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… Ձե՛զ եմ ասում, ձեզ՝ հայոց նորահաս երիտասարդք, 
ձեր անունին մեռնիմ, ձեր արևին ղուրբան, տասը լեզու 
սովորեցե՛ք, ձեր լեզուն, ձեր հավատը ղայիմ բռնեցե՛ք:

…Աստված կյանք տա էն ծնողացը, որի որդիքն ինձ 
մոտ են: Նրանց առաջին խնդիրը միշտ էն ա էլել, որ 
նրանց որդիքը հայերեն լավ գիտենան: Գերեզմանն էլ 
որ մտնիմ, նրանց էս սուրբ խոսքը մտքիցս չի՛ գնալ…

Խաչատուր Աբովյան

ԵՐԿՈՒ ԽՈՍՔ

Հայոց լեզվի հնչյունաբանության գործնական աշխատանք-
ների սույն ձեռնարկը նախատեսված է բուհերի ոչ մասնագի տա-
կան ֆակուլտետների ուսանողների համար: Ձեռնարկի հեղինակ-
ները նկատի են առել ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում 
դա սավանդվող «Հայոց լեզու» առարկայի հնչյունաբանություն 
բաժ  նի առանցքային հարցերը, նպատակը և խնդիրները:

Ձեռնարկն ստեղծվել է Երևանի Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ 
Ար. Ղարիբյանի անվան հայոց լեզվի և նրա դասավանդ ման 
մեթոդիկայի ամբիոնում և, բնականաբար, ձեռնարկի հեղինակներն 
այն հասցեագրել են մասնավորաբար Հայաստանի Հանրապետու-
թյու նում մանկավարժներ պատրաստող կարևորագույն դարբնոցի՝ 
ՀՊՄՀ-ի ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների ուսանողներին: 

Հայոց լեզվի գործնական առաջադրանքների սույն ձեռ նար-
կում վարժությունների համակարգը տրված է ըստ մասնա գի-
տական բնագավառների. յուրաքանչյուր առաջադրանք ներկա-
յացված է ըստ մասնագիտացումների` 

Ա. պատմություն և իրավագիտություն
Բ. Կուլտուրա: Գեղարվեստական կրթություն
Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն
Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա:
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Ըստ իր նախընտրության՝ ոչ մասնագիտական ֆակուլտետում 
դասավանդող դասախոսը փոխներգործուն (ինտերակտիվ) դա-
սագործընթացներ իրականացնելիս կարող է ձեռնարկում ընդ-
գրկված վարժությունները հանձնարարել կատարել լսարա նային 
պայ մաններում կամ տանը, ընդսմին՝ առցանց ուսուցման «Classroom» 
հարթակում: Հարկ է նշել, որ վերջինիս շրջանակներում նախա տես-
ված ամսական (վիրտուալ տիրույթում գնահատվող) առաջա-
դրանքները հեղինակների կարծիքով պետք է ունենան ամփոփիչ 
վարժությունների բնույթ (դրանցից մեկ-երկուսի նմուշօրինակները 
տե՛ս սույն ձեռնարկի «Հավելված 1» և «Հավելված 2» ենթաբաժին-
ներում): 

Ձեռնարկում ընդգրկված գործնական առաջադրանքները 
վե րա բերում են հայոց լեզվի հնչյունաբանությանը, ուղղախո-
սու թյանը և ուղղագրությանը՝ ընդգրկելով մասնավորապես հե-
տևյալ ենթաբաժինները.

1. Հնչյունաբանական վերլուծություն
2. Ուղղախոսություն և ուղղագրություն 

•	 Ձայնավորների արտասանությունը
•	 Երկհնչյունների արտասանությունը
•	 Բաղաձայների արտասանությունը
•	 Ձայնավորների ուղղագրությունը
•	 Երկհնչյունների ուղղագրությունը 
•	 Յ ձայնակապի ուղղագրությունը
•	 Բաղաձայնների ուղղա գրությունը
•	 Կրկնակ բաղաձայնների ուղղագրությունը
•	 Եվ-ի ուղղագրությունը
•	 Մեծատառերի ուղղագրությունը 
•	 Բառերի միասին, անջատ կամ գծիկով գրությունը
•	 Վանկ
•	 Տողադարձ
•	 Բառային շեշտ
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3. Հնչյունափոխություն:
Նկատենք, որ բուհում հայոց լեզվի դասավանդման նախապայ -

մանն ավագ դպրոցում հայոց լեզու առարկայից ունեցած իմա-
ցությունն է: Այս ձեռնարկը կարող է օգտակար լինել նաև ավագ 
դպրոցի թե՛ հումանիտար, թե՛ բնագիտամաթեմատիկական հոս-
քերի աշակերտներին և ուսուցիչներին:

Սույն գործնական դասընթացի նպատակն է՝
1. Ճանաչել տալ լեզվի հնչյունաբանական միավորները (ձայ-

նա վոր և բաղաձայն հնչյուններ, երկհնչյուններ, վանկ, շեշտ):
2. Գաղափար տալ ուղղագրության և ուղղախոսության, ինչ-

պես նաև հնչյունափոխության վերաբերյալ:
3. Ուսուցանել լեզվի վանկային համակարգը, տողադարձի 

ընթացքում վանկի դերն ու նշանակությունը, ինչպես նաև 
տո ղադարձի սկզբունքները:

Ըդսմին, հայոց լեզվի ուսուցման և ուսումնառության գործ-
ըն թացի առանցքային խնդիրներն են ճանաչել ժամանակակից 
հնչյու նական համակարգի միավորներն ու օրինաչափությունները, 
կա րևո րել դրանց յուրահատկությունները խոսքային միջավայրում: 

«Հնչյունաբանություն» գործնական դասընթացի վերջնաարդ-
յուն քում ուսանողը պետք է՝ 

1.  Իմանա լեզվի հնչույթային մակարդակի միավորների ունե -
ցած դերը լեզվի կառուցվածքում, դրանց կազմու թյունը և 
տեսակները:

2. Հնչյունափոխական իրողությունները, հնչյունափոխության 
տեսակներն ընդհանրապես և դիրքային կամ շեշտափո-
խական հնչյունափոխությունը մասնավորապես:

3. Ուղղագրության հիմունքները, բառերի ճիշտ գրության և 
արտասանության կանոնները:

4.  Կարողանա ճանաչել հնչյունափոխական իրողություննե-
րը, ուղղագրության և ուղղախոսության սկզբունքները, 
տողադարձի կանոնները և դրանց հիման վրա անսխալ 
բանավոր և գրավոր խոսք հյուսել:
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5.  Տիրապետի հնչյունաբանության ուսումնասիրության խնդիր -
ներին, ուղղագրության և ուղղախոսության հիմուն քներին, 
ինչպես նաև առցանց ուսուցման հարթակում համապա-
տասխան տեղե կույթի ստացմանը, յուրացմանն ու ամփոփիչ 
առաջադրանք ների կատարմանը: 

Ընդ որում, գործնական առաջադրանքներից յուրաքանչյուրում 
առկա է մասնագիտական տվյալ բնագավառից քաղված վարժու-
թյունների համակարգ: Այդ կարգի առաջադրանքներում առկա 
բնագրային նյութը վերաբերում է գեղարվեստական և գիտական 
(մասամբ հրապարակախոսական) ոճերին, կարող է ոչ միայն 
նպաստել ուսանողների ուղղախոսական և ուղղագրական, ընդ-
հան րապես հնչյունաբանական գիտելիքների զարգացմանն ու 
խո րացմանը, այլև նրանց մասնագիտական բնագավառում ունե-
նալ ճանաչողական արժեք և նշանակություն:

Հիմք ընդունելով Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ում ընթացող 
կրթության բարեփոխումների և որակի ապահովման դիտանկ-
յու նից կարևորվող ուսումնամեթոդական փաթեթների առկայու-
թյու նը՝ սույն ձեռնարկի հեղինակները հավելվածների տեսքով 
զե տեղել են նաև գործնական, լաբորատոր և սեմինար պա-
րապ մունքների մեկ-երկու նմուշօրինակ (տե՛ս «Հավելված 1» և 
«Հավելված 2» ենթաբաժինները): Ոչ մասնագիտական ֆակուլ  -
տետի դասախոսը ուսումնամեթոդական հիմնական փաթեթին 
զու գահեռ կարող է հաջողությամբ կիրառել հեղինակների առա-
ջար կած վարժությունները՝ ըստ մասնագիտացումների:

Հավելենք, որ սույն գործնական դասընթացը ծնվել է ՀՊՄՀ-ի 
ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում հեղինակ նե րի դասավանդ-
ման փորձի ընթացքում: ՀՊՄՀ-ի կուլտու րայի, գեղարվեստական 
կրթության, մաթեմատիկայի, ֆիզիկա յի և ինֆորմատիկայի, կեն-
սա  բանության, քիմիայի և աշխարհագրության, պատմության և 
իրա վագիտության (ներկայիս պատմության և հասարակա գի-
տության), կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ֆակուլ-
տետներում հայոց լեզու դասավանդելու ընթացքում հեղինակները 
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նկատել են, որ ուսանողներն առավել մեծ հետաքրքրություն և 
ոգևորություն են ցուցաբերում դասագործընթացի հատկապես այն 
փուլերում, երբ քննարկվում են մասնագիտական ուղղվա ծու թյուն 
ունեցող տեքստեր, կատարվում են բնագրային աշխա տանք ներ 
նրանց հետաքրքրող ոլորտների տեքստերի շրջանակներում: 
Հաշվի առնելով այս կարևոր իրողությունը՝ հեղինակները ձեռնա-
մուխ եղան գրելու «Հնչյունաբանություն» ուսումնական ձեռնարկը՝ 
հիմք ընդունելով նաև այն հանգամանքը, որ ոչ մասնագիտական 
ֆակուլտետներում հայոց լեզվի ուսուցման գերակա նպատակները 
ուսանողների շրջանում կապակցված խոսք հյուսելու հմտություն-
ների մշակումն ու անսխալ բանավոր և գրավոր խոսքի զարգա-
ցումն են: Ոչ մասնագիտական ֆակուլտետի ուսանողներն այդ-
պիսով ձեռք են բերում անթերի, առանց լեզվական մեղանչում-
ների խոսք և ապագա մանկավարժական գործունեության ընթաց-
քում դրսևորում լեզվական ճկունություն և անաղարտու թյուն:

Կարծում ենք, որ գործնական սույն դասընթացը կնպաս տի 
բուհերի ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում հա  յոց լեզվի 
դասավանդման արդյունավետության բարձրաց մանը, ուսա  նող-
նե րի բանավոր և գրավոր կապակցված խոսքի զարգացմանը, 
ընդ հան րա պես նրանց լեզվաոճական գիտելիքների հարստաց-
մանը: 
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ՀՆՉՅՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

1. Հետևյալ ասույթներից ընտրե՛ք հինգ բառ և ենթարկե՛ք 
հնչյունաբանական վերլուծության:

Ա. պատմություն և իրավագիտություն 
Դժբախտությունն այն է, որ պետության մեջ ոչ ոք չի ուզում 

ապ րել և վայելել, այլ յուրաքանչյուրը ցանկանում է ղեավարել:
Կատարյալ մարդկություն ստեղծելու դեպքում միայն հնարա-

վոր կդառնա կատարյալ օրենքների գոյությունը:
Ժողովրդաճանաչ դառնալու համար մեծ միապետից ոչինչ չի 

պահանջվում, բացի իր սեփական մեծությունից (Գ):

Բ. Կուլտուրա 
Գեղարվեստական կրթություն
Արվեստի իսկական կյանքն առանձնահատուկ ընկալման և 

պատ կերման ունակության մեջ է:
Ով ուզում է դերասաններ դաստիարակել, պետք է մեծ համ-

բերություն ունենա:
Երբ ես ցանկանում եմ որևէ բանաստեղծության համար 

երա ժշտու թյուն գրել, ամենից առաջ աշխատում եմ թափանցել 
բառիմաստների մեջ և կենդանի պատկերացնել իրադրությունը:

Կերպարվեստի առավելությունն այն է, որ նա մեզ իրեն է ձգում, 
սակայն առանց մեր զգացմունքներն ուժգնորեն կաշկանդելու (Գ):

Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
Վարքագիծը հայելի է, որի մեջ ամեն մեկը ցույց է տալիս իր 

պատ կերը:
Տաղանդը հասունանում է լռության մեջ, բնավորությունը կոփ-

վում է կյանքի մրրիկներում: Լուրջ, խոր, իսկական կամքը բնու-
թագրվում է ամենից առաջ նպատակին հասնելու վստա հության 
պատկերացման հետ շաղկապվածությամբ: 

Համոզված եմ, որ մեր հոգին իր բնույթով անխորտակ մի 
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էություն է, հավերժությունից հավերժություն գոյատևող ինչ-որ 
մի բան (Գ):

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն
Բնությունը գազաններին սովորեցնում է ճանաչել իրենց բա-

րե կամներին (Շ):
Շնչառության լավացումը սովորաբար բարձր ոգևորություն է 

առա ջացնում:
Բնությունը գնում է իր ճանապարհով, և այն, ինչ մեզ բացա-

ռու թյուն է թվում, օրինաչափ է: 
Աշխարհը չէր կարող գոյություն ունենալ, եթե նա այդքան 

հա սարակ չլիներ: Մի քիչ անձրև, մի քիչ արև, և յուրաքանչյուր 
գա րուն ամեն ինչ նորից կանաչ է: Եվ այդպես միշտ (Գ):

Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա
Եթե ես աշխարհն իմ մեջ կռահման ուժի միջոցով չկրեի, 

նշա  նակում է` տեսնող աչքերով կույր կմնայի, և իմ ողջ ուսում-
նա սիրությունը, ողջ կենսափորձը կնմանվեին դատարկ ու մե-
ռած աշխատանքի:

Ընդունակությունը ենթադրվում է նախօրոք, բայց այն պետք 
է դառնա հմտություն:

Ամեն ինչ անցնում, գնում է, ես արդեն այն չեմ, ինչ եղել եմ, 
բայց հնամենի երկիրը կանգուն է. և՛ օդը, և՛ ջուրը, և՛ հողը միշտ 
նույնն են:

Մենք բոլորս էլ մեր մեջ ինչ-որ չափով էլեկտրական և մագ-
նիսական ուժեր ունենք և մագնիսի նման կարող ենք ձգող ու 
վանող ուժեր դրսևորել (Գ): 
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ՈՒՂՂԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՁԱՅՆԱՎՈՐՆԵՐԻ ԱՐՏԱՍԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

2. Բարձրաձայն կարդացե՛ք հետևյալ բառերը` ուշադրու թյուն 
դարձնելով ձայնավորների ուղղախոսական սկզբունքներին:

Ա. պատմություն և իրավագիտություն 
Տարամետ, Ծերակույտ, քարեդարյան, համերկրացի, վրաերթ, 

համաերևանյան, ենթաօրենսդրական, Եռաբլուր, դռնբաց, դռնփակ, 
ձեռնպահ, քննել, քննվել, կողմնորոշում, ամբոխ, զորավիգ, քաջ-
որդի, գործելաոճ, հայորդի, Ողական, Ոդիսևս:

Բ. Կուլտուրա
Գեղարվեստական կրթություն
Եղերերգ, երփներանգ, մեներգ, շքերթ, զուգերգ, ձայնե րիզ, 

պարեղանակ, պարերգ, սքեմ, վերջերգ, ցայգերգ, առաջնա ելույթ, 
բեմել, արծաթերանգ, թեզանիք, կրկներգ, կնտնտոց, կորն թարդ, 
ծնծղա, բազմակնություն (բազմակին լինելը, շատ կանայք ունե նա-
լը), ներբող, սոնատ, սոնետ, բնորդուհի, ծափողջույն, նրբաոճ, հնա-
ոճ, կոլորիտ, կլոր պար, գորգագործ, ամենաորակյալ, ոճ, ոսկե գույն:

Գ. Կրթության հոգեբանության և սոցիոլոգիա
Հեղգ, շփերթ, անելանելի, աներևակայելի, աներկյուղ, առե-

րևույթ, ապերախտ, ամենաերջանիկ, երազ, երկվորյակ, երկ-
ընտ  րանք, մտմտուք, սրտմտել, գրգռիչ, ընկճվել, փոքրոգի, հո-
գեվեր լուծություն, անորոշ, պարզորոշ, հիպնոս, ռեցեպտոր, հո-
գեո րդի, ոգի, ոգորում, որոշակի:

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն
Ռնգեղջյուր, արևելք, տարերային, բևեռ, գոմեշ, երիկամ, 

խուռ  նե րամ, ծեգ, մակերիկամ, մակերևույթ, եղրևանի, շաքա-
րեղեգն, շուրջերկրյա, երկնիտրատ, տարերք, մթնկա, լուսնկա, 
ստորերկրյա, ատոք, մթնոլորտ, անողնաշար, անձրևորդ, անոսր, 
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կրծոսկր, փղոսկր, ենթաորովայնային, ոսկրածուծ, ողնաշարա-
վոր, միկրոտարր:

Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա
Տասներեքերորդ, հիսուներկու, իններորդ, ութսուներորդ, տաս -

ներկու, տեղեկույթ, եռաչափ, եռանկյուն, երեսուն, հիդրոօդերևու-
թաբա նական, կենսադաշտ, կենսահոսանք, անոդ (դրական լից-
քով էլեկտրոդ), չորրորդ, տասնչորս, քառորդ, որոշում, կիսաո ղ-
որկ, կոտորակ:
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3. Բարձրաձայն կարդացե՛ք հետևյալ բառերը (բա ռա կա պակ
ցությունները)` ուշադրություն դարձնելով երկհնչյունների (այլև 
ձայնավորական զուգորդումների) ուղղախոսական սկզբունք ներին: 

Ա. պատմություն և իրավագիտություն
Կիլի կիա, Եդե սիա, Բյու զան դիա, Արծ րու նյաց, սո ցի ա լիս տա-

կան, մի ակ նու թյուն, Ար մե նի-Շուպ րիա, ակա դե միա, արիա ցի ներ, 
գիմ նա զիա, դե մոկ րա տիա, մո նո պո լիա, սո ցի ա լիզմ, պատ րի արք, 
քվե աթեր թիկ, քվե ար կել, քվե ա տուփ, քրե ա կան, քրե ա ի րա վա կան, 
քվե ակազմ, քրե ա ծին, քրե ա կա տա րո ղա կան, փոր ձաք րե ա գի տու-
թյուն, քրիս տո նե ա դե մոկ րա տա կան, լե գե ոն, Նա պո լե ոն, քրե ո րեն, 
Բյու զան դի ոն, գի լի ո տին, նա ցի ո նա լիզմ, տույժ, հե րյու րանք, հե-
րյու րել, հյու պա տոս, փոխ հյու պա տոս, Եվ րա մի ու թյուն, գե նե րալ-
լեյ տե նանտ, Վի ետ նամ, պրե մի եր մի նիստր:

Բ. Կուլտուրա
Գեղարվեստական կրթություն
Գլոբալիզացիա, ակադեմիա, ռեպրոդուկցիա, մումիա, ալե-

լուիա, հեքիաթ, ֆանտազիա, ալեգորիա, սիմֆոնիա, արդիական, 
Տյառնընդառաջ, արիա, իմիտացիա, մեդիադաշտ, միալար, Հայ ֆիլ -
հարմոնիա, մելոդիա, բուտաֆորիա, օլիմպիադա, լյա մաժոր, լյա 
մինոր, քրիստոնեական, ռեալիզմ, սյուրռեալիզմ, մարիոնետ, ամբիոն, 
մարմարիոն, չեմպիոն, աբստրակցիոնիզմ, ռադիո, ռա դիոընդունիչ, 
ռադիոլրագրող, ռադիոակնարկ, ադաջիո, տրիո, ստերեոհնչողություն, 
ստերեոձայնագրում, Լեոնարդո դա Վինչի, ակորդեոն, կապույտ, 
սնգույր, անպաճույճ, դաշույն, սյուն, բարեհնչյուն, գեղահնչյուն, 
դյուցազնավեպ, սիլուետ, տեսանյութ, մյուզիքլ, մյուռոնօրհնեք, 
դուետ, կարիերա, պիես, պրեմիերա, Ռաֆայել:

Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
Տվայ տանք, այ լայլ վել, ջղայ նա նալ, դաս տի ա րա կու թյուն, սո-
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ցի ա լա կան, ադապ տա ցիա, ան բա րյա ցա կամ, բա րյա ցա կա մու-
թյուն, հո գյակ, նյարդ, նյար դայ նա նալ, սո ցի ալ-կեն ցա ղա յին, սո-
ցի ալ-տնտե սա կան, սո ցի ալ-հո գե բա նա կան, ագ րե սիա, աք սե լե-
րա ցիա, դեպ րե սիա, էմո ցիա, էն տու զի ազմ, իմի տա ցիա, պսի խո-
լո գիա, օլի գոֆ րե նիա, իդե ալ, իդե ա լա կա նա ցում, մի օ րի նակ, քա-
մե լե ո նան ման, զգույշ, բա րե համ բույր, ու րույն, ինք նու րույն, թույլ, 
էու թյուն, ան հյու րըն կալ, արյուն ռուշտ, արյու նար բու, տա քա րյուն, 
թյու րըմբռ նում, թյու րի մա ցու թյուն:

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն
Օվկիանոս, քիմիա, լաբորատորիա, Ասիա (տեղանուն), Ուր-

միա, էակ, կրիա, այ ծյամ, նավ թա քի մի ա կան, սա ռու ցյալ, Վիկ-
տո րիա ջրվեժ, փա սի ան, ասի ա կան, ասի ա ցի, Ավստ րա լիա, 
ավստ րա լի ա ցի, Փոքր Ասիա, փոք րա սի ա կան, թթվա ալ կա լի ա-
կան, փո շե մե տա լուր գիա, ալեր գիա, դե մոգ րա ֆիա, ման րէ ա բա-
նու թյուն, ուր բա նի զա ցիա, Մա րի ա նյան կղզի ներ, Հյու սի սա յին 
սա ռու ցյալ օվ կի ա նոս, մի ջօ րե ա կան, էակ, ամե ո բա, քա մե լե-
ոն, բրա բի ոն, սա մույր, առյուծ, արյուն, ձյուն, ձյութ, նատ րի ում, 
նյութ, ճայ թյուն, սյուք, մրջյուն, լուս նեղ ջյուր, խտա նյութ, Սի րի-
ուս, բեր րի ու թյուն, Վի են նա յի ան տառ (լեռ նա զանգ ված), Բո ւե նոս 
Այ րես, հա կա իս րա յե լա կան, տի ե զերք, տրե զե րագ նաց օդաչու:

Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա
Երկու ան հայ տով հա վա սա րում, վայր կյան, հնգյակ, մի լի-

արդ, էներ գիա, դի ֆե րեն ցի ալ հա վա սա րում, էլեկտ րա է ներ գիա, 
ին ֆոր մա ցիա, ֆունկ ցիա, աք սի ոմ, մի լի ոն, տրի լի ոն, Գա լի լեո 
Գա լի լեյ, թե ո րեմ, հա րյուր, Նյու տոն, աղյու սակ, Պյու թա գո րաս, 
ուղ ղան կյուն, եռան կյուն, դյույմ, հա րյու րյակ, երեք հա րյուր, եր կու 
հա րյու րե րոր դա կան, հինգ հա րյու րե րորդ, ութ մի լի ոն, ութ հա րյու-
րե րորդ, բյուր, Գյու մուշ հէկ, Նեյ մա նի խնդիր:
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4. Բարձրաձայն կարդացե՛ք հետևյալ բառերը` ուշադրու թյուն 
դարձնելով բաղաձայնների ուղղախոսական սկզբունքնե րին:

Ա. պատմություն և իրավագիտություն
Ձերբակալել, հափշ տա կել, խա բե բա, սպրդել, հու շաղ բյուր, 

պար գև ատ րել, մոգ պետ, կարգ, ազ գօ գուտ, թա գու հի, վար կա բե կել, 
քաշք շուկ, երաշ խիք, խար դա վանք, ար գե լանք, աշ խա տա կարգ, ար-
գե լաք վե, կար գա վի ճակ, վար չա կարգ, թնդա նո թաձ գու թյուն, կենտ-
րո նա ձիգ, հո գա բար ձու, ատյան, ար դար, բերդ, դրդել, դրդա պատ-
ճառ, եր դում, պատ ճառ, ջարդ, Տրդատ, Վար դա նանք, սա ղա վարտ, 
Արևմ տյան Հա յաս տան, հաշ վե հար դար, դի տորդ, երդմ նա զանց, 
երդ վյալ, զի նա դա դար, ստա հոդ, Հազ կերտ, ար ձա նագ րու թյուն, ու-
ղերձ, հար ձա կում, կցկտուր, հու շար ձան, ան թա քույց, միջ նորդ, ազ-
գա մի ջյան, ամ բող ջա տի րու թյուն, զի ջել, զղջալ, կտրիճ (խի զախ), 
ան տե րունչ, մեղ սա կից, խող խո ղել, կեղ ծիք, մեղ սա գործ, գաղթ, 
գաղտ նալ սում, ուխտ (դա շինք), Շա հան դուխտ, ժխտել, նախ ճիր, 
ամ բաս տա նել, իրա վամբ, ամ բա րիշտ, փամ փուշտ, Սամ վել, ան փա-
ռու նակ, զավ թել, հա րա վա յին, բռնա շոր թում, փորձագետ:

Բ. Կուլտուրա

Գեղարվեստական կրթություն
Նրբագեղ, նրբահն չյուն, ող բա սաց, ող բեր գակ, ներ բող, երփ-

նա վառ, գրա բար, ծո պա վոր, եր գա րան, մուգ, դրվագ, բա գին, 
բուրգ, գորգ, զու գերգ, քնա րեր գու, ժա մեր գու թյուն, հա մերգ, 
մոգ, նվագ, եղե րերգ, եր գա հան, հա ման վագ, մար գար տա զարդ, 
սգերթ, Վար դա վառ, ակ նա զարդ, ակորդ, գե ղարդ, Նա վա սարդ, 
աղոթք, շքերթ, հա կինթ, թա տե րա կան, խրտվի լակ, զար դա-
նախշ, զար դա րանք, զար դա քան դակ, լաջ վարդ, վար դա գույն, 
մա տյան, հե ռուս տա տե սու թյուն, դյու ցա զուն, Դյու մա-հայր, Դյու-
մա-որ դի, ակոր դե ոն, ռապ սո դիա, երաժշ տու թյուն, դեր ձան, 
դեր ձակ, վրձին, վրձնել, վրձնա հար ված, հան դեր ձա րան, ըն թեր-
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ցա րան, աճ պա րար, պճնա զարդ, դարչ նա գույն, առաջ նե լույթ, 
ծաղ կաշղ թա, առեղծ ված, խեղ կա տակ, փող հար, փողք, տա վիղ, 
նախշ, ամ ֆի թատ րոն, գմբեթ, սիմ ֆո նիկ, լուրթ, մար մար, կար-
կա ռուն, աս վյա, տավ ղա հար, սֆինքս:

Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա

Համբերել, սփո փել, ինք նա խա բե ու թյուն, խաբ կանք, կոպ տել, 
հո գի, ոգև ո րել, օգ նել, հար գանք, փա փագ, բարք, վարք, հեղգ, հա-
յե ցա կարգ, հան րօ գուտ, հո գե բույժ, հո գե բան, հո գեհ մա, վար կա բե-
կել, դաս տի ա րակ, դաս տի ա րա կել, բարդ, ըն դու նակ, մարդ, նյարդ, 
կեն դա նի, վրդո վել, խրթին, սրդո ղել, բար դույթ, նյար դայ նա նալ, 
դի ագ րամ, կո լեկ տիվ, ար դյունք, կրթու թյուն, զվարթ, վարձ, վար-
ձատ րել, հար ձակ վել, փորձ, փոր ձու թյուն, մե լա մաղ ձոտ, մտա ցա-
ծին, խառն վածք, անուրջ, եր ջա նիկ, զի ջո ղա միտ, ան զի ջում, զղջալ, 
ող ջա խոհ, աչա լուրջ, խառ նի ճա ղանջ, խիղճ, խեղճ, տաղ տուկ, 
քաղ քե նի, իղձ, մեղմ, մղձա վանջ, բախտ, ամ բար տա վան, ամ բա-
րիշտ, ինք նամ փոփ, դյու րըմբռ նե լի, ան փույթ, կար ծիք, ջղագր գիռ, 
հան դուր ժել, շա հագր գիռ, սարս ռազ դու, խռովք, ռեֆլեքս:

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն
Արբանյակ, ամպ րոպ, ար փի, թփուտ, բնօգ տա գոր ծում, շամ-

բուտ, ծեգ, շոգ, էգ, ծա գել, ճրա գու, զար գա նալ, զույգ, արեգ, մար-
գա գե տին, շո գի, Գու գարք, եր կինք, պա տյան, լյարդ, բուրդ, հյու-
սի սա րևմ տյան, դդում, կեն դա նի, կո կորդ, վա ղոր դյան, վարդ, ըն-
դար ձակ, խլուրդ, սարդ, սա ղարթ, դեղ ձա նիկ, օձ, Մերձ բալ թի կա, 
մեր ձա վո րա րև ե լյան, փայ ծաղ, սառ ցա կա լել, աղ ջա մուղջ, մի ջատ, 
չղջիկ, բող բոջ, լուս նեղ ջյուր, Մի ջա գետք, մի ջի նա սի ա կան, արջ, 
ոջիլ, ալո ճե նի, աչք, մռնչյուն, ծաղ կել, գուղձ, պղպջակ, պղտոր, 
պող պատ, տուղտ, ուղտ (կեն դա նի), բող բոջ, սպա նախ, լեռ նա-
շղ թա, Ծաղ կանց լեռ ներ, Ծաղ կու նյաց լեռ նաշղ թա, Դու շան բե, 
ամպ րոպ, սմբուկ, ար ծիվ, ար ծաթ, գրգիռ, մամ ռա  պատ, նավթ, 
Աղ վանք, օվ կի ա նոս, Աֆ ղանս տան, հա րավ, հարա վային:
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Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա 
Սրբագրել, ձգո ղա կա նու թյուն, սպրդել, հա մա կար գիչ, հա-

մա կար գում, ալ գո րիթմ, թարգ մա նիչ, թարգ մա նու թյուն, դի ցուք, 
աք սի ոմ, սար քա վո րում, մա թե մա տի կոս, ար դյունք, ար դյու նա բե-
րել, դա դար, խնդիր, հա ջոր դա կան, վե ցե րորդ, տաս նու թե րորդ, 
մի լի արդ, վաթ սուն, վոլտ-ամ պեր, վոլտ մետր, պատ ճե նա հա նել, 
խնդրա գիրք, բա ցար ձակ, ատաղ ձա գործ, բարձր, լից քա վո րում, 
առաջմ ղիչ, առաջմ ղում, ջեր մա մի ջու կա յին, առա ջին, ձեռ նարկ-
չու թյուն, սեղ մաս կա վա ռակ, տե ղե կույթ, տեխ նո լո գիա, մե խա նի-
կա, սեղ մել, խախ տել, ին ֆոր մա տի կա, ին ֆոր մա ցիա, ամ փո փել, 
երե սուն, երե սու նե րորդ, երես նա կան, երկ րորդ, երկ րոր դա կան, 
րո պե ա չափ, ավտոսարքավորում:

5. Բարձրաձայն կարդացե՛ք և առանձնացրե՛ք այն բառերը 
(բառակապակցությունները), որոնցում գրվող հն «համր» 
տառ է (չի արտասանվում):

Ա. պատմություն և իրավագիտություն
Աշխարհասփյուռ, ար հա վիրք, գահ, զրահ, գրոհ, ընդ հա տա կյա, 

հրահ րել, նա խա գահ, Գա րե գին Նժդեհ, սե պուհ, համ հարզ, հաշ-
վե հար դար, առ հա վատ չյա, աշ խար հա զոր, գա հըն կեց, Խոր հր դա-
յին Հա յաս տան, Ծո փաց աշ խարհ, վե հա րան, Վռամ շա պուհ ար քա, 
թիկ նա պահ, պար տա մուր հակ, աշ խար հա քա ղա  քա կան, զրա հա-
տան կա յին, էքս նա խա գահ, կազմ որ հուրդ, հետ հե ղա փո խա կան, 
շահն շահ, ռազ մա հայ րե նա սի րա կան, քաղ  խոր  հուրդ, Շա պին-Գա-
րա հի  սար, Եվ րա խորհր դա րան, ետ խորհր դա յին, երկ  րա պահ, 
խորհր դա  տու, խորհր դատ վու թյուն, ընտ րահ նարք, իրավապահ:

Բ. Կուլտուրա

Գեղարվեստական կրթություն
Դհոլ, եր գե հոն, օդ հունչ (գոր ծիք), պատ կե րաս րահ, ար հեստ, 

աշ խար հահռ չակ, աշ խար հիկ, բա րեհն չյուն, գե ղահն չյուն, հա-
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մահն չյուն (ձայն), բնոր դու հի, թմբկա հա րել, մար զա հա մեր գա յին, 
մե ռո նօրհ նեք, մի ջին հա յե րե նյան, սգա հան դերձ, տավ ղա հար, 
տնօրհ նեք, Բեթ հո վեն, դազ գահ, օրհ ներգ, դե րա սան-դե րա սա-
նու հի, խաչ համ բույր, շրթհար մոն, տե սա հո լո վակ, ֆո տո ցու ցա-
հան դես, «Շահ նա մեե, Շո պեն հա ու եր, Օ’Հեն րի, Մյունխ հա ու զեն, 
երաժշ տա հան, հե ռուս տա հա ղոր դա շար, հա մաշ խար հայ նա ցում, 
շնոր հան դես, թան գա րան-ցու ցահանդես:

Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
Խոնարհ, խոր հուրդ, ար հա մար հել, նիր հել, աշ խար հա յացք, 

ժպիրհ, ծնող խոր հուրդ, ագահ, ան հատ, դժգոհ, գռե հիկ, ընդ հա-
նուր, վստահ, ան հող դողդ, ապաշ նորհ, անշ նորհք, ընդ հատ վել, 
խո նար հա բար, խոր հել, շա հագրգ ռել, սահմռ կել, պատ մա հա-
սա րա կա կան, բղջա խոհ, թո հու բոհ, խո նարհ վել, խորհր դա ծել, 
խորհր դա ծու թյուն, հեղ հե ղուկ, վե հանձն, վեր հուշ, քա մահ րանք, 
քա մահ րել, խորհր դակ ցել, պա տե հա պաշտ, ընդ հա կա ռա կը, 
ընդ  հա նուր, անհ րա ժեշտ, ար գա հա տե լի, հո գեհ մա, հաղ թա հա-
րել, շնոր հա կա լու թյուն, շնոր հա լի, աշ խա րըմբռ նում, բա րո յա հո-
գե բա նա կան, դժվարհիշելի:

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն
Հայաստան աշ խարհ, աշ խար հագ րա կան դիրք, ճա հիճ, սա-

րա  հարթ, Հար դա գո ղի ճա նա պարհ, մահ, հրդեհ, նյու թե րի 
անընդ հատ տե ղա փո խու թյուն, սահ ման, միր հավ, բջիջ նե րի տրո-
հում, ալե հույզ, ահյակ, ջրա հեղձ, ուղ ղա հա յաց, Թեհ րան, ճահ-
ճուտ, մրրկա հողմ, քար հանք, կեն սա աշ խար հագ րու թյուն, աշ-
խար հագ րա գետ-ճա նա պար հորդ, աշ խար հե աշ խարհ, բյու րե ղա-
հիդ րատ, լեռ նա հո րա տան ցում, մրջնալ դե հիդ, պատ մա աշ խար-
հագ րա կան, բնա պահ պա նու թյուն, տա րաշ խար հիկ, ափ հանում:

Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա
Երեքհարյուրերորդ, չորս հա զա րա կան, հինգ հա րյու րա կան, 

բե տա-տրո հում, երեք հա զա րե րորդ, եր կու հա րյու րե րորդ, ինն-
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հա ր յու րե րորդ, չորս հա զա րե րորդ, էլեկտ րա հաշ վիչ, միկ րո հաշ-
վիչ, ֆի զի կա աշ խար հագ րա կան, ֆի նան սա հաշ վա յին, Գյու մուշ-
հէկ, հա մաշ խար հայ նա ցում, հա մընդ հան րա ցում, «Հա մընդ հա-
նուր թվա բա նու թյու նե, հան րա հա շիվ, պահ, անընդ հա տու թյուն, 
Գոդֆ րիդ Վիլ հելմ Լեյբ նից, անհ րա ժեշ տու թյուն, ընդ հա տում, 
ծանր մի ջուկի տրոհում:
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ՁԱՅՆԱՎՈՐՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

6. Կետերի փոխարեն գրե՛ք ե կամ է:

Ա. պատմություն և իրավագիտություն
Հնում հունգարները` միանգամայն ռազմատ..նչ մի ազգ, երբ..ք 

թշնամիներին չ..ին սպանում, եթ.. նրանք սկսում ..ին գթություն 
աղերսել (ՄՄ): Երբ Աքիլլ..սը մանուկ էր, մայրը, կրնկից բռնած, 
նրան մտցրել էր Հադ..սի թագավորության ստոր..րկրյա Ստիքս 
գ..տի մեջ, որից նա դարձել էր անխոցելի, բացի կրնկից (ՍԻ): 
Մինչև 18-րդ դարը որոնում ..ին ..լդորադո երկիրը, բայց այդպ..ս 
էլ չգտան, իսկ անվանումը դարձավ թևավոր խոսք` առատության 
տ..ղի իմաստով (ն. տ.): Կ..սարը, չնայած հռոմ..ական ս..նատի 
արգ..լիքին, իր լ..գեոններով անցնում է Ռուբիկոն գ..տը: «Ռուբի-
կոնն անցնել» նշանակում է կատարել կտրուկ քայլ, ..ական շրջա-
դարձ (ն. տ.): Փոխաբ..րական իմաստով «Հաննիբալի երդում» 
նշանակում է հաստատ մնալ մի որև.. սկզբունքի (ն. տ.): «Պ.. -
տությունն այդ ես եմ» արտահայտությունն օգտագործվում է այն 
մարդկանց վերաբերյալ, ովքեր կարծում են, որ իրենք ամենա.. -
ական ու կարևոր մարդն են այս կամ այն գործում (ն. տ.): Ինչպ..ս 
..դգար, այնպ..ս էլ ..տելրեդ Երկրորդ թագավորի օր..նքներում 
հիշակատվում է երկակի և եռակի դաժան դատական փորձու-
թյուն ների մասին (ԷԵ): ՀՀ Սահմանադրության 2005 թ. նոյ..մբ.. րի 
27-ի փոփոխությունների շնորհիվ Հա յաս տանում ոչ միայն ..ապ..ս 
ուժ..ղացավ սահմա նա դրական արդարա դատությունը, այլև 
հիմքեր ստ..ղծվեցին վարչական արդարադատության ինստիտու-
ցիո  նալացման համար, որովհ..տև այդ փոփոխություն ների հ.. -
տևանքով հստակոր..ն սահմանվեցին սահմանադրական դատա-
րանին դիմելու իրավունք ունեցող սուբյեկտների ցանկը, այդ 
դատարանին ենթակա գործերի շրջանակը (ԳՊ):
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Բ. Կուլտուրա 
Գեղարվեստական կրթություն
Իրենց հնչ..րանգով ..ական գործառույթ են ունեցել եղջ.. -

րափողերը: Պղնձ.. և եղջյուր.. փողերի հնչ..րանգային տարբ.. -
րու  թյունները հնարավոր է դիտարկել փողային նվագարանի 
գործա ռույթային բազմազանության շրջանակներում (ՀՀ, ՀԱ): 
Վաղ միջնադարում օրվա ժամ..երգությունները կատարվում ..ին 
նույն ձայն..ղանակի շրջանակներում (ՄՆ): Հնում ողբ..րգությունը 
նո խազ..րգություն էր` Դիոնիսիոսին (հայկ. Սպանդարամ..տին) 
նվիր ված տոնակատարությունների ժամանակ կատարվող ծի սա-
 կատարությունը: Հետագայում այն հաստատվել է որպես եղ..ր -
.. րգություն` սգո հիշատակություն և թաղման ծ..սերին կապ վող 
գործողություն, որի ժամանակ լալկան կանանց գլուխ է անցել 
եղ..րամայրը և դարձել պարագլուխ (ՀՀ): Խմբավորվում են 
ժանրերի մի շարք տ..սակներ, որոնք խորհրդային ժուռնա-
լիստիկայում ընդունված էր բաժանել երեք հիմնական խմբի և 
տասն..րեք տ..սակների. 1. տ..ղ..կատվական (լուր, հարցազրույց, 
հաշվ..տվություն, ռ..պորտաժ), 2. վերլուծական (թղթակցություն, 
հոդված, նամակ, բաց նամակ, տ..սություն, մամուլի տ..սություն), 
3. գ..ղարվ..ստահրապարակախոսական (ակնարկ, պամֆլ..տ, 
ֆ..լիետոն) (ԼԿ): Փաստորեն արվ..ստաբանությունը ոչ թե «մա-
քուր գիտություն» է, այլ «հոգևոր հայր..նիքի» կառուցման ու հիմ-
նավորման գիտական գործուն..ություն, որն ..ապես իրակա-
նացվում է հրապարակախո սությամբ (ԱԳ): Ո՛չ Առնոլդ Բյոկլինի 
անհանգստությամբ համակված կտավները, ո՛չ Ֆ..րդինանտ 
Հոդլ..րի ան..ացած կ..րպարները, ո՛չ Ֆոն Շտուկի մարմնականի 
ակնհայտ գ..րակայմամբ գործերը չ..ն ոգ..շնչել Սուր..նյանցին 
(ՄՄԿ): Մոդ..ռն ոճի և սիմվոլիզմի ..ջերից քաղած դասերը, 
փայլուն վարպ..տությամբ մշակված, բացահայտվում են Սու-
ր..ն յանցի գլուխգործոցներից «Շամիրամն Արա Գ..ղ..ցիկի 
դիակի մոտ» կտավում (1899) (ն. տ.): 
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Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
Մո..նո Ջա կոբ Լև ին սո ցի ալ-հոգ..բան և հոգ..բույժ է, սո ցի ոմ..տ   -

րի ա յի հիմ նա դիր: Ան ձը` որպ..ս կ..նսա բա նա կան և սո ցի ա լա կան 
..ակ, գոր ծուն..ու թյան ըն թաց քում դրսև ո րում է իր հոգ..բա նա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, որոնք կ..նսա փո ձի հետ մ..կտեղ 
դառ նում են ան ձի կա ռուց ված քի կա րև որ բա ղադ րիչ ներ (ԱԼ): Եթ.. 
բա ցա սա կան ..ն..րգի ան և եռան դու ժը հա մա ժա մա նա կյա դուրս 
չ..ն մղվում, կա րող են առա ջա նալ հոգ..սո մա տիկ հի վան դու թյուն-
ներ և հոգ..նև րոզ ներ (ԿՍ, ՌՀ): Ըստ ..ու թյան երևա կա յա մո լու-
թյու նը շի կաց նում է կրքերն այն քա նով, որ քա նով իրա կան են հան-
գա մանք նե րը (ն. տ.): Նպա տա կա հար մար չէ օգ տա գոր ծել վի րա-
վո րա կան խոս քեր կամ բարձ րաց նել ձայ նի հնչ..րան գը, երբ..մն 
նա խընտ րե լի է խոս քի մեջ մտցնել հ..գնա կան ին տո նա ցիա (ն. տ.): 
Նշա նա վոր հոգ..բան ..լկո նի նը տարբ..րա կել ու բնու թագ րել է 
դպրո ցա կան հա մա կարգ ված ու սուց ման հիմ նա կան առանձ նա-
հատ կու թյուն նե րը (ՆԱ): Հոգ..բա նու թյան կա րև ո րա գույն սկզբունք-
նե րից է գոր ծուն..ու թյան ըն թաց քում ան ձի հոգ..կա նի զար գաց ման 
սկզբուն քը, իսկ մարդ կա յին գոր ծուն..ու թյան հիմ նա կան տե սակ-
ներն են խա ղը, ու սու ցու մը և աշ խա տանքը (ԼՄ): 

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն
Հ..տազոտությունների մորֆոլոգիական մ..թոդները լայնորեն 

կիրառվում են կ..նսաբանության տարբեր ճյուղերում` կ..նդանա-
բանության, հն..աբանության մեջ և այլն: 

Չադի Հանրապ..տության կ..նդանաբանական աշխարհին 
բնորոշ են փիղը, ռնգ..ղջյուրը, գոմ..շը, գ..տերում` կոկորդիլոսը, 
գ..տաձին և այլն: Շատ են մող..սներն ու միջատները:

Նիտրագլիկոլը (..թիլենգլիկոլ - ..րկնիտրատ, գլիկոլ..րկնիտ-
րատ) պայթուցիկ նյութ է, ..թիլենգլիկոլի և ազոտական թթվի 
էսթ..ր, որն անգույն, յուղանման ցնդող հ..ղուկ է:

Յոդը և նրա լուծույթները մանր..ասպան են:
Ոսկին դ..ղնափայլ մ..տաղ է, ջերմության և ..լ..կտրակա-

նության լավ հաղորդիչ:
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Նոր Զ..լանդիայի գ..տերը ջրառատ են և հարուստ հիդ-
րո..ն..րգիայի պաշարներով (ՀՍՀ):

Միջ..րկրական ծովում է գտնվում Կիպրոս կղզին, նրա վրա 
էլ տարածվում է Կիպրոսի Հանրապ..տությունը: 

..գեյան ծովի ափին է գտնվում նավահանգստային Իզմիր 
քա ղաքը: Այն հիմնադրվել է մ. թ. ա. 2-րդ հազարամյակում 
որպ..ս ..ոլիացի հույների գաղութ (ԼԽ):

Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա 
Ն..պերը` շոտլանդացի մաթ..մատիկոսը (լոգարիթմների 

ստ..ղ ծողը) սովորել է ..դինբուրգի համալսարանում: 
Մեն..րանգ լույսն աչքով անմիջականորեն ընկալելի հաճա-

խա կանությունների տիրույթի մեջ մտնող որոշակի և խիստ հաս-
տատուն հաճախականության ..լ..կտրամագնիսական ալիքն է:

Մոնտ..-Կարլոյի մ..թոդը բուռն թափով սկսեց զարգանալ 
..լ..կտրոնային հաշվողական մ..ք..նաների երևան գալուց հետո և 
սկզբում կիրառվում էր ճառագայթման տեղափոխման ու նեյտրո-
նային ֆիզիկայի բարդ խնդրիների (որոնց նկատմամբ դասական 
թվային մ..թոդները կիրառելի չ..ին) լուծման համար:

Ն..ռնստը` գերմանացի ֆիզիկոսը, ձևակ..րպել է թ..րմոդի-
նա  մի  կայի երրորդ սկզբունքը: 1894 թ. ցույց է տվել, որ լուծի-
չի դիսոցող ունակությունը մեծանում է դի..լ..կտրիկ թափանցե-
լիության աճին զուգընթաց և հայտնաբ..րել ..լ..կտրաստրիկց իա-
յի երևույթը:

..լ..կտրական շարժիչները լայն կիրառում են ստացել միայն 
XIX դ. 70-ական թթ. ..լ..կտրա..ներգիայի ..ժանագին աղբյուրներ 
ստեղծելու շնորհիվ: 1888-89 թթ. Մ. Դոլիվո-Դոբրովոլսկին հնա րել 
է ..ռաֆազ կարճ միացված ասինխրոն ..լ..կտրական մ..քենա (ՀՍՀ): 

7. Կետերի փոխարեն գրե՛ք օ կամ ո:
Ա. պատմություն և իրավագիտություն
..դիսական պ..եմում նկարագրվում են տրոյական պա տե-

րազմի հեր..ս ..դիսևսի ան..րինակ քաջագ..րծություններն ու 
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ճա նապարհ..րդությունները (ՍԻ): Տիգրան Մեծի և Արտավազդ 
Երկրորդի ու նրանց ժամանակի մասին վկայում են հին 
աշխարհի ..տար շատ պատմիչներ` Հուստին..սը, Ապիան..սը, 
Ստրաբ..նը, Պլուտարք..սը, Դի..դոր..սը և ուրիշներ, ինչպես նաև 
Մ..վսես Խ..րենացին ու Փավստ..ս Բուզանդը (ՌԻ): Պ..նտ..սի հույն 
ազգաբնակչությունը, Հունաստանից և հունական մշակույթից 
մեկուսացված լինելով, ապրելով հյուրընկալ Պ..նտ..սի, այսինքն` 
Սև ծ..վի ավազանում, ունեցել է բազմերանգ, յուր..րինակ ա վան-
դույթներով համեմված մշակույթ ու կենցաղ (ՄԱԿ): Ամբ..ղ  ջական 
..րենսդրական ժ..ղ..վածու այդպես էլ մինչև Մ. Գ..շը գ..յություն 
չի ունեցել: ..ձնեցու «Կան..նագիրք Հայ..ցը» չի կարելի ընկալել 
որպես իրավահարաբերությունները համակողմանի..  րեն 
կարգավ..րող ժ..ղ..վածու (ԳԱ): Փաստ..րեն կանանց, երե խա-
ների ան..րինական փ..խադրումները և նրանց շահագ..ր ծումը 
տեղի են ունենում որ..շակի փոխհամակցված ..ղակների կամ 
տարրերի միջ..ցով (ԲԲ): Վարչական դատարանում կ..ղմերի 
իրավահավասարության հիման վրա ընթացող դատական քննու-
թյան մրցակցության սկզբունքը Հայաստանում այս..ր անվի-
ճելի..րեն ընդունված է որպես այդ ընթացակարգի կառուցման 
ձև, մեթ..դ (ԳՊ): 

Բ. Կուլտուրա
Գեղարվեստական կրթություն
 Ս. Ստեփան..ս Սյունեցին Ավագ ..րհնություններն ստեղծելիս 

կամ դասակարգելիս նախ..րինակ ուներ Մարգարեական ..րհ նու-
թյունները երգելու հնավանդ ձևը, ապա նաև Հարության 
հարցնակարգերի ձայնեղանակային միատարր նկարագիրը: Ավագ 
..րհնությունների ստեղծումը բնիկ տեղային ավանդույթի 
շարունակությունն էր ընդամենը, այլ ոչ ..տար ժ..ղ..վածուների 
նմանակում, ժանրային ավանդույթի կրկն..րինակում (ՄՆ): 
Մուլտիպլիկացիոն կին..ն կին..արվեստի մի տեսակ է, որի երկերն 
ստեղծվում են նկարված կամ ծավալային ..բյեկտների շարժման 
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առանձին հաջ..րդական փուլերի նկարահանմամբ (ՀՍՀ): «Սա-
յաթ-Ն..վան» արևելյան շքեղ ..րնամենտիկայի շտեմարան է: 
Փարաջան..վն այն փ..րձեց վերածել կին..յի: Նա հիմնվեց Սա-
յաթ-Ն..վայի ստեղծագ..րծության մ..զաիկայի, հայկական միջ-
նադարյան և բիբլիական սիմվ..լների վրա: Եվ թ..ղ տար..րինակ 
չթվա, եթե ասենք, որ դրանով Փարաջան..վը փորձեց ստեղծել 
սյուժե (ԷԱ): Կերպարվեստի և քանդակագ..րծության բնագավառում 
էտյուդ նշանակում է «նախնական ուրվագիծ` ուրվանկար ապագա 
կտավի` նկարի, քանդակի կամ նրա մի հատվածի համար, որ..նք 
կատարված են բն..րդից»: Կերպարվեստի մեջ էտյուդը նաև 
մարզանքի ձև է` «բն..րինակից կատարված նկար» (ԼԽ): Մ..դեռնի 
գծե րը Վարդգես Սուրենյանցի արվեստում հանդես են գալիս ան-
ս..       վոր դիտակետով, ոճավ..րված ..րնամենտի հարուստ կիրառ-
մամբ, կ..մպ..զիցիայի ասիմետրիկ կառուցմամբ, հարթայնության 
ձգտմամբ (ՄՄԿ):

Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
Սթրեսային ան..գնական հ..գեվիճակում հայտնված ծնողի 

վիճակն ազդում է ընտանիքի հ..գեբանական մթն..լորտի վրա 
և մեծանում է երեխայի` «քավության ն..խազ» դառնալու ռիսկը 
(ԱՕ): Դիրք..րոշումը չգիտակցված վիճակ է, որի ..գնությամբ 
կարելի է բավարարել այս կամ այն պահանջմունքը (ԱԼ): Անհատի 
կյանքի սցենարը կազմված է իր հարազատների, մասնավ.. -
րապես ծնողների ակտիվ մասնակցությամբ, և այս..ր անհատն 
ապրում և ..րոշումներ է կայացնում ըստ այն դիրք..րոշումների, 
որոնք նրանում ձևավորվել են մանկության տարիներին և 
անհրաժեշտ են եղել կենսագ..րծունեության պահպանման 
համար, որ..նք մինչդեռ արդիական չեն հասուն մարդու համար 
(ՀՇ): Առ այս..ր չկա որևէ «ճիշտ» սահմանում, որը կբն..րոշի 
..ժտված երեխային (ՄԱ): Հարկ է տարբերակել այն ..բյեկտիվ 
և սուբյեկտիվ գ..րծոնները, որ..նք ներքաշում են մարդկանց 
կ..նֆլիկտային գ..րծողությունների ոլ..րտը (ԿՍ): Ամուսնական 
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դաշինքի կնքումը, բացի ..րենքով սահմանված կան..նաձևից, 
այս..ր նաև ուղեկցվում է պսակադրության արարողությամբ, որի 
նկատմամբ վերաբերմունքը մեր իրականության մեջ կարծես 
որ..շակի կարծրատիպային մտածողություն է ձևավորում 
(պարտադիր արարողություն հարսանեկան տ..նախմբության 
կառուցվածքում) (ԱԶ):

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն
Մրրկահավերը մ..ն..գամ են, սնվում են ծ..վային ան..ղնա-

շարավ..րներով, ձկներով, ձկն..րսության թափ..ններով: 
Մումիոն կամ լեռնային բալասանը բնական ծագման կենսա-

բան..րեն ակտիվ նյութ է, որը պարունակում է մեծ քանակությամբ 
..րգանական և ան..րգանական նյութեր, հիպուրաթթու, ամի-
նաթթու, խեժեր, մ..մանյութ, բուսական մնաց..րդներ և միկր.. -
տարրեր: 

Մուտագենները լայն..րեն ..գտագործվում են գյուղատնտե-
սական բույսերի և ..գտակար միկրո..րգանիզմների սելեկցիա յում:

Մուտացիաներն ..րգանիզմի ժառանգական հատկանիշների 
բնական..րեն կամ արհեստական..րեն առաջացող փ..փ..խու-
թյուններն են, որ..նք տեղի են ունենում քր..մ..ս..մներում ու 
գեներում ժառանգական նյութի վերակառուցման և խանգարման 
հետևանքով (ՀՍՀ): 

Քաղաքներ կան, որոնք կրում են հռ..մեական կայսրեր 
..գոստ..սի և Մարկ..ս Ավրելիոսի անունները: Այսպես, Իս պանիա-
յի հյուսիս-արևելքում է գտնվում Սարագ..սա քաղաքը (Արագ..ն 
պատմական մարզի կենտր..նը): Քաղաքը հիմնադրել են հռ..մեա-
ցիները մ. թ. ա. առաջին դարում և ի պատիվ ..գոստ..ս կայսեր 
այն կոչել են «..գոստ..ս կայսեր քաղաք»: Իսկապես որ առաջին 
հայացքից Սարագ..սա բառը կապ չունի ..գոստ..ս կայսեր 
անվան հետ: Հնչյունական կազմի այդ..րինակ փ..փ..խություն 
է կրել Մարկ..ս Ավրելիոս կայսեր անունով հռչակված ամր..ցը, 
այնուհետև քաղաքը` ..ռլեանը (ԼԽ):
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Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա
Ըստ ավանդության` հույն մեծ մաթեմատիկ..ս Արքիմեդը, լծակի 

..րենքը հայտնաբերելով, իբր բացականչել է. «Տվե՛ք ինձ հենակետ, 
և ես երկիրը կշրջեմ»: Այստեղից էլ տարածվել է արտա հայտությունը, 
որն ..գտագործվում է ընդհանրապես շարժման ուժը բն..րոշելիս 
(ՍԻ):

Մրրկային շարժման ..րինակներ են ..դային մրրիկները մթն.. -
լորտում` պտահ..ղմերը և ցիկլ..նները, կամրջակալների ետևում 
առա ջացող ջրային մրրիկները, ջրում գ..յացող ձագարափ..սերը:

Նյուտ..նը` անգլիացի ֆիզիկ..սը և մաթեմատիկ..սը, «Լույսի 
և գույների տեսություն» աշխատանքում նկարագրել է Նյուտ..նի 
..ղակներով փ..րձը և հաստատել լույսի պարբերականությունը:

Նեյտր..նների կլանիչներն ..գտագործվում են ռեակտ..րի 
կառավարման (ավելցուկային նեյտր..նները կլանելու, ռեակցիան 
արագ..րեն դանդաղեցնելու) համար:

Շեն..նի թեորեմները (Կլ..դ Էլվուդ Շեն..նի անունով) ինֆ..ր -
մացիայի տեսության հիմնական թեորեմներն են, որ..նք վերա-
բերում են այնպիսի կապի գծերով ինֆ..րմացիայի հաղորդ մանը, 
որտեղ առկա են աղմուկներ: 

Շարժման քանակի ..րենքն ..գտագործվում է մեխանիկական 
խնդիր ների լուծման համար, ինչպես նաև հարվածի երևույթն 
ուսումնասիրելիս (ՀՍՀ):

8.Կետերի փոխարեն ըստ անհրաժեշտության գրե՛ք ը տառը: 

Ա. պատմություն և իրավագիտություն
Խորհրդահայ պատմագրությունը, հաղթահարելով բազմա թիվ 

գաղափարական խոչ..նդոտներ, Սարդարապատի հերոսա մարտը 
համարել է բախտորոշ իրադարձություն հայոց բազմա դար յան 
պատմության մեջ, հայոց նորագույն վերածն..նդի ..սկիզբը (ԱԱ): 
Առաջարկված զրահապատ մեքենաների հնա րա վորու  թյունների 
..ստուգման համար 1906 թ. կազմվում է համապատասխան հանձ-
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նա ժողով, որի կազմում ..նդգրկվում է նաև գեներալ Մ..գբերովը: 
Այդ հանձնաժողովը գործել է մինչև Առաջին ավտոմոբիլային 
պատերազմի ..սկիզբը և մեծ ներդրում է կատարել ռուսական 
ավտոմոբիլային զորքերի ձևավորման գործ..նթացում (ԿՓ): Քննարկ-
վում են Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունները որպես 
եվրաինտեգրման այլ..տրանք: Ռուսաստան-Արևմուտք հա կա-
դրությունը դարձել է կարևոր գործոն հետխորհրդային երկրների 
ժողովրդավարական փոխակերպումների համար, բայց հաճախ 
խոչ..նդոտում է այդ գործ..նթացներին և համագործակցու թյանը: 
Զարգացման եվրոպական ուղու ..նտրությունը պատահական չէ, 
այլ պայմանավորված է եվրոպական հոգևոր և մշակութային-
պատմական առ..նչություններ և աշխարհայացքային արժեքային 
նմանատիպ կողմնորոշումներ ունեցող հայ ժողովրդի հասարակա-
կան գիտակցությամբ (ՎՄ): 1915 թ. փետրվարի կեսերին խմբապետ 
Խումարցի Պետրոսի ..սպանությամբ Շատախում դեպքերը գահա-
վեժ ..նթացք ստացան (ԱՄ): Մարտի դաշտում, առաջին շարքերում 
մարտ..նչելով ու զոհվելով, նահատակները դառնում էին մար-
տիրոսներ և շատ հաճախ դասվում սուրբ նահատակաց շարքը 
որպես հավատքի ու հայրենիքի անկախության համար ..նկած 
վիրավորներ (ԼԽ): Ըստ Նժդեհի, դպրոցը երիտասարդ սերնդի 
դաստիա րակության, կրթության գործ..նթացը լավագույնս կազմա-
կեր  պելու համար պետք է ապահովի առարկայի մատուցման ..ստեղ-
 ծա գործական, ..զգացմունքային եղանակ (ՎԱՀ):

Բ. Կուլտուրա

Գեղարվեստական կրթություն
Անցյալի իմացությունը որպես ազգային արդի գիտակցության 

հիմք ..նդունելու ..սկզբունքը Գարեգին Հովսեփյանը գործնակա-
նում իրականացնում է արվեստաբանությամբ (ԱԳԿ): Ինչպես 
գեղանկար չության որոշակի ուղղությունների պատկանող ..ստեղ-
ծա  գործու թյուն ների մեջ կտավի կոմպոզիցիան, գունահարա-
բերումն ..ստեղ ծում են բովանդակություն բացահայտող միջոցներ, 
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այնպես էլ «Նռան գույնը» ժապավենի մեջ կադրի կոմպոզիցիան, 
նրա գեղանկարչական տեսքն ինքն..ստինքյան ..ստանում են 
բովանդակության նշանակություն (ԷԱ): Կրկեսում կասկադ է 
կոչվում սրարշավ ..նթացող ձիու վրայից մարզիկի անկումը կամ 
..նկնելու տպավորություն ..ստեղծելը: Օպերետում կասկադ է 
համարվում «երգով ուղեկցվող սր..նթաց պարը» (ԼԽ): Կոնցերտը 
հորինված է թեմայի և վարիացիաների ձևով, ինչն ակ..նհայտորեն 
մոտ է ջազային կատարողական ավանդական եղանակին: Տվյալ 
դեպքում Էդգար Հովհաննիսյանն իր վեց վարիացիաներում 
բավական ազատ է զարգացնում թեման, երբեմն ..զգալիորեն 
հեռանալով ..սկզբնաղբյուրից: Թեմային նախորդում է ցայտուն 
և ..նդարձակ մի նախաբան, որն անմիջապես ..ստեղծում է 
ջազային մթնոլորտ «սվինգային» ռիթմի շնորհիվ: Վարիացիայի 
ավարտին մենակատարի արդեն բավականին զարգացած գիծը 
շարունակվում է ազատ ծավալվել` միացնելով առաջին և երկրորդ 
վարիացիաները: Դրանք ներկայացնում են մեկ ..նդհանուր 
հոսք, որի տրամաբանական ավարտը համ..նկնում է կոնցերտի 
առաջին կուլմինացիային` նախաբանը հիշեցնող նվագախմբային 
դրվագի տեսքով: Ակ..հայտ է վեցերորդ վարիացիայի եզրափակիչ 
նշանակությունը (ՇԳ):

Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
Բ. Տեպլովը պարզել է յուրահատուկ առանձնահատկություն-

ների միասնության խնդիրը, ինչպիսին են արագ մտածողու թյունը, 
բայց ան..շտապողականությունը, ..զգուշությունը և համար-
ձակությունը, ճկունությունը և կարողությունը` վերլուծելով մեծ 
զորավարների հոգեբանական հատկությունները: Ն. Լեյտեսը, որը 
նույնպես մեծ ներդրում է ունեցել օժտվածության խնդրի 
ուսումնասիրության մեջ, կարծում էր, որ ..նդունակություններն 
առանձին հատկություններ են, որոնք պայմանավորում են մարդու 
հնարավորությունները տարբեր տեսակի գործողություններում: 
..նդունա կությունների զարգացման համար անհրաժեշտ է գի տե-
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լիքների և հմտությունների յուրացում, այնուհետև դրանց կիրառում 
ակտիվ սոցիալական կյանքի ..նթացքում: Շրջապատը կարող է 
խթանել կամ խոչ..նդոտել օժտվածության զարգացմանը: Օժտված 
երեխաներին ամեն ինչ հետաքրքրում է, ամեն ինչ անում են 
հաճույքով, փնտրում և գտնում են նոր խնդիրները` առանց զգու-
շության ..նդառաջ գնալով դրանց: Սակայն դա այն դեպքում, երբ 
շրջապատն ..նդունում է նրանց այնպիսին, ինչպիսին որ նրանք 
կան (ՄԱ): Հասկացությունների քարտեզ կազմելու գործ..նթացն 
ուսումնառության զորեղ ռազմավարություն է, որը բնույթով 
գրաֆիկական, գծագրական է և սովորողին ..ստիպում է մտածել 
տերմինների, մտքերի, գաղափարների հարաբերակցության մասին 
(ՈւԺՄՀՎ):

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն 
Նեոդարվինիզմն ..նտրության ..սկզբունքը տարածում է ժա-

ռան գականության ներբջջային միավորների` դետերմինանտ ների 
վրա, որոնց ..նտրությունը և անհավասարաչափ տեղաբաշ խումն 
իբ..ր բխում են սեռական բ..ջջում դրանց միջև ..նթացող պայքարից 
և հանգեցնում են կենսական նոր ձևերի առաջացման (ՀՍՀ): 
Վալտեր Ֆրիդրիխ Հերման Նեռնստը 1894 թ. ցույց է տվել, որ 
լուծիչի դիսոցող ունակությունը մեծանում է դիէլեկտրիկ թափան-
ցելիության աճին զուգ..նթաց և հայտնաբերել է էլեկտրա ստիկ ցիայի 
երևույթը (ն. տ.): Լույսի ազդեցության տակ տերևներում առաջանում 
է քլորոֆիլ, որի շնորհիվ օդում ան..նդհատ վերականգնվում է 
թթվածինը (ՄՄ, ԱՊԲԳ): Լույսը վայրի կենդանուն ձեռ..նտու չէ, 
նա լույսից վախենում է, ինչպես կրակից (ՎԱ): Մի տեսակ երկյուղով 
էի վերաբերվում ես բնության ստեղծած այդ գեղեցկությանը և չէի 
համարձակվում պոկել այն: Եվ պոկեցի արմատից ..զգույշ, գրեթե 
ակնածությամբ: Իր շլացուցիչ գույներով գրավեց ինձ ճանճասպան 
կոչվող այդ սունկը: «Այդ ինչպե՞ս է բնությունը թույն դրել իր այդքան 
գեղեցիկ ..ստեղծագործության մեջ»: Եվ ..մբոստացա ես բնության 
այդ անարդար վերաբերմունքի դեմ (ն. տ.): Պուերտո Ռիկո 
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(«հարուստ նավահանգիստ») անվանումը ժամանակի ..նթացքում 
անցել է կղզուն, և քաղաքն ..ստացել է Սան Խուան անվանումը, 
որը Սան Խուան Բաուտիստա («Սուրբ Հովհաննես Մ..կ..րտիչ») 
անվան համառոտ ձևն է (ԼԽ):

Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա
Ան..նդհատ մաթեմատիկական մեծության հասկացությունը 

Նյուտոնը մուծում է իբրև ան..նդհատ մեխանիկական շարժման 
տարբեր տեսակների վերացարկում: 

Նյուտոնի «Համ..նդհանուր թվաբանությունը» (1707) կարևոր 
թեորեմներ է պարունակում հանրահաշվական հավասարումների 
մասին:

Երկնային մարմինների շարժման Նյուտոնի ..ստեղծած տեսու-
թյունը, որի հիմքում ..նկած է տիեզերական ձգողականու թյան 
օրենքը, արժանացել է անգլիացի խոշորագույն գիտնականների 
ճանաչմանը, սակայն խիստ բացասաբար է ..նդունվել եվրոպական 
մայրցամաքում:

Նյուտոնը ք..ննարկել է հոծ զանգվածների ձգողության խնդիր-
ները, մակ..նթացությունների և տեղատվությունների տեսությունը 
և այլն:

Հաստությունից կախված` նեյտրոնների անդրադարձիչի արդյու-
նա վետությունն ..սկզբից աճում է, ապա ..նդունում հաստատուն 
արժեք (ՀՍՀ):

Քսան հազարից ավելի տատանումներից արդեն ..սկսվում 
են ուլտրաձայները: Վերջիններս մարդկային ականջն ի վիճակի 
չէ ..նկալել (Ա):

UNL-ը («Համ..նդհանուր ցանցային լեզու» արտահայտության 
հապավումն է) համակարգչային լեզու է, որն ..նդօրինակում 
է բնական լեզուների հաղորդակցման գործառույթները և 
հնարավորություն է ..նձեռում արտահայտելու բնական լեզուների 
հաղորդած ամբողջ գիտելիքը (ՇԱ):
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ԵՐԿՀՆՉՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

9. Կետերի փոխարեն գրե՛ք երկհնչյունները (կամ երկձայ
նա  վորները):

Ա. պատմություն և իրավագիտություն
Բենիտո Մու սո լի նին` Իտալ..յի ֆա շիս տա կան կու սակ ցու-

թյան հիմ նա դի րը և ֆա շիս տա կան կա ռա վա րու թյան ղե կա վա-
րը, բռնվել է իտա լա ցի պար տի զան նե րի կող մից և Հ..սի սա..ն 
Իտալ..յի Ազ գա..ն ազա տագ րու թյան կո մի տեի դա տավճ ռով 
մա հա պատ ժի են թարկ վել (ՀՍՀ): 1867 թ. Ֆրանս..յի, 1879 թ. 
Իտալ..յի կա ռա վա րու թյուն նե րը Մու րատ-Ռա փա..լ..ն վար ժա-
րանն օժ տում են լի ցե..կան իրա վունք նե րով (ն. տ.): Նա պոլ..ն 
Առա ջի նը (Նա պոլ..ն Բո նա պար տը) ֆրանս..կան պե տա կան 
գոր ծիչ և զո րա վար էր, ֆրանս..կան Հան րա պե տու թյան առա ջին 
կոն սուլ (1799-1804), Ֆրանս..յի կայսր (1804-14, 1815) (ն. տ.): 
Մով սի սա կան օրենք նե րը հիմ նա կա նում վե րա բե րում էին հր.. 
ժո ղովր դի սոց..լ-տնտե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րին և իրեն ցից 
ներ կա..ցնում էին պատ գամ ներ, խրատ ներ ու կա նոն ներ: Թալ-
մուդ..ն իրա վուն քը հե տա գա..մ իր ար տահ..տու թյունն է գտնում 
նաև Ղու րա նում և նրա օրենք նե րում` Շար..թում (ԳԱ): Երկ րի 
վար չա տա րած քա..ն բա ժա նու մը պ..մա նա վոր ված է տվ..լ ժա մա-
նա կաշր ջա նի հա սա րա կա կան-տնտե սա կան հա րա բե րու թյուն-
նե րով (ՎԱԳ): Արևմտ..ն Եվ րո պա..մ` առանձ նա պես Անգլ..յում 
«Աստ վա ծա..ն դա տաս տա նի» փոր ձու թյուն ներն աս տի ճա նա բար 
դուրս են մղվում քր..կան դա տա վա րու թյու նից, կանխ վում է դա-
տա կան ապաց..ցնե րի ձեռք բեր ման դա ժան փոր ձու թյուն նե րի ոչ 
իրա վա կան հա մա կար գը (ԷԵ): Տիգ րան Մե ծը հնա զան դեց րեց 
Կա պա դովկ..ն: Հռո մե ա կան լեգ..ննե րը հա յե րի վրա չէ ին հա-
մար ձակ վում հար ձակ վել (ՌԻ):
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Բ. Կուլտուրա 

Գեղարվեստական կրթություն
Հես..դոսի «Թ..գո նի ա յում» հի շա տակ ված են ինը մու սա-

նե րի անու ներ, որոն ցից Կլ..ն հա մար վում էր պատ մագ րու թյան 
հո վա նին, Եվ տեր պեն` քնա րա կան պո եզ..յի, Թալ..ն` կա տա-
կեր գու թյան, Մել պո մե նեն` ող բեր գու թյան, Տերփ սի քո րեն` պա-
րի, Երա տոն` սի րա..ն պո եզ..յի, Պո լի հիմն..ն` ձո նե րի, Ու րա ն..ն` 
աստ ղա բաշ խու թյան, Կալլ..պեն` էպո սի (ՀՍՀ): Ն..պոլ..ն օպե -
րա..ն դպրո ցում են սկզբնա վոր վել և բ..րե ղա ցել սեր..-օպե րա-
յի և բուֆ-օպե րա յի ժան րե րը, որոնք լ..ն տա րա ծում են գտել 
Իտալ..  յի մ..ս երաժշ տա կան կենտ րոն նե րում և Եվ րո պա յի խո-
շո րագ..ն երկրնե րում (ն. տ.): Ն..իմպ րես..նիզ մը գե ղան կար-
չա կան ուղ ղու թյուն է, որն առա ջա ցել է մոտ 1885 թ. Ֆրանս..  -
յում (գլխա վոր նե ր կա..ցու ցիչ ներն են` Ժ. Ս..րան և Պ. Սին..- 
կը) և տա րած վել Բելգ..  յում (Թ. վան Ռեյ սել բեր գե), Իտալ..յում 
(Ջ. Սե գան տի նի) և այլն (ն. տ.): Ինկ վի զից..յի «գոր ծու նե ու թյան» 
սահմռ կե ցու ցիչ դրվագ ներ կա րե լի է տես նել լ..ն ճա նա չում ձեռք 
բե րած «Գո.. յի ուր վա կան նե րը» գե ղար վես տա կան կի նոն կա րում 
(ԼԽ): Աշ խա տան քի ըն թաց քում սպա սում նե րը կա րող են ար դա-
րա նալ կամ չար դա րա նալ: Դրա նով պ..մա նա վոր ված` մե նե ջե րը 
պետք է հե տևի, որ աշ խա տո ղը և կազ մա կեր պու թյու նը շա րու-
նա կեն ստա նալ այն, ինչ սպա սում էին միմ..նցից (ԼՊ): Հ..րե նիք 
վե րա դար ձող ար վես տա գետ ներն իրենց հետ բե րում էին դա րա-
գլ խի գե ղար վես տի փոր ձը` ողող ված ռո ման տիզ մի, սիմ վո լիզ մի, 
ռ..լիզ մի, իմպ րես..  նիզ մի, մո դեռն ոճի շնչով: Մաս նա գի տա կան 
կրթու թյու նը նախ` Մոսկ վա յի գե ղան կար չու թյան, քան դա կա-
գոր ծու թյան և ճար տա րա պե տու թյան ու սում նա րա նում, ապա` 
Մ..նխե նի Գե ղար վես տի ակա դեմ..յում ստա ցած Սու րեն..նցը մեծ 
ներդ րում ու նի թե՛ հայ արվեստում, թե՛ ռուսական մշակութա..ն 
կ..նքում (ՄՄԿ):
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Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա

Ստերնբերգի ամե նից հ..տնի հե տա զո տութ..ննե րից մեկն ին-
տե լեկ տի փոխ գոր ծու նե ու թյունն է հմտու թյան և կր..տի վու թյան 
հետ (ընդ հա նուր ստեղ ծա գոր ծա կան ըն դու նա կու թյուն ներ) (ԱԳ): 
Ան ձի մաս նա գի տա կան կա..ցու մը հո գե բա նա կան տե սանկ..նից 
ներ կա..ցնում է մար դու ան հա տա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե-
րով պ..մա նա վոր ված ներ քին պո տենց..լի իրա ցում (ԷՓ): Կոնֆ-
լիկտ նե րի բն..թի, էու թյան, գոր ծառ..թնե րի, ախ տո րոշ ման և 
լուծ ման խնդիր նե րը, ըստ էութ..ն, դի տարկ վում են սոց..լոգ..կան 
տե սու թյուն նե րի կոնֆ լիկ տա բա նա կան բա ժին նե րում և սոց..լա-
կան հո գե բա նու թյան շրջա նակ նե րում (ՀԹ): Ան ձի կա ռուց ված-
քում կեն սա բա նա կա նը և սոց..լա կա նը կազ մում են մեկ մի աս-
նու թյուն և չեն կա րող հա կադր վել միմ..նց (ԱԼ): Սոց..լոգ..կան 
մեկ նա բա նութ..ն հա մաձ..ն ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյան 
մեջ երե խա նե րի հան դեպ բռնու թյան դեպ քե րի տա րած վա ծու-
թյու նը պ..մա նա վոր ված է սոց..լա կան մի շարք գոր ծոն նե րով, 
առ կա սոց..լա կան խա թար ված ար ժեք նե րով, որոն ցից մե կը 
բռնու թյունն է (ԱՕ): Քա նի որ սննդա..ն վար քա ձևի ն..րդա յին 
խան գա րում նե րի էթի ո լոգ..կան գոր ծոն նե րից է հո գե բա նա կա նը, 
ապա դրանց հո գե կար գա վոր ման բուժ ման գոր ծում կա րև որ դեր 
պետք է ու նե նա հո գե թե րապ..ն` որ պես բուժ ման ռե ա բի լի տաց..ն 
գոր ծըն թա ցի հիմ նա կան բաղ կա ցու ցիչ (ՀՇ):

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն
Ն..րոնը ն..րդա յին բջիջ է, ն..րդա յին հա մա կար գի կա ռուց-

ված քա..ն և ֆունկց..նալ հիմ նա կան մի ա վոր:
Թ..դոր Շվա նը գեր մա նա ցի կեն սա բան է, բջջա..ն տե սու-

թյան ստեղ ծո ղը: Եղել է Լյո վե նի (1839-ից) և Լի ե ժի (1848-1880) 
հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր, Լոն դո նի թա գա վո րա կան ըն կե րու-
թյան (1879), Փա րի զի (1879) և Բր..սե լի (1841) ԳԱ ան դամ: Գի-
տա կան աշ խա տու թյուն նե րը հիմ նա կա նում վե րա բե րում են մար-
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սո ղու թյան ֆիզ..լոգ..յին, ն..րդա յին հա մա կար գի անա տոմ..յին և 
հ..սված քա բա նու թյա նը:

Ն..դի մը տար րե րի պար բե րու թյան եր րորդ խմբի քիմ..կան 
տարր է:

Սո վո րա կան պ..ման նե րում ..դը մուգ մոխ րա մա նու շա կագ..ն, 
թ..լ մե տա ղա կան փ..լով բ..րե ղա կան ն..թ է: ..դի և ջրած նի մի-
աց ման ռ..կց..ն դար ձե լի է:

Ֆրիտ..ֆ Նան սե նի ար շա վախմ բե րի ու բազ մամ.. աշ խա-
տանք նե րի արդ..նքնե րը հարս տաց րել են գի տու թյու նը օվկ..նո-
սա գի տա կան և օդե րև ու թա բա նա կան տվ..լնե րով (ՀՍՀ): 

Զամ բե զին իր մե ծու թյու նը թե րևս ար դա րաց նում է նրա նով, 
որ այդ գե տի վրա գտնվում է աշ խար հի գե ղե ցիկ և բարձ րա վեժ 
ջրվեժ նե րից մե կը` Վիկ տոր.. ջրվե ժը, որը գա հա վի ժում է 120 
մետր բարձ րու թյու նից և ու նի 1800 մետր լ..նու թյուն: Այն հ..տնա-
գոր ծել է անգլ..ցի ճա նա պար հորդ, Աֆ րի կան հե տա զո տող Դա-
վիթ Լի վինգս տո նը 1855-ին և ան վա նել Մեծ Բրի տան..յի թա գու-
հի Վիկ տոր..յի անու նով:

Խա ղաղ օվկ..նո սում կա մի կղզե խումբ` հա սա րա կա ծի մոտ, 
որ Էկ վա դո րի նա հանգն է: Այդ կղզե խում բը կոչ վում է Գա լա պա-
գոս: Կղզի նե րի ան վա նումն իս պա նե րեն է, բա ռա ցի նշա նա կում 
է «կր..նե րի»:

Հ..սի սա յին Ամե րի կա յի հ..սիս-արև մուտ քում է ըն կած Ալ..ս -
կա թե րակղ զին: Այ նո ւա մեն..նիվ, արդ..ք Ալ..սկան կե տե րի, իսկ 
Գա լա պա գո սը կր..նե րի հ..րե նիքն է, թե ոչ, դա թող նում ենք 
մաս նա գետ նե րին, բայց մի բան պարզ է, որ կե տե րով առատ 
են եղել Ալ..սկա յի ափե րը, կր..նե րով` Գա լա պա գոս..ն կղզի նե րը 
(ԼԽ): 

Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա
Ն..մանի խնդի րը եզ րա..ն խնդիր նե րից մեկն է, որ դրվում է 

մաս նա կան ածանց..լնե րով երկ րորդ կար գի դի ֆե րենց..լ հա վա-
սա րում նե րի հա մար:
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Մի ջու կա..ն ռ..կտո րում ն..տրոն նե րի կլա նիչ նե րը մե ծաց նում 
են ն..տրոն նե րի կլա նու մը և տրոհ վող ն..թի անհ րա ժեշտ բեռ նա-
վո րու մը:

Մուտ քի և ել քի սար քե րը թվան շա նա..ն հաշ վո ղա կան մե քե-
նա յի հիմ նա կան հանգ..ցնե րից են, որոնց օգ նու թյամբ ծրագ-
րա վո րո ղի յու րա քանչ..ր հանձ նա րա րա կան նե րած վում է հի շող 
սարք և արդ..նքն ար տած վում է հի շո ղու թյու նից:

Շե նոն Կլոդ Էլ վու դի հիմ նա կան աշ խա տու թյուն նե րը վե րա-
բե րում են տրա մա բա նութ..ն հան րա հաշ վին, ռել..կոն տակ տա..ն 
սխե մա նե րի և կա պի մա թե մա տի կա կան տե սութ..նը, ին ֆոր-
մաց..յին և կի բեռ նե տի կա..ն (ՀՍՀ):

«Բայց, այ նո ւա մեն..նիվ, նա պտտվում է» ար տահ..տու թյու նը 
վե րագր վում է իտա լա ցի ֆի զի կոս Գա լի լե..ն: Միջ նա դար..ն ինկ-
վի զից..ն Գա լի լե..ն դա տի է տա լիս, որով հե տև նա կողմ նա կից 
էր Կո պեռ նի կո սի այն տե սա կե տին, որ Եր կի րը պտտվում է իր 
առանց քի շուր ջը:

Ըստ ավան դու թյան` Իսա հակ Ն..տո նը ծա ռի տակ նստած 
ժա մա նակ հե տև ել է ծա ռից խնձո րի ընկ նե լուն, որը և առիթ է 
հան դի սա ցել իր մեծ գ..տի` ձգո ղա կան ու ժի հ..տնա գործ մա նը:

Մե խա նի կա..մ «մեռ..լ» կետ է հա մար վում այն դրու թյու նը, 
երբ մե քե նա յի մեջ որևէ մաս մի պահ կանգ է առ նում, և որ պես-
զի չստաց վի խա փա նում, հա կա դիր ու ժե րի շնոր հիվ վե րաց վում 
է այդ դրու թյու նը, ու մե քե նան աշ խա տում է անխափան (ՍԻ): 
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Յ ՁԱՅՆԱԿԱպԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

10. Գրե՛ք ձեր մասնագիտությանն առնչվող այնպիսի բառեր 
(առնվազն տասը բառ), որոնցում կա յ ձայնակապ:

11. Արտագրե՛ք` ըստ անհրաժեշտության գրելով յ ձայնակապը:

Ա. պատմություն և իրավագիտություն
ԽՍՀՄ-ի փլու զու մից ար դեն քսան տա րի է ան ցել, բայց այդ 

հե ռա վո րու թյու նից տա կա վին չեն հստա կեց վել այդ պե տու թյան 
դրա կան և բա սա ցա կան կող մերն ու հիմ նա կա նում նրա ամ բող-
ջա տի րա կան է(ու թյամբ) պայ մա նա վոր ված` անա չառ գնա հա-
տա կա նի չի ար ժա նա նում ողջ այն դրա կա նը, որն ստեղծ վել է 
նրա գրե թե 70-ամյա գո(ու թյան) ըն թաց քում (ԱԴ): 1985 թ. ապ-
րի լի 23-ին ԽՄԿԿ Կենտ րո նա կան կո մի տե(ի) XXVII հա մա ժո ղո-
վը Խորհր դա յին Մի(ու թյան) պատ մու թյան մեջ բա ցեց սո ցի ալ-
քա ղա քա կան զար գաց ման մի նոր փուլ (ԱԶ): Պոն տո սի հույ նե-
րի մեջ հար սի գա թա(ի) պատ րաս տու մը գա լիս է դեռ շատ վաղ 
ժա մա նակ նե րից: Նշա նադ րու թյան ժա մա նակ քա հա նա(ի) կող-
մից հարս նա ցու(ի) և փե սա ցու(ի) նշա նի մա տա նի ներն օրհ նե լուց 
և մի մյանց մատ հագց նե լուց հե տո փե սա ցու(ի) մայ րը հար սին 
է հանձ նում նվեր նե րը (ՄԱԿ): Զաքա րյան նե րի իշ խա նա պե տու-
թյան շրջա նին նա խոր դած թուրք-սել ջու կյան տի րա պե տու թյու նը 
Հա յաս տա նում քայ քա(ել) էր ոչ մի(այն) տնտե սու թյու նը, այ լև ան-
գոր ծու թյան կար գա վի ճակ էր ստեղ ծել հայ կա նո նա կան և աշ-
խար հիկ օրենք նե րի հա մար, մա նա վանդ վեր ջի նի, որ այդ պես 
էլ, մին չև Մխի թար Գո շը, գո(ու թյուն) չի ու նե ցել առան ձին ժո ղո-
վա ծու(ի) տես քով (ԳԱ): Մրցակ ցա յին դա տա վա րու թյան կա նո-
նա վոր իրա կա նաց ման հա մար է(ական) նշա նա կու թյուն ու նեն 
ՎԴՕ յո թա նա սու ներ կու(երորդ) հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 4-7-րդ և 
9-րդ կե տե րում նշված հան գա մանք նե րը հայ ցա դի մու մի մեջ ան-
պայ մա նո րեն նշե լու պա հանջ նե րը (ԳՊ):
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Բ. Կուլտուրա

Գեղարվեստական կրթություն
«Արա րա տի» 1907 թ. հու լիս-օգոս տոս հա մա րում հան դի պում 

ենք Հով սե փյա նի հե ղի նա կած «Հայ րե նա սի րու թյուն և քրիս տո-
նե(ու թյուն)» բնու թագ րա կան վեր նագ րով մի հոդ վա ծի: Վեր ջինս 
հի(անա լի) (որեն) բա ցա հայ տում է այն ար ժե հա մա կար գը, որն 
ըն կած է Հով սե փյա նի ար վես տա գի տա կան գոր ծու նե(ու թյան) 
հիմ քում (ԱԳԿ): Առա ջին հա(աց քից) թվում է` ինչ կապ կա րող 
է լի նել Աստ վա ծաշն չի և գրա դա րա նի մի ջև, սա կայն պարզ վում 
է, որ այդ պի սի կապ իրոք գո(ու թյուն) ու նի և այն էլ ոչ մի(այն) 
հա յե րե նում, այ լև մի շարք լե զու նե րում (ԼԽ): Կա տա կոմ բա նե-
րը նշա նա կում են «ստո րերկ րյա բնա կան կամ ար հես տա կան 
մի ջանցք ներ», որոնք քրիս տո նե(ու թյան) նախ նա կան շրջա նում 
ծա ռա(ում) է(ին) որ պես աղո թա տե ղի, գե րեզ մա նոց (ն. տ.): Թե՛ 
աշ խա րըն կալ մամբ, թե՛ գե ղա գի տա կան հա(ացք)նե րով Սու րե-
նյան ցը հե ռու էր սիմ վո լիս տա կան էս թե տի կա(ից): Ֆեր դի նանդ 
Հոդ լե րի անէ(ացած) կեր պար նե րը չեն ոգեշն չել Սու րե նյան ցին: 
Փո խա րե նը նկար չին հո գե հա րա զատ են անգ լի(ական) պրե ռա-
ֆա(ել)իտ նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը: Նրան չգրա վե ցին նաև 
սիմ վո լիստ նե րի գե ղար վես տա կան այն մեկ նա բա նու թյուն նե-
րը, որոնց սկզբնա վոր մա նը նա կա րող էր ծա նո թա նալ Գեր մա-
նիա(ում) ու սա նե լու տա րի նե րին (ՄՄԿ): 

Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
Անձի մասնա գի տա կան կա(ացու մը) հո գե բա նա կան տե սան-

կյու նից ներ կա(աց նում) է մար դու ան հա տա կան առանձ նա հատ-
կու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված ներ քին պո տեն ցի ա լի իրա ցում: 
Ինք նի րաց ման հա մար հիմք են ծա ռա(ում) նաև մաս նա գի տա կան 
ընտ րու թյու նը և կողմ նո րո շու մը, ինչն ու ղեկց վում է գոր ծու նե(ու-
թյան) հան դեպ վե րա բեր մուն քով: Անձ նա յին որակ նե րի շա րու նա-
կա կան հե տա զո տու թյուն նե րի վեր լու ծու թյուն նե րի ար դյուն քում 



38

Ռ. Քետ տե լի կող մից հաշ վարկ վել և դուրս են հան վել անձ նա յին 
երկ րոր դա կան գոր ծոն նե րը, որոնք ներ կա(ում) խմբա վոր վում են 
Մեծ Հնգյա կի կոն ցեպ ցիա(ի) շրջա նակ նե րում (ԷՓ): Բա րո(ական) 
և էթի կա կան նոր մե րը սո վո րա բար կոչ ված են հա սա րա կա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րը կա նո նա վո րե լուն (ՀԹ): Ան ձը` որ պես կեն-
սա բա նա կան և սո ցի ա լա կան է(ակ), գոր ծու նե(ու թյան) ըն թաց-
քում դրսև ո րում է իր հո գե բա նա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե-
րը (ԱԼ): Ես - հա(եցա)կարգն ամ րագր ված չէ: Մենք գի տենք այլ 
հնա րա վոր «ես»-երի մա սին, ինչ պես մենք կա րող է(ինք) դառ նալ 
կամ վա խե նում ենք այդ պի սին լի նե լուց (ԼՊ): 

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն
Մեզանից միլի ո նա վոր տա րի ներ առաջ մե զո զո յան դա րա-

շրջա նում ապ րե լիս է եղել հսկա(ամար մին) սո ղուն նե րի մի տե-
սակ, որի ներ կա(ացու ցիչ)նե րը կոչ վում են դի նո զավ րեր:

Նա խա պես քվինտ էսեն ցի ան ան տիկ փի լի սո փա(ու թյան) մեջ 
նշա նա կել է «եթեր` հին գե րորդ տարր, երկ նա յին մար մին նե րի 
հիմ նա կան էլե մենտ, որ հա կադր վում է երկ րա յին չորս տար րե-
րին (ջուր, հող, կրակ, օդ)»: Միջ նա դա րյան փի լի սո փա(ու թյան) 
և ալ քի միա(ի) բնա գա վա ռում` «տի պա կան` ճշգրիտ տարր, որ 
կար ծես կազ մում է (ար տա հայ տում) առար կա նե րի և երև ույթ նե-
րի է(ու թյու նը)»:

Իտա լիա(ում) է գտնվում Պի զա քա ղա քը, որ հայտ նի է «ընկ-
նող» աշ տա րա կով: Պի զան մ. թ. ա. II դա րում դար ձել է հռո-
մե(ական) գա ղութ:

1950 թ. Իս րա(ելի) կա ռա վա րու թյունն Արևմ տյան Երու սա-
ղե մը հռչա կեց Իս րա(ելի) մայ րա քա ղաք, այ նու հե տև Իս րա(ելը) 
զավ թեց նաև քա ղա քի արև ե լյան մա սը և 1980-ին մայ րա քա ղաք 
հայ տա րա րեց ամ բողջ Երու սա ղե մը (ԼԽ):

Ըստ հու նա կան դի ցա բա նու թյան` Եվ րո պա(ի) ու Աֆ րի կա(ի) 
ափե րի մոտ` Ջիբ լար թա րի նե ղու ցում, Մի ջերկ րա կան ծո վից դե-
պի Ատ լան տյան օվ կի ա նո սը տա նող մուտ քի մոտ գո(ու թյուն) ու-
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նե ցող եր կու լե ռը կանգ նեց րել է Հեր կու լե սը (Հեր կու լե սյան սյուն) 
(ՍԻ): 

Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա
Ոլորտային երկրա չա փու թյու նը (գնդա յին երկ րա չա փու թյու-

նը) մա թե մա տի կա(ի) բա ժին է, որն ու սում նա սի րում է է(ոլոր տի) 
(գնդա յին մա կե րև ույ թի) վրա գտնվող երկ րա չա փա կան պատ-
կեր նե րը:

Ի. Նյու տո նը պատ րաս տել է հա(ելա յին) հե ռա դի տա կը, կա-
րև ո րա գույն փոր ձա րա րա կան աշ խա տանք ներ կա տա րել օպ տի-
կա(ի) բնա գա վա ռում: 1687-ին Նյու տո նը հրա պա րա կել է իր վիթ-
խա րի աշ խա տու թյու նը` «Բնա փի լի սո փա(ու թյան) մա թե մա տի-
կա կան հի մունք նե րը»: Նյու տո նի տե սու թյան ճա նաչ ման գոր ծում 
բա ցա ռիկ դեր է կա տա րել Ա. Կ. Կլե րո(ի) աշ խա տան քը` Հա լե(ի) 
գի սաստ ղի շարժ ման վրա Յու պի տե րի և Սա տուր նի խո տո րող 
ազ դե ցու թյան հաշ վառ ման վե րա բե րյալ (1759): Նյու տո նի ժա մա-
նակ նե րում ձգո ղու թյան բնույ թի հարցն ըստ է(ու թյան) հան գում 
էր փո խազ դե ցու թյան պրոբ լե մին: 

Լու(ի) Մա րի Ան րի Նա վի(են) ֆրան սի ա ցի ին ժե ներ և գիտ-
նա կան է: Հե ղի նակ է մե խա նի կա(ի) մի շարք դա սագր քե րի, ինչ-
պես նաև նյու թի դի մադ րու թյան դա սըն թա ցի:

Նեյտ րի նոն լեպ տոն նե րի դա սի տար րա կան մաս նիկ է, ու նի 
շատ փոքր (հա վա նա բար զրո(ի) հա վա սար) հանգս տի զանգ-
ված, իսկ մագ նի սա կան պա հը եթե գո(ու թյուն) ու նի, ան տե սա-
նե լի փոքր է: Նեյտ րի նոն են թարկ վում է Ֆեր մի-Դի րա կի վի ճա-
կագ րու թյա նը և նկա րագր վում է երկ բա ղադ րիչ ալի քա յին ֆունկ-
ցիա(ով) (ՀՍՀ):

Հարկ է նշել, որ մե քե նա կան թարգ մա նու թյան առա ջին հա-
մա կար գե րը կա տա րում է(ին) թարգ մա նու թյուն մի(այն) զույգ 
լե զու նե րի մի ջև և մշակ ված ձև ա բա նա կան ու շա րա հյու սա կան 
սահ մա նա փակ կա նոն ներ ուն(եին) (ՇԱ): 
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ԲԱՂԱՁԱՅՆՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

12. Կետերի փոխարեն լրացրե՛ք բ, պ, կամ փ:

Ա. պատմություն և իրավագիտություն
Ի..րև ամ..ո..իչ եզ րա կա ցու թյուն Հր. Սի մո նյա նը գրում է, որ 

առա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի նա խօ րյա կին Օս մա-
նյան կայս րու թյան կա ռա վա րող ներն իրենց տրա մադ րու թյան 
տակ ու նե ին մար դա տյաց գա ղա..ար նե րի մի հզոր զի նա նոց (ՄԿ, 
ԷԳ): Ռու..ինյան նե րը նույն պես ձգտում էին դուրս գալ դե..ի նա-
վա հան գիստ ներ, բայց չու նե նա լով իրա կան ուժ` նրանք խու սա-
նա վում էին Բյու զան դի ա յի և Ան տի ո քի մի ջև... Այս հա կա մար տու-
թյա նը մաս նակ ցում էր նաև Քե սու նի և Ռա..անի տեր Գող Վա-
սի լը (1082-1112 թթ.), որն իր եղ..այր Բագ րա տի հետ գոր ծում էր 
Բո հե մուն դի կող մում` եր..եմն ստա նա լով պատ ժիչ հար ված ներ 
նրա մրցա կից այլ խա չա կիր իշ խան նե րի կող մից (ՎԱԿ): Հռո մե-
ա կան իրա վուն քը մին չև 6-րդ դա րի առա ջին կե սը դե ռևս չէր թա- 
..ան ցել հայ հա սա րա կա կան կյանք: Հռո մե ա կան իրա վուն քը Հա-
յաս տա նում չի գոր ծել, և հայ աշ խար հիկ իրա վուն քի բա ցը եր..եք 
նրա նով չի լրաց վել նույ նիսկ Հուս տի նի ա նո սի ռե ֆոր մից հե տո: 
Մենք չենք ու զում խո սել ավե լին, քան զի պարզ է, որ դրանք ան-
պայ մա նո րեն օգ տա գործ վել են Մ. Գո շի կող մից: Սա կայն «Կա նո-
նա գիրք Հա յո ցը» եր..եք չի հա վակ նել և չէր էլ կա րող հա վակ նել 
դառ նա լու միջ նա դա րյան հայ գոր ծող օրենս գիրք (ԳԱ): Ես չու նեմ 
ո՛չ ու սա նո ղի մե լա մաղ ձու թյու նը, որ բա րե նա խանձ գրգիռ է, ո՛չ 
պա լա տա կա նի նը, որ ամ..ար տա վա նու թյուն է, ո՛չ իրա վա բա նի նը, 
որ քա ղա քա կան նր..ամ տու թյուն է (ՍՍ, ԻՇ):

Բ. Կուլտուրա

Գեղարվեստական կրթություն
Ճամ..որդությունը «Նռան գույ նի» աշ խար հում սկսվում և 

ավարտ վում է խորհր դան շան նե րով (ԷԱ): XVI դա րում Իտա լի-
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ա յում կոն սեր վա տո րիա էին կոչ վում որ..անոց նե րը (անօ թև ան 
մա նուկ նե րի ա..աս տա րան նե րը), ուր երե խա նե րին սո վո րեց նում 
էին ար հեստ ներ (ԼԽ): Հին Եգի..տո սի կա տա կոմ..նե րը մե զա-
նից հա զա րա վոր տա րի ներ առաջ ծա ռա յել են որ պես մու մի ա նե-
րի ստոր գետ նյա դամ..արան ներ: Հայտ նի են ոչ մի այն Հին Եգի..  - 
տո սի և Հին Հռո մի կա տա կոմ..նե րը, այ լև Նեա..ոլի, Հյու սի սա-
յին Աֆ րի կա յի, Առա ջա վոր և Փոքր Ասի ա յի ստոր գետ նյա ան-
ձավ նե րը, որոնք սո վո րա բար որմ նան կա րա զարդ վել են (ն. տ.): 
Ամե նա հա ջող տե սա րանն այն է, որ ներ կա յաց նե լու կեր..ը հայտ-
նի չէ: Եր.. որ եռան դը խիստ շատ է ճգնում գո հա ցում տա լու 
հան դի սա կա նին, Եվ եր.. պի ե սը մեռ նում է իրենց` կա տա րող-
նե րի ան չա.. եռան դից, Շ..ոթ ձև երն այն ժամ դառ նում են խիստ 
ծի ծա ղե լի, Եվ հենց սկզ..ից վի ժում է գոր ծը (ՍՍ, ԻՇ): Որմ նա-
նկար նե րը մեծ մա սամ.. ար վում էին կա..ույտ ու կար միր հա ճե-
լի գույ նե րով, եր..եմն էլ այդ գույ նի ներ կեր էին գոր ծա ծում: Այդ 
(Արա րա տի թա գա վո րու թյան) ժա մա նա կաշր ջա նի, ինչ պես և հե-
տա գա դա րե րի հայ կա կան կեր..ար վես տում կա րև որ տեղ ու ներ 
կյան քի ծա ռը (սո սին), որը սուր.. էր հա մար վում: Այդ ծա ռը հա-
ճախ երեք ճյու ղով էր նկար վում, եր..եմն բազ մա ճյուղ, որոշ դե.. -
քե րում էլ` նրա մի տե րևը: Եր.. ավե լի խորն ենք ու սում նա սի րում 
հայ կա կան կեր..ար վես տը և ճար տա րա պե տու թյու նը, նկա տում  
ենք, որ դրանց զուտ ազ գա յին յու րա հատ կու թյուն ներն էլ առնչված 
են հայ կա կան լեզ վամ տա ծո ղու թյան հետ (ՌԻ):

Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա 
Օժտված երեխա ներն ան կախ են իրենց դա տո ղու թյուն նե-

րում, ինք նավս տահ են, իշ խող, ըմ..ոս տա նում են ճնշման և 
սահ մա նա փա կում նե րի դեմ, հակ ված են ինք նա հի աց ման, ու-
նեն հու մո րի զգա ցում, հա րուստ երև ա կա յու թյուն և ճկուն, ինք-
նա տի.. միտք: Համ..երա տար են, հա մառ և սկսած գոր ծը միշտ 
ավար տին են հասց նում (ՄԱ): Կոնֆ լիկ տը միշտ ան ձի մեջ առա-
ջաց նում է դրա նից խու սա..ելու ձգտում, սա կայն այն կա րող է 
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լի նել նաև ան ձի հո գե բա նա կան խնդիր նե րը լու ծե լու մի ջոց, ին չը 
կող մե րը եր..եմն չեն գի տակ ցում: Չգնա հա տե լու սկզ..ուն քը նշա-
նա կում է ոչ թե ամ..ող ջո վին հրա ժար վել գնա հա տա կա նից, այլ 
հրա ժար վել այն պի սի բա ցա սա կան և նույ նիսկ դրա կան գնա հա-
տա կան ներ տա լուց, որոնք կա րող են կոնֆ լիկ տա ծին լի նել: Սո-
ցի ալ-հո գե բա նա կան մշա կույ թը նե րա ռում է երեք անհ րա ժեշտ 
բա ղադ րիչ` սե..ական ան ձը ճա նա չե լը, այլ մարդ կանց և նրանց 
խմ..երը ճա նա չե լը, մարդ կանց հետ շ..վե լու և հա մա տեղ գոր ծու-
նե ու թյան ժա մա նակ սե..ական վար քա գի ծը կա նո նա կար գե լու 
կա րո ղու թյուն նե րը (ՀԹ): Եր.. խո սում են ին տե լեկ տի մա սին որ-
պես որո շա կի ըն դու նա կու թյուն, ա..ա առա ջին հեր թին կենտ րո-
նա նում են նրա ադա..տա ցի ոն ֆունկ ցի ա յի վրա (ԱԳ):

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն
 Հայերն ու նեն իրենց մար դա բա նա կան կեր..արան քը, որը 

մար դա բա նու թյան մեջ կոչ վում է ար մե նո իդ: Դրա առանձ նա-
հատ կու թյուն նե րից են, օրի նակ, կլոր, հե տև ում տա..ակ գան-
գը, ատամ նե րի որոշ ձևն ու կար գը, հայ կա կան բնո րոշ քի թը և 
այլն: Իրոք, գան գի ու դեմ քի կա ռուց ված քով հա յե րը եր..եմն չեն 
տար բեր վում իրենց որոշ հա րև ան նե րից (ՌԻ): Գոր շա չյա ար..ին 
կնճռոտ գի շեր վան ժ..տում է հրով Եվ արև ել քի ամ..երն է ներ-
կում լույ սի շեր տե րով: Խա տուտ խա վա րը, ար..շի ռի նման երե-
րա գիծ, Քշվում է հե ռու Տի տա նի կառ քի հրե ղեն ճամ..ից (ՍՍ, 
ԻՇ): Հե ղե ղա տեր լու սի նը` Չար, գու նատ ված, ջրից լվաց օդն 
ամ..ողջ` Ամեն տե սակ հի վան դու թյուն ս..ռե լով (ն. տ.): Եր..եմն 
նիտ րա զա մի ա ցու թյուն ներ են ան վա նում նիտ րա զա խում.. պա-
րու նա կող բո լոր մի ա ցու թյուն նե րը, օրի նակ` նիտ րա զա ա մին-
նե րը (ՀՍՀ): Ամե րի կա մայր ցա մա քը հայտ նա գոր ծե լուց հե տո 
(XV դ. վեր ջին) եվ րո..ացի նե րը (իս..անա ցի ներ և պոր տու գա լա-
ցի ներ) հայտ նա բե րած կղզի նե րին և հիմ նադ րած բնա կա վայ րե-
րին տվե ցին այն պի սի ան վա նում ներ, որոնք հա վեր ժաց նում էին 
քրիս տո նե ա կան եկե ղե ցու սր..երի հի շա տա կը (Լ. Խ.): Եգի..տոս 
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ան վա նու մը կա..վում է աստ ծո ան վան հետ: Եգի..տոս ան վա նու-
մը «ձև ա վոր վել է» հին հու նա րե նով. Եգի..տո սի մայ րա քա ղաք 
Մեմ..իսի բա նաս տեղ ծա կան ան վա նումն էր Հեր կա ոս-Պտաք-
սի, որ բա ռա ցի նշա նա կում է «Պտաքս աստ ծո ոգու բերդ»: Հին 
աղ..յուր նե րում (լա տի նա կան տեքս տե րում) այն հի շա տակ վում է 
Aeguptus ձևով (ն. տ.):

Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա
Արտաշես Լի..արիտի Շահինյանը հայ մաթեմատիկոս է: 

1929-78-ին դասավան դել է Երև ա նի հա մալ սա րա նում: 1938-
1944 թթ. եղել է հա մալ սա րա նի երկ րա չա..ու թյան ամ..իո նի վա-
րիչ, 1944-78 թթ. մաթ. անա լի զի և ֆունկ ցի ա նե րի տե սու թյան 
ամ..իո նի վա րիչ և այլն:

Ջոն Նե..երը շոտ լան դա ցի մա թե մա տի կոս է, լո գա րիթմ նե րի 
ստեղ ծո ղը: Սո վո րել է Էրին..ուր գի հա մալ սա րա նում: Լո գա րիթ մի 
գա ղա..արին Նե..երը հան գել է հա վա նա բար դե ռևս մին չև 1594 թ.:

Ըստ Նյու տո նի` մա տե րի ան իներտ սու..ստանց է: Նյու տո-
նը հան գել է նույ նիսկ աստ վա ծա յին «առա ջին մղու մի» գա ղա- 
..արին: Նյու տո նը (Գ. Լայ..նի ցից ան կախ) մշա կել է դի ֆե րեն-
ցի ալ և ին տեգ րալ հա շի վը: Նա կա րև ո րա գույն փոր ձա րա րա կան 
աշ խա տանք ներ է կա տա րել օ..տի կա յի բնա գա վա ռում:

Յու րա քան չյուր նոր մալ տա տան ման դե..քում հա մա կար գի 
կե տե րը տա տան վում են մի և նույն հա ճա խա կա նու թյամբ (նոր-
մալ կամ սե..ական հա ճա խա կա նու թյուն), որը պայ մա նա վոր ված 
է հա մա կար գի պա րա մետ րե րով: Նոր մա լի գա ղա..արը կա րև որ 
դեր է կա տա րում ինչ պես դի ֆե րեն ցի ալ երկ րա չա..ու թյան մեջ, 
այն պես էլ կի րա ռու թյուն նե րում (ՀՍՀ): Ստեղծ վել ու շա րու նա-
կա բար կա տա րե լա գործ վում են ինք նաշ խատ թարգ մա նիչ ներ, 
զա նա զան կար գի խմ..ագ րիչ, սր..ագ րիչ, որո նիչ, ըն թեր ցիչ, փո-
խար կիչ ծրագ րեր, հա մա կարգ չա յին տառատեսակներ (ՀԶ): 
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13. Կետերի փոխարեն լրացրե՛ք գ, կ, կամ ք:

Ա. պատմություն և իրավագիտություն
Հնում, ինչպես գի տենք, մեր եր..րի թա..ավո րա կան գա-

հը ժա ռան..ական էր (ՌԻ): 1920 թ. դե..տեմ բե րի 2 - 1921 թ. 
փետր վա րի 18: Այս կար ճա տև, բայց բուռն իրա դար ձու թյուն նե-
րի շրջանն առանձ նա հա տու.. է իր զար..աց ման հա կա սա կա նու-
թյամբ: Դրա գնա հատ ման հա յե ցա կար..ային հիմ..ը հե տև յալն 
է` Հայ հեղ կո մը մի կող մից որո շում ներ էր ըն դու նում, որոնց հիմ- 
  ..ում ըն..ած էին դա սա կար..ային տար բե րու թյուն նե րի վերաց ման, 
հա վա սա րու թյան, տնտե սա կան զար..աց ման և սո ցի ա լա կան 
ար դա րու թյան ս..զբուն..նե րը, բայց մյուս կող մից էլ ռու սա կան 
իրա կա նու թյան մեջ կի րառ ված կար..ախոս նե րի որ դեգր մամբ 
ար հես տա կա նո րեն թշնա մի ներ և ժո ղովր դի շա հա գոր ծող ներ 
էին որո նում այն տեղ, որ տեղ դրանք չկա յին (ԱԴ):Կի լի..իա յի հայ-
կա կան թա..ավո րու թյու նը, որը զար..ացած ավա տա տի րա կան 
պե տու թյուն էր, նույն պես չու ներ իր հիմ նա կան օրենս գիր..ը, որը 
պե տու թյան ամ րապնդ ման ամե նա կա րև որ գոր ծոն նե րից մե..ն 
էր, և այն հան..աման..ը, որ այն տեղ որ պես հայ կա կան ծա..ում 
ու նե ցող օրենս գիր.. օ..տա գործ վել է մի այն Մխի թար Գո շի «Դա-
տաս տա նագր..ի»` Սմբատ Գունդս տաբ լի ստեղ ծած հա մա ռոտ 
տար բե րա կը, դար ձյալ վ..այում է, որ մին չև «Դա տաս տա նա-
գիր..ը» հայ կա կան օրենս գիր.. գո յու թյուն չի ու նե ցել: Հա կա ռակ 
դեպ..ում Կի լի..իա յում կօ..տվե ին նաև դրա նից (ԳԱ): Նշենք, որ 
ՌԴ օրենսդ րու թյու նից ավան դա բար օ..տվող Հա յաս տանն այս 
հար ցում մեկ քայլ առաջ է ան ցել նրա նից: ՌԴ-ում վար չա կան 
դա տա վա րու թյան օրենս գիր.. դե ռևս չի ըն դուն վել, և վար չա ի-
րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րից ծա..ող հան րա յին-իրա վա կան 
բնույ թի գոր ծե րը դե ռևս քննվում են վար չա կան իրա վա խախ-
տում նե րի վե րա բե րյալ և քա ղա..ացի ա կան օրենսգր..երի կա-
նոն նե րով (ԳՊ):
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Բ. Կուլտուրա

Գեղարվեստական կրթություն
«Այ թե որ տեղ է թաղ ված շան գլու խը» ար տա հայ տու թյունն 

օ..տա գործ վում է, երբ հա նե լու..ային որևէ բան պար զա բան վում 
է: Ծա..ումն ան հայտ է (ՍԻ): «Աշ խար հի յոթ հրա շա լի..ներ» են 
ան վա նում հին աշ խար հից մեզ հա սած ճար տա րա պե տա կան և 
քան դա..ագոր ծա կան հե տև յալ յոթ կո թող նեը` Քե ոփ սի բուր..ը, 
Ալե..սանդ րի ա յի փա րո սը Ե..իպ տո սում, Շա մի րամ թա..ու հու 
կա խո վի այ գի նե րը Բա բե լո նում, Հռո դո սի Մեծ ար ձա նը Հռո դոս 
կղզում, Մավ զոլ թա..ավո րի դամ բա րա նը Հա լի..առ նա սում, Զև սի 
ար ձա նը Օլիմ պո սում, Ար տե միս աստ վա ծու հու տա ճա րը Եփե սո-
սում: Խո սա..ցա կան լեզ վում (և գրա կա նու թյան մեջ) աշ խար հի 
յոթ հրա շա լի..նե րից մեկն են ան վա նում որևէ հրա շա լի, հի աս -
..անչ երև ույթ կամ առար կա (ն. տ.): Մենք բո լորս գի տենք, որ 
երաժշ տա կան կրթու թյան բարձ րա գույն հաս տա տու թյու նը կոչ-
վում է կոն սեր վա տո րիա, որ տեղ կրթում են մաս նա գետ կա տա-
րող ներ (նվա..ող ներ, եր..իչ ներ, նվա..ավար ներ, եր..ահան ներ, 
երաժշ տա գետ ներ): Սա կայն ու՞մ մտ..ով կանց ներ, որ կոն սեր-
վա տո րի ան նա խա պես նշա նա կել է... որ բա նոց (ԼԽ): Կա պել լան` 
որ պես ե..եղե ցա կան եր..չա խումբ, նա խա պես գոր ծել է առանց 
գոր ծի..ային երաժշ տու թյան ու ղե..ցու թյան և կոչ վել է ա..ապել-
լա: Գոր ծի..ային երաժշ տու թյան զար..աց մա նը զու..ըն թաց կա-
պել լա նե րը նե րա ռել են եր..իչ ներ և նվա..ածու ներ և դար ձել 
խա ռը երաժշ տախմ բեր (ն. տ.): Երբ մարդն իր ամե նօ րյա օ..տա-
գործ ման գոր ծի..նե րը, պի տույ..ներն ս..սում է նաև գե ղեց կաց-
նել, զար դա րել, գո յա նում է ար վեստ (ՌԻ): Մեզ կոչ են անում 
գնալ Ան..լիա և ան..լի ա ցոց պա րի դա սեր տալ` Սո վո րեց նե լով 
ճա պու.. լե վալ տե և կա..ավա պար, Ասե լով, որ մեր շնորհ..ը մի-
այն կրն..ի մեջ է (ՍՍ, ԻՇ): 
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Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
Վերջին ժամա նակ ներս հո..եբա նա կան հե տա զո տու թյուն-

նե րում առանձ նա կի կա րև որ վում է խոս..ի դերն ան ձի գի տակ-
ցու թյան և վար..ի կար..ավոր ման գոր ծում (ԾՄ): Հայ իրա կա նու-
թյան մեջ 365 թ. Ներ սես Մեծ կա թո ղի կո սի նա խա ձեռ նու թյամբ, 
եպիս..ոպոս նե րի և ավա.. իշ խան նե րի մաս նա..ու թյամբ հրա վիր-
ված Աշ տի շա տի կա նո նա դիր ժո ղո վում հստա.. ար..ել վում էին 
մի շար.. հե թա նո սա կան սո վո րու թյուն ներ, այդ թվում` մեր ձա վոր 
ազ..ական նե րի ամուս նու թյու նը (ԱԶ): Օժտ վա ծու թյու նը պա հան-
ջում է ու շադ րու թյուն և հո..ատա րու թյուն: Ինչ պես ար տա սահ-
մա նյան, այն պես էլ ռու սա կան և հայ կա կան հո..եբա նու թյան մեջ 
օժտ վա ծու թյան խնդրի ու սում նա սի րու թյունն ս..սվել է (20-րդ 
դա րի առա ջին տաս նա մյակ) մտա վոր զար..աց ման ու սում նա սի-
րու թյու նից, քա նի որ գիտ նա կան նե րի ճնշող մե ծա մաս նու թյու նը 
հա մա կար ծի.. էր այն մտ..ին, որ օժտ ված են այն երե խա նե րը, 
որոնք արա.. են կողմ նո րոշ վում, խե լա ցի են, հաս..ացող, հեշտ 
և արա.. են յու րաց նում նյու թը (ՄԱ): Կազ մա կեր պու թյուն նե րում 
հան դի պում են վար..ագ ծի տար բեր ձև եր: Կազ մա կերպ չա կան 
տար բեր մի ջա վայ րե րի հետ փո խազ դող ան ձանց բազ մու թյու-
նը հա մա պա տաս խան հան..աման..նե րի դեպ..ում հան..եց նում 
է նրանց վար..ագ ծի զգա լի տար բե րու թյուն նե րի (ԼՊ): Կա տա-
րո ղա կան բա ղադ րիչ - ավե լի ցածր մա..ար դա..ի գոր ծըն թա-
ցը մաս նա վո րա պես ին դու..տիվ մտա ծո ղու թյան գոր ծըն թաց է, 
որի մեջ, ըստ Ստեն բեր..ի, մտնում են կո դա վո րու մը, հա րա բե-
րու թյուն նե րի բա ցա հայ տու մը, հա մե մա տու թյու նը, հիմ նա վո րու-
մը, պա տաս խա նը: Ու. Նայ սե րը քննա դա տում էր Ստեն բեր..ի 
դիր..որո շու մը: Վեր ջին հաշ վով, Ստեն բեր..ի հա յե ցա կար..ի այս 
հատ վածն ամե նից քիչ հիմնավորվածն է (ԱԳ):

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարահագրություն 
Բնության նյու թը սաս տի.. տկար է Մտ..ի հետ մրցել` ձև եր 

կեր տե լու թռիչ..նե րի մեջ (ՍՍ, ԻՇ): Ծնվե ցիր` ծնի՛ր` կար..ն է 
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բնու թյան (ն. տ.): Հո..նած արևը կա տա րեց ոս..յա շ..եղ մայ րա-
մուտ Եվ իր հրե ղեն կառ..ի ար ձա կած լու սա փայլ հետ..ով Մեզ 
գու շա կում է պայ ծառ առա վոտ (ն. տ.): Նիտ րա լա..երի օ..տա-
գոր ծու մը պա հան ջում է անվ տան..ու թյան կա նոն նե րի խիստ 
պահ պա նում: Նիտ րա լա..երն աս տի ճա նա բար փո խա րին վում են 
պո լիա..րի լա յին, պո լի ե թե րա յին և այլ սին թե տի.. լա..երով (ՀՍՀ): 
Կան աշ խար հագ րա կան տե ղան..ներ, որոնք ժա մա նա..ին, ան-
վան վել են ի հի շա տա.. տի րա կալ ար..անե րի, նաև` հրեշ տա.. -
նե րի: Ար..աների քաղա.. անվանումը ժա մա նա..ի ըն թաց..ում 
դուրս եկավ գոր ծա ծու թյու նից, և նրա տե ղը գրա վեց Լի ման: Քա-
ղա..ի ճա..ատա գիր է. ար..անե րին փո խա րի նե ցին պատ..ամա-
խոս նե րը... (ԼԽ): Ծո վափ նյա նա վա հան..իստ նե րը սո վո րա բար 
աշ խույժ վա ճա ռա կա նա կան խաչ մե րու..ներ են եղել նախ..ինում 
(ին չու չէ, նաև այժմ), որոնք բար..ավա ճել են առևտ րատն տե սա-
կան ամե նօ րյա շփում նե րի հե տև ան..ով և ժա մա նա..ի ըն թաց - 
..ում դար ձել են ծաղ..ուն ու զար..ացած քա ղա..ներ: Այդ կար..ի 
քա ղա..նե րից մե կին վի ճա..ված էր հե տա..այում դառ նալ նաև 
պե տու թյան մայ րա քա ղա..` հատ..ան վան հիմ..ում պահ պա նե լով 
ստու..աբա նա կան նշա նա..ու թյու նը: Խոս..ը վե րա բե րում է Դա-
նի ա յի մայ րա քա ղա.. Կո պեն հա..ենին (ն. տ.):

Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա
Լե..են դը պատ մում է, որ միջ նա դա րյան ին..վի զի ցի ա յի դա-

տա վա րու թյու նից հե տո Գա լի լե յը հպար տո րեն կան..նել է ու հայ-
տա րա րել.

Բայց, այ նո ւա մե նայ նիվ, նա պտտվում է:
Հե տա..այում ֆրան սի ա կան գրող Ավ..ուստ Սի մոն Տրե լը 

(1717-1794), հիմն վե լով փաս տա կան տվյալ նե րի վրա, հեր..ում 
է այդ լե..են դը, բայց ար տա հայ տու թյու նը որ պես թև ա վոր խոս.. 
մնա ցել է ժո ղովր դի մեջ և օ..տա գործ վում է, երբ ցան կա նում են 
ար տա հայ տել հաս տա տա կա մու թյուն, անդրդ վե լի հա մոզ մուն.. 
(ՍԻ): պենտա..ոն հունարեն բառ է. pent(a)-հին.., gōnίa-ան..յուն: 
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Հետևաբար պեն տա..ոն կնշա նա կի հն..ան..յուն: ԱՄՆ-ի ռազ մա-
կան գե րա տես չու թյան ան վա նու մը թար..մա նա բար նշա նա կում 
է «հն..ան..յուն». Այդ հաս տա տու թյու նը տե ղա կայ ված է մի շեն.. -
ում, որ հի շեց նում է հն..ան..յուն կա ռուց ված.. (ԼԽ): Ժա մա նա.. ա-
կից գի տու թյուն նե րի հա մա կար..ի մեջ է մտնում ին ֆոր մա տի- 
..ան, որը դիտ վում է ճշ..րիտ ու ճա նա չո ղա կան գի տու թյուն: Լեզ-
վա բա նու թյու նը կապ ու նի մե..ենա կան թար..մա նու թյուն նե րի 
հետ: Մե..ենան, ու նե նա լով լեզ վա բա նա կան նյու թի և լեզ վա բա-
նա կան իրո ղու թյուն նե րի կար..ի մո դել ներ, կա տա րում է թար..- 
մա նու թյուն ներ մի լեզ վից մյու սը: Մա թե մա տի..ական կամ կի-
բեռ նե տի..ական լեզ վա բա նու թյու նը մշա..ում է լե զուն ԷՀՄ (էլե..           -
տրո նա յին հաշ վիչ մե..ենա յի) հա մա կար.. նե րա ռե լու և լեզ վա-
կան կա ռուց ված..ը ձև այ նաց նե լու ս..զբուն..ներն ու եղա նակ նե-
րը (ԼԽ, ԼՆ):

14. Կետերի փոխարեն լրացրե՛ք դ, տ կամ թ:

Ա. պատմություն և իրավագիտություն 
Տնտեսական սխալ քա ղա քա կա նու թյու նը հան գեց նում է սո-

ցի ա լա կան անմ ի..ար վի ճա կի, կեն ցա ղա յին անն պաս.. պայ-
ման նե րի, որի դեպ քում երկ րոր..ական պլան է մղվում հայ րե նա-
սի րու թյու նը, և կեղծ հնչե ղու թյուն է ձեռք բե րում ազ գա սի րա կան 
ամեն մի պե տա կան քա րոզ չու թյուն: Մար..կու թյան պատ մու թյան 
ըն..ացքն ապա ցու ցում է, որ ժո ղո վուր..նե րի հայ րե նա սի րա կան 
մղում երն ավե լի են ակ..իվա նում, երբ բարձր է նրանց տնտե-
սա կան, կեն ցա ղա յին և մշա կու թա յին մա կար..ակը (ԱԴ): Պատ-
մա կան Պոն..ոսը, դե ռևս միջ նա դա րից բնա կեց ված լի նե լով 
տար բեր լեզ վա կան, կեն ցա ղա յին և մշա կու թա յին յու րա հատ կու-
թյուն նե րով օժ..ված ժո ղո վուր..նե րով (հույ ներ, հա յեր, թուր քեր, 
քր..եր, լա զեր, թա..ար ներ և այլն), է..նոմ շա կու թա յին մի բար.. 
և բազ մա շեր.. խճան կար է ներ կա յաց նում (ՄԱԿ): Գե րու թյան 
ըն..աց քում, հնա րա վոր է, Բո հե մուն դը դար ձել է Մե լիք-Ղա զիի 
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քա ղա քա կան խորհր..ատուն և ու սու ցի չը: Մե լիք-Ղա զին լավ էր 
հաս կա նում պա տան..ի իր ար ժե քը, մյուս կող մից նա նման չէր 
այն թուրք առաջ նոր..նե րին, որոնք ավե րում և ոչն չաց նում էին 
այն ամե նը, ինչն իս լա մից դուրս է (ՎԱԿ): Վար չա կան ար..ա -
րա դա..ու թյան հա մար իրա վա կան բա զա հան..իսա ցան «Վար-
չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ 
օրեն քը, ՀՀ դա..ական օրենս գիր քը և ՀՀ վար չա կան դա..ավա-
րու թյան օրենս գիր քը, որոնք հա մա պա տաս խա նա բար ըն..ուն-
վե ցին 2004 թ. փե..րվա րի 18-ին, 2007 թ. փե..րվա րի 21-ին և 
2007 թ. նո յեմ բե րի 28-ին (ԳՊ):

Բ. Կուլտուրա

Գեղարվեստական կրթություն 
Արվես..ի հա մըն..հա նուր ար ժեք նե րի պաշտ պա նու թյան, ար-

վես..ի ան կա խու թյունն ամ բող ջա տի րա կան գա ղա փա րա խո սու-
թյու նից ձեր բա զա տե լու խն..իր նե րը, ինչ պես նաև առա ջըն..ացի 
գա ղա փա րը մեկ նպա տա կի են ծա ռա յում` խա ղար կել ար վես..ի 
ինք նու րույ նու թյան սկզբուն քը: Մեր գոր ծիչ նե րը չպի տի լի նեն 
մեր ստա..ուս-քվո յի ար..արա ցու մը, մեր ամ բող ջա կան մշա կու-
թա յին օտա րաց ման ար..յուն քը (ԶՊ, Գ): Ըն..հան րա պես, երբ 
հայ..նվում են ֆիլ մեր կի նո յի մա սին, գրքեր գրող նե րի մա սին, 
դառ նում են ճգնա ժա մա յին երև ույթ նե րի ար տա հայ..ու թյուն ներ: 
Ար..յուն քում էկ րան նե րը հե ղեղ վե ցին ամե րի կյան ցած րար ժեք 
ար տադ րան քի մո..ել նե րով ձև ա վոր ված ֆիլ մե րով: Այ.. գոր-
ծերն ար..արա ցի ո րեն պի..ակ վե ցին «չեռ նու խա» ռու սե րեն բա-
ռով: Ու թեև հի մա «չեռ նու խան» ե..սո վե..ական կի նո յում կար-
ծեք թե պա կա սել է, սա կայն նոր ստեղ ծա գոր ծա կան մի..ք դեռ 
չի նշմար վում (ՄՍ, Գ): Շուրջ պա րը հայ կա կան պա րի ազ գա յին 
ձև ե րից է, բայց այ..պի սի պա րեր հա յե րից բա ցի ու նե ցել են Հա-
յաս տա նի հա րև ան մի քա նի այլ ժո ղո վուր..ներ, այ.. թվում` հույ-
նե րը, խե..երը և այլն (ՌԻ): Բա բա ջա նյա նի «Կապ րի չի ո յում»` հի-
րա վի գու նեղ ար տա հայ..չա մի ջոց նե րով, ռո ման..իկ պոռ..կու մի 
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բազ մա զան ներ բե րանգ նե րով հա րուս.. այս ստեղ ծա գոր ծու թյան 
մեջ, «շո շա փե լի» երաժշ տա կան կեր պար նե րի ներ գոր ծուն դի նա-
մի կա յով ար տա ցոլ վում է կոմ պո զի տո րի խո րա պես լա վա տե սա-
կան աշ խար հազ գա ցո ղու թյու նը (ԿԱ, Գ): Յո խեն Գեր ցի նշա նա-
վոր «Տրանս սի բի րյան ծրա գիր» ինս..ալա ցի ան պատ կե րում է 16 
փայ..ի ա..ոռ: 16 օր շա րու նակ փակ վա րա գույր նե րով գնաց քով 
նա ճամ փոր..ել է Մոսկ վա յից Խա բա րովսկ և հա կա ռակ եր..ու-
ղով: Այ.. ըն..աց քում նա իր թաց ո..քը դրոշ մել է կա վե տախ-
տա կի վրա: Նկա րի չը, սա կայն, գաղ..նի քը չի բա ցում. ար..յոք 
իրա կա նում եղե՞լ է Սի բի րում, թե՞ այ.. ճամ փոր..ու թյու նը տե ղի է 
ու նե ցել իր երև ա կա յու թյան մեջ (Գ): Իր ծա վա լուն աշ խա տանք-
նե րում Թո մաս Հիռ շոնն օգ տա գոր ծում է կեն ցա ղա յին սո վո րա-
կան իրեր, վի րա կա պեր, խա ղա քար..եր, պլաս..իկ տոպ րակ ներ, 
ան գամ ալյու մի նե թի..եղ ներ: «Մար..կա յին տար բեր հո գե վի ճակ-
ներն ու կեն սա կան հիմ նախն..իր ներն են իմ ստեղ ծա գոր ծու թյան 
շար ժիչ ու ժը»,- խոս տո վա նում է փա րի զաբ նակ արվես..ագետը 
(ն. տ.):

Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
Հիմնականում ին..ելեկտն առանձնացվում է որպես ինքնու-

րույն իրականու թյուն, որը դրսև որ վում է իր ֆունկ ցի ա նե րով 
մար..ու վար քի ինք նա կար գա վոր ման մեջ: Ին..ելկտն ըն..հա նուր 
ըն..ու նա կու թյուն է, որը ձև ա վոր վում է կյան քի նոր պայ ման նե-
րում (ԱԳ): Երբ մար..ն սկսում է աշ խա տել կո լեկ..իվում, ապա 
եր կուս..եք ու նե նում է որո շա կի սպա սե լիք ներ: Աշ խա տան քի ըն -
..աց  քում սպա սում նե րը կա րող են ար..արա նալ կամ չար..արա-
նալ: Որ քան բար.., անո րոշ է դառ նում մեզ շրջա պա տող մի ջա-
վայ րը, այն քան ավե լի շատ ենք հույս դնում մեր ըն կալ ման գոր-
ծըն..ացի հա մար ժե քու թյան պահ պան ման սե փա կան հնարք նե-
րի վրա: Ներ կա յումս կազ մա կեր պու թյու նում բար.., անո րոշ և 
անըն..հատ փո փոխ վող պայ ման նե րում վար քագ ծի ըն կա լումն 
աղա վաղ վում է, ին չը մե ծաց նում է սխալ որո շում կա յաց նե լու 
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ռիս կը (ԼՊ): Մի շարք հե տա զո տող ներ ցույց են տվել, որ երե խա-
յի ան հա..ակա նու թյան որոշ առանձ նա հա..կու թյուն ներ, որոնք 
ծնո ղի մոտ դժգո հու թյուն, նյար..այ նու թյուն են առա ջաց նում, 
հան գեց նում են բռնու թյան: Ան..րա դառ նա լով վե րը նշվա ծին` 
պարզ է դառ նում, որ ըն տա նի քում երե խա յի հան..եպ բռնու թյան 
հան գեց նում է մի ջա վայ րի, ըն տա նի քի և ան հա..ական մա կար-  
 ..ակ նե րում առ կա գոր ծոն նե րի հա մա լիր ազ..եցու թյու նը և ոչ թե 
մեկ առան ձին գործոն (ԱՕ): 

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն
Թեև միլի ար..ավոր տա րի ներ կեն..անու մի տե սակն ու տում 

է մյու սին, այ նու նա մե նայ նիվ, կեն..անի նե րի բո լոր տե սակ ներն էլ 
պահ պան վել են մինչ օրս նույն քա նա կա կան հա րա բե րակ ցու-
թյամբ: Իս կա պես ի՞նչ կլի ներ, եթե վագ րե րի թի վը լի ներ եղ նիկ-
նե րի թվին հա վա սար: Վագ րե րը կարճ ժա մա նա կա հա..վա ծում 
կու տե ին եղ նիկ նե րին, և հե տա գա յում չու նե նա լով հա նա պա զօ-
րյա սնուն..` իրենք էլ կվե րա նա յին երկ րի երե սից: Նմա նա տիպ 
մե խա նիզ մով իս պառ կվե րա նար կեն..անա կան աշ խարհը մեր 
մո լո րա կի վրա (ՄՄ, ԱՊԲԳ): Եվ ի՜նչ եր ջան կու թյուն, ի՜նչ հմայք է 
ապ րում կի նը` չնա յած նա խոր..ած ծնն..աբե րա կան ճի գե րին ու 
ցա վե րին, երբ լսում է իր երե խա յի առա ջին ճի չը` աշ խար հին 
մար..կու թյան հա վեր ժու թյան ավե..ու մը: Եվ ի՜նչ բերկ րանք է 
ապ րում ան հայ..ու թյու նից իրեն նվիր ված զար մա նա լի գյու..ից 
երի տա սար.. տղա մար..ը, ի՜նչ հպար..ու թյան և ան պար..ելի ու-
թյան զգաց ումով է հա մակ վում, երբ երե խան ծնվում, լույս աշ-
խարհ է գա լիս ապ րե լու և կյան քը շա րու նա կե լու խո րին  
խոր հր.. ով (ն. տ.): Նա..րի ումը կարևոր կեն սա տարր է: Կեն..անի  
նյու ..ում նրա մի ջին պա րու նա կու թյու նը 0,02 % է: Մար..ու և կեն-
..անի նե րի օր գա նիզ մում մաս նակ ցում է հան քա յին փո խա նա կու-
թյա նը, օս մո..իկ ճնշման և թթվա հիմ նա յին հա վա սա րակշ ռու-
թյան պահ պան մա նը, նյար..ային ազ..ակ նե րի հա ղոր..մա նը 
(ՀՍՀ): Ըն..ուն ված է հո րի զոն կո չել տե սա դաշ..ի (հե ռա վո րու-
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թյան) այն գի ծը, որը հա..վում է երկ րի մա կե րև ույ..ին: Աստ ղա-
գի..ու թյան բնա գա վա ռում հո րի զո նը մեծ շրջան է, որ գուն..ը 
բա ժա նում է եր կու հա վա սար մա սե րի` վե րին և ներ քին կի -
սագն..երի, և որի բև եռ ներն են զե նի..ը և նրա հա կա ռակ կե տը: 
Իսկ ի՛նչ կա այ.. մի աց ման կե տից` հո րի զո նից այն կողմ: Դար-
ձյալ` հո րի զոն: Եվ այ..պես շա րու նակ: Դա տի ե զե րա կան գն..աձև 
մարմ նի` Երկ րի մա կե րև ույ..ի հա..կությունն է (ԼԽ):

Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա
Մա..եմա..իկական կամ կի բեռ նե..իկա կան լեզ վա բա նու թյունն 

առա ջա ցել է մա..եմա..իկա յի և լեզ վա բա նու թյան հա..ման կե տում: 
Այն նե րա ռում է լեզ վի ձև ա յին-մա..եմա..իկա կան նկա րագ րու թյու-
նը, ինչ պես նաև լեզ վի վի ճա կագ րա կան տե սու թյու նը (ԼԽ, ԼՆ): 
Մո տա վոր հաշ վում նե րը հաշ վում նե րի տե սակ նե րից են, որոնց 
տվյալ նե րը և ար..յուն քը հա մա պա տաս խան մե ծու թյուն նե րի իրա-
կան ար ժեք նե րը մի այն մո տա վո րա պես ներ կա յաց նող թվեր են: 
Մո տա վոր հաշ վում ներն անհ րա ժեշ..որեն առա ջա նում են խն..իր - 
 նե րի թվա յին լուծ ման դեպ քում և պայ մա նա վոր ված են այն ան -
ճշ..ու թյուն նե րով, որոնք հա..ուկ են ինչ պես տրված խն..րի ձև ա-
կերպ մա նը, այն պես էլ խն..րի լուծ ման ձև ե րին: Մո տա վոր հաշ վում-
նե րի մե թո..նե րի ըն..հա նուր կա նոն նե րը և տե սու թյունն ըն..ուն ված 
է ան վա նել թվա յին մե թո..ներ (ՀՍՀ): Ներ վիլ Մոտտն անգ լի ա ցի 
ֆի զի կոս է: Եղել է Լոն..ոնի թա գա վո րա կան ըն կե րու թյան ան..ամ 
(1936 թ.): Դա սա վան..ել է Ման չես..րի (1929-30 թթ.) և Քեմբ րի ջի 
(1930-33 թթ.) հա մալ սա րան նե րում: Աշ խա տանք նե րը վե րա բե րում 
են քվան..ային մե խա նի կա յին, պին.. մարմ նի ֆի զի կա յին, ա..ոմա-
յին բխում նե րի տե սու թյա նը: Բա ցատ րել է հա ղոր..ակա նու թյան 
էլեկ..րոն նե րի էներ գե..իկ ար գել քով հո սան քի ուղղ ման երև ույ թը 
(Մոտ տի-Շոտ կիի տե սու թյուն) (ն. տ.):

Հե տա գա յում մե քե նա կան թարգ մա նու թյան և հա մա կար գե րի 
մշակ ման հա մար սկսե ցին կի րա ռել կա ռուց ված քա յին և մա..  ե-
մա..իկա կան լեզ վա բա նու թյան ար..յունք նե րը (ՇԱ): 
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15. Կետերի փոխարեն լրացրե՛ք ձ, ծ կամ ց:

Ա. պատմություն և իրավագիտություն 
Հայերի դրու թյունն ան տա նե լի էր դար..նում մի ահա վոր 

երևույթ, որը տա րա..ված էր թե՛ Իրա նում, թե՛ Թուր քի ա յում. դա 
ման կա հա վաքն էր: Առան..ին ան հատ նե րի վճա րա.. հար կե րը 
գան..արան էին մտնում մի քա նի մար մին ան..նե լով, որն էլ 
առիթ էր դառ նում կա շա ռա կե րու թյան, ապօ րի նու թյուն նե րի և 
կա մա յա կա նու թյուն նե րի հա մար (ԱՀ): Փի լի սո փա Շալ վա Նու-
ցու բի..են առաջ էր քա շում այն տե սա կե տը, որ վրա..ական վե-
րած նուն դը նա խոր դել է եվ րո պա կա նին և իր ան մի ջա կան ազ-
դե..ու թյունն է ու նե..ել վեր ջի նիս առա ջա..ման ու զար գա..ման 
վրա: Այս ամե նը, ան շուշտ, առա ջին հեր թին նպա տակ էր հե-
տապն դում բար..րա..նե լու ժո ղովր դի ազ գա յին ինք նա գի տակ -
..ու թյու նը (ԱԶ): 1912 թ. ար..անագ րու թյամբ նա խա տես ված փո-
փո խու թյուն նե րը շատ անն շան էին Լի բա նա նի քա ղա քա կան 
կյան քի հե տա գա զար գա ..ման հա մար: Այս զի ջում նե րը չէ ին ար-
դա րա..նում Լի բա նա նի քրիս տո նյա նե րի սպա սե լիք նե րը: Նրանք 
պա հա նում էին ըն դար..ակ սահ ման նե րով քրիս տո նե ա կան պե-
տու թյուն` Ֆրան սի ա յի խնա մա կա լու թյան ներ քո (ԱԵ): Եզ րա կա  -
..ու թյու նը կրկին մեկն է. մին չև Մ. Գո շի «Դա տաս տա նա գիր քը» 
հա յո.. մեջ գո յու թյուն չի ու նե ցել ներ հա սա րա կա կան կյան քի բո-
լոր ոլորտ նե րին անդ րա դար..ող ժո ղո վա..ու: Այս վերջ նա կան 
հա մոզ մանն են մղում իրա վուն քի զար գա..ման ըն թա..քի ու սում-
նա սի րու թյուն նե րը: Որ «Թալ մու դա կան» իրա վուն քը նույն պես 
մուտք է գոր..ել Հա յաս տան, փոր..ել է ապա ցու..ել հայտ նի հրե-
ա բան Յ. Կարտսն իր ու սում նա սի րու թյան մեջ: Ըստ երև ույ թին, 
Մ. Գոշն օգտ վել է այս օրենք նե րի առան..ին հոդ վա..նե րի հա յե-
րեն թարգ մա նու թյու նից, որոնք ան շուշտ հայ հա սա րա կա կան 
կյանք են ներ մու..վել Ար շա կու նյա.. պե տա կա նու թյան ան կու մից 
բա վա կան հե տո (ԳԱ): 
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Բ. Կուլտուրա

Գեղարվեստական կրթություն
Մարդաբանականից բա..ի, մեր ժո ղովր դի կա րև որ առան.. -

նա հատ կու թյունն է ազ գագ րու թյու նը, որի մեջ մտնում են սո վո-
րույթ նե րը, հա վա տա լիք նե րը, տա րա զը, ար վես տը, ազ գա յին կե-
րա կուր նե րը և այլն: Երբ նա յում ենք Արա րա տի թա գա վո րու թյան 
հայ կա կան բար..րա քան դակ նե րին ու զար դե րին և հա մե մա տում 
Ասո րես տա նի կամ Բա բե լո նի ժա մա նակ նե րից պահ պան ված 
աք քա դա կան բար..րա քան դակ նե րի ու զար դե րի հետ, շատ նմա-
նու թյուն ներ ենք տես նում: Եվ կամ սո վո րույթ նե րը, նիս տու կա..ը, 
ժո ղովր դա կան ար վես տը (ՌԻ): Ինչ պես վկա յում է ե րաժշտա գետ 
Ծո վի նար Մով սի սյա նը «Էդ գար Հով հան նի սյան: Կյանքս հու շե-
րում» գրքում, Հով հան նի սյա նի կոն..եր տա յին վա րիա..իա նե րը 
սաք սո ֆո նի և ջա զա յին նվա գախմ բի հա մար, ան մի ջա պես գրա-
վել են մաս նա գետ նե րի և երաժշ տա սեր նե րի ու շադ րու թյու նը 
մտահ ղա..ման թար մու թյամբ և հա մար..ակու թյամբ: Կոն..եր տը 
հո րին վա.. է թե մա յի և վա րիա..իա նե րի ձև ով: Ելև է ջա յին տար-
րե րը՝ հատ կա պես վճռո րոշ են նյու թի իմպ րո վի զա..իոն մշակ-
ման հա մար: Շարժ ման գոր ծա կի..ն ապա հո վում են ռիթ միկ 
բազ մա զա նու թյունն ու վա րիա..իոն յու րօ րի նակ շեր տա վո րու մը, 
որի դեպ քում տե նոր-սաք սո ֆո նի և կլար նե տի ստա տիկ գ..ին 
հա կադր վում են տար բե րակ վա.. թե մա տիկ դարձ վա..քնե րը: 
Բո լոր վա րիա..իա նե րի և՛ հյուս վա..քում, և՛ ին տո նա..իոն դարձ  - 
վա..քնե րում այս պես թե այն պես ար տա հայտ վա.. են հիմ նա կան 
թե մա յի տար րե րը` տո նի կա կան կվին տան և կրկնա կի դո մի նան-
տա յին հնչյունը (ՇԳ): 

Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
Նյարդային բու լի մի ա յի բուժ ման գոր ծըն թա..ում հո գե թե րա-

պև տի առանջ նա հերթ նպա տակն է` կան խել սո վո րա կան դար-
..ած վար քա ձևի կրկնու թյու նը (ՀՇ): Սո ի ա լա կան մի ջա վայ րը և 
ան..ի կա տա րած գոր..ու նե ու թյու նը վճռա կան դեր են կա տա րում 
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նրա ան..նա յին հատ կու թյուն նե րի ձև ա վոր ման ու զար գա..  ման 
գոր ծըն թա..ում (ԱԼ): Կրե ա տի վու թյան հա մար Ստերն բերգն 
առան..նաց նում է չորս բև ե ռա յին բա ղադ րիչ ներ և իմաս տու թյան 
հա մար` երեք: Կրե ա տի վու թյու նը փոխ կա պակ..վում է ին տե լեկ-
տի հետ: Ստերն բեր գին չի հա ջող վում տար բե րա կել փոր..ագետ-
նե րի կող մից առան..նաց ված մտքի բնու թագ րիչ նե րը (ԱԳ): Հո-
գե բա նա կան ներգ րավ վա ծու թյու նը են թադ րում է ար ժեք նե րի 
որո շա կի փո խա նա կում և ար տա ցո լում է այդ կազ մա կեր պու թյու-
նում աշ խա տե լու մար դու և կո լեկ տի վի փո խա դար.. ցան կու թյու-
նը: Աշ խա տան քի ըն թա..քում սպա սում նե րը կա րող են ար դա րա-
նալ կամ չար դա րա նալ: Հա ջող փոր..ը բար..րաց նում է սե փա-
կան հնա րա վո րու թյուն նե րի նկատ մամբ վստա հու թյու նը: Բար..ր 
հա մա պա տաս խա նու թյու նը դրա կա նո րեն է հա րա բե րակ..վում 
կադ րե րի ցա..ր հո սու նու թյան հետ: Աշ խա տան քի ըն դուն վե լու 
հա մար դի մող նե րը փոր..ում են դուր գալ այն կազ մա կեր պու-
թյուն նե րին, որոնց կա ռու..վա..քը, գոր..ու նե ու թյու նը և դիր քո րո-
շում նե րը կա րող են իրենց հար մար լի նել: Այն ամե նի մեծ մա սը, 
ին չը մար դը «տես նում է» իր շուր ջը, նախ կին փոր..ի, ու սու..ման 
և մշակ վա.. կար..րա տի պե րի արդյունք է (ԼՊ):

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն
Շոշափելիքի օր գան նե րը մաշ կում, հե նա շար ժո ղա կան ապա-

րա տում (մկան ներ, ջլեր, հո դեր) և որոշ օր գան նե րի լոր..աթա-
ղանթ նե րում (լե զու, շրթունք ներ) տե ղա կայ վա.. հա տուկ ըն դու-
նիչ ներ են:

Նե ֆե լի նա յին սի ե նի տը լրիվ բյու րե ղա յին ալ կա լա յին ապար 
է, որը պա րու նա կում է զգա լի քա նա կու թյամբ աք..եսոր մի նե րալ-
ներ:

Ոզ նա խո տը դաշ տավ լու կազ գի նե րի ըն տա նի քի բազ մա մյա 
բույս է, որի ցո ղու նի բար..րու թյու նը մին չև 1,5 մ. է: Բար..ր բերք 
է տա լիս երկ րորդ տար վա նից սկսա..: Խո տը հա վա քում են հու-
րան ներ ար..ակե լուց ան մի ջա պես հե տո, սեր մը` հա տիկ նե րի մո-
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մա յին հա սու նա..ման փու լում (ՀՍՀ):
Ժա մա նա կա կի.. գի տու թյան տվյալ նե րով տի ե զերքն ընդ-

գրկում է երկ րա մեր.., միջ մո լո րա կա յին, մի ջաստ ղա յին, միջ գա-
լակ տի կա կան վիթ խա րի տա րա..ու թյուն նե րը` նրան ցում գտնվող 
բո լոր (տի ե զե րա կան) մար մին նե րով հան դեր..: 

Ա..տեկ նե րը բնակ վե լիս են եղել ներ կա յիս Մեք սի կա յի տա-
րած..քում և մին չև իս պա նա ցի գա ղու թա րար նե րի ներ խու ժու-
մը Հյու սի սա յին Ամե րի կա, ու նե..ել են զար գա..ած և առա ջա-
դեմ մշա կույթ: Ա..տեկ նե րի մայ րա քա ղա քը Թե նոչ տիտ լանն էր: 
Իս պա նա ցի նե րը քա ղա քը գրա վում են, կոր..անում և 1521 թ. 
նրա տե ղում հիմ նադ րում են նոր քա ղաք և այն ան վա նա կո չում 
Մե խի կո` ի պա տիվ ա..տեկ նե րի ռազ մի աստ..ո` Մե խիտ լիի, 
որի պատ վին կա ռու..վա.. տա ճար նե րը գտնվում էին Թե նոչ-
տիտլանում (ԼԽ):

Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա
Իսահակ Նյու տո նը բա ցատ րել է Լուս նի շարժ ման առան.. -

նա հատ կու թյուն նե րը, Յու պի տե րի պրե..եսի ան ու սեղ մու մը, 
քննար կել հո.. զանգ վա..նե րի ձգո ղու թյան խնդիր նե րը: Փո փո-
խա կան մե..ու թյուն նե րը Նյու տոնն ան վա նել է ֆլյո ւենտ ներ (հո-
սող մե..ու թյուն ներ), որոնց ընդ հա նուր ար գու մեն տը նա հա մա-
րել է «բա ցար..ակ ժա մա նա կը»: «Ֆլյուք սի ա նե րի մե թոդ»-ում 
Նյու տո նը ձև ա կեր պել է անա լի զի եր կու փոխ հա կա դար.. խնդիր-
նե րը` դի ֆե րեն..իալ խնդի րը և դի ֆե րեն..իալ հա վա սար ման ին-
տեգր ման, մաս նա վո րա պես նախ նա կան նե րի որոշ ման խնդի րը: 
Նյու տո նին է պատ կա նում նաև վա րիա..իոն հաշ վի որոշ խնդիր-
նե րի լու..ու մը: Նրա հա յա..քնե րի հա կա ռա կորդ նե րը եղել են 
կար տե զի ա կա նու թյան ներ կա յա ցու..իչ նե րը: Նյու տո նը դեմ էր 
մտա..ական են թադ րու թյուն նե րին: Նա զար գա..րել է բա ցար    - 
..ակ տա րա..ու թյան և ժա մա նա կի գա ղա փա րը:

Աբ րա համ դը Մո ւավ րը անգ լի ա կան մա թե մա տի կոս է (ծա-
գու մով ֆրան սի ա ցի): Ստա..ել է կոմպ լեքս թի վը n-աս տի ճան 
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բար..    րաց նե լու և կոմպ լեքս թվից n-աս տի ճա նի ար մատ հա նե լու 
կա նոն (Մո ւավ րի բա նա ձև): Հե տա զո տել է աս տի ճա նա յին շար-
քեր, որոնք ան վա նել է անդ րա դար.. շար քեր (ՀՍՀ):

1978 թ.-ին ՀՊՃՀ-ի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան ան..նա-
կազ մի և գի տա կան աշ խա տող նե րի մի ջո ցով ստեղ..վել է ISMA 
հա մա կար գը, որի ղե կա վար ներն են Է. Մա նու կյա նը և Ս. Մա նու-
կյա նը: 2000 թ.-ից ծրագ րի ան..նա կազ մը հիմ նա կա նում զբաղ-
վել է տեքս տա յին ին տե լեկ տո ւալ վեր լու..իչ նե րի մշակմամբ (ՇԱ): 

16. Կետերի փոխարեն լրացրե՛ք ջ, ճ կամ չ:

Ա. պատմություն և իրավագիտություն
Տերությունների ներկա յա ցու ցիչ նե րը, ըն դա ռա..ելով լի բա-

նան ցի նե րի պա հան..նե րին, օս մա նյան կա ռա վա րու թյանն առա-
..ար կում էին փո փո խու թյուն ներ կա տա րել կա նո նադ րու թյան մե.. 
(ԱԵ): Խորհր դա յին ող.. շր..անում մա սո նու թյան և մա սոն ներ-դե-
կա բե րիստ ներ առն..ու թյուն նե րի վե րա բե րյալ լուր.. աշ խա տու-
թյուն ներ չեն ստեղծ վել (ՎՍ): 1987 թ. Խորհր դա յին Վրաս տա նի 
տա րած քում հիմն ված առա..ին քա ղա քա կան կազ մա կեր պու-
թյունն ու ներ «Իլյա Ճավ..ավա ձեի մի ու թյուն» ան վա նու մը (ԱԶ): 
Այ սօր հա..ախ այն թյուր տպա վո րու թյունն է իշ խում, որ ամ բող- 
..ատի րա կան վար..ակար գեր ու նե ցող կամ ու նե ցած պե տու-
թյուն նե րում սխալ ճա նա պար հով է ըն թա նում կամ ըն թա ցել 
տնտե սա կան քա ղա քա կա նու թյունն իր ամ բող..ու թյան մե.. (ԱԴ): 
Վար..ական դա տա վա րու թյու նում գոր ծը հա րուց վում է հայ ցի 
հի ման վրա: Օրենս դի րը հստա կո րեն սահ մա նում է վար..ական 
հայ ցե րի տար բեր տե սակ նե րի (վի..արկ ման, պար տա վո րեց ման, 
ճա նա..ման, սրանց հետ նաև հե տև անք նե րի վե րաց ման) ներ-
կա յաց ման ժամ կետ նե րը (ԳՊ): Վե..ի լուծ ման հա մար անհ րա-
ժեշտ ներ քին հա մոզ մունք ձև ա վո րե լու նպա տա կով դա տա րանն 
իրա վա սու է, չսահ մա նա փակ վե լով վար..ական դա տա վա րու-
թյան մաս նա կից նե րի մի..նոր դու թյուն նե րով, նրանց ներ կա յաց-
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րած ապա ցույց նե րով և գոր ծում առ կա այլ նյու թե րով, ձեռ նար կել 
ող..ամիտ մի..ոց ներ, մաս նա վո րա պես պա հան..ել վար..ական 
վա րույ թի նյու թեր, տե ղե կու թյուն ներ, ապա ցույց ներ, լրա ցու ցի.. 
բա ցատ րու թյուն ներ, հանձ նա րա րել կող մե րին ան ձամբ ներ կա-
յա նալ դա տա կան նիս տին (ՎԴՕ 6-րդ հոդ ված) (ն. տ.):

Բ. Կուլտուրա

Գեղարվեստական կրթություն
Սիրահարությունը, ամուսնությունը և զղ..ումը նման են 

շոտլանդական ջիգ պարին, մե նո ւե տին և հինգ-քայլ պա րին. 
առա..ինը խիստ կրա կոտ է և արագ, ինչ պես շոտ լան դա կան ջի-
գը, ամուս նու թյու նը հա մեստ է, ծանր ու հան դի սա վոր, ինչ պես 
հի նա վուրց մե նո ւե տը, վեր..ը գա լիս է զղ..ու մը իր ծուռ ոտ նե րով 
և սկսում հնգա քայ լը, պա րում կա ղա լով, մին..և որ ընկ նում է փո-
սը (ՍՍ, ԻՇ): 

Էդ գար Հով հան նի սյա նի «Կոն ցեր տա յին վա րի ա ցի ա նե րը 
սաք սո ֆո նի և ջա զա յին նվա գախմ բի հա մար» գործն առա..ին 
ան գամ կա տար վել է Մոսկ վա յում 1965 թ.: Պահ պան վել է առա-
..ին կա տա րող նե րից մե կի` սաք սո ֆո նա հար Ար մեն Աղա..անո-
վի նա մա կը հե ղի նա կին. «Ձեր կոն ցեր տը բա ցա հայ տում է ալտ-
սաք սո ֆո նի ամ բող.. ձայ նա սահ մա նը»: Յու րի Սի լան տևը հե ղի-
նա կին գրել է. «Բո լոր իմ «լուր..» հա մերգ նե րում «Վա րի ա ցի ա-
նե րը» կլի նեն առա..ին տե ղում և ամ բող.. ծրագ րի զար դը» (ՇԳ): 
«Նռան գույ նը» պատ կա նում է ոչ մի այն հայ, այ լև մի..ազ գա յին 
ֆիլ մար վես տի մե.. շր..ադար ձա յին այն դպրո ցին, ուր պետք չէ 
փնտրել տրա մա բան ված դի պա շար, հե տաքրք րա կան դեպ քեր, 
բա խում ներ կամ երկ խո սու թյուն ներ. Փա րա..անովն իր նյու թը 
պատ մում է ոչ թե դեպ քե րով կամ բա ռե րով, այլ ար տա հայտ վում 
է խորհր դան շա կան, գե րի րա պաշ տա կան բնույթ ու նե ցող շար-
ժուն գե ղան կար նե րով: «Նռան գույ նը» կամ «Սա յաթ-Նո վան» 
ինձ հա մար մի իս կա կան զար դա տուփ է, - ասել է Փա րա..անո-
վը, - նա յում ես վրան` ամ բող..ովին զար դան կար ված, բա ցում 
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ես ` ման րան կար նե րի մի ող.. աշ խարհ»: Ֆիլ մի առա..ին իսկ 
կադ րե րից երև ան է գա լիս Փա րա..անո վի` հայ մի..նա դա րյան 
գրքար վես տի ավանդ նե րին տի րա պե տու մը և դրանց փո խա կեր-
պու մը կի նո ար վես տում (ԷԱ): Լոկ ա..քե րի ար տա հայ տու թյամբ 
սու րե նյան ցա կան Շա մի րա մի կեր պա րի ող.. հո գե վի..ակի բա-
ցա հայտ մա նը հան դի պում ենք նաև Ուո թեր հա ու զի «Կլե ո պատ-
րա յում» (ՄՄԿ): Մի..ին դա րե րում կա թո լիկ և անգ լի ա կան եկե ղե-
ցա շի նու թյան ճար տա րա պե տա կան ո..երում եկե ղե ցու ներ սում 
առանձ նաց նում էին հա տուկ սե նյակ` աղոթ քի, սրբե րի մա սունք-
նե րը պա հե լու և եկե ղե ցա կան երգ..ախմ բի հա մար (ԼԽ):

Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
Հոգևոր հայ րերն այն հա մոզ մուն քին էին, որ ամուս նու թյան 

մե.. անհ րա ժեշտ է խու սա փել կոշտ ան հա մա պա տաս խա նու-
թյուն նե րից, օրի նակ` ըստ դա վա նան քի, կրթու թյան, ար տա քին 
տվյալ նե րի: Ամ բող.. հարցն այն է, որ նման մո տեց ման դեպ քում 
Աստ ված կա րող է հա մա ձայ նեց նել առա..ին հա յաց քից ան հա-
մա տե ղե լին: Աստ ված-մարդ-Աստ ված: Փաս տո րեն, յու րա քան.. -
յուր ան հա տի «մի..ու կը» և խոր հուրդն Աստ ծո պատ կերն է նրա 
մե..: Առա..ին - Աստ ծո պատ կե րը մար դու մե.. սկզբուն քո րեն 
անջն..ելի է: Երկ րորդ - Աստ ծո պատ կե րը մի ա ժա մա նակ ներ-
կա յաց նում է և մեր ան հա տա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 
Եր րորդ - պատ կե րի խո րու թյու նը և անս պա ռու թյու նը: Եվ հե տո 
մի այն, երբ ամու սին ներն աղո թում են մե կը մյու սի հա մար, կա-
րող են բա ցա հայ տել իրենց հո գի նե րի մին.. այդ ան հա սա նե լի 
ամ բող..ական էու թյու նը: Ող..ախո հու թյան հիմ քը, նա խադ րյա լը 
հա մար վում է ամո թը: Եվ մի բան է, երբ ամո թը վերած վում է 
նև րո զի, որը ջլա քանդ է անում մար դու ու ժե րը, մի բան է, երբ 
խոս վում է, ասենք, բա րե պաշտ աղ..կա ամոթ խա ծու թյան մա-
սին, որը նե րա ռում է և՛ ող..ախո հու թյան, և՛ անա րա տու թյան, և՛ 
կա նա ցի ար ժա նա պատ վու թյան բո վան դա կու թյու նը: Անա ռա կի 
հո գև որ վախ..անը նման է նող կա լի ամա յու թյան և քա րա ցած 
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անզ գա յու թյան (ԱԶՀ): Ինք նա ի րա ցու մը` որ պես հո գե բա նա կան 
հիմ նախն դիր, առա..ին հեր թին են թադ րում է կեն սա գոր ծու նե ու-
թյան ոլորտ նե րում զար գաց ման տար բեր մա կար դակ նե րի նվա - 
..ում, անձ նա յին աճ և հա սու նու թյուն, որի հա մար նշա նա կա-
լի դեր են խա ղում անձ նա յին գծե րը (ԷՓ): Ես - հա յե ցա կար գը 
փոխ վում է տա րի քի հետ և իրա վի..ակա յին գոր ծոն նե րի ազ դե-
ցու թյան ներքո (ԼՊԿ):

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն
Արյան մե.. եղած ազո տը միշտ լուծ ված, հե ղուկ վի..ակում է: 

Երբ մար դը սուզ վում է ջրի հա տա կը կամ ի..նում երկ րի ըն դեր-
քը, ապա մի ան գա մից վեր բարձ րա նա լիս այդ հե ղուկ ազո տը 
վե րած վում է գա զա յին պղպ..ակ նե րի` խցա նե լով բո լոր զար կե-
րակ նե րը, և մար դը հան կար ծա մահ է լի նում (ՄՄ, ԱՊԲԳ): Հի-
շենք, թե ին..պես է բազ մա նում մի աբ..ի.. ամե ո բան` տրոհ վե լով, 
մա սե րի բա ժան վե լով: Մայր ամե ո բան բա ժան վում է մա սե րի, և 
առա..անում են նոր ամե ո բա ներ (ՌԻ): Կալ ցի ու մը բու սա կան և 
կեն դա նա կան աշ խար հի կա րև ո րա գույն տար րե րից է: Ցա մա-
քի կրա քա րե րից առա..ացած կալ ցի ու մը (լու ծե լի աղե րի ձև ով) 
անց նում է օվ կի ա նոս: Ծո վա յին տաք ջրե րում այն օգ տա գործ-
վում է մա սամբ ցած րա կարգ օր գա նիզմ նե րի` ֆո րա մի նո ֆեր նե-
րի կո րալ նե րի կմախ քի առա..աց ման հա մար և աս տի..անա բար 
կու տակ վում հա տա կին կրա քա րի ձև ով (ՀՍՀ): Որոշ աշ խար-
հագ րա կան ան վա նում ներ բա ռա ցի նշա նա կում էն «մե..տե ղում 
գտնվող»` պայ մա նա վոր ված այն իրո ղու թյամբ, որ այդ տա րած-
քը (քա ղաք, բնա կա վայր և այլն) գտնվում է կա՛մ լեռ նե րի, կա՛մ 
գե տե րի, կա՛մ ճա նա պարհ նե րի մի..և, կա՛մ դաշ տա վայ րե րի մե.. -
տե ղում և այլն: Այս պես, Տիգ րիս և Եփ րատ գե տե րի մի..ին և 
ստո րին հո սանք նե րում է գտնվում քա ղա քակր թու թյան հնա գույն 
օ..ախ նե րից մե կը` պատ մա կան Մի..ագետ քը (ԼԽ): Ծո վափ նյա 
նա վա հան գիստ նե րը սո վո րա բար աշ խույժ վա..առա կա նա կան 
խա..մե րուկ ներ են եղել նախ կի նում (ին չո՞ւ չէ, նաև այժմ), որոնք 
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բար գա վա..ել են առևտ րատն տե սա կան ամե նօ րյա շփում նե րի 
հե տև ան քով և ժա մա նա կի ըն թաց քում դար ձել ծաղ կուն ու զար-
գա ցած քա ղաք ներ: Այդ կար գի քա ղաք նե րից մե կին վի..ակ ված 
էր հե տա գա յում դառ նալ նաև պե տու թյան մայ րա քա ղաք` հատ-
կան վան հիմ քում պահ պա նե լով ստու գա բա նա կան նշա նա կու-
թյու նը, վեր..ինս էլ իր հեր թին պայ մա նա վոր ված է բնա կա վայ-
րին հա տուկ գոր ծա ռա կան դե րով: Խոս քը վե րա բե րում է Դա նի-
ա յի մայ րա քա ղաք Կոպենհագենին (ն. տ.): 

Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա
Ջոն Նե պե րին է պատ կա նում լո գա րիթ մի մի սահ մա նում, որն 

ըստ էու թյան հա մար ժեք է դի ֆե րեն ցի ալ հա վա սար ման մի..ոցով 
լո գա րիթ մի սահ ման մա նը («Լո գա րիթմ նե րի զար մա նա լի աղյու-
սա կի կա ռու ցու մը» աշ խա տու թյան մե..):

Շար քը մա թե մա տի կա կան հաս կա ցու թյուն է, որը վեր..ավոր 
գու մա րի ընդ հան րա ցումն է ան վեր.. քա նա կու թյամբ գու մա րե լի-
նե րի դեպ քում:

Նեյտ րո նա յին ֆի զի կան մի..ու կա յին ֆի զի կա յի բա ժին է, 
որն ու սում նա սի րում է տար բեր էներ գի ա յի նեյտ րոն նե րի հատ-
կու թյուն նե րը, ստաց ման եղա նակ նե րը, մի..ավայ րի մի..ուկ նե րի 
հետ դրանց առաձ գա կան և ոչ առաձ գա կան փո խազ դե ցու թյու-
նը, վեր..ին նե րիս լրիվ էֆեկ տիվ կտրված քի կա խու մը նեյտ րոն-
նե րի էներ գի ա յից, նեյտ րոն նե րի գրանց ման մե թոդ ներն ու սար-
քե րը:

Նյու տո նի օղակ նե րի դիտ ման վրա են հիմն ված հարթ թի-
թեղ նե րի հղկվա ծու թյան աս տի..անի որոշ ման լա վա գույն եղա-
նա կը և օպ տի կա կան մա կե րև ույթ նե րի մի..և փոքր ան կյուն նե րի 
չափ ման մե թո դը:

Չա փայ նու թյան վե լու ծու թյունն ու սում նա սիր վող երև ույ թի հա-
մար էա կան ֆի զի կա կան մե ծու թյուն նե րի մի..և առն..ու թյուն նե րի 
հաս տատ ման մե թոդ է:

Չա փի.. սար քը չափ ման մի..ոց է, որը հնա րա վո րու թյուն է 
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տա լիս ան մի..ապես հաշ վե լու չափ վող մե ծու թյան ար ժե քը:
Հա ղորդ ման հու սա լի ու թյան բարձ րաց ման պար զա գույն մի - 

..ոցը յու րա քան..յուր ազ դան շա նը մի քա նի ան գամ կրկնելն է:
Կլոդ Էլ վուդ Շե նո նը ամեր իկա ցի գիտ նա կան և ին ժե ներ է, 

ին ֆոր մա ցի ա յի մա թե մա տի կա կան տե սու թյան ստեղ ծող նե րից: 
Ավար տել է Մի..իգա նի հա մալ սա րա նը (1936) (ՀՍՀ):

17. Կետերի փոխարեն լրացրե՛ք ղ կամ խ:
Ա. պատմություն և իրավագիտություն 
Արցա..ին օգ նե լու նպա տա կով 2003 թ. բաց վում է «Թու ֆեն-

կյան» հիմ նադ րա մի Ստե փա նա կեր տի գրա սե նյա կը, որի մի ջո-
ցով իրա կա նաց վում են վե րաբ նա կեց ման, առո..ջա պա հա կան, 
կրթամ շա կու թա յին և այլ բա րե գոր ծա կան ծրագ րեր (ԱՎ): Ամ բո..ջ 
հարցն այն է, թե ի՞նչն էր բա րե նո րո գիչ նե րին առաջ մ..ում: Սրա 
հետ կապ ված, բո լո րո վին էլ ոչ պա տա հա կա նո րեն, ի հայտ եկավ 
վար կած այն մա սին, որ վե րա կա ռուց ման գլ..ավոր շտա բը 
գտնվում է ոչ թե Մոսկ վա յում, այլ Վա շինգ տո նում: Այդ մա սին է 
վկա յում ամե րի կյան նա..կին հե տա խույզ Պի տեր Շվեյ ցա րի «Հա.. -
       թա նակ» գիր քը, որում հա մո զիչ տվյալ ներ են բեր վում այն մա-
սին, որ ամե րի կյան հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րը ԽՍՀՄ-ը քան դե-
լու նպա տա կա ուղղ ված քա..աքա կա նու թյուն էին վա րում (ՇՄ): 
1547 թ. Ստե փա նոս Սալ մաս տե ցու նա..ագա հու թյամբ Էջ մի ած-
նում կա յա նում է գա..տնի խորհր դա ժո..ով: Այն տեղ վճռվում է 
կա թո..իկո սին ու..ար կել Եվ րո պա` հայ ցե լու եվ րո պա կան քրիս-
տո նյա պե տու թյուն նե րի մի ջամ տու թյու նը պար սից լու ծը թո թա-
փե լու և քա..աքա կան ազա տու թյուն ձեռք բե րե լու հար ցում (ԱՎ, 
ՀՊՄՀ): Պատ մա կան Ջու..ա ավա նը կամ Հին Ջու..ան տե..ա - 
դր ված է ե..ել ներ կա յիս Նա..իջև ա նի Ինք նա վար Հան րա պե տու-
թյան Ջու..ա գյու..ի մեր ձա կայ քում` Արաքս գե տի ձա.. ափին: 
Հա մաշ..ար հա յին համ բավ էին վա յե լում Նոր Ջու..այի խաչ քա րե-
րը (ԳՍ): Քա..աքա ցի ա կան շրջա նա ռու թյան ոլոր տում հա սա րա-
կա կան ամ բո..ջա կան ար դյուն քը կա րող է ար տադր վել և բաշ..վել 
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ինչ պես իշ..անա կազ մա կեր պա կան, այն պես էլ կա մա յին-պայ մա-
նագ րա յին հա րա բե րու թյուն նե րի մի ջո ցով, որոնք կա րող են դրսևոր-
 վել առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի փո..ադարձ հա րա բե րու-
թյուն նե րում` ապ րանք նե րի մա տա կա րար ման, փո..ադր ման, շի-
նա րա րա կան աշ..ատանք նե րի կա տար ման, ծա ռա յու թյուն նե րի 
մա տուց ման, հանձ նա րա րու թյուն նե րի կա տար ման և այլ ե..անակ-
նե րով: Առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի ոչ իրա վա չափ գոր-
ծո ղու թյուն նե րը շատ հա ճա.. հան գեց նում են տնտե սա կան իրա-
վա խա..տում նե րի, որոնց հա տև անք նե րը` օրենսդ րու թյամբ սահ-
ման ված կար գով տնտե  սա կան ար գելք նե րը, կի րառ վում են քա  - 
..աքա ցի ա կան կամ նյու թա կան պա տաս..անատ վու թյան ձևով (ԱԿ): 

Բ. Կուլտուրա

Գեղարվեստական կրթություն
Իր ստե..ծա գոր ծա կան առա ջին փոր ձե րից ի վեր Վ. Սու րե-

նյանցն ու նե ցել է բա վա կան հստակ կո..մնո րո շում: Այս մա սին 
են վկա յում Սու րե նյան ցի ըն կե րոջ` Գ. Խա լա թյա նի խոս քե րը. 
«Վարդ գե սը հմուտ է արև ե լյան ոճում: Այդ գա..տնիքն է, որ նա 
ու զում է կա տա րե լա գոր ծել ու շի նել ա..բյուր իր ապա հո վու թյան 
հա մար» (ՄՄԿ): Կլար նե տը սաք սո ֆոն նե րի հնչո ղու թյա նը հա- 
..որ դում է յու րա հա տուկ փափ կու թյուն: Ջա զա յին երա ժիշտ ներն 
այս հնարն ան վա նում են «բյու րե..»: Է. Հով հան նի սյա նը լրջո-
րեն ու սում նա սի րել է ջա զա յին նվա գախմ բի վար պե տու թյան 
հիմունք ներն ու գա..տնիք նե րը` կի րա ռե լով նման հնչե րան գա յին 
հա մա տե..ում (ՇԳ): Ժայ ռա պատ կեր ներ կան Մեծ Հայ քի շատ 
լեռ նե րում` Գե..ամա, Սյու նի քի, Նա..իջև ա նի, Դա րա նա..  յաց 
և այլն: Հայ կա կան լեռ նաշ..ար հի հա րա վում` Դի ար բե քիր քա- 
..աքի մոտ, վեր ջերս գտնվեց նոր քա րի դա րից պահ պան ված 
մի բնա կա վայր (մ. թ. ա. 8-րդ հա զա րա մյակ), որ տե.. բնա կան 
(հում) պ..նձից պատ րաս տել են գոր ծիք ներ: Դա մար դու կո.. -
մից մե տա..ի մշակ ման առա ջին օրի նակն է (ՌԻ): Գրի նա..նա կան 
տե սակ նե րը (պատ կե րագ րու թյուն, գա..ափա րագ րու թյուն և այլն) 



64

ի սկզբա նե ար ձա նագր վել են ժայ ռե րի վրա, քա րան ձավ նե րի և 
մշակ ված կա վե սա լիկ նե րի վրա, մին չև նրա (գրի) զար գաց մա նը 
զու գըն թաց ի հայտ են եկել մա գա..աթն ու թու..թը: Թ..թի այդ նա- 
..օրի նա կը եգիպ տա կան պա պի րուսն է (ԼԽ): Կա րե լի է նշել, որ քա - 
..աքա կան տե..նո լո գի ա նե րը բազ մա թիվ են ու բազ մա զան: Քա- 
.. աքա կան PR գոր ծու նե ու թյունն ստե..ծա գոր ծա կան գոր ծըն թաց է: 
Եվ ամեն ան գամ կոնկ րետ տե..նո լո գի ա կան շ..թա յի նա..ագ ծու մը 
պա հան ջում է յու րա հա տուկ ստե..ծա գործ մո տե ցում (ՄՀ):

Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
Բռնությունը չի կա րե լի հա..թել բռնու թյամբ: Բռնու թյու-

նը կա րող է խա..տել շփման մեջ ար դա րու թյան, ազն վու թյան, 
օրի նա վո րու թյան բո լոր սկզբունք նե րը (ՀԹ): Ծնո ղի ան հա տա-
կա նու թյան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը` մտա վոր հե տամ նա-
ցու թյու նը, հո գե կա նի և առո..ջու թյան հետ կապ ված մի շարք 
այլ խնդիր ներ, ծնող նե րից մե կի կամ երկ րոր դի ար բե ցո ղու թյու-
նը, թմրա մո լու թյու նը, դրա նցից բ..ող հո գե ֆար մա կա լո գի ա կան 
խնդիր նե րը և աֆեկ տա յին խա..տում նե րը` ագ րե սի վու թյու նը, 
դյու րա գրգռությու նը, նե րամ փոփ վա ծու թյու նը և այլ խնդիր ներ, 
նման մի ջա վայ րում ապ րող երե..այի հա մար հսկա յա կան ռիս-
կեր են ստե..ծում (ԱՕ): Ին տե լեկ տը կա րող է հան դես գալ կամ 
հանդես չգալ որ պես ղե կա վա րի հա ջո..ու թյան գոր ծոն` կա..ված 
նրա նից, թե ինչ ռե սուրս ներ (մտա վոր թե հա..որ դակ ցա կան) են 
նե րառ ված նրա գոր ծու նե ու թյան մեջ (ԱԼ): Հո գե բա նու թյան մեջ 
առանձ նաց նում են հո գե սո մա տիկ, այ սինքն` զգա յա կա նո րեն 
կան..որոշ վող հի վան դու թյուն նե րի մի քա նի հիմ նա կան ա..բյուր-
ներ. 1. Ներ քին կոնֆ լիկտ ան ձի գի տակ ցա կա նի և ան գի տակ ցա-
կա նի մի ջև, ընդ որում, այդ պի սի ներ քին պայ քա րի ար դյուն քում 
կո..մե րից մե կը կոր ծա նիչ հա..թա նակ է տա նում մյու սի նկատ-
մամբ: 2. Երկ րոր դա կան շա հը, որը շատ կա րև որ պատ ճառ է 
հի վան դու թյան առա ջաց ման հա մար, քա նի որ ա..տա նի շը հա-
ճա.. շա հա վետ է հի վան դի հա մար: 3. Հո գե սո մա տիկ խան գա-
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րում նե րի հա ջորդ ա..բյու րը նույ նա կա նաց նումն է: 4. Ներշն չան-
քի էֆ ֆեկ տը, ըստ որի հի վան դու թյան ծագ ման ա..բյուրն է որո-
շա կի դիր քո րո շում նե րի անընդ հատ կրկնու թյու նը ման կու թյան 
տարիներին (ՀՇ):

Դ. Կենսաբանութուն, քիմիա և աշխարհագրություն
Օրգանիզմում նատ րի ու մի քլո րի դի պա կասն առա ջաց նում է 

արյան թանձ րա ցում, հարթ և կմա..քա յին մկան նե րի ջ..աձ գու-
թյուն: Երե քից տա սը տո կո սա նոց լու ծույթ նե րով պատ րա տում են 
թրջոց ներ` թա րա..ային վեր քե րը բու ժե լիս:

Նեմ րու թը բար ձունք է Տավ րո սի լեռ նաշ..թա յում` հնա գույն 
Կոմ մա գե նե երկ րում:

Նեյտ րո նա յին աստ..երը գեր խիտ աստ..եր են, որոնք բա.. -
կա ցած են առա վե լա պես նեյտ րոն նե րից: Նեյտ րո նա յին աստ..ի 
զանգ վածն Արե գա կի զանգ վա ծի կար գի է, իսկ շա ռա վի..ը շուրջ 
տա սը կի լո մետր (ՀՍՀ):

Հայտ նի է, որ տի ե զե րա կան վիթ..արի ու ան ծայ րա ծիր տա-
րա ծու թյուն նե րում որո շա կի ու..եծ րով շարժ վող մո լո րակ ներն ու-
նեն իրենց ու..եկ ցող մար մին ներ (երկ րոր դա կան մո լո րակ ներ), 
որոնք կոչ վում են ար բա նյակ ներ: Պարզ վում է` այդ պի սի ու..եկ-
ցող-ար բա նյակ ներ կան նաև երկ րի վրա` մեր կո..քին: Ու..եկ ցող 
(ու..եկ ցորդ) բա ռը եր կու իմաստ ու նի` 1. ար բա նյակ, որ ու..եկ-
ցում է հիմ նա կան մո լո րա կին, 2. ճա նա պար հի ու..եկից (ԼԽ):

Վայ րի կեն դա նին շա րու նակ ահի մեջ է և ամեն խշրտյու նից 
պատ րաստ գլ..ապա տառ փա..չե լու:

Աշու նը եկավ և մեր ան տառ նե րը նո րից նա..շուն շո րեր հա-
գան: Գո մեշ ներն ան տառ մտան ու փնչո ցով սկսե ցին խժռել 
տանձ, կա..ին ու վայ րի այլ մրգեր:

Հա րուստ է Խոս րո վի ան տա ռը վայ րի մրգե րով և նրա թա-
վուտ նե րում վ..տում են ար ջերն ու վա րազ նե րը:

Արջն այդ պես է. քա նի իրեն չեն նկա տել, զսպում է իր տագ-
նա պը, կե..ծ հան գիստ է ձև ա նում և ջա նում ան ձայն ծածկ վել 
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մար դու տե սո..ու թյու նից: Ու հենց դուրս եկավ որ սոր դի տե սո- 
..ու թյան դաշ տից, փա..չում է` ճյու.. ու թուփ փշրելով (ՎԱ):

Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա
Ամերկիացի մա թե մա տի կոս (ազ գու թյամբ հուն գար) Յա նոշ 

ֆոն Նեյ մա նը (1903-1957) մաս նակ ցել է առա ջին ատո մա յին ռում-
բի ստե..ծման աշ..ատանք նե րին: Ե..ել է Ատո մա յին էներ գի ա յի 
հանձ նա ժո..ովի ան դամ (1955-ից): Աշ..ատանք նե րը վե րա բե րում 
են ֆունկ ցի ո նալ անա լի զին և դա սա կան ու քվան տա յին մե..անի-
կա յում դրա կի րա ռու թյուն նե րին: Զբա..վել է խա..երի տե սու թյան 
հար ցե րով: Մեծ ավանդ ու նի առա ջին ԷՀՄ-ի ստե..ծման գոր ծում:

Նյու տո նը զար գաց րել է բա ցար ձակ տա րա ծու թյան և ժա մա-
նա կի գա..ափա րը, որն ըն կած է ո..ջ դա սա կան մե խա նի կա յի 
հիմ քում: Նյու տո նի տե սու թյան օգ տին վկա յող կա րև որ փաս-
տարկ նե րից էր երկ րագն դի սե..մվա ծու թյան (բև եռ նե րի մոտ) 
հայտ նա բե րու մը, որը հա կա ռակ էր Դե կար տի ուս մուն քին:

Ներ դաշ նակ տա տա նում նե րը տա տա նում նե րի մյուս տե սակ-
նե րի մեջ կա րև որ տե.. են գրա վում: Նա..` բնու թյան մեջ և տե..    -
նի կա յում հա ճա.. են հան դի պում ձև ով ներ դաշ նակ տա տա նում-
նե րին նման տա տա նո ղա կան պրո ցես ներ, երկ րորդ` հա մա րյա 
ան փո փո.. հատ կու թյուն նե րով հա մա կար գե րից շա տե րը (օրի-
նակ` էլեկտ րա կան շ..թա նե րը) ներ դաշ նակ տա տա նում նե րի 
նկատ մամբ իրենց յու րա հա տուկ ձև ով են դրսև ո րում: Ներ դաշ-
նակ տա տա նում նե րը տա տա նում նե րի մի ակ տե սակն են, որոնց 
ձևը վե րար տադ րե լիս չի ա..ավա..վում (ՀՍՀ): 

18. Կետերի փոխարեն լրացրե՛ք մ կամ ն:

Ա. պատմություն և իրավագիտություն
1920 թ. դեկ տե..բե րի 2-ին մի կող մից ՌՍՖՍՀ լի ա զոր ներ-

կա յա ցու ցիչ Լեգ րա..ի և մյուս կող մից Հա յաս տա նի Հան րա պե-
տու թյան կա ռա վա րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներ Դրո յի և Հա..բար-
ձում Տեր տե րյա նի մի ջև ստո րագր վեց Երև ա նի հա մա ձայ նա գի րը 
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(ԽՍ): Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ նու-
թյան զի..ված ու ժե րի զոր քե րի մի ա ցյալ խ..բա վոր ման ստեղծ-
ման մա սին հա մա ձայ նա գիրն ստո րագր վել է ՌԴ և ՀՀ պաշտ-
պա նու թյան նա խա րար ներ Իգոր Սեր գևի և Սերժ Սարգ սյա նի 
կող մից 2000 թ. սեպ տե..բե րի 27-ին (ԱԳՀ): 1923 թ. Բուլ ղա րի-
ա յում տե ղի ու նե ցավ հե ղաշր ջում և Ալեք սա..դր Ստա..բուլս կու 
կա ռա վա րու թյու նը հե ռաց վեց (ՎՀ): Հայ նա խա րա րա կան դա սը 
ոչն չաց նե լու ծրա գի րը հայտ նի էր դար ձել հա յոց իշ խան Ս..բատ 
Բագ րա տու նուն, որը գու մա րեց նա խա րար նե րի գաղտ նի ժո ղով: 
Օ..այան խա լի ֆա յու թյան հար կա յին ծանր լու ծը վրդո վել էր հայ 
ժո ղովր դին: Մու համ մադ մար գա րե ին վե րագր ված և հայ կա-
կան հա մայնք նե րին տրված պայ մա նագ րե րը հայտ նի էին Ալի 
Մա..շուր (հրո վար տակ) անու նով: Փոքր Մա..շու րը արա բա կան 
իշ խա նու թյուն նե րի կող մից տրվել է հա յե րին 8-րդ դա րում Սա-
հակ Ձո րո փո րե ցի կա թո ղի կո սի միջ նոր դու թյա..բ (ԳՄ): Խ. Սա.. -
վե լյանն իր աշ խա տու թյան մեջ խո սում է նաև այս պես կոչ ված 
«Ասո րա-հռո..եա կան դա տաս տա նագր քի» մա սին: Սա կայն դա 
սոսկ տեսակետ է (ԳԱ):

Բ. Կուլտուրա

Գեղարվեստական կրթություն
Շեյկը (անգլ. shake - տա րու բեր վել) անգ լի ա կան ծա գու մով 

ժա մա նա կա կից պա րա հան դե սա յին պար է` մարմ նի և ու սե րի 
բնո րոշ, հա..պատ րաս տից շար ժու..նե րով: Երաժշ տա կան չա-
փը քա ռա մաս է, տե..պը` չա փա վոր արագ (ՀՍՀ): Մո դեռն ոճի և 
սի..վո լիզ մի էջե րից քա ղած դա սե րը, փայ լու.. վար պե տու թյա..բ 
մշակ ված, բա ցա հայտ վում են Սու րե նյան ցի գլուխ գոր ծոց նե րից 
«Շա..իրա..ն Արա Գե ղե ցի կի դի ա կի մոտ» կտա վում (1899): Կո..  -
պո զի ցի ոն առու մով «Սա փոր նկա րա զար դող հույն կի նը» կտա-
վում Սու րե նյանցն ան կաշ կանդ է գտնվել (ՄՄԿ): Դիո..իսի ո սի 
տո նախ..բու թյուն նե րի ժա մա նակ ելույթ էին ու նե նում այ ծե..ի 
հա գած եր գիչ նե րի խ..բե րը և կա տա րում հա տուկ հի..ներ-դի ֆե-
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րա..բներ. սկսում էր մե նա կա տա րը, իսկ երգ չա խու..բը պա տաս-
խա նում էր նրան (ՍԻ): Հին Հռո..եա կան օրա ցույ ցով, երբ տա-
րին սկսվում էր մարտ ամ սից, սեպ տե..բե րը յո թե րորդ ամիսն էր. 
լա տի նե րեն «սեպ տե..» նշա նա կում է «յոթ» (Լ. Խ.): Եվ րո պա կան 
լե զու նե րում, ռու սե րե նում և հա յե րե նում գոր ծած վում են կո..պո-
զի ցիա և կո..պո զի տոր բա ռե րը, որոնց հա մա պա տաս խան բա-
ռա րա նա յին իմաստ ներն են «հո րի..վածք» և «եր գա հան»: Կո..   -
պո զի ցի ան նախ նա կան «կա ռուց վածք, հո րին վածք» իմաս տից բա-
ցի գոր ծած վում է երաժշ տու թյան, ճար տա րա պե տու թյան, գի տու-
թյան և ար վես տի բնա գա վառ նե րում որ պես տեր մին (եզ րույթ) 
(ն. տ.): Ժա մա նա կա կից ըն կալ մա..բ «պո դի ու..» նշա նա կում է 
հարկ, ա..բի ոն, բար ձու..ք: Եվ րո պա կան լե զու նե րում այն նշա-
նա կում է նաև` 1. բարձր տեղ բ..որդ նե րի հա մար (քան դա կա գոր-
ծու թյան և նկար չու թյան բնա գա վա ռում), 2. փոք րիկ բարձ րա դիր 
վայր` դե րա սա նի, երա ժիշ տի, հա ղոր դա վա րի կամ երաժշ տա-
կան խ..բա վա րի կանգ նե լու հա մար, 3. ամե րի կյան տար բե րա-
կում` բարձր թեք մա կե րե սով պատ վան դան, որի վրա դրվում 
է գիրք: Եթե հե տա դարձ հա յացք նե տենք podium-ի նախ կին 
իմաս տին և մտո վի այն կամր ջենք ժա մա նա կա կից նշա նա կու-
թյան հետ, ապա կնկա տենք, որ podium-ը հին հռո..եա կան տա-
ճա րի հի..քե րից բարձ րա ցել է ա..ֆի թատ րո նի ու կրկե սի օթյակ-
ներ և հա սել ժա մա նա կա կից եկե ղե ցի նե րի բե.. ու երաժշ տա կան 
կա տա րում նե րի բարձ րա բե.. (ն. տ.):

Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
Կրոս-մշա կու թա յին մո տե ցու մը նկա րագ րա կան, հա մե մա տա-

կան մե թոդ նե րի ա..բող ջու թյուն է: Մշա կույ թի գոր ծա ռույթ նե րից 
են` ժա ռան գու մը, զար գա ցու մը, ար ժեք նե րի հա մա կար գի փո փո-
խու թյու նը, դրանց մշտա պես խո րաց ման պայ ման նե րի ապա հո-
վու մը, խ..բակ ցու թյուն նե րի և դրանց բազ մա զան ձև ե րի կյան քի 
ապա հով ման նպա տա կով նոր նմուշ նե րի ստեղ ծու մը: Որ պես 
ընդ հա նուր հե տև ու թյուն կա րե լի է ա..փո փել չընդ հատ վող ման-
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կա վար ժա կան կրթու թյան գոր ծըն թա ցում ապա գա ու սուց չի ընդ-
հա նուր մշա կույ թի ձև ա վո րու մը, տվյալ հիմ նախնդ րի լուծ ման ու-
ղի նե րը (ԷՎ): Ցաս ման հանձն վելն ա..բա րիշտ բան է (ՍՍ, ԻՇ): 
Մարդն ու զում է գո ղա նալ, խղճմտանքն ա..բաս տա նում է: Դա 
մի կարմ րա դեմ ամոթ խած ոգի է, որ ապս տա..բում է մար դու 
կրծքում և ան հա մար խո չըն դոտ ներ է հա րու ցում (ն. տ.): Ա..բողջ 
աշ խար հը մի մեծ թատ րո.. է (ն. տ.): Խ..բա յին փոք րա մաս նու-
թյան պատ կա նե լու թյու նը նույն պես բարձ րաց նում է ըն տա նի քում 
երե խա յի հան դեպ բռնու թյան կի րառ ման հա վա նա կա նու թյու նը 
(ԱՕ): «Ներխ..բա յին ներշն չում» հաս կա ցու թյան հետ ար տա-
սահ մա նյան գրա կա նու թյան մեջ հիմ նա կա նում օգ տա գործ վում 
է կո..ֆոր միզմ հաս կա ցու թյու նը (ԱԼ): Ճա նաչ ման գոր ծըն թա ցում 
կա րև ո րը հա մա պա տաս խան ի..ֆոր մա ցի ան ան հա մա պա տաս-
խա նից առանձ նաց նե լը և ընտր ված ի..ֆոր մա ցի ա յից ա..բող-
ջա կա նու թյան ձև ա վո րումն է: Ստեր..բեր գի հե տա զո տու թյուն նե-
րում գլխա վո րը խնդրի լուծ ման ժա մա նակ մեն տալ գոր ծոն նե րի 
ի..ֆոր մա ցի ա յի դե րի նշանակությունն է (ԱԳ):

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն
Նեյրո..ային խ..բե րը պահ պա նում են ինչ պես ժա ռան գա կան 

(բնազդ ներ), այն պես էլ ձեռք բե րո վի (պայ մա նա կան ռեֆ լեքս ներ, 
հի շո ղու թյուն) ի..ֆոր մա ցի ան: Նեյ րո..ի քա նա կը մնում է հաս-
տա տու.. օր գա նիզ մի ա..բողջ կյան քի ըն թաց քում:

Նատ րի ու..ի բրո..իտը (NaBr) բրո..աջ րած նա կան թթվի նատ-
րի ու.. աղն է: Այն ստա նում են բրո..ով նատ րի ու..ի հիդ րօք սի դի 
վրա ազ դե լով` վե րա կանգ նիչ նե րի (մրջնաթ թու, ա..ո..իակ) առ-
կա յու թյա..բ կամ Fe3Br8-ի և Na2 CO3-ի փոխազդեցությա..բ:

Նատրիու..ի գերօքսիդն ուժեղ օքսիդիչ է. թուղթը, ճարպերը, 
բա..բակը, փայտի թեփը նրան հպվելիս բոցավառվում են:

Նատրիու..ի սուլֆիտը (Na2 SO3) ծծբ..բային թթվի նատրիու - 
..ական չեզոք աղն է (ՀՍՀ):

Հարավային Զա..բի ա յի, Ա..գո լի ա յի և Մո զա..բի կի տե րի տո-
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րի ա յով հո սու.. է Զա..բե զի գե տը: 1498 թ. Վաս կո դա Գա..ան 
Հնդկաս տան տա նող ծո վա յին ու ղին որո նե լիս եվ րո պա ցի նե րից 
առա ջի նը մտել է «Մեծ գե տի» գե տա բե րա նը և այն ան վա նել է 
«Բա րեն պաստ նա խան շան նե րի գետ»: Աշ խար հում առա վել մեծ 
գե տեր կան, ինչ պես` Ա..ազո նը, Կո..գոն և այլն, սա կայն, ինչ-
պես տես նում ենք, Զա..բե զին է ստու գա բա նո րեն դիտ վում «Մեծ 
գետ» (ԼԽ):

Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա
Չափերի մետ րա յին հա մա կար գը ֆի զի կա կան մի ա վոր նե րի 

հա մա խու..բ է, որի հի..քում ըն կած է եր կա րու թյան մի ա վո րը` 
մետ րը: Մե ծու թյուն նե րի չափ ման ժա մա նակ կի րառ վող մի ջոց-
նե րի և սկզբու..քնե րի ա..բող ջու թյունն են կազ մում չափ ման մե-
թոդ նե րը:

Ըստ Ոս կե հատ ման հա րա բե րու թյան` մեծ մա սը մի ջին հա-
մե մա տա կանն է ա..բողջ հատ վա ծի և փոքր մա սի, այս տե ղից 
էլ` հատ վա ծի մաս նա հա տումն ար տա քին և մի ջին հա մե մա տու-
թյա..բ: Ոս կե հատ ման հա րա բե րու թյու նը հայտ նի է դե ռևս հնուց: 
Էվկ լի դե սի «Սկզբու..քնե րի» երկ րորդ գրքում տրվում է Ոս կե 
հատ ման հա րա բե րու թյան երկ րա չա փա կան կա ռու ցու մը: Ոս կե 
հա տում տեր մի նը սահ մա նել է Լեո..ար դո դա Վի..չին: 

Հաս տա տու.. հո սան քի չափ ման կամր ջա կի հա մար որ պես 
զրո յա կան ի..դի կա տոր ծա ռա յում է մագ նի սա է լեկտ րա կան գալ-
վա..ամետ րը, իսկ փո փո խա կան հո սան քի չափ ման կամր ջա-
կի հա մար` թրթռա վոր գալ վա..ամետ րը, հե ռա խո սը, սլա քա վոր 
ցու ցի չով կամ էլեկտ րո..աճա ռա գայ թա յին խո ղո վա կով էլեկտ րո - 
..ային ի..դի կա տո րը: 

Ի. Նյու տո..ը 1655-ից հա ճա խել է Գրան տե..ի դպրոց, իսկ 
1661-ին ըն դուն վել է Քե..բրի ջի հա մալ սա րա նի Թրի..իթի քո լեջ:

Շու..տի (ճյու ղա վո րում) օգ նու թյա..բ կա րե լի է մե ծաց նել 
ա..պեր մետ րի չափ ման տի րույ թը (ՀՍՀ):

Մե քե նա կան թարգ մա նու թյան հա մա կար գը տեքս տը թարգ-
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մա նում էր բա ռա ցի և չէր պահ պա նում դրա շա րա հյու սա կան և 
իմաս տա յին ա..բող ջու թյու նը: Այժմ SISTRAN-ը կի րառ վում է երեք 
գլխա վոր գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար` ի..ֆոր..ացի ա յին ծա նո թա-
նա լու, տար բեր լե զու նե րով փաս տաթղ թեր կազ մե լու և թարգ մա-
նու թյան նախ նա կան մշակման (ՇԱ): 

19. Կետերի փոխարեն լրացրե՛ք ր կամ ռ:

Ա. պատմություն և իրավագիտություն
Նշենք Ցեղակ..ոն շա..ժման հիմ նա կան նպա տակ նե րը և 

ա..աջ նա յին խնդիր նե րը. ա) աշ խար հաս փյու.. հայ երի տա սա.. -
դու թյան հա մախմ բում, բ) հայ րե նա սի րա կան դաս տիա..ակու-
թյուն, գ) Սփյու..քի հա յու թյանն սպա..նա ցող վտանգ նե րի չե զո-
քաց մա նը միտ ված գո..ծու նե ու թյուն, դ) Հայ Դա տի ա..դա րա ցի 
լու ծում:

Քննա դա տե լով իր ժա մա նա կաշ..ջա նի հայ կա կան դպ..ոց-
նե րի կ..թա կան գո..ծըն թա ցի բաղ թո ղում նե րը, թե րու թյուն նե րը` 
Նժդե հը գրում է. «Շեշտ ված նպա տա կը, ջեր մու թյու նը, հո գին են 
պա կա սում մեր ա..դի դպ..ոցին»: Ըստ Նժդե հի` դպ..ոցը երի-
տա սա..դ սե..նդի դա ս տիա..ակու թյան, կ..թու թյան գո..ծըն թա ցը 
լա վա գույնս կազ մա կեր պե լու հա մար պետք է ապա հո վի հե տևյալ 
պայ ման նե րը. ա) շեշտ ված նպա տա կի, ծրագ րե րի ա..կա յու-
թյուն, բ) դա սա վանդ ման հստակ մշակ ված հա մա կա..գ, գ) ձևա -
վոր ված հայ րե նա սի րա կան մթնո լո..տ, դ) ազ գա յին գի տակ ցու-
թյան ձև ա վոր մա նը նպաս տող աշ խա տանք ներ կազ մա կե..պե լու 
կա րո ղու թյուն, ե) ա..ար կա յի մա տուց ման ստեղ ծա գո..ծա կան, 
զգաց մուն քա յին եղա նակ:

Երի տա սա..դու թյան հայ րե նա սի րա կան, ազ գա յին ա..ժեք-
նե րով դաս տիա..ակու թյան գո..ծում Նժդե հը մե ծա պես կա րև ո-
րում է հայ կնոջ, մայ րե րի դե րը: Հատ կան շա կան է նաև Նժդե հի 
հայ կա կան, ազ գա յին հո գե կե..տված քին վա յել և մի և նույն ժա-
մա նակ իր ժա մա նա կի հա մար ա..աջա դի մա կան դիր քո րո շու մը 
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հա սա րա կու թյան մեջ կնոջ դե րի վե րա բե րյալ, ըստ որի` ժո ղո-
վու..դնե րի քա ղա քակ..թա կան մա կա..դա կը մե ծա պես կախ ված 
է կնոջ` հա սա րա կու թյան մեջ ու նե ցած դե րա կա տա րու թյու նից: 
Նժդե հի բնո րո շած մա..դկա յին այս բա..ձր հատ կա նիշ ներն էլ, 
մեր կա..ծի քով, կա րող են լա վա գույն օրի նակ ծա..այել երի տա-
սա..դու թյան հա մար:

Ժո ղով..դի, պե տու թյան կյան քում մտա վո րա կա նու թյան շա.. -
ժիչ, վճ..ական դե րը շեշ տե լու հա մար Նժդե հը գրում է. «Պա..տ վում 
է մի ժո ղո վու..դ, հենց որ իրեն պա..տված է զգում մտա վո րա կա-
նու թյու նը» (ՎԱՀ): 

Բ. Կուլտուրա

Գեղարվեստական կրթություն
Հայ արվես տա գե տի ա..աջ ինք նա բե րա բար ծա..անում էր մի 

խնդիր, թե ինչ պես և ինչ չա փով պի տի կա րո ղա նա իր ստեղ-
ծա գո..ծա կան լեզ վին հա ղո..դել ազ գա յին նկա րա գիր` հա մա-
պա տաս խա նեց նե լով ազ գա յին պատ կա նե լու թյան ներ քին բնա-
ծին պա հան ջին, ստեղ ծել հա մա..ժեք եզ րույթ ներ, որ կա րո ղա-
նա ճիշտ ա..տա ցո լել սե փա կան մտա ծե լա կեր պը մշա կու թա յին 
յու րա հա տուկ նշույ թա վո րում նե րով: Սա կայն նույն նա խան- 
  ձախնդ..ու թյու նը չու նե ցավ լեզ վա կան իր դ..սև ո րու մը, և մեր լե զու 
մուտք գո..ծե ցին բազ մա թիվ օտար ու խո..թ բառ-ան վա նում ներ 
և բա ռա կա պակ ցու թյուն ներ (մոլ բե..տ, պո լիտ..ա, պեյ զաժ, նա-
տյու..մո..տ, կոմ պո զի ցիա, պո..տ..ետ և այլն) (ՄՍ): Եթե նվա գը 
սնունդ է սի րո, ա..դ նվա գե ցե՛ք Այն քան ժա մա նակ, մինչ ախո.. -
ժա կը Սաս տիկ նվա գից սկսի հյուծ վել և ան հե տա նալ (ՍՍ, ԻՇ): 
Հան րու թյան հետ փո խա դա..ձ կապ հաս տա տե լը, անհ րա ժեշտ 
փո խըմբ..նում ապա հո վե լը և քա ղա քա կան ծրագ րե րի շու..ջ հա-
մա գո..ծակ ցու թյու նը հիմ նա կա նում իմի տա ցի ոն բնույթ ու նեն: 
Այս տեղ մեծ դեր են խա ղում ԶԼՄ-նե րը, մաս նա վո րա պես հա-
մա ցանցն ու հե..ուս տա տե սու թյու նը (ՄՀ): Հ..ոմե ա կան մե ծա հա-
րուստ պատ..իկ Գայ Մե կե նա սը եղել է ար վես տի և գրա կա նու-
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թյան հո վա նա վոր: Նրա հո վա նա վո րու թյունն են վա յե լել Վե..գի-
լի ոսն ու Հո..ացի ո սը (ՍԻ): «Թա գա վո րը մերկ է» ա..տա հայ տու-
թյունն ա..աջա ցել է Հանս Քրիս տի ան Ան դե..սե նի (1805-1875) 
«Թա գա վո րի նոր հա գուս տը» հե քի ա թից: Իր «նոր զգես տով» 
թա գա վո րը դու..ս է գա լիս քա ղաք զբո սան քի: Եվ որով հե տև ոչ 
ոք չէր ու զում հ..չակ վել հի մար, սկսում են գո վել թա գա վո րի հա-
գուս տը: Բայց մի երե խա բա ցա կան չում է. «Թա գա վո րը մերկ 
է»: Խա..դա խու թյու նը պա..զվում է: Այս տե ղից էլ ա..աջա ցել է 
ա..տա հայ տու թյու նը, որ նշա նա կում է որևէ ըն դուն ված խոս քի 
կամ գո..ծի դա տարկ ու ան հե թեթ լի նե լը (ն. տ.):

Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
Ժամանակակից մշա կու թա բա նու թյունն ին տեգ..աց նում է և՛ 

մշա կու թա պատ մա կան, և՛ մա..դա բա նա կան, և՛ ազ գագ րա կան, և՛ 
սո ցի ո լո գի ա կան, և՛ հո գե բա նա կան տե սա կետ ներ` ա..տա ցո լե լով 
մշա կույթ հիմ նա կան հաս կա ցու թյան բազ մա հա մա կար գայ նու-
թյու նը` որ պես ար վես տի, գի տու թյան, կ..թու թյան, կեն սա կեր պի 
բնա գա վա..նե րում բազ մա թիվ նվա ճում նե րի ա..դյունք:

Փո..ձում են գտնել ամե նից անհ րա ժեշ տը, բայց ա..դյուն քում 
երկ րոր դա կա նու թյան չհան դի պե լով` մի ներ քին մղու մով ձգտում 
են հնա րա վո րինս «լցվել» մշա կույ թով: Ա..աջ նա հե..թ խնդի րը, 
իհար կե, որա կյալ ման կա վա..ժա կան կ..թու թյան կազ մա կեր-
պումն է. կ..թու թյուն, որը նոր տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա..մամբ 
իրա կա նա նա լու դեպ քում հնա րա վո րու թյուն կտա պատ..աս տե-
լու հա մա կող մա նի զար գա ցած ման կա վա..ժներ (ԷՎ): Դի տե լով 
մա..դու վար քը գո..ծու նե ու թյան մեջ, վեր լու ծե լով նրա արարք-
նե րը` հնա րա վոր է պա..զել դրանց դ..դա պատ ճա..նե րը: Ան ձը` 
որ պես կեն սա բա նա կան և սո ցի ա լա կան էակ, գո..ծու նե ու թյան 
ըն թաց քում դ..սև ո րում է իր հո գե բա նա կան ա..անձ նա հատ կու-
թյուն նե րը, մի և նույն ժա մա նակ ունի գո..ծու նե ու թյան յու րա հատ-
կու թյուն նե ր, որոնք, հանդես գալով որպես կենսակերպ, կեն սա-
փո..ձի հետ մեկ տեղ դա..նում են ան ձի կա..ուց ված քի կա րև որ 
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բա ղադ րիչ ներ, դ..սև որ վում են կա..ավար չա կան գո..ծա..ույթ նե-
րում, մաս նա վո րա պես որո շում նե րի կա յաց ման գո..ծըն թա ցում 
և կյան քի այլ բնա գա վա..նե րում (ԱԼ):

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն
Ներզատաբանությունը (էն դոկ..ինո լո գիա) գի տու թյուն է ներ-

քին սեկ..եցի ա յի գեղ ձե րի կա..ուց ված քի և ֆունկ ցի ա յի, դրանց 
ա..տադ րած հո..մոն նե րի, մա..դու և կեն դա նի նե րի օ..գա նիզ մի 
վրա ու նե ցած ազ դե ցու թյան մե խա նիզմ նե րի մա սին: Ներ զա տա-
բա նու թյու նը սե..տո րեն ա..նչվում է կեն սա բա նու թյան մի շարք 
բա ժին նե րի, բժշկու թյան, անաս նա պա հու թյան, հատ կա պես 
ֆի զի ո լո գի ա յի հետ: «Ներ քին սեկ..եցիա» հաս կա ցու թյու նը մու-
ծել է Կ. Բե..նա..ը (1855): Անգ լի ա ցի ֆի զի ո լոգ Է. Ստա..լինգն 
ա..աջինն է մու ծել «հո..մոն» հաս կա ցու թյու նը:

Ա..աջին գա զա յին ներ քին այր ման շա..ժի չը նա խագ ծել է 
ֆ..ան սի ա ցի մե խա նիկ Է. Լե նո ւա..ը (1860): 1876-ին գե..մա նա-
ցի ին ժե նե.. Ն. Օտ տոն կա..ու ցեց ավե լի կա տա րե լա գո..ծված 
գա զա յին քա..ատակտ շա..ժիչ: 1897-ին գե..մա նա ցի ին ժե նե.. 
Դի զելն ստեղ ծեց մի շա..ժիչ, որ տեղ վա..ելի քի բո ցա վա..ու մը 
տե ղի էր ու նե ում օդի ստեղծ ման հե տև ան քով: Ա..տա քին խա.. -
նու..դա գո յաց ման շա..ժիչ նե րի թվին են պատ կա նում կար բյու - 
..ատո րա յին շա..ժիչ նե րը (օդա վա..ելի քա յին խա..նու..դը պատ- 
..աստ վում է խա..նի չում) (ՀՍՀ):

Օ..լե ա նը գտնվում է Ֆ..րան սի ա յում: Մեր թվար կու թյու նից 
ա..աջ նրա տե ղում եղել է կել տա կան բնա կա վայր «Ցե նա բում» 
ան վա նու մով: Եթե պատ մա կան անախ..ոնիզմն ան տե սենք, կա-
րե լի է ասել, որ Մա..կոս Ավ..ելի ոս կայս րը Կո լում բո սից տաս-
նե րեք դար ա..աջ Ամե րի կա մայր ցա մա քում տի րույթ ներ ու ներ 
(ԼԽ):

Ի՜նչ լավ է բա..ձուն քից դի տել դի մացդ փ..ված Արա րա տյան 
դաշ տը, որ ահա դու..ս է գա լիս վա ղո..դյան մշու շից: Մա սիս նե րը 
ոս կե հու.. ծի րա նի հա գան, արևի շո ղերն ըն կան Դժոխ քի ձո րի 
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շեկ ժայ..երին ու ամ պե րը մխ..ճված ֆան տաս տիկ ամ րոց նե րի 
տեսք տվե ցին նրանց: Կա քավ նե րը մի ա բե րան ավե տե ցին բաց-
վող օրը, զա..թնող բնու թյու նը լցվեց կա խա..դա կան ձայ նե րով:

Այո, մար դը վե րածն վեց: Կա..ծես կա խա..դա կան մի զո րու-
թյուն ս..բեց-տա րավ նրան տան ջող ցա վե րը: 

Իրոք, շատ ան վա նի, շատ հմուտ բժիշկ է հայ րենի բնու-
թյունը... (ՎԱ):

Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա
Մոնտե-Կա..լոյի մե թո դը վի ճա կագ րա կան փո..ձար կում նե-

րի մե թոդ է, հաշ վո ղա կան մա թե մա տի կա յի մե թոդ, որը հեն վում 
է պա տա հա կան մե ծու թյուն նե րի և պ..ոցես նե րի մո դե լա վոր-
ման և փնտրվող մե ծու թյուն նե րի վի ճա կագ րա կան գնա հա տա-
կան նե րի կա..ուց ման վրա: Մոն տե-Կա..լո յի մե թո դի կի..ա..  ման 
ա..աջին և պա..զա գույն դեպ քը π թվի մո տա վոր հաշ վումն է 
(Բյուֆ ֆոն, 1777): Այդ մե թո դը բու..ն թա փով սկսեց զար գա նալ 
էլեկտ..ոնա յին հաշ վո ղա կան մե քե նա նե րի (ԷՀՄ) երև ան գա լուց 
հե տո և սկզբում կի..ա..վում էր ճա..գա յաթ ման տե ղա փոխ ման 
ու նեյտ..ոնա յին ֆի զի կա յի բա..դ խնդիր նե րի լուծ ման հա մար: 
Շատ հայտ նի են նաև եր կու սե..ի ին տեգ..ալ հա վա սա րում նե-
րի, հանրա հաշ վա կան հա վա սա րում նե րի, էլիպ սա կան եզ րա յին 
խնդիր նե րի լուծ ման, օպե..ատո..նե րի սե փա կան ա..ժեք նե րի 
գնա հատ ման հա վա նա կա նա կան մո դել նե րը:

Նեյտ..ոնա յին ֆի զի կան մի ջու կա յին ֆի զի կա յի բա ժին է, 
որն ու սում նա սի րում է տար բեր էնե..գի ա յի նեյտ..ոն նե րի հատ-
կու թյուն նե րը, ստաց ման եղա նակ նե րը, մի ջա վայ րի մի ջուկ նե րի 
հետ դրանց ա..աձ գա կան և ոչ ա..աձ գա կան փո խազ դե ցու թյուն-
նե րը, վե..ջին նե րիս լ..իվ էֆեկ տիվ կտ..ված քի կա խու մը նեյտ  - 
..ոն նե րի էնե..գի ա յից (հմմտ. նեյտ..ոնա յին սպեկտ..ոս կո պիա), 
նեյտ..ոն նե րի գրանց ման մե թոդ ներն ու սար քե րը (հմմտ. նեյտ- 
..ոնա յին դե ֆեկ տո..ներ) (ՀՍՀ):
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20. Կետերի փոխարեն լրացրե՛ք վ կամ ֆ:

Ա. պատմություն և իրավագիտություն
Ինչպես Թուր քի ա յում, այն պես էլ Արևմ տյան Հա յաս տա նում 

հո ղա յին սե փա կա նու թյան հիմ նա կան ձև երն էին պե տա կան և 
վա կը..ային (կրո նա կան, եկե ղե ցա կան) կալ..ածք նե րը: Սա կայն 
պե տա կան վա կը..ային կալ..ածք նե րը կալ..ածագ րե րով ձև ա-
կերպ վե ցին հիմ նա կա նում թուրք և քուրդ հո ղա տե րե րի վրա: 
Գո յու թյուն ու ներ հո ղա զա..թման մեկ ու րիշ տար բե րակ, որը 
նույն պես հան գեց նում էր հայ գյու ղա ցու ճոր տաց մա նը: Գյու-
ղա ցին ստիպ ված վերց նում էր սա լա..ը (պարտ քը)` սեպ տեմ բե-
րին վե րա դարձ նե լու պայ մա նով (ԷՀ): Օմա յան խա լի..այու թյան 
հար կա յին ծանր լու ծը վրդո..ել էր հայ ժո ղո..րդի բո լոր խա- 
..երին: 699 թ. Մու համ մադ իբն Մր..անը մի շարք ար շա..անք-
ներ ձեռ նար կեց Հա յաս տա նի դեմ (ԳՄ): 1858 թ. մա յի սին Երու-
սա ղեմ են ժա մա նում Եթո..պի ա յի Թե ո դո րոս թա գա վո րի ար քու-
նի քի պաշ տո նյա ներն Ասալ լա փի Քան տի..այի գլխա վո րու թյամբ 
և իջև ա նում են ղպտի նե րի վան քում: Հո..հան նես պատ րի ար քը, 
պատ վե լով նրանց, հյու րա սի րու թյուն է կազ մա կեր պում պատ րի-
ար քա րա նում (ՍՀ): Հուս տի նի ա նոս կայ սեր ռե..որմ ներն ավե լի 
շատ նպա տակ էին հե տապն դում հայ նա խա րար նե րին զրկե-
լու զորք պա հե լու և իրենց կալ..ածք նե րի ժա ռան գա կան իրա- 
..ուն քից, քան թե հռո մե ա կան օրենք նե րը ներ մու ծե լու հայ հա-
սա րա կա կան կյանք: Հայ ժո ղո..րդի իրա..ական կա ցու թյու նը թե՛ 
պե տա կա նու թյան գո յու թյան և թե՛ օտար տի րա պե տու թյուն նե րի 
շրջա նում եղել է ոչ բար..ոք և անմ խի թար (ԳԱ):

Բ. Կուլտուրա

Գեղարվեստական կրթություն
Իտալիայի մայ րա քա ղաք Հռոմն ան վա նում են հա..երժ քա-

ղաք: Հռո մի հա..եր ժու թյան մա սին եր գել են հին հռո մե ա կան 
շատ բա նաս տեղծ ներ: «Հա..երժ քա ղաք» ասե լով` հաս կաց վել 
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է Հռո մը որ պես քա ղա քակր թու թյան մե ծա գույն կենտ րոն, որը 
հսկա յա կան դեր է խա ղա ցել հա մաշ խար հա յին ար..ես տի և կուլ-
տու րա յի զար գաց ման գոր ծում (ՍԻ): Ըստ հու նա կան դի ցա բա-
նու թյան` Եվրո պա յի ու Ա..րի կա յի ափե րի մոտ` Ջիբ լար թա րի 
նե ղու ցում, գո յու թյուն ու նե ցող եր կու լե ռը, որոնց հույ ներն ան-
վա նում էին աշ խար հի ծայ րը, կանգ նեց րել է Հեր կու լե սը (ն. տ.): 
Ս..ինք սը հա մաշ խար հա յին մշա կույ թում հայտ նի է Հին Եգիպ-
տո սի ար..ես տից (քան դակ նե րից) և հին հու նա կան դի ցա բա նու-
թյու նից: Հայտ նի է եգիպ տա կան մեծ ս..ինք սի խո շոր ար ձա նը 
Գի զե ում, որը կա ռուց վել է մե զա նից հինգ հա զար տա րի առաջ 
Խե..րեն փա րա..ոնի բուր գի մոտ (մ. թ. ա. XXVIII դ.) (ԼԽ): Հայ 
գե ղան կար չա կան լե զուն մաս նա վո րա պես մշակ վում էր եվրո-
պա կան դպրոց նե րում: Գրա կան հա յե րե նում կեր պար..ես տին 
վե րա բե րող բա ռա շեր տի ամ րա կայ ման ուղ ղու թյամբ կա տար վել 
են զգա լի տե ղա շար ժեր, բնիկ հա յե րե նով, բա ռա պատ ճե նու մով 
և թարգ մա նա բար ստեղծ վել բառ-ան..անում ներ, կեր պար..ես-
տին բնո րոշ եզ րույթ ներ (ՄՍ): Պա կաս կա րև որ չէ այն հան գա-
ման քը, որ Է. Հո..հան նի սյա նը, որ պես մե նա կա տար ընտ րե լով 
ալտ-սաք սո..ոնը, չի հրա ժար վել ալտ-սաք սո..ոն նե րից նաև նվա-
գախմ բի կազ մում` ստեղ ծե լով մե նա կա տա րի հա մար հա մա պա-
տաս խան հնչե րան գա յին դաշտ (ՇԳ):

Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
Հաջողությունները սննդա յին վար քա ձևի խան գա րում նե րի 

հո գե թե րա պի ա յի բնա գա..առում բա..ական կաս կա ծե լի են, և 
որևէ սպե ցի..իկ ար դյու նա վետ մի ջոց դրանց բուժ ման հա մար 
դե ռևս գո յու թյուն չու նի:

Գեշ տալտ թե րա պի ա յի ըն թաց քում հո գե թե րա պևտն աշ խա-
տում է ինք նա կա ռա վար ման հինգ գեշ տալտ գոր ծըն թաց նե րի 
հետ, որոնք են` ինտ րո եկ ցի ան, պրո եկ ցի ան, ռետ րո..լեկ սի ան, 
դե..լեկ սի ան և կոն..լո ւեն ցի ան (ՀՇ):

Ինչ պես ասում է հայտ նի հո գե բան Դա րո..սկին, պե տա կան 
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այն որո շու մը, որ բո լո րը հա..ասար են, և ու սուց ման ու դաս տի-
ա րա կու թյան հա մա կար գը պետք է ուղղ ված լի նի դե պի «մի ջին 
երե խան», ամե նա քի չը հի սուն տա րի ընդ հա տեց հայ րե նա կան 
հո գե բա նու թյան մեջ օժտ..ածու թյան հե տա զո տու թյան կա պը 
հա մաշ խար հա յին գի տա կան նվա ճում նե րի հետ:

Օժտ..ածու թյան խնդրի ու սում նա սի րու թյամբ զբաղ վող գիտ-
նա կան նե րին մեծ հնա րա վո րու թյուն ներ տվեց Ի. Պա..լո..ի 
բարձ րա գույն նյար դա յին գորր ծու նե ու թյան ուս մուն քը (ՄԱ): 

Ռ. Ստերն բեր գը չա փա զանց բեղմ նա վոր և ակ տի.. գոր ծու-
նե ու թյուն ծա վա լած հե ղի նակ է: Գիտ նա կանն ին տե լեկ տի իր 
մեկ նա  բա նու թյուն նե րում բա ցատ րում է ան հա տի ին տե լեկ տո ւալ 
և կոգ նի տի.. կա ռույց նե րի տար բե րու թյուն նե րը: Ստերն բերգն 
առանձ նաց նում է ին տե լեկ տի երեք կարևոր բա ղադ րիչ ներ, 
որոնք պա տաս խա նա տու են ին..որ մա ցի ա յի մշակ ման հա մար:

Օլի գո..րեն երե խա նե րը նոր մալ երե խա նե րից տար բեր վում 
են նրա նով, որ նրանց անհ րա ժեշտ է խնդրի պայ ման նե րի լի ար-
ժեք և հստակ բա ցատ րություն (ԱԳ):

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն
Նյարդաբանության` որ պես բժշկա կեն սա բա նա կան գի տու-

թյան (ձև ա վոր վել է XIX դ.) տե սա կան հիմ քը կազ մում են մոր - 
..ոլո գի ա կան գի տու թյուն նե րը` անա տո մի ան, հյուս..ած քա բա նու-
թյու նը, սաղմ նա բա նու թյու նը և նյար դա ֆի զի ո լո գի ան: Նյար դա-
յին հի..ան դու թյուն ներն ու սում նա սի րում է կլի նի կա կան նյար-
դա բա նու թյու նը: Դե ռևս XVI դ. Ա. Վե զա լի ուսն զբաղ..ել է նյար-
դա յին հա մա կար գի հար ցե րով և սկիզբ է դրել հե տա զո տու թյան 
մոր..ոֆունկ ցի ո նալ ուղ ղու թյա նը:

Նա..թա թոր ման գոր ծա րան ներ են կա ռուց վել Մեծ Բրի տա-
նի ա յում (1848), ԱՄՆ-ում (1849) և Ֆրան սի ա յում (1854): 

Ս. Կի րի գոր ծա րա նում (ԱՄՆ, 1849) կի րառ վեց նա..թա նյու-
թե րի թթ..ահիմ նա յին մաք րու մը, Ֆրան սի ա յում (Էլ զաս, 1854) 
նա..թից և աս..ալ տից ստա ցան քսա յու ղեր:
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Մա զու թը հնո ցա յին վա ռե լա նյութ է, նա..թա յու ղե րի և պա րա -
..ինի, կուպ րի ստաց ման հումք:

Նա..թի թոր ման, ռի..որ մին գի և հիդ րո..որ մին գի գա զե րը 
բաղ կա ցած են սահ մա նա յին ած խաջ րե րից և պա րու նա կում են 
փոքր քա նակ նե րում N2, O2, CO2 և այլն (ՀՍՀ):

Անգ լի ա ցի քա ղա քա կան գոր ծիչ Ուի լյամ Փե նը, որ քվա կեր-
նե րի աղան դի կա րև որ դեմ քե րից մեկն էր, 1862 թ. ԱՄՆ-ի Փեն-
սիլ..անիա նա հան գում հի նադ րում է քվա կեր նե րի կրո նա կան 
աղան դի բնա կա վայր և այն ան վա նում Ֆի լա դել..իա (հուն. բա-
ռա ցի նշա նա կում է «եղ բայ րա սի րու թյուն») (ԼԽ):

Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա
Որոշյալ ին տեգ րալ նե րի մո տա վոր ին տեգ րու մը հաշ..ողա-

կան մա թե մա տի կա յի բա ժին է, որն զբաղ..ում է որո շյալ ին տեգ-
րալ նե րի հաշ..ման մե թոդ նե րի մշակ մամբ և կի րա ռու թյամբ:

Լո ւի Մա րի Ան րի Նա..իեն ֆրան սի ա ցի ին ժե ներ և գիտ նա-
կան է: Հայտ նի է շի նա րա րա կան մե խա նի կա յի, նյու թի դի մադ-
րու թյան և հիդ րո մե խա նի կա յի բնա գա..առի աշ խա տանք նե րով: 
Մշա կել է կա խո վի կա մուրջ նե րի վեր լու ծա կան հաշ..արկ ման 
մե թո դը, ստա ցել ան սեղ մե լի մա ծու ցիկ հե ղու կի շարժ ման հա - 
..ասա րում նե րը (Նա..իե-Ստոք սի հա..ասա րում): Վեր ջինս մա-
ծու ցիկ հե ղու կի (գա զի) շարժ ման դի..երեն ցի ալ հա..ասա րումն է: 

Նեյտ րո նոգ րա..իան նեյտ րոն նե րի փնջի ցրման մի ջո ցով մո-
լե կուլ նե րի, բյու րեղ նե րի և հե ղուկ նե րի կա ռուց..ած քի ու սում նա-
սիր ման մե թոդ է: Այս բնա գա..առում առա ջին աշ խա տանք նե րը 
կա տա րել է Է. Ֆեր մին (1946-48): Բյու րեղ նե րում նեյտ րոն նե րի 
դի..արկ ցի ան (մաս նիկ նե րի դի..րակ ցիա) երև ույթ է, որն ըն կած 
է կա ռուց..ած քա յին նեյտ րո նոգ րա..իա յի հիմ քում:

Շարժ ման կա յու նու թյամբ պետք է օժտ..ած լի նեն շար ժիչ նե-
րը, ա..տո մո բիլ նե րը, ինք նա թիռ նե րը, հրթիռ նե րը, ա..տո մատ 
կա ռա վար ման հա մա կար գե րը:

Ոչ է..կլի դե սյան երկ րա չա փու թյուն նե րը է..կլի դե սյան երկ րա-
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չա փու թյուն նե րից տար բեր այն երկ րա չա փա կան հա մա կար գերն 
են, որոն ցում որոշ վում է պատ կեր նե րի շար ժու մը:

Շա րող մե քե նան պո լիգ րա..իա յում տեքս տի վե րար տադր ման 
հա մար տպագ րա կան կա ղա պար ներ պատ րաս տող մե քե նան է 
(ՀՍՀ):

21. Կետերի փոխարեն ըստ անհրաժեշտության գրե՛ք հ տառը:

Ա. պատմություն և իրավագիտություն 
Որոշ հեղինակներ պնդում են, որ բա րե նո րո գիչ նե րի ապաշ-

նոր.. քա ղա քա կա նու թյունն աղե տի հասց րեց Խոր..րդա յին Մի-
ու թյու նը: Ու րիշ հե ղի նակ ներ կար ծում են, որ բա րե նո րո գիչ-
ներն ընդ..ամե նը գոր ծիք էին ար տա սա..մա նյան հա տուկ ծա-
ռա յու թյուն նե րի ձեռ քում: Խոր..րդա յին Մի ու թյու նը վե րա ցավ 
աշ խար..ի քա ղա քա կան քար տե զի վրա յից: Վե րա կա ռուց ման 
սկզբից ևեթ խոր..րդա յին իշ խա նու թյուն նե րը հռչա կե ցին «Եվ-
րո պան մեր ընդ..անուր տունն է» նշա նա բա նը (1985 թ.) (ՇՄ): 
Սկսվում է հայ ժո ղովր դի հա մար օր..ասա կան մի ժա մա նա կա-
շր ջան, որի ընթ..աց քում Հա յաս տա նում իրենց գոր ծու նե ու թյունն 
ակ տի վո րեն ծա վա լած մի սի ո ներ ներն ակա մա 1894-96 թթ. 
հայ կա կան ջար դե րի և 1915 թ. Եղեռ նի ակա նա տե սը դար ձան: 
Նրանք այդ ընթ..աց քում իրա կա նաց րին հու մա նի տար աշ խա-
տանք ներ (ՍՄ): Եկե ղե ցին իր հրա վի րած ժո ղով նե րում (354 թ. 
Աշ տի շա տի, 447 թ. Շա հա պի վա նի, 648 և 719 թթ. Դվի նի) ըն - 
դ..ու նում էր հա սա րա կա կան կյան քի այս կամ այն ոլոր տը կար-
գա վո րե լուն միտ ված կա նոն ներ, որոնք այդ պես էլ ընդ..անուր 
ժո ղո վա ծո ւի տեսք չու նե ցան մին չև 8-րդ դա րը (ԳԱ): Հե ղի նա կի 
խոր..ին հա մոզ մամբ ինչ պես «Պո լո ժե նի են», այն պես էլ թուր քա-
հա յոց սա..մա նադ րու թյու նը հան դի սա ցան ազ գա յին առա ջա-
դի մու թյան խա րիսխ ներ (ՄԿ, ԷԳ, ԷՄ): Ան հի շե լի ժա մա նակ նե-
րից աղավ նին հա մար վել է պտղա բե րու թյան և խա ղա ղու թյան 
խոր..րդա նիշ: Ար տա հայ տու թյու նը, սա կայն, լայ նո րեն տա րա ծում 
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է ստա ցել խա ղա ղու թյան կողմ նա կից նե րի հա մաշ խար..ային 
կոնգ րե սի շնոր..իվ, որի առա ջին նիս տը տե ղի է ու նե ցել 1949 թ. 
ապ րի լի 20-25-ը մի ա ժա մա նակ Փա րի զում և Պրա գա յում (ՍԻ):

Բ. Կուլտուրա

Գեղարվեստական կրթություն
Ճամփ..որդությունը «Նռան գույ նի» աշ խար..ում սկսվում և 

ավարտ վում է խոր..րդա նիշ նե րով (ԷԱ): Չընդ..ատ վող ման կա-
վար ժա կան կրթու թյան գոր ծընթ..ացում ապա գա ու սուց չի ընդ - 
..անուր մշա կույ թի ձև ա վո րու մը, տվյալ հիմ նախնդ րի լուծ ման ու-
ղի նե րը, ու սա նո ղի հա մամ շա կու թա յին կա յա ցու մը սա..ման վում 
են ընդ..անուր կրթու թյան և կրթու թյան մշա կույթ նե րի փոխ պայ-
մա նա վոր ված դրույթ նե րով (ԷՎ): Է. Հով..ան նի սյա նի կոն ցեր տը 
հո րին ված է թե մա յի և վա րի ա ցի ա նե րի ձև ով, ինչն ակն հայ տո րեն 
մոտ է ջա զա յին կա տա րո ղա կան ավան դա կան եղա նա կին (ՇԳ): 
Կոն կուրս, կոն կու րեն ցիա և կոն կու րենտ բա ռե րը լա տի նե րեն ծա-
գում ու նեն, նրանց հիմ քում ընդ..անուր նշա նա կու թյուն է ըն կած, 
որը սա կայն ժա մա նա կի ըն թ..աց քում զա նա զան փո փո խու թյուն-
ներ է կրել (ԼԽ): XIX դ. վեր ջին նա տյուր մոր տի ար տա հայտ չա կա-
նու թյան սա..ման ներն ընդ..ար ձակ վել են, Վին սենտ վան Գո գի 
գոր ծե րում հա սել սուր դրա մա տի կա կան ու սո ցի ալ-բա րո յա կան 
հնչե ղու թյան (ՀՍՀ): Էդ գար Շա հի նը (հայ նկա րիչ) 1905-ին, ինչ-
պես և հե տա գա յում, ճա նա պար..որ դել է Իտա լի ա յում, ստեղ ծել 
«Իտա լա կան տպա վո րու թյուն ներ» շար քը, որտեղ, պա..պա նե լով 
իր թե մա տիկ նա խա սի րու թյուն նե րը, ջեր մու թյամբ է պատ կե րել 
ժո ղովր դի կյան քը (ն. տ.):

Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
Հետաքրքրական է այն փաս տը, որ XX դ. խո շո րա գույն մտա-

ծող Ջոյ սի քնա րա կան հե րո սի անու նը Դե դա լոս է. Ջոյ սը մար-
դու հո գե կան աշ խար..ը հա մա րում է իս կա կան լա բի րինթ..ոս, 
որի ճար տա րա պե տը նրա պո ե զի ա յում դար ձյալ Դե դա լոսն է` 
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Մի նո տավ րո սի լա բի րին թի հե ղի նա կը: Թե րևս Ջոյ սի հա մար- 
ձ..ակու թյու նը պետք է ու նե նալ`ասե լու, որ լա բի րինթ..ոսն այն-
պի սի ձև ու նի, ինչ պի սին մարդ կա յին հո գին ու մար դու հո գե-
կան աշ խար..ն են (ԼԽ): Նոր և շատ մեթ..ոդ նե րի իմա ցու թյու նը 
թեև ան..րա ժեշտ, սա կայն բա վա րար պայ ման չէ ար դյու նա վետ 
դա սա վանդ ման հա մար: Կա րև որ է նաև մեթ..ոդ նե րը հմտո րեն 
հա մադ րե լու և նպա տա կա հար մար կի րա ռե լու մաս նա գի տա կան 
ձեռն..ասու թյու նը: «Մեթ..ոդը» հու նա րե նից փո խառ ված բառ է և 
ընդ..անուր իմաս տով նշա նա կում է ինչ-որ նպա տա կի հաս նե լու, 
խնդիր լու ծե լու եղա նակ, իրա կա նու թյան տե սա կան և գործ նա-
կան յու րաց ման հնար նե րի մի ա գու մար, իսկ բա ռա ցի թարգ մա-
նու թյամբ` ինչ-որ տեղ տա նող ճա նա պար.. (ՈւԺՄՀՎ): Նեյ րո-
լինգ վիս տիկ ծրագ րա վո րու մը` որ պես հո գե սո մա տիկ խան   գ..  ա    -
րում նե րի, մաս նա վո րա պես սննդա յին վար քա ձևի բու լի միկ և 
անո ռեկ սիկ խանգ..արում նե րի թ..երա պի ա յի մի ջոց, ներ կա յաց-
նում է տեխ նի կա նե րի բազ մա զա նու թյուն, որոն ցից յու րա  քանչ..    յու րը 
հիմն ված է հե տև յալ գա ղափ..ար նե րի վրա. իրա կան աշ խար..ը 
տար բեր վում է յու րա քանչ..յուր ան..ատի պատ կե րա ցում նե րից 
աշ խար..ի մա սին, յու րա քանչ..յուր ան..ատ ու նի պո տեն ցի ալ ռե-
սուրս ներ արդ..յու նա վետ կեն սա գոր ծու նե ու թյան հա մար, ան..
րա ժեշտ փո փո խու թյուն նե րը տե ղի են ու նե նում առ կա պո տեն -
ցիալ ռե սուրս նե րի «ազատ ման», աշ խա տան քի կոչ ման ժա մա-
նակ և այլն (ՀՇ): 

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն
Մուտ..ացիաների առա ջաց ման պատ ճառ նե րը եր կար ժա մա-

նակ ան հայտ էին, մին չև հա ջող վեց որո շա կի քի մի ա կան և ֆի-
զի կա կան գոր ծոն նե րով` մու տա գեն նե րով, ար..ես տա կա նո րեն 
մուտ..ացի ա ներ առա ջաց նել: Փորձ նա կան ճա նա պար..ով բա-
ցա հայտ վեց շատ վի րուս նե րի մու տա գեն ազ դե ցու թյու նը:

Նե յո դար վի նիզ մի հիմ քում ըն կած են Ա. Վայս մա նի հի պո  - 
թ..եզ նե րը «անընդ..ատ», «ան մա..» սաղմ նա յին պլազ մա յի գո յու-
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թյան և սաղմ նա յին ընտ րու թյան մա սին:
Աշ խա տան քը նատ րի ու մի հետ պա հան ջում է անվ տան գու-

թյան կա նոն նե րի խիստ պա..պա նում, ան..րա ժեշտ է օգ տա գոր-
ծել պաշտ պա նիչ ակ նոց և ռե տի նե հաստ ձեռ նոց ներ:

Նատ րի ու մի ք..լո րի դի (կե րակ րի աղի) խո շոր պա շար ներ 
կան ծո վի, աղի լճե րի ջրե րում և ընդ..երկ րյա աղաջ րե րում: Այն 
մար դու և կեն դա նի նե րի հա մար ան..րա ժեշտ սննդա նյութ է 
(ՀՍՀ):

Ըստ հին հու նա կան դի ցա բա նու թյան` աշ խար..ը վեր ջա նում 
է Հեր կու լե սյան սյու նե րի (Ջիբ րալ թա րի նե ղու ցի) մոտ, և դրա նից 
այն կողմ այ լևս ճա նա պար.. չկա: Հեր կու լե սյան սյու նե րը լույ սի և 
խա վա րի ջրբա ժան գիծն են խոր..րդան շում:

Կան աշ խար..ագ րա կան տե ղանք ներ, որոնք ժա մա նա կին 
ան վա նել են ի հի շա տակ տի րա կալ ար քա նե րի, նաև` հրեշ տակ-
նե րի: Սա կայն ժա մա նա կի ընթ..աց քում նախ նա կան ան վա նա-
կո չու թյու նը սրբագր վել է, բնա կա վայ րերն ստա ցել են նոր անուն-
ներ, և նախ կին ան վա նում նե րը կա՛մ ան հե տա ցել են աշ խար..ի 
քար տե զի վրա յից, կա՛մ էլ հա մա ռոտ վե լով ու կրճատ վե լով այժմ 
ներ կա յաց նում են նախ կին ան վան ման մի հատ վա ծը` հատ ված 
իմաս տով (ի մի ջի այ լոց տե ղա նուն նե րի «ան դամ..ատ ման» այդ-
պի սի դեպ քե րի մենք կհանդիպենք Բուենոս Այրես քաղաքի 
անվան կապակցությամբ) (ԼԽ):

Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա
Ի. Նյուտոնի գիտական ստեղծագործության գագաթնակետը 

«Հիմունքներն» է, որտեղ նա ընդ..անրացրել է նախ..որդների 
(Գ. Գալիլեյ, Յո. Կեպլեր, Ռ. Դեկարտ, Ք. Հյուգենս, Ջ. Բորելլի 
և ուրիշներ) և իր սեփ..ական հետազոտությունները: Անըն դ- 
   ..ատ մաթեմատիկական մեծություն հասկացությունը Նյուտոնը 
մուծում է իբրև անընդ..ատ մեխանիկական շարժման տարբեր 
տեսակների վերաց..արկում: Փոփոխ..ական մեծությունները 
նա անվանել է ֆլյուենտներ, որոնց ընդ..անուր արգումենտը նա 
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համարել է «բաց..արձակ ժամանակը»: Մի կողմից Նյուտոնն 
ար..ամար..ել է սխոլ..աստիկան և հանդես եկել բնության 
գիտական ճանաչողության կողմնակից և առաջադեմ մտածող, 
մյուս կողմից գրել աստվածաբանական թեմաներով: Նա հանգել 
է աստվածային «առաջին մղումի» ան..րաժեշտության գա- 
ղ..ափարին (ՀՍՀ): Մեխանիկայում «մեռյալ» կետ է համարվում այն 
դրությունը, երբ մեքենայի մեջ որևէ մաս մի պա.. կանգ է առնում, 
և որպեսզի չստացվի խափ..անում, հակադիր ուժերի շնոր..իվ 
վերացվում է այդ դրությունը, ու մեքենան աշխատում է անխա- 
փ..ան (ՍԻ): Տարբեր գիտությունների վերաբերող ինֆորմացիան 
մշակվում, պա..պանվում և փոխանցվում է լեզվական տեքստերի 
միջոցով: Լեզվաբանական ավանդական շատ բնագավառներ 
էապես փոխում են իրենց հետազոտական մեթ..ոդիկան ԷՀՄ-ի 
հնարավորություններն օգտագործելու հետևանքով (ԼԽ, ԼՆ):
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ԿՐԿՆԱԿ ԲԱՂԱՁԱՅՆՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

22. Գրե՛ք ձեր մասնագիտությանն առնչվող այնպիսի բառեր 
(առնվազն հինգ բառ), որոնցում կան կրկնակ բաղաձայններ:

23. Կետերի փոխարեն ըստ անհրաժեշտության գրե՛ք կրկնակ 
բաղաձայնները:

Ա. պատմություն և իրավագիտություն
Ըն..իմադիր պահպա նո ղա կա..երը, ի դեմս խո շոր ազն վա կան-

նե րի, կանգ նած էին գո յու թյուն ու նե ցող իրա վի ճա կը պահ պա..ելու 
դիր քե րում: Պահ պա նո ղա կան նե րը ներգ րա..եցին նա հան գա յին 
կո մի տե..երի և խմբագ րա կան հանձ նա ժո ղով նե րի աշ խա տանք-
նե րին (ԻԼ): Հա..իբալ ան վա նու մը թարգ մա նա բար նշա նա կում է 
«Բա ալ աստ ծո սի րե լի»: Հա..իբա լը ոչ մի այն Բա ալ աստ ծո, այ լև 
ողջ Կար թա գե..ի սի րե լին էր. նա քսան վեց տա րե կա նում (մ. թ. ա. 
221 թ.) հռչակ վում է Կար թա գե..ի բա նա կի գլխա վոր հրա մա նա-
տար և Հռո..ի դեմ ու..ված ռազ..ական գոր ծո ղու թյուն նե րը տե..-
ափո խում հա կա ռա կոր դի (Հռո..ի) տա րածք (ԼԽ): Հե..են նշա նա-
կում է հույն, հե..ենիս տա կան` հու..ական (ՌԻ): Մա..ուի օրենք նե-
րի իրա..ական տե սու թյան հա մա ձայն` Հնա գույն Հնդկաս տա նում 
գո յու թյուն են ու նե ցել հինգ տա..աբ նույթ փոր ձու թյուն ներ: Առա-
ջին տա..ատե սակն էր կշեռ քով փոր ձու թյու նը: Երկ..որդ տա..տե-
սա կը փոր ձու թյու.. էր կրա կով: Ե..որդ փոր ձու թյու նը կա տար վում 
էր սա ռը ջրով: Չո..որ դը փոր ձու թյու.. էր թույ նով: Հին գե..որդ դա-
տա կան փոր ձու թյու նը «աստ վա ծա յին ոգե կոչ ման եր դումն» էր 
(ԷԵ): Անու..ակի դի տա վո րու թյամբ խու..իգա նու թյուն կա տա րե լու 
տե սա կե տի ըն դու..ու մը նշա նա կում է, որ հա սա րա կա կան վայ-
րում կա տար ված ցան կա ցած հան ցա գոր ծու թյուն պետք է հան-
գեց նի պա տաս խա նատ վու թյան խու..իգա նու թյան հա մար (ԱԿ): 
Մին չև դա տա կան ք..ու թյու նը կամ դա տա կան ք..ու թյան սկզբնա-
կան փու լում մե ղադ րյա լի մե ղա վո րու թյան մա սին հա մոզ մուն քը 
«պայ մա..ական» բնույթ ու նի (ԻԱ):
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Բ. Կուլտուրա

Գեղարվեստական կրթություն
Գուցե թե ան հայ տի ճա նա չու մը Փա րա ջա..ովը հա սա րա կայ-

նաց րեց հայ կա կան ազ գա յին մշա կույ թի ավանդ նե րը, ազ գա յին 
ծե սե րը, թա տե րա կա նաց ված ժո ղովր դա կան խա ղե րի տա..երն 
օգ տա գոր ծե լով ամե նա մա..այա կան ար վես տի` կի նո յի մեջ: Ֆիլ-
մում հնչող զու..նա յի ձայ.. ու..ակի տակ նուվ րա է անում մարդ կա-
յին հո գին (ԷԱ): Էդ գար Հով հա..իսյա նի կոն ցերտն իր ոճա կան 
ու..վա ծու թյամբ մո տե նում է «քուլ» և «ե..որդ հո սանք» ջա զա յին 
ու..ու թյուն նե րին (ՇԳ): Կա պե..ան` որ պես եկե ղե ցա կան երգ չա-
խումբ, նա խա պես գոր ծել է առանց գոր ծի քա յին երաժշ տու թյան 
ու..եկ ցու թյան և կոչ վել է ակա պե..ա (ԼԽ): Ըստ հու..ական դի ցա-
բա նու թյան` Պա..նա սում էր բնակ վում Ապո..ոնը` երաժշ տու թյան 
աստ վածն ու ար վեստ նե րի հո վա նա վո րը: Ապո..ոնը եղել է հույն 
պա տա նի նե րի իդե ալն ու հո վա նա վո րո ղը, ու նե ցել է ան թե րի գե-
ղեց կու թյուն, առաջ նոր դել է մա..անե րի խմբա պա րը, նվա գել է 
կի թառ, հո վա նա վո րել եր գիչ նե րին, նկա րիչ նե րին, երա ժիշտ նե-
րին (ՍԻ): Գե ղան կար չու թյան մեջ մու..անե րի (հին հու..ական դի-
ցա բա նու թյան մեջ մարդ կանց հո գև որ գոր ծու նե ու թյան տար բեր 
բնա գա վառ նե րի հո վա նա վոր աստ վա ծու հի նե րի) կեր պարն ար-
տա ցո լել են Բոտ տի չե..ին, Ջ. Տյե պո լոն և այլք (ՀՍՀ): Պ. Պ. Ռու-
բեն սի բա րո..ոյա կան շքեղ մարմ նա ձև երն աշ խար հի զգա յա կան, 
լի ա րյուն ըն կա լումն են խորհր դան շում (ն. տ.):

Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
Սխո..աստիկա բա ռի ժա մա նա կա կից իմաս տը վե րա բե րում է 

«միջ նա դա րյան փի լի սո փա յա կան մի ու..ու թյան, որն ար դա րաց-
նում և հիմ նա վո րում էր եկե ղե ցա կան դոգ մա..երը` ձև ա կան տրա-
մա բա նու թյան փաս տարկ նե րի օգ նու թյամբ» (ԼԽ): Ին տեն սիվ դի-
նա միկ թե րա պի ան մի ա տա.. (մի և նույն ախ տո րոշ ման) խմբե րում 
ու..ված է այ ցե լու նե րի զգաց մունք նե րի և պա հանջ մունք նե րի գի-
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տակց մա նը, ընդ որում առաջ նա յին դեր է խա ղում սե փա կան ան-
կա խու թյան պա հանջ մուն քի գի տակ ցու մը (ՀՇ): Օժտ վա ծու թյան 
խնդրի ու սում նա սի րու թյան մեջ մեծ ներդ րում է ու նե ցել ան վա նի 
հո գե բան Լ. Վի գո..սկին: Նա օժտ վա ծու թյու նը դի տում էր որ պես 
գե..ետի կա կան պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ու նե ցող ըն դու նա կու-
թյան տա..: Լ. Վի գո..սկին դի տար կում է օժտ վա ծու թյան գործ նա-
կան ու..վա ծու թյու նը, որն ար դեն դուրս էր օժտ վա ծու թյա նը վե րա-
բե րող պաշ տո նա պես գո յու թյուն ու նե ցող դրույթ նե րից: 20-ական թթ. 
հրա տա րակ վել են օժտ վա ծու թյան խնդրի ու սում նա սի րու թյա նը 
վե րա բե րող առա ջին գի տա կան աշ խա տու թյուն նե րը: Այդ ժա մա-
նա կաշր ջա նի հե տա զո տող նե րը փոր ձում էին պար զել օժտ վա-
ծու թյան զար գաց ման վրա ազ դող այն պի սի գոր ծո..երը, ինչ պի-
սին են սո ցիա..ական դիր քը, ազ գու թյու նը, դաս տի ա րա կու թյան 
համակարգը (ՄԱ):

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն

Մեզանից միլիո..ավոր տարիներ առաջ մե..ոզոյան դարա-
շրջա նում ապրելիս է եղել հսկայամարմին սողու..երի մի տե սակ, 
որի ներկայացուցիչները կոչվում են դի..ոզավրեր: Գիտ նա    կա..երն 
այդ անվանումով են կոչել նախապատմական դա րա շրջանի 
անհետացած սողու..երին` նկատի ունենալով նրանց հսկայական 
չափսերը` շուրջ երեսուն մետրի հասնող երկա րությունը և մի քանի 
տո..այի հասնող կշիռը: Ձվից նոր դուրս եկած ձագերին խնամքով 
վերաբերվող սո ղու..ե րը կոչվել են մայյազավր, վիթխարի չա-
փե րի հասնող սողու..  երը` մեգալլոզավր, կատաղի դի..ո  զավ  -
րե րը` տիրա..ոզավր: Իր արտաքին տեսքով մնացած  դի..ո -
զավրերից տարբերվող տեսակը կոչվել է ալլոզավր և այլն (ԼԽ):   
պակիստան անվանման բաղադրիչ տա..երը (հնչյու..երը և 
հնչյու նախմբերը) ներկայացնում են այն տարածքների (երկրնե րի) 
անու..երի առաջին տառերը (հնչյու..երը), որոնցից կազ մա    վորվել, 
ստեղծվել է նոր պետությունը: Հետևաբար, պա կիս տան անվա նումը 
հիմնականում տառային հապա..ում է (ն. տ.): Յո դիդ ները յոդի 
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քիմիական միացություններն են մյուս տա..երի հետ: Յոդիդներն 
ստացվում են տա..երից, ինչ պես նաև օքսիդների կամ կար բո-
նատ ների և յոդաջրած..ական թթվի փոխազդեցությամբ (ՀՍՀ): 
Նատրիումը` որպես կարևոր կենսատա.., պարունակվում է 
հիմնականում արտաբ..ային հեղուկներում: Քիմիապես ակտիվ 
տա.. է, հայտնի բոլոր միացություններում միարժեք է (ն. տ.): 
Ներ ծծումը բ..ային տա..երի միջով տարբեր նյութերի անցումն է 
արյան և ավիշի մեջ (ն. տ.):

Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա
Իսահակ Նյու տո նը (անգ լի ա ցի ֆի զի կոս և մա թե մա տի կոս) 

1661-ին ըն դուն վել է Քեմբ րի..ի Թրի նի թի քո լե ջը, որ տեղ նրա 
ու սու ցիչն է եղել հայտ նի մա թե մա տի կոս Ի. Բար րո ուն: Հայտ նի 
Վուլս թորպ գյու ղում Նյու տո նը կա տա րել է լույ սի տա..ալուծ ման 
փոր ձե րը: Նա թաղ վել է անգ լի ա կան ազ գա յին պան թե ո նում` 
Վեստ մինս տե րյան ա..այու թյու նում: Նյու տո նի ե..որդ օրենքն 
է` ազ դու մը միշտ ու նի հա վա սար և հա կա դիր փո խազ դում, այլ 
կերպ, եր կու մար մի..երի փո խազ դե ցու թյուն նե րը մի մյանց հա վա-
սար են և հա կա ռակ ու..ված (ՀՍՀ): Բազ մա տոմ մո լե կու..նե րով 
մար մի..երում ներ քին էներ գի ա յի մեջ մտնում են նաև մո լե կու..նե-
րի պ..ական և դրան ցում ատոմ նե րի տա տա նո ղա կան շար ժում - 
նե րի էներ գի ա նե րը (ն. տ.): Ռե ակ տիվ է այն շար ժու մը, որ  
ու..ված է ելա կե տա յին շարժ մա նը հա կա ռակ. ռե ակ տիվ ինք նա-
թի ռը շարժ վում է ար տամ..վող գա զե րի վեկ տո րա կան ու..ու թյա-
նը հա կա ռակ ու..ու թյամբ (շարժ վում է հե տա հար ու ժի ազ դե ցու-
թյամբ) (ԼԽ): Մե քե նան, ու նե նա լով լեզ վա բա նա կան իրո ղու թյուն-
նե րի մո դե..ներ, կա տա րում է թարգ մա նու թյուն ներ մի լեզ վից 
մյու սը (ԼԽ, ԼՆ): Մե քե..ական թարգ մա նու թյան ծննդյան թի վը 
հա մար վում է 1947-ը, իսկ հե ղի նակ ներն են Ուո րեն Ուի վե րը և 
Նոր բերտ Վի նե րը (ՇԱ):
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ԵՎԻ ՈՒՂՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

24. Կետերի փոխարեն գրե՛ք և կամ եվ:

Ա. պատմություն և իրավագիտություն 
Թրաֆիքինգը` մարդ կանց առ..տու րը կամ «սպի տակ ստրկու-

թյու նը», 20-րդ դա րի ամե նա դա ժան ու ամե նա սուր եր..ույթ նե րից 
մեկն է (ԲԲ): Կնո ջը հա սա րա կու թյան լի ար ժեք ան դամ դարձ նե-
լու հար ցը քննարկ վել է Եր..անում լույս տես նող «Պսակ» թեր թում, 
Կ. Պոլ սում լույս տես նող «Ար..ել քում» (ԻԼ): Մե ձա վո րար..ելյան տա-
րա ծաշր ջա նը շա րու նա կում է մնալ բազ մա շերտ հա կա սու թյուն նե-
րի դաշտ, որ տեղ խաչ վում են մի ջազ գա յին հա րա բե րու թյուն նե րում 
հիմ նա կան դե րա կա տար ներ ԱՄՆ-ի, Ռու սաս տա նի, ..րա մի ու թյան 
և այ լոց շա հե րը (ԱՄ): Ար դի փու լում, երբ ..րո պա կա նաց ման գոր-
ծըն թա ցում ներգ րավ վում են հար..ան երկր նե րը, իսկ միգ րա ցի ա յի 
հետ..ան քով փոխ վում է ..րո պա յի ժո ղովր դագ րա կան պատ կե րը, 
ինք նու թյան խնդի րը նոր մա կար դակ է տե ղա փոխ վում (ՎՄ): Մի-
առ ժա մա նակ Կու րիկ և Սել..կիա է ու ղարկ վում ներ քի նի ..ստա ֆին` 
հանձ նա րա րու թյուն ու նե նա լով շու տա փույթ զբա ղեց նել Կու րի կը, 
վե րա նո րո գել այն Սել..կի ա յի հետ և այն տեղ թող նել մեծ քա նա կու-
թյամբ զորք (ՎԱԿ): Դեռ..ս 1587 թ. Իրա նի գա հին բարձ րա ցած Աբ-
բաս Ա-ն (1587-1629 թթ.) 1603 թ. սեպ տեմ բե րի 14-ին ռազ մա կան 
գոր ծո ղու թյուն ներ է սկսում Թուր քի ա յի դեմ` արա գո րեն գրա վե լով 
Նա խիջ..անն ու Եր..անը (ԳՍ): Ար..մտա հա յե րի 1863 թ. Ազ գա յին 
սահ մա նադ րու թյու նը հա յոց նոր պատ մու թյան ժա մա նա կաշր ջա նի 
նշա նա կա լի եր..ույթ նե րից է (ՄԿ, ԷԳ, ԷՄ): 

Բ. Կուլտուրա

Գեղարվեստական կրթություն
Առաջին հայ ար վես տա բան Գա րե գին Հով սե փյա նը, խո սե-

լով ըն տա նի քի ձ..ավոր ման մա սին, շա րու նա կում է կար..որել հա-
մայն քի, այ նու հետ.. ազ գի ձ..ավոր ման գա ղա փա րը (ԱԳԿ): Ձ..աս-
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տեղծ ման գոր ծում Փա րա ջա նո վի մտա ծո ղու թյա նը, ավե լի ճիշտ 
եր..ակա յու թյանն ավե լի բնո րոշ են թա տե րա կան մի զանս ցեն նե րի 
ծի սա կա նա ցու մը, խո րե ոգ րա ֆիզ մը և երաժշ տա կան մո տիվ նե րի 
յու րա հա տուկ մեկ նա բա նու թյու նը (ԷԱ): Պա լա տա կան որ սի տե սա-
րա նը «Նռան գույ նը» ֆիլ մում իր կա ռուց ման սկզբուն քով ներ կա-
յաց նում է զուտ օպե րա յին մի մի զանս ցեն, և թա տե րա կա նաց ված 
այս տե սա րանն ար..ելյան և ..րո պա կան ոճե րի փայ լուն հա մադ րու-
թյուն է (ն. տ.): Ըստ հու նա կան դի ցա բա նու թյան` գոր գո նյան քույ րե-
րը` սոս կա լի հրեշ նե րը, ապ րում էին Հե ռա վոր Ար..մուտ քում` իրենց 
հատ կաց ված կղզում: Երեք քույ րե րից մի այն Մե դու զան էր մահ կա-
նա ցու, որին սպա նում է Պերս..սը: «Գոր գո նյան քույ րեր» ասե լով` 
հաս կաց վում է սոս կա լի, հրե շա վոր մարդ կամ եր..ույթ (ՍԻ): Կրե տե 
կղզու թա գա վոր Մի նո սը` Զ..սի և ..րո պա յի որ դին, լա բի րին թո սում 
բան տար կեց ահ ռե լի Մի նո տավ րո սին, որը ցու լի գլուխ և մարդ կա-
յին մար մին ու ներ (ն. տ.): Նու նու ֆա րը (կով կա սյան կամ ասի ա կան 
կա նա ցի մե նա պար և զու գա պար) ձ..ավոր վել է XIX դ. վեր ջե րին, գո-
յատ..ել մինչ.. XX դ. առա ջին կե սը: Պա րաձ..ը և պա րե ղա նակն ան-
կա յուն են: Պա րե ղա նա կի և պա րա քայ լի հաս տա տուն չլի նե լու հե- 
տ..ան քով Նու նու ֆա րի մա սին մի այն հի շո ղու թյուն ներ են պահ պան-
վել (ՀՍՀ): Ֆ. Շո պե նը (լեհ կոմ պո զի տոր և դաշ նա կա հար) 1830-ից 
ապ րել է ար տա սահ մա նում` մինչ.. կյան քի վեր ջը չխզե լով հոգ..որ 
կա պե րը հայ րե նի քի հետ (ն. տ.): Չայ կովս կու օպե րա նե րում եր-
գա յին մասն առաջ նա յին նշա նա կու թյուն ու նի, մի..նույն ժա մա նակ 
նվա գա խումբն ակ տիվ դեր է խա ղում կեր պար նե րի ստեղծ ման, 
դրա մա տի կա կան իրադ րու թյուն նե րի, հե րոս նե րի հոգ..իճակ նե րի 
բա ցա հայտ ման, կեն ցա ղի պատ կեր ման գոր ծում (ն. տ.): Դի զայ նի 
պատ մու թյան մեջ կար..որ դեր է խա ղա ցել ծա վա լա յին ձ..ի ոճա-
վո րու մը (ն. տ.): Հնա գույն ժա մա նա կաշր ջա նի հայ կա կան կեր պար-
վես տում կար..որ տեղ ու ներ կյան քի ծա ռը (սո սին), որը սուրբ էր հա-
մար վում: Այդ ծա ռը հա ճախ երեք ճյու ղե րով էր նկար վում, եր բեմն` 
բազ մա ճյուղ, որոշ դեպ քե րում էլ` նրա մի տեր..ը: Սրաձ.. տեր..ը` 
սուրբ նշա նը, նա.. Հայկ աստ ծու խորհր դա նիշն է (ՌԻ):
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Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
Ռ. Գ. Նա տա ձեն (վրա ցի հո գե բան, ման կա վարժ, հա սա րա-

կա կան գոր ծիչ) ու սում նա սի րել է ընդ հա նուր (ըմբռն ման և պատ-
րան քի մտա ծո ղու թյան և եր..ակա յու թյան), ման կա վար ժա կան 
(հաս կա ցու թյուն նե րի և գի տե լիք նե րի ձ..ավոր ման), թա տե րա-
կան (կեր պար նե րի մարմ նա վոր ման) հո գե բա նու թյան գործ նա-
կան և տե սա կան հար ցեր (ՀՍՀ): Մարդ կա յին հա րա բե րու թյուն-
նե րի հո գե թե րա պի ան են թադ րում է այ ցե լո ւի ինք նա կոր ծա նա-
րար սննդա յին վար քաձ..ի հոգ..եր լու ծու թյուն և այն մե խա նիզմ-
նե րը, որոնց օգ նու թյամբ այ ցե լուն պայ քա րում է սթրե սի տար բեր 
դրս..որում նե րի դեմ (ՀՇ): Հա տուկ սննդա յին վար քաձ..ի բու լի միկ 
խան գա րում նե րի բուժ ման նպա տա կով մշակ վել է կոգ նի տիվ-
վար քա յին թե րա պի ա յի ծրա գիր, որը ներառում է այն գա ղա փա-
րը, որ նյար դա յին բու լի մի ա յի հո գե պա թո լո գի ա կան դրս..որում-
նե րի հիմ քում ըն կած է սե փա կան մարմ նի մաս սա յի և ար տա քին 
տես քի վրա ս..եռ վա ծու թյու նը, որն առա ջա նում է ցածր ինք նա-
գնա հա տա կա նի ար դյուն քում (ն. տ.): Օժտ ված երե խա նե րին ներ-
հա տուկ են նա.. իմա ցա կան հե տաքրք րու թյուն նե րը, ամեն ինչ 
մինչ.. վերջ հաս կա նա լու ձգտու մը, մեծ աշ խա տա սի րու թյու նը և 
աշ խա տու նա կու թյու նը, որ..է բա նի մեջ խո րա սուզ վե լու հատ կու-
թյու նը: Նրանք զար մա նա լի հեշ տու թյամբ կա րո ղա նում են կա-
պեր գտնել տար բեր եր..ույթ նե րի և հաս կա ցու թյուն նե րի միջ.. 
(ՄԱ): Շփման ան բա վա րար վա ծու թյու նը, կար..որ պա հանջ մունք-
նե րի եր կա րատ.. ճնշու մը հան գեց նում են նրան, որ երե խան հո-
գե բա նո րեն օտա րա նում է հա սա րա կու թյու նից կամ դրս..որում է 
ագ րե սի վու թյուն (ն. տ.): 

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն
Ս..ան կղզու բնակիչները միշտ էլ խաղաղ են եղել: Դրանից 

է, որ թռչունների մի երամ մարդկանց ներկայությամբ թռչում 
էր հինավուրց վանքի գմբեթին, իսկ ար.. օրերին ճախրում 
ջինջ օդում (ՎԱ): Մումիոն (լեռնային բալասանը), որը բնական 
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ծագման կենսաբանորեն ակտիվ նյութ է, պարունակում է պինդ 
կամ առաձգական տձ.. կտորներ, որոնք ունեն հարթ կամ 
անհամաչափ ծակոտկեն մակեր..ույթ (ՀՍՀ): Վալտեր Ֆրիդրիխ 
Հերման Նեռնստը 1890-ին հայտնագործել է երկու չխառնվող 
լուծիչների միջ.. լուծվող նյութի բաշխման օրենքը, որը կոչվել է իր 
անունով (ն. տ.): Աստղագիտության բնագավառում հորիզոն-ը 
մեծ շրջան է, որ գունդը բաժանում է երկուական մասերի` վերին 
և ներքին կիսագնդերի, և որի բ..եռներն են զենիթը և նրա 
հակառակ կետը: Իսկ ի՛նչ կա հորիզոնից այն կողմ: Դարձյալ` 
հորիզոն: Դա տիեզերական գնդաձ.. մարմնի` Երկրի մակե - 
ր..ույթի հատկությունն է (ԼԽ): Եթե Ասիան ընկած է ար..ա ծագի 
կողմը (ար..ելքում), ապա նույն տրամաբանությամբ նրա 
հակառակ կողմում տարածված երկիրը պետք է կոչվեր այդ նույն 
հատկանիշով, այն է` «ար..մուտք» կամ «ար..մտյան»: Պարզվում 
է` դա էլ ..րոպա աշխարհամասն է (ն. տ.): Ամերիկան մինչև 16-
րդ դարն ունեցել է «Նոր աշխարհ» անվանումը: Հետագայում 
վերջինիս հակադրվելու համար առաջ եկավ նա.. «Հին աշխարհ» 
արտահայտությունը, որը վերագրվեց ..րոպային (ՍԻ): 

Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա
Ն. Ի. Մուս խե լիշ վի լուն (վրա ցի մա թե մա տի կոս և մե խա նիկ) 

է պատ կա նում սին գու լյար ին տեգ րալ հա վա սա րում նե րի հա մա-
կար գի ին դեք սի կար..որա գույն բա նաձ..ը:

Ներգ ծյալ և ար տագ ծյալ պատ կեր նե րը դի տարկ վում են նա.. 
տա րա ծու թյան մեջ: Այս դեպ քում բազ ման կյան դե րը կա տա րում 
է բազ մա նիս տը, իսկ ու ռու ցիկ կո րի դե րը` ու ռու ցիկ մա կեր..ույ թը 
(շատ հա ճախ` գնդա յին մա կեր..ույ թը): Եր բեմն ասում են նա.., որ 
կո նը ար տագծ ված է գնդին կամ գուն դը ներգծ ված է կո նին:

Ներ դաշ նակ տա տա նում նե րը տա տա նում նե րի մյուս տե սակ-
նե րի մեջ կար..որ տեղ են գրա վում եր կու պատ ճա ռով. նախ` 
բնու թյան մեջ և տեխ նի կա յում հա ճախ են հան դի պում ձ..ով ներ-
դաշ նակ տա տա նում նե րին նման տա տա նո ղա կան գոր ծըն թաց-
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ներ (օրի նակ` ճո ճա նա կի փոքր տա տա նում նե րը), երկ րորդ` հա-
մա րյա ան փո փոխ հատ կու թյուն նե րով հա մա կար գե րից շա տե րը 
(օրի նակ` էլեկտ րա կան շղթա նե րը) ներ դաշ նակ տա տա նում նե րի 
նկատ մամբ իրենց յու րա հա տուկ ձ..ով են դրս..որում. այդ հա մա-
կար գե րի կա տա րած ստի պո ղա կան տա տա նում նե րը ներ դաշ-
նակ տա տա նում նե րի ներ գոր ծու թյամբ ըն դու նում են վեր ջին նե-
րիս ձ..ը (ՀՍՀ):

Մոսկ վա յի ֆի զի կա յի հռչա կա վոր ինս տի տու տի կող մից մշակ-
ված կար..որա գույն խնդիր նե րից մե կը ցածր ջեր մաս տի ճա նի 
պայ ման նե րում էլեկտ րա կան գեր հա ղոր դայ նու թյան եր..ույթն էր 
(ԱԳԵ):

Ստեղծ վել է մշա կույ թի ար տա հայտ ման, դրս..որ ման ու պահ-
պան ման մի նոր` կար ծա կան (վիր տո ւալ) մի ջա վայր, և արա գո-
րեն զար գա նում են դրա ար տադ րա բա նու թյուն նե րը (տեխ նո լո գի-
ա նե րը): Հայ կա կան մշա կույ թը, հա յա գի տու թյու նը դեռ..ս բա վա-
րար ու պատ շաճ տեղ չու նեն այդ մի ջա վայ րում: Այդ պի սի ծրա գիր 
առայժմ չի ստեղծ վել, թե.. կան իրա վա սու կազ մա կեր պու թյուն-
ներ (մշա կույ թի նա խա րա րու թյուն, ԳԱԱ, ՏՏԶԽ և այլն) (ՀԶ):

1970-ական թթ. կե սե րին մե ծա ցավ մե քե նա կան թարգ մա նու-
թյան պա հան ջար կը` պայ մա նա վոր ված բազ մա լե զու հա մայնք նե-
րով և բազ մազգ առ..տրով ..րո պա յում, Կա նա դա յում և Ճա պո նի-
ա յում (ՇԱ):
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25. Անհրաժեշտ տեղում գրե՛ք մեծատառերով:

Ա. պատմություն և իրավագիտություն  
Իզուր է արի ան-քարթ լին փնտրվում հայ կա կան լեռ նաշ խար-

հում, որով հե տև այդ երկ րան վան արի ան բա ղադ րի չը հստակ 
կեր պով մատ նա ցույց է անում իրա նը, որի ժա մա նա կա կից ան-
վան հիմ քում ըն կած է հնա գույն իրա նա կան արի ա նա ձևը (ԼՊ): 
Օս մա նյան թուր քի ա յի և սե ֆյան իրա նի մի ջև մար տա դաշ տի վե-
րած ված հայ կա կան լեռ նաշ խարհն անընդ հատ են թարկ վում էր 
ավե րա ծու թյուն նե րի, և ար դեն XVII դ. սկզբին հեր թը հաս նում է 
ծաղ կուն ու հա րուստ ջու ղա յին (ԳՍ): Ե՛վ բո հե մուն դը, և՛ տանկ-
րե դը լուրջ տեղ էին տա լիս հայ կա կան գոր ծո նին եվ րո պա կան 
նա խա ձեռ նու թյուն նե րում, որի իրա կան նպա տա կը ոչ թե մահ մե-
դա կա նու թյան ազ դե ցու թյունն արև ել քում թու լաց նելն էր, այլ բյու-
զան դի ա յի դիր քե րի խարխ լու մը (ՎԱԿ): Կար թա գե նը դառ նում 
է հռո մի հա մար ան ցան կա լի քա ղաք-պե տու թյուն, և հռո մի սե-
նա տում ելույթ ներն ավարտ վում են կար թա գե նի հաս ցե ին հնչող 
սպառ նա լիք նե րով: Այդ սպառ նա լիք ներն առա ջի նը ձև ա կեր պել է 
կա տոն ավա գը. «Այ նո ւա մե նայ նիվ, ես կար ծում եմ, որ կար թա-
գե նը պետք է կոր ծան վի» (ԼԽ): Հար կա հա նու թյան գոր ծըն թա ցը 
հեշ տաց նե լու նպա տա կով երև ա նի սար դա րը հանձ նա րա րում էր 
քա ղա քի մե լիք նե րին կա տա րել հար կե րի գան ձու մը (ԱՀ): Եվ րո-
պա յում XVIII դ. առա ջա ցել էին ուս մունք ներ, օրի նակ` ֆրանկ մա-
սո նա կան օթյակ նե րը, որոնք, ել նե լով մար դու բնա կան իրա վուն-
քի տե սու թյան դրույթ նե րից, նպա տակ էին հռչա կել հա մաշ խար-
հա յին նոր կարգ հաս տա տե լու (ՎՍ): Անգ լի ա յում սկսվում է եկե-
ղե ցին քա ղա քա կան իշ խա նու թյուն նե րից տա րան ջա տե լու գոր-
ծըն թա ցը. հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման մեջ կաս կած վող նե րի 
կամ մե ղադր վող նե րի վե րա բե րյալ քրե ա կան գոր ծե րի դա տա վա-
րու թյան իրա վուն քի վե րա պա հումն աշ խար հիկ դա տա րան նե րի 
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իրա վա զո րու թյա նը և երդ վյալ ատե նա կալ նե րի դա տա րան նե րի 
կազ մա վո րու մը (ԷԵ):

Բ. Կուլտուրա

Գեղարվեստական կրթություն
Ըստ հու նա կան դի ցա բա նու թյան` ան թե յը (կամ ան թե ոս) ծո-

վե րի աստ ված պո սեյ դո նի և երկ րի դի ցու հի գե ա յի որ դին էր (ՍԻ): 
Մ. թ. ա. 4-րդ դա րում հույն փի լի սո փա պլա տո նը ակա դե մո սի 
ան վան զբո սայ գում (պար տե զում) հիմ նում է փի լի ոս փա յա կան իր 
դպրո ցը (ԼԽ): Մուս տի ե րյան մշա կույ թը հին քա րի դա րի վեր ջին 
շրջանն է, որը հա ջոր դել է աշե լյան մշա կույ թին (ՀՍՀ): Իտա լա-
կան ար վեստն ուղ ղա կի ո րեն ըն դօ րի նա կող «ռո ման տիզմ» էկ լեկ-
տիկ հո սան քին (գոս սարտ, վան օռ լեյ, ֆլո րիս) հա կադր վել են 
դե մոկ րատ վար պետ նե րը (բյո կե լար, բրեյ գել)` ար տա ցո լե լով ժո-
ղովր դա կան կյան քը, նա խա հե ղա փո խա կան և հետ հե ղա փո խա-
կան ժա մա նա կաշր ջա նի հա կա սու թյուն նե րը (ն. տ.): Հայ հիմ ներ-
գու թյան կա րև որ ժան րե րից մե կի` կար գի ձև ա վոր ման և զար-
գաց ման ճա նա պար հին հատ կա պես հա րու թյան հարց նա կար գե-
րը երաժշ տա բա նաս տեղ ծա կան կա րև որ դրսև ո րում ներ են (ՄՆ): 
Հայ երաժշ տու թյան պատ մու թյան մեջ ամե նա եր կա րա կյա ցը` 
նիկողայոս տիգ րա նյա նը, ալեքսանդր սպեն դի ա րյա նի դի պուկ 
բնո րոշ մամբ` «արև ել քի եր գիչ մեծ երա ժիշ տը», հայ կոմ պո զի տոր-
նե րից առա ջինն էր, որ եվ րո պա կան երա ժշտա կան մի ջոց նե րով 
գրա ռեց մու ղամ նե րի բարդ ձև երն ու մշա կեց դրանք դաշ նա մու րի, 
ջու թա կի, կա մե րա յին-գոր ծի քա յին ան սամբլ նե րի, սիմ ֆո նիկ և ժո-
ղովր դա կան գոր ծիք նե րի նվա գախմ բե րի հա մար (ԱԱ): Եթե «մո-
ռաց ված նախ նի նե րի ստվեր նե րը» ֆիլ մում օգ տա գործ վում են 
տար բեր կի նե մա տոգ րա ֆի ա կան մե թոդ ներ, ապա «նռան գույ նը» 
ֆիլ մում մեր առ ջև լո կալ լու սա վո րու թյուն է, իսկ իշ խող ստա տի-
կան հի շեց նում է եգիպ տա կան կոմ պո զի ցի ա նե րի կա ռույ ցը (ԷԱ): 
Ինչ վե րա բե րում է ճար տա րա պե տա կան մի ջա վայ րի վե րա կերտ-
մա նը, ապա սու րե նյանցն այս տեղ ան չափ հե տև ո ղա կան է եղել: 
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Սար գոն երկ րոր դի պա լա տի հար թա քան դակ նե րի գիլ գա մե շի 
պատ կե րը, այն ժա մա նա կաշր ջա նի խո րա սա բա դի մարդ կա յին 
գլխով թև ա վոր ցու լը վե րար տադր ված են ճշգրտո րեն. իշ տար 
աստ վա ծու հին հե տապն դում է իր սե րը մեր ժած շու մեր-աք քա դա-
կան դի ցա բա նա կան հե րոս գիլ գա մե շին (ՄՄԿ):

Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
444-446 թթ. հա յոց կա թո ղի կոս հով սեփ վա յոց ձոր ցու նա խա-

ձեռ նու թյամբ շա հա պի վա նում (մեծ հայք) գու մար ված ժո ղո վում 
ըն դուն վում է քսան կա նոն, որոնց մի մա սը վե րա բե րում էր ըն-
տա նի քի և ամու սին նե րի հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր մա-
նը (ԱԶ): Դան թե ալի գի ե րին գրել է. «Իս կա կան սե րը չի կա րող 
փո խա դարձ չլի նել» (ն. տ.): Փաս տո րեն յու րա քան չյուր ան հա-
տի «մի ջու կը» և խոր հուրդն աստ ծո պատ կերն է նրա մեջ (նրա 
սուրբ հո գին) (ն. տ.): Եթե անդ րա դառ նանք գե ղար վես տա կան 
գրա կա նու թյան մեջ հայտ նի անա ռակ նե րի (օրի նակ` դոն ժո ւա-
նի պուշ կի նյան տար բե րա կի) ճա կա տագ րա կան բնույ թին, ապա 
կհան դի պենք նրանց կյան քի սար սա փե լի, բայց ան խու սա փե լի 
վախ ճա նին (ն. տ.): Սթրե սա յին հո գե վի ճա կում հայտն ված ծնո-
ղի անօգ նա կան վի ճակն ազ դում է ըն տա նի քի հո գե բա նա կան 
մթնո լոր տի վրա, և մե ծա նում է երե խա յի` «քա վու թյան նո խազ» 
դառ նա լու ռիս կը (ԱԺ): Առանձ նա պես հայտ նի են ըմբռն ման կա-
յու նու թյան և երև ա կա յու թյան դիր քո րո շու մա յին գոր ծո ղու թյան 
վե րա բե րյալ նա տա ձեի հե տա զո տու թյուն նե րը (ՀՍՀ): Ռ. ստերն-
բեր գը հրա պա րա կել է 600 աշ խա տու թյուն: 1972 թ.-ին ստերն-
բերգն ավար տեց իելս կի հա մալ սա րա նը գե րա զանց, հե տա գա-
յում` ստեն ֆոր դի հա մալ սա րա նի աս պի րան տու րան (ԱԳ): Անձ-
նա յին որակ նե րի շա րու նա կա կան հե տա զո տու թյուն նե րի վեր լու-
ծու թյուն նե րի ար դյուն քում քետ տե լի կող մից հաշ վարկ վել և դուրս 
են հան վել անձ նա յին երկ րոր դա կան գոր ծոն նե րը, որոնք ներ կա-
յումս խմբա վոր վում են մեծ հնգյա կի կոն ցեպ ցի ա յի շրջա նակ նե-
րում: Անձ նա յին առանձ նա հատ կու թյուն նե րի, անձ նա յին գծե րի 
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հե տա զոտ մամբ հիմ նա կա նում զբաղ վել են օլ պոր  տը, այ զեն կը և  
քետ տե լը (ԷՓ):

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն
Շոշափե լի քի օր գան նե րին են պատ կա նում նաև շո շա փո ղա-

կան մար մին նե րը, որոն ցում զգա յուն նյար դա յին վեր ջույթ նե րը 
շրջա փակ ված են հա տուկ բջջա յին պա տիճ նե րում: Դրան ցից են 
պա չի նիի, մեյս նե րի, գոլ ջի-մաց ցո նիի, ռու ֆի նիի մարմ նիկ նե րը, 
կրա ու զեի շշիկ նե րը, մեր կե լի սկա վա ռակ նե րը (ՀՍՀ): Մե տա-
ղա կան նատ րի ումն առա ջինն ան ջա տել է դև ին (1807)` խո նավ 
նատ րի ու մի հիդ րօք սիդն էլեկտ րո լի զի են թար կե լով (ն. տ.): Մեծ 
հայ քի տա րած քում կան երեք մեծ լճեր` վա նա լի ճը, որն ասե րոս-
տան ցի ներն ան վա նում էին նա ի րիի վե րին ծով: Սրա նից հյու սիս-
արև ելք գտնվում է սև ա նա կամ գե ղա մա լի ճը: Ասո րես տան ցի-
նե րը նա ի րիի ներ քին ծով էին կո չում ուր միա (կամ կա պու տան) 
լի ճը, որը գտնվում է վա նա լճից դե պի արև ելք: Իրենց մեջ մի 
քա նի վտակ ներ առ նե լով` եփ րա տը հայ կա կան լեռ նաշ խար հի 
արևմ տյան կե սից, իսկ տիգ րի սը մի ջին մա սից հո սում են դե պի 
հա րավ, դուրս գա լիս հայ կա կան լեռ նաշ խար հից և անց նում մի-
ջա գետք: Վեր ջինս հենց նշա նա կում է այդ եր կու գե տե րի մի ջև 
գտնվող եր կիր (ՌԻ): Խա ղաղ օվ կի ա նո սում կա կո րա լյան մի 
օղակղ զի, որ գտնվում է հա վա յան կղզի նե րի հյու սի սա րևմ տյան 
խմբում: Այդ օղակղ զում կա մի ջազ գա յին օդա նա վա կա յան (ԼԽ): 
Լեռ նոտ եր կի րը հա ի թի կղզու ան վա նումն է կա րի բյան հնդկա-
ցի նե րի լեզ վով: Այն կղզի է մեծ ան տի լյան կղզի նե րի խմբում. 
հա ի թին հայտ նա բե րել է քրիստափոր կո լում բո սը 1492 թ. 
հնդկաս տան տա նող ծո վա յին ու ղին որո նե լիս (ն. տ.): Հյու սի սա-
մե րի կյան տա փաս տան նե րի կենտ րո նում` մին նե սոտ նա հան գից 
դե պի հա րավ, տա րած վում է պայպս տոն ար գե լա ան տա ռը (ՍԻ): 

Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա
Շտուրմի-լիուվիլի խնդրի հե տա զո տումն սկսվել է 1837-ին 

(ֆրան սի ա ցի մա թե մա տի կոս ներ լի ու վիլ և շտուրմ) և հե տա գա 
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զար  գա ցում ստա ցել ստեկ լո վի, հիլ բեր տի, վեյ լի աշ խա տանք նե-
րում: Մա թե մա տի կա կան ֆի զի կա յի որոշ խնդիր նե րում կա րև որ 
նշա նա կու թյուն ու նի շտուր մի-լի ու վի լի հա կա դարձ խնդի րը, որն 
առա ջար կել է վիկտոր համ բար ձու մյա նը 1929 թվա կա նին:

Ոչ ռե լյա տի վիս տա կան, քվան տա յին մե խա նի կա յի հիմ նա-
կան հա վա սա րու մը (շրե դին գե րի հա վա սա րում) առա ջար կել է 
էրվին շրե դին գե րը 1926-ին:

1888-89 թթ. դո լի վո-դոբ րո վոլս կին հնա րել է եռա ֆազ կարճ 
մի աց ված ասինխ րոն էլեկտ րա կան մե քե նա:

Մա ծու ցիկ հե ղու կի (գա զի) շարժ ման դի ֆե րեն ցի ալ հա վա սա-
րում է նա վիե-ստոք սի հա վա սա րու մը (նա վի եի և ստոք սի անու-
նով):

Նյու տոն է ան վան վում ու ժի մի ա վո րը մի ա վոր նե րի մի ջազ-
գա յին հա մա կար գում (ՀՍՀ):

Դե ռևս 1996 թ. մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյա նը 
կից հա մալ սա րա նի տո կի ո յի առա ջա տար տեխ նո լո գի ա նե րի 
ինս տի տու տում ու չի դա յի կող մից սկսվել են UNL միջ նորդ լեզ-
վի մշակ ման աշ խա տանք նե րը, որոնց այ սօր մաս նակ ցում են 
բրա զի լի ան, չի նաս տա նը, եգիպ տո սը, ֆրան սի ան, գեր մա նի ան, 
հնդկաս տա նը, ին դո նե զի ան, իտա լի ան, ճա պո նի ան, լատ վի ան 
և ռու սաս տա նը: Հա յաս տա նը ևս ան դա մակ ցել է ըն կե րու թյա նը: 
Հա յաս տա նի գի տու թյուն նե րի ազ գա յին ակա դե մի ա յի ին ֆոր մա-
տի կա յի և ավ տո մա տաց ման պրոբ լեմ նե րի ինս տի տու տը ղե կա-
վա րում է UNL-ի գծով մեր երկ րում տար վող աշ խա տանք նե րը 
(ՇԱ):
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ԲԱՌԵՐԻ մԻԱՍԻՆ, ԱՆՋԱՏ ԿԱմ ԳԾԻԿՈՎ 
ԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

26. Փակագծերում տրված բաղադրիչները հանելով` բառերը 
գրե՛ք միասին, անջատ կամ գծիկով: 

Ա. պատմություն և իրավագիտություն 
(Ֆրանս) պրու սա կան, (առևտ րա) տնտե սա կան, բա րի (դրա-

ցի ա կան), այր (ու) ձի, բերդ (ամ րոց), նետ (աղեղ), գե նե րալ (մա-
յոր), բրոն զե (դա րյան), ազ գա յին (ազա տագ րա կան), (աշ խար-
հա) քա ղա քա կան, թուրք (պարս կա կան), ծո վից (ծով), գե նե րալ 
(գնդա պետ), ԱՄՆ (ի), (բուր ժո ւա) դե մոկ րա տա կան, հա սա րա-
կա կան (քա ղա քա կան), գահ (ըն կեց), էքս (նա խա գահ), Նա դիր 
(շահ), (ու ռա) հայ րե նա սի րու թյուն, (բա րո յա) իրա վա կան, բո ղոք 
(դի մում), (ի) պաշ տո նե, (փոր ձա) քրե ա գի տու թյուն, (առ) գրա վել, 
ակա նա տես (վկա), գե րի (նա հա տակ), կտրող (ծա կող), (դա  - 
 տա) իրա վա կան, ալան (թա լան), (դա տա) բժշկա կան, ռազ մա 
(ծո վա յին), խորհր դա (ամե րի կյան), ԱԺ (ից):

Բ. Կուլտուրա

Գեղարվեստական կրթություն
Բարձր (ար վեստ), աղ բյուր (հու շար ձան), տուն (թան գա րան), 

պար (ու սույց), երգ (ու) պար, էստ րա դա յին (սիմ ֆո նիկ) նվա գա-
խումբ, կենտ (պար), (գե ղար վես տա) թա տե րա կան, (բաս) կի-
թառ, (լույս) ըն ծա յում, գլուխ (գոր ծոց), լայն (էկ րան), (ա) կա պել-
լա, դհոլ (զուռ նա), (ժող) գոր ծիք ներ, Դյու մա (հայր), աղ (ու) հաց, 
երաժշ տա կան (պա րա յին), Աբի սո ղոմ (աղա), կլոր (պար), Սա-
յաթ (Նո վա), Լյուդ վիգ (վան) Բեթ հո վեն, Լե ո նար դո (դա) Վին չի, 
Սան տա (Կլա ուս), աղ ջիկ (տես), (ճե պա) զրույց, (դեղ նա) շա գա-  
նա կա գույն, կա նաչ (կար միր), (կապ տա) կա նա չա վուն, (Տյառն) ըն -
դա ռաջ, բաց (կա պույտ), (կաս) կար միր, Խան դութ (խա թուն), 
Սալ տի կով (Շչեդրին):
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Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
(Հոգե) վեր լու ծու թյուն, (սո ցի ալ) հո գե բա նա կան, (հո գե) վի-

ճակ, լռիկ (մնջիկ), խիղճ (ու) խղճմտանք, (հո գե) ֆի զի կա կան, 
(ու սում նա) դաս տի ա րակ չա կան, հո գե կան (բա րո յա կան), երես 
(պաշտ), խելք (ու) միտք, բաց (սիրտ), (ան տես) ան հայտ, (հո գե-
բա նա) վե րա կանգ նո ղա կան, (առ) երև ույթ, աշ խարհ (ըն կա լում), 
(կա մա) ակա մա, (բա րո յա) հո գե բա նա կան, (հո գե) կերտ վածք, 
նստել (մտա ծել), (գա ղա փա րա) դաս տի ա րակ չա կան, (երև ան) 
գալ, (բժշկա) հո գե բա նա կան, (թյուր) ըմբռ նում, (հա կա) սո ցի ա-
լա կան, այլ (ընտ րանք), պա տեհ (ան պա տեհ), ի (ծնե), (հո գե) թե-
րա պիա, սո ցի ալ (տնտե սա կան), (հան րա) լեզ վա բա նու թյուն, (հո-
գե) լեզ վա բա նու թյուն, (հա յե ցա) կարգ, հո գե (ֆի զի ո լո գի ա կան), 
հար գել (պատվել):

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն 
Երկ (կեն ցաղ), (եզան) լե զու, (բժշկա) կեն սա բա նա կան, գանգ 

(ոսկր), (աղե) ստա մոք սա յին, խուլ (համր), ազդր (ոսկր), երամ 
(երամ), (թթվա) ալ կա լի ա կան, ին ժե ներ (քի մի կոս), (նավ թա) քի-
մի ա կան, գազ (ապաս տա րան), (ց) այգ, գի շեր (ցե րեկ), ամառ 
(ու) ձմեռ, (ֆի զի կա) աշ խար հագ րա կան, լեռն (ի) վեր, Սան (Մա րի-
նո), (անդր) օվ կի ա նոս, ժամ (առ) ժամ, (բև եռ) աստղ, փոքր (ասի ա-
կան), հյու սիս (արև ելք), (աշ խար հե) աշ խարհ, (բնա) կլի մա յա կան, 
հա րավ (արևմ տյան), հյու սիս (արև մուտք), (հե ռա վոր) արև ե լյան, 
Կա մե նեց (Պո դոլսկ), խա ղաղ (օվ կի ա նո սյան), Էլ զաս (Լո թա րին-
գիա), Սանկտ (Պե տեր բուրգ), բուք (ու) բո րան, Նյու (Յորք):

Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա
Հարյուր (եր կու), (դի ֆե րեն ցի ալ) հա շիվ, (ին տեգ րալ) հա շիվ, 

տա սը (տասն հինգ), երե քից (չորս), եր կու (երեք), վեց (հա զար), 
երեք (հա զա րա կան), չորս ամ բողջ (եր կու) տաս նոր դա կան, եր-
կու (եր րորդ), հինգ (վեց), ֆի զի կա (մա թե մա տի կա կան), (կեն - 
 սա) հո սանք, բե տա (մաս նիկ), ամ պեր (մետր), ալ ֆա (ճա ռա գայ -
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թում), Նա վիե (Ստոք սի) հա վա սա րում, (նյու թա) տեխ նի կա կան, 
(գամ մա) ճա ռա գայթ ներ, էլեկտ րա (մե խա նի կա կան), (կի լո-
վատտ) ժամ, էլեկտ րա (էներ գիա), Շտուր մի (Լի ու վի լի) խնդիր, 
մետր (վայր կյան), Շրե դին գե րի (հա վա սա րում), Ջո ուլ (Լեն ցի) օրենք, 
«Պեն տի ում (4)» հա մա կար գիչ, Բլեզ (Պաս կալ), Գոդֆ րիդ (Վիլ-
հելմ) Լեյբ նից, (պեր ֆո) քարտ, Ժո զեֆ (Մա րի) Ժա կար, «Գուգլ 
(թարգ մա նիչ)» ծրա գիր, ինք նաշ խատ (թարգ մա նիչ) ծրագիր:
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ՎԱՆԿ

27. Վանկատե՛ք հետևյալ բառերը` որոշելով վանկերի քանակը:

Ա. պատմություն և իրավագիտություն 
Գերեվարել, Եդե սիա, սատ րա պու թյուն, Կոմ մա գե նե, Սպար-

տակ, Լու կուլ լոս, Արա րատ, Մե նո ւա, Օլիմ պիա, Նա ի րի, Գնել, 
Ար գիշ տի խի նի լի, Արա, Եր վան դու նի ներ, ապս տամ բել, Ան տի ոք, 
Սմբատ, Հել լես պոն տոս, կայսր, հռո մե ա ցի ներ, Պար թևս տան, 
Թիգ լաթ պա լա սար, թա գա վո րու թյուն, Դա րեհ, Միհր դատ Պոն-
տա ցի, ամիրս պա սա լար, օրենք, զե կույց, հռչա կա գիր, իմ պե րի-
ա լիզմ, կո ա լի ցիա, անհ նա զան դու թյուն, ան մեղ սու նակ, վար չա-
րա րու թյուն, վե րա ա պա հո վագ րող, սահ մա նադ րու թյուն, իրա վա-
խախ տում, կան խա վար կած, կա նո նա կարգ, դի տորդ, իշ խա նա-
զան ցու թյուն, հան ցա խումբ, օրենս գիրք:

Բ. Կուլտուրա

Գեղարվեստական կրթություն
Հնգամատյան, պայ ծա ռա կեր պու թյուն, աստ վա ծա բա նա կան, 

էլե գիա, Լի սի ցյան, բազ մա ձայ նու թյուն, գո վազ դա տու, աղոթք, 
առաս պել, բա գին, վաս տա կա վոր, տիտ ղոս, դե րա խաղ, Չապ-
լին, խա ղա ոճ, շքան շան, շուրջ պար, կա քա վա րան, հե ռուս տա-
լրագ րող, ռա դի ո հա ղոր դա վար, օպե րա տոր, ռե ժի սու րա, մե նե-
ջեր, պա րու սույց, գրա դա րա նա վա րու թյուն, երգ չա խումբ, վար-
պետ, դի զայն, ար վես տա բան, մո դե լա վո րում, ներ կապ նակ, Մի-
քե լան ջե լո, իմպ րե սի ո նիզմ, բա րոկ կո, մե նե րանգ, զար դա նախշ, 
ժայ ռա պատ կեր, ար ձան, բարձ րա քան դակ, շքեղ, նկա րա զարդ, 
բե մել, բո հեմ, հի ե րոգ լիֆ, կոն սեր վա տո րիա, խա ղա ցանկ, Այ վա-
զովս կի, Խո րե նա ցի, մշակութահամապատասխան:

Գ. Կրթութան հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
Կոնֆլիկտ, մո լա գա րու թյուն, աֆեկտ, ծա գում, ապ րու մակ-



103

ցում, օժ տել, են թա գի տակ ցու թյուն, թե րու թյուն, ծայ րա հե ղա կան, 
հա ճույք, հիպ նոս, հո գե վեր լու ծու թյուն, թու լամ տու թյուն, ծնունդ, 
ֆի լո գե նեզ, անամ նեզ, աք սե լե րա ցիա, նե յոֆ րեյ դիզմ, խո լե րիկ, 
շի զոֆ րե նիա, Պետ րովս կի, Նալ չա ջյան, հա սա րա կայ նո րեն, հան-
րույթ, դի նա մի կա, սո ցի ա լա կա նա ցում, փո խազ դե ցու թյուն, ինք-
նա ի րա ցում, կեն սա գոր ծու նե ու թյուն, ոլորտ, հա յե ցա կարգ, իրա վի-
ճա կա յին, գոր ծոն, ինք նո րո շում, ռեֆ լեքս, ժա ռան գա կա նու թյուն, 
Վի գոտս կի, Ուեստ, Շնեյ դեր, հո գե հու զա կան, Տեպ լով, վար քա գիծ, 
Դրուժինին:

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն
Նյութազատում, անշարժություն, նյարդային, լեթարգիա, 

դեղաբույս, արյուն, անոթ, լոր ձայ տուց, խո լես տե րին, Դար վին, 
աղիք, խառ նա ծին, ող նու ղեղ, զամ բիկ, նո պա, ծո վա ռյուծ, անո թակ-
տիվ, կո մա, օր թո տո նուս, սո ճի, մար գա գե տին, էակ, ու ղեղ, ցա-
մաք, օր գա նիզմ, կեն սա զանգ ված, վա լեն տա կա նու թյուն, ած խա ծին, 
էլեկտ րա տար րա լու ծում, Մեն դե լեև, ալ կա լի ա կան, հա լո գեն ներ, կար-
բո նատ, ամո նի ակ, ռե ակ ցիա, Ջո մո լունգ մա, աշ խար հագ րա գետ, 
լանդ շաֆտ, հա րավ, լեռ նա զանգ ված, սև ծո վյան, շուր ջերկ րյա, մեր-
ձա րև ա դար ձա յին, հա րա վաֆ րի կյան, նե ղուց, ար բա նյակ, Լուսին: 

Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա
Անտիլոգարիթմ, ֆունկ ցիա, ար գու մենտ, վեկ տոր, դե դուկ-

ցիա, դի ֆե րեն ցի ալ, ին տեգ րալ, խո րա նարդ, մի լի մետր, կո տան-
գես, շա ռա վիղ, ան կյու նա գիծ, ար մատ, ալ ֆա, երկ րա չա փա կան, 
թե ո րեմ, բարձ րու թյուն, հա մա րիչ, բա ժա նում, բազ մա պատ կում, 
բա նա ձև, պա րա գիծ, բազ ման կյուն, գու մա րում, հայ տա րար, 
լից քա թա փում, ջեր մա հա ղոր դա կա նու թյուն, տա տա նում ներ, 
Լեյբ նից, լա րում, թա փան ցե լի ու թյուն, ջեր մա դի նա մի կա, օպ տի-
կա, ակուս տի կա, տա րա ծա ժա մա նա կա յին, բե կում, ճա ռա գայթ, 
անդ րա դար ձում, էլեկտ րո նա յին, պատ ճե նա հա նել, մուլ տի մե-
դիա, բրա ու զեր, ներ բեռ նել, համաժամանակեցում:
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28. Վանկատե՛ք հետևյալ բառերը (բառակապակցությունները)` 
որոշելով գաղտնավանկերը:

Ա. պատմություն և իրավագիտություն
Հռանդեա, զրա դաշ տա կա նու թյուն, Մծբի նի պայ մա նա գիր, 

ղպտի ներ, գունդս տաբլ, սկյութ ներ, մո տոհ րաձ գա յին, հրթի ռա-
նետ, թնդա նոթ, նշա նա ռում, խրա մու ղի, հրա նոթ, Զվարթ նո ցի 
թան գա րան, Գողթն գա վառ, Տմո րիք, Տիգ րան Կրտսեր, Հռա-
դա միզդ, կտա կա րար, քննիչ, վկա, լրտես, զննել, դռնփակ, վճիռ, 
հե տաքն նու թյուն, դա տաքնն չա կան, խնա մա կալ, անդամավճար:

Բ. Կուլտուրա
Գեղարվեստական կրթություն
Մշակութաբանություն, կադր, կտավ, երաժշտականություն, 

խմբեր գային, շվի, խմբագիր, լրագրող, բնականություն, խորհրդա-
նիշ, մնջախաղ, սրբապատկեր, ստեղծագործել, տպավորապաշ-
տություն, սնգույր, շպարվել, ստատիկա, մշակութաընդգրկուն, 
թղթակից, դհոլ, պարահրապարակ, բլուլ, սրնգահար, բեմանկարիչ, 
բազմաժանր, գծանկարչական, ցուցանմուշ, գեղանկարչություն, 
մանրանկարիչ, բնապատկեր, բնորդ, վրձնահարված:

Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
Բնազդներ, քնկոտություն, դրդապատճառ, մտապահել, ըմբռնում, 

բնավորություն, նրբանկատություն, ճնշվածություն, ներշնչանք, 
սոցիալական շփում, անքննադատորեն, մանկամտու թյուն, ջղա-
ձգություն, խառնվածք, վճռական, մտավոր, դրդիչ, կրթություն, 
դյուրա գրգիռ, զգացում, բնական գրգիռներ, ազդանշանային համա-
 կարգ, զգայություններ, հետծննդյան օնտոգենեզ, պատկե րավոր 
մտա ծողություն, սոցիալական խմբեր, գլխուղեղ, կիսա գնդեր, 
բռնկվողություն, խռովք, մտահղացում:

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն
Խցանում, հպում, մկանային կծկում, շնչափող, սպիտակուց-

ներ, տրոհման խոռոչ, սնկեր, թարախաբջիջ, կտրվածք, 
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կխտար, փքվածություն, սննդամատակարարում, թթվածին, շմոլ 
գազ, քլորաջրածնական թթու, ծծումբ, ածխաջրածին, սնդիկ, 
ֆրանսիում, պրոտոն, քլոր, կլիմա, բնօգտագործում, մթնոլորտ, 
թերակղզի, բնակչության խտություն, լեռնաշղթա, Բզնունյաց ծով, 
Դրախտային թռչուն (համաստեղություն), ջրային թաղանթ, կարծր 
թաղանթ, հրաբխային:

Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա
Շրջան, սանտիմետր, գլան, տրամագիծ, թվաբանական 

միջին, թվանշան, զրո, տասնվեց, խնդիր, տրամաբանության 
հանրահաշիվ, ներգծյալ պատկերներ, հնգանկյուն, գնդային 
մակերևույթ, փնտրվող մեծություն, թրթռավոր գալավանամետր, 
ձգողականություն, ստատիկա, քվանտային մեխանիկա, նեյտ-
րոն  ների կլանում, ծրագրավորում, երաժշտական արկղ, գլանակի 
պտույտ, սկավառակ, տեքստային խմբագրիչ, տվյալնե րի մենյու, 
բլթակում, թղթապանակ, ֆունկցիոնալ ստեղն, ստեղնաշար:

29. Վանկատե՛ք հետևյալ բառերը (բառակապակցությունները)` 
որոշելով վանկերի տեսակները:

Ա. պատմություն և իրավագիտություն
Նեոլիթ, Կլեոպատրա, Սելևկյաններ, Պոմպեոս, Հաննիբալ, 

հել լենիս տական, մաղխազություն, մազդեզականություն, Պտղո-
մեոս յան Եգիպտոս, Սմբատ Բագրատունի, Անտիոք, Ստրաբոն, 
անտա գո նիզմ, ինտերնացիոնալիզմ, բոլշևիկներ, դեկաբրիստներ, 
հեղա շրջում, ֆիդայիներ, աքքադացիներ, բանդիտիզմ, ներպետա-
կա նա ցում, մեղսունակ, տուգանք, սահմանադրական բարեփո-
խումներ: 

Բ. Կուլտուրա

Գեղարվեստական կրթություն
Ապաշխարություն, մոմակալ, մարգարեություն, խաչքար, 

մրցաս պարեզ, նվիրապետական, բնագավառ, օլիմպիադա, չեմ-
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պիոն, ռադիո, Սպենդիարյան, Ամանոր, պարգևատրություն, 
օթյակ, կինոդիտում, ժողովրդական արվեստ, դրամատուրգիա, 
թատերարվեստ, լիբրետո, բալետ, էսքիզ, կոմպոզիցիա, ինք նա-
նկար, Չուխաջյան, ձևել, այբբենարան, մագաղաթյա մատ-
յաններ, նզովել, Սարգիս Պիծակ, Թեքեյան մշակութային միու-
թյուն, դանիելյան նշանագրեր, հեքիաթ, պոլիֆոնիա, ֆորտե:

Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
Վրդովվել, հո գե կերտ վածք, անն պա տակ, իմ պուլ սիվ, զգա-

յա խա բու թյուն, օժտ ված, հո գե կան երև ույթ ներ, խռո վա հույզ, 
ա նվճռա կա նու թյուն, ինք նադր սև ո րում, իրո նիա, ատա վիզմ, 
կոն վեր սիա, սո ցի ա լա կան իրադ րու թյուն, սո ցի ա լա կան տե սու-
թյուն ներ, էմ պի րիկ, պո զի տի վիզմ, սո ցի ա լա կան դի նա մի կա, հո -
գե նևրոզ ներ, դիր քո րո շում, կոնֆ լիկ տա բա նա կան, բռնու թյուն, 
ռեա  բի լի տա ցի ոն, անսկզ բունք, ոգևորություն:

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն
Պիսակ, կո րի զա վոր բջիջ ներ, շա րակ ցա կան հյուս վածք, 

ագև որ, սա կա վա րյու նու թյուն, ֆո տո սին թեզ, օր գա նիզմ, շնչա-
ռա կան, աոր տա, եղ րև ա նի, եղև նի, ալ կա լո իդ ներ, ամի նաթ թու, 
իոն  ներ, բո րաթ թու, հիդ րո լիզ, նատ րի ում, ռա դի ո ակ տիվ, լակ-
մուս, սի լի ցի ում, Փոքր առյուծ, Վի են նա յի ան տառ, Արև ե լյան Սև-
ա   նի լեռ նաշղ թա, տայ գա, Էվե րեստ, Փոքր Ասիա, Արև ե լյան Եփ-
րատ:

Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա
Միլիոն, անա լո գիա, հի պեր բոլ, ին դուկ ցիա, շրջա նա գիծ, ուղ-

ղան կյուն, եռան կյուն, սի նուս, բե տա, աք սի ոմ, հա նում, լայ նու-
թյուն, մի նուս ան սահ մա նու թյուն, կրճատ բազ մա պատկ ման բա նա-
ձև եր, տի րույթ, արա գա ցում, ջո ուլ, ջեր մու նա կու թյուն, տի ե զե  րա-
կան ձգո ղա կա նու թյուն, հո սանք, օպե րա ցի ոն հա մա կարգ, ալ գո-
րիթմ նե րի անա լիզ, ին ֆոր մա ցի ա յի աղ բյուր, վի րուս, հակավիրուս:
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30. Խմբավորե՛ք հետյալ բառերը (բառակապակցությունների 
բաղադրիչները)` ըստ միավանկության և բազմավանկության:

Ա. պատմություն և իրավագիտություն
Էնեոլիթ, Կար թա գեն, Ծոփք, բուր ժո ւա զիա, երիտ թուր քեր, 

ֆա շիզմ, Հին Հռոմ, Մեծ Հայք, Բարձր Հայք, Թոր գո մի տուն, հե-
տև ակ զորք, Շուբ րիա, Վան, Վա հագն աստ ված, Հայկ աստ ված, 
Արև մուտք, Պար թև ա կան կայս րու թյուն, լե գե ոն, Ազ գա յին խոր-
հուրդ, գույք, վճիռ, վարկ, իրա վա բա նա կան անձ, քննել, շա հա-
ռու, հաշ   տա րար, գրավ, տնտես վա րող սու բյեկտ, Սեյմ (օրենս-
դիր բարձ րա գույն մար մին որոշ երկր նե րում), պայ մա նագ րեր, 
ատյան, նո տար, օտա րել, հետևանք:

Բ. Կուլտուրա 

Գեղարվեստական կրթություն
Անսամբլային, օպե րետ, երգ, ջու թակ, շարժ, նվա գա րան, 

կրոն, Շառլ Ազ նա վուր, գո վազդ, Սուրբ գիրք, Նո բե լյան մրցա-
նակ, լայ նէկ րան, ժանր, ֆիլմ, կեր տել, Ղու րան, կլոր պար, թան-
գա րա նա յին գործ, Տա թևի վանք, հե ռուս տա ռե ժի սու րա, դրվագ, 
սյու ժե տա յին գիծ, հա տուկ թղթա կից, կու բիստ ներ, վո կալ, Վոլֆ-
գանգ Ամա դե ուս Մո ցարտ, երան գա վո րում, գիպս, ջնա րա կա-
պատ, նախշ, Վին սենտ վան Գոգ, հյուսվածք:

Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
Հափշտակվածություն, խոսքային ներշնչում, նևրոզ, նեգա-

տիվիզմ, ժեստ, պոլիգլոտ, սոցիալական փաստ, սոցիալական 
օրենք, մատերիալիզմ, պսիխոզներ, մոլուցք, բարոյական նորմ, 
կար ծիք, հակվածություն, պասիվ, տագնապ, գիշերային վախ, 
ինտելեկտ, մարդու վարք, էակ, կենսափորձ, նարցիզմ:

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն
Զարկերակային ճնշում, կույր աղի, գենետիկական կոդ, գեղձ, 

ավիշ, սննդառության շղթա, նյարդ, էկոլոգիական աղետ, կռճիկ, 
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քիմիական տարր, ծծմբական թթու, ֆոսֆոր, նյութ, նավթ, 
հիդրօք սիդ, քլորիդ, ցինկ, սուլֆատ, արգելավայր, Մեծ արջ, Սև 
ծով, ռելիեֆ, Պարզ լիճ, հյուսիս, Սոչի, Սան Ռեմո, Մի ջ ին Արևելք, 
Մեծ Բրիտանիա:

Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա
Սիմվոլիկ մաթեմատիկա, աքսիոմ, կիլոմետր ժամ, տանգես, 

բուրգ, չափման միավոր, բարդ տոկոսների բանաձև, վոլտ, 
վեկտոր, լիցք, Արքիմեդի օրենք, ամպեր, մեխանիկական շար-
ժում, վանողականություն, տեքստային կուրսոր, ֆայլային համա-
կարգի տարրեր, համաշխարհային սարդոստայն, հաշվարկ ման 
բարդու թյան տեսություն, սիմվոլային տիպ, սոցիալական ցանց, 
ֆայլ, վիրուսակիր:
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ՏՈՂԱԴԱՐՁ

31. Տրված բառերը տողադարձե՛ք հնարավոր բոլոր ձևերով:

Ա. պատմություն և իրավագիտություն
Ինքնիշխան, կապիտալիզմ, խալիֆայություն, նացիոնալիզմ, 

հեղա շրջում, ցեղասպանություն, սոցիալիզմ, Անտոնիոս, պարթևներ, 
ֆեոդալ, պալեոլիթ, հելլեն, ճակատամարտ, ստրուկ ներ, վտարանդի, 
քուշաններ, Արևելք, համաներում, դատահետքաբանական, դիմադ-
րու թյուն, քրեորեն, բռնագրավել, ապօրինի, քաղաքացիու թյուն, 
անձեռնմխելի, գաղտնալսում, մեղադրյալ, քրեական, պատասխա-
նա տվություն, դրդապատճառ, լիազորություն:

Բ. Կուլտուրա

Գեղարվեստական կրթություն
Պարագրություն, մասսայական, նվագակցել, ճեպազրույց, 

թատե րա դեկորացիոն, ապատեղեկատվություն, հոգևորական, 
պատ րիարք, քարոզչություն, բարձրարվեստ, ներշնչանք, ոգևորել, 
ստեղծագործական, աշխարհահռչակ, ակորդեոն, զմռսել, հեքիա-
թա սաց, ֆիլմարտադրություն, Բաշինջաղյան, գունանկար չություն, 
գրա ֆիկա, գունազգացողություն, գեղարվեստակա նա ցում, մո-
դելա վորում, լեզվամշակութային, պիանո, երփնագույն, Ռոսսինի:

Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
Տպավորում, խելագարություն, էմանսիպացիա, անսկզբունքայ-

նու թյուն, ֆիզիոլոգիական, տագնապախռովություն, նկրտում, 
հափշտ ա կվել, բանականություն, դիրքորոշում, ապրումակ ցում, 
հանգստություն, պրոեկցիա, սոցիոլոգիական, կենսագործու նե-
ություն, ներխմբային, էություն, հայեցակարգային, բարոյա հոգե-
բանական, շրջապատ, սառնարյունություն, դրսևորել, ինքնա գնա-
հա տական, հետաքրքրություն, տրամադրություն, երևութական, 
անէանալ, տարրական, Ստերնբերգ, ֆրեյդիստներ:
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Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն
Սկզբնավորում, զար կե րա կա յին, փայ ծաղ, վա րա կա մեր ժու-

թյուն, անըն կա լու նա կու թյուն, միջբջ ջա յին, ռի զո իդ ներ, այ ծյամ, 
շիմ պան զե, բնա պահ պա նա կան, մի ա ցու թյուն ներ, ռե ակ ցիա, 
գեր մա նի ում, կալ ցի ում, կա լի ում, մագ նե զի ում, բնակ լի մա յա կան, 
լեռ նա զանգ ված, մթնո լոր տա յին, հրվան դան ներ, հիդ րո օ դե  րևու-
թա բա նա կան, մա կե րև ույթ, սև ծո վյան, մե տե որ, ար բա նյակ, 
տի ե զե րագ նաց, երկ րա կե ղև, բև ե ռա յին, հա մաս տե ղու թյուն, 
խաղաղօվկիանոսյան:

Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա
Երկարություն, աղյու սակ, մա թե մա տի կոս, լո գա րիթմ, երկ-

րա չա փու թյուն, տոն նա, դի ֆե րեն ցի ալ, ին տեգ րալ, ար դյունք, 
վա րի ա ցի ոն, Մո ւավր, թվան շա նա յին, հա րյուրք սա նե րորդ, 
էլեկտ րոն ներ, ֆլյո ւենտ ներ, դի մադ րո ղա կա նու թյուն, էլեկտ րոդ, 
մագ նի սա կան, գրա վի տա ցի ոն, մո լե կու լյար, տե սա ին ֆոր մա-
ցիա, հի շա սարք, սա հիկ, հե ռա պատ ճեն, ինք նաշ խատ, ծրիչ, 
հա մա կարգ չայ նա ցում, մշա կիչ, սեղ մաս կա վա ռակ, ցուցարկիչ:
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ԲԱՌԱՅԻՆ ՇԵՇՏ

32. Շեշտադրե՛ք հետևյալ բառերը (բառաձևերը):

Ա. պատմություն և իրավագիտություն
Արշավանք, կայսր, ար քու նիք, զոր քը, ման կա հա վաք, մի պա տե-

րազ մեք, Լե բե դևա, Լոն գի նո վի, Եվ րո պա, Անդ րեև, քսան մե կե րորդ 
(դար), չեն աս պա տա կի, նա հա տակ վում են, առ հա վետ, զի նա թափ վեք, 
հե ղա փո խու թյուն, թա գա վո րել, հետ պա տե րազ մյան, դե կաբ րիստ նե րը, 
Ար մե նի-Շուպ րիա, ազ գա յին-ազա տագ րա կան, հին-հին, դուրս քշել, 
Մար կոս Կրա սոս, ի պաշ տո նե, նա մա նա վանդ, ցուց մունք տալ, կա լա-
նա վո րել, հանձն առ նել, կոն վեն ցիա, հե տա խույզ, դե յու րե, զի նոս տի-
կա նու թյուն, մի թա լա նեք, առե րե սում են, չեն բո ղո քար կի, պա տի ժը, 
մեղք գոր ծել, իրավ որ, ըստ օրի նի, թույլ տալ, բանակցություն:

Բ. Կուլտուրա

Գեղարվեստական կրթություն
Ասուլիս, գեղ խոր հուր դը, երև ան գալ, ռոք աստղ, ար վես-

տը, թղթակ ցում է, հան դես գալ, չեն ցու ցադ րի, ժող գոր ծիք ներ, 
լրա հա վա քու թյուն, ի նշա նա վո րումն, ի վե րուստ, ի փառս, լույս 
ըն ծա յել, խումբ-խումբ, եր բևէ, նույ նիսկ, ըստ ար ժան վույն, ըստ 
պատ շա ճի, ակա դե միա, էտյու դը, մե լո դիա, ժանր, մի նմա նա-
կեք, կո թող, ֆիլմ-մյու զիքլ, բաս-կի թառ, մեց ցո-պի ա նո, բրոն զե-
դա րյան, բաց կար միր, գի շե րերգ, գու նե րաժշ տու թյուն, երանգ-
երանգ, եր գիչ-երգ չու հի, եր գել-պա րել, Ար շիլ Գոր կի, խոս քար-
վեստ, Լուվր, (Վե րածնն դի) Իտա լի ա յում, Ռեմբ րանդտ, կտրել-
կա րել, որե րորդ (սիմ ֆո նի ան), մելոդիա: 

Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
Հուզմունք, աու րա, բուռն, հար գանք, վա խը, ովևէ, մի գու ցե, մի-

թե, խել քի գալ, օլի գոֆ րե նո պե դա գո գի կա, ռեգ րե սիա, կոն ցեպ ցի ա-
յի, աբստ րակ ցիա, բար քը, համր, այ լընտ րանք, բաց սիրտ, գեր վել-
տար վել, երես առ նել, ըն դու նայն, ըն կած-ելած, ըստ երև ույ թին, ըստ 
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իս, իրեն-իրեն, ի սրտե, մի բար դույ թա վոր վեք, ապ րու մակ ցում է, չես 
երա զում, Դար վին, Պավ լո վի, Ակի մո վա յից, Նայ սե րը, ինք նի րա ցում, 
ինք նու րույ նու թյուն, սո ցի ալ-հո գե բա նա կան, պա հանջ մունք, էթի կա, 
հա ճո յա խո սել, սու սիկ-փու սիկ, միտք անել, գլուխ հա նել, Կետտելը:

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն
Հիվանդություն, ֆլո րա, սաղ մը, գլուխ բարձ րաց նել, զար կե-

րակ, գե նե տի կա, ազ դոսկր, գամփռ, աղես տա մոք սա յին, որևէ, 
աշ նան- գար նան, ծաղ կում է, չի աճում, մի աղ տո տեք, առիթ միկ, 
բժշկա կեն սա բա նա կան, բերք ու բա րիք, գի շեր-ցե րեկ, դափ նե-
վարդ, էկո լո գիա, թև ա ծել, թըխկ-թըխկ, ի ծնե, խուլ-համր, ծիլ-ծիլ, 
ծնվել-մեռ նել, ալ քի միա, չի սին թեզ վում, պա րու նա կում է, եթե րա-
յու ղա յին, ցի տոպ լազ մա յի, ամո նի ում, վա լեն տա յին, օք սիդ ներ, կա-
լի ում, նիտ րատ, մագ նե զի ում, ար ծա թա ձույլ, էյնշ տեյ նում, Նեռնս-
տը, ար տեր կիր, լեռ նա հո րա տան ցում, խա ղա ղօվ կի ա նո սյան, վեր 
բարձ րա նալ, էներ գե տի կա յով, գլո բա լի զա ցիա, սա րա հար թը, հո-
րի զոն, կար կուտ, հո սել, Ասիա, Կո լում բո սի, Կո պեն հա գե նից, չեն 
ար տա գաղ թի, Օվ կի ա նիա, ներ գաղ թում են, ափ իջնել:

Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա 
Մակերես, ֆունկ ցիա, հաշ վար կում է, բա ժա նում, մա թե մա տի-

կա յի, Նե պեր, Նեռնս տը, Շրե դին գեր, ին դեքս, կո սի նուս, պլյուս 
ան սահ մա նու թյուն, երեք-երեք, հաշ վարկ անել, դի ցուք թե, ի 
թիվս, նույն քան, նույն չափ, չորս-հինգ, շատ-շատ, քա նի ե րորդ, 
տոն նա-մետր, թեր մո դի նա մի կա յի, եռա ֆազ, առաձ գա կա նու թյուն, 
փո խազ դել, հա ճա խու թյուն, ամպ լի տու դա, մա տե րիա, վոլտ մետր, 
մե խա նի կա յի, էներ գա բաշ խիչ, Լո մո նո սով, առ նվազն, Էվկ լի դես, 
դուրս մղել, էլեկտ րա է ներ գիա, կարճ մի ակ ցում, ալ ֆա-ճա ռա-
գայթ ներ, մե տա ֆի զի կա, ամ պեր մետր, առաջմ ղիչ, եր կա րա լիք, 
կեն սա դաշտ, բե տա-մաս նիկ, գամ մա-ակ տի վու թյուն, սկա ներ, 
կոմ պյու տե րի զա ցիա, ֆաք սը, ալ գո րիթ մով, ըստ կար գի, միկ րո-
հաշ վիչ, վե րա ծել, վի րու սը, ցան ցաբ նակ, ներ բեռ նում է, չի ծրագ-
րա վո րում, սլայդ-շոու:
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33. Փակագծերում նշե՛ք, թե ի՛նչ հնչյունափոխություն է կա
տարված հետևյալ բառերում:

Ա. պատմություն և իրավագիտություն
Գերություն, թշնա մա կան, հայ րե նա բաղ ձու թյուն, հե ծե լա զոր, 

կու սա կալ, դի մադ րու թյուն, բնա վեր, կայս րու թյուն, գուժ կան, դա-
շու նա հա րել, սրա խող խող, պարս կա կան, ռմբա կո ծել, ըն չա զուրկ, 
ամ րա կալ, օր րան, օրի նա պահ, քի նախն դիր, ատե նա կալ, զե կու-
ցել, պահ պա նել, ընդ դի մա դիր, խորհր դա րան, վրի ժա ռու, տես-
չու թյուն, փախս տա կան, հանդգ նել, բաժ նե տի րա կան, ու ղե բեռ, 
պատ վի րա տու, պա տա նյակ, հան րա կա ցա րան, չվա ցու ցակ, զի-
նա դա դար, ար նա շա ղախ, բռնա շոր թում, ժո ղովր դա վա րու թյուն, 
նվի րա բե րու թյուն, օրենսդրական:

Բ. Կուլտուրա
Գեղարվեստական կրթություն
Գրագիտություն, վիմագիր, գրել, հնաոճ, հրավիրատոմս, 

հոգյակ, եկեղեցական, սրբա զան, մե հե նա կան, տե ղե կատ վու-
թյուն, դի մա խաղ, կռա պաշտ, աստ ղա յին, գրչա կից, զրու ցա հան-
դես, թղթա կից, մշա կու թա բան, լրա հա վա քու թյուն, լրատ վա մի-
ջոց, ցու ցա տիկ նիկ, շքա հա մերգ, գի նե ձոն, ժո ղովր դայ նու թյուն, 
մա տե նա գիր, ծի սա կա տա րու թյուն, նկար չա կան, նարն ջա գույն, 
գու նազ գա ցո ղու թյուն, ար նա գույն, կոճ կել, փետ րա զարդ, վագ-
րե նի, վրձնել, ժա նե կա զարդ, կապ տա վուն, պա ճու ճանք, ձնե-
մարդ, նկարչատուն:

Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
Դիմանալ, սի րել, հա կա մի տու թյուն, ըղ ձա լի, խղճալ, մտա մո-

լոր, խնդրանք, քմա հաճ, բա րու թյուն, որ դյակ, որ դե սեր, վշտակ-
ցել, գժվել, լեզ վա նի, թախ ծոտ, հո գե բա նա կան, բա րե գործ, 
գթա սիրտ, անաս նա կան, ժո ղովր դա հաճ, սառ ցե, ստա խոս, 
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համ րա նալ, զգու շա վոր, ար նա խում, հրա պու րել, թե րա հա վատ, 
գրգա մոլ, մարդ կա յին, հանդգ նել, սնա հա վատ, եր ջան կու թյուն, 
պատ րանք, նրբան կատ, հո գե բույժ, քաղ քե նի, մտե րիմ, բա րե-
սիրտ, զրու ցա սեր, մո լեգ նու թյուն, ոգեշնչում:

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն
Ընձուղտ, ծաղ կել, կրծքա վան դակ, կեն դա նա կան, աղավ նյակ, 

ավ շա յին, իգա կան, հո գե վարք, մրրկա ծուփ, առ վակ, սառ ցա բե կոր, 
սի զա խոտ, ըն կու զե նի, ոսկ րախտ, թթվա ծին, իշայ ծյամ, եր կա րա-
կե ցու թյուն, բու ժել, բնադ րել, չվել, ձնա բուք, կատ վա յին, ար նա-
կա լել, թփուտ, նռնե նի, փշա տե րև, ձնծա ղիկ, ձկնկուլ, մեղ վաբ ջիջ, 
բազ կե րակ, բջջա թա ղանթ, բարձ րա նալ, կրծոսկր, ցրտա դի մաց-
կուն, փետ րա խոտ, սնկաս պան, ծննդյան, բվեճ, ծծմբա կան, սրտա-
յին, երկ րա յին, փո թոր կել, մրգա տու, փո շո տում, կղզյակ, մի գա-
պատ, փորփ րել, բնակ չու թյուն, կղզե խումբ, երկ նա քար, գիսաստղ:

Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա
Բարձրություն, կի սա գունդ, շրջան, բնա գի տու թյուն, (մա թե-

մա տի կա կան) լեզ վա բա նու թյուն, թվան շան, վերջ նա կան, ամա-
յու թյուն, հա կադ րու թյուն, ար տագ ծյալ, նախ նա կան, հան րա հաշ-
վա կան, գնդա ձև, գլխա վոր, հաշ վո ղա կան, ուր վա գիծ, կլա նել, 
սու զա նավ, շարժ ման, ուժգ նու թյուն, ծան րու թյուն, ճա ռա գայթ-
ման, գու նա փո խու թյուն, մկնիկ, առաձ գա կա նու թյուն, մշակ ման, 
տե ղե կաց վել, տե ղե կույթ, գրված քա յին, ցու ցար կիչ, դիտում:

34. Կապակցությունների իմաստն արտահայտե՛ք մեկ բառով, 
ցո՛ւյց տվեք հնչյունափոխությունը:

Ա. պատմություն և իրավագիտություն
Երկիրը (նրա սահմանները, անկախությունը) պաշտպանող
մանուկներ հավաքելը (որպես հարկահանության տեսակ)
ռամիկին բնորոշ կերպով
գնդացիրին վերաբերող (բնորոշ)
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հին դարերին վերաբերող (բնորոշ)
միջին դարերին պատկանող
հեծյալների գունդ
ուղին որպես սահման պահող ջոկատ
զուր տեղը մեղադրելը
շահույթ բերող
մասնագետի խորհուրդ տալը
եկամուտ բերող
ընդդեմ խոսող
պաշտոնյային վերաբերող
խորհուրդներ տվող մասնագետ
դաշույնի հարված
խնդիրներ առաջացնող
օրենքը զանց առնող (անտեսող)
վեճ հարուցող (առաջացնող)
բռնի կերպով (անարդար) դատված
գաղտնի կերպով լսելը
գինն աճելը (սղաճը)
իշխող ուժերի քաղաքական գծին դեմ լինելը:

Բ. Կուլտուրա

Գեղարվեստական կրթություն
Առաջին ելույթ (բեմել)
Լեզվական մշակույթին վերաբերող
թաղիքե միջուկով ու ծայրով գրիչ
տողի կես
պատկերի կրկին ցուցադրումը
սուրբ կոչելու կարգ (եկեղ.)
դեպքերի ամբողջականությունը գեղարվեստական երկում
տեղյակ (իրազեկ) դառնալ (տեղեկույթ ձեռք բերել)
ցածր (հասարակ) ոճով
սեր երգող (սերը գովերգող) ստեղծագործող
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զմուռսով պատել
ծունր դնել
մշակույթին հատուկ (բնորոշ)
ջուրն օրհնելու եկեղեցական արարողություն
լուրեր (տեղեկություններ) հավաքելը
գույների աշխարհ
թավիշից կարված
կապույտ գույն ստանալ
կիր քսել
ոսկի զարդ պատրաստող
երգ, որ կատարում է խումբը
գույների զգացողություն
իրար միացված զույգ գուլպա
դարչինի գույն ունեցող
զույգով երգելը
ինձի մորթի
ոսկի ծոպեր ունեցող
տավիղ նվագող
երգիչների խումբ
ոսկի թելեր ունեցող:

Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա
Երդումը զանց առնող
ազնիվ ցեղից սերված
խելամիտ լինելը
հոգու հետ դառնալը
հանրային դառնալը
մարդկային կերպով
կարճ միտք (խելք) ունենալը
հույս տալ
լրջմիտ լինելը
հավատարիմ լինելը
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բանավեճին վերաբերող (բնորոշ)
քունը խախտված
վայելուչ կերպով
հայացքների (տեսակետների) համակարգ
ծույլին բնորոշ կերպով
խրախույս տալը
միասին լուծ քաշող
կանուխ զգացող
միակին լինելը
հարուստ լինելը
հոռի մտքեր ունեցող (հոռին տեսնող)
բազմակին լինելը
պատիվ անել
սեր տածել
փափուկ սիրտ ունեցող
սիրտը բաց
դժնի հայացք ունեցող
քիչ խոսող
մարդասեր լինելը
մրցակից լինելը (որևէ ասպարեզում)
վարկանիշին վերաբերող (բնորոշ)
ջղային լինելը
ծույլ լինելը:

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն
Դեմքի ցավ
զույգ դարձնել
պտուղ տալը
այգիները բացելը
կենդանի սիրող
կույր դառնալ
ձյան հալվելը
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թունդ դարձնել
ծուխին հատուկ
ոսկր դառնալ
հանքից պղինձ հանող բանվոր
սուր տեսողություն ունեցող
սիրտն ստուգող գործիք
տունկ կատարել
լուսին մեկնած մարդ 
միշտ մութ
լուսնի կեսը
ջուր օգտագործող
ծաղիկներով հարուստ վայր
շատ ձուկ ունեցող
այգիներով հարուստ
մասուրի ծառ
փոքրիկ էշ՝ ավանակ
ճահիճով պատված վայր 
կաղնի ծառերով հարուստ վայր
մեղու պահելը
փոքրիկ գոմեշ
եղջերու բուծելը
տիղմով պատվելը
արծիվների բույն
տանիքից ջուրը հոսելու հարմարանք
մեղուների խումբը
թռչունին բնորոշ
ձեթ տվող
բուրդ տվող
ջրածին խառնած
ծծումբին հատուկ (բնորոշ)
բարձր լեռնային (գոտի)
մակերևույթին հատուկ (բնորոշ):
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Ե. մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա
Գծագիր անելու համար նախատեսված սեղան
հաշիվների ստուգում (մասնագետի կողմից)
ճշգրիտ լինելը
ուղիղ անկյուններ ունեցող
խնդիրների ժողովածու
բազում անկյուններ ունեցող
պտույտին վերաբերող (բնորոշ)
հաշիվ կատարել
հինգ անկյուն ունեցող
գծային ձևով (կերպով)
լույս ստեղծող
ուղեծիրին հատուկ (բնորոշ)
վայրկյանները չափող սարք
շոգիով (գոլորշիով) ջեռուցում
լույսի նկատմամբ զգայուն
խիտ լինելը
զուգամետ լինելը
լույս տալը
հավասարակշիռ լինելը
մրրիկներին վերաբերող (հոսանքներ` շարժում և այլն)
շոգիի (գոլորշու` գազի) գոյացում
տարամետ լինելը
լույսը քողարկելը
համակարգիչներով ապահովում
թվային դարձնելը
ձևային դարձնել:

 

 



120

 ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1

ԿՈՒԼՏՈՒՐԱ
ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ, ՍԵմԻՆԱՐ 
պԱՐԱպմՈՒՆՔՆԵՐ

Թեմա 1 

ա/ Գործնականի, լաբորատորի, սեմինարի թեմայի անվանում
Բաղաձայնների ուղղագրությունը և ուղղախոսությունը: Բպփ, 

գկք, դտթ, ձծց, ջճչ, ղխ, զ ս, ժ–շ, հ, մն, ր–ռ, վ–ֆ, 
կրկնակ բաղա ձայնների ուղղախո սությունը և ուղղագրությունը: 

բ/ Հիմնական հասկացություններ, առանցքային հարցեր 
(միայն գործնական առարկաների համար)

Բաղաձայն ներ, ուղ ղագ րա կան և ուղ ղա խո սա կան կա նոններ, 
գրու թյան և ար տա սա նու թյան ան հա մա պա տաս խա նու թյուն, բա-
ռա մի ջում և բա ռա վեր ջում բա ղա ձայն նե րի թույլ ար տա սա նու-
թյուն: Բ-պ-փ-ի ուղ ղա խո սու թյու նը և ուղ ղագ րու թյու նը: Գ-կ-ք-ի 
ուղ ղա խո սու թյու նը և ուղ ղագ րու թյու նը: Դ-տ-թ-ի ուղ ղա խո սու-
թյու նը և ուղ ղագ րու թյու նը: Զ-ս-ի ուղ ղա խո սու թյու նը և ուղ ղագ-
րու թյու նը: Ժ-շ-ի ուղ ղա խո սու թյու նը և ուղ ղագ րու թյու նը: Հ բա-
ղա ձայ նի ուղ ղա խո սու թյու նը և ուղ ղագ րու թյու նը: Մ-ն-ի ուղ ղա-
խո սու թյու նը և ուղ ղագ րու թյու նը: Ր-ռ-ի ուղ ղա խո սու թյու նը և 
ուղ ղագ րու թյու նը: Վ-ֆ-ի ուղ ղա խո սու թյու նը և ուղ ղագ րու թյու նը: 
Կրկնակ բա ղա ձայն նե րի ուղ ղա խո սու թյու նը և ուղ ղագ րությունը: 

գ/ Գործնականի, լաբորատորի, սեմինարի անցկացման մե
թոդ ներ

Ինտերակտիվ զրույց, բա նա վեճ, խմբա յին մե թոդ ներ, խմբա-
վո րում, դեպ քի ու սում նա սի րու թյուն (սխալ և ճիշտ), գծա կար գեր 
(սա հի կի ներ կա յա ցում առ ցանց ու սուց ման հար թա կում), ուղ ղագ-
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րա կան բա ռա ցան կե րի կազ մում, բա ռա րա նա յին աշ խա տանք, 
բնագ րա յին աշխատանք:

դ/ Գործնականի, լաբորատորի, սեմինարի թեմային առնչվող 
ուսումնառության նյութեր և էլեկտրոնային նյութեր

1. Բարձրաձայն կարդացե՛ք հետևյալ բառերը` ուշադրու թյուն 
դարձնելով բաղաձայնների ուղղախոսական սկզբունքներին: 

Նրբագեղ, նրբահն չյուն, ող բա սաց, ող բեր գակ, ներ բող, երփ-
նա վառ, գրա բար, ծո պա վոր, եր գա րան, մուգ, դրվագ, բա գին, 
բուրգ, գորգ, զու գերգ, քնա րեր գու, ժա մեր գու թյուն, հա մերգ, 
մոգ, նվագ, եղե րերգ, եր գա հան, հա ման վագ, մար գար տա-
զարդ, սգերթ, Վար դա վառ, ակ նա զարդ, ակորդ, գե ղարդ, Նա-
վա սարդ, աղոթք, շքերթ, հա կինթ, թա տե րա կան, խրտվի լակ, 
զար դա նախշ, զար դա րանք, զար դա քան դակ, լաջ վարդ, վար դա-
գույն, մա տյան, հե ռուս տա տե սու թյուն, դյու ցա զուն, Դյու մա-հայր, 
Դյու մա-որ դի, ակոր դե ոն, ռապ սո դիա, երաժշ տու թյուն, դեր ձան, 
դեր ձակ, վրձին, վրձնել, վրձնա հար ված, հան դեր ձա րան, ըն թեր-
ցա րան, աճ պա րար, պճնա զարդ, դարչ նա գույն, առաջ նե լույթ, 
ծաղ կաշղ թա, առեղծ ված, խեղ կա տակ, փող հար, փողք, տա վիղ, 
նախշ, ամ ֆի թատ րոն, գմբեթ, սիմ ֆո նիկ, լուրթ, մար մար, կար-
կա ռուն, աս վյա, տավ ղա հար, սֆինքս:

2. Բարձրաձայն կարդացե՛ք և առանձնացրե՛ք այն բառերը 
(բառակապակցությունները), որոնցում գրվող հն «համր» 
տառ է (չի արտասանվում): 

Դհոլ, երգե հոն, օդ հունչ (գոր ծիք), պատ կե րաս րահ, ար հեստ, 
աշ խար հահռ չակ, աշ խար հիկ, բա րեհն չյուն, գե ղահն չյուն, հա-
մահն չյուն (ձայն), բնոր դու հի, թմբկա հա րել, մար զա հա մեր գա յին, 
մե ռո նօրհ նեք, մի ջին հա յե րե նյան, սգա հան դերձ, տավ ղա հար, 
տնօրհ նեք, Բեթ հո վեն, դազ գահ, օրհ ներգ, դե րա սան-դե րա սա-
նու հի, խաչ համ բույր, շրթհար մոն, տե սա հո լո վակ, ֆո տո ցու ցա-
հան դես, «Շահ նա մե», Շո պեն հա ու եր, Օ’Հեն րի, Մյունխ հա ու զեն, 
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երաժշ տա հան, հե ռուս տա հա ղոր դա շար, հա մաշ խար հայ նա ցում, 
շնոր հան դես, թանգարան-ցուցահանդես:

3. Կետերի փոխարեն լրացրե՛ք բ, պ կամ փ:
Հին Եգի..տոսի կատակոմ..ները մեզանից հազարավոր 

տարիներ առաջ ծառայել են որպես մումիաների ստորգետնյա 
դամ..արաններ: Հայտնի են ոչ միայն Հին Եգի..տոսի և Հին 
Հռոմի կատակոմ..ները, այլև Նեա..ոլի, Հյուսիսային Աֆրիկայի, 
Առաջավոր և Փոքր Ասիայի ստորգետնյա անձավները, որոնք 
սովորաբար որմանկարազարդվել են (ԼԽ): Ամենահաջող 
տեսարանն այն է, որ ներկայացնելու կեր..ը հայտնի չէ: Եր.. որ 
եռանդը խիստ շատ է ճգնում գոհացում տալու հանդիսականին, 
Եվ եր.. պիեսը մեռնում է իրենց` կատարողների անչա.. 
եռանդից, Շ..ոթ ձևերն այնժամ դառնում են խիստ ծիծաղելի, 
Եվ հենց սկզ..ից վիժում է գործը (ՍՍ, ԻՇ): Այդ (Արարատի 
թագավորության) ժամանակաշրջանի, ինչպես և հետագա 
դարերի հայկական կեր..արվեստում կարևոր տեղ ուներ կյանքի 
ծառը (սոսին), որը սուր.. էր համարվում: Այդ ծառը հաճախ երեք 
ճյուղով էր նկարվում, եր..եմ բազմաճյուղ, որոշ դե..քերում էլ` 
նրա մի տերևը: Եր.. ավելի խորն ենք ուսումասիրում հայկական 
կեր..արվեստը և ճարտարապետությունը, նկատում ենք, որ 
դրանց զուտ ազգային յուրահատկություններն էլ առնչված են 
հայկական լեզվամտածողության հետ (ՌԻ):

4. Կետերի փոխարեն լրացրե՛ք գ, կ կամ ք:
«Այ թե որտեղ է թաղված շան գլուխը» արտահայտությունն 

օ..տագործվում է, երբ հանելու..ային որևէ բան պարզաբանվում 
է: Ծա..ում անհայտ է (ՍԻ): «Աշխարհի յոթ հրաշալի..ներ» են 
անվանում հին աշխարհից մեզ հասած ճարտարապետական և 
քանդա..ագործական հետևյալ յոթ կոթողնեը` Քեոփսի բուր..ը, 
Ալե..սանդրիայի փարոսը Ե..իպտոսում, Շամիրամ թա..ուհու 
կախովի այգիները Բաբելոնում, Հռոդոսի Մեծ արձանը Հռոդոս 
կղզում, Մավզոլ թա..ավորի դամբարանը Հալի..առնասում, 
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Զևսի արձանը Օլիմպոսում, Արտեմիս աստվածուհու տաճարը 
Եփեսոսում: Խոսա..ցական լեզվում (և գրականության մեջ) 
աշխարհի յոթ հրաշալի..ներից մեկն են անվանում որևէ հրաշալի, 
հիաս..անչ երևույթ կամ առարկա (ն. տ.): Մենք բոլորս գիտենք, 
որ երաժշտական կրթության բարձրագույն հաստատությունը 
կոչվում է կոնսերվատորիա, որտեղ կրթում են մասնագետ 
կատարողներ (նվա..ողներ, եր..իչներ, նվա..ավարներ, եր - 
..ահաններ, երաժշտագետներ): Սակայն ու՞մ մտ..ով կանցներ, որ 
կոնսերվատորիան նախապես նշանակել է … որբանոց (ԼԽ): Երբ 
մարդն իր ամենօրյա օ..տագործման գործի..ները, պիտույ..ներն 
ս..սում է նաև գեղեցկացնել, զարդարել, գոյանում է արվեստ 
(ՌԻ): Մեզ կոչ են անում գնալ Ան..լիա և ան..լիացոց պարի դասեր 
տալ` Սովորեցնելով ճապու.. լեվալտե և կա..ավապար, Ասելով, որ 
մեր շնորհ..ը միայն կրն..ի մեջ է (ՍՍ, ԻՇ):

5. Կետերի փոխարեն լրացրե՛ք դ, տ կամ թ:
Ըն..հանրապես, երբ հայ..նվում են ֆիլ մեր կի նո յի մա սին, 

գրքեր գրող նե րի մա սին, դառ նում են ճգնա ժա մա յին երև ույթ նե-
րի ար տա հայ..ու թյուն ներ: Ար..յուն քում էկ րան նե րը հե ղեղ վե ցին 
ամե րի կյան ցած րար ժեք ար տադ րան քի մո..ել նե րով ձև ա վոր ված 
ֆիլ մե րով: Այ.. գոր ծերն ար..արա ցի ո րեն պի..ակ վե ցին «չեռ-
նու խա» ռու սե րեն բա ռով: Ու թեև հի մա «չեռ նու խան» ե..սո վե- 
..ական կի նո յում կար ծեք թե պա կա սել է, սա կայն նոր ստեղ ծա-
գոր ծա կան մի..ք դեռ չի նշմար վում (ՄՍ, Գ): Շուրջ պա րը հայ կա-
կան պա րի ազ գա յին ձև ե րից է, բայց այ..պի սի պա րեր հա յե րից 
բա ցի ու նե ցել են Հա յաս տա նի հա րև ան մի քա նի այլ ժո ղո վուր.. -
ներ, այ.. թվում` հույ նե րը, խե..երը և այլն (ՌԻ): Բա բա ջա նյա նի 
«Կապ րի չի ո յում»` հի րա վի գու նեղ ար տա հայ..չա մի ջոց նե րով, ռո-
ման..իկ պոռ..կու մի բազ մա զան ներ բե րանգ նե րով հա րուս.. այս 
ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ, «շո շա փե լի» երաժշ տա կան կեր պար-
նե րի ներ գոր ծուն դի նա մի կա յով ար տա ցոլ վում է կոմ պո զի տո-
րի խո րա պես լա վա տե սա կան աշ խար հազ գա ցո ղու թյու նը (ԿԱ, 
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Գ): Յո խեն Գեր ցի նշա նա վոր «Տրանս սի բի րյան ծրա գիր» ինս- 
..   ալա ցի ան պատ կե րում է 16 փայ..ի ա..ոռ: 16 օր շա րու նակ փակ 
վա րա գույր նե րով գնաց քով նա ճամ փոր..ել է Մոսկ վա յից Խա բա-
րովսկ և հա կա ռակ եր..ու ղով: Այ.. ըն..աց քում նա իր թաց ո..քը 
դրոշ մել է կա վե տախ տա կի վրա: Նկա րի չը, սա կայն, գաղ..նի քը 
չի բա ցում. ար..յոք իրա կա նում եղե՞լ է Սի բի րում, թե՞ այ.. ճամ-
փոր..ու թյու նը տե ղի է ու նե ցել իր երև ա կա յու թյան մեջ (Գ): 

6. Կետերի փոխարեն լրացրե՛ք ձ, ծ կամ ց:
Երբ նա յում ենք Արա րա տի թա գա վո րու թյան հայ կա կան 

բար..րա քան դակ նե րին ու զար դե րին և հա մե մա տում Ասո րես-
տա նի կամ Բա բե լո նի ժա մա նակ նե րից պահ պան ված աք քա-
դա կան բար..րա քան դակ նե րի ու զար դե րի հետ, շատ նմա նու-
թյուն ներ ենք տես նում: Եվ կամ սո վո րույթ նե րը, նիս տու կա..ը, 
ժո ղովր դա կան ար վես տը (ՌԻ): Ինչ պես վկա յում է երաժշ տա գետ 
Ծո վի նար Մով սի սյա նը «Էդ գար Հով հան նի սյան: Կյանքս հու շե-
րում» գրքում, Հով հան նի սյա նի կոն..եր տա յին վա րիա..իա նե րը 
սաք սո ֆո նի և ջա զա յին նվա գախմ բի հա մար ան մի ջա պես գրա-
վել են մաս նա գետ նե րի և երաժշ տա սեր նե րի ու շադ րու թյու նը 
մտահ ղա..ման թար մու թյամբ և հա մար..ակու թյամբ: Կոն..եր տը 
հո րին վա.. է թե մա յի և վա րիա..իա նե րի ձև ով: Ելև է ջա յին տար-
րե րը հատ կա պես վճռո րոշ են նյու թի իմպ րո վի զա..իոն մշակ ման 
հա մար: Բո լոր վա րիա..իա նե րի և՛ հյուս վա..քում, և՛ ին տո նա..իոն 
դարձ վա..քնե րում այս պես թե այն պես ար տա հայտ վա.. են հիմ-
նա կան թե մա յի տար րե րը` տո նի կա կան կվին տան և կրկնա կի 
դո մի նան տա յին հնչյու նը (ՇԳ): 

7. Կետերի փոխարեն լրացրե՛ք ջ, ճ կամ չ:
Սիրահարությունը, ամուս նու թյու նը և զղ..ու մը նման են շոտ-

լան դա կան ջիգ պա րին, մե նու ե տին և հինգ-քայլ պա րին. առա- 
..ինը խիստ կրա կոտ է և արագ, ինչ պես շոտ լան դա կան ջի գը, 
ամուս նու թյու նը հա մեստ է, ծանր ու հան դի սա վոր, ինչ պես հի-
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նա վուրց մե նու ե տը, վեր..ը գա լիս է զղ..ու մը իր ծուռ ոտ նե րով և 
սկսում հնգա քայ լը, պա րում կա ղա լով, մին..և որ ընկ նում է փո սը 
(ՍՍ, ԻՇ): Էդ գար Հով հան նի սյա նի «Կոն ցեր տա յին վա րի ա ցի ա-
նե րը սաք սո ֆո նի և ջա զա յին նվա գախմ բի հա մար» գործն առա- 
..ին ան գամ կա տար վել է Մոսկ վա յում 1965 թ.: Յու րի Սի լան տևը 
հե ղի նա կին գրել է. «Բո լոր իմ «լուր..» հա մերգ նե րում «Վա րի ա-
ցի ա նե րը» կլի նեն առա..ին տե ղում և ամ բող.. ծրագ րի զար դը» 
(ՇԳ): «Նռան գույ նը» պատ կա նում է ոչ մի այն հայ, այ լև մի..ազ-
գա յին ֆիլ մար վես տի մե.. շր..ադար ձա յին այն դպրո ցին, ուր 
պետք չէ փնտրել տրա մա բան ված դի պա շար, հե տաքրք րա կան 
դեպ քեր, բա խում եր կամ երկ խո սու թյուն ներ: «Նռան գույ նը» 
կամ «Սա յաթ-Նո վան» ինձ հա մար մի իս կա կան զար դա տուփ է,- 
ասել է Փա րա..անո վը, - նա յում ես վրան` ամ բող..ովին զար դան-
կար ված, բա ցում ես ` ման րան կար նե րի մի ող.. աշ խարհ» (ԷԱ): 
Լոկ ա..քե րի ար տա հայ տու թյամբ սու րե նյան ցա կան Շա մի րա մի 
կեր պա րի ող.. հո գե վի..ակի բա ցա հայտ մա նը հան դի պում ենք 
նաև Ուո թեր հա ու զի «Կլե ո պատ րա յում» (ՄՄԿ): Մի..ին դա րե-
րում կա թո լիկ և անգ լի ա կան եկե ղե ցա շի նու թյան ճար տա րա պե-
տա կան ո..երում եկե ղե ցու ներ սում առանձ նաց նում էին հա տուկ 
սե նյակ` աղոթ քի, սրբե րի մա սունք նե րը պա հե լու և եկե ղե ցա կան 
երգ..ախմ բի համար (ԼԽ):

8. Կետերի փոխարեն լրացրե՛ք ղ կամ խ:
Իր ստե..ծա գոր ծա կան առա ջին փոր ձե րից ի վեր Վ. Սու րե-

նյանցն ու նե ցել է բա վա կան հստակ կո..մո րո շում: Այս մա սին 
են վկա յում Սու րե նյան ցի ըն կե րոջ` Գ. Խա լա թյա նի խոս քե րը. 
«Վարդ գե սը հմուտ է արև ե լյան ոճում: Այդ գա..տնիքն է, որ նա 
ու զում է կա տա րե լա գոր ծել ու շի նել ա..բյուր իր ապա հո վու թյան 
հա մար» (ՄՄԿ): Կլար նե տը սաք սո ֆոն նե րի հնչո ղու թյա նը հա- 
..որ դում է յու րա հա տուկ փափ կու թյուն: Ջա զա յին երա ժիշտ ներն 
այս հնարն ան վա նում են «բյու րե..» (ՇԳ): Գրի նա..նա կան տե-
սակ նե րը (պատ կե րագ րու թյուն, գա..ափա րագ րու թյուն և այլն) 
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ի սկզբա նե ար ձա նագր վել են ժայ ռե րի վրա, քա րան ձավն ե րի և 
մշակ ված կա վե սա լիկ նե րի վրա, մին չև նրա (գրի) զար գաց մա-
նը զու գըն թաց ի հայտ են եկել մա գա..աթն ու թու..թը: Թ..թի 
այդ նա..օրի նա կը եգիպ տա կան պա պի րուսն է (ԼԽ): Կա րե լի է 
նշել, որ քա..աքա կան տե..նո լո գի ա նե րը բազ մա թիվ են ու բազ-
մա զան: Քա..աքա կան PR գոր ծու նե ու թյունն ստե..ծա գոր ծա-
կան գոր ծըն թաց է: Եվ ամեն ան գամ կոնկ րետ տե..նո լո գի ա կան 
շ..թա յի նա..ագ ծու մը պա հան ջում է յու րա հա տուկ ստե..ծա գործ 
մոտեցում (ՄՀ):

9. Կետերի փոխարեն լրացրե՛ք մ կամ ն:
Շեյկը (անգլ. shake - տա րու բեր վել) անգ լի ա կան ծա գու մով 

ժա մա նա կա կից պա րա հան դե սա յին պար է` մարմ ի և ու սե րի 
բնո րոշ, հա..պատ րաս տից շար ժու..նե րով: Երաժշ տա կան չա-
փը քա ռա մաս է, տե..պը` չա փա վոր արագ (ՀՍՀ): Մո դեռն ոճի և 
սի..վո լիզ մի էջե րից քա ղած դա սե րը, փայ լու.. վար պե տու թյա..բ 
մշակ ված, բա ցա հայտ վում են Սու րե նյան ցի գլուխ գոր ծոց նե-
րից «Շա..իրա..ն Արա Գե ղե ցի կի դի ա կի մոտ» կտա վում (1899) 
(ՄՄԿ): Դիո..իսի ո սի տո նախ..բու թյուն նե րի ժա մա նակ ելույթ էին 
ու նե նում այ ծե..ի հա գած եր գիչ նե րի խ..բե րը և կա տա րում հա-
տուկ հի..ներ-դի ֆե րա..բներ. սկսում էր մե նա կա տա րը, իսկ երգ-
չա խու..բը պա տաս խա նում էր նրան (ՍԻ): Եվ րո պա կան լե զու նե-
րում, ռու սե րե նում և հա յե րե նում գոր ծած վում են կո..պո զի ցիա և 
կո..պո զի տոր բա ռե րը, որոնց հա մա պա տաս խան բա ռա րա նա-
յին իմաստ ներն են «հո րի..վածք» և «եր գա հան» (ԼԽ): Ժա մա-
նա կա կից ըն կալ մա..բ «պո դի ու.. » նշա նա կում է հարկ, ա..բի ոն, 
բար ձու..ք: Եթե հե տա դարձ հա յացք նե տենք podium-ի նախ կին 
իմաս տին և մտո վի այն կամր ջենք ժա մա նա կա կից նշա նա կու-
թյան հետ, ապա կնկա տենք, որ podium-ը հին հռո..եա կան տա-
ճա րի հի..քե րից բարձ րա ցել է ա..ֆի թատ րո նի ու կրկե սի օթյակ-
ներ և հա սել ժա մա նա կա կից եկե ղե ցի նե րի բե.. ու երաժշ տա կան 
կա տա րում ե րի բարձ րա բե.. (ն. տ.):
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10. Կետերի փոխարեն լրացրե՛ք ր կամ ռ:
Հայ ար վես տա գե տի ա..աջ ինք նա բե րա բար ծա..անում էր մի 

խնդիր, թե ինչ պես և ինչ չա փով պի տի կա րո ղա նա իր ստեղ-
ծա գո..ծա կան լեզ վին հա ղո..դել ազ գա յին նկա րա գիր` հա մա-
պա տաս խա նեց նե լով ազ գա յին պատ կա նե լու թյան ներ քին բնա-
ծին պա հան ջին, ստեղ ծել հա մա..ժեք եզ րույթ ներ, որ կա րո ղա-
նա ճիշտ ա..տա ցո լել սե փա կան մտա ծե լա կեր պը մշա կու թա յին 
յու րա հա տուկ նշույ թա վո րում ե րով: Սա կայն նույն նա խան ձա - 
խնդ..ու թյու նը չու նե ցավ լեզ վա կան իր դ..սև ո րու մը, և մեր լե զու 
մուտք գո..ծե ցին բազ մա թիվ օտար ու խո..թ բառ-ան վա նում եր 
և բա ռա կա պակ ցու թյուն ներ (մոլ բե..տ, պո լիտ..ա, պեյ զաժ, նա-
տյու..մո..տ, կոմ պո զի ցիա, պո..տ..ետ և այլն) (ՄՍ): Հան րու թյան 
հետ փո խա դա..ձ կապ հաս տա տե լը, անհ րա ժեշտ փո խըմբ..նում 
ապա հո վե լը և քա ղա քա կան ծրագ րե րի շու..ջ հա մա գո..ծակ ցու-
թյու նը հիմ ա կա նում իմի տա ցի ոն բնույթ ու նեն: Այս տեղ մեծ դեր 
են խա ղում ԶԼՄ-նե րը, մաս նա վո րա պես հա մա ցանցն ու հե..ուս-
տա տե սու թյու նը (ՄՀ): «Թա գա վո րը մերկ է» ա..տա հայ տու թյունն 
ա..աջա ցել է Հանս Քրիս տի ան Ան դե..սե նի (1805-1875) «Թա գա-
վո րի նոր հա գուս տը» հե քի ա թից: Իր «նոր զգես տով» թա գա վո-
րը դու..ս է գա լիս քա ղաք զբո սան քի: Եվ որով հե տև ոչ ոք չէր 
ու զում հ..չակ վել հի մար, սկսում են գո վել թա գա վո րի հա գուս տը: 
Բայց մի երե խա բա ցա կան չում է. «Թա գա վո րը մերկ է»: Խա.. -
դա խու թյու նը պա..զվում է: Այս տե ղից էլ ա..աջա ցել է ա..տա հայ-
տու թյու նը, որ նշա նա կում է որևէ ըն դուն ված խոս քի կամ գո..ծի 
դա տարկ ու ան հե թեթ լի նե լը (ՍԻ): 

11. Կետերի փոխարեն լրացրե՛ք վ կամ ֆ:
«Հա..երժ քա ղաք» ասե լով` հաս կաց վել է Հռո մը որ պես քա-

ղա քակր թու թյան մե ծա գույն կենտ րոն, որը հսկա յա կան դեր է 
խա ղա ցել հա մաշ խար հա յին ար..ես տի և կուլ տու րա յի զար գաց-
ման գոր ծում (ՍԻ): Ըստ հու նա կան դի ցա բա նու թյան` Եվրո պա-
յի ու Ա..րի կա յի ափե րի մոտ` Ջիբ լար թա րի նե ղու ցում, գո յու թյուն 
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ու նե ցող եր կու լե ռը, որոնց հույ ներն ան վա նում էին աշ խար հի 
ծայ րը, կանգ նեց րել է Հեր կու լե սը (ն. տ.): Հայտ նի է եգիպ տա-
կան մեծ ս..ինք սի խո շոր ար ձա նը Գի զե ում, որը կա ռուց վել է մե-
զա նից հինգ հա զար տա րի առաջ Խե..րեն փա րա..ոնի բուր գի 
մոտ (մ. թ. ա. XXVIII դ.) (ԼԽ): Հայ գե ղան կար չա կան լե զուն մաս-
նա վո րա պես մշակ վում էր եվրո պա կան դպրոց նե րում: Գրա կան 
հա յե րե նում կեր պար..ես տին վե րա բե րող բա ռա շեր տի ամ րա կայ-
ման ուղ ղու թյամբ կա տար վել են զգա լի տե ղա շար ժեր, բնիկ հա-
յե րե նով, բա ռա պատ ճե նու մով և թարգ մա նա բար ստեղծ վել բառ-
ան..անում եր, կեր պար..ես տին բնո րոշ եզ րույթ ներ (ՄՍ): Պա կաս 
կա րև որ չէ այն հան գա ման քը, որ Է. Հո..հան նի սյա նը, որ պես մե-
նա կա տար ընտ րե լով ալտ-սաք սո..ոնը, չի հրա ժար վել ալտ-սաք-
սո..ոն նե րից նաև նվա գախմ բի կազ մում` ստեղ ծե լով մե նա կա տա-
րի հա մար հա մա պա տաս խան հնչե րան գա յին դաշտ (ՇԳ):

12. Կետերի փոխարեն ըստ անհրաժեշտության գրե՛ք հ տառը:
Ճամփ..որդությունը «Նռան գույ նի» աշ խար..ում սկսվում և 

ավարտ վում է խոր..րդա նիշ նե րով (ԷԱ): Չընդ..ատ վող ման կա-
վար ժա կան կրթու թյան գոր ծընթ..ացում ապա գա ու սուց չի ընդ - 
..անուր մշա կույ թի ձև ա վո րու մը, տվյալ հիմ ախնդ րի լուծ ման ու-
ղի նե րը, ու սա նո ղի հա մամ շա կու թա յին կա յա ցու մը սա..ման վում 
են ընդ..անուր կրթու թյան և կրթու թյան մշա կույթ նե րի փոխ պայ-
մա նա վոր ված դրույթ նե րով (ԷՎ): Է. Հով..ան նի սյա նի կոն ցեր տը 
հո րին ված է թե մա յի և վա րի ա ցի ա նե րի ձև ով, ինչն ակն հայ տո-
րեն մոտ է ջա զա յին կա տա րո ղա կան ավան դա կան եղա նա կին 
(ՇԳ): Կոն կուրս, կոն կու րեն ցիա և կոն կու րենտ բա ռե րը լա տի նե-
րեն ծա գում ու նեն, նրանց հիմ քում ընդ..անուր նշա նա կու թյուն է 
ըն կած, որը սա կայն ժա մա նա կի ըն.. թաց քում զա նա զան փո փո-
խու թյուն ներ է կրել (ԼԽ): XIX դ. վեր ջին նա տյուր մոր տի ար տա-
հայտ չա կա նու թյան սա..ման ներն ընդ..ար ձակ վել են, Վին սենտ 
վան Գո գի գոր ծե րում հա սել սուր դրա մա տի կա կան ու սո ցի ալ-
բա րո յա կան հնչե ղու թյան (ՀՍՀ): Էդ գար Շա հի նը (հայ նկա րիչ) 
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1905-ին, ինչ պես և հե տա գա յում, ճա նա պար..որ դել է Իտա լի-
ա յում, ստեղ ծել «Իտա լա կան տպա վո րու թյուն ներ» շար քը, ուր, 
պա..պա նե լով իր թե մա տիկ նա խա սի րու թյուն նե րը, ջեր մու թյամբ 
է պատ կե րել ժո ղովր դի կյանքը (ն. տ.):

13. Կետերի փոխարեն ըստ անհրաժեշտության գրե՛ք 
կրկնակ բաղաձայնները:

Գուցե թե ան հայ տի ճա նա չու մը Փա րա ջա..ովը հա սա րա կայ-
նաց րեց հայ կա կան ազ գա յին մշա կույ թի ավանդ նե րը, ազ գա յին 
ծե սե րը, թա տե րա կա նաց ված ժո ղովր դա կան խա ղե րի տա..երն 
օգ տա գոր ծե լով ամե նա մա..այա կան ար վես տի` կի նո յի մեջ: Ֆիլ-
մում հնչող զու..նա յի ձայ.. ու..ակի տակ նուվ րա է անում մարդ-
կա յին հո գին (ԷԱ): Էդ գար Հով հա..իսյա նի կոն ցերտն իր ոճա կան 
ու..վա ծու թյամբ մո տե նում է «քուլ» և «ե..որդ հո սանք» ջա զա յին 
ու..ու թյուն նե րին (ՇԳ): Կա պե..ան` որ պես եկե ղե ցա կան երգ չա-
խումբ, նա խա պես գոր ծել է առանց գոր ծի քա յին երաժշ տու թյան 
ու..եկ ցու թյան և կոչ վել է ակա պե..ա (ԼԽ): Ապո..ոնը եղել է հույն 
պա տա նի նե րի իդե ալն ու հո վա նա վո րո ղը, ու նե ցել է ան թե րի գե-
ղեց կու թյուն, առաջ նոր դել է մա..անե րի խմբա պա րը, նվա գել է 
կի թառ, հո վա նա վո րել եր գիչ նե րին, նկա րիչ նե րին, երա ժիշտ նե-
րին (ՍԻ): Գե ղան կար չու թյան մեջ մու..անե րի (հին հու..ական դի-
ցա բա նու թյան մեջ մարդ կանց հո գև որ գոր ծու նե ու թյան տար բեր 
բնա գա վառ նե րի հո վա նա վոր աստ վա ծու հի նե րի) կեր պարն ար-
տա ցո լել են Բոտ տի չե..ին, Ջ. Տյե պո լոն և այլք (ՀՍՀ): Պ. Պ. Ռու-
բեն սի բա րո..ոյա կան շքեղ մարմ ա ձև երն աշ  խար հի զգա յա կան, 
լի ա րյուն ըն կա լում են խորհր դան շում (ն. տ.):

ե/ Ստուգման ենթակա հարցեր / առաջադրանքներ
(Հետադարձ կապի ապահովում և ստուգում/ գնահատում)

1. Ո՞ր դիրքերում են հանդես գալիս բաղաձայնները գրական 
հայերենում:

2. Ո՞ր դիր քե րում են Բ, Գ և Դ բա ղա ձայն ներն ի հայտ բե-
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րում գրու թյան և ար տա սա նու թյան ան հա մա պա տաս խա-
նու թյուն ներ: Ներ կա յաց նե՛լ Բ-ի ուղ ղագ րու թյու նը: Ներ -
կա յաց նե՛լ Գ-ի ուղ ղագ րու թյու նը: Ներ կա յաց նե՛լ Դ-ի ուղ-
ղա գրությունը: 

3. Ո՞ր դիր քե րում են Ձ, Ջ և Ղ-Խ բա ղա ձայն ներն ի հայտ 
բե րում գրու թյան և ար տա սա նու թյան ան հա մա պա տաս-
խա նու թյուն ներ: Ներ կա յաց նե՛լ Ձ-ի ուղ ղագ րու թյու նը: 
Ներ կա յաց նե՛լ Ջ-ի ուղ ղագ րու թյու նը: Ներ կա յաց նե՛լ Ղ-Խ-ի 
ուղղագրությունը:

4. Ներկայացնե՛լ Զ-Ս-ի ուղղագրությունը:
5. Ներկայացնե՛լ Ժ-Շ-ի ուղղագրությունը:
6. Ներկայացնե՛լ Հ-ի ուղղագրությունը:
7. Ներկայացնե՛լ Մ-Ն-ի ուղղագրությունը:
8. Ներկայացնե՛լ Ր-Ռ-ի ուղղագրությունը:
9. Ներկայացնե՛լ Վ-Ֆ-ի ուղղագրությունը:
10. Ներկայացնե՛լ կրկնակ բաղաձայնների ուղղագրությունը:
11. Կազմե՛ք ձեր մաս նա գի տու թյա նը վե րա բե րող նա խա դա-

սու թյուն ներ բ-պ-փ, գ-կ-ք, դ-տ-թ, ձ-ծ-ց, ջ-ճ-չ, ղ-խ, զ-ս, 
ժ-շ, մ-ն, հ, ր-ռ, վ-ֆ բա ղա ձայն նե րի ուղ ղագ րու թյանը և  
ուղ ղա խո սու թյանն առնչ վող բառերով:

12. Գրե՛ք ձեր մաս նա գի տու թյանն առնչ վող այն պի սի բա ռեր 
(առն վազն հինգ բառ), որոն ցում կան կրկնակ բա ղա-
ձայն ներ և դրան ցով կազ մե՛ք նախադասություններ:

13. Ուղղագրական բա ռա րան նե րից (ձեր ընտ րու թյամբ) դո՛ւրս 
գրեք բա ղա ձայն նե րի ուղ ղագ րու թյա նը վե րա բե րող բառա-
շար քեր: 

•	 Թեմայի գնահատում:
Գնահատման թերթիկ: Հարցաթերթեր:
Ուղղագրական բառացանկերի կազմում:
Բնագրային աշխատանք:
Արտահայտիչ ընթերցանություն:
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Մշակումերի, քննարկվող հարցերին տրվող պատասխան-
ների գնահատում:

 
զ/ Հիմնական և առաջարկվող գրականություն

1. Ավետիսյան Յու., Զաքարյան Հ., Հայոց լեզու: Հնչյունա-
բանություն, ուղղախոսություն, ուղղագրություն, Ե., 2008, 
էջ 21-46: 

2. Բեդիրյան Պ., Հայ լեզուն և մեր խոսքը. գրական արևելա-
հայերեն խոսքի ուղեցույց, Ե., 2007, էջ 6-18:

3. Գյուրջինյան Դ., Հայերեն բառարան-տեղեկատու. միա-
սին, անջատ կամ գծիկով գրվող բառեր, Ե., 1998, էջ 26-
76:

4. Գյուրջինյան Դ., Հեքեքյան Ն., Հայոց լեզու. գործնական 
աշխատանքների ձեռնարկ բուհերի ուսանողների հա-
մար, Ե., 2002, էջ 17-25:

5. Իշխանյան Ռ., 600 բառ, Ե., 1992, էջ 11-20:
6. Խալաթյան Գ., Ամիրջանյան Ս., Միրումյան Մ., Թելադրու-

թյան բնագրերի ժողովածու (տերմինաբանական բառա-
րա նով), Ե., 2012, էջ 105-149:

7. Խաչատրյան Լ., Լեզվաբանության ներածություն, Ե., 
2008, էջ 115-128:

8. Միրումյան Մ., Հայոց լեզու. տեսական և գործնական 
դասըն թաց (Հնչյունաբանություն, բառագիտություն, ձևաբա-
նություն), Ե., 2012, (Հնչյունաբանություն), էջ 32-41։ 

9. Նազարյան Ռ., Կոստանյան Վ., Ուղղագրական ուղեցույց, 
2000 և ավելի բառ, Ե., 1992, էջ 17-62:

10. Սողոմոնյան Մ., Հայոց լեզվի գործնական աշխատանքներ 
(ոչ մասնագիտական ֆակուլտետների համար): Ուսումա-
մեթոդական ձեռնարկ, Ե., 2013, (Հնչյունաբանություն), էջ 
4-25: 
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ԱՌՑԱՆՑ ՈՒՍՈՒՑմԱՆ «CLASSROOM» ՀԱՐԹԱԿՈՒմ 
ՏՐՎՈՂ ԱմՓՈՓԻՉ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Ուսանողների խոսքի զարգացում

Առաջին տարբերակ. տեքստային աշխատանք

1. Տեքստից դո՛ւրս գրել ուղղագրական դժվարություն ներ կա
յացնող բառերը և դասակարգե՛լ (բ-պ-փ, գ-կ-ք, դ-տ-թ, ձ-ծ-ց, ջ-ճ-չ, 
ղ-խ, զ-ս, ժ–շ, հ, մ-ն, ր–ռ , վ–ֆ, կրկնակ բաղա ձայններ): 

2. Դասակարգված բառերը ներկայացնե՛լ ըստ ուղղագրա
կան և ուղղախոսական միևնույն սկզբունքով կազմված բառա
շար քերի՝ բացատրելով կանոնները և շարքերը հարստաց նե
լով նմանօրինակ բառերով: 

3. Տեքստում ընդգծված բառերը (բառաձևերը) փոխարինե՛լ 
տվյալ ոճին համապատասխանող այնպիսի հոմանիշ բա
ռերով (բառաձևերով), որոնց մեջ լինեն ուղղագրական արժեք 
ունեցող բաղաձայններ:

Հայկական վեր ջին ձե ռա գիր գրված մա տյան նե րը, որոնք 
ար վում էին հիմ ա կա նում հո գև որ գրա կա նու թյան բազ մաց ման 
նպա տա կով, վե րագր վում են 18-րդ դա րի մին չև երկ րորդ կե-
սե րին. դրա նից հե տո ձե ռա գիր մա տյան նե րին փո խա րի նե ցին 
տպա գիր նե րը: Ձե ռա գիր և դրվա գա զարդ մա տյան նե րից տպա-
գիր նե րին անց նե լուց հե տո Վա տի կա նը կազ մեց ժամանակակից 
ման րան կա րիչ նե րի և գրիչ նե րի ցու ցա կը, որ տեղ նրանց թի վը 
չէր գե րա զան ցում մեկ տաս նյա կը, սա կայն այն տեղ գրառ ված նե-
րի մա հից հե տո ար վես տի այդ տե սա կը հա մար վեց ավարտված:

Այդ ժամանակներից անցել է արդեն երեք դար, ու հիմա 
Հայաստանում կան 21-րդ դարում գրված և նկարազարդված 
երեք Ավետարան մատյաններ:

Լի լիթ Ամիր ջա նյա նը Մ. Մաշ տո ցի ան վան հին ձե ռագ րե րի 
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Մա տե նա դա րան ինս տի տու տի ման րան կար չու թյան բաժ նի վա րիչն 
է, ման րան կա րիչ և ամ բողջ աշ խար հում ներ կա յումս մի ա կը, ով նկա-
րա զար դել ու գրել է երեք ամ բող ջա կան Ավե տա րան մա տյան ներ: 
Նույնիսկ մեկ Ավե տա րան նկա րա զար դե լու և գրե լու հա մար աշ-
խա տան քի ծա վալի ահռելիությունն ստիպում է մտածել, որ անգամ 
մարդկային կյանքի տևողությունը կարող է չբա վականացնել, 
սակայն Լիլիթը կարողացել է երեք ավե տարաններ պատրաստել: 
Ավետարանների տեսարան ների դրվագումները պատկանում 
են բացառապես իր երևակա յությանն ու տեսած երազներին, իսկ 
ծաղկատառերով գրվածքներն արված են Աստվածաշնչից: 

Նա համարում է, որ ինքն ավետարանները նկարազարդել է 
Աստծո օրհնությամբ, ու աշխատանքներն ստեղծվեցին, որպես-
զի վկայեն Սուրբ Երրորդության հրաշագործությունները:

Նրա տեքստերում գլխազարդերի տառերը և սուրբ բովանդա-
կության շարադրանքի տառաշարը, թեմատիկ նկարազարդում-
ներով հանդերձ, խոսում են նրա բնատուր տաղանդի և աշխա-
տան քի նկատմամբ ունեցած մեծ պատասխանատվության մասին: 

Լիլիթ Ամիրջանյանն ինքն է իրականացնում Ավետարանների 
ստեղծման բոլոր աշխատանքները, նկարում, գրում, կարում ու 
կազմում: 

Լիլիթը եզակի մանրանկարիչներից է, որին անձամբ Հռոմի 
պապն է կոնդակով հրավիրել Վատիկան վարպետության դա-
սեր անցկացնելու համար (ԳԱ, ՀԲ):

Երկրորդ տարբերակ. կապակցված խոսք

1. Հյուսե՛լ կապակցված խոսք տրված բառաշարքերից 
որևէ մեկով. 

Բպ-Փ. նրբահնչյուն, ողբասաց, ողբերգակ, ներբող, երփնավառ, 
գրաբար, ծոպավոր,

ԳԿ-Ք. երգարան, զուգերգ, քնարերգու, համերգ, նվագ, 
եղերերգ, երգահան, համանվագ, սգերթ, օձիք, քղանցք, վարկ,
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Դ-Տ-Թ. հեռուս տա տե սու թյուն, ակ նա զարդ, աղոթք, հա կինթ, 
թա տե րա կան, զար դա նախշ, զար դա քան դակ, լաջ վարդ, վար-
դա գույն, 

Ձ-Ծ-Ց. դերձան, դերձակ, վրձին, վրձնել, վրձնահարված, 
հան  դերձարան, ընթերցարան, կծիկ,

Ջ-ճ-Չ. աճպարար, պճնազարդ, դարչնագույն, առաջնելույթ, 
մարջան,

Ղ-Խ. ծաղկաշղթա, առեղծված, խեղկատակ, փողհար, փողք, 
տավիղ, նախշ,

մ-Ն. ակումբ, բամբ, գմբեթ, ըմբոշխնել, թմբուկ, խումբ, 
համբավ, անփայլ, անփառունակ, անպատիվ,

Հ. արհեստ, հուրհրատել, սկիհ, աշխարհայացք, վեհ, շնորհ, 
ջահ, 

Ր-Ռ. լուրթ, մարմար, կարկառուն, վառվռուն, վերնագիր, հարճ,
Վֆ. ասվյա, տավղահար, սֆինքս, ամֆիթատրոն, սիմֆոնիկ,
Կրկնակ բաղաձայններ. այբբենարան, Րաֆֆի, Աքիլլես, 

բալլադ, հելլեն, Բուդդա, գրավվել:

2. Հյուսե՛լ կապակցված խոսք՝ ընտրելով տրված վերնա
գրերից մեկը.

ա) Արվեստի գործիչները՝ հոգևոր բժիշկներ
բ) ԶԼՄ-ները՝ բարեկամ, ուսուցիչ, խորհրդատու
գ) Սերունդների զրույց
դ) Ես՝ որոնող արվեստագետ
ե) Մշակույթների երկխոսություն
զ) Սիրո անհանգիստ երջանկությունը
է) Արվեստի պարգևած թևերը
ը) Մանկավարժը՝ բարձր նպատակի ասպետ
թ) Հայկական Վերածնունդ
ժ) Իմ երկիրը 21-րդ դարում
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2

մԱԹԵմԱՏԻԿԱ, ՖԻԶԻԿԱ ԵՎ ԻՆՖՈՐմԱՏԻԿԱ
ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ, ԼԱԲՈՐԱՏՈՐ, ՍԵմԻՆԱՐ 

պԱՐԱպմՈՒՆՔՆԵՐ

Թեմա 1 

ա/ Գործնականի, լաբորատորի, սեմինարի թեմայի անվանում
Բաղաձայնների ուղղագրությունը և ուղղախոսությունը: Բպփ, 

գկք, դտթ, ձծց, ջճչ, ղխ, զս, ժ–շ, հ, մն, ր–ռ, վ–ֆ, կրկնակ 
բաղա ձայնների ուղղախո սությունը և ուղղագրությունը: 

բ/ Հիմնական հասկացություններ, առանցքային հարցեր 
(միայն գործնական առարկաների համար)

Բաղաձայններ, ուղղագրական և ուղղախոսական կանոններ, 
գրու թյան և արտասանության անհամապատասխանություն, բա-
ռա մի ջում և բառավերջում բաղաձայնների թույլ արտասա նու-
թյուն: Բպփ-ի ուղղախո սությունը և ուղղագրությունը: Գկք-ի 
ուղղախո  սությունը և ուղղագրությունը: Դտթ-ի ուղղախո սությունը 
և ուղղագրությունը: Զսի ուղղախո սությունը և ուղղագրու թյունը: 
Ժ–շի ուղղախո սությունը և ուղղագրությունը: Հ բաղա ձայնի ուղղա-
խո սությունը և ուղղագրությունը: Մնի ուղղախո սությունը և ուղղա-
գրությունը: Ր–ռի ուղղախո սությունը և ուղղագրությունը: Վ–ֆ-ի 
ուղղախո սությունը և ուղղագրությունը: Կրկնակ բաղա ձայնների 
ուղղախո սությունը և ուղղագրությունը: 

գ/ Գործնականի, լաբորատորի, սեմինարի անցկացման մեթոդ
ներ

Ինտերակտիվ զրույց, բա նա վեճ, խմբա յին մե թոդ ներ, խմբա-
վո րում, դեպ քի ու սում ա սի րու թյուն (սխալ և ճիշտ), գծա կար գեր 
(սա հի կի ներ կա յա ցում առ ցանց ու սուց ման հար թա կում), ուղ-
ղագ րա կան բա ռա ցան կե րի կազ մում, բա ռա րա նա յին աշ խա-
տանք, բնագ րա յին աշխատանք:
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դ/ Գործնականի, լաբորատորի, սեմինարի թեմային առնչվող 
ուսումնառության նյութեր և էլեկտրոնային նյութեր

1. Բարձրաձայն կարդացե՛ք հետևյալ բառերը` ուշադրու թյուն 
դարձնելով բաղաձայնների ուղղախոսական սկզբունք ներին: 

Սրբագրել, ձգո ղա կա նու թյուն, սպրդել, հա մա կար գիչ, հա-
մա կար գում, ալ գո րիթմ, թարգ մա նիչ, թարգ մա նու թյուն, դի ցուք, 
աք սի ոմ, սար քա վո րում, մա թե մա տի կոս, ար դյունք, ար դյու նա բե-
րել, դա դար, խնդիր, հա ջոր դա կան, վե ցե րորդ, տաս նու թե րորդ, 
մի լի արդ, վաթ սուն, վոլտ-ամ պեր, վոլտ մետր, պատ ճե նա հա նել, 
խնդրա գիրք, բա ցար ձակ, ատաղ ձա գործ, բարձր, լից քա վո րում, 
առաջմ ղիչ, առաջմ ղում, ջեր մա մի ջու կա յին, առա ջին, ձեռ նարկ-
չու թյուն, սեղ մաս կա վա ռակ, տե ղե կույթ, տեխ նո լո գիա, մե խա նի-
կա, սեղ մել, խախ տել, ին ֆոր մա տի կա, ին ֆոր մա ցիա, ամ փո փել, 
երե սուն, երե սու նե րորդ, երես նա կան, երկ րորդ, երկ րոր դա կան, 
րո պե ա չափ, ավտոսարքավորում:

2. Բարձրաձայն կարդացե՛ք և առանձնացրե՛ք այն բառերը 
(բառակապակցությունները), որոնցում գրվող հն «համր» 
տառ է (չի արտասանվում): 

Երեքհարյուրերորդ, չորս հա զա րա կան, հինգ հա րյու րա կան, բե-
տա-տրո հում, երեք հա զա րե րորդ, եր կու հա րյու րե րորդ, ինն հա րյու-
րե րորդ, չորս հա զա րե րորդ, էլեկտ րա հաշ վիչ, միկ րո հաշ վիչ, ֆի զի-
կա աշ խար հագ րա կան, ֆի նան սա հաշ վա յին, Գյու մուշ հէկ, հա մաշ-
խար հայ նա ցում, հա մընդ հան րա ցում, «Հա մընդ հա նուր թվա բա նու-
թյուն», հան րա հա շիվ, պահ, անընդ հա տու թյուն, Գոդֆ րիդ Վիլ հելմ 
Լեյբ նից, անհ րա ժեշ տու թյուն, ընդ հա տում, ծանր մի ջու կի տրոհում:

3. Կետերի փոխարեն լրացրե՛ք բ, պ կամ փ:
Ջոն Նե..երը շոտ լան դա ցի մա թե մա տի կոս է, լո գա րիթմ ե րի 

ստեղ ծո ղը: Սո վո րել է Էրին..ուր գի հա մալ սա րա նում: Լո գա րիթ-
մի գա ղա..արին Նե..երը հան գել է հա վա նա բար դե ռևս մին չև 
1594 թ.:
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Ըստ Նյու տո նի` մա տե րի ան իներտ սու..ստանց է: Նյու տո-
նը հան գել է նույ նիսկ աստ վա ծա յին «առա ջին մղու մի» գա ղա- 
..արին: Նյու տո նը (Գ. Լայ..նի ցից ան կախ) մշա կել է դի ֆե րեն-
ցի ալ և ին տեգ րալ հա շի վը: Նա կա րև ո րա գույն փոր ձա րա րա կան 
աշ խա տանք ներ է կա տա րել օ..տի կա յի բնա գա վա ռում:

Յու րա քան չյուր նոր մալ տա տան ման դե..քում հա մա կար գի 
կե տե րը տա տան վում են մի և նույն հա ճա խա կա նու թյամբ (նոր-
մալ կամ սե..ական հա ճա խա կա նու թյուն), որը պայ մա նա վոր ված 
է հա մա կար գի պա րա մետ րե րով: Նոր մա լի գա ղա..արը կա րև որ 
դեր է կա տա րում ինչ պես դի ֆե րեն ցի ալ երկ րա չա..ու թյան մեջ, 
այն պես էլ կի րա ռու թյուն նե րում (ՀՍՀ): Ստեղծ վել ու շա րու նա-
կա բար կա տա րե լա գործ վում են ինք նաշ խատ թարգ մա նիչ ներ, 
զա նա զան կար գի խմ..ագ րիչ, սր..ագ րիչ, որո նիչ, ըն թեր ցիչ, փո-
խար կիչ ծրագ րեր, հա մա կարգ չա յին տառատեսակներ (ՀԶ): 

4. Կետերի փոխարեն լրացրե՛ք գ, կ կամ ք:
Լե..ենդը պատմում է, որ միջնադարյան ին..վիզիցիայի 

դատավարությունից հետո Գալիլեյը հպարտորեն կան..նել է ու 
հայտարարել.

Բայց, այնուամենայնիվ, նա պտտվում է:
Հետա..այում ֆրան սի ա կան գրող Ավ..ուստ Սի մոն Տրե լը 

(1717-1794), հիմ վե լով փաս տա կան տվյալ նե րի վրա, հեր..ում 
է այդ լե..են դը, բայց ար տա հայ տու թյու նը որ պես թև ա վոր խոս.. 
մա ցել է ժո ղովր դի մեջ և օ..տա գործ վում է, երբ ցան կա նում են 
ար տա հայ տել հաս տա տա կա մու թյուն, անդրդ վե լի հա մոզ մուն.. 
(ՍԻ): պենտա..ոն հունարեն բառ է. pent(a)-հին.., gōnίa-ան..յուն: 
Հետևաբար պեն տա..ոն կնշա նա կի հն..ան..յուն: ԱՄՆ-ի ռազ մա-
կան գե րա տես չու թյան ան վա նու մը թար..մա նա բար նշա նա կում 
է «հն..ան..յուն». Այդ հաս տա տու թյու նը տե ղա կայ ված է մի շեն- 
..ում, որ հի շեց նում է հն..ան..յուն կա ռուց ված.. (ԼԽ): Ժա մա նա- 
..ակից գի տու թյուն նե րի հա մա կար..ի մեջ է մտնում ին ֆոր մա-
տի..ան, որը դիտ վում է ճշ..րիտ ու ճա նա չո ղա կան գի տու թյուն: 
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Լեզ վա բա նու թյու նը կապ ու նի մե..ենա կան թար..մա նու թյուն-
նե րի հետ: Մե..ենան, ու նե նա լով լեզ վա բա նա կան նյու թի և լեզ-
վա բա նա կան իրո ղու թյուն նե րի կար..ի մո դել ներ, կա տա րում է 
թար..մա նու թյուն ներ մի լեզ վից մյու սը: Մա թե մա տի..ական կամ 
կի բեռ նե տի..ական լեզ վա բա նու թյու նը մշա..ում է լե զուն ԷՀՄ 
(էլե..տրո նա յին հաշ վիչ մե..ենա յի) հա մա կար.. նե րա ռե լու և լեզ-
վա կան կա ռուց ված..ը ձև այ նաց նե լու ս..զբուն..ներն ու եղա նակ-
նե րը (ԼԽ, ԼՆ):

5. Կետերի փոխարեն լրացրե՛ք դ, տ կամ թ:
Մոտավոր հաշ վում ե րը հաշ վում ե րի տե սակ նե րից են, 

որոնց տվյալ նե րը և ար..յուն քը հա մա պա տաս խան մե ծու թյուն-
նե րի իրա կան ար ժեք նե րը մի այն մո տա վո րա պես ներ կա յաց նող 
թվեր են: Մո տա վոր հաշ վում երն անհ րա ժեշ..որեն առա ջա նում 
են խն..իր նե րի թվա յին լուծ ման դեպ քում և պայ մա նա վոր ված 
են այն անճշ..ու թյուն նե րով, որոնք հա..ուկ են ինչ պես տրված  
խն..րի ձև ա կերպ մա նը, այն պես էլ խն..րի լուծ ման ձև ե րին: Մո-
տա վոր հաշ վում ե րի մե թո..նե րի ըն..հա նուր կա նոն նե րը և տե-
սու թյունն ըն..ուն ված է ան վա նել թվա յին մե թո..ներ (ՀՍՀ): Ներ-
վիլ Մոտտն անգ լի ա ցի ֆի զի կոս է: Եղել է Լոն..ոնի թա գա վո րա-
կան ըն կե րու թյան ան..ամ (1936 թ.): Դա սա վան..ել է Ման չես..րի 
(1929-30 թթ.) և Քեմբ րի ջի (1930-33 թթ.) հա մալ սա րան նե րում: 
Աշ խա տանք նե րը վե րա բե րում են քվան..ային մե խա նի կա յին, 
պին.. մարմ ի ֆի զի կա յին, ա..ոմա յին բխում ե րի տե սու թյա նը: 
Բա ցատ րել է հա ղոր..ակա նու թյան էլեկ..րոն նե րի էներ գե..իկ 
ար գել քով հո սան քի ուղղ ման երև ույ թը (Մոտ տի-Շոտ կիի տե սու-
թյուն) (ն. տ.): Հե տա գա յում մե քե նա կան թարգ մա նու թյան և հա-
մա կար գե րի մշակ ման հա մար սկսե ցին կի րա ռել կա ռուց ված քա-
յին և մա..եմա..իկա կան լեզ վա բա նու թյան ար..յունքները (ՇԱ): 

6. Կետերի փոխարեն լրացրե՛ք ձ, ծ կամ ց:
Իսահակ Նյու տո նը բա ցատ րել է Լուս նի շարժ ման առան..նա-
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հատ կու թյուն նե րը, Յու պի տե րի պրե..եսի ան ու սեղ մու մը, քննար-
կել հո.. զանգ վա..նե րի ձգո ղու թյան խնդիր նե րը: Փո փո խա կան 
մե..ու թյուն նե րը Նյու տոնն ան վա նել է ֆլյու ենտ ներ (հո սող մե- 
..ու թյուն ներ), որոնց ընդ հա նուր ար գու մեն տը նա հա մա րել է «բա-
ցար..ակ ժա մա նա կը»: «Ֆլյուք սի ա նե րի մե թոդ»-ում Նյու տո նը 
ձև ա կեր պել է անա լի զի եր կու փոխ հա կա դար.. խնդիր նե րը` դի-
ֆե րեն..իալ խնդի րը և դի ֆե րեն..իալ հա վա սար ման ին տեգր ման, 
մաս նա վո րա պես նախ նա կան նե րի որոշ ման խնդի րը: Նյու տո նը 
դեմ էր մտա..ական են թադ րու թյուն նե րին: Նա զար գա..րել է բա-
ցար..ակ տա րա..ու թյան և ժա մա նա կի գա ղա փա րը:

Աբ րա համ դը Մու ավ րը անգ լի ա կան մա թե մա տի կոս է (ծա-
գու մով ֆրան սի ա ցի): Ստա..ել է կոմպ լեքս թի վը n-աս տի ճան 
բար..րաց նե լու և կոմպ լեքս թվից n-աս տի ճա նի ար մատ հա նե լու 
կա նոն (Մու ավ րի բա նա ձև): Հե տա զո տել է աս տի ճա նա յին շար-
քեր, որոնք ան վա նել է անդ րա դար.. շար քեր (ՀՍՀ):

1978 թ.-ին ՀՊՃՀ-ի պրո ֆե սո րա դա սա խո սա կան ան..նա-
կազ մի և գի տա կան աշ խա տող նե րի մի ջո ցով ստեղ..վել է ISMA 
հա մա կար գը, որի ղե կա վար ներն են Է. Մա նու կյա նը և Ս. Մա նու-
կյա նը: 2000 թ.-ից ծրագ րի ան..նա կազ մը հիմ ա կա նում զբաղ-
վել է տեքս տա յին ին տե լեկ տու ալ վեր լու..իչ նե րի մշակմամբ (ՇԱ): 

7. Կետերի փոխարեն լրացրե՛ք ջ, ճ կամ չ:
Ջոն Նեպերին է պատկանում լոգարիթմի մի սահմանում, որն 

ըստ էու թյան հա մար ժեք է դի ֆե րեն ցի ալ հա վա սար ման մի..ոցով 
լո գա րիթ մի սահ ման մա նը («Լո գա րիթմ ե րի զար մա նա լի աղյու-
սա կի կա ռու ցու մը» աշ խա տու թյան մե..):

Շար քը մա թե մա տի կա կան հաս կա ցու թյուն է, որը վեր..ավոր 
գու մա րի ընդ հան րա ցում է ան վեր.. քա նա կու թյամբ գու մա րե լի-
նե րի դեպ քում:

Նեյտ րո նա յին ֆի զի կան մի..ու կա յին ֆի զի կա յի բա ժին է, որն 
ու սում ա սի րում է տար բեր էներ գի ա յի նեյտ րոն նե րի հատ կու-
թյուն նե րը, ստաց ման եղա նակ նե րը, մի..ավայ րի մի..ուկ նե րի 
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հետ դրանց առաձ գա կան և ոչ առաձ գա կան փո խազ դե ցու թյու նը, 
վեր..ին նե րիս լրիվ էֆեկ տիվ կտրված քի կա խու մը նեյտ րոն նե րի 
էներ գի ա յից, նեյտ րոն նե րի գրանց ման մե թոդ ներն ու սար քե րը:

Չա փայ նու թյան վե լու ծու թյունն ու սում ա սիր վող երև ույ թի հա-
մար էա կան ֆի զի կա կան մե ծու թյուն նե րի մի..և առն..ու թյուն նե րի 
հաս տատ ման մե թոդ է:

Չա փի.. սար քը չափ ման մի..ոց է, որը հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս ան մի..ապես հաշ վե լու չափ վող մե ծու թյան ար ժե քը:

Հա ղորդ ման հու սա լի ու թյան բարձ րաց ման պար զա գույն մի- 
..ոցը յու րա քան..յուր ազ դան շա նը մի քա նի ան գամ կրկնելն է:

Կլոդ Էլ վուդ Շե նո նը ամեր իկա ցի գիտ նա կան և ին ժե ներ է, 
ին ֆոր մա ցի ա յի մա թե մա տի կա կան տե սու թյան ստեղ ծող նե րից: 
Ավար տել է Մի..իգա նի համալսարանը (1936) (ՀՍՀ):

8. Կետերի փոխարեն լրացրե՛ք ղ կամ խ:
Ամերկիացի մա թե մա տի կոս (ազ գու թյամբ հուն գար) Յա նոշ 

ֆոն Նեյ մա նը (1903-1957) մաս նակ ցել է առա ջին ատո մա յին ռում-
բի ստե..ծման աշ..ատանք նե րին: Ե..ել է Ատո մա յին էներ գի ա յի 
հանձ նա ժո..ովի ան դամ (1955-ից): Աշ..ատանք նե րը վե րա բե րում 
են ֆունկ ցի ո նալ անա լի զին և դա սա կան ու քվան տա յին մե..անի-
կա յում դրա կի րա ռու թյուն նե րին: Զբա..վել է խա..երի տե սու թյան 
հար ցե րով: Մեծ ավանդ ու նի առա ջին ԷՀՄ-ի ստե..ծման գոր ծում:

Նյու տո նը զար գաց րել է բա ցար ձակ տա րա ծու թյան և ժա մա-
նա կի գա..ափա րը, որն ըն կած է ո..ջ դա սա կան մե խա նի կա յի 
հիմ քում: Նյու տո նի տե սու թյան օգ տին վկա յող կա րև որ փաս-
տարկ նե րից էր երկ րագն դի սե..մվա ծու թյան (բև եռ նե րի մոտ) 
հայտ նա բե րու մը, որը հա կա ռակ էր Դե կար տի ուսմունքին:

Ներդաշնակ տա տա նում ե րը տա տա նում ե րի մյուս տե սակ-
նե րի մեջ կա րև որ տե.. են գրա վում: Նա..` բնու թյան մեջ և տե- 
..նի կա յում հա ճա.. են հան դի պում ձև ով ներ դաշ նակ տա տա-
նում ե րին նման տա տա նո ղա կան պրո ցես ներ, երկ րորդ` հա-
մա րյա ան փո փո.. հատ կու թյուն նե րով հա մա կար գե րից շա տե րը 
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(օրի նակ` էլեկտ րա կան շ..թա նե րը) ներ դաշ նակ տա տա նում ե րի 
նկատ մամբ իրենց յու րա հա տուկ ձև ով են դրսև ո րում: Ներ դաշ-
նակ տա տա նում ե րը տա տա նում ե րի մի ակ տե սակն են, որոնց 
ձևը վե րար տադ րե լիս չի ա..ավա..վում (ՀՍՀ): 

9. Կետերի փոխարեն լրացրե՛ք մ կամ ն:
Չափերի մետ րա յին հա մա կար գը ֆի զի կա կան մի ա վոր նե րի 

հա մա խու..բ է, որի հի..քում ըն կած է եր կա րու թյան մի ա վո րը` մետ-
րը: Մե ծու թյուն նե րի չափ ման ժա մա նակ կի րառ վող մի ջոց նե րի և 
սկզբու..քնե րի ա..բող ջու թյունն են կազ մում չափ ման մե թոդ նե րը:

Ըստ Ոս կե հատ ման հա րա բե րու թյան` մեծ մա սը մի ջին հա-
մե մա տա կանն է ա..բողջ հատ վա ծի և փոքր մա սի, այս տե ղից 
էլ` հատ վա ծի մաս նա հա տում ար տա քին և մի ջին հա մե մա-
տու թյա..բ: Ոս կե հատ ման հա րա բե րու թյու նը հայտ նի է դե ռևս 
հնուց: Էվկ լի դե սի «Սկզբու..քնե րի» երկ րորդ գրքում տրվում է 
Ոս կե հատ ման հա րա բե րու թյան երկ րա չա փա կան կա ռու ցու մը: 
Ոս կե հա տում տեր մի նը սահ մա նել է Լեո..ար դո դա Վի..չին: 

Հաս տա տու.. հո սան քի չափ ման կամր ջա կի հա մար որ պես 
զրո յա կան ի..դի կա տոր ծա ռա յում է մագ նի սա է լեկտ րա կան գալ-
վա..ամետ րը, իսկ փո փո խա կան հո սան քի չափ ման կամր ջա-
կի հա մար` թրթռա վոր գալ վա..ամետ րը, հե ռա խո սը, սլա քա վոր 
ցու ցի չով կամ էլեկտ րո..աճա ռա գայ թա յին խո ղո վա կով էլեկտ րո- 
..ային ի..դի կա տո րը: 

Ի. Նյու տո..ը 1655-ից հա ճա խել է Գրան տե..ի դպրոց, իսկ 
1661-ին ըն դուն վել է Քե..բրի ջի հա մալ սա րա նի Թրի..իթի քոլեջ:

10.  Կետերի փոխարեն լրացրե՛ք ր կամ ռ:
Մոնտե-Կա..լոյի մե թո դը վի ճա կագ րա կան փո..ձար կում ե-

րի մե թոդ է, հաշ վո ղա կան մա թե մա տի կա յի մե թոդ, որը հեն վում 
է պա տա հա կան մե ծու թյուն նե րի և պ..ոցես նե րի մո դե լա վոր-
ման և փնտրվող մե ծու թյուն նե րի վի ճա կագ րա կան գնա հա տա-
կան նե րի կա..ուց ման վրա: Մոն տե-Կա..լո յի մե թո դի կի..ա..    ման 
ա..աջին և պա..զա գույն դեպ քը π թվի մո տա վոր հաշ վում է 
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(Բյուֆ ֆոն, 1777): Այդ մե թո դը բու..ն թա փով սկսեց զար գա նալ 
էլեկտ..ոնա յին հաշ վո ղա կան մե քե նա նե րի (ԷՀՄ) երև ան գա լուց 
հե տո և սկզբում կի..ա..վում էր ճա..գա յաթ ման տե ղա փոխ ման 
ու նեյտ..ոնա յին ֆի զի կա յի բա..դ խնդիր նե րի լուծ ման հա մար: 
Շատ հայտ նի են նաև եր կու սե..ի ին տեգ..ալ հա վա սա րում ե-
րի, հանր ահաշ վա կան հա վա սա րում ե րի, էլիպ սա կան եզ րա յին 
խնդիր նե րի լուծ ման, օպե..ատո..նե րի սե փա կան ա..ժեք նե րի 
գնա հատ ման հա վա նա կա նա կան մո դել նե րը:

Նեյտ..ոնա յին ֆի զի կան մի ջու կա յին ֆի զի կա յի բա ժին է, 
որն ու սում ա սի րում է տար բեր էնե..գի ա յի նեյտ..ոն նե րի հատ-
կու թյուն նե րը, ստաց ման եղա նակ նե րը, մի ջա վայ րի մի ջուկ նե րի 
հետ դրանց ա..աձ գա կան և ոչ ա..աձ գա կան փո խազ դե ցու թյուն-
նե րը, վե..ջին նե րիս լ..իվ էֆեկ տիվ կտ..ված քի կա խու մը նեյտ- 
..ոն նե րի էնե..գի ա յից (հմմտ. նեյտ..ոնա յին սպեկտ..ոս կո պիա), 
նեյտ..ոն նե րի գրանց ման մե թոդ ներն ու սար քե րը (հմմտ. նեյտ- 
..ոնա յին դե ֆեկ տո..ներ) (ՀՍՀ):

11. Կետերի փոխարեն լրացրե՛ք վ կամ ֆ:
Որոշյալ ինտեգրալների մոտավոր ինտեգրումը հաշ..ողական 

մաթեմատիկայի բաժին է, որն զբաղ..ում է որոշյալ ինտեգրալների 
հաշ..ման մեթոդների մշակմամբ և կիրառությամբ:

Լուի Մարի Անրի Նա..իեն ֆրանսիացի ինժեներ և գիտնական է: 
Մշակել է կախովի կամուրջների վերլուծական հաշ..արկման մե- 
 թո դը, ստացել անսեղմելի մածուցիկ հեղուկի շարժման հա..ա- 
սարումերը (Նա..իե-Ստոքսի հա..ասարում): Վերջինս մածուցիկ 
հեղուկի (գազի) շարժման դի..երենցիալ հա..ասարում է: 

Նեյտրոնոգրա..իան նեյտ րոն նե րի փնջի ցրման մի ջո ցով մո-
լե կուլ նե րի, բյու րեղ նե րի և հե ղուկ նե րի կա ռուց..ած քի ու սում ա-
սիր ման մե թոդ է: Բյու րեղ նե րում նեյտ րոն նե րի դի..րակ ցի ան 
(մաս նիկ նե րի դի..րակ ցիա) երև ույթ է, որն ըն կած է կա ռուց..ած-
քա յին նեյտ րո նոգ րա..իա յի հիմ քում:

Շարժ ման կա յու նու թյամբ պետք է օժտ..ած լի նեն շար ժիչ նե-
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րը, ա..տո մո բիլ նե րը, ինք նա թիռ նե րը, հրթիռ նե րը և ա..տո մատ 
կա ռա վար ման հա մա կար գե րը:

Ոչ է..կլի դե սյան երկ րա չա փու թյուն նե րը է..կլի դե սյան երկ րա-
չա փու թյուն նե րից տար բեր այն երկ րա չա փա կան հա մա կար գերն 
են, որոն ցում որոշ վում է պատ կեր նե րի շար ժու մը:

Շա րող մե քե նան պո լիգ րա..իա յում տեքս տի վե րար տադր ման 
հա մար տպագ րա կան կա ղա պար ներ պատ րաս տող մե քե նան է 
(ՀՍՀ):

12. Կետերի փոխարեն ըստ անհրաժեշտության գրե՛ք հ 
տառը:

Ի. Նյուտոնի գի տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան գա գաթ նա կե տը 
«Հի մունք ներն» է, որ տեղ նա ընդ..ան րաց րել է նախ..որդ նե րի 
(Գ. Գա լի լեյ, Յո. Կեպ լեր, Ռ. Դե կարտ, Ք. Հյու գենս, Ջ. Բո րել-
լի և ու րիշ ներ) և իր սեփ..ական հե տա զո տու թյուն նե րը: Անընդ - 
..ատ մա թե մա տի կա կան մե ծու թյուն հաս կա ցու թյու նը Նյու տո նը 
մու ծում է իբ րև անընդ..ատ մե խա նի կա կան շարժ ման տար բեր 
տե սակ նե րի վե րաց..ար կում: Փո փոխ..ական մե ծու թյուն նե րը նա 
ան վա նել է ֆլյու ենտ ներ, որոնց ընդ..անուր ար գու մեն տը նա հա-
մա րել է «բաց..ար ձակ ժա մա նա կը»: Մի կող մից Նյու տոնն ար- 
..ամար..ել է սխոլ..աս տի կան և հան դես եկել բնու թյան գի-
տա կան ճա նա չո ղու թյան կողմ ա կից և առա ջա դեմ մտա ծող, 
մյուս կող մից գրել աստ վա ծա բա նա կան թե մա նե րով: Նա հան-
գել է աստ վա ծա յին «առա ջին մղու մի» ան..րա ժեշ տու թյան գա - 
ղ..ափա րին (ՀՍՀ): Մե խա նի կա յում «մե ռյալ» կետ է հա մար վում 
այն դրու թյու նը, երբ մե քե նա յի մեջ որևէ մաս մի պա.. կանգ է 
առ նում, և որ պես զի չստաց վի խափ..անում, հա կա դիր ու ժե րի 
շնոր..իվ վե րաց վում է այդ դրու թյու նը, ու մե քե նան աշ խա տում է 
ան խափ..ան (ՍԻ): Տար բեր գի տու թյուն նե րի վե րա բե րող ին ֆոր-
մա ցի ան մշակ վում, պա..պան վում և փո խանց վում է լեզ վա կան 
տեքս տե րի մի ջո ցով: Լեզ վա բա նա կան ավան դա կան շատ բնա-
գա վառ ներ էա պես փո խում են իրենց հե տա զո տա կան մեթ..ոդի-
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կան ԷՀՄ-ի հնա րա վո րու թյուն ներն օգ տա գոր ծե լու հետևանքով 
(ԼԽ, ԼՆ):

13. Կետերի փոխարեն ըստ անհրաժեշտության գրե՛ք 
կրկնակ բաղաձայնները:

Իսահակ Նյու տո նը (անգ լի ա ցի ֆի զի կոս և մա թե մա տի կոս) 
1661-ին ըն դուն վել է Քեմբ րի..ի Թրի նի թի քո լե ջը, որ տեղ նրա 
ու սու ցիչն է եղել հայտ նի մա թե մա տի կոս Ի. Բար րո ուն: Հայտ նի 
Վուլս թորպ գյու ղում Նյու տո նը կա տա րել է լույ սի տա..ալուծ ման 
փոր ձե րը: Նա թաղ վել է անգ լի ա կան ազ գա յին պան թե ո նում` 
Վեստ մինս տե րյան ա..այու թյու նում: Նյու տո նի ե..որդ օրենքն 
է` ազ դու մը միշտ ու նի հա վա սար և հա կա դիր փո խազ դում, այլ 
կերպ, եր կու մար մի..երի փո խազ դե ցու թյուն նե րը մի մյանց հա-
վա սար են և հա կա ռակ ու..ված (ՀՍՀ): Բազ մա տոմ մո լե կու..նե-
րով մար մի..երում ներ քին էներ գի ա յի մեջ մտնում են նաև մո-
լե կու..նե րի պ..ական և դրան ցում ատոմ ե րի տա տա նո ղա կան 
շար ժում ե րի էներ գի ա նե րը (ն. տ.): Ռե ակ տիվ է այն շար ժու մը, 
որ ու..ված է ելա կե տա յին շարժ մա նը հա կա ռակ. ռե ակ տիվ ինք-
նա թի ռը շարժ վում է ար տամ..վող գա զե րի վեկ տո րա կան ու..ու-
թյա նը հա կա ռակ ու..ու թյամբ (շարժ վում է հե տա հար ու ժի ազ-
դե ցու թյամբ) (ԼԽ): Մե քե նան, ու նե նա լով լեզ վա բա նա կան իրո-
ղու թյուն նե րի մո դե..ներ, կա տա րում է թարգ մա նու թյուն ներ մի 
լեզ վից մյու սը (ԼԽ, ԼՆ): Մե քե..ական թարգ մա նու թյան ծննդյան 
թի վը հա մար վում է 1947-ը, իսկ հե ղի նակ ներն են Ուո րեն Ուի վե-
րը և Նոր բերտ Վիները (ՇԱ):

ե/ Ստուգման ենթակա հարցեր / առաջադրանքներ
(Հետադարձ կապի ապահովում և ստուգում/ գնահատում)
1. Ո՞ր դիր քե րում են հան դես գա լիս բա ղա ձայն նե րը գրա-

կան հա յե րե նում:
2. Ո՞ր դիր քե րում են Բ, Գ և Դ բա ղա ձայն ներն ի հայտ բե րում 

գրու թյան և ար տա սա նու թյան ան հա մա պա տաս խա նու թյուն-
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ներ: Ներ կա յաց նե՛լ Բ-ի ուղ ղագ րու թյու նը: Ներ կա յաց նե՛լ Գ-ի 
ուղ ղագ րու թյու նը: Ներ կա յաց նե՛լ Դ-ի ուղ ղագ րու թյու նը: 

3. Ո՞ր դիր քե րում են Ձ, Ջ և Ղ-Խ բա ղա ձայն ներն ի հայտ 
բե  րում գրու թյան և ար տա սա նու թյան ան հա մա պա տաս-
խա նու  թյուն ներ: Ներ կա յաց նե՛լ Ձ-ի ուղ ղագ րու թյու նը: Ներ-
կա յաց նե՛լ Ջ-ի ուղ ղագ րու թյու նը: Ներ կա յաց նե՛լ Ղ-Խ-ի ուղ-
ղագ րու թյու նը:

4. Ներ կա յաց նե՛լ Զ-Ս-ի ուղ ղագ րու թյու նը:
5. Ներ կա յաց նե՛լ Ժ-Շ-ի ուղ ղագ րու թյու նը:
6. Ներ կա յաց նե՛լ Հ-ի ուղ ղագ րու թյու նը:
7. Ներ կա յաց նե՛լ Մ-Ն-ի ուղ ղագ րու թյու նը:
8. Ներ կա յաց նե՛լ Ր-Ռ-ի ուղ ղագ րու թյու նը:
9. Ներ կա յաց նե՛լ Վ-Ֆ-ի ուղ ղագ րու թյու նը:
10. Ներ կա յաց նե՛լ կրկնակ բա ղա ձայն նե րի ուղ ղագ րու թյու նը:
11. Կազ մե՛ք ձեր մաս նա գի տու թյա նը վե րա բե րող նա խա դա-

սու թյուն ներ բ-պ-փ, գ-կ-ք, դ-տ-թ, ձ-ծ-ց, ջ-ճ-չ, ղ-խ, զ-ս, 
ժ-շ, մ-ն, հ, ր-ռ, վ-ֆ բա ղա ձայն նե րի ուղ ղագ րու թյանը և 
ուղ ղա խո սու թյանն առնչ վող բա ռե րով:

12.  Գրե՛ք ձեր մաս նա գի տու թյանն առնչ վող այն պի սի բա-
ռեր (առն վազն հինգ բառ), որոն ցում կան կրկնակ բա ղա-
ձայն ներ և դրան ցով կազ մե՛ք նա խա դա սու թյուն ներ:

13. Ուղ ղագ րա կան բա ռա րան նե րից (ձեր ընտ րու թյամբ) դո՛ւրս 
գրեք բա ղա ձայն նե րի ուղ ղագ րու թյա նը վե րա բե րող բա-
ռա շար քեր: 

Թեմայի գնահատում:
Գնահատման թերթիկ: Հարցաթերթեր:
Ուղղագրական բառացանկերի կազմում:
Բնագրային աշխատանք:
Արտահայտիչ ընթերցանություն:
Մշա կում ե րի, քննարկ վող հար ցե րին տրվող պա տաս խան-

նե րի գնա հատում:
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զ/ Հիմնական և առաջարկվող գրականություն 
1. Ավետիսյան Յու., Զա քա րյան Հ., Հա յոց լե զու: Հնչյու նա-

բա նու թյուն, ուղ ղա խո սու թյուն, ուղ ղագ րու թյուն, Ե., 2008, 
էջ 21-46: 

2. Բեդիրյան Պ., Հայ լեզուն և մեր խոսքը. գրական արևելա-
հայերեն խոսքի ուղեցույց, Ե., 2007, էջ 6-18:

3. Գյուր ջի նյան Դ., Հա յե րեն բա ռա րան-տե ղե կա տու. մի ա-
սին, ան ջատ կամ գծի կով գրվող բա ռեր, Ե., 1998, էջ 26-
76:

4. Գյուր ջի նյան Դ., Հե քե քյան Ն., Հա յոց լե զու. գործ նա կան 
աշ խա տանք նե րի ձեռ նարկ բու հե րի ու սա նող նե րի հա-
մար, Ե., 2002, էջ 17-25:

5. Իշ խա նյան Ռ., 600 բառ, Ե., 1992, էջ 11-20:
6. Խա լա թյան Գ., Ամիր ջա նյան Ս., Մի րու մյան Մ., Թե լադ-

րու թյան բնագ րե րի ժո ղո վա ծու (տերմինաբանական 
բառարանով), Ե., 2012, էջ 105-149:

7. Խա չատ րյան Լ., Լեզ վա բա նու թյան նե րա ծու թյուն, Ե., 
2008, էջ 115-128:

8. Մի րու մյան Մ., Հա յոց լե զու. տե սա կան և գործ նա կան 
դա սըն թաց (Հնչյու նա բա նու թյուն, բա ռա գի տու թյուն, ձև-
ա բա նու թյուն), Ե., 2012, (Հնչյու նա բա նու թյուն), էջ 32-41£ 

9. Նա զա րյան Ռ., Կոս տա նյան Վ., Ուղ ղագ րա կան ու ղե-
ցույց, 2000 և ավե լի բառ, Ե., 1992, էջ 17-62:

10. Սո ղո մո նյան Մ., Հա յոց լեզ վի գործ նա կան աշ խա տանք-
ներ (ոչ մաս նա գի տա կան ֆա կուլ տետ նե րի հա մար): Ու-
սում ա մե թո դա կան ձեռ նարկ, Ե., 2013, (Հնչյու նա բա նու-
թյուն), էջ 4-25: 
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ԱՌՑԱՆՑ ՈՒՍՈՒՑմԱՆ «CLASSROOM» ՀԱՐԹԱԿՈՒմ 
ՏՐՎՈՂ ԱմՓՈՓԻՉ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

Ուսանողների խոսքի զարգացում
Առաջին տարբերակ. տեքստային աշխատանք

1. Տեքստից դո՛ւրս գրել ուղղագրական դժվարություն ներկա
յացնող բառերը և դասակարգե՛լ (բ-պ-փ, գ-կ-ք, դ-տ-թ, ձ-ծ-ց, 
ջ-ճ-չ, ղ-խ, զ- ս, ժ–շ, հ, մ-ն, ր-ռ , վ–ֆ, կրկնակ բաղա ձայններ): 

2. Դասակարգված բառերը ներկայացնե՛լ ըստ ուղղագրական 
և ուղղախոսական միևնույն սկզբունքով կազմված բառաշար
քերի՝ բացատրելով կանոնները և շարքերը հարստացնելով 
նմանօրինակ բառերով: 

3. Տեքստում ընդգծված բառերը (բառաձևերը) փոխարինե՛լ 
տվյալ ոճին համապատասխանող այնպիսի հոմանիշ բառե րով 
(բառաձևերով), որոնց մեջ լինեն ուղղագրական արժեք ունե
ցող բաղաձայններ:

Անկախացումից հե տո հա յե րենն սկսեց ներդր վել տե ղե կույ թի 
փո խա նակ ման նոր՝ էլեկտ րո նա յին մի ջա վայ րում, որ տեղ ստեղծ-
վե ցին հա յա լե զու կայ քեր, հրա պա րակ ներ (ֆո րում), հան դես ներ, 
թեր թեր, ռա դի ո կա յան ներ, զրու ցա տե ղի ներ, հե ռու սուց ման և 
ինք նաս տուգ ման կենտ րոն ներ, հիմ ադր վե ցին գրա դա րան ներ, 
ձայ նա դա րան ներ, տա րաբ նույթ շտե մա րան ներ, բա ռա րան-
ներ, ինք նու սույց ներ, ինք նաշ խատ թարգ մա նիչ ներ, խմբագ րիչ, 
սրբագ րիչ, որո նիչ, ըն թեր ցիչ, փո խար կիչ ծրագ րեր, հա մա կարգ-
չա յին տա ռա տե սակ ներ, հա յե րե նաց վում են մի շարք էլեկտ րո-
նա յին ծրագ րեր ու գոր ծիք ներ: Հրա տա րակ վում են հա յե րեն 
էլեկտ րո նա յին գրքեր, խաղեր:

 Հայաստանի Հանրապետությունը նպաստում է, որ հայերենը 
դառնա տեղեկատվական ցանցերում լիարժեք ներկայացված և 
ազատ փոխարկելի լեզու: Սա նշանակում է ունենալ հայերենից 
այլ լեզուներ (առաջին հերթին անգլերեն) և հակադարձ համա-
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կարգչային ինքնաշխատ թարգմանիչ, որը թե՛ առցանց, թե՛ 
անցանց մատչելի լինի համակարգչից ամեն մի օգտվողի 
(ներկայումս այդպիսին դառնալուն մոտ է «Գուգլ թարգմանիչ» 
ծրագիրը): Սա մի գերխնդիր է, որն այս կամ այն չափով կարող 
է լուծել նաև մյուս բոլոր հիմախնդիրները: Այս գերխնդիրը 
կապված է համաշխարհային քաղաքակրթության՝ ներկայումս 
կատարվող հեղափոխության հետ: Գրային դարաշրջանից 
մուտք ենք գործում նորբանահյուսական դարաշրջան: Ստեղծվել 
է մշակույթի արտահայտման, դրսևորման ու պահպանման մի 
նոր՝ կարծական (վիրտուալ) միջավայր, և արագորեն զարգանում 
են դրա արտադրաբանությունները (տեխնոլոգիաները): Այսօր 
բոլոր ազգային մշակույթներն շտապում են ներդրվելու այդ 
միջավայրում՝ հարմարվելով նոր արտադրաբանություններին: 
Դուրս մացողները դատապարտված են մահվան (ՀԶ): 

Երկրորդ տարբերակ. կապակցված խոսք

1. Հյուսե՛լ կապակցված խոսք տրված բառաշարքերից 
որևէ մեկով:

Բ-պ-Փ. սրբագրել, սպրդել, ռումբ, սկիզբ, ամպրոպ, րոպե, 
խա փանում,

Գ-Կ-Ք. համակարգիչ, համակարգում, ալգորիթմ, թարգմա-
նիչ, թարգմանություն, դիցուք, աքսիոմ, սարքավորում

Դ-Տ-Թ. մաթեմատիկոս, արդյունք, դադար, խնդիր, հաջոր-
դա կան, պատճենահանել, խնդրագիրք, շանթ, 

Ձ-Ծ-Ց. բացարձակ, բարձր, փորձ, ատաղձագործ, բարձր, 
լից քա վորում, կայծքար, 

Ջ-ճ-Չ. առաջմղիչ, առաջմղում, ջերմամիջուկային, առաջին, 
ձեռնարկչություն, ճոճք, 

Ղ-Խ. սեղմասկավառակ, տեղեկույթ, տեխնոլոգիա, մեխանի-
կա, սեղմել, խախտել, 

մ-Ն. ինֆորմատիկա, ամփոփել, ամպ, անպարփակ, անփոփոխ, 
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Հ. էլեկտրահաշվիչ, ֆիզիկաաշխարհագրական, համաշխարհայ-
նացում, համընդհանրացում, անընդհատություն, անհրաժեշտու-
թյուն, ծանր միջուկի տրոհում:

Ր-Ռ. երեսուն, երեսուներորդ, երեսնական, երկրորդ, երկրոր-
դական, րոպեաչափ, քառակուսի, քառորդ, 

Վ-Ֆ. ինֆորմատիկա, ինֆորմացիա, ավտոմատ, ավտոմոբիլ, 
սակավ,

Կրկնակ բաղաձայններ. իններորդ, մրրիկ, ուղղակի, խշշոց, 
երկկողմ, պատճեններ, կիլովատտ, իննսուն: 

2. Հյուսե՛լ կապակցված խոսք՝ ընտրելով տրված վերնա
գրերից մեկը.

ա) Ես՝ վիրտուալ տիրույթում 
բ) Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները և Հայաստանը
գ) Շարժման կայունությունը և առաջընթացը 
դ) Նյութի դիմադրությունը և գիտատեխնիկական նվաճում-

ները 
ե) Մաթեմատիկական ճշգրտությունը և իրականության 

վայրիվերումները
զ) Էներգիան, բնությունը և սերը
է) Թվաբանության և արվեստի իմ ընկալումը
ը) Մանկավարժը՝ բարձր նպատակի ասպետ
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ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԱմԱՌՈՏԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ա. պատմություն և իրավագիտություն

ԱԱ – Ա. Աս րյան, Սար դա րա պա տի հե րո սա մար տը խորհր դա -
հայ պատ մագ րու թյան գնա հատ մամբ, «Խ. Աբո վյա նի անվ. ՀՊՄՀ 
90-ամյա կին նվիր ված գի տա ժո ղո վի նյու թե րի ժո ղո վա ծու», Ե., 
«Ման կա վարժ» հրատ., 2014 (էջ 361-364):

ԱԳՀ – Ա. Գրի գո րյան, Մի ջազ գա յին ռազ մա կան հա մա գոր ծակ-
ցու թյու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի Դաշ-
նու թյան մի ջև, «Հա յա գի տա կան հան դես», ¹ 1 (29), Ե., «Ման կա-
վարժ» հրատ., 2015 (136-137):

ԱԴ – Ա. Դա նի ե լյան, Խորհր դա հա յու թյան 1921-1940 թթ. սո ցի-
ալ-կեն ցա ղա յին զար գաց ման պատ մու թյան հա յե ցա կար գա յին հիմ-
քե րը և պար բե րա ցու մը, «Կան թեղ: Գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո-
վա ծու», ¹ 3 (48), Ե., «Ասո ղիկ» հրատ., 2011 (103-108):

ԱԵ – Ա. Եղո յան, Լեռ նա լի բա նա նի կա նո նադ րու թյան փո փո խու-
թյուն նե րը 1912 թ., «Կան թեղ: Գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու», 
¹ 3 (56), Ե., «Ասո ղիկ» հրատ., 2013 (163-168):

ԱԶ – Ա. Զար գա րյան, Ազ գա յին շարժ ման վե րել քը Վրաս տա նում 
(1987-1991 թթ.), «Կան թեղ: Գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու», 
¹ 3 (56), Ե., 2013 (152-162): 

ԱԿ – Ա. Կո ծի նյան, Առևտ րա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի քա-
ղա քա ցի ա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը տնտե սա կան օրենսդ րու-
թյան խախ տում ե րի հա մար և դրանց դա սա կար գու մը, «Խ. Աբո-
վյա նի անվ. ՀՊՄՀ 90-ամյա կին նվիր ված գի տա ժո ղո վի նյու թե րի 
ժո ղո վա ծու», Ե., 2014 (241-245):

ԱՀ – Ա. Հա կո բյան, Հար կա յին հա մա կար գը Երև ա նի խա նու-
թյան տա րած քում 16-17-րդ դա րե րում, «Կան թեղ: Գի տա կան հոդ-
ված նե րի ժո ղո վա ծու», ¹ 3 (56), Ե., 2013 (124-131):

ԱՄ – Ա. Մար տի րո սյան, Թուրք-սի րի ա կան սահ մա նա յին վի ճա-
հա րույց հիմ ա հար ցե րի շուրջ (1920-1930-ական թթ.), «Խ. Աբո վյա-
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նի անվ. ՀՊՄՀ 90-ամյա կին նվիր ված գի տա ժո ղո վի նյու թե րի ժո ղո-
վա ծու», Ե., 2014 (282-285):

ԱՎ – Ա. Վար դա նյան, «Թու ֆեն կյան» բա րե գոր ծա կան հիմ ադ-
րա մի գոր ծու նե ու թյունն Ար ցա խում, «Խ. Աբո վյա նի անվ. ՀՊՄՀ 
90-ամյա կին նվիր ված գի տա ժո ղո վի նյու թե րի ժո ղո վա ծու», Ե., 2014 
(296-300):

ԱՎ, ՀՊՄՀ – Ա. Վիրաբյան, Հայ ազա տագ րա կան շար ժում ե րը 
XVI դա րում, «ՀՊՄՀ 90-ամյա կին նվիր ված գի տա ժո ղո վի նյու թե րի 
ժո ղո վա ծու», Ե., 2014 (336-339):

ԲԲ – Բ. Բագ րա տյան, Թրա ֆի քին գի իրա վա կան ոլոր տը, 
«ՀՊՄՀ 90-ամյա կին նվիր ված գի տա ժո ղո վի նյու թե րի ժո ղո վա ծու», 
Ե., 2014 (238-241): 

Գ – Գյո թե, Աֆո րիզմ եր և իմաս տու թյուն ներ, Ե., «Մաշ տոց» 
հրատ., 2008:

ԳԱ – Գ. Առա քե լյան, Մխի թար Գո շի «Դա տաս տա նագր քի» 
ստեղծ ման իրա վա կան նա խադ րյալ նե րը, «Կան թեղ: Գի տա կան 
հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու», ¹ 3 (48), Ե., 2011 (236-243):

ԳՄ – Գ. Մկրտու մյան, Մու համ մեդ մար գա րե ին վե րագր ված և 
հայ կա կան հա մայնք նե րին տրված պայ մա նագ րե րը: Փոքր Ման շու-
րը, «Հա յա գի տա կան հան դես», ¹ 1 (29), Ե., 2015 (117-125):

ԳՊ – Գ. Պետ րո սյան, Մրցակ ցու թյան սկզբուն քը վար չա կան 
դա տա վա րու թյու նում, «Կան թեղ: Գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա-
ծու», ¹ 3 (48), Ե., 2011 (244-255):

ԳՍ – Գ. Ստե փա նյան, Նոր Ջու ղա հայ կա կան գաղ թօ ջա խի հա-
մա ռոտ պատ մու թյուն, «ՀՊՄՀ 90-ամյա կին նվիր ված գի տա ժո ղո վի 
նյու թե րի ժո ղո վա ծու», Ե., 2014 (339-342):

ԷԵ – Է. Եսա յան, Դա տա կան փոր ձու թյուն նե րը Անգ լի ա յի իրա-
վուն քում (VII-XI դդ.), «Գի տա կան աշ խա տու թյուն ներ», IX, Գյում րի, 
ՀՀ ԳԱԱ «Գի տու թյուն» հրատ., 2006 (125-130):

ԷՀ – Է. Հով հան նի սյան, Ազ գա յին-պահ պա նո ղա կան հո սան քի 
առա ջաց ման դրդա պատ ճառ ներն Արևմ տյան Հա յաս տա նում, «Հա-
յա գի տա կան հան դես», ¹ 1 (5), Ե., «Ման կա վարժ» հրատ., 2007 
(112-121):
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ԻԱ – Ի. Ար շա կյան, Դա տա խա զի կող մից մե ղադ րան քից հրա-
ժար վե լու հաս կա ցու թյու նը, դա տա վա րա կան կար գը և իրա վա կան 
հե տև անք նե րը, «ՀՊՄՀ 90-ամյա կին նվիր ված գի տա ժո ղո վի նյու-
թե րի ժո ղո վա ծու», Ե., 2014 (258-261):

ԻԼ – Ի. Լա փա յան, Կա նանց դե րի բարձ րաց ման հիմ ա հար ցե-
րը XIX դ. II կե սի հայ մա մու լում, «ՀՊՄՀ 90-ամյա կին նվիր ված գի-
տա ժո ղո վի նյու թե րի ժո ղո վա ծու», Ե., 2014 (292-296):

ԼԽ – Լ. Խա չատ րյան, Հե տաքրք րա շարժ լեզ վա բա նու թյուն, Ե., 
«Զան գակ-97», հրատ., 2010:

ԼՊԳ – Լ. Պետ րո սյան, Պոն տո սի ար քա յա կան և Գու գար քի 
բդեշ խա կան տոհ մե րի ազ գակ ցու թյան շուրջ, «Գի տա կան աշ խա-
տու թյուն ներ», IX, Գ., 2006 (13-17):

ԽՍ – Խ. Ստե փա նյան, Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մը սփյուռ-
քա հայ հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան մտքի գնա հատ մամբ (1920-
1930-ական թթ.), «Հա յա գի տա կան հան դես», ¹ 1 (29), Ե., 2015 (91-
102):

ԿՓ – Կ. Փահ լև ա նյան, Գե նե րալ-լեյ տե նանտ Աբի սո ղոն-Աբել 
Իվա նի Մգեբ րով (1845-1920 թթ.), «ՀՊՄՀ 90-ամյա կին նվիր ված 
գի տա ժո ղո վի նյու թե րի ժո ղո վա ծու», Ե., 2014 (305-309):

ՀՍՀ – Հայ կա կան սո վե տա կան հան րա գի տա րան, հ. 8, Ե., 
ՀՍՍՀ ԳԱ, 1982:

ՄԱԿ – Մ. Ապ րե սյան, Հար սի գա թան Պոն տո սի հույ նե րի հար-
սա նե կան արա րո ղա կար գում, «Կան թեղ: Գի տա կան հոդ ված նե րի 
ժո ղո վա ծու», ¹ 3 (48), Ե., 2011 (109-114):

ՄԿ, ԷԳ – Մ. Կա րա պե տյան, Է. Գև որ գյան, Պան թուր քիզ մի էու-
թյան բա ցա հայ տու մը խորհր դա հայ պատ մագ րու թյան մեջ, «Հա յա-
գի տա կան հան դես», ¹ 2-3 (8-9), Ե., «Ման կա վարժ» հրատ., 2008 
(93-113):

ՄԿ, ԷԳ, ԷՄ – Մ. Կա րա պե տյան, Է. Գև որ գյան, Է. Մել քո նյան, 
Արևմ տա հա յե րի ազ գա յին սահ մա նադ րու թյու նը` նոր մեկ նա բա նու-
թյամբ, «ՀՊՄՀ 90-ամյա կին նվիր ված գի տա ժո ղո վի նյու թե րի ժո ղո-
վա ծու», Ե., 2014 (365-368):

ՄՄ – Մար դը` Մար դուն, Գրա կա նու թյան օժան դակ ձեռ նարկ 
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հան րակր թա կան դպրո ցի 7-րդ դա սա րա նի հա մար (ԿԽՄԿ-ի 
կրթա կան ծրագ րի հեղ. խումբ` Ի. Բուրժ, Ն. Գվա րա մա ձե, Թ. Ալեք-
սա նյան, Ն. Խաչ մա նյան), Ե., Կար միր խա չի մի ջազ գա յին կո մի տե, 
2002:

ՇՄ – Շ. Մար տի րո սյան, ԽՍՀՄ կոր ծան ման պատ մու թյու նից, 
«ՀՊՄՀ 90-ամյա կին նվիր ված գի տա ժո ղո վի նյու թե րի ժո ղո վա ծու», 
Ե., 2014 (314-318):

ՌԻ – Ռ. Իշ խա նյան, Պատ կե րա զարդ պատ մու թյուն հա յոց, 
գիրք առա ջին, Ե. «Արև իկ» հրատ., 1990:

ՍԻ – Ս. Իշ խա նյան, Թև ա վոր խոս քեր, Ե., «Հա յաս տան» հրատ., 
1975:

ՍՀ – Ս. Հով հան նի սյան, Իրադ րու թյու նը Երու սա ղե մում 1856-
1876 թթ. և հա յոց պատ րի ար քու թյու նը, «Հա յա գի տա կան հան դես», 
¹ 1 (29), Ե., 2015 (126-135):

ՍՄ – Ս. Մա նու կյան, Բո ղո քա կան մի սի ո ներ նե րի գոր ծու նե ու-
թյու նը Արևմ տյան Հա յաս տա նում 19-րդ դա րի վեր ջին և 20-րդ դա րի 
սկզբին, «ՀՊՄՀ 90-ամյա կին նվիր ված գի տա ժո ղո վի նյու թե րի ժո-
ղո վա ծու», Ե., 2014 (357-361):

ՍՍ, ԻՇ – Ս. Սե ֆե րյան, Իմաս տա խոս Շեքս պի րը, Ե., Եր. հա-
մալս. հրատ., 1986:

ՎԱԳ – Վ. Աբ րա հա մյան, Անիի թա գա վո րու թյան (X-XI դդ.) վար-
չա տա րած քա յին բա ժա նու մը և պե տա կան կար գը, «Գի տա կան աշ-
խա տու թյուն ներ», IX, Գ., 2006 (169-173):

ՎԱԿ – Վ. Ավե տի սյան, Կի լի կյան Հա յաս տա նի, Ան տի ո քի դքսու-
թյան և Բյու զան դի ա յի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը 1098-1112 թթ., 
«Կան թեղ: Գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու», ¹ 3 (48), Ե., 2011 
(115-123):

ՎԱՀ – Վ. Աթո յան, Հայ րե նա սի րա կան դաս տի ա րա կու թյան 
խնդիր նե րը Գա րե գին Նժդե հի աշ խա տանք նե րում, «Հա յա գի տա-
կան հան դես», ¹ 2-3 (8-9), Ե., 2008 (119-126):

ՎՀ – Վ. Հա կո բյան, Բուլ ղա րի ա յի թուր քա կան հա մայն քի ընդ-
հա նուր պատ կե րը 1877-1971 թթ., «Հա յա գի տա կան հան դես», ¹ 1 
(29), Ե., 2015 (148-156):
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ՎՄ – Վ. Մա թև ո սյան, Ազ գա յին նույ նա կա նաց ման խնդիր նե րը 
Հա յաս տա նի եվ րա ին տեգր ման հա մա տեքս տում, «ՀՊՄՀ 90-ամյա-
կին նվիր ված գի տա ժո ղո վի նյու թե րի ժո ղո վա ծու», Ե., 2014 (318-
322):

ՎՍ – Վ. Սի մո նյան, Մա սո նու թյուն-դե կաբ րիստ ներ առն չու թյուն-
նե րի հար ցի շուրջ, «Կան թեղ: Գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու», 
¹ 3 (56), Ե., 2013 (132-151):

Բ. Կուլտուրա
Գեղարվեստական կրթություն

ԱԱԳ – Ա. Ասատ րյան, ՀՀ ԳԱԱ ար վես տի ինս տի տու տը և 
Ն. Տիգ րա նյա նի ստեղ ծա գոր ծու թյան ու սում ա սի րու թյու նը, «Գի տա-
կան աշ խա տու թյուն ներ», IX, Գյում րի, 2006 (181-185):

ԱԳԱ, Գ – Ար դի գեր մա նա կան ար վեստ, «Գա րուն», հ. 3.386.99, 
Ե., «Արա րատ ՍՊԸ» հրատ., 1999 (95-96): 

ԱԳԿ – Ա. Գրի գո րյան, Ար վես տա բա նու թյու նը որ պես ար դի մշա-
կու թա յին ազ գի կա յաց ման ճա նա պարհ. Գա րե գին Հով սե փյա նի 
հրա պա րա կա խո սա կան գոր ծու նե ու թյու նը, «Կան թեղ: Գի տա կան 
հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու», ¹ 3 (48), Ե., 2011 (191-197):

Գ – Գյո թե, Աֆո րիզմ եր և իմաս տու թյուն ներ, Ե., 2008:
ԳԱ, ՀԲ – Գ. Ամի րյան, Հ. Բաղ դա սա րյան, Վեր ջին կան թե ղը, 

«Հա յա գի տա կան հան դես», ¹ 2 (32), Ե., 2016 (171-175):
ԶՊ, Գ – Զ. Պո պո վիչ, Ինք նա կա ռա վար վող ար վես տի անու նից, 

«Գա րուն», հ. 1.384.99, Ե., «Արա րատ ՍՊԸ» հրատ., 1999 (95-96):
ԷԱ – Է. Աբ րա հա մյան, Սեր գեյ Փա րա ջա նո վի «Նռան գույ նը» 

ֆիլ մի ներ կա ռուց ված քա յին պո ե տի կան, «Հա յա գի տա կան հան-
դես», ¹ 1 (5), Ե., 2007 (131-147):

ԷՎ – Է. Վար դա նյան, Ժա մա նա կա կից մո տե ցում մշա կու թա բա-
նա կան կրթու թյա նը, «Հա յա գի տա կան հան դես», ¹ 2-3 (8-9), Ե., 
2008 (127-138):

ԼԽ – Լ. Խա չատ րյան, Հե տաքրք րա շարժ լեզ վա բա նու թյուն, Ե., 
2010:
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ԼԿ – Լ. Կի րա կո սյան, Լրագ րո ղա կան ժան րի հաս կա ցու թյան 
շուրջ, «Գի տա կան աշ խա տու թյուն ներ», IX, Գ., 2006, (190-192):

ԼՊ – Լ. Պետ րո սյան, Ան ձի և կազ մա կեր պու թյան հա մա պա-
տաս խա նու թյան հո գե բա նա կան որոշ աս պեկտ ներ, «Կան թեղ: Գի-
տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու», ¹ 3, (56), Ե., 2013 (241-247):

ԿԱ, Գ - Կ. Անա նյան, Դաշ նա մու րա յին ման րան վա գը հայ 
երաժշ տու թյան մեջ, «Գա րուն», հ. 3.386.99, Ե., 1999 (44-46):

ՀՀ, ՀԱ – Հ. Հա րու թյու նյան (Ստե փա նյան), Հ. Ափի նյան, Նվա-
գա րան նե րը հին հա յոց բա նա կում, «Գի տա կան աշ խա տու թյուն-
ներ», IX, Գ., 2006 (81-84):

ՀՍՀ – Հայ կա կան սո վե տա կան հան րա գի տա րան, հ. 8, Ե., 1982:
ՄՀ – Մ. Հա կո բյան, Քա ղա քա կան PR տեխ նո լո գի ա նե րի կի րա-

ռու մը հա յաս տա նյան հե ռուս տա ըն կե րու թյուն նե րում, «Հա յա գի տա կան 
հան դես», ¹ 2-3 (26-27), Ե., «Ման կա վարժ» հրատ., 2014 (336-345):

ՄՄԿ – Մ. Մկրտչյան, Սիմ վո լիզ մի դրսև ո րում ե րը Վարդ գես 
Սու րե նյան ցի ար վես տում, «Կան թեղ: Գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո-
վա ծու», ¹ 3 (56), Ե., 2013 (221-227):

ՄՆ – Մ. Նա վո յան, Անա նիա Շի րա կա ցու Հա րու թյան հարց նա-
կար գե րը հայ հիմ եր գու թյան զար գաց ման հա մա տեքս տում, «Գի-
տա կան աշ խա տու թյուն ներ», IX, Գ., 2006 (85-90):

ՄՍ – Մ. Սարգ սյան, Կոմ պո զի ցիա-հո րին վածք, գե ղար վես տա-
կան կեն սու նակ եզ րույթ ներ, «Հա յա գի տա կան հան դես», ¹ 2-3 (26-
27), Ե., 2014 (285-293):

ՄՍ, Գ – Մ. Ստամ բոլ ցյան, Ճգնա ժամ, ճգնա ժամ..., «Գա րուն», 
հ. 1.384.99, Ե., 1999 (58-62):

ՇԳ – Շ. Գրի գո րյան, Էդ գար Հով հան նի սյա նի կոն ցեր տա յին վա-
րի ա ցի ա նե րը սաք սո ֆո նի և ջա զա յին նվա գախմ բի հա մար, «Հա յա-
գի տա կան հան դես», ¹ 2-3 (8-9), Ե., 2008 (149-155):

ՌԻ – Ռ. Իշ խա նյան, Պատ կե րա զարդ պատ մու թյուն հա յոց, 
գիրք առա ջին, Ե., 1990:

ՍԻ – Ս. Իշ խա նյան, Թև ա վոր խոս քեր, Ե., 1975:
ՍՍ, ԻՇ – Ս. Սե ֆե րյան, Իմաս տա խոս Շեքս պի րը, Ե., 1986:
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Գ. Կրթության հոգեբանություն և սոցիոլոգիա

ԱԳ – Ա. Գև որ գյան, Ին տե լեկ տի կոգ նի տիվ մո դել նե րը, «Կան թեղ: 
Գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու», ¹ 3 (56), Ե., 2013 (228-234):

ԱԶՀ – Ա. Զու րա բյան, Ամուս նա ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե-
րի քրիս տո նե ա կան մո դե լը ներ կա յաց նող մի քա նի հիմ ա հար ցեր, 
«Հա յա գի տա կան հան դես», ¹ 2-3 (8-9), Ե., 2008 (156-162):

ԱԼ – Ա. Լո քյան, Կա ռա վար չա կան գոր ծու նե ու թյան ազ դե ցու-
թյու նը ան ձի հո գե բա նա կան հատ կու թյուն նե րի ձև ա վոր ման վրա, 
«Կան թեղ: Գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու», ¹ 3 (56), Ե., 2013 
(258-264):

ԱՕ – Ա. Օվ չյան, Երե խա նե րի հան դեպ ըն տա նե կան բռնու թյան 
պատ ճա ռա կա նու թյու նը, «Կան թեղ: Գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո-
վա ծու», ¹ 3 (56), Ե., 2013 (253-257):

Գ – Գյո թե, Աֆո րիզմ եր և իմաս տու թյուն ներ, Ե., 2008:
ԷՎ – Է. Վար դա նյան, Ժա մա նա կա կից մո տե ցում մշա կու թա բա-

նա կան կրթու թյա նը, «Հա յա գի տա կան հան դես», ¹ 2-3 (8-9), Ե., 
2008 (127-138):

ԷՓ – Է. Փա ժու հան դեհ, Անձ նա յին գոր ծոն նե րի դե րը երի տա-
սարդ նե րի ինք նա ի րաց ման գոր ծըն թա ցում, «Կան թեղ: Գի տա կան 
հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու», ¹ 3 (56), Ե., 2011 (235-240):

ԼԽ – Լ. Խա չատ րյան, Հե տաքրք րա շարժ լեզ վա բա նու թյուն, Ե., 
2010:

ԼՄ – Լ. Մկրտչյան, Ավագ նա խադպ րո ցա կա նի տա րի քա յին-հո-
գե բա նա կան մի քա նի առանձ նա հատ կու թյուն ներ, «Գի տա կան աշ-
խա տու թյուն ներ», IX, Գ., 2006 (149-152):

ԼՊ – Լ. Պետ րո սյան, Ան ձի և կազ մա կեր պու թյան հա մա պա-
տաս խա նու թյան հո գե բա նա կան որոշ աս պեկտ ներ, «Կան թեղ: Գի-
տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու», ¹ 3 (56), Ե., 2013 (241-247):

ԾՄ – Ծ. Մկրտչյան, Խոս քը որ պես ան ձի և նրա վար քի կար գա-
վոր ման մի ջոց, «Հա յա գի տա կան հան դես», ¹ 1 (5), Ե., 2007 (148-152):

ԿՍ, ՌՀ – Կ. Սա հա կյան, Ռ. Հով հան նի սյան, Կոնֆ լիկ տի էներ-
գե տի կան և հո գե կար գա վո րու մը հա ղոր դակց ման գոր ծըն թա ցում, 
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«Գի տա կան աշ խա տու թյուն ներ», IX, Գյում րի, 2006 (59-62):
ՀԹ – Հ. Թա դև ո սյան, Շփման մեջ կոնֆ լիկ տա ծին տար րե րի 

հո գե բա նա կան առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, «Կան թեղ: Գի տա կան 
հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու», ¹ 3 (56), Ե, 2013 (248-252):

ՀՇ – Հ. Շա հի նյան, Նյար դա յին անո ռեկ սի ան և բու լի մի ան որ-
պես հո գե սո մա տիկ խան գա րում եր. տվյալ խան գա րում ե րի բուժ-
ման ար դի հո գե թե րա պև տիկ մե թոդ նե րի հա կիրճ նկա րա գի րը, 
«Կան թեղ: Գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծու», ¹ 3 (48), Ե., 2011 
(206-214):

ՀՍՀ – Հայ կա կան սո վե տա կան հան րա գի տա րան, հ. 8, Ե., 
1982:

ՄԱ – Մ. Ավե տի սյան, Օժտ վա ծու թյան խնդրի ու սում ա սի րու-
թյու նը ռու սա կան հո գե բա նու թյան մեջ, «Կան թեղ: Գի տա կան հոդ-
ված նե րի ժո ղո վա ծու», ¹ 3 (48), Ե., 2011 (215-219): 

ՆԱ – Ն. Ադա մյան, Կրտսեր դպրո ցա կա նի ու սում ա կան գոր-
ծու նե ու թյան ձև ա վո րում ու զար գա ցու մը, «Գի տա կան աշ խա տու-
թյուն ներ», IX, Գ., 2006 (145-148):

ՍՍ, ԻՇ – Ս. Սե ֆե րյան, Իմաս տա խոս Շեքս պի րը, Ե., 1986:
ՈւԺՄՀՎ – Ու սուց ման ժա մա նա կա կից մե թոդ ներ, հնար ներ և 

վար ժու թյուն ներ, (Կազմ.` Ս. Սա րու խա նյան, Ա. Դալ լա քյան, Ն. Դի-
շա ղա ջյան, խմբագր.` Ա. Իս կան դա րյան), Վա նա ձոր, «Վա նա տուր» 
ՍՊԸ տպ., 2008:

Դ. Կենսաբանություն, քիմիա և աշխարհագրություն

Գ – Գյո թե, Աֆո րիզմ եր և իմաս տու թյուն ներ, Ե. 2008:
ԼԽ – Լ. Խա չատ րյան, Հե տաքրք րա շարժ լեզ վա բա նու թյուն, Ե., 

2010:
ՀՍՀ – Հայ կա կան սո վե տա կան հան րա գի տա րան, հ. 8, Ե., 

1982:
ՄՄ, ԱՊԲԳ – Մ. Մա նու կյան, Աստ ծո պատ վի րան նե րը և բնու-

թյան գաղտ նիք նե րը, Ե., 2004:
ՍԻ – Ս. Իշ խա նյան, Թև ա վոր խոս քեր, Ե., 1975:
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