
Առաջադրանքը՝ պատասխանների 5 տարբերակներով Ճիշտ 
պատաս-

խան

Ճիշտ պատասխան
/բառերով/

1

Տրված բառերից քանիսի՞ ներսում կարող է հայտնվել ղատ -ը և նոր բառեր 
կազմել:      

խիճ, գաջ, կոպեկ, մեկ, թութ, կետ

Ա. 2
Բ. 3
Գ . 4
Դ.  5
Ե. 6

Դ հինգ

2

Ո՞ր բառում բարդ-ը չի «դժվարացնում»:

Ա.  բարդույթ
Բ.  բարդություն
Գ.  բարդոց
Դ.  բարդացում
Ե.  բարդում

Գ բարդոց



Առաջադրանքը՝ պատասխանների 5 տարբերակներով Ճիշտ 
պատաս-

խան

Ճիշտ պատասխան
/բառերով/

3

Անին ասում է, որ ինքը հիսուն, նույն, ձագար, աղբյուր, նուրբ  բառերից 
ստացել է հնձան  բառը։ Իսկ ի՞նչ բառ կստանաք ասմունք, գիտուն, 
նստվածք, դերասան, առագաստ  բառերից՝ նման օրինաչափությամբ։

Ա․  գրաստ
Բ․ անգետ
Գ․  սիսեռ
Դ․  գետին
Ե․  գերան

Գ սիսեռ

4

Տարբերակներից չորսում երկուական տառ նույն սկզբունքով և՛ պոչ է, և՛ 
գլուխ։ Ո՞ր տարբերակն է զուրկ այդ հատկությունից։            

Ա․ ղեկավար
Բ․  վանկատում
Գ․  հատկապես
Դ․  կամազուրկ
Ե․ գոհաբան

Գ հատկապես



Առաջադրանքը՝ պատասխանների 5 տարբերակներով Ճիշտ 
պատաս-

խան

Ճիշտ պատասխան
/բառերով/

5

Քամին է երգում ինչ-որ եղանակ,
Որ Բեթհովենին պատիվ կբերեր:
Մութ հորիզոնին աղոտ այգալույս,
Մի ռեմբրանդյան նորահայտ նկար:

Ո՞ր բառն իր «ընկերոջը»  չգտավ քառատողում:

Ա ․ պար
Բ․  հարգանք
Գ․ թույլ
Դ ․ կտավ
Ե․  երաժշտություն

Ա պար

6

Ընդ*անուր, ընդ*ամենը, ընդ*ատակ, ընդ*արձակել, անընդ*ատ, ընդ*ատել, 
ընդ*ունարան  բառերում աստղանիշի փոխարեն քանի՞ հատ «հ» տառ 
պետք է դրվի:

Ա. 1
Բ.  2
Գ.  3
Դ.  4
Ե.  5

Դ 4



Առաջադրանքը՝ պատասխանների 5 տարբերակներով Ճիշտ 
պատաս-

խան

Ճիշտ պատասխան
/բառերով/

7

Ընդամենը մի տառ հեռացնելով՝ ո՞ր բառը կդարձնես «շնչավոր»։

Ա.  կարագ
Բ.  գանձ
Գ.  դուրս
Դ.  զկեռ
Ե.  մատիտ

Բ գանձ



Առաջադրանքը՝ պատասխանների 5 տարբերակներով Ճիշտ 
պատաս-

խան

Ճիշտ պատասխան
/բառերով/

8

Աջ կողմում բերված է տառային ծածկագիր, որում յուրաքանչյուր տառին 
համապատասխանում է  մեկ թվանշան: Նույն տառերին 
համապատասխանում  են նույն թվանշանները: Պատասխանի 
տարբերակներից ո՞րն է համապատասխանում այդ տառային ծածկագրին:  

Գ



Առաջադրանքը՝ պատասխանների 5 տարբերակներով Ճիշտ 
պատաս-

խան

Ճիշտ պատասխան
/բառերով/

9

ագուցեմ       նայող        պլոկի             ճախրի    
տերևին         պոչի          կսոսկա         վահան

Բոլոր բառերում միևնույն օրինաչափությամբ ինչպե՞ս է «հայտնվում» մեր 
վերաբերմունքը։ 

Ա . առանց միևնույն բաղաձայնների 
Բ . առանց սկզբի ու վերջի
Գ.  առանց միևնույն ձայնավորների
Դ . առանց վերջին բաղաձայնի 
Ե.  առանց միջին ձայնավորի

Բ
առանց սկզբի ու 

վերջի



Առաջադրանքը՝ պատասխանների 5 տարբերակներով Ճիշտ 
պատաս-

խան

Ճիշտ պատասխան
/բառերով/

10

Պատասխանի տարբերակների բառազույգերից ո՞րը պետք է գրել 
մեղվիկների փոխարեն։

         գետ —                          — կով — ծով

Ա. գեր, կոր
Բ.  կետ, կոտ
Գ.  գիր, կոր
Դ.  գեր, կոտ
Ե.  կետ, կեր

Բ կետ, կոտ



Առաջադրանքը՝ պատասխանների 5 տարբերակներով Ճիշտ 
պատաս-

խան

Ճիշտ պատասխան
/բառերով/

11

Ո՞ր տարբերակի տառախմբերը չեն միանա տակ  բառին:

Ա.  հս, ապ, դաս
Բ.  հա, գի, բախ 
Գ. ճա, լի, հպա
Դ.  մա, պի, վաս 
Ե.  կա, դի, տախ

Գ ճա, լի, հպա



Առաջադրանքը՝ պատասխանների 5 տարբերակներով Ճիշտ 
պատաս-

խան

Ճիշտ պատասխան
/բառերով/

12

Շան հետ կընկերանամ, բայց փայտը ձեռքիցս չեմ գցի, բզի գլխին 
բռունցքով չեմ խփի, տասը կչափեմ, մեկ կկտրեմ, մատների արանքով չեմ 
նայի, աչքերս չորս կանեմ, բերանս փակ կպահեմ։

Քանի՞ դարձվածք կա այս նախադասության մեջ։

Ա.  3
Բ.  4
Գ.  5
Դ.  6
Ե.  8

Դ 6



Առաջադրանքը՝ պատասխանների 5 տարբերակներով Ճիշտ 
պատաս-

խան

Ճիշտ պատասխան
/բառերով/

13

Ի՞նչ է գաղտնագրվել հանելուկով։

լեզվի զգացածը + քթի զգացածը = շուրթերի զգացածը

Ա.  քաղցրություն
Բ.  անուշահոտ
Գ.  շրթներկ
Դ.  հպում
Ե.  համբույր

Ե համբույր



Առաջադրանքը՝ պատասխանների 5 տարբերակներով Ճիշտ 
պատաս-

խան

Ճիշտ պատասխան
/բառերով/

14

Պատասխանի տարբերակներից որի՞ տառերով է հնարավոր  ամենից 
շատ բառ կազմել  «բառքամոցի» խաղի եղանակով։

Ա․ քուրմ
Բ․ սերմ
Գ․  ջերմ
Դ․ մորմ
Ե․ թուրմ

Ե թուրմ



Առաջադրանքը՝ պատասխանների 5 տարբերակներով Ճիշտ 
պատաս-

խան

Ճիշտ պատասխան
/բառերով/

15

Ճոճաթոռ,  սեղանատամ, հացաման, մազարմատ, խաչարձան, 
հացատուն, ձիարձան բոլոր բառերը կազմված են նույն 
օրինաչափությամբ՝ բացի մեկից։ Ո՞ր բառն է ավելորդ։

Ա.  ձիարձան
Բ.  ճոճաթոռ
Գ.  սեղանատամ
Դ.  հացատուն
Ե. մազարմատ

Դ հացատուն



Առաջադրանքը՝ պատասխանների 5 տարբերակներով Ճիշտ 
պատաս-

խան

Ճիշտ պատասխան
/բառերով/

16

Ո՞րն է հետևյալ նկարելուկի պատասխանը։

Ա.  Լայն քայլերով առաջ գնա։
Բ. Տասը չափիր, մեկ կտրիր։ 
Գ.  Գործի վերջն է գովելի։
Դ.  Լավ է ուշ, քան երբեք։
Ե.  Լույսը բացվի, բարին՝ հետը։

Ե
Լույսը բացվի, 
բարին՝ հետը։



Առաջադրանքը՝ պատասխանների 5 տարբերակներով Ճիշտ 
պատաս-

խան

Ճիշտ պատասխան
/բառերով/

17

Պատասխանի տարբերակների բառակապակցություններից մեկը 
որոշակի օրինաչափությամբ միահյուսվել-դարձել է՝

        հդաերմաքզեարտ

Ո՞ր բառակապակցությունն է դա։

Ա. հարուստ կյանք
Բ. հազարան բլբուլ
Գ. հայկական տարազ
Դ. հարազատ դեմքեր
Ե. հնդկական երգեր

Դ
հարազատ 

դեմքեր



Առաջադրանքը՝ պատասխանների 5 տարբերակներով Ճիշտ 
պատաս-

խան

Ճիշտ պատասխան
/բառերով/

18

Արմինեն համակարգչով մուտքագրել էր բույն, դանակ, կանթ, արան ք, 
կյանք  բառերը: Կատակասեր Արշակն այդ բառերում բոլոր ն տառերը 
փոխարինեց մեկ այլ միևնույն տառով: Համակարգիչը որպես սխալ 
ընդգծեց բառերից միայն մեկը: Արմինեի ո՞ր բառը Արշակի «շնորհիվ» 
դարձավ սխալ:

Ա. բույն
Բ. դանակ
Գ. կանթ
Դ. արանք
Ե. կյանք

Ե կյանք



Առաջադրանքը՝ պատասխանների 5 տարբերակներով Ճիշտ 
պատաս-

խան

Ճիշտ պատասխան
/բառերով/

19

Ծաղկաթերթիկներին հավաքված բառերի մի մասն ունի մի հետաքրքիր 
հատկություն։ Քանի՞ բառ է զուրկ այդ հատկությունից։

Ա․  2
Բ․  3
Գ․  4
Դ․  5
Ե․  0

Գ 4



Առաջադրանքը՝ պատասխանների 5 տարբերակներով Ճիշտ 
պատաս-

խան

Ճիշտ պատասխան
/բառերով/

20

Հարությունը աչալուրջ, ասպետորեն, բանջարեղեն, առագաստ, ասեկոսե 
բառերով կազմեց մի բառաշարք՝ գտնելով բառերի մի հետաքրքիր 
օրինաչափություն։ Ո՞ր բառն է Հարությունը սխալմամբ դրել 
բառաշարքում։

Ա․  աչալուրջ
Բ․  ասպետորեն
Գ․  բանջարեղեն
Դ․  առագաստ
Ե․  ասեկոսե

Գ, Դ
բանջարեղեն/ 

առագաստ



Առաջադրանքը՝ պատասխանների 5 տարբերակներով Ճիշտ 
պատաս-

խան

Ճիշտ պատասխան
/բառերով/

21

Բաբկենը, ցանցը բացելով, դուրս բերեց կատվին։ 

Ի՞նչ է թաքնվել այս նախադասության մեջ որոշակի օրինաչափությամբ։

Ա. ՀՀ մարզերից մեկը  
Բ.  Հայոց մայր գետը  
Գ.  ՀՀ ամենաբարձր գագաթը
Դ.  ՀՀ ամենամեծ լիճը  
Ե.  ՀՀ մայրաքաղաքը

Գ
 ՀՀ 

ամենաբարձր 
գագաթը



Առաջադրանքը՝ պատասխանների 5 տարբերակներով Ճիշտ 
պատաս-

խան

Ճիշտ պատասխան
/բառերով/

22

Գտնելով, թե ինչ օրինաչափությամբ են դասավորված արծաթապատ, 
անկենդան, անհոգի, արձագանք, ճաղատ, պատճենում, ամենքը, 
անհիշելի  բառերը, որոշիր, թե որ տարբերակի բառն է հաջորդը:

Ա. անարժեք
Բ. ջեռուցում
Գ. անուշադիր
Դ. արեգակ
Ե. հիշատակ

Գ անուշադիր



Առաջադրանքը՝ պատասխանների 5 տարբերակներով Ճիշտ 
պատաս-

խան

Ճիշտ պատասխան
/բառերով/

23

Կոտորակագիր կոչվող ծածկագրում մեր այբուբենի յուրաքանչյուր տառին 
համապատասխանում է մի կոտորակ, որի համարիչում և հայտարարում 
դրված կետերը որոշակի կապ ունեն տվյալ տառի հետ։ Օրինակ՝ 

Ի՞նչ առած է գաղտնագրվել հետևյալ կոտորակագրում․

Ա.  Անտեր ոչխարը գելը կուտի։
Բ.  Աչքն ինչ տեսնի, էն կանի։
Գ.  Ձին ձի անողը տերն է։
Դ.  Լեզուն ոսկոր չունի։
Ե.  Շատին՝ շատ, քչին՝ քիչ։

Դ
Լեզուն ոսկոր 

չունի։



Առաջադրանքը՝ պատասխանների 5 տարբերակներով Ճիշտ 
պատաս-

խան

Ճիշտ պատասխան
/բառերով/

24

Բերված տառաշարքով գաղտնագրված է հինգբառանի մի 
նախադասություն։

Այդ նախադասությունն է՝ 

Ա.  Սարդը շաքար շատ է սիրում։
Բ.  Սնունդը շաքար չի պարունակում արդեն։
Գ.  Սանդի մեջ շաքար են կոտրատում։
Դ.  Սեդան ու Շաքեն կենվոր են։
Ե.  Սա է դրա շաքարի ամանը։

Դ
 Սեդան ու 

Շաքեն կենվոր 
են։



Առաջադրանքը՝ պատասխանների 5 տարբերակներով Ճիշտ 
պատաս-

խան

Ճիշտ պատասխան
/բառերով/

25

Ի՞նչ նախադասություն է գաղտնագրվել նկարելուկով։

Ա.  Մեկնումեկը գալու է։
Բ.  Մեկնումը հետաձգվում է։
Գ.  Մեկն ուզում է, մեկը՝ ոչ։
Դ.  Տակն ու վրան մեկ է։
Ե.  Մեկի պոչը մյուսի տակ է։

Դ
Տակն ու վրան 

մեկ է։



Առաջադրանքը՝ պատասխանների 5 տարբերակներով Ճիշտ 
պատաս-

խան

Ճիշտ պատասխան
/բառերով/

26

Անաղարտ, մարտագիծ,  տքնաջան, քնատեղ, քարավան, ջրապաշտ, 
անջրդի  բոլոր բառերը, բացի մեկից, օժտված են աճպարարական 
հատկությամբ։ Ո՞ր բառն է զուրկ այդ հատկությունից։

Ա.  տքնաջան
Բ.  անջրդի
Գ.  ջրապաշտ
Դ.  քնատեղ
Ե.  մարտագիծ

Բ անջրդի



Առաջադրանքը՝ պատասխանների 5 տարբերակներով Ճիշտ 
պատաս-

խան

Ճիշտ պատասխան
/բառերով/

27

4x4 չափի կիսամոգական քառակուսին քանդվել է։ Մհերը վերականգնեց 
այն և սյունակներում ու տողերում կարդաց միևնույն չորս բառերը։ Ո՞ր 
բառը չկարդաց Մհերը։

Ա. ուրագ  
Բ. գերի  
Գ. րոպե  
Դ. արեգ  
Ե. ապար

Դ արեգ



Առաջադրանքը՝ պատասխանների 5 տարբերակներով Ճիշտ 
պատաս-

խան

Ճիշտ պատասխան
/բառերով/

28

Պատասխանի տարբերակների բառազույգերից ո՞րն է գաղտնագրվել 
թվային ծածկագրով։

123 — 4132
 
Ա.  շոր — խորշ
Բ.  կար — նկար
Գ.  երգ — տեգր
Դ.  կոր — կլոր
Ե. սար — դարս

Գ երգ — տեգր



Առաջադրանքը՝ պատասխանների 5 տարբերակներով Ճիշտ 
պատաս-

խան

Ճիշտ պատասխան
/բառերով/

29

Բառաշարքում բառերը դասավորված են որոշակի սկզբունքով։ Ո՞ր բառը 
չի ենթարկվում այդ սկզբունքին։

բբուկ, գգվանք, դդում, մետաղ, զզվանք, սեղան

Ա.  բբուկ
Բ.  դդում
Գ.  մետաղ
Դ.  սեղան
Ե.  զզվանք

Դ սեղան



Առաջադրանքը՝ պատասխանների 5 տարբերակներով Ճիշտ 
պատաս-

խան

Ճիշտ պատասխան
/բառերով/

30

Ի՞նչ նախադասություն է  գաղտնագրվել տառաշարքով։

ՎԱԾՍՈ ԾՈՒՆՄԱ ՏՈՒՆԿԱ ՐԱՎԿԵ

Ա.  Վարած արտում կոճղեզ կար։
Բ.  Սովորածը մտքում կրկնելը կօգնի։
Գ.  Սոված կատուն մածուն կերավ։
Դ.  Սիրած կտորը կատուն տարավ։
Ե.  Սիրտդ շատ մի՛ ծանրաբեռնիր։

Գ
Սոված կատուն 
մածուն կերավ։


