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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

« Հայոց պատ մու թյուն» ա ռար կայի պե տա կան ա վար տա կան և մի աս նա կան 
քննություն նե րի ա ռա ջադ րանք նե րի սույն շտե մա րա նը կազմ վել է 2012 թ. հաս տատ
ված « Հայոց պատ մու թյուն. պե տա կան ա վար տա կան և մի աս նա կան քն նու թյան ու ղե
ցույց»–ի պա հանջ նե րի և մո տե ցում ե րի հի ման վրա: Այն լի ո վին ը նդ գր կում է ու ղե ցույ
ցում տրված « Բո վան դա կային դա սիչ» –ով նա խա տես ված թե մա նե րը: Ա ռա ջադ րանք
ներն ը ստ այդմ նե րա ռում են 2009–2011 թթ. լույս տե սած ա վագ դպ րո ցի ը նդ հա նուր և 
բնա գի տա մա թե մա տի կա կան հոս քե րի 10–12–րդ դա սա րան նե րի « Հայոց պատ մու թյան» 
դա սագր քե րի (ՀՀ ԳԱԱ թղ թա կից ան դամ եր Ա. Մել քո նյա նի և Ա. Սի մո նյա նի խմ բա
գրու թյամբ) ուսում ա կան նյու թը: 

Հաշ վի է ա ռն վել նաև ու ղե ցույ ցում տեղ գտած « Դա սագր քե րում առ կա վրի պակ ներ» 
բա ժի նը, և ա ռա ջադ րանք նե րը կազմ վել են վրի պակ նե րի ու ղղ ված տար բե րակ նե րի հի
ման վրա:

Շ տե մա րա նի ա ռա ջին գիր քը կազմ ված է չորս մա սից` Մաս Ա. Հայ կա կան քա ղա
քակր թու թյան ձևա վո րում ու զար գա ցու մը, Մաս Բ. Հայ կա կան քա ղա քակր թու թյու նը 
Մի ջին դա րե րում, Մաս Գ. Հայ կա կան քա ղա քակր թու թյու նը Նոր շր ջա նում և Մաս Դ. 
Հայ կա կան քա ղա քակր թու թյու նը Նո րա գույն շր ջա նում: 

Յու րա քան չյուր մաս ներ կա յաց ված է ա ռա ջադ րանք նե րի 8 տի պե րով: Դրանք նե րա
ռում են ու ղե ցույ ցի « Բո վան դա կային դա սի չ» –ով նա խա տես ված բա ժին նե րի և թե մա
նե րի ամ բողջ բո վան դա կու թյու նը: Ի րենց բար դու թյան աս տի ճա նով ա ռա ջադ րանք նե
րը հա մա պա տաս խա նում են պե տա կան ա վար տա կան և մի աս նա կան քն նությունների 
թես տե րի հա մար ու ղե ցույ ցով ո րոշ ված Ա և Բ մա կար դակ նե րին: 

2013 թ. քն նա կան թես տե րի կա ռուց ված քում կա տար վել են ո րոշ փո փո խու թյուն ներ: 
Հիմ ա կան նո րու թյունն այն է, որ Ա և Բ մա կար դակ նե րում ը նդ գրկ վե լու են կարճ պա
տաս խան պա հան ջող ա ռա ջադ րանք ներ: Դա հնա րա վո րու թյուն կտա հա մա կող մա նիո
րեն և ա վե լի ա ռար կայո րեն ստու գե լու դի մորդ նե րի գի տե լիք նե րը, նրանց տրա մա բա
նա կան և ճա նա չո ղա կան կա րո ղու թյուն ներն ու հմ տու թյուն նե րը:

 Մի աս նա կան քն նու թյան թես տը բաղ կա ցած է լի նե լու Ա և Բ մա կար դակ նե րից: Ա մա
կար դա կը վե րա բե րում է պե տա կան ա վար տա կան քն նու թյա նը և մի աս նա կան քն նու
թյան ա վար տա կան մա սին, ի սկ Ա և Բ մա կար դակ ներն ը նդ գր կող մի աս նա կան տար
բե րա կը` բարձ րա գույն ու սում ա կան հաս տա տու թյուն նե րի ըն դու նե լու թյան մր ցույ թին: 

Ա մա կար դա կը պա րու նա կե լու է 50 ա ռա ջադ րանք (1–50–րդ), ո րոն ցից 46–ը ը նտ
րովի պա տաս խա նով են (1–46–րդ), 4–ը` կարճ (47–50–րդ):

Բ մա կար դա կը պա րու նա կե լու է 30 ա ռա ջա դրանք (51–80–րդ), ո րոն ցից 22–ը ը նտ
րո վի պա տաս խա նով են (51–72–րդ), 8–ը` կարճ (73–80–րդ):

Քն նա կան թես տի Բ մա կար դա կում կընդգրկ վեն Ա մա կար դա կի հա մե մատ ա վե լի 
խոր ի մա ցու թյուն և պատ մա կան մտա ծո ղու թյան ա վե լի բարձր մա կար դա կի կա րո ղու
թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ պա հան ջող 4–8–րդ տի պի ա ռա ջադ րանք ներ, ի սկ 1–3–րդ 
տի պի ա ռա ջադ րանք ներ այս մա կար դա կում չեն կի րառ վե լու:

Ս տորև ներ կա յաց վում է պե տա կան ա վար տա կան և մի աս նա կան քն նու թյուն նե րի  
ա ռա ջադ րանք նե րի բո վան դա կային և կա ռուց ված քային տի պե րի հա մա մաս նու թյու նը:
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Առաջադրան քների բովանդակային 
տիպերը

Կառուցվածքային տիպերը

Ա մակարդակ Բ մակարդակ

Ընտրովի Կարճ
Ընտ րո վի 

պատաս  խա
նով

Կարճ պատաս
խա նով

1 Տարեթվերի իմացություն 12 (18, 
3033)   

2
Փաստերի և երևույթների 
իմացություն

12 (916, 
3437)   

3
Աշխատանք սկզբնաղբյուրների 
հետ

4 (1718, 
3839)   

4
Պատմական տերմինների և հաս
կա ցու թյունների իմացություն

3 (1920,
 40) 1 (47) 2 (5152) 2 (7374)

5
Պատմական իրադարձու թյունների 
և երևույթների պատճառների ու 
հետևանքների իմացություն

3 (2122,
 41) 1 (48) 4 (5354, 

6667) 2 (7576)

6
Պատմական իրադարձությունների 
և երևույթների ժամանակագրական 
հաջորդականության իմացություն

7 (2326,
 4244) 1 (49) 4  (5558) 2 (7778)

7

Պատմական իրադարձու թյուն
ն երի, երևույթների, փաստերի, 
տա րեթվերի, կրթամշակութային 
հաստատությունների, վայրերի, 
ստեղծագործությունների, տեղա
նունների կամ անձնանունների 
հա մա պատասխանեցում

4 (2728,
 4546)

 6 (5962, 
6869) 

8
Պատմական փաստարկների, 
պն դու մների համադրում և խըմ
բավորում

1 (29) 1 (50) 6 (6365,70
72) 2 (7980)

Շ տե մա րա նի նպա տակն է օգ նել պե տա կան ա վար տա կան և մի աս նա կան քն նու
թյուն նե րին նա խա պատ րաստ վող ՀՀ հան րակր թա կան դպ րոց նե րի շր ջա նա վարտ նե
րին և դի մորդ նե րին: Շտե մա րա նի ա ռա ջադ րանք նե րից են կազմ վե լու 2013 թ. քն նու
թյուն նե րի թես տե րը: 

 Սույն աշ խա տան քը ա ռա ջին փորձն է ստեղ ծե լու նման կար գի շտե մա րան, և բնա կա
նա բար կա րող է ու նե նալ ո րոշ թե րու թյուն ներ կամ վրի պում եր: Ձեր ա ռա ջարկ ներն ու դի
տո ղու թյուն նե րը հաշ վի կառն վեն շտե մա րա նի ե րկ րորդ գր քի հրա տա րակ ման ժա մա նակ: 

Հա ջո ղու թյո՛ւն ձեզ, սի րե լի՛ շր ջա նա վարտ ներ և դի մորդ ներ:
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ՄԱՍ Ա 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ

1. ՏԱՐԵԹՎԵՐ

1. Ե՞րբ է հայե րենն ան ջատ վել հն դեվ րո պա կան մայր լեզ վից.

1) Ք. ա. VI հա զա րա մյա կի սկզ բին  3) Ք. ա. IV հա զա րա մյա կի վեր ջին
2) Ք. ա. VI հա զա րա մյա կի վեր ջին  4) Ք. ա. V հա զա րա մյա կի սկզ բին

2. Ո՞ր դա րե րից է հի շա տակ վում Թոր գո մա տուն կամ Թե գա րա մա եր կի րը.

1) Ք. ա. XXIII–XX դդ.   3) Ք. ա. XIX–XV դդ.
2) Ք. ա. XX–XVIII դդ.   4) Ք. ա. XVIII–XV դդ.

3. Ե՞րբ է ա ռա ջա ցել ա ռա ջին հա մա հայ կա կան մի աս նա կան պե տու թյու նը.

1) Ք. ա. I հա զա րա մյա կի ե րկ րորդ կե սին
2) Ք. ա. II հա զա րա մյա կի ա ռա ջին կե սին
3) Ք. ա. I հա զա րա մյա կի ա ռա ջին կե սին
4) Ք. ա. II հա զա րա մյա կի ե րկ րորդ կե սին

4. Որ տե՞ղ է գտն վել հն դեվ րո պա կան նա խա հայ րե նի քը.

1) Փոքր Ա սի այի ա րև մուտ քում
2) Մի ջա գետ քի հա րա վում
3) Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում 
4) Ի րա նա կան սա րա հար թի հա րավ–ար ևել քում

5.  Գի տու թյան մեջ ե ՞րբ ի հայտ ե կան հայե րի տե ղաբ նի կու թյու նը կաս կա ծի տակ 
առ նող տե սու թյուն ներ.

1) XVII դա րում    3) XIX դա րի ե րկ րորդ կե սին
2) XVIII դա րի վեր ջին   4) XX դա րի ա ռա ջին քա ռոր դում

6.  Մինչև ե ՞րբ է հի շա տակ վում Ու րար տուն ա սու րա–բա բե լա կան և ա քե մե նյան ար
քա նե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րում.

1) Ք. ա. VI դ. ա ռա ջին կե սը   3) Ք. ա. IV դ. ե րկ րորդ կե սը
2) Ք. ա. IV դ. ա ռա ջին կե սը   4) Ք. ա. VI դ. ե րկ րորդ կե սը

7. Ա րամ ա նու նով եր կի րը հի շա տակ վում էր դեռևս.
1) Ք. ա. XVIII դա րում   3) Ք. ա. XXIII դա րում
2) Ք. ա. XXI դա րում   4) Ք. ա. XXIV դա րում

8. Ե՞րբ է գա հա կա լել Սար դու րի I–ը.
1) Ք. ա. մոտ 835–825 թթ.   3) Ք. ա. մոտ 825–810 թթ.
2) Ք. ա. մոտ 859–843 թթ.   4) Ք. ա. մոտ 843–835 թթ.
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9. Ե՞րբ է գա հա կա լել Իշ պո ւի նին.
1) Ք. ա. մոտ 835–825 թթ.    3) Ք. ա. մոտ 810–786 թթ. 
2) Ք. ա. մոտ 786–764 թթ.    4) Ք. ա. մոտ 825–810 թթ.

10. Ե՞րբ է գա հա կա լել Մե նո ւան.
1) Ք. ա. մոտ 764–735 թթ.    3) Ք. ա. մոտ 825–810 թթ.
2) Ք. ա. մոտ 786–764 թթ.    4) Ք. ա. մոտ 810–786 թթ.

11. Ե՞րբ է գա հա կա լել Ար գիշ տի I–ը.
1) Ք. ա. 764–735 թթ.    3) Ք. ա. մոտ 810–786 թթ. 
2) Ք. ա. 786–781 թթ.    4) Ք. ա. 786–764 թթ.

12. Ե՞րբ է Ար գիշ տի I–ը տե րու թյա նը մի աց րել Ա բի լի ա նի եր կի րը.
1) Ք. ա. 785 թ.     3) Ք. ա. 784 թ.
2) Ք. ա. 782 թ.     4) Ք. ա. 781 թ.

13. Վա նի թա գա վո րու թյան զոր քե րը ե ՞րբ գրա վե ցին Կե խու նի եր կի րը.
1) Ք. ա. 784 թ.      3) Ք. ա. 782 թ.
2) Ք. ա. 783 թ.     4) Ք. ա. 781 թ.

14. Ո՞ր թվա կան նե րին է Ար գիշ տի I–ը հաղ թա կան պա տե րազմ մղել Ա սո րես տա նի դեմ.
1) Ք. ա. 790–780 թթ.    3) Ք. ա. 781–778 թթ.
2) Ք. ա. 786–782 թթ.    4) Ք. ա. 764–761 թթ.

15.  Ո՞ր թվա կա նին Ա սո րես տա նը կա րո ղա ցավ կա սեց նել Վա նի թա գա վո րու թյան` 
դե պի Բա բե լոն շարժ վող զոր քե րը.

1) Ք. ա. 743 թ.     3) Ք. ա. 716 թ.
2) Ք. ա. 735 թ.     4) Ք. ա. 719 թ.

16. Ե՞րբ է գա հա կա լել Ռու սա I–ը.
1) Ք. ա. 786–764 թթ.    3) Ք. ա. մոտ 685–645 թթ.
2) Ք. ա. 735–մոտ 710–ա կան թթ.   4) Ք. ա. 764–735 թթ.

17.  Ո՞ր թվա կա նին Ռու սա I–ի հետ բախ ման ար դյուն քում Սար գոն II–ը ան հա ջո ղու
թյուն կրեց.

1) Ք. ա. 719 թ.     3) Ք. ա. 735 թ.
2) Ք. ա. 716 թ.     4) Ք. ա. 714 թ.

18.  Ո՞ր հա զա րա մյա կից է Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում գո յու թյուն ու նե ցել հա մա
դաշ նու թյուն նե րի հա մա կար գը.

1) Ք. ա. IV հա զա րա մյա կից    3) Ք. ա. II հա զա րա մյա կից
2) Ք. ա. III հա զա րա մյա կից    4) Ք. ա. I հա զա րա մյա կից

19. Հայկական լեռնաշխարհում 17 ե րկր նե րի դա շին քը ո ՞ր դա րե րում էր հայտ նի.
1) Ք. ա. XXIII–XXII դա րե րում   3) Ք. ա. XIX–XVIII դա րե րում
2) Ք. ա. XX–XIX դա րե րում    4) Ք. ա. XVIII–XVII դա րե րում
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20. Ե՞րբ է վե րա կանգն վել Հայ կա զուն նե րի տոհ մի իշ խա նու թյու նը.
1) Ք. ա. IV դա րում     3) Ք. ա. VI դա րում
2) Ք. ա. VII դա րում     4) Ք. ա. VIII դա րում

21. Ե՞րբ են Սի նա քե րի բի հայ րաս պան որ դի նե րը փա խել Հա յաս տան.
1) Ք. ա. 618 թ.     3) Ք. ա. 681 թ.
2) Ք. ա. 612 թ.     4) Ք. ա. 609 թ.

22. Ե՞րբ է Պա րույր Նա հա պե տը թա գադր վել և ճա նաչ վել Հա յաս տա նի թա գա վոր.
1) Ք. ա. 681 թ.     3) Ք. ա. 612 թ.
2) Ք. ա. 621 թ.     4) Ք. ա. 618 թ.

23.  Մա րաս տա նի, Բա բե լո նի և Հա յաս տա նի դաշ նա կից զոր քերը ե՞րբ ար շա վե ցին 
դե պի Կար քե միշ.

1) Ք. ա. 612 թ.     3) Ք. ա. 605 թ.
2) Ք. ա. 609 թ.     4) Ք. ա. 621 թ.

24. Ե՞րբ է սկս վել Մա րաս տա նի դեմ Կյու րոս Մե ծի գլ խա վո րած ա պս տամ բու թյու նը.
1) Ք. ա. 555 թ.     3) Ք. ա. 550 թ.
2) Ք. ա. 535 թ.     4) Ք. ա. 553 թ.

25.  Ե՞րբ է Տիգ րան Եր վան դյա նը, դաշ նա կից զոր քե րի գլուխ ան ցած, գրա վել Բա բե լո նը.
1) Ք. ա. 553 թ.     3) Ք. ա. 529 թ.
2) Ք. ա. 524 թ.     4) Ք. ա. 538 թ.

26. Ե՞րբ է կոր ծան վել Ա սո րես տա նի մայ րա քա ղաք Նին վեն.
1) Ք. ա. 643 թ.     3) Ք. ա. 590 թ.
2) Ք. ա. 612 թ.     4) Ք. ա. 553 թ.

27. Ե՞րբ է գա հա կա լել Դա րեհ I–ը.
1) Ք. ա. 529–522 թթ.    3) Ք. ա. 486–480 թթ.
2) Ք. ա. 522–486 թթ.    4) Ք. ա. 336–331 թթ.

28. Ե՞րբ է Ա քե մե նյան տե րու թյու նը բա ժան վել վար չա կան 20 մեծ շր ջան նե րի.
1) Ք. ա. 523 թ.     3) Ք. ա. 520 թ.
2) Ք. ա. 521 թ.     4) Ք. ա. 529 թ.

29. Ե՞րբ է Դա րեհ III Կո դո մա նո սը դառ նում ո ղջ Ա քե մե նյան տե րու թյան տի րա կալ.
1) Ք. ա. 331 թ.     3) Ք. ա. 336 թ.
2) Ք. ա. 334 թ.     4) Ք. ա. 335 թ.

30. Ո՞ր թվա կա նից է գա հա կա լել Ար շամ Եր վան դա կա նը.
1) Ք. ա. մոտ 260 թ.     3) Ք. ա. մոտ 240 թ.
2) Ք. ա. մոտ 220 թ.    4) Ք. ա. մոտ 201 թ.
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31. Ո՞ր թվա կան նե րին է իշ խել Շամ (Սա մոս) Եր վան դա կա նը.
1) Ք. ա. մոտ 260–240 թթ.   3) Ք. ա. մոտ 580–570 թթ.
2) Ք. ա. մոտ 240–220 թթ.   4) Ք. ա. մոտ 220–201 թթ.

32. Ե՞րբ է գա հա կա լել Եր վանդ Վեր ջի նը.
1) Ք. ա. մոտ 240–220 թթ.   3) Ք. ա. մոտ 580–570 թթ.
2) Ք. ա. մոտ 220–201 թթ.   4) Ք. ա. մոտ 260–240 թթ.

33. Ա լեք սանդր Մա կե դո նա ցու տե րու թյու նը ո ՞ր թվա կա նին բա ժան վեց մի քա նի մա սե րի.
1) Ք. ա. 313 թ.    3) Ք. ա. 201 թ.
2) Ք. ա. 301 թ.    4) Ք. ա. 189 թ.

34.  Ե՞րբ են Հա յաս տա նի տա րած քում ա ռա ջին ան գամ հի շա տակ վում Մեծ և Փոքր 
Հայ քե րը` որ պես ա ռան ձին վար չա կան մի ա վոր ներ.

1) Ք. ա. VII դա րում    3) Ք. ա. VI դա րում
2) Ք. ա. V դա րում    4) Ք. ա. IV դա րում

35. Ե՞րբ է կնք վել Ա պա մե այի հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը.
1) Ք. ա. 190 թ. 2) Ք. ա. 188 թ.  3) Ք. ա. 189 թ.  4) Ք. ա. 179 թ.

36. Ե՞րբ են ան կախ հռ չակ վել Մեծ Հայ քը, Փոքր Հայ քը, Ծոփ քը և Կոմ մա գե նեն.
1) Ք. ա. 201 թ. 2) Ք. ա.. 189 թ.  3) Ք. ա. 190 թ.  4) Ք. ա. 188 թ.

37. Ե՞րբ Ար տա շես I–ը վճ ռա կան հա կա հար ված հասց րեց Ան տի ո քոս IV թա գավորին.
1) Ք. ա. 165 թ. 2) Ք. ա. 175 թ.  3) Ք. ա. 185 թ.  4) Ք. ա. 160 թ.

38. Ե՞րբ է կա ռուց վել Ար տա շատ մայ րա քա ղա քը.
1) Ք. ա. մոտ 185 թ.    3) Ք. ա. մոտ 165 թ.
2) Ք. ա. մոտ 175 թ.    4) Ք. ա. մոտ 160 թ.

39. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Մագ նե սի այի ճա կա տա մար տը.
1) Ք. ա. 220 թ.    3) Ք. ա. 230 թ.
2) Ք. ա. 188 թ.    4) Ք. ա. 190 թ.

40.  Ե՞րբ է հրա պա րակ վել Ար տա շես I–ի հրա մա նա գի րը հո ղային բա րե փոխ ման վե
րա բե րյալ.

1) Ք. ա. 165 թ.    3) Ք. ա. 160 թ.
2) Ք. ա. 180 թ.    4) Ք. ա. 140 թ.

41. Ե՞րբ է գահակալել Արտավազդ I–ը.
1) Ք. ա. 180–160 թթ.   3) Ք. ա. 115–95 թթ.
2) Ք. ա. 160–115 թթ.   4) Ք. ա. 95–55 թթ.

42. Ե՞րբ է գա հա կա լել Տիգ րան I–ը.
1) Ք. ա. 160–115 թթ.   3) Ք. ա. 115–95 թթ.
2) Ք. ա. 95–55 թթ.    4) Ք. ա. 95–55 թթ.
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43. Ե՞րբ է գա հա կա լել Տիգ րան II–ը.
1) Ք. ա. 115–95 թթ.    3) Ք. ա. 160–115 թթ.
2) Ք. ա. 55–34 թթ.    4) Ք. ա. 95–55 թթ.

44. Ե՞րբ է Տիգ րան Մե ծը Ծոփ քը մի ա վո րել իր թա գա վո րու թյա նը.
1) Ք. ա. 95 թ.    3) Ք. ա. 94 թ.
2) Ք. ա. 93 թ.    4) Ք. ա. 87 թ.

45. Ե՞րբ է կա ռուց վել մայ րա քա ղաք Տիգ րա նա կեր տը.
1) Ք. ա. 90–80–ա կան թթ.   3) Ք. ա. 80–70–ա կան թթ.
2) Ք. ա. 60–50–ա կան թթ.   4) Ք. ա. 70–60–ա կան թթ.

46. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Կոր դու քի մի ա ցու մը Մեծ Հայ քին.
1) Ք. ա. 112 թ.    3) Ք. ա. 88 թ.
2) Ք. ա. 93 թ.    4) Ք. ա. 94 թ.

47. Ո՞ր թվա կա նին նվաճ վեց Պտ ղո մայիս քա ղա քը.
1) Ք. ա. 84 թ.    3) Ք. ա. 69 թ.
2) Ք. ա. 71 թ.    4) Ք. ա. 66 թ.

48. Ե՞րբ է ըն թա ցել հայ–հ ռո մե ա կան պա տե րազ մի ա ռա ջին փու լը.
1) Ք. ա. 69–67 թթ.    3) Ք. ա. 68–67 թթ.
2) Ք. ա. 69–66 թթ.    4) Ք. ա. 68–66 թթ.

49. Ե՞րբ է ըն թա ցել հայ–հ ռո մե ա կան պա տե րազ մի ե րկ րորդ փու լը.
1) Ք. ա. 68 թ.    3) Ք. ա. 65 թ.
2) Ք. ա. 66 թ.    4) Ք. ա. 64 թ.

50. Լու կուլ լո սի բա նա կը ե՞րբ դուրս ե կավ Կոր դու քից և շարժ վեց դե պի Ար տա շատ.
1) Ք. ա. 68 թ. ձմ ռա նը   3) Ք. ա. 68 թ. աշ նա նը
2) Ք. ա. 68 թ. ամ ռա նը   4) Ք. ա. 68 թ. գար նա նը

51. Ե՞րբ Հրա հատ III–ը պա շա րեց Ար տա շա տը.
1) Ք. ա. 68 թ.    3) Ք. ա. 67 թ.
2) Ք. ա. 66 թ.    4) Ք. ա. 65 թ.

52.  Պոմ պե ո սի և Տիգ րան Մե ծի միջև ե՞րբ սկս վե ցին հաշ տու թյան բա նակ ցու թյուն նե րը.
1) Ք. ա. 64 թ. օ գոս տո սին   3) Ք. ա. 66 թ. սեպ տեմ բե րին
2) Ք. ա. 67 թ. հոկ տեմ բե րին  4) Ք. ա. 65 թ. սեպ տեմ բե րին

53. Հ ռո մե ա կան բա նա կը Լուկուլլոսի գլխավորությամբ ե ՞րբ մտավ Հա յաս տան.
1) Ք. ա. 69 թ. ամ ռա նը   3) Ք. ա. 68 թ. սեպ տեմ բե րին
2) Ք. ա. 69 թ. գար նա նը   4) Ք. ա. 66 թ. աշ նա նը

54. Ե՞րբ է կնք վել Ար տա շա տի պայ մա նա գի րը.
1) Ք. ա. 69 թ.    3) Ք. ա. 66 թ. 
2) Ք. ա. 68 թ.    4) Ք. ա. 65 թ.
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55. Ե՞րբ է գա հա կա լել Ար տա վազդ II–ը.

1) Ք. ա. 115–95 թթ.    3) Ք. ա. 55–34 թթ.
2) Ք. ա. 95–55 թթ.    4) Ք. ա. 30–20 թթ.

56.  Ե՞րբ է կնք վել Ար տա վազդ II–ի և Օ րո դես II–ի միջև հայ–պարթ ևա կան պայ մա
նա գի րը.

1) Ք. ա. 35 թ. 2) Ք. ա. 40 թ.  3) Ք. ա. 54 թ.  4) Ք. ա. 53 թ.

57. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Խա ռա նի ճա կա տա մար տը.

1) Ք. ա. 53 թ. հոկ տեմ բե րի 6–ի ն  3) Ք. ա. 54 թ. հոկ տեմ բե րի 6–ի ն
2) Ք. ա. 54 թ. մայի սի 6–ի ն   4) Ք. ա. 53 թ. մայի սի 6–ին

58. Ե՞րբ է Ան տո նի ո սը Պարթևս տա նի դեմ ար շա վե լու նպա տա կով ժա մա նել Ար ևելք.

1) Ք. ա. 34 թ. 2) Ք. ա. 43 թ.  3) Ք. ա. 53 թ.  4) Ք. ա. 36 թ.

59. Ան տո նի ո սը 60–հա զա րա նոց զոր քով ե ՞րբ ար շա վեց Հա յաս տան.

1) Ք. ա. 50 թ. ամ ռա նը   3) Ք. ա. 36 թ. գար նա նը
2) Ք. ա. 43 թ. գար նա նը   4) Ք. ա. 34 թ. ամ ռա նը

60. Ե՞րբ է գա հա կա լել Ար տա շես II–ը.

1) Ք. ա. 34–30 թթ.    3) Ք. ա. 20–8 թթ.
2) Ք. ա. 30–20 թթ.    4) Ք. ա. 55–34 թթ.

61. Ե՞րբ է գա հա կա լել Տիգ րան III–ը.

1) Ք. ա. 30–20 թթ.    3) Ք. ա. 20–8 թթ.
2) Ք. ա. 8–5 թթ.    4) Ք. ա. 5–2 թթ.

62. Ե՞րբ է գա հա կա լել Տիգ րան IV–ը.

1) Ք. ա. 5–2 թթ.    3) Ք. ա. 30–20 թթ.
2) Ք. ա. 8–5 թթ.    4) Ք. ա. 20–8 թթ.

63. Ե՞րբ է գա հա կա լել Ար տա վազդ III–ը.

1) Ք. ա. 5–2 թթ.    3) Ք. ա. 8–5 թթ.
2) Ք. ա. 20–8 թթ.    4) Ք. ա. 2–1 թթ.

64. Ե՞րբ է Հա յաս տա նում գա հա կա լել Ա րի ո բար զա նե սը.

1) Ք. ա. 2–1 թթ. 2) 4–6 թթ.  3) 2–4 թթ.  4) 6–12 թթ.

65. Ե՞րբ է գա հա կա լել Ար տա վազդ IV–ը.

1) 4–6 թթ.  2) 2–4 թթ.  3) 12–16 թթ.  4) 6–12 թթ.

66. Ե՞րբ է գա հա կա լել Զե նոն–Ար տա շե սը.

1) 35–37 թթ. 2) 18–34 թթ.  3) 34–35 թթ.  4) 12–16 թթ.

67. Ե՞րբ է գա հա կա լել Միհր դատ Ի բե րա ցին.

1) 18–34 թթ. 2) 34–35 թթ.  3) 51–80 թթ.  4) 35–37 թթ.
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68. Ե՞րբ է Հա յաս տա նում գահ բարձ րա ցել Հռո մի դրա ծո Տիգ րան VI–ը.
1) 58 թ.  2) 60 թ.  3) 59 թ.  4) 65 թ.

69.  Ե՞րբ է Կոր բու լո նը սկ սել բա նակ ցու թյուն նե րը Վա ղար շի ու Տր դա տի հետ` վեր ջի
նիս թա գադ րե լու՝ Նե րո նի ա ռա ջար կի շուրջ.

1) 64 թ.  2) 60 թ.  3) 62 թ.  4) 65 թ.

70. Ե՞րբ է Տր դա տը մեկ նում Հռոմ՝ թա գը Նե րո նից ստա նա լու նպա տա կով.
1) 64 թ.  2) 66 թ.  3) 65 թ.  4) 62 թ.

71. Ե՞րբ է Տր դատ I–ը ա լան նե րին վտա րել Հա յաս տա նից.
1) 70 թ.  2) 72 թ.   3) 76 թ.  4) 82 թ.

72. Ե՞րբ է գա հա կա լել Սա նատ րուկ II–ը.
1) 117–140 թթ. 2) 110–117 թթ.  3) 88–110 թթ.  4) 66–88 թթ.

73. Ո՞ր թվա կա նին է հայոց գա հը հանձն վել Բա կուր Ար շա կու նուն.
1) 140 թ.  2) 160 թ.  3) 161 թ.  4) 164 թ.

74. Մինչև ե ՞րբ է գա հա կա լել Սո հե մոս–Տիգ րա նը.
1) 164 թվա կա նը    3) 185 թվա կա նը
2) 163 թվա կա նը    4) 198 թվա կա նը

75. Ե՞րբ է գա հա կա լել հայոց Խոս րով I թա գա վո րը.
1) 185–198 թթ.    3) 164–185 թթ.
2) 198–215 թթ.    4) 216–252 թթ.

76. Ե՞րբ է գա հա կա լել Տր դատ II–ը.
1) 252–260 թթ.    3) 185–198 թթ.
2) 198–215 թթ.    4) 216–252 թթ.

77. Ե՞րբ է Տր դատ Ար շա կու նին մե նա մար տում հաղ թել գո թե րի իշ խա նին.
1) 267 թ.   2) 296 թ.  3) 276 թ.  4) 279 թ.

78. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Ոս խայի ճա կա տա մար տը.
1) 297 թ.  2) 298 թ.  3) 287 թ.  4) 276 թ.

79. Ե՞րբ է կնք վել Մծ բի նի 40–ա մյա խա ղա ղու թյան պայ մա նա գի րը.
1) 278 թ.  2) 297 թ.  3) 298 թ.  4) 287 թ.

80. Ե՞րբ է Տր դատ III–ը վերջ նա կա նա պես հաս տատ վել հայոց գա հին.
1) 287 թ.  2) 297 թ.  3) 276 թ.  4) 298 թ.

81. Ե՞րբ է Հա յաս տա նում սկս վել հել լե նիզ մի դա րաշր ջա նը.

1) Ք. ա. II դա րից    3) Ք. ա. V դա րից
2) Ք. ա. I դա րից    4) Ք. ա. III դա րից
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82. Ե՞րբ է ար գել վել հայ կա կան մե հե նագ րու թյան գոր ծա ծու թյու նը.

1) I դա րում  2) V դա րում  3) II դա րում  4) IV դա րում

83.  Ո՞ր դա րե րով են թվագր վում Հա յաս տա նում հայտ նա բեր ված ա րա մե ա տառ ար
ձա նագ րու թյուն նե րը.

1) Ք. ա. VI – Ք. հ. IV դդ.   3) Ք. ա. IV – Ք. հ. IV դդ.
2) Ք. ա. III – Ք. հ. II դդ.   4) Ք. ա. II – Ք. հ. II դդ.

84. Ե՞րբ է գա հա կա լել Ար շակ I Ար շա կու նին.

1) 34–35 թթ.    3) 37–43 թթ.
2) 34–37 թթ.    4) 43–51 թթ.

85. Ո՞ր դա րից է սկ սվում հու նա րե նի լայն կի րա ռու մը Հա յաս տա նում.

1) II դա րից     3) IV դա րից
2) III դա րից     4) V դա րից

86.  Ո՞ր թվա կա նից հե տո Ար ևե լյան Հա յաս տա նի ար քու նի գրագ րու թյան մեջ սկսեց 
կի րառ վել պահ լա վե րե նը (մի ջին պարս կե րեն).

1) 301 թ.  2) 234 թ.  3) 387 թ.  4) 451 թ.

87. Ե՞րբ է թա գա վոր հռ չակ վել Ան տի ո քոս I Եր վան դա կա նը.
1) Ք. ա. 93 թ.    3) Ք. ա. 84 թ.
2) Ք. ա. 70 թ.    4) Ք. ա. 71 թ.

88. Ե՞րբ է Տր դատ I–ը կա ռու ցել Գառ նի ի ա նա ռիկ ամ րո ցը.
1) 72 թ.  2) 86 թ.  3) 76 թ.  4) 75 թ.

89. Ե՞րբ է գտն վել Ա նա հիտ ա ստ վա ծու հու բրոն զա ձույլ ար ձա նի գլու խը. 

1) XVII դա րում    3) XIX դա րում
2) XVIII դա րի վեր ջին   4) XX դա րի սկզ բին

90. Ե՞րբ է գրի ա ռն վել հայե րի ծագ ման մա սին վրա ցա կան ա վան դազ րույ ցը.

1) V–VI դա րե րում    3) IX–XI դա րե րում
2) VII–VIII դա րե րում    4) XI–XIII դա րե րում

91. Ո՞ր թվա կա նին Ար գիշ տի I–ի զոր քե րը հա սան մինչև Պար սո ւա և Բա բե լո նի եր կիր.

1) Ք. ա. 784 թ.    3) Ք. ա. 782 թ.
2) Ք. ա. 781 թ.    4) Ք. ա. 779 թ.

92. Ե՞րբ է գա հա կա լել Սար դու րի II–ը.

1) Ք. ա. 786–764 թթ.   3) Ք. ա. մոտ 835–825 թթ.
2) Ք. ա. 764–735 թթ.   4) Ք. ա. 735–մոտ 710–ա կան թթ.
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93. Ո՞ր ար շա վան քի ժա մա նակ Սար գոն II–ը թա լա նեց Խալ դի ի գլ խա վոր տա ճա րը.

1) Ք. ա. 719 թ.    3) Ք. ա. 716 թ.
2) Ք. ա. 714 թ.    4) Ք. ա. 743 թ.

94. Ե՞րբ է գա հա կա լել Ար տա շես I–ը.

1) Ք. ա. 189–160 թթ.   3) Ք. ա. 160–115 թթ.
2) Ք. ա. 220–201 թթ.   4) Ք. ա. 115–95 թթ.

95. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Ակ ցի ու մի ճա կա տա մար տը.

1) Ք. ա. 30 թ. սեպ տեմ բե րի 2–ի ն  3) Ք. ա. 32 թ. սեպ տեմ բե րի 2–ի ն
2) Ք. ա. 31 թ. սեպ տեմ բե րի 2–ի ն  4) Ք. ա. 33 թ. սեպ տեմ բե րի 2–ին

96. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Հռան դե այի (Ե ռանդ) ճա կա տա մար տը.

1) 61 թ.  2) 60 թ.   3) 65 թ. 4) 62 թ.

97. Ե՞րբ է գա հըն կեց ար վել Բա կուր Ար շա կու նին.

1) 161 թ.  2) 185 թ.  3) 164 թ.  4) 163 թ.

98. Ե՞րբ է Տր դատ III–ը հաս տատ վել հայոց գա հին.

1) 276 թ.  2) 287 թ.   3) 278 թ.  4) 297 թ.
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2. ՓԱՍՏԵՐ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ

1. Ո՞րն է Մեր ձա վոր Ար ևել քի մի ակ գոր ծող հրաբ խային գա գա թը.
1) Սի փան     3) Ա րա գած
2) Նեմ րութ     4) Թոն դու րեկ

2. Ո՞րն է ՀՀ–ի ա մե նա բարձր լեռ նա գա գա թը.
1) Ա րա րատ     3) Ա րա գած
2) Սի փան      4) Կա պուտ ջուղ

3. Ո՞րն է Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի ա մե նա բարձր լեռ նա գա գա թը.
1) Ա րա գած     3) Ա րա րատ
2) Նեմ րութ     4) Սի փան

4. Որ տե ղի՞ց է սկիզբ առ նում Ա րևմ տյան Տիգ րի սը.
1) Ծովք լճից    3) Ծաղ կանց լեռ նե րից
2) Հայ կա կան Տավ րո սից   4) Ծաղ կա վետ լեռ նե րից

5. Որ քա՞ն է Վա նա լճի բարձ րու թյու նը ծո վի մա կեր ևույ թից.
1) 1916 մ  2) 345 մ  3) 1113 մ  4) 1720 մ

6. Որ քա՞ն է Կուր գե տի եր կա րու թյու նը.
1) 500 կմ  2) 1113 կմ  3) 1000 կմ  4) 1720 կմ

7. Որ քա՞ն է Ա րաքս գե տի եր կա րու թյու նը.
1) մոտ 345 կմ    3) մոտ 400 կմ
2) մոտ 500 կմ    4) մոտ 1000 կմ

8. Որ քա՞ն է Եփ րատ գե տի եր կա րու թյու նը Հա յաս տա նի մա սում.
1) 400 կմ  2) 345 կմ  3) 1113 կմ  4) 500 կմ

9. Ո՞ր գետն է սկիզբ առ նում Սևա նա լճից.
1) Ա ղստև  2) Ար փա  3) Հրազ դան  4) Ո րո տան

10. Մեծ Հայ քի ո ՞ր նա հանգն է կոչ վել Չոր րորդ Հայք.
1) Բարձր Հայք    3) Ծոփք
2) Ա ղձ նիք     4) Կոր դուք

11. Քա նի՞  նա հանգ ու ներ Մեծ Հայքն ը ստ «Աշ խար հա ցույ ցի».

1) 15   2) 5   3) 20    4) 37
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12. Որ քա՞ն էր Մեծ Հայ քի տա րած քը.

1) 80 հազ. քառ. կմ    3) 250 հազ. քառ. կմ
2) 311 հազ. քառ. կմ    4) 500 հազ. քառ. կմ

13. Որ քա՞ն էր Կի լի կյան Հա յաս տա նի տա րած քը.

1) մոտ 50 հազ. քառ. կմ   3) մոտ 80 հազ. քառ. կմ
2) մոտ 30 հազ. քառ. կմ   4) մոտ 160 հազ. քառ. կմ

14. Որ տե՞ղ է գտն վում Սի փան լե ռը.

1) Սևա նա լճից հա րավ   3) Ո ւր մի ո լճի ար ևել քում
2) Վա նա լճից հյու սիս   4) Ա րա րա տյան դաշ տում

15. Ի՞նչ ա նու նով է հայտ նի Սևա նա լի ճը.

1) Բզ նու նյաց ծով    3) Կա պու տան ծով
2) Գե ղա մա ծով    4) Ծո վակ Հյու սի սո

16. Քա նի՞ գե տակ է թափ վում Սևա նա լի ճը.

1) շուրջ 20     3) շուրջ 30
2) շուրջ 50     4) մոտ 40

17. Որ տե ղի՞ց է սկիզբ առ նում Ա րևմ տյան Եփ րա տը.

1) Խա չա փայ տի լեռ նե րից   3) Ծաղ կա վետ լեռ նե րից
2) Բյու րակ նյան լեռ նե րից   4) Ծաղ կանց լեռ նե րից

18. Ո՞ր քա ղա քի մոտ են մի ա խառն վում Եփ րա տի ար ևե լյան ու ա րևմ տյան ճյու ղե րը.

1) Դվին     3) Ա կն
2) Կարս     4) Ար տա շատ

19. Որ տե ղի՞ց է սկիզբ առ նում Ար ևե լյան Տիգ րի սը.

1) Հայ կա կան Պա րից   3) Ծովք լճից
2) Հայ կա կան Տավ րո սից   4) Խա չա փայ տի լեռ նե րից

20. Ո՞ւր է թափ վում Կու րը.

1) Կաս պից ծով    3) Սև ծով
2) Պար սից ծոց    4) Մի ջերկ րա կան ծով

21. Ո՞ր գետն է իր ամ բողջ եր կա րու թյամբ հո սում Հայ կա կան լեռ նաշ խար հով.

1) Կուր     3) Եփ րատ
2) Ա րաքս     4) Տիգ րիս

22. Քա նի՞ գա վառ ու ներ Վաս պու րա կան նա հան գը.

1) 34  2) 37  3) 29  4) 20

23. Քա նի՞ գա վառ ու ներ Այ րա րատ նա հան գը.

1) 37  2) 28  3) 20  4) 17
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24.  Ըստ հայոց ծա գում նա բա նա կան նոր տե սու թյան` ու մի՞ց է սե րում Հայկ Նա հա
պե տի հայր Թոր գո մը.

1) Սե մից  2) Հա բե թից  3) Քա մից  4) Ար մե նի ո սից

25. Ո՞վ էր Ա րատ տայի հո վա նա վոր ա ստ վա ծը.

1) Հայկ  2) Ա րամ  3) Հայ(ա)  4) Հայոս

26.  Ըստ հայ կա կան ա վան դու թյան` ո ՞ւմ ա նու նից են ա ռա ջա ցել «ար մեն» և «Ար մե
նի ա» ան վա նում նե րը.

1) Ա րա մի     3) Ա րա մա նյա կի
2) Ար մե նո սի    4) Ա րա մայի սի

27. Ո՞րն է Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի՝ այ սօր հայտ նի հնա գույն պե տու թյու նը.

1) Ա րատ տա    3) Է թի ու նի
2) Ու րար տու    4) Մի տան նի

28. Ո՞ր գե տե րի ա կունք նե րի հետ է կապ վում Հա յա ա ստ ծո պաշ տա մուն քը.

1) Կուր և Ա րաքս    3) Եփ րատ և Կուր
2) Եփ րատ և Տիգ րիս   4) Ճո րոխ և Տիգ րիս

29. Ո՞ր պատ մա կան ի րա դար ձու թյունն է հա մար վում Բուն Հայոց տո մա րի սկիզ բը.

1) Ա րա րատ լե ռան վրա Նոյի հանգր վա նե լը
2) աշ խար հի ա րա րու մը
3) Բե լի նկատ մամբ Հայ կի տա րած հաղ թա նա կը
4) քրիս տո նե ու թյան ըն դու նու մը

30. Ըստ հու նա կան ա վան դազ րույ ցի՝ ար գո նա վորդ նե րը նա վար կում է ին դե պի.

1) Հա յա սա     3) Մե լիդ
2) Կոլ խի դա     4) Մի ջա գետք

31. Որ տե՞ղ էր գտն վում Կոլ խի դան.

1) Սև ծո վի ար ևե լյան ա փին   3) Կաս պից ծո վի ար ևմտյան ա փին
2) Մի ջերկ րա կան ծո վի ար ևե լյան ա փին 4) Պար սից ծո ցի հյուսիսային ա փին

32.  Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում Ք. ա. IX դ. 80–70–ա կան թթ. հի շա տակ վող պե տա
կան կազ մա վո րում նե րից են.

1) Ծու փա նա և Ա րամ   3) Սու բար տու և Կու տի(ո ւմ)
2) Մի տան նի և Հա յա սա   4) Ու րար տու և Նաի րի

33.  Ո՞ր թա գա վո րու թյունն է Ք. ա. 830–ա կան թվա կան նե րից աս տի ճա նա բար իր 
իշ խա նու թյան ներ քո մի ա վո րել Հայ կա կան լեռ նաշ խար հը.

1) Ար մա նի     3) Հա յա սա
2) Մի տան նի    4) Նաի րի
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34. Որ տե՞ղ էր գտն վում Ա րամ եր կի րը.
1) Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի հյու սի սում
2) Վա նա և Ո ւր մի ո լճե րի միջև
3) Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի հյու սիս–ա րև մուտ քում
4) Ա րա րա տյան դաշ տում

35.  Ք. ա. 830–ա կան թվա կան նե րին Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում հայտ նի հա մա
դաշ նու թյուն նե րից ո ՞րն էր ա մե նա մե ծը.

1) Դի աու խի     3) Մե լի տե ա
2) Է թի ու նի     4) Զա բա խա

36. Իշ պո ւի նի ի օ րոք ո ՞ր եր կի րը նե րառ վեց Վա նի թա գա վո րու թյան մեջ.
1) Պար սո ւա    3) Դի աու խի
2) Ար դի նի–Մու սա սիր   4) Ալ զի

37. Որ քա՞ն էր Մե նո ւայի ջրանց քի եր կա րու թյու նը.
1) 100 կմ  2) 25 կմ  3) 72 կմ  4) 52 կմ

38. Ո՞ր ար քայի ա ռաջ նոր դու թյամբ է ստեղծ վել Վա նի աշ խար հա կա լու թյու նը.
1) Ռու սա III–ի    3) Սար դու րի I–ի
2) Ռու սա II–ի    4) Ար գիշ տի I–ի

39. Ո՞ր եր կի րը կր կին գրա վեց Ար գիշ տի I–ը իր թա գա վո րու թյան չոր րորդ տա րում.
1) Ա բի լի ա նի    3) Վե դու րի–Է թի ու նի
2) Մե լի տե ա    4) Պար սո ւա

40.  Վա նի թա գա վո րու թյան ո ՞ր ար քան է ար ձա նագ րու թյուն նե րում ի րեն կո չում 
« Նաի րի ե րկ րի ար քա, մեծ ար քա, հզոր ար քա, տի ե զեր քի ար քա, ար քա նե րի 
ար քա…».

1) Իշ պո ւի նի     3) Ա րա մու
2) Ռու սա III     4) Սար դու րի I

41.  Հա րա վարևմ տյան ո ւղ ղու թյամբ ար շա վան քի ժա մա նակ Մե նո ւայի բա նակ նե րը 
հա սան մինչև՝

1) Մե լի տե ա և Մա նա   3) Դի ա լա գե տի ա վա զան
2) Կու մե նու և Ա սո րես տան   4) Զագ րո սյան լեռ նե րից դե պի ար ևելք

42.  Ու րար տա կան ո ՞ր ար քայի օ րոք է դաշ նային աշ խար հա զո րը փո խա րին վում ար
հես տա վարժ կա նո նա վոր բա նա կով.

1) Ար գիշ տի I–ի    3) Ռու սա  I–ի
2) Իշ պո ւի նիի    4) Սար դու րի II–ի

43. Ո՞ր պե տու թյան դեմ է ո ւղ ղել Սար դու րի II–ն իր ա ռա ջին խո շոր ար շա վան քը.

1) Մա նա  2) Պար սո ւա  3) Կուլ խա  4) Մե լի տե ա
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44. Ո՞ր ե րկ րի դեմ է եր կու ար շա վանք ձեռ նար կել Սար դու րի II–ը Ք. ա. 740–ա կան թթ.

1) Մա նա  2) Մե լի տե ա  3) Կուլ խա  4) Ար մե

45. Սար դու րի II–ի տե րու թյու նը հյու սի սից հա րավ ձգ վում է ր՝

1) Սև ծո վից մինչև Պար սից ծոց, նե րա ռյալ Բա բե լո նը
2) Կաս պից ծո վից մինչև Փոքր Ա սի այի կենտ րո նա կան շր ջան
3) Կաս պից ծո վից մինչև Պար սից ծոց, նե րա ռյալ Բա բե լո նը
4) Սև ծո վից մինչև Փոքր Ա սի այի կենտ րո նա կան շր ջան

46. Ք. ա. 735 թ. Ա սո րես տա նի ո ՞ր ար քան ար շա վեց դե պի Տուշ պա.

1) Սալ մա նա սար III    3) Սի նա քե րիբ
2) Թիգ լաթ պա լա սար III   4) Սար գոն II

47. Ի՞նչ բա րե փո խում ներ է կա տա րել Ռու սա I–ը.

1) պե տա կան հա մա կար գի և կրո նա կան
2) կրո նա կան և բա նա կի
3) պե տա կան հա մա կար գի և բա նա կի
4) դրա մա կան և բա նա կի

48. Ո՞վ էր Վա նի թա գա վո րու թյան հս տակ թվագր վող վեր ջին ար քան.

1) Է րի մե նա     3) Ռու սա III
2) Ռու սա II     4) Սար դու րի III

49. Ով քե՞ր է ին հյու սի սից Ք. ա. 715–714 թթ. ար շա վել Վա նի թա գա վո րու թյան դեմ.

1) կոլ խե րը     3) սկյութ նե րը
2) կի մեր նե րը    4) մա րե րը

50.  Ք. ա. VII դ. ա ռա ջին կե սին Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի ո ՞ր մա սում է ձևա վոր վել 
Հայ կա զուն նե րի նոր իշ խա նու թյու նը.

1) հա րա վար ևե լյան մա սում   3) հյու սի սարևմ տյան մա սում
2) հյու սի սար ևե լյան մա սում   4) հա րա վարևմ տյան մա սում

51. Ո՞վ էր Ար գիշ տի II–ի որ դին.

1) Սար դու րի III–ը    3) Ռու սա II–ը
2) Ռու սա III–ը    4) Է րի մե նան

52. Ո՞ւմ որ դին էր Ռու սա III–ը.

1) Իշ պո ւի նի ի    3) Սար դու րի II–ի
2) Ռու սա II–ի    4) Է րի մե նայի

53.  Ար գիշ տի I–ը գա հա կալ ման ո՞ րե րորդ տա րում է ար շա վանք ձեռ նար կել Փոքր 
Ա սի այի տա րածք.

1) չոր րորդ     3) վե ցե րորդ
2) հին գե րորդ    4) յո թե րորդ
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54.  Ո՞ր թա գա վորն ա վար տեց կա խյալ թա գա վո րու թյուն նե րի մի ա վո րու մը մի աս
նա կան պե տու թյան մեջ.

1) Սար դու րի II    3) Ռու սա II
2) Ռու սա I     4) Ռու սա III

55. Ո՞վ էր Վա նի թա գա վո րու թյու նում զին ված ու ժե րի գե րա գույն հրա մա նա տա րը.

1) սպա րա պե տը    3) կու սա կա լը
2) թա գա վո րը    4) նա հան գա պե տը

56.  Ռու սա խի նի լի քա ղա քի ար քու նի պա լա տը սպա սար կող ան ձնա կազ մը քա նի՞ 
մար դուց էր բաղ կա ցած.

1) 3906  2) 5507  3) 5160  4) 2400

57. Ո՞ր թա գա վո րի օ րոք Վա նի բա նա կում ա ռանձ նաց վեց «ար քա յա կան գուն դը».

1) Ար գիշ տի I–ի    3) Ռու սա I–ի
2) Սար դու րի II–ի    4) Ռու սա II–ի

58.  Ի՞նչ դա րա կազ միկ փո փո խու թյուն տե ղի ու նե ցավ հայոց պե տա կա նու թյան 
պատ մու թյան մեջ Վա նի թա գա վո րու թյան ժա մա նա կաշր ջա նում.

1) դաշ նային կա ռա վար ման հա մա կար գից ան ցում կենտ րո նաց ված պե տու թյան
2) հա մա դաշ նային կա ռա վար ման հա մա կար գից ան ցում կենտ րո նաց ված պե տու թյան
3) դաշ նային կա ռա վար ման հա մա կար գից ան ցում գեր կենտ րո նաց ված պե տու թյան
4) հա մա դաշ նային կա ռա վար ման հա մա կար գից ան ցում ժո ղովր դա վա րու թյան

59. Քա նի՞ զին վո րից էր բաղ կա ցած ու րար տա կան բա նա կի յու րա քան չյուր գունդ.

1) 1000     3) 2000
2) 3000     4) 5000

60.  Որ քա՞ն էր Վա նի թա գա վո րու թյան զին ված ու ժե րի ը նդ հա նուր թիվն ը ստ 
« Սար դու րյան տա րեգ րու թյան».

1) 150 հա զար    3) 550 հա զար
2) 500 հա զար    4) 350 հա զար

61.  Սե պա գիր աղ բյուր նե րում հի շա տակ վող ո ՞ր պե տա կան կազ մա վոր մանն է հա
մա պա տաս խա նում Հայ կա զուն նե րի իշ խա նու թյու նը.

1) Ո ւր մե     3) Ար դի նի–Մու սա սիր
2) Ար մե–Շուբ րի ա    4) Ալ զի

62. Ի՞նչ տա րածք մի ա վո րեց Պա րույրն իր իշ խա նու թյան ներ քո.
1) Վա նա լճից մինչև Ա րաքս ըն կած ո ղջ տա րած քը
2) Ո ւր մի ա լճից մինչև Եփ րատ ըն կած ո ղջ տա րած քը
3) Ո ւր մի ա լճից մինչև Տիգ րիս ըն կած ո ղջ տա րած քը
4) Վա նա լճից մինչև Եփ րատ ըն կած ո ղջ տա րած քը



ZA
NG

AK

20

63. Որ քա՞ն էր հայոց բա նա կի թի վը Եր վանդ Սա կա վա կյա ցի օ րոք.
1) 48 հա զար    3) 40 հա զար
2) 50 հա զար    4) 100 հա զար

64. Ո՞վ է հա ջոր դել Կյու րոս II Մե ծին.
1) Կամ բիզը     3) Դա րեհ I–ը
2) Դա րեհ III–ը    4) Ար տաք սերք սես II–ը

65.  Ի՞նչ էր ան վան վում Հա յաս տա նը Բե հիս թու նյան ար ձա նագ րու թյան պարս կե րեն 
բաժ նում.

1) Ա րատ տա    3) Ար մի նա
2) Ու րար տու    4) Հար մի նո ւյա

66.  Ի՞նչ էր ան վան վում Հա յաս տա նը Բե հիս թու նյան ար ձա նագ րու թյան է լա մե րեն 
բաժ նում.

1) Հար մի նո ւյա    3) Ու րար տու
2) Ար մի նա     4) Ա րատ տա

67.  Նշ ված ե րկր նե րից ո րի՞ վրա չէր տա րած վում Տիգ րան Եր վան դյա նի իշ խա նու
թյու նը.

1) Կա պա դով կի այի    3) Բա բե լո նի
2) Աղ վան քի    4) Վրաս տա նի

68. Ո՞վ էր ղե կա վա րում Բա բե լո նում Դա րեհ I–ի դեմ բռնկ ված ա պս տամ բու թյու նը.
1) Ա րա խան     3) Խալ դի տան
2) Դա դար շիշը    4) Վա հու մի սան

69. Ո՞վ էր Հա յաս տա նի սատ րա պը Ք. ա. 401 թ.
1) Եր վանդ I –ը    3) Տի րի բազը
2) Եր վանդ II–ը    4) Եր վանդ III–ը

70. Պա րույր Նա հա պե տը ո ՞ր ե րկր նե րի հետ դա շինք կն քեց.
1) Ա սո րես տա նի և Մա րաս տա նի  3) Մա րաս տա նի և Ա քե մե նյան տե րու թյան
2) Մա րաս տա նի և Բա բե լո նի  4) Բա բե լո նի և Ա սո րես տա նի

71. Ո՞ւմ կինն էր Տիգ րան I Եր վան դյա նի քույ րը.
1) Կյու րոս Մե ծի    3) Աժ դա հա կի
2) Կի աք սա րի    4) Դա րեհ I–ի

72.  Ո՞վ էր գլ խա վո րում պարս կա կան այն զո րա բա նա կը, ո րը Ք. ա. 522–521 թթ. ըն
թաց քում բռնկ ված ա պս տամ բու թյան ժա մա նակ պար տու թյուն կրեց հայե րից 
Հյու սի սային Մի ջա գետ քում.

1) Դա դար շի շը    3) Քսե նո փո նը
2) Վա հու մի սան    4) Միթ րաուս տե սը
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73. Պար սից ո ՞ր ար քայի դեմ էր ա պս տամ բել Կյու րոս Կրտ սե րը.
1) Կյու րոս II–ի    3) Ար տաք սերք սես II–ի
2) Դա րեհ I–ի    4) Դա րեհ III–ի

74. Ո՞վ էր հու նա կան վարձ կան զոր քի հրա մա նա տա րը.
1) Ստ րա բո նը    3) Քսե նո փո նը
2) Հե րո դո տո սը    4) Ա լեք սանդր Մա կե դո նա ցին

75. Ո՞վ էր Ա քե մե նյան վեր ջին տի րա կա լը.
1) Դա րեհ III Կո դո մա նո սը   3) Դա րեհ II–ը
2) Ար տաք սերք սես II–ը   4) Քսերք սե սը

76. Ո՞վ է ե ղել Կյու րոս Մե ծի տե րու թյան ա րևմ տյան կե սի փո խար քան.

1) Տի րի բա զը    3) Տի մար քո սը
2) Տիգ րան Եր վան դյա նը   4) Եր վանդ II–ը

77. Ո՞վ է հա տել մեզ հա սած ա ռա ջին հայ կա կան ար քա յա կան դրամ նե րը.

1) Եր վանդ I     3) Ար շամ
2) Եր վանդ II    4) Շամ (Սա մոս)

78.  Ով քե՞ր է ին ա ռաջ նոր դում ա քե մե նյան զոր քի աջ թևը Գավ գա մե լայի ճա կա տա
մար տում.

1) Ար տա շե սը և Զա րե հը   3) Եր վանդ II–ը և Միթ րաուս տե սը
2) Եր վանդ III–ը և Միթ րաուս տե սը  4) Եր վանդ IV–ը և Զա րե հը

79. Որ տե՞ղ էր կա ռուց վել Սա մո սատ քա ղա քը.

1) Ծոփքում     3) Փոքր Հայքում
2) Կա պա դով կի այում   4) Կոմ մա գե նեում

80.  Ա լեք սանդր Մա կե դո նա ցին Մեծ Հայ քի ո ՞ր նա հանգն ու ղար կեց իր զո րա բա
նակ նե րից մե կը.

1) Ա ղձ նիք     3) Սյու նիք
2) Տու րու բե րան    4) Բարձր Հայք

81.  Ան տի ո քոս III–ի զոր քե րը ո ՞ր զո րա վար նե րի գլ խա վո րու թյամբ ար շա վե ցին Հա
յաս տա նի դեմ.

1) Եր վան դի և Միթ րաուս տե սի  3) Ար տա շե սի ու Եր վան դի
2) Ար տա շե սի ու Զա րե հի   4) Շա մի և Ար շա մի

82. Ո՞րն էր Եր վան դու նյաց Հա յաս տա նի հոգ ևոր կենտ րո նը.

1) Եր վան դա շա տը    3) Ար տա շա տը
2) Բա գա րա նը    4) Բագր ևան դը
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83. Ո՞րն էր Հայ կա զուն–Եր վան դա կան նե րի բա նա կի գլ խա վոր հար վա ծային ու ժը.

1) աշ խար հա զորը    3) կա յա զորը
2) հետ ևակը    4) հե ծե լա զորը

84.  Ով քե՞ր է ին ա ռաջ նոր դում աշ խար հա զո րային զո րա մա սե րը Եր վան դու նի նե րի 
բա նա կում.

1) սպա րա պետ նե րը    3) գա վա ռա կալ իշ խան նե րը
2) բդեշխ նե րը    4) մաղ խազ նե րը

85. Ո՞ր գե տե րի ջր կի ցում է կա ռուց վել Ար տա շատ մայ րա քա ղա քը.

1) Ե րասխ և Ա խու րյան   3) Ե րասխ և Մե ծա մոր
2) Ե րասխ և Հրազ դան   4) Ե րասխ և Ար փա

86.  Ո՞ր պատ միչն է հա վաս տում, թե Ար տա շա տի տե ղանքն ը նտ րել է հռ չա կա վոր 
զո րա վար Հան նի բա լը.

1) Պո լի բի ոս  2) Պլու տար քոս  3) Ստ րա բոն  4) Խո րե նա ցի

87. Ի՞նչ լեզ վով են գր ված ար տա շե սյան սահ մա նա քա րե րի ար ձա նագ րու թյուն նե րը.

1) լա տի նե րեն    3) ա րա մե ե րեն
2) հայե րեն     4) պարս կե րեն

88. Ո՞վ էր Ծոփ քում նշա նակ ված հա յազ գի սելև կյան կա ռա վա րի չը.

1) Ար տա շե սը    3) Եր վան դը
2) Զա րե հը     4) Տիգ րա նը

89.  Թա գա վոր հռ չակ վե լուց հե տո ո ՞ր դի նաս տի այի շա ռա վիղ է ի րեն ներ կա յաց րել 
Ար տա շես I–ը.

1) Ա քե մե նյան    3) Ար տա շե սյան
2) Եր վան դա կան    4) Հայ կա զու նի

90. Արև մուտ քում Ար տա շես I–ը ո ՞ր ե րկ րա մա սերն է մի աց րել Մեծ Հայ քին.

1) Փայ տա կա րա նը և Կաս պե ից եր կի րը
2) Կար նո եր կի րը, Ե կե ղիք ու Դեր ջան գա վառ նե րը 
3) Գու գար քը
4) Տմո րի քը

91. Հյու սի սում Ար տա շես I–ը ո ՞ր ե րկ րա մասն է մի աց րել Մեծ Հայ քին.

1) Փայ տա կա րա նը և Կաս պե ից եր կի րը
2) Կար նո եր կի րը, Ե կե ղիք ու Դեր ջան գա վառ նե րը 
3) Գու գար քը
4) Տմո րի քը
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92.  Ո՞ր գե տը սահ մա նային ճա նաչ վեց Ք. ա. 92 թ. սկս ված հռո մե ա–պարթ ևա կան 
բա նակ ցու թյուն նե րի ար դյուն քում.

1) Ա րաքս  2) Եփ րատ  3) Տիգ րիս  4) Կուր

93. Որ քա՞ն էր Տիգ րան Մե ծի տե րու թյան մեջ ը նդ գրկ ված բուն հայ կա կան տա րած քը.

1) շուրջ 400 հազ. քառ. կմ   3) շուրջ 1 մլն քառ. կմ
2) շուրջ 2 մլն քառ. կմ   4) շուրջ 360 հազ. քառ. կմ

94.  Որ քա՞ն էր Տիգ րան Մե ծի քա ղա քա կան ազ դե ցու թյան ո լոր տում գտն վող ե րկր
նե րի տա րած քը.

1) շուրջ 1 մլն քառ. կմ   3) շուրջ 2 մլն քառ. կմ
2) շուրջ 400 հազ. քառ. կմ   4) շուրջ 360 հազ. քառ. կմ

95. Ո՞րն էր Տիգ րան Մե ծի եղ բայր Գու րա սի նս տա վայ րը.

1) Մծ բին  2) Տար սոն  3) Ան տի ոք  4) Ա դա նա

96. Ո՞ւմ էր Ա սո րի քում փո խար քա նշա նա կել Տիգ րան Մե ծը.

1) Մեհ րու ժա նին 2) Միհր դա տին  3) Բա գա րա տին 4) Գու րա սին

97. Մեծ Հայ քի ո ՞ր նա հան գում Տիգ րան II –ը կա ռու ցեց նոր մայ րա քա ղաք.

1) Ծոփք     3) Կոր դուք
2) Ա ղձ նիք     4) Տու րու բե րան

98.  Ար տա վազդ I–ի օ րոք Հա յաս տա նը ո ՞ր պարթև ար քայի հար ձա կում նե րին էր 
են թարկ վում.

1) Գո դերձ II–ի    3) Միհր դատ I–ի
2) Միհր դատ II–ի    4) Օ րո դեսի

99.  Ո՞վ էր Տիգ րան II –ի հետ ռազ մա կան ը նդ հար ման ժա մա նակ սպան ված Ծոփ քի 
թա գա վո րը.

1) Զա րե հը     3) Միհր դա տը
2) Ար տա նե սը    4) Ար շա մը

100. Որ տե՞ղ է կնք վել հայ–պոն տա կան պայ մա նա գի րը.

1) Պոն տո սում    3) Ար տա շա տում
2) Տիգ րա նա կեր տում   4) Կա պա դով կի ա յում

101. Հայոց տե րու թյան տա րած քը որ քա՞ն էր կազ մում Տիգ րան Մե ծի օ րոք.

1) 2 մի լի ոն քառ. կմ    3) 300 հա զար քառ. կմ
2) շուրջ 3 մլն քառ. կմ   4) 280 հա զար քառ. կմ

102.  Քա նի՞ կար գի տա րածք ներ կային Տիգ րան II–ի տե րու թյու նում.

1) 2  2) 3  3) 4  4) 5
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103.  Ո՞րն էր Տիգ րան II–ի տե րու թյան ա մե նա զար գա ցած շր ջա նը.

1) Մեծ Հայ քը    3) Ա սո րի քը
2) Կի լի կի ան    4) Հյու սի սային Մի ջա գետ քը

104.  Տիգ րան II–ը որ քա՞ն մարդ տե ղա փո խեց Կա պա դով կի այից Հա յաս տան.

1) 100 հա զար    3) 300 հա զար
2) 120 հա զար    4) մոտ կես մի լի ոն

105.  Տիգ րան II–ը որ քա՞ն մարդ էր Կի լի կի այից տե ղա փո խել Հա յաս տան.

1) 50 հա զար    3) 100 հա զար
2) 70 հա զար    4) 120 հա զար

106.  Ո՞վ էր գլ խա վո րում Տիգ րա նա կեր տի պաշտ պա նու թյու նը Ք. ա. 69 թ.
1) Ման կայոսը    3) Մեհ րու ժանը
2) Բա գա րատը    4) Գու րասը

107.  Որ քա՞ն էր հայ կա կան զի նու ժի թվա քա նա կը Տիգ րա նա կեր տի ճա կա տա մար
տում.

1) մոտ 60–70 հա զար   3) մոտ 70–80 հա զար
2) մոտ 50–60 հա զար   4) մոտ 80–90 հա զար

108.  Տիգ րան Մե ծին նվիր ված քա նի՞ օ պե րա է գր վել ռու սե րեն և եվ րո պա կան լե զու
նե րով.

1) շուրջ 5     3) ա վե լի քան 20
2) մոտ 10     4) ա վե լի քան 30

109.  Հ ռո մը չէր կա րող հաշտ վել այն ի րո ղու թյան հետ, որ Հայ կա կան տե րու թյու նը 
դուրս էր ե կել ……… ու մո տե ցել էր ……… սահ ման նե րին.

1) Սև ծով, Վրաս տա նի   3) Մի ջերկ րա կան ծով, Կի լի կի այի
2) Կաս պից ծով, Պարթևս տա նի  4) Մի ջերկ րա կան ծով, Ե գիպ տո սի

110.  Ով քե՞ր է ին հայ–հ ռո մե ա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ Հա յաս տան ու ղարկ ված 
եր կու հռո մե ա ցի զո րա վար նե րը.

1) Մար կոս Կրա սոս, Գնե ոս Պոմ պե ոս 3) Օկ տա վի ա նոս, Մար կոս Ան տո նի ոս
2) Կոր բու լոն, Կե սար   4) Լու կի ոս Լու կուլ լոս, Գնե ոս Պոմ պե ոս

111.  Ո՞ր զո րա վա րի հրա մա նա տա րու թյամբ Տիգ րա նա կեր տի կա յա զո րը հետ մղեց 
հռո մե ա ցի նե րի գրոհ նե րը.

1) Ադ դո նի     3) Ման կայո սի
2) Մեհ րու ժա նի    4) Տե րեն տի ո սի

112. Որ քա՞ն էր Լու կոլ լո սի դեմ ու ղարկ ված Մեհ րու ժա նի զո րա ջո կա տի թվա կազ մը.

1) 2000  2) 3000  3) 6000 4) 8000



ZA
NG

AK

25

113.  Որ քա՞ն էր բուն հռո մե ա կան բա նա կի թի վը Տիգ րա նա կեր տի ճա կա տա մար տի 
նա խօ րյա կին.

1) 50 հա զար    3) 35 հա զար
2) 22 հա զար    4) 60 հա զար

114.  Որ քա՞ն էր Միհր դատ VI–ի ն՝ Տիգ րան Մե ծի տրա մադ րած հայ կա կան զոր քի թի
վը, ո րը պետք է Պոն տո սում մարտն չեր հռո մե ա ցի նե րի դեմ.

1) 3 հա զար     3) 8 հա զար
2) 6 հա զար     4) 10 հա զար

115.  Որ տե՞ղ ձմե ռե ցին հռո մե ա կան լե գե ոն նե րը Տիգ րա նա կեր տի ճա կա տա մար տից 
հե տո.

1) Ա ղձ նի քում    3) Կոր դու քում
2) Ծոփ քում     4) Բարձր Հայ քում

116.  Ո՞ր քա ղա քի մոտ հայ–պոն տա կան ու ժե րը հաղ թա նակ տա րան հռո մե ա ցի նե րի 
նկատ մամբ.

1) Փրաաս պա    3) Զե լա
2) Մա ժակ     4) Ան տի ոք

117.  Ո՞ր պատ միչն է նկա րագ րում Տիգ րան II–ի ու Պոմ պե ո սի հան դի պու մը Ար տա
շա տի մոտ.

1) Տա կի տոս    3) Պլու տար քոս
2) Մով սես Խո րե նա ցի   4) Բու զանդ

118. Ո՞ւր ուղարկեց Պոմ պե ո սը գերեվարված Տիգ րան Կրտ սե րին.

1) Պոն տոս     3) Հռոմ
2) Կիպ րոս     4) Ղրիմ

119.  Որ տե՞ղ է կնք վել Ար տա վազդ II–ի և Օ րո դես II–ի միջև հայ–պարթ ևա կան պայ
մա նա գի րը.

1) Փրաաս պա յում    3) Ար տա շա տում
2) Էկ բա տա նում    4) Տիգ րա նա կեր տում

120.  Ո՞րն էր Ա տր պա տա կա նի մայ րա քա ղա քը.
1) Տիզ բոն     3) Էկ բա տան
2) Փրաաս պա    4) Պեր սե պո լիս

121.  Որ քա՞ն էր հռո մե ա կան բա նա կի կո րուս տը Խա ռա նի ճա կա տա մար տում.
1) մոտ 40 հա զար    3) մոտ 30 հա զար
2) մոտ 50 հա զար    4) մոտ 60 հա զար
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122.  Որ քա՞ն էր Ան տո նի ո սի տրա մադ րու թյան տակ ե ղած բա նա կի թի վը Պարթ ևա
կան ար շա վան քի սկզ բին.

1) 80 հա զար    3) 100 հա զար
2) 50 հա զար    4) 120 հա զար

123. Որ քա՞ն զին վոր կորց րեց Ան տո նի ո սը Փրաաս պայի պա րիսպ նե րի տակ.
1) 10 հա զար    3) 20 հա զար
2) 30 հա զար    4) 40 հա զար

124. Ո՞ւմ միջև է մղ վել Ակ ցի ու մի ճա կա տա մար տը.
1) Կրա սո սի և Ան տո նի ո սի   3) Պոմ պե ո սի և Օկ տա վի ա նո սի
2) Ան տո նի ո սի և Օկ տա վի ա նո սի  4) Ան տո նի ո սի և Կե սա րի

125.  Ա ռա ջին ե ռա պե տու թյան ան դամ նե րից ո ՞վ ստա ցավ Ար ևել քը և Պարթևս տա նի 
դեմ ար շա վե լու հրա մա նա տա րու թյու նը.

1) Գնե ոս Պոմ պե ոս    3) Հու լի ոս Կե սար
2) Մար կոս Կրա սոս    4) Մարկոս Ան տո նի ոս

126. Ինչ քա՞ն զին վոր խոս տա ցավ Կրա սո սին  տրա մադ րել Ար տա վազդ II–ը.
1) 50 հա զար    3) 40 հա զար
2) 70 հա զար    4) 60 հա զար

127. Ին չո՞վ ամ րապնդ վեց հայ–պարթ ևա կան պայ մա նա գի րը.
1) Հայոց ար քայի և պարթև ար քա յադս տեր ա մուս նու թյամբ
2) Հայոց ար քայի որ դու և պարթև ար քայի քրոջ ա մուս նու թյամբ
3) Հայոց թա գա վո րի քրոջ և պարթև թա գա ժա ռան գի ա մուս նու թյամբ
4) Հայոց ար քա յադս տեր և պարթև թա գա ժա ռան գի ա մուս նու թյամբ

128. Որ քա՞ն էր հռո մե ա կան բա նա կի կո րուս տը Խա ռա նի ճա կա տա մար տում.
1) մոտ 30 հա զար սպան ված, 20 հա զար գե րի
2) մոտ 20 հա զար սպան ված, 10 հա զար գե րի
3) մոտ 40 հա զար սպան ված, 12 հա զար գե րի
4) մոտ 15 հա զար սպան ված, 5 հա զար գե րի

129. Ի՞նչ պատ վա նու նով է հայտ նի Ար տա վազդ II–ը.

1) Աշ խար հա կալ    3) Ա ստ վա ծային
2) Բա րե պաշտ    4) Մեծ

130.  Ո՞ր ե րկ րի թա գա վո րին պար տու թյան մատ նեց Ար տա շես II–ը և այդ եր կի րը 
միաց րեց Հայոց թա գա վո րու թյա նը.

1) Կա պա դով կի ա    3) Կոմ մա գե նե
2) Մա րաս տան    4) Ա տր պա տա կան
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131. Ո՞ր քոչ վոր ցե ղե րի դեմ տե ղի ու նե ցող ճա կա տա մար տում է զոհ վել Տիգ րան IV–ը.

1) սկյութ նե րի    3) սար մատ նե րի
2) կի մեր նե րի    4) ա լան նե րի

132. Ի՞նչ տիտ ղոս էր դրոշմ ված Ար տա շես II–ի դրամ նե րի վրա.

1) « Մեծ թա գա վոր»    3) « Հայոց թա գա վոր»
2) «Ար քայից ար քա»   4) «Ար ևել քի թա գա վոր»

133. Որ տե՞ղ դա վադ րա բար սպան վեց Ար տա շես II–ը.

1) Տիգ րա նա կեր տում   3) Ա սո րի քում
2) Պա ղես տի նում    4) Ար տա շա տում

134. Քա նի՞ տա րի էր Ար տա վազդ III–ը ապ րել Հռո մում.

1) 15  2) 20  3) 25  4) 30

135. Ք. հ. 1 թ. ո ՞ր քոչ վոր ցե ղե րի դեմ է կռ վել Տիգ րան IV–ը.

1) սկյութ նե րի    3) սար մատ նե րի
2) կիմ եր նե րի    4) ա լան նե րի

136.  Ի՞նչ դի նաս տի ա կան ա նուն ներ է ին տր վում Հռո մի կող մից Հա յաս տա նում գահ 
բարձ րաց ված` Ար տա շե սյան ար քա յա տոհ մի հետ հե ռա վոր ա րյու նակ ցա կան 
կապ ու նե ցող ան ձանց.

1) «Ար տա վազդ» կամ « Տիգ րան»  3) «Ար տա շես» կամ «Ար տա վազդ»
2) «Ար տա շես» կամ « Զա րեհ»  4) «Ար տա շես» կամ « Տիգ րան»

137.  Զե նոն–Ար տա շե սը մի ակն է ա ռա ջին դա րի սկզբ նե րին Հա յաս տա նում գա հա
կա լած թա գա վոր նե րից, ո ր՝

1) գա հըն կեց ե ղավ հայե րի կող մից, սա կայն մա հա ցավ իր բնա կան մա հով
2) գա հըն կեց ե ղավ Հռո մի կող մից, սա կայն մա հա ցավ իր բնա կան մա հով
3) գա հըն կեց չե ղավ հայե րի կող մից և մա հա ցավ իր բնա կան մա հով
4)  գա հըն կեց չե ղավ հայե րի կող մից, սա կայն Հռո մի կազ մա կեր պած դա վադ րու

թյան զոհ դար ձավ

138. Ո՞ր ե րկ րի թա գա վո րա կան տան ներ կա յա ցու ցիչ էր Զե նո նը.

1) Պարթևս տան    3) Պոն տոս
2) Վրաս տան    4) Ա տր պա տա կան

139.  2 թ. հա կահ ռո մե ա կան հուժ կու ա պս տամ բու թյան ըն թաց քում ո ՞ր ամ րոցն էր 
հե րո սա բար պայ քա րում հռո մե ա ցի նե րի դեմ.

1) Լե գար դա    3) Ա նի
2) Կո ռոմո զոլ    4) Ար տա գերս
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140.  Ո՞ր ամ րո ցում փակ ված հայ կա կան ու ժերն են դի մադ րու թյուն ցույց տվել հռո
մեա ցի նե րին Կոր բու լո նի ար շա վան քի ժա մա նակ.

1) Գառ նի     3) Ար տա գերս
2) Ո ղա կան     4) Լե գար դա

141. Որ տե՞ղ է կնք վել Կոր բու լո նի և Տր դա տի միջև խա ղա ղու թյան պայ մա նա գի րը.
1) Տիգ րա նա կեր տում   3) Հռան դե ա յում
2) Ար տա շա տում    4) Հռո մում

142. Ո՞րն էր Սա նատ րուկ II–ի ա թո ռա նիս տը.
1) Դվին     3) Վա ղար շա պատ
2) Տիգ րա նա կերտ    4) Մծուրք

143. Մեծ Հայ քի ո ՞ր նա հան գի գա վառ նե րից էր Դա րա նա ղին.
1) Գու գարք     3) Տայք
2) Բարձր Հայք    4) Ա ղձ նիք

144.  Հայոց ո ՞ր ար քայից է հայ Ար շա կու նի նե րի թա գա վո րա կան իշ խա նու թյու նը 
դար ձել ժա ռան գա կան.

1) Խոս րով II    3) Վա ղարշ I
2) Տր դատ II    4) Վա ղարշ II

145.  Ո՞ր կայ սեր ու ղար կած զորքն են հայե րը Տր դատ II–ի գլ խա վո րու թյամբ ջախ ջա
խել և վտա րել Հա յաս տա նից.

1) Սեպ տի մի ոս Սևե րոս   3) Կա րա կալ լա
2) Մակ րի նոս    4) Նե րոն

146. Ո՞վ էր Սա սա նյան ար քա յա տոհ մի հիմ նա դի րը Պարս կաս տա նում.

1) Վա ղարշ I–ը    3) Շա պուհ I–ը
2) Ար տա շիրը    4) Որ միզդ–Ար տա շիրը

147. Ո՞րն էր Սա սա նյան Պարս կաս տա նի պե տա կան կրո նը.

1) հե թա նո սու թյուն    3) քրիս տո նե ու թյուն
2) մահ մե դա կա նու թյուն   4) զրա դաշ տա կա նու թյուն

148. Դա յակ նե րը ո ՞ր քա ղաքն է ին տա րել Պարթև Ա նա կի որ դուն՝ Գրի գո րին.

1) Եդեսիա     3) Մա ժակ–Կե սա րի ա
2) Մծ բին     4) Բա բե լոն

149.  Հա յաս տա նում ստեղծ ված խառ նաշ փոթ վի ճա կը նկա րագ րե լով՝ Մով սես Խո րե
նա ցին նշում էր, որ « մեր եր կի րը կա ռա վար վեց պար սիկ գոր ծա կալ նե րի մի ջո
ցով … տա րի»:

1) 50 տա րի     3) 26 տա րի
2) 47 տա րի     4) 41 տա րի
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150. Ո՞վ էր հայոց հնա գույն ա ստ վա ծը.

1) Տորքը  2) Ա րան  3) Հայկ ը  4) Թոր գոմը

151. Հայոց հնա գույն ա ստ ված նե րից ո ՞ւմ ա նու նը տո տե մա կան ծա գում ու նի.

1) Տիրի  2) Ա րայի  3) Հայ կի  4) Ան գե ղի

152. Ի՞նչ պաշ տա մունք էր մարմ նա վո րում հայոց հնա գույն դի ցա րա նի Ա րա ա ստ վա ծը.

1) սր բա զան կեն դա նի նե րի և ա նաս նա պա հու թյան
2) ե րկ րա գոր ծու թյան, մեռ նող և հա րու թյուն առ նող բնու թյան
3) ար հես տա գոր ծու թյան և ար վեստ նե րի
4) ըն տա նե կան օ ջա խի և ռազ մի

153.  Ո՞ւմ աշ խա տու թյուն նե րում են առ կա « Հայ կի ու Բե լի» մա սին զրույ ցի ար ձա
գանք նե րը.

1) Ա նա նի ա Շի րա կա ցու   3) Տա կի տո սի
2) Եզ նիկ Կող բա ցու    4) Մով սես Կա ղան կատ վա ցու

154.  Հույն հե ղի նակ նե րից ո ՞ւմ աշ խա տու թյան մեջ է ար տա ցոլ վել «Ա րա Գե ղե ցիկ և 
Շա մի րամ» ա ռաս պե լը.

1) Ա րիս տո տե լի    3) Սոկ րա տե սի
2) Պլա տո նի    4) Պոր փյու րի

155. Ո՞ր հա մաս տե ղու թյունն է կոչ վել Հայ կի ա նու նով.

1) Մեծ Ար ջի    3) Օ րի ո նի
2) Փոքր Արջի    4) Աղեղնավորի

156. Ի՞նչ ա նու նով էր Տոր քը հայտ նի Խե թա կան թա գա վո րու թյու նում.

1) Ան գեղ     3) Տի տան
2) Տգեղ     4) Տար քու

157. Հին Ար ևել քում ո ՞ր ա ստ ված նե րի պաշ տա մունքն էր լայ նո րեն տա րած ված.

1) ա նաս նա պա հու թյան ու ե րկ րա գոր ծու թյան ա ստ ված նե րի
2) մեռ նող և հա րու թյուն առ նող ա ստ ված նե րի
3) չար ու բա րի ա ստ ված նե րի
4) ռազ մի ու քա ջու թյան ա ստ ված նե րի

158. Որ քա՞ն է տևել հել լե նիզ մի դա րաշր ջա նը Հա յաս տա նում.

1) մոտ 400 տա րի    3) մոտ 500 տա րի
2) մոտ 300 տա րի    4) մոտ 600 տա րի

159. Որ տե՞ղ էր գտն վում Ա րա մազ դի պաշ տա մուն քի գլ խա վոր կենտ րո նը.

1) Թիլ ա վա նում    3) Աշ տի շա տում
2) Ա նի ամ րո ցում    4) Բա գա ռիճ ա վա նում
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160. Որ տե՞ղ էր գտն վում Վա հագ նի գլ խա վոր մե հյա նը.

1) Ար տա շա տում    3) Ե րա զա մույ նում
2) Աշ տի շա տում    4) Բա գա ռիճ ա վա նում

161. Որ տե՞ղ էր գտն վում Ա րեգ–Միհ րի պաշ տա մուն քի գլ խա վոր կենտ րո նը.

1) Ա նի ամ րո ցում    3) Աշ տի շա տում
2) Ե րա զա մույ նում    4) Բա գա ռիճ ա վա նում

162. Ո՞վ էր հե թա նոս հայե րի հյու րըն կա լու թյան ա ստ վա ծը.

1) Վա հագնը    3) Տիրը
2) Վա նա տուրը    4) Ա րեգ–Միհրը

163.  Ո՞րն էր հայ կա կան մշա կույ թի զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյու նը հել լե նիս
տա կան դա րաշր ջա նում.

1)  հայ կա կան մշա կույ թի շր ջա դա րձը դե պի ա րև մուտք և ա ռնչ վե լը հու նահ ռո մե ա
կան աշ խար հի հետ

2) հել լե նիս տա կան մշա կույ թի տա րա ծու մը հայ ժո ղովր դի բո լոր խա վե րի շր ջա նում
3)  Ար ևել քի հետ փո խազ դե ցու թյան պայ ման նե րում ազ գային ի նք նա տի պու թյան 

պահ պա նու մը
4) հայ կա կան մշա կու թային մի ջա վայ րի մե կու սա ցումն օ տար մշա կույթ նե րից

164. Քա նի՞ փու լի է բա ժան վում հայ կա կան հել լե նիզ մի պատ մու թյու նը.

1) ոչ մի փու լի    3) ե րեք
2) եր կու     4) չորս

165.  Ով քե՞ր է ին հել լե նիզ մի դա րաշր ջա նում Հա յաս տա նում ա վան դա կան մշա կույ թի 
հիմ նա կան կրող նե րը.

1) ար քու նի քը
2) քա ղա քային ա զատ բնակ չու թյու նը
3) գյու ղա կան բնակ չու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը
4) քր մա կան դա սի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը

166. Ով քե՞ր է ին Հա յաս տա նում հել լե նիս տա կան մշա կույ թի կրող նե րը.

1) ար քու նի քը
2) վե րին խա վե րը և քա ղա քային ա զատ բնակ չու թյու նը
3) գյու ղա կան բնակ չու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը
4) քր մա կան դա սի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը

167. Ո՞ր ա ստ վա ծու հուն են հա մա րել « մեր ազ գի փառքն ու կեն սա տուն».

1) Ա ստ ղիկ     3) Նա նե
2) Ա նա հիտ     4) Ծո վի նար
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168. Ի՞նչ տիտ ղո սով է մե ծար վել Ա նա հիտ դի ցու հին.
1) «Ոս կե ղե նիկ»    3) «Ոս կե ձույլ»
2) «Ոս կե մայր»    4) « Տի րա մայր»

169. Որ տե՞ղ էր Ա նա հի տի պաշ տա մուն քի գլ խա վոր կենտ րո նը.
1) Բարձր Հայ քի Ե կե ղյաց գա վա ռի Թիլ ա վա նում
2) Բարձր Հայ քի Դա րա նա ղյաց գա վա ռի Ա նի ամ րո ցում
3) Բարձր Հայքի Ե կե ղյաց գա վա ռի Ե րի զա (Ե րզն կա) ա վա նում
4) Ար տա շա տի մոտ՝ Ե րա զա մույն վայ րում

170. Ըստ մա տե նա գի տա կան մի տե ղե կու թյան՝ Վա հագ նը հնում պաշտ վել է որ պես.
1) դպ րու թյան ա ստ ված   3) ի մաս տու թյան ա ստ ված
2) ա րե գա կի ա ստ ված   4) տի ե զեր քի ա ստ ված

171. Ո՞ւմ կի նը կամ սի րու հին է հա մար վել Ա ստ ղիկ դի ցու հին.
1) Ա րա մազ դի    3) Միհ րի
2) Վա հագ նի    4) Ա րա Գե ղե ցի կի

172. Որ տե՞ղ էր Ա ստ ղի կի մե հյա նը.
1) Ար տա շա տի մոտ Ե րա զա մույն վայ րում
2) Աշ տի շա տում
3) Բարձր Հայ քի Ե կե ղյաց գա վա ռի Թիլ ա վա նում
4) Բարձր Հայ քի Դա րա նա ղյաց գա վա ռի Ա նի ամ րո ցում

173. Ո՞ւմ մե հյանն է կոչ վել « Սե նյակ Վա հագ նի».
1) Միհ րի     3) Ա ստ ղի կի
2) Վա հագ նի    4) Նա նե ի

174. Որ տե՞ղ էր գտն վում Նա նե ի պաշ տա մուն քի գլ խա վոր կենտ րո նը.
1) Բարձր Հայ քի Ե կե ղյաց գա վա ռի Թիլ ա վա նում
2) Բարձր Հայ քի Դա րա նա ղյաց գա վա ռի Ա նի ամ րո ցում
3) Ար տա շա տի մոտ՝ Ե րա զա մույն վայ րում
4) Տու րու բե րան նա հան գում՝ Աշ տի շա տում

175. Ո՞վ էր հա մար վում Ա րա մազ դի քար տու ղա րը.
1) Վա հագ նը    3) Միհ րը
2) Վա նա տու րը    4) Տի րը

176. Քա նի՞ մե հե նան շա նից էր բաղ կա ցած հայ կա կան մե հե նագ րային հա մա կար գը.
1) շուրջ 500     3) շուրջ 200
2) շուրջ 400    4) շուրջ 300

177. Տր դատ I–ը ո ՞ր տոհ մին է պարգ ևել Նիգ գա վա ռը.

1) Բագ րա տու նի    3) Դի մաք սյան
2) Մա մի կո նյան    4) Գն թու նի
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178.  Ո՞ր թա գա վո րու թյան ժա մա նա կաշր ջա նից են մեզ հա սած` պատ մա գի տա կան 
ար ժեք ներ կա յաց նող ա ռա ջին ար ձա նագ րու թյուն նե րը.

1) Հայ կա զուն–Եր վան դա կան նե րի  3) Վա նի
2) Ար շա կու նյաց    4) Ար տա շե սյան նե րի

179. Խո րե նա ցին ո ՞ւմ է մե ծա րել «այր ի մաս տուն և բա նաս տեղծ» խոս քե րով.

1) Ար տա վազդ II–ին    3) Վրույրին
2) Օ ղյումպ քուրմին    4) Բար դա ծանին

180.  Ո՞ր հույն պատ միչն էր վկա յում, որ հայոց Ար շակ I ար քայի օ րոք կի րառ վել է 
հա յա լե զու և հա յա գիր դպ րու թյուն.

1) Բար դա ծա նը    3) Փի լոստ րա տո սը
2) Ամ ֆիկ րա տես Ա թե նա ցին  4) Մեթ րո դո րոս Սկեփ սա ցին

181.  Ո՞ւմ խոս քերն են. «Գ րի գոր Լու սա վո րի չը «տ ղա յու թյան հա սա կում» Հա յաս տա
նում սո վո րել է հայոց գիրն ու լե զուն».

1) Բար դա ծա նի    3) Գևորգ Ա սո րու
2) Ա գա թան գե ղո սի    4) Մար Ա բաս Կա տի նայի

182.  Բեր ված հատ վա ծում ո ՞ր քա ղա քի ա նունն է բաց թողն ված. «Ա մե նայն հա վա նա կա
նու թյամբ Տր դատ III–ի կա ռա վար ման մինչք րիս տո նե ա կան շր ջա նում՝ 287–301 թթ. 
է գր վել …–ի հու նա րեն մեծ ար ձա նագ րու թյու նը, ո րից հատ ված ներ են պահ պան վել 
պարս պի 8 մեծ քա րե րի վրա».

1) Ար մա վիր     3) Տիգ րա նա կերտ
2) Գառ նի     4) Ար տա շատ

183. Ըստ Մով սես Խո րե նա ցու՝ մե հե նա կան պատ մու թյուն ներն ի մի են բե րել՝

1) Մեթ րո դո րոս Սկեփ սա ցին և Բար դա ծա նը
2) Մար Ա բաս Կա տի նան և Օ ղյումպ քուր մը
3) Ամ ֆիկ րա տես Ա թե նա ցին և Գևորգ Ա սո րին
4) Մար Ա բաս Կա տի նան և Վրույ րը

184. Ո՞վ է « Մեծ մարդ կանց մա սին» աշ խա տու թյան հե ղի նա կը.

1) Ար տա վազդ 2–ր դը   3) Ամ ֆիկ րա տես Ա թե նա ցին
2) Մեթ րո դո րոս Սկեպ սա ցին  4) Օ ղյումպ քուր մը

185.  Ո՞ր ար քայի թո ղած ար ձա նագ րու թյան մեջ է ա ռա ջին ան գամ հի շա տակ վում 
Գառ նին.

1) Սար դու րի II–ի    3) Ար գիշ տի II–ի
2) Ար գիշ տի I–ի    4) Ռու սա II–ի
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186.  Ո՞ր քա ղա քի մա սին է ստորև բեր ված բաց թո ղում նե րով հատ վա ծը. «……… գնում 
է այն տե ղը, որ տեղ ……… և ………–ը խառն վում են, և այն տեղ, բլու րը հա վա
նելով, քա ղաք է շի նում և իր ա նու նով կո չում ………».

1) Տիգ րա նա կերտ    3) Ար տա շատ
2) Ար շա մա շատ    4) Վա ղար շա պատ

187.  Ո՞ր պատ միչն է ստորև բեր ված հատ վա ծի հե ղի նա կը. «……… գնում է այն տե
ղը, որ տեղ ……… և ………–ը խառն վում են, և այն տեղ, բլու րը հա վա նե լով, քա
ղաք է շի նում և իր ա նու նով կո չում ………».

1) Ե ղի շեն     3) Փավս տոս Բու զան դը
2) Ղա զար Փար պե ցին   4) Մով սես Խո րե նա ցին

188.  Ո՞ր ժա մա նա կաշր ջա նին են հա տուկ մեծ թվով նոր քա ղաք նե րի կա ռու ցու մը. 
1) ու րար տա կան    3) վաղմիջ նա դա րյան
2) հել լե նիս տա կան    4) ո ւշ միջ նա դա րյան

189. Ո՞րն էր Եր վանդ IV–ի կա ռու ցած քա ղաք–սր բա վայ րը. 
1) Եր վան դա շա տը    3) Բա գա րա նը
2) Եր վան դա կեր տը    4) Բա գա վա նը

190.  Ո՞ր կա ռույցն է Մով սես Խո րե նա ցին բնու թագ րել հետ ևյալ կերպ` « գե ղե ցիկ ու 
շղեք հո րին ված քով». 

1) Եր վան դա կերտ դաս տա կեր տը  3) Ա րեգ–Միհ րի տա ճա րը
2) Ա նա հի տի տա ճա րը   4) Նեմ րութ լե ռան սր բա վայ րը

191. Որ տե՞ղ է Նեմ րութ լե ռան սր բա վայ րը. 

1) Ծոփ քում     3) Փոքր Հայ քում
2) Կոմ մա գե նե ում    4) Վա նա լճի ա րև մուտ քում

192. Ի՞նչ բարձ րու թյան վրա է կա ռուց ված Նեմ րութ լե ռան սր բա վայ րը. 

1) 1800 մ   2) 2000 մ   3) 2100 մ   4) 2500 մ 

193. Որ քա՞ն էր Ան տի ո քոս I Եր վան դու նու ար ձա նի բարձ րու թյու նը. 

1) 5 մ   2) 7 մ    3) 8 մ    4) 9 մ 

194. Ո՞ւմ կող մից է թա գադր վել Ան տի ո քոս I Երվանդունին. 

1) Եր վանդ I–ի    3) Տիգ րան Մե ծի
2) Ար տա շես I–ի    4) Ար տա շես II–ի

195. Ո՞վ է կա ռու ցել Գառ նի ի ամ րո ցը. 

1) Ար գիշ տի I–ը
2) Սար դու րի I–ը
3) Ար տա շես I–ը
4) Տր դատ I–ը
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196. Ո՞ր տա ճարն էր Գառ նի ի տա ճա րի նա խօ րի նա կը. 

1) Ար տա շա տում Ա նա հի տի տա ճա րը
2) Թի լում Նա նե ի տա ճա րը
3) Ար դի նի–Մու սա սի րում Խալ դի ի տա ճա րը
4) Աշ տի շա տում Ա ստ ղի կի տա ճա րը

197. Որ տե ղի՞ց էր գտն վել Ա նա հիտ ա ստ վա ծու հու բրոն զա ձույլ ար ձա նի գլու խը. 

1) Ե րզն կայի մեր ձա կայ քից   3) Սա տա ղի մեր ձա կայ քից
2) Ար տա շա տի մեր ձա կայ քից  4) Ար մա վի րի մեր ձա կայ քից

198. Ո՞րն է Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի ե րկ րորդ բարձր գա գա թը.

1) Մեծ Մա սիս    3) Փոքր Մա սիս
2) Սի փան     4) Ա րա գած

199. Որ տե ղի՞ց է սկիզբ առ նում Ար ևե լյան Տիգ րի սը.

1) Ծովք լճից    3) Ծաղ կանց լեռ նե րից
2) Հայ կա կան Տավ րո սից   4) Ծաղ կա վետ լեռ նե րից

200. Որ քա՞ն էր Փոքր Հայ քի տա րած քը.

1) 80 հազ. քառ. կմ    3) 50 հազ. քառ. կմ
2) 150 հազ. քառ. կմ   4) 100 հազ. քառ. կմ

201. Ինչ պե՞ս է կոչ վել Ար ևե լյան Եփ րա տը.

1) Ա խու րյան    3) Ար փա
2) Ա րա ծա նի    4) Ող ջի

202. Որ տե ղի՞ց է սկիզբ առ նում Ա րևմ տյան Տիգ րի սը.

1) Հայ կա կան Պա րից   3) Ծովք լճից
2) Հայ կա կան Տավ րո սից   4) Սյու նյաց լեռ նե րից

203. Ո՞ր ար քայի օ րոք է Վա նի թա գա վո րու թյունն ու նե ցել տա րած քային ա մե նա մեծ ա ճը.

1) Իշ պո ւի նի     3) Ար գիշ տի I
2) Մե նո ւա     4) Սար դու րի II

204.  Ար գիշ տի I–ի գա հա կալ ման ո՞ րե րորդ տա րում է Վա նի տե րու թյա նը մի աց վել 
Ա բի լի ա նի եր կի րը.

1) ե րկ րորդ      3) հին գե րորդ  
2) եր րորդ     4) վե ցե րորդ

205.  Եր վան դու նի ո ՞ր ար քայի օ րոք Հա յաս տա նում վե րաց վեց Մա րաս տա նի գե րիշ
խա նու թյու նը.

1) Պա րույր     3) Եր վանդ Սա կա վա կյաց
2) Տիգ րան Եր վան դյան   4) Վա հագն
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206.  Որ քա՞ն էր ռազ մա դաշտ դուրս բեր վող հայոց բա նա կի հետ ևա կի թի վը Հայ կա
զուն–Եր վան դա կան նե րի օ րոք.

1) 40 հա զար    3) 58 հա զար
2) 48 հա զար    4) 70 հա զար

207. Որ քա՞ն էր Տիգ րան Մե ծի տե րու թյա նը հպա տակ թա գա վո րու թյուն նե րի տա րած քը.

1) շուրջ 2 մլն քառ. կմ   3) շուրջ 360 հազ. քառ. կմ
2) շուրջ 1 մլն քառ. կմ   4) շուրջ 400 հազ. քառ. կմ

208. Որ քա՞ն էր Ան տո նի ո սի բա նա կի ը նդ հա նուր կո րուս տը պարթ ևա կան ար շա վան քում.

1) 44 հա զար զին վոր   3) 55 հա զար զին վոր
2) 20 հա զար զին վոր   4) 30 հա զար զին վոր

209. Ո՞ր նա հանգն էր հանձն վել Կոր բու լո նի հրա մա նա տա րու թյա նը.

1) Կա պա դով կի ա    3) Սի րի ա
2) Կոմ մա գե նե    4) Ա տր պա տա կան

210. Որ տե՞ղ էր կա ռուց վել Մծուրք քա ղա քը.
1) Մշո դաշ տում    3) Ե րզն կայի դաշ տում
2) Ա լաշ կեր տի դաշ տում   4) Կար նո դաշ տում

211. Ո՞ր գա վա ռում էր գտն վում Ոս խա գյու ղը.

1) Տա րոն     3) Դա րա նա ղի
2) Ե կե ղյաց     4) Բա սեն

212. Որ տե՞ղ էր գտն վում Նա նե ի պաշ տա մուն քի գլ խա վոր կենտ րո նը.

1) Աշ տի շա տում    3) Թիլ ա վա նում
2) Ե րի զա ա վա նում    4) Բա գա ռիճ ա վա նում

213. Որ տե՞ղ էր գտն վում Վա հագ նի պաշ տա մուն քի գլ խա վոր կենտ րո նը.
1) Բարձր Հայ քի Ե կե ղյաց գա վա ռի Թիլ ա վա նում
2) Բարձր Հայ քի Դա րա նա ղյաց գա վա ռի Ա նի ամ րո ցում
3) Ար տա շա տի մոտ՝ Ե րա զա մույն վայ րում
4) Տու րու բե րան նա հան գում՝ Աշ տի շա տում

214.  Ըստ Խո րե նա ցու` որ տե՞ղ է գտն վել մե հե նա կան պատ մագ րու թյան կար ևո րա
գույն ար խի վը.

1) Աշ տի շա տում    3) Ար տա շա տում
2) Ա նի ամ րո ցում    4) Բա գա րա նում

215.  Տիգ րան Մե ծի կյան քի ու գոր ծու նե ու թյան մա սին հայոց ար քու նի քում աշ խա
տու թյուն է գրել՝

1) Մար Ա բաս Կա տի նան   3) Վրույ րը
2) Օ ղյում պը    4) Մեթ րո դո րոս Սկեփ սա ցին
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3. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

1. Հայոց ո ՞ր ար քան է ա սել հետ ևյալ խոս քե րը.
«Ես ա զա տու թյան է ի ձգ տում, քան զի լավ է ի հա մա րում, որ ի նքս ա զատ լի նեմ և որ
դի նե րիս ա զա տու թյուն թող նեմ»:
1) Տիգ րան Եր վան դյանը   3) Պա րույրը
2) Եր վանդ Սա կա վա կյացը   4) Վա հագնը

2. Ո՞ր ար քայի մա սին է Մով սես Խո րե նա ցու ստորև բեր վող վկա յու թյու նը.
« Սա մեր թա գա վոր նե րից ա մե նահ զո րը և ա մե նա խո հեմն էր և նրանց բո լո րից քաջ 
…և մեր բնա կու թյան սահ ման ներն ըն դար ձա կե լով` հասց րեց մինչև հին բնա կու
թյան սահ ման նե րի ծայ րե րը»:
1) Եր վանդ Սա կա վա կյացի   3) Տր դատ III Ար շա կու նու
2) Տիգ րան I Եր վան դյանի   4) Ար տա շես I–ի

3.  « Նա Կյու րո սին ա ջա կից ե ղավ Մա րաց իշ խա նու թյու նը տա պա լե լու… և մեր 
բնա կու թյան սահ ման ներն հասց րեց մինչև հին բնա կու թյան սահ ման նե րի ծայ
րե րը»։ Ո ՞ր ար քային են վե րագր վում վե րը բեր ված խոս քե րը.

1) Տիգ րան I Եր վան դյա նին   3) Եր վանդ III–ի ն
2) Եր վանդ Սա կա վա կյա ցին  4) Ար տա վազդ II–ի ն

4.  Ո՞ր ար քայի մա սին է հույն պատ մա գիր Պո լի բի ո սի ստորև բեր վող ար տա հայ
տու թյու նը.

«Ար մե նի այի մե ծա գույն մա սի տի րա կալ»:
1) Պա րույրի    3) Տիգ րան II–ի
2) Տիգ րան Եր վան դյանի   4) Ար տա շես I–ի

5. Ո՞վ է ստորև բեր վող վկա յու թյան հե ղի նա կը.

«Ար տա շե սը գնում է այն տե ղը, որ տեղ [ գե տե րը] խառն վում են, և այն տեղ, բլու րը 
հա վա նե լով, քա ղաք է շի նում և իր ա նու նով կո չում է Ար տա շատ»:
1) Պլու տար քոսը    3) Խո րե նա ցին
2) Պո լի բի ոսը    4) Ստ րա բոնը

6.  Տիգ րան Մե ծը հռո մե ա ցի ո ՞ր զո րա վա րի ու ղար կած դես պա նին է տվել հետ ևյալ 
պա տաս խա նը.

«Ես Միհր դա տին չեմ հանձ նի, ի սկ ե թե հռո մե ա ցի նե րը պա տե րազմ սկ սեն, ա պա… 
հա կա հար ված կտամ նրանց»:
1) Սուլ լային     3) Լու կուլ լոսին
2) Պոմ պե ոսին    4) Ան տո նի ոսին
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7. Հայոց ո ՞ր ար քայի մա սին են պատ մի չի հետ ևյալ խոս քե րը.
« Մե ծա գույն թա գա վոր, որ տի րա կա լում էր մեծ փառ քով»:
1) Տիգ րան Եր վան դյանի   3) Տիգ րան II–ի
2) Ար տա շես I–ի    4) Ար տա վազդ II–ի

8. Ո՞ր ան վա նի պատ մա բանն է այս պես դի պուկ բնու թագ րել Տիգ րան  Մե ծին.
« Տիգ րան Մեծն իր ար ժա նա վոր տեղն է զբա ղեց նում Ար ևել քում ե րբ ևէ իշ խած տի
րա կալ նե րի շար քում: Նա ար ժա նա ցել է « Մեծ» տիտ ղո սին` պատ վա վոր մի կոչ ման, 
ո րը պատ մու թյու նը հազ վա դեպ է շնոր հում իր ը նտ րյալ դե րա կա տար նե րին»:
1) Ն. Ա դոնցը    3) Հ. Մա նան դյանը
2) Լե ոն     4) Ս. Ե րե մյանը

9.  Հայոց ո ՞ր ար քայի մահ վա նից հե տո է Հա յաս տա նում տի րող ի րա վի ճակն այս
պես պատ կե րա վոր բնո րո շել հռո մե ա ցի պատ մի չը.

« Հայե րը մնա ցին ա ռանց թա գա վո րի, ան տե րունչ»:
1) Տիգ րան Մեծի    3) Տիգ րան IV–ի
2) Ար տա շես I–ի    4) Ար տա վազդ II–ի

10. Ո՞ւմ են պատ կա նում « կա մուրջ ներ չհան դուր ժող Ա րաքս» խոս քե րը.
1) Տա կի տո սին    3) Ա րի ա նո սին
2) Վեր գի լի ո սին    4) Մով սես Խո րե նա ցուն

11. Հայոց ո ՞ր ար քայի մա սին է հույն պատ մի չի հետ ևյալ բնու թագ րու մը.
« Հայոց թա գա վոր [……………......–ը] ու ներ մի ջակ հա սակ, բայց հակ ված էր դե պի 
ա մեն մի մեծ բան և մա նա վանդ դե պի պա տե րազ մա կան գոր ծե րը: Նա հա վա տա
րիմ պա հա պան էր ար դա րա դա տու թյան և իր կեն ցա ղա վա րու թյան մեջ զուսպ էր, 
նաև չա փա վոր ու ող ջա միտ էր, ի նչ պես լա վա գույն նե րը հույ նե րի և հռո մայե ցի նե րի 
մեջ»:
1) Տր դատ II –ի    3) Սա նատ րուկ II–ի
2) Վա ղարշ I–ի    4) Տր դատ I–ի

12. Հայոց ո ՞ր ար քայի մա սին են պատ մի չի հետ ևյալ խոս քե րը.
« Հայոց թա գա վո րը վե րա դար ձավ մեծ հաղ թու թյամբ, շատ ա վա րով ու ցն ծա լից 
ուրա խու թյամբ. նա վե րա դար ձավ Հա յաս տան` Այ րա րատ գա վա ռը` Վա ղար շա պատ 
քա ղա քը. ե կավ մեծ ու րա խու թյամբ, բա րի ա նու նով ու շատ ա վա րով»:
1) Վա ղարշ II–ի    3) Տր դատ III–ի
2) Տր դատ II–ի    4) Խոս րով II–ի

13.  Ս տորև բեր ված հատ վա ծում ո ՞ր քա ղա քի ա նունն է բաց թողն ված. 

« Հայոց թա գա վո րը վե րա դար ձավ մեծ հաղ թու թյամբ, շատ ա վա րով ու ցն ծա լից 
ուրա խու թյամբ. նա վե րա դար ձավ Հա յաս տան՝ Այ րա րատ գա վա ռը, ……… քա ղա
քը. ե կավ մեծ ու րա խու թյամբ, բա րի ա նու նով ու շատ ա վա րով».
1) Ար տա շատ    3) Եր վան դա շատ
2) Վա ղար շա պատ    4) Ար մա վիր
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14. Հայոց ո ՞ր ա ստ ծո ծնն դյան օ րհ ներ գից է մեջ բեր ված հատ վա ծը.

« Նա հուր հեր ու նէր,  Ա պա թէ բոց ու նէր մո րուս,  Եւ աչ կունքն է ին ա րե գա կունք»:
1) Ա րա մազդ    3) Վա նա տուր
2) Ա րեգ–Միհր    4) Վա հագն

15. Ո՞վ է մեջ բեր ված հատ վա ծի հե ղի նա կը.

« Նա քա ղա քը շր ջա պա տեց 50 կան գուն բարձ րու թյան պա րիս պով, ո րի հաս տու
թյան մեջ կային ձի ե րի բազ մա թիվ ա խոռ ներ: Քա ղա քի ար վար ձա նում նա կա ռու ցեց 
պա լատ` ըն դար ձակ զբո սայ գի նե րով, որ սա տե ղե րով և լճե րով: Մեր ձա կայ քում նա 
բարձ րաց րեց նաև հզոր մի բերդ»:
1) Պլու տար քոսը    3) Դի ոն Կա սի ոսը
2) Ապ պի ա նոսը    4) Ստ րա բոնը

16. Հայոց ո ՞ր ար քայի կա ռու ցած քա ղա քի մա սին է պատ մի չի խոս քը.

« Նա քա ղա քը շր ջա պա տեց 50 կան գուն բարձ րու թյան պա րիս պով, ո րի հաս տու
թյան մեջ կային ձի ե րի բազ մա թիվ ա խոռ ներ: Քա ղա քի ար վար ձա նում նա կա ռու ցեց 
պա լատ` ըն դար ձակ զբո սայ գի նե րով, որ սա տե ղե րով և լճե րով: Մեր ձա կայ քում նա 
բարձ րաց րեց նաև հզոր մի բերդ»:
1) Վա ղարշ I–ի    3) Եր վանդ IV–ի
2) Ար տա շես I–ի    4) Տիգ րան Մեծ–ի

17.  Ո՞ր քա ղա քի մա սին են հետ ևյալ խոս քե րը. 

« Նա քա ղա քը շր ջա պա տեց 50 կան գուն բարձ րու թյան պա րիս պով, ո րի հաս տու թյան 
մեջ կային ձի ե րի բազ մա թիվ ա խոռ ներ: Քա ղա քի ար վար ձա նում նա կա ռու ցեց պա
լատ` ըն դար ձակ զբո սայ գի նե րով, որ սա տե ղե րով և լճե րով: Մեր ձա կայ քում նա բարձ
րաց րեց նաև հզոր մի բերդ». 
1) Ար տա շատ    3) Եր վան դա շատ
2) Տիգ րա նա կերտ    4) Դվին
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4. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Ի՞նչ էր կոչ վում Մեծ Հայ քի 15 խո շոր վար չա կան մի ա վոր նե րից յու րա քան չյու րը.

1) նա հանգ կամ մարզ   3) նա հանգ կամ աշ խարհ
2) մարզ կամ գա վառ   4) գա վառ կամ աշ խարհ

2. Հաս կա ցու թյու նը հա մա պա տաս խա նեց նել բո վան դա կու թյա նը.

1.  Հնդ կաս տա նից մինչև Եվ րո պայի ա րև մուտք տա րած վա ծու թյամբ ժո ղո վուրդ նե րի 
լեզ վա կան ազ գակ ցու թյուն:

2.  Փոքր Ա սի այի ար ևե լյան, Մի ջա գետ քի հյու սի սային և Ի րա նա կան սա րա հար թի 
հյու սի սարևմ տյան  շր ջան նե րը  և Հայ կա կան լեռ նաշ խարհն ը նդ գր կող տա րած քը:

3.  Հնդ կաս տա նից մինչև Եվ րո պայի ա րև մուտք տա րած վա ծու թյամբ ժո ղո վուրդ նե րի 
նախ նի նե րի նա խա պատ մա կան  ազ գակ ցու թյուն: 

4.  Հն դեվ րո պա կան լեզ վաըն տա նի քին պատ կա նող ժո ղո վուրդ նե րի լեզ վա կան ը նդ
հան րու թյուն ներ ու նե ցող խումբ:

5.  Հայ կա կան լեռ նաշ խար հը,  Մի ջա գետ քի հա րա վային,  Փոքր Ա սի այի ա րևմ տյան և 
Ի րա նա կան սա րա հար թի հա րավ–ա րև մուտքն ը նդ գր կող տա րած քը:

 
ա. «հն դեվ րո պա կան մայր ժո ղո վուրդ» գ. «հն դեվ րո պա կան լեզ վաըն տա նիք»
բ. «հն դեվ րո պա կան նա խա հայ րե նիք» դ. «հն դեվ րո պա կան լեզ վա խումբ»

1) ա–3, բ– 2, գ–1, դ–4   3) ա–4, բ–5, գ–1,  դ–3
2) ա–3, բ–5,  դ–4, դ–1   4) ա–4, բ–2, գ–1,  դ–3

3. Ի՞նչ տի պի պե տու թյուն էր Վա նի թա գա վո րու թյու նը.

1) հի նար ևե լյան տի պի սահ մա նադ րա կան մի ա պե տու թյուն
2) հի նար ևե լյան տի պի բա ցար ձակ մի ա պե տու թյուն
3) հի նար ևե լյան տի պի դաշ նային պե տու թյուն
4) հի նար ևե լյան տի պի հա մա դաշ նային բռ նա պե տու թյուն

4.  Ու րար տո ւում թա գա վո րին կից գոր ծող Ա վագ նե րի խորհր դի ան դամ նե րը կոչ
վում է ին՝

1) ար քայի « խորհր դա կան ներ»  3) ար քայի « գոր ծա կալ ներ»
2) ար քայի « փո խա նորդ ներ»  4) ար քայի « կա ռա վա րիչ ներ»

5.  Ի՞նչ էր կոչ վում Ա քե մե նյան տե րու թյան 20 մեծ վար չա կան մի ա վոր նե րից յու րա
քան չյու րը.

1) աշ խարհ     3) ստ րա տե գի ա
2) նա հանգ     4) սատ րա պու թյուն
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6. Ի՞նչ էր կոչ վում Հա յաս տա նի կա ռա վա րիչն Ա քե մե նյան տի րա պե տու թյան օ րոք.
1) սատ րապ     3) ստ րա տե գոս
2) մարզ պան    4) հյու պար քոս

7. Ի՞նչ տիտ ղոս է ին կրում Հայ կա զուն–Եր վան դա կան ար քա նե րը Ք. ա. VII–VI դդ.
1) « Մեծ Հայ քի թա գա վոր»   3) « Վա նի թա գա վոր»
2) « Հայոց թա գա վոր»   4) « Թա գա վոր նե րի թա գա վոր»

8. Ընտրել ճիշտ պատասխանները.

Հա յաս տա նի քր մա պե տը հա մար վում էր նաև.
1. մեծ դա տա վոր
2. ար քայի գլ խա վոր խորհր դա կան
3. զոր քե րի գլ խա վոր հրա մա նա տար
4. հոգ ևոր գե րա գույն ա ռաջ նորդ 
5. թա գա ժա ռանգ նե րի դաս տի ա րակ
6. թա գա վո րա կան գան ձա րա նի պա տաս խա նա տու
7. արքայական կանանոցի հսկիչ
8. պետական–հասարակական աշխատանքների վերահսկիչ

9.  Հու նահ ռո մե ա կան հե ղի նակ ներն ի ՞նչ է ին ան վա նում Ար տա շես I–ի ստեղ ծած 
վար չա մի ա վոր նե րը.

1) գա վառ     3) պրո վին ցի ա
2) ստ րա տե գի ա    4) սատ րա պու թյուն

10. Ի՞նչ է ին կոչ վում զրա դաշ տա կան կրո նի սպա սա վոր նե րը.
1) քա հա նա     3) քուրմ
2) մոգ     4) դեր վիշ

11. Ի՞նչ է հել լե նիզ մը.
1) հու նա կա նա ցում    3) հու նա պաշ տու թյուն
2) հու նա կա նու թյուն    4) հու նա սի րու թյուն

12.  Արևմ տյան քա ղա քակր թու թյան հետ շփում նե րի խո րաց ման ար դյուն քում հայե
րին եր բեմն կո չում է ին.

1) Եվ րո պայի ա սի ա ցի ներ   3) Ա սի այի եվ րո պա ցի ներ
2) Ար ևմուտքի ասիացիներ   4) Մի ջին Ա սի այի եվ րո պա ցի ներ

13. Ինչ պե՞ս էր կոչ վում հայ կա կան հել լե նիզ մի ա ռա ջին փու լը.
1) վաղ հել լե նիս տա կան ժա մա նա կաշր ջան
2) նախ նա կան հել լե նիս տա կան ժա մա նա կաշր ջան
3) բուն հել լե նիս տա կան ժա մա նա կաշր ջան
4) ո ւշ հել լե նիս տա կան ժա մա նա կաշր ջան
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14.  Ա նա հիտ դի ցա մոր պաշ տա մուն քի շնոր հիվ ի ՞նչ ա նու նով էր հայտ նի Ե կե ղյաց 
գա վա ռը.

1) Դի ցա մոր գա վառ   3) Ա նահ տա կան
2) Ոս կե ղե նիկ գա վառ   4) Պտ ղա բե րու թյան գա վառ

15.  Ըստ ա վան դու թյան՝ ո ՞ր տա րած քի ան վա նումն էր կապ ված Ա ստ ղիկ ա ստ վա
ծու հու հետ.

1) Մշո դաշտ    3) Եփ րա տի հո վիտ
2) Ա րա րա տյան դաշտ   4) Բա գա ռիճ ա վան
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5.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ ՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

1. Գտ նել Ար տա շես I–ի հո ղային բա րե փոխ ման ի րա կա նաց ման պատ ճառ նե րը.
ա.  Հա մայ նա կան հո ղե րը զավ թե լով` գյու ղա ցի նե րին զր կել գո յու թյան հիմ նա կան 

մի ջո ցից և նրանց ստի պել ան դա մագր վե լ վար ձու բա նա կին:
բ.  Ա գա րա կա տե րե րին իր կող մը գրա վե լու և ար քու նի քի սո ցի ա լա կան հե նա րանն 

ու ժե ղաց նե լու նպա տա կով Ար տա շես I–ը ձեռ նա մուխ ե ղավ հո ղային բա րե փոխ
ման ի րա գործ մա նը:

գ.  Հո ղա զավ թում նե րի ար դյուն քում հո ղազրկ ված գյու ղա ցին շա հագրգռ ված չէր 
զին վո րագր վելու բա նա կին:

դ.  Հո ղա զավ թում նե րի ար դյուն քում հո ղազրկ ված գյու ղա ցին այլևս չէր կա րո ղա նում 
հարկ վճա րել պե տու թյա նը: 

ե.  Խո շոր ա գա րա կա տե րե րի պա հան ջով և հո ղա հար կի քա նա կը ճշգր տե լու նպա
տա կով Ար տա շես I–ը ձեռ նա մուխ ե ղավ հո ղային բա րե փոխ ման ի րա գործ մա նը:

1) ա, դ    3) գ, դ
2) բ, գ,    4) դ, ե

2.  Ի՞նչ նպա տակ էր հե տապն դում Ար տա շես I–ի կող մից ան ցկաց ված հո ղային բա
րե փո խու մը.

1)  կար գա վո րել հո ղի սե փա կա նու թյան խն դիր նե րը՝ ար գե լե լով ա վա գա նուն (ա գա
րակ նե րի սե փա կա նա տե րե րին) յու րաց նել գյու ղա ցի–հա մայ նա կան նե րի հո ղե րը

2) վե րաց նել հա մայն քային սե փա կա նու թյու նը
3) գյու ղա ցի–հա մայ նա կան նե րի հո ղե րը կրկ նա պատ կել
4) վե րաց նել ա վա գա նու հո ղա տի րա կան ի րա վուն քը

3. Գտնել սխալ պա տաս խա նը.
Ի՞նչ հետ ևանք ու նե ցան Տիգ րան Մե ծի նվա ճում նե րը.
1) Հա յաս տանն ամ րապնդ վեց Մի ջերկ րա կան ծո վի ար ևե լյան ա փե րին:
2)  Սելև կյան Ա սո րիքն ու Պարթևս տա նը տա րա ծաշր ջա նում ի րենց դիր քե րը զի ջե

ցին Հա յաս տա նին:
3) Տիգ րան Մե ծը դար ձավ Ա ռա ջա վոր Ա սի այի մե ծա գույն մա սի տի րա կալ:
4) Հա յաս տանն ամ րապնդ վեց Մի ջերկ րա կան ծո վի ա րևմ տյան ա փե րին:

4.  Ա ռանձ նաց նել եր կու սը, ո րոնք պատ ճառ հան դի սա ցան Ք. ա. 69 թ. հայ–
հ ռոմեա կան պա տե րազ մի ծագ ման հա մար.

ա.  Հզոր Հա յաս տանն իր գո յու թյամբ խո չըն դո տում էր դե պի Ար ևելք ծա վալ վե լու 
նկր տում ներ ու նե ցող Հռո մե ա կան պե տու թյա նը:

բ.  Հռո մի ան մի ջա կան ծրագ րե րի մեջ էր մտ նում Փոքր Ա սի այի գրա վու մը, ո րն ամ
բող ջու թյամբ ռազ մա կա լել էր Տիգ րան Մե ծը:
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գ.  Հռո մը չէր կա րող հաշտ վել այն ի րո ղու թյան հետ, որ Հայոց տե րու թյու նը դուրս էր 
ե կել Մի ջերկ րա կան ծով և ը նդ հուպ մո տե ցել Ե գիպ տո սի սահ ման նե րին:

դ.  Հայ–հ ռո մե ա կան ռազ մա կան բախ մա նը նպաս տեց նաև այն, որ Տիգ րա նը և 
Միհր դատ Եվ պա տո րը այլևս դաշ նա կից ներ չէ ին: 

ե.  Հռո մի ան մի ջա կան ծրագ րե րի մեջ էր մտ նում Փոքր Հայ քի զավ թու մը, որ տեղ 
գեր իշ խա նու թյուն էր հաս տա տել Հրա հատ III –ը:

1) ա, գ     3) ա, դ
2) գ, դ     4) բ, ե

5.  Ո՞ր գոր ծոն նե րը նպաս տե ցին նոր մայ րա քա ղա քի կա ռուց մա նը Տիգ րան II–ի 
կող մից.

1) Ար տա շա տի շուրջ ճահ ճուտ ներ է ին գո յա ցել:
2) Ար տա շա տը մնա ցել էր ե րկ րի ծայր հյու սի սում:
3)  Նա խորդ ժա մա նա կաշր ջա նում կա ռուց ված քա ղաք նե րում այլևս բա վա կա նա

չափ հայ բնակ չու թյուն չկար:
4) Ան տի ո քը բուն հայ կա կան տա րածք նե րից դուրս է ր:
5) Դա մաս կո սը մնա ցել էր Սելև կյան նե րի տի րա պե տու թյան ներ քո:
6) Ար տա շա տը նվաճ վել էր պարթև նե րի կող մից:

6.  Գտնել ճիշտ պատասխանները. 

Ի նշա նա վո րումն հայ–հ ռո մե ա կան դա շին քի վե րա կանգն ման`  կայսր Մակ րի նո սը՝
ա.  Տր դա տին է վե րա դարձ նում Կա պա դով կի այի կալ վածք նե րը, ո րոնք ստա ցել էր 

դեռևս Խոս րով I–ը
բ.  խո շոր գու մար է վճա րում Տր դա տին, որ պես զի հայոց այ րու ձին հյու սի սում ի րա

կա նաց նի Կով կա սյան լեռ նանցք նե րի և հա րա կից տա րածք նե րի պաշտ պա նու
թյու նը

գ. Տր դա տին է վե րա դարձ նում Հա յաս տա նից գե րե վար ված նրա կնո ջը` թա գու հուն:
դ.  Հա յաս տա նից դուրս է բե րում հռո մե ա կան լե գե ոն նե րը, ի սկ նրանց պար տա կա

նու թյուն նե րը ստանձ նում է հայոց այ րու ձին:
ե. Տր դա տին է վե րա դարձ նում Հա յաս տա նից թա լան ված ա վա րը

1) ա, բ   2) գ, ե    3) ա, ե    4) ա, դ

7. Ին չո՞ւ ար գել վեց հայ կա կան մե հե նագ րու թյան կի րա ռու մը.

1) քա նի որ ստեղծ վել էր հայոց այ բու բե նը
2) քա նի որ քրիս տո նե ու թյու նը հռ չակ վել էր պե տա կան կրոն
3) քա նի որ այն դժ վար էր կի րա ռել
4)  քա նի որ հու նա րենն ու ա սո րե րե նը ա վե լի լայն տա րա ծում գտան ժո ղովր դի շրջա նում
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6.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1.  Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի խո շոր ե րկ րա շար ժե րը դա սա վո րել ը ստ ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան. 

ա. Գառ նի ի     1) ա, դ, գ, բ, ե
բ. Զան գե զու րի    2) դ, ա, ե, բ, գ
գ. Սպի տա կի    3) դ, ե, ա, գ, բ
դ. Դվի նի      4) ա, դ, բ, ե, գ
ե. Լե նի նա կա նի

2. Երկ րա շար ժե րը դա սա վո րել ը ստ ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա) Գառ նի ի     ե) Ա կո ռի ի
բ) Դվի նի     զ) Սպի տա կի 
գ) Զան գե զու րի    է) Լե նի նա կա նի 
դ) Ա նի ի      ը) Եր ևա նի

1) բ, դ, ա, ե, է, գ, ը, զ   3) դ, բ, ա, գ, ե, ը, զ, է
2) բ, ա, գ, դ, ը, է, ե, զ   4) ե, դ, ա, գ, բ, ը, է, զ

3. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Վա նի թա գա վո րու թյան մի աս նա կան դի ցա րա նի ստեղ ծու մը
բ. Է րե բու նի ամ րո ցի հիմ նադ րու մը
գ. Մե նո ւա խի նի լի քա ղա քի հիմ նադ րու մը
դ. Վա նի թա գա վո րու թյան տե ղա կան սե պագ րի ստեղ ծու մը
1) ա, դ, գ, բ  2) դ, գ, ա, բ  3) դ, ա, գ, բ  4) ա, գ, դ, բ

4.  Ար գիշ տի I–ի նվա ճո ղա կան ձեռ նար կում նե րը ներ կա յաց նել ժա մա նա կագ րա
կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. հաղ թար շա վը դե պի Ա լիշ տու
բ. ար շա վան քը Չլ դը րի ա վա զան
գ. ար շա վան քը Զագ րո սյան լեռ նե րով մինչև Պար սո ւա
դ. Ա բի լի ա նի եր կի րը տե րու թյա նը մի աց նե լը 
ե. ար շա վան քը դե պի Փոքր Ա սի այի տա րածք
զ. ար շա վան քը Զա բա խա

1) զ, դ, ե, ա, գ, բ    3) ա, զ, դ, գ, ե, բ
2) զ, ա, դ, գ, ե,  բ    4) զ, դ, ե, գ, ա, բ
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5. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Սար դու րի III–ի հի շա տա կումն ա սո րես տա նյան ար ձա նագ րու թյուն նե րում
բ.  հայ կա կան նոր թա գա վո րու թյան հռ չա կու մը Պա րույր Հայ կա զու նու գլ խա վո րու

թյամբ
գ. Տուշ պա մայ րա քա ղա քի հիմ նադ րու մը
դ.  բա րիդ րա ցի ա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տա տու մը Վա նի թա գա վո րու թյան 

և Ա սո րես տա նի թա գա վոր Սի նա քե րի բի միջև

1) գ, դ, բ, ա   2) գ, բ, դ, ա   3) գ, ա, դ, բ  4) գ, դ, ա, բ

6. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Ա բի լի ա նի ե րկ րի մի ա ցու մը Վա նի թա գա վո րու թյա նը
բ. Սար գոն II–ի ան հա ջող բա խու մը Վա նի թա գա վո րու թյան հետ
գ. Ար դի նի–Մու սա սիր ե րկ րի նե րա ռու մը Վա նի թա գա վո րու թյան մեջ
դ. Վա նի թա գա վո րու թյան դի մա կա յու թյու նը Սալ մա նա սար III–ի զոր քե րին 
ե. Ու րար տո ւի ար քա Ա րա մո ւի ան վան հի շա տա կու մը ա սո րես տա նյան աղ բյուր նե րում
զ. Թիգ լաթ պա լա սար III–ի ար շա վան քը դե պի Տուշ պա 
է.  Վա նի թա գա վո րու թյան ա ռա ջին մար տա վա րա կան հաղ թա նակ նե րը տա րա

ծաշր ջա նի խո շո րա գույն պե տու թյան` Ա սո րես տա նի նկատ մամբ 
ը.  Վա նի թա գա վո րու թյան դաշ նային աշ խար հա զո րի փո խա րի նու մը ար հես տա

վարժ կա նո նա վոր բա նա կով
թ. Է րե բու նի ամ րո ցի հիմ նադ րու մը
ժ. Ար գիշ տի I–ի ար շա վան քը դե պի Զա բա խա

1) ե, դ, ը, գ, է, ժ, ա, թ, զ, բ   3) ե, ը, դ, է, գ, ժ, ա, զ, թ, բ
2) դ, ե, ը, գ, է, ա, ժ, զ, թ, բ   4) ե, դ, գ, ը, է, ժ, ա, զ, բ, թ

7.  Վա նի թա գա վո րու թյան ար քա նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ նրանց գա հա
կալ ման հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Ար գիշ տի I    դ. Մե նո ւա 
բ. Սար դու րի II    ե. Ռու սա I
գ. Ռու սա II    
զ. Սար դու րի I

1) դ, զ, ա, ե, բ, գ     3) զ, ա, դ, բ, գ, ե
2) դ, զ, բ, ա, ե, գ    4) զ, դ, ա, բ, ե, գ

8.  Վա նի թա գա վո րու թյան ար քա նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ նրանց գա հա
կալ ման հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Ար գիշ տի I    զ. Սար դու րի I
բ. Սար դու րի III     է. Սար դու րի II
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գ. Ռու սա III      ը. Իշ պո ւի նի
դ. Մե նո ւա     թ. Ար գիշ տի II 
ե. Ռու սա I     ժ. Ռու սա II

1) ը, զ, դ, ա, է, ե, թ, ժ, գ, բ   3) ը, զ, է, դ, ա, ե, թ, ժ, գ, բ
2) զ, ը, դ, ա, է, ե, թ, ժ, բ, գ   4) զ, ը, դ, ա, է, ե, թ, բ, ժ, գ

9.  Հայ կա զուն–Եր վան դու նի տի րա կալ նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ նրանց 
կա ռա վար ման հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Պա րույր     զ. Եր վանդ II
բ. Եր վանդ III     է. Տիգ րան Եր վան դյան
գ. Սկայոր դի     ը. Եր վանդ IV
դ. Եր վանդ Սա կա վա կյաց   թ. Շամ (Սա մոս) 
ե. Ար շամ     ժ. Վա հագն

1) ա, գ, դ, է, ժ, զ, բ, ե, թ, ը    3) ա, գ, ժ, է, դ, զ, բ, թ, ը, ե 
2) գ, ա, դ, է, ժ, զ, թ, բ, ը, ե    4) գ, ա, դ, է, ժ, զ, բ, թ, ե, ը

10.  Հայ կա զուն–Եր վան դու նի ար քա նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ նրանց գա
հա կալ ման հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Տիգ րան I Եր վան դյան   դ. Եր վանդ Սա կա վա կյաց 
բ. Ար շամ     ե. Շամ (Սա մոս)
գ. Պա րույր     զ. Եր վանդ IV

1) գ, դ, ա, ե, բ, զ    3) ա, գ, դ, ե, զ, բ
2) գ, ա, դ, բ, ե, զ    4) դ, գ, ա, բ, զ, ե

11. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Փոքր Հայ քի ան կա խա ցու մը Միթ րաուս տե սի գլ խա վո րու թյամբ
բ. մեզ հա սած ա ռա ջին հայ կա կան ար քա յա կան դրամ նե րի հա տու մը
գ. Եր վանդ III–ի դառ նա լը Հա յաս տա նի սատ րապ
դ. զո րա վար Վա հու մի սայի և հայե րի ը նդ հա րու մը Հյու սի սային Մի ջա գետ քում
ե. Ա լեք սանդր Մա կե դո նա ցու տե րու թյան տրո հու մը 
զ. Եր վանդ Սա կա վա կյա ցի գա հա կա լու թյան սկիզ բը
է. Եր վանդ II–ի գլ խա վո րած ա պս տամ բու թյունն Ա քե մե նյան տե րու թյան դեմ
ը. հու նա կան 10–հա զա րա նոց բա նա կի նա հան ջը Հա յաս տա նի տա րած քով
թ. Տիգ րան Եր վան դյա նի և Կյու րոս Մե ծի մի ա ցյալ ա պս տամ բու թյու նը Մա րաս տա նի դեմ
ժ. Գավ գա մե լայի ճա կա տա մար տը

1) զ, թ, դ, բ, է, գ, ա, ժ, ե, ը    3) զ, թ, դ, ը, է, գ, ժ, ա, ե, բ
2) դ, զ, թ, ը, է, գ, ժ, ա, բ, ե    4) թ, զ, դ, է, ը, գ, ժ, ա, ե, բ
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12.  Նշ ված ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է խախ տում դեպ քե րի ժամանակագրված 
հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Պտ ղո մայիս քա ղա քի գրա վու մը Տիգ րա նի կող մից
2) Ար տա շա տի կա ռու ցու մը
3) Ա րա ծա նի ի ճա կա տա մար տը
4) Ար տա շա տի պայ մա նագ րի կն քու մը

13. Դեպ քե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. հո ղային բա րե փոխ ման վե րա բե րյալ Ար տա շես I–ի հրա մա նագ րի հրա պա րա կու մը
բ. Մագ նե սի այի ճա կա տա մար տը
գ. Գավ գա մե լայի ճա կա տա մար տը
դ.  հա յազ գի զո րա վար նե րի գլ խա վո րու թյամբ Ան տի ո քոս III–ի զոր քե րի ար շա վան քը 

Եր վան դա կան Հա յաս տա նի դեմ 
ե. Ա քե մե նյան նե րի գե րիշ խա նու թյան հաս տա տու մը Հա յաս տա նում
զ. Ա պա մե այի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը 
է. Ար տա շատ մայ րա քա ղա քի հիմ նադ րու մը 
ը. Ար տա շես I–ի մա հը
թ.  Ա քե մե նյան տի րա կալ Ար տաք սերք սես  II–ի դեմ Կյու րոս Կրտ սե րի ա պս տամ բու

թյունը
ժ. Ա լեք սանդր Մա կե դո նա ցու ար ևե լյան ար շա վան քի սկիզ բը

1) թ, ե, ժ, գ, բ, դ, զ, է, ա, ը   3) ե, թ, ժ, գ, դ, բ, զ, է, ա, ը
2) ե, թ, ժ, գ, բ, զ, դ, ա, է, ը   4) թ, ե, դ, ժ, գ, բ, դ, է, ը, ա, զ

14.  Տիգ րան Մե ծի նվա ճում նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու
թյամբ.

ա. Օս րոյե նե ի, Ա դի ա բե նե ի և Միգ դո նի այի մի ա ցու մը Հայոց թա գա վո րու թյա նը
բ. Կա պա դով կի այի ա ռա ջին գրա վու մը
գ. պարթև նե րի թա գա վո րա նիստ Էկ բա տա նի գրա վու մը
դ. Պտ ղո մայիս քա ղա քի գրա վու մը 
ե. Կոր դու քի մի ա ցու մը Մեծ Հայ քին
զ. Ա սո րի քի գրա վու մը 
է. Վիր քի և Աղ վան քի հպա տա կե ցու մը 
ը.  Հրե աս տա նի և Նա բա թե ա թա գա վո րու թյան կող մից Տիգ րա նի գե րիշ խա նու թյան 

ըն դու նու մը
թ. Ծոփ քի մի ա ցու մը Մեծ Հայ քին
ժ. Մա րաս տա նի գրա վու մը

1) ե, թ, բ, է, ժ, գ, ա, զ, դ, ը    3) թ, ե, բ, է, ժ, գ, ա, զ, ը, դ
2) թ, ե, բ, ժ, է, գ, ա, զ, ը, դ   4) թ, ե, է, բ, ժ, գ, զ, ա, դ, ը
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15. Ճա կա տա մար տե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Խա ռա նի    գ. Պոն տո սի Զե լա քա ղա քի
բ. Ա րա ծա նի ի    դ. Ակ ցի ու մի 
      ե. Տիգ րա նա կեր տի

1) ե, բ, գ, ա, դ    3) բ, ե, գ, ա, դ
2) ե, գ, բ, դ, ա,     4) գ, դ, ե, բ, ա

16.  Ար տա շե սյան տի րա կալ նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ նրանց գա հա կալ ման 
հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Ար տա վազդ II    զ. Ար տա վազդ III 
բ. Տիգ րան IV և Է րա տո   է. Տիգ րան II
գ. Ար տա շես II    ը. Տիգ րան IV
դ. Տիգ րան I     թ. Ար տա վազդ I
ե. Ար տա շես I    ժ. Տիգ րան III

1) ե, դ, թ, է, ա, գ, ժ, ը, բ, զ   3) ե, թ, դ, է, ա, գ, ժ, ը, զ, բ
2) թ, ե, դ, է, ա, ժ, գ, ը, բ, զ   4) թ, ե, դ, է, ա, գ, զ, ը, ժ, բ

17.  Ար տա շե սյան տի րա կալ նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ նրանց գա հա կալ ման 
հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Տիգ րան III    գ. Ար տա շես II
բ. Տիգ րան I    դ. Ար տա վազդ II 
ե. Ար տա վազդ I
1) բ, ե, դ, գ, ա    3) ե, բ, դ, ա, գ
2) ե, բ, դ, գ, ա    4) բ, ե, գ, դ, ա

18. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա) Ար տա վազդ III–ի գա հա կա լու մը
բ) հայ–պարթ ևա կան պայ մա նագ րի կն քու մը Ար տա շա տում
գ) Ար տա շես II–ի օծ վե լը հայոց թա գա վոր
դ) Ակ ցի ու մի ճա կա տա մար տը 
ե) Ա ռա ջին ե ռա պե տու թյան կազ մա վո րու մը Հռո մում

1) ե, բ, ա, գ, դ    3) դ, ե, բ, ա, գ
2) ե, բ, դ, գ, ա    4) ե, դ, գ, բ, ա

19. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. հռո մե ա–պարթ ևա կան տաս նա մյա պա տե րազ մի սկիզ բը
բ.  հա կահ ռո մե ա կան հուժ կու ա պս տամ բու թյու նը և Ար տա գերս ամ րո ցի հե րո սա կան 

դի մադ րու թյու նը
գ. Ար տա շատ քա ղա քի ա վե րու մը Կոր բու լո նի կող մից
դ.  հա կահ ռո մե ա կան հուժ կու ա պս տամ բու թյու նը Գի սակ Դի մաք սյա նի գլ խա վո րու

թյամբ 
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ե.  Վա ղար շի և Տր դա տի գլ խա վո րած պարթ ևա կան զոր քի մուտ քը Հա յաս տան և 
Հռա դա միզ դի վտա րու մը

1) բ, դ, ե, ա, գ    3) դ, բ, ե, գ, ա 
2) բ, ե, դ, ա, գ    4) բ, դ, ա, ե, գ

20.  Մեծ Հայ քի թա գա վոր նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ նրանց գա հա կալ ման 
հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Սա նատ րուկ II    զ. Խոս րով I 
բ. Խոս րով II    է. Տր դատ III
գ. Որ միզդ–Ար տա շիր   ը. Վա ղարշ I
դ. Տր դատ II     թ. Տր դատ I
ե. Վա ղարշ II    ժ. Բա կուր Ար շա կու նի

1) թ, ա, ը, ե, ժ, զ, դ, գ, է, բ   3) թ, ա, ը, ժ, ե, զ, գ, բ, դ, է
2) թ, ա, ը, ժ, զ, ե, դ, բ, գ, է    4) թ, ա, ը, ժ, ե, զ, դ, բ, գ, է

21.  Տրված ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել եր րոր դը՝ ըստ ժամա
նակագրական հաջորդականության.

ա) Տիգ րան Եր վան դյա նի ու դաշ նա կից զոր քե րի կող մից Բա բե լո նի գրա վու մը
բ) Վա ղարշ II–ի գա հա կալ ման սկիզ բը
գ) Պե տոս զո րա վա րի մուտ քը Տիգ րա նա կերտ
դ) Ա պա մե այի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը 
ե) Ար տա շա տի պայ մա նագ րի կն քու մը

1) ե  2) գ  3) դ  4) բ 

22. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Խոս րով I–ի մեկ նու մը Ա սո րիք և ձեր բա կա լու թյու նը
բ. Տր դատ II–ի հաղ թա կան ար շա վան քը դե պի Տիզ բոն
գ. Պե տո սի գլ խա վո րած հռո մե ա կան զոր քի հաս նե լը Հռան դե ա
դ. Վա ղարշ II–ի և Սևե րո սի միջև հաշ տու թյան կն քու մը

1) գ, ա, դ, բ     3) գ, դ, ա, բ
2) գ, դ, բ, ա     4) դ, գ, ա, բ

23. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Տր դատ Ար շա կու նու հաղ թա կան մե նա մար տը գո թե րի իշ խա նի հետ
բ. հռո մե ա–պարս կա կան 40–ա մյա խա ղա ղու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը Մծ բի նում
գ. Ներ սեհ Սա սա նյա նի` Հռո մի դեմ պա տե րազ մի սկիզ բը
դ. Տր դատ II–ի թագ ստա նա լը կայսր Մակ րի նո սից 
ե. հայ–հ ռո մե ա կան ու ժե րի հաղ թա նա կը Ոս խայի ճա կա տա մար տում
զ. Խոս րով II–ի գա հա կա լու թյան սկիզ բը
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1) դ, զ, գ, ա, ե, բ    3) դ, զ, ա, ե, գ, բ
2) դ, զ, ա, գ, ե, բ    4) զ, դ, ա, գ, ե, բ

24. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա.  « Բա քո սու հի ներ» ող բեր գու թյան բե մադ րու թյու նը Ար տա շա տում պարթև ար քա 

Օ րո դես II–ի ներ կա յու թյամբ
բ. Ան տի ո քոս I–ի թա գադ րու մը « Տիգ րա նյան» կամ « Հայ կա կան» թա գով
գ. Ա րեգ–Միհ րի տա ճա րի կա ռու ցու մը Գառ նի ում
դ.  Ար ևե լյան Հա յաս տա նում ար քու նի գրագ րու թյան մեջ պահ լա վե րե նի գոր ծա ծու

թյան սկիզ բը
ե. Տիգ րան Մե ծի թա գադ րու թյու նը
զ. Ար շակ I Ար շա կու նու գա հա կա լու թյան սկիզ բը

1) ե, դ, ա, բ, զ, գ,    3) ե, բ, ա, զ, գ, դ
2) զ, ե, բ, ա, գ, դ    4) դ, ե, ա, բ, գ, զ

25.  Քա ղաք նե րը դա սա վո րել ը ստ դրանց հիմ նադր ման ժա մա նա կագ րա կան հա
ջոր դա կա նու թյան.

ա. Տիգ րա նա կերտ    զ. Մծուրք 
բ. Է րե բու նի     է. Եր վան դա շատ 
գ. Վա ղար շա պատ    ը. Մե նո ւա խի նի լի
դ. Ար շա մա շատ    թ. Զա րի շատ
ե. Տուշ պա     ժ. Սա մո սատ

1) ե, ը, բ, ժ, դ, է, թ, ա, գ, զ   3) ե, ը, բ, ժ, դ, է, թ, ա, զ, գ
2) ե, բ, ը, ժ, դ, է, թ, ա, զ, գ   4) ե, ը, բ, ժ, է, դ, թ, ա, զ, գ

26.  Տրված իրադարձություններից ո՞րն է խախտում տրված շարքի ժամա
նակագրական հաջորդականությունը.

1) Վանի թագավորության տեղական սեպագրի ստեղծումը
2) Էրեբունի ամրոցի հիմնադրումը 
3) Վանի թագավորության միասնական դիցարանի ստեղծումը
4) Մենուախինիլի քաղաքի հիմնադրումը
5) Աբիլիանի երկրի միացումը Վանի թագավորությանը

27.  Տրված իրադարձություններից որո՞նք են խախտում տրված շարքի 
ժամանակագրական հաջորդականությունը.

1) Տուշպա մայրաքաղաքի հիմնադրումը
2) Վանի թագավորության տեղական սեպագրի ստեղծումը
3)  բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատումը Վանի թագավորության և 

Ասորեստանի թագավոր Սինաքերիբի միջև 
4) Մենուախինիլի քաղաքի հիմնադրումը
5) Աբիլիանի երկրի միացումը Վանի թագավորությանը
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6) Էրեբունի ամրոցի հիմնադրումը
7) Սարդուրի III–ի հիշատակումն ասորեստանյան արձանագրություններում
8) Վանի թագավորության միասնական դիցարանի ստեղծումը
9)  հայկական նոր թագավորության հռչակումը Պարույր Հայկազունու գլխա

վորությամբ

28.  Տրված իրադարձություններից ո՞րն է տեղի ունեցել չորրորդը՝ ըստ ժամա
նակագրական հաջորդականության.

ա. Սարդուրի III–ի հիշատակումն ասորեստանյան արձանագրություններում
բ.  հայկական նոր թագավորության հռչակումը Պարույր Հայկազունու 

գլխավորությամբ
գ. Էրեբունի ամրոցի հիմնադրումը
դ. Վանի թագավորության տեղական սեպագրի ստեղծումը
ե. Աբիլիանի երկրի միացումը Վանի թագավորությանը
զ.  բարիդրացիական հարաբերությունների հաստատումը Վանի թագավորության և 

Ասորեստանի թագավոր Սինաքերիբի միջև
է. Մենուախինիլի քաղաքի հիմնադրումը
ը. Տուշպա մայրաքաղաքի հիմնադրումը 
թ. Վանի թագավորության միասնական դիցարանի ստեղծումը

1) գ  2) դ  3) է  4) թ

29.  Տրված իրադարձություններից ո՞րն է տեղի ունեցել երրորդը՝ ըստ ժամա
նակագրական հաջորդականության.

ա. Արգիշտի I–ի արշավանքը դեպի Զաբախա
բ. Վանի թագավորության դիմակայությունը Սալմանասար III–ի զորքերին
գ. Թիգլաթպալասար III–ի արշավանքը դեպի Տուշպա
դ. Արդինի–Մուսասիր երկրի ներառումը Վանի թագավորության մեջ
ե. Էրեբունի ամրոցի հիմնադրումը
զ.  Վանի թագավորության դաշնային աշխարհազորի փոխարինումն արհեստավարժ 

կանոնավոր բանակով 
է. Սարգոն II–ի անհաջող բախումը Վանի թագավորության հետ
ը.  Վանի թագավորության առաջին մարտավարական հաղթանակները տարա

ծաշրջանի խոշորագույն պետության` Ասորեստանի նկատմամբ 
թ. Ուրարտուի արքա Արամուի անվան հիշատակումը ասորեստանյան աղբյուրներում 
ժ. Աբիլիանի երկրի միացումը Վանի թագավորությանը 

1) բ  2) զ  3) ը  4) ժ

30.  Տրված իրադարձություններից որո՞նք են խախտում տրված շարքի ժամա
նակագրական հաջորդականությունը.

1) Ուրարտուի արքա Արամուի անվան հիշատակումը ասորեստանյան աղբյուրներում
2) Վանի թագավորության դիմակայությունը Սալմանասար III–ի զորքերին
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3)  Վանի թագավորության դաշնային աշխարհազորի փոխարինումն արհեստավարժ 
կանոնավոր բանակով

4) Արգիշտի I–ի արշավանքը դեպի Զաբախա
5) Արդինի–Մուսասիր երկրի ներառումը Վանի թագավորության մեջ
6)  Վանի թագավորության առաջին մարտավարական հաղթանակները տարա

ծաշրջանի խոշորագույն պետության` Ասորեստանի նկատմամբ 
7) Սարգոն II–ի անհաջող բախումը Վանի թագավորության հետ
8) Աբիլիանի երկրի միացումը Վանի թագավորությանը
9) Թիգլաթպալասար III–ի արշավանքը դեպի Տուշպա

31.  Տրված իրադարձություններից ո՞րն է խախտում տրված շարքի ժամա
նակագրական հաջորդականությունը.

1) Արդինի–Մուսասիր երկրի ներառումը Վանի թագավորության մեջ
2)  Վանի թագավորության առաջին մարտավարական հաղթանակները տարա

ծաշրջանի խոշորագույն պետության` Ասորեստանի նկատմամբ 
3) Վանի թագավորության դիմակայությունը Սալմանասար III–ի զորքերին
4) Աբիլիանի երկրի միացումը Վանի թագավորությանը
5) Էրեբունի ամրոցի հիմնադրումը

32.  Տրված իրադարձություններից ո՞րն է տեղի ունեցել վերջինը՝ ըստ ժամա
նակագրական հաջորդականության.

ա. Երվանդ Սակավակյացի գահակալության սկիզբը 
բ. Տիգրան Երվանդյանի և Կյուրոս Մեծի միացյալ ապստամբությունը Մարաստանի դեմ
գ. Գավգամելայի ճակատամարտը
դ. հունական 10–հազարանոց բանակի նահանջը Հայաստանի տարածքով
ե. Ալեքսանդր Մակեդոնացու տերության տրոհումը մի քանի մասերի
զ. Փոքր Հայքի անկախացումը Միթրաուստեսի գլխավորությամբ
է. Երվանդ II–ի գլխավորած ապստամբությունն Աքեմենյան տերության դեմ
ը. զորավար Վահումիսայի և հայերի ընդհարումը Հյուսիսային Միջագետքում 
թ. մեզ հասած առաջին հայկական արքայական դրամների հատումը 
ժ. Երվանդ III–ի դառնալը Հայաստանի սատրապ 

1) գ  2) ե  3) զ  4) թ

33.  Տրված իրադարձություններից ո՞րն է խախտում տրված շարքի ժամա
նակագրական հաջորդականությունը.

1) Տիգրան Երվանդյանի և Կյուրոս Մեծի միացյալ ապստամբությունը Մարաստանի դեմ
2) հունական 10–հազարանոց բանակի նահանջը Հայաստանի տարածքով
3) Փոքր Հայքի անկախացումը Միթրաուստեսի գլխավորությամբ
4) Երվանդ III–ի դառնալը Հայաստանի սատրապ
5) Գավգամելայի ճակատամարտը
6) Ալեքսանդր Մակեդոնացու տերության տրոհումը մի քանի մասերի
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34.  Տիգրան Մեծի նվաճումներից ո՞րն է տեղի ունեցել  յոթերորդը՝ ըստ 
ժամանակագրական հաջորդականության.

ա. Մարաստանի գրավումը
բ. Կապադովկիայի գրավումը
գ. Վիրքի և Աղվանքի հպատակեցումը
դ. Օսրոյենեի, Ադիաբենեի և Միգդոնիայի միացումը Հայոց թագավորությանը
ե.  Հրեաստանի և Նաբաթեա թագավորության կողմից Տիգրանի գերիշխանության 

ընդունումը
զ. Պտղոմայիս քաղաքի գրավումը 
է. Ծոփքի միացումը Մեծ Հայքին 
ը. Ասորիքի գրավումը 
թ. Կորդուքի միացումը Մեծ Հայքին 
ժ. պարթևների թագավորանիստ Էկբատանի գրավումը

1) ա  2) դ  3) ը  4) ժ

35.  Տրված իրադարձություններից ո՞րն է տեղի ունեցել  հինգերորդը՝ ըստ 
ժամանակագրական հաջորդականության.

ա. Հռոմի դրածո Արտավազդ III–ի վտարումը Հայաստանից
բ. Արտավազդ II–ի եղերական մահը
գ. հռոմեա–պոնտական պատերազմների սկիզբը 
դ. Առաջին եռապետության կազմավորումը Հռոմում
ե. Արտաշես II–ի դավադիր սպանությունը
զ. Խառանի ճակատամարտը
է.  թագաժառանգ Բակուրի հրամանատարությամբ հռոմեացիների վտարումը 

Ասորիքից, Կիլիկիայից, Փյունիկիայից, Պաղեստինից և Հրեաստանից
ը. հռոմեա–պոնտական պատերազմների ավարտը 
թ. Կրասոսի պարթևական արշավանքի սկիզբը
ժ. Միհրդատ Եվպատորի մահը 

1) դ  2) զ  3) է  4) թ

36.  Տրված իրադարձություններից որո՞նք են խախտում տրված շարքի ժամա
նակագրական հաջորդականությունը.

1) Վաղարշ II–ի և Սևերոսի միջև հաշտության կնքումը
2) Վաղարշ II–ի գահակալության ավարտը
3) Տրդատ Արշակունու հաղթական մենամարտը գոթերի իշխանի հետ
4) Կարակալլա կայսեր ուղարկած զորքի ջախջախումը Տրդատ II–ի գլխավորությամբ
5) Ներսեհ Սասանյանի` Հռոմի դեմ պատերազմի սկիզբը
6) Տրդատ II–ի հաղթական արշավանքը դեպի Տիզբոն
7) Խոսրով II–ի գահակալության սկիզբը
8) հայ–հռոմեական ուժերի հաղթանակը Ոսխայի ճակատամարտում



ZA
NG

AK

54

37.  Ու րար տա կան ար քա նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ կա ռա վար ման հա ջոր
դա կա նու թյան. 

ա) Իշ պո ւի նի     ե) Սար դու րի I
բ) Ա րա մու      զ) Ռու սա I 
գ) Ար գիշ տի I     է) Ռու սա II 
դ) Մե նո ւա       ը) Սար դու րի II

1) բ, ե, ա, դ, գ, ը, զ, է    3) գ, դ, ը, ե, բ, ա, զ, է
2) բ, ե, դ, գ, ա, է, զ, ը    4) գ, զ, է, ա, դ, ե, բ, ը

38. Դեպ քե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Գավ գա մե լայի ճա կա տա մար տը
բ. Շա մի գա հա կալ ման սկիզ բը
գ. Մեծ Հայ քի ան կա խու թյան վե րա ցու մը Դա րեհ I–ի ար շա վանք նե րից հե տո
դ. Մեծ Հայ քի թա գա վո րու թյան վե րա կանգ նու մը Մա կե դո նա ցու ար շա վանք նե րից հե տո 
ե. Նին վե ի կոր ծա նու մը
զ. Տիգ րան Եր վան դյա նի մա հը 
է. Բա բե լո նի գրա վու մը Տիգ րան Եր վան դյա նի կող մից 
ը. Ա քե մե նյան տե րու թյան բա ժա նու մը  սատ րա պու թյուն նե րի
թ. Կամ բի զի գա հա կալ ման սկիզ բը
ժ. Կյու րոս Մե ծի գլ խա վո րու թյամբ Մա րաս տա նի դեմ ա պս տամ բու թյան սկիզ բը

1) ե, ժ, է, թ, զ, գ,  ը, ա, բ, դ   3) ժ, ե, թ, է, զ, գ, ը, ա, դ, բ
2) ե, ժ, է, թ,  զ ,գ, ը, ա, դ ,բ   4) ժ, ե, թ, է, գ, զ, դ, ա, ը, բ

39. Ճա կա տա մար տե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա) Խա ռա նի     գ) Տիգ րա նա կեր տի
բ) Ա րա ծա նի ի      դ) Հռան դե այի

1) ա, գ, բ, դ      3) բ, ա, գ, դ
2) գ, բ, ա, դ     4) դ, գ, բ, ա
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7. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՈՒՄ

1.  Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի գե տե րը հա մա պա տաս խա նեց նել լեռ նե րին, ո րոն
ցից դրանք սկիզբ են առ նում.

1. Խա չա փայ տի     ա. Ար ևե լյան Եփ րատ
2. Բյու րակ նյան (Սր մանց)   բ. Ար ևե լյան Տիգ րիս
3. Ծաղ կանց    գ. Ճո րոխ
4. Ծաղ կա վետ    դ. Ա րևմ տյան Եփ րատ
       ե. Ա րաքս

1) ա–4, գ–1, դ–3, բ–2   3) ա–1, բ–4, դ–3, գ–2
2) ա–3, գ–1, դ–4, ե–2   4) ա–1, բ–3, դ–4, ե–2

2.  Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի լեռ նա գա գաթ նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րենց 
բարձ րու թյուն նե րին.

1. 4434 մ      ա. Ա րա գած
2. 3906 մ     բ. Փոքր Մա սիս
3. 5165 մ     գ. Սի փան
4. 4096 մ     դ. Կա պուտ ջուղ
5. 3925 մ  

1) ա–1, բ–5, գ–4, դ–2   3) ա–4, բ–2, գ–1, դ–5
2) ա–4, բ–5, գ–1, դ–2   4) ա–5, բ–3, գ–1, դ–2

3.  Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի խո շոր ե րկ րա շար ժե րը հա մա պա տաս խա նեց նել տա
րեթ վե րին.

1. 893 թ.      ա. Սպի տա կի
2. 1988 թ.      բ. Գառ նի ի
3. 1931 թ.     գ. Դվի նի
4. 1926 թ.     դ. Զան գե զու րի
5. 1679 թ. 

1) ա–2, բ–1, գ–3, դ–4   3) ա–2, բ–3, գ–1, դ–5
2) ա–2, բ–5, գ–1, դ–3   4) ա–2, բ–1, գ–5, դ–3

4. Ան վա նում նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել նա հա պետ նե րի ա նուն նե րին.

ա. Ա րամ     1. Ար մա վիր
բ. Ա րա մա նյակ    2. Ար մե նի ա, ար մեն
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գ. Ա րա մայիս    3. Ե րասխ (Ա րաքս)
դ. Ե րաստ     4. Ա րա րատ
      5. Ա րա գած, Ա րա գա ծոտն

1) 2–գ, 3–դ, 4–ա, 5–բ   3) 1–գ, 2–ա, 3–դ, 5–բ
2) 1–բ, 3–դ, 4–ա, 5–գ   4) 1–գ, 2–բ, 3–դ, 4–ա

5. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում. 

N Ի րա դար ձու թյու նը N Տա րե թի վը N Գոր ծի չը

1 Տուշ պա–Վա նի կա ռու ցու մը 1 Ք. ա. 785 թ. 1 Իշ պու ի նի

2 Ար դի նի–Մու սա սի րի նե րա ռու մը 
Վա նի թա գա վո րու թյան մեջ 2 Ք. ա. 740–ա կան թթ. 2 Սար դու րի II

3 Է րե բու նի ամ րո ցի հիմ ադ րու մը 3 Ք. ա. 830–ա կան թթ. 3 Ռու սա I

4
Դե պի հյու սիս՝ Կուլ խա, Վա նի 
թա գա վո րու թյան եր կու ար շա

վանք նե րը
4

Ք. ա. 820–ա կան թթ. 
վերջ

4 Ար գիշ տի I

5 Ք. ա. 782 թ. 5 Սար դու րի I

1. 3. 4.2.1 4 3
2 2 1
3 1 4
4 5 2

1 3 5
2 4 1
3 1 4
4 2 3

1 3 5
2 4 3
3 1 4
4 2 1

1 3 5
2 4 1
3 5 4
4 2 2

6. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

1) Ա բի լի ա նի     ա) Ալ զի
2) Մա լա թի ա     բ) Դի աու խի
3) Տայք      գ) Մե լիդ
4) Զա բա խա     դ) Ջա վախք
5) Ա ղձ նիք       ե) Ո ւր մե
      զ) Ա բե ղե անք

1) 1–զ, 2–գ, 3–բ, 4–դ, 5–ա   3) 1–ա, 2–զ, 3–բ, 4–ե, 5–գ
2) 1–զ, 2–ե, 3–ա, 4–բ, 5–գ   4) 1–զ, 2–բ, 3–ե, 4–դ, 5–ա

7.  Գա հա կալ ման տա րի նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել Վա նի թա գա վո րու թյան 
ար քայի ան վա նը.

1. Սար դու րի II     ա. Ք. ա. մոտ 835–825 թթ.
2. Ռու սա II     բ. Ք. ա. մոտ 810–786 թթ.
3. Ար գիշ տի I    գ. Ք. ա. մոտ 685–645 թթ.
4. Սար դու րի I    դ. Ք. ա. մոտ 825–810 թթ.
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5. Մե նո ւա      ե. Ք. ա. 764–735 թթ.
6. Իշ պո ւի նի    զ. Ք. ա. 735–մոտ 710–ա կան թթ.
       է. Ք. ա. 786–764 թթ.

1) 1–ե, 2–զ, 3–է, 4–դ, 5–բ, 6–ա   3) 1–դ, 2–ա, 3–է, 4–զ, 5–բ, 6–ե
2) 1–ե, 2–գ, 3–է, 4–ա, 5–բ, 6–դ  4) 1–գ, 2–ե, 3–բ, 4–ա, 5–է, 6–դ

8. Հա մա պա տաս խա նեց նել  ի րա դար ձու թյու նը և  տա րե թի վը.
ա. Սե նե քե րիմ ար քայի սպա նու թյու նը
բ. Նին վե ի կոր ծա նու մը
գ. Կյու րոս Մե ծի գլ խա վո րու թյամբ ա պս տամ բու թյան սկիզ բը
դ. Կյու րոս Մե ծի մա հը 
ե. Տիգ րան Եր վան դյա նի մա հը
զ. Դա րեհ I–ի ար շա վանք նե րը` ա պս տամ բու թյուն նե րը ճն շե լու հա մար 
է. Հա յաս տա նի` Ա քե մենյան նե րի գե րիշ խա նու թյու նը ճա նա չե լը 
ը. Ա քե մե նյան տե րու թյան բա ժա նու մը  սատ րա պու թյուն նե րի
թ. Ար շա մի գա հա կալ ման սկիզ բը
ժ. Արտաշեսի և Զարեհի գլխավորությամբ Ան տի ո քոս III–ի զորքերի ար շա վան քը 
Հա յաս տա նի դեմ

1. Ք. ա. 524 թ.    6. Ք. ա. 520 թ.
2. Ք. ա. 681 թ.    7. Ք. ա. 612 թ.
3. Ք. ա. 521 թ.     8. Ք. ա. 609 թ.
4. Ք. ա. 240 թ.    9. Ք. ա. 522–521 թթ.
5. Ք. ա. 553 թ.     10. Ք. ա. 201 թ.
      11. Ք. ա. 529 թ.
1) ա–2, բ–7, գ–5, դ–11, ե–1, զ– 9, է–3, ը –6, թ–4, ժ–10
2) ա–2, բ–7, գ–9, դ–5, ե–1, զ – 6, է–3, ը–11, թ–4, ժ–10
3) ա–1, բ–8, գ–9, դ–5, ե–11, զ–6, է–10, ը–4, թ–3, ժ–2
4) ա–1, բ–8, գ–5, դ–11, ե–6, զ–9, է–10, ը–4, թ–3, ժ–2

9. Տա րե թի վը հա մա պա տաս խա նեց նել Տիգ րան Մե ծի գրա ված ե րկ րան վա նը.
1. Մա րաս տան     ա. Ք. ա. 84 թ.
2. Կոր դուք     բ. Ք. ա. 93 թ.
3. Ա սո րիք     գ. Ք. ա. 94 թ.
4. Կա պա դով կի ա    դ. Ք. ա. 88 թ.
       ե. Ք. ա. 87 թ.
1) 1–դ, 2–գ, 3–ա, 4–բ   3) 1–ե, 2–գ, 3–ա, 4–բ
2) 1–ե, 2–դ, 3–ա, 4–բ   4) 1–ե, 2–գ, 3–դ, 4–բ

10. Գա հա կալ ման տա րի նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ար քայի ան վա նը.
1. Ար տա շես II     ա. Ք. ա. 20–8 թթ.
2. Տիգ րան IV    բ. Ք. ա. 30–20 թթ.
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3. Ար տա վազդ II    գ. Ք. ա. 115–95 թթ.
4. Տիգ րան III    դ. Ք. ա. 95–55 թթ.
5. Տիգ րան II     ե. Ք. ա. 8–5 թթ.
      զ. Ք. ա. 55–34 թթ.

1) 1–ա, 2–ե, 3–զ, 4–բ, 5–դ   3) 1–բ, 2–ե, 3–զ, 4–ա, 5–դ
2) 1–բ, 2–ե, 3–դ, 4–ա, 5–գ   4) 1–բ, 2–ե, 3–զ, 4–ա, 5–գ

11. Գա հա կալ ման տա րի նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել թա գա վո րի ան վա նը.
1. Է րա տո      ա. 4–6 թթ.
2. Վո նոն Ար շա կու նի   բ. 12–16 թթ.
3. Զե նոն–Ար տա շես    գ. 6–12 թթ.
4. Ար տա վազդ IV    դ. 16–18 թթ.
       ե. 18–34 թթ.

1) 1–գ, 2–ե, 3–դ, 4–ա    3) 1–ա, 2–բ, 3–ե, 4–գ
2) 1–գ, 2–բ, 3–ե, 4–ա    4) 1–գ, 2–դ, 3–ե, 4–ա

12. Գա հա կալ ման տա րի նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել թա գա վո րի ան վա նը.
1. Տր դատ II      ա. 164–185 թթ.
2. Վա ղարշ II    բ. 185–215 թթ.
3. Խոս րով I    գ. 185–198 թթ.
4. Սո հե մոս–Տիգ րան   դ. 198–215 թթ.
       ե. 216–252 թթ.

1) 1–ե, 2–գ, 3–բ, 4–ա    3) 1–ե, 2–գ, 3–դ, 4–բ
2) 1–ե, 2–բ, 3–դ, 4–ա    4) 1–ե, 2–գ, 3–դ, 4–ա

13.   Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում և պա տաս խան նե րը լրաց նել ա ռա ջին սյու
նա կում տր ված ա նուն նե րի հեր թա կա նու թյա նը հա մա պա տաս խան.

N Աստ վա ծը N Գոր ծա ռույթ նե րը N Պաշ տա մուն քի գլխա
վոր կենտ րո նը

1 Տիր 1
Մայ րու թյան, պտ ղա բե րու թյան 
ու ար գա սա վո րու թյան հո վա
նա վոր

1 Բա գա ռիճ ա վան

2 Նա նե 2 Ար ևի, լույ սի, կրա կի և ար դա
րու թյան հո վա նա վոր 2 Ե րա զա մույն
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3 Ա նա հիտ 3 Ըն տա նի քի հո վա նա վոր 3 Աշ տի շատ

4 Ա րեգ–Միհր 4 Ռազ մի, քա ջու թյան և ա մպ րո
պի հո վա նա վոր 4 Ե րի զա ա վան

5
Դպ րու թյան, գրի ու գրա կա նու
թյան, ար վես տի ու գի տու թյան 
հո վա նա վոր

5 Թիլ ա վան

1 5 2
2 3 5
3 1 4
4 2 1

1. 1 2 2
2 3 5
3 1 4
4 5 1

2. 1 5 1
2 3 5
3 1 4
4 2 2

3. 1 5 2
2 3 3
3 1 4
4 2 1

4. 

14. Հե ղի նա կի ա նու նը հա մա պա տաս խա նեց նել աշ խա տու թյա նը.
1. « Հայոց պատ մու թյուն»    ա. Էվ րի պի դես
2. « Հան րա պե տու թյուն»   բ. Ամ ֆիկ րա տես Ա թե նա ցի
3. « Պատ մու թյուն»    գ. Ա գա թան գե ղոս
4. « Բա քո սու հի ներ»    դ. Փի լոստ րա տոս
5. « Մեծ մարդ կանց մա սին»   ե. Պլա տոն
      զ. Սե բե ոս

1) 1–գ, 2–ե, 3–զ, 4–ա, 5–բ   3) 1–զ, 2–ե, 3–գ, 4–ա, 5–դ
2) 1–գ, 2–դ, 3–զ, 4–բ, 5–ե    4) 1–զ, 2–բ, 3–գ, 4–դ, 5–ե

15.  Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի խո շոր ե րկ րա շար ժե րը հա մա պա տաս խա նեց նել տա
րեթ վե րին.

1. 341 թ.      ա. Ա կո ռի ի
2. 1937 թ.      բ. Եր ևա նի
3. 1319 թ.     գ. Լե նի նա կա նի
4. 1840 թ.     դ. Ա նի ի
5. 1926 թ.    

1) ա–1, բ–2, գ–5, դ–3    3) ա–4, բ–2, գ–5, դ–3
2) ա–4, բ–5, գ–2, դ–1    4) ա–1, բ–5, գ–2, դ–4

16.  Կատարել համապատասխանեցում.

Ո՞ր վայ րե րից են սկզբ նա վոր վում Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի նշա նա վոր գե տե րը. 

1. Ճո րոխ     ա. Բյու րակ նյան լեռ նե րից
2. Ար ևե լյան Եփ րատ   բ. Ծովք լճից
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3. Ար ևե լյան Տիգ րիս   գ. Ծաղ կա վետ լեռ նե րից
4. Ա րևմ տյան Եփ րատ   դ. Հայ կա կան Տավ րո սից
5. Ա րևմ տյան Տիգ րիս   ե. Խա չա փայ տի լեռ նե րից
6. Ա րաքս     զ. Ծաղ կանց լեռ նե րից

ա) 1–ե, 2–գ, 3–դ, 4–զ, 5–բ, 6–ա   գ) 1–ա, 2–գ, 3–բ, 4–զ, 5–դ, 6–ե 
բ) 1–ե, 2–զ, 3–դ, 4–գ, 5–բ, 6–ա  դ) 1–ե, 2–զ, 3–բ, 4–գ, 5–դ, 6–ա

17. Եր կի րը հա մա պա տաս խա նեց նել թա գա վո րի ան վա նը.

1. Տիգ րան II     ա. Ե գիպ տոս
2. Միհր դատ VI Եվ պա տոր   բ. Սելև կյան պե տու թյուն
3. Ար տա նես    գ. Կա պա դով կի ա
4. Միհր դատ II    դ. Մեծ Հայք
5. Պտ ղո մե ոս XI     ե. Պոն տոս
6. Ան տի ո քոս IV    զ. Ծոփք
       է. Պարթևս տան

1) 1–դ, 2–ե, 3–գ, 4–է, 5–ա, 6–բ  3) 1–բ, 2–է, 3–գ, 4–ե, 5–ա, 6–դ
2) 1–է, 2–ե, 3–զ, 4–դ, 5–բ, 6–ա   4) 1–դ, 2–ե, 3–զ, 4–է, 5–ա, 6–բ

18. Գա հա կալ ման տա րի նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ար քայի ան վա նը.
1. Ար տա վազդ III     ա. Ք. ա. 160–115 թթ.
2. Տիգ րան I     բ. Ք. ա. 189–160 թթ.
3. Ար տա վազդ I    գ. Ք. ա. 2–Ք. հ. 1 թթ.
4. Ար տա շես I    դ. Ք. ա. 95–55 թթ.
5. Տիգ րան IV և Է րա տո    ե. Ք. ա. 5–2 թթ.
      զ. Ք. ա. 115–95 թթ.

1) 1–ե, 2–զ, 3–ա, 4–բ, 5–գ   3) 1–գ, 2–զ, 3–ա, 4–բ, 5–ե
2) 1–գ, 2–ա, 3–զ, 4–բ, 5–ե    4) 1–ե, 2–զ, 3–ա, 4–դ, 5–գ

19.  Հայոց ա ստ ված նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել հու նա կան ա ստ
ված նե րի ա նուն նե րին` հել լե նիս տա կան դա րաշր ջա նում ըն դուն ված հա մադ րու
թյամբ.

1. Ափ րո դի տե     ա. Ա րեգ–Միհր
2. Ար տե միս     բ. Ա րա մազդ
3. Հե րակ լես    գ. Ա ստ ղիկ
4. Հե լի ոս     դ. Ա նա հիտ
5. Զևս      ե. Նա նե
6. Ա պո լոն     զ. Վա հագն
       է. Տիր
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1) 1–գ, 2–ե, 3–զ, 4–ա, 5–բ, 6–է   3) 1–գ, 2–դ, 3–զ, 4–ա, 5–բ, 6–է
2) 1–գ, 2–դ, 3–է, 4–ա, 5–բ, 6–զ  4) 1–դ, 2–ե, 3–զ, 4–ա, 5–բ, 6–է

20.  Կա տա րել պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի և տա րեթ վե րի հա մա պա տաս
խա նե ցում.

ա) Հռա դա միզ դի կող մից իր հո րեղ բոր սպա նու թյու նը և հայոց գա հին բազ մե լը
բ) Վա ղարշ I Ար շա կու նու գա հա կա լու մը Պարթևս տա նում
գ) Կոր բու լո նի ներ խու ժու մը Մեծ Հայք
դ) Հռան դե այի պայ մա նագ րի կն քու մը 
ե) Տր դատ I–ի գա հա կա լու մը
զ) Սա սա նյան նե րի հաս տա տու մը պար սից գա հին 
է) Խոս րով II–ի որ դի Տր դա տի մե նա մար տը գո թա կան իշ խա նի հետ 
ը) Ոս խայի ճա կա տա մար տը
թ) Մծ բի նի պայ մա նագ րի կն քու մը

1) 51 թ.     6) 51–80 թթ.
2) 298 թ.     7) 297 թ.
3) 276 թ.     8) 64 թ.
4) 66–88 թթ.    9) 58 թ.
5) 226 թ.     10) 88–110 թթ.

1) ա–8, բ–10, գ–1, դ–9, ե–4, զ–7, է–5, ը–2, թ–3
2) ա–1, բ–4, գ–8, դ–7, ե–10, զ–2, է–3, ը–5, թ–9
3) ա–9, բ–4, գ–1, դ–2, ե–10, զ–3, է–7, ը–5, թ–8
4) ա–1, բ–6, գ–9, դ–8, ե–4, զ–5, է–3, ը–7, թ–2
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8.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱՐԿՆԵՐԻ, ՊՆԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄ 
ԵՎ ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄ

1. ՀՀ–ի կազ մում գա վառ ներ են ը նդ գրկ ված Մեծ Հայ քի հետ ևյալ նա հանգ նե րից.

1) Այ րա րատ, Գու գարք, Սյու նիք, Ար ցախ 3) Ու տիք, Այ րա րատ, Սյու նիք, Տայք
2) Գու գարք, Սյու նիք, Այ րա րատ, Ու տիք 4) Սյու նիք, Գու գարք, Տայք, Այ րա րատ

2. Ո՞ր շար քի բո լոր մայ րա քա ղաք ներն են գտն վել Այ րա րատ նա հան գում.
1)  Եր ևան, Ա նի, Ար տա շատ, Դվին, Ար մա վիր, Կարս, Վա ղար շա պատ, Եր վան դա

շատ, Վան, Բա գա րան
2)  Ար մա վիր, Բա գա րան, Ար տա շատ, Եր վան դա շատ, Վա ղար շա պատ, Կարս, Տիգ

րա նա կերտ, Ա նի, Դվին, Եր ևան
3)  Եր ևան, Ա նի, Ար տա շատ, Դվին, Ար մա վիր, Վան, Ե րազ գա վորս, Վա ղար շա պատ, 

Եր վան դա շատ, Բա գա րան
4)  Ար մա վիր, Բա գա րան, Ար տա շատ, Եր վան դա շատ, Վա ղար շա պատ, Կարս, 

Ե րազ գա վորս, Ա նի, Դվին, Եր ևան

3. Հայ կա կան լեռ նաշ խար հը ար ևել քից սահ մա նա կից է ՝
1) Կաս պից ծո վին, Ի րա նա կան բարձ րա վան դա կին և Ո ւր մի ո լճին
2) Փոք րա սի ա կան սա րա հար թին, Կաս պից ծո վին և Ո ւր մի ո լճին
3) Ի րա նա կան բարձ րա վան դա կին, Փոք րա սի ա կան սա րա հար թին, Կաս պից ծո վին
4) Փոք րա սի ա կան սա րա հար թին, Ի րա նա կան բարձ րա վան դա կին և Պար սից ծո ցին

4. Տրված պն դում նե րից ո ՞ր եր կուսն են սխալ.
ա)  Ա րաք սը (հ նում՝ Ե րասխ) սկիզբ է առ նում Բյու րակ նյան (Սր մանց) լեռ նե րից և 

խառն վե լով Կուր գե տին՝ թափ վում է Կաս պից ծո վ:
բ)  Ճո րո խն ունի 345 կմ երկարություն, սկիզբ է առ նում Ծովք լճից և մի ա խառն վե լով 

Տիգ րի սին՝ թափ վում է Պար սից ծո ց:
գ)  Եփ րատ գետն ու նի եր կու ճյուղ՝ Ա րևմ տյան Եփ րատ և Ար ևե լյան Եփ րատ (Ա րա

ծա նի), ո րոնք մի ա խառն վում են Ա կն քա ղա քի մոտ:
դ)  Տիգ րի սը, որ Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի հա րա վային մա սում է, Հա յաս տա նով 

անցնում է 400 կմ և նույն պես ու նի եր կու ճյուղ՝ Ա րևմ տյան և Ար ևե լյան: 
ե) Վա նա լի ճը ծո վի մա կեր ևույ թից բարձր է 1916 մ և ու նի 4 կղ զի:

1) բ, ե     3) ա, գ
2) բ, դ     4) ա, ե

5. Ընտ րել այն շար քը, ո րը կազմ ված է բա ցա ռա պես Վա նա լճի կղ զի նե րից.

1) Լիմ, Կտուց, Ար ճակ, Նա զիկ  3) Ար տեր, Աղ թա մար, Բերկ րի, Նա զիկ
2) Լիմ, Կտուց, Ար տեր, Աղ թա մար  4) Բերկ րի, Նա զիկ, Աղ թա մար, Կտուց
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6. Ընտ րել ե րեք ճիշտ պն դում նե րը.

ա.  Քա նի որ 1980–ա կան թթ. հաս տատ վեց, որ Հայ կա կան լեռ նաշ խար հը կազ մել է 
հն դեվ րո պա կան նա խա հայ րե նի քի մի մա սը, ո ւս տի ի նք նըս տին քյան վե րա ցավ 
նաև հայե րի եկ վոր լի նե լու վար կա ծի ար ժա նա հա վա տու թյու նը:

բ.  Ներ կայիս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն իր մեջ ամ բող ջու թյամբ ը նդ գր կում 
է մի այն Մեծ Հայ քի Այ րա րատ աշ խար հը, ի սկ ԼՂՀ–ն` Ար ցախ աշ խար հը:

գ.  Ի մաս տու թյան և տի ե զե րա կան ջրե րի Հայ(ա) ա ստ ծո պաշ տա մուն քը կապ վում էր 
Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի Եփ րատ և Տիգ րիս գե տե րի ա կունք նե րի հետ:

դ.  Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում ա ռա ջին խո շոր ե րկ րա շար ժի մա սին տվյալ նե րը վե
րա բե րում են Ք. ա. 341 թ., ը ստ ո րոնց՝ այդ ե րկ րա շար ժի պատ ճա ռը Թոն դու րեկ 
և Նեմ րութ հրա բուխ նե րի ժայթ քումն էր: 

ե.  Ը ստ վրա ցա կան ա վան դու թյան, ո րը գրի է ա ռն վել XI–XIII դդ., Թար գա մո սի 
ա վագ որ դի Հայո սից ա ռա ջա ցել են հայե րը, ի սկ մնա ցած վեց որ դի նե րից՝ կով
կա սյան վեց ժո ղո վուրդ ները:

զ.  Ծնն դոց գր քի հա մա ձայն` Հա մաշ խար հային ջր հե ղե ղից փրկ ված Նոյ նա հա պե
տի տա պա նը հանգր վա նել է «Ա րա րատ լեռ նե րի վրա», և բո լոր ազ գերն ա ռա ջա
ցել են Նոյի ե րեք որ դի նե րից: 

է.  Հու նա կան ա վան դազ րույ ցի հա մա ձայն` Յա սո նի հետ Կոլ խի դա նա վար կած թրա
կի ա ցի Ար մե նո սը, ո րն աչ քի էր ըն կել իր քա ջա գոր ծու թյուն նե րով, գրա վում է Հա
յաս տա նը, դառ նում ա ռա ջին թա գա վո րը, և նրա պատ վին էլ Հա յաս տա նը կոչ վում 
է «Ար մե նի ա»:

1) բ, զ, է     3) ա, գ, զ
2) գ, դ, ե     4) գ, դ, զ

7. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.

1)  Ա ստ վա ծաշն չի ա ռա ջին՝ Ծնն դոց գր քի հա մա ձայն՝ հա մաշ խար հային ջր հե ղե ղից հե
տո վե րա ցավ ո ղջ մարդ կու թյու նը, փրկ վեց մի այն Նոյ նա հա պե տը՝ իր ըն տա նի քով, 
ո րի տա պա նը հանգր վա նեց Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում՝ «Ա րա րատ լեռ նե րի վրա»: 

2)  Բո լոր ազ գերն ա ռա ջա ցել են Նոյ նա հա պե տի ե րեք որ դի նե րից՝ Հայ կից, Բե լից, 
Թոր գո մից:

3)  Վրա ցա կան ա վան դու թյու նը գրի է ա ռն վել V–VII դա րե րում վրաց հե ղի նակ նե րի 
կող մից:

4)  Բնիկ հայ կա կան պատ մա կան ա վան դազ րույ ցը մեզ է հա սել Մով սես Խո րե նա ցու 
« Հայոց պատ մու թյան» շնոր հիվ, ա վան դազ րույ ցի ա ռան ձին դր վագ ներ ի մի են 
բեր վել XVIII դա րում Մի քայել Չամ չյա նի « Հայոց պատ մու թյան» է ջե րում:

5)  Հայ կա կան ա վան դու թյան հա մա ձայն՝ Հայկ նա հա պե տի ա նու նով մեր ժո ղո վուր դը 
կոչ վեց հայ, եր կի րը՝ Հայք, Հա յաս տան, ի սկ նրա ժա ռանգ նե րից Ա րամ նա հա պե
տի ա նու նից ա ռա ջա ցան Հա յաս տա նի «Ար մե նի ա» և հայե րի «ար մեն» ա նուն նե րը:
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8.  Ընտ րել այն հն դեվ րո պա կան լե զու նե րը, ո րոնք ի նք նու րույն և ա ռան ձին լեզ վա
ճյու ղեր են.

ա) գեր մա նե րեն   դ) հայե րեն 
բ) հու նա րեն   ե) ռու սե րեն
գ) ի տա լե րեն   զ) ալ բա նե րեն

1) ա, գ, դ    3) բ, դ, զ
2) բ, գ, դ    4) դ, ե, զ

9. Գտնել սխալ փաստարկները.

1. Բյու րակ նյան լեռ նե րից սկիզբ առ նող Ե րաս խը կոչ վել է Ե րաս տի ա նու նից:
2.  Դեռևս Ք. ա. XX–XVIII դա րե րում հի շա տակ վող Թե գա րա ման գտն վել է Տիգ րի սի 

ա վա զա նում:
3.  Տիգ րան Մե ծի օ րոք Մի ջերկ րա կան ծո վի հա րավ–ա րև մուտ քում ըն կած Կի լի

կիայից  Հա յաս տան բեր վեց 100000  մարդ: 
4.  Հա յաս տա նի տա րած քում Ար մե նի ա մայոր և Ար մե նի ա մի նոր վար չա կան մի ա

վոր նե րը ա ռա ջին ան գամ հի շա տակ վում են Մագ նե սի այի ճա կա տա մար տի ա ռն
չու թյամբ:

5. Ա րա մե ա տառ հո ղա բա ժան սահ մա նա քա րե րը թվագր վում են Ք. ա. II դա րով:
6.  Մար կոս Կրա սոսն ար շա վան քը սկ սեց` ան ցնե լով  հռո մա–պարթ ևա կան սահ ման 

Եփ րա տը:
7.  Մե նո ւայի բա նա կը հա րա վարևմ տյան ո ւղ ղու թյամբ հա սավ մինչև Կու մե նու և 

Ա սո րես տան:

10. Ընտ րել եր կու ճիշտ պն դում նե րը.
ա.  Ք. ա. IX դ. 80–70–ա կան թթ. Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում հի շա տակ վող պե տա

կան կազ մա վո րում նե րից նշա նա վոր է ին հա րա վում` Մի տան նին, ի սկ հյու սի սում` 
Հա յա սան:

բ.  Ք. ա. 859–843 թթ. ա սո րես տա նյան ար շա վանք նե րին դի մա կա յած Ա րա մուն 
ա սո րես տա նյան աղ բյուր նե րում ան վա նա պես հի շա տակ վող ա ռա ջին ու րար տա
կան ար քան էր:

գ.  Ա րա մու Ու րար տա ցին ոչ մի այն ջախ ջա խել է ա սո րես տան ցի նվա ճող նե րին, այլև 
գրա վել Մա րաս տանն ու Փոքր Ա սի այի զգա լի մա սը և հաղ թա կան ար շա վանք նե
րով հա սել մինչև Պար սից ծո ցի և Սև ծո վի ա փե րը:

դ.  Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում ա ռա ջա ցած պե տա կան կազ մա վո րում նե րից Նաի րի 
թա գա վո րու թյա նը հա ջող վել է Ք. ա. 880–ա կան թվա կան նե րից սկ սած՝ ամ բողջ 
Հայ կա կան լեռ նաշ խար հը մի ա վո րել իր իշ խա նու թյան ներ քո: 

ե.  Քա նի որ «Ու րար տուն» դար ձել էր Հա յաս տա նի ը նդ հան րա կան ան վա նում, ո ւս
տի ա սո րես տա նյան աղ բյուր նե րը շա րու նա կում են այդ ա նու նով հի շա տա կել նաև 
Նաի րի թա գա վո րու թյու նը:

1) ա, բ    3) դ, ե
2) բ, ե     4) գ, ե
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11.  Ք. ա. 830–ա կան թթ. Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի տա րած քում ո րո՞նք է ին ե րեք 
խո շոր հա մա դաշ նու թյուն նե րը.

ա) Ա րատ տա    դ) Նաի րի 
բ) Հա յա սա     ե) Դի աու խի
գ) Է թի ու նի     զ) Ծո ւփա նի

1) ա, գ, զ     3) գ, դ, ե
2) բ, ե, զ     4) բ, գ, դ

12. Ը նտ րել ե րեք ճիշտ պն դում նե րը.
ա.  Ք. ա. 830–ա կան թթ. Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի հյու սի սարևմ տյան շր ջան նե րում 

կազ մա վոր վել էր Է թի ու նի ե րկ րի հա մա դաշ նու թյու նը:
բ.  Ար գիշ տի I–ի օ րոք Վա նի թա գա վո րու թյու նը (Բի այ նի լի–Ու րար տու–Ա րա րատ) հա

սավ ան նա խա դեպ հա ջո ղու թյուն նե րի` վե րած վե լով Ա ռա ջա վոր Ա սի այի հզո րա
գույն ու ժի:

գ.  Ար գիշ տի II–ը, թեև գահ բարձ րա ցավ դժ վա րին ժա մա նա կաշր ջա նում, սա կայն 
կա րո ղա ցավ զարկ տալ քա ղա քա շի նու թյա նը, ար հեստ նե րին ու ա ռևտ րին, հիմ
նեց կամ վե րա կա ռու ցեց բազ մա թիվ ամ րոց ներ, ան ցկաց րեց նոր ջրանցք ներ:

դ.  Ռու սա III–ի իշ խա նու թյան շր ջա նից մեզ հա սած ար ձա նագ րու թյուն նե րը հայտ նա
բեր վել են Ա րա րա տյան դաշ տի և Վա նա լճի ար ևե լյան շր ջան նե րի հնա վայ րե րից: 

ե.  Հնա գի տա կան պե ղում նե րից հայտ նա բեր ված ար ձա նա գիր ա ռար կա նե րը վկա
յում են, որ Սար դու րի I–ի ռազ մա քա ղա քա կան ազ դե ցու թյան ո լոր տը տա րած ված 
էր մինչև Հյու սի սային Կով կաս:

զ.  Մե նո ւայի ա ռա ջին քայ լե րից մեկն էր Եփ րա տի ա ջափ նյա հատ վա ծում ամ րապնդ
վե լը, ո րի նվա ճու մից հե տո էլ հիմ նադր վում է ռազ մա վա րա կան խո շոր հե նա կետ 
Մե նո ւա խի նի լի քա ղա քը: 

է.  Վա նի թա գա վո րու թյան հզո րաց ման և տա րա ծաշր ջա նում նշա նա կա լի տե րու
թյուն դառ նա լու գոր ծում կար ևոր դեր խա ղա ցին Իշ պո ւի նի ի և Մե նո ւայի կա տա
րած բա րե փո խում նե րը:

1) ա, գ, դ  2) բ, դ, է   3) գ, դ, զ  4) բ, գ, ե

13.  Ո՞ր տա րածք նե րով է ին ան ցնում Վա նի թա գա վո րու թյան սահ ման նե րը Սար դու
րի II–ի օ րոք.

1)  հա րա վում՝ Հայ կա կան Տավ րոս, հյու սիս–ա րև մուտ քում՝ Կուր գետ, ար ևել քում՝ 
Կաս պից ծով, ա րև մուտ քում՝ Փոքր Ա սի այի կենտ րո նա կան շր ջան, հյու սի սում՝ 
Բա բե լո նով դե պի Պար սից ծոց և հա րավ–ար ևել քում՝ Մի ջերկ րա կան ծով

2)  հյու սի սում՝ Սև ծով, հյու սիս–ար ևել քում՝ Կուր գետ, ար ևել քում՝ Կաս պից ծով, ա րև
մուտ քում՝ Փոքր Ա սի այի կենտ րո նա կան շր ջան, հա րա վում՝ Բա բե լո նով դե պի 
Պար սից ծոց և հա րավ–ա րև մուտ քում՝ Մի ջերկ րա կան ծով
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3)  Ո ւր մի այի ա վա զա նի հա րա վից մինչև Ջա վախք, Սևա նա լճի ա վա զա նից և Կուր 
գե տից մինչև ան դրեփ րա տյան ա ջափ նյա շր ջան ներ, Մա սի ուս և Կորդ վաց լեռ նե
րից մինչև Ճո րո խի ա վա զան

4)  Պար սո ւայից մինչև Ո ւր մի ո լճի ա վա զան, Կաս պից ծո վից դե պի Փոքր Ա սի այի 
կենտ րո նա կան շր ջան ներ

14. Նշ ված նե րից ո՞ րը ու րար տա կան պե տա կան գոր ծա կա լու թյան ան վա նում չէ.

1) սահ մա նա պահ կու սա կալ   3) երկ րա պահ կու սա կալ
2) աշ խար հա կալ    4) գա վա ռա կալ

15. Եր վանդ Սա կա վա կյա ցի օ րոք հայոց թա գա վո րու թյան սահ ման նե րը հաս նում է ին՝
1)  հյու սիս–ար ևել քում` Կուր գե տին, հյու սիս–ա րև մուտ քում` Եփ րատ գե տի ա վա զա

նին, ար ևել քում` Կաս պից ծո վին, ի սկ հա րա վում` Հյու սի սային Մի ջա գետ քին
2)  հյու սիս–ար ևել քում` Կուր գե տին, հյու սիս–ա րև մուտ քում` Սև ծո վին, ար ևել քում` 

Կաս պից ծո վին, ի սկ հա րա վում` Հա րա վային Մի ջա գետ քին
3)  հյու սիս–ար ևել քում` Կուր գե տին, հյու սիս–ա րև մուտ քում` Սև ծո վին, ար ևել քում` 

Մա րաս տա նին, ի սկ հա րա վում` Հյու սի սային Մի ջա գետ քին
4)  հյու սիս–ար ևել քում` Կուր գե տին, հյու սիս–ա րև մուտ քում` Ճո րոխ գե տի ա վա զա

նին, ար ևել քում` Մա րաս տա նին, ի սկ հա րա վում` Հա րա վային Մի ջա գետ քին

16. Որ տե՞ղ և ե ՞րբ է վե րա կանգն վել Հայ կա զու նի նե րի գե րիշ խա նու թյու նը.
1) Ք. ա. VI դա րի երկրորդ կե սին Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի հյու սիս–ա րև մուտ քում
2) Ք. ա. VII դա րի ա ռա ջին կե սին Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի հա րավ–ա րև մուտ քում
3) Ք. ա. V դա րի սկզբ նե րին Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի հյու սիս–ար ևել քում
4) Ք. ա. VII դա րի երկրորդ կե սին Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի հյու սիս–ա րև մուտ քում

17. Բե հիս թու նյան ար ձա նագ րու թյու նը ո ՞ր լե զու նե րով է գր ված.

1) է լա մե րեն, ա րա մեե րեն, պարս կե րեն
2) հայե րեն, բա բե լո նե րեն, ա րա մեե րեն
3) հայե րեն, է լա մե րեն, պարս կե րեն
4) է լա մե րեն, բա բե լո նե րեն, պարս կե րեն

18. Ո՞ րը Ար տա շես I–ի պատ վա տիտ ղոս նե րից չէ.

1) Տի ե զե րա կալ    3) Բա րե պաշտ
2) Աշ խար հա կալ    4)  Բա րի

19. Ար տա շես I–ի մա սին Մով սես Խո րե նա ցին ի ՞նչ վի պեր գեր է գրի ա ռել.

1) «Ար տա շես և Եր վանդ», «Ար տա շես և Ար տա վազդ»
2) «Ար տա շես և Սա թե նիկ», «Ար տա շես և Ար տա վազդ»
3) « Տիգ րան և Ար տա շես», «Ար տա շես և Սա թե նիկ»
4) «Ար տա շես և Եր վանդ», « Տիգ րան և Ար տա շես»
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20.  Ո՞ր շար քի բո լոր ե րկր ներն են Տիգ րան Մե ծի տե րու թյան հպա տակ թա գա վո
րու թյուն ներ.

1)  Վիրք, Պալ մի րա, Օս րոյե նե, Ա դի ա բե նե, Ա սո րիք, Աղ վանք, Հրե աս տան, Փյու նի
կի ա, Կի լի կի ա, Կոմ մա գե նե, Մա րաս տան

2)  Ա սո րիք, Աղ վանք, Պարթևս տան, Փյու նի կի ա, Կի լի կի ա, Կոմ մա գե նե, Վիրք, Պալ
մի րա, Օս րոյե նե, Ա դի ա բե նե 

3)  Փյու նի կի ա, Կի լի կի ա, Ա սո րիք, Աղ վանք, Պարթևս տան, Վիրք, Պալ մի րա, Օս
րոյե նե, Ա դի ա բե նե

4)  Փյու նի կի ա, Կի լի կի ա, Ա սո րիք, Աղ վանք, Մա րաս տան, Վիրք, Պալ մի րա, Օս րոյե
նե, Ա դի ա բե նե

21. Ո՞ր մայ րա քա ղաք ներն էր մի մյանց կա պում «Ար քու նի պո ղո տան».

1) Ար մա վիր, Տիգ րա նա կերտ, Էկ բա տան
2) Ար տա շատ, Դվին, Ան տի ոք
3) Ար տա շատ, Տիգ րա նա կերտ, Ան տի ոք
4) Ար տա շատ, Տիգ րա նա կերտ, Էկ բա տան

22.  Ա ռանձ նաց նել այն ե րեք պայ ման նե րը, ո րոնք տեղ են գտել Տիգ րան Մե ծի և Գո
դերձ II–ի միջև կնք ված հայ–պարթ ևա կան հաշ տու թյան պայ մա նագ րում.

ա.  Կող մե րը մի ա ցյալ ու ժե րով հար ձակ վե լու է ին Ա տր պա տա կա նի վրա, ո րի տա
րած քը ստա նա լու էր Հա յաս տա նը, ի սկ շար ժա կան գույքն ու բնակ չու թյու նը` 
Պարթևս տա նը:

բ.  Օս րոյե նեն, Ա դի ա բե նեն և Միգ դո նի ան հետ ստա նա լու դի մաց Պարթևս տա նը 
ճա նա չում էր Տիգ րան Մե ծի գե րիշ խա նու թյու նը:

գ. Պարթևս տա նը վե րա դարձ նում էր Հա յաս տա նից խլած Յո թա նա սուն հո վիտ նե րը:
դ.  Պարթև նե րի ար քան կորց նում էր «ար քայից ար քա» տիտ ղո սը, ո րն այ նու հետև 

կրե լու է ին Տիգ րանն ու իր հա ջորդ նե րը: 
ե.  Հռո մի դեմ Պարթևս տա նի պա տե րազ մե լու դեպ քում Տիգ րան Մե ծը խոս տա նում 

էր օգ նա կան ու ժեր տրա մադ րել Գո դերձ II–ին:
զ.  Հօ գուտ Հա յաս տա նի` պարթև նե րը հրա ժար վում է ին Հյու սի սային Մի ջա գետ քից 

և Մա րաս տա նից: 
է.  Հօ գուտ Պարթևս տա նի` Հա յաս տա նը հրա ժար վում էր Մա րաս տա նից և Ա տր պա

տա կա նից:

1) գ, դ, զ    3) բ, գ, է
2) դ, զ, ե     4) ա, գ, է

23.  Ա ռանձ նաց նել այն ե րեք պայ ման նե րը, ո րոնք տեղ են գտել Տիգ րան Մե ծի և 
Միհր դատ Եվ պա տո րի միջև կնք ված հայ–պոն տա կան դա շին քում.

1)  Հա յաս տա նը գոր ծո ղու թյուն նե րի ա զա տու թյուն էր ստա նում հյու սի սում, հա րա
վում և ար ևել քում, ի սկ Պոն տո սը` ա րև մուտ քում:

2)  Հռո մի դեմ Տիգ րան Մե ծի պա տե րազ մե լու ո ղջ ըն թաց քում Միհր դատ Եվ պա տո
րը խոս տա նում էր պահ պա նել չե զո քու թյուն:
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3)  Կող մե րը մի ա ցյալ ու ժե րով հար ձակ վե լու է ին Կա պա դով կի այի վրա, ո րի տա րած քը 
պետք է ստա նար Պոն տո սը, ի սկ շար ժա կան գույքն ու բնակ չու թյու նը` Հա յաս տա նը:

4)  Պոն տո սը գոր ծո ղու թյուն նե րի ա զա տու թյուն էր ստա նում հյու սի սում, հա րա վում և 
ար ևել քում, ի սկ Հա յաս տա նը` ա րև մուտ քում:

5)  Կող մե րը մի ա ցյալ ու ժե րով հար ձակ վե լու է ին Կա պա դով կի այի վրա, ո րի տա րած քը 
պետք է ստա նար Հա յաս տա նը, ի սկ շար ժա կան գույքն ու բնակ չու թյու նը` Պոն տո սը:

6)  Դա շինքն ամ րապն դե լու նպա տա կով Միհր դատ Եվ պա տորն իր դուստր Կլե ո
պատ րային կնու թյան էր տա լիս Տիգ րան Մե ծին:

7)  Պոն տո սը Հռո մի դեմ պա տե րազ մում Տիգ րան Մե ծից զորք ստա նա լու դի մաց հա
մա ձայ նում էր Փոքր Հայ քը զի ջել Հայոց թա գա վո րու թյա նը:

24. Գտ նել ի րա դար ձու թյուն նե րի այն շար քը, ո րոնք տե ղի են ու նե ցել Ք. ա. 94 թ.

1)  Սուլ լայի ար շա վան քը Կա պա դով կի ա, Ծոփ քի մի ա ցու մը Մեծ Հայ քին, հայ–պոն
տա կան դա շին քի կն քու մը

2)  Վիր քի և Աղ վան քի հպա տա կե ցու մը Տիգ րան Մե ծի օ րոք, հայ–պոն տա կան դա
շին քի կն քու մը, Կոր դու քի մի ա ցու մը Մեծ Հայ քին

3)  Ծոփ քի մի ա ցու մը Մեծ Հայ քին, Կոր դու քի վե րա մի ա վո րու մը Տիգ րան Մե ծի կող
մից, հայ–պոն տա կան դա շին քի կն քու մը

4)  Պտ ղո մայի սի գրա վու մը հայ կա կան զոր քե րի կող մից, Ա սո րի քի գրա վու մը Տիգ
րան Մե ծի կող մից, Ծոփ քի մի ա ցու մը Մեծ Հայ քին

25.  Տր ված պայ ման նե րից ա ռանձ նաց նել ե րե քը, ո րոնք տեղ են գտել Տիգ րան Մե ծի 
և Պոմ պե ո սի միջև կնք ված հայ–հ ռո մե ա կան պայ մա նագ րում.

1)  Հայ կա կան պե տու թյու նը պահ պա նում էր իր նվա ճում նե րը Հյու սի սային Մի ջա գետ
քում:

2)  Հօ գուտ Հռո մե ա կան Հան րա պե տու թյան` Մեծ Հայ քը հրա ժար վում էր Ա սո րի քից, 
Պա ղես տի նից, Փյու նի կի այից և Կի լի կի այից:

3)  Հօ գուտ Հռո մե ա կան Հան րա պե տու թյան` Մեծ Հայ քը հրա ժար վում էր Ա տր պա
տա կա նից, Ա դի ա բե նե ից, Միգ դո նի այից և Օս րոյե նե ից:

4)  Հօ գուտ Պարթևս տա նի` Մեծ Հայ քը հրա ժար վում էր Մա րաս տա նից, Ա տր պա տա
կա նից, Ա դի ա բե նե ից, Միգ դո նի այից և Օս րոյե նե ից:

5)  Մեծ Հայ քը Հռո մին պետք է վճա րեր 60 հա զար տա ղանդ ռազ մա տու գանք և 
տա րե կան 6 հա զար տա ղանդ հարկ, սա կայն դրանք վճար վե լու է ին Ծոփ քի ար
քա յա կան գան ձա րան նե րից:

6)  Հա յաս տա նից ան ջատ վե լու է ին Փոքր Հայքն ու Կոմ մա գե նեն, որ տեղ թա գա վոր 
էր հաս տատ վե լու Տիգ րան Կրտ սե րը` պայ մա նով, որ Տիգ րան Մե ծի մա հից հե տո 
դրանք մի ա վոր վե լու է ին Մեծ Հայ քի հետ որ պես մեկ պե տու թյուն` Տիգ րան Կրտ
սե րի գա հա կա լու թյամբ:

7)  Հա յաս տա նից ան ջատ վե լու է ին Կոր դուքն ու Ծոփ քը, որ տեղ թա գա վոր էր հաս
տատ վե լու Տիգ րան Կրտ սե րը` պայ մա նով, որ Տիգ րան Մե ծի մա հից հե տո դրանք 
մի ա վոր վե լու է ին Մեծ Հայ քի հետ որ պես մեկ պե տու թյուն` Տիգ րան Կրտ սե րի գա
հա կա լու թյամբ:
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26. Գտ նել սխալ պն դում նե րը.

1)  Ք. ա. 68 թ. գար նա նը Լու կուլ լո սի բա նա կը դուրս ե կավ Կոր դու քից և ան ցնե լով 
Հայ կա կան պա րը՝ Տիգ րիս գե տի ա փե րով շարժ վեց դե պի Ար տա շատ:

2)  Ք. ա. 67 թ. հայ կա կան բա նակ նե րը ա զա տագ րե ցին Ծոփ քը, ներ խու ժե ցին Կա
պա դով կի ա:

3) Պոմ պե ո սը Ար ևելք ժա մա նեց Ք. ա. 66 թ. գար նա նը:
4)  Պոմ պե ո սը պարթև նե րին խոս տա ցել էր վե րա դարձ նել Մա րաս տա նը, Հյու սի

սային Մի ջա գետ քը և Կոր դու քը:
5)  Թա գա ժա ռանգ Տիգ րան Կրտ սե րը գնաց պարթև նե րի թա գա վոր Օ րո դես II–ի 

մոտ, ո րն ի դեմս նրա դաշ նա կից գտավ:
6) Պոմ պե ո սը ճա նա չեց Տիգ րան Մե ծի «ար քայից ար քա» տիտ ղո սը:

27. Ա ռանձ նաց նել այն կե տե րը, ո րոնք չեն վե րա բե րում Ար տա շա տի պայ մա նագ րին.

1)  Հօ գուտ Հռո մե ա կան Հան րա պե տու թյան՝ Հա յաս տա նը հրա ժար վում էր Ա սո րի
քից, Փյու նի կի այից, Պա ղես տի նից և Կի լի կի այից, այ սինքն՝ Մի ջերկ րա կան ծո վի 
ա ռափ նյա ե րկր նե րից:

2) Հայ կա կան պե տու թյու նը պահ պա նում էր նվա ճում նե րը Հյու սի սային Մի ջա գետ քում:
3)  Հա յաս տա նը գոր ծո ղու թյուն նե րի ա զա տու թյուն էր ստա նում հյու սի սում, հա րա

վում և ար ևել քում:
4) Կող մե րը մի ա ցյալ ու ժե րով պետք է գրա վե ին Մի ջա գետ քը:
5)  Հա յաս տա նից ան ջատ վե լու է ին Ծոփքն ու Կոր դու քը, որ տեղ թա գա վոր էր հռ չակ

վե լու Տիգ րան Կրտ սե րը:
6)  Մեծ Հայ քը Հռո մին պետք է վճա րեր 6 հա զար տա ղանդ, Հա յաս տա նը հայ տա

րար վում էր «հ ռո մե ա կան ժո ղովր դի բա րե կամ ու դաշ նա կից»:
7)  Դա շինքն ամ րապնդ վում էր ար քայի քրոջ և հռո մե ա կան ար քա յազ նի ա մուս նու

թյամբ: 

28. Տրված փաստարկներից ո րո՞նք են սխալ.
1)  Ք. ա. 54 թ. գար նա նը հռո մե ա կան 50–հա զա րա նոց բա նա կը Կրա սո սի գլ խա վո

րու թյամբ ժա մա նեց Ա սո րիք:
2)  Ք. ա. 53 թ. մայի սի 6–ին Խա ռան քա ղա քից ոչ հե ռու տե ղի ու նե ցած ճա կա տա

մար տում պարթև զո րա վար Օ րո դե սը ջախ ջա խեց հռո մե ա կան բա նա կը:
3) Ան տո նի ո սը 60–հա զա րա նոց բա նա կով Ք. ա. 34 թ. ամ ռա նը ար շա վում է Հա յաս
տան և շարժ վում դե պի Ար տա շատ:
4) Ան տո նի ո սի և Օկ տա վի ա նո սի միջև վճ ռա կան ճա կա տա մար տը տե ղի ու նե ցավ 
Ք. ա. 31 թ. Ակ ցի ու մի մոտ:
5)  Օկ տա վի ա նո սը, ո րը Ք. ա. 31 թ. պաշ տո նա պես ի րեն հայ տա րա րեց Օ գոս տոս 

(Աշ խար հա կալ), հիմք դրեց հռո մե ա կան կայ սե րա կան վար չա կար գին:
6) Ք. ա. 20 թ. Ար տա շա տում դա վադ րա բար սպան վում է Ար տա շես II–ը:
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29. Ընտ րել ճիշտ պն դում նե րը.

1)  Ք. ա. 36 թ. աշ նա նը՝ նա հան ջի 17–րդ օ րը, հռո մե ա ցի նե րը հա սան Ա րաք սին, և 
նրանց ը նդ հա նուր կո րուս տը կազ մում էր 40 հա զար զին վոր:

2)  Ան տո նի ո սը, չնա յած ցան կա նում էր վրեժխն դիր լի նել Ար տա վազ դից, Ք. ա. 36 թ. 
ան հա ջո ղու թյու նից հե տո շտա պեց բա նա կը դուրս բե րել Հա յաս տա նից ու մեկ նել 
Ե գիպ տոս՝ իր կնոջ՝ թա գու հի Կլե ո պատ րայի մոտ:

3)  Հռո մում Ան տո նի ո սը կազ մա կեր պեց հաղ թա հան դես, ո րի ըն թաց քում հայոց ար
քան ու նրա ըն տա նի քն ան ցնում է ին քա ղա քի փո ղոց նե րով:

4)  Ան տո նի ո սի ու Օկ տա վի ա նո սի միջև վճ ռա կան ճա կա տա մար տը տե ղի ու նե ցավ 
Ք. ա. 34 թ. Ա լեք սանդ րի այի մոտ:

5) Ար տա վազդ II–ը իր կեն դա նու թյան օ րոք հռ չակ վել է «Աստ վա ծային» պատ վա նու նով: 

30. Ընտ րել ե րեք ճիշտ պն դում նե րը.

1)  Ք. ա. 5 թ. Օկ տա վի ա նոս Օ գոս տո սը մեծ բա նա կով Հա յաս տան է ու ղար կում իր 
որ դե գիր Հու լի ոս Կե սա րին, ո րը գա հըն կեց է ա նում Տիգ րան IV–ին:

2)  Տիգ րան III–ի շեշտ ված հա կահ ռո մե ա կան դիր քո րոշ ման պատ ճա ռով Հռո մը նրան 
գա հըն կեց ա րեց և գահ բարձ րաց րեց նրա կրտ սեր եղ բո րը` Ար տա շես III–ին:

3)  Հա յաս տա նը թու լաց նե լու նպա տա կով Հռո մը նրա նից ան ջա տեց Ա տր պա տա կա նը 
և այն տեղ թա գա վոր կար գեց իր կա մա կա տար Ա րի ո բար զա նե սին:

4)  Ար տա վազդ II–ը Կրա սո սին ա ռա ջար կում էր պարթև նե րի դեմ ար շա վել ոչ թե 
Հա յաս տա նի հա րա վով, այլ Ա սո րի քի ա նա պատ նե րով` հու սա լով եր կի րը զերծ 
պա հել հռո մե ա ցի նե րի աս պա տա կու թյուն նե րից:

5)  Պարթև նե րը ոչ մի այն չս տա ցան Պոմ պե ո սի խոս տա ցած տա րածք նե րը, այլև 
Պոմ պե ո սը ճա նա չեց Տիգ րան Մե ծի «ար քայից ար քա» տիտ ղո սը:

6)  Ք. ա. I դա րում ապ րած հռո մե ա ցի պատ միչ Տա կի տո սը հա վաս տի աց նում է, որ 
Ար տա շա տի տե ղանքն ը նտ րել է Կար թա գե նի հռ չա կա վոր զո րա վար Հան նի բա լը:

7)  Ար տա շես I–ի հանձ նա րա րու թյամբ Սմ բատ Բագ րա տու նի զո րա վա րը ջախ ջա
խում է վրա ցա կան բա նա կը և Հա յաս տա նին է վե րա դարձ նում Գու գարք նա հան
գից զավթ ված տա րածք նե րը:

31.  Ս տորև բեր ված ո ՞ր շարքն է ը նդ գր կում բա ցա ռա պես Մեծ Հայքի Ար շա կու նի թա
գա վոր նե րի.

1) Տիգ րան Մեծ, Տր դատ I, Սա նատ րուկ, Վա ղարշ I, Ար շակ II
2) Տր դատ I, Սա նատ րուկ, Վա ղարշ I, Խոս րով I, Ար տա վազդ II
3) Տր դատ I, Տիգ րան I, Ա շոտ I, Խոս րով I, Պապ
4) Տր դատ I, Սա նատ րուկ, Վա ղարշ I, Վա ղարշ II, Խոս րով I

32. Տրված փաստարկներից ո րո՞նք են սխալ.

1) Վա ղարշ II–ը կա ռա վա րել է 185–201 թթ.:
2)  Կի լի կի ա յում՝ Ի սո սի մոտ տե ղի ու նե ցած ճա կա տա մար տում, Սեպ տի մոս Սևե րո սը 

սպան վում է:
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3) Կա րա կալ լան 215 թ. Ա սո րիք է հրա վի րում Խոս րով II–ին ու ձեր բա կա լում:
4) Տր դատ II–ին Մակ րի նոս կայս րը թագ է ու ղար կում:
5) Տր դատ II–ին հա ջոր դած Խոս րով II–ից հե տո հայոց գահն ան ցնում է Տր դատ III–ին:
6) Մծ բի նում կնք վեց հռո մե ա– պարս կա կան 40 –ա մյա խա ղա ղու թյան պայ մա նա գիր:
7) Տր դատ II–ին հա ջոր դած Ար տա վազ դից հե տո հայոց գահն ան ցնում է Խոս րով II–ին:

33. Ը նտ րել ե րեք ճիշտ պն դում նե րը.
ա.  Հայոց դի ցա րան նե րում չեն ե ղել չար կամ չա րա գործ ա ստ ված ներ, ի սկ չար 

ուժե րը ո գի նե րի մա կար դա կից վեր չեն բարձ րաց վել:
բ.  Մի այն Վա նի թա գա վո րու թյան շր ջա նի դի ցա րա նին է բնո րոշ ե ղել մի ա կենտ րո

նու թյու նը` Ա րա րիչ գե րա գույն ա ստ ծո գլ խա վո րու թյամբ:
գ.  Հել լե նիզ մի դա րաշր ջա նի հայոց դի ցա րա նում թեև ե ղել են չար կամ չա րա գործ 

ա ստ վա ծու թյուն ներ, սա կայն միշտ մե ծար վել են գի տու թյուն նե րը, ար վեստ ներն 
ու ըն տա նի քը:

դ.  Հայոց դի ցա րան նե րին միշտ բնո րոշ է ե ղել մի ա կենտ րո նու թյու նը` Ա րա րիչ գե րա
գույն ա ստ ծո գլ խա վո րու թյամբ, սա կայն հայոց դի ցա րան նե րը ղե կա վար վում է ին 
ա ստ ված նե րի գե րա գույն ե ռյա կի կող մից: 

ե.  Հայոց դի ցա րան նե րը, ի տար բե րու թյուն հու նա կան և հռո մե ա կան դի ցա րան նե
րի, բաղ կա ցած չէ ին ազ գա կից ա ստ ված նե րից, այ սինքն՝ չէ ին ներ կա յա նում ի բրև 
ա ստ վա ծային ըն տա նիք:

զ.  Հայոց դի ցա րան նե րում չեն ե ղել չար կամ չա րա գործ ա ստ ված ներ, ը նդ հա կա ռա կը` 
միշտ մե ծար վել են բա րին, լույ սը, ըն տա նի քը, գի տու թյուն ներն ու ար վեստ նե րը: 

է.  Հայոց դի ցա րան նե րին միշտ բնո րոշ է ե ղել ե րկ մի աս նա կա նու թյու նը, բո լոր հայ
կա կան դի ցա րան նե րը ղե կա վար վել են ա ստ ված նե րի գե րա գույն եր կյա կի կող մից:

1) բ, գ, է   2) ա, գ, դ  3) դ, ե, զ  4) ա, դ, զ

34. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
1)  Հել լե նիս տա կան մշա կույ թը և հու նա րե նը Հա յաս տա նում տա րա ծում գտան գե րա

զան ցա պես ար քու նի քում և ա վա գա նու շր ջա նում:
2)  Ա ստ վա ծային գե րա գույն ե ռյա կի պաշ տա մուն քը բնիկ ու րար տա կան եր ևույթ է:
3)  Զրա դաշ տա կա նու թյու նը դո ւա լիս տա կան կրոն էր, այ սինքն՝ դրա հետ ևորդ նե րը 

հա վա տում է ին, որ կան եր կու գե րա գույն ա ստ ված ներ՝ չար և բա րի:
4)  Ար ևի պաշ տա մուն քի գլ խա վոր կենտ րո նը ե ղել է Բարձր Հայ քի Դա րա նա ղյաց 

գա վա ռի Ե րա զա մույն վայ րում:
5)  Հայոց դի ցա րա նին բնո րոշ է ե ղել մի ա կենտ րո նու թյու նը՝ Ա րա րիչ Ա ստ ծո գլ խա

վո րու թյամբ:
6) Ա րա մե ա կան այ բու բե նը կազմ ված էր 22 տա ռից, գր վել է ձա խից աջ:

35. Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք հայոց հին հա վատ քի բնո րոշ գծե րից չեն.
1)  Հայոց դի ցա րա նին բնո րոշ է ե ղել մի ա կենտ րո նու թյու նը՝ Ա րա րիչ ա ստ ծո գլ խա վո րու

թյամբ:
2)  Հայոց դի ցա րա նում ստո րա դաս ա ստ ված նե րը միշտ ձգ տել են դիրք զբա ղեց նելու 

գե րա գույն ե ռյա կում:
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3) Հայոց դի ցա րա նը բաղ կա ցած էր ազ գա կից ա ստ ված նե րից:
4)  Հայոց դի ցա րա նի կո րի զը կազ մում է ին կի սաա ռաս պե լա կան և պատ մա կան գոր ծիչ

նե րը:
5) Հայոց դի ցա րան նե րը ղե կա վար վում է ին գե րա գույն ե ռյա կի կող մից:
6) Հայոց դի ցա րա նում առ կա են ե ղել չար ու բա րի հա մա զոր ա ստ ված ներ:
7)  Հայոց դի ցա րա նում չկան չար ա ստ ված ներ, քա նի որ չար ու ժե րը ո գի նե րի մա

կար դա կից չեն բարձ րաց վել:
8) Մե ծար վել են լույ սը, ըն տա նի քը, գի տու թյուն նե րը, ար վեստ ներն ու ա մե նայն բա րին:

36. Ընտ րել եր կու ճիշտ պն դում նե րը.

ա. Ար տա վազդ Ե րկ րոր դը հի շա տակ վում է որ պես պատ մա կան եր կե րի հե ղի նակ:
բ. Ար տա վազդ Ե րկ րոր դը հի շա տակ վում է որ պես կա տա կեր գու թյուն նե րի հե ղի նակ:
գ. Ար տա վազդ Ե րկ րոր դը հի շա տակ վում է որ պես քա րոզ նե րի հե ղի նակ:
դ.  Ար տա վազդ Ե րկ րոր դը հի շա տակ վում է որ պես ճա ռե րի և ող բեր գու թյուն նե րի հե

ղի նակ: 
ե. Ար տա վազդ Ե րկ րոր դը հի շա տակ վում է որ պես ա ռակ նե րի և վի պաս քե րի հե ղի նակ:

1) ա, ե    2) ա, դ   3) բ, դ   4) գ, ե

37. Թվարկված նե րից ո ՞ր այ բու բեն ներն են կազմ ված 22 տա ռից.

ա) հու նա կան    գ) պահ լա վա կան
բ) ա րա մե ա կան    դ) ա սո րա կան 
      ե) հայ կա կան

1) ա, բ, գ,     3) բ, դ, ե
2) ա, բ, դ     4) բ, գ, դ,

38.  Հա յաս տա նի ո ՞ր բնա կա վայ րե րից են հայտ նա բեր վել ա րա մե ա տառ քա րա գիր 
կո թող նե րը.

1) Ար մա վի րից, Գառ նի ից, Ա պա րա նից
2) Սևա նա լճի ա վա զա նից, Սի սի ա նի, Սպի տա կի ու Դի լի ջա նի շր ջան նե րից
3) Սևա նա լճի ա վա զա նից, Տու րու բե րա նից, Աշ տի շա տից,
4) Ար տա շա տից, Տիգ րա նա կեր տից, Լճա շե նից

39. Ընտ րել եր կու ճիշտ պն դում նե րը.

1)  Հել լե նիզ մի դա րաշր ջա նում Հա յաս տա նի մշա կու թային կյան քը նշա նա վոր վում է 
եր կու տե սա կի` ժո ղովր դա կան և հու նա լե զու թատ րոն նե րի առ կա յու թյամբ:

2)  Ապ պի ա նոս պատ մի չի (Ք. ա. II–I դդ.) վկա յու թյամբ` Ար տա վազդ II ար քայի գրած 
ող բեր գու թյուն նե րը նրա մահ վա նից մե կու կես դար ան ց էլ հայտ նի է ին հռո մե ա ցի 
ըն թեր ցա սեր նե րին:

3)  234–235 թթ. գր ված « Պատ մու թյուն» աշ խա տու թյան մեջ հույն մա տե նա գի րը 
հայե րին հի շա տա կում է սե փա կան դպ րու թյուն ու նե ցող ժո ղո վուրդ նե րի շար քում:
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4)  Հել լե նիս տա կան դա րաշր ջա նի Հա յաս տա նում քան դա կա գոր ծու թյան զար գա
ցած լի նե լու մա սին են վկա յում նաև Նեմ րութ լե ռան սր բա վայ րը կա ռու ցող Ան
տի ո քոս Եր վան դու նու, ա ստ ված նե րի ու թա գա վո րի նախ նի նե րի բարձ րար վեստ 
քան դակ նե րը:

5)  Վեր ջին տա րի նե րի պե ղում նե րի բա ցա ռիկ հայտ նա բե րում նե րից է ին Վա ղար շա
պա տում բաց ված Ա րեգ–Միհ րի տա ճա րը և խճան կա րա զարդ հա սա րա կա կան 
բաղ նի քը, մար մա րե և կա վե ար ձան նե րը, զար դե րը, զի նա տե սակ ներն ու աշ խա
տան քային գոր ծիք նե րը:

40.  Գտնել լեռ նա գա գաթ նե րի ճիշտ դա սա վո րությունն ը ստ դրանց բարձ րու թյան 
նվազման հա ջոր դա կա նու թյան.

ա) Սի փան    դ) Ա րա գած 
բ) Կա պուտ ջուղ   ե) Մեծ Մա սիս
գ) Փոքր Մա սիս

1) ե, ա, դ, գ, բ   3) ե, դ, գ, ա, բ
2) ե, դ, բ, ա, գ   4) ե, ա, գ, դ, բ

41. Ը նտ րել ե րեք ճիշտ պն դում նե րը.

1)  Հու նա կան աղ բյուր նե րը Եր վանդ IV–ի մա սին գրում են, որ նա այն քան հզոր էր, 
որ կա րո ղա ցել էր ա պաս տան տալ սելև կյան տի րա կա լի դեմ ա պս տամ բած նրա 
եղ բո րը:

2)  Մինչև Ք. ա. III դա րի վեր ջը Հա յաս տա նին տի րե լու Սելև կյան տե րու թյան փոր
ձերն ա պար դյուն են ան ցնում, քա նի որ Մեծ և Փոքր Հայ քե րը գոր ծում է ին մի աս
նա բար:

3)  Կամ բի զի մահ վա նից հե տո Ա քե մե նյան տե րու թյան մեջ սկս վում են գա հա կա
լա կան կռիվ ներ, ո րոնք ա վարտ վում են Դա րեհ I–ի հաղ թա նա կով, սա կայն նրա 
իշ խա նու թյան ի րա վա կա նու թյու նը Հա յաս տա նը չի ճա նա չում:

4)  Հա յաս տա նի սատ րապ Եր վանդ III–ը ա մուս նա ցած էր Ա քե մե նյան տի րա կալ Ար
տաք սերք սես II–ի դս տեր հետ, բարձր դիրք էր գրա վում տե րու թյան մեջ և նույ
նիսկ իր սե փա կան պատ կե րով ոս կեդ րամ էր հա տել:

5)  Օ գտ վե լով Ա քե մե նյան վեր ջին տի րա կալ Դա րեհ III–ի` Մա կե դո նա ցուց կրած պար
տու թյուն նե րից` հայե րը դեռևս Գավ գա մե լայի ճա կա տա մար տից ա ռաջ հռ չա կում 
են Մեծ և Փոքր Հայ քե րի ան կա խու թյու նը:

6)  Մե նոն զո րա վա րին հա ջող վեց գրա վել Բարձր Հայ քի ոս կու հան քե րը, ո րից հե
տո Ա լեք սանդրն այլևս նոր զորք չու ղար կեց Հա յաս տան:

7)  Ա լեք սանդր Մա կե դո նա ցու հս կա յա ծա վալ պե տու թյու նը Ք. ա. 301 թ. բա ժան վեց 
մի քա նի մա սե րի, ո րոն ցից ա մե նա խո շո րը Հա յաս տա նին սահ մա նա կից Սելևկյան 
պե տու թյունն էր:
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42.  Ընտ րել այն կե տե րը, ո րոնք վե րա բե րում են Ք. ա. 87 թ. կնք ված հայ–պարթ ևա
կան պայ մա նագ րին.

1)  Հա յաս տա նը գոր ծո ղու թյուն նե րի ա զա տու թյուն էր ստա նում հյու սի սում, հա րա
վում և ար ևել քում:

2) Կող մե րը մի ա ցյալ ու ժե րով պետք է հար ձակ վե ին Կա պա դով կի այի վրա:
3) Պարթև նե րը վե րա դարձ նում է ին Հա յաս տա նից խլած «70 հո վիտ նե րը»:
4)  Հօ գուտ Հա յաս տա նի՝ պարթև նե րը հրա ժար վե լու է ին Մա րաս տա նից և Հյու սի

սային Մի ջա գետ քից:
5) Մեծ Հայ քը հրա ժար վում էր Ա սո րի քից, Փյու նի կի այից, Պա ղես տի նից և Կի լի կի այից:
6) Մեծ Հայ քը պետք է վճա րեր 6 հա զար տա ղանդ ռազ մա տու գանք:
7)  Պարթև նե րը կորց նում է ին «ար քայից ար քա» տիտ ղո սը, ո րը կրե լու է ին Տիգ րանն 

ու նրա հա ջորդ նե րը:
8) Հա յաս տա նից ան ջատ վե լու է ին Ծոփքն ու Կոր դու քը:
9)  Դա շինքն ամ րապնդ վեց հայոց թա գա վո րի քրոջ և պարթև նե րի թա գա ժա ռանգ 

Բա կու րի ա մուս նու թյամբ:

43. Ով քե՞ր են կազ մել Հռո մի Ա ռա ջին ե ռա պե տու թյու նը.

ա) Մար կոս Ան տո նի ոս   դ) Օկ տա վի ա նոս 
բ) Գնե ոս Պոմ պե ոս    ե) Լու կուլ լոս
գ) Հու լի ոս Կե սար    զ) Մար կոս Կրա սոս

1) ա, գ, ե     3) բ, գ, զ
2) ա, բ, գ     4) ա, դ, զ

44. Գտ նել ե րեք սխալ պն դում նե րը.
ա.  Զե նոն–Ար տա շե սը, թեև մե ծա ցել ու դաս տի ա րակ վել էր հայե րի մեջ և յու րաց րել 

էր հայոց լե զուն ու սո վո րույթ նե րը, սա կայն չէր վա րում Հա յաս տա նի պե տա կան 
շա հե րից բխող քա ղա քա կա նու թյուն:

բ.  Միհր դատ Ի բե րա ցու գա հա կա լու մը Հա յաս տա նում նշա նա վոր վեց սպա րա պետ 
Վա սակ Մա մի կո նյա նի գլ խա վո րած հա կահ ռո մե ա կան հուժ կու ա պս տամ բու
թյամբ, ո րի հետ ևան քով Հա յաս տա նը մինչև 34 թ. լի ո վին վե րա կանգ նեց իր ան
կա խու թյու նը:

գ.  Հայոց գա հին ամ րա նա լու Հռա դա միզ դի ջան քե րը դա տա պարտ ված է ին ան հա
ջո ղու թյան, ո րով հետև նա իր հան ցա վոր գոր ծո ղու թյուն նե րով ա տե լի էր հայ ժո
ղովր դին:

դ.  Կա պա դով կի այի հռո մե ա կան կու սա կա լը, Հռա դա միզ դից կա շառ վե լով, նրան 
ա պօ րի նա բար թա գադ րում է մայ րա քա ղաք Ար տա շա տում: 

ե.  54 թ. ցր տա շունչ ձմ ռա նը Հռա դա միզ դը վե րա դար ձավ Ար տա շատ և ո րո շեց հաշ
վե հար դար տես նել հայ բնակ չու թյան հետ, սա կայն զին ված ժո ղո վուր դը շր ջա
պա տեց պա լա տը, ի սկ Հռա դա միզ դը կնոջ հետ փա խուս տի դի մեց:
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զ.  Հայե րը ցան կա նում է ին ա զատ վել Հռա դա միզ դից ու հռո մե ա կան մի ջամ տու թյու
նից, ո ւս տի ը նտ րե ցին Պարթևս տա նի ա ռա ջար կու թյու նը, քան զի պարթև նե րը 
չէ ին սպառ նում հայոց պե տա կա նու թյան գո յու թյա նը և կեն ցա ղով, բար քե րով ու 
սո վո րույթ նե րով մոտ է ին հայե րին: 

է.  Խայ տա ռակ ձևով պարտ ված Պե տո սը սուտ լուր է ու ղար կում Հռոմ, թե ի բր Արևել
քում ի րա վի ճա կը չի փոխ վել, սա կայն Նե րո նը տե ղե կա ցել էր, որ պարտ ված հռո
մե ա կան լե գե ոն նե րը հե ռա ցել է ին Հա յաս տա նից:

1) ա, բ, է   2) բ, դ, ե   3) ա, բ, ե   4) գ, դ, զ

45. Գտ նել ե րկու սխալ պն դում նե րը.

ա.  Տր դատ I–ի 22–ա մյա գա հա կա լու թյան ըն թաց քում մի ջազ գային աս պա րե զում 
Հա յաս տա նի վի ճա կը կա յու նա նում է:

բ.  Մծուրք քա ղա քը հիմ նադր վել էր Ա րևմ տյան Եփ րա տի ա փին` Մշո դաշ տում, 
որտեղով ան ցնում էր Տիգ րա նա կեր տից Ան տի ոք գնա ցող ա ռևտ րա կան և ռազ
մա կան կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նե ցող ճա նա պար հը:

գ.  Հռո մե ա կան կայս րու թյու նում մղ ված գա հա կա լա կան կռիվ նե րի ըն թաց քում չե զո
քու թյուն պահ պա նած հայոց Վա ղարշ II թա գա վո րը բա նակ ցու թյուն նե րի մի ջո ցով 
հաշ տու թյուն է կն քում հաղ թա նա կած թեկ նա ծո ւի և Հռո մի նոր կայսր Սեպ տի
միոս Սևե րո սի հետ:

դ.  Տր դատ II–ի գլ խա վո րած պայ քա րը Սա սա նյան նե րի դեմ հա ջո ղու թյամբ պսակ
վեց, և պարթև Ար շա կու նի նե րին ոչ մի այն հա ջող վեց փրկ վել բնաջնջ վե լուց, այլև 
նրանք վե րա կանգ նե ցին Պարթ ևա կան թա գա վո րու թյու նը: 

ե.  Մծ բի նում կնք ված հռո մե ա–պարս կա կան 40–ա մյա խա ղա ղու թյան պայ մա նա
գրով Սա սա նյան Ներ սեհ I թա գա վո րը ճա նա չեց Մեծ Հայ քի թա գա վո րու թյան 
ան կա խու թյու նը:

1) գ, դ   2) բ, ե    3) ա, բ   4) բ, դ
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ՄԱՍ Բ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐՈՒՄ

1. ՏԱՐԵԹՎԵՐ

1. Ե՞րբ է կա ռուց վել Վա ղար շա պա տի Ս. Էջ մի ա ծին Մայր տա ճա րը.

1) 325 թ.  2) 303 թ.  3) 313 թ.  4) 301 թ.

2. Ե՞րբ է քրիս տո նե ու թյու նը Հա յաս տա նում հռ չակ վել պե տա կան կրոն.

1) 305 թ.  2) 303 թ.  3) 310 թ.  4) 301 թ.

3. Ե՞րբ է հաս տատ վել Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու նվի րա պե տու թյու նը.

1) I   2) IV   3) III   4) II

4. Մինչև ո ՞ր թվա կանն է գա հա կա լել Տր դատ III Մե ծը.

1) 298     3) 287 
2) 320     4) 330

5. Ե՞րբ է գա հա կա լել Տի րան Ար շա կու նին.

1) 339–350 թթ.    3) 330–338 թթ.
2) 350–368 թթ.    4) 309–379 թթ.

6. Ե՞րբ է գու մար վել ա ռա ջին տի ե զե րա կան ժո ղո վը Նի կե ա յում.

1) 313 թ.  2) 333 թ.  3) 354 թ.  4) 325 թ.

7. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Օ շա կա նի Ցլու գլուխ լե ռան ճա կա տա մար տը.

1) 334 թ.  2) 337 թ.  3) 335 թ.  4) 338 թ.

8. Ե՞րբ է գու մար վել Աշ տի շա տի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վը.

1) 350 թ.  2) 355 թ.  3) 345 թ.  4) 354 թ.

9. Ե՞րբ է կնք վել հռո մե ա–պարս կա կան պայ մա նա գի րը («ա մո թա լի»).

1) 336 թ.  2) 363 թ.  3) 360 թ.  4) 365 թ.

10. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Ձի րա վի ճա կա տա մար տը.

1) 373 թ.  2) 371 թ.  3) 372 թ.  4) 370 թ.

11.  Ար շակ II–ի կա ռա վար ման շր ջա նում ե ՞րբ պա տե րազմ սկս վեց Հռո մի ու Պարս
կաս տա նի միջև.

1) 354 թ.     3) 364 թ.
2) 359 թ.     4) 367 թ.
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12. Ե՞րբ է Մու շե ղը զոր քով շարժ վել Գան ձակ.

1) 368 թ.     3) 379 թ.
2) 372 թ.     4) 378 թ.

13. Ե՞րբ է գա հա կա լել Վա րազ դատ թա գա վո րը.

1) 370–374 թթ.    3) 350–368 թթ.
2) 374–378 թթ.    4) 378–387 թթ.

14. Ե՞րբ է գա հա կա լել Ար շակ III–ը.

1) 388–414 թթ.    3) 370–374 թթ.
2) 374–378 թթ.    4) 378–387 թթ.

15. Ե՞րբ է գա հա կա լել Վռամ շա պու հը.

1) 378–387 թթ.    3) 388–414 թթ.
2) 422–428 թթ.    4) 415–419 թթ.

16. Ե՞րբ է գա հա կա լել Ար տա շես Ար շա կու նին.

1) 388–414 թթ.    3) 415–428 թթ.
2) 415–419 թթ.    4) 422–428 թթ.

17. Ե՞րբ է վախ ճան վել Սա հակ Պարթ ևը.

1) 440 թ. սեպ տեմ բե րի 7–ի ն  3) 439 թ. սեպ տեմ բե րի 7–ի ն
2) 440 թ. փետր վա րի 17–ի ն   4) 439 թ. փետր վա րի 17–ին

18. Ե՞րբ է վախ ճան վել Մես րոպ Մաշ տո ցը.

1) 439 թ. փետր վա րի 17–ի ն   3) 440 թ. փետր վա րի 17–ի ն
2) 439 թ. սեպ տեմ բե րի 7–ի ն  4) 440 թ. սեպ տեմ բե րի 7–ին

19. Ե՞րբ է գու մար վել Շա հա պի վա նի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վը.

1) 440 թ.  2) 444 թ.  3) 434 թ.  4) 554 թ.

20. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Խաղ խա ղի ճա կա տա մար տը.

1) 451 թ.  2) 447 թ.  3) 449 թ.  4) 450 թ.

21. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տը.

1) 451 թ. մայի սի 6–ի ն   3) 451 թ. մայի սի 26–ի ն
2) 451 թ. մայի սի 28–ի ն   4) 450 թ. մայի սի 26–ին

22. Ե՞րբ են հայ նա խա րար նե րը ժա մա նել Տիզ բոն.

1) 449 թ. աշ նա նը    3) 450 թ. հոկ տեմ բե րին
2) 450 թ. ապ րի լին    4) 451 թ. ձմ ռա նը
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23. Ե՞րբ գե րու թյու նից հայ րե նիք վե րա դար ձան ո ղջ մնա ցած հայ նա խա րար նե րը.

1) 459 թ.     3) 462 թ.
2) 460 թ.     4) 464 թ.

24. Ե՞րբ է Վա հան Մա մի կո նյա նը ստանձ նել ա պս տամ բու թյան ղե կա վա րու թյու նը.

1) 480 թ.   2) 483 թ.  3) 482 թ.  4) 481 թ.

25. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Ա կո ռի ի ճա կա տա մար տը.

1) 483 թ.  2) 482 թ.  3) 484 թ.  4) 481 թ.

26. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Ճար մա նայի ճա կա տա մար տը.

1) 483 թ.  2) 482 թ.  3) 481 թ.  4) 484 թ.

27. Ե՞րբ է կնք վել Նվար սա կի պայ մա նա գի րը.

1) 485 թ.  2) 483 թ.  3) 484 թ.  4) 486 թ.

28. Ե՞րբ է կնք վել պայ մա նա գի րը Վա հան Մա մի կո նյա նի ու Նի խո րի միջև.

1) 482 թ.     3) 485 թ.
2) 484 թ.     4) 506 թ.

29. Ո՞ր թվա կա նից է գա հա կա լել Վա չա գան Բա րե պաշ տը.
1) 481      3) 485
2) 480     4) 484

30. Ե՞րբ է գու մար վել Դվի նի (I) եկեղեցական ժո ղո վը.
1) 451 թ.  2) 545 թ.  3) 504 թ.  4) 506 թ.

31.  Հով հան նես և Ար տա վան Ար շա կու նի նե րի գլ խա վո րած հա կա բյու զան դա կան 
ա պս տամ բու թյու նը սկս վել է`

1) 536 թ.  2) 540 թ.  3) 539 թ.  4) 548 թ.

32. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Հա յաս տա նի բա ժա նու մը Բյու զան դի այի և Պարս կաս տա նի միջև.

1) 590 թ.  2) 519 թ.  3) 571 թ.  4) 591 թ.

33. Ո՞վ էր 564 թ. Հա յաս տա նում նշա նակ ված մարզ պա նը.

1) Ա տրվշ նաս պը    3) Հա զա րա վուխ տը
2) Սու րե նը     4) Նի խո րը

34. Ե՞րբ է Խոս րով II–ը գու մա րել Տիզ բո նի ժո ղո վը.
1) 618 թ.  2) 615 թ.  3) 614 թ.  4) 607 թ.

35. Ե՞րբ է Կո մի տաս Մա մի կո նյա նը (Աղ ցե ցի) օծ վել հայոց կա թո ղի կոս.
1) 615 թ.  2) 618 թ.  3) 628 թ.  4) 631 թ.
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36. Ե՞րբ է կա ռա վա րել մարզ պան Վա րազ տի րոց Բագ րա տու նին.
1) 615–628 թթ.    3) 628–632 թթ.
2) 610–641 թթ.    4) 641–668 թթ.

37. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Քա դի սի այի ճա կա տա մար տը.
1) 637 թ.  2) 639 թ.  3) 636 թ.  4) 622 թ.

38. Ե՞րբ է Թե ո դո րոս Ռշ տու նին վե րա մի ա վո րել Հա յաս տա նը.
1) 652 թ.   2) 642 թ.  3) 650 թ.  4) 639 թ.

39. Ե՞րբ են ա ռա ջին ան գամ ա րաբ նե րը հար ձակ վել Դվի նի վրա.
1) 640 թ. հոկ տեմ բե րին   3) 642 թ. հոկ տեմ բե րին
2) 641 թ. հոկ տեմ բե րին   4) 643 թ. հոկ տեմ բե րին

40. Ե՞րբ է կնք վել հայ–ա րա բա կան դաշ նա գի րը.
1) 639 թ.  2) 643 թ.  3) 647 թ.  4) 652 թ.

41.  Ե՞րբ է Կոս տան դին II–ի գլ խա վո րած 100–հա զա րա նոց բա նա կը ներ խու ժել Հա
յաս տան.

1) 652 թ.  2) 653 թ.  3) 656 թ.  4) 661 թ.

42. Վրաց ե կե ղե ցին ե՞րբ ըն դու նեց քաղ կե դո նա կա նու թյուն և ան ջատ վեց Հայ ե կե ղե ցուց.

1) 607–608 թթ.    3) 606–607 թթ.
2) 605–606 թթ.    4) 608–609 թթ.

43. Ե՞րբ Խա չա փայ տը վե րա դարձ վեց Ե րու սա ղեմ.

1) 631 թ. սեպ տեմ բե րի 14–ի ն  3) 632 թ. սեպ տեմ բե րի 11–ի ն
2) 635 թ. սեպ տեմ բե րի 25–ի ն  4) 630 թ. սեպ տեմ բե րի 11–ի ն

44. Ե՞րբ տե ղի ու նե ցավ ա րա բա կան ցե ղե րի քա ղա քա կան մի ա վո րու մը.
1) 622 թ.     3) 625 թ.
2) 633 թ.     4) 639 թ.

45. Ե՞րբ է կազմ վել Ար մի նի ա փո խար քա յու թյու նը.

1) 699 թ.  2) 701 թ.  3) 700 թ.  4) 703 թ.

46. Ե՞րբ է Ար մի նի այի կենտ րոն դար ձել Պար տա վը.

1) VII դ. վեր ջին    3) VIII դ. վեր ջին
2) VIII դ. սկզ բին    4) IX դ. սկզ բին

47. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել հայե րի հա կաա րա բա կան ա ռա ջին ա պս տամ բու թյու նը.

1) 701 թ.  2) 705 թ.  3) 725 թ.  4) 703 թ.

48. Ե՞րբ է ան ցկաց վել Հեր թի աշ խար հա գի րը.

1) 705 թ.  2) 715 թ.  3) 725 թ.  4) 748 թ.
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49. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Ար ճե շի ճա կա տա մար տը.

1) 775 թ. ապ րի լի 25–ի ն   3) 774 թ. ապ րի լի 15–ի ն
2) 774 թ. ապ րի լի 25–ի ն   4) 775 թ. ապ րի լի 15–ին

50. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Ա րձ նի ի ճա կա տա մար տը.

1) 774 թ. ապ րի լի 15–ի ն   3) 775 թ. ապ րի լի 15–ի ն
2) 774 թ. ապ րի լի 25–ի ն   4) 775 թ. ապ րի լի 25–ին

51. Ե՞րբ է Ա շոտ Բագ րա տու նին (Մ սա կեր) ճա նաչ վել հայոց իշ խան.

1) 855 թ.  2) 826 թ.  3) 804 թ.  4) 814 թ.

52. Ե ՞րբ է Սմ բատ սպա րա պե տի որ դի Ա շոտ Բագ րա տու նին ճա նաչ վել հայոց իշ
խան ու սպա րա պետ.

1) 862 թ.  2) 850 թ.  3) 855 թ.  4) 804 թ.

53. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Ա րյան լճի ճա կա տա մար տը.

1) 850 թ.  2) 855 թ.  3) 853 թ.  4) 852 թ.

54. Բու ղան ե ՞րբ ու ղարկ վեց Հա յաս տան.

1) 851 թ.     3) 853 թ.
2) 854 թ.     4) 852 թ.

55.  Ե՞րբ է հայոց իշ խան և սպա րա պետ Ա շոտ Բագ րա տու նին ճա նաչ վել հայոց իշ
խա նաց իշ խան.

1) 869 թ.   2) 885 թ.  3) 862 թ.  4) 855 թ.

56. Ե՞րբ է գու մար վել Շի րա կա վա նի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վը.

1) 885 թ.  2) 869 թ.  3) 865 թ.  4) 876 թ.

57.  Ե՞րբ է Զա քա րի ա Ձա գե ցու նա խա ձեռ նու թյամբ հրա վիր վել հայ իշ խան նե րի հա
տուկ ժո ղո վը.

1) 876 թ.  2) 885 թ.  3) 867 թ.  4) 869 թ.

58. Ե՞րբ է Ա շոտ I Բագ րա տու նին օծ վել հայոց թա գա վոր.

1) 885 թ. հուն վա րի 6–ի ն   3) 885 թ. հուն վա րի 28–ի ն
2) 885 թ. օ գոս տո սի 26–ի ն   4) 885 թ. ապ րի լի 25–ին

59. Ե՞րբ է գա հա կա լել Սմ բատ I Բագ րա տու նին.

1) 885–890 թթ.    3) 928–953 թթ.
2) 914–928 թթ.    4) 890–914 թթ.

60. Ե՞րբ է գա հա կա լել Ա շոտ II Բագ րա տու նին.

1) 885–890 թթ.    3) 890–914 թթ.
2) 928–953 թթ.    4) 914–928 թթ.
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61. Ե՞րբ է խա լի ֆը Ա շոտ II–ին ճա նա չել Հա յաս տա նի շահն շահ.

1) 921 թ.  2) 915 թ.  3) 922 թ.  4) 925 թ.

62. Ե՞րբ է գա հա կա լել Ա բաս Բագ րա տու նին.

1) 953–977 թթ.    3) 914–928 թթ.
2) 928–953 թթ.    4) 890–914 թթ.

63. Ե՞րբ է գա հա կա լել Ա շոտ III Բագ րա տու նին.

1) 953–977 թթ.    3) 928–953 թթ.
2) 914–928 թթ.    4) 977–990 թթ.

64. Ե՞րբ է գա հա կա լել Սմ բատ II Բագ րա տու նին.

1) 990–1020 թթ.    3) 928–953 թթ.
2) 977–990 թթ.    4) 953–977 թթ.

65. Ե՞րբ է Դվի նի ա մի րա յու թյու նը մի աց վել Բագ րա տու նյաց թա գա վո րու թյա նը.

1) 987 թ.  2) 977 թ.  3) 978 թ.  4) 989 թ.

66. Ե՞րբ է գա հա կա լել Գա գիկ I Բագ րա տու նին.

1) 977–990 թթ.    3) 989–1048 թթ.
2) 1020–1041 թթ.    4) 990–1020 թթ.

67. Ե՞րբ է գա հա կա լել Դա վիթ Ան հո ղի նը.

1) 1029–1065 թթ.    3) 1042–1045 թթ.
2) 989–1048 թթ.    4) 990–1020 թթ.

68. Ե՞րբ է ա վարտ վել Ա նի ի Կա թո ղի կե ե կե ղե ցու կա ռու ցու մը.

1) 1001 թ.  2) 1010 թ.  3) 1101 թ.  4) 1011 թ.

69. Տայ քը Բյու զան դա կան կայս րու թյա նը մի աց վեց՝

1) 998 թ.     3) 1001 թ.
2) 1000 թ.     4) 1021 թ.

70. Կա թո ղի կո սա կան ա թո ռը Աղ թա մար կղ զուց ե ՞րբ Ար գի նայի վանք տե ղա փոխ վեց.

1) 922 թ.     3) 921 թ.
2) 948 թ.     4) 928 թ.

71. Ե՞րբ է հիմ նադր վել Վաս պու րա կա նի թա գա վո րու թյու նը.
1) 921 թ.  2) 915 թ.  3) 908 թ.  4) 963 թ.

72. Ե՞րբ է հիմ նադր վել Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա վո րու թյու նը.
1) 987 թ.  2) 978 թ.  3) 908 թ.  4) 963 թ.
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73. Ե՞րբ է հիմ նադր վել Վա նան դի թա գա վո րու թյու նը.
1) 978 թ.  2) 987 թ.  3) 961 թ.  4) 963 թ.

74. Ե՞րբ է հիմ նադր վել Սյու նի քի թա գա վո րու թյու նը.
1) 987 թ.  2) 963 թ.  3) 978 թ.  4) 966 թ.

75. Ե՞րբ է Տա րո նի Բագ րա տու նի նե րի իշ խա նու թյու նը բռ նակց վել Բյու զան դի ային.
1) 1001 թ.  2) 966 թ.  3) 1021 թ.  4) 1065 թ.

76. Ե՞րբ է գա հա կա լել Գա գիկ II Բագ րա տու նին.
1) 1020–1041 թթ.    3) 1042–1045 թթ.
2) 989–1048 թթ.    4) 1029–1065 թթ.

77. Վաս պու րա կա նի թա գա վո րու թյու նը դա դա րեց գո յու թյուն ու նե նա լուց՝

1) 1113 թ.     3) 1021 թ.
2) 1022 թ.     4) 1065 թ.

78. Ո՞ր թվա կան նե րին է գո յու թյուն ու նե ցել Վա նան դի (Կար սի) թա գա վո րու թյու նը.

1) 964–1065 թթ.    3) 963–1065 թթ.
2) 967–1064 թթ.    4) 968–1067 թթ.

79. Ե՞րբ է սել ջու կյան բա նակն ա ռա ջին ան գամ ներ խու ժել Հա յաս տան.

1) 1047 թ.  2) 1045 թ.  3) 1048 թ.  4) 1054 թ.

80. Ե՞րբ է սել ջու կյան բա նա կը ե րկ րորդ ան գամ ար շա վել Հա յաս տան.

1) 1045 թ.  2) 1047 թ.  3) 1048 թ.  4) 1054 թ.

81. Ե՞րբ է սել ջու կյան բա նա կը եր րորդ ան գամ ար շա վել Հա յաս տան.

1) 1047 թ.  2) 1054 թ.  3) 1048 թ.  4) 1045 թ.

82. Ե՞րբ է Ա լփ–Աս լա նի գլ խա վո րած սել ջու կյան բա նա կը ներ խու ժել Հա յաս տան.

1) 1054 թ.  2) 1071 թ.  3) 1065 թ.  4) 1064 թ.

83. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Մա նազ կեր տի ճա կա տա մար տը.

1) 1071 թ.  2) 1065 թ.  3) 1064 թ.  4) 1080 թ.

84. Ե՞րբ է Սար գիս Զա քա րյա նը ստա ցել ա միրս պա սա լա րի պաշ տո նը.

1) 1174 թ.  2) 1184 թ.  3) 1185 թ.  4) 1125 թ.

85. Ե՞րբ են հայ–վ րա ցա կան ու ժերն ա զա տագ րել Ամ բեր դը.

1) 1203 թ.  2) 1206 թ.  3) 1199 թ.  4) 1196 թ.

86. Ե՞րբ են հայ–վ րա ցա կան ու ժե րը վերջ նա կա նա պես ա զա տագ րել Ա նին.

1) 1199 թ.  2) 1209 թ.  3) 1203 թ.  4) 1206 թ.
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87. Ե՞րբ են հայ–վ րա ցա կան ու ժերն ա զա տագ րել Կար սը.
1) 1203 թ.  2) 1209 թ.  3) 1206 թ.  4) 1199 թ.

88. Ե՞րբ են հայ–վ րա ցա կան ու ժերն ա զա տագ րել Դվի նը.
1) 1209 թ.  2) 1203 թ.  3) 1199 թ.  4) 1206 թ.

89.  Ե՞րբ է մոն ղո լա կան բա նա կը Չար մա ղա նի գլ խա վո րու թյամբ ներ խու ժել Հա յաս տան.
1) 1236 թ.  2) 1232 թ.  3) 1231 թ.  4) 1220 թ.

90.  Մոն ղոլ նե րը ե ՞րբ գրա վե ցին Հա րա վային Հա յաս տա նի շր ջան նե րը՝ Տա րո նը, 
Վաս պու րա կա նը և Ա ղձ նի քը.

1) 1244 թ.     3) 1249 թ.
2) 1245 թ.     4) 1236 թ.

91. Ցե ղա պետ Թե մու չի նը ը նտր վեց խան՝
1) 1220 թ.     3) 1209 թ.
2) 1206 թ..     4) 1249 թ.

92. Ե՞րբ ա նե ցի նե րը քա ղա քը հանձ նե ցին Շադ դա դյան նե րին.
1) 1125 թ.     3) 1138 թ.
2) 1135 թ.     4) 1126 թ.

93.  Ա նե ցի նե րը ե ՞րբ պատ վի րա կու թյուն ու ղար կե ցին վրաց թա գա վոր Դա վիթ Շի նա
րա րի մոտ և հայտ նե ցին քա ղա քը նրան հանձ նե լու ի րենց մտադ րու թյան մա սին.

1) 1125 թ.     3) 1126 թ.
2) 1124 թ.     4) 1113 թ.

94. Ե՞րբ է գա հա կա լել Դա վիթ Շի նա րա րը.
1) 1089–1125 թթ.    3) 1184–1207 թթ.
2) 1090–1125 թթ.    4) 1124–1207 թթ.

95.  Երբ վա նի՞ց են հայե րը Կի լի կի այի բնակ չու թյան մեջ գե րակ շիռ մե ծա մաս նու
թյուն կազ մել.

1) IX դ. վեր ջե րից    3) XI դ. վեր ջե րից
2) XI դ. սկզբ նե րից    4) XII դ. վեր ջե րից

96. Ե՞րբ է Ա պլ ղա րիպ Ա րծ րու նին նշա նակ վել Կի լի կի այի կա ռա վա րիչ.
1) 1082 թ.  2) 1042 թ.  3) 1072 թ.  4) 1065 թ.

97. Ո՞ր թվա կան նե րին է գո յու թյուն ու նե ցել Փի լար տոս Վա րաժ նու նու իշ խա նու թյու նը.
1) 1082–1117 թթ.    3) 1072–1117 թթ.
2) 1082–1090 թթ.    4) 1072–1090 թթ.

98. Ո՞ր թվա կան նե րին է գո յու թյուն ու նե ցել Գող Վա սի լի իշ խա նու թյու նը.
1) 1082–1117 թթ.    3) 1082–1090 թթ.
2) 1072–1090 թթ.    4) 1072–1117 թթ.
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99. Ե՞րբ է հիմ նադր վել Ռու բի նյան իշ խա նու թյու նը Կի լի կի ա յում.

1) 1198 թ.  2) 1098 թ.  3) 1080 թ.  4) 1082 թ.

100. Ե՞րբ խա չա կիր նե րը գրա վե ցին Ե դե սի ան.

1) 1097 թ.  2) 1098 թ.  3) 1099 թ.  4) 1100 թ.

101. Ե՞րբ է ստեղծ վել Ան տի ո քի իշ խա նու թյու նը.

1) 1096 թ.     3) 1100 թ.
2) 1098 թ.     4) 1097 թ.

102. Ե՞րբ է իշ խել Թո րոս I–ը.

1) 1095–1100 թթ.    3) 1129–1137 թթ.
2) 1145–1169 թթ.    4) 1100–1129 թթ.

103. Ե՞րբ է գա հա կա լել Լևոն I իշ խա նը.

1) 1137–1145 թթ.    3) 1129–1137 թթ.
2) 1145–1169 թթ.    4) 1145–1169 թթ.

104. Ե՞րբ է գա հա կա լել Թո րոս II–ը.

1) 1100–1129 թթ.    3) 1145–1169 թթ.
2) 1169–1175 թթ.    4) 1129–1137 թթ.

105. Ե՞րբ է գա հա կա լել Մլե հը.

1) 1169–1175 թթ.    3) 1175–1187 թթ.
2) 1145–1169 թթ.    4) 1187–1198 թթ.

106. Ե՞րբ է գա հա կա լել Ստե փա նե ի որ դի Ռու բեն իշ խա նը.
1) 1169–1175 թթ.    3) 1187–1198 թթ.
2) 1145–1169 թթ.    4) 1175–1187 թթ.

107. Ե՞րբ է Լևոն II Ռու բի նյա նը հայոց թա գա վոր օծ վել.
1) 1187 թ. հուն վա րի 6–ի ն   3) 1198 թ. հուն վա րի 6–ի ն
2) 1189 թ. հուն վա րի 6–ի ն   4) 1194 թ. հուն վա րի 6–ին

108. Ե՞րբ է Լևոն Մե ծա գոր ծը գրա վել Լամբ րո նը.

1) 1198 թ.  2) 1202 թ.  3) 1216 թ.  4) 1219 թ.

109.  Ե՞րբ է Լևոն Մե ծա գոր ծը գրա վել Ան տի ո քը և իշ խա նու թյու նը հանձ նել Ռայ մոնդ–
Ռու բե նին.

1) 1219 թ.  2) 1202 թ.  3) 1198 թ.  4) 1216 թ.

110. Մի րի ո կե ֆա լո նի ճա կա տա մար տը տե ղի է ու նե ցել՝

1) 1176 թ.     3) 1184 թ.
2) 1178 թ.     4) 1185 թ.
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111. Ո րո՞նք են սուլ թան Սա լահ ադ Դի նի կա ռա վար ման տա րի նե րը.

1) 1169–1190 թթ.    3) 1174–1198 թթ.
2) 1169–1193 թթ.    4) 1178–1192 թթ.

112. Հայոց կա թո ղի կո սու թյու նը Հռոմկ լա փո խադր վեց՝

1) 1151 թ.     3) 1154 թ.
2) 1153 թ.     4) 1155 թ.

113. Ե՞րբ է Զա բե լը հռ չակ վել Կի լի կի այի թա գա ժա ռանգ.

1) 1216 թ.  2) 1219 թ.  3) 1222 թ.  4) 1217 թ.

114. Ե՞րբ է գա հա կա լել Հե թում I–ը.

1) 1222–1270 թթ.    3) 1226–1270 թթ.
3) 1219–1226 թթ.    4) 1270–1289 թթ.

115. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Մա ռի ի ճա կա տա մար տը.

1) 1266 թ. ապ րի լի 16–ի ն   3) 1266 թ. հուն վա րի 6–ի ն
2) 1266 թ. օ գոս տո սի 23–ի ն   4) 1266 թ. մայի սի 31–ին

116. Ե՞րբ է գա հա կա լել Լևոն II Հե թու մյա նը.

1) 1226–1270 թթ.    3) 1198–1219 թթ.
2) 1289–1306 թթ.    4) 1270–1289 թթ.

117. Ե՞րբ է գա հա կա լել Հե թում II–ը.

1) 1270–1289 թթ.    3) 1289–1306 թթ.
2) 1308–1320 թթ.    4) 1290–1293 թթ.

118. Ե՞րբ է գա հա կա լել Լևոն IV–ը.

1) 1344–1362 թթ.    3) 1320–1342 թթ.
2) 1308–1320 թթ.    4) 1359–1372 թթ.

119. Մինչև ե ՞րբ է գա հա կա լել Գվի դոն Լու սի նյա նը.

1) 1362 թվա կա նը    3) 1343 թվա կա նը
2) 1342 թվա կա նը    4) 1344 թվա կա նը

120. Ե՞րբ է գա հա կա լել Կոս տան դին Նղ րե ցին.

1) 1344–1362 թթ.    3) 1373–1375 թթ.
2) 1320–1342 թթ.    4) 1359–1372 թթ.

121. Ե՞րբ է կոր ծան վել Կի լի կի այի հայոց թա գա վո րու թյու նը.
1) 1374 թ.  2) 1373 թ.  3) 1375 թ.  4) 1360 թ.

122. Ե՞րբ է մա հա ցել Կի լի կի այի հայոց վեր ջին թա գա վո րը. 
1) 1373 թ.     3) 1375 թ.
2) 1393 թ.     4) 1391 թ.
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123.  Ե՞րբ է Սսում հրա վիր վել ե կե ղե ցա կան ժո ղով, ո րը չե ղյալ է հայ տա րա րել Սսի և 
Ա դա նայի նա խորդ ժո ղով նե րի ո րո շում նե րը.

1) 1360 թ.     3) 1365 թ.
2) 1361 թ.     4) 1369 թ.

124. Մամ լուք նե րը Տար սոն և Ա դա նա քա ղաք նե րը վերջ նա կա նա պես գրա վե ցին՝
1) 1358 թ.     3) 1360 թ.
2) 1368 թ.     4) 1370 թ.

125. Ե՞րբ է կնք վել հայ–ե գիպ տա կան հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը.
1) 1323 թ. մայի սի 31–ի ն   3) 1329 թ. մայի սի 30–ի ն
2) 1325 թ. մար տի 30–ի ն   4) 1329 թ. մայի սի 31–ի ն

126. Մամ լուք ները ե՞րբ ար շա վե ցին Կի լի կի ա և գրա վե ցին Ա յաս նա վա հան գիս տը.
1) 1322 թ.     3) 1307 թ.
2) 1317 թ.     4) 1285 թ.

127.  Հայոց թա գա վոր Լևոն III–ը, նախ կին թա գա վոր Հե թում II–ը և 40 հայ իշ խան
ներ Ա նա վար զա հրա վիր վե ցին ու սպան վե ցին՝

1) 1305 թ.     3) 1307 թ.
2) 1306 թ.     4) 1315 թ.

128. Ե՞րբ ե գիպ տա ցի նե րի կող մից գե րե վար վեց Ստե փա նոս Հռոմկ լայե ցի կա թո ղի կո սը.
1) 1293 թ.     3) 1296 թ.
2) 1295 թ.     4) 1292 թ.

129.  Հայ–մոն ղո լա կան դա շին քը հաս տա տե լու հա մար Հե թում I–ը ե ՞րբ մեկ նեց Կա
րա կո րում.

1) 1252 թ. ամ ռա նը    3) 1254 թ. գար նա նը
2) 1253 թ. գար նա նը   4) 1254 թ. աշ նա նը

130. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Չման կա տու կի ճա կա տա մար տը.
1) 1239 թ.     3) 1243 թ.
2) 1241 թ.     4) 1245 թ.

131. Ե՞րբ Զա բե լին ա մուս նաց րին Ան տի ո քի դք սի որ դի Ֆի լի պի հետ.

1) 1215 թ.     3) 1222 թ.
2) 1220 թ.     4) 1246 թ.

132.  Վահ րամ Րա բու նի վար դա պե տը ո ՞ր թվա կան նե րին է զբա ղեց րել կանց լե րի 
պաշ տո նը.

1) 1260–1285 թթ.    3) 1262–1198 թթ.
2) 1250–1285 թթ.    4) 1260–1289 թթ.
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133. Ե՞րբ է կոր ծան վել Բյու զան դա կան կայս րու թյու նը.
1) 1461 թ.  2) 1453 թ.  3) 1435 թ.  4) 1441 թ.

134. Ե՞րբ է Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կո սու թյու նը վե րա հաս տատ վել Ս. Էջ մի ած նում.
1) 1453 թ.  2) 1375 թ.  3) 1461 թ.  4) 1441 թ.

135. Ե՞րբ է հիմ նադր վել Կ.Պոլ սի հայոց պատ րի ար քու թյու նը.
1) 1461 թ.  2) 1441 թ.  3) 1453 թ.  4) 1375 թ.

136. Ե՞րբ է կնք վել Ա մա սի այի հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը.
1) 1639 թ.  2) 1550 թ.  3) 1555 թ.  4) 1590 թ.

137. Շահ Ա բա սը ե ՞րբ է սկ սել հայե րի բռ նա գաղ թը.
1) 1605 թ. օ գոս տո սին   3) 1603 թ. օ գոս տո սին
2) 1604 թ. օ գոս տո սին   4) 1606 թ. օ գոս տո սին

138. Ե՞րբ է կնք վել Կաս րե–Շի րի նի պայ մա նա գի րը.
1) 1555 թ.  2) 1638 թ.  3) 1590 թ.  4) 1639 թ.

139. Ո րո՞նք են շահ Ա բա սի կա ռա վար ման տա րի նե րը.
1) 1587–1638 թթ.    3) 1587–1629 թթ.
2) 1587–1618 թթ.    4) 1547–1599 թթ.

140.  Օս մա նյան սուլ թան Սե լիմ Ա հե ղը ե ՞րբ ար շա վեց դե պի ար ևելք՝ կա սեց նե լու Սե
ֆյան նե րի ա ռա ջըն թա ցը.

1) 1512 թ.     3) 1518 թ.
2) 1502 թ.     4) 1550 թ.

141. Ե՞րբ է հիմ նադր վել Օս մա նյան պե տու թյու նը.
1) 1290 թ.     3) 1299 թ.
2) 1298 թ.     4) 1301 թ.

142. Ե՞րբ է Սմ բատ Ա րծ րու նին օծ վել հայոց թա գա վոր.
1) 1465 թ.  2) 1456 թ.  3) 1467 թ.  4) 1461 թ.

143.  Ե՞րբ է Ստե փան նոս Սալ մաս տե ցին հրա վի րել Էջ մի ած նի գաղտ նի խորհր դակ
ցու թյու նը.

1) 1551 թ.  2) 1549 թ.  3) 1547 թ.  4) 1562 թ.

144.  Ե՞րբ է Եվ րո պա մեկ նել Ստե փան նոս Սալ մաս տե ցու գլ խա վո րած պատ վի րա կու
թյու նը.

1) 1547 թ.  2) 1549 թ.  3) 1551 թ.  4) 1562 թ.

145.  Ե՞րբ է Էջ մի ա ծին վե րա դար ձել Ստե փան նոս Սալ մաս տե ցու գլ խա վո րած պատ
վի րա կու թյու նը.

1) 1549 թ.  2) 1562 թ.  3) 1547 թ.  4) 1551 թ.
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146. Ե՞րբ է ծն վել Մես րոպ Մաշ տո ցը.
1) 371 թ.  2) 387 թ.  3) 354 թ.  4) 361 թ.

147. Ե՞րբ է Մաշ տոցն Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում դպ րոց ներ հիմ նել.
1) 405–414 թթ.    3) 415–419 թթ.
2) 419–422 թթ.    4) 422–428 թթ.

148. Ո՞ր դա րի ի մաս տա սեր ներ են Եզ նիկ Կող բա ցին ու Դա վիթ Ան հաղ թը.
1) IV  2) V   3) VII  4) VIII

149.  Մինչև ո ՞ր ժա մա նակ ներն է ը նդ գր կում Պատ մա հոր « Պատ մու թիւն Հայոց» աշ
խա տու թյան եր րորդ գիր քը.

1) 440 –ա կան թթ.    3) 450 թ.
2) 484 –ա կան թթ.    4) 451 թ.

150.  Ո՞րն է Հայոց Մեծ թվա կա նի սկիզ բը.
1) 554 թ. օ գոս տո սի 11   3) Ք. ա. 2492 թ. օ գոս տո սի 11
2) 552 թ. հու լի սի 11    4) 506 թ. հու լի սի 11

151. Ե՞րբ է գր վել «Էջ մի ած նի Ա վե տա րա նը».
1) 998 թ.  2) 898 թ.  3) 889 թ.  4) 989 թ.

152. Ե՞րբ է վե րա կա ռուց վել Ս. Էջ մի ա ծնի Մայր տա ճա րը.
1) V դ. 50–ա կան թթ.   3) V դ. 80–ա կան թթ.
2) V դ. 60–ա կան թթ.   4) VI դ. 60–ա կան թթ.

153. Ե՞րբ է հիմ նադր վել Աղ բերց վան քի դպ րո ցը.
1) 1280–ա կան թթ.    3) 1180–ա կան թթ.
2) 1480–ա կան թթ.    4) 1380–ա կան թթ.

154. Ո՞ր դա րից է սկս վում բարձ րա գույն դպ րո ցի վե րել քի ժա մա նա կաշր ջա նը.
1. IX դա րից     3. XI դա րից
2. X դա րից     4. XII դա րից

155. Ո՞ր ժա մա նա կաշր ջանն է ը նդ գր կում Սմ բատ Գունդս տաբ լի « Տա րե գիրք»–ը.

1) 951–1272 թթ.    3) 1001–1071 թթ.
2) 988–1259 թթ.    4) 850–1265 թթ.

156.  Մինչև ո ՞ր թվա կանն է հասց ված Սա մո ւել Ա նե ցու « Ժա մա նա կագ րու թյան» 
շարադրանքը.

1) 1150 թ.     3) 1184 թ.
2) 1180 թ.     4) 1185 թ.
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157.  Հե տա գա յում լրաց վել և մինչև ո ՞ր թվա կանն է հասց վել Մատ թե ոս Ո ւռ հայե ցու 
աշ խա տու թյան շարադրանքը.

1) 1198 թ.     3) 1195 թ.
2) 1162 թ.     4) 1172 թ.

158.  Թով մա Ա րծ րու նու «Արծ րու նի նե րի տան պատ մու թյուն» աշ խա տու թյան եր
րորդ մա սը ո ՞ր ժա մա նա կաշր ջանն է ը նդ գր կում.

1) 850 թ. մինչև 1014 թ.   3) 885 թ. մինչև 1045 թ.
2) 850 թ. մինչև X դա րի սկիզ բը  4) 952–1136 թթ.

159.  Մինչև ո ՞ր թվա կանի դեպքերն է իր աշ խա տու թյու նում նկարագրել Կի րա կոս 
Գան ձա կե ցին.

1) 1260 թ.     3) 1315 թ.
2) 1269 թ.     4) 1265 թ.

160. Ե՞րբ է ստեղծ վել հայ կա կան ա ռա ջին դա տաս տա նա գիր քը.

1) 1184 թ.     3) 1265 թ.
2) մոտ 1130 թ.    4) մոտ 1180 թ.

161. Ե՞րբ է կազմ վել Գո շի « Դա տաս տա նա գիր քը».

1) մոտ 1180 թ.    3) մոտ 1130 թ.
2) 1265 թ.     4) 1184 թ.

162. Ե՞րբ է կազմ վել Սմ բատ Գունդս տաբ լի « Դա տաս տա նա գիր քը».

1) 1265 թ.  2) 1162 թ.  3) 1184 թ.  4) 1280 թ.

163.  Ե՞րբ է ապ րել և գոր ծել Վահ րամ Րա բու նին.

1) XIII դ.  2) XI դ.   3) XIV դ.  4) XV դ.

164. Ե՞րբ է ապ րել և գոր ծել Հով հան Ո րոտ նե ցին.

1) XI դ.  2) XII դ.  3) XIV դ.  4) XVI դ.

165.  Ե՞րբ է ստեղծ վել ման րան կար նե րով զար դար ված և մեզ հա սած ա ռա ջին ամ
բող ջա կան ձե ռա գի րը.

1) 1001 թ.  2) 851 թ.  3) 989 թ.  4) 961 թ.

166. Ե՞րբ է տպագր վել ա ռա ջին հայե րեն գիր քը.

1) 1566 թ.  2) 1547 թ.  3) 1521 թ.  4) 1512 թ.

167. Ե՞րբ է Աբ գար դպի րը տպագ րել « Սաղ մո սա րա նը».

1) 1566 թ.  2) 1568 թ.  3) 1562 թ.  4) 1565 թ.

168. Ե՞րբ է ստեղծ վել Նոր Ջու ղայի հայ կա կան տպա րա նը.

1) 1568 թ.  2) 1618 թ.  3) 1638 թ.  4) 1616 թ.
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169. Ե՞րբ է Գրի գոր Տաթ ևա ցին փո խադր վել Մե ծո փա վանք.

1) 1410 թ.  2) 1408 թ.  3) 1405 թ.  4) 1402 թ.

170. Ե՞րբ է հիմ նադր վել Եր ևա նի Ա նա նի ա ա ռա քյա լի ա նա պա տը.

1) 1648 թ.  2) 1638 թ.  3) 1630 թ.  4) 1620 թ.

171. Ե՞րբ է հիմ նադր վել Հա րանց ա նա պա տի դպ րո ցը.

1) XVI դ. սկզ բին    3) XVII դ. սկզ բին
2) XVI դ. վեր ջին    4) XVII դ. վեր ջին

172. Ե՞րբ է հիմ նադր վել Բա ղե շի Ա միր դո լու վան քի դպ րո ցը.

1) XVII դ. սկզ բին    3) XVII դ. վեր ջին
2) XVI դ. վեր ջին    4) XVI դ. սկզ բին

173. Ե՞րբ է ա ռա ջին ան գամ տպագր վել Ա ռա քել Դավ րի ժե ցու « Պատ մու թյու նը».

1) 1568 թ.  2) 1638 թ.  3) 1569 թ.  4) 1669 թ.

174. Ե՞րբ է Մաշ տոցն Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում դպ րոց ներ հիմ նել.

1) 405–414 թթ.    3) 415–419 թթ.
2) 419–422 թթ.    4) 422–428 թթ.

175. Ե՞րբ է վե րա ցել Ար շա կու նյաց թա գա վո րու թյու նը.

1) 378 թ.  2) 428 թ.  3) 387 թ.  4) 422 թ.

176.  Ե՞րբ է Հազ կերտ II–ի հանձ նա րա րա կա նով Ար ևե լյան Հա յաս տա նում աշ խար
հա գիր ան ցկաց վել.

1) 448 թ.  2) 449 թ.  3) 450 թ.  4) 447 թ.

177. Ե՞րբ է Ար շակ Ար շա կու նին կազ մա կեր պել դա վադ րու թյուն Հուս տի նի ա նոս I–ի դեմ.
1) 539 թ.  2) 536 թ.  3) 540 թ.  4) 548 թ.

178. Ե՞րբ է կա ռա վա րել հայոց իշ խան Ա շոտ Բագ րա տու նին.
1) 661–685 թթ.    3) 686–689 թթ.
2) 628–632 թթ.    4) 656–661 թթ.

179. Ե՞րբ է կա ռուց վել Ա նի ի աշ տա րա կա վոր պա րիսպ նե րի ա ռա ջին գի ծը.

1) 961–963 թթ.    3) 963–964 թթ.
2) 987–989 թթ.    4) 977–989 թթ.

180. Ա նին ե ՞րբ հռ չակ վեց մայ րա քա ղաք.

1) 965 թ.     3) 961 թ.
2) 948 թ.     4) 963 թ.
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181. Ե՞րբ է տեղի ունեցել Ա պա հու նի քի  Ծումբ գյու ղի ճա կա տա մար տը.  

1) 908 թ·     2) 948 թ·
3) 998 թ.     4) 989 թ·

182. Ե՞րբ է Վաս պու րա կա նի թա գա վո րու թյունն ան ցել Բյու զան դի ային.
1) 966 թ.  2) 1001 թ.  3) 1000 թ.  4) 1021 թ.

183. Ե՞րբ է գա հա կա լել Կար սի թա գա վոր Գա գիկ Ա բա սյա նը.

1) 1020–1041 թթ.    3) 989–1048 թթ.
2) 1029–1065 թթ.    4) 1042–1045 թթ.

184. Սար գիս Զա քա րյա նից հե տո ա միրս պա սա լա րի պաշ տո նը ստանձ նեց՝
1) Զա քա րե Զա քա րյա նը   3) Ա բա սը
2) Ի վա նե Զա քա րյա նը   4) Վահ րամ Զա քա րյա նը

185. Ե՞րբ է գա հա կա լել Թա մար թա գու հին.

1) 1089–1125 թթ.    3) 1184–1207 թթ.
2) 1156–1184 թթ.    4) 1154–1207 թթ.

186. Ե՞րբ է գա հա կա լել Ռու բեն I–ը.

1) 1082–1117 թթ.    3) 1095–1100 թթ.
2) 1080–1095 թթ.    4) 1072–1090 թթ.

187. Ո՞ր թվա կա նից է իշ խել Լևոն II Ռու բի նյա նը.
1) 1187 թվա կա նից    3) 1194 թվա կա նից
2) 1175 թվա կա նից    4) 1189 թվա կա նից

188. Ե՞րբ մամ լուք նե րը գրա վե ցին Ան տի ոք քա ղա քը.

1) 1266 թ.     3) 1268 թ.
2) 1267 թ.     4) 1271 թ.

189. Ե՞րբ է Մես րոպ Մաշ տո ցը ստեղ ծել հայոց գրե րը.

1) 395 թ.  2) 401 թ.  3) 405 թ.  4) 415 թ.

190. Ո ՞րն է  Բուն Հայոց թվա կա նի սկիզբը.

1) Ք. ա. 331 թ.    3) Ք. ա. 552 թ.
2) Ք. ա. 2492 թ.    4) Ք. հ. 1 թ.



ZA
NG

AK

92

2. ՓԱՍՏԵՐ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ

1. Հայոց ո ՞ր ար քա նե րի օ րոք է քրիս տո նե ու թյու նը ներ թա փան ցել Հա յաս տան.
1) Աբ գար և Զե նոն–Ար տա շես   3) Աբ գար և Սա նատ րուկ I
2) Աբ գար և Սա նատ րուկ II    4) Աբ գար և Տր դատ III

2. Ով քե՞ր են Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու հիմ նա դիր նե րը.
1) Սբ Թա դե ոս և Սբ Բար դու ղի մե ոս   3) Սբ Պետ րոս և Սբ Պո ղոս
2) Գրի գոր Լու սա վո րիչ և Սբ Բար դու ղի մե ոս 4) Սբ Թա դե ոս և Սբ Պետ րոս

3. Որ տե՞ղ է Գրի գոր Լու սա վո րի չը ձեռ նադր վել հայոց ե պիս կո պո սա պետ.
1) Ե րու սա ղե մում     3) Ան տի ո քում
2) Մա ժա կում     4) Հռո մում

4.  Ո՞ր լե ռան ստո րո տին Տր դատ Մե ծը և հայոց զոր քը դի մա վո րե ցին Կե սա րի այից 
վե րա դար ձող Գրի գոր Լու սա վոր չին.

1) Ա րա րատ      3) Նպատ 
2) Նեմ րութ      4) Սի փան

5. Ո՞ր ե կե ղե ցին է Գրի գոր Լու սա վո րի չը հիմ նադ րել Աշ տի շա տում.
1) Ս. Ա մե նափր կիչ     3) Ս. Փր կիչ
2) Ին նակ նյան Ս. Կա րա պետ   4) Ս. Եր րոր դու թյուն

6.  Ո՞ր կար ևոր փաս տաթղ թով էր սահ ման վում յու րա քան չյուր նա խա րա րի տեղն 
Ար շա կու նյաց ար քու նի քում.

1) Զո րա նա մակ     3) Հրո վար տակ
2) Գահ նա մակ     4) Գա հա ցու ցակ

7. Ո՞ւմ որ դին էր Գրի գո րը.
1) Որ միզ դի      3) Ար տա շի րի
2) Շա պու հի      4) Ա նա կի

8. Գ րի գո րը քա նի՞ տա րի է ան ցկաց նում Խոր Վի րա պի բան տում.
1) 17  2) 13  3) 21  4) 10

9.  Ո՞ւմ տե սի լքի հա մա ձայն էր, որ Տր դատ ար քային մի այն Գրի գո րը կա րող էր 
բու ժել.

1) Աշ խեն թա գու հու     3) Վա րա զ դուխ տի
2) Խոս րո վի դուխ տի    4) Հռիփ սի մե ի

10. Ո՞ւմ գլ խա վո րած ժո ղովն է Գրի գո րին ձեռ նադ րել ե պիս կո պոս.
1) Ա րի ա նո սի     3) Փա ռե նի
2) Շա հա կի      4) Ղևոն դի ո սի
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11.  Թ վարկ ված նե րից ո ՞րն է բաց թողն ված ստորև բեր ված հատ վա ծում. «Տր դատ 
Մե ծը, Աշ խեն թա գու հին, Խո րո վի դուխ տը և հայոց զոր քը գնում են նրան ըն դա
ռաջ, հաս նում են … և մեծ պա տիվ նե րով դի մա վո րում կա թո ղի կո սին».

1) Ձի րավ՝ Նպատ լե ռան ստո րո տը
2) Տու րու բե րան՝ Ա րա գած լե ռան ստո րո տը
3) Բա գա վան՝ Նպատ լե ռան ստո րո տը
4) Վա ղար շա պատ՝ Ա րա րա տի ստո րո տը

12. Որ տե՞ղ է կա ռուց վել Ին նակ նյան Ս. Կա րա պետ ե կե ղե ցին.

1) Վա ղար շա պա տում   3) Նպատ լե ռան լան ջին
2) Դվի նում     4) Քար քե լե ռան լան ջին

13. Որ քա՞ն էր նա խա րա րա կան հե ծե լա զո րի ը նդ հա նուր թիվն ը ստ Զո րա նա մա կի.

1) 85000  2) 150000   3) 100000  4) 120000

14. Թվարկված նա խա րա րա կան տնե րից ո՞ րը հա զա րա վոր նե րից չէր.

1) Բզ նու նի     3) Բագ րա տու նի
2) Սյու նի     4) Խոր խո ռու նի

15. Մեծ Հայ քի ո ՞ր նա հան գում էր Ոս տան Հայոց գա վա ռը.

1) Վաս պու րա կա ն    3) Գու գար ք
2) Սյու նի ք     4) Այ րա րա տ

16.  Հայ հա սա րա կու թյու նը ի ՞նչ դա սե րից էր կազմ ված ա վա տա տի րու թյան ժա մա
նա կաշր ջա նում.

1) իշ խան ներ և ստ րուկ ներ   3) նա խա րար ներ և ճոր տեր
2) ա զատ ներ և ա նա զատ ներ  4) հոգ ևո րա կան ներ և գյու ղա ցի ներ

17. Ո՞րն էր հիմ նա կան ար տադ րող օ ղա կը միջ նա դա րյան Հա յաս տա նում.

1) գյու ղա կան հա մայն քը   3) հոգ ևո րա կա նու թյու նը
2) քա ղա քային բնակ չու թյու նը  4) զին վո րա կա նու թյու նը

18. Ո՞վ է Հա յաս տա նից մաս նակ ցել Նի կե այի տի ե զե րա կան ժո ղո վին.

1) Գրի գոր Լու սա վո րիչը   3) Գրի գո րիսը
2) Վր թա նես Ա Պարթևը   4) Ա րիս տա կեսը

19. Տր դատ III–ը ո ՞ւմ էր նշա նա կել հա զա րա պետ.

1) Ար տա վազդ Ման դա կու նուն  3) Սմ բատ Բագ րա տու նուն
2) Օ տա Ա մա տու նուն   4) Դա տա բեն Բզ նու նուն

20. Ով քե՞ր է ին Գրի գոր Լու սա վոր չի որ դի նե րը.

1) Գրի գո րիսն ու Վր թա նե սը  3) Հու սիկն ու Ա րիս տա կե սը
2) Վր թա նեսն ու Ա րիս տա կե սը  4) Գրի գո րիսն ու Ա րիս տա կե սը
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21. Ի՞նչ է հաս տատ վել Նի կե այի տի ե զե րա կան ժո ղո վում.

1) « Մի լա նի հրո վար տա կը»
2) « Հայոց ե կե ղե ցու աս տի ճա նա կար գու թյու նը»
3) « Հա վա տո հան գա նա կը»
4) « Հա վա տի հրո վար տա կը»

22. Որ տե՞ղ է թաղ վել Գրի գո րի սը.

1) Ս. Էջ մի ած նում
2) Ս. Հռիփ սի մե ի բա կում

3) Ար ցա խի Ա մա րաս գյու ղում
4) Տա րոն գա վա ռի Աշ տի շատ գյու ղում

23. Ո՞վ է կա ռու ցել Ա մա րա սի ե կե ղե ցին.

1) Վր թա նե սը
2) Ներ սես Մե ծը

3) Ա րիս տա կե սը
4) Գրի գոր Լու սա վո րի չը

24. Ո՞վ էր Ծոփ քի վե րա կա ցուն, որ սպա նեց Ա րիս տա կես կա թո ղի կո սին.

1) Ա րի ո բար զա նը
2) Ար քե ղայո սը

3) Զա րե հը
4) Ման կայո սը

25.  Ո՞ր կա թո ղի կո սի սահ մա նած օ րեն քով Վա չե Մա մի կո նյա նը և հե տա գա յում 
Վար դան Մա մի կո նյա նը դաս վե ցին հայոց սր բե րի շար քին.

1) Արիստակեսի
2) Վր թա նե սի

3) Ներ սես Մե ծի
4) Հու սի կի

26.  Որ տե՞ղ էր Տի րան ար քան հան դի պել Մա ժակ– Կե սա րի այից վե րա դար ձող Հու
սիկ կա թո ղի կո սին.

1) Տա րո նում
2) Տա փե րի կամր ջի մոտ

3) Բնա բեղ գյու ղում
4) Տայ քում

27. Ո՞վ է ձեր բա կա լել հայոց Տի րան ար քային.

1) Ա տրվշ նասպ մարզ պա նը
2) Վա րազ մարզ պա նը

3) Կոս տան դի ոս կայս րը
4) Սա նե սան ար քան

28.  Պե տա կան գոր ծե րից հե ռա նա լուց հե տո որ տե՞ղ բնա կու թյուն հաս տա տեց Տի
րան ար քան.

1) Տայ քում
2) Բա գա ռի ճում

3) Կո ւա շում 
4) Ար տա շա տում

29. Ո՞վ է հա ջոր դել Տի րան ար քային.

1) Վա րազ դա տը
2) Պա պը

3) Ար շակ II–ը
4) Վռամ շա պու հը

30. Ո՞ւմ միջ նոր դու թյամբ են Հա յաս տան վե րա դար ձել Գնելն ու Տի րի թը.

1) Հու սիկ Ա Պարթ ևի
2) Ար շակ II–ի 

3) Տի րա նի
4) Ներ սես Ա Պարթ ևի
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31. Ո՞ր կա թո ղի կոսն է հրա վի րել Հայոց ե կե ղե ցու ա ռա ջին ժո ղո վը.
1) Գրի գոր Լու սա վո րիչը   3) Հու սիկ Ա Պարթևը
2) Սա հակ Ա Պարթևը   4) Ներ սես Ա Պարթևը

32. Ո՞ր գա վա ռում է կա ռուց վել Ար շա կա վան քա ղա քը.
1) Կո գո վիտ     3) Բագր ևանդ
2) Ոս տան Հայոց    4) Տա րոն

33.  Որ տե՞ղ են վե րա թա ղել պար սիկ նե րից ա զա տած հայ Ար շա կու նի թա գա վոր նե րի 
ա ճյուն նե րը.

1) Ա նի ում      3) Ան գե ղում
2) Ա ղձ քում     4) Կո ւա շում

34.  Ո՞ր բեր դում էր ամ րա ցել և պար սիկ նե րին հե րո սա բար դի մադ րել Փա ռան ձեմ 
թա գու հին.

1) Ար տա գերս    3) Դա րույնք
2) Ան գեղ     4) Բնա բեղ

35. Ո՞ր գա վա ռում էր գտն վում Դա րույնք բեր դը.
1) Ոս տան Հայոց    3) Բագր ևանդ
2) Կո գո վիտ    4) Ծաղ կոտն

36. Ո՞ր գա վա ռում էր գտն վում Ձի րա վի դաշ տը.
1) Ար տազ     3) Բագր ևանդ
2) Ոս տան Հայոց    4) Կո գո վիտ

37. Որ քա՞ն էր հայոց զոր քի թի վը Ձի րա վի ճա կա տա մար տում.
1) ա վե լի քան 60 հա զար   3) ա վե լի քան 90 հա զար
2) մոտ 80 հա զար    4) մոտ 120 հա զար

38.  Հայոց ո ՞ր կա թո ղի կո սի ձեռ նադր մամբ է հաս տատ վում Հայոց կա թո ղի կո սա
կան ա թո ռի սկզբ նա կան ի նք նագլ խու թյու նը.

1) Հու սիկ Ա Պարթևի   3) Սա հակ Ա Պարթևի
2) Ներ սես Ա Պարթևի   4) Հու սիկ–Շա հակ Աղ բի ա նո սյանի

39. Ի՞նչ կար ևոր օ րենք է սահ մա նել Վր թա նես կա թո ղի կո սը.

1)  Սահ ման ված օ րեն քով Նի կե այի տի ե զե րա կան ժո ղո վում  ըն դուն ված « Հա վա տո 
հան գա նա կը» ա վե լաց վել է Սբ Գրի գո րի սի կա նո նախմ բին: 

2) Օ րենք է սա հմա նել ան ձնա զոհ հայ րե նա սեր նե րին սր բե րի շար քը դա սե լու մա սին:
3) Օ րեն քով սահ մա նել է տա սա նոր դը:
4)  Օ րենք է սահ մա նել, ո րով Գրի գո րիսն ար տաքս վել է Կաս պից ծո վի ա րևմ տյան 

ա փին գտն վող Մազք թաց եր կիր:
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40.  Ո՞ր քա ղա քում են հան դի պել Ար շակ II–ն ու Կոս տան դի ոս II–ը և ամ րապն դել 
հայ–հ ռո մե ա կան դա շին քը.

1) Տար սոն
2) Մա ժակ 

3) Մծ բին
4) Ար շա կա վան

41.  Ո՞վ էր հայոց սպա րա պե տը քա ռա մյա հայ–պարս կա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ.

1) Մու շեղ Մա մի կո նյա նը
2) Վա սակ Մա մի կո նյա նը

3) Վար դան Մա մի կո նյա նը
4) Ար տա վազդ Մա մի կո նյա նը

42. Ո՞ր զո րա վա րի գլ խա վո րած զո րա ջո կա տով Պա պը վե րա դար ձավ Հա յաս տան.

1) Տրա յա նոսի
2) Տե րեն տի ոսի

3) Սմ բատի
4) Մու շեղի

43.  Ո՞ր ա նուն ներն են բաց թողն ված ստորև. « Պա պը տեր կանգ նեց ……… գա վա
ռի ……… բեր դում պահ վող Ար շա կու նյաց գան ձե րին».

1) Դա րա նա ղյաց, Ա նի
2) Կո գո վիտ, Դա րույնք

3) Շի րակ, Ան գեղ
4) Ծոփք, Բնա բեղ

44.  Ո՞ր լե ռը բարձ րա ցան Պա պը և Ներ սես կա թո ղի կո սը Ձի րա վի ճա կա տա մար
տից ա ռաջ.

1) Ա րա գած
2) Նպատ

3) Կա պուտ ջուղ
4) Սի փան

45. Ո՞ր կայ սեր հրա մա նով Պա պին դա վադ րո րեն սպա նե ցին.

1) Կոս տան դի ա նոս II–ի
2) Մո րիկի

3) Վա ղեսի
4) Հուս տի նի ա նոսի

46. Ո՞վ էր մտադր վել Մու շեղ Մա մի կո նյա նից խլել հայոց սպա րա պե տի պաշ տո նը.

1) Մե րու ժան Ա րծ րու նին
2) Դա տա բեն Բզ նու նին

3) Բատ Սա հա ռու նին
4) Ման վել Մա մի կո նյա նը

47.  Մինչ Ար շակ III–ի գա հա կա լու մը ո ՞ր Մա մի կո նյան եղ բայր ներն են պար սից գե
րու թյու նից ա զատ վում ու վե րա դառ նում հայ րե նիք.

1) Վա հան ու Վա սակ
2) Մու շեղ ու Ար տա վազդ

3) Գրի գոր և Դա վիթ
4) Ման վել և Կոմս

48. Ով քե՞ր է ին ի րենց զի նա կից նե րով հար ձակ վել Խոս րո վին ձեր բա կա լած պարս
կա կան պա հա կախմ բի վրա.

1) Գա զա վոն և Շա վարշ Կամ սա րա կան նե րը
2) Շա վարշ Կամ սա րա կա նը և Պարգև Ա մա տու նի իշ խա նը
3) Խո րեն Խոր խո ռու նին և Պարգև Ա մա տու նին
4) Թա թուլ Վա նան դե ցին և Գա զա վոն Կամ սա րա կա նը
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49.  Ո՞ր նա խա րա րա կան ըն տա նիք ներն են վե րա կանգ նում ի րենց տոհ մա կան տի
րույթ նե րը Վռամ շա պու հի օ րոք.

1) Ա րծ րու նի ներն ու Ռշ տու նի նե րը
2) Կամ սա րա կան ներն ու Ա մա տու նի նե րը
3) Մա մի կո նյան ներն ու Ա րծ րու նի նե րը
4) Ռշ տու նի ներն ու Բագ րա տու նի նե րը

50. Որ տե՞ղ է հու ղար կա վոր ված Մես րոպ Մաշ տո ցը.

1) Վա ղար շա պա տում   3) Աշ տի շա տում
2) Հա ցե կա ցում    4) Օ շա կա նում

51. Ո՞ր գա վա ռում էր գտն վում Շա հա պի վա նը.

1) Կո գո վիտ     3) Բագր ևանդ
2) Տա րոն     4) Ծաղ կոտն

52.  Ո՞վ է Հազ կերտ II–ի հանձ նա րա րա կա նով Ար ևե լյան Հա յաս տա նում ան ցկաց րել 
աշ խար հա գիր.

1) Վռամ շա պու հը    3) Վեհ միհր շա պու հը
2) Դեն շա պու հը    4) Ա տրվշ նաս պը

53. Ո՞վ է գլ խա վո րել Ար տա շա տի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վը.
1) Հով հան նես Ա Ման դա կու նին  3) Գյուտ կա թո ղի կո սը
2) Հով սեփ Ա Վայոց ձոր ցին   4) Հով հան նես Բ Գա բե ղե նա ցին

54. Ո՞ր գա վա ռում էր գտն վում Ա նգղ ա վա նը.
1) Ար տազ     4) Ծաղ կոտն 
2) Կո գո վիտ    3) Բագր ևանդ

55.  Ո՞վ էր Վար դա նանց ա պս տամ բու թյան ժա մա նակ Հայոց աշ խարհն Ա տր
պա տա կա նի կող մից պաշտ պա նե լու նպա տա կով հա րավ շարժ ված գն դի 
հրա մա նա տարը.

1) Վար դան Մա մի կո նյա նը   3) Վա սակ Սյու նին
2) Ներ շա պուհ Ա րծ րու նին   4) Խո րեն Խոր խո ռու նին

56.  Ո՞ւմ հետ է ին դա շինք կն քել Ճո րա պա հա կից Վար դան Մա մի կո նյա նի ու ղար
կած դես պան նե րը.

1) ա լան նե րի    3) քու շան նե րի
2) հո նե րի     4) աղ վան նե րի

57. Որ քա՞ն էր հայոց զոր քի թի վը Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տում.
1) 166 հա զար    3) 66 հա զար
2) 100 հա զար    4) 120 հա զար
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58. Ո՞ր գա վա ռում էր գտն վում Ա վա րայ րի դաշ տը.

1) Ծաղ կոտն    3) Բագր ևանդ
2) Կո գո վիտ    4) Ար տազ

59. Որ քա՞ն էր Սուրբ Վար դա նանց նա հա տակ նե րի թի վը.

1) 1136   2) 1036   3) 1306   4) 3544

60. Ի՞նչ ո րո շում կա յաց վեց Ար տա շա տի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վում.
1) հա մա ձայ նել Բյու զան դի այի` քաղ կե դո նա կա նու թյուն ըն դու նե լու պա հան ջին
2)  հա մա ձայ նել Սա սա նյան Պարս կաս տա նի` զրա դաշ տա կա նու թյուն ըն դու նե լու 

պա հան ջին
3) մեր ժել Բյու զան դի այի` քաղ կե դո նա կա նու թյուն ըն դու նե լու պա հան ջը
4) մեր ժել Սա սա նյան Պարս կաս տա նի` զրա դաշ տա կա նու թյուն ըն դու նե լու պա հան ջը

61. Շա հա պի վա նի ժո ղո վը քա նի՞ կա նոն էր ըն դու նել.

1) 12  2) 15   3) 20   4) 25

62.  Հայոց գուն դը, հայ նա խա րար ներն ու նրանց ու ղեկ ցող մո գե րը, գա լով Հա յաս
տան, որ տե՞ղ են բա նակել.

1) Տա րոն գա վա ռի Աշ տի շատ ա վա նում
2) Ծաղ կոտն գա վա ռի Ա նգղ ա վա նում
3) Ար տազ գա վա ռի Ա վա րայ րի դաշ տում
4) Կար նո գա վա ռի Ար ծա թի գյու ղում

63. Ո՞վ էր պար սից զոր քե րի հրա մա նա տա րը Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տում.

1) Ա տրվշ նաս պը    3) Մուշ կան Նյու սա լա վուր տը
2) Պե րո զը     4) Հա զա րա վուխ տը

64. Որ քա՞ն էր պար սիկ նե րի կո րուս տը Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տում.

1) 1036     3) 3400
2) 3454     4) 3544

65. Որ տե՞ղ էր ըն դուն վել Վա հա նանց ա պս տամ բու թյու նը սկ սե լու մա սին ո րո շու մը.

1) Վա նան դում    3) Տա րո նում
2) Ծաղ կոտ նում    4) Շի րա կում

66.  Ո՞վ էր Վա հա նանց ա պս տամ բա կան կա ռա վա րու թյան կող մից մարզ պան նշա
նակ վել.

1) Սմ բատ Բագ րա տու նին   3) Վա հան Մա մի կո նյա նը
2) Սա հակ Բագ րա տու նին   4) Վա սակ Մա մի կո նյա նը

67. Ո՞ր գա վա ռում էր գտն վում Բող բերդ ամ րո ցը.

1) Ար շա րու նիք    3) Ա րա գա ծոտն
2) Բա սեն     4) Մա սյա ցոտն
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68. Ո՞ր գա վա ռում էր գտն վում Ա կո ռի գյու ղը.

1) Մա սյա ցոտն    3) Ա րա գա ծոտն
2) Բա սեն     4) Ար շա րու նիք

69.  Վար դա նանց պա տե րազ մից հե տո ո ՞վ էր գլ խա վո րում հայ րե նա սի րա կան ու ժե
րը Ար ևե լյան Հա յաս տա նում.

1) Հա մա զասպ Մա մի կո նյա նը  3) Վա հան Մա մի կո նյա նը
2) Վա սակ Մա մի կո նյա նը   4) Սա հակ Բագ րա տու նին

70. Ո՞վ էր հայոց կա թո ղի կո սը 461–478 թթ.

1) Հով սեփ Ա Վայոց ձոր ցին   3) Հով հան նես Ա Ման դա կու նին
2) Գյուտ կա թո ղի կո սը   4) Հով հան նես Բ Գա բե ղե նա ցին

71. Մի ջին Ա սի ա յում ո ՞ւմ դեմ էր պա տե րազ մում Պե րոզ ար քան.

1) քու շան նե րի    3) գար գա րա ցի նե րի
2) հո նե րի     4) սա տա ղա ցի նե րի

72. Ար ևե լյան Վրաս տա նում ո ՞վ էր ա պս տամ բել պար սիկ նե րի դեմ.

1) Վազ գեն Բդեշ խը    3) Գե որ գի III–ը
2) Վախ թանգ Գոր գա սա լը   4) Դա վիթ Շի նա րա րը

73. Ո՞ւմ կինն էր սուրբ Շու շա նի կը.

1) Վար դան Մա մի կո նյա նի   3) Վախ թանգ Գոր գա սա լի
2) Ա շու շա բդեշխի    4) Վազ գեն բդեշ խի

74. Ո՞վ էր պար սից ար քու նի քում պա տանդ մնա ցած Վա հան Մա մի կո նյա նի եղ բայ րը.

1) Վա սակը     3) Վար դը
2) Հա մա զաս պը    4) Մանվելը

75. Ո՞ր ճա կա տա մար տում է զոհ վել մարզ պան Ա տրվշ նաս պը.

1) Ա կո ռի ի     3) Ճար մա նայի
2) Ներ սե հա պա տի    4) Ա վա րայ րի

76. Պարս կաս տա նից վե րա դառ նա լով՝ որ տե՞ղ հաս տատ վեց Վա հան Մա մի կո նյա նը.

1) Ար տա շա տում    3) Տայ քում
2) Դվի նում     4) Վա ղար շա պա տում

77. Ո՞ր ժո ղո վում է ըն դուն վել « Սահ մա նադ րու թիւն կա նո նա կան»–ը.

1) Ա ղո ւե նի     3) Աշ տի շա տի
2) Շա հա պի վա նի    4) Դվի նի II

78. Ո՞ր ժո ղովն էր ըն դու նել Քրիս տո սի` « մի ան ձ, եր կու բնու թյուն» բա ցատ րու թյու նը.

1) Նի կե այի     3) Տիզ բո նի
2) Դվի նի I     4) Քաղ կե դո նի
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79. Ո՞վ է գու մա րել Դվի նի I ժո ղո վը.
1) Հով հան նես Ա Ման դա կու նին  3) Ներ սես Բ Բագր ևան դա ցին
2) Հով հան նես Բ Գա բե ղե նա ցին  4) Բաբ գեն Ա–ն

80. Ո՞վ էր Ար ևե լյան Հա յաս տա նի մարզ պա նը VI դ. սկզ բին.
1) Դա վիթ Սա հա ռու նին   3) Վա սակ Մա մի կո նյա նը
2) Վարդ Պատ րի կը    4) Վար դան Մա մի կո նյա նը

81.  Բյու զան դա կան ո ՞ր զո րա վա րին է ճա կա տա մար տում սպա նել Ար տա վան Ար շա կու նին.
1) Ա կա կի ոս     3) Սիտ տաս
2) Բու զես     4) Մավ րի կի ոս

82. Ո՞վ է գլ խա վո րել Դվի նի II ժո ղո վը.
1) Հով հան նես Բ Գա բե ղե նա ցին  3) Բաբ գեն Ա–ն
2) Հով հան նես Ա Ման դա կու նին  4) Ներ սես Բ Բագր ևան դա ցին

83.  Ի՞նչ էր խոս տա ցել Վահ րամ Չու բի նը Մու շեղ Մա մի կո նյա նին ռազ մա կան օգ նու
թյան դի մաց.

1) նրան հանձ նել սպա րա պե տի պաշ տո նը
2) նրան հանձ նել մարզ պա նի պաշ տո նը
3) վե րա կանգ նել հայոց թա գա վո րու թյու նը
4) մի ա վո րել եր կու մա սի բա ժան ված Հա յաս տա նը

84.  Հայոց ար ևե լից կող մերում վե րա կանգն ված թա գա վո րու թյու նում ո ՞ր տոհ մից 
սե րող ներ կա յա ցու ցիչն էր իշ խում.

1) Մա մի կո նյան    3) Հայ կա զուն–Սի սա կյան
2) Հայ կա զուն –Եր վան դա կան  4) Հա սան–Ջա լա լյան նե ր

85.  Ո՞վ էր գլ խա վո րում Հա յաս տա նի վե րա մի ա վոր ման գոր ծը մինչև 630–ա կան 
թվա կան նե րի վեր ջը.

1) Դա վիթ Սա հա ռու նին   3) Վա րազ տի րոց Բագ րա տու նին
2) Մժեժ Գնու նին    4) Կո մի տաս Մա մի կո նյա նը

86. Ո՞ր գա վա ռում էր գտն վում Ար ծափ ամ րո ցը.
1) Ծաղ կոտն    3) Բա սեն
2) Կո գո վիտ    4) Ռշ տու նիք

87. Ո՞ւմ դեմ մղ ված պայ քա րում է զոհ վել հայոց իշ խան Գրի գոր Մա մի կո նյա նը.
1) հո նե րի     3) ա րաբ նե րի
2) խա զար նե րի    4) ա լան նե րի

88.  Ո՞վ էր գլ խա վո րում Սա սա նյան Պարս կաս տա նի դեմ մղ վող հայ ժո ղովր դի պայ
քա րը Տա րո նում VII դ. սկզ բին.

1) Վա հան իշ խա նը    3) Գրի գոր Մա մի կո նյա նը
2) Վա սակ Մա մի կո նյա նը   4) Ա շոտ Ա րծ րու նին
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89. Ո՞վ փո խա րի նեց իշ խան Դա վիթ Սա հա ռու նուն.
1) Սմ բատ Բագ րա տու նին   3) Սա հակ Բագ րա տու նին
2) Թե ո դո րոս Ռշ տու նին   4) Վարդ Պատ րի կը

90. 636 թ. բյու զան դա կան զոր քե րը որ տե՞ղ պար տու թյուն կրե ցին ա րաբ նե րից.
1) Մի ջա գետ քում    3) Յար մուք գե տի ա փին
2) Քա դի սի այի մոտ    4) Ախ թա մա րի մոտ

91. Որ քա՞ն էր կազ մում Դվի նից 641 թ. գե րե վար ված հայ բնակ չու թյան թի վը.

1) 35 հա զար    3) 80 հա զար
2) 45 հա զար    4) 25 հա զար

92. Հայոց սպա րա պե տի պաշ տո նում ո ՞վ հա ջոր դեց Թե ո դո րոս Ռշ տու նուն.

1) Դավիթ Սահառունին   3) Սմ բատ Բագ րա տու նին
2) Գրի գոր Մա մի կո նյա նը   4) Հա մա զասպ Մա մի կո նյա նը

93.  Հայոց ո ՞ր պատ միչն է Հա մա զասպ Մա մի կո նյա նին բնու թագ րում որ պես ա ռա
քի նի, ըն թեր ցա սեր, ու սում նա սեր այր.

1) Ղևոն դը     3) Մով սես Կա ղան կատ վա ցին
2) Սե բե ո սը     4) Թով մա Ա րծ րու նին

94. Ո՞վ է հա ջոր դել Հայոց իշ խան Գրի գոր Մա մի կո նյա նին.

1) Սմ բատ Բագ րա տու նին   3) Ման վել Մա մի կո նյա նը
2) Ա շոտ Բագ րա տու նին   4) Ներ սեհ Կամ սա րա կա նը

95. Ներ սեհ Կամ սա րա կա նի օ րոք կա ռուց վել է.

1) Զվարթ նո ցի տա ճա րը   3) Մրե նի ե կե ղե ցին
2) Թա լի նի ե կե ղե ցին   4) Ա րու ճի ե կե ղե ցին

96.  Ո՞ր տոհ մի ներ կա յա ցու ցիչ ներն է ին հիմ նա կա նում զբա ղեց նում հայոց իշ խա նի 
և հայոց սպա րա պե տի պաշ տոն ներն ա րա բա կան տի րա պե տու թյան շր ջա նում.

1) Կամ սա րա կան    3) Ա րծ րու նի
2) Մա մի կո նյան    4) Բագ րա տու նի

97. Ո՞ր գա վա ռում էր գտն վում Գու կանք գյու ղը.

1) Ռշ տու նիք    3) Շի րակ
2) Վա նանդ     4) Բագր ևանդ

98. Ով քե՞ր են գլ խա վո րել 748–750 թթ. հա կա արա բա կան ա պս տամ բու թյու նը.

1) Ար տա վազդ և Մու շեղ Մա մի կո նյան ներ
2) Ա շոտ և Դա վիթ Բագ րա տու նի ներ
3) Ա շոտ և Գուր գեն Ա րծ րու նի ներ 
4) Գրի գոր և Դա վիթ Մա մի կո նյան ներ
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99.  Ո՞ր ամ րո ցում է ին ամ րա ցել և Ա շոտ Ա րծ րու նու գլ խա վո րու թյամբ ա րաբ նե րին 
հե րո սա բար դի մադ րել վաս պու րա կան ցի նե րը.

1) Ար տա գերս    3) Քթիշ
2) Նկան     4) Դա րույնք

100.   Հա յաս տա նում Բու ղայի հետ կանչ վե լուց հե տո ո ՞վ նշա նակ վեց հայոց իշ խան և 
սպա րա պետ.

1) Սմ բատ Բագ րա տու նին   3) Ա շոտ Բագ րա տու նին
2) Ա բա ս Բագրատունին   4) Ա շոտ Մսա կե րը

101.  Թվարկ ված նե րից ո ՞վ է ստա ցել « պատ րիկ–կյու րա պա ղա տի» աս տի ճան.

1) Դա վիթ Սա հա ռու նին   3) Գա գիկ Ա րծ րու նին
2) Սմ բատ Բագ րա տու նին   4) Վարդ Պատ րի կը

102.  Ո՞վ էր գլ խա վո րում ա րաբ նե րի դեմ ո ւղղ ված 703 թ. ա պս տամ բու թյու նը.

1) Ա շոտ Բագ րա տու նին   3) Մու շեղ Մա մի կո նյա նը
2) Սմ բատ Բագ րա տու նին   4) Ար տա վազդ Մա մի կո նյա նը

103.   Որ քա՞ն էր Ա կո ռի գյու ղի մոտ Սմ բատ Բագ րա տու նու 2000–ա նոց այ րու ձի ին 
հա սած ա րա բա կան պատ ժիչ ջո կա տի թի վը.

1) 2500     3) 4000
2) 3000     4) 5000

104.  Ար ճե շի ճա կա տա մար տում զոհ վել են.

1) 4 իշ խան ներ և 1500 ռա միկ ներ  3) 5 իշ խան ներ և 2300 ռա միկ ներ
2) 4 իշ խան ներ և 3000 ռա միկ ներ  4) 3 իշ խան ներ և 2500 ռա միկ ներ

105.  Ա շոտ Մսա կե րի մա հից հե տո իշ խա նաց իշ խա նի պաշ տոնն ան ցավ.

1) Բա գա րատ Բա գ րա տու նուն  3) Սմ բատ Բագ րա տու նուն
2) Ա շոտ Բագ րա տու նուն   4) Դա վիթ Բագ րա տու նուն

106.   Որ քա՞ն էր հայոց բա նա կի թվա քա նա կը հայոց իշ խա նաց իշ խան Ա շոտ Բագ
րա տու նու օ րոք.

1) 20 հա զար 2) 80 հա զար  3) 60 հա զար  4) 40 հա զար

107.  Հայոց ո ՞ր կա թո ղի կոսն է Ա շոտ I Բագ րա տու նուն օ ծել հայոց թա գա վոր.

1) Գևորգ Գառ նե ցին   3) Զա քա րի ա Ձա գե ցին
2) Ա նա նի ա Մո կա ցին   4) Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցին

108. Ո՞ր բեր դում էր ամ րա ցել և Յու սու ֆին մոտ մեկ տա րի դի մադ րել Սմ բատ I–ը.

1) Ե րն ջակ     3) Կա պույտ
2) Ար տա գերս    4) Դա րույնք
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109. Ի՞նչ ո րո շեց Շի րա կա վա նի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վը.
1) մեր ժեց հայ կա կան ե կե ղե ցին բյու զան դա կա նի հետ մի ա վո րե լու ա ռա ջար կը
2) ըն դու նեց հայ կա կան ե կե ղե ցին բյու զան դա կա նի հետ մի ա վո րե լու ա ռա ջար կը
3) ըն դու նեց բյու զան դա կան ե կե ղե ցուց Հայոց ե կե ղե ցու բա ժան ման փաս տը
4) ճա նա չեց Հայոց ե կե ղե ցուց վրաց ե կե ղե ցու բա ժան ման փաս տը

110. 869 թ. ո ՞վ է հրա վի րել նշա նա վոր հայ իշ խան նե րի հա տուկ ժո ղով.
1) Ա նա նի ա Մո կա ցին   3) Զա քա րի ա Ձա գե ցին
2) Սա հակ Ձո րա փոր ցին   4) Գևորգ Գառ նե ցին

111.  Նշ ված կայս րե րից ո ՞վ է հա մար վում Մա կե դո նա կան (Հայ կա կան) հարս տու թյան 
հիմ նա դի րը Բյու զան դի ա յում.

1) Կոս տան դին Մո նո մա խը   3) Հուս տի նի ա նո սը
2) Վա սիլ I–ը    4) Մո րի կը

112. Ատր պա տա կա նի ո ՞ր ա մի րայի հետ հա մա գոր ծակ ցեց Գա գիկ Ա րծ րու նին.
1) Ավ շի նի     3) Բու ղայի
2) Յու սու ֆի     4) Ա բու սե թի

113. Յու սու ֆը հայոց թա գա վոր Սմ բա տին կա լա նա վո րե լուց հե տո ու ղար կեց՝
1) Ա նի ի բանտ    3) Ան հուշ բերդ
2) Կա պույտ բերդ    4) Դվի նի բանտ

114.  Հայոց ե րկ րի ու ժերն ա վե լի պա ռակ տե լու նպա տա կով Սմ բատ I–ի մա հից հե տո 
ա րաբ նե րը ո ՞ւմ հռ չա կե ցին Հա յաս տա նի թա գա վոր.

1) Ա շոտ Եր կա թի հո րեղ բո րոր դուն՝ Ա շոտ սպա րա պե տին
2) Ա շոտ Եր կա թի եղ բո րոր դուն՝ Ա շոտ սպա րա պե տին
3) Ա շոտ I–ի հո րեղ բո րոր դուն՝ Սմ բատ սպա րա պե տին
4) Ա շոտ Եր կա թի եղ բո րը՝ Ա բա սին

115.  Ս ևա նի ճա կա տա մար տից հե տո նա հան ջող ա րաբ նե րին ո ՞ւմ ջո կա տը նոր ջարդ 
տվեց.

1) Գևորգ իշ խա նի    3) Գա գիկ Ա րծ րու նու
2) Ա շոտ իշ խա նի    4) Ա բա սի

116. Բագ րա տու նի ո ՞ր ար քան է Կար սը դարձ րել մայ րա քա ղաք.
1) Ա շոտ I–ը  2) Ա բասը  3) Ա շոտ II–ը  4) Սմ բատ I–ը

117. Հայոց ո ՞ր թա գու հին է հիմ նել Հաղ պա տի և Սա նա հի նի նշա նա վոր վան քե րը.
1) Խոս րո վա նույշ    3) Կատ րա մի դե
2) Խոս րո վի դուխտ    4) Վա րազ դուխտ

118. Հայոց ո ՞ր կա թո ղի կոսն է Ա շոտ III–ին օ ծել հայոց թա գա վոր.
1) Պետ րոս Գե տա դարձը   3) Զա քա րի ա Ձա գե ցին
2) Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցին 4) Ա նա նի ա Մո կա ցին
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119. Հայոց ո ՞ր թա գու հին է կա ռու ցել Ա նի ի Կա թո ղի կե ե կե ղե ցին.

1) Փա ռան ձեմը    3) Կատ րա մի դեն
2) Վա րազ դուխտը    4) Խոս րո վա նույշը

120. Ո՞վ էր Ա նի ի Կա թո ղի կե ե կե ղե ցու ճար տա րա պե տը.

1) Մո միկը     3) Ման վելը
2) Տր դատը     4) Պո ղոսը

121.  Ո՞ր գա վառ ներն էր Վաս պու րա կա նից ան ջա տել և իր թա գա վո րու թյա նը մի աց
րել Գա գիկ I–ը.

1) Կո գո վիտ և Նախ ճա վան   3) Ար տազ և Ծաղ կոտն
2) Կո գո վիտ և Բագր ևանդ   4) Կո գո վիտ և Ծաղ կոտն

122. Ինչ պե՞ս է կոչ վում Ա նի քա ղա քի պա րիսպ նե րի ե րկ րորդ գի ծը.

1) Ա շո տա շեն    3) Սմ բա տա շեն
2) Բարձ րա շեն    4) Մար մա րա շեն

123. Դ վի նը ո ՞ր թա գա վո րի օ րոք մի աց վեց Բագ րա տու նյաց թա գա վո րու թյա նը.

1) Սմ բատ I–ի    3) Գա գիկ I–ի
2) Ա շոտ II–ի    4) Սմ բատ II–ի

124.  Ո՞ր տոհ մի ներ կա յա ցու ցիչ ներն է ին վա րում հայոց սպա րա պե տի պաշ տո նը 
Ա նի ի թա գա վո րու թյու նում X դ. վեր ջե րից.

1) Բագ րա տու նի    3) Պահ լա վու նի
2) Մարզ պե տու նի    4) Ա րծ րու նի

125.  Ար հես տա գոր ծու թյան ո ՞ր ճյու ղից են ա ռանձ նա ցել դարբ նու թյու նը, ոս կեր չու
թյու նը, զի նա գոր ծու թյու նը.

1) կա շե գոր ծու թյուն    3) մե տա ղա գոր ծու թյուն
2) մա նա ծա գոր ծու թյուն   4) հյուս նու թյուն

126. Ո՞ր իշ խա նա կան տոհ մի ներ կա յա ցու ցիչ ներն են կա ռու ցել Մար մա շե նը.

1) Զա քա րյան    3) Պահ լա վու նի
2) Պռո շյան     4) Վա չու տյան

127.  Հա յաս տա նի ո ՞ր տա րածքն էր որ դան կար միր հռ չա կա վոր ներ կի ար տադ րու
թյան կենտ րո նը.

1) Վանն իր շր ջա կայ քով   3) Դվի նն իր շր ջա կայ քով
2) Ա նին իր շր ջա կայ քով   4) Կարսն իր շր ջա կայ քով

128.  Քա նի՞ գյուղ էր պատ կա նում Տաթ ևի վան քին X դա րի սկզբ նե րին.
1) 20  2) 25  3) 19  4) 22
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129.  Ո՞ւմ էր ան մի ջա կա նո րեն են թարկ վում ար քու նա կան գուն դը.
1) թա գա վո րին    3) սպա րա պե տին
2) իշ խա նաց իշ խա նին   4) հա զա րա պե տին

130.   Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նում ո ՞ր գոր ծա կա լու թյուն ներն է ին հատ կա պես 
կարևոր.

1) իշ խա նաց իշ խա նի և հայոց սպա րա պե տի
2) թա գա դիր աս պե տի ու իշ խա նաց իշ խա նի
3) սպա րա պե տի և գլ խա վոր դա տա վո րի
4) հայոց իշ խա նի և սպա րա պե տի

131. Ո՞վ էր Վա նան դի թա գա վո րու թյան հիմ նա դի րը.
1) Ա բաս Բագ րա տու նին   3) Գա գիկ Բագ րա տու նին
2) Գուր գեն Բագ րա տու նին   4) Մու շեղ Բագ րա տու նին

132. Ո՞վ էր Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա վո րու թյան հիմ նա դի րը.
1) Գուր գեն Բագ րա տու նին   3) Դա վիթ Ան հո ղինը
2) Կյու րի կե II–ը    4) Մու շեղ Բագ րա տու նին

133. Այժ մյան ո ՞ր քա ղա քի մոտ են պատ մա կան Լո ռի բեր դա քա ղա քի ա վե րակ նե րը.
1) Վա նա ձոր    3) Տա շիր
2) Ստե փա նա վան    4) Թբի լի սի

134.  Ո՞ր թա գա վո րի օ րոք է Վաս պու րա կա նը հա սել տն տե սա կան ու մշա կու թային 
վե րել քի.

1) Գա գիկ Ա րծ րու նու   3) Գուր գեն Ա րծ րու նու
2) Ա բու սահլ Ա րծ րու նու   4) Սե նե քե րիմ Ա րծ րու նու

135.  Հա յաս տա նից ո ՞վ էր մաս նակ ցում Տրա պի զո նի բյու զան դա–վ րա ցա կան բա նակ
ցու թյուն նե րին.

1) Հով հան նես–Սմ բատը   3) Վահ րամ Պահ լա վու նին
2) Պետ րոս Գե տա դարձը   4) Գա գիկ II–ը

136. Ո՞վ էր Վաս պու րա կա նի վեր ջին թա գա վո րը.
1) Գուր գեն Ա րծ րու նին   3) Ա բու սահլ Ա րծ րու նին
2) Ա շոտ Ա րծ րու նին    4) Սե նե քե րիմ Ա րծ րու նին

137. Բագ րա տու նի ո ՞ր ար քայի օ րոք է ա ռա ջա ցել Սյու նի քի թա գա վո րու թյու նը.

1) Գա գիկ I–ի 2) Սմ բատ II–ի  3) Ա շոտ III–ի  4) Ա բասի

138. Բյու զան դի այի և Վրաս տա նի միջև բա նակ ցու թյուն նե րը սկս վե ցին՝

1) Ա նի ում     3) Կ. Պոլ սում
2) Տրա պի զո նում    4) Թիֆ լի սում
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139. Ո՞ր տա րածք նե րը բա ժին հա սան հոր գա հը ժա ռան գած Հով հան նես Սմ բա տին.

1) Գու գարքն ու Կղարջ քը
2) Ա նի քա ղաքն ու Գու գար քը
3) Ա նի քա ղաքն ու Շի րա կը
4) Սևա նի ա վա զա նը, Գու գար քը և ո րոշ այլ գա վառ ներ

140.  Ո՞ւմ միջ նոր դու թյամբ հարթ վեց Գա գիկ I–ի որ դի նե րի միջև ծա գած գա հա կա
լա կան պայ քա րը.

1) Վահ րամ Պահ լա վու նու և Գու գար քի բդեշ խի
2) Վահ րամ Պահ լա վու նու և վրաց թա գա վո րի
3) Վահ րամ Պահ լա վու նու և Պետ րոս կա թո ղի կո սի
4) վրաց թա գա վո րի և Վեստ Սարգ սի

141.  Կյու րի կյան թա գա վո րու թյու նը ո ՞ր թա գա վո րի օ րոք հա սավ իր ա ռա վե լա գույն 
հզո րու թյա նը.

1) Ա բա սի     3) Դա վիթ Ան հո ղի նի
2) Վա սա կի     4) Սմ բա տի

142.  Դա վիթ Ան հո ղի նը ո ՞ր տա րածք նե րի հաշ վին ըն դար ձա կեց իր թա գա վո րու թյան 
սահ ման նե րը.

1) Գան ձա կի և Ար ցա խի գա վառ նե րի
2) Գան ձա կի և Թիֆ լի սի ա մի րա յու թյուն նե րի
3) Աղ վան քի և Թիֆ լի սի ա մի րա յու թյուն նե րի
4) Գու գար քի և Թիֆ լի սի ա մի րա յու թյուն նե րի

143. Որ քա՞ն էր Վաս պու րա կա նի թա գա վո րու թյան բնակ չու թյու նը.

1) կես մի լի ոն    3) եր կու մի լի ոն
2) մեկ մի լի ոն    4) ե րեք մի լի ոն

144.  Ըստ Մատ թե ոս Ո ւռ հայե ցու` ո ՞ւմ ան ցավ Ա նի ի Բագ րա տու նի նե րի « շահն շահ» 
տիտ ղո սը.

1) Գա գիկ Ա բա սյա նին   3) Դա վիթ Ան հո ղի նին
2) Գա գիկ Ա րծ րու նուն   4) Սմ բատ Ա շո տյա նին

145. Ո՞վ էր գլ խա վո րում սել ջուկ–թուր քե րի III ար շա վան քը.

1) Ալ փ–Աս լան սուլ թա նը   3) Գթլ մու շը
2) Տուղ րիլ բե կը    4) Իբ րա հի մը

146.  Տա շիր–Ձո րա գե տի Կյու րի կյան թա գա վո րու թյու նում ո ՞վ է հա ջոր դել Դա վիթ Ան
հո ղի նին.

1) որ դին՝ Կյու րի կեն    3) եղ բայ րը՝ Սմ բա տը
2) եղ բայ րը՝ Ա շո տը    4) եղ բայ րը՝ Վա սա կը
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147. Ո՞վ էր գլ խա վո րում սել ջուկ–թուր քե րի չոր րորդ ար շա վան քը Հա յաս տան.

1)  Գթլ մու շը     3) Իբ րա հի մը
2) Ա լփ–Աս լա նը    4) Տուղ րի լը

148.  Վ րաց ո ՞ր գա հա կա լի օ րոք է Սար գիս Զա քա րյա նը ստա ցել ա միրս պա սա լա րի 
պաշ տո նը.

1) Դա վիթ Շի նա րար   3) Թա մար թա գու հի 
2) Գե որ գի III    4) Գե որ գի Լա շա

149. Քա նի՞ ա միս Կարինը հե րո սա բար դի մադ րեց մոն ղոլ նե րին.

1) շուրջ ի նն ա միս    3) շուրջ տասն ա միս
2) շուրջ եր կու ա միս   4) շուրջ մեկ տա րի

150. Որ քա՞ն էր մոն ղո լա կան բա նա կի թի վը 1236 թ. ար շա վան քի ժա մա նակ.

1) 60 հա զար    3) 30 հա զար
2) 40 հա զար    4) 20 հա զար

151. Զա քա րյան նե րի եր րորդ ճյու ղի հիմ նա դիրն է ր՝

1) Սար գիս Զա քա րյա նի եղ բայր Վա չեն
2) Սար գիս Զա քա րյա նի եղ բայր Վահ րա մը
3) Ի վա նե Զա քա րյա նը
4) Ի վա նե Զա քա րյա նի եղ բո րոր դի Վահ րա մը

152. Զա քա րե Զա քա րյա նի կրտ սեր եղ բայր Ի վա նեն ի՞նչ պաշ տոն ստանձ նեց.
1) ա թա բե կի    3) հա զա րա պե տի
2) ա միրս պա սա լա րի   4) իշ խա նաց իշ խա նի

153.  Հա յաս տա նից Վրաս տան ար տա գաղ թած հայե րի հա մար Դա վիթ Շի նա րա րը 
ո ՞ր քա ղա քը հիմ նեց.

1) Բաթումը     3) Գո րին
2) Լո ռին     4) Փո թին

154. Ս տորև նշ ված տա րածք նե րից ո՞ րը չի մտել Վահ րա մյան նե րի իշ խա նու թյան մեջ:

1) Ջա վախք     3) Գարդ ման
2) Փա ռի սոս    4) Տա վուշ

155. Որ տե՞ղ էր գտն վում Կի լի կի ան.
1) Փոքր Ա սի այի հա րավ–ա րև մուտ քում 3) Փոքր Ա սի այի հյու սիս–ար ևել քում
2) Փոքր Ա սի այի հյու սիս–ա րև մուտ քում 4) Փոքր Ա սի այի հա րավ–ար ևել քում

156. Կի լի կի այի ո ՞ր մասն էր զբա ղեց նում Դաշ տային Կի լի կի ան.
1) հա րա վարևմ տյան   3) հա րա վար ևե լյան
2) հյու սի սար ևե լյան    4) հյու սի սարևմ տյան
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157.  Հայոց ո ՞ր կա թո ղի կոսն է Կի լի կի ա յում և հա րա կից շր ջան նե րում X դա րում 
ե պիս կո պո սա կան թե մեր հիմ նել.

1) Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցին 3) Գրի գոր Զ Ա պի րատը
2) Ա նա նի ա Մո կա ցին   4) Խա չիկ Ա–ն

158.  Իր թա գա վո րու թյան դի մաց ո ՞ր բեր դա քա ղաքն էր Բյու զան դի այից ստա ցել 
Կար սի թա գա վոր Գա գիկ Ա բա սյա նը.

1) Պի զու     3) Ծամն դավ
2) Վահ կա     4) Հռոմկ լա

159. Ո՞րն էր Ռու բեն I–ի նս տա վայ րը.

1) Կո ռո մո զո լը    3) Ա նա վար զան
2) Վահ կան     4) Տար սո նը

160. Ե դե սի ան գրա վե լու ժա մա նակ սպան վեց քա ղա քի հա յազ գի կա ռա վա րիչ՝

1) Գա գիկ II–ը    3) Փի լար տոս Վա րաժ նու նին
2) Թո րոս Կյու րա պա ղա տը   4) Դավիթ Կյուրապաղատը

161. Ո՞վ է հա ջոր դել Ռու բեն I–ին.

1) Կոս տան դի նը    3) Թո րոս I–ը
2) Լևոն I–ը     4) Թո րոս II–ը

162. Լեռ նային Կի լի կի այի ո ՞ր բեր դը գրա վե ցին հայե րը 1098 թ.

1) Լամբ րո նը    3) Հռոմկ լան
2) Լևոնկ լան    4) Վահ կան

163. Կի լի կի այի ո ՞ր բեր դա քա ղա քում էր հաս տատ վել Գա գիկ II–ը.

1) Պի զու     3) Կո ռի կոս
2) Ծամն դավ    4) Կո ռո մո զոլ

164. Ապլ ղա րիպ Ա րծ րու նին Լամբ րոն ամ րո ցը և նրա շր ջա կա գյու ղե րը ո ՞ւմ նվի րեց.

1) Օ շին իշ խա նին    3) Կոս տան դի նին
2) Փի լար տոս Վա րաժ նու նուն  4) Ռու բեն իշ խա նին

165. Ո՞ր բեր դա քա ղաքն է իշ խա նա նիստ դարձ րել Թո րոս I–ը.

1) Վահ կա     3) Տար սոն
2) Ա նա վար զա    4) Կո ռո մո զոլ

166. Կի լի կյան ո ՞ր գա հա կալն է վե րա կանգ նել Կի լի կի այի հայ կա կան պե տու թյու նը.

1) Թո րոս II–ը 2) Լևոն I–ը 3) Մլեհը 4) Թո րոս I–ը

167.  Թո րոս II–ի ջան քե րով որ տե՞ղ հաս տատ վեց Հայոց կա թո ղի կո սա կան ա թո ռը.

1) Ծով քում  2) Հռոմկ լա յում  3) Սի սում  4) Ծամն դա վում
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168.  Մ լե հը Կի լի կի այի հայոց պե տու թյան նոր մայ րա քա ղաք դարձ րեց`

1) Ա նա վար զան 2) Տար սո նը  3) Մսի սը  4) Սի սը

169.  Ո՞ր քա ղա քում է թա գա վոր օծ վել Լևոն II Ռու բի նյա նը.

1) Ա դա նա  2) Սիս   3) Տար սոն  4) Մա րաշ

170.  Կի լի կյան ո ՞ր ար քան է հայտ նի որ պես Մե ծա գործ.

1) Լևոն I–ը     3) Հե թում I–ը
2) Հե թում II–ը    4) Գվի դոն Լու սի նյանը

171.  Ան տի ո քը գրա վե լուց հե տո Լևոն I–ը ո ՞ւմ հանձն եց տե ղի իշ խա նու թյու նը.

1) Ֆի լի պին     3) Բո հե մունդ III–ի ն
2) Ռայ մոնդ–Ռու բե նին    4) Հե թու մին

172.  Լ ևոն I–ի որ դի նե րից ո ՞ւմ մա հա պատ ժի են թար կե ցին.

1) Մլե հին     3) Ռու բե նին
2) Թորոսին     4) Լևո նին

173.   Թո րո սի և Գող Վա սի լի մի ա ցյալ զոր քե րը ո ՞ր ճա կա տա մար տում ծանր պար
տու թյան մատ նե ցին Ի կո նի այի սել ջու կյան զոր քե րին.

1) Մա մես տի այի    3) Բեր դու սի
2) Մի րի ո կե ֆա լո նի    4) Մա ռի ի

174.  Թո րոս I–ի նը ո ՞ւմ որ դի նե րից լու ծեց Գա գիկ II թա գա վո րի սպա նու թյան վրե ժը.

1) Կոս տան դին Մո նո մա խի   3) Ման դա լե ի
2) Վա սիլ II–ի    4) Բո հե մուն դի

175.  Թվարկ ված նե րից ո ՞վ չէր նշա նակ վել գա հա ժա ռանգ Զա բե լի խնա մա կալ.

1) Կոս տան դին Գունդս տաբ լը  3) Հով հան նես Զ Սսե ցին
2) Գրի գոր Զ Ա պի րա տը   4) Ա տան պայ լը

176.  Կի լի կյան ո ՞ր գա հա կալն է Հայոց կա թո ղի կո սա կան ա թո ռը տե ղա փո խել Սիս.

1) Հե թում I–ը     3) Լևոն II–ը 
2) Լևոն I–ը      4) Հե թում II–ը

177.  Լ ևոն IV–ից հե տո ո ՞վ ժա ռան գեց կի լի կյան գա հը.
1) Գվի դոն Լու սի նյա նը   3) Լևոն V–ը
2) Հե թում III–ը    4) Կոս տան դին Լու սի նյա նը

178.  Հայ–ե գիպ տա կան զոր քե րի միջև վճ ռա կան ճա կա տա մար տը տե ղի ո ւն ցավ՝

1) Սև լեռ նե րի մոտ՝ Մա ռի կոչ ված վայ րում
2) Սև լեռ նե րի մոտ՝ Մռավ կոչ ված վայ րում
3) Տավ րո սյան լեռ նե րում՝ Չման կա տուկ վայ րում
4) Տավ րո սյան լեռ նե րում՝ Մա ռի կոչ ված վայ րում
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179.   Չ ման կա տու կի ճա կա տա մար տում մոն ղո լա կան հոր դա նե րը ծանր պար տու
թյան մատ նե ցին՝

1) Ի կո նի այի սուլ թա նու թյա նը  3) Տրի պո լի ի կոմ սու թյա նը
2) Ե գիպ տո սի մամ լուք նե րին  4) Ան տի ո քի դք սու թյա նը

180.   Ո՞վ էր Կի լի կյան Հա յաս տա նի ար քու նի քում զբա ղեց նում կանց լե րի պաշ տո նը 
1260–1289 թթ. 

1) Վահ րամ Րա բու նին   3) Ներ սես Լամբ րո նա ցին
3) Սմ բատ Գունդս տաբ լը   4) Ներ սես Շնոր հա լին

181.  Կի լի կյան Հա յաս տա նը ռազ մա դաշտ կա րող էր դուրս բե րել մինչև`

1) 50–60 հա զար զին վոր   3) 80–100 հա զար զին վոր
2) 120–140 հա զար զին վոր   4) 20–40 հա զար զին վոր

182.   Թվարկ ված նե րից ո՞ րը Կի լի կի այի հայ կա կան պե տու թյան կա ռա վար ման գլխա
վոր մարմ նի` ար քու նի քի կա ռուց ված քային բա ղադ րա տար րե րից չէր.

1) գոր ծա կա լու թյուն ներ   3) ար քու նի խոր հուրդ
2) պե տա կան խոր հուրդ   4) բարձ րա գույն դա տա կան ա տյան

183.   Ով քե՞ր է ին գլ խա վո րում Հայոց կա թո ղի կո սա կան ա թո ռը Ս. Էջ մի ած նում վե րա
հաս տա տե լու գոր ծը.

1) Թով մա Մե ծո փե ցին և Կի րա կոս Վի րա պե ցին
2) Հով հան նես Հեր մո նա ցին և Թով մա Մե ծո փե ցին
3) Հով հան նես Հեր մո նա ցին և Կի րա կոս Վի րա պե ցին
4) Թով մա Մե ծո փե ցին և Գրի գոր կա թո ղի կոսը

184.   Մեր ձա վոր Ար ևել քի հայ ժո ղովր դի կրո նա կան ու աշ խար հիկ կյան քը կար գա
վո րում է ր՝

1) Սսի կա թո ղի կո սու թյու նը   3) Գան ձա սա րի կա թո ղի կո սու թյու նը
2) Ե րու սա ղե մի հայոց պատ րի ար քու թյու նը 4) Աղ վա նից ե կե ղե ցին

185.  Որ քա՞ն հայ է գաղ թեց վել շահ Ա բա սի հրա մա նով.

1) մոտ 400 հա զար    3) մոտ 600 հա զար
2) մոտ 300 հա զար    4) մոտ 200 հա զար

186.  Որ տե՞ղ է հիմ նադր վել Օս մա նյան պե տու թյու նը.
1) Փոքր Ա սի այի հա րա վում   3) Փոքր Ա սի այի հյու սի սում
2) Փոքր Ա սի այի ա րևմ տյան մա սում 4) Մի ջին Ա սի այի հա րա վում

187.  Ո՞ւմ օ րոք է հայոց թա գա վոր օծ վել Սմ բատ Ա րծ րու նին.

1) Իս քան դար Կա րա–կո յուն լո ւի  3) Կա րա–Յու սու ֆի
2) Ջա հան շա հի    4) Լենկ Թե մու րի
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188.  Ո՞վ է հրա վի րել 1547 թ. Էջ մի ած նի գաղտ նի խորհր դակ ցու թյու նը.

1) Մի քայել Սե բաս տա ցին   3) Զա քա րի ա Աղ թա մար ցին
2) Ստե փան նոս Սալ մաս տե ցին  4) Ստե փան նոս Աղ թա մար ցին

189.  Ո՞վ էր գլ խա վո րում 1562 թ. Վե նե տիկ մեկ նած պատ վի րա կու թյու նը.

1) Ստե փան նոս Աղ թա մար ցին  3) Աբ գար Թո խաթե ցին
2) Մի քայել Սե բաս տա ցին   4) Ստե փան նոս Սալ մաս տե ցին

190.  Ո՞ր գա վա ռում քրիս տո նե ու թյուն քա րո զե լիս Մաշ տո ցը մտադր վեց գտ նե լու 
կամ ստեղ ծե լու հայե րե նի նշա նագ րե րը.

1) Տա րոն     3) Նա խիջ ևան
2) Խա չեն     4) Գողթն

191.  Ո՞վ է հղ կել, գե ղագ րել Մաշ տո ցի ստեղ ծած նշա նագ րե րը.
1) Հռո փա նո սը    3) Մատթեոս Ո ւռ հայե ցին
2) Փի լոստ րա տո սը    4) Դա նի ել ե պիս կո պո սը

192.  Ո՞րն է Սուրբ Գր քից հայե րեն թարգ ման ված և գր ված ա ռա ջին նա խա դա սու թյունը.
1) « Լաւ է կոյր ա չօք, քան կոյր մտօք»:
2) « Մահ ոչ ի մա ցե ալ մահ է, մահ ի մա ցե ալ` ան մա հու թիւն»:
3) «Ո՞ւր հա սա նէ գի տու թիւն, ո ւր ոչ հա սա նէ բնու թիւն»:
4) « Ճա նա չել զի մաս տու թիւն եւ զխ րատ, ի մա նալ զբանս հան ճա րոյ»:

193.  Հա յաս տա նի ո ՞ր քա ղա քում է հիմ նադր վել ա ռա ջին բարձ րա գույն դպ րո ցը.
1) Ար տա շա տում    3) Ա մա րա սում
2) Վա ղար շա պա տում   4) Ո ւռ հա յում

194.  Ո՞ր կայսրն է Մաշ տո ցին թույ լատ րել Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում դպ րոց ներ բա ցել.

1) Թե ո դո սի ոս I–ը    3) Թե ո դո սի ոս II–ը
2) Վա ղեսը     4) Հուս տի նի ա նոս I–ը

195.   Մես րոպ Մաշ տո ցը ո ՞ր քա ղա քում հան դի պեց հու նա րեն գր չու թյան ար վես տի 
խո րա գի տակ Հռո փա նո սին.

1) Սա մո սատ    3) Տար սոն
2) Ե դե սի ա     4) Ա միդ

196.   Ո՞ր պատ մի չի աշ խա տու թյունն է նվիր ված Հա յաս տա նում քրիս տո նե ու թյան 
տա րած մանն ու պե տա կա նո րեն ըն դուն մա նը.

1) Կո րյուն     3) Փավս տոս Բու զանդ
2) Ա գա թան գե ղոս    4) Ղա զար Փար պե ցի

197.  Ո՞ր պատ միչն է ա ռա ջին ան գամ շա րադ րել հայոց ամ բող ջա կան պատ մու թյու նը.
1) Մով սես Խո րե նա ցին   3) Ե ղի շեն
2) Փավս տոս Բու զանդը   4) Ղա զար Փար պե ցին
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198.  Ո՞ր պատ մի չի աշ խա տու թյունն է նվիր ված Վար դա նանց ա պս տամ բու թյա նը.
1) Բու զանդ  2) Ա գա թան գե ղոս 3) Ե ղի շե  4) Կո րյուն

199.  Ո՞ւմ մե կե նա սու թյամբ է գր վել Խո րե նա ցու կո թո ղային աշ խա տու թյու նը.
1) Սմբատ Բագրատունու   3) Վա հան Մա մի կո նյա նի
2) Սա հակ Պարթ ևի    4) Սա հակ Բագ րա տու նու

200.  Ո ՞ր պատ մի չին է շա րու նա կել Ղա զար Փար պե ցին.
1) Մով սես Խո րե նա ցուն
2) Ե ղի շե ին
3) Փավս տոս Բու զան դին
4) Ա գա թան գե ղո սին

201.  Քա նի՞ գր քե րից է բաղ կա ցած Պատ մա հոր եր կը.

1) 2   2) 4   3) 3   4) 5

202.   Ո՞ր պատ մի չի աշ խա տու թյունն է VI–VII դդ. ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սին 
կարևոր սկզբ նաղ բյուր.

1) Մովսես Խո րե նա ցի   3) Ղա զար Փար պե ցի
2) Սե բե ոս     4) Մով սես Կա ղան կատ վա ցի

203.  Ո՞ր ե կե ղե ցա կան ժո ղովն է սահ մա նել Հայոց Մեծ թվա կա նը.

1) Աշ տի շա տի    3) Դվի նի
3) Ա ղո ւե նի     4) Շի րա կա վա նի

204.  Ա ռա ջին հայ կա կան մանրանկարներից քա նի՞սն են պահ պան վել.

1) 6  2) 2  3) 4  4) 7

205.   Հայոց Ար ևե լից կող մերի՝ Ար ցախ և Ու տիք աշ խարհ նե րի, ի նչ պես նաև հայոց 
պե տու թյանը և Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցուն են թա կա բուն Աղվանքի քաղաքա
կան, ե կե ղե ցա կան, մշա կու թային և ժո ղովր դագ րա կան պատմությա նը հայոց 
ո ՞ր պատ միչն է ման րա մաս նո րեն ան դրա դար ձել.

1) Ղևոն դը     3) Մով սես Խո րե նա ցին
2) Սե բե ո սը     4) Մով սես Կա ղան կատ վա ցին

206.  Որ քա՞ն էր տևում ու սում նա ռու թյու նը վար դա պե տա րա նում.
1) 4–5 տա րի    3) 8–10 տա րի
2) 7–8 տա րի    4) 10–12 տա րի

207.   Թվարկ ված գոր ծիչ նե րից ո ՞վ գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյուն չի ծա
վա լել Սա նա հի նի և Հաղ պա տի վար դա պե տա րան նե րում.

1) Հով հան նես Ե րզն կա ցին   3) Վար դան Ար ևել ցին
2) Դա վիթ Ա լավ կաոր դին   4) Գրի գոր Տաթ ևա ցին
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208.     Ո՞վ էր Ա նի ի վար դա պե տա րա նի ու սուց չա պե տը, որ մշա կել էր վարդապետական 
կրթության նոր ծրագիր.

1) Սա մո ւել Ա նե ցին    3) Մխի թար Գոշը
2) Հով հան նես Ի մաս տա սերը  4) Գրի գոր Մա գիստ րոսը

209.  Ո՞ւմ ու սուց չա պե տու թյան օ րոք է ծաղ կում ապ րել Նոր Գե տի կի վար դա պե տա րա նը.
1) Ա նա նի ա Նա րե կա ցու   3) Հով հան նես Ի մաս տա սե րի
2) Ե սայի Նչե ցու    4) Մխի թար Գո շի

210.  Ո՞ւմ րա բու նա պե տու թյան օ րոք է հայտ նի դառ նում Գլա ձո րի հա մալ սա րա նը.
1) Ներ սես Մշե ցու    3) Ե սայի Նչե ցու
2) Վահ րամ Րա բու նու   4) Գրի գոր Տաթ ևա ցու

211. Ո՞ւմ ա նունն էր կրում Սսի հա մալ սա րա նը.
1) Վահ րամ Րա բու նու   3) Լևոն Մե ծա գոր ծի
2) Ներ սես Շնոր հա լու   4) Ներ սես Լամբ րո նա ցու

212. Թվարկ ված դպ րոց նե րից ո՞ րը չէր գտն վում Կի լի կի ա յում.
1) Ծոր ծոր     3) Ակ ներ
2) Դրա զարկ    4) Սկև ռա

213.  Շուրջ քա նի՞ տա րի է գո յատ ևել Սկև ռայի դպ րո ցը.
1) 50 տա րի     3) 100 տա րի
2) 300 տա րի    4) 200 տա րի

214.   Ո՞ւմ րա բու նա պե տու թյան տա րի նե րին Աղ բերց վան քի դպ րո ցը հայտ նի դար
ձավ Գլա ձո րի հա մալ սա րան ա նու նով.

1) Ե սայի Նչե ցու    3) Մխի թար Գո շի
2) Ներ սես Մշե ցու    4) Հով հան Ո րոտ նե ցու

215.   Ո՞ր պատ միչն է ման րա մասն շա րադ րել Սմ բատ I–ի և Ա շոտ Եր կա թի ժա մա նա
կաշր ջա նի պատ մու թյու նը.

1) Ա րիս տա կես Լաս տի վեր ցին  3) Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցին
2) Ստե փա նոս Տա րո նե ցին (Ա սո ղիկ) 4) Վար դան Ար ևել ցին

216.  Ո՞ր պատ մի չի աշ խա տու թյունն է ը նդ գր կում 1000–1071 թթ. ի րա դար ձու թյուն նե րը.
1) Մով սես Կա ղան կատ վա ցի  3) Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցի
2) Ա րիս տա կես Լաս տի վեր ցի  4) Հով հան Մա մի կո նյան

217.   Ո՞ր պատ մի չի աշ խա տու թյունն է ը նդ գր կում հնա գույն շր ջա նից մինչև 1004 թ. 
ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նի պատ մու թյու նը.

1) Ստե փա նոս Տա րո նե ցի   3) Վար դան Ար ևել ցի
2) Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցի  4) Ա րիս տա կես Լաս տի վեր ցի
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218.   Ո՞վ է Հա յաս տա նի ա ռան ձին տա րա ծաշր ջան նե րին նվիր ված պատ մու թյան 
շա րադ րան քի ժան րի հիմ նա դի րը հայ պատ մագ րու թյան մեջ.

1) Ստե փա նոս Օր բե լյա նը   3) Թով մա Ա րծ րու նին
2) Մով սես Կա ղան կատ վա ցին  4) Սա մո ւել Ա նե ցին

219.  Ո՞վ է հայ պատ մագ րու թյան մեջ ժա մա նա կագ րու թյան ժան րի հիմ նա դի րը.
1) Սմ բատ Գունդս տաբ լը   3) Սա մո ւել Ա նե ցին
2) Ա սո ղի կը     4) Մատ թե ոս Ո ւռ հայե ցին

220.  Ո՞ր պատ մի չի աշ խա տու թյունն է նե րա ռում 951–1272 թթ. ի րա դար ձու թյունները.
1) Մատ թե ոս Ո ւռ հայե ցի   3) Սմ բատ Գունդս տաբլ
2) Վար դան Ար ևել ցի   4) Սա մո ւել Ա նե ցի

221.   Քա նի՞ բա ժին նե րից է բաղ կա ցած Ստե փա նոս Տա րո նե ցի Ա սո ղի կի « Տի ե  զե  րա կան 
պատ մու թյուն»–ը.

1) 1  2) 3  3) 5  4) 7

222.  Նշ ված պատ մա գիր նե րից հայոց կա թո ղի կոս է ե ղել՝
1) Վար դան Ար ևել ցին
2) Կի րա կոս Գան ձա կե ցին
3) Ա րիս տա կես Լաս տի վեր ցին
4) Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցին

223.  Ո՞վ է հայ կա կան ա ռա ջին դա տաս տա նագր քի ստեղ ծո ղը.
1) Սմ բատ Գունդս տաբլը   3) Մխի թար Գոշը
2) Դա վիթ Ա լավ կաոր դին   4) Ներ սես Շնոր հա լին

224.   Ո՞վ է հու նա րե նից թարգ մա նել Է վկ լի դե սի « Տա րերք ե րկ րա չա փու թյան» աշ
խա տու թյու նը.

1) Ա նա նի ա Նա րե կա ցին   3) Գրի գոր Մա գիստ րոս Պահ լա վու նին
2) Հով հան նես Սար կա վագը  4) Հով հան նես Ե րզն կա ցին

225.  Թվարկված նե րից ո՞ րը Գրի գոր Տաթ ևա ցու աշ խա տու թյուն նե րից չէ.
1) «Ամ ռան հա տոր»    3) «Ձմ ռան հա տոր»
2) « Թուղթ ը նդ հան րա կան»   4) « Գիրք հարց մանց»

226.   Մ խի թար Գո շի « Դա տաս տա նա գիր քը» հա սա րա կու թյան կյան քը կար գա վո րե
լուն ծա ռայեց շուրջ՝

1) 200 տա րի    3) 700 տա րի
2) 500 տա րի    4) 3 դար

227.  Ո՞ւմ նա խագ ծով է կա ռուց վել Աղ թա մա րի Ս. Խաչ ե կե ղե ցին.
1) Տր դա տի  2) Պո ղո սի  3) Ման վե լի  4) Մո մի կի



ZA
NG

AK

115

228.  Ա նի ի Տիգ րան Հո նեն ցի ե կե ղե ցու ո րմ նան կար նե րում ով քե՞ր են պատկերված.
1) Տր դատ III–ը և Սբ Գրի գոր Լու սա վո րի չը
2) Ա շոտ III Ո ղոր մա ծը և Խոս րո վա նույշ թա գու հին
3) Գա գիկ I–ը և Կատ րա մի դե թա գու հին
4) Գագիկ II–ը և Սբ Գրիգոր Լուսավորիչը

229.  Աղ թա մա րի Ս. Խաչ ե կե ղե ցու ո րմ նան կար նե րում ո ՞վ է պատ կեր ված.

1) Ա շոտ Ո ղոր մա ծը    3) Գա գիկ II –ը
2) Գա գիկ Ա րծ րու նին   4) Ա շոտ Եր կա թը

230.  Ո՞վ է հայ ա ռա ջին տպագ րի չը.
1) Աբ գար դպիր Թո խա տե ցին  3) Խա չա տուր Կե սա րա ցին
2) Հով հան նես Քար մա տա նեն ցը  4) Հա կոբ Մե ղա պար տը

231.  Ո՞րն է հայե րեն ա ռա ջին տպա գիր գիր քը.
1) «Ուր բա թա գիրք»    3) « Տօ նա ցոյց»
2) « Տա ղա րան»    4) « Սաղ մո սա րան»

232.  Ո՞վ էր Ղրի մի Ան տո նի ա նա պա տի դպ րո ցի ու սուց չա պե տը.
1) Հով հան նես Մե ծո փե ցին   3) Հով հան նես Հեր մո նա ցին
2) Գրի գոր Խլա թե ցին   4) Սար գիս Փի լի սո փան

233.  Որ տե՞ղ է գոր ծել Հեր մո նի դպ րո ցը.
1) Սյու նի քում    3) Գու գար քում
2) Վաս պու րա կա նում   4) Այ րա րա տում

234.  Ո՞վ է հիմ նադ րել Հով հան նա վան քի դպ րո ցը.
1) Ներ սես Մո կա ցին   3) Գրի գոր Տաթ ևա ցին
2) Մով սես Տաթ ևա ցին   4) Վար դան Բա ղի շե ցին

235.  Ո՞վ էր հիմ նադ րել Նոր Ջու ղայի դպ րո ցը.

1) Խա չա տուր Կե սա րա ցին   3) Հա կոբ Ջու ղայե ցին
2) Կոս տանդ Ջու ղայե ցին   4) Ա ղեք սանդր Ջու ղայե ցին

236.  Թվարկված պատ մա գիր նե րից ո ՞վ է ու սա նել Հով հան նա վան քի դպ րո ցում.
1) Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցին 3) Զա քա րի ա Քա նա քեռ ցին
2) Հով հան նես Մե ծո փե ցին   4) Գրի գոր Խլա թե ցին

237.  Որ տե ղի՞ց էր Ներ սես Մո կա ցին տե ղա փոխ վել Հա րանց ա նա պա տի դպ րոց.

1) Բա ղե շի Ա միր դո լու վան քից  3) Գլա ձո րի հա մալ սա րա նից
2) Տաթ ևի հա մալ սա րա նից   4) Ղրի մի Ան տո նի ա նա պա տի դպ րո ցից

238.  Թվարկ ված նե րից ո ՞վ է դա սա վան դել Հա րանց ա նա պա տի դպ րո ցում.

1) Ա նա նի ա Մո կա ցին   3) Ներ սես Մո կա ցին
2) Գրի գոր Տաթ ևա ցին   4) Հով հան նես Մե ծո փե ցին
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239.   Ո՞վ է « Հա մա ռօտ լու ծումն Ա ռա քի նու թե անցն Ա րիս տո տե լի» աշ խա տու թյան 
հե ղի նա կը.

1) Աբ գար Թո խա թե ցին   3) Խա չա տուր Կե սա րա ցին
2) Գրի գոր Խլա թե ցին   4) Գրի գոր Տաթ ևա ցին

240.  Ե՞րբ է հրա տա րակ վել հա յա տառ ղփ չա ղե րեն ա ղո թա գիր քը.

1) 1616 թ.     3) 1620 թ.
2) 1618 թ.     4) 1638 թ.

241.  « Խառ նայփն թուր տու մա րի. գե ղե ցիկ ու պի տա նի» տո մա րա ցույ ցի ե րկ րորդ 
նկա րում ի ՞նչ է պատ կեր ված.

1)  հայե րեն տպա տա ռե րը ձեռ քին՝ Աբ գար դպի րը և իր որ դին՝ Հռո մի պա պի և Վե
նե տի կի դո ժի ա ռջև

2)  Աբ գա րը՝ կանգ նած Վե նե տի կի դո ժի և խորհր դա կան նե րի ա ռջև ըն դու նե լու թյան 
ժա մա նակ

3)  Աբ գա րը Էջ մի ած նի Մայր տա ճա րում
4)  Աբ գա րը « Խորհր դա վոր ը նթ րիք» կտա վի ա ռջև

242.   Որ տե՞ղ է տպագր վել « Խառ նայփն թուր տու մա րի. գե ղե ցիկ ու պի տա նի» տո
մա րա ցույ ցը.

1) Վի են նա յում    3) Վե նե տի կում
2) Ֆլո րեն ցի ա յում    4) Լվո վում

243.   Ո՞ր հայ պատ մի չի աշ խա տու թյունն է տպագր վել հե ղի նա կի կեն դա նու թյան 
օ րոք.

1) Գրի գոր Դա րա նաղ ցի   3) Ա ռա քել Դավ րի ժե ցի
2) Հա կոբ Կար նե ցի    4) Զա քա րի ա Քա նա քեռ ցի

244.   Ո՞ր պատ միչն է ման րա մասն նկա րագ րել Լենկ Թե մու րի և նրա հա ջորդ նե րի 
օ րոք Հա յաս տա նում և հա րա կից ե րկր նե րում տե ղի ու նե ցած կար ևոր ի րա դար
ձու թյուն նե րը.

1) Գրի գոր Դա րա նաղ ցի   3) Ա ռա քել Դավ րի ժե ցի
2) Թով մա Մե ծո փե ցի   4) Զա քա րի ա Քա նա քեռ ցի

245.   Ո՞վ է իր աշ խա տու թյան մեջ կար ևոր տե ղե կու թյուն ներ հա ղոր դել շահ 
Ա բաս I–ի, նրա հա ջորդ նե րի, հայե րի բռ նա գաղ թի և թուրք–պարս կա կան 
պա տե րազմ նե րի մա սին.

1) Ա ռա քել Դավ րի ժե ցին   3) Թով մա Մե ծո փե ցին
2) Գրի գոր Դա րա նաղ ցին   4) Սի մե ոն Լե հա ցին

246.   Քա նի՞ խաչ քար է ին կանգ նեց րել հայ խո ջա նե րը Հին Ջու ղայի գերեզմանատանը.

1) ա վե լի քան 1000    3) ա վե լի քան 20000
2) ա վե լի քան 10000   4) ա վե լի քան 15000
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247.   XVII դա րի պատ մա գիր նե րից ո ՞վ է իր « Պատ մու թյուն»–ը սկ սել Ար շա կու նի նե րի 
թա գա վո րու թյան հաս տա տու մից.

1) Զա քա րի ա Քա նա քեռ ցին   3) Թով մա Մե ծո փե ցին
2) Ե րե մի ա Չե լե պի Քյո մուր ճյա նը  4) Ա ռա քել Դավ րի ժե ցին

248.   Նոր Ջու ղայի ար վես տա գետ նե րից ո ՞վ է հաս տատ վել Մոսկ վա յում և մեծ դեր 
կա տա րել ռու սա կան ար վես տի զար գաց ման գոր ծում.

1) Հով հան նես Մի րա քը   3) Բոգ դան Սալ թա նո վը
2) Հով հան նես Մր քու զը   4) Թո րոս Ռոս լինը

249.   XVII դա րի ա ռա ջին տաս նա մյակ նե րին ու ղեգ րա կան տպա վո րու թյուն նե րի 
տես քով մե ծար ժեք աշ խա տու թյուն է շա րադ րել՝

1) Հա կոբ Կար նե ցին   3) Ա ռա քել Դավ րի ժե ցին
2) Թով մա Մե ծո փե ցին   4) Սի մե ոն Լե հա ցին

250. Ով քե՞ր են զոհ վել Ճար մա նայի ճա կա տա մար տում.
1) Վա հան Մա մի կո նյա նը, Վարդ Պատ րի կը
2) Սա հակ Բագ րա տու նին, Վա սակ Մա մի կո նյա նը
3) Ներ սեհ Կամ սա րա կա նը, Վա սակ Մա մի կո նյա նը
4) Սա հակ Բագ րա տու նին, Վա հան Մա մի կո նյա նը

251. Ո՞ր գա վա ռում էր Բա գա վա նի տա ճա րը.
1) Դա րա նա ղի    3) Ար տազ
2) Ե կե ղյաց     4) Բագր ևանդ

252.  Ո՞ր գե տում է Լու սա վո րի չը մկր տել հայոց ար քու նի քին, զոր քին ու ժո ղովր դի 
հոծ բազ մու թյա նը.

1) Մեղ րա գետ    3) Ա րաքս
2) Ա խու րյան    4) Ա րա ծա նի

253.  Որ տե՞ղ էր Տր դա տը նկա տել, որ Գրի գո րը չի մաս նակ ցել զո հեր մա տու ցե լու 
ա րա րո ղու թյա նը.

1) Ե կե ղյաց գա վա ռում` Ա նա հիտ ա ստ վա ծու հու տա ճա րում
2) Դեր ջան գա վա ռում` Ա րա մազդ ա ստ ծո տա ճա րում
3) Թիլ ա վա նում՝ Նա նե ի տա ճա րում
4) Աշ տի շա տում` Վա հագ նի պաշ տա մուն քի գլ խա վոր կենտ րո նում

254. Որ տե՞ղ է գտն վում Քար քե լե ռը.
1) Կո գո վի տում    3) Աշ տի շա տում
2) Տա րո նում    4) Ար տա զում

255. Որ քա՞ն էր Ար շա կու նյաց Հա յաս տա նի կա նո նա վոր բա նա կի թվա կազ մը.

1) 60–70 հա զար    3) 130–150 հա զար
2) 100–120 հա զար    4) 160–180 հա զար
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256. Մեծ Հայքի ա վա տա տի րա կան աստիճանակարգում ի ՞նչ սկզ բունք էր գոր ծում.

1) Իմ վա սա լի վա սա լը իմ թշ նա մին է:
2) Իմ վա սա լի վա սա լը իմ վա սա լը չէ:
3) Իմ վա սա լի վա սա լը իմ վա սալն է:
4) Իմ վա սա լի թշ նա մին իմ բա րե կամն է:

257. Որ տե՞ղ էր ճգ նա վո րի կյան քով ապ րել Սուրբ Գրի գո րը.

1) Բարձր Հայ քի Ե կե ղյաց գա վա ռի Թիլ ա վա նում
2) Սե պուհ լե ռան Մա նյա Այրք քա րայ րում
3) Քար քե լե ռան մո տա կայ քում
4) Հայոց Ար ևե լից կող մե րում

258. Աշ տի շա տի ա ռա ջին ժո ղո վը  ո ՞ր ե կե ղե ցում է հրա վիր վել.

1) Ս. Գա յա նե    3) Ս. Կա րա պետ
2) Մայր      4) Ս. Եր րոր դու թյուն

259. Որ տե՞ղ են հու ղար կա վո րել Սա հակ Պարթ ևին.

1) Օ շա կա նում    3) Ար տա շա տում
3) Աշ տի շա տում    4) Վա ղար շա պա տում

260. Հայոց իշ խա նի պաշ տո նում ո ՞վ է հա ջոր դել Ներ սեհ Կամ սա րա կա նին.

1) Ա շոտ Բագ րա տու նին   3) Ման վել Մա մի կո նյա նը
2) Սմ բատ Բագ րա տու նին   4) Ներ սեհ Կամ սա րա կա նը

261. Որ տե՞ղ է Ա շոտ I Բագ րա տու նին օծ վել հայոց թա գա վոր.

1) Դվինում     3) Տար սոնում
2) Բա գա վանում    4) Բա գա րանում

262.  Ո՞ր քա ղա քի պատ ճա ռով սր վե ցին հա կա սու թյուն նե րը Բագ րա տու նի նե րի և 
Ա րծ րու նի նե րի միջև.

1) Բա գա րան    3) Ար ճեշ
2) Նախ ճա վան    4) Դվին

263.  Որ քա՞ն էր Ա նի ի Բագ րա տու նյաց թա գա վո րու թյան բա նա կի թի վը պա տե րազմ
նե րի ժա մա նակ.

1) 60–70 հա զար    3) 120–130 հա զար
2) 90–100 հա զար    4) 80–90 հա զար

264.  Բագ րա տու նի ո ՞ր ար քայի օ րոք է ա ռա ջա ցել Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա վո րու
թյու նը.

1) Սմ բատ I  2) Ա շոտ III  3) Սմ բատ II  4) Գա գիկ I
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265. Ո՞րն էր Շահ–Ար մեն նե րի ա մի րա յու թյան կենտ րո նը.

1) Գան ձա կը    3) Դվի նը
2) Խլա թը     4) Մա նազ կեր տը

266. Ո՞ր բեր դա քա ղաքն է իշ խա նա նիստ դարձ րել Կոս տան դին I–ը.

1) Կո ռո մո զոլ    3) Վահ կա
2) Լամբ րոն     4) Ա նա վար զա

267.  Ո՞ւմ իշ խա նու թյան տա րի նե րին Վահ կան դար ձավ Ռու բի նյան իշ խա նու թյան 
կենտ րոն.

1) Ռու բեն I–ի    3) Կոս տան դի ն I–ի
2) Մլե հի     4) Թո րո սի

268. Կի լի կյան ո ՞ր գա հա կալն է լու ծել Գա գիկ II Բագ րա տու նու սպա նու թյան վրե ժը.

1) Մլեհ  2) Թո րոս II  3) Լևոն I  4) Թո րոս I

269.  Ո՞ր հայ պատ միչն է վաս տա կել « Մեծն Քեր թող», « Քեր թո ղա հայր» պատ վա
նուն նե րը.

1) Մով սես Խո րե նա ցի   3) Ե ղի շե
2) Ա գա թան գե ղոս    4) Փավս տոս Բու զանդ

270.  Ո՞ր աշ խա տա սի րու թյու նից են ստորև բեր ված խոս քե րը. «Ո՞ւր հա սա նէ գի տու
թյուն, ո ւր ոչ հա սա նէ բնու թիւն».

1) «Եղծ ա ղան դոց»    3) « Պատ մու թիւն հայոց»
2) « Սահ մանք ի մաս տա սի րու թե ան»  4) « Քե րա կա նու թիւն»

271.  Թ վարկ ված ո ՞ր եր կու հան ճա րեղ այ րե րի գր չին է պատ կա նում «Աշ խար հա
ցույց» եր կը.

1) Մով սես Խո րե նա ցի, Դա վիթ Ան հաղթ
2) Մով սես Խո րե նա ցի, Ա նա նի ա Շի րա կա ցի
3) Ա նա նի ա Շի րա կա ցի, Եզ նիկ Կող բա ցի
4) Ա նա նի ա Շի րա կա ցի, Դա վիթ Ան հաղթ

272.  Ինչ պե՞ս է կոչ վում Պատ մա հոր « Պատ մու թիւն Հայոց»  աշ խա տու թյան ա ռա ջին 
գիր քը.

1) « Հայոց մե ծե րի ծնն դա բա նու թյու նը»
2) « Հայոց նախ նի նե րի նա խա պատ մու թյու նը»
3) « Հայոց մե ծե րի ծա գում նա բա նու թյու նը»
4) « Բան մի ջակ պատ մու թե ան մե րոցն նախ նե աց»

273. Ո՞ր վար դա պե տա րա նում է կր թու թյուն ստա ցել Կի րա կոս Գան ձա կե ցին.
1) Նոր Գե տիկ    3) Գլա ձոր
2) Հաղ պատ    4) Սա նա հին
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274. Թվարկ ված դպ րոց նե րից ո ՞րն է գոր ծել Ար տազ գա վա ռում.

1) Սկև ռայի դպ րո ցը    3) Ծոր ծո րի դպ րո ցը
2) Հռոմկ լայի դպ րո ցը   4) Մեծ քա րի դպ րո ցը

275.  Ո՞ր պատ մի չի աշ խա տու թյունն է ը նդ գր կում «անս կիզբ» ժա մա նակ նե րից մինչև 
1267 թ. ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նի պատ մու թյու նը.

1) Ստե փա նոս Տա րո նե ցի   3) Վար դան Ար ևել ցի
2) Ա րիս տա կես Լաս տի վեր ցի  4) Կի րա կոս Գան ձա կե ցի
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3. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

1. Ո՞ր պատ մի չի աշ խա տու թյու նից են մեջ բեր ված խոս քե րը.

« …ե թե կա րո ղա նաս հաղ թել նրանց և պար տադ րես ծա ռայե լու, ես նրանց թի կուն
քը չեմ պաշտ պա նի»:

1) Ամ մի ա նոս    3) Բու զանդ 
2) Խո րե նա ցի    4) Ապ պի ա նոս

2. Ո՞ր պատ մի չի աշ խա տու թյու նից են մեջ բեր ված խոս քե րը.

« Հե ռո՛ւ ին ձա նից, չա րա գո՛րծ ծա ռա, որ տե րե րիդ վրա տեր ես դար ձել, և ես չեմ նե րի 
քեզ և քո որ դոց իմ նախ նի նե րի վրե ժը… »:

1) Ապ պի ա նոս    3) Խո րե նա ցի
2) Բու զանդ     4) Ամ մի ա նոս

3. Ո՞ր պատ մի չի աշ խա տու թյու նից են մեջ բեր ված խոս քե րը

«Այժմ, ե րբ ի նձ տես նում ես կար ճա հա սակ, մե ծու թյանս չա փը չես հաս կա նում, ո րով
հետև մինչև այժմ ես քեզ հա մար ա ռյուծ է ի, ի սկ այժմ` աղ վես»:

1) Բու զանդ     3) Սե բե ոս
2) Խո րե նա ցի    4) Փար պե ցի

4. Ո՞վ է ա սել հետևյալ խոս քե րը.

«Այժմ, ե րբ ի նձ տես նում ես կար ճա հա սակ, մե ծու թյանս չա փը չես հաս կա նում, ո րով
հետև մինչև այժմ ես քեզ հա մար ա ռյուծ է ի, ի սկ այժմ` աղ վես»:

1) Ար շակ II     3) Մու շեղ Մա մի կո նյան 
2) Խոս րով III    4) Վա սակ Մա մի կո նյան

5. Ո՞ր պատ մի չի աշ խա տու թյու նից են մեջ բեր ված խոս քե րը.

«… [ վե րա կանգ նում է] հին սահ մա նը, որ ա ռաջ գո յու թյուն ու ներ Հայոց ե րկ րի և 
Վրաց ե րկ րի միջև, որ պի սինն էր մեծ գետ Կու րը»:

1) Սե բե ոս     3) Բու զանդ 
2) Փար պե ցի    4) Խո րե նա ցի

6. Ո՞վ է ա սել հետևյալ խոս քե րը.

« Քեզ պսա կում եմ, Մե րու ժա՛ն, ո րով հետև դու ձգ տում է իր հայոց վրա թա գա վո րե լու, 
և իմ` աս պե տիս պարտքն է քեզ պսա կել իմ հայ րե րի իշ խա նու թյան կար գով»:

1) Ա շոտ Բագ րա տու նին   3) Բա գա րատ Բագ րա տու նին
2) Սա հակ Բագ րա տու նին   4) Սմ բատ Բագ րա տու նին
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7. Հայոց ո ՞ր ար քան է ներ կա յաց րել հետևյալ տա րած քային պա հանջ նե րը.

«... հնում Կե սա րի այի ու րիշ տա սը քա ղաք մերն են ե ղել, ե ՛տ տուր, Ո ւռ հա (Ե դե սի ա) 
քա ղաքն էլ մեր նախ նիքն են շի նել, ո ւս տի, ե թե չես ու զում, որ խռո վու թյուն ծա գի 
մեր մեջ, ե ՛տ տուր»:
1) Ար շակ II  2) Տի րան  3) Խոս րով III  4) Պապ

8. Հայոց ար քան ո ՞ւմ է ներ կա յաց րել հետևյալ տա րած քային պա հանջ նե րը.

«... հնում Կե սա րի այի ու րիշ տա սը քա ղաք մերն են ե ղել, ե ՛տ տուր, Ո ւռ հա (Ե դե սի ա) 
քա ղաքն էլ մեր նախ նիքն են շի նել, ո ւս տի, ե թե չես ու զում, որ խռո վու թյուն ծա գի 
մեր մեջ, ե ՛տ տուր»:
1) Շա պուհ II    3) Թե ո դո սի ոս I
2) Շա պուհ III    4) Վա ղես

9. Լ րաց նել բաց թողն ված ան ձնա նու նը:

«… Բայց մինչև ես . . . է ի` հս կա է ի, մի  ո տս հե նում է ի մի լե ռան վրա, ի սկ մյուսն էլ ` 
մյուս լե ռան … Այդ եր կու լեռ նե րից մե կը դու է իր, ի սկ մյուսն էլ` հու նաց թա գա վո րը»:
1) Մու շեղ     3) Վա չե
2) Վա սակ     4) Վար դան

10. Հայոց ո ՞ր սպա րա պետն է ա սել հետ ևյալ խոս քե րը.

 «Իմ այն քան ծա ռա յու թյուն նե րի, ա րյուն ու քր տինք թա փե լու… հա տու ցումն ա՞յս 
ե ղավ: Բայց այս մա հը ե րա նի՜ թե ձի ու վրա ի նձ հաս ներ»:
1) Վա սակ Մա մի կո նյան   3) Ման վել Մա մի կո նյան
2) Մու շեղ Մա մի կո նյան   4) Վա հան Մա մի կո նյան

11.  Հայոց ո ՞ր թա գա վո րի գա հըն կե ցու թյա նը դեմ լի նե լու ա ռի թով է կա թո ղի կոսն 
ա սել հետ ևյալ խոս քե րը.

« Քավ լի ցի` իմ մո լոր ված ոչ խա րը մատ նեմ գայ լե րին»:
1) Խոս րով IV    3) Պապ
2) Վա րազ դատ    4) Ար տա շես Ար շա կու նի

12. Ո՞ր ի րա դար ձու թյու նից հե տո ստեղծ ված ի րադ րու թյունն է բնու թագ րել պատ մի չը.

« Հայոց նա խա րար նե րին ան ցավ թա գա վո րու թյու նը, ո րով հետև թե պետև հար կը 
պար սից ար քու նիքն էր գնում, սա կայն հայոց այ րու ձին ամ բող ջա պես նա խա րար
ներն է ին ա ռաջ նոր դում պա տե րազ մի ժա մա նակ»:
1) Պապ թա գա վո րի դա վա դիր սպա նու թյու նը
2) Մու շեղ Մա մի կո նյա նի դա վա դիր սպա նու թյու նը
3) Հա յաս տա նի ա ռա ջին բա ժա նու մը
4) Ար տա շես Ար շա կու նու գա հազր կու մը և ար գե լա փա կու մը
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13.  Ո՞ր պատ միչն է, Սա հակ Պարթ ևի գոր ծու նե ու թյու նը բարձր գնա հա տե լով, գրել, 
որ նա չդա դա րեց հոգ ևոր կա թով սնու ցա նել «ե կե ղե ցու մա նուկ նե րին Մես րո
պի հետ մի ա սին, ո րին հաս տա տեց Վա ղար շա պատ քա ղա քի կա թո ղի կե ե կե ղե
ցում, ի սկ ին քը մնաց Բագր ևանդ գա վա ռում».

1) Բու զանդ     3) Ե ղի շե
2) Խո րե նա ցի    4) Կո րյուն

14. Ո՞վ է թևա վոր դար ձած այս խոս քե րի հե ղի նա կը.
« Մահ ոչ ի մա ցե ալ մահ է, մահ ի մա ցե ալ` ան մա հու թիւն»:
1) Կո րյուն     3) Ե ղի շե 
2) Փար պե ցի    4) Խո րե նա ցի

15.  « Լավ ե նք հա մա րում մի ան գամ մեռ նել, քան թե ա մեն օր ե կե ղե ցու ու քրիս
տո նե ու թյան ար հա մար հան քը և քակ տու մը տես նել»: Որ տե՞ղ և ո ՞ր թվա կա նին է 
կա յաց վել այս վճի ռը.

1) Աշ տի շա տում 354 թ.   3) Ար տա շա տում 449 թ.
2) Շա հա պի վա նում 444 թ.   4) Շի րա կում 481 թ. 

16. Ո՞ր ա պս տամ բու թյան մաս նա կից ներն են ըն դու նել հետ ևյալ վճի ռը.
« Լավ ե նք հա մա րում մի ան գամ մեռ նել, քան թե ա մեն օր ե կե ղե ցու և քրիս տո նե ու
թյան ար հա մար հան քը և քակ տու մը տես նել»:
1) 774–775 թթ. 2) 481–484 թթ.  3) 450–451 թթ.  4) 572 թ.

17. Պար սից ո ՞ր ար քան է ա սել հետևյալ խոս քե րը Վա հան Մա մի կո նյա նին.
« Դուք բնավ ո չինչ հա մա րե ցիք այս աշ խար հը, քա ջա բար մե ռան նրանք, որ մե ռան, 
և ա ռա վել քա ջա բար ապ րում եք դուք»:
1) Հազ կերտ II    3) Վռամ IV
2) Վա ղարշ Սա սա նյան   4) Պե րոզ Սա սա նյան

18. Ո՞վ է մեջ բեր ված խոս քի հե ղի նա կը.
«… ե ղավ ա ստ վա ծա գի տու թյան լույ սի դուռ և բազ մա զան բա րիք նե րի եր ջա նիկ օ րի նակ»:
1) Կո րյուն     3) Մով սես Խո րե նա ցի
2) Մով սես Կա ղան կատ վա ցի  4) Ե ղի շե

19. Բյու զան դա կան ո ՞ր կայ սեր նա մա կից է մեջ բեր ված հատ վա ծը.
«Անհ նա զանդ մի ա զգ ե ն… մեր միջև…: Բայց ե ՛կ… ես ի մս (այ սինքն` Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նի հայ զո րա կան նե րին) ժո ղո վեմ և Թրա կի ա ու ղար կեմ, և դու քո նը (այ
սինքն` Ար ևե լյան Հա յաս տա նի հայ զո րա կան նե րին) ժո ղո վի՛ր և հրա մայի՛ր Ար ևելք 
տա նել: Քան զի, ե թե մեռ նեն, մեր թշ նա մի նե րը կմեռ նեն, և ե թե սպա նեն, մեր թշ նա
մի նե րը կս պան վեն, և մենք կապ րենք խա ղա ղու թյամբ: Քան զի, ե թե նրանք ի րենց 
ե րկ րում մնան, մեզ հան գիստ չի լի նի»:

1) Կոս տան դին II    3) Հուս տի նի ա նոս I
2) Թե ո դո սի ոս I    4) Մո րիկ
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20.  Ըստ պատ մի չի` ո ՞ր ճա կա տա մար տի մաս նա կից ներն են մի մյանց քա ջա լե րել 
հետևյալ խոս քե րով..

« Քա ջու թյամբ մեռ նենք մեր աշ խար հի և մեր ազ գի հա մար»: 
1) Ար ճե շի      3) Ա րյան լճի 
2) Վար դա նա կեր տի    4) Ա րձ նի ի

21.  Ո՞ւմ է պատ կա նում ստորև բեր ված վկա յու թյու նը. « Քա ջու թյամբ մեռ նենք մեր 
աշ խար հի ու մեր ազ գի հա մար»։

1) Սե բե ո սին     3) Կի րա կոս Գան ձա կե ցուն
2) Ղևոն դին      4) Մատ թե ոս Ո ւռ հայե ցուն

22. Ո՞ր պատ մի չի աշ խա տու թյու նից են մեջ բեր ված խոս քե րը.

«Եվ տի րա պե տեց նա բազ մա թիվ բեր դե րի և գա վառ նե րի Վայոց ձո րի, Խա չե նի 
և Փա ռի սո սի սահ ման նե րում` ա վե լի, քան իր եղ բայ րը, և չկար մե կը, որ սար սափ 
պատ ճա ռեր Հա յաս տա նին»:
1) Թով մա Ա րծ րու նի    3) Ա սո ղիկ 
2) Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցի   4) Վար դան Ար ևել ցի

23. Հայոց ո ՞ր ար քան էր մեջ բեր ման մեջ հի շա տակ ված ար քայի եղ բայ րը.

«Եվ տի րա պե տեց նա բազ մա թիվ բեր դե րի և գա վառ նե րի Վայոց ձո րի, Խա չե նի 
և Փա ռի սո սի սահ ման նե րում` ա վե լի, քան իր եղ բայ րը, և չկար մե կը, որ սար սափ 
պատ ճա ռեր Հա յաս տա նին»:
1) Կյու րի կե I     3) Ա շոտ III
2) Սմ բատ II      4) Դա վիթ Ան հո ղին

24. Ո՞ր պատ մի չի աշ խա տու թյու նից են մեջ բեր ված խոս քե րը.

« Հայ կա կան գործ վածք ներն այն քան գե ղե ցիկ են, որ նրանց նմա նը չկա ծայ րից 
ծայր ամ բողջ աշ խար հում»: 
1) Տա բա րի  2) Յա կու բի  3) Բա լա զու րի  4) Մա սու դի

25. Հայոց գա հա կալն ո ՞ւմ է ա սել ստորև բեր ված խոս քե րը.
« Հայոց տան տերն ու թա գա վո րը ես եմ, և ես քեզ չեմ տա լիս հայոց եր կի րը, ո րով
հետև դու ի նձ խա բե ու թյամբ ես բե րել Կոս տանդ նու պո լիս»:
1) Վա սիլ II      3) Հով հան նես Կոմ նե նոս
2) Ա լեք սի ոս III Ան գե լոս    4) Կոս տան դին Մո նո մախ

26. Ո՞ր պատ մի չի աշ խա տու թյու նից են մեջ բեր ված խոս քե րը.
« …գո յու թյուն ու նեն հայոց լեզ վի նշա նագ րեր, ո րոն ցով հնա րա վոր է սե փա կան ձայ
նով և ոչ թե մու րա ցա ծո լեզ վով ե կե ղե ցի նե րում շա հել տղա մարդ կանց ու կա նանց և 
առ հա սա րակ ամ բողջ բազ մու թյան սր տե րը»:
1) Կո րյուն      3) Ղա զար Փար պե ցի 
2) Մով սես Խո րե նա ցի    4) Վար դան Ար ևել ցի
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27. Ո՞ր պատ միչն է մեջ բեր ված վկա յու թյան հե ղի նա կը.

« …հ նուց հայե րեն գիր է ե ղել, ին չը վկայ վեց Լևոն ար քայի ժա մա նակ, քան զի դրամ 
գտավ Կի լի կի ա յում` դրոշմ ված հայե րեն գրով… Հայ կա զուն թա գա վոր նե րի ա նուն նե րով»:

1) Ա սո ղիկ     3) Սմ բատ Գունդս տաբլ
2) Կի րա կոս Գան ձա կե ցի   4) Վար դան Ար ևել ցի

28. Ո՞վ է ստորև բեր ված խոս քի հե ղի նա կը. «Այբն է մայր ի մաս տու թե ան…»։

1) Ղա զար Փար պե ցին   3) Կո րյու նը
2) Մով սես Խո րե նա ցին   4) Ե ղի շեն

29. Ո՞վ է մեջ բեր ված խոս քե րի հե ղի նա կը.

«Ո՞ւր հա սա նէ գի տու թիւն, ո ւր ոչ հա սա նէ բնու թիւն»:
1) Պա րույր Հայ կազն   3) Դա վիթ Ան հաղթ
2) Եզ նիկ Կող բա ցի    4) Ե ղի շե
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4. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Ի՞նչ հար կա տե սակ էր տա սա նոր դը.

1) պե տու թյա նը կամ թա գա վո րին վճար վող բեր քի մեկ տաս նե րորդ մա սը
2) նա խա րար նե րին վճար վող բեր քի մեկ տաս նե րորդ մա սը
3) հո ղա տի րո ջը վճար վող բեր քի մեկ տաս նե րորդ մա սը
4) ե կե ղե ցուն վճար վող բեր քի մեկ տաս նե րորդ մա սը

2.  Ի՞նչ էր կոչ վում Ար շա կու նյաց շա ռա վիղ նե րից ձևա վոր ված ա ռան ձին ա զն վա
կան խա վը.

1) սե պուհ ներ    3) ոս տա նիկ ներ 
2) ա նա զատ ներ    4) ա զատ ներ

3.  Ար շա կու նյաց ար քու նի գոր ծա կա լին հա մա պա տաս խա նեց նել իր գոր ծա ռույթ
նե րին.

1. ար քու նի քի և թա գա վո րա կան պա հա կա զո րի հրա մա նա տա րը
2. Մեծ Հայ քի զին ված ու ժե րի գլ խա վոր հրա մա նա տա րը
3.  ար քու նի կալ վածք նե րի ու գան ձա րա նի հս կո ղու թյու նը և Ար շա կու նի սե պուհ նե րի 

դաս տի ա րա կու թյու նը ի րա կա նաց նո ղը
4.  հան րային աշ խա տանք նե րը, պե տա կան պար հակ ներն ու հար կա հա նու թյան 

գոր ծը տնօ րի նո ղը
5.  պա լա տա կան ա րա րո ղու թյուն նե րը և օ տար ե րկր նե րի դես պան նե րի ըն դու նե լու

թյան հա մար պա տաս խա նա տու
6.  ըն դուն ված օ րենք նե րի գոր ծադ րու մը հատ կա պես ըն տա նե կան և ե կե ղե ցու ի րա

վուն քի բնա գա վա ռում վե րահս կո ղը
 

ա. մաղ խազ     ե. թա գա դիր և թա գա կապ աս պետ
բ. սե նե կա պետ    զ. սպա րա պետ
գ. հայր մարդ պետ     է. մեծ դա տա վոր
դ. հա զա րա պետ 

1) 1–բ, 2–զ, 3–ա, 4–դ, 5–է, 6–ե   3) 1–է, 2–զ, 3–գ, 4–դ, 5–բ, 6–ա
2) 1–ա, 2–զ, 3–գ, 4–բ, 5–ե, 6–է   4) 1–ա, 2–զ, 3–գ, 4–դ, 5–ե, 6–է

4. Ի՞նչ էր ի րե նից ներ կա յաց նում « Մաղ խա զա կան այ րու ձին».

1)  նա խա րա րա կան տան հե ծե լա զոր
2)  ար քու նի քին կից հա տուկ հե ծե լա զոր, ո րն ի րա կա նաց նում էր թա գա վո րա կան 

ոս տա նի պաշտ պա նու թյու նը  
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3)  ը նտ րյալ նե տա ձիգ նե րից բաղ կա ցած և մշ տա պես ար քու նի քում գտն վող, թա գա
վո րի ան ձի պաշտ պա նու թյունն ա պա հո վող ըն տիր հե ծե լա զոր

4) մաղ խա զի ան վտան գու թյունն ա պա հո վող հե ծե լա զոր

5. Ինչ պե՞ս է ին կոչ վում ա զն վա կա նու թյան՝ մաս նա տի րա կան տն տե սու թյուն նե րը.

1) բեր դեր ու ամ րոց ներ   3) ա գա րակ ներ ու դաս տա կերտ ներ
2) տա ճար ներ ու ամ րոց ներ   4) տա ճար ներ ու շե ներ

6.  Ինչ պե՞ս է ին կոչ վում 387 թ. բա ժա նու մից հե տո Հռո մին ան ցած Մեծ Հայ քի 
ա րևմ տյան մա սի կու սա կալ նե րը.

1) սատ րապ     3) կո մես
2) ստ րա տե գոս    4) հյու պար քոս

7. Ի՞նչ էր կոչ վում Սա սա նյան Պարս կաս տա նի վար չա քա ղա քա կան խո շոր մի ա վո րը.

1) սատ րա պու թյուն    3) բդեշ խու թյուն
2) մարզ պե տու թյուն    4) մարզ պա նու թյուն

8. Ինչ պե՞ս էր կոչ վում Վար դա նանց եր դու մը.

1) « Հա վա տո հան գա նակ»   3) « Վասն հայ րե նի քի»
2) « Հա վա տո ո ւխտ»   4) « Վասն քաջ Վար դա նի»

9.  Վաղ միջ նա դա րյան Հա յաս տա նում ի ՞նչ էր կոչ վում իշ խա նա կան տան կրտ սեր 
ներ կա յա ցու ցի չը.

1) սե պուհ     3) ոս տա նիկ
2) դրա նիկ     4) աս պետ

10.  Ի՞նչ կոչ վե ցին հե տա գա յում Քրիս տո սի` « մի ան ձ, եր կու բնու թյուն» բա նաձ ևի 
հետ ևորդ նե րը.

1) հա կա քաղ կե դո նա կան կամ մի աբ նակ
2) քաղ կե դո նա կան կամ եր կաբ նակ
3) քաղ կե դո նա կան կամ մի աբ նակ
4) հա կա քաղ կե դո նա կան կամ եր կաբ նակ

11. Ի՞նչ տիտ ղոս ու ներ Գա գիկ I–ը.

1) տի ե զե րա կալ    3) շահն շահ
2) շահն շահ հայոց    4) ար քայից ար քա

12. Ո՞րն էր մարզ պա նա կան գուն դը.

1)  հայ կա կան բա նա կում Բագ րա տու նի նե րի օ րոք թա գա վո րա կան տի րույթ նե րում 
ապ րող ռա միկ նե րից հա վա քագր ված զո րա մի ա վո րու մը

2)  հայ կա կան բա նա կում Բագ րա տու նի նե րի օ րոք լեզ գի նե րից և այլ ցե ղե րից հա վա
քագր ված զո րա մի ա վո րու մը
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3)  հայ կա կան բա նա կում Բագ րա տու նի նե րի օ րոք ա րա բա կան ա մի րա յու թյուն նե րի 
տրա մադ րած զո րա մա սե րից կազմ ված զո րա մի ա վո րու մը

4)  հայ կա կան բա նա կում Բագ րա տու նի նե րի օ րոք իշ խան նե րին են թա կա զո րա մա
սե րից կազմ ված զո րա մի ա վո րու մը

13. Ի՞նչ էր նոր քը.

1) ար քու նի ոս տան
2) մշա կե լի դար ձած հո ղային տա րածք
3) նո րա կա ռույց իշ խա նա կան կամ ար քա յա կան ա թո ռա նիստ
4) բնա կե լի դար ձած նո րա կա ռույց թա ղա մաս

14.  Ի՞նչ էր կոչ վում միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի խո շոր քա ղաք նե րում և ա ռևտ րա
կան ու ղի նե րի խաչ մե րուկ նե րում հա ճա խա կի կազ մա կերպ վող կի րակ նօ րյա 
շու կան.

1) տո նա վա ճառ    3) վա ճա ռա նոց
2) վա ճա ռա տուն    4) բորսա

15. Ի՞նչ էր կոչ վում քա ղա քի կա ռա վա րի չը Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նում.

1) ստ րա տե գոս    3) շա հապ
2) քալանթար    4) մուհ թա սիբ

16.  Ի՞նչ էր կոչ վում միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի քա ղաք նե րի` ար տա քին պարս պով 
շր ջա պատ ված հիմ նա կան մա սը` բուն քա ղա քը.

1) ոս տան     3) մայ րա քա ղաք
2) ար վար ձան    4) շա հաս տան

17.  Ի՞նչ էր կոչ վում քա ղաք նե րում ա ռան ձին պարս պով շր ջա պատ ված կենտ րո նա կան 
կամ բարձ րա դիր մա սը, որ տեղ գտն վում էր ար քու նի քը կամ իշ խա նի դղյակը.

1) ար քա յա նիստ    3) միջ նա բերդ
2) քա ղա քա մեջ    4) իշ խա նա նիստ

18.  Ի՞նչ էր կոչ վում ո րոշ խո շոր քա ղաք նե րի կա ռա վա րող մար մի նը միջ նա դա րյան 
Հա յաս տա նում.

1) քա ղա քա պե տա րան   3) աշ խար հա ժո ղով
2) ա վագ նե րի խոր հուրդ   4) քաղ աքային դումա

19. Հաս կա ցու թյու նը հա մա պա տաս խա նեց նել իր բա ցատ րու թյա նը.

1) քա ղա քի կա ռա վա րիչ Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նում
2)  Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նի քա ղաք նե րի` ար տա քին պարս պով շր ջա պատ ված 

հիմ նա կան մա սը` բուն քա ղա քը
3)  քա ղաք նե րում ա ռան ձին պարս պով շր ջա պատ ված կենտ րո նա կան կամ բարձ րա

դիր մաս, որ տեղ գտն վում էր ար քու նի քը, իշ խա նի կամ կա ռա վար չի ա պա րան քը
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4)  Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նի քա ղաք նե րում ա ռևտ րին, ար հեստ նե րին, հար կա
հա նու թյանն ու շու կա նե րին հետ ևող հա տուկ պաշ տո նյա

5)  միջ նա դա րյան Հա յաս տա նում ար տա քին պարս պով շր ջա պատ ված բուն քա ղա
քից դուրս գտն վող և ըն չա զուրկ նե րով բնա կեց ված քա ղա քա մաս

 
ա. միջ նա բերդ    դ. ար վար ձան
բ. շա հապ      ե. շա հաս տան
գ. մե լիք     զ. մուհ թա սիբ

1) 1–գ, 2–ե, 3–ա, 4–զ, 5–դ   3) 1–բ, 2–ե, 3–ա, 4–գ, 5–զ
2) 1–բ, 2–ե, 3–ա, 4–զ, 5–դ   4) 1–բ, 2–ա, 3–ե, 4–գ, 5–զ

20. Մուհ թա սի բի գոր ծա ռույթ նե րից է ր՝

1) հար կա հա նու թյա նը, շու կա նե րին, ա ռևտ րին ու ար հեստ նե րին հետ ևե լը
2) քա ղա քի մաք րու թյա նը հետ ևե լը
3) պա րիսպ նե րի, պա լատ նե րի, տա ճար նե րի, ճա նա պարհ նե րի կա ռուց ման աշ խա
տանք նե րին հետ ևե լը
4) իջ ևա նատ նե րի կա ռուց մա նը հետ ևե լը

21. Վ րա ցա կան ար քու նի քում ի ՞նչ էր կոչ վում զոր քե րի գլ խա վոր հրա մա նա տա րը.

1) գունդս տաբլ    3) սպա րա պետ
2) ա թա բեկ     4) ա միրս պա սա լար

22. Ի՞նչ էր կոչ վում մոն ղո լա կան ցե ղե րի ժո ղո վը.

1) մեջ լիս  2) ծե րա կույտ  3) խու րալ  4) ռա դա

23.  Խա չա կիր մա տե նա գիր ներն ի նչ պե՞ս են ան վա նել Կի լի կի այի հայ կա կան պե
տու թյու նը.

1) « Հա յաս տան», « Փոքր Հայք»  3) « Մի ջերկ րա կա նի Հայք»
2) « Հա յաս տան», « Ներ քին Հայք»  4) « Փոքր Ա սի այի Հայք»

24.  Ի՞նչ էր կոչ վում քրիս տո նյա նե րից հա վա քագր ված կամ գն ված ստ րու կը, ո րը 
ծա ռա յում էր ե գիպ տա կան սուլ թա նի ան ձնա կան գվար դի ա յում.

1) ե նի չե րի     3) ղզլ բաշ
2) նոյոն     4) մամ լուք

25.  Ի՞նչ ա նուն ստա ցան Հայոց ե կե ղե ցին քրիս տո նե ա կան մյուս ե կե ղե ցի նե րի հետ 
մի ա վոր ման կողմ նա կից նե րը Կի լի կի ա յում.

1) ու նի թոր ներ կամ մի ա րար ներ
2) բո ղո քա կան ներ կամ հա կա մի ա րար ներ
3) հա կաու նի թոր ներ կամ մի ա րար ներ
4) հա կաու նի թոր ներ կամ հա կա մի ա րար ներ
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26. Հաս կա ցու թյու նը հա մա պա տաս խա նեց նել իր բա ցատ րու թյա նը.

1) մոն ղո լա կան բա նա կում զո րա ջո կա տի հրա մա նա տար
2) վրա ցա կան ար քու նի քում զոր քե րի հրա մա նա տա ր
3) քոչ վոր մոն ղո լա կան ցե ղե րի ժո ղով
4) վրա ցա կան ար քու նի քում թա գա ժա ռան գի խնա մա կա լ
5)  քրիս տո նյա նե րից հա վա քագր ված կամ գն ված ստ րուկ ներ, ո րոնք ծա ռա յում է ին 

ե գիպ տա կան սուլ թա նի ան ձնա կան գվար դի ա յում 
ա. ա թա բեկ     գ. նոյոն
բ. մամ լուք     դ. ա միրս պա սա լար

1) ա–4, բ–3, գ–1, դ–2   3) ա–4, բ–5, գ–1, դ–2
2) ա–1, բ–5, գ–3, դ–4   4) ա–2, բ–5, գ–1, դ–4

27. Ի՞նչ էր կոչ վում Կի լի կյան Հա յաս տա նի բա նա կի ը նդ հա նուր հրա մա նա տա րը.

1) սպա սա լար    3) մա րա ջախտ
2) ա միրս պա սա լար    4) գունդս տաբլ

28.  Ի՞նչ էր կոչ վում կի լի կյան բա նա կի սպա րա պե տի ան մի ջա կան տե ղա կա լը, ո րը 
գլ խա վո րում էր բա նա կի սպա ռա զի նու թյան և պա րե նի մա տա կա րար ման գոր ծը.

1) սպա սա լար    3) մա րա ջախտ
2) երկրորդ սպա րա պետ   4) գունդս տաբլ

29.  Ի՞նչ էր կոչ վում թա գա վո րի ա ռա ջին խորհր դա կա նը և թա գա վո րին փո խա րի նո
ղը Կի լի կի ա յում.

1) պայլ     3) կանց լեր
2) սե նես կալ    4) մա րա ջախտ

30. Հաս կա ցու թյու նը հա մա պա տաս խա նեց նել իր բա ցատ րու թյա նը.
1) Կի լի կյան Հա յաս տա նի բա նա կի ը նդ հա նուր հրա մա նա տա րը
2)  զին վո րա կան աս տի ճան Կի լի կի ա յում, ո րը ստա նա լու հա մար ան հրա ժեշտ էր 

քննու թյուն հանձ նել ձի ա վա րու թյու նից, նե տաձ գու թյու նից, նի զա կի և սրի գոր ծա
ծու թյու նից և այլ ան հրա ժեշտ գի տե լիք նե րից և հմ տու թյուն նե րից

3) ար քու նա կան հե ծե լա զո րի հրա մա նա տա րը Կի լի կի ա յում
4) կի լի կյան բա նա կի սպա ռա զի նու թյան և պա րե նի մա տա կա րար ման ղե կա վա րը
5)  պա տե րազ մի ժա մա նակ կա նո նա վոր բա նա կին օգ նե լու նպա տա կով գյու ղա ցի նե

րից և քա ղա քա ցի նե րից հա վա քագր ված զորք

 ա. մա րա ջախտ    դ. կա պի տան
բ. սպա սա լար     ե. աս պետ (ձի ա վոր)
գ. աշ խար հա զոր    զ. գունդս տաբլ

1) 1–գ, 2–ե, 3–դ, 4–բ, 5–զ   3) 1–զ, 2–ե, 3–բ, 4–ա, 5–գ
2) 1–գ, 2–դ, 3–բ, 4–ա, 5–ե    4) 1–զ, 2–դ, 3–ա, 4–բ, 5–գ
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31.  Թվարկված գոր ծա ռույթ նե րից ա ռանձ նաց նել եր կու սը, ո րոնք Կի լի կյան Հա
յաս տա նում չէր տնօ րի նում պայ լը.

1) թա գա վո րի խորհր դա կանն էր և ար քու նի պա լա տի կա ռա վա րի չը
2) թա գա վո րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում փո խա րի նում էր նրան
3)  թա գա վո րի խորհր դա կանն էր և ղե կա վա րում էր բա նակ ցու թյուն ներն օ տար 

ե րկր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ
4) թա գա վո րի ան չա փա հա սու թյան դեպ քում ի րա կա նաց նում էր ամ բողջ ե րկ րի և 
գա հա կա լի խնա մա կա լու թյու նը
5) թա գա վո րի ա ռա ջին խորհր դա կանն է ր

32. Ար քու նի քար տու ղա րու թյուն գոր ծա կա լու թյան գլ խա վոր պաշ տո նյան կոչ վում է ր՝

1) պայլ     3) մա րա ջախտ
2) կանց լեր     4) գունդս տաբլ

33.  Ուշ միջ նա դա րում ի ՞նչ է ին կոչ վում հայ կալ վա ծա տե րե րը, ո րոնք ի րենց սե փա
կան տի րույթ նե րը հանձ նել է ին ե կե ղե ցուն և, հոգ ևոր կո չում ներ ըն դու նե լով, 
շա րու նա կում է ին տի րել ի րենց կալ վածք նե րին.

1) մե լիք  2) բեկ   3) պա րոն տեր  4) յուզ բա շի

34. Տեր մին նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րենց բո վան դա կու թյա նը.

1) պա րոն տեր    2) շա հապ
3) մե լիք     4) մուհ թա սիբ

 ա)  ո րոշ գա վառ նե րում ի րենց իշ խա նու թյունն ու կա ռա վա րու մը վե րա կանգ նած հայ 
իշ խա նա կան տնե րի ժա ռանգ

բ)  սե փա կան կալ վածք նե րը կա մո վին ե կե ղե ցուն հանձ նած և հոգ ևոր կո չում ըն դու
նած հայ կալ վա ծա տեր

գ)  քա ղաք նե րում ա ռևտ րին ու ար հեստ նե րին, շու կա նե րին ու հար կա հա նու թյա նը 
հետ ևող հա տուկ պաշ տո նյա

դ)  քա ղա քի կա ռա վա րիչ, քա ղա քա պետ 
ե) զո րահ րա մա նա տար, հա րյու րա պետ

1) 1–բ, 2–գ, 3–ա, 4–դ   3) 1–բ, 2–դ, 3–ե, 4–գ
2) 1–ե, 2–դ, 3–ա, 4–գ   4) 1–բ, 2–դ, 3–ա, 4–գ

35. Միջ նա դա րյան Հա յաս տա նում ի ՞նչ էր կոչ վում բարձ րա գույն դպ րո ցը.

1) ճե մա րան     3) վար դա պե տա րան
2) ուսումնարան    4) մա տե նա դա րան
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36.  Ի՞նչ է կոչ վում հայ կեր պար վես տի այն յու րա հա տուկ տե սա կը, ո րը պատ վան դա
նի վրա կանգ նեց ված սա լաձև կո թող–հու շար ձան է.

1) մեն հիր     3) վի շա պա քար
2) խաչ քար     4) սահ մա նա քար

37.  Թվարկված նե րից ո՞ րը «յոթ ա զատ ար վեստ նե րի» հա մա կար գի Ե ռյակ են թա
հա մա կար գից չէ.

1) ճար տա սա նու թյուն   3) տրա մա բա նու թյուն
2) քե րա կա նու թյուն    4) ե րաժշ տու թյուն

38.  Թվարկված նե րից ո՞ րը «յոթ ա զատ ար վեստ նե րի» հա մա կար գի Քա ռյակ են թա
հա մա կար գից չէ.

1) ե րկ րա չա փու թյուն   3) տրա մա բա նու թյուն
2) ե րաժշ տու թյուն    4) թվա բա նու թյուն

39. «Յոթ ազատ արվեստների» Քա ռյակ են թա հա մա կար գը նե րա ռում է ր՝ 
ա) քե րա կա նու թյուն    դ) ե րկ րա չա փու թյուն 
բ) տրա մա բա նու թյուն   ե) ճար տա սա նու թյուն
գ) թվա բա նու թյուն    զ) ե րաժշ տու թյուն 
      է) ա ստ ղա գի տու թյուն

1) բ, դ, ե, զ     3) ա, դ, զ, է
2) գ, դ, ե, է     4) գ, դ, զ, է

40. Հաս կա ցու թյու նը (եզ րույ թը) հա մա պա տաս խա նեց նել բո վան դա կու թյա նը. 
ա) վար դա պե տա րան   դ) րա բու նա պետ
բ) րա բու նի     ե) յոթ ա զատ ար վեստ ներ
գ) տա րե գիր    զ) ման րան կա րիչ

1) միջ նա դա րյան հա մալ սա րա նի ղե կա վար
2) խաչ քա րա գործ վար պետ
3) միջ նա դա րյան Հա յաս տա նում բարձ րա գույն դպ րոց
4) միջ նա դա րյան հա մալ սա րա նի դա սա վան դող
5) ձե ռագ րե րը նկա րա զար դող վարպետ
6)  յոթ բա ղադ րիչ ը նդ գր կող, կր թու թյան կազ մա կերպ ման և գի տե լիք նե րի հա ղորդ

ման միջ նա դա րյան հա մա կարգ
7) « Ժա մա նա կագ րու թյուն» ո ւղ ղու թյան պատ մա գիր

1) ա–3, բ–4, գ–7, դ–1, ե–6, զ–5  3) ա–6, բ–1, գ–7, դ–4, ե–3, զ–5
2) ա–6, բ–1, գ–4, դ–7, ե–3, զ–2  4) ա–3, բ–7, գ–4, դ–1, ե–6, զ–2

41. Թվարկված պատ մա գիր նե րից ո ՞վ է կրել «Ա սո ղիկ» մա կա նու նը.
1) Սա մո ւել Ա նե ցին
2) Ա րիս տա կես Լաս տի վեր ցին

3) Ստե փա նոս Տա րո նե ցին
4) Կի րա կոս Գան ձա կե ցին



ZA
NG

AK

133

5.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ ՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

1.  Խոս րով Կո տա կը Դվի նում կա ռու ցում է ար քու նի ա պա րանք և այն դարձ նում է 
իր նս տա վայ րը, ո րով հետև՝

1)  Ե րաս խի վտակ Մե ծա մո րի հու նը փոխ վել էր, և Վա ղար շա պա տի մո տա կայ քում 
ճա հիճ ներ է ին ա ռա ջա ցել

2)  Ե րաս խի վտակ Ա խու րյա նի հու նը փոխ վել էր, և Ար տա շա տի մո տա կայ քում ճա
հիճ ներ է ին ա ռա ջա ցել

3)  Ե րաս խի վտակ Մե ծա մո րի հու նը փոխ վել էր, և Ար տա շա տի մո տա կայ քում ճա
հիճ ներ է ին ա ռա ջա ցել

4)  Ե րաս խի վտակ Ա խու րյա նի հու նը փոխ վել էր, և Վա ղար շա պա տի մո տա կայ քում 
ճա հիճ ներ է ին ա ռա ջա ցել

2. Պա պի բա րե փո խում նե րի արդյունքում որ քա՞ն է դար ձել հայոց բա նա կի թի վը.

1) մոտ 80 հա զար   3) մոտ 120 հա զար
2) մոտ 100 հա զար   4) մոտ 180 հա զար

3. Ո՞րն էր Ար շա կա վա նի կոր ծան ման պատ ճա ռը.

1)  Քա ղա քում բնա կու թյուն է ին հաս տա տել օ րի նա զանց նե րը, ար քա յա կան կալ
վածք նե րից փա խած դժ գոհ շի նա կան ներն ու ծա ռա նե րը:

2)  Քա ղա քում բնա կու թյուն է ին հաս տա տել ա վան դա ռու ներն և պար տա պան նե րը, 
նա խա րար նե րից դժ գոհ ծա ռա ներն ու շի նա կան նե րը:

3)  Քա ղա քը կա ռուց վել էր ոչ թե ար քա յա կան տի րույթ նե րում, այլ նա խա րար նե րից 
խլ ված հո ղա տա րածք նե րում, ի նչն էլ հա րու ցել էր նա խա րար նե րի դժ գո հու թյու նը:

4)  Քա ղա քում բնա կու թյուն հաս տա տած օ րի նա զանց ներն ու հարս տա հար ված 
ա նա զատ նե րը խռո վու թյուն է ին բարձ րաց րել և սպառ նում է ին պե տու թյան ան
վտան գու թյա նը:

4. Ին չո՞ւ է Ար շակ ար քան Գնե լին մա հա պատ ժի են թար կում.

1)  քա նի որ Գնե լը հան ցա վոր հա մա ձայ նու թյան էր ե կել կենտ րո նա խույս նա խա րար
նե րի հետ

2) քա նի որ Գնելն ա չք էր դրել թա գու հի Փա ռան ձե մի վրա
3)  քա նի որ Տի րի թը հա վաս տի աց րել էր նրան, թե Գնե լը ցան կա նում է դա վադ րո րեն 

հայոց ար քա դառ նալ
4) քա նի որ Գնե լը գաղտ նի կա պեր էր հաս տա տել Շա պուհ III –ի հետ
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5.  Ատրպատականում պարտված Շա պուհ II–ի փա խուս տից հե տո հայոց սպա րա
պե տի ձեռքն են ան ցնում.

1) պար սից ար քայի գան ձա րանն ու կա նա նո ցը
2) պարս կա կան զոր քի ռազ մա կան տեխ նի կան
3) Հա յաս տա նից թա լա նած ա վա րը
4) Հա յաս տա նից հա վա քած հար կե րը

6.  Ի՞նչն ա ռիթ ծա ռայեց պար սից ար քայի կող մից Հայոց Խոս րով IV–ի գե րե վար
ման հա մար. 

1) Հա մա զասպ Մա մի կո նյա նին հայոց սպա րա պետ նշա նա կե լը
2) Սա հակ Պարթ ևին հայոց կա թո ղի կոս նշա նա կե լը
3) Մեծ Հայ քի եր կու մա սե րի մի ա վո րու մը
4) թա գա վո րի ի նք նու րույն հա րա բե րու թյուն նե րը հռո մե ա կան կայ սեր հետ
5) Խոս րով IV–ի ա մուս նու թյու նը Ման վել Մա մի կո նյա նի դս տեր հետ

7. Ին չի՞ շնոր հիվ էր Վռամ շա պու հը մի ա վո րել Մեծ Հայ քի եր կու մա սե րը.

1) իր որ դի նե րից մե կին Պարս կաս տա նում, մյու սին՝ Բյու զան դի ա յում պա տանդ թող նե լու
2) Բյու զան դի ային ու Պարս կաս տա նին հարկ վճա րե լու
3)  հայոց զոր քը պարս կա կան ու բյու զան դա կան կռիվ նե րի ժա մա նակ որ պես օգ նու

թյուն ու ղար կե լու 
4)  հայ նա խա րար նե րի հո ղային տի րույթ նե րը բյու զան դա ցի նե րին ու պար սիկ նե րին 

կտա կե լու

8.  Ին չո՞ւ պար սից թա գա վո րը հա մա ձայ նեց ա զատ ար ձա կել և հայ րե նիք վե րա
դարձ նել Սա հակ Պարթ ևին.

1) Բյու զան դի այի կայ սեր պա հան ջով
2) հայ նա խա րար նե րի խնդ րան քով
3) հայե րի ը նդ վզու մից վա խե նա լով
4) հայ նա խա րար նե րի պա հան ջով

9.  Հազ կերտ II–ի հանձ նա րա րա կա նով Ար ևե լյան Հա յաս տա նում ան ցկաց ված աշ
խար հագ րի նպա տակ նե րից է ին.

1) հար կե րի ծան րա ցու մը և նա խա րա րա կան հա մա կար գի զո րե ղա ցու մը
2) հար կե րի թեթ ևա ցու մը և նա խա րա րա կան հա մա կար գի զո րե ղա ցու մը
3) հար կե րի ծան րա ցու մը և ե կե ղե ցու ա զա տու թյան սահ մա նա փա կու մը
4) հար կե րի թեթ ևա ցու մը և ե կե ղե ցու ա զա տու թյան ը նդ լայ նու մը

10. Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տի շնոր հիվ`

1)  Հա յաս տա նը վե րա կանգ նեց ան կախ թա գա վո րու թյու նը և չհ րա ժար վեց քրիս տո
նե ա կան հա վատ քից

2)  Հա յաս տա նը մի ա վոր վեց, ի սկ հայ ժո ղո վուր դը պահ պա նեց քրիս տո նե ա կան հա
վատ քը
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3)  Հա յաս տա նը կորց րեց իր ներ քին ի նք նու րույ նու թյու նը, սա կայն պահ պա նեց քրիս
տո նե ա կան հա վատ քը

4)  Հա յաս տա նը պահ պա նեց իր ներ քին ի նք նու րույ նու թյու նը, ի սկ հայ ժո ղո վուր դը` 
քրիս տո նե ա կան հա վատ քը

11. Ո՞րն էր 449 թ. Ար տա շա տում ժո ղո վի հրա վիր ման պատ ճառ հան դի սա ցել.
1) աշ խար հագ րի ան ցկա ցու մը
2)  քրիս տո նե ու թյու նից հրա ժար վե լու և մազ դե զա կա նու թյունն ըն դու նե լու պար սից 

ար քայի հրա մա նը
3) հայոց այ րու ձին ե րկ րից հե ռաց նե լու հրա մա նը
4) հայ նա խա րար նե րին ժա ռան գա կան հո ղա տի րու թյան ի րա վուն քից զր կե լը

12. Ին չո՞վ է ա վարտ վել Խաղ խա ղի ճա կա տա մար տը.
1) հո նե րի պար տու թյամբ
2) հայ կա կան ու ժե րի հաղ թա նա կով
3) պար սիկ նե րի հաղ թա նա կով
4) հայ կա կան ու ժե րի պար տու թյամբ

13.  Հա յաս տա նում խո շոր հո ղային տի րույթ նե րը մաս նա տե լու և դրա նով եր կի րը 
թու լաց նե լու նպա տա կով ի ՞նչ ձեռ նար կեց Սա սա նյան Պե րոզ թա գա վո րը.

1)  Հո ղեր ժա ռան գե լու ի րա վունք շնոր հեց նաև իշ խա նա կան տնե րի ի գա կան սե ռի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին:

2)  Հո ղեր ժա ռան գե լու ի րա վունք շնոր հեց իշ խա նա կան տնե րի կրտ սեր ներ կա յա
ցու ցիչ նե րին:

3)  Հո ղեր ժա ռան գե լու և գնե լու ի րա վունք շնոր հեց բարձ րաս տի ճան հոգ ևո րա կան
նե րին:

4)  Ան ժա ռանգ մա հա ցած իշ խա նա կան տնե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի թո ղած հո
ղային տի րույթ նե րի ժա ռան գորդ հռ չա կեց Պար սից տե րու թյա նը:

14.  Արևմ տյան Հա յաս տա նում նա խա րա րա կան հո ղային տի րույթ նե րը մաս նա տե լու 
և դրա նով եր կի րը թու լաց նե լու նպա տա կով ի ՞նչ ձեռ նար կեց Հուս տի նի ա նոս I–ը.

1)  Հո ղեր ժա ռան գե լու ի րա վունք շնոր հեց իշ խա նա կան տնե րի կրտ սեր ներ կա յա
ցու ցիչ նե րին:

2)  Տոհ մա կան կալ վածք ներ ժա ռան գե լու ի րա վունք շնոր հեց նաև կա նանց ու աղ
ջիկ նե րին:

3)  Հո ղեր ժա ռան գե լու և գնե լու ի րա վունք շնոր հեց բարձ րաս տի ճան հոգ ևո րա կան նե րին:
4)  Ան ժա ռանգ մա հա ցած իշ խա նա կան տնե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի թո ղած հո ղային 

տի րույթ նե րի ժա ռան գորդ հռ չա կեց Բյու զան դա կան կայս րու թյա նը:

15. Ի՞նչ կար ևոր հետ ևանք ու նե ցավ Դվի նի II ժո ղո վի գու մա րու մը.
1)  Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցին վերջ նա կա նա պես ա զատ վեց բյու զան դա կան ե կե

ղե ցու հոգ ևոր են թա կա յու թյու նից:
2)  Վերջ նա կա նա պես հաս տատ վեց Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու ազ գային ի նք նու

րույ նու թյու նը:
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3) Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցին դար ձավ ո ւղ ղա փառ ե կե ղե ցու ա ռաջ նոր դը:
4)  Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցին հա մա ձայ նեց ըն դու նել Քաղ կե դո նի ժո ղո վի ո րո

շում նե րը:

16. Ո՞րն էր 571 թ. հա կա պարս կա կան ա պս տամ բու թյան ա ռի թը.

1) Դվի նի Ս. Գրի գոր ե կե ղե ցու վե րա ծու մը պա հես տի
2) Դվի նում ատ րու շան հիմ նե լու փոր ձը
3) Հա յաս տա նում պար սիկ մարզ պա նի նշա նա կու մը
4) Վա սակ Մա մի կո նյա նի որ դու` Ման վե լի սպա նու թյու նը

17. Ի՞նչ հետ ևանք ու նե ցավ Քա դի սի այի ճա կա տա մար տը.
1) կոր ծան վեց պարս կա կան տե րու թյու նը
2) ա րաբ ները դադարեցրին իրենց նվաճումները
3) ստեղծ վեց Սա սա նյան Պարս կաս տա նը
4) նպաս տեց պարս կա կան և բյու զան դա կան ու ժե րի մի ա վոր մա նը

18.  Տրված պն դում նե րից ա ռանձ նաց նել եր կու սը, ո րոնք Բագ րա տու նի նե րի գլ խա
վո րու թյամբ Հա յաս տա նի ան կա խու թյան վե րա կանգն ման հա մար ար տա քին 
նա խադ րյալ չեն հան դի սա ցել.

1)  Խա լի ֆա յու թյան ներ քա ղա քա կան ի րա վի ճա կը կա յուն չէր, մեծ ծա վալ է ին ստա
ցել ժո ղովր դա կան ա զա տագ րա կան ը նդ վզում նե րը և գա հա կա լա կան կռիվ նե րը:

2)  Ա ռան ձին ե րկր նե րի ա րաբ ա մի րա նե րը տե ղե րում բա վա կա նին ամ րապն դել է ին 
ի րենց իշ խա նու թյու նը և ձգ տում է ին ան ջատ վելու խա լի ֆա յու թյու նից:

3)  Խա լի ֆա յու թյան ծանր դրու թյու նից օ գտ վում էր նրա դա րա վոր հա կա ռա կորդ 
Պարս կաս տա նը, ո րն ա մեն կերպ ա ջակ ցում էր խա լի ֆա յու թյու նից ա ռանձ նա նալ 
ձգ տող կենտ րո նա խույս ու ժե րին:

4)  Գե րա զան ցա պես վարձ կան նե րից կազմ ված ա րա բա կան բա նա կը միշտ չէ, որ են
թարկ վում էր խա լիֆ նե րին և եր բեմն ան հնա զան դու թյուն էր ցու ցա բե րում:

5)  Ար ևել քում խա լի ֆա յու թյու նը կոր ծա նիչ պար տու թյուն էր կրել Ա տր պա տա կա նից, 
և կազ մա լուծ վող խա լի ֆա յու թյու նը հար կադր ված էր դի մե լու զի ջում նե րի քա ղա
քա կա նու թյան:

19.  Բեր ված փաս տարկ նե րից ա ռանձ նաց նել հայ կա կան ան կախ պե տա կա նու թյան 
վե րա կանգն ման ներ քին նա խադ րյալ նե րը.

ա)  Ա ռան ձին ե րկր նե րի ա րաբ ա մի րա նե րը տե ղե րում ամ րապն դել է ին ի րենց իշ խա
նու թյու նը և ձգ տում է ին ան ջատ վելու խա լի ֆա յու թյու նից։

բ)  Լայն ծա վալ ստա ցած ժո ղովր դա կան ա զա տագ րա կան ը նդ վզում նե րը, մաս նա
վո րա պես Ա տր պա տա կա նում Բա բե կի գլ խա վո րած ա պս տամ բու թյու նը և գա հա
կա լա կան կռիվ նե րը խարխ լել է ին խա լի ֆա յու թյան կենտ րո նա կան իշ խա նու թյան 
դիր քե րը։

գ)  Հայոց ե կե ղե ցին ջա նում էր ա զատ վել կրո նա կան հա լա ծանք նե րից, ի սկ աշ խա
տա վո րա կան զանգ ված նե րը՝ օ տա րերկ րյա ծանր լծից։
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դ)  Ա ռա ջա դի մում ու խո րա նում է ին ա վա տա տի րա կան հա րա բե րու թյուն նե րը, աս
տի ճա նա բար ամ րապնդ վում էր հայ իշ խան նե րի ժա ռան գա կան հո ղա տի րու թյու
նը, ըն դար ձակ վում է ին նրանց կալ վածք նե րը։ 

ե)  Բյու զան դի ան ա մեն կերպ ա ջակ ցում էր խա լի ֆա յու թյան կենտ րո նա խույս ու ժե րին։

1) գ, ե  2) ա, դ  3) բ, ե  4) գ, դ

20. Ի՞նչն ա ռիթ հան դի սա ցավ Սա ջյան ա մի րայի՝ Հա յաս տան ներ խու ժե լու հա մար.
1) 893 թ. Բյու զան դի այի հետ Բագրատունյաց Հայաստանի կն քած պայ մա նա գի րը
2) Ա շոտ I–ի՝ խա լի ֆի հետ կն քած դա շին քը
3)  Բագ րա տու նի նե րի և Ա րծ րու նի նե րի միջև Նախ ճա վան քա ղա քի պատ ճա ռով ծա

գած վե ճը
4) Գա գիկ Ա րծ րու նու՝ Վաս պու րա կա նի թա գա վոր թա գադր վե լը

21. Ին չո՞ւ է Ա շոտ II–ը կրել Եր կաթ մա կա նու նը.
1) բա րե նո րո գում նե րի և տո կու նու թյան հա մար
2) ե րկ րի մաս նատ վա ծու թյա նը վերջ տա լու հա մար
3) խի զա խու թյան և տո կու նու թյան հա մար
4) եր կա թե սուր կրե լու հա մար

22.  Բեր ված փաս տարկ նե րից ա ռանձ նաց նել եր կու սը. 

Բագ րա տու նի նե րի օ րոք Դվինն ին չո՞ւ մայ րա քա ղաք չդար ձավ.
ա)  Այն գտն վում էր Շի րա կում և, ըն կած լի նե լով թա գա վո րու թյան ծայ րա մա սային գա

վա ռում, հա մա հայ կա կան մայ րա քա ղա քի գոր ծա ռույթ ներ չէր ի րա կա նաց նում։
բ)  Դվի նը շա րու նա կում էր մնալ ա րաբ նե րի ձեռ քին:
գ)  Դվի նը Բագ րա տու նի նե րի հիմ նա կան տի րույթ նե րից՝ Շի րա կից, դուրս էր գտն վում։
դ)  Դվի նը չորս կող մից ո ղո ղում է ին Ա րաք սի ջրե րը, և նպա տա կա հար մար չէր մայ

րա քա ղաք դարձ նել։
1) ա, դ     3) բ, դ
2) բ, գ     4) ա, գ

23. Ս տորև նշ ված նե րից ո րո՞նք քա ղա քային կյան քի վե րել քի պայ ման ներ չեն.
1) ար հեստ նե րի զար գա ցու մը
2) առևտ րի զար գա ցու մը
3) աշ խա տան քի հա սա րա կա կան բա ժա նու մը
4) պա տե րազմ նե րը
5) տն տե սա կան–շու կա յա կան թույլ կա պե րը ե րկ րի տար բեր մա սե րի միջև

24.  Սյու նի քի թա գա վո րու թյան կենտ րո նը Սյու նի ա վա նից տե ղա փոխ վեց Կա պան, 
ո րով հետև՝

1) Սյու նի ա վա նը ա ռևտ րա կան և ռազ մա կան ա ռու մով ան հար մար վայ րում էր գտն վում
2) Սյու նին ե րկ րա շար ժի հետ ևան քով լք վել է ր
3) թա գա վո րու թյան գո յատև ման հա մար վտանգ էր ա ռա ջա ցել
4) Սյու նին պարս կա կան զոր քե րի հար ձա կում նե րի հետ ևան քով ա վեր վել էր
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25.  Բեր ված փաս տարկ նե րից ա ռանձ նաց նել եր կու սը, ո րոնք Մա նազ կեր տի ճա կա
տա մար տի հետ ևանք ներ չեն.

1)  Բյու զան դա ցի նե րը հս կա յա կան կո րուստ ներ կրե ցին, ի սկ Դի ո գե նես կայս րը գե րի 
ըն կավ։

2)  Բյու զան դա ցի նե րը ստիպ ված ըն դու նե ցին ի րենց պար տու թյու նը և հաշ տու թյուն 
կն քե ցին սել ջուկ–թուր քե րի հետ։

3) Հաս տատ վեց սել ջու կյան պե տու թյան իշ խա նու թյու նը Փոքր Ա սի ա յում։
4)  Հա յաս տա նի մի այն հա րա վային շր ջան ներն ու Ա րա րա տյան դաշ տն ըն կան սել

ջուկ–թուր քե րի տի րա պե տու թյան տակ։
5)  Տա շիր–Ձո րա գե տի, Կար սի (Վա նան դի), Վաս պու րա կա նի և Սյու նի քի թա գա վոր

նե րը շտա պե ցին հպա տա կու թյուն հայտ նել սել ջուկ նե րին։
6)  Հա յաս տա նի տա րած քում ստեղծ վե ցին Մա նազ կեր տի, Խլա թի և այլ սել ջու կյան 

իշ խա նու թյուն ներ։

26.  Նշ ված նե րից ո ՞րն էր սել ջուկ–թուր քե րի կող մից Ա նի քա ղա քի գրավ ման գլ խա
վոր պատ ճա ռը.

1) Ա նի ի հույն վարձ կան նե րը բա ցե ցին քա ղա քի դար պաս նե րը։
2) Ա նին ան պա րիսպ քա ղաք է ր։
3)  Սել ջուկ–թուր քե րը տեր կանգ նե ցին Ա նի ի թա գա վո րու թյունն ի րենց կտա կած 

Հով հան նես–Սմ բա տի կտա կին։
4)  Ա նի ի բյու զան դա կան կա յա զո րը քաշ վեց քա ղա քի միջ նա բերդ և ան պաշտ պան 

թո ղեց բ նակ չու թյա նը:

27. Ին չո՞ւ Ա րևմ տյան Եվ րո պայից խա չա կիր նե րը շարժ վե ցին Ար ևելք.
1) Պա ղես տի նը և Ա սո րի քը մահ մե դա կան նե րից ա զա տագ րե լու հա մար
2) Մի ջերկ րա կան ծո վի հյու սի սային ա ռափ նյա շր ջան նե րին տի րե լու հա մար
3) Սել ջուկ նե րի և Բյու զան դի այի դեմ մի ա ժա մա նակ պայ քա րե լու հա մար
4) Ե րու սա ղե մի թա գա վո րու թյա նը տի րե լու հա մար

28.  Տր ված պն դում նե րից ա ռանձ նաց նել եր կու սը, ո րոնք Սսից Էջ մի ա ծին կա թո ղի
կո սա կան ա թո ռի փո խադր ման հետ ևանք նե րից են.

ա) Ա վե լի բարձ րա ցավ Այ րա րա տյան աշ խար հի ազ գային քա ղա քա կան դե րը։
բ) Կա թո ղի կո սու թյու նը պաշտ պան վեց խաչակիրների հա լա ծանք նե րից։
գ) Կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նե ցավ հայ ժո ղովր դի հե տա գա հա մախմբ ման հա մար։
դ) Այն միջ նոր դի դեր ստանձ նեց մահ մե դա կան ա մի րա յու թյուն նե րի միջև։

1) ա, բ  2) բ, գ  3) բ, դ  4) ա, գ

29.  Ի՞նչ նպա տա կով շահ Ա բա սը թուր քա կան բա նա կի շարժ ման ճա նա պար հին ըն
կած հայ կա կան բնա կա վայ րե րի բնակ չու թյա նը գաղ թեց րեց Պարս կաս տա նի 
խոր քե րը: Գտ նել սխալ պա տաս խա նը.

1)  Դրա նով թուր քա կան բա նա կը կզրկ վեր պա րե նից ու օթ ևա նի հնա րա վո րու թյու
նից և ի վի ճա կի չէր լի նի շա րու նա կելու ար շա վան քը:
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2)  Հայ ո րա կյալ ե րկ րա գործ նե րին ու ար հես տա վոր նե րին բնա կեց նե լով ե րկ րի ներ քին 
գա վառ նե րում՝ շա հը հույս ու ներ զար գաց նելու Պարս կաս տա նի տն տե սու թյու նը:

3)  Տե ղա փո խե լով Պարս կաս տա նի ար ևե լյան սահ մա նա մերձ շր ջան նե րը՝ կկա սեց
ներ թուր քա կան զոր քե րի ա ռաջ խա ղա ցու մը։

4)  Հայ ա ռևտ րա կան նե րին փո խադ րե լով ե րկ րի հա րավ՝ նա ձգ տում էր հյու սի սում 
զար գա ցած մե տաք սի ա ռև տու րը տե ղա փո խելու Պար սից ծո ցի շր ջան, ին չը 
տնտե սա կան մեծ վնաս կհասց ներ Օս մա նյան պե տու թյա նը։

30.  Ի՞նչ նպա տա կով էր Վե նե տիկ մեկ նել Աբ գար Թո խա թե ցու գլ խա վո րած պատ
վի րա կու թյու նը.

1)  Եվ րո պա կան ե րկր նե րին հա մո զե լու ռազ մա կան օգ նու թյուն ցույց տալ հայե րին 
պարս կա կան լծի դեմ պայ քա րե լու հա մար։

2) Եվ րո պա կան ե րկր նե րին հա մո զե լու ստանձ նել Հա յաս տա նի ման դա տը։
3) Եվ րո պա կան ե րկր նե րի հետ ա զատ ա ռևտ րի ի րա վունք ձեռք բե րե լու հա մար։
4)  Եվ րո պա կան ե րկր նե րին հա մո զե լու, որ օգ նեն հայե րին ա զա տագր վե լու օս

մանյան տի րա պե տու թյու նից։

31.  Թվարկված պայ ման նե րից ա ռանձ նաց նել ե րե քը, ո րոնք նպաս տե ցին ո ւշ միջ
նա դա րում քոչ վո րա կան ցե ղե րի ներ թա փանց մա նը Հա յաս տան.

ա) XIII–XIV դա րե րում մոն ղոլ–թա թա րա կան պե տու թյան թու լա ցու մը
բ) ա վա տա տի րու թյան զար գա ցու մը
գ) XIV դա րի վեր ջին Լենկ Թե մու րի ար շա վանք նե րը
դ) ա րա բա–պարս կա կան պա տե րազմ նե րը 
ե) հայոց թա գա վո րու թյան թու լա ցու մը
զ) մե լի քու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մը 
է) խա չակ րաց պե տու թյուն նե րի ան կու մը

1) ա, գ, ե
2) ա, դ, ե

3) բ, գ, է
4) բ, դ, զ

32.  Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք X–XIV դա րե րում հայ կր թա կան հա մա կար գի զար գաց
ման նա խադ րյալ ներ չեն.

ա. հա սա րա կու թյան սո ցի ալ–տն տե սա կան կյան քի զար գա ցու մը և վե րել քը
բ.  եվ րո պա կան հա մալ սա րան նե րում կր թու թյուն ստա ցած և Հա յաս տա նի տար բեր 

վայ րե րում դպ րոց ներ հիմ նած լու սա վո րիչ նե րի գոր ծու նե ու թյու նը
գ.  ար հեստ նե րի, ա ռևտ րի և ապ րան քադ րա մա կան հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց

ման ար դյուն քում կր թու թյա նը նոր պա հանջ ներ ա ռա ջադ րե լը
դ. հա սա րա կու թյան քա ղա քա կան կյան քի զար գա ցու մը և վե րել քը 
ե. Հա յաս տա նի հար ևան պե տու թյուն նե րի մշա կու թային և տն տե սա կան ան կու մը

1) բ, ե    2) ա, ե    3) գ, դ   4) բ, գ
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6.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Լու սա վոր չի ե պիս կո պո սա կան ձեռ նադ րու թյու նը Կե սա րի ա յում
բ. Հա յաս տա նում քրիս տո նե ու թյան պե տա կան կրոն հռ չա կու մը
գ. Բա գա վա նում Գրի գոր Լու սա վոր չին դի մա վո րե լը
դ. Խոր Վի րա պում Լու սա վոր չին բան տար կե լը 
ե. Հռիփ սի մյան կույ սե րի նա հա տա կու թյու նը

1) ե, դ, ա, գ, բ    3) դ, ե, ա, գ, բ
2) դ, ա, ե, գ, բ    4) դ, ե, գ, ա, բ

2.  Ս տորև նշ ված ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է խախ տում Հայոց Մեծ դար ձի ժա
մա նակ տե ղի ու նե ցած դեպ քե րի ժա մա նա կագ րու թյու նը.

1) Սուրբ Գրի գո րի բան տար կու թյու նը Խոր Վի րա պում
2) Վա ղար շա պա տում Գրի գոր Լու սա վոր չին ե պիս կո պո սա պետ կար գե լը
3) Մա ժա կում Սուրբ Գրի գո րի ե պիս կո պոս ձեռ նադր վե լը
4) Հայոց ար քայի և բազ մու թյան մկր տու թյու նը
5) Սուրբ կույ սե րի վկա յա րան նե րի կա ռու ցու մը 

3. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. դա վա ճան ներ Դա տա բեն Բզ նու նու և Բա կուր բդեշ խի մա հա պա տի ժը
բ. Հու սիկ կա թո ղի կո սի ձեռ նադ րու թյու նը Մա ժակ–Կե սա րի ա յում
գ. քրիս տո նե ա կան ե կե ղե ցու « Հա վա տո հան գա նա կի» ըն դու նու մը
դ. Տի րան թա գա վո րի բնա կու թյուն հաս տա տե լը Կո ւա շում 
ե. Վա չե Մա մի կո նյան սպա րա պե տի և իր զի նա կից նե րի նա հա տա կու թյու նը
զ. մազ քութ նե րի կող մից Վա ղար շա պա տի գրա վու մը

1) գ, զ, ա, ե, բ, դ    3) գ, ա, զ, ե, դ, բ
2) գ, զ, ե, ա, դ, բ    4) գ, զ, ա, բ, ե, դ

4. Դեպ քե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Վա չե Մա մի կո նյա նի զոր քի հաղ թա նակն Օ շա կա նում
բ. Գրի գո րի սի` ե պիս կո պոս ձեռ նադր վե լը
գ. Տր դատ II–ի` Հռո մե ա կան կայս րու թյան սահ ման ներ հե ռա նա լը
դ. Վա ղար շա պատ մայ րա քա ղա քի հիմ նու մը 
ե. Վր թա նես կա թո ղի կո սի որ դու մեկ նու մը Մա ժակ–Կե սա րի ա
զ. Ար շակ  II–ի զոր քի հաղ թա նա կը Մծ բի նում
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է. Սո հե մոս–Տիգ րա նի վե րա դար ձը հայոց գա հին
ը. Ար շակ II–ի ա մուս նա նա լը Օ լիմ պի այի հետ 
թ. Ար շա կա վա նի հիմ նու մը
ժ. Տի րա նի` բնա կու թյուն հաս տա տե լը Կո ւա շում

1) է, դ, բ, գ, ե, ա, ժ, թ, ը, զ
2) է, դ, բ, գ, ե, ա, թ, ժ, ը, զ

3) դ, է, գ, բ, ա, ե, ժ, թ, զ, ը
4) դ, է, գ, բ, ա, ե, թ, ժ, զ, ը

5.  Գտ նել այն 2 ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնք խախ տում են դեպ քե րի ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Տի րա նի օ րոք Հու սիկ կա թո ղի կո սի նա հա տակ վե լը 
2) Տի րա նի թոռ նե րի վե րա դար ձը Հա յաս տան
3) Դա տա բե Բզ նու նու և Բա կուր բդեշ խի մա հա պա տի ժը 
4) սպա րա պետ Վա չե Մա մի կո նյա նի նա հա տակ վե լը
5) Ար շա կա վա նի հիմ նու մը 
6) «Ա մո թա լի» հաշ տու թյան կն քու մը

6.  Գտ նել այն ի րա դար ձու թյու նը, ո րը խախ տում է դեպ քե րի ժա մա նա կագ րա կան 
հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Մի լա նի կայ սե րա կան հրո վար տա կի ըն դու նու մը 
2) Մծ բի նի 40–ա մյա պայ մա նագ րի խախ տու մը Շա պուհ II–ի կող մից  
3) Ա ռա ջին տի ե զե րա կան ժո ղո վի գու մա րու մը 
4) մազ քութ նե րի թա գա վոր Սա նե սա նի զոր քի ներ խու ժու մը  Հա յաս տան 
5) Հայ ե կե ղե ցու ա ռա ջին ժո ղո վի գու մա րու մը 

7.  Ար շա կու նյաց Հա յաս տա նի թա գա վոր նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ նրանց 
գա հա կալ ման հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Ար շակ II
բ. Ար շակ III
գ. Շա պուհ
դ. Վա րազ դատ 
ե. Տր դատ III Մեծ

զ. Ար տա շես 
է. Վռամ շա պուհ 
ը. Խոս րով III Կո տակ
թ. Պապ
ժ. Տի րան

1) ե, ը, ա, ժ, թ, դ, բ, է, գ, զ
2) ե, ժ, ը, ա, թ, դ, բ, է, գ, զ

3) ե, ը, ժ, ա, թ, դ, բ, է, գ, զ
4) ե, ը, ժ, ա, թ, բ, դ, է, գ, զ

8.  Ար շա կու նյաց Հա յաս տա նի սպա րա պետ նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ 
նրանց գոր ծու նե ու թյան ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Վա սակ Մա մի կո նյան
բ. Ման վել Մա մի կո նյան
գ. Ար տա վազդ Ման դա կու նի

դ. Ար տա վազդ Մա մի կո նյան 
ե. Մու շեղ Մա մի կո նյան
զ. Վա չե Մա մի կո նյան

1) զ, գ, դ, ա, ե, բ
2) գ, զ, ա, դ, ե, բ

3) գ, զ, դ, ա, ե, բ 
4) զ, գ, դ, ե, բ, ա
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9.  Հայոց կա թո ղի կոս նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ նրանց գա հա կալ ման հա
ջոր դա կա նու թյան.

ա. Սա հակ Պարթև
բ. Հու սիկ
գ. Հու սիկ–Շա հակ Աղ բի ա նո սյան
դ. Գրի գոր Լու սա վո րիչ 
ե. Գյուտ

զ. Ներ սես Ա Պարթև 
է. Ա րիս տա կես 
ը. Հով սեփ Ա Վայոց ձոր ցի
թ. Վր թա նես Ա Պարթև
ժ. Փա ռեն Աշ տի շա տե ցի

1) է, դ, թ, բ, զ, ժ, գ, ա, ը, ե  
2) դ, է, թ, բ, ժ, գ, ե, զ, ա, ը  

3) դ, է, թ, բ, ժ, գ, զ, ա, ը, ե
4) թ, դ, է, բ, ժ, զ, ը, ա, ե, գ

10. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. գե րի վերց ված պար սից մո գե րի մա հա պա տի ժը Զա րե հա վա նում
բ. հայ նա խա րար նե րի` քրիս տո նե ու թյան ա ռե րես ու րա ցու մը Տիզ բո նում
գ. Ա նգ ղի ե կե ղե ցին քան դե լու փոր ձը պար սից զոր քի և մո գե րի կող մից
դ. հայ նա խա րար նե րի ժա մա նու մը Տիզ բոն` Հազ կերտ II–ի ար քու նիք 
ե. Ա շու շա բդեշ խին և Վա սակ Սյու նու զա վակ նե րին պա տանդ թող նե լը Տիզ բո նում

1) դ, բ, ե, գ, ա 
2) բ, դ, գ, ե, ա 

3) դ, բ, ե, ա, գ
4) բ, դ, ե, գ, ա

11.  Վար դա նանց պա տե րազ մի շր ջա նի ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա
նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա.  ա պս տամբ ու ժե րի կող մից Ար տա շատ, Գառ նի, Ար տա գերս ամ րոց նե րի ա զա
տագ րու մը պար սից կա յա զո րե րից

բ.  Վար դան Մա մի կո նյա նի և հո նե րի միջև Սա սա նյան նե րի դեմ ո ւղղ ված դա շին քի 
կն քու մը

գ. Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տը
դ. Աղ վան քի հա զա րա պե տի և ե պիս կո պոս նե րի ժա մա նու մը Հա յաս տան 
ե.  Կա պույտ լե ռան ամ րոց նե րի պաշտ պան նե րի կող մից պար սից զոր քե րի ջախ ջա խու մը
զ. ա պս տամ բա կան կա ռա վա րու թյան կազ մու մը 
է. « Հա վա տո ո ւխ տի» ըն դու նու մը 
ը. Աղ վան քից Վար դան Մա մի կո նյա նի շու տա փույթ վե րա դար ձը Հա յաս տան
թ. Հով սեփ Վայոց ձոր ցու և Ղևոնդ Ե րե ցի նա հա տա կու թյու նը
ժ. Խաղ խա ղի ճա կա տա մար տը

1) է, ա, դ, թ, զ, բ, ժ, ը, գ, ե  
2) ա, է, զ, դ, ե, բ, ը, ժ, գ, թ 

3) է, ա, զ, դ, ժ, բ, ը, գ, ե, թ
4) է, ա, զ, դ, թ, բ, ժ, գ, ը, ե
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12. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Վախ թանգ Գոր գա սա լի գա հա կա լու թյան սկիզ բը
բ. Գյուտ կա թո ղի կո սի մեկ նու մը Տիզ բոն
գ. մարզ պան Ա տրվշ նաս պի փա խուս տը Ա տր պա տա կան
դ. Գյուտ կա թո ղի կո սի հաս տատ վե լը Վա նան դում 
ե. Ու րա ցյալ Վազ գեն բդեշ խի սպա նու թյու նը

1) ա, բ, դ, ե, գ    3) բ, ա, դ, գ, ե 
2) դ, բ, ա, գ, ե     4) ա, բ, ե, գ, դ

13.  Վա հա նանց պա տե րազ մի շր ջա նի ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. հայոց զոր քի բա նա կու մը Վար շա կի Ջեր մուկ նե րում
բ. պար սից գն դի ջախ ջա խու մը Կար նո Ար ծա թի գյու ղի մոտ
գ. պար սիկ նե րի հար ձա կու մը Շա ղա գոմ գա վա ռում գտն վող ա պս տամբ նե րի խմ բի վրա
դ. Ա կո ռի ի ճա կա տա մար տը 
ե. պար սից թա գա վոր Վա ղարշ Սա սա նյա նի գա հա կա լու թյան սկիզ բը
զ. Հա զա րա վուխ տի գլ խա վո րած պար սից զոր քի ներ խու ժու մը Հա յաս տան 
է. Ներ սե հա պա տի ճա կա տա մար տը 
ը. պար սիկ պաշ տո նյա Նի խո րի ու ղարկ վե լը Հա յաս տան
թ. Նվար սա կի պայ մա նագ րի կն քու մը
ժ. Ճար մա նայի ճա կա տա մար տը

1) դ, է, ժ, ա, զ, գ, թ, բ, ե, ը    3) դ, է, ա, ժ, զ, գ, բ, ե, ը, թ
2) է, դ, ա, ժ, զ, գ, բ, ե, ը, թ   4) դ, ա, է, ժ, զ, գ, ե, բ, ը, թ

14. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. պար սից զո րա վար Միհ րա նի 20–հա զա րա նոց զոր քի ջախ ջա խու մը հայե րի կող մից
բ. Վահ րամ Չու բի նի ա պս տամ բու թյան սկիզ բը
գ. Մավ րի կի ոս կայ սեր գա հա կա լու թյան ա վար տը
դ. Վա սակ Մա մի կո նյա նի որ դու` Ման վե լի սպա նու թյու նը 
ե.  « Մեծ Հայք», « Խո րա գոյն Հայք», « Ներք սա գոյն Հայք» և այլ նա հանգ նե րի կազ

մա վո րու մը
զ.  Խոս րով Ա նու շիր վա նի ներ խու ժու մը Հա յաս տան և պարտ վե լը Վար դան Կրտ սե րի 

կող մից 
է. Դվի նի II ժո ղո վի գու մա րու մը 
ը. Պար սիկ Սու րե նի նշա նակ վե լը Հա յաս տա նի մարզ պան
թ. Մավ րի կի ոս կայ սեր գա հա կա լու թյան սկիզ բը
ժ. Սու րեն մարզ պա նի սպա նու թյու նը Դվի նում

1) ա, ը, ժ, դ, է, զ, թ, բ, ե, գ   3) է, ը, դ, ա, ժ, թ, գ, բ, ե, զ 
2) է, ը, դ, ժ, ա, զ, թ, բ, ե, գ   4) ը, դ, է, ժ, ա, զ, թ, բ, գ, ե
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15.  VI դա րի ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա
նու թյամբ.

ա. Վահ րամ Չու բի նի ա պս տամ բու թյու նը
բ. Վարդ Պատ րի կի` հայոց մարզ պան դառ նա լը
գ. Հուս տի նա նո սի դեմ խռո վու թյան կազ մա կեր պու մը
դ. Ման վել Մա մի կո նյա նի սպա նու թյու նը 
ե. Հա յաս տա նի ե րկ րորդ բա ժա նու մը
զ. Հով հան նես Ար շա կու նու գլ խա վո րած ա պս տամ բու թյու նը 
է. Դվի նի II ե կե ղե ցա կան ժո ղո վի գու մա րու մը

1) բ, զ, գ, է, դ, ա, ե
2) զ, գ, է, դ, ա, ե, բ

3) գ, է, դ, ա, ե, զ, բ
4) ա, ե, զ, բ, է, դ, գ

16.  Ո՞ր ի րա դար ձու թյունն է խախ տել դեպ քե րի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա
նու թյու նը.

1) վրաց ե կե ղե ցու ան ջատ վե լը Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցուց
2) Կո մի տաս Մա մի կո նյա նի օծ վե լը հայոց կա թո ղի կոս
3)  Ե րու սա ղե մի գրա վու մը պար սիկ նե րի կող մից և Քրիս տո սի Խա չա փայ տի գե րե

վա րու մը
4) Խոս րով II–ի կող մից Տիզ բո նի ժո ղո վի գու մա րու մը
5) գե րե վար ված Խա չա փայ տի վե րա դարձ վե լը Ե րու սա ղեմ

17.  Ո՞ր ի րա դար ձու թյունն է խախ տել դեպ քե րի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա
նու թյու նը.

1) Յար մու քի ճա կա տա մար տը
2) Քա դի սի այի ճա կա տա մար տը
3) Հեր ևան և Ո րդս պու բեր դե րի հե րո սա կան դի մադ րու թյու նը ա րաբ նե րին
4) ա րաբ նե րի ջախ ջա խիչ պար տու թյու նը Ար ծափ ամ րո ցի մոտ
5) Վա րազ տի րոց Բագ րա տու նու փա խուս տը գե րու թյու նից և նշա նակ վե լը հայոց իշ խան
6) հայ–ա րա բա կան դաշ նագ րի կն քու մը

18. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Զվարթ նո ցի տա ճա րի կա ռու ցու մը
բ. Թա լի նի ե կե ղե ցու կա ռու ցու մը
գ. Ս. Հռիփ սի մե տա ճա րի կա ռու ցու մը
դ. Ա րու ճի Ս. Գրի գոր ե կե ղե ցու կա ռու ցու մը

1) ա, դ, գ, բ  2) գ, ա, բ, դ  3) ա, գ, բ, դ   4) գ, ա, դ, բ

19. Դեպ քե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա) Ա կո ռի ի ճա կա տա մար տը
բ) Վա րազ տի րո ցի նշա նակ վե լը հայոց իշ խան
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գ) Գյուտ կա թո ղի կո սի մեկ նու մը Տիզ բոն
դ) Տիգ րա նա կեր տի գրա վումն ու ա վե րու մը հռո մե ա ցի նե րի կող մից 
ե) Ճար մա նայի ճա կա տա մար տը
զ) Խաղ խա ղի ճա կա տա մար տը

1) դ, ե, ա, բ, գ, զ    3) զ, գ, բ, դ, ե, ա
2) դ, զ, գ, ա, ե, բ    4) դ, ե, զ, գ, բ, ա

20.  Պատ մա կան գոր ծիչ նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ գոր ծու նե ու թյան հա ջոր
դա կա նու թյան.

ա) Տր դատ II     զ) Եր վանդ IV Վեր ջին 
բ) Թե ո դո րոս Ռշ տու նի    է) Ար շակ II 
գ) Տիգ րան Մեծ     ը) Ար տա շես I
դ) Վահ րամ Պահ լա վու նի    թ) Ար տա վազդ I
ե) Ար տա վազդ II     ժ) Հով հան նես Ա Ման դա կու նի 

1) զ, ը, բ, գ, ե, ա, ժ, դ, թ   3) զ, ը, թ, գ, ե, ա, է, ժ, բ, դ
2) ա, ը, թ, դ, ե, զ, է, ժ, բ, գ   4) թ, գ, դ, ա, ը, է, բ, ե, ժ

21.  Ճա կա տա մար տե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա) Ներ սե հա պա տի    զ) Մագ նե սի այի 
բ) Ձի րա վի     է) Հռան դե այի 
գ) Ա կո ռի ի      ը) Տիգ րա նա կեր տի
դ) Խաղ խա ղի     թ) Գավ գա մե լայի
ե) Ա րա ծա նի ի    ժ) Խա ռա նի 

1) թ, զ, ը, ե, է, ժ, դ, գ, բ, ա   3) է, ը, թ, զ, ե, ժ, դ, գ, ա, բ
2) թ, է, ը, զ, ժ, ե, գ, բ, ա, դ   4) թ, զ, ը, ե, ժ, է, բ, դ, գ, ա

22.  Պատ մա կան գոր ծիչ նե րի անունները դա սա վո րել ը ստ գոր ծու նե ու թյան հա ջոր դա
կա նու թյան.

ա) Թե ո դո րոս Ռշ տու նի   դ) Հով հան նես Բ Գա բե ղե նա ցի 
բ) Վա րազ տի րոց Բագ րա տու նի  ե) Ա շոտ Մսա կեր
գ) Կո մի տաս կա թո ղի կոս   զ) Վա չա գան Բա րե պաշտ

1) դ, գ, զ, ե, ա, բ     3) զ, գ, դ, ա, ե, բ
2) բ, գ, զ, ա, ե, դ     4) զ, դ, գ, բ, ա, ե

23.  Հայոց կա թո ղի կոս նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ նրանց գա հա կալ ման հա
ջոր դա կա նու թյան.

ա. Հով հան նես Ա Ման դա կու նի  զ. Բաբ գեն Ա 
բ. Սա հակ Ձո րա փոր ցի   է. Կո մի տաս Մա մի կո նյան 
գ. Ներ սես Գ Տայե ցի   ը. Հով սեփ Ա Վայոց ձոր ցի
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դ. Ներ սես Բ Բագր ևան դա ցի   թ. Հով հան նես Բ Գա բե ղե նա ցի
ե. Սա հակ Պարթև    ժ. Գյուտ

1) ե, ը, ժ, ա, զ, դ, թ, է, գ, բ   3) ե, ը, ժ, ա, զ, թ, դ, է, գ, բ
2) ե, ը, ժ, ա, դ, զ, թ, է, գ, բ   4) ե, ը, ժ, զ, ա, դ, թ, է, գ, բ

24.  Թ վարկ ված ճա կա տա մար տե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել յո թե րոր դը ը ստ ժա մա
նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Ներ սե հա պա տի    զ. Ձի րա վի
բ. Քա դի սի այի    է. Ա վա րայ րի
գ. Ճար մա նայի    ը. Խա ղա մա խյայի
դ. Խաղ խա ղի    թ. Ա կո ռի ի
ե. Վար դա նա կեր տի   ժ. Յար մու քի

1) բ      3) ը
2) ե       4) թ

25.  Ո՞ր եր կուսն են խախ տել թվարկ ված ճա կա տա մար տե րի ժա մա նա կագ րա կան 
հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Ա վա րայ րի    5) Վար դա նա կեր տի
2) Ճար մա նայի    6) Գու կանք գյու ղի
3) Ա կո ռի ի     7) Ար ճե շի
4) Ներ սե հա պա տի    8) Խա ղա մա խյայի
      9) Ա րյան լճի

26.  Հայ նշա նա վոր պե տա կան գոր ծիչ նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ նրանց 
գոր ծու նե ու թյան ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Բա գա րատ Բագ րա տու նի  դ. Թե ո դո րոս Ռշ տու նի
բ. Դա վիթ Սա հա ռու նի   ե. Ա շոտ Բագ րա տու նի (Մ սա կեր)
գ. Վարդ Պատ րիկ    զ. Վա սակ Սյու նի

1) գ, զ, բ, ե, դ, ա     3) զ, բ, գ, դ, ա, ե
2) գ, զ, բ, դ, ա, ե    4) զ, գ, բ, դ, ե, ա

27.  774–775 թթ. հա կաա րա բա կան ա պս տամ բու թյան ի րա դար ձու թյուն նե րը դա
սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Մու շեղ Մա մի կո նյա նի կող մից ա րաբ հար կա հան նե րի ո չն չա ցու մը Բագր ևան դում
բ. Ա րձ նի ի ճա կա տա մար տը
գ. Ար տա վազդ Մա մի կո նյա նի հե ռա նա լը Ե գե րաց աշ խարհ
դ. ա րա բա կան զոր քի ջախ ջա խու մը Մու շեղ Մա մի կո նյա նի կող մից Բա գա վա նում 
ե. Շի րա կում ա րաբ հար կա հա նից հար կի խլու մը Ար տա վազդ Մա մի կո նյա նի կող մից
զ. Ար ճե շի ճա կա տա մար տը 
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է. Տա րո նում ա րա բա կան ջո կա տի ջախ ջա խու մը Մու շեղ Մա մի կո նյա նի կող մից 
ը. Կա րի նի պա շար ման սկիզ բը Մու շեղ Մա մի կո նյա նի և Սմ բատ Բագ րա տու նու զոր
քե րի կող մից
թ. Մու շեղ Մա մի կո նյա նի ամ րա նա լը Ար տա գերս ամ րո ցում
ժ. Խա լի ֆի կող մից ա պս տամբ նե րի դեմ 30–հա զա րա նոց բա նակ ու ղար կե լը

1) ե, գ, թ, դ, է, ա, ը, ժ, զ, բ   3) է, գ, թ, ա, ե, դ, ը, ժ, բ, զ 
2) ե, գ, է, թ, ա, դ, ը, ժ, զ, բ   4) ե, գ, թ, է, ա, դ, ժ, զ, ը, բ

28. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Քթիշ ամ րո ցի հե րո սա կան դի մադ րու թյունն ա րաբ նե րին
բ.  Բա գա րատ Բագ րա տու նու և Ա շոտ Ա րծ րու նու գլ խա վո րու թյամբ ա րաբ նե րի վտա

րու մը Տա րո նից
գ.  Հով նան Խու թե ցու և Ա շոտ ու Դա վիթ Բագ րա տու նի նե րի գե րե վա րու թյու նը
դ. պարտ ված Բու ղայի հե ռա նա լը Հա յաս տա նից 
ե. Բու ղայի գլ խա վո րած ա րա բա կան զո րա բա նա կի ներ խու ժու մը Հա յաս տան
զ. Բու ղայի պար տու թյու նը Գուր գեն Ա րծ րու նուց և փա խուս տը Վաս պու րա կա նից

1) բ, ե, գ, զ, ա, դ    3) ե, բ, գ, զ, դ, ա 
2) բ, ե, գ, դ, ա, զ    4) ե, բ, գ, դ, ա, զ

29.  VIII–IX դդ. Հա յաս տա նում հա կաա րա բա կան ա պս տամ բու թյուն նե րի ժա մա նակ 
տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր
դա կա նու թյամբ.

ա. ա րաբ նե րի ջախ ջա խու մը «Ա րյան լիճ»  կոչ վող վայ րում 
բ. հայոց այ րու ձի ի բա նա կե լը Վար դա նա կեր տում
գ. Սա սուն գա վա ռի մի ա նա լը Ար մի նի ային
դ.   Մու շեղ Մա մի կո նյա նի ու նրա զի նա կից նե րի կող մից ա րաբ հար կա հան նե րի 

ո չնչա ցու մը
ե. Գու կանք գյու ղի մոտ ա րաբ նե րի ջախ ջա խու մը  
զ. ա րաբ զո րա վար Յու սու ֆի մա հա պա տի ժը
է. Սա հակ Ձո րա փոր ցի կա թո ղի կո սի նա մա կը ա րաբ հրա մա նա տա րին 
ը. Ք թիշ ամ րո ցի պաշտ պա նու թյու նը 
թ. Ար ճե շի ճակատամարտը 
ժ.   Վա նանդ գա վա ռում Կամ սա րա կան իշ խա նի հե ծյալ գն դի կող մից ա րաբ նե րի մեծ 

զո րա մա սի ջախ ջա խու մը

1) բ, ե, ժ, է, գ, դ, թ, զ, ա, ը
2) բ, ժ, է, ե, գ, դ, զ, թ, ը, ա
3) գ, բ, ժ, է, ե, դ, թ, զ, ը, ա
4) գ, բ, ե, ժ, է, դ, զ, թ, ա, ը
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30.  Գտ նել այն ի րա դար ձու թյու նը, ո րը խախ տում է ստորև նշ ված դեպ քե րի ժա մա
նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը. 

ա.  Ար տա վազդ Մա մի կո նյա նի հե ռա նա լը Մեծ Հայ քի հյու սիսա րևմ տյան սահ մա
նային գո տի

բ.   Հայոց իշ խան Ա շոտ Բագ րա տու նու հե ռա նա լը Բագր ևանդ գա վառ
գ.   Մու շեղ Մա մի կո նյա նի ա պս տամբ զոր քի կող մից ա րաբ հար կա հան նե րի ջախ ջա խու մը
դ. Ար ճե շի ճակատամարտը
ե. Ա րձ նի ի ճա կա տա մար տը

1) ա   2) բ  3) գ  4) ե

31.  Գտնել այն երկու ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնք խախ տում են դեպ քե րի 
ժամանա կագրական հա ջոր դա կա նու թյու նը. 

ա. ա րաբ նե րի պար տու թյու նը Վար դա նա կերտ ա վա նում
բ.  ա րաբ զին վոր նե րի պատս պար վե լը ե կե ղե ցում`  Գու կանք գյու ղի մոտ, պար տու

թյու նից հե տո
գ. Կամ սա րա կան իշ խա նու հու կող մից ա րաբ նե րին պատս պա րե լը
դ. ե կե ղե ցի նե րում հայ իշ խան նե րի ող ջա կի զու մը ա րաբ կա ռա վար չի կող մից 
ե. կա թո ղի կո սի նա մա կը ա րաբ հրա մա նա տա րին`  ճա նա չե լու հայոց հա վա տը

1) ա, դ  2) գ, ե  3) բ, դ  4) բ, ե

32. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա.  հայոց իշ խա նաց իշ խան Ա շոտ Բագ րա տու նու եղ բայր Ա բա սի նշա նակ վե լը սպա
րա պետ

բ.  բյու զան դա կան պատ րի ար քի նա մա կը հայոց իշ խա նաց իշ խան Ա շոտ Բագ րա
տու նուն

գ. Շի րա կա վա նի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վի գու մա րու մը
դ. Ա շոտ Բագ րա տու նու հաս տատ վե լը հայոց իշ խան և սպա րա պետ 
ե. Ա շոտ Բագ րա տու նու ճա նաչ վե լը հայոց իշ խա նաց իշ խան

1) դ, ե, ա, գ, բ    3) դ, ե, ա, բ, գ
2) ե, դ, ա, բ, գ    4) դ, ե, բ, գ, ա

33. Ի  րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Սմ բատ I–ի դի մադ րու թյու նը Կա պույտ բեր դում
բ. Խա լի ֆի կող մից Գա գիկ Ա րծ րու նու ճա նաչ վե լը Հա յաս տա նի թա գա վոր
գ. Բագ րա տու նյաց թա գա վո րու թյան հիմ նադ րու մը
դ. Սմ բատ I–ի և Բյու զան դի այի միջև պայ մա նագ րի կն քու մը 
ե. Սա ջյան ա մի րայի զոր քե րի ջախ ջա խու մը Դող սի ճա կա տա մար տում
զ. Յու սուֆ ա մի րայի հար ձա կու մը Հա յաս տա նի վրա
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1) գ, ե, դ, բ, ա, զ    3) դ, գ, բ, ե, զ, ա
2) դ, գ, ե, բ, ա, զ    4) գ, դ, ե, բ, զ, ա

34.  Գտ նել այն եր կու ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնք խախ տում են ստորև բեր ված 
դեպ քե րի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Վար դա նա կեր տի ճա կա տա մար տը
2) «Ա րյան լճի» մոտ տե ղի ու նե ցած ճա կա տա մար տը
3) Ար ճե շի ճա կա տա մար տը
4) Ա րձ նի ի ճա կա տա մար տը
5) Բա գա րատ Բագ րա տու նու՝ Հայոց իշ խանի կոչ մանն ար ժա նա նա լը
6) Ա շոտ Բագ րա տու նու թա գադ րու մը
7) Սևա նի ճա կա տա մար տը
8) Դողս գյու ղի մոտ տե ղի ու նե ցած ճա կա տա մար տը
9) Սմ բատ I –ի ամ րա նա լը Կա պույտ բեր դում

35.  Գտ նել այն եր կու ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնք խախ տում են տր ված դեպ քե րի 
ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Վար դա նա կեր տի ճա կա տա մար տը
2) Ար ճե շի ա ղե տը
3) Ա րձ նի ի ճա կա տա մար տը
4) Վաս պու րա կա նի  թա գա վո րու թյան ստեղ ծու մը
5) Բա գա րատ Բագ րա տու նու իշ խա նաց իշ խան կոչ մանն ար ժա նա նա լը
6) Ա շոտ Բագ րա տու նու թա գադ րու մը
7) Ա շոտ II –ի մեկ նու մը Կոս տանդ նու պո լիս
8) Ե րն ջակ բեր դի դի մադ րու թյու նը
9) Սևա նի ճա կա տա մար տը

36. Պատ մա կան դեպ քե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ. 
ա. Ե րն ջակ բեր դի դի մադ րու թյու նը
բ. Դող սի ճա կա տա մար տը
գ.  Խա լի ֆի կող մից Գա գիկ Ա րծ րու նուն ե րկ րի հար կե րը հա վա քե լու ի րա վուն քի վե

րա պա հու մը
դ. Բյու զան դա կան պատ րի ար քի նա մա կը Ա շոտ Բագ րա տու նուն
ե. Սևա նի ճա կա տա մար տը
զ. Կա պույտ բեր դի պաշտ պա նու թյու նը
է. Ա շոտ II–ի զոր քի հար ձա կու մը Տփ խի սի ա մի րա յու թյան վրա
ը. Բյու զան դի ա յում Վա սիլ I–ի գահ բարձ րա նա լը
թ.  Բյու զան դա կան կայ սեր զոր քի ար շա վան քը Հա յաս տան` Սմ բատ I–ին օգ նե լու 

նպա տա կով
ժ. Մա կե դո նա կան կամ Հայ կա կան հարս տու թյան ան կու մը

1) ը, դ, բ, գ, թ, զ, ա, է, ե, ժ
2) ը, դ, գ, թ, ա, զ, ժ, ե, է, բ

3) դ, ը, բ, գ, զ, ա, թ, ե, է, ժ
4) դ, ը, գ, թ, բ, զ, ա, ե, է, ժ
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37.  Բագ րա տու նյաց ա թո ռա նիստ նե րը դա սա վո րել ը ստ մայ րա քա ղաք դառ նա լու 
ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Կարս     գ. Ա նի
բ. Բա գա րան    դ. Ե րազ գա վորս (Շի րա կա վան)

1) բ, դ, ա, գ     3) դ, բ, ա, գ
2) բ, դ, գ, ա     4) բ, ա, դ, գ

38. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Ծում բի ճա կա տա մար տը
բ. Տայ քի մի ա ցու մը Բյու զան դի ային
գ. Ա նի ի Սմ բա տա շեն պա րիսպ նե րի կա ռու ցու մը
դ. Ա շոտ III–ին թա գադ րե լու հան դի սու թյուն նե րը 
ե. Տայ քի Դա վիթ Կյու րա պա ղա տի մա հը
զ. Ա նի ի Ա շո տա շեն պա րիսպ նե րի կա ռու ցու մը

1) դ, գ, զ, ա, բ, ե     3) զ, դ, գ, ա, բ, ե 
2) դ, զ, գ, ա, ե, բ    4) դ, զ, գ, ե, ա, բ

39. Ճա կա տա մար տե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Դող սի     զ. Ա րյան լճի
բ. Գու կան քի     է. Ներ սե հա պա տի
գ. Ա րձ նի ի      ը. Ար ճե շի
դ. Ծում բի     թ. Սևա նի 
ե. Խա ղա մա խյայի    ժ. Վար դա նա կեր տի

1) է, ժ, բ, ը, գ, զ, ե, ա, թ, դ   3) է, ե, ժ, բ, ը, գ, զ, ա, թ, դ
2) ե, է, ժ, ը, բ, գ, զ, թ, դ, ա    4) է, ե, ժ, բ, ը, զ, գ, ա, դ, թ

40.  Ո՞ր ի րա դար ձու թյունն  է խախ տում ի րա դար ձու թյուն նե րի ժա մա նա կագ րա կան 
հա ջոր դա կա նու թյա նը.

1) Ա շոտ Բագ րա տու նու օծ վե լը հայոց թա գա վոր
2) Սմ բատ I–ի և Բյու զան դի այի միջև պայ մա նագ րի կն քու մը
3)  Զա քա րի ա Ձա գե ցի կա թո ղի կո սի գլ խա վո րու թյամբ հայ նա խա րար նե րի հա տուկ 

ժո ղո վի գու մա րու մը 
4) Սևա նի ճա կա տա մար տը
5) Խա լի ֆի կող մից Ա շոտ II–ին շահն շահ ճա նա չե լը
6) Ա նի ի մայ րա քա ղաք հռ չա կու մը
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41.  Հայոց ար քա նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ նրանց գա հա կալ ման ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Ա շոտ III     դ. Ա բաս 
բ. Գա գիկ I     ե. Գա գիկ II
գ. Հով հան նես–Սմ բատ   զ. Սմ բատ II

1) դ, ա, զ, բ, գ, ե    3) դ, ա, զ, բ, ե, գ
2) ա, դ, բ, զ, ե, գ    4) դ, ա, զ, գ, բ, ե

42. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա.  Տայ քի պատ կա նե լու թյան շուրջ բյու զան դա–վ րա ցա կան բա նակ ցու թյուն նե րը 

Տրա պի զո նում
բ. Ա շոտ IV–ի որ դի Գա գիկ II–ի հռ չա կու մը հայոց թա գա վոր
գ. Տայ քի բռ նակ ցու մը Բյու զան դի ային
դ. Սե նե քե րիմ Ա րծ րու նու տե ղա փոխ վե լը Սե բաս տի ա 
ե.  վրաց թա գա վո րի և Վահ րամ Պահ լա վու նու միջ նոր դու թյամբ հաշ տու թյան կա յա

ցու մը Հով հան նես–Սմ բա տի և Ա շոտ IV–ի միջև
զ. Տա րո նի իշ խա նու թյան բռ նակ ցու մը Բյու զան դի ային

 
1) գ, զ, ե, ա, դ, բ    3) զ, ե, գ, բ, ա, դ 
2) զ, գ, ե, ա, բ, դ    4) զ, գ, ե, դ, ա, բ

43.  Ա նի ի Բագ րա տու նի նե րին են թա կա թա գա վո րու թյուն նե րը դա սա վո րել ը ստ 
անկման ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա) Վա նան դի (Կար սի) թա գա վո րու թյուն
բ) Տա շիր–Ձո րա գե տի կամ Լո ռու թա գա վո րու թյուն
գ) Վաս պու րա կա նի թա գա վո րու թյուն
դ) Սյու նի քի թա գա վո րու թյուն

1) գ, ա, բ, դ     3) ա, գ, բ, դ
2) գ, ա, դ, բ    4) ա, գ, դ, բ

44.  Գտ նել այն ի րա դար ձու թյու նը, ո րը խախ տում է ստորև տր ված դեպ քե րի ժա մա
նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա վո րու թյան հիմ նադ րու մը
2) Սյու նի քի թա գա վո րու թյան հիմ նադ րու մը
3) Տա րո նի իշ խա նու թյան մի ա ցու մը Բյու զան դի ային
4) Տրա պի զո նի բա նակ ցու թյուն նե րը Տայքի պատկանելության շուրջ

45. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Դի ո գե նես կայ սեր գեր վե լը սել ջուկ նե րի կող մից
բ. Լո ռի ի աս պա տա կու մը Ա լփ–Աս լա նի գլ խա վո րած հրո սակ նե րի կող մից
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գ. սել ջու կյան պե տու թյան իշ խա նու թյան հաս տա տու մը Փոքր Ա սի ա յում
դ. հայ խա ղաղ բնակ չու թյան կո տո րա ծը Մա նա նա ղի ի Սմ բա տա բերդ լե ռան մոտ 
ե. Ա նի ի պա շա րու մը Ա լփ–Աս լա նի կող մից

1) դ, բ, ա, ե, գ    3) ա, դ, բ, ե, գ
2) դ, բ, ե, ա, գ     4) բ, գ, դ, ա, ե, 

46.  Ըստ ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան՝ ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է 
տե ղի ու նե ցել վե ցե րոր դը.

ա. սել ջուկ–թուր քե րի ա ռա ջին ար շա վան քը Հա յաս տան
բ. Ա նի ի հռ չա կու մը մայ րա քա ղաք
գ. Սմ բա տա բերդ լե ռան մոտ հայ բնակ չու թյան կո տո րա ծը
դ. Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա վո րու թյան հիմ նադ րու մը 
ե. սել ջուկ–թուր քե րի եր րորդ ար շա վան քը Հա յաս տան
զ. Սյու նի քի թա գա վո րու թյան հռ չա կու մը 
է. Վար դա նա կեր տի ճա կա տա մար տը 
ը. Դա վիթ Կյու րո պա ղա տի մա հը
թ. Մա նազ կեր տի ճա կա տա մար տը
ժ. Ա նի ի գրա վու մը սել ջուկ–թուր քե րի կող մից

1) զ  2) գ  3) թ  4) ա

47.  Գտ նել այն եր կու ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնք խախ տում են ստորև տր ված 
ի րա դար ձու թյուն նե րի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Բագ րա տու նի նե րի հայ կա կան պե տու թյան կոր ծա նու մը
2) սել ջուկ–թուր քե րի ա ռա ջին ար շա վան քը Հա յաս տան
3) սել ջուկ–թուր քե րի ե րկ րորդ ար շա վան քը Հա յաս տան
4) Ծում բի ճա կա տա մար տը
5) Շա հա պի վա նի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վը
6) Ա նի ի գրա վու մը Ա լփ –Աս լա նի կող մից
7) Մա նազ կեր տի ճա կա տա մար տը
8) Դվի նի ա զա տագ րու մը Զա քա րյան նե րի կող մից

48. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Կար սի թա գա վոր Գա գիկ Ա բա սյա նի տե ղա փոխ վե լը Փոքր Ա սի ա
բ. Թա մար թա գու հու գա հա կա լու թյան վեր ջը
գ.  Դա վիթ Շի նա րա րի գլ խա վո րած զոր քե րի կող մից Շադ դա դյան նե րի վտա րումն 

Ա նի ից
դ. Ա լփ–Աս լա նի կող մից գրավ ված Ա նի ի հանձ նու մը Շադ դա դյան նե րին 
ե. Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա վո րու թյան վե րա ցու մը

1) դ, գ, ա, ե, բ   3) դ, ա, ե, գ, բ
2) ա, դ, բ, ե, գ   4) բ, դ, ա, գ, ե
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49. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Հե թում I–ի և մոն ղոլ նե րի միջև դաշ նակ ցային պայ մա նագ րի կն քու մը
բ.  հայ–վ րա ցա կան ջո կատ նե րը մամ լուք նե րի դեմ պա տե րազ մի ու ղար կե լու մոն ղոլ

նե րի ո րոշ ման և հար կե րի բարձ րաց ման պատ ճա ռով բռնկ ված հա կա մոն ղո լա
կան ա պս տամ բու թյան սկիզ բը

գ. Խա չե նի տի րա կալ Հա սան–Ջա լա լի և Զա քա րե Զա քա րյա նի մա հա պա տի ժը
դ. մոն ղոլ նե րի կող մից Ե րզն կայի, Տև րի կի, Սե բաս տի այի ու Կե սա րի այի գրա վու մը 
ե.  մոն ղոլ նե րի դեմ վրաց թա գա վո րի մաս նակ ցու թյամբ հայ և վրաց իշ խան նե րի 

կազ մա կեր պած ա պս տամ բու թյան բա ցա հայ տու մը և ճն շու մը

1) ե, դ, ա, գ, բ    3) դ, ե, ա, բ, գ
2) ե, դ, ա, բ, գ    4) դ, ե, բ, գ, ա

50.  Պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր
դա կա նու թյամբ. 

ա. Հա յաս տա նի հա րա վային շր ջան նե րի նվա ճու մը մոն ղոլ նե րի կող մից
բ. Ա նին առաջին ան գամ գրա վե լը վրաց թա գա վոր Գե որ գի III–ի օ րոք
գ. Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա վո րու թյան ան կու մը
դ. սել ջու կյան տի րա պե տու թյան հաս տա տու մը Փոքր Ա սի ա յում 
ե. Թա մար թա գու հու կող մից Սար գիս Զա քա րյա նին սպա րա պե տի պաշ տոն շնոր հե լը
զ. մոն ղոլ նե րի կող մից Գան ձա կի ա վե րու մը 
է. Սմ բա տա բերդ լե ռան մոտ հայ բնակ չու թյան կո տո րա ծը 
ը. հայ կա կան թա գա վո րու թյուն նե րի` սել ջուկ նե րին հպա տա կու թյուն հայտ նե լը
թ. Բագր ևան դի ա զա տագ րու մը սել ջու կյան տի րա պե տու թյու նից
ժ. Ա նին Շադ դա դյան նե րին հանձ նե լը

1) է, ը, ժ, գ, դ, ե, թ, բ, զ, ա   3) է, ժ, դ, ը, բ, գ, թ, ե, զ, ա   
2) է, ժ, դ, ը, գ, բ, ե, զ, թ, ա     4) է, ը, ժ, դ, գ, բ, ե, թ, զ, ա

51.  Գտ նել այն երկու ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնք խախ տում են դեպ քե րի հա ջոր
դա կա նու թյու նը. 

ա. Թա մար թա գու հու օ րոք Ամ բեր դի ա զա տագ րու մը
բ. Լոռ վա թա գա վո րու թյան վե րա ցու մը
գ. Դա վիթ Շի նա րա րի օ րոք Ա նի ի  բնակ չու թյան կող մից պատ վի րա կու թյուն ու ղար կե լը
դ. Գե որ գի III–ի օ րոք Ա նի ի գրա վու մը
ե. Ա նին սուլ թա նի կող մից Շադ դա դյան նե րին հանձ նե լը

1) ա, դ  2) բ, ե  3) ա, ե  4) գ, դ
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52.  Ար ևել քում ա ռա ջա ցած խա չակ րաց պե տու թյուն նե րի ան վա նում նե րը դա սա վո
րել ը ստ դրանց ստեղծ ման ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Ե րու սա ղե մի թա գա վո րու թյուն  գ. Տրի պո լի ի կոմ սու թյուն
բ. Ե դե սի այի կոմ սու թյուն   դ. Ան տի ո քի դք սու թյուն

1) դ, բ, ա, գ     3) բ, դ, գ, ա
2) բ, դ, ա, գ    4) բ, ա, դ, գ

53. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Գող Վա սի լի իշ խա նու թյան վե րա ցու մը
բ. Փի լար տոս Վա րաժ նու նու իշ խա նու թյան վե րա ցու մը
գ. Գող Վա սի լի իշ խա նու թյան հիմ նադ րու մը
դ. Փի լար տոս Վա րաժ նու նու իշ խա նու թյան հիմ նադ րու մը 
ե. սել ջուկ նե րի կող մից Ան տի ո քի գրա վու մը

1) գ, դ, ե, ա, բ    3) դ, ե, գ, բ, ա
2) դ, գ, ե, բ, ա     4) դ, գ, բ, ե, ա

54.  Կի լի կյան Հա յաս տա նի ա թո ռա նիստ նե րը դա սա վո րել ը ստ մայ րա քա ղաք դառ
նա լու ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Ա նա վար զա    գ. Սիս
բ. Կո ռո մո զոլ    դ. Վահ կա

1) բ, դ, գ, ա      3) բ, ա, դ, գ
2) դ, բ, ա, գ    4) բ, դ, ա, գ

55.  Կի լի կյան Հա յաս տա նի հայոց իշ խան նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ գա հա
կալ ման ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Մլեհ     դ. Ռու բեն III 
բ. Լևոն II     ե. Թո րոս II
գ. Լևոն I

1) ա, ե, գ, բ, դ    3) գ, ե, ա, դ, բ
2) գ, ա, ե, բ, դ    4) դ, ա, գ, ե, բ

56. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Ա նա վար զայի դառ նա լը Կի լի կի այի հայ կա կան իշ խա նու թյան մայ րա քա ղաք
բ.  Թո րոս II–ի կող մից Ա նա վար զա, Մսիս, Վահ կա, Տար սոն քա ղաք նե րի գրա վու մը 

բյու զան դա ցի նե րից
գ. Հով հան նես Կոմ նե նոս կայ սեր կող մից Ա նա վար զայի գրա վու մը
դ. Լևոն I իշ խա նի գե րե վա րու թյու նը 
ե. Վահ կա բեր դի հե րո սա կան դի մադ րու թյու նը Հով հան նես Կոմ նե նո սի բա նա կին
զ. Լևոն I իշ խա նի կող մից Տար սոն, Մսիս և Ա դա նա քա ղաք նե րի գրա վու մը 
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է. Թո րոս I–ի կող մից Սիս և Ա նա վար զա քա ղաք նե րի գրա վու մը 
ը.  Հով հան նես Կոմ նե նոս կայ սեր գլ խա վո րած բյու զան դա կան բա նա կի ներ խու ժու

մը Դաշ տային Կի լի կի ա
թ. Լևոն I–ի որ դի Թո րո սի փա խուս տը բյու զան դա կան գե րու թյու նից
ժ. Բեր դու սի ճա կա տա մար տը
1) է, ա, ժ, զ, ը, գ, ե, դ, թ, բ  3) զ, ա, ժ, ը, է, ե, գ, դ, բ, թ
2) ժ, զ, ը, ե, գ, է, ա, դ, բ, թ  4) է, ժ, ա, զ, գ, ե, ը, թ, բ, դ

57.  Ո՞ր եր կու ի րա դար ձու թյուն ներն են խախ տում տր ված դեպ քե րի ժա մա նա
կագրա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Հայոց կա թո ղի կո սա կան ա թո ռի փո խադ րու մը Հռոմկ լա
2)  Մլե հի կող մից Մսիս, Տար սոն և Ա դա նա քա ղաք նե րի ա զա տագ րու մը բյու զան դա

ցի նե րից
3) Մի րի ո կե ֆա լո նի ճա կա տա մար տը
4) Թո րոս II–ի կող մից բյու զան դա կան զոր քե րի ջախ ջա խու մը Մսիս քա ղա քի մոտ
5) Խա չակ րաց եր րորդ ար շա վան քի սկիզ բը
6) Լևոն II –ի և Բո հե մուն դի միջև հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը Սսում
7) Ե րու սա ղե մի գրա վու մը Սա լահ ադ Դի նի կող մից
8) Լևոն Մե ծա գոր ծի հան դի սա վոր թա գադ րու թյու նը
9) Լևոն Մե ծա գոր ծի կող մից Լամբ րոն ամ րո ցի գրա վու մը

58.  Տր ված պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞ր եր կուսն են խախ տում դեպ քե րի 
ճշգ րիտ հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Բեր դու սի ճա կա տա մար տը
2) Սար գիս Զա քա րյա նի՝ ա միրս պա սա լա րի պաշ տոն ստա նա լը
3) Մա նազ կեր տի ճա կա տա մար տը
4) Չար մա ղա նի գլ խա վո րած մոն ղո լա կան բա նա կի ներ խու ժու մը Հա յաս տան
5) հայ–մոն ղո լա կան պայ մա նագ րի կն քու մը Հե թում I –ի կող մից
6) Մի րի ո կե ֆա լո նի ճա կա տա մար տը
7) Մառիի ճակատամարտը

59.  Հայոց կա թո ղի կոս նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ գա հա կալ ման ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Մես րոպ Ար տա զե ցի  դ. Պո ղոս Սսե ցի 
բ. Ստե փա նոս Հռոմկ լայե ցի ե. Հով հան նես Սսե ցի
գ. Կոս տան դին Լամբ րո նա ցի զ. Կոս տան դին Կե սա րա ցի

1) ե, բ, զ, գ, ա, դ   3) ե, գ, բ, զ, ա, դ
2) զ, բ, ե, գ, դ, ա   4) բ, ա, դ, ե, զ, գ

60. Ճա կա տա մար տե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Մի րի ո կե ֆա լո նի   զ. Մա նազ կեր տի 
բ. Ծում բի     է. Սևա նի
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գ. Կոտ մա նի    ը. Չման կա տու կի
դ. Մա ռի ի       թ. Բեր դու սի
ե. Դող սի     ժ. Բա սե նի

1) բ, է, ե, ժ, զ, թ, դ, ա, ը, գ   3) ե, ժ, է, բ, զ, գ, ա, դ, ը, թ 
2) է, ժ, ե, բ, զ, գ, դ, թ, ը, ա    4) ե, է, բ, ժ, զ, գ, թ, ա, ը, դ

61.  Կի լի կյան Հա յաս տա նի ար քա նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ գա հա կալ ման 
ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Լևոն II     գ. Լևոն III
բ. Հե թում II     դ. Լևոն I 
ե. Հե թում I

1) ե, դ, գ, ա, բ     3) դ, ե, ա, գ, բ
2) դ, ե, ա, բ, գ    4) բ, ե, դ, ա, գ

62.  Կի լի կյան Հա յաս տա նի թա գա վոր նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ գա հա կալ
ման ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Հե թում II    զ. Հե թում I 
բ. Գվի դոն Լու սի նյան   է. Լևոն I 
գ. Լևոն V     ը. Լևոն II
դ. Լևոն III      թ. Կոս տան դին Նղ րե ցի
ե. Օ շին     ժ. Լևոն IV

1) է, զ, ը, ա, դ, ե, ժ, բ, թ, գ   3) ը, զ, ա, է, դ, ե, ժ, գ, բ, թ
2) զ, ը, դ, է, ա, ե, ժ, բ, թ, գ   4) է, զ, ը, ա, դ, ժ, ե, բ, թ, գ

63. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. կի լի կյան գա հի հանձ նու մը Լևոն II Հե թու մյա նին
բ. 10–ա մյա զի նա դա դա րի կն քու մը Լևոն II Հե թու մյա նի և մամ լուք նե րի միջև
գ. Հայոց կա թո ղի կո սա կան ա թո ռի փո խադ րու մը Սիս
դ. Ե գիպ տո սում մամ լուք նե րի իշ խա նու թյան գլուխ ան ցնե լը 
ե.  մամ լուք նե րի կող մից Հռոմկ լայի գրա վու մը և Ստե փա նոս Հռոմկ լայե ցու գե րե վա

րու թյու նը
զ. Մա ռի ի ճա կա տա մար տը

1) ա, զ, դ, բ, գ, ե     3) դ, ա, ե, զ, բ, գ
2) դ, ա, զ, բ, գ, ե     4) դ, զ, ա, բ, ե, գ

64. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Լևոն V Լու սի նյա նի օ ծու մը հայոց թա գա վոր
բ. Պո ղոս Սսե ցի կա թո ղի կո սի վե րա դար ձը գե րու թյու նից
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գ. Կի լի կի այի հայոց թա գա վո րու թյան ան կու մը
դ.  Սիս մայ րա քա ղա քի հե րո սա կան պաշտ պա նու թյու նը Լի պա րիտ սպա րա պե տի 

գլ խա վո րու թյամբ 
ե. Մես րոպ Ար տա զե ցու գլ խա վո րու թյամբ Սսի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վի գու մա րու մը

1) ե, բ, գ, դ, ա,    3) դ, ե, ա, գ, բ
2) բ, դ, ե, գ, ա     4) դ, ա, բ, ե, գ

65.  Ո՞ր եր կու ի րա դար ձու թյուն ներն են խախ տում պատ մա կան դեպ քե րի ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Վար դա նա կեր տի ճա կա տա մար տը
2) Բու ղայի ար շա վան քը Հա յաս տան
3) Ծում բի ճա կա տա մար տը
4) Մա նազ կեր տի ճա կա տա մար տը
5) Ռու բի նյան իշ խա նու թյան ստեղ ծու մը
6) Տրա պի զո նի բա նակ ցու թյուն նե րը Վա սիլ II –ի և վրա ցա կան կող մի միջև
7) Սմ բա տա բերդ լե ռան մոտ հայե րի կո տո րա ծը
8) Կի լի կյան հայոց թա գա վո րու թյան հռ չա կու մը
9) Կոտ մա նի ճա կա տա մար տը

66. Դեպ քե րը դա սա վո րել ը ստ ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Չ ման կա տու կի ճա կա տա մար տը
բ. Գա գիկ Ա րծ րու նու թա գադ րու մը
գ. Տա րո նի իշ խան Ա շոտ Բագ րա տու նու մա հը
դ. Գա գիկ II–ի մեկ նու մը Կոս տանդ նու պո լիս 
ե. Դա վիթ Ան հո ղի նի չհ նա զանդ վե լը Գա գիկ I–ի ն
զ. Մա ռի ի ճա կա տա մար տը 
է. Հայոց պատ րի ար քու թյան հիմ նադ րու մը Կոս տանդ նու պոլ սում

1) բ, գ, ե, դ, ա, զ, է    3) ա, գ, դ, ե, է, բ, զ
2) բ, գ, ա, ե, դ, զ, է    4) բ, ա, գ, է, դ, զ, ե

67.  Ո՞ր ի րա դար ձու թյունն է տե ղի ու նե ցել յո թե րոր դը՝ ը ստ ժա մա նա կագ րա կան 
հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Հայոց պատ րի ար քու թյան հիմ նու մը Կոս տանդ նու պոլ սում
բ. Կի րա կոս Վի րա պե ցու կա թո ղի կոս ը նտր վե լը
գ. Ե դե սի այի կոմ սու թյան հիմ նու մը
դ. Կի լի կի այի հայ կա կան թա գա վո րու թյան կոր ծա նու մը 
ե. Հա յաս տա նի ե րկ րորդ բա ժա նու մը Պարս կաս տա նի և Բյու զան դի այի միջև
զ. Տրի պո լի ի կոմ սու թյան հիմ նու մը 
է. «Ա մո թա լի» դա շին քի կն քու մը 
ը. Ձի րա վի ճա կա տա մար տը
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թ. Նի կե այի ա ռա ջին տի ե զե րա կան ժո ղո վի հրա վի րու մը
ժ. Գա գիկ II–ի մեկ նու մը Կոս տանդ նու պո լիս

1) գ  2) դ  3) բ  4) զ

68.  Ո՞ր ի րա դար ձու թյունն է տե ղի ու նե ցել եր րոր դը՝ ը ստ ժա մա նա կագ րա կան հա
ջոր դա կա նու թյան.

ա. Եր ևա նի գրա վու մը շահ Ա բա սի կող մից
բ.  Բաղ դա դի գրա վու մը թուր քե րի կող մից և թուրք–պարս կա կան պա տե րազմ նե րի 

ա վար տը
գ. շահ Ա բա սի հար ձա կու մը և Թավ րի զի գրա վու մը
դ. շահ Ա բա սի հրա մա նով հայ բնակ չու թյան տե ղա հա նու թյան սկիզ բը 
ե. շահ Ա բա սի գա հա կա լու թյան սկիզ բը
զ. Նա խիջ ևա նի գրա վու մը շահ Ա բա սի կող մից 
է. Կաս րե Շի րի նի պայ մա նագ րի կն քու մը 
ը. շահ Ա բա սի կող մից Այսր կով կա սի ու Ա տր պա տա կա նի զի ջու մը օս ման ցի նե րին
թ. շահ Ա բա սի մուտ քը Ջու ղա

1) թ  2) ա  3) գ  4) դ

69.  Գոր ծիչ նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ նրանց գոր ծու նե ու թյան ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Ստե փան նոս Սալ մաս տե ցի  դ. Սմ բատ Ա րծ րու նի 
բ. Կա րա–Յու սուֆ    ե. Սե լիմ Ա հեղ
գ. Մի քայել Սե բաս տա ցի   զ. Ա բաս I

1) դ, բ, ե, ա, զ, գ    3) բ, ե, դ, գ, ա, զ
2) բ, դ, ե, ա, գ, զ     4) դ, ե, բ, ա, գ, զ

70. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Սմ բատ Ա րծ րու նու օ ծու մը հայոց թա գա վոր
բ. Աբ գար Թո խա թե ցու գլ խա վո րած պատ վի րա կու թյան մեկ նու մը Վե նե տիկ
գ.  Էջ մի ած նի գաղտ նի խորհր դակ ցու թյան հրա վի րու մը Ստե փան նոս Սալ մաս տե ցու 

կող մից
դ. Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կո սու թյան վե րա հաս տա տու մը Ս. Էջ մի ած նում 
ե. Սալ մաս տե ցու գլ խա վո րած պատ վի րա կու թյան մեկ նու մը Եվ րո պա
զ. Ջա հան շա հի գա հա կալ ման ա վար տը

1) դ, զ, ա, գ, ե, բ    3) դ, ա, գ, զ, բ, ե 
2) դ, ա, զ, գ, ե, բ    4) ա, դ, զ, գ, բ, ե
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71.  Պատ միչ նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ նրանց աշ խա տու թյուն նե րի ը նդ
գրկած վեր ջին ի րա դար ձու թյուն նե րի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Ե ղի շե     դ. Ղա զար Փար պե ցի 
բ. Ա գա թան գե ղոս    ե. Փավս տոս Բու զանդ
գ. Մով սես Խո րե նա ցի

1) բ, ե, գ, ա, դ     3) ե, բ, գ, դ, ա
2) բ, ե, գ, դ, ա    4) բ, ե, ա, գ, դ

72.  Պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր
դա կա նու թյամբ.

ա. Մա նազ կեր տի ճա կա տա մար տը
բ.  հա կաա րա բա կան ա պս տամ բու թյու նը Գրի գոր և Դա վիթ Մա մի կո նյան նե րի գլխա

վո րու թյամբ
գ. Զվարթ նոց տա ճա րի կա ռուց ման ա վար տը
դ. Ա րձ նի ի ճա կա տա մար տը 
ե. Մայր Ա թո ռի վե րա հաս տա տու մը Ս. Էջ մի ած նում
զ. Վաս պու րա կա նի թա գա վո րու թյան կոր ծա նու մը 
է. Քա դի սի այի ճա կա տա մար տը 
ը. Թե ո դո րոս Ռշ տու նու մա հը

1) է, ը, բ, դ, զ, ե, ա, գ   3) է, ը, գ, դ, զ, բ, ա, ե
2) ը, է, բ, գ, դ, զ, ե, ա   4) է, ը, գ, բ, դ, զ, ա, ե

73.  Պատ միչ նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ նրանց աշ խա տու թյուն նե րի ը նդ
գրկած վեր ջին ի րա դար ձու թյուն նե րի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու
թյան.

ա. Մատ թե ոս Ո ւռ հայե ցի   դ. Սա մո ւել Ա նե ցի 
բ. Վար դան Ար ևել ցի   ե. Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցի
գ. Ստե փա նոս Տա րո նե ցի   զ. Ա րիս տա կես Լաս տի վեր ցի

1) ե, զ, գ, ա, բ, դ    3) ե, գ, զ, ա, դ, բ
2) գ, ե, ա, զ, դ, բ    4) գ, ե, բ, դ, ա, զ

74.  Հայ միջ նա դա րյան մշա կույ թի նշա նա վոր գոր ծիչ նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել 
ը ստ նրանց գոր ծու նե ու թյան ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Գրի գոր Մա գիստ րոս Պահ լա վու նի ե. Հով հան նես Ե րզն կա ցի
բ. Գրի գոր Տաթ ևա ցի   զ. Մես րոպ Մաշ տոց 
գ. Մով սես Խո րե նա ցի   է. Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցի 
դ. Ղևոնդ Վար դա պետ    ը. Ա նա նի ա Շի րա կա ցի

1) դ, զ, ե, ը, ա, բ, գ, է    3) զ, գ, ը, դ, է, ա, ե, բ
2) զ, ե, դ, ը, բ, գ, է, ա    4) զ, դ, ե, ա, ը, բ, է, գ
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75.  Հայ միջ նա դա րյան մշա կույ թի կար ևոր ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա
մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. հայ կա կան ա ռա ջին դա տաս տա նագր քի ստեղ ծու մը
բ. Աղ բերց վան քի դպ րո ցի հիմ նադ րու մը
գ. Սմ բատ Գունդս տաբ լի կող մից « Դա տաս տա նագր քի» կազ մու մը
դ.  մեզ հա սած ման րան կար նե րով զար դար ված ա ռա ջին ամ բող ջա կան ձե ռագ րի 

ստեղ ծու մը 
ե. Ա նի ի Կա թո ղի կե մայր տա ճա րի կա ռուց ման ա վար տը
զ. Մխի թար Գո շի կող մից դա տաս տա նագր քի կազ մու մը

1) ե, դ, ա, զ, բ, գ    3) դ, ա, բ, զ, գ, ե
2) դ, ե, ա, գ, զ, բ    4) դ, ե, ա, զ, գ, բ

76. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Հով հան նա վան քի դպ րո ցի հիմ նադ րու մը
բ.  Լվո վում Հով հան նես Քար մա տա նեն ցի կող մից սաղ մո սա րա նի և բժշ կա րա նի 

տպագ րու մը
գ. հայ կա կան տպագ րու թյան հիմ նադ րու մը
դ. Նոր Ջու ղա յում Խա չա տուր Կե սա րա ցու կող մից հայ կա կան տպա րա նի ստեղ ծու մը 
ե.  Լվո վում Հով հան նես Քար մա տա նեն ցի կող մից հա յա տառ ղփ չա ղե րեն ա ղո

թագրքի տպագ րու մը
զ. Վե նե տի կում « Սաղ մո սա րա նի» տպագ րու մը Աբ գար Թո խաթե ցու կող մից 
է. Գրի գոր Տաթ ևա ցու փո խադր վե լը Մե ծո փա վանք 
ը. « Խառ նայփն թուր տու մա րի. գե ղե ցիկ և պի տա նի» տո մա րա ցույ ցի տպագ րու մը
թ. Կ.Պոլ սում Թո խա թե ցու կող մից « Մաշ տոց» և « Տօ նա ցոյց» գր քե րի տպագ րու մը
ժ. Աբ գար դպիր Թո խա թե ցու մեկ նու մը Հռոմ

1) է, գ, ժ, ը, զ, թ, բ, ե, ա, դ   3) ա, է, ժ, գ, ը, զ, թ, բ, ե, դ
2) գ, է, ը, ժ, զ, թ, բ, ե, դ, ա    4) է, գ, ը, թ, ժ, զ, ա, դ, բ, ե

77.  Հայ կա կան մշա կու թային կյան քին վե րա բե րող ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո
րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. «Ուր բա թագր քի» լույսըն ծա յու մը Հա կոբ Մե ղա պար տի կող մից
բ. Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի հիմ նադ րու մը
գ. Զվարթ նո ցի տա ճա րի կա ռու ցու մը
դ. Գա յա նե ի տա ճա րի հիմ նադ րու մը 
ե. Հով հան նա վան քի դպ րո ցի հիմ նու մը
զ. « Սաղ մո սա րա նի» տպագ րու մը Աբ գար Թո խա թե ցու կող մից

1) դ, գ, բ, ա, զ, ե    3) ե, զ, ա, բ, գ, դ
2) գ, դ, բ, զ, ա, ե    4) դ, գ, ա, բ, ե, զ
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78.  Գտնել այն երկու ի րա դար ձու թյու ննե րը, ո րոնք  խախ տում են ներ կա յաց ված 
պատ մամ շա կու թային ի րա դար ձու թյուն նե րի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա
կա նու թյու նը.

1) Մխի թար Գո շի « Դա տաս տա նագր քի» կազ մու մը 
2) Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի հիմ նու մը 
3) Ա նի ի Մայր տա ճա րի շի նա րա րու թյան ա վար տը 
4) Աբ գար Թո խա թե ցու կող մից « Սաղ մո սա րա նի» տպագ րու մը
 5) Հա յա տառ ղփ չա ղե րեն ա ղո թագր քի տպագ րու մը Լվովում
6)  Ա ռա քել Դավ րի ժե ցու « Պատ մու թյան» տպագ րու մը հեղինակի կենդանության 

օրոք
7) Հով հա ննա վան քի դպ րո ցի փո խադ րու մը Էջ մի ա ծին
8) Նոր Ջու ղա յում հայ կա կան տպա րա նի հիմ նու մը

79.  Միջ նա դա րյան կր թօ ջախ նե րը դա սա վո րել նրանց հիմ նադր ման ժա մա նա
կագրա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ. 

ա. Հա րանց ա նա պա տի դպ րոց 
բ. Հռոմկ լայի կա թո ղի կո սա րա նին կից դպ րոց
գ. Հեր մո նի դպ րոց
դ. Վա ղար շա պա տի վար դա պե տա րան

1) դ, գ, բ, ա     3) բ, դ, ա, գ
2) դ, բ, գ, ա    4) բ, դ, գ, ա

80. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Բա ղե շի Ա միր դո լու վան քի դպ րո ցի հիմ նադ րու մը
բ. Հով հան նա վան քի դպ րո ցի փո խադ րու մը Ս. Էջ մի ա ծին
գ. Ա ռա քել Դավ րի ժե ցու « Պատ մու թյան» ա ռա ջին տպագ րու թյու նը
դ. Եր ևա նի Ա նա նի ա ա ռա քյա լի ա նա պա տի հիմ նադ րու մը
ե. Գրի գոր Տաթ ևա ցու փո խադր վե լը Մե ծո փա վանք
զ. Հով հան նա վան քի դպ րո ցի հիմ նադ րու մը

1) ա, ե, դ, բ, զ, գ    3) ե, ա, դ, զ, բ, գ
2) զ, բ, գ, ե, դ, ա     4) ե, զ, ա, դ, գ, բ

81. Քա ղաք նե րը դա սա վո րել ը ստ դրանց կա ռուց ման ժա մա նա կագ րու թյան.
ա) Եր վան դա շատ    դ) Ար շա մա շատ
բ) Տիգ րա նա կերտ    ե) Տուշ պա
գ) Ար տա շատ     զ) Դվին

1) ե, դ, ա, գ, բ, զ    3) զ, դ, գ, բ, ե, ա
2) ե, ա,գ, բ, դ, զ    4) զ, դ, բ, գ, ա, ե
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82. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Սա հակ Պարթ ևի նշա նա կու մը հայոց կա թո ղի կոս
բ. Ար շակ III–ի և Վա րազ դուխ տի ա մուս նու թյու նը
գ. Բատ Սա հա ռու նու մա հա պա տի ժը
դ. Սա հակ Պարթ ևի զրկ վե լը կա թո ղի կո սու թյու նից 
ե. Մու շեղ Մա մի կո նյա նի դա վա դիր սպա նու թյու նը
զ. Հա մա զասպ Մա մի կո նյա նի նշա նա կու մը հայոց սպա րա պետ 
է.  Մա մի կո նյան տոհ մի տա նու տե րու թյան և սպա րա պե տու թյան գոր ծի ստանձ նու մը 

Ման վել Մա մի կո նյա նի կող մից 
ը. Վա րազ դատ Ար շա կու նու դառ նա լը օ լիմ պի ա կան խա ղե րի հաղ թող
թ.  Վա րազ դատ Ար շա կու նու հար կադր ված հե ռա նա լը Հռո մե ա կան կայս րու թյան 

սահ ման ներ
ժ. Վար դան Մա մի կո նյա նի դառ նա լը սպա րա պետ

1) ը, ե, է, թ, գ, բ, ա, զ, դ, ժ   3) թ, ե, ը, է, գ, բ, ժ, ա, զ, դ
2) ը, է, թ, ե, գ, բ, ա, ժ, զ, դ   4) ե, է, ը, թ, բ, գ, դ, ա, զ, ժ

83. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Խոս րով Ա նու շիր վա նի պա տե րազմ հայ տա րա րե լը Հուս տի նի ա նոս I –ին
բ. I–IV Հայ քե րի ստեղ ծու մը
գ. Ա կա կի ո սի սպա նու թյու նը և հա կա բյու զան դա կան ա պս տամ բու թյան սկիզ բը 
դ. Ար տա վան Ար շա կու նու պաշ տո նան կու թյու նը և ար գե լա փա կու մը պա լա տում 
ե. Հով հան նես Ար շա կու նու դա վա դիր սպա նու թյու նը

1) բ, գ, ե, ա, դ    3) ա, բ, գ, ե, դ
2) գ, բ, ե, դ, ա     4) բ, ե, գ, դ, ա

84. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Պար սից տե րու թյան կոր ծա նու մը ա րաբ նե րի կող մից
բ. ա րա բա կան ցե ղե րի քա ղա քա կան մի ա վո րու մը Մու համ մե դի գլ խա վո րու թյամբ
գ.  Վա րազ տի րոց Բագ րա տու նու մաս նակ ցու թյու նը Հե րակլ կայ սեր դեմ կազ մա

կերպ ված դա վադ րու թյա նը
դ. Ս. Հռիփ սի մե տա ճա րի կա ռու ցու մը

1) դ, ա, գ, բ  2) բ, դ, ա, գ  3) բ, դ, գ, ա   4) դ, բ, գ, ա

85.  Ո՞ր ի րա դար ձու թյունն է խախ տում 774–775 թթ. հա կաա րա բա կան մեծ ա պս
տամ բու թյան ըն թաց քի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1)  Ար տա վազդ Մա մի կո նյա նի կող մից Կու մայ րի գյու ղում ա րաբ հար կա հան նե րի 
վրա հար ձակ վե լը

2) Մու շեղ Մա մի կո նյա նի Ար տա գերս ամ րո ցում ամ րա նա լը
3) Ար ճե շի ճա կա տա մար տը
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4) Կա րի նի պա շար ման սկիզ բը հայ ա պս տամբ նե րի կող մից
5) ա րա բա կան զոր քե րի մուտ քը Հա յաս տան և բա նա կե լը Խլա թում
6) Ա րձ նի ի ճա կա տա մար տը

86. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Սմ բատ II–ի կող մից Գուր գե նին թա գա վո րի տիտ ղո սի շնոր հու մը
բ. խա լի ֆի կող մից Գա գիկ Ա րծ րու նու ճա նաչ վե լը հայոց թա գա վոր
գ. Սյու նի քի Սմ բատ իշ խա նի թա գա վոր հռ չակ վե լը
դ. Ա շոտ III–ի կող մից Մու շեղ Բագ րա տու նուն թա գա վոր ճա նա չե լը 
ե. Ա շոտ III–ի որ դի Գուր գե նի նշա նա կու մը Տա շի րի կա ռա վա րիչ

1) դ, ե, գ, բ, ա     3) դ, ա, գ, բ, ե,
2) բ, դ, ե, ա, գ    4) բ, դ, գ, ե, ա

87. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Ջա լա լեդ դի նի ջախ ջա խիչ պար տու թյու նը մոն ղոլ նե րից
բ. Չար մա ղա նի գլ խա վո րած մոն ղո լա կան զոր քե րի ներ խու ժու մը Հա յաս տան
գ. հայ–վ րա ցա կան մի ա ցյալ ու ժե րի պար տու թյու նը Կոտ մա նի դաշ տում
դ. Լո ռե և Շամ քոր քա ղաք նե րի գրա վու մը մոն ղոլ նե րի կող մից 
ե. մոն ղոլ ցե ղա պետ Թե մու չի նի ը նտր վե լը խան` Չին գիզ խան ա նու նով

1) գ, ա, ե, դ, բ     3) ա, գ, դ, ե, բ
2) ե, ա, գ, բ, դ    4) ե, գ, ա, բ, դ

88. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Խա չիկ Ա կա թո ղի կո սի կող մից Ան տի ոք, Տար սոն, Սուլն դա քա ղաք նե րում և մի 
շարք գա վառ նե րում ե պիս կո պո սա կան թե մե րի հիմ նու մը
բ. Մա նազ կեր տի ճա կա տա մար տը
գ. Գա գիկ Ա բա սյա նի հաս տատ վե լը Ծամն դա վում
դ. Գա գիկ II–ի հաս տատ վե լը Պի զու քա ղա քում 
ե. Ա պլ ղա րիպ Ա րծ րու նու նշա նակ վե լը Կի լի կի այի կա ռա վա րիչ

1) ե, ա, գ, բ, դ,    3) ա, ե, դ, գ, բ
2) դ, ա, ե, բ, գ     4) ա, ե, գ, բ, դ

89. Դեպ քե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա) Դվի նի ա զա տագ րու մը Զա քա րյան նե րի կող մից
բ) Ա նի ի գրա վու մը Դա վիթ Շի նա րա րի կող մից
գ) Լևոն II–ի թա գադ րու թյու նը
դ) Ե րու սա ղե մի գրա վու մը Սա լահ ադ Դի նի զոր քե րի կող մից 
ե) Զա քա րյան նե րի կրած ան հա ջո ղու թյու նը Խլա թի մոտ

1) ա, ե, գ, բ, դ    3) բ, դ, գ, ա, ե
2) բ, գ, ա, դ, ե    4) ա, գ, ե, դ, բ
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90.  Հայոց կա թո ղի կոս նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ գա հա կալ ման ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Գրի գոր Զ Ա պի րատ   գ. Հով հան նես Սսե ցի
բ. Ստե փա նոս Հռոմկ լայե ցի  դ. Խա չիկ Ա

1) դ, գ, ա, բ     3) դ, ա, գ, բ
2) ա, դ, բ, գ    4) գ, ա, դ, բ

91. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Հե թու մյան ար քա յա տոհ մի հաս տա տու մը կի լի կյան գա հին
բ. Սմ բատ Գունդս տաբ լի ո ւղ ևո րու թյու նը Կա րա կո րում
գ. Զա բե լի և Ֆի լի պի ա մուս նու թյու նը
դ. Ի կո նի այի սուլ թա նու թյան զոր քի պար տու թյու նը Չման կա տու կի ճա կա տա մար տում 
ե.  Լևոն Մե ծա գոր ծի կող մից Ան տի ո քի գրա վու մը և իշ խա նու թյան հանձ նու մը Ռայ

մոնդ–Ռու բե նին
զ. հայ–մոն ղո լա կան դա շին քի կն քու մը 
է. Զա բե լի նշա նա կու մը Կի լի կի այի գա հա ժա ռանգ 
ը.  դա շինք կն քե լու վե րա բե րյալ Կոս տան դին թա գա վո րա հոր և Բա չո ւի միջև հա մա

ձայ նու թյան կա յա ցու մը
թ. Ֆի լի պի ձեր բա կա լու թյու նը և բան տար կու մը
ժ. Ռայ մոնդ–Ռու բե նի ձեր բա կա լու թյու նը և բան տար կու մը

1) ժ, ե, է, գ, թ, ա, դ, ը, զ, բ   3) է, ե, գ, ժ, թ, ա, դ, ը, բ, զ
2) ե, է, ժ, գ, թ, ա, դ, ը, բ, զ   4) ե, է, գ, ա, ժ, թ, դ, ը, զ, բ

92. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Աբ գար Թո խա թե ցու գլ խա վո րած պատ վի րա կու թյան մեկ նու մը Վե նե տիկ
բ. Նոր Ջու ղա բնա կա վայ րի հիմ նու մը
գ. Չալդ րա նի ճա կա տա մար տը
դ. Օս մա նյան պե տու թյան հիմ նադ րու մը Փոքր Ա սի ա յում 
ե. ե կե ղե ցա կան գաղտ նի ժո ղո վի գու մա րու մը Սե բաս տի ա յում
զ. շահ Ա բա սի կազ մա կեր պած հայ բնակ չու թյան բռ նա գաղ թը 
է. Սմ բատ Ա րծ րու նու օ ծու մը հայոց թա գա վոր 
ը. կա թո ղի կո սա կան ա թո ռի վե րա հաս տա տու մը Ս. Էջ մի ած նում
թ.  Էջ մի ած նի գաղտ նի խորհր դակ ցու թյան հրա վի րու մը Ստե փան նոս Սալ մաս տե ցու 

կող մից
ժ. օս ման նե րի կող մից Կոս տանդ նու պոլ սի գրա վու մը

1) ը, դ, ժ, գ, թ, է, ե, ա, բ, զ   3) ժ, ը, դ, է, գ, բ, ե, զ, ա, թ
2) դ, ը, ժ, է, թ, գ, ա, ե, զ, բ   4) դ, ը, ժ, է, գ, թ, ե, ա, զ, բ
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7. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՈՒՄ

1. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

1) Խոս րով III Կո տակ    ա) 339–350 թթ.
2) Պապ      բ) 333–341 թթ.
3) Վր թա նես Ա Պարթև    գ) 330–338 թթ.
4) Շա պուհ II     դ) 370–374 թթ.
5) Ներ սես Ա կա թո ղի կոս    ե) 309–379 թթ.
6) Ար շակ II     զ) 353–373 թթ.
7) Տի րան       է) 350–368 թթ.
      ը) 298–330 թթ.

1) 1–ը, 2–գ, 3–ա, 4–բ, 5–դ, 6–զ, 7–ա 3) 1–գ, 2–դ, 3–բ, 4–ե, 5–զ, 6–է, 7–ա
2) 1–է, 2–ա, 3–զ, 4–բ, 5–գ, 6–ը, 7–դ 4) 1–գ, 2–բ, 3–ա, 4–ը, 5–դ, 6–զ, 7–ե

2. Գա հա կալ ման տա րի նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ար քայի ան վա նը.

1) Խոս րով III Կո տակ    ա. 339–350 թթ.
2) Պապ     բ. 287–330 թթ.
3) Տի րան     գ. 350–368 թթ.
4) Տր դատ III Մեծ    դ. 374–378 թթ.
5) Ար շակ II      ե. 330–338 թթ.
      զ. 370–374 թթ.

1) 1–բ, 2–զ, 3–ա, 4–ե, 5–գ   3) 1–ե, 2–զ, 3–գ, 4–բ, 5–ա
2) 1–ե, 2–զ, 3–ա, 4–բ, 5–գ   4) 1–ե, 2–դ, 3–ա, 4–բ, 5–գ

3.  Հա մա պա տաս խա նեց նել. 
Պատ մա կան Հա յաս տա նի ո ՞ր գա վառ նե րում են տե ղի ու նե ցել ներ քո հի շյալ ի րա
դար ձու թյուն նե րը. 

ա. Ա րիս տա կես կա թո ղի կո սի հու ղար կա վո րու թյու նը
բ. Հայ ե կե ղե ցու ա ռա ջին ժո ղո վը 
գ. Ար շա կու նի թա գա վոր նե րի դամ բա րան նե րի թա լա նը պար սից զոր քի կող մից
դ. Ձի րա վի ճա կա տա մար տը 
ե. Ար շա կա վա նի հիմ նու մը

1) Նիգ գա վառ    4) Տա րոն գա վառ
2) Բագր ևանդ գա վառ   5) Կո գո վիտ գա վառ
3) Ե կե ղյաց գա վառ    6) Դա րա նա ղյաց գա վառ

1) ա–1, բ–4, գ–3, դ–5,  ե–2  3) ա–3, բ–4, գ–6, դ–, ե–5
2) ա–1, բ–4, գ–6, դ–5,  ե–2  4) ա–4, բ–6, գ–3, դ–2, ե–1
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4. Հա մա պա տաս խա նեց նել պատ մա կան ի րա դար ձու թյու նը, տա րե թի վը, վայ րը.

N Պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն N Տարեթիվ N Վայր

1 Կոս տան դի ա նոս Մե ծի կայ սե րա կան հրո
վար տա կի ըն դու նու մը

1.
325 թ.

1
Գան ձակ

2 Մազ քութ նե րի Սա նե սան թա գա վո րի սպա
նու թյու նը

2
371 թ.

2
Մի լան

3 Վճ ռա կան ճա կա տա մարտ, ո րն ամ րապն դեց 
Պա պի իշ խա նու թյու նը

3
372 թ.

3
Օ շա կան

4 Ճա կա տա մարտ, ո ւր հայե րը կռ վի նետ վե ցին 
« Քաջ Ար շա կի հա մար» բա ցա կան չու թյուն
նե րով

4
335 թ.

4
Հռոմ

5 313 թ. 5 Ձի րավ

1 5 2
2 4 3
3 2 5
4 3 1

1. 1 5 2
2 4 3
3 3 1
4 2 5

2. 1 1 2
2 4 3
3 2 5
4 3 1

3. 1 1 2
2 2 1
3 3 3
4 4 5

4. 

5. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
ա. Ծոփ քի վե րա կա ցու, ո րը սպա նեց Ա րիս տա կես կա թո ղի կո սին
բ. Փա ռան ձեմ թա գու հու հայ րը
գ.  Տի րա նի օ րոք բյու զան դա կան կայս րը, ո րին հայ ա վա գա նին ա ռա ջար կեց ռազ

մա կան դա շինք ը նդ դեմ պար սիկ նե րի 
դ. Տի րան թա գա վո րին կու րաց րած Ա տր պա տա կա նի մարզ պան 
ե. կա թո ղի կոս, ո րը Տի րա նի օ րոք հա ջոր դել է Հու սի կին
զ. Տի րա նի օ րոք կա թո ղի կոս` Աղ բի ա նո սի տոհ մից 
է. Ու րա ցյալ Վա հան Մա մի կո նյա նի հայ րե նա սեր որ դին 
ը. Հայոց կա թո ղի կոս, ո րը հա ջոր դել է Ներ սես Մե ծին
թ.  հռո մե ա կան զո րա վար, ո րի գլ խա վո րած զո րա ջո կա տով Պա պը վե րա դար ձավ 

Հա յաս տան
ժ.  Հայոց սպա րա պետ, ո րը Ար շա կու նյաց թա գա վոր նե րի ոս կոր նե րը վե րա թա ղեց 

Ա րա գա ծի լան ջին

1. Շա հակ      7. Վա սակ Մա մի կո նյան
2. Վա րազ      8. Հու սիկ–Շա հակ
3. Ար տա նես     9. Կոս տան դի ոս II
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4. Փա ռեն Աշ տի շա տե ցի   10. Տե րեն տի ոս
5. Սամ վել Մա մի կո նյան   11. Ար քե ղայոս
6. Ան դովկ Սյու նի

1) ա–11, բ–6, գ–9, դ–2, ե–4, զ–1, է–5, ը–8, թ–10, ժ–7
2) ա–11, բ–7, գ–9, դ–3, ե–4, զ–1, է–5, ը–8, թ–10, ժ–6
3) ա–3, բ–4, գ–10, դ–2, ե–6, զ–8, է–7, ը–1, թ–9, ժ–5
4) ա–3, բ–4, գ–10, դ–11, ե–6, զ–8, է–7, ը–1, թ–9, ժ–5

6. Գա հա կալ ման տա րի նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ար քայի ան վա նը.

1. Վռամ շա պուհ     ա. 422–428 թթ.
2. Վա րազ դատ    բ. 415–419 թթ.
3. Ար տա շես Ար շա կու նի   գ. 388–414 թթ.
4. Շա պուհ     դ. 378–387 թթ.
5. Ար շակ III      ե. 387–415 թթ.
      զ. 374–378 թթ.

1) 1–ե, 2–զ, 3–ա, 4–բ, 5–գ   3) 1–գ, 2–զ, 3–ա, 4–բ, 5–դ
2) 1–գ, 2–զ, 3–ա, 4–ե, 5–դ   4) 1–բ, 2–զ, 3–ա, 4–գ, 5–ե

7. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում. 

ա.  Վա սակ սպա րա պե տի զոր քի թվա քա նա կը, ե րբ ա զատ վե ցին  թա գա վո րա կան 
գե րե վար ված ոս կոր նե րը

բ. Ար տա գերս ամ րո ցում Փա ռան ձեմ թա գու հու զո րա կան նե րի թի վը
գ. Մու շեղ սպա րա պե տի զոր քի թի վը Ա տր պա տա կա նում 370 թ.
դ. հայոց զոր քի թի վը Ձի րա վի ճա կա տա մար տում 
ե. հայոց զոր քի թի վը Պա պի օ րոք
զ. Պա պի թիկ նա պահ գն դի թվա քա նա կը Տար սո նում 
է.  Շա վարշ Կամ սա րա կա նի և Պարգև Ա մա տու նի իշ խա նի զի նա կից նե րի թի վը 

պարս կա կան պա հա կախմ բի վրա հար ձակ վե լիս

1. 300     5. 40000
2. 700     6. 60000
3. 11000     7. 90000
4. 1300     8. 100000

1) ա–4, բ–3, գ–7, դ–5, ե–6, զ–2, է–1
2) ա–6, բ–4, գ–5, դ–7, ե–8, զ–1, է–2
3) ա–6, բ–3, գ–5, դ–7, ե–8, զ–1, է–2
4) ա–4, բ–2, գ–3, դ–5, ե–7, զ–6, է–1



ZA
NG

AK

168

8. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
Գոր ծիչ     Կա ռա վար ման ժա մա նա կաշր ջան
1) Վռամ շա պուհ     ա) 456–502 թթ.
2) Շա պուհ      բ) 388–414 թթ.
3) Ար տա շես Ար շա կու նի   գ) 415–419 թթ.
4) Հազ կերտ II     դ) 439–452 թթ.
5) Հով սեփ Ա Վայոց ձոր ցի   ե) 439–457 թթ.
6) Գյուտ կա թո ղի կոս   զ) 461–478 թթ.
7) Վախ թանգ Գոր գա սալ   է) 414–415 թթ.
      ը) 422–428 թթ.

1) 1–բ, 2–գ, 3–ը, 4–ե, 5–դ, 6–զ, 7– ա 3) 1–ա, 2–ը, 3–դ, 4–ե, 5–զ, 6–է, 7–գ
2) 1–դ, 2–դ, 3–ե, 4–զ, 5–ը, 6–գ, 7–ա  4) 1–ե, 2–բ, 3–ա, 4–դ, 5–է, 6–գ, 7–զ 

9.  Վար դա նանց ա պս տամ բա կան կա ռա վա րու թյան պաշ տո նը հա մա պա տաս խա
նեց նել գործ չի ան վա նը.

1) Վար դան Մա մի կո նյան    ա. մեծ դա տա վոր
2) Խո րեն Խոր խո ռու նի   բ. հա զա րա պետ
3) Հով սեփ Վայոց ձոր ցի   գ. մարզ պան
4) Վա սակ Սյու նի    դ. սպա րա պետ
       ե. մաղ խազ

1) 1–դ, 2–բ, 3–ա, 4–գ   3) 1–դ, 2–ե, 3–ա, 4–բ
2) 1–դ, 2–ե, 3–ա, 4–գ   4) 1–բ, 2–ե, 3–ա, 4–դ

10. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

1)  Դեն շա պու հի կող մից աշ խար հագ րի ան ցկա ցու մը ա) 449 թ.

2)  Ար տա շա տի ժո ղո վի գու մա րու մը Հով սեփ կա թո ղի կո սի 
գլխա վո րու թյամբ

բ) 454 թ.

3)  հայ նա խա րար նե րի ժա մա նու մը Տիզ բոն գ) 482 թ.

4) Հով սեփ Վայոց ձոր ցու մա հը դ) 484 թ.

5) Ճար մա նայի ճա կա տա մար տը ե) 481 թ.

6)  Հա զա րա վուխ տի գլ խա վո րու թյամբ պար սից զոր քե րի 
 ներ խու ժու մը Հա յաս տան

զ) 447 թ. 

է) 450 թ.

1) 1–ա, 2–է, 3–զ, 4–գ, 5–ե, 6–բ
2) 1–է, 2–ա, 3–զ, 4–դ, 5–ե, 6–գ

3) 1–զ, 2–ա, 3–է, 4–բ, 5–գ, 6–դ
4) 1–ա, 2–զ, 3–գ, 4–ե, 5–բ, 6–դ
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11.  Հայ հոգ ևոր գոր ծիչ նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել նրանց հետ կապ
ված ի րա դար ձու թյուն նե րի հետ.

1) Հով սեփ Ա Վայոց ձոր ցի    ա) 571–572 թթ. ա պս տամ բու թյու նը
2) Հով հան նես Բ Գա բե ղե նա ցի   բ) Վար դա նանց պա տե րազ մը
3) Ներ սես Ա Պարթև    գ) Աշ տի շա տի ժո ղո վը
4) Հով հան նես Ա Ման դա կու նի   դ) Վա հա նանց պա տե րազ մը
5) Ներ սես Գ Տայե ցի    ե) Զվարթ նո ցի տա ճա րի կա ռու ցու մը
      զ)  Դվի նի 506 թ. ե կե ղե ցական ժո ղո վի 

գու մա րու մը

1) 1–ա, 2–բ, 3–դ, 4–գ, 5–զ   3) 1–բ, 2–ա, 3–զ, 4–դ, 5–ե
2) 1–բ, 2–ա, 3–ե, 4–դ, 5–զ   4) 1–բ, 2–ա, 3–գ, 4–դ, 5–ե

12. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում (Վա հա նանց պա տե րազ մի շր ջա նից). 

ա. Նվա րսա կի հաշ տու թյու նը կն քած պար սիկ պաշ տո նյա
բ. քրիս տո նե ու թյան նա հա տակ Վար դան Մա մի կո նյա նի դուստ րը
գ. Վա հան Մա մի կո նյա նի` պար սից ար քու նի քում պա տանդ մնա ցած եղ բայ րը
դ. Հա յաս տա նի` Ա տր պա տա կան փա խած մարզ պա նը 
ե. Կամ սա րա կան նե րի կա նանց բան տար կած Հա յաս տա նի նոր մարզ պա նը
զ. Հայաստան  ներ խու ժած պար սից զոր քի հրա մա նա տարը  

է.  սե պու հ, ո րի հետ Կամ սա րա կան եղ բայր ներն ի րենց ջո կա տով փոր ձում է ին մի ա
նալ Վա հան Մա մի կո նյա նի զոր քին

1) Շա պուհ     5) Վար դան դուխտ
2) Մու շեղ Մա մի կո նյան   6) Նի խոր
3) Հա զա րա վուխտ    7) Վարդ Պատ րիկ
4) Շու շա նիկ    8) Ա տրվշ նասպ

1) ա–6, բ–4, գ–7, դ–8, ե– 1, զ– 3, է–2
2) ա–6, բ–5, գ–2, դ–3, ե–8, զ–1, է–7
3) ա–8, բ–5, գ–7, դ–6, ե–8, զ–3, է–2
4) ա–8, բ–4, գ–2, դ–3, ե–6, զ–1, է–7

13.  Հա մա պա տաս խա նեց նել Վար դա նանց և Վա հա նանց  պա տե րազմ նե րի ժա մա
նակ  ա պս տամբ նե րի ստեղ ծած կա ռա վա րու թյուն նե րի գոր ծիչ նե րի ա նուն նե րը. 

ա. մարզ պա նը Վար դա նանց պա տե րազ մում 
բ. մարզ պա նը Վա հա նանց պա տե րազ մում
գ. սպա րա պե տը Վար դա նանց պա տե րազ մում
դ. սպա րա պե տը Վա հա նանց պա տե րազ մում 
ե. մեծ դա տա վո րը Վար դա նանց պա տե րազ մում
զ. մեծ դա տա վո րը Վա հա նանց պա տե րազ մում
է. մաղ խա զը Վար դա նանց պա տե րազ մում
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1. Վա հան Մա մի կո նյան   5. Հով հան նես Ա Ման դա կու նի
2. Խո րեն  Խոր խո ռու նի   6. Վա սակ Սյու նի
3. Սա հակ Բագ րա տու նի   7. Հով սեփ Ա Վայոց ձոր ցի
4. Վար դան Մա մի կո նյան   8. Ներ շա պուհ Ա րծ րու նի

1) ա – 3, բ –8, գ – 4, դ – 6, ե – 7, զ – 5, է – 2
2) ա – 6, բ –5, գ – 2, դ – 1, ե – 7, զ – 3, է – 8 
3) ա – 6, բ –3, գ – 4, դ – 1, ե – 7, զ – 5, է – 2   
4) ա – 3, բ –8, գ – 2, դ – 6, ե – 4, զ – 5, է – 7

14.  Հուս տի նի ա նոս I–ի հրա պա րա կած օ րեն քով Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում ստեղծ
ված վար չա մի ա վո րի կենտ րո նը հա մա պա տաս խա նեց նել վար չա մի ա վո րին.

1) Ա ռա ջին Հայք     ա. Մե լի տի նե
2) Ե րկ րորդ Հայք    բ. Մար տի րու պո լիս
3) Եր րորդ Հայք    գ. Հուս տի նի ա նու պո լիս
4) Չոր րորդ Հայք    դ. Կե սա րի ա
       ե. Սե բաս տի ա

1) 1–գ, 2–ե, 3–ա, 4–բ   3) 1–բ, 2–ե, 3–դ, 4–գ
2) 1–դ, 2–ա, 3–ե, 4–բ   4) 1–գ, 2–դ, 3–ե, 4–ա

15. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
ա) ա րաբ նե րի ա ռա ջին ար շա վան քը Հա յաս տան
բ) Խա չա փայ տի վե րա դարձ նե լը Ե րու սա ղեմ
գ) Ա կա կի ո սի սպա նու թյու նը 
դ) Նվար սա կի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը 
ե) «Ա մո թա լի դա շին քի» կն քու մը 
զ) Աշ տի շա տի ժո ղո վի հրա վի րու մը 
է) Մծ բի նի պայ մա նագ րի կն քու մը 
ը) ա ռա ջին տի ե զե րա կան ժո ղո վի հրա վի րու մը Նի կե ա յում

1) 325 թ.     6) 354 թ.
2) 484 թ.     7) 298 թ.
3) 640 թ.     8) 539 թ.
4) 631 թ.     9) 614 թ.
5) 363 թ.

1) ա–3, բ–9, գ–7, դ–4, ե–5, զ–6, է–1, ը–8
2) ա–7, բ–4, գ–9, դ–2, ե–3, զ–5, է–6, ը–1
3) ա–7, բ–8, գ–3, դ–4, ե–6, զ–5, է–1, ը–9
4) ա–3, բ–4, գ–8, դ–2, ե–5, զ–6, է–7, ը–1
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16. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում. 

N Ի րա դար ձու թյու նը N Տա րե թի վը N Գոր ծի չը

1 «Ա մո թա լի» դա շին քի կն քու մը 1 337 թ. 1 Վա հան Մա մի կո նյան

2 Վա հա նանց պա տե րազ մը 2 571–572 թթ. 2 Հով հան նես Բ

3 Դա վադ րու թյուն Հուս տի
նիա նոս կայ սեր դեմ 3 363 թ. 3 Վա չե Մա մի կո նյան

4 Կրտ սեր Վար դա նի 
ա պստամ  բու թյու նը 4 481–484 թթ. 4 Ար շակ Ար շա կու նի

5 548 թ. 5 Հո վի ա նոս

1 4 3
2 2 1
3 1 4
4 5 5

1. 1 3 5
2 4 1
3 5 4
4 2 2

2. 1 4 3
2 4 1
3 1 4
4 2 2

3. 1 3 3
2 4 2
3 5 4
4 2 1

4. 

17.  Գոր ծիչ նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել պատ մա կան ի րա դար ձու
թյուն նե րին.

1) Սա հակ Բագ րա տու նի   ա) Ձի րա վի ճա կա տա մարտը
2) Սմ բատ Բագ րա տու նի   բ) Ար տա շա տի 449 թ. ժո ղովը
3) Կո մի տաս կա թո ղի կոս  գ) Աշ տի շա տի ե կե ղե ցա ժո ղո վի հրա վի րու մը
4) Մու շեղ Մա մի կո նյան  դ) Հռիփ սի մե ի տա ճա րի կա ռու ցու մը
5) Վա սակ Սյու նի    ե) 571–572 թթ. ա պս տամ բու թյու նը
6) Ներ սես Մեծ    զ)  481–484 թթ. ա պս տամ բու թյան ժամանակ 

մարզպան նշանակվելը
      է) մի ա նա լը 774–775 թթ. ա պս տամ բու թյա նը

1) 1–ե, 2–ա, 3–դ, 4–զ, 5–գ, 6–դ 3) 1–ե, 2–է, 3–գ, 4–ա, 5–բ, 6–դ
2) 1–զ, 2–ա, 3–բ, 4–է, 5–ե, 6–գ 4) 1–զ, 2–է, 3–դ, 4–ա, 5–բ, 6–գ

18. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում. 

ա) Ա շոտ III       1) Բա րե պաշտ
բ) Խոս րով III      2) Ո ղոր մած
գ) Ա շոտ II       3) Կո տակ
դ) Ար տա շես I      4) Եր կաթ 
ե) Տա շիր–Ձո րա գե տի Դա վիթ թա գա վոր   5) Տի ե զե րա կալ
       6) Ան հո ղին

1) ա–2, բ–4, գ–5, դ–3, ե–1    3) ա–2, բ–3, գ–4, դ–1, ե–6
2) ա–4, բ–3, գ–5, դ–1, ե–6    4) ա–1, բ–5, գ–4, դ–2, ե–3
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19. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

N Ի րա դար ձու թյուն N Տա րե թի վը N Կա թո ղի կո սը

1 
Ա րաբ կա ռա վա րիչ Մու ա
վի այի հետ հայ–ա րա բա
կան պայ մա նագ րի կն քու մը 

1 948 թ. 1 Գ ևորգ Գառ նե ցի

2 Վա հա նանց պա տե րազ մը 2
652 թ. 

2 Ա նա նի ա Մո կա ցի

3 Ա շոտ Բագ րա տու նու օծ վե լը 
հայոց թա գա վոր 3

481–484 թթ. 
3 Ներ սես Տայե ցի

4 
Կա թո ղի կո սա կան ա թո ռը 
Աղ թա մար կղ զուց Կարս 
տե ղա փո խելը

4 885 թ. 4 Հով հան նես Ա

1 2 3
2 4 4
3 3 1
4 1 2

1. 1 4 2
2 1 3
3 2 4
4 3 1

2. 1 2 3
2 3 4
3 4 1
4 1 2

3. 1 2 3
2 1 4
3 3 1
4 4 2

4. 

20. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

ա) Ա շոտ II     դ) Ա շոտ III 
բ) Սմ բատ I     ե) Ա բաս
գ) Ա շոտ I     զ) Գա գիկ I

1) 953–977 թթ.    4) 890–914 թթ.
2) 885–890 թթ.    5) 928–953 թթ.
3) 914–928 թթ.

1) ա–5, բ–4, գ–3, դ–2, ե–1   3) ա–3, բ–4, գ–2, դ–1, ե–5
2) ա–3, բ–1, գ–5, դ–4, զ–2   4) ա–3, բ–4, գ–1, դ–2, զ–5

21. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում. 

ա. Սար դու րի II–ի օ րոք Վա նի թա գա վո րու թյան զին ված ու ժե րի թի վը
բ. Եր վանդ Սա կա վա կյա ցի օ րոք հայոց զոր քի թի վը
գ. Ար շա կու նի նե րի օ րոք հայոց զոր քի թի վը
դ.  Բագ րա տու նի նե րի օ րոք պա տե րազմ նե րի ժա մա նակ հա մալր ված հայոց զոր քի 

թի վը

1) 100–120  հա զար    4) 350 հա զար
2) 90–100 հա զար    5) 40 հա զար
3) 48 հա զար
1) ա–4, բ–3, գ– 2, դ–1   3) ա–4, բ–3, գ–1, դ–2
2) ա–3, բ–5, գ– 1, դ–2   4) ա–1, բ–5, գ–2, դ–3
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22.  Գա հա կալ ման տա րի նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել Բագ րա տու նի ար քա նե րի 
ա նուն նե րին.

1. Ա շոտ III      ա. 1020–1041 թթ.
2. Գա գիկ II     բ. 928–953 թթ.
3. Հով հան նես–Սմ բատ   գ. 990–1020 թթ.
4. Սմ բատ II     դ. 914–928 թթ.
5. Ա բաս      ե. 953–977 թթ.
6. Գա գիկ I     զ. 1042–1045 թթ.
       է. 977–990 թթ.

1) 1–ե, 2–ա, 3–զ, 4–գ, 5–դ, 6–բ  3) 1–է, 2–զ, 3–ա, 4–ե, 5–բ, 6–դ
2) 1–ե, 2–զ, 3–ա, 4–է, 5–բ, 6–գ  4) 1–բ, 2–զ, 3–ա, 4–է, 5–ե, 6–գ

23. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

N Թա գա վո րու թյու նը N Հիմ ադր ման 
տա րե թի վը N Անկ ման տա րե թի վը

1 Ա նի ի թա գա վո րու թյուն 1 908 թ. 1 428 թ. 

2 Վաս պու րա կա նի թա գա վո
րու թյուն 2 885 թ. 2 1021 թ. 

3 Ար շա կու նյաց թա գա վո րու
թյուն 3 963 թ. 3 1065 թ. 

4 Վա նան դի թա գա վո րու
թյուն 4 66 թ. 4 1045 թ. 

1 2 4
2 1 2
3 4 1
4 3 3

1. 1 4 2
2 1 3
3 2 4
4 3 1

2. 1 4 2
2 3 4
3 2 1
4 1 3

3. 1 2 4
2 1 3
3 4 1
4 3 2

4. 

24. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

ա) Սյու նի քի թա գա վո րու թյան հիմ նադ րու մը
բ) Ա նի ի թա գա վո րու թյան ան կու մը
գ) Գա գիկ II–ի մեկ նու մը Կոս տանդ նու պո լիս
դ) Հով հան նես–Սմ բա տի և Ա շո տի մա հը 
ե) Տա րո նի իշ խա նու թյան մի ա ցու մը Բյու զան դի ային
զ) Տրա պի զո նի բյու զան դա–վ րա ցա կան բա նակ ցու թյուն նե րը 
է) Դա վիթ Կյու րո պա ղա տի մա հը 
ը) Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա վո րու թյան հիմ նադ րու մը

1) 987 թ.     6) 1044 թ.
2) 978 թ.     7) 1041 թ.
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3) 1000 թ.     8) 966 թ.
4) 1045 թ.     9) 963 թ.
5) 1022 թ.

1) ա–1, բ–3, գ–7, դ–6, ե–4, զ–5, է–2, ը–9
2) ա–4, բ–9, գ–8, դ–7, ե–6, զ–1, է–2, ը–3
3) ա–1, բ–4, գ–6, դ–7, ե–8, զ–5, է–3, ը–2
4) ա–9, բ–8, գ–1, դ–2, ե–6, զ–4, է–7, ը–5

25.  Հայոց կա թո ղի կոս նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել նրանց ժա մա նակ 
գա հա կա լած Հայոց ար քա նե րի ա նուն նե րի հետ.

1) Սա հակ Պարթև    4) Ա նա նի ա Մո կա ցի
2) Ներ սես Մեծ    5) Պետ րոս Գետադարձ
3) Գևորգ Գառ նե ցի
 ա. Ար շակ II     դ. Վռամ շա պուհ 
բ. Գա գիկ II     ե. Ա շոտ I
գ. Ա բաս     զ. Ա շոտ II

1) 1–ա, 2–գ, 3–ե, 4–դ, 5–զ   3) 1–բ, 2–դ, 3–ե, 4–գ, 5–զ
2) 1–դ, 2–ա, 3–զ, 4–բ, 5–գ   4) 1–դ, 2–ա, 3–ե, 4–գ, 5–բ

26.  Զա քա րյան նե րի վա սալ իշ խա նու թյուն նե րի տի րույթ նե րը հա մա պա տաս խա
նեց նել դրանց տի րող իշ խա նա կան տոհ մի ան վա նը.

1) Հա սան–Ջա լա լյան ներ    ա. Ա րա գա ծոտն
2) Վահ րա մյան ներ    բ. Սյու նիք
3) Օր բե լյան ներ    գ. Վայոց ձոր
4) Վա չու տյան ներ    դ. Ար ցախ (Խա չեն)
5) Պռո շյան ներ     ե. Կո տայք, Սևա նի ա վա զան
      զ. Փա ռի սոս, Տա վուշ, Գարդ ման

1) 1–ե, 2–զ, 3–գ, 4–ա, 5–բ   3) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–զ, 5–ե
2) 1–դ, 2–զ, 3–բ, 4–ա, 5–ե    4) 1–դ, 2–զ, 3–բ, 4–ա, 5–գ

27.  Հա մա պա տաս խա նեց նել վրաց գա հա կալ նե րի ա նուն նե րը նրանց գա հա կալ
ման տա րեթ վե րին. 

ա. Թա մար թա գու հի   գ. Գե որ գի III
բ. Վախ թանգ Գոր գա սալ   դ. Դա վիթ Շի նա րար 

1) 1156–1184 թթ.    3) 1184–1207 թթ.
2) 1089–1125 թթ.    4) 456–502 թթ.

1) ա–3, բ–4, գ–1, դ–2   3) ա–4, բ–3, գ–2, դ–1  
2) ա–3, բ–4, գ–2, դ–1     4) ա–4, բ–3, գ–1, դ–2
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28. Կատարել հա մա պա տաս խա նեց ում.

ա. Սար գիս Զա քա րյա նին սպա րա պե տի կո չում շնոր հե լը
բ. Ա նին Շադ դա դյան նե րին հանձ նե լը
գ. Գե որ գի III–ի օ րոք Ա նին երկրորդ ան գամ ա զա տագ րե լը 
դ. Գան ձակ քա ղա քի ա վե րու մը մոն ղոլ նե րի կող մից 
ե. Կար սի ա զա տագ րու մը սել ջուկ նե րից 
զ. մոն ղոլ նե րի կող մից Սե բաս տի այի գրա վու մը 
է. Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա վո րու թյան վե րա ցու մը 
ը. Ամ բեր դի ա զա տագ րու մը սել ջու կյան տի րա պե տու թյու նից

1) 1064 թ.     6) 1206 թ.
2) 1113 թ.     7) 1232 թ.
3) 1174 թ.     8) 1243 թ.
4) 1185 թ.     9) 1111 թ.
5) 1196 թ.

1) ա–3, բ–9, գ–4, դ–7, ե–6, զ–1, է–5, ը–2
2) ա–3, բ–9, գ–4, դ–6, ե–7, զ–1, է–5, ը–2
3) ա–4, բ–1, գ–3, դ–7, ե–6, զ–8, է–2, ը–5
4) ա–4, բ–1, գ–3, դ–6, ե–7, զ–8, է–2, ը–5

29.  Պատ մա կան ի րա դար ձու թյու նը հա մա պա տաս խա նեց նել տա րեթ վին և գործ չի 
ան վա նը.

N Ի րա դար ձու թյու նը N Տա րե թի վը N Գոր ծի չը

1 Մոն ղոլ նե րը պար տու թյան մատ նե ցին 
Խո րեզ մի շա հի որ դուն: 1 1048 1 Դի ո գե նես 

2
Վ րաց թա գա վո րը Լոռ վա թա գա վո րու
թյու նը մտց րեց իր պե տու թյան կազ մի 
մեջ:

2 1071 2 Գե որ գի III

3
Մա նազ կեր տի ճա կա տա մար տում ծանր 
պար տու թյուն կրեց բյու զան դա կան կայս
րը:

3 1113 3 Ջա լա լեդ դին

4 Զո րա վար,ո րը գլ խա վո րեց սել ջու կյան 2–
րդ ար շա վան քը: 4 1231 4 Դա վիթ 

Շինա րար

5 1074 5 Գթլ մուշ

1 4 3
2 3 4
3 2 1
4 1 5

1. 1 4 3
2 3 4
3 1 1
4 2 5

2. 1 1 2
2 5 1
3 2 3
4 3 4

3. 1 4 2
2 3 4
3 2 1
4 1 5

4. 
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30. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

1) 1082–1117 թթ.    3) 1187–1219 թթ.
2) 1151–1292 թթ.    4) 826–851 թթ.

 
ա) Գող Վա սի լի իշ խա նու թյու նը
բ) Բա գա րատ Բագ րա տու նին հայոց իշ խան
գ) Լևոն II Ռու բի նյան
դ) Հռոմկ լան՝ Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կո սու թյան նս տա վայր 
ե) Փի լար տոս Վա րաժ նու նու իշ խա նու թյու նը

1) 1–ա, 2–դ, 3–գ, 4–բ   3) 1–ե, 2–դ, 3–գ, 4–բ
2) 1–ա, 2–դ, 3–բ, 4–ե   4) 1–ե, 2–դ, 3–գ, 4–ա

31. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

ա. Սիս և Ա նա վար զա քա ղաք նե րի ա զա տագ րու մը Թո րոս I–ի կող մից
բ. հույն Ման դա լե ի ե րեք որ դի նե րին մա հա պատ ժի են թար կե լը
գ. Լևոն I–ի կող մից Մսիս, Ա դա նա և Տար սոն քա ղաք նե րի գրա վու մը բյու զան դա ցի նե րից
դ. Սսի հռ չա կու մը Կի լի կյան Հա յաս տա նի մայ րա քա ղաք

1) 1111 թ.     4) 1104 թ.
2) 1173 թ.     5) 1151 թ.
3) 1132 թ.

1) ա–4, բ–3, գ–2, դ–5   3) ա–2, բ–1, գ–3, դ–5
2) ա–3, բ–1, գ–4, դ–2   4) ա–4, բ–1, գ–3, դ–2

32.  Գա հա կալ ման տա րի նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել Կի լի կյան Հա յաս տա նի թա
գա վո րի ան վա նը.

1) Լևոն IV      ա. 1308–1320 թթ.
2) Լևոն V     բ. 1270–1289 թթ.
3) Հե թում II     գ. 1320–1342 թթ.
4) Օ շին     դ. 1344–1362 թթ.
5) Կոս տան դին Նղ րե ցի    ե. 1373–1375 թթ.
      զ. 1289–1306 թթ.

1) 1–գ, 2–ե, 3–զ, 4–ա, 5–դ   3) 1–գ, 2–ե, 3–բ, 4–ա, 5–դ
2) 1–ա, 2–ե, 3–զ, 4–գ, 5–բ   4) 1–դ, 2–ե, 3–զ, 4–բ, 5–գ

33. Հա մա պա տաս խա նեց նել գործ չի ա նու նը զբա ղեց րած պաշ տո նին.

1) Կոս տան դին Գունդս տաբլ  3) Վա սակ թա գա վոր
2) Վահ րամ Պահ լա վու նի   4) Ա շոտ Մսա կեր
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ա. հայոց իշ խան    գ. Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա վոր
բ. պայլ     դ. սպա րա պետ 
      ե. Սյու նի քի թա գա վոր

1) 1–բ, 2–գ, 3–ե, 4–ա   3) 1–ա, 2–դ, 3–բ, 4–գ
2) 1–ա, 2–գ, 3–բ, 4–ե   4) 1–բ, 2–դ, 3–ե, 4–ա

34.  Կա տա րել տա րեթ վե րի և պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի հա մա պա տաս
խա նե ցում.

ա. 1266 թ.     դ. 1243 թ.
բ. 1375 թ.     ե. 1361 թ.
գ. 1045 թ.     զ. 1254 թ.
      է. 1320 թ.

1) Ար շա կու նյաց թա գա վո րու թյան ան կու մը
2) Կի լի կյան թա գա վո րու թյան ան կու մը
3) Լևոն IV–ի գա հա կալ ման սկիզ բը
4) Մա ռի ի ճա կա տա մար տը
5) Հայ–մոն ղո լա կան դա շին քի կն քու մը
6) Սսի ե կե ղե ցա ժո ղո վի հրա վի րու մը
7) Անիի Բագ րա տու նյաց թա գա վո րու թյան ան կու մը
8) Չման կա տու կի ճա կա տա մար տը

1) ա–7, բ–2, գ–4, դ–3, ե–8, զ–5, է–1  3) ա–4, բ–2, գ–7, դ–8, ե–6, զ–5, է–3
2) ա–3, բ–2, գ–4, դ–8, ե–1, զ–5, է–6 4) ա–5, բ–8, գ–7, դ–2, ե–6, զ–4, է–1

35.  Կա տա րել կա թո ղի կոս նե րի և նրանց հայ րա պե տա կան տա րի նե րի հա մա պա
տաս խա նե ցում.

1) Ստե փա նոս Հռոմկ լայե ցի   3) Գյուտ կա թո ղի կոս
2) Խա չիկ Ա      4) Մես րոպ Ար տա զե ցի

 
ա. 1359–1372 թթ.    գ. 461–478 թթ.
բ. 1290–1293 թթ.    դ. 973–992 թթ.
      ե. 1289–1306 թթ.

1) 1–գ, 2–դ, 3–ե, 4–ա   3) 1–բ, 2–դ, 3–գ, 4–ա
2) 1–բ, 2–ե, 3–դ, 4–ա   4) 1–բ, 2–ե, 3–ա, 4–գ

36.  Կա տա րել պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի և տա րեթ վե րի հա մա պա տաս
խա նե ցում.

ա. Ռու բի նյան իշ խա նու թյան հիմ նադ րու մը
բ. Լևոն IV–ի գա հա կալ ման ավարտը



ZA
NG

AK

178

գ. Սիս և Ա նար զա բա քա ղաք նե րի գրա վու մը Թո րոս I իշ խա նի կող մից
դ. Մլե հի մա հը 
ե. Սա լահ ադ Դի նի կող մից Ե րու սա ղե մի գրա վու մը
զ. Լևոն II–ի թա գադ րու մը 
է. Վահ կա բեր դի գրա վու մը

1) 1080 թ.    5) 1342 թ.
2) 1187 թ.    6) 1219 թ.
3) 1198 թ.    7) 1104 թ.
4) 1098 թ.    8) 1175 թ.

1) ա–4, բ–6, գ–1, դ–8, ե–5, զ–2, է–3
2) ա–1, բ–5, գ–4, դ–6, ե–3, զ–8, է–2
3) ա–4, բ–1, գ–7, դ–2, ե–8, զ–3, է–6
4) ա–1, բ–5, գ–7, դ–8, ե–2, զ–3, է–4

37. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

1) 661–685  թթ.   3) 1029–1065  թթ.
2) 885–1045 թթ.   4) 1441 թ–ից մինչ օ րս

 
ա. Հա յաս տա նի Բագ րա տու նյաց թա գա վո րու թյու նը
բ. Հայոց իշ խան Գրի գոր Մա մի կո նյա նի կա ռա վա րու մը
գ. Գա գիկ Ա բա սյա նի գա հա կա լու մը
դ. Ս. Էջ մի ա ծի նը՝ Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կո սու թյան նս տա վայր 
ե. Հռոմկ լան՝ Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կո սու թյան նս տա վայր

1) 1–դ, 2–ա, 3–գ, 4–ե  3) 1–բ, 2–ե, 3–գ, 4–դ
2) 1–դ, 2–ա, 3–ե, 4–դ  4) 1–բ, 2–ա, 3–գ, 4–դ

38. Պաշ տո նը հա մա պա տաս խա նեց նել գործ չի ան վա նը.

1) Իս մայիլ    4) Ջա հան շահ
2) Սե լիմ Ա հեղ   5) Ստե փան նոս Արծրունի
3) Յա ղուբ բեկ   6) Ստե փան նոս Սալ մաս տե ցի

ա. Աղ թա մա րի կա թո ղի կոս  դ. ակ–կո յուն լու նե րի պե տու թյան ղե կա վար 
բ. օս մա նյան սուլ թան  ե. կա րա–կո յուն լու նե րի պե տու թյան ղե կա վար
գ. Ի րա նի շահ   զ. Այ րա րա տյան նա հան գի կա ռա վա րիչ 
     է. Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կոս

1) 1–գ, 2–բ, 3–զ, 4–ե, 5–ա, 6–է  3) 1–է, 2–բ, 3–զ, 4–դ, 5–ա, 6–գ
2) 1–գ, 2–բ, 3–դ, 4–ե, 5–ա, 6–է  4) 1–դ, 2–բ, 3–ե, 4–ա, 5–զ, 6–է
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39. Աշ խա տու թյան վեր նա գի րը հա մա պա տաս խա նեց նել հե ղի նա կի ան վա նը.
1) Ե ղի շե      ա. «Եղծ ա ղան դոց»
2) Դա վիթ Ան հաղթ    բ. « Պատ մու թիւն Հայոց»
3) Ղա զար Փար պե ցի   գ.  « Վասն Վար դա նայ եւ Հայոց պա տե

րազ մին»
4) Եզ նիկ Կող բա ցի    դ. « Պատ մու թիւն»
5) Կո րյուն      ե. « Վարք Մաշ տո ցի»
      զ. « Սահ մանք ի մաս տա սի րու թե ան»

1) 1–գ, 2–զ, 3–բ, 4–ա, 5–ե    3) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–զ, 5–դ
2) 1–բ, 2–զ, 3–դ, 4–ա, 5–գ   4) 1–գ, 2–զ, 3–դ, 4–ա, 5–ե

40. Կա ռուց ման ժա մա նա կը հա մա պա տաս խա նեց նել ե կե ղե ցու ան վա նը.
1) Զվարթ նոց     ա. 613 թ.
2) Ս. Գա յա նե    բ. 681 թ.
3) Ա վա նի ե կե ղե ցի    գ. 641–661 թթ.

4) Ս. Հռիփ սի մե    դ. 590–ա կան թթ.
5) Մրե նի ե կե ղե ցի     ե. 618 թ.
      զ. 631 թ.
1) 1–գ, 2–զ, 3–դ, 4–բ, 5–ե    3) 1–գ, 2–զ, 3–դ, 4–ե, 5–ա
2) 1–ա, 2–զ, 3–դ, 4–ե, 5–գ   4) 1–գ, 2–զ, 3–բ, 4–ա, 5–ե

41. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

ա. Սե բե ոս     գ. Մով սես Կա ղան կատ վա ցի
բ. Հով հան Մա մի կո նյան   դ. Կո րյուն

1) « Վարք Մաշ տո ցի»   3) « Պատ մու թիւն Տա րօ նոյ»
2) « Պատ մու թիւն Ա ղո ւա նից աշ խար հի» 4) « Պատ մու թիւն»
      5) « Պատ մու թիւն տի ե զե րա կան»

1) ա–4, բ–2, գ–5, դ–1   3) ա–4, բ–3, գ–2, դ–1
2) ա–3, բ–5, գ–2, դ–1   4) ա–1, բ–5, գ–2, դ–4

42. Հա մա պա տաս խա նեց նել ան ձնա նուն նե րը. 

ա. Կամ սա րա կան իշ խա նու հի, ո րը վե հանձ նու թյուն դրս ևո րեց թշ նա մու նկատ մամբ
բ. VIII դա րի սկզ բի հա կաա րա բա կան ա պս տամ բու թյան ղե կա վա րի հայ րը
գ.  Հայոց կա թո ղի կոս, ո րը նա մա կով խնդ րում էր ա րաբ հրա մա նա տա րին` հրա ժար

վել ա րյու նա հե ղու թյու նից 
դ. Վաս պու րա կա նի իշ խան, ո րը Գու կան քի մոտ ջախ ջա խեց թշ նա մուն
ե.  Մա մի կո նյան իշ խան, որ գլ խա վո րեց VIII դա րի կե սի հա կաա րա բա կան ա պս

տամ բու թյու նը
զ.  Հայ պատ միչ, ո րն իր « Պատ մու թյուն»–ո ւմ նկա րագ րել է հայե րի հե րո սա կան 

պայ քա րը Ա րա բա կան խա լի ֆա յու թյան տի րա պե տու թյան դեմ 
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է. « Լե ռան» կա ռա վա րի չը
ը. Հայոց սպա րա պե տը Ա շոտ Մսա կե րի օ րոք
թ.  Վաս պու րա կա նի իշ խան, ո րը Ա շոտ Ա րծ րու նու ձեր բա կա լու մից հե տո գլ խա վո րեց 

ա րաբ նե րի դեմ պայ քա րը
ժ.  Իշ խան, ո րը VIII դա րի վեր ջերին տե ղի ու նե ցած ա պս տամ բու թյան ժա մա նակ 

ջախ ջա խեց Տա րոն ներ խու ժած ա րա բա կան ջո կա տին 
 

1) Ղևոնդ     6) Խու թե ցի Հով հան
2) Գրի գոր Մա մի կո նյան   7) Մու շեղ  Մա մի կո նյան
3) Շա պուհ Բագ րա տու նի   8) Ա շոտ Բագ րա տու նի
4) Շու շան     9) Սմ բատ
5) Գուր գեն Ա րծ րու նի   10) Սա հակ Ձո րա փոր ցի
      11) Խոս րո վա նույշ

1) ա–4, բ–8, գ–10, դ–9, ե–2, զ–1, է–6, ը–3, թ–5, ժ–7
2) ա–4, բ–3, գ– 6, դ–1, ե–8,  զ –9. է–10, ը–2, թ–5, ժ–7
3) ա–11, բ–3, գ–7, դ–5, ե–6, զ–1. է–10, ը–8, թ–9, ժ–2
4) ա–11, բ–8, գ–10, դ–1, ե–2, զ–9. է–6, ը–3, թ–7, ժ–5

43.  Րա բու նի նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ու սում նա գի տա կան կենտ
րոն նե րին.

1) Նա րե կա վանք    ա. Հով հան Ո րոտ նե ցի
2) Ա նի ի վար դա պե տա րան   բ. Ներ սես Լամբ րո նա ցի
3) Նոր Գե տիկ    գ. Մխի թար Գոշ
4) Գլա ձոր     դ. Ա նա նի ա Նա րե կա ցի
5) Տաթև     ե. Ե սայի Նչե ցի
      զ. Հով հան նես Ի մաս տա սեր

     

1) 1–դ, 2–զ, 3–գ, 4–ե, 5– ա   3) 1–բ, 2–ե, 3–դ, 4–գ, 5–զ
2) 1–դ, 2–ե, 3–բ, 4–գ, 5–բ   4) 1–դ, 2–գ, 3–ա, 4–ե, 5–զ

44. Աշ խա տու թյան վեր նա գի րը հա մա պա տաս խա նեց նել հե ղի նա կի ան վա նը.

1) Մատ թե ոս Ո ւռ հայե ցի    ա. « Հայոց պատ մու թյուն»
2) Ստե փա նոս Օր բե լյան   բ. « Տա րե գիրք»  
3) Վար դան Ար ևել ցի   գ. « Պատ մու թիւն»
4) Ա րիս տա կես Լաս տի վեր ցի  դ. « Ժա մա նա կագ րու թյուն» 
5) Թով մա Ա րծ րու նի    ե. « Պատ մու թիւն նա հան գին Սի սա կան»
6) Կի րա կոս Գան ձա կե ցի   զ. «Արծ րու նի նե րի տան պատ մու թյուն»
       է. « Տի ե զե րա կան պատ մու թյուն»

1) 1–դ, 2–ե, 3–է, 4–ա, 5–զ, 6–գ  3) 1–բ, 2–ե, 3–է, 4–գ, 5–զ, 6–ա
2) 1–դ, 2–ե, 3–է, 4–գ, 5–զ, 6–ա   4) 1–է, 2–ե, 3–դ, 4–բ, 5–զ, 6–ա
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45. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

N Պատ մի չը N Աշ խա տու թյան 
վեր նա գի րը N Շա րադ րան քի ը նդ

գրկ ման սկիզ բը N
Շա րադ րան քի 
ը նդ գրկ ման 
վեր ջը

1 Ա րիս տա կես 
Լաս տի վեր ցի 1 « Տի ե զե րա կան 

պատ մու թյուն» 1 Հայ կի ու Բե լի 
ա վան դու թյու նից 1 1004 թ.

2 Սմ բատ 
Գունդս տաբլ 2 « Պատ մու թիւն 

Հայոց» 2 Հ նա գույն շր ջա նից 2 1071 թ.

3
Ս տե փա նոս
 Տա րո նե ցի 
(Ա սո ղիկ)

3 « Պատ մու թիւն» 3 1000 թ. 3 1272 թ.

4
Հով հան նես 
Դրաս խա նա
կերտ ցի

4 « Տա րե գիրք» 4 951 թ. 4 924 թ.

1 3 3 2
2 4 4 1
3 1 1 3
4 2 2 4

1. 1 1 2 1
2 4 4 3
3 2 3 2
4 3 1 4

2. 1 1 2 1
2 4 4 3
3 3 3 2
4 2 1 4

3. 1 3 3 2
2 4 4 3
3 1 2 1
4 2 1 4

4. 

46.  Ս տորև թվարկված պատ միչ նե րի աշ խա տու թյուն նե րում մինչև ո ՞ր թվա
կանն է հասց վել պատ մա կան դեպ քե րի շա րադ րան քը: Կատարել համապա
տասխանեցում. 

ա. Վար դան Ար ևել ցի   ե. Ա սո ղիկ
բ. Մատթ եոս Ո ւռ հայե ցի    զ. Սա մո ւել Ա նե ցի 
գ. Կի րա կոս Գան ձա կե ցի   է. Սմ բատ Գունդս տաբլ 
դ. Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցի   ը. Ա րիս տա կես Լաս տի վեր ցի

1) 1167 թ.      6) 1180 թ.
2) 1272 թ.     7) 924 թ.
3) 1265 թ.     8) 1004 թ.
4) 1267 թ.     9) 1136 թ.
5) 1071 թ.

1) ա–4, բ–6, գ–1, դ–3, ե–8, զ–9, է–2, ը–5 
2) ա–4, բ–9, գ–3, դ–7, ե–8, զ–6, է–2, ը–5 
3) ա–3, բ–6, գ–1, դ–7,  ե–2, զ–9, է–4, ը–8
4) ա–5, բ–1, գ–3, դ–4, ե–2, զ–6, է–9, ը–8
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47. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
 

N Հե ղի նա կը N Բ նա գա վա ռը N Աշ խա տու թյու նը

1 Եզ նիկ Կող բա ցի 1 բժշ կու թյուն 1 «Եղծ ա ղան դոց» 

2 Մ խի թար Գոշ 2 փի լի սո փա յու թյուն 2 « Դա տաս տա նա գիրք» 

3 Մ խի թար Հե րա ցի 3 պատ մագ րու թյուն 3 « Տի ե զե րա կան պատ մու
թյուն» 

4 Վար դան Ար ևել ցի 4 ի րա վա գի տու թյուն 4 « Ջեր մանց մխի թա րու թիւն» 

1. 1 3 4 2. 1 4 2 3. 1 4 2 4. 1 2 1

2 4 3  2 1 3 2 3 4 2 4 2

3 2 1 3 2 4 3 2 1 3 1 4

4 1 2 4 3 1 4 1 3 4 3 3

48. Աշ խա տու թյան վեր նա գի րը հա մա պա տաս խա նեց նել հե ղի նա կի ան վա նը.

1) Ստե փա նոս Տա րո նե ցի    ա. « Ջեր մանց մխի թա րու թիւն»
2) Գրի գոր Տաթ ևա ցի   բ. « Տա րե գիրք»
3) Մխի թար Հե րա ցի   գ. « Պատ մու թիւն»
4) Սմ բատ Գունդս տաբլ   դ. « Տի ե զե րա կան պատ մու թյուն»
      ե. « Գիրք հարց մանց»

      
1) 1–բ, 2–գ, 3–ե, 4–դ   3) 1–դ, 2–ա, 3–բ, 4–ե
2) 1–գ, 2–ա, 3–ե, 4–դ   4) 1–դ, 2–ե, 3–ա, 4–բ
4) 1–ա, 2–գ, 3–դ, 4–բ

49. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

ա. Վար դան Ար ևել ցի
բ. Եզ նիկ Կող բա ցի
գ. Մխի թար Հե րա ցի
դ. Սմ բատ Գունդս տաբլ 
ե. Դա վիթ Ան հաղթ
զ. Մով սես Խո րե նա ցի, Ա նա նի ա Շի րա կա ցի

1) « Տի ե զե րա կան պատ մու թյուն»  4) «Աշ խար հա ցոյց»
2) «Եղծ ա ղան դոց»    5) « Ջեր մանց մխի թա րու թիւն»
3) « Սահ մանք ի մաս տա սի րու թեան» 6) « Տա րե գիրք»
      7) « Ժա մա նա կագ րու թյուն»

1) ա–1, բ–5, գ–2, դ–3, ե–6, զ–4  3) ա–1, բ–2, գ–5, դ–6, ե–3, զ–4
2) ա–5, բ–1, գ–3, դ–2, ե–4, զ–6  4) ա–3, բ–2, գ–4, դ–1, ե–6, զ–7
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50. Հա մա պա տաս խա նեց նել հայ ման րան կար չին և նրա գոր ծու նե ու թյան վայ րը.

ա. Թո րոս Ռոս լին    գ. Սար գիս Պի ծակ
բ. Թո րոս Տա րո նա ցի   դ. Գրի գոր Մլի ճե ցի

1) Գլա ձոր     4) Սիս
2) Սկև ռա     5) Դրա զարկ
3) Հռոմկ լա

1) ա – 3, բ – 1, գ – 4, դ – 2   3) ա – 1, բ – 5, գ – 4, դ – 2
2) ա – 1, բ – 3, գ – 2, դ – 4   4) ա – 3, բ – 5, գ –2, դ – 1

51.  Աբ գար Թո խա թե ցու գոր ծու նե ու թյան կար ևո րա գույն դր վագ նե րը հա մա պա
տաս խա նեց նել տա րեթ վե րին.

ա. Կ. Պոլ սում գր քե րի հրա տա րա կու մը
բ. ե կե ղե ցա կան գաղտ նի ժո ղո վի ա նու նից պատ վի րա կու թյան մեկ նու մը Վե նե տիկ
գ. « Սաղ մո սա րա նի» տպագ րու մը Վենետիկում
դ. « Խառ նայփն թուր տու մա րի,  գե ղե ցիկ և պի տա նի» տո մա րա ցույ ցի տպագ րու մը

1) 1552 թ.     3) 1565 թ.
2) 1562 թ.     4) 1566 թ.
      5) 1568–1569 թթ.
1) ա–2, բ–1, գ–3, դ–4   3) ա–5, բ–2, գ–4, դ–3
2) ա–2, բ–1, գ–4, դ–3   4) ա–5, բ–2, գ–3, դ–4

52.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

1) Թով մա Մե ծո փե ցի   3) Գրի գոր Դա րա նաղ ցի
2) Ա ռա քել Դավ րի ժե ցի   4) Ստե փա նոս Տա րո նե ցի
 
ա. « Տի ե զե րա կան պատ մու թյուն»
բ. « Ժա մա նա կագ րու թյուն»
գ. « Պատ մու թյուն»
դ. « Պատ մու թիւն Թա մուր Լան կին եւ յա ջոր դաց իւ րոց» 
ե. « Գիրք հարց մանց»

1) 1–դ, 2–ե, 3–բ, 4–ա   3) 1–ե, 2–ա, 3–բ, 4–գ
2) 1–դ, 2–գ, 3–ե, 4–ա   4) 1–դ, 2–գ, 3–բ, 4–ա

53. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նեց նում.

ա.  Վա նի թա գա վո րու թյան զին ված ու ժե րի ը նդ հա նուր թի վը` « Սար դու րյան տա րեգ
րու թյան հա մա ձայն»

բ. Հայ կա զուն–Եր վան դյան նե րի օ րոք ռազ մա դաշտ դուրս բեր վող հայոց բա նա կի թի վը
գ. Տիգ րա նա կեր տի ճա կա տա մար տի նա խօ րե ին հայոց զին ված ու ժե րի թի վը
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դ.  Տիգ րան Մե ծի կող մից Միհր դատ Պոն տա ցուն տր ված հայոց զո րա մա սի զին վոր
նե րի թվա քա նա կը 

ե. Ար տա վազդ II–ի կող մից Ան տո նի ո սին տրա մադր ված զո րա մա սի զին վոր նե րի թի վը
զ. Տիգ րան Մե ծի տե րու թյան զո րա բա նա կի թվա քա նա կը 
է. Ան տո նի ո սի` Հա յաս տան ար շա ված զո րա բա նա կի թի վը 
ը. Ասորիք ժամանած Մար կոս Կրա սո սի զո րա բա նա կի թվա քա նա կը
թ. Հայոց նա խա րա րա կան տնե րի հե ծե լա զո րի ը նդ հա նուր թի վն ը ստ Զո րա նա մա կի

1) 85000     6) 50000
2) 10000     7) 70000–80000
3) 100000–120000    8) 60000
4) 350000     9) 48000
5) 300000     10) 13000

1) ա–4, բ–9, գ–7, դ–2, ե–10, զ–5, է–8, ը–6, թ–1
2) ա–4, բ–9, գ–3, դ–10, ե–2, զ–5, է–6, ը–8, թ–1
3) ա–5, բ–9, գ–7, դ–10, ե–2, զ–4, է–8, ը–6, թ–1
4) ա–8, բ–2, գ–9, դ–1, ե–10, զ–4, է–6, ը–5, թ–7

54. Հա մա պա տաս խա նեց նել հայոց ար քա նե րի և նրանց  սպա րա պետ նե րի ա նուն նե րը: 

ա. Վռամ շա պուհ    դ. Խոս րով Կո տակ
բ. Տր դատ III    ե.Պապ
գ. Ար շակ II     զ. Ար շակ III

1) Ման վել Մա մի կո նյան   5) Հա մա զասպ Մա մի կո նյան
2) Վա չե Մա մի կո նյան   6) Վա սակ Մա մի կո նյան
3) Մու շեղ Մա մի կո նյան   7) Վա հան Մա մի կո նյան
4) Ար տա վազդ Ման դա կու նի

1) ա–5, բ–4, գ–7, դ–3, ե–2, զ–6  3) ա–4, բ–5, գ–7, դ–3, ե–2, զ–6
2) ա–5, բ–4, գ–6, դ–2, ե–3, զ–1  4) ա–4, բ–5, գ–6, դ–2, ե–3, զ–1

55. Գա հա կալ ման տա րի նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ար քայի ան վա նը.

1) Պապ      ա. 388–414 թթ.
2) Ար շակ III     բ. 388–422 թթ.
3) Վռամ շա պուհ    գ. 370–374 թթ.
4) Վա րազ դատ    դ. 378–387 թթ.
       ե. 374–378 թթ.

1) 1–գ, 2–դ, 3–ա, 4–ե    3) 1–գ, 2–դ, 3–բ, 4–ե
2) 1–բ, 2–ե, 3–ա, 4–դ   4) 1–ե, 2–դ, 3–բ, 4–գ
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56.  Արևմ տյան Հա յաս տա նում բյու զան դա ցի նե րի ստեղ ծած վար չա մի ա վո րը հա մա
պա տաս խա նեց նել դրա նում ը նդ գրկ ված Մեծ Հայ քի նա հան գին.

1. Այ րա րա տի մեծ մա սը    ա. « Մասն Մեծ Հայոց»
2. Տայք     բ. « Մեծ մասն Մեծ Հայոց»
3. Տու րու բե րան    գ. « Ներք սա գոյն Հայք»
4. Բարձր Հայք    դ. « Խո րա գոյն Հայք»
       ե. « Մեծ Հայք»

1) 1–բ, 2–դ, 3–ե, 4–գ   3) 1–գ, 2–դ, 3–ե, 4–ա
2) 1–գ, 2–բ, 3–ե, 4–ա    4) 1–ա, 2–դ, 3–բ, 4–գ

57.  Հա մա պա տաս խա նեց նել Ա րա բա կան խա լի ֆա յու թյան գե րիշ խա նու թյան շր ջա
նում Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցած դեպ քե րն ու տա րեթ վե րը .

ա. Հեր թի «աշ խար հա գի րը»
բ.  VIII–րդ դա րի վեր ջերին քա ռոր դում տե ղի ու նե ցած հա կաա րա բա կան ա պս տամ

բու թյան  ավարտը 
գ. VIII–րդ դա րի կե սերին տե ղի ու նե ցած հա կաա րա բա կան ա պս տամ բու թյան սկիզ բը 
դ. «Կ րա կի տա րին» 
ե. Ար մի նի ա փո խար քա յու թյան կազ մա վո րու մը
զ. ճա կա տա մար տը «Ա րյան լիճ»  կոչ վող վայ րում 
է. Բա գա րատ Բագ րա տու նու` հայոց իշ խան հռ չակ վե լը
ը. Ար տա վազդ Մա մի կո նյա նի հար ձա կու մը ա րաբ հար կա հան նե րի վրա 

1) 701թ.     6) 775թ.
2) 705թ.     7) 826թ.
3) 725թ.     8) 852թ
4) 748թ.     9) 862թ.
5) 774թ.

58.  Գա հա կալ ման տա րի նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել Բագ րա տու նի ար քայի ան վա նը.

1) Սմ բատ I      ա. 928–953 թթ.
2) Ա շոտ III     բ. 977–990 թթ.
3) Ա շոտ II     գ. 953–977 թթ.
4) Ա շոտ I     դ. 914–928 թթ.
5) Ա բաս      ե. 890–914 թթ.
      զ. 885–890 թթ.

1) 1–ե, 2–բ, 3–դ, 4–զ, 5–ա    3) 1–ե, 2–գ, 3–դ, 4–զ, 5–ա
2) 1–ե, 2–գ, 3–ա, 4–զ, 5–դ   4) 1–զ, 2–գ, 3–դ, 4–ե, 5–բ
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59.  Հա մա պա տաս խա նեց նել XI–րդ դա րա վեր ջի  իշ խա նու թյուն ներն ի րենց կենտ
րոն նե րին.

ա. Շադ դա դյան նե րի իշ խա նու թյուն  գ. Թոռ նի կյան նե րի իշ խա նու թյուն
բ. Շահ–Ար մեն նե րի իշ խա նու թյուն  դ. Գան ձա կի ա թա բե կու թյուն

1) Գան ձակ      4) Սա սուն  
2) Խ լաթ     5) Սյու նի
3) Ա նի 

1) ա–3, բ–2, գ–4, դ–1    3) ա–2, բ–3, գ–4, դ–1
2) ա–2, բ–3, գ–5, դ–1    4) ա–3, բ–4, գ–5, դ–2

60. Հա մա պա տաս խա նեց նել ան ձնա նուն նե րը.

ա. մոն ղո լա կան խան, ո րը ճն շեց հայ–վ րա ցա կան ա պս տամ բու թյու նը
բ.  մոն ղո լա կան զո րահ րա մա նա տար, ո րը ա ռաջ նոր դում էր մոն ղո լա կան բա նա կի 

գլ խա վոր ար շա վանքն Այսր կով կաս
գ.Վահ րա մյան նե րի իշ խա նու թյան հիմ նադ րի եղ բայ րը
դ.  Խա չե նի տի րա կա լը, ո րը մա հա պատ ժի են թարկ վեց մոն ղոլ նե րի դեմ ա պս տամ

բե լու հա մար
ե.  Զա քա րե Զա քա րյա նի թո ռը, ո րը մա հա պատ ժի են թարկ վեց մոն ղոլ նե րի դեմ 

ա պս տամ բե լու հա մար
զ. Վ րաց թա գա վոր, ո րը կա ռու ցել տվեց Գո րի քա ղա քը

1) Սար գիս Զա քա րյան   5) Հու լա վու
2) Չար մա ղան    6) Դա վիթ Շի նա րար
3) Զա քա րե Զա քա րյան   7) Գե որ գի Եր րորդ
4) Հա սան–Ջա լալ

1) ա–5, բ–2, գ–3, դ–4, ե–1, զ–6  3) ա–2, բ–5, գ–3, դ–6, ե–1, զ–7
2) ա–5, բ–2, գ–1, դ–4, ե–3, զ–6  4) ա–2, բ–5, գ–1, դ–6, ե–3, զ–7

61. Կա տա րել իշ խա նու թյուն նե րի և նրանց կենտ րոն նե րի հա մա պա տաս խա նե ցում.

1) Փի լար տոս Վա րաժ նու նու   3) Ռու բի նյան
2) Գող Վա սի լի    4) Հե թու մյան 

ա) Լամբ րոն    գ) Քե սուն
բ) Մա րաշ     դ) Վահ կա 
      ե) Մա մես տի ա

1) 1–բ, 2–գ, 3–դ, 4–ե   3) 1–գ, 2–ա, 3–դ, 4–ե
2) 1–բ, 2–ե, 3–դ, 4–ա   4) 1–բ, 2–գ, 3–դ, 4–ա
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62.  Գա հա կալ ման տա րի նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել Կի լի կյան Հա յաս տա նի տի
րա կա լի ան վա նը.

1) Լևոն II Հե թու մյան     ա. 1175–1187 թթ.
2) Մլեհ      բ. 1226–1270 թթ.
3) Ռու բեն III     գ. 1187–1219 թթ.
4) Հե թում I      դ. 1270–1289 թթ.
5) Լևոն Մե ծա գործ      ե. 1289–1306 թթ.
       զ. 1169–1175 թթ.

1) 1–բ, 2–զ, 3–ա, 4–դ, 5–ե     3) 1–գ, 2–ա, 3–զ, 4–բ, 5–դ
2) 1–ե, 2–զ, 3–ա, 4–բ, 5–գ    4) 1–դ, 2–զ, 3–ա, 4–բ, 5–գ

63. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

1) 1197 թ.      3) 1222 թ.
2) 1202 թ.      4) 1243 թ.

 
ա) Չման կա տու կի ճա կա տա մար տը
բ) Ֆի լի պի ա մուս նու թյու նը Զա բե լի հետ
գ) Հեն րիխ VI–ի պատ վի րա կու թյան մի ջո ցով Լևո նին թագ ու ղար կե լը
դ) հայ–մոն ղո լա կան պայ մա նագ րի կն քու մը 
ե) Լամբ րո նի բեր դի գրա վու մը Լևոն I ար քայի կող մից

1) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–ե    3) 1–գ, 2–ե, 3–բ, 4–դ
2) 1–դ, 2–ե, 3–բ, 4–ա    4) 1–գ, 2–ե, 3–բ, 4–ա

64. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

N Պատ մի չը N Աշ խա տու թյան վեր
նա գի րը N Շա րադ րան քի ը նդ

գրկ ման սկիզ բը N
Շա րադ րան քի 
ը նդ գրկ ման 
վեր ջը

1 Կի րա կոս Գան
ձա կե ցի 1 « Տա րե գիրք» 1 951 թ. 1 մինչև 1267 թ.

2 Սմ բատ Գունդս
տաբլ 2 « Տի ե զե րա կան պատ

մու թյուն» 2 952 թ. 2 1272 թ

3 Մատ թե ոս 
Ո ւռհայե ցի 3 « Հայոց պատ մու

թյուն» 3 ք րիս տո նե ու թյան 
ըն դու նու մից 3 մինչև 1136 թ.

4 Վար դան 
Արևելցի 4 « Ժա մա նա կագ րու

թյուն» 4 «անս կիզբ» ժա
մա նակ նե րից 4 մինչև 1265 թ.

1 3 4 1
2 1 1 2
3 4 2 3
4 2 3 4

1. 1 3 3 4
2 1 2 3
3 4 1 2
4 2 4 1

2. 1 3 3 4
2 1 1 2
3 4 2 3
4 2 4 1

3. 1 3 3 4
2 1 1 2
3 2 2 3
4 4 4 1

4. 
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8.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱՐԿՆԵՐԻ, ՊՆԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄ 
ԵՎ ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄ

1.  Ի՞նչ քայ լեր ձեռ նար կեց Սբ Գրի գո րը` նո րա դարձ քրիս տո նյա նե րի հոգ ևոր պա
հանջ մունք նե րը բա վա րա րե լու հա մար: Ը նտ րել սխալ պա տաս խա նը.

1)  Վե րաց րեց տա ճար նե րի` պար սից մո գե րի կող մից ար ված ա վե րա ծու թյուն նե րը և 
այդ տե ղե րում քրիս տո նե ա կան ե կե ղե ցի նե րի ու վկա յա րան նե րի հիմ քե րը դրեց:

2)  Սահ մա նեց հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու տո նե րը` դրանք ներ դաշ նա կե լով ժո
ղովր դա կան տո նե րին:

3)  Ե րկ րով մեկ ու նրա սահ մա նից դուրս Ա ստ վա ծաշն չի քա րոզ չու թյուն ծա վա լեց:
4)  Ե կե ղե ցա շի նու թյամբ ազ գային մշա կույ թը զա տեց քրիս տո նե ա կան մշա կույ թից:

2. Մեծ Հայքում հայտնի ք րիս տո նե ա կան հա մայնք նե ր կային՝

1)  Ծաղ կանց լեռ նե րում, Ա րա րատ լե ռան շր ջա կայ քում, Սյու նյաց նա հան գում՝ Թա
նա հա տի վան քի տա րած քում, Փոքր Հայ քում

2)  Ծաղկա վետ լեռ նե րում, Ա րայի լե ռան շր ջա կայ քում, Տա րոն նա հան գում՝ Թա նա
հա տի վան քի տա րած քում, Կա պա դով կի ա յում

3)  Ջա վախ քի լեռ նե րում, Ա րա գած լե ռան շր ջա կայ քում, Ա ղձ նիք նա հան գում, Կոմ
մա գե նե ում

4)  Պոն տա կան լեռ նե րում, Մա ժակ–Կե սա րի ա յում, Ար ցա խում և Սյու նի քում

3.  Ազ գային–ք րիս տո նե ա կան ո ՞ր տո նե րը ներ դաշ նակ վե ցին քրիս տո նե ա կան ար
ժեք նե րին.

1) Ս. Սարգ սի, Նա վա սարդ, Խաչ վե րաց, Վար դա վառ, Ս. Վա լեն տի նի, Ծաղ կա զարդ
2) Ա մա նոր, Ս. Ծնունդ, Տրն դեզ, Ս. Սարգ սի, Նա վա սարդ, Խաչ վե րաց, Վար դա վառ
3) Ա մա նոր, Ս. Ծնունդ, Տրն դեզ, Ս. Սարգ սի, Բա րե կեն դան, Ծաղ կա զարդ, Ս. Զա տիկ
4) Ա մա նոր, Ս. Ծնուն դ, Տրն դեզ, Մայ րու թյան, Ս. Վա հագ նի

4.  Թվարկված ի րա վունք նե րից ա ռանձ նաց նել եր կու սը, ո րոնց տնօ րին ման գե րա
գույն ի րա վուն քը պատ կա նում էր ան մի ջա կա նո րեն Ար շա կու նի թա գա վոր նե րին.

ա. պա լա տա կան ա րա րո ղու թյուն նե րը վա րե լու ի րա վունք
բ. պե տա կան պար հակ նե րի տնօ րին ման ի րա վունք
գ. ար քու նի կալ վածք նե րը հս կե լու ի րա վունք
դ. պա տե րազմ հայ տա րա րե լու ի րա վունք 
ե. հաշ տու թյուն կն քե լու ի րա վունք

1) ա, բ    3) գ, դ
2) բ, ե    4) դ, ե
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5. Ս տորև տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.

1)  Ա վա տա կան տն տե սու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մը պե տա կան (թա գա վո րա կան) հո
ղա տի րու թյան մաս նատ ման հետ ևանք չէ:

2)  Միջ նա դա րյան Հա յաս տա նում ա ռա վել տա րած ված է ին հա մայն քային և ե կե ղե
ցա կան հո ղա տի րու թյան ձևե րը:

3) Ար շա կու նի նե րի շր ջա նում Մեծ Հայ քի գե րա գույն տե րը  թա գա վորն էր:
4)  Հա յաս տա նում ա վա տա տի րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա վո րու մը պայ մա

նա վոր վել է նա հա պե տա կան ար մատ ներ ու նե ցող նա խա րա րա կան հա մա կար գի 
գո յու թյամբ:

5)  Հայոց նա խա րա րա կան հա մա կար գում   գոր ծել է «Իմ վա սա լի վա սա լը իմ վա սա
լը չէ» են թա կա յու թյան ա վա տա տի րա կան սկզ բուն քը:

6)  Միջ նա դա րում Հայոց պե տա կա նու թյու նը պահ պան վել է նա խա րա րա կան հա մա
կար գի մի ջո ցով:

7)  Օ տար տե րու թյուն նե րի նվա ճո ղա կան քա ղա քա կա նու թյու նը  չի փո խել  հայ հա
սա րա կու թյան  բնա կա նոն զար գաց ման ըն թաց քը:

6. Ո րո՞նք է ին ա վա տա տի րա կան հո ղա տի րու թյան ձևե րը Հա յաս տա նում.

1) վա սա լա կան, ճոր տա տի րա կան, գան ձա գին
2) պետական, նվի րատ վա կան, ե կե ղե ցա կան
3) հայ րե նիք, պարգ ևա կանք, գան ձա գին
4) գյու ղա ցի ա կան, ա վան դա կան, պարգ ևա կանք

7. Գտնել ճիշտ պատասխանը.

Խոս րով Կո տա կի սահ մա նած օ րեն քով`
1)  աշ խար հա տեր նա խա րար նե րը չպետք է մնային թա գա վո րի մոտ, այլ պետք է 

մար տի գնային ար քու նի զոր քի հետ
2)  աշ խար հա տեր նա խա րար նե րը պետք է մնային թա գա վո րի մոտ և մար տի գնային 

ար քու նի զոր քի հետ
3)  գա վա ռա տեր նա խա րար նե րը պետք է մնային թա գա վո րի մոտ, և նրան ցից ոչ 

մե կը չպետք է մար տի գնար ար քու նի զոր քի հետ
4)  աշ խար հա տեր նա խա րար նե րը պետք է մնային թա գա վո րի մոտ, և նրան ցից ոչ 

մե կը չպետք է մար տի գնար ար քու նի զոր քի հետ

8.  Թ վարկ ված ո րո շում նե րից ա ռանձ նաց նել ե րե քը, ո րոնք ըն դուն վել են Աշ տի շա
տի ժո ղո վում.

ա.  Թա գա վորն ու մե ծա մեծ նե րը թող գթա սիրտ լի նեն ի րենց ծա ռա նե րի և ստո
րադրյալ նե րի նկատ մամբ, սի րեն նրանց՝ որ պես ի րենց ըն տա նի քի ան դամ նե րի:

բ.  Կա թո ղի կո սը թե մա կալ ե պիս կո պոս ներ նշա նա կե լիս պետք է հաշ վի առ նի մի այն 
աշ խար հա տեր և աշ խար հա կալ նա խա րար նե րի ա ռա ջարկ նե րը:

գ.  Կա թո ղի կո սը թե մա կալ ե պիս կո պոս ներ նշա նա կե լիս պետք է հաշ վի առ նի ոչ 
մի այն աշ խար հա տեր և աշ խար հա կալ, այլև գա վա ռա տեր և գա վա ռա կալ նա խա
րար նե րի ա ռա ջարկ նե րը:
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դ.  Թա գա վորն ու մե ծա մեծ նե րը ա նօ րեն կեր պով և չա փա զանց մեծ հար կե րով չնե
ղեն հա սա րակ ժո ղովր դին: 

ե.  Թա գա վորն ու մե ծա մեծ նե րը թող գյու ղա կան ե կե ղե ցի նե րի քա հա նա նե րին բո լոր 
ա գա րակ տե ղե րում տան երկուա կան, ի սկ ա վան նե րում` չորսա կան ծխի հողաբաժին:

զ.  Թա գա վորն ու մե ծա մեծ նե րը թող զա նա զան գա վառ նե րից հա վաք ված մա
նուկ ներ ու ղար կեն կա թո ղի կո սա րան` Ա վե տա րա նի խոս քը ժո ղովր դին մատ չե լի 
դարձ նե լու հա մար հայե րե նի հմուտ թարգ մա նիչ ներ պատ րաս տե լու նպա տա կով: 

է. Ծա ռա նե րը թող հնա զանդ և հա վա տա րիմ մնան ի րենց տե րե րին:

1) ա, գ, ե   2) բ, զ, է   3) ա, դ, է   4) ա, ե, է

9.  Թվարկված բա րե փո խում նե րից ա ռանձ նաց նել ե րե քը, ո րոնք ի րա կա նաց րել է 
Պապ թա գա վո րը.

1)  Ի կա տա րումն Աշ տի շա տի ժո ղո վի ո րոշ ման` Պա պի հրա մա նով կա ռուց վել են 
վան քեր, դպ րոց ներ, հի վան դա նոց ներ, իջ ևա նատ ներ և աղ քա տա նոց ներ:

2)  Պա պը մտց նում է ե կե ղե ցուն վճար վող պտ ղի և տա սա նորդ նե րի կարգ և հոգ ևո
րա կան նե րի եղ բայր նե րին, զա վակ նե րին ու ազ գա կան նե րին ա զա տում է պե տա
կան ծա ռա յու թյուն կա տա րե լուց:

3)  Պա պի հրա մա նով փակ վում են կու սա նոց ներն ու այ րի նե րի ա պաս տան նե րը, 
կույ սե րին ու այ րի կա նանց թույ լատր վում է ա մուս նա նալ:

4)  Հօ գուտ ար քու նի քի` Պա պը բռ նագ րա վում է ե կե ղե ցա պատ կան հո ղե րի մեծ մա
սը, սա կայն ա վե լաց նում է ե կե ղե ցուն վճար վող պտ ղի և տա սա նորդ հար կե րի 
չա փա բա ժի նը:

5)  Պա պը հոգ ևո րա կան նե րի եղ բայր նե րին, զա վակ նե րին ու ազ գա կան նե րին պար
տադ րում է պե տա կան ծա ռա յու թյուն կա տա րել, վե րաց նում ե կե ղե ցուն վճար վող 
«պտ ղի և տա սա նորդ նե րի կար գը»:

6)  Հայոց կա թո ղի կո սի թեկ նա ծու Ներ սես Մե ծին Պա պը թույլ չի տա լիս մեկ նել Կե
սա րի ա, այլ նա կա թո ղի կոս է ձեռ նադր վում և օծ վում Հա յաս տա նում, ո րով էլ հաս
տատ վում էր Հայոց կա թո ղի կո սա կան ա թո ռի սկզբ նա կան ի նք նագլ խու թյու նը:

7)  Հօ գուտ ար քու նի քի` Պա պը բռ նագ րա վում է դեռևս Տր դատ Մե ծի կող մից ե կե ղե
ցուն տր ված հո ղե րի մեծ մա սը:

10. Թ վարկ ված նե րից ով քե՞ր են Աղ բի ա նո սի տոհ մին պատ կա նող կա թո ղի կոս նե րը.

1) Վր թա նես 
2) Սա հակ Պարթև
3) Շա հակ 

4) Հու սիկ–Շա հակ  
5) Ա րիս տա կես
6) Ներ սես Մեծ

11. Ի՞նչ տա րած քային պա հանջ ներ էր ներ կա յաց րել Պա պը Հռո մի կայս րին.
1) Կի լի կի այի 12 քա ղաք ներ ու Կա պա դով կի ան
2) Կե սա րի այի 10 քա ղաք ներ և Ո ւռ հան
3) Կա պա դով կի այի 8 քա ղաք ներ ու Մծ բի նը
4) Մի ջա գետ քի 6 քա ղաք ներ և Մա ժա կը
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12. Ի՞նչ էր նա խա տե սում Մու շեղ Մա մի կո նյա նի ծրա գի րը.

1)  հռո մե ա ցի նե րի հար ձա կում նե րից Հա յաս տա նը պաշտ պա նե լու նպա տա կով 
Վրաս տա նի և Աղ վան քի հետ ռազ մա կան սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյուն

2)  հռո մե ա ցի նե րի հար ձա կում նե րից Հա յաս տա նը պաշտ պա նե լու նպա տա կով Սա
սա նյան Պարս կաս տա նի հետ ռազ մա կան սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյուն

3)  Սա սա նյան Պարս կաս տա նի հար ձա կում նե րից Հա յաս տա նը պաշտ պա նե լու նպա
տա կով Հռո մե ա կան կայս րու թյան հետ ռազ մա կան սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյուն

4)  Սա սա նյան Պարս կաս տա նի հար ձա կում նե րից Հա յաս տա նը պաշտ պա նե լու նպա
տա կով Վրաս տա նի և Աղ վան քի հետ ռազ մա կան սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյուն

13. Ընտ րել եր կու ճիշտ պն դում նե րը.

ա.  Վռամ շա պուհ ար քան ա ռանց Սա սա նյան նե րի հետ հա մա ձայ նեց նե լու հայոց կա
թո ղի կոս է նշա նա կում Սա հակ Պարթ ևին` փոր ձե լով մի ա վո րել Մեծ Հայ քի եր կու 
մա սե րը:

բ.  Վռամ շա պուհ ար քայի և Սա հակ Պարթև կա թո ղի կո սի հո վա նա վո րու թյամբ Մես
րոպ Մաշ տոցն ի րա գոր ծում է մշա կու թային դա րա կազ միկ ի րա դար ձու թյուն` 
ստեղ ծում է հայե րե նի այ բու բե նը:

գ.  Վռամ շա պուհ ար քայի հետ խորհր դակ ցե լով` Սա հակ Պարթ ևը մեկ նում է պար
սից ար քու նիք ու ստա նում Վռամ IV–ի հա մա ձայ նու թյու նը իր փե սա Հա մա զասպ 
Մա մի կո նյա նին հայոց սպա րա պետ նշա նա կե լու մա սին:

դ.  Հայ նա խա րար նե րի խնդ րան քով պար սից թա գա վոր Հազ կերտ I–ը Վռամ շա պու
հի մա հից հե տո հայոց թա գա վոր է հաս տա տում Վռամ շա պու հի որ դի Շա պու հին: 

ե.  Վռամ շա պուհ ար քային չի հա ջող վում օ գտ վել ստեղծ ված բա րեն պաստ ի րա վի
ճա կից և մի ա վո րել Մեծ Հայ քի եր կու մա սե րը:

1) ա, բ   2) բ, գ   3) գ, դ   4) դ, ե

14.  Թ վարկ ված հայ ար քա նե րից ո րի՞ կա ռա վար ման շր ջա նում գա հա կալ չի ե ղել 
Շա պուհ II–ը.

ա. Խոս րով Կո տա կի
բ. Տի րա նի
գ. Ար շակ II–ի 

դ. Պա պի 
ե. Վա րազ դա տի 
զ. Վռամ շա պու հի

1) բ   2) դ   3) ե  4) զ  

15. Ընտ րել ճիշտ պն դում նե րը.

1)  Ար շակ III–ը հաս տատ վում է Հա յաս տա նի ար ևե լյան մա սում, որ տեղ մե կու կես 
տա րի ան ց մա հա նում է:

2)  Շա պուհ III–ի հրա մա նով պար սից պաշ տո նյա նե րը ձեր բա կա լում են Խոս րո վին և 
Գա զա վոն Կամ սա րա կա նին:
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3)  Սա հակ Պարթ ևը, Վռամ շա պուհ ար քայի հետ խորհր դակ ցե լով, մեկ նում է պար
սից ար քու նիք ու ստա նում Հազ կերտ ար քայի հա մա ձայ նու թյու նը՝ Վար դան Մա
մի կո նյա նին սպա րա պետ նշա նա կե լու մա սին:

4)  Հայ նա խա րար նե րի խնդ րան քով պար սից ար քա Հազ կերտ I–ը թա գա վոր է հաս
տա տում Խոս րով IV –ին, ո րը 6 ա միս ան ց՝ 419 թ., մա հա նում է:

5)  Հազ կերտ I–ը հայոց գա հին է բազ մեց նում իր որ դուն՝ Հազ կերտ II–ին, ո րի ա նար
գա բա րո կա ռա վա րու մը տևում է 4 տա րի:

6)  Սպա րա պետ Ման վել Մա մի կո նյա նի խնա մա կա լու թյամբ հայոց գա հին հաս տատ
վում են Ար շակն ու Վա ղար շա կը:

7)  Ա րիս տա կես կա թո ղի կո սը հո ղին է հանձն վում Բարձր Հայ քի Ե կե ղյաց գա վա ռի 
Թիլ ա վա նում:

16.  Ո՞ր շար քի բո լոր նա խա րար ներն են Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տում ե ղել զո
րագն դե րի հրա մա նա տար ներ.

1)  Վար դան Մա մի կո նյան, Թա թուլ Վա նան դե ցի, Խո րեն Խոր խո ռու նի, Ներ շա պուհ 
Ա րծ րու նի

2)  Վար դան Մա մի կո նյան, Գա դի շո Խոր խո ռու նի, Ներ շա պուհ Ա րծ րու նի, Ար շա վիր 
Ար շա րու նի

3)  Վար դան Մա մի կո նյան, Մե րու ժան Ա րծ րու նի, Թա թուլ Վա նան դե ցի, Խո րեն Խոր
խո ռու նի

4)  Վար դան Մա մի կո նյան, Խո րեն Խոր խո ռու նի, Մե րու ժան Ա րծ րու նի, Հա մա զասպ 
Մա մի կո նյան

17. Ընտ րել ե րեք ճիշտ պն դում նե րը.

Շահապիվանի ժողովը՝
ա.  խիստ պա տիժ ներ սահ ման ե ց ի րենց տե րե րին դա վա ճա նած, տե րե րից փա խած, 

ան հնա զանդ ու ըմ բոստ ծա ռա նե րի նկատ մամբ
բ.  խիստ պա տիժ ներ սահ ման ե ց ե կե ղե ցու կար գե րը խախ տող նե րի դեմ
գ.  դա տա պար տեց նես տո րա կան նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րը և դա վա նա բա նա կան 

նոր գրու թյուն կազ մեց
դ.  խիստ պա տիժ ներ սահ մա նեց ըն տա նի քի կար գե րը խախ տող նե րի դեմ
ե.  կա նո նա կարգ եց և ամ րագր եց Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու դա վա նա բա նա կան 

ի նք նու րույ նու թյու նը
զ.  վերջ նա կա նա պես ամ րագ րեց Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու ազ գային և ծի սա կար

գային ի նք նու րույ նու թյու նը
է.  խիստ կա նոն ներ սահ մա նեց ե կե ղե ցա կան կա նո նադ րու թյունն ու պաշ տա մունքն 

ա վե լորդ հա մա րող և տա րա տե սակ ան կար գու թյուն ներ ու ա նօ րի նու թյուն ներ 
գոր ծող բոր բո րիտ նե րի դեմ

1) բ, դ, է   2) դ, զ, է   3) ա, գ, ե   4) ա, բ, զ
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18. Ընտ րել ե րեք ճիշտ պն դում նե րը.

1)  Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տից հե տո Հազ կերտ II–ը կրկ նա պատ կեց Հա յաս տա
նում ե ղած պար սից զոր քե րի և մո գե րի թի վը:

2)  Վար դա նանց պա տե րազ մից հե տո բռ նու թյամբ զրա դաշ տա կա նու թյուն ըն դու նած 
հայե րին ի րա վունք տր վեց վերս տին վե րա դառ նա լու քրիս տո նե ա կան դա վա նան քին:

3)  Պար սից գե րու թյու նից ո ղջ մնա ցած հայ նա խա րար նե րին եր կար տա ռա պանք նե
րից հե տո՝ 454 թ., Հազ կերտ II–ը թույ լատ րեց վե րա դառ նալ հայ րե նիք և տի րա
նալ ի րենց կալ վածք նե րին:

4)  Վար դա նանց պա տե րազ մից հե տո Հա յաս տա նում մնա ցած հոգ ևո րա կան նե րին 
թույ լատր վեց վե րա դառ նալ ի րենց ծա ռա յու թյա նը:

5)  Վար դա նանց պա տե րազ մից հե տո հայ շի նա կան նե րին թույ լատր վեց տեր կանգ
նել ի րենց ու նեց ված քին և ան ցնել խա ղաղ ստեղ ծա գործ աշ խա տան քի:

6)  Վար դա նանց պա տե րազ մից հե տո պար սից ար քու նի քը հրա հան գում է Հա յաս
տա նում բան տարկ ված հոգ ևո րա կան նե րի նկատ մամբ սաստ կաց նել հա լա ծանք
ներն ու բռ նու թյուն նե րը:

7)  Վար դա նանց պա տե րազ մից հե տո Տիզ բոն կանչ ված Վա սակ Սյու նին Հազ կերտ II–ի 
կող մից մեծ պա տիվ նե րի է ար ժա նա նում և վե րա հաս տատ վում Հա յաս տա նի 
մարզ պա նի պաշ տո նում:

19.  Նշ ված պա հանջ նե րից ա ռանձ նաց նել ե րե քը, ո րոնք Վա հան Մա մի կո նյա նը 
ներ կա յաց րել է Վա ղարշ ար քային, և բա վա րար վել են վեր ջի նիս կող մից.

ա. Հա յաս տա նի մարզ պան նշա նա կել մի այն հայ նա խա րար նե րից
բ.  չմի ջամ տել հայ նա խա րար նե րի ներ քին գոր ծե րին և պաշ տոն ներ չտալ հա վա

տու րաց նե րին
գ. վե րա կանգ նել հո ղեր ժա ռան գե լու` իշ խան նե րի որ դի նե րի և դուստ րե րի ի րա վուն քը
դ. հար գել հայ նա խա րար նե րի ժա ռան գա կան ի րա վունք նե րը 
ե.  դա դա րեց նել կրո նա փո խու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը, կր կին թույ լատ րել քրիս

տո նե ա կան կրո նի դա վա նու մը
զ.  մա հա պատ ժի են թար կել հայ ու րա ցյալ նա խա րար նե րի պա րագ լուխ Գա դի շո 

մաղ խա զին 
է. վե րա դարձ նել Հա յաս տա նի վան քե րից ու ե կե ղե ցի նե րից բռ նագ րավ ված հոգ ևոր 
և նյու թա կան գան ձե րը
1) ա, դ, է   2) ա, զ, է   3) բ, դ, ե   4) բ, գ, ե

20. Ընտ րել ե րեք ճիշտ պն դում նե րը.

1)  Զբաղ ված լի նե լով Մի ջին Ա սի ա յում հո նե րի դեմ պա տե րազ մով` Պե րոզ ար քան 
մի առ ժա մա նակ խու սա փում էր հայ հայ րե նա սի րա կան ու ժե րին բա ցա հայ տո րեն 
հա լա ծե լու քա ղա քա կա նու թյու նից:

2)  Ի րեն ո ւղղ ված մե ղադ րանք նե րին ան նկուն կեր պով պա տաս խա նե լով` Գյուտ կա
թո ղի կո սը, սա կայն, ստիպ ված էր հա մա ձայ նե լ Պե րոզ ար քայի` ի րեն ար ված դա
վա նա փո խու թյան ա ռա ջար կին:
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3)  Հա յաս տա նում հա կա պարս կա կան ա պս տամ բու թյան բռնկ վե լու ազ դան շան էր 
հան դի սա ցել ու րա ցյալ Ա շու շա բդեշ խի սպա նու թյու նը վրաց թա գա վոր Վախ
թանգ Գոր գա սա լի կող մից:

4)  Խոս րո վա կերտ ան տա ռից մինչև Ջր վե ժի լեռ նե րը ռազ մա կան կար գով դա սա
վոր ված Հազարավուխտի գլխավորած պար սից զոր քե րի վրա հար ձակ վում է 
հայոց հե ծե լա գուն դը և ճեղ քում պար սից գն դի մի թևը, շա տե րին կո տո րում:

5)  Ներ սե հա պա տի ճա կա տա մար տից ա ռաջ հայոց զոր քե րին ոգ ևո րիչ ճառ է ար
տա սա նում Գյուտ կա թո ղի կո սը, և ճա կա տա մարտն ա վարտ վում է հայե րի հաղ
թա նա կով:

6)  Ե րբ Վա հան Մա մի կո նյա նը հայ նա խա րար նե րի հետ գտն վում էր Խաղ տի քում, 
հայոց մարզ պան Շա պու հը հար ձակ վում է Շա ղա գոմ գա վա ռում գտն վող ա պս
տամբ նե րի մի խմ բի վրա:

7)  Ներ սեհ և Հրա հատ Կամ սա րա կան նե րը Մու շեղ Մա մի կո նյա նի հետ ի րենց ջո կա
տով Կարնո գավառի Ար ծա թի գյու ղի մոտ ջախ ջա խում են պար սից գուն դը:

21.  Ի՞նչ նպա տակ է ին հե տապն դում Հուս տի նի ա նո սի` Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում 
ի րա կա նաց րած մի ջո ցա ռում նե րը: Գտնել սխալ պա տաս խան նե րը.

1) քայ քայել հայ նա խա րար նե րի ներ քին  կա ռա վար ման հա մա կար գը
2) կենտ րո նաց նել կայս րու թյան կա ռա վա րու մը
3) մաս նա տել հայ նա խա րար նե րի հո ղային տի րույթ նե րը
4) հայ իշ խան նե րին զր կել զի նա կան ու ժից
5)  ա պա հո վել  Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի հայ նա խա րար նե րի տոհ մա կան կա պը Ար

ևե լյան Հա յաս տա նի նա խա րա րա կան տնե րի հետ
6) ամ րապն դել հայ իշ խան նե րի զի նա կան ու ժը
7) ամ րապն դել հայ իշ խան նե րի ժա ռան գա կան ի րա վունք նե րը

22.  Մեծ Հայ քի ո ՞ր նա հանգ ներն էր ը նդ գր կում Վա չա գան Բա րե պաշ տի թա գա վո
րու թյու նը.

1) Այ րա րատ     4) Բարձր Հայք
2) Ծոփք     5) Ու տիք    
3) Ար ցախ 

23. Գտնել ճիշտ պատասխանը.

Խոս րով II–ի գու մա րած Տիզ բո նի ժո ղո վը`
1)  ըն դու նել է տի ե զե րա կան ա ռա ջին ե րեք ժո ղով նե րի և Քաղ կե դո նի ժո ղո վի ո րո

շում նե րը
2)  մեր ժել է տի ե զե րա կան ա ռա ջին ե րեք ժո ղով նե րի և Քաղ կե դո նի ժո ղո վի ո րո շում նե րը
3)  մեր ժել է տի ե զե րա կան ա ռա ջին ե րեք ժո ղով նե րի վճիռ նե րը և ըն դու նել Քաղ կե

դո նի ժո ղո վի ո րո շում նե րը
4)  ըն դու նել է տի ե զե րա կան ա ռա ջին ե րեք ժո ղով նե րի վճիռ նե րը և մեր ժել Քաղ կե

դո նի ժո ղո վի ո րո շում նե րը
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24.  Տր ված պայ ման նե րից ա ռանձ նաց նել ե րե քը, ո րոնք տեղ են գտել Դամասկոսում 
կնքված հայ–ա րա բա կան դաշ նագ րում.

1)  Բյու զան դա ցի նե րի ներ խուժ ման դեպ քում խա լի ֆա յու թյունն այն քան զորք էր 
ուղար կե լու, որ քան կամենային հայե րը:

2)  Բյու զան դի այի և Պարս կաս տա նի հետ Հա յաս տա նի սահ մա նային բո լոր խո շոր 
ամ րոց նե րում ա րաբ նե րը տե ղա կայե լու է ին լավ մարզ ված և զին ված կա յա զո րեր, 
ո րոնց մա տա կա րար ման ծախ սե րը հո գա լու է ին հայե րը:

3)  Ա րա բա կան խա լի ֆա յու թյունն ա ռն վազն ե րեք տա րի Հա յաս տա նից հարկ չէր 
գան ձե լու, ի սկ դրա նից հե տո վճար վող խորհր դան շա կան հար կի քա նա կը ո րո շե
լու է ին ա րաբ նե րը:

4)  Հա յաս տա նում գանձ վող հար կի հաշ վին հայե րը պա հե լու է ին 15–հա զա րա նոց 
այ րու ձի, ո րը ա րաբ նե րի պա հան ջով պետք է պատ րաստ լի ներ գոր ծե լու նաև այլ 
տե ղե րում` բա ցա ռու թյամբ Բյու զան դա կան կայս րու թյան դեմ ա րաբ նե րի մղած 
կռիվ նե րի:

5)  Ա րա բա կան խա լի ֆա յու թյունն ա ռն վազն ե րեք տա րի Հա յաս տա նից հարկ չէր գան
ձե լու, ի սկ դրա նից հե տո վճար վող հար կի քա նա կը ո րո շե լու է ին հայե րը:

6)  Պար սիկ նե րի ներ խուժ ման դեպ քում խա լի ֆա յու թյունն այն քան զորք էր ու ղար կե
լու, որ քան պա հան ջե ին հայե րը:

7)  Հա յաս տա նում գանձ վող հար կի հաշ վին հայե րը պա հե լու է ին 15–հա զա րա նոց 
այ րու ձի, ո րը պետք է պատ րաստ լի ներ գոր ծե լու նաև այլ տե ղե րում: 

25. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո ՞ր ե րեքն են սխալ.
1)  Տիզ բո նի ժո ղո վում վի ճա բա նու թյուն նե րից հե տո ըն դուն վում են մի այն տի ե զե րա

կան ա ռա ջին ժո ղո վի վճիռ նե րը, և մերժ վում են Քաղ կե դո նի ժո ղո վի ո րո շում նե րը։
2)  VII դա րի 20–ա կան թվա կան նե րին Հե րակլ կայս րը մի քա նի ար շա վանք է ձեռ

նար կում դե պի Պարս կաս տան։
3)  Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում սկս վել էր ան կա խաց ման գոր ծըն թաց՝ մարզ պան Վա

հան Բագ րա տու նու գլ խա վո րու թյամբ։
4)  Բյու զան դա կան և պարս կա կան իշ խա նու թյուն նե րը Վա րազ տի րո ցի դեմ դա

վադրու թյուն են կազ մա կեր պում։
5)  Վա րազ տի րո ցը ցան կա նում էր մնալ և ծա ռայել հայ րե նի քում, սա կայն կայս րը 

նրան ու ղար կում է Կոս տանդ նու պո լիս։

6)  Չհաշտ վե լով « պատ վա վոր աք սո րյա լի» վի ճա կի հետ՝ Վա րազ տի րո ցը մաս նակ
ցում է Հե րակ լի դեմ կազ մա կեր պած դա վադ րու թյա նը։

7)  Ար ևե լյան Հա յաս տա նի կա ռա վա րիչ Մժեժ Գնու նին գոր ծում էր ա զա տա տենչ հայ 
զո րա կան նե րի դեմ. նա ձեր բա կա լում է իշ խան Դա վիթ Սա հա ռու նուն։

26. Ո՞ր շարքն է ներ կա յաց նում բա ցա ռա պես հայոց կա թո ղի կոս նե րի.

1) Կո մի տաս, Սա հակ Պարթև, Ա նա նի ա Մո կա ցի, Վա րազ տի րոց Բագ րա տու նի
2) Դա վիթ Սա հա ռու նի, Զաքարիա Քանաքեռցի, Ներ սես Մեծ, Հու սիկ
3) Հով սեփ Վայոց ձոր ցի, Գրի գոր Զ Ա պի րատ, Զա քա րի ա Ձա գե ցի, Մժեժ Գնունի
4) Մես րոպ Ար տա զե ցի, Ա նա նի ա Մո կա ցի, Կո մի տաս, Պետ րոս Գե տա դարձ
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27. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
1)  Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում սկս վել էր ան կա խաց ման գոր ծըն թաց՝ մարզ պան Վա

րազ տի րոց Բագ րա տու նու (628–632 թթ.) գլ խա վո րու թյամբ։
2)  Բյու զան դա կան և պարս կա կան իշ խա նու թյուն նե րը Վա րազ տի րո ցի դեմ դա

վադրու թյուն են կազ մա կեր պում։
3)  Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի կա ռա վա րիչ Մժեժ Գնու նին գոր ծում էր ա զա տա տենչ 

հայ զո րա կան նե րի դեմ. նա ձեր բա կա լում է Սմ բատ Բագ րա տու նուն։
4)  Հե րակլ կայս րը Դա վիթ Սա հա ռու նուն տվել է « պատ րիկ–կյու րա պա ղա տի» աս

տի ճան և ճա նա չել հայոց իշ խան։
5)  Դա վիթ Սա հա ռու նին մինչև VII դա րի 30–ա կան թթ. վեր ջը գլ խա վո րում էր ե րկ րի 

վե րա մի ա վոր ման գոր ծը։
6) Դա վիթ Սա հա ռու նուն փո խա րի նում է Սմ բատ Բագ րա տու նին։
7) 641 թ. ա րաբ նե րը հար ձակ վում են Կարս բեր դա քա ղա քի վրա:

28. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
1)  Հայոց իշ խան և սպա րա պետ Թե ո դո րոս Ռշ տու նին, օ գտ վե լով Բյու զան դի այի և 

ա րաբ նե րի պար տու թյու նից, 639 թ. վե րա մի ա վո րեց Հա յաս տա նի ա րևմ տյան և 
ար ևե լյան մա սե րը։

2)  Հայոց իշ խան Թե ո դո րոս Ռշ տու նու նս տա վայ րը Դվինն է ր։
3)  Չնա յած Դվի նի բնակ չու թյան հա մառ դի մադ րու թյա նը՝ ա րաբ նե րը գրա վում, 

ա վե րում, թա լա նում են քա ղա քը, բնա կիչ նե րից շա տե րին կո տո րում և 45 հա զար 
մարդ գե րե վա րում ու տա նում խա լի ֆա յու թյան խոր քե րը։

4)  Ա րա բա կան ար շա վանք նե րը դեպի Հա յաս տան 640 –ա կան թթ. դա դա րե ցին:
5)  Կոս տան դին (Կոս տաս) II կայս րը (641–668 թթ.), չհաշտ վե լով Թե ո դո րոս Ռշտունու 

ի նք նու րույն քա ղա քա կա նու թյան հետ, նրան մե ղադ րում է Հա յաս տա նում գտն
վող բյու զան դա կան մի ջո կա տի՝ ա րաբ նե րից 658 թ. կրած պար տու թյան մեջ և 
ձեր բա կա լում։

6)  Բյու զան դա կան կայս րու թյունն ա րաբ նե րի դեմ հայե րի ա ջակ ցու թյու նը ստա նա լու 
հա մար Վա րազ տի րո ցին շնոր հում է կյու րա պա ղա տի կո չում և հանձ նում հայոց 
իշ խա նի պաշ տո նը։

7)  647 թ. ա րա բա կան խա լի ֆա յու թյան զոր քե րը կր կին ներ խու ժում են Վիրք ու 
Պարս կաս տան։

8)  Վաս պու րա կա նի կող մե րում աս պա տա կած ա րա բա կան զո րա մա սը չի կա րո ղա
նում գրա վել Հեր ևան և Ո րդս պու բեր դե րը։

29. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
1)  Թե ո դո րոս Ռշ տու նու գլ խա վո րու թյամբ Ար ծափ ամ րո ցին օգ նու թյան հա սած 

հայոց զոր քը գլ խո վին ջախ ջա խում է ա րաբ նե րին՝ ի րենց եր կու զո րա վար նե րով։
2)  Բյու զան դա կան կայս րու թյու նը, չս թափ վե լով խա լի ֆա յու թյան կրած պար տու

թյուն նե րից, կր կին շա րու նա կեց իր նվա ճո ղա կան քա ղա քա կա նու թյու նը Հա յաս
տա նի նկատ մամբ։
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3)  Հոգ ևոր և աշ խար հիկ իշ խան նե րի մի խմ բա վո րում՝ Ներ սես Ա կա թո ղի կո սի 
գլխա վո րու թյամբ, շա րու նա կում էր հույ սեր կա պել քրիս տո նյա Բյու զան դի այի օգ
նու թյան հետ։

4)  Թե ո դո րոս Ռշ տու նին փոր ձում էր քա ղա քա կան հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա տել 
Ա րա բա կան խա լի ֆա յու թյան հետ։

5)  Ռշ տու նին Հա յաս տա նի ան վտան գու թյունն ա պա հո վե լու նպա տա կով 652 թ. մեծ 
ըն ծա նե րով ո ւղ ևոր վեց Ա սո րի քի (Սի րի ա) և Վե րին Մի ջա գետ քի այն ժա մա նակ
վա կա ռա վա րիչ Մո ւա վի այի մոտ։

6)  Հայոց իշ խան Թե ո դո րոս Ռշ տու նին Հա յաս տա նի հետ մի ա ժա մա նակ իշ խա նու
թյուն է ստա նում հար ևան Վիր քի ու Ա սո րի քի վրա՝ մինչև Ճո րա պա հա կի ամ րու
թյուն ներ։

7) 655 թ. Կոս տան դին II –ը 50– հա զա րա նոց բա նա կով ներ խու ժում է Հա յաս տան։
8)  Հայ ժո ղո վուր դը դի մա կայեց խա լի ֆա յու թյա նը, ի սկ Հա յաս տա նի նկատ մամբ 

նվա ճո ղա կան քա ղա քա կա նու թյուն վա րած Սա սա նյան Պարս կաս տա նը մի քա նի 
տար վա ըն թաց քում լրիվ ջախ ջախ վեց ու կոր ծան վեց։

30.  Ո՞ր շար քի բո լոր գոր ծիչ ներն են 850–855 թթ. հա կաա րա բա կան հուժ կու ա պս
տամ բու թյան մաս նա կից ներ.

1)  Ե սայի Ա բու–Մու սե, Ա շոտ Ա րծ րու նի, Հով նան Խու թե ցի, Ար տա վազդ Մա մի կո
նյան, Սմ բատ  Բագ րա տու նի, Ա շոտ և Դա վիթ Բագ րա տու նի ներ

2)  Գուր գեն Ա րծ րու նի, Ա շոտ և Դա վիթ Բագ րա տու նի ներ, Ար տա վազդ և Մու շեղ Մա
մի կո նյան ներ, Ե սայի Ա բու–Մու սե, Հով նան Խու թե ցի, Ա շոտ Ա րծ րու նի

3)  Հով նան Խու թե ցի, Ա շոտ Ա րծ րու նի, Գուր գեն Ա րծ րու նի, Բա գա րատ Բագ րա տու
նի, Ե սայի Ա բու–Մու սե, Ա շոտ և Դա վիթ Բագ րա տու նի ներ

4)  Բա գա րատ Բագ րա տու նի, Շա պուհ և Սմ բատ Բագ րա տու նի ներ, Գագիկ Ա րծ րու
նի, Հով հան Խու թե ցի, Ա շոտ Ա րծ րու նի, Ե սայի Ա բու–Մու սե

31. Ընտ րել եր կու ճիշտ պն դում նե րը.
1)  Հայ կա կան 2000–ա նոց այ րու ձին, ո րին հե տապն դում էր ա վե լի քան 5–հա զա րա

նոց ա րա բա կան զոր քը, Ա կո ռի ից շա րու նա կում է ճա նա պար հը և բա նակ դնում 
Ա րա ծա նի ի հով տում` Վար դա նա կերտ ա վա նի մոտ:

2)  Խա լի ֆը ստիպ ված էր Հով հա նին նշա նա կել « Լե ռան» կա ռա վա րիչ, ի սկ Սա սուն 
գա վա ռը, որ մինչ այդ գտն վում էր Ջա զի րա նա հան գի կազ մում, մի աց վում է Ար
մի նի ային` ան ցնե լով հայոց իշ խա նի ի րա վա սու թյան տակ:

3)  Ար ցա խում, Վաս պու րա կա նում և այլ վայ րե րում խայ տա ռակ պար տու թյուն ներ 
կրած Բու ղային խա լի ֆը 855 թ. հետ է կան չում Հա յաս տա նից:

4)  Ար ճե շի ճա կա տա մար տում հայե րը կա րո ղա ցան ա ռան ձին–ա ռան ձին ջախ ջա խել 
ա րա բա կան եր կու զո րա ջո կատ ներ և թույլ չտ վե ցին, որ դրանք մի ա վոր վեն ու գե
րի վերց րին 4 զո րահ րա մա նա տար և 1500 զին վոր:

5)  Ա րձ նի գյու ղի մոտ տե ղի ու նե ցած ճա կա տա մար տում Բու ղայի 15000–ա նոց զոր
քը խայ տա ռակ պար տու թյուն կրեց Գուր գեն Ա րծ րու նու 900 ռազ միկ նե րից, ա պա 
խու ճա պա հար փա խավ Վաս պու րա կա նից:
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32. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
ա)  704 թ. Հա յաս տա նում այ րու ձի ի հաշ վա ռում կա տա րե լու և ռո ճիկ վճա րե լու 

պատր վա կով Նա խիջ ևա նը բռ նա զավ թած ա րաբ կա ռա վա րի չը իր մոտ ե կած 
բազ մա թիվ հայ նա խա րար նե րի զի նա թա փում, թա լա նում ու փա կում է Ե րն ջակ 
բեր դում և Խրա մի ե կե ղե ցի նե րում ու ող ջա կի զում։

բ)  Ը ստ Հեր թի «աշ խար հագ րի»՝ ոչ մահ մե դա կան նե րից գանձ վող ծխա հար կը փո
խա րին վում է գլ խա հար կով։

գ)  Արաբական տիրապետության շրջանում հար կա տու դարձավ նաև հոգ ևո րա կա
նու թյու նը։

դ)  Հայ նա խա րար նե րի տի րույթ նե րի մի մա սը բռ նա զավ թում է ին ա րաբ նե րը՝ ստեղ
ծե լով ա մի րա յու թյուն ներ կոչ վող վար չա քա ղա քա կան մի ա վոր ներ։ 

ե)  748 թ. հայե րը ա պս տամ բում են Դա վիթ և Հով հան Մա մի կո նյան եղ բայր նե րի 
գլխա վո րու թյամբ։

զ) Խա լի ֆի հրա մա նով Դա վիթ Մա մի կո նյա նին ձեր բա կա լում ու սպա նում ե ն։

1) ա, գ     3) ա, ե
2) բ, զ     4) դ, ե

33.  748–750 թթ. ա պս տամ բու թյան վե րա բե րյալ ստորև բեր ված պն դում նե րից ո ՞րն 
է սխալ.

1) Ա պս տամ բու թյան ղե կա վա րու թյու նը պա ռակտ վում է ։
2) Ա շոտ Բագ րա տու նին հե ռա նում է Բագր ևանդ գա վառ, ի սկ Գրի գոր Մա մի կո նյա
նին նեն գո րեն տե ղե կաց նում են, թե Ա շո տը հա րել է ա րաբ նե րին։
3) Գրի գո րի հրա մա նով Դա վի թի ծա ռա նե րը Սմ բա տին կու րաց նում ե ն։
4) Ա պս տամ բու թյունն ար ձա գանք էր գտել Սա սուն–Խութ գա վա ռում, որ տեղ ա պս
տամ բու թյու նը ղե կա վա րում էր Հով հա նը։

34.  Թվարկ ված նե րից ո ՞ր եր կուսն են ե ղել հայոց իշ խան Ա շոտ Մսա կե րի նս տա վայ
րե րը.

ա) Կա րին     դ) Բա գա րան 
բ) Դա րույնք    ե) Դվին
գ) Բագավան

1) ա, գ     3) բ, ե
2) բ, դ     4) գ, ե

35.  Թվարկ ված գոր ծիչ նե րից ո ՞ր ե րե քը չեն զբա ղեց րել Հայոց սպա րա պե տի պաշ տոն.
ա) Սմ բատ Բագ րա տու նի
բ) Ա շոտ Բագ րա տու նի
գ) Ստե փա նոս Սալ մաս տե ցի
դ) Հով հան նես Ար շա կու նի 

ե) Վա հան Մա մի կո նյան
զ) Փա ռեն Աշ տի շա տե ցի 
է) Վահ րամ Պահ լա վու նի

1) ա, բ, զ
2) գ, դ, զ

3) գ, զ, է
4) դ, ե, զ
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36. Բեր ված պն դում նե րից ո ՞րն է սխալ.
1)  Յու սու ֆը թաքն վում է Ս. Փր կիչ ե կե ղե ցու գմ բե թում, բայց սա սուն ցի նե րը գտ նե լով 

ոճ րա գոր ծին, մա հա պատ ժի են են թար կում։
2)  Խա լի ֆը 852 թ. հայ ա պս տամբ նե րի դեմ ու ղար կեց իր նեն գու թյամբ ու դա ժա նու

թյամբ հայտ նի թուրք վարձ կան զո րա կան Բու ղային:
3)  Բու ղան կո տո րում է բնակ չու թյան մի մա սին, մյուս նե րին՝ գե րե վա րում, այդ թվում՝ 

Հով հան Խու թե ցուն և Բա գա րա տի որ դի նե րին։
4) Բու ղայի զոր քը աս պա տա կում է Բա ղե շը, Տայ քը, Զեյ թու նը և Վաս պու րա կա նը։

37. Ընտ րել եր կու սխալ պն դում նե րը.
1)  Հայ իշ խան նե րը, հա մոզ վե լով, որ ե րկ րի փր կու թյու նը մի աս նու թյան մեջ է, հա մա

խմբ վե ցին Ա շոտ II–ի շուր ջը և մի ա ցան ե րկ րի ա զա տագր ման նվի րա կան գոր ծին:
2)  Հա յաս տա նը պա ռակ տե լու և ռազ մա կա նա պես թու լաց նե լու նպա տա կով խա լի ֆը 

Հա յաս տա նի նոր թա գա վոր ճա նա չեց Սմ բատ I–ի հո րեղ բո րոր դուն` հայոց սպա
րա պետ Ա շո տին:

3)  Հա մոզ վե լով, որ զեն քի ու ժով դժ վար է Հա յաս տա նի դեմ պայ քա րում հա ջո ղու
թյան հաս նել՝ Սա ջյան ա մի րա նե րը փո խե ցին ի րենց քա ղա քա կա նու թյու նը և որ
դեգ րե ցին հայ իշ խան նե րի միջև ե րկ պա ռա կու թյուն ներ սեր մա նե լու քա ղա քա կա
նու թյուն:

4)  Գա գիկ Ա րծ րու նու խնդ րան քով Սմ բատ I–ը վե րա նայեց իր վճի ռը և Նախ ճա վան 
քա ղա քը վե րա դարձ րեց նրան, ին չի հետ ևան քով սր վե ցին ար քայի և Սյու նյաց իշ
խան նե րի հա րա բե րու թյուն նե րը:

5)  Հայոց ե կե ղե ցին, ո րը լի ա կա տար ա ջակ ցու թյուն էր ցու ցա բե րում Բագ րա տու նի
նե րին, մե ծա պես շա հագրգռ ված էր և կողմ նա կից Հա յաս տա նի պե տա կան ան
կա խու թյու նը վե րա կանգ նե լուն:

38. Բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
1)  Հայոց իշխանաց իշխան Ա շոտ Բագ րա տու նուն հանձն վեց ե րկ րի հար կա հա նու

թյու նը, ի սկ հար կե րը կր ճատ վե ցին մոտ հինգ ան գամ, փոխ վեց բռ նու թյուն նե րով 
ու կա մա յա կա նու թյուն նե րով ու ղեկց վող հար կա հա նու թյան կար գը։

2)  Ա շոտ Բագ րա տու նին վե րա կազ մեց բա նա կը, զին վոր նե րի թի վը հա սավ 40 հա զա րի:
3)  Հայ նա խա րար նե րի միջև ե րկ պա ռա կու թյուն նե րը վե րաց նե լու և իր ազ դե ցու թյու

նը նրանց վրա ամ րապն դե լու նպա տա կով Ա շոտ Բագ րա տու նին խնա մի ա կան 
կա պեր հաս տա տեց Վաս պու րա կա նի և Սյու նի քի գա հե րեց իշ խան նե րի հետ։

4)  Շի րա կա վա նում 864 թ. հրա վիր ված ե կե ղե ցա կան ժո ղո վը մեր ժեց հայ կա կան 
ե կե ղե ցու՝ բյու զան դա կա նի հետ դա վա նա կան մի ա վոր ման ա ռա ջար կը։

5)  Հայոց ե կե ղե ցին մե ծա պես շա հագրգռ ված էր Հա յաս տա նի ան կա խու թյան վե
րա կանգն ման հար ցով և լի ա կա տար ա ջակ ցու թյուն էր ցույց տա լիս Բագ րա տու
նի նե րին:
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39. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք ճիշտ չեն.

ա)  Ա շոտ Եր կա թը իր եղ բայր Ա բա սի հետ հան կար ծա կի և սրըն թաց հար ձա կում նե րով 
լուրջ հար ված ներ հասց րին թշ նա մու ու ժե րին և քայլ առ քայլ ա զա տագ րեցին եր կի րը։

բ)  Ա շոտ II–ը հար ձակ վեց նաև Տփ խի սի (Թիֆ լի սի) ու Գան ձա կի ա մի րա յու թյուն նե րի 
վրա, ջախ ջա խեց Յու սու ֆի կա յա զո րը։

գ)  Սյու նյաց Սմ բատ և Սա հակ իշ խան նե րը, գոր ծակ ցե լով Ա շոտ Եր կա թի հետ, մի ա
ցան ե րկ րի ա զա տագր ման նվի րա կան գոր ծին։

դ)  Ա շոտ II–ը նա վակ նե րում տե ղա վո րեց իր 70 ռազ միկ նե րին և մի մա ռախ լա պատ 
օր, դեռևս ափ չհա սած, հան կար ծա կի սկ սեց նե տա հա րել ա րաբ նե րին։ 

ե)  Ա շոտ II–ը 923 թ. մեկ նեց Կոս տանդ նու պո լիս, որ տեղ հա կաա րա բա կան դա շինք 
կն քեց։

1) ա, գ  2) բ, դ   3) բ, ե   4) ա, դ

40. Ընտրել այն ի րա դար ձու թյու ննե րը, ո րոնք տե ղի են ու նե ցել 921 թվա կա նին.

ա. Ա շոտ II–ի ճա կա տա մարտը Սևա նա կղ զում
բ. Գևորգ իշ խա նի մար տը Գառ նի ում
գ. Ա շոտ II–ին Հա յաս տա նի շահն շահ ճա նա չե լը
դ.  Ա շոտ II–ի կողմից հա կաա րա բա կան դա շին քի կնքումը Բյուզանդիայի մայրա

քաղաքում 
ե. Գա գիկ Ա րծ րու նուն հայոց թա գա վոր ճա նա չե լը

1) ա, բ, գ  2) ա, բ, դ  3) գ, դ, ե  4) ա, դ, ե

41. Ընտ րել եր կու սխալ պն դում նե րը.

ա.  Գա գիկ I–ը վե րաց րեց Վայոց ձո րի Պռո շյան նե րի իշ խա նու թյու նը և նրա տա
րած քը նվի րեց Պահ լա վու նի նե րին, ո րոնք այն տեղ ի րա կա նաց րին լայ նա ծա վալ 
շի նա րա րա կան աշ խա տանք ներ:

բ.  Դա վիթ Ան հո ղի նը Գա գիկ I–ից պար տու թյուն կրեց և փա խավ ե րկ րից` զրկ վե լով 
իր տի րույթ նե րից, սա կայն հե տա գա յում զղ ջաց և նե րում խնդ րեց ու մի այն դրա
նից հե տո հետ ստա ցավ իր տի րույթ նե րը:

գ.  Ա շոտ III թա գա վորն ա ռանձ նա հա տուկ հո գա տա րու թյուն էր ցու ցա բե րում ան դա
մա լույծ նե րի, աղ քատ նե րի, հի վանդ նե րի ու կույ րե րի նկատ մամբ, նրանց հա մար 
բա ցում էր հի վան դա նոց ներ և այլ բա րե գոր ծա կան հաս տա տու թյուն ներ:

դ.  Ա շոտ II–ի մահ վա նից հե տո գահ բարձ րա ցավ նրա ա վագ որ դին` Կար սի կա ռա
վա րիչ և հայոց սպա րա պետ Ա բա սը: 

ե. Հա յաս տա նի տար բեր մա սե րում ա ռա ջա ցած մանր թա գա վո րու թյուն նե րը են
թարկ վում է ին « Շահն շահ հայոց» տիտ ղո սը կրող Ա նի ի Բագ րա տու նի նե րին ու չէ ին 
կա րող գա հա կա լել ա ռանց շահն շա հի հա վա նու թյան և ի րա վա սու չէ ին ի նք նու րույն 
հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ մտ նե լու հար ևան պե տու թյուն նե րի հետ:

1) բ, դ  2) ա, ե    3) ա, դ   4) բ, գ
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42. Տրված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
1)  Գա գիկ I–ի օ րոք մե ծա ցավ, ամ րապնդ վեց և հզոր ո ւժ դար ձավ հայ կա կան բա նա

կը, ո րի վրա հեն վե լով՝ Գա գիկն ը նդ լայ նեց իր պե տու թյան սահ ման նե րը:
2)  Գա գիկ I–ը Տայ քի կյու րա պա ղա տու թյան և վրաց թա գա վո րու թյան հետ շա րու նա

կում էր վա րել խա ղաղ, բա րե կա մա կան հա րա բե րու թյուն ներ։
3)  998 թ. Օ շա կա նի Ցլու գլուխ լե ռան մոտ հայ–վ րա ցա կան ու ժե րը պար տու թյան 

մատ նե ցին Ա տր պա տա կա նի ա մի րա Մամ լա նին։
4)  Գա գիկ I–ը կրում էր « Շահն շահ հայոց» տիտ ղո սը։
5)  Ծումբ գյու ղի մոտ տե ղի ու նե ցած ճա կա տա մար տում աչ քի ըն կավ հայ կա կան 

զոր քե րի հրա մա նա տար Վահ րամ Պահ լա վու նին։
6)  Գա գիկ I–ի կի նը՝ Կատ րա մի դե թա գու հին, 1001 թ. ա վար տեց Ա նի ի Ս. Խաչ ե կե

ղե ցու շի նա րա րու թյու նը։

43. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
ա)  Բագ րա տու նի նե րը նպա տա կա հար մար գտան Կամ սա րա կան նե րից ի րենց ան

ցած Շի րա կի նշա նա վոր Ա նի ամ րո ցը դարձ նել մայ րա քա ղաք։
բ)  Ա շոտ III–ը և նրա հա ջորդ նե րը մի ջոց ներ չէ ին խնա յում նոր մայ րա քա ղա քը բա

րե կար գե լու, շքեղ պա լատ նե րով, ե կե ղե ցի նե րով, բնա կե լի և այլ շի նու թյուն նե րով 
կա ռու ցա պա տե լու հա մար։

գ)  Ա նին մայ րա քա ղաք դարձ նե լու տո նա կա տա րու թյու նը մի աց վեց Ա շոտ III–ի թա
գադ րու թյան հան դի սու թյան հետ:

դ)  Մես րոպ Ար տա զե ցի կա թո ղի կո սը բո լո րի ներ կա յու թյամբ մեծ շու քով օ ծեց Ա շոտ III 
թա գա վո րին և նրան հռ չա կեց շահն շահ՝ ար քայից ար քա։ 

ե)  Ա շոտ III –ի թա գադ րու թյան հան դի սու թյուն նե րին Ա նի է ին հրա վիր վել «ա մե նայն 
իշ խանքն տանն Հայոց», զոր քը, Աղ վան քի թա գա վո րը՝ իր շքախմ բով, բարձ րաս
տի ճան հոգ ևո րա կան ներ և այլ նշա նա վոր դեմ քեր։

զ)  Ա շոտ III–ի թա գա վո րու թյու նը օ րի նա կան ճա նաչ վեց Բյու զան դա կան կայս րու
թյան, օ սե րի թա գա վոր Չար մա ղա նի, հար ևան Վիր քի ու Աղ վան քի թա գա վո րու
թյուն նե րի կող մից։ 

1) ա, ե    3) դ, զ
2) բ, զ    4) գ, դ

44. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
ա) Ա բա սը Կար սը դարձ րեց մայ րա քա ղաք:
բ)  Հայ ե կե ղե ցու ո րոշ թե մեր ան ջա տո ղա կան հա կում ներ ու նե ին, և դա հայ կա կան 

հզոր իշ խա նու թյուն նե րի ան ջա տա կան ձգ տում նե րի ար տա հայ տու թյունն է ր։
գ)  Սյու նյաց և Աղ վա նից (Ար ցախ և Ու տիք) թե մե րը, հեն վե լով տե ղի իշ խա նու թյուն

նե րի ա ջակ ցու թյան վրա, ի րենց ան կախ է ին հա մա րում. նրանց հնա զան դեց րեց 
Զա քա րի ա Ձա գե ցի կա թո ղի կո սը։

դ)  Դվի նում շա րու նա կում էր գո յատ ևել մի ա մի րա յու թյուն (իշ խա նու թյուն), ո րն ըն
դու նում էր Բագ րա տու նի նե րի գե րիշ խա նու թյու նը։ 
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ե)  Դվի նի ա մի րան ան սպա սե լի հար ձակ վեց Կա րի նի վրա և սկզ բում հա սավ հա ջո
ղու թյան, բայց Սմ բատ II–ին հա ջող վեց ոչ մի այն նրան հետ մղել, այլև գլ խո վին 
ջախ ջա խել։

1) ա, դ  2) բ, գ  3) գ, ե  4) դ, ե

45. Բեր ված պն դում նե րից ո ՞րն է սխալ.
1)  Հա յաս տա նի ան կա խու թյան ամ րապն դու մը տե ղի ու նե ցավ ե րկ րում սկս ված 

տնտե սա կան և մշա կու թային վե րել քի պայ ման նե րում։
2)  Չո րային կլի մա ու նե ցող Հա յաս տա նի հա մար բա ցա ռիկ նշա նա կու թյուն ու ներ 

ո ռո գու մը, ո ւս տի ե րկ րի հիմ նա կան նա հանգ նե րում՝ Այ րա րա տում, Սյու նի քում, 
Վաս պու րա կա նում, կա ռուց վում են ջրամ բար ներ, ջրանցք ներ։

3)  Խա ղաղ ու նպաս տա վոր է ին Ա շոտ II–ի թա գա վո րու թյան վեր ջին տա րի նե րը. նա 
ան զա վակ էր, ո ւս տի նրա մահ վա նից հե տո գահն ան ցավ նրա եղ բո րը՝ Կար սի 
կա ռա վա րիչ Մու շե ղին։

4)  Կենտ րո նա կան իշ խա նու թյան հզո րաց մանն ու ե րկ րի բա րե շին մանն էր ձգ տում 
նաև Հայոց ե կե ղե ցին։

46. Ս տորև բերված պն դում նե րից ո ՞րն է սխալ.
1)  Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նի վե րել քի շր ջա նում ա վա տա տի րու թյու նը վաղ միջ

նա դա րյան փու լից թևա կո խեց զար գա ցած ա վա տա տի րու թյան դա րաշր ջան:
2)  Բագ րա տու նի նե րը Մա մի կո նյան նե րից ի րենց ան ցած Շի րա կի Ա նի ամ րո ցը 

դարձրին ե րկ րի մայ րա քա ղաք:
3) Սմ բա տա շեն պա րիսպ նե րը կա ռուց վել են 977–989 թթ.: 
4)  Գա գիկ I–ի օ րոք հայ կա կան տա րածք նե րի մեծ մա սը մի ա վոր վել էր կենտ րո նա

կան թա գա վո րու թյան գե րիշ խա նու թյան ներ քո:

47. Ընտ րել եր կու սխալ պն դում նե րը.
ա.  Բագ րա տու նյաց թա գա վո րու թյան մեջ ար քա յա կան կալ վածք նե րը տնօ րի նող նե

րը են թարկ վում է ին իշ խա նաց իշ խա նին:
բ.  Բագ րա տու նյաց ար քու նի քում իշ խա նաց իշ խա նը թա գա վո րին հաշ վե տու էր են

թա կա իշ խան նե րի գոր ծու նե ու թյան հա մար, և նրան է ին են թարկ վում ե րկ րի մեծ 
ու փոքր պաշ տո նյա նե րը:

գ.  Բագ րա տու նյաց պե տու թյան մեջ իշ խա նաց իշ խանն էր տնօ րի նում պե տա կան 
գան ձա րա նը և բա նա կը, և այդ պաշ տո նը սո վո րա բար տր վում էր ար քաեղ բո րը 
կամ գա հա ժա ռան գին:

դ.  Բագ րա տու նյաց թա գա վո րու թյան մեջ իշ խա նաց իշ խա նին է ին են թարկ վում են
թա կա թա գա վո րու թյուն նե րի զոր քե րի հրա մա նա տար նե րը և թա գա վո րա կան 
կալ վածք նե րը տնօ րի նող նե րը: 

ե.  Բագ րա տու նյաց պե տու թյան մեջ իշ խա նաց իշ խանն էր տնօ րի նում պե տա կան 
գան ձա րա նը, և այդ պաշ տո նը սո վո րա բար տր վում էր ար քաեղ բո րը կամ գա հա
ժա ռան գին:

1) ա, գ   2) գ, դ   3) բ, ե    4) դ, ե
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48. Ընտ րել ե րեք ճիշտ պն դում նե րը.
1)  Դվի նի միջ նա բեր դը կա ռուց ված էր Ա խու րյան գե տի ա փին` մի ժայ ռաբլ րի վրա, 

և շր ջա պատ ված էր պա րիսպ նե րով, ի սկ դրա շուր ջը տա րած ված էր ըն դար ձակ 
քա ղա քը, ո րը նույն պես պարս պա պատ էր:

2)  Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նից ար տա հան վում է ին որ դան կար միր, մե տաղ ներ, 
ձի եր, ջո րի ներ, թան կա գին քա րեր, հա մե մունք ներ, չի նա կան ու մի ջի նա սի ա կան 
մե տաքս, գործ ված քե ղեն, ռու սա կան մոր թի ներ ու մուշ տակ ներ, հա ցա հա տիկ, 
ներ կեր և այլ ապ րանք ներ:

3)  Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նում (IX–XI դդ.) հո ղօգ տա գործ ման ե ղա նակ նե րի մեջ 
կա տար ված տե ղա շար ժե րից նշա նա կա լից էր ա վա տա տի րա կան խո շոր տն տե
սու թյան` տե րու նի մե ծա ծա վալ կալ վածք նե րի ա ռա ջա ցու մը:

4)  Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նում ե կե ղե ցին ա պա հո վում էր ե րկ րի մի աս նու թյու
նը, ո ւս տի հայոց թա գա վոր նե րը կա թո ղի կո սի ը նտ րու թյան ժա մա նակ վճ ռա կան 
խոս քի ի րա վուն քը վե րա պա հել է ին ի րենց:

5)  Բագ րա տու նյաց ժա մա նա կաշր ջա նում դաշ տա վա րու թյան մեջ կար ևոր նո րույթ 
էր եր կա թե խո փով ա րո րի տա րա ծու մը, ո րն օգ տա գործ վում էր խո շոր տն տե սու
թյուն նե րում և խո պան հո ղե րը յու րաց նե լիս:

6)  Բագ րա տու նի թա գա վոր նե րը պե տու թյու նը կա ռա վա րում է ին բարձ րաս տի ճան 
հա տուկ պաշ տո նյա նե րի կամ գոր ծա կա լու թյուն նե րի մի ջո ցով, և այդ պաշ տոն նե
րում նշա նակ վում է ին ար քա յա կան տան ներ կա յա ցու ցիչ ներ կամ ար քային հա
վա տա րիմ խո շոր ա վա տա տե րեր:

7)  Բագ րա տու նի նե րի օ րոք պահ պան վեց նաև Ար շա կու նյաց ժա մա նա կաշր ջա նին 
այն քան բնո րոշ հա կա սու թյու նը թա գա վո րի և ե կե ղե ցու միջև, քա նի որ հայոց 
կա թո ղի կո սը չէր ճա նա չում թա գա վո րի գե րիշ խա նու թյու նը:

49.  Բագրատունյաց Հայաստանի տնտեսությանը վերաբերող պն դում նե րից ո րո՞նք 
են սխալ.

1)  Ոչ խար նե րից ստաց վող բուրդն օգ տա գործ վում էր գոր գեր, հա գուստ ու տա րա
տե սակ գործ վածք ներ պատ րաս տե լու հա մար։

2)  Ձի ե րը, ա վա նակ նե րը և խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն ներն օգ տա գործ վում է ին 
որ պես հիմ նա կան փո խադ րա մի ջոց. բեռ ներ է ին տե ղա փո խում կամ օգ տա գործ
վում որ պես քա շող ո ւժ սայ լե րի, կառ քե րի հա մար:

3)  Բնակ չու թյան տն տե սա կան կյան քում ո րոշ տեղ է ին զբա ղեց նում նաև որ սոր դու
թյու նը, ձկ նոր սու թյու նը, մեղ վա բու ծու թյու նը։

4)  Հատ կա պես զար գա ցավ մե տա ղա գոր ծու թյու նը՝ դարբ նու թյու նը, զի նա գոր ծու
թյու նը, թնդանոթա գոր ծու թյու նը և պղնձա գոր ծու թյու նը:

5)  Բարձր զար գաց ման էր հա սել կա վա գոր ծու թյու նը. կա վե ա ման նե րը լայն տա րա
ծում ու նե ին բնակ չու թյան կեն ցա ղում։

6)  Հա յաս տա նից ար տա հան վող ապ րանք նե րի մեջ մեծ տեղ է ին զբա ղեց նում հնդ
կա կան հա մե մունք նե րը, գի նին, ջո րի նե րը, բուր դը, բամ բա կը, ա ղը, օ ճա ռը, թան
կա գին քա րե րը։
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50. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո ՞ր ե րեքն են սխալ.

1) Ե րկ րա գոր ծու թյան հա մար Հա յաս տա նը բա րեն պաստ պայ ման ներ ու ներ։
2)  Վաղ ա վա տա տի րու թյան շր ջա նում բարձր ա ռա ջա դի մու թյուն ապ րե ցին ե րկ րա

գոր ծու թյունն ու ե րկ րա գոր ծա կան տեխ նի կան։
3) IX–XI դա րե րում ա ճեց մշա կե լի հո ղե րի տա րա ծու մը խո պան հո ղե րի հաշ վին։
4)  Ե րկ րա գոր ծու թյան կար ևոր պայ ման նե րից էր հո ղի ո ռո գու մը. ըն դար ձակ վեց 

ո ռոգ ման ցան ցը։
5)  Կա ռուց վում է ին նոր ջրանցք ներ ու ջրամ բար ներ, քա նի որ Վա նի թագա վո րու թյան 

շր ջա նից մնա ցած բո լոր ջրանցք նե րը պի տա նի չէ ին օգ տա գործ ման հա մար։
6)  Ըն դար ձակ վում է ին տեխ նի կա կան բույ սե րի՝ բամ բա կի, քն ջու թի, կտա վա տի, 

կա նե փի մշա կու մը։
7)  Գյու ղատն տե սու թյան ճյու ղե րից զար գա նում է ին նաև այ գե գոր ծու թյունն ու բան

ջա րա բու ծու թյու նը։
8)  VII–IX դա րե րում հո ղօգ տա գործ ման ե ղա նակ նե րից նշա նա կա լից էր ա վա տա տի

րա կան խո շոր տն տե սու թյան՝ տե րու նի մե ծա ծա վալ կալ վածք նե րի ա ռա ջա ցու մը։

51. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
1) Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նում պե տու թյան գլուխ կանգ նած էր թա գա վո րը։
2)  Ե րկ րի ներ քին և ար տա քին բո լոր հիմ նա կան հար ցե րը վճ ռում էր իշ խա նաց իշ խա նը։
3)  Բագ րա տու նյաց թա գա վորն ի նք նա կալ մի ա պետ էր և ան ձամբ էր լու ծում պե տու

թյան գոր ծե րը։
4)  Թա գա վո րը կա րող էր խորհր դակ ցել սպա րա պե տի, կա թո ղի կո սի, իշ խա նաց իշ

խա նի կամ այլ մե ծա մեծ պաշ տո նյա նե րի հետ։
5)  Բագ րա տու նի թա գա վոր նե րի գա հը ժա ռան գում էր ա վագ որ դին, հա ճախ նաև 

եղ բայ րը։
6) Բագ րա տու նյաց բա նա կը կազմ ված էր ար քու նա կան և սակ րա վոր նե րի գն դե րից:
7)  Բագ րա տու նյաց մշ տա կան բա նա կը պա տե րազ մի ժա մա նակ հա մալր վում էր, և 

թվա կազ մը հաս նում էր 60 հա զա րի։
8)  Փոքր գոր ծե րի դա տա վա րու թյու նը կա տար վում էր ե կե ղե ցա կան ժո ղով նե րի մշա

կած կա նոն նե րով ու սո վո րու թային ի րա վունք նե րով։

52. Տրված պն դում նե րից ո ՞րն է սխալ.
1)  Գա գիկ II–ը լավ կր թու թյուն ստա ցած, հու նա րե նին տի րա պե տող և հոր քա ջու թյու

նը ժա ռան գած ե րի տա սարդ էր:
2)  Գա գի կը II–ը պայ քար սկ սեց եր կի րը ներ սից քայ քայող նե րի դեմ. նա բան տար կեց 

ար քու նի գան ձե րը հափշ տա կած դա վա ճան Պետ րոս կա թո ղի կո սին:
3)  Բյու զան դա կան կայս րը հաշ տու թյուն կն քե լու պատր վա կով Գա գիկ II–ին հրա վի

րեց Կոս տանդ նու պո լիս:
4)  Վահ րամ Պահ լա վու նին և նրա կողմ նա կից նե րը, հրա վե րի մեջ խար դա վանք 

տես նե լով, դեմ են կանգ նում այ ցե լու թյա նը, սա կայն 1044 թ. Գա գի կը մեկ նում է 
Կոս տանդ նու պո լիս։



ZA
NG

AK

205

53. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
1)  Գուր գեն թա գա վո րը, ստա նա լով տե ղա կան Կյու րի կե ան վա նու մը, հիմք դրեց 

Կյու րի կյան հարս տու թյա նը:
2)  Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա վո րու թյու նը զբա ղեց նում էր Գու գարք նա հան գի մե ծա

գույն մա սը:
3)  Վա նանդն ըն դար ձա կեց իր թա գա վո րու թյան տա րած քը Գան ձա կի և Թիֆ լի սի 

ա մի րա յու թյուն նե րի հաշ վին:
4)  Կյու րի կյան թա գա վո րու թյունն ա ռա վել հզո րու թյան հա սավ Դա վիթ Ան հո ղի նի՝ 

շուրջ 60 տա րի տևած կա ռա վար ման շր ջա նում։
5)  Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա վո րու թյու նը գո յու թյուն ու նե ցավ մոտ մեկ դար՝ մինչև 

1065 թվա կա նը։

54. XII դա րում Սյու նի քի թա գա վո րու թյունն ու ներ՝

1) 43 ամ րոց ու բերդ, 40 վանք և 1000–ից ա վե լի գյուղ ու ա վան
2) 40 ամ րոց ու բերդ, 43 վանք և 1000–ից ա վե լի գյուղ ու ա վան
3) 40 ամ րոց ու բերդ, 72 վանք և 1000–ից ա վե լի գյուղ ու ա վան
4) 72 ամ րոց ու բերդ, 43 վանք և 1200–ից ա վե լի գյուղ ու ա վան

55.  Ո՞ր քա ղաք ներն է ին գտն վում Վաս պու րա կա նով ան ցնող մի ջազ գային ա ռևտ րի 
հա րա վային ու ղու վրա.

1) Վա նը, Բերկ րին, Ար ճե շը, Մա նազ կեր տը
2) Բերկ րին, Ար ճե շը, Մա նազ կեր տը, Կա րի նը
3) Վա նը, Ար ճե շը, Մա մես տի ան, Խլա թը
4) Ա րծ նը, Բերկ րին, Ար ճե շը, Ա նին

56. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո ՞ր ե րեքն են սխալ.

1)  896 թ. ե րկ րա շար ժի հետ ևան քով Դվի նում շատ շեն քեր ա վեր վել է ին, և ե րկ րի 
մայ րա քա ղա քի դե րը Դվի նը զի ջեց Վա նին։

2) Միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի ա մե նան շա նա վոր քա ղաքն Ա նին է ր։
3)  Ա նի քա ղա քի բնակ չու թյու նը կա վե խո ղո վակ նե րով 12 կմ հե ռա վո րու թյու նից խմե

լու ջուր էր ստա նում։
4)  Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նում պե տու թյան գլուխ կանգ նած էր թա գա վո րը։
5)  Ա նին ու ներ քա ղա քային ի նք նա վա րու թյուն, ո րի գլուխ կանգ նած էր իշ խա նաց 

իշ խա նը։
6)  Թա գա վո րը պե տու թյու նը կա ռա վա րում էր բարձ րաս տի ճան հա տուկ պաշ տո նյա

նե րի կամ գոր ծա կա լու թյուն նե րի մի ջո ցով։
7)  Բագ րա տու նյաց են թա կա թա գա վո րու թյուն նե րի մեջ Սյու նի քի թա գա վո րու թյունն 

ա մե նաըն դար ձակն էր, սա կայն գո յատ ևեց ա մե նա կար ճը։
8)  Ա րծ րու նի ներն ըն դու նում է ին Բագ րա տու նի նե րի գե րիշ խա նու թյու նը, ո րը հա ճախ 

ձևա կան բնույթ էր կրում։
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57. Ընտ րել ե րեք ճիշտ պն դում նե րը.

1)  Հա յաս տա նում կենտ րո նաց ված պե տու թյան ստեղծ ման գլ խա վոր խո չըն դոտ 
հան դի սա ցավ Բյու զան դա կան կայս րու թյու նը, ո րը, տի րե լով ե րկ րի մեծ մա սին, 
վերջ տվեց նաև Ա նի ի Բագ րա տու նյաց թա գա վո րու թյա նը:

2)  Պատ մա կան աղ բյուր նե րի հա մա ձայն` XI դ. սկզ բին Սյու նիքն ու ներ 8 քա ղաք, 72 
ամ րոց ու բերդ, 40 վանք և 1000–ից ա վե լի գյուղ ու ա վան, ի սկ բնակ չու թյան թի վը 
հաս նում էր մոտ 1 մի լի ո նի:

3)  Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա վո րու թյունն իր հզո րու թյան գա գաթ նա կե տին հա սավ 
Կյու րի կե I–ի` մոտ 60 տա րի տևած կա ռա վար ման շր ջա նում, ե րբ թա գա վո րու
թյան տա րած քը զգա լի ո րեն ըն դար ձակ վեց Թիֆ լի սի և Գան ձա կի ա մի րա յու
թյուն նե րի հաշ վին:

4)  Բագ րա տու նյաց թա գա վո րու թյան կոր ծա նու մը ծանր հետ ևանք ներ ու նե ցավ Հա
յաս տա նի հա մար, և հայ ժո ղո վուր դը դա րեր շա րու նակ բուն ե րկ րում կորց րեց իր 
մի աս նա կան ու լի ա կա տար ան կախ պե տա կա նու թյու նը:

5)  Վրաց թա գա վո րի և Վահ րամ Պահ լա վու նու միջ նոր դու թյամբ կա յա ցած հաշ տու
թյան հա մա ձայն` Ա շոտ IV–ը ստա ցավ Ա նի քա ղա քը և Շի րա կը, ի սկ Հով հան
նես–Սմ բա տը ժա ռան գեց հոր գա հը և ստա ցավ Սևա նի ա վա զա նը, Գու գար քը և 
մի շարք այլ գա վառ ներ:

6)  Բյու զան դա կան Կոս տան դին Մո նո մախ կայս րը Սե նե քե րիմ Ա րծ րու նուն հար
կադրեց կայս րու թյա նը հանձ նել Վաս պու րա կա նը, ո րի փո խա րեն ստա ցավ Փոքր 
Հայ քի Սե բաս տի ա քա ղաքն իր շր ջա կայ քով:

7)  Ա նի ի Բագ րա տու նի նե րին են թա կա Սյու նի քի թա գա վո րու թյու նը հա մե մա տա բար 
եր կար կյանք ու նե ցավ և մեծ վե րելք ապ րեց Վա սակ թա գա վո րի օ րոք ու իր գո
յու թյու նը պահ պա նեց մոտ եր կու հա րյուր տա րի:

58. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո ՞ր եր կուսն են սխալ.
ա.  Իր ազ դե ցիկ դիր քը պահ պա նում և Բյու զան դի այի ո տնձ գու թյուն նե րին հա ջո

ղու թյամբ ը նդ դի մա նում էր Հա յաս տա նի հյու սի սային ըն դար ձակ տա րածք նե րը 
զբա ղեց նող Տա շիր–Ձո րա գե տի Կյու րի կյան թա գա վո րու թյու նը։

բ.  Իր կյան քի վեր ջին տա րի նե րին Դա վիթ Ան հո ղի նը, չնա յած պատ կա ռե լի տա
րի քին, ծրագ րել էր բյու զան դա ցի նե րից Ա նին ա զա տագ րել և հաս նել իր վա ղե
մի ե րա զան քին, սա կայն վե րա հաս սել ջու կյան ար շա վանք նե րը ձա խո ղե ցին այդ 
ծրա գի րը։

գ.  Կյու րի կե ի օ րոք ևս Սյու նին դար ձավ թա գա վո րա նիստ, ա ճեց պղն ձի հան քե րի 
շա հա գոր ծու մը, հատ կա պես մեծ զար գա ցում ապ րեց գյու ղատն տե սու թյու նը։

դ.  Ա շոտ իշ խա նի որ դի Սմ բա տին պատ միչ նե րը ան վա նում են Սմ բատ Ա շո տյան։ 
ե.  Սյու նյաց թա գա վո րու թյու նը ևս կա րո ղա ցավ դի մա կայել ժա մա նա կի փոր ձու

թյուն նե րին և հա ջող պայ քար մղե լով նախ Գան ձա կի ա մի րա յու թյան, ա պա սել
ջուկ նե րի դեմ՝ իր դիր քե րը պահ պա նեց մինչև XIV դա րի ե րկ րորդ կե սը։

1) ա, գ  2) գ, ե   3) բ, գ  4) դ, ե
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59.  Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ա ռանձ նաց նել ե րե քը, ո րոնք վե րա բե րում են 
Ա նիի թա գա վո րու թյան ան կու մից հե տո Հա յաս տա նի նկատ մամբ Բյու զան դի այի 
վարած քա ղա քա կա նու թյա նը.

1)  Բյու զան դա կան ար քու նի քը, տի րա նա լով Հա յաս տա նի մեծ մա սին և ձգ տե լով 
ա վե լի թու լաց նել այն, նվաճ ված ե րկ րա մա սե րի հայ ա զն վա կա նու թյանն ե րկ րից 
հե ռաց նե լու նոր ձեռ նար կում ներ կա տա րեց։

2)  Հայ իշ խան նե րին բարձր տիտ ղոս ներ շնորհ վե ցին, կայս րու թյան ա րևմ տյան 
շրջան նե րում տր վե ցին ըն դար ձակ կալ վածք ներ։

3) Բյու զան դի ան ձգ տում էր հզո րաց նելու հայոց բա նա կը։
4)  Բյու զան դա ցի նե րը ձգ տում է ին հայե րին դարձ նելու կա թո լիկ՝ մի ա ժա մա նակ ճա

նա չե լով հայ իշ խան նե րի հո ղային սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե րը։
5)  Բյու զան դի ան հայ կա կան զոր քե րը ցի րու ցան ա րեց, մի մասն էլ քշ վեց տե րու թյան 

խոր քե րը։
6)  Սկս վեց բնակ չու թյան զանգ վա ծային ար տա գաղթ դե պի Փոքր Ա սի ա, Վրաս տան 

և այլ շր ջան ներ, բնակ չու թյու նը են թարկ վեց ծանր հարկ ման։
7)  Պայ քա րի սլաքն ո ւղղ վեց Հայ ե կե ղե ցու դեմ, նույ նիսկ Ա նի ի ան կման հար ցում 

բյու զան դա ցի նե րին օ ժան դա կած կա թո ղի կոս Պետ րոս Գե տա դար ձին բյու զան
դա ցի նե րը կան չե ցին Կ. Պո լիս և ար գե լե ցին վե րա դառ նալ հայ րե նիք։

8)  Բյու զան դի ան, կազ մա կեր պե լով քոչ վո րա կան ցե ղախմ բե րի ներ հոսք Հա յաս
տան, ձգ տում էր հայե րին ձու լելու նրանց հետ։

60. Ընտ րել եր կու սխալ պն դում նե րը.

1)  Նվա ճում նե րի սկզբ նա կան շր ջա նում մոն ղոլ նե րը Հայոց ե կե ղե ցու նկատ մամբ մեղմ 
քա ղա քա կա նու թյուն է ին վա րում, սա կայն XII դ. վեր ջին, ե րբ մոն ղոլ ներն ըն դու
նե ցին իս լա մը, քրիս տո նյա նե րի նկատ մամբ հա լա ծանք նե րը խիստ սաստ կաց րին:

2)  Սել ջու կյան ա վե րիչ ար շա վանք նե րին Տա շիր–Ձո րա գե տի և Սյու նի քի թա գա վո
րու թյուն նե րը դի մա կայե ցին և, օ գտ վե լով սել ջուկ նե րի թու լա ցու մից, վե րա կանգ
նե ցին ի րենց տի րույթ նե րը, ի սկ Հա յաս տա նի հա րա վում պահ պան վեց Սա սու նի 
Թոռ նի կյան նե րի իշ խա նու թյու նը:

3)  Դա վիթ Շի նա րա րի շուր ջը հա մախմբ վե ցին մե ծա թիվ հայ իշ խան ներ, և հայ զո
րահ րա մա նա տար նե րի ներ կա յու թյու նը վրա ցա կան ար քու նի քում ա վե լի բարձ
րաց րեց Վրաս տա նի հե ղի նա կու թյու նը սել ջուկ նե րի լծից ա զա տագր վել ցան կա
ցող հայ ժո ղովր դի աչ քում:

4)  Թեև վրաց Գե որ գի III թա գա վո րի օ րոք հայ–վ րա ցա կան զոր քե րը 1165 թ. ա զա
տագ րե ցին Ա նին, սա կայն կարճ ժա մա նակ ան ց` 1174 թ., թշ նա մի նե րը կր կին 
վե րա տի րա ցան Ա նի ին:

5)  Պա տա հա կան դիպ վա ծի հետ ևան քով գեր ված Ի վա նե ին վե րա դարձ նե լու դի մաց 
նրա եղ բայր Զա քա րե Զա քա րյա նը հար կադր ված էր դա դա րեց նել Խլա թի պա շա
րու մը և նա հան ջել:
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61. Ո՞ր տա րածք ներն են գրա վել մոն ղոլ նե րը 1243 թ.

ա) Տև րի կը     դ) Ե րզն կան 
բ) Կե սա րի ան    ե) Ա նին
գ) Սե բաս տի ան    զ) Վաս պու րա կա նը 
      է) Ա ղձ նի քը

1) ա, բ, գ, դ     3) ա, գ, դ, զ
2) ա, բ, գ, ե    4) բ, գ, զ, է

62. Ս տորև բեր ված փաս տարկ նե րից ո ՞ր եր կուսն են սխալ.
1)  Կոտ մա նի ճա կա տա մար տում մոն ղոլ նե րը կի րա ռե ցին պայ քա րի խո րա մանկ ձև. 

կազ մա կեր պե ցին կեղծ նա հանջ, ի սկ ե րբ հայ–վ րա ցա կան ու ժերն ան ցան հա
կագ րո հի, թաքս տո ցում գտն վող ու ժե րով հար վա ծե ցին թի կուն քից։

2)  1231 թ. մոն ղոլ նե րը մտան  Վաս պու րա կան, ա վե րե ցին շատ բնա կա վայ րեր։
3)  Ծա նոթ լի նե լով Այսր կով կա սի ի րա վի ճա կին՝ մոն ղոլ նե րը զոր քը բա ժա նե ցին ջո

կատ նե րի, ո րոնք ի րենց հրա մա նա տար նե րի՝ նոյոն նե րի գլ խա վո րու թյամբ սկ սե
ցին հպա տա կեց նել ե րկ րա մա սը։

4)  Պա շար ված ա նե ցի ներն ան ձնա տուր չե ղան մոն ղոլ նե րին, հար ձակ վե ցին մոն ղոլ 
պատ վի րակ նե րի վրա և սպա նե ցին նրանց։

5) Ա նի ի բախ տին ար ժա նա ցան նաև Դվին, Կա րին, Բա յա զետ քա ղաք նե րը։
6)  1242–1243 թթ. մոն ղո լա կան զոր քե րը շարժ վե ցին դե պի ե րկ րի ար ևե լյան շր ջան

նե րը, ո րոնք այդ ժա մա նակ Ի կո նի այի սուլ թա նու թյան հս կո ղու թյան տակ է ին։

63. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո ՞ր եր կուսն են սխալ.

1)  Զա քա րյան նե րի իշ խա նա պե տու թյունն իր մեջ ը նդ գր կում էր Շի րա կը՝ Ա նի մայ րա
քա ղա քով, Ա րա րա տյան դաշ տը, Ա րաքս գե տի մի ջին հո սան քը, Սևա նի շր ջա կայ քը։

2)  Հա յաս տա նի հյու սիս–ար ևել քում՝ Լո ռի–Փամ բա կում, Գարդ մա նում և Փա ռի սո
սում, Զա քա րյան նե րից կա խյալ ստեղծ վել էր Վահ րա մյան նե րի իշ խա նու թյու նը։

3)  Զա քա րյան նե րի մի ճյուղ էլ նս տում էր Լո ռու իշ խա նու թյան կենտ րոն Թմուկ 
(Թմկա) բեր դում։

4)  1126 թ., ե րբ քա ղա քում սով սկս վեց, ա նե ցի նե րը քա ղա քը հանձ նե ցին Շադ
դադյան նե րին։

5)  Զա քա րե ի կրտ սեր եղ բայր Ի վա նեն (Հով հան նե, Հով հան նես) դար ձավ ա թա բեկ։

64. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո ՞ր եր կուսն են սխալ.
1) Դեռ 1064 թ. գրավ ված Ա նին հանձն վեց Շադ դա դյան նե րին։
2)  Հա յաս տա նի հա րա վում՝ Մոկ քում, պահ պան վում էր Թոռ նի կյան նե րի իշ խա նու

թյու նը։
3) Շահ–Ար մեն նե րի ա մի րա յու թյան կենտ րո նը Վանն է ր։
4) Պատ մա կան Ու տի քում ձևա վոր վեց Գան ձա կի ա թա բե կու թյու նը։
5)  Մահ մե դա կան իշ խա նու թյուն նե րի դեմ XI դա րի վեր ջին հա մա տեղ պայ քա րի 

դուրս ե կան հայերն ու վրա ցի նե րը։
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65. Ընտ րել եր կու սխալ պն դում նե րը.
1)  Փի լար տոս Վա րաժ նու նին, հեն վե լով հիմ նա կա նում հայե րից կազմ ված զի նու ժի 

վրա, կա րո ղա ցավ ո րոշ ժա մա նակ դի մագ րա վել սել ջուկ նե րի ա ռաջ խա ղաց մա նը 
դե պի հայ կա կան իշ խա նու թյան սահ ման նե րը:

2)  1189 թ. խա չա կիր նե րի եր կու բա նակ ներ է ին մտել Կի լի կի ա և ձեռ նա մուխ ե ղել 
Դաշ տային Կի լի կի այի քա ղաք նե րի նվաճ մա նը, սա կայն քա նի որ Կոս տան դին 
I–ը վե րահս կում էր Տավ րո սի լեռ նանցք նե րը, ո ւս տի խա չա կիր նե րը հար կադր ված 
է ին հա մա գոր ծակ ցե լու նրա հետ:

3)  Կի լի կի այի հայ կա կան իշ խա նու թյու նը հիմ նադր ման սկզբ նա կան շր ջա նում ը նդ
գր կում էր Կի լի կի այի մի այն մի մա սը, ի սկ հե տա գա յում զո րե ղա նա լով` իր մեջ 
նե րա ռեց նաև Կի լի կի այից դուրս գտն վող մի շարք շր ջան ներ:

4)  1042 թ. Կի լի կի այի կա ռա վա րիչ նշա նակ ված Սե նե քե րիմ Ա րծ րու նուն է ին հանձ
ն վել Մսիս, Ա դա նա, Տար սոն քա ղաք նե րը և Լամբ րոն ու Պա պե ռոն ամ րոց նե րը:

5)  Փոքր Ա սի ա յում ստեղծ ված Ի կո նի այի սուլ թա նու թյան և Կի լի կյան Հա յաս տա նի 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րին բնո րոշ է ին թշ նա ման քը և մշ տա կան ռազ մա կան առ
ճա կա տում նե րը:

66. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
1)  Ռու բի նյան իշ խա նու թյան գո յու թյա նը սպառ նում է ին ոչ մի այն Բյու զան դի ան, այլև սել

ջուկ նե րը, ո ւս տի Կոս տան դի նը հար կադր ված էր պայ քա րելու եր կու թշ նա մի նե րի դեմ։
2)  1096 թ. խա չա կիր նե րի եր կու բա նակ մտավ Կի լի կի ա և ձեռ նա մուխ ե ղավ Դաշ

տային Կի լի կի այի քա ղաք նե րի նվաճ մա նը։
3)  Խա չա կիր նե րի հետ սկ սե ցին հա մա գոր ծակ ցել նաև Կի լի կի ա յում հաս տատ ված 

մյուս հայ իշ խան նե րը, մաս նա վո րա պես Լամբ րո նի տեր Թո րոս Կյու րա պա ղա տը։
4)  Խա չա կիր նե րը հա ճախ թա լա նում և ա վե րում է ին հայ կա կան բնա կա վայ րե րը՝ 

բռ նա զավ թե լով նաև հայ իշ խան նե րին պատ կա նող տի րույթ նե րը Հյու սի սային 
Ա սո րի քում և Տիգ րի սի ա փե րին, ո րոնց թվում է ին Կու րիս, Կար կառ, Պի զու բեր
դա քա ղաք նե րը։

5)  Մա նազ կեր տի ճա կա տա մար տից հե տո սել ջուկ նե րի մի մա սը հաս տատ վել էր 
Փոքր Ա սի ա յում և այս տեղ ստեղ ծել ի րենց եր կի րը՝ Ի կո նի այի սուլ թա նու թյու նը։

67. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
1)  Հեն վե լով հիմ նա կա նում հայե րից կազմ ված ռազ մա կան ու ժի վրա՝ Փի լար տո սը 

կա րո ղա ցավ ո րոշ ժա մա նակ կանգ նեց նել սել ջուկ նե րի ա ռաջ խա ղա ցու մը դե պի 
հայ կա կան իշ խա նու թյան սահ ման նե րը։

2)  Սել ջուկ նե րը գրա վե ցին հա մա րյա ո ղջ Դաշ տային Կի լի կի ան, այդ թվում՝ Տար սոն, 
Մսիս և Ա դա նա քա ղաք նե րը, ի սկ 1084 թ.՝ Ան տի ո քը։

3)  Հյու սի սային Ա սո րի քում և Ար ևե լյան Կի լի կի ա յում ձևա վոր վեց Գող Վա սի լի իշ խա
նու թյու նը՝ Քե սուն կենտ րո նով։

4)  Ռու բեն իշ խա նը, հեն վե լով Դաշ տային Կի լի կի ա յում հաս տատ ված հայե րի օ ժան
դա կու թյան վրա, ա պս տամ բու թյուն բարձ րաց րեց բյու զան դա ցի նե րի դեմ և ամ
րա ցավ Սիս բեր դում։
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5)  Ռու բեն իշ խա նը հիմ նադ րեց հայ կա կան նոր իշ խա նու թյուն, ո րը նրա ա նու նով 
կոչ վեց Ռու բի նյան։

6)  Ռու բեն I–ը 1098 թ. բյու զան դա ցի նե րից խլեց Լեռ նային Կի լի կի այի ա մե նան շա
նա վոր Վահ կա բեր դը և դարձ րեց իշ խա նու թյան կենտ րոն։

68. Ո՞ր քա ղաք ներն ու բեր դերն է ին հանձն վել Ա պլ ղա րիպ Ա րծ րու նուն.
1) Ա դա նա, Սիս, Մա մես տի ա քա ղաք նե րը, Լամբ րոն ու Պա պե ռոն բեր դե րը
2) Ա դա նա, Սիս, Տար սոն քա ղաք նե րը, Ծամն դավ ու Կո ռո մո զոլ բեր դե րը
3) Ա դա նա, Մսիս, Տար սոն քա ղաք նե րը, Լամբ րոն ու Պա պե ռոն բեր դե րը
4) Ա դա նա, Մսիս, Տար սոն քա ղաք նե րը, Կո ռո մո զոլ ու Կո ռի կոս բեր դե րը

69. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
1)  Ա պլ ղա րիպ Ա րծ րու նին Կա պա դով կի այից Սե բաս տի ա էր տե ղա փոխ վել Սե նե քե

րիմ Ա րծ րու նու հետ։
2)  1044 թ. Ա պլ ղա րիպ Ա րծ րու նին նշա նակ վեց Կի լի կի այի կա ռա վա րիչ (ստ րա տե գոս)։
3)  Ա պլ ղա րիպ Ա րծ րու նուն է ին հանձն վել Ա դա նա, Տար սոն, Մսիս քա ղաք նե րը և Կո

ռի կոս ու Պա պե ռոն բեր դե րը։
4)  Ա նի ի Բագ րա տու նյաց վեր ջին թա գա վոր Գա գիկ II–ը հաս տատ վել էր Կի լի կի այի 

սահ մա նագլ խին գտն վող Պի զու քա ղա քում։
5)  1067 թ. Կար սի թա գա վոր Գա գիկ Կար սե ցին իր թա գա վո րու թյան դի մաց կայս

րից ստա ցավ Կի լի կյան Տավ րո սում գտն վող Պի զու քա ղա քը։
6)  Կի լի կի ա յում և սահ մա նա մերձ շր ջան նե րում հաս տատ ված հայ իշ խան նե րը փոր

ձե ցին օ գտ վել Մա նազ կեր տի ճա կա տա մար տից հե տո Բյու զան դի այի թու լա ցու
մից և վե րա կանգ նել հայոց պե տու թյու նը։

7)  Փի լար տոս Վա րաժ նու նին Հյու սի սային Ա սո րի քում և Կի լի կի այի ար ևե լյան շրջան
նե րում հիմ նադ րեց ու ժեղ և ըն դար ձակ հայ կա կան իշ խա նու թյուն։

70. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
1)  Կի լի կի ա յում հաս տատ ված հայե րը հիմ նա կա նում զբաղ վում է ին ե րկ րա գոր ծու

թյամբ, ար հեստ նե րով, ա ռևտ րով, լեռ նային ար դյու նա բե րու թյամբ։
2)  X դա րի սկզ բին սկս վում է հայ բնակ չու թյան զանգ վա ծային ար տա գաղթ՝ Կի լի

կի ա, Կա պա դով կի ա, Ա սո րիք, Հյու սի սային Մի ջա գետք, ո րը հիմ նա կա նում պայ
մա նա վոր ված էր թուրք–սել ջուկ նե րի ա վե րիչ ար շա վանք նե րով և Բյու զան դի այի 
վա րած քա ղա քա կա նու թյամբ։

3)  Հար կադ րա կան ար տա գաղ թի հետ ևան քով ար դեն XI դա րի ե րկ րորդ կե սից, Ո ւր
մի ո լճից ար ևելք գտն վող հա յաբ նակ շր ջան նե րից բա ցի, հայե րը մե ծա մաս նու
թյուն է ին կազ մում նաև Կի լի կի այի, Կա պա դով կի այի, Ա սո րի քի և Հյու սի սային 
Մի ջա գետ քի մի շարք գա վառ նե րում։

4)  Բյու զան դի ան Հա յաս տա նից Կա պա դով կի ա, Կի լի կի ա, Ա սո րիք, Հյու սի սային Մի
ջա գետք էր տե ղա փո խում հիմ նա կա նում ար քա յա կան և իշ խա նա կան ըն տա նիք
նե րին, այդ թվում՝ Զա քա րյան նե րին ու Բագ րա տու նի ներ ին։

5)  Կի լի կի այի հայ կա կան պե տու թյան ժա մա նա կաշր ջա նում հայ կա կան աղ բյուր
ներն այս եր կիրն ան վա նել են « Հայոց աշ խարհ», « Կի լի կյան Հա յաս տան»։
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71. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.

1)  Բագ րա տու նյաց թա գա վո րու թյան ան կու մից հե տո ա ռա ջա ցավ հայ կա կան նոր 
պե տա կա նու թյուն, ո րը հայտ նի է Կի լի կի ա ան վա նու մով։

2) Կի լի կի այի հյու սիս–ար ևել քում Մի ջերկ րա կան ծովն է ր։
3)  Հա րա վում Կի լի կի այի սահ ման նե րը հաս նում է ին մինչև Տավ րո սի լեռ նե րը, ի սկ 

ար ևել քում՝ ան ցնում է ին Ա մա նո սի (Սև) լեռ նե րով։
4)  Դաշ տային Կի լի կի այի հիմ նա կան մա սը ծո վի մա կեր ևույ թից բարձր է մոտ 

150–200 մետր։
5)  Ա նի ի Բագ րա տու նյաց վեր ջին թա գա վոր Գա գիկ II–ը հաս տատ վել էր Կի լի կի այի 

սահ մա նագլ խին գտն վող Տար սոն քա ղա քում։

72.  Տրված պն դում նե րից ա ռանձ նաց նել եր կու սը, ո րոնց շուրջ հա մա ձայ նու թյուն 
ձեռք չի բեր վել Լևոն II Ռու բի նյա նի և Ան տի ո քի դուքս Բո հե մունդ III –ի միջև.

ա. Լևոնը հա մա ձայ նեց ա ռանց փր կագ նի ա զատ ար ձա կելու Բո հե մուն դին:
բ. Լևոնը հա մա ձայ նեց Բո հե մուն դին վե րա դարձ նելու Ան տի ո քից խլ ված տա րածք նե րը:
գ.  Բո հե մուն դի ա վագ որ դի և ժա ռան գորդ Ռայ մոնդն ա մուս նա նա լու էր Լևո նի եղ

բոր ա վագ դուստր Ա լի սի հետ, ի սկ նրան ցից ծն ված ա րու զա վա կը ժա ռան գե լու 
էր Կի լի կի ան և Ան տի ո քը:

դ.  Բո հե մուն դը պար տա վոր վեց խո շոր փր կա գին վճա րել Ան տի ոք վե րա դառ նա լու 
դի մաց: 

ե.  Բո հե մուն դը պար տա վոր վում էր Լևոն II–ին վե րա դարձ նել Կի լի կի այից խլ ված 
տա րածք նե րը:

1) ա, դ   2) բ, դ   3) գ, ե    4) բ, գ

73. Ընտ րել ե րեք սխալ պն դում նե րը.

1)  Կի լի կյան Հա յաս տա նի գա հա կալ Լևոն I իշ խա նը, հույն Ման դա լե ի ե րեք որ դի նե
րին ձեր բա կա լե լով և մա հա պատ ժի են թար կե լով, լու ծեց հայոց թա գա վոր Գա գիկ 
II Բագ րա տու նու սպա նու թյան վրե ժը:

2)  Թեև Լևոն Մե ծա գոր ծը Ռայ մոնդ–Ռու բե նին էր հանձ նել Ան տի ո քի իշ խա նու թյու նը 
և նրան հռ չա կել Կի լի կի այի թա գա ժա ռանգ, սա կայն հե տա գա յում նրա գոր ծու նե
ու թյու նից հի աս թափ վեց և, փո խե լով իր ո րո շու մը, թա գա ժա ռանգ նշա նա կեց իր 
դուստր Զա բե լին:

3)  Ստե փա նե ի որ դի Ռու բեն իշ խանն օ գտ վեց Բյու զան դի այի և Ի կո նի այի սուլ թա նու
թյան միջև ե ղած առ ճա կա տու մից և գրա վեց Կի լի կի այի ա րևմ տյան շր ջան նե րը, 
ո րով վե րաց վե ցին բյու զան դա կան տի րա պե տու թյան վեր ջին հե նա կե տե րը Կի լի
կի ա յում:

4)  1216 թ. Լևոն Մե ծա գոր ծը Լամբ րո նի տեր Օ շին Հե թու մյան իշ խա նին հրա վի րեց 
Տար սոն և բան տար կեց, ո րից հե տո ա ռանց կռ վի գրա վեց և ար քու նի քին մի աց
րեց այդ բեր դը:
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5)  Լևոն II իշ խա նը կա պեր հաս տա տեց խա չա կիր նե րի ա ռաջ նորդ նե րից Ֆրիդ րիխ 
Շի կա մո րուս կայ սեր հետ, խոս տա ցավ օգ նել խա չա կիր նե րին, ի սկ դրա դի մաց 
կայս րը հա մա ձայ նեց Լևո նին ճա նա չե լու Կի լի կի այի թա գա վոր:

6)  Կի լի կյան Հա յաս տա նի նշա նա վոր տի րա կալ Մլե հը դաշ նակ ցեց Հա լե պի ա մի րա
յու թյան հետ և խա չա կիր նե րից հետ գրա վեց Դաշ տային Կի լի կի այի ար ևե լյան 
շր ջան նե րում գտն վող բեր դե րը:

7)  1197 թ. Սր բա զան հռո մե ա կան կայս րու թյան կայսր Ֆրիդ րիխ Շի կա մո րու սը 
պատ վի րա կու թյան մի ջո ցով թագ ու ղար կեց Լևոն Մե ծա գոր ծին, այ նու հետև Լևո
նին թագ ու ղար կեց նաև Բյու զան դի այի կայսր Հով հան նես III Կոմ նե նո սը:

74. Նշ ված նե րից ով քե՞ր են թագ ու ղար կել Լևոն II–ին.

ա) Հեն րիխ VI–ը 
բ) Ա լեք սի ոս III Ան գե լո սը
գ) Ֆրիդ րիխ Շի կա մո րու սը

դ) Բո հե մունդ IV–ը 
ե) Հե րակ լը

1) ա, բ
2) ա, գ

3) բ, դ
4) գ, ե

75. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո ՞ր եր կուսն են սխալ.
ա)  XII դա րի վեր ջին Կի լի կյան Հա յաս տա նը Մեր ձա վոր Ար ևել քի ա մե նաու ժեղ քրիս

տո նյա պե տու թյունն է ր։
բ)  Ե գիպ տո սի հզո րա ցու մից ու Տրի պո լի ի կոմ սու թյան ան կու մից հե տո պարսիկների 

վի ճա կը խիստ ծան րա ցել է ր։
գ)  Խա չա կիր նե րին օգ նե լու գոր ծում Ա րևմ տյան Եվ րո պան հույ սեր էր կա պում նաև 

Կի լի կյան Հա յաս տա նի հետ։
դ)  Ար քա յա կան թագ ձեռք բե րե լու գոր ծում Լևո նը բա նակ ցու թյուն ներ սկ սեց Հռո մի 

պա պի և Սր բա զան հռո մե ա կան կայս րու թյան կայսր Բո հե մունդ IV –ի հետ։ 
ե)  Լևո նի թա գադ րու թյան հար ցով շա հագրգռ ված էր նաև պա պա կա նու թյու նը, ո րը 

փոր ձում էր Հայոց ե կե ղե ցին են թար կել հռո մե ա կան կա թո լիկ ե կե ղե ցուն։

1) ա, գ
2) բ, դ

3) բ, ե
4) գ, ե

76.  Բեր ված պայ ման նե րից ա ռանձ նաց նել ե րե քը, ո րոնք վե րա բե րում են 1194 թ. 
Սիս քա ղա քում Լևոն II –ի և Բո հե մունդ III –ի միջև կնք ված հաշ տու թյան պայ մա
նագ րի պայ ման նե րին.

1)  Բո հե մուն դը Կի լի կի ային վե րա դարձ րեց նրա նից խլ ված տա րածք նե րը. սրա դի
մաց Լևոնն ա ռանց փր կագ նի ա զատ ար ձա կեց Ան տի ո քի իշ խա նին։

2)  Ան տի ո քի և Կի լի կի այի մի ա վոր մամբ Լևո նը փոր ձում էր ստեղ ծել Հայ–խա չակ
րաց մի ա ցյալ պե տու թյուն։

3)  Հեն րիխ VI–ը պետք է պատ վի րա կու թյան մի ջո ցով թագ ու ղար կեր Լևոն II–ի ն՝ 
փո խա դար ձը ստա նա լու պայ մա նով։

4)  Լևո նի թա գադ րու մը ճա նա չում է ին Սրբազան հռո մե ա կան կայս րու թյու նը և պա
պա կա նու թյու նը՝ Հայոց ե կե ղե ցին հռո մե ա կան կա թո լիկ ե կե ղե ցուն են թար կե լու 
պայ մա նով։
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5)  Լևոն I թա գա վորն ար տո նու թյուն ներ պետք է շնոր հեր Ջե նո վայի, Վե նե տի կի ու 
մի շարք այլ քա ղաք նե րի վա ճա ռա կան նե րին։

6)  Եր կու ե րկր նե րի միջև բա րե կա մու թյուն հաս տա տե լու հա մար կող մե րը ո րո շե ցին 
Բո հե մուն դի ա վագ որ դի և ժա ռան գորդ Ռայ մոն դին ա մուս նաց նել Լևո նի եղ բայր 
Ռու բե նի ա վագ դս տեր Ա լի սի հետ։

7)  Ռայ մոն դի և Ա լի սի ա մուս նու թյու նից ծն ված ա րու ժա ռան գը պետք է ժա ռան գեր 
Ե րու սա ղե մը և Հա յաս տա նը։

77. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո ՞ր ե րեքն են սխալ.
ա)  Մլե հին հա ջոր դեց նրա եղ բայր Ստե փա նեն։
բ) Մլե հին հա ջոր դեց նրա եղ բայր Ստե փա նե ի որ դի Ռու բե նը։
գ)  Օ գտ վե լով Բյու զան դի այի և Ի կո նի այի սուլ թա նու թյան միջև ա ռա ջա ցած թշ նա ման

քից՝ Ստե փա նեն գրա վեց Կի լի կի այի ա րևմ տյան շր ջան նե րը, ո րի շնոր հիվ Կի լի
կիա յում վե րաց վե ցին բյու զան դա կան տի րա պե տու թյան վեր ջին հե նա կե տե րը։

դ)  Ե գիպ տո սում ու ժե ղա ցել էր Ա յու բյան սուլ թա նու թյու նը։ 
ե)  Սուլ թան Սա լահ ադ Դի նը Ե գիպ տո սին մի աց րեց Ա սո րիքն ու Ի րա նի մի մա սը և 

պայ քար սկ սեց խա չա կիր նե րի դեմ։
զ)  Սա լահ ադ Դի նը 1187 թ. պար տու թյան մատ նեց խա չա կիր նե րին և գրա վեց Ե րու սա ղե մը։ 
է)  Ի կո նի այի սել ջու կյան սուլ թա նու թյու նը նույն պես վե րելք էր ապ րում և իր հզո րու

թյան գա գաթ նա կե տին է ր։

1) ա, գ, է  2) ա, գ, ե  3) բ, դ, զ  4) բ, ե, է

78. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
1)  Մլե հի իշ խա նու թյան տա րի նե րին Դաշ տային Կի լի կի ան կր կին Բյու զան դի այի տի

րա պե տու թյան տակ էր. մի այն նրա ար ևե լյան մի քա նի շր ջան ներ պատ կա նում 
է ին խա չա կիր նե րին։

2)  Մլե հը դաշ նակ ցեց Տրի պո լի ի ա մի րայի հետ։
3)  Մլե հը խա չա կիր նե րից հետ վերց րեց Դաշ տային Կի լի կի այի ար ևե լյան շր ջան նե

րում գտն վող բեր դե րը։
4)  Մլե հը խա չա կիր նե րից ա զա տագ րեց Ա դա նա, Մսիս և Ա նար զա բա քա ղաք նե րը։
5)  Մլե հը բա րե կար գեց Սիս քա ղա քը և դարձ րեց Կի լի կյան Հա յաս տա նի մայ րա քա ղաք։
6)  Մլե հի վա րած քա ղա քա կա նու թյու նը և ի րա գոր ծած բա րե փո խում նե րը նպաս տե

ցին հայոց պե տու թյան ամ րապնդ մա նը և հզո րաց մա նը։
7)  Հար ևան Եգիպտոսի և Իրանի հետ գոր ծակ ցե լու քայ լե րից դժ գոհ բարձ րաս տի

ճան հոգ ևո րա կան նե րը և իշ խան նե րը դա վադ րու թյուն կազ մա կեր պե ցին և սպա
նե ցին Մլե հին։

79. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
1)  Լեռ նային Կի լի կի ա յում ձևա վոր ված Ռու բի նյան պե տու թյան հե տա գա գո յա տևման 

հա մար կար ևոր էր Դաշ տային Կի լի կի այի նվա ճու մը։
2)  Ա նհ րա ժեշտ էր նվա ճել Մի ջերկ րա կան ծո վի ա փե րի նա վա հան գիստ նե րը, հա

կա ռակ դեպ քում՝ լեռ նե րում ծվա րած հայ կա կան փոք րիկ պե տու թյու նը չէր կա րող 
եր կար գո յու թյուն ու նե նալ։
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3)  Թո րոս I–ի օ րոք Կի լի կյան Հա յաս տա նի սահ ման ներն ըն դար ձակ վե ցին դե պի հյուսիս։
4)  1107 թ. Թո րոս I –ը գրա վեց Սիս և Ա նա վար զա (Ա նար զա բա, Ա նա բար զա) քա

ղաք նե րը։
5) L ևոն I –ի ժա մա նակ Ա նա վար զան դար ձավ մայ րա քա ղաք։
6)  Լևոն I–ի և Փի լար տո սի մի ա ցյալ զոր քե րը Բեր դու սի մոտ տե ղի ու նե ցած ճա կա

տա մար տում ծանր պար տու թյան մատ նե ցին Ի կո նի այի սել ջու կյան զոր քե րին և 
դուրս քշե ցին ե րկ րից։

7)  Լևոն I իշ խա նը կնոջ և եր կու որ դի նե րի՝ Ռու բե նի և Թո րո սի հետ շղ թա յա կապ 
տար վեց Կոս տանդ նու պո լիս։

8)  Օ գտ վե լով իր կի սա զատ վի ճա կից՝ Լևոն II–ը փա խուս տի է դի մում, վե րա դառ
նում Կի լի կի ա և գլ խա վո րում հայ ժո ղովր դի ա զա տագ րա կան պայ քա րը, նրան են 
միա նում իր եր կու եղ բայր նե րը՝ Մլեհն ու Ռու բե նը:

80. Ի՞նչ պայ մա նով էր Կի լի կի այի ար քու նա կան խոր հուր դը գա հը հանձ նել Ֆի լի պին.
1)  Ֆի լի պը Կի լի կի ան պետք է կա ռա վա րեր խա չակ րաց պե տու թյուն նե րում ըն դուն

ված օ րենք նե րով և հար գեր Հայոց ե կե ղե ցու դա վա նան քը:
2)  Ֆի լի պը Կի լի կի ան պետք է կա ռա վա րեր հայ կա կան օ րենք նե րով և հար գեր Հայոց 

ե կե ղե ցու դա վա նան քը:
3)  Ֆի լի պը Կի լի կի ան պետք է կա ռա վա րեր խա չակ րաց պե տու թյուն նե րում ըն դուն

ված օ րենք նե րով և դառ նար Հայոց ե կե ղե ցու դա վա նան քի հետ ևորդ:
4)  Ֆի լի պը Կի լի կի ան պետք է կա ռա վա րեր հայ կա կան օ րենք նե րով և դառ նար 

Հայոց ե կե ղե ցու դա վա նան քի հետ ևորդ:

81.  Տր ված պայ ման նե րից ա ռանձ նաց նել եր կու սը, ո րոնք տեղ չեն գտել Հե թում I–ի 
և Ման գու խա նի միջև կնք ված հայ–մոն ղո լա կան դա շին քում.

1)  Մոն ղո լա կան տե րու թյա նը հար կա տու լի նե լու պայ մա նով մոն ղոլ նե րը հա մա ձայ
նե ցին պահ պա նե լու Կի լի կի այի ան կա խու թյու նը և տա րած քային ամ բող ջա կա նու
թյու նը:

2)  Մոն ղո լա կան տե րու թյու նը և Կի լի կի ան պար տա վոր վում է ին մի մյանց օգ նել պա
տե րազմ նե րի ժա մա նակ:

3)  Մոն ղոլ նե րը հա մա ձայ նե ցին պահ պա նե լու Կի լի կի այի ան կա խու թյու նը և տա րած
քային ամ բող ջա կա նու թյու նը:

4)  Ի կո նի այի սել ջուկ նե րի հար ձա կում նե րից պաշտ պան վե լու նպա տա կով Կի լի
կիայի սահ մա նա մերձ բեր դե րում պետք է տե ղա կայ վե ին մոն ղո լա կան կա յա զո
րեր, ո րոնց ծախ սե րը հո գա լու է ին հայե րը:

5)  Մոն ղոլ նե րը խոս տա նում է ին վե րա դարձ նել այն տա րածք նե րը, ո րոնք մահ մե
դա կան նե րը խլել է ին Կի լի կի այից, ի սկ հայոց ե կե ղե ցի ներն ու վան քերն ա զա տել 
հար կե րից:
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82. Ընտ րել եր կու սխալ պն դում նե րը.

1)  Թեև Մես րոպ Ար տա զե ցի կա թո ղի կո սի հրա վի րած Սսի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վը վե
րա հաս տա տեց Սսի և Ա դա նայի նա խորդ ժո ղով նե րի ո րո շում նե րը, սա կայն Եվ րո
պայի քրիս տո նե ա կան պե տու թյուն ներն այդ պես էլ օգ նա կան զոր քեր չու ղար կե
ցին մահ մե դա կան նե րի շր ջա փակ ման մեջ հայտն ված Կի լի կի ային:

2)  Կի լի կյան ա վա գա նու` Տար սոն քա ղա քում հրա վի րած ժո ղո վը ո րո շեց Զա բե լին 
ա մուս նաց նել Կոս տան դին Գունդս տաբ լի որ դի Հե թու մի հետ, ո րով էլ վեր ջա պես 
լու ծում էր ստա նա լու գա հա կա լու թյան խն դի րը:

3)  Հայ–մոն ղո լա կան դա շին քի ստո րագ րու մը նա խա պատ րաս տե լու նպա տա կով 
Հե թում I–ի հայր Կոս տան դին Գունդս տաբ լը մեկ նեց Կա րա կո րում և բա նակ ցու
թյուն ներ վա րեց Ման գու մեծ խա նի հետ:

4)  1259 թ. մոն ղոլ նե րը ձեռ նա մուխ ե ղան Ա սո րի քի նվաճ մա նը, ո րին մաս նակ ցում 
է ին նաև հայ կա կան զոր քե րը, սա կայն 1260 թ. տե ղի ու նե ցած ճա կա տա մար տում 
հայ–մոն ղո լա կան զոր քե րը ծանր պար տու թյուն կրե ցին մամ լուք նե րից:

5)  Կիպ րո սի և քրիս տո նյա Ա րև մուտ քի ռազ մա քա ղա քա կան օ ժան դա կու թյունն 
ա պա հո վե լու նպա տա կով Կի լի կյան Հա յաս տա նի ար քու նի խոր հուր դը 1342 թ. 
ո րո շեց կի լի կյան գա հը հանձ նել Գվի դոն Լու սի նյա նին:

83.  Կի լի կի այի հայ բնակ չու թյան և իշ խան նե րի մի մասը հիմնականում ո ՞ւր տե ղա
փոխ վեց թա գա վո րու թյան ան կու մից հե տո.

1) Ե գիպ տոս, Ֆրան սի ա, Գեր մա նի ա 3) Կիպ րոս, Ի տա լի ա, Ֆրան սի ա
2) Կիպ րոս, Ան տի ոք, Հուն գա րի ա  4) Ի տա լի ա, Կա պա դով կի ա, Ֆրան սի ա

84. Գտ նել ե րեք ճիշտ պն դում նե րը.

1)  Լևոն V–ը Գվի դոն Լու սի նյա նի եղ բո րոր դին էր, ո րը մեծ դժ վա րու թյամբ Կիպ րո սից 
հաս նում է Սիս և օծ վում հայոց թա գա վոր։

2)  Լևոն V–ի ժա մա նակ Կի լի կյան հայ կա կան թա գա վո րու թյու նը, բա ցի մայ րա քա ղա
քից, ը նդ գր կում էր Ա նա վար զա քա ղա քը և մի քա նի բեր դեր Լեռ նային Կի լի կի ա յում։

3)  Ասորիները և կա րա ման նե րը (մոն ղո լա կան ցեղ) 1375 թ. կր կին պա շա րում են 
մայ րա քա ղաք Սի սը։

4)  Ռազ մամ թեր քի և սնն դամ թեր քի պա կա սը ստի պում է հայերին 1372 թ. ապ րի լի 6–ին 
հանձ նել Սսի միջ նա բեր դը։

5)  Սսի գե րյալ նե րի թվում է ին Լևոն V Լու սի նյա նը և իր ըն տա նի քը, Մես րոպ Ար տա
զե ցի կա թո ղի կո սը, ո րոնց հա տուկ հս կո ղու թյամբ տա րան Կա հի րե։

6)  Եգիպտոսի սուլ թա նը Պո ղոս Սսե ցի կա թո ղի կո սին թույ լատ րեց վե րա դառ նալ Կի
լի կի ա։

7)  Լևոն V թա գա վո րը մնում է Կա հի րե ում, ի սկ հե տա գա յում գե րու թյու նից ա զատ
վում է և տե ղա փոխ վում Ան տի ոք։
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85. Ս տորև բեր ված փաս տարկ նե րից ո ՞ր եր կուսն են սխալ.
1)  Մամ լուք նե րը 1320 թ. պա շա րե ցին Սիս քա ղա քը, սա կայն հան դի պե լով ու ժեղ դի

մադ րու թյան՝ չկա րո ղա ցան գրա վել այն։
2)  1322 թ. մամ լուք նե րը գրա վե ցին Ա յաս նա վա հան գիս տը, ա վե րե ցին ծո վային ու 

ցա մա քային ամ րու թյուն նե րը։
3)  Ե գիպ տո սի հետ հաշ տու թյան պայ մա նա գիր կն քե լու հա մար հայոց կա թո ղի կոս 

Կոս տան դին Լամբ րո նա ցին մեկ նում է Կա հի րե։
4)  Հա մա ձայն հայ–ե գիպ տա կան հաշ տու թյան պայ մա նագ րի՝ Կի լի կի ան պար տա

վոր վում էր Ե գիպ տո սին տա րե կան վճա րել 50000 ար ծաթ դիր հեմ՝ Ա յաս նա
վա հանգս տից, ի նչ պես և օ տա րերկ րա ցի նե րին վա ճա ռած ա ղից ստաց ված ե կա
մուտ նե րի կե սը։

5) Լևոն IV–ին հա ջոր դել է նրա հո րաք րոջ որ դին՝ Մես րոպ Ար տա զե ցին։

86.  Բեր ված պն դում նե րից ա ռանձ նաց նել ե րե քը, ո րոնք 1254 թ. կնք ված հայ–մոն
ղո լա կան պայ մա նագ րի պայ ման նե րից են.

ա)  Մոն ղոլ նե րը հա մա ձայ նե ցին պահ պա նե լու Կի լի կյան Հա յաս տա նի ան կա խու թյու
նը և տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյու նը։

բ)  Հայե րի բա րե կա մու թյու նը շա հե լու հա մար մոն ղոլ նե րը խոս տա ցան վե րա դարձ
նել այն տա րածք նե րը, ո րոնք մահ մե դա կան նե րը խլել է ին Կի լի կի այից։

գ)  Մոն ղոլ նե րը պար տա վոր վե ցին օգ նել հայե րին Ա սո րի քը և Պա ղես տի նը գրա վե լու 
գոր ծում։

դ)  Հայե րը պար տա վոր վում է ին փո խա րե նը Հայոց ե կե ղե ցին են թար կեց նել Հռո մի 
պա պա կա նու թյա նը։ 

ե)  Կի լի կյան Հա յաս տա նի, Բյու զան դի այի, Ա րևմ տյան Եվ րո պայի ե րկր նե րի և պա
պա կա նու թյան հետ բա նակ ցու թյուն նե րում մոն ղոլ նե րը պար տա վոր վում է ին 
պաշտ պա նել հայե րի դիր քո րո շու մը։

զ)  Մոն ղոլ նե րը մաս նա վո րա պես պար տա վոր վե ցին ռազ մա կան օգ նու թյուն ցույց 
տալ Կի լի կի ային Ի կո նի այի սել ջուկ նե րի հար ձա կում նե րի ժա մա նակ։ 

է)  Մոն ղոլ նե րը հա մա ձայ նե ցին, որ Կի լի կի ան մի ա վոր վի Զա քա րյան նե րի իշ խա նա
պե տու թյան հետ:

1) ա, գ, դ     3) բ, զ, ե
2) ա, բ, զ     4) բ, ե, է

87. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո ՞ր եր կուսն են սխալ.
1)  Կի լի կյան Հա յաս տա նի գա հը Ֆի լի պին հանձն վեց ո րո շա կի պայ ման նե րով. երկի

րը պետք է կա ռա վա րեր հայ կա կան օ րենք նե րով և հար գեր Հայոց ե կե ղե ցու դա
վա նան քը։

2)  Կիլիկյան Հայաստանի գահին նստելուց հետո Ֆի լի պը սկ սեց ար հա մար հել 
հայոց ծի սա կար գը, հո վա նա վո րել խա չա կիր նե րին, կո ղոպ տել ար քու նի գան ձե
րը և ուղար կել Ան տի ոք։

3)  Բոհեմունդ IV–ի որդի Ֆի լի պի գա հազր կու մից հե տո հայ ա վա գա նին Սսում ժո ղով 
է հրա վի րում՝ գա հա կա լու թյան խն դի րը լու ծե լու հա մար։
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4)  Կոստանդին Գունդստաբլի որդի Հե թու մի հայոց թա գա վոր հռ չակ վե լով հիմք 
դրվեց Հե թու մյան նե րի ար քա յա տոհ մին։

5)  XIII դ. կեսերին գրա վե լով Այսր կով կասն ու Հա յաս տա նը՝ մոն ղո լա կան հոր դա նե
րը մտան Փոքր Ա սի ա։

6)  Կոս տան դին թա գա վո րա հայ րը մեկ նեց մոն ղոլ նե րի հրա մա նա տար Հու լա վո ւի 
մոտ և ա ռա ջար կեց դա շինք կն քել։

88. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.

1)  Պա տե րազ մի ժա մա նակ գյու ղա ցի նե րից և քա ղա քա ցի նե րից հա վա քագր վում էր 
աշ խար հա զոր։

2) Սահ ման վել էր աս պե տի աս տի ճան։
3) Մշ տա կան բա նակ պա հե լու հա մար մտց վեց ռազ մա կան հարկ։
4) Մեծ տեղ ու նե ին ռազ մաօ դային ու ժե րը։
5)  Ռազ մա կան նա վա տոր մի հա մար հատ կա պես կար ևոր վում էր Վահ կա և Կո ռի

կոս ծո վային բեր դե րի նշա նա կու թյու նը։
6) Ռազ մա կան նա վա տորմն ան հրա ժեշտ էր ծո վային ա ռևտ րի ան վտան գու թյունն 
ա պա հո վե լու հա մար։

89. Գտ նել ե րեք սխալ պն դում նե րը.

1)  Կի լի կյան Հա յաս տա նում կանց լե րի պաշ տո նը սո վո րա բար տր վում էր Սսի ար քե
պիս կո պո սին կամ կրթ ված և լե զու ներ ի մա ցող այլ հոգ ևո րա կա նի։

2)  Սպա րա պե տու թյու նը Կի լի կյան Հա յաս տա նում Հե թու մյան նե րի ժա ռան գա կան 
պաշ տոնն է ր։

3)  Կի լի կյան Հա յաս տա նի բա նա կում մեծ էր ար քու նա կան հե ծե լա զո րի հրա մա նա
տա րի՝ սպա սա լա րի դե րը։

4)  Սպա րա պե տի ան մի ջա կան տե ղա կա լը ա միրս պա սա լարն է ր։
5)  Կի լի կյան Հա յաս տա նի մշ տա կան բա նա կի կազ մա կեր պու մը սկս վեց Հե թու մյան

նե րի օ րոք։
6)  Հայոց թա գա վոր նե րի և իշ խան նե րի հետ Կա պա դով կի ա, Կի լի կի ա և Հյու սի

սային Մի ջա գետք տե ղա փոխ վեց նաև նրանց ռազ մա կան ու ժե րի մի մա սը։
7)  Կի լի կյան Հա յաս տա նի բա նա կում հա տուկ տեղ է ին զբա ղեց նում հոգ ևո րաս պե

տա կան մի ա բա նու թյուն նե րի զոր քե րը։

90. Բեր ված պն դում նե րից ո ՞ր ե րեքն են սխալ.

1)  Սսի ան կու մից հե տո Կի լի կի ա յում իր գո յու թյու նը շա րու նա կում էր հայոց կա թո ղի
կո սու թյու նը։

2)  Հայոց պե տա կա նու թյան ան կու մից հե տո Կի լի կի ա յում դեռ եր կար ժա մա նակ 
ի րենց գո յու թյու նը պահ պա նում է ին մեծ թվով հայ իշ խա նա կան տներ։

3)  Նեղ վե լով կա րա ման նե րի ու մոն ղոլ նե րի հար ձա կում նե րից, նաև ծանր հար կե
րից՝ Կի լի կի այի հայ բնակ չու թյան և իշ խան նե րի մի մա սը թա գա վո րու թյան ան
կու մից հե տո ստիպ ված հե ռա ցավ հայ րե նի քից։

4)  Կի լի կյան Հա յաս տա նում պե տու թյան կա ռա վար ման գլ խա վոր մար մինն ար քու նիքն է ր։
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5)  Կիլիկյան Հայաստանում ար քու նի քի գլուխ սկզ բում կանգ նած էր իշ խա նը, ի սկ 
այ նու հետև՝ թա գա վո րը։

6)  Կիլիկյան Հայաստանի կենտ րո նա կան կա ռա վար ման հա մա կար գում մեծ էր ար
քու նի պա լա տի կա ռա վար չի՝ սպա սա լա րի դե րը։

7)  Կի լի կյան Հա յաս տա նի բա նա կում հա տուկ տեղ է ին զբա ղեց նում ա րաբ վարձ
կան նե րից կազմ ված զոր քե րը։

8)  Պա տե րազ մի ժա մա նակ Կի լի կյան Հա յաս տա նը կա րող էր ռազ մա դաշտ դուրս 
բե րել մինչև 80–100–հա զա րա նոց բա նակ:

91. Բեր ված պն դում նե րից ո ՞ր եր կուսն են սխալ.

ա)  Կի լի կի ա յում 1375 թ. թա գա վո րու թյան վե րա ցու մից հե տո այն տեղ գտն վող կա
թո ղի կո սա կան ա թո ռը մնաց ան պաշտ պան։

բ)  Կտր ված լի նե լով բուն Հա յաս տա նից՝ Սսի կա թո ղի կո սա կան ա թո ռը չէր կա րող 
լի ար ժե քո րեն ի րա կա նաց նել իր հա մա հայ կա կան դե րա կա տա րու մը։

գ)  Հայ հոգ ևո րա կա նու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը մի քա նի ան գամ դի մե ցին Ներ սես 
Բ Բագր ևանդ ցուն՝ ա ռա ջար կե լով իր նս տա վայ րը Սսից փո խադ րել Էջ մի ա ծին, 
սա կայն մեր ժում ստա ցան։

դ)  Էջ մի ած նում Մայր Ա թո ռի վե րա հաս տա տու մից հե տո Կի լի կի այի կա թո ղի կո սու
թյու նը դա դա րեց րեց իր գո յու թյու նը։ 

ե) Կ. Պոլսի հայոց պատ րի ար քը հաս տատ վում էր սուլ թա նի հրո վար տա կով։

1) ա, գ     3) գ, ե
2) գ, դ     4) բ, ե

92. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո ՞ր եր կուսն են սխալ.

1)  Շահ Ա բասն ա ռևտ րա կան ու դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա
տեց Ռու սաս տա նի և ա րևմ տաեվ րո պա կան ե րկր նե րի հետ, ֆրան սի ա կան սպա
նե րի ու վար պետ նե րի օգ նու թյամբ վե րա կազ մեց ու վե րա զի նեց պարս կա կան բա
նա կը, ձուլ վե ցին թն դա նոթ ներ։

2)  XVII դա րի սկզ բին օս մա նյան ար քու նի քում սկս վել է ին ե րկ պա ռա կու թյուն ներ, 
գա հա կա լա կան պայ քար, ե րկ րում ծա վալ վում է ին գյու ղա ցի ա կան ու զին վո րա
կան ա պս տամ բու թյուն ներ։

3)  Շահ Ա բա սը 1602 թ. սկ սեց կորց րած տա րածք նե րի վե րագ րա վու մը:
4)  Շահ Ա բա սը մեծ բա նա կով հար ձակ վեց ու գրա վեց Թեհ րա նը, ան ցնելով Ա խուրյա

նը՝ գրա վեց Ջու ղան ու Նա խիջ ևա նը և պա շա րեց Եր ևա նի բեր դը:
5) 1604 թ. թուր քա կան սուլ թա նը շահ Ա բա սի դեմ նոր բա նակ ու ղար կեց։

93. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո ՞ր եր կուսն են սխալ.
ա) Աղ վա նից կա թո ղի կո սու թյու նը ան վան վում է նաև Գան ձա սա րի կա թո ղի կո սու թյուն։
բ)  XV դա րից սկ սած՝ Աղ վա նից ե կե ղե ցու կա թո ղի կո սա նիստ կենտ րոն դար ձավ 

Ա մա րա սի վան քը։
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գ)  XVI դա րի սկզ բին թուրք մե նա կան ցե ղախմ բե րի տի րա պե տու թյա նը Հա յաս տա
նում փո խա րի նե լու ե կան օս մա նյան և սե ֆյան հա կա մար տող պե տու թյուն նե րի 
ծանր ու ա վե րիչ նոր ժա մա նակ նե րը։

դ)  Սև ծո վից հա րավ–ա րև մուտք՝ Ի րա նի Ար դե բիլ քա ղա քում էր շեյխ Սե ֆի ի հիմ
նադր ած կրո նա կան հա մայն քը։ 

ե)  Ակ–կո յուն լու նե րին պար տու թյան մատ նե լուց և նրանց մայ րա քա ղաք Թավ րի զը 
գրա վե լուց հե տո Սե ֆյան նե րը հիմ նադ րե ցին ի րենց պե տու թյու նը։

1) բ, գ     3) ա, ե
2) բ, դ     4) գ, դ

94.  Ընտրել բացառապես Արևելյան Հայաստանում գտնվող ինքնավար հայկական 
իշխանություններից կազմված շարքը.

1) Խա չեն, Շա տախ, Ջրա բերդ, Վա րան դա
2) Դի զակ, Վա րան դա, Խա չեն, Ջրա բերդ
3) Ջրա բերդ, Սա սուն, Դի զակ, Խա չեն
4) Վա րան դա, Խա չեն, Մոկս, Դի զակ

95. Ընտ րել ե րեք ճիշտ պն դում նե րը.
1)  Մի այն XVIII դ. ա ռա ջին կե սին զեյ թուն ցի նե րը պար տա վոր վե ցին օս մա նյան իշ

խա նու թյուն նե րին վճա րել տա րե կան ո րո շա կի հարկ և պահ պա նե ցին ի րենց ներ
քին ի նք նու րույ նու թյու նը:

2)  Մե լիք նե րը պար տա վոր է ին ի րենց տի րա պե տու թյան սահ ման նե րում ճն շել խռո
վա րար նե րին, պա տե րազմ նե րի ժա մա նակ ի րենց զոր քե րով ներ կա յա նալ շա հին 
և պաշտ պա նել ե րկ րի սահ ման ներն օ տար հար ձա կում նե րից:

3)  Մի քայել Սե բաս տա ցի կա թո ղի կո սի կող մից 1562 թ. Վե նե տիկ ու ղարկ ված մահ
տե սի Շահ մու րա տի գլ խա վո րած պատ վի րա կու թյան նպա տակն էր եվ րո պա կան 
տե րու թյուն նե րին հա մո զել, որ պես զի օգ նեն հայե րին ա զա տագր վե լու թուրք–
պարս կա կան տի րա պե տու թյու նից:

4)  Կա րա–Յու սու ֆի կա ռա վար ման վեր ջին շր ջա նում Ար ցա խում, Սյու նի քում, Գու
գար քում, Վայոց ձո րում, Գե ղա մա ե րկ րում և այլ վայ րե րում հայ իշ խա նա կան 
տնե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը վե րա կանգ նե ցին ի րենց իշ խա նու թյունն ու վար չա
կան կա ռա վա րու մը:

5)  1605 թ. Ա րա րա տյան դաշտ ներ խու ժած և Վասպուրականում ձմեռած օս մա նյան 
բա նա կը 1606 թ. տե ղի ու նե ցած վճ ռա կան ճա կա տա մար տում պար տու թյուն կրեց 
և հա մա ձայ նեց հաշ տու թյան պայ մա նա գիր կն քե լու պար սիկ նե րի հետ:

6)  Օս մա նյան թուր քե րը 1453 թ.՝ Կ.Պո լի սը գրա վե լուց եր կու տա րի հե տո, թույ լատրե
ցին հիմ նադ րել հայոց պատ րի ար քու թյուն, ո րը պետք է տնօ րի ներ Մեր ձա վոր 
Ար ևել քի և Օս մա նյան պե տու թյան հայ հա մայնք նե րի հոգ ևոր կյան քը:

7)  Հայե րի բռ նա գաղ թի մի ջո ցով ո րա կյալ ար հես տա վոր ներ ու ե րկ րա գործ ներ փո
խադ րե լով ու բնա կեց նե լով Պարս կաս տա նի ներ քին գա վառ նե րում` շահ Ա բա սը 
խթա նեց իր ե րկ րի տն տե սու թյան զար գա ցու մը:
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96. Բեր ված պն դում նե րից ո ՞ր եր կուսն են սխալ.

ա)  Հա յաս տան մուտք գոր ծած թյուրքական և քրդական ցե ղախմ բերն ան զի ջում 
պայ քար է ին ծա վա լել մի մյանց դեմ՝ փոր ձե լով ամ րապն դել ի րենց տի րա պե տու
թյու նը ե րկ րում։

բ)  Քոչ վոր ցե ղախմ բե րը ստիպ ված է ին լի նում հա մա գոր ծակ ցե լ հայ իշ խա նա կան 
տնե րի հետ, ճա նա չե լ նրանց հո ղային սե փա կա նա տի րա կան ի րա վունք նե րը և 
ի րենց ներ կա յաց նե լ որ պես « Հա յաս տա նի թա գա վոր» (Շահ–ի Ար ման)։

գ)  Ջա հան շա հը շա րու նա կում է զգա լի չա փով ա պա վի նել հայ բնակ չու թյան օ ժան
դա կու թյա նը, ո ւս տի և նպաս տում է հայոց կա թո ղի կո սա րա նի վե րա հաս տատ մա
նը Էջ մի ած նում։

դ)  Կա րա–Յու սու ֆի կա ռա վար ման ժա մա նա կաշր ջա նում Գե ղա մա ե րկ րի, Վայոց 
ձո րի, Ար ցա խի, Սյու նի քի, Գու գար քի և մի շարք այլ գա վառ նե րի հայ իշ խա նա
կան տնե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը վե րա կանգ նե ցին ի րենց իշ խա նու թյուն ներն ու 
վար չա կան կա ռա վա րու մը և սկ սե ցին կոչ վել մե լիք ներ։ 

ե)  Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սա կան գա հին տի րած և ի րենց Ա րծ րու նյաց թա գա վո րա
կան տոհ մից սե րած հա մար վող Սմ բատ և Գա գիկ Աղ թա մար ցի կա թո ղի կոս նե րը 
հա վակ նում է ին ոչ մի այն Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կո սի գա հին, այլև փոր ձում է ին 
վե րա կանգ նել հայոց թա գա վո րու թյու նը։

1) ա, դ  2) բ, դ   3) դ, ե  4) բ, ե

97. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո ՞ր ե րեքն են սխալ.

1) Սուրբ Գր քի հայե րեն թարգ մա նու թյու նը ան վան վեց Ա ստ վա ծա շունչ։
2)  Հայ րե նիք վե րա դար ձող Մես րոպ Մաշ տո ցին Ա րաք սի ա փին մեծ հան դի սա վո

րու թյամբ դի մա վո րում են Վռամ շա պուհ ար քան, Սա հակ Պարթև կա թո ղի կո սը, 
նա խա րար ագունդ ա վա գա նին՝ ժո ղովր դի բազ մու թյան հետ։

3)  Մես րոպ Մաշ տո ցը՝ հայ դպ րու թյան հիմ նա դի րը, գրել է հոգ ևոր ճա ռեր, եր գեր, 
հատ կա պես շա րա կան ներ։

4)  Մես րոպ Մաշ տո ցը տա ռեր է ստեղ ծել նաև վրաց և Ա րաք սի ձա խափ նյա բուն Աղ
վան քի ցե ղե րից մազ քութ նե րի հա մար։

5)  Սա հակ Պարթ ևի նա մա կով Մաշ տո ցը Վար դա նի հետ ներ կա յա նում է բյու զան
դա կան կայսր Թե ո դո սի ոս III–ին, ստա նում է նրա հա մա ձայ նու թյու նը Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նում ևս դպ րոց ներ բա ցե լու հա մար։

6)  Հայ կա կան դպ րոց ներ բա ցե լու ա ռա քե լու թյու նը ե րկ րի ա րևմ տյան մա սում Մաշ
տոցն ի րա կա նաց նում է 415–419 թթ.։

7)  Սա հակ Պարթ ևը մեծ հո գա տա րու թյամբ զբաղ վում է նաև իր թո ռան՝ Վար դան 
Մա մի կո նյա նի կր թու թյամբ։
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98. Գտ նել եր կու սխալ պն դում նե րը.
1)  V դա րի վար քագ րա կան գրա կա նու թյան նմուշ նե րից է Վար դան Մա մի կո նյա նի 

դս տեր՝ Շու շա նի կի նա հա տա կու թյա նը նվիր ված վար քագ րու թյու նը։
2)  VI դա րում փի լի սո փա յու թյամբ կամ ի մաս տա սի րու թյամբ զբաղ վել է նշա նա վոր 

ճար տա սան և ման կա վարժ Պա րույր Հայ կա զնը։
3)  Դա վիթ Ան հաղթն իր «Եղծ ա ղան դոց» եր կում քրիս տո նե ա կան հա վատ քը պաշտ

պա նել է հա կա դիր ո ւս մունք նե րից։
4)  « Սահ մանք ի մաս տա սի րու թե ան» եր կում մեծ տեղ է հատ կաց ված բնու թյան ճա

նաչ մա նը։
5)  Դա վիթ Ան հաղ թը կա տա րել է գի տու թյուն նե րի դա սա կար գում՝ ը ստ բնա գի տու

թյան, թվա բա նու թյան և ա ստ վա ծա բա նու թյան։

99.  Մ. Խորենացու «Պատմութիւն Հայոց» աշխատությանը վերաբերող ս տորև 
տրված պն դում նե րից որո՞նք են ճիշտ.

ա)  Աշ խա տու թյան ա ռա ջին գր քում հե ղի նա կը պատ մա կան գրա վոր սկզբ նաղ բյուր
նե րից և հայոց բա նա հյու սու թյուն ից քաղ ված տե ղե կու թյուն նե րի հի ման վրա 
պատ մում է հայոց ան վա նա դիր նախ նի Հայկ Նա հա պե տի ու նրան հա ջոր դած 
Հայ կա զուն սե րունդ նե րի հայ րե նան վեր հե րո սու թյուն նե րի ու աշ խար հա շեն գոր
ծու նե ու թյան մա սին՝ մինչև Ար տա շես I –ի և նրա զար մե րի ժա մա նակ նե րը։

բ)  Պատ մա հայ րը զգա լի տեղ է հատ կաց նում Ա ստ վա ծաշն չին, ի նչ պես նաև հին 
ա ռաս պել նե րին և պատ մա կան ա վան դույթ նե րին։

գ)  Ե րկ րորդ գր քի շա րադ րան քում ամ փոփ ված է Ք. ա. V դա րի ա ռա ջին քա ռոր դից 
մինչև Ք. հ. IV դա րի ե րկ րորդ տաս նա մյա կի պատ մու թյու նը։

դ)  Ե րկ րորդ գր քի հիմ նա կան դեմ քերն ե ն՝ հայոց Եր վանդ, Ար տա շես, Տիգ րան 
Մեծ, Ար տա վազդ, Վա ղար շակ, Աբ գար, Տր դատ Մեծ թա գա վոր նե րը, Սբ Գրի գոր 
Լուսա վո րի չը և մյուս հոգ ևոր այ րե րը։ 

ե)  Պատ մա հոր աշ խա տու թյան եր րորդ գիր քը կոչ վում է «Ավարտաբանութիւն մերոց 
Հայրենեաց»։

զ)  Եր րորդ գր քի պատ մա կան դեմ քերն ե ն հայոց թա գա վոր ներ Խոս րով Կո տա կը, 
Տի րա նը, Ար շակ II–ը, Պա պը, Վռամ շա պու հը, հայոց կա թո ղի կոս ներ Ներ սես և 
Սա հակ Պարթև նե րը, հան ճա րեղ Մես րոպ Մաշ տոցը և ուրիշ ազգային գործիչներ։

1) ա, ե  2) բ, դ  3) գ, զ  4) դ, ե

100. Նշ ված ե կե ղե ցի նե րից ո րո՞նք են կա ռուց վել VII դա րում.

ա) Մրե նի     ե) Ա վա նի
բ) Գա յա նե      զ) Ծի ծեռ նա վան քի 
գ) Զվարթ նո ց    է) Հռիփ սի մե 
դ) Ս. Էջ մի ած ին 

1) ա, գ, դ, ե     3) ա, գ, ե, զ
2) ա, բ, գ, է     4) բ, դ, զ, է
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101. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.

ա)  Սե բե ոս պատ մի չը ման րա մասն տե ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դում հայ–հ ռո մե ա կան 
և հայ–պարս կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի, պարս կա–բյու զան դա կան հա կա
մար տու թյան, Ար ցախ և Ու տիք աշ խարհ նե րի մա սին, ի նչ պես նաև նկա րագ րում 
է հայ ժո ղովր դի հե րո սա կան պայ քա րը Սա սա նյան տի րա պե տու թյան դեմ։

բ)  Սե բե ոս պատ մի չի ե րկն ը նդ հա նուր առ մամբ ար ժե քա վոր սկզբ նաղ բյուր է Հա
յաս տա նի և հար ևան ե րկր նե րի պատ մու թյան մա սին։

գ)  Մով սես Կա ղան կատ վա ցու « Պատ մու թիւն Ա ղո ւա նից աշ խար հի» եր կում ման րա
մասն տե ղե կու թյուն ներ են հա ղորդ վում Հռո մե ա կան կայս րու թյան նվա ճում նե րի 
ժա մա նա կաշր ջա նի, ի նչ պես նաև օ տար նվա ճող նե րի դեմ հայ ժո ղովր դի մղած 
հե րո սա կան պայքարի մա սին։

դ)  Վաղ միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի աշ խար հագ րու թյան և քար տե զագ րու թյան ան
զու գա կան հու շար ձան է Մով սես Խո րե նա ցու և նրա գոր ծը շա րու նա կո ղի՝ Ա նա
նի ա Շի րա կա ցու «Աշ խար հա ցոյց»–ը ։

1) ա, գ     3) բ, գ
2) ա, դ     4) բ, դ

102. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.

ա)  Գլա ձո րի հա մալ սա րա նը հա մա հայ կա կան ճա նա չում ու ներ. այս տեղ բարձ րա
գույն կր թու թյուն ստա նա լու է ին գա լիս ի նչ պես  Հա յաս տա նի տար բեր շր ջան նե
րից, այն պես էլ հայ կա կան գաղ թա վայ րե րից։

բ)  Հայ մշա կույ թի զար գաց ման մեջ մեծ դեր է խա ղա ցել նաև XIV դա րի խո շոր մշա
կու թային կենտ րոն Գևոր գյան ճե մա րա նը։

գ)  Տաթ ևի հա մալ սա րա նը բեղմ նա վոր գոր ծու նե ու թյուն է ծա վա լել XIV դա րի ե րկ
րորդ կե սին և XV դա րի սկզ բին։

դ)  Տաթ ևի հա մալ սա րա նում վար դա պե տի աս տի ճան ստա նա լու հա մար հա մալ սա
րա նի սա նե րը ներ կա յաց նում է ին ա վար տա կան աշ խա տանք, ո րը հա ջո ղու թյամբ 
պաշտ պա նե լու դեպ քում ու սուց չու թյամբ, քա րոզ չու թյամբ և գի տա կան աշ խա
տան քով զբաղ վե լու ի րա վունք է ին ստա նում։ 

ե)  Հայ կա կան մշա կույ թի, մաս նա վո րա պես ման րան կար չու թյան, գր չու թյան ար վես
տի և ե րաժշ տու թյան զար գաց ման գոր ծում մեծ դեր խա ղաց Կի լի կի ա յում գոր ծող 
Ծոր ծո րի դպ րո ցը։

զ)  Սկև ռայի դպ րո ցում է սո վո րել և աշ խա տել նշա նա վոր ման րան կա րիչ Գրի գոր 
Մլի ճե ցին։

1) ա, դ     3) բ, զ
2) բ, ե     4) գ, դ
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103. Գտ նել ճիշտ պն դում նե րը.
1)  Ա նի ի վար դա պե տա րա նի կր թա կան նոր ծրագ րի ա ռա ջին բաժ նում ներ կա յաց

ված էր դա սա վանդ վող ա ռար կա նե րի ցան կը, ի սկ ե րկ րոր դում՝ հանձ նա րար վող 
գրա կա նու թյու նը։

2)  Գլա ձո րի հա մալ սա րանն այդ ա նու նով հայտ նի է դար ձել Ներ սես Մշե ցու րա բու
նա պե տու թյան տա րի նե րին։

3)  Գլա ձո րի հա մալ սա րանն ու ներ չորս բա ժին՝ հա սա րա կա կան ու տեխ նի կա կան գի
տու թյուն նե րի, ե րաժշ տու թյան, ճար տա սա նու թյան և նկար չու թյան։

4)  Տաթ ևի հա մալ սա րա նի գոր ծու նե ու թյու նը ղե կա վա րում է ին Գրի գոր Տաթ ևա ցին և 
Գրի գոր Մա գիստ րո սը։

5)  Զար գա ցած միջ նա դա րի հայ կա կան նշա նա կա լից դպ րոց ներ է ին կա թո լիկ նե րի 
հիմ նած Ար տազ գա վա ռի Ս. Թա դե ոս ա ռա քյա լի վան քի մոտ գտն վող Ծոր ծո րի, 
ի նչ պես և Քռ նայի դպ րոց նե րը։

104. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո ՞ր ե րեքն են ճիշտ.

1)  IX–XI դա րե րը հա մար վում են բարձ րա գույն դպ րո ցի կազ մա կերպ ման ժա մա նա
կաշր ջան, ի սկ XII դա րից սկս վում է նրանց վե րել քի ժա մա նա կաշր ջա նը։

2)  Հայ կա կան մշա կույ թի զար գաց ման գոր ծում նշա նա կա լից դեր խա ղաց Նոր Գե
տի կի (Գո շա վան քի) վար դա պե տա րա նը։

3)  1280–ա կան թվա կան նե րին նշա նա վոր մա տե նա գիր Ներ սես Մշե ցին հիմ նա դրում 
է Աղ բերց վան քի դպ րո ցը, ո րը Մխի թար Գո շի ու սուց չա պե տու թյան տա րի նե րին 
հայտ նի է դառ նում Գլա ձո րի հա մալ սա րան ա նու նով։

4)  Գլա ձո րի հա մալ սա րա նի ղե կա վա րը կոչ վում էր րա բու նա պետ, ի սկ դա սա խոս նե
րը՝ րա բու նի ներ։

5)  Գլա ձո րի հա մալ սա րա նում է կր թու թյուն ստա ցել նշա նա վոր պատ մա գիր Հով
հան նես Դրաս խա նա կերտ ցին։

6)  Գլա ձո րի հա մալ սա րա նում Հով հան նես Ի մաս տա սե րը մշա կեց վար դա պե տա կան 
կր թու թյան նոր ծրա գիր՝ հու մա նի տար և բնա գի տա կան բա ժին նե րով։

7)  Կաթոլիկների հիմնած հոգևոր–մշակութային կենտրոններից հայտնի էր նաև 
Վանանդ գավառում գտնվող Ծործորի դպրոցը:

105.  Թվարկ ված նե րից ա ռանձ նաց նել X–XIV դա րե րի կր թա կան գոր ծի նշա նա վոր 
կազ մա կեր պիչ նե րի ա նուն նե րը.

ա. Գ րի գոր Մլի ճե ցի
բ.  Գրի գոր Մա գիստ րոս Պահ լա վունի 
գ. Գրի գոր Տաթ ևա ցի  
դ. Վար դան Բա ղի շե ցի 
ե. Ա նա նի ա Նա րե կա ցի 

 զ. Կի րա կոս Գան ձա կե ցի 
 է. Հով հան նես Ի մաս տա սեր 
ը. Հով հան նես Հեր մո նա ցի
թ. Հով հան Ո րոտ նե ցի          
ժ. Թո րոս Տա րո նա ցի

1) բ, ա, գ, է, թ
2) բ, գ, ե, է, թ

3) գ, դ, ե, թ, ժ
4) ա, դ,  զ, է, ժ
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106.  Ո՞ր դպ րոց ներն են հիմն վել կա թո լիկ քա րո զիչ նե րի և նրանց հայ գոր ծըն կեր նե
րի ջան քե րով.

1. Աղ բերց վան քի դպ րո ցը
2. Մեծ քա րի դպ րո ցը
3. Ակ նե րի դպ րո ցը

4. Ծոր ծո րի դպ րո ցը 
5. Սկև ռայի դպ րո ցը
6. Քռ նայի դպ րո ցը

107. Ընտ րել եր կու սխալ պն դում նե րը.
ա.  Ա նա նի ա Շի րա կա ցին կա տա րել է գի տու թյուն նե րի դա սա կար գում ը ստ բնա գի

տու թյան, թվա բա նու թյան ու ա ստ վա ծա բա նու թյան և իր փի լի սո փա յա կան եր կե
րում լայ նո րեն հա մադ րել է գի տու թյուն նե րի տար բեր բնա գա վառ նե րից հայտ նի 
մի շարք դրույթ ներ:

բ.  V դ. վար քագ րա կան գրա կա նու թյան ար ժե քա վոր նմուշ նե րից է Վար դան Մա մի
կո նյա նի դս տեր` Ս. Շու շա նի կի նա հա տա կու թյան պատ մու թյա նը նվիր ված շա
րադ րան քը` վկա յա բա նու թյու նը:

գ.  Հա յաս տա նի ա ռան ձին տա րա ծաշր ջան նե րին նվիր ված պատ մու թյան շա րադրան
քի ժան րի` մեզ հա սած ա ռա ջին եր կը Ստե փա նոս Տա րո նե ցու « Պատ մու թիւն Տա
րօ նոյ» աշ խա տու թյունն է, ո րում նկա րագր ված է օ տար նվա ճող նե րի դեմ հայ 
ժո ղովր դի հե րո սա կան պայ քա րը:

դ.  Հայ ե կե ղե ցա շի նու թյան մեջ ա ռա ջա ցած նշա նա կա լի եր ևույթ էր կենտ րո նագմբեթ 
կա ռույց նե րի ի հայտ գա լը, ո րոնք ա վե լի դի մաց կուն է ին ե րկ րա շար ժե րի ժա մա
նակ: 

ե.  Պահ պան ված և մեզ հա սած հայ կա կան ա ռա ջին ման րան կար նե րը, ո րոնք վե
րա բե րում են VI–VII դդ., չորսն են և ու նեն ա վե տա րա նա կան բո վան դա կու թյուն, 
կեր պար ներն ար տա հայ տիչ են, տպա վո րիչ ու գու նա գեղ և ազ գային ի նք նա տի
պու թյան դրոշմ են կրում:

1) բ, գ  2) ա, գ   3) գ, ե    4) ա, դ

108.  Միջ նա դա րյան պատ մագ րու թյան մեջ ով քե՞ր է ին ներ կա յաց նում « տի ե զե րա կան 
պատ մու թյուն» ո ւղ ղու թյու նը.

1) Ստե փա նոս Տա րո նե ցին և Վար դան Ար ևել ցին
2) Ստե փա նոս Տա րո նե ցին և Կի րա կոս Գան ձա կե ցին
3) Մխի թար Գո շը և Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցին
4) Հով հան նես Ի մաս տա սերն ու Ա րիս տա կես Լաս տի վեր ցին

109. Գտ նել ե րեք սխալ պն դում նե րը.
1)  Հայ պատ մագ րու թյան մեջ հա մաշ խար հային պատ մու թյան շա րադ րան քի ժան րը՝ 

որ պես նոր ո ւղ ղու թյուն, հիմ նադ րել է Ստե փա նոս Տա րո նե ցին։
2)  Ա սո ղիկն ապ րել և ստեղ ծա գոր ծել է XII դա րի ա ռա ջին կե սին։
3)  Վար դան Ար ևել ցու աշ խա տու թյու նը ը նդ գր կում է «անս կիզբ» ժա մա նակ նե րից 

մինչև 1267 թվականը։
4)  Վար դան Ար ևել ցին ման րա մասն շա րադ րել է մոն ղո լա կան ժա մա նա կաշր ջա նի 

պատ մու թյու նը։
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5)  Հա յաս տա նի ա ռան ձին տա րա ծաշր ջան նե րին նվիր ված պատ մու թյան ժան րի 
հիմ նա դի րը Թով մա Ա րծ րու նին է:

6)  Թով մա Ա րծ րու նին ներ կա յաց րել է Վաս պու րա կան նա հան գի և Ա րծ րու նի նե րի 
տոհ մի պատ մու թյու նը։

7)  Թով մա Ա րծ րու նու պատ մու թյու նը շա րու նա կել են այլ հե ղի նակ ներ և հասց րել 
մինչև 1162 թվա կա նը։

8)  Քրիս տո նե ու թյու նը մշա կեց պատ մու թյան շա րադր ման սե փա կան ժան րը՝ ժա մա
նա կագ րու թյու նը (տա րեգ րու թյու նը)։

110. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո ՞ր ե րեքն են սխալ.
1)  IX դա րի վեր ջե րից սկ սած՝ հայ պատ մագ րու թյան վե րել քը պայ մա նա վոր ված էր 

ոչ մի այն ե րկ րի ներ սում, այլև մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րում տե ղի ու նե ցող 
բուռն ի րա դար ձու թյուն նե րով, ո րոնք ա ռնչ վում է ին հայ ժո ղովր դի հետ։

2)  X–XIV դա րե րում պատ մու թյան շա րադր ման ժան րում ա ռա ջա նում են տի ե զե րա
կան պատ մու թյու նը և տա րեգ րու թյու նը (ժա մա նա կագ րու թյուն)։

3)  Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցին իր « Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տան քի շա
րադ րան քը սկ սում է Հայ կի ու Բե լի ա ռաս պե լից և հասց նում 924 թվա կա նը։

4)  Մաս նա վո րա պես Ա բա սի և Ա շոտ Ո ղոր մա ծի ժա մա նա կաշր ջա նի պատ մու թյու
նը Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցին շա րադ րում է որ պես դեպ քե րի մեծ մա սի 
ա կա նա տես, ո րոշ դեպ քե րում՝ նաև մաս նա կից։

5)  Ա րիս տա կես Լաս տի վեր ցու « Պատ մու թիւն» եր կը նե րա ռում է 1000–1171 թթ. ըն
կած ժա մա նա կաշր ջա նի ի րա դար ձու թյուն նե րը՝ հայ–բյու զան դա կան հա րա բե րու
թյուն նե րը, մոն ղո լա կան ար շա վանք նե րը, ա ղան դա վո րա կան շար ժում նե րը և այլն։

6)  Հայոց պատ մու թյան շար քի հա ջորդ պատ մա գի րը XIV դա րի պատ մա գիր Կի րա
կոս Գան ձա կե ցին է ։

7)  Կի րա կոս Գան ձա կե ցին ման րա մասն ներ կա յաց նում է հայ–վ րա ցա կան հա րա
բե րու թյուն նե րը, Զա քա րյան նե րի իշ խա նու թյու նը, Կի լի կյան Հա յաս տա նում տե ղի 
ու նե ցած կար ևոր դեպ քե րը, հայ–մոն ղո լա կան ա ռն չու թյուն նե րը։

111. Ս տորև թվարկված պատ միչ նե րից ով քե՞ր են ապ րել և ստեղ ծա գոր ծել XIII դա րում. 

ա. Մատթ ևոս Ո ւռ հայե ցի   զ. Վար դան Ար ևել ցի
բ. Ղևոնդ վար դա պետ   է. Ստե փա նոս Օր բե լյան
գ. Ա սո ղիկ(Ս տե փա նոս Տա րո նե ցի)  ը. Սմ բատ Գունդս տաբլ
դ. Ա րիս տա կես Լաս տի վեր ցի   թ. Թով մա Ա րծ րու նի
ե. Կի րա կոս Գան ձա կե ցի    ժ. Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցի

1) ա, ե, զ, ժ     3) ե, զ, է, ը
2) գ, դ, է, ը     4) ե, գ, դ, ժ

112. Գտ նել ե րեք սխալ պն դում նե րը.
1)  Դա վիթ Ա լավ կաոր դին հայ ի րա կա նու թյան մեջ ա ռա ջին ան գամ փորձ ա րեց ի րա

վա կան մեկ հա մա կար գի մեջ նե րա ռելու ե կե ղե ցա կան և աշ խար հիկ ի րա վուն քը և 
ստեղ ծե լու մի աս նա կան օ րենսդ րու թյուն։



ZA
NG

AK

226

2)  Ներ սես Շնոր հա լի կա թո ղի կո սի հե ղի նա կած « Հայոց կա նո նա գիր քը» ան դրա
դառ նում է ա մուս նա–ըն տա նե կան ի րա վուն քի ո րոշ նոր մե րի։

3)  Միջ նա դա րի հայ ի րա վա կան մտ քի գլուխ գոր ծո ցը Մխի թար Գո շի 
« Դա տաս տա նա գիրքն» է, ո րը կազմ վել է 1130 թվա կա նին։

4)  Հյու սի սար ևե լյան Հա յաս տա նում և Կի լի կյան Հա յաս տա նում տն տե սա կան, քա
ղա քա կան և մշա կու թային կյան քը վե րելք էր ապ րում, ո ւս տի հա սա րա կա կան–
քա ղա քա կան հա րա բե րու թյուն նե րը վե րա փոխ վում ու բար դա նում է ին, և ան հրա
ժեշտ էր ստեղ ծել նոր դա տաս տա նա գիրք, ո րն ա րեց Մխի թար Գո շը:

5)  Սմ բատ Գունդս տաբ լի « Դա տաս տա նա գիր քը» բաղ կա ցած էր 117 պա րագ րաֆ նե րից։
6)  Մխի թար Գո շի « Դա տաս տա նա գիր քը» ծա ռայեց հա սա րա կա կան կյան քի բո լոր 

բնա գա վառ նե րը կար գա վո րե լուն շուրջ 200 տա րի։
7)  Գրի գոր Մա գիստ րո սի կար ծի քով՝ գի տե լի քը կա րե լի է ձեռք բե րել բա նա կա նու

թյան, զգա յա րան նե րի, փոր ձի ու հա վա տի մի ջո ցով։

113. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո ՞ր ե րեքն են ճիշտ.

1)  852 թվա կա նին խա լի ֆը Հա յաս տան ու ղար կեց թուրք վարձ կան զո րա վար Բու
ղային:

2)  Բա գա րան քա ղա քում Ա շոտ Բագ րա տու նին կա թո ղի կոս Զա քա րի ա Ձա գե ցու 
կող մից օծ վեց հայոց թա գա վոր:

3)  Գա գիկ II–ի կի նը՝ Կատ րա մի դե թա գու հին, 1001 թ. ա վար տեց Ա նի ի Կա թո ղի կե 
ե կե ղե ցու շի նա րա րու թյու նը:

4)  1054 թ. սել ջուկ–թուր քե րին հա մառ դի մադ րու թյուն ցույց տվե ցին Կարս քա ղա քի 
պաշտ պան նե րը:

5)  Զա քա րյան նե րի եր րորդ ճյու ղի հիմ նա դի րը Սար գիս Զա քա րյա նի թոռ Վահ րամն էր:
6)  Գլա ձո րի հա մալ սա րա նը 1280–ա կան թվա կան նե րին հիմ նադ րել է Ներսես 

Լամբրոնացին:
7)  Հայ կա կան ա ռա ջին դա տաս տա նա գիր քը ստեղ ծել է Դա վիթ Ա լավ կաոր դին մո

տա վո րա պես 1130 թ.։

114. Միջ նա դա րյան  հետևյալ գիտ նա կան նե րից ո ՞վ փի լի սո փա չէ. 

ա. Վահ րամ Րա բու նի    գ. Դա վիթ Ա լավ կաոր դի
բ. Հով հան նես Ե րզն կա ցի    դ. Հով հան Ո րոտ նե ցի 
       ե. Գրի գոր Տաթ ևա ցի

1) բ  2) գ   3) դ  4) ա

115. Թվարկված շի նու թյուն նե րից ո ՞ր եր կու սի հե ղի նակն է Ման վել ճար տա րա պե տը.

ա. Աղ թա մա րի Ս. Խաչ ե կե ղե ցու   դ. Սա նա հի նի  վանքի
բ. Ա նի ի Մայր տա ճա րի    ե. Հաղ պա տի վանքի
գ. Ա րծ րու նի նե րի թա գա վո րա կան պա լա տի  զ. Նո րա վան քի

1) ա, բ  2) ա, գ  3) դ, ե  4) գ, զ
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116. Գտ նել ե րեք սխալ պն դում նե րը.

1)  Գրի գոր Մա գիստ րո սը և Հով հան նես Սար կա վա գը բնու թյան մեջ գո յու թյուն ունե
ցող չորս հիմ նա կան տար րե րի (ջուր, հող, կրակ, օդ) փոխ ներ գոր ծու թյան մեջ է ին 
ո րո նում շր ջա կա մի ջա վայ րում տե ղի ու նե ցող եր ևույթ նե րի բա ցատ րու թյու նը։

2)  Հով հան նես Ե րզն կա ցին հա մա կար գեց հայ բնա գի տու թյան և փի լի սո փա յու թյան 
նվա ճում նե րը և մատ նան շեց նրա զար գաց ման հե ռան կար նե րը։

3)  XI դա րի նշա նա վոր գիտ նա կան, Կի լի կյան Հա յաս տա նի քա ղա քա կան գոր ծիչ 
Վահ րամ Րա բու նին թո ղել է բնա փի լի սո փա յա կան մի շարք աշ խա տու թյուն ներ։

4)  Մխի թար Հե րա ցու կար ծի քով՝ հի վան դու թյուն նե րը ոչ թե չար ու ժե րի ներ գոր ծու
թյան ար դյունք են, այլ պայ մա նա վոր ված են բնա կան, նյու թա կան պատ ճառ նե րով։

5)  XIV դա րի հայ նշա նա վոր փի լի սո փա Վար դան Ար ևել ցու աշ խա տու թյուն նե րը 
նվիր ված են տրա մա բա նու թյան և ի մա ցու թյան խն դիր նե րին։

6)  Բնա փի լի սո փա յու թյան ներ կա յա ցու ցիչ կա րե լի է հա մա րել XII դա րի նշա նա վոր 
բժիշկ Մխի թար Սե բաս տա ցուն։

7)  Ը ստ Հով հան Ո րոտ նե ցու՝ մար դը չպետք է բա վա րար վի մի այն զգա յա րան նե րի 
մի ջո ցով ձեռք բեր ված գի տե լիք նե րով, այլ պետք է աշ խա տի դրանք ճշգր տել բա
նա կա նու թյան և փոր ձի մի ջո ցով։

117.  Ա ռանձ նաց նել այն շար քը, ո րում ներ կա յաց ված են X–XIV դա րե րի հայ կա կան 
մշա կույ թի նշա նա վոր գոր ծիչ նե րը.

1)  Հով հան նես Ի մաս տա սեր, Ա նա նի ա Նա րե կա ցի, Դա վիթ Ան հաղթ, Ներ սես Մշե
ցի, Ե սայի Նչե ցի

2)  Գրի գոր Տաթ ևա ցի, Վահ րամ Րա բու նի, Ներ սես Լամբ րո նա ցի, Ներ սես Մշե ցի, 
Հա կոբ Մե ղա պարտ

3)  Հով հան նես Ի մաս տա սեր, Եզ նիկ Կող բա ցի, Պա րույր Հայ կազն, Ե սայի Նչե ցի, 
Գրի գոր Մա գիստ րոս

4)  Հով հան նես Ի մաս տա սեր, Գրի գոր Մա գիստ րոս, Ներ սես Լամբ րո նա ցի, Վահ րամ 
Րա բու նի, Գրի գոր Տաթ ևա ցի

118. Ընտ րել եր կու սխալ պն դում նե րը.
1)  Կ.Պոլ սի հայ կա կան տպա րա նը հիմն վել էր ոչ թե Եվ րո պայից բեր ված տպագրա

կան գոր ծիք նե րով, այլ ամ բող ջը ստեղծ վել էր տե ղում` չու նե նա լով ան գամ տպա
գ րա կան գոր ծի վար պետ կամ ու սու ցիչ՝ փաս տո րեն կր կին հայտ նա գոր ծե լով 
տպագ րու թյան ար վես տը:

2)  Նոր Ջու ղայի հայ ար վես տա գետ նե րից Բոգ դան Սալ թա նո վը, հաս տատ վե լով 
Մոսկ վա յում, աշ խա տել է Զի նա պա լա տում և մեծ դեր խա ղա ցել ռու սա կան ար
վես տի զար գաց ման գոր ծում:

3)  Զա քա րի ա Քա նա քեռ ցին իր աշ խա տու թյան մեջ նկա րագ րել է ոչ մի այն իր տե
սած ու լսած դեպ քերն ու ի րա դար ձու թյուն նե րը, այլև տվել է հայ ժո ղովր դի պատ
մու թյան նա խորդ շր ջան նե րի հա մա ռոտ շա րադ րան քը` սկ սած Ար շա կու նի նե րի 
թա գա վո րու թյան հաս տա տու մից:
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4)  Կոս տանդ Ջու ղայե ցին կազ մել է մի գնա հա տե լի և յու րա հա տուկ ձեռ նարկ, ո րի 
մեջ ամ փոփ ներ կա յաց րել է ժա մա նա կի բա զում ե րկր նե րի չա փե րի ու կշիռ նե րի 
մա սին ար ժե քա վոր տվյալ ներ:

5.  XVII դ. գոր ծած նշա նա վոր հայ կա կան դպ րոց նե րից էր Ղրի մի Կա պո սի վան քի 
դպ րո ցը, ո րին նվիր ված չա փա ծո ներ բո ղում այն ո րակ վում է որ պես աշ խար հում 
հա մայն հայոց ազ գի լու սա տու:

119. Թվարկ ված կա թո ղի կոս նե րից ով քե՞ր են ու սա նել Նոր Ջու ղայի դպ րո ցում.

1) Ստե փան նոս Ջու ղայե ցի   4) Ա ղեք սանդր Ջու ղայե ցի
2) Խա չա տուր Կե սա րա ցի   5) Ա ստ վա ծա տուր Հա մա դան ցի
3) Գրի գոր Զ Ա պի րա տ   6) Կի րա կոս Վի րա պե ցի
      7) Ներ սես Շնոր հա լի

120. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո ՞ր ե րեքն են սխալ.
1)  XV դ. առաջին կե սին Սյու նի քում գոր ծում էր Հեր մո նի դպ րո ցը՝ Հով հան նես Հեր

մո նա ցու ա ռաջ նոր դու թյամբ։
2)  Բուն Հա յաս տա նում գոր ծող դպ րոց նե րից հի շա տա կե լի են նաև Ե րզն կայի Ա վագ 

և Կա պո սի վան քե րի, Այ րի վան քի, Եղ իվար դի վան քե րին ա ռըն թեր դպ րոց նե րը։
3) XV դա րի ա ռա ջին կե սին Սյու նի քում գոր ծել է Հեր մո նի դպ րո ցը։
4)  XIV դա րում մոտ վաթ սու նա մյա բեղմ նա վոր գոր ծու նե ու թյուն է ու նե ցել Ղրի մի 

Ան տո նի ա նա պա տի հայոց դպ րո ցը, ո րի ու սուցչ պետն էր Ա նա նի ա փի լի սո փան։
5)  XV–XVII դա րե րում ղրի մա հայոց կր թա կան կար ևոր կենտ րոն էր Սուրբ Խաչ վան

քը, ո րը Հա կոբ Կա ֆայե ցու տա ղե րից մե կում ան վան վում է ճե մա րան։
6)  XVII դա րում կար ևոր դերակատարում ունեին Էջ մի ած նի, Բա ղե շի, Տաթ ևի, Խի

զա նի, Լվո վի, Կա ֆայի, Նոր Ջու ղայի, Ե րու սա ղե մի և այլ դպ րոց ներ։
7)  XV դա րի սկզբ նե րին Սյու նյաց աշ խար հում հիմն վում է Հա րանց ա նա պա տի դպրո ցը, 

ո րը նպաս տել է Ար ևե լյան Հա յաս տա նի կր թա կան ու մշա կու թային ա ռա ջըն թա ցին։
8)  Ներսես Մոկացին 1620 թ. հիմ նադ րում է Եր ևա նի Ա նա նի ա ա ռա քյա լի ա նա պա

տի դպ րո ցը և մի քա նի տա րի ան ց՝ Հով հան նա վան քի դպ րո ցը։

121. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ. 
ա.  Աբ գար դպի րը Եվ րո պա ու ղարկ վեց Ստե փա ննոս Սալ մաս տե ցի կա թո ղի կո սի 

հրա վի րած ե կե ղե ցա կան ժո ղո վի ա նու նից:
բ.  Գրի գոր Դա րա նաղ ցին շա րու նա կել է հայոց պատ մու թյուն նե րի շար քի շարա դրանքը:
գ. Գրի գոր Տաթ ևա ցին նոր շունչ հա ղոր դեց  Մե ծո փա վան քի դպ րո ցին: 
դ.  Հին Ջու ղայի ա վե լի քան 10 հա զար խաչ քա րե րը հայ միջ նա դա րյան ար վես տի 

գլուխ գոր ծոց նե րից է ին: 
ե.  Վե նե տի կում տպագր ված տո մա րա ցույ ցի առաջին նկա րում պատ կեր ված է ին 

Աբ գարն ու իր որ դին:
զ.  Աբգար դպիրի կողմից Վե նե տի կում տպագր ված « Սաղ մո սա րա նում» ը նդ գրկ ված 

էր 150 սաղ մոս:

1) ա, բ  2) ա, գ  3) դ, ե  4) բ, զ
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122. Գտ նել ճիշտ պա տաս խա նը. հռո մե ա–պարս կա կան 363 թ. կնք ված պայ մա նագ րով՝
1) պար սից ար քան պար տա վոր վում էր չօգ նել հայոց ար քային
2) Հա յաս տա նը պար տա վոր վում էր չդաշ նակ ցել Հռո մի հետ ը նդ դեմ Պարս կաս տա նի
3)  Հա յաս տա նը պար տա վոր վում էր հռո մե ա–պարս կա կան պա տե րազմ նե րի ժա մա

նակ պահ պա նել չե զո քու թյուն
4) Հռո մե ա կան կայս րը պար տա վոր վում էր չօգ նել հայոց ար քային

123. Գտնել այն երկու ի րա դար ձու թյուն նե րը, որոնք տե ղի են ու նե ցել 1064 թ.
1) Մոն ղոլ նե րի կող մից Ա նի ի պա շա րու մը
2) Ալ փ–Աս լա նի զոր քի ներ խու ժու մը Հա յաս տան
3) Մա նազ կեր տի սել ջու կյան իշ խա նու թյան ստեղ ծու մը
4) Ա նին սուլ թա նի կող մից Շադ դա դյան նե րին հանձ նե լը
5) Կա րի նի գրա վու մը մոն ղոլ նե րի կող մից

124. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
ա)  Տր դատ III–ը յոթ նօ րյա ճա նա պարհ է գնում ա զատ Մա սիսն ի վեր, ո րի գլ խից 

հայ կա բար վերց նում է 8 ան տաշ մե ծա մեծ քա րեր, դնում թի կուն քին և բե րում ու 
տե ղադ րում կույ սե րի վկա յա րան նե րի հիմ քում:

բ)  Տր դատ III Մե ծի հրա մա նով հայոց աշ խար հի բո լոր կող մե րից Ար տա շատ ե կած 
հայոց զոր քը, մե ծա մե ծնե րը, կու սա կալ նե րը, գա վա ռա պե տե րը, նա խա րար նե րը, 
ա զատ նե րը, դա տա վոր նե րը Գրի գոր Լու սա վոր չին կար գում են ե պիս կո պո սա պետ:

գ)  Թա գա վո րի հրո վար տա կով և հայոց նա խա րար նե րի ու ղեկ ցու թյամբ Գրիգորը 
մեկ նում է Կա պա դով կի այի Մա ժակ (Կե սա րի ա) քա ղա քը, որ տեղ Ա րի ա նո սի 
գլխա վո րած ե պիս կո պոս նե րի ժո ղո վը նրան քա հա նա է ձեռ նադ րում:

դ)  301 թվա կա նին աշ խար հում ա ռա ջի նը Հա յաս տա նում քրիս տո նե ու թյու նը հռ չակ
վում է որ պես պե տա կան կրոն: 

ե)  Ծոփքում՝ Քար քե լե ռան լան ջին, Գրի գոր Լու սա վո րի չը դնում է Ին նակ նյան 
Ս. Կա րա պետ, Աշ տի շա տում՝ Ս. Սար գիս ե կե ղե ցի նե րի հիմ քե րը:

զ)  IV–V դա րե րի ա ռա ջին կե սին կա թո ղի կո սա կան ա թո ռին հիմ նա կա նում նս տում 
է ին Ս. Գրի գոր Լու սա վոր չի տան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, սա կայն ո րոշ ժա մա նակ՝ 
նաև Աղ բի ա նո սի (Մա նազ կերտ ցի) տան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:

1) ա, գ, զ
2) ա, դ, զ

3) բ, գ, ե
4) բ, ե, զ

125. Ընտ րել ճիշտ պն դում նե րը.
1)  Աղ վան քի հա զա րա պե տը տե ղե կաց րեց, որ պար սից բա նա կը յոթ հա րյուր մո գե րի 

հետ ներ խու ժել է ի րենց եր կիր:
2) Հայ նա խա րար նե րը Տիզ բոն ժա մա նե ցին 449 թ. ապ րի լին:
3) Վա սակ Սյու նու հե ռա նալն ա պս տամբ նե րից Հա յաս տա նում փո խել էր ի րա վի ճա կը:
4)  Ղևոնդ ե րե ցը Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տի նա խօ րե ին մկր տեց մինչ այդ չմկրտ

ված նե րին:
5)  Վար դան Մա մի կո նյա նը ի րեն նի զա կա կից ներ կար գեց Նոր Շի րա կա նի տեր Ար

շա վի րին և իր եղ բայր Հա մա զաս պին:
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126. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո ՞ր ե րեքն են սխալ.
ա) Ա շոտ Մսա կե րի եղ բայր Շա պու հը ստանձ նեց սպա րա պե տի պաշ տո նը։
բ)  Ա շոտ Մսա կե րին հայոց իշ խա նաց իշ խա նի պաշ տո նում հա ջոր դեց որ դին՝ Տա րո

նի տեր Սմ բատ Բագ րա տու նին։
գ)  Հայոց իշ խան Բա գա րատ Բագ րա տու նին Ար մի նի ա յում մեծ հե ղի նա կու թյուն ու ներ։
դ)  850 թ. հայ նա խա րար նե րը հայոց իշ խա նաց իշ խան Բա գա րատ Բագ րա տու նու 

գլ խա վո րու թյամբ ա րաբ հար կա հա վա քին թույլ չտ վե ցին ե րկ րի սահ մանն ան ցնել 
և հենց այդ տեղ էլ նրան հանձ նե ցին հար կե րը։ 

ե)  850 թ. Բա գա րատ Բագ րա տու նին Ա շոտ Ա րծ րու նու հետ ա րաբ նվա ճող նե րին դուրս 
քշեց Տայ քից և ա րա բա կան մի ու րիշ զո րա խումբ ջախ ջա խեց Վաս պու րա կա նում։

զ)  Յու սու ֆը Խլա թում ձեր բա կա լում է Բա գա րա տին և ու ղար կում խա լի ֆա յու թյուն։ 
է)  Վա նում Յու սու ֆը փախ չում է խու թե ցի նե րի հե տապն դու մից և ա պա վի նում Սուրբ 

Խաչ ե կե ղե ցու բարձ րու թյա նը։ 
ը)  «Ա րյան լիճ» կոչ վող լեռ նային բարձ րա դիր լճի ա փին ա րաբ նե րի դեմ տե ղի ու նե

ցած ճա կա տա մարտն ա վարտ վում է հայե րի հաղ թա նա կով։

1) ա, գ, ե
2) բ, դ, զ

3) գ, զ, ը
4) բ, ե, է

127. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո ՞րն է սխալ.
1)  Շա հաս տա նում կենտ րո նաց ված է ին հա րուստ վա ճա ռա կան նե րի շեն քե րը, շու

կա նե րը, ար հես տա վո րա կան գոր ծատ նե րը, հյու րա նոց նե րը և այլն։
2) Շա հաս տա նը ևս շր ջա պատ ված էր ար տա քին պարս պով։
3)  Միջ նա բեր դում է ին ար քու նի քի կամ նշա նա վոր իշ խա նի դղյակ նե րը՝ ի րենց օ ժան

դակ շեն քե րով։
4)  Միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի ա մե նան շա նա վոր քա ղաքն Ա նին էր, ո րի միջ նա

բեր դը բարձ րա նում էր Ե րասխ գե տի ա փի մի ժայ ռաբլ րի վրա։

128. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
ա)  Տրա պի զո նի բա նակ ցու թյուն նե րին Հա յաս տա նից մաս նակ ցում էր բյու զան դա

կան կողմ նո րո շում ու նե ցող Պետ րոս կա թո ղի կո սը:
բ)  Վա սիլ II–ը պա հան ջեց Ա նի ի թա գա վո րու թյու նը հանձ նել Բյու զան դի ային:
գ)  Հայոց թու լա մորթ թա գա վոր Սմ բատ II–ը կայ սեր և դա վա ճան Պետ րոս կա թո ղի

կո սի ճնշ ման տակ ստո րագ րեց մի ա մո թա լի կտակ, հա մա ձայն ո րի՝ իր մա հից 
հե տո Ա նի ի թա գա վո րու թյու նը պետք է մի աց վեր Բյու զան դի ային։

դ)  Ա նին Բյու զան դի ային կտա կե լը եղ բայր նե րի միջև բա խում չա ռա ջաց րեց. 1042 թ. 
մա հա ցավ նախ Ա շո տը, ա պա Հով հան նես–Սմ բա տը: 

ե)  Ե րեք հա զար մարդ ոտ քի կանգ նեց Ա նին պաշտ պա նե լու բյու զան դա ցի նե րից:
զ)  Դուրս գա լով քա ղա քի դար պաս նե րից՝ ժո ղո վուր դը Վահ րամ Պահ լա վու նու գլխա

վո րու թյամբ մեծ ջարդ տվեց բյու զան դա կան զոր քին և փա խուս տի մատ նեց: 
է)  Սպա րա պետ Վահ րամ Պահ լա վու նու ա ռա ջար կու թյամբ Ա նի ում թա գա վոր հռ չակ

վեց Գա գիկ I –ի 18 –ա մյա որ դի Մու շե ղը։

1) ա, բ, զ  2) բ, գ, է  3) գ, դ, է  4) ա, ե, զ
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129. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.

ա) Վահ րա մյան նե րի գլ խա վոր կենտ րոնն Ամ բերդ ամ րոցն էր:
բ) Դող սի ճա կա տա մար տում ա րաբ նե րը պար տու թյուն կրե ցին:
գ)  Սմ բատ II –ը կա ռու ցեց Ա նի ի պա րիսպ նե րի ե րկ րորդ գի ծը:
դ)  1094 թ. Ան տի ո քի դուք սը հաշ տու թյուն կն քեց և վե րա դարձ րեց Կի լի կի այից խլած 

շր ջան ներն ու բեր դե րը: 
ե)  1054 թ. սել ջուկ նե րի եր րորդ ար շա վան քը գլ խա վո րում էր նրանց ա ռաջ նորդ 

Տուղ րի լը։

1) ա, դ    3) բ, դ
2) գ, ե    4) ա, գ

130. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո ՞ր եր կուսն են սխալ.

ա)  Սել ջուկ–թուր քե րի 1054 թ. եր րորդ ար շա վանքն ան ձամբ ղե կա վա րեց նրանց 
գլխա վոր ա ռաջ նորդ Տուղ րի լը:

բ)  Թշ նա մուն հա մառ դի մադ րու թյուն ցույց տվե ցին Կար սի պաշտ պան նե րը, ո րոն
ցից Թա թուլ ա նու նով մի հայ զո րա կան մա հա ցու վերք պատ ճա ռեց Տուղ րիլ բե կի 
ե րի տա սարդ ազ գա կան նե րից մե կին, բայց ի նքն էլ գե րի ըն կավ:

գ)  1066 թ. Ա լփ–Աս լա նը ներ խու ժեց Հա յաս տան՝ այն վերջ նա կա նա պես գրա վե լու 
մտադ րու թյամբ։

դ)  Ա լփ–Աս լա նի զոր քե րը, աս պա տա կե լով Ար ցա խը, պա շա րե ցին Ա նին։ 
ե)  Ե րբ սել ջուկ–թուր քե րը պա շա րե ցին Ա նին, քա ղա քի բյու զան դա կան կա յա զո րը 

քաշ վեց քա ղա քի միջ նա բերդ և բնակ չու թյա նը թո ղեց ան պաշտ պան:

1) գ, դ    3) ա, ե
2) գ, ե    4) բ, դ

131. Տր ված պն դում նե րից ո ՞ր ե րեքն են սխալ.

ա)  XI դա րի կե սին Ա նի ի Բագ րա տու նյաց թա գա վո րու թյան ան կման և Մի ջին Ա սի այի 
ռազ մա տենչ քոչ վոր ցե ղե րի՝ սել ջուկ–թուր քե րի, ձեռ նար կած ա վե րիչ ար շա վանք
նե րի հետ ևան քով ստեղծ ված բարդ աշ խար հա քա ղա քա կան պայ ման նե րում հայ 
ժո ղո վուր դը շա րու նա կեց իր պայ քա րը հա մա հայ կա կան պե տա կա նու թյու նը վե
րա կանգ նե լու ո ւղ ղու թյամբ։

բ)  Ա նի ի թա գա վո րու թյան ան կու մից հե տո հայ կա կան թա գա վո րու թյուն ներն ու իշ
խա նու թյուն նե րը՝ որ պես հայոց պե տա կա նու թյան ի նք նա տիպ կրող ներ, դեռ եր
կար ժա մա նակ պահ պա նե ցին ի րենց գո յու թյու նը։

գ)  Բագ րա տու նի նե րը գա հազրկ վել է ին Ա նի–Շի րա կում, սա կայն շա րու նա կում է ին 
իշ խել Կար սում, Վաս պու րա կա նում, Տա շիր–Ձո րա գե տում ու Սյու նի քում։

դ)  Կար սի թա գա վո րու թյու նում դեռ Ա բաս թա գա վո րի ժա մա նակ հաս տատ ված խա
ղա ղու թյու նը պահ պան վեց նրա որ դու՝ Սմ բա տի օ րոք։ 
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ե)  Գա գիկ Ա բա սյա նը կա րո ղա ցավ խնա մի ա կան կա պեր հաս տա տել տար բեր հայ 
և օ տա րազ գի թա գա վո րա կան և ա զն վա կա նա կան տոհ մե րի հետ ու զգա լի ո րեն 
ամ րապն դել իր դիր քե րը։

զ)  Տա շիր–Ձո րա գե տի Կյու րի կյան թա գա վո րու թյան թա գա վոր Դա վիթ Ան հո ղի նը 
ա մուս նա ցած էր Կա խե թի իշ խան Կվի րի կե ի քրոջ հետ։ 

է)  Կվի րի կե ի մա հից հե տո այդ իշ խա նու թյունն ան ցավ Դա վի թի որ դուն՝ Ա շո տին, 
ո րն էլ դար ձավ Կա խե թի Կյու րի կյան հարս տու թյան նոր ճյու ղի հիմ նա դի րը։

1) ա, գ, ե     3) գ, դ, է
2) բ, դ, զ      4) դ, ե, զ

132.  Ա ռանձ նաց նել այն քա ղաք նե րը, որ տեղ X դա րի ե րկ րորդ կե սին Խա չիկ Ա կա
թո ղի կո սը հիմ նեց ե պիս կո պո սա կան թե մեր.

ա) Ան տի ոք     դ) Ա դա նա
բ) Մա մես տի ա    ե) Սուլն դա (Ո ւլ նի ա)
գ) Տար սոն

1) ա, բ, ե     3) ա, գ, ե
2) բ, գ, ե     4) բ, գ, դ

133. Գտ նել եր կու ճիշտ պն դում նե րը.

1)  Ե րբ Օ շին թա գա վո րը և Կոս տան դին Կե սա րա ցի կա թո ղի կո սը փոր ձե ցին ի րա
գոր ծել Սսի ժո ղո վի ո րո շում նե րը, հան դի պե ցին հայ բնակ չու թյան հա մառ դի մա
դ րու թյա նը։

2)  Ա դա նա յում տե ղի ու նե ցան բո ղո քի ցույ ցեր, ո րոնց մաս նա կից նե րը պա հան ջում 
է ին հրա ժար վել Սսի ժո ղո վի ո րո շում նե րը կեն սա գոր ծե լուց։

3)  Ե կե ղե ցի նե րի մի ա վոր ման հա կա ռա կորդ նե րի մի մա սին ձեր բա կա լում և աք սո
րում են Կա հի րե, ի սկ մյուս նե րին բան տար կում ե ն։

4)  Բուն Հա յաս տա նում նույն պես հրա ժար վում է ին Սսի և Ա դա նայի ժո ղով նե րի ո րո
շում նե րը կա տա րե լուց։

5)  Հայ հա սա րա կու թյան մեջ ա ռա ջա ցավ մի խմ բա վո րում, ո րը փոր ձում էր Հայոց 
ե կե ղե ցին մի ա վո րել քրիս տո նե ա կան մյուս ե կե ղե ցի նե րի հետ. այն ստա ցավ հա
կաու նի թոր ներ ան վա նու մը։

134. Աղ վա նից կոչ վող ե կե ղե ցին մի ա վո րում է ր՝

1)  Այսր կով կա սի ար ևե լյան հատ վա ծի ու հայ կա կան Ար ցախ և Ու տիք նա հանգ նե րի 
քրիս տո նյա հայ բնակ չու թյա նը

2) Մեր ձա վոր Ար ևել քի ու Կի լի կի այի հայ բնակ չու թյա նը
3) Ար ցախ, Ու տիք և Գու գարք նա հանգ նե րի հայ բնակ չու թյա նը
4) Օս մա նյան կայս րու թյու նում ու Պարս կաս տա նում բնակ վող հայ բնակ չու թյա նը
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135. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.

1)  IV դա րի վեր ջում մայ րե նի լեզ վով գիր ու գրա կա նու թյուն ու նե նալն ազ գա պահ
պան խն դիր էր դար ձել, քա նի որ հայե րեն գրա վոր լե զուն կեն սա կան ան հրա ժեշ
տու թյուն էր թե՛ պե տու թյան, թե՛ ե կե ղե ցու հա մար։

2)  Հա յաս տա նի ա րևմ տյան մա սում հու նա րե նը պար սից ար քու նի քը դի տում էր որ
պես թշ նա մի ե րկ րի՝ Հռո մե ա կան կայս րու թյան լե զու, և Հա յաս տա նում զավ թո ղա
կան քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց ման ժա մա նակ նույ նիսկ ար գել վում էր դրա 
կի րա ռու մը՝ փո խա րե նը պար տադ րե լով ա սո րե րե նը։

3)  Մես րոպ Մաշ տո ցին էր վե րա պահ ված հայոց ի նք նու թյան հզոր դրս ևո րում նե րից 
մե կի՝ գրե րի գյու տի ա ռա քե լու թյու նը։

4)  Մես րոպ Մաշ տոցն ար քու նի քի մի ջազ գային գրագ րու թյուն նե րում կի րա ռում էր 
հու նա րե նի, պահ լա վե րե նի, է լա մե րե նի իր ի մա ցու թյու նը։

5)  Մաշ տո ցը քա րոզ չա կան գոր ծու նե ու թյան նպա տա կով գնում է Նա խիջ ևան գա
վա ռից հյու սիս՝ Գող թան գա վա ռը։

6)  Մես րոպ Մաշ տո ցը հայե րեն բա նա վոր թարգ մա նում է Պլա տո նի աշ խա տու թյու նը։
7)  Մատենագրական տեղեկությունների համաձայն՝ II–III դա րե րում հայե րը հի շա

տակ ված են հին դպ րու թյուն ու նե ցող ժո ղո վուրդ նե րի շար քում։
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ՄԱՍ Գ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՈՐ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

1. ՏԱՐԵԹՎԵՐ

1.  Ո՞ր թվա կա նին է պա տե րազմ սկս վել թուր քա կան պե տու թյան և Վե նե տի կի 
հան րա պե տու թյան միջև.

1) 1666 թ.  2) 1643 թ.  3) 1645 թ.  4) 1663 թ.

2.  Ե՞րբ է հայոց կա թո ղի կոս Խա չա տուր Գա ղա տա ցին նա մակ գրել Ֆրան սի այի 
Լյու դո վի կոս XIV թա գա վո րին.

1) 1663 թ.  2) 1679 թ.  3) 1683 թ.  4) 1666 թ.

3.  Մահ տե սի Շահ մու րա տը հայ կա կան պատ վի րա կու թյան կազ մում Փա րիզ է ժա
մա նել բա նակ ցու թյուն նե րը շա րու նա կե լու հա մար.

1) 1663 թ.  2) 1666 թ.  3) 1683 թ.  4) 1689 թ.

4. Ե՞րբ է գու մար վել Էջ մի ած նի գաղտ նի ժո ղո վը.

1) 1666 թ.  2) 1677 թ.  3) 1678 թ.  4) 1547 թ.

5.  Ե՞րբ է Հա կոբ Ջու ղայե ցին բա նակ ցու թյուն ներ սկ սել Ռեչ Պոս պո լի տայի թա գա
վո րի հետ.

1) 1677 թ.  2) 1678 թ.  3) 1679 թ.  4) 1689 թ.

6. Ե՞րբ է հրա վիր վել Ան գե ղա կո թի գաղտ նի խորհր դակ ցու թյու նը.

1) 1677 թ.  2) 1679 թ.  3) 1689 թ.  4) 1699 թ.

7.  Ե՞րբ է Իս րայել Օ րին ժամանել Ռու սաս տան՝ Պետրոս I–ին հանդիպելու 
նպատակով.

1) 1699 թ.  2) 1701 թ.  3) 1700 թ.  4) 1702 թ.

8. Ե՞րբ է Իս րայել Օ րին ժա մա նել Շա մա խի.

1) 1706 թ.  2) 1701 թ.  3) 1708 թ.  4) 1709 թ.

9. Ե՞րբ է Ռու սաս տա նի և Թուր քի այի միջև կնք վել պայ մա նա գիր.

1) 1724 թ. հու նի սի 7 –ին   3) 1724 թ. սեպ տեմ բե րի 12 –ին
2) 1724 թ. հու նի սի 12 –ին   4) 1724 թ. սեպ տեմ բե րի 26 –ին 
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10. Ե՞րբ են թուր քե րը պա շա րել Եր ևան քա ղա քը.

1) 1724 թ. հու նի սի 7 –ին   3) 1724 թ. սեպ տեմ բե րի 12 –ին
2) 1724 թ. հու նի սի 12 –ին   4) 1724 թ. սեպ տեմ բե րի 26 –ին 

11.  Ե՞րբ են Ար ցա խի ա զա տագ րա կան ու ժե րը պայ մա նա գիր կն քել Գան ձա կի մահ
մե դա կան նե րի հետ.

1) 1722 թ.  2) 1723 թ.   3) 1724 թ.  4) 1728 թ.

12. Ե՞րբ է թուր քա կան ե րեք զո րա մաս ներ խու ժել Ար ցա խի Վա րան դա գա վառ.

1) 1726 թ.  2) 1723 թ.   3) 1724 թ.  4) 1725 թ.

13. Ե՞րբ է մա հա ցել Ե սայի Հա սան–Ջա լա լյա նը.

1) 1711 թ.  2) 1730 թ.   3) 1726 թ.   4) 1728 թ.

14. Ե՞րբ են հայ զո րա վար նե րը Դա վիթ բե կի գլ խա վո րու թյամբ հա սել Սյու նիք.

1) 1722 թ.  2) 1723 թ.   3) 1724 թ.   4) 1721 թ.

15.  Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Դա վիթ բե կի ա ռա ջին հաղ թա կան մար տը «ջ ևան շիր» կոչ
վող ցե ղի դեմ.

1) 1722 թ. աշ նա նը    3) 1724 թ. գար նա նը
2) 1723 թ. ձմ ռա նը    4) 1721 թ. աշ նա նը 

16. Ե՞րբ են թուր քե րը պա շա րել Հա լի ձո րը.

1) 1726 թ. մար տին    3) 1727 թ. մար տին
2) 1726 թ. աշ նա նը    4) 1727 թ. աշ նա նը 

17. Ե՞րբ է մա հա ցել Դա վիթ բե կը.

1) 1727 թ.  2) 1728 թ.   3) 1729 թ.  4) 1730 թ.

18. Ե՞րբ է Մխի թար սպա րա պե տը թուր քե րին պար տու թյան մատ նել Օր դու բա դում. 

1) 1727 թ.  2) 1728 թ.  3) 1729 թ.  4) 1730 թ.

19. Ե՞րբ է սպան վել Մխի թար սպա րա պե տը. 

1) 1727 թ.  2) 1728 թ.  3) 1729 թ.  4) 1730 թ.

20. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Եղ վար դի ճա կա տա մար տը.

1) 1736 թ. մար տին    3) 1735 թ. հու նի սին
2) 1730 թ. հուն վա րին   4) 1735 թ. հու լի սին 

21. Ե՞րբ է կնք վել Է րզ րու մի պայ մա նա գի րը.

1) 1724 թ.  2) 1747 թ.  3) 1735 թ.  4) 1736 թ.

22. Ե՞րբ են ստեղծ վել Խամ սայի մե լի քու թյուն նե րը.

1) 1722–1728 թթ.    3) 1735 թ.
2) 1730 թ.     4) 1736 թ.
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23.   Ե՞րբ է ան գլի ա կան «Ար ևե լահնդ կա կան ըն կե րու թյու նը» պայ մա նա գիր կն քել 
հայ վա ճա ռա կան նե րի հետ.

1) 1683 թ.  2) 1688 թ.  3) 1690 թ.  4) 1699 թ.

24. Ե՞րբ է Հով սեփ Է մի նը, հա կա ռակ հոր կամ քի, ո ւղ ևոր վել Ա նգ լի ա.
1) 1751 թ.  2) 1759 թ.  3) 1762 թ.  4) 1761 թ.

25.  Ե՞րբ է Հով սեփ Է մի նը մեկ նել Հա յաս տան` տի րող ի րա վի ճա կին ծա նո թա նա լու 
նպա տա կով.

1) 1751 թ.  2) 1759 թ.  3) 1762 թ.  4) 1761 թ.

26.  Ե՞րբ է Հով սեփ Է մի նը Վո րոն ցո վին ներ կա յաց րել Հա յաս տա նի ա զա տագ րու
թյան իր ծրա գի րը.

1) 1770 թ.  2) 1761 թ.  3) 1764 թ.  4) 1766 թ.

27. Ե՞րբ են Է մի նը և Հե րակլ II–ը խրա խու սա կան նա մակ ներ ու ղար կել Հով նա նին.
1) 1759 թ.  2) 1761 թ.  3) 1764 թ.  4) 1770 թ.

28. Ե՞րբ է Հով սեփ Է մի նը վե րա դար ձել Հնդ կաս տան.

1) 1751 թ.  2) 1761 թ.  3) 1764 թ.   4) 1770 թ.

29. Ե՞րբ է սկս վել ռուս–թուր քա կան պա տե րազ մը.
1) 1764 թ.  2) 1768 թ.  3) 1769 թ.   4) 1770 թ.

30.  Ե՞րբ է Մով սես Սա րա ֆյա նը Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան իր ծրա գի րը ներ
կա յաց րել Ռու սաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի կո լե գի ային. 

1) 1783 թ.   2) 1768 թ.  3) 1769 թ.   4) 1771 թ.

31. Ե՞րբ է կնք վել Գե որ գիևս կի դաշ նա գի րը.

1) 1769 թ.   2) 1768 թ.  3) 1783 թ.   4) 1786 թ.

32. Ե՞րբ է Հե րակլ II–ը հա տուկ ու ղերձ հղել Պարս կաս տան քշ ված հայե րին.

1) 1764 թ.   2) 1786 թ.  3) 1790 թ.   4) 1792 թ.

33.  Հե րակլ II–ի հա տուկ ու ղեր ձը` հղ ված Պարս կաս տան քշ ված հայե րին, ե՞րբ է 
տպագր վել հայե րե նով.

1) 1764 թ.   2) 1766 թ.  3) 1790 թ.   4) 1792 թ.

34. Ե՞րբ է հիմ նադր վել Մադ րա սի հայ կա կան տպա րա նը.

1) 1771 թ.   2) 1772 թ.  3) 1786 թ.   4) 1770 թ.

35. Ե՞րբ է լույս տե սել « Նոր տետ րակ, որ կո չի յոր դո րակ» գիր քը.

1) 1771 թ.   2) 1772 թ.  3) 1781 թ.  4) 1792 թ.

36. Ե՞րբ է « Նոր տետ րա կը» թարգ ման վել ռու սե րեն.

1) 1790 թ.   2) 1772 թ.  3) 1786 թ.  4) 1792 թ.
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37. Ե՞րբ են ռու սա կան զոր քե րը գրա վել Գան ձա կը. 

1) 1801 թ.  2) 1804 թ.  3) 1805 թ.  4) 1808 թ.

38. Ե՞րբ են ռու սա կան զոր քե րը գրա վել Ար թի կը. 

1) 1801 թ.  2) 1804 թ.  3) 1805 թ.   4) 1808 թ.

39. Ե՞րբ է Ղա րա բա ղի խա նու թյու նը ան ցել Ռու սա կան կայս րու թյա նը. 

1) 1801 թ.  2) 1804 թ.  3) 1805 թ.   4) 1808 թ.

40. Ե՞րբ է կնք վել Գյու լիս տա նի հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը.

1) 1812 թ. մայի սի 16–ի ն    3) 1813 թ. հու նի սի 12–ի ն
2) 1812 թ. սեպ տեմ բե րի 4–ի ն  4) 1813 թ. հոկ տեմ բե րի 12–ին 

41. Ե՞րբ է սկս վել XIX դա րի ռուս–թուր քա կան ա ռա ջին պա տե րազ մը. 

1) 1805 թ. մայի սին    3) 1806 թ. դեկ տեմ բե րին
2) 1804 թ. սեպ տեմ բե րին    4) 1808 թ. հոկ տեմ բե րին 

42. Ե՞րբ են ռու սա կան զոր քե րը ե րկ րորդ ան գամ ար շա վել Եր ևա նի վրա.

1) 1806 թ. սեպ տեմ բե րին   3) 1807 թ. մայի սին
2) 1806 թ. դեկ տեմ բե րին   4) 1808 թ. սեպ տեմ բե րին 

43. Ե՞րբ են ռու սա կան զոր քե րը պա շա րել Ա խալ քա լա քի բեր դը.

1) 1806 թ. սեպ տեմ բե րին   3) 1807 թ. մայի սին
2) 1806 թ. դեկ տեմ բե րին   4) 1810 թ. մար տին 

44. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Փոքր Ղա րա քի լի սայի ճա կա տա մար տը.

1) 1807 թ. սեպ տեմ բե րի 2–ի ն  3) 1806 թ. մայի սին 18–ի ն
2) 1808 թ. դեկ տեմ բե րի 28–ի ն  4) 1807 թ. հու նի սի 18–ին 

45.  Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Ա խալց խայի նա հան գի 1500 ըն տա նիք նե րի տե ղա հա նու
թյունն ու բռ նա գաղ թը Վրաս տան. 

1) 1806 թ.   2) 1807 թ.   3) 1810 թ.  4) 1811 թ.

46. Ե՞րբ են ռուս նե րը գրա վել Ա խալ քա լա քի բեր դը.

1) 1806 թ.  2) 1807 թ.  3) 1810 թ.   4) 1811 թ.

47. Ե՞րբ է կնք վել Բու խա րես տի հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը.

1) 1812 թ. մայի սի 16–ի ն   3) 1813 թ. հու նի սի 12–ի ն
2) 1812 թ. սեպ տեմ բե րի 4–ի ն  4) 1813 թ. հոկ տեմ բե րի 12–ին 

48. Ե՞րբ է Ա բաս–Միր զայի բա նա կը պա շա րել Շու շի ի բեր դը.
1) 1826 թ. հու նի սին    3) 1826 թ. հու լի սին
2) 1826 թ. մայի սին    4) 1827 թ. սեպ տեմ բե րին 
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49. Ե՞րբ են Եր ևա նի խա նի զին ված ու ժե րը ներ խու ժել Շի րակ և Փամ բակ.
1) 1828 թ. նոյեմ բե րին    3) 1826 թ. հու լի սին
2) 1826 թ. մայի սին    4) 1827 թ. սեպ տեմ բե րին 

50. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Շամ խո րի ճա կա տա մար տը.
1) 1826 թ. հու լի սի 30–ի ն   3) 1826 թ. սեպ տեմ բե րի 13–ի ն
2) 1826 թ. սեպ տեմ բե րի 3–ին   4) 1826 թ. սեպ տեմ բե րի 30–ին 

51. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Գան ձա կի ճա կա տա մար տը.
1) 1826 թ. հու լի սի 30–ի ն   3) 1826 թ. սեպ տեմ բե րի 13–ի ն
2) 1826 թ. սեպ տեմ բե րի 3–ի ն  4) 1826 թ. սեպ տեմ բե րի 30–ին 

52. Ե՞րբ են ռու սա կան զոր քե րը եր րորդ ան գամ պա շա րել Եր ևա նի բեր դը.
1) 1826 թ. հու լի սին     3) 1827 թ. սեպ տեմ բե րին
2) 1827 թ. մար տին     4) 1828 թ. հու լի սին 

53. Ե՞րբ են կազ մա վոր վել հայ կա մա վո րա կան գու մար տակ ներ. 
1) 1828 թ. գար նա նը   3) 1826 թ. գար նա նը
2) 1825 թ. գար նա նը   4) 1827 թ. գար նա նը 

54. Ե՞րբ են ռուս նե րը գրա վել Ա բա սա բա դի բեր դը.
1) 1826 թ. հու լի սին     3) 1826 թ. սեպ տեմ բե րին
2) 1827 թ. մար տին     4) 1827 թ. հու լի սին 

55. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Օ շա կա նի ճա կա տա մար տը.
1) 1827 թ. օ գոս տո սի 17–ի ն   3) 1827 թ. հոկ տեմ բե րի 1–ի ն
2) 1827 թ. սեպ տեմ բե րի 30–ի ն  4) 1827 թ. հոկ տեմ բե րի 13–ին 

56. Ե՞րբ են ռուս նե րը գրա վել Սար դա րա պա տը.
1) 1826 թ. հու լի սին    3) 1827 թ. սեպ տեմ բե րին
2) 1827 թ. մար տին    4) 1828 թ. փետր վա րին 

57. Ե՞րբ են ռու սա կան զոր քե րը գրա վել Եր ևա նի բեր դը.
1) 1827 թ. օ գոս տո սի 17–ի ն   3) 1827 թ. հոկ տեմ բե րի 1–ի ն
2) 1827 թ. սեպ տեմ բե րի 30–ի ն  4) 1827 թ. հոկ տեմ բե րի 13–ին 

58. Ե՞րբ են ռու սա կան զոր քե րը մտել Թավ րիզ.

1) 1827 թ. օ գոս տո սի 17–ի ն   3) 1827 թ. հոկ տեմ բե րի 1–ի ն
2) 1827 թ. սեպ տեմ բե րի 30–ի ն  4) 1827 թ. հոկ տեմ բե րի 13–ին 

59. Ե՞րբ է կնք վել Թուրք մեն չայի հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը.

1) 1827 թ. օ գոս տո սի 17–ի ն   3) 1828 թ. հոկ տեմ բե րի 12–ի ն
2) 1827 թ. սեպ տեմ բե րի 30–ի ն  4) 1828 թ. փետր վա րի 10–ին 
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60. Ե՞րբ են ռու սա կան զոր քե րը գրա վել Կար սը.

1) 1828 թ. ապ րի լի 17–ի ն    3) 1828 թ. հու լի սի 23–ի ն
2) 1828 թ. հու նի սի 23–ի ն    4) 1828 թ. օ գոս տո սի 15–ին 

61. Ե՞րբ են ռու սա կան զոր քե րը պա շա րել Ա խալ քա լա քի բեր դը.

1) 1828 թ. ապ րի լի 17–ի ն    3) 1828 թ. հու լի սի 23–ի ն
2) 1828 թ. հու նի սի 23–ի ն    4) 1828 թ. օ գոս տո սի 15–ին 

62. Ե՞րբ են ռու սա կան զոր քե րը գրա վել Ա խալց խայի բեր դը.

1) 1828 թ. ապ րի լի 17–ի ն    3) 1828 թ. հու լի սի 23–ի ն
2) 1828 թ. հու նի սի 23–ի ն    4) 1828 թ. օ գոս տո սի 15–ին 

63. Ե՞րբ է Բա յա զե տի բեր դը տե ղի փա շան հանձ նել ռուս նե րին.

1) 1828 թ. հու նի սի 23–ի ն    3) 1828 թ. օ գոս տո սի 15–ի ն
2) 1828 թ. հու լի սի 23–ի ն   4) 1828 թ. օ գոս տո սի 28–ին 

64. Ե՞րբ է Ա ջա րի այի փա շան գրո հել Ա խալց խայի վրա.

1) 1827 թ. հու նի սին    3) 1829 թ. փետր վա րին 
2) 1828 թ. հու լի սին    4) 1829 թ. օ գոս տո սին 

65. Ե՞րբ են ռու սա կան զոր քե րը գրա վել Հա սան Կա լան.

1) 1829 թ. մայի սի 28–ի ն   3) 1829 թ. հու նի սի 27–ի ն
2) 1829 թ. հու նի սի 24–ի ն   4) 1829 թ. սեպ տեմ բե րի 2–ին 

66. Ե՞րբ է ռու սա կան բա նա կը մտել Է րզ րում.

1) 1829 թ. մայի սի 28–ի ն   3) 1829 թ. հու նի սի 27–ի ն
2) 1829 թ. հու նի սի 24–ի ն   4) 1829 թ. սեպ տեմ բե րի 2–ին 

67. Ե՞րբ է կազմ վել Հայ կա կան մար զը. 

1) 1828 թ. մար տի 21–ի ն   3) 1827 թ. մար տի 21–ի ն
2) 1840 թ. մար տի 21–ի ն   4) 1849 թ. ապ րի լի 9–ին 

68. Ե՞րբ է Վ. Բեհ բու թո վը նշա նակ վել Հայ կա կան մար զի կա ռա վա րիչ. 

1) 1830 թ.  2) 1838 թ.   3) 1846 թ.   4) 1849 թ. 

69. Ե՞րբ է հրա պա րակ վել թան զի մա թը. 

1) 1836 թ.   2) 1839 թ.   3) 1856 թ.   4) 1849 թ. 

70. Ե՞րբ է լու ծար վել Հայ կա կան մար զը. 

1) 1836 թ. մար տի 11–ի ն   3) 1846 թ. փետր վա րի 10–ի ն
2) 1840 թ. ապ րի լի 10–ի ն   4) 1828 թ. մար տի 21–ին 

71. Ե՞րբ է հիմ նադր վել Կով կա սի փո խար քա յու թյու նը.

1) 1840 թ.   2) 1844 թ.   3) 1846 թ.   4) 1849 թ.
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72. Ե՞րբ է հիմ նադր վել Եր ևա նի նա հան գը.

1) 1840 թ.   2) 1844 թ.   3) 1846 թ.   4) 1849 թ.

73. Ե՞րբ է հրա պա րակ վել Հայոց ե կե ղե ցու կա նո նադ րու թյու նը. 

1) 1828 թ. մար տի 21–ի ն   3) 1846 թ. մար տի 21–ի ն
2) 1836 թ. մար տի 11–ի ն   4) 1849 թ. մար տի 11–ին 

74. Ե՞րբ է սկս վել Ղրի մի պա տե րազ մը.

1) 1853 թ. աշ նա նը    3) 1853 թ. սկզ բին
2) 1853 թ. ամ ռա նը    4) 1854 թ. գար նա նը 

75. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Բաշ կադկ լա րի ճա կա տա մար տը.

1) 1853 թ. հուն վա րին    3) 1854 թ. հու լի սին
2) 1853 թ. նոյեմ բե րին    4) 1853 թ. ամ ռա նը 

76. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Քյու րուկ դա րայի ճա կա տա մար տը.

1) 1853 թ. հուն վա րին    3) 1854 թ. հու լի սին 
2) 1853 թ. նոյեմ բե րին   4) 1854 թ. սկզ բին 

77.  Ե՞րբ է Ղրի մի պա տե րազ մի ըն թաց քում ռու սա կան զո րա խում բը գրա վել Կար սը.

1) 1854 թ. հուն վա րին    3) 1854 թ. հու լի սին
2) 1854 թ. նոյեմ բե րին   4) 1855 թ. նոյեմ բե րին 

78. Ե՞րբ է ա վարտ վել Ար ևե լյան պա տե րազ մը.

1) 1856 թ.  2) 1829 թ.   3) 1877 թ.  4) 1878 թ.

79. Ե՞րբ է կնք վել Փա րի զի հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը. 

1) 1855 թ. հուն վա րին   3) 1854 թ. նոյեմ բե րին 
2) 1855 թ. մայի սին    4) 1856 թ. մար տին 

80. Ե՞րբ է Ռու սաս տա նը պա տե րազմ սկ սել օս մա նյան Թուր քի այի դեմ.

1) 1877 թ. ապ րի լի 12–ի ն   3) 1877 թ. հոկ տեմ բե րի 15–ի ն
2) 1877 թ. ապ րի լի 30–ի ն   4) 1877 թ. նոյեմ բե րի 6–ին 

81. Ե՞րբ է Եր ևա նյան ջո կա տը գրա վել Բա յա զե տը. 

1) 1877 թ. ապ րի լի 12–ի ն   3) 1877 թ. հոկ տեմ բե րի 15–ի ն
2) 1877 թ. ապ րի լի 30–ի ն   4) 1877 թ. նոյեմ բե րի 6–ին 

82. Ե՞րբ է Հ. Լա զար ևի զո րա մա սը գրա վել Կար սը.

1) 1877 թ. ապ րի լի 12–ի ն   3) 1877 թ. հոկ տեմ բե րի 15–ի ն
2) 1877 թ. ապ րի լի 30–ի ն   4) 1877 թ. նոյեմ բե րի 6–ին 

83. Ե՞րբ է կնք վել Սան Ստե ֆա նոյի հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը. 

1) 1877 թ. ապ րի լի 12–ի ն   3) 1878 թ. մայի սի 25–ի ն
2) 1878 թ. փետր վա րի 19–ի ն  4) 1878 թ. հու լի սի 1–ին 
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84. Ե՞րբ է կնք վել ռուս–ա նգ լի ա կան հա մա ձայ նա գի րը.
1) 1878 թ. փետր վա րի 19–ի ն  3) 1878 թ. մայի սի 25–ի ն
2) 1878 թ. մայի սի 18–ի ն   4) 1878 թ. հու նի սի 1–ին 

85. Ե՞րբ է կնք վել ան գլո–թուր քա կան գաղտ նի հա մա ձայ նա գի րը.
1) 1878 թ. փետր վա րի 19–ի ն  3) 1878 թ. մայի սի 25–ի ն
2) 1878 թ. մայի սի 18–ի ն    4) 1878 թ. հու նի սի 1–ին 

86. Ե՞րբ է սկս վել Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վը.
1) 1878 թ. փետր վա րի 19–ի ն  3) 1878 թ. հու նի սի 1–ի ն
2) 1878 թ. մայի սի 25–ի ն   4) 1878 թ. հու լի սի 1–ին 

87. Ե՞րբ է ա վարտ վել Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վը.
1) 1878 թ. փետր վա րի 19–ի ն  3) 1878 թ. հու նի սի 1–ի ն
2) 1878 թ. մայի սի 25–ի ն   4) 1878 թ. հու լի սի 1–ին 

88.  Ե՞րբ է Կ. Պոլ սի Ազ գային ը նդ հա նուր ժո ղո վը հաս տա տել ա րևմ տա հայե րի ազ
գային կա նո նադ րու թյու նը.

1) 1860 թ. մար տի 17–ի ն   3) 1863 թ. մար տի 17–ի ն
2) 1860 թ. մայի սի 24–ի ն   4) 1859 թ. դեկ տեմ բե րին 

89.  Ե՞րբ է սուլ թա նը վա վե րաց րել ա րևմ տա հայե րի ազ գային սահ մա նադ րու թյու նը.
1) 1860 թ. մար տի 17–ի ն   3) 1863 թ. մար տի 17–ի ն
2) 1860 թ. մայի սի 24–ի ն   4) 1863 թ. մայի սի 24–ին 

90.  Ե՞րբ են Զեյ թու նի ի նք նա պաշտ պա նու թյան ղե կա վար նե րը խորհր դակ ցու թյուն 
հրա վի րել Ս. Ա ստ վա ծած նի վան քում. 

1) 1862 թ. հու նի սի 2–ի ն   3) 1862 թ. օ գոս տո սի 2–ի ն
2) 1862 թ. հու լի սի 29–ի ն   4) 1862 թ. օ գոս տո սի 29–ին 

91. Ե՞րբ են Ա զիզ փա շայի զոր քե րը լայ նա ծա վալ գրոհ ձեռ նար կել Զեյ թու նի վրա.
1) 1862 թ. հու նի սի 2–ի ն   3) 1862 թ. օ գոս տո սի 2–ի ն
2) 1862 թ. հու լի սի 29–ի ն   4) 1862 թ. օ գոս տո սի 29–ին 

92. Ե՞րբ է ստեղծ վել « Բա րեն պա տակ ըն կե րու թյուն» խմ բա կը.
1) 1869 թ.  2) 1874 թ.  3) 1881 թ.  4) 1872 թ.

93. Ե՞րբ է ստեղծ վել « Հայ րե նի քի սի րո գրա սե նյակ» խմ բա կը.
1) 1869 թ.  2) 1874 թ.  3) 1872 թ.   4) 1882 թ.

94. Ե՞րբ է ստեղծ վել « Պաշտ պան հայ րե նյաց» կազ մա կեր պու թյու նը.

1) 1879 թ.  2) 1874 թ.  3) 1881 թ.   4) 1882 թ.

95. Ե՞րբ է ստեղծ վել « Հայ րե նա սեր նե րի մի ու թյուն» կազ մա կեր պու թյու նը.

1) 1883 թ.  2) 1879 թ.  3) 1881 թ.   4) 1882 թ.
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96. Ե՞րբ է դա դա րել գոր ծե լուց « Հայ րե նա սեր նե րի մի ու թյուն» կազ մա կեր պու թյու նը.

1) 1874 թ.  2) 1881 թ.  3) 1882 թ.   4) 1884 թ.

97. Ե՞րբ է ստեղծ վել Ար մե նա կան կու սակ ցու թյու նը.

1) 1888 թ.   2) 1885 թ.   3) 1887 թ.  4) 1890 թ.

98. Ե՞րբ է ստեղծ վել Հն չա կյան կու սակ ցու թյու նը.

1) 1883 թ.   2) 1885 թ.   3) 1887 թ.  4) 1890 թ.

99. Ե՞րբ է հրա տա րակ վել Հն չա կյան կու սակ ցու թյան ծրա գի րը.

1) 1889 թ.   2) 1887 թ.   3) 1888 թ.  4) 1890 թ.

100.  Ե՞րբ են ստեղծ վել Կա րի նի ու Տրա պի զո նի հն չա կյան մաս նա ճյու ղե րը.

1) 1890 թ.   2) 1887 թ.   3) 1888 թ.  4) 1889 թ.

101. Ե՞րբ են հան դես ե կել « Վե րա կազ մյալ հն չա կյան նե րը».

1) 1896 թ.   2) 1887 թ.   3) 1890 թ.  4) 1898 թ.

102.   Ե՞րբ է ստեղծ վել « Հայ հե ղա փո խա կան նե րի դաշ նակ ցու թյուն» կու սակ ցու թյու նը. 

1) 1894 թ.   2) 1892 թ.   3) 1895 թ.   4) 1890 թ.

103.  Ե՞րբ է լույս տե սել «Դ րո շակ» թեր թի ան դրա նիկ հա մա րը.

1) 1892 թ.   2) 1894 թ.   3) 1890 թ.  4) 1898 թ.

104.  Ե՞րբ է Հն չա կյան կու սակ ցու թյու նը մի ա ցել ՀՅԴ–ին.

1) 1890 թ.  2) 1891 թ.  3) 1894 թ.   4) 1896 թ. 

105. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել ՀՅԴ ա ռա ջին ը նդ հա նուր ժո ղո վը (հա մա գու մա րը).

1) 1890 թ.  2) 1891 թ.  3) 1892 թ.   4) 1894 թ.

106. Ե՞րբ է «Դ րո շա կում» տպագր վել ՀՅԴ ծրա գի րը.

1) 1890 թ.  2) 1891 թ.  3) 1894 թ.   4) 1896 թ.

107.   Երբ վա նի՞ց  է Ա րա բոն` «որ պես քուրդ», զին ված հար ձա կում ներ գոր ծել թուր
քա կան հար կա հա վաք նե րի վրա.

1) 1885 թ.  2) 1887 թ.  3) 1890 թ.   4) 1893 թ.

108.  Ե՞րբ է Ա րա բոն մտել դաշ նակ ցու թյան շար քե րը.

1) 1885 թ.  2) 1892 թ.  3) 1893 թ.   4) 1890 թ.

109.  Ե՞րբ է ծն վել Աղ բյուր Սե րո բը.

1) 1860 թ.  2) 1862 թ.  3) 1864 թ.   4) 1865 թ.

110.  Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Բաբ շե նի կռի վը. 

1) 1895 թ. հոկ տեմ բե րի 16–ի ն  3) 1896 թ. փետր վա րի 25–ի ն
2) 1895 թ. հոկ տեմ բե րի 20–ի ն  4) 1898 թ. հոկ տեմ բե րի 20–ին 
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111. Ե՞րբ է սպան վել Աղ բյուր Սե րո բը.

1) 1896 թ.  2) 1895 թ.  3) 1899 թ.   4) 1904 թ.

112.  Ե՞րբ է ծն վել Հրայր Դժոխ քը.

1) 1862 թ.  2) 1864 թ.  3) 1870 թ.   4) 1875 թ. 

113.  Ե՞րբ է ծն վել Գևորգ Չա վու շը.

1) 1862 թ.  2) 1864 թ.  3) 1870 թ.   4) 1875 թ.

114.  Ե՞րբ է ծն վել Ա նդ րա նիկ Օ զա նյա նը.

1) 1870 թ. հոկ տեմ բե րի 16–ի ն  3) 1865 թ. փետր վա րի 25–ի ն
2) 1864 թ. փետր վա րի 25 –ին  4) 1870 թ. հոկ տեմ բե րի 25–ին 

115.  Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Ս. Կու կու նյա նի ար շա վան քը. 

1) 1890 թ. սեպ տեմ բե րի 22–ի ն  3) 1892 թ. հուն վա րի 30–ի ն
2) 1890 թ. հոկ տեմ բե րի 16–ի ն  4) 1895 թ. հու նի սի 3–ին 

116.   Ե՞րբ է « Խա րիսխ» զի նա գոր ծա րա նը վե րած վել զեն քի ար տադ րու թյան կար ևոր 
կենտ րո նի. 

1) 1890 թ.   2) 1891 թ.   3) 1892 թ.  4) 1895 թ.

117.  Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Գում Գա փո ւի ցույ ցը.

1) 1890 թ.   2) 1892 թ.   3) 1895 թ.  4) 1898 թ.

118.  Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Բա բը Ա լի ի ցույ ցը. 

1) 1890 թ. սեպ տեմ բե րի 22–ի ն  3) 1892 թ. հուն վա րի 30–ի ն   
2) 1890 թ. հոկ տեմ բե րի 16–ի ն  4) 1895 թ. սեպ տեմ բե րի 18–ին 

119.  Ե՞րբ է Զե քի փա շայի զոր քը շարժ վել դե պի Սա սուն.

1) 1890 թ. գար նա նը   3) 1894 թ. ամ ռա նը
2) 1892 թ. գար նա նը   4) 1895 թ. ամ ռա նը 

120.  Ե՞րբ է Գր գոյի տա նը հրա վիր վել ի նք նա պաշտ պա նա կան ժո ղով.

1) 1890 թ.  2) 1891 թ.  3) 1894 թ.   4) 1896 թ.

121.  Ե՞րբ են Զեյ թուն տե ղա փոխ վել Գա րուն Ա ղա սին, Մխո Շա հե նը և ու րիշ ներ.

1) 1895 թ. աշ նա նը    3) 1894 թ. ամ ռա նը 
2) 1892 թ. գար նա նը   4) 1895 թ. ամ ռա նը 

122.   Ե՞րբ է մեծ տե րու թյուն նե րի մի ջամ տու թյամբ հաշ տու թյուն կնք վել զեյ թուն ցի նե
րի և թուր քա կան կա ռա վա րու թյան միջև. 

1) 1895 թ. հոկ տեմ բե րի 1–ի ն   3) 1896 թ. հուն վա րի 30–ի ն
2) 1895 թ. հոկ տեմ բե րի 16–ի ն  4) 1896 թ. հու նի սի 3–ին 
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123.   Ե՞րբ են թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րը հա մի դի ե ա կան գն դե րին հրա հան գել 
ներ խու ժել Վա նի հայ կա կան թա ղա մաս.

1) 1895 թ. հոկ տեմ բե րի 1–ի ն  3) 1896 թ. հուն վա րի 30–ի ն
2) 1895 թ. հոկ տեմ բե րի 16–ի ն   4) 1896 թ. հու նի սի 3–ին 

124.   Ե՞րբ են շր ջա պատ ման են թարկ վել և կո տոր վել Պարս կաս տան ան ցնող Վա նի 
ի նք նա պաշտ պա նու թյան մաս նա կից նե րը.

1) 1895 թ. սեպ տեմ բե րի 22–ի ն  3) 1895 թ. հուն վա րի 30–ի ն 
2) 1896 թ. հոկ տեմ բե րի 16–ի ն  4) 1896 թ. հու նի սի 8–ին 

125.  Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Խա նա սո րի ար շա վան քը.

1) 1896 թ. հու նի սի 8–ի ն   3) 1898 թ. մայի սի 11–ի ն  
2) 1897 թ. հու լի սի 25–ի ն   4) 1898 թ. հու նի սի 12–ին 

126.  Ե՞րբ է սուլ թա նին հանձն վել Մայի սյան բա րե նո րո գում նե րի ծրա գի րը.

1) 1895 թ. մայի սի 21–ի ն   3) 1895 թ. մայի սի 11–ի ն
2) 1896 թ. մայի սի 11–ի ն   4) 1894 թ. մայի սի 11–ին 

127.   Ե՞րբ է ըն դուն վել Հայոց ե կե ղե ցու ու նեց ված քի բռ նագ րավ ման մա սին ցա րա
կան օ րեն քը.

1) 1903 թ. հու նի սի 12–ի ն   3) 1905 թ. հուն վա րի 9–ի ն
2) 1903 թ. հու լի սի 29–ի ն   4) 1905 թ. օ գոս տո սի 1 –ին 

128.  Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Ա լեք սանդ րա պո լի հա կա ցա րա կան ցույ ցը.

1) 1903 թ. հու նի սի 12–ի ն   3) 1903 թ. հուն վա րի 9–ի ն
2) 1903 թ. հու լի սի 29–ի ն   4) 1903 թ. օ գոս տո սի 1–ին 

129.  Ե՞րբ է մա հա փորձ կազ մա կերպ վել Գո լի ցի նի դեմ.

1) 1903 թ. հու նի սին    3) 1903 թ. հոկ տեմ բե րին
2) 1903 թ. հու լի սին    4) 1903 թ. դեկ տեմ բե րին 

130.   Ե՞րբ է Ռու սաս տա նի կայս րը չե ղյալ հայ տա րա րել իր ի սկ հաս տա տած հա կա
հայ օ րեն քը.

1) 1905 թ. փետր վա րի 6 –ին   3) 1905 թ. հուն վա րի 9–ի ն
2) 1904 թ. հու լի սի 29–ի ն   4) 1905 թ. օ գոս տո սի 1–ին 

131.  Ե՞րբ է Պե տեր բուր գում գն դա կոծ վել բան վոր նե րի խա ղաղ ցույ ցը.

1) 1905 թ. հու նի սի 29–ի ն   3) 1905 թ. հուն վա րի 9–ի ն
2) 1905 թ. հու լի սի 12–ի ն   4) 1905 թ. օ գոս տո սի 1–ին 

132.  Ե՞րբ են սկս վել հայ–թա թա րա կան ը նդ հա րում նե րը.

1) 1905 թ. հու նի սի 12–ի ն   3) 1905 թ. հուն վա րի 9–ի ն
2) 1905 թ. հու լի սի 29–ի ն   4) 1905 թ. փետր վա րի 6–ին 
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133.  Ե՞րբ են ա վարտ վել հայ–թա թա րա կան ը նդ հա րում նե րը.

1) 1906 թ. հու նի սին    3) 1906 թ. հոկ տեմ բե րին
2) 1906 թ. սեպ տեմ բե րին   4) 1907 թ. սեպ տեմ բե րին 

134.   Ե՞րբ է սկս վել Ռու սաս տա նում ապ րող հայե րի պատ գա մա վո րա կան կենտ րո
նա կան ժո ղո վը.

1) 1905 թ. հու նի սի 12–ի ն   3) 1906 թ. օ գոս տո սի 17–ի ն
2) 1905 թ. հու լի սի 29–ի ն   4) 1907 թ. փետր վա րի 6–ին 

135.  Ե՞րբ է սկս վել Ս. Ա ռա քե լոց վան քի ի նք նա պաշտ պա նա կան կռի վը.

1) 1901 թ. նոյեմ բե րի 3–ի ն    3) 1901 թ. նոյեմբերի 27–ի ն
2) 1901 թ. նոյեմ բե րի 6–ի ն    4) 1901 թ. նոյեմբերի 11–ին 

136.  Ե՞րբ է Ա նդ րա նիկն իր զի նա կից նե րով մտել Ս. Ա ռա քե լոց վանք. 

1) 1901 թ. նոյեմ բե րի 3–ի ն    3) 1903 թ. նոյեմ բե րի 27 –ին
2) 1901 թ. նոյեմ բե րի 6–ի ն   4) 1903 թ. ապ րի լի 1 –ին 

137.  Ե՞րբ է ա վարտ վել Ս. Ա ռա քե լոց վան քի կռի վը.

1) 1901 թ. նոյեմ բե րի 3–ի ն    3) 1902 թ. ապ րի լի 1–ի ն
2) 1901 թ. նոյեմ բե րի 27–ի ն   4) 1901 թ. մայի սի 27–ին 

138.  Ե՞րբ է Գե լի ե գու զան գյու ղում ստեղծ վել ի նք նա պաշտ պա նու թյան ղե կա վար մար մին.

1) 1904 թ. աշ նա նը    3) 1904 թ. գար նա նը  
2) 1903 թ. աշ նա նը    4) 1903 թ. գար նա նը 

139.   Ե՞րբ են թուր քա կան զոր քե րը գրա վել Սա սու նի ճա նա պարհ նե րը` կտ րե լով այն 
Մու շից.

1) 1901 թ. մար տին    3) 1904 թ. հուն վա րին  
2) 1903 թ. մար տին    4) 1905 թ. հուն վա րին 

140.  Ե՞րբ է զոհ վել Հրայ րը.

1) 1904 թ. նոյեմ բե րի 3–ի ն    3) 1904 թ. ապ րի լի 13–ի ն
2) 1904 թ. նոյեմ բե րի 27–ի ն   4) 1905 թ. մայի սի 27–ին 

141.  Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Ա դա նայի հայե րի կո տո րա ծը.

1) 1911 թ.   2) 1908 թ.   3) 1909 թ.  4) 1912 թ.

142.  Ե՞րբ է ստեղծ վել Հայոց ազ գային կենտ րո նա կան բյու րոն.

1) 1913 թ. նոյեմ բե րին   3) 1913 թ. հոկ տեմ բե րին
2) 1912 թ. մայի սին    4) 1912 թ. սեպ տեմ բե րին 

143.   Ե՞րբ է Գևորգ Ե–ն հայե րին պաշտ պա նե լու խնդ րան քով դի մել Վո րոն ցով–Դաշ կովին.

1) 1912 թ. հոկ տեմ բե րի 2–ի ն  3) 1913 թ. մայի սի 24–ի ն
2) 1912 թ. նոյեմ բե րի 10–ի ն   4) 1913 թ. հու նի սի 4–ին 
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144.   Ե՞րբ է Պո ղոս Նու բար փա շան նշա նակ վել Եվ րո պա յում հայոց կա թո ղի կո սի 
լիա  զոր ներ կա յա ցու ցիչ.

1) 1912 թ. սեպ տեմ բե րի 10–ի ն  3) 1913 թ. մայի սի 24–ի ն
2) 1912 թ. նոյեմ բե րի 10–ի ն   4) 1913 թ. հու նի սի 30–ին 

145.   Ե՞րբ է կնք վել Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում բա րե նո րո գում ներ ան ցկաց նե լու վե
րա բե րյալ ռուս–թուր քա կան հա մա ձայ նա գի րը.

1) 1913 թ. հու նի սի 4 –ին    3) 1913 թ. սեպ տեմ բե րի 10–ի ն
2) 1913 թ. հոկ տեմ բե րի 10–ի ն  4) 1914 թ. հուն վա րի 26–ի ն

146.   Վեց տե րու թյուն նե րի մաս նակ ցու թյամբ խորհր դա ժո ղովն սկս վեց՝
1) 1912 թ. սեպ տեմ բե րի 10–ի ն  3) 1913 թ. մայի սի 24–ի ն
2) 1912 թ. հոկ տեմ բե րի 10–ի ն  4) 1913 թ. հու նի սի 30–ին 

147.   Ե՞րբ են Մ. Գիր սը և Հ. Վան գեն հայ մը կազ մել Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի բա րե նո
րո գում նե րի ծրա գի րը. 

1) 1912 թ. սեպ տեմ բե րի 10–ի ն  3) 1913 թ. սեպ տեմ բե րի 10–ի ն
2) 1913 թ. հոկ տեմ բե րի 10–ի ն  4) 1914 թ. հուն վա րի 26–ին 

148.   Ե՞րբ են Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի հա մար տե սուչ ներ ը նտր վել Հ. Վես տե նեն կը 
և Ն. Հո ֆը. 

1) 1914 թ. մայի սին    3) 1914 թ. հուն վա րին
2) 1914 թ. հու նի սին    4) 1914 թ. ապ րի լին 

149.  Ե՞րբ է սկս վել Սա րի ղա մի շի ճա կա տա մար տը.
1) 1914 թ. հոկ տեմ բե րի 16–ի ն  3) 1914 թ. դեկ տեմ բե րի 9–ի ն
2) 1914 թ. հու լի սի 19 –ին   4) 1915 թ. հուն վա րի 5–ին 

150.  Ե՞րբ է ա վարտ վել Սա րի ղա մի շի ճա կա տա մար տը.
1) 1915 թ. դեկ տեմ բե րի 9–ի ն  3) 1915 թ. հու լի սի 22–ի ն
2) 1915 թ. հուն վա րի 5–ի ն   4) 1916 թ. փետր վա րի 16–ին 

151.   Ե՞րբ է Վա նի զո րա խում բը սկ սել նա հան ջել դե պի ռու սա կան պե տու թյան սահ
ման նե րը.

1) 1914 թ. դեկ տեմ բե րի 9–ի ն  3) 1915 թ. հու լի սի 22–ի ն
2) 1915 թ. հուն վա րի 5–ի ն   4) 1916 թ. փետր վա րի 16–ին 

152.  Ե՞րբ են ռու սա կան զոր քե րը գրա վել Է րզ րու մը.
1) 1914 թ. հոկ տեմ բե րի 17–ի ն  3) 1916 թ. փետր վա րի 16–ի ն
2) 1915 թ. հուն վա րի 5–ի ն   4) 1916 թ. մայի սի 16–ին 

153.   Ե՞րբ են Սայք սը և Պի կոն Սա զո նո վին հանձ նել Օս մա նյան կայս րու թյան տի րույթ
նե րի բա ժան ման վե րա բե րյալ հա մա ձայ նու թյան նախ նա կան տար բե րա կը.

1) 1916 թ. փետր վա րի 16–ի ն  3) 1916 թ. մայի սի 16–ին 
2) 1916 թ. մար տի 9–ի ն   4) 1916 թ. հու նի սի 5–ին 
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154.  Ե՞րբ է կնք վել Սայքս–Պի կոյի հա մա ձայ նա գի րը.

1) 1916 թ. փետր վա րի 16–ի ն  3) 1916 թ. մայի սի 16–ին 
2) 1916 թ. մար տի 9–ի ն   4) 1916 թ. հու նի սի 5–ին 

155.  Ե՞րբ է հայ կա մա վո րա կան ա ռա ջին ջո կա տը մեկ նել ռազ մի դաշտ.

1) 1914 թ. նոյեմ բե րի 5–ի ն   3) 1916 թ. փետր վա րի 16–ի ն
2) 1915 թ. հուն վա րի 5–ի ն   4) 1916 թ. մայի սի 16–ին 

156.  Ե՞րբ է կազ մա վոր վել Ա րա րա տյան գուն դը.

1) 1915 թ. ապ րի լին    3) 1916 թ. փետր վա րին
2) 1915 թ. հու նի սին    4) 1916 թ. մայի սին 

157.   Ե՞րբ է սկս վել Վա նի հայե րի հե րո սա կան պայ քա րը թուրք–քր դա կան ու ժե րի 
դեմ.

1) 1915 թ. ապ րի լի 7–ի ն   3) 1916 թ. մայի սի 5–ի ն
2) 1915 թ. հու նի սի 24–ի ն   4) 1916 թ. մայի սի 15–ին 

158.  Ե՞րբ է Խե չոն իր հե ծյալ նե րով մտել Վան.

1) 1915 թ. ապ րի լի 7–ի ն   3) 1916 թ. մայի սի 5–ի ն
2) 1915 թ. հու նի սի 24–ի ն   4) 1916 թ. մայի սի 15–ին 

159.  Ե՞րբ է սկս վել Դիլ մա նի ճա կա տա մար տը.

1) 1915 թ. ապ րի լի 7–ի ն   3) 1916 թ. փետր վա րի 7–ի ն
2) 1915 թ. ապ րի լի 16–ի ն   4) 1916 թ. մայի սի 15–ին 

160.  Ե՞րբ է ա վարտ վել Դիլ մա նի ճա կա տա մար տը.

1) 1915 թ. ապ րի լի 16–ի ն    3) 1916 թ. փետր վա րի 7–ի ն
2) 1915 թ. ապ րի լի 18–ի ն   4) 1916 թ. մայի սի 15–ին 

161.  Ե՞րբ է Ա նդ րա նի կի ջո կա տը գրա վել Բիթ լի սը.

1) 1916 թ. ապ րի լի 7–ի ն   3) 1916 թ. փետր վա րի 7–ի ն
2) 1916 թ. ապ րի լի 16–ի ն   4) 1916 թ. մայի սի 15–ին 

162.  Ե՞րբ է Դրոյի ջո կա տը գրա վել Խնու սը.

1) 1916 թ. հուն վա րի 13–ի ն   3) 1916 թ. մար տի 11–ի ն
2) 1916 թ. փետր վա րի 2–ի ն   4) 1916 թ. մայի սի 15–ին 

163.  Ե՞րբ է Դրոյի ջո կա տը գրա վել Մու շը.

1) 1916 թ. հուն վա րի 13–ի ն   3) 1916 թ. մար տի 11–ի ն
2) 1916 թ. փետր վա րի 2–ի ն   4) 1916 թ. մայի սի 15–ին 

164.  Ե՞րբ է Հա մա զաս պի ջո կա տը գրա վել Խի զա նը.

1) 1916 թ. հուն վա րի 13–ի ն   3) 1916 թ. մար տի 11–ի ն
2) 1916 թ. փետր վա րի 2–ի ն   4) 1916 թ. մայի սի 15–ին 
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165.  Ե՞րբ են տե ղի ու նե ցել Ռևան դու զի կռիվ նե րը.

1) 1916 թ. հուն վա րի 13–ի ն   3) 1916 թ. մար տի 11–ի ն
2) 1916 թ. փետր վա րի 2–ի ն   4) 1916 թ. մայի սի 15–ին 

166.   Ե՞րբ է ընդունվել օսմանյան բանակում հայ զին ծա ռայող նե րին հրա մա նա տա
րա կան պաշ տոն նե րում նշա նա կե լն արգելելու հրա մա նը.

1) 1915 թ. փետր վա րի 25–ի ն  3) 1915 թ. հու նի սի 15–ի ն
2) 1915 թ. ապ րի լի 11–ի ն   4) 1915 թ. հու նի սի 25–ին 

167.   Ե՞րբ է օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը հա տուկ օ րեն քով ար գե լել տե րու թյան քա
ղա քա ցի նե րի մուտքն ու ել քը կայս րու թյու նից.

1) 1915 թ. փետր վա րի 25–ի ն  3) 1915 թ. հու նի սի 15–ի ն
2) 1915 թ. ապ րի լի 18–ի ն   4) 1915 թ. հու նի սի 25–ին 

168.  Ե՞րբ են կա լա նա վոր վել Գրի գոր Զոհ րա պը, Վարդ գե սը, Սի ա ման թոն և այ լք.

1) 1915 թ. փետր վա րի 25–ի ն  3) 1915 թ. հու նի սի 15–ի ն
2) 1915 թ. ապ րի լի 24–ի ն   4) 1915 թ. հու նի սի 25–ին 

169.   Ե՞րբ են կա խա ղան բարձ րաց վել Հն չա կյան կու սակ ցու թյան 20 գոր ծիչ նե րը` 
Փա րա մա զի գլ խա վո րու թյամբ.

1) 1915 թ. փետր վա րի 25–ի ն  3) 1915 թ. հու նի սի 15–ի ն
2) 1915 թ. ապ րի լի 11–ի ն   4) 1915 թ. հու նի սի 25–ին 

170.  Ե՞րբ է կազմ վել Ա նդր կով կա սյան հա տուկ կո մի տեն.

1) 1917 թ. փետր վա րի 27–ի ն   3) 1917 թ. ապ րի լի 26–ի ն
2) 1917 թ. մար տի 9–ի ն    4) 1917 թ. մայի սի 2–ին 

171.  Ե՞րբ է ըն դուն վել « Թուր քա հա յաս տա նի մա սին» հրո վար տա կը.

1) 1917 թ. հոկ տեմ բե րի 25–ի ն  3) 1917 թ. ապ րի լի 26 –ին
2) 1917 թ. նոյեմ բե րի 15–ի ն   4) 1917 թ. դեկ տեմ բե րի 29–ին 

172.  Ե՞րբ է ստեղծ վել Ա նդր կով կա սյան կո մի սա րի ա տը.

1) 1917 թ. մար տի 9–ի ն   3) 1917 թ. դեկ տեմ բե րի 5–ի ն
2) 1917 թ. նոյեմ բե րի 15–ի ն   4) 1917 թ. նոյեմ բե րի 21–ին 

173.  Ե՞րբ է կազ մա վոր վել Հայ կա կան կոր պու սը. 

1) 1917 թ. մար տի 17–ի ն   3) 1918 թ. հուն վա րի 28–ի ն
2) 1917 թ. նոյեմ բե րի 16–ի ն   4) 1918 թ. մար տի 1–ին 

174.  Ե՞րբ է կազ մա վոր վել ա ռան ձին Հայ կա կան կոր պու սը. 

1) 1917 թ. մար տի 17–ի ն   3) 1918 թ. հուն վա րի 28–ի ն
2) 1917 թ. նոյեմ բե րի 16–ի ն   4) 1918 թ. մար տի 1–ին 
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175.   Ե՞րբ է ստեղծ վել Ա նդր կով կա սի Ժո ղովր դա վա րա կան Դաշ նային Հան րա պե
տու թյու նը.

1) 1918 թ. մար տի 1–ի ն   3) 1918 թ. ապ րի լի 9–ին 
2) 1918 թ. ապ րի լի 6–ի ն   4) 1918 թ. ապ րի լի 28–ին 

176.  Ե՞րբ է հրա տա րակ վել « Տա րեգ րու թյուն» պար բե րա կա նը.
1) 1717 թ.   2) 1771 թ.   3) 1786 թ.  4) 1799 թ.

177.  Ե՞րբ է հիմ նադր վել Ա ղա բա բյան դպ րո ցը.

1) 1810 թ.   2) 1815 թ.   3) 1824 թ.  4) 1837 թ.

178.  Ե՞րբ է հիմ նադր վել Լա զա րյան ճե մա րա նը.

1) 1810 թ.   2) 1815 թ.   3) 1824 թ.  4) 1837 թ.

179.  Ե՞րբ է հիմ նադր վել Ներ սի սյան դպ րո ցը.

1) 1810 թ.   2) 1815 թ.   3) 1824 թ.  4) 1837 թ.

180.  Ե՞րբ է հիմ նադր վել Եր ևա նի թե մա կան դպ րո ցը.

1) 1824 թ.   2) 1837 թ.   3) 1838 թ.  4) 1846 թ.

181.  Ե՞րբ է հիմ նադր վել Շու շի ի թե մա կան դպ րո ցը.

1) 1824 թ.   2) 1837 թ.   3) 1838 թ.  4) 1846 թ.

182.   Ո՞ր թվա կա նին է Պե տեր բուր գում ռու սե րե նով լույս տե սել Խո րե նա ցու « Հայոց 
պատ մու թյու նը».

1) 1809 թ.   2) 1815 թ.   3) 1827 թ.   4) 1836 թ.

183.  Երբվանի՞ց է հրա տա րակ վում « Բազ մա վե պը».

1) 1836 թ.   2) 1837 թ.   3) 1843 թ.   4) 1846 թ.

184.  Ե՞րբ է ա ռա ջին ան գամ Եր ևա նում բե մադր վել « Խել քից պա տու հաս» պի ե սը.

1) 1809 թ.   2) 1815 թ.   3) 1827 թ.   4) 1836 թ.

185.   Ե՞րբ է Գա լուստ Շեր մա զա նյա նը բե մադ րել հայ և օ տար դրա մա տուրգ նե րի 
պիես ներ.

1) 1809 թ.   2) 1815 թ.   3) 1827 թ.   4) 1836 թ.

186.  Ե՞րբ է ստեղծ վել հայ նոր ձայ նագ րու թյու նը.

1) 1809 թ.   2) 1815 թ.   3) 1827 թ.   4) 1836 թ.

187.  Ե՞րբ է ստեղծ վել «Ար ևե լյան թատ րո նը».

1) 1861 թ.   2) 1863 թ.  3) 1868 թ.   4) 1869 թ.

188.  Ե՞րբ է հայ կա կան թատ րոն բաց վել Թիֆ լի սում.

1) 1861 թ.   2) 1863 թ.  3) 1869 թ.   4) 1853 թ.



ZA
NG

AK

250

189.  Ե՞րբ է Կ. Պոլ սում ստեղծ վել թա տե րա կան ե րկ րորդ կազ մա կեր պու թյու նը.

1) 1861 թ.  2) 1863 թ.  3) 1868 թ.   4) 1880 թ.

190.  Ե՞րբ է Կ. Պոլ սում ստեղծ վել ա ռա ջին կա մե րային նվա գա խում բը.

1) 1861 թ.  2) 1863 թ.   3) 1868 թ.   4) 1880 թ.

191.  Ե՞րբ է Ա լեք սանդ րա պո լում բե մադր վել «Ա նուշ» օ պե րան.

1) 1856 թ.  2) 1888 թ.  3) 1896 թ.   4) 1912 թ.

192.  Ե՞րբ է կազմ վել Եր ևա նի ա ռա ջին գլ խա վոր հա տա կա գի ծը.

1) 1856 թ.  2) 1888 թ.  3) 1896 թ.   4) 1912 թ.

193. Ե՞րբ են թուրքական զորամասերը գրավել Սարիղամիշը.

1) 1918 թ. ապրիլի 12–ին   3) 1918 թ. մայիսի 15–ին
2) 1918 թ. մայիսի 11–ին   4) 1918 թ. ապրիլի 10–ին

194. Ե՞րբ է Կարսն առանց դիմադրության հանձնվել թուրքերին.

1) 1918 թ. ապրիլի 12(25)–ին  3) 1918 թ. մայիսի 15 (25)–ին
2) 1918 թ. մայիսի 11(25)–ին   4) 1918 թ. ապրիլի 10 (25)–ին

195. Ե՞րբ են ընթացել Բաթումի հաշտության բանակցությունները.

1) 1918 թ. մայիսի 27–ից հունիսի 4–ը
2) 1918 թ. մայիսի 7–ից հունիսի 15–ը
3) 1918 թ. մայիսի 11–ից հունիսի 4–ը
4) 1918 թ. մայիսի 14–ից հունիսի 6–ը

196.  Ե՞րբ են տեղի ունեցել ջավախահայության դիմադրական կռիվները թուրքական 
զորքերի դեմ.

1) 1918 թ. մայիսի 16–ից հունիսի 27–ը
2) 1918 թ. մայիսի 7–ից հունիսի 15–ը
3) 1918 թ. մայիսի 4–ից հունիսի 11–ը
4) 1918 թ. մայիսի 7–ից հունիսի 6–ը

197. Ե՞րբ են Տարոնի կամավորները գրավել ներքին Թալինի բերդը.

1) 1918 թ. հունիսի 4–ին   3) 1918 թ. մայիսի 5–ին
2) 1918 թ. մայիսի 7–ին   4) 1918 թ. ապրիլի 10–ին

198.  Ե՞րբ են հայկական ուժերը հաղթական կռիվներ մղել թուրքերի դեմ Շիրակում` 
Սոգյութլուի ճակատում.

1) 1918 թ. մայիսի 22–28–ը   3) 1918 թ. մայիսի 16–27–ը
2) 1918 թ. մայիսի 23–29–ը   4) 1918 թ. մայիսի 25–30–ը
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199. Ե՞րբ է տեղի ունեցել Սարդարապատի հերոսամարտը.

1) 1918 թ. մայիսի 22–28–ը   3) 1918 թ. մայիսի 16–27–ը
2) 1918 թ. մայիսի 23–29–ը   4) 1918 թ. մայիսի 25–30–ը

200. Ե՞րբ է տեղի ունեցել Բաշ Ապարանի հերոսամարտը.

1) 1918 թ. մայիսի 22–28–ը   3) 1918 թ. մայիսի 16–27–ը
2) 1918 թ. մայիսի 23–29–ը   4) 1918 թ. մայիսի 25–30–ը

201. Ե՞րբ է տեղի ունեցել Ղարաքիլիսայի հերոսամարտը.

1) 1918 թ. մայիսի 22–28–ը   3) 1918 թ. մայիսի 16–27–ը
2) 1918 թ. մայիսի 23–29–ը   4) 1918 թ. մայիսի 25–30–ը

202. Ե՞րբ է կնքվել Բաթումի հաշտության պայմանագիրը.

1) 1918 թ. հունիսի 4–ին   3) 1918 թ. հունիսի 8–ին
2) 1918 թ. մայիսի 28–ին   4) 1918 թ. մայիսի 4–ին
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2. ՓԱՍՏԵՐ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ

1. Թ վարկ ված նե րից ո ՞վ է բա ղի շե ցի հա յազ գի վա ճա ռա կան.

1) մահ տե սի Շահ մու րա տը   3) Խա չա տուր Գա ղա տա ցին
2) Հա կոբ Բա ղի շե ցին   4) Իս րայել Օ րին 

2. Ո՞ւմ ղե կա վա րու թյամբ է տե ղի ու նե ցել Էջ մի ած նի 1677 թ. գաղտ նի ժո ղո վը.

1) Հով հան նես Թու թուն ջի ի    3) Հա կոբ Ջու ղայե ցու
2) Խա չա տուր Գա ղա տա ցու   4) Իս րայել Օ րու 

3.  Ո՞վ է Հռո մի պա պին ա ռա ջար կել իր ան ձնա կան ծա ռա յու թյուն նե րը` զեն քի նոր 
տե սակ ստեղ ծե լու և փոր ձար կե լու.

1) Հով հան նես Թու թուն ջին   3) Ա րիս տա կես ե պիս կո պո սը
2) մահ տե սի Շահ մու րա տը   4) Իս րայել Օ րին 

4.  Սյու նի քի մե լիք նե րը Իս րայել Օ րուն ու ղեկ ցող կար գե ցին.

1) Մե լիք Սաֆ րա զին    3) մահ տե սի Շահ մու րա տին
2) Մի նաս վար դա պետ Տիգ րա նյա նին  4) Սյու նի քի մե լիք Իս րայե լին 

5.  Որ տե՞ղ է Իս րայել Օ րին ան ցել զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և ստա ցել սպայի 
աս տի ճան.

1) Ֆրան սի ա յում    3) Գեր մա նի ա յում
2) Ի տա լի ա յում     4) Ռու սաս տա նում

6.   Պետ րոս I–ը խոս տա ցել է Իս րայել Օ րուն զբաղ վել Հա յաս տա նի ա զա տագ րու
թյան հար ցով, երբ որ ավարտվի ... պատերազմը.

1) ռուս–պարս կա կան   3) Կաս պի ա կան 
2) Հյու սի սային    4) ռուս–թուր քա կան 

7. Ի՞նչ ա նու նով է հայտ նի Հով հան Վիլ հել մին ներ կա յաց րած Իս րայել Օ րու ծրա գի րը.

1) Հա րա վային    3) Պֆալ ցյան
2) Հյու սի սային     4) Մոս կո վյան 

8.  Էջ մի ած նի 1677 թ. գաղտ նի ժո ղո վին քա նի՞ հոգ ևոր և աշ խար հիկ գոր ծիչ ներ են 
մաս նակ ցել.

1) 12   2) 11   3) 6    4) 14

9.   Քա նի՞ կե տից է բաղ կա ցած Իս րայել Օ րու կազ մած Հա յաս տա նի ա զա տագ րու
թյան «Պ ֆալ ցյան ծրա գի րը».

1) 10  2) 12    3) 25    4) 36 
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10.  Որ քա՞ն պետք է լի ներ Հայոց բա նա կի թիվն՝ ը ստ Իս րայել Օ րու կազ մած Ռու
սաս տա նի օգ նու թյամբ Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան ծրագ րի.

1) 15000   2) 20000  3) 25000  4) 10000 

11.  Ով քե՞ր են Շիր վա նի հայ կա կան բնա կա վայ րե րից ժա մա նել Ար ցախ՝ զին ված 
պայ քա րին օ ժան դա կե լու նպա տա կով.

1) Ե սայի Հա սան–Ջա լա լյա նը և Դա վիթ բե կը
2) Դա վիթ բե կը և մահ տե սի Շահ մու րա տը
3) Ա վան և Թար խան հա րյու րա պե տե րը
4) Մխի թար սպա րա պե տը և տեր  Ա վե տի սը 

12. 1729–1731 թթ. թուր քա կան նվաճ ման դեմ ո ՞ր սղ նախն է շա րու նա կել պայ քա րը.

1) Քա րագլ խի     3) Գյու լիս տա նի
2) Շո շի      4) Վա րան դայի 

13. Ո՞վ էր Գյու լիս տա նի սղ նա խի հրա մա նա տա րը 1729–1731 թթ.

1) Թար խան հա րյու րա պե տը  3) Աբ րա համ սպա րա պե տը
2) Մխի թար սպա րա պե տը   4) Ա վան հա րյու րա պե տը 

14. Ո՞վ է Վրաս տա նից հայ կա մա վոր նե րի ջո կա տով ժա մա նել Սյու նիք 1722 թ.

1) Ե սայի Հա սան–Ջա լա լյա նը  3) մահ տե սի Շահ մու րա տը
2) Դա վիթ բե կը    4) Իս րայել Օ րին 

15. Ո՞ր քա ղաքն են պա շա րել թուր քե րը 1724 թ. հու նի սի 7–ին.

1) Հալիձոր  2) Եր ևան  3) Շու շի  4) Մեղ րի 

16. Որ քա՞ն զորք է հա վաք վել Ար ցա խի մե լիք նե րի կող մից 1722 թ.

1) 22 000  2) 6 000  3) 15 000  4) 12 000 

17.  Որ քա՞ն է ե ղել Գան ձա կի մո տա կա Չո լակ վայր Ար ցա խից ժա մա նած հայ կա կան 
զոր քի թի վը. 

1) 6 000  2) 10 000  3) 12 000  4) 15 000 

18.  Որ քա՞ն  զին վոր  է կորց րել թուր քա կան բա նա կը 1724 թ. Եր ևա նի պաշտ պա նու
թյան ժա մա նակ.

1) 5 հա զար  2) 10 հա զար  3) 15 հա զար  4) 20 հա զար

19. Ո՞վ է գլ խա վո րել Սյու նի քի ա զա տագ րա կան պայ քա րը 1728–1730 թթ.

1) Ե սայի Հա սան–Ջա լա լյա նը  3) Մխի թար սպա րա պե տը
2) տեր Ա վե տի սը    4) Ստե փա նոս Շա հու մյան ը

20. Ո՞ւմ է Դա վիթ բե կը նշա նա կել զոր քե րի սպա րա պետ.

1) տեր Ա վե տի սին     3) Փար սա դա նին
2) Մխի թա րին     4) Թո րո սին 
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21. Ո՞րն է դար ձել Դա վիթ բե կի ստեղ ծած հայ կա կան իշ խա նու թյան կենտ րո նա տե ղին.

1) Տաթ ևի ամ րո ցը    3) Զևայի բեր դը 
2) Հա լի ձո րի բեր դը    4) Ո րո տա նի բեր դը 

22. Ո՞վ է նշա նակ վել Խամ սայի մե լի քու թյուն նե րի ա ռա ջին կա ռա վա րիչ.

1) Շահ նա զա րը     3) Ե գա նը
2) Հա կոբ ջա նը     4) Մե լիք ջա նը

23.  Մե լիք նե րից ո ՞վ է մաս նակ ցել Նա դի րի՝ Հնդ կաս տան կա տա րած ար շա վան քին.

1) Ե սային      3) Ե գա նը
2) Մա նու չա րը     4) Մե լիք ջա նը 

24. Ո՞ր զոր քե րի միջև է տե ղի ու նե ցել Եղ վար դի ճա կա տա մար տը.
1) օս մա նյան և ռու սա կան   3) հայ կա կան և պարս կա կան 
2) պարս կա կան և օս մա նյան  4) պարս կա կան և ռու սա կան 

25. Ո՞ր ե րկր նե րի միջև է կնք վել Է րզ րու մի պայ մա նա գի րը.
1) Թուր քի այի և Ռու սաս տա նի  3) Հա յաս տա նի և Պարս կաս տա նի 
2) Հա յաս տա նի և Թուր քի այի  4) Պարս կաս տա նի և Թուր քի այի 

26.  Նշ ված մե լի քու թյուն նե րից ո՞ րը չի մտել Ար ցա խի (Խամ սայի) մե լի քու թյուն նե րի 
կազ մի մեջ. 

1) Գան ձա կի    3) Ջրա բեր դի
2) Գյու լիս տա նի    4) Վա րան դայի 

27. Ո՞վ է Մադ րա սի հայ կա կան տպա րա նի հիմ նա դի րը.
1) Մով սես Սա րա ֆյա նը   3) Շա հա միր Շա հա մի րյա նը
2) Գրի գոր Խո ջա ջա նյա նը   4) Մով սես Բաղ րա մյա նը 

28. Ո՞վ է « Նոր տետ րակ, որ կո չի յոր դո րակ» գր քի հե ղի նա կը.

1) Մով սես Սա րա ֆյա նը   3) Շա հա միր Շա հա մի րյա նը
2) Գրի գոր Խո ջա ջա նյա նը   4) Մով սես Բաղ րա մյա նը 

29. Ո՞ր զին վո րա կան ա կա դե մի ա յում է սո վո րել Հով սեփ Է մի նը. 

1) Փա րի զի   2) Մոսկ վայի   3) Մադ րա սի   4) Վուլ վի չի

30.   Քա նի՞ հոդ վա ծից էր բաղ կա ցած Հով սեփ Ար ղու թյա նի և Հով հան նես Լա զա րյա
նի կազ մած հայ–ռու սա կան դաշ նագ րի նա խա գի ծը.

1) 18   2) 20    3) 36   4) 16

31.   Քա նի՞ հոդ վա ծից էր բաղ կա ցած Շա հա միր Շա հա մի րյա նի կազ մած հայ կա կան 
պե տա կա նու թյան վե րա կանգն ման մա սին նա խա գի ծը.

1) 18   2) 20    3) 36    4) 16 
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32.  Ո՞ւմ հրա մա նա տա րու թյամբ են ռու սա կան զոր քերն ա ռա ջին ան գամ գրա վել 
Գան ձա կը.

1) գե նե րալ Ի. Գու դո վի չի   3) գե նե րալ Պ. Ցի ցի ա նո վի
2) գե նե րալ Ա. Կրա սովս կու   4)  գե նե րալ Ն.  Մու րավյո վի

33.  Քա նի՞ մա հալ նե րի էր բա ժան ված Եր ևա նի խա նու թյու նը XIX դ. սկզ բին. 
1) 10  2) 15    3) 20    4) 12

34.  Քա նի՞ մա հալ նե րի էր բա ժան ված Նա խիջ ևա նի խա նու թյու նը XIX դ. սկզ բին.
1) 10  2) 15    3) 20   4) 12

35.  Ո՞ր գե նե րա լի հրա մա նա տա րու թյամբ են ռու սա կան զոր քե րը թա լա նել Ա խալ
ցխայի գա վա ռը.

1) Ի. Պասկ ևի չի     3) Ա. Կրա սովս կու
2) Ա. Տոր մա սո վի    4) Պ. Ցի ցի ա նո վի 

36. Ո՞ւմ միջ նոր դու թյամբ է կնք վել Բու խա րես տի հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը.
1) Ա լեք սանդր Գրի բոյե դո վի   3) Խաչատուր Լազարյանի
2) Մա նուկ բեյ Միր զա յա նի   4) Ներ սես Աշ տա րա կե ցու 

37.   Քա նի՞ ըն տա նիք է Ա խալց խայի նա հան գից տե ղա հան վել և բռ նա գաղ թեց վել 
Վրաս տան XIX դ. սկզ բին.

1) 1000   2) 1200   3) 1500    4) 2000

38. Ո՞ր գե նե րա լին է Պասկ ևի չը հանձ նա րա րել պա շար ված պա հել Եր ևա նի բեր դը.
1) Ա. Տոր մա սո վին     3) Ա. Գրի բոյե դո վին
2) Ա. Կրա սովս կուն    4) Վ. Մա դա թո վին 

39. Ո՞վ է ռուս նե րի կող մից ստո րագ րել Թուրք մեն չայի հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը.
1) Ի. Պասկևիչը    3) Ա. Գրի բոյե դո վը
2) Ա. Կրասովսկին     4) Վ. Մա դա թո վը 

40.  Ո՞րն է ե ղել ռու սա կան զոր քե րի ա մե նա մեծ հաղ թա նա կը 1826–1828 թթ. 
ռուս–պարս կա կան պա տե րազ մում.

1) Օ շա կա նի գրա վու մը   3) Եր ևա նի գրա վու մը
2) Սար դա րա պա տի գրա վու մը   4) Թավ րի զի գրա վու մը

41.  Ո՞ւմ զո րա ջո կատն է XIX դ. ա ռա ջին կե սի ռուս–թուր քա կան II պա տե րազ մի ըն
թաց քում կռ վել Եր ևան–Բա յա զետ ո ւղ ղու թյամբ.

1) Ա. Ճավ ճա վա ձե ի    3) Ի. Պասկ ևի չի
2) Գու դո վի չի    4) Վ. Մա դա թո վի 

42. Ո՞վ էր Բա յա զե տի 500–հո գա նոց կա մա վո րա կան ջո կա տի հրա մա նա տա րը.

1) Սում բա տո վը    3) Մե լիք–Մար տի րո սյա նը
2) Մ. Վե քի լյա նը    4) Գ. Մա նու չա րյա նը 
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43.  Ո՞վ է փո խա րի նել Ա. Ճավ ճա վա ձե ին Հայ կա կան մար զի կա ռա վար չի պաշ տո նում.

1) Ի. Պասկ ևի չը     3) Հ. Ար ղու թյա նը
2) Վ. Բեհ բու թո վը    4) Ա. Կրա սովս կին 

44.  Ո՞ր վար չա կան մի ա վո րի մեջ են մտել Եր ևա նի, Ա լեք սանդ րա պո լի, Նա խիջ ևա
նի, Նոր Բա յա զե տի և Օր դու բա դի գա վառ նե րը. 

1) Կով կա սի փո խար քա յու թյան  3) Եր ևա նի նա հան գի
2) Կաս պի ա կան մար զի   4) Հայ կա կան մար զի 

45.  Ո՞վ էր 1877–1878 թթ. ռուս–թուր քա կան պա տե րազ մում Կով կա սյան կոր պու սի 
հրա մա նա տա րը.

1) Վ. Բեհ բու թո վը    3) Ա. Տեր–Ղու կա սո վը
2) Մ. Լո ռիս–Մե լի քո վը    4) Հ. Լա զար ևը 

46.  Ո՞վ էր 1877–1878 թթ. ռուս–թուր քա կան պա տե րազ մում Եր ևա նյան ջո կա տի 
հրա մա նա տա րը.

1) Վ. Բեհ բու թո վը    3) Ա. Տեր–Ղու կա սո վը
2) Մ. Լո ռիս–Մե լի քո վը   4) Վ. Մա դա թո վը 

47. Ո՞ր ե րկր նե րի միջև ռազ մա կան բա խու մով սկս վեց Ղրի մի պա տե րազ մը.

1) Հա յաս տա նի և Թուր քի այի   3) Պարս կաս տա նի և Թուր քի այի
2) Ռու սաս տա նի և Թուր քի այի  4) Հա յաս տա նի և Պարս կաս տա նի 

48. Ո՞ր պայ մա նագ րով է ա վարտ վել Ար ևե լյան պա տե րազ մը.

1) Փա րի զի     3) Բեռ լի նի
2) Սան Ստե ֆա նոյի    4) Լոն դո նի 

49. Ո՞վ էր 1878 թ. Եվ րո պա մեկ նած հայ կա կան պատ վի րա կու թյան ղե կա վա րը.

1) Ն. Վար ժա պե տյա նը   3) Մ. Չե րա զը
2) Գր. Օ տյա նը    4) Մ. Խրի մյա նը 

50.  Բեռլինի վեհաժողովից առաջ ո՞ւմ է հանձ նա րար վել մեկ նել Սանկտ Պե տեր բուրգ` 
ռու սա կան ար քու նի քի հետ հայե րի պա հանջ նե րը հա մա ձայ նեց նե լու հա մար.

1) Մկր տիչ Խրի մյա նին   3) Մի նաս Չե րա զին
2) Գրի գոր Օ տյա նին   4) Խո րեն Նար բեյին 

51. Ո՞վ է Մ. Խրի մյա նի հետ 1878 թ. մեկ նել Եվ րո պա՝ որ պես թարգ մա նիչ. 

1) Սար գիս Հա մամ ջյա նը   3) Մ. Չե րա զը 
2) Խո րեն Նար բեյը    4) Ս. Աս լա նյա նը 

52.  Ո՞ր պայ մա նագ րով է ա վարտ վել 1877–1878 թթ. ռուս–թուր քա կան պա տե րազ մը.

1) Փա րի զի     3) Բեռ լի նի
2) Սան Ստե ֆա նոյի     4) Լոն դո նի 
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53. Ո՞վ էր Զեյ թու նի 1862 թ. ա պս տամ բու թյան ը նդ հա նուր ղե կա վա րը.

1) Ե նի–Տու նյա նը    3) մահ տեսի Գրի գո րը
2) Մկր տիչ Յա ղու բյա նը    4) Մար կոս Թաշ ճյա նը 

54.  Որ քա՞ն է ե ղել հայ մար տիկ նե րի թի վը Զեյ թու նի 1862 թ. ա պս տամ բու թյան ժա
մա նակ.

1) 1500  2) 2250   3) 2500   4) 5000 

55.  Ո՞ր ա պս տամ բու թյունն է Ս. Շա հա զի զը հա մա րել « հայ կա կան քա ջասր տու թյան 
փա ռա վոր ա պա ցույց».

1) Զեյ թու նի   2) Սա սու նի  3) Վա նի 4) Առաքելոց վանքի

56. Ո՞վ է հիմ նադ րել « Պաշտ պան հայ րե նյաց» կազ մա կեր պու թյու նը. 

1) Ար սեն Կրի տյա նը    3) Խա չա տուր Կե րեք ցյա նը
2) Հա կոբ Կա լո յա նը   4) Ներ սես Ա բե լյա նը 

57.  Ո՞վ է հայ ա զա տագ րա կան զին ված պայ քա րի մտա ծո ղու թյան ա ռա ջին ազ դա րա րը.

1) Րաֆ ֆին     3) Գր. Ա րծ րու նին
2) Գր. Օ տյա նը    4) Մ. Խրի մյա նը 

58.  Ո՞ր կազ մա կեր պու թյունն է հրա տա րա կել «Ա զա տու թյան ա վե տա բեր» թեր թը.

1) « Պաշտ պան հայ րե նյաց»   3) « Զի նա կիր»
2) « Հա յա սեր–ազ գա սեր»   4) « Հայ րե նա սեր նե րի մի ու թյուն» 

59. Որ տե՞ղ է ստեղծ վել « Հայ րե նի քի սի րո գրա սե նյակ» խմ բա կը.

1) Վա նում     3) Ալեքսանդրապոլում
2) Մեծ Ղա րա քի լի սա յում   4) Թիֆ լի սում 

60. Որ տե՞ղ է ստեղծ վել « Մի ու թյուն ի փր կու թյուն» գաղտ նի ըն կե րու թյու նը.

1) Վա նում     3) Կարինում
2) Մեծ Ղա րա քի լի սա յում    4) Մոսկվայում

61. Որ տե՞ղ է ստեղծ վել « Հա յա սեր–ազ գա սեր» խմ բա կը.

1) Վա նում     3) Մոսկ վա յում
2) Եր ևա նում      4) Թիֆլիսում 

62. Որ տե՞ղ է հրա տա րակ վել «Հն չակ» թեր թը. 

1) Փա րի զում    3) Մար սե լում
2) Ժն ևում       4) Վա նում 

63. Որ տե՞ղ է հրա տա րակ վել «Ար մե նի ա» թեր թը.

1) Թիֆ լի սում    3) Մար սե լում
2) Ժն ևում       4) Վա նում 
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64. Ո՞վ էր Կե սա րի այի շր ջա նում հայտ նի « Մեծ չել լոյի» ա ռաջ նոր դը.

1) Թ. Ծա ռու կյա նը    3) Ս. Վար դա նյա նը
2) Ա. Ա չըգ բա շյա նը    4) Ա. Մխի թա րյա նը 

65. Ո՞վ է ե ղել «Ա զա տու թյան ա վե տա բեր» թեր թի փաս տա կան խմ բա գի րը.

1) Ար սեն Կրի տյա նը    3) Խա չա տուր Կե րեք ցյա նը
2) Հա կոբ Կա լո յա նը    4) Ներ սես Ա բե լյա նը 

66. Ո՞վ է « Մար տա կան հրա հանգ ներ» կա նո նագր քի հե ղի նա կը. 

1) Գևորգ Չա վու շը    3) Հրայր Դժոխ քը
2) Աղ բյուր Սե րո բը    4) Ա նդ րա նիկ Օ զա նյա նը 

67. Որ տե՞ղ է զոհ վել հայ դու կա պետ Ա րա բոն.

1) Բաբ շե նում    3) Գյա լի սո րում
2) Գե լի ե գու զա նում    4) Սու լու խում 

68. Որ տե՞ղ է սպան վել Աղ բյուր Սե րո բը.

1) Բաբ շե նում    3) Գյա լի սո րում
2) Գե լի ե գու զա նում     4) Ա հա րոն քում

69. Որ քա՞ն հայ է կո տոր վել 1890–ա կան թթ. կե սե րին Թուր քի ա յում.

1) 150000  2) 100000  3) 300000  4) 200000

70. Ո՞վ էր Զեյ թու նի 1895 թ. ա պս տամ բու թյան փաս տա կան ղե կա վա րը. 

1) Գա րուն Ա ղա սին    3) Նա զա րեթ Չա վու շը
2) Մխո Շա հե նը    4) Ղա զար Շով րո յա նը 

71. Ո՞վ է մտահ ղա ցել Խա նա սո րի ար շա վան քը.

1) Ա նդ րա նի կը    3) Ա րա բոն 
2) Նի կոլ Դու մա նը    4) Գևորգ Չա վու շը

72. Ո՞վ է սպա նել Մ. Նա կա շի ձե ին.

1) Սմ բա տը      3) Դրոն
2) Հա մա զաս պը    4) Մու րա դը

73. Նշ ված նե րից ո ՞ւմ խումբն է մարտն չել Զան գե զու րում 1906 թ.

1) Վար դա նի 2) Մար տի կի  3) Փա րա մա զի  4) Քե ռու 

74.  Ո՞վ է 1905 թ. Բաք վի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նից հե տո ղե կա վա րել Եր ևա նի 
նա հան գի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը.

1) Վար դա նը    3) Նի կոլ Դու մա նը
2) Ար մեն Գա րոն    4) Քե ռին 
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75. Որ տե ղի՞ց են սկիզբ ա ռել 1905–1906 թթ. հայ–թա թա րա կան ը նդ հա րում նե րը. 

1) Նա խիջ ևա նից     3) Թիֆ լի սից
2) Բաք վից       4) Եր ևա նից

76.  Ո՞վ է ղե կա վա րել 1903 թ. Սա սու նում ստեղծ ված ի նք նա պաշտ պա նու թյան մար
մի նը.

1) Սե բաս տա ցի Մու րա դը   3) Գևորգ Չա վու շը
2) Նի կոլ Դու մա նը    4) Ա նդ րա նի կը 

77. Ո՞ւմ գլ խա վո րած հայ դու կային խումբն է 1903 թ. ա ռա ջի նը հա սել Սա սուն.

1) Վարդ գե սի     3) Չա վու շի
2) Հրայ րի      4) Թոր գո մի 

78. Ո՞վ է ղե կա վա րել Ս. Ա ռա քե լոց վան քի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը.

1) Վարդ գե սը    3) Հրայ րը
2) Ա նդ րա նի կը     4) Չա վու շը 

79.  Որ տե՞ղ է 1903 թ. ստեղծ վել ի նք նա պաշտ պա նու թյան ղե կա վար մար մին՝ Ա նդ
րա նի կի գլ խա վո րու թյամբ.

1) Բաբ շե նում    3) Գյա լի սո րում
2) Գե լի ե գու զա նում      4) Ա հա րոն քում 

80.  Որ քա՞ն հայ դուկ է դի մագ րա վել Սա սու նի դեմ 1904 թ. դուրս բեր ված թուր քա
կան կա նո նա վոր բա նա կին և զին ված քր դե րին.

1) 1000  2) 37   3) 150   4) 200 

81.  Որ քա նի՞ է հա սել հայ կռ վող նե րի թի վը Ս. Ա ռա քե լոց վան քի ի նք նա պաշտ պա
նու թյան օ րե րին.

1) 94–ի   2) 115–ի    3) 140–ի   4) 200–ի 

82.  Ո՞վ է այ ցե լել Կ. Պոլ սում մեծ տե րու թյուն նե րի դես պան նե րին՝ Հայ կա կան հար
ցը մի ջազ գային խորհր դա ժո ղո վի օ րա կարգ մտց նե լու խնդ րով.

1) Ա րամ  Մա նու կյա նը   3) Պո ղոս Նու բա րը
2) Մկր տիչ Խրի մյա նը   4) Հով հան նես Ար շա րու նին 

83.  Ո՞վ է 1912 թ. նշա նակ վել Եվ րո պա յում հայոց կա թո ղի կո սի լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ.

1) Ա րամ Մա նու կյա նը   3) Պո ղոս Նու բա րը
2) Մի նաս Չե րա զը    4) Հով հան նես Ար շա րու նին

84.   Քա նի՞ կե տից բաղ կա ցած ծրա գիր են կազ մել Գիր սը և Վան գեն հայ մը Ա րև
մտյան Հա յաս տա նի հա մար.

1) 4   2) 6   3) 10   4) 12 
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85. Ո՞ր ե րկր նե րի միջև է կնք վել Սայքս–Պի կոյի հա մա ձայ նա գի րը. 
1) Ա նգ լի այի և Ռու սաս տա նի  3) Ռու սաս տա նի և Ֆրան սի այի
2) Թուր քի այի և Ա նգ լի այի   4) Ա նգ լի այի և Ֆրան սի այի

86. Ո՞վ էր 1915 թ. Ա րա րա տյան գն դի հրա մա նա տա րը.
1) Ա նդ րա նի կը    3) Վար դա նը
2) Դրոն      4) Հա մա զաս պը 

87. Որ քա՞ն է ե ղել հայ կա մա վոր նե րի թի վը 1915 թ. վեր ջե րին և 1916 թ. սկզ բին.
1) 10000  2) 12000  3) 6000  4) 5000

88.  Քա նի՞ մար տիկ է ե ղել հայ կա կան 6 գու մար տակ նե րում 1917 թ. սկզ բին.
1) 6719  2) 5719   3) 7591    4) 7917 

89.  Ո՞ւմ նա հան գա պե տու թյան ժա մա նակ Վա նը ստա ցավ ստորև բեր ված բնո րո շու մը.
« Վա նը, լռե լյայն, բո լո րի մեջ դառ նում է հայոց ա ռա ջին մայ րա քա ղա քը, ո ւր կա հայ 
իշ խա նու թյուն, հայ բա նակ, հայ վար չա կան կազմ… Հայոց ան կա խու թյան ա ռա ջին 
ճա ռա գայթն է այս».
1) Ս. Վրա ցյա նի    3) Լ. Շան թի
2) Վ. Փա փա զյա նի    4) Ա. Մա նու կյա նի

90.  Ո՞վ է 1915 թ. ղե կա վա րել Վա նի քա ղա քա մեջ թա ղա մա սի ի նք նա պաշտ պա նու
թյան զին վո րա կան խոր հուր դը.

1) Ղու կաս Տե ով լե թյա նը   3) Տիգ րան Ա նդ րե ա սյա նը
2) Մկր տիչ Յոթ նեղ բայ րյա նը  4) Հայ կակ Կո սո յա նը 

91.  Ո՞վ է ղե կա վա րել Ո ւր ֆայի 1915 թ. ի նք նա պաշտ պա նու թյան զին վո րա կան խոր
հուր դը.

1) Հայ կակ Կո սո յա նը   3) Ղու կաս Տե ով լե թյա նը
2) Մկր տիչ Յոթ նեղ բայ րյա նը  4) Տիգ րան Ա նդ րե ա սյա նը

92.  Որ քա՞ն հայ կա կան ե կե ղե ցի և վանք է ա վեր վել կամ կո ղոպտ վել Մեծ ե ղեռ նի 
ժա մա նակ.

1) 1500   2) 2500   3) 1350    4) 2350 

93.  Որ քա՞ն հայ կա կան դպ րոց ու վար ժա րան է վե րաց վել Մեծ ե ղեռ նի ժա մա նակ.
1) 1500    2) 2050    3) 2350   4) 2500

94. Ո՞վ է ը նտր վել Ա րևմ տա հայ ազ գային խորհր դի նա խա գահ.
1) Հ. Զավ րյա նը    3) Ա նդ րա նի կը
2) Վ. Փա փա զյա նը    4) Ա. Մա նու կյա նը 

95. Ո՞վ էր 1917 թ. Բա բեր դում ստեղծ ված հայ կա կան ջո կա տի պե տը.
1) Ա նդ րա նի կը    3) Սե պու հը
2) Սմ բա տը     4) Բուլ ղա րա ցի Գրի գո րը 
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96. Ո՞վ էր Ե րզն կա յում 1917 թ. ստեղծ ված հայ կա կան ջո կա տի պե տը.

1) Սե բաս տա ցի Մու րա դը   3) Սե պու հը 
2) Հա մա զաս պը    4) Սմ բա տը

97.  Ո՞վ է 1917 թ. դեկ տեմ բե րի 16–ին նշա նակ վել Կով կա սի գոր ծե րի ար տա կարգ 
ժա մա նա կա վոր կո մի սար.

1) Վ. Տե րյա նը     3) Ե. Գե գեչ կու րին
2) Ս. Շա հու մյա նը     4) Ն. Չխե ի ձեն 

98.  Որ տե՞ղ է 1917 թ. ստո րագր վել ռուս–թուր քա կան զի նա դա դա րի հա մա ձայ
նագիր.  

1) Ե րզն կա յում    3) Բա թու մում
2) Բրեստ–Լի տովս կում   4) Թիֆ լի սում 

99.  Որ տե՞ղ է ստո րագր վել հաշ տու թյան պայ մա նա գիր Խորհր դային Ռու սաս տա նի 
և Քա ռյակ մի ու թյան ե րկր նե րի միջև.

1) Պետ րոգ րա դում    3) Բա թու մում
2) Բրեստ–Լի տովս կում   4) Ե րզն կա յում

100.  Ո՞վ է ե ղել Հայ կա կան կոր պու սի կո մի սար.

1) Դրոն     3) Մ. Ա րե շյա նը
2) Մ. Սի լի կյա նը    4) Թ. Նա զար բե կյա նը 

101.  Ո՞վ էր Հայ կա կան կոր պու սի հրա մա նա տա րը.

1) Ա. Օ զա նյա նը    3) Մ. Սի լի կյա նը
2) Թ. Նա զար բե կյա նը   4) Մ. Ա րե շյա նը 

102.  Ո՞վ էր Բաշ Ա պա րա նի ջո կա տի հրա մա նա տա րը.

1) Դա նի ել Բեկ–Փի րու մյա նը  3) Ա նդ րա նի կը
2) Գ. Նժ դե հը    4) Դրոն

103.  Ո՞վ է հայ ա ռա ջին պար բե րա կա նի հիմ նա դի րը.
1) Հա րու թյուն Շմա վո նյա նը   3) Հա կոբ Մե ղա պար տը
2) Մխի թար Սե բաս տա ցին   4) Գրի գոր Ա րծ րու նին 

104.  Ո՞ւմ խմ բագ րու թյամբ է հրա տա րակ վել « Տա րեգ րու թյու նը».
1) Հա րու թյուն Շմա վո նյա նի   3) Ղու կաս Ին ճի ճյա նի
2) Մխի թար Սե բաս տա ցու   4) Հով սեփ Գաթր ճյա նի 

105.  Որ տե՞ղ է լույս ըն ծայ վել «Ազ դա րա րը».
1) Մադ րա սում     3) Մոսկ վա յում
2) Վե նե տի կում     4) Փա րի զում 
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106.  Որ տե՞ղ է լույս ըն ծայ վել « Տա րեգ րու թյուն» պար բե րա կա նը.
1) Մադ րա սում     3) Վե նե տի կում
2) Մոսկ վա յում    4) Վի ե ննա յում

107.  Թվարկված նե րից ո ՞րն է հայոց ա ռա ջին պար բե րա կա նը.
1) « Բազ մա վե պը»     3) «Ազ դա րա րը»
2) «Ա զա տու թյան ա վե տա բե րը»   4) «Ուր բա թա գիր քը» 

108.  Նշ ված նե րից ո ՞վ է ը նտր վել Թիֆ լի սի քա ղա քագ լուխ.

1) Ստե փա նոս Ներ սի սյա նը   3) Պո ղոս Ա րա պյա նը
2) Ալ. Ճավ ճա վա ձեն   4) Գա լուստ Շեր մա զա նյա նը  

109.  Ո՞վ է ստեղ ծել հայ կա կան նոր ձայ նագ րու թյու նը.

1) Մկր տում Հով նա թա նյա նը  3) Կո մի տա սը
2) Համ բար ձում  Լի մոն ճյա նը  4) Գա լուստ Շեր մա զա նյա նը 

110.  Ո՞վ է ստեղ ծել հայ կա կան, թուր քա կան և վրա ցա կան տա ռա տե սակ ներ.

1) Ստե փա նոս Ներ սի սյա նը    3) Պո ղոս Ա րա պյա նը
2) Ե րե մի ա Չե լե պի Քե ո մուր ճյա նը  4) Ոս կան Եր ևան ցի 

111.  Որ տե՞ղ է 1809 թ. ռու սե րե նով լույս տե սել Խո րե նա ցու « Հայոց պատ մու թյու նը».

1) Մոսկ վա յում     3) Թիֆ լի սում
2) Ա ստ րա խա նում      4) Պե տեր բուր գում 

112. Ի՞նչ ա նու նով է հայտ նի Շեր մա զա նյա նի թատ րո նը.

1) « Շեր մա զա նյան ամ րոց»   3) « Շեր մա զա նյան դար բաս»
2) « Շեր մա զա նյան թատ րոն»  4) « Շեր մա զա նյան դպ րոց»

113.   Հայ մա մու լի թվարկ ված պար բե րա կան նե րից ո ՞րն է հրա տա րակ վում մինչ այ սօր.

1) «Ազ գա սե րը»    3) « Բազ մա վե պը»
2) «Ա րա րա տը»      4) « Կով կա սը» 

114. Ո՞վ է ժա մա նա կա կից ե րկ րա քի մի ա գի տա ճյու ղի հիմ նա դի րը.

1) Ա նդ րե աս Ա րծ րու նին   3) Հով հան նես Ա դա մյա նը
2) Հա կոբ Չամ չյա նը   4) Խո րեն Սի նա նյա նը 

115. Ո՞վ է ժա մա նա կա կից լու սա քի մի այի հայ րը.

1) Ա նդ րե աս Ա րծ րու նին   3) Հով հան նես Ա դա մյա նը
2) Հա կոբ Չամ չյա նը   4) Խո րեն Սի նա նյա նը 

116. Ո՞վ է գու նա վոր հե ռուս տա տե սու թյան հիմ նա դի րը.

1) Ա նդ րե աս Ա րծ րու նին   3) Հով հան նես Ա դա մյա նը
2) Հա կոբ Չամ չյա նը   4) Խո րեն Սի նա նյա նը 
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117. Ո՞վ է ա ռա ջի նը հայտ նա բե րել Յու պի տե րի վե ցե րորդ ար բա նյա կը.

1) Ա նդ րե աս Ա րծ րու նին   3) Հով հան նես Ա դա մյա նը
2) Հա կոբ Չամ չյա նը   4) Խո րեն Սի նա նյա նը 

118. Ո՞վ է «Ա նի» աշ խա տու թյան հե ղի նա կը.

1) Մ. Ա բե ղյա նը    3) Գ. Ղա փան ցյա նը
2) Հ. Ա ճա ռյա նը    4) Ն. Մա ռը 

119.  Ո՞ւմ ջան քե րով է Եր ևա նի հայ կա կան դպ րոց նե րում մտց վել ա ռող ջա պա հու
թյան և մարմ նա մար զու թյան դա սեր.

1) Ջա կո մո Չամ չյա նի   3) Նա զա րեթ Տա ղա վա րյա նի
2) Խո րեն Սի նա նյա նի   4) Լևոն Տիգ րա նյա նի 

120. Ո՞վ է հրա տա րա կել « Գի տա կան շար ժում» պար բե րա կա նը.

1) Ջա կո մո Չամ չյա նը   3) Նա զա րեթ Տա ղա վա րյա նը
2) Խո րեն Սի նա նյա նը   4) Լևոն Տիգ րա նյա նը 

121. Ո՞վ է է վո լյու ցի ոն ֆի զի ո լո գի այի հիմ նա դի րը.

1) Լևոն Օր բե լին    3) Միհ րան Ղա սա բյա նը
2) Մար գար Ա ռուս տա մո վը   4) Խո րեն Սի նա նյա նը

122. Թվարկ ված նե րից ո ՞վ մաս նա գի տու թյամբ բժիշկ չէ.

1) Միհ րան Ղա սա բյա նը   3) Ջա կո մո Չամ չյա նը
2) Մար գար Ա ռուս տա մո վը   4) Լևոն Տիգ րա նյա նը

123. Տր ված նե րից ո ՞րն է ա ռա ջին հայ գի տա կան պար բե րա կա նը.

1) « Գի տա կան շար ժու մը»   3) « Տա րեգ րու թյու նը» 
2) «Ազ դա րա րը»    4) « Բազ մա վե պը»

124. Ա վե լի քան  քա նի՞  հա տոր է Ղ. Ա լի շա նի գի տա կան ժա ռան գու թյու նը.

1) 23    2) 35    3) 45    4) 40

125. Ո՞վ է հայ ազ գային բնան կա րի հիմ նա դի րը.

1) Գևորգ Բա շին ջա ղյա նը   3) Մար տի րոս Սա րյա նը
2) Ե ղի շե Թադ ևո սյա նը   4) Հով հան նես Այ վա զովս կին

126.  Հայ նկա րիչ նե րից ո ՞վ է հա րել ի մպ րե սի ո նիզ մին.

1) Գևորգ Բա շին ջա ղյա նը   3) Մար տի րոս Սա րյա նը
2) Ե ղի շե Թադ ևո սյա նը   4) Հով հան նես Այ վա զովս կին 

127.  Ո՞վ է « Շա մի րամն Ա րա Գե ղե ցի կի դի ա կի մոտ» ու « Սա լո մե» մե ծա դիր կտավ
նե րի հե ղի նա կը.

1) Եր վանդ Ոս կա նը    3) Գևորգ Բա շին ջա ղյա նը
2) Վարդ գես Սու րե նյան ցը   4) Հով հան նես Այ վա զովս կին 
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128. Ո՞վ է նոր շր ջա նի հայ քան դա կա գոր ծու թյան հիմ նա դիր նե րից.

1) Եր վանդ Ոս կա նը    3) Ա նդ րե աս Տեր–Մա րու քյա նը
2) Ե ղի շե Թադ ևո սյա նը    4) Գևորգ Բա շին ջա ղյա նը 

129. Ո՞վ է կեր տել Խա չա տուր Ա բո վյա նի հու շար ձա նը.

1) Եր վանդ Ոս կա նը    3) Ա նդ րե աս Տեր–Մա րու քյա նը
2) Գևորգ Բա շին ջա ղյա նը   4) Ե ղի շե Թադ ևո սյա նը 

130. Ո՞վ է ե ղել «Ար ևե լյան թատ րո նի» ղե կա վա րը.

1) Պետ րոս Մա ղա քյա նը   3) Հով հան նես Ա բե լյա նը
2) Պետ րոս Ա դա մյա նը   4) Լևոն Քա լան թա րը 

131. Ո՞վ է ե ղել Կ. Պոլ սի թա տե րա կան ե րկ րորդ կազ մա կեր պու թյան ղե կա վա րը.

1) Հ. Վար դո վյա նը    3) Հ. Ա բե լյա նը
2) Պ. Ա դա մյա նը    4) Լ. Քա լան թա րը 

132. Ո՞վ է հայ օ պե րային ար վես տի հիմ նա դի րը.

1) Գ. Սի նա նյա նը     3) Մ. Եկ մա լյա նը
2) Տ. Չու խա ջյա նը    4) Ա. Տիգ րա նյա նը 
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3. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

1. Ո՞վ է մեջբերված խոս քե րի հե ղի նա կը.

« Բարձ րյալն Ա ստ ված թող … ձեր սր տի մեջ ներշն չի հա վա տի զգա ցում նե րը՝ ա զա
տե լու հա մար բո լոր քրիս տո նյա նե րին և հատ կա պես մեր ազ գին: … Հույս ու հա վատ 
ու նենք, որ ձեր օ րհ նյալ ձեռ քե րով կկա տար վի մեր փր կու թյու նը»: 

1) Հա կոբ Ջու ղայե ցին   3) Խա չա տուր Գա ղա տա ցին
2) Շա հա միր Շա հա մի րյա նը   4) Մով սես Բաղ րա մյա նը

2.  Ո՞ւմ են ո ւղղ ված հետևյալ խոս քե րը.

« Բարձ րյալն Ա ստ ված թող … ձեր սր տի մեջ ներշն չի հա վա տի զգա ցում նե րը՝ ա զա
տե լու հա մար բո լոր քրիս տո նյա նե րին և հատ կա պես մեր ազ գին: … Հույս ու հա վատ 
ու նենք, որ ձեր օ րհ նյալ ձեռ քե րով կկա տար վի մեր փր կու թյու նը»: 

1) Լյու դո վի կոս XIV–ի ն   3) Պյոտր I–ի ն
2) Հով հան Վիլ հել մին   4) Վախ թանգ VI–ի ն

3.  Ո՞ր բեր դի պա շար ման ժա մա նակ են Մխի թար սպա րա պետն ու տեր Ա վե տի սը 
հետ ևյալ խոս քե րով դի մել հայ զին վոր նե րին.

«Ա րի ա ցե՛ք, մի՛ ե րկն չեք, հետ ևե ցե՛ք մեզ: Ե թե հա սել է մեր վախ ճա նը, քա ջա բար 
մեռ նենք, ո րով հետև մեզ հա մար ա վե լի լավ է ա րի ու թյամբ պա րիսպ նե րից դուրս 
մեռ նել, քան այս տեղ՝ մեր աչ քե րի ա ռաջ, տես նել մեր ըն տա նիք նե րի ու բա րե կամ
նե րի մա հը».
1) Զևայի  2) Ո րո տա նի  3) Հա լի ձո րի  4) Տաթ ևի 

4.  Ո՞ր աշ խա տու թյու նում են զե տեղ ված հետևյալ խոս քե րը.

« Խի զա խու թյա՛մբ ե ղեք, ե ղե՛ք նման վող ներ մեր նա խա հոր՝ քաջ Ա րա մի որ դի նե րին, 
որ մի գու ցե թե այդ պի սով կա րո ղա նանք վե րագտ նել մեր հայ րե նիքն Ա րա րա տյան»: 

1) «Ո րո գայթ փա ռաց» –ում   3) Մ. Խո րե նա ցու « Հայոց պատ մու թյու ն»–ում
2) « Նոր տետ րակ» –ում  4) « Հով սեփ Է մի նի կյան քը և ար կած նե րը» գործում

5.  Ո՞ւմ գլ խա վո րած կա մա վո րա կան ջո կա տի մա սին է գե նե րալ Ն. Մու րավյո վի 
ստորև բեր ված խոս քը.

«Թ վում էր, թե մի նոր ո գի է թևա ծում բո լոր հայե րի մեջ, ո րոնք հույս ու նե ին վե րա
կանգն ված տես նե լու ի րենց թա գա վո րու թյու նը».

1) Ա. Մա դա թո վի    3) Մ. Վե քի լյա նի
2) Վ. Սում բա տո վի    4) Գ. Մա նու չա րյա նի
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6.  Ո՞ր գե նե րա լին են պատ կա նում հետևյալ խոս քե րը.

«Թ վում էր, թե մի նոր ո գի է թևա ծում բո լոր հայե րի մեջ, ո րոնք հույս ու նե ին վե րա
կանգն ված տես նե լու ի րենց թա գա վո րու թյու նը»: 

1) Ի. Գու դո վի չին   3) Ի.Պասկ ևի չին 
2) Պ. Ցի ցի ա նո վին   4) Ն. Մու րավյո վին

7. Ո՞ր ի րա դար ձու թյան մա սին է Ա. Գրի բոյե դո վի ստորև բեր ված խոս քը.

«Անհ նա րին է նկա րագ րել այս տե ղի բնա կիչ նե րի, մեծ մա սամբ հայե րի հրճ վան քը, 
ո րոնք դուրս է ին ե կել դի մա վո րե լու հաղ թող նե րին՝ մու սուլ ման նե րի եր կա րատև, 
տան ջա լի լծից ի րենց ա զա տագ րող նե րին».
1) ռուս նե րի կող մից Է րզ րու մի գրավ ման
2) ռուս նե րին Բա յա զե տի բեր դի հանձն ման
3) ռու սա կան զոր քե րի կող մից Սար դա րա պա տի գրավ ման
4) ռուս նե րի կող մից Եր ևա նի գրավ ման

8.  Կ. Պոլ սի հայ հա մայն քի գոր ծե րի կա ռա վար ման նպա տա կով 1844 թ. ստեղծ
ված մար մի նը կոչ վում է ր՝

1) Սի նոդ    3) Ազ գային խոր հուրդ
2) Ազ գային ժո ղով   4) Պատ րի ար քա րան

9.  Ո՞վ է հետևյալ խոս քե րի հե ղի նա կը.

« Հա յաս տա նի մեջ է բուն հայ կա կան խն դի րը, և Պեր լի նի մէջ կո րո նենք այն»: 

1) Մի նաս Չե րա զը   3) Գա րե գին Սր վանձ տյա նը
2) Ներ սես Վար ժա պե տյա նը 4) Մկր տիչ Խրի մյա նը

10.  Ո՞վ է հետևյալ խոս քե րի հե ղի նա կը.

« Ձեր բա րե կա մաց և ազ գա կա նաց ի բրև պարգև մէկ–մէկ զէ´նք տա րեք, զէ´նք ա ռեք 
և դար ձե ա´լ զէնք: Ժո ղո վո´ւրդ, ա մե նէն ա ռաջ քո ա զա տու թե ան յոյ սը քո վրա´յ դիր, 
քո խել քի´ն և բազ կի´ն ոյժ տուր, մարդ ի նք նիր մէն պէտք է աշ խա տի, որ փր կո ւի»: 

1) Ծե րեն ցը    3) Գա րե գին Սր վանձ տյա նը
2) Րաֆ ֆին    4) Մկր տիչ Խրի մյա նը

11.  Ով քե՞ր են ե րդ վել հետևյալ խոս քե րով.

«Այ սու հետև իմ բար ձը լի նե լու են Հա յաս տա նի լեռ նե րը, ի սկ բաղ ձա լի ե րա զան քը՝ 
հայ րե նի քի հա մար մեռ նե լը»: 

1) « Զի նա կիր» խմ բի ան դամ նե րը
2) ՀՅԴ ան դամ նե րը
3) ֆի դայի նե րը
4) Ս. Ա ստ վա ծած նի վան քում խորհր դակ ցու թյան մաս նա կից նե րը
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12.  Ո՞վ է հետևյալ խոս քե րի հե ղի նա կը.

«Ես չեմ, որ կհ րա վի րեմ ձեզ, ար տա սահ մա նյան հա՛յ եր տա սարդ ներ, այլ դժ բախտ 
հայ րե նի քին հողն ու քա րը ի րենց ա րյու նով ներ կած մեր նա հա տակ ներն ու պաշ տե լի 
հե րոս ներն են, որ կոչ կը նեն ձե զի` զեն քի, զի նա վար ժու թյան ու վրեժխնդ րու թյան: 
Լսե ցե՛ք ա նոնց ձայ նը, որ մեր կյան քի ձայնն է»: 

1) Ա նդ րա նի կը    3) Աղ բյուր Սե րո բը
2) Գևորգ Չա վու շը    4) Հրայր Դժոխ քը

13.  Ո՞վ է հետևյալ խոս քե րի հե ղի նա կը.

«Ա մեն ոք իր մա սին է մտա ծում: Իր ե րկ րի սահ ման նե րից այն կողմ ե թե նայող կա, 
նա յում է մի այն հա նուն իր շա հե րի: Ոչ ոք ոչ մի մարդ չի ու ղար կի տաճ կա կան ճա
կատ՝ տուն գնա ցող ռուս նե րին փո խա րի նե լու հա մար… մե նակ ե նք և պետք է ա պա
վի նենք մի ա՛յն մեր ու ժե րին՝ թե՛ ճա կա տը պաշտ պա նե լու և թե՛ ե րկ րի ներ սում կարգ 
հաս տա տե լու հա մար»: 

1) Մով սես Սի լի կյա նը   3) Ա րամ Մա նու կյա նը
2) Ռու բեն Տեր– Մի նա սյա նը   4) Թով մաս Նա զար բե կյա նը
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4. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Սղ նախ ներ են կոչ վել Ար ցա խում կազ մա կերպ ված՝

1) ռազ մա կան խոր հուրդ նե րը
2) պաշտ պա նա կան հե նա կե տային ամ րու թյուն նե րը
3) զին ված վաշ տե րը
4) կի սան կախ հայ կա կան իշ խա նա պե տու թյուն նե րը 

2.   Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րում Ար ևե լյան հարց ան վան վել է ՝

1)  Օս մա նյան տի րա պե տու թյան դեմ բալ կա նյան ժո ղո վուրդ նե րի բարձ րաց րած 
ա պս տամ բու թյուն նե րի ճնշ ման խն դի րը:

2)  Օս մա նյան կայս րու թյու նում ազ դե ցու թյուն տա րա ծե լու և նրա նից զա նա զան զի
ջում ներ կոր զե լու նպա տա կով եվ րո պա կան մեծ տե րու թյուն նե րի միջև պայ քա րի 
ար դյուն քում ա ռա ջա ցած մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի հիմ նախն դի րը:

3) Օս մա նյան կայս րու թյու նը եվ րո պա կան տի պի պե տու թյուն դարձ նե լու հար ցը:
4) Թուր քահ պա տակ քրիս տո նյա նե րին ա զա տագ րե լու հա մար մղ վող պայ քա րը: 

3. Ո՞ւմ են ան վա նել « Նեմ րու թի հս կա». 

1) Գևորգ Չա վու շին     3) Հրայր Դժոխ քին
2) Աղ բյուր Սե րո բին    4) Ա նդ րա նիկ Օ զա նյա նին 

4.  Չել լո ներ կոչ վել ե ն՝

1) քր դա կան հա կա կա ռա վա րա կան ջո կատ նե րը
2) Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ժո ղովր դա կան վրի ժա ռու նե րը
3) կա մա վո րա կան ջո կատ նե րի տաս նա պե տե րը
4) Բալ կան նե րից Ա րևմ տյան Հա յաս տան ներ թա փան ցած մահ մե դա կան նե րը

5.  Հաս կա ցու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել բո վան դա կու թյա նը.

1) ջան ֆե դա     ա) հետ ևակ
2) հայ դուկ     բ) տաս նա պետ
3) չետ նիկ     գ) ի նք նա զոհ
4) ֆի դայի     դ) հա րյու րա պետ
       ե) զոհ
1) 1–ա, 2–բ, 3–ե, 4–գ   3) 1–ե, 2–ա, 3–գ, 4–դ
2) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–ե    4) 1–գ, 2–դ, 3–ա, 4–բ

6.  Հաս կա ցու թյուն նե րը  հա մա պա տաս խա նեց նել  բո վան դա կու թյա նը.

1) պա նիս լա միզմ     ա) հա մա թուր քա կա նու թյուն
2) պան թյուր քիզմ    բ) ի նք նա զոհ
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3) ջի հադ     գ) սր բա զան պա տե րազմ
4) հա մի դի ե     դ) քր դա կան ջո կատ
       ե) հա մաիս լա մա կա նու թյուն

1) 1–ե, 2–ա, 3–բ, 4–գ   3) 1–ե, 2–ա, 3–գ, 4–դ
2) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–ե    4) 1–դ, 2–գ, 3–ա, 4–բ

7.  1917 թ. մար տի 2–ին Ռու սաս տա նում ձևա վոր ված բարձ րա գույն գոր ծա դիր իշ
խա նու թյու նը կոչ վել է ՝

1) Պե տա կան դու մա   3) Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյուն
2) Պետ րոգ րա դի խոր հուրդ   4) Ժո ղովր դա կան կո մի սար նե րի խոր հուրդ

8.  1917 թ. մար տի 9–ին Կով կա սի նախ կին փո խար քա յու թյան սահ ման նե րում 
կազմ ված նոր մար մի նը կոչ վել է ՝

1) Ա նդր կով կա սյան հա տուկ կո մի տե 3) Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյուն
2) Ա նդր կով կա սյան կո մի սա րի ատ  4) Սահ մա նա դիր ժո ղով

9.  1917 թ. ապ րի լի 26–ին ա ռա ջին ան գամ պաշ տո նա պես ճա նաչ վել և 
« Թուր քա հա յաս տան» ան վա նումն է ստա ցել՝

1) Վա նի, Բիթ լի սի, Խար բեր դի և Դի ար բե քի րի նա հանգ նե րից կազմ ված հայ կա կան մա սը
2) Ռու սաս տա նից Օս մա նյան կայս րու թյան կող մից նվաճ ված տա րած քի հայ կա կան մա սը
3)  Օս մա նյան կայս րու թյու նից Ռու սաս տա նի կող մից նվաճ ված տա րած քի հայ կա

կան մա սը
4)  Է րզ րու մի, Տրա պի զո նի, Սե բաս տի այի, Բիթ լի սի, Խար բեր դի նա հանգ նե րի հայ

կա կան մա սը 

10.   Ռու սաս տա նում 1917 թ.  հոկ տեմ բե րի 25–ին ստեղծ ված նոր կա ռա վա րու թյու նը 
կոչ վել է`

1) Ռազ մա հե ղա փո խա կան կո մի տե  3) Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյուն
2) Սահ մա նա դիր ժո ղով   4) Ժո ղովր դա կան կո մի սար նե րի խոր հուրդ 

11.  Անդր կով կա սում 1917 թ. նոյեմ բե րի 15–ին կազ մա վոր ված գոր ծա դիր նոր մար
մի նը կոչ վել է ՝

1) ԱՀԿ     3) Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյուն
2) Ա նդր կով կա սյան կո մի սա րի ատ  4) ԺԿԽ

12. Տրված բացատրություններից որո՞նք են ճիշտ.

1)  Նադիր շահի օրոք Սյունիքի (Ջրաբերդի, Գյուլիստանի, Խաչենի, Վարանդայի և 
Դիզակի) մելիքությունները սկսեցին անվանվել Խամսայի (հինգ) մելիքություններ: 

2)  Ռուսաստանի համեմատությամբ Կովկասի լեռնաշղթայից այն կողմ` հարավ  
գտնվող երկրամասը ռուսերեն անվանել են Անդրկովկաս: 

3)  Ռուսաստանում 1917 թ. հոկտեմբերի 25–ին ստեղծված նոր կառավարությունը 
կոչվել է Սեյմ:
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4)  Երևանի խանության կառավարիչ սարդարը (զորագլուխ, զորահրամա նա
տար) օժտված էր ռազմավարչական մեծ իշխանությամբ և պարսից շահի հրա
մանով պիտի հսկեր նաև հարևան խանությունների կառավարիչների գործողու
թյունները: 

5)  Արցախում կազմակերպված կիսանկախ հայկական թագավորություններն ան
վանվել են սղնախներ: 

13. Տրված բացատրություններից որո՞նք են ճիշտ.

1)  1840 թ. ապրիլի 10–ին վերացվել է Կասպիական մարզը և ստեղծվել երկու 
վարչամիավոր` Վրացա–իմերեթական նահանգ և Հայկական մարզ: 

2)  1839 թ. սուլթանական կառավարությունը հրապարակել է թանզիմաթը` 
բարենորոգումների հրովարտակը` հռչակելով սահմանադրության ընդունումը և 
ազգերի իրավահավասարություն:

3)  1844 թ. Կ. Պոլսում ստեղծված մարմինը կոչվում էր Ազգային ժողով, որի ան
դամների մեծ մասը հայ արհեստավորներն էին:

4)  1828 թ. մարտի 21–ին Նիկոլայ I–ի հրամանագրով Երևանի և Նախիջևանի 
նախկին խանություններից կազմված վարչական միավորը կոչվում էր Հայկական 
մարզ:  

5)  1836 թ–ի մարտի 11–ին հրապարակված եկեղեցական կանոնադրու թյամբ 
(պոլոժենիե) սահմանվեցին Հայոց եկեղեցու վարչական իրավունքներն ու պար
տակա նությունները, եկեղեցու ու կառավարության փոխհարաբերու թյունները:  

14. Տրված բացատրություններից որո՞նք են սխալ. 

1)  Ազատագրական պայքարի այն ձևը, երբ հայերը տարերայնորեն, անկազ
մակերպ դուրս են եկել կենաց ու մահու կռվի` իրենց ապրելու իրավունքն ու 
արժանապատվությունը պաշտպանելու համար, հայտնի է հայդուկային կամ ֆի
դայական շարժում անունով:    

2)  Հայդուկները (արաբերեն՝ տասնապետ) Արևելյան Հայաստանում կռվող 
ժողովրդական վրիժառուներն էին:

3)  1891 թ. սուլթան Աբդուլ Համիդ II–ը քրդական անհնազանդ ջոկատներից ստեղծել 
է մոտ 30 հեծելագնդեր, որոնք իր անունով կոչվել են համիդիե:

4)  Առաջին հայդուկները հայերի նկատմամբ թուրքական իշխանություն ների 
կողմից նոր բռնությունների առիթ չտալու նպատակով հաճախ ներկայացել են 
որպես քրդեր և հանդես եկել «չելլոներ» կոչվող քրդական հակակառավա րա կան 
ջոկատների կազմում:

5)  Պանթյուրքիզմը (հակաթյուրքականություն) ենթադրում էր իսլամադավան բոլոր 
ազգերի միավորում օսմանյան Թուրքիայի դրոշի ներքո և սրբազան պատերազմ 
(ջիհադ) բոլոր անհավատների` գյավուրների դեմ:
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6)  Ֆիդայիները կամ ֆեդայիները (արաբերեն` զոհ, ջան ֆեդա` ինքնազոհ) 
երդվում էին ամբողջովին նվիրվել իրենց ժողովրդի պաշտպանությանն ու 
ազատագրությանը: 

7)  Ֆիդայիները, զենքը ձեռքին, հեռանում էին լեռներն ու անտառները և համիդիե 
գնդերի կազմում իրականացնում պատժիչ գործողություններ ատելի թուրք և հայ 
պաշտոնյաների նկատմամբ:
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5.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ ՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

1.  Ի՞նչ նպա տա կով է հայոց պատ վի րա կու թյու նը Հա կոբ Ջու ղայե ցի կա թո ղի կո սի 
գլ խա վո րու թյամբ մեկ նում Եվ րո պա.

1)  հույ նե րի հետ մի ա սին Օս մա նյան կայս րու թյան դեմ ա պս տամ բու թյուն կազ մա
կեր պե լու 

2) քա ղա քա կան դաշ նա կից ներ գտ նե լու 
3) ա զա տագ րա կան շարժ ման մեջ գա ղու թա հայ կենտ րոն ներն աշ խու ժաց նե լու 
4) Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան հա մար օգ նու թյուն խնդ րե լու 

2. Ի՞նչ նպա տա կով է Օ րին ո րո շել այ ցե լել Հա յաս տան 1699 թ.

1) պար սիկ նե րին Հա յաս տա նից վտա րե լու 
2) տե ղում ի րա վի ճա կին ծա նո թա նա լու և բա նակ ցու թյուն ներ վա րե լու 
3) Պարս կաս տա նում և Ա նդր կով կա սում տի րող ի րա վի ճա կին ծա նո թա նա լու 
4) Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան հա մար օգ նու թյուն ստա նա լու 

3.  Ի՞նչ նպա տա կով է ան գլի ա կան «Ար ևե լահնդ կա կան» ըն կե րու թյու նը պայ մա նա
գիր կն քել հայ վա ճա ռա կան նե րի հետ.

1) գեր շա հույթ ստա նա լու և գործն ը նդ լայ նե լու 
2) Հայոց պե տա կա նու թյան վե րա կանգն մա նը խան գա րե լու 
3) հն դիկ ա ռևտ րա կան նե րին մր ցակ ցու թյու նից դուրս մղե լու
4)  Հնդ կաս տան մուտք գոր ծե լը դյու րաց նե լու և հայ վա ճա ռա կա նու թյան մր ցակ ցու

թյու նից խու սա փե լու

4.  Ո՞ր տա րածք ներն են վե րա դարձ վել Թուր քի ային՝ ը ստ Սան Ստե ֆա նոյի հաշ
տու թյան պայ մա նագ րի.

1) Օլ թին և Է րզ րու մը   3) Է րզ րու մը և Բա սե նը
2) Է րզ րու մը և Բա յա զե տը   4) Կար սը և Բա սե նը 

5.  Ո՞ր տա րածք ներն են վե րա դարձ վել Թուր քի ային՝ ը ստ Բեռ լի նի պայ մա նագ րի.

1) Սուրմալուն ու Բա յա զե տը   3) Բաթումը և Բա սե նը
2) Ա լաշ կերտն ու Բա յա զե տը   4) Կարսն ու Ա լաշ կեր տը

6.  Ին չո՞վ է պայ մա նա վոր ված ե ղել հայ ա զա տագ րա կան պայ քա րի նոր գա ղա
փա րա խո սու թյան ձևա վո րու մը XIX դա րի ե րկ րորդ կե սին.

ա) ան գլի ա կան դի վա նա գի տու թյան ցու ցա բե րած խար դա վանք նե րով
բ) Եվ րո պա յում ըն թա ցող հե ղա փո խու թյուն նե րով 
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գ)  Սև ծո վյան տա րա ծաշր ջա նում և Բալ կա նյան թե րակղ զում Ռու սաս տա նի դիր քե րի 
թու լաց մամբ 

դ) ա րևմ տա հայե րի ազ գային սահ մա նադ րու թյան գոր ծադր մամբ 
ե) հուն գար, սլա վո նա կան ժո ղո վուրդ նե րի ա զա տագ րա կան շար ժում նե րով
զ) հայոց ազ գային–հա սա րա կա կան կյան քի զար թոն քով

1) բ , գ, ե   2) բ, դ, ե   3) ա, բ, ե   4) բ, ե, զ

7.  Ի՞նչ նպա տա կով են ձևա վոր վել ա զա տագ րա կան խմ բակ ներն ու կազ մա կեր
պու թյուն նե րը.

1) հայ հա սա րա կու թյան հոգ ևոր կյան քի ղե կա վա րու թյունն ի րենց ձեռ քը վերց նե լու
2) հայ հա սա րա կու թյան մեջ խմոր վող օ տա րա մո լու թյու նը վե րաց նե լու
3)  հայ հա սա րա կու թյան մեջ ե ղած ներ քին ե րկ պա ռա կու թյուն նե րը վե րաց նե լու
4)  հայ հա սա րա կու թյան մեջ զին ված պայ քա րի գա ղա փա րա խո սու թյունը տա րա

ծելու և գործ նա կանում կի րառ ելու

8. Ո՞րն է ե ղել նո րա կազմ ՀՅԴ կու սակ ցու թյան հիմ նա կան նպա տա կը.

1) Ար ևե լյան և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի մի ա ցու մը
2) Ար ևե լյան Հա յաս տա նի քա ղա քա կան և տն տե սա կան ա զա տագ րու մը
3) Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի քա ղա քա կան և տն տե սա կան ա զա տագ րու մը
4) Ար ևե լյան և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում տն տե սա կան բա րե փո խում նե րի ան ցկա ցու մը

9.  Ի՞նչ պատր վա կով է Թուր քի ան չե ղյալ հայ տա րա րել Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում 
բա րե նո րո գում ներ ան ցկաց նե լու վե րա բե րյալ ռուս–թուր քա կան 1914 թ. հա մա
ձայ նա գի րը.

1)  Գեր մա նի ան, Ա վստ րո–Հուն գա րի ան և Ի տա լի ան հրա ժար վել են այդ հա մա ձայ
նագ րի ա ռանց քային դրույթ ներն ըն դու նե լուց:

2)  Գեր մա նա կան կա ռա վա րու թյու նը ո րո շում է կա յաց րել ռու սա կան կող մի հետ 
ա ռան ձին քն նար կե լու բա րե նո րո գում նե րի հար ցը:

3) Սկս վել էր Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մը:
4) Թուր քի ա յում սկս վել էին ներ քա ղա քա կան կռիվ ներ:

10. Ի՞նչ նպա տա կով է լույս ըն ծայ վել «Ազ դա րա րը».
1)  Ա րևմ տյան և Ար ևե լյան Հա յաս տա նների միջև աշ խույժ քա ղա քա կան, տն տե սա

կան և մշա կու թային կա պը պահ պա նե լու
2)  հայ մշա կույ թի բնա գա վա ռում տե ղի ու նե ցող  ի րա դար ձու թյուն ներն ու ձեռք բե

րում նե րը վեր լու ծե լու 
3)  Հնդ կաս տա նի հա յու թյան աշ խույժ հա սա րա կա կան կյան քը կազ մա կեր պե լու և 

ո ւղ ղոր դե լու 
4) հայ ժո ղովր դի ա զա տագ րա կան պայ քա րը կազ մա կեր պե լու և ղե կա վա րե լու 
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11. Ի՞նչ նպա տա կով է լույս ըն ծայ վել « Տա րեգ րու թյուն» պար բե րա կա նը.
1)  հայ ժո ղովր դին աշ խար հում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու թյուն նե րի մա սին տե ղե

կու թյուն ներ հա ղոր դե լու
2)  հնդկական հասարակությանը բուն Հա յաս տա նում տե ղի ու նե ցող ի րա դար ձու

թյուն նե րին ի րա զեկ դարձ նե լու 
3)  հայ ժո ղովր դին ռու ս հա սա րա կա կան կյանքին, նրա ա ռա ջա դի մա կան մշա կույ

թին ու գի տու թյա նը հա ղոր դա կից դարձ նե լու
4)  Հնդ կաս տա նի հա յու թյան աշ խույժ հա սա րա կա կան կյան քը կազ մա կեր պե լու և 

ո ւղ ղոր դե լու

12.  Ի՞նչ նշանակություն ունեցավ XVIII դարի առաջին երեսնամյակի ազատա
գրական պայքարն Արցախում և Սյունիքում.

1)  Կանխվեց վրաց բանակի կողմից Արարատյան դաշտի հայկական գյուղերի   
բնակչության կողոպուտն ու հնարավոր արյունահեղությունը: 

2)  Հասարակության տարբեր խավեր համախմբվեցին, և մարտական շունչ 
հաղորդվեց քաղաքական կուսակցություններին:

3)  Սյունիքում և Արցախում որոշակի ժամանակով վերականգնվեց հայկական 
իշխանությունը: 

4)  Ստեղծվեցին նախադրյալներ Հայաստանի ազատագրության գործում Արև
մուտքի օժանդակությունը ստանալու համար:

13. Ի՞նչ նշանակություն է ունեցել 1828 թ. պարսկահայերի ներգաղթը.

1)  Ռուսահպատակ դարձած հայերը ձեռք բերեցին անձի ու գույքի ապահովության,   
ազգային կյանքի կազմակերպման ավելի նպաստավոր պայմաններ: 

2)  Ախալքալաքի գավառում պարսկահայերը վերաշինեցին կամ հիմնադրեցին 50 
գյուղ: 

3)  Արևելյան Հայաստանի տարածքի մեծ մասի վրա կրկին սկսվեց ազգահավաքման 
լուրջ գործընթաց:

4)  Համախմբվեցին հայ հասարակության տարբեր խավեր, և ժողովրդական պայ
քարը նոր թափ ստացավ:

5)  Մի խումբ հայ մտավորականներ, հետևելով իրենց նախորդ գործիչների օրի
նակին, Հայաստանի ազատագրության նախագիծ մշակեցին և ներկայա ցր ին 
ռուսական արքունիքին:
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6.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1.  Իս րայել Օ րու գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված դեպ քե րը դա սա վո րել ը ստ ժա մա
նա կագ րա կան հեր թա կա նու թյան.

ա. Հ. Ջուղայեցու պատ վի րա կու թյան ժա մա նու մը Կ. Պո լիս
բ. Ֆրան սի ա յում զին վո րա կան ծա ռա յու թյան մտ նե լը
գ. ժա մա նու մը Ռու սաս տան 
ե. հան դի պու մը Ֆլո րեն ցի այի դուք սի հետ
դ. հաս տատ վե լը Դյու սել դորֆ քա ղա քում
զ. ժա մա նու մը Վի են նա 

1) ա, բ, դ, ե, զ, գ    3) գ, բ, զ, դ, ե, ա
2) ա, ե, դ, զ, գ, բ    4) բ, գ, զ, դ, ա, ե

2.   Սյու նի քի ա զա տագ րա կան պայ քա րի հետ կապ ված ի րա դար ձու թյուն նե րը դա
սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Չավն դու րի ճա կա տա մար տը
բ. Ջևան շիր քոչ վոր ցե ղի դեմ տա րած հաղ թա նա կը
գ. Տաթև գյու ղի մեր ձա կա ամ րո ցի գրա վու մը
դ. Զևայի և Ո րո տա նի բեր դե րի ա զա տագ րու մը 
ե. Մեղ րի ի ա զա տագ րու մը
զ. Հա լի ձո րի ճա կա տա մար տը

1) բ, գ, ա, դ, ե, զ    3) բ, գ, ա, դ, զ, ե 
2) ե, բ, դ, զ, ա, գ    4) գ, ա, զ, դ, բ, ե 

3. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Հա կոբ Ջու ղայե ցու գլ խա վո րու թյամբ Էջ մի ած նի գաղտ նի ժո ղո վի գու մա րու մը
բ. Դա վիթ բե կի գլ խա վո րու թյամբ հայ կա կան իշ խա նու թյան ստեղ ծու մը 
գ. Ան գե ղա կո թի ժո ղո վի գու մա րու մը
դ. Խամ սայի մե լի քու թյուն նե րի ի նք նա վա րու թյան ստեղ ծու մը 
ե. Իս րայել Օ րու ո ւղ ևո րու թյու նը Պարս կաս տան

1) ե, գ, ա, դ, բ    3) բ, ե, դ, գ, ա
2) ա, գ, ե, բ, դ    4) ա, գ, ե, դ, բ
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4.  Հնդ կա հայ ա զա տագ րա կան կենտ րո նի գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված ի րա
դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Հե րակլ II–ի ու ղեր ձի հայե րե նով տպագր վե լը Մադ րա սում
բ. Մադ րա սի հայ կա կան տպա րա նի հիմ նու մը
գ.   Շ. Շա հա մի րյա նի ա ռա ջար կով Հե րակլ II–ի ու ղեր ձը Պարս կաս տան

քշ ված հայ ժո ղովր դին 
դ. « Նոր տետ րա կ, որ կոչի յորդորակ»–ի ռու սե րե նով լույս տես նե լը 
ե. « Նոր տետ րակ, որ կո չի յոր դո րակ» գր քի լույսըն ծա յու մը

1) բ, ե, գ, դ, ա     3) բ, ե, դ, գ, ա
2) ա, գ, ե, բ, դ    4) ե, դ, ա, գ, բ

5.  1826–1828 թթ. ռուս–պարս կա կան պա տե րազ մի ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա
վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Օ շա կա նի ճա կա տա մար տը
բ. Շու շի ի բեր դի պա շա րու մը պար սիկ նե րի կող մից
գ. Սար դա րա պա տի գրա վու մը ռուս նե րի կող մից
դ. Շամ քո րի ճա կա տա մար տը 
ե. Եր ևա նի գրա վու մը ռուս նե րի կող մից
զ. Գան ձա կի ճա կա տա մար տը 
է. Թավ րի զի գրա վու մը ռուս նե րի կող մից 
ը. հայ կա մա վո րա կան գու մար տակ նե րի կազ մա կեր պու մը
թ. Խոյի, Սալ մաս տի, Ո ւր մի այի և Մա րա ղայի գրա վու մը ռուս նե րի կող մից
ժ. Ա բա սա բա դի բեր դի գրա վու մը ռուս նե րի կող մից

1) թ, է, ե, գ, ա, ժ, ը, զ, դ, բ    3) բ, դ, գ, ը, ժ, զ, ա, ե, թ, է
2) բ, դ, զ, ը, ժ, ա, գ, ե, է, թ   4) ժ, ե, զ, դ, ա, գ, բ, թ, ը, է 

6. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Հայոց ե կե ղե ցու կա նո նադ րու թյան հրա պա րա կու մը
բ. Բու խա րես տի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը
գ. Ադ րի ա նա պոլ սի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը
դ. Թուրք մեն չայի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը 
ե. Գյու լիս տա նի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը
զ. Կ. Պոլ սի ռուս–թուր քա կան պայ մա նագ րի կն քու մը

1) զ, բ, ա, ե, դ, գ    3) զ, բ, ե, դ, գ, ա
2) բ, դ, զ, գ, ե, ա     4) ե, զ, դ, ա, գ, բ
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7.   Պատ մա կան գոր ծիչ նե րին դա սա վո րել ը ստ նրանց գոր ծու նե ու թյան  ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Դա վիթ բեկ    դ. Պ. Ցի ցի ա նով
բ. Հով սեփ Է մին     ե. Իս րայել Օ րի
գ. Վ. Բեհ բու թով    զ. մահ տե սի Շահ մու րատ

 
1) զ, ե, ա, բ, դ, գ    3) զ, ե, ա, դ, բ, գ
2) ե, բ, դ, զ, ա, գ    4) գ, ա, զ, դ, բ, ե 

8. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Ադ րի ա նա պոլ սի պայ մա նագ րի կն քու մը
բ. Գե որ գիևս կյան դաշ նագ րի կն քու մը
գ. Հայ կա կան մար զի ստեղ ծու մը
դ. Թուրք մեն չայի պայ մա նագ րի կն քու մը 
ե. Ար ևե լյան Վրաս տա նի բռ նակ ցու մը Ռու սաս տա նին
զ. Հայոց ե կե ղե ցու կա նո նադ րու թյան հրա պա րա կու մը 
է. Գյու լիս տա նի պայ մա նագ րի կն քու մը 
ը. Եր ևա նի նա հան գի հիմ նու մը
թ. Բու խա րես տի պայ մա նագ րի կն քու մը
ժ. Իս րայել Օ րու ժա մա նու մը Ռու սաս տան

1) թ, է, ե, գ, ա, ժ, ը, զ, դ, բ   3) ժ, բ, ե, թ, է, դ, գ, ա, զ, ը
2) բ, դ, զ, ը, ժ, ա, գ, ե, է, թ   4) ժ, ե, զ, դ, ա, գ, բ, թ, ը, է 

9. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Կով կա սի փո խար քա յու թյան հիմ նու մը
բ. « Պո լո ժե նի ե»–ի հրա պա րա կու մը
գ. Եր ևա նի նա հան գի հիմ նու մը
դ. « Թան զի մաթ»–ի հրա տա րա կու մը 
ե. Հայ կա կան մար զի վե րա ցու մը

1) զ, ե, ա, բ, դ, գ    3) բ, գ, ա, դ, զ, ե
2) բ, դ, ե, ա, գ     4) գ, ա, զ, դ, բ, ե 

10.  XIX դ. ե րկ րորդ կե սի ռուս–թուր քա կան պա տե րազմ նե րի հետ կապ ված ի րա
դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ. 

ա. Փա րի զի պայ մա նագ րի կն քու մը 
բ.  Բաշ կադկ լա րի մոտ Վ. Բեհ բու թո վի զոր քե րի հաղթանակը թուր քա կան մե ծա քա

նակ զոր քե րի նկատմամբ
գ. Ար դա հա նի գրա վու մը Մ. Լո ռիս–Մե լի քո վի կոր պու սի կող մից
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դ.  Քյու րուկ դա րայի մոտ ռու սա կան զոր քե րի ջախ ջա խիչ պար տու թյան մատ նե լը 
թուր քա կան մե ծա քա նակ բա նա կին 

ե. Բա յա զե տի գրա վու մը Եր ևա նյան ջո կա տի կող մից

1) բ, դ, ա, ե, գ     3) բ, գ, ա, դ, ե
2) դ, բ, ա, գ, ե      4) ե, դ, ա, գ, բ

11.  1877–1878 թթ. ռուս–թուր քա կան պա տե րազ մի հետ կապ ված ի րա դար ձու թյուն
նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ. 

ա. Սան Ստե ֆա նոյի հաշ տու թյան կն քու մը
բ. Լոն դո նում ռուս–ա նգ լի ա կան հա մա ձայ նագ րի կն քու մը
գ. Դի ա դի նի գրա վու մը Եր ևա նյան ջո կա տի կող մից
դ. Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վի սկիզ բը 
ե. Կար սի գրա վու մը Հ. Լա զար ևի զո րա մա սի կող մից

1) ա, բ, դ, ե, գ    3) գ, բ, դ, ե, ա 
2) գ, ե, ա, բ, դ    4) բ, գ, դ, ա, ե 

12.  Գտ նել այն եր կու ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնք խախ տում են ստորև բեր ված 
դեպ քե րի շար քի հա ջոր դա կա նու թյու նը.

ա. Ղրի մի պա տե րազ մը
բ. Սան Ստե ֆա նոյի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը
գ. Փա րի զի պայ մա նագ րի կն քու մը
դ. Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ա ռա ջին փու լը 
ե. Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վը
զ. Ս. Կու կու նյա նի ար շա վան քը

1) դ, ե    2) ա, գ    3) բ, դ   4) բ, ե 

13.  XIX դ. կե սե րի հայ քա ղա քա կան կյան քի հետ կապ ված ի րա դար ձու թյուն նե րը 
դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. « Պաշտ պան հայ րե նյաց» կազ մա կեր պու թյան ստեղ ծու մը
բ. « Բա րեն պա տակ ըն կե րու թյուն» խմ բա կի ստեղ ծու մը
գ.  Կ. Պոլ սի ու սում նա կան խորհր դի ան դամ նե րի կող մից «Ազ գային սահ մա նադ րու

թյան» ստեղ ծու մը
դ. ՀՅԴ կու սակ ցու թյան ստեղ ծու մը 
ե. Ար մե նա կան կու սակ ցու թյան ստեղ ծու մը

1) ա, գ, բ, դ, ե     3) գ, բ, ա, ե, դ
2) ե, բ, դ, ա, գ    4) գ, ա, դ, բ, ե
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14.  XIX դ. երկրորդ կեսի հայ քա ղա քա կան կյան քի հետ կապ ված ի րա դար ձու թյուն
նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. ՀՅԴ կու սակ ցու թյան ստեղ ծու մը
բ. « Պաշտ պան հայ րե նյաց» կազ մա կեր պու թյան ստեղ ծու մը
գ. Ար մե նա կան կու սակ ցու թյան ստեղ ծու մը
դ. « Հայ րե նա սեր նե րի մի ու թյուն» կազ մա կեր պու թյան ստեղ ծու մը 
ե. Հն չա կյան կու սակ ցու թյան ստեղ ծու մը

1) բ, դ, ա, ե, գ    3) բ, դ, գ, ե, ա
2) բ, դ, ա, գ, ե      4) ե, դ, ա, գ, բ

15.  1894–1896 թթ. ա զա տագ րա կան պայ քա րի  հետ  կապ ված ի րա դար ձու թյուն նե
րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Շե նի կի գյու ղա պետ Գր գոյի տա նը ի նք նա պաշտ պա նա կան ժո ղո վի գու մա րու մը 
բ.  թուրքական զորանոցի վրա « Զեյ թու նի ան կախ իշ խա նու թյուն» վեր տա ռու թյամբ 

կար միր դրո շ բարձ րաց նե լը հայերի կողմից
գ. Զե քի փա շայի գլ խա վո րած զոր քի ար շա վան քը Սա սուն 
դ. մեծ տե րու թյուն նե րի մի ջամ տու թյամբ Հա լե պի հաշ տու թյան կն քու մը 
ե. Կա րա պետ Բա սի լո սյա նի կո չը Զեյ թու նի լեռ նա կան նե րին

1) ա, գ, բ, դ, ե     3) բ, գ, ա, դ, ե
2) գ, ա, բ, ե, դ     4) գ, ա, դ, բ, ե

16.  1894–1896 թթ. ա զա տագ րա կան  պայ քա րի հետ կապ ված  ի րա դար ձու թյուն նե
րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. 1500 վա նե ցի նե րի կո տո րա ծը
բ. Բա բը Ա լի ի ցույ ցը
գ. Կա րա պետ Բա սի լո սյա նի կո չը Զեյ թու նի լեռ նա կան նե րին
դ.  Մ. Ա վե տի սյա նի գլ խա վո րու թյամբ  Վա նում բո լոր ու ժե րի մի աս նա կան ճա կա տի 

կազ մու մը
ե. մեծ տե րու թյուն նե րի մի ջամ տու թյամբ Հա լե պի հաշ տու թյան կն քու մը

1) բ, գ, ե, դ, ա     3) բ, գ, ա, դ, ե
2) գ, ա, բ, ե, դ    4) գ, ա, դ, բ, ե

17.  1890–ա կան թթ. հայ ա զա տագ րա կան պայ քա րի ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա
վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Զե քի փա շայի զոր քի դեմ Սա սու նի հե րո սա մար տը
բ. Բաբ շե նի հաղ թա կան կռի վը
գ. Գում Գա փո ւի ցույ ցը
դ. Մ. Ա վե տի սյա նի գլ խա վո րու թյամբ  Վա նի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը
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ե. Կու կու նյա նի ար շա վան քը
զ. Խա նա սո րի ար շա վան քը

1) գ, ե, դ, զ ա, բ     3) զ, բ, գ, ա, դ, ե
2) գ, ե, ա, դ, զ, բ    4) գ, ա, զ, դ, բ, ե 

18.  XIX դարի երկրորդ կե սի ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա
կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վը  
բ. Ար ևե լյան պա տե րազ մի սկիզ բը
գ. Գում Գա փո ւի ցույ ցը
դ.  Կ. Պոլ սի Ազ գային ը նդ հա նուր ժո ղո վի կող մից Ազ գային կա նո նադ րու թյան հաս

տա տու մը  
ե. Ս. Կու կու նյա նի ար շա վան քը
զ. Մկր տիչ Յա ղու բյա նի ղե կա վա րու թյամբ  Զեյ թու նի ա պս տամ բու թյու նը
է. Փա րի զի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը 
ը. ռուս–թուր քա կան ե րկ րորդ պա տե րազ մի սկիզ բը
թ.  Ա նգ լի այի, Ֆրան սի այի և Ռու սաս տա նի կող մից Բա րե նո րո գում նե րի մայի սյան 

ծրագ րի հանձ նու մը սուլ թա նին
ժ. Սան Ստե ֆա նոյի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը

1) թ, է, ե, գ, ա, ժ, ը, զ, դ, բ   3) բ, է, ը, գ, ա, դ, զ, ե, ժ, թ
2) բ, է, դ, զ, ը, ժ, ա, գ, ե, թ   4) ժ, ե, զ, դ, ա, գ, բ, թ, ը, է 

19.  XX դա րի սկզ բի հայ ա զա տագ րա կան շար ժում նե րի հետ կապ ված ի րա դար ձու
թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Գե լի ե գու զան գյու ղում ի նք նա պաշտ պա նու թյան ղե կա վար մարմ նի ստեղ ծու մը
բ. Ս. Ա ռա քե լոց վան քից պա շար ված հայ դուկ նե րի ան նկատ հե ռա նա լը
գ.  Էջ մի ած նում Ռու սաս տա նում ապ րող հայե րի պատ գա մա վո րա կան կենտ րո նա

կան ժո ղո վի բա ցու մը
դ. Ա դա նայի կո տո րա ծը 
ե. Սա սու նի ճա նա պարհ նե րի գրա վու մը թուր քա կան զոր քե րի կող մից

1) բ, ե, դ, ա, գ     3) բ, ա, ե, գ, դ
2) գ, ե, ա, դ, բ    4) բ, ա, դ, գ, ե 

20.  Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Խա նա սո րի ար շա վան քը
բ. հայե րի կո տո րածն Ա դա նա յում
գ. « Բանկ Օտ տո մա նի» գոր ծո ղու թյու նը Կ. Պոլ սում
դ. Ռու սաս տա նում ապ րող հայե րի պատ գա մա վո րա կան ժո ղո վը Էջ մի ած նում 
ե. Վա նի հե րո սա մար տը` Մկր տիչ Ա վե տի սյա նի ղե կա վա րու թյամբ
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զ. հայ–թա թա րա կան ը նդ հա րում նե րի ա վար տը 
է. Զեյ թու նի ա պս տամ բու թյու նը` Նա զա րեթ Չա վու շի ղե կա վա րու թյամբ 
ը. Սա սու նի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը` Ա նդ րա նի կի գլ խա վո րու թյամբ
թ. Սա սու նի հե րո սա մար տը` Մեծն Մու րա դի ղե կա վա րու թյամբ
ժ. Մշո Ս. Ա ռա քե լոց վան քի կռի վը

1) թ, է, ե, գ, ա, ժ, ը, դ, զ, բ   3) թ, է, բ, գ, ա, դ, ը, ե, ժ, զ
2) բ, դ, զ, ը, ժ, ա, գ, ե, է, թ   4) ժ, ե, զ, դ, ա, գ, բ, թ, ը, է 

21.  XX դ. սկզբ նե րի ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր
դա կա նու թյամբ.

ա. Վա նի ի նք նա պաշտ պա նու թյան սկիզ բը   
բ. Շա պին–Գա րա հի սա րի ի նք նա պաշտ պա նու թյան սկիզ բը
գ. Դիլ մա նի ճա կա տա մար տը
դ. Շա տա խի կենտ րոն Թա ղի ի նք նա պաշտ պա նու թյան սկիզ բը 
ե. Սա րի ղա մի շի ճա կա տա մար տի ա վար տը
զ.  Հն չա կյան կու սակ ցու թյան 20 գոր ծիչ նե րին` Փա րա մա զի գլ խա վո րու թյամբ, կա

խա ղան բարձ րաց նե լը 
է. Ո ւր ֆայի հե րո սա մար տի ա վար տը 
ը. Մու սա լե ռան հե րո սա մար տը
թ. Մու շի ի նք նա պաշտ պա նու թյան սկիզ բը
ժ.  Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում բա րե նո րո գում ներ կա տա րե լու վե րա բե րյալ ռուս–թուր

քա կան հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րու մը

1) ժ, է, ե, գ, ա, թ, ը, զ, դ, բ   3) ը, թ, բ, գ, ա, դ, զ, ե, ժ,զ
2) բ, դ, զ, ը, ժ, ա, գ, ե, է, թ   4) ժ, ե, դ, ա, գ, բ, զ, թ, ը, է

22.  Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Ա նդր կով կա սյան հա տուկ կո մի տե ի կազ մա վո րու մը 
բ. Ա րևմ տա հայե րի ազ գային խորհր դի ստեղ ծու մը 
գ. Ա րա րա տյան գն դի կազ մա վո րու մը
դ. Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյան ձևա վո րու մը 
ե. Ար ևե լա հայ ազ գային խորհր դի ստեղ ծու մը 

1) բ, դ, ա, ե, գ     3) գ, բ, ա, դ, ե
2) գ, դ, ա, բ, ե      4) ե, բ, դ, ա, գ

23.  Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Ե րզն կայի զի նա դա դա րի կն քու մը
բ. Ա նդր կով կա սյան կո մի սա րի ա տի ստեղ ծու մը
գ. Բոլշ ևի կյան հե ղաշր ջու մը Ռու սաս տա նում
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դ. ար ևե լա հայե րի հա մա ժո ղո վի գու մա րու մը Թիֆ լի սում 
ե. ա րևմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը

1) ե, բ, գ, դ, ա    3) բ, գ, ա, դ, ե
2) ե, դ, գ, բ, ա     4) գ, ա, դ, բ, ե 

24.  Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Հայ կա կան կոր պու սի կազ մա վո րու մը
բ. Ա նդր կով կա սյան կո մի սա րի ա տի կազ մա վո րու մը
գ. Ա նդր կով կա սի Ժո ղովր դա վա րա կան Դաշ նային Հան րա պե տու թյան ստեղ ծու մը
դ. Ա ռան ձին հայ կա կան կոր պու սի կազ մա վո րու մը 
ե. Ա նդր կով կա սյան հա տուկ կո մի տե ի կազ մա վո րու մը

1) բ, դ, ա, ե, գ     3) ե, բ, ա, դ, գ
2) գ, դ, ա, բ, ե     4) ե, բ, դ, ա, գ

25.  1918 թ. հետ կապ ված ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան 
հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Դրոյի ա ռա ջին հաղ թա կան մար տը Բաշ–Ա պա րա նում
բ. Սար դա րա պա տի գրա վու մը թուր քա կան զոր քի կող մից 
գ. Ա լեք սանդ րա պո լի գրա վու մը թուր քա կան զոր քի կող մից
դ. Ղա րա քի լի սայի ճա կա տի կազ մա կեր պու մը 
ե. Սա րի ղա մի շի գրա վու մը թուր քա կան զոր քի կող մից

1) ե, գ, բ, ա, դ     3) բ, գ, ա, դ, ե
2) բ, դ, ա, գ, ե      4) ե, բ, դ, ա, գ

26.  1918 թ. հետ կապ ված ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան 
հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Ներ քին Թա լի նի բեր դի գրա վու մը հայ կա մա վոր նե րի կող մից
բ. Սար դա րա պա տի կա յա րա նի հետգ րա վու մը հայ կա կան զոր քի կող մից
գ. Բաշ Ա պա րա նի ճա կա տա մար տի ա վար տը
դ. Կար սի հանձ նու մը թուր քե րին 
ե. Ղա րա քի լի սայի գրա վու մը թուր քե րի կող մից

1) դ, բ, ա, ե, գ     3) բ, գ, ա, դ, ե
2) դ, ա, բ, գ, ե      4) ե, բ, դ, ա, գ

27.  Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Բաշ Ա պա րա նի ճա կա տա մար տի հաղ թա կան ա վար տը
բ. Թուրք–ա նդր կով կա սյան պա տե րազ մի սկիզ բը
գ. Բրեստ–Լի տովս կի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը
դ. Ա ռան ձին հայ կա կան կոր պու սի ստեղ ծու մը 



ZA
NG

AK

283

ե. Շի րա կի գո յա մար տի սկիզ բը
զ. Ստ. Շա հու մյա նի նշա նակ վե լը Կով կա սի ար տա կարգ կո մի սար

1) գ, ե, դ, զ ա, բ     3) զ, դ, գ, բ, ե, ա
2) գ, ե, ա, զ, դ, բ    4) գ, ա, զ, դ, բ, ե 

28.  Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Ա րևմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը
բ. Ա նդր կով կա սյան հա տուկ կո մի տե ի ստեղ ծու մը
գ. Ե րզն կայի զի նա դա դա րի կն քու մը
դ. Ար ևե լա հայե րի հա մա ժո ղո վի գու մա րու մը Թիֆ լի սում 
ե. Սար դա րա պա տի հե րո սա մար տը
զ. Թուրք–ա նդր կով կա սյան պա տե րազ մի սկիզ բը

1) գ, ե, դ, զ ա, բ     3) բ, ա, դ, գ, զ, ե
2) բ, ե, ա, զ, դ, գ    4) գ, ա, զ, դ, բ, ե 

29.  Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձու թյուն նե րը 
դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Ա րևմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը   
բ. «Ար ևե լյան լե գե ո նի» ստեղ ծու մը
գ. Ա ՀԿ–ի ստեղ ծու մը
դ. Սար դա րա պա տի հե րո սա մար տի սկիզ բը 
ե. Ե րզն կա յում զի նա դա դա րի ստո րագ րու մը
զ. Ա ԺԴՀ–ի ստեղ ծու մը 
է. Ո ւր ֆայի հե րո սա մար տը 
ը. Է րզ րու մի գրա վու մը
թ. Սայքս–Պի կոյի հա մա ձայ նագ րի կն քու մը
ժ. Բրեստ–Լի տովս կի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի ստո րագ րու մը

1) է, թ, ե, գ, ա, ժ, ը, զ, դ, բ   3) է, ը, թ, բ, գ, ա, ե, ժ, զ, դ
2) բ, դ, զ, ը, ժ, ա, գ, ե, է, թ   4) ժ, ե, զ, դ, ա, գ, բ, թ, ը, է 

30. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ. 

ա. Խո րե նա ցու « Հայոց պատ մու թյան» լույ սըն ծա յու մը ռու սե րե նով Պե տեր բուր գում
բ. Ա. Գրի բոյե դո վի « Խել քից պա տու հաս» պի ե սի բե մադ րու մը Եր ևա նում
գ. « Տա րեգ րու թյուն» պար բե րա կա նի հրա տա րա կու մը
դ. «Ազ դա րա րի» լույ սըն ծա յու մը 
ե. « Նոր բառ գիրք Հայ կա զե ան լե զո ւի» բառարանի հրա տա րա կու մը
զ. « Բազ մա վե պի» լույ սըն ծա յու մը

1) դ, գ, ե, բ, ա, զ    3) ե, ա, գ, դ, բ, զ
2) գ, ա, բ, ե, զ, դ     4) դ, գ, ա, բ, ե, զ
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31.  Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Ա ղա բա բյան դպ րո ցի հիմ նադ րու մը
բ. Լա զա րյան ճե մա րա նի բա ցու մը
գ. Ներ սի սյան դպ րո ցի հիմ նադ րու մը
դ. Շու շի ի թե մա կան դպ րո ցի բա ցու մը 
ե. Եր ևա նի թե մա կան դպ րո ցի բա ցու մը

1) ա, բ, գ, ե, դ     3) ե, ա, գ, դ, բ
2) ա, գ, բ, ե, դ     4) դ, գ, ա, բ, ե 

32.  Գտ նել այն ի րա դար ձու թյու նը, ո րը խախ տում է ստորև բեր ված դեպ քե րի ժա
մա նա կագ րա կան դա սա վո րու թյու նը.

1) «Ար ևե լյան թատ րո նի» կազ մա վո րու մը Կ. Պոլ սում
2) Հ. Վար դո վյա նի ե րկ լե զու թատ րո նի ստեղ ծու մը
3) «Ա նուշ» օ պե րայի բե մադ րու մը Ա լեք սանդ րա պո լում
4) « Գի տա կան շար ժում» պար բե րա կա նի հրա տա րա կու մը
5) Յու պի տե րի վե ցե րորդ ար բա նյա կի հայտ նա բե րու մը
 6) գու նա վոր հե ռուս տա տե սու թյան հիմ նադ րու մը

33.  1826–1828 թթ. ռուս–պարսկական պատերազմի իրադարձություններից ո՞րն է 
տեղի ունեցել երրորդը՝ ըստ ժամանակագրական հաջորդականության.

ա. Օշականի ճակատամարտը
բ. Շուշիի բերդի պաշարումը պարսիկների կողմից
գ. Սարդարապատի գրավումը ռուսների կողմից
դ. Շամքորի ճակատամարտը
ե. Երևանի գրավումը ռուսների կողմից
զ. Գանձակի ճակատամարտը
է. Թավրիզի գրավումը ռուսների կողմից
ը. Հայ կամավորական գումարտակների կազմակերպումը
թ. Խոյի, Սալմաստի, Ուրմիայի և Մարաղայի գրավումը ռուսների կողմից
ժ. Աբասաբադի բերդի գրավումը ռուսների կողմից

1) բ   2) զ   3) թ  4) ժ

34.  XIX դարի երկրորդ կեսի ռուս–թուրքական պատերազմների հետ կապված  
իրադարձու թյուններից ո՞րն է տեղի ունեցել հինգերորդը՝ ըստ ժամա նա կա
գրական հաջորդականության. 

ա. Սան Ստեֆանոյի հաշտության կնքումը 
բ. Փարիզի պայմանագրի կնքումը 
գ. Ռուս–անգլիական համաձայնագրի կնքումը Լոնդոնում 
դ.  Բաշկադկլարի մոտ Վ. Բեհբութովի զորքերի հաղթանակը թուրքական մեծա

քանակ զորքերին նկատմամբ
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ե. Բեռլինի վեհաժողովի սկիզբը 
զ. Բայազետի գրավումը Երևանյան ջոկատի կողմից 
է. Արդահանի գրավումը Մ. Լոռիս–Մելիքովի կորպուսի կողմից 
ը.  Քյուրուկդարայի մոտ ռուսական զորքերի հաղթանակը թուրքական մեծաքանակ 

զորքերի նկատմամբ 
թ. Կարսի գրավումը Հ. Լազարևի զորամասի կողմից 

1) դ  2) ա  3) բ  4) է

35.  1894–1896 թթ. ազատագրական պայքարի իրադարձություններից ո՞րն է տեղի 
ունեցել յոթերորդը՝ ըստ ժամանակագրական հաջորդականության. 

ա. Շենիկի գյուղապետ Գրգոյի տանը ինքնապաշտպանական ժողովի  գումարումը 
բ.  Զեյթունի ապստամբների՝ Զեյթունի անկախ իշխանություն վերտառությամբ 

կարմիր դրոշ բարձրացնելը թուրքական զորանոցի վրա
գ. Զեքի փաշայի գլխավորած զորքի շարժվելը դեպի Սասուն  
դ. մեծ տերությունների միջամտությամբ Հալեպի հաշտության կնքումը
ե. Կարապետ Բասիլոսյանի կոչը Զեյթունի լեռնականներին 
զ.  թուրքական կանոնավոր զորքի ու քրդական մազրիկ ցեղի հրոսակների 

հարձակումը 1500 վանեցիների վրա` Ս. Բարդուղիմեոս վանքից ոչ հեռու 
է. Բաբը Ալիի ցույցը 
ը.  Վանում բոլոր ուժերի միասնական ճակատի կազմումը՝ Մ. Ավետիսյանի  

գլխավորությամբ 

1) ը   2) գ  3) ա   4) դ

36.  1918 թ. իրադարձություններից ո՞րն է տեղի ունեցել չորրորդը՝ ըստ ժամանա
կագրական հաջորդականության. 

ա. Կարսի հանձնումը թուրքերին 
բ. Ղարաքիլիսայի գրավումը թուրքերի կողմից
գ. Ներքին Թալինի բերդի գրավումը հայ կամավորների կողմից 
դ. Սարդարապատի կայարանի հետգրավումը հայկական զորքի կողմից 
ե. Բաշ Ապարանի ճակատամարտի ավարտը 
զ. Ալեքսանդրապոլի գրավումը թուրքական զորքերի կողմից 
է. Սարդարապատի գրավումը թուրքական զորքի կողմից 
ը. Սարիղամիշի գրավումը թուրքական զորքերի կողմից 
թ. Ղարաքիլիսայի ճակատի կազմակերպումը 

1) դ     2) զ   3) ա    4) ե
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37.  Տրված իրադարձություններից ո՞րն է տեղի ունեցել չորրորդը՝ ըստ ժամա
նակագրական հաջորդականության.

ա. Խանասորի արշավանքը
բ. հայերի կոտորածն Ադանայում 
գ. Ռուսաստանում ապրող հայերի պատգամավորական ժողովը Էջմիածնում
դ. Վանի հերոսամարտը` Մկրտիչ Ավետիսյանի ղեկավարությամբ 
ե. հայ–թաթարական ընդհարումների ավարտը 
զ. Զեյթունի ապստամբությունը` Նազարեթ Չավուշի ղեկավարությամբ 
է. Սասունի ինքնապաշտպանությունը` Անդրանիկի գլխավորությամբ 
ը. Սասունի հերոսամարտը` Մեծն Մուրադի ղեկավարությամբ 
թ. Մշո Ս. Առաքելոց վանքի կռիվը 

1) ա   2) գ    3) զ   4) է

38.  Գտնել այն երկու իրադարձությունները, որոնք խախտում են տրված շարքի 
ժամանակագրական հաջորդականությունը.

1) Կ. Պոլսի ռուս–թուրքական պայմանագրի կնքումը 
2) Հակոբ Ջուղայեցու գլխավորությամբ Էջմիածնի գաղտնի ժողովի գումարումը   
3) Անգեղակոթի ժողովի գումարումը  
4) Իսրայել Օրու ուղևորությունը Պարսկաստան 
5) Խամսայի մելիքությունների ինքնավարության ստեղծումը 
6) Թուրքմենչայի հաշտության պայմանագրի կնքումը 
7) Բուխարեստի հաշտության պայմանագրի կնքումը 
8) Գյուլիստանի հաշտության պայմանագրի կնքումը 
9) Հայոց եկեղեցու կանոնադրության հրապարակումը 

39.  Գտնել այն երկու իրադարձությունները, որոնք խախտում են տրված շարքի 
ժամանակագրական հաջորդականությունը.

1) Անդրկովկասյան հատուկ կոմիտեի ստեղծումը 
2) Բոլշևիկյան հեղաշրջումը Ռուսաստանում
3) Երզնկայի զինադադարի կնքումը 
4) Ս. Շահումյանի նշանակվելը Կովկասի արտակարգ կոմիսար 
5) Անդրկովկասյան կոմիսարիատի ստեղծումը
6) Թուրք–անդրկովկասյան պատերազմի սկիզբը 
7) Բաշ Ապարանի ճակատամարտի հաղթական ավարտը 
8) Առանձին հայկական կորպուսի ստեղծումը
9. Շիրակի գոյամարտի սկիզբը

40.  Գտնել այն երկու իրադարձությունները, որոնք խախտում են տրված շարքի 
ժամանակագրական հաջորդականությունը.

1. Արևելյան պատերազմի սկիզբը 
2) XIX դարի երկրորդ կեսի ռուս–թուրքական երկրորդ պատերազմի սկիզբը   
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3) Փարիզի հաշտության պայմանագրի կնքումը
4)   Ազգային կանոնադրության հաստատումը Կ. Պոլսի Ազգային ընդհանուր ժողովի 

կողմից 
5) Զեյթունի ապստամբությունը` Մկրտիչ Յաղուբյանի ղեկավարությամբ
6) Ս. Կուկունյանի արշավանքը
7) Սան Ստեֆանոյի հաշտության պայմանագրի կնքումը
8) Բեռլինի վեհաժողովի գումարումը 
9) Գում Գափուի ցույցը

41.  Գտնել այն երկու իրադարձությունները, որոնք խախտում են տրված շարքի 
ժամանակագրական հաջորդականությունը.

ա. Սարիղամիշի ճակատամարտի ավարտը 
բ. Շատախի կենտրոն Թաղի ինքնապաշտպանության սկիզբը 
գ. Վանի ինքնապաշտպանության սկիզբը 
դ.  Արևմտյան Հայաստանում բարենորոգումներ կատարելու վերաբերյալ ռուս–  

թուրքական համաձայնագրի ստորագրումը 
ե. Դիլմանի ճակատամարտը 
զ. Մուսա լեռան հերոսամարտը 
է. Շապին–Գարահիսարի ինքնապաշտպանության սկիզբը 
ը.  Հնչակյան կուսակցության 20 գործիչներին` Փարամազի գլխավորությամբ, 

կախա ղան բարձրացնելը 
թ. Մուշի ինքնապաշտպանության սկիզբը 
ժ. Ուրֆայի հերոսամարտի ավարտը 

1) բ, դ   2) ե, թ   3) դ, զ   4) է, թ 

42.  Գտնել այն երկու իրադարձությունները, որոնք խախտում են տրված շարքի 
ժամանակագրական հաջորդականությունը.

1) Խորենացու Հայոց պատմության լույսընծայումը ռուսերենով Պետերբուրգում                    
2) Ա. Գրիբոյեդովի Խելքից պատուհաս պիեսի բեմադրումը Երևանում 
3) Տարեգրություն պարբերականի հրատարակումը 
4) Նոր բառգիրք Հայկազեան լեզուի բառարանի հրատարակումը 
5) Յուպիտերի վեցերորդ արբանյակի հայտնաբերումը 
6) Բազմավեպի լույսընծայման սկիզբը
7) Արևելյան թատրոնի կազմավորումը Կ. Պոլսում 
8) Գիտական շարժում պարբերականի հրատարակումը 
9) Անուշ օպերայի բեմադրումն Ալեքսանդրապոլում 
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7. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՈՒՄ

1.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

 Տա րե թիվ
1) 1699 թ.  2) 1701 թ.  3) 1708 թ.  4) 1709 թ.

 
Ի րա դար ձու թյուն 
ա. Օ րու դես պա նա կան խմ բի ժա մա նե լը Շա մա խի  
բ. Օ րու ժա մա նե լը Պարս կաս տա նի մայ րա քա ղաք Սպա հան 
գ.  Օ րու՝ Ռու սաս տա նի օգ նու թյամբ Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան ծրագ րի ներ կա

յաց նե լը Պետ րոս I–ի ն
դ. Օ րու՝ Հա յա ստա նի ա զա տագ րու թյան ծրագ րի ներ կա յաց նե լը Հով հան Վիլ հել մին 
ե.  Ան գե ղա կո թի գաղտ նի խորհր դակ ցու թյու նում Օ րուն լի ա զո րե լը՝ շա րու նա կե լու 

բա նակ ցու թյուն նե րը եվ րո պա կան ե րկր նե րի և ռու սա կան իշ խա նու թյուն նե րի հետ 

1) 1–ա, 2–բ, 3–ե, 4–գ   3) 1–ե, 2–ա, 3–գ, 4–դ
2) 1–ե, 2–գ, 3–ա, 4–բ   4) 1–դ, 2–գ, 3–ա, 4–բ 

2. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

Ի րա դար ձու թյուն
1) Է մի նի ճա նա պարհ վե լը Պե տեր բուրգ 
2) Է մի նի ժա մա նե լը Հա յաս տան և տի րող ի րա վի ճա կին մո տի կից ծա նո թա նա լը
3) Է մի նի ծա ռա յու թյան ան ցնե լը Ա նգ լի ա մեկ նող մի նա վում և ո ւղ ևոր վե լը Ա նգ լի ա
4) Է մի նի և Հե րակ լի խրա խու սա կան նա մակ ներ ու ղար կե լը Հով նա նին
5) Է մի նի վե րա դարձը Հնդ կաս տան
6) Է մի նի վե րա դարձը Հա յաս տան

  
 Տա րե թիվ 
ա. 1726 թ.      դ. 1761 թ.
բ. 1751 թ.      ե. 1764 թ.
գ. 1759 թ.      զ. 1766 թ.
      է. 1770 թ.

1) 1–ա, 2–բ, 3–ե, 4–գ, 5–դ, 6–է   3) 1–դ, 2–ա, 3–գ, 4–ե, 5–զ, 6–է
2) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–ե, 5–է, 6–զ  4) 1–դ, 2–գ, 3–բ, 4–ե, 5–է, 6–զ
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3.  Տա րեթ վե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րա դար ձու թյուն նե րին. 

1) 1699 թ.     3) 1663 թ.
2) 1724 թ.     4) 1727 թ
      5) 1771 թ.
 ա. հայ կա կան տպա րա նի հիմ նու մը Մադ րա սում
բ. Իս րայել Օ րու ժա մա նու մը Պարս կաս տան
գ. Եր ևա նի հե րո սա կան պաշտ պա նու թյու նը
դ. Ան գե ղա կո թի գաղտ նի խորհր դակ ցու թյու նը 
ե. Խա չա տուր Գա ղա տա ցի կա թո ղի կո սի նա մա կը Լյու դո վի կոս XIV–ի ն
զ. Հա լի ձո րի ճա կա տա մար տը

  
1) 1–ա, 2–բ, 3–ե, 4–գ, 5–դ   3) 1–դ, 2–ա, 3–է, 4–գ, 5–բ 
2) 1–բ, 2–գ, 3–ե, 4–դ, 5–ա    4) 1–դ, 2–գ, 3–ե, 4–զ, 5–ա  

4.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

N Ի րա դար ձու թյու նը N Տա րե թի վը N Գոր ծի չը N Վայ րը

1 Հայ կա կան տպա րա նի հիմ
նու մը 1 1724 թ. 1

Շա հա միր 
Շա հա մի ր
յան

1 Բու խա
րեստ

2 Հայ կա կան իշ խա նու թյան 
ստեղ ծու մը 2 1813 թ. 2 Դա վիթ բեկ 2 Սյու նիք

3 Ռուս–թուր քա կան հաշ տու թյան 
պայ մա նագ րի կն քու մը 3 1771 թ. 3 Ֆաթ Ա լի 

շահ 3 Գյու լիս
տան

4 Ռուս–պարս կա կան հաշ տու
թյան պայ մա նագ րի կն քու մը 4 1812 թ. 4 Մա նուկ բեյ 

Միր զա յան 4 Մադ րաս

1 4 4 3
2 3 2 4
3 1 3 2
4 2 1 1

1 3 2 2
2 4 3 1
3 1 4 3
4 2 1 4

1 3 1 4
2 1 2 2
3 4 2 1
4 2 3 2

1 3 1 4
2 1 2 2
3 4 4 1
4 2 3 3

1. 2. 3. 4.

5.   Հայ կա կան աշ խար հա զո րային ջո կատ նե րի հրա մա նա տար նե րի ա նուն նե րը 
հա մա պա տաս խա նեց նել ի րա դար ձու թյուն նե րին.

1) Ռոս տոմ     3) Ջում շուդ Շահ նա զա րյան
2) Գրի գոր Մա նու չա րյան   4) Վա նի Ա թա բե կյան

 
ա.  Նրա գլ խա վո րած ջո կա տը մաս նակ ցել է Գան ձա կի գրավ մա նը, ռու սա կան զոր

քի եր ևա նյան ա ռա ջին եր կու ար շա վանք նե րին:   
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բ.  Նա ար ժա նա ցել է շնոր հա կա լու թյան և գե նե րալ Ցի ցի ա նո վից ստա ցել է նրա 
անձ նա կան ար ծա թե ժա մա ցույ ցը:

գ.  Նրա գլ խա վո րած ջո կա տը մինչև պա տե րազ մի ա վար տը մնա ցել է ռու սա կան զո
րագն դի կազ մում և մաս նակ ցել է Աս կե րա նի ճա կա տա մար տին:

դ.  Նրա գլ խա վո րած ջո կա տը Շամ քոր գե տի ա փին ջախ ջա խել է Ա միր խա նի 
10–հա զա րա նոց բա նա կը և հետ գրա վել Գան ձա կը: 

ե.  Նա գլ խա վո րել է հե ծյալ ջո կատ, գեր վել և մա հա պատ ժի է են թարկ վել Ա բաս–
Միր զայի հրա մա նով:

1) 1–բ, 2–ա, 3–ե, 4–դ    3) 1–ե, 2–ա, 3–գ, 4–դ
2) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–ե     4) 1–դ, 2–գ, 3–ա, 4–բ

6. Ի րա դար ձու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել գոր ծիչ նե րի ա նուն նե րին. 

1) Եր ևա նի բեր դի գրա վու մը
2) Օ շա կա նի ճա կա տա մար տը
3) Թուրք մեն չայի պայ մա նագ րի ստո րագ րու մը
4) Մադ րա սի խմ բա կի ստեղ ծու մը

ա. Ա. Գրի բոյե դով
բ. Հ. Է մին      դ. Հ. Հա րու թյու նյան 
գ. Շ. Շա հա մի րյան     ե. Ի. Պասկ ևիչ

1) 1–բ, 2–ե, 3–է, 4–գ    3) 1–ե, 2–դ, 3–ա, 4–գ 
2) 1–գ, 2–ա, 3–ե, 4–դ    4) 1–դ, 2–գ, 3–է, 4–ե

7. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

N Գործիչ N Իրադարձություն N Զորքի թվաքանակ

1 Վ. Մադաթով 1 Փոքր Ղարաքիլիսայի 
ճակատամարտը 1 8 հազար

2 Ի. Պասկևիչ 2 Շուշիի բերդի պաշարումը 2 35 հազար

3 Յուսուֆ փաշա 3 Օշականի ճակատամարտը 3 2 հազար

4 Աբաս–Միրզա 4 Գանձակի ճակատամարտը 4 20 հազար

5 Շամքորի ճակատամարտը 5 60 հազար

1 4 3
2 2 1
3 1 4
4 5 5

1 5 3
2 4 1
3 3 4
4 2 2

1 5 3
2 4 1
3 1 4
4 2 5

1 3 3
2 4 2
3 5 4
4 2 1

1. 2. 3. 4.
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8. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում. 

Պաշ տոն
1) Վի րա հայոց թե մի ա ռաջ նորդ
2) Հայ կա կան մար զի կա ռա վա րիչ
3) Հայ կա կան կա մա վո րա կան դրու ժի նայի հրա մա նա տար
4) Խամ սայի մե լի քու թյուն նե րի կա ռա վա րիչ

Ա նուն 
ա. Վ. Բեհ բու թով
բ. կա պի տան Սում բա տով
գ. Ներ սես Աշ տա րա կե ցի
դ. մե լիք Ե գան 
ե. Հով սեփ Է մին
զ. Հով սեփ Ար ղու թյան

1) 1–ա, 2–բ, 3–ե, 4–գ
2) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–դ
3) 1–գ, 2–ա, 3–ե, 4–դ
4) 1–դ, 2–գ, 3–ա, 4–բ

9. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

N Իրադարձություն N Տարեթիվը N Գործիչը

1 Հայկական իշխանության ստեղծումը 
Սյունիքում 1 1828 թ. 1 Նադիր շահ

2 Խամսայի մելիքությունների ստեղծումը 2 1829 թ. 2 Մանուկ բեյ 

3 Հայկական մարզի կազմավորումը 3 1844 թ. 3 Դավիթ բեկ

4 Հասան կալայի գրավումը 4 1736 թ. 4 Նիկոլայ I

5 1724 թ. 5 Ի. Պասկևիչ

1 4 3
2 2 1
3 1 4
4 5 5

1 5 3
2 4 1
3 3 4
4 2 2

1 5 3
2 4 1
3 1 4
4 2 5

1 3 3
2 4 2
3 5 4
4 2 1

1. 2. 3. 4.
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10. Կատարել համապատասխանեցում.

N Իրադարձություն N Տարեթիվը N Գործիչը

1 Հայկական մարզի ստեղծումը 1 1829 թ. սեպտեմբերի 2 1 Ի. Պասկևիչ

2 Հասան կալայի գրավումը ռուսների 
կողմից 2 1812 թ. մայիսի 16 2 Մանուկ բեյ 

Միրզայան
3 Շամքորի ճակատամարտը 3 1828 թ. մարտի 21 3 Ի. Գուդովիչ

4 Բուխարեստի հաշտության կնքումը 4 1829 թ. հունիսի 24 4 Վ. Մադաթով

5 1826 թ. սեպտեմբերի 3 5 Նիկոլայ I

1 4 3
2 2 1
3 1 4
4 5 5

1 3 5
2 4 1
3 5 4
4 2 2

1 3 5
2 4 1
3 1 4
4 2 5

1 3 3
2 4 2
3 5 4
4 2 1

1. 2. 3. 4.

11.  Ղ րի մի և 1877–1878 թթ. ռուս–թուր քա կան պա տե րազմ նե րին մաս նա կից գոր
ծիչ նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել նրանց հետ կապ ված ի րա դար
ձու թյուն նե րին.

1) Վ. Բեհ բու թով    3) Ա. Տեր–Ղու կա սով
2) Մ. Լո ռիս–Մե լի քով    4) Հ. Լա զարև
      5) Ֆ. Շտոկ վիչ

 
ա.  Բա յա զե տի պա շար ման ժա մա նակ նա քր դա կան տա րա զով ծպ տյալ ան ցել է 

թշնա մու օ ղա կով և լու րը հասց րել Եր ևա նյան ջո կա տին:
բ. Նրա գլ խա վո րած կա յա զո րը 23 օր հե րո սա բար պաշտ պա նել է Բա յա զե տի բեր դը: 
գ. Նրա գլ խա վո րած զոր քե րը 1853 թ. նոյեմ բե րին հաղ թե ցին Բաշ կադկ լա րի մոտ:
դ. Նրա գլ խա վո րած Կով կա սյան կոր պու սը գրա վել է Ար դա հա նը: 
ե. Նրա գլ խա վո րած զո րա մա սը 1877 թ. նոյեմ բե րի 6–ին գրա վել է Կար սը:
զ. Նրա գլ խա վո րած զոր քե րը 1877 թ. ապ րի լի 30–ին գրա վել են Բա յա զե տը:

1) 1–ա, 2–դ, 3–ե, 4–գ, 5–բ   3) 1–գ, 2–դ, 3–զ, 4–ե, 5–բ 
2) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–ե, 5–դ   4) 1–դ, 2–ե, 3–ա, 4–բ, 5–գ

12.   Սան Ստե ֆա նոյի և Բեռ լի նի պայ մա նագ րե րում տեղ գտած Հա յաս տա նին վե
րա բե րող հոդ ված ները հա մա պա տաս խա նեց նել բո վան դա կու թյա նը.

1) 16–րդ     3) 27–րդ
2) 25–րդ     4) 61–րդ

 ա. Ռու սա կան զոր քե րին ի րա վունք էր տր վում 6 ա միս ժամ կե տով մնալու Հա յաս տա նում:
բ.  Թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը պար տա վոր վում է չհա լա ծել պա տե րազ մում 

ռուս նե րին ա ջակ ցած քրիս տո նյա նե րին:
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գ.  Բարձր դու ռը պար տա վոր վում է Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում ռուս նե րի գրա ված և 
կր կին Թուր քի ային վե րա դարձ վե լիք գա վառ նե րում ան հա պաղ բա րե փո խում ներ 
ան ցկաց նել և ա պա հո վել հայե րի ան վտան գու թյու նը քր դե րից ու չեր քեզ նե րից:

դ.  Ղրի մը վե րա դարձ նե լու նպա տա կով Ռու սաս տա նը կր կին ան գամ հրա ժար վում է 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում գրա ված հո ղե րից: 

ե.  Բա րե փո խում նե րի ի րա գործ ման հս կո ղու թյու նը, բա ցի Ռու սաս տա նից, դր վում էր 
նաև վե հա ժո ղո վին մաս նա կից 5 պե տու թյուն նե րի վրա:

1) 1–ա, 2–բ, 3–ե, 4–գ   3) 1–ե, 2–ա, 3–գ, 4–դ
2) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–ե    4) 1–գ, 2–դ, 3–ա, 4–բ, 5–գ

13.   Գոր ծիչ նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել զբա ղեց րած պաշ տոն նե րին.

1) Մի խայիլ Լո ռիս–Մե լի քով   3) Ար շակ Տեր–Ղու կա սով
2) Ֆյո դոր Շտոկ վիչ    4) Սար գիս Հա մամ ջյան
      5) Ներ սես Վար ժա պե տյան

 ա. Եր ևա նյան ջո կա տի հրա մա նա տար դ. Ազ գային ժո ղո վի ա տե նա պետ 
բ. Սաֆ վետ փա շայի խորհր դա կան  ե. Կով կա սյան կոր պու սի հրա մա նա տար
գ. Բա յա զե տի կա յա զո րի պետ  զ. Կ. Պոլ սի Հայոց պատ րի արք

1) 1–գ, 2–ա, 3–զ, 4–բ, 5–դ   3) 1–ե, 2–գ, 3–ա, 4–բ, 5–զ 
2) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–ե, 5–դ   4) 1–ե, 2–դ, 3–ա, 4–բ, 5–գ

14.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

 Հիմ նադր ման վայր     Կազ մա կեր պու թյուն
1) Ա լեք սանդ րա պոլ     ա. « Հայ րե նի քի սի րո գրա սե նյակ»
2) Մեծ Ղա րա քի լի սա   բ. « Պաշտ պան հայ րե նյաց»
3) Վան     գ. « Բա րեն պա տակ ըն կե րու թյուն»
4) Կա րին     դ. « Հայ րե նա սեր նե րի մի ու թյուն»
5) Մոսկ վա      ե. « Հայ ա սեր–ազ գա սեր»
      զ. « Մի ու թյուն ի փր կու թյուն»

1) 1–գ, 2–ա, 3–զ, 4–բ, 5–դ   3) 1–ա, 2–գ, 3–դ, 4–զ, 5–ե 
2) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–ե, 5–դ   4) 1–դ, 2–ե, 3–ա, 4–բ, 5–գ

15.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

 Կազ մա կեր պու թյուն    Հիմ նադր ման վայր
1) « Պաշտ պան հայ րե նյաց»    ա. Թիֆ լիս
2) « Հա յա սեր–ազ գա սեր»   բ. Կա րին
3) Ար մե նա կան    գ. Մոսկ վա
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4) Հն չա կյան    դ. Եր ևան
5) ՀՅԴ      ե. Ժնև
      զ. Վան

1) 1–բ, 2–դ, 3–զ, 4–ե, 5–ա     3) 1–բ, 2–դ, 3–գ, 4–ա, 5–ե
2) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–ե, 5–դ    4) 1–դ, 2–գ, 3–ա, 4–բ, 5–ե 

16.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

N Ի րա դար ձու թյու նը N Տա րե թի վը N Գոր ծի չը N Վայ րը

1 « Բա րեն պա տակ ըն կե
րու թյան» ստեղ ծու մը 1 1881 թ. 1 Ար սեն Կրի տյան, 

Պետ րոս Հայ կա զու նի 1 Վան

2
« Պաշտ պան հայ րե ն
յաց» կազ մա կեր պու
թյան հիմ ադ րու մը

2 1890 թ.
hուլիս–օգոստոս 2 Խա չա տուր Կե րեք ցյան 2 Կա րին

3 Ար մե նա կան կու սակ
ցու թյան հիմ ադ րու մը 3 1869 թ. ապրիլ 3 Ք րիս տա փոր 

Միքայե լյան 3 Թիֆ լիս

4
« Հայ հե ղա փո խա կան
նե րի դաշ նակ ցու թյան» 
ստեղ ծու մը

4 1885 թ. աշուն 4 Մկր տիչ Ա վե տի սյան 4
Ա լեք
սանդ րա
պոլ

1 4 4 3
2 3 2 4
3 1 3 2
4 2 1 1

1 3 2 2
2 4 3 1
3 1 4 3
4 2 1 4

1 3 4 3
2 1 1 4
3 4 2 1
4 2 3 2

1 3 1 4
2 1 2 2
3 4 4 1
4 2 3 3

1. 2. 3. 4.

17.  Հայ դու կա պե տե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ծնն դա վայ րե րին.

1) Ա րա բո      ա. Կոռ թեր գյուղ
2) Աղ բյուր Սե րոբ    բ. Զեյ թուն
3) Հրայր Դժոխք    գ. Սո խորդ գյուղ 
4) Գևորգ Չա վուշ    դ. Ա հա րոնք գյուղ
5) Ա նդ րա նիկ Օ զա նյան    ե. Շա պին–Գա րա հի սար
      զ. Մկ դենք գյուղ

1) 1–ա, 2–դ, 3–ե, 4–գ, 5–բ    3) 1–ա, 2–գ, 3–դ, 4–զ, 5–ե 
2) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–ե, 5–դ   4) 1–դ, 2–ե, 3–ա, 4–բ, 5–գ

18.   Հայ դու կա պե տե րին տր ված ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել նրանց 
ա նուն–ազ գա նուն նե րին.

1) Ա րա բո      ա. Սե րոբ Վար դա նյան
2) Աղ բյուր Սե րոբ    բ. Հով սեփ Ար ղու թյան
3) Հրայր Դժոխք    գ. Նի կո ղայոս Տեր–Հով հան նի սյան
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4) Վար դան      դ. Ար մե նակ Ղա զա րյան
5) Նի կոլ Դու ման      ե. Սար գիս Մեհ րա բյան
       զ. Ա ռա քել Մխի թա րյան

   
1) 1–ա, 2–դ, 3–ե, 4–գ, 5–բ    3) 1–ա, 2–գ, 3–դ, 4–զ, 5–ե 
2) 1–զ, 2–ա, 3–դ, 4–բ, 5–գ    4) 1–զ, 2–ա, 3–դ, 4–ե, 5–գ 

19.  Ի րա դար ձու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել դրանց հետ կապ ված գոր ծիչ
նե րի ա նուն նե րին.

1) Զեյ թու նի 1862 թ. ա պս տամ բու թյու նը   ա. Վ. Բեհ բու թով
2) « Պաշտ պան հայ րե նյաց»–ի հիմ նադ րու մը բ. Ե ղի շե քա հա նա
3) Քյու րուկ դա րայի ճա կա տա մար տը   գ. Խ. Կե րեք ցյան
4) 1895 թ. Մա լա թի այի հե րո սա մար տը  դ. Մ. Լո ռիս–Մե լի քով
5) Խա նա սո րի ար շա վան քը     ե. Մ. Յա ղու բյան
       զ. Սև քա րե ցի Սա քո

1) 1–գ, 2–ա, 3–զ, 4–բ, 5–դ    3) 1–ե, 2–գ, 3–ա, 4–բ, 5–զ
2) 1–ե, 2–ա, 3–բ, 4–գ, 5–դ    4) 1–դ, 2–ե, 3–ա, 4–բ, 5–գ

20.  Ն շա նա վոր ազ գային–քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի և հայ դուկ նե րի ա նուն–ազ գա
նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել  մա կա նուն նե րին.

1) Հով սեփ Ար ղու թյան     ա. Իշ խան
2) Համ բար ձում Պո յա ճյան    բ. Քե ռի
3) Ստե փան  Զո րյան    գ. Մեծն Մու րադ
4) Սար գիս Մեհ րա բյան    դ. Վար դան
        ե. Ռոս տոմ

1) 1–ա, 2–դ, 3–գ, 4–բ    3) 1–ա, 2–գ, 3–ե, 4–դ
2) 1–ե, 2–ա, 3–դ, 4–գ    4) 1–ե, 2–ա, 3–բ, 4–գ

21.  Տե ղա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րա դար ձու թյուն նե րին.

1) Զեյ թուն      3) Բա քու
2) Թիֆ լիս      4) Էջ մի ա ծին

 ա. 1895 թ. ա պս տամ բու թյան փաս տա ցի ղե կա վար է դար ձել Ն. Չա վու շը:
բ. 1903 թ. ստեղծ վել է «Ինք նա պաշտ պա նու թյան կենտ րո նա կան կո մի տե»: 
գ. 1905 թ. սկս վել է հե ղա փո խու թյուն:
դ.  1906 թ. Մ. Խրի մյա նի նա խա ձեռ նու թյամբ հրա վիր վել է պատ գա մա վո րա կան 

կենտ  րո նա կան ժո ղով: 
ե. 1905 թ. սկիզբ է ա ռել ազ գա մի ջյան ը նդ հա րում:

1) 1–ա, 2–բ, 3–ե, 4–դ    3) 1–ա, 2–ե, 3–գ, 4–դ
2) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–ե     4) 1–դ, 2–գ, 3–ա, 4–բ
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22.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

N  Ի րա դար ձու թյու նը N  Տա րե թի վը N Գոր ծի չը

1 Վա նի հե րո սա մար տը 1 1900 թ. 1 Անդ րա նիկ

2 Ս. Ա ռա քե լոց վան քի կռի վը 2 1898 թ. 2 Աղ բյուր Սե րոբ

3 Սու լուխ գյու ղի կռի վը 3 1896 թ. 3 Սար գիս Կու կու նյան

4 Բաբ շե նի կռիվը 4 1901 թ. 4 Գ ևորգ  Չա վուշ

5 1907 թ. 5 Մկր տիչ Ա վե տի սյան

1 4 3
2 2 1
3 1 4
4 5 5

1 3 5
2 4 1
3 5 4
4 2 2

1 5 3
2 4 1
3 1 4
4 2 5

1 3 5
2 4 2
3 5 4
4 2 1

1. 2. 3. 4.

23.  Տա րեթ վե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րա դար ձու թյուն նե րին.

1) 1913 թ. մայի սի 24   3) 1913 թ. հու նի սի 30
2) 1913 թ. հու նի սի 4   4) 1913 թ. սեպ տեմ բե րի 10

 
ա.  Ա նդ րեյ Ման դելշ տա մի կազ մած նա խա գի ծը ներ կա յաց վել է ե րեք ե րկր նե րի դես

պան նե րի քն նու թյա նը:
բ. Սկս վել է վեց տե րու թյուն նե րի դես պան նե րի խորհր դա ժո ղո վը:
գ.  Ռու սաս տա նի ա րտ գործ նա խա րա րու թյու նը մեծ տե րու թյուն նե րի ու շադ րու թյու նը 

հրա վի րել է Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում խոս տաց ված բա րե նո րո գում նե րի ան հրա
ժեշ տու թյան վրա:

դ.  Ստո րագր վել է Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում բա րե նո րո գում ներ ան ցկաց նե լու վե
րա բե րյալ ռուս–թուր քա կան հա մա ձայ նա գիր: 

ե.  Մ. Գիր սի և Հ. Վան գեն հայ մի կող մից կազմ վել է Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի հա մար 
բա րե նո րո գում նե րի ծրա գիր:

1) 1–ա, 2–բ, 3–ե, 4–գ   3) 1–գ, 2–ա, 3–ե, 4–դ
2) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–ե    4) 1–դ, 2–գ, 3–ա, 4–բ

24.  1914–1915 թթ. ձևա վոր ված հայ կա մա վո րա կան ջո կատ նե րը հա մա պա տաս խա
նեց նել հրա մա նա տար նե րի ա նուն նե րին.

1) I ջո կատ      ա. Վար դան
2) III ջո կատ    բ. Ն. Աղ բա լյան 
3) V ջո կատ     գ. Ա նդ րա նիկ
4) VI ջո կատ    դ. Հա մա զասպ
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5) VII ջո կատ     ե. Հ. Ար ղու թյան
6) VIII ջո կատ    զ. Դրո
       է. Ա. Ջան փո լա դյան

      
1) 1–գ, 2–դ, 3–ա, 4–է, 5–ե, 6–բ  3) 1–ա, 2–գ, 3–դ, 4–զ, 5–ե, 6–է 
2) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–ե, 5–դ, 6–զ  4) 1–զ, 2–ա, 3–դ, 4–ե, 5–գ, 6–բ

25.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

Ս տեղծ ման վայր     Կամավորական ջո կատ
1) Կարս      ա. II
2) Կաղզ վան     բ. VI 
3) Սա րի ղա միշ    գ. III 
4) Սալ մաստ    դ. I 
5) Իգ դիր      ե. IV 
      զ. V 

1) 1–ա, 2–բ, 3–ե, 4–գ, 5–դ
2) 1–բ, 2–գ, 3–ե, 4–դ, 5–ա 
3) 1–գ, 2–ա, 3–զ, 4–դ, 5–բ
4) 1–բ, 2–գ, 3–դ, 4–ե, 5–զ

26. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

N Ջոկատ N Կազմավորման վայրը N Հրամանատար

1 I 1 Կաղզվան 1 Ջանփոլադյան

2 II 2 Կարս 2 Դրո

3 IV 3 Սալմաստ 3 Անդրանիկ

4 VI 4 Իգդիր 4 Քեռի

5 Սարիղամիշ 5 Արղության

1 4 3
2 2 1
3 1 4
4 5 5

1 3 3
2 4 1
3 5 4
4 2 2

1 5 3
2 4 1
3 1 4
4 2 5

1 3 3
2 4 2
3 5 4
4 2 1

1. 2. 3. 4.
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27. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

N Գումարտակ N Հրամանատար N Ճակատային տեղամաս

1 I 1 Պ. Փիրումյան 1 Խնուս–Մուշ

2 II 2 Մ. Մելիք–Մուրադյան 2 Բիթլիս–Խնուս

3 V 3 Ա. Տեր–Նիկողոսյան 3 Երզնկա–Դերջան 

4 VI 4 Ս. Սամարցյան 4 Վան

5 Պ. Բեժանբեկ 5 Ուրմիա լճից հարավ

1 5 3
2 2 1
3 1 4
4 3 5

1 3 5
2 4 1
3 5 4
4 2 2

1 5 3
2 4 1
3 1 4
4 2 5

1 3 3
2 4 2
3 5 4
4 2 1

1. 2. 3. 4.

28.  1915 թ. տե ղի ու նե ցած ի նք նա պաշտ պա նա կան մար տե րի ղե կա վար գոր ծիչ նե
րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել տե ղա նուն նե րին. 

1) Շա տախ գա վառ     ա. Հայ կակ Կո սո յան
2)Վա նի Քա ղա քա մեջ թա ղա մաս  բ. Մկր տիչ Յոթ նեղ բայ րյան
3) Շա պին–Գա րա հի սար քա ղաք  գ. Բաղ դիկ Սի մո նյան 
4) Մու սա լեռ    դ. Տիգ րան Ա նդ րե ա սյան 
5) Ո ւր ֆա      ե. Հա կոբ Կո տո յան 
      զ. Ղու կաս Տե ով լե թյան

1) 1–ա, 2–բ, 3–ե, 4–գ, 5–դ   3) 1–գ, 2–ա, 3–զ, 4–դ, 5–բ 
2) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–ե, 5–զ   4) 1–դ, 2–գ, 3–բ, 4–ե, 5–զ

29.  Տա րեթ վե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րա դար ձու թյուն նե րին. 

1) 1896 թ. հու նիս    4) 1915 թ. ապ րիլ 1–մայի սի 14
2) 1904 թ. ապ րիլ–մայիս   5) 1915 թ. ապ րի լի 16–18
3) 1909 թ. ապ րիլ    6) 1915 թ. հու լի սի վերջ–սեպ տեմ բե րի 10

ա. Սա սու նի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը 
բ. Դիլ մա նի ճա կա տա մար տը
գ. Վա նի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը 
դ. Շա տա խի կենտ րոն Թա ղի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը 
ե. Մու շի ի նք նա պաշտ պա նու թյան սկիզ բը 
զ. Մու սա լե ռան հե րո սա մար տը 
է. հայե րի կո տո րածն Ա դա նա յում

1) 1–զ, 2–ե, 3–բ, 4–ա, 5–է, 6–դ  3) 1–գ, 2–ա, 3–է, 4–դ, 5–բ, 6–զ 
2) 1–է, 2–գ, 3–ե, 4–դ, 5–ա, 6–բ  4) 1–գ, 2–զ, 3–դ, 4–ա, 5–ե, 6–բ
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30.  Պատ մա կան գոր ծիչ նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել պաշ տոն նե րին. 

1) Զո րի Զո րյան    4) Վա հան Փա փա զյան
2) Ա րամ Մա նու կյան   5) Նի կո լայ Չխե ի ձե
3) Հա կոբ Զավ րյան    6) Ստե փան Շա հու մյան

ա. Ա րևմ տա հայե րի ազ գային խորհր դի նա խա գահ
բ. Բաք վի կո մու նայի ղե կա վար
գ. Ա խալց խայի Հայոց ազ գային խորհր դի նա խա գահ
դ.  Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի գլ խա վոր կո մի սա րի քա ղա քա ցի ա կան գծով տե ղա կալ 
ե. Ա նդր կով կա սյան Սեյ մի նա խա գահ
զ. Եր ևա նի նա հան գի դիկ տա տոր 
է. Հայոց ազ գային խորհր դի նա խա գահ

1) 1–ա, 2–բ, 3–ե, 4–գ, 5–դ, 6–է   3) 1–գ, 2–ա, 3–է, 4–դ, 5–բ, 6–զ 
2) 1–է, 2–գ, 3–ե, 4–դ, 5–ա, 6–բ  4) 1–գ, 2–զ, 3–դ, 4–ա, 5–ե, 6–բ

31.  Զո րա մի ա վոր նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել հրա մա նա տար նե րի 
ա նուն նե րին. 

1) Հայ կա կան կոր պուս
2) Ա ռան ձին հայ կա կան կոր պու սի Եր ևա նյան զո րա խումբ
3) Հա տուկ հա վա քա կան ջո կատ
4) Սար դա րա պա տի ջո կատ
5) Կով կա սյան ռազ մա ճա կատ
6) Ղա րա քի լի սայի ճա կա տա մար տում հայ կա կան ա ռա ջին դի վի զի ա

ա. Դա նի ել Բեկ–Փի րու մյան   դ. Ա լեք սանդր Բեյ–Մա մի կո նյան 
բ. Ա նդ րա նիկ    ե. Մով սես Սի լի կյան
գ. Ե. Գե գեչ կո րի    զ. Թով մաս Նա զար բե կյան 
      է. գե նե րալ Պրժ ևալս կի

1) 1–զ, 2–ե, 3–բ, 4–ա, 5–է, 6–դ  3) 1–զ, 2–ա, 3–է, 4–դ, 5–բ, 6–գ
2) 1–է, 2–գ, 3–ե, 4–դ, 5–ա, 6–բ  4) 1–գ, 2–զ, 3–դ, 4–ա, 5–ե, 6–բ

32. Ժա մա նա կաշր ջա նը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րա դար ձու թյա նը.

1) 1918 թ. մայի սի 16–27    3) 1918 թ. մայի սի 23–29
2) 1918 թ. մայի սի 22–28   4) 1918 թ. մայի սի 25–30

ա. Սար դա րա պա տի հե րո սա մար տը գ. Բաշ Ա պա րա նի հե րո սա մար տը
բ. Դիլ մա նի ճա կա տա մար տը  դ. Ղա րա քի լի սայի հե րո սա մար տը 
      ե. Շի րա կի գո յա մար տը

1) 1–ե, 2–բ, 3–ա, 4–գ   3) 1–ե, 2–ա, 3–գ, 4–դ
2) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–ե    4) 1–դ, 2–գ, 3–ա, 4–բ
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33. Կատարել  հա մա պա տաս խա նե ցում.

Հե ղի նակ
1) Ա ռա քել Դավ րի ժե ցի   3) Աբ րա համ Եր ևան ցի
2) Ե սայի Հա սան–Ջա լա լյան  4) Ստե փա նոս Շա հու մյան
      5) Մի քայել Չամ չյան

Աշ խա տու թյուն 
ա. « Հա մա ռօտ պատ մու թիւն Ա ղո ւա նից»  դ. « Հա մա տա րած աշ խար հա ցոյց» 
բ. « Պատ մու թիւն պա տե րազ մաց»   ե. « Պատ մու թիւն Դա վիթ բե կին»
գ. « Գիրք պատ մու թե անց»   զ. « Պատ մու թիւն Հայոց»

1) 1–ա, 2–բ, 3–ե, 4–գ, 5–դ   3) 1–գ, 2–ա, 3–ե, 4–դ, 5–բ
2) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–ե, 5–զ   4) 1–դ, 2–գ, 3–ա, 4–բ, 5–ե 

34.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

Հիմնադրման տա րե թիվ
1) 1810 թ.     3) 1824 թ.
2) 1815 թ.     4) 1838 թ.

Կր թա կան հաս տա տու թյուն 
ա. Լա զա րյան ճե մա րան    գ. Ներ սի սյան դպ րոց
բ. Եր ևա նի թե մա կան դպ րոց  դ. Շու շի ի թե մա կան դպ րոց
      ե. Ա ղա բա բյան դպ րոց

1) 1–ա, 2–բ, 3–ե, 4–գ   3) 1–ե, 2–ա, 3–գ, 4–դ
2) 1–ե, 2–ա, 3–բ, 4–գ   4) 1–դ, 2–գ, 3–ա, 4–բ

35.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

 Հիմնադրման վայր    Կր թա կան հաս տա տու թյուն
1) Վե նե տիկ      ա. Ռա փայե լյան դպ րոց
2) Զմյուռ նի ա    բ. Մես րո պյան դպ րոց
3) Կ. Պո լիս     գ. Մար դա սի րաց ճե մա րան
4) Կալ կա թա    դ. Կա րա պե տյան դպ րոց
      ե. Սկյու տա րի դպ րոց

1) 1–ա, 2–բ, 3–ե, 4–գ   3) 1–ա, 2–ե, 3–գ, 4–դ
2) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–դ   4) 1–դ, 2–գ, 3–ա, 4–բ

36.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

 Հրատարակման վայր   Պար բե րա կան
1) Վե նե տիկ     ա. «Ազ գա սեր»
2) Կալ կա թա    բ. «Լ րո գիր»
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3) Կ. Պո լիս     գ. « Բազ մա վեպ» 
4) Թիֆ լիս     դ. «Ա րա րատ»
      ե. « Հյու սի սա փայլ»

1) 1–ա, 2–բ, 3–ե, 4–գ   3) 1–գ, 2–ա, 3–ե, 4–դ
2) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–դ   4) 1–դ, 2–գ, 3–ա, 4–բ

37.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

N  Ի րա դար ձու թյու նը N  Տա րե թի վը N  Վայ րը

1 Ներ սի սյան դպ րո ցի հիմ ու մը 1 1810 թ 1 Մոսկ վա

2 Լա զա րյան ճե մա րա նի բա ցու մը 2 1794 թ. 2 Կ. Պո լիս

3 Ա ղա բա բյան դպ րո ցի հիմ ու մը 3 1772 թ. 3 Թիֆ լիս

4 «Ազ դա րա րի» տպագ րու մը 4 1815 թ. 4 Աստ րա խան

5 1824 թ. 5 Մադ րաս

1 4 3
2 2 1
3 1 4
4 5 5

1 5 3
2 4 1
3 3 4
4 2 2

1 5 3
2 4 1
3 1 4
4 2 5

1 3 3
2 4 2
3 5 4
4 2 1

1. 2. 3. 4.

38.   Հայտ նի գիտ նա կան նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել մաս նա գի տու
թյուն նե րին.

1) Ա նդ րե աս Ա րծ րու նի    ա. ե րկ րա բան, բյու րե ղա քի մի կոս 
2) Ջա կո մո Չամ չյան   բ. քի մի կոս
3) Հով հան նես Ա դա մյան   գ. բժիշկ
4) Խո րեն Սի նա նյան   դ. հա յա գետ
5) Նա զա րեթ Տա ղա վա րյան   ե. ա ստ ղա գետ
      զ. ֆի զի կոս 

1) 1–ա, 2–գ, 3–զ, 4–բ, 5–ե    3) 1–ե, 2–ա, 3–գ, 4–դ, 5–բ
2) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–ե, 5–զ   4) 1–ա, 2–բ, 3–զ, 4–ե, 5–գ 

39.  XIX դ. ե րկ րորդ կե սի հայ պատ մա գի տու թյան հայտնի դեմ քե րի ա նուն նե րը հա
մա պա տաս խա նեց նել ի րենց գոր ծու նե ու թյա նը.

1) Ղևոնդ Ա լի շան    3) Ան տոն Գա րա գա շյան
2) Մկր տիչ Է մին     4) Ա լեք սանդր Ե րի ցյան

 
ա.  Ա նդ րա դար ձել է հայ ա ռաս պե լա բա նու թյան հար ցե րին, հրա տա րա կել մի շարք 

մա տե նա գիր նե րի եր կե րի բնագ րե րը: 
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բ.  Նրա «Քն նա կան պատ մու թյուն հայոց» ու սում նա սի րու թյունն ը նդ գր կում է հայ ժո
ղովր դի ծա գու մից մինչև V դա րի ա վարտն ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նը:

գ.  Գրել է բազ մա հա տոր հա յա գի տա կան աշ խա տու թյուն ներ, ո րոն ցից ա մե նան շա
նա վոր ներն են միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի ա ռան ձին «աշ խարհ նե րին» նվիր ված 
գոր ծե րը: 

դ.  Նրա « Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյու նը շուրջ քա ռորդ դար որ պես դա սա
գիրք է ծա ռայել հայ կա կան դպ րոց նե րում: 

ե.  Նրա աշ խա տան քի գլուխ գոր ծո ցը «Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կո սու թյու նը և Կով
կա սի հայք XIX դա րում» ե րկ հա տոր ու սում նա սի րու թյունն է: 

1) 1–ա, 2–բ, 3–ե, 4–գ   3) 1–գ, 2–ա, 3–ե, 4–դ
2) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–ե    4) 1–դ, 2–գ, 3–ա, 4–բ

40.  XIX դ. ե րկ րորդ կե սի հայ պատ մա գի տու թյան հայտնի դեմ քե րի ա նուն նե րը հա
մա պա տաս խա նեց նել  ի րենց գոր ծու նե ու թյա նը.

1) Ստե փա նոս Պա լա սա նյան  3) Լե ո (Ա ռա քել Բա բա խա նյան)
2) Մա ղա քի ա Օր մա նյան   4) Նի կո ղայոս Ա դոնց

 
ա.  Մեծ է նրա «Ազ գա պա տում» աշ խա տու թյան դե րը՝ հայ ժոովր դի պատ մու թյան 

բազ մա թիվ  հիմ նա հար ցե րի մա սին ու նե ցած ու րույն վե րա բեր մուն քով:
բ.  Նրա «Քն նա կան պատ մու թյուն հայոց» ու սում նա սի րու թյունն ը նդ գր կում է հայ ժո

ղովր դի ծա գու մից մինչև V դա րի ա վարտն ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նը:
գ.  Նա հե տա զո տել ու գրել է հայոց պատ մու թյան բո լոր շր ջան նե րի ու հիմ նախն դիր

նե րի մա սին:
դ.  « Հա յաս տա նը Հուս տի նի ա նո սի դա րաշր ջա նում» աշ խա տու թյու նում նա ներ կա

յաց րել  է Հա յաս տա նի պատ մաաշ խար հագ րա կան պայ ման նե րը, հայ բյու զան
դա կան հա րա բե րու թյուն նե րը, գի տա կա նո րեն վեր լու ծել հայ կա կան ա վա տա տի
րու թյան խն դիր նե րը: 

ե.  Նրա « Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյու նը շուրջ քա ռորդ դար որ պես դա սա
գիրք է ծա ռայել հայ կա կան դպ րոց նե րում:

1) 1–ե, 2–բ, 3–ա, 4–գ   3) 1–ե, 2–ա, 3–գ, 4–դ
2) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–ե    4) 1–դ, 2–գ, 3–ա, 4–բ 

41.  Մ շա կույ թի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րենց  
գոր ծու նե ու թյա նը.

1) Տիգ րան Չու խա ջյան   3) Հա րու թյուն Սի նա նյան
2) Գրի գոր Սի նա նյան   4) Քրիս տա փոր Կա րա–Մուր զա
      5) Ջի վա նի

 
ա.  Նրա «Ար շակ Բ» օ պե րան ոչ մի այն հայ, այլև Մեր ձա վոր Ար ևել քի ե րաժշ տա կան 

մշա կույ թի պատ մու թյան մեջ օ պե րային ժան րի ա ռա ջին նմուշն է: 
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բ.  Նրա ղե կա վա րու թյամբ Կ.  Պոլ սում ստեղծ վել է ա ռա ջին կա մե րային նվա գա խում բը:
գ. Նրա գլ խա վո րու թյամբ ստեղծ վել է հայ գու սա նա կան ազ գային դպ րո ցը:
դ.  Ի դեմս նրա՝ Հ. Լի մոն ճյա նի՝ հայ հոգ ևոր եր գը նո տագ րե լու և ա ղա վա ղում նե րից 

փր կե լու գոր ծը գտավ իր փայ լուն շա րու նա կու թյու նը: 
ե. Նա հիմ նադ րել է ար ևե լա հայ եր գա հա նային դպ րո ցը: 
զ. Նա ստեղ ծել և ղե կա վա րել է սիմ ֆո նիկ նվա գա խումբ:

1) 1–զ, 2–գ, 3–ա, 4–բ, 5–ե    3) 1–ա, 2–ե, 3–գ, 4–դ, 5–բ
2) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–ե, 5–զ   4) 1–ա, 2–բ, 3–զ, 4–ե, 5–գ

42. Կա տա րել  հա մա պա տաս խա նե ցում.

N  Ի րա դար ձու թյու նը N  Տա րե թի վը N Գործիչը

1 Յուպիտերի վեցերորդ արբանյակի 
հայտնաբերումը  1  1900 թ. 1 Գ. Սինանյան

2 Հայկական նոր ձայնագրության 
ստեղծումը 2 1861 թ. 2 Հ. Լիմոնճյան

3 Հայ առաջին օպերայի ստեղծումը 3 1894 թ. 3 Խ. Սինանյան

4 Հայ առաջին կամերային 
նվագախմբի ստեղծումը 4 1815 թ. 4 Տ. Չուխաջյան

5 1868 թ. 5 Մ. Ավետիսյան

1 4 3
2 2 1
3 1 4
4 5 5

1 3 3
2 4 1
3 5 4
4 2 2

1 3 3
2 4 2
3 5 4
4 2 1

1 5 3
2 4 1
3 1 4
4 2 5

1. 2. 3. 4.

43. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

N Բնագավառ N Ներկայացուցիչ N Երկը/
ստեղծագործությունը

1 Պատմագիտություն 1 Նիկողայոս Մառ 1 «Գիրք 
պատմութեանց»

2 Հայագիտություն 2 Եղիշե Թադևոսյան 2 «Անի»

3 Երաժշտություն 3 Առաքել Դավրիժեցի 3 «Գրիգոր Լուսավորչի 
տեսիլքը»

4 Կերպարվեստ 4 Տիգրան Չուխաջյան 4 «Արշակ Բ»

5 Ջակոմո Չամչյան 5 «Պատմություն 
պատերազմաց»

1 4 4
2 3 2
3 1 5
4 2 1

1 3 1
2 4 2
3 5 4
4 2 5

1 3 4
2 1 1
3 4 2
4 2 3

1 3 1
2 1 2
3 4 4
4 2 3

1. 2. 3. 4.
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44.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

N Իրադարձությունը N Տարեթիվը N Գործիչը N Վայրը

1
Գունավոր 
հեռուստատեսության 
հիմադրումը 

1 1912 թ. 1  Խ. Սինանյան 1 Կ. Պոլիս

2 Երկլեզու թատրոնի 
ստեղծումը 2 1894 թ. 2 Հ. Ադամյան 2 Բեռլին

3 «Անուշ» օպերայի 
բեմադրումը 3 1907 թ. 3 Հ. Վարդովյան 3 Ալեքսանդրապոլ

4

Յուպիտերի 
վեցերորդ 
արբանյակի 
հայտնաբերումը 

4 1868 թ. 4 Ա. Տիգրանյան 4 Վենետիկ

1 4 4 3
2 3 2 4
3 1 3 2
4 2 1 1

1 3 2 2
2 4 3 1
3 1 4 3
4 2 1 4

1 3 4 3
2 1 1 4
3 4 2 1
4 2 3 2

1 3 2 2
2 1 1 4
3 4 4 1
4 2 3 3

1. 2. 3. 4.
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8.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱՐԿՆԵՐԻ, ՊՆԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄ 
ԵՎ ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄ

1.  Ը նտ րել ճիշտ պա տաս խան նե րը.  

Ի՞նչ նշա նա կու թյուն է ու նե ցել Իս րայել Օ րու գոր ծու նե ու թյու նը հայ ա զա տագ րա կան 
պայ քա րի պատ մու թյան մեջ.
ա. Նա Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան հար ցը դրել է գործ նա կան հո ղի վրա: 
բ.  Նա կան խել է վրաց բա նա կի կող մից Ա րա րա տյան դաշ տի հայ կա կան գյու ղե րի 

բնակ չու թյան կո ղո պուտն ու հնա րա վոր ա րյու նա հե ղու թյու նը: 
գ.  Նա մի ա վո րել է Ար ցա խի և Շիր վա նի զին ված ջո կատ նե րին պար սիկ նե րի դեմ 

պայ քա րում:
դ. Նա հա մախմ բող դեր է կա տա րել հայ հա սա րա կու թյան տար բեր խա վե րի միջև: 
ե. Նրա շնոր հիվ Ար ցա խում ստեղծ վել են կի սան կախ հայ կա կան իշ խա նու թյուն ներ:
զ. Նա մար տա կան շունչ է հա ղոր դել քա ղա քա կան բա նակ ցու թյուն նե րին:

1) գ, ե, զ  2) ա, դ, զ  3) բ, դ, ե   4) ա, ե, զ

2. Ընտ րել ե րեք ճիշտ պն դում.

1)  Հով հան նես Թու թուն ջին 1666 թ. ժա մա նել է Փա րիզ և հա վաս տի աց րել ֆրան
սիա  կան ար քու նի քին, որ հայե րը հույ նե րի հետ մի ա սին պատ րաստ են ա պս տամ
բե լու Օս մա նյան կայս րու թյան դեմ: 

2)  Մահ տե սի Շահ մու րա տը ճա նա պար հոր դել է Ե թով պի ա՝ այդ եր կի րը ևս հա կա
թուր քա կան պայ քա րի մեջ ը նդ գր կե լու նպա տա կով:

3)  Իս րայել Օ րին տե ղա փոխ վել է Գեր մա նի ա, հաս տատ վել Պֆալց ե րկ րա մա սի 
կենտ րոն Դյու սել դորֆ քա ղա քում: 

4)  Ան գե ղա կո թի գաղտ նի խորհր դակ ցու թյու նում Իս րայել Օ րուն խոր հուրդ են տվել 
դա դա րեց նել բա նակ ցու թյուն նե րը եվ րո պա կան ե րկր նե րի հետ: 

5)  Ռազ մա կան օգ նու թյան դի մաց հայ մե լիք նե րը խոս տա ցել են Հով հան Վիլ հել մին 
ճա նա չել հայոց թա գա վոր:

6)  Պֆալ ցյան ծրագ րում թվարկ վում են այն ու ղի ներն ու մի ջոց նե րը, ո րոնք ան հրա
ժեշտ է ին պար սիկ նե րին Հա յաս տա նից վտա րե լու հա մար: 

7)  Պարս կաս տա նից Ռու սաս տան վե րա դառ նա լու ժա մա նակ Իս րայել Օ րուն է մի ա
ցել Մե լիք Սաֆ րա զը:

3. Ո րո՞նք են Ար ցա խի հայտ նի սղ նախ նե րը.

ա. Շիր վա նի    զ. Շա րու րի
բ. Գյու լիս տա նի     է. Գան ձա կի
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գ. Ե րն ջա կի      ը. Ջրա բեր դի
դ. Շո շի     թ. Շա մա խի ի 
ե. Ա վե տա րա նոց    ժ. Քա րագլ խի

1) ա, գ, ե, զ, ը 2) բ, դ, զ, է, թ  3) բ, դ, ե, ը, ժ  4) գ, ե, զ, է, ը 

4. Ընտ րել ե րեք ճիշտ պն դում.
ա.  Գան ձա սա րի հայոց կա թո ղի կոս Ե սայի Հա սան–Ջա լա լյա նը խո չըն դո տել է ար

ցա խա հա յու թյան պայ քա րը:
բ.  Սղ նախ նե րի շնոր հիվ Ար ցա խում ստեղծ վել են կի սան կախ հայ կա կան թա գա վո

րու թյուն ներ:
գ.  1724 թ. Կար բի գյու ղի բնա կիչ նե րը 4 ա միս դի մադ րու թյուն են ցույց տվել թուր քա

կան բա նա կին: 
դ. 1724 թ. Եր ևա նի պաշտ պա նու թյու նը շա րու նակ վել է ա վե լի քան ե րեք ա միս: 
ե.  Դա վիթ բե կի մա հից հե տո Կա պա նի զին վո րա կան հրա մա նա տա րու թյու նը ամ

բող ջու թյամբ ան ցել է տեր Ա վե տի սի ձեռ քը:
զ.  1724 թ. Ար ցա խի ա զա տագ րա կան ու ժե րը թուր քա կան բա նա կի դեմ հա մա տեղ 

պայ քա րի պայ մա նա գիր են կն քել Գան ձա կի մահ մե դա կան նե րի հետ: 
է.  Պարս կա կան շա հը ճա նա չել է Դա վիթ բե կի իշ խա նու թյու նը, ի րա վունք է վե րա

պա հել դրամ հա տե լու և նրա հետ հաշ տու թյուն է կն քել:

1) դ, ե, զ  2) դ, զ, է   3) բ, դ, է   4) ա, ե, զ

5. Ի՞նչ նշա նա կու թյուն է ու նե ցել 1724 թ. Եր ևա նի պաշտ պա նու թյու նը.
1) Կա սեց վել է թուր քե րի ա ռաջ խա ղա ցու մը Սյու նիք ու Ար ցախ: 
2) Թուր քի ան ճա նա չել է Մերձ կաս պյան շր ջան նե րի մի ա ցու մը Ռու սաս տա նին: 
3) Կնք վել է հաշ տու թյուն Թուր քի այի և Ռու սաս տա նի միջև: 
4) Կա սեց վել է պար սիկ նե րի ա ռաջ խա ղա ցու մը Սյու նիք: 

6.  Տր ված նե րից ա ռանձ նաց նել ե րեք կետ, ո րոնք  Շա հա միր Շա հա մի րյա նի կազ մած 
հայ կա կան պե տա կա նու թյան վե րա կանգն ման նա խագ ծի հոդ ված նե րից չեն.

ա.  Ռու սաս տա նի օգ նու թյամբ ա զա տագր ված Հա յաս տա նը հռ չա կել հան րա պե տու
թյուն` խորհր դա րա նա կան կա ռուց ված քով:

բ. Հա յաս տա նում 20 տա րի ժա մա նա կով տե ղա կայել 6–հա զա րա նոց ռու սա կան զորք:
գ.  Ռու սաս տա նում բնակ վող հայե րից և վրա ցի նե րից կազ մել կա մա վո րա կան զո րա

ջո կատ ներ և ռու սա կան զոր քե րի հետ ու ղար կել Վրաս տան:
դ. Հա յաս տա նի և Ռու սաս տա նի միջև սահ մա նել ա զատ ե րթ ևե կու թյուն: 
ե.  Թուր քի այի դեմ ար շա վանք սկ սել Թիֆ լիս–Ա խալց խա–Կարս և Եր ևան–Բա յա

զետ–Վան ո ւղ ղու թյուն նե րով:
զ. Պե տեր բուր գում ու նե նալ Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան դես պան: 
է. Հա յաս տա նի մայ րա քա ղաք դարձ նել Վա ղար շա պա տը կամ Ա նին:

1) ա, գ, ե   2) գ, դ, զ  3) բ, ե, զ  4) գ, ե, է 
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7.  Տր ված նե րից ո ՞ր ե րեք կե տը Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան` Մով սես Սա րա
ֆյա նի կազ մած ծրագ րից չեն.

ա.  Հա կա թուր քա կան պայ քա րի մեջ ը նդ գր կել Ար ցա խի մե լիք նե րին` նրանց տրա
մադ րե լով ռազ մա կան հան դեր ձանք և զենք:

բ. Կաս պից ծո վի ա փին Հա յաս տա նին տրա մադ րել նա վա հան գիստ:
գ.  Ռու սաս տա նում բնակ վող հայե րից և վրա ցի նե րից կազ մել կա մա վո րա կան զո րա

ջո կատ ներ և ռու սա կան զոր քե րի հետ ու ղար կել Վրաս տան:
դ.  Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը Պե տեր բուր գում պետք է ու նե նար իր դես պա նը: 
ե.  Թուր քի այի դեմ ար շա վանք սկ սել Թիֆ լիս–Ա խալց խա–Կարս և Եր ևան–Բա յա

զետ–Վան ո ւղ ղու թյուն նե րով:
զ.  Հայե րից և վրա ցի նե րից կազ մա վոր ված զո րա ջո կատ նե րի հրա մա նա տա րը պետք 

է լի ներ հա յազ գի և են թարկ վեր ռու սա կան հրա մա նա տա րու թյա նը: 
է. Հա յաս տա նի մայ րա քա ղաք դարձ նել Վա ղար շա պա տը կամ Ա նին:

1) բ, դ, ե   2) ա, դ, զ  3) բ, դ, է   4) գ, ե, զ

8.  Տր ված նե րից ո ՞ր ե րե քը Հով սեփ Ար ղու թյա նի և Հով հան նես Լա զա րյա նի կազ
մած՝ Հա յաս տա նի ա զա տագր ման և հայ–ռու սա կան դաշ նագ րի նա խագ ծին վե
րա բե րող կե տե րից չեն.

ա.  Կաս պից ծո վի ա փին Հա յաս տա նին տրա մադ վե լու էր նա վա հան գիստ:
բ.  Հա յաս տա նում լի նե լու էր ո րո շա կի քա նա կու թյամբ ռու սա կան զորք` եր կի րը հնա

րա վոր հար ձա կում նե րից պաշտ պա նե լու հա մար:
գ.  Ռու սաս տա նում բնակ վող հայե րից և վրա ցի նե րից կազմ վե լու էր 25– հա զա րա նոց 

բա նակ, ո րից 10  հա զա րը պետք է մտ ներ Վրաս տան:
դ.  Հայոց թա գա վորն ը նտր վե լու էր ռու սաց կայս րի կող մից, ո րն այ նու հետև օծ վե լու 

էր Էջ մի ած նում: 
ե.  Նախ կին հո ղա տե րե րին վե րա դարձ վե լու է ին ի րենց կալ վածք նե րը, սա կայն 

ա ռանց գյու ղա ցի նե րին ճոր տաց նե լու ի րա վուն քի:
զ.  Զո րա ջո կատ նե րի հրա մա նա տա րը լի նե լու էր հա յազ գի և են թարկ վե լու էր ռու սա

կան հրա մա նա տա րու թյա նը: 
է.  Հա յաս տանն ա զա տագ րե լուց հե տո ստեղծ վե լու էր հայ կա կան պե տու թյուն, և Ար

ցա խի մե լիք նե րից մե կը դառ նա լու էր Հա յաս տա նի թա գա վոր:
 
1) ա, բ, դ  2) գ, զ, է   3) ա, գ, ե    4) գ, դ, զ

9.  Բեր ված փաս տե րից ը նտ րել ե րե քը, ո րոնք տեղ են գտել « Նոր տետ րակ, որ կո
չի յոր դո րակ» գր քում.

ա.  Ներ կա յաց ված է ա պա գա պե տու թյան կա ռա վար ման հա մար նա խա տես ված 
օ րենք նե րի հա վա քա ծու:

բ.  Ներ կա յաց ված է խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն ստեղ ծե լու ծրա գիր: 
գ.  Ներ կա յաց ված է ա պա գա պե տու թյան բարձ րա գույն գոր ծա դիր իշ խա նու թյան 

կա ռուց ված քը:
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դ.  Ներ կա յաց ված են հայ ժո ղովր դի հե րո սա կան ան ցյա լը, նրա աշ խար հագ րա կան 
լայ նար ձակ սահ ման նե րը: 

ե.  Ներ կա յաց ված է ա պա գա պե տու թյան բարձ րա գույն օ րենս դիր իշ խա նու թյան կա
ռուց ված քը:

զ.  Գիր քը կոչ է ա նում հայ ե րի տա սարդ նե րին դուրս գա լու օ տար բռ նա կալ նե րի դեմ 
և զեն քի ու ժով հաս նե լու ա զա տու թյան: 

է.  Քն նա դատ վում է մի ա պե տա կան կար գը՝ այն հա մա րե լով հայոց պե տա կա նու
թյան ան կման պատ ճառ նե րից մե կը: 

1) գ, ե, զ  2) դ, զ, է   3) բ, դ, է   4) ա, ե, զ

10.  Գտնել ճիշտ պա տաս խան նե րը. 

Ի՞նչ բո վան դա կու թյուն ու ներ « Նոր տետ րակ» –ը. 
1)  Գիր քը կոչ էր ա նում հայ ե րի տա սարդ նե րին դուրս գալու օ տար բռ նա կալ նե րի դեմ 

և զեն քի ու ժով հաս նելու ա զա տու թյան:
2)  Գիր քը զգու շաց նում էր հայ ե րի տա սարդ նե րին հե ռու մնալ ա պս տամ բե լու գա ղա

փա րից:
3)  Գիրքն ա ռա ջար կում էր վե րա կանգ նել հայոց թա գա վո րու թյու նը և եր կի րը կա ռա

վա րել բա ցար ձակ մի ա պե տի մի ջո ցով:
4)  Գիրքն ա ռա ջար կում էր ստեղ ծել սահ մա նադ րու թյուն և եր կի րը կա ռա վա րել ժո

ղովր դի ը նտ րո վի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով:
5)  Գիրքն ա ռա ջար կում էր ա զա տագր ված Հա յաս տա նում մտց նել սահ մա նադ րա

կան– մի ա պե տա կան կա ռա վա րում:

11.  XIX դ. սկզ բին Ար ևե լյան Հա յաս տա նի մե ծա գույն մասն ը նդ գրկ ված էր ………… 
խա նու թյուն նե րի կազ մում. 

1) Եր ևա նի, Է րզ րու մի, Նա խիջ ևա նի, Ա խալց խայի, Ղա րա բա ղի
2) Եր ևա նի, Նա խիջ ևա նի, Ղա րա բա ղի, Գան ձա կի, Մա կո ւի 
3) Եր ևա նի, Նա խիջ ևա նի, Դի ար բե քի րի, Գան ձա կի, Սե բաս տի այի 
4) Եր ևա նի, Կար սի, Վա նի, Գան ձա կի, Մա կո ւի 

12.  Ընտ րել թուր քե րին վե րա դարձ ված տա րածք նե րից կազմ ված շար քը՝ ը ստ Բու
խա րես տի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի.

1) Ա խալ քա լա քի գա վառ, Ա նա պա, Փո թի
2) Կարս, Ա նա պա, Փո թի
3) Ա խալ քա լա քի գա վառ, Ա խալց խա, Փո թի
4) Ա նա պա, Ղա րա քի լի սա, Ա խալ քա լա քի գա վառ 

13.  Ընտ րել Ռու սաս տա նին ան ցած Ար ևե լյան Հա յաս տա նի տա րածք նե րից կազ
մված շար քը՝ ը ստ Գյու լիս տա նի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի.

1) Լո ռի, Փամ բակ, Շամ շա դին, Օր դու բադ, Նա խիջ ևան, Շի րակ
2) Լո ռի, Փամ բակ, Շամ շա դին, Գան ձակ, Ղա րա բաղ, Շի րակ
3) Օր դու բադ, Նա խիջ ևան, Լո ռի, Փամ բակ, Շամ շա դին, Գան ձակ
4) Լո ռի, Փամ բակ, Նա խիջ ևան, Գան ձակ, Շի րակ, Եր ևան



ZA
NG

AK

309

14.  Ընտ րել Ռու սա կան կայս րու թյանն ան ցած տա րածք նե րից կազմ ված շար քը՝ 
ը ստ Ադ րի ա նա պոլ սի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի.

1) Եր ևա նի և Նա խիջ ևա նի խա նու թյուն ներ, Օր դու բա դի գա վառ
2) Ա նդր կով կա սի սև ծո վյան ա ռափ նյա շր ջան ներ, Ա խալց խա ու Ա խալ քա լաք
3) Ա խալց խա, Ա խալ քա լաք, Կարս
4) Լո ռի, Փամ բակ, Շամ շա դին, Գան ձակ, Ղա րա բաղ, Շի րակ 

15. Ըստ Փա րի զի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի`

1) Ռու սաս տա նին է մնա ցել մի այն Կար սը` շր ջա կա գա վառ նե րով
2) Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի տա րած քում ի րա կա նաց վել են մի շարք բա րե փո խում ներ
3) Ռու սաս տա նը և Թուր քի ան կա տա րել են գրա ված տա րածք նե րի փո խա նա կում
4) Ռու սաս տա նին են ան ցել Սև ծո վի ա ռափ նյա շր ջան նե րը` Բա թում նա վա հանգս տով

16. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 

ա.  XIX դա րի կե սե րին մեծ տե րու թյուն նե րի միջև պայ քար է սկս վել Ռու սաս տա նում 
ազ դե ցու թյուն տա րա ծե լու հա մար:

բ.  Օս մա նյան կայս րու թյու նում ազ դե ցու թյուն տա րա ծե լու և նրա նից զա նա զան զի
ջում ներ կոր զե լու նպա տա կով եվ րո պա կան մեծ տե րու թյուն նե րի միջև պայ քա
րի ար դյուն քում ա ռա ջա ցած մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի հիմ նախն դի րը 
ստա ցել է «Ար ևե լյան հարց» ան վա նու մը:

գ.  Ը ստ Լոն դո նի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի` Ռու սաս տա նի և Թուր քի այի միջև կա
տար վել է գրա ված տա րածք նե րի փո խա նա կում: 

դ.  Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի խն դիրն ո ւղ ղա կի ո րեն դար ձել է Ար ևե լյան հար ցի բաղ
կա ցու ցիչ մաս և « Հայ կա կան հարց» ա նու նով հայտն վել մի ջազ գային դի վա նա
գի տու թյան կի զա կե տում: 

ե.  Ղրի մը վե րա դարձ նե լու հա մար Ռու սաս տա նը հեր թա կան ան գամ հրա ժար վել է 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի գրա ված հո ղե րից և կորց րել իր ազ դե ցիկ դիր քը մի ջազ
գային աս պա րե զում:

1) գ, դ, ե   2) ա, գ, ե  3) բ, դ, ե   4) բ, գ, դ

17.  Ո՞ր տա րածք ներն են ան ցել Ռու սաս տա նին՝ ը ստ Սան Ստե ֆա նոյի հաշ տու
թյան պայ մա նագ րի (ը նտ րել ճիշտ շար քը).

1)  Կար սի, Կաղզ վա նի, Օլ թի ի, Ար դա հա նի, Ա լաշ կեր տի, Բա յա զե տի գա վառ նե րը և 
Սև ծո վի ա ռափ նյա շր ջան նե րը՝ Բա թու մի նա վա հանգս տով

2)  Է րզ րու մի, Կաղզ վա նի, Օլ թի ի, Ար դա հա նի, Ա լաշ կեր տի, Բա յա զե տի գա վառ նե րը 
և Սև ծո վի ա ռափ նյա շր ջան նե րը՝ Բա թու մի նա վա հանգս տով

3)  Կար սի, Բա սե նի, Օլ թի ի, Ար դա հա նի, Ա լաշ կեր տի, Բա յա զե տի գա վառ նե րը և Սև 
ծո վի ա ռափ նյա շր ջան նե րը՝ Բա թու մի նա վա հանգս տով

4)  Կար սի, Է րզ րու մի, Օլ թի ի, Բա սե նի, Ա լաշ կեր տի, Բա յա զե տի գա վառ նե րը և Սև 
ծո վի ա ռափ նյա շր ջան նե րը` Բա թում նա վա հանգս տով 
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18.  Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վից հե տո հայե րը հաս կա ցել են, ո ր՝
1)  ա րևմ տաեվ րո պա կան տե րու թյուն նե րի հետ հույ սե րը կա պե լու փո խա րեն ան հրա

ժեշտ է ա պա վի նել մի այն Ռու սաս տա նի օ ժան դա կու թյա նը
2)  կա րե լի է ա ռիթն օգ տա գոր ծել և ստեղ ծել ոչ թե ի նք նա վար, այլ ան կախ Հա յաս տան
3)  օ տար տե րու թյուն նե րի հետ հույ սե րը կա պե լու փո խա րեն ան հրա ժեշտ է կազ մա

կեր պել սե փա կան ժո ղովր դի ա զա տագ րա կան պայ քա րը
4)  օ տար տե րու թյուն նե րի հետ հույ սե րը կա պե լու փո խա րեն ան հրա ժեշտ է կազ մա

կեր պել հայ–քր դա կան զի նա կան հա մա գոր ծակ ցու թյուն

19. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 
ա.  Ը ստ Սան Ստե ֆա նոյի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի՝ Թուր քի ային են ան ցնում 

Կար սի, Կաղզ վա նի, Օլ թի ի, Ար դա հա նի, Ա լաշ կեր տի և Բա յա զե տի գա վառ նե րը: 
բ.  Ը ստ Սան Ստե ֆա նոյի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի՝ Է րզ րու մը և Բա սե նը մնում են 

Ռու սա կան կայս րու թյան կազ մում: 
գ.  Սան Ստե ֆա նոյի պայ մա նագ րում ար ծարծ վում է նաև Ար ևե լյան հար ցի բաղ կա

ցու ցիչ մա սը կազ մող, ա րևմ տա հա յու թյան ա զա տագ րու թյա նը վե րա բե րող Հայ
կա կան հար ցը:

դ.  Սան Ստե ֆա նոյի պայ մա նագ րի 16–րդ հոդ վա ծով Բարձր դու ռը պար տա վոր վում 
է  Արևմ տյան Հա յաս տա նում ան հա պաղ բա րե փո խում ներ ան ցկաց նել և ա պա հո
վել հայե րի ան վտան գու թյու նը քր դե րից ու չեր քեզ նե րից: 

ե.  Սան Ստե ֆա նոյի պայ մա նագ րի 25–րդ հոդ վա ծը ի րա վունք է տա լիս ռու սա կան 
զոր քին 6 ա միս ժամ կե տով մնա լու Հա յաս տա նում:

1) գ, դ, ե   2) ա, դ, ե   3) բ, դ, ե   4) ա, գ, դ

20. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
ա.  Ազ գային գոր ծիչ Մի նաս Չե րա զի ա ռա ջար կու թյամբ Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վին մաս

նակ ցե լու նպա տա կով Եվ րո պա մեկ նող հայ կա կան պատ վի րա կու թյու նը գլխա
վո րել է Մկր տիչ Խրի մյա նը:

բ.  Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վին մաս նակ ցե լու նպա տա կով Եվ րո պա մեկ նող հայ կա կան 
պատ վի րա կու թյան կազ մում որ պես թարգ մա նիչ Խրի մյա նի հետ մեկ նել է 
22–ա մյա Մի նաս Չե րա զը:

գ.  Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վի նա խօ րյա կին` մայի սի 25–ին կնք ված հա մա ձայ նագ րով 
Ֆրան սի ան Թուր քի այից ստա ցել է Կիպ րոս կղ զին` փո խա րե նը խոս տա նա լով 
պաշտ պա նել թուր քա կան պա հանջ նե րը:

դ.  1878 թ. հու նի սի 1–ին Բեռ լի նում սկս ված վե հա ժո ղովն ըն թա ցել է Մեծ Բրի տա
նիա յի մշա կած սցե նա րով: 

ե.  Մ. Խրի մյանն ու Մ. Չե րա զը Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վի վեր ջին օ րը բո ղոք են ներ կա
յաց րել մեծ տե րու թյուն նե րին: 

1) բ, գ, ե    2) բ, դ, ե   3) ա, բ, դ   4) ա, գ, ե 
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21. Ըստ ա րևմ տա հայե րի ազ գային սահ մա նադ րու թյան՝ ստեղծ վե լու է ին՝ 

1) Ազ գային ժո ղով 
2) դա տա կան իշ խա նու թյուն
3) Ազ գային կենտ րո նա կան վար չու թյուն
4) կր թա կան հաս տա տու թյուն ներ 
5) ազ գային կյան քի տար բեր բնա գա վառ նե րը տնօրինող խոր հուրդ ներ
6) ի նք նա պաշտ պա նա կան խոր հուրդ 
7) հոգ ևոր խոր հուրդ ներ

22. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.

1)  Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վից հե տո հայ հա սա րա կա կան–քա ղա քա կան գոր ծիչ ներն 
ի րենց հույ սը սկ սում են կա պել Ռու սաս տա նի ռազ մա քա ղա քա կան զո րեղ ա ջակ
ցու թյամբ ծա վալ ված զին ված պայ քա րի հետ: 

2)  Զեյ թու նի 1862 թ. ա պս տամ բու թյու նից հե տո շատ գոր ծիչ ներ ի րենց հույ սե րը 
բա ցա ռա պես կա պե ցին ա րևմ տա հայե րի ազ գային սահ մա նադ րու թյան գոր ծա
դրման հետ:

3)  Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում ստեղծ ված ա ռա ջին խմ բակ նե րից հայտ նի է 
« Հայ րե նի քի սի րո գրա սե նյա կը»:

4) Գ. Ա րծ րու նու ա զա տագ րա կան խմ բա կը հիմն վել է Վա նում:
5)  « Բա րեն պա տակ ըն կե րու թյուն» և « Հայ րե նի քի սի րո գրա սե նյակ» խմ բակ նե րի 

նպա տակն է ե ղել ոչ մի այն ա զա տագ րել Ա րևմ տա հա յաս տա նը, այլև հաս նել ազ
գի եր կու հատ ված նե րի մի ա վոր մա նը:

6)  « Հա յա սեր–ազ գա սեր» կազ մա կեր պու թյան դա տա պարտ ված 40 ան դամ նե րից 
հին գի նկատ մամբ մա հա պատ ժի վճիռ է կա յաց վել:

7)  « Պաշտ պան հայ րե նյաց» կազ մա կեր պու թյունն ու նե ցել է մոտ 30 ան դամ, ո րոնք 
փոր ձել են զենք ա ռա քել « թուր քա հայ եղ բայր նե րին»:    

23. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 

ա.  Հայ կա կան հար ցը մի ջազ գային դի վա նա գի տու թյան ա ռար կա է դար ձել Փա րի զի 
հաշ տու թյան պայ մա նագ րով:

բ.  Ա րևմ տա հայ հա մայն քի ներ քին կյան քին վե րա բե րող կա նո նադ րու թյու նը հայտ նի 
է նաև «Ազ գային սահ մա նադ րու թյուն» ան վամբ:

գ.  Զեյ թու նի 1862 թ. ա պս տամ բու թյու նը մե ծա պես բարձ րաց րել է հայ ժո ղովր դի ազ
գային ի նք նա գի տակ ցու թյու նը: 

դ.  1895 թ. « Մայի սյան բա րե նո րո գում նե րի ծրա գի րը» ի րա կան ի նք նա վա րու թյուն է 
տվել ա րևմ տա հա յու թյա նը: 

ե.  Հա յաս տա նի տար բեր շր ջան նե րում ձևա վոր ված գաղտ նի խմ բակ նե րը հիմք են 
դար ձել ազ գային կու սակ ցու թյուն նե րի ձևա վոր ման հա մար:   

1) գ, դ, ե   2) բ, գ, ե   3) բ, գ, դ  4) ա, բ, ե
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24. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
ա.  Ժն ևի հա մալ սա րա նի մի խումբ ար ևե լա հայ ու սա նող ներ, հետ ևե լով « Կո լո կոլ» թեր

թի օ րի նա կին, 1887 թ. հիմ նադ րած ի րենց պաշ տո նա թեր թը կո չել են «Հն չակ»: 
բ.  1898 թ. աշ նա նը «Հն չակ» թեր թում հրա տա րակ վել է Հն չա կյան կու սակ ցու թյան 

ծրա գի րը:
գ.  Հն չա կյան կու սակ ցու թյան ծրագ րում որ պես հե ռա վոր նպա տակ սահ ման վել է 

Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ա զա տագ րու մը թուր քա կան բռ նա պե տու թյու նից:
դ.  Հայ քա ղա քա կան մտ քի պատ մու թյան մեջ հն չա կյան ներն ա ռա ջինն են, որ Հայ

կա կան հար ցի լու ծու մը հա մա րել են ամ բող ջա կան հայ րե նի քում պե տու թյան վե
րաս տեղ ծու մը: 

ե.  1896 թ. Հն չա կյան կու սակ ցու թյու նը պա ռակտ վել է եր կու թևի` սո ցի ա լիս տա կան 
և ազ գային:

1) գ, դ, ե   2) ա, դ, ե   3) ա, գ, ե    4) բ, գ, դ

25. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
ա.  Ար մե նա կան նե րը կրել են Գ. Պլե խա նո վի «Աշ խա տան քի ա զա տագ րու թյուն» 

խմբա կի գա ղա փա րա կան ազ դե ցու թյու նը:
բ.  Վան քա ղա քի մտա վո րա կան նե րի գա ղա փա րա կան ո գեշն չող ներն են ե ղել Խրիմ

յան Հայ րի կը, Մկր տիչ Փոր թու գա լյա նը և Մկր տիչ Ա վե տի սյա նը:
գ.  Ը նդ հա նուր ժո ղո վում « Հայ հե ղա փո խա կան դաշ նակ ցու թյուն» կու սակ ցու թյու նը 

վե րան վան վել է « Հայ հե ղա փո խա կան նե րի դաշ նակ ցու թյան»:
դ.  Ար մե նա կան նե րը ե ղել են հայ րե նի հո ղի վրա ստեղծ ված ա ռա ջին ազ գային կու

սակ ցու թյու նը: 
ե.  Հն չա կյան նե րի ազ գային թևը Ա. Ար փի ա րյա նի գլ խա վո րու թյամբ հե ռա ցել է կու

սակ ցու թյու նից և հան դես է ե կել « Վե րա կազ մյալ հն չա կյան ներ» ա նու նով:

1) բ, գ, ե   2) բ, դ, ե   3) ա, բ, ե   4) ա, գ, ե 

26. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
ա.  Ար մե նա կան նե րը Հայ կա կան հար ցի լու ծու մը կա պել են Եվ րո պայի օգ նու թյան և 

հա մա ժո ղովր դա կան ա պս տամ բու թյան հետ:
բ.  Հայ քա ղա քա կան մտ քի պատ մու թյան մեջ ար մե նա կան ներն ա ռա ջինն են ե ղել, 

որ Հայ կա կան հար ցի լու ծու մը հա մա րել են ամ բող ջա կան հայ րե նի քում պե տու
թյան վե րաս տեղ ծու մը: 

գ.  Որ պես հե ռա վոր նպա տակ՝ հն չա կյան նե րը սահ մա նել են մար դու կող մից մար
դու շա հա գործ ման վե րա ցու մը և սո ցի ա լիզ մի կա ռու ցու մը, ի սկ մո տա կա խն դիր` 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ա զա տագ րու մը թուր քա կան բռ նա պե տու թյու նից:

դ.  Ար մե նա կան նե րի սո ցի ա լիս տա կան թևը, ո րը կար ևոր խն դիր է հա մա րել սո ցի ա
լա կան ա զա տագ րու թյու նը, կազ մել է մե ծա մաս նու թյուն, ի սկ ազ գայի նը` փոք րա
մաս նու թյուն: 

ե.  ՀՅԴ կու սակ ցու թյան « Մի ջոց ներ» բաժ նում նա խա տես վել է ժո ղովր դի զի նում, 
մար տա կան խմ բե րի ձևա վո րում, ա պս տամ բա կան և ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րի ի րա կա նա ցում:

1) բ, գ, ե   2) բ, դ, ե    3) ա, բ, գ  4) ա, գ, ե 
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27. Տր ված պն դում նե րից ո ՞րոնք են սխալ.

1)  Նո րաս տեղծ « Հայ հե ղա փո խա կան նե րի դաշ նակ ցու թյուն» կու սակ ցու թյան կո րի
զը Քրիս տա փոր Մի քայե լյա նի գլ խա վո րած «Դ րո շակ» խմ բա վո րումն է ե ղել:

2)  «Դ րո շակ» թռու ցիկ թեր թի ան դրա նիկ հա մա րում հրա պա րա կած հռ չա կագ րով 
դաշ նակ ցու թյունն Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի քա ղա քա կան և տն տե սա կան ա զա
տագ րու թյունն ազ դա րա րել է իր գլ խա վոր խն դի րը: 

3)  1891 թ. սկզ բին կնք ված հա մա ձայ նագ րով Ար մե նա կան կու սակ ցու թյու նը մի ա ցել 
է ՀՅԴ–ին:

4) 1892 թ. հու նի սին Եր ևա նում տե ղի է ու նե ցել ՀՅԴ ա ռա ջին հա մա գու մա րը: 
5) 1894 թ. «Դ րո շա կում» տպագր վել է ՀՅԴ ծրա գի րը: 

28. Ընտ րել ե րեք ճիշտ պն դում.

1)  Ա զա տագ րա կան պայ քա րի այն ձևը, ե րբ թուր քահ պա տակ ժո ղո վուրդ նե րը ի րենց 
ապ րե լու ի րա վունքն ու ար ժա նա պատ վու թյու նը պաշտ պա նե լու հա մար ան կազ
մա կերպ դուրս են ե կել կե նաց ու մա հու կռ վի, հայտ նի է « հայ դու կային կամ ֆի
դա յա կան շար ժում» ա նու նով:

2)  Հրայր Դժոխ քի կար ծի քով՝ կու սակ ցու թյուն նե րը մի այն մի ջոց են ժո ղովր դի ա զա
տագ րա կան պայ քա րը կազ մա կեր պե լու հա մար: 

3)  Սա սու նում « Մեծ չել լոյի» ա ռաջ նոր դը Թո րոս Ծա ռու կյանն էր:
4)  Աղ բյուր Սե րո բը զգա լի աշ խա տանք է տա րել հայ–քր դա կան դա շինք ստեղ ծե լու 

ո ւղ ղու թյամբ:
5)  Հրայ րի հա մոզ մամբ՝ օս մա նյան բռ նա տի րու թյու նից ա զա տագ րու մը հնա րա վոր է 

մի այն կայս րու թյան բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի հա մա տեղ պայ քա րի շնոր հիվ:
6)  Հայ դու կային շարժ մա նը մաս նա կից է ին մի այն ար ևե լա հայե րը:
7)  1880 –ա կան թթ. կե սին ֆի դա յա կան խմ բի նշա նա վոր ղե կա վար նե րից էր Սպա

ղան ցի Մա կա րը:

29.  Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք Ա. Ման դելշ տա մի կազ մած նա խագ ծի դրույթ նե րից չեն.
1)  Հայ կա կան Է րզ րում, Վան, Բիթ լիս, Դի ար բե քիր, Խար բերդ, Սե բաս տի ա նա

հանգ նե րից կազմ վե լու էր մեկ նա հանգ:
2)  Նո րա կազմ նա հան գի գե րա գույն կա ռա վա րի չը պետք է լի ներ ռու սա հայ:
3)  Նա հան գի ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղո վը կազմ վե լու էր հա վա սա րա պես մահ մե դա

կան նե րից և քրիս տո նյա նե րից: 
4)  Ազ գային հա վա սա րու թյան սկզ բուն քը կի րառ վե լու էր վար չա կան խոր հուրդ նե

րում, դա տա րան նե րում և ոս տի կա նա կան մար մին նե րում: 
5)  Թուր քե րե նը, հայե րե նը և ռու սե րե նը ճա նաչ վե լու է ին որ պես պաշ տո նա կան լե

զու ներ:
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30.  Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են 1914 թ. ռուս–թուր քա կան հա մա ձայ նագ րի պայ
ման նե րից.

ա.  Յոթ նա հանգ նե րից ձևա վոր վում է ին եր կու վար չա կան մի ա վոր՝ Է րզ րում, Տրա
պի զոն, Սե բաս տի ա, Վան, Բիթ լիս, Խար բերդ, Դի ար բե քիր կազ մով:

բ. Դրանք կա ռա վար վե լու է ին եր կու օ տա րերկ րյա ը նդ հա նուր տե սուչ նե րի կող մից:
գ.  Տե սուչ ներն ի րա վունք է ին ստա նում նշա նա կե լու և պաշ տո նանկ ա նե լու ա պա

շնորհ կամ օ րի նա զանց պաշ տո նյա նե րին: 
դ. Հո ղային հար ցե րը պետք է վճ ռե ին սուլ թա նի կազ մած խոր հուրդ նե րը: 
ե. Վե րաց վում է ին հա մի դի ե գն դե րը:

1) գ, դ, ե   2) բ, գ, դ  3) ա, բ, գ  4) ա, դ, ե 

31. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
1)  Սան Ստե ֆա նոյի հաշ տու թյամբ Ռու սաս տա նին է ին ան ցնում Կար սի, Կաղզ վա նի, 

Օլ թի ի, Ար դա հա նի, Ա լաշ կեր տի և Բա յա զե տի գա վառ նե րը, Սև ծո վի ա ռափ նյա 
շր ջան նե րը` Բա թում նա վա հանգս տով:

2)  Սան Ստե ֆա նոյի պայ մա նագ րի 61–րդ հոդ վա ծով Բարձր դու ռը պար տա վոր վում 
է Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում ռուս նե րի գրա ված և Թուր քի ային վե րա դարձ վող 
գա վառ նե րում ան հա պաղ բա րե փո խում ներ ան ցկաց նել:

3)  « Հա յա սեր–ազ գա սեր» խմ բա կը գաղտ նի կեր պով տպագ րում է «Ա զա տու թյան 
ա վե տա բեր» թեր թը:

4)  Սայքս–Պի կոյի հա մա ձայ նագ րով Օս մա նյան կայս րու թյան տա րածք նե րը բա ժան
վում են Մեծ Բրի տա նի այի, Ֆրան սի այի և Ռու սաս տա նի միջև: 

5)  Բեռ լի նի պայ մա նագ րով Ա լաշ կերտն ու Բա յա զե տի գա վա ռը վե րա դարձ վում են 
Օս մա նյան կայս րու թյա նը:

32. Ընտ րել ե րեք ճիշտ պն դում.
ա.  Սայքս–Պի կոյի հա մա ձայ նագ րով Օս մա նյան կայս րու թյան տա րածք նե րը բա

ժան վե լու է ին Մեծ Բրի տա նի այի, Ֆրան սի այի և Ռու սաս տա նի միջև:
բ.  Հայոց Մեծ ե ղեռ նը փաս տա ցի սկս վել է 1909 թ. հոկ տեմ բե րի վեր ջին և շա րու

նակ վել մինչև 1915 թ. ա մա ռը:
գ.  Բեռ լի նի պայ մա նագ րով Բա յա զե տի գա վա ռը վե րա դարձ վել է Թուր քի ային: 
դ.  Ե րիտ թուր քե րի իշ խա նու թյան օ րոք Օս մա նյան կայս րու թյան ժո ղո վուրդ նե րը չեն 

ստա ցել ի րա կան ա զա տու թյուն և հա վա սա րու թյուն: 
ե.  Բեռ լի նի պայ մա նագ րով Ռու սաս տա նին է ին ան ցնե լու Վա նը, Կար սը, Ար դա հա

նը, Կաղզ վա նը, Օլ թին, Ա լաշ կեր տը:
զ.  Ռու սաս տա նի կող մից գրավ ված տա րած քում 1916 թ. հու նի սի 5–ի ցա րա կան 

հրա մա նագ րով ստեղծ վել է վեց մարզ: 
է.  1914 թ. հուն վա րի 26–ի ռուս–թուր քա կան հա մա ձայ նագ րով Ա րևմ տյան Հա յաս

տա նում ստեղծ վում էր մի ա ցյալ ի նք նա վար հայ կա կան տա րածք:

1) գ ,դ, ե   2) ա, գ, դ  3) ա, գ, զ   4) բ, զ, է 
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33. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.

ա. Հայ դուկ ա րա բե րեն նշա նա կում է տաս նա պետ:
բ.  Ե րիտ թուր քե րի իշ խա նու թյան օ րոք Օս մա նյան կայս րու թյան ժո ղո վուրդ նե րը  

ստա ցել են ի րա կան ա զա տու թյուն և հա վա սա րու թյուն:
գ.  Հայոց Մեծ ե ղեռ նը փաս տա ցի սկս վել է 1914 թ. հոկ տեմ բե րի վեր ջին և շա րու նակ

վել մինչև 1916 թ. ա մա ռը:
դ.  1914 թ. հուն վա րի 26–ի ռուս–թուր քա կան հա մա ձայ նագ րով Ա րևմ տյան Հա յաս

տա նում ստեղծ վում էր մի ա ցյալ ի նք նա վար հայ կա կան տա րածք: 
ե.  Վա նի հա յու թյան 1915 թ. ի նք նա պաշտ պա նու թյունն ա վարտ վեց փայ լուն հաղ

թա նա կով, և Վա նի նա հան գում թեև կարճ, բայց գո յու թյուն ու նե ցավ ազ գային 
տե ղա կան իշ խա նու թյուն:

զ.  Ար ցա խում XVIII դ. սկզբ նե րին ստեղծ ված պաշտ պա նա կան ամ րու թյուն նե րը կոչ
վել են սղ նախ ներ: 

է.  Ռու սաս տա նի կող մից գրավ ված տա րած քում 1916 թ. հու նի սի 5–ի ցա րա կան 
հրա մա նագ րով ստեղծ վել է վեց մարզ:

1) բ, դ, ե   2) գ, ե, զ  3) ա, բ, ե   4) ա, գ, է 

34. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 

ա. Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյան նա խա գահ է ը նտր վել իշ խան Խառ լա մո վը:
բ. Ա նդր կով կա սյան հա տուկ կո մի տե ի նա խա գահն էր Լվո վը:
գ. Ա րևմ տա հայ ազ գային խորհր դի նա խա գահ է ը նտր վել Վ. Փա փա զյա նը:
դ. Հայոց ազ գային խորհր դի նա խա գահն էր Ա. Ա հա րո նյա նը: 
ե. Ա նդր կով կա սյան կո մի սա րի ա տի նա խա գահ է ը նտր վել Ե. Գե գեչ կո րին: 
զ. Ա լաշ կեր տի զին վո րա կան շր ջա նի ոս տի կա նա պե տը Սմբատն էր:

1) գ, դ, զ   2) բ, գ, դ  3) գ, դ, ե   4) ա, բ, զ

35. Տր ված փաստարկներից ո րո՞նք են սխալ. 
1) 1917 թ. մայի սի 2–11–ը կա յա ցել է ա րևմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը:
2)  1917 թ. հու նի սի 12–25–ը կա յա ցել է ար ևե լա հայե րի ներ կա յա ցուց չա կան հա մա ժո ղո վը:
3)  1918 թ. մայի սի 7–ից հու նի սի 6–ը ըն թա ցել են Բա թու մի հաշ տու թյան բա նակ ցու

թյուն նե րը Թուր քի այի և Հա յաս տա նի միջև:
4)  1918 թ. մար տի 1–ից մինչև ապ րի լի 1–ը ըն թա ցել են Տրա պի զո նի բա նակ ցու թյուն

նե րը Ա նդր կով կա սյան Սեյ մի և Թուր քի այի միջև: 
5)  1918 թ. ապ րի լի 6–8–ը Ա լեք սանդ րա պո լում տե ղի է ու նե ցել հայ ազ գային–քա ղա

քա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի խորհր դակ ցու թյուն:

36. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ. 
1)  1918 թ. մար տի 1–ից ապ րի լի 1–ը Տրա պի զո նում Ա նդր կով կա սյան Սեյ մի և Թուր

քի այի միջև ըն թա ցել են բա նակ ցու թյուն ներ: 
2)  1918 թ. մայի սի 16–27–ը Ներ քին Թա լի նում հայ կա կան ու ժե րը հաղ թա կան կռիվ

ներ են մղել թուր քե րի դեմ: 
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3)  1918 թ. մայի սի 22–ից մինչև հու նի սի 28–ը տե ղի է ու նե ցել Սար դա րա պա տի ճա
կա տա մար տը:

4)  1918 թ. մայի սի 20–29–ը տե ղի է ու նե ցել Կար սի հե րո սա մար տը: 
5)  1918 թ. մայի սի 11–ից Բա թու մում Ա նդր կով կա սի իշ խա նու թյուն նե րը վերսկ սել են 

հաշ տու թյան բա նակ ցու թյուն նե րը թուր քե րի հետ:

37.  Ընտ րել ե րեք ճիշտ պն դում.

1)  Ա նդր կո մի սա րի ատը Տրապիզոնի բանակցությունների արդյունքում ըն դու նել է 
Բրեստ–Լի տովս կի պայ մա նա գի րը:

2)  Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի Կով կա սյան ճա կա տում պա տե րազ մը 1918 թ. գար նա
նը թուրք–ա նդր կով կա սյա նից վե րա ճել է թուրք–հայ կա կա նի:

3)  Տրա պի զո նում ը նդ հատ ված բա նակ ցու թյուն նե րը թուր քե րի հետ վերսկս վել են 
Թիֆ լի սում:

4)  Եր ևա նի Հայոց ազ գային խորհր դի կող մից Ա րամ Մա նու կյա նը հաս տատ վել է 
Հա յաս տա նի կո մի սար: 

5)  Թուրք–հայ կա կան պա տե րա զմում թշ նա մին ա ռա ջին խո շոր պար տու թյու նը կրել 
է Սար դա րա պա տում:

6)  Ղա րա քի լի սայի ճա կա տա մար տում հայոց զոր քը փայ լուն հաղ թա նակ է տա րել: 
7) Մայի սյան հե րո սա մար տե րի շնոր հիվ ար ևե լա հա յու թյու նը փրկ վել է բնաջն ջու մից:

38. Ընտ րել սխալ պն դումները.
1)  Զա քա րի ա Քա նա քեռ ցու, Ե րե մի ա Չե լե պի Քե ո մուր ճյա նի պատ մա գի տա կան աշ

խա տու թյուն նե րում լու սա բան վում են ոչ մի այն բուն Հա յաս տա նի, այլև Օս մա նյան 
կայս րու թյու նում և Պարս կաս տա նում տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձու թյուն նե րը:

2)  Մի քայել Չամ չյա նի « Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյու նը, ի նչ պես Խո րե նա ցու 
« Հայոց պատ մու թյու նը», ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում է տա լիս հայ ժո ղովր դի 
ան ցած ու ղու մա սին:

3)  Ա ղա բա բյան դպ րո ցը հատ կա պես մեծ ճա նա չում է ձեռք բե րել Խա չա տուր Ա բո վ
յա նի տե սուչ ե ղած ժա մա նակ:

4)  XIX դ. ա ռա ջին կե սին տար րա կան, հոգ ևոր–ծ խա կան դպ րոց նե րի կող քին ստեղծ
վել են բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն ներ: 

5)  Լա զա րյան ճե մա րա նը ժա մա նա կին ե ղել է Օս մա նյան կայս րու թյան մի ակ ար ևե
լա գի տա կան բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյու նը:

39. Ընտ րել ե րեք ճիշտ պն դում.
ա.  Ռուս պատ մա բան Մա րի Բրո սեն գրել է « Հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան տե սու

թյուն» աշ խա տու թյու նը: 
բ.  Ղու կաս Ին ճի ճյա նն ա մե նայն ման րա մաս նու թյամբ ան դրա դար ձել է հին և նոր 

Հա յաս տա նի նա հանգ նե րի, բնա կա վայ րե րի, դրանց բնակ չու թյան ու տե ղագ րու
թյան հար ցե րին: 

գ.  1836–1837 թթ. Մադ րա սում հրա տա րակ վել է « Նոր բառ գիրք Հայ կա զե ան լե զո ւի» 
մե ծար ժեք բա ռա րա նը:
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դ.  Հայտ նի նկա րիչ Ստե փա նոս Ներ սի սյա նին մեծ ճա նա չում են բե րել Մ. Մաշ տո
ցի, Ս.Պարթ ևի, Ա. Տեր–Ղու կա սյա նի, Վ. Բեհ բու թո վի դի ման կար նե րը, «Խն ջույք 
Քուռ գե տի ա փին» գե ղան կա րը: 

ե.  Հայե րե նով գր ված հա մաշ խար հային պատ մու թյան ա ռա ջին ձեռ նար կը` 
« Տի ե    զե րա կան պատ մու թյան» ե րկ հա տո րյա կը, մեծ ճա նա չում է բե րել պատ
մա բան Հով սեփ Գաթր ճյա նին:

զ.  VIII դ. ա ռա ջին կե սին աս պա րեզ են իջ նում բնան կա րիչ Մկր տում Հով նա թա նյա նը 
և նրա որ դի նե րը՝ Հա կոբն ու Ա ղա թո նը: 

է.  1827 թ. Գա լուստ Շեր մա զա նյա նը թա տե րա կան շեն քի վե րա ծած իր ե րկ հար կա նի 
տա նը բե մադ րել է հայ և օ տար դրա մա տուրգ նե րի պի ես ներ:

1) ա, գ, զ  2) բ, դ, ե    3) դ, ե, է   4) բ, գ, ե 

40. Ընտ րել սխալ պն դումները.

1)  « Տա րեգ րու թյուն» պար բե րա կա նը ամ փո փել է քա ղա քա կան, պա տե րազ մա կան, 
ե կե ղե ցա կան ան ցու դար ձի մա սին լու րեր և հրա տա րակ վել է ժո ղովր դին հա սա
նե լի լեզ վով:

2)  Ճա նաչ ված քի մի կոս Հով հան նես Ա դա մյա նը հա մար վում է ժա մա նա կա կից օր
գա նա կան լու սա քի մի այի հայ րը: 

3)  «Ազ դա րա րը» ու նե ցել է քա ղա քա կան, տն տե սա կան և լու րե րի բա ժին ներ, նրա
նում տպագր վել են նաև բա նա վի ճային ու պատ մա կան բնույ թի հոդ ված ներ:

4)  Ա նդ րե աս Ա րծ րու նին ու սում նա սի րել է Ու րա լի օգ տա կար հա նա ծո նե րի հան քա
վայ րե րը, հե տա զո տել Կով կա սի և Հա յաս տա նի մի շարք տե ղանք ներ: 

5)  Լևոն Տիգ րա նյա նի ռենտ գե նա բա նու թյա նը նվիր ված աշ խա տու թյուն ներն այժմ էլ 
որ պես դա սա գիրք օգ տա գործ վում են Ա ՄՆ բժշ կա կան ի նս տի տուտ նե րում: 

41. Ո՞ր ե րեք նկար ներն են պատ կա նում Գ. Բա շին ջա ղյա նի վրձ նին.

ա. « Զան գե զուր»
բ. «Ս ևա նա լիճ»
գ. «Խ րի մյան Հայ րի կը Էջ մի ած նում»
դ. « Նոյը իջ նում է Ա րա րա տից» 
ե. « Դե պի Ա րա գած տա նող ճա նա պար հը»
զ. «Ա րա րատ» 
է. « Հայե րի ջար դը Տրա պի զո նում»

1) գ, ե, զ  2) ա, զ, է   3) բ, դ, է   4) ա, ե, զ

42. Բերված փաստարկներից որո՞նք են սխալ.

ա.  1808 թ. սեպտեմբերին Ի. Գուդովիչի զորքերը երկրորդ անգամ արշավում են 
Երևանի վրա:

բ.  1804–1813 թթ. ռուս–պարսկական պատերազմի ընթացքում  ցուցաբերած  
մեծ ծառայության համար Վանի Աթաբեկյանը Գուդովիչից ստանում է նրա  
անձնական արծաթե ժամացույցը: 
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գ.  1813 թ. հոկտեմբերի 12–ին Ֆաթհ Ալի շահը Արցախի Գյուլիստան գյուղում 
հարկադրված հաշտություն է կնքում Ռուսաստանի հետ:  

դ.  1812 թ. մայիսի 16–ին Բուխարեստում Մանուկ բեյ Միրզայանի միջնորդությամբ 
հաշտություն է կնքվում Ռուսաստանի և Թուրքիայի միջև:

ե.  1810 թ. կապիտան Սումբատովը Ախալցխայի գավառը ենթարկում է սարսափելի 
թալանի:

զ.  1826 թ. սեպտեմբերի 3–ին հայազգի գեներալ Վալերիան Մադաթովի զորագունդը 
հետ է գրավում Գանձակը:

է.  1828 թ.օգոստոսի 15–ին Ա. Ճավճավաձեի զորքերը 700 զոհերի գնով կարո
ղանում են գրավել Ախալցխան:

ը.  1829 թ. հունիսի 24–ին Ի. Պասկևիչի գլխավորած ռուսական հիմնական ուժերը 
գրավում են Հասան կալան:

1) ա, գ, դ    2) բ, ե, է  3) դ, զ, ը    4) ա, ե, զ 

43. Տրված պնդումներից որո՞նք են ճիշտ. 

ա.  Նշանավոր երկրաբան Անդրեաս Արծրունին ուսումնասիրել է Ուրալի օգտակար 
հանածոների հանքավայրերը, հետազոտել Կովկասի և Հայաստանի մի շարք 
տեղանքներ:

բ.  Ռուսաստանի վարչապետ Գոլիցինին ներկայացված Հովսեփ Էմինի ծրագիրը 
կոչվել է «Պֆալցյան»:

գ.  Ազգային գործիչ Մինաս Չերազի առաջարկությամբ Բեռլինի վեհաժողովին 
մասնակցելու նպատակով Եվրոպա մեկնող հայկական պատվիրակությունը 
գլխավորել է Մկրտիչ Խրիմյանը:

դ.  Հնչակյանների ազգային թևը Ա. Արփիարյանի գլխավորությամբ հեռացել է  
կուսակցությունից և հանդես է եկել Վերակազմյալ հնչակյաններ անունով:  

ե.  Բժշկասանիտարական գործի հմուտ կազմակերպիչ Լևոն Տիգրանյանի ռեն
տգեն աբանությանը նվիրված աշխատություններն այժմ էլ որպես դասագիրք 
օգտագործվում են ԱՄՆ–ի բժշկական ինստիտուտներում:

զ.  Անտոն Գարագաշյանը ռուսերեն է թարգմանել և հրատարակել Մովսես 
Խորենացու «Հայոց պատմությունը:     

է.  1915 թ. սեպտեմբերի սկզբին ֆրանսիական Գիշեն հածանավն անսպա
սելիորեն հայտնվում է Մուսա լեռան ափամերձ ջրերում:

ը.  Արմենականները կրել են Գ. Պլեխանովի «Աշխատանքի   ազատագրություն 
խմբակի գաղափարական ազդեցությունը:

1) ա, դ, է   2) բ, գ, ե    3) ա, զ, ը   4) բ, դ, է

44. Տրված փաստարկներից որո՞նք են սխալ. 
ա.  1724 թ. Արցախի ազատագրական ուժերը թուրքական բանակի դեմ համատեղ 

պայքարի պայմանագիր են կնքել Գանձակի մահմեդականների հետ:
բ.  Ըստ 1878 թ. Բեռլինի հաշտության պայմանագրի` Ռուսաստանի և Թուրքիայի 

միջև կատարվել է գրաված տարածքների փոխանակում: 
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գ.  1828 թ. փետրվարի 10–ին Թուրքմենչայ գյուղում կնքված հաշտության պայմա
նագիրը ռուսների կողմից ստորագրել է Ա. Գրիբոյեդովը:

դ.  Բեռլինի վեհաժողովի նախօրյակին` մայիսի 25–ին կնքված համաձայնագրով 
Ֆրանսիան Թուրքիայից ստացել է Կիպրոս կղզին` փոխարենը խոստանալով 
պաշտպանել թուրքական պահանջները:

ե.  Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի 16–րդ հոդվածով Բարձր դուռը պարտավորվել է 
Արևմտյան Հայաստանում անհապաղ բարեփոխումներ անցկացնել և ապահովել    
հայերի անվտանգությունը քրդերից ու չերքեզներից:

զ.  1878 թ. հունիսի 1–ին Բեռլինում սկսված վեհաժողովն ընթացել է Մեծ  Բրիտանիայի 
մշակած սցենարով:

է.  1914 թ. հունվարի 26–ի ռուս–թուրքական համաձայնագրով Արևմտյան  
Հայաստանում ստեղծվել է միացյալ ինքնավար հայկական տարածք:

ը.  Սայքս–Պիկոյի համաձայնագրով Օսմանյան կայսրության տարածքները  
բաժանվելու էին Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի միջև:

թ. Բեռլինի պայմանագրով Բայազետի գավառը վերադարձվել է Թուրքիային: 

1) ա, գ, ե   2) զ, ը, թ    3) ե, է, թ   4) բ, դ, է

45. Տրված պնդումներից որո՞նք են սխալ. 

ա.  XIX դարի կեսերին մեծ տերությունների միջև պայքար է սկսվել Ռուսաստանում 
ազդեցություն տարածելու համար:

բ.  Ղրիմը վերադարձնելու համար Ռուսաստանը հերթական անգամ հրաժարվել 
է Արևելյան Հայաստանի գրաված հողերից և կորցրել իր ազդեցիկ դիրքը 
միջազգային ասպարեզում:

գ.  ՀՅԴ ծրագրում որպես մոտակա խնդիր սահմանվել է Արևմտյան Հայաստանի 
ազատագրումը թուրքական բռնապետությունից:

դ.  Բեռլինի վեհաժողովից հետո հայ հասարակական–քաղաքական գործիչներն 
իրենց հույսերը սկսում են կապել Ռուսաստանի ռազմաքաղաքական զորեղ 
աջակցությամբ ծավալված զինված պայքարի հետ: 

ե.  Օսմանյան կայսրությունում ազդեցություն տարածելու և նրանից զանազան   
զիջումներ կորզելու նպատակով եվրոպական մեծ տերությունների միջև պայ
քարի արդյունքում առաջացած միջազգային հարաբերությունների հիմնախնդիրը 
ստացել է «Արևելյան հարց անվանումը:

զ.  Արմենականները Հայկական հարցի լուծումը կապել են Եվրոպայի  օգնության և 
համաժողովրդական ապստամբության հետ:

է.  Հնչակյանները որպես մոտակա նպատակ սահմանել են մարդու կողմից  մարդու  
շահագործման վերացումը և սոցիալիզմի կառուցումը:

ը.  Հայաստանի տարբեր շրջաններում ձևավորված գաղտնի խմբակները հիմք են 
դարձել ազգային կուսակցությունների ձևավորման համար: 

1) ա, գ, է   2) բ, դ, զ  3) դ, է, ը   4) ա, ե, ը
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46. Տրված պնդումներից որո՞նք են սխալ. 

ա.  Արևմտյան Հայաստանում ստեղծված առաջին խմբակներից հայտնի է    
Հայրենիքի սիրո գրասենյակը:

բ.  Ժնևի համալսարանի մի խումբ արևելահայ ուսանողներ, հետևելով Կոլոկոլ 
թերթի օրինակին, 1887 թ. հիմնադրած իրենց պաշտոնաթերթը կոչել են Հնչակ: 

գ.  Ազդարարը ունեցել է քաղաքական, տնտեսական և լուրերի բաժիններ, 
նրանում տպագրվել են նաև բանավեճային ու պատմական բնույթի հոդվածներ:    

դ.  Դրոշակ թռուցիկ թերթի անդրանիկ համարում հրապարակած հռչակագրով 
դաշնակցությունն Արևմտյան Հայաստանի քաղաքական և տնտեսական 
ազատագրությունն ազդարարել է իր գլխավոր խնդիրը: 

ե.  Հայասեր–ազգասեր խմբակը գաղտնի կերպով տպագրել է Ազատության 
ավետաբեր թերթը:

զ.  Արևմտահայ համայնքի ներքին կյանքին վերաբերող կանոնադրությունը հայտնի 
է նաև Ազգային սահմանադրություն անվամբ:

է.  Հայտնի նկարիչ Ստեփանոս Ներսիսյանին մեծ ճանաչում են բերել Մ. Մաշտոցի, 
Ս. Պարթևի, Ա. Տեր–Ղուկասյանի, Վ. Բեհբութովի դիմանկարները, Խնջույք 
Քուռ գետի ափին գեղանկարը:

ը.  Ժողովրդավարական սկզբունքի համաձայն՝ Պաշտպան հայրենյաց կազմա
կերպության անդամները գիտեին իրենց ղեկավարներին և անդամների մեծ մասին:

թ.  ՀՅԴ կուսակցության Միջոցներ բաժնում նախատեսվել է ժողովրդի 
զինում, մարտական խմբերի ձևավորում, ապստամբական և ահաբեկչական 
գործողությունների իրականացում:  

1) բ, դ, զ   2) գ, զ, է    3) ա, ե, ը   4) ա, զ, թ 

47. Տրված պնդումներից որո՞նք են սխալ. 

1) 1724 թ. Երևանի պաշտպանությունը շարունակվել է ավելի քան հինգ ամիս:
2)  XIX դ. սկզբին Երևանի խանությունը, որը հիմնականում ներառում էր Արարատյան 

դաշտն ու նրա հարակից շրջանները, բաժանված էր 15 գավառների` մահալների: 
3)  1917 թ. աշնանը կազմված արևլահայ Ազգային ժողովի անդամներից ընտրված 

15 հոգանոց գործադիր մարմնի՝ Հայոց ազգային խորհրդի նախագահն էր 
Ն. Աղբալյանը:

4)  Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի 25–րդ հոդվածը իրավունք էր տալիս ռուսական 
զորքին 6 ամիս ժամկետով մնալու Հայաստանում: 

5)  Բեռլինի վեհաժողովին մասնակցելու նպատակով Եվրոպա մեկնող հայկական 
պատվիրակության կազմում որպես թարգմանիչ Խրիմյանի հետ մեկնել է 
22– ամյա Մինաս Չերազը:

6)  Երևանում 1917 թ. դեկտեմբերին երեքամսյա ժամկետով կազմավորված Հատուկ 
կոմիտեի նախագահ է   ընտրվել Մ. Մուսինյանը:
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7)  1916 թ. հունիսի 5–ին Նիկոլայ II–ի հաստատած` Թուրքիայից պատերազմի 
իրավունքով գրավված մարզերի կառավարման ժամանակավոր կարգի 
համաձայն՝ Արևմտյան Հայաստանի գրավված տարածքը բաժանվել է 19 
շրջանների, որոնք միավորվել են վեց մարզերի մեջ:

8)  Հայերենով գրված համաշխարհային պատմության առաջին ձեռնարկը` 
«Տիեզերական պատմության երկհատորյակը, մեծ ճանաչում է բերել պատ
մաբան Հովսեփ Գաթրճյանին:

48. Ընտրել երեք ճիշտ պնդումները.

XIX դարի սկզբին`
1)  Արևմտյան Հայաստանի ընդարձակ տարածքն արևելքից` պարսկական 

սահմանից, ձգվում էր մինչև պատմական Մեծ Հայք` Անտիտավրոսի լեռներ, 
հարավում ` Հյուսիսային Միջագետք, հյուսիսում` Պոնտական լեռներ: 

2)  Արևելյան Հայաստանը բաժանված էր Էրզրում, Ախալցխա, Կարս, Վան, 
Դիարբեքիր և Սեբաստիա էյալեթների:

3)  Արևելյան Հայաստանի մեծագույն մասը ենթակա էր Իրանին և կազմված էր 
Երևանի, Նախիջևանի, Ղարաբաղի, Գանձակի ու Մակուի խանություններից:

4)  Ախալցխայի նահանգից հարավ ընկած էր Արևմտյան Հայաստանի ամենափոքր 
նահանգը` Վանի էյալեթը:

5)  Կարսի ընդարձակ էյալեթը հիմնականում ընդգրկում էր պատմական 
Վասպուրական, Մոկս և Տուրուբերան նահանգները:

6)  Արևելյան Վրաստանն ընդգրկող Քարթլի–Կախեթի թագավորության 
սահմաններում ներառված էին հայկական մի քանի գավառներ` Լոռին, 
Փամբակը, Շամշադինը, Ղազախի հարավային մասը:  

7)  Նախիջևանի խանությունը կազմված էր 10 մահալներից:
8)  Երևանի խանությունը, որը հիմնականում ներառում էր Արարատյան դաշտն ու 

նրա հարակից շրջանները, բաժանված էր 25 գավառների` մահալների: 

49. Ընտրել երեք սխալ փաստարկները.

1)  1836–1837 թթ. Մադրասում հրատարակվել է «Նոր բառգիրք Հայկազեան լեզուի 
մեծարժեք բառարանը:

2)  1891 թ. սկզբին կնքված համաձայնագրով Հնչակյան կուսակցությունը  միացել է  
ՀՅԴ–ին:

3)  1892 թ. հունիսին Երևանում տեղի է ունեցել ՀՅԴ առաջին համագումարը:
4)  1896 թ. Հնչակյան կուսակցությունը պառակտվել է երկու թևի` սոցիալիստական 

և ազգային:
5)  1918 թ. մայիսի 7–ից հունիսի 6–ը ընթացել են Բաթումի հաշտության բանակցու

թյունները Թուրքիայի և Հայաստանի միջև:
6)  Հայոց Մեծ եղեռնը փաստացի սկսվել է 1914 թ. հոկտեմբերի վերջին և    

շարունակվել մինչև 1916 թ. ամառը:
7)  1918 թ. մայիսի 25–30–ը տեղի է ունեցել Ղարաքիլիսայի հերոսամարտը:
8)  1917 թ. մայիսի 2–11–ը կայացել է արևմտահայերի երկրորդ համագումարը Երևանում:



ZA
NG

AK

322

50. Ընտրել երեք սխալ փաստարկները.

1)  1826 թ. սեպտեմբերի 3–ին հայազգի գեներալ Վալերիան Մադաթովի  զորա
գունդը հետ է գրավում Գանձակը:

2)  1827 թ. Գալուստ Շերմազանյանը թատերական շենքի վերածած իր երկհարկանի 
տանը բեմադրել է հայ և օտար դրամատուրգների պիեսներ:

3)  1829 թ. հունիսի 24–ին Ի. Պասկևիչի գլխավորած ռուսական հիմնական ուժերը 
գրավում են Հասան կալան:

4) 1894 թ. Դրոշակում տպագրվել է ՀՅԴ ծրագիրը:
5)  1918 թ. ապրիլի 6–8–ը Ալեքսանդրապոլում տեղի է ունեցել հայ ազգային–

քաղաքական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների խորհրդակցություն:           
6)  1918 թ. ապրիլի 11–ից հունիսի 4–ը Անդրկովկասի իշխանությունները Բաթումում 

հաշտության բանակցություններ են վարել թուրքերի հետ:
7)  1918 թ. մարտի 1–ից ապրիլի 1–ը Տրապիզոնում Անդրկովկասյան Սեյմի և 

Թուրքիայի միջև ընթացել են բանակցություններ: 
8)  1918 թ. մայիսի 16–27–ը Ղարաքիլիսայում հայկական ուժերը հաղթական կռիվ

ներ են մղել թուրքերի դեմ: 

51. Ընտրել երեք սխալ պնդումները.

1)  Մ. Խրիմյանն ու Մ. Փորթուգալյանը Բեռլինի վեհաժողովի վերջին օրը բողոք են 
ներկայացրել մեծ տերություններին: 

2)  1880–ական թթ. Հայկական հարցի շուրջ ստեղծված միջազգային անբարե
նպաստ իրավիճակը` բարենորոգումների խնդրի նկատմամբ եվրոպական 
երկրների, մասնավորապես Ռուսաստանի սառն ու անտարբեր վերաբերմունքը 
հուսախաբ են արել պայքարի զինված ուղին նախընտրած գործիչների մի մասին:  

3)  Հայ քաղաքական մտքի պատմության մեջ էսէռներն առաջինն են, որ Հայկական 
հարցի լուծումը համարել են ամբողջական հայրենիքում հայկական պետության 
վերաստեղծումը:

4)  Վան քաղաքի մտավորականների գաղափարական ոգեշնչողներն են եղել    
Խրիմյան   Հայրիկը, Մկրտիչ Փորթուգալյանը և Մկրտիչ Ավետիսյանը:

5)  Արմենականները եղել են հայրենի հողի վրա ստեղծված առաջին ազգային 
կուսակցությունը:  

6)  Հրայր Դժոխքի կարծիքով՝ կուսակցությունները միայն միջոց են ժողովրդի 
ազատագրական պայքարը կազմակերպելու համար:

7)  Գևորգ Չավուշի համոզմամբ՝ օսմանյան բռնատիրությունից ազատագրումը 
հնարավոր է միայն կայսրության բոլոր ժողովուրդների համատեղ պայքարի 
շնորհիվ: 
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ՄԱՍ Դ 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

1. ՏԱՐԵԹՎԵՐ

1.   Հայոց ազ գային խոր հուր դը ե ՞րբ է քն նար կել Հա յաս տա նի ան կա խու թյան 
խնդի րը.

1) 1918 թ. մայի սի 28–ի ն   3) 1918 թ. մայի սի 28–ի ն
2) 1918 թ. մայի սի 30–ի ն    4) 1919 թ. մայի սի 28–ին 

2. Անդր կով կա սյան Սեյ մը լու ծար վել է`

1) 1918 թ. մայի սի 11–ի ն   3) 1918 թ. ապ րի լի 9–ի ն
2) 1918 թ. մայի սի 26–ի ն    4) 1919 թ. մայի սի 28–ին 

3. Ե՞րբ է կնք վել Բա թու մի հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը.

1) 1918 թ. հու նի սի 4–ի ն   3) 1918 թ. մար տի 3–ի ն
2) 1918 թ. մայի սի 28–ի ն   4) 1918 թ. հոկ տեմ բե րի 30–ի ն

4. ՀՀ–ո ւմ ե րդ վյալ ա տե նա կալ նե րի դա տա րան հիմ նե լու օ րենքն ըն դուն վել է`

1) 1918 թ.  2) 1920 թ.  3) 1919 թ.  4) 1921 թ.

5.  Պե տա կան լեզ վի մա սին օ րենքն ըն դուն վել է`

1) 1920 թ. մայի սի 30–ի ն   3) 1919 թ. մայի սի 30–ի ն 
2) 1919 թ. դեկ տեմ բե րի 26–ի ն  4) 1920 թ. հու նի սի 23–ի ն

6. ՀՀ զի նան շա նի մա սին օ րենքն ըն դուն վել է` 

1) 1920 թ. մայի սի 28–ի ն   3) 1918 թ. մայի սի 28–ի ն
2) 1919 թ. հու նի սի 23–ի ն   4) 1920 թ. հու լի սի 23–ի ն

7.  Հա յաս տա նի կո մի տեն (Ար մեն կոմ) ստեղծ վել է` 

1) 1919 թ. սեպ տեմ բե րին   3) 1920 թ. մայի սին 
2) 1919 թ. հու նի սին    4) 1920 թ. հուն վա րին

8. ՀՅԴ 9–րդ ը նդ հա նուր ժո ղո վը գու մար վել է`

1) 1917 թ.  2) 1918 թ.  3) 1919 թ.   4) 1920 թ.

9. «Ս պար տակ» ե րի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյու նը ստեղծ վել է` 

1) 1921 թ.  2) 1920 թ.  3) 1919 թ.   4) 1918 թ.
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10.  Ա լեք սանդ րա պո լի ՌՀԿ–ն իշ խա նու թյու նը քա ղա քում իր ձեռ քը վերց նե լու մա
սին կո չը հրա պա րա կեց` 

1) 1920 թ. մայի սի 10–ի ն   3) 1920 թ. մայի սի 7–ի ն
2) 1920 թ. մայի սի 1–ի ն   4) 1920 թ. մայի սի 13–ին 

11. Վ րաս տա նում ՀՀ դի վա նա գի տա կան ա ռա քե լու թյու նը հիմն վել է`

1) 1918 թ. մայի սին    3) 1918 թ. հոկ տեմ բե րին
2) 1918 թ. հու նի սին    4) 1918 թ. հու լի սին

12.  Հա յաս տա նի և Վրաս տա նի միջև զի նա դա դար հաս տատ վեց`

1) 1918 թ. հոկ տեմ բե րի 30–ի ն  3) 1919 թ. հուն վա րի 19–ի ն 
2) 1918 թ. դեկ տեմ բե րի 31–ի ն  4) 1918 թ. նոյեմ բե րի 11–ին 

13.  Ան տան տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցու թյամբ հայ–վ րա ցա կան հաշ տու
թյան կոն ֆե րան սը տե ղի է ու նե ցել`

1) 1919 թ. հոկ տեմ բե րի 20–25–ի ն  3) 1918 թ. հուն վա րի 9–17–ի ն
2) 1918 թ. նոյեմ բե րի 10–17–ի ն  4) 1919 թ. հուն վա րի 9–17–ի ն

14.  « Լո ռու չե զոք գո տի» ժա մա նա կա վո րա պես վրա ցա կան զոր քեր մտց նե լու մա
սին հայ–վ րա ցա կան հա մա ձայ նա գի րը կնք վել է`

1) 1920 թ. նոյեմ բե րի 13–ի ն   3) 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 31–ի ն 
2) 1920 թ. նոյեմ բե րի 25–ի ն   4) 1920 թ. նոյեմ բե րի 22–ի ն

15.  Թուր քա կան գե րակ շիռ ու ժե րը կա րո ղա ցան Բա քու մտ նել` 

1) 1918 թ. հու լի սի 25–ի ն   3) 1918 թ. սեպ տեմ բե րի 15–ի ն
2) 1918 թ. դեկ տեմ բե րի 13–ի ն  4) 1918 թ. նոյեմ բե րի 25–ի ն

16.  Բաք վի կո մու նայի 26 կո մի սար նե րը գն դա կա հար վե ցին` 

1) 1918 թ. օ գոս տո սի 31–ի ն   3) 1918 թ. սեպ տեմ բե րի 20–ի ն
2) 1918 թ. սեպ տեմ բե րի 15–ի ն  4) 1918 թ. հոկ տեմ բե րի 30–ին 

17. Ար ցա խա հա յու թյան ա ռա ջին հա մա գու մա րը տե ղի է ու նե ցել` 

1) 1918 թ. հու լի սի 22–26–ի ն   3) 1918 թ. սեպ տեմ բե րի 10–14–ի ն
2) 1919 թ. հու լի սի 22–26–ի ն  4) 1919 թ. սեպ տեմ բե րի 10–14–ի ն

18.   Զան գե զու րի հայ կա կան ազ գային խոր հուր դը վե րա կազ մա վոր վեց Զան գե
զուր–Ղա րա բա ղի մար զային խորհր դի`

1) 1919 թ. սկզ բին    3) 1918 թ. սկզ բին
2) 1918 թ. վեր ջին    4) 1919 թ. վեր ջին 

19.  Անգ լի ա ցի նե րը հա յա տյաց Խոս րով բեկ Սուլ թա նո վին Ղա րա բա ղի և Զան գե
զու րի ժա մա նա կա վոր գե նե րալ–նա հան գա պետ նշա նա կե ցին`

1) 1919 թ. հուն վա րին   3) 1919 թ. նոյեմ բե րին
2) 1919 թ. մայի սին    4) 1920 թ. հուն վա րին
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20.   Շա րուր–Նա խիջ ևա նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյա նը հանձ նե լու մա սին 
հրա մա նը ան գլի ա ցի գե նե րալ Դևին և Դրոն ստո րագ րե ցին`

1) 1919 թ. ապ րի լի 30–ի ն   3) 1918 թ. հու լի սի 22–ի ն
2) 1919 թ. մայի սի 3–ի ն   4) 1920 թ. մայի սի 5–ի ն

21.   Գող թան գա վա ռի Վե րին և Ներ քին Ա գու լիս գյու ղե րի հա յու թյու նը բնաջնջ վեց 
ա դր բե ջան ցի նե րի կող մից`

1) 1919 թ. սկզ բին    3) 1918 թ. վեր ջին
2) 1919 թ. վեր ջին    4) 1920 թ. սկզ բին

22.   Գա րե գին Նժ դե հը Զան գե զու րի ի նք նա պաշտ պա նու թյունն ամ րապն դե լու նպա
տա կով ե րկ րա մաս ժա մա նեց` 

1) 1918 թ. հոկ տեմ բե րին   3) 1919 թ. հոկ տեմ բե րին
2) 1919 թ. մայի սին    4) 1920 թ. հոկ տեմ բե րին 

23.  Ար ցա խում ա դր բե ջա նա կան բա նա կը և տե ղի մու սուլ ման նե րի զին ված խմ բե րը 
լայ նա ծա վալ հար ձակ ման դի մե ցին հայե րի դեմ`

1) 1918 թ. սեպ տեմ բե րի 20–ի ն  3) 1919 թ. սեպ տեմ բե րի 20–ի ն
2) 1919 թ. մար տի 20–ի ն   4) 1920 թ. մար տի 20–ի ն

24.   Պարտ ված թուրք–ա դր բե ջա նա կան հրո սակ նե րը Շու շի ի ան զեն հայ բնակ չու
թյան կո տո րած ներ սկ սե ցին` 

1) 1918 թ. օ գոս տո սի 31–ի ն   3) 1919 թ. սեպ տեմ բե րի 20–ի ն
2) 1920 թ. մար տի 23–ի ն   4) 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 31–ի ն

25. Դ րոյի և Նժ դե հի ջո կատ նե րը Զան գե զու րից մտան Ար ցախ`
1) 1920 թ. ապ րի լին    3) 1919 թ. ապ րի լին
2) 1919 թ. հոկ տեմ բե րին   4) 1918 թ. հոկ տեմ բե րին 

26. Ար ցա խա հա յու թյան 9–րդ հա մա գու մա րը տե ղի է ու նե ցել` 
1) 1919 թ. օ գոս տո սի 1–ի ն   3) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 25–ի ն
2) 1920 թ. ապ րի լի 25–ի ն   4) 1921 թ. ապ րի լի 27 –ին

27.   Գա րե գին Նժ դե հի գլ խա վո րու թյամբ հայ կա կան ու ժե րը ա զա տագ րե ցին Գորիսը`
1) 1918 թ. նոյեմ բե րի 25–ի ն   3) 1920 թ. նոյեմ բե րի 21–ի ն
2) 1919 թ. հու նի սի 23–ի ն   4) 1921 թ. հու նի սի 12–ի ն

28.  Փա րի զի հաշ տու թյան խորհր դա ժո ղո վը սկ սեց իր աշ խա տանք նե րը` 
1) 1919 թ. հուն վա րի 18–ի ն   3) 1919 թ. կե սե րին
2) 1919 թ. հու նի սի 19–ի ն   4) 1920 թ. ապ րի լին

29.   Հայ կա կան պա հանջ նե րի հա մա տեղ հու շա գի րը հայ կա կան եր կու պատ վի րա
կու թյուն նե րի կող մից ստո րագր վեց`

1) 1919 թ. հուն վա րի 18–ի ն   3) 1919 թ. փետր վա րի 25–ի ն
2) 1919 թ. փետր վա րի 12–ի ն  4) 1919 թ. փետր վա րի 6 –ին
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30.   Հայ կա կան պա հանջ նե րի հա մա տեղ հու շա գի րը Փա րի զի խորհր դա ժո ղո վի Տա
սի խորհր դին ներ կա յաց վեց`

1) 1918 թ. հու նի սի 4–ի ն   3) 1919 թ. փետր վա րի 25–ի ն
2) 1919 թ. փետր վա րի 12–ի ն  4) 1920 թ. ապ րի լի 19–ին 

31. Արևմ տա հայե րի ե րկ րորդ հա մա գու մա րը տե ղի է ու նե ցել` 
1) 1917 թ. մայի սի 2–11–ի ն   3) 1917 թ. հոկ տեմ բե րի 29–ի ն
2) 1918 թ. հու լի սի 22–26–ի ն  4) 1919 թ. փետր վա րի 6–13–ի ն

32.   Փա րի զում Ան տան տի գլ խա վոր տե րու թյուն նե րի ղե կա վար նե րի նիս տը փաս
տա ցի ճա նա չեց Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը`

1) 1919 թ. հուն վա րի 19–ի ն   3) 1920 թ. հուն վա րի 19–ի ն
2) 1919 թ. հու նի սի 19–ի ն   4) 1920 թ. ապ րի լի 19–ին 

33.  ԱՄՆ–ի կա ռա վա րու թյու նը փաս տա ցի ճա նա չեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը` 
1) 1920 թ. ապ րի լի 23–ի ն   3) 1920 թ. հուն վա րի 19–ի ն
2) 1920 թ. հու նի սի 1–ի ն   4) 1919 թ. ապ րի լի 23–ին 

34.  ԱՄՆ–ի Սե նա տը մեր ժեց Հա յաս տա նի ման դա տը ստանձ նե լու մա սին նա խա
գահ Վիլ սո նի ա ռա ջար կը` 

1) 1920 թ. ապ րի լի 23–ի ն   3) 1920 թ. օ գոս տո սի 10–ի ն
2) 1920 թ. հու նի սի 1–ի ն   4) 1920 թ. նոյեմ բե րի 22–ի ն

35. Սև րում Թուր քի այի հետ խա ղա ղու թյան պայ մա նա գի րը ստո րագր վեց`
1) 1920 թ. ապ րի լի 26–ի ն   3) 1920 թ. օ գոս տո սի 10–ի ն
2) 1920 թ. հու նի սի 10–ի ն   4) 1920 թ. հու նի սի 4–ին 

36.  ԱՄՆ–ի նա խա գահ Վիլ սո նի ի րա վա րար ո րո շու մը հայ–թուր քա կան սահ մա
նագծ ման վե րա բե րյալ հայտ նի դար ձավ` 

1) 1920 թ. մայի սի 22–ի ն   3) 1920 թ. օ գոս տո սի 10–ի ն
2) 1920 թ. հու նի սի 1–ի ն   4) 1920 թ. նոյեմ բե րի 22–ին 

37. «Ար ևե լյան (Հայ կա կան) լե գե ո նը» ստեղծ վել է` 
1) 1920 թ. ապ րի լին    3) 1916 թ. հոկ տեմ բե րին
2) 1918 թ. սեպ տեմ բե րին   4) 1915 թ. հոկ տեմ բե րին

38.   Հայ ազ գային–քա ղա քա կան ու ժե րը Ա դա նա յում Կի լի կի այի ի նք նա վա րու թյու նը 
հռ չա կե ցին` 

1) 1920 թ. մայի սի 30–ի ն   3) 1920 թ. օ գոս տո սի 4–ի ն
2) 1920 թ. հու նի սի 1–ի ն   4) 1921 թ. հոկ տեմ բե րի 20–ի ն

39.  Քե մա լա կան զոր քե րը պա շա րե ցին Այն թա պը` 

1) 1920 թ. ապ րի լի 1–ի ն   3) 1920 թ. օ գոս տո սի 1–ի ն
2) 1920 թ. հու նի սի 1–ի ն   4) 1920 թ. նոյեմ բե րի 1–ին 
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40. ՀՀ–ի և ՌՍԴԽՀ–ի միջև Թիֆ լի սում հա մա ձայ նա գիր ստո րագր վեց`

1) 1919 թ. օ գոս տո սի 10–ի ն   3) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2–ի ն
2) 1920 թ. օ գոս տո սի 10–ի ն   4) 1921 թ. մար տի 16–ի ն

41. « Թուր քա կան ազ գային ո ւխտ» փաս տա թուղթն ըն դուն վել է` 

1) 1919 թ. հուն վա րի 28–ի ն   3) 1920 թ. հուն վա րի 28–ի ն 
2) 1919 թ. հու լի սի 24–ի ն   4) 1920 թ. օ գոս տո սի 24–ի ն

42.   Մոսկ վա յում տե ղի ու նե ցած հայ–ռու սա կան բա նակ ցու թյուն նե րը ը նդ միջ վե լուց 
հե տո վերսկս վե ցին Թիֆ լի սում` 

1) 1920 թ. մայի սի սկզ բին   3) 1920 թ. օ գոս տո սի սկզ բին
2) 1920 թ. հու լի սի սկզ բին   4) 1920 թ. սեպ տեմ բե րի սկզ բին

43.  Թուրք–հայ կա կան պա տե րազ մը սկս վել է` 

1) 1920 թ. սեպ տեմ բե րի 23–ի ն  3) 1920 թ. նոյեմ բե րի 7–ի ն
2) 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 31–ի ն  4) 1920 թ. նոյեմ բե րի 18–ի ն

44.  Թուրք–հայ կա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ Կար սը գրավ վեց` 

1) 1920 թ. սեպ տեմ բե րի 23–ի ն  3) 1920 թ. նոյեմ բե րի 7–ի ն
2) 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 31–ի ն  4) 1920 թ. նոյեմ բե րի 18–ի ն

45.  Թուրք–հայ կա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ Ա լեք սանդ րա պո լը գրավ վեց` 

1) 1920 թ. սեպ տեմ բե րի 23–ի ն  3) 1920 թ. նոյեմ բե րի 7–ի ն
2) 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 31–ի ն  4) 1920 թ. նոյեմ բե րի 18–ի ն

46.  Թուրք–հայ կա կան պա տե րազմն ա վարտ վել է` 

1) 1920 թ. սեպ տեմ բե րի 23–ի ն  3) 1920 թ. նոյեմ բե րի 7–ի ն
2) 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 31–ի ն  4) 1920 թ. նոյեմ բե րի 18–ի ն

47.   Թուրք–հայ կա կան հաշ տու թյան բա նակ ցու թյուն նե րը Ա լեք սանդ րա պո լում 
սկսվեցին` 

1) 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 31–ի ն  3) 1920 թ. նոյեմ բե րի 18–ի ն
2) 1920 թ. նոյեմ բե րի 7–ի ն   4) 1920 թ. նոյեմ բե րի 25–ի ն

48.  Ե՞րբ է ստո րագր վել հայ–ռու սա կան հա մա ձայ նա գի րը իշ խա նա փո խու թյան մա
սին.

1) 1920 թ. նոյեմ բե րի 29–ի ն   3) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2–ի ն
2) 1920 թ. նոյեմ բե րի 30–ի ն  4) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 4–ի ն

49.  ՌՍԴԽՀ և ՀՀ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև «Եզ րա փա կիչ ո րոշ ման ար ձա նագ րու
թյու նը» Եր ևա նում նա խաս տո րագր վեց` 

1) 1920 թ. օ գոս տո սի 10–ի ն   3) 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 28–ի ն
2) 1920 թ. սեպ տեմ բե րի 18–ի ն  4) 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 11–ի ն
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50. ՀՍԽՀ–ո ւմ պա րեն հար կը մտց վեց`

1) 1921 թ. մար տի 16–ի ն   3) 1921 թ. հու նի սի 24–ին 
2) 1921 թ. ապ րի լի 24–ի ն   4) 1921 թ. սեպ տեմ բե րի 24–ի ն

51.   Հայ հեղ կո մը վե րա կազ մա վոր վեց ՀՍԽՀ Ժո ղովր դա կան կո մի սար նե րի խորհր դի` 

1) 1921 թ. մար տի 25–ի ն   3) 1921 թ. մայի սի 1–ին 
2) 1921 թ. ապ րի լի 24–ի ն   4) 1921 թ. մայի սի 21–ի ն

52.   Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյան բո լոր մաս նա կից նե րին հա մա նե րում շնորհ
վեց Հայ հեղ կո մի ..... դեկ րե տով.

1) 1921 թ. ապ րի լի 4–ի    3) 1921 թ. մար տի 25–ի 
2) 1921 թ. ապ րի լի 24–ի    4) 1921 թ. մայի սի 21–ի 

53. Կար միր բա նա կի զո րա մա սե րը Եր ևան մտան`

1) 1921 թ. փետր վա րի 18–ի ն  3) 1921 թ. մար տի 25–ին 
2) 1921 թ. մար տի 21–ի ն   4) 1921 թ. ապ րի լի 2–ի ն

54.   Կար միր բա նա կի զո րա մա սե րը ա պս տամբ նե րի դեմ վճ ռա կան հար ձակ ման ան
ցան`

1) 1921 թ. փետր վա րի 18–ի ն  3) 1921 թ. մար տի 25–ին 
2) 1921 թ. մար տի 21–ի ն   4) 1921 թ. ապ րի լի 2–ին 

55. Դի վա նա գի տա կան ա ռա քե լու թյամբ Հ. Թու մա նյա նը Թիֆ լի սից Եր ևան ժա մա նեց`

1) 1921 թ. մար տի 20 –ին   3) 1921 թ. մար տի 25–ին 
2) 1921 թ. մար տի 21–ի ն   4) 1921 թ. ապ րի լի 2–ին 

56.  « Հայ րե նի քի փր կու թյան կո մի տե ին» Կար միր բա նա կի Ռազ մա հե ղա փո խա կան 
խորհր դի կող մից վերջ նա գիր ներ կա յաց վեց`

1) 1921 թ. փետր վա րի 16–ի ն  3) 1921 թ. մար տի 20–ին 
2) 1921 թ. փետր վա րի 18–ի ն  4) 1921 թ. ապ րի լի 2–ին 

57.  Խորհր դային Հա յաս տա նին ար տա քին օգ նու թյան կազ մա կերպ ման գոր ծում 
նշա նա կա լից դեր կա տա րած Հա յաս տա նի օգ նու թյան կո մի տեն հիմն վել էր`

1) 1919 թ.     3) 1921 թ. 
2) 1920 թ.     4) 1922 թ.

58. Ե՞րբ է ա վարտ վել Փետր վա րյան հա մա ժո ղովր դա կան ա պս տամ բու թյու նը.

1) 1921 թ. ապ րի լի 2–ի ն   3) 1921 թ. փետր վա րի 18–ին 
2) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 8–ի ն  4) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 6–ին 

59.  Ե՞րբ ՀԿ(բ)Կ կենտ կո մը կոչ ա րեց հայ գյու ղա ցի նե րին ա ռանց հա պա ղե լու հաց 
տրա մադ րել Կար միր բա նա կին.

1) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 1–ի ն  3) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2–ին 
2) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 8–ի ն  4) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 10–ի ն
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60.   Հա յաս տա նում ե ՞րբ իշ խա նու թյունն ամ բող ջա պես ան ցավ ՀՍԽՀ Ռազ մա հե ղա
փո խա կան կո մի տե ին.

1) 1921 թ. ապ րի լի 2–ի ն   3) 1921 թ. փետր վա րի 18–ին 
2) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 8–ի ն  4) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 6–ի ն

61. ՀՍԽՀ–ո ւմ Ար տա կարգ հանձ նա ժո ղո վը հիմն վեց`
1) 1921 թ. ապ րի լի 2–ի ն   3) 1921 թ. փետր վա րի 18–ին 
2) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 8–ի ն  4) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 6–ի ն

62.   Հայ հեղ կո մի « Պա րե նային մթերք նե րի և այլ նյու թե րի հայտ նա բեր ման մա սին» 
հրա մա նը հրա պա րակ վել է`

1) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2–ի ն  3) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 6–ին 
2) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 8–ի ն  4) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 10–ի ն

63.   Նախ կին ցա րա կան կայս րու թյան տա րած քում ա ռա ջա ցած խորհր դային հան
րա պե տու թյուն նե րի միջև փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րե լու նպա տա
կով հա տուկ հանձ նա ժո ղով ստեղծ վեց`

1) 1921 թ. մար տին    3) 1922 թ. օ գոս տո սին 
2) 1922 թ. ապ րի լին    4) 1922 թ. դեկ տեմ բե րին

64. ՀՍԽՀ խոր հուրդ նե րի ա ռա ջին ը նտ րու թյուն նե րը կա յա ցան` 
1) 1921 թ. ապ րի լին    3) 1921 թ. հու նի սին 
2) 1921 թ. դեկ տեմ բե րին   4) 1922 թ. հուն վա րին

65. ՀՍԽՀ խոր հուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը բաց վեց` 
1) 1921 թ. դեկ տեմ բե րի 30–ի ն  3) 1922 թ. մար տի 12–ին 
2) 1922 թ. հուն վա րի 30–ի ն   4) 1922 թ. փետր վա րի 20 –ին

66.  Վ. Լե նի նի ա ռա ջար կի հի ման վրա խորհր դային հան րա պե տու թյուն նե րը դաշ
նային սկզ բուն քով մի ա վո րե լու մա սին նոր նա խա գիծն ըն դուն վեց`

1) 1922 թ. մար տի 12–ի ն   3) 1922 թ. դեկ տեմ բե րի 30–ին 
2) 1922 թ. հոկ տեմ բե րի 6–ի ն  4) 1922 թ. դեկ տեմ բե րի 10–ին 

67.  Խորհր դային չորս հան րա պե տու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ԽՍՀՄ–ի կազ
մա վոր ման մա սին փաս տաթղ թե րը ստո րագ րե ցին` 

1) 1922 թ. մար տի 12–ի ն   3) 1922 թ. դեկ տեմ բե րի 30–ին 
2) 1922 թ. հոկ տեմ բե րի 6–ի ն  4) 1922 թ. դեկ տեմ բե րի 13–ին 

68.  Կար սի թուրք–ա նդր կով կա սյան կոն ֆե րանսն ա վարտ վեց`
1) 1921 թ. փետր վա րի 26–ի ն  3) 1921 թ. հոկ տեմ բե րի 13–ին 
2) 1921 թ. մար տի 16–ի ն   4) 1921 թ. սեպ տեմ բե րի 26–ի ն

69.  Կար սի թուրք–ա նդր կով կա սյան կոն ֆե րան սը բաց վեց`

1) 1921 թ. փետր վա րի 26–ի ն  3) 1921 թ. հոկ տեմ բե րի 13–ին 
2) 1921 թ. մար տի 16–ի ն   4) 1921 թ. սեպ տեմ բե րի 26–ի ն
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70.  Մոսկ վայի ռուս–թուր քա կան ե րկ րորդ կոն ֆե րանսն ա վարտ վեց`
1) 1921 թ. փետր վա րի 26–ի ն  3) 1921 թ. հոկ տեմ բե րի 13–ին 
2) 1921 թ. մար տի 16–ի ն   4) 1921 թ. սեպ տեմ բե րի 26–ի ն

71.   Մոսկ վայի կոն ֆե րան սի նա խօ րե ին թուր քա կան պատ վի րա կու թյու նը Ստա լի նի 
հետ հան դի պեց`

1) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 21–ի ն  3) 1921 թ. փետր վա րի 23–ին 
2) 1921 թ. հուն վա րի 21–ի ն   4) 1921 թ. հու նի սի 23–ի ն

72.   Ռուս–թուր քա կան ե րկ րորդ կոն ֆե րան սին մաս նակ ցե լու նպա տա կով հայ կա
կան պատ վի րա կու թյու նը Մոսկ վա ո ւղ ևոր վեց`

1) 1920 թ. մայի սին    3) 1921 թ. հուն վա րին 
2) 1920 թ. հոկ տեմ բե րին   4) 1921 թ. ապ րի լին

73.   Մոսկ վայի կոն ֆե րան սում հայ կա կան շա հե րի ան տես ման կա պակ ցու թյամբ 
հայ կա կան պատ վի րա կու թյու նը ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մին և բոլշ ևիկ նե րի ա ռաջ նորդ 
Լե նի նին բո ղո քի հու շա գիր ներ կա յաց րեց`

1) 1921 թ. ապ րի լի 15–ի ն   3) 1921 թ. հու լի սի 7–ի ն
2) 1921 թ. մար տի 15–ի ն   4) 1921 թ. հոկ տեմ բե րի 13–ի ն

74.  ՀԿ(բ)Կ կենտ կո մը բո ղո քեց կով կա սյան բյու րոյի պլե նու մի Ղա րա բա ղյան հար
ցի վե րա բե րյալ հա կա հայ ո րոշ ման դեմ`

1) 1921 թ. ապ րի լի 16–ի ն   3) 1921 թ. օ գոս տո սի 10–ի ն
2) 1921 թ. հու լի սի 16–ի ն   4) 1921 թ. հոկ տեմ բե րի 14–ի ն

75.  Հա մա զան գե զու րյան ե րկ րորդ հա մա գու մա րը հրա վիր վել է` 
1) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 25–ի ն  3) 1921 թ. ապ րի լի 27–ին 
2) 1921 թ. փետր վա րի 25–ի ն  4) 1921 թ. հու նի սի 1–ի ն

76.  Հա մա զան գե զու րյան ա ռա ջին հա մա գու մա րը հրա վիր վել է` 
1) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 25–ի ն  3) 1921 թ. ապ րի լի 27–ին 
2) 1921 թ. փետր վա րի 25–ի ն  4) 1921 թ. մայի սի 27–ին 

77.  Ադր բե ջա նի հեղ կո մը « Լեռ նային Ղա րա բա ղը, Զան գե զու րը և Նա խիջ ևա նը 
Խորհր դային Հա յաս տա նի հան րա պե տու թյան մաս ճա նա չե լու» հայ տա րա րու
թյամբ հան դես ե կավ`

1) 1922 թ. նոյեմ բե րի 30–ի ն   3) 1921 թ. դեկ տեմ բե րի 30–ին 
2) 1922 թ. դեկ տեմ բե րի 30–ի ն  4) 1920 թ. նոյեմ բե րի 30–ին 

78.  Անդր կով կա սի հան րա պե տու թյուն նե րի ներ քին սահ ման նե րը ո րո շե լու հանձ
նա ժո ղո վի նիս տը Թիֆ լի սում գու մար վեց`

1) 1921 թ. փետր վա րի 26–ից մար տի 16–ը
2) 1921 թ. ապ րի լի 20–24–ը
3) 1921 թ. հու նի սի 25–27–ը 
4) 1921 թ. սեպ տեմ բե րի 26–ից հոկ տեմ բե րի 13–ը 
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79. Լո ռի ում վրա ցա կան ռազ մա կալ ման դեմ ա պս տամ բու թյու նը սկս վեց` 

1) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 10–ի ն  3) 1921 թ. ապ րի լի 14–ին 
2) 1921 թ. փետր վա րի 11–ի ն   4) 1921 թ. մայի սի 11–ի ն

80.  Կար միր բա նա կի զո րա մա սե րը Թիֆ լիս մտան` 

1) 1920 թ. ապ րի լի 28–ի ն   3) 1921 թ. հուն վա րի 25–ի ն
2) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2–ի ն  4) 1921 թ. փետր վա րի 25–ի ն

81.  Լե նի նա կա նի հէ կը գոր ծարկ վեց` 

1) 1925 թ.  2) 1927 թ.  3) 1928 թ.  4) 1931 թ.

82.   Խորհր դային պե տու թյան ստա լի նյան ղե կա վա րու թյու նը նէ պից հրա ժար վե լու 
և կու լա կու թյա նը որ պես դա սա կարգ վե րաց նե լու քա ղա քա կա նու թյանն ան ցնե
լու մա սին հայ տա րա րեց` 

1) 1923 թ.  2) 1927 թ.  3) 1929 թ.  4) 1933 թ.

83. ԽՍՀՄ–ո ւմ հա ցամ թե րում նե րի բնա գա վա ռում դժ վա րու թյուն ներ ա ռա ջա ցան` 

1) 1922 թ.     3) 1924–1925 թթ.
2) 1927–1928 թթ.    4) 1938 թ.

84. Ե՞րբ է սկս վել Եր ևա նի ար հես տա կան կաու չու կի գոր ծա րա նի կա ռու ցու մը. 

1) 1937 թ.  2) 1940 թ.  3) 1935 թ.  4) 1933 թ.

85. Եր ևա նի և Լե նի նա կա նի (Գյում րի) հէ կե րի հիմ քե րը դր վե ցին` 

1) 1925 թ.  2) 1927 թ.  3) 1929 թ.  4) 1931 թ.

86. Եր ևա նի գի նու–կո նյա կի «Ա րա րատ» գոր ծա րա նը վե րա գոր ծարկ վեց` 

1) 1920 թ.  2) 1922 թ.  3) 1923 թ.  4) 1925 թ.

87.  Գյու ղատն տե սա կան մի աս նա կան հար կը շր ջա նա ռու թյան մեջ մտավ` 

1) 1921 թ.  2) 1923 թ.  3) 1925 թ.  4) 1927 թ.

88.   Գյու ղատն տե սա կան մի աս նա կան հար կի բնամ թե րային ձևից հրա ժա րու մը և 
դրա մա կան ձևին ան ցու մը տե ղի ու նե ցավ` 

1) 1930 թ.  2) 1928 թ.  3) 1926 թ.  4) 1924 թ.

89.  Էջ մի ած նի Գե րա գույն հոգ ևոր խոր հուր դը ե ՞րբ դի մեց բո լոր թե մե րին` դա տա
պար տե լով « Նոր ե կե ղե ցի» կազ մա կեր պու թյան պա ռակ տիչ գոր ծու նե ու թյու նը. 

1) 1922 թ.  2) 1924 թ.  3) 1926 թ.  4) 1928 թ.

90.   Խորհր դային իշ խա նու թյան ո ՞ր թվա կա նի հա տուկ ո րոշ մամբ ար գել վեց Հայոց 
ե կե ղե ցու կող մից Մեծ ե ղեռ նի նշու մը ապ րի լի 24–ին. 

1) 1921 թ.  2) 1924 թ.  3) 1926 թ.  4) 1929 թ.
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91.   Խորհր դային Հա յաս տա նում զանգ վա ծային ձեր բա կա լու թյուն նե րի ու բռ նու
թյուն նե րի ա լի քը գա գաթ նա կե տին հա սավ` 

1) 1932 թ.  2) 1937 թ.  3) 1940 թ.  4) 1952 թ.

92. Հ ԿԵՄ–ը ստեղծ վել է` 

1) 1922 թ.  2) 1930 թ.  3) 1924 թ.  4) 1921 թ.

93.   Հա կա խորհր դային գոր ծու նե ու թյան մե ղադ րան քով Ա. Մար գա րյա նը ե ՞րբ դա
տա պարտ վեց ե րեք տա րի ա զա տազրկ ման. 

1) 1966 թ. հու նի սին    3) 1975 թ. մար տին
2) 1973 թ. մար տին    4) 1967 թ. փետր վա րին 

94.  Ազ գային մի ա ցյալ կու սակ ցու թյան հիմ նա դիր նե րը ո ՞ր թվա կա նին դա տա
պարտ վե ցին ա զա տազրկ ման. 

1) 1969 թ.     3) 1966 թ. 
2) 1965 թ.      4) 1964 թ. 

95. Ազ գային մի ա ցյալ կու սակ ցու թյու նը ստեղծ վել է` 

1) 1964 թ. մայի սի 9–ի ն   3) 1966 թ. ապ րի լի 24–ի ն
2) 1969 թ. հու նի սի 24–ի ն   4) 1965 թ. ապ րի լի 24–ի ն

96. ԽՄԿԿ XX հա մա գու մա րը սկս վեց Մոսկ վա յում` 

1) 1956 թ. հու նի սին    3) 1953 թ. մար տին
2) 1952 թ. հու լի սին    4) 1956 թ. փետր վա րին 

97. Ե՞րբ է խորհր դային ե րկ րի կու սակ ցա կան իշ խա նու թյունն ան ցել Ն. Խ րուշ չո վին. 

1) 1956 թ. մար տին    3) 1953 թ. մար տին
2) 1953 թ. հու լի սին    4) 1956 թ. փետր վա րին 

98. Ե՞րբ է մա հա ցել խորհր դային ե րկ րի ղե կա վար Ի. Ստա լի նը. 

1) 1952 թ. մար տի 19–ի ն   3) 1953 թ. մար տի 5–ի ն
2) 1953 թ. հու նի սի 26–ի ն   4) 1953 թ. մայի սի 30–ի ն

99.   Խորհր դային կա ռա վա րու թյու նը ե ՞րբ պաշ տո նա պես հայ տա րա րեց, որ Թուր
քիա յից ոչ մի տա րած քային պա հանջ չու նի. 

1) 1951 թ. մար տի 19–ի ն   3) 1953 թ. մար տի 5–ի ն
2) 1952 թ. հու լի սի 30–ի ն   4) 1953 թ. մայի սի 30–ի ն

100.    Պոտս դա մի կոն ֆե րան սի ո ՞ր նիս տե րում քն նարկ վեց հայ կա կան տա րածք նե րի 
հար ցը. 

1) 1945 թ. հու լի սի 16–17–ի   3) 1945 թ. հու լի սի 22–23–ի
2) 1945 թ. հու լի սի 10–11–ի   4) 1945 թ. օ գոս տո սի 1–2–ի
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101.  ԽՍՀՄ ար տա քին գոր ծե րի ժող կո մը Թուր քի այի դես պա նին տա րած քային պա
հանջ ներ ներ կա յաց րեց` 

1) 1944 թ. մայի սին    3) 1943 թ. նոյեմ բե րին
2) 1945 թ. հու նի սին    4) 1945 թ. փետր վա րին

102.   ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյու նը չե ղյալ հայ տա րա րեց խորհր դա–թուր քա կան բա րե
կա մու թյան և չե զո քու թյան պայ մա նա գի րը` 

1) 1944 թ. հու նի սի 6–ի ն   3) 1943 թ. նոյեմ բե րի 29–ի ն
2) 1945 թ. մայի սի 9–ի ն   4) 1945 թ. մար տի 19–ի ն

103.  ՀԽՍՀ 16 շր ջան նե րում հա տուկ դրու թյուն մտց վեց`
1) 1988 թ. հու նի սի 15–ի ց   3) 1988 թ. նոյեմ բե րի 29–ի ց
2) 1988 թ. օ գոս տո սի 19–ի ց   4) 1988 թ. դեկ տեմ բե րի 5–ից 

104.  Ե՞րբ է ստեղծ վել « Ղա րա բաղ» կո մի տեն. 
1) 1988 թ. հու նի սի 15–ի ն   3) 1989 թ. նոյեմ բե րի 4–ի ն
2) 1988 թ. փետր վա րի 22–ի ն  4) 1989 թ. դեկ տեմ բե րի 1–ի ն

105.   Հա յաս տա նի նո րըն տիր Գե րա գույն խոր հուրդն իր նս տաշր ջա նը սկ սեց` 
1) 1990 թ. օ գոս տո սի 23–ի ն   3) 1990 թ. հու լի սի 20–ի ն
2) 1990 թ. մայի սի 20–ի ն   4) 1990 թ. օ գոս տո սի 4–ի ն

106.   ՀՀՇ վար չու թյան նա խա գահ Լ. Տեր–Պետ րո սյա նը Հա յաս տա նի Գե րա գույն 
խորհր դի նա խա գահ ը նտր վեց` 

1) 1990 թ. օ գոս տո սի 4–ի ն   3) 1990 թ. մայի սի 20–ի ն
2) 1990 թ. օ գոս տո սի 23–ի ն  4) 1991 թ. հոկ տեմ բե րի 16–ի ն

107.    Հա յաս տա նի Գե րա գույն խոր հուր դը «Հռ չա կա գիր Հա յաս տա նի ան կա խու
թյան մա սին» պատ մա կան փաս տա թուղթն ըն դու նել է` 

1) 1990 թ. օ գոս տո սի 23–ի ն   3) 1990 թ. մայի սի 20–ի ն
2) 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 21–ի ն  4) 1991 թ. հոկ տեմ բե րի 16–ի ն

108.  Ե՞րբ է ըն դուն վել ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը.

1) 1995 թ. սեպ տեմ բե րի 21–ի ն  3)1995 թ. հու նի սի 5–ի ն
2)1995 թ. հու լի սի 5–ի ն   4) 2005 թ. նոյեմ բե րի 27–ին 

109.  Ե՞րբ են ՀՀ–ո ւմ ան ցկաց վել ա ռա ջին նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րը.

1) 1991 թ. մար տի 1–ի ն   3) 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 23–ի ն
2) 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 21–ի ն   4) 1991 թ. հոկ տեմ բե րի 16–ին 

110. Ե՞րբ է ՀՀ Գե րա գույն խոր հուր դը Հա յաս տա նը հռ չա կել ան կախ պե տու թյուն.

1) 1991 թ. մար տի 1–ի ն   3) 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 23–ի ն
2) 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 21–ի ն   4) 1991 թ. հոկ տեմ բե րի 16–ի ն
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111.  Լեռ նային Ղա րա բա ղը Հա յաս տա նին մի ա վո րե լու շար ժու մը սկս վեց.

1) 1985 թ. մար տին    3) 1988 թ. փետր վա րին
2) 1986 թ. դեկ տեմ բե րին    4) 1989 թ. մար տին

112. Ե՞րբ են ան ցկաց վել ՀՀ նա խա գա հա կան հին գե րորդ ը նտ րու թյուն նե րը.

1) 2003 թ. փետր վա րի 19–ի ն  3) 2007 թ. մայի սի 12–ի ն
2) 2003 թ. մայի սի 25–ի ն   4) 2008 թ. փետր վա րի 19–ին 

113. Ե՞րբ են ան ցկաց վել ՀՀ նա խա գա հա կան չոր րորդ ը նտ րու թյուն նե րը.

1) 2003 թ. փետր վա րի 19–ի ն  3) 2007 թ. մայի սի 12–ի ն
2) 2003 թ. մայի սի 25–ի ն   4) 2008 թ. փետր վա րի 19–ին 

114. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել ա հա բեկ չու թյու նը ՀՀ ԱԺ նիս տե րի դահ լի ճում.

1) 1999 թ. մայի սի 30–ի ն   3) 2003 թ. փետր վա րի 24–ի ն
2) 1999 թ. հոկ տեմ բե րի 27–ի ն  4) 2003 թ. մայի սի 25–ին 

115.  Ո՞ր խորհր դա րա նա կան ը նտ րու թյուն նե րում է հաղ թել « Մի աս նու թյուն» դա շին քը.

1) 1995 թ. հու լի սի 5–ի    3) 2003 թ. մայի սի 25–ի
2) 1999 թ. մայի սի 30–ի    4) 2007 թ. մայի սի 12–ի 

116. Լ ևոն Տեր–Պետ րո սյա նը հրա ժա րա կան տվեց`

1) 1996 թ. սեպ տեմ բե րին   3) 1997 թ. փետր վա րին 
2) 1998 թ. փետր վա րին   4) 1999 թ. հու նի սին

117. Ե՞րբ է ՀՀ–ն դար ձել ՄԱԿ–ի լի ի րավ ան դամ.

1) 1993 թ. մայի սի 2–ի ն   3) 1992 թ. մար տի 2–ի ն
2) 2001 թ. մար տի 2–ի ն   4) 2002 թ. մայի սի 2–ի ն

118.   Ե՞րբ է Ա դր բե ջա նը ղա րա բա ղա–ա դր բե ջա նա կան պա տե րազ մի դա դա րեց ման 
խնդ րան քով դի մել Ռու սաս տա նին և Մինս կի խմ բին.

1) 1991 թ. մայիսին    3) 1994 թ. մայիսին
2) 1992 թ. մայիսին     4) 1993 թ. մայիս ին

119. Ե՞րբ է զոհ վել Մոն թե Մել քո նյա նը.

1) 1994 թ. ապ րի լին    3) 1992 թ. հու նի սին
2) 1992 թ. օ գոս տո սին    4) 1993 թ. հու նի սին 

120.  Ե՞րբ է սկս վել « Կոլ ցո» («Օ ղակ») գոր ծո ղու թյու նը.
1) 1991 թ. ապ րի լին    3) 1992 թ. հուն վա րին
2) 1992 թ. օ գոս տո սին   4) 1991 թ. հու նի սին 

121. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Լեռ նային Ղա րա բա ղի ան կա խու թյան հան րաք վեն.
1) 1991 թ. օ գոս տո սի 30–ի ն   3) 1991 թ. դեկ տեմ բե րի 10–ի ն
2) 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 2–ի ն  4) 1991 թ. հուն վա րի 8–ին 
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122.  Ե՞րբ է ըն դուն վել «Հռ չա կա գիր ԼՂՀ հռ չակ ման մա սին» փաս տա թուղ թը.
1) 1991 թ. օ գոս տո սի 30–ի ն   3) 1991 թ. դեկ տեմ բե րի 2–ի ն
2) 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 2–ի ն   4) 1991 թ. հուն վա րի 8–ին 

123.  Ե՞րբ սկս վեց ղա րա բա ղա–ա դր բե ջա նա կան պա տե րազ մը.
1) 1991 թ. հուն վա րին   3) 1991 թ. հու լի սին  
2) 1991 թ. մայի սին    4) 1991 թ. օ գոս տո սին

124.   Ազ գե րի լի գան ե ՞րբ ըն դու նեց հայե րի հա մար «ազ գային օ ջախ» ստեղ ծե լու վե
րա բե րյալ ո րո շում. 

1) 1921 թ. դեկ տեմ բե րին   3) 1922 թ. նոյեմ բե րին
2) 1921 թ. սեպ տեմ բե րին   4) 1923 թ. հու լի սին

125.   Հայ գաղ թա կան նե րի ա ռա ջին խում բը Ի րա քից Հա յաս տան ժա մա նեց`
1) 1921 թ. դեկ տեմ բե րին   3) 1923 թ. նոյեմ բե րին
2) 1922 թ. սեպ տեմ բե րին   4) 1922 թ. հուն վա րին

126.   Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ը նդ հա նուր մի ու թյու նը (Հ ԲԸՄ) ստեղծ վել է.
1) 1905 թ.  2) 1916 թ.  3) 1906 թ.   4) 1921 թ. 

127.   ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյու նը և ՀամԿ(բ)Կ կենտ կո մը հայ րե նա դարձ նե րի կյան քի 
պայ ման նե րը բա րե լա վե լու մա սին ո րո շում ըն դու նե ցին`

1) 1926 թ.  2) 1937 թ.   3) 1936 թ.   4) 1921 թ.

128.   Ե՞րբ ըն դուն վեց ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյան ո րո շու մը սփյուռ քա հա յու թյան ներ
գաղ թը Խորհր դային Հա յաս տան ի րա կա նաց նե լու մա սին. 

1) 1946 թ· մար տի 16–ին   3) 1945 թ· դեկ տեմ բե րի 17–ին
2) 1946 թ· նոյեմբերի 21–ին   4) 1945 թ· նոյեմ բե րի 21–ին

129.   Մեծ հայ րե նա դար ձու թյունն ըն թա ցել է`
1) 1921–1936 թթ.    3) 1953–1961 թթ. 
2) 1946–1948 թթ.    4) 1962–1982 թթ.

130.   Հայ կա կան հա մաշ խար հային կոնգ րեսն իր աշ խա տանք ներն սկ սեց.
1) 1945 թ. մայի սի 28–ի ն   3) 1945 թ. մար տի 19–ի ն
2) 1946 թ. ապ րի լի 30–ի ն   4) 1947 թ. ապ րի լի 30–ին 

131.  Ե՞րբ է Եվ րա խորհր դա րա նը դա տա պար տել 1915 թ. Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը 
և Թուր քի այի կա ռա վա րու թյա նը կոչ ա րել ճա նա չելու ցե ղաս պա նու թյան փաս
տը. 

1) 1983 թ. հու լի սի 18–ի ն   3) 1989 թ. հու լի սի 19–ի ն
2) 1987 թ. հու նի սի 18–ի ն   4) 1991 թ. հու նի սի 19–ի ն

132. ԽՍՀՄ գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի հայ կա կան մաս նա ճյու ղը (Ա րմ ֆան) բաց վել է`

1) 1925 թ.  2) 1935 թ.  3) 1937 թ.  4) 1943 թ.
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133.   Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նը ե րբ վա նի՞ց է սկ սել հրա տա րա կել Հ. Ա ճա ռ
յա նի բազ մա հա տոր բա ռա րա նը. 

1) 1926 թ.  2) 1927 թ.  3) 1932 թ.  4) 1933 թ.

134.   Մինչև ե ՞րբ է գոր ծել Գի տու թյան և ար վես տի ի նս տի տու տը. 

1) 1940 թ.  2) 1925 թ.  3) 1935 թ.  4) 1930 թ.

135.  Ե՞րբ է Էջ մի ած նում հիմն վել մշա կու թային–պատ մա կան ի նս տի տու տը. 

1) 1921 թ.  2) 1925 թ.  3) 1932 թ.  4) 1933 թ.

136.   Ե՞րբ է աշ խար հում ա ռա ջի նը ստեղծ վել և Եր ևա նում ցու ցադր վել ե ռա գույն հե
ռուս տա տե սու թյան և լու սա հե ռագ րու թյան սար քը.

1) 1922 թ.  2) 1925 թ.  3) 1932 թ.  4) 1933 թ.

137.  Ե՞րբ է հիմ նադր վել ռու սա կան դրա մա տի կա կան թատ րո նը.

1) 1937 թ·      3) 1929 թ·
2) 1935 թ·    4) 1928 թ·

138.   Ե՞րբ է բաց վել Ա լեք սանդր Սպեն դի ա րյա նի ան վան օ պե րայի և բա լե տի պե տա
կան թատ րո նը.

1) 1933 թ.  2) 1925 թ.  3) 1932 թ.  4) 1938 թ.

139.   Հա յաս տա նի կեր պար վես տի թան գա րա նը բաց վել է`   

1) 1935 թ.  2) 1925 թ.  3) 1932 թ.  4) 1929 թ.

140.  Ե՞րբ է ստեղծ վել Հա յաս տա նի ճար տա րա պետ նե րի մի ու թյու նը. 

1) 1932 թ.  2) 1925 թ.  3) 1922 թ.  4) 1938 թ. 

141.  Ե՞րբ է ստեղծ վել այն ե րաժշ տա կան ստու դի ան, ո րի հի ման վրա հե տա գա յում 
բաց վեց պե տա կան կոն սեր վա տո րի ան.

1) 1923 թ.  2) 1925 թ.  3) 1920 թ.  4) 1921 թ.

142.  Ե՞րբ է կազ մա կերպ վել պե տա կան ֆիլ հար մո նի ան.

1) 1922 թ.  2) 1925 թ.  3) 1932 թ.  4) 1933 թ.

143.  Ե՞րբ է կազ մա վոր վել «Ե րե քի» խմ բա կը.

1) 1922 թ.  2) 1925 թ.  3) 1932 թ.  4) 1933 թ.

144.  Ե՞րբ է կազ մա վոր վել Հա յաս տա նի գրող նե րի մի ու թյու նը. 

1) 1922 թ.  2) 1925 թ.  3) 1932 թ.  4) 1933 թ.

145.  Ե՞րբ է Հա յաս տա նում գոր ծարկ վել է լեկտ րո նային ա րա գա ցու ցի չը.

1) 1958 թ.     3) 1957 թ.
2) 1967 թ.     4) 1947 թ.
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146.   Ե՞րբ է Հա յաս տա նի գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի նա խա գահ ը նտր վել Վիկ
տոր Համ բար ձու մյա նը.

1) 1935 թ.     2) 1943 թ.
3) 1947 թ.     4) 1967 թ.

147.    Վիկ տոր Համ բար ձու մյա նը Ա ստ ղա գետ նե րի մի ջազ գային մի ու թյան նա խա գա
հի պատ վա վոր պաշ տո նը զբա ղեց րել է.

1) 1935–1938 թթ.    3) 1988–1992 թթ.
2) 1943–1947 թթ.    4) 1962–1965 թթ.
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2. ՓԱՍՏԵՐ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ

1.   Գեր մա նի այի ա ջակ ցու թյու նը ստա նա լու նպա տա կով Ֆոն Լո սո վի խորհր դով 
ով քե՞ր մեկ նե ցին Բեռ լին.

1) Հ. Քա ջազ նու նին և Ա. Խա տի սյա նը
2) Հ. Օ հան ջա նյա նը և Ա. Խա տի սյա նը
3) Հ. Քա ջազ նու նին և Ա. Զու րա բյա նը
4) Հ. Օ հան ջա նյա նը և Ա. Զու րա բյա նը

2.   Բա թու մում վերսկս ված թուրք–ա նդր կով կա սյան բա նակ ցու թյուն նե րում ո ՞վ էր 
գլ խա վո րում ան դր կով կա սյան պատ վի րա կու թյու նը.

1) Ա. Ա հա րո նյա նը    3) Ե. Գե գեչ կո րին
2) Ն. Չխե ի ձեն    4) Ա. Չխեն կե լին

3. ՀՀ զի նան շա նի հե ղի նակ ներն է ին`

1) Վարդ գես Սու րե նյան ցը և Հա կոբ Կո ջո յա նը
2) Հա կոբ Կո ջո յա նը և Ա լեք սանդր Թա մա նյա նը
3) Ա լեք սանդր Թա մա նյա նը և Մար տի րոս Սա րյա նը
4) Մար տի րոս Սա րյա նը և Հա կոբ Կո ջո յա նը

4. « Մեր հայ րե նիք» օ րհ ներ գի ե րաժշ տու թյան հե ղի նակն է`

1) Ա. Խա չատ րյա նը    3) Բ. Կա նա չյա նը
2) Ա. Տիգ րա նյա նը    4) Ա. Սպեն դի ա րյա նը 

5.  Ո՞վ էր 1918 թ. սեպ տեմ բե րին կազ մա վոր ված հայ կա կան դի վի զի այի հրա մա
նա տա րը.

1) Ա. Շահ մա զյան    3) Թ. Նա զար բե կյան
2) Հ. Բագ րա տու նի    4) Մ. Սի լի կյան 

6.  Որ քա՞ն էր հայ կա կան բա նա կի մար տա կան ու ժը 1920 թ. թուրք–հայ կա կան պա
տե րազ մի ժա մա նակ.

1) 15000     3) 20000
2) 25000      4) 40000 

7.   Հով հան նես Քա ջազ նու նին պա րե նային օգ նու թյուն կազ մա կեր պե լու նպա տա
կով մեկ նեց`

1) Ռու սաս տան    3) Վրաս տան
2) Ա ՄՆ      4) Գեր մա նի ա
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8.  Թ վարկ ված կու սակ ցու թյուն նե րից ո՞ րը չի ե ղել Հա յաս տա նի ա ռա ջին գու մար
ման խորհր դա րա նում.

1) ՀԺԿ  2) ՀՍՌԿ  3) ՀՅԴ    4) Է սէռ ներ 

9. Ա ռա ջին հան րա պե տու թյու նում քա նի՞ կու սակ ցու թյուն էր գոր ծում.

1) 3   2) 5   3) 8    4) 9 

10. Ա ռա ջին հան րա պե տու թյու նում հիմ նա կան կա ռա վա րող կու սակ ցու թյունն էր`

1) ՀԺԿ–ն   2) Ս. Դ. Հն չա կյան–ը 3) ՀՅԴ–ն   4) ՀՍՌԿ–ն 

11.  Ո՞ր կու սակ ցու թյուն նե րի հետ է կոա լի ցի ոն կա ռա վա րու թյուն կազ մել ՀՅԴ–ն 
1918–1920 թթ.

1) ՀՍՌԿ–ի և մենշ ևիկ նե րի   3) բոլշ ևիկ նե րի և է սէռ նե րի
2) մենշ ևիկ նե րի և բոլշ ևիկ նե րի  4) է սէռ նե րի և ՀԺԿ–ի 

12. Նշ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րից ո ՞րն էր բոլշ ևիկ նե րի ազ դե ցու թյան ներ քո. 

1) գյու ղա ցի ա կան    3) սկաուտ նե րի
2) Կար միր խա չի    4) «Ս պար տակ»

13. Մայի սյան ա պս տամ բու թյան գլ խա վոր նպա տա կն էր՝

1) Խորհր դային Ռու սաս տա նին մի ա նա լը
2) հո ղային հար ցի լու ծու մը
3) Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մը 
4) ժո ղովր դա վա րու թյան հաս տա տու մը

14.  Մայի սյան ա պս տամ բու թյան ժա մա նակ կար միր զոր քե րի հրա մա նա տարն էր` 

1) Սե պու հը     3) Սար գիս Մու սայե լյա նը
2) Ար տա շես Մել քո նյա նը   4) Ստե փան Ա լա վեր դյա նը 

15.  Ար մեն կո մի ո ՞ր ներ կա յա ցու ցիչ նե րը մեկ նե ցին Ա լեք սանդ րա պոլ՝ ա պս տամ բու
թյան հար ցի հետ կապ ված. 

1) Դ. Տեր–Սի մո նյան և Ա. Մել քո նյան 3) Ս. Մու սայե լյան և Ս. Ա լա վեր դյան
2) Ա. Մել քո նյան և Ս. Մու սայե լյան  4) Ս. Ա լա վեր դյան և Ե. Սևյան

16. « Վար դան Զո րա վար» զրա հագ նաց քի հրա մա նա տարն էր` 

1) Բ. Ղա րիբ ջա նյա նը   3) Ս. Ա լա վեր դյա նը 
2) Ս. Մու սայե լյա նը    4) Ե. Սևյա նը

17.   Բա թու մի պայ մա նա գի րը վե րա նայե լու նպա տա կով Կ. Պո լիս մեկ նած ՀՀ պատ
վի րա կու թյու նը գլ խա վո րում էր`

1) Հով հան նես Քա ջազ նու նին  3) Լևոն Շան թը
2) Հա մո Օ հան ջա նյա նը    4) Ա վե տիս Ա հա րո նյա նը
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18.   Բա թու մի պայ մա նա գի րը վե րա նայե լու նպա տա կով Բեռ լին և Վի են նա մեկ նած 
ՀՀ պատ վի րա կու թյու նը գլ խա վո րում էր`

1) Հով հան նես Քա ջազ նու նին  3) Լևոն Շան թը
2) Հա մո Օ հան ջա նյա նը    4) Ա վե տիս Ա հա րո նյա նը

19. Վ րաս տա նում ՀՀ դի վա նա գի տա կան ա ռա քե լու թյան ղե կա վարն էր`
1) Հով սեփ Լա զյա նը   3) Ար շակ Ջա մա լյա նը
2) Դրաս տա մատ Կա նա յա նը   4) Ա վե տիս Ա հա րո նյա նը

20.  ՀՀ–ի և Վրաս տա նի միջև ո ՞ր գա վառ նե րի հա մար էր հա կա մար տու թյուն ա ռա
ջա ցել, ո րը վե րած վեց պա տե րազ մի.

1) Լո ռու և Բոր չա լո ւի   3) Ա խալ քա լա քի և Ղա զա խի
2) Բոր չա լո ւի և Ա խալ քա լա քի  4) Ղա զա խի և Ջա վախ քի 

21. Ո՞ր շր ջա նը չէր մտ նում « Լո ռու չե զոք գո տու» մեջ. 
1) Ա լա վեր դու    3) Ու զուն լա րի
2) Բոլ նի սի     4) Վո րոն ցով կայի

22.  « Լո ռու չե զոք գո տի» ժա մա նա կա վո րա պես վրա ցա կան զոր քեր մտց նե լու մա
սին հայ–վ րա ցա կան հա մա ձայ նա գի րը կնք վել է`

1) Եր ևա նում    3) Բա թու մում
2) Ա լա վեր դի ում    4) Թիֆ լի սում 

23. Որ քա՞ն հայ էր ապ րում Բա քու քա ղա քում 1918 թ. աշ նան սկզ բին.
1) 55000  2) 85000  3) 100000   4) 200000 

24.  Որ քա՞ն հայ կո տոր վեց Շու շի ում 1920 թ. մար տին թուրք–ա դր բե ջան ցի հրո սակ
նե րի կող մից.

1) 38000  2) 28000  3) 18000   4) 8000

25.   Բոլշ ևիկ նե րը Գո րի սից նա հան ջե լուց ա ռաջ գն դա կա հա րե ցին ՀՀ խորհր դա րա
նի ան դամ ներ` 

1) Ար շակ Շի րի նյա նին և Վա հան Խո րե նուն
2) Վա հան Խո րե նուն և Ար սեն Շահ մա զյա նին
3) Ար սեն Շահ մա զյա նին և Սեր գեյ Մե լիք–Յոլ չյա նին
4) Պո ղոս Տեր– Դավ թյա նին և Ար շակ Շի րի նյա նին 

26.  Ո՞ւմ գլ խա վո րու թյամբ Կա պա նում և Սի սի ա նում 1920 թ. սեպ տեմ բեր–հոկ տեմ
բեր ա միս նե րին բռնկ վե ցին հա կա խորհր դային ա պս տամ բու թյուն ներ.

1) Գա րե գին Նժ դե հի    3) Պո ղոս Տեր–Դավ թյա նի
2) Սի մոն Վրա ցյա նի   4) Դրոյի

27.   Հայ կա կան ու ժե րը Գա րե գին Նժ դե հի գլ խա վո րու թյամբ 1920 թ. նոյեմ բե րի 21–ին 
ա զա տագ րե ցին`

1) Կա պա նը  2) Գո րի սը  3) Շու շին  4) Սի սի ա նը 
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28.  Փա րի զի խորհր դա ժո ղո վում ո ՞վ էր գլ խա վո րում ՀՀ պատ վի րա կու թյու նը.

1) Ա վե տիս Ա հա րո նյա նը   3) Պո ղոս Նու բա րը
2) Սի մոն Վրա ցյա նը   4) Հա մո Օ հան ջա նյա նը

29.   Փա րի զի խորհր դա ժո ղո վում ո ՞վ էր գլ խա վո րում ա րևմ տա հայե րի պատ վի րա կու
թյու նը.

1) Ա վե տիս Ա հա րո նյա նը   3) Պո ղոս Նու բա րը 
2) Սի մոն Վրա ցյա նը   4) Հա մո Օ հան ջա նյա նը 

30. Արևմ տա հայե րի ե րկ րորդ հա մա գու մա րը տե ղի է ու նե ցել` 

1) Թիֆ լի սում    3) Է րզ րու մում
2) Ա լեք սանդ րա պո լում   4) Եր ևա նում 

31.  Ո՞ր խորհր դա ժո ղո վը հա վա նու թյուն տվեց Ա ռա ջին աշ խար հա մար տում պարտ
ված Թուր քի այի հետ կնք վե լիք խա ղա ղու թյան պայ մա նագ րի նա խագ ծին.

1) Փա րի զի     3) Սև րի
2) Լոն դո նի     4) Սան Ռե մոյի

32.  Սան Ռե մոյի խորհր դա ժո ղո վին մաս նակ ցում է ին`

1) Ա վե տիս Ա հա րո նյա նը և Ա լեք սանդր Խա տի սյա նը 
2) Ա լեք սանդր Խա տի սյա նը և Հա մո Օ հան ջա նյա նը
3) Հա մո Օ հան ջա նյա նը և Պո ղոս Նու բա րը
4) Պո ղոս Նու բա րը և Ա վե տիս Ա հա րո նյա նը 

33.  Ա ռա ջին աշ խար հա մար տում պարտ ված Թուր քի այի հետ խա ղա ղու թյան պայ
մա նա գի րը ստո րագր վեց`

1) Մուդ րո սում    3) Սև րում
2) Վեր սա լում    4) Սան Ռե մո յում

34.  Ո՞ւմ միջև ձեռք բեր ված հա մա ձայ նու թյամբ ստեղծ վեց «Ար ևե լյան (Հայ կա կան) 
լե գե ո նը».

1) Մ. Սայք սի ու Լ. Ջոր ջի և Մ. Տա մա տյա նի
2) Մ. Սայք սի ու Ժ. Պի կոյի և Պո ղոս Նու բա րի 
3) Վ. Վիլ սո նի ու Ժ. Պի կոյի և Մ. Տա մա տյա նի
4) Ժ. Պի կոյի ու Լ. Ջոր ջի և Պո ղոս Նու բա րի

35.  Հաճ նի 1920 թ. ի նք նա պաշտ պա նա կան ու ժե րի հրա մա նա տարն է ր՝

1) Ներ սես Թա վուգ ճյա նը   3) Պետ րոս Սա րա ճյա նը
2) Միհ րան Տա մա տյա նը   4) Սար գիս Ճե պե ճյա նը 

36. Այն թա պի 1920 թ. ի նք նա պաշտ պա նու թյան կազ մա կեր պիչ նե րից էր`
1) Ներ սես Թա վուգ ճյա նը   3) Պետ րոս Սա րա ճյա նը
2) Միհ րան Տա մա տյա նը   4) Սար գիս Ճե պե ճյա նը
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37.  Հաճ նի 1920 թ. ի նք նա պաշտ պա նության բարձրագույն խորհրդի նախագահն էր՝
1) Ներ սես Թա վուգ ճյա նը   3) Պետ րոս Սա րա ճյա նը
2) Միհ րան Տա մա տյա նը   4) Սար գիս Ճե պե ճյա նը

38.  Կի լի կի այի հայ կա կան ի նք նա վա րու թյան կա ռա վա րու թյու նը գլ խա վո րում էր`
1) Ներ սես Թա վուգ ճյա նը   3) Պետ րոս Սա րա ճյա նը
2) Միհ րան Տա մա տյա նը   4) Սար գիս Ճե պե ճյա նը

39. ՀՀ–ի և ՌՍԴԽՀ–ի միջև հա մա ձայ նա գիր ստո րագր վեց`
1) Բաք վում     3) Մոսկ վա յում
2) Թիֆ լի սում    4) Կար սում

40.   Մոսկ վա յում տե ղի ու նե ցած հայ–ռու սա կան բա նակ ցու թյուն նե րը ը նդ միջ վե լուց 
հե տո վերսկս վե ցին` 

1) Բա թու մում    3) Թիֆ լի սում
2) Բաք վում     4) Եր ևա նում

41.  ՌՍԴԽՀ կա ռա վա րու թյան կող մից Մոսկ վա յում հայ կա կան պատ վի րա կու թյան 
հետ նախ նա կան փու լում բա նակ ցում է ին` 

1) Գ. Չի չե րի նը և Լ. Կա րա խա նը  3) Գ. Օր ջո նի կի ձեն և Օ. Սի լի նը
2) Լ. Կա րա խա նը և Գ. Օր ջո նի կի ձեն 4) Օ. Սի լի նը և Պ. Մդի վա նին 

42.  Ար ևել քի ժո ղո վուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րին մաս նակ ցում էր Հայոց ե ղեռ
նի պա տաս խա նա տու նե րից`

1) Թա լե ա թը    3) Էն վե րը
2) Ջե մա լը     4) Նա զը մը

43.  1920 թ. թուրք–հայ կա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ թուր քա կան զոր քի հրա մա
նա տարն էր`

1) Մ. Քե մա լը    3) Էն վե րը
2) Ք. Կա րա բե քի րը    4) Իսմեթը

44.  1920 թ. թուրք–հայ կա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ թուր քա կան զոր քի ը նդ հա
նուր թիվն ան ցնում էր`

1) 50 հա զա րից    3) 70 հա զա րից
2) 60 հա զա րից    4) 80 հա զա րից

45.  1920 թ. թուրք–հայ կա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ հայ կա կան զոր քի ընդ հա
նուր թի վը հաշվ վում էր`

1) 50 հա զար    3) 30 հա զար
2) 40 հա զար    4) 20 հա զար

46.   Հայ–ռու սա կան բա նակ ցու թյուն նե րը շա րու նա կե լու նպա տա կով Եր ևան էր ժա
մա նել ՌՍԴԽՀ լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ` 

1) Գ. Չի չե րի նը   3) Ս. Կի րո վը
2) Բ. Լեգ րա նը   4) Լ. Կա րա խա նը
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47.   Հայ կա կան բա նա կից որ քա՞ն սպա աք սոր վեց Ռյա զան քա ղա քի հա մա կենտ րո
նաց ման ճամ բար նե րը.

1) 1000  2) 1200   3) 1400   4) 500

48.  Հայ կա կան բա նա կի թվարկ ված սպա նե րից ով քե՞ր գն դա կա հար վե ցին բան տում.
1) Հ. Սր վանձ տյա նը և Ն. Ղոր ղա նյա նը
2) Ա. Հով սե փյան ցը և Ա. Բեյ–Մա մի կո նյա նը
3) Թ. Նա զար բե կյա նը և Մ. Սի լի կյա նը 
4) Մ. Սի լի կյա նը և Ա. Հով սե փյան ցը 

49. Ո՞վ էր Խորհր դային Հա յաս տա նի Ժող կոմ խոր հի ա ռա ջին նա խա գա հը.
1) Սար գիս Կա սյա նը   3) Ա լեք սանդր Մյաս նի կյա նը 
2)Ա ղա սի Խան ջյա նը   4) Աս քա նազ Մռա վյա նը

50.   Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյան սկզ բում ա պս տամ բա կան ու ժե րի ը նդ հա նուր 
հրա մա նա տարն էր`

1) Կու ռոն     3) Մար տի րո սը 
2) Խն կոն     4) Սե պու հը

51.   Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյան ժա մա նակ Ղա րա քի լի սա–Դի լի ջան գա վառ նե
րի ռազ մա հե ղա փո խա կան կո մի տե ի նա խա գահն էր`

1) Գ. Ա լի խա նյա նը    3) Գ. Ա թար բե կյա նը
2) Ա. Նու րի ջա նյա նը   4) Ս. Կա սյա նը 

52.  Ի՞նչ օգ նու թյուն տրա մադ րեց Խորհր դային Ռու սաս տա նը Ղա մար լու–Վե դի–Բա
սա րում պա շար ված հայ կա կան խորհր դային ու ժե րին.

1) 47 տ ա լյուր    3) 47 մլն ռուբ լի
2) 47 կգ ոս կի    4) 47 տ վա ռե լիք

53.  « Հայ րե նի քի փր կու թյան կո մի տե ին» վերջ նա գիր ներ կա յաց րեց Կար միր բա նա
կի Ռազ մա հե ղա փո խա կան խորհր դի ան դամ` 

1) Ս. Կի րո վը    3) Գ. Օր ջո նի կի ձեն 
2) Ա. Նու րի ջա նյա նը   4) Ս. Կա սյա նը

54.  Հա յաս տա նի օգ նու թյան կո մի տե ի ա ռա ջին նա խա գահն էր`
1) Ալ. Մյաս նի կյա նը    3) Ս. Լու կա շի նը
2) Հ. Թու մա նյա նը    4) Ե. Չա րեն ցը

55.  ՀՍԽՀ խոր հուրդ նե րի ա ռա ջին ը նտ րու թյուն նե րի ժա մա նակ քա ղա քային խոր
հուրդ ներ ը նտր վե ցին մի այն`

1) Կա պա նում և Վա ղար շա պա տում
2) Վա ղար շա պա տում և Ա լեք սանդ րա պո լում
3) Ա լեք սանդ րա պո լում և Եր ևա նում 
4) Եր ևա նում և Աշ տա րա կում 
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56.  Որ քա՞ն պատ գա մա վոր էր մաս նակ ցում ՀՍԽՀ խոր հուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա
գու մա րին.

1) 200     3) 252
2) 152      4) 352 

57.  Որ քա՞ն կին պատ գա մա վոր էր մաս նակ ցում ՀՍԽՀ խոր հուրդ նե րի ա ռա ջին հա
մա գու մա րին.

1) 17     3) 37
2) 27      4) 47

58. ՀՍԽՀ զի նան շա նի հե ղի նակն է`

1) Հա կոբ Կո ջո յա նը    3) Գևորգ Բա շին ջա ղյա նը
2) Ա լեք սանդր Թա մա նյա նը   4) Մար տի րոս Սա րյա նը

59.  «ՌՍԴԽՀ և ան կախ հան րա պե տու թյուն նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի մա սին 
բա նաձ ևի նա խա գի ծը» մշա կել էր` 

1) Ս. Կի րո վը    3) Ի. Ստա լի նը
2) Վ. Լե նի նը    4) Գ. Չի չե րի նը

60.   Խորհր դային չորս հան րա պե տու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ԽՍՀՄ–ի կազ
մա վոր ման մա սին ի ՞նչ փաս տաթղ թեր ստո րագ րե ցին Մոսկ վա յում. 

1) Հռ չա կա գիր և Մի ու թե նա կան պայ մա նա գիր
2) Մի ու թե նա կան պայ մա նա գիր և Ի նք նիշ խա նու թյան հռ չա կա գիր
3) Ի նք նա վա րու թյան պայ մա նա գիր և Հռ չա կա գիր 
4) Դաշ նային սահ մա նադ րու թյուն և Հռ չա կա գիր

61.   Խորհր դային չորս հան րա պե տու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ԽՍՀՄ–ի կազ
մա վոր ման մա սին փաս տաթղ թե րը ստո րագ րե ցին` 

1) Պետ րոգ րա դում    3) Կի ևում
2) Թիֆ լի սում     4) Մոսկ վա յում

62.   Կար սի թուրք–ա նդր կով կա սյան կոն ֆե րան սում ՌՍԽԴՀ լի ա զոր ներ կա յա ցու
ցիչն էր`

1) Յ. Գա նեց կին    3) Պ. Մդի վա նին 
2) Բ. Լեգ րա նը    4) Ս. Կի րո վը

63.   Լո ռի ում վրա ցա կան ռազ մա կալ ման դեմ ա պս տամ բու թյուն կազ մա կեր պե լու 
հա մար Ղա րա քի լի սա յում ստեղծ ված սպա յա կույ տի պետ էր նշա նակ վել`

1) Ա. Բեկ զա դյա նը    3) Ս. Լու կա շի նը
2) Հ. Լա զյա նը    4) Ա. Մռա վյա նը 
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64.  Անդր կով կա սի հան րա պե տու թյուն նե րի ներ քին սահ ման նե րը ո րո շե լու հա մար 
ստեղծ ված հանձ նա ժո ղո վում Խորհր դային Հա յաս տա նի ներ կա յա ցու ցիչն էր`

1) Ա. Բեկ զա դյա նը    3) Ս. Լու կա շի նը
2) Հ. Լա զյա նը    4) Ա. Մռա վյա նը 

65.  Անդր կով կա սի հան րա պե տու թյուն նե րի ներ քին սահ ման նե րը ո րո շե լու հա մար 
ստեղծ ված հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահն էր`

1) Ս. Կի րո վը    3) Ի. Ստա լի նը
2) Գ. Օր ջո նի կի ձեն    4) Գ. Չի չե րի նը 

66.  Հա մա զան գե զու րյան ա ռա ջին հա մա գու մա րը հրա վիր վել է` 
1) Տաթ ևում     3) Կա պա նում
2) Սի սի ա նում     4) Գո րի սում

67.  Հա մա զան գե զու րյան ե րկ րորդ հա մա գու մա րը հրա վիր վել է` 
1) Գո րի սում     3) Տաթ ևում
2) Կա պա նում      4) Շու շի ում

68.  Լեռ նա հա յաս տա նի վար չա պետ ը նտր վեց` 
1) Թևա նը     3) Ա. Շահ մա զյա նը 
2) Գ.Նժ դե հը    4) Ս. Վրա ցյա նը

69.   1921 թ. քա նի՞ տո կոս է ին կազ մում հայե րը Լեռ նային Ղա րա բա ղի բնակ չու
թյան մեջ.

1) 95     3) 85
2) 97       4) 80

70.   Ռուս–թուր քա կան ե րկ րորդ կոն ֆե րան սին մաս նակ ցե լու նպա տա կով Մոսկ վա 
ո ւղ ևոր ված հայ կա կան պատ վի րա կու թյու նը գլ խա վո րում էր`

1) Ս. Կա սյա նը    3) Ա. Բեկ զա դյա նը
2) Ա. Մյաս նի կյա նը     4) Ա. Մռա վյա նը

71.   Ռուս–թուր քա կան ե րկ րորդ կոն ֆե րան սում թուր քա կան պատ վի րա կու թյու նը 
գլ խա վո րում էր`

1) Ք. Կա րա բե քի րը    3) Մ. Քե մա լը
2) Յ. Քե մա լը     4) Ն. Նա րի մա նո վը

72.   Մոսկ վայի ռուս–թուր քա կան ե րկ րորդ կոն ֆե րան սի բաց ման օ րը թուր քա կան 
պատ վի րա կու թյան հետ հան դի պում ու նե ցավ`

1) Ստա լի նը     3) Լե նի նը
2) Կի րո վը      4) Գա նեց կին

73.   Խորհր դային Հա յաս տա նում 1930–ա կան թթ. վեր ջի դրու թյամբ կոլտն տե սու
թյուն նե րում որ քա՞ն գյու ղա ցի ա կան տն տե սու թյուն էր ը նդ գրկ վել. 

1) 180000  2) 40000  3) 280000  4) 370000
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74.   Խորհր դային Հա յաս տա նում 1930–ա կան թթ. վեր ջի դրու թյամբ որ
քա՞ն  կո լեկ տիվ տն տե սու թյուն էր ստեղծ վել. 

1) 400  2) 700   3) 1000   4) 3000 

75.  Ապ րուս տի մի ջոց հայ թայ թե լու նպա տա կով 1933 թ. որ քա՞ն ըն տա նիք լքեց 
Սևա նա լճի ա վա զա նի շր ջան նե րը. 

1) 3550  2) 4750   3) 5850   4) 6750

76.   Խորհր դային Հա յաս տա նում 1930 թ. ապ րի լի դրու թյամբ որ քա՞ն տն տե սու թյուն 
էր ու նեզրկ վել որ պես « կու լակ». 

1) 500  2) 1100   3) 2200   4) 3100

77.  Խորհր դային Հա յաս տա նում 1929 թ. հո ղա զուրկ գյու ղա ցի նե րի թի վը կազ մում էր` 

1) 40000  2) 60000  3) 80000  4) 100000

78.  Նէ պին ան ցնե լու ա ռա ջին մի ջո ցա ռում նե րը ո ՞ր ո լոր տում ի րա կա նաց վե ցին. 

1) ար դյու նա բե րու թյան   3) գյու ղատն տե սու թյան
2) ա ռևտ րի     4) շի նա րա րու թյան

79.  Հա յաս տա նում 1937 թ. վեր ջի դրու թյամբ որ քա՞ն ե կե ղե ցի էր փակ վել. 

1) 1500  2) 3000   3) 500   4) 800 

80. Ո՞վ է Գևորգ Ե Սու րե նյան ցից հե տո ը նտր վել Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կոս. 

1) Գա րե գին Հով սե փյան   3) Խո րեն Մու րադ բե գյան
2) Գևորգ Չո րեք չյան   4) Վազ գեն Պալ ճյան

81.   Խորհր դային Հա յաս տա նում 1930–ա կան թթ. որ քա՞ն մարդ է բռ նաճն շում նե րի 
են թարկ վել. 

1) 15000  2) 20000  3) 25000  4) 30000

82.  Թ վարկ ված նե րից ո ՞վ է քա ղա քա կան բռ նաճն շում նե րի տա րի նե րին աք սոր վել 
Հա յաս տա նից. 

1) Ե ղի շե Չա րենց    3) Հայկ Բժշ կյանց
2) Ակ սել Բա կունց    4) Գուր գեն Մա հա րի 

83. Ո՞վ է 1930 թ. ը նտր վել ՀԿ(բ)Կ կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար. 

1) Ա ղա սի Խան ջյան    3) Ներ սիկ Ստե փա նյան
2) Սա հակ Տեր–Գաբ րի ե լյան  4) Գրի գոր Հա րու թյու նյան

84.  ՀԿ(բ)Կ կենտ կո մի տվյալ նե րով` 1927 թ. Հա յաս տա նում Տրոց կու տե սա կետ նե րի 
որ քա՞ն պաշտ պան կար. 

1) 138  2) 438   3) 1238   4) 238
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85.   Խորհր դային Հա յաս տա նի տա րած քը քա նի՞ շր ջան նե րի բա ժան վեց 1930 թ. 
վար չա կան փո փո խու թյամբ. 

1) 15  2) 25   3) 36   4) 10 

86.   Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի տա րի նե րին ցու ցա բե րած սխ րանք նե րի հա
մար որ քա՞ն հայ է ար ժա նա ցել ԽՍՀՄ հե րո սի կոչ ման. 

1) 101   2) 64   3) 108   4) 119

87.   Հայ կա կան Թա մա նյան դի վի զի այի ան ձնա կազ մից քա նի՞սն են ար ժա նա ցել 
ԽՍՀՄ հե րո սի կոչ ման. 

1) 5   2) 19   3) 15   4) 9

88.   Հայ կա կան ո ՞ր դի վի զի ան Հայ րե նա կան պա տե րազ մի տա րի նե րին չի մաս նակ
ցել ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին. 

1) 51–րդ  2) 408–րդ   3) 261–րդ  4) 409–րդ

89.   Հայ զո րահ րա մա նա տար նե րից ո ՞վ է Հայ րե նա կան պա տե րազ մի տա րի նե րին 
ե ղել ռազ մա ճա կա տի հրա մա նա տար.   

1) Մի քայել Պար սե ղով    3) Բագ րատ Ա ռու շա նյան
2) Հա մա զասպ Բա բա ջա նյան  4) Հով հան նես Բաղ րա մյան 

90. Ո՞վ է Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի ա ռա ջին հայ հե րո սը. 

1) Գևորգ Վար դա նյան   3) Հու նան Ա վե տի սյան
2) Լազր Չափ չա խյան   4) Նել սոն Ստե փա նյան

91. ԱՄԿ–ի կող մից 1967 թ. գաղտ նի հրա տա րակ վող թերթն էր`

1) «Փա րոս»     3) «Մշակ»
2) «Ա րա րատ»    4) «Հո րի զոն»

92. Թ վարկ ված նե րից ո ՞վ Ա ՄԿ հիմ նա դիր նե րից չէ.

1) Հայ կազ Խա չատ րյան   3) Վի գեն Բա բա յան
2) Ստե փան Զա տի կյան   4) Շա հեն Հա րու թյու նյան 

93.  Թ վարկ ված նե րից ո՞ րը Հա յաս տա նում ստեղծ ված այ լա խո հա կան կազ մա կեր
պու թյուն չէ.

1) Շանթ     3) Յոթ հայ րե նա սեր ներ
2) Սպար տակ    4) Ազ գային մի ա ցյալ կու սակ ցու թյուն

94.  ԽՄԿԿ XX հա մա գու մա րում «Ան հա տի պաշ տա մուն քի և նրա հետ ևանք նե րի մա
սին» զե կու ցու մով հան դես ե կավ` 

1) Լ. Բե րի ան    3) Վ. Մո լո տո վը
2) Ա. Մի կո յա նը    4) Ն. Խրուշ չո վը
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95.  Ար ցա խյան շարժ ման սկզ բում Եր ևա նի ո ՞ր հրա պա րա կում է ին ըն թա նում ա մեն 
օ րյա հան րա հա վաք նե րը` ի պաշտ պա նու թյուն Լեռ նային Ղա րա բա ղի վե րա
միա  վոր ման.

1) Հան րա պե տու թյան   3) Սա խա րո վի 
2) Թա տե րա կան    4) Բա րե կա մու թյան

96.  Լ ՂԻՄ մարզ խորհր դի 1988 թ. փետր վա րի 20–ի ար տա հերթ նս տաշր ջա նին 150 
պատ գա մա վոր նե րից ներ կա էր`

1) 96–ը   2) 130–ը  3) 140–ը  4) 110–ը

97.  Պաշ տո նա կան տվյալ նե րով Սում գաի թում զոհ ված հայե րի թի վը կազ մում է`

1) 100   2) 57   3) 27   4) 70

98.  1995 թ. դեկ տեմ բե րին ՀՀ–ո ւմ կա տար ված վար չա քա ղա քա կան փո փո խու
թյուն նե րի ար դյուն քում քա նի՞ մարզ ստեղծ վեց.

1) 15  2) 10    3) 11    4) 12 

99. Ո՞վ է Հա յաս տա նի եր րորդ հան րա պե տու թյան ա ռա ջին նա խա գա հը.

1) Վազ գեն Մա նու կյա նը   3) Սերժ Սարգ սյա նը 
2) Ռո բերտ Քո չա րյա նը    4) Լևոն Տեր–Պետ րո սյա նը

100.  Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հան րաք վե ին որ քա՞ն մարդ մաս նակ ցեց.

1) 1043000     3) 2043000  
2) 1543000     4) 2243000 

101.  2007 թ. ՀՀ ԱԺ ը նտ րու թյուն նե րում 5 %–ի շե մը հաղ թա հա րե լու շնոր հիվ քա նի՞ 
պատ գա մա վո րա կան տեղ ա պա հո վեց « Ժա ռան գու թյուն» կու սակ ցու թյու նը.

1) 5   2) 6   3) 7    4) 8 

102.  Ար տա հերթ ը նտ րու թյուն նե րից հե տո ո ՞ր կու սակ ցու թյու նը դա դա րեց րեց ը նդ
դի մա դիր պայ քա րը և սա տա րեց նո րըն տիր նա խա գա հին.

1) ՀՅԴ–ն  2) ՀՀԿ–ն  3) ՀԺԿ–ն  4) ՕԵԿ–ը 

103.  Ար տա հերթ նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րի ար դյուն քում ՀՀ նա խա գահ 
ը նտր վեց`

1) Կա րեն Դե միր ճյա նը   3) Լևոն Տեր–Պետ րո սյա նը
2) Ռո բերտ Քո չա րյա նը    4) Սերժ Սարգ սյա նը

104.   Ո՞ր կու սակ ցու թյու նը 2009 թ. ապ րի լի 22–ին դուրս ե կավ կոա լի ցի այից.

1) ՀՀԿ–ն  2) ԲՀԿ–ն  3) ՀՅԴ–ն  4) ՕԵԿ–ը 

105. Ա ռա ջին խորհր դա րա նում ո ՞րն էր ա մե նա մեծ խմ բակ ցու թյու նը.

1) ՀՅԴ–ն  2) ՀԿԿ –ն  3) ՀՌԱԿ–ը   4) ՀՀՇ–ն 
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106.  2003 թ. խորհր դա րա նա կան ը նտ րու թյուն նե րում ո ՞ր ե րեք կու սակ ցու թյուն նե րը 
կազ մե ցին կոա լի ցի ա.

1) ՀՅԴ, ՀՀԿ, ԲՀԿ   3) ՀՀԿ, ՀԺԿ, Ժա ռան գու թյուն
2) ՀԿԿ, ՀՅԴ, ՕԵԿ    4) ՀՀԿ, ՕԵԿ, ՀՅԴ

107.  Մի ջազ գային ո ՞ր կազ մա կեր պու թյա նը ան դա մակ ցեց ՀՀ–ն 1992 թ. մար տի 2–ին.

1) ՄԱԿ–ի ն  2) ՍԾՏՀ–ի ն  3) ԵԽ–ի ն  4) ԵՄ–ին 

108.  1991 թ. դեկ տեմ բե րի 1–ին ո ՞ր պե տու թյու նը ճա նա չեց, սա կայն դի վա նա գի տա
կան կա պեր չհաս տա տեց ՀՀ–ի հետ` իր կող մից ներ կա յաց ված նա խա պայ ման
նե րը չըն դու նե լու պատ ճա ռով.

1) Ա դր բե ջա նը 2) Թուր քի ան  3) Ռու սաս տա նը  4) Կա նա դան

109. 1992 թ. սկզ բին ԼՂՀ վար չա պետ նշա նակ վեց`

1) Հեն րիխ Պո ղո սյա նը   3) Ար թուր Մկրտ չյա նը
2) Ռո բերտ Քո չա րյա նը    4) Օ լեգ Ե սա յա նը

110. 1992 թ. սկզ բին ԼՂՀ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գահ ը նտր վեց`

1) Սերժ Սարգ սյա նը   3) Ար թուր Մկրտ չյա նը
2) Ռո բերտ Քո չա րյա նը    4) Օ լեգ Ե սա յա նը

111.   Ռազ մա վա րա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող ո ՞ր շր ջանն են ա զա տագ րել հայ կա
կան զոր քե րը 1993 թ. ապ րի լին. 

1) Քել բա ջա րը 2) Աղ դա մը  3) Լա չի նը  4) Հո րա դի զը 

112.  Ո՞վ նշա նակ վեց ԼՂՀ ի նք նա պաշտ պա նա կան ու ժե րի հրա մա նա տար 1992 թ. 
սկզբ նե րին.

1) Ար կա դի Տեր–Թադ ևո սյա նը  3) Սի մոն Ա չիքգյո զյա նը
2) Ար թուր Մկրտ չյա նը   4) Ռո բերտ Քո չա րյա նը

113. Որ քա՞ն մարդ հայ րե նա դարձ վեց 1926–1936 թթ. ըն թաց քում.

1) 5016  2) 32000  3) 23000   4) 51000 

114. Որ քա՞ն մարդ հայ րե նա դարձ վեց 1923 թ.
1) 5016  2) 1000   3) 23000   4) 25000 

115. Որ քա՞ն մարդ հայ րե նա դարձ վեց 1925 թ.
1) 5016  2) 32000  3)42000   4) 51000

116.  1920–ա կան թթ. որ տե՞ղ ձևա վոր վե ցին ա մե նա մար դա շատ հայ կա կան գաղ թ
օջախ նե րը`

1) Ա ՄՆ–ո ւմ և Կա նա դա յում   3) Սի րի ա յում և Լի բա նա նում
2) Ֆրան սի ա յում և Ի րա նում  4) Բուլ ղա րի ա յում և Ռու մի նի ա յում 
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117.  Ո՞ր հա մա ձայ նագ րով Ֆրան սի ան Կի լի կի ան հանձ նեց քե մա լա կան Թուր քի ային. 
1) Լոն դո նի     3) Ան կա րայի
2) Փա րի զի     4) Սան Ռե մոյի 

118.  Որ քա՞ն հայեր տե ղա փոխ վե ցին Ա ՄՆ բնա կու թյան 1947–1951 թթ. ըն թաց քում.
1) 4500  2) 10000  3) 3000   4) 25000 

119.   Աշ խար հի քա նի՞ ե րկր նե րից հայեր վե րա դար ձան Խորհր դային Հա յաս տան 
1962–1982 թթ. ըն թաց քում.

1) 17  2) 30   3) 50    4) 12 

120.   Աշ խար հի քա նի՞ ե րկր նե րից հայեր վե րա դար ձան Խորհր դային Հա յաս տան 
զանգ վա ծային հայ րե նա դար ձու թյան ժա մա նակ. 

1) 17  2) 15   3) 22    4) 12

121.   ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ՝ 1947 թ. որ քա՞ն սփյուռ քա հայեր պետք է 
ներ գաղ թե ին Խորհր դային Հա յաս տան. 

1) 51000  2) 63000  3) 25000   4) 90000

122.   ԽՍՀՄ ար տա սահ մա նյան ներ կա յա ցուց չու թյուն նե րի և Սփյուռ քի հայ կա կան 
կո մի տե նե րի տվյալ նե րով՝ ներ գաղ թե լու հա մար 1945 թ. վեր ջին –1946 թ. 
սկզբին  որ քա՞ն մարդ էր ցու ցա կագր վել.

1) 360000  2) 260000  3) 160000   4) 60000 

123.  Որ քա՞ն մարդ վե րա դար ձավ հայ րե նիք Մեծ հայ րե նա դար ձու թյան ար դյուն քում. 
1) 42000  2) 90000  3) 63000  4) 32000

124.  Արմ ֆա նի կազ մում 1941 թ. որ քա՞ն գի տա հե տա զո տա կան հիմ նարկ ներ է ին 
գոր ծում.

1) 21   2) 11   3) 16   4) 15

125.   ԽՍՀՄ գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի հայ կա կան մաս նա ճյու ղի (Ա րմ ֆան) 
ա ռա ջին նա խա գահն էր`

1) Լևոն Ռո տի նյա նը   3) Ֆրանց Լևին սոն–Լե սին գը
2) Հա կոբ Մա նան դյա նը   4) Հով սեփ Օր բե լին

126. Ո՞ւմ ղե կա վա րու թյամբ է Լե նի նա կա նում (Գյում րի) հիմն վել պե տա կան թատ րո նը.

1) Վար դան Ա ճե մյա նի   3) Լևոն Քա լան թա րյա նի
2) Հրա չյա Ղափ լա նյա նի   4) Ար մեն Գու լա կյա նի 

127.  Ո՞վ է «Ալ մաստ» օ պե րայի հե ղի նա կը. 

1) Ա. Խա չատ րյա նը    3) Ա. Սպեն դի ա րյա նը
2) Տ. Չու խա ջյան    4) Տ. Ման սու րյա նը
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128.    Հա յաս տա նում որ քա՞ն թատ րոն էր գոր ծում մինչև Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազմը.

1) 20   2) 16  3) 36   4) 26 

129.   Ո՞վ էր Գաբ րի ել Սուն դու կյա նի ան վան պե տա կան դրա մա տի կա կան թատ րո նի 
ա ռա ջին ռե ժի սո րը.

1) Վար դան Ա ճե մյա նը   3) Վա ղարշ Վա ղար շյա նը 
2) Լևոն Քա լան թա րյա նը   4) Հով հան նես Ա բե լյա նը 

130. Ա լեք սանդր Թա մա նյա նի նա խագ ծով կա ռուց վել է ՝

1) «Հ րազ դան» մար զա դաշ տը   3) օ պե րայի և բա լե տի թատ րո նը
2) Սա սուն ցի Դավ թի ար ձա նը  4) մար զա հա մեր գային հա մա լի րը

131.  Թ վարկ ված նե րից ո ՞վ «Ե րե քի» խմ բա կի ան դամ չէր.

1) Գ. Ա բով   2) Ե. Չա րենց   3) Ա. Վշ տու նի  4) Ա. Բա կունց 

132.  Ո՞վ է հայ կա կան ազ գային կեր պար վես տի դպ րո ցի նա հա պե տը.

1) Մար տի րոս Սա րյա նը    3) Հով հան նես Զար դա րյա նը
2) Գրի գոր Խան ջյա նը   4) Հով հան նես Այ վա զովս կի 

133.   1967 թ. տվյալ նե րով Հա յաս տա նի գի տա հե տա զո տա կան հիմ նարկ նե րում կար 
ա վե լի քան ..... գի տա կան աշ խա տող.

1) 8000   2) 20000  3) 1500   4) 180

134.   Հա յաս տա նում 1967 թ. որ քա՞ն գի տա հե տա զո տա կան հիմ նարկ ներ է ին գոր ծում.

1) 130   2) 150    3) 121   4) 112 

135.   Թ վարկ ված նե րից ո ՞ր կի նոն կարն է ստեղծ վել Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի 
տա րի նե րին.

1) «Ն ռան գույ նը»    3) « Մենք ե նք, մեր սա րե րը»
2) «Ե ռան կյու նի»    4) « Դա վիթ Բե կը»
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3. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

1. Ո՞վ է մեջ բեր ված խոս քի հե ղի նա կը.

«… Հայոց ազ գային խոր հուրդն ի րեն հայ տա րա րում է հայ կա կան գա վառ նե րի գե
րա գույն և մի ակ իշ խա նու թյու նը` ո րոշ ծան րակ շիռ պատ ճառ նե րով թող նե լով մո տիկ 
օ րե րում կազ մե լու հայոց ազ գային կա ռա վա րու թյուն…».
1) Լ. Շանթ     3) Ա. Խա տի սյան
2) Ն. Աղ բա լյան   4) Ա. Մա նու կյան

2.  Պատ մա կան ո ՞ր փաս տաթղ թից է մեջ բեր ված հատ վա ծը.

« Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը, հա մա ձայն բո վան դակ հայ ժո ղովր դի մի ա հա մուռ 
կամ քի և ցան կու թյան, հայ տա րա րում է, որ այ սօր վա նից Հա յաս տա նի բա ժան–բա
ժան մա սե րը մշտն ջե նա պես մի ա ցած են ի բրև ան կախ պե տա կան մի ու թյուն». 
1) Սև րի պայ մա նա գիր 
2) Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հռ չա կա գիր
3) ՀՀ Սահ մա նադ րու թյուն
4) Մի ա ցյալ Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հռ չա կագ րի ակ տ

3. Ո՞ր մարմ նի ո րո շու մից է մեջ բեր ված հատ վա ծը.

« Շա րու նա կել բա նակ ցու թյուն նե րը Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան հետ և չս տանձ
նել ռու սա կան զոր քե րի օգ նու թյամբ ան մի ջա պես խորհր դայ նաց նե լու նա խա ձեռ նու
թյու նը».
1) ՌՍԴԽՀ Ժող կոմ խորհ   3) ՌԿ(բ)Կ ԿԿ Կով կա սյան բյու րոյի պլե նում
2) ՌԿ (բ)Կ կենտ կո մի քաղ բյու րո 4) Ա լեք սանդ րա պո լի ՌՀԿ

4. Ով քե՞ր է ին ներ քո բե րյալ կոչն ա նում հայ ժո ղովր դին.

Ն րանք հայ ժո ղովր դին կոչ է ին ա նում «հ րա ժար վելու ոչ մի այն Մեծ Հա յաս տա նի 
...այլև, հնա րա վոր է, նույ նիսկ մշ տա պես հայ կա կան ան վան ված հո ղա տա րածք նե
րի մի ա վոր ման ա վե լի հա մեստ ցան կու թյու նից: Հայաստանին... այլ ե լք չի մնում, 
քան հաշտ վել դրա հետ և հա մաշ խար հային հե ղա փո խու թյան շա հե րին զո հա բե րել 
և՛ իր եր բեմ նի հո ղա տա րածք նե րը, և՛ իր ժո ղովր դի այն տեղ մնա ցած հատ ված նե րը»:
1) քե մա լա կան նե րը    3) վրա ցի նե րը
2) բոլշ ևիկ նե րը    4) ա դր բե ջան ցի նե րը 

5. Ո՞ր ի րա դար ձու թյան հետ կապ ված է հետ ևյալ կոչն ո ւղղ վել հայ ժո ղովր դին.

Ն րանք հայ ժո ղովր դին կոչ է ին ա նում «հ րա ժար վելու ոչ մի այն Մեծ Հա յաս տա նի 
...այլև, հնա րա վոր է, նույ նիսկ մշ տա պես հայ կա կան ան վան ված հո ղա տա րածք նե
րի մի ա վոր ման ա վե լի հա մեստ ցան կու թյու նից: Հայաստանին... այլ ե լք չի մնում, 
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քան հաշտ վել դրա հետ և հա մաշ խար հային հե ղա փո խու թյան շա հե րին զո հա բե րել 
և՛ իր եր բեմ նի հո ղա տա րածք նե րը, և՛ իր ժո ղովր դի այն տեղ մնա ցած հատ ված նե րը»:
1) Փետր վա րյան հա մա ժո ղովր դա կան ա պս տամ բու թյան
2) Սև րի պայ մա նագ րի կնք ման
3) ռուս–թուր քա կան ե րկ րորդ կոն ֆե րան սի
4) ԽՍՀՄ–ի կազ մա վոր ման

6. Ո ՞վ է մեջբերված խոս քի հե ղի նա կը.
« Մենք չենք կա րող ե րբ ևի ցե հրա ժար վել հո ղային պա հանջ նե րից, ո րոնք մեզ հա
մար ան հրա ժեշ տու թյուն են, մեր կեն սու նա կու թյան և ապ րե լու կա րե լի ու թյան ա ռա
ջին պայ մա նը»: 
1) Ա. Մյաս նի կյա նը   3) Գ. Նժ դե հը
2) Ա. Մա նու կյա նը   4) Ա. Մռա վյա նը

7. Ո ՞ր ի րա դար ձու թյան հետ կապ ված է այս դիր քո րո շումն ար տա հայտ վել.

« Մենք չենք կա րող ե րբ ևի ցե հրա ժար վել հո ղային պա հանջ նե րից, ո րոնք մեզ հա
մար ան հրա ժեշ տու թյուն են, մեր կեն սու նա կու թյան և ապ րե լու կա րե լի ու թյան ա ռա
ջին պայ մա նը»: 

1) Կար սի պայ մա նագ րի կնք ման 
2) Ջա վախ քի և Լո ռու պատ կա նե լու թյան ո րոշ ման
3) Սև րի պայ մա նագ րի կնք ման
4) ռուս–թուր քա կան պայ մա նագ րի կնք ման

8.   Հե տա գա յում որ տե՞ղ ստորագրվեց ստորև հի շա տակ վող «կնքվելիք» պայ մա
նա գի րը.

 Մոսկ վայի ռուս–թուր քա կան պայ մա նագ րի այդ հոդ վա ծով Ռու սաս տա նը պար տա
վոր վում էր ան հրա ժեշտ մի ջոց ներ ձեռ նար կել, որ պես զի Թուր քի այի և Ա նդր կով
կա սի խորհր դային հան րա պե տու թյուն նե րի միջև կնք վե լիք պայ մա նագ րում վեր ջին
ներս « պար տա դիր կեր պով ճա նա չեն սույն պայ մա նագ րի այն հոդ ված նե րը, ո րոնք 
ան մի ջա կա նո րեն վե րա բեր ում են ի րենց»: 

1) Բա թու մում    3) Կար սում
2) Թիֆ լի սում    4) Եր ևա նում

9. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել ե լույ թը.

 Խո սե լով « Թուր քի այի կող մից զավթ ված հայ կա կան մար զե րի» մա սին` նա ա սաց. 
« Մենք հաս տա տա կա մո րեն կձգ տենք մեր ա ռա ջադ րած հար ցի դրա կան լուծ մա նը, 
ո րը կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու նի ամ բողջ հայ ժո ղովր դի հե տա գա զար գաց ման 
հա մար»: 

1) 1945 թ. մայի սի 9–ի ն   3) 1946 թ. փետր վա րի 1–ի ն
2) 1921 թ. հոկ տեմ բե րի 16–ի ն  4) 1965 թ. ապ րի լի 24–ին 
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10. Ո՞վ է մեջ բեր ված խոս քի հե ղի նա կը.

 Խո սե լով « Թուր քի այի կող մից զավթ ված հայ կա կան մար զե րի» մա սին` նա ա սաց. 
« Մենք հաս տա տա կա մո րեն կձգ տենք մեր ա ռա ջադ րած հար ցի դրա կան լուծ մա նը, 
ո րը կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու նի ամ բողջ հայ ժո ղովր դի հե տա գա զար գաց ման 
հա մար»:

1) Ա ղա սի Խան ջյան    3) Աս քա նազ Մռա վյան
2) Գրի գոր Հա րու թյու նյան   4) Յա կով Զա րու բյան 

11. Ե՞րբ են աս վել մեջ բեր ված խոս քե րը.

 « Լեռ նային Ղա րա բա ղը մշտն ջե նա պես բնա կեց ված է ե ղել հայե րով և նրանց հայ
րե նի քի մի հատ վածն է, ո րը, Ստա լի նի մեղ քով հայտն վե լով Ա դր բե ջա նի կազ մում, 
65 տա րի շա րու նակ են թարկ վել է ստո րաց ման, վի րա վո րանք նե րի ու ա մեն տե սա կի 
ճն շում նե րի... Լեռ նային Ղա րա բա ղի ճա կա տա գի րը կա րող են լու ծել մի այն Լեռ նային 
Ղա րա բա ղի բնա կիչ նե րը... Ստեղծ ված ի րա վի ճա կի մի ակ ճշ մա րիտ լու ծու մը կա րող է 
լի նել Լեռ նային Ղա րա բա ղի դուրս բե րու մը Ա դր բե ջա նի կազ մից»:
1) 1988 թ. հու նի սի 15–ի ն   3) 1988 թ. փետր վա րի 20–ի ն
2) 1988 թ. հու լի սի 18–ի ն   4) 1990 թ. օ գոս տո սի 23–ին 

12. Ո՞վ է մեջ բեր ված խոս քե րի հե ղի նա կը.

 « Լեռ նային Ղա րա բա ղը մշտն ջե նա պես բնա կեց ված է ե ղել հայե րով և նրանց հայ
րե նի քի մի հատ վածն է, ո րը, Ստա լի նի մեղ քով հայտն վե լով Ա դր բե ջա նի կազ մում, 
65 տա րի շա րու նակ են թարկ վել է ստո րաց ման, վի րա վո րանք նե րի ու ա մեն տե սա
կի ճն շում նե րի... Լեռ նային Ղա րա բա ղի ճա կա տա գի րը կա րող են լու ծել մի այն Լեռ
նային Ղա րա բա ղի բնա կիչ նե րը... Ստեղծ ված ի րա վի ճա կի մի ակ ճշ մա րիտ լու ծու մը 
կա րող է լի նել Լեռ նային Ղա րա բա ղի դուրս բե րու մը Ա դր բե ջա նի կազ մից»:

1) Զո րի Բա լա յան
2) Վա չե Սա րու խա նյան

3) Յա կով  Զա րու բյան
4) Հեն րիխ Պո ղո սյան 

13. Ե՞րբ է ըն դուն վել պատ մա կան այս ո րո շու մը.

 «Ըն դա ռա ջե լով ԼՂԻՄ–ի աշ խա տա վոր նե րի ցան կու թյուն նե րին` խնդ րել Ա դր բե ջա
նա կան ԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դին` խոր ը մբռն ման զգա ցում դրս ևո րել Լեռ նային 
Ղա րա բա ղի հայ բնակ չու թյան իղ ձե րին և ԼՂԻՄ–ը Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ–ի կազ
մից Հայ կա կան ԽՍՀ–ի կազմ հանձ նե լու հար ցի դրա կան լուծ մա նը»:

1) 1988 թ. հու նի սի 15–ին    
2) 1989 թ. դեկ տեմ բե րի 1–ի ն  

3) 1988 թ. փետր վա րի 20–ի ն
4) 1990 թ. օ գոս տո սի 23–ին 
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14. Ո՞ր մար մինն է ըն դու նել ստորև տր ված  ո րո շու մը.

 «Ըն դա ռա ջե լով ԼՂԻՄ–ի աշ խա տա վոր նե րի ցան կու թյուն նե րին` խնդ րել Ա դր բե ջա
նա կան ԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դին` խոր ը մբռն ման զգա ցում դրս ևո րել Լեռ նային 
Ղա րա բա ղի հայ բնակ չու թյան իղ ձե րին և ԼՂԻՄ–ը Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ–ի կազ
մից Հայ կա կան ԽՍՀ–ի կազմ հանձ նե լու հար ցի դրա կան լուծ մա նը»:
1) Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ազ գային խոր հուր դը 
2) Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հա տուկ կա ռա վար ման կո մի տեն
3) ԼՂԻՄ մար զային խոր հուր դը 
4) Հա յաս տա նի Գե րա գույն խոր հուր դը

15. Ո՞ր կոն ֆե րան սում է աս վել հետևյալ միտքը.

«... Մեր ժե լով Թուր քի ա յում հայե րի «ազ գային օ ջախ» ստեղ ծե լու ա ռա ջար կը՝ նա 
ա սել է, որ հայե րի հո ղային պա հանջ ներն ար դեն լուծ ված են Ար ևե լյան Հա յաս տա
նում»: 

1) Փա րի զի     3) Լո զա նի
2) Պոտս դա մի    4) Թեհ րա նի 

16. Ո՞վ է ար տա հայ տել հետ ևյալ տե սա կե տը.

« ... Մեր ժե լով Թուր քի ա յում հայե րի «ազ գային օ ջախ» ստեղ ծե լու ա ռա ջար կը՝ նա 
ա սել է, որ հայե րի հո ղային պա հանջ ներն ար դեն լուծ ված են Ար ևե լյան Հա յաս տա
նում»:

1) Լ. Ջորջ     3) Ի. Ստա լին
2) Իս մեթ     4) Ն. Նա րի մա նով
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4. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1.  Ա ռա ջին հան րա պե տու թյան օ րենս դիր բարձ րա գույն մարմ նի մի ակ ը նտ րու
թյուն ներն ի ՞նչ ը նտ րա կար գով ան ցկաց վե ցին.

1) մե ծա մաս նա կան   3) մե ծա մաս նա կան և հա մա մաս նա կան
2) հա մա մաս նա կան  4) ե ռաս տի ճան 

2. Ա ռա ջին հան րա պե տու թյան բարձ րա գույն օ րենս դիր մար մի նը կոչ վում էր`
1) Ազ գային խոր հուրդ  3) Հա յաս տա նի խորհր դա րան
2) Ազ գային ժո ղով   4) Սահ մա նա դիր ժո ղով 

3.  Ա ռա ջին հան րա պե տու թյու նում տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րը 
կոչ վում է ին`

1) խոր հուրդ ներ   3) շրջ կոմ ներ
2) զեմստ վո ներ   4) հեղ կոմ ներ

4.   Մայի սյան ա պս տամ բու թյան ժա մա նակ բոլշ ևիկ նե րի ստեղ ծած ղե կա վար մար
մի նը կոչ վում էր`

1) Չե կա   2) ԺԿԽ   3) ՌՀԿ  4) ՌԿ(բ)Կ

5.  Երկ րա մա սը կա ռա վա րե լու հա մար Նժ դե հի ղե կա վա րու թյամբ ստեղծ ված մար
մի նը կոչ վում էր`

1) Զան գե զու րի գյու ղա ցի ու թյան ժա մա նա կա վոր խոր հուրդ
2) Զան գե զու րի բան վո րա կան ժա մա նա կա վոր խոր հուրդ
3) Զան գե զու րի մի ա ցյալ խոր հուրդ
4) Զան գե զու րի կո մի տե 

6. Դե ֆակ տո նշա նա կում է`
1) ի րա կա նում   3) փաս տա ցի
2) ի րա վա բա նո րեն   4) օ րեն քով

7.   Հա յաս տա նը խորհր դայ նաց նե լու նպա տա կով Բաք վում կազ մա վոր ված մար մի
նը կոչ վում էր`

1) Հա յաս տա նի հեղ կոմ  3) Հա յաս տա նի Ժող կոմ խորհ
2) Հա յաս տա նի խոր հուրդ  4) Հա յաս տա նի ռազ մա հե ղա փո խա կան կո մի տե

8.  Ս. Կա սյա նի հրա մա նով ստեղծ ված Ար տա կարգ հանձ նա ժո ղո վը հայտ նի է նաև 
...... ա նու նով.

1) Ժող կոմ խորհ   3) Չե կա
2) Կենտ գործ կոմ   4) ՌՀԿ
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9.   Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյան ժա մա նակ Եր ևա նում ստեղծ ված իշ խա նու
թյան նոր մար մի նը կոչ վում էր`

1) Հա յաս տա նի հե ղա փո խա կան կո մի տե 3) Հայ րե նի քի փր կու թյան կո մի տե
2) Հա յաս տա նի փր կու թյան կո մի տե 4) Հա յաս տա նի օգ նու թյան կո մի տե

10.   Խորհր դային Հա յաս տա նին ար տա քին օգ նու թյուն կազ մա կերպելու գոր ծում 
նշա նա կա լից դեր կա տա րած կազ մա կեր պու թյու նը, որ հիմն վել էր Եր ևա նում, 
կոչ վում էր`

1) Հայ օգ նու թյան մի ու թյուն   3) Հայ րե նի քի օգ նու թյան կո մի տե
2) Հա յաս տա նի օգ նու թյան խոր հուրդ 4) Հա յաս տա նի օգ նու թյան կո մի տե

11.  ՀՍԽՀ–ո ւմ իշ խա նու թյան տե ղա կան գոր ծա դիր մար մին նե րը, ո րոնք նշա նա կո
վի է ին և ժա մա նա կա վոր, կոչ վում է ին`

1) խոր հուրդ ներ    3) շրջ կոմ ներ
2) զեմստ վո ներ    4) հեղ կոմ ներ

12. ՀՍԽՀ–ո ւմ իշ խա նու թյան ը նտ րո վի մար մին նե րը կոչ վում է ին`

1) շրջ կոմ ներ    3) խոր հուրդ ներ
2) զեմստ վո ներ    4) հեղ կոմ ներ

13.  ՀՍԽՀ օ րենս դիր իշ խա նու թյան բարձ րա գույն մար մի նը, որ գոր ծում էր խոր
հուրդ նե րի հա մա գու մար նե րի միջև ըն կած ժա մա նա կաշր ջա նում, կոչ վում էր`

1) Ժող կոմ խորհ    3) Կենտ կոմ
2) Կենտ գործ կոմ     4) ՌՀԿ

14. ՀՍԽՀ գոր ծա դիր իշ խա նու թյան բարձ րա գույն մար մի նը կոչ վում էր`

1) Ժող կոմ խորհ    3) Կենտ կոմ
2) Կենտ գործ կոմ     4) ՌՀԿ

15.  Ս տա լի նի մշա կած «ՌՍԴԽՀ և ան կախ հան րա պե տու թյուն նե րի փոխ հա րա բե
րու թյուն նե րի մա սին բա նաձ ևի նա խա գի ծը» ի ՞նչ ան վա նում ստա ցավ. 

1) մի ու թե նա կան ծրա գիր   3) ի նք նա վա րաց ման ծրա գիր
2) ան կա խու թյան հռ չա կա գիր  4) մի ու թե նա կան հռ չա կա գիր

16.  Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք Մոսկ վայի « Ռուս–թուր քա կան բա րե կա մու թյան և եղ
բայ րու թյան» պայ մա նագ րի պայ ման նե րից չեն.

1) Ռու սաս տա նը ճա նա չում էր Սև րի պայ մա նա գի րը: 
2)  Թուրք–հայ կա կան սահ մանն ան ցնե լու էր Ա խու րյան և Ա րաքս գե տե րով` թուր քա

կան կող մում թող նե լով Կար սի մար զը, Ա լեք սանդ րա պո լի գա վա ռը:
3)  Ռու սաս տա նը ճա նա չեց քե մա լա կան նե րի «Ազ գային ո ւխ տը», ո րը թուր քա կան 

տա րածք էր հռ չա կում ամ բողջ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նը:
4)  Թուրք–հայ կա կան սահ մանն ան ցնե լու էր Ա խու րյան և Ա րաքս գե տե րով` թուր քա

կան կող մում թող նե լով Կար սի մար զը, Սուր մա լո ւի գա վա ռը: 
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5)  Ղա րա բա ղը` որ պես « Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար Մարզ», փո խանց վում էր 
Խորհր դային Ա դր բե ջա նի խնա մա կա լու թյա նը:

6)  Նա խիջ ևա նը` որ պես « Նա խիջ ևա նի մարզ», ի նք նա վար տա րած քի կար գա վի ճա
կով փո խանց վում էր Խորհր դային Ա դր բե ջա նի խնա մա կա լու թյա նը: 

7)  Նա խիջ ևա նի ի նք նա վար մար զի խնա մա կա լու թյու նը Խորհր դային Ա դր բե ջա նը 
չէր զի ջե լու մի եր րորդ պե տու թյան:

17. Ո՞րն էր նէպի տն տե սա կան բո վան դա կու թյունն ու նպա տա կը.

1)  ա զատ ա ռևտ րի վե րա կանգն ման  հի ման վրա պա րեն հար կի ար մա տա վոր մամբ 
աշ խու ժաց նել և զար գաց նել ե րկ րի տն տե սու թյու նը

2) ազ գայ նաց նել մաս նա վոր ձեռ նար կու թյուն նե րը, շի նու թյուն ներն ու բան կե րը
3) ին դուստ րաց նել եր կի րը 
4) ա վար տին հասց նել կուլ տու րա կան հե ղա փո խու թյու նը

18. Ի՞նչ էր ար տե լը.

1) գյու ղում տե ղա կան իշ խա նու թյան մար մին
2) գյու ղա ցի նե րի մի ա վո րում
3) գյու ղա ցի ա կան մի ա ցյալ տն տե սու թյուն
4) գյու ղա ցի ա կան խորհր դային տն տե սու թյուն

19. Թվարկ ված նե րից ո րո՞նք են բնո րո շում նէ պը.

1) վե րա կանգն վեց ա զատ ա ռև տու րը
2) ար գել վեց դրա մա կան աշ խա տա վար ձի կի րա ռու մը
3) աշ խու ժա ցան ապ րան քադ րա մա կան հա րա բե րու թյուն նե րը քա ղա քի և գյու ղի միջև
4) պա րեն հար կի փո խա րեն մտց վեց պա րեն մաս նատ րու մը
5) խոշոր և միջին բոլոր ձեռնարկությունները սեփականաշնորհվեցին  

20.  Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք խորհր դային ամ բող ջա տի րա կան հա մա կար գի բնո
րոշ գծե րից չեն.

1) ե րկ կու սակ ցա կան հա մա կար գի հաս տա տու մը
2) իշ խա նու թյան ե րեք ճյու ղե րի իրական տա րան ջատումը
3) մի ա կու սակ ցա կան հա մա կար գի հաս տա տու մը
4) իշ խող կու սակ ցու թյան ներ սում ը նդ դի մու թյան ո չն չա ցու մը 
5) իշխանու թյան բռ նա զավ թու մը այդ կու սակ ցու թյան կող մից 
6) ը նդ դի մու թյան առ կա յու թյու նը խորհր դա րա նում 
7) գաղափարախոսական բազմակարծության վերացումը
8) եկեղեցու նկատմամբ անհանդուրժողական քաղաքականությունը

21. Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք են բնո րոշ ի րա վա պաշտ պա նին.

ա) պայ քա րում էր բնու թյան և շր ջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նու թյան հա մար
բ)  ա նըն դու նե լի էր հա մա րում խորհր դային օ րենք նե րը և պաշ տո նա պես հռ չակ ված 

ար ժեք նե րը
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գ)  խորհր դային իշ խա նու թյուն նե րից պա հան ջում էր պահ պա նել օ րենք նե րը և 
ԽՍՀՄ Սահ մա նադ րու թյու նը 

դ) խորհր դային իշ խա նու թյան դեմ զին ված պայ քար էր մղում 
ե) պայ քա րում էր մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար

1) բ, գ  2) ա, գ   3) գ, ե    4) գ, դ

22. Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք են բնո րոշ այ լա խո հին.

1) պայ քա րում էր մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար
2)  ա նըն դու նե լի էր հա մա րում խորհր դային օ րենք նե րը և պաշ տո նա պես հռ չակ ված 

ար ժեք նե րը
3)  խորհր դային իշ խա նու թյուն նե րից պա հան ջում էր պահ պա նել օ րենք նե րը և ԽՍՀՄ 

Սահ մա նադ րու թյու նը 
4)  խորհր դային իշ խա նու թյան և մարքս–լե նի նյան գա ղա փա րա խո սու թյան դեմ գա

ղա փա րա կան պայ քար էր մղում 
5)  ըն դու նում էր խորհր դային օ րենք նե րն ու պաշ տո նա պես հռ չակ ված ար ժեք նե րը և 

պայ քա րում էր դրանց պաշտ պա նու թյան հա մար
6)  խորհր դային իշ խա նու թյան և մարքս–լե նի նյան գա ղա փա րա խո սու թյան դեմ պայ

քա րում էր ու ժային և գա ղա փա րա կան մի ջոց նե րով

23.  ՀՀ նա խա գահ Սերժ Սարգ սյա նի կող մից հայ–թուր քա կան հա րա բե րու թյուն նե
րը կար գա վո րե լու նպա տա կով ի րա կա նաց վող քա ղա քա կա նու թյու նը ստա ցել է 
«…… դի վա նա գի տու թյուն» ան վա նու մը.

1) Շախ մա տային    3) Հայ կա կան հար ցի
2) Ֆուտ բո լային    4) Նա խա պայ ման նե րի

24. Շու շի ի ա զա տագր ման գոր ծո ղու թյու նը ստա ցավ «………» ան վա նու մը.

1) Օ ղակ (Կոլ ցո)    3) Հար սա նիք լեռ նե րում
2) Ա ղեղ     4) Հար սա նյաց հան դես

25. Տր ված հաս կա ցու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րենց բո վան դա կու թյա նը.

1) Այ լա խություն
2) Ազ գային օ ջախ
3) «Հար սա նիք լեռ նե րում»
4) Ար տա կարգ դրու թյան պե տա կան կո մի տե
5) « Նոր ե կե ղե ցի»
6) Հայոց ազ գային բյու րո 

ա.  1992 թ. մայի սի 4–ի ո րոշ մամբ ծա վալ ված գոր ծո ղու թյուն Շու շի ի ա զա տագր ման 
հա մար

բ.  պաշ տո նա կան ե կե ղե ցու դեմ խորհր դային  իշ խա նու թյուն նե րի ստեղ ծած մար մին
գ.  1991 թ. օ գոս տո սյան խռո վու թյան ժա մա նակ խորհրդային պահ պա նո ղա կան նե

րի կող մից ստեղծ ված մար մին 
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դ.  Խորհր դային ի րա կա նու թյու նը փո փո խե լու պայ քա րի ու ղին ը նտ րած գա ղա փա
րա կան ո ւղ ղու թյուն  

ե.  Հայ կա կան պե տու թյան վե րա կանգն ման փո խա րեն Թուր քի այի որ ևէ տա րած
քում հայե րին հատ կաց վե լիք բնա կ վելու շրջան 

զ.  Հայ կա կան հար ցի լուծ ման  նպա տա կով 1912 թ. սեպ տեմ բե րին Թիֆ լի սում 
ստեղծ ված մար մին

է. Արևմտահայերի առաջին համագումարում ստեղծված մարմին

1) 1–զ, 2–դ, 3–ա, 4–ե, 5–գ,6 –բ  3) 1–դ, 2–ե, 3–ա, 4–գ, 5–բ, 6–զ
2) 1–դ, 2–ա, 3–գ, 4–բ, 5–ե,6–է   4) 1–զ, 2–ե, 3–ա, 4–գ, 5–է,6–բ 

26.  Ազ գե րի լի գայի ըն դու նած ո րոշ մամբ` Կի լի կի ա յում կամ Թուրքիայի հյու սի ս–
արևե լյան վի լայեթ նե րում հայ գաղ թա կան նե րի բնա կու թյան հա մար ստեղծ վե
լիք շրջանը կոչ վեց`

1) Հայ կա կան տուն    3) Ազ գային օ ջախ
2) Տունն Կի լի կի ոյ    4) Հայոց օ ջախ 

27.   Խորհր դային Հա յաս տան ներ գաղթն ի րա կա նաց նե լու հա մար կա ռա վա րու
թյանն ա ռըն թեր ստեղծ ված մար մի նը կոչ վում էր`

1) Գաղ թա կան նե րի ըն դուն ման և տե ղա վոր ման կո մի տե
2) Ներ գաղ թող նե րի պե տա կան կո մի տե
3) Սփյուռ քա հա յու թյան հետ մշա կու թային կա պի կո մի տե
4) Ար տա սահ մա նից ներ գաղ թող հայե րի ըն դուն ման կո մի տե 

28.  Հայ ազ գաբ նակ չու թյան շա հե րը պաշտ պա նե լու և ազ գային հիմ նախն դիր նե
րին հե տա մուտ լի նե լու նպա տա կով Ա ՄՆ–ո ւմ դաշ նակ ցու թյան կող մից ստեղծ
ված կազ մա կեր պու թյու նը կոչ վում էր`

1) Հայ կա կան հա մաշ խար հային կոնգ րես կամ Ազ գային խոր հուրդ
2) Հայ կա կան ազ գային կո մի տե կամ Հայ դա տի հանձ նա խումբ
3) Ազ գային պատ վի րա կու թյուն
4) Սփյուռ քա հա յու թյան հետ մշա կու թային կա պի կո մի տե

29.  Ի՞նչ է սո ցի ա լիս տա կան ռե ա լիզ մը.
1) խորհր դային հա սա րա կու թյան ի րա կան վի ճակ
2) խորհր դային մշա կույ թի մեջ ստեղ ծա գոր ծա կան գլ խա վոր սկզ բունք
3) խորհր դային գի տու թյան մեջ նոր ո ւղ ղու թյուն
4) խորհր դային փի լի սո փա յու թյան նոր ո ւղ ղու թյուն

30. Ի ՞նչ է պրո լետ կուլ տը.
1) պրո լե տա րա կան ե րա ժիշտ նե րի մի ու թյուն
2) պրո լե տար նե րի քա ղա քա կան խմ բակ
3) պրո լե տա րա կան գրա կան շար ժում
4) պրո լե տա րի ա տի իշ խա նու թյան ձև
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31.  Հաս կա ցու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րենց բա ցատ րու թյա նը.

1) նէպ     3) ար դյու նա բե րա ցում
2) սո ցի ա լիս տա կան ռե ա լիզմ  4) հա մա տա րած կո լեկ տի վա ցում
      5) կու լա կա թա փու թյուն

 ա.  խորհր դային ե րկ րում կի րառ ված քա ղա քա կան կուրս, ո րի շնոր հիվ ե րկ րի հա
մա խառն ար տադ րան քի մեջ ար դյու նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա վա լը պետք 
է գե րա զան ցեր գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի ծա վա լին

բ.  խորհր դային ե րկ րում կի րառ ված քա ղա քա կան կուրս, ո րի շնոր հիվ ե րկ րի հա
մա խառն ար տադ րան քի մեջ ար դյու նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա վա լը պետք է 
հաս ներ ա ռևտ րի ծա վա լին

գ.  մի ջակ և չքա վոր բո լոր գյու ղա ցի նե րի բռ նի ան դա մագ րու մը կո լեկ տիվ տն տե սու
թյուն նե րին

դ.  խորհր դային ար վես տի և գրա կա նու թյան մեջ ի րա կա նու թյան ար տա ցոլ ման 
սկզբունք 

ե.  ո ւն ևոր գյու ղա ցի ու թյան ու նեզր կում
զ.  խորհր դային ե րկ րում կի րառ ված քա ղա քա կան կուրս, ո րի նպա տակն էր շու կա

յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հեն քի վրա վե րա կանգ նել ու զար գաց նել տն տե սու
թյու նը 

1) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–ե, 5–զ   3) 1–բ, 2–դ, 3–գ, 4–ա, 5–գ
2) 1–զ, 2–դ, 3–ա, 4–գ, 5–ե    4) 1–զ, 2–ա, 3–բ, 4–ե, 5–գ

32.  Ընտրել տերմինների կամ հասկացությունների երեք ճիշտ բացատրու
թյունները.

1)  Միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի քա ղաք նե րում ա ռևտ րին, ար հեստ նե րին, հար կա
հա նու թյանն ու շու կա նե րին հետ ևող հա տուկ պաշ տո նյան կոչ վում էր շա հապ:

2) Հայ դուկ ա րա բե րեն նշա նա կում է տաս նա պետ:
3)  Օս մա նյան կայս րու թյու նում ազ դե ցու թյուն ձեռք բերելու և նրա նից զա նա զան զի

ջում ներ կոր զե լու նպա տա կով եվ րո պա կան մեծ տե րու թյուն նե րի միջև պայ քա
րի ար դյուն քում ա ռա ջա ցած մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի հիմ նախն դի րը 
ստա ցել է «Ար ևե լյան հարց» ան վա նու մը:

4)  Կիլիկիայում XIII դ. սկզբ նե րին ստեղծ ված պաշտ պա նա կան ամ րու թյուն ները կոչ
վել են սղ նախ ներ:

5)  Հայ ազ գաբ նակ չու թյան շա հե րը պաշտ պա նե լու և ազ գային հիմ նա խնդիր նե րին 
հե տա մուտ լի նե լու նպա տա կով Ա ՄՆ–ո ւմ Հայ հեղափոխական դաշ նակ ցու թյան 
կող մից ստեղծ ված կազ մա կեր պու թյու նը կոչ վում է Հայ կա կան ազ գային կո մի տե 
կամ Հայ դա տի հանձ նա խումբ:
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6)  «Այ լա խոհ» հաս կա ցու թյու նը խորհրդային երկրում ի հայտ ե կավ 1960–ա կան 
թթ. և բնու թա գ րում էր մարդ կանց, ով քեր գաղափարական պայ քա ր է ին մղում 
խորհրդային իշխանության և մարքս–լենինյան գաղափարախոսության դեմ: 

7)  Խորհր դային ե րկ րում կի րառ ված քա ղա քա կան կուրսը, ո րի շնոր հիվ ե րկ
րի հա մա խառն ար տադ րան քի մեջ ար դյու նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա վա լը 
պետք է գե րա զան ցեր գյու ղատն տե սա կան ար տադ րան քի ծա վա լը, հայտնի է 
«ազատականացում» անունով:

33. Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք են բնորոշ նէպին.

 1) դրամական աշխատավարձի կի րա ռու մից հրաժարումը
2) ա զատ ա ռև տրի վե րա կանգն ումը
3)  քա ղա քի և գյու ղի միջև ապ րան քադ րա մա կան հա րա բե րու թյուն նե րի աշ խու ժա

ցումը
4) պա րեն հար կի փո խա րեն պա րեն մաս նատ րման կիրառումը
5)  հար կի չա փի ո րոշ վելը մինչև ցանք սը և տար վա ըն թաց քում այն երկու անգամ 

փո փո խելը 
6)  գյուղատնտեսական մթերքների բռ նագ րա վում նե րի ժամանակավոր դադա

րեցումը
7) մանր և միջին բոլոր ձեռնարկությունների պետականացումը
8) հա ցա հա տի կի և այլ մթերք նե րի բռ նագ րա վում նե րի արգելումը

34. Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք են Սև րի պայ մա նագ րի պայ ման նե րից.

1)   Թուր քի ան ճա նա չում էր Հա յաս տա նը որ պես ա զատ և ան կախ պե տու թյուն:
2)  Հա յաս տա նի սահ ման նե րը Վրաս տա նի և Ա դր բե ջա նի հետ ո րո շե լու է ին Ա ՄՆ–ն 

և Ֆրան սի ան:
3) Ճա նաչ վում է ին հայ–ա դր բե ջա նա կան գո յու թյուն ու նե ցող սահ ման նե րը: 
4)  Հայ–թուր քա կան սահ ման նե րի վե րա բե րյալ վերջ նա կան ի րա վա րար վճի ռը տա

լու էր Ֆրանսիայի նա խա գա հը: 
5)  Պատ ժի պետք է են թարկ վե ին հայ կա կան ջար դե րի կազ մա կեր պիչ նե րը, Թուր

քիան պար տա վոր վում էր փոխ հա տու ցե լու հայե րի կրած վնաս նե րը:
6)  Թուր քի ան ի րա վա րար վճ ռի հրա պա րակ ման օր վա նից հրա ժար վում էր պայ մա

նագ րով Հա յաս տա նին տր ված տա րածք նե րի նկատ մամբ բո լոր ի րա վունք նե րից:
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5.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ ՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

1.  Բոլշ ևիկ նե րի 1920 թ. Մայի սյան ա պս տամ բու թյու նը պարտ վեց, ո րով հետև` 
1)  ըն թա նում էր թուրք–հայ կա կան պա տե րազ մը, և բնակ չու թյու նը չպաշտ պա նեց 

նրանց 
2) Խորհր դային Ռու սաս տա նը չա ջակ ցեց
3) Վրաս տա նը չտ րա մադ րեց խոս տաց ված օգ նու թյու նը 
4) լուրջ նա խադ րյալ ներ չկային 
5) բոլշ ևիկ նե րը հույ սը դրել է ին մի այն ի րենց ու ժե րի վրա
6) ա պս տամ բու թյու նը մի ա ժա մա նակ չսկս վեց տար բեր վայ րե րում
7) Ադրբեջանը խորհրդայնացվել էր:

2.  Անգ լի ան Ա նդր կով կա սում վա րում էր ա դր բե ջա նա մետ քա ղա քա կա նու թյուն, 
ո րով հետև`

1)  կա րիք ու ներ Ա դր բե ջա նի զին ված ու ժե րի ա ջակ ցու թյա նը Բաք վի կո մու նայի դեմ 
պայ քա րում  

2) ձգ տում էր իր վե րահս կո ղու թյան տակ պա հելու ան դր կով կա սյան եր կա թու ղին 
3) ձգ տում էր իր տնօ րի նու թյան տակ պա հելու Բաք վի նավ թը
4) օգ տա գոր ծում էր Ա դր բե ջա նին որ պես հա կակ շիռ Թուր քի այի դեմ

3. ՀՀ–ն 1920 թ. վեր ջին խորհր դայ նաց վեց, ո րով հետև` 
1) Վրաս տա նը չտ րա մադ րեց խոս տաց ված օգ նու թյու նը 
2)  Խորհր դային Ռու սաս տանն այդ ժա մա նակ դրեց Հա յաս տանն ան մի ջա պես 

խորհր դայ նաց նե լու պա հանջ
3)  Թուր քի ան ու Ռու սաս տա նը դար ձել է ին սերտ դաշ նա կից ներ և ու զում է ին կոր ծա

նել Ան տան տի դաշ նա կից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը 
4)  Ան տան տի ե րկր նե րը ՀՀ կա ռա վա րու թյա նը ու շա ցու մով տրա մադ րե ցին խոս

տաց ված օգ նու թյու նը 
5)  հայ բոլշ ևիկ նե րին ա ջակ ցե ցին ռու սա կան Կար միր բա նա կը և Խորհր դային Ա դր

բե ջա նը
6) հաղ թա կա նո րեն ա վարտ վեց աշ խա տա վոր ժո ղովր դի ա պս տամ բու թյու նը
7) ՀՀ խորհրդարանական ընտրություններում հաղթեցին բոլշևիկները

4. Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյու նը ա վարտ վեց պար տու թյամբ, ո րով հետև`

1)  ըն թա նում էր թուրք–հայ կա կան պա տե րազ մը, և բնակ չու թյու նը չպաշտ պա նեց 
ա պս տամբ նե րին 

2) Խորհր դային Ռու սաս տա նը կանգ նած էր Հայ հեղ կո մի թի կուն քին
3) Վրաս տա նը չտ րա մադ րեց խոս տաց ված օգ նու թյու նը 
4) Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյու նը հա մա ժո ղովր դա կան բնույթ չու ներ
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5. Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք են Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյան հետ ևանք ներ.

1)  Այն սթա փեց նող ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ խորհր դային իշ խա նու թյուն նե րի վրա, 
ստի պեց ա ռա վել զգու շո րեն գոր ծել: 

2) Զան գե զու րի ե րկ րա մա սը մնաց ՀՍԽՀ կազ մում:
3) Հա յաս տա նում սկ սե ցին կի րա ռել ռազ մա կան կո մու նիզ մի քա ղա քա կա նու թյու նը:
4)  Հա սա րա կու թյան մեջ հան դուր ժո ղա կա նու թյան մթ նո լորտ ստեղ ծե լու նպա տա

կով Հայ հեղ կո մը հա մա նե րում ըն դու նեց: 
5)  Մոսկ վայի և ռու սա կան այլ բան տե րից ա զատ վե ցին բոլշ ևիկ նե րի կող մից ձեր բա

կալ ված և խոշ տանգ ված հա րյու րա վոր հայ մար դիկ:
6)  Սկսվեց Խորհրդային Հայաստանի գյուղատնտեսության համատարած 

կոլեկտիվացումը:
7) Խորհր դային իշ խա նու թյու նը ձեռ նա մուխ ե ղավ հայ կա կան բա նա կի աք սոր ված 
սպա նե րին ա զատ ար ձա կե լու և հան րա պե տու թյուն վե րա դարձ նե լու գոր ծին:

6.  Հայ–վ րա ցա կան սահ մա նա զատ ման հա մա ձայ նագ րով` 

ա. Ջա վախքն ամ բող ջու թյամբ մի աց վեց Խորհր դային Հա յաս տա նին 
բ.  Լո ռին, բա ցա ռու թյամբ Հյու սի սային Լո ռու հայ կա կան մի խումբ գյու ղե րի (Աղ–

Քյոր փի, Օփ րեթ, Խո ժոռ նի և այլն), մնում էր Խորհր դային Հա յաս տա նին 
գ.  Լո ռին, բա ցա ռու թյամբ Հա րա վային Լո ռու հայ կա կան մի խումբ գյու ղե րի, մի աց

վեց Խորհր դային Վրաս տա նին
դ.  Ջա վախքն ան ցավ Վրաս տա նին 
ե. Ա խալ քա լա քը մնաց Հա յաս տա նին, ի սկ Ա խալց խան` Վրաս տա նին

1) ա, դ  2) բ, ե    3) բ, դ    4) գ, ե

7.  Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք են Խորհր դային Հա յաս տա նի ար դյու նա բե րաց ման 
ար դյունք ներ.

ա.  Հիմ նադր վեց քի մի ա կան ար դյու նա բե րու թյու նը:
բ. Գյում րին դար ձավ պղն ձար դյու նա բե րու թյան կենտ րոն:
գ.  Ե րկ րորդ հն գա մյա կի տա րի նե րին կա ռուց վեց 18 ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու

թյուն:
դ.  Ա ռա ջին եր կու հն գա մյակ նե րի տա րի նե րին կա ռուց վեց 44 ար դյու նա բե րա կան 

ձեռ նար կու թյուն: 
ե. Ղա փա նը դար ձավ ոս կու ար դյու նա հան ման կենտ րոն:
զ. Բան վոր նե րի թիվն ա ճեց և 1940 թ. կազ մեց 500 000: 
է. Եր ևա նում կա ռուց վեց ար հես տա կան կաու չու կի ԽՍՀՄ ա ռա ջին գոր ծա րա նը:

1) ա, դ, է   2) ա, գ, ե  3) բ, ե, զ  4) բ, դ, է
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8.   Նէ պի ձա խող ման և այդ քա ղա քա կա նու թյու նից հրա ժար վե լու պատ ճառ նե րից է ին՝ 

1)  ռազ մա կան կո մու նիզ մի ժա մա նակ նե րի գոր ծե լա կեր պի վե րա կանգ նու մը
2) գնե րի ա զա տա կա նա ցու մը
3) պե տու թյան` տա րեց տա րի մե ծա ցող մի ջամ տու թյու նը ե րկ րի տն տե սա կան կյան քին
4) հա ցամ թե րում նե րի բնա գա վա ռում 1927–1928 թթ. ա ռա ջա ցած դժ վա րու թյուն նե րը 
5) ձեռ նար կու թյուն նե րի տն տե սա կան ի նք նու րույ նու թյան ա վե լա ցու մը
6) ան ցու մը կա ռա վար ման ժո ղովր դա վա րա կան ե ղա նա կին
7) ազգային հարցի լուծման անհրաժեշտությունը

9. Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք են Հա յաս տա նում նէ պի կեն սա գործ ման ար դյունք ներ.

ա. դա սա կար գային պայ քա րի վե րա ցու մը ե րկ րում
բ. գյու ղատն տե սու թյան վե րա կանգ նու մը
գ. ձեռ նար կու թյուն նե րի տն տե սա կան ի նք նու րույ նու թյան վե րա ցու մը
դ.  ար դյու նա բե րու թյան կար ևո րա գույն ճյու ղե րից մե կի` պղն ձար դյու նա բե րու թյան 

վե րա կանգ նու մը 
ե. տն տե սու թյան ար դյու նա բե րա ցու մը
զ. տն տե սու թյան հաս նե լը զար գաց ման նա խա պա տե րազ մյան` 1939 թ. մա կար դա կին 
է. բնակ չու թյան կեն սա մա կար դա կի բա րե լա վու մը

1) դ, զ, է   2) բ, դ, ե   3) բ, դ, է   4) ա, գ, զ

10.   Նէ պի սկզբ նա կան շր ջա նում շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի աշ խու ժա ցու
մը նպաս տեց, որ`

1) պե տու թյու նը հրա ժար վի տն տե սա կան կյան քին մի ջամ տե լուց
2) ե րկ րում հաս տատ վի ի րա կան ժո ղովր դա վա րու թյուն
3) ան ցում կա տար վի խոր հուրդ նե րի իշ խա նու թյու նից հեղ կոմ նե րի իշ խա նու թյան 
4) բնամ թե րային հար կաձ ևը փո խա րին վի դրա մա կան հար կաձ ևով 

11.   Խորհր դային կա ռա վա րու թյու նը 1953 թ. մայի սին պաշ տո նա պես հայ տա րա
րեց, որ Թուր քի այից ոչ մի տա րած քային պա հանջ չու նի, ո րով հետև` 

ա. Թուր քի ան դար ձել էր ԽՍՀՄ–ի դաշ նա կից եր կիր
բ. սկս վել էր սա ռը պա տե րազ մը
գ. Ստա լի նը խու սա փեց Թուր քի այի հետ ռազ մա կան բա խու մից
դ. ստեղծ վել էր Հյու սի սատ լան տյան դա շին քը, և Թուր քի ան ան դա մակ ցել էր դրան 
ե.  Վար շա վյան դա շին քի ե րկր նե րը չա ջակ ցե ցին խորհր դային պե տու թյա նը այդ 

հար ցում

1) ա, դ  2) բ, գ   3) բ, դ   4) գ, ե 
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12.  Ին չո՞ւ Ստա լի նը Պոտս դա մի կոն ֆե րան սում զի ջեց և քն նար կու մից հա նեց հայ
կա կան տա րածք նե րի հար ցը.

1) Ա ՄՆ–ի նա խա գահ Ռուզ վել տը պաշտ պա նում էր Թուր քի ային:
2) Ա նգ լի այի վար չա պետ Չեր չի լը պաշտ պա նում էր Թուր քի այի շա հե րը:
3) Ճա պո նի ան և Գեր մա նի ան պաշտ պա նում է ին Թուր քի ային:
4) Ստա լի նը զգու շա ցավ, թե Ա ՄՆ–ն կհար ձակ վի ԽՍՀՄ–ի վրա: 
5)  Ա ՄՆ–ի նա խա գահ Թրու մա նը փոր ձում էր հար ցը դարձ նել խորհր դա–թուր քա

կան ե րկ կողմ քն նարկ ման ա ռար կա:

13.  Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք են «Հռ չա կա գիր Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին» 
պատ մա կան փաս տաթղ թի դրույթ նե րի կեն սա գործ ման ար դյունք ներ. 

ա.  ՀԽՍՀ–ն վե րան վան վեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն. Հա յաս տա նի պատ
մու թյան մեջ սկս վեց ա ռա ջին հան րա պե տու թյան շր ջա նը:

բ. Հան րա պե տու թյու նում ամ բողջ գոր ծա վա րու թյու նը կա տար վում է մի այն հայե րե նով:
գ.  Ե րկ րի տն տե սու թյան հիմ քում դր վե ցին պե տա կան սե փա կա նա տի րա կան և պլա

նային տն տե սու թյան սկզ բունք նե րը:
դ. Հա յաս տա նը ստեղ ծեց սե փա կան դրա մա կան մի ջոց ներ: 
ե. Բո լոր ձեռ նար կու թյուն նե րը պե տա կա նաց վե ցին:
զ. Հո ղը՝ ի բրև մաս նա վոր սե փա կա նու թյուն, տր վեց գյու ղա ցուն:

1) բ, դ, զ  2) ա, գ, դ   3) բ, ե, զ  4) գ, դ, ե

14.  1991 թ. սեպ տեմ բե րի 21–ի հան րաք վե ի ար դյուն քում Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյու նը՝

1) ըն դու նեց « Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին հռ չա կա գի րը»
2) դուրս ե կավ Ա ՊՀ–ի կազ մից
3) մտավ Ա ՊՀ–ի կազ մը
4) հռ չակ վեց ան կախ պե տու թյուն

15. 1996 թ. սեպ տեմ բե րի 22–ի նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րի հետ ևան քով՝

1) հան րա պե տու թյան նա խա գահ ը նտր վեց Ռ. Քո չա րյա նը
2) մար դիկ դուրս ե կան հան րա հա վա քի և ցույ ցե րի
3) ը նդ դի մա դիր հիմ նա կան ու ժե րը մի ա վոր վե ցին ՀՀՇ–ի շուր ջը
4) վար չա պետ նշա նակ վեց Ա նդ րա նիկ Մար գա րյա նը

16. 1991 թ. փետր վա րին ըն դուն ված օ րեն քի ար դյուն քում՝

1) ՀՀ–ո ւմ ստեղծ վեց բազ մա կու սակ ցա կան հա մա կարգ
2) կա սեց վեց դաշ նակ ցու թյան գոր ծու նե ու թյու նը Հա յաս տա նում
3) ձևա վոր վեց « Հան րա պե տու թյուն» քա ղա քա կան մի ա վո րու մը
4) սկս վե ցին ը նդ դի մու թյան ա ռաջ նորդ նե րի ձեր բա կա լու թյուն նե րը
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17.  ՀՀ ը նդ դի մա դիր ու ժե րի մի ա վոր ման հետ ևան քով 2008 թ. օ գոս տո սին 
ձևա վոր վեց`

1) ՀԱԿ–ը   2) ՀՀԿ –ն  3) ԲՀԿ –ն  4) ՄԱԿ–ը

18.  Թ վարկ ված նե րից ո՞ րը 1930–ա կան թթ. ե րկ րորդ կե սին հայ րե նա դար ձու թյան 
ը նդ հատ ման պատ ճառ չէր. 

1) խորհր դային ե րկ րում ծա վալ ված քա ղա քա կան բռ նու թյուն նե րը 
2) Խորհր դային Հա յաս տա նի վրա Թուր քի այի հար ձակ ման վտան գի ա ճը
3) Խորհր դային Հա յաս տա նի և Սփյուռ քի միջև հա րա բե րու թյուն նե րի ը նդ հա տու մը
4)  հայ րե նա դարձ նե րի նկատ մամբ խորհր դային իշ խա նու թյուն նե րի կի րա ռած բռնու

թյուն նե րը

19.   Հայ գաղ թա կան ներն ա ռա ջին հեր թին ձգ տում է ին հաս տատ վելու այն ե րկր նե
րում, ո ւր կար հայ կա կան հա մայնք, ո րով հետև` 

1) ա կն կա լում է ին այդ ե րկր նե րի սո ցի ա լիս տա կան իշ խա նու թյուն նե րի ա ջակ ցու թյու նը
2) այդ ե րկր նե րում կար ժո ղովր դա վա րա կան ու ժեղ իշ խա նու թյուն
3) ա կն կա լում է ին ի րենց ազ գա կից նե րի օ ժան դա կու թյու նը 
4) այդ ե րկր նե րը հե ռու է ին Թուր քի այից

20. Ան կա րայի պայ մա նագ րի ար դյուն քում` 

1) Ռու սաս տա նը հրա ժար վեց Սև րի պայ մա նա գի րը ի րա գոր ծե լուց
2) սր վե ցին հա րա բե րու թյուն նե րը Ռու սաս տա նի և Ֆրան սի այի միջև
3) Ֆրան սի ան Կի լի կի այի ման դա տը հանձ նեց Ա նգ լի ային 
4) Ֆրան սի ան Կի լի կի ան հանձ նեց թուր քե րին 

21. Գտ նել սխալ պա տաս խա նը.

Չ մեր ժե լով հայ րե նա դար ձու թյան կար ևո րու թյու նը՝ դաշ նակ ցու թյու նը տագ նա պում 
էր զանգ վա ծային ներ գաղթ ի րա կա նաց նե լու հար ցի վե րա բե րյալ, ո րով հետև`
1)  Հայ դա տի, հայ պա հան ջա տի րու թյան մի ակ ար ծար ծո ղը մնում էր սփյուռ քա հա

յու թյու նը
2)  Խորհր դային Հա յաս տա նը զրկ ված էր ի նք նու րույն ար տա քին քա ղա քա կա նու

թյուն վա րե լու հնա րա վո րու թյու նից, ի սկ ԽՍՀՄ–ը մտա դիր չէր հան դես գալ Հայ
կա կան հար ցի լուծ ման օգ տին

3) զանգ վա ծային ներ գաղ թը կա րող էր վնա սել խո շոր և կա յա ցած գաղ թօ ջախ նե րին
4)  ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյու նը հրա ժար վել էր հայ կա կան հո ղե րը վե րա դարձ նե լու 

պա հան ջից

22.  Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք են Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տից հե տո սկս ված զանգ
վա ծային հայ րե նա դար ձու թյան պատ ճառ նե րից. 

1) Ա ՄՆ–ի հե ղի նա կու թյան բարձ րա ցու մը
2)  Հայ կա կան հո ղե րը Թուր քի այից պա հան ջե լու և Հա յաս տա նին մի աց նե լու հայ 

քա ղա քա կան–ազ գային ու ժե րի մտայ նու թյան ա ճը
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3) Խորհր դային Մի ու թյան ղե կա վա րու թյան հա յան պաստ դիր քո րո շու մը
4) Յալ թայի կոն ֆե րան սի  կող մից հա յան պաստ ո րո շում նե րի ըն դու նու մը
5) Թուրքիայի անդամակցելը ՆԱՏՕ–ին

23.  Թ վարկ ված նե րից ո՞ րը Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տից հե տո սկս ված զանգ վա
ծային հայ րե նա դար ձու թյան ը նդ հատ ման պատ ճառ նե րից չէր. 

1) սա ռը պա տե րազ մի ի րո ղու թյու նը
2) խորհր դա–թուր քա կան բա րե կա մա կան հա րա բե րու թյուն նե րի սեր տա ցու մը
3) խորհրդային երկրների տն տե սա կան դժ վա րու թյուն նե րը
4) ԽՍՀՄ–ի ամ բող ջա տի րա կան հա մա կար գի նոր բա ցա սա կան դրս ևո րում նե րը

24. Թ վարկ ված նե րից ո՞ րը Ա րմ ֆա նի ստեղծ ման պատ ճառ չէր. 

1) գի տա հե տա զո տա կան հիմ նարկ նե րի թվա քա նա կի ա ճը  
2) գի տա կան աշ խա տանք նե րի հա մա կարգ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը
3) մի աս նա կան գի տա կան կենտ րո նի ստեղծ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը
4) գի տա տեխ նի կա կան հե ղա փո խու թյան ծա վա լու մը 

25.  Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք են 1950–1960–ա կան թթ. հա յա գի տու թյան զար գաց
ման ար դյունք ներ.

ա. « Հայ ժո ղովր դի պատ մու թյուն» բազ մա հա տո րյա կի հրա տա րակ ման սկիզ բը 
բ. «Հ րազ դան», « Նաի րի» և այլ է լեկտ րո նային հաշ վիչ բարդ մե քե նա նե րի նա խագ ծու մը
գ. « Հայ նոր գրա կա նու թյան պատ մու թյան» ե րեք հա տոր նե րի հրա տա րա կու մը
դ. ու րար տա կան և հել լե նիս տա կան շր ջա նի հու շար ձան նե րի պե ղում նե րը 
ե. Բյու րա կա նի ա ստ ղա դի տա րա նի վե րած վե լը գի տա հե տա զո տա կան խո շոր կենտ րո նի
զ.«Եր կունք» և « Նա հա պետ» պատ մա կան կի նոն կար նե րի ստեղ ծու մը

1) բ, գ, զ     3) ա, բ, ե 
2) գ, դ, ե      4) ա, գ, դ

26.  Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք են հան դի սա ցել Խորհր դային Հա յաս տա նում հա յա գի
տու թյան զար գաց մա նը խո չըն դո տող պատ ճառ ներ.

1) պատ մա կան և փի լի սո փա յա կան գի տու թյուն նե րի զար գաց ման կա սե ցու մը 
2) ան հա տի պաշ տա մուն քը
3)  հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան մի շարք կար ևոր ժա մա նա կաշր ջան նե րի կան խա

կալ լու սա բա նու մը
4) քա ղա քա կան բռ նաճն շում նե րը և հա լա ծանք նե րը 
5) գա ղա փա րա կան իշ խող կարծ րա տի պե րը
6) ազ գային գրա կան ժա ռան գու թյան սխալ գնա հա տու մը
7) այլախոհական շարժման ծավալումը
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27.  Թ վարկ ված նե րից ո՞ րը 1950–ա կան թթ. Հա յաս տա նում գի տու թյան զար գաց
ման պատ ճառ նե րից չէ. 

1) գի տա կան աշ խա տանք նե րի ծա վա լու մը
2) գի տա տեխ նի կա կան հե ղաշր ջու մը
3) գի տա հե տա զո տա կան հիմ նարկ նե րի թվի ա ճը
4) գի տա կան նոր ո ւղ ղու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մը

28.  Թվարկվածներից ը նտ րել ե րե քը, ո րոնք բնու թագ րում են Ա ռա ջին հան րա պե
տու թյան տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նը.

1) Հո ղի մա սին նոր օ րեն քի հիմ քում դր վեց հո ղի սե փա կա նաշ նորհ ման ծրա գի րը: 
2)  Ար դյու նա բե րու թյան և ա ռևտ րի բնա գա վա ռում թույ լատր վեց սե փա կա նու թյան 

տար բեր ձևե րի` պե տա կան, մաս նա վոր, կոո պե րա տիվ, կոն ցե սի ա, գո յու թյու նը:
3)  Վե րաց վեց հո ղի պե տա կան սե փա կա նու թյու նը, թույ լատր վեց հո ղի ա ռքն ու վա

ճառ քը: 
4)  Պե տա կա նաց վե ցին բո լոր մաս նա տի րա կան, վան քա պատ կան, վա կու ֆային, 

ե կե ղե ցա կան ու լքյալ հո ղե րը: 
5) Մտց վեց ե կամ տային–ա ռա ջա դի մա կան հարկ:
6) Մտց վեց մեկ մի աս նա կան հարկ բո լոր տն տես վա րող նե րի հա մար: 
7)  Պե տու թյու նը խրա խու սում էր մի այն օ տա րերկ րյա կա պի տա լիստ նե րի ներդ րում

նե րը տն տե սու թյան մեջ: 
8)  Հո ղը տր վեց գյու ղա ցի նե րին որ պես սե փա կա նու թյուն հա վա սա րու թյան սկզ բուն

քով` ը ստ շն չե րի կամ աշ խա տող ձեռ քե րի:
9) Կալ վա ծա տի րա կան հո ղա տի րու թյու նը վե րաց վեց մաս նա կի փոխ հա տուց մամբ:

29.  Սև րի պայ մա նա գի րը պատ մա կան տվյալ պայ ման նե րում չի րա գործ վեց, ո րով
հետև`

1)  Ան կա րայի ե րիտ թուր քա կան կա ռա վա րու թյու նը չճա նա չեց պայ մա նա գի րը և վա
րեց այն ձա խո ղե լու քա ղա քա կա նու թյուն

2)  Խորհր դային Ռու սաս տա նը չկա տա րեց իր վրա դր ված պայ մա նագ րային պար
տա վո րու թյուն նե րը

3)  Թուր քի այի սուլ թա նա կան կա ռա վա րու թյու նը ե րկ րում այլևս փաս տա կան իշ խա
նու թյուն չու ներ

4) չվա վե րաց վեց այն ստո րագ րած դաշ նա կից գլ խա վոր ե րկր նե րի կող մից
5)  դաշ նա կից ե րկր նե րը ոչ մի այն ճն շում չգոր ծադ րե ցին քե մա լա կան նե րի վրա պայ

մա նա գի րը կա տա րե լու հար ցում, այլև հա մա գոր ծակ ցե ցին նրանց հետ:
6) Հա յաս տա նը չստացավ Վրաստանի ա ջակ ցու թյունը
7) հայկական երկու պատվիրակությունները միասնական չէին գործում
8) կնքվել էր Բրեստ–Լիտովսկի հաշտությունը
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6.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1.   Պե տա կա նու թյուն նե րը դա սա վո րել ը ստ ստեղծ ման ժա մա նա կագ րա կան հա
ջոր դա կա նու թյան.

ա. Վրաս տա նի Հան րա պե տու թյուն 
բ. Ա նդր կով կա սի Ժո ղովր դա վա րա կան Դաշ նային Հան րա պե տու թյուն
գ. Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյուն
դ. Ար ևե լա կով կա սյան մու սուլ մա նա կան հան րա պե տու թյուն

1) դ, բ, ա, գ   2) բ, գ, ա, դ  3) դ, ա, բ, գ   4) բ, ա, դ, գ

2.  Դա սա վո րել ը ստ ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. ՀՀ խորհր դա րա նի ա ռա ջին ը նտ րու թյուն նե րը
բ. Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին կո չի հրա պա րա կու մը Թիֆ լի սի մա մու լում
գ. Հա յաս տա նի խորհր դի ան դրա նիկ նիս տի բա ցու մը
դ. Հ. Քա ջազ նու նու ը նտր վե լը ՀՀ վար չա պետ 
ե. ՀՀ ա ռա ջին կա ռա վա րու թյան ժա մա նու մը Եր ևան

1) դ, բ, ա, գ, ե    3) բ, ա, ե, գ, դ
2) դ, բ, ե, գ, ա    4) բ, դ, ե, գ, ա 

3.  Դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. հո ղային բա րե փոխ ման ան ցկա ցումն ՀՀ մի շարք շր ջան նե րում
բ.  Նժ դե հի զո րա ջո կա տի հաղ թա նա կը Ո րո տա նի կիր ճում Նու րի փա շայի զոր քի 

նկատ մամբ 
գ. « Զան գե զուր–Ղա րա բա ղի մար զային խորհր դի» ստեղ ծու մը
դ. Ա նդ րա նի կի հռ չակ վե լը Զան գե զու րի գե րա գույն զին վո րա կան հրա մա նա տար 
ե. Ա դր բե ջա նի խորհր դայ նա ցու մը
զ. ար ցա խա հա յու թյան ա ռա ջին հա մա գու մա րը Շու շի ում 
է. Ա. Խա տի սյա նի կա ռա վա րու թյան հրա ժա րա կա նը    
ը. Մայի սյան ա պս տամ բու թյան պար տու թյու նը
թ.  Բաք վի հա յու թյան կո տո րա ծը թուր քա կան զոր քե րի և թուրք–թա թա րա կան խա

ժա մու ժի կող մից
ժ. վրաց–հայ կա կան կար ճատև պա տե րազ մի ա վար տը

1) թ, զ, դ, ժ, գ, բ, ե, է, ա, ը   3) զ, թ, դ, ժ, գ, բ, ե, է, ը, ա
2) զ, թ, ժ, դ, գ, բ, ե, է, ը, ա   4) թ, զ, բ, ե, ա, դ, է, ժ, գ, ը 
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4.  Գտ նել այն ի րա դար ձու թյու նը, ո րն, ը ստ ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու
թյան, տե ղի է ու նե ցել վեր ջի նը.

1) Պո ղոս Նու բա րի նա խա ձեռ նու թյամբ Փա րի զում Հայոց ազ գային հա մա գու մա րը
2) ՀՅԴ 9–րդ ը նդ հա նուր ժո ղո վը
3) Ա րևմ տա հայե րի ե րկ րորդ հա մա գու մա րը
4) ՀՀ խորհր դա րա նա կան ա ռա ջին ը նտ րու թյուն նե րը

5.  Գտ նել այն ի րա դար ձու թյու նը, ո րն, ը ստ ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու
թյան, տե ղի է ու նե ցել ա ռա ջի նը.

1)  ՀՀ փաս տա ցի ճա նա չու մը Ան տան տի գլ խա վոր ե րկր նե րի ղե կա վար նե րի նիս տի 
կող մից

2) գե նե րալ Հար բոր դի պատ վի րա կու թյան գոր ծու ղու մը Փոքր Ա սի ա և Ա նդր կով կաս
3) Սան Ռե մոյի կոն ֆե րան սը
4) ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից Մի ա ցյալ Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հռ չա կու մը

6.  Ո՞ր իրադարձությունն է խախտում տրված շարքի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր
դա կա նու թյունը.

1) Ա րա րայի ճա կա տա մար տը
2) « Լո ռու չե զոք գո տու» ստեղ ծու մը
3) Ար ցա խա հա յու թյան 9–րդ հա մա գու մա րը
4) Վիլ սո նի ի րա վա րար վճ ռի հրա պա րա կու մը
5) ՀՀ զի նան շա նի մա սին օ րեն քի ըն դու նու մը
6) թուրք–հայ կա կան ե րկ րորդ պա տե րազ մի ա վար տը

7.  Դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Բ. Լեգ րա նի պատ վի րա կու թյան ժա մա նու մը Եր ևան 
բ. Ս. Վրա ցյա նի ը նտր վե լը ՀՀ վար չա պետ
գ.  ՀՀ խորհր դա րա նի կող մից Մի ա ցյալ Հա յաս տա նի գա ղա փա րին հա վա նու թյուն 

տա լը
դ. Բաք վում հրա վիր ված Ար ևել քի ժո ղո վուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը 
ե. Սա րի ղա մի շի և Կաղզ վա նի գրա վու մը թուր քա կան զոր քի կող մից
զ. Ա լեք սանդ րա պո լի թուրք–հայ կա կան հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը 
է. Սան Ռե մոյի կոն ֆե րան սի սկիզ բը 
ը. Հայ–ռու սա կան հա մա ձայ նագ րի կն քու մը Թիֆ լի սում
թ. Ս. Կա սյա նի գլ խա վո րած ՀՌՀԿ–ի մուտ քը Հա յաս տան
ժ.  իշ խա նա փո խու թյան մա սին հայ–ռու սա կան հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րու մը 

Երևա նում

1) է, ը, դ, գ, թ, բ, ե, ա, զ, ժ   3) գ, ը, է, ե, դ, բ, ա, զ, ժ, թ
2) է, գ, ը, դ, ե, ա, բ, թ, ժ, զ   4) դ, գ, ը, դ, ե, ա, բ, թ, զ, ժ
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8. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Ա ԽԴՍՀ–ի ստեղ ծու մը
բ. պա րեն հար կի ըն դու նու մը Խորհր դային Հա յաս տա նում 
գ. հա մա ժո ղովր դա կան ա պս տամ բու թյան ժա մա նակ Ղա րա քի լի սա–Դի լի ջան գավառ
նե րի ռազ մա հե ղա փո խա կան կո մի տե ի ստեղ ծու մը
դ. Հայ հեղ կո մի ո րոշ մամբ բո լոր տե սա կի բռ նագ րա վում նե րի ար գե լու մը, ա ռևտ րի 
և գնե րի ա զա տա կա նա ցու մը 
ե. Վրաս տա նի ամ բողջ տա րած քում խորհր դային կար գե րի հաս տա տու մը
զ. Հա յաս տա նի օգ նու թյան կո մի տե ի ստեղ ծու մը

1) գ, ե, դ, բ, զ, ա     3) ե, բ, գ, ա, դ, զ 
2) ե, գ, բ, զ, ա, դ    4) գ, դ, ե, բ, ա, զ

9.  Դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. խորհր դային զոր քե րի մուտ քը Կա պան
բ. Լեռ նա հա յաս տա նի վե րան վա նու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն
գ. խորհր դային զոր քե րի մուտ քը Գո րիս
դ. Ի նք նա վար Սյու նի քի ստեղ ծու մը 
ե. խորհր դային զոր քե րի մուտ քը Սի սի ան
զ. Ի նք նա վար Սյու նի քի հռ չա կու մը « Լեռ նա հա յաս տան» 

1) բ, զ, ե, դ, ա, գ     3) բ, դ, զ, գ, ա, ե
2) զ, դ, ա, բ, ե, գ     4) դ, զ, բ, ե, գ, ա

10.  Դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Մոսկ վայի ռուս–թուր քա կան ե րկ րորդ կոն ֆե րան սի բա ցու մը
բ. Կար սի թուրք–ա նդր կով կա սյան կոն ֆե րան սի սկիզ բը
գ. քե մա լա կան զոր քե րի հե ռա նա լը Ա լեք սանդ րա պո լի գա վա ռից 
դ. Ա. Բեկ զա դյա նի պատ վի րա կու թյան մեկ նու մը Մոսկ վա 
ե.  ՌԿ(բ)Կ կով կա սյան բյու րոյի կող մից « Կար սի կոն ֆե րան սի մա սին» ո րոշ ման ըն

դու նու մը
զ. Խորհր դային զոր քե րի մուտ քը Մեղ րի. Զան գե զու րի խորհր դայ նաց ման ա վար տը

1) ա, գ, դ, բ, զ, ե     3) դ, ա, գ, զ, ե, բ
2) գ, ա, ե, զ, բ, դ     4) դ, գ, ա, ե, զ, բ

11. Դա սա վո րել  ժա մա նա կագ րա կան  հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա.  հա մա տա րած կո լեկ տի վաց ման ան ցկա ցու մը Եր ևա նի գա վա ռում, Լե նի նա կա նի ու 
Լո ռու գա վառ նե րի մեծ մա սում

բ. ՀՅԴ, այս պես կոչ ված, ի նք նա վե րաց ման հա մա գու մա րը Եր ևա նում
գ.Հա յաս տա նում գա վա ռային բա ժան ման վե րա ցու մը և շր ջան նե րի ստեղ ծու մը
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դ. Հն չա կյան կու սակ ցու թյան գոր ծու նե ու թյան դա դա րե ցու մը ԽՍՀՄ տա րած քում 
ե. Լե նի նա կա նի հէ կի գոր ծար կու մը
զ. ՀԿԵՄ–ի ստեղ ծու մը

1) բ, ե, դ, ա, գ, զ    3) գ, բ, զ, ե, դ, ա
2) զ, բ, դ, ե, ա, գ    4) բ, դ, զ, ե, գ, ա 

12.  Ըստ ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան՝ թվարկ ված ի րա դար ձու թյուն
նե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել վեր ջի նը.  

ա.  Հա յաս տա նի Ժող կոմ խոր հի նախ կին նա խա գահ Ս. Տեր–Գաբ րի ե լյա նի ի նք նա
ս պա նու թյու նը

բ. ԽՍՀՄ ներ քին գոր ծե րի նա խա րար Լ. Բե րի այի ձեր բա կա լու թյու նը
գ. ա հա վոր սո վը Խորհր դային Մի ու թյու նում
դ. խորհր դա–գեր մա նա կան չհար ձակ ման պայ մա նագ րի կն քու մը 
ե. Խորհր դային Մի ու թյան ժո ղո վուրդ նե րի Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի սկիզ բը
զ. Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տի սկիզ բը

1) ե    2) դ    3) զ    4) բ 

13. Դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. խորհր դա–գեր մա նա կան չհար ձակ ման պայ մա նագ րի կն քու մը
բ. ԽՍՀՄ ներ քին գոր ծե րի նա խա րար Լ. Բե րի այի ձեր բա կա լու թյու նը
գ. ա հա վոր սո վը Խորհր դային Մի ու թյու նում
դ.  Հա յաս տա նի Ժող կոմ խոր հի նախ կին նա խա գահ Ս. Տեր–Գաբ րի ե լյա նի ի նք նա

սպա նու թյու նը 
ե. Խորհր դային Մի ու թյան ժո ղո վուրդ նե րի Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի սկիզ բը
զ. Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տի սկիզ բը

1) գ, դ, ա, զ, ե, բ     3) գ, դ, զ, ա, ե, բ
2) դ, ա, գ, ե, բ, զ    4) զ, ե, բ, գ, դ, ա

14.   Հա յաս տա նի կոմ կու սի կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար նե րին դա սա վո րել ը ստ 
նրանց գոր ծու նե ու թյան ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Ա մա տու նի    դ.Յ. Զա րո բյան 
բ. Ա. Խան ջյան    ե. Գ. Հա րու թյու նյան
գ. Ս. Թով մա սյան     զ. Ս. Հա րու թյու նյան 
      է. Կ. Դե միր ճյան

1) ա, է, ե, զ, դ, գ, բ    3) բ, ա, ե, գ,դ, է, զ
2) բ, ա, գ, ե, դ, է, զ    4) է, բ,ա, դ, գ, ե, զ  
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15.  Թ վարկ ված քա ղա քա կան կուր սե րը դա սա վո րել ը ստ դրանց գոր ծադր ման 
սկզբի հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. գյու ղատն տե սու թյան կո լեկ տի վա ցում գ. ար դյու նա բե րա ցում
բ. վե րա կա ռու ցում     դ. ռազ մա կան կո մու նիզմ

1) դ, բ, ա, գ     3) գ, ա, բ, դ
2) ա, գ, բ, դ    4) դ, գ, ա, բ 

16.  Ըստ ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան՝ թվարկ ված ի րա դար ձու թյուն
նե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել ա ռա ջի նը.

ա.  ԽՍՀՄ պահ պան ման վե րա բե րյալ հան րաք վե ի ան ցկա ցու մը
բ.  Մ. Գոր բա չո վի դի մու մի հրա պա րա կու մը ԽՍՀՄ նա խա գա հի լի ա զո րու թյուն նե րը 

կա մա վոր վայր դնե լու մա սին
գ.  ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րի սկիզ բը 
դ. Բե լո վե ժյան հայ տա րա րու թյու նը ԽՍՀՄ–ի վե րաց ման և Ա ՊՀ–ի ստեղծ ման մա սին 
ե. Լ. Տեր–Պետ րո սյա նի ը նտր վե լը Հա յաս տա նի Գե րա գույն խորհր դի նա խա գահ
զ.  ՀԽՍՀ 16 շր ջան նե րում հա տուկ դրու թյուն մտց նե լը խորհր դային կենտ րո նա կան 

իշ խա նու թյուն նե րի կող մից 
է.  Լեռ նային Ղա րա բա ղի ազ գաբ նակ չու թյան լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա գու

մա րում Ազ գային  խորհր դի և խորհր դի նա խա գա հու թյան ը նտ րու թյու նը 
ը.  Հայոց հա մազ գային շարժ ման ա ռա ջին հա մա գու մա րի բա ցու մը
թ.  Զ. Բա լա յա նի, Վ. Համ բար ձու մյա նի, Ս. Սարգ սյա նի և Ղա րա բա ղի մի քա նի 

պատ գա մա վոր նե րի հա ցա դու լը Մոսկ վա յում
ժ. Վ. Մա նու կյա նի նշա նակ վե լը Հա յաս տա նի նա խա րար նե րի խորհր դի նա խա գահ

1) գ   2) ժ   3) զ    4) ը 

17. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա.  Զ. Բա լա յա նի, Վ. Համ բար ձու մյա նի, Ս. Սարգ սյա նի և Ղա րա բա ղի մի քա նի 
պատ գա մա վոր նե րի հա ցա դու լը Մոսկ վա յում

բ.  Մ. Գոր բա չո վի դի մու մի հրա պա րա կու մը՝ ԽՍՀՄ նա խա գա հի լի ա զո րու թյուն նե րը 
կա մա վոր վայր դնե լու մա սին

գ.  ԽՍՀՄ ժո ղովր դա կան պատ գա մա վոր նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րի սկիզ բը 
դ. Բե լո վե ժյան հայ տա րա րու թյու նը ԽՍՀՄ–ի վե րաց ման և Ա ՊՀ–ի ստեղծ ման մա սին 
ե. Վ. Մա նու կյա նի նշա նակ վե լը Հա յաս տա նի նա խա րար նե րի խորհր դի նա խա գահ
զ.  ՀԽՍՀ 16 շր ջան նե րում հա տուկ դրու թյուն մտց նե լը խորհր դային կենտ րո նա կան 

իշ խա նու թյուն նե րի կող մից 
է. Լ. Տեր–Պետ րո սյա նի ը նտր վե լը Հա յաս տա նի Գե րա գույն խորհր դի նա խա գահ 
ը. Հայոց հա մազ գային շարժ ման ա ռա ջին հա մա գու մա րի բա ցու մը
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թ. ԽՍՀՄ պահ պան ման վե րա բե րյալ հան րաք վե ի ան ցկա ցու մը
ժ.  Լեռ նային Ղա րա բա ղի ազ գաբ նակ չու թյան լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա գու

մա րում Ազ գային  խորհր դի և խորհր դի նա խա գա հու թյան ը նտ րու թյու նը

1) ժ, ը, զ, գ, է, ա, ե, բ, թ, դ    3) զ, գ, ժ, ը, է, ե, ա, թ, դ, բ
2) գ, զ, ժ, ը, է, ե, ա, թ, բ, դ    4) ժ, ը, զ, է, ա, թ, ե, դ, գ, բ 

18. Դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա.  Գե տա շե նի հե րո սա կան ի նք նա պաշտ պա նու թյան ա վար տը և շր ջա նի հա յա թա
փու մը

բ. Սպի տա կի ա ղե տա լի ե րկ րա շար ժը
գ.  Լեռ նային Ղա րա բա ղը Հա յաս տա նին վե րա մի ա վո րե լու` ար ցախ ցի նե րի ստո րա

գրու թյամբ պա հան ջագ րի ու ղար կու մը Մոսկ վա
դ.  « Ղա րա բաղ» կո մի տե ի մի շարք ան դամ նե րի կա լա նա վո րու մը և տե ղա փո խու մը 

Մոսկ վա 
ե. Բաք վի հա յու թյան կո տո րած նե րը և տե ղա հա նու թյու նը
զ.  ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյան նիս տը, որ տեղ մերժ վեց ԼՂԻՄ–ը 

Խորհր դային Հա յաս տա նին մի աց նե լու ար ցա խա հա յու թյան ար դա րա ցի պա հան ջը 
է.  Խորհր դային Հա յաս տա նի պատ մու թյան մեջ ա ռա ջին ժո ղովր դա վա րա կան և այլ

ընտ րան քային ը նտ րու թյուն նե րը 
ը.  ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի նս տաշր ջա նի կող մից ԼՂԻՄ մարզ խորհր դի փետր

վա րի 20–ի ո րոշ մա նը  հա մա ձայ նու թյուն տա լը
թ. «Օ ղակ» գոր ծո ղու թյան ի րա կա նաց ման սկիզ բը Հյու սի սային Ար ցա խում
ժ. « Ղա րա բաղ» կո մի տե ի հա մալ րու մը նոր ան դամ նե րով

1) գ, ժ, դ, ե, է, թ, ա, զ, բ, ը    3) գ, ժ, ը, զ, բ, դ, ե, է, թ, ա
2) ը, զ, բ, դ, ե, գ, ժ, է, թ, ա   4) բ, դ, ե, է, գ, ժ, ը, ա, զ, թ 

19. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա.  Հա յաս տա նի Գե րա գույն  խորհր դի ա ռա ջին ժո ղովր դա վա րա կան և այ լընտ րան
քային ը նտ րու թյուն նե րը

բ. Հա յաս տա նի ան կա խու թյան վե րա բե րյալ հան րաք վե ի ան ցկա ցու մը
գ. Բաք վում հայ բնակ չու թյան կո տո րա ծը և տե ղա հա նու թյու նը
դ. ԽՍՀՄ պահ պա նո ղա կան ու ժե րի կող մից խռո վու թյան կազ մա կեր պու մը
ե.  ի րենց պա հանջ նե րը ներ կա յաց նե լու հա մար ար ցախ ցի նե րի պատ վի րա կու թյան 

մեկ նու մը Մոսկ վա

1) բ, գ, ա, դ, ե    3) ե, գ, ա, դ, բ
2) բ, գ, ե, դ, ա      4) գ, դ, բ, ա, ե 
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20. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. « Հան րա պե տու թյուն» քա ղա քա կան  մի ա վոր ման ձևա վո րու մը 
բ. ՀՀ դա տա կան նոր հա մա կար գի ձևա վո րու մը
գ. ՀՀ–ի վար չա տա րած քային բա ժա նու մը՝ մարզերի ստեղծումը
դ.  նախ կին խորհր դային հան րա պե տու թյուն նե րի հայ տա րա րու թյուն նե րը Ան կախ 

Պե տու թյուն նե րի Հա մա գոր ծակ ցու թյուն ստեղ ծե լու մա սին 
ե. Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին հռ չա կագ րի ըն դու նու մը
զ.  Պաշտ պա նու թյան պե տա կան կո մի տե ի հիմ քի վրա ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա

խա րա րու թյան ստեղ ծումը

1) դ, ե, զ, ա, գ, բ    3) զ, բ, ա, գ, դ, ե
2) ե, դ, զ, ա, գ, բ     4) ե, դ, գ, ա, զ, բ

21.  ՀԿ(բ)Կ կամ ՀԿԿ կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար նե րի, ՀՀ նա խա գահ նե րի 
ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ պաշտոնավարման հեր թա կա նու թյան.  

ա. Կա րեն Դե միր ճյան   զ. Յա կով Զա րո բյան 
բ. Վլա դի միր Մով սի սյան   է. Ա ղա սի Խան ջյան
գ. Լևոն Տեր–Պետ րո սյան   ը. Սերժ Սարգ սյան
դ. Գրի գոր Հա րու թյու նյան   թ. Սու րեն Թով մա սյան
ե. Սու րեն Հա րու թյու նյան   ժ. Ռո բերտ Քո չա րյան

1) դ, է, թ, զ, ա, ե, բ, ժ, գ, ը    3) է, դ, ա, թ, ե, զ, բ, գ, ը, ժ 
2) զ, ա, է, դ, թ, ե, գ, ը, ժ, բ   4) է, դ, թ, զ, ա, ե, բ, գ, ժ, ը

22.  Դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. ա հա բեկ չու թյու նը ՀՀ Ազ գային ժո ղո վում
բ. բազ մա կու սակ ցա կան հա մա կար գի ձևա վոր ման սկիզ բը ՀՀ–ում
գ. Ա. Գյու լի այ ցը ՀՀ՝ Հա յաս տան–Թուր քի ա ֆուտ բո լային խա ղին
դ. Գեր մա նի այի Բուն դես թա գի կող մից Հայոց ցե ղաս պա նու թյան դա տա պար տու մը 
ե. Թուր քի այի կող մից ՀՀ ան կա խու թյան ճա նա չու մը
զ. Հա յաս տա նի ան դա մակ ցու մը ՄԱԿ–ի ն

1) բ, ե, զ, ա, դ, գ    3) զ, գ, ա, ե, դ, բ 
2) գ, զ, ե, ա, բ, դ     4) բ, զ, ա, ե, դ, գ 

23.  Արցախյան պատերազմի ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա
կան հա ջոր դա կա նու թյամբ 

ա.  Պաշտ պա նու թյան պե տա կան կո մի տե ի ստեղ ծու մը ԼՂ–ո ւմ՝ Ռ· Քո չա րյա նի 
գլխա վո րու թյամբ

բ. Շու շի ի ա զա տագ րու մը 
գ. Մար տա կեր տի ա զա տագ րու մը
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դ. Լա չի նի հաղ թա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը 
ե. Քել բա ջա րի հյու սի սային մա սի և Օ մա րի լեռ նանց քի ա զա տագ րու մը 

1) դ, բ, գ, ա, ե,     3) բ, դ, ա, գ, ե 
2) գ, բ, դ, ա, ե    4) բ, ե, ա, գ, դ

24.  Դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. ԼՂՀ ի նք նա պաշտ պա նա կան ը նդ հա տա կյա կո մի տե ի ստեղ ծու մը
բ. ԼՂՀ պե տա կան դրո շի հաս տա տու մը
գ. ԼՂՀ ան կա խու թյան հռ չա կագ րի ըն դու նու մը
դ. Ար ցա խյան պա տե րազ մի ա վար տը, զի նա դա դա րի հաս տա տու մը 
ե. ԼՂՀ ի նք նա պաշտ պա նա կան ու ժե րի ստեղ ծու մը
զ. ղա րա բա ղա–ա դր բե ջա նա կան պա տե րազ մի սկիզ բը 
է. « Հար սա նիք լեռ նե րում» գոր ծո ղու թյան սկիզ բը 
ը. ԼՂՀ պաշտ պա նու թյան պե տա կան կո մի տե ի ստեղ ծու մը

1) գ, է, զ, ա, ե, բ, դ, ը    3) զ, ա, գ, ե, է, բ, ը, դ
2) գ, զ, ը, է, ե, ա, բ, դ    4) զ, է, ա, ե, ը, դ, գ, բ 

25. Դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ. 

ա. Լեռ նային Ղա րա բա ղի ան կա խու թյան հան րաք վե ի ան ցկա ցու մը
բ. հայե րի զանգ վա ծային աք սո րու մը Ալ թայի ե րկ րա մաս
գ. Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի սկիզ բը
դ. ՀՀ–ի ան կա խու թյան հան րաք վե ի ան ցկա ցու մը 
ե.  ան հա տի պաշ տա մուն քի դա տա պար տու մը` ստա լի նիզ մի վե րաց ման գոր ծըն

թացի սկիզ բը 
զ. Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի սկիզ բը

1) գ, բ, զ, դ, ա, ե     3) գ, զ,  բ, ե, դ, ա
2) բ, ե, դ, ա, զ, գ     4) ե, դ, ա, զ, գ, բ 

26. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Քար վա ճա ռի ա զա տագ րու մը  ե. Օ մա րի լեռ նանց քի ա զա տագ րու մը
բ. Խո ջա լո ւի մար տե րը   զ. Քա րին տա կի մար տե րը 
գ. Լա չի նի գրա վու մը   է. Հո րա դի զի շր ջա նի ա զա տագ րու մը 
դ. Մար տա կեր տի ա զա տագ րու մը   ը. Շու շի ի ա զա տագ րու մը

1) դ, զ, ա, ե, բ, է, գ, ը    3) ե, զ, բ, գ, ը, է, դ, ա
2) զ, ա, է, դ, ե, գ, ը, բ    4) զ, բ, ը, գ, ա, դ, է, ե 
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27.  Տրված ի րա դար ձու թյուն նե րից ո՞րն է տեղի ունեցել չորրորդը՝ ըստ ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա.  հայ ազ գային ե րեք կու սակ ցու թյուն նե րի կող մից հա մազ գային կենտ րո նա կան 
մարմ նի ստեղ ծու մը` Հայ կա կան հար ցի լուծ ման հա մար գոր ծո ղու թյան մի աս նա
կան ծրա գիր մշա կե լու նպա տա կով 

բ.  ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյան ո րո շու մը սփյուռ քա հայե րի զանգ վա ծային ներ գաղ թը 
դա դա րեց նե լու մա սին

գ.  «Տ րան սիլ վա նի ա» շո գե նա վով հայ րե նա դարձ նե րի ա ռա ջին խմ բի ժա մա նու մը 
Բա թում

դ.  Ա մե րի կայի Հայ կա կան ազ գային կո մի տե ի հե ռա գի րը ե րեք տե րու թյուն նե րի ղե
կա վար նե րին` Հայ կա կան հար ցը ա ռա ջի կա կոն ֆե րան սի օ րա կար գում ը նդ գր կե
լու խնդ րան քով 

ե. «Ազ գային օ ջախ» ստեղ ծե լու մա սին Ազ գե րի լի գայի ո րոշ ման ըն դու նու մը
զ. Ան կա րայի պայ մա նագ րի կն քու մը Ֆրան սի այի և Թուր քի այի միջև

1) ե   2) բ  3) ա  4) գ 

28.  Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հաջորդականությամբ. 

ա. ՄԱԿ–ի հիմ նա դիր կոն ֆե րան սը Սան Ֆրան ցիս կո յում
բ. Լա տի նա կան Ա մե րի կայի միջ խորհր դա րա նա կան հա մա գու մա րի` ՄԱԿ–ո ւմ Հայ
կա կան հար ցի քն նարկ մա նը օ ժան դա կե լու մա սին ո րոշ ման ըն դու նու մը 
գ. Լո զա նի կոն ֆե րան սի ա վար տը
դ. Թուր քի այի կող մից Հյու սի սային Կիպ րո սի բռ նա զավ թու մը 
ե. Լոն դո նի կոն ֆե րան սի ա վար տը
զ.  ՀԽՍՀ նա խա րար նե րի խորհր դին ա ռըն թեր ներ գաղ թի կո մի տե ի գոր ծու նե ու

թյան դա դա րե ցու մը

1) ե, զ, ա, գ, բ, դ    3) ե, բ, գ, զ, դ, ա
2) ե, գ, ա, զ, բ, դ    4) զ, բ, ե, գ, ա, դ 

29.  Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա.  Խորհր դա–թուր քա կան բա րե կա մու թյան և չե զո քու թյան պայ մա նագ րի դա դա
րեց ման մա սին ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյան ո րո շու մը 

բ. Եվ րա խորհր դա րա նի կող մից 1915 թ. հայե րի ցե ղաս պա նու թյան դա տա պար տու մը
գ. Լո զա նի կոն ֆե րան սի սկիզ բը
դ. Հայ կա կան հա մաշ խար հային կոնգ րե սի գու մա րու մը 
ե.  Կիպ րո սի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րա րի կո չը ՄԱԿ–ի ամ բի ո նից` Հայ կա կան 

հար ցը քն նար կե լու մա սին 
զ. Հա յաս տա նում ՀՕԿ–ի և ՀԲԸՄ–ի գոր ծու նե ու թյան ար գե լու մը

1) գ, զ, ա, դ, ե, բ    3) ե, զ, դ, ա, բ, գ
2) զ, ա, դ, ե, գ, բ     4) գ, բ, ե, զ, ա, դ 
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30.  Դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ. 

ա.  Հ. Գյուր ջյա նի` Փա րի զից Հա յաս տա նին նվի րա բե րած ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
ցու ցա հան դե սի կազ մա կեր պու մը

բ. նուրբ օր գա նա կան քի մի այի ի նս տի տու տի ստեղ ծու մը
գ. ա կա դե մի կոս Հով սեփ Օր բե լու նշա նակ վե լը Ա րմ ֆա նի նա խա գահ
դ. է լեկտ րո նային ա րա գա ցուց չի շա հա գոր ծու մը 
ե. Եր ևա նի գլ խա վոր հա տա կագ ծի կազ մու մը Ա. Թա մա նյա նի կող մից
զ. Ա րմ ֆա նի հիմ նադ րու մը

1) ե, զ, գ, բ, ա, դ    3) բ, ե, գ, դ, ա, զ
2) ե, գ, ա, բ, զ, դ     4) ա, զ, դ, բ, գ, ե

31.  Թվարկվածներից ո՞ր երկուսն են խախտում իրադարձությունների տրված 
շարքի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյունը. 

1. պե տա կան կոն սեր վա տո րի այի բա ցու մը Եր ևա նում 
2. Ա. Սպեն դի ա րյա նի տե ղա փոխ վե լը Ղրի մից Հա յաս տան
3. Գ. Սուն դու կյա նի ան վան պե տա կան դրա մա տի կա կան թատ րո նի բա ցու մը
4. Լե նի նա կա նի պե տա կան թատ րո նի հիմ նադ րու մը 
5. պա տա նի հան դի սա տե սի թատ րո նի բա ցու մը
6. ռու սա կան դրա մա տի կա կան թատ րո նի հիմ նադ րու մը
7. Հա յաս տա նի խորհր դային կեր պար վես տա գետ նե րի մի ու թյան ստեղ ծու մը
8. Հա յաս տա նի կեր պար վես տի թան գա րա նի կազ մա կեր պու մը
9. Եր ևա նի գե ղար վես տա կան ի նս տի տու տի հիմ նադ րու մը
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7. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՈՒՄ

1.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
Ա նուն     Պաշ տոն
1) Ա. Մա նու կյան    ա. կա ռա վա րու թյան նա խա գահ
2) Հ. Հախ վեր դյան    բ. բա նա կի հրա մա նա տար
3) Խ. Կար ճի կյան   գ. զին վո րա կան նա խա րար
4) Գ. Պետ րո սյան   դ. ֆի նանս նե րի նա խա րար
5) Ա. Խա տի սյան    ե. ներ քին գոր ծե րի նա խա րար
     զ. ար դա րա դա տու թյան նա խա րար

1) 1–ե, 2–բ, 3–դ, 4–գ, 5–ա   3) 1–զ, 2–դ, 3–գ, 4–ա, 5–ե
2) 1–բ, 2–գ, 3–ա, 4–զ, 5–բ   4) 1–ե, 2–գ, 3–դ, 4–զ, 5–ա

2.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
Ի րա դար ձու թյուն
1)  Հա յաս տա նի ան կա խու թյան վե րա բե րյալ Հայոց ազ գային խորհր դի կո չի հրա պա

րա կու մը
2) Բա թու մի հայ–թուր քա կան բա նակ ցու թյուն նե րը
3) ՀՀ բա նա կի կազ մա վո րու մը
4) Մայի սյան ա պս տամ բու թյու նը բոլշ ևիկ նե րի կող մից
5)  Զան գե զուր–Ղա րա բա ղի մար զային խորհր դի ստեղ ծու մը
6) Հա յաս տա նի խորհր դի նա խա գա հ ը նտր վե լը

Ա նուն 
ա. Ար սեն Շահ մա զյան   ե. Նի կոլ Աղ բա լյան
բ. Բար սեղ Կա նա չյան   զ. Ստե փան Ա լա վեր դյան 
գ. Ա վե տիք Սա հա կյան   է. Ա լեք սանդր Խա տի սյան
դ. Թով մաս Նա զար բե կյան 

1) 1–ե, 2–է, 3–դ, 4–զ, 5–ա, 6–գ  3) 1–գ, 2–բ, 3–զ, 4–ա, 5–ե, 6–դ
2) 1–ե, 2–դ, 3–զ, 4–բ, 5–ա, 6–է  4) 1–գ, 2–դ, 3–ե, 4–բ, 5–ա, 6–զ

3. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
Ա նուն
1) Ա. Ա հա րո նյան    4) Խա լիլ բեյ
2) Ֆոն Լո սով    5) Ա. Չխեն կե լի
3) Ա. Սա հա կյան    6) Պո ղոս Նու բար

Պաշ տոն 
ա. Հայոց ազ գային պատ վի րա կու թյան ղե կա վար 
բ. ան դր կով կա սյան պատ վի րա կու թյան ղե կա վա րը Բա թու մի բա նակ ցու թյուն նե րում
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գ. Մոսկ վա մեկ նած ՀՀ պատ վի րա կու թյան ղե կա վար
դ. գեր մա նա կան պատ վի րա կու թյան ղե կա վա րը Բա թու մի բա նակ ցու թյուն նե րում 
ե. Հա յաս տա նի խորհր դի նա խա գահ
զ. թուր քա կան պատ վի րա կու թյան ղե կա վա րը Բա թու մի բա նակ ցու թյուն նե րում 
է. Փա րի զի վե հա ժո ղո վում ՀՀ պատ վի րա կու թյան ղե կա վար

1) 1–ե, 2–բ, 3–գ, 4–զ, 5–դ, 6–ա   3) 1–է, 2–դ, 3–ե, 4–զ, 5–բ, 6–ա
2) 1–ե, 2–զ, 3–է, 4–դ, 5–բ, 6–գ  4) 1–է, 2–զ, 3–ա, 4–դ, 5–բ, 6–գ

4. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
Թ վա քա նակ
1) 300000     3) 500000
2) 30000     4) 70000
      5) 160000
Փաստ 
ա. « Մի ա ցյալ Հա յաս տա նի» տա րածքն (քառ. կմ) ը ստ Վ.  Վիլ սո նի սահ մա նագծ ման
բ. Ա ռա ջին հան րա պե տու թյան տա րած քը (քառ. կմ) 1918 թ.
գ. Բաք վում թուր քե րի կող մից կո տոր ված հայե րի թի վը
դ. Ա ռա ջին հան րա պե տու թյան տա րած քը (քառ. կմ) 1920 թ. կե սե րին 
ե. սո վյալ նե րի թի վը 1918 թ. վեր ջին
զ. գաղ թա կան նե րի թի վը ՀՀ–ո ւմ

1) 1–զ, 2–գ, 3–ե, 4–դ, 5–ա   3) 1–գ, 2–բ, 3–զ, 4–ա, 5–ե
2) 1–ե, 2–դ, 3–զ, 4–բ, 5–ա   4) 1–գ, 2–դ, 3–ե, 4–բ, 5–ա

5.   Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում. 

N Ի րա դար ձու թյունը N Տա րե թի վը N Գոր ծի չը N Վայ րը

1
Հա յաս տա նի խորհր դի 
ան դրա նիկ նիս տը

1 1920 թ. օ գոս
տո սի 10 1 Ա. Ջա մա լյան 1 Թեհ րան

2
ՀՀ դի վա նա գի տա կան 
ա ռա քե լու թյան հիմ ու մը 
հար ևան ե րկ րում

2 1919 թ. փետր
վա րի 24 2 Ա. Սա հա կյան 2 Սևր

3

Օս մա նյան Թուր քի այի հետ 
դաշ նա կից նե րի կող մից խա
ղա ղու թյան պայ մա նագ րի 
կն քու մը

3 1918 թ. հու լիս 3 Պո ղոս Նու
բար 3 Եր ևան

4
Հայոց ազ գային հա մա գու
մա րի սկիզ բը

4 1918 թ. օ գոս
տո սի 1 4 Ա. Ա հա րո ն

յան 4 Փա րիզ

5 1920 թ. ապ
րիլի 22 5 Լ. Շանթ 5 Թիֆ լիս
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1 5 4 3
2 3 2 1
3 1 5 2
4 4 3 5

1 4 2 3
2 3 1 5
3 1 4 2
4 2 3 4

1 4 3 5
2 3 1 4
3 1 4 2
4 2 5 1

1 4 2 2
2 3 1 5
3 1 5 3
4 2 3 1

1. 2. 3. 4.

6.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

Թ վա քա նակ
1) 150000     3) 5000
2) 6000     4) 8000
      5) 18000
Փաստ 
ա. Հաճն վե րա դար ձած տա րագր ված հայեր
բ. « Հայ կա կան լե գե ո նի» կազ մը 1918 թ. նոյեմ բեր–դեկ տեմ բե րին
գ. Մա րա շի հայ բնակ չու թյուն 
դ. Այն թապ վե րա դար ձած տա րագր ված հայեր 
ե. Կի լի կի ա յում 1920 թ. սկզբ նե րին ապ րող հայեր
զ. մինչև 1923 թ. Կի լի կի այից հե ռա ցած ո ւր ֆա հայեր

1) 1–ե, 2–զ, 3–բ, 4–ա, 5–դ   3) 1–գ, 2–զ, 3–բ, 4–ե, 5–դ
2) 1–ե, 2–դ, 3–զ, 4–բ, 5–ա    4) 1–գ, 2–դ, 3–ե, 4–բ, 5–ա 

7. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

Տա րե թիվ
1) 1920 թ. օ գոս տո սի 10   4) 1918 թ. մար տի 3
2) 1918 թ. հու նի սի 4    5) 1920 թ. օ գոս տո սի 24
3) 1920 թ. մայի սի 30   6) 1921 թ. հոկ տեմ բե րի 20

Պայ մա նա գիր կամ հա մա ձայ նա գիր 
ա. Հայ–վ րա ցա կան զի նա դա դա րի
բ. Ան կա րայի ֆրանս–թուր քա կան հաշ տու թյան
գ.  Մոսկ վա յում նա խաս տո րագր ված ռուս–թուր քա կան «Սր տա գին և ան կեղծ բա րե

կա մու թյան»
դ. Սև րի խա ղա ղու թյան 
ե. Ան կա րայի ֆրանս–թուր քա կան զի նա դա դա րի 
զ. Բրեստ–Լի տովս կի հաշ տու թյան 
է. Բա թու մի հաշ տու թյան

1) 1–դ, 2–է, 3–ե, 4–զ, 5–գ, 6–բ   3) 1–դ, 2–ա, 3–զ, 4–բ, 5–գ, 6–ե
2) 1–գ, 2–ա, 3–ե, 4–զ, 5–դ, 6–բ  4) 1–դ, 2–է, 3–բ, 4–զ, 5–գ, 6–ե



ZA
NG

AK

383

8. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
Տա րե թիվ
1) 1920 թ. հուն վար    4) 1920 թ. օ գոս տոս
2) 1920 թ. ապ րիլ    5) 1920 թ. սեպ տեմ բեր
3) 1920 թ. մայիս    6) 1920 թ. հոկ տեմ բեր

Ի րա դար ձու թյուն 
ա. Այն թա պի ի նք նա պաշտ պա նու թյան սկիզ բը
բ. թուրք–հայ կա կան պա տե րազ մի սկիզ բը
գ. Մա րա շի գրա վու մը թուր քե րի կող մից
դ. ՀՀ պատ վի րա կու թյան գոր ծու ղու մը Մոսկ վա 
ե. « Հայ կա կան լե գե ո նի» լու ծա րու մը
զ. Ա րա րայի ճա կա տա մար տը 
է. Հաճ նի ի նք նա պաշտ պա նու թյան ա վար տը

1) 1–գ, 2–ա, 3–դ, 4–ե, 5–բ, 6–է   3) 1–գ, 2–ա, 3–բ , 4–դ, 5–է, 6–ե
2) 1–ա, 2–գ, 3–է, 4–ե, 5–դ, 6–բ   4) 1–ա, 2–գ, 3–դ, 4–բ, 5–է, 6–ե

9.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում. 

N  Ի րա դար ձու թյու նը N  Տա րե թի վը N Տարեթիվը

1 Ընտրվելը ՀՀ վարչապետ 1 Սեպուհ 1 1920 թ. մայիս

2 Վերջնագրի ներկայացումը 
ապստամբ բոլշևիկներին 2 Լ. Շանթ 2 1918 թ. հունիսի 7

3 ՀՀ պատվիրակության մեկնումը 
Մոսկվա 3 Մ. Սիլիկյան 3 1920 թ. մայիսի 13

4 Հայկական դիվիզիայի 
հրամանատար նշանակվելը 4 Հ. Քաջազնունի 4 1918 թ. 

սեպտեմբեր

1 4 1
2 1 3
3 2 2
4 3 4

1 3 2
2 1 4
3 2 1
4 4 3

1 2 2
2 4 1
3 3 3
4 1 4

1 4 2
2 1 3
3 2 1
4 3 4

1. 2. 3. 4.

10.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
Ա նուն      Պաշ տոն
1) Թ. Նա զար բե կյան    ա. Հա յաս տա նի ՌՀԿ նա խա գահ
2) Գ. Պետ րո սյան    բ. ՀՀ կա ռա վա րու թյան նա խա գահ
3) Ս. Շա հու մյան    գ. բա նա կի սպա րա պետ
4) Ս. Վրա ցյան    դ. զին վո րա կան նա խա րար
5) Ս. Կա սյան     ե. Բաք վի կո մու նայի ղե կա վար
      զ. ար դա րա դա տու թյան նա խա րար

1) 1–գ, 2–բ, 3–ե, 4–զ, 5–ա    3) 1–դ, 2–զ, 3–ա, 4–գ, 5–ե
2) 1–գ, 2–զ, 3–ե, 4–բ, 5–ա    4) 1–դ, 2–գ, 3–ա, 4–բ, 5–ե 
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11. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

Պաշ տոն
1) ՀՀ ներ քին գոր ծե րի նա խա րար
2) Փա րի զի խորհր դա ժո ղո վում ՀՀ պատ վի րա կու թյան ղե կա վար
3) Կի լի կի այի հայ կա կան կա ռա վա րու թյան ղե կա վար
4) ՀՀ վար չա պետ
5) Զան գե զու րի գյու ղա ցի ու թյան ժա մա նա կա վոր խորհր դի ղե կա վար
6) ՀՀ խորհր դի նա խա գահ
7) ՀՀ զին վո րա կան նա խա րար
8) Ազ գային պատ վի րա կու թյան ղե կա վար
9) Հայաստանի ՌՀԿ նախագահ

Ա նուն 
ա. Գա րե գին Նժ դեհ  զ. Մով սես Սի լի կյան
բ. Ա վե տիք Սա հա կյան  է. Ա վե տիս Ա հա րո նյան
գ. Սար գիս Կա սյան   ը. Միհ րան Տա մա տյան
դ. Ա րամ Մա նու կյան   թ. Հա մո Օ հան ջա նյան
ե. Հով հան նես Հախ վեր դյան  ժ. Պո ղոս Նու բար

1) 1–դ, 2–է, 3–ը, 4–թ, 5–ա, 6–բ, 7–ե, 8–ժ, 9–գ 
2) 1–բ, 2–ժ, 3–ե, 4–դ, 5–գ, 6–է, 7–զ, 8–թ, 9–ա
3) 1–դ, 2–է, 3–ը, 4–թ, 5–ա, 6–գ, 7–զ, 8–ժ, 9–գ
4) 1–բ, 2–ժ, 3–է, 4–դ, 5–գ, 6–բ, 7–ե, 8–թ, 9–զ

12. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
Տա րե թիվ
1) 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 11   4) 1920 թ. նոյեմ բե րի 23
2) 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 14   5) 1920 թ. նոյեմ բե րի 29
3) 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 28   6) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2

Ի րա դար ձու թյուն 
ա. Կար սի ան կու մը
բ. Եր ևա նի հայ–ռու սա կան հա մա ձայ նագ րի կն քու մը
գ. հայ–ռու սա կան «Եզ րա փա կիչ ո րոշ ման ար ձա նագ րու թյան» նա խաս տո րագ րու մը
դ. Հ. Օ հան ջա նյա նի կա ռա վա րու թյան հրա ժա րա կա նի ըն դու նու մը 
ե.  Հա յաս տա նը խորհր դայ նաց նե լու հա մար վճ ռա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի դի մե լու 

մա սին ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մի քաղ բյու րոյի ո րոշ ման ըն դու նու մը 
զ. Բ. Լեգ րա նի գլ խա վո րած պատ վի րա կու թյան ժա մա նու մը Եր ևան 
է)  Հա յաս տա նի ՌՀԿ–ի մուտ քը Հա յաս տան և « խորհր դային սո ցի ա լիս տա կան հան

րա պե տու թյան» հռ չա կու մը

1) 1–ե, 2–զ, 3–բ, 4–դ, 5–ա, 6–գ    3) 1–զ, 2–ե, 3–ա, 4–բ, 5–է, 6–դ
2) 1–ե, 2–զ, 3–ա, 4–գ, 5–դ, 6–բ   4) 1–զ, 2–ե, 3–գ, 4–դ, 5–է, 6–բ
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13.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
Պաշ տոն
1) ՀՍԽՀ Ժո ղովր դա կան տն տե սու թյան խորհր դի նա խա գահ
2) ՀՍԽՀ ռազմ գործ ժող կո մի տե ղա կալ
3) Ի նք նա վար Սյու նի քի սպա րա պետ
4) ՀՍԽՀ Ժող կոմ խոր հի նա խա գահ
5) ՀՍԽՀ ար տա կարգ կո մի սար Ղա րա բա ղում
6) Հայ րե նի քի փր կու թյան կո մի տե ի նա խա գահ 

Ա նուն 
ա. Ա. Մռա վյան    դ. Ս. Վրա ցյան 
բ. Ա. Մյաս նի կյան    ե. Գ. Նժ դեհ
գ. Ս. Կա սյան    զ. Հ. Լա զյան 
      է. Ս. Լու կա շին

1) 1–բ, 2–զ, 3–դ, 4–գ, 5–ա, 6–ե  3) 1–է, 2–զ, 3–ե, 4–բ, 5–ա, 6–դ
2) 1–է, 2–ե, 3–դ, 4–գ, 5–բ, 6–ա  4) 1–բ, 2–ե, 3–զ, 4–գ, 5–ա, 6–դ

14.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
Տա րե թիվ
1) 1921 թ. ապ րի լի 14   4) 1921 թ. հու նի սի 12
2) 1921 թ. հու նի սի 1    5) 1922 թ. դեկ տեմ բե րի 10–13
3) 1921 թ. նոյեմ բեր    6) 1923 թ. հու լի սի 7 

Ի րա դար ձու թյուն 
ա. Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար Մար զի ստեղ ծու մը
բ. ԽՍՀՄ կազ մա վո րու մը
գ. Լեռ նա հա յաս տա նի վե րան վա նու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն
դ. ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մի կով կա սյան բյու րոյի պլե նու մը Բաք վում 
ե. Վ. Լե նի նի նա մա կը Հա յաս տա նի, Վրաս տա նի և Ա դր բե ջա նի կո մու նիստ նե րին
զ. Ա նդր կով կա սի խոր հուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը 
է.  « Լեռ նային Ղա րա բա ղը Հա յաս տա նին պատ կա նե լու» մա սին ՀՍԽՀ Ժող կոմ խոր

հի հայ տա րա րու թյան հրա պա րա կու մը

1) 1–ե, 2–գ, 3–դ, 4–է, 5–զ, 6–ա   3) 1–բ, 2–դ, 3–ե, 4–գ, 5–ա, 6–է
2) 1–դ, 2–զ, 3–ա, 4–ե, 5–է, 6–բ  4) 1–զ, 2–ե, 3–դ, 4–բ, 5–է, 6–ա 

15.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

Տա րե թիվ
1) 1922 թ. դեկ տեմ բե րի 30   3) 1922 թ. մար տի 12
2) 1921 թ. մար տի 16    4) 1921 թ. նոյեմ բե րի 6
      5) 1921 թ. հոկ տեմ բե րի 13
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Պայ մա նա գիր կամ հա մա ձայ նա գիր 
ա. Ա ԽԴՍՀ–ի ստեղծ ման
բ. հայ–վ րա ցա կան սահ մա նա զատ ման
գ. Մոսկ վայի « Ռուս–թուր քա կան բա րե կա մու թյան և եղ բայ րու թյան»
դ. ԽՍՀՄ–ի ստեղծ ման 
ե. Կար սի թուրք–ա նդր կով կա սյան
զ. Ա ԽՍՀԴՄ–ի ստեղծ ման

1) 1–զ, 2–ե, 3–ա, 4–դ, 5–բ  3) 1–դ, 2–գ, 3–զ, 4–բ, 5–ե 
2) 1–ա, 2–գ, 3–բ, 4–դ, 5–ե   4) 1–դ, 2–ե, 3–զ, 4–գ, 5–բ

16.   Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում. 

N Ի րա դար ձու թյունը N Տա րե թի վը N Գոր ծի չը N Վայ րը

1 Լեռ նա հա յաս տա նի հռ չա
կու մը 1 1921 թ. փետր վա

րի 11 1 Ս. Վրա ցյան 1 Գո րիս

2
Հայ–վ րա ցա կան սահ մա
նա զատ ման հա մա ձայ
նագ րի կն քու մը

2 1921 թ. հոկ տեմ
բե րի 13 2 Գ. Նժ դեհ 2 Կարս

3
Վ րաս տա նի ռազ մա կալ
ման դեմ ա պս տամ բու
թյան սկիզ բը

3 1921 թ. ապ րի լի 27 3 Ա. Մյաս նի կյան 3 Ղա րա
քի լի սա

4 Թուրք–ա նդր կով կա սյան 
պայ մա նագ րի ստո րագ րու մը 4 1921 թ. նոյեմ բե րի 6 4 Ա. Մռա վյան 4 Տաթև

5 1920 թ. դեկ տեմ
բե րի 25 5 Հ. Լա զյան 5 Թիֆ

լիս

1 3 1 4
2 5 5 3
3 2 4 5
4 4 3 2

1 3 2 4
2 4 3 5
3 1 5 3
4 2 4 2

1 3 1 1
2 4 3 5
3 5 4 3
4 1 5 2

1 3 2 4
2 1 5 3
3 5 1 2
4 2 4 5

1. 2. 3. 4.

17. Ի րա դար ձու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել տա րեթ վե րին. 

1) 1929 թ. նոյեմ բեր    3) 1936 թ. հու լիս
2) 1934 թ. դեկ տեմ բեր   4) 1938 թ. ապ րիլ
      5) 1924 թ. փետր վար

ա. Հա յաս տա նի գրող նե րի մի ու թյան ստեղ ծու մը
բ. կա թո ղի կոս Խո րեն Մու րադ բե գյա նի ե ղե րա կան մա հը
գ. Ստա լի նի « Մեծ բեկ ման տա րին» հոդ վա ծի հրա պա րա կու մը



ZA
NG

AK

387

դ. Ա. Խան ջյա նի սպա նու թյու նը 
ե. Ս. Կի րո վի սպա նու թյու նը
զ. դաշ նակ ցու թյան ե րի տա սար դա կան մի ու թյան ի նք նա վե րաց ման հա մա գու մա րը

1) 1–գ, 2–ե, 3–դ, 4–բ, 5–զ,    3) 1–գ, 2–դ, 3–զ, 4–ա, 5–բ 
2) 1–ե, 2–գ, 3–բ, 4–դ, 5–ա    4) 1–զ, 2–ե, 3–դ, 4–բ, 5–ա 

18. Կատարել  համապատասխանեցում.

Ա նուն
1) Խ. Մուղ դու սի    3) Ն. Ստե փա նյան
2) Լ. Բե րի ա    4) Ս. Կի րով
      5) Ա մա տու նի

Պաշ տոն 
ա. ՀԿ(բ)Կ կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար
բ. Լե նինգ րա դի կուս մարզ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար
գ. Հա յաս տա նի ներ քին գոր ծե րի ժող կոմ
դ. մարք սիզմ–լե նի նիզ մի ի նս տի տու տի տնօ րեն
ե. Ա նդր կով կա սի կու սակ ցա կան ե րկ րային կո մի տե ի ա ռա ջին քար տու ղար
զ. Հա յաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի ժող կոմ

1) 1–գ, 2–ե, 3–դ, 4–բ, 5–ա   3) 1–դ, 2–ա, 3–գ, 4–բ, 5–զ
2) 1–բ, 2–ա, 3–գ, 4–ե, 5–զ  4) 1–գ, 2–դ, 3–ե, 4–զ, 5–ա 

19. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

Ա նուն
1) Կա րա պետ Սի մո նյան   3) Նել սոն Ստե փա նյան
2) Սի մոն Զա քյան    4) Գևորգ Վար դա նյան
      5) Նվեր Սա ֆա րյան
Փաստ 
ա. հայ կա կան 89–րդ դի վի զի այի հրա մա նա տա րը 1943 թ. փետր վա րից
բ. ԽՍՀՄ կրկ նա կի հե րոս
գ. Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տում ա ռա ջին հայ ԽՍՀՄ հե րո սը
դ. հայ կա կան 390–րդ դի վի զի այի հրա մա նա տար 
ե. Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի ա ռա ջին հայ ԽՍՀՄ հե րո սը
զ. ԽՍՀՄ հե րոս, լե գեն դար հե տա խույզ

1) 1–ե, 2–գ, 3–զ, 4–ա, 5–բ   3) 1–գ, 2–դ, 3–բ, 4–զ, 5–ա 
2) 1–զ, 2–գ, 3–դ, 4–բ, 5–ա    4) 1–զ, 2–ե, 3–դ, 4–ա, 5–բ
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20. Ի րա դար ձու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել տա րեթ վե րին.

1) 1939 թ. օ գոս տո սի 23   4) 1942 թ. հու նի սի 14
2) 1940 թ. հուն վա րի 15   5) 1945 թ. հու լի սի 2 
3) 1938 թ. օ գոս տո սի 4   6) 1945 թ. մար տի 19
 
ա. Պոտս դա մի կոն ֆե րան սի սկիզ բը
բ. Կ. Սի մո նյա նին ԽՍՀՄ հե րո սի կոչ ման շնոր հու մը 
գ. 390–րդ հայ կա կան դի վի զի այի կազ մաց րու մը
դ.  խորհր դային կա ռա վա րու թյան կող մից խորհր դա–թուր քա կան 1925 թ. պայ մա

նագ րի դե նոն սա ցի ան 
ե. 409–րդ հայ կա կան դի վի զի այի կազ մաց րու մը
զ. խորհր դա–գեր մա նա կան չհար ձակ ման պայ մա նագ րի կն քու մը 
է.  Էջ մի ած նի վան քը փա կե լու, կա թո ղի կո սու թյու նը վե րաց նե լու մա սին ՀԿ(բ)Կ կենտ

կո մի ո րոշ ման ըն դու նու մը

1) 1–զ, 2–է, 3–դ, 4–ա, 5–գ, 6–բ  3) 1–գ, 2–ե, 3–դ, 4–զ, 5–ա, 6–է
2) 1–ա, 2–ե, 3–զ, 4–բ, 5–դ, 6–գ  4) 1–զ, 2–բ, 3–է, 4–գ, 5–ե, 6–դ

21.   Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում. 

N Ի րա դար ձու թյունը N Տա րե թի վը N Գոր ծի չը N Վայ րը

1 Հա կա խորհր դային 
ա պս տամ բու թյունը 1 1934 թ. 

դեկ տեմ բեր 1 Ա. Մռա վ
յան 1 Եր ևան

2

Հայոց մեծ ե ղեռ նի տա
րե լի ցը ա ռա ջին ան գամ 
պե տա կան մա կար դա
կով նշե լը

2 1921 թ. հու
նիս 2 Ս. Կի րով 2 Գո րիս

3 Խորհր դային հայտ նի 
գործ չի սպա նու թյու նը 3 1965 թ. 3 Մար տի

րոս 3 Լեռ նային Ղա
րա բաղ

4
Հա յաս տա նի ար տա
կարգ կո մի սար նշա
նակ վե լը

4
1930 թ. 
մարտ–
մայիս

4 Յ. Զարոբ 
յան 4 Լե նինգ րադ

5 1988 թ. 
հու լի սի 18 5 Հ. Պո ղո ս

յան 5 Դա րա լա գյազ
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1. 1 4 3 5

2 3 4 2  

3 2 2 4

4 1 1 3

1 2 5 4

2 4 2 1

3 5 3 5

4 3 1 3

1 3 5 1

2 4 3 2

3 2 4 3

4 1 2 4

1 4 3 5

2 3 4 1

3 1 2 4

4 2 1 3

2. 3. 4. 

22.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

Ա նուն
1) Ա. Վոլս կի    3) Ն. Ռիժ կով
2) Ա. Խան ջյան    4) Յ. Զա րու բյան
      5) Հ. Պո ղո սյան
Պաշ տոն 
ա. ՀԿԿ կենտ կո մի քար տու ղար
բ. ԼՂԻՄ մարզ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար
գ. ԽՍՀՄ նա խա րար նե րի խորհր դի նա խա գահ
դ.  ԼՂԻՄ–ո ւմ հա տուկ կա ռա վար ման կո մի տե ի նա խա գահ 
ե. ՀԿ(բ)Կ կենտ կո մի քար տու ղար
զ. Ար տա կարգ դրու թյան պե տա կան կո մի տե ի նա խա գահ

1) 1–զ, 2–ա, 3–գ, 4–բ, 5–դ   3) 1–դ, 2–ե, 3–գ, 4–ա, 5–բ
2) 1–դ, 2–ա, 3–զ, 4–ե, 5–բ   4) 1–գ, 2–ա, 3–զ, 4–ե, 5–դ

23.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

Թ վա քա նակ
1) ա վե լի քան 60000   4) 15486
2) 108     5) ա վե լի քան 100000
3) 2946     6) 13272

Փաստ 
ա. ամ բողջ Ա նդր կով կա սից 1949 թ. աք սոր ված հայեր
բ. Եր ևա նի հան րա հա վա քում ցու ցա րար նե րի թի վը 1988 թ. փետր վա րի 25–26–ի ն
գ.  հայ կա կան ազ գային դի վի զի ա նե րի շար քե րում Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մին 

մաս նակ ցած հայոր դի ներ
դ. Հա յաս տա նից 1949 թ. աք սոր ված ներ 
ե. Հա յաս տա նում 1945–1952 թթ. քա ղա քա կան մե ղադ րան քով բռ նա դատ ված ներ
զ.  Հա յաս տա նում 1950–1970–ա կան թթ. հա կա խորհր դային գոր ծու նե ու թյան հա

մար դա տա պարտ ված ներ 
է.  պա տե րազ մի տա րի նե րին գոր ծած սխ րանք նե րի հա մար ԽՍՀՄ հե րո սի կոչ ման 

ար ժա նա ցած հայոր դի ներ

1) 1–բ, 2–է, 3–դ, 4–ա, 5–գ, 6–զ   3) 1–գ, 2–ե, 3–դ, 4–զ, 5–ա, 6–է
2) 1–ա, 2–ե, 3–զ, 4–բ, 5–դ, 6–գ  4) 1–գ, 2–է, 3–ե, 4–ա, 5–բ, 6–դ
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24.  Կա տա րել  հա մա պա տաս խա նե ցում.

Թ վա քա նակ
1) 18500     3) 2935
2) 36000     4) 23000
      5) 2600
Փաստ 
ա.  Խորհր դային իշ խա նու թյան կող մից 1932 թ. սկզ բին գն դա կա հար ված և ա զա

տազրկ ման դա տա պարտ ված դաշ նակ ցա կան նե րի թի վը
բ. Հա յաս տա նից 1949 թ. աք սոր ված ըն տա նիք ներ
գ. կո մու նիստ նե րի թի վը Հա յաս տա նում 1920–1930–ա կան թթ.
դ. հայ փախս տա կան նե րի թի վը ԼՂԻՄ–ո ւմ 1989 թ. հու լի սի 1–ի դրու թյամբ 
ե. ՀԿԵՄ ան դամ նե րի թի վը 1930 թ.
զ. Հա յաս տա նում  1945–1952 թթ. քա ղա քա կան մե ղադ րան քով բռ նա դատ ված ներ

1) 1–դ, 2–գ, 3–բ, 4–ե, 5–ա   3) 1–բ, 2–դ, 3–զ, 4–ե, 5–գ
2) 1–ե, 2–բ, 3–գ, 4–դ, 5–զ   4) 1–դ, 2–ե, 3–բ, 4–գ, 5–ա 

25. Ի րա դար ձու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել տա րեթ վե րին.

1) 1989 թ. օ գոս տո սի 16     4) 1991 թ. դեկ տեմ բե րի 21
2) 1989 թ. դեկ տեմ բե րի 1   5) 1988 թ. նոյեմ բե րի 24
3) 1988 թ. մար տի 24   6) 1989 թ. նոյեմ բե րի 28

 

ա.  ԽՍՀՄ–ի վե րաց ման և Ա ՊՀ ստեղ ծե լու մա սին հայ տա րա րու թյու նը Բե լո վե ժյան 
ար գե լա նոց–ան տա ռում

բ.  «Ադր բե ջա նա կան ԽՍՀ Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար Մար զի սո ցի ալ–տն
տե սա կան զար գա ցու մը 1988–1995 թթ. ա րա գաց նե լու մի ջո ցա ռում նե րի մա սին» 
ո րոշ ման ըն դու նու մը

գ.  Լեռ նային Ղա րա բա ղի ազ գաբ նակ չու թյան լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա
գու մա րը

դ.  Ա ՊՀ ստեղ ծե լու մա սին հայ տա րա րու թյու նը Ալ մա Ա թա յում 
ե.  ԼՂԻՄ–ո ւմ Հա տուկ կա ռա վար ման կո մի տեն վե րաց նե լու մա սին ԽՍՀՄ ԳԽ ո րոշ

ման ըն դու նու մը
զ. պա րե տային դրու թյուն մտց նե լը Եր ևա նում 
է.  ՀԽՍՀ ԳԽ ար տա հերթ նս տաշր ջա նի կող մից « Հայ կա կան ԽՍՀ–ի և Լեռ նային Ղա

րա բա ղի վե րա մի ա վոր ման մա սին» հա մա տեղ ո րոշ ման ըն դու նու մը

1) 1–գ, 2–է, 3–բ, 4–դ, 5–զ, 6–ե   3) 1–գ, 2–է, 3–բ, 4–զ, 5–դ, 6–ա
2) 1–դ, 2–զ, 3–ա, 4–ե, 5–է, 6–բ  4) 1–դ, 2–զ, 3–ա, 4–ե, 5–գ, 6–բ 
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26. Ի րա դար ձու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել տա րեթ վե րին.

1) 1990 թ. մայի սի 20     4) 1990 թ. հուն վա րի 13–20
2) 1989 թ. հուն վա րի 9    5) 1988 թ. փետր վա րի 27–29
3) 1988 թ. մայի սի 21    6) 1987 թ. նոյեմ բեր

        7) 1988 թ. փետրվարի 21

ա.  Լեռ նային Ղա րա բա ղը Հա յաս տա նին վե րա մի ա վո րե լու` ար ցախ ցի նե րի ստո
րագ րու թյամբ պա հան ջագ րի ու ղար կու մը Մոսկ վա

բ. « Ղա րա բաղ» կո մի տե ի հա մալ րու մը նոր ան դամ նե րով
գ. Կ. Դե միր ճյա նին ՀԿԿ կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղա րի պաշ տո նից ա զա տե լը
դ.  « Ղա րա բաղ» կո մի տե ի մի շարք ան դամ նե րի կա լա նա վո րու մը և տե ղա փո խու մը 

Մոսկ վա 
ե. Բաք վի հա յու թյան կո տո րած նե րը և տե ղա հա նու թյու նը
զ.  ԽՄԿԿ կենտ կո մի ո րոշ մամբ Ար ցա խյան շարժ ման ո րա կու մը որ պես 

« ծայ րա հե ղա կան» 
է.  Խորհր դային Հա յաս տա նի պատ մու թյան մեջ ա ռա ջին ժո ղովր դա վա րա կան և այլ

ընտ րան քային ը նտ րու թյուն նե րը 
ը. հայե րի ջար դե րը Սում գաի թում

1) 1–է, 2–դ, 3–բ, 4–ե, 5–ը, 6–ա, 7–զ 
2) 1–դ, 2–զ, 3–ա, 4–ե, 5–է, 6–բ, 7–գ
3) 1–է, 2–դ, 3–ե, 4–գ, 5–ա, 6–բ, 7–զ
4) 1–զ, 2–ե, 3–դ, 4–բ, 5–է, 6–ա, 7–գ 

27. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

Ի րա դար ձու թյուն
1) Մար տու նա շե նի հե րո սա կան ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը
2) Դա րա լա գյա զի շր ջա նի գյու ղա ցի ու թյան զին ված ե լույ թը բռ նի կո լեկ տի վաց ման դեմ
3) « Ղա րա բաղ» կո մի տե ի ստեղ ծու մը
4) Հայ րե նա կան պա տե րազ մի ա վար տից քիչ ան ց ձեր բա կալ ված հայ մար շալ
5) գե տա շեն ցի նե րի հե րո սա կան ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը
6) ՀՀՇ հա մա գու մար  
Ա նուն 
ա) Թա թուլ Կր պե յան    դ) Սի մոն Ա չիքգյո զյան 
բ) Ի գոր Մու րա դյան     ե) Սեր գեյ Ա գա նով
գ) Սեր գեյ Խու դյա կով    զ) Ղար դաշ խան 
       է) Լևոն Տեր–Պետ րո սյան

1) 1–ա, 2–զ, 3–գ, 4–է, 5–դ, 6–բ    3) 1–ա, 2–ե, 3–է, 4–զ, 5–դ, 6–բ
2) 1–դ, 2–զ, 3–բ, 4–ե, 5–ա, 6–գ   4) 1–դ, 2–զ, 3–բ, 4–գ, 5–ա, 6–է
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28.   Հա յաս տա նի կոմ կու սի կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար նշա նակ վե լու տա րե թի
վը հա մա պա տաս խա նեց նել գործ չի ան վա նը.

1) Յա կով Զա րո բյան     ա) 1988 թ. մայիս
2) Վլա դի միր Մով սի սյան    բ) 1953 թ. նոյեմ բեր
3) Ա ղա սի Խան ջյան     գ) 1974 թ. 
4) Գրի գոր Հա րու թյու նյան    դ) 1960 թ. դեկ տեմ բեր
5) Սու րեն Հա րու թյու նյան     ե) 1990 թ. ապ րիլ
6) Սու րեն Թով մա սյան     զ) 1937 թ.
        է) 1930 թ.

1) 1–դ, 2–ե, 3–է, 4–զ, 5–ա, 6–բ    3) 1–դ, 2–ե, 3–զ, 4–ա, 5–գ, 6–բ
2) 1–գ, 2–բ, 3–զ, 4–է, 5–ե, 6–ա   4) 1–գ, 2–է, 3–ե, 4–ա, 5–զ, 6–բ

29.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

Ի րա դար ձու թյուն
1) ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան ըն դու նում
2) ՀՀ վար չա տա րած քային փո փո խու թյուն նե րի ի րա կա նա ցում
3) ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան փո փո խու թյուն նե րի հան րաք վե
4) ՀՀ նա խա գա հա կան ա ռա ջին ը նտ րու թյուն ներ
5) սահ մա նադ րա կան հանձ նա ժո ղո վի ստեղ ծում
6) ե ռաս տի ճան դա տա կան հա մա կար գի ներդ րում

Տա րե թիվ 
ա. 1992 թ. հուն վար     դ. 1995 թ. հու լիս 
բ. 1990 թ. նոյեմ բեր    ե. 1995 թ. դեկ տեմ բեր
գ. 1991 թ. հոկ տեմ բեր    զ. 1999 թ. հու նիս 
       է. 2005 թ. նոյեմ բեր

1) 1–դ, 2–ե, 3–է, 4–գ, 5–բ, 6–զ   3) 1–դ, 2–ե, 3–գ, 4–է, 5–բ, 6–զ
2) 1–գ, 2–զ, 3–ա, 4–ե, 5–է, 6–բ   4) 1–զ, 2–ե, 3–դ, 4–ա, 5–է, 6–բ

30. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

Ի րա դար ձու թյուն
1) ՀՀ նա խա գա հա կան I ը նտ րու թյուն ներ
2) ՀՀ խորհր դա րա նա կան I ը նտ րու թյուն ներ
3) ՀՀ ան կա խու թյան հան րաք վե
4) ՀՀ ար տա հերթ նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն ներ
5) ՀՀ խորհր դա րա նա կան II ը նտ րու թյուն ներ
6) ՀՀ նա խա գա հա կան II ը նտ րու թյուն ներ 
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Տա րե թիվ 
ա. 1991 թ. հոկ տեմ բե րի 16   դ. 1998 թ. մար տի 19 
բ. 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 21   ե. 1999 թ. մայի սի 30
գ. 1996 թ. սեպ տեմ բե րի 22   զ. 1999 թ. հոկ տեմ բե րի 27 
      է. 1995 թ. հու լի սի 5

1) 1–ա, 2–ե, 3–գ, 4–է, 5–զ, 6–դ    3) 1–ա, 2–է, 3–բ, 4–դ, 5–ե, 6–գ
2) 1–է, 2–զ, 3–ա, 4–ե, 5–գ, 6–բ  4) 1–ե, 2–ա, 3–դ, 4–բ, 5–է, 6–գ

31.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

Ի րա դար ձու թյուն
1) ՀՀ–ն ՄԱԿ–ի լի ի րավ ան դամ
2) Հրանտ Դին քի սպա նու թյու նը
3) Լ. Տեր–Պետ րո սյա նի հրա ժա րա կա նը
4) ՀՀ ան կա խու թյան հան րաք վե
5) ԼՂՀ ան կա խու թյան հան րաք վե
6)  ՀՀ–ի և Թուր քի այի միջև «Երկ կողմ դի վա նա գի տա կան կա պե րի հաս տատ ման և 

զար գաց ման մա սին» ար ձա նագ րու թյուն նե րի ստո րագ րու մը 

Տա րե թիվ 
ա. 2007 թ. հուն վա րի 19   ե. 1991 թ. դեկ տեմ բե րի 10
բ. 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 21   զ. 1998 թ. փետր վար 
գ. 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 2   է. 1992 թ. մար տի 2 
դ. 2009 թ. հոկ տեմ բե րի 10    

1) 1–է, 2–ա, 3–գ, 4–ե, 5–զ, 6–դ   3) 1–զ, 2–է, 3–բ, 4–դ, 5–ե, 6–ա
2) 1–է, 2–ա, 3–զ, 4–բ, 5–ե, 6–դ  4) 1–ե, 2–ա, 3–դ, 4–բ, 5–է, 6–գ

32.   Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում և պա տաս խա նը լրաց նել ա ռա ջին սյու նա
կում տր ված ի րա դար ձու թյուն նե րի հեր թա կա նու թյա նը հա մա պա տաս խան.

N Ի րա դար ձու թյունը N Գոր ծիչը N Տա րե թիվը

1 Շու շի ի ա զա տագ րում 1 Ռո բերտ Քո չա րյան 1 1993 թ. 

2 Մար տու նա շե նի պաշտ
պա նու թյուն 2 Մոն թե Մել քո նյան 2 1992 թ. օ գոս տո սի 15

3 ԼՂՀ–ի ՊՊԿ–ի ստեղ ծում 3 Սի մոն Ա չիքգյո զյան 3 1992 թ. մայի սի 8

4
Մար տու նու ու ղ ղու թյամբ 
մար տա կան գոր ծո ղու
թյուն ներ

4 Սեյ րան Օ հա նյան 4 1991 թ. ապ րիլ
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1 2 1

2 1 4

3 4 2

4 3 3

1 3 2

2 4 4

3 2 1

4 1 3

1 1 4

2 4 1

3 2 3

4 3 2

1 4 3

2 3 4

3 1 2

4 2 1

1. 2. 3. 4.

33.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

Ա նուն      Պաշ տոն
1) Գա գիկ Հա րու թյու նյան    ա. ՀԿ(բ)Կ կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար
2) Վազ գեն Մա նու կյան   բ. ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի նա խա գահ
3) Ար թուր Մկրտ չյան   գ. ՀՀ փոխ նա խա գահ
4) Սերժ Սարգ սյան    դ. Ա ԺՄ նա խա գահ
5) Կա րեն Դե միր ճյան    ե) ՀՀ եր րորդ նա խա գահ
      զ. ԼՂՀ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գահ

1) 1–գ, 2–դ, 3–զ, 4–ե, 5–բ    3) 1–գ, 2–զ, 3–դ, 4–ե, 5–ա
2) 1–բ, 2–ե, 3–գ, 4–դ, 5–ա    4) 1–դ, 2–գ, 3–ա, 4–զ, 5–բ

34.   Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

N Որ տե ղի՞ց էր ներ գաղ թը N Քա նա կը N Տա րե թի վը

1 Ի րաք (ա ռա ջին խումբ) 1 4167 1 1925 թ.

2 Կ. Պո լիս 2 3500 2 1921 թ.

3 Սի րի ա, Հու նաս տան,
Ֆ րան սի ա, Թուր քի ա

3 5016 3 1922 թ. 

4 Հու նաս տան, Ի րաք, Թուր
քի ա և այլն 4 3000 4 1923 թ.

5 10000 5 1924 թ.

1 2 3

2 1 4

3 4 2

4 5 5

1 3 1

2 4 2

3 5 3

4 1 5

1 3 4

2 2 5

3 5 1

4 4 2

1 4 2

2 2 3

3 1 5

4 3 1

1. 2. 3. 4.

35.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում. 

Տա րե թիվ
1) 1949 թ. օ գոս տոս   4) 1922 թ. նոյեմ բե րի 20
2) 1922 թ. հուն վա րի 10  5) 1946 թ. հու նի սի 23
3) 1948 թ. սեպ տեմ բե րի 14  6) 1921 թ. մար տի 14
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Ի րա դար ձու թյուն 
ա. Մոսկ վայի խորհր դա–թուր քա կան պայ մա նագ րի կն քու մը
բ. ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյան ո րո շու մը սփյուռ քա հայե րի ներ գաղ թը դա դա րեց նե լու մա սին
գ. Լոն դո նի կոն ֆե րան սի ա վար տը
դ. հայ րե նա դարձ նե րի ա ռա ջին խմ բի մեկ նու մը Բեյ րու թից «Տ րան սիլ վա նի ա» շո գե նա վով 
ե. Ներ գաղ թի կո մի տե ի գոր ծու նե ու թյան դա դա րե ցու մը
զ. Լո զա նի կոն ֆե րան սի սկիզ բը 
է. Մի ջա գետ քում ա պաս տա նած հայե րի ե րկ րորդ խմ բի ժա մա նու մը Բա թում

1) 1–բ , 2–է, 3–ե, 4–ա , 5–դ, 6–գ   3) 1–բ , 2–դ, 3–ե, 4–գ , 5–է, 6–ա
2) 1–ե , 2–դ, 3–բ, 4–զ , 5–է, 6–ա   4) 1–ե , 2–է, 3–բ, 4–զ , 5–դ, 6–գ

36.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

 Տա րե թիվ      Ներ գաղ թող նե րի թվա քա նակ
1) 1962–1982 թթ.     ա) 4000
2) 1947 թ.     բ) 10000
3) 1946 թ.      գ) 8000
4) 1921–1936 թթ.    դ) 42000
5) 1948 թ.      ե) 25000
6) 1950–ա կան թթ.    զ) 32000
       է) 51000
       
1) 1–դ, 2–բ, 3–է, 4–զ, 5–ա, 6–գ   3) 1–ե, 2–բ, 3–զ, 4–ա, 5–է, 6–գ
2) 1–զ, 2–ե, 3–է, 4–դ, 5–բ, 6–ա  4) 1–գ, 2–դ, 3–ե, 4–բ, 5–ա, 6–է 

37.   Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

N Ի րա դար ձու թյու նը N Մաս նա կիցը N Տա րե թի վը

1 Լոն դո նի կոն ֆե րանս 1 Հ. Օ հան ջա ն
յան 1 1921 թ. սեպ տեմ բեր–հոկ

տեմ բեր

2 Կար սի կոն ֆե րանս 2 Վ. Մո լո տով 2 1945 թ. մայի սի 28

3

Հայ կա կան հար ցի ար
դա րա ցի լուծ ման հա
մար դի մու մը Ստա լի նին, 
Թրու մա նին և Չեր չի լին

3 Ա. Ա հա րո նյան 3 1953 թ. մայի սի 30

4
Թուր քի այի հան դեպ 
ե ղած տա րած քային պա
հանջ նե րից հրա ժա րում

4 Ա. Մռա վյան 4 1921 թ. փետր վար–մարտ
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1 2 3

2 1 4

3 3 1

4 4 2

1 4 3

2 1 2

3 3 1

4 2 4

1 3 4

2 4 1

3 1 2

4 2 3

1 3 1

2 4 4

3 2 3

4 1 2

1. 2. 3. 4.

38.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

Ա նուն
1) Թ. Թո րա մա նյան  3) Մ. Ա բե ղյան և  Կ. Մե լիք–Օ հան ջա նյան
2) Ե. Չա րենց   4) Հ. Ա դա մյան
     5) Ս. Ղամ բա րյան և Լ. Ռո տի նյան

Ի րա դար ձու թյուն 
ա. « Սա սուն ցի Դա վիթ» է պո սի մշա կում և հրա տա րա կում
բ. սին թե տիկ կաու չու կի ար տադ րու թյան սկզբ նա վո րու մը Հա յաս տա նում
գ. «Ե րե քի» խմ բա կի ստեղ ծու մը
դ. կեն սա բա նա կան ակ տիվ մի ա ցու թյուն նե րի սին թե զում 
ե. Զվարթ նոց տա ճա րի հա տա կագ ծի վե րա կանգ նում
զ.  ե ռա գույն հե ռուս տա տե սու թյան և լու սա հե ռագ րու թյան սար քի` աշ խար հում ա ռա

ջի նը ստեղ ծե լը և Եր ևա նում ցու ցադ րե լը

1) 1–ե, 2–գ, 3–զ, 4–ա, 5–բ  3) 1–ե, 2–գ, 3–ա, 4–զ, 5–բ 
2) 1–զ, 2–գ, 3–դ, 4–բ, 5–ա   4) 1–գ, 2–ե, 3–դ, 4–ա, 5–զ

39. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

Ն շա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ ներ
1) Ա րուս Ոս կա նյան   4) Ստե փան Ղամ բա րյան
2) Տիգ րան Ջր բա շյան  5) Հայ կա նուշ Դա նի ե լյան
3) Հով սեփ Օր բե լի   6) Եր վանդ Քո չար

 Մաս նա գի տու թյուն 
ա. քի մի կոս    ե. ե րկ րա բան
բ. պատ մա բան   զ. ար ևե լա գետ
գ. եր գիչ    է. դե րա սան 
դ. քան դա կա գործ    

1) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–է, 5–զ, 6–դ  3) 1–է, 2–զ, 3–բ, 4–դ, 5–ե, 6–ա
2) 1–է, 2–ե, 3–զ, 4–ա, 5–գ, 6–դ 4) 1–զ, 2–ա, 3–բ, 4–ե, 5–է, 6–բ
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40.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում և պա տաս խա նը լրաց նել ա ռա ջին սյու նա
կում տր ված ի րա դար ձու թյուն նե րի հեր թա կա նու թյա նը հա մա պա տաս խան.

N Իրադարձությունը N Հեղինակ կամ 
ղեկավար N Տարեթիվը

1 Հայկական կինեմատոգրաֆի հնչյունային 
առաջին կինոնկարի ցուցադրումը  1 Ալեքսանդր 

Թամանյան 1 1958 թ.

2 Էլեկտրոնային արագացուցչի նախագծումը և 
կառուցման սկիզբը 2 Թաթուլ 

Ալթունյան 2 1935 թ.

3 Երևանի գլխավոր հատակագծի կազմումը 3 Համո 
Բեկնազարյան 3 1938 թ.

4 Հայկական ժողովրդական երգիպարի 
անսամբլի ստեղծումը 4 Արտեմ 

Ալիխանյան 4 1924 թ.

5 Արմենակ 
Մնջոյան 5 1956 թ.

1 3 2

2 5 5

3 3 1

4 1 4

1 3 2

2 4 1

3 1 4

4 2 3

1 4 2

2 2 5

3 3 4

4 5 3

1 3 1

2 1 4

3 2 5

4 4 2

1. 2. 3. 4.

41.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

Հե ղի նակ
1) Էդ վարդ Միր զո յան   4) Հեն րիկ Մա լյան
2) Գուր գեն Բո րյան    5) Նաի րի Զա րյան
3) Հա մո Բեկ նա զա րյան   6) Մի նաս Ա վե տի սյան

Ս տեղ ծա գոր ծու թյուն 
ա. «Անլ ռե լի զան գա կա տուն» պոե մի պատ կե րա զար դում
բ. « Նա հա պետ» կի նոն կար
գ. « Թավ ջու թա կի և դաշ նա մու րի սո նատ»
դ. «Ծ նող ներս» կտավ 
ե. « Պե պո» կի նոն կար
զ. « Բար ձունք նե րում» դրա մա 
է. «Ա րա Գե ղե ցիկ» ող բեր գու թյուն 

1) 1–գ, 2–է, 3–դ, 4–ե, 5–զ, 6–ա   3) 1–գ, 2–զ, 3–ե, 4–բ, 5–է, 6–դ
2) 1–է, 2–զ, 3–բ, 4–ե, 5–ա, 6–դ  4) 1–ե, 2–է, 3–դ, 4–բ, 5–զ, 6–ա 
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42.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

Հե ղի նակ
1) Մի նաս Ա վե տի սյան   4) Սար գիս Մու րա դյան
2) Գրի գոր Խան ջյան   5) Առ նո Բա բա ջա նյան
3) Գրի գոր Ե ղի ա զա րյան   6) Ա լեք սանդր Հա րու թյու նյան

Ս տեղ ծա գոր ծու թյուն ներ 
ա. « Հե րո սա կան բալ լադ» սիմ ֆո նիկ ստեղ ծա գոր ծու թյուն
բ. «Ալ մաստ», «Եր ևա նյան է տյուդ ներ» սիմ ֆո նիկ ստեղ ծա գոր ծու թյուն
գ. « Սա յաթ–Նո վա» օ պե րա
դ. « Կո մի տա սի վեր ջին գի շե րը» կտավ 
ե. «Ըն կե րու հի նե րը», «Ս պա սում» կտավ ներ
զ. «Ա րա Գե ղե ցիկ և Շա մի րամ » բա լետ 
է. «Իմ ժո ղովր դի պատ մու թյան տա րեթ վե րից» նկա րա շար

1) 1–ե, 2–ա, 3–գ, 4–է, 5–զ, 6–դ   3) 1–ե, 2–է, 3–զ, 4–դ, 5–ա, 6–գ
2) 1–է, 2–զ, 3–ա, 4–ե, 5–գ, 6–բ  4) 1–գ, 2–ա, 3–դ, 4–բ, 5–է, 6–ե 

43.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

Ռե ժի սոր
1) Ա մա սի Մար տի րո սյան   4) Ֆրուն զե Դով լա թյան
2) Ներ սես Հով հան նի սյան   5) Մո կո Հա կո բյան
3) Ար ման Մա նա րյան   6) էդ մոնդ Քե ո սա յան 

Կի նոն կար 
ա. «Տ ղա մար դիկ»    ե. « Հարս նա ցուն հյու սի սից»
բ. «Եր կունք»    զ. «01–99» 
գ. «Ոս կե հորթ»    է. «Ոս կե ցլիկ» 
դ. «Տժվ ժիկ»     

1) 1–զ, 2–ա, 3–գ, 4–է, 5–բ, 6–դ   3) 1–զ, 2–ե, 3–դ, 4–բ, 5–է, 6–ա
2) 1–է, 2–զ, 3–ա, 4–ե, 5–գ, 6–բ  4) 1–ե, 2–ա, 3–զ, 4–դ, 5–գ, 6–բ

44.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում. 

Ն շա նա վոր կա ռույց ներ կամ ար ձան ներ
1) Մա տե նա դա րան    4) «Ա լեք սանդր Թա մա նյան» ար ձան
2) « Սա սուն ցի Դա վիթ» ար ձան  5) « Մի քայել Նալ բան դյան» ար ձան
3) Եր ևա նի ա ռա ջին հէկ   6) ՀՀ ԳԱԱ նա խա գա հու թյան շենք



ZA
NG

AK

399

Հե ղի նակ ներ 
ա. Նի կո ղայոս Նի կո ղո սյան   ե. Ա լեք սանդր Թա մա նյան
բ. Ար տա շես Հով սե փյան   զ. Եր վանդ Քո չար 
գ. Մարկ Գրի գո րյան   է. Սամ վել Սա ֆա րյան 
դ. Գևորգ Քո չար     

1) 1–գ, 2–ա, 3–ե, 4–է, 5–զ, 6–դ    3) 1–ե, 2–է, 3–բ, 4–դ, 5–ա, 6–գ
2) 1–գ, 2–զ, 3–ե, 4–բ, 5–ա, 6–է  4) 1–ե, 2–ա, 3–դ, 4–բ, 5–է, 6–զ

45.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

Ն շա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ ներ
1) Մկր տիչ Ներ սի սյան    4) Էդ մոնդ Տիգ րա նյան
2) Գրի գոր Խան ջյան   5) Բաբ կեն Ներ սի սյան
3) Հեն րիկ Մար գա րյան   6) Ա վետ Տեր տե րյան

Մաս նա գի տու թյուն 
ա. կոմ պո զի տոր    ե. ռե ժի սոր
բ. պատ մա բան    զ. ճար տա րա պետ
գ. եր գիչ     է. դե րա սան 
դ. գե ղան կա րիչ     

1) 1–բ, 2–դ, 3–ե, 4–զ, 5–է, 6–ա    3) 1–բ, 2–զ, 3–ե, 4–ա, 5–է, 6–դ
2) 1–է, 2–ե, 3–զ, 4–ա, 5–գ, 6–դ  4) 1–զ, 2–դ, 3–բ, 4–ե, 5–գ, 6–ա 

46.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

Ն շա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ ներ
1) Էդ վարդ Միր զո յան   4) Ա րուս Աս րյան
2) Նի կո ղայոս Բու նի ա թյան   5) Բաբ կեն Ա ռա քե լյան
3) Գևորգ Ջա հու կյան   6) Շա րա Տա լյան

Մաս նա գի տու թյուն 
ա. հնա գետ     ե. ե րկ րա բան
բ. կոմ պո զի տոր    զ. լեզ վա բան
գ. եր գիչ     է. դե րա սան 
դ. ճար տա րա պետ     

1) 1–բ, 2–ա, 3–ե, 4–դ, 5–զ, 6–գ   3) 1–ե, 2–զ, 3–ա, 4–գ, 5–է, 6–դ
2) 1–ա, 2–բ, 3–զ, 4–է, 5–գ, 6–դ  4) 1–բ, 2–դ, 3–զ, 4–է, 5–ա, 6–գ

47. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

Ի րա դար ձու թյուն
1. Գե ղար վես տի դպ րո ցի հիմ նադ րու մը Եր ևա նում 
2. « Նա մուս» կի նոն կա րի ա ռա ջին ցու ցադ րու մը
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3.  Եր ևա նի Լե նի նի հրա պա րա կի (Հան րա պե տու թյան հրա պա րա կի) ճար տա րա պե
տա կան հա մա լի րի կա ռուց ման ա վար տը

4. ՀՀ ԳԱ նուրբ օր գա նա կան քի մի այի ի նս տի տու տի ստեղ ծու մը 
5. Ա. Խա րա զյա նի գլ խա վո րու թյամբ պե տա կան շր ջիկ թատ րո նի կազ մա կեր պու մը 
 
Տա րե թիվ 
ա) 1967 թ.      դ) 1958 թ. 
բ) 1956 թ.      ե) 1922 թ. 
գ) 1925 թ.      զ) 1928 թ.

1) 1–ե, 2–ա, 3–գ, 4–դ, 5–զ   3) 1–ե, 2–գ, 3–դ, 4–բ, 5–զ 
2) 1–բ, 2–զ, 3–ա, 4–ե, 5–գ   4) 1–զ, 2–ա, 3–բ, 4–դ, 5–գ

48.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում. 

Ս տեղ ծա գոր ծու թյուն     Հե ղի նակ 
ա. «Ալ մաստ» օ պե րա   1) Ա րամ Խա չատ րյան
բ. « Պե պո» կի նոն կար   2) Սեր գեյ Փա րա ջա նով
գ. « Հայ րիկ» կի նոն կար    3) Ա լեք սանդր Սպեն դի ա րյան
դ. «Ս պար տակ» բա լետ    4) Գրի գոր Ե ղի ա զա րյան 
ե. «Ս ևան» բա լետ    5) Հա մո Բեկ նա զա րյան
      6) Հեն րիկ Մա լյան

1) ա–4, բ–6, գ–2, դ–1, ե–3   3) ա–4, բ–2, գ–5, դ–3, ե–1
2) ա–4, բ–2, գ–6, դ–3, ե–1   4) ա–3, բ–5, գ–6, դ–1, ե–4

49.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

Ն շա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ ներ
1) Աշ. Հով հան նի սյան, Ս. Ե րե մյան
2) Գ. Ա րե շյան, Հ. Քե չեկ
3) Ռ. Մե լի քյան, Է. Հով հան նի սյան
4) Մ. Ա բե ղյան, Ա. Տեր տե րյան
5) Հ. Ա ճա ռյան, Գ. Ղա փան ցյան
6) Ս. Մեր կու րով, Ա. Սարգ սյան

Մաս նա գի տու թյուն 
ա. գրա կա նա գետ    ե. պատ մա բան
բ. կոմ պո զի տոր    զ. լեզ վա բան
գ. եր գիչ     է. բժիշկ 
դ. քան դա կա գործ     

1) 1–ե, 2–բ, 3–գ, 4–է, 5–զ, 6–դ   3) 1–ե, 2–է, 3–բ, 4–ա, 5–զ, 6–դ
2) 1–բ, 2–զ, 3–գ, 4–ե, 5–ա, 6–է  4) 1–զ, 2–ա, 3–դ, 4–բ, 5–է, 6–գ
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50.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում. 

Սպի տա կի ե րկ րա շար ժի հետ ևանք նե րը.

Թ վա քա նակ
1) 25000    3) 16000
2) 400    4) 514000
     5) 17000

Փաստ 
ա) ա նօթ ևան մնա ցած ներ
բ) հիմ նա հա տակ ա վեր ված Սպի տա կի բնակ չու թյու նը
գ) վի րա վոր ված ներ
դ) զոհ ված ներ 
ե) տու ժած գյու ղեր
զ) ա վեր ված բնա կա վայ րեր

1) 1–դ, 2–ե, 3–բ, 4–ա, 5–գ   3) 1–բ, 2–ե, 3–գ, 4–ա, 5–դ
2) 1–բ, 2–զ, 3–դ, 4–գ, 5–ե    4) 1–դ, 2–ե, 3–բ, 4–գ, 5–ա
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8.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱՐԿՆԵՐԻ, ՊՆԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄ 
ԵՎ ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄ

1. ՀՀ–ո ւմ 1920 թ. ստեղծ ված նա հանգ ներն են`
1) Սյու նյաց, Վա նան դի, Գու գար քի, Ա րա րա տյան
2) Շի րա կի, Սյու նյաց, Ա րա րա տյան, Վա նան դի
3) Ա րա րա տյան, Վա նան դի, Նա խիջ ևա նի, Կո տայ քի
4) Կար սի, Շի րա կի, Ա րա րա տյան, Գու գար քի

2. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
ա.  Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան խորհր դա րա նի ը նտ րու թյուն նե րին 

մաս նակ ցե լու ի րա վունք ու նե ին 18 տա րին լրա ցած ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը` ա ռանց 
սե ռի, ազ գու թյան և կրո նա կան խտ րա կա նու թյան, ը նդ հա նուր, գաղտ նի, հա վա
սար և բազ մաս տի ճան քվե ար կու թյամբ: 

բ.  Բա թու մի պայ մա նագ րով Թուր քի ային ան ցան Սուր մա լուն, Կար սը, Ա խալց խան, 
Նա խիջ ևա նը, Զան գե զու րը:

գ.  1920 թ. կե սե րին ՀՀ տա րած քը կազ մում էր շուրջ 70 հա զար քառ. կմ` 2 մլն բնակ
չու թյամբ: 

դ.  Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան ը նտ րո վի խորհր դա րանն ու ներ 80 անդամ: 
ե.  Հո ղի մա սին օ րեն քի հա մա ձայն` կալ վա ծա տի րա կան հո ղա տի րու թյու նը ՀՀ–ո ւմ 

վե րաց վում էր ա ռանց հա տուց ման, սա կայն թույ լատր վում էր հո ղի մաս նա վոր 
սե փա կա նու թյու նը և վա ճառ քը:

զ.  ՀՀ գյու ղատն տե սու թյան հա մա խառն ար տադ րան քը 1919 թ. կր ճատ վել էր վեց 
ան գամ` 1913 թ. հա մե մա տու թյամբ: 

է. 1918 թ. վեր ջե րին Հա յաս տա նում սո վյալ նե րի թիվն ան ցնում էր 1 մի լի ո նից:

1) ա, դ, է   2) գ, ե, զ  3) բ, գ, ե   4) գ, դ, զ

3. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
ա.  Մու սա վա թա կան Ա դր բե ջա նը, ոգ ևոր վե լով Ա նդր կով կա սում Թուր քի այի նվա ճո

ղա կան քա ղա քա կա նու թյու նից, հա վակ նու թյուն ներ դրս ևո րեց հայ կա կան տա
րածք ներ Շա րուր–Դա րա լա գյա զի, Զան գե զու րի, Ղա րա բա ղի, Կար սի և Լո ռու 
նկատ մամբ: 

բ.  Բա թու մի պայ մա նագ րով հայ կա կան կող մը պետք է լու ծա րեր հայ կա կան բո լոր 
զո րա մա սե րը:

գ.  Թուր քա կան զոր քե րի հար ձա կու մը դե պի Բա քու սկս վեց 1918 թ. մայի սին, սա
կայն մինչև հոկ տեմ բեր ա մի սը նրանց չհա ջող վեց գրա վել քա ղա քը: 

դ.  Գեր մա նի ան դրա կա նո րեն վե րա բեր վեց Բա թու մի պայ մա նա գի րը վե րա նայե լու 
հար ցին, ո րով հետև նա ցան կա նում էր Ա նդր կով կա սը պա հել իր ազ դե ցու թյան 
ո լոր տում: 
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ե.  Հայ–վ րա ցա կան հաշ տու թյան հա մա ձայն` « Լո ռու չե զոք գո տում» տե ղա կայ վե ցին 
ան գլի ա կան զո րա մա սեր:

զ.  « Լո ռու չե զոք գո տում» սահ ման վեց հա տուկ կա ռա վա րում, ո րն ի րա կա նաց վե
լու էր Հա յաս տա նի և Վրաս տա նի լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա տեղ ղե կա
վա րու թյամբ և ան գլի ա ցի գե նե րալ–նա հան գա պե տի ը նդ հա նուր վե րահս կո ղու
թյամբ: 

է.  Բա թու մի պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ ՀՀ–ն կա րող էր դի վա նա գի տա կան կա պեր 
հաս տա տել Ֆրան սի այի հետ: 

ը.  Սև րի պայ մա նագ րի հա մա ձայն` հայ–վ րա ցա կան սահ մա նը ո րո շե լու էր Ա ՄՆ–ի 
նա խա գահ Վիլ սո նը:

թ.  Թուրք–հայ կա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ Թիֆ լի սում կնք ված հայ–վ րա ցա կան 
հա մա ձայ նագ րով ե րեք ամ սով « Լո ռու չե զոք գո տի» մտց վե ցին վրա ցա կան զոր քեր:

1) դ, զ, թ  2) ա, գ, ը   3) բ, գ, է   4) ե, է, թ

4. Տր ված փաստարկներից ո րո՞նք են ճիշտ.
1)  Շու շի ում կա յա ցած ար ցա խա հա յու թյան ա ռա ջին հա մա գու մա րը ե րկ րա մա սը 

հռչա կեց ան կախ վար չա քա ղա քա կան մի ա վոր և կազ մեց « Ղա րա բա ղի ժո ղովր
դա կան կա ռա վա րու թյու նը»: 

2)  Մուդ րո սի զի նա դա դա րից հե տո Կի լի կի ան զի նագ րավ վեց ֆրան սի ա կան զոր քե
րի կող մից, ի սկ 1919 թ. նոյեմ բե րին նրանց փո խա րի նե ցին ան գլի ա կան զոր քե րը:

3)  Կա պի տան Ար սեն Շահ մա զյա նը 1919 թ. նոյեմ բե րին ժա մա նեց Գո րիս և ստանձ
նեց Ար ցա խի գե նե րալ–կո մի սա րի պաշ տո նը: 

4)  Ար սեն Շահ մա զյա նին գե նե րալ–կո մի սա րի պաշ տո նում փո խա րի նեց Սեր գեյ Մե
լիք–Յոլ չյա նը: 

5)  Բաք վի 1918 թ. ի նք նա պաշտ պա նու թյան գոր ծում մեծ դեր ու նե ցան գե նե րալ Նա
զար բե կյա նը, Դրոն, Հա մա զաս պը, Գրի գո րի Կոր գա նո վը և ու րիշ ներ:

6)  Այն թա պի ի նք նա պաշտ պա նու թյան բարձ րա գույն խորհր դի նա խա գահն էր 
հոգևոր ա ռաջ նորդ Պետ րոս Սա րա ճյա նը: 

7)  Մուդ րո սի զի նա դա դա րից հե տո Ա նդր կով կա սում ամ րապնդ վե ցին Ա նգ լի այի դիր քե րը: 
8)  Ե լի զա վետ պո լի և Բաք վի նա հանգ նե րի հայ կա կան գա վառ նե րի շուրջ 30000 հայ 

բնակ չու թյու նից 1918–1920 թթ. ա դր բե ջան ցի նե րի քա ղա քա կա նու թյան ար դյուն
քում փրկ վեց մի այն 20 հա զա րը:

9)  Կի լի կի ա յում 1920 թ. սկզբ նե րին ապ րում էր 300 հա զար հայ, սա կայն տե ղում 
հաս տատ ված ֆրան սի ա կան վար չու թյու նը լուրջ քայ լեր չձեռ նար կեց հայե րի ան
վտան գու թյունն ա պա հո վե լու հա մար:

5. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.

ա.  Նա խիջ ևա նի կո րուս տով ՀՀ–ն զրկ վում էր Եր ևան–Ջուլ ֆա եր կա թու ղով հար ևան 
Ի րա նի հետ կա պից, խո ցե լի է ին դառ նում Զան գե զու րի ա րևմ տյան սահ ման նե րը: 

բ.  Նժ դե հը, որ իր փոք րա թիվ ու ժե րով հե ռա ցել էր Խուս տու փի լե ռը, 1920 թ. հոկ
տեմ բե րի կե սե րից գլ խա վո րեց հա մաար ցա խյան ա պս տամ բու թյու նը:

գ.  Գե նե րալ Թոմ սո նը 1920 թ. մայի սին դար ձավ Բաք վի գե նե րալ նա հան գա պետ: 
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դ.  Ար ցա խա հա յու թյան 9–րդ հա մա գու մա րը ե րկ րա մա սը հռ չա կեց Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան ան բա ժա նե լի մա սը: 

ե.  Գե նե րալ Թոմ սո նի պա հան ջով կա սեց վեց Ա նդ րա նի կի զո րախմ բի ա ռաջ խա ղա
ցու մը դե պի Շու շի:

զ.  Ա դր բե ջա նի խորհր դայ նա ցու մից հե տո Խորհր դային Ռու սաս տա նը Հա յաս տա
նից պա հան ջեց ան հա պաղ իր զոր քե րը դուրս բե րել Զան գե զու րից և Կար սից: 

է.  Թիֆ լի սում ստո րագր ված հայ–ռու սա կան հա մա ձայ նագ րով Ղա րա բա ղը, Զան գե
զու րը և Նա խիջ ևա նը հայ տա րար վում է ին Հա յաս տա նի ան բա ժան տա րածք ներ:

1) ա, ե, է   2) ա, դ, ե    3) բ, գ, զ   4) գ, դ, զ

6.  Ո՞ր նա հանգ նե րով էր ան ցնե լու ՀՀ–ի և Թուր քի այի սահ մանն ը ստ Սև րի պայ
մա նագ րի.

1) Է րզ րու մի, Սե բաս տի այի, Վա նի, Բիթ լի սի
2) Է րզ րու մի, Տրա պի զո նի, Վա նի, Բիթ լի սի
3) Դի ար բե քի րի, Խար բեր դի, Տրա պի զո նի, Սե բաս տի այի
4) Դի ար բե քի րի, Խար բեր դի, Վա նի, Բիթ լի սի

7.  Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք են հայ կա կան եր կու պատ վի րա կու թյուն նե րի` Տա սի 
խորհր դին ներ կա յաց ված Հու շագ րում նե րառ ված պա հանջ նե րից.

1) Ճա նա չել հայ–վ րա ցա կան գո յու թյուն ու նե ցող սահ ման նե րը: 
2) Ճա նա չել Մի ա ցյալ Հա յաս տան ան կախ պե տու թյու նը: 
3)  Ա ռն վազն 99 տա րով դաշ նա կից պե տու թյուն նե րից մե կին հանձ նել Հա յաս տա նի 

ման դա տը (հո վա նա վո րու թյու նը): 
4)  Մի ա ցյալ Հա յաս տա նը նե րա ռե լու էր Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի նա հանգ նե րը 

(Վան, Բիթ լիս, Է րզ րում և Տրա պի զոն), Կի լի կի այի վեց սան ջակ նե րը, ի նչ պես նաև 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը՝ ը նդ լայն ված սահ ման նե րով: 

5)  Մի ա ցյալ Հա յաս տա նը նե րա ռե լու էր Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի չորս նա հանգ նե րը 
(Վան, Բիթ լիս, Է րզ րում և Տրա պի զոն), ի նչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյու նը՝ ը նդ լայն ված սահ ման նե րով:

6)  Ա ռն վազն 20 տա րով դաշ նա կից պե տու թյուն նե րից մե կին հանձ նել Հա յաս տա նի 
ման դա տը (հո վա նա վո րու թյու նը): 

7)  Պատ ժի են թար կել հայ կա կան ջար դե րի կազ մա կեր պիչ նե րին, պար տա վո րեց նել 
Թուր քի ային փոխ հա տու ցե լու հայե րի կրած վնաս նե րը:

8. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
1)  « Հայ կա կան լե գե ո նի» կազ մում 1918 թ. նոյեմ բեր–դեկ տեմ բե րին կար եր կու գու

մար տակ` ա վե լի քան 3000 զին վոր: 
2)  Ա րևմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը բա նաձև ըն դու նեց Մի ա ցյալ և ա զատ 

Հա յաս տան հռ չա կե լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին:
3)  Հաճ նի 1920 թ. ի նք նա պաշտ պա նա կան ու ժե րի հրա մա նա տա րը Ներ սես Թա

վուգ ճյանն էր, ի սկ տե ղա կա լը` Կայ ծակ Ա ռա քե լը: 
4)  Մի ա ցյալ Հա յաս տա նի հռ չա կա գի րը վճ ռա կան քայլ էր հա յու թյան եր կու հատ

ված նե րի մեր ձեց ման հա մար, բայց այն ար տա քին քա ղա քա կան որ ևէ նշա նա
կու թյուն չու նե ցավ: 
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5)  Սան Ռե մոյի կոն ֆե րան սը հա վա նու թյուն տվեց մի ա ցյալ հայ կա կան պե տու թյան 
ստեղծ մա նը, սա կայն դաշ նա կից նե րը շա րու նա կում է ին հար ցը կա պել Ա ՄՆ–ի 
կող մից Հա յաս տա նի ման դա տը ստանձ նե լու խնդ րի հետ: 

6)  Կի լի կի այի հայե րի կո տո րած նե րի պա տաս խա նատ վու թյու նը դնե լով Մ. Քե մա լի 
և Կ. Պոլ սի օս մա նյան կա ռա վա րու թյան վրա` դաշ նա կից նե րը գործ նա կան որ ևէ 
քայլ չա րե ցին դրանք դա դա րեց նե լու հա մար: 

7)  Ա ՄՆ–ի Սե նա տը մեր ժեց Հա յաս տա նի ման դա տը ստանձ նե լու և այն տեղ ա մե
րիկ յան զոր քեր ու ղար կե լու նա խա գահ Վիլ սո նի ա ռա ջար կը: 

8)  Ֆրան սի այի վար չա պետ Կլե ման սոն հա մա ձայն վեց ստանձ նե լու հայ–թուր քա
կան սահ ման նե րը ո րո շե լու ի րա վա րա րի ա ռա քե լու թյու նը:

9. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
1)  Ա նգ լի այի վար չա պետ Դ. Լլոյդ Ջոր ջը հա մա ձայն վեց ստանձ նե լու հայ–թուր քա

կան սահ ման նե րը ո րո շե լու ի րա վա րա րի ա ռա քե լու թյու նը: 
2)  Սան Ռե մոյի կոն ֆե րան սը հա վա նու թյուն տվեց մի ա ցյալ հայ կա կան պե տու թյան 

ստեղծ մա նը, սա կայն դաշ նա կից նե րը շա րու նա կում է ին հար ցը կա պել Ռու սաս
տա նի կող մից Հա յաս տա նի ման դա տը ստանձ նե լու խնդ րի հետ:

3)  Հաճ նի 1920 թ. ի նք նա պաշտ պա նու թյան բարձ րա գույն խորհր դի նա խա գահն էր 
Պետ րոս Սա րա ճյա նը, զին ված ու ժե րի հրա մա նա տա րը` Սար գիս Ճե պե ճյա նը, 
ի սկ տե ղա կա լը` Կայ ծակ Ա րա մը: 

4)  Մի ա ցյալ Հա յաս տա նի հռ չա կա գի րը վճ ռա կան քայլ էր հա յու թյան եր կու հատ
ված նե րի մեր ձեց ման հա մար, բայց այն ար տա քին–քա ղա քա կան որ ևէ նշա նա
կու թյուն չու նե ցավ: 

5)  Ա ՄՆ–ի Սե նա տը մեր ժեց Հա յաս տա նի ման դա տը ստանձ նե լու և այն տեղ ա մե
րիկ յան զոր քեր ու ղար կե լու նա խա գահ Ռուզվելտի ա ռա ջար կը:

6)  Կի լի կի այի հայե րի կո տո րած նե րի պա տաս խա նատ վու թյու նը դնե լով Մ. Քե մա լի 
և Կ. Պոլ սի օս մա նյան կա ռա վա րու թյան վրա` դաշ նա կից նե րը գործ նա կան որ ևէ 
քայլ չա րե ցին դրանք դա դա րեց նե լու հա մար:

10.  Խորհր դային Ռու սաս տա նի զոր քե րը 1920 թ. մայիս–օ գոս տո սին ՀՀ–ից զի նա
գրա վե ցին`

1) Կար սը, Լո ռին, Ղա րա բա ղը
2) Ղա րա բա ղը, Նա խիջ ևա նը, Զան գե զու րը
3) Զան գե զու րը, Նա խիջ ևա նը, Սուր մա լուն
4) Սուր մա լուն, Կար սը, Ղա րա բա ղը

11.  Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք են Թիֆ լի սի 1920 թ. օ գոս տո սի 10–ի հայ–ռու սա կան 
հա մա ձայ նագ րի պայ ման նե րից.

ա.  Խորհր դային Ռու սաս տա նը ճա նա չում էր ՀՀ ան կա խու թյու նը:
բ.  Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը հրա ժար վում էր մի ա ցյալ Հա յաս տա նի պա հան ջից:
գ.  Խորհր դային Ռու սաս տա նը խոս տա նում էր ա ջակ ցել ՀՀ–ին Ի րա նի դեմ պայ քա րում:
դ.  Հա յաս տա նը հա մա ձայն վում էր, որ պես զի խորհր դային զոր քե րը ժա մա նա կա վո

րա պես զբա ղեց նեն Ղա րա բա ղը, Զան գե զու րը և Նա խիջ ևա նը: 
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ե.  Խորհր դային Ռու սաս տա նը ճա նա չում էր Լեռ նա հա յաս տա նի ի նք նա վա րու թյու նը: 
զ. Հա յաս տա նը խոս տա նում էր ա ջակ ցել Ռու սաս տա նին Ա րև մուտ քի դեմ պայ քա րում:

1) ա, դ  2) ա, բ, ե  3) գ, ե  4) բ, դ, զ

12.  Ար ևել քի ժո ղո վուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րին վե րա բե րող պն դում նե րից 
ո րո՞նք են ճիշտ.

ա)  Ար ևել քի ժո ղո վուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը տե ղի ու նե ցավ Ան կա րա յում և 
նպաս տեց ռուս–թուր քա կան բա րե կա մու թյան ամ րապնդ մա նը:

բ)  Հա մա գու մա րը կար ևոր դեր խա ղաց Ար ևելք–Ա րև մուտք հա մա գոր ծակ ցու թյունն 
ամ րապն դե լու գոր ծում:

գ)  Ար ևել քի ժո ղո վուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րի ստեղ ծած « Քա րոզ չու թյան և 
գոր ծո ղու թյան խոր հուր դը» 1920 թ. սեպ տեմ բե րի 18–ին ըն դու նեց մի բա նաձև–
փաս տա թուղթ, ո րի հիմ նա կան դրույթ ներն ամ բող ջու թյամբ ո ւղղ ված է ին ՀՀ–ի և 
հայ ժո ղովր դի դեմ: 

դ)  Այդ խորհր դի մշա կած փաս տաթղ թի հա մա ձայն` Ռու սաս տա նը՝ որ պես փր կա
րար և հաշ տա րար, պետք է մտ ներ Հա յաս տան և այն տեղ հաս տա տեր խորհր
դային վար չա կարգ: 

ե)  Այդ բա նաձ ևով ա ռա ջարկ վում էր հնա րա վոր բո լոր մի ջոց նե րով օգ նել քե մա լա
կան նե րին և Հա յաս տա նի վրա նրանց ռազ մար շա վի մի ջո ցով նպաս տել վեր ջի
նիս խորհր դայ նաց մա նը:

զ)  Դա վա դիր այս փաս տաթղ թի ըն դու նու մից եր կու ա միս ան ց Թուր քի ան ա ռանց 
պա տե րազմ հայ տա րա րե լու ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներ սկ սեց Հա յաս տա նի 
ու Վրաս տա նի դեմ:

է)  Համագումարը որոշեց ռազմական և նյութական օգնություն տրամադրել 
Հայաստանի Հանրապետությանը:

1) ա, գ, է   2) գ, դ, ե   3) բ, դ, զ  4) բ, գ, է

13.   Խորհր դային ո ՞ր հան րա պե տու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ստո րագ րե ցին 
ԽՍՀՄ–ի կազ մա վոր ման մա սին փաս տաթղ թե րը.

1) Ռու սաս տա նի, Ո ւկ րաի նայի, Բե լա ռու սի, Վրաս տա նի
2) Ռու սաս տա նի, Ո ւկ րաի նայի, Հա յաս տա նի, Վրաս տա նի
3) Ռու սաս տա նի, Ո ւկ րաի նայի, Բե լա ռու սի, Ա նդր դաշ նու թյան
4) Ռու սաս տա նի, Բե լա ռու սի, Վրաս տա նի, Մոլ դո վայի

14.  ՀՍԽՀ խոր հուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րին և Սահ մա նադ րու թյա նը վե րա
բե րող պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 

1) Ամ բողջ իշ խա նու թյու նը հան րա պե տու թյու նում պատ կա նում էր հեղ կոմ նե րին:
2) Ամ րագր վում է ին խոս քի, մա մու լի, ցույ ցե րի և այլ ա զա տու թյուն ներ:
3)  Ե րաշ խա վոր վում է ին բո լո րի հա վա սար ի րա վունք նե րը` ան կախ ազ գու թյու նից ու 

դա վա նան քից:
4)  Ե կե ղե ցին ան ջատ վում էր պե տու թյու նից, ի սկ դպ րո ցը` ե կե ղե ցուց, սահ ման վում 

էր ան վճար կր թու թյուն ստա նա լու ի րա վունք: 
5)  Աշ խա տան քը պար տա դիր պար տա կա նու թյուն էր հա մար վում բո լո րի հա մար` 

«ով չի աշ խա տում, նա չի ու տում» սկզ բուն քով:
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6)  ՀՍԽՀ խոր հուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը հա տուկ ու ղեր ձով դի մեց 
« գա ղու թա հայ բուր ժո ւա զի ային»` հա մախմբ վե լու հայ րե նի քի շուր ջը և նպաս տե
լու նրա վե րա շի նու թյա նը: 

7) Սահ ման վում էր կա մա վոր զին վո րա կան ծա ռա յու թյուն:

15. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 
ա.  1921 թ. փետր վա րի 22–28–ը ա պս տամ բու թյունն ա րագ ը նդ գր կեց Հա յաս տա նի 

կենտ րո նա կան մի քա նի շր ջան նե րը` Բաշ Գյառ նին, Կո տայ քը, Թա լի նը, Դա րա
լա գյա զը, Բաշ Ա պա րա նը:

բ.  Փետր վա րյան հա մա ժո ղովր դա կան ա պս տամ բու թյան ը նդ հա նուր ղե կա վա րու
թյու նը ստանձ նել էր Հայ հե ղա փո խա կան դաշ նակ ցու թյու նը:

գ.  Ա նդր կով կա սի ե րեք խորհր դային հան րա պե տու թյուն նե րի մի ա վոր ման ձև ը նտր
վեց հա մա դաշ նու թյու նը:

դ.  ՀՍԽՀ պե տա կան ու կու սակ ցա կան մար մին նե րը հա վա տա րիմ զո րա մա սե րի և 
«Ա զա տա մարտ» ու « Վար դան Զո րա վար» զրա հագ նացք նե րի պաշտ պա նու թյան 
ներ քո հե ռա ցան Աշ տա րակ–Բաշ Ա պա րան ո ւղ ղու թյամբ: 

ե.  Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյու նը ճն շե լու և Հա յաս տա նում խորհր դային իշ խա
նու թյու նը վե րա հաս տա տե լու խն դի րը ստանձ նեց ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մի կով կա սյան 
բյու րոն:

1) բ, ե   2) բ, գ  3) դ, ե   4) ա, գ 

16. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 
1)  Վրաս տա նի հեղ կո մի նա խա գահ Պ. Մդի վա նին և իր կողմ նա կից նե րը գտ նում է ին, 

որ Ա նդր կով կա սի Դաշ նու թյուն ստեղ ծե լու հա մար կան ի րա կան նա խադրյալ ներ 
և կողմ է ին դրա ստեղծ մա նը:

2)  «Ս տա լի նյան ի նք նա վա րաց ման ծրագ րին» հա վա նու թյուն տվե ցին խորհր դային 
բո լոր հան րա պե տու թյուն նե րի կոմ կուս նե րը:

3)  Հա յաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րը դեմ է ին Ա նդր դաշ նու թյան ստեղծ մա նը, ո րով
հետև այն հնա րա վո րու թյուն չէր տա եր կի րը ու ժո ղովր դին ար տա քին վտանգ նե րից 
պաշտ պա նե լու և հա սա րա կա կան–տն տե սա կան ծանր վի ճա կից դուրս բե րե լու:

4)  Ա նդր կով կա սի խոր հուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մարն ըն դու նեց Ա ԽԴՍՀ Սահ
մա նադ րու թյու նը և ո րո շեց մյուս խորհր դային հան րա պե տու թյուն նե րի հետ մի ա
վոր վել ԽՍՀՄ–ի կազ մում: 

5)  Ա ԽՍՀԴՄ–ն գո յատ ևեց մինչև 1936 թվա կա նը:
6)  ԽՍՀՄ–ը ի րա կա նում ոչ թե դաշ նային մի ու թյուն էր, այլ մի ա ձույլ կենտ րո նաց ված 

պե տու թյուն:

17.  Անդր կով կա սի հան րա պե տու թյուն նե րի ներ քին սահ ման նե րը ո րո շող հանձ նա
ժո ղո վի՝ Թիֆ լի սում գու մար ված նիս տում Խորհր դային Հա յաս տա նի ներ կա յա
ցու ցի չը ա ռա ջար կեց ՀՍԽՀ–ին մի աց նել`

1) Կար սը, Լո ռին, Ջա վախ քը
2) Լեռ նային Ղա րա բա ղը, Սյու նի քը, Ա խալց խան
3) Լո ռին, Լեռ նային Ղա րա բա ղը, Ա խալ քա լա քի գա վա ռը
4) Նա խիջ ևա նը, Կար սը, Լո ռին 
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18.  Ադր բե ջա նի հեղ կո մը 1920 թ. վեր ջին ար ված իր հայ տա րա րու թյամբ Խորհր
դային Հա յաս տա նի հան րա պե տու թյան մաս էր ճա նա չում`

1) Նա խիջ ևա նը, Ղա զա խը և Լեռ նային Ղա րա բա ղը
2) Լեռ նային Ղա րա բա ղը, Ղա զա խը և Զան գե զու րը
3) Զան գե զու րը, Ղա զա խը և Նա խիջ ևա նը,
4) Լեռ նային Ղա րա բա ղը, Զան գե զու րը և Նա խիջ ևա նը

19.  Հա մա զան գե զու րյան ա ռա ջին հա մա գու մա րը` 
1) ե րկ րա մա սը հռ չա կեց Լեռ նա հա յաս տան
2) Լեռ նա հա յաս տա նը հռ չա կեց Ի նք նա վար Սյու նիք
3) ե րկ րա մա սը հռ չա կեց Ի նք նա վար Սյու նիք 
4) Լեռ նա հա յաս տա նը վե րան վա նեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն

20. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 
ա.  Հա յաս տա նի խորհր դային իշ խա նու թյու նը, խախ տե լով դեկ տեմ բե րի 2–ի իշ խա

նա փո խու թյան հա մա ձայ նա գի րը, ձևա վո րեց մի ա կու սակ ցա կան վար չա կազմ:
բ.  Հա յաս տա նում խորհր դային վար չա կար գը հաս տա տե լու և ամ րապն դե լու գոր ծ ըն

թա ցը կազ մա կեր պում և ո ւղ ղոր դում էր Հա յաս տա նի խոր հուրդ նե րի հա մա գու մա րը:
գ.  Հա յաս տա նի խորհր դային իշ խա նու թյու նը ա ռա ջին ի սկ օ րե րից սկ սեց կի րա ռել 

նոր տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյուն: 
դ.  Խորհր դային իշ խա նու թյու նը Հա յաս տա նում քա ղա քա կան հե տապն դում ներ և բռ նու

թյուն ներ գոր ծադ րեց նա խորդ կա ռա վա րու թյան, ազ գային կու սակ ցու թյուն նե րի ճա
նաչ ված ան դամ նե րի, այ լա խոհ նե րի և հայ կա կան բա նա կի սպա յա կազ մի նկատ մամբ: 

ե.  Հա յաս տա նում խորհր դային կար գեր « ներդ նե լու» նպա տա կով ներ քին գոր ծե րի 
և ար տա քին գոր ծե րի ժող կո մատ նե րը սկ սե ցին բռ նու թյուն ներ գոր ծադ րել բնակ
չու թյան նկատ մամբ: 

զ.  Գա րե գին Նժ դե հի գլ խա վո րած Զան գե զու րի ի նք նա պաշտ պա նու թյան շնոր հիվ 
այդ ե րկ րա մա սը մնաց Հա յաս տա նի կազ մում: 

է.  ՀՍԽՀ ա ռա ջին Սահ մա նադ րու թյան հա մա ձայն` ամ բողջ իշ խա նու թյու նը հան րա
պե տու թյու նում պատ կա նում էր հեղ կոմ նե րին: 

ը.  Լե նի նի նա խագ ծի հա մա ձայն` խորհր դային հան րա պե տու թյուն նե րը պետք է 
մտնե ին ՌՍԴԽՀ–ի կազ մը:

1) բ, գ, է   2) ա, դ, ը   3) գ, ե, է   4) ա, դ, զ

21. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 
1)  Խորհր դային Հա յաս տա նին Ա ռա ջին հան րա պե տու թյու նից փո խանց վեց հար

ևան չորս ե րկր նե րի հետ տա րած քային–սահ մա նային չլուծ ված խն դիր նե րի 
« ժա ռան գու թյու նը»:

2)  Հայ–վ րա ցա կան տա րած քային խն դիր էր նաև Ջա վախ քի հար ցը, ո րը ՌԿ(բ)Կ 
կով կա սյան բյու րոյի ջան քե րով տր վեց Վրաս տա նին:

3)  Հայ–ա դր բե ջա նա կան տա րած քային խն դիր նե րը կապ ված է ին Նա խիջ ևա նի, 
Լեռ նային Ղա րա բա ղի և Զան գե զու րի հետ, ո րոնք, ի վեր ջո, բո լո րը  ՌԿ(բ)Կ կով
կա սյան բյու րոյի ջան քե րով տր վե ցին Ա դր բե ջա նին:

4)  Զան գե զու րը 1921 թ. գար նան և ամ ռան ա միս նե րին մնա ցել էր ան կա խու թյան 
միակ կղ զյակն Ա նդր կով կա սում և իր վրա էր սևե ռել բոլշ ևիկ նե րի ու շադ րու թյունը: 
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5)  ՀՍԽՀ կա ռա վա րու թյու նը 1921 թ. հու նի սի 13–ին պայ քա րը դա դա րեց նե լու և 
խորհր դայ նա ցումն ըն դու նե լու հեր թա կան կոչն ո ւղ ղեց Ար ցա խի կա ռա վա րու թյա
նը` նշե լով, որ ե րկ րա մա սը լի նե լու է Հա յաս տա նի կազ մում:

6)  ՌԿ(բ)Կ կով կա սյան բյու րոյի պլե նու մը 1921 թ. հու լի սի 4–ի նիս տում ըն դու նում է ար
դա րա ցի ո րո շում` Լեռ նային Ղա րա բա ղը մի աց նե լու Խորհր դային Հա յաս տա նին: 

7)  Խորհր դային կայս րու թյա նը բնո րոշ է ին ի րա կան ժո ղովր դա վա րու թյու նը, ազ գե
րի ու հա սա րա կու թյան մի լի ո նա վոր ան դամ նե րի ի րա կան հա վա սա րու թյու նը:

22. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 
ա.  Հայ–վ րա ցա կան տա րած քային խն դիր ներ է ին ա ռա ջա ցել Լո ռու և Ջա վախ քի 

պատ ճա ռով:
բ.  Հայ հեղ կո մը պար բե րա բար Վրաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից պա հան ջում էր 

զոր քե րը դուրս բե րել « Լո ռու չե զոք գո տուց», սա կայն Խորհր դային Ռու սաս տա նը 
դեմ էր դրան:

գ.  Ա նդր կով կա սի հան րա պե տու թյուն նե րի սահ ման նե րը ո րո շե լու հա մար ստեղծ ված 
հանձ նա ժո ղո վում վրաց–ա դր բե ջա նա կան հա կա հայ կա կան դա շին քին ա ջակ
ցում էր նաև հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ Ի. Ստա լի նը: 

դ.  Հա յաս տա նի մի ակ ներ կա յա ցու ցի չը հրա ժար վեց Ա նդր կով կա սի հան րա պե տու
թյուն նե րի սահ ման նե րը ո րո շե լու հա մար ստեղծ ված հանձ նա ժո ղո վի աշ խա
տանք նե րին իր հե տա գա մաս նակ ցու թյու նից և պա հան ջեց բո լոր վի ճե լի հար ցե
րը փո խան ցել Մոսկ վայի քն նարկ մա նը:

ե.  Հայ–վ րա ցա կան վի ճե լի տա րածք նե րի խն դիրն իր նախ նա կան լու ծումն ստա ցավ 
ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մի կով կա սյան բյու րոյի պլե նու մի 1921 թ. հու լի սի 7–ի նիս տում, և 
ո րոշ վեց « Լո ռու չե զոք գո տին» թող նել Խորհր դային Հա յաս տա նի կազ մում:

1) ա  , դ 2) ա, ե  3) բ, դ  4) գ, ե

23. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 

ա.  Մոսկ վա մեկ նած Ա. Բեկ զա դյա նի գլ խա վո րած հայ կա կան պատ վի րա կու թյու նը 
այն տե սա կե տին էր, որ ՀՍԽՀ սահ ման նե րում պետք է լի նե ին 1920 թ. թուրք–հայ
կա կան պա տե րազ մի նա խօ րե ի դրու թյամբ ՀՀ–ին պատ կա նող տա րածք նե րը:

բ.  ՌԿ(բ)Կ կով կա սյան բյու րոյի պլե նու մը 1921 թ. հու լի սի 5–ի նիս տում ըն դու նում է ար
դա րա ցի ո րո շում` Լեռ նային Ղա րա բա ղը մի աց նե լու Խորհր դային Հա յաս տա նին:

գ.  Թուր քե րը Ա լեք սանդ րա պո լի գա վա ռում 1920 թ. նոյեմ բեր–1921 թ. ապ րիլ ա միս
նե րին կո տո րել է ին մոտ 100 հա զար և գե րու թյան տա րել 45 հա զար մարդ:

դ.  Նժ դե հի գլ խա վո րած հե րո սա կան ի նք նա պաշտ պա նու թյան շնոր հիվ Զան գե զու րը 
մնաց Խորհր դային Հա յաս տա նի կազ մում: 

ե.  Մոսկ վայի ռուս–թուր քա կան պայ մա նագ րի հա մա ձայն` ՀՍԽՀ–ին էր մնում Սուր
մա լո ւի գա վա ռը:

զ.  Կար սի կոն ֆե րան սում թուր քա կան պատ վի րա կու թյան նա խա գահն էր Յու սուֆ 
Քե մա լը: 

է.  Քե մա լա–բոլշ ևի կյան գոր ծար քով Հա յաս տա նից խլ վե ցին և Թուր քի ային ու Ա դրբե
ջա նին նվի րա բեր վե ցին հայ կա կան տա րածք նե րի զգա լի մա սը:

1) բ, գ, ե   2) գ, ե, զ   3) ա, զ, է   4) ա, դ, է 
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24. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 
1)  Մոսկ վայի պայ մա նագ րի 10–րդ հոդ վա ծով Ռու սաս տա նը պար տա վոր վում էր ան

հրա ժեշտ մի ջոց ներ ձեռ նար կել, որ պես զի Ա նդր կով կա սի խորհր դային հան րա
պե տու թյուն նե րը « պար տա դիր կեր պով ճա նա չեն սույն պայ մա նագ րի այն հոդ
ված նե րը, ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն վե րա բեր ում են ի րենց»:

2)  ՌԿ(բ)Կ կով կա սյան բյու րոյի պլե նու մը 1921 թ. հու լի սի 4–ի նիս տում ըն դու նում է ար
դա րա ցի ո րո շում` Լեռ նային Ղա րա բա ղը մի աց նե լու Խորհր դային Հա յաս տա նին:

3)  Մոսկ վայի ռուս–թուր քա կան պայ մա նագ րի` հայ–թուր քա կան սահ մա նին վե րա բե
րող դրույթ նե րը օ րի նա կան չէ ին, ո րով հետև Խորհր դային Ռու սաս տա նը և քե մա
լա կան Թուր քի ան ա ռանց հայ կա կան կող մի մաս նակ ցու թյան վճ ռե ցին հայ կա
կան տա րածք նե րի հար ցը:

4)  ՌԿ(բ)Կ կով կա սյան բյու րոն « Կար սի կոն ֆե րան սի մա սին» իր ո րոշ մամբ հնա
րա վո րու թյուն էր տա լիս, որ պես զի Ա նդր կով կա սի ե րեք խորհր դային հան րա պե
տու թյուն նե րը ո րոշ փո փո խու թյուն ներ կա տա րեն Մոսկ վայի պայ մա նագ րի` ի րենց 
վե րա բե րող պայ ման նե րում: 

5)  Ի տար բե րու թյուն Մոսկ վայի պայ մա նագ րի, ո րով Նա խիջ ևա նի մար զի խնա
մա կա լու թյու նը Ա դր բե ջա նը ի րա վունք չու ներ զի ջե լու « մի եր րորդ պե տու թյան», 
Կար սի պայ մա նագ րով այն տր վեց Հա յաս տա նին:

6)  Խորհր դային Ռու սաս տա նի բոլշ ևի կյան ղե կա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյան 
ար դյուն քում ոչ մի այն Ա րևմ տյան Հա յաս տա նը, այլև Ար ևե լյան Հա յաս տա նի տա
րածք նե րի զգա լի մա սը դուրս մնա ցին Խորհր դային Հա յաս տա նի սահ ման նե րից: 

7)  Խորհր դային Հա յաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րն ան վե րա պահ ըն դու նե ցին Մոսկ վայի 
և Կար սի պայ մա նագ րե րի պա հանջ նե րը և ոչ մի դժ գո հու թյուն չար տա հայ տե ցին:

25.   Կար սի կոն ֆե րան սի հետ կապ ված՝ ՀՍԽՀ կա ռա վա րու թյու նը ձևա կեր պեց իր 
պա հանջ նե րը. թվարկ ված նե րից ո րո՞նք են այդ պա հանջ նե րից.

ա) Ղա րա բա ղի խնա մա կա լու թյու նը թող նել Ա դր բե ջա նին: 
բ)  Հա յաս տա նին տրա մադ րել Օլ թի ի և Կաղզ վա նի հան քա վայ րե րի, Սա րի ղա մի շի ան

տառ նե րի, Կար սի խոտ հար քե րի, Կող բի ա ղի հան քե րի շա հա գործ ման ի րա վուն քը:
գ)  Ա րևմ տա հայ գաղ թա կան նե րին թույլ տալ վե րա դառ նալ հայ րե նի օ ջախ նե րը և 

փոխ հա տու ցել նրանց կրած վնաս նե րը:
դ)  Թուրք–հայ կա կան սահ ման ո րո շել Ա րա ծա նի և Ա րաքս գե տե րը` հայ կա կան կող

մում թող նե լով Խնու սի մար զը: 
ե)  Թուր քի այի և Հա յաս տա նի միջև ա զատ ա ռևտ րի ի րա վունք տալ:
զ)  Ջա վախ քը` որ պես ի նք նա վար տա րածք, հանձ նել Վրաս տա նի խնա մա կա լու թյա նը: 
է) Կար սի մար զի խնա մա կա լու թյու նը հանձ նել Հա յաս տա նին:
1) ա, բ, դ  2) բ, գ, ե   3) ա, դ, զ  4) բ, գ, է 

26.  Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք Կար սի կոն ֆե րան սում հայ կա կան պատ վի րա կու թյան 
կող մից թուր քե րին ներ կա յաց րած ա ռա ջարկ նե րից չեն.

1) վե րա դարձ նել Սև րի պայ մա նագ րով ո րոշ ված տա րածք նե րը 
2) վե րա դարձ նել Կող բի ա ղա հան քե րը
3) վե րա դարձ նել միջ նա դա րյան մայ րա քա ղաք Ա նի ի ա վե րակ նե րը
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4)  ա րևմ տա հայ գաղ թա կան նե րին թույլ տալ վե րա դառ նալ հայ րե նի օ ջախ նե րը և 
նրանց հա մար ստեղ ծել ի նք նա վա րու թյուն 

5) վե րա դարձ նել Ա լեք սանդ րա պո լի դե պոյից թա լան ված գույ քը

27. Գտ նել սխալ փաս տար կը. 
Երկ րի ա րագ ար դյու նա բե րաց ման հա մար  ֆի նանս ներ հայ թայ թե լու նպա տա կով`
1)  բռ նագ րավ վե ցին թան գա րան նե րում պահ վող ազ գային հարս տու թյու նը և վան քե

րի ու ե կե ղե ցի նե րի ու նեց ված քը
2) գյու ղա ցի ու թյան վրա դր վե ցին խիստ ծանր հար կեր
3) սահ ման վեց չն չին աշ խա տա վարձ աշ խա տա վոր նե րի հա մար 
4) մեծ չա փե րով ներդր վեց օ տա րերկ րյա կա պի տա լը

28. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 
ա.  Ը ստ ԽՍՀՄ և ազ գային հան րա պե տու թյուն նե րի սահ մա նադ րու թյուն նե րի` պե

տու թյան քա ղա քա կան հիմ քը խոր հուրդ ներն է ին, սա կայն ոչ մի օ րենք չէր կա
րող ըն դուն վել ա ռանց կա ռա վա րու թյան հա վա նու թյան:

բ.  Ը ստ Խորհր դային Հա յաս տա նի Սահ մա նադ րու թյան` ե կե ղե ցին դառ նում էր 
« հա վա տա ցյալ նե րի մաս նա վոր հա մայնք», ի սկ բո լոր քա ղա քա ցի նե րին ի րա վունք 
էր տր վում ա զա տո րեն վա րե լու կրո նա կան և հա կակ րո նա կան քա րոզ չու թյուն:

գ.  Գեր մա նի ան նպա տակ ու ներ կայ ծակ նային պա տե րազ մի մի ջո ցով գրա վե լու 
Ա ՄՆ–ն և հաս նե լու հա մաշ խար հային տի րա պե տու թյան: 

դ.  Հն չա կյան կու սակ ցու թյան ա ռաջ նորդ նե րից Ա. Նա զար բե կյա նը դար ձավ կոմ կու
սի ան դամ: 

ե.  Հա յաս տա նում 1930–ա կան թթ. բռ նաճն շում նե րի են թարկ ված 25000 մարդ կանց 
մեկ եր րոր դը գն դա կա հար վել է:

1) ա, դ    2) բ, դ    3) բ, ե   4) ա, գ 

29. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 
ա.  Խորհր դային Հա յաս տա նում գյու ղա ցի ու թյան ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը կո լ

տնտե սու թյուն նե րին ան դա մագր վեց 1938–1940 թթ.:
բ.  Հա կա կոլտն տե սային շար ժումն ար տա հայտ վեց նաև գյու ղա ցի նե րի կող մից 

ի րենց ա նա սուն ներն ան խնա մոր թե լու ձևով, ո րի հետ ևան քով Հա յաս տա նում 
խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի գլ խա քա նա կը կր ճատ վեց 30 տո կո սով, ի սկ 
մանր եղ ջե րա վոր նե րի նը` կի սով չափ:

գ.  Հար կադ րա բար ստեղծ ված կոլտն տե սու թյուն նե րը լու ծա րե լուց հե տո խորհր դային 
պե տու թյու նը որ պես ճնշ ման մի ջոց գյու ղա ցի ա կան տն տե սու թյուն նե րի նկատ
մամբ կի րա ռեց հար կե րի ա վե լաց ման քա ղա քա կա նու թյու նը:

դ.  Գյու ղա ցի նե րի տե ղա շար ժե րը կա սեց նե լու նպա տա կով խորհր դային իշ խա նու
թյու նը նրան ցից խլեց տրանս պոր տային մի ջոց նե րը: 

ե.  «Ա ջե րի», տրոց կիստ նե րի ջախ ջա խու մից հե տո ՀամԿ(բ)Կ ստա լի նյան ղե կա վա
րու թյու նը հաս տա տեց իր բա ցար ձակ իշ խա նու թյու նը:

զ.  Հն չա կյան կու սակ ցու թյու նը, Կո մին տեր նի ըն դու նած ո րոշ ման հա մա ձայն, դա
դա րեց րեց իր գոր ծու նե ու թյու նը ար տա սահ մա նում: 

է)  Խորհր դային ե րկ րում ձևա վոր վում էր Ստա լի նի ան ձի պաշ տա մուն քը, ո րը բա ցա
հայտ դար ձավ 1924 թ.` Լե նի նի մահ վա նից հե տո:

1) ա, դ, է   2) ա, գ, զ  3) բ, գ, ե   4) բ, դ, զ
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30. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 
1)  Գյուղ մի աս հար կի գու մա րը 1923 թ. կազ մեց հո ղա գոր ծու թյան ար դյուն քի 12 և 

ա նաս նա պա հա կան ար տադ րան քի 2 տո կո սը:
2)  Հն գա մյակ նե րով կենտ րո նաց ված պլա նա վո րումն ի րա կա նաց վեց մի այն Ստա լի

նի կա ռա վար ման շր ջա նում:
3)  Հայոց ե կե ղե ցու դեմ պայ քարն ա վե լի սաստ կա ցավ լճաց ման տա րի նե րին. 

հոգևո րա կա նու թյու նը դիտ վեց որ պես հա կա հե ղա փո խա կան և հա կա խորհր
դային տարր:

4)  ԽՍՀՄ բարձ րա գույն ղե կա վա րու թյու նը 1920–ա կան թթ. ե րկ րորդ կե սից ե րկ րի 
տեխ նի կատն տե սա կան հե տամ նա ցու թյու նը ա րա գո րեն վե րաց նե լու նպա տա կով 
ո րո շեց ի րա կա նաց նել գյու ղատն տե սու թյան կո լեկ տի վա ցում: 

5)  ՀՅԴ ի նք նա վե րաց ման հա մա գու մա րից ան մի ջա պես հե տո Խորհր դային Հա յաս
տա նում լու ծար վե ցին դաշ նակ ցու թյան ը նդ հա տա կյա կա ռույց նե րը:

6)  Ար դյու նա բե րաց ման նպա տա կը ԽՍՀՄ–ը մե քե նա ներ և սար քա վո րում ներ ներ
մու ծող ե րկ րից դրանք ար տադ րող ե րկ րի վե րա ծելն էր: 

7)  Եր ևա նի կո մե րի տա կան կազ մա կեր պու թյան շար քե րում գո յու թյուն ու ներ տրոց
կիս տա կան եր կու խումբ, ո րոնք ի րենց ան վա նում է ին «Ե րի տա սար դու թյան 
տրոց կիս տա կան մի ու թյուն» և «Ուղ ղա փառ մարք սիստ ներ»:

31. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ. 
1)  Խորհր դա–ֆին նա կան պա տե րազ մում հայե րից 4 հո գի ար ժա նա ցել են ԽՍՀՄ 

հե րո սի կոչ ման:
2)  390–րդ հայ կա կան դի վի զի ան Կեր չի մոտ մղ ված մար տե րից հե տո հե րո սա բար 

մաս նակ ցեց նաև Բեռ լի նի գրավ ման օ պե րա ցի ային:
3)  ԽՍՀՄ հե րոս ներ Հու նան Ա վե տի սյա նը և Սու րեն Ա ռա քե լյա նը կռ վել են Թա ման

յան դի վի զի այի կազ մում:
4)  Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի 64 հայ գե նե րալ նե րից 6–ը հե տա գա յում դար ձել 

են մար շալ ներ: 
5)  Հայ կա կան 76–րդ լեռ նահ րաձ գային դի վի զի ան, որ կազ մա վոր վել էր դեռ 1920–1922 թթ. 

Հա յաս տա նում, աչ քի ըն կավ Ստա լինգ րա դի ճա կա տա մար տում և վե րա կազ մա վոր վեց 
51–րդ գվար դի ա կան հրաձ գային դի վի զի այի: 

6)  Ստա լինգ րա դի ճա կա տա մար տում ցու ցա բե րած ան ձն վի րու թյան հա մար ԽՍՀՄ 
հե րո սի կոչ մանն ար ժա նա ցավ օ դա չու Ի վան Ի սա կո վը:

7)  Հայ ժողովրդի ավելի քան 60000 զավակներ պատերազմին մասնակցել են 
հայկական ազգային դիվիզիաների կազմում:

32. Գտ նել սխալ պն դու մը. 
1)  1973 թ. ձևա վոր ված Ա ՄԿ ղե կա վար խոր հուր դը որ դեգ րեց «Ան կա խու թյուն` հան

րաք վե ի ճա նա պար հով» ռազ մա վա րու թյու նը:
2)  1970–ա կան թթ. կե սե րի ազ գային զար թոն քի և կորց րած պատ մա կան տա րածք

նե րը վե րա դարձ նե լու գա ղա փա րի շուրջ հա մախմբ ված այ լա խոհ նե րը Հա յաս տա
նում ստեղ ծե ցին ա ռա ջին այ լա խո հա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը:

3)  Խորհր դային Մի ու թյու նում հետզ հե տե սր վող ազ գային հար ցին գործ նա կան լու ծում 
տա լու փո խա րեն Մոսկ վան վա րում էր ե րկ դի մի և խու սա նա վե լու քա ղա քա կա նու թյուն:

4)  Հա յաս տա նում հա կա խորհր դային գոր ծու նե ու թյան մե ղադ րան քով դա տա պարտ
ված նե րի պայ քա րի հիմ նա կան նպա տակն էր հայ կա կան հո ղե րի վե րա մի ա վո
րու մը, լեզ վի և մշա կույ թի պահ պա նու մը, կո մու նիստ նե րի իշ խա նու թյան վե րա ցու
մը և ան կախ Հա յաս տա նի ստեղ ծու մը:
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33. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ. 
ա.  «Այ լա խոհ» հաս կա ցու թյու նը ի հայտ ե կավ 1970–ա կան թթ., ո րը բնու թագ րում էր 

այն մարդ կանց, ով քեր պայ քա րում է ին խորհր դային ի րա կա նու թյու նը փո փո խե
լու հա մար:

բ.  Հա յաս տա նում այ լա խո հու թյու նը կրում էր հիմ նա կա նում ազ գային բնույթ:
գ.  1960–ա կան թթ. սկզ բին ազ գային զար թոն քի և կորց րած պատ մա կան տա րածք նե

րը վե րա դարձ նե լու գա ղա փա րի շուրջ հա մախմբ ված այ լա խոհ նե րը Հա յաս տա նում 
ստեղ ծե ցին ա ռա ջին այ լա խո հա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը:

դ.  Մեծ ե ղեռ նի հիս նա մյա տա րե լի ցի օ րը Եր ևա նում տե ղի ու նե ցան զանգ վա ծային ցույ ցեր 
և հան րա հա վաք ներ. Հա յաս տա նում նման ե լույթ ներ ե ղել է ին նաև 1930–ա կան թթ.: 

ե.  Պա րույր Հայ րի կյա նին, Ա շոտ Նա վա սար դյա նին և ու րիշ նե րին 1970 թ. ա զա
տազրկ ման դա տա պար տե ցին այն մե ղադ րան քով, որ «ակ տիվ ը նդ հա տա
կյա գոր ծու նե ու թյուն են վա րել` նպա տակ ու նե նա լով ան ջա տե լու Հա յաս տա նը 
ԽՍՀՄ–ից և ստեղ ծե լու ան կախ հայ կա կան պե տու թյուն»:

1) ա, գ  2) գ, ե   3) բ, դ    4) ա, դ 

34.  «Հռ չա կա գիր Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին» պատ մա կան փաս տաթղթին 
վե րա բե րող պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.

1)  Հա տուկ հոդ վա ծով ըն դուն վում էր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րի գե
րա կա յու թյու նը ԽՍՀՄ օ րենք նե րի նկատ մամբ: Ե թե ԽՍՀՄ օ րեն քը հաս տատ վում 
էր ՀՀ Գե րա գույն խորհր դի կող մից, ա պա այն գոր ծե լու էր հան րա պե տու թյու նում:

2)  Հռ չա կագ րի մշա կու թային բաժ նում հա տուկ ու շադ րու թյուն էր հատ կաց վում հայե
րե նի՝ ի բրև պե տա կան լեզ վի կի րառ ման հիմ նա հար ցին. հան րա պե տու թյու նում 
ամ բողջ գոր ծա վա րու թյու նը կա տար վե լու էր հայե րե նով և ռու սե րե նով:

3)  22 հոդ վա ծից բաղ կա ցած այդ հիմ նա րար փաս տա թուղ թը նա խան շում էր Հա յաս
տա նի տն տե սա կան և մշա կու թային զար գաց ման ու ղի նե րը: 

4) Վե րա կանգն վում է ին Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու ոտ նա հար ված ի րա վունք նե րը: 
5)  Հա յաս տա նի բա նա կը պետք է ու նե նար իր խա ղա ղա րար ա ռա քե լու թյուն նե րը 

բո լոր ե րկր նե րում:
6)  Հռ չա կա գի րը հաս տա տում էր ՀՀ վճ ռա կա նու թյունն Ար ցախն իր տա րած քի ան

բա ժա նե լի մա սը ճա նա չե լու վե րա բե րյալ: 
7)  Հա տուկ կե տով ար ձա նագր վում էր, որ Հա յաս տա նը պետք է ու նե նա իր մաս նա

բա ժի նը ԽՍՀՄ զին ված ու ժե րի սպա ռա զի նու թյու նից, պի տի հաս նի սե փա կան 
դրա մա կան մի ջոց նե րի ստեղծ մա նը:

35.  «Հռ չա կա գիր Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին» պատ մա կան փաս տաթղթին 
վե րա բե րող պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 

ա.  Փաս տաթղ թի քա ղա քա կան բաժ նում նշ ված էր, որ ՀԽՍՀ–ն վե րան վան վում է 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն: Հա յաս տա նի պատ մու թյան մեջ սկս վում էր 
Եր րորդ հան րա պե տու թյան շր ջա նը:

բ.  Հռ չա կագ րում հա տուկ հոդ վա ծով ըն դուն վում էր ԽՍՀՄ օ րենք նե րի գե րա կա յու
թյու նը հան րա պե տու թյան օ րենք նե րի նկատ մամբ: Ե թե ԽՍՀՄ օ րեն քը հաս տատ
ված չէր ՀՀ Գե րա գույն խորհր դի կող մից, հան րա պե տու թյու նում չէր գոր ծե լու: 
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գ.  Հան րա պե տու թյու նում ամ բողջ գոր ծա վա րու թյու նը կա տար վե լու էր հայե րե նով և 
ազ գային փոք րա մաս նու թյուն նե րի լե զու նե րով:

դ.  Ե րկ րի տն տե սու թյան հիմ քում պետք է ըն կած լի նե ին մաս նա վոր սե փա կա նա տի
րա կան և ա զատ շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րը: 

ե.  Հա յաս տա նի տա րած քում հո ղը, ըն դեր քը, ձեռ նար կու թյուն նե րը հա մար վում է ին 
մաս նա վոր սե փա կա նու թյուն:

զ.  Մինչև նոր Սահ մա նադ րու թյան՝ ե րկ րի հիմ նա կան օ րեն քի ըն դու նու մը, Հռ չա կա
գի րը ծա ռա յում էր որ պես պե տու թյան ի րա վա կան կար գա վի ճա կը ո րո շող փաս
տա թուղթ:

1) ա, դ, զ   2) բ, գ, զ  3) բ, դ, ե  4) ա, դ, ե 

36. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.

ա.  Ը ստ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան` պե տու թյան ղե կա վա րը հան րա պե տու թյան նա
խա գահն է, ով ը նտր վում է չորս տա րի ժամ կե տով, ոչ ա վել, քան ե րեք ան գամ 
ա նընդ մեջ:

բ.  Մինչև նոր Սահ մա նադ րու թյան ըն դու նու մը ՀՀ–ո ւմ շա րու նա կում է ին գոր ծել 
ՀԽՍՀ Սահ մա նադ րու թյան այն դրույթ նե րը, ո րոնք հա կա սում է ին Ան կա խու թյան 
հռ չա կագ րի հի ման վրա ստեղծ ված օ րենք նե րին:

գ.  ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ հռ չակ վում էր, որ պե տու թյու նը ե րաշ խա վո րում է սե փա
կա նու թյան բո լոր ձևե րի ա զատ զար գա ցու մը:

դ.  ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ բարձ րա գույն օ րենս դիր մար մի նը՝ Ազ գային ժո ղո վը, 
վե րան վան վեց Գե րա գույն խոր հուրդ: 

ե.  ՀՀ շուրջ չորս տաս նյա կի հաս նող շր ջան նե րը մի ա վոր վե ցին՝ ստեղ ծե լով 10 մար զեր:
զ.  ՀՀ սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րով տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման 

մար մին նե րի լի ա զո րու թյուն նե րի ժամ կե տը դար ձավ չորս տա րի: 
է.  ՀՀ սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րի վերջ նա կան տար բե րա կը հաս տատ

վեց Ազ գային ժո ղո վի կող մից:

1) գ, ե, զ   2) գ, ե, է   3) բ, դ, զ   4) ա, զ, է 

37. Տր ված փաս տարկ նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
ա.  1995 թ. խորհր դա րա նա կան ը նտ րու թյուն նե րում ը նդ դի մա դիր հիմ նա կան կու սակ ցու

թյուն նե րը հա մախմբ վե ցին « Հան րա պե տու թյուն» քա ղա քա կան մի ա վոր ման շուրջ:
բ.  2008 թ. մար տի 21–ին ՀՀ Ազ գային ժո ղո վում մե ծա մաս նու թյուն կազ մող չորս 

կու սակ ցու թյուն նե րը` ՀՀԿ–ն, ԲՀԿ–ն, ՀՅԴ–ն ու ՕԵԿ–ը, ստո րագ րե ցին քա ղա քա
կան կոա լի ցի այի հա մա ձայ նա գիր:

գ.  1991 թ. սեպ տեմ բե րի 23–ին ՀՀ Գե րա գույն խոր հուր դը Հա յաս տա նը հռ չա կեց 
ան կախ պե տու թյուն:

դ.  1990 թ. հոկ տեմ բե րի 16–ին Հա յաս տա նում ա ռա ջին ան գամ ան ցկաց վե ցին նա
խա գա հա կան հա մա ժո ղովր դա կան, ո ւղ ղա կի, այ լընտ րան քային ը նտ րու թյուն ներ: 

ե.  1997 թ. փետր վա րին հրա ժա րա կան տվեց ՀՀ նա խա գահ Լ. Տեր–Պետ րո սյա նը, 
և ՀՀ–ո ւմ տե ղի ու նե ցավ իշ խա նա փո խու թյուն:
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զ.  1990 թ. նոյեմ բե րի 15–ին ստեղծ վել էր Հա յաս տա նի Գե րա գույն խորհր դի սահ
մա նադ րա կան հանձ նա ժո ղո վը, ո րը զբաղ վում էր նոր Սահ մա նադ րու թյան նա
խագ ծի մշակ մամբ:

1) գ, դ, ե   2) ա, դ, զ  3) բ, գ, զ  4) բ, դ, զ 

38. Տր ված փաս տարկ նե րից ը նտ րել ե րեք ճիշ տը.

ա)  1991 թ. մայի սին Թուր քի այի կող մից հրահր վեց ղա րա բա ղա–ա դր բե ջա նա կան 
պա տե րազմ:

բ) ԼՂՀ ի նք նա պաշտ պա նա կան ու ժե րի ղե կա վար նշա նակ վեց Ար թուր Մկրտ չյա նը:
գ) 1992 թ. ամ ռա նը ա դր բե ջա նա կան բա նա կը գրա վեց Լա չի նը:
դ) 1994 թ. մայի սի 12–ի հա մա ձայ նագ րով հաս տատ վեց հրա դա դար: 
ե)  Շա հու մյա նի շր ջա նի ու Մար տա կեր տի շր ջա նի մի մա սի ռազ մա կալ ված տա րածք

նե րում սկս վե ցին հայ բնակ չու թյան կո ղո պու տը և խոշ տան գում նե րը ա դրբե ջա
նա կան ու ժե րի կող մից:

զ)  1992 թ. օ գոս տո սի 15–ին ստեղծ վեց ԼՂՀ պաշտ պա նու թյան պե տա կան կո մի տե՝ 
Ռո բերտ Քո չա րյա նի գլ խա վո րու թյամբ:

1) բ, ե, զ   2) ա, գ, դ    3) գ, դ, զ   4) դ, ե, զ

39. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 

ա.  Հայ կա կան 408–րդ դի վի զի ան կռ վել է Ռու մի նի ա յում, Հուն գա րի ա յում, Ա վստրիա 
յում և Չե խոս լո վա կի ա յում: 

բ.  Ա ռա ջին հն գա մյա կի տա րի նե րին Հա յաս տա նում շա հա գործ ման հանձն վեց 18, 
ի սկ ե րկ րորդ հն գա մյա կի տա րի նե րին` 26 ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն:

գ.  Ազ գային հար ցը դար ձավ ՌՍԴԽՀ–ի փլուզ ման գլ խա վոր պատ ճառ նե րից մե կը:
դ.  Ա դր բե ջա նի կող մից 1991 թ. մայի սին հրահր վեց ղա րա բա ղա–ա դր բե ջա նա կան 

պա տե րազմ: 
ե.  Հա յաս տա նում խորհր դային կար գեր հաս տա տե լուց հե տո Հայ ե կե ղե ցու դեմ 

ո ւղղված ա ռա ջին քայ լը ե ղավ նրան ան շարժ և շար ժա կան գույ քից զր կե լը:
զ.  Գոր բա չո վյան վե րա կա ռուց ման քա ղա քա կա նու թյան ըն ձե ռած ա զա տու թյան 

պայ ման նե րում Ար ցա խի բնակ չու թյու նը սկ սեց ա վե լի հա մար ձակ պայ քա րել 
ԽՍՀՄ–ի կազ մից դուրս գա լու հա մար:

1) գ, դ, զ    2) բ, գ, ե   3) բ, դ, ե 4) ա, դ, զ

40.  Ո՞ր շար քում ը նդ գրկ ված բո լոր բնա կա վայ րերն են հայ րե նա դարձ նե րի հա մար 
կա ռուց վել և հե տա գա յում նե րառ վել Եր ևա նի վար չա կան տա րած քի մեջ. 

1) Նոր Ա րաբ կիր, Նոր Բու թա նի ա, Նոր Սե բաս տի ա, Ա բո վյան, Նու բա րա շեն 
2) Նոր Ար մա վիր, Նու բա րա շեն, Նորք, Նոր Բու թա նի ա, Նոր Սե բաս տի ա
3) Նոր Հաճն, Նու բա րա շեն, Նոր Բու թա նի ա, Նոր Սե բաս տի ա, Քա նա քեռ
4) Նոր Ա րաբ կիր, Նոր Բու թա նի ա, Նոր Սե բաս տի ա, Նոր Մա րաշ, Նու բա րա շեն 
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41. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
ա.  Խորհր դային իշ խա նու թյու նը Փա րի զի և Լոն դո նի պայ մա նագ րե րով, ը ստ է ու

թյան, հրա ժար վեց Հայ կա կան հար ցից, և հա մազ գային այդ խնդ րի ամ բողջ 
ծան րու թյունն իր վրա վերց րեց Սփյուռ քը:

բ.  1920–ա կան թթ. սկզ բին Հայ կա կան հար ցի հա մար դի վա նա գի տա կան պայ քա րը շա
րու նա կում է ին Ազ գային պատ վի րա կու թյու նը՝ Պո ղոս Նու բար փա շայի, ա պա՝ Լ. Շան
թի գլ խա վո րու թյամբ, և տա կա վին իր գո յու թյու նը շա րու նա կող նախ կին Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան պատ վի րա կու թյու նը՝ Ավ. Ա հա րո նյա նի նա խա գա հու թյամբ:

գ.  Խորհր դային իշ խա նու թյան տա րի նե րին Հայ դա տի և պա հան ջա տի րու թյան 
խնդիր նե րով հիմ նա կա նում զբաղ վում էր Սփյուռ քը, ո րով հետև Խորհր դային Հա
յաս տա նը զրկ ված էր ի նք նու րույն ար տա քին քա ղա քա կա նու թյուն վա րե լու հնա
րա վո րու թյու նից:

դ.  Սփյուռ քում հա յա պահ պա նու թյան և Հայ դա տի լուծ ման գոր ծում զգա լի դեր է ին 
խա ղում հայ ազ գային քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը՝ ՀՅԴ–ն, Ար մե նա կան 
կու սակ ցու թյու նը և Ազ գային մի ա ցյալ կու սակ ցու թյու նը: 

ե.  Հայ կա կան ազ գային կո մի տե ի կամ Հայ դա տի հանձ նախմ բի նպա տակն է 
Արևել յան և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի մի ա վո րու մը և մի աս նա կան հայ կա կան պե
տու թյան կազ մու մը մի այն Վիլ սո նի նա խան շած սահ ման նե րում: 

զ.  Սև րի պայ մա նա գի րը ստո րագ րած ե րկր նե րը Լոն դո նի կոն ֆե րան սում հրա ժար
վե ցին ի րենց ստո րագ րու թյուն նե րից և փաս տո րեն վե րա նայե ցին ի րենց մո տե
ցում նե րը Հայ կա կան հար ցի լուծ ման վե րա բե րյալ: 

է.  Սփյուռ քի հետ հա րա բե րու թյուն նե րը մաս նա կի ո րեն վե րա կանգն վե ցին մի այն 
Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի տա րի նե րին՝ հա կա ֆա շիս տա կան ը նդ հա նուր 
ճա կա տի ստեղծ ման ըն թաց քում:

1) ա, դ, ե   2) գ, զ, է   3) դ, ե, զ  4) բ, դ, է 

42. Տր ված փաս տարկ նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.

1)  1988–1990 թթ. Ա դր բե ջա նի իշ խա նու թյուն նե րի կող մից կազ մա կերպ ված կո տո
րած նե րի ու բռ նի տե ղա հա նու թյուն նե րի հետ ևան քով շուրջ 400 հա զար հայեր 
հե ռա ցան այդ հան րա պե տու թյու նից:

2)  1920–ա կան թվա կան նե րին խո շոր գաղ թօ ջախ ձևա վոր վեց նաև Ա մե րի կա յում 
(Ա ՄՆ և Կա նա դա)՝ շուրջ 130 հա զար հայե րով:

3)  1945 թ. մայի սի 28–ին ՀՀ նախ կին վար չա պետ Հ. Քա ջազ նու նին դի մեց Ստա լի
նին, Ռուզ վել տին և Չեր չի լին` խնդ րե լով ջան քեր գոր ծադ րել Հայ կա կան հար ցի 
ար դա րա ցի լուծ ման ո ւղ ղու թյամբ:

4)  Հայ կա կան հա մաշ խար հային կոնգ րե սին մաս նակ ցում է ին 12 ե րկր նե րի 715 
պատ գա մա վոր ներ, ո րոնք ներ կա յաց նում է ին 50 սփյուռ քա հայ կազ մա կեր պու
թյուն ներ, 51 ե կե ղե ցա կան թե մեր: 

5)  1920–ա կան թվա կան նե րի սկզ բին Խորհր դային Մի ու թյան սահ ման նե րից դուրս 
հաշվ վում էր շուրջ մեկ մի լի ոն հայ բնակ չու թյուն:
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6)  Մի այն 1947–1951 թթ. Ա ՄՆ տե ղա փոխ վե ցին շուրջ 10 հա զար հայեր, հիմ նա կա
նում հայ ռազ մա գե րի ներ՝ ԽՍՀՄ նախ կին քա ղա քա ցի ներ, ո րոնց վե րա դար ձը 
հայ րե նիք կա վարտ վեր ստա լի նյան ճամ բար նե րում ար գե լա փա կու մով: 

7)  1923 թ. Խորհր դային Հա յաս տան ներ գաղ թած նե րի ը նդ հա նուր թի վը կազ մեց 
5016 մարդ` մեծ մա սամբ վա նե ցի ներ:

43. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 
1)  1920–ա կան թվա կան նե րի սկզ բին ա մե նա մար դա շատ հայ կա կան գաղ թօ ջախ նե

րը Ֆրան սի ա յում և Ա ՄՆ–ո ւմ է ին, ո րոնց պե տու թյուն նե րի բա րե կա մա կան վե րա
բեր մուն քի շնոր հիվ ա պաս տան գտան հա րյուրհա զա րա վոր հայեր:

2)  Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ը նդ հա նուր մի ու թյու նը նյու թա կան մեծ օ ժան դա կու
թյուն ցու ցա բե րեց ա րևմ տա հայ գաղ թա կան նե րին, Սփյուռ քի կր թա կան գոր ծին, 
հայ րե նա դար ձու թյան կազ մա կերպ մա նը, ի նչ պես նաև Խորհր դային Հա յաս տա
նի տն տե սա կան և մշա կու թային զար գաց մա նը:

3)  Վեր ջին ան գամ Հայ կա կան հար ցը քն նարկ վեց Սև րում և ո րոշ վեց ստեղ ծել «ազ
գային օ ջախ»:

4)  Սփյուռ քում 1921–1990 թթ. կար ևոր դե րա կա տա րում ու նե ին հայ ա վան դա կան կու
սակ ցու թյուն նե րը, ո րոնց գոր ծու նե ու թյան ա ռաջ նային թի րախ նե րը Հայ կա կան հար
ցի լու ծու մը և ցե ղաս պա նու թյան մի ջազ գային ճա նա չումն է ին: 

5)  Հայ կա կան հար ցի ար դա րա ցի և վերջ նա կան լուծ ման ամ բողջ ծան րու թյունն իր 
վրա վերց րեց խորհր դային պե տու թյու նը:

6)  Նյու Յոր քում կա յա ցած Հայ կա կան հա մաշ խար հային կոնգ րե սը, ներ գաղ թի 
կազ մա կերպ ման, Հայ րե նիք–Ս փյուռք կա պե րի ամ րապնդ ման հար ցե րը քն նար
կե լուց բա ցի, փաս տա թուղթ պատ րաս տեց հայ կա կան հո ղային պա հանջ նե րի 
վե րա բեր յալ և ներ կա յաց րեց Ա ՄՆ–ի նա խա գահ Ռուզ վել տին: 

7)  Հա յաս տա նի այն մա սում, որ տեղ վե րա կանգն վեց և պահ պան վեց հայ կա կան պե
տա կա նու թյու նը, ա վե լի քիչ հայ բնակ չու թյուն կա, քան նրա սահ ման նե րից դուրս:

44. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 
ա.  Ա. Մն ջո յա նի գլ խա վո րած նուրբ օր գա նա կան քի մի այի ի նս տի տու տը մեծ հա ջո

ղու թյուն նե րի հա սավ դե ղա նյու թե րի ստեղծ ման, կեն սա բա նա կան ակ տիվ մի ա
ցու թյուն նե րի սին թեզ ման աս պա րե զում:

բ.  1920–1941 թթ. հայ կա կան մշա կույ թը հա սավ հա ջո ղու թյուն նե րի. դրանք ա վե
լին կլի նե ին, ե թե 1930–ա կան թթ. խորհր դային ե րկ րում չմո լեգ նե ին խրուշ չո վյան 
քա ղա քա կան բռ նաճն շում նե րը: 

գ.  Գի տու թյան և ար վես տի ի նս տի տու տը գոր ծում էր ա կա դե մի ա կան սկզ բունք նե րով, 
նրա մեջ մտ նում է ին ե րեք տա րով ը նտր ված իս կա կան և թղ թա կից ան դամ ներ:

դ.  Ստե փան Զո րյանն իր ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում մարմ նա վո րեց ժո ղովր դի, 
կյան քի և պոե զի այի մի աս նու թյու նը, մշա կեց նոր ե լա կետ՝ պատ մա կան ան հա տի 
և ժո ղովր դա կան զանգ ված նե րի փոխ հա րա բե րու թյան վե րա բե րյալ: 

ե.  1920–ա կան թթ. ստեղ ծա գոր ծում է ին Մար տի րոս Սա րյա նը, Հով հան նես Այ վա զովս
կին, Ե ղի շե Թադ ևո սյա նը, Մի նաս Ա վե տի սյա նը, Հա կոբ Կո ջո յա նը, ո րոնց գոր ծե րը 
մեծ ազ դե ցու թյուն է ին ու նե նում ե րի տա սարդ նկա րիչ նե րի վրա:
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զ.  1940–ա կան թթ. վեր ջին ար վես տի վար պետ նե րի շար քը հա մալ րե ցին հայ րե նա
դարձ նկա րիչ նե րը. հատ կա պես ծան րակ շիռ էր Հա կոբ Կա լեն ցի և Հա կոբ Հա
կոբ յա նի դե րը նուրբ գույ նե րի ներ դաշ նա կու թյամբ գե ղան կար չա կան նոր դպ րո
ցի կազ մա վոր ման գոր ծում: 

1) բ, դ, ե   2) ա, գ, զ   3) բ, գ, ե   4) ա, գ, դ

45.  Բեր ված փաս տարկ նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 

1)  1925 թ. ստեղծ վեց Հա յաս տա նի խորհր դային կեր պար վես տա գետ նե րի մի ու թյու
նը, ո րի մեջ ձուլ վե ցին գո յու թյուն ու նե ցող խմ բերն ու ըն կե րու թյուն նե րը:

2)  Հայ ե րաժշ տա կան ար վես տի նշա նա վոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րից է ին Հաս մի կը, 
Շա րա Տա լյա նը և ու րիշ ներ. ը նդ ո րում՝ Հաս մի կին ա ռա ջի նը շնորհ վեց ԽՍՀՄ 
ժո ղովր դա կան ար տիս տու հու կո չում: 

3)  1933 թ. հան րա պե տու թյու նում գոր ծում է ին շուրջ 40 ի նք նու րույն գի տա հե տա զո
տա կան հիմ նարկ ներ:

4)  Հայ րե նա կան պա տե րազ մին նվիր ված պի ես նե րից էր Գուր գեն Բո րյա նի 
« Բար ձունք նե րում» դրա ման, ո րը ներ կա յաց վել է հայ կա կան գրե թե բո լոր թատ
րոն նե րում, այդ թվում՝ Սուն դու կյա նի ան վան թատ րո նում (բե մադ րող՝ Ար մեն Գու
լա կյան): 

5)  1947 թ. Ա րմ ֆա նի կազ մում գոր ծում է ին 11 գի տա հե տա զո տա կան հիմ նարկ ներ՝ 
1800 գի տաշ խա տող նե րով:

6)  1934 թ. « Նա մուս» կի նոն կա րով ամ փոփ վեց Հայ կի նոյի համր շր ջա նը: 
7)  1924 թ. Ղրի մից Հա յաս տան տե ղա փոխ ված մե ծա նուն կոմ պո զի տոր Ա. Ս պեն

դիա ր յա նը դրեց հայ կա կան ազ գային սիմ ֆո նիզ մի հիմ քը:

46. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.

1)  «Ե րե քի» խմ բա կը հրա տա րա կեց իր հռ չա կա գի րը, ո րով ա ռա ջադր վում է ին գրա
կա նու թյու նը թար մաց նե լու, գրա կա նու թյան և ար դի ա կա նու թյան կա պը պա հե լու 
և նա խա հե ղա փո խա կան գրա կան ժա ռան գու թյունն ամ բող ջու թյամբ պահ պա նե
լու պա հանջ ներ:

2)  Հա յաս տա նում 1960–ա կան թթ. գի տա կան մտ քի զար գաց ման հիմ նա կան կենտ
րո նը Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րանն էր, որ տեղ կենտ րո նաց ված էր հան րա
պե տու թյան գի տա կան հիմ նա կան նե րու ժը:

3)  1950–ա կան թվա կան նե րի կե սե րից Հա յաս տա նում մեծ զար գա ցում են ստա ցել 
մա թե մա տի կայի գծով տար վող հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը, ի սկ այդ աս
պա րե զում ձեռք բեր ված ա ռա ջին հա ջո ղու թյուն նե րը կապ ված են ա կա դե մի կոս
ներ Ար տա շես Շա հի նյա նի, Տիգ րան Ջր բա շյա նի և Սեր գեյ Մեր կու րո վի ա նուն նե
րի հետ։

4)  1950–ա կան թթ. հայ կա կան ար վես տի վե րել քը պայ մա նա վոր վեց նաև 1945 թ. Եր ևա
նի գե ղար վես տա կան ի նս տի տու տի հիմ նադ րու մով. աս պա րեզ մտավ նոր սե րունդ, 
ո րը ձգ տում էր նո րո վի ար տա հայ տելու հա սա րա կու թյա նը հու զող խն դիր նե րը: 
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5)  Ան կա խու թյան հռ չա կու մից հե տո ՀՀ–ո ւմ ստեղծ վե ցին ա զատ ստեղ ծա գոր ծե լու 
հնա րա վո րու թյուն ներ, բայց առ կա սո ցի ալ–տն տե սա կան դժ վա րին ի րադ րու թյու
նը բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ հոգ ևոր կյան քի վրա: 

6)  1940–1950–ա կան թվա կան նե րին կա ռուց վել են պատ մու թյան նշա նա վոր դեպ
քերն ու դեմ քե րը հա վեր ժաց նող հու շար ձան ներ, ո րոն ցից են Մեծ ե ղեռ նի զո հե րի 
հու շա հա մա լի րը Ծի ծեռ նա կա բեր դում, Սար դա րա պա տի հե րո սա մար տի հու շա
հա մա լի րը Ա պա րա նում, « Մայր Հա յաս տան» հու շար ձա նը Լե նի նա կա նում (այժմ՝ 
Գյում րի) և այլն: 

7)  1950–1970–ա կան թթ. հայ կա կան գե ղան կար չու թյան ա մե նաբ նո րոշ գծերն է ին 
ա վան դա կան ժան րե րի մի ա ձու լու մը, մարդ կանց և բնա պատ կե րի հա մադ րու մը:

47. Խորհր դա րա նա կան ը նտ րու թյուն նե րի հա մար « Մի աս նու թյան դա շին քը» կազ մե ցին`

1) ՀԺԿ–ն, ՀՀԿ–ն, Ե րկ րա պահ–կա մա վո րա կան նե րի մի ու թյու նը
2) ՀՀԿ–ն, ԲՀԿ–ն, Ե րկ րա պահ–կա մա վո րա կան նե րի մի ու թյու նը
3) « Ժա ռան գու թյուն»–ը, ՀԺԿ–ն, ԲՀԿ–ն
4) Ե րկ րա պահ–կա մա վո րա կան նե րի մի ու թյու նը, ԲՀԿ–ն, « Ժա ռան գու թյուն»–ը 

48. Ընտրել երեք ճիշտ պն դում նե րը.

1)  Մեծ ե ղեռ նի հիս նա մյա տա րե լի ցի օ րը Եր ևա նում տե ղի ու նե ցան զանգ վա ծային ցույ ցեր 
և հան րա հա վաք ներ. Հա յաս տա նում նման ե լույթ ներ ե ղել է ին նաև 1930–ա կան թթ.: 

2)  Գոր բա չո վյան վե րա կա ռուց ման քա ղա քա կա նու թյան ըն ձե ռած ա զա տու թյան 
պայ ման նե րում Ար ցա խի բնակ չու թյու նը սկ սեց ա վե լի հա մար ձակ պայ քա րել 
ԽՍՀՄ–ի կազ մից դուրս գա լու հա մար:

3)  Ա ռա ջին հն գա մյա կի տա րի նե րին Հա յաս տա նում շա հա գործ ման հանձն վեց 18, 
ի սկ ե րկ րորդ հն գա մյա կի տա րի նե րին` 26 ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն:

4)  Հար կադ րա բար ստեղծ ված կոլտն տե սու թյուն նե րը լու ծա րե լուց հե տո խորհր
դային պե տու թյու նը որ պես ճնշ ման մի ջոց գյու ղա ցի ա կան տն տե սու թյուն նե րի 
նկատ մամբ կի րա ռեց հար կե րի ա վե լաց ման քա ղա քա կա նու թյու նը:

5)  Կեր չի մոտ մղ ված մար տե րից հե տո  390–րդ հայ կա կան դի վի զի ան մաս նակ ցեց 
նաև Բեռ լի նի գրավ ման օ պե րա ցի ային:   

6)  Սփյուռ քում 1921–1990 թթ. կար ևոր դե րա կա տա րում ու նե ին հայ ա վան դա կան 
կու սակ ցու թյուն նե րը, ո րոնց գոր ծու նե ու թյան ա ռաջ նային թի րախ նե րը Հայ կա
կան հար ցի լուծ ու մը և ցե ղաս պա նու թյան մի ջազ գային ճա նաչ ումն է ին: 

7)  Մինչև նոր Սահ մա նադ րու թյան ըն դու նու մը ՀՀ–ո ւմ շա րու նա կում է ին գոր ծել 
ՀԽՍՀ Սահմանադրության այն դրույթ նե րը, ո րոնք նույ նիսկ հա կա սում է ին Ան
կա խու թյան հռ չա կագ րի հի ման վրա ստեղծ ված օ րենք նե րին:

8)  Հա յաս տա նում 1950–ա կան թվա կան նե րի կե սե րից մեծ զար գա ցում են ստա ցել 
մա թե մա տի կայի գծով տար վող հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը, ի սկ այդ աս
պա րե զում ձեռք բեր ված ա ռա ջին հա ջո ղու թյուն նե րը կապ ված էին ա կա դե մի կոս
ներ Ար տա շես Շա հի նյա նի, Տիգ րան Ջր բա շյա նի և Սեր գեյ Մեր կու րո վի ա նուն նե
րի հետ։
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ՄԱՍ Ա 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ

1. ՏԱՐԵԹՎԵՐ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 3 18 2 35 2 52 3 69 1 86 3
2 2 19 1 36 2 53 2 70 3 87 2
3 3 20 2 37 1 54 3 71 2 88 3
4 3 21 3 38 1 55 3 72 3 89 3
5 3 22 3 39 4 56 3 73 3 90 3
6 2 23 2 40 2 57 4 74 3 91 2
7 3 24 4 41 2 58 4 75 2 92 2
8 1 25 4 42 3 59 4 76 4 93 2
9 4 26 2 43 4 60 2 77 3 94 1
10 4 27 2 44 3 61 3 78 1 95 2
11 4 28 3 45 3 62 2 79 3 96 4
12 3 29 3 46 4 63 1 80 4 97 4
13 3 30 3 47 2 64 3 81 4 98 2
14 3 31 1 48 1 65 1 82 4
15 1 32 2 49 2 66 2 83 4
16 2 33 2 50 4 67 4 84 1
17 1 34 4 51 2 68 2 85 3

2. ՓԱՍՏԵՐ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 4 37 3 73 3 109 4 145 3 181 3
2 3 38 4 74 3 110 4 146 2 182 3
3 3 39 2 75 1 111 3 147 4 183 2
4 1 40 4 76 2 112 2 148 3 184 3
5 4 41 2 77 4 113 2 149 3 185 2
6 2 42 2 78 2 114 4 150 3 186 3
7 4 43 4 79 4 115 3 151 4 187 4
8 4 44 3 80 4 116 3 152 2 188 2
9 3 45 1 81 2 117 3 153 1 189 3
10 3 46 2 82 2 118 3 154 2 190 1
11 1 47 3 83 4 119 3 155 3 191 2
12 2 48 4 84 3 120 2 156 4 192 3
13 1 49 2 85 3 121 3 157 2 193 3
14 2 50 4 86 2 122 3 158 4 194 3
15 2 51 3 87 3 123 3 159 2 195 4
16 3 52 4 88 2 124 2 160 2 196 3
17 3 53 1 89 2 125 2 161 4 197 3
18 3 54 3 90 2 126 3 162 2 198 2
19 2 55 2 91 3 127 3 163 1 199 2
20 1 56 2 92 2 128 2 164 2 200 1
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21 2 57 3 93 4 129 3 165 3 201 2
22 2 58 2 94 3 130 4 166 2 202 3
23 3 59 2 95 1 131 3 167 2 203 4
24 2 60 4 96 3 132 2 168 2 204 2
25 1 61 2 97 2 133 4 169 3 205 2
26 1 62 4 98 2 134 3 170 2 206 1
27 1 63 1 99 2 135 3 171 2 207 4
28 2 64 1 100 3 136 4 172 2 208 1
29 3 65 3 101 2 137 3 173 3 209 3
30 2 66 1 102 2 138 3 174 1 210 1
31 1 67 3 103 3 139 4 175 4 211 4
32 4 68 1 104 3 140 4 176 4 212 3
33 4 69 2 105 3 141 3 177 4 213 4
34 2 70 2 106 1 142 4 178 3 214 2
35 2 71 3 107 3 143 2 179 3 215 4
36 2 72 2 108 3 144 4 180 3

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԵՏ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 2 4 4 7 3 10 2 13 2 16 4
2 2 5 3 8 1 11 3 14 4 17 2
3 1 6 3 9 3 12 2 15 2

4. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 3 4 1 7 2 10 2 13 3
2 1 5 4 8 1, 2, 4 11 2 14 3
3 2 6 1 9 2 12 3 15 1

5. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ ՈՒ 
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.
1 3 3 4 5 2, 4 7 2
2 1 4 1 6 3

6. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 
ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.
1 2 8 2 15 1 22 3 29 2 36 3, 5
2 1 9 4 16 3 23 2 30 4, 7 37 1
3 3 10 1 17 2 24 3 31 3 38 2
4 1 11 3 18 2 25 3 32 4 39 2
5 4 12 2 19 1 26 2 33 3
6 1 13 3 20 4 27 3, 8 34 2
7 4 14 3 21 1 28 3 35 4
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7. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՈՒՄ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 2 5 2 9 3 13 1 17 4
2 2 6 1 10 3 14 1 18 1
3 2 7 2 11 2 15 3 19 3
4 3 8 1 12 4 16 2 20 4

8. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱՐԿՆԵՐԻ, ՊՆԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 2 9 2, 3, 4 17 4 25 1, 2, 7 33 4 41 2, 3, 7
2 4 10 2 18 1 26 1, 5 34 2, 4 42 3, 4, 7
3 1 11 3 19 2 27 3, 4, 7 35 2, 4, 6 43 3
4 1 12 2 20 4 28 2, 5 36 2 44 3
5 2 13 2 21 3 29 2, 5 37 4 45 4
6 3 14 3 22 1 30 3, 5, 7 38 2
7 1, 4 15 3 23 1, 3, 6 31 4 39 1, 4
8 3 16 2 24 3 32 1, 2, 5 40 1

ՄԱՍ Բ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐՈՒՄ

1. ՏԱՐԵԹՎԵՐ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 2 33 2 65 1 97 4 129 3 161 4
2 4 34 2 66 4 98 1 130 3 162 1
3 2 35 1 67 2 99 3 131 3 163 1
4 4 36 3 68 1 100 2 132 4 164 3
5 1 37 1 69 3 101 2 133 2 165 2
6 4 38 4 70 2 102 4 134 4 166 4
7 3 39 2 71 3 103 3 135 1 167 1
8 4 40 4 72 2 104 3 136 3 168 3
9 2 41 2 73 4 105 1 137 2 169 2
10 2 42 1 74 1 106 4 138 4 170 4
11 2 43 1 75 2 107 3 139 3 171 3
12 2 44 1 76 3 108 2 140 1 172 2
13 2 45 2 77 3 109 4 141 3 173 4
14 4 46 3 78 3 110 1 142 1 174 2
15 3 47 4 79 1 111 2 143 3 175 2
16 4 48 3 80 3 112 1 144 2 176 4
17 3 49 4 81 2 113 1 145 4 177 4
18 3 50 4 82 4 114 3 146 4 178 3
19 2 51 3 83 1 115 2 147 2 179 3
20 4 52 3 84 3 116 4 148 2 180 3
21 3 53 4 85 4 117 3 149 1 181 3
22 2 54 4 86 1 118 3 150 2 182 4
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23 4 55 3 87 3 119 4 151 4 183 2
24 4 56 2 88 2 120 1 152 3 184 1
25 4 57 4 89 1 121 3 153 1 185 3
26 2 58 2 90 1 122 2 154 4 186 2
27 3 59 1 91 2 123 2 155 1 187 1
28 2 60 4 92 4 124 3 156 2 188 3
29 4 61 3 93 2 125 1 157 2 189 3
30 4 62 2 94 1 126 1 158 2 190 2
31 3 63 1 95 3 127 3 159 4
32 4 64 2 96 2 128 4 160 2

2. ՓԱՍՏԵՐ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 3 49 2 97 1 145 2 193 2 241 2
2 1 50 4 98 4 146 1 194 3 242 3
3 2 51 4 99 2 147 2 195 1 243 3
4 3 52 2 100 3 148 3 196 2 244 2
5 4 53 2 101 1 149 2 197 1 245 1
6 2 54 4 102 2 150 3 198 3 246 2
7 4 55 2 103 4 151 2 199 4 247 1
8 2 56 2 104 1 152 1 200 3 248 3
9 2 57 3 105 1 153 3 201 3 249 4
10 4 58 4 106 4 154 1 202 2 250 2
11 3 59 2 107 1 155 4 203 3 251 4
12 4 60 4 108 3 156 3 204 3 252 4
13 1 61 3 109 1 157 4 205 4 253 1
14 2 62 2 110 3 158 3 206 2 254 2
15 4 63 3 111 2 159 1 207 4 255 2
16 2 64 4 112 2 160 2 208 2 256 2
17 1 65 4 113 4 161 1 209 4 257 2
18 4 66 2 114 1 162 4 210 3 258 2
19 2 67 2 115 1 163 1 211 4 259 2
20 2 68 1 116 2 164 1 212 1 260 2
21 3 69 3 117 1 165 2 213 4 261 4
22 3 70 2 118 4 166 1 214 1 262 2
23 4 71 2 119 3 167 2 215 3 263 2
24 2 72 2 120 2 168 4 216 2 264 3
25 2 73 4 121 4 169 3 217 1 265 2
26 2 74 3 122 3 170 1 218 2 266 3
27 2 75 1 123 4 171 2 219 4 267 3
28 3 76 2 124 3 172 3 220 3 268 4
29 3 77 1 125 3 173 3 221 2 269 1
30 4 78 4 126 3 174 3 222 4 270 2
31 4 79 4 127 3 175 2 223 2 271 2
32 1 80 2 128 4 176 4 224 3 272 1
33 2 81 3 129 1 177 1 225 2 273 1
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34 1 82 4 130 1 178 1 226 3 274 3
35 2 83 3 131 4 179 1 227 3 275 3
36 3 84 3 132 1 180 1 228 1
37 3 85 1 133 2 181 3 229 2
38 4 86 2 134 1 182 2 230 4
39 2 87 2 135 2 183 2 231 1
40 2 88 1 136 4 184 2 232 4
41 2 89 2 137 2 185 2 233 1
42 2 90 3 138 2 186 2 234 2
43 2 91 1 139 3 187 2 235 1
44 2 92 4 140 2 188 2 236 3
45 3 93 2 141 3 189 3 237 1
46 3 94 2 142 2 190 4 238 3
47 4 95 2 143 2 191 1 239 4
48 2 96 4 144 1 192 4 240 2

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԵՏ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 3 6 4 11 4 16 2 21 2 26 3
2 2 7 4 12 4 17 2 22 3 27 4
3 1 8 4 13 2 18 2 23 2 28 4
4 4 9 2 14 3 19 4 24 4 29 3
5 3 10 2 15 4 20 4 25 4

4. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 4 8 2 15 3 22 3 29 1 36 2
2 3 9 1 16 4 23 1 30 3 37 4
3 4 10 2 17 3 24 4 31 1, 3 38 3
4 3 11 2 18 2 25 1 32 2 39 4
5 3 12 4 19 2 26 3 33 3 40 1
6 3 13 2 20 1 27 4 34 4 41 3
7 4 14 1 21 4 28 3 35 3

5. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ ՈՒ 
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.
1 3 7 2 13 2 19 4 25 4, 5 31 1
2 2 8 3 14 2 20 1 26 4 32 1
3 2 9 3 15 2 21 3 27 1
4 3 10 4 16 4 22 2 28 4
5 1 11 2 17 1 23 4, 5 29 3
6 2, 4 12 2 18 3, 5 24 1 30 4
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6. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 
ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.
1 3 17 5 33 4 49 3 65 4, 5 81 1
2 5 18 4 34 2, 7 50 4 66 1 82 1
3 1 19 2 35 4, 7 51 3 67 4 83 1
4 3 20 3 36 1 52 2 68 3 84 4
5 3, 4 21 4 37 1 53 2 69 2 85 3
6 2 22 4 38 2 54 4 70 2 86 2
7 3 23 1 39 3 55 3 71 1 87 4
8 3 24 3 40 3 56 1 72 4 88 3
9 3 25 2, 8 41 1 57 4, 7 73 3 89 3
10 1 26 4 42 4 58 3, 6 74 3 90 3
11 3 27 2 43 1 59 1 75 4 91 2
12 1 28 1 44 3 60 4 76 1 92 4
13 3 29 1 45 2 61 2 77 1
14 2 30 2 46 4 62 1 78 3, 6
15 1 31 3 47 4, 5 63 4 79 2
16 2 32 3 48 3 64 3 80 3

7. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՈՒՄ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 3 12 1 23 1 34 3 45 4 56 3
2 2 13 3 24 3 35 3 46 2 57 1
3 3 14 1 25 4 36 4 47 4 58 3
4 1 15 4 26 4 37 4 48 4 59 1
5 1 16 2 27 1 38 1 49 3 60 2
6 3 17 4 28 3 39 1 50 1 61 4
7 3 18 3 29 1 40 3 51 3 62 4
8 1 19 3 30 1 41 3 52 4 63 4
9 2 20 3 31 4 42 1 53 1 64 3
10 3 21 3 32 1 43 1 54 2
11 4 22 2 33 4 44 2 55 1

8. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱՐԿՆԵՐԻ, ՊՆԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 4 24 1, 5, 7 47 2 70 1, 5 93 2 116 3, 5, 6
2 1 25 1, 3, 7 48 3, 4, 6 71 1, 4 94 2 117 4
3 3 26 4 49 4, 6 72 2 95 2, 5, 7 118 1, 5
4 4 27 1, 3, 6 50 2, 5, 8 73 1, 4, 7 96 3 119 1, 4, 5
5 1, 2, 7 28 1, 6, 8 51 2, 6, 7 74 1 97 4, 5, 6 120 4, 7, 8
6 3 29 3, 6, 7 52 2 75 2 98 2, 3 121 1
7 4 30 3 53 3, 5 76 1, 2, 6 99 2 122 4
8 3 31 2 54 1 77 2 100 2 123 2, 4
9 3, 5, 7 32 3 55 1 78 2, 4, 7 101 1 124 3
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10 3, 4 33 3 56 1, 5, 7 79 1, 2, 7 102 2 125 3, 4
11 2 34 2 57 1, 4, 7 80 2 103 1, 5 126 4
12 3 35 2 58 2 81 1, 4 104 1, 2, 4 127 4
13 2 36 4 59 1, 2, 5 82 1, 3 105 2 128 1
14 4 37 2, 4 60 1, 4 83 3 106 4, 6 129 1
15 2, 6, 7 38 1, 4 61 1 84 1, 2, 6 107 2 130 1
16 1 39 3 62 5, 6 85 4, 5 108 1 131 3
17 1 40 2 63 2, 3 86 2 109 2, 5, 7 132 3
18 2, 4, 5 41 3 64 2, 3 87 3, 6 110 4, 5, 6 133 1, 4
19 3 42 3, 6 65 2, 4 88 4, 5 111 3 134 1
20 1, 4, 7 43 3 66 1, 5 89 2, 4, 5 112 2, 3, 6 135 1, 3, 7
21 5, 6, 7 44 3 67 4, 6 90 3, 6, 7 113 1, 4, 7
22 3, 5 45 3 68 3 91 2 114 2
23 1, 5, 7 46 2 69 4, 6, 7 92 1, 4 115 2

ՄԱՍ Գ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՈՐ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

1. ՏԱՐԵԹՎԵՐ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 3 35 2 69 2 103 3 137 2 171 4
2 1 36 3 70 2 104 2 138 2 172 2
3 3 37 2 71 2 105 3 139 3 173 2
4 2 38 3 72 4 106 3 140 3 174 4
5 3 39 3 73 2 107 1 141 3 175 3
6 4 40 4 74 1 108 2 142 4 176 4
7 2 41 3 75 2 109 3 143 1 177 1
8 3 42 4 76 3 110 4 144 2 178 2
9 2 43 3 77 4 111 3 145 4 179 3
10 1 44 4 78 1 112 2 146 4 180 2
11 3 45 3 79 4 113 3 147 3 181 3
12 4 46 4 80 1 114 3 148 4 182 1
13 4 47 1 81 2 115 1 149 3 183 3
14 1 48 3 82 4 116 2 150 2 184 3
15 1 49 3 83 2 117 1 151 3 185 4
16 3 50 2 84 2 118 4 152 3 186 2
17 2 51 3 85 3 119 3 153 2 187 1
18 4 52 3 86 3 120 3 154 3 188 2
19 4 53 4 87 4 121 4 155 1 189 3
20 3 54 4 88 2 122 3 156 1 190 1
21 4 55 1 89 3 123 4 157 1 191 4
22 4 56 3 90 2 124 4 158 3 192 1
23 2 57 3 91 3 125 2 159 2 193 4
24 1 58 4 92 1 126 3 160 2 194 1
25 2 59 4 93 2 127 1 161 3 195 3
26 2 60 2 94 3 128 2 162 1 196 4
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27 3 61 3 95 4 129 3 163 2 197 3
28 4 62 4 96 4 130 4 164 3 198 3
29 2 63 4 97 2 131 3 165 4 199 1
30 3 64 3 98 3 132 4 166 1 200 2
31 3 65 2 99 3 133 2 167 2 201 4
32 3 66 3 100 4 134 3 168 2 202 1
33 4 67 1 101 4 135 2 169 3
34 1 68 1 102 4 136 1 170 2

2. ՓԱՍՏԵՐ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 1 23 2 45 2 67 3 89 4 111 4
2 3 24 2 46 3 68 2 90 4 112 3
3 3 25 4 47 2 69 3 91 2 113 3
4 2 26 1 48 1 70 3 92 4 114 1
5 1 27 3 49 4 71 2 93 1 115 2
6 2 28 4 50 4 72 3 94 2 116 3
7 3 29 4 51 3 73 3 95 3 117 4
8 1 30 1 52 2 74 3 96 1 118 4
9 4 31 2 53 2 75 2 97 2 119 4
10 3 32 3 54 4 76 4 98 1 120 3
11 3 33 2 55 1 77 4 99 2 121 1
12 3 34 1 56 3 78 2 100 1 122 3
13 3 35 2 57 4 79 2 101 2 123 1
14 2 36 2 58 4 80 4 102 4 124 3
15 2 37 3 59 2 81 3 103 1 125 1
16 4 38 2 60 1 82 4 104 3 126 2
17 2 39 3 61 2 83 3 105 1 127 2
18 4 40 3 62 2 84 2 106 3 128 1
19 3 41 1 63 3 85 4 107 3 129 3
20 2 42 3 64 1 86 3 108 4 130 1
21 2 43 2 65 4 87 1 109 2 131 1
22 3 44 3 66 4 88 2 110 3 132 2

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԵՏ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 3 4 2 7 2 10 4 13 3
2 1 5 2 8 2 11 3
3 3 6 4 9 3 12 1

4. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 2 4 1 7 3 10 4 13 4, 5
2 2 5 2 8 1 11 2 14 2, 5, 7
3 2 6 3 9 3 12 2, 4
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5. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ ՈՒ 
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.
1 4 4 3 7 4 10 3 13 1, 3
2 2 5 2 8 3 11 1
3 4 6 4 9 3 12 3

6. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.
1 1 8 3 15 2 22 2 29 3 36 2
2 3 9 2 16 1 23 2 30 4 37 1
3 2 10 1 17 2 24 3 31 1 38 1, 6
4 3 11 2 18 2 25 1 32 3 39 5, 7
5 2 12 3 19 3 26 2 33 2 40 2, 6
6 3 13 3 20 1 27 3 34 4 41 3
7 1 14 3 21 4 28 3 35 1 42 3, 5

7. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՈՒՄ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 2 9 3 17 3 25 2 33 2 41 4
2 4 10 2 18 4 26 4 34 3 42 3
3 4 11 3 19 3 27 3 35 1 43 4
4 4 12 2 20 3 28 3 36 2 44 2
5 3 13 3 21 1 29 3 37 3
6 3 14 1 22 2 30 4 38 4
7 3 15 1 23 2 31 1 39 2
8 2 16 4 24 1 32 3 40 3

8. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱՐԿՆԵՐԻ, ՊՆԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 2 10 1, 4 19 1 28 1, 2, 5 37 2, 5, 7 46 3
2 3, 5, 6 11 2 20 2 29 2, 5 38 3, 5 47 1, 3, 7
3 3 12 1 21 1, 3, 5 30 3 39 2 48 3, 6, 7
4 2 13 2 22 1, 2, 5 31 2, 3 40 2, 5 49 3, 5, 8
5 1 14 2 23 2 32 2 41 3 50 2, 6, 8
6 4 15 3 24 2 33 2 42 2 51 1, 3, 7
7 3 16 3 25 2 34 3 43 1
8 2 17 1 26 4 35 2, 3 44 4
9 2 18 3 27 3, 4 36 2, 4 45 1
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ՄԱՍ Դ 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

1. ՏԱՐԵԹՎԵՐ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 3 26 2 51 4 76 1 101 2 126 3
2 2 27 3 52 2 77 4 102 4 127 3
3 1 28 1 53 4 78 3 103 4 128 4
4 1 29 2 54 3 79 2 104 2 129 2
5 2 30 3 55 2 80 4 105 3 130 4
6 4 31 4 56 3 81 3 106 1 131 2
7 1 32 3 57 3 82 3 107 1 132 2
8 3 33 1 58 1 83 2 108 2 133 1
9 3 34 2 59 4 84 4 109 4 134 4
10 1 35 3 60 4 85 1 110 3 135 1
11 4 36 4 61 4 86 3 111 3 136 2
12 2 37 3 62 2 87 2 112 4 137 1
13 4 38 3 63 3 88 4 113 1 138 4
14 1 39 1 64 2 89 3 114 2 139 1
15 3 40 2 65 2 90 3 115 2 140 1
16 3 41 3 66 2 91 2 116 2 141 4
17 1 42 3 67 3 92 4 117 3 142 3
18 1 43 1 68 3 93 3 118 3 143 1
19 1 44 2 69 4 94 1 119 4 144 3
20 2 45 3 70 2 95 3 120 1 145 2
21 2 46 4 71 3 96 4 121 3 146 3
22 3 47 4 72 3 97 2 122 2 147 4
23 4 48 3 73 1 98 3 123 2
24 2 49 3 74 2 99 4 124 2
25 1 50 3 75 3 100 3 125 1

2. ՓԱՍՏԵՐ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 4 24 4 47 4 70 3 93 2 116 3
2 4 25 1 48 1 71 2 94 4 117 3
3 2 26 3 49 3 72 3 95 2 118 1
4 3 27 2 50 1 73 1 96 4 119 2
5 4 28 1 51 3 74 3 97 3 120 4
6 2 29 3 52 2 75 4 98 2 121 2
7 2 30 4 53 3 76 2 99 4 122 1
8 2 31 4 54 2 77 1 100 3 123 2
9 3 32 4 55 3 78 3 101 3 124 2
10 3 33 3 56 3 79 4 102 1 125 3
11 4 34 2 57 1 80 3 103 2 126 1
12 4 35 4 58 4 81 1 104 3 127 3
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13 3 36 1 59 3 82 4 105 4 128 3
14 3 37 3 60 1 83 1 106 4 129 2
15 1 38 2 61 4 84 4 107 1 130 3
16 2 39 2 62 1 85 2 108 2 131 4
17 4 40 3 63 2 86 3 109 4 132 1
18 2 41 1 64 1 87 4 110 3 133 1
19 3 42 3 65 1 88 3 111 1 134 4
20 2 43 2 66 1 89 4 112 1 135 4
21 2 44 1 67 3 90 2 113 3
22 4 45 2 68 2 91 1 114 2
23 3 46 2 69 1 92 3 115 1

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԵՏ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 2 4 2 7 1 10 2 13 3 16 2
2 4 5 3 8 3 11 2 14 3
3 2 6 4 9 3 12 4 15 3

4. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 2 7 4 13 2 19 1, 3 25 3 31 2
2 3 8 3 14 1 20 1, 2, 6 26 3 32 3, 5, 6
3 2 9 3 15 3 21 3 27 4 33 2, 3, 8
4 3 10 4 16 1, 2, 5 22 2, 4 28 2 34 1, 6
5 1 11 4 17 1 23 2 29 2
6 3 12 3 18 3 24 3 30 3

5. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ ՈՒ 
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.
1 2, 4, 6 6 3 11 3 16 1 21 4 26 2, 4, 5
2 3 7 1 12 2, 5 17 1 22 2, 3 27 3
3 2, 3, 5 8 1, 3, 4 13 1 18 2 23 2 28 2, 4, 5
4 2 9 3 14 4 19 3 24 4 29 1, 4, 5
5 1, 4, 7 10 4 15 2 20 4 25 4

6. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.
1 4 7 2 13 1 19 2 25 3 31 3, 6
2 4 8 1 14 3 20 2 26 4
3 3 9 4 15 4 21 4 27 4
4 2 10 4 16 3 22 1 28 2
5 4 11 2 17 3 23 3 29 1
6 4 12 4 18 3 24 3 30 1
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7. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՈՒՄ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 4 10 2 19 3 28 1 37 3 46 4
2 1 11 1 20 4 29 1 38 3 47 3
3 3 12 4 21 4 30 3 39 2 48 4
4 1 13 3 22 3 31 2 40 2 49 3
5 2 14 1 23 4 32 4 41 3 50 1
6 1 15 3 24 1 33 1 42 3
7 1 16 2 25 1 34 4 43 3
8 1 17 1 26 1 35 4 44 2
9 4 18 1 27 4 36 2 45 1

8. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱՐԿՆԵՐԻ, ՊՆԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 2 9 3, 6 17 3 25 2 33 4 41 2
2 4 10 2 18 4 26 1, 4 34 2, 3, 5 42 1, 2, 5
3 1 11 1 19 3 27 4 35 1 43 2, 4, 7
4 1, 4, 7 12 2 20 4 28 2 36 1 44 2
5 2 13 3 21 2, 4, 6 29 3 37 3 45 3, 4, 7
6 2 14 2, 4, 5 22 2 30 1, 6, 7 38 4 46 4, 5, 7
7 2, 6, 7 15 1 23 4 31 2, 4, 6 39 3 47 1
8 5, 6, 7 16 4, 6 24 2, 3, 6 32 2 40 4 48 3, 4, 6

 Նկատված վրիպակներ

1. Էջ 185–ի ¹ 57 առաջադրանքում բ, գ կետերը կարդալ այսպես՝

բ.  VIII դա րի վեր ջին քա ռոր դում տե ղի ու նե ցած հա կաա րա բա կան ա պս տամ բու թյան 
 ավարտը 

գ. VIII դա րի կե սերին տե ղի ու նե ցած հա կաա րա բա կան ա պս տամ բու թյան սկիզ բը 

2. Նույն առաջադրանքի բաց թողնված դիստրակտորներն են՝ 
1) ա–3, բ–6, գ–4, դ–2, ե–1, զ–8, է–7, ը–5 
2) ա–2, բ–6, գ–4, դ–1, ե–3, զ–8, է–7, ը–9 
3) ա–2, բ–5, գ–6, դ–1, ե–4, զ–9, է–8, ը–3
4) ա–3, բ–5, գ–6, դ–2, ե–1, զ–9, է–8, ը–7

3. Էջ 118–ի ¹ 259 առաջադրանքում՝

տպագրված է՝ 3) Աշտիշատում,
պետք է լինի՝ 2) Աշտիշատում
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ՀԱՅՈՑ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
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