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1. Անհրաժեշտության դեպքում լրացնել բաց թողած տառերը և կետադրել։
(6, -1, -0,5):
Փ□փ□ագալար Քասա□ի աջ ափին մի բռնակալ թագավոր էր ապրում։ Մի անգամ նրա
սիրտը սերկ□իլ է ուզում և երիտասարդ սպասավորն անմիջապես ա□ծաթե սկուտեղով
մատուցում է սերկ□իլներ դեղնաթ□ր ու ախո□ժաբույր։ Թագավորը խոշո□ կտորներով
ագահաբար ուտում է միրգը և քիչ է մնում խե□դվի։ Շփո□ահար պալատականները մի
կերպ փրկում են անկուշտ արքային։ Ա□բարիշտ ինքնակալը կար□ադրում է երկրից
վերացնեն բոլոր սերկ□լենիները։ Արքայի հպատակները ոսկեպախուր□ նժույ□ներ հեծած
շրջում են երկրով մեկ և կատարում արքայի հրամանը։ Բարեբախտաբար նրանց աչքից
վրիպում է շրջա□այքի ամենափոքր լեռը որի զմրու□տյա լանջին մի մենավոր սերկ□լենի
էր աճում։
Չարահոգի արքայի մահից հետո հրաշքով փրկված ծառի սերմերը հողմահար քամու
թևերով սփռվում են ողջ երկրով։
2.

Տեքստից

գտնել

և

դուրս

գրել

տրված

բառակազմական

կաղապարներին

համապատասխանող բառեր (2, -0,2)։
Արմատ+ վերջածանց (2 բառ) ------------------------------------------------------------------Նախածանց+արմատ (2 բառ) ------------------------------------------------------------------Նախածանց+ արմատ+հոդակապ+ածանց (1 բառ) ------------------------------------------Արմատ+հոդակապ+արմատ (3 բառ) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Արմատ+հոդակապ+արմատ+(հոդակապ) ածանց (2 բառ) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Տեքստից գտնել և գրել տրված բառերի հոմանիշները (3, -0,5)։
Որկրամոլ-------------------------, խարտյաշ----------------------, երիվար------------------,
դաժան -----------------------------, պատառ-----------------------, հունդ---------------------։

Այս մասում ոչինչ չգրել

4. Տեքստից դուրս գրել համանուն ունեցող 2 բառ, տարբեր իմաստներով կազմել
բառակապակցություններ։

(2, -0.5)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Ընդգծել նախադասության մտքին համապատասխանող բառը։ (2, -0,3)
ա) (Այգաբացին, այգեբացին) կանչեց աքլորը։
բ) Տղան (մախաղից, մախաթից) հանեց բաղարջը և ախորժակով կերավ։
գ) Փոքրիկ տղան խաղում էր ավազի (շեղջի, շեղբի) մոտ։
դ) (Հեգ, հեղգ) ծերունին հազիվ էր քարշ տալիս ընդարմացած ոտքերը։
ե) Երեկվա (գինարբուկից, գինարբուքից) հետո գլուխը սաստիկ ցավում էր։
զ) Զինվորների մարտական (պատրաստականությունը, պատրաստակամությունը) բարձր
էր։
6. Գրել

շարադրանք` գործածելով տրված դարձվածքները. վարդ կտրել, աշխարհով մեկ

լինել, քթի տակ, լեզու առնել, խելքահան անել, միտք անել, գրպանում մկներ խաղալ, սիրտ
առնել։
Շարադրանքը պետք է ունենա վերնագիր, սկիզբ, հիմնամաս և ավարտ։ Պետք է
դրսևորված լինի ստեղծագործական երևակայություն, պատկերավոր մտածողություն,
հարուստ բառապաշար, ծավալը` 1-1,5 էջ (5 միավոր)։
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