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1.Լրացնել բաց թողած տառերը և կետադրել (6, ուղղ.-1, կետ.-0,5):
Հրակարմիր արեգակը ոսկեզ□ծել էր ծովահայա□ լեռների ու□աբերձ կատարները երբ
Վարդանը հասնելով բացատ պա□կեց խոտերին տանջա□ուկ մարմնին մի փոքր հանգիստ
տալու: Թեև թր□վել էր մարտերում և սովոր էր դժվար կյանքին սակայն այլևս չէր
դիմանում: Հո□նած էր անսահման սիրտը հիվանդ ն□արդերը լարված: Ջղագ□գի□
վիճակից դուրս գալու համար անհրաժեշտ էր գնալ առո□ջարան: Երկար տարիներ չէր

հանգստացել և սիրտը ը□բոստանում էր: Երբեմնի փառապան□ զորականը չէր հաշտվում
հանդարտ ապրելու գաղափարի հետ: Տղամարդը չպիտի ապրի հանգիստ կյանքով պիտի
մեռնի կռվի դաշտում խորհում էր նա:
Անդա□րում կյանքով ապրող այդ մարդը խառնիճաղան□ մտքերից երբև□ այդպես չէր
տանջվել:

2.Փոխակերպել նախադասությունները (բարդը՝ պարզի և հակառակը)(4, -1):
ա.Նրա խորհրդածությունները կծիկի պես կքանդվեն, եթե հանկարծ այդ րոպեին նրան
ընդհատեն:
բ. Հիմա ողջ Իզմիրը խոսում է այն մասին, որ Տիգրանը ընտանիքին նվերներ է ուղարկել:
գ. Հասրաթյանը քննախույզ հայացքով նայեց ցրտից ո ւձյունից շառագունած կնոջը:
դ.Դարպասի մոտից Սիմոնը տխրությամբ նայում էր սարի թարմ խոտը ախորժակով
խժռող ձիուն:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Այս մասում ոչինչ չգրել

3. Ուրիշի ուղղակի խոսքը դարձնելանուղղակի և հակառակը(4, -1,0):
ա. –Ես զգում եմ, որ այսօրվանից մեր ճանապարհները բաժանվում են,-ասաց կինը :
բ.Երեմիան գրեց իր մատյանում.«Ես վերհիշում ու վերապրում եմ իմ անցած կյանքի բոլոր
կարևոր դրվագները»:
գ.Նա դժգոհեց, որ ոչ միայն ես եմ ներխուժել կեսգիշերին այլև մի կասկածելի
անձնավորություն եմ ինձ հետ բերել:
դ.Որդիները խորհուրդ էին տալիս հորը, որ ամեն ինչի նհամաձայն լինի և չհակառակվի
իշխանավորներին:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Նշել, թե պնդումներից որն է ճիշտ, որը՝ սխալ /+, -/:(3, -0.5)
1)Դերբայները չունեն բայի քերականական հատկանիշներից և ոչ մեկը:
2)Դրական հրամայականը պարզ ժամանակաձև է, արգելականը՝ բաղադրյալ:
3)Ժամանակ ցույց տվող բոլոր գոյականները պատկանում են վա հոլովման;
4)Միայն նախածանց ունեցող բառը չի կարող գոյական լինել:
5)Դերանունները մատնացույց են անում առարկա, առարկայի և գործողության հատկանիշ:
6)Ստացական հոդերը համապատասխան դերանվան հետ համատեղ չեն գործածվում:
5. Ձևաբանորեն վերլուծել տեքստում ընդգծված բառերը (գոյականի համար նշել հոլովը,
հոլովումը, առումը,

բայի համար՝ խոնարհումը, կազմությունը, սեռը, եղանակը,

ժամանակաձևը,անկանոն կամ պակասավոր լինելը) :(3, -0.5)
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