
 
 Յուրաքա
 Չլուծվա
 Մրցույթ
 Մրցույթ
 Մրցույթ
առաջադ

1. Ո՞ր բառն
 
 
 

Ա. անխո

2. Ո՞րն է շա

բերք, քա

Ա. ցանց

3. Արջ, առ
ո՞րն է մե

Ա. ոչխա

4. Ի՞նչ է գր

Ա. ծով 

5. Ամբողջա
Աստված

Ա. մարդ

6. Ի՞նչ պետ
կաթսա 
իշխան –
շերեփու

Ա. ձկնիկ

7. Թռչունն
կստանա

Ծօ 

Ն

Ա Ռ 

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

3 միավո

ն է գրված նկարե

ոտոր Բ. բանա

արքում հաջորդ բ

ամի, իլիկ, կույտ, _

ց Բ. հողմ

ռյուծ, կորյուն, խո
ենակ մնացել։ 

արը Բ. հորթը

րված             նկար

Բ. ծեր

ացրու դարձվածք
ծ կիմանա»։ 

դը Բ. ջուրը

տք է գրել մեղվիկի
– աման 
– ձուկ 
ւկ –  

կ Բ. փոքրիկ շե

ների խմբին անիվ
անք։ 

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 

ելուկով։ 

ալի Գ. անդորր 

բառը։ 

___________ 

Գ. տետր Դ. 

խոզ, կով, խոճկոր,

Գ. արջը Դ.

րելուկով։ 

Գ. օղակ Դ.

քը. «Լավություն 

Գ. ձուկը Դ. հ

ի փոխարեն։ 

երեփ Գ. ձկնկի

վ ավելացնելով` 

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. ամսաթիվ

տանիք Ե. այ

, քոթոթ, հորթ, ո

. կորյունը Ե. խ

. օծում Ե. ծի

արա, ջուրը գցիր

հրեշտակը Ե. հ

իթ Դ. կրիայի ձա

կենդանիների ո

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

ներ 

Ե. բալենի 

յգի 

ոչխար կենդանին

խոճկորը 

իրան 

ր. _________ չիմա

հարևանը 

ագ Ե. գորտի ձ

ո՞ր խմբի անվան

ներից 

անա, 

ձագ 

նումը 

Ա

8. Պ
բա

Ա

9. Ի՞
Դ
Ո
(ժ

Ա

10. Ն

Ա

11. Լ
շ

Ա
Դ

12. Ե
դ
Ս
հ

Ա

13. Ի

Ա

Ա

14. Ո

Ա

15. Ի
ե

Ա
Գ
Ե

Ա. երամ Բ. եր

ատասխանի տա
առի վերջը և երկր

ԿԵՐ ( .  .  . ) Տ

Ա. սար Բ. պաս

՞նչ քաղաք է. 
Դուրսը՝ արծաթ, ն
Որ քարով տաս, կք
ժողովրդական հա

Ա. ոսկի քաղաք

Նշված բառերից ո

Ա. մատաղ Բ.

4 մ

Լավագույն, վարդ
շարքում ո՞րն է «ա

Ա. լավագույնը
Դ. շագանակագու

Երախտամոռ, ծի
դեղձանիկ, տանձ
Սոնան տրվա
հաջորդականութ

Ա. 6 Բ. 7

Ի՞նչ տառակապա

ԱԹ, ԲԸ, ԳԷ, ԴԶ,

Ա. ԱԵ Բ. ԶԷ

Ոտքերը՝ կրակում
(ժողովրդական հ

Ա. կայծակ Բ. ծ

Ի՞նչ նախադասու
եչսեեչրեջեայբնո

Ա. Դու մեր բակի բ
Գ. Ես երջանիկ եմ
Ե. Չես ուզում, մի՛

ամակ Գ. ոհմ

արբերակներից ո՞ր
րորդ բառի սկիզբ
ՏԱՌ 

ս Գ. կեր

երսը ոսկի է։ 
քանդվի ու էլ չի շի
անելուկ) 

Բ. ձվածեղ Գ

որո՞վ կարելի է ստ

. քարկապ Գ.

միավոր գնահա

րդագույն, շառագո
ավելորդ»։ 

Բ. վարդ
ւյնը Ե. մոխր

ծիրանավառ, խա
ձուտ, հյուղակ, թո
ած բառերից՝
թյունը։ 

Գ. 8 Դ. 9

ակցություն պետք

Գ. ԵԶ Դ. ԵԵ

մ, ինքը՝ երկնքում
հանելուկ) 

ծուխ Գ. թոնի

ւթյուն է գաղտնագ
ուինիկենեչմեն 

բնակիչ չես: 
մ: 
՛ արա: 

մակ Դ. նախ

րն ընտրես, որ դա
բը։ 

Դ. պար Ե. կ

ինվի: 

Գ. ձու Դ. արև և

տանալ նոր բառ՝

 վարպետ Դ. 

ատվող առաջադր

գույն, շագանակա

դագույնը Գ.
րագույնը 

աղողօրհնեք, սոխ
ութակ: Քանի՞ միր

պահպանելով

Ե. 10 

է գրել մեղվիկի փ

Ե. ԵԴ 

մ։ 

ր Դ. լապտեր

գրված։ 

Բ. Եթե բնակիչ ես
Դ. Ես չեմ կարող

խիր Ե. հոտ 

առնա ներքոբերյ

կոն 

և լուսին Ե. ծիր

վանկերի տեղերը

սեղան Ե. կա

դրանքներ 

ագույն, մոխրագո

շառագույնը 

խակ, մոշահավ, 
րգ և հատապտու
վ բառերում 

փոխարեն։ 

Ե. թել 

ս, պատրաստվի՛ր
բակ իջնել: 

ալ առաջին 

րան 

ը փոխելով։ 

ահույք 

ույն բառերի 

հոնորար, 
ւղ հավաքեց 

տառերի 

ր: 



16. Մի բառ
կալեկո

Ա. կնվա

17. Առաջին
երկրոր

ՍԵ
ՇԵ

Ա. մանո

18. Ո՞ր բա
բոլոր տ
1. տնկա

Ա. 1-ինը
Դ. 3-րդը

19. Մեկ, ե
օրինաչ
համապ

Ա. մեկ 

20. Թվարկ
անվան
1. մանր

Ա. 1, 2, 5

21. Ո՞ր բա
ղափամ

Ա. համե

22. Ի՞նչ է գ

Ա. մատ

23. Շ, Ն, ՈՒ
հնարա
անգամ

Ա. 1 

24. Պառավ
Քառսո
Բուրդ կ
Թթու կ

ռ կա, որը կհովա
ոծվի, եթե «ծ» ավե

ագի Բ. կխոսի

ն տողն ունի հե
րդ տողը։ 
ԵՂԱՆ   ( ՆԱՎԱԶ
ԵՐԱՄ   ( .  .  .  .  .  )

ուկ Բ. ամրա

առը կամ բառերն
տառերը։ 
արան   2. կատակ

ը և 2-րդը Բ.
ը և 4-րդը Ե.

երկու, ինը, տաս
չափությամբ կա
պատասխանում ա

Բ. ինը Գ.

կված բառերից
նումներից։ 
րոտիկ   2. ոտնակ

5 Բ. 1, 2, 4, 5

5 միավո

առն է գաղտնագ
ամա  բառերով: 

եղ Բ. թարմ

գրված  ԱՏ  նկարե

տանի Բ. շատ

ՈՒ տառերով հնար
ավոր կազմել Ղ, Տ
մ։ 

Բ. 2 

վ նստել առվի ափ
ուն լաչիկ փաթթել
կգզե, 
կուզե: (ժողովրդա

ացնի, եթե «զ» ավե
ելացնենք: Ի՞նչ կա

ի Գ. կկարդա

տաքրքիր օրինա

)  ԶԱՎԱԿ 
)  ԿԱՀՈՒՅՔ 

ակ Գ. մերակ 

են կազմվել նկա

կարան   3. կարկա

3-րդը Գ. 4-րդ
1-ինը, 4-րդը և 5-

ս, քսան, ութ, տ
ապված են իր
այդ օրինաչափու

տաս Դ. տաս

որո՞նք են առ

կ   3. ծղոտ   4. գլխ

5 Գ. 1, 2  Դ

որ գնահատվող 

գրված հոտավետ

Գ. տաք-տաք 

ելուկով։ 

տ Գ. հաստատ

րավոր է կազմել ե
, Ա տառերով՝ օգտ

Գ. 3 Դ. 4

փին, 
լ գլխին, 

ական հանելուկ) 

ելացնենք, կփչի, 
անի, եթե «կ» ավել

ա Դ. կգրի

աչափություն: Այն

Դ. մահակ

կարատակ բառից

ատան   4. կտակա

դը 
-րդը 

տասներեք, քսան
րար, բացի մեկ
ւթյանը։ 

սներեք Ե. քսա

ռաջացել մարդո

խավոր   5. անձեռ

Դ. 2, 3, 4, 5 Ե

առաջադրանքն

տ, ախորժելի, մ

Դ. հյութալի

տ Դ. ատամ

երկու բառ՝ ՇՈՒՆ
տագործելով յուր

4 Ե. 5 

եթե «հ» ավելացն
լացնենք։ 

Ե. կկերակրի  

ն գտնելով՝ կլրա

Ե. հակում 

՝ օգտագործելով

արան   5. անկատ

անվեց բառերն ին
կից: Ո՞ր բառը

ան 

ու մարմնի մա

ակերտ 

Ե. բոլորը 

ներ 

մեղմաբույր, երա

Ե. քաղցրահամ

Ե. տհաս 

Ն, ՆՈՒՇ։ Քանի՞ բ
րաքանչյուր տառը

նենք, 

ացնես 

դրա 

տար 

նչ-որ 
ը չի 

ասերի 

անելի, 

մ 

բառ է 
ը մեկ 

Ի

Ա

25. Ի

Ա

Ա

26. Ն
Ք

օ
օ

Ա

27. Ո
 
 
 
 

Ա

28. Ա
յ
թ
թ
հ

Ա

29. Ս
ի

ա

Ա

30. Թ
ն
գ

Ա

«Ա

  46406 
+ 
  46406 
  92812 

Ի՞նչ կամ ո՞վ է նս

Ա. գազար Բ. ս

Ի՞նչ տառակապա

ԱԱԱ, ԲԱԳ, ԱԴԱ

Ա. ԱԺԱ Բ. Զ

Նավակ, մուշտակ
Քուրք, վարկաբեկ
1-ին և 2-րդ
օրինաչափությամ
օրինաչափության

Ա. քուրք Բ. վա

Ո՞րն է նկարելուկ

1=20  
Ա. անդունդ Բ.

Աջ կողմում բեր
յուրաքանչյուր
թվանշան։ Նույն
թվանշանները։
համապատասխա

Ա.  Բ.

Ստորև բերված
իրար: Ո՞ր բառը չ

ասեղ, բուրգ, գիրք

Ա. ընծա Բ. բու

Թռչկոտել, փայլ
նստոտել, կարոտ
գործողության բա

Ա. չորսը Բ. հի

Այբ» կրթական հիմնադրա

  45406 
+ 
  45406 
  90812 

  5
+
  5
1

ստել առվի ափին:

սիսեռ Գ. տա

ակցություն պետք

Ա, ԵԱԶ, ԱԷԱ, ԸԱԹ

ԶԱԵ Գ. ԱԲԱ

կ, արշալույս, նախ
եկել, մակույկ, նախ
շարքերի բառե
մբ: Ո՞ր բա
նը։ 

արկաբեկել Գ. մ

կով պատկերված

 
. մատանի Գ. մ

րված է տառաթ
տառին համա
տառերին համա
Բերված տա

անում այդ տառա

Գ.

յոթ բառերից վե
չի համապատաս

ք, դեմք, երակ, զա

ւրգ Գ. զանգ

յլփլել, ցատկոտ
տել, ծամծմել, փո
ազմապատկում։ 

նգը Գ. վեցը

ամ, ք. Երևան, Կորյունի

56407 

56407 
12814 

  64
+ 
  64
128

: 

ատ Դ. բազուկ

է գրել մեղվիկի փ

Թ,  

Ա Դ. ԺԱԼ

խորդ, հեղինակա
խկին, վերջալույս
երը կապված ե
առը չի հա

մակույկ Դ. նա

հանելուկի ճիշտ

 
մատնոց  Դ. կա

թվային ծածկագ
ապատասխանում
ապատասխանում
արբերակներից
աթվային ծածկագր

Դ.

եցն ինչ-որ օրինա
սխանում այդ օրին

անգ, ընծա 

Դ. դեմք Ե

տել, թանաքոտե
ոշոտել բառերից

Դ. յոթը Ե

19ա, 54-37-07, (093) 01-0

  Շ
+ 
  Շ
 Ծ 

4041 

4041 
8082 

  565
+ 
  565
1130

Ճ

Ե. կաղամբ 

փոխարեն։ 

Ե. ԱԳԱ 

ազրկել: 
ս: 
են միմյանց հե
ամապատասխան
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