
   

10-րդ դասարան   

 ՀԱՐԳԵԼԻ ՛ ԴԻՄՈՐԴ 
 
Ընդունելության թեստը բաղկացած է 3 մասից:  

I մասը գնահատվում է 10  միավոր, ընդգրկված է 5 հարց, յուրաքանչյուրը գնահատվում 
է 2 միավոր: 

II մասը գնահատվում է 30 միավոր: Տրված բնագրի հիման վրա անհրաժեշտ է կատարել 
15 առաջադրանք, յուրաքանչյուրը գնահատվում է 2 միավոր: 

III մասում առաջարկվում է փոխակերպել տրված նախադասությունները և կազմել 

գծապատկեր: Առաջադրանքը գնահատվում է 10 միավոր. յուրաքանչյուր առաջադրանքը 
գնահատվում է 2 միավոր: Փոխակերպումներում թույլ տրված ուղղագրական կամ 
կետադրական յուրաքանչյուր սխալի համար հանվում է 0.1 միավոր, գծապատկերը կազմելիս 
նախադասությունը չհամարակալելու համար՝ 0.5 միավոր:  

Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ առաջադրանքները, գրել հստակ, առանց ջնջումների:  
Առաջադրանքները կատարելու համար հատկացվում է 120 րոպե: 
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ՄԱՍ I 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.  

Սպր_դ_ել, ա_ֆ_ղան, արծաթազ_օ_ծ, խե_ղ_դել, խորաք_ն_ին, առ_է_ջ, ակ__նհայտ, 

հանդիպակա_ց_, փղ_ձ_կալ, մ_ի_այն: 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 2.  
Պտույտ, երկին, ծուխ, ուղի,  միտ , քաղաք , սուղ, ինձ, կիրթ, տուն։ 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 3. 

Կողք կողքի, երեքհարյուրամյա, մուգ կարմիր, գյուղեգյուղ, մարդ-մուրդ, վեցանկյունի, գլուխ 

տալ, հյուսիսարևելյան, հինգ հազար վաթսուն, երեք չորրորդ 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 4.  

ՎԵՐԻՆ ԿԱՐՄԻՐԱՂԲՅՈՒՐ, ՓՈՔՐ ՀԱՅՔ, ՊԻՊԻՆ ԿԱՐՃԱՀԱՍԱԿ, ԱՐՏԱՇԵՍ Ա ԲԱՐԵՊԱՇՏ, 
ՍԻՄԵՈՆ ԵՐԵՎԱՆՑԻ, ԿՈՍՏԱՆԴԻՆ ԼԱՄԲՐՈՆԱՑԻ, ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ, ԱՐՏԱՎԱԶԴ 
ԵՐԿՐՈՐԴ, ԻՍՊԱՆԻԱՅԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ, ՉԻՆԱՍՏԱՆԻ 
ԺՈՂՈՎՐԴԱԴԵՄՈԿՐԱՏԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ: 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 5. Կետադրել. 
Ջավախքի ութսուն գյուղերից ամենահայտնին՝ Գանձան, կախված է անդնդախոր կիրճի՝ 

դարերի ընթացքում մրրիկներից ծեծկված, արևի բոցակեզ ճառագայթներից ճաքճքած ժայռերի 
վրա, որ հեռվից խորհրդավոր տպավորություն է թողնում: 

Չորսբոլորը բլուրներ են՝ բարձրաբերձ կատարներով, մարգագետիններ՝ երփնավառ 
բուսականությամբ: Բախվելով ժեռ քարերին՝ շառաչում է Քուռը: Գետը գահավիժում է ցած, և 
հեռվից լսվում է ալիքների շառաչը: 

ՄԱՍ II 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 6.  

վերջածանցավոր_ - բարձունք, ամրոց, շինություն 

բարդածանցավոր - յուրօրինակ, միջնադարյան 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 7.  

Հայտնի, խորախորհուրդ, դեղձան, նրբաճաշակ, ալեվետ, որդան, հայոց 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 8.   

Կապ – մեջ, հետ, դեմ 

Շաղկապ - և, ու, իսկ 
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 9.  

Մեր – անձնական 

Ուր – հարաբերական 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 10.  

Սահմանական եղանակ, վաղակատար ներկա, երրորդ դեմք, ներգործական սեռ։ 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 11.  

Քերթողահայր, անարդարություններ, իմաստություն։ 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 12.  

Շինությունը խոյանում է։ 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 13. 
Հայ, նորօրյա, կարկառուն, անըստգյուտ, կորնթարդ։ 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 14.  

հանճարը՝ աստվածընտրյալ Մեսրոպ Մաշտոցը - բուն 

Ֆրիկը՝ միջնադարի մեծ գանգատավորը -բուն 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 15.  

Մատենադարանի 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 16.  

Շենք, կոթող 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 17. 

3-րդ  

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 18.  

զգալով ազնվության, անբիծ, տաք զգացումների հորդումը երակներիդ մեջ: 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 19.  

դեղին 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ  20.  

նրբերանգ 
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ՄԱՍ III  

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 21.1  

ա) Ֆիդայիների գնալուն պես բոլորը թաքուն լաց եղան։ 

բ) Ես ջանում էի բարձր պահել ուսուցչի անունը։ 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 21.2  

ա) Մոմը, որ ամրացված էր հնադարյան ձեռագրի կաշեպատ կազմի վրա, աղոտ կերպով 

լուսավորում էր գրատունը։ 

բ) Եթե սուրդ կոտրվի, մի´վարանիր, նո´րը կռիր։ 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 21.3  

ա) Նա ավելացրեց՝ ասելով սպարապետին, որ ինքը միայն զգուշացնում է, մնացածը թող նա 

որոշի։ 

բ) Վիլյամ Սարոյանը գրել է, որ թեև գրում է անգլերեն և ծնունդով ամերիկացի է, իրեն 

համարում է հայ գրող․ ոգին, որ իրեն մղում է գրելու, հայկական է։ 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 21.4  

ա) Որդին նամակով տեղեկացրել էր ծնողներին․«Ես չեմ կարողանալու գալ, դուք ինձ վրա հույս 

չդնեք»։ 

բ) Նա, մեզ հրաժեշտ տալով, հիշեցրեց․ 
-Երբ ներս մտնեք, բոլորին ողջունեք։ 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 21.5  

Լուսնկա գիշերներին, երբ լռում էր թռչունների ճռվողյունը, և գաղջ օդում լսվում էր 

միայն ալիքների ճողփյունը, կղզին նմանվում էր ապաշխարողի: 
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