Բ. նեկտար

Ա. նեղլիկ

կով - կող - քող Ա. քաղ

 Յուրաքանչյուր առաջադրանքի համար տրված պատասխաններից ճիշտ է միայն մեկը:
 Չլուծված առաջադրանքի համար միավորներ չեն գումարվում և չեն հանվում:
 Մրցույթի մասնակիցը կարող է վաստակել առավելագույնը 120 միավոր:
 Մրցույթի ավարտին առաջադրանքների թերթիկը մնում է մասնակցի մոտ:
 Մրցույթի մասնակիցներին ներկայացվող գլխավոր պահանջը առաջադրանքներն ինքնուրույն և
ազնվորեն կատարելն է:

Գ. ց

Դ. գ

Ե. ձ

2. Երբ հրաժարվում են որևէ բանի մասնակցելուց, ասում են, որ լվանում են
Պատասխանի տարբերակներից որի՞ն է փոխարինում մեղվիկը:

Ա. երեսը

Բ. գլուխը

Գ. ձեռքերը

Դ. աչքերը

:

Ե. ճակատը

ՄՐՑՈՒՄ = ՄՐՑՈՒԹՅՈՒՆ բառերի շարքը կազմված է որոշակի
3. ՄՐՑԵԼ
օրինաչափությամբ: Պատասխանի տարբերակներից ո՞րը չի ենթարկվում այդ
օրինաչափությանը:
Ա. կիրառել

Բ. փոխանակել

Գ. շողոքորթել

Դ. ունկնդրել

- յուղ

Բ. շող

Գ. քուղ

Դ. քոր

Ե. դող

ընկերներ էին զվարթամիտ երեխաներ
: Ո՞վ էր չորրորդ ընկերը:
Բաղդասարը և

Դավիթը, Գագիկը,

Ա. Կարենը

Ե. Վահանը

Բ. Հայկը

Գ. Սանասարը

Դ. Արեգը

10. Պատասխանի տարբերակներում բերված բառերից ո՞րն է կազմվում ՏՆԱԿԱՆ
բառի բոլոր տառերով:

1. ԳԱՆ բառի վերջում ավելացնելով պատասխանի տարբերակների տառերից
մեկը՝ կստանաս նոր բառ: Այդ նույն տառն ավելացնելով ԳԱՆ բառի սկզբում՝
կստանաս ևս մի նոր բառ: Ո՞րն է այդ տառը:

Բ. ծ

Ե. մեղվիկ

9. Թանկագին
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Ա. ա

Դ. նեյրոն

-ի փոխարեն, որ կով-ից ստանանք յուղ:

8. Ի՞նչ բառ պետք է գրել

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Գ. մեղմիկ

Ա. տնանկ

Բ. ականատ

Գ. տնկարան

Դ. նկանակ

Ե. աննկատ
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11. Եթե պատասխանի տարբերակներում բերված բառերից մեկում ամեն անգամ
փոխենք մեկ տառ, մերթ կստանանք «ամայի», մերթ՝ «անզգեստ», մերթ էլ՝
շինարարական նյութ: Ո՞րն է այդ բառը:

Ա. հերթ

Բ. շարք

Գ. նսեմ

Դ. հերկ

Ե. նվազ

12. Ի՞նչ է գաղտնագրված նկարելուկով:

Ե. ջրել

4. Մեկը կա,

Վազում եմ՝ վազում է,
Նստում եմ՝ նստում է,
Կանգնում եմ՝ կանգնում է: (ժողովրդական հանելուկ)
Ա. անունը

Բ. արձագանքը

Գ. ծիածանը

Դ. ստվերը

Ե. ճանճը

5. Բերված բառերից չորսում տառերից մեկը և´ սկիզբ է, և´ վերջ: Ո՞ր բառն է զուրկ
այդ հետաքրքիր հատկությունից:

Ա. խոհուն

Բ. բամբակ

6. Ի՞նչ բառ պետք է գրել

Գ. խորշակ

Դ. զգալի

Ե. ճաղատ

-ի փոխարեն:

Բ. գավազան

Գ. հանգ

13. Աղջիկները քննարկում էին, թե ինչ են երազում դառնալ: Դիանան ծրագրել էր
դառնալ դիվանագետ, Թամարան՝ թատերագետ, Աշխենը՝ աշխարհագրագետ:
Ի՞նչ էր երազում դառնալ Անահիտը:

Ա. աստղագետ
Դ. աճպարար

խեղկատակ – տակառ
հումոր – մորի
նախագահ Ա. ահագին

Ա. Ինը հոգով յոթ օր ճանապարհ կտրեցին:
Բ. Ինը շաբաթ ճանապարհ ընկան ուխտավորները:
Գ. Իններորդ շաբաթում ճանապարհ ելան ուխտավորները:
Դ. Ինքը մեկ շաբաթում յոթ ելակ կերավ:
Ե. Իններորդ շաբաթում ճանապարհ ընկան ուղտավորները:

Դ. գահակալ

Ե. hարգանք

7. Ի՞նչ բառ կստացվի յդձիժծ-ից, եթե յուրաքանչյուր տառ փոխարինվի այբուբենում
նրան հաջորդող տառով:

Բ. անտառագետ
Ե. անասնաբույժ

Գ. ակնաբույժ

14. Հրաման, հրձիգ, հրանոթ, Հրաչ, Հրայր բառերը, բացի մեկից, կրակոտ են: Ո՞ր
բառն է անկրակ:

Ա. հրաման

Բ. հրձիգ

Գ. հրանոթ

Դ. Հրաչ

Ե. Հրայր

15. Կենդանիների ո՞ր զույգը պետք է տեղադրել «.…ի հետ ....ն է ուտում, տիրոջ հետ
վա՜յ կանչում» առածում՝ այն ամբողջացնելու համար:

Ա. շուն, կատու
Դ. աղվես, կրիա

Բ. գայլ, շուն
Ե. գայլ, գառ

Գ. առյուծ, արջ

Ա. շեղում

16. Պատասխանի տարբերակները կազմված են նույն օրինաչափությամբ՝ բացի
մեկից: Ո՞րն է դա:

Ա. ելումուտ ունենալ
Բ. բացուխուփ անել
Դ. առուծախ կազմակերպել
Ե. վերուվար նետել

Գ. թոհուբոհ առաջացնել

17. Արաբ, գեղարդ, երազ, էջ, թեժ բառերը, բացի մեկից, ենթարկվում են որոշակի
օրինաչափության: Ո՞ր բառը չի ենթարկվում այդ օրինաչափությանը:

Ա. արաբ

Բ. գեղարդ

Գ. երազ

Դ. էջ

Ե. թեժ

18. Արեգը տեքստից դուրս գրեց հուրթի, մորթապաշտ, արդուզարթ, ճանփորդ,

արդուկ, վարքուբարք, ընբոստ, բարձրունք, արձանագործ, ապաշխարհել
բառերը: Արեգի դուրս գրած բառերից քանի՞սն ամոթից կարմրեց:

Ա. 4

Բ. 5

Գ. 6

Դ. 7

Ա. մտերիմ մարդ
Բ. առյուծի ձագ
Գ. երկաթե գլխարկ
Դ. լուսամուտ՝ առաստաղին
Ե. ամանորի ծառ

Բ. Նա փողը չի տա:
Գ. Որտե՞ղ գտնեմ ես նրան:
Ե. Նա ինձ հետ չի գա:

21. Սեր-ն իր ձայնավորը տվեց,
Ջ-ն իր դեմքն անգամ չփոխեց,
Ր-ն իր ձայնից հրաժարվեց,
Ղեկ-ը լոկ իր սկիզբը պահեց,
Ու ո՞ր բառը կազմվեց:

Բ. երկուսը

Ե. կատակ

ձակենայբնու է տյունեչսեայբկեն հոայբմենեչղատ ինիշախեայբնուըթ
Ա. Իշխանը ձկան համեղ տեսակ է:
Բ. Իշխանը Սևանում է բնակվում:
Գ. Սևանում լողում է իշխանը:
Դ. Ձկներից համեղը Սևանի իշխանն է:
Ե. Չիչխանը շատ օգտակար մթերք է:
25. Բանան, դափնի, անկախ, գինդ, երկիր բառերը որոշակի օրինաչափությամբ
դասավորելու դեպքում մեկ այլ օրինաչափությամբ կկարդանք մի բառ, որը
նշանակում է՝

Ա. դիտողություն
Դ. բացատրություն

Բ. առաջադրանք
Ե. գովասանք

Գ. սխալմունք

Ա. մթու

Բ. դբրքե

Գ.թթու

Դ. երբեք

Ե. սրոչու

բառաշարքը կազմված է որոշակի
27. Օղ, մեկ, խմել, նվազել, գրտնակ,
օրինաչափությամբ: Ո՞ր բառը պետք է լինի
-ի փոխարեն:

Բ. քրթմնջյուն

Գ. տուն

Դ. աղ

Ե. խրտվիլակ

Ա. Քանզի ասել են, գնա:
Դ. Քեզ ասում են ու գնում:

Բ. Քեզ ասել են, արի:
Գ. Քո զենքը գնալն է:
Ե. Քեզանով տեղ կհասնենք:

29. Աման*րյա, ամեն*րյա, բն*րրան, մեղմ*րոր, *րակարգ, *րնիբուն, *րավարձ,
ոլ*րան, բն*րինակ, հանապազ*րդ բառերից քանիսո՞ւմ կա օր բառը:

Ա. 3

Բ. 4

Գ. 5

Դ. 6

Ե. 7

30. Վաղահաս

Գ. ջերմուկ

Դ. եղջերու

Ե. եղինջ

22. Բնակվել, հուզվել, հագնվել, թաքնվել, խաբվել, երդվել բառերն ինչ-որ բանով
նման են միմյանց: Նրանցից քանի՞սը չեն կարող առանց այդ նմանության գործել:

Ա. մեկը

Դ. կազակ

28. Ի՞նչ է գաղտնագրված նկարելուկով:
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Բ. եղջյուր

Գ. վիճակ

24. Ի՞նչ է գաղտնագրված նկարելուկով: Ստացված բառերի տեղերը կարելի է փոխել:

Ա. հանելի

20. Ի՞նչ է գաղտնագրված նկարելուկով:
401 8698 720 4001

Ա. երջանիկ

Բ. սակավ

26. Պատասխանի տարբերակներում բերված խառնագրերով արտահայտված
բառերից ո՞րը պատկերված չէ Բ3, 4ՈՒ, Թ8, Մ8 նկարելուկներից որևէ մեկով:

Ե. 8

19. Երեխաները կտեսնեին նապաստակ, եթե չմթներ: Այս նախադասությունը
հետաքրքիր օրինաչափությամբ իր մեջ թաքցրել է մի բառ, որը նշանակում է՝

Ա. Այս մարդը չի քնում:
Դ. Ի՜նչ լավ է դրսում:

23. Աճպարարական միևնույն հնարքի օգնությամբ շեղում, սակավ, վիճակ, կազակ,
կատակ բառերը, բացի մեկից, հանդես են գալիս նորացած: Ո՞ր բառը չի
նորանում:

Գ. երեքը

Դ. չորսը

Ե. հինգը

հաղարջն ու քաղցր սալորը արկղերով շարված էին:
Կաքավաբերդում այդքան բերք դեռ չէր հավաքվել, իսկ գյուղի տեղը քարտեզի
վրա չէր էլ նշմարվում: Վարկով ձեռք բերված մեքենաները անդուլ աշխատանքի
շնորհիվ թեթևացրին գյուղացու հոգսը: Ամենաշատը քանի՞ տարբեր կենդանի ու
թռչուն է թաքնվել բերված հատվածում:

Ա. 5

Բ. 6

Գ. 7

Դ. 8

Ե. 9
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