
Առաջադրանքը՝ պատասխանների 5 տարբերակներով
Ճիշտ պատաս-

խան

Ճիշտ 
պատասխան

/բառերով/

1

Ամբողջացրու ժողովրդական առածը. 

Յոթ վարդապետ մի աղջիկ կնքեցին, անունը դրին  _________:

Ա.  Պետրոս
Բ.  Վարդիշաղ
Գ.  Կիրակոս
Դ․ Սոնա
Ե. Անանուն

Գ Կիրակոս

2

Ո՞ր բառի ընկերոջը կստանանք, եթե վարսահարդար  բառից հանենք վախը, 
այնուհետև ծամը։ 

Ա.  նեղսիրտ
Բ.  մեծամիտ
Գ.  սիրելի
Դ.  օրինավոր
Ե.  չքնաղ

Դ օրինավոր
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Ի՞նչ բառ է թաքցրել մեղվիկը: 

բահ, հարդ, դրացի, իրազեկ,  

Ա. իրավացի
Բ.  կարծիք
Գ. հարևան
Դ. կարապետ
Ե.  հարակից

Դ կարապետ

4

Անին լումա, լեզու, ծառա, նյութ, գրամ, ուզել, հյութ, առած, ամուլ, թույն, մարգ 
բառերից տասով միևնույն օրինաչափությամբ կազմեց հինգ բառազույգ։ Ո՞ր 
բառով բառազույգ չկազմվեց։

Ա. նյութ
Բ. հյութ
Գ. ուզել
Դ.  ծառա
Ե. լումա

Բ հյութ
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Մի կծիկ թել ունեմ,
Կծկում եմ, կծկում եմ՝ չի վերջանում: 
                                       (ժողովրդական հանելուկ)

Ա.  սարդոստայն
Բ. օձ
Գ. բրդի թել
Դ.  երկրագունդ 
Ե. ճանապարհ

Ե ճանապարհ

6

Պատասխանի ո՞ր տարբերակում են իրար համապատասխանում հայկական 
առածների սկիզբն ու ավարտը:

Ա.  1-դ, 2-բ, 3-ե, 4-գ, 5-ա  
Բ. 1-ե, 2-բ, 3-գ, 4-դ, 5-ա 
Գ.  1-դ, 2-ա, 3-ե, 4-գ, 5-բ  
Դ. 1-գ, 2-բ, 3-ե, 4-դ, 5-ա 
Ե.  1-դ, 2-ա, 3-գ, 4-բ, 5-ե 

Ա
 1-դ, 2-բ, 3-ե, 

4-գ, 5-ա  
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Կետագիծ, դիտակետ, կետադրել,  բազմակետ, կետազարդ, կետորսանավ 
բառաշարքում բոլորին նման մի անծանոթ է սողոսկել: Ո՞րն է այդ անծանոթը:

Ա. կետագիծ
Բ. բազմակետ 
Գ.  կետորսանավ
Դ. դիտակետ
Ե. կետադրել

Գ
կետորսանա

վ
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Պատասխանի տարբերակներից որո՞ւմ ավելորդաբանություններ չկան:

Ա. Հեռուստատեսությունը դա այն կապն է, որ առաջանում է մարդկանց միջև:
Բ.  Շինարարները նորոգեցին գյուղ տանող ճանապարհը:
Գ. Մի շիկահեր մազերով աղջիկ մոտեցավ մեզ:
Դ. Շորերս կրկին անգամ արդուկեցի: 
Ե. Խոսքը գնում է գրքերի մասին:

Բ

Շինարարներ
ը նորոգեցին 
գյուղ տանող 
ճանապարհը

:
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 Պատասխանի տարբերակներից որի՞ «օտարերկրացի ընկերն» է թաքնվել 
«Ամռանը սարերում կազմակերպել ենք տոնահանդես»   նախադասության մեջ:

Ա. սակավապետ
Բ.  տոնացույց
Գ.  զորագունդ
Դ.  կողմնացույց
Ե.  աճպարար

Ա
սակավապե

տ

10

Ո՞ր առածի երկրորդ մասն է գաղտնագրված.

գիմլյունխեինինու վեվայբրեդա կենդանուինի:

Ա. Հազար խոսքին մեկ խոսք, ....
Բ. Ուղտը մոտիկ է արածում, ....
Գ. Հագին շապիկ չունի, ....
Դ. Փորձված աղվեսը երկու ....
Ե.  Ձիու առջևից անցիր, ....

Գ
 Հագին 

շապիկ չունի, 
.... 
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Ո՞ր գրողի կեղծանունն է ծածկագրվել:

Մի մասով արքա կնշանակեմ կամ էլ օգուտ,
Հաջորդ մի տառով ես այբուբենի տառն եմ 22-րդ,
Իսկ վերջին 2 տառով հարց կտամ՝ ուղղությունն իմանամ:

Ա.  Ա. Յարճանյան
Բ. Շ. Քերեսթեճյան
Գ. Դ. Չպուգքյարյան
Դ. Մ. Մեծատուրյան
Ե.  Օ. Կարապետյան

Բ
Շ. 

Քերեսթեճյան 

12

Ո՞ր բառն է գաղտնագրվել:

Ա.  երեսուն
Բ.  վարսանդ
Գ.  կենգուրու
Դ. երեքնուկ
Ե.  ննջարան

Գ կենգուրու
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Անահիտը կազմում է նախադասություն և գրում դրա բառերն առանց 
միջակայքերի: Հետո նա բաժանում է գրվածը պատահական տեղերից, մասերը 
խառնում իրար ու ստանում հետևյալը. 

                               ԱՎ ԶԱՆ ԱՎՈ ԸԵԿ ՐՆԱ ԿԱՊ: 

Ի՞նչ նախադասություն էր կազմել Անահիտը:

Ա. Ավազակ Ավոն ընկավ ավազանը: 
Բ. Նազանը պարանը տարավ:
Գ. Ավազը պարկերով տարան: 
Դ. Կապավոր Նազանը եկավ:
Ե. Նա զանազան կապեր ունի:

Դ
Կապավոր 
Նազանը 

եկավ:
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Պատասխանի տարբերակներից ո՞րն է գաղտնագրվել:

                                     ՅԶՃՓՇ  ԺՍԲՏ

Ա. Ափսեն տվեք: 
Բ.  Մեղուն թռավ: 
Գ.  Մարդը գնաց:
Դ. Սարդը թռավ: 
Ե.  Գարին կերան:

Բ

Նախորդ 
տառերով

 Մեղուն 
թռավ: 
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Ի՞նչ բառ է թաքցրել մեղվիկը:

աղվես, պատկեր, երանգ, երկաթ, ստորակետ, խղճմտանք, 

Ա. վարսավիր
Բ.  բարձունք
Գ.  հառաչանք
Դ. պանիր
Ե. հեծկլտանք

Ե  հեծկլտանք

16

Անգետիկը գրատախտակին գրել էր իննը մարդ, վեցը տարի, ութանասուն 
արկղ, տաս հատոր, ինն օր  բառակապակցությունները: Քանի՞ 
բառակապակցություն է նա ճիշտ գրել։

Ա.  մեկ
Բ.  երկու
Գ. երեք
Դ.  չորս
Ե.  հինգ

Ա մեկ
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Պատասխանի ո՞ր տարբերակի միջոցով քնկոտն  իր սիրած գործողությունը 
կձևակերպի:

Ա. մենք 
Բ. դուք 
Գ. նրանք 
Դ. իրենցից 
Ե. մեզնով

Ա մենք

18

Ո՞ր տարբերակի տառերը ճիշտ վերադասավորելու դեպքում կստանանք 
Ալեքսանդր Շիրվանզադեի ստեղծագործություններից մեկի վերնագիրը:

Ա.  հակումերալեռց
Բ.  վաղնիվածանսապ 
Գ.  տասնավերիհայք 
Դ. հավատարիմպ
Ե. ջազայիներգոջ

Դ
հավատարիմ

պ/պատվի 
համար
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Երկնագույն վառելիք (1), տվնջյան լուսատու (1), թռչունների արքա (2), 
անապատի նավ (1), սև ոսկի (1):

Շրջասույթների արտահայտած իմաստներից յուրաքանչյուրի մեկական տառից 
կազմվում է բառ, որը՝

Ա.  հյուսնի գործիք է
Բ. մարմնի մաս է
Գ.  տարվա եղանակ է
Դ. գիշատիչ կենդանի է
Ե. շաբաթվա օր է

Գ
տարվա 

եղանակ է: 



20

Ո՞ր առածն է գաղտնագրվել աղյուսակում:

Ա. Երկու երնեկ մի տեղ չի լինում։
Բ.  Տաշած քարը գետնին չի մնում։
Գ. Էրեխուն գործի դիր, հետը գնա։
Դ. Գյուղ կանգնի՝ գերան կկոտրի։
Ե. Գլորվեց խուփը, գտավ պուտուկը։

Բ
 Տաշած քարը 

գետնին չի 
մնում։
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Ո՞ր դարձվածքն է պատկերվել նկարելուկով:

Ա. Աչքի վրա հոնք կա:
Բ.  Աչքի սևն ու սպիտակը տեսնել:
Գ.  Աչքով աչք չունենալ:
Դ. Աչքի սևը սպիտակ անել: 
Ե.  Աչքից արտասուք քամել:

Դ
Աչքի սևը 
սպիտակ 

անել: 
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Պատասխանի տարբերակներից որո՞ւմ է որոշակի օրինաչափությամբ թաքնվել 
«Ես ամաչում եմ»  խոստովանությունն ամբողջությամբ:

Ա.  Թե նստես կառք, իմ բարի աչքերը դու չմոռանաս. սերը կմնա:
Բ. Մենք այդպես էլ չկարողացանք ճշմարտությունն ասել հավաքվածներին. 
չէինք հավատում արդարությանը: 
Գ. Եթե հեռանաս, մենք, այնուամենայնիվ, իրարից չենք բաժանվի. ժամանակը 
կրկին կմիացնի:
Դ. Թե վարանում ես մի բան ասել, շտապ հեռացի՛ր, մի՛ մնա:
Ե. Մեզ սիրողները համբերատար, խելացի, հետաքրքրասեր մարդիկ են. նրանք 
նորարարներ են:

Ա

Թե նստես 
կառք, իմ 

բարի աչքերը 
դու 

չմոռանաս. 
սերը կմնա:
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Բարեկամ, կամկար, կարոտամաշ, մաշկաբան, բանկային բառաշարքի բառերը, 
բացի մեկից, մի օրինաչափությամբ կապված են իրար: Ո՞րն է այդ բառը: 

Ա. բարեկամ
Բ.  կամկար
Գ. կարոտամաշ
Դ. մաշկաբան 
Ե.  բանկային

Գ կարոտամաշ

24

Նադիր, վարգ, ձգան, թզենի, լորուտ բառերը գրաշրջվում են (նույն տառերով 
կազմվում է այլ բառ): Ո՞ր բառի գրաշրջումն է նշանակում երկնակամարի կետ:

Ա. նադիր
Բ. վարգ
Գ. ձգան
Դ. թզենի
Ե.  լորուտ

Դ թզենի
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Կոտորակագիր կոչվող ծածկագրում մեր այբուբենի յուրաքանչյուր տառին 
համապատասխանում է մեկ կոտորակ, որի համարիչում և հայտարարում 
դրված կետերը որոշակի կապ ունեն տվյալ տառի հետ: Օրինակ՝

Վ = 3000 =             ,  Թ = 9 =             ,  Մ = 200 =           

Ի՞նչ դարձվածք է գաղտնագրվել բերված կոտորակագրում:

 
Ա.  քիթը քարին խփել 
Բ.  սիրտը փուլ գալ 
Գ.  տոպրակը բաց անել
Դ.  վառոդը չոր պահել 
Ե. սրտից ջուր խմել

26

Ասում են՝ նունուֆար ծաղիկը բուսնել է այն հերոսի արյան կաթիլներից, որը 
Մեղրագետում լողանալիս սպանվել է Չմշկիկ Սուլթանի դարանակալ աղջկա 
կողմից: Ո՞ր հերոսի մասին է խոսքը:

Ա.  Մեծ Մհեր
Բ.  Սասունցի Դավիթ
Գ.  Փոքր Մհեր
Դ. Արտավազդ
Ե.  Տիգրան Մեծ

Բ
Սասունցի 

Դավիթ 
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Ո՞ր բառի տառերի թվային արժեքների գումարն է ամենամեծը:

Ա.  կառք     Բ.  քուրմ     Գ.  սուրճ     Դ.  փառք     Ե. քրոմ
Բ քուրմ

28

Տարբերակներից ո՞րն է թաքցրել մեղվիկը։

տուն, ագի, զարդ, մեղու, շուն, էակ,         , գինի

Ա. կարգ
Բ. աղվես
Գ. ասեղ
Դ. պարտք
Ե.  լուսան

Ա կարգ

29

Վաչագանն ունի տասներկու գնդիկ, որոնց վրա գրված է մեկական տառ: Այդ 
տառերն են՝ ն, ր, ե, գ, ա, ն, ք, ա, ր, գ, ու, խ:  Վաչագանը քանի՞ գնդիկ պետք է 
դնի կողք կողքի, որ ստանա հնարավոր ամենաերկար բառը:

Ա. 12
Բ. 11
Գ.  10
Դ.  9
Ե. 8

Դ 9
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Պատասխանի տարբերակներից ո՞րը տեղադրելով մեղվի փոխարեն՝ հնարավոր 
է կարդալ 10-տառանի երկու բառ (տե՛ս նկարը): Բառը կարելի է կարդալ՝ 
շարժվելով միայն վերևից ներքև և ձախից աջ ուղղություններով: 

Ա.  Ա
Բ.  Ր
Գ. Ն
Դ. Կ
Ե.  Ո

Բ Ր


