
Ֆլեշմոբյան առաջադրանքներ, 4-5-րդ դասարաններ, 2017 

թվական 

 

1. Ամբողջացրու՛ առածը. «Աշխատող խոփը _____________» : 

բարակ կլինի 

շեղ կլինի 

չի ժանգոտի 

շուտ կկոտրվի 

չի կոտրվի 

 

2.«Մարդը երգեց ահագին» նախադասության բառերի տեղերը չփոխելով՝ 

կարելի է նոր նախադասություն ստանալ այդ բառերի գրաշրջմամբ 

(բառի բոլոր տառերով այլ բառ կազմելով): Ո՞րը կլինի նոր 

նախադասությունը: 

Դրամը դրեց գրպանը։ 

Դմակը գերեց անհագին։ 

Դրաման գրվեց հանգերով: 

Մարդը տիրեց նահանգին։ 

Դրամը գերեց ագահին: 

 

3. Քանի՞ բառում է մ-ն «տանտեր»: 

 
Երեք 

Չորս 

Հինգ 

Վեց 

Յոթ 

 

4. Հայերենի յուրաքանչյուր տառ ունի նաև թվային արժեք ( Ա=1, Ժ=10, 

Շ=500, Փ=8000): Հետևյալ բառերից որի՞տառերի թվային արժեքների 

գումարն է ամենափոքրը։ 

Զանգ 

Աշուն 

Գրավ 



Նմուշ 

Վագր 

5. Եթե պատասխանի տարբերակներում տրված զույգերի բառերը ճիշտ 

տեղադրեք առած-ասացվածքներում, ո՞ր զույգը դուրս կմնա: 

 
 

6.Բարակ-հաստ 

Շատ-քիչ 

Սև-սպիտակ 

Երկար-կարճ 

Անգետ-գիտուն 

 

7. Բերված բառերից որի՞ն ավելացնենք -ակ, -իկ, -ուկ մասնիկները, որ 

ստանանք տարբեր իմաստներով երեք նոր բառ։ 

Գետ 

Գայլ 

Հատ 

Հարթ 

Մարդ 

 

8. Գնդիկների վրա գրված էին հաղթել, ճեպընթաց, զղչալ, միջև, որևիցէ, 

ինչևէ, ութանասուն, տասներեքերրորդ, երկորյակ, բացօթյա, համբույր, 

խոնարվել, ակնթարթ, ճանապարհորդել բառերը: Աշակերտները ճիշտ 

ուղղագրությամբ բառերով գնդիկները հավաքեցին ծղոտե զամբյուղում, 

սխալ ուղղագրությամբ բառերով գնդիկները՝ փայտե արկղում: Քանի՞ 

գնդիկ հավաքվեց փայտե արկղում: 

6 

8 

5 

7 

4 

 



9. Տրված բոլոր բառերը, բացի մեկից, և´ «աջլիկ» են, և´«ձախլիկ»: Ո՞րն է 

միայն «աջլիկ»։ 

Տղա 

Մարդ 

Հարս 

Փեսա 

Շուն 

 

10. Ո՞ր բառում վարդը չի «բուրում»։ 

Վարդաստան 

Վարդակ 

Վարդաթուփ 

Վարդաջուր 

 

11․Այբբենական կարգով դասավորվելու դեպքում ո՞ր բառը կլինի 

չորրորդը։ 

Սրտաբան 

Ջնջում 

Տող 

Սրունք 

Դպրոց 

 

 

12. Գրի՛ր հինգտառանի բառեր ուղղահայաց շարքով այնպիսի 

հերթականությամբ, որ երկրորդ տառերի հերթական ընթերցումով լինի՝ 

Ամանոր: 

  

13.Խառը տառերով բառեր են տրված, գտի՛ր բառերը: 

 

 



  

14.Բառքամոցի. դիմակահանդես բառի տառերով կազմի՛ր նոր բառեր: 

Գուշակի՛ր հանելուկը։ 

 
 

15. Ո՞ր բառն է ավելորդ։ 

 
 

16. Եթե նախադասությունների հերթականությունը ճիշտ դասավորես, 

կիմանաս հայկական ամանորյա մի ավանդույթի մասին: 

 
 

17. Գուշակի՛ր հանելուկը։ 

 
 

18. Անապատի նավ, ծովերի տիրակալ, գորշ հսկա, կենդանիների արքա: 

Ո՞ր կենդանին չնշվեց: 

Առյուծը 

Փիղը 

Ձին 

Ուղտը 



Կետը։ 

19. Մեկնել բառը գրի՛ր չորս վանդակում: 

 

 

20. Փորձի՛ր բացատրել, թե ինչ կապ ունեն ընկեր և ուտել բառերը: 

 

21. «Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիրում Ամանորին 

կազմակերպվելու է մեծ դիմակահանդես: Գրի՛ր ամանորյա 

հրավիրատոմս, մարդկանց հրավիրիր այնպես, որ հրաժարվելը շատ 

դժվար լինի: 

 

22. Ո՞ր բառն է գաղտնագրված հյուր, արևամուտ, րոպե, իլիկ, սար, 

արթուն բառերում: 

Գազար 

Թթու 

Հարիսա 

Կաղամբ 

 

23. Գրի՛ր տրված դարձվածքների բացատրությունը՝ միաժամանակ 

նշելով քո օգտագործած բառարանը։ 

 
 

24. Լրացրու՛ տրված առածներն ընդգծված բառերի հականիշների 

օգնությամբ։ 



 
 

25. Նախադասությունների մեջ կան սխալ կամ ոչ հարմար գործածված 

բառեր: Գտի՛ր դրանք և ուղղի՛ր: 

 
 

26. Սովորողը մուտքագրեց արևամուտ, ուղանկյուն, երրորդ, չորորդ, 

ինսունինը, անօթևան, երկարօրիա , դասընկեր, աղջիկ, վարթատունկ 

բառերը: Մուտքագրած բառերից քանի՞սն էին սխալ: 

Չորսը 

Երեքը 

Հինգը 

Երկուսը 

 

27. Կետերի փոխարեն գրի՛ր մի այնպիսի արմատ, որ և՛ կետերից աջ 

գրված բառի հետ բարդ բառ կազմի, և՛ կետերից ձախ գրված բառի հետ: 



 
 

28. «Կուժ, քե՛զ ասեմ, կուլա՛, դու լսիր» առածը նշանակում է՝ 

 
 

 

29. Նախադասության բառերը գրվել են առանց բացատների, ապա 

նախադասությունը կտրատվել է պատահական տեղերից, և կտորները 

խառնվել են իրար: 

 
 

30. Գտի՛ր Ներսես Շնորհալու հանելուկի պատասխանը: 



 
 

31. Գրի՛ր «Մոլորված աշունը» վերնագրով շարադրություն: 

 

32․ Ինչպես գիտես, այբուբենի տառերն ունեն թվային արժեքներ։ Թվային 

արժեքով ներկայացրու՛ նշված գետերի անունները։ 

 

33․Ջրի մասին մի քանի ասացվածք էլ ինքդ գրի՛ր։ 

 

34․ Բացատրի'ր ասացվածքը․ «Ջրի բերածը, ջուրն թլ կտանի»։ 

 

35․ Գտի՛ր գաղտնագրված գետի անունը։ 

 

36․ Կոմիտաս վարդապետի ո՞ր երգերն ես սիրում։ Ընտրի՛ր մեկ երգ և 

դրա մասին փոքրիկ տեղեկույթ ներկայացրու՛։ Երգերի աղբյուր՝ 

http://mus.mskh.am/?p=5080։ 

 

37.Գրի՛ր փոքրիկ պատում, որից կարելի է անել հետևյալ 

եզրակացությունը՝ «Ինչ էլ լինի, կյանքը հրաշալի է»։ 

 

38. Նկարում Հրազդան գետն է։ Համառոտ տեղեկագիր պատրաստի՛ր 

գետի մասին՝ օգտվելով տեղեկատվական աղբյուրներից։ Պատկերացրու, 

որ մեկնում ես ճամփորդության, ի՞նչ կարևոր գիտելիքներ պետք է 

իմանաս գետի մասին։ 

 

39․ Զանգու գետի աբովյանական 5 բնորոշում գրի՛ր։ Տե՛ս <<Զանգի>> 

հավելվածը։ 

 

40․ Բացատրի՛ր տրված բառերը։ Քափ, ճոթռել, ռեխ, ղրաղ, տուտ։ 

 



 

41․ Զանգու գետի անունից պատմի՛ր ափամերձ բնակիչների մասին։ 

 

42․ Կարդա՛ Աբովյանի զվարճալի և կարճ պատումներից մեկը և 

փոխադրի՛ր ժամանակակից հայերենով։ 

 

43․ Կարդա՛ բանալի բառերը և գուշակի'ր, թե ռոդարիական ո՞ր հեքիաթն 

է թաքնված. սխալ, հարց, երեք, համոզել, Կոմո։ 

 

44․Տառային խառնաշփոթում գտի՛ր բառեր․լեփաշոշ, լեստմահ, 

չիգրակամահ, նամաբղա, նատսայաՀ։ 

 

45․ Նշված ստեղծագործություններից որի՞ հեղինակը Ղ․ Աղայանը չէ։ 

 

46․ Շարունակի՛ր միտքը։ Շշմած կարագը երազում էր․․․ ։ Փոքրիկ 

ցոգոլիկը վախեցած․․․ ։Հոգնած համակարգիչը մտածում էր․․․։ 

 

47․ Իտալական ո՞ր քաղաքի մասին էր խոսվում Ռոդարիի 

<<Պաղպաղակե դղյակը>> հեքիաթում 

 

48. Գրի՛ր պատում՝ <<Թռչող ժամանակը>> վերնագրով։ 

1. Կազմի՛ր նոր բառեր` բառամիջում ավելացնելով մեկ հնչյուն: Կաթ , 

խիտ, հաց, կակաչ, ծածկ, գդակ, թակ, բակ։ 

2. Ր-ռ տարբերությամբ գրի՛ր բառազույգեր /4 և 4-ից ավելի/։ 

  

49. Թվարկի՛ր մարմնի մասեր, որոնց առջևից ավելացնելով մեկ տառ, 

կարող ես ստանալ այլ բառեր: 

 

50. Կազմի՛ր մեկական բարդ բառ` վերջին բաղադրիչ դարձնելով տրված 

բառերի առաջին արմատները: Գծապատկեր, բուժանյութ, ափամերձ, 

հանքավայր, ամփոփագիր, հեղաշրջում։ 

 

51. Հետևյալ բառակապակցությունները գրի՛ր մեկ բառով։ Խելոք մտածող, 

բույն ավերված, կապույտ աչքեր ունեցող, անձը նվիրած, պղնձից 

ձուլված, քաղցր հնչող։ 

 

52. Կարնո բարբառով տրված հատվածը փոխադրի՛ր գրական հայերենի։ 



53. Հարցերին պատասխանող բառերը տեղադրի՛ր այնպես, որ 

բանաստեղծական տողերի չափն ու հանգավորումը պահպանվեն: 

 

54. Ի՞նչ բառ պետք է գրել թիթեռի փոխարեն: Ուշադրությու՛ն դարձրու 

բառերջի տառային կազմին։ 

 

55. Օգտագործելով հետևյալ դարձվածքները` հորինի՛ր մի կատակ-

պատմություն, որը կարող էր տեղի ունենալ ձեր դպրոցում, 

դասարանում: Օձիքն ազատել, բուրդը քամուն տալ, բանը բուրդ է, 

խելքահան անել, արտասուք թափել, թևաթափ անել, ճարը կտրել, մազ 

մնալ: 

 

56.Կետերի փոխարեն գրի՛ր մի այնպիսի արմատ, որ և՛ կետերից աջ 

գրված բառի հետ բարդ բառ կազմի,  և՛ կետերից  ձախ  գրված բառի հետ․                                                    

խիճ, …, գրել,     քանդակ, …., ընկեր,    հինգ, …., չափ,    խաչ, …., սիրտ,     

ավազակ, …., պետ։ 

 

57.Շարքի բոլոր բառեը, բացի մեկից, նույն ձևով են կազմված: Գտի՛ր 

օրինաչափությանը չենթարկվող բառը։                                                                                        

Ա) Տարեվերջ, հրաշամանուկ, ամանոր, մեծահոգի, փրկագին                                                                         

Բ) դասաժամ, հողագունդ, մանրազնին, մանրախնդիր, սեղանատամ: 

 

58.Առածներն ընդգծված բառերի հականիշներով լրացրո՛ւ:                                    

Անպտուղ  ծառը կկտրեն, …  ծառին քար կգցեն:                                                                            

Բարին  որ չլիներ, … աշխարհը կքանդեր:                                                                                                 

Դևին  դժոխքը  ցույց չտաս, … ճանապարհը չի իմանա:                                             

Թացն  էլ … հետ վառվում է:                                                                                                

Կաթի հետ  մտածը  հոգու հետ … :                                                                                      

Մեկ թշնամին հազար …ից  շատ է: 

 

59. Բացատրի՛ր տրված դարձվածքների իմաստները․                                                                               

ականջին օղ անել,  լեզվին տալ,  ծանր ու թեթև անել,   լեզուն կապ 

ընկնել,  քիթը վեր ցցել,   սիրտը ահ ընկնել։ 

 

60.Սխալ կամ ոչ տեղին գործածված բառերը գտի՛ր և ուղղի՛ր` դրանց 

հոմանիշները գրելով։                                                                                                                                                                                                                 

Մի թարմ աշակերտ կա մեր դասարանում:                                                                                                             

Հիվանդին լավ դիտիր, որ շուտ լավանա:                                                                                                                                    



Տարվա ծայրին մի անակնկալ էլ կար:                                                                                                                    

Մատանու անիվը գլորվեց մինչև անծանոթի կոշիկը:   

 

61.Գտի՛ր Ներսես Շնորհալու հանելուկի պատասխանը։                                                                                                                                              

Կա մի գմբեթ` բարձր ու լայն,                                                                                                                   

Կանգնած անսյուն ու անգերան,                                                                                                                             

Մեջը կանթեղ` պայծառ լույսով,                                                                                                                                                                                        

Կախված ջահեր՝ առանց պարան: 

 

62.Հետևյալ կապակցությունների իմաստներն արտահայտի´ր մեկական 

բառով.                                                                                                                                                                                                            

ձիերի խումբ, բալի ծառ, ավետիս (բարի լուր) բերող, մեղուների խումբ, 

խիղճ չունեցող, առյուծի ձագ: 

 

64.Գրաբարյան նախադասությունն աշխարհաբա՛ր դարձրու։                                                                               

Եթէ ոչ հատն ցորենոյ անկեալ  յերկիր մեռանիցի, ինքն միայն կայ. ապա 

եթէ  մեռանիցի` բազում արդյունս առնէ: 

 

65.Կարնո (Ախալքալաքի) բարբառով տրված հատվածը փոխադրի՛ր 

ժամանակակից հայերենի։                                                                                                

«Գըլլի չի ըլլի մե տղամ  գըլլի, աս տղան կպնի կը հօրը եախան, թը ուզես 

չուզես թաքաւորին աղջիկը ինծի համար պիտի ուզես: «Օղո՜ւլ, կըսե 

հարը, խելքտ գլոխտ ժողուէ, եօրղնիդ գեօրա  օտւիտ էրկնցու, դո՜ւ վէ՜վ, 

թաքաւո՜րը վէ՜վ: Թաքաւորը հէչ քեզի աղջի՞կ կուտայ. գլոխ գալու բա՞ն 

է»: Հարը տեսնի կ՚՚ օր տղան ձութ է էղէ ջանին կպէ` հոքին խալաս էնէլու 

խաթեր, գելլէ կերթայ խնամախօսութան քարին կը նըստի: Թաքաւօրը 

խընտայ կը վրան ու գլխէն դէաֆ էնելու համար կըսէ թը`էկէր տղատ սև 

ու ճերմակը  բերեց, կուտամ կը»: 

 

66.Գրի՛ր շարադրություն հետևյալ վերնագրով․ «Որտեղի՞ց են գալիս 

ծաղիկները» ։ 

 

67. Տրված զույգ բառերից ընտրի՛ր մեկական արմատ և կազմի՛ր 

մեկական բարդ բառ (ընդամենը` 6 բառ). 

 

68. Փակագծերում տրված բառերը տեղադրի՛ր նախադասության մեջ՝ 

ըստ անհրաժեշտության ենթարկելով փոփոխությունների. 

 



69. Մարգարիտն ասում է, որ իր անունը շատ հեշտ կարելի է ստանալ 

«Մարտիրոս», «Գագարին», «Լիպարիտ» անուններից, իսկ ի՞նչ բառ 

կստանաս «Վարդուհի», «Ադանե», «Հայկանուշ» անուններից` նույն 

օրինաչափությամբ: 

 

70. Քանի՞ կենդանու անուն կգտնես «աշուն, իշամեղու, աղջիկ, պայծառ, 

եղբայր, լեզու, մարջան» բառաշարքում` տառերը չտեղաշարժելով. գրի՛ր 

այդ բառերը: 

 

71. Տրված են բառաշարքեր, յուրաքանչյուր շարքում մեկ բառ ավելորդ է: 

Գտի՛ր յուրաքանչյուր շարքի ավելորդ բառը և բացատրի՛ր ընտրությունդ. 

 

72. Calenda բառը լատիներեն է, որ նշանակում է «ամսագլուխ»: Բառը 

փոխանցվել է հայերենին, որով անվանում են նաև Ամանորի հերոսներից 

մեկին: Ո՞րն է հայերեն այդ բառը (Հայաստանում հիմա քիչ ենք 

հանդիպում բառին էլ, հերոսին էլ): 

 

73.Մրգերի վաղահաս որոշ տեսակներ կոչվում էին praecoquum 

(լատիներեն), որ նշանակում է «ավելի վաղ»: Հատկապես ո՞ր մրգի մասին 

է խոսքը, եթե իսպաներենում այն կոչվում էր albaricoque, ֆրանսերենում՝ 

abricot, հոլանդերենում՝ abrikoos: Իսկ ինչպե՞ս կլինի հայերեն: 

 

74. Ներկայացրո՛ւ, թե քո ընտանիքում ամանորյա ի՛նչ հետաքրքիր 

սովորույթներ կան, որոնք պարտադիր են յուրաքանչյուր տարվա համար: 

Պատումը գրի՛ր պատասխանի դաշտում կամ տեղադրի՛ր բլոգումդ (եթե 

ունես)` հղումը զետեղելով պատասխանի դաշտում: 

 

75. Գրի՛ր շարադրություն «Մոլորված Ամանորը» վերնագրով: 


