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ՄԱՅՐԵՆԻ ԼԵԶՈՒ

Արքայական խոսքը մեր կմնա հավետ…
Վահան Տերյան
5-րդ դասարան
1.

ա) Լրացրո՛ւ բաց թողնված տառերը (2 միավոր, -0,2):
Սկյուռը մի ամբողջ տարի ապրեց որսորդի տանը:

Պատուհանից միայն եկեղեցու ոսկ--որված գմբեթն էր երևում: Անտառը հեռու էր: Պարտեզից
ժպտացող եր--ներանգ ծաղիկներն ամեն--ին չէին փարատում նրա թախիծը:
Մի օր որսորդը մոռացավ փակել վանդակի դուռը: Սկյուռիկն անմիջապես ցատկեց
պատուհանագո--ին ու հայտնվեց դրսում: Վազելով անցավ ոսկեզ--ծ դաշտերն ու գտավ անտառ
տանող ճանապար--ը:
Ընկերներն իսկույն հավաքվեցին շուրջը: Սկյուռիկը պատմեց, թե ինչպես է ապրել որսորդի
տանը: Քնում էր մետաքսե բարձին, սնվում երբև-- չտեսած կաղիններով ու ընկույզով: Տերը սիրում,
փաղաքշում էր նրան:
Ընկերները տար--րինակ նայեցին միմ--նց: Հապա ինչո՞ւ փախավ իր տաքուկ օ--ևանից:

Սկյուռը

երկար ու մտախոհ նայեց անտառին: Հետո ինչ-որ բան մրմնջաց: Աղմկահույզ քամին խլացրեց նրա
ձայնը: Ոչ ոք չլսեց, թե ինչ ասաց սկյուռը…
բ) Ի՞նչ ասաց սկյուռը: Ինչպե՞ս կվարվեիր դու, եթե լինեիր սկյուռի փոխարեն (3 միավոր):
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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2. Յուրաքանչյուր բառի սկզբից, ապա՝ վերջից կցի՛ր մեկական տառ և ստացիր երկու նոր բառ (3
միավոր, -0,5): Օրինակ՝ մուր-ամուր-մուրճ:
տար---------------------------------------------------------------------------------------------ական-------------------------------------------------------------------------------------------շուն----------------------------------------------------------------------------------------------վեր-----------------------------------------------------------------------------------------------այր------------------------------------------------------------------------------------------------ավար----------------------------------------------------------------------------------------------

3.

Բառակապակցությունների դիմաց մեկական բա՛ռ գրիր (3 միավոր, -0.5):

ա) ազգի կողմից ընտրված -------------------------------------------------------------------բ) հեշտ թեքվող - -------------------------------------------------------------------------------գ) քրոջ ամուսինը - ----------------------------------------------------------------------------դ) անասուններն արածեցնող և խնամող ---------------------------------------------------ե) վիրահատական դանակ - ------------------------------------------------------------------զ) մեղուների խումբ -----------------------------------------------------------------------------

4.

Լրացրո՛ւ բաց թողնված հականիշ բառերը և ամբողջացրո՛ւ ասացվածքները

(3 միավոր, -0.5):
ա) Ընկերոջ ……………… է լավ, հագուստի՝ ……………………:
բ) ……………………նստենք,…….. ……….. խոսենք:
գ) ………………….հետ քա՛ր քաշիր, ………………….. հետ փլավ մի՛ ուտիր:
դ) Ինչքան որ գետնի ……………. է, այնքան էլ գետնի …………………. է:
ե) Մազը՝..………. …………., խելքը՝………. ………..:
զ) Խոսքը՝ …………………, ջուրը՝ ………………………. :
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5.

Հետևյալ

բառերը

ուղիղ

և

փոխաբերական

իմաստներով

գործածի՛ր

առանձին

նախադասությունների մեջ (3 միավոր, -0.5).
ա) կարմիր, բ) ծանր, գ) սուր,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Եթե համամիտ ես տրված մտքերին, դի՛ր + նշանը, եթե համաձայն չես՝ - նշանը (3 միավոր, -0.5):
ա) Առանց ձայնավորի հնարավոր չէ բառ կազմել:
բ) Ձայնավորով վերջացող կամ միայն ձայնավորից կազմված վանկը
կոչվում է փակ վանկ:
գ) Յ կիսաձայնը նաև ձայնակապ է:
դ) Հեքիաթներում բարի ուժերը մարմնավորող հերոսները պայքարում են
չար ուժերի դեմ:
ե) Առակը սկզբնապես ժողովրդական բանավոր ստեղծագործութ յուն է
եղել, կենդանական հեքիաթի մի տարատեսակը:
զ) Չափածո ստեղծագործություններին հատուկ է հանգը և ռիթմը:

Ամիս, ամսաթիվ____________________________________________________
Անուն, ազգանուն, հայրանուն________________________________________
Դպրոց_____________________________________________________________
Դասարան__________________________________________________________

