
8-րդ դասարան 
ՀԱՐԳԵԼԻ ՛ ԴԻՄՈՐԴ 
 
 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: 

 

ՄԱՂԹՈՒՄ ԵՆՔ ՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Առաջադրանքների գնահատման սանդղակ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ 
ՀԱՄԱՐԸ 

ՃԻՇՏ ՊԱՏԱՍԽԱՆԻ ՀԱՄԱՐ 
ՏՐՎՈՂ ՄԻԱՎՈՐԸ 

1.  0.5 
2.  0.2 
3.  0.5 
4.  1 
5.  1 
6.  0.5 
7.  0.5 
8.  1 
9.  0.2 
10.  1 
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 1.  

Որևից_ե_, նրբ_ո_րեն, խա_բ_ել, վարա_կ_իչ, եր_դ_վել, թխվա ծ_ք, գո_ճ_ի, խե_ղ_դել, նա_վ_թ, 
սերկ_և_իլ:  

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 2.  
ա/Մեծ Հայքի Այրարատ նահանգի Արշարունիք գավառում՝ այնտեղ, ուր Արաքսը և Ախուրյանը 
խառնվում են, նախարարներից մեկի՝ Ատոմ Գնունու ապարանքն էր: 
բ/ Նպատ լեռան լանջին հայոց հայրապետի՝ Ներսես Մեծի վրանն էր, քիչ հեռու՝ Պապ 
թագավորինը, իսկ Արածանիի ափին՝ հայոց զորաբանակի ճամբարի մոտ, Մուշեղ 
Մամիկոնյանինը: 
գ/ Սերվանտեսի «Դոն Կիխոտ»-ը իմ մանկության հեքիաթի լավագույն ընկերն է ու բարեկամը, 
ինչպես որ Շառլ Պերոյի «Կոշկավոր կատուն», Հանս Քրիստիան Անդերսենի «Անագե տոկուն 
զինվորիկը»: 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 3.  
դժվար-բարդ-խրթին 
փնտրել-պրպտել-որոնել 
նվիրել-ձոնել-շնորհել 
թույլ-տկար-նվաղ 
բիլ-մով-ծավի 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 4. 
Ժամացույցներ, նորածիններ, գրագիրներ, տոնածառեր, հացթուխներ 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 5.  
մեծագույն, ամենից ճիշտ, ազնվագույն, ամենաերկար, բարդագույն: 

ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 6.  
 

ՈՐԱԿԱԿԱՆ ԱԾԱԿԱՆՆԵՐ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱԾԱԿԱՆՆԵՐ 
Նեղ, բարի, կաղ, լուսավոր, անկեղծ, զվարթ ավարտական, բամբակյա, փայտաշեն, 

մայրական 
 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 7.  

ԴԵՐԱՆՈՒՆՆԵՐ ՄԱԿԲԱՅՆԵՐ 
նույն, միմյանց, այդպիսի, նույնքան, որքան Երբեմն, առայժմ, միշտ, հեռու, կամաց 
 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 8.  
երկու հազար վեց հարյուր տասը, ինը հարյուր իննսունինը,  քսանմեկերորդ, տասներեքերորդ,   

երկու երրորդ 
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 9.   
չի մոռացել -  սահմանական եղանակ, վաղակատար ներկա, երրորդ դեմք,  եզակի թիվ, 

ներգործական սեռ 

տանք - ըղձական եղանակ, ապառնի, առաջին դեմք, հոգնակի թիվ, ներգործական սեռ 

կպատրաստի- պայմանական/ենթադրական/ եղանակ, ապառնի, երրորդ դեմք, եզակի թիվ, 

ներգործական սեռ 

պիտի բերես -  հարկադրական եղանակ, ապառնի, երկրորդ դեմք, եզակի թիվ, ներգործական 

սեռ 

քայլի́ր – հրամայական եղանակ, ապառնի, երկրորդ դեմք, եզակի թիվ, չեզոք սեռ 
ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ 10.  

ա/ Ընկուզենու փայտից պատրաստված գրասեղանին դրված էր լուսամփոփը։ 

բ/  Նստել էր՝ արմունկները հենած ծնկներին, և նեղվում էր խեղդող օդից։ 

գ/ Բակն ու այգին թաղվել էին ձյան տակ, շուրջը լույսեր էին վառվում․ թվում էր, թե Նոր 

տարվա գիշեր է։ 

դ/ Թաց ձյուն էր իջել ծառերի, խաղողի նոր բողբոջած մատերի վրա։ 

ե/ Ծառերի կատարներին ձյունե ժայռեր են փլվում,  ու կոտրատված ճյուղերը տխուր ձայներ են 

արձակում։ 
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