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16. Տրված կենդանիներից ո՞րը «կապ ունի» մարդու որկորի հետ։ 

Ա. կատուն Բ. կոկորդիլոսը Գ. կրիան Դ. քամելեոնը Ե. վագրը 

17. Ի՞նչ բառ է պատկերված            նկարելուկով։ 
 

Ա. գանգուր Բ. գիտական Գ. անգղ Դ. գանգ Ե. հավանգ 

18. Ո՞ր խմբի անվանումն է սխալ նշված։ 

Ա. որսաշներ – ասպականի Բ. նավեր – տորմիղ Գ. այծեր – ջոկ 
Դ. աստղեր – բույլ Ե. աղվեսներ – ճահուկ 

19. Ի՞նչ նախադասություն է գաղտնագրված։ 
եչսեուրեայբխեեչմեն 

Ա. Ես ուրախ եմ: Բ. Չեմ ուզում քնել: Գ. Աչքովս տեսել եմ: 
Դ. Սպասում եմ քեզ: Ե. Ոչ մեկը չեկավ: 

20. ԳԱՎԱԶԱՆ բառի իրար հաջորդող տառերով հնարավոր է կազմել ԳԱՎ, 
ԱՎԱԶ, ԱՎԱԶԱՆ, ՎԱԶ բառերը։ Նման ձևով քանի՞ բառ է հնարավոր կազմել 
ՆՇԱՔԱՐ բառից։ 

Ա. 1 Բ. 2 Գ. 3 Դ. 4 Ե. 5 
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21. Ո՞ր բառն է շարքում «ավելորդ»։ 

Ա. կինճ Բ. կխտար Գ. ճուռակ Դ. մատակ Ե. զամբիկ 

22. Ի՞նչ է գրված ՑՐՆՆՌՌ նկարելուկով։ 

Ա. Ցուրտն ու նուռը Բ. Ցորենը և նուռը առ Գ. Ցորեն ու նուռ առա 
Դ. Ցորենն ու առուն Ե. Ցորենի արտում նուռ չկա 

23. Ո՞ր բառազույգի մեջ են բառերն իրար «ազգակից»։ 

Ա. արջամուկ-արջառ Բ. վառվռուն-վառեկ Գ. հովասուն-հովատակ 
Դ. ամլիկ-տասնամյակ Ե. երկնաքերծ-քերծե 

24. Տրված ո՞ր զույգի առածները նույնիմաստ չեն։ 

Ա. «Որտեղ հաց, այնտեղ կաց» – «Որտեղ կարագ, այնտեղ պատարագ» 
Բ. «Մինչև ամպը չգոռա, անձրև չի գա» – «Մինչև չգա հետինը, չի հիշվի 
առաջինը» 
Գ. «Մի ծաղկով գարուն չի գա» – «Մի ձեռքը ծափ չի տա» 
Դ. «Ես աղա, դու աղա, մեր աղունը ո՞վ աղա» – «Ես ուստա, դու ուստա, բա մեր 
աղբը ո՞վ դուրս տա» 
Ե. «Ամպը գոռալու փոխարեն սարն է գոռում» – «Սայլը ճռռալու փոխարեն 
սայլվորն է ճռռում» 

25. Նրա կերպարի բնութագիրը ազգանվան մեջ է: Ո՞վ է նա։ 

Ա. Սյունին Բ. Կամսարյանը Գ. Զիմզիմովը 
Դ. Մարութխանյանը Ե. Արծրունին 

26. 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. 

 
 
 
27. Ո՞ր բառակապակցությունը չի համապատասխանում ընդհանուր օրինա-

չափությանը։ 

Ա. խաղողով լցված կողով 
Բ. հնամենի սուրբ մայրենի 
Գ. ելույթ ունեցող համույթ 
Դ. օդով տարածվող վարակ 
Ե. կարգին հաշվարկված գին 

28. Ձյուդո, ռելե, քամի, ֆայտոն, սոլյարկա, ալյակ, սիրտ  բառերում թաքնված 
օրինաչափությունը վերաբերում է՝ 

Ա. մարզաշխարհին Բ. տրանսպորտին Գ. երաժշտությանը 
Դ. ֆիզիկային Ե. աշխարհագրությանը 

29. Երկուշաբթի օրվանից քաղքենի տիկինը անդադրում որոնում էր կոճկած 
վերնաշապկի գրպանում դրած տառը: Ո՞ր տառն էր որոնում։ 

Ա. ՈՒ Բ. Ո Գ. Է Դ. Ե Ե. Ա 

30. Կիլոգրամ, կիլոմետր, պարոն, երեկո, վայրկյան  բառերից ո՞րը «արագ» գրել 
չես կարող։ 

Ա. կիլոգրամ Բ. կիլոմետր Գ. պարոն Դ. երեկո Ե. ամպեր 
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