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ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ 

1. Բառերից և բառաձևերից քանիսո՞ւմ ուղղագրական սխալ կա. 

եղյամ, հարյուրյակ, Անիի, քառորդ, շիմպանզե, ինքնաեռ, երկվորյակ, Սերգեյից, 

նվագածություն, կարկաչյունով, ընդարմանալ, ժողովածույում, նստվացք: 

  

1. երկուսում, 2. երեքում, 3. չորսում, 4. վեցում 

 

2. Ո՞ր շարքի բոլոր դեպքերում են բաղադրիչները գրվում գծիկով․  

1) հարավ(արևելյան), այսօր(վաղը), գերմանա(իտալական), Т(աձև)  

2) որտեղից(որտեղ), մորե(մերկ), գեներալ(լեյտենանտ), բուհ(ական) 

3) փոփ(երաժշտություն), ինչ(որ) մեկը, հականե(հանվանե), հեռու(հեռավոր)  

4) տնով(տեղով), մեն(մենակ), ազգանուն(անուն), լրացում(լրացյալ) 

3.   Քանի՞ բառում և բառաձևում է վերջին վանկը շեշտված. 

մանավանդ, երգը, նամակդ, գիսաստղ, թրըխկ, միգուցե, Անգլիա, քանիերորդ, 

այնպես որ, իտալացի, ֆրանսիական, ասես թե, ուրեմն, վերջ տալ, տորմիղ, ասել-խոսել:  

 

4.    Ո՞ր բառերում և բառաձևերում կա ձայնավորի կամ երկհնչյունի սղում.  

1. վարչապետ, 2. ցուցամատ, 3. կժանման, 4. պատժաչափ, 5. գունավոր, 6. գրպան, 7. 

բնափայտ, 8. սրնգահար, 9. հովտաշուշան, 10. կապտաթույր, 11. պատմվածք, 12. 

սփռոց: 

 

5.    Կապակցությունների ո՞ր շարք(եր)ում ընդգծված բոլոր բառերը համանուններ չեն. 

1) անարգել մեկին – անարգել բարձրանալ  

2) մատաղ սերունդ – մատաղ անել 

3) համր ընթացք – համր մարդ 

4) ծանր ճամպրուկ – ծանր բնավորություն 

5) լուծման եղանակ – բայի եղանակ 

 

6. Ո՞ր շարքում բառիմաստի սխալ բացատրություն կա.  

1) նախճիր – արյունալի կոտորած, նախադրյալ – անհրաժեշտ պայման, հիմք 

2) կածան – ոտքի նեղ ճանապարհ, ճողոպրել – արագ փախչելով՝ մի կերպ ազատվել 
3) ճամարտակել – անհիմն և անմիտ կերպով մեղադրել, մակաղել – ոչխարների՝ մի 

տեղ հավաքվելը՝ հանգստանալու 

4) կառամատույց – գնացքի կանգառին կից հարթակ, կիրճ – երկու լեռների միջև նեղ ու 

խոր տարածք 

 

 

7.   Ո՞ր շարքում է օտար բառի հայերեն համարժեքը սխալ նշված․  
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1) օնլայն – առցանց, պրեմիա – պարգևավճար  

2) սայթ – կայք, սիստեմ – համակարգ  

3) ստատուս – կարգավիճակ, վինետկա – հավաքանկար 

4) բլանկ – ստվարաթուղթ, անկետա – հարցաթերթիկ 

8.  Տրված բառերից քանիսի՞ արմատին (արմատներից մեկին) կարող է միանալ –իկ 

վերջածանցը և բառ կազմել (առանց երկրորդ ածանցի). 

նախամարդ, ազնվատոհմ, երախտամոռ, գրագետ, բանալի, մահաբեր, երթուղի, 

մարզպան, երդմնադրուժ, շուրջառ, տաղանդ: 

1) երկուսի,          2) երեքի,           3) հինգի,             4) վեցի 

 

9. Տրված դարձվածքներից քանի՞սն ունեն նաև ուղիղ իմաստ.  

ոտ ու ձեռ ընկնել, ճամփին քար գցել, ձեռքերը ծալած նստել, սև կատու անցնել, մեծ-

մեծ խոսել, աչքը վախեցնել, եկած ճամփան մոռանալ, ջրի երես դուրս գալ, հաշվի 

նստել, կրակ կտրել, կրակի հետ խաղալ: 

 

10. Տրված նախադասություններում հոլովաձևի կամ կապի քանի՞ 

 սխալ գործածություն կա.  

1. Փակելով նստաշրջանը՝ նա շնորհակալություն հայտնեց միջոցառման 

մասնակիցներին: 

2. Ինձ հապճեպ ծանոթացրին ներկաների հետ, և մենք վերսկսեցինք ընդհատված 

աշխատանքները: 

3. Գովեստի ջերմ խոսքերից ոգևորված՝ փոքրիկը նորից բեմ բարձրացավ: 

4. Քուն թե արթուն՝ օրիս շատը երազ եղավ, անցկացավ… 

1) մեկում,     2) երեքում,     3) բոլորում,       4) ոչ մեկում 

 

11. Ո՞ր շարքի բոլոր բառերի հոգնակին է կազմվում -ներ վերջավորությամբ․  

1) ջերմաչափ, լուսացույց, սրունք, հողամաս 

2) մորաքույր, քարտաշ, խոսափող, գահաթոռ   

3) բաղաձայն, հարթաչափ, նռնականետ, բառարանագիր 

4) իրիկնապահ, տեսակետ, հրահանգ, համերգ 

 

 

12. Ընդգծվածներից քանի՞սն են ածականի գերադրական աստիճան․  
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անչափ ծանր դրություն, ամենագետ մարդ, նվազ գեղեցիկ արտաքին, 

ամենահարմար դիրք, դեփ-դեղին ծաղիկներ, ավելի խոշոր դեմք, լավագույն 

արդյունքը, մեծագույն հարգանք, համեմատաբար ազնիվ դիրքորոշում, ամենից 

բախտավոր մարդ:   

1) երեքը 

2) չորսը 

3) հինգը 

4) վեցը 

13. Ո՞ր նախադասության մեջ թվականի կազմության կամ գրության սխալ չկա․  

1) Առաջի անգամ էի տեսնում այդքան մարդաշատ հրապարակֈ 

2) Ալեքսանդրիայի հռչակավոր գրադարանը հիմնադրվել է Ք․  ա․  III-րդ դարումֈ  

3) Ստացված գումարի 2/3-ը հատկացվեց սոցիալապես անապահով ընտա-

նիքներինֈ 

4) Նա ապրեց երկար․  մահացավ, չեմ հիշում, յոթանասունի՞նը, թե՞ ութանասուն 

տարեկանումֈ   

14. Ընդգծված դերանուններից որի՞ գործածությունն է սխալ․  

1) Ի՜նչ երջանկություն է լավ ընկեր ունենալըֈ  

2) Մենք ամենքս  հյուր ենք կյանքում Մեր ծննդյան փուչ օրիցֈ 

3) Բոլոր իր հարստությունը բաժանեց աղքատներինֈ  

4) Սիրո՛ւն աղջիկ, ի՞նչ ես լալիս էդպես մենակ ու մոլորֈ  

15. Նշել այն նախադասությունների համարները, որոնցում ներգործական սեռի բայ կա.  

1. Մի՛ ալեկոծիր բքահարվածիս, էլ մի՛ սպանիր, երբ ցնցված եմ ես… 

2. Արշալույսն է շարունակում ածել փողը իր ծիրանի: 

3. Կախարդական մի շղթա կա երկնքում՝ Աներևույթ, որպես ցավը խոր հոգու… 

4. Բայց խալխի անսիրտ քեֆերին ես տխուր, մենակ մնացի… 

5. – Ի՜նչ ես մտածում, ասա՝ իմանամ… 

6. Ինչպե՜ս չհոգամ աշխարհի ցավը… 

 

 

16. Ո՞ր նախադասության մեջ հետո բառը մակբայ խոսքի մասի նշանակությամբ գործածված 

չէ․  
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1) Հետո կամաց-կամաց ցավով մեր շողշողուն, Որպես կորած տեսիլք՝ մենք 

կթաղվենք հողումֈ  

2) Արդեն ուշ է․  շարունակությունը հետո կկարդասֈ 

3) Մեկ ժամ հետո ներս մտան մի քանի իշխանազուն օրիորդներֈ  

4) Բայց հետո հանկարծ բացվեց մեր առաջ Մի ավեր ուղի․ ․ . 

17. Նշել այն տարբերակների համարները, որոնցում նախադասության անդամների ձևաբա-

նական վերլուծության սխալ կա.  

Քամուց հնձանի դռնակը մեղմորեն ճռնչում էր, և մաշված  դուռը դողդոջ երգում էր 

մի հին երգ: 

1) դռնակը – ուղղական հոլով, հնձանի – որոշյալ առում 

2) մեղմորեն – հարաբերական ածական, երգ – անորոշ առում 

3) մաշված – որակական ածական, երգում էր – ներգործական սեռ 

4) մի – քանակական թվական, ճռնչում էր – պարզ բայ  

 

18. Ո՞ր նախադասության մեջ խնդրառության սխալ կա․  

1) Շատ եմ խնդրում՝ թույլ մի՛տուր այդ մասին ամեն տեղ և բոլորին հայտնելուֈ 

2) Պատերին կախված նկարները սենյակը դարձնում են ավելի հետաքրքիր և 

գեղեցիկ․  դրանք ներքին զարդարման կարևոր տարր ենֈ 

3) Պատվիրակությունը անհասկանալիորեն ուշանում էր․  արդեն հինգից տաս էր 

պակաս, բայց ինքնաթիռը դեռ չէր ժամանելֈ 

4) Գարեգին Նժդեհը մեր մեծագույն զորավարներից է․  ամեն ընտանիքում նրա 

նկարը պետք է պատից կախված լինիֈ 

19. Ո՞ր նախադասությունը երկկազմ չէ․  

1) Որքան մութը՝ սև, այնքան ես՝ համառ․ ․ ․ ․  

2) Ջուրը՝ ծաղկին, հովը թփին թև էին տալիս և ուրախանումֈ 

3) Աստղեր թովիչ, բոց ու կայծ, ցնորքներ՝ վառ ու առկայծ․ ․ ․ ․  

4) Սուրբ է քո ուղին, և պսակդ՝ վեհ․ ․ ․ ․  

 

20. Տրված հատվածներում բաղադրյալ ժամանակաձևով արտահայտված քանի՞ պարզ 

ստորոգյալ կա. 

 

Բայց դու իզուր ես ժամանել, տիկի՛ն, 
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Ես չեմ ցանկանում ճորտի անունով 

Փրկել իմ հոգին... 

Ես ճորտ չեմ, օ~, ո՛չ: 

Ես ազատությունն ինքն եմ մարմնացած, 

Ազատությունը՝ շղթայի զարկված, 

Ազատությունը, որ մեռնում է միշտ, 

Մեռնում է, նորից հարություն առնում, 

Հառնում, տառապում, ոգորում ըմբոստ 

Ու նորից մեռնում: 

1) յոթ,       2) ութ,        3) ինը,     4) տասը 

 

21. Գրել այն նախադասությունների համարները, որոնք ունեն ստորոգելի երկրորդական 

նախադասություն. 

1) Հանդիպում էինք հաստաբուն ծառերի, որոնց ճյուղերն իրար էին խառնվել և 

կախվել արահետի վրա: 

2) Դա նրանք են, ում զգացմունքների կապանքներն արձակվել են: 

3) Նրանք մայթերից հրում են նրանց, ում չեն սիրում: 

4) Ես կդառնամ, ինչ դու ուզես: 

5) Մեծը նա է, ով հասկանում է ուրիշի մեծությունը: 

 

22. Նշել, թե դերբայական դարձվածով պարզ նախադասություններից քանի՞սն են սխալ 

փոխակերպված բարդ ստորադասականի. 

    Սուր կրող դիվանագետը չի կարող մտածել: 

Դիվանագետը, եթե սուր է կրում, չի կարող մտածել: 

  Մարդկանց՝ պատմության սխալների վրա սովորելը պատմության հիմնական դասն է: 

Այն, որ մարդիկ սովորում են պատմության սխալների վրա, պատմության հիմնական 

դասն է: 

 Պարզությունն ու ճշմարտությունը ամեն բանի մեջ ամեն բանից առաջ փնտրվող 

գեղեցկություններ են: 

Պարզությունն ու ճշմարտությունը այն գեղեցկություններն են, որ ամեն բանի մեջ 

ամեն բանից առաջ են փնտրվում: 

 Ազատ է միայն ինքն իրեն տիրապետողը: 

Ազատը միայն նա է, ով ինքն իրեն տիրապետում է: 

 

 

23. Բարդ ստորադասական նախադասության փոխակերպման տարբերակներից քանի՞սն 

են ճիշտ (նշել դրանք). 

Ես երբեք չեմ մտածել ամբոխին դուր գալ: 

 

1) Ես երբեք չեմ մտածել, որ ամբոխին դուր գամ: 
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2) Ես երբեք չեմ մտածել, որ ամբոխին պիտի դուր գամ: 

3) Ես երբեք չեմ մտածել, որ ամբոխին դուր կգամ: 

4) Ես երբեք չեմ մտածել, որ ամբոխին դուր եմ գալու: 

1. մեկը, 2. երկուսը, 3. երեքը, 4. բոլորը 

 

24. Ո՞րն է տրված նախադասության գծապատկերը․  

 

Հասկացավ, որ վրիպել է, և քանի որ վտանգը մեծ էր, շտապեց ուղղել սխալըֈ  

 

1)                                  2)      3)                  4)     

 

 

 

 
 

25. Գրել այն տարբերակների համարները, որոնցում անուղղակի խոսքը սխալ է փոխա-

կերպված ուղղակի խոսքի. 

1) Ասաց, որ չի ուզում մեզ հետ որևէ հարց քննարկել, և անշտապ դուրս եկավ 

սենյակից: 

Անշտապ դուրս եկավ սենյակից և ասաց. 

- Չեմ ուզում ձեզ հետ որևէ հարց քննարկել: 

2) Վասակն ասաց սպարապետին, որ ինքը ոչինչ հակառակ չի խոսում և 

պահանջում է իրենց ցանուցիր ուժերի միացում. թող անսան իր ձայնին և սպասեն 

առայժմ: 

- Սպարապե՛տ, ես ոչինչ հակառակ չեմ խոսում և պահանջում եմ մեր ցանուցիր 

ուժերի միացում,- ասաց Վասակը.- անսացե՛ք իմ ձայնին և սպասե՛ք առայժմ: 

3) Երկար բանավեճից հետո հայտարարում է, որ չի ուզում աշխատել այդ 

հիմնարկում և հեռանում է: 

Երկար բանավեճից հետո հայտարարում է. 

-Չեմ ուզում աշխատել այս հիմնարկում և հեռանում եմ: 

4) Գյուղացու հարցին օձը պատասխանում է, որ ինքը նենգություն չի արել. նա ինքը 

առանց պատճառի իրեն նեղացրեց, և ինքը միշտ ասել է ու էլի ասում է՝ ում որ 

նեղացրել է, նրան թող չհավատա: 

-Ես նենգություն չեմ արել,- պատասխանում է օձը գյուղացու հարցին.- դու ինքդ 

առանց պատճառի ինձ նեղացրիր, և միշտ ասել եմ ու էլի ասում եմ՝  ում որ 

նեղացրել ես, նրան մի՛ հավատա: 

 

26. Ո՞ր նախադասության մեջ կետադրական սխալ կա. 

1. Զգուշությամբ առաջ շարժվեց. որտեղ մի կոտրված ճյուղ էր տեսնում, ավելի էր 

լարում ուշադրությունը: 

1 1 4 4 4 3 3 1 1 

2 2 3 2 4 
2 3 
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2. Ինձ ընդառաջ եկող կինը բարձրահասակ էր, ու նշաձև աչքերում՝ արցունք ու 

ծիծաղ: 

3. Ոչ ոք չհասկացավ՝ ինչ հանգամանքներ նրան դրդեցին այդ քայլին, որով 

անտեսելով ամեն ինչ, վարկաբեկեց և՛ իրեն, և՛ իր ընկերներին: 

4. Գրականություն, մշակույթ, գիտական նվաճումներ, տնտեսական առաջընթաց և 

այլն, և այլն. այս բոլորը միասին երկրի հզորության գրավականն են: 

5. Ուզում եք իսկական գրող դառնալ՝ ուսումնասիրե՛ք հոգեբանություն: 

 

27. Նշել այն նախադասությունների համարները, որոնցում կետադրական սխալ չկա․  

1) Կաթողիկոսական գահին նստած էր վեհաշուք Խրիմյան Հայրիկը` հայոց հայրապետը` 

արծվաքիթ, կապույտ աչքերով: 

2) Պոլիկլինիկա, պոլիտեխնիկ բառերը հունական փոխառություններ են և ունեն ընդ-

հանուր բաղադրիչ` պոլի, որը նշանակում է «բազում, շատ». այստեղից էլ պոլիկլինիկա՝ 

բազում հիվանդությունների բուժման տեղ: 

3) Հրաժարվում եք մտքից դուք՝ ուժին տիրապետողներդ՝ մոռանալով պատմության 

դասերը: 

4) Այնշթայնը ներքուստ վիրավորվում էր, որ իրեն վճարում են գիտության համար. 

երազում էր լինել ցրիչ կամ ջրկիր՝ դրանով վաստակելով իր ապրուստը, և զբաղվել գի-

տությամբ՝ առանց դրանից անձնական սպասելիքներ ունենալու: 

5) Պետք է ականջալուր լինել այն երեխայի ձայնին, որը մենք էինք մի ժամանակ և որը 

ապրում է դեռ մեր մեջ՝ ինչ-որ անկյունում: 

28. Տրված հատվածում պատկերավորման-արտահայտչական նշված միջոցներից որո՞նք են 

գործածվել. 

Ծանր նստել է քարափը ձորում՝ 

Հյուրընկալ տերը մանկության ձորի: 

Ճակատից քարե քրտինք է ծորում, 

Ուսից կախվում են մամուռ ու մորի: 

1. փոխաբերություն,  2. մակդիր,  3. շրջադասություն,  4.  հակադրություն 

 

29. Ո՞ր մտքերը չեն հակասում տրված նախադասությամբ արտահայտված մտքին․  

Մարդկանց մեծ մասը կյանքում, այսպես թե այնպես, հասնում է մեծ 

հաջողություններիֈ 

1) Մեծ հաջողությունները ինչ-որ ձևով հասանելի են մարդկանց մեծ մասինֈ 

2) Մարդկանց մեծամասնությունը, այսպես թե այնպես, ունակ է կյանքում հասնելու 

զգալի հաջողություններիֈ 
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3) Հաջողություններ կյանքում, կարելի է ասել, ունենում է մարդկանց մի որոշակի 

մասըֈ 

4) Կան մարդիկ, որոնք կյանքում ի վերջո հասնում են մեծ հաջողություններիֈ 

5) Չկան մարդիկ, որոնք, այնուհանդերձ, կյանքում չեն հասնում մեծ 

հաջողություններիֈ  

6) Չկան մարդիկ, որոնք կյանքում, այսպես թե այնպես, մեծ հաջողությունների 

չհասնել չեն կարողֈ  

30. Տրված հատվածում արևմտահայերենին բնորոշ լեզվական քանի՞ իրողություն կա. 

 

Կը խորհի այսպես.- երբ հովտեն դուրս հանկարծ 

Մայրամուտին բոցերուն մեջ թաթախված 

Կը տեսնվին՝ Արմենուհին թվելով 

Հսկա շուշան, մ’որ արևեն կը բռնկի: 

Կ’իջնե մեղմիկ հեղեղատի  մը ճամփով՝ 

Սքողված նուրբ պատմուճանով լոգանքի: 

 

ՀԱՅ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1․  Պնդումներից որո՞ւմ սխալ կա: 

 

1) Հայ ժողովրդական էպոսի համահավաք բնագիրը՝ «Սասուցի Դավիթ» վերնագրով, 

կազմվել է Մանուկ Աբեղյանի կողմից և առաջին անգամ տպագրվել 1939 թվականինֈ 

2) Ֆրիկը 13-րդ դարի բանաստեղծ է, որից մեզ հասել են սիրային, խրատական և 

գանգատական բանքեր: 

3) Քուչակի հայրենները տասնհինգվանկանի բանաստեղծական չափով, 

հիմնականում քառատող բանաստեղծություններ են: 

4) Սայաթ-Նովայից մեզ հասած ավելի քան 200 խաղերը  գրված են հայերեն, 

թուրքերեն և վրացերեն: 

 

2․  Ո՞ր պնդումն է սխալ Հակոբ Պարոնյանի «Մեծապատիվ մուրացկանները» վեպի 

վերաբերյալ: 

 

1) Վեպի սկզբում հեղինակը հակադրվում է բոլոր նրանց, ովքեր հակում ունեն 

իրենց երկերն սկսելու արկածային, խորհրդավոր տեսարաններով: 

2) Վիպական կառույցում կարևոր դեր ունեն հեղինակային սակավաթիվ 

մեկնաբանությունները: 

3) Մեծապատիվ մուրացկաններից յուրաքանչյուրի այցը Աբիսողոմ աղային ըստ 

էության ծառայում է որպես կերպարների երկկողմանի բացահայտման միջոց: 

4) Գրողն իր քննադատության ոչնչացնող ծաղրն ուղղում  է բացառապես 

արժանապատվությունը կորցրած մեծապատիվ մուրացկանների դեմֈ  
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3․  Ո՞ր պնդումն է սխալ Րաֆֆու «Սամվել» վեպի վերաբերյալ: 

 

1) Վեպում գրողը փորձել է վերստեղծել 4-րդ դարի քաղաքական անցքերի կենդանի 

պատկերը: 

2) Մերուժան Արծրունին գլխավոր կերպարներից մեկն է` ազգուրաց դավաճան, որի 

ճակատագիրը վեպում մնում է անորոշ: 

3) Վեպի գլուխներից մեկում Րաֆֆին պատկերում է Անհուշ բերդում կալանված հայոց 

արքայի ողբերգական ինքնասպանությունը: 

4) Վեպի պատերազմական դրվագում Սամվելը շտապում է հասնել հոր վրանը, 

որպեսզի լեռնականները չպղծեն հոր դիակըֈ  

 

4․  Պնդումներից ո՞րն է սխալ Ալեքսանդր Շիրվանզադեի «Քաոս» վեպի 

կերպարների վերաբերյալ: 

 

1) Ալիմյանի դուստրը` Մարթան, զուսպ է, ազնիվ ու անշահախնդիր: 

2) Շուշանիկը կարեկից է, ազնվաբարո, սրտացավ և՛ օտարի, և՛ մերձավորի 

հանդեպ: 

3) Ոսկեհատը դժբախտ է համարում իրեն, քանի որ որդիներից ոչ մեկը 

օրինավոր կյանքով չի ապրումֈ  

4) Անուշ Ղուլամյանը, դառնալով Միքայելի հերթական արկածի առարկան, 

կործանում  է իր ընտանիքը, խայտառակում և՛ իրեն, և՛ եղբորը: 

 

5․  Ո՞ր պնդումն է սխալ Միսաք Մեծարենցի ստեղծագործության վերաբերյալ: 

 

1) Մեծարենցի տաղերում անթիվ նրբերանգներով իր արձագանքն է գտել 

բանաստեղծի անձնական կյանքի դրաման: 

2) Գիշերերգությունը Մեծարենցի «Ծիածան» ժողովածուի հիմնական տարերքն 

էֈ 

3) Մեծարենցը աստվածացնում է բնությունը, նրա շարժման յուրաքանչյուր 

ակնթարթի մեջ զգում Աստծու շունչը: 

4) Գյուղի թեմայով գրված բանաստեղծություններում Մեծարենցը 

արտացոլում է գեղջուկի սոցիալական կյանքի ծանր պայմանները: 

 

 

 

6․  Լևոն Շանթի «Հին աստվածներ» դրամայում ի՞նչ է հիշեցնում Ճգնավորը հոգու 

երկվություն ապրող Աբեղային: 

 

1) Մարդկային կյանքը ունայն է` անկախ ապրելու եղանակից: 

2) Աբեղան մեծացել և հասակ է առել վանքում և պետք է նրան հավատարիմ մնա: 

3) Մարդը ծնվում է երջանիկ լինելու համար, ուստի պետք է հետևել սրտի ձայնին: 

4) Աստված փորձություն է ուղարկել Աբեղային, և նա պարտավոր է հաղթահարել: 
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7․  Ո՞ր հատվածը Հովհաննես Թումանյանի որ ստեղծագործությունից է: 

 

ա.  Ու պոետներ, որ չեն պղծել իրենց շուրթերն 

անեծքով  

Պիտի գովեն քո նոր կյանքը նոր երգերով, նոր 

խոսքով… 

բ. Անց է կենում դարձյալ տարին: 

Նայում է կույսն ամեն օր,  

Ոչ մի սարից, ոչ մի ճամփին  

Չի երևում ձիավոր: 

գ. Ու մարդասպանը դուրս եկավ ձորից, 

Դեմքը այլայլված, քայլվածքը մոլոր.  

Սարսափ է կաթում արնոտ աչքերից, 

Եվ կերպարանքը փոխված է բոլոր:  

դ. Բաց արավ ցերեկն իր աչքը պայծառ 

Աշխարհքի վըրա, Ջավախքի վըրա,  

Ավերակ բերդին, սև ամպի նըման, 

Ծուխն ու թըշնամին չոքել են ահա: 

1. «Անուշ» 

2. «Թմկաբերդի 

առումը»  

3. «Փարվանա» 

4.   «Հայրենիքիս 

հետ» 

 

 

1) 1-գ, 2- դ, 3- բ, 4- ա 

2) 1-դ, 2- բ, 3- ա, 4- գ 

3) 1-բ, 2- դ, 3- գ, 4 -ա 

4) 1-գ, 2- դ, 3 -ա, 4 -բ 

 

8․  Դերենիկ Դեմիրճյանի «Վարդանանք» պատմավեպի վերաբերյալ պնդումներից 

ո՞րը ճիշտ չէ: 

 
1) Դեմիրճյանը «Վարդանանք» պատմավեպում Վարդանանց պատերազմը 

ներկայացրել է որպես ազգային-ազատագրական պայքար, որը մղվում էր 

հայրենիքի ազատության համարֈ 

2) «Վարդանանք» պատմավեպում հեղինակը շրջանցել է ժողովրդի դերն ու 

նշանակությունը: 

3) Դեմիրճյանի համոզմամբ Ավարայրի ճակատամարտում հայերը տարան իրական 

հաղթանակ, որի շնորհիվ կարողացան պահել իրենց կիսանկախ վիճակըֈ 

4) Պատմավեպը գրելիս հեղինակը հանգամանորեն ուսումնասիրել է փաստերը` 

թափանցելով պատմական իրադարձությունների էության մեջ: 

 

9․  Ձախ կողմում նշված են Ակսել Բակունցի պատմվածքները, իսկ աջում՝ 

նրանցից քաղված մեկական հատված. լուծման տարբերակներից ո՞րն է ճիշտ: 
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ա. «Սպիտակ ձին» 

բ.   «Ալպիական 

մանուշակ» 

 գ.   «Միրհավ» 

 դ.    «Խոնարհ աղջիկը» 

 

1.  «Նրանք մանկության ընկերներ էին, և նրանց սերը 

ծնվել էր նույնքան աննկատ, ինչպես մի գիշերում 

բացվում է մուգ մանուշակը»ֈ 

2.  «Մեկ էլ դեմքը մոտենում էր, կանգնում էր աչքիս 

առաջ, և ես ճգնում էի իմանալու՝ ժպտա՞ց աղջիկը, 

երբ ետ նայեցի, թե՞ միայն ինձ թվաց»ֈ 

3.   «Ցոլակը դողում էր: Նրա մեջքի աջ կողմը ափսեի 

չափ    

  վերք էր բացվել և երևում էր կարմիր, տեղ-տեղ փոս   

  ընկած, ճաքճքած միսը»ֈ 

4.  «Ծով կար նրա մտքում, և այդ ծովը ափ էր շպրտում 

մերթ սև թավիշե գլխարկով գլուխ՝ մազերը կարճ 

կտրած, մերթ երկարազգեստ մի կնոջ՝ թիկունքին 

երկար ծամեր, մերթ քարե քանդակներ»ֈ 

 

1)   ա-3, բ-1, գ-4, դ-2 

2)   ա-3, բ-4, գ-1, դ-2 

3)   ա-2, բ-4, գ-3, դ-1 

4)   ա-2, բ-3, գ-1, դ-4  

 

10․  Նշվածներից ո՞րը Եղիշե Չարենցի «Տաղարան» շարքի բանաստեղծություններից 

չէ: 
 

1) «Ես իմ անուշ Հայաստանի» 

2) «Տաղ անձնական» 

3) «Կուզեմ հիմի փչե զուռնեն» 

4) «Էլի գարուն կգա, կբացվի վարդը»» 

 

 

 

 

ԱՌԱՐԿԱՅԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀ՝                     Ա. Ա. ԱՎԱԳՅԱՆ 
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Եզրափակիչ 

                                                                                                  22 – 3 

                                                                                                 23 - 4 

1- 1                                                                                           24 - 1 

2 – 4                                                                                         25 – 1 

3 - 5 26 - 3 

4 - 1, 4, 9, 10, 11, 12 27 – 1, 3, 4 

5- 3, 4 28 – 1, 2, 3 

6 - 3 29 – 1, 2, 3, 4 

7 - 4 30 - 11 

8 – 2                                                       

9 - 6  

10 – 4                                                                           Գրականություն  

11 – 3                                                                            1 -  2  

12 – 2                                                                            2 -  4  

13 – 3                                                                            3 -  3  

14 – 3                                                                            4 -  1  

15 - 1, 2, 5, 6                                                                 5 -  4  

16 – 3                                                                            6 -  1  

17 - 1, 2, 3, 4                                                                 7 -  1  

18 – 1                                                                            8 -  2  

19 – 3                                                                            9 -  2  

20 – 3                                                                            10 -  2 

21 – 2, 4, 5 

 


