռի և մինչև Բոլնիս–Խաչեն ու Շուլավեր 

հասնելը 

6) Հայ ժողովրդական կուսակցության 2–րդ համագումարը 

 

 

 

 

44. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ. 

 

1) «Լեռնահայաստանի» հռչակումը 

2) Խորհրդային Հայաստանում պարենհարկ մտցնելը 

3) հայ ժողովրդի անունից Ա. Մյասնիկյանի շնորհակալական բաց նամակ ուղղելը ԱՄՆ 

նախագահ Ու. Հարդինգին 

4) Հայհեղկոմի վերակազմավորվելը ՀՍԽՀ ժողովրդական կոմիսարների խորհրդի 

5) Անդրկովկասի խորհուրդների առաջին համագումարի հրավիրումը Բաքվում 

6) Երևանում հայ–ռուսական համաձայնագրի ստորագրումը 
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45. Կատարել համապատասխանեցում.   
 

N Գործիչ N Իրադարձություն N Զորքի 
թվաքանակ 

1 Վ. Մադաթով 1 Հայկական և վրացական զոր-
քերի հանդիպումը Չոլակում 

1 8 հազար 

2  Ի. Պասկևիչ 2 Շուշիի բերդի պաշարումը 2 25 հազար 
3 Եսայի Հասան Ջալալյան 3 Օշականի ճակատամարտը 3 2 հազար 
4 Աբաս Միրզա 4 Գանձակի ճակատամարտը 4 10 հազար 
  5 Շամքորի ճակատամարտը 5 60 հազար 

 
 

1   
2   
3   
4   

 
 
46. Կատարել համապատասխանեցում. 
 
ա. Գարուն Աղասի                   1) Ալեքսանդր Պետրոսյան 
բ. Իշխան                                    2) Մարտիրոս Սարուխանյան 
գ. Պետո                                      3) Սերոբ Վարդանյան 
դ. Մարտիկ                                4) Կարապետ Թուր-Սարգսյան 
ե. Վարդան                                5) Սարգիս Մեհրաբյան 
                                                     6) Հովսեփ Արղության 
 
47. Կատարելհամապատասխանեցում. 
 
ա. շուրջ 180 000  դ. շուրջ 500 

բ. շուրջ 1100  ե. շուրջ 40 000 

գ. շուրջ 6750  զ. շուրջ 15 000 

1) 1932 թ. առանց դատաքննության և դատարանի վճիռների տարբեր ժամկետներով 

Հայաստանում ազատազրկման ենթարկված մարդկանց թիվը 

2) 1929 թ. դրությամբ հողազուրկ հայ գյուղացիների թիվը 

3) 1930–ական թթ. Հայաստանում բռնությունների ենթարկվածների թիվը 

4) 1930 թ. ապրիլի դրությամբ որպես կուլակ ունեզրկված տնտեսությունների թիվը 

5) 1933 թ. ապրուստի միջոց հայթայթելու նպատակով Սևանա լճի ավազանի շրջանները լքած 

ընտանիքների թիվը 

6) 1932 թ. սկզբին առանց դատաքննության և դատարանի վճիռների գնդակահարվածների թիվը 

7) 1930–ական թթ. վերջի դրությամբ կոլտնտեսություններում ընդգրկված գյուղացիական 

տնտեսությունների թիվը 

 

 
 
 
48. Մասնագիտությունները համապատասխանեցնել անուններին. 

 

ա. Միհրան Ղասաբյան  դ. Ջակոմո Չամչյան 

բ. Մարգար Առուստամով  ե. Խորեն Սինանյան 

գ. Լևոն Օրբելի   զ. Նազարեթ Տաղավարյան 

 

1) ֆիզիկոս 

ա բ գ դ Ե 
     

ա բ գ դ ե զ 
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2) քիմիկոս 

3) աստղագետ 

4) ֆիզիոլոգ 

5) ռենտգենաբան 

6) բժիշկ 

7) գյուղատնտես, բժիշկ 

 
 
 

49. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ. 

 

1) Թորոս I-ի օրոք Կիլիկյան Հայաստանի սահմաններն ընդարձակվեցին դեպի հյուսիսֈ 

2) Լևոն I իշխանի օրոք Կիլիկյան Հայաստանի սահմանները հարավում հասան մինչև 

Միջերկրական ծովֈ 

3) Կիլիկիայի հայկական պետության և Անտիոքի իշխանության միջև խնդիրներ ծագեցին 

Դաշտային Կիլիկիայի արևմտյան շրջանների պատճառով: 

4) Աղվանից եկեղեցին միավորում էր Այսրկովկասի արևելյան հատվածի ու հայկական Արցախ և 

Սյունիք նահանգների քրիստոնյա հայ բնակչությանը: 

5) Հյուսիսում Կիլիկիայի սահմանները հասնում էին մինչև Տավրոսի լեռները, իսկ արևմուտքում 

անցնում էին Ամանոսի (Սև) լեռներով: 

6) Բյուզանդական արքունիքում ծառայող հայ իշխան Փիլարտոս Վարաժնունին Հյուսիսային 

Ասորիքում և Կիլիկիայի արևելյան շրջաններում հիմնադրեց ընդարձակ հայկական 

իշխանություն: 

 

49 1 2 3 4 5 6 

Ճիշտ է       

սխալ է       

չգիտեմ       

 

 

50. Ստորև տրված պնդումներից գտնել՝ որոնք են ճիշտ, որոնք՝ սխալ. 

 

1) 1950–1970–ական թթ. հայկական գեղանկարչության ամենաբնորոշ գծերն էին ավանդական 

ժանրերի միաձուլումը, մարդկանց և բնապատկերի համադրումը: 

2) Հայաստանում 1950–ական թթ. կեսերից մեծ զարգացում են ապրել մաթեմատիկայի գծով 

տարվող հետազոտական աշխատանքները. այդ ասպարեզում առաջին հաջողությունները 

կապված էին ակադեմիկոսներ Արտաշես Շահինյանի և Սերգեյ Մերգելյանի անունների հետֈ 

3) «Հովհաննես Բաղրամյան» ձիարձանի հեղինակը Նորայր Կարգանյանն է: 

4) Արմենակ Մնջոյանի գլխավորած նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտը մեծ 

հաջողություններ է ունեցել դեղանյութերի ստեղծման, կենսաբանական ակտիվ միացությունների 

սինթեզման ասպարեզում: 

5) Հայկական արհեստավարժ առաջին թատերական խմբի ղեկավարն էր Պետրոս Մաղաքյանը: 

6) XIX դ. վերջին հայ գեղանկարչության մեջ մինչ այդ բացառիկ նշանակություն ունեցող 

բնանկարի ժանրն իր տեղը զիջել է դիմանկարին: 

 

 

50 1 2 3 4 5 6 

Ճիշտ է       

սխալ է       

չգիտեմ       

ա բ գ դ ե զ 
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2. Կարճ պատասխանով առաջադրանքներ  (0,25×10=2, 5 միավոր) 

 

 

 

1. Նշե՛լ Մարաստանի այն թագավորի անունը, ով հավատարմության երդում տալով Տիգրան 

Մեծին՝ շարունակեց գահակալել իր թագավորությունում:  

___________________________________ 

2. Ո՞վ է գրել «Մեծ մարդկանց մասին» աշխատությունը:  

___________________________________ 

3. Ո՞րտեղ էր տարածվում «Խորագոյն Հայքը»: 

___________________________________ 

4. Ո՞ր թվականին մամլուքները վերջնականապես գրավեցին Տարսոն և Ադանա քաղաքները: 

___________________________________ 

5. Ո՞վ էր 1890-ական թթ. ընդհանուր ապստամբության կազմակերպման կողմնակիցը 

Վասպուրականում: 

___________________________________ 

6. 1909 թ. սկզբներին քանի՞ մարդ արտասահմանից վերադարձավ Տարոն: 

___________________________________ 

7. Սայքսը և Պիկոն Պետրոգրադում ու՞մ հանձնեցին համաձայնության նախնական 

տարբերակը: 

___________________________________ 

8.   1920 թ. քանի՞ հոգանոց զորամիավոր ստեղծվեց Այնթափում: 

___________________________________ 

9. Ու՞մ նախագահությամբ ստեղծվեց ԼՂՀ պաշտպանության խորհուրդը: 

___________________________________ 

10. 1920-ական թթ. ո՞վ էր ղեկավարում Հայաստանի հիդրոտեխնիկական շինարարությունը: 

___________________________________ 

 

 

 

 

3. Պատասխանի ազատ շարադրանքով առաջադրանք 

(2. 5 միավոր) 

 

1. Ներկայացնել Հայ-վրացական հարաբերությունները 1918-1920 թթ.: 
(2,5 միավոր) 
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Առաջադրանքների գնահատման սկզբունքները 

1. Թիվ 1-48-րդ թեստային առաջադրանքներից յուրաքանչյուրի ճիշտ պատասխանի համար 

տրվում է 0,25 միավոր: Ըստ որում, բոլոր առաջադրանքների համար միավոր տրվում է միայն 

լիարժեք պատասխանի դեպքում: 

2. Թիվ 49-րդ և 50-րդ առաջադրանքները պնդումների փնջեր են, որոնց գնահատումը 

կատարվում է այլ սկզբունքով: Յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանի համար տրվում է 0,25 

միավոր: Սխալ պատասխանի համար ոչ միայն միավոր չի տրվում, այլև յուրաքանչյուր 

սխալի համար լրացուցիչ հանվում է 0,25 միավոր: «Չգիտեմ» պատասխանի համար միավոր 

չի տրվում և չի հանվում: Միավորների հաշվարկը կատարվում է տվյալ փնջի շրջանակում: 

Մինուս արդյունքի դեպքում փնջին տրվում է 0 միավոր: 

3. Կարճ պատասխանով առաջադրանքներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է 0,25 

միավորով: 

4. Պատասխանի ազատ շարադրանքով առաջադրանքների գնահատում կատարվում է 0-2,5 

միավորի շրջանակում: Միավորների հանումը կատարվում է 0,5 միավորանոց քայլերով: 

 

 

 

 

 

Հանձնաժողովի նախագահ`   պրոֆ. Էդ. Գ. ՄԻՆԱՍՅԱՆ 
 

 


