
 
 Յուրաքա
 Չլուծվա
 Մրցույթ
 Մրցույթ
 Մրցույթ
առաջադ

1. Ըստ ասա

Ա. գիտո

2. Ո՞ր ձա
կազմվի 

 

Ա. ո 

3. Տրված բ
արտահա

Ա. ուլ 

4. Լավ լուր

Ա. գուժկ

5. Ո՞ր բառն

Ա. հորա

6. Արան վե
Թավշյա
Որոշեց,
Ռանդայ

Ի՞նչ պա

Ա. սեղա

7. Առաջին 
երկրորդ

ԱՐ
ԱՐ

Ա Ռ

անչյուր առաջադրանք
ած առաջադրանքի հա
թի մասնակիցը կարող
թի ավարտին առաջադ
թի մասնակիցներին և 
դրանքները ինքնուրո
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ացվածքի՝ «Քանի

ուն Բ. գրագետ

այնավորը տեղադ
բառ (տե՛ս նկարը

Բ. ա Գ. ու

բառերից ո՞րը, իկ
այտի: 

Բ. գունդ Գ

ր հաղորդողը մեկ

կան Բ. բոթաբե

ն է շարքում «ավե

անջել Բ. փայլե

երցրեց սղոց, տախ
ա կտոր, մուրճ ու մ

 չափեց ու կտրեց
յով էլ աշխատեց:

ատրաստեց Արան

ան Բ. լուսամու

 տողն ունի հետա
դ տողը: 
ՐՎԵՍՏ ( ՏԱՆԿ ) Կ
ՐԱԳԻԼ  ( .  .  .  . )  

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 

ի լեզու գիտես, այն

տ Գ. մարդ 

դրենք բաց թող
ը): 

 Դ. ի Ե. է

իկ ստանալով, փո

Գ. մարդ Դ. շո

կ բառով կլինի՝ 

եր Գ. նվիրակա

ելորդ»: 

ել Գ. քայլել 

խտակ, 
մեխ,  
ց, 
 

ն: 

ւտ Գ. դուռ Դ

աքրքիր օրինաչա

ԿՈՐՅՈՒՆ 
ՊԱՏԳԱՄ 

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

նքան ________ ես

Դ. ճանաչված

ղնված տեղերում

է 

ոքրացուցիչ-փաղ

ուն Ե. բադ 

ան Դ. բարեբեր

Դ. խորովել

Դ. աթոռ Ե. շր

ափություն: Եթե ա

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

ներ 

ս»: 

Ե. զարգացած

մ, որ 

ղաքշական իմաս

Ե. ավետաբեր

Ե. հորովել 

րջանակ 

այն գտնես, կլրա

 

ստ չի 

ր 

ացնես 

Ա

8. Դո
կա

Ա

9. Ո

Ա
Դ
 

10. Ի

Ա

11. Ո

Ա

12. Ի

Ա

13. Ն
«

մ

Ա

14. Ի

Ա
Գ

15. Ա

Ա
Դ

16. Ք

Ա

17. Գ
հ

Ա

Դդ

Ա. լամպ Բ. լու

Դուր, սար, ծառ, հ
արող ենք դարձյա

Ա. մեկում Բ. ե

՞ր բառում վարդը

Ա. վարդաստան
Դ. վարդակ

Ի՞նչ է գրված         

Ա. դդմիկ Բ. դա
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Ո՞ր բառում է  կեն

Ա. կայծ Բ. ցու

Ի՞նչ է գրված ՈՒՈ

Ա. ուռա Բ. ուր

Նշված մրգերից 
«երկար մտածել» 

մանդարին, սերկ

Ա. մանդարին Բ

Ի՞նչ նախադասու

Ա. Անուշավանը տ
Գ. Այբբենարանի հ

Ամբողջացնել առա

Ա. գույնզգույն կլի
Դ. կտրված կլինեն

Քույրիկս զգեստ կ

Ա. դեղձան Բ.

Գիսանե, հասմիկ
հայտնվել շարքու

Ա. գիսանեն Բ.

Դ

ւյս Գ. կերպ

հուր, կուտ  բառե
ալ գոյական կազմ

երկուսում Գ. ե

ը չի «բուրում»: 

Բ. վարդենի
Ե. վարդաթո

       նկարելուկով

արդ Գ. դդում

միավոր գնահա

նդանիներից կամ

ւլ Գ. հավատ

ՈՒՈՒՈՒ նկարելո

րախություն Գ

վեցը կապված ե
և դուրս եկել օրի

կևիլ, դեղձ, բանան

Բ. ծիրան Գ. բա

ւթյուն է գաղտնագ

տղա է բարի: Բ
հանդես է: Դ

ածը. «Պտղատու

ինեն Բ. տերև
ն Ե. չորա

կարելու համար օ

. դերձան Գ. դ

կ, նարգիզ, նունո
ւմ: 

. հասմիկը Գ. ն

Դ. գրամ Ե.

երից քանիսո՞ւմ ձ
մել: 

երեքում Դ. չոր

Գ. վարդաջ
ուփ 

վ: 

Դ. դուդուկ

ատվող առաջադր

մ թռչուններից մեկ

տ Դ. վրձին

լուկով: 

Գ. չորսու Դ. եր

են ինչ-որ օրինա
ինաչափությունից

ն, նարինջ, խնձոր

անան Դ. խնձոր

գրված. այբնուինի

Բ. Անուշը բացակա
Դ. Անի, տուն արի:

ծառի ճյուղերը __

ևազուրկ կլինեն
ցած կլինեն 

օգտագործեց նախ

դերձակ Դ. դե

ուֆար, շուշան  բա

նարգիզը Դ. նու

Ե. իլիկ 

ձայնավորի փոփ

րսում Ե. հին

ջուր 

Ե. դադար 

դրանքներ 

կի ձագը թաքնվա

Ե. դեզ 

րեքնուկ Ե. ուր

աչափությամբ: Ո
ց: 

ր, ծիրան 

ր Ե. դեղձ 

նիտյունունուայբր

ա է:  
: Ե. Աղբյուրը ց

________________

Գ. կռացած կլ

խատեսվածից շատ

եղձանիկ Ե. 

առերից ո՞րն է «ս

ւնուֆարը Ե. շո

փոխությամբ 

գում 

ած: 

րվական 

Ո՞ր միրգն է 

րեինի: 

ցամաքել է: 

_»: 

լինեն 

տ՝ 

դեղձ 

սխալմամբ» 

ուշանը 



18. Նշվածն

Ա. Բեկն
Գ. Բաբա
Ե. Մելի

19. Մի ծառ
խնձորի

Ա. խնձո

20. Ի՞նչ բա
 

հրե

Ա. թուղ

21. Ի՞նչ է գ

Ա. սեր 

22. Ո՞ր տա

Ա. բյուր
Դ. սյուն

23. Պատաս

Ա. կով 

24. Եթե տե
բառ է թ

էջ, շիշ,

Ա. մկրտ

25. Նաիրա

Իրակա
նախադ

Ա. Նաի
Բ. Նա Ի
Գ. Նա ի
Դ. Նայի
Ե. Նաիր

ներից ո՞ր զույգը կ

նազարյան-Նազա
ախանյան-Խանա
իքսեթյան-Մելիքխ

ռ կա` տասներկո
ի կեսը սև է, կեսը

որենի Բ. գիշե

առ պետք է գրել մե

եա, խումբ, զանգ,

ղթ Բ. հունձ
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գրված ՍՍ նկարե

Բ. սար

արբերակում են սխ

ր-բույր Բ. հյո
ն-սույն Ե. յար

սխանների տարբ

Բ. ոչինչ Գ

եսնես ստորև բեր
թաքնված մեղվիկ

, կրակ, պարտք, մ

տիչ Բ. կտրված

անուշադիրվարքո

անում սա նախա
դասություն կստա

իրա՛, նուշը դիր վա
Իրանի նուշը դրեց
իր անուշադիր վա
ի՛ր ուշադիր նրա
րա՛, անո՛ւշ արա

կապ չունի մյուսն

արբեկյան Բ. Ա
աբաբյան Դ. Խ
խանյան 

ու ճյուղ ունի, ամ
ը՝ սպիտակ։ (ժողո

եր Գ. թթենի 

եղվիկի փոխարեն

, վարդ, բազե, 

Գ. գորտ Դ. մ

որ գնահատվող 

լուկով: 

Գ. սուր Դ. ս

խալ  և գույն  բառ

ուս-հույս Գ. թ
ր-այր 

բերակներից որո՞

Գ. լուծում Դ. ն

րված բառաշարի
կի տեղում: 

մկրտում,  

ծք Գ. կարծիք 

ովամենքինհոգնեց

ադասություն է, 
ացվի, երբ առանձ

ա՛ր. ո՞վ ամենքի հ
ց վար և ամենքին
արքով ամենքին հ
վարքին, որովհետ
ու դի՛ր վար` քով

ների հետ: 

Ամիրգուլյան-Գու
Խանփերյան-Փերխ

մեն ճյուղին երես
ովրդական հանել

Դ. տարի Ե. ա

ն: 

մարզ Ե. զարմ

առաջադրանքն

սուսեր Ե. սա

ռերը զույգ կազմել

թյուր-թույր 

՞ւմ հարցական բա

ներբան Ե. թա

ի օրինաչափությո

Դ. սրթսրթալ

եցրեց: 

բայց բառերը կ
ձնացնես նրա մա

հոգնությունը ցրե
ն հոգնեցրեց: 
հոգնեցրեց: 
տև ամենքին հոգն
վս. նա ամենքի հո

ւլամիրյան 
խանյան 

սուն խնձոր կա, ա
լուկ) 

ամիս 

մ 

ներ 

աստիկ 

լ: 

առ չես կարող գտն

աս 

ունը, կգտնես, թե

Ե. մկրտությու

կպած են իրար: 
սերը: 

եց: 

նեցրեց: 
ոգսը ցրեց: 

ամեն 

նել: 

ե ինչ 

ւն 

Ի՞նչ 

26. Ե
բ

պ

Ա
Դ

27. Ո

Ա
Բ
Գ
Դ
Ե

28. Ա
յ
Ն
Բ
տ

 
Ա

 
 

29. Ա

Ա

30. Ս
ն

2
3
4
5

Ա

«Ա

  7239 
+ 
  7239 
14478 

 
+
 

1

Եթե տեսնես ստո
բառ է թաքնված մ

պատվար, վարպե

Ա. կակտուս
Դ. կուտակում

Ո՞ր նախադասութ

Ա.  Այդ մասին ոչ ո
Բ.  Մեքենայի այդ
Գ.  Գրքի մասին ե
Դ.  Նա ջերմ խոսք
Ե.  Այդ ամենի մա

Աջ կողմում բե
յուրաքանչյուր տ
Նույն տառերին հ
Բերված տարբեր
տառաթվային ծա

Ա. Բ.

Այս կողմը՝ սար, ա

Ա. քամի Բ. քա

Ստորև բերված ո
նապաստակին: 

1. Ականջները չոր
2. Չորս ոտք ունի
3. Գլուխը կրակն
4. Գլխապատառ
5. Աչքերի մեկը հա

Ա. 2 Բ. 4

Այբ» կրթական հիմնադրա

6239 
+ 

6239 
12478 

  923
+ 
  923
1847

որև բերված բառ
մեղվիկի տեղում:

ետ, պետական, կ

Բ. կուժկոտրուկ
Ե. կատակ 

թյան ընդգծված բ

ոք չգիտեր: 
մասին ես ծանոթ
ս իմ կարծիքն ուն
քեր ասաց քո մաս
ասին ես վաղուց գի

երված է տառա
տառին համապատ
համապատասխա
րակներից ո՞րն
ածկագրին: 

Գ.

այն կողմը՝ սար, մ

արափ Գ. գետ

ո՞ր դարձվածք(ներ

րս է արել։ 
ի, չորսն էլ փոխ է ա
է գցել։ 
սլանում է։ 
ազար է արել: 

Գ. 2, 4 Դ. 2,

ամ, ք. Երևան, Կորյունի

39 

39 
78 

  6748 
+ 
  6748 
13496 

աշարի օրինաչա
 

կանգուն, գունանկ

կ Գ. գունավոր

բառը «հարազատ

թ չէի: 
նեմ: 
սին: 
իտեի: 

աթվային ծածկա
տասխանում է մե
անում են նույն թվ
է համապատաս

Դ.

մեջն՝ անդադար: 

տ Դ. անտառ

ր)ով կարելի է բն

առել։ 

, 4, 5 Ե. 3, 5

19ա, 54-37-07, (093) 01-0

 

 
 

  6231 
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