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ԵՊՀ Օլիմպիադա – 2022 թ. 

Հայոց պատմություն (20 միավոր) 

1. Թեստային առաջադրանքներ (15 միավոր) 
 

1. Ե՞րբ է հիշատակվում Վանի թագավորության վերջին հստակ թվագրվող արքան. 

1. Ք.ա. 7-րդ դարի առաջին կեսին   3.    Ք.ա. 7-րդ դարի երկրորդ կեսին 

2. Ք.ա. 7-րդ դարի վերջին    4.    Ք.ա. 8-րդ դարի վերջին 

 

2. Ե՞րբ Սասանյան զորքերը չեն ներխուժել Հայաստան. 

1. 336 թ.      3.    363 թ. 

2. 337 թ.      4.    447 թ. 

 

3. Ո՞ր դարում են ձևավորվել վարդապետարանները. 

1. IV դ.      3.    VIII դ. 

2. VI դ.      4.    IX դ. 

 

4. Ե՞րբ է Վանի փաշան ներխուժել Ալաշկերտի դաշտ. 

1. 1828 թ. հունիս     3.    1828 թ. հուլիս 

2. 1829 թ. հունիս     4.    1829 թ. հուլիս 

 

5. Ե՞րբ է ՀՅԴ-ն պաշտոնապես խզել հարաբերությունները երիտթուրքերի հետ. 

1. 1911 թ. ապրիլ     3.    1914 թ. հոկտեմբեր 

2. 1912 թ. մայիս     4.    1915 թ. ապրիլ 

 

6. Ե՞րբ է Թիֆլիսում բացվել առաջին արհեստավարժ մշտական թատրոնը. 

1. 1861 թ.      3.    1868 թ. 

2. 1863 թ.      4.    1912 թ. 

 

7. Ե՞րբ է ընդունվել ՌԿ(բ)Կ կովկասյան բյուրոյի «Կարսի կոնֆերանսի մասին» որոշումը. 

1. 1921 թ. ապրիլի 22-ին    3.    1921 թ. սեպտեմբերի 26-ին 

2. 1921 թ. մարտի վերջին    4.    1921 թ. սեպտեմբերի 3-ին 

 

8. Ե՞րբ է կազմավորվել խաչակիրների ջոկատը. 

1. 1992 թ. մայիսին     3.    1993 թ. օգոստոսին 

2. 1993 թ. հունիսին     4.    1994 թ. փետրվարին 

 

9. Որքա՞ն զորք էր տրամադրել Արտավազդ 2-րդը Անտոնիոսին պարթևական արշավանքի սկզբում. 

1. 40 հազար      3.    60 հազար 

2. 10 հազար      4.    13 հազար 
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10. Ո՞վ էր Կամսարական եղբայրների պատանդ վերցված կանանց բանտարկել Բողբերդ ամրոցում. 

1. Շապուհ      3.    Ատրվշնասպ 

2. Հազարավուխտ     4.    Գադիշո 

 

11. Շ. Շահամիրյանը  նշված գործիչներից ու՞մ չի ուղարկել «Նոր տետրակ, որ կոչի յորդորակ» և 

«Որոգայթ փառաց» գրքերը. 

1. Սիմեոն Երևանցի    3.    Մովսես Բաղրամյան 

2. Հերակլ 2-րդ    4.    Գանձասարի Հովհաննես կաթողիկոս 

 

12. Նշված խմբակներից ո՞րն է հիմնադրվել Արևելյան Հայաստանում. 

1. Սև խաչ     3.    Հայրենիքի սիրո գրասենյակ 

2. Պաշտպան հայրենյաց   4.    Միություն ի փրկություն 

 

13. Ո՞ր երկիրը չի դաշնակցել Բալկանյան դաշինքին Բալկանյան առաջին պատերազմի ժամանակ. 

1. Ռումինիա     3.    Չեռնոգորիա 

2. Բուլղարիա    4.    Սերբիա 

 

14. Որքա՞ն էր Հաճընի պաշարումը ճեղքած պաշտպանների թիվը. 

1. 1200     3.    750 

2. 400      4.    6000 

 

15. Նշվածներից ո՞րը Հյուսիսային Արցախի բնակավայր չէ. 

1. Ասկերան     3.    Շամխոր 

2. Գետաբեկ     4.    Մարտունաշեն 

 

16. Նշվածներից ո՞վ հայագետ չէ. 

1. Արտաշես Շահինյան   3.    Մկրտիչ Ներսիսյան 

2. Էդուարդ Աղայան    4.    Բորիս Պիոտրովսկի 

 

17. Հայոց ո՞ր արքայի մասին է հռոմեացի պատմիչի հետևյալ խոսքերը. 

 

«Մեծագույն թագավոր, որ տիրակալում էր մեծ փառքով»: 

1. Տիգրան 2-րդ    3. Տիգրան Երվանդյան 

2. Արտաշես 1-ին    4. Արտավազդ 2-րդ 

 

18. Քանի՞ զինյալ են հետևել Մխիթարին և տեր Ավետիսին ստորև տրված խոսքից հետո. 

 

«Արիացե՛ք, մի՛ երկնչեք, հետևեցե՛ք մեզ: Եթե հասել է մեր վախճանը, քաջաբար մեռնենք, որովհետև 

մեզ համար ավելի լավ է արիությամբ պարիսպներից դուրս մեռնել, քան այստեղ ՝ մեր աչքերի առաջ, 

տեսնել մեր ընտանիքների ու բարեկամների մահը»: 

1. 300      3. 600 

2. 148      4. 1500 
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19. Ո՞ր կառույցն է ստորև տրված հանձնարարականի հեղինակը. 

 

«Շարունակել բանակցությունները Հայաստանի կառավարության հետ և չստանձնել ռուսական 

զորքերի օգնությամբ անմիջապես խորհրդայնացնելու նախաձեռնությունը»: 

1. Մ. Քեմալի կառավարությունը  3. Խորհրդային Ադրբեջանի հեղկոմը 

2. ՌՍԴԽՀ ժողկոմխորհը   4. ՌԿ(բ)Կ կենտկոմի քաղբյուրոն 

 

20. Մուհթասիբի գործառույթներից էր՝ 

1. հարկահանությանը, շուկաներին, առևտրին ու արհեստներին հետևելը 

2. քաղաքի մաքրությանը հետևելը 

3. պարիսպների, պալատների, տաճարների, ճանապարհների կառուցման աշխատանքներին 

հետևելը 

4. իջևանատների կառուցմանը հետևելը 

 

21. Թվարկվածներից որո՞նք են բնորոշում նէպը. 

1. արգելվեց դրամական աշխատավարձի կիրառումը 

2. խոշոր և միջին բոլոր ձեռնարկությունները սեփականաշնորհվեցին 

3. պետությունունը իր ձեռքում էր պահում խոշոր արդյունաբերությունը, ֆինանսները, արտաքին 

առևտուրը: 

4. արտադրանքի վաճառքից ստացված զգալի մասը թողնվում էր հիմնարկությանը բացառապես 

աշխատավարձերը բարձրացնելու համար: 

5. արդյունաբերական ձեռնարկությունները ստացան զգալի տնտեսական ինքնուրույնություն 

 

22. Ընտրել տերմինների կամ հասկացությունների ճիշտ բացատրությունները. 

 

1. Լոնդոնում դիվանագետներ Մ. Սայքսի ու Ժ. Պիկոյի միջև կնքված համաձայնագրով 

հիմնականում հայերից ստեղծված զորամիավորը կոչվում էր «Արևելյան լեգեոն» (Հայկական 

լեգեոն): 

2. Հայկական կորպուսի և արևմտահայ զինուժի միավորմամբ ստեղծված զորամիավորումը կոչվում 

էր Հայկական առանձին հարվածային զորամաս: 

3. Բոլշևիկների Հոկտեմբերյան հեղաշրջումից հետո Այսրկովկասում ստեղծված իշխանության նոր 

մարմինը կոչվում էր Ժողկոմխորհ: 

4. Ռուսաստանի Ժամանակավոր կառավարության կողմից Արևմտյան Հայաստանի գլխավոր 

կոմիսար Ավերյանովին հասցեագրված գաղտնի փաստաթուղթը կոչվում էր «Ղեկավար 

հրահանգներ»: 

5. 1906 թ. օգոստոսին Էջմիածնում հայ հասարակական շրջանակների հրավիրած ժողովը հայտնի է 

պատգամավորական Կենտրոնական ժողով անունով: 

6. Առաջին աշխարհամարտի տարիներին ստեղծված հայկական կամավորական վեց ջոկատներից 

վերակազմակերպված չորս զորամիավորները կոչվում էին հայկական հրաձգային գնդեր: 

7. Օսմանյան կայսրությունում գտնվող Երուսաղեմի սուրբ վայրերին տիրելու համար տարբեր 

եկեղեցիների միջև ծագած վեճը հայտնի է «Արևելյան հարց» անունով: 

8. Ռուսաստանի հետադիմական վարչակարգի հակահայ քաղաքականության դեմ պայքարելու 
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համար Թիֆլիսում ստեղծված մարմինը կոչվում էր «Ինքնապաշտպանության կենտրոնական 

կոմիտե»: 

9. XIX դարում ստեղծված երիտթուրքական կուսակցությունը կոչվում էր «Միություն և 

առաջադիմություն»: 

 

23. Պատմական իրադարձությունները համապատասխանեցնել տարեթվերին. 

            

1) 1722 թ.  

2) 1724 թ. հունիս 

3) 1723 թ. հունիս 

4) 1725 թ. մարտ 

5) 1724 թ. սեպտեմբեր 

 

      ա. ռուս-թուրքական պայմանագրի կնքումը Կ. Պոլսում 

      բ. աֆղանների կողմից Սպահանի գրավումը  

      գ. Երևանի գրավումը թուրքերի կողմից 

      դ. թուրքական երեք զորամասերի ներխուժումը Արցախի Վարանդա գավառ 

      ե. թուրքական բանակների կողմից Թիֆլիս քաղաքի գրավումը 

      զ. թուրքական զորքերի՝ Շուշին գրավելու անհաջող փորձերը  

 

1. 1-ա, 2-բ, 3-զ, 4-գ, 5-դ    3. 1-բ, 2-ա, 3-ե, 4-զ, 5-գ 

2. 1-բ, 2-ա, 3-ե, 4-դ, 5-գ    4. 1-ա, 2-բ, 3-ե, 4-դ, 5-զ 

 

24. Կատարել համապատասխանեցում.  

Փաստ 

ա. Ամբողջ Անդրկովկասից 1949 թ. աքսորված հայերի թիվը 

բ. 1988 թ. փետրվարի 25-26-ին Երևանի հանրահավաքում ցուցարարների թիվը 

գ. Հայրենական պատերազմին մասնակցած հայ գեներալների թիվը 

դ. 1950-ական թթ. անհատական կարգով Խորհրդային Հայաստան ներգաղթած սփյուռքահայերի թիվը 

ե. Հայրենական պատերազմում Փառքի շքանշանի արժանացած հայերի թիվը 

զ. Սպիտակի երկրաշարժի հետևանքով զոհվածների թիվը 

 

Թվաքանակ 

1) 27      5) 25000 

2) 64      6) 100 հազարից ավել 

3) 15500      7) 17000 

4) 4000 

 

1. ա-6, բ-7, գ-1, դ-5, ե-2, զ-4   3. ա-3, բ-7, գ-1, դ-4, ե-2, զ-5 

2. ա-3, բ-6, գ-1, դ-4. Ե-2, զ-7   4. ա-3, բ-6, գ-2, դ-4, ե-1, զ-5 

 

25. Մեջբերումները դասավորել ըստ դրանց համապատասխան իրադարձությունների 

ժամանակագրական հաջորդականության. 

ա. «Հայոց տան տերն ու թագավորը ես եմ, և ես քեզ չեմ տալիս հայոց երկիրը»:  
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բ. «Եվ տիրապետեց նա բազմաթիվ բերդերի և գավառների՝ ավելի, քան իր եղբայրը, և չկար մեկը, որ 

սարսափ պատճառեր Հայաստանին»ֈ 

գ. «Մենք ամենքս պատրաստ ենք մեռնելու, բայց չենք մեռնի, մինչև չոչնչացնենք մեր թշնամիներին»ֈ 

դ. «Քաջությամբ մեռնենք մեր աշխարհի և մեր ազգի համար»: 

 

1. դ, բ, գ, ա  3. գ, դ, ա, բ 

2. բ, դ, ա, գ  4. դ, ա, բ, գ   

 

26. Վահանանց պատերազմի շրջանի իրադարձություններից ո՞րն է տեղի ունեցել հինգերորդը՝ ըստ 

ժամանակագրական հաջորդականության. 

ա. Նվարսակի պայմանագրի կնքումը  

բ. Ակոռիի ճակատամարտը 

գ. Հազարավուխտի գլխավորած պարսից զորքերի ներխուժումը Արտաշատի շրջակա տարածքը 

դ. պարսիկ պաշտոնյա Նիխորի ուղարկվելը Հայաստան  

ե. Սահակ Բագրատունու և Վասակ Մամիկոնյանի զոհվելը  

զ. պարսից թագավոր Վաղարշ Սասանյանի գահակալության սկիզբը  

է. Վարդ Մամիկոնյանի փախուստը պարսից պատանդությունից  

ը. պարսից գնդի ջախջախումը Կարնո գավառի Արծաթի գյուղի մոտ 

1. գ  2. զ    3. դ   4. ը 

 

27. Տրված իրադարձություններից ո՞րն է տեղի ունեցել յոթերորդը ըստ ժամանակագրական 

հաջորդականության. 

ա. Բեհաէդդին Շաքիրի և Ջեմալ Ազմիի մահապատիժը 

բ. Էնվերի սպանությունը 

գ. Քեմալական զորքերի վերջնականապես հեռանալը Ալեքսանդրապոլից  

դ. Նազըմի մահապատիժը 

ե. ԽՍՀՄ-ի կազմավորումը 

զ. ԱԽՍՀԴՄ-ի ստեղծումը 

է. պարենհարկի մտցվելը Խորհրդային Հայաստանում 

ը. Սայիդ Հալիմի սպանությունը  

թ. Սևրի պայմանագրի կնքումը  

ժ. Անկարայի ֆրանս–թուրքական պայմանագրի կնքումը 

1. ե    2. բ    3. ա   4. զ  

 

28. Դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ. 

 

ա. Գետաշենի հերոսական ինքնապաշտպանության ավարտը և շրջանի հայաթափումը 

բ. Սպիտակի աղետալի երկրաշարժը 

գ. Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին վերամիավորելու՝ արցախցիների ստորագրությամբ 

պահանջագրի ուղարկումը Մոսկվա 



 

6  

դ. «Ղարաբաղ» կոմիտեի մի շարք անդամների կալանավորումը և տեղափոխումը Մոսկվա 

ե. Բաքվի հայության կոտորածները և տեղահանությունը 

զ. ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի նախագահության նիստը, որտեղ մերժվեց ԼՂԻՄ–ը Խորհրդային 

Հայաստանին միացնելու արցախահայության արդարացի պահանջը 

է. Խորհրդային Հայաստանի պատմության մեջ առաջին ժողովրդավարական և այլընտրանքային 

ընտրությունները 

ը. ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի նստաշրջանի կողմից ԼՂԻՄ մարզխորհրդի փետրվարի 20–ի որոշմանը 

համաձայնություն տալը 

թ. «Օղակ» գործողության իրականացման սկիզբը Հյուսիսային Արցախում 

ժ. «Ղարաբաղ» կոմիտեի համալրումը նոր անդամներով 

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

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

 

29. Տրված իրադարձություններից ո՞րն է տեղի ունեցել չորրորդը՝ ըստ ժամանակագրական 

հաջորդականության. 

ա. Ռուսա 3-րդի հիշատակումը 

բ. հայկական նոր թագավորության հռչակումը Պարույր Հայկազունու գլխավորությամբ 

գ. Էրեբունի ամրոցի հիմնադրումը 

դ. Վանի թագավորության տեղական սեպագրի ստեղծումը 

ե. Արգիշտի I-ի արշավանքը դեպի Դիաուխի 

զ. Սկյութների ռազմական գործողությունների սկիզբը Ուրարտուի դեմ  

է. Մենուախինիլի քաղաքի հիմնադրումը  

ը. Տուշպա մայրաքաղաքի հիմնադրումը 

թ. Վանի թագավորության միասնական դիցարանի ստեղծումը 

1. գ   2. դ   3. է   4. թ 

30.  XIX դարի երկրորդ կեսի իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական 

հաջորդականությամբ. 

ա. Բեռլինի վեհաժողովը  

բ. Արևելյան պատերազմի սկիզբը  

գ. Գում Գափուի ցույցը 

դ. Կ. Պոլսի Ազգային ընդհանուր ժողովի կողմից Ազգային կանոնադրության հաստատումը 

ե. Ս. Կուկունյանի արշավանքը 

զ. Մկրտիչ Յաղուբյանի ղեկավարությամբ Զեյթունի ապստամբությունը  

է. Փարիզի հաշտության պայմանագրի կնքումը  

ը. ռուս–թուրքական երկրորդ պատերազմի սկիզբը 

թ. Անգլիայի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի կողմից Բարենորոգումների մայիսյան ծրագրի հանձնումը 

սուլթանին 

ժ. Սան Ստեֆանոյի հաշտության պայմանագրի կնքումը 

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

2. բ, է, դ, զ, ը, ժ, ա, գ, ե, թ 4.  ժ, ե, զ, դ, ա, գ, բ, թ, ը, է 
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31. Թվարկվածներից որո՞նք են ճիշտ արտահայտում պատմական իրադարձությունների պատճառները. 

1. Հայաստանի Հանրապետությունում բռնապետական վարչակարգի առկայությունը պատճառ 

դարձավ 1920 թ. Մայիսյան ապստամբության: 

2. Հայաստանում կոմկուսի իշխանության գլուխ անցնելու գլխավոր պատճառը ժողովրդական լայն 

զանգվածների շրջանում հայ բոլշևիկների մեծ ազդեցությունն էր: 

3. 1920 թ. հայ–ռուսական հարաբերությունների կտրուկ սրման պատճառը Կարմիր բանակի կողմից 

հայկական տարածքների ռազմակալումն էր: 

4. 1920 թ. «Սրտագին և անկեղծ բարեկամության» պայմանագրի ի հայտ գալը պայմանավորված էր 

թուրք–ֆրանսիական համագործակցությամբ: 

5. Հայկական Սփյուռքի առաջացման պատճառը թուրքական պետության կողմից իրականացված 

ցեղասպանությունն էր: 

 

32. Ընտրել ճիշտ պնդումները. 

ա. Հայաստանի տարածքում Արմենիա մայոր և Արմենիա մինոր վարչական միավորներն առաջին 

անգամ հիշատակվում են Մագնեսիայի ճակատամարտի առնչությամբ: 

բ. Հայերի ծագումնաբանության մասին վրացական ավանդությունը գրի է առնվել IX–XI դարերի վրաց 

հեղինակների կողմից: 

գ. Հնդեվրոպական նախահայրենիքն ընդգրկում է Հայկական լեռնաշխարհը, Միջագետքի հյուսիսային, 

Փոքր Ասիայի արևելյան, Իրանական սարահարթի հյուսիսարևմտյան շրջանները: 

դ. Հայկազուն–Երվանդականների թագավորությունն առաջին համահայկական թագավորությունն է: 

ե. Սարգոն II-ի Ք. ա. 716 թ. աշնան արշավանքի ժամանակ Արդինի-Մուսասիրի տաճարը թալանվել է: 

զ. Միայն Արգիշտի I և Սարդուրի II արքաների օրոք նվաճված երկրներից Վանի թագավորություն են 

բերվել ավելի քան կես միլիոն ռազմագերի–ստրուկներ: 

է. «Սարդուրյան տարեգրության» համաձայն՝ Վանի թագավորության զինված ուժերի ընդհանուր թիվը 

շուրջ 250 հազար էր: 

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

33. Ընտրել երկու սխալ պնդումները. 

ա. Գագիկ I-ը վերացրեց Վայոց ձորի Պռոշյանների իշխանությունը և նրա տարածքը նվիրեց 

Պահլավունիներին, որոնք այնտեղ իրականացրին լայնածավալ շինարարական աշխատանքներ: 

բ. Դավիթ Անհողինը Գագիկ I-ից պարտություն կրեց և Փախավ երկրից՝ զրկվելով իր տիրույթներից, 

սակայն հետագայում զղջաց և ներում խնդրեց ու միայն դրանից հետո հետ ստացավ իր տիրույթները: 

գ. Աշոտ III թագավորը հատուկ հոգատարություն էր ցուցաբերում անդամալույծների, աղքատների, 

հիվանդների ու կույրերի նկատմամբ, նրանց համար բացում էր հիվանդանոցներ և այլ բարեգործական 

հաստատություններ: 

դ. Աշոտ II-ի մահվանից հետո գահ բարձրացավ նրա ավագ որդին՝ Կարսի կառավարիչ և հայոց 

սպարապետ Աբասը: 

ե. Հայաստանի տարբեր մասերում առաջացած մանր թագավորությունները ենթարկվում էին «Շահնշահ 

հայոց» տիտղոսը կրող Անիի Բագրատունիներին ու չէին կարող գահակալել առանց շահնշահի 
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հավանության և իրավասու չէին ինքնուրույն հարաբերությունների մեջ մտնելու հարևան 

պետությունների հետ: 

1. բ, դ   2. ա, ե   3. ա, դ   4. բ, գ 

34. Տրված պնդումներից որո՞նք են սխալ. 

ա. 1893 թ. Արաբոն 16 հոգով կրկին անցնում է Արևմտյան Հայաստան և Գյալիսորի կռվում հերոսաբար 

զոհվում է իր ընկերների հետ: 

բ. Հնչակյանների շարքերն արագորեն աճում են, մինչև 1890–ական թթ. սկիզբը նրանք միայն Վանի 

վիլայեթում հիմնում են մոտ 90–ից ավել կազմակերպական խմբեր: 

գ. XIX դարի վերջերին, մինչ հայ մտավորական շրջանակները զբաղված էին համիդյան վարչակարգին 

հակազդելու ուղիների որոնմամբ, արևմտահայ գյուղացին ինքնաբուխ նախընտրում է պայքարի իր ձևը՝ 

անհատական–պարտիզանական, վրեժխնդրական ընդվզումը: 

դ. «Հայրենասերների միությունը» հայ ժողովրդին ուղղված կոչով հորդորում է հույս չդնել Եվրոպայի 

վրա, այլ Հունաստանի օրինակով ապստամբությամբ ազատագրվել թուրքական լծից: 

ե. Առաջին հայ ֆիդայական խմբերը հանդես են եկել 1880–ական թթ. կեսերին, որոնց ղեկավարներից 

հայտնի են Մարգար Վարժապետի, Արաբոյի, Արամ Աչըգբաշյանի և այլոց անունները: 

զ. ՀՅԴ ձևավորման գործընթացում, որը շարունակվում է երկու տարի, առաջնակարգ դեր են կատարում 

Քրիստափոր Միքայելյանը, Սիմոն Զավարյանը, Ստեփան Զորյանը, Խաչատուր Մալումյանը և 

ուրիշներ: 

է. Ընդօրինակելով նարոդնիկների պայքարի ահաբեկչական ձևերը՝ արմենականները փորձում էին 

դրանք կիրառել Արևմտյան Հայաստանում ատելի թուրք և քուրդ պաշտոնյաների նկատմամբ: 

ը. 1882 թ. Թիֆլիսում մի խումբ հայ երիտասարդներ՝ Գ. Արծրունու գլխավորությամբ, հիմնում են 

գաղտնի խմբակ, որի անդամներին ոգեշնչում էին Րաֆֆին, Գ. Սունդուկյանը և ուրիշներ: 

թ. Հնչակյանները կարևոր դեր են ունենում Սասունի 1895 թ. ինքնապաշտպանության, 1894 թ. Բաբը 

Ալիի ցույցի և հատկապես Զեյթունի 1896 թ. ապստամբության կազմակերպման գործում: 

1. բ, է, թ   2. բ, գ, զ  3.  դ, է, ե  4. ա, է, ը 

35. Գտնել սխալ պնդումները. 

Որոնք էին 1920-ական թթ. ԽՍՀՄ-ում միջկուսակցական ու ներկուսակցական պայքարի հետևանքները. 

 

1. Կոմունիստական կուսակցության մենիշխանության հաստատումը 

2. Քաղաքական բռնաճնշումների ծավալումը 

3. Ժողովրդավարական համակարգի ձևավորումը 

4. Ամբողջատիրական համակարգի ձևավորումը 

5. Անհատի պաշտամունքի ձևավորումը 

6. Նէպի քաղաքականության ծավալումը 

 

36. Ստորև տրված պատմական իրադարձությունների պատճառներից և հետևանքներից որո՞նք են 

սխալ. 

1. Փետրվարյան հեղափոխության շնորհիվ Ռուսաստանում միապետությունից անցում կատարվեց 

ժողովրդավարության: 
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2. Փետրվարյան հեղափոխության հետևանքով  Անդրկովկասում վերակազմավորվեց իշխանության նոր 

մարմին՝ Անդրկովկասյան հատուկ կոմիտեն: 

3. Փետրվարյան հեղափոխությունից հետո Այսրկովկասում մեծ կշիռ ձեռք բերեցին բանվորական, 

զինվորական և գյուղացիական պատգամավորների խորհուրդները, որոնք միավորվելով կազմեցին 

Երկրամասային խորհուրդների կենտրոնը 

4. Հոկտեմբերյան հեղաշրջման արդյունքում ամբողջովին փոխվեց Ռուսաստանի արտաքին և ներքին 

քաղաքականությունը: 

5. Հոկտեմբերյան հեղաշրջման արդյունքում Ռուսաստանը դուրս եկավ Առաջին աշխարհամարտից: 

6. Հոկտեմբերյան հեղաշրջման արդյունքում ռուսական զորքերը մնացին Արևմտյան Հայաստանում: 

7. Համիդյան կոտորածների արդյունքում 200 000 հայ արտագաղթել է Եվրոպա և ԱՄՆ: 

 

37. Թվարկվածներից, որոնք են ճիշտ պնդումները 

 

1. Թեոդորոս Ռշտունու ազատ արձակելու պատճառը Հայաստանը Բյուզանդական կայսրության 

ոլորտում պահելն էր: 

2. Հովհաննես-Սմբատի կողմից Անին Բյուզանդիային կտակելու հետևանքով Բագրատունյաց 

թագավորությունն ավելի թուլացավ և կորցրեց գոյատևման հեռանկարը: 

3. 4-րդ դարի իմաստասեր Պարույր Հայկազնը նաև զբաղվում էր մանկավարժությամբ: 

4. Ժառանգական նախարարական խոշոր հողատիրության աճի հետևանքով թագավորական 

հողատիրությունը կրճատվում և ամփոփվում էր Միջնաշխարհում գտնվող ոստանում: 

5. Ծառայող ազնվականության մասնատիրական տնտեսությունները ընդլայնվում էին ի հաշիվ 

ագարակների և դաստակերտների՝ սկիզբ դնելով պետական հողատիրության մասնատմանը մասնավոր 

սեփականատիրական կալվածքների՝ ավատների միջև: 

6. Նախարարների հետ Տիրանի ունեցած բարդ հարաբերությունների հետևանքով կորուստներ կրեցին 

Արծրունյաց և Սյունյաց նախարարական տոհմերը: 

7. Թորոս 1-ինի կողմից Մանդալեի որդիների մահապատժի ենթարկելու պատճառը հայոց Գագիկ 

Աբասյան թագավորի սպանությունն էր: 

8. Հայ-վրացական զինակցության արդյունքում սելջուկների լծից ազատվեցին Հայաստանի 

կենտրոնական ու հարավային շրջանները: 

9. Մոնղոլական տիրապետության հաստատման հետևանքով Հայաստանում ստեղծվեցին 

Մանազկերտի, Խլաթի և այլ իշխանություններ:   

38. Ընտրել ճիշտ պնդումները. 

1. Օգտվելով Աքեմենյան վերջին տիրակալ Դարեհ III—ի՝ Մակեդոնացուց կրած պարտություններից՝ 

հայերը դեռևս Գավգամելայի ճակատամարտից առաջ հռչակում են Մեծ և Փոքր Հայքերի 

անկախությունը: 

2. Պոմպեոսի կողմից Պոնտոսը ռազմակալվելուց հետո Միհրդատ Եվպատորը նահանջեց իր 

տերության հյուսիսային երկրամասերը, որտեղ էլ Ք. ա. 63 թ. ինքնասպանությամբ վերջ տվեց 

կյանքին: 
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3. Գահակալության վերջին շրջանում Տիգրան III—ը ձերբազատվեց Հռոմեական հանրապետության 

միջամտություններից և, մերձենալով Պարթևստանին, սկսեց վարել ինքնուրույն 

քաղաքականություն: 

4. Հրահատ IV—ը հիանալի գիտակցում էր, որ Հայաստանից հետո Պարթևստանն է լինելու Հռոմի 

հաջորդ թիրախը, ուստի փոխեց իր վերաբերմունքը և ռազմական զգալի օգնություն տրամադրեց 

Հայաստանին: 

5. Ք. հ. I դարի երկրորդ կեսին Մծբինում կնքվեց հռոմեա-պարթևական զինադադար: 

6. Արտավազդ II—ը Կրասոսին առաջարկում էր պարթևների դեմ արշավել ոչ թե Հայաստանի 

հարավով, այլ Ասորիքի անապատներով՝ հուսալով երկիրը զերծ պահել հռոմեացիների 

ասպատակություններից: 

7. Հռոմեական կայսրությունում մղված գահակալական կռիվների ընթացքում չեզոքություն 

պահպանած հայոց Վաղարշ I թագավորը հաշտություն է կնքում հաղթանակած թեկնածուի և Հռոմի 

նոր կայսր Սեպտիմիոս Սևերոսի հետ:  

39. Ընտրել Կիլիկյան Հայաստանի և Եգիպտոսի սուլթանության հարաբերություններին վերաբերող 

սխալ պնդումները. 

 

1. Մամլուքներին անհանգստացնում էր մոնղոլա-հայ-խաչակրաց ռազմաքաղաքական դաշինքը: 

2. Անտիոքի իշխանության դեմ մի քանի արշավանք կազմակերպելուց հետո մամլուքները որոշեցին 

հարձակվել Կիլիկիայի վրա: 

3. Մամլուքների հարձակումը Կիլիկիայի վրա տեղի ունեցավ 1268 թ.:  

4. Այդ ժամանակ Հեթում 1-ին թագավորը օգնություն ստացավ մոնղոլներից ու խաչակիրներից: 

5. Հայ-եգիպտական զորքերի միջև վճռական ճակատամարտը տեղի ունեցավ Մառի կոչված վայրում: 

6. Մառիի ճակատամարտում սպանվեց Կոստանդին Գունդստաբլի եղբոր որդին՝ Թորոսը: 

7. Մառիի ճակատամարտը և Անտիոքի անկումը վերջ դրեցին Հեթումի՝ քրիստոնեա-մոնղոլական 

դաշինք ստեղծելու ծրագրին: 

8. Մոնղոլա-մամլուքայն հակամարտությունն ի վերջո ավարտվել է մամլուքների հաղթանակով, իսկ 

Կիլիկյան Հայաստանը սկսեց բանակցություններ վարել Բյուզանդիայի, Արևմտյան Եվրոպայի երկրների 

և Հռոմի պապհի հետ: 

9. Մամլուքների կողմից Հռոմկլա բերդաքաղաքի նվաճումից հետո կաթողիկոսանիստը տեղափոխվեց 

Սիս: 

 

40. Տրված պնդումներից որո՞նք են սխալ. 

 

1. 20-րդ դ. սկզբներին, երբ իրականացվում էր հայերի վերացման թուրքական պետական ծրագիրը, 

միջազգային իրավունքի մեջ դեռևս ձևակերպված չէր «ցեղասպանություն» հասկացությունը: 

2. «Ցեղասպանության հանցագործությունը հրահրելու և պատժելու մասին» կոնվենցիայի հիմքում 

ընկած է լեհական հրեա իրավաբան Ռաֆայել Լեմկինի առաջարկած նախագիծը: 
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3. Ըստ ցեղասպանության կոնվենցիայի երկրորդ հոդվածի՝ ցեղասպանություն են համարվում որևէ 

ազգային, ռասսայական, էթնիկական կամ կրոնական խմբի միայն լիակատար ոչնչացմանն ուղղված 

գործողությունները: 

4. Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Դեյվիդ Լլոյդ Ջորջը ասում էր, որ հաշտության պայմանագրով 

հայկական հողերը պետք է վերջնականորեն ազատագրվեն թուրքերից: 

5. 1919 թ. հուլիսի 5-ի դատավճռով Թալեաթը, Էնվերը, Ջեմալ Ազմին և Սայիդ Հալիմը հեռակա 

դատապարտվեցին մահվան: 

6. Նազըմը կախաղան բարձրացվեց 1926 թ. հանրապետական Թուրքիայի նախագահ Քեմալի դեմ 

կազմակերպված դավադրությանը մասնակցելու համար: 

7. Երիտթուրքական հեղաշրջումից հետո հնչակյանները հայտարարեցին, որ հրաժարվում են 

կայսրությունից Հայաստանի անջատման պահանջից, քանի որ տապալվել է բռնապետական 

վարչակարգը և երկրում հաստատվել են սահմանադրական կարգեր: 

8. 1919 թ. հիմնված ռազմական ատյանները դատական հետաքննությունների ենթարկեցին նախկին 

կառավարության ղեկավարներին, «Միություն և առաջադիմություն» կուսակցության կենտրոնական 

կոմիտեի անդամներին, հատուկ կազմակերպության ղեկավարներին: 

9. 1948 թ. դեկտեմբերին 9-ին ՄԱԿ-ում ընդունված կոնվենցիայով և հետագայում ընդունված 

միջազգային այլ փաստաթղթերով սահմանված են, որ ցեղասպանության արարքները պատժելի են և 

վաղեմության ժամկետ չունեն: 

 

41. Նշված իրադարձություններից, որ երկուսն են խախտում տրված շարքի ժամանակագրական 

հաջորդականությունը. 

 

1. Հրայրի զոհվելը 

2. Հայ սահմանադրական ռամկավար կուսակցության ստեղծումը 

3. Գրիգոր Մոսեյանի զոհվելը 

4. Ադանայի կոտորածները 

5. Բալկանյան առաջին պատերազմի սկիզբը 

6. Հայոց ազգային կենտրոնական բյուրոյի ստեղծումը 

7. Պողոս Նուբար փաշայի նշանակվելը Եվրոպայում կաթողիկոսի լիազոր ներկայացուցիչ 

8. Բալկանյան 1-ին պատերազմի ավարտը 

9. Գիրսի և Վանգենհայմի ծրագրի ներկայացումը 

10. Գևորգ Ե կաթողիկոսը դիմեց ռուսկան կայսրին հայերին պաշտպանելու խնդրանքով 

 

42. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ. 

 

1. Հրահատ 3-րդը պաշարեց Արտաշատը 

2. Պոմպեոսի և Տիգրան Մեծի միջև կնքվեց պայմանագիր 

3. Պոմպեոսը ժամանեց Արևելք 

4. Զելայի ճակատամարտը 
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5. Հրահատ 3-րդի դստեր և Տիգրան Կրտսերի ամուսնությունը 

6. Պոմպեոսը ներխուժեց Հայաստան 

 

43. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ. 

1. Համալսարանի հիմնադրման մասին որոշումը 

2. Ջեյմս Հարբորդի առաքելությոնը զեկույց ներկայացրեց ԱՄՆ Սենատին 

3. Խոսրով բեկ Սուլթանովը նշանակվեց Ղարաբաղ-Զանգեզուրի ժամանակավոր գեներալ-

նահանգապետ 

4. Դևին և Դրոն ստորագրեցին հրաման 

5. Հիմնվեց ուսուցչական սեմինարիան 

6. Հանրային մատենադարան հիմնելու մասին որոշումը 

7. Հայոց ազգային համագումարի աշխատանքների ավարտը 

 

44. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ. 

1. Զաքարյանները ազատագրեցին Բագրևանդը 

2. Մոնղոլները ավերեցին Գանձակը 

3. Լամբրոնի տեր Հեթում իշխանի բանտարկումը 

4. Կոստանդինի հանդիպումը Բաչուին 

5. Հեթում 1-ինի որդի Թորոսի զոհվելը 

6. Սմբատ Գունդստաբլի մեկնելը Կարակորում 

7. Հովհաննես Սսեցի կաթողիկոսի մահը 

 

45. Իրադարձությունները դասավորել ժամանակագրական հաջորդականությամբ. 

1. Ադրբեջանի Անկախության մասին սահմանադրական ակտի ընդունումը 

2. «Հռչակագիր ԼՂՀ հռչակման մասին» որոշման ընդունումը 

3. Ինքնապաշտպանության ուժերի շտաբի ստեղծումը 

4. Ադրբեջանի Գերագույն խորհուրդը ընդունեց անկախության վերականգնման մասին հռչակագիրը 

5. «ՀՀ երկրապահ զինապարտի ժամանակավոր կանոնակարգի» հաստատումը 

6. ԽՍՀՄ պահպանման վերաբերյալ հանրաքվեի անցկացումը 

7. Հայաստանում բազմակուսակցական համակարգին անցում կատարելու մասին օրենքի ընդունումը 

 

46.  Կաթողիկոսներին համապատասխանեցրեք նրանց գործունեությանը. 

ա. Մեսրոպ Արտազեցի     1. Շիրակավանի ժողովը 

բ. Կոստանդին Լամբրոնացի    2. Աշոտ 1-ինին թագավոր օծելը 

գ. Հովհաննես Սսեցի     3. Սեբաստիայի գաղտնի ժողովը  

դ. Ստեփանոս Սալմաստեցի    4. Զաբելի խնամակալը դառնալը 

ե. Գևորգ Գառնեցի     5. Կահիրեի պայմանագրի կնքումը 

զ. Զաքարիա Ձագեցի     6. Սսի ժողովի հրավիրումը 

է. Անանիա Մոկացի     7. Էջմիածնի գաղտնի խորհրդակցությունը 

        8. Աշոտ 3-րդին թագավոր օծելը 
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47. Կատարել համապատասխանեցում. 

ա. Նվարսակ     1. Տարոն 

բ.  Ծումբ      2. Կոգովիտ 

գ. Դողս      3. Բագրևանդ  

դ. Արծափ      4. Բասեն  

ե. Ձիրավ      5. Արագածոտն 

զ. Արծաթի     6. Հեր 

է. Աշտիշատ     7. Կարնո 

       8. Ապահունիք 

       

48. Կատարել համապատասխանեցում 

ա. Ստեփան Ղամբարյան   1. հնագետ 

բ. Ֆրանց Լևինսոն-Լեսինգ   2. կոմպոզիտոր 

գ. Գրիգոր Արեշյան    3. բժիշկ 

դ. Վարդան Աճեմյան    4. քիմիկոս 

ե. Բաբկեն Առաքելյան    5. նկարիչ 

զ. Գրիգոր Եղիազարյան    6. ռեժիսոր 

է. Սարգիս Մուրադյան    7. երկրաբան 

       8. ճարտարապետ 

 

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

 

1. Նորագույն շրջանի գիտության մեջ ծնունդ առած համեմատական լեզվաբանության շնորհիվ պարզ 

դարձավ, որ նախապատմական ժամանակներում ներկայիս ժողովուրդների նախնիները կազմել են 

մեծ ընտանիքներ կամ ազգակցություններ: 

2. Արտաշատի վերջին տարիների պեղումների բացառիկ հայտնաբերումներից էին Արեգ-Միհրի 

տաճարը և խճանկարազարդ արքունի բաղնիքը, ինչն ընդհանրապես հազվագյուտ հանդիպող 

երևույթ է Հին աշխարհում: 

3. Արևմուտքում Արգիշտի 1-ինի հոր զորքերը անցնում են Եփրատը և հարկատու դարձնում 

Մալաթիայի թագավորությունը: 

4. Ք.ա. 650-ական թթ. առաջին կեսին Ասորեստանի և Վանի թագավորության պատերազմը, 

հավանաբար, ավարտվել է բարեկամության ու փոխօգնության պայմանագրով:  

5. Վաղ միջնադարում հայերը ուժեղ պետություն են ստեղծել նաև Միջերգրական ծովի հյուսիս-

արևելքում ընկած Կիլիկիայում: 

6. Հատկապես զարգացած միջնադարում և նոր ժամանակներում նորանոր քոչվոր ցեղերի 

ներթափանցման պատճառով մեծապես տուժել է Հայաստանի բնիկ էթնիկ տարրը՝ հայ 

բնակչությունը: 
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49 1 2 3 4 5 6 

Ճիշտ է       

սխալ է       

Չգիտեմ       
 

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

1. Ժողկոմխորհի 1921 թ. ապրիլի որոշմամբ արգեվեցին բոլոր տեսակի բռնագրավումները, 

սահմանվեց առևտրի և գների ազատականացում: 

2. 1990 թ. հունվարի 10-ին ԽՍՀՄ ԳԽ նախագահությունը բեկանեց ՀԽՍՀ ԳԽ և ԼՂ ԱԽ 1989 թ. 

դեկտեմբերի 1-ի համատեղ որոշումը: 

3. 2016 թ. ապրիլի 3-ին հակառակորդի առաջին հարվածն իրենց վրա վերցրին հյուսիսարևելյան 

ուղղության հրաձգային վաշտերից մեկի քաջարի մարտիկները՝ կապիտան Արմենակ Ուրֆանյանի 

գլխավորությամբ: 

4. 1920 թ. նոյեմբերի կեսերին Գարեգին Նժդեհը գլխավորեց համազանգեզուրյան ապստամբությունը, 

իսկ նույն ամսվա երկրորդ կեսին ազատագրեց Գորիսը: 

5. «Միացյալ Հայաստանի անկախության հռչակագրի ակտ»-ում նշվում էր. «Հայաստանի 

խորհրդարանը, համաձայն բովանդակ հայ ժողովրդի միահամուռ կամքի և ցանկության, 

հայտարարում է, որ այսօրվանից Հայաստանի բաժան-բաժան մասերը մշտնջենապես միացած են 

իբրև անկախ պետական միություն»: 

6. Հայ-ռուսական բանակցություններից հետո 1920 թ. ամռանը Մոսկվայում սկսվեցին խորհրդա-

քեմալական բանակցություններ, որոնք օգոստոսի 24-ին  ավարտվեցին «Սրտագին և անկեղծ 

բարեկամության» պայմանագրի նախաստորագրումով: 

50 1 2 3 4 5 6 

Ճիշտ է       

սխալ է       

Չգիտեմ       

 

2. Կարճ պատասխանով առաջադրանքներ  (0,25×10=2, 5 միավոր) 
 

1. Թվարկե՛լ Այրարատ նահանգում կառուցված Հայաստանի բոլոր մայրաքաղաքների անվանումները:  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

2. Թվարկե՛լ Թեոդորոս Ռշտունուն հաջորդած և յոթերորդ դարում իշխած հինգ հայոց իշխաններին՝ ըստ 

հերթականության: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 
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3. Թվարկե՛լ միջնադարյան գրականության այն 4 հեղինակներին, ովքեր առաջինն են տպագրվել: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

4. Թվարկե՛լ 1990-ական թթ. գեղանկարչության մեջ աչքի ընկած նվազագույնը չորս ներկայացուցչի: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

5. Թվարկե՛լ 1964 թ. «ազգայնական հակասովետական նպատակների իրականացման» համար 

ազատազրկման դատապարտված յոթ գործիչներին: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

6. Թվարկե՛լ Սան Ստեֆանոյի պայմանագրով Ռուսաստանին անցած տարածքները: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

7. 1916 թ. սկզբից մինչև ամառ ժամանակահատվածում ռուսական զորքերը հաջորդաբար ո՞ր 

տարածքներն են գրավել: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

8. Թվարկե՛լ 1905-1906 թթ. հայ-թաթարական բախումների ժամանակ աչքի ընկած 8 հայ գործչի անուն: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

9. Թվարկե՛լ 18-րդ դարում ստեղծված կարևոր պատմագիտական 3 երկ ու նրանց հեղինակներին: 

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 

10. Թվարկե՛լ 1918 թ. կազմավորված ՀՀ առաջին կառավարության  ՀՅԴ 4 գործիչներին և նրանց զբաղեցրած 

պաշտոնները:  

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________ 



 

16  

3. Ազատ շարադրանք:  Թեման ընտրվում է օլիմպիադայի ժամանակ ծրարում առկա հինգ 

տարբերակներից մեկից: 

 

 

 

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:  

Ըստ որում, բոլոր առաջադրանքների համար միավոր տրվում է միայն լիարժեք պատասխանի 

դեպքում: 

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 
 


