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ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԹԵՍՏԻ ՆՄՈՒՇՕՐԻՆԱԿ 

ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՈՒ 

VIII դասարան 

 

 Ընդունելության թեստը բաղկացած է 10 առաջադրանքից, որոնցից յուրաքանչյուրը 

գնահատվում է 5 միավոր (ընդամենը՝ 50 միավոր):   

Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ առաջադրանքները, գրել հստակ, առանց ջնջումների:  

Առաջադրանքները կատարելու համար հատկացվում է 60 րոպե: 

 
 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1. Ըստ անհրաժեշտության լրացնել բաց թողած տառերը. 

Վայր__ջք, գահ__նկեց, հա__շտակել, թա__ցնել, որ__ատունկ, ատաղ__ագործ, հանդիպակա__, 

դժ__եմ, ա__պաճույճ, բար__ացակամ:  

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 2. Արտագրել՝ մեծատառերը թղնելով ըստ անհրաժեշտության. 

ՊԱՐՍԻՑ ԾՈՑ, ՀՅՈՒՍԻՍԱՏԼԱՆՏՅԱՆ ԴԱՇԻՆՔ, ԱՂԲՅՈՒՐ ՍԵՐՈԲ, ՑԼԻԿ ԱՄՐԱՄ, ԴԺՈԽՔ 

ՀՐԱՅՐ, ԴԱՎԹԱԿ ՔԵՐԹՈՂ, ՎԱԶԳԵՆ  ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ, ԱՍԵՂԻ ՀՐՎԱՆԴԱՆ, ՀԱՂԹԱՆԱԿԻ 

ԿԱՄՈՒՐՋ,  ՔԵՈՓՍԻ ԲՈՒՐԳ, ՄԻԱՎՈՐՎԱԾ ԱԶԳԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ, ՏԻԳՐԱՆ 

ՄԵԾ, ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՐ ԼԵՌՆԱՇՂԹԱ, ՄԵԾ ՀԱՅՔ, ՎԱՆԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՍԵՎԱՆԱ 

ԼԻՃ, ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ: 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 3. Սյունակներից առանձնացնել և կողք կողքի գրել հոմանիշ բառերը 

(հոմանիշների եռյակ). 

1. երիվար                               1. ոճիր                       1. նժույգ 

2. եղեռն                                   2. տպել                      2. ունևոր  

3. դաջել                                   3. իշխանուհի            3. ցեղասպանություն 

4. բամբիշ                                4. հարուստ               4. դրոշմել 

5. մեծատուն                          5.ձի                             5. թագուհի 
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________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 4.Կազմել տրված գոյականների հոգնակի թիվը. 

դեղատուն ____________________ 

կայսր_________________________ 

լրագիր________________________ 

գառ___________________________ 

մարդ___________________________ 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 5. Ընդգծել ածականի գերադրական աստիճանի օրինակները. 

ծանրագույն, արնագույն, սրճագույն, մեծագույն, թեթևագույն, նվազագույն, ժանգագույն, 

հազարագույն, վատագույն: 

 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 6. Սյունակներում առանձնացնել  որակական և հարաբերական ածականները. 

Ճաղատ, հյուսիսային, մանր, անկեղծ, այրի, երկհարկանի, անգլուխ, ավարտական, հայրենի, 

երկաթյա: 

ՈՐԱԿԱԿԱՆ ԱԾԱԿԱՆՆԵՐ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱԾԱԿԱՆՆԵՐ 

  

  

  

  

  

 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 7. Առանձնացնել և սյունակներում գրել. 

Երբ, երբեմն, այդպիսի, լիովին, միմյանց, գյուղից գյուղ, ոչ ոք, հաճախ, յուրաքանչյուր, առաջ: 

ԴԵՐԱՆՈՒՆՆԵՐ ՄԱԿԲԱՅՆԵՐ 

  

  

  

  

  

 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 8. Տրված թվականները գրել բառերով. 

929___________________________________________________________________________________ 
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2667__________________________________________________________________________________ 

250010________________________________________________________________________________ 

XIX ___________________________________________________________________________________ 

61-րդ _________________________________________________________________________________ 

 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 9.  Որոշել տրված բայերի եղանակը, ժամանակաձևը, դեմքը, թիվը, սեռը. 

Վերցրել եմ ____________________________________________________________________________ 

սիրեին________________________________________________________________________________ 

Կբարձրանա___________________________________________________________________________ 

Պիտի հնազանդվենք___________________________________________________________________ 

Բացե´ք_______________________________________________________________________________  

 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 10. Կազմել նախադասություն՝ չխախտելով տրված բառերի հերթականությունը. 

ա/Քաղաքավարություն, և, բարեկրթություն, չափանիշներ, մեկը, ուրիշ, լսել, կարողանալ, է: 

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

բ/ Նրանք, դուրս գալ, պատշգամբ, որ, նայել, քաղաք, մի ,մեծ, և, նշանավոր, փողոց: 

________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

գ/ Վերնահարկ, որ, հաճախել, գլխավորապես, չքավոր, հայ, ուսանողներ, արդեն, սկսվել, 

իրարանցում: 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

դ/ Եղեռն, օր, բազմաթիվ, հայ, ընտանիք, պես, գաղթ, ճանապարհ, բռնել, նաև, Անդրեաս: 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

ե/ Լայնեզր, գլխարկ, մարդ, օջախ, մոտ, նստել, կին, թվալ, քրմուհի: 

________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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