
 
 Յուրաքա
 Չլուծվա
 Մրցույթ
 Մրցույթ
 Մրցույթ
առաջադ

1. Ո՞րը բան

Ա. ութնյա

2. Բահ, հար

Ա. իրավ

3. Տրված բա

Ա. դար

4. Կետերի 
աջակողմ

ԱԲԵ

Ա. տուն 

5. Հրանտ Մ

Ա. Նարի

6. Հետևյալ 
հորդ, վա

Ա. մեկը 

7. Պտույտ է
Քուշուշք
Թնդում «
Հետը գվգ

Ո՞ր տոնն

Ա. Վարդ
Դ. Համբա

8. Նշված բա

Ա Ռ 

անչյուր առաջադրանք
ած առաջադրանքի հա
թի մասնակիցը կարող
թի ավարտին առաջադ
թի մասնակիցներին և 
դրանքները ինքնուրո

3 միավո

նաստեղծության տ

ակ Բ. սոնատ

արդ, դրացի, իրազեկ

վացի Բ. կարծիք

առերից որո՞ւմ է բա

ին Բ. սրել

փոխարեն ընտրի
մյան բառի սկիզբը

ԵՂԱ ( .  .  . ) ԱՐ 

Բ. վանք

Մաթևոսյանի պատ

ինջ Բ. Կիվի

բառերից քանի՞ս
ալս, վարս, մաքս։ 

Բ. երկուսը

է տալիս վիճակը ն
քը գլխին ծաղիկ ծա
«ջան գյուլում» մա
գվում էն ծաղկոտ

ն է նկարագրված։

դավառ Բ. Սու
արձում Ե. Խա

առազույգերից ո՞ր

Ա Ջ Ա Դ Ր Ա

քի համար տրված պա
մար միավորներ չեն գ
ղ է վաստակել առավե
դրանքների թերթիկը 
կազմակերպիչներին
ւյն և ազնիվ կատարե

որ գնահատվող 

տեսակ չէ։ 

Գ. գազել Դ

եկ, ____________: Ո

Գ. հարևան 

աց թողնված ոչ այ

Գ. խարխաե

իր այն բառը, որը 
ը։ 

Գ. սեր Դ. ձա

տմվածքներից մեկ

Գ. Բանան 

սը այլ շեշտադրո

Գ. երեքը 

նորից՝ 
աղկամեր,  
տաղ սրտերից, 
սարեր: 

 

ւրբ Ծնունդ Գ
աչվերաց 

րն է «ավելորդ»։ 

Ա Ն Ք Ն Ե Ր

ատասխաններից ճիշտ
գումարվում և չեն հա
ելագույնը 120 միավոր
մնում է մասնակցի մո

ն ներկայացվող գլխավ
ելն է:   

ղ առաջադրանքն

Դ. սոնետ Ե. քա

Ո՞րն է լինելու հաջ

Դ. հարակից

յն տառը, ինչ մյուս

ել Դ. պատշգա

կդառնա ձախակ

ագ Ե. ուլ 

ում զամբիկն ունի

Դ. Անանաս

ությամբ կստանա

Դ. չորսը Ե.

Գ. Ծաղկազարդ 

տ է միայն մեկը: 
անվում: 
ր: 
ոտ: 
վոր պահանջը 

ներ 

առյակ 

ջորդ բառը։ 

Ե. կարապետ 

սներում։ 

ամ Ե. երեմ

կողմյան բառի վեր

ի շատ համեղ անու

Ե. Արքայախնձոր

ն նոր իմաստ՝ դ

հինգը 

մն 

րջը և 

ւն։ 

ր 

դուրս, 

Ա
Գ
Ե

9. Դա
մե

Ա

10. Ո

Ա
Գ
Ե

11. Ո

Ա

12. Ո

Ա
Բ
Գ
Դ
Ե

13. Ո

Ա
Դ

14. Շ

Ա

15. Ի
ե

Ա
Գ
Ե

16. Ո

Ա

17. Բ

2
3
4
5

Ա. ակնածանք-պատ
Գ. խնամք-հոգածու
Ե. մաքրել-սրբել 

Դատարկ բառին ի
մեծամիտ, ունայն, ո

Ա. 5 Բ. 6

Ո՞ր դարձվածքի իմ

Ա. ականջը բամբա
Գ. աշխարհ տեսած
Ե. աչք բռնել – կար

4 մ

Ո՞ր բառը իմաստա

Ա. դիցուհի Բ. դ

Ո՞ր բառի բացատր

Ա. աճապարել – շտ
Բ. անպաճույճ – ան
Գ. առինքնել – դյու
Դ. նահանջել – զիջ
Ե. հայցել – խնդրել

Ո՞ր գրողն է կայծա

Ա. Գրիգոր Նարեկա
Դ. Լևոն Սեղբոսյան

Շաղափն իրեն նայ

Ա. գայլիկոն Բ.

Ի՞նչ նախադասութ
եչսեսեինիրեումեն

Ա. Ես ապրում եմ Հ
Գ. Ես սիրում եմ իմ
Ե. Սա Անիի պայու

Ո՞ր բառը գույն  չի

Ա. անկապտելի

Բերված ո՞ր նախա
1. Խելք * խելքի որ
2. Քննիչը դույզն * 
3. Դահլիճը լեփ * լ
4. Երեսուն * երեք տ
5. Հինգ * հարկանի

տկառանք 
ւթյուն 

իմաստով մոտ քա
ունակ, սնամեջ, թա

Գ. 7 Դ. 8

մաստն է սխալ բա

ակ կոխել – չլսելու 
ծ – փորձառու
րոտել 

միավոր գնահա

ային կապ չունի մյո

դիցուք Գ. բա

րությունն է սխալ։

տապել, փութալ 
նշուշտ, անպատճ
ւթել, գրավել 
ել, ընկրկել 
լ, աղերսել 

ակն  ընտրել իբրև կ

ացին Բ. Ներ
նը Ե. Ատո

յեց հայելու մեջ և տ

 շաղախ Գ. խա

թյուն է գաղտնագր
ենեչմենինիմենդապ

Հայաստանում:
մ դպրոցը:
ւսակն է: 

նշանակում։ 

Բ. գորշ Գ. ա

ադասություն(ներ)ո
տանք, սարեր շու
ինչ չէր կասկածու
լեցուն էր մարզասե
տարի նա չէր սխա
ի շենքում վառվեցի

Բ. տկարամիտ-կո
Դ. աղտոտել-կեղտ

անի՞ բառ կա հե
ափուր, նանիր, զա

Ե. 9 

ացատրված։ 

տալ Բ. անկո
Դ. ծնկի

ատվող առաջադր

ուսների հետ։ 

ագին Դ. դյուցա

ճառ 

կեղծանուն։ 

սես Շնորհալին
ոմ Յարճանյանը 

տեսավ՝ 

առնուրդ Դ. գա

րված. 
պերեվոցոըթ: 

Բ. Ես սիրում
Դ. Երեմը պա

ատրաշեկ Դ. ա

ում աստղանիշը պ
ւռ կտանք։ 
ւմ վարորդի ասած
երներով։ 
ալվել։ 
ին լույսերը։ 

որովամիտ 
տոտել 

ետևյալ շարքում՝ 
առամյալ, ընդունա

ողին ընկնել – հիվա
գալ – հնազանդվե

դրանքներ 

ազն Ե. դիցար

Գ. Պետրոս Դո

աջ Ե. շաղափի

մ եմ իմ քաղաքը: 
անիր է սիրում: 

աշխետ Ե. կա

պետք է փոխարինե

ծին։ 

փուչ, սին, 
այն։ 

անդանալ 
ել 

րան 

ուրյանը 

իչ 

պտաթույր 

ենք գծիկով։ 



  847
+ 
  847
1695

Ա. 1-ինո
Դ. 2-րդո

18. Իննը մ
բառակ
բառակ

Ա. հինգ 

19. Աջ կողմ
տառին
համապ
տարբե
ծածկագ

Ա.  

 

 

20. Հայոց ա
համապ

Ա. այբ 

21. Պարագա

Ա. դերա

22. Դասարա
հարցրի
Նազիկ,
տակ և 
տղան։ 

Ա. Կարե

23. Դասասե

Ա. Ասյա

24. Վայրկյա
ինչ-որ 
օրինաչ

Ա. րոպե

25. Ո՞ր զույ

Ա. վեհ-վ
Դ. թեփ-

753 

753 
506 

  9475
+ 
  9475
18950

ում 
ում և 3-րդում

մարդ, վեցը տ
ապակցություններ
ապակցություն է ն

Բ. չորս Գ

մում բերված է տա
ն համապատասխ
պատասխանում
րակներից ո՞րն է
գրին: 

Բ. 

այբուբենի տառա
պատասխանում ա

Բ. զա Գ

5 միավո

գա - գաթա - թավա

ասան Բ. դեսա

ան մտավ ուրիշ
ին նրան։ «Իսկ ի՞ն
, Նուշիկ»,- պատա
ստանաք մի աղյո
Ի՞նչ էր տղայի ան

են Բ. Նորիկ

սենյակ  բառից ո՞ր

ա Բ. Ադանա

ան, րոպե, ամիս, 
օրինաչափությամ
չափությանը։ Գտե

ե Բ. շաբաթ

յգի երկու բառերը 

վեհերոտ Բ.
-թեփոտ Ե.

53 

53 
06 

  74753 
+ 
  74753 
149506 

Բ. 2-րդում 
Ե. 4-րդում 

տարի, ութանասո
րը գրատախտա
նա ճիշտ գրել։ 

Գ. երեք Դ. ե

առաթվային ծածկա
խանում է մեկ թ

են նույն 
է համապատասխ

Գ.  

անուններն ունեն 
այդ օրինաչափությ

Գ. խե Դ. ինի

որ գնահատվող 

ա - վահան - հանդե

անտ Գ. դերան

դպրոցից տեղափ
նչ է ձեր անունը»,-
ասխանեցին աղջի
ուսակ, ապա անկյ
ունը։ 

կ Գ. Տիրան 

հատուկ անունը չ

Գ. Նանե 

դար, հազարամյա
մբ կապված են իր
եք այդ բառը։ 

Գ. տարի Դ

նույն արմատը չու

գեր-գիրուկ 
գետ-գիտունիկ 

  64753 
+ 
  64753 
129506 

Գ. 1-ինում և 5-րդ

ուն արկղ, տա
ակին գրել է

երկու Ե. մեկ

ագիր, որում յուրա
թվանշան։ Նույն
թվանշանները։

խանում այդ տառ

Դ. 

մի ընդհանուր հ
անը։ 

ի Ե. փյուր 

առաջադրանքն

ես։  Հաջորդ բառը 

նուն Դ. դեսպա

փոխված մի տղա։
- հարցրեց նա։ «Ծա
իկները։ «Եթե ձեր 
ունագծով կկարդա

Դ. Կարոտ

չի «քամվի»: 

Դ. Կայեն

ակ, լուսատարի, տ
րար: Մեկը չի համ

Դ. լուսատարի

ւնեն: 

Գ. սև-սևուկ 

   ԲԵԿ
+ 
   ԲԵԿ
ԱՄԲ

  54753 
+ 
  54753 
109506 

դում 

աս հատոր, ինն
Անգետիկը: Ք

աքանչյուր 
տառերին 
Բերված 

ռաթվային 

Ե.  

հատկություն. մեկ

ներ 

կլինի՝ 

ան Ե. եսասեր

։ «Ի՞նչ է քո անու
աղիկ, Սաթեն, Սի
անունները գրեք ի
աք իմ անունը»,- ա

Ե. Նարեկ 

Ե. Սեդա 

տարի, շաբաթ բա
մապատասխանում

Ե. հազարամյակ

ԿՈՐ 

ԿՈՐ 
ՈՂՋ

ն օր 
Քանի՞ 

կը չի 

ւնը»,- 
իրան, 
իրար 
ասաց 

առերն 
մ այդ 

26. Գ
դ

Կ

Ա

27. Մ
Մ
Մ
Մ

Ո

Ա

28. Մ
Կ
Ա
Չ

Ա

29. Տ
բ

Ա
Բ
Գ
Դ
Ե

30. Մ
գ
կ

 
 
 
 
 

Ա
Գ
Ե

 

«Ա

Գտիր, թե ինչ օրին
դնել մեղվիկի փոխ

Կարմրաթևիկը նս

Ա. երկինք Բ.

Մառ մորմոքում է մ
Մառ մգլահոտ է մ
Մգլել է միրգը մեր
Մառ մորմոքում է 

Ո՞ր բառն իր հոմա

Ա. մռայլ Բ. բոր

Մի թոնիր ունեմ`
Կրակ չեմ վառել,
Ալյուր չեմ առել, 
Չորս հաց եմ թխել

Ա. ընտանիք Բ

Տրված տառերը վ
բառերից մեկի բաց

Ա. նշ□ար, նշ□ար /տ
Բ. մեղ□ -մեղ□ /կ, ք
Գ. մույ□-մույ□ /թ, կ
Դ. շաղա□-շաղա□ /
Ե. նախ□իր-նախ□ի

Մոգական քառակ
գրված թվերի գու
կդառնա մոգական

Ա. յոթգլխանին ու թ
Գ. կարկիններն ու 
Ե. հինգաղին ու թո

Այբ» կրթական հիմնադրա

նաչափությամբ է կ
խարեն։ 

ստեց դեղնած կան
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