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16. Կամաց-կամաց ման եմ գալիս, 
Անուշ-մեղուշ նազ եմ տալիս, 
Տեսքս շքեղ, գեղեցկատես, 
Ունեմ անուն՝ գրված է, տե՛ս: (հանելուկ) 

Ա. շուն Բ. կատու Գ. այծ Դ. ճնճղուկ Ե. հավ 

17. Պատասխաններում բերված բառերն ինչ-որ օրինաչափությամբ կապված են 
իրար, բացի մեկից: Ո՞ր բառը չի համապատասխանում այդ 
օրինաչափությանը։ 

Ա. ուլ Բ. հորթ Գ. քուռակ Դ. գոճի Ե. ոչխար 

18. Հայաստանի Հանրապետության ամենաբարձր լեռը Արագածն է, ամենաերկար 
գետը՝ Ախուրյանը, ամենամեծ լիճը՝ Սևանը: Իսկ Հայաստանի նշված գետերից 
ո՞րն է ավելի երկար մյուսներից: 

Ա. Դեբեդ Բ. Հրազդան Գ. Քասաղ Դ. Աղստև Ե. Ախուրյան 

19. Ձկնորսական ցանցը մեկ բառով կլինի՝ 

Ա. ուռնակ Բ. ուռկան Գ. ցռուկ Դ. խռիկ Ե. ցանցառ 

20. Ո՞ր շարքում են բնակիչները դասավորված ճիշտ նույն հաջորդականությամբ, 
ինչ նրանց հետևյալ ապրելատեղերը՝ փեթակ, որջ, տուն, ջուր, բույն: 

Ա. մեղու, արջ, մարդ, շուն, ձուկ 
Բ. մեղու, արջ, ձուկ, մարդ, շուն 
Գ. մեղու, շուն, մարդ, ձուկ, արջ 
Դ. մեղու, արջ, մարդ, ձուկ, շուն 
Ե. մեղու, արջ, շուն, ձուկ, մարդ 
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21. Առաջին տողն ունի հետաքրքիր օրինաչափություն: Այն գտնելով` կլրացնես 
երկրորդ տողը: 

Վ ( ԿԱ ) Վ 
Ս ( .   . ) Ս 

Ա. ԱԳ Բ. ԱՐ Գ. ՊԱ Դ. ԹԱ Ե. ԵՐ 

22. Ո՞ր բառն է մեծ, խոշոր, հսկա, խոժոռ, վիթխարի  բառերի շարքից «հեռանալու»: 

Ա. մեծ Բ. խոշոր Գ. հսկա Դ. խոժոռ Ե. վիթխարի 

23. Կանաչ կոշիկ հագել է, 
Դեղին գոտիկ կապել է, 
Առվի ափին պառկել է: (ժողովրդական հանելուկ) 

Ա. գազար Բ. ձմերուկ Գ. դդում Դ. շաղգամ Ե. բողկ 

24. Ո՞ր բառն է հետևյալ շարքում «ավելորդ»: 

Ա. հնչյուն Բ. փայլուն Գ. ծաղկուն Դ. ցայտուն Ե. կանգուն 

25. Ի՞նչ տառակապակցություն պետք է գրել մեղվիկի փոխարեն: 
 

ԺԱ, ԻԲ, ԼԳ, ԽԴ, ԾԵ,  

Ա. ԿԱ Բ. ՂԶ Գ. ԶԱ Դ. ՀՁ Ե. ԿԶ 

26. Ի՞նչ մայր է, որ իր ձագերի կաթով է սնվում։ (ժողովրդական հանելուկ) 

Ա. ծիտը Բ. կենգուրուն Գ. ամպը Դ. ծովը Ե. դելֆինը 

27. Աջ կողմում բերված է տառաթվային ծածկագիր, որում 
յուրաքանչյուր տառին համապատասխանում է մեկ թվանշան։ 
Նույն տառերին համապատասխանում են նույն թվանշանները։ 
Բերված տարբերակներից ո՞րն է համապատասխանում այդ 
տառաթվային ծածկագրին: 

 

Ա. Բ. Գ. Դ. Ե. 
 
 
 

28. Հետևյալ հինգ բառերից որո՞նք կարող են գործածվել սև  բառի հետ: 
1. արջ     2. ագռավ     3. դեղձանիկ     4. ծիծեռնակ     5. ճայ 

Ա. 1, 2 Բ. 1, 2, 4, 5 Գ. 1, 2, 3 Դ. 3, 4 Ե. բոլորը 
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