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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

« Հայոց պատ մու թյուն» ա ռար կայի պե տա կան ա վար տա կան և մի աս նա կան քննու
թյուն  նե րի ա ռա ջադ րանք նե րի շտե մա րա նի երկրորդ գիրքը լրամշակվել է 2017 թ. « Հայոց 
պատ մու թյուն. պե տա կան ա վար տա կան և մի աս նա կան քն նու թյունների ու ղե ցույց»–ի 
պա հանջ նե րի և մո տե ցում ե րի հի ման վրա: Ա ռա ջադ րանք ները նե րա ռում են 2014–
2016 թթ. լույս տե սած ա վագ դպ րո ցի ը նդ հա նուր և բնա գի տա մա թե մա տի կա կան հոս
քե րի 10–12–րդ դա սա րան նե րի « Հայոց պատ մու թյան» դա սա գրքե րի (Ա. Մել քոն յա նի, 
Ա. Սի մո նյա նի և Ա. Նազարյանի խմ բա գրու թյամբ) ուսում ա կան նյու թը: 

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

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

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

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

Քն նա կան թես տի Բ մա կար դա կում կընդգրկ վեն Ա մա կար դա կի հա մե մատ ա վե լի 
խոր ի մա ցու թյուն և պատ մա կան մտա ծո ղու թյան ա վե լի բարձր մա կար դա կի կա րո ղու
թյուն ներ և հմ տու թյուն ներ պա հան ջող ա ռա ջադ րանք ներ:

Շտեմարանի երեք գրքերի առա ջադրանքներից են կազմվելու 2018 թ. պետական 
ավարտական և միասնական քննությունների թեստերը: 

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

1. ՏԱՐԵԹՎԵՐ

1.  Ո՞ր թվա կան նե րին է Ա րա մ Ու րար տա ցին դի մա կայել ա սո րես տա նյան ար շա
վանք նե րին.

1) Ք. ա. 845–830 թթ.   3) Ք. ա. 859–843 թթ.
2) Ք. ա. 873–869 թթ.   4) Ք. ա. 839–833 թթ.

2.  Հայ կա զուն նե րի Այ րա րա տյան թա գա վո րու թյու նը ե՞րբ հայտ նի դար ձավ Հայ կա
կան լեռ նաշ խար հի սահ ման նե րից դուրս.

1) Ք. ա. XIII դա րում    3) Ք. ա. IX դա րի ա ռա ջին կե սին
2) Ք. ա. XI դա րում    4) Ք. ա. IX դա րի ե րկ րորդ կե սին

3.  Ո՞ր թվա կան նե րի նվաճումների արդյունքում է ստեղծ վել Վա նի աշ խար հա կա
լու թյու նը.

1) Ք. ա. 768–764 թթ.   3) Ք. ա. 781–778 թթ.
2) Ք. ա. 735–725 թթ.   4) Ք. ա. 785–781 թթ.

4. Ո՞ր թվա կա նին է Ար գիշ տի I–ը ար շա վել դե պի Ալիշտու.

1) Ք. ա. 786 թ.    3) Ք. ա. 785 թ.
2) Ք. ա. 782 թ.    4) Ք. ա. 781 թ.

5. Ե՞րբ է գա հա կա լել Ռու սա II–ը.

1) Ք. ա. 786–764 թթ.   3) Ք. ա. 735–մոտ 710–ա կան թթ. վերջ
2) Ք. ա. մոտ 685–645 թթ.   4) Ք. ա. 645 –625 թթ.

6. Ե՞րբ է Սար դու րի III–ը հի շա տակ վել ա սո րես տա նյան ար ձա նագ րու թյուն նե րում.

1) Ք. ա. 645 թ. 2) Ք. ա. 646 թ  3) Ք. ա. 643 թ.  4) Ք. ա. 644 թ.

7. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Թիգ լաթ պա լա սար III–ի ար շա վան քը դեպի Տուշ պա.

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

8. Ե՞րբ է Սար գոն II–ը ար շա վել Վա նի թա գա վո րու թյան դեմ.

1) Ք. ա. 735 թ. ձմ ռա նը   3) Ք. ա. 743 թ. աշ նա նը
2) Ք. ա. 714 թ. գար նա նը   4) Ք. ա. 719 թ. ամ ռա նը

9.  Ե՞րբ են Մա րաս տա նի, Բա բե լո նի և Հա յաս տա նի դաշ նա կից զոր քե րը գրա վել 
Նին վեն.

1) Ք. ա. 621 թ.    3) Ք. ա. 605 թ.
2) Ք. ա. 609 թ.    4) Ք. ա. 612 թ.
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10. Ե՞րբ վե րաց վեց Մա րաս տա նի գե րիշ խա նու թյու նը Հա յաս տա նում.

1) Ք. ա. VI դա րի կե սին   3) Ք. ա. VI դա րի վեր ջին
2) Ք. ա. VI դա րի սկզ բին   4) Ք. ա. V դա րի կե սին

11. Ե՞րբ է զոհ վել Կյու րոս Մե ծը.

1) Ք. ա. 538 թ.    3) Ք. ա. 524 թ.
2) Ք. ա. 529 թ.    4) Ք. ա. 521 թ.

12. Մինչև ե ՞րբ Հա յաս տա նը մնաց Ա քե մե նյան տե րու թյան կազ մում.

1) Ք. ա. 190 թ.    3) Ք. ա. 401 թ.
2) Ք. ա. 201 թ.    4) Ք. ա. 331 թ. 

13. Ե՞րբ է Դա րեհ III–ը դար ձել Ա քե մե նյան տե րու թյան տի րա կալ.

1) Ք. ա. 336 թ.    3) Ք. ա. 522 թ.
2) Ք. ա. 363 թ.    4) Ք. ա. 323 թ.

14. Ո՞ր թվա կա նին էր Ա քե մե նյան ար քայի դեմ ա պս տամ բել Կյու րոս Կրտ սե րը.
1) Ք. ա. 522 թ. 2) Ք. ա. 520 թ.  3) Ք. ա. 410 թ.   4) Ք. ա. 401 թ.

15.  Ե՞րբ է վեր ջին ան գամ հի շա տակ վել Հա յաս տա նի սատ րապ–կա ռա վա րիչ Երվանդ II–ը.
1) Ք. ա. 460–ական թթ.   3) Ք. ա. 360–ա կան թթ.
2) Ք. ա. 410–ա կան թթ.   4) Ք. ա. 330–ա կան թթ.

16. Ե՞րբ է կա ռա վա րել Ա լեք սանդր Մա կե դո նա ցին.

1) Ք. ա. 339–323 թթ.   3) Ք. ա. 340–323 թթ.
2) Ք. ա. 336–323 թթ.   4) Ք. ա. 334–323 թթ.

17. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Գավ գա մե լայի ճա կա տա մար տը.

1) Ք. ա. 335 թ. սեպ տեմ բե րի 2–ի ն  3) Ք. ա. 330 թ. սե պտեմ բե րի 22–ի ն
2) Ք. ա. 331 թ. հոկ տեմ բե րի 1–ի ն  4) Ք. ա. 334 թ. հոկ տեմ բե րի 1–ի ն

18. Ե՞րբ է ծն վել Ար տա շես I ար քան.

1) Ք. ա. 240 թ. 2) Ք. ա. 220 թ.  3) Ք. ա. 230 թ.  4) Ք. ա. 250 թ.

19.  Մա րաս տա նի սելև կյան սատ րապ Տի մար քո սի ա պս տամ բու թյու նը տեղի է 
ունեցել`
1) Ք. ա. 183–179 թթ.   3) Ք. ա. 185–180 թթ.
2) Ք. ա. 162–160 թթ.   4) Ք. ա. 165–164 թթ.

20. Ե՞րբ է ծն վել Տիգ րան Մե ծը.

1) Ք. ա. մոտ 160 թ.    3) Ք. ա. մոտ 150 թ.
2) Ք. ա. մոտ 140 թ.    4) Ք. ա. մոտ 130 թ.
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21. Ե՞րբ Պոն տո սը ռազ մա կա լեց Փոքր Հայ քը.

1) Ք. ա. 121 թ.    3) Ք. ա. 115 թ.
2) Ք. ա. 102 թ.    4) Ք. ա. 112 թ.

22. Ե՞րբ է կնք վել հայ–պոն տա կան պայ մա նա գի րը.

1) Ք. ա. 90 թ.    3) Ք. ա. 80 թ.
2) Ք. ա. 94 թ.    4) Ք. ա. 84 թ.

23. Ե՞րբ են հայ–պոն տա կան զոր քե րը գրա վել Կա պա դով կի ան.

1) Ք. ա. 95 թ.    3) Ք. ա. 91 թ.
2) Ք. ա. 93 թ.    4) Ք. ա. 87 թ.

24. Պարթևս տա նում ե ՞րբ է գահ բարձ րա ցել Գո դերձ II–ը.

1) Ք. ա. 88 թ.    3) Ք. ա. 84 թ.
2) Ք. ա. 93 թ.    4) Ք. ա. 94 թ.

25. Լու կուլ լոսն իր բա նա կով ե՞րբ մտավ Հա յաս տան.
1) Ք. ա. 70 թ.    3) Ք. ա. 69 թ.
2) Ք. ա. 67 թ.    4) Ք. ա. 66 թ.

26.  Տիգ րան Մե ծի գլ խա վո րած հայ կա կան բա նա կը ե՞րբ մո տե ցավ պա շար ված Տիգ
րա նա կեր տին.
1) Ք. ա. 68 թ. հոկ տեմ բե րին  3) Ք. ա. 68 թ. սեպ տեմ բե րին
2) Ք. ա. 69 թ. սեպ տեմ բե րին  4) Ք. ա. 69 թ. հոկ տեմ բե րին

27. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Ա րա ծա նի ի ճա կա տա մար տը.

1) Ք. ա. 69 թ. հոկ տեմ բե րի 6–ի ն  3) Ք. ա. 68 թ. հոկ տեմ բե րի 6–ի ն
2) Ք. ա. 68 թ. սեպ տեմ բե րի 22–ի ն  4) Ք. ա. 69 թ. սեպտեմբերի 22–ի ն

28. Միհր դատ Եվ պա տո րը ո ՞ր թվա կա նին ի նք նաս պան ե ղավ.

1) Ք. ա. 62 թ.    3) Ք. ա. 63 թ.
2) Ք. ա. 66 թ.    4) Ք. ա. 59 թ.
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2. ՓԱՍՏԵՐ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ

1. Ո՞րն է ՀՀ–ի ե րկ րորդ բարձր լեռնագա գա թը.

1) Ա րա գած  2) Թոն դու րեկ  3) Կա պուտ ջուղ  4) Սի փան

2. Որ քա՞ն է Սևա նա լճի բարձ րու թյու նը ծո վի մա կեր ևույ թից.

1) 1620 մ  2) 1916 մ  3) 1816 մ  4) 1720 մ

3. Որ քա՞ն է Ճո րոխ գե տի եր կա րու թյու նը.

1) 345 կմ  2) 453 կմ  3) 545 կմ  4) 565 կմ

4. Որ քա՞ն է Տիգ րիս գե տի եր կա րու թյու նը Հա յաս տա նի մա սում.

1) 500 կմ  2) 1000 կմ  3) 400 կմ  4) 345 կմ

5. Ո՞րն է Մեծ Հայ քի ա մե նան շա նա վոր աշ խար հը.

1) Գու գարք  2) Սյու նիք  3) Ար ցախ   4) Այ րա րատ

6. Քա նի՞ գա վառ ու նե ին Մեծ Հայ քի բո լոր նա հանգ նե րը մի ա սին.

1) 151  2) 137   3) 191   4) 119

7. Հայ կա կան լեռ նաշ խար հը հա րա վից ե զեր վում է ՝

1) Հայ կա կան Տավ րո սի լեռ նաշղ թայով և Հյու սի սային Մի ջա գետ քի հար թա վայ րով
2) Պոն տո սի լեռ նե րով
3) Կուր գե տով
4) Կաս պից ծո վով և Ի րա նա կան բարձ րա վան դա կով

8. Ո՞րն է Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի կենտ րո նում ձգ վող լեռ նաշղ թան.

1) Հայ կա կան Տավ րոս   3) Գե ղա մա
2) Հայ կա կան Պար    4) Ար ցա խի

9. Ո՞ր լիճն է գտն վում Ա րա գա ծի վրա.

1) Քա րի  2) Ցե լի   3) Պարզ   4) Ծովք

10. Որ տե ղի՞ց է սկիզբ առ նում Ար ևե լյան Եփ րա տը.

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

11. Ո՞ր գե տին է մի ա խառն վում Կու րը.

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

12. Ինչ պե՞ս էր հնում կոչ վում Ա րաք սը.

1) Ա րա ծա նի 2) Ա խու րյան  3) Ե րասխ   4) Հրազ դան
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13. Ըստ ո ՞ր աղ բյու րի էր Մեծ Հայ քը բա ժան ված 15 նա հանգ նե րի.

1) Մ. Խո րե նա ցու « Հայոց պատ մու թյան»  3) Ա ստ վա ծաշն չի
2) «Աշ խար հա ցոյ ց»–ի    4) Քսե նո փո նի «Ա նա բա սիս»–ի

14. Որ տե՞ղ է գտն վում Կի լի կի ան.

1) Մի ջերկ րա կան ծո վի հա րավ–ար ևել քում
2) Մի ջերկ րա կան ծո վի հյու սիս–ար ևել քում
3) Մի ջերկ րա կան ծո վի հյու սիս–ա րև մուտ քում
4) Մի ջերկ րա կան ծո վի հա րավ–ա րև մուտ քում

15. Ո՞ր լեռ նաշղ թան է հա րա վից ե զե րում Հայ կա կան լեռ նաշ խար հը.

1) Հայ կա կան Տավ րո ս   3) Զան գե զու րի
2) Հայ կա կան Պա ր    4) Գե ղա մա

16. Ո՞րն է հն դեվ րո պա կան լեզ վաըն տա նի քի ա ռան ձին և ի նք նու րույն լեզ վա ճյուղ.

1) գեր մա նե րեն    3) պարս կե րեն
2) հայե րեն     4) ռու սե րեն

17. Որ տե՞ղ է գտն վել Թոր գո մա տուն կամ Թե գա րա մա եր կի րը.

1) Տիգ րի սի վե րին ա վա զա նում  3) Ճո րո խի ստո րին ա վա զա նում
2) Ա րաք սի ստո րին ա վա զա նում  4) Եփ րա տի վե րին ա վա զա նում

18. Ով քե՞ր են Նոյի որ դի նե րը.

1) Հա բե թը, Քա մը, Սե մը   3) Թոր գո մը, Սե մը, Հա բե թը
2) Քա մը, Բե լը, Հայո սը   4) Ար մե նո սը, Թոր գո մը և Հայ կը

19. Ըստ վրա ցա կան ա վան դազ րույ ցի՝ քա նի՞ որ դի ու ներ Թոր գո մը.

1) 6  2) 8  3) 10  4) 14

20. Ո՞ր ար քան է Վա նի թա գա վո րու թյու նը վե րա ծել գեր տե րու թյան.

1) Սար դու րի I    3) Իշ պո ւի նի
2) Մե նո ւա     4) Ռու սա II

21. Ո՞ր ամ րոցն է հիմ նադր վել Ք. ա. 782 թ.

1) Է րե բու նի  2) Մե նո ւա խի նի լի 3) Ար գիշ տի խի նի լի 4) Թեյ շե բաի նի

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

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

23.  Ի՞նչ ա նու նով էր հայտ նի Վա նի թա գա վո րու թյու նը ա սո րես տա նյան ար ձա նա
գրու թյուն նե րում.

1) Բի այ նի լի  2) Ու րար տու  3) Հա յա սա   4) Էթիունի
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24. Ո՞վ է հա ջոր դել Մե նո ւային.

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

25.  Ու րար տա կան ո ՞ր ար քայի կող մից ա ռա ջին ան գամ նվաճ վեց Ար դի նի–Մու սա
սիր եր կի րը.

1) Սար դու րի I 2) Իշ պո ւի նի  3) Ռու սա I  4) Սար դու րի II

26. Ի՞նչ նպա տակ էր հե տապն դում Մե նո ւայի ձեռ նար կած ար շա վան քը Դի աու խի ի դեմ.

1) Վա նի թա գա վո րու թյան հա րա վար ևե լյան սահ ման ներն ամ րապն դե լու
2) Ո ւր մի այի ա վա զա նում հաս տատ վե լու
3) Հայ կա կան Տավ րո սի կենտ րո նա կան լեռ նանցք նե րում հաս տատ վե լու
4) պե տու թյան հյու սի սարևմ տյան սահ ման ներն ամ րապն դե լու

27. Սար դու րի II–ի տե րու թյու նը ար ևել քից ա րև մուտք ձգ վում է ր՝

1) Սև ծո վից մինչև Փոքր Ա սի այի կենտ րո նա կան շր ջան
2) Կաս պից ծո վից մինչև Պար սից ծոց
3) Սև ծո վից մինչև Պար սից ծոց
4) Կաս պից ծո վից մինչև Փոքր Ա սի այի կենտ րո նա կան շր ջան

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

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

29.  Ո՞ւմ ա նուն նե րով ան վա նա կո չեց Ռու սա I–ը Սևանա լճի ավազանում իր վե րա
կա ռու ցած եր կու խո շոր ամ րոց նե րը.

1) Թեյ շե բա ա ստ ծո և ի ր   3) Խալ դի և Թեյ շե բա ա ստ ված նե րի
2) Խալ դի ա ստ ծո և ի ր   4) Սար դու րի II–ի և իր

30. Ո՞վ է հա ջոր դել Ար գիշ տի I–ին.

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

31. Ո՞րն էր Խալ դի ա ստ ծո «սր բա զան քա ղա քը».

1) Տուշ պա–Վա նը    3) Ար դի նի–Մու սա սի րը
2) Մե նո ւա խի նի լին    4) Թեյ շե բաի նին

32.  Վա նի թա գա վո րու թյան ո ՞ր ար քայի օ րոք ա վարտ վեց կուռ հա մա կար գով կենտ
րո նաց ված պե տու թյան ստեղծ ման գոր ծըն թա ցը.

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

33. Վար չա կան ա ռու մով Վա նի պե տու թյու նը բա ժան ված էր.

1) նա հանգ նե րի    3) ստ րա տե գի ա նե րի
2) մար զե րի     4) սատ րա պու թյուն նե րի
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34. Ու րար տա կան զին ված ու ժե րի կո րի զը կազ մում էր.

1) ժո ղովր դա կան աշ խար հա զո րը  3) թիկ նա պահ հե ծե լա զո րը
2) ար քու նի մշ տա կան զո րա բա նա կը 4) թեթ ևա զեն հետ ևա կը

35.  Ո՞ւմ գլ խա վո րու թյամբ էր վե րա կանգն վել Հայ կա զուն նե րի ավագ ճյուղի իշ խա նու
թյու նը.

1) Պա րույ րի 2) Ա րա մի  3) Եր վան դի   4) Սկայոր դու

36. Ո՞ւմ քույրն էր Մա րաս տա նի ար քա Աժ դա հա կի կի նը.

1) Եր վանդ II–ի     3) Տիգ րան Եր վան դյա նի
2) Եր վանդ Սա կա վա կյա ցի   4) Վա հագ նի

37. Ա քե մե նյան տե րու թյան ո ՞ր սատ րա պու թյունն էր կազ մում Հա յաս տա նը.

1) XII  2) IX   3) XIII   4) XVII   

38. Ո՞վ է «Ա նա բա սիս» աշ խա տու թյան հե ղի նա կը. 

1) Ստ րա բոնը    3) Հե րո դո տոսը
2) Դի ոն Կա սի ոսը    4) Քսե նո փոնը

39. Ո՞վ էր ա պաս տան տվել Ա սո րես տա նի Սե նե քե րիմ թա գա վո րի որ դի նե րին.

1) Պա րույր Նա հա պե տը   3) Տիգ րան Եր վան դյա նը
2) Սկայոր դին    4) Եր վանդ Սա կա վա կյա ցը

40. Ո՞ր ե րկ րի թա գա վո րի կող մից է թա գադր վել Պա րույր Նա հա պե տը.
1) Բա բե լո նի    3) Մա րաս տա նի
2) Ա սո րես տա նի    4) Ա քե մե նյան տե րու թյան

41.  Ո՞ր պատ միչն էր վկա յում Տիգ րան I–ի և Կյու րոս Մե ծի մտե րիմ հա րա բե րու
թյուն նե րի մա սին.
1) Պլու տար քո սը    3) Քսե նո փո նը
2) Մով սես Խո րե նա ցին   4) Դի ոն Կա սի ո սը

42. Ո՞վ է հա ջոր դել Տիգ րան Եր վան դյա նին.

1) Ա րա մը  2) Վա հագ նը  3) Տի րի բա զը   4) Եր վանդ II–ը

43.  Քա նի՞ ար շա վանք է ձեռ նարկ վել Դա րեհ I–ի օ րոք Հա յաս տա նում բռնկ ված 
ա պստամ բու թյու նը ճն շե լու հա մար.

1) 2   2) 3   3) 5   4) 8

44. Ո՞վ էր Դա րեհ I–ի կող մից Հա յաս տան ու ղարկ ված հա յազ գի զո րա վա րը.
1) Դա դար շի շը    3) Քսե նո փո նը
2) Վա հու մի սան    4) Միթ րաուս տե սը
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45.  Ո՞վ էր Հա յաս տա նի ա րևմ տյան մա սի կա ռա վա րի չը, ո րը են թարկ վում էր Եր
վանդ II–ին.
1) Տիգ րան I–ը 2) Տի րի բա զը  3) Միթ րաուս տե սը 4) Զա րե հը

46.  Ո՞րն էր Մեծ Հայ քի Հայ կա զուն–Եր վան դա կան նե րի վեր ջին մայ րա քա ղա քը.

1) Վան  2) Բա գա րան  3) Եր վան դա կերտ 4) Եր վան դա շատ

47. Ո՞րն էր Ա լեք սանդր Մա կե դո նա ցու տերու թյան մայ րա քա ղա քը.

1) Նին վեն  2) Կար քե մի շը  3) Բա բե լո նը   4) Ա լեք սանդ րի ան

48. Ի՞նչ են ան վա նել Ար տա շա տը հու նահ ռո մե ա կան պատ միչ նե րը.

1) « Հայ կա կան Ա թենք»   3) « Հայ կա կան Հռոմ»
2) « Հայ կա կան Ան տի ոք»   4) « Հայ կա կան Կար թա գեն»

49. Ար տա շես I–ը քա նի՞ գա վառ նե րի բա ժա նեց եր կի րը.

1) 191   2) 190   3) 160   4) 120

50. Ո՞վ էր Մեծ Հայ քում Սելևկյանների կողմից նշա նակ ված հա յազ գի կա ռա վա րի չը.

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

51. Ո՞ւմ միջև է մղ վել Մագ նե սի այի ճա կա տա մար տը.

1) Ա սո րես տա նի ու Հա յաս տա նի  3) Սելև կյան տե րու թյան ու Հռո մի
2) Հա յաս տա նի ու Հռո մի   4) Հա յաս տա նի ու Սելև կյան տե րու թյան

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

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

53. Ո՞վ էր Սելև կյան նե րի դեմ ա պս տամ բած Մա րաս տա նի սատ րա պը.

1) Տի րի բա զը 2) Տի մար քո սը  3) Ման կայո սը  4) Զե նո նը

54. Բա ցի Ար տա շա տից` ու րիշ ի ՞նչ քա ղաք ներ է կա ռու ցել Ար տա շես I–ը.
1) Զարեհավան և Արմավիր   3) Զա րե հա վան ու Զա րի շատ
2) Աշ տա րակ ու Զա րի շատ   4) Եր վան դա կերտ և Բագարան

55. Ո րո՞նք է ին ար քու նի քի կար ևոր գոր ծա կա լու թյուն նե րը Ար տա շես I–ի ժա մա նակ.

1) թա գա դիր աս պե տու թյուն և սպա րա պե տու թյուն
2) հա զա րա պե տու թյուն և սպա րա պե տու թյուն
3) սպա րա պե տու թյուն և մարդ պե տու թյուն
4) հա զա րա պե տու թյուն և թիկ նա պա հու թյուն
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56. Ո՞ր ե րկ րի թա գա վո րի դեմ պա տե րազ մում Ար տա շե սը վե րա դարձ րեց Տմո րի քը.

1) Վիր քի     3) Բյու թա նի այի
2) Աղ վան քի    4) Սելև կյան տե րու թյան

57. Ո՞րն էր փո խար քա–կա ռա վա րիչ Բա գա րա տի նս տա վայ րը.

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

58. Ո՞ւմ էր Հյու սի սային Մի ջա գետ քում փո խար քա նշա նա կել Տիգ րան Մե ծը.

1) Գո դեր ձին    3) Մեհ րու ժա նին
2) Գու րա սին    4) Բա գա րա տին

59. Որ քա՞ն էր մայ րա քա ղաք Տիգ րա նա կեր տի բնակ չու թյան թի վը.

1) շուրջ 100 հա զար    3) շուրջ 120 հա զար
2) շուրջ 150 հա զար    4) շուրջ 80 հա զար

60. Որ տե՞ղ էր «70 հո վիտ ներ» կոչ վող տա րած քը.

1) Փոքր Հայ քի ար ևել քում   3) Ծոփ քի հյու սիս–ար ևել քում
2) Մեծ Հայ քի հա րավ–ար ևել քում  4) Մեծ Հայ քի հյու սիս–ա րև մուտ քում

61. Ո՞րն էր Ա սո րի քի մայ րա քա ղա քը.

1) Պտ ղո մայի սը 2) Ան տի ո քը  3) Փրաաս պան  4) Էկ բա տա նը

62. Ըստ հույն պատ մի չի՝ քա նի՞ լեզ վով է ին խո սում Տիգ րան II–ի տե րու թյու նում.

1) 30–ից ա վե լի 2) 15–ից ա վե լի  3) մոտ 25  4) 10

63. Ո րո՞նք է ին Տիգ րան II–ի տե րու թյան մեջ մտ նող բուն հայ կա կան հո ղե րը.

1) Մեծ Հայք, Փոքր Հայք   3) Մեծ Հայք և Կոմ մա գե նե
2) Մեծ Հայք և Պոն տոս   4) Մեծ Հայք, Փոքր Հայք, Ծոփք

64.  Կի լի կի այի քա նի՞ քա ղաք նե րի բնա կիչ նե րին էր Տիգ րան II–ը բռ նա գաղ թեց րել 
Հայաստան.

1) 10  2) 12   3) 14   4) 16

65. Ո՞ր պատ միչն է վկա յել, որ Տիգ րա նա կեր տում ե ղել է թատ րոն.

1) Տա կի տո սը 2) Պո լի բի ո սը  3) Պլու տար քո սը 4) Դի ոն Կա սի ո սը

66. Որ տե՞ղ էր Տիգ րան II–ը հռո մե ա կան բա նա կի՝ Հա յաս տան ներ խուժ ման պա հին.
1) Ար մա վի րում 2) Վա նում  3) Ար տա շա տում 4) Ան տի ո քում

67.  Ո՞ւմ գլ խա վո րու թյամբ է Տիգ րան II–ը զորաջոկատ ու ղար կել Լու կուլ լո սի դեմ՝ 
մինչև հայոց զորքը կհասներ Հայաստան.

1) Ման կայո սի    3) Մեհ րու ժա նի
2) Զա րե հի     4) Տիգ րան Կրտ սե րի
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68.  Որ քա՞ն էր հռո մե ա կան բա նա կի թի վը դաշ նակ ցային զո րա մա սե րի հետ մի ա
սին Տիգ րա նա կեր տի ճա կա տա մար տի նա խօ րյա կին.

1) շուրջ 50 հա զար    3) շուրջ 70 հա զար
2) շուրջ 55 հա զա ր    4) շուրջ 75 հա զար

69.   Որ քա՞ն էր Ան տո նի ո սի տրա մադ րու թյան տակ ե ղած բա նա կի թի վը պարթ ևա
կան ար շա վան քի սկզ բին.

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

70. Որ քա՞ն զին վոր էր Ան տո նի ո սին տրա մադ րել Ար տա վազդ II–ը.
1) 13 հա զար 2) 16 հա զար  3) 24 հա զար  4) 40 հա զար

71.  Որ քա՞ն էր Կրա սո սի հրա մա նա տա րու թյամբ Ա սո րիք ժա մա նած հռո մե ա կան բա
նա կի թի վը.
1) 100 հա զար  2) 80 հա զար  3) 60 հա զար  4) 50 հա զար

72. Ար տա վազդ II–ը որ քա՞ն զորք էր խոս տա ցել տրա մադ րել Կրա սո սին.
1) 33 հա զար 2) 40 հա զար  3) 20 հա զար  4) 13 հա զար

73. Ո՞վ էր պարթև զո րահ րա մա նա տա րը Խա ռա նի ճա կա տա մար տում.
1) Վա սա կը  2) Ա տրվշ նաս պը 3) Սու րե նը  4) Բա կու րը

74. Ո ՞վ է « Բա քո սու հի ներ» ող բեր գու թյան հե ղի նա կը.
1) Վեր գի լի ո սը    3) Տա կի տոսը
2) Էվ րի պի դե սը    4) Ար տա վազդ II–ը

75. Ար տա շես II–ը ո ՞ր թա գա վո րու թյունն է մի աց րել Հայոց թա գա վո րու թյա նը.
1) Կա պա դով կի ան    3) Ծոփ քը
2) Ա տր պա տա կա նը    4) Կոմ մա գե նեն

76. Ատր պա տա կա նում ո ՞վ էր Հռո մի կող մից թա գա վոր կարգ ված կա մա կա տա րը.
1) Ար տա վազդ III–ը    3) Ար տա նե սը
2) Ա րի ո բար զա նե սը    4) Տիգ րան IV–ը

77. Ո՞վ է գա հըն կեց ա րել Տիգ րան IV–ին.
1) Պոմ պե ո սը    3) Գայոս Կե սա րը
2) Մար կոս Ան տո նի ո սը   4) Հուլիոս Կեսարը

78. Ո՞ւմ է պարթև արքա Վա ղարշ I–ը գահ բարձ րաց րել Ա տր պա տա կա նում.

1) Վո նո նին     3) Տր դա տին
2) Բա կու րին    4) Փարս մա նին
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79. Որ տե՞ղ էր Սա նատ րուկ արքայի գե րեզ մա նը.
1) Շի րա կի Ա նի բեր դում   3) Ան գեղ բեր դում
2) Աշ տի շա տում    4) Դա րա նա ղի ի Ա նի բեր դում

80. Թվարկված հայոց թա գա վոր նե րից ո ՞վ է հաղ թել օ լիմ պի ա կան խա ղե րում.

1) Տր դատ I     3) Խոս րով I
2) Տր դատ III    4) Տր դատ II

81. Նա խա պես ին չի՞ հետ էր կապ ված Ա րայի պաշ տա մուն քը.

1) ե րկ րա գոր ծու թյան, ցան քի և գար նան ա ճող բու սա կա նու թյան
2) ե րկ րա գոր ծու թյան, ար հես տի և ա նաս նա պա հու թյան
3) ար հես տի, ցան քի և գար նան ա ճող բու սա կա նու թյան
4) ար հես տի, ա նաս նա պա հու թյան և գար նան ա ճող բու սա կա նու թյան

82. Ո ՞րն էր դաշ նա կից զոր քե րի` դե պի Կար քե միշ ար շա վե լու նպա տա կը.
1) Մի ջա գետ քը գրա վե լը  
2) Նին վեն գրա վե լը 
3) Բա բե լո նը գրա վե լը
4) Ա սո րես տա նը վերջ նա կա նա պես կոր ծա նե լը
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3. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

1. Ո՞վ է ստորև բեր ված վկա յու թյան հե ղի նա կը.

« Հա յաս տանն… ա ճել է Ար տա շե սի ջան քե րով… , և ո ւս տի այս տեղ բո լո րը մի ա լե զու են»:

1) Պո լի բի ոս ը     3) Ստ րա բոնը
2) Պլու տար քոսը     4) Խո րե նա ցին

2. Ո՞վ է ստորև բեր ված վկա յու թյան հե ղի նա կը.

«Ար տա շե սը հրա մայել է ո րո շել գյու ղե րի և ա գա րակ նե րի սահ ման նե րը…, կո փել է 
տվել քա ռա կու սի քա րեր և տն կել հո ղի մեջ»:

1) Պո լի բի ոսը     3) Ստ րա բոնը
2) Պլու տար քոսը     4) Խո րե նա ցին

3. Ո՞ւմ ա նունն է բաց թողն ված բեր ված հատ վա ծում.

«Ես ………–ին չեմ հանձ նի, ի սկ ե թե հռո մե ա ցի նե րը պա տե րազմ սկ սեն, ա պա… 
հա կա հար ված կտամ նրանց»:

1) Տիգ րանի      3) Մեհ րու ժանի
2) Միհր դատի     4) Ար տա վազդի

4. Ո՞ր ճա կա տա մար տի մա սին են հետ ևյալ խոս քե րը.
« Հայե րը, նե տա հա րե լով հռո մե ա ցի նե րին, շա տե րին իս կույն սպա նե ցին, ի սկ 

շատ շա տե րին էլ վի րա վո րե ցին: 
Այն ժամ [հ ռո մե ա ցի զո րա վա րը], քան զի շա տե րը վի րա վոր վել է ին, և մի մասն էլ 

մա հա նում էր, ի սկ հաշմ ված նե րը հե ծե ծում է ին, և մի ա ժա մա նակ պա րե նամ թեր քը 
պա կա սում էր, նա հան ջեց»:

1) Տիգ րա նա կեր տի     3) Ա րա ծա նի ի
2) Հռան դե այի     4) Խա ռա նի

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

« Հայոց թա գա վոր [……………......–ը] ու ներ մի ջակ հա սակ, բայց հակ ված էր 
դե պի ա մեն մի մեծ բան և մա նա վանդ դե պի պա տե րազ մա կան գոր ծե րը: Նա հա
վա տա րիմ պա հա պան էր ար դա րա դա տու թյան և իր կեն ցա ղա վա րու թյան մեջ 
զուսպ էր, նաև չա փա վոր ու ող ջա միտ էր, ի նչ պես լա վա գույն նե րը հույ նե րի և հռո
մայե ցի նե րի մեջ»:

1) Ա րի ա նոսը     3) Դի ոն Կա սի ոսը
2) Տա կի տոսը     4) Պլու տար քոսը
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6. Ո՞ւմ դեմ կա տա րած ար շա վան քից էր վե րա դար ձել հայոց ար քան.

« Հայոց թա գա վո րը վե րա դար ձավ մեծ հաղ թու թյամբ, շատ ա վա րով ու ցն ծա լից 
ուրա խու թյամբ. նա վե րա դար ձավ Հա յաս տան` Այ րա րատ գա վա ռը` Վա ղար շա պատ 
քա ղա քը. ե կավ մեծ ու րա խու թյամբ, բա րի ա նու նով ու շատ ա վա րով»:

1) Հռո մե ա կան կայս րու թյան  3) Կա պա դով կի այի
2) Կով կա սի լեռ նա կան ների   4) Պարս կաս տանի

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

« Հայոց թա գա վո րը վե րա դար ձավ մեծ հաղ թու թյամբ, շատ ա վա րով ու ցն ծա լից 
ուրա խու թյամբ. նա վե րա դար ձավ Հա յաս տան` Այ րա րատ գա վա ռը` Վա ղար շա պատ 
քա ղա քը. ե կավ մեծ ու րա խու թյամբ, բա րի ա նու նով ու շատ ա վա րով»:

1) Տա կի տոսը    3) Փավս տոս Բու զանդը
2) Մով սես Խո րե նա ցին   4) Ա րի ա նոսը

8. Հայոց ո ՞ր մայ րա քա ղա քի կա ռուց ման մա սին է պատ մի չի խոս քը.

« Նա քա ղա քը շր ջա պա տեց 50 կան գուն բարձ րու թյան պա րիս պով, ո րի հաս տու
թյան մեջ կային ձի ե րի բազ մա թիվ ա խոռ ներ: Քա ղա քի ար վար ձա նում նա կա ռու ցեց 
պա լատ` ըն դար ձակ զբո սայ գի նե րով, որ սա տե ղե րով և լճե րով: Մեր ձա կայ քում նա 
բարձ րաց րեց նաև հզոր մի բերդ»:

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

9.  Ո՞ր պատ մի չի խոս քերն են. 

« Նա քա ղա քը շր ջա պա տեց 50 կան գուն բարձ րու թյան պա րիս պով, ո րի հաս տու
թյան մեջ կային ձի ե րի բազ մա թիվ ա խոռ ներ: Քա ղա քի ար վար ձա նում նա կա ռու ցեց 
պա լատ` ըն դար ձակ զբո սայ գի նե րով, որ սա տե ղե րով և լճե րով: Մեր ձա կայ քում նա 
բարձ րաց րեց նաև հզոր մի բերդ»:

1) Ամ մի ա նո սի    3) Ապ պի ա նո սի
2) Տա կի տո սի    4) Պլու տար քո սի

10. Ո՞ր ար քայի ա նունն է բաց թողն ված ստորև բեր ված հատ վա ծում. 

«……… գնում է այն տե ղը, որ տեղ ……… և………–ը խառն վում են, և այն տեղ, 
բլու րը հա վա նե լով, քա ղաք է շի նում և իր ա նու նով կո չում ………»:

1) Տիգ րան II–ի    3) Խոս րով Կո տա կի
2) Ար տա շես I–ի    4) Վա ղարշ I–ի
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11. Ո ՞ր մայ րա քա ղա քի կա ռուց ման մա սին են մեջ բեր ված խոս քե րը.

 Կա ռուց վեց մեծ և շատ գե ղե ցիկ մի քա ղաք, ո րին թա գա վո րը տվեց իր ա նու նը 
և այն հռ չա կեց Հա յաս տա նի քա ղա քա մայր:

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

12. Հայոց ո ՞ր ար քայի կա ռու ցած մայ րա քա ղա քի մա սին են մեջ բեր ված խոս քե րը.

 Կա ռուց վեց մեծ և շատ գե ղե ցիկ մի քա ղաք, ո րին թա գա վո րը տվեց իր ա նու նը 
և այն հռ չա կեց Հա յաս տա նի քա ղա քա մայր:

1) Վա ղարշ I    3) Տիգ րան II
2) Երվանդ IV    4) Ար տա շես I

13. Հայոց ո ՞ր մայ րա քա ղա քի մա սին են հույն պատ մի չի ստորև բեր վող տո ղե րը. 
« Նոր մայ րա քա ղա քը բնա կեց նե լու հա մար … այս տեղ հրա վի րում է հայե րից լա վա

գույն նե րին և սպառ նում է բռ նա գան ձել այն ա մե նը, որ ի րենց հետ … չէ ին տա նե լու»։ 

1) Ար տա շատ    3) Եր վան դա շատ
2) Տիգ րա նա կերտ    4) Դվին
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4. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Ինչ պե՞ս է կոչ վում այն լեզ վաըն տա նի քը, ո րին պատ կա նում է հայե րե նը.

1) ա սի ա կան   3) սե մա կան
2) եվ րո պա կան   4) հն դեվ րո պա կան

2. Խալ դյան դար պա սը հե տա գա յում ի ՞նչ է կո չել ժո ղո վուր դը.

1) Խալդիի դուռ   3) Մե նո ւայի դուռ
2) Մհե րի դուռ   4) Սր բա զան մուտք

3. Ի՞նչ է նշա նա կում «Ա նա բա սիս».
1) «Ք սան հա զա րի նա հան ջը» 3) « Հույն վարձ կան նե րի նա հան ջը»
2) « Տա սը հա զա րի նա հան ջը» 4) «Մեծ մարդկանց մասին»

4.  Ի՞նչ էր կոչ վում Հա յաս տա նի ա րևմ տյան մա սի կա ռա վա րիչն Ա քե մե նյան տի րա
պե տու թյան օ րոք.

1) սատ րապ    3) ստ րա տե գոս
2) մարզ պան   4) հյու պար քոս

5.  Հու նահ ռո մե ա կան հե ղի նակ ներն ի ՞նչ է ին ան վա նում Ար տա շես I–ի ստեղ ծած 
վար չա մի ա վոր նե րի կա ռա վա րիչ նե րին.

1) սատ րապ    3) ստ րա տե գոս
2) հյու պար քոս   4) աշ խար հա կալ

6. Ինչ պե՞ս էր կոչ վում հայ կա կան հել լե նիզ մի ե րկ րորդ փու լը.

1) մի ջին հել լե նիզմ   3) վաղ հել լե նիզմ
2) ո ւշ հել լե նիզմ   4) նոր հել լե նիզմ

7. Ո՞վ էր Վա հագ նը հայոց դի ցա րա նում.

1) գի տու թյան ու ար վեստ նե րի հո վա նա վո րը
2) ռազ մի, քա ջու թյան, ա մպ րո պի ա ստ վա ծը
3) ար ևի, լույ սի, կրա կի և արդարության ա ստ վա ծը
4) դպ րու թյան ա ստ վա ծը

8. Ո՞վ էր Ա ստ ղի կը հայոց դի ցա րա նում.
1) ե րկ նային լույ սի, սի րո և գե ղեց կու թյան դի ցու հին
2) պտ ղա բե րու թյան ու մայ րու թյան դի ցու հին
3) ռազ մի ա ստ վա ծու հին
4) հյու րա սի րու թյան ա ստ վա ծու հին
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9. Ո՞վ էր Նա նե դի ցու հին հայ կա կան դի ցա րա նում.

1) ըն տա նի քի հո վա նա վո րը
2) մայ րու թյան և պտ ղա բե րու թյան ա ստ վա ծու հին
3) գի տու թյան և ար վես տի հո վա նա վո րը
4) հյու րըն կա լու թյան ա ստ վա ծու հին

10. Ո՞վ էր Տի րը հայ կա կան դի ցա րա նում.

1) դպ րու թյան ա ստ վա ծը    3) ար ևի ա ստ վա ծը
2) հյու րըն կա լու թյան ա ստ վա ծը   4) ռազ մի ա ստ վա ծը

11. Ը նտ րել ճիշտ բա ցատ րու թյուն նե րը.

1)  « Սահ մա նա պահ կու սա կալ»–ը Վա նի թա գա վո րու թյան ար ձա նագ րու թյուն նե րում 
հի շա տակ ված մի շարք գոր ծա կա լու թյուն նե րի ան վա նում նե րից է:

2)  Ա րա րա տյան կամ Վա նի հա մա հայ կա կան պե տու թյան մեջ թա գա վո րին կից գոր
ծող ա վագ նե րի խորհր դի ան դամ նե րը կոչ վում է ին ար քայի « գոր ծա կալ ներ»:

3)  Ա րա րա տյան կամ Վա նի հա մա հայ կա կան թա գա վո րու թյու նը հի նար ևե լյան տի
պի բա ցար ձակ մի ա պե տու թյուն էր:

4)  Վար չա կան ա ռու մով Վա նի թա գա վո րու թյու նը բա ժան վում էր ա ռան ձին նա
հանգ նե րի, ո րոնք կա ռա վար վում էին ար քու նի կա ռա վա րիչ նե րի կող մից:

5)  «Ար քու նի հա ցա տար»–ը Վա նի թա գա վո րու թյան ար ձա նագ րու թյուն նե րում հի շա
տակ ված մի շարք գոր ծա կա լու թյուն նե րի ան վա նում նե րից է:
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5.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ ՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

1.  Ո՞ր ի րա դար ձու թյու նը նպաս տեց հայ–հ ռո մե ա կան ռազ մա կան բախ մա նը 
Տիգրան II–ի օրոք.

1) Հա յաս տա նի կող մից Փոքր Ա սի այի զավ թու մը
2) Հայ կա կան տե րու թյան՝ Սև ծով դուրս գա լը
3) Միհր դատ Պոն տա ցու փա խուս տը Հա յաս տան
4) Հա յաս տա նի կող մից դե պի Ար ևելք տա նող ճա նա պարհ նե րի փա կու մը

2.  Ստորև տր ված են պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի պատ ճառ ներ և հետևանք
ներ: Գտ նել ճիշտ պա տաս խան նե րը.

1)   Մեր ձա վոր Ար ևել քում Պարթևս տա նի դիր քե րը թու լաց նե լու նպա տա կով Ար տա
շես I –ը ա ջակ ցեց Մա րաս տա նի սատ րապ Տի մար քո սի ա պս տամ բու թյա նը:

2)  Ք. ա. 60 թ. սկս ված հռո մե ա– պարսկա կան բա նակ ցու թյուն նե րի ար դյունքն էր ազ
դե ցու թյան ո լորտ նե րի բա ժան ման մա սին նրանց միջև հա մա ձայ նագ րի կնքու մը:

3)   Փոքր Ա սի ա յում բռնկ ված պա տե րազ մի ա վար տից հե տո հաշ տու թյան պայ մա
նագ րում Ար տա շես I –ը կա րո ղա ցավ հա տուկ կետ մտց նել, ո րի շնոր հիվ Պոն տո
սի հաշ վին ըն դար ձակ վեց Փոքր Հայ քի տա րած քը:

4)   Մեր ձա վոր Ար ևել քում Հռո մի դիր քե րը թու լաց նե լու նպա տա կով Ար տա շես I –ը 
ա ջակ ցեց Մա րաս տա նի սատ րապ Տի մար քո սի ա պս տամ բու թյա նը:

5)   Փոքր Ա սի ա յում բռնկ ված պա տե րազ մի ա վար տից հե տո հաշ տու թյան պայ մա
նագ րում Ար տա շես I –ը կա րո ղա ցավ հա տուկ կետ մտց նել, ո րի շնոր հիվ Պոն տո
սի հաշ վին ըն դար ձակ վեց Մեծ Հայ քի տա րած քը:

6)  Ք. ա. 92 թ. սկս ված հռո մե ա– պարթ ևա կան բա նակ ցու թյուն նե րի ար դյուն քում 
Հա յաս տա նի դեմ ո ւղղ ված պայ մա նա գիր կնք վեց:

7)  Մեր ձա վոր Ար ևել քում Սելև կյան պե տու թյան դիր քե րը թու լաց նե լու նպա տա կով 
Արտա շես I –ը ա ջակ ցեց Մա րաս տա նի սատ րապ Տի մար քո սի ա պս տամ բու թյա նը: 

3.  Ստորև տր ված են պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի պատ ճառ ներ և հետ ևանք
ներ: Գտ նել ճիշտ պա տաս խան նե րը.

 1)  Որ պես զի Կրա սո սին ստի պե ին Պարթևս տա նի դեմ ար շա վել Հա յաս տա նի տա
րած քով, Օ րո դես II –ի գլ խա վո րած ու ժե րը հար ձակ վե ցին Հա յաս տա նի սահ մա նա
մերձ տա րածք նե րի վրա:

2)   Հա յաս տա նը պարթև նե րի ա վե րա ծու թյուն նե րից և զո հե րից զերծ պա հե լու նպա
տա կով Ար տա վազդ II –ը պարթ ևա կան ձա խող ված ար շա վան քից հե տո ո րո շեց 
բա նակ ցել Ան տո նի ո սի հետ:

3)  Հ ռո մի Ծե րա կույ տին ու ղար կած պաշ տո նա կան զե կու ցագ րում պարթ ևա կան ար
շա վան քի ձա խո ղումն Ան տո նի ո սը բա ցատ րում էր Մի ջա գետ քի տա փաս տան նե
րում ան հա ջող ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն ներ վա րե լու պար տադ րան քով:
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4)   Պարթևս տա նի դեմ ձեռ նար կե լիք հա ջորդ ար շա վան քի ծրա գի րը քն նար կե լու և 
հայ–հ ռո մե ա կան հա կա պարթ ևա կան պայ մա նա գիր կն քե լու նպա տա կով Ար տա
վազդ II –ը պարթ ևա կան ձա խող ված ար շա վան քից հե տո ո րո շեց բա նակ ցել Ան
տո նի ո սի հետ:

5)  Հ ռո մի Ծե րա կույ տին ու ղար կած պաշ տո նա կան զե կու ցագ րում պարթ ևա կան ար
շա վան քի ձա խո ղումն Ան տո նի ո սը բա ցատ րում էր ե ղա նա կային ան բա րեն պաստ 
պայ ման նե րով և զոր քում բռնկ ված հա մա ճա րա կով: 

6)  Որ պես զի պաշտ պա նեն ի րենց դաշ նա կից Հա յաս տա նի սահ ման նե րը, Օ րո դես II –ի 
գլ խա վո րած ու ժե րը հար ձակ վե ցին Հա յաս տա նի սահ մա նա մերձ տա րածք նե րի 
վրա:

7)   Հա յաս տա նը հռո մե ա ցի նե րի ա վե րա ծու թյուն նե րից և զո հե րից զերծ պա հե լու 
նպա տա կով Ար տա վազդ II –ը Ք. ա. 34 թ. ո րո շեց բա նակ ցել Ան տո նի ո սի հետ: 

8)  Որ պես զի թույլ չտան Ար տա վազ դ II–ի և Կրա սո սի ռազ մա կան ու ժե րի մի ա վո րու
մը, Օ րո դես II –ի գլ խա վո րած ու ժե րը հար ձակ վե ցին Հա յաս տա նի սահ մա նա մերձ 
տա րածք նե րի վրա:

9)  Հ ռո մի Ծե րա կույ տին ու ղար կած պաշ տո նա կան զե կու ցագ րում պարթ ևա կան ար
շա վան քի ձա խո ղումն Ան տո նի ո սը բա ցատ րում էր հայոց թա գա վոր Ար տա վազդ 
II –ի դա վա ճա նու թյամբ:

4.  Ստորև տր ված են պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի պատ ճառ ներ և հետ ևանք
ներ: Գտ նել ճիշտ պա տաս խան նե րը.
 1)  Ար տա վազդ II –ը օգ նա կան զոր քեր չու ղար կեց Կրա սո սին, քա նի որ Օ րո դես II –ը 

իր դաշ նա կից Հա յաս տա նից պա հան ջել էր չօգ նել հռո մե ա ցի նե րին:
2)   Հա յաս տա նը հռո մե ա ցի նե րի ա վե րա ծու թյուն նե րից և զո հե րից զերծ պա հե լու 

նպա տա կով Ար տա վազդ II –ը Ք. ա. 34 թ. ո րո շեց բա նակ ցել Ան տո նի ո սի հետ:
3)   Քա նի որ Ար տա վազդ II –ը գաղտ նի դաշ նակ ցային պայ մա նա գիր էր կն քել 

պարթև նե րի հետ, ո ւս տի Կրա սո սը ո րո շեց պարթև նե րին ջախ ջա խե լուց հե տո 
պատ ժել Ար տա վազ դին: 

4)  Ար տա վազդ II –ը օգ նա կան զոր քեր չու ղար կեց Կրա սո սին, քա նի որ վեր ջինս 
խախ տել էր Հա յաս տան չմտ նե լու պայ մա նա վոր վա ծու թյու նը: 

5)  Պարթևս տա նի դեմ ձեռ նար կե լիք հա ջորդ ար շա վան քի ծրա գի րը քն նար կե լու և 
հայ–հ ռո մե ա կան հա կա պարթ ևա կան պայ մա նա գիր կն քե լու նպա տա կով Ար տա
վազդ II –ը պարթ ևա կան ձա խող ված ար շա վան քից հե տո ո րո շեց բա նակ ցել Ան
տո նի ո սի հետ: 

6)  Ար տա վազդ II –ը օգ նա կան զոր քեր չու ղար կեց Կրա սո սին, քա նի որ Օ րո դես II –ի գլխա
վո րած ու ժե րը հար ձակ վել է ին Հա յաս տա նի սահ մա նա մերձ տա րածք նե րի վրա:

7)   Քա նի որ հայտ նի էր դար ձել, թե Ար տա վազդ II –ը գաղտ նի բա նակ ցու թյուն ներ էր 
վա րել Օ րո դես II –ի հետ, ո ւս տի Կրա սո սը ո րո շեց պարթև նե րին ջախ ջա խե լուց 
հե տո պատ ժել Ար տա վազ դին:

8)   Քա նի որ Ար տա վազդ II –ը տե ղե կաց րել էր, որ չի կա րող օգ նա կան ու ժեր ու ղար
կել Կրա սո սին, ո ւս տի վեր ջինս ո րո շեց պարթև նե րին ջախ ջա խե լուց հե տո պատ
ժել Ար տա վազ դին:
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5.  Ստորև տր ված են պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի պատ ճառ ներ և հետ ևանք
ներ: Գտ նել ճիշտ պա տաս խան նե րը.
1)   Հա յաս տա նի տա րած քով ան ցնող մի ջազ գային ա ռևտ րա կան ու ղի նե րը բա րե

կարգե լու նպա տա կով Նե րոն կայս րը Տր դա տին մեծ գու մար և ար հես տա վոր ներ է 
տա լիս:

2)   Քա նի որ Վա ղար շի հար ձա կու մը սպառ նում էր հռո մե ա կան Կա պա դով կի ա նա
հան գին, ո ւս տի Կոր բու լո նը Նե րո նին խնդ րեց իր փո խա րեն Հա յաս տան ու ղար
կել մեկ այլ զո րա վա րի:

3)   Վա ղարշ II –ից հե տո Հա յաս տա նի թա գա վոր նշա նակ ված Սո հե մոս– Տիգ րա նը 
դուրս է վտար վում Հա յաս տա նից, քա նի որ պարթև նե րին մե ղադ րում էր Հռան
դե այի պայ մա նա գի րը խախ տե լու հա մար: 

4)  Ա վեր ված Ար տա շա տը վե րա կանգ նե լու հա մար Նե րոն կայս րը Տր դա տին մեծ գու
մար և ար հես տա վոր ներ է տա լիս:

5)  Քա նի որ պարտ ված Պարս կաս տա նը հաշ տու թյուն էր խնդ րել, ո ւս տի Հռո մը հա
մա ձայ նեց նրա հետ կն քել Մծ բի նի 40 –ա մյա հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը:

6)   Քա նի որ Վա ղար շի հար ձա կու մը սպառ նում էր հռո մե ա կան Սի րի ա (Ա սո րիք) նա
հան գին, ո րի կա ռա վա րի չը Կոր բու լոնն էր, ո ւս տի վեր ջինս Նե րո նին խնդ րեց իր 
փո խա րեն Հա յաս տան ու ղար կել մեկ այլ զո րա վա րի:

7)   Գառ նի ի ամ րո ցը կա ռու ցա պա տե լու և Ա րեգ– Միհ րի տա ճա րը կա ռու ցե լու հա մար 
Նե րոն կայս րը Տր դա տին մեծ գու մար և ար հես տա վոր ներ է տա լիս:

8)  Քա նի որ պարթև նե րի հետ նա խորդ բախ ման ժա մա նակ Կոր բու լո նը վի րա վոր վել 
էր ու վա տա ռողջ էր, ո ւս տի վեր ջինս Նիգերից խնդ րեց իր փո խա րեն Հա յաս տան 
ու ղար կել մեկ այլ զո րա վա րի:

6.  Ստորև տր ված են պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի պատ ճառ ներ և հետ ևանք
ներ: Գտ նել ճիշտ պա տաս խան նե րը.
1)   Հա յաս տա նի, Բա բե լո նի ու Մա րաս տա նի մի ա ցյալ զոր քե րի՝ դե պի Կար քե միշ ար

շա վե լու նպա տա կը Ա սո րես տա նը վերջ նա կա նա պես կոր ծա նելն էր:
2)   Մա րաս տա նի թա գա վոր Կի աք սա րի դեմ պա տե րազ մում պար տու թյուն կրե լով՝ 

Եր վանդ Սա կա վա կյա ցը թեև ճա նա չեց մա րա կան գե րիշ խա նու թյու նը, սա կայն 
հրա ժար վեց իշ խա նու թյու նից:

3)   Մա րաս տա նի թա գա վոր Կի աք սա րի դեմ պա տե րազ մում պար տու թյուն կրե լով՝ 
Եր վանդ Սա կա վա կյա ցը հրա ժար վեց իշ խա նու թյու նից, սա կայն չճա նա չեց մա
րա կան գե րիշ խա նու թյու նը:

4)   Վա նի հա մա հայ կա կան թա գա վո րու թյան ան կմա նը նպաս տե ցին հա րա վից 
երկիրն աս պա տա կող մա րե րը:

5)   Վա նի հա մա հայ կա կան թա գա վո րու թյան ան կմա նը նպաս տե ցին հյու սի սից 
երկիրն աս պա տա կող սկյութ նե րը:

6)   Վա նի հա մա հայ կա կան թա գա վո րու թյան ան կմա նը նպաս տե ցին ար ևել քից 
երկիրն աս պա տա կող կի մեր նե րը:

7)   Մա րաս տա նի թա գա վոր Կի աք սա րի դեմ պա տե րազ մում պար տու թյուն կրե լով՝ 
Եր վանդ Սա կա վա կյա ցը թեև պահ պա նեց իր իշ խա նու թյու նը, սա կայն ճա նա չեց 
մա րա կան գե րիշ խա նու թյու նը:
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7.  Ստորև տր ված են պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի պատ ճառ ներ և հետ ևանք
ներ: Գտ նել ճիշտ պա տաս խան նե րը.
1)   Սար դու րի II –ի կող մից Փյու նի կի այի վե րան վաճ մամբ Հայոց աշ խար հա կա լու

թյան ար ևե լ յան սահ մա նը կր կին հա սավ մինչև Ե գիպ տոս:
2)   Սար դու րի II –ի կող մից կա խյալ թա գա վո րու թյուն նե րը վե րաց նե լու և պե տու թյան 

վար չա կան մի ա վոր ներ դարձ նե լու ար դյուն քում կա ռա վար ման ո լոր տում ան ցում 
կա տար վեց կենտ րո նաց ված պե տու թյան:

3)   Սար դու րի II –ի կող մից կա խյալ թա գա վո րու թյուն նե րը վե րաց նե լու և պե տու թյան 
վար չա կան մի ա վոր ներ դարձ նե լու ար դյուն քում կա ռա վար ման ո լոր տում ան ցում 
կա տար վեց դաշ նային կա ռա վար ման:

4)   Մե նո ւայի հաղ թար շավ նե րի շնոր հիվ Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի հիմ նա կան մա սը 
մի ա վոր վեց մեկ կենտ րո նաց ված պե տու թյան մեջ: 

5)  Սար դու րի II –ի կող մից Բա բե լո նի այի վե րան վաճ ման շնորհիվ Հայոց աշ խար հա
կա լու թյան հա րա վային սահ մա նը կր կին հա սավ Պար սից ծոց:

6)   Մե նո ւայի հաղ թար շավ նե րի շնոր հիվ Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի հյու սի սային 
շրջան նե րը թեև մտան Վա նի տե րու թյան կազ մի մեջ, սա կայն հար կա տու չդար ձան:

7)   Սար դու րի II –ի կող մից կա խյալ թա գա վո րու թյուն նե րը վե րաց նե լու և պե տու թյան 
վար չա կան մի ա վոր ներ դարձ նե լու ար դյուն քում կա ռա վար ման ո լոր տում ան ցում 
կա տար վեց հա մա դաշ նային կա ռա վար ման:

8)   Մե նո ւայի հաղ թար շավ նե րի շնոր հիվ Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի հա րա վային շրջան
նե րը թեև մտան Վա նի տե րու թյան կազ մի մեջ, սա կայն հար կա տու չդար ձան:

8. Ը նտ րել Ար տա շես I–ի ի րա կա նաց րած հո ղային բա րե փոխ ման հետ ևանք նե րը.
1)  Կա սեց վե ցին հա մայ նա կան հո ղե րի հե տա գա զավ թում նե րը, և պահ պան վեց հա

մայն քային հո ղային սե փա կա նու թյու նը:
2)  Հո ղեր ժա ռան գե լու ի րա վունք շնորհ վեց նաև իշ խա նա կան տնե րի ի գա կան սե ռի 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րին:
3)  Հո ղեր ժա ռան գե լու ի րա վունք շնորհ վեց իշ խա նա կան տնե րի կրտ սեր ներ կա յա

ցու ցիչ նե րին և բարձ րաս տի ճան հոգ ևո րա կան նե րին:
4)  Օրի նա կա նաց վե ցին ա գա րա կա տե րե րի` մինչ այդ կա տա րած զավ թում նե րը:
5)  Օրի նա զանց ա գա րա կա տե րե րը խո շոր տու գանք վճա րե ցին ար քու նա կան գան

ձա րա նին, և հա մայնք նե րին վե րա դարձ վե ցին նրան ցից խլ ված հո ղե րը:
6)  Կա սեց վե ցին մաս նա վոր հո ղային խո շոր տն տե սու թյուն նե րի հե տա գա մաս նա

տումն ու փո շի ա ցու մը:
7)  Մաս նա վոր հո ղային տն տե սու թյուն նե րի սահ ման նե րը հս տա կո րեն սահ մա նա

զատ վե ցին հա մայն քին պատ կա նող հո ղե րից:
8)  Չե ղյալ հա մար վե ցին ա գա րա կա տե րե րի` մինչ այդ կա տա րած հո ղային զավ թում նե րը:

9.  Ստորև տր ված են պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի հետ ևանք ներ: Գտ նել 
ճիշտ պա տաս խան նե րը. 
1)  Մե նո ւայի հաղ թար շավ նե րի հետ ևան քով Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի կենտ րո նա կան 

փոքր հատ վա ծը մի ա վոր վեց մեկ մի աս նա կան կենտ րո նաց ված պե տու թյան մեջ:
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2)  Սար դու րի II–ի կող մից կա խյալ թա գա վո րու թյուն նե րը վե րաց նե լու և պե տու թյան 
վար չա կան մի ա վոր ներ դարձ նե լու հետ ևան քով Վա նի թա գա վո րու թյու նը դար
ձավ կենտ րո նաց ված պե տու թյուն:

3)  Սար դու րի II–ի կող մից Բա բե լո նի այի վե րան վաճ ման հետ ևան քով հայոց աշ
խար հա կա լու թյան հա րա վային սահ ման նե րը կր կին հա սան Մի ջերկ րա կան ծո վի 
արևե լյան ա վա զա նին:

4)  Մե նո ւայի հաղ թար շավ նե րի հետ ևան քով Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի հա րա վային 
շր ջան նե րը մտան Վա նի տե րու թյան կազ մի մեջ, սա կայն հար կա տու չդար ձան:

5)  Սար դու րի II–ի կող մից Բա բե լո նի այի վե րան վաճ ման հետ ևան քով հայոց աշ խար
հա կա լու թյան հա րա վային սահ մա նը կր կին հա սավ Պար սից ծոց:

6)  Սար դու րի II–ի կող մից կա խյալ թա գա վո րու թյուն նե րը վե րաց նե լու և պե տու թյան 
վար չա կան մի ա վոր ներ դարձ նե լու հետ ևան քով Վա նի թա գա վո րու թյու նը դար
ձավ դաշ նային մի ա պե տու թյուն:

7)  Մե նո ւայի հաղ թար շավ նե րի հետ ևան քով Ա սո րես տա նը թու լա ցավ և, չկա րո ղա
նա լով այլևս վե րա կանգ նել իր դիր քերն Ա ռա ջա վոր Ա սի ա յում, շու տով նվաճ վեց 
Բա բե լո նի կող մից:

8)  Մե նո ւայի հաղ թար շավ նե րի հետ ևան քով Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի հիմ նա կան 
մա սը մի ա վոր վեց մեկ պե տու թյան մեջ:

10.  Ստորև տր ված են պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի պատ ճառ ներ և հետևանք
ներ: Գտ նել ճիշտ պա տաս խան նե րը.

1)  Հայ կա կան լեռ նաշ խար հը Աք քա դի կող մից նվաճ վե լու ար դյուն քում Ք. ա. I հա զա
րա մյա կի սկզ բին ձևա վոր վեց հայ կա կան հե թա նո սա կան նոր դի ցա րա նը:

2)  Ք. ա. 880–870–ա կան թթ. Հայ կա զուն–Եր վան դա կան նե րի՝ Ա սո րես տա նի դեմ 
մղած պա տե րազ մում պար տու թյուն կրե լու հետ ևան քով Հայ կա կան լեռ նաշ խար
հում տի րա պե տող դիրք գրա վե ցին Է թի ու նի և Հա յա սա հա մա դաշ նու թյուն նե րը:

3)  Փոքր Ա սի ա յում բռնկ ված պա տե րազ մի ա վար տից հե տո հաշ տու թյան պայ մա
նագ րում Ար տա շես I –ը կա րո ղա ցավ հա տուկ կետ մտց նել, ո րի շնոր հիվ Պոն տո
սի հաշ վին ըն դար ձակ վեց Փոքր Հայ քի տա րած քը:

4)  Դե պի Բա բե լոն, Պար սից ծոց և Մի ջերկ րա կան ծով կա տա րած հաղ թար շավ նե րի 
հետ ևան քով Սար դու րի II–ը չորս կող մից շր ջա փակ ման մեջ վերց րեց Ա սո րես տա նը:

5)  Վա նի ար քա յա տոհ մից իշ խա նու թյան փո խան ցու մը Հայ կա զուն նե րին տե ղի ու նե
ցավ Ա սո րես տա նի ռազ մա կան մի ջամ տու թյան և ե րկ րի ներ սում ծա գած խռո վու
թյուն նե րի ու պա լա տա կան հե ղաշրջ ման հետ ևան քով:

6)  Ք. ա. 92 թ. սկս ված հռո մե ա– պարթ ևա կան բա նակ ցու թյուն նե րի ար դյուն քում 
Հա յաս տա նի դեմ ո ւղղ ված պայ մա նա գիր կնք վեց:

7)  Մեր ձա վոր Ար ևել քում Սելև կյան պե տու թյան դիր քե րը թու լաց նե լու նպա տա կով Ար
տա շես I –ը ա ջակ ցեց Մա րաս տա նի սատ րապ Տի մար քո սի ա պս տամ բու թյա նը:

8)  Վա նի թա գա վո րու թյան մեջ ստ րուկ նե րի թվա քա նա կը հիմ նա կա նում ա վե լա նում էր 
բնա կան ճա նա պար հով, ի նչ պես նաև պարտ քի  դի մաց և հան ցա գործ նե րի ստրկաց
ման ե ղա նա կով:
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11.  Ստորև տր ված են պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի պատ ճառ ներ և հետ ևանք
ներ: Գտ նել ճիշտ պա տաս խան նե րը.

1)  Եր վանդ Սա կա վա կյա ցը, նպաս տե լով Ա սո րես տա նի կոր ծան մա նը, իր դաշ նա կից 
Բա բե լո նի և Մա րաս տա նի հա մա ձայ նու թյամբ ըն դար ձա կեց թա գա վո րու թյան 
սահ ման նե րը՝ նե րա ռե լով Օս րոյե նեն և Միգ դո նի ան:

2)  Տիգ րա նա կեր տի գրավման պատ ճառն այն էր, որ քա ղա քը պաշտ պա նող օ տա
րազ գի վարձ կան նե րը, կաշառվելով Լուկուլլոսի կողմից, հռո մե ա ցի նե րի ա ռջև դա
վա ճա նա բար բա ցե ցին դար պաս նե րը:

3)  Տիգ րան Կրտ սերն ը նդ վզել էր Պոմ պե ո սի դեմ և վի րա վո րել նրա ար ժա նա պատ
վու թյու նը, ո ւս տի Պոմ պե ո սի կար գադ րու թյամբ ձեր բա կալ վեց ու ըն տա նի քի հետ 
գե րե վար վեց Հռոմ:

4)  Կյու րոս Մե ծի հա կա մա րա կան ա պս տամ բու թյանն ա ջակ ցե լու դի մաց Տիգ րան 
Եր վան դյա նը նրա նից ստա ցավ փո խար քայի և Մա րաս տա նի, Վիր քի, Աղ վան քի 
ու Մի ջա գետ քի կա ռա վար չի ու զոր քե րի գլ խա վոր հրա մա նա տա րի պաշ տո նը:

5)  Ք. ա. 525–522 թթ. ըն թաց քում կազ մա կեր պած բազ մա թիվ ար շա վանք նե րի ար
դյուն քում Դա րեհ I–ը այդ պես էլ չկա րո ղա ցավ վե րան վա ճել Ա քե մե նյան կայս րու
թյան նախ կին հպա տակ ե րկր նե րը:

6)  Ա քե մե նյան տի րա կալ Ար տաք սերք սես II–ի դեմ ա պս տամ բած Կյու րոս Կրտ սե րը 
հու նա կան 10–հա զա րա նոց վարձ կան բա նա կի օգ նու թյամբ տա պա լեց եղ բո րը և 
հռ չակ վեց Ա քե մե նյան նոր գա հա կալ:

7)  Ա քե մե նյան պե տու թյան դեմ կազ մա կեր պած ան հա ջող ա պս տամ բու թյան ար
դյուն քում Օ րոն տես II–ը ձեր բա կալ վեց և աք սոր վեց Հա րա վային Հու նաս տան:

8)  Տիգ րան Մե ծի և Պոմ պե ո սի միջև կնք ված Ար տա շա տի պայ մա նագ րով Հա յաս
տա նը պահ պա նեց իր տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյու նը և պե տա կան ան կա
խու թյու նը:

12.  Ստորև տր ված են պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի պատ ճառ ներ և հետևանք
ներ: Գտ նել սխալ պա տաս խան նե րը.

1)  Որ պես զի Կրա սո սին ստի պե ին Պարթևս տա նի դեմ ար շա վել Հա յաս տա նի տա
րած քով, Օ րո դես II –ի գլ խա վո րած ու ժե րը հար ձակ վե ցին Հա յաս տա նի սահ մա նա
մերձ տա րածք նե րի վրա:

2)  Հա յաս տա նը պարթև նե րի ար շա վանք նե րի ա վե րա ծու թյուն նե րից և զո հե րից զերծ 
պա հե լու նպա տա կով Ար տա վազդ II –ը պարթ ևա կան ձա խող ված ար շա վան քից 
հե տո ո րո շեց բա նակ ցել Ան տո նի ո սի հետ:

3)  Հա յաս տա նը հռո մե ա ցի նե րի ա վե րա ծու թյուն նե րից և զո հե րից զերծ պա հե լու 
նպա տա կով Ար տա վազդ II –ը պարթ ևա կան ձա խող ված ար շա վան քից հե տո ո րո
շեց բա նակ ցել Ան տո նի ո սի հետ:

4)  Որ պես զի թույլ չտան Ար տա վազ դի և Կրա սո սի ռազ մա կան ու ժե րի մի ա վո րու
մը, Օ րո դես II –ի գլ խա վո րած ու ժե րը հար ձակ վե ցին Հա յաս տա նի սահ մա նա մերձ 
տա րածք նե րի վրա:
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5)  Հռո մի Ծե րա կույ տին ու ղար կած պաշ տո նա կան զե կու ցագ րում պարթ ևա կան ար
շա վան քի ձա խո ղումն Ան տո նի ո սը բա ցատ րում էր հայոց թա գա վոր Ար տա վազդ II –ի 
դա վա ճա նու թյամբ:

6)  Օ րո դես II –ը գի տակ ցում էր, որ Ար տա վազ դի և Կրա սո սի ռազ մա կան ու ժե րի միա վո
րու մը պարթև նե րին հա ջո ղու թյան հե ռան կա րի որ ևէ հնա րա վո րու թյուն չէր տա լիս:

7)  Պարթևս տա նի դեմ ձեռ նար կե լիք հա ջորդ ար շա վան քի ծրա գի րը քն նար կե լու և 
հայ–հ ռո մե ա կան հա կա պարթ ևա կան պայ մա նա գիր կն քե լու նպա տա կով Ար տա
վազդ II –ը պարթ ևա կան ձա խող ված ար շա վան քից հե տո ո րո շեց բա նակ ցել Ան
տո նի ո սի հետ:

13.  Ստորև տր ված են պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի պատ ճառ ներ և հետևանք
ներ: Գտ նել ճիշտ պա տաս խան նե րը.
1)  Հա յաս տա նի տա րած քով ան ցնող մի ջազ գային ա ռևտ րա կան ու ղի նե րը բա րե կար գե

լու նպա տա կով Նե րոն կայս րը Տր դա տին մեծ գու մար և ար հես տա վոր ներ է տա լիս:
2)  Հռո մի դաշ նա կից Հա յաս տա նը խնդ րեց զի ջում նե րի գնալ, ո ւս տիև Հռո մը Պարս

կաս տա նի հետ կն քեց Մծ բի նի 40 –ա մյա հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը:
3)  Քա նի որ պարտ ված Պարս կաս տա նը հաշ տու թյուն էր խնդ րել, ո ւս տի Հռո մը հա

մա ձայ նեց նրա հետ կն քել Մծ բի նի 40 –ա մյա հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը:
4)  Քա նի որ Վա ղար շի հար ձա կու մը սպառ նում էր հռո մե ա կան Սի րի ա (Ա սո րիք) նա

հան գին, ո րի կա ռա վա րի չը Կոր բու լոնն էր, ո ւս տի վեր ջինս Նե րո նին խնդ րեց իր 
փո խա րեն Հա յաս տան ու ղար կել մեկ այլ զո րա վա րի:

5)  Ա վեր ված և մոխ րա կույ տի վե րա ծված Տիգ րա նա կերտ մայ րա քա ղա քը վե րա կանգ
նե լու հա մար Նե րոն կայս րը Տր դա տին մեծ գու մար և ար հես տա վոր ներ է տա լիս:

14.  Սար դու րի II–ի կող մից կա խյալ թա գա վո րու թյուն նե րը վե րաց նե լու և պե տու
թյան վար չա կան մի ա վոր ներ դարձ նե լու ար դյուն քում կա ռա վար ման ո լոր տում 
ան ցում կա տար վեց`
1) դաշ նային կա ռա վար ման
2) հա մա դաշ նային կա ռա վար ման
3) ամբողջատիրական պետության
4) կենտ րո նաց ված պե տու թյան

15.  Գավ գա մե լայի ճա կա տա մար տի ար դյուն քում`
1) վե րա կանգն վեց Հա յաս տա նի ան կա խու թյու նը
2) Հա յաս տանն ըն կավ Ա քե մե նյան տի րա պե տու թյան տակ
3) Մա կե դո նա ցին նվա ճեց Հա յաս տա նը
4) Դա րեհ III–ը գե րե վար վեց և Մա կե դո նա ցու հրա մա նով մա հա պատ ժի են թարկ վեց

16. Ք. ա. 92 թ. սկս ված հռո մե ա–պարթ ևա կան բա նակ ցու թյուն նե րի ար դյուն քում՝
1) Պոն տո սի դեմ ո ւղղ ված պայ մա նա գիր կնք վեց
2) ազ դե ցու թյան ո լորտ նե րի շուրջ հա մա ձայ նա գիր կնք վեց
3) Հա յաս տա նի դեմ ո ւղղ ված պայ մա նա գիր կնք վեց
4) վի ճե լի տա րածք նե րի վե րա բա ժան ման մա սին հա մա ձայ նա գիր կնք վեց
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17. Ո ՞րն էր Տիգ րա նա կեր տի ան կման պատ ճա ռը.
1) Քա ղա քը պաշտ պա նող կա յա զո րի հրա մա նա տարն ան ցավ հռո մե ա ցի նե րի կող մը:
2) Քա ղա քում վեր ջա ցել է ին սնն դամ թերքն ու ջու րը, և սկս վել էր հա մա տա րած սո վը:
3)  Քա ղա քում տա րած վել էր հա մա ճա րակ, և պաշտ պան նե րի թի վը զգա լի ո րեն 

կրճատ վել էր:
4)  Քա ղա քը պաշտ պա նող օ տա րազ գի վարձ կան նե րը հռո մե ա ցի նե րի ա ռջև բա ցե

ցին դար պաս նե րը:

18.  Ին չո՞վ էր Ան տո նի ո սը բա ցատ րում իր պարթ ևա կան ար շա վան քի ձա խո ղու մը 
Հռո մի Ծե րա կույ տին ու ղար կած պաշ տո նա կան զե կու ցագ րում.
1) իր են թա կա նե րի ա պաշ նոր հու թյամբ և ան հե ռա տես գոր ծե լա կեր պով
2) ե ղա նա կային ան բա րեն պաստ պայ ման նե րով և զոր քում բռնկ ված հա մա ճա րա կով
3) հայոց թա գա վոր Ար տա վազդ II–ի դա վա ճա նու թյամբ
4) պարթ ևա կան բա նա կի թվա կան գե րակշ ռու թյամբ

19.  Ին չո՞ւ Օ րո դես II–ի գլ խա վո րած ու ժե րը հար ձակ վե ցին Հա յաս տա նի սահ մա նա
մերձ տա րածք նե րի վրա.
1) որ պես զի թույլ չտան Ար տա վազ դի և Կրա սո սի ռազ մա կան ու ժե րի մի ա վո րու մը
2) որ պես զի Անտոնիոսին դի մագ րա վեն և թույլ չտան մտ նել Պարթևս տան
3) որ պես զի պաշտ պա նեն ի րենց դաշ նա կից Հա յաս տա նի սահ ման նե րը
4)  որ պես զի ստի պեն Կրա սո սին Պարթևս տա նի դեմ ար շա վել Հա յաս տա նի տա

րած քով

20. Ին չո՞ւ Փարս մա նը սպա նեց իր որ դի Հռա դա միզ դին.

1) հայե րին իր հա վա տար մու թյու նը ցույց տա լու հա մար
2) Հռո մի դեմ պայ քա րում հայե րին իր կող մը գրա վե լու հա մար
3) թա գա վո րա կան գա հին տի րա նա լու հա մար
4) հռո մե ա ցի նե րին իր հա վա տար մու թյու նը ցույց տա լու հա մար

21. Ին չո՞ւ կնք վեց Մծ բի նի 40–ա մյա խա ղա ղու թյան պայ մա նա գի րը.

1) քա նի որ Պարս կաս տա նի դաշ նա կից Հա յաս տա նը հան դես ե կավ միջ նոր դու թյամբ
2) քա նի որ պարտ ված հռո մե ա ցի նե րը չցան կա ցան շա րու նա կել պա տե րազ մը
3) Հռո մի դաշ նա կից Հա յաս տա նը նրան ստի պեց գնալ զի ջում նե րի
4) քա նի որ պարտ ված Պարս կաս տա նը հաշ տու թյուն էր խնդ րել

22. Ին չի՞ հետ ևանք է ին Իշ պո ւի նի ի ար ձա նագ րած ա ռա ջին խո շոր հա ջո ղու թյուն նե րը.

1) քա ղա քային կյան քի աշ խու ժաց ման
2) Ա սո րես տա նի ցու ցա բե րած ռազ մա քա ղա քա կան օ ժան դա կու թյան
3) ռազ մա կան բա րե փո խում նե րի
4) Բաբելոնի հետ կն քած դա շին քի
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23.  Ի ՞նչ նպա տակ էր հե տապն դում Սար դու րի II–ը՝ ձգ տե լով Բա բե լոն հաս նե լու 
Սիրի այի տա րած քով և Եփ րա տի ա վա զա նով.

1) ցան կա նում էր տի րա նալ Սի րի այի ծո վափ նյա քա ղաք նե րին
2) նպա տակ ու ներ Վա նի թա գա վո րու թյան սահ ման նե րը հասց նե լու մինչև Եգիպտոս
3) ցան կա նում էր լի ա կա տար շր ջա փակ ման են թար կել Ա սո րես տա նը
4)  նպա տակ ու ներ իր վե րահս կո ղու թյա նը են թար կե լու Միջերկրական ծովի ա ռևտ

րա կան ու ղի նե րը

24.  Ին չո՞ւ ան հա ջո ղու թյուն ներ կրեց Ռու սա I–ը, և Սար գոն II–ը կա րո ղա ցավ ար շա
վել Վա նի թա գա վո րու թյան դեմ.

1) Վա նի թա գա վո րու թյու նում ա ռա ջա ցան տն տե սա կան դժ վա րու թյուն ներ:
2) Եր կի րը հայտն վեց եր կու ճա կա տով հար ձակ վող թշ նա մի նե րի օ ղա կում:
3)  Մինչ այդ ան հա ջո ղու թյամբ ա վարտ վեց Վա նի թա գա վո րու թյան զոր քե րի ար շա

վան քը դե պի Բա բե լոն:
4)  Ա սո րես տա նը նա խա պես դաշնակցեց Մարաստանի հետ:

25.  Ին չո՞ւ ձա խող վեց Դա րեհ III–ի հե տապն դու մը, որ սկ սել էր Ա լեք սանդր Մա կե դո
նա ցին Գավ գա մե լայի ճա կա տա մար տում.

1) Ճիշտ ժա մա նա կին օգ նու թյան հա սան Մի ջին Ա սի այից ե կած զոր քե րը:
2)  Հե րո սա բար կռ վե ցին կենտ րո նի և ձախ թևի զոր քե րը և թույլ տվե ցին Ա քե մե նյան 

ար քային հե ռա նալ մար տա դաշ տից:
3) Վճ ռա կան պա հին դան դաղ կո տու թյուն ցու ցա բե րեց մա կե դո նա կան այ րու ձին:
4)  Հե րո սա կան գոր ծո ղու թյուն նե րով աչ քի ըն կան աջ թևի զոր քե րը, ո րոնք հար կադ

րե ցին Ա լեք սանդ րին դա դա րեց նել Դա րե հի հե տապն դու մը:

26.   Ի ՞նչ նպա տակ էր հե տապն դում Ար տա շես I–ը՝ օ ժան դա կե լով Մա րաս տա նի 
սելև կյան սատ րապ Տի մար քո սի ա պս տամ բու թյա նը.

1) Ձգ տում էր թու լաց նե լու Սելև կյան տե րու թյան դիր քե րը Մեր ձա վոր Ար ևել քում:
2)  Նպա տակ ու ներ Տի մար քո սի հետ դաշ նակ ցե լով ա զատ վե լու Սելև կյան նե րի 

վերահս կո ղու թյու նից:
3) Ցան կա նում էր բա րե լա վել հայ–պոնտական հա րա բե րու թյուն նե րը:
4) Միանալ Սելևկյաններին և պայքարել Հռոմի դեմ:

27.  Ի ՞նչ նպա տա կով էր Ար տա շես I–ը հրա պա րա կել հո ղային բա րե փոխ ման վե րա
բե րյալ իր հրա մա նա գի րը.

1)  Ամ րապն դում էր իր քա ղա քա կան հե նա րա նի՝ հո ղային խո շոր սե փա կա նա տե
րերի հետ դա շին քը և վերջ նա կա նա պես զր կում էր գյու ղա ցի նե րին ի րենց գո յու
թյու նը պահ պա նե լու մի ակ մի ջո ցից:

2)  Ստի պե լով ա գա րա կա տե րե րին վե րա դարձ նել զավ թած հո ղե րը՝ հան դես էր գա լիս 
որ պես գյու ղա ցի ու թյան պաշտ պան և կան խում էր գյու ղա ցի ու թյան հո ղազր կու մը:
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3)  Մի կող մից օ րի նա կա նաց նում էր ա գա րա կա տե րե րի մինչ այդ կա տա րած զավ
թում նե րը, ի սկ մյուս կող մից պահ պա նում էր հա մայն քային սե փա կա նու թյու նը:

4)  Թույլ էր տա լիս շա րու նա կել հա մայն քային հո ղե րի յու րա ցու մը, ո րով հետև զգու
շա նում էր խո շոր հո ղա տե րե րի մի ա հա մուռ ա պս տամ բու թյու նից:

28. Ի ՞նչ հետ ևանք ներ ու նե ցան Տիգ րան Մե ծի նվա ճում նե րը.
1) Փոխ վեց Ա ռա ջա վոր Ա սի այի քա ղա քա կան քար տե զը:
2)  Հռո մը պար տու թյուն կրեց Մի ջերկ րա ծո վյան ա վա զա նում գե րիշ խա նու թյան հաս

նե լու հա մար ծա վալ ված պայ քա րում:
3)  Ա ռա ջին ան գամ պատ մու թյան մեջ՝ Հա յաս տա նի սահ ման նե րում, ը նդ գրկ վեց ամ

բողջ Փոքր Ա սի ան:
4)  Սելև կյան Ա սո րիքն ու Պարթևս տա նը ի րենց դիր քե րը զի ջե ցին Հայ կա կան տե

րու թյա նը:
5)  Ստեղծ վեց Հայ կա կան տե րու թյու նը, ո րը հիմ նա վո րա պես տար բեր վում էր Ա լեք

սանդր Մա կե դո նա ցու և Սելև կյան նե րի տե րու թյուն նե րից:

29.  Ին չո՞ւ էր Տիգ րան Մե ծի հա մար օ րա կար գի հարց դար ձել նոր մայ րա քա ղա քի 
կա ռու ցու մը.
1)  Գե րե վար ված քա ղա քային բնակ չու թյու նը այլևս հնա րա վոր չէր տե ղա վո րել հին 

քա ղաք նե րում, ո ւս տի ան հրա ժեշտ էր ստեղ ծել խո շոր մի քա ղաք:
2)  Ար տա շա տը մնա ցել էր տե րու թյան ծայր հյու սի սում և այլևս չէր կա րող մայ րա քա

ղա քի դեր կա տա րել:
3)  Ան տի ո քը չէր կա րող Հայ կա կան տե րու թյան մայ րա քա ղաք դիտ վել, քա նի որ հայ

կա կան տա րածք նե րից դուրս էր և ու ներ գե րա զան ցա պես օ տար բնակ չու թյուն:
4)  Հետ ևե լով հին հայ կա կան ա վան դույ թին՝ Տիգ րա նը պետք է մայ րա քա ղաք կա ռու

ցեր այն վայ րում, որ տեղ նա թա գադր վել էր:
5)  Նոր մայ րա քա ղաք կա ռու ցե լով՝ Տիգ րա նը ցան կա նում էր դաշ նա կից ձեռք բե րել 

ան հնա զանդ ա վա գա նու դեմ պայ քա րում:

30.  Ին չո՞ւ էր Հռո մը լր ջո րեն նա խա պատ րաստ վում Հայ կա կան տե րու թյան դեմ պա
տե րազ մին.

1)  Նպա տակ ու ներ խա փա նե լու հայ–պոն տա կան մի ա ցյալ ու ժե րով Հու նաս տան 
ներ խու ժե լու հին ծրա գի րը, ո րը մշա կել էր Միհր դատ Եվ պա տո րը:

2)  Հռո մը հա մա րում էր, որ պետք է շտա պել և հար ձակ վել Հա յաս տա նի վրա մինչև 
հայ–պարթ ևա կան դա շին քի կն քու մը:

3)  Հայ կա կան տե րու թյու նը դուրս էր ե կել Մի ջերկ րա կան ծով և ը նդ հուպ մո տե ցել էր 
Ե գիպ տո սի սահ ման նե րին:

4)  Հռո մը ձգ տում էր վրեժ լու ծե լու Տիգ րան Մե ծից՝ Հռո մի դեմ պա տե րազ մում 
Միհրդատ Եվ պա տո րին ցու ցա բե րած ռազ մա կան մեծ օգ նու թյան հա մար: 

5) Հզոր Հա յաս տա նը Հռո մի ա ռջև փա կել էր Ար ևելք տա նող բո լոր ճա նա պարհ նե րը:
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31.  Ի ՞նչ հետ ևանք ու նե ցավ Հա յաս տա նի հա մար Ար տա շա տի հայ–հռոմեական պայ
մա նագ րի կն քու մը.
1)  Հա յաս տա նը պահ պա նեց իր տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյու նը և պե տա կան 

ան կա խու թյու նը:
2) Տիգրան Մեծը կորցրեց «արքայից արքա» տիտղոսը:
3) Հա յաս տա նը Հռո մին զի ջեց իր ե րկ րի ա րևմ տյան նա հանգ նե րը:
4) Հա յաս տա նը կորց րեց իր անկախությունը:

32.  Սա սա նյան նե րը, տիրանալով գահին, թշ նա մա կան դիրք բռ նեցին հայե րի 
նկատ  մամբ, ո րով հետև՝

1)  հայ Ար շա կու նի նե րը հա վա տա րիմ է ին մնա ցել ի րենց դաշ նա կից պարթև Ար շա
կու նի նե րին:

2)  Մեծ Հայ քի թա գա վո րու թյու նը ձգ տում էր Սա սա նյան նե րից գրա վե լու Ա տր պա
տա կա նը:

3)  հայ Ար շա կու նի նե րը սատարում էին Արևելքի քրիստոնեական համայնքներին:
4)  Մեծ Հայ քի թա գա վո րու թյու նը ցան կա նում էր ա զա տագր վել Սա սա նյան նե րի գեր

իշ խա նու թյու նից:
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6.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

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

ա. Ար գիշ տի II    դ. Է րի մե նա 
բ. Ռու սա III     ե. Ար գիշ տի I
գ. Իշ պո ւի նի    զ. Սար դու րի II 

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

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

ա. Ար շա մա շատ քա ղա քի կա ռու ցու մը
բ. Սելև կյան պե տու թյան ա ռա ջա ցու մը
գ. Հայ կա զուն նե րի Եր վան դա կան ճյու ղի իշ խա նու թյան վե րա ցու մը Մեծ Հայ քում
դ. Հել լե նիզ մի դա րաշր ջա նի սկիզբն Ա ռա ջա վոր Ա սի ա յում 
ե.  Ար տա շե սի և Զա րե հի գլ խա վո րու թյամբ սելև կյան զոր քե րի ար շա վան քը Հա յաս

տա նի դեմ
զ. Սա մո սատ մայ րա քա ղա քի կա ռու ցու մը

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

3. Ճա կա տա մար տե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Ա րա ծա նի ի    գ. Տիգ րա նա կեր տի
բ. Մագ նե սի այի    դ. Գավ գա մե լայի
      ե. Խա ռա նի 

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

4.  Ար տա շե սյան տի րա կալ նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ նրանց գա հա կալ ման 
հա ջոր դա կա նու թյան.
ա. Ար տա վազդ III    գ. Տիգ րան II
բ. Տրդատ I     դ. Ար տա շես I 
      ե. Տիգ րան IV 

1) դ, գ, ե, ա, բ    3) գ, դ, ա, ե, բ
2) գ, դ, ե, բ, ա    4) դ, գ, բ, ա, ե
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5. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Ար տա վազդ II–ի և Կրա սո սի հան դի պու մը Ա սո րի քում
բ. հռո մե ա–պոն տա կան պա տե րազմ նե րի ա վար տը
գ. Ար տա շես II–ի դա վա դիր սպա նու թյու նը
դ. Տիգ րան Մե ծի և Միհրդատի միջև հայ–պոն տա կան պայ մա նագ րի կն քու մը
ե. Ե րկ րորդ ե ռա պե տու թյան կազ մա վո րու մը Հռո մում
զ. հռո մե ա–պոն տա կան պա տե րազմ նե րի սկիզ բը
է. Հռո մի դրա ծո Ար տա վազդ III–ի վտա րու մը Հա յաս տա նից 
ը. Ար տա վազդ II–ի ե ղե րա կան մա հը
թ. Ա ռա ջին ե ռա պե տու թյան կազ մա վո րու մը Հռո մում
ժ. Ակ ցի ու մի ճա կա տա մար տը

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

6.  Հայոց թա գա վոր նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ նրանց գա հա կալ ման հա ջոր
դա կա նու թյան.

ա. Վա ղարշ I    գ. Վա ղարշ II
բ. Տր դատ I     դ. Սա նատ րուկ
      ե. Բա կուր Ար շա կու նի 

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

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

ա. Խոս րով I–ի ար շա վան քը Կով կա սի լեռ նա կան նե րի դեմ
բ. Սա սա նյան ար քա յա տոհ մի հաս տա տու մը պար սից գա հին
գ. հռո մե ա կան լե գե ոն նե րի պար տու թյունն ու նվաս տա ցու մը Հռան դե ա յում
դ. հայոց գա հի բռ նա զավ թու մը Որ միզդ–Ար տա շի րի կող մից

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

8.  Հայ կա զուն–Եր վան դու նի տի րա կալ նե րից ո ՞վ է գա հա կա լել ու թե րոր դը՝ ը ստ ժա
մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

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

1) է    2) բ   3) ա    4) ե 
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9.  Տր ված ի րա դար ձու թյուն նե րից ո րո՞նք են խախ տում տր ված շար քի ժա մա նա կագ
րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.
1) Եր վանդ Սա կա վա կյա ցի գա հա կա լու թյան սկիզ բը
2) Տիգ րան Եր վան դյա նի և Կյու րոս Մե ծի մի ա ցյալ ա պս տամ բու թյու նը Մա րաս տա նի դեմ
3) հու նա կան 10–հա զա րա նոց բա նա կի նա հան ջը Հա յաս տա նի տա րած քով
4) Եր վանդ II–ի գլ խա վո րած ա պս տամ բու թյունն Ա քե մե նյան տե րու թյան դեմ
5) զո րա վար Վա հու մի սայի և հայե րի ը նդ հա րու մը Հյու սի սային Մի ջա գետ քում
6) Եր վանդ III–ի դառ նա լը Հա յաս տա նի սատ րապ
7) մեզ հա սած ա ռա ջին հայ կա կան ար քա յա կան դրամ նե րի հա տու մը
8) Գավ գա մե լայի ճա կա տա մար տը
9) Փոքր Հայ քի ան կա խա ցու մը Միթ րաուս տե սի գլ խա վո րու թյամբ

10.  Տր ված ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է խախ տում տր ված շար քի ժա մա նա կագ րա
կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.
1) Հել լե նիզ մի դա րաշր ջա նի սկիզբն Ա ռա ջա վոր Ա սի ա յում
2) Սելև կյան պե տու թյան ա ռա ջա ցու մը
3) Հայ կա զուն նե րի Եր վան դա կան ճյու ղի իշ խա նու թյան վե րա ցու մը Մեծ Հայ քում
4) Սա մո սատ մայ րա քա ղա քի կա ռու ցու մը
5) Ար շա մա շատ քա ղա քի կա ռու ցու մը

11.  Ար տա շե սյան տի րա կալ նե րից ո ՞վ է գա հա կա լել յո թե րոր դը՝ ը ստ ժա մա նա կա
գրա կան հա ջոր դա կա նու թյան.
 ա. Ար տա շես I    զ. Տիգ րան IV և Է րա տո
բ. Տիգ րան I   է. Ար տա շես II 
գ. Տիգ րան II   ը. Ար տա վազդ III
դ. Ար տա վազդ I   թ. Տիգ րան III
ե. Ար տա վազդ II   ժ. Տիգ րան IV

1) զ   2) է    3) թ   4) ժ

12.  Տր ված ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել երրորդը՝ ը ստ ժա մա նա կա
գ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.
 ա. հայ–հ ռո մե ա կան ու ժե րի հաղ թա նա կը Ոս խայի ճա կա տա մար տում
բ. Ներ սեհ Սա սա նյա նի` Հռո մի դեմ պա տե րազ մի սկիզ բը 
գ. Խոս րով II–ի գա հա կա լու թյան սկիզ բը
դ. Պե տո սի գլ խա վո րած հռո մե ա կան զոր քի հաս նե լը Հռան դե ա 
ե. Վա ղարշ II–ի և Սևե րո սի միջև հաշ տու թյան կն քու մը 
զ. 40–ա մյա խա ղա ղու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը Մծ բի նում 
է. Տր դատ Ար շա կու նու հաղ թա կան մե նա մար տը գո թե րի իշ խա նի հետ 
ը.  Կա րա կալ լա կայ սեր ու ղար կած զոր քի ջախ ջա խու մը Տր դատ II–ի գլ խա վո րու թյամբ 
թ. Վա ղարշ II–ի գա հա կա լու թյան ա վար տը
ժ. Տր դատ II–ի հաղ թա կան ար շա վան քը դե պի Տիզ բոն

1) ը    2) գ   3) ժ   4) թ
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13.  Թվարկված հայոց գա հա կալ նե րից ո ՞վ է թա գա վո րել հին գե րոր դը՝ ը ստ ժա մա
նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.
 ա. Վա ղարշ I    զ. Բա կուր Ար շա կու նի 
բ. Խոս րով I    է. Տր դատ III 
գ. Որ միզդ–Ար տա շիր   ը. Խոս րով II
դ. Սա նատ րուկ    թ. Վա ղարշ II
ե. Տր դատ I     ժ. Տր դատ II

1) է    2) զ   3) բ   4) թ

14.  Դեպ քե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
 ա. Ար գիշ տի I–ի գա հա կալ ման սկիզ բը
բ. Ար տա շես I–ի հո ղային բա րե փոխ ման մա սին հրա մա նագ րի հրա պա րա կու մը
գ. Տր դատ II–ի գա հա կա լու թյան վեր ջը
դ. Պե տոս զո րա վա րի մուտ քը Հա յաս տան 
ե. Ա րեգ–Միհ րի տա ճա րի կա ռու ցու մը Գառնիում
զ. Վա ղարշ I–ի գա հա կալ ման սկիզ բը 
է. Տիգ րան Եր վան դյա նի մա հը 
ը. Ա քե մե նյան տե րու թյան բա ժա նու մը 20 վար չա կան մի ա վոր նե րի
թ. հռո մե ա–պարթ ևա կան տաս նա մյա պա տե րազ մի ա վար տը
ժ. Ար տա շե սյան թա գա վո րու թյան կոր ծա նու մը
1) ա, է, ը, բ, ժ, թ, գ, ե, դ, զ   3) ա, է, ը, բ, ժ, դ, թ, ե, զ, գ
2) ը, ա, է, ժ, բ, թ, ե, դ, զ, գ   4) ը, ա, է, բ, ժ, ե, դ, թ, զ, գ

15.  Գտ նել այն ի րա դար ձու թյու նը, ո րը խախ տում է  տր ված շար քի ժա մա նա կագ րա
կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Տուշպայի հիմնադրումը
2)  Վա նի թա գա վո րու թյան դաշ նային աշ խար հա զո րի՝ ար հես տա վարժ կա նո նա վոր 

բա նա կով փոխարինման սկիզբը
3) «Մենուայի ջրանցքի» կառուցումը
4) Իշպուինիի գահակալման սկիզբը
5) Սարդուրի II–ի գահակալման սկիզբը

16.  Վա նի թա գա վո րու թյան ար քա նե րից ո ՞վ է գա հա կա լել ու թե րոր դը՝ ը ստ ժա մա
նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.
 ա. Սար դու րի I    զ. Մե նո ւա
բ. Ռու սա II     է. Սար դու րի II 
գ. Իշ պո ւի նի    ը. Ռու սա III
դ. Ար գիշ տի I     թ. Ար գիշ տի II
ե. Ռու սա I     ժ. Սար դու րի III 

1) է    2) բ   3) թ   4) ժ
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17.  Հայ կա զուն–Եր վան դու նի տի րա կալ նե րից ո ՞վ է գա հա կա լել իննե րոր դը՝ ը ստ ժա
մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

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

1) է    2) բ   3) ա   4) ե 

18.  Գտ նել այն ի րա դար ձու թյու նը, ո րը խախ տում է տր ված շար քի ժա մա նա կագ րա
կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Եր վանդ Սա կա վա կյա ցի գա հա կա լու թյան սկիզ բը
2) Տիգ րան Եր վան դյա նի և Կյու րոս Մե ծի մի ա ցյալ ա պս տամ բու թյու նը Մա րաս տա նի դեմ
3) Եր վանդ III–ի դառ նա լը Հա յաս տա նի սատ րապ
4) զո րա վար Վա հու մի սայի և հայե րի ը նդ հա րու մը Հյու սի սային Մի ջա գետ քում
5) Եր վանդ II–ի գլ խա վո րած ա պս տամ բու թյունն Ա քե մե նյան տե րու թյան դեմ
6) Փոքր Հայ քի ան կա խա ցու մը Միթ րաուս տե սի գլ խա վո րու թյամբ

19.  Ար տա շե սյան տի րա կալ նե րից ո ՞վ է գա հա կա լել հին գե րոր դը՝ ը ստ ժա մա նա կա
գ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

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

1) զ   2) բ   3) գ   4) ա 

20.   Թվարկվածներից որո՞նք են խախ տում Տիգրան Մեծի նվաճումների տր ված 
շար քի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Ծոփ քի մի ա ցու մը Մեծ Հայ քին
2) Կա պա դով կի այի գրա վու մը
3) Վիր քի և Աղ վան քի հպա տա կե ցու մը
4) Կոր դու քի մի ա ցու մը Մեծ Հայ քին
5) Մա րաս տա նի գրա վու մը
6) Ա սո րի քի գրա վու մը
7) պարթև նե րի թա գա վո րա նիստ Էկ բա տա նի գրա վու մը
8) Օս րոյե նե ի, Ա դի ա բե նե ի և Միգ դո նի այի մի ա ցու մը Հայոց թա գա վո րու թյա նը
9) Պտ ղո մայիս քա ղա քի գրա վու մը
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21.  Ո ՞ր ճա կա տա մարտն է խախ տում ճակատամարտերի տր ված շար քի ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Տիգ րա նա կեր տի    4) Ակ ցի ու մի
2) Ա րա ծա նի ի    5) Զե լայի
3) Խա ռա նի

22.  Ո ՞ր ի րա դար ձու թյուն ներն են խախ տում տր ված շար քի ժա մա նա կագ րա կան 
հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) հռո մե ա–պոն տա կան պա տե րազմ նե րի սկիզ բը
2) հռո մե ա–պոն տա կան պա տե րազմ նե րի ա վար տը
3) Տիգ րան Մե ծի և Միհրդատի միջև հայ–պոն տա կան պայ մա նագ րի կն քու մը
4) Միհր դատ Եվ պա տո րի մա հը
5) Ա ռա ջին ե ռա պե տու թյան կազ մա վո րու մը Հռո մում
6)  Պարթևս տա նի թա գա վոր Հրա հատ III–ի ներ խու ժու մը Հա յաս տան և Ար տա շա տի 

պա շա րու մը
7) Ար տա վազդ II–ի և Կրա սո սի հան դի պու մը Ա սո րի քում
8) Ե րկ րորդ ե ռա պե տու թյան կազ մա վո րու մը Հռո մում
9) Ակ ցի ու մի ճա կա տա մար տը

23.  Ո ՞ր ի րա դար ձու թյուն ներն են խախ տում տր ված շար քի ժա մա նա կագ րա կան 
հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Ար տա վազդ II–ի և Օ րո դես II–ի միջև հայ–պարթ ևա կան պայ մա նագ րի կն քու մը
2)  Էվ րի պի դե սի « Բա քո սու հի ներ» ող բեր գու թյան բե մադ րու թյու նը Ար տա շա տում 

Օրոդես II–ի ներկայությամբ
3) Կրա սո սի պարթ ևա կան ար շա վան քի սկիզ բը
4) Ար տա վազդ II–ի և Կրա սո սի հան դի պու մը Ա սո րի քում
5) Խա ռա նի ճա կա տա մար տը
6)  թա գա ժա ռանգ Բա կու րի հրա մա նա տա րու թյամբ հռո մե ա ցի նե րի վտա րու մը Ա սո

րի քից, Կի լի կի այից, Փյու նի կի այից, Պա ղես տի նից և Հրե աս տա նից
7) Ար տա վազդ II–ի ե ղե րա կան մա հը  
8) Ար տա շես II–ի դա վա դիր սպա նու թյու նը
9) Հռո մի դրա ծո Ար տա վազդ III–ի վտա րու մը Հա յաս տա նից

24.  Ո ՞ր ի րա դար ձու թյուն ներն են խախ տում տր ված շար քի ժա մա նա կագ րա կան 
հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1)  Օգոստոս կայսեր կողմից Գայոս Կրասոսին մեծ բանակով Հայաստան ուղարկելը
2) հռո մե ա կան լե գե ոն նե րի պար տու թյունն ու նվաս տա ցու մը Հռան դե ա յում
3)  Վա ղար շի և Տր դա տի գլ խա վո րած պարթ ևա կան զոր քի մուտ քը Հա յաս տան և 

Հռա դա միզ դի վտա րու մը
4)  հայ–պարթ ևա կան մի ա ցյալ ու ժե րի գլուխն ան ցած Տր դա տի մուտ քը Ար տա շատ և 

նս տե լը հայոց գա հին
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5) Ար տա շատ քա ղա քի ա վե րու մը Կոր բու լո նի կող մից
6)  Տիգրան IV–ի զոհվելը սարմատական քոչվոր ցեղերի դեմ ճակատամարտում
7) Խոս րով I–ի ար շա վան քը Կով կա սի լեռ նա կան նե րի դեմ
8) Սա սա նյան ար քա յա տոհ մի հաս տա տու մը պար սից գա հին
9) հայոց գա հի բռ նա զավ թու մը Որ միզդ–Ար տա շի րի կող մից

25.  Տր ված ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել ին նե րոր դը՝ ը ստ ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

 ա. Ա րեգ–Միհ րի տա ճա րի կա ռու ցու մը Գառ նի ամ րո ցում
բ.  հայ–պարթ ևա կան մի ա ցյալ ու ժե րի գլուխն ան ցած Տր դա տի մուտ քը Ար տա շատ և 

նս տե լը հայոց գա հին
գ. Ար տա շատ քա ղա քի ա վե րու մը Կոր բու լո նի կող մից
դ.  Օգոստոս կայսեր կողմից Գայոս Կրասոսին մեծ բանակով Հայաստան ուղարկելը 
ե. հայոց թագավոր Վա ղարշ I Ար շա կու նու գա հա կա լու թյան սկիզ բը
զ.  Վա ղար շի և Տր դա տի գլ խա վո րած պարթ ևա կան զոր քի մուտ քը Հա յաս տան և 

Հռա դա միզ դի վտա րու մը 
է. Մծուրք քա ղա քի հիմ նադ րու մը 
ը. Տր դատ I–ի թա գադ րու մը Նե րո նի կող մից
թ. Տիգրան IV–ի զոհվելը սարմատական քոչվոր ցեղերի դեմ ճակատամարտում
ժ. հռո մե ա կան լե գե ոն նե րի պար տու թյունն ու նվաս տա ցու մը Հռան դե ա յում

1) ա    2) է    3) ե    4) ը 

26.  Ո ՞ր ի րա դար ձու թյունն է խախ տում տր ված շար քի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր
դա կա նու թյու նը.

1) Պե տո սի գլ խա վո րած հռո մե ա կան զոր քի հաս նե լը Հռան դե ա
2) Խոս րով I–ի մեկ նու մը Ա սո րիք և ձեր բա կա լու թյու նը
3) Վա ղարշ II–ի և Սևե րո սի միջև հաշ տու թյան կն քու մը
4) Վա ղարշ II–ի գա հա կա լու թյան ա վար տը
5) Կա րա կալ լա կայ սեր ու ղար կած զոր քի ջախ ջա խու մը Տր դատ II–ի գլ խա վո րու թյամբ
6) Տր դատ II–ի հաղ թա կան ար շա վան քը դե պի Տիզ բոն

27.  Ո ՞ր ի րա դար ձու թյունն է խախ տում տր ված շար քի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր
դա կա նու թյու նը.

1) Խոս րով II–ի գա հա կա լու թյան սկիզ բը
2) Տր դատ Ար շա կու նու հաղ թա կան մե նա մար տը գո թե րի իշ խա նի հետ
3) Տր դատ II–ի թագ ստա նա լը կայսր Մակ րի նո սից
4) Ներ սեհ Սա սա նյա նի` Հռո մի դեմ պա տե րազ մի սկիզ բը
5) հայ–հ ռո մե ա կան ու ժե րի հաղ թա նա կը Ոս խայի ճա կա տա մար տում
6) 40–ա մյա խա ղա ղու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը Մծ բի նում
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28.  Տր ված ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել չոր րոր դը՝ ը ստ ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

 ա. հայ–հ ռո մե ա կան ու ժե րի հաղ թա նա կը Ոս խայի ճա կա տա մար տում
բ. Ներ սեհ Սա սա նյա նի` Հռո մի դեմ պա տե րազ մի սկիզ բը 
գ. Խոս րով II–ի գա հա կա լու թյան սկիզ բը
դ. Պե տո սի գլ խա վո րած հռո մե ա կան զոր քի հաս նե լը Հռան դե ա 
ե. Վա ղարշ II–ի և Սևե րո սի միջև հաշ տու թյան կն քու մը 
զ. հռո մե ա–պարս կա կան խա ղա ղու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը Մծ բի նում 
է. Տր դատ Ար շա կու նու հաղ թա կան մե նա մար տը գո թե րի իշ խա նի հետ 
ը. Կա րա կալ լա կայ սեր ու ղար կած զոր քի ջախ ջա խու մը Տր դատ II–ի գլ խա վո րու թյամբ
թ. Վա ղարշ II–ի գա հա կա լու թյան ա վար տը
ժ. Տր դատ II–ի հաղ թա կան ար շա վան քը դե պի Տիզ բոն

 1) ը   2) գ   3) ժ   4) թ

29.  Թվարկված հայոց գա հա կալ նե րից ո ՞վ է թա գա վո րել երկրորդը՝ ը ստ ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

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

1) ա    2) գ   3) ե   4) դ

30.  Թվարկված քա ղաք նե րից ո ՞րն է հիմ նադր վել չորրորդը՝ ը ստ ժա մա նա կագ րա
կան հա ջոր դա կա նու թյան.

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

1) բ   2) զ   3) է    4) ը 

31.  Տր ված ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել հին գե րոր դը՝ ը ստ ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

 ա. Ա րեգ–Միհ րի տա ճա րի կա ռու ցու մը Գառ նի ում
բ. Եր վան դա շատ մայ րա քա ղա քի հիմ նադ րու մը
գ.  Ար ևե լյան Հա յաս տա նում ար քու նի գրագ րու թյան մեջ պահ լա վե րե նի գոր ծա ծու

թյան սկիզ բը
դ. Ան տի ո քոս I–ի թա գադ րու մը Տիգ րա նյան կամ Հայ կա կան թա գով 
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ե. Ար շակ I–ի գա հա կա լու թյան սկիզ բը
զ. Բա գա րա նի դառ նա լը Հայոց թա գա վո րու թյան հոգ ևոր կենտ րոն 
է.  « Բա քո սու հի ներ» ող բեր գու թյան բե մադ րու թյու նը Ար տա շա տում պարթև ար քա 

Օ րո դես II–ի ներ կա յու թյամբ 
ը. Տիգ րան Մե ծի թա գադ րու թյու նը

 1) ա   2) դ   3) ե    4) է
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7. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՈՒՄ

1. Կա տա րել համարժեք անունների հա մա պա տաս խա նե ցում.

1) Ծոփք      ա. Ար մե նի ա մայոր
2) Բարձր Հայք     բ. Կար նո աշ խարհ
3) Մեծ Հայք     գ. Տմո րիք
4) Փոքր Հայք     դ. Չոր րորդ Հայք
5) Կոր ճայք      ե. Ար մե նի ա մի նոր
      զ. Կոր դուք

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

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

1) Սար դու րի II     ա. Ք. ա. 786–764 թթ.
2) Ռու սա II     բ. Ք. ա. 735–մոտ 710–ա կան թթ. վերջ
3) Ար գիշ տի I    գ. Ք. ա. 764–735 թթ.
4) Ռու սա I     դ. Ք. ա. մոտ 685–645 թթ.
       ե. Ք. ա. 810–786 թթ.

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

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

N Ճակատամարտը N Տա րե թի վը N Գոր ծի չը

1 Գավ գա մե լայի 1 Ք. ա. 31 թ. 1 Տիգ րան II

2 Մագ նե սի այի 2 Ք. ա. 53 թ. 2 Անտիոքոս III

3 Ակ ցի ու մի 3 Ք. ա. 190 թ. 3 Մ. Ան տո նի ոս

4 Խա ռա նի 4 Ք. ա. 331 թ. 4 Ա. Մա կե դո նա ցի

5 Ք. ա. 69 թ. 5 Մ. Կրա սոս

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

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

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

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

1. 2. 3. 4.
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4.  Հայոց ար քա նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել նրանց կա ռա վար ման 
տա րեթ վե րին.
1) Շամ (Սա մոս) Եր վան դա կան   ա. Ք. ա. 220–201 թթ.
2) Եր վանդ IV     բ. Ք. ա. 189–160 թթ.
3) Ար տա շես I     գ. Ք. ա. 55–34 թթ.
4) Ար տա վազդ II     դ. Ք. ա. 260–240 թթ.
       ե. Ք. ա. 240–210 թթ.

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

5.  Ար տա շես I–ի` Մեծ Հայ քին մի աց րած տա րածք նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել 
ո ւղ ղու թյա նը.
1) ար ևելք      ա. Կար նո եր կիր, Ե կե ղիք, Դեր ջան
2) հա րավ     բ. Գու գարք
3) հյու սիս     գ. Ծոփք, Կոմ մա գե նե
4) ա րև մուտք    դ. Փայ տա կա րան, Կաս պե ից եր կիր
       ե. Տմո րիք

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

6.  Կա տա րել Տիգ րան Մե ծի գա հա կալ ման շր ջա նի ի րա դար ձու թյուն նե րի և տա
րեթվե րի հա մա պա տաս խա նե ցում.
1)   Սուլ լայի գլ խա վո րած հռո մե ա կան բա նա կի 
 մուտ քը Կա պա դով կի ա       ա. Ք. ա. 71 թ.
2) հայ կա կան բա նակ նե րի մուտ քը Ա սո րիք    բ. Ք. ա. 87 թ.
3) Պտ ղո մայիս քա ղա քի գրա վու մը     գ. Ք. ա. 66 թ.
4) հայ կա կան բա նակ նե րի ներ խու ժու մը Պարթևս տան  դ. Ք. ա. 84 թ.
5) Ար տա շա տի պայ մա նագ րի կն քու մը     ե. Ք. ա. 88 թ.
        զ. Ք. ա. 92 թ.
1) 1–զ, 2–ե, 3–բ, 4–գ, 5–ա   3) 1–բ, 2–ա, 3–գ, 4–զ, 5–ե
2) 1–զ, 2–դ, 3–ա, 4–բ, 5–գ   4) 1–զ, 2–ե, 3–բ, 4–ա, 5–գ

7. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
ա. Կա պա դով կի ա ներ խու ժած հռո մե ա կան զոր քի հրա մա նա տա րը
բ. Ան կախ Ծոփ քի վեր ջին ար քան
գ. Տիգ րան Մե ծին հա վա տար մու թյան եր դում տված Մա րաս տա նի թա գա վո րը
դ. Տիգ րան Մե ծի կող մից մա հա պատ ժի են թարկ ված Սելև կյան թա գու հի

1) Սե լե նե     3) Գո դերձ II
2) Սուլ լա     4) Միհր դատ
      5) Ար տա նես

1) ա–5, բ–4, գ–3, դ–1   3) ա–5, բ–4, գ–2, դ–1
2) ա–5, բ–4, գ–3, դ–2   4) ա–2, բ– 5, գ–4, դ–1 
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8. Գա հա կալ ման տա րի նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել թա գա վո րի ան վա նը.
1) Վա ղարշ I     ա. 161–163 թթ.
2) Տր դատ I     բ. 88–110 թթ.
3) Բա կուր Ար շա կու նի   գ. 117–140 թթ.
4) Սա նատ րուկ    դ. 110–117 թթ.
       ե. 66–88 թթ.

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

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

N Թա գա վո րը N Հիմ ադ րած քա ղա քը N Վայ րը

1 Ար տա շես I 1 Վա ղար շա պա տ 1 Ա րա ծա նի ի ա փին՝ Մշո 
դաշ տում

2 Տիգ րան II 2 Մ ծուրք 2 
Ա րա րա տյան դաշ տում՝ 
ներ կայիս Խոր Վի րա պի 

տե ղում

3 Սա նատ րուկ 3 Տիգ րա նա կերտ 3 Ա րա րա տյան դաշ տում՝ 
Շրեշ բլ րի վրա

4 Վա ղարշ I 4 Ար տա շատ 4 
Աղձ նիք նա հան գում՝ 
Տիգրիս գե տի վե րին 

հոսան քում
5 Ար մա վիր 5 Գառնիի մո տա կայ քում

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

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

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

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

1. 2. 3. 4.

10.  Կա տա րել հայոց ար քա նե րի ա նուն նե րի և նրանց գա հա կալ ման տա րի նե րի հա
մա պա տաս խա նե ցում.

1) Տիգ րան IV    4) Ար տա շես I
2) Ար տա շես II    5) Մե նո ւա
3) Խոս րով I    6) Ռու սա II
      7) Տր դատ II

 ա. Ք. ա. մոտ 810–786 թթ.   ե. Ք. ա. 30–20 թթ.
բ. Ք. ա. 189–160 թթ.   զ. Ք. ա. մոտ 685–645 թթ.
գ. Ք. ա. 8–5 թթ.    է. 216–252 թթ.
դ. 198–215 թթ.    ը. 185–198 թթ.

1) 1–ե, 2–գ, 3–ը, 4–բ, 5–ա, 6–զ, 7–է  3) 1–գ, 2–ե, 3–դ, 4–բ, 5–ա, 6–զ, 7–է
2) 1–գ, 2–ե, 3–է, 4–բ, 5–ա, 6–զ, 7–դ 4) 1–գ, 2–ե, 3–զ, 4–բ, 5–դ, 6–ա, 7–է 
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11.   Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

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

1 Ակ ցի ու մի ճա կա տա մար տը 1 Ք. ա. 785 թ. 1 Տիգ րան II

2 Ա րա ծա նի ի ճա կա տա մար տը 2 Ք. ա. 185 թ 2 Հաննիբալ

3 Է րե բու նի ամ րո ցի հիմ ա դրու մը 3 Ք. ա. 31 թ. 3 Արտաշես II

4 Ար տա շատ քա ղա քի կա ռու ցու մը 4 Ք. ա. 68 թ. 4 Ար գիշ տի I

5 Ք. ա. 782 թ. 5 Օկտավիանոս 

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

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

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

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

1. 2. 3. 4.

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

  Հիմ նա դիր ար քա      Քա ղաք 

1) Սար դու րի I     ա. Զա րի շատ
2) Ար գիշ տի I     բ. Մծուրք
3) Ար տա շես I     գ. Տուշ պա
4) Շամ Եր վան դա կան    դ. Եր վան դա շատ
5) Սանատրուկ      ե. Է րե բու նի
       զ. Սա մո սատ

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

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

  Քա ղաք       Հիմ նա դիր ար քա

1) Մծուրք        ա. Վա ղարշ II
2) Վա ղար շա պատ     բ. Տիգ րան II
3) Բա գա րան     գ. Սա նատ րուկ
4) Տիգ րա նա կերտ     դ. Եր վանդ IV 
       ե. Վա ղարշ I

1) 1–ա, 2–ե, 3–դ, 4–բ    3) 1–գ, 2–ե, 3–դ, 4–բ
2) 1–գ, 2–ե, 3–բ, 4–ա    4) 1–գ, 2–ա, 3–դ, 4–բ
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14. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

  Տա րե թիվ        Ճա կա տա մարտ

1) Ք. ա. 53 թ. մայի սի 6     ա. Գավ գա մե լայի
2) Ք. ա. 331 թ. հոկ տեմ բե րի 1   բ. Տիգ րա նա կեր տի
3) Ք. ա. 31 թ. սեպ տեմ բե րի 2   գ. Խա ռա նի
4) Ք. ա. 69 թ. հոկ տեմ բե րի 6   դ. Զե լայի
5) Ք. ա. 68 թ. սեպ տեմ բե րի 22    ե. Ակ ցի ու մի
       զ. Ա րա ծա նի ի

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

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

  Տա րե թիվ

1) Ք. ա. 54 թ.      5) Ք. ա. 94 թ.
2) Ք. ա. 92 թ.     6) Ք. ա. 87 թ.
3) Ք. ա. 188 թ.     7) Ք. ա. 66 թ.
4) 64 թ.

 Ի րա դար ձու թյուն

 ա. Ար տա շա տի հայ–հռոմեական պայ մա նագ րի կն քու մը
բ. Մծբինի հաշտության պայմանագրի կնքումը
գ. հայ–պոն տա կան պայ մա նագ րի կն քու մը
դ. հայ–պարթ ևա կան հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը Էկ բա տա նում 
ե. հայ–պարթ ևա կան պայ մա նագ րի կն քու մը Ար տա շա տում
զ. Հռան դե այի խա ղա ղու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը 
է. Հա յաս տա նի դեմ ո ւղղ ված հռո մե ա–պարթ ևա կան պայ մա նագ րի կն քու մը 
ը. Ա պա մե այի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը

1) 1–ե, 2–է, 3–ը, 4–զ, 5–գ, 6–դ, 7–ա   
2) 1–դ, 2–է, 3–ը, 4–զ, 5–բ, 6–ե, 7–ա  
3) 1–զ, 2–բ, 3–ը, 4–ե, 5–գ, 6–դ, 7–ա
4) 1–ե, 2–բ, 3–ա, 4–զ, 5–գ, 6–դ, 7–ը

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

  Գոր ծիչ

1) Բա գա րատ     5) Միթ րաուս տես
2) Տի րի բազ     6) Գու րաս
3) Եր վանդ II    7) Եր վազ
4) Տի մար քոս
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  Պաշ տոն
 ա. Հա յաս տա նի սատ րապ      ե.  Հա յաս տա նի ա րևմ տյան մա սի 

կառա վա րիչ
բ. Հյու սի սային Մի ջա գետ քի փո խար քա    զ. Հա յաս տա նի ստ րա տե գոս 
գ. Հայոց ե րկ րի գե րա գույն քուրմ     է. Ա սո րի քի փո խար քա–կա ռա վա րիչ 
դ. Փոքր Հայ քի կա ռա վա րիչ      ը. Մա րաս տա նի սատ րապ
1) 1–ը, 2–ե, 3–զ, 4–ա, 5–է, 6–բ, 7–գ     3) 1–է, 2–ը, 3–ա, 4–ե, 5–դ, 6–բ, 7–զ
2) 1–է, 2–գ, 3–ա, 4–ը, 5–դ, 6–զ, 7–ե     4) 1–է, 2–ե, 3–ա, 4–ը, 5–դ, 6–բ, 7–գ

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

  Եր կիր      Մայ րա քա ղաք
1) Ա տր պա տա կան     ա. Նին վե
2) Ա սո րիք     բ. Փրաաս պա
3) Եգիպտոս    գ. Սա մո սատ
4) Կոմ մա գե նե    դ. Մծ բին
5) Ա սո րես տան     ե. Եր վան դա շատ
6) Հա յաս տան    զ. Ալեքսանդրիա
       է. Ան տի ոք

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

18.  Կա տա րել պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի և տա րեթ վե րի հա մա պա տաս
խա նե ցում.
 ա. Ակ ցի ու մի ծո վային ճա կա տա մար տը
բ. Վա ղարշ I Ար շա կու նու գա հա կալ ման սկիզ բը Մեծ Հայքում
գ. Կոր բու լո նի ներ խու ժու մը Մեծ Հայք
դ. Ար տա շա տի պայ մա նագ րի կն քու մը 
ե. Սա նատ րուկի գա հա կալ ման սկիզ բը 
զ. Սա սա նյան նե րի հաս տա տու մը պար սից գա հին 
է. Խոս րով II–ի որ դի Տր դա տի մե նա մար տը գո թե րի իշ խա նի հետ 
ը. պար սից Ներ սեհ ար քայի ճամ բար դնե լը Ոս խա գյու ղում
թ. Ապամեայի հաշտության կնքումը
1) Ք. ա. 31 թ.    6) 117 թ.
2) Ք. ա. 188 թ.    7) 297 թ.
3) 276 թ.     8) Ք. ա. 66 թ.
4) 88 թ.     9) 58 թ.
5) 226 թ.     10) 163 թ.
 1) ա–1, բ– 6, գ– 9, դ–8, ե–4, զ–5, է–3, ը–7, թ–2 
2) ա–1, բ–6, գ–9, դ–8, ե–7, զ–5, է–4, ը–3, թ–2 
3) ա–1, բ–4, գ–8, դ–7, ե–10, զ–6, է–3, ը–5, թ–2 
4) ա–9, բ–4, գ–1, դ–2, ե–10, զ–3, է–7, ը–5, թ–8
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19.  Հա մա պա տաս խա նեց նել Ար շա կու նյաց գա հա կալ նե րի ա նուն ներն ի րենց գա
հա կալ ման տա րի նե րին.

ա. Վա ղարշ I    1) 88–110 թթ.
բ. Սա նատ րուկ     2) 185–198 թթ
գ. Տր դատ II     3) 198–215 թթ.
դ. Տր դատ I     4) 216–252 թթ.
ե. Վա ղարշ II     5) 66–88 թթ.
զ. Խոս րով I     6) 161–163 թթ.
է. Բակուր Արշակունի    7) 117–140 թթ.
      8) 252–298 թթ.

1) ա–7, բ–1, գ–2, դ–5, ե–4, զ–3, է–6  
2) ա–6, բ–1, գ–3, դ–2, ե–8, զ–4, է–7 
3) ա–7, բ–1, գ–4, դ–5, ե–2, զ–3, է–6
4) ա–6, բ–8, գ–4, դ–5, ե–2, զ–3, է–7

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

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

1 Նին վե ի կոր ծա նու մը 1 Ք. ա. 539 թ. 1
Տիգ րան 

Երվանդյան

2
Մա րաս տա նի դեմ 
ապստամբու թյու նը

2 Ք. ա. 612 թ. 2 Ք սե նո փոն

3 Բա բե լո նի նվա ճու մը 3 Ք. ա. 553 թ. 3
Պա րույր Նա հա

պետ

4
Տա սը հա զար հույ նե րի նա

հան ջը
4 Ք. ա. 401 թ. 4 Կյու րոս Մեծ

5 Ք. ա. 522 թ. 5 Դա րեհ III

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

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

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

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

1. 2. 3. 4.
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8.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱՐԿՆԵՐԻ, ՊՆԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄ 
ԵՎ ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄ

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

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

2. Ի՞նչ տա րածք ներ էր զբա ղեց նում հն դեվ րո պա կան նա խա հայ րե նի քը.

1)  Հայ կա կան լեռ նաշ խարհը, Ի րա նա կան սա րա հար թի հա րա վար ևե լյան, Փոքր 
Ա սիա յի ա րևմ տյան, Մի ջա գետ քի հյուսիսային շր ջան նե րը

2)  Հայ կա կան լեռ նաշ խարհը, Փոքր Ա սի այի ար ևե լյան, Մի ջա գետ քի հյու սի սային և 
Ի րա նա կան սա րա հար թի հյու սի սարևմ տյան շր ջան նե րը

3)  Հայ կա կան լեռ նաշ խարհը, Մի ջա գետ քի ար ևե լյան, Փոքր Ա սի այի հյու սի սային, 
Ի րա նա կան սա րա հար թի հա րա վային շր ջան նե րը 

4)  Հայ կա կան լեռ նաշ խարհը, Փոքր Ա սի այի ար ևե լյան, Մի ջա գետ քի հյու սի սային և 
Ի րա նա կան սա րա հար թի հա րա վար ևե լյան շր ջան նե րը

3. Գտնել ճիշտ փաստարկները.

1)  Հու նա կան ա վան դազ րույ ցի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նում հաս տատ ված ար գո նա
վոր դը Հու նաս տա նի Ար մե նոս քա ղա քից էր:

2)  Ար գո նա վորդ նե րը ոս կե գեղ մը ձեռք բե րե լու նպա տա կով ո ւղ ևոր վե ցին Սև ծո վի 
ա րևմ տյան ա փե րը:

3)  Հայոց ազ գա ծագ ման ա վան դազ րույ ցի հա մա ձայն՝ Բուն Հայոց տո մա րը սկս վում է 
Հայ կի ու Բե լի պա տե րազ մից:

4) Բուն Հայոց տոմարը հայերը սկսել են հաշվել Ք. ա. 830 թ–ից:
5) Ա րամ ա նու նով եր կի րը հի շա տակ վում է դեռևս Ք. ա. XVIII դա րում:
6)  Սար դու րի I–ի օ րոք Վա նի թա գա վո րու թյու նը տա րած վում էր մինչև Տիգ րի սի վե

րին հո վի տը:
7)  Սար դու րի II–ի զոր քը դուրս ե կավ Մի ջերկ րա կան ծո վի ար ևե լյան ա վա զան:

4. Ի՞նչ տա րածք էր ը նդ գր կում Է թի ու նի հա մա դաշ նու թյու նը.

1) Վա նա լճի ա վա զա նը, Հայ կա կան Տավ րո սից հա րավ՝ Տիգ րի սի վե րին հո սան քը
2) Ա րա րա տյան դաշ տը, Սևա նա լճի ա վա զա նը, Սյու նի քը
3) Սյու նի քը, Ա րաք սի վե րին հո սանք նե րի շր ջա նը
4) Հայ կա կան Պա րից հյու սիս՝ Ա ղստ ևի հո վի տը

5. Ո՞ր շար քում են ներ կա յաց ված Մե նո ւայի նվա ճում նե րը.

1)  Հայ կա կան Պա րի ար ևե լյան հատ ված, Դի աու խի, Մե լիդ, Մա նայի թա գա վո րու
թյուն

2)  Ար դի նի–Մու սա սիր, Ա րաք սի վե րին հո սան քի շր ջան ներ, Պար սո ւա եր կիր
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3)  Դի աու խի, Է թի ու նի, Կար սի սա րա հարթ, Զա բա խա
4)  Մե լի տե ա, Սևա նա լճի ա վա զան, Ար մե, Մի ջերկ րա կան ծո վի ար ևե լյան ա վա զան

6.  Ար ձա նագ րու թյուն նե րում Վա նի թա գա վո րու թյան ո ՞ր գոր ծա կա լու թյուն ներն են 
հի շա տակ վել.

1) սպա րա պետ, հա զա րա պետ, դա տա վոր
2) ա միրս պա սա լար, ա թա բեկ, գունդս տաբլ
3) աշ խար հա կալ, գա վա ռա կալ, սահ մա նա պահ կու սա կալ
4) մաղ խազ, թա գա դիր աս պետ, հայր մարդ պետ

7.  Բա ցի Հա յաս տա նից՝ ո ՞ր ե րկր նե րի վրա էր տա րած վում Տիգ րան I Երվանդյանի 
իշ խա նու թյու նը.

1) Վրաս տա նի, Աղ վան քի և Մա րաս տա նի
2) Բա բե լո նի, Ա սո րես տա նի ու Աղ վան քի
3) Կա պա դով կի այի, Վրաս տա նի և Աղ վան քի
4) Կա պա դով կի այի, Կոմ մա գե նե ի և Վիր քի

8. Ք. ա. 331 թ. ով քե՞ր վե րա կանգ նե ցին Հա յաս տա նի ան կա խու թյու նը.
1) Տիգ րան Եր վան դյա նը՝ Մեծ Հայ քում, Միթրաուստեսը՝ Փոքր Հայ քում
2) Ար տա շե սը՝ Մեծ Հայ քում, Զա րե հը՝ Ծոփ քում
3) Օ րոն տես–Եր վանդ III–ը՝ Մեծ Հայ քում, Միթ րաուս տե սը՝ Փոքր Հայ քում
4) Եր վանդ IV–ը՝ Մեծ Հայ քում, Շա մը՝ Կոմ մա գե նե ում

9. Ե՞րբ և ո ՞ւմ ըն տա նի քում է ծն վել Ար տա շես I–ը.
1) Ք. ա. մոտ 260 թ., մե ծա տոհ միկ Եր վան դի
2) Ք. ա. մոտ 230 թ., մե ծա տոհ միկ Զա րե հի
3) Ք. ա. մոտ 220 թ., մե ծա տոհ միկ Տիգ րա նի
4) Ք. ա. մոտ 215 թ., մե ծա տոհ միկ Սմ բա տի

10.  Ո՞ր շար քի բո լոր ե րկր ներն ու ժո ղո վուրդ ներն են Տիգ րան Մե ծի օ րոք ե ղել Հա
յաս տա նի քա ղա քա կան ազ դե ցու թյան ո լոր տում.
1)  Նա բա թե ա, Հրե աս տան, Մա րաս տան, Պար սից ծո ցի և Կար միր ծո վի ա փե րին 

բնակ վող ա րաբ ներ, Ա մու դա րյայի վե րին ա վա զա նի սկյու թա կան ցե ղեր
2)  Նա բա թե ա, Ե գիպ տոս, Ա սո րիք, Պար սից ծո ցի և Ա րա բա կան ծո վի ա փե րին 

բնակ վող ա րաբ ներ, Ա մու դա րյայի ստո րին ա վա զա նի քու շա նա կան ցե ղեր
3)  Նա բա թե ա, Հրե աս տան, Պարթևս տան, Պար սից ծո ցի և Կար միր ծո վի ա փե րին 

բնակ վող ա րաբ ներ, Ա մու դա րյայի ստո րին ա վա զա նի ա րի ա կան ցե ղեր
4)  Նա բա թե ա, Հրե աս տան, Պարթևս տան, Պար սից ծո ցի և Կար միր ծո վի ա փե րին 

բնակ վող ա րաբ ներ, Ա մու դա րյայի ստո րին ա վա զա նի սկյու թա կան ցե ղեր

11. Մինչև ո ՞ւր էր տա րած վում Տիգ րան Մե ծի ստեղ ծած Հայ կա կան տե րու թյու նը.

1) Մի ջերկ րա կան ծո վից ու Ե գիպ տո սից մինչև Հնդ կաս տան
2) Սև ծո վից մինչև Կաս պից ծով, Բա բե լո նով դե պի Մի ջերկ րա կան ծով



ZA
NGAK

49

3)  Ե գիպ տո սից ու Կար միր ծո վից մինչև Կով կա սյան Մեծ լեռ ներ, Մի ջերկ րա կան 
ծո վից մինչև Կաս պից ծով

4)  Մի ջերկ րա կան ծո վից ու Ե գիպ տո սից մինչև Մի ջա գետք, Կորդ վաց լեռ նե րից 
մինչև Ճո րո խի ա վա զան

12. Ե՞րբ և որ տե՞ղ է կա ռուց վել մայ րա քա ղաք Տիգ րա նա կեր տը.
1) Ք. ա. 90–80–ա կան թթ. Ա րա րա տյան դաշ տում
2) Ք. ա. 80–70–ա կան թթ. Ա ղձ նիք նա հան գում
3) Ք. ա. 70–60–ա կան թթ. Ար ցա խում
4) Ք. ա. 60–50–ա կան թթ. Բարձր Հայ քում

13. Որ տե՞ղ և ե ՞րբ տե ղի ու նե ցավ Ար տա վազ դի ու Կրա սո սի հան դի պու մը.

1) Ար տա շա տում, Ք. ա. 56 թ. գար նա նը
2) Ա սո րի քում, Ք. ա. 54 թ. գար նա նը
3) Տիգ րա նա կեր տում, Ք. ա. 53 թ. մայի սին
4) Ծոփ քում, Ք. ա. 55 թ. աշ նա նը

14.  Թա գա ժա ռանգ Բա կու րի գլ խա վո րու թյամբ ո ՞ր տա րածք նե րից դուրս մղ վե ցին 
հռո մե ա ցի նե րը.

1) Ա սո րիք, Հրե աս տան, Փյու նի կի ա, Ա տր պա տա կան, Օս րոյե նե
2) Ա սո րիք, Փյու նի կի ա, Պա ղես տին, Հրե աս տան, Կի լի կի ա
3) Պա ղես տին, Կի լի կի ա, Ա դի ա բե նե, Միգ դո նի ա, Ա սո րիք
4) Ե գիպ տոս, Կի լի կի ա, Հրե աս տան, Օս րոյե նե, Աղ վանք

15. Ընտ րել ճիշտ փաստարկները.

1)  61 թ. ան ցնե լով Ա րա ծա նի գե տը՝ հռո մե ա կան զոր քը բա նակ է դնում Հռան դե ա 
(Ե ռանդ) վայ րում:

2)  Հայ–պարթ ևա կան զոր քը, ջախ ջա խե լով Հայ կա կան Պա րի լեռ նանցք նե րում տե
ղա կայ ված հռո մե ա կան կա յա զորն ե րը, Հռանդեա վայրում շր ջա պա տում է Կոր
բու լո նի բա նա կը:

3)  64 թ. Հա յաս տան է գա լիս Կոր բու լո նը և բա նակ ցու թյուն ներ վա րում Վա ղար շի ու 
Տր դա տի հետ:

4)  65 թ. Տր դա տը մեծ շքախմ բով՝ իր ըն տա նի քով և 3000 հե ծյալ նե րով, ո ւղ ևոր վում է 
Հռոմ:

5)  Տր դատ I–ի թա գա վո րու թյան վե ցե րորդ տա րում Մեծ Հայ քի խա ղաղ կյանքն ը նդ
հատ վեց Կով կա սից սար մա տա կան ցե ղե րի ներ խուժ ման հետ ևան քով:

16.  Հա յաս տա նում ե ՞րբ է սկս վել հել լե նիս տա կան ժա մա նա կաշր ջա նը և որ քա՞ն է տևել.

1) Ք. ա. IV դա րից, տևել է 2 դար
2) Ք. ա. III դա րից, տևել է 6 դար
3) Ք. ա. II հա զա րա մյա կում, տևել է 4 դար
4) Ք. ա. II դա րից, տևել է 6 դար
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17.  Դեռևս վաղն ջա կան ժա մա նակ նե րում ձևա վոր ված ո ՞ր կրո նա կան ը մբռ նում ներն է ին 
շա րու նա կում գո յատ ևել հել լե նիս տա կան ժա մա նա կաշր ջա նում.

1) բնա պաշ տու թյուն, ո գե պաշ տու թյուն, հմա յա կան մո գու թյուն
2) բնա պաշ տու թյուն, պատ կե րա պաշ տու թյուն, հմա յա կան մո գու թյուն
3) բնա պաշ տու թյուն, ի րա պաշ տու թյուն, սր բա պաշ տու թյուն
4) ի րա պաշ տու թյուն, պատ կե րա պաշ տու թյուն, հմա յա կան մո գու թյուն

18. Ընտ րել ճիշտ պն դում նե րը.

ա.  Հա յաս տա նի աշ խար հագ րա կան դիր քով պայ մա նա վոր ված` հայ մշա կույ թը 
մշտա պես ա զդ վել է տա րաշ խար հիկ մշա կույթ նե րից և կորց րել է իր յու րօ րի նա
կու թյունն ու ե զա կի ու թյու նը, ազ գային մշա կույ թին բնո րոշ գծե րը:

բ.  Հայոց ա ռաս պել ներն ու վի պերգ–ա վան դազ րույց ներն ար տա ցո լել են ժո ղովր դի 
աշ խար հա յաց քը, բնու թյան ու հա սա րա կու թյան վե րա բե րյալ պատ կե րա ցում նե րը:

գ.  Հել լե նիս տա կան դա րաշր ջա նում հայ մշա կույ թի ե րկ րորդ` հել լե նիս տա կան շեր
տի կրող նե րը գլ խա վո րա պես վե րին խա վե րի և քա ղա քային ա զատ բնակ չու թյան 
ներ կա յա ցու ցիչ ներն է ին:

դ.  Վա նա լճի ա րևմ տյան կող մում գտն վող Նեմ րութ լե ռան սր բա վայ րը կա ռու ցել է 
Ան տի ո քոս I Եր վան դու նին: 

ե.  Հել լե նիս տա կան դա րաշր ջա նի առաջին փուլում Հա յաս տա նում մեծ տա րա ծում է 
գտ նում նաև զրա դաշ տա կա նու թյու նը, ո րը դո ւա լիս տա կան կրոն էր և ըն դու նում էր 
եր կու գե րա գույն` բա րի և չար ա ստ ված նե րի նա խաս կիզբ և հա մա զոր գո յու թյու նը:

զ.  Հել լե նիս տա կան մշա կույ թը և հու նա րե նը լայն տա րա ծում գտան հա սա րակ ժո
ղովր դի մեջ, հայոց ար քու նի քում և ա վա գա նու շր ջա նում և ամ բող ջու թյամբ վե րա
փո խե ցին մեր ազ գային մշա կույ թը: 

է.  Քրիս տո նե ու թյան պե տա կա նա ցու մից հե տո Հա յաս տա նում ար գել վել է հայ կա
կան մե հե նագ րու թյան գոր ծա ծու թյու նը:

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

19. Ը նտ րել ճիշտ փաս տարկ նե րը.

1)  Եփրատի երկու ճյուղերը միախառնվում են Ակն քաղաքի մոտ:
2)  ՀՀ–ի՝ բարձ րու թյամբ ե րկ րորդ լեռ նա գա գաթ Կա պուտ ջուղն ու նի 3925 մ բարձ

րու թյուն:
3)   Վա նա լի ճը ծո վի մա կեր ևույ թից ու նի 1720 մ բարձ րու թյուն և չորս կղ զի, ո րոն ցից 

ա մե նան շա նա վորն Աղ թա մարն է:
4)   Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի կենտ րո նով ձգ վում է Հայ կա կան Տավ րոս լեռ նաշղթան, 

ո րը սկիզբ է առ նում Ա րա րա տից:
5)   Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի ե րկ րորդ բարձր գա գա թը Սի փանն է, ո րը գտն վում է 

Վա նա լճից հյու սիս և ու նի 4096 մ բարձ րու թյուն:
6)   Կա պու տան կամ Ո ւր մի ա լիճը ծովի մակերևույթից բարձր է 1916 մետր: 
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7)  Մեծ Հայքի տարածքը մոտ 400 հազար քառ. կմ է:
8)   Հայ կա կան լեռ նաշ խար հի ա մե նա բարձր լեռ նա գա գա թը Մա սիսն է (Մեծ Ա րա

րատ), ո րն ու նի 5165 մ բարձ րու թյուն:

20. Ը նտ րել ճիշտ պն դում նե րը.
1)  Ար տա վազդ II–ը Կրա սո սին ա ռա ջար կում էր պարթև նե րի դեմ ար շա վել ոչ թե Հա

յաս տա նի հա րա վով, այլ Ա սո րի քի ա նա պատ նե րով` հու սա լով եր կի րը զերծ պա հել 
հռո մե ա ցի նե րի աս պա տա կու թյուն նե րից:

2)  59 թ. դեպի Տիգրանակերտ շարժվող Կորբուլոնի զորքերը ընկնում են պարթևա
կան զորքերի պատրաստած ծուղակը:

3)  Հռո մե ա կան կայս րու թյու նում մղ ված գա հա կա լա կան կռիվ նե րի ըն թաց քում չե զո
քու թյուն պահ պա նած հայոց Վա ղարշ II թա գա վո րը բա նակ ցու թյուն նե րի մի ջո ցով 
հաշ տու թյուն է կն քում հաղ թա նա կած թեկ նա ծո ւի և Հռո մի նոր կայսր Սեպ տի
միոս Սևե րո սի հետ:

4)  Հրա հատ IV–ը հի ա նա լի գի տակ ցում էր, որ Հա յաս տա նից հե տո Պարթևս տանն է 
լի նե լու Հռո մի հա ջորդ թի րա խը, ո ւս տի փո խեց իր վե րա բեր մուն քը Հա յաս տա նի 
նկատ մամբ և ռազ մա կան զգա լի օգ նու թյուն տրա մադ րեց:

5)  Օգ տա գոր ծե լով պա տեհ ա ռի թը` պարթ ևա կան զին ված ու ժե րը՝ թա գա ժա ռանգ 
Բա կու րի հրա մա նա տա րու թյամբ, և հայ կա կան զո րա մա սե րը՝ Գի սակ զո րա վա
րի գլ խա վո րու թյամբ, ան ցան լայ նա ծա վալ հար ձակ ման և հռո մե ա ցի նե րին դուրս 
մղե ցին Կի լի կի այից, Ա սո րի քից, Ե գիպ տո սից, Պա ղես տի նից և Հրե աս տա նից:

6)  Պոմ պե ո սի կող մից Պոն տո սը ռազ մա կա լե լուց հե տո Միհր դատ Եվ պա տո րը նա
հան ջեց իր տե րու թյան հյու սի սային ե րկ րա մա սե րը, որ տեղ էլ Ք.ա. 63 թ. ի նք նա
ս պա նու թյամբ վերջ տվեց կյան քին:

7)  Օ գտ վե լով Ա քե մե նյան վեր ջին տի րա կալ Դա րեհ III–ի` Մա կե դո նա ցուց կրած պար
տու թյուն նե րից` հայե րը դեռևս Գավ գա մե լայի ճա կա տա մար տից ա ռաջ հռ չա կում են 
Մեծ և Փոքր Հայ քե րի ան կա խու թյան մա սին:

21. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
1)   Կյու րոս Մե ծի ստեղ ծած Ա քե մե նյան աշ խար հա կա լու թյան սահ ման նե րը ձգ վում է ին 

Մի ջերկ րա կան ծո վից և Ե գիպ տո սից մինչև Հնդ կաս տան։
2)  Մինչ Ար տա շես I–ի մի ա վո րիչ գոր ծու նե ու թյու նը հայ կա կան մի շարք ե րկ րա մա

սեր նվաճ վել է ին Վիր քի, Աղ վան քի, Պոն տո սի, Սելև կյան պե տու թյան և Պար
թևստանի կող մից։

3)  Ա րև մուտ քում Ար տա շես I –ը Մեծ Հայ քին մի աց րեց Կար նո եր կի րը, Ե կե ղիք ու 
Տմորիք գա վառ նե րը։

4)  Հյու սի սում Ար տա շես I –ը Մեծ Հայ քին է մի ա վո րել Կաս պե ից եր կիրն ու Գու գար քը։
5)  Ար տա շատ մայ րա քա ղա քը կա ռուց վել է Ք. ա. 185 թ. Ե րասխ և Մե ծա մոր գե տե րի 

ջր կի ցում։
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22.  Տր ված պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րից որո՞նք են տե ղի ու նեցել Տիգ
րան II–ի օ րոք.
1) Պարթևս տա նի կող մից «70 հո վիտ նե րի» վե րա դարձ նե լը Հա յաս տա նին
2) Խա ռա նի ճա կա տա մար տը
3) Հռան դե այի պայ մա նագ րի կն քու մը
4) Ոս խայի ճա կա տա մար տը
5) Ա րա ծա նի ի ճա կա տա մար տը

23. Ստորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
1)  Ա րաք սը (հ նում` Ե րասխ) սկիզբ է առ նում Բյու րակ նյան (Սր մանց) լեռ նե րից և 

խառն վե լով Կուր գե տին` թափ վում է Կաս պից ծով: 
2)  Ճո րոխն ու նի 500 կմ եր կա րու թյուն և սկիզբ է առ նում Ծովք լճից: 
3)  Հն դեվ րո պա կան նա խա հայ րե նի քը տա րած վում էր Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում, 

Ի րա նա կան սա րա հար թի հա րա վար ևե լյան, Փոքր Ա սի այի ա րևելյան, Մի ջա գետ
քի հա րա վային շր ջան նե րում։

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

5) Բե հիս թու նյան ար ձա նագ րու թյու նը գր ված է է լա մե րեն, հունարեն, պարս կե րեն։

24. Ստորև բեր ված փաստարկներից ո րո՞նք են սխալ.
1)  Ք. ա. 522–521 թթ. ըն թաց քում բռնկ ված ա պս տամ բու թյան ժա մա նակ Կամ բի զը 

Հյու սի սային Մի ջա գետ քում պար տու թյուն կրեց հայե րից։
2)  Դա րեհ I–ի դեմ Բա բե լո նում բարձ րա ցած ա պս տամ բու թյու նը գլ խա վո րում էր 

հայազգի Ա րա խան` Խալ դի տայի որ դին։ 
3)  Մինչև Ք. ա. 331 թ. Հա յաս տա նը մնաց Ա քե մե նյան տե րու թյան կազ մում` որ պես 

սատ րա պու թյուն:
4) Ա քե մե նյան տե րու թյու նում վար չա կան մի ա վոր նե րը կոչ վում է ին ստ րա տե գի ա ներ։
5)  Ա քե մե նյան ար քա Ար տաք սերք սես III –ի դեմ Կյու րոս Կրտ սե րը ա պս տամ բել է 

Ք. ա. 360 թ.։
6) «Ա նա բա սիս» թարգ մա նա բար նշա նա կում է « Տա սը հա զա րի նա հան ջը»։
7)  Դա րեհ III Կո դո մա նո սը ո ղջ Ա քե մե նյան տե րու թյան տի րա կալ դար ձավ Ք. ա. 336 թ.։
8)  Ք. ա. 331 թ. Հա յաս տա նի ան կա խու թյու նը վե րա կանգ նե ցին Եր վանդ (Օ րոն

տես) III–ը` Մեծ Հայ քում, Միթ րաուս տե սը` Փոքր Հայ քում:

25. Ստորև բեր ված փաստարկներից ո րո՞նք են ճիշտ.
1)  Ա ռա ջին ե ռա պե տու թյան ան դամ ներ է ին Գնե ոս Պոմ պե ո սը, Հու լի ոս Կե սա րը, 

Մար կոս Կրա սո սը։
2)  Ք. ա. 53 թ. մայի սի 6–ին Խա ռան քա ղա քից ոչ հե ռու տե ղի ու նե ցած ճա կա տա

մար տում պարթև զո րա վար Օ րո դե սը ջախ ջա խեց հռո մե ա կան բա նա կին:
3)  Օկ տա վի ա նո սը, ո րը Ք. ա. 31 թ. պաշ տո նա պես ի րեն հայ տա րա րեց Օ գոս տոս 

(«Աշ խար հա կալ»), հիմք դրեց հռո մե ա կան կայ սե րա կան վար չա կար գին:
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4)  Մար կոս Ան տո նի ո սը Ար ևելք ժա մա նեց Ք. ա. 30 թ.։
5)  Ա լեք սանդ րի ա յում Ան տո նի ո սը կազ մա կեր պեց հաղ թա հան դես, ո րի ըն թաց քում 

հայոց ար քան ու նրա ըն տա նի քը ան ցնում է ին քա ղա քի փո ղոց նե րով։
6)  Ան տո նի ո սի ու Օկ տա վի ա նո սի միջև վճ ռա կան ճա կա տա մար տը տե ղի ու նե ցավ 

Ք. ա. 31 թ. Մագ նե սի այի մոտ։
7)  Տիգրան IV–ը խաղաղությամբ գահակալեց մինչև խոր ծերություն:
8)  25 տարի Հռոմում ապրած և դաստիարակված Արտավազդ III–ը երկիրը կառա

վարում էր հռոմեական օրենքներով և զբաղվում անզուսպ թալանով։

26. Ը նտ րել ճիշտ պն դում նե րը.
1)  « Հայկ և Բել» առասպելում ար տա ցոլ վել է Հա յաս տա նի և Ի րա նի միջև դա րա վոր 

հա կա մար տու թյու նը:
2)  Գավ գա մե լայի ճա կա տա մար տի ար դյուն քում Դա րեհ III –ը գե րե վար վեց և Ա լեք

սանդր Մա կե դո նա ցու հրա մա նով մա հա պատ ժի են թարկ վեց:
3)  Ա քե մե նյան նե րի գե րիշ խա նու թյու նը ճա նա չե լուց հե տո Հա յաս տա նում շա րու նա

կե ցին իշ խել Եր վան դա կան նե րը, ո րոնք հա տում է ին սե փա կան դրամ և վայե լում 
լի ա կա տար ներ քին ի նք նա վա րու թյուն:

4)  Հա մե մա տա կան լեզ վա բա նու թյան շնոր հիվ պարզ դար ձավ, որ հայե րը, հույ ներն 
ու պար սիկ նե րը մի ակ ժո ղո վուրդ ներն են, ո րոնց ծա գումն ու կազ մա վո րու մը տե
ղի է ու նե ցել հն դեվ րո պա կան նա խա հայ րե նի քի տա րած քում:

5)  Տիգ րան Եր վան դյա նը, հայոց ար քա լի նե լուց բա ցի, դար ձավ Կյու րո սի տե րու
թյան ա րևմ տյան կե սի փո խար քան:

27. Ը նտ րել սխալ պն դում նե րը.
1)  Ար տա վազդ II–ը Կրա սո սին ա ռա ջար կում էր պարթև նե րի դեմ ար շա վել ոչ թե Հա

յաս տա նի հա րա վով, այլ Ա սո րի քի ա նա պատ նե րով` հու սա լով եր կի րը զերծ պա հել 
հռո մե ա ցի նե րի աս պա տա կու թյուն նե րից:

2)  Գա հա կա լու թյան վեր ջին շր ջա նում Տիգ րան III–ը ձեր բա զատ վեց Հռո մի մի
ջամտու թյուն նե րից և, մեր ձե նա լով Պարթևս տա նին, սկ սեց վա րել ի նք նու րույն 
քա ղա քա կա նու թյուն:

3)  Հռո մե ա կան կայս րու թյու նում մղ ված գա հա կա լա կան կռիվ նե րի ըն թաց քում չե զո
քու թյուն պահ պա նած հայոց Վա ղարշ II թա գա վո րը բա նակ ցու թյուն նե րի մի ջո ցով 
հաշ տու թյուն է կն քել հաղ թա նա կած թեկ նա ծո ւի և Հռո մի նոր կայսր Սեպ տի միոս 
Սևե րո սի հետ:

4)  Հրա հատ IV–ը հի ա նա լի գի տակ ցում էր, որ Հա յաս տա նից հե տո Պարթևս տանն է 
լի նե լու Հռո մի հա ջորդ թի րա խը, ո ւս տի փո խեց իր վե րա բեր մուն քը Հա յաս տա նի 
նկատ մամբ և ռազ մա կան զգա լի օգ նու թյուն տրա մադ րեց:

5)  Օգ տա գոր ծե լով պա տեհ ա ռի թը` պարթ ևա կան զին ված ու ժե րը՝ թա գա ժա ռանգ 
Բա կու րի հրա մա նա տա րու թյամբ, և հայ կա կան զո րա մա սե րը՝ Գի սակ զո րա վա
րի գլ խա վո րու թյամբ, ան ցան լայ նա ծա վալ հար ձակ ման և հռո մե ա ցի նե րին դուրս 
մղե ցին Կի լի կի այից, Ա սո րի քից, Ե գիպ տո սից, Պա ղես տի նից և Հրե աս տա նից:
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6)  Պոմ պե ո սի կող մից Պոն տո սը ռազ մա կալ վե լուց հե տո Միհր դատ Եվ պա տո րը նա
հան ջեց իր տե րու թյան հյու սի սային ե րկ րա մա սե րը, որ տեղ էլ Ք. ա. 63 թ. ի նք
նաս պա նու թյամբ վերջ տվեց կյան քին:

7)  Օ գտ վե լով Ա քե մե նյան վեր ջին տի րա կալ Դա րեհ III–ի` Մա կե դո նա ցուց կրած պար
տու թյուն նե րից` հայե րը դեռևս Գավ գա մե լայի ճա կա տա մար տից ա ռաջ հռ չա կում են 
Մեծ և Փոքր Հայ քե րի ան կա խու թյան մա սին:

28. Ո՞ր հու նա րեն ար ձա նագ րու թյուն ներն են մեզ հա սել Տր դատ I –ից.

1) Գառ նի ի և Ա պա րա նի    3) Ար տա շա տի և Գառ նի ի
2) Տիգ րա նա կեր տի և Ար մա վի րի   4) Ար մա վի րի և Ա պա րա նի

29. Գտ նել սխալ պնդումները.

1) Վա նի թա գա վո րու թյու նը հի նար ևե լյան տի պի բա ցար ձակ մի ա պե տու թյուն էր:
2) Վա նի տե րու թյունն ա մե նա մեծ տա րած քային ա ճն ու նե ցել է Ար գիշ տի I–ի օ րոք:
3)  Ռու սա I–ի օ րոք ա ռանձ նաց վեց «ար քա յա կան գուն դը»՝ հե ծյալ զո րա մա սե րից 

բաղ կա ցած ու ժե րը:
4)  Ռու սա II–ը շա րու նա կեց կա ռա վար ման հա մա կար գի բա րե փո խու մը՝ հա մա դաշ

նու թյուն նե րի հա մա կար գից ան ցու մը գեր կենտ րո նաց ված կա ռա վար ման:
5)  Մի աս նա կան դի ցա րա նի ստեղ ծու մը կա տար վել է Իշ պու ինի ի կա ռա վար ման 

ա ռա ջին շր ջա նում:
6)  Վա նի թա գա վո րու թյու նը ա սո րես տա նյան աղ բյուր նե րում կոչ վել է Ու րար տու, ի սկ 

տե ղա կան ար ձա նագ րու թյուն նե րում՝ Նաի րի և Բի այ նի լի:
7)  Սարդուրի I–ը Վա նի թա գա վո րու թյու նը վե րա ծել է աշ խար հա կա լու թյան:

30. Ը նտ րել ճիշտ պն դում նե րը.

1)  Վա նի թա գա վո րու թյան բա նա կի գե րա գույն հրա մա նա տա րը ա ռա ջին սպա րա
պետ ն էր:

2)  Մի այն Ար գիշ տի I և Սար դու րի II ար քա նե րի օ րոք բեր վել են 350 հա զար ռազ մա
գե րի ներ:

3)  Վա նի թա գա վո րու թյան բա նա կը կազմ ված էր հետ ևա կից, հե ծե լա զո րից և մար
տա կառ քե րից:

4)  « Մե նո ւայի ջրանցքն» ու նե ցել է 72 կմ եր կա րու թյուն:
5)  Իշ պո ւի նի ի և Մե նո ւայի ռազ մա կան բա րե փո խում նե րի շնոր հիվ ար հես տա վարժ 

կա նո նա վոր բա նա կը փո խա րին վեց դաշ նային աշ խար հա զո րով:

31.  Ար տա շես I–ը ա րև մուտ քում Մեծ Հայ քին է վե րա դարձ րել.

1) Ծոփ քը, Ա ղձ նի քը և Բարձր Հայ քը 
2) Կար նո եր կի րը, Ե կե ղի քը և Դեր ջա նը
3) Տայ քը, Գու գար քը և Ու տի քը
4) Դա րա նա ղին, Ե կե ղի քը և Մա նա նա ղին
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32. Գտ նել սխալ փաս տարկ նե րը.
1)  Ար տա վազ դը Կրա սո սին խոս տա ցավ տրա մադ րել 24–հա զա րա նոց այ րու ձի և 

16–հա զա րա նոց հետ ևակ՝ ըն դա մե նը 40 հա զար զին վոր:
2)  Հռո մում ստեղծ ված Ա ռա ջին ե ռա պե տու թյան մեջ է ին Գնե ոս Պոմ պե ո սը, Հու լի ոս 

Կե սա րը և Մար կոս Կրա սո սը:
3)  Ան տո նի ո սը Ար տա վազ դին հրա վի րում էր Ասորիք՝ Ար տա վազ դի քրոջ և իր ու 

Կլե ո պատ րայի որ դի Ա լեք սանդ րի ա մուս նու թյան հար ցը քն նար կե լու:
4)  Կրա սո սը Ք. ա. 53 թ. գար նանն ան ցավ Եփ րա տը և սկ սեց իր ար շա վան քը դե պի 

Պարթևս տան:
5)  Ան տո նի ո սը մի այն Փրաաս պայի պա րիսպ նե րի տակ ու նե ցավ 20 հա զար սպան

ված զին վո րի կո րուստ:

33. Գտ նել սխալ պն դում նե րը. 
ա. Սանատրուկն իր աթոռանիստն էր դարձրել նոր հիմնադրված Մծուրք քաղաքը: 
բ. Սո հե մոս–Տիգ րա նին Հա յաս տա նից վտա րե լուց հե տո գա հը հանձն վել է Խոս րով I–ին:
գ. Տր դատ II–ին հա ջոր դած Ար տա վազ դ V–ից հե տո հայոց գահն ան ցնում է Խոս րով II–ին:
դ.  Ար տա շա տի հայ–հռոմեական պայ մա նագ րի կն քու մից հե տո պարթև նե րը հետ 

ստա ցան Կոր դուքն ու Հյու սի սային Մի ջա գետ քը: 
ե.  Ե րբ Մար կոս Կրա սո սը ժա մա նեց Ա սո րիք, Ար տա վազդ II–ը ե կավ նրա մոտ և 

ա ռա ջար կեց պարթև նե րի դեմ ար շա վան քը սկ սել Հա յաս տա նի հա րա վային լեռ
նոտ շր ջան նե րով:

զ. Տիգ րան III–ը Հռո մի ցան կու թյամբ հայոց գա հը կտա կեց իր որ դի Տիգ րան IV–ին: 
է.  Հռո մե ա կան զո րա վար Կոր բու լո նը գրա վեց Ար տա շատ մայ րա քա ղա քը և քան դեց 

այն:

1) ա, ե, է   2) ա, գ, զ  3) բ, գ, դ  4) բ, դ, զ 
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ՄԱՍ Բ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐՈՒՄ

1. ՏԱՐԵԹՎԵՐ

1. Ո՞ր դա րում է հիմնադրվել Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցին.

1) IV դ.  2) II դ.   3) I դ.   4) III դ.

2. Ե՞րբ է գա հա կա լել Խոս րով III Կո տա կը.

1) 298–330 թթ.    3) 330–338 թթ.
2) 339–350 թթ.    4) 320–328 թթ.

3. Ե՞րբ է գա հա կա լել Ար շակ II–ը.

1) 339–350 թթ.    3) 350–368 թթ.
2) 353–373 թթ.    4) 330–338 թթ.

4. Ե՞րբ է գա հա կա լել Պապ թա գա վո րը.

1) 350–368 թթ.    3) 374–378 թթ.
2) 378–387 թթ.    4) 370–374 թթ.

5.  Ե՞րբ է Մեծ Հայ քի թա գա վո րու թյու նը բա ժան վել Սա սա նյան Պարս կաս տա նի և 
Հռո մե ա կան կայս րու թյան միջև.

1) 387 թ.  2) 378 թ.  3) 591 թ.  4) 571 թ.

6. Ե՞րբ է մա հա ցել Խոս րով IV–ը.

1) 387 թ.  2) 414 թ.  3) 388 թ.  4) 415 թ.

7. Ե՞րբ է գու մար վել Ար տա շա տի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վը.

1) 354 թ.  2) 449 թ.  3) 450 թ.   4) 451 թ.

8. Ե՞րբ են նա հա տակ վել Հով սեփ Ա Վայոց ձոր ցին և Ղևոնդ Ե րե ցը.

1) 454 թ.  2) 452 թ.  3) 451 թ.  4) 455 թ.

9. Ո՞ր թվա կա նին Նի խորն ու ղարկ վեց Հա յաս տան.

1) 483 թ.  2) 484 թ.  3) 485 թ.  4) 506 թ.

10. Ե՞րբ է գու մար վել Դվի նի II եկեղեցական ժո ղո վը.
1) 506 թ.  2) 555 թ.  3) 545 թ.  4) 554 թ.

11. Ե՞րբ է կնք վել « հա վի տե նա կան» հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը.

1) 527 թ.  2) 532 թ.  3) 536 թ.  4) 591 թ.
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12.  Հուս տի նի ա նոս I–ը Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում ե ՞րբ է ի րա կա նաց րել ռազ մա վար
չա կան բա ժա նու մը.

1) 527–528 թթ.    3) 536–538 թթ.
2) 530–531 թթ.    4) 571–572 թթ.

13. Ե՞րբ են հայերն ա պս տամ բել և սպա նել Ա կա կի ո սին.

1) 536 թ.  2) 539 թ.  3) 548 թ.  4) 554 թ.

14. Ո՞ր թվա կա նին սկս վեց պարս կա–բյու զան դա կան 20 –ա մյա պա տե րազ մը.

1) 571 թ.  2) 572 թ.  3) 582 թ.  4) 591 թ.

15. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Յար մու քի ճա կա տա մար տը.
1) 639 թ.  2) 636 թ.  3) 637 թ.  4) 635 թ.

16. Ո՞ր թվա կա նից սկս վե ցին ա րա բա կան զոր քե րի ներ խու ժում նե րը Հա յաս տան.
1) 636 թ.     3) 640 թ.
2) 639 թ.     4) 641 թ.

17.  Ե՞րբ է կա ռուց վել Ս. Հռիփ սի մե  ե կե ղե ցին.

1) 615 թ.  2) 618 թ.  3) 661 թ.  4) 614 թ.

18. Ե՞րբ է մա հա ցել Թե ո դո րոս Ռշ տու նին.

1) 654 թ.  2) 655 թ.  3) 664 թ.  4) 656 թ.

19. Ե՞րբ է կա ռա վա րել հայոց իշ խա նաց իշ խան Բա գա րատ Բագ րա տու նին.

1) 850–855 թթ. 2) 826–851 թթ.  3) 855–885 թթ. 4) 804–826 թթ.

20. Ո՞ր թվա կանն է ա րա բա կան մի սկզբ նաղ բյու րում կոչ վել «կ րա կի տա րի».

1) 725 թ.  2) 703 թ.   3) 705 թ.   4) 775 թ.

21. Ա շոտ Մսա կե րը հայոց իշխանաց իշխանի պաշտոնը վարել է մինչև`

1) 824 թ.  2) 855 թ.  3) 804 թ.  4) 826 թ.

22.  Ո՞ր թվա կա նին Յու սու ֆի գլ խա վո րած ա րա բա կան զո րա բա նա կը ներ խու ժեց 
Հա յաս տան.
1) 852 թ.  2) 851 թ.  3) 850 թ.  4) 853 թ.

23. Մինչև ե ՞րբ է գա հա կա լել Ա շոտ I Բագ րա տու նին.
1) 890 թ.     3) 885 թ.
2) 889 թ.     4) 855 թ.

24. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Դող սի ճա կա տա մար տը.
1) 890 թ.  2) 892 թ.  3) 894 թ.  4) 904 թ.

25. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Սևա նի ճա կա տա մար տը.
1) 921 թ.  2) 914 թ.  3) 915 թ.  4) 922 թ.
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26. Սմ բատ I–ը Բյու զան դի այի հետ ե ՞րբ կն քեց բա րե կա մու թյան և ա ռևտ րա կան դա շինք.

1) 890 թ.  2) 894 թ.  3) 908 թ.  4) 893 թ.

27.  Բյու զան դի այի հետ հա կաա րա բա կան դա շինք կն քե լու նպա տա կով Ա շոտ II–ը 
ե ՞րբ մեկ նեց  Կոս տանդ նու պո լիս.

1) 925 թ.  2) 921 թ.  3) 922 թ.  4) 914 թ.

28. Ո՞ր թվա կա նին Ա շոտ Բագ րա տու նին ճա նաչ վեց հայոց իշ խա նաց իշ խան.

1) 851 թ.  2) 826 թ.  3) 855 թ.  4) 862 թ.

29. Ե՞րբ է կա ռուց վել Ա նին իր մեջ ը նդ գր կող պա րիսպ նե րի ե րկ րորդ գի ծը.

1) 963–964 թթ.    3) 987–989 թթ.
2) 977–989 թթ.    4) 961–963 թթ.

30. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Ծում բի ճա կա տա մար տը.

1) 921 թ.  2) 898 թ.  3) 998 թ.  4) 894 թ.

31.  Տա շիր–Ձո րա գե տի (Լո ռի) թա գա վոր Դա վիթ Ան հո ղի նը ե ՞րբ ա պս տամ բեց 
Գագիկ I–ի դեմ.

1) 1001 թ.  2) 1000 թ.  3) 990 թ.  4) 998 թ.

32. Մինչև ե ՞րբ է գո յատ ևել Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա վո րու թյու նը.
1) 1131 թ.  2) 1021 թ.  3) 1113 թ.  4) 1001 թ.

33.  Ե՞րբ են տե ղի ու նե ցել Տրա պի զո նի բյու զան դա–վ րա ցա կան բա նակ ցու թյուն նե րը 
Տայ քի պատ կա նե լու թյան շուրջ.
1) 1020 թ.  2) 1022 թ.  3) 1032 թ.  4) 1041 թ.

34. Ե՞րբ է վե րա ցել Ա նի ի Բագ րա տու նյաց թա գա վո րու թյու նը.
1) 1021 թ.  2) 1044 թ.  3) 1045 թ.  4) 1054 թ.

35. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Բա սե նի ճա կա տա մար տը.

1) 1047 թ.  2) 1054 թ.  3) 1064 թ.  4) 1048 թ.

36.  Հա յաս տա նում և Փոքր Ա սի ա յում ո ՞ր դա րում են ա ռա ջին ան գամ հայտն վել թուր քե րը.

1) XI դա րի երկրորդ կե սին    3) IX դա րում
2) X դա րի երկրորդ կե սին    4) VIII դա րում

37. Ե՞րբ են մոն ղոլ ներն ա ռա ջին ան գամ ներ խու ժել Այսր կով կաս.

1) 1206 թ.  2) 1231 թ.  3) 1219 թ.  4) 1220 թ.

38. Մոն ղոլ նե րը ե ՞րբ պար տու թյան մատ նե ցին Ի կո նի այի սուլ թա նու թյա նը.

1) 1242 թ.  2) 1243 թ  3) 1249 թ.  4) 1236 թ.
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39. Չին գիզ խա նը մտավ Մի ջին Ա սի ա և Խո րեզ մի շա հին պար տու թյան մատ նեց՝

1) 1220 թ.  2) 1206 թ.  3) 1219 թ.  4) 1236 թ.

40.  Ե՞րբ է իշ խել Կոս տան դին I–ը.

1) 1095–1100 թթ.    3) 1100–1129 թթ.
2) 1129–1137 թթ.    4) 1082–1117 թթ.

41. Ո՞ր թվա կա նին է ստեղծ վել Ե րու սա ղե մի թա գա վո րու թյու նը.

1) 1096 թ.  2) 1098 թ.  3) 1099 թ.  4) 1100 թ.

42. Խա չա կիր նե րը Ե դե սի ան գրա վե ցին՝

1) 1095 թ.  2) 1096 թ.  3) 1097 թ.  4) 1098 թ.

43. Ե՞րբ է Հով հան նես Կոմ նե նոս կայս րը իր զոր քով ներ խու ժել Կի լի կի ա.

1) 1145 թ.  2) 1161 թ.  3) 1129 թ.  4) 1137 թ.

44. Ե՞րբ է Սի սը դար ձել Կի լի կյան Հա յաս տա նի մայ րա քա ղաք.

1) 1169 թ.  2) 1173 թ.  3) 1151 թ.  4) 1175 թ.

45. Ե՞րբ է Կի լի կի այում հռչակվել հայկական թա գա վո րու թյունը.
1) 1080 թ.  2) 1187 թ.  3) 1198 թ.  4) 1226 թ.

46. Ե՞րբ է մա հա ցել Լևոն Մեծագործը.

1) 1215 թ.  2) 1219 թ.  3) 1137 թ.  4) 1226 թ.

47. Կա թո ղի կո սա կան ա թո ռը մնաց Հռոմկ լա յում մինչև՝

1) 1295 թ.  2) 1394 թ.  3) 1292 թ.  4) 1441 թ.

48. Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Բեր դու սի ճա կա տա մար տը.

1) 1104 թ.  2) 1100 թ.  3) 1107 թ.  4) 1111 թ.

49. Ե՞րբ է Մես րոպ Ա Ար տա զե ցի կա թո ղի կո սը գու մա րել Սսի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վը.

1) 1307 թ.  2) 1361 թ.  3) 1309 թ.  4) 1316 թ.

50. Ե՞րբ են մամ լուք ներն ու կա րա ման նե րը գրա վել Սսի միջ նա բեր դը.

1) 1375 թ. հուն վա րի 6–ի ն   3) 1375 թ. ապ րի լի 16–ի ն
2) 1375 թ. մայի սի 31–ի ն   4) 1375 թ. օ գոս տո սի 23–ին

51.   Ա դա նա յում ե՞րբ ժո ղով հրա վիր վեց՝ վե րա հաս տա տե լու հա մար նա խորդ ժո ղով
նե րի ո րո շում նե րը.

1) 1314 թ.  2) 1316 թ.  3) 1317 թ.  4) 1321 թ.

52. Մամ լուք նե րը ե ՞րբ գրա վե ցին Հռոմկ լա բեր դա քա ղա քը.

1) 1290 թ.  2) 1285 թ.  3) 1292 թ.  4) 1294 թ.
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53.  Ար քու նի խորհր դի հա մա ձայ նու թյամբ թա գա ժա ռան գի ի րա վունք նե րը ե ՞րբ փո
խանց վե ցին Զա բե լին.

1) 1218 թ.  2) 1216 թ.  3) 1212 թ.  4) 1217 թ.

54. Ո՞ր թվա կա նին Կի րա կոս Վի րա պե ցին ը նտր վեց կա թո ղի կոս.

1) 1440 թ.  2) 1441 թ.  3) 1452 թ.  4) 1461 թ.

55. Մինչև ո ՞ր թվա կան ներն է հասց րել Փավս տոս Բու զանդն իր եր կը.

1) 385–387 թթ. 2) 389–391 թթ.  3) 391–392 թթ.  4) 450–451 թթ.

56.  Ի՞նչ ժա մա նա կա հատ ված է ը նդ գր կում Մով սես Խո րե նա ցու « Պատ մու թիւն 
Հայոց» եր կը.

1) հնա գույն ժա մա նակ նե րից մինչև IV դա րի 10–ա կան թթ.
2) հնա գույն ժա մա նակ նե րից մինչև V դա րի 40–ա կան թթ.
3) հնա գույն ժա մա նակ նե րից մինչև IV դ. 20 –ա կան թթ.
4) հնա գույն ժա մա նակ նե րից մինչև V դա րի 50–ա կան թթ.

57.  Ո՞ր դա րի աշ խար հագ րա գետ, տի ե զե րա գետ ու մա թե մա տի կոս էր Ա նա նի ա Շի
րա կա ցին.

1) V   2) VI   3) VII  4) VIII

58.    Ե՞րբ է Սսի ե կե ղե ցա կան ժո ղովն ըն դու նել հա սա րա կու թյան ա մուս նաըն տա նե
կան և բա րո յա կան կյան քը կար գա վո րող ա վե լի քան 20 կա նոն ներ.

1) 1317 թ.  2) 1307 թ.  3) 1243 թ.  4) 1261 թ.

59.  Ե ՞րբ է Շա պուհ Եր կա րա կյա ցը պա տե րազմ սկ սել Հռո մե ա կան կայս րու թյան դեմ 
և փոր ձել գրա վել Մծ բի նը.

1) 335 թ.   2) 336 թ.  3) 337թ.   4) 339 թ.

60. Ե ՞րբ է տե ղի ու նե ցել Զա բե լի և Հե թու մի ա մուս նու թյու նը.

1) 1226 թ.  2) 1220 թ.  3) 1222 թ.  4) 1219 թ.

61. Ե ՞րբ է Հե թում I–ը գա հը հանձ նել Լևոն III–ին.

1) 1268 թ.  2) 1260 թ.  3) 1266 թ.  4) 1270 թ.

62. Ե ՞րբ է Թո րոս II–ը վե րա կանգ նել Ռու բի նյան իշ խա նու թյու նը.

1) 1145 թ.  2) 1151 թ.  3) 1137 թ.  4) 1152 թ.

63. Ե ՞րբ են թյուրք–սելջուկները գրա վել Ա րծն քա ղա քը.

1) 1047 թ.   2) 1048 թ.  3) 1049 թ.   4) 1054 թ.

64. Ե ՞րբ է Կոս տան դին Ռու բի նյա նը գրա վել Վահ կա բեր դը.

1) 1095 թ.   2) 1098 թ.  3) 1099 թ.   4) 1096 թ.
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65. Ե ՞րբ են տե ղի ու նե ցել Ա շոտ III–ին թա գադ րե լու հան դի սու թյուն նե րը.

1) 961 թ.  2) 953 թ.  3) 963 թ.  4) 964 թ.

66. Ե ՞րբ են մա հա ցել Ա շոտ IV–ը և Հով հան նես–Սմ բա տը.

1) 1041 թ.   2) 1042 թ.  3) 1044 թ.   4) 1045 թ.

67. Ե ՞րբ է Կոս տանդ նու պո լիս մեկ նել Գա գիկ II–ը.

1) 1042 թ.   2) 1044 թ.  3) 1045 թ.   4) 1043 թ.

68. Ե ՞րբ է Փոքր Ա սի ա յում հաս տատ վել Սել ջու կյան պե տու թյան իշ խա նու թյու նը.

1) 1080 թ.  2) 1072 թ.  3) 1071 թ.  4) 1074 թ.

69. Ե ՞րբ է Թո րոս I–ը գրա վել Սիս և Ա նա վար զա քա ղաք նե րը.

1) 1107 թ.   2) 1104 թ.  3) 1109 թ.   4) 1100 թ.

70.  Ե ՞րբ է Լևոն I իշ խա նը բյու զան դա ցի նե րից գրա վել Մսիս, Ա դա նա և Տար սոն քա
ղաք նե րը.

1) 1124 թ.  2) 1129 թ.  3) 1131 թ.  4) 1132 թ.

 



ZA
NGAK

62

2. ՓԱՍՏԵՐ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ

1. Գրի գոր Լու սա վո րի չը ո՞ր ե կե ղե ցին է հիմ նադ րել Քար քե լե ռան լան ջին.

1) Ս. Ա ռա քե լոց    3) Ս. Ստե փա նոս
2) Ս. Եր րոր դու թյուն   4) Ին նակ նյան Ս. Կա րա պետ

2.   Ա վա տա տի րա կան Հա յաս տա նում յու րա քան չյուր նա խա րա րի տե ղը ար քու նի
քում ո ՞ր պե տա կան կար ևոր փաս տաթղ թով էր սահ ման վում.

1) զո րա նա մա կով    3) դատաստանագրքով
2) գահ նա մա կով    4) աշ խար հագ րով

3.  Ո՞վ էր հայոց զոր քի հրա մա նա տա րը Օ շա կա նի Ցլու գլուխ լե ռան մոտ տե ղի ունե
ցած ճա կա տա մար տում.
1) Ար տա վազդ Մա մի կո նյանը  3) Ար տա վազդ Ման դա կու նին
2) Վա սակ Մա մի կո նյանը   4) Վա չե Մա մի կո նյանը

4. Որ տե՞ղ է նա հա տակ վել Հու սիկ կա թո ղի կո սը.

1) Ծոփ քի Բնա բեղ բեր դում 
2) Բա սե նի Բող բերդ ամ րո ցում
3) Միջ նաշ խար հում` Կա պույտ լե ռան ամ րո ցում
4) Տա րո նի Աշ տի շատ գյու ղում

5. Տր դատ III–ը ո ՞ւմ էր նշա նա կել սպա րա պետ.

1) Մու շեղ Մա մի կո նյա նին   3) Ար տա վազդ Ման դա կու նուն
2) Վաչե Մամիկոնյանին   4) Վա հան Մա մի կո նյա նին

6. Ո՞ւմ հրա մա նով է սպան վել Գրի գո րի սը.

1) Շա պուհ II Եր կա րա կյա ցի   3) մազք թաց թա գա վոր Սա նե սա նի
2) Ա ղձ նի քի բդեշխ Բա կու րի  4) Տի րան ար քայի

7. Հայոց ո ՞ր սպա րա պետն էր Վա ղար շա պա տից դուրս մղել մազ քութ նե րին.

1) Ար տա վազդ Մա մի կո նյա նը  3) Վա չե Մա մի կո նյա նը
2) Մու շեղ Մա մի կո նյա նը   4) Օ տա Ա մա տու նին

8. 336 թ. նա խա րար նե րից ով քե՞ր ան ցան պար սիկ նե րի կող մը.

1) Մերու ժան Ա րծ րու նին ու Վա հան Մա մի կո նյա նը
2) Բզ նու նյաց Դա տա բեն նա խա րարն ու Ա ղձ նի քի Բա կուր բդեշ խը
3) Ար տա վազդ Մա մի կո նյանն ու Դա տա բեն Բզ նու նին
4) Ա ղձ նի քի Բա կուր բդեշխն ու Մե րու ժան Ա րծ րու նին
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9. Ո՞ւմ դուստրն էր հայոց թա գու հի Փա ռան ձե մը.
1) Ար շա վիր Կամ սա րա կա նի  3) Մե րու ժան Ա րծ րու նու
2) Ան դովկ Սյու նու    4) Ար տա վազդ Մա մի կո նյա նի

10. Հայոց ե կե ղե ցու ա ռա ջին ժո ղո վը գու մար վել է`
1) Շա հա պի վա նում    3) Ա ղո ւե նում
2) Դվի նում     4) Աշ տի շա տում

11. Ով քե՞ր կոր ծա նե ցին Ար շա կա վա նը.
1) հռո մե ա կան զոր քե րը   3) պար սից զոր քե րը
2) ա պս տամ բած շի նա կան նե րը  4) թա գա վո րից դժ գոհ նա խա րար նե րը 

12.  Ո՞ր պատ միչն է 363 թ. կնք ված հռո մե ա–պարս կա կան պայ մա նա գիրն ան վա նել 
«ա մո թա լի».
1) Բու զանդ     3) Ամ մի ա նոս
2) Ա րի ա նոս     4) Ապ պի ա նոս

13. Ո՞ր բեր դում էր բան տարկ վել ձեր բա կալ ված Ար շակ II–ը.
1) Ան գեղ     3) Ան հուշ
2) Խոր Վի րապ    4) Ար տա գերս

14. Քա նի՞ զո րա կան նե րով էր Ար տա գեր սում ամ րա ցել Փա ռան ձեմ թա գու հին.
1) 10 հա զար    3) 8 հա զար
2) 6 հա զար     4) 11 հա զար

15. Ո՞ր բեր դում պահ վող Ար շա կու նյաց գան ձե րին տեր կանգ նեց Պապ թա գա վո րը.
1) Ան գեղ     3) Ար տա գերս
2) Ա նի     4) Դա րույնք

16. Ո՞ր լե ռան ստո րո տին էր Ձի րա վի դաշ տը.

1) Ա րա գած  2) Քարքե  3) Ա րա րատ  4) Նպատ

17.  Ո՞վ էր Ար շա կ II–ի եղ բայ րը, ո րին սպա նել է ին Հռո մում.

1) Գնե լը  2) Տր դա տը  3) Խոս րո վը  4) Տի րի թը

18. Ար շա կ II –ի զոր քը որ տե՞ղ հաղ թա նակ տա րավ հռո մե ա ցի նե րի նկատ մամբ.

1) Ա սո րի քում    3) Մծ բի նի մոտ
2) Վրաս տա նում    4) Տիզ բո նի մոտ

19.  Ո՞ր պատ միչն է նկարագրում Ար շակ II–ի ու Շա պու հի՝ Տիզ բո նում հան դիպումը, 
ո րի ժա մա նակ պար սից ար քան հո ղով ու ջրով փոր ձում է հայոց ար քային.

1) Ե ղի շեն     3) Փավս տոս Բու զան դը
2) Ղա զար Փար պե ցին   4) Մով սես Խո րե նա ցին
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20. Ո՞վ է ձեր բա կա լել Մե րու ժան Ա րծ րու նուն.
1) Մու շեղ Մա մի կո նյա նը   3) Խո րեն Խոր խո ռու նին
2) Սմ բատ Բագ րա տու նին   4) Վա սակ Մա մի կո նյա նը

21. Գան ձա կի մոտ կռ վում հայոց զոր քը ի ՞նչ բա ցա կան չու թյուն նե րով է նետ վել մար տի.
1) « Մահ ոչ ի մա ցե ալ մահ է, մահ ի մա ցե ալ՝ ան մա հու թյուն»
2) « Հա նուն հայոց աշ խար հի ու ար քայի»
3) « Քաջ Ար շա կի հա մար»
4) « Քաջ Մու շե ղի հա մար»

22. Ո՞վ էր հա ջոր դել Ներ սես Մեծ կա թո ղի կո սին հայ րա պե տի պաշ տո նում.
1) Հու սիկ– Շա հա կը    3) Սա հակ Պարթ ևը
2) Փա ռեն Աշ տի շա տե ցին   4) Վր թա նես Ա Պարթ ևը

23. Ո՞ր կայ սեր հրա մա նով Պա պին դա վադ րո րեն սպա նե ցին.
1) Կոս տան դի ա նոս II   3) Վա ղես
2) Հուլիանոս    4) Հուս տի նի ա նոս

24. Հայ Ար շա կու նի ո ՞ր թա գա վորն է հայոց կա թո ղի կոս դարձ րել Սա հակ Պարթ ևին.
1) Ար շակ III  2) Խոս րով IV  3) Ար տա շես  4) Վռամ շա պուհ

25. Ո՞ւմ հետ է ա մուս նա ցել Ար շակ III –ը.
1) Փա ռան ձե մի     3) Վա րազ դուխ տի
2) Աշ խե նի     4) Խոս րով իդուխ տի

26. Ո՞վ է հա ջոր դել Պապ թա գա վո րին.
1) Ար շակ III–ը    3) Վա րազ դա տը
2) Վա ղար շա կը    4) Վռամ շա պու հը

27. Ման վել Մա մի կո նյա նի հրա մա նով ո ՞վ մա հա պատ ժի են թարկ վեց.
1) Վա հան Մա մի կո նյա նը   3) Բատ Սա հա ռու նին
2) Վա սակ Սյու նին    4) Մե րու ժան Ա րծ րու նին

28. Ո՞ւմ որ դին էր Սա հակ Պարթ ևը.
1) Վր թա նե սի    3) Ներ սես Մե ծի
2) Հու սիկ կա թո ղի կո սի   4) Ա րիս տա կե սի

29.  Պար սից ո ՞ր ար քայի հա մա ձայ նու թյունն է ստա նում Սա հակ Պարթ ևը Հա մա
զասպ Մա մի կո նյա նին սպա րա պետ նշա նա կե լու հար ցում.
1) Շա պուհ III–ի    3) Հազ կերտ I–ի
2) Վռամ IV–ի    4) Հազ կերտ II–ի

30. Ո՞վ է գլ խա վո րել Շա հա պի վա նի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վը.
1) Սա հակ Պարթ ևը    3) Գյուտ կա թո ղի կո սը
2) Հով սեփ Ա Վայոց ձոր ցին   4) Ներ սես Ա Պարթ ևը
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31. Ո՞ր ա ղան դա վոր նե րի դեմ է պա տիժ ներ սահ մա նել Շա հա պի վա նի ժո ղո վը.
1) մազ դե զա կան նե րի   3) պավ լի կյան նե րի
2) նես տո րա կան նե րի   4) մծղ նե ա կան նե րի

32.  Ո՞վ էր Վար դա նանց ա պս տամ բու թյան ժա մա նակ Այ րա րա տում մնա ցած գն դի 
հրա մա նա տա րը.
1) Վար դան Մա մի կո նյա նը   3) Վա սակ Սյու նին
2) Ներ շա պուհ Ա րծ րու նին   4) Խո րեն Խոր խո ռու նին

33.  Ո՞վ էր Վար դա նանց ա պս տամ բու թյան ժա մա նակ Աղ վանք և Ճո րա պա հակ 
ներ խու ժած պար սիկ նե րի ա ռաջ խա ղա ցու մը կա սեց նե լու նպա տա կով ար շա
ված գնդի հրա մա նա տա րը.
1) Վար դան Մա մի կո նյա նը   3) Վա սակ Սյու նին
2) Ներ շա պուհ Ա րծ րու նին   4) Խո րեն Խոր խո ռու նին

34. Ո՞ւմ է Հազ կերտ II–ը պա տանդ պա հել Տիզ բո նում.
1) Վա հան Ա մա տու նուն և Գու գար քի բդեշխ Ա շու շային
2)  Գու գար քի բդեշխ Ա շու շային և Վա սակ իշ խա նի որ դի նե րին՝ Բա բի կին ու Ա տրներ

սե հին
3) Ներ շա պուհ Ա րծ րու նուն և Դա տա բեն Բզ նու նուն
4)  Վա սակ իշ խա նի որ դի նե րին՝ Բա բի կին ու Ա տրվշ նաս պին և Ա ղձ նի քի բդեշխ Բա

կու րին

35.  Անգղ ա վա նի զայ րա ցած հայ բնակ չու թյու նը ո ՞ւմ գլ խա վո րու թյամբ հար ձակ վեց 
հայոց ե կե ղե ցի նե րը ատ րու շան նե րի վե րա ծող պար սիկ մո գե րի վրա.
1) Սա հակ Պարթ ևի    3) Ղևոնդ Ե րե ցի
2) Հով սեփ կա թո ղի կո սի   4) Գյուտ կա թո ղի կո սի

36. Խաղ խա ղի ճա կա տա մար տից հե տո որ տե՞ղ են հայե րը ջախ ջա խել պար սիկ նե րին.
1) Ճար մա նա յում    3) Ճո րա պա հա կում
2) Ա կո ռի ում    4) Տմո րի քում

37.  Քա նի՞ հայ նա խա րար ներ են զոհ վել Վար դան Մա մի կո նյա նի հետ Ա վա րայ րի 
ճա կա տա մար տում.
1) 5   2) 7  3) 8  4) 10

38.  Ո՞վ էր Վա հա նանց ա պս տամ բա կան կա ռա վա րու թյան կող մից սպա րա պետ 
նշա նակ վել.

1) Վարդ Մա մի կո նյա նը   3) Վա հան Մա մի կո նյա նը
2) Վա սակ Մա մի կո նյա նը   4) Սա հակ Բագ րա տու նին

39.  Ո՞վ էր Վա հա նանց ա պս տամ բա կան կա ռա վա րու թյան կող մից մեծ դա տա վոր 
նշա նակ վել.

1) Բաբ գեն Ա –ն    3) Գյուտ Ա Ա րա հե զա ցին
2) Հով սեփ Ա Վայոց ձոր ցին   4) Հով հան նես Ա Ման դա կու նին



ZA
NGAK

66

40. Ո՞ր ճա կա տա մար տում են զոհ վել Սա հակ Բագ րա տու նին և Վա սակ Մա մի կո նյա նը.
1) Ներ սե հա պա տի    3) Ճար մա նայի
2) Ա կո ռի ի     4) Խաղ խա ղի

41. Ո՞ր գա վա ռում է ին գտն վում Վար շա կի ջեր մուկ նե րը.
1) Շա ղա գոմ 2) Բա սեն  3) Վա նանդ  4) Ծաղ կոտն

42. Ո՞ր գա վա ռում էր գտն վում Նվար սակ գյու ղը.
1) Զար ևանդ 2) Հեր   3) Ար տազ  4) Բա սեն

43. Ո՞ւմ որ դին էր Վա հան Մա մի կո նյա նը.
1) Վար դան Մա մի կո նյա նի   3) Հա մա զասպ Մա մի կո նյա նի
2) Հմա յակ Մա մի կո նյա նի   4) Վա սակ Մա մի կո նյա նի

44.  Ինչ պե՞ս էր Գյուտ կա թո ղի կո սը պա տաս խա նել Պե րո զի՝ կրո նա փոխ լի նե լու 
ա ռա ջար կին.

1) ըն դու նել էր զրա դաշ տա կա նու թյու նը և հս կա յա կան կալ վածք ներ ստա ցել
2) ա ռե րես ըն դու նել էր և վե րա դար ձել հայ րե նիք
3) մեր ժել էր և մա հա պատ ժի են թարկ վել
4) մեր ժել էր և վե րա դար ձել հայ րե նիք

45.  Ո՞վ էր գլ խա վո րում հայ ու րա ցող նա խա րար նե րին Վա հա նանց պա տե րազ մի 
նա խօ րե ին.
1) Բատ Սա հա ռու նին   3) Վա սակ Սյու նին
2) Մե րու ժան Ա րծ րու նին   4) Գա դի շո մաղ խա զը

46. Ո՞ւմ որ դին էր Վազ գեն բդեշ խը.
1) Բա կուր բդեշ խի    3) իշ խան Ա շու շայի
2) Վախ թանգ Գոր գա սա լի   4) իշ խան Գա դի շոյի

47. Ո՞վ էր պար սիկ մարզ պա նը 481 թ.
1) Սու րե նը     3) Ա տր ներ սե հը
2) Ա տրվշ նաս պը    4) Հա զա րա վուխ տը

48.  Ո՞վ էր գլ խա վո րում 484 թ. Հա յաս տան ներ խու ժած պարս կա կան զոր քե րին.
1) Ա տրվշ նաս պը    3) Նի խո րը
2) Հա զա րա վուխ տը    4) Սու րե նը

49. Վա հան Մա մի կո նյա նի ու Նի խո րի միջև պայ մա նա գի րը որ տե՞ղ է կնք վել.
1) Ա վա րայ րում    3) Ար տա շա տում
2) Դվի նում     4) Նվար սա կում

50. Ո՞ր ար քայի օ րոք է ըն դուն վել « Սահ մա նադ րու թիւն կա նո նա կան»–ը.
1) Վռամ շա պուհ    3) Տր դատ III Մեծ
2) Ար շակ II     4) Վա չա գան Բա րե պաշտ
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51. Ո՞վ էր գլ խա վո րում 571–572 թթ. հա կա պարս կա կան ա պս տամ բու թյու նը.
1) Վա սակ Մա մի կո նյանը   3) Ման վել Մա մի կո նյանը
2) Վար դան Մա մի կո նյանը   4) Մու շեղ Մա մի կո նյանը

52. Ո՞ր նա հանգ ներն է ին մտնում Հայոց ար ևե լից կող մանց տա րած քի մեջ.
1) Փայ տա կա րանն ու Վաս պու րա կա նը 3) Ար ցախն ու Ու տի քը
2) Սյու նիքն ու Գու գար քը   4) Սյու նիքն ու Ու տի քը

53.  Ո՞վ էր V դ. վերջերին գահ բարձ րա ցել Հայոց ար ևե լից կող մերում վե րա
կանգնված թա գա վո րու թյու նում.
1) Վարդ Պատ րի կը    3) Վա չա գան Բա րե պաշ տը
2) Ար տա շես Բա րե պաշ տը   4) Սմ բատ Բագ րա տու նին

54. Թ վարկ ված նե րից ո ՞րն է ստեղծ վել Վա չա գան Բա րե պաշ տի կող մից.
1) « Հա վա տո հան գա նակ»   3) « Սահ մանք ի մաս տա սի րու թեան»
2) « Սահ մա նադ րու թիւն կա նո նա կան» 4) «Եղծ աղանդոց»

55. Ո՞վ էր Դվի նի I ժո ղո վը հրա վի րած հայոց կա թո ղի կո սը.
1) Հով հան նես Ա Ման դա կու նին  3) Բաբ գեն Ա–ն
2) Հով հան նես Բ Գա բե ղե նա ցին  4) Կո մի տասը

56.  Որ քա՞ն էր պար սիկ զո րա վար Միհ րա նի զոր քի թվա քա նա կը Խա ղա մա խյայի 
ճա կա տա մար տում.

1) 15 հա զար    3) 30 հա զար
2) 20 հա զար    4) 35 հա զար

57. Բյու զան դա կան ո ՞ր կայս րից օգ նու թյուն խնդ րեց պար սից ար քա Խոս րով II–ը.
1) Վաղեսից     3) Հուս տի նի ա նո սից
2) Մավ րի կի ո սից    4) Կոս տան դի ն II–ի ց

58. Ու մի՞ց էր օգ նու թյուն խնդ րել Վահ րամ Չու բի նը.
1) Մու շեղ Մա մի կո նյա նից   3) Մո րիկ կայս րից
2) Վար դան Կրտ սե րից   4) Հուստինիանոսից

59. Ո՞վ է հա ջոր դել հայոց իշ խան Թե ո դո րոս Ռշ տու նուն.
1) Հա մա զասպ Մա մի կո նյա նը  3) Գրի գոր Մա մի կո նյա նը
2) Դա վիթ Սա հա ռու նին   4) Սմ բատ Բագ րա տու նին

60. Ո՞ր ճա կա տա մար տում ա րաբ նե րը ջախ ջա խիչ հար ված հասց րին պար սիկ նե րին.
1) Յարմուքի    3) Կոտմանի
2) Տիզ բո նի     4) Քա դի սի այի

61. Գ րի գոր Մա մի կո նյա նը ո ՞ր ե կե ղե ցու կա ռու ցումն է ի րա կա նաց րել.
1) Ա րուճի Ս. Գրի գոր   3) Զվարթնոցի
2) Քա սաղի Ս. Գրի գոր   4) Թա լի նի



ZA
NGAK

68

62. Ո՞վ է գլ խա վո րել 703 թ. հա կաա րա բա կան ա պս տամ բու թյու նը.
1) Սմ բատ Բագ րա տու նին   3) Բա գա րատ Բագ րա տու նին
2) Ա շոտ Բագ րա տու նին   4) Դա վիթ Բագ րա տու նին

63. Ո՞ր բեր դա քա ղաքն էր իր նս տա վայ րը դարձ րել Ա շոտ Մսա կե րը.
1) Բա գա վան    3) Նկան
2) Ար տա գերս    4) Բա գա րան

64. Ո՞վ էր հայոց իշ խանն ու սպա րա պե տը 748–750 թթ. ա պս տամ բու թյան սկզ բին.
1) Ար տա վազդ Մա մի կո նյա նը  3) Բա գա րատ Բագ րա տու նին
2) Գրի գոր Մա մի կո նյա նը   4) Ա շոտ Բագ րա տու նին

65. Խա լի ֆա յու թյու նը ո ՞ւմ ճա նա չեց « Լե ռան» կա ռա վա րիչ.
1) Գուր գե նին 2) Հով հա նին  3) Սմ բա տին  4) Ա շո տին 

66.  Ո՞ր ամ րո ցում ամ րա ցավ Ա շոտ Ա րծ րու նին՝ ա րաբ նե րին դի մադ րե լու հա մար.
1) Ե րն ջակ  2) Ար տա գերս  3) Նկան  4) Կա պույտ

67. Բու ղայի 15 000–ա նոց զոր քի դեմ Գուր գե ն Արծրունին կռ վում է ր.
1) 400 ռազ միկ նե րով   3) 700 ռազ միկ նե րով
2) 600 ռազ միկ նե րով   4) 900 ռազ միկ նե րով

68. Որքա՞ն է տևել Ք թիշ ամ րո ցի հերոսական պաշտպանությունը.
1) մոտ 1 տա րի    3) մոտ 5 ա միս
2) մոտ 2 տա րի    4) մոտ 6 ա միս

69. Ո՞ր գա վա ռում էր գտն վում Դողս գյու ղը.
1) Շի րակ     3) Բագր ևանդ
2) Ա րա գա ծոտն    4) Վա նանդ

70. Բագ րա տու նի ո ՞ր ար քայի օ րոք է ստեղծ վել Վաս պու րա կա նի թա գա վո րու թյու նը.
1) Սմ բատ I  2) Սմ բատ II  3) Ա շոտ II  4) Աբաս

71.  Ի՞նչ ո րո շում է ըն դու նել Զա քա րի ա Ձա գե ցու նա խա ձեռ նու թյամբ հրա վիր ված 
հայ իշ խան նե րի հա տուկ ժո ղո վը.
1) հայոց իշ խա նաց իշ խան Ա շոտ Բագ րա տու նու որ դուն հռ չա կել հայոց թա գա վոր
2)  Հա յաս տա նի թա գա վո րու թյու նը ճա նա չե լու խնդ րան քով դի մել բյու զան դա կան 

Վա սիլ I կայս րին
3)  հայոց իշ խա նաց իշ խան Ա շոտ Բագ րա տու նու որ դի Սմ բա տին թա գա վոր ճա նա

չե լու խնդ րան քով դի մել խա լի ֆին
4) հայոց իշ խա նաց իշ խան Ա շոտ Բագ րա տու նուն հռ չա կել հայոց թա գա վոր

72.  Հա յաս տա նում ո ՞ր իշ խա նա կան տունն ա ռա վել հմ տո րեն օ գտ վեց խա լի ֆա յու
թյան թու լա ցու մից.
1) Բագ րա տու նի նե րի   3) Սյու նի նե րի
2) Ա րծ րու նի նե րի    4) Մա մի կո նյան նե րի
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73.  Սա ջյան ա մի րայի զոր քե րը 894 թ. ո՞ր  բնակավայրի մոտ պար տու թյուն կրե ցին 
հայ կա կան զոր քե րից.
1) Բեր դու սի  2) Դվի նի 3) Դողս գյու ղի  4) Ե րն ջակ բեր դի

74. Յու սուֆն ո ՞ւմ թա գադ րեց Վաս պու րա կա նի թա գա վոր.
1) Սե նե քե րիմ Ա րծ րու նուն   3) Ա շոտ Ա րծ րու նուն
2) Ա շոտ Բագ րա տու նուն   4) Գա գիկ Ա րծ րու նուն

75. Որ տե՞ղ էր ամ րա ցել Սմ բատ I–ը Յու սու ֆի ար շա վան քի ժա մա նակ.
1) Կա պույտ բեր դում   3) Ե րն ջա կում
2) Ար տա գեր սում    4) Նախ ճա վա նում

76.  Ս ևա նի ճա կա տա մար տում ա րա բա կան զոր քե րի հրա մա նա տարն է ր.
1) Ա բու սե թը  2) Յու սու ֆը  3) Բե շի րը  4) Ավ շի նը

77. Հայոց ո ՞ր կա թո ղի կոսն է նս տա վայր դարձ րել Ար գի նայի վան քը.
1) Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցին 3) Գևորգ Գառ նե ցին
2) Զա քա րի ա Ձա գե ցին   4) Ա նա նի ա Մո կա ցին

78. Բագ րա տու նի ո ՞ր ար քան է Ա նին դարձ րել մայ րա քա ղաք.
1) Սմ բատ II  2) Ա շոտ III  3) Ա շոտ II  4) Գա գիկ I

79.  Բագ րա տու նի ո ՞ր ար քայի օ րոք է պե տու թյու նը հա սել իր հզո րու թյան ու ծաղկ
ման գա գաթ նա կե տին.
1) Գա գիկ I–ի 2) Ա շոտ II–ի  3) Ա շոտ III–ի  4) Սմ բատ II–ի

80. Հայոց ո ՞ր թա գա վո րի օ րոք կա ռուց վեց Ա նի քա ղա քի պա րիսպ նե րի ե րկ րորդ գի ծը.
1) Սմ բատ I–ի 2) Սմ բատ II–ի  3) Ա շոտ III–ի  4) Գա գիկ I–ի

81. Կատ րա մի դե թա գու հու պատ վե րով կա ռուց վել է ՝
1) Ա նի ի Կա թո ղի կե ե կե ղե ցին  3) Հաղ պա տի վան քը
2) Սա նա հի նի վան քը   4) Գագկաշեն եկեղեցին

82. Խոս րո վա նույշ թա գու հու հիմ նած վան քե րն են.
1) Հաղ պատն ու Գո շա վան քը  3) Մար մա շենն ու Այ րի վան քը
2) Գո շա վանքն ու Նո րա վան քը  4) Սա նա հինն ու Հաղ պա տը

83.  Ո՞ւմ օ րոք է իր հզո րու թյան գա գաթ նա կե տին հա սել Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա
վո րու թյու նը.

1) Կյու րի կե I–ի     3) Դա վիթ Ան հո ղի նի
2) Գա գիկ Կյու րի կյա նի   4) Կյու րի կե II–ի
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84.  Ո՞րն էր Ա նի ի Բագ րա տու նի նե րին են թա կա թա գա վո րու թյուն նե րից ա մե նաըն
դար ձա կը.

1) Սյու նիք     3) Վա նանդ
2) Տա շիր–Ձո րա գետ   4) Վաս պու րա կան

85.  Բագ րա տու նի ո ՞ր ար քայի օ րոք է ա ռա ջա ցել Վա նան դի թա գա վո րու թյու նը.

1) Ա բաս  2) Գա գիկ I  3) Սմ բատ II  4) Ա շոտ III

86.  Ո՞ր տա րածք նե րը բա ժին հա սան Գա գիկ I–ի կրտ սեր որ դի Ա շո տին.

1) Ա նին ու Շի րա կը  3) Ա նին ու Գու գար քը
2) Գու գարքն ու Խա չե նը 4) Սևա նի ա վա զա նը, Գու գար քը և ո րոշ այլ գա վառ ներ

87.  Բյու զան դա կան ո ՞ր կայս րը Սե նե քե րիմ Ա րծ րու նուն հար կադ րեց Վաս պու րա
կանը հանձ նել կայս րու թյա նը.

1) Վա սիլ I–ը    3) Հովհաննես Կոմնենոսը
2) Վա սիլ II–ը    4) Կոս տան դին Մո նո մա խը

88. Սկզ բում ո ՞րն էր Սյու նի քի թա գա վո րու թյան կենտ րո նը.

1) Սյու նի ա վա նը 2) Կա պա նը  3) Հա լի ձո րը  4) Տաթ ևը

89. Ո՞վ ճն շեց 1259 թ. հա կա մոն ղո լա կան ա պս տամ բու թյու նը.

1) Հու լա վու խա նը    3) Չար մա ղա նը
2) Բա թու խա նը    4) Ման գու խա նը

90.  1220 թ. մոն ղո լա կան և հայ–վ րա ցա կան բա նակ նե րի միջև վճ ռո րոշ ճա կա տա
մար տը տե ղի է ու նե ցել.

1) Ծումբ գյու ղի մոտ    3) Կոտ մա նի դաշ տում
2) Մա ռիի մոտ     4) Բա սե նի մոտ

91. Ո՞րն էր Վահ րա մյան նե րի իշ խա նու թյան կենտ րո նը.
1) Գա գը  2) Դվի նը  3) Թմուկ բերդը 4) Ամ բեր դը

92. Թամար թագուհու օրոք ա միրս պա սա լա րի պաշ տո ն է վարել.
1) Զա քա րե Զա քա րյա նը   3) Ա բա սը
2) Ի վա նե Զա քա րյա նը   4) Վահ րամ Զա քա րյա նը

93.  Դի մա նա լով սել ջու կյան ար շա վանք նե րին՝ ո ՞ր թա գա վո րու թյուն նե րը շա րու նա
կե ցին պահ պա նել ի րենց գո յու թյու նը.

1) Սյու նի քի և Վաս պու րա կա նի  3) Տա շիր–Ձո րա գե տի և Վաս պու րա կա նի
2) Սյու նի քի և Տա շիր–Ձո րա գե տի  4) Վա նան դի և Վաս պու րա կա նի

94. Կի լի կի այի ո ՞ր մասն էր զբա ղեց նում Քա րուտ Կի լի կի ան.
1) ա րևմ տյան    3) հյու սի սային
2) հա րա վային    4) ար ևե լյան
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95. Կի լի կի այի ո ՞ր մասն էր զբա ղեց նում Լեռ նային Կի լի կի ան.
1) հա րա վար ևե լյան    3) հյու սի սարևմ տյան
2) հյու սի սար ևե լյան    4) հա րա վարևմ տյան

96. Ո՞ր ամ րո ցում էր հաս տատ վել Հե թու մյան իշ խա նա կան տու նը.
1) Լամբ րոն  2) Կո ռո մո զոլ  3) Վահ կա  4) Կո ռի կոս

97. Օ շին իշ խա նը ո ՞ւմ հետ էր ա մուս նա ցած.
1) Ա պլ ղա րիպ Ա րծ րու նու քրոջ  3) Փի լար տոս Վա րաժ նու նու դս տեր
2) Ա պլ ղա րիպ Ա րծ րու նու դս տեր  4) Գող Վա սի լի դս տեր

98. Որ քա՞ն էր Կի լի կյան Հա յաս տա նի բա նա կը Թո րոս II–ի օ րոք.
1) 40000  2) 80000  3) 30000  4) 60000

99. Հայոց ո ՞ր կա թո ղի կոսն է թա գա վոր օ ծել Լևոն II Ռու բի նյա նին.
1) Գրի գոր Զ Ա պի րատ   3) Հով հան նես Զ Սսե ցի
2) Կոս տան դին Ա Բարձ րա բերդ ցի  4) Ներ սես Դ Կլայե ցի

100.  Ռայ մոնդ–Ռու բե նի գոր ծու նե ու թյու նից դժ գոհ լինելով՝ Լևո նը փո խեց իր ո րո
շու մը և Կի լի կի այի թա գա ժա ռանգ նշա նա կեց՝

1) Ռու բե նին     3) Ա տան իշ խա նին
2) Զա բե լին     4) Ֆի լի պին

101. Ո՞ր կայս րը խեղդ վեց Կի լի կի այի գե տե րից մե կում.
1) Վասիլ I–ը    3) Ֆրիդ րիխ Շի կա մո րու սը
2) Կոմնենոսը    4) Հե րակ լը

102. Ո՞ւմ որ դին էր Թո րոս I–ը.
1) Կոս տան դի նի  2) Մլե հի 3) Լևոն I–ի  4) Ստե փա նե ի

103. Ո՞վ է հա ջոր դել Օ շին թա գա վո րին.
1) Լևոն IV–ը    3) Հեթում II–ը
2) Լևոն V–ը     4) Գվի դոն Լու սի նյա նը

104.  Թվարկված կա թո ղի կոս նե րից ո ՞վ է ե ղել Զա բե լի ե րեք խնա մա կալ նե րից մե կը.
1) Մես րոպ Ար տա զե ցին   3) Կի րա կոս Վի րա պե ցին
2) Գրի գոր Զ Ա պի րա տը   4) Հով հան նես Սսե ցին

105.  Հի վան դախ նամ նե րի մի ա բա նու թյու նը որ քա՞ն հե ծյալ զին վոր էր պար տա վոր
վել ա մեն տա րի տրա մադ րել կի լի կյան հայոց բա նա կին.

1) 1400   2) 400   3) 4000  4) 1000

106.  Կի լի կյան ար քու նի քում ո ՞վ էր ղե կա վա րում օ տար ե րկր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե
րի հետ բա նակ ցու թյուն նե րը.

1) պայլ     3) սե նես կալ
2) կանց լեր     4) գունդս տաբլ
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107. Կի լի կյան ար քու նի քում ո ՞վ էր հետ ևում կարգ ու կա նո նի պահ պան մա նը.

1) սե նես կա լը    3) թա գա դի րը
2) պայ լը     4) կանց լե րը

108. Ո՞րն էր Աղ վա նից ե կե ղե ցու կա թո ղի կո սա նիստ կենտ րո նը.

1) Գան ձա սա րի վան քը   3) Ամարասի վան քը
2) Տաթ ևի վան քը    4) Սա նա հի նի վան քը

109. Կի լի կի այի ո ՞ր քա ղա քում էր կա թո ղի կո սա կան աթո ռը XV դա րի սկզ բին.

1) Սիս     3) Ա դա նա
2) Տար սոն     4) Մա մես տի ա

110. Ո՞ր քա ղա քի մոտ է հիմն վել Նոր Ջու ղա բնա կա վայ րը.

1) Թավ րիզ     3) Թեհրան
2) Ար դե բիլ     4) Սպա հան

111. Ո՞ր պայ մա նագ րով են ա վարտ վել XVII դ. թուրք–պարս կա կան պա տե րազմ նե րը.

1) Կաս րե–Շի րի նի    3) Ա մա սի այի
2) Է րզ րու մի     4) Թավ րի զի

112. Ո՞ւմ միջև է կնք վել Ա մա սի այի հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը.
1) Օս մա նյան կայսրու թյան և Սա սա նյան Պարս կաս տա նի
2) Օս մա նյան և Սե ֆյան տե րու թյուն նե րի
3) Թուր քի այի և Ա տր պա տա կա նի
4) Ռու սաս տա նի և Պարս կաս տա նի

113. Որ տե՞ղ է Սմ բատ Ա րծ րու նին օծ վել հայոց թա գա վոր.

1) Գան ձա սա րում    3) Աղ թա մա րում
2) Վա նում     4) Ս. Էջ մի ած նում

114. Ո՞վ է գու մա րել 1562 թ. Սե բաս տի այի ե կե ղե ցա կան գաղտ նի ժո ղո վը.

1) Ստե փա նոս Աղ թա մար ցին  3) Մխի թար Սե բաս տա ցին
2) Ստե փա նոս Սալ մաս տե ցին  4) Մի քայել Սե բաս տա ցին

115.  Ո՞վ էր գլ խա վո րում 1547 թ. գաղտնի խորհրդակցության որոշմամբ Եվ րո պա 
մեկ նած պատ վի րա կու թյու նը.

1) Ստե փա նոս Սալ մաս տե ցին  3) Մի քայել Սե բաս տա ցին
2) Աբ գար Թո խա թե ցին   4) Ստե փա նոս Աղ թա մար ցին

116.  Որ տե՞ղ է հրա վիր վել 1547 թ. գաղտ նի խորհր դակ ցու թյու նը՝ Եվ րո պա պատ վի
րա կու թյուն ու ղար կե լու նպա տա կով.

1) Ան գե ղա կո թում    3) Եր ևա նում
2) Էջ մի ած նում    4) Սե բաս տի ա յում



ZA
NGAK

73

117. Ո՞ր քա ղա քում է Մես րոպ Մաշ տո ցը ստեղ ծել հայոց գրե րը.
1) Ո ւռ հա     3) Ա միդ
2) Սա մո սատ    4) Վա ղար շա պատ

118. Ո՞վ էր Մես րոպ Մաշ տո ցի վար քա գի րը.

1) Սա հակ Պարթև    3) Վա հան Ա մա տու նի
2) Վար դան Մա մի կո նյան   4) Կո րյուն

119. Թ վով քա նի՞սն է ին Մես րոպ Մաշ տո ցի ստեղ ծած նշա նագ րե րը.

1) 26  2) 36  3) 39  4) 22

120.  Ո՞ր պատ մի չի աշ խա տու թյունն է ը նդ գր կում IV դ. սկզբից մինչև 387 թ. ըն կած 
ժա մա նա կաշր ջա նի հայոց պատ մու թյու նը.

1) Ա գա թան գե ղոս    3) Ղա զար Փար պե ցի
2) Եղիշե     4) Փավս տոս Բու զանդ

121. Ո՞ր պատ միչն է նկա րագ րել Վա հա նանց ա պս տամ բու թյու նը.
1) Մովսես Խո րե նա ցին   3) Կո րյունը
2) Ղա զար Փար պե ցին   4) Ե ղի շեն

122. Ո՞վ է «Ան շարժ տո մար» կազ մե լու փորձ ա րել.
1) Հով հան նես Սար կա վագը  3) Հով հան Գ Օձ նե ցին
2) Ա նա նի ա Շի րա կա ցին   4) Գրի գոր Զ Ա պի րատը

123.  Ո՞ւմ ու սուց չա պե տու թյան օ րոք է զար գաց ման բարձ րա կե տին հա սել Նա րե կի 
վար դա պե տա րա նը. 

1) Ա նա նի ա Նա րե կա ցու   3) Գրի գոր Նա րե կա ցու
2) Ներ սես Մշե ցու    4) Հով հան նես Ի մաս տա սե րի

124. Ո՞վ է Աղ բերց վան քի դպ րո ցի հիմ նա դի րը.
1) Մխի թար Գոշը    3) Ե սայի Նչե ցին
2) Ներ սես Մշե ցին    4) Ներ սես Լամբ րո նա ցին

125. Ո՞ր տի պի դպ րոց նե րի հի ման վրա են ձևա վոր վել վար դա պե տա րան նե րը.
1) ծխա կան և տա ճա րային   3) տա ճա րային և վա նա կան
2) վա նա կան և ծխա կան   4) աշ խար հիկ և ծխա կան

126. Ո՞վ է հիմ նադ րել Սկև ռայի դպ րո ցը.
1) Կի րա կոս Գան ձա կե ցին   3) Սար գիս Պի ծա կը
2) Ներ սես Լամբ րո նա ցին   4) Ներսես Մշեցին

127.    Ա նի ի վար դա պե տա րա նում ո ՞վ մշա կեց վար դա պե տա կան կր թու թյան նոր ծրա գիր.

1) Մխի թար Գո շը    3) Ներ սես Մշե ցին
2) Սամուել Անեցին    4) Հով հան նես Ի մաս տա սե րը
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128. Ո ՞ր պատ միչն է կր թու թյուն ստա ցել Նոր Գե տի կի վար դա պե տա րա նում.

1) Կի րա կոս Գան ձա կե ցին   3) Ա ռա քել Դավ րի ժե ցին
2) Թով մա Ա րծ րու նին   4) Զա քա րի ա Քա նա քեռ ցին

129. Ո՞ւմ նա խագ ծով է կա ռուց վել Ա նի ի Մայր տա ճա րը.

1) Պո ղո սի     3) Մո մի կի
2) Տր դա տի     4) Ման վե լի

130. Ո՞վ է հիմ նադ րել Նոր Ջու ղայի հայ կա կան տպա րա նը.
1) Խա չա տուր Կե սա րա ցին   3) Աբ գար Թո խա թե ցին
2) Հով հան նես Թու թուն ջին   4) Հակոբ Ջուղայեցին

131.  Որ տե՞ղ է գտն վել Ծամն դավ բեր դա քա ղա քը.

1) Տա վու շում    3) Կի լի կյան Տավ րո սում
2) Ջա վախ քում    4) Հայ կա կան Տավ րո սում

132.   Ի՞նչ ո րո շում կա յաց րեց Սսի 1361 թ. ե կե ղե ցա կան ժո ղո վը.

1) Հայոց ե կե ղե ցին մի աց նել կա թո լիկ ե կե ղե ցուն
2) ըն դու նել Քաղ կե դո նի եր կաբ նա կու թյան դա վա նան քը
3) Հայոց ե կե ղե ցին մի ա վո րել քրիս տո նե ա կան մյուս ե կե ղե ցի նե րի հետ
4) չե ղյալ հայ տա րա րել Սսի և Ա դա նայի նա խորդ ե կե ղե ցա կան ժո ղով նե րի ո րո շում նե րը

133. Հայոց ո ՞ր թա գա վո րի ժա մա նակ էր գոր ծում սպա րա պետ Վա չե Մա մի կո նյա նը. 

1) Խոս րով Կո տակ     3) Տի րան
2) Ար շակ II     4) Պապ

134. Ո ՞ր գա վա ռում է ին ապ րում Ար շա կու նի թա գա վո րը, թա գու հին և թա գա ժա ռան գը.

1) Բարձր Հայ քի Դա րա նա ղյաց   3) Այ րա րա տի Ոս տան Հայոց
2) Ծոփ քի Ան գեղ տուն    4) Բարձր Հայ քի Դեր ջան 

135. Ի նչ պե՞ս է կոչ վել Տու րու բե րա նը Հա յաս տա նի 591 թ. բա ժա նու մից հե տո.

1) Ներք սա գոյն Հայք    3) Խո րա գոյն Հայք
2) Մեծ Հայք     4) Մեծ մասն Մեծ Հայոց

136.  Հայ հոգ ևո րա կա նու թյան մի մա սը ո ՞ր կա թո ղի կո սից պա հան ջեց կա թո ղի կո
սա կան ա թո ռը Սսից տե ղա փո խել Էջ մի ա ծին.

1) Ներ սես      3) Գրի գոր
2) Զա քա րի ա    4) Ստե փանոս

137.  Աղ թա մա րի ո ՞ր կա թո ղի կոս ներն է ին ձգ տում տի րա նա լու Ա մե նայն հայոց կա
թո ղի կո սի գա հին.

1) Զա քա րի ա և Ստե փա նոս   3) Ա նա նի ա և Մով սես
2) Զա քա րի ա և Կի րա կոս    4) Ներ սես և Ստե փանոս 
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138.  Ո ՞ր տա րած քի հայ բնակ չու թյան հոգ ևոր և աշ խար հիկ կյան քի կար գա վոր ման 
գոր ծում էր մեծ դեր խա ղում Ե րու սա ղե մի հայոց պատ րի ար քու թյու նը.

1) Հնդ կաս տա նի
2) Մեր ձա վոր Ար ևել քի
3) Այսր կով կա սի ար ևե լյան հատ վա ծի, Ար ցա խի և Ու տի քի
4) Բալ կա նյան ե րկր նե րի և Հուն գա րի այի

139.  Ո ՞ր գյու ղի բնակ չու թյու նը ը նդ դի մա ցավ շահ Ա բա սի բռ նա գաղ թին.

1) Ան գե ղա կոթ    3) Շի նու հայր
2) Գառ նի     4) Խն ձո րեսկ 

140.  Կա րա–կո յուն լու ո ՞ր տի րա կալն էր ա պա վի նում հայ բնակ չու թյան օ ժան դա կու
թյա նը և նպաս տեց հայոց կա թո ղի կո սու թյան վե րա հաս տատ մա նը Էջ մի ած նում.

1) Կա րա–Յու սուֆ    3) Իս քան դար
2) Ջհան շահ    4) Օս ման

141.  Ո ՞ր քա ղա քում է 1562 թ. ե կե ղե ցա կան գաղտ նի ժո ղով գու մա րել Մի քայել կա
թո ղի կո սը.

1) Էջ մի ա ծին    3) Ա մա սի ա
2) Սե բաս տի ա    4) Թո խատ

142.  Ո ՞ր իշ խա նու թյունն էր պահ պան վել Սա սու նում XI դ. վեր ջե րին.

1) Վա րաժ նու նի նե րի    3) Ա րծ րու նի նե րի
2) Թոռ նի կյան նե րի     4) Մա մի կո նյան նե րի

143.  Ո ՞վ էր Ծում բի ճա կա տա մար տում աչ քի ըն կած հայ զո րահ րա մա նա տա րը.

1) Գրի գոր Պահ լա վու նին    3) Սմ բատ Ա շո տյա նը
2) Վահ րամ Պահ լա վու նին    4) Լի պա րիտ սպա րա պե տը

144. Սա ջյան ա մի րա յու թյու նը ստեղծ վել էր.

1) Ա ղձ նի քում     3) Նախ ճա վա նում
2) Ա պա հու նի քում    4) Ա տր պա տա կա նում

145. Ո ՞վ էր հափշ տա կել Ա նի ի թա գա վո րու թյան ար քու նի գան ձե րը.

1) Պետ րոս կա թո ղի կո սը    3) Գա գիկ Ա բա սյա նը
2) Դա վիթ Ան հո ղի նը   4) Վեստ Սար գի սը

146. Ո ՞վ հաս տատ վեց հայոց իշ խան և սպա րա պետ Բու ղայի հետ կանչ վե լուց հե տո.

1) Սմ բատ Բագ րա տու նին   3) Ա շոտ Բագ րա տու նին
2) Ա շոտ Ա րծ րու նին    4) Գուր գեն Ա րծ րու նին
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3. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

1. Ո՞ւմ են պատկանում հետ ևյալ խոս քե րը.
« …ե թե կա րո ղա նաս հաղ թել նրանց և պար տադ րես ծա ռայե լու, ես նրանց թի

կուն քը չեմ պաշտ պա նի»:

1) Շա պուհ II–ին    3) Ար շակ II–ին
2) Հու լի ա նոսին    4) Հո վի ա նոսին

2. Ըստ պատ մի չի` ո ՞վ է ա սել հետևյալ խոս քե րը.
« Հե ռո՛ւ ին ձա նից, չա րա գո՛րծ ծա ռա, որ տե րե րիդ վրա տեր ես դար ձել, և ես չեմ 

նե րի քեզ և քո որ դոց իմ նախ նի նե րի վրե ժը… »:

1) Մու շեղ Մա մի կո նյանը   3) Պապը
2) Վա սակ Մա մի կո նյանը   4) Ար շակ II–ը

3. Հայոց ո ՞ր սպա րա պետն է վե րա կանգ նել հայ–վ րա ցա կան նախ կին սահ մա նը.
[ վե րա կանգ նում է] «… հին սահ մա նը, որ ա ռաջ գո յու թյուն ու ներ Հայոց ե րկ րի և 

Վրաց ե րկ րի միջև, որ պի սինն էր մեծ գետ Կու րը»:

1) Վա չե Մա մի կո նյանը   3) Վա սակ Մա մի կո նյանը
2) Մու շեղ Մա մի կո նյանը   4) Վար դան Մա մի կո նյանը

4. Ո՞ր ճա կա տա մար տից հե տո է տե ղի ու նե ցել պատ մի չի նկա րագ րած դեպ քը.
« Քեզ պսա կում եմ, Մե րու ժա՛ն, ո րով հետև դու ձգ տում է իր հայոց վրա թա գա վո

րե լու, և իմ` աս պե տիս պարտքն է քեզ պսա կել իմ հայ րե րի իշ խա նու թյան կար գով»:

1) Ա կո ռիի     3) Խաղխաղի
2) Ձի րավի     4) Ա րձ նիի

5. Ո՞ր պատ մի չի աշ խա տու թյու նից են մեջ բեր ված խոս քե րը.
« ... հնում Կե սա րի այի ու րիշ տա սը քա ղաք մերն են ե ղել, ե ՛տ տուր, Ո ւռ հա (Ե դե

սի ա) քա ղաքն էլ մեր նախ նիքն են շի նել, ո ւս տի, ե թե չես ու զում, որ խռո վու թյուն 
ծա գի մեր մեջ, ե ՛տ տուր»:

1) Սե բե ոս     3) Փավստոս Բու զանդ
2) Ղազար Փար պե ցի    4) Մովսես Խո րե նա ցի

6. Հայոց ո ՞ր կա թո ղի կոսն է ա սել հետ ևյալ խոս քե րը.

« Քավ լի ցի` իմ մո լոր ված ոչ խա րը մատ նեմ գայ լե րին»:

1) Ներ սես Ա Պարթևը   3) Սա հակ Ա Պարթևը
2) Սուր մակը    4) Հով սեփ Ա Վայոց ձոր ցին
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7. Ո՞ր պատ մի չի աշ խա տու թյու նից են մեջ բեր ված խոս քե րը.

« Հայոց նա խա րար նե րին ան ցավ թա գա վո րու թյու նը, ո րով հետև թե պետ հար կը 
պար սից ար քու նիքն էր գնում, սա կայն հայոց այ րու ձին ամ բող ջա պես նա խա րար
ներն է ին ա ռաջ նոր դում պա տե րազ մի ժա մա նակ»:

1) Սե բե ոս     3) Ե ղի շե
2) Փավստոս Բու զանդ   4) Մովսես Խո րե նա ցի

8.  Ո՞ր դեպ քի կա պակ ցու թյամբ են պատ մի չի հետ ևյալ խոս քե րը. 

« Հայոց նա խա րար նե րին ան ցավ թա գա վո րու թյու նը, ո րով հետև թեպետև հար կը 
պար սից ար քու նիքն էր գնում, սա կայն հայոց այ րու ձին ամ բող ջա պես նա խա րար
ներն է ին ա ռաջ նոր դում պա տե րազ մի ժա մա նակ»:

1) ա վա տա տի րու թյան հաս տատ ման
2) Ար շա կու նյաց թա գա վո րու թյան ան կման
3) Հա յաս տա նում մարզ պա նու թյան հաս տատ ման
4) Ար տա շե սյան թա գա վո րու թյան ան կման

9. Ո՞ր պատ մի չի աշ խա տու թյու նից են մեջ բեր ված խոս քե րը.

«Առ նում է ին ոչ թե ի նչ պես վայել է ար քու նի ար ժա նա պատ վու թյա նը, այլ ա վա զա
կա բար հափշ տա կե լով, այն աս տի ճան, որ ի րենք էլ մե ծա պես զար մա նում է ին, թե 
մի տե ղից որ այս քան գանձ է դուրս գա լիս, էլ ի նչ պե՞ս է շեն մնում այդ աշ խար հը»:

1) Սե բե ոս     3) Ե ղի շե
2) Ղազար Փար պե ցի   4) Ղևոնդ

10. Ո՞ւմ սխ րանքն է բնու թագ րել պատ մի չը վե րո հի շյալ խոս քե րով.
« Մահ ոչ ի մա ցե ալ մահ է, մահ ի մա ցե ալ` ան մա հու թիւն»:

1) Վա հա նանց    3) Հռիփ սի մյան կույ սե րի
2) Սուրբ Շու շա նի կի    4) Վար դա նանց

11. Պար սից ար քան ո ՞ւմ է ա սել հետևյալ խոս քե րը.

« Դուք բնավ ո չինչ հա մա րե ցիք այս աշ խար հը, քա ջա բար մե ռան նրանք, որ 
մեռան, և ա ռա վել քա ջա բար ապ րում եք դուք»:

1) Վար դան Մա մի կո նյա նին   3) Վա հան Մա մի կո նյա նին
2) Մու շեղ Մա մի կո նյա նին   4) Ման վել Մա մի կո նյա նին

12. Ո՞ւմ է հետ ևյալ կերպ գնա հա տել պատ մի չը.

« … ե ղավ ա ստ վա ծա գի տու թյան լույ սի դուռ և բազ մա զան բա րիք նե րի եր ջա նիկ 
օ րի նակ»:

1) Մես րոպ Մաշ տոցին   3) Վռամ շա պուհին
2) Սա հակ Պարթևին   4) Վա չա գան Բա րե պաշտին
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13. Ո՞ր պատ մի չի աշ խա տու թյու նից են մեջ բեր ված խոս քե րը.

« Քա ջու թյամբ մեռ նենք մեր աշ խար հի և մեր ազ գի հա մար»: 

1) Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցի   3) Ղևոնդ 
2) Սե բե ոս      4) Թով մա Ա րծ րու նի

14. Հայոց ո ՞ր ար քայի մա սին են մեջբերված խոս քե րը.

«Եվ տի րա պե տեց նա բազ մա թիվ բեր դե րի և գա վառ նե րի Վայոց ձո րի, Խա չե նի 
և Փա ռի սո սի սահ ման նե րում` ա վե լի, քան իր եղ բայ րը, և չկար մե կը, որ սար սափ 
պատ ճա ռեր Հա յաս տա նին»:

1) Ա շոտ III      3) Սմ բատ II
2) Գա գիկ I      4) Ա շոտ II

15. Հայոց ո ՞ր գա հա կալն է ա սել հետ ևյալ խոս քե րը.

« Հայոց տան տերն ու թա գա վո րը ես եմ, և ես քեզ չեմ տա լիս հայոց եր կի րը, ո րով
հետև դու ի նձ խա բե ու թյամբ ես բե րել Կոս տանդ նու պո լիս»:

1) Հով հան նես–Սմ բատը    3) Գա գիկ I Բագ րա տու նին
2) Գա գիկ II Բագ րա տու նին    4) Ա շոտ II Եր կաթը

16. Ըստ պատ մի չի վկա յու թյան` ո ՞վ է հետ ևյալ մտ քերն ար տա հայ տել.

 « …գո յու թյուն ու նեն հայոց լեզ վի նշա նագ րեր, ո րոն ցով հնա րա վոր է սե փա կան 
ձայ նով և ոչ թե մու րա ցա ծո լեզ վով ե կե ղե ցի նե րում շա հել տղա մարդ կանց ու կա
նանց և առ հա սա րակ ամ բողջ բազ մու թյան սր տե րը»:

1) Սա հակ Պարթևը     3) Վռամ շա պուհը
2) Մես րոպ Մաշ տոցը    4) Կորյունը

17. Ո՞ր պատ միչն է մեջ բեր ված հատ վա ծի հե ղի նա կը.
«Եվ այս պես նա բա զում նե ղու թյուն ներ կրեց` իր ազ գին մի բա րի օգ նու թյուն գտ նե

լու հա մար: Ա մեն բան շնոր հող Ա ստ ծուց իս կա պես պարգև վեց նրան այդ բախ տը. նա 
իր սուրբ ա ջով հայ րա բար ծնեց նոր և սքան չե լի ծնունդ ներ` հայե րե նի նշա նագ րեր»:

1) Կո րյունը      
2) Վար դան Ար ևել ցին 
3) Մով սես Խո րե նա ցին
4) Ղա զար Փար պե ցին

18. Պար սից ո ՞ր թա գա վո րին են պատ կա նում հետ ևյալ խոս քե րը.
«Ա մեն քրիս տո նյա, որ իմ իշ խա նու թյան տակ է, հայոց հա վա տին թող հա րի»։

1) Խոս րով I      3) Շա պուհ II
2) Խոս րով II     4) Հազ կերտ III
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19. Ո՞ր քա ղա քի բնակ չու թյունն է հան դես ե կել հետևյալ կո չով. 
« Մենք ա մենքս պատ րաստ ե նք մեռ նե լու, բայց չենք մեռ նի, մինչև չոչն չաց նենք 

մեր թշ նա մի նե րին»։ 

1) Սիս     3) Ա նի
2) Դվին     4) Կարս 

20. Ո՞ւմ է դի մել Ա նի քա ղա քի բնակ չու թյու նը հետևյալ կո չով. 
« Մենք ա մենքս պատ րաստ ե նք մեռ նե լու, բայց չենք մեռ նի, մինչև չոչն չաց նենք 

մեր թշ նա մի նե րին»։ 

1) Սմ բատ սպա րա պե տին   
2) Սար գիս Զա քա րյա նին
3) Վահ րամ Պահ լա վու նուն
4) Լի պա րիտ սպա րա պե տին

21. Ով քե՞ր են այս մեջ բեր ման մեջ հիշ ատակված թշ նա մի նե րը.
« Մենք ա մենքս պատ րաստ ե նք մեռ նե լու, բայց չենք մեռ նի, մինչև չոչն չաց նենք 

մեր թշ նա մի նե րին»։ 

1) բյու զան դա ցի նե րը   3) պար սիկ նե րը
2) ա րաբ նե րը    4) մամ լուք նե րը

22.  Կար դալ Վահրամ Պահլավունուն ուղղված անեցիների դիմումից մեջ բեր ված 
հատ վա ծը և նշել ճիշտ շարունակությունը. 

« Մենք ա մենքս պատ րաստ ե նք մեռ նե լու, բայց չենք մեռ նի, մինչև չոչն չաց նենք 
մեր թշ նա մի նե րին, որոնք»՝ 

1) «ա պօ րի նա բար ե կել են մեր դեմ և կա մե նում են գրա վել մեր եր կի րը»
2)  «ա վա զա կա բար հար ձակ վել են մեզ վրա և ե րա զում են մեր եր կի րը կո ղոպ տե լու 

մա սին»
3) « տա րա պարտ կեր պով են գրո հում մեր դեմ և կա մե նում են կո ղոպ տել մեր եր կի րը»
4) « տա րա պարտ կեր պով ե կել են մեր դեմ և կա մե նում են հափշ տա կել մեր եր կի րը»

23. Ընտ րել հայոց թա գա վո րի խոս քի ճիշտ շա րու նա կու թյու նը. 
« Հա յոց տան տերն ու թա գա վո րը ես եմ, և ես քեզ չեմ տա լիս հա յոց եր կի րը».

1) «ո րով հե տև դու ի նձ խա բե ութ յամբ ես կա լա նա վո րել»
2) «ո րով հե տև դու ի նձ խա բե ութ յամբ ես դուրս բե րել Հայոց տա նից»
3) «ո րով հե տև դու ի նձ խա բե ու թյամբ ես հե ռաց րել Հայոց տա նից»
4) «ո րով հե տև դու ի նձ խա բե ութ յամբ ես բե րել Կոստանդնուպոլիս»
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24. Ո ՞ր քա ղա քում են աս վել այս խոս քե րը.

« Հա յոց տան տերն ու թա գա վո րը ես եմ, և ես քեզ չեմ տա լիս հա յոց եր կի րը»։ 

1) Հռոմ     3) Կոս տանդ նու պո լիս
2) Բաղ դադ     4) Տիզ բոն

25. Ո ՞ր ի րա դար ձու թյան մա սին է մեջ բե րու մը.

«Առ նում է ին ոչ թե ի նչ պես վայել է ար քու նի ար ժա նա պատ վու թյա նը, այլ ա վա զա
կա բար հափշ տա կե լով»:

1) Դեն շա պու հի ան ցկաց րած աշ խար հագ րի 
2) Հերթ ոս տի կա նի աշ խար հագ րի
3) մոն ղո լա կան հար կա հա վա քու թյան
4) շահ Ա բա սի ի րա կա նաց րած հար կա հա վա քու թյան

26. Հայոց ո ՞ր սպա րա պե տի մա սին են աս վել այս խոս քե րը.
« Ճեր մա կա ձին գի նի ա րբ ցէ»:

1) Ար տա վազդ Մա մի կո նյա նի  
2) Վա չե Մա մի կո նյա նի
3) Մու շեղ Մա մի կո նյա նի
4) Ման վել Մա մի կո նյա նի 
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4. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1.  Ի՞նչ էր կոչ վում հար կա տու մեկ մի ա վոր կազ մող գյու ղա ցի ա կան ըն տա նի քը կամ 
գեր դաս տա նը վաղ միջ նա դա րյան Հա յաս տա նում.

1) շունչ  2) գլուխ  3) տուն  4) ե րդ

2.  Երկ րի հա մար կար ևո րա գույն հար ցե րը քն նար կե լու նպա տա կով հրա վիր վող 
(մինչև IV դ. ե րկ րորդ կե սը) հա մա ժո ղովր դա կան ժո ղո վը կոչ վում է ր՝

1) խորհր դաժողով    3) ե կե ղե ցա ժո ղով
2) հա մա ժո ղով    4) աշ խար հա ժո ղով

3. Հո ղա տի րու թյան ի նչ պի սի՞ ձև էր պարգ ևա կան քը.

1) ժա ռան գա կան մաս նա վոր հո ղա տի րու թյուն
2) պայ մա նա կան հո ղա տի րու թյուն
3) ա ռու վա ճառ քի են թա կա մաս նա վոր հո ղա տի րու թյուն
4) ե կե ղե ցա պատ կան–վան քա պատ կան հո ղա տի րու թյուն

4. Ինչ պե՞ս է ին կոչ վում ա ռու վա ճառ քի են թա կա մաս նա վոր հո ղե րը.

1) գան ձա գին    3) պարգ ևա կանք
2) ար քու նա կան     4) հայ րե նա կան

5.  Ի՞նչ է ին կոչ վում հայ նա խա րար նե րից բռ նագ րավ ված տի րույթ նե րից ա րաբ նե րի 
ստեղ ծած վար չա քա ղա քա կան մի ա վոր նե րը.
1) փոխարքայություն   3) նա խա րա րու թյուն
2) ոս տի կա նու թյուն    4) ա մի րա յու թյուն

6. Ո՞րն է « շահն շահ» հաս կա ցու թյան ճիշտ բա ցատ րու թյու նը.

1) տի ե զեր քի թա գա վոր   
2) հզոր թա գա վոր 
3) աշ խար հա կալ թա գա վոր
4) թա գա վոր նե րի թա գա վոր

7. Ի՞նչ է ար քու նա կան գուն դը.

1)  հայ կա կան բա նա կում Բագ րա տու նի նե րի օ րոք իշ խան նե րին են թա կա զո րա մա
սե րից կազմ ված զո րա մի ա վո րու մ

2)  հայ կա կան բա նա կում Բագ րա տու նի նե րի օ րոք լեզ գի նե րից և այլ ցե ղե րից հա վա
քագր ված զո րա մի ա վո րու մ

3)  հայ կա կան բա նա կում Բագ րա տու նի նե րի օ րոք Հա յաս տա նու մ ա րա բա կան ա մի
րա յու թյուն նե րի տրա մադ րած զո րա մա սե րից կազմ ված զո րա մի ա վո րու մ
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4)  հայ կա կան բա նա կում Բագ րա տու նի նե րի օ րոք թա գա վո րա կան տի րույթ նե րից 
հա վա քագր ված ռազ միկ նե րից կազմ ված զո րա մի ա վո րու մ

8.  Ի՞նչ էր կոչ վում միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի քա ղաք նե րում ա ռևտ րին, ար հեստ
նե րին, հար կա հա նու թյանն ու շու կա նե րին հետ ևող հա տուկ պաշ տո նյան.

1) քա լան թար 2) մուհ թա սիբ  3) շա հապ  4) ա մի րա

9.  Ի՞նչ էր կոչ վում միջ նա դա րյան Հա յաս տա նում ար տա քին պարս պով շր ջա պատ ված՝ 
բուն քա ղա քից դուրս գտն վող և ըն չա զուրկ նե րով բնա կեց ված քա ղա քա մա սը.

1) ար վար ձան 2) աղ քա տա նոց 3) քա ղա քա տե ղի 4) շա հաս տան

10. Վ րա ցա կան ար քու նի քում ի ՞նչ էր կոչ վում թա գա ժա ռան գի խնա մա կա լը.

1) ա թա բեկ  3) ա միրս պա սա լար 3) մարդպետ  4) պայլ

11. Ի՞նչ էր կոչ վում մոն ղո լա կան բա նա կի զո րա ջո կա տի հրա մա նա տա րը.

1) մամ լուք  2) նոյոն  3) խան   4) ա մի րա

12.   Ի՞նչ էր կոչ վում ար քու նա կան հե ծե լա զո րի հրա մա նա տա րը Կի լի կի ա յում.

1) սպա սա լար 2) գունդս տաբլ  3) ա թա բեկ  4) մա րա ջախտ

13.   Գոր ծա ռույթ նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել Կի լի կյան Հա յաս տա նի ար քու նի 
գոր ծա կա լին.

1) սե նես կալ     3) թա գա դիր
2) կանց լեր     4) պայլ
      5) գունդս տաբլ

 ա.  ար քու նի պա լա տի կա ռա վա րի չը. տնօ րի նում էր ար քու նի ե կա մուտ նե րը և ծախ սե րը
բ.  թա գա վո րի ա ռա ջին խորհր դա կա նը. ար քայի բա ցա կա յու թյան դեպ քում փո խա

րի նում էր նրան, ի սկ թա գա վո րի ան չա փա հա սու թյան դեպ քում ի րա կա նաց նում էր 
ար քայի և ամ բողջ ե րկ րի խնա մա կա լու թյու նը

գ.  ի րա կա նաց նում էր ար քու նի կալ վածք նե րի ու գան ձա րա նի հս կո ղու թյու նը, գա
հա ժա ռանգ նե րի դաս տի ա րա կու թյու նը, տնօ րի նում հան րային աշ խա տանք նե րը, 
պե տա կան պար հակ ներն ու հար կա հա նու թյան գոր ծը 

դ.  բա նա կի ը նդ հա նուր հրա մա նա տա րը Կի լի կի ա յում 
ե.  հան դի սու թյուն նե րի ժա մա նակ թագ էր դնում թա գա վո րի գլ խին, կա պում ար քա

յա կան նշան նե րը, հետ ևում էր ար քու նի կարգ ու կա նո նի պահ պան մա նը
զ. ղե կա վա րում էր բա նակ ցու թյուն ներն օ տար ե րկր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ

1) 1–գ, 2–ա, 3–ե, 4–բ, 5–դ   
2) 1–ա, 2–զ, 3–ե, 4–բ, 5–դ   
3) 1–դ, 2–գ, 3–զ, 4–բ, 5–ա 
4) 1–ա, 2–զ, 3–ե, 4–գ, 5–բ
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14.  Թվարկ ված գոր ծա ռույթ նե րից ա ռանձ նաց նել եր կու սը, ո րոնք Կի լի կյան Հա յաս
տա նում չէր տնօ րի նում թա գա դի րը.

ա. Հետ ևում էր ար քու նի կարգ ու կա նո նի պահ պան մա նը:
բ. Ղե կա վա րում էր բա նակ ցու թյուն ներն օ տար ե րկր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ:
գ. Հան դի սու թյուն նե րի ժա մա նակ կա պում էր ար քայի թա գա վո րա կան նշան նե րը:
դ. Հան դի սու թյուն նե րի ժա մա նակ թագ էր դնում ար քայի գլ խին: 
ե. Թա գա վո րի ա ռա ջին խորհր դա կանն էր և ար քու նի պա լա տի կա ռա վա րի չը:

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

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

ա. ա թա բեկ     դ. յուզ բա շի 
բ. ա միրս պա սա լար    ե. պա րոն տեր
գ. մե լիք     զ. շա հապ

 

1) թա գա ժա ռան գի խնա մա կալ    5) քա ղա քա պետ  
2) զոր քե րի գլ խա վոր հրա մա նա տար   6)  հոգ ևոր կո չում ըն դու նած 

աշխար հիկ իշ խան 
3) հայկական իշխանության կա ռա վա րիչ   7) ար քու նի քար տու ղար 
4) հա րյու րա պետ      

1) ա–1, բ–2, գ–3, դ–4, ե–6, զ–5  
2) ա–1, բ–5, գ–3, դ–2, ե–7, զ–6  
3) ա–6, բ–3, գ–4, դ–5, ե–1, զ–7 
4) ա–7, բ–4, գ–3, դ–2, ե–1, զ–6

16. «Յոթ ա զատ ար վեստ նե րի» Ե ռյակ են թա հա մա կար գի բա ղադ րիչ նե րն էին.
ա. ե րաժշ տու թյուն     դ. ե րկ րա չա փու թյուն 
բ. քե րա կա նու թյուն    ե. ճար տա սա նու թյուն
գ. թվա բա նու թյուն     զ. տրա մա բա նու թյուն 
      է. ա ստ ղա գի տու թյուն

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

17. Ը նտ րել ճիշտ բա ցատ րու թյուն նե րը.
1)   Հայ կա կան բա նա կում Բագ րա տու նի նե րի օ րոք թա գա վո րա կան տի րույթ նե րում 

ապ րող ռա միկ նե րից հա վա քագր ված զո րա մի ա վո րու մը կոչ վում էր մարզ պա նա
կան գունդ:

2)   Հայ կա կան բա նա կում Բագ րա տու նի նե րի օ րոք Հա յաս տա նում կազ մա վոր ված 
ա րա բա կան ա մի րա յու թյուն նե րի տրա մադ րած զո րա մա սե րից, լեզ գի նե րից և այլ 
ցե ղե րից հա վա քագր ված զո րա մի ա վո րու մը կոչ վում էր մարզ պա նա կան գունդ:

3)   Հայ կա կան բա նա կում Բագ րա տու նի նե րի օ րոք իշ խան նե րին են թա կա զո րա մա
սե րից կազմ ված զո րա մի ա վո րու մը կոչ վում էր մարզ պա նա կան գունդ:
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4)   Հայ կա կան բա նա կում Բագ րա տու նի նե րի օ րոք իշ խան նե րին են թա կա զո րա մա
սե րից կազմ ված զո րա մի ա վո րու մը կոչ վում էր ար քու նա կան գունդ:

5)   Հայ կա կան բա նա կում Բագ րա տու նի նե րի օ րոք թա գա վո րա կան տի րույթ նե րում 
ապ րող ռա զմիկ նե րից հա վա քագր ված զո րա մի ա վո րու մը կոչ վում էր ար քու նա կան 
գունդ:

18. Ը նտ րել սխալ բա ցատ րու թյուն նե րը.
1)  Միջ նա դա րյան Հա յաս տա նում ե կե ղե ցուն վճար վող բեր քի մեկ տաս նե րորդ մա սը 

կոչ վում էր տա սա նորդ:
2)  Հար կա տու մեկ մի ա վոր կազ մող գյու ղա ցի ա կան ըն տա նի քը կամ գեր դաս տա նը 

վաղ միջ նա դա րյան Հա յաս տա նում կոչ վում էր ե րդ:
3)  Ա րա բա կան տի րա պե տու թյան շր ջա նում Ար մի նի ա փո խար քա յու թյան կա ռա վա

րի չը կոչ վում էր ոս տի կա նա պետ կամ փո խար քա:
4)  Վաղ միջ նա դա րյան Հա յաս տա նում իշ խա նա կան տնե րի կրտ սեր ներ կա յա ցու

ցիչ նե րը կոչ վում է ին սե պուհ ներ:
5)  Ժա մա նա կի ըն թաց քում Ար շա կու նյաց շա ռա վիղ նե րից ձևա վոր ված ա ռան ձին 

ա զն վա կան խա վը հայտ նի էր «ոս տա նիկ ներ» ա նու նով:
6)  Մեծ Հայ քի սահ մա նա կալ չորս նա հանգ նե րի տե րե րը կոչ վում է ին բդեշխ ներ:
7)  Հա յաս տա նի հա մար կար ևո րա գույն հար ցե րը քն նար կե լու նպա տա կով մինչև 

VI դա րի ե րկ րորդ կե սը հրա վիր վող հա մա ժո ղովր դա կան ժո ղո վը կոչ վում էր 
երկրային ժո ղով:

8)  Ար շա կու նյաց ար քու նի քում յու րա քան չյուր նա խա րա րի տե ղը սահ ման վում էր 
կար ևոր պե տա կան փաս տաթղ թով, ո րը կոչ վում էր Աշ խար հա գիր:

9)  Հայ նա խա րար նե րից բռ նագ րավ ված տի րույթ նե րից ա րաբ նե րի ստեղ ծած վար
չա քա ղա քա կան մի ա վոր նե րը կոչ վում է ին ա մի րա յու թյուն ներ:

19.  Ար շա կու նի նե րի օ րոք ո ՞ր պաշ տո նյան էր ի րա կա նաց նում ար քու նի կալ վածք նե րի 
ու գան ձա րա նի հս կո ղու թյու նը, Ար շա կու նյաց սե պուհ նե րի դաս տի ա րա կու թյու նը.
1) հա զա րա պետ     3) թա գա դիր աս պետ
2) մաղ խազ     4) հայր մարդ պետ 

20. Ի ՞նչ գոր ծա ռույթ ու ներ «մաղ խազ» պաշ տո նյան Ար շա կու նյաց Հա յաս տա նում.
1) ղե կա վա րում էր հան րօ գուտ աշ խա տանք նե րի կա տա րու մը
2) ար քու նի ա րա րո ղա պետն է ր
3) ար քու նի քի և թա գա վո րա կան պա հա կա զո րի հրա մա նա տարն է ր
4)  վե րահս կում էր օ րենք նե րի ան խա փան կա տա րու մը թա գա վո րու թյան ո ղջ տա

րած քում

21. Ի ՞նչ էր նշա նա կում «բ դեշխ» Ար շա կու նյաց Հա յաս տա նում.
1) ար քու նի դի վա նի (ար խի վի) ղե կա վար 
2) սահ մա նա կալ նա հան գի տեր 
3) գլ խա վոր հար կա հա վաք 
4) ար քու նի այ րու ձի ի հրա մա նա տար
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22.  Ի ՞նչ էր նշա նա կում «պտ ղի և տա սա նոր դի կարգ» վաղ ա վա տա տի րա կան Հա
յաս տա նում.
1) բեր քից ար քու նի քին վճար վող տուրք
2) բեր քից ե կե ղե ցուն վճար վող տուրք
3) բեր քից գա վա ռա կալ իշ խա նին վճար վող տուրք
4) բեր քից գլ խա վոր հար կա հա վա քին վճար վող տուրք

23. Տեր մին նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րենց բո վան դա կու թյա նը.

1) բա նակ ար քու նի     4) մաղ խազ
2) հա զա րա պե տու թյուն    5) ե րդ
3) թա գա դիր (թա գա կապ) աս պետ 

ա. թա գա վո րի մշ տա կան խորհր դա տու
բ.  պա լա տա կան ա րա րո ղու թյուն նե րի և օ տար ե րկր նե րի դես պան նե րի ըն դու նե լու

թյան հա մար պա տաս խա նա տու
գ. ար քու նի քի և թա գա վո րա կան պա հա կա զո րի հրա մա նա տար
դ.  տն տե սա կան–հար կային վար չու թյուն, նաև տնօ րի նում էր հան րային աշ խա

տանք նե րը կամ պե տա կան պար հակ նե րը 
ե. հար կա տու մեկ մի ա վոր
զ. թա գա վո րի հե ծե լա զո րի տե ղա կայ ման վայր

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

24. Տեր մին նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րենց բո վան դա կու թյա նը.

1) գահ նա մակ    4) աշ խար հա զոր
2) ոս տանիկ այ րու ձի   5) պարգ ևա կանք
3) հայ րե նիք    6) ռո ճիկ

 ա. պա տե րազ մի ժա մա նակ քա ղա քա ցի նե րից ու գյու ղա ցի նե րից հա վա քագր ված զորք
բ. ժա ռան գա բար հորից որդուն ան ցնող մասնավոր հո ղեր
գ. դրա մա կան և բնամ թերք նպաստ
դ. ար քու նի քին կից հատուկ հե ծյալ ջո կատ նե րից կազմ ված զո րա մաս 
ե. պայ մա նա կան հո ղա տի րու թյուն
զ. ե րկ րի մի ա ցյալ ռազ մա կան ու ժե րը 
է.  փաս տա թուղթ, ո րը սահ մա նում էր հայ նա խա րար նե րի կար գը՝ ը ստ զբա ղեց րած 

պաշ տո նա կան դիր քի, հզո րու թյան և զո րա քա նա կի 

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



ZA
NGAK

86

25. Տեր մին նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րենց բո վան դա կու թյա նը. 

1) մարզ պա նու թյուն   4) ոս տա նիկ
2) սատ րա պու թյուն   5) շա հապ
3) գան ձա գին   6) ստ րա տե գի ա
 
ա. գա վառ
բ. վար չա քա ղա քա կան խո շոր մի ա վոր Սա սա նյան Պարս կաս տա նում
գ. ա ռան ձին ա զն վա կան խավ 
դ. պայմանական հողատիրություն
ե. առ ու վա ճառ քի են թա կա մաս նա վոր հող
զ. քա ղա քի կա ռա վա րիչ Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նում 
է. վար չա քա ղա քա կան մեծ մի ա վոր Ա քե մե նյան Պարս կաս տա նում

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

26. Տր ված տեր մին նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րենց բո վան դա կու թյա նը.

1) սե նե ս կալ     4) հայ րե նիք
2) պարգ ևա կանք    5) զո րա նա մակ
3) ա գա րակ և դաս տա կերտ  6) մաղ խազ

 ա. հո րից որ դուն ժա ռան գա բար ան ցնող մաս նա վոր հո ղեր
բ. ար քու նի ե կա մուտ նե րը և ծախ սե րը տնօ րի նող պաշ տո նյա
գ. թա գա վո րա կան հե ծե լա զո րի տե ղա կայ ման վայր
դ. մաս նա տի րա կան տն տե սու թյուն ներ 
ե. պայ մա նա կան հո ղա տի րու թյուն
զ. հայ նա խա րար նե րի զո րա քա նա կը սահ մա նող փաս տա թուղթ 
է. ար քու նի քի և թա գա վո րա կան պա հա կա զո րի հրա մա նա տար

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

27. Տր ված տեր մին նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րենց բո վան դա կու թյա նը.

1) գոր ծա կա լու թյուն   5) յուզ բա շի
2) սպա սա լա րու թյուն  6) բդեշխ
3) ձի ա վոր    7) վաշտ
4) ար քու նի գունդ   8) ոս տա նիկ այ րու ձի
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ա. 50–ա կան զին վո րից բաղ կա ցած ստո րա բա ժա նում
բ. կենտ րո նա կան կա ռա վար ման մար մին
գ. թա գա վո րա կան այ րու ձի
դ. արքունական հե ծե լա զո րի ղեկավարում
ե. սահմանակալ նահանգի տեր
զ. ան մի ջա կա նո րեն թա գա վո րին են թարկ վող գունդ 
է.  զին վո րա կան աս տի ճան, ո րը ստա նա լու հա մար պետք էր քն նու թյուն հանձ նել 

ձի ա վար ժու թյու նից և զեն քե րի գոր ծա ծու թյու նից 
ը. հա րյու րա պետ
թ. հա զար հե ծյալ ու նե ցող

1) 1–բ, 2–դ, 3–գ, 4–զ, 5–թ, 6–ա, 7–ե, 8–է 
2) 1–բ, 2–դ, 3–է, 4–գ, 5–ը, 6–ե, 7–ա, 8–զ 
3) 1–բ, 2–դ, 3–է, 4–զ, 5–ը, 6–ե, 7–ա, 8–գ
4) 1–դ, 2–բ, 3–է, 4–գ, 5–թ, 6–ա, 7–ե, 8–զ

28.  Ի նչ պե՞ս էր կոչ վում ը ստ գեր դաս տան նե րի հա վաք վող հար կը, ո րը ոչ մահ մե դա
կան նե րից գան ձում է ին ա րաբ նե րը.

1) ծխա հարկ 2) ա շար  3) տա սա նորդ  4) գլ խա հարկ

29. Ի ՞նչ է նշա նա կում մամ լուք.

1) սուլ թա նի ան ձնա կան գվար դի ա յում ծա ռայող գն ված ստ րուկ
2) խա լի ֆի թիկ նա զո րի պետ
3) սուլթանի ան ձնա կան կալ վածք նե րի կա ռա վա րիչ
4) մոն ղո լա կան զինվոր

30.  Ի նչ պե՞ս էր կոչ վում ար քու նի ե կա մուտ ներն ու ծախ սե րը տնօ րի նող պաշ տո նյան 
Կի լի կյան Հա յաս տա նում.

1) պայլ  2) աս պետ  3) մա րա ջախտ  4) սե նես կալ

31. Ի ՞նչ է նշա նա կում ա թա բեկ.
1) թա գա ժա ռան գի խնա մա կալ   
2) սենեկապետ     
3) հե ծե լա զո րի հրա մա նա տար 
4) ար քու նի քի կա ռա վա րիչ

32. Ի ՞նչ է նշա նա կում ա միրս պա սա լար.
1) հե ծե լա զո րի հրա մա նա տար  
2) սպա րա պետ    
3) ար քու նի կալ վածք նե րի կա ռա վա րիչ 
4) թա գա ժա ռան գի խնա մա կալ
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33. Ի ՞նչ է նշա նա կում շա հապ.
1) շա հա կան թիկ նա զո րի հրա մա նա տար Սա սա նյան Ի րա նում
2) սել ջու կյան զո րահ րա մա նա տար 
3) քա ղա քի կա ռա վա րիչ Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նում 
4) փո խար քա յու թյան կա ռա վա րիչ Ա րա բա կան խա լի ֆա յու թյու նում

34.  Ը նտ րել տեր մին նե րի կամ հաս կա ցու թյուն նե րի ճիշտ բա ցատ րու թյուն նե րը.
1)  Ար քու նի ե կա մուտ ներն ու ծախ սե րը տնօ րի նող պաշ տո նյան Կի լի կյան Հա յաս տա

նում կոչ վում էր պայլ։
2) Բագ րա տու նի նե րի ժա մա նա կաշր ջա նում բուն քա ղա քը կոչ վում էր շա հաս տան: 
3) Ար շա կու նյաց Հա յաս տա նում արքունիքը կոչ վում էր ե րի ցա նի:
4) Հայր մարդ պետ կոչ վում էր ար քու նի թիկ նա զո րի հրա մա նա տա րը:
5)  Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նում հար կա հա նու թյա նը, շու կա նե րին, ա ռևտ րին, ար

հեստ նե րին հետ ևող հա տուկ պաշ տո նյան կոչ վում էր մուհ թա սիբ:

35. Ը նտ րել տեր մին նե րի կամ հաս կա ցու թյուն նե րի ճիշտ բա ցատ րու թյուն նե րը.
1)  Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նում մարզ պա նա կան գն դերն իշ խան նե րին են թա կա 

զո րա մա սերն է ին:
2)  Խնա մա կա լու թյան (պայ լու թյան) գոր ծա կա լու թյու նը Կի լի կյան Հա յաս տա նում 

ստեղծ վեց թա գա վո րու թյան հռ չա կու մից հե տո:
3)  Կի լի կյան Հա յաս տա նում ար քու նի ծախ սերն ու ե կա մուտ նե րը տնօ րի նում էր 

կանց լե րը:
4) Կի լի կյան Հա յաս տա նում ևս սահ ման վել էր աս պե տի (ձի ա վո րի) աս տի ճան:
5)  Պա րոն տե րը Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նում փո խա րի նում էր Ար շա կու նի նե րի 

շր ջա նի հայր մարդ պե տին:

36. Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նում իշ խա նաց իշ խա նի գոր ծա ռույթ նե րից էր.
1) ոս տա նիկ այ րու ձի ի հրա մա նա տա րու թյու նը
2) են թա կա իշ խան նե րի գոր ծու նե ու թյան հա մար թա գա վո րին հաշ վե տու լի նե լը
3)  նրան է ին են թարկ վում ար քա յա կան կալ վածք նե րը տնօ րի նող նե րը, պե տա կան 

գան ձա րա նը, ե րկ րի մեծ ու փոքր պաշ տո նյա նե րը
4) ար քու նի քի պահ պա նու թյու նը, ար քու նի պա հա կա զո րի հրա մա նա տա րու թյու նը
5) թա գա ժա ռան գի դաս տի ա րա կու թյու նը և խնա մա կա լու թյու նը

37. Կի լի կյան Հա յաս տա նում պայ լի գոր ծա ռույթ նե րից էր.

1) ար քայի բա ցա կա յու թյան դեպ քում նրան փո խա րի նե լը
2) ար քու նի կարգ ու կա նո նի պահ պա նու մը
3) պե տա կան գան ձա րա նի վե րահս կու մը
4)  թա գա վո րի ան չա փա հա սու թյան դեպ քում ոչ մի այն նրա, այլև ամ բողջ ե րկ րի 

խնա մա կա լու թյան ի րա կա նա ցու մը
5) ար քու նի պա լա տի կա ռա վա րու մը
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38. Կի լի կյան Հա յաս տա նում թա գա դիր գոր ծա կա լի գոր ծա ռույթ նե րից է ր.

1) թա գա վո րի գլ խին թագ դնե լը
2) տնտեսական կյանքին հետ ևե լը
3) պա լա տի ե կա մուտ նե րը և ծախ սե րը տնօ րի նե լը
4) ար քու նի պա հա կա զո րի ղե կա վա րու մը
5) ար քա յա կան նշան նե րը կա պե լը
6) ար քու նի կարգ ու կա նո նին հետ ևե լը
7) ար քու նի գան ձա րա նի վե րահս կու մը

39. Հաս կա ցու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րենց բո վան դա կու թյա նը.

1) սպա սա լա րու թյուն    3) գոր ծա կա լու թյուն
2) խնա մա կա լու թյուն   4) մա րա ջախ տու թյուն 

ա. կենտ րո նա կան կա ռա վար ման մար մին
բ. ար քու նի պա հա կա զո րի հրա մա նա տա րու թյան ի րա կա նա ցում
գ. թա գա վո րի ա ռա ջին խորհր դա կա նի գոր ծա ռույ թի ի րա կա նա ցում
դ. հե ծե լա զո րի հրա մա նա տա րու թյան ի րա կա նա ցում 
ե. բա նա կի սպա ռա զի նու թյան և պա րե նամ թեր քով ա պա հով ման ի րա կա նա ցում 

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

40. Տեր մին նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րենց բո վան դա կու թյա նը.

1) ար քա յա կան գունդ   4) ար քու նի գունդ
2) բա նակ ար քու նի     5) մաղ խազ
3) վաշտ 

ա. 50–ա կան զին վո րից բաղ կա ցած ստո րա բա ժա նում
բ. հե ծյալ զո րա մի ա վո րում նե րից բաղ կա ցած ը նտ րյալ ու ժեր
գ. թա գա վո րա կան պա հա կա զո րի հրա մա նա տար
դ. թա գա վո րի հե ծե լա զո րի տե ղա կայ ման վայր 
ե. ան մի ջա կա նո րեն թա գա վո րին են թարկ վող գունդ
զ. ար քու նի կալ վածք նե րի և գան ձա րա նի հս կո ղու թյու նն ի րա կա նաց նող պաշ տո նյա

1) 1–ե, 2–բ, 3–ա, 4–դ, 5–զ    3) 1–գ, 2–ե, 3–դ, 4–ա, 5–բ
2) 1–ե, 2–զ, 3–բ, 4–ա, 5–գ    4) 1–բ, 2–դ, 3–ա, 4–ե, 5–գ
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5.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ ՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

1.  Հա յաս տա նի ռազ մա կան ու ժը թու լաց նե լու նպա տա կով ի ՞նչ կա տա րեց 
Հազկերտ II–ը.

1) Հայոց գն դերն ու ղար կեց հյու սիս` բյու զան դա ցի նե րի դեմ պա տե րազ մե լու
2) Հայոց գն դերն ու ղար կեց ար ևելք` քոչ վոր հո նե րի դեմ պա տե րազ մե լու
3) Հայոց գն դերն ու ղար կեց հա րավ` քոչ վոր արաբների դեմ պա տե րազ մե լու
4) Հայոց գն դերն ու ղար կեց ա րև մուտք` քոչ վոր քու շան նե րի դեմ պա տե րազ մե լու

2. Ին չո՞ւ էր Վար դան Մա մի կո նյա նը Աղ վան քից շու տա փույթ վե րա դար ձել Հա յաս տան.

1)  Ո րով հետև լուր էր ստա ցել, որ պար սից մե ծա քա նակ զոր քը մո տե ցել էր Հա յաս
տա նի սահ ման նե րին:

2)  Հայտ նի էր դար ձել, որ Վա սակ Սյու նին փոխել էր իր վերաբերմունքը և ժողովրդին 
հորդորում էր հետ կանգնել ապստամբությունից:

3)  Հայտ նի էր դար ձել, որ բյու զան դա կան կայս րը ոչ մի այն հրա ժար վել էր ա պստամբ
նե րին օգ նե լուց, այլև դա շինք էր կն քել Հազ կերտ II–ի հետ:

4)  Ո րով հետև լուր էր ստա ցել, որ բյու զան դա կան զոր քե րը ներ խու ժել է ին Հա յաս
տա նի սահ ման ներ:

3.  Ին չո՞ւ պար սից զոր քը 484 թ. Հա յաս տա նից ա րա գո րեն վե րա դար ձավ Պարս
կաս տան.

1)  Ո րով հետև պար սից զոր քե րը Ներսեհապատի ճակատամարտում պար տու թյուն է ին 
կրել և մեծ քանակությամբ զոհեր տվել:

2)  Ո րով հետև պար սից զոր քե րը Ճարմանայի ճակատամարտում հաղթանակ տա
նելուց հետո շարժվելու էին դեպի Բյուզանդիա:

3)  Ո րով հետև պար սից զոր քե րը Ճո րա պա հա կի մոտ պար տու թյուն է ին կրել հեփ
թաղ նե րից, ի սկ Պե րոզ ար քան գե րի էր ըն կել:

4)  Ո րով հետև պար սից զոր քե րը Մի ջին Ա սի ա յում պար տու թյուն է ին կրել հեփ թաղ
նե րից, ի սկ Պե րոզ ար քան սպան վել էր:

4.  Հուս տի նի ա նոս I–ը պաշ տո նանկ էր ա րել և պա լա տում ար գե լա փա կել Ար տա վան 
Ար շա կու նուն, ո րով հետև՝
1) նա գաղտ նի բա նակ ցել էր պար սիկ նե րի հետ:
2) նա գլ խա վո րել էր Սիտտաս զորավարի դեմ կազ մա կերպ ված մա հա փոր ձը:
3)  նա Հյու սի սային Աֆ րի կա յում պար տու թյուն ներ էր կրել, և նրա զոր քը զգա լի 

մարդ կային կո րուստ ներ էր ու նե ցել:
4)  նա մաս նակ ցել էր Ար շակ Ար շա կու նու` Հուս տի նի ա նո սի դեմ կազ մա կեր պած դա

վադ րու թյա նը:



ZA
NGAK

91

5.  Թվարկված նե րից ո՞ րը 571–572 թթ. հա կա պարս կա կան ա պս տամ բու թյան պատ
ճառ նե րից չէ.
1) հար կե րի ու տուր քե րի ծան րա ցու մը
2)  պարսից արքայի կողմից սեպուհներին հողեր ժառանգելու իրավունքի շնորհումը
3) վար չա կան ու կրո նա կան ճն շում նե րի ու ժե ղա ցու մը
4) հայ բնակ չու թյան հարս տա հա րու թյան շարունակումը

6. Ին չո՞վ ա վարտ վեց Ձի րա վի ճա կա տա մար տը.
1) հայ–հ ռո մե ա կան զոր քե րի պար տու թյամբ
2) պարս կա կան ու ժե րի հաղ թա նա կով
3) հայ–հ ռո մե ա կան զոր քե րի հաղ թա նա կով
4) հայկական բանակի պարտությամբ

7.   Հայոց իշ խա նաց իշ խան Ա շոտ Բագ րա տու նու կող մից հայ նա խա րար նե րի միջև 
ե րկ պա ռա կու թյուն նե րը վե րաց նե լը և իր ազ դե ցու թյու նը նրանց վրա ամ րա պնդե
լը հետ ևանք էր այն բա նի, որ նա՝
1) հայ իշ խան նե րին ստի պեց մշտապես բնակվել արքունիքում:
2)  հայ ազ դե ցիկ գա հե րեց իշ խան նե րի ա վագ որ դի նե րին պա տանդ պա հեց ար քու նի քում:
3)  խնա մի ա կան կա պեր հաս տա տեց Վիրքի և Ար ցա խի գա հե րեց իշ խան նե րի հետ:
4)  խնա մի ա կան կա պեր հաս տա տեց Սյու նի քի և Վաս պու րա կա նի գա հե րեց իշ խան

նե րի հետ:

8.  Ս. Էջ մի ած նում Հայոց կա թո ղի կո սու թյան վե րա հաս տատ ման հետ ևանքն այն 
ե ղավ, որ՝

1)  թեև ա վե լի բարձ րա ցավ Այ րա րա տյան աշ խար հի ազ գային–քա ղա քա կան դե րը, 
սա կայն բուն հայ րե նի քում հայ ժո ղովր դի հե տա գա հա մախմ բում տե ղի չու նե ցավ:

2)  ա վե լի բարձ րա ցավ Այ րա րա տյան աշ խար հի ազ գային–քա ղա քա կան դե րը, և 
բուն հայ րե նի քում ի րա կա նա ցավ հայ ժո ղովր դի հե տա գա հա մախմ բու մը:

3)  թեև Այ րա րա տյան աշ խար հը չդար ձավ հա մա հայ կա կան կենտ րոն, սա կայն ո ւշ 
միջ նա դա րում հայոց պե տա կա նու թյու նը պահ պան վեց, և կի սան կախ նոր իշ խա
նու թյուն ներ ա ռա ջա ցան:

4)  ա վե լի պա ռակտ վեց Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցին, նվի րա պե տա կան նոր ա թոռ
ներ ա ռա ջա ցան, և Մայր Ա թո ռը չկա րո ղա ցավ պահ պա նել նա խորդ դա րե րում իր 
ու նե ցած մի ա վո րիչ և պե տա կա նա պահ պան գոր ծա ռույ թը:

9.    Ո րո՞նք է ին V դա րի հայ ա պս տամ բա կան շարժ ման հետ ևանք նե րը.
1)  Ար ցախ և Ու տիք նա հանգ նե րում և հա րա կից տա րածք նե րում հայոց թա գա վո րու

թյան հիմ նու մը
2) Փոքր Հայքի անկախ պետականության վերականգնումը
3) Մեծ Հայ քի ան կա խու թյան վե րա կանգ նու մը
4) հայ ժո ղովր դին ֆի զի կա կան բնաջն ջու մից փր կե լը
5) հայոց պե տա կա նու թյան փաս տա կան վե րա կանգ նու մը
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10.  Ի նչո՞ւ էր շահ Ա բա սը թուր քա կան բա նա կի շարժ ման ճա նա պար հին ըն կած հայ
կա կան բնա կա վայ րե րի բնակ չու թյա նը գաղ թեց րել Պարս կաս տա նի խոր քե րը.

ա.  Դրա նով թուր քա կան բա նա կը կզրկ վեր պա րե նից ու օթ ևա նի հնա րա վո րու թյու
նից և ի վի ճա կի չէր լի նի շա րու նա կե լու ար շա վան քը:

բ.  Հայ ո րա կյալ ե րկ րա գործ նե րին ու ար հես տա վոր նե րին բնա կեց նե լով ե րկ րի ներ քին 
գա վառ նե րում՝ շա հը հույս ու ներ զար գաց նե լու Պարս կաս տա նի տն տե սու թյու նը:

գ.  Պարս կաս տա նի սահ մա նա մերձ շր ջան ներ տե ղա փոխ ված հայե րը կզին վո րագր վեին 
պարս կա կան բա նա կին և կկա սեց նե ին թուր քա կան զոր քե րի ա ռաջ խա ղա ցու մը:

դ.  Թուր քի այի հա մար այլևս ի մաստ չէր ու նե նա ա վեր ված շր ջան նե րի գրա վու մը, և 
թուր քա կան բա նա կը չէր շա րու նա կի ար շա վան քը :

ե.  Հայ ա ռևտ րա կան նե րին փո խադ րե լով ե րկ րի հա րավ՝ նա ձգ տում էր հյու սի սում 
զար գա ցած մե տաք սի ա ռև տու րը տե ղա փո խե լու Պար սից ծոց, ին չը տն տե սա կան 
մեծ վնաս կհասց ներ Օս մա նյան պե տու թյա նը:

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

11.  Բեր ված պատ ճառ նե րից գտնել եր կու սը, ո րոնք ան հրա ժեշտ է ին դարձ նում կա
թո ղի կո սա կան ա թո ռի տե ղա փո խու մը Սիսից Էջ մի ա ծին.

ա.  Ա նհ րա ժեշտ էր հայոց կա թո ղի կո սի գլ խա վո րու թյամբ ա զա տագ րա կան պայ քար 
ծա վա լել Ար ևե լյան Հա յաս տա նում:

բ.  Կի լի կի ա յում թա գա վո րա կան իշ խա նու թյան վե րա ցու մից հե տո այն տեղ գտն վող 
կա թո ղի կո սա կան ա թո ռը մնա ցել էր ան պաշտ պան: 

գ.  Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կո սու թյու նը Էջ մի ա ծին տե ղա փո խե լը պայ մա նա վոր ված էր 
պարս կա կան իշ խա նու թյուն նե րի գոր ծադ րած հար կադ րան քով:

դ.  Կտր ված լի նե լով բուն Հա յաս տա նից՝ Կի լի կի ա յում գտն վող կա թո ղի կո սա կան 
ա թո ռը չէր կա րող լի ար ժե քո րեն ի րա կա նաց նել իր հա մա հայ կա կան դե րա կա
տա րու մը: 

ե.  Կա րա–կո յուն լու նե րը ձգ տում է ին տի րա նա լու Էջ մի ած նին ու դարձ նե լու ի րենց 
մայ րա քա ղա քը, ո ւս տի պետք էր կան խել նրանց մտադ րու թյան ի րա կա նա ցու մը:

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

12.  Ո ՞րն էր Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նում կենտ րո նաց ված պե տու թյան ստեղծ
ման ջան քե րի ձա խող ման գլխավոր պատ ճա ռը. 
1) ե րկ րի՝ տն տե սա կան ա ռու մով հե տամ նաց լի նե լը
2) ար տա քին գոր ծոն նե րը 
3) հայ իշ խան նե րի ան հնա զան դու թյու նը 
4) Հայոց ե կե ղե ցու ղե կա վա րու թյան դիր քո րո շու մը

13. Ո ՞րն էր Ա նին բյու զան դա ցի նե րին հանձ նե լու պատ ճա ռը.
1)  Ար քու նի քում մե ծա ցել էր բյու զան դա սեր նե րի թի վը, թու լա ցել էր բնակ չութ յան դի

մադ րա կան կո րո վը: 
2) Բնակ չու թյու նը չհա մախմբ վեց սպա րա պե տի շուր ջը և չցան կա ցավ կռ վել ո սո խի դեմ:
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3) Հայ իշ խան նե րը մի ա ցան բյու զան դա կան բա նա կին և սա տա րե ցին թշ նա մի նե րին: 
4)  Պետ րոս Գե տա դարձ կա թո ղի կո սը հա մա ձայ նեց բյու զան դա ցի նե րի քաղ կե դո

նա կա նու թյուն ըն դու նե լու ա ռա ջար կի հետ և մի ա ցավ թշ նա մուն:

14. Ի ՞նչ հետ ևանք ու նե ցավ Զա բե լի և Հե թու մի ա մուս նու թյու նը.
1)  Թա գա վո րու թյու նը են թարկ վեց Ան տի ո քի իշ խա նու թյա նը: 
2) Ներ քա ղա քա կան պայ քա րում հաղ թա նակ տա րան կենտ րո նա խույս ու ժե րը: 
3) Թա գա վո րա կան իշ խա նու թյու նը թու լա ցավ և կորց րեց հզո րու թյու նը:
4) Վեր ջա պես լուծ վեց գա հա կա լու թյան խն դի րը:

15.  Ի ՞նչ հետ ևանք ու նե ցավ Կիլիկյան Հայաստանում ու նի թոր նե րի և հա կաու նի թոր
նե րի պայ քա րը.
1)  Ամրապնդեց թա գա վո րա կան իշ խա նու թյու նը:
2) Խախ տեց Կի լի կի այի հա սա րա կու թյան մի աս նու թյու նը և թու լաց րեց եր կի րը:
3) Նա խադ րյալ ներ ստեղ ծեց ա ռա ջա դի մա կան ու ժե րի հաղ թա նա կի հա մար:
4) Ամ րապն դեց ե րկ րում հոգ ևո րա կա նու թյան դիր քե րը:

16.  Կի լի կյան Հա յաս տա նի գա հը ո րոշ վեց հանձ նել ֆրան սի ա կան ծա գում ու նե ցող 
Լու սի նյան նե րին, ո րով հետև՝
1) Լու սի նյան նե րը գա հի մի ակ օ րի նա կան ժա ռան գորդ ներն է ին:
2)  փորձ էր ար վում Կի լի կի այի հա մար ա պա հո վելու Ա րև մուտ քի և Կիպրոսի ռազ մա

քա ղա քա կան օ ժան դա կու թյու նը:
3) ան հրա ժեշտ էր այդ ճա նա պար հով եր կի րը դուրս բե րել քա ղա քա կան մե կու սա ցու մից:
4)  Կիպ րո սում կա ռա վա րող Լու սի նյան նե րը կա րող է ին ի րա կան օգ նու թյուն ցույց 

տալ Բյու զան դի այի դեմ պայ քա րում:

17.  Գտ նել Կի լի կյան Հա յաս տա նում ռազ մա կան նա վա տոր մի ստեղծ ման պատ ճառ նե րը.
ա. Ա նհ րա ժեշտ էր պաշտ պա նել պե տու թյան ծո վային սահ ման նե րը:
բ.  Ա ռանց ռազ մա կան նա վա տոր մի մասնակցության հնա րա վոր չէր պաշտ պա նել 

մայ րա քա ղաք Սի սը: 
գ.  Կի լի կյան Հա յաս տա նը դար ձել էր ծո վա հեն նե րի գլ խա վոր հե նա կե տը, ի սկ հայոց 

պե տու թյու նը նրանց հետ մշ տա կան բա խում նե րի մեջ էր գտն վում:
դ. Ա նհ րա ժեշտ էր ա պա հո վել ծո վային ա ռևտ րի ան վտան գու թյու նը: 
ե.  Ա նհ րա ժեշտ էր խոր տա կել թուրքական նա վե րը, մինչև որ նրանք կհասց նե ին 

ներ խու ժել Կի լի կյան Հա յաս տան:

1) ա, գ  2) գ, դ   3) ա, դ   4) բ, ե

18.  Գտնել Հա յաս տա նում են թա կա թա գա վո րու թյուն նե րի ա ռա ջա ց ման պատճառները.
ա.  Ե րկ րի նշա նա վոր իշ խա նու թյուն նե րը տն տե սա կան և ռազ մա կան բա վա րար 

հզո րու թյուն ու նե ին և ան կա խու թյան է ին ձգ տում:
բ.  Կենտ րո նա խույս ու ժե րին օ ժան դա կում էր Ա րա բա կան խա լի ֆա յու թյու նը:
գ.  Միջ նա դա րյան քա ղաք ներն ան կում է ին ապ րել և հան դես չէ ին գա լիս որ պես թա

գա վո րա կան իշ խա նու թյան դաշ նա կից:
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դ.  Բագ րա տու նի նե րը կենտ րո նաց ված և մի աս նա կան պե տու թյուն ստեղ ծե լու 
ձգտում չէ ին ցու ցա բե րում: 

ե.  Բյու զան դի ան հայոց պե տու թյու նը թու լաց նե լու քա ղա քա կա նու թյուն էր վա րում: 
զ. Կեն տրո նա խույս ու ժե րին ա ջակ ցում էր հայոց կա թո ղի կո սու թյու նը: 
է.  Հայ վա ճա ռա կա նու թյու նը լի ա կա տար ա ջակ ցու թյուն էր ցույց տա լիս ե րկ րի մաս

նատ ման քա ղա քա կա նու թյա նը: 
ը.  Ար տա քին գոր ծոն նե րի պատ ճա ռով Հա յաս տա նի տն տե սա կան զար գա ցու մը 

չհան գեց րեց մի աս նա կան կենտ րո նաց ված պե տու թյան ստեղծ մա նը:

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

19.  Թվարկվածներից ո րո՞նք են Կի լի կի այի հայե րի և մոն ղոլ նե րի միջև դա շին քի 
կնք ման պատ ճառ հան դի սա ցել.
1)  Մոն ղոլ նե րը ծրագ րել է ին գրա վել Ա սո րի քը և Պա ղես տի նը, ո ւս տի վս տա հե լի դաշ

նակ ցի կա րիք ու նե ին, որ պի սին կա րող էր լի նել Կի լի կյան Հա յաս տա նը:
2)  Հայերն ար դեն մոն ղոլ նե րի հետ դա շին քի հա րուստ փորձ է ին ձեռք բե րել բուն 

Հա յաս տա նում և կա րո ղա ցել է ին խու սա փել ա ղե տից:
3)  Մոն ղոլ նե րը ձգ տում է ին շա հե լու քրիս տո նյա հայե րի հա մակ րան քը, ո րով հետև 

Կի լի կյան Հա յաս տա նը ռազ մա քա ղա քա կան դա շին քի մեջ էր գտն վում Ֆրան
սիա յի և Ա նգ լի այի հետ:

4)  Մոն ղոլ նե րը խոս տա ցան պահ պա նել Կի լի կյան Հա յաս տա նի ան կա խու թյու նը և 
տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյու նը:

5)  Հայե րը խոս տա ցան մոն ղոլ նե րին հանձ նել վան քե րի և ե կե ղե ցի նե րի կու տա կած 
հարս տու թյուն նե րը:

6)  Մոն ղոլ նե րը խոս տա ցան հայե րին վե րա դարձ նել մահ մե դա կան նե րի խլած տա րածք
նե րը և օգ նու թյուն ցույց տալ Ի կո նի այի սել ջուկ նե րի հար ձա կում նե րի ժա մա նակ:

7)  Կի լի կյան Հա յաս տա նը կա րող էր օգ նել մոն ղոլ նե րին ծո վով եվ րո պա կան 
ե րկրներ ար շա վանք ներ ի րա կա նաց նե լիս:

20.  Ը նտ րել այն ե րեք պատ ճառ նե րը, ո րոնք նպաս տե ցին XII դա րի վեր ջին Կի լի կյան 
Հա յաս տա նի հա մար բա րեն պաստ մի ջազ գային ի րադ րու թյան ստեղծ մա նը.
ա. Բյու զան դի ան մե կընդ միշտ հրա ժար վել էր Կի լի կի այից:
բ.  Կի լի կյան Հա յաս տա նը դար ձել էր մի ջազ գային ա ռևտ րի ա մե նա խո շոր կենտ րո նը 

Մեր ձա վոր Ար ևել քում:
գ.  Խա չա կիր նե րի պետությունները դադարել էին գոյություն ունենալուց Արևելքում:
դ.  Ե գիպ տո սի սուլ թա նու թյու նը ո րոշ ժա մա նակ զբաղ ված էր խա չակ րաց տի րույթ

նե րի նվա ճու մով: 
ե.  Կի լի կյան Հա յաս տա նը ռազ մա քա ղա քա կան դա շինք էր հաս տա տել Վե նե տի կի 

և Ջե նո վայի հետ:
զ.  Ի կո նի ա յի սուլ թա նութ յու նը պատ րաստ վում էր դի մագ րա վե լու խա չակ րաց եր

րորդ ար շա վան քին: 
է. Ամ րապնդ վել էր դա շին քը մոն ղոլ նե րի հետ:

1) բ, դ, ե   2) ա, գ, է   3) ա, դ, զ   4) բ, ե, զ
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21.  Ը նտ րել այն պատ ճառ նե րը, ո րոնք նպաս տե ցին Ա նին մայ րա քա ղաք հռչակե լուն.
ա. Բագ րա տու նի նե րը հիմ նա կան նս տա վայր չու նե ին:
բ.  Ա նհ րա ժեշտ էր Ա նի ի հի նա վուրց ամ րո ցը հե նա կետ դարձ նել սելջուկների դեմ 

պայ քա րում: 
գ. Դվինը արաբների ձեռքում էր և դուրս էր գտնվում Շիրակից:
դ. Բար գա վա ճող Հա յաս տա նին ան հրա ժեշտ էր մի մի ա վո րող կենտ րոն:
ե.  Ա նին ե րկ րի հնա գույն քա ղաք նե րից էր և տն տե սա կան խո շոր կենտ րոն էր դար

ձել դեռևս հել լե նիս տա կան դա րաշր ջա նում: 
զ. Ա նին պա րիսպ ներ չու ներ և կա րող էր ըն դար ձակ վել բո լոր ո ւղ ղու թյուն նե րով: 
է.  Ա նին Ար շա կու նի նե րի օ րոք ե ղել էր հայոց թա գա վոր նե րի հու ղար կա վոր ման վայ

րը, ո ւս տի մայ րա քա ղաք հռ չակ վե լով՝ ժա մա նա կա կից նե րի աչ քում կբարձ րաց ներ 
Բագ րա տու նի նե րի հե ղի նա կու թյու նը՝ որ պես Ար շա կու նի նե րի ժա ռան գոր դի:

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

22.   Թվարկվածներից ո րո՞նք են Գա գիկ I Բագ րա տու նու գոր ծու նե ու թյան հե
տևանք  նե րից.

ա.  Ա նի ի թա գա վո րու թյա նը մի աց վե ցին Դվի նի և Ա տր պա տա կա նի ա մի րա յու
թյուն նե րը:

բ.  Հայ կա կան զոր քը նրա օ րոք դար ձավ հզոր ո ւժ, և հետևողականորեն ըն դար
ձակ վե ցին պե տու թյան սահ ման նե րը:

գ. Ճնշ վեց Տայ քի Դա վիթ Կյու րա պա ղա տի ան հնա զան դու թյու նը:
դ.  Կա ռուց վեց Ա նի ի երկրորդ պարիսպների գի ծը: 
ե.  Բագ րա տու նյաց թա գա վո րու թյու նը հա սավ իր հզո րու թյան ու ծաղկ ման գա

գաթ նա կե տին:
զ.  Գա գիկ I–ի կի նը՝ Կատրամիդե թա գու հին, Ձո րա գե տի հով տում հիմ նեց Սա նա

հի նի և Հաղ պա տի վան քե րը: 
է.  Հայ կա կան տա րածք նե րի մեծ մա սը փաս տո րեն մի ա վոր վեց Բագ րա տու նի նե րի 

կենտ րո նա կան թա գա վո րու թյան գե րիշ խա նու թյան ներ քո:

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

23.  Թվարկվածներից ո րո՞նք են IX–XI դա րե րում մի աս նա կան և կենտ րո նաց ված հայ
կա կան պե տու թյան ստեղծ ման փոր ձե րի ձա խող ման պատ ճառ հան դի սա ցել.
ա. Հա յաս տա նի նշա նա վոր իշ խա նու թյուն նե րը հա ճախ ան կա խու թյան է ին ձգտում:
բ.  Թա գա վո րա կան իշ խա նու թյու նը և ե կե ղե ցին մշ տա կան բա խում նե րի մեջ է ին և 

հոգ չէ ին տա նում ե րկ րի մի աս նա կա նու թյու նը պահ պա նե լու մա սին:
գ.  Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նը որ դեգ րել էր ար ևե լ յան կողմ նո րո շում և հա մա

գոր ծակ ցում էր Ի րա նի հետ:
դ.  Բյու զան դի ան հայոց պե տու թյու նը թու լաց նե լու, ե րկ րի ա րևմ տյան տա րածք նե

րը կայս րու թյա նը մի աց նե լու քա ղա քա կա նու թյուն էր վա րում: 
ե.  Բագ րա տու նի թա գա վոր նե րը պայ քար չէ ին մղում կենտ րո նա խույս ու ժե րի դեմ:
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զ.  Կենտ րո նաց ված պե տու թյան ստեղծ մա նը խան գա րե ցին մոնղոլների ար շա
վանք նե րը: 

է.  Ա րա բա կան խա լի ֆա յու թյու նը չէր հաշտ վում Հա յաս տա նը կորց նե լու ի րո ղու
թյան հետ և ա մեն կերպ օ ժան դա կում էր ե րկ րի կենտ րո նա խույս ու ժե րին:  

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

24.  Թվարկ ված նե րից ո րո՞նք մոն ղո լա կան տի րա պե տու թյան հաս տատ ման հե
տևանք նե րից չեն.
1)  Լի նե լով քոչ վոր ա նաս նա պահ ներ՝ մոն ղոլ նե րը դաշ տա վայ րե րը և հատ կա պես 

քա ղաք նե րը սկ սե ցին վե րա ծել ա րո տա վայ րե րի:
2) Մոն ղոլ նե րը խո չըն դո տում է ին մի ջազ գային ա ռևտ րի զար գաց ումը:
3)  Մոն ղոլ նե րը բո լոր հպա տակ ժո ղո վուրդ նե րին սկզ բից ևեթ պար տադ րե ցին 

մահ մե դա կա նու թյուն ըն դու նել: 
4) Վերսկս վեց բնակ չու թյան ար տա գաղ թը:
5)  Ա սո րիքն ու Ե գիպ տո սը նվա ճե լուց հե տո մոն ղոլ նե րին ան ցավ ո ղջ մի ջերկ րա

ծով յան ա ռևտ րի վե րահս կո ղու թյու նը:
6) Նվաճ ված ե րկր նե րի բնակ չու թյու նը տուժում էր ծանր հարկ երից:
7)  Հպա տակ ժո ղո վուրդ նե րը պար տա վոր է ին կազ մել զի նա կան ջո կատ ներ, ո րոնց 

ու ղար կում է ին ա մե նավ տան գա վոր ճա կատ նե րը կռվելու:

25. Կաս րե–Շի րի նում կնք ված պայ մա նագ րի հետ ևան քով`
1)  Հա յաս տանն ա ռա ջին ան գամ բա ժան վեց Սե ֆյան Պարս կաս տա նի և Օս մա նյան 

կայս րու թյան միջև:
2)  Հա յաս տանն ամ բող ջու թյամբ ըն կավ Օս մա նյան կայս րու թյան տի րա պե տու

թյան տակ:
3)  Հա յաս տա նը կր կին վե րա բա ժան վեց Օս մա նյան կայս րու թյան և Սե ֆյան Պարս

կաս տա նի միջև:
4)  Հա յաս տանն ամ բող ջու թյամբ ըն կավ Սե ֆյան Պարս կաս տա նի տի րա պե տու

թյան տակ:
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6.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1.  Հայոց Մեծ դար ձի ժա մա նակ տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել 
ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ. 
ա. Ս. Էջ մի ած նի Մայր տա ճա րի կա ռու ցու մը
բ. Հռիփսիմյան կույ սե րի վկա յա րան նե րի կա ռու ցու մը
գ. Տր դատ III–ի և Գրի գո րի վե րա դար ձը Հա յաս տան
դ. Մա ժա կում Սուրբ Գրի գո րի ե պիս կո պոս ձեռ նադր վե լը 
ե. Հայոց թա գա վո րի մոտ Գրի գո րի ծա ռա յու թյան ան ցնե լը
զ. Հայոց ար քայի և բազ մու թյան մկր տու թյու նը  Արածանի գետում
է. Հռիփ սի մյան կույ սե րի նա հա տա կու թյու նը 
ը. Վա ղար շա պա տում Գրի գոր Լու սա վոր չին ե պիս կո պո սա պետ կար գե լը
թ. Խոս րով իդուխ տի տե սիլ քը
ժ. Գրի գո րի բան տար կվելը Խոր Վի րա պում

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

2.  Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Հուսիկի ձեռնադրվելը հայոց կաթողիկոս
բ. Ցլու գլուխ լեռան ճա կա տա մար տը
գ. «Ա մո թա լի» պայ մա նագ րի կն քու մը
դ.  Սա սա նյան զոր քե րի ներ խու ժու մը Հա յաս տան և Դա տա բեն Բզ նու նու դա վա ճա

նու թյու նը 
ե. Աշ տի շա տի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վի հրա վի րու մը
զ. Ձի րա վի ճա կա տա մար տը

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

3.  Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա.  Շա պուհ II–ի զոր քե րի ջախ ջա խու մը Գան ձա կի մոտ և Հա յաս տա նում խա ղա ղու

թյան վե րա կանգ նու մը
բ. Պա պի վե րա դար ձը Հա յաս տան Տե րեն տի ո սի գլ խա վո րած զո րա ջո կա տով 
գ. Պապ թա գա վո րի խուսափելը ծուղակից և վե րա դառ նա լը Տար սո նից Հա յաս տան
դ.  Ա տր պա տա կա նում Շա պուհ II–ի գան ձա րա նին և կա նա նո ցին տի րա նա լը հայե րի 

կող մից 
ե. Մե րու ժան Ա րծ րու նու ձեր բա կա լու թյու նը և մա հա պա տի ժը
1) բ, դ, ե, ա, գ    3) բ, գ, ե, ա, դ
2) բ, ե, գ, ա, դ    4) ե, բ, գ, դ, ա
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4.  Լու սա վոր չի տոհ մին պատ կա նող կա թո ղի կոս նե րին դա սա վո րել ժա մա նա կա
գրա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ. 

ա. Ներ սես Մեծ    գ. Վր թա նես
բ. Հու սիկ     դ. Ա րիս տա կես

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

5.  Ար շա կու նյաց Հա յաս տա նի թա գա վոր նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ նրանց 
գա հա կալ ման հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Պապ     դ. Ար շակ II 
բ. Ար տա շես    ե. Ար շակ III
գ. Շա պուհ     զ. Վա րազ դատ

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

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

ա. Ա կո ռի ի ճա կա տա մար տը
բ. Խոս րով IV–ի՝ առաջին անգամ Մեծ Հայքի թագավոր դառնալը
գ. հայոց այ բու բե նի ստեղ ծու մը
դ. Ար շա կու նյաց թա գա վո րու թյան ան կու մը 
ե. Խաղ խա ղի ճա կա տա մար տը
զ. Ար տա շա տի ժո ղո վը Հով սեփ Ա Վայոց ձոր ցի կա թո ղի կո սի գլ խա վո րու թյամբ 
է. Ար շա կա վան քա ղա քի կա ռու ցու մը

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

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

ա.  Մաշ տո ցի դամ բա րա նի վրա գմ բե թա վոր ե կե ղե ցու կա ռու ցու մը Վա հան Ա մա տու
նու կող մից

բ. հայե րի մեր ժո ղա կան նա մա կի ուղարկվելը Հազ կերտ II–ի ն
գ. հա զա րա պետ Վա հան Ա մա տու նու պաշ տո նան կու թյու նը Դեն շա պու հի կող մից
դ. Սա հակ Պարթ ևի մա հը 
ե.  Հազ կերտ II–ի հրա մա նը քրիս տո նե ու թյու նից հրա ժար վե լու և զրա դաշ տա կա նու

թյուն ըն դու նե լու մա սին

1) ա, դ, ե, գ, բ    3) դ, գ, ա, ե, բ
2) ա, դ, բ, գ, ե     4) դ, ա, գ, ե, բ
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8.  Ի րա դար ձու թյու ննե րը դա սա վո րել ը ստ ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա) Ճար մա նայի ճա կա տա մար տը 
բ) Նվար սա կի պայ մա նագ րի կն քու մը
գ)  Շա հա պի վա նի ե կե ղե ցա ժո ղո վի հրա վի րու մը
դ) Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տը 
ե) Ա կո ռի ի ճա կա տա մար տը
զ) Խաղ խա ղի ճա կա տա մար տը

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

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

ա.  Վարդ Պատրիկի հաս տատ վե լը մարզ պա նի պաշ տո նում
բ. Նվար սա կի պայ մա նագ րի կն քու մը
գ. Նի խո րի ժա մա նե լը Նվար սակ
դ.  Վա հան Մա մի կո նյա նի ճա նաչ վե լը Մա մի կո նյան տոհ մի գա հե րեց և հայոց սպա

րա պետ 
ե. Վա հան Մա մի կո նյա նի մեկ նե լը Նի խո րի ճամ բար

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

10.  V դ. վերջերի դեպ քե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ. 

ա. պար սից ար քա Վա ղար շի գահ բարձ րա նա լը
բ. Վախ թանգ Գոր գա սա լի կող մից Վազ գեն բդեշ խի սպա նու թյու նը
գ. Ճար մա նայի ճա կա տա մար տը
դ. Ներ սե հա պա տի ճա կա տա մար տը 
ե. Գյուտ կա թո ղի կո սի Տիզ բոն կանչ վե լը Պերոզի կողմից
զ. պարսից 7000–անոց զորքի հասնելը Ակոռի 
է. հայ նա խա րար նե րի հա վա քը Շի րա կում 
ը. մարզպան Ատրվշնասպի սպանվելը
թ. Հա զա րա վուխ տի զոր քի ներխուժումը Արտաշատի շրջակա տարածք

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

11.  VII դ. ե րկ րորդ կե սի հայոց իշ խան նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ նրանց գոր
ծու նե ու թյան ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Ա շոտ Բագ րա տու նի   դ. Ներ սեհ Կամ սա րա կան 
բ. Սմ բատ Բագ րա տու նի   ե. Թե ո դո րոս Ռշ տու նի
գ. Հա մա զասպ Մա մի կո նյան  զ. Գրի գոր Մա մի կո նյան

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

ա. հայ–ա րա բա կան պայ մա նագ րի կն քու մը Դա մաս կո սում
բ. Հա յաս տա նի բա ժա նու մը Բյու զան դի այի և Պարս կաս տա նի միջև
գ. Նի կե այի ա ռա ջին տի ե զե րա կան ժո ղո վի հրա վի րու մը
դ. Մծ բի նի պայ մա նագ րի կն քու մը 
ե. Տիեզերական IV ժո ղո վի հրա վի րու մը Քաղ կե դո նում
զ. Խա չա փայ տի վե րա դար ձը Ե րու սա ղեմ

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

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

ա. ա րա բա կան ա ռա ջին ար շա վան քը Հա յաս տան
բ. Ս. Հռիփ սի մե տա ճա րի կա ռու ցու մը
գ. Վրաց ե կե ղե ցու ան ջա տու մը Հայոց ե կե ղե ցուց
դ. Վա րազ տի րո ցի մա հը 
ե. Քա դի սի այի ճա կա տա մար տը
զ. Զվարթ նոց տա ճա րի շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րի ա վար տը 

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

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

ա. Տի ե զե րա կան IV ժո ղո վի հրա վի րու մը Քաղ կե դո նում
բ. Գյուտ կա թո ղի կո սի աթոռակալության սկիզբը
գ. Վռամ շա պու հի գա հա կալ ման սկիզ բը
դ. « Հա վի տե նա կան» հաշ տու թյան կն քու մը Բյու զան դի այի և Պարս կաս տա նի միջև  
ե. Հուս տի նի ա նոս I–ի գա հա կալ ման սկիզ բը
զ. ա րաբ նե րի ա ռա ջին հար ձա կու մը Դվի նի վրա
1) ա, բ, գ, ե, զ, դ    3) գ, բ, ա, ե, դ, զ
2) գ, ա, զ, բ, դ, ե    4) գ, ա, բ, ե, դ, զ

15. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Հերթ ոս տի կա նի կող մից աշ խար հագ րի ան ցկա ցու մը
բ. հայ նա խա րար նե րի ող ջա կի զու մը Նա խիջ ևա նի և Խրա մի ե կե ղե ցի նե րում
գ. Ար մի նի ա փո խար քա յու թյան կազ մա վո րու մը
դ.  ա րա բա կան զո րա մա սի ջախ ջա խու մը Վա նան դում Կամ սա րա կան իշ խա նի հե ծ

յալ գն դի կող մից 
ե. Վար դա նա կեր տի ճա կա տա մար տը
1) գ, ե, դ, բ, ա     3) գ, ե, ա, դ, բ
2) ե, գ, բ, դ, ա     4) ե, գ, դ, ա, բ
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16.  Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա.  Հով նան Խու թե ցու և Ա շոտ ու Դա վիթ Բագ րա տու նի նե րի գլ խա վո րու թյամբ 

ա րաբ նե րի ո չն չա ցու մը Տա րո նում
բ. Ա շոտ Մսա կե րի նս տա վայ րի տե ղա փո խու մը Դա րույն քից Բա գա րան
գ. Նկան ամ րո ցի հե րո սա կան դի մադ րու թյունն Ա շոտ Ա րծ րու նու գլ խա վո րու թյամբ
դ.  Բա գա րատ Բագ րա տու նու գլ խա վո րու թյամբ հայ նա խա րար նե րի կող մից ա րաբ 

հար կա հա նի Հա յաս տան մտ նելն ար գե լե լը 
ե. խա լի ֆի կող մից Ա շոտ Մսա կե րի ճա նաչ վե լը հայոց իշ խան
զ. հայոց իշ խա նաց իշ խան Բա գա րատ Բագ րա տու նու գա հա կա լու թյան սկիզ բը
1) բ, զ, ե, դ, գ, ա     3) ե, բ, դ, ա, զ, գ
2) բ, գ, դ, ա, ե, զ    4) ե, բ, զ, դ, ա, գ

17.  Կա թո ղի կոս նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ հայ րա պե տա կան տա րի նե րի ժա
մա նա կագ րական հաջորդականության.
ա. Ներ սես Ա Պարթև   դ. Կո մի տաս Մա մի կո նյան  
բ. Հով հան նես Բ Գա բե ղե նա ցի  ե. Հու սիկ
գ. Հով սեփ Վայոց ձոր ցի   զ. Սա հակ Ձո րո փոր ցի
1) ա, ե, գ, դ, բ, զ    3) ա, ե, գ, զ, բ, դ
2) ե, ա, բ, գ, զ, դ    4) ե, ա, գ, բ, դ, զ

18.  Թվարկված ճա կա տա մար տե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու
թյամբ.
ա. Ա վա րայ րի    դ. Ճար մա նայի 
բ. Վար դա նա կեր տի   ե. Ներ սե հա պա տի
գ. Ա րձ նի ի     զ. Խա ղխաղի

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

19. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Զա քա րի ա Ձա գե ցու նա խա ձեռ նած հայ իշ խան նե րի հա տուկ ժո ղո վի գու մա րու մը
բ. Ա շոտ Բագ րա տու նու գա հա կա լու թյան ճա նա չու մը Վա սիլ I–ի կող մից
գ. Ա շոտ Բագ րա տու նու կող մից Վա սիլ I–ին թագ ու ղար կե լը
դ. Վա սիլ I կայ սեր գա հա կա լու թյան սկիզ բը 
ե. Ա շոտ Բագ րա տու նու օծ վե լը հայոց թա գա վոր
1) դ, ա, բ, գ, ե     3) դ, գ, ա, բ, ե
2) դ, ա, գ, բ, ե     4) ա, դ, ե, բ, գ

20. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Սա նա հին և Հաղ պատ վան քե րի հիմ նադ րու մը
բ. Դվի նի ա մի րա յու թյան ջախ ջա խու մը և մի աց նե լը Ա նի ի թա գա վո րու թյա նը
գ. կա թո ղի կո սա կան ա թո ռի հաս տա տումն Ար գի նա յում
դ. Բագ րա տու նյաց ար քու նի քի հաս տա տու մը Կար սում
1) գ, դ, բ, ա   2) դ, գ, բ, ա   3) դ, գ, ա, բ  4) դ, ա, գ, բ
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21.  Հայոց ար քա նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ նրանց գա հա կալ ման ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.
ա. Ա շոտ II     դ. Ա շոտ I 
բ. Սմ բատ II     ե. Ա շոտ III
գ. Սմ բատ I     զ. Ա բաս
1) գ, դ, ա, զ, ե, բ     3) դ, գ, ա, ե, բ, զ
2) դ, ա, գ, զ, ե, բ    4) դ, գ, ա, զ, ե, բ

22.  Ո՞ր ի րա դար ձու թյունն է խախ տել տր ված շարքի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր
դա կա նու թյու նը.
1) Թա մար թա գու հու գա հա կա լու թյան սկիզ բը
2) Բա սե նի ու Բագր ևան դի ա զա տագ րու մը Զա քա րյան նե րի կող մից
3) Ամ բերդ ամ րո ցի ա զա տագ րու մը Զա քա րյան նե րի կող մից
4) Ա նի ի ա զա տագ րու մը Զա քա րյան նե րի կող մից
5) Դվի նի ա զա տագ րու մը Զա քա րյան նե րի կող մից
6) Խլա թի պա շա րու մը Զա քա րյան նե րի կող մից

23. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. մոն ղոլ պատ վի րակ նե րի սպա նու թյու նը ա նե ցի նե րի կող մից
բ. Կա րի նի գրա վու մը մոն ղոլ նե րի կող մից
գ. Տա րո նի, Վաս պու րա կա նի և Ա ղձ նի քի հպա տակ վե լը մոն ղոլ նե րին
դ. Ա նի ի գրա վու մը մոն ղոլ նե րի կող մից 
ե. Ի կո նի այի սուլ թա նու թյան պար տու թյու նը մոն ղոլ նե րից
զ. Կար սի և Դվի նի գրա վու մը մոն ղոլ նե րի կող մից
1) ա, դ, զ, բ, ե, գ    3) դ, ա, զ, բ, գ, ե
2) ա, դ, գ, ե, բ, զ    4) ա, դ, բ, զ, գ, ե

24.  Պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ը ստ ժա մա նա կագ րա կան հա
ջոր դա կա նու թյան.
ա. Ա նի ի հռ չա կու մը մայ րա քա ղաք
բ. Տուղ րի լի ար շա վան քը Հա յաս տան
գ. Ծում բի ճա կա տա մար տը
դ. մոն ղոլ նե րի ա ռա ջին ար շա վան քը Հա յաս տան 
ե. Բու ղայի ար շա վան քը Հա յաս տան
1) ա, դ, ե, գ, բ    3) ե, դ, ա, գ, բ
2) գ, ե, ա, բ, դ    4) ե, ա, գ, բ, դ

25.   Կի լի կյան Հա յաս տա նի հայոց իշ խան նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ գա հա
կալ ման ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.
ա. Լևոն I     դ. Թո րոս I    
բ. Ռու բեն I      ե. Կոս տան դին I    
գ. Թո րոս II
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1) բ, ե, դ, ա, գ     3) բ, դ, ե, գ, ա
2) դ, բ, ա, ե, գ,     4) դ, ե, բ, գ, ա

26.  Հայոց կա թո ղի կոս նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ գա հա կալ ման ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.
ա. Մես րոպ Ար տա զե ցի   գ. Պո ղոս Սսե ցի
բ. Կոս տան դին Կե սա րա ցի   դ. Կոս տան դին Լամբ րո նա ցի
1) ա, գ, բ, դ     3) գ, դ, բ, ա, 
2) բ, դ, ա, գ    4) բ, դ, գ, ա

27.  Կի լի կյան Հա յաս տա նի թա գա վոր նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ գա հա կալ
ման ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.
ա. Օ շին     դ. Լևոն V I
բ. Կոս տան դին Նղ րե ցի   ե. Լևոն IV
գ. Լևոն V     զ. Գվի դոն Լու սի նյան
1) ա, ե, գ, զ, դ, բ    3) ե, ա, զ, գ, բ, դ
2) զ, ա, ե, գ, բ, դ     4) ե, ա, գ, զ, բ, դ

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

ա. Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կո սու թյան վե րա հաս տա տու մը Ս. Էջ մի ած նում
բ. Կ. Պոլ սի հայոց պատ րի ար քու թյան հիմ նադ րու մը
գ. Բյու զան դա կան կայս րու թյան կոր ծա նու մը
դ. Գան ձա սա րի վան քի դառ նա լը Աղ վա նից ե կե ղե ցու կա թո ղի կո սա նիստ 
ե. Սսից Էջ մի ա ծին փո խադր վե լու ա ռա ջար կի մեր ժու մը Գրի գոր կա թո ղի կո սի կող մից

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

29.  Պատ մա կան գոր ծիչ նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ըստ նրանց գործունեության 
ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Ա նա նի ա Շի րա կա ցի   դ. Վր թա նես Ա Պարթև 
բ. Լևոն Մե ծա գործ    ե. Կի րա կոս Վի րա պե ցի
գ. Գյուտ կա թո ղի կոս   զ. Ստե փա նոս Սալ մաս տե ցի 

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

30.  Պատ մա կան գոր ծիչ նե րի ա նուն նե րը դա սա վո րել ը ստ նրանց գոր ծու նե ու թյան 
ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

 ա. Ներ սեհ Կամ սա րա կան   դ. Ներ սես Մեծ 
բ. Վա րազ տի րոց Բագ րա տու նի  ե. Աշոտ II
գ. Կո մի տաս կա թո ղի կոս   զ. Վրթանես Ա Պարթև

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

 ա. ա րաբ նե րի ա ռա ջին ար շա վան քը Հա յաս տան
բ. Խոս րով IV–ի երկրորդ անգամ բազմելը հայոց գահին
գ. Սա հակ Պարթ ևի մա հը
դ. Ար շա կու նյաց թա գա վո րու թյան ան կու մը 
ե. Խա ղա մա խյայի ճա կա տա մար տը
զ. Ար տա շա տի ժո ղո վի գու մա րու մը 
է. Մծ բի նի պայ մա նագ րի կն քու մը

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

32.  Տր ված ի րա դար ձու թյուն նե րից ո րո՞նք են խախ տում տր ված շար քի ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) ք րիս տո նե ա կան ե կե ղե ցու Հա վա տո հան գա նա կի ըն դու նու մը
2)  մազ քութ նե րի ներ խու ժու մը Հա յաս տան և Վա ղար շա պա տի գրա վու մը
3)  Սա նե սա նի պար տու թյու նը Ցլու գլուխ լեռան ճա կա տա մար տում
4) Արիստակես կաթողիկոսի սպանությունը
5)  Դա տա բեն Բզ նու նու և Բա կուր բդեշ խի մա հա պա տի ժը
6)  Վրթանես Ա կաթողիկոսի գահակալման ավարտը
7)   Շա պուհ II –ի կողմից պատերազմ սկսելը Հռո մե ա կան կայս րու թյան դեմ և Մծ բի նի 

գրավ ման ան հա ջող փոր ձը
8)  Վա չե Մա մի կո նյան սպա րա պե տի և իր զի նա կից նե րի նա հա տա կու թյու նը
9)   Տի րան թա գա վո րի բնա կու թյուն հաս տա տե լը Կո ւա շում

33.  Տր ված ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել հին գե րոր դը՝ ը ստ ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Հայոց ե կե ղե ցու ա ռա ջին ժո ղո վի գու մա րու մը
բ.  Շա պուհ II –ի կողմից պատերազմ սկսելը Հռո մե ա կան կայս րու թյան դեմ և Մծ բի նի 

գրավ ման ան հա ջող փոր ձը
գ. Ա մո թա լի պայ մա նագ րի կն քու մը
դ. Սա նե սա նի պար տու թյու նը Ցլու գլուխ լեռան ճա կա տա մար տում
ե. Հու լի ա նոս Ու րա ցող կայ սեր պար տու թյու նը և մա հը
զ. Տի րան թա գա վո րի բնա կու թյուն հաս տա տե լը Կո ւա շում
է. Ար շակ II –ի գա հա կա լու թյան սկիզ բը
ը. մազ քութ նե րի ներ խու ժու մը Հա յաս տան և Վա ղար շա պա տի գրա վու մը

1) ա    2) դ   3) զ   4) է 

34.  Ի րա դար ձու թյուն նե րից ո րո՞նք են խախ տում տր ված շար քի ժա մա նա կագ րա
կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1)  Պա պի վե րա դար ձը Հա յաս տան՝ Տե րեն տի ո սի գլ խա վո րած զո րա ջո կա տով
2)  Մու շեղ Մա մի կո նյա նի դառ նա լը հայոց սպա րա պետ
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3)  Պա պի հրա մա նով հայոց զոր քե րի հա վաք վե լը Ձի րա վի դաշ տում
4)  Ձի րա վի ճա կա տա մար տի սկիզբը
5)   Մուշեղ Մամիկոնյանի սպանությունը
6)  Մե րու ժան Ա րծ րու նու ձեր բա կա լու թյու նը և մա հա պա տի ժը
7)   Շա պուհ II–ի զոր քե րի ջախ ջա խու մը Գան ձա կի մոտ և խա ղա ղու թյան վե րա կանգ

նու մը  Հա յաս տա նում
8)  Ատր պա տա կա նում Շա պուհ II–ի գան ձա րա նին և կա նա նո ցին տի րա նա լը հայե րի 

կող մից
9)   Պապ թա գա վո րի փախուստը ծուղակից և վե րա դառ նա լը Տար սո նից Հա յաս տան

35.  Տր ված ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել վեր ջի նը՝ ը ստ ժա մա նա կա
գ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

 ա. հայոց գրե րի գյու տը 
բ.  հա զա րա պետ Վա հան Ա մա տու նու պաշ տո նազր կու մը և փո խա րի նու մը պար սիկ 

պաշ տո նյայով 
գ. Սա հակ Պարթ ևի զրկ վե լը կա թո ղի կո սու թյու նից 
դ. Մու շեղ Մա մի կո նյա նի դա վա դիր սպա նու թյու նը 
ե. Բատ Սա հա ռու նու մա հա պա տի ժը
զ. Վա րազ դատ Ար շա կու նու գա հա կա լու թյան սկիզ բը 
է. Ար տա շես Ար շա կու նու գա հա կա լու թյան ա վար տը 
ը.  Մա մի կո նյան տոհ մի տա նու տե րու թյան և սպա րա պե տու թյան գոր ծի ստանձ նու մը 

Ման վել Մա մի կո նյա նի կող մից
թ. Շահապիվանի եկեղեցական ժողովի գումարումը
ժ. Վա րազ դատ Ար շա կու նու գա հազր կու մը

1) բ   2) գ   3) է    4) թ

36.  Ի րա դար ձու թյուն նե րից ո րո՞նք են խախ տում տր ված շար քի ժա մա նա կագ րա
կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1)  Սա հակ Պարթ ևի մա հը
2)  Մես րոպ Մաշ տո ցի մա հը
3)  Շա հա պի վա նի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վի գու մա րու մը
4)  հա զա րա պետ Վա հան Ա մա տու նու պաշ տո նան կու թյու նը Դեն շա պու հի կող մից
5)   Հովսեփ Վայոցձորցի կաթողիկոսի նահատակվելը
6)   Հազ կերտ II–ի հրա մա նը քրիս տո նե ու թյու նից հրա ժար վե լու և զրա դաշ տա կա նու

թյուն ըն դու նե լու մա սին
7)  Ավարայրի ճակատամարտը
8)  Գյուտ կա թո ղի կո սի գա հա կա լու թյան սկիզ բը
9)  Խաղխաղի ճակատամարտը
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37.  Տր ված ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել վերջինը՝ ը ստ ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

 ա. գե րի վերց ված պար սից մո գե րի մա հա պա տի ժը Զա րե հա վա նում
բ. Ա շու շա բդեշ խին և Վա սակ Սյու նու զա վակ նե րին պա տանդ թող նե լը Տիզ բո նում
գ. հայ նա խա րար նե րի ժա մա նու մը Տիզ բոն` Հազ կերտ II–ի ար քու նիք
դ. Վար դա նանց ա պս տամ բա կան կա ռա վա րու թյան կազ մու մը 
ե. Խաղ խա ղի ճա կա տա մար տը
զ. Ա նգ ղի ե կե ղե ցին քան դե լու փոր ձը պար սից զոր քի և մո գե րի կող մից 
է.  Վար դան Մա մի կո նյա նի և հո նե րի միջև Սա սա նյան նե րի դեմ ո ւղղ ված դա շին քի կն քու մը 
ը. Դեն շա պու հի կող մից աշ խար հագ րի ան ցկա ցումն Ար ևե լյան Հա յաս տա նում
թ. Ար տա շա տի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վի գու մա րու մը 
ժ. հայ նա խա րար նե րի` քրիս տո նե ու թյան ա ռե րես ու րա ցու մը Տիզ բո նում

1) ա    2) դ   3) ե    4) է 

38.  Ի րա դար ձու թյուն նե րից ո րո՞նք են խախ տում տր ված շար քի ժա մա նա կագ րա
կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1)  Դեն շա պու հի կող մից աշ խար հագ րի ան ցկա ցումն Ար ևե լյան Հա յաս տա նում 
2) Ար տա շա տի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վի գու մա րու մը
3)  Վար դա նանց ա պս տամ բա կան կա ռա վա րու թյան կազ մու մը
4)  հայ նա խա րար նե րի ժա մա նու մը Տիզ բոն` Հազ կերտ II–ի ար քու նիք
5)  հայ նա խա րար նե րի` քրիս տո նե ու թյան ա ռե րես ու րա ցու մը Տիզ բո նում 
6) Ա շու շա բդեշ խին և Վա սակ Սյու նու զա վակ նե րին պա տանդ թող նե լը Տիզ բո նում
7)   Վար դան Մա մի կո նյա նի և հո նե րի միջև Սա սա նյան նե րի դեմ ո ւղղ ված դա շին քի 

կն քու մը 
8) Անգ ղի ե կե ղե ցին քան դե լու փոր ձը պար սից զոր քի և մո գե րի կող մից
9)  գե րի վերց ված պար սից մո գե րի մա հա պա տի ժը Զա րե հա վա նում

39.   Ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է խախ տում տր ված շար քի ժա մա նա կագ րա կան 
հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1)  Վախ թանգ Գոր գա սա լի գա հա կա լու թյան սկիզ բը
2)  Գյուտ կա թո ղի կո սի գա հա կա լու թյան սկիզ բը
3)  Հով սեփ Վայոց ձոր ցու և Ղևոնդ Ե րե ցի նա հա տա կու թյու նը
4)  Պերոզի հրամանով Գյուտ կա թո ղի կո սի մեկ նու մը Տիզ բոն
5)  Գյուտ կա թո ղի կո սի վերադարձը Տիզբոնից և հաս տատ վե լը Վա նան դում 
6) Ու րա ցյալ Վազ գեն բդեշ խի սպա նու թյու նը 

40.  Թվարկված եկեղեցիներից ո ՞րն է կառուցվել վեր ջի նը՝ ը ստ ժա մա նա կագ րա
կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Զվարթ նո ցի տա ճա ր
բ. Ավանի եկեղեցի
գ. Մրե նի ե կե ղե ցի
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դ. Ս. Հռիփ սի մե եկեղեցի
ե. Ա նի ի Ս. Գրի գոր Լու սա վո րիչ ե կե ղե ցի
զ. Վա ղար շա պա տի Ս. Գա յա նե ե կե ղե ցի
 է. Թա լի նի ե կե ղե ցի
 ը. Ծի ծեռ նա վան քի ե ռա նավ բա զի լիկ ե կե ղե ցի
թ. Ա րու ճի Ս. Գրի գոր ե կե ղե ցի
ժ. Աղ թա մա րի Ս. Խաչ ե կե ղե ցի

1) ը   2) ե    3) է   4) ժ

41.   Ի րա դար ձու թյուն նե րից ո րո՞նք են խախ տում տր ված շար քի ժա մա նա կագ րա
կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1)  Վար դա նա կեր տի ճա կա տա մար տը 
2) Արձ նի ի ճա կա տա մար տը
3)  խա լի ֆի կող մից Ա շոտ Մսա կե րի ճա նաչ վե լը հայոց իշ խան
4)  Մու շեղ Մա մի կո նյա նի ամ րա նա լը Ար տա գերս ամ րո ցում 
5) Ա շոտ Մսա կե րի նս տա վայ րի տե ղա փո խու մը Դա րույն քից Բա գա րան 
6) «Ա րյան լճի» ճա կա տա մար տը
7)  հայոց իշ խա նաց իշ խան Բա գա րատ Բագ րա տու նու գա հա կա լու թյան սկիզ բը
8)   Հով նան Խու թե ցու և Ա շոտ ու Դա վիթ Բագ րա տու նի նե րի գլ խա վո րու թյամբ ա րաբ

նե րի ո չն չա ցու մը Տա րո նում

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

 ա. մամ լուք նե րի կող մից Հռոմկ լայի ա վե րումն ու թա լա նը
բ. Կոս տան դին թա գա վո րա հոր մեկ նու մը մոն ղոլ նե րի հրա մա նա տա րի մոտ
գ. Կի լի կյան հայոց թա գա վոր նե րի և 40 իշ խան նե րի սպա նու թյու նը մոն ղոլ նե րի կող մից
դ. Ռայ մոնդ–Ռու բե նին Կի լի կի այի թա գա ժա ռանգ հռ չա կե լը 
ե. հայոց գա հը Հե թու մյան նե րին ազ գա կից Նղ րե ցի նե րին հանձ նե լը

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

43. Դեպ քե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Դեն շա պու հի կողմից աշխարհագրի անցկացումը Հա յաս տանում
բ. Մես րոպ Մաշ տո ցի մա հը
գ. Վա րազ դա տ թագավորի հե ռա նա լը Հա յաս տա նից
դ. Սա հակ Պարթ ևի մա հը 
ե. Բաբ գեն Ա կա թո ղի կո սի կող մից ե կե ղե ցա կան ժո ղո վի գու մա րու մը Դվի նում 
զ. Նի խո րի ժա մա նու մը Հա յաս տան 
է. Մու շեղ Մա մի կո նյա նի դավադիր սպա նու թյու նը 
ը. Խոս րով IV–ի ե րկ րորդ գա հա կա լու թյու նը
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թ. Գյուտ կա թո ղի կո սի գահակալության ավարտը
ժ. Վա հան Մա մի կո նյա նի նշա նակ վե լը մարզ պա նի պաշ տո նում

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

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

ա.  Խաղամախյայի ճակա տամարտը 
բ. Վարդ Պատ րիկ Մա մի կո նյա նի կա ռա վա րու մը որ պես Հա յաս տա նի մարզ պան
գ. Դվի նի II ե կե ղե ցա կան ժո ղո վի գու մա րու մը
դ. Հուս տի նի ա նոս կայ սեր կող մից չորս Հայ քե րի ստեղ ծու մը 
ե.  հայե րի ա պս տամ բու թյու նը Հով հան նես Ար շա կու նու և նրա որ դի Ար տա վա նի 

գլխա վո րու թյամբ 
զ.  Հուս տի նի ա նոս կայ սեր կող մից ռազ մա վար չա կան բա ժան ման կա տա րու մը և 

Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի նա խա րա րա կան տնե րի հա մա կար գի խախ տու մը 
է. պար սիկ Սու րե նի նշա նակ վե լը Հա յաս տա նի մարզ պան

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

45.   Թվարկվածներից ո րո՞նք են խախ տում VIII դ. դեպքերի ստորև տր ված շար քի 
ժամանակագրական հա ջոր դա կա նու թյու նը.
ա. ա րաբ նե րին ջախ ջա խե լը Ռշ տու նի քի Գու կանք գյու ղի մոտ
բ. հայ նա խա րար նե րի ող ջա կի զու մը Նա խիջ ևա նում և Խրա մում
գ. հայոց իշ խան և սպա րա պետ Ա շոտ Բագ րա տու նու կու րա ցու մը 
դ. Արմինիա փոխարքայության ստեղծումը 
ե. Ար ճե շի ճա կա տա մար տը
զ. Ա րձ նի ի ճա կա տա մար տը 
է.  Ար տա վազդ Մա մի կո նյա նի հար ձա կու մը ա րաբ գլ խա վոր հար կա հա նի վրա Շի րա կում

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

46.  Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ը ստ ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.
ա. Կ. Պոլ սի հայոց պատ րի ար քու թյան ստեղծումը
բ. Նոր Ջուղայում հայկական տպարանի ստեղծումը 
գ. Զա քա րի ա կա թո ղի կո սի եղ բո րոր դի Սմ բա տի օ ծու մը հայոց թա գա վոր 
դ. Լվո վի տպա րա նի հիմ նադ րու մը 
ե. Կաս րե–Շի րի նի պայ մա նագ րի կն քու մը
զ.  օս մա նյան զոր քե րի ար շա վան քը Սե ֆյան Ի րա նի դեմ Սե լիմ Ա հեղ սուլ թա նի գլխա

վո րու թյամբ 
է. Եր ևա նի գրա վու մը շահ Ա բա սի զոր քե րի կող մից 

1) գ, դ, ե, բ, է, ա, զ    3) ա, գ, զ, է, դ, բ, ե 
2) ա, զ, գ, է, դ, ե, բ    4) գ, ա, զ, է, դ, ե, բ
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47. Դեպ քե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. շահ Ա բա սի կա ռա վար ման ա վար տը
բ. կաթողիկոս Ստե փա նոս Սալ մաս տե ցու պատ վի րա կու թյան մեկ նու մը Եվ րո պա 
գ. Աբ գար Թո խա թե ցու տպա րա նի տե ղա փո խու թյու նը Կ. Պո լիս 
դ. Ջ հան շա հի գա հա կա լու թյու նը 
ե. Չալդ րա նի ճա կա տա մար տը 
զ. Բաղ դա դի գրա վու մը թուր քե րի կող մից 
է. Նոր Ջու ղայի հիմ նադ րու մը 
1) դ, ե, բ, գ, է, ա, զ    3) ե, ա, բ, գ, զ, դ, է 
2) դ, բ, ե, ա, է, գ, զ    4) ե, ա, բ, դ, գ, զ, է

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

ա. Սմ բատ I–ի մա հը 
բ. Սյու նի նե րի և Ա րծ րու նի նե րի վե ճը Նախ ճա վան քա ղա քի հա մար
գ. Բու ղայի հետ կանչ վե լը Հա յաս տա նից 
դ. Ա շոտ II–ի ճա նաչ վե լը շահն շահ 

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

49. Դեպ քե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա վո րու թյան ան կու մը
բ. Գա գիկ II թա գա վո րի կա ռա վար ման սկիզ բը 
գ. բյու զան դա կան զոր քե րի ա ռա ջին ար շա վան քը՝ Ա նին գրա վե լու նպա տա կով 
դ. Ա նի ի Կա թո ղի կե ե կե ղե ցու շի նա րա րու թյան ա վար տը 
1) բ, ա, գ, դ  2) դ, գ, բ, ա   3) դ, գ, ա, բ   4) բ, դ, ա, գ

50. Դեպ քե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. թյուրք–սելջուկների իշ խա նու թյան հաս տա տու մը Փոքր Ա սի ա յում
բ. Ռու բի նյան իշ խա նու թյան հիմ նադ րու մը 
գ. Ե րու սա ղե մի գրա վու մը խա չա կիր նե րի կող մից 
դ. Ե դե սի այի գրա վու մը խա չա կիր նե րի կող մից 
1) ա, բ, դ, գ  2) դ, գ, ա, բ   3) բ, ա, դ, գ   4) ա, դ, գ, բ

51. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Բա սե նի ճա կա տա մար տը 
բ. Հով հան նես–Սմ բա տի կտա կի ստո րագ րու մը 
գ. Ա շոտ IV–ի մա հը 
դ. թյուրք–սել ջուկ նե րի եր րորդ ար շա վան քը 
1) գ, բ, ա, դ  2) բ, գ, ա, դ   3) բ, ա, գ, դ   4) դ, բ, գ, ա
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52.  Ար քա նե րին դա սա վո րել ըստ գահակալման ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա
նու թյան.
ա. Դա վիթ Ան հո ղին   դ. Օ շին 
բ. Ա շոտ III     ե. Գվի դոն Լու սի նյան
գ. Հե թում I
1) բ, գ, ա , դ, ե    3) բ, գ, դ, ա, ե
2) բ, ա, գ, դ, ե     4) ա, բ, գ, ե, դ

53. Դեպ քե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Լամբ րո նի գրավումը Լևոն II–ի կողմից 
բ.  Ֆրիդ րիխ Շի կա մո րու սի խեղդվելը Կիլիկիայի գետերից մեկում
գ. թա գա ժա ռան գի ի րա վունք նե րի փո խան ցու մը Զա բե լին 
դ. Կի լի կի այի հայ կա կան իշ խա նու թյան ժա մա նա կա վոր ան կու մը 
ե. Ռու բե ն III–ի կա ռա վա րու մը 
1) ե, ա, դ, գ, բ  2) դ, ա, ե, գ, բ   3) դ, ե, բ, ա, գ   4) ե, բ, գ, դ, ա

54.  Ճա կա տա մար տե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Ծում բի     դ. Մա նազ կեր տի
բ. Մա ռի ի     ե. Սևա նի
գ. Դող սի

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

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

ա. Թո րոս II–ի փա խուս տը գերությունից
բ. բյու զան դա կան զոր քե րի ջախ ջա խու մը Մսիս քա ղա քի մոտ Թորոս II–ի կողմից
գ.  Գա գիկ II–ի սպա նու թյան հա մար վրեժխն դիր լի նե լը հույն Ման դա լե եղ բայր նե րից 
դ.  Կի լի կի այի ա րևմ տյան շր ջան նե րի գրա վու մը ՝ բյու զան դա կան տի րա պե տու թյան 

վեր ջին հե նա կե տե րի վերացումը
ե. Մսիս, Ա դա նա, Տար սոն քա ղաք նե րի ա զա տագ րու մը Մլե հի օ րոք 

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

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

ա. Լո ռե և Շամ քոր քա ղաք նե րի գրա վու մը մոն ղոլ նե րի կող մից 
բ. գա հա կա լա կան պայ քա րը Գա գիկ I–ի որ դի նե րի միջև
գ. խա չա կիր նե րի առաջին մուտ քը Դաշ տային Կի լի կի ա
դ.  Թո րոս I–ի և Գող Վա սի լի մի ա ցյալ զոր քե րի հաղ թա նա կը սել ջուկ նե րի նկատ

մամբ Բեր դու սի մոտ 
ե. հայոց կա թո ղի կո սու թյան տե ղա փո խու մը Սիս

1) բ, դ, գ, ա, ե  2) գ, ա, դ, ե, բ  3) բ, գ, դ, ա, ե   4) գ, դ, ա, բ, ե
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57. Դեպ քե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. «Ա րյան լճի» ճա կա տա մար տը
բ. թյուրք–սելջուկների ա ռա ջին ար շա վան քը
գ. Ա րծ նի գրա վու մը և ա վե րու մը թյուրք–սելջուկների կող մից
դ. Տարոնի միացումը Բյուզանդական կայսրությանը 
ե. Բու ղայի հետ կանչ վե լը Հա յաս տա նից 
զ. Մանազկերտի ճակատամարտը 

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

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

ա. Դա վիթ Ան հո ղի նի կա ռա վար ման ա վար տը Տա շիր–Ձո րա գե տում 
բ. Մանազկերտի գրավումը Բյու զան դի այի կողմից 
գ. Վա նան դի թա գա վոր Գա գիկ Կարսեցու հե ռա նա լը Փոքր Ա սի ա 
դ. Գա գիկ Ա րծ րու նու կա ռա վա րու մը Վաս պու րա կա նում 
ե. Կո գո վի տ և Ծաղ կոտ ն գավառների մի ա ցու մը Բագ րա տու նի նե րի թա գա վո րու թյա նը 
զ. Ա նի ի պա րիսպ նե րի ա ռա ջին գծի կա ռու ցու մը 

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

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

ա. Թա մար թա գու հու գա հա կա լու թյան ա վար տը Վրաս տա նում 
բ.  Կար սի ա զա տագ րու մը Զաքարյանների գլխավորած հայ–վ րա ցա կան զոր քե րի 

կող մից 
գ. խա չակ րաց ա ռա ջին ար շա վան քը և խա չա կիր նե րի մուտ քը Կի լի կի ա
դ. Ռու բի նյան իշ խա նու թյան ժա մա նա կա վոր ան կու մը 
ե. Սսի հռ չա կու մը Կի լի կյան Հա յաս տա նի մայ րա քա ղաք 
զ. Խլա թի պա շա րու մը Զա քա րյան նե րի կող մից 

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

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

ա. Լևոն I իշխանի ամ րա նա լը Վահ կա բեր դում 
բ. Բեր դու սի ճա կա տա մար տը 
գ. Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա վո րու թյան վե րա ցու մը
դ. Թորոս II–ի կառավարման սկիզբը 
ե. կա թո ղի կո սա կան ա թո ռի հաս տա տու մը Հռոմկ լա յում 
զ. թյուրք–սելջուկների կող մից Ա նի ի հանձ նու մը Շադ դա դյան նե րին

1) զ, բ, գ, ա, դ, ե     3) բ, զ, ե, դ, գ, ա
2) զ, բ, գ, ե, դ, ա     4) զ, բ, ա, դ, գ, ե
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61. Իրադարձությունները դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Ա նի ի գրա վու մը մոն ղոլ նե րի կող մից
բ. Կա րի նի գրա վու մը մոն ղոլ նե րի կող մից 
գ. Հե թում I–ի ո ւղ ևո րու թյու նը Կա րա կո րում 
դ. Լո ռե և Շամ քոր քա ղաք նե րի գրա վու մը մոն ղոլ նե րի կող մից 
ե. մոն ղոլ նե րի կող մից Ջա լա լեդ դի նին ջախջախիչ պարտության մատնելը
զ.  Չման կա տու կի ճա կա տա մար տը

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

62.  Գտ նել այն ի րա դար ձու թյու նը, ո րը խախ տում է ստորև տր ված շար քի ժամա
նակագրական հա ջոր դա կա նու թյու նը.
ա. զվարթ նո ցա տիպ ե կե ղե ցու կա ռու ցու մը Ա նի ում 
բ. Տրա պի զո նի վրացա–բյուզանդական բանակցությունները 
գ. Հով հան նես–Սմ բատ և Ա շոտ թա գա վոր նե րի մա հը 
դ. Փի լար տո սի իշ խա նու թյան հիմ նադ րու մը
ե. հայ բնակ չու թյան կո տո րա ծը Մա նա նա ղիի Սմ բա տա բերդ լե ռան մոտ 
զ. Ա լփ Արս լա նի զոր քե րի կող մից Ա նի ի գրա վու մը և ա վե րու մը

1) բ    2) գ   3) դ   4) զ

63.   Գտ նել այն ի րա դար ձու թյու նը, ո րը խախ տում է ստորև տր ված շար քի ժամա
նակագրական հա ջոր դա կա նու թյու նը.

ա. Ան տի ո քի իշ խան Բո հե մունդ III–ի ձեր բա կա լու թյու նը Լևոն II–ի կող մից
բ. Լևո նի II–ի բա նակ ցու թյուն նե րը Հռո մի պա պի հետ՝ թագ ստա նա լու նպա տա կով 
գ. Ան տի ո քի գրա վու մը Լևո ն II–ի կող մից
դ. Հեն րիխ VI–ի կողմից թա գ ուղարկելը Լևոնին 
ե. Լամբ րոն բեր դի մի ա ցու մը Կիլիկյան Հայաստանի թա գա վո րա կան տի րույթ նե րին

1) բ    2) գ   3) դ   4) զ

64.  Գտ նել այն եր կու ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնք խախ տում են ստորև տր ված 
շար քի ժամանակագրական հա ջոր դա կա նու թյու նը.

ա. Վա նան դի թա գա վո րու թյան հիմ նադ րու մը
բ. Ա նի ի պա րիսպ նե րի երկրորդ գծի կա ռուց ման ա վար տը
գ. Տա րո նի մի ա ցու մը Բյու զան դի ային
դ. Դվի նի ա մի րա յու թյան մի ա ցու մը Բագ րա տու նի նե րի թա գա վո րու թյա նը 
ե. Գա գի կի I–ի կող մից զվարթ նո ցա տիպ ե կե ղե ցու կա ռու ցու մը Ա նի ում
զ. Բագրատունյաց ար քու նի քի տե ղա փո խու մը Կարս

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

ա. Մա ռի ի     զ. Բեր դու սի
բ. Սևա նի     է. Վար դա նա կեր տի
գ. Ա րճ ե շի     ը. Ա րձ նի ի
դ. Մա նազ կեր տի    թ. Չման կա տու կի
ե. Բա սե նի     ժ. Դող սի 

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

66. Ճա կա տա մար տե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Ծում բի     զ. Յար մուք գե տի
բ. «Ա րյան լճի»    է. Վարդանակերտի
գ. Քա դի սի այի    ը. Մա ռի ի
դ. Կոտ մա նի    թ. Բերդուսի
ե. Խա ղա մա խյայի    ժ. Մի րի ո կե ֆա լո նի 

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

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

ա. Ան տի ո քի գրա վու մը թյուրք–սելջուկների կող մից 
բ. Անիի Բագ րա տու նյաց թա գա վո րու թյան ան կու մը
գ. Ռու բեն I–ի կա ռա վար ման սկիզ բը
դ. Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա վո րու թյան հիմ նադ րու մը 
ե. Տուղ րի լի զոր քե րի ար շա վան քը Հա յաս տան
զ. Հովհաննես–Սմբատի մա հը 
է. Ա լփ Արս լա նի զոր քե րի ներ խու ժու մը Հա յաս տան 
ը. Տայ քի մի ա ցու մը Բյու զան դի ային
թ. սել ջու կյան պե տու թյան իշ խա նու թյան հաս տա տու մը Փոքր Ա սի ա յում
ժ. Բա սե նի ճա կա տա մար տը թյուրք–սելջուկների դեմ

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

68.  Պատ մա կան գոր ծիչ նե րին դա սա վո րել ը ստ գոր ծու նե ու թյան ժամա նա կա գրա կան 
հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Ա շոտ III     զ. Գա գիկ I
բ. Հե թում II    է. Աշոտ IV 
գ. Կոս տան դին Նղ րե ցի  ը. Թո րոս I
դ. Զա բել Ռու բի նյան   թ. Սմ բատ I
ե. Ա շոտ Մսա կեր    ժ. Հով նան Խու թե ցի 
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1) ե, ժ, թ, է, դ, ա, զ, ը, բ, գ   3) ե, ժ, թ, ա, զ, է, ը, դ, բ, գ
2) ա, ը, ե, դ, է, զ, գ, թ, ժ, բ   4) ե, դ, ա, թ, բ, է, գ, ը, զ, ժ

69. Թվարկ ված ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել ա ռա ջի նը.
ա. Յու սու ֆի սպա նու թյու նը Տա րո նում
բ. Ա վա նի ե կե ղե ցու կա ռու ցու մը
գ. Վար դա նա կեր տի ճա կա տա մար տը
դ.  հայ իշ խան նե րի հա տուկ ժո ղո վը՝ կա թո ղի կոս Զա քա րի ա Ձա գե ցու նա խա ձեռ նու թյամբ 
ե. Հով հան նես–Սմ բա տի մա հը
զ. Մա նազ կեր տի ճա կա տա մար տը 
է. Դա վիթ Ան հո ղի նի ապստամբությունը
ը. Աշ տի շա տի ժո ղո վը 
թ. Շա հա պի վա նի ժո ղո վը

1) գ   2) ը    3) բ    4) թ

70. Թվարկ ված ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել ա ռա ջի նը.
ա. Հերթ ոս տի կա նի աշ խար հա գի րը
բ. Ար մի նի ա փո խար քա յու թյան ստեղ ծու մը
գ. Ներ սեհ Կամ սա րա կա նի կա ռա վա րու մը
դ. Սա հակ Բագ րա տու նու զոհ վե լը Ճար մա նայի ճա կա տա մար տում 
ե. Ոս խայի ճա կա տա մար տը
զ. մոն ղոլ նե րի ա ռա ջին ներ խու ժու մը Այսր կով կաս 
է. Վա չա գան Բա րե պաշ տի գա հա կա լման սկիզբը
ը. Կոս տան դին թա գա վո րա հոր մեկ նու մը մոն ղո լա կան զո րահ րա մա նա տար Բա չո ւի մոտ
թ. Լևոն I–ի կող մից Մսիս, Ա դա նա և Տար սոն քա ղաք նե րի գրա վու մը
ժ. Հու սիկ կա թո ղի կո սի սպա նու թյու նը

1) դ   2) է    3) ժ    4) ե 
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7. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՈՒՄ

1. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

N Գոր ծա կա լի ան վա նու մը N Նա խա րա րա կան 
տոհ մը N Ի րա կա նաց րած աշ խա

տանք նե րի բնու թա գի րը

1 Հա զա րա պե տ 1 Խոր խո ռու նի ներ 1 թա գա ժա ռանգ նե րի դաս
տիա  րա կու թյուն

2 Ս պա րա պե տ 2 Բագ րա տու նի ներ 2 Մեծ Հայ քի զին ված ու ժե րի 
ղեկավարում

3 Մաղ խա զ 3 Մա մի կո նյան ներ 3
ար քու նի քի և թա գա վո րա
կան պա հա կա զո րի հրա մա
նա տա ր

4 Աս պե տ 4 Գ նու նի ներ, Ա մա
տու նի ներ 4 երկ րի տն տե սա կան–հար

կային վար չու թյու նը

5 Մարդ պե տու նի ներ 5

պա լա տա կան ա րա րո ղու
թյուն նե րի և օ տար ե րկր նե րի 
դես պան նե րի ըն դու նե լու
թյան կազմակերպումը

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

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

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

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

1. 2. 3. 4.

2.  Հա մա պա տաս խա նեց նել հայոց թա գա վոր նե րի և նրանց գա հա կալ ման շր ջա նի 
հռո մե ա կան կայս րե րի ա նուն նե րը.

ա. Ար շակ II     1) Կոս տան դի ա նոս Մեծ
բ. Տիրան     2) Կա րա կալ լա
գ. Տր դատ I     3) Նե րոն
դ. Խոս րով I    4) Հո վի ա նոս 
ե. Տրդատ III    5) Սեպ տի մի ոս Սևե րոս 
      6) Կոստանդիոս

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

3. Պատ մա կան ի րա դար ձու թյու նը հա մա պա տաս խա նեց նել տա րեթ վին. 

ա. Ա ռա ջին տի ե զե րա կան ժո ղո վի գու մա րումը
բ. Մի լա նի կայ սե րա կան հրո վար տա կի ըն դու նու մը
գ. Մծ բի նի 40–ա մյա հաշ տու թյան կն քու մը
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դ. Վր թա նես Ա Պարթ ևի հայոց կա թո ղի կոս դառ նա լը 
ե. Հայոց ա ռա ջին ե կե ղե ցա կան ժո ղո վի գու մա րու մը
զ. Ներ սես Ա Մե ծի հայոց կա թո ղի կոս կարգ վե լը 
է. Վա սակ սպա րա պե տի հաղ թա նա կը Շապուհ II–ի զոր քի դեմ

1) 298 թ.     5) 336 թ.
2) 313 թ.     6) 353 թ.
3) 325 թ.     7) 354 թ.
4) 333 թ.     8) 363 թ.

1) ա–3, բ–2, գ–1, դ–4, ե–7, զ–6, է–8  3) ա–2, բ–3, գ–1, դ–7, ե–4, զ–6, է–8
2) ա–3, բ–1, գ–6, դ–4, ե–7, զ–2, է–5 4) ա–3, բ–2, գ–1, դ–7, ե–4, զ–6, է– 5

4. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

N Պատ մա կան ի րա դար ձու թյու նը N Տա րե թի վը N Գոր ծի չը

1 Մերուժան Արծրունու «պսակումը» 1 449 թ. 1 Սմբատ Բագրատունի 

2 «Ա մո թա լի» պայ մա նագ րի կնքու մը 2 447 թ. 2 Հո վի ա նոս 

3 Հայոց ե կե ղե ցու ա ռա ջին ժո ղո վը 3 371 թ. 3 Վա սակ Մա մի կո նյան 

4
Ար ևե լյան Հա յաս տա նում պար
սիկ նե րի կող մից աշխար հագ րի 
ան ցկա ցու մը 

4 363 թ. 4 Ներ սես Ա 

5 354 թ. 5 Դեն շա պուհ 

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

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

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

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

4. 

5. Պատ մա կան ի րա դար ձու թյու նը հա մա պա տաս խա նեց նել տա րեթ վին. 

ա. Նի կե այի տի ե զե րա կան առաջին ժո ղո վի գու մա րու մը
բ. Շա հա պի վա նի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վի գու մա րու մը
գ. Աշ տիշ ա տի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վի գու մա րու մը
դ. Մի լա նի հրո վար տա կի ըն դու նու մը

1) 443 թ.     3) 325 թ.
2) 354 թ.     4) 381 թ.
      5) 313 թ.

1) ա–3, բ–1, գ–2, դ–5    3) ա–4, բ–1, գ–3, դ–5
2) ա–4, բ–1, գ–2, դ–3   4) ա–3, բ–2, գ–5, դ–1
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6. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

ա. Ա կո ռի ի ճա կա տա մար տը
բ. Խաղ խա ղի ճա կա տա մար տը
գ. Ճար մա նայի ճա կա տա մար տը
դ. Հով սեփ Վայոց ձոր ցու գլ խա վո րած ե կե ղե ցա կան ժո ղովն Ար տա շա տում 
ե. Նվար սա կի պայ մա նա գի րը
զ. Պե րոզ ար քայի օ րոք գերությունից նա խա րար նե րի վե րա դար ձը հայ րե նիք 
է. Գյուտ կա թո ղի կո սի մեկ նե լը Տիզ բոն 
ը. Ա վա րայ րի ճա կա տա մար տը
թ. Հով սեփ Վայոց ձոր ցու մա հը

1) 443 թ.     6) 464 թ.
2) 449 թ.     7) 471 թ.
3) 450 թ.     8) 481 թ.
4) 451 թ.     9) 482 թ.
5) 454 թ.     10) 484 թ.

1) ա–8, բ–3, գ–9, դ–2, ե–10, զ–6, է–7, ը–4, թ–5
2) ա–9, բ–8, գ–3, դ–2, ե–10, զ–5, է–7, ը–4, թ–6
3) ա–9, բ–8, գ–3, դ–2, ե–7, զ–5, է–10, ը–4, թ–1
4) ա–8, բ–3, գ–2, դ–9, ե–7, զ–6, է–10, ը–1, թ–5

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

ա. Հայ ե կե ղե ցա կան ա ռա ջին ժո ղո վը
բ. Շա հա պի վա նի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վը 
գ. Դվի նի ա ռա ջին ե կե ղե ցա կան ժո ղո վը
դ. Նի կե այի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վը 
ե. Դվի նի II ե կե ղե ցա կան ժո ղո վը

1) 443 թ.     4) 554 թ.
2) 506 թ.     5) 381 թ.
3) 325 թ.     6) 354 թ.

1) ա–3, բ–1, գ–6, դ–5, ե–2   3) ա–3, բ–6, գ–2, դ–5, ե–4
2) ա–6, բ–1, գ–2, դ–3, ե–4    4) ա–6, բ–2, գ–1, դ–3, ե–5
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8.  Հա մա պա տաս խա նեց նել պատ մա կան ի րա դար ձու թյունը, տա րե թի վը և ա մի սը. 

N Պատ մա կան ի րա դար ձու թյու նը N Տա րե թի վը N Ա մի սը

1 Վար դա նա կեր տի ճա կա տա մար տը 1 572 թ. 1 փետրվար

2 Դվինի ազատագրումը պարսիկներից 2 703 թ. 2 սեպ տեմ բեր

3 Ար ճե շի ճա կա տա մար տը 3 631 թ. 3 ապ րիլ

4 Խա չա փայ տը Ե րու սա ղեմ վե րա դարձ նե լը 4 775 թ. 4  hուն վար

5 774 թ. 5 o գոս տոս

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

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

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

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

4. 

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

N Թա գա վո րը N Գա հա կալ ման 
տարեթ վե րը N Ժա մա նա կի կա թո ղի կո սը

1 Ա բաս 1 885–890 թթ. 1 Պետրոս Գետադարձ

2 Ա շոտ I 2 928–953 թթ 2 Ներ սես Մե ծ

3 Գագիկ II 3 1042–1045 թթ. 3 Ա նա նի ա Մո կա ցի

4 Ար շակ II 4 350–368 թթ. 4 Գ ևորգ Գառ նե ցի

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

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

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

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

4. 

10. Հա մա պա տաս խա նեց նել տե ղա նուն նե րը. 
ա. Ա շոտ Մսա կե րի սկզբնական նս տա վայ րը
բ.  Ա տր պա տա կա նի Մամ լան ա մի րայի՝ հայ–վ րա ցա կան զոր քե րից կրած պար տու

թյան վայրը
գ. Ա նա նի ա Մո կա ցու կա թո ղի կո սա կան ա թո ռա նիս տը Շի րա կում
դ. Ա շոտ II–ի օ րոք հայ–բյու զան դա կան հա կաա րա բա կան դա շին քի կնք ման վայ րը
1) Բագարան    3) Ծումբ
2) Կոս տանդ նու պո լիս   4) Դա րույնք
      5) Ար գի նա

1) ա–4, բ–3, գ–5, դ–2   3) ա–1, բ–3, գ–4, դ–5
2) ա–1, բ–4, գ–5, դ–2   4) ա–1, բ–3, գ–5, դ–2
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11. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

N Են թա կա թա գա վո
րու թյու նը N Հիմ ա դի րը N Հիմ ադր ման 

ժա մա նա կը N Մայ րա
քա ղա քը

1 Տա շիր–Ձո րա գետ 1 Սմ բատ 1 908 թ. 1 Կա պան

2 Վա նանդ 2 Գա գիկ Ա րծ րու նի 2 978 թ. 2 Վան

3 Վաս պու րա կան 3 Գուր գեն Բագ րա տու նի 3 987 թ. 3 Լո ռի

4 Սյու նիք 4 Մու շեղ Բագ րա տու նի 4 963 թ. 4 Կարս

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

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

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

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

 4. 

12.  Կա տա րել պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րի և տա րեթ վե րի հա մա պա տաս
խանե ցում.
ա. թյուրք–սելջուկների ա ռա ջին ար շա վան քը
բ. թյուրք–սելջուկների ե րկ րորդ ար շա վան քը
գ. թյուրք–սելջուկների եր րորդ ար շա վան քը
դ. Մա նազ կեր տի ճա կա տա մար տը

1) 1071 թ.     3) 1054 թ.
2) 1047 թ.     4) 1048 թ.
      5) 1064 թ.

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

13.  Զա քա րյան Հա յաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րի կենտ րոն նե րը հա մա պա տաս խա
նեց նել իշ խա նու թյուն նե րի ան վա նում նե րին.
1) Զա քա րյան նե րի իշ խա նա պե տու թյուն  ա. Ամ բերդ
2) Ջա վախ քի իշ խա նու թյուն   բ. Լո ռե
3) Վահ րա մյան նե րի իշ խա նու թյուն  գ. Ա նի 
4) Վա չու տյան նե րի իշ խա նու թյուն  դ. Թմուկ (Թմ կա) բերդ
       ե. Գագ

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

14.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
1) 963–1065 թթ.    3) 978–1113 թթ.
2) 977–989 թթ.    4) 1072–1090 թթ. 
ա. Կար սի թա գա վո րու թյու նը
բ. Գող Վա սի լի իշ խա նու թյու նը
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գ. Փի լար տո սի իշ խա նու թյու նը
դ.  Սմ բա տա շե ն պարիսպների կա ռու ցու մը
ե. Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա վո րու թյու նը
 
1) 1–դ, 2–գ, 3–ա, 4–ե   3) 1–ա, 2–դ, 3–ե, 4–գ
2) 1–ա, 2–բ, 3–ե, 4–գ   4) 1–բ, 2–գ, 3–ե, 4–դ

15.  Գա հա կալ ման տա րի նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել Կի լի կյան Հա յաս տա նի 
հայոց իշ խա նի ան վա նը.

1) Լևոն I      ա. 1145–1169 թթ.
2) Թո րոս II     բ. 1080–1095 թթ.
3) Կոս տան դին I     գ. 1129–1137 թթ.
4) Ռու բեն I     դ. 1169–1175 թթ.
5) Թո րոս I      ե. 1095–1100 թթ.
      զ. 1100–1129 թթ.

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

16. Ար քա նե րի ա նուն ները հա մա պա տաս խա նեց նել ի րենց ար քա յա տոհ մե րին.

1) Խոս րով Կո տակ     ա. Ռուբինյան
2) Արտավազդ II    բ. Ար շա կու նի
3) Ա շոտ Ո ղոր մած    գ. Հե թու մյան
4) Լևոն III      դ. Ար տա շե սյան
       ե. Բագ րա տու նի

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

17.  Կա թո ղի կոս նե րին հա մա պա տաս խա նեց նել նրանց հայ րա պե տա կան տա րի նե րին.

ա. Վր թա նես Ա Պարթև   դ. Ներ սես Ա Պարթև 
բ. Ստե փա նոս Հռոմկ լայե ցի  ե. Գյուտ կա թո ղի կոս
գ. Մես րոպ Ար տա զե ցի   զ. Հով սեփ Ա Վայոց ձոր ցի

1) 439–452 թթ.    4) 1290–1293 թթ.
2) 353–373 թթ.    5) 461–478 թթ.
3) 333–341 թթ.    6) 1359–1372 թթ.
      7) 452–464 թթ.

1) ա–7, բ–3, գ–6, դ–1, ե–5, զ–2  3) ա–3, բ–4, գ–6, դ–2, ե–5, զ–1
2) ա–4, բ–7, գ–6, դ–2, ե–5, զ–1  4) ա–3, բ–4, գ–5, դ–2, ե–6, զ–1
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18. Ի րա դար ձու թյու նը հա մա պա տաս խա նեց նել տա րեթ վին.

1) 1453 թ.     4) 1441 թ.
2) 1639 թ.     5) 1587 թ.
3) 1555 թ.     6) 1437 թ.
ա. կա թո ղի կո սա կան ա թո ռի վե րա հաս տա տու մը Ս. Էջ մի ած նում
բ. Բյու զան դա կան կայս րու թյան կոր ծա նու մը
գ. Ջ հան շա հի գա հա կալ ման սկիզ բը
դ.  Էջ մի ած նի գաղտ նի խորհր դակ ցու թյան գու մա րու մը Ստեփանոս Սալ մաս տե ցու 

կող մից 
ե. Ա մա սի այի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը
զ. շահ Ա բաս I–ի գա հա կալ ման սկիզ բը 
է. Կաս րե–Շի րի նի պայ մա նագ րի կն քու մը

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

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

ա. Դա վիթ Ան հաղթ    գ. Ա նա նի ա Շի րա կա ցի
բ. Եզ նիկ Կող բա ցի    դ. Ղա զար Փար պե ցի 
      ե. Կո րյուն

1) «Եղծ ա ղան դոց»    4) « Վարք Մաշ տո ցի»
2) «Աշ խար հա ցոյց»    5) « Պատ մու թիւն հայոց»
3) « Սահ մանք ի մաս տա սի րու թե ան» 6) « Գիրք թղ թոց»

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

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

N Ի րա դար ձու թյու նը N Վայ րը N Տա րե թի վը

1 Ս. Գա յա նե ե կե ղե ցու կա ռու ցու մը 1 Տղմուտ գե տի ա փին 1 652 թ. 

2 Հայ–ա րա բա կան պայ մա նագ րի 
կն քու մը 2 Վա ղար շա պա տում 2 482 թ. 

3 Ն վար սա կի պայ մա նագ րի կն քու մը 3 Կուր գե տի ա փին 3 451 թ. 

4 Ճար մա նայի ճա կա տա մար տը 4 Դա մաս կո սում 4 484 թ. 

5 Հեր գա վա ռում 5 631 թ. 

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

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

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

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

4. 
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21.  Միջ նա դա րյան հայ մշա կույ թի նշա նա վոր գործ չի ա նու նը հա մա պա տաս խա
նեցնել դպ րո ցին.

1) Հռոմկ լա      ա. Սար գիս Պի ծակ
2) Սկև ռա     բ. Թո րոս Տա րո նա ցի
3) Գո շա վանք    գ. Գրի գոր Մլի ճե ցի
4) Գլա ձոր     դ. Թո րոս Ռոս լին
5) Սիս      ե. Պո ղոս
      զ. Մանուել

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

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

1) Վ ռամ շա պուհ    ա. 338–350 թթ.
 2) Պապ     բ. 333–341 թթ.
3) Վր թա նես Ա Պարթև   գ. 388–414 թթ.
4) Վա րազ դատ    դ. 370–374 թթ.
 5) Ներ սես Ա Պարթև   ե. 374–378 թթ.
6) Ար շակ II     զ. 353–373 թթ.
 7) Տի րան     է. 350–368 թթ.
      ը. 298–330 թթ.

1) 1–գ, 2–դ, 3–է, 4–բ, 5–ե, 6–զ, 7–ա  
2) 1–գ, 2–դ, 3–բ, 4–ե, 5–զ, 6–է, 7–ա
3) 1–է, 2–ա, 3–զ, 4–բ, 5–գ, 6–ը, 7–դ
4) 1–գ, 2–բ, 3–ա, 4–ը, 5–դ, 6–զ, 7–ե 

23. Ի րա դար ձու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել տա րեթ վե րին.
1) Մծ բի նի պայ մա նագ րի կն քու մը
2) հայ–մոն ղո լա կան դա շին քի կն քու մը
3) Նվար սա կի պայ մա նագ րի կն քու մը
4) Դվի նի I ե կե ղե ցա կան ժո ղո վի հրա վի րու մը
5) Ե գիպ տո սի սուլ թա նի կող մից Ե րու սա ղե մի գրա վու մը
6) Քաղ կե դո նի ժո ղո վի հրա վի րու մը
7) Ա նի ի Մայր տա ճա րի շի նա րա րու թյան ա վար տը

ա. 298 թ.  դ. 1001 թ.  է. 484 թ.
բ. 1187 թ.  ե. 1254 թ.  ը. 506 թ.
գ. 451 թ.  զ. 1219 թ.

1) 1–ա, 2–բ, 3–զ, 4–գ, 5–է, 6–ե, 7–դ  
2) 1–ա, 2–ե, 3–գ, 4–դ, 5–բ, 6–զ, 7–է
3) 1–բ, 2–ա, 3–դ, 4–գ, 5–ը, 6–զ, 7–է
4) 1–ա, 2–ե, 3–է, 4–ը, 5–բ, 6–գ, 7–դ 



ZA
NGAK

123

24.  Կա տա րել իրադարձության և տարեթվի հա մա պա տաս խա նե ցում.
ա.  բյու զան դա կան կայ սեր կող մից Սե նե քե րիմ Ա րծ րու նուն Փոքր Հայ քի Սե բաս տի ա 

քա ղաքն իր շր ջա կայ քով տրա մադ րե լը
բ. Ա պլ ղա րիպ Ա րծ րու նու նշա նակ վե լը Կի լի կի այի կա ռա վա րիչ
գ. Գա գիկ Կար սե ցու տե ղա փոխ վե լը Կի լի կի ա
դ. խա չա կիր նե րի կող մից Ե դե սի այի գրա վու մը 
ե. խա չա կիր նե րի կող մից Ե րու սա ղե մի թա գա վո րու թյան հիմ նու մը
զ. ա ռա ջին խա չա կիր նե րի մուտ քը Կի լի կի ա 
է. Գող Վասիլի իշխանության հիմնադրումը
ը. Սսի` Կի լի կյան Հա յաս տա նի մայ րա քա ղաք դառ նա լը

1) 1021 թ.  4) 1082 թ.  7) 1099 թ. 
2) 1042 թ.  5) 1097 թ.  8) 1199 թ. 
3) 1065 թ.  6) 1098 թ.  9) 1173 թ 

1) ա–1, բ–2, գ–3, դ–6, ե–7, զ–5, է–4, ը–9 
2) ա–1, բ–2, գ–4, դ–6, ե–7, զ–8, է–3, ը–9
3) ա–2, բ–3, գ–4, դ–5, ե–1, զ–8, է–9, ը–6
4) ա–2, բ–4, գ–3, դ–8, ե–7, զ–5, է–1, ը–6

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

 Ճա կա տա մարտ 

ա. Կոտ մա նի    գ. Ձի րա վի
բ. Մա նազ կեր տի    դ. Բեր դու սի
ե. Դող սի     է. Հռան դե այի 
 զ. Բա սե նի    ը. Չման կա տու կի

 Տա րե թիվ

1) 62 թ.    6) 1071 թ.
2) 370 թ.    7) 1107 թ.
3) 371 թ.    8) 1220 թ.
4) 894 թ.    9) 1243 թ.
5) 1048 թ.

1) ա–8, բ–6, գ–3, դ–7, ե–4, զ–5, է–1, ը–9 
2) ա–9, բ–6, գ–2, դ–4, ե–7, զ–5, է–1, ը–8 
3) ա–9, բ–6, գ–2, դ–4, ե–7, զ–8, է–3, ը–5 
4) ա–8, բ–2, գ–3, դ–7, ե–5, զ–6, է–1, ը–9 
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26.  Կի լի կի այի հայոց թա գա վոր նե րի և իշ խան նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս
խանեց նել նս տա վայ րե րին. 

ա. Գող Վա սիլ     դ. Օ շին
բ. Գա գիկ II     ե. Կոս տան դին I
գ. Փի լար տոս 

1) Վահ կա     4) Քե սուն
2)  Մա րաշ     5) Լամբ րոն
3) Պի զու     6) Ա նա վար զա

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

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

Ի րա դար ձու թյուն

 ա. Թո րոս I–ի գա հա կալ ման սկիզ բը 
բ.  Թո րոս I–ի և Գող Վա սի լի մի ա ցյալ զոր քի հաղ թա նա կը Ի կո նի այի սել ջուկ նե րի 

նկատ մամբ
գ. Թո րոս I–ի կող մից հույն եղ բայր նե րի մա հա պա տի ժը
դ. Թո րոս I–ի կող մից Սսի և Ա նա վար զայի գրա վու մը

Տա րե թիվ

1) 1107 թ.     4) 1111 թ.
2) 1104 թ.     5) 1101 թ.
3) 1100 թ.
1) ա–5, բ–2, գ–1, դ–4   3) ա–5, բ–1, գ–4, դ–2
2) ա–3, բ–1, գ–4, դ–2    4) ա–3, բ–2, գ–1, դ–4 

28.  Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
 ա. Ա յու բյան սուլ թա նու թյան սուլ թան, ո րը գրա վեց Ե րու սա ղե մը 
բ. բյու զան դա կան կայսր, ո րը գե րե վա րեց Լևոն I–ի ն
գ. Կի լի կի այի իշ խան, ո րը Վահ կա բեր դը դարձ րեց իշ խա նու թյան կենտ րոն
դ.  Սր բա զան հռո մե ա կան կայս րու թյան կայսր, ո րը խեղդ վեց Կի լի կի այի գե տե րից մե կում 
ե.  Ան տի ո քի իշ խան, ո րն իր մոտ հրա վի րեց Լևոն II–ին` սահ մա նային վե ճե րը լու ծե

լու պատր վա կով
զ. Ռու բի նյան իշ խան, որ Ա նա վար զան դարձ րեց մայ րա քա ղաք 
է. Բյու զան դի այի կայսր, ո րը թագ ու ղար կեց Լևոն II–ին 
ը. Լևոն II–ի ազ գա կա նը, ո րը զրկ վեց թա գա ժա ռան գի ի րա վունք նե րից
թ. Զա բե լի խնա մա կալ հայոց կա թո ղի կո սը
ժ.  մոն ղո լա կան զո րահ րա մա նա տար, ո րի մոտ մեկ նեց Կոս տան դին թա գա վո րա

հայ րը` դա շին քի ա ռա ջար կով
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1) Կոս տան դին Ռու բի նյան   7) Հով հան նես Կոմ նե նոս
2) Բա չու     8) Պո ղոս Սսե ցի
3) Ֆրիդ րիխ Շի կա մո րուս   9) Թո րոս I
4) Հով հան նես Սսե ցի   10) Ռայ մոնդ–Ռու բեն
5) Սա լահ ադ Դին    11) Ա լեք սի ոս III Ան գե լոս
6) Բո հե մունդ III

1) ա–5, բ–7, գ–1, դ–3, ե–6, զ–9, է–11, ը–10, թ–4, ժ–2
2) ա–5, բ–11, գ–1, դ–7, ե–10, զ–9, է–3, ը–6, թ–8, ժ–2
3) ա–2, բ–11, գ–9, դ–7, ե–10, զ–1, է–3, ը–6, թ–4, ժ–5
4) ա–2, բ–3, գ–9, դ–11, ե–7, զ–1, է–10, ը–4, թ–8, ժ–5

29. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
ա. Սսի ան կու մից հե տո Կա հի րե գե րե վար ված կա թո ղի կո սը 
բ. Լևոն II–ին թա գա վոր օ ծող կա թո ղի կո սը 
գ. ար քա յա դուստր Զա բե լի խնա մա կալ կա թո ղի կո սը 
դ. մամ լուք նե րի կող մից Հռոմկ լայի ա վե րու մից հե տո գե րե վար ված կա թո ղի կո սը 
ե. Ա դա նայի 1317 թ. ժո ղո վը հրա վի րած կա թո ղի կո սը 

1) Գրի գոր Ա պի րատ   4) Ստե փա նոս Հռոմկ լայե ցի
2) Հով հան նես Սսե ցի   5) Կոս տան դին Կեսարացի
3) Պո ղոս Սսե ցի    6) Մես րոպ Ար տա զե ցի 

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

30.  Լևոն II–ի գա հա կալ ման շրջանի ի րա դար ձու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց
նել տա րեթ վե րին.

 ա. Ան տի ո քի իշ խան Բո հե մունդ III –ի հետ հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը
բ. Ան տի ո քի գրա վու մը
գ. Լամբ րո նի իշ խա նին Տար սո նում բան տար կե լը
դ. Սր բա զան հռո մե ա կան կայս րու թյան կայ սեր կող մից թագ ստանալը

1) 1198 թ.     4) 1194 թ.
2) 1202 թ.     5) 1216 թ.
3) 1197 թ.

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

31. Ի րա դար ձու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել տա րեթ վե րին.
 ա.  Աղ թա մա րում Զա քա րի ա կա թո ղի կո սի եղ բո րոր դի Սմ բա տի օծ վե լը հայոց թա

գավոր
բ. շահ Ա բա սի գա հա կալ ման սկիզ բը
գ. Ա մա սի ա յում հաշ տու թյան կն քու մը Թուր քի այի և Պարս կաս տա նի միջև
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դ. Բյու զան դա կան կայս րու թյան մայ րա քա ղա քի գրա վու մը թուրք–օս ման նե րի կող մից 
ե. Կաս րե–Շի րի նի պայ մա նագ րի կն քու մը

1) 1550 թ.     4) 1587 թ.
2) 1555 թ.     5) 1465 թ.
3) 1639 թ.     6) 1453 թ.

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

32.  Պատ մա կան գոր ծիչ նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել զբա ղեց րած 
պաշ տոն նե րին.
ա. Հու սիկ     1) սպա րա պետ
բ. Վա չե Մա մի կո նյան   2) հայոց կա թո ղի կոս
գ. Բա կուր     3) հա զա րա պետ
դ. Օ տա Ա մա տու նի    4) բդեշխ
       5) մաղ խազ

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

33.  Կա տա րել Բագ րա տու նի ար քա նե րի և նրանց կա ռա վար ման տա րեթ վե րի հա
մա պա տաս խա նե ցում.

ա. Ա շոտ II     1) 977–990 թթ.
բ. Ա բաս     2) 928–953 թթ.
գ. Սմ բատ II    3) 990–1020 թթ.
դ. Գա գիկ I     4) 953–977 թթ.
      5) 914–928 թթ.

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

34.  Կա տա րել Ռու բի նյան իշ խան նե րի և նրանց կա ռա վար ման տա րեթ վե րի հա մա
պա տաս խա նե ցում.

ա. Կոս տան դին I     1) 1169–1175 թթ.
բ. Թո րոս II     2) 1145–1169 թթ.
գ. Լևոն I      3) 1095–1100 թթ.
դ. Մլեհ      4) 1100–1129 թթ.
      5) 1129–1137 թթ.

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

35. Պատ մա կան գոր ծիչ նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել պաշ տոն նե րին.

1) սպա րա պետ     ա. Վեստ Սար գիս    
2) ստ րա տե գոս     բ. Վահ րամ Պահ լա վու նի  
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3) խնա մա կալ    գ. Զա քա րի ա Ձա գե ցի  
4) իշ խա նաց իշ խան  դ. Ա պլ ղա րիպ Ա րծ րու նի   
     ե. Բա գա րատ Բագ րա տու նի
1) 1–գ, 2–դ, 3–բ, 4–ա   3) 1–բ, 2–դ, 3–ա, 4–ե
2) 1–դ, 2–գ, 3–ա, 4–բ   4) 1–ա, 2–բ, 3–գ, 4–ե

36. Պատ մա կան գործ չի ա նու նը հա մա պա տաս խա նեց նել մա կան վանը.
1) Ո ղոր մած    ա. Դա վիթ Բագ րա տու նի  
2) Ան հո ղին    բ. Ա շոտ II     
3) Գող     գ. Ա շոտ III    
4) Եր կաթ     դ. Վա սիլ     
     ե. Սմ բատ II
1) 1–գ, 2–ա, 3–դ, 4–բ   3) 1–բ, 2–ա, 3–դ, 4–գ 
2) 1–դ, 2–գ, 3–ե, 4–ա   4) 1–բ, 2–գ, 3–դ, 4–ե

37. Պատ մա կան գոր ծիչ նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել պաշ տոն նե րին.
1) սպա րա պետ    ա. Ի վա նե Զա քա րյան   
2) ա թա բեկ     բ. Շա պուհ Բագ րա տու նի  
3) իշ խա նաց իշ խան   գ. Կոս տան դին Լամբ րո նա ցի 
4) կա թո ղի կոս     դ. Ա պլ ղա րիպ Ա րծ րու նի  
     ե. Բա գա րատ Բագ րա տու նի
1) 1–գ, 2–դ, 3–ա, 4–բ   3) 1–բ, 2–ա, 3–ե, 4–գ 
2) 1–դ, 2–ա, 3–գ, 4–բ   4) 1–դ, 2–գ, 3–բ, 4–ե

38.  Իշ խա նա կան տոհ մե րի ան վա նում նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել այն տե ղա
նուն նե րին, որ տեղ գտն վում է ին նրանց հիմ նա կան տի րույթ նե րը.

1) Վայոց ձոր    ա. Օր բե լյան ներ    
2) Ար ցախ (Խա չեն)   բ. Վա չու տյան ներ    
3) Սյու նիք     գ. Պռո շյան ներ    
4) Ա րա գա ծոտն   դ. Հա սան–Ջա լա լյան ներ    
     ե. Վահ րա մյան ներ
1) 1–գ, 2–ա, 3–դ, 4–բ   3) 1–գ, 2–դ, 3–ա, 4–բ 
2) 1–բ, 2–ե, 3–ա, 4–գ   4) 1–ա, 2–գ, 3–բ, 4–ե

39.  Են թա կա թա գա վո րու թյուն նե րի ան վա նում նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել 
դրանց հիմ նա դիր նե րի ա նուն նե րին.

1) Տա շիր–Ձո րա գետ   ա. Սմ բատ      
2) Սյու նիք     բ. Գա գիկ     
3) Վաս պու րա կան    գ. Գուրգեն    
4) Վա նանդ    դ. Մու շեղ      
     ե. Դավիթ   
1) 1–ա, 2–դ, 3–գ, 4–բ   3) 1–ե, 2–ա, 3–բ, 4–գ 
2) 1–ե, 2–գ, 3–դ, 4–ա   4) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–դ



ZA
NGAK

128

40.  Են թա կա թա գա վո րու թյուն նե րի ան վա նում նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել 
դրանց հիմ նադր ման տա րեթ վե րին.

1) Տա շիր–Ձո րա գետ     ա. 963 թ.
2) Վաս պու րա կան      բ. 978 թ.
3) Վա նանդ      գ. 908 թ.
4) Սյու նիք       դ. 987 թ.
       ե. 966 թ.

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

41.  Հայոց արքաների ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել նրանց ժա մա նակ գա
հա կա լած հայոց կաթողիկոսների ա նուն նե րին.

1) Կոս տան դին Կե սա րա ցի    ա. Ա շոտ IV 
2) Գևորգ Գառ նե ցի     բ. Ա բաս
3) Պո ղոս Սսե ցի     գ. Օ շին
4) Ա նա նի ա Մո կա ցի    դ. Լևոն VI
       ե. Ա շոտ I

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

42.  Կի լի կի ա յում և հա րա կից շր ջան նե րում ստեղծ ված հայ կա կան իշ խա նու թյուն  ների 
կենտրոնները հա մա պա տաս խա նեց նել իշխանությունների ան վա նում նե րին.

1) Գող Վա սի լի իշ խա նու թյուն    ա. Վահ կա բերդ
2) Հե թու մյան իշ խա նու թյուն   բ. Մա րաշ
3) Ռու բի նյան իշ խա նու թյուն   գ. Քե սուն
4) Փի լար տոս Վա րաժ նու նու իշ խա նու թյուն  դ. Լամբ րոն
        ե. Ծամն դավ

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

43.  Քա ղաք նե րի ան վա նում նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել են թա կա թա գա վո րու
թյուն նե րի ան վա նում նե րին.

1) Սյու նիք       ա. Բերկ րի
2) Վաս պու րա կան     բ. Կա պան
3) Վա նանդ      գ. Լո ռե
4) Տա շիր–Ձո րա գետ    դ. Կարս
       ե. Կա րին

1) 1–դ, 2–բ, 3–ա, 4–գ    3) 1–ե, 2–ա, 3–բ, 4–դ
2) 1–ա, 2–դ, 3–գ, 4–բ   4) 1–բ, 2–ա, 3–դ, 4–գ
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44. Պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել տա րեթ վե րին.

1) Գող Վա սի լի իշ խա նու թյան վե րա ցու մը
2)  Ե դե սի այի գրա վու մը խա չա կիր նե րի կող մից և քա ղա քի հա յազ գի կա ռա վար չի 

սպա նու թյու նը
3) Փի լար տոս Վա րաժ նու նու իշ խա նու թյան վե րա ցու մը 
4) Ե րու սա ղե մի գրա վու մը խա չա կիր նե րի կող մից

ա. 1090 թ.    գ. 1099 թ.
բ. 1098 թ    դ. 1105 թ
     ե. 1117 թ.

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

45.   Հայ ար քա նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ար քա յա տոհ մե րի ան վա
նում նե րին.
1) Դա վիթ Ան հո ղին   ա. Հե թու մյան ներ
2) Կոս տան դին    բ. Ա րծ րու նի ներ 
3) Սե նե քե րիմ    գ. Սյունիներ
4) Վա րազ դատ    դ. Ար շա կու նի ներ
5) Լևոն V     ե. Բագ րա տու նի ներ
      զ. Նղ րե ցի ներ

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

46.  Պատ մա կան գոր ծիչ նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել նրանց զբա ղեց
րած պաշ տոն նե րին.

1) Պաղ տին    4) Ա պլ ղա րիպ Ա րծ րու նի
2) Ա տան     5) Պո ղոս Սսե ցի
3) Կոս տան դին Հե թու մյան 
 
ա. գունդս տաբլ    դ. մա րա ջախտ 
բ. կա թո ղի կոս    ե. պայլ
գ. ստ րա տե գոս   զ. կյու րա պա ղատ

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

47.  Ար քու նի քի կամ նս տա վայ րի տե ղա փո խու թյուն կա տա րած պատ մա կան գոր
ծիչ նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել նրանց ը նտ րած կենտ րոն նե րի 
ան վա նում նե րին.

1) Ա շոտ Մսա կեր   4) Թո րոս I
2) Ա բաս    5) Մլեհ
3) Ա շոտ III 
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ա. Ա նա վար զա    դ. Սիս 
բ. Ա նի     ե. Կարս
գ. Վահ կա բերդ    զ. Բա գա րան

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

48.  Պատ մա կան գոր ծիչ նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել նրանց գոր ծու
նե ու թյան հետ ա ռնչ վող փաս տե րին.

1) Գա գիկ I      4) Ռայ մոնդ–Ռու բեն
2) Սա լահ ադ Դին     5) Ման գու
3) Հեն րիխ VI

ա. թա գի ու ղար կում Կի լի կյան Հա յաս տան 
բ. հայե րի հետ դա շին քի կն քում
գ. Կիլիկյան Հայաստանի թա գա ժա ռանգ հռ չակ վե լը
դ. Ե րու սա ղե մի գրա վում 
ե. Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա վո րու թյան հպա տա կե ցում
զ. Հռոմկ լայի գրա վում

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

49.  Թվարկված գործիչներին հա մա պա տաս խա նեց նել այն ռազմական գործողու
թյուններին, որ տեղ նրանք աչ քի են ըն կել.

1) Թա թուլ     4) Վահ րամ Պահ լա վու նի
2) Գող Վա սիլ    5) Ա շոտ Եր կաթ
3) Լևոն I

ա. Վահ կա բերդի գրավում   
բ. Սևանի ճակատամարտ   
գ. Կարսի պաշտպանություն
դ. Ա նի ի պաշտպանություն
ե. Մա ռիի ճակատամարտ
զ. Բեր դուսի ճակատամարտ

1) 1–գ, 2–դ, 3–բ, 4–ե, 5–ա    3) 1–ա, 2–զ, 3–դ, 4–գ, 5–բ
2) 1–գ, 2–զ, 3–ա, 4–դ, 5–բ    4) 1–ա, 2–գ, 3–ե, 4–բ, 5–դ
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50.  Ազատագրման տարեթվերը համապատասխանեցնել Զա քա րյան նե րի ա զա
տագ րած վայ րե րի ան վա նում նե րին.

1) Դվին     3) Ամ բերդ
2) Կարս     4) Ա նի

ա. 1206 թ.     դ. 1203 թ.
բ. 1199 թ.     ե. 1209 թ.
գ. 1196 թ.     

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

51.  Հայ տի րա կալ նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել Կի լի կի այի և հա րա
կից շր ջան նե րի այն քա ղաք նե րի ու ամ րոց նե րի ան վա նում նե րին, որ տեղ նրանք 
հաս տատ վել է ին.

1) Փի լար տոս Վա րաժ նու նի   4) Օ շին Հե թու մյան
2) Գա գիկ Ա բա սյան    5) Գող Վա սիլ
3) Գա գիկ II

ա. Լամբ րոն    դ. Պի զու 
բ. Կո ռո մո զոլ    ե. Ծամն դավ
գ. Քե սուն     զ. Մա րաշ

1) 1–զ, 2–ե, 3–դ, 4–ա, 5–գ    3) 1–դ, 2–գ, 3–բ, 4–ա, 5–զ
2) 1–գ, 2–դ, 3–ե, 4–բ, 5–զ    4) 1–ե, 2–բ, 3–ա, 4–զ, 5–գ
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8.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱՐԿՆԵՐԻ, ՊՆԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄ 
ԵՎ ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄ

1.    Ընտ րել այն շար քը, որտեղ նշ ված են բա ցա ռա պես հա զա րա վոր նա խա րա րա կան 
տոհ մեր.

1) Սյու նի, Պատս պա րու նի, Բագ րա տու նի, Խոր խո ռու նի
2) Կադ մե ա, Բզ նու նյաց, Տագ րյան, Գու գա րաց
3) Բագ րա տու նի, Ա ղձ նյաց, Սո դա ցի, Խոր խո ռու նի
4) Բագ րա տու նի, Գու գա րաց, Բզ նու նյաց, Խոր խո ռու նի 

2.  Լու սա վոր չի թոռ Գրի գո րի սի հոգ ևոր իշ խա նու թյանն է ին են թարկ վում Մեծ Հայ
քի հետ ևյալ նա հանգ նե րը.
1) Ու տիք, Ար ցախ, Փայ տա կա րան  
2) Ար ցախ, Ու տիք, Պարս կա հայք
3) Սյու նիք, Ար ցախ, Փայ տա կա րան
4) Ու տիք, Սյու նիք, Պարս կա հայք

3.   Գտնել սխալ պա տաս խան նե րը.
Ի՞նչ քայ լեր ձեռ նար կեց Պապ թա գա վո րը` Հայոց պե տու թյան ան վտան գու թյան և 
ռազ մատն տե սա կան հզո րու թյան ամ րապնդ ման ո ւղ ղու թյամբ: 

ա.  Սահ մա նա փա կեց ե կե ղե ցա կան հո ղա տի րու թյու նը, ը նդ լայ նեց թա գա վո րա կան 
հո ղա տի րու թյու նը:

բ. Ա վե լաց րեց կու սա նոց նե րի և այ րի նե րի ա պաս տա րան նե րի թի վը:
գ. Թվա պես ա վե լաց րեց հայոց բա նա կը:
դ. Բազ մա պատ կեց հոգ ևո րա կան նե րի թի վը: 
ե. Հաս տա տեց Հայոց կա թո ղի կո սա կան ա թո ռի ինքնուրույնությունը:
զ. Ա վե լաց րեց ե րկ րի բեր քից ե կե ղե ցուն վճար վող հար կը: 

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

4.  Գտնել այն փաս տարկ նե րը, ո րոնք բնու թագ րում են Տր դատ Մե ծի` կենտ րո նա
կան–թա գա վո րա կան իշ խա նու թյան ամ րապնդ ման նպա տա կով վա րած քա ղա
քա կա նու թյու նը.
1) Բարձ րաց րեց գոր ծա կա լու թյուն նե րի դե րը:
2)  Թա գա վո րա կան իշ խա նու թյան հա մար նոր հե նա րան ստեղ ծե լու նպա տա կով 

հիմ նեց նոր քա ղաք: 
3) Պատերազմեց Պարթևստանի դեմ:
4) Կր ճա տեց հոգ ևո րա կան նե րի թի վը:
5)  Հզորացրեց հայոց բանակը:
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5.  Ընտ րել այն կե տե րը, ո րոնք չեն հա մա պա տաս խա նում Աշ տի շա տի ժո ղո վի 
ընդունած ո րո շում նե րին.
1) կա ռու ցել վան քեր, դպ րոց ներ, հի վան դա նոց ներ, աղ քա տա նոց ներ, իջ ևա նատ ներ 
2) ըն դու նել Քաղ կե դո նի եր կաբ նա կու թյան դա վա նան քը
3) գթա սիրտ լի նել ծա ռա նե րի նկատ մամբ
4) անվավեր ճանաչել նա խորդ ե կե ղե ցա կան ժո ղո վի ո րո շում նե րը
5) հա վա տա րիմ մնալ տե րե րին
6) արգելել բազ մակ նու թյունը և մա հա ցած նե րի վրա ան վայե լուչ լա ցը
7) ծա ռա նե րին հար կե րից ա զա տե լ և նրանց բնա կա րան ներ հատ կաց նե լ

6. Ը նտ րել ճիշտ փաստարկները.
1) Սա սա նյան նե րի զոր քե րը 364 թ. Հա յաս տան ներ խու ժեցին ե րեք ո ւղ ղու թյուն նե րով:
2)  Շա պու հ II–ի մե ծա քա նակ զոր քե րը գրավեցին Գառնի ա մուր բեր դը, որ տեղ Ար

շա կու նի ար քա նե րի գե րեզ ման ներն ու գան ձերն է ին:
3)  Վա սակ սպա րա պե տի գլ խա վո րու թյամբ հայոց 30–հա զա րա նոց զոր քը ջախ ջա

խեց թշ նա մուն, ա զա տեց թա գա վոր նե րի ոս կոր նե րը և վե րա թա ղեց Դա րա նա
ղյաց գա վա ռի Ա նի բեր դում:

4)  Մե րու ժան Ա րծ րու նու դա վա ճա նա կան օ րի նա կին հետ ևեց նաև Մու շեղ Մա մի կոն
յա նը:

5)  Ար շակ թա գա վո րը Վա սակ սպա րա պե տի ու ղեկ ցու թյամբ 368 թ. մեկ նեց Պարս
կաս տան:

6)  Փա ռան ձեմ թա գու հին 15 հա զար ըն տիր զո րա կան նե րով ամ րա ցել էր Ան գեղ բեր
դում և հե րո սա կան դի մադ րու թյուն էր ցույց տա լիս պար սիկ նե րին:

7. Ով քե՞ր է ին մտ նում 450 թ. ա պս տամբ նե րի կազ մած կա ռա վա րու թյան մեջ.
1) Վար դան Մա մի կո նյա նը, Վա սակ Սյու նին, Ներ շա պուհ Ա րծ րու նին, Ղևոնդ Ե րե ցը
2)  Վար դան Մա մի կո նյա նը, Վա սակ Սյու նին, Թա թուլ Վա նան դե ցին, Հովսեփ կա

թո ղի կո սը
3)  Վա սակ Սյու նին, Վար դան Մա մի կո նյա նը, Հով սեփ Վայոց ձոր ցին, Խո րեն Խոր

խո ռու նին
4)  Վար դան Մա մի կո նյա նը, Վա սակ Սյու նին, Խո րեն Խոր խո ռու նին, Հովհաննես Ա 

կա թո ղի կո սը

8.  Տր ված պայ ման նե րից ա ռանձ նաց նել եր կու սը, ո րոնք տեղ են գտել Վա հան 
Մամի կո նյա նի և Նի խո րի միջև Նվար սա կում կնք ված պայ մա նագ րում.
ա.  պաշ տոն ներ չտալ ա նար ժան և ու րա ցյալ նա խա րար նե րին ու հար գել հայ նա խա

րար նե րի ժա ռան գա կան ի րա վունք նե րը 
բ. ճա նա չել Հա յաս տա նի պե տա կան ան կա խու թյու նը
գ.  վե րա կանգ նել հո ղեր ժա ռան գե լու` իշ խան նե րի ա վագ որ դի նե րի բա ցա ռիկ ի րա

վուն քը
դ. հրա ժար վել կրո նա փո խու թյան ա ռա ջար կից 
ե. Հա յաս տա նի մարզ պան նշա նա կել մի այն հայ նա խա րար նե րից
1) ա, դ   2) ա, ե    3) բ, գ   4) գ, դ
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9.  Ընտ րել շար քը, որ տեղ բա ցա ռա պես ներ կա յաց ված են պար սից ար քայի կող մից 
Վա հան Մա մի կո նյա նին տր ված պաշ տոն նե րը.

1) գա հե րեց, հայոց սպա րա պետ և մարզ պան
2) իշ խա նաց իշ խան, հայոց սպա րա պետ և մեծ դա տա վոր
3) գա հե րեց, հայոց սպա րա պետ ու հա զա րա պետ
4) հայոց աշ խար հա կալ իշ խան, գա հե րեց ու հայոց սպա րա պետ

10. Ընտ րել եր կու ճիշտ պն դում նե րը.

ա.  580–ա կան թթ. հայոց ա պս տամ բա կան շարժ ման ար դյունք նե րից էր Մեծ Հայ քի 
Ու տիք և Ար ցախ նա հանգ նե րում և հա րա կից տա րածք նե րում հայ կա կան թա
գա վո րու թյան հիմ նադ րու մը, որ տեղ գահ բարձ րա ցավ Վա չա գան Բա րե պաշ տը:

բ.  Հա յաս տա նի ե րկ րորդ բա ժա նու մով ե րկ րի մեծ մասն ան ցել էր Սա սա նյան Պարս
կաս տա նին:

գ.  Դվի նի 554 թ. ժո ղո վում վերջնականապես հաստատվեց Հայոց ե կե ղե ցու ազգա
յին ի նք նու րույ նու թյու նը:

դ.  590 թ. պար սից նոր ար քա Վահ րամ II–ը Հա յաս տա նում բռնկ ված հա կա պարս
կա կան ա պս տամ բու թյու նը ճն շե լու նպա տա կով ռազ մա կան օգ նու թյուն էր խնդրել 
բյու զան դա կան Մո րիկ կայս րից: 

ե.  « Սահ մա նադ րու թիւն կա նո նա կան»–ը հայ և հա մաշ խար հային ի րա վա գի տու թյան 
պատ մու թյան մեջ նշա նա վոր վել է որ պես վաղ կա նո նագ րու թյուն նե րից մե կը:

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

11. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
ա.  Կոստանդին (Կոս տաս) II կայսրը 100–հազարանոց զորքով ներխուժել է Հայաստան։
բ.  Ա րաբ նե րը հե տապն դեցին Կոստասի զոր քին, ո րը նախ փախավ Տայք, ի սկ այ

նու հետև՝ Վաս պու րա կան, որ տեղ և 636 թ. պար տու թյուն կրեց ա րա բա կան զոր
քից։

գ.  Թե ո դո րոս Ռշ տու նին՝ որ պես հայոց իշ խան, Հա յաս տա նի հետ մի ա ժա մա նակ 
իշ խա նու թյուն ստացավ նաև Վիր քի ու Աղ վան քի վրա՝ մինչև Ճո րա պա հակն ըն
կած տա րածք նե րը։

դ.  Թե ո դո րոս Ռշ տու նին 656 թ. մա հացել է օ տա րու թյան մեջ։ 
ե.  Թե ո դո րոս Ռշ տու նուն թա ղել են հայ րե նի կալ ված քում՝ Օ շա կա նում։
զ.  685 թ. հյու սի սից ներ խու ժած խա զար նե րի դեմ մղած պայ քա րում զոհ վել է Գրի

գոր Մա մի կո նյա նը։

1) ա, ե   2) բ, ե   3) բ, զ   4) գ, դ

12. Ո՞ր շար քի բո լոր տա րածք ներն էր ը նդ գր կում «Ար մի նի ա» փո խար քա յու թյու նը.

1) Հա յաս տան, Վիրք, Ի րան, Մերձ կաս պյան շր ջան ներ
2) Վիրք, Փոքր Ա սի ա, Հա յաս տան, Իրան
3) բուն Աղ վանք, Հա յաս տան, Վիրք, Մերձ կաս պյան շր ջան ներ
4) Հա յաս տան, Ի րան, բուն Աղ վանք, Մերձ կաս պյան շր ջան ներ
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13.  Թվարկ ված քա ղաք նե րից ո րո՞նք են ե ղել Ա րա բա կան խա լի ֆա յու թյան «Ար մի
նի ա» փո խար քա յու թյան VIII–IX դա րե րի վար չա կան կենտ րոն ներ.

1) Բա գա րա նը և Դվի նը   3) Դվի նը և Պար տա վը
2) Կար սը և Դվի նը    4) Բա գա րա նը և Պար տա վը

14. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
ա. Հայ ժո ղո վուր դը VIII–IX դա րե րում բազ միցս ա պս տամ բել է օ տար լծի դեմ։
բ.  Հայ նա խա րա րա կան հա մա կար գը, չնա յած խա լի ֆա յու թյան դա ժան բռ նու թյուն

նե րին, պահ պա նվել էր. դրա հո ղա տի րա կան հիմ քը կազ մում է ին Բագ րա տուն
յաց, Սյու նյաց, Մա մի կո նյանների և Ա րծ րու նի նե րի իշ խա նա կան տի րույթ նե րը։

գ.  Հայ ե կե ղե ցին արաբական տիրապետության շրջանում շա րու նա կում էր իր ազ
գա պահ պան գոր ծու նե ու թյու նը։

դ.  Ար մի նի այի ա ռա ջին ա րաբ ոս տի կա նի դա ժան հար կա հա նու թյա նը և կրո նա կան 
հա լա ծանք նե րին հայե րը պա տաս խա նե ցին ա պս տամ բու թյամբ, ո րը գլ խա վո րեց 
Ա շոտ իշ խա նի որ դին՝ Գա գիկ Բագ րա տու նին։ 

ե.  Դավիթ Սահառունին մինչև VII դա րի 40–ա կան թթ. վեր ջը գլ խա վո րում էր Հայաս
տանի վե րա մի ա վոր ման գոր ծը։

զ.  Սա սուն–Խութ գա վա ռում տեղի ունեցած հուժ կու ա պս տամ բու թյու նը ղե կա վա րում էր 
Ա շոտ Մսա կե րը։ 

է.  Կա րի նը պա շա րող ա պս տամբ նե րը, տե ղե կա նա լով Արճեշի ճա կա տա մար տի 
տխուր վախ ճա նի մա սին, Մու շե ղի գլ խա վո րու թյամբ շարժ վեցին դե պի Բագրևանդ 
գա վառ։

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

15. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
ա.  Ե րբ Սմ բատ Բագ րա տու նու 2000–ա նոց այ րու ձին գտն վում էր Ա րձ նի գյու ղի մոտ, 

ա րա բա կան 5000–ա նոց պատ ժիչ ջո կա տը հա սավ նրանց:
բ.  Վարդանակերտի մոտ ա րաբ նե րը չկա րո ղա ցան դի մադ րել և սկ սե ցին խու ճա պա

հար ան ցնել Ա րա ծա նին:
գ.  Ռշ տու նիք գա վա ռի Ա կո ռի գյու ղի մոտ ա պս տամբ նե րը Վաս պու րա կա նի Սմ բատ 

իշ խա նի գլ խա վո րու թյամբ ջախ ջա խեցին թշ նա մուն, մի այն 280 ա րաբ զին վոր 
փախավ ու թաքն վեց ե կե ղե ցում։

դ.  Ա րաբ նե րի տի րա պե տու թյան ժա մա նակ հայ հոգ ևո րա կա նու թյու նը հար կա տու չէր: 
ե.  Վարդանակերտի մոտ պարտված ա րաբ նե րը փա խուս տի դիմեցին, Երասխի սա

ռույ ցը ջարդ վեց, և նրան ցից շա տե րը խեղդ վեցին: 
զ.  VIII դ. սկզ բի հա կաա րա բա կան ա պս տամ բու թյունն ը նդ գր կել էր Եր ևա նը, Վա

նան դը, Վաս պու րա կա նը։ 
է. Հերթ ոս տի կա նի աշ խար հագ րով հար կա հա նու թյու նը խիստ ծան րա ցավ:
1) բ, գ, դ  2) ա, ե, զ  3) ե, զ, է  4) բ, գ, է
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16. Ո՞ր հի նա վուրց հայ կա կան իշ խա նա կան տնե րը հզո րա ցան IX դա րում.
1) Ա րծ րու նի ներ, Մա մի կո նյան ներ, Բագ րա տու նի ներ, Գնու նի ներ
2) Բագ րա տու նի ներ, Ա րծ րու նի ներ, Սյու նի ներ, Ար ցա խի իշ խան ներ
3) Բագ րա տու նի ներ, Գնու նի ներ, Ա րծ րու նի ներ, Սյու նի ներ
4) Բագ րա տու նի ներ, Գնու նի ներ, Սյու նի ներ, Ար ցա խի իշ խան ներ

17. Ա շոտ Մսա կերն ըն դար ձա կեց իր տի րույթ նե րը.
1) Տայ քում, Գու գար քում, Սյու նի քում
2) Այ րա րա տում, Տա րո նում, Տայ քում
3) Սյու նի քում, Տայ քում, Վաս պու րա կա նում
4)  Վաս պու րա կա նում, Սյունիքում, Ար ցա խում

18. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո ՞ր եր կուսն են սխալ.
ա.  Հայոց իշ խան Ե սայի Ա բու–Մու սե ի քա ջա րի զին վոր նե րը Քթիշ ամ րո ցը (Տող գյու

ղի մոտ) մոտ եր կու տա րի ա նա ռիկ պա հե ցին։
բ.  Բու ղան դի մեց խա բե ու թյան. բա նակ ցե լու պատր վա կով իր մոտ կան չեց ու ձեր

բա կա լեց Ե սայի իշ խա նին։
գ.  Վաս պու րա կա նում ա պս տամբ նե րը Գուր գեն Ա րծ րու նու գլ խա վո րու թյամբ ջախ

ջա խեցին և դուրս մղեցին ա րաբ նե րին։
դ.  Հայոց հզո րա գույն ա պս տամ բու թյու նը (850–855 թթ.) սա սա նեց ա րա բա կան տի

րա պե տու թյու նը Հա յաս տա նում։ 
ե.  Սմ բատ սպա րա պե տի որ դին՝ Ա բաս Բագ րա տու նին, 862 թ. ճա նաչ վեց հայոց իշ

խան ու սպա րա պետ։

1) ա, բ  2) գ, դ   3) գ, ե   4) ա, ե

19.  Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
ա. Ա րա բա կան խա լի ֆա յու թյու նը IX դա րում սկ սեց թու լա նալ և ան կման ու ղի բռ նել:
բ.  Զար գաց ման տար բեր աս տի ճան նե րում գտն վող, տար բեր լե զու, դա վա նանք 

ունե ցող ժո ղո վուրդ նե րին Արաբական խա լի ֆա յու թյան մեջ բռ նի մի ա վո րու մը կա
յուն ու եր կա րատև լի նել չէր կա րող։

գ.  Ա րա բա կան խա լի ֆա յու թյան են թա կա ե րկր նե րում, այդ թվում՝ Հա յաս տա նում, աս
տի ճա նա բար ա վե լի ու ա վե լի էր ու ժե ղա նում ա րա բա կան լու ծը թո թա փե լու ձգ տու մը։ 

դ.  Խա լի ֆա յու թյան ծանր դրու թյու նից օ գտ վում էր նրա վա ղե մի հա կա ռա կորդ Պարս
կաս տա նը, ո րն ա մեն կերպ ա ջակ ցում էր խա լի ֆա յու թյան կենտ րո նա խույս ու ժե րին։ 

ե.  Ա րա բա կան խա լի ֆա յու թյան թու լա ցու մից Հա յաս տա նում հմ տո րեն օ գտ վում է ին 
հատ կա պես ժա մա նա կի նշա նա վոր իշ խա նա կան տնե րից Վա չու տյան նե րը։

զ.  Գե րա զան ցա պես օ տար վարձ կան նե րից բաղ կա ցած արաբական բա նա կը միշտ չէ, 
որ են թարկ վում էր խա լիֆ նե րին։

1) ա, գ  2) գ, ե   3) դ, ե   4) բ, զ
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20. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
1)  Բագ րա տու նյաց թա գա վոր նե րը ձգ տում է ին ամ բողջ Հա յաս տա նը մի ա վո րելու 

մեկ մի աս նա կան, կենտ րո նաց ված պե տու թյան մեջ։
2)  Զարգացած միջնադարում Հայաստանի կենտ րո նա խույս ու ժե րը խրա խուս վում է ին 

սահ մա նա կից եր կու հզոր պե տու թյուն նե րի՝ Բյու զան դի այի և Աղ վան քի կող մից։
3)  Հայաստանի, հատ կա պես ծայ րա գա վառ նե րի նշա նա վոր իշ խա նու թյուն նե րը 

տնտե սա կան և ռազ մա կան բա վա րար հզո րու թյուն ու նե ին և ի նք նա բավ կյանք է ին 
վա րում՝ հա ճախ ձգտե լով ան կա խու թյան։

4)  Բյու զան դի ան հայոց պե տու թյու նը թու լաց նե լու, ե րկ րի ար ևե լյան ե րկ րա մա սե րը 
կայս րու թյա նը մի աց նե լու հետ ևո ղա կան քա ղա քա կա նու թյուն էր վա րում։

5)  Բյու զան դի ան XI դա րի ե րկ րորդ կե սից Հա յաս տա նի նկատ մամբ որ դեգ րեց նվա
ճո ղա կան քա ղա քա կա նու թյուն։

21. Գտնել միայն հայոց կա թո ղի կոս նե րի ա նուն ներն ը նդ գր կող շար քը.
1)  Սա հակ Պարթև, Ներ սես Շնոր հա լի, Զա քա րի ա Ձա գե ցի, Գագիկ Կարսեցի, Ա նա

նի ա Մո կա ցի
2)  Ներ սես Մեծ, Սա հակ Պարթև, Զա քա րի ա Ձա գե ցի, Գևորգ Գառ նե ցի, Պետ րոս 

Գե տա դարձ
3)  Ներ սես Մեծ, Սա հակ Ձո րո փոր ցի, Ներ սես Տայե ցի, Դա վիթ Ան հո ղին, Հով հան

նես Ա Ման դա կու նի
4)  Ներ սես Բ Բագր ևանդա ցի, Զա քա րի ա Ձա գե ցի, Վահ րամ Պահ լա վու նի, Ա նա նի ա 

Մո կա ցի, Գա գիկ Ա րծ րու նի

22. Ս տորև բեր ված փաս տարկ նե րից ո ՞ր եր կուսն են սխալ.

ա.  Խո րեզ մի շա հի որ դին՝ Ջա լա լեդ դի նը, նա հան ջե լով պայ քա րը շա րու նա կեց Ի րա նում 
և Այսր կով կա սում՝ իր հեր թին կո ղոպ տե լով ու կոտորե լով տե ղի բնակ չու թյա նը։

բ.  Կոտ մա նի դաշ տում տե ղի ու նե ցած ճա կա տա մար տում հայ–վրացական միացյալ 
զոր քե րին հաղթելուց հետո, շր ջան ցե լով Զա քա ր յան նե րի տի րույթ ներն ու Վրաս
տա նը, մոն ղոլ ներն ան ցան Հյու սի սային Կով կաս և Ռու սի ա։

գ.  1231 թ. մոն ղոլ նե րը, հե տապն դե լով Ջա լա լեդ դի նին, կա րո ղա ցան նրան ջախ ջա
խիչ պար տու թյան մատ նել։

դ.  Դվին և Կարին քա ղաք նե րը գրա վե լուց հե տո մոն ղոլ նե րը պա շա րե ցին Ա նին։ 
ե. 1240 թ. մոն ղոլ ներն ի րենց են թար կե ցին ամ բողջ Հա րա վային Հա յաս տա նը։

1) բ, դ  2) ա, ե   3) գ, ե   4) դ, ե

23.   Ի՞նչ տա րածք էր ը նդ գր կում Փի լար տոս Վա րաժ նու նու իշ խա նու թյու նը.
1) Հյու սի սային Ա սո րի քը և Կի լի կի այի ար ևե լյան շր ջան նե րը
2) Հա րա վային Մի ջա գետ քը և Կի լի կի այի հա րա վային շր ջան նե րը
3) Մի ջերկ րա կան ծո վի հա րավ–ար ևել քը
4) Հարավային Ա սո րիքն ու Կի լի կի այի ար ևե լյան շր ջան նե րը
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24. Բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.

1)  Կի լի կի այի հայ կա կան պե տու թյան ժա մա նա կաշր ջա նում հայ կա կան աղ բյուր նե
րում եր կիրն ան վան վել է « Հայոց աշ խարհ», « Կի լի կյան Հա յաս տան»։

2)  Խա չա կիր մա տե նա գիր նե րը Կի լի կի ան ան վա նել են « Հա յաս տան», « Փոքր Հայք»։
3)  Կի լի կի ան՝ որ պես աշ խար հագ րա կան մի ա վոր, բաժանվում է երկու մասի՝ 

Քարուտ և Դաշտային Կիլիկիա։
4)  Ք. ա. I դա րում Տիգ րան Մե ծը նվա ճել և հայ կա կան տե րու թյա նն էր մի աց րել Կի

լի կի այի արևելյան շր ջան նե րը։
5)  Կի լի կի ա յում հայ կա կան պե տա կա նու թյան ա ռա ջաց ման նա խօ րյա կին տեղում հաս

տատ ված հայ բնակ չու թյունն ար դեն ու ներ կա յուն կազ մա կերպ ված սոցիալական 
մի ջա վայր և Հայոց եկեղեցու թեմեր։

6)  1065 թ. Գա գիկ Կար սե ցին իր թա գա վո րու թյան դի մաց բյու զան դա կան կայս րից 
ստա ցավ Կի լի կյան Տավ րո սում գտն վող Լամբ րոն բեր դը։

25. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.

1)  Ի կո նի այի սուլ թա նու թյու նը ըն դար ձա կում էր իր տա րածք նե րը Բյու զան դի այի 
հաշ վին։

2)  Ի կո նի այի սուլ թա նու թյու նը և Ե գիպ տո սը թշ նա մա բար է ին տրա մադր ված Կի լի
կի այի նկատ մամբ։

3)  Մի րի ո կե ֆա լո նի ճա կա տա մար տից հե տո Ի կո նի այի սուլ թա նու թյու նը մե կընդ
միշտ հրա ժար վել էր Կի լի կի այից։

4)  Ե րու սա ղե մը գրա վե լուց հե տո Ե գիպ տո սի Ա յու բյան սուլ թա նու թյու նը ո րոշ ժա մա
նակ զբաղ ված էր խա չակ րաց տի րույթ նե րի նվա ճու մով։

5)  Ե րու սա ղե մը մահ մե դա կան նե րից հետ գրա վե լու հա մար 1189 թ. սկս վեց խա
չակրաց ե րկ րորդ ար շա վան քը։

6)  Լևոն II–ը կա պեր հաս տա տեց խա չա կիր նե րի ա ռաջ նորդ նե րից մե կի՝ Սր բա զան 
հռո մե ա կան կայս րու թյան կայսր Ֆրիդ րիխ Շի կա մո րու սի հետ։

26.  Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո ՞ր եր կուսն են սխալ.

ա. Մա ռի ի ճա կա տա մար տում զոհ վեց ար քայոր դի Ստե փա նեն։
բ. Մա ռի ի ճա կա տա մար տում ար քայի որ դի Լևո նը գե րի ըն կավ։
գ. Մա ռի ի ճա կա տա մար տից հե տո բար դա ցավ նաև խա չա կիր նե րի վի ճա կը։
դ.  Մա ռի ի պար տու թյու նը և Ան տի ո քի ան կու մը վերջ դրե ցին քրիս տո նե ա–մոն ղո լա

կան դա շինք ստեղ ծե լու Հե թում I –ի ծրագ րին։ 
ե.  Հե թում I–ը 1270 թ. գա հը հանձ նեց ե գիպ տա կան գե րու թյու նից ա զատ ված 

Հեթում II–ի ն։

1) ա, գ  2) ա, ե   3) բ, դ   4) բ, ե
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27.  Ո րո՞նք է ին Կիլիկիայի հայկական պե տու թյան զին ված ու ժե րի կազ մա կերպ ման 
ու ղե կա վար ման հա մար ստեղծ ված ե րեք գոր ծա կա լու թյուն նե րը՝ 
ա. սպա րա պե տու թյու նը   դ. աս պե տու թյու նը 
բ. խնամակալությունը   ե. մա րա ջախ տու թյու նը
գ. սպա սա լա րու թյու նը   զ. սե նես կա լու թյու նը

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

28. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
1)  Կի լի կյան Հա յաս տա նի թա գա վորն էր պա տե րազմ հայ տա րա րում, հաշ տու թյուն և 

դա շինք կն քում, քա ղաք ներ և ամ րոց ներ հիմ նադ րում, դրամ ներ հա տում և լու ծում 
գա հա ժա ռան գու թյան խն դի րը։

2)  Կի լի կյան Հա յաս տա նում ե րկ րի կա ռա վա րու մը թա գա վորն ի րա կա նաց նում էր 
գոր ծա կա լու թյուն նե րի մի ջո ցով, ո րոնք քսա նից ա վե լի է ին։

3)  Կի լի կյան Հայոց թա գա վո րու թյան հռ չա կու մից հե տո վե րա կանգն վեց նաև թա գա
դիր աս պե տու թյուն գոր ծա կա լու թյու նը, ո րը կր կին հանձն վեց Բագ րա տու նի նե րին։

4)  Խնա մա կա լու թյան (պայ լու թյան) գոր ծա կա լու թյու նը Կիլիկյան Հայաստանում գո
յու թյուն ու ներ դեռևս իշ խա նու թյան շր ջա նում։

5)  Պայ լը թա գա վո րի առաջին խորհր դա կանն էր, ի սկ ար քայի բա ցա կա յու թյան 
դեպ քում փո խա րի նում էր նրան։

6)  Գոր ծա կա լու թյուն նե րի մեջ բա վա կան ազ դե ցիկ տեղ էր զբա ղեց նում ար քու նի 
քար տու ղա րու թյու նը, ո րի գլ խա վոր պաշ տո նյան կոչ վում էր աս պետ։

7) Կի լի կի այի հայոց բա նա կում կար ևոր տեղ ու ներ նաև ռազ մա կան նա վա տոր մը:

29.  Ո՞ր շար քի բո լոր ի նք նա վար իշ խա նու թյուն ներն է ին գտն վում Ա րևմ տյան Հա
յաս տա նում.
1) Սա սուն, Դի զակ, Շա տախ   3) Մոկս, Սա սուն, Շա տախ
2) Շա տախ, Վա րան դա, Սա սուն   4) Մոկս, Խա չեն, Սա սուն

30. Ընտ րել սխալ պն դում նե րը.
1)  IV դ. վեր ջին մայ րե նի լեզ վով գիր և գրա կա նու թյուն ու նե նալն ազ գա պահ պա նու

թյան խն դիր էր դար ձել, քա նի որ հայոց գրա վոր լե զուն կեն սա կան ան հրա ժեշ
տու թյուն էր թե՛ պե տու թյան, թե՛ ե կե ղե ցու հա մար:

2)  Հայոց գրե րը դար ձան հայ ժո ղովր դի հա մար գո յատև ման, ազ գային ի նք նու թյան 
և ար ժե հա մա կար գի պահ պան ման հզոր մի ջոց բո լոր ժա մա նակ նե րում:

3)  Ը ստ Կո րյու նի` IV դ. սկզ բին Սա հակ Պարթ ևի նա խա ձեռ նու թյամբ Ար տա շա տում 
ե կե ղե ցա կան ժո ղով է գու մար վել, որ տեղ ո րոշ վել է « հայ ազ գի հա մար նշա նա
գրեր գտ նել»:

4)  Հա յաս տա նում լու սա վոր չա կան գոր ծու նե ու թյունն ըն դար ձա կե լով` Մաշ տո ցը հե
տա գա յում տա ռեր է ստեղ ծել նաև վրացիների և Աղ վան քի ցե ղե րից մե կի` գար գա
րա ցի նե րի հա մար:

5)  Հայ պատմիչները վկայում են հայկական նախամաշտոցյան այբուբենի մասին, որը 
V դարի սկզբին պահվում էր Ասորիքում՝ ասորի մատենագիր Բարդածանի մոտ:
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31.  Թվարկված գոր ծիչ նե րից ով քե՞ր են ղե կա վա րել Տաթ ևի հա մալ սա րա նի ու սում
նա գի տա կան աշ խա տանք նե րը.
ա. Գրի գոր Մլի ճե ցին   դ. Խաչատուր Կեսարացին 
բ. Գրի գոր Տաթ ևա ցին   ե. Հով հան Ո րոտ նե ցին
գ. Կի րա կոս Գան ձա կե ցին   զ. Թովմա Մեծոփեցին

1) ա, գ  2) բ, դ   3) բ, ե   4) դ, զ

32. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո ՞րն է սխալ.
1)  X–XIV դա րե րում կր թա կան հա մա կար գը բաղ կա ցած էր տար րա կան և բարձ րա

գույն տի պի դպ րոց նե րից։
2)  Վար դա պե տա րան նե րում ո ւս ման տևո ղու թյու նը 7–8 տա րի է ր։
3)  Վար դա պե տա կան գա վա զան ստա ցած շր ջա նա վարտ նե րն ի րա վունք է ին ստա

նում զբաղ վե լու ու սուց չու թյամբ, քա րոզ չու թյամբ և գի տա կան գոր ծու նե ու թյամբ։
4)  Միջ նա դա րյան Հա յաս տա նի նշա նա վոր ու սում նա գի տա կան կենտ րոն նե րից էր 

Հաղ պա տի վար դա պե տա րա նը, որ տեղ ի րենց գի տա ման կա վար ժա կան գոր ծու
նե ու թյունն են ան ցկաց րել Դա վիթ Ա լավ կաոր դին, Գրի գոր Դա րա նաղ ցին, Գրի
գոր Տաթ ևա ցին։

33. Ս տորև բեր ված պն դում նե րից ո ՞րն է սխալ.
1)  Ա նի ի Բագ րա տու նյաց թա գա վո րու թյան, Կի լի կյան Հա յաս տա նի և Զա քա րյան նե

րի իշ խա նու թյան ժա մա նա կաշր ջա նում նպաս տա վոր պայ ման ներ էին ստեղծ վել 
նոր կր թա կան հա մա կար գի ա ռա ջաց ման և զար գաց ման հա մար։

2)  Զարգացած միջնադարը նա խորդ ժա մա նա կաշր ջա նից ժա ռան գեց կր թու թյան 
կազ մա կերպ ման և գի տե լիք նե րի հա ղորդ ման այն պի սի կար ևոր բա ղադ րիչ, ի նչ
պի սին էր «յոթ ա զատ ար վեստ նե րի» հա մա կար գը։

3)  Դպ րոց նե րը, ո րոնք ե կե ղե ցու տնօ րի նու թյան տակ է ին, բա ժան վում է ին ծխա կան, 
վա նա կան և պե տա կան տի պե րի։

4)  Քա ղաք նե րում ե կե ղե ցու ի րա վա սու թյու նից դուրս հիմն վում է ին աշ խար հիկ 
դպրոց ներ, ո րոնց մի մա սը վե րած վում էր բարձ րա գույն տի պի դպ րոց նե րի:

34.   Ստորև թվարկված մ շա կու թային նշա նա վոր գոր ծիչ նե րից ով քե՞ր են գի տա ման
կա վար ժա կան գոր ծու նե ու թյու ն ծա վա լել Սա նա հի նի և Հաղ պա տի վար դա պե
տա րան նե րում.
1) Հով հան նես Ի մաս տա սեր   5) Դա վիթ Ա լավ կաոր դի
2) Գրի գոր Նա րե կա ցի   6) Մխի թար Գոշ
3) Հով հան նես Ե րզն կա ցի    7) Վար դան Ար ևել ցի
4) Ներ սես Մշե ցի    8) Հով հան Ո րոտ նե ցի

35. Թվարկված  գոր ծիչ նե րից ի րա վա գետ ներ ե ն՝
ա. Հով հան նես Դրաս խա նա կերտ ցին  դ. Գրի գոր Տաթ ևա ցին 
բ. Դա վիթ Ա լավ կաոր դին   ե. Սմ բատ Գունդս տաբ լը
գ. Մխի թար Գո շը    զ. Սեբեոսը

1) բ, գ, ե  2) ա, գ, դ  3) բ, դ, ե  4) գ, դ, զ
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36. Թվարկված շի նու թյուն նե րից ո ՞ր եր կու սի ճար տա րա պետն է Տր դա տը.

ա. Ա նի ի Մայր տա ճա րի
բ. Ս. Գրի գոր Լու սա վո րիչ զվարթ նո ցա տիպ ե կե ղե ցու
գ. Տաթ ևի 
դ. Նո րա վան քի 
ե. Աղ թա մա րի Ս. Խաչ ե կե ղե ցու

1) ա, բ  2) ա, գ   3) գ, ե   4) բ, դ

37. Ս տորև տր ված պն դում նե րից որո՞նք են սխալ.
1) Կի լի կյան Հա յաս տա նում կար 112 բերդ:
2)  VII–VIII դա րե րում քան դա կա գոր ծու թյան մեջ ի նք նու րույն ճյուղ դար ձավ խաչ քա

րային ար վես տը:
3)  Միջ նա դա րում ճար տա րա պե տու թյան բնա գա վա ռում հատ կա պես զար գա ցան 

քա ղա քա շի նու թյու նը, ամ րո ցա շի նու թյու նը և ե կե ղե ցա շի նու թյու նը:
4)  Աղ թա մա րի Ս. Խաչ ե կե ղե ցու ո րմ նան կար նե րում պատ կեր ված են Գագիկ II–ը և 

Ս. Գրի գոր Լու սա վո րի չը:
5) Միջ նա դա րյան նշա նա վոր խաչ քա րա գործ վար պետ ներ է ին Մո մի կը և Պո ղո սը:

38.  Ստորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
1)  Ա ռա ջին Բագ րա տու նի թա գա վոր նե րը հաս տատ վել է ին Բա գա րա նում և Ե րազ

գա վոր սում (Շի րա կա վան)։
2)  Բագ րա տու նի նե րը նպա տա կա հար մար գտան Կամ սա րա կան նե րից ի րենց ան

ցած Շի րա կի նշա նա վոր Ա նի ամ րո ցը դարձ նել մայ րա քա ղաք։ 
3)  Ա շոտ II–ը հար ձակ վեց նաև Տփ ղի սի (Թիֆ լի սի) ա մի րա յու թյան վրա, ջախ ջա խեց 

Յու սու ֆի կա յա զո րը։
4)  Ա շոտ II–ը 922 թ. մեկ նեց Կոս տանդ նու պո լիս, որ տեղ հա կաա րա բա կան դա շինք 

կն քեց։
5)  Խա ղաղ ու նպաս տա վոր է ին Ա շոտ II–ի թա գա վո րու թյան վեր ջին տա րի նե րը. նա 

ան զա վակ էր, ո ւս տի նրա մահ վա նից հե տո գահն ան ցավ եղ բո րը՝ Կար սի կա ռա
վա րիչ Մու շե ղին։

6)  Ա նի ից հյու սիս գտն վող Ար գի նայի վան քը 948 թ. դար ձավ հայոց կա թո ղի կոս նե
րի նս տա վայր։

7)  893 թ. ե րկ րա շար ժի հետ ևան քով Դվի նում շատ շեն քեր ա վեր վել է ին, և ե րկ րի 
մայ րա քա ղա քի դե րը Դվի նը զի ջեց Վա նին։

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

1)  Ա րա րա տյան կամ Վա նի հա մա հայ կա կան թա գա վո րու թյու նը հի նար ևե լ յան 
տիպի դաշ նային պե տու թյուն էր:

2)  Ար շա կու նյաց Հա յաս տա նը չպահ պա նեց նա խորդ ժա մա նակ նե րում ձևա վոր ված 
Մեծ Հայ քի վար չա կան բա ժա նու մը, և նախ կին նա հանգ նե րի փո խա րեն ստեղծ
վե ցին 191 նա խա րա րու թյուններ :
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3)  Վաղ միջնադարում Ար շա կու նի թա գա վոր նե րը պետությունը կառավարում էին 
ար քու նի գոր ծա կա լու թյուն նե րի մի ջո ցով:

4)  Հայ Ար շա կու նի նե րի թա գա վո րու թյան ան կու մից հե տո պահպանված հայ նա խա
րա րա կան հա մա կար գը միջ նա դա րում դարձավ հայոց պե տա կա նու թյան կրողն 
ու պա հա պա նը:

5)  Վար դա նանց և Վա հա նանց ա զա տագ րա կան ա պս տամ բու թյուն նե րը նշա նա վո
րե ցին հայոց ան կախ պե տա կա նու թյան վե րա կանգ նու մը և հայոց տա նու տի րա
կան հա մա կար գի կա տա րե լա գոր ծու մը Հա յաս տա նում:

6)  Վաղ միջ նա դա րյան Հա յաս տա նում շի նա կան նե րը թեև չու նե ին սե փա կա նու
թյուն` հող, գյու ղատն տե սա կան գոր ծիք ներ կամ ա նա սուն, սա կայն ի րա վունք 
ունե ին օ գտ վե լու գյու ղա կան հա մայն քի հո ղե րից` պե տու թյա նը հար կեր վճա րե լու 
պայ մա նով:

7)  Բագ րա տու նի նե րի օ րոք չկար Ար շա կու նյաց ժա մա նա կաշր ջա նին այն քան բնո րոշ 
հա կա սու թյու նը թա գա վո րի և ե կե ղե ցու միջև, հայոց կա թո ղի կո սը ճա նա չում էր թա
գա վո րի գե րիշ խա նու թյու նը:

40. Ը նտ րել սխալ պն դում նե րը.

1)   Հայե րե նի հմուտ թարգ մա նիչ ներ պատ րաս տե լու նպա տա կով Գրի գոր Լու սա վո
րի չը և Տր դատ III–ը Հա յաս տա նի տար բեր գա վառ նե րից հա վաք ված մա նուկ նե րի 
մի մա սին տա լիս են ա սո րի դպ րու թյան, մյուս նե րին` հել լե նա կան:

2)   Մի լա նի հրո վար տա կի ըն դու նու մից հե տո սր վեցին Հռո մե ա կան կայս րու թյան 
և Մեծ Հայ քի թա գա վո րու թյան հա րա բե րու թյուն նե րը, և նախ կին բա րե կամ 
ե րկրները դարձան ա խո յան ներ:

3)   Խոս րով Կո տա կի օրոք Դվինը դարձավ Հայաստանի մայրաքաղաք:
4)   Շա պուհ II–ը օգ նու թյան խնդ րան քով դի մել էր Ար շակ II–ին, և վեր ջինս հայոց զոր

քով պար սիկ նե րից շուտ հաս նում է Մծ բին քա ղա քի մոտ և հաղ թա նակ տա նում 
հռո մե ա ցի նե րի նկատ մամբ:

5)   Վա ղես կայ սեր հրա մա նով հռո մե ա ցի հրա մա նա տար նե րը խն ջույ քի ժա մա նակ 
դա վադ րո րեն սպա նում են հայոց նշա նա վոր ար քա նե րից մե կին` Պա պին, և 
սպա րա պետ Մու շեղ Մա մի կո նյա նին: 

41.  Գտ նել այն ե րկու ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնք տե ղի են ու նե ցել 1098 թվա
կանին.

 ա. Ռու բի նյան իշ խա նի կող մից Վահ կա բեր դի գրա վու մը
բ. Մլե հի սպա նու թյու նը
գ. խա չա կիր նե րի կող մից Ե դե սի այի գրա վու մը
դ. Ռու բեն իշ խա նի ա պս տամ բու թյու նը Բյու զան դի այի դեմ 
ե. Երուսաղեմի թագավորության ստեղծումը

1) բ, գ  2) ա, գ   3) բ, ե   4) ա, ե 
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42. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.

 ա.  Փի լար տո սը հիմ նադ րեց ըն դար ձակ իշ խա նու թյուն Հյու սի սային Ա սո րի քում և 
Կի լի կի այի ար ևե լյան շր ջան նե րում։

բ.  Լևոն I–ի օ րոք Կի լի կյան Հա յաս տա նի սահ ման նե րը հա րա վում հա սան մինչև Մի
ջերկ րա կան ծով։ 

գ.  Թո րոս II–ի ջան քե րով կա թո ղի կո սա կան ա թո ռը տե ղա փոխ վեց Սիս, ո ւր մնաց 
մինչև 1441 թ.։

դ.  Մլե հը դաշ նակ ցեց Հա լե պի ա մի րայի հետ։ 
ե. Թո րոս II–ը իր իշ խա նու թյա նը մի աց րեց Եդեսիայի կոմ սու թյու նը։

1) ա, գ  2) գ, ե   3) դ, ե   4) բ, դ

43.  Գտ նել այն եր կու ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնք տե ղի են ու նե ցել 1307 թվա
կանին.

1) մամ լուք նե րի ա ռա ջին ար շա վան քը Կի լի կի ա
2) Սսի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վը
3) Ա դա նայի ե կե ղե ցա կան ժո ղո վը
4) Կի լի կյան հայոց թա գա վոր նե րի և 40 իշ խան նե րի սպա նու թյու նը 
5) մամ լուք նե րի կող մից Սսի պա շա րու մը

44. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.

 ա.  Կի լի կյան Հա յաս տա նում մշ տա կան բա նակ պա հե լու հա մար մտց վել էր ռազ մա
կան հարկ։

բ.  Հի վան դախ նամ նե րի հոգ ևոր–աս պե տա կան մի ա բա նու թյու նը հայոց բա նա կին 
ա մեն տա րի տրա մադ րում էր 4000 ռազ միկ։

գ. Կի լի կյան Հա յաս տա նում հե ծե լա զո րը բանակի հիմնական կորիզն էր։
դ.  Կի լի կյան Հա յաս տա նում ռազ մա կան նա վա տոր մի հա մար կա ռուց ված բեր դե րից 

կար ևոր էր Վահ կա բեր դը։ 
ե. Ա յասն ու ներ ծո վային և ցա մա քային բեր դեր։

 1) ա, գ  2) բ, գ   3) բ, դ    4) դ,ե

45. Գտ նել սխալ փաս տարկ նե րը. 

1)  Տի րա ն արքային ձեր բա կա լել էր Ա տր պա տա կա նի մարզ պան Ա տրվշ նաս պը: 
2)  Սա հակ Պարթ ևը կա րո ղացավ չե զո քաց նել ի րեն հա կա թոռ նշա նակ ված ա սո րի 

Շա մո ւե լի գոր ծու նե ու թյու նը:
3)  «Ա մո թա լի» պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Հռո մը պար տա վոր վել էր այլևս չօգ նել Հա

յաս տա նին:
4)  Վա չե Մա մի կո նյա նը մազ քութ նե րին ջախ ջա խել է Օ շա կա նի Ցլու գլուխ լե ռան մոտ:
5) Տր դատ Մե ծը հա զա րա պետ է նշա նա կել Ար տա վազդ Ման դա կու նուն:
6)  Ա րիս տա կես կա թո ղի կո սի սպա նու թյու նից հե տո կա թո ղի կոս է դարձել նրա 

ա վագ եղ բայր Վր թա նե սը:



ZA
NGAK

144

46. Թվարկված նե րից ո րո՞նք են Պապ թա գա վո րի բա րե փո խում նե րից.

ա.  Ար քու նի հո ղե րի հաշ վին ա վե լաց վում են Տր դատ Մե ծի օ րոք ե կե ղե ցուն տր ված 
հո ղե րը:

բ. Բա նա կի թի վը հասց վում է մոտ 100 հա զա րի:
գ. Վե րաց վում է «պտ ղի և տա սա նոր դի կար գը»՝ բեր քից վճար վող տուր քը:
դ.  Բաց վում են նոր կու սա նոց ներ և այ րի նե րի ա պաս տան ներ: 
ե.  Հոգ ևո րա կան նե րի հա րա զատ նե րին ար գել վում է պե տա կան ծա ռա յու թյուն կա

տա րել:

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

47.   Ջ հան շա հի օ րոք որտեղի՞ հայ իշ խա նա կան տնե րի շա ռա վիղ նե րը սկ սե ցին մե
լիք կոչ վել.

1) Վաս պու րա կա նի, Սյու նի քի, Ար ցա խի, Գե ղարքունիքի, Վայոց ձո րի 
2) Գու գար քի, Սյու նի քի, Ար ցա խի, Գե ղարքունիքի, Վայոց ձո րի 
3) Սասունի, Սյու նի քի, Ար ցա խի, Գե ղարքունիքի, Վայոց ձո րի 
4) Սյու նի քի, Ար ցա խի, Գե ղարքունիքի, Վայոց ձո րի, Համ շե նի

48.  Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում հայ ա վա տա տե րե րի մանր իշ խա նու թյուն ներ է ին 
պահ պան վել՝

1) Մոկ սում, Տայքում, Սյու նի քում, Վաս պու րա կա նում 
2) Սա սու նում, Մոկ սում, Շա տա խում, Զեյ թու նում
3) Սպեր–Բա բեր դում, Կար նո ե րկ րում, Գե ղա մա ե րկ րում, Սյու նի քում 
4) Խա չե նում, Վա րան դա յում, Ջրա բեր դում, Դի զա կում 

49. Վաս պու րա կա նի թա գա վո րու թյու նում կար՝
1) 4 000 գյուղ, 8 քա ղաք, 72 ամ րոց, 115 վանք 
2) 4 000 գյուղ, 2 քա ղաք, 115 ամ րոց, 40 վանք
3) 1 000–ից ա վե լի գյուղ, 4 քա ղաք, 43 ամ րոց, 40 վանք
4) 4 000–ից ա վե լի գյուղ, 6 քա ղաք, 115 վանք, 72 ամ րոց

50. XI դա րի կե սե րից սկս վեց հայ բնակ չու թյան զանգ վա ծային ար տա գաղ թը դե պի՝
1) Կի լի կի ա, Ա սո րիք, Կա պա դով կի ա, Հյու սի սային Մի ջա գետք
2) Կի լի կի ա, Բալ կան ներ, Ի րան, Հնդ կաս տան
3) Կի լի կի ա, Ո ւկ րաի նա, Լե հաս տան, Իրան
4) Կի լի կի ա, Ա սո րիք, Փոքր Ա սի ա, Հյու սի սային Կով կաս

51. Ա նին ա զա տագ րե լուց հե տո Զա քա րյան նե րը թշ նա մուց մաք րե ցին.
1) Տա րո նը, Վաս պու րա կա նը, Տա շիր–Ձո րա գե տը
2) Տայ քը, Սպե րը, Բարձր Հայ քը
3) Ա ղձ նի քը, Գու գար քը, Ու տի քը
4) Ա րա րա տյան դաշ տը, Սյու նի քը, Ար ցա խը
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52.  Ա նի ից ու Դվի նից բա ցի՝ Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա նի նշա նա վոր քա ղաք նե
րից է ին նաև՝ 
1) Կար սը, Ա րծ նը, Վա նը
2) Կա րի նը, Ար տա շա տը, Մա նազ կեր տը 
3) Եր ևա նը, Կա պա նը, Ոս տա նը
4) Ար ճե շը, Բերկ րին, Սի սը

53.  Ը նտ րել ճիշտ պն դում ները, ո րոնք ար տա ցո լում են Կի լի կյան Հա յաս տա նի բա
նա կի բնու թագ րա կան կող մե րը և ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը.

ա.  Կի լի կյան Հա յաս տա նում ար քու նա կան հե ծե լա զո րի հրա մա նա տա րը կոչ վում էր 
սպա սա լար:

բ.  Սպա րա պե տու թյու նը Կի լի կյան Հա յաս տա նում որ ևէ իշ խա նա կան տան ժա ռան
գա կան պաշ տո նը չէր:

գ.  Կի լի կյան Հա յաս տա նում պա տե րազմ նե րին մաս նակ ցում էր մի այն մշ տա կան 
կա նո նա վոր բա նա կը. աշ խար հա զո րը ճա կա տա մար տե րին չէր մաս նակ ցում: 

դ.  Կի լի կյան Հա յաս տա նի բա նա կում հոգ ևոր–աս պե տա կան մի ա բա նու թյուն նե րի զոր
քե րը ա զատ ված է ին ռազ մա կան ծա ռա յու թյուն կա տա րե լու պար տա կա նու թյու նից: 

ե.  Հի վան դախ նամ նե րի մի ա բա նու թյու նը պար տա վոր էր Կի լի կյան Հա յաս տա նի 
բա նա կին տա րե կան տրա մադ րել 1400 հե ծյալ ռազ միկ: 

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

54.  Ը նտ րել ճիշտ պն դում նե րը, ո րոնք ար տա ցո լում են Կի լի կյան Հա յաս տա նի պե
տա կան կար գի բնու թագ րա կան կող մե րը և ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը.

ա.  Սե նես կա լը հետ ևում էր նաև ար քու նի կարգ ու կա նո նի պահ պան մա նը:
բ.  Թագավորի անչափահասության դեպ քում պայլը ի րա կա նաց նում էր ոչ մի այն 

նրա, այլև ամ բողջ ե րկ րի խնա մա կա լու թյու նը:
գ.  Թա գա դիր գոր ծա կալն էր լու ծում գա հա ժա ռան գու թյան խն դի րը:
դ.  Ար քու նի քի մեջ մտ նում է ին ար քու նի խոր հուր դը, բարձ րա գույն դա տա կան ա տյա

նը և գոր ծա կա լու թյուն նե րը: 
ե. Կանց լե րը թա գա վո րի ա ռա ջին խորհր դա կանն էր: 
զ.  Թա գա դիր գոր ծա կա լու թյու նը ստեղծ վել էր դեռևս Ռու բի նյան ա ռա ջին իշ խան

նե րի օ րոք: 
է.  Կանց լե րը ղե կա վա րում էր օ տար ե րկր նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ բա նակ ցու

թյուն նե րը: 

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

55.  Թվարկված պնդումներից ո րո՞նք են բնու թագ րում Բագ րա տու նյաց Հա յաս տա
նի պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գը.

ա.  Բագ րա տու նի թա գա վո րը կա րող էր խորհր դակ ցել հայր մարդ պե տի, իշ խա նաց 
իշ խա նի, մաղ խա զի և սպա րա պե տի հետ:
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բ.  Բագ րա տու նի թա գա վոր նե րը ի նք նա կալ մի ա պետ ներ չէ ին. նրանց ի րա վունք նե
րը սահ մա նա փակ ված է ին աշ խար հա ժո ղո վի կող մից:

գ.  Բագրատունիների օրոք Հայաստանը տարբեր թագավորություններից և իշխա
նու թյուններից կազմված յուրահատուկ համադաշնություն էր:

դ. Հայոց կա թո ղի կո սը ճա նա չում էր Բագ րա տու նի թա գա վո րի գե րիշ խա նու թյու նը: 
ե.  Բագ րա տու նի թա գա վոր նե րի գա հը ժա ռան գում էր ա վագ որ դին. թա գա վո րի եղ

բայր նե րը գա հը զբա ղեց նե լու ի րա վունք չու նե ին:
զ.  Իշ խա նաց իշ խա նին են թարկ վում է ին ար քա յա կան կալ վածք նե րը տնօ րի նող նե

րը, պե տա կան գան ձա րա նը, ե րկ րի մեծ ու փոքր պաշ տո նյա նե րը: 
է.  Պա տե րազմ նե րի ժա մա նակ մանր թա գա վո րու թյուն նե րի զոր քե րը ի նք նու րույն է ին 

գոր ծում. նրանք չէ ին են թարկ վում հայոց սպա րա պե տին:
1) ա, բ, է   2) ա, գ, զ  3) գ, դ, զ   4) բ, ե, է

56. Գտ նել սխալ պն դում նե րը.
1)  Բագրատունիների օրոք Հայաստանը տարբեր թագավորություններից և իշխա

նու թյուններից կազմված յուրահատուկ համադաշնություն էր:
2)  Բագ րա տու նի թա գա վոր նե րին հա ջող վեց կենտ րո նա խույս ու ժե րի դեմ պայ քա

րում լի ա կա տար հաղ թա նակ տա նել:
3)  Են թա կա թա գա վո րու թյուն նե րից ա մե նից ըն դար ձա կը Սյու նի քի թա գա վո րու

թյունն էր:
4)  Վա նան դի կամ Կար սի թա գա վո րու թյու նը գո յու թյուն ու նե ցավ մեկ դար:
5) Սյու նի քի թա գա վո րու թյան կենտ րո նը մշ տա պես ե ղել է Կա պա նը:
6) Տա րո նում հաս տատ վել էր Բագ րա տու նի նե րի ի նք նու րույն մի իշ խա նու թյուն:
7) Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա վո րու թյու նը զբա ղեց նում էր Գու գար քի մե ծա գույն մա սը:
8)  Ա րա բա կան խա լի ֆա յու թյու նը ա մեն կերպ խրա խու սում էր Հա յաս տա նի կենտ րո

նա խույս ու ժե րին:

57.  Թվարկվածներից ո րո՞նք տեղ չեն գտել 1254 թ. հայ–մոն ղո լա կան բա նակ ցու
թյուն նե րի օ րա կար գում.
1) Մոն ղոլ նե րը խոս տա ցան հո գալ հայոց բա նա կի պահ պան ման ծախ սե րը:
2)  Մոն ղոլ նե րը հա մա ձայ նե ցին պահ պա նել Կի լի կյան Հա յաս տա նի ան կա խու թյու նը 

և տա րած քային ամ բող ջա կա նու թյու նը:
3)  Հայե րի բա րե կա մու թյու նը շա հե լու հա մար մոն ղոլ նե րը խոս տա ցան վե րա դարձ

նել այն տա րածք նե րը, ո րոնք մահ մե դա կան նե րը խլել է ին Կի լի կի այից:
4) Մոն ղոլ նե րը պար տա վոր վե ցին Կի լի կյան Հա յաս տա նին մի աց նել Ա սո րի քի մի մա սը:
5)  Մոն ղոլ նե րը պար տա վոր վե ցին ռազ մա կան օգ նու թյուն ցույց տալ Կի լի կի ային 

Ի կո նի այի սել ջուկ նե րի հար ձա կում նե րի ժա մա նակ:
6)  Հայե րը պար տա վոր վե ցին օգ նու թյան խնդ րան քով չդի մել Ա րև մուտ քի քրիս տո

նյա նե րին:
7)  Եր կու կող մե րը պար տա վոր վում է ին օգ նել մի մյանց պա տե րազմ նե րի ժա մա նակ:
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58. Ստորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
1)  Ան տի ո քի և Կի լի կի այի միջև խն դիր ներ ծա գե ցին Դաշ տային Կի լի կի այի ա րևմտյան 

շր ջան նե րի պատ ճա ռով:
2)  Լևոն II–ի և Բո հե մուն դի միջև հաշ տու թյան պայ մա նա գիր կնք վեց Սիս քա ղա քում:
3) Պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Բո հե մուն դը հս կա յա կան փր կա գին պետք է վճա րեր:
4)  Բո հե մուն դի ժա ռան գորդ Ռայ մոն դի և Լևո նի եղ բայր Ռու բե նի դուստր Ա լի սի 

ա րու զա վա կը պետք է ժա ռան գեր մի այն Ան տի ո քը:
5)  Ան տի ո քի և Կի լի կի այի մի ա վոր մամբ Լևո նը փոր ձում էր ստեղ ծել հայ–խա չակ րաց 

մի ա ցյալ պե տու թյուն:

59.  Ա ռանձ նաց նել չորս պն դում ներ, ո րոնք ար տա ցո լում են Լևոն II–ի ներ քին ու 
ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան ար դյունք նե րը.

ա.  Լի ա կա տար հա ջո ղու թյամբ պսակ վեց Ան տի ո քի հա մար պայ քա րը, այն մի աց
վեց Կի լի կյան Հա յաս տա նին: 

բ. Կար գա վոր վեց ե րկ րի դրա մա կան շր ջա նա ռու թյու նը:
գ. Նա կար ևոր հաղ թա նակ ներ տա րավ մամլուքների նկատ մամբ: 
դ. Հա յոց պե տութ յու նը ստեղ ծեց ռազ մա կան և ա ռևտ րա կան նա վա տորմ: 
ե.  1216 թ. նա գրա վեց Ան տի ոք քա ղա քը և իշ խա նու թյու նը հանձ նեց իր ազ գա կա ն 

Ռայ մոնդ–Ռու բե նին։
զ.  Վե րա շին վե ցին և բա րե կարգ վե ցին Ա յաս և Կո ռի կոս նա վա հան գիստ նե րը: 
է.  Նա այդ պես էլ չկա րո ղա ցավ թա գա վո րա կան տի րույթ նե րին մի աց նել Լամբ րոն 

բեր դը: 
ը.  Թա գա վո րը ար տո նու թյուն նե րից զր կեց Վե նե տի կի և Ջե նո վայի վա ճա ռա կան

նե րին:

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

60. Ը նտ րել այն ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնք տե ղի են ու նե ցել 1187 թվա կա նին.

1) Լևոն II–ի գա հա կա լու թյան սկիզ բը
2) Սար գիս Զա քա րյա նի նշա նակ վե լը ա միրս պա սա լար
3) Ե րու սա ղե մի գրա վու մը Ե գիպ տո սի սուլ թան Սա լահ ադ Դի նի կող մից
4) խա չակ րաց եր րորդ ար շա վան քի սկիզ բը
5) Ան տի ո քի իշ խան Բո հե մուն դի ձեր բա կա լու թյու նը Լևոն II–ի կող մից

61.  Ը նտ րել ճիշտ պն դում նե րը.

1)  Բագ րա տու նյաց շր ջա նում հայոց բա նա կի հիմ քը հե ծե լա զո րից քա նա կով 
կրկնակի մեծ հետ ևակն էր:

2)  Բագ րա տու նի թա գա վոր նե րի օ րոք բա նա կը կազմ ված էր ար քու նա կան և 
մարզպա նա կան գն դե րից:

3)  Իշ խա նաց իշ խա նի պաշ տո նը սո վո րա բար տր վում էր ար քայի եղ բայր նե րին 
կամ գա հա ժա ռանգ նե րին:
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4)  Բագ րա տու նի նե րի օ րոք հայոց բա նա կում մե ծա մաս նու թյու նը կազ մում է ին 
վարձ կան նե րը:

5)  Ե րկ րի մի աս նա կա նու թյունն ա պա հո վում էր 120– հա զա րա նոց մշ տա կան բա
նա կը:

6)  Բագ րա տու նի թա գա վոր նե րի հա մար ե կե ղե ցու դե րը ա վե լի մե ծա ցավ X դա րի 
ե րկ րորդ կե սից սկ սած:

7)  Հայոց կա թո ղի կո սի ը նտ րու թյան ժա մա նակ վճ ռա կան էր սպա րա պե տի դիր քո
րո շու մը:

62.  Ը նտ րել Կի լի կյան Հա յաս տա նի և Ե գիպ տո սի սուլ թա նու թյան հա րա բե րու
թյուն նե րին վե րա բե րող սխալ պն դում նե րը.

1)  Մամ լուք նե րին ան հանգս տաց նում էր մոն ղո լա–հայ–խա չակ րաց ռազ մա քա ղա
քա կան դա շին քը:

2)  Ան տի ո քի իշ խա նու թյան դեմ մի քա նի ար շա վանք կազ մա կեր պե լուց հե տո մամ
լուք նե րը ո րո շե ցին հար ձակ վել Կի լի կի այի վրա:

3) Մամ լուք նե րի հար ձա կու մը Կի լի կի այի վրա տե ղի ու նե ցավ 1268 թվա կա նին:
4)  Այդ ժամանակ Հե թում I թա գա վո րը օգ նու թյուն ստա ցավ մոն ղոլ նե րից ու խա

չա կիր նե րից:
5)  Հայ–ե գիպ տա կան զոր քե րի միջև վճ ռա կան ճա կա տա մար տը տե ղի ու նե ցավ 

Մա ռի կոչ ված վայ րում:
6)  Մա ռի ի ճա կա տա մար տում Հե թում I–ի որ դի Թո րո սը թեև սպան վեց, հայոց բա

նա կը կա րո ղա ցավ մեծ զո հե րի գնով հաղ թա նակ տո նել:
7)  Մա ռի ի ճա կա տա մար տը և Ան տի ո քի ան կու մը վերջ դրե ցին Հե թու մի՝ քրիս

տոնեա–մոն ղո լա կան դա շինք ստեղ ծե լու ծրագ րին: 

63.  Գտնել 1048 թ. տեղի ունեցած ի րա դար ձու թյուն նե րը.

ա. թյուրք–սելջուկների ա ռա ջին ար շա վան քը
բ. թյուրք–սելջուկների ե րկ րորդ ար շա վան քը
գ. Տա շիր–Ձո րա գե տի թա գա վոր Դա վիթ Ան հո ղի նի մա հը
դ. Ա պլ ղա րիպ Ա րծ րու նու նշա նա կվելը Կի լի կի այի կա ռա վա րիչ 
ե. Ա րծն քա ղա քի գրա վու մը թյուրք–սելջուկների կող մից
զ. Կարս քա ղա քի պաշտ պա նու թյու նը թյուրք–սելջուկներից 
է. Բա սե նի ճա կա տա մար տը 
ը. Ա նի մայ րա քա ղա քի գրա վու մը
թ. Գագիկ II–ի մեկնումը Կոստանդնուպոլիս

1) բ, գ, ե, զ  2) ա, գ, ե, ը  3) ա, բ, դ, թ  4) բ, գ, ե, է 
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64.  Թվարկ ված նե րից ո ՞ր բեր դերն են Կի լի կի ա յում հանձն վել Ա պլ ղա րիպ Ա րծ րու
նի ստ րա տե գո սին.

1) Պի զու    4) Պա պե ռոն
2) Լամբ րոն    5) Ծամն դավ
3) Պիր

65.  Ո ՞ր քա ղաք ներն է այ ցե լել Ստե փա նոս Սալ մաս տե ցի կա թո ղի կո սի գլ խա վո
րած պատ վի րա կու թյու նը.

1) Լվով և Լի վոռ նո    3) Վե նե տիկ և Հռոմ
2) Մի լան և Փարիզ   4) Ա մս տեր դամ և Մար սել

66. Մոն ղոլ նե րի դեմ ա պս տամ բե լու հա մար մա հա պատ ժի են թարկ վե ցին՝

1) Ա րա գա ծոտ նի տի րա կալ Վա չե Վա չու տյա նը և Հա սան Պռո շյա նը
2) Սյու նի քի տի րա կալ Լի պա րիտ Օր բե լ յա նը և Վա սակ Պռո շյա նը
3) Գա գի տի րա կալ Զա քա րե Վահ րա մյա նը և Սար գիս Զա քա րյա նը
4) Խա չե նի տի րա կալ Հա սան–Ջա լա լը և Զա քա րե Զա քա րյա նը

67. Բեր ված պն դում նե րից ո ՞ր եր կուսն են սխալ.

ա.  Գա գիկ Ա րծ րու նին, խիստ դժ գոհ մնա լով Սմ բատ թա գա վո րից, բա նակ ցու
թյուն ներ սկ սեց Ա տր պա տա կա նի ա մի րա Յու սու ֆի հետ։

բ.  Յու սու ֆի միջ նոր դու թյամբ խա լի ֆը 921 թ. Սմ բա տի փո խա րեն Հա յաս տա նի 
թա գա վոր ճա նա չեց Գա գիկ Ա րծ րու նուն։

գ.  Բագ րա տու նի նե րի թա գա վո րու թյա նը վերջ տա լու նպա տա կով Յու սուֆ ա մի
րան Գա գիկ Ա րծ րու նու հետ հար ձակ վեց Հա յաս տա նի վրա։

դ.  Սմ բատ I–ին օգ նե լու նպա տա կով բյու զան դա կան կայս րը մեծ զոր քով շարժ վեց 
դե պի Հա յաս տան, բայց ճա նա պար հին մա հա ցավ, և նրա զոր քը հետ դար ձավ։ 

ե. Վա նանդ գա վա ռի Ե րն ջակ բեր դը հե րո սա բար դի մադ րում էր ա րաբ նե րին։

1) ա, գ  2) բ, դ   3) բ, ե   4) դ, ե

68.  Մինչև Ս. Գրի գոր Լու սա վո րի չը որ տե՞ղ է ին գտն վում Հայոց եկեղեցու ա ռաջ
նոր դա կան ա թոռ նե րը.

1) Սյու նի քում, Ե դե սի ա յում, Ար տա զում 
2) Բագր ևան դում, Ե կե ղի քում, Տա րո նում 
3) Աշ տի շա տում, Խոր Վի րա պում, Բա գա վա նում 
4) Վա ղար շա պա տում, Դվի նում, Զվարթ նո ցում
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ՄԱՍ Գ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՈՐ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

1. ՏԱՐԵԹՎԵՐ

1.  Մահ տե սի Շահ մու րա տը ժա մա նել է Փա րիզ`

1) 1663 թ.   2) 1666 թ.   3) 1669 թ.   4) 1672 թ.

2. Հա կոբ Ջու ղայե ցու գլ խա վո րած պատ վի րա կու թյու նը Կ.  Պո լիս է հա սել.

1) 1678 թ.  2) 1679 թ.  3) 1680 թ.  4) 1677 թ.

3. Ե՞րբ է մա հա ցել Հա կոբ Ջու ղայե ցին.

1) 1677 թ.  2) 1678 թ.  3) 1679 թ.  4) 1680 թ.

4.  Ե՞րբ է Իս րայել Օ րին, որպես ռուսական դեսպանության ղեկավար, ե ղել Սպա
հանում.

1) 1711 թ.  2) 1705 թ.  3) 1708 թ.  4) 1709 թ.

5. Ե՞րբ է մա հա ցել Իս րայել Օ րին.

1) 1710 թ.  2) 1711 թ.  3) 1712 թ.  4) 1713 թ.

6. Ո՞ր թվականին է զոհ վել Ա րա բոն.

1) 1891 թ.  2) 1892 թ.  3) 1893 թ.   4) 1895 թ.

7.  Ե՞րբ է նոր ձևա վոր ված սահ մա նադ րա կան հանձ նա ժո ղո վը ներ կա յաց րել 
ա րևմտա  հայ հա մայն քի ներ քին կյան քին վե րա բե րող կա նո նադ րու թյան բա րե
փոխ ված տար բե րա կը.

1) 1860 թ. մայի սին    3) 1863 թ. մար տին
2) 1859 թ. դեկ տեմ բե րին   4) 1857 թ. օ գոս տո սին

8.   Ե՞րբ է թուր քա կան 10–հազարանոց բա նա կը չեր քեզ նե րի ա վա զա կային ջո կատ
նե րի ու ղեկ ցու թյամբ ար շա վել Զեյ թու նի վրա.

1) 1860 թ.  2) 1862 թ.  3) 1864 թ.  4) 1863 թ.

9.  Ե ՞րբ է Նա դի րը Ղա րա բա ղի բեկ լար բե կու թյու նը բա ժա նել եր կու մա սի` Գան ձա կի 
խա նու թյու նից ան ջա տե լով Ար ցա խը.

1) 1736 թ.  2) 1735 թ.  3) 1730 թ.  4) 1747 թ.

10. Ե ՞րբ են աֆ ղան նե րը գրա վել Պարս կաս տա նի մայ րա քա ղաք Սպա հա նը.

1) 1722 թ.  2) 1723 թ.  3) 1720 թ.  4) 1724 թ.
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11. Ե ՞րբ է տե ղի ու նե ցել Կար բի գյու ղի պաշտ պա նու թյու նը թուրքական զորքի դեմ.

1) 1723 թ. գար նա նը   3) 1725 թ. գարնանը
2) 1724 թ. գար նա նը   4) 1726 թ. ամ ռա նը

12.  Ե ՞րբ է Օս մա նյան կայս րու թյունն ան վա նա պես հայ տա րար վել սահ մա նադ րա
կան մի ա պե տու թյուն.

1) 1876 թ.  2) 1878 թ.  3) 1863 թ.  4) 1860 թ.

13. Ե ՞րբ է Ե սայի Հա սան–Ջա լա լյա նը դար ձել Գան ձա սա րի կա թո ղի կոս.

1) 1700 թ.  2) 1701 թ.  3) 1705 թ.  4) 1711 թ.

14.  Ե ՞րբ է ծն վել Հով սեփ Է մի նը.

1) 1726 թ.  2) 1731 թ.  3) 1716 թ.  4) 1722 թ.

15.  Ե ՞րբ է Հով սեփ Է մի նը Անգլիայից ճա նա պարհ վել Պե տեր բուրգ.

1) 1751 թ.  2) 1759 թ.  3) 1761 թ.  4) 1766 թ.

16. Ե ՞րբ է տե ղի ու նե ցել Շամ քո րի ճա կա տա մար տը.

1) 1826 թ. սեպ տեմ բե րի 3–ի ն  
2) 1826 թ. սեպ տեմ բե րի 13–ին   
3) 1827 թ. օ գոս տո սի 17–ի ն 
4) 1827 թ. հոկ տեմ բե րի 13–ի ն

17. Ե ՞րբ է կնք վել Ադ րի ա նու պոլ սի պայ մա նա գի րը.

1) 1812 թ. մայի սի 16–ի ն   
2) 1813 թ. հոկ տեմ բե րի 12–ի ն
3) 1829 թ. սեպ տեմ բե րի 2–ի ն
4) 1828 թ. փետր վա րի 10–ի ն

18. Ե ՞րբ է ստեղծ վել Կ. Պոլ սի Ազ գային ժո ղո վը.

1) 1844 թ.  2) 1846 թ.  3) 1857 թ.  4) 1859 թ.

19. Ե րբ է ձևա վոր վել «Սև խաչ» կազ մա կեր պու թյու նը. 

1) 1878–1879 թթ.    3) 1877–1878 թթ.
2) 1881–1882 թթ.    4) 1883–1884 թթ.

20. Գր. Ա րծ րու նու գաղտ նի խմ բա կը գործել է մինչև՝

1) 1884 թ.  2) 1888 թ.  3) 1886 թ.  4) 1887 թ.

21. Ե ՞րբ է Դրոյի խում բը մեկ նել ռազ մի դաշտ.

1) 1914 թ. նոյեմ բե րի 6–ի ն   
2) 1915 թ. ապ րի լի 7–ի ն   
3) 1914 թ. հոկ տեմ բե րի 31–ի ն 
4) 1915 թ. նոյեմ բե րի 5–ի ն
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22. Ե ՞րբ է հրա պա րակ վել ՀՅԴ հռ չա կա գի րը.

1) 1894 թ.  2) 1890 թ.  3) 1893 թ.  4) 1892 թ.

23. Ե ՞րբ է տե ղի ու նե ցել Գյա լի սո րի կռի վը.

1) 1893 թ.  2) 1891 թ.  3) 1892 թ.  4) 1898 թ.

24. Ե ՞րբ է տպագր վել Մի քայել Չամ չյա նի « Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյու նը.

1) 1781–1782 թթ.    3) 1784–1786 թթ.
2) 1779–1781 թթ.    4) 1795–1799 թթ.

25.  Ե ՞րբ է ա ռա ջին ան գամ հրա տա րակ վել « Նոր բառ գիրք Հայ կա զե ան լե զո ւի» բա
ռա րա նը.

1) 1824–1825 թթ.    3) 1836–1837 թթ.
2) 1830–1831 թթ.    4) 1847–1848 թթ.

26. Ե ՞րբ է Խ. Սինանյանը հայտ նա բերել Յու պի տե րի վե ցե րորդ ար բա նյա կը.

1) 1895 թ.  2) 1893 թ.  3) 1892 թ.  4) 1894 թ. 

27.  Ե ՞րբ է հրա տա րակ վել « Գի տա կան շար ժում» ա ռա ջին գի տա կան հայ պար բե րա
կա նը.

1) 1885–1887 թթ.    3) 1890–1893 թթ.
2) 1887–1888 թթ.    4) 1888–1896 թթ.

28. Ե՞րբ է զոհվել IV գն դի հրա մա նա տար Քե ռին.

1) 1915 թ. ապ րի լի 24–ի ն   3) 1916 թ. մայի սի 15–ի ն
2) 1915 թ. մայի սի 15–ի ն   4) 1917 թ. մար տի 15–ի ն

29.  Ե՞րբ է ձևա վոր վել Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյու նը.

1) 1917 թ. մար տի 9–ին    3) 1917 թ. փետր վա րի 27–ին
2) 1917 թ. մար տի 2–ի ն   4) 1917 թ. ապ րի լի 2–ի ն

30.  Ե՞րբ է սկս վել Բալ կա նյան ե րկ րորդ պա տե րազ մը.

1) 1912 թ. նոյեմ բե րի 29–ին    3) 1913 թ. հու նի սի 29–ի ն
2) 1913 թ. նոյեմ բե րի 29–ի ն   4) 1912 թ. հու նի սի 29–ի ն

31.  Ե՞րբ է կա յա ցել Հայոց ազ գային հա մա խորհր դակ ցու թյու նը Թիֆ լի սում.

1) 1917 թ. սեպ տեմ բե րի 25–ից հոկ տեմ բե րի 3–ը
2) 1917 թ. սեպ տեմ բե րի 29–ից հոկ տեմ բե րի 6–ը
3) 1917 թ. մայի սի 2–11 –ը
4) 1917 թ. սեպ տեմ բե րի 29–ից հոկ տեմ բե րի 13–ը
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32.   Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել հայ ե կե ղե ցու գույ քի բռ նագ րավ ման մա սին ցա րա կան 
օ րեն քի դեմ ա ռա ջին ցույ ցը.

1) 1903 թ. հու նի սի 12–ին    
2) 1903 թ. հու լի սի 2–ին  
3) 1903 թ. հու լի սի 29–ին
4) 1903 թ. սեպ տեմ բե րի 12–ին

33.  Ե ՞րբ են Կ. Պոլ սի ու սում նա կան խորհր դի ան դամ նե րը մշա կել ա րևմ տա հայե րի 
ներ քին կյան քին վե րա բե րող կա նո նադ րու թյու նը.

1) 1860 թ.   2) 1862 թ.   3) 1863 թ.  4) 1857 թ.

34. Ե ՞րբ է Մկր տիչ Խրի մյա նը դար ձել Կ. Պոլ սի հայոց պատ րի արք.

1) 1869 թ.   2) 1872 թ.   3) 1867 թ.  4) 1865 թ.

35.  Ե ՞րբ է ցա րա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից հայտ նա բեր վել «Բա րեն պա տակ 
ըն կե րու թյու ն» խմ բա կը.

1) 1875 թ.   2) 1869 թ.   3) 1868 թ.  4) 1872 թ.

36.  Ե ՞րբ է ցա րա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող մից հայտ նա բեր վել « Հայ րե նի քի սի րո 
գրա սե նյա կ» խմ բա կը.

1) 1871 թ.   2) 1875 թ.  3) 1874 թ.  4) 1878 թ.

37.  Ե ՞րբ է թուրքական ոստիկանությունը հայտ նա բերել «Պաշտ պան հայ րե նյա ց» 
կազ մա կեր պու թյու նը.

1) 1881 թ.   2) 1882 թ.   3) 1884 թ.  4) 1885 թ.

38.  Ե ՞րբ է սկս վել « Պաշտ պան հայ րե նյաց» կազ մա կեր պու թյան ան դամ նե րի դա
տա վա րու թյու նը.

1) 1883 թ. ապ րի լին    3) 1883 թ. մայի սին 
2) 1882 թ. նոյեմ բե րին   4) 1882 թ. օ գոս տո սին

39. Ե ՞րբ է հիմ նադր վել «Հն չակ» պաշ տո նա թեր թը.

1) 1886 թ.   2) 1887 թ.  3) 1889 թ.   4) 1890 թ.

40.  Ե ՞րբ է տե ղի ու նե ցել Հն չա կյան կու սակ ցու թյան Լոնդոնի հա մա գու մա րը, որտեղ 
կուսակցությունը պառակտվեց երկու թևի.

1) 1896 թ.  2) 1894 թ.  3) 1897 թ. 4) 1898 թ.

41.  Ո ՞ր թվա կա նին են հայ հայ դուկ նե րը վրեժխն դիր ե ղել՝ սպա նե լով քուրդ ցե ղա
պետ Բշա րե Խա լի լին.

1) 1900 թ.  2) 1901 թ.  3) 1899 թ. 4) 1898 թ. 

42. Ո ՞ր թվա կա նին է գր վել « Մար տա կան հրա հանգ ներ» հայտ նի կա նո նա գիր քը.

1) 1902 թ.  2) 1904 թ.  3) 1906 թ. 4) 1908 թ.
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43. Ե ՞րբ են ստեղծ վել հա մի դի ե գն դե րը.
1) 1890 թ.     3) 1891 թ.
2) 1892 թ.     4) 1894 թ.

44.   Ե ՞րբ է Ռու սաս տա նը պաշ տո նա պես պա տե րազմ հայ տա րա րել Օս մա նյան կայս
րու թյա նը.

1) 1914 թ. սեպ տեմ բե րի 21–ի ն  
2) 1914 թ. օ գոս տո սի 10–ի ն   
3) 1914 թ. հոկ տեմ բե րի 21–ի ն 
4) 1914 թ. դեկ տեմ բե րի 9–ի ն

45.  Ե ՞րբ է տե ղի ու նե ցել հայ կա մա վո րա կան ջո կատ նե րի վե րա կազ մա կեր պու մը 
վեց գու մար տա կի.
1) 1915 թ. մայիս–հու լի սին   
2) 1917 թ. մարտ–օ գոս տո սին  
3) 1916 թ. մարտ–օ գոս տո սին 
4) 1917 թ. մայիս–հու լի սին

46.  Ե ՞րբ է Բարձր դու ռը հա տուկ հրա մա նով ար գե լել « Հա յաս տան» ան վան գոր ծա
ծու թյու նը.

1) 1880 թ. օ գոս տո սին   
2) 1881 թ. օ գոս տո սին   
3) 1882 թ. սեպ տեմ բե րին 
4) 1883 թ. սեպ տեմ բե րին

47.  Ե ՞րբ է Ա ՄՆ–ի կա ռա վա րու թյունն իր բո ղո քը հայտ նել հայե րի նկատ մամբ ի րա
գործ վող բռ նու թյուն նե րի դեմ.
1) 1916 թ. փետր վա րին    
2) 1915 թ. ապ րի լին    
3) 1915 թ. հու նի սին 
4) 1916 թ. մայի սին

48.  Ե ՞րբ է լորդ Ջ. Բրայ սը հրա տա րա կել հայե րի բնաջնջ ման վե րա բե րյալ փաս
տաթղ թե րի և նյու թե րի ժո ղո վա ծու.

1) 1916 թ.     3) 1918 թ.
2) 1917 թ.     4) 1920 թ.

49.  Ե ՞րբ են Ան տան տի ե րեք գլ խա վոր ե րկր ներն ի րենց բո ղո քը հայտ նել հայ կա կան 
ջար դե րի կա պակ ցու թյամբ.

1) 1915 թ. մայի սի 11–ի ն   
2) 1916 թ. մայի սի 11–ի ն   
3) 1915 թ. հու նի սի 11–ի ն 
4) 1916 թ. հունիսի 11–ի ն
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50.  Ե ՞րբ է տե ղի ու նե ցել Ա րևմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը.

1) 1917 թ. մայի սի 2–11 –ին   
2) 1918 թ. մայի սի 2–11 –ին   
3) 1917 թ. մար տի 2–11 –ին 
4) 1918 թ. մար տի 2–11 –ին

51.  Ե ՞րբ է Ալեքսանդրապոլում տե ղի ու նե ցել հայ ազ գային–քա ղա քա կան կազ մա
կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի խորհր դակ ցու թյու նը.

1) 1918 թ. ապ րի լին    3) 1918 թ. հոկ տեմ բե րին
2) 1918 թ. նոյեմ բե րին   4) 1918 թ. հուն վա րին

52. Ե ՞րբ է լու ծար վել Ա ՀԿ–ն.

1) 1917 թ. հու նի սին    3) 1917 թ. նոյեմ բե րին
2) 1918 թ. հուն վա րին   4) 1918 թ. նոյեմ բե րին

53. Ե ՞րբ է ստո րագր վել Ե րզն կայի զի նա դա դա րի հա մա ձայ նա գի րը.

1) 1917 թ. դեկ տեմ բե րի 5–ի ն  3) 1918 թ. դեկ տեմ բե րի 5–ի ն
2) 1917 թ. հոկ տեմ բե րի 5–ի ն  4) 1918 թ. մար տի 3–ի ն

54. Ե ՞րբ է սկսել կազ մա վոր վել ա րևմ տա հայ զո րա բա ժի նը (դի վի զի ա).

1) 1917 թ. դեկ տեմ բե րին   3) 1918 թ. դեկ տեմ բե րին
2) 1917 թ. հոկ տեմ բե րին   4) 1918 թ. մար տին

55. Ե ՞րբ է կնք վել Բրեստ–Լի տովս կի հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը.

1) 1917 թ. մար տի 3–ի ն   3) 1918 թ. հու նի սի 4–ի ն
2) 1917 թ. դեկ տեմ բե րի 5–ի ն  4) 1918 թ. մար տի 3–ի ն
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2. ՓԱՍՏԵՐ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ

1.  Ո՞ւմ է նա մակ գրել Խա չա տուր Գա ղա տա ցի կա թո ղի կո սը 1663 թ.
1) Հռո մի պա պին    3) Պետ րոս I–ի ն
2) Լյու դո վի կոս XIV–ի ն   4) Հով հան Վիլ հել մին

2. Ո՞ւմ կո չով է հայ կա կան զոր քը մեկ նել Չո լակ վայր.
1) Վախ թանգ VI –ի    3) Ե սայի Հա սան–Ջա լա լյա նի
2) Դա վիթ բե կի    4) Մխի թար սպա րա պե տի

3.  Քա նի՞ ա նուն հայ պար բե րա կան է հրա տա րակ վել XIX դա րի ա ռա ջին կե սին.
1) 18   2) 23   3) 35    4) 40 

4. Թվարկ ված նե րից ո ՞վ բնա գետ չէ.
1) Նի կո ղայոս Մա ռը   3) Ջա կո մո Չամ չյա նը
2) Ա նդ րե աս Ա րծ րու նին   4) Խո րեն Սի նա նյա նը

5. Թվարկ ված նե րից ո ՞վ հա յա գետ չէ.
1) Հ. Ա ճա ռյա նը     3) Գ. Ղա փան ցյա նը
2) Լ. Օր բե լին     4) Մ. Ա բե ղյա նը

6. Ո՞վ է հայ օ պե րային ար վես տի հիմ նա դի րը.
1) Գ. Սի նա նյա նը     3) Մ. Եկ մա լյա նը
2) Տ. Չու խաճյա նը    4) Ա. Տիգ րա նյա նը 

7. Թվարկ ված նե րից ո ՞վ մաս նա գի տու թյամբ դե րա սան չէ.
1) Պետ րոս Ա դա մյա նը   3) Արմեն Տիգրանյանը 
2) Հով հան նես Ա բե լյա նը   4) Սի րա նույ շը

8.  1877–1878 թթ. ռուս– թուր քա կան պա տե րազ մում ո ՞վ է ե ղել Բա յա զե տի կա յա զո
րի պե տը.
1) Լևոն Մե լի քո վը    3) Ֆյո դոր Շտոկ վի չը
2) Ստե փան Քիշ միշ ևը   4) Հա կոբ Ալ խա զո վը

9.  Ո՞վ է կազ մել Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու ու նեց ված քի բռ նագ րավ ման ծրա գի րը.
1) Գ. Գո լի ցի նը    3) Ի. Վո րոն ցով–Դաշ կո վը
2) Մ. Նա կա շի ձեն    4) Մ. Գիր սը

10.  Ով քե՞ր են ստեղ ծել Բա րեն պա տակ ըն կե րու թյուն խմ բա կը.
1) Խա չա տուր Կե րեք ցյա նը և Կա րա պետ Նշ կյա նը
2) Ար սեն Կրի տյա նը և Պետ րոս Հայ կա զու նին
3) Ներ սես Ա բե լյա նը և Գա րե գին Սր վանձ տյա նը
4) Հա կոբ Կա լո յա նը և Կոս տան դին Կամ սա րա կա նը
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11.  Որ քա՞ն է ե ղել Զեյ թու նի հայ բնակ չու թյան թի վը 1860 –ա կան թթ.

1) 10–12 հա զար    3) 45–50 հա զար
2) 35–40 հա զար    4) 7–8 հա զար

12.  Որ տե՞ղ է ստեղծ վել Հայ րե նա սեր նե րի մի ու թյու նը.

1) Եր ևա նում    3) Վա նում
2) Թիֆ լի սում    4) Մոսկ վա յում

13.  Քա նի՞ տա նու տեր էր ղե կա վա րում Զեյ թու նի հա մայն քը.

1) 2   2) 5   3) 6   4) 4

14.  1862 թ. Զեյ թու նի ա պս տամ բու թյան ըն թաց քում ծու ղակն ըն կած թշ նա մին Կո
տո րա ծի ձո րում կորց րել է ա վե լի քան`

1) 570 հո գի  2) 600 հո գի  3) 750 հո գի  4) 670 հո գի

15. Ո՞ր կռ վում է զոհ վել Ա րա բոն.

1) Բաբ շե նի     3) Գա րա հի սա րի
2) Գյա լի սո րի    4) Գե լի ե գու զա նի

16.  Ան գե ղա կո թի ժո ղո վում որոշում է կայացվել լիազորելու Ի. Օրուն Հայաստանի 
ազատագրման նպատակով բանակցելու՝

1)  Ռեչ Պոս պո լի տայի թա գա վոր Յան Սո բես կու հետ
2)  եվ րո պա կան երկրների և ռու սա կան իշ խա նու թյուն նե րի հետ
3)  Թուրքիայի հետ
4)  Պարսկաստանի հետ

17.  XIX դա րի սկզ բին Ար ևե լյան Հա յաս տա նի մե ծա գույն մա սը են թա կա էր Ի րա նին և 
կազմ ված էր Եր ևա նի, Նա խիջ ևա նի, Ղա րա բա ղի, ..... ու Մա կո ւի խա նու թյուն նե րից.

1) Օր դու բա դի 2) Կար սի  3) Գան ձա կի  4) Ղա րա դա ղի

18.   Ար ցա խի մե լի քու թյուն նե րի սահ ման նե րը տա րած վում է ին Գանձակի .... 
շրջաններից մինչև Արաքս գետ.
1) հյու սի սային    3) ար ևե լյան
2) հա րա վային    4) ա րևմ տյան

19. Ո ՞վ էր մահ մե դա կա նու թյուն ըն դու նած Տաթ ևի վան քի մեր ձա կա ամ րո ցի տե րը.
1) մե լիք Փար սա դա նը   3) մե լիք Բաղ րը
2) մե լիք Ֆրան գյու լը   4) մե լիք Հով սե փը

20.  Ո ՞ր ցե ղերն է ին XVIII դա րի սկզ բներին աս պա տա կում Ար ցա խի և Շիր վա նի 
բնա կա վայ րե րը.
1) լեզ գի նե րը    3) աղ վան նե րը
2) աֆ ղան նե րը    4) եզդիները
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21.  Ո ՞վ է հայ մե լիք նե րից Նա դիր շա հի օ րոք նշա նակ վել Խամ սայի մե լի քու թյուն նե
րի կա ռա վա րիչ.
1) Հա կոբ ջա նը    3) Ե գա նը
2) Շահ նա զա րը    4) Մա նու չա րը

22. Ո ՞վ էր Հով սեփ Է մի նի հետ հա մա գոր ծակ ցող վրաց թա գա վո րը.
1) Վախ թանգ VI–ը    3) Գե որ գի XIV –ը
2) Հե րակլ II–ը    4) Ար չի լը

23.  Թվարկված մտա վո րա կան նե րից ո ՞վ չի հան դի սա ցել 1826–1828 թթ. ռուս–
պարսկական պա տե րազ մի օ րե րին ռու սա կան ար քու նիք ներ կա յաց ված Հա
յաս տա նի ա զա տագ րու թյան նա խագ ծի հե ղի նակ.
1) Խա չա տուր Լա զա րյա նը   3) Հով սեփ Ար ղու թյա նը
2) Կա րա պետ Ար ղու թյա նը   4) Ա լեք սանդր Խու դա բա շյա նը

24.  Ո ՞վ է մինչև 1833 թ. հան դի սա ցել Հայ կա կան մար զի վար չու թյան մի ակ հայ ներ
կա յա ցու ցի չը.
1) Սա հակ Մե լիք–Ա ղա մա լյա նը  3) Մա նուկ Բա նե յա նը
2) Սա հակ Մե լիք–Գե ղա մյա նը  4) Ռուս տամ Ա բո վյա նը

25.  Թվարկվածներից ո ՞ր գա վա ռը չէր մտ նում 1849 թ. ստեղծ ված Եր ևա նի նա
հանգի մեջ.
1) Եր ևա նի      3) Օր դու բա դի
2) Նոր Նա խիջ ևա նի   4) Նոր Բա յա զե տի 

26. Ո ՞ր գեներալն էր Հայ կա կան մար զի վար չու թյան պե տը մինչև 1830 թ.
1) Ա. Ճավ ճա վա ձեն    3) Ն. Մու րավյո վը
2) Վ. Բեհ բու թո վը    4) Ա. Կրա սովս կին

27. Ո ՞վ էր 1877 թ. Բա յա զե տի բեր դի պաշտ պա նու թյան ղե կա վա րը.

1) Ֆյ ո դոր Շտոկ վի չը   3) Ստե փան Քիշ միշ ևը
2) Ար շակ Տեր–Ղու կա սո վը   4) Հով հան նես Լա զար ևը

28. Որ տե՞ղ է գտն վել Ա վե տա րա նո ցի սղ նա խը.

1) Ար ցա խում    3) Գե ղար քու նի քում
2) Սյու նի քում    4) Շիր վա նում

29.  Ո ՞վ է XIX դա րի ա ռա ջին ռուս–պարս կա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ պար
գևատր վել Գե որ գի ևյան IV աս տի ճա նի խա չով.

1) Գրի գոր Մա նու չա րյա նը   3) Հակոբ Հարությունյանը
2) Մար տի րոս Վե քի լյա նը   4) Ռոստոմ բեկը

30. Որ տե՞ղ է ծն վել Հով սեփ Է մի նը.
1) Կալ կա թա յում    3) Մադ րա սում
2) Հա մա դա նում    4) Նոր Ջու ղա յում
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31. Ան գե ղա կո թի ժո ղո վի ո րոշ ման հա մա ձայն՝ ո ՞վ է ու ղեկ ցող կարգ վել Ի. Օ րուն.
1) Մե լիք Սաֆ րա զը    3) Մի նաս վար դա պետ Տիգ րա նյա նը
2) Հա կոբ Ջու ղայե ցին   4) Գրի գոր վար դա պետ Մա նու չա րյա նը

32.  Ո ՞վ էր ռուս–թուր քա կան 1877–1878 թթ. պա տե րազ մի ժա մա նակ Ա լեք սանդ րա
պոլ–Կարս ո ւղ ղու թյամբ գոր ծող ռու սա կան զո րա մի ա վոր ման հրա մա նա տա րը.
1) Մ. Լո ռիս–Մե լի քո վը   3) Վ. Բեհ բու թո վը
2) Ա. Տեր–Ղու կա սո վը   4) Հ. Լա զար ևը

33.  Թվարկված գոր ծիչ նե րից ո ՞վ չի հան դի սա ցել Բեռ լին մեկ նած հայ կա կան պատ
վի րա կու թյան ան դամ.
1) Մկր տիչ Խրի մյա նը   3) Մի նաս Չե րա զը
2) Ներ սես Վար ժա պե տյա նը  4) Խո րեն Նար բեյը

34.  Ո ՞վ է Բեռ լի նի կոնգ րե սի նա խօ րյա կին Լոն դո նում գլ խա վո րել հա յա սի րա կան 
շրջան նե րի աշ խա տանք նե րը. 
1) Դիզ րայե լին    3) Լլոյդ Ջոր ջը
2) Ջեյմս Բրայ սը    4) Առ նոլդ Թոյին բին

35. 1840 թ. Անդրկովկասում ստեղծ վել է՝
1) Վրա ցա–Ի մե րե թա կան նա հանգ և Կաս պի ա կան մարզ
2) Եր ևա նի և Ե լի զա վետ պո լի նա հանգ ներ
3) Եր ևա նի, Թիֆ լի սի և Գան ձա կի նա հանգ ներ
4) Կով կա սի փո խար քա յու թյուն 

36.  Ո ՞ր գա վա ռը չէր մտ նում ռուս–թուր քա կան 1877–1878 թթ. պա տե րազ մից հե տո 
ձևա վոր ված Կար սի մար զի մեջ.

1) Օլ թի  2) Կաղզ վան  3) Կարս  4) Ա լաշ կերտ

37. 1850 թ. ի նչ քա՞ն էր կազ մում Եր ևան քա ղա քի բնակ չու թյու նը.
1) 12 600  2) 11 300  3) 18 500  4) 15 800

38. Հե րակլ II–ը ո ՞ւմ է տվել իշ խա նի կո չում.
1) Շա հա միր Շա հա մի րյա նին  3) Հով սեփ Է մի նին
2) Մով սես Բաղ րա մյա նին   4) Հա կոբ Շա հա մի րյա նին

39. Ո ՞վ է Նա դիր շա հի կող մից ստա ցել խա նի տիտ ղոս.
1) մե լիք Շահ նա զա րը   3) մե լիք Ե գա նը
2) մե լիք Հա կոբ ջա նը   4) մե լիք Մա նու չա րը

40.  Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վի մաս նա կից մեծ տե րու թյուն նե րին հանձն ված Կ. Պոլսի 
հայոց պատ րի ար քա րա նի կազ մած նա խա գի ծը նա խա տե սում էր՝

1)  Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի` ռուս նե րի կողմից գրա ված և Թուր քիա յին վերադարձ
վելիք տարածքը, ո րը գե րա զան ցա պես հա յաբ նակ էր, պետք է ստա նար ի նք նա
վա րու թյուն և կա ռա վար վեր հայ նա հան գա պե տի կող մից
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2)  ռուս նե րի տի րա պե տու թյան տակ ան ցած Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի տա րածք նե
րին պետք է տալ ի նք նա վա րու թյուն և նշա նա կել հայ նա հան գա պետ

3)  ռուս նե րի տի րա պե տու թյան տակ ան ցած Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի տա րածք նե
րում ստեղ ծել ան կախ հայ կա կան կա ռա վա րու թյուն

4)  ռուս նե րի տի րա պե տու թյան տակ ան ցած տա րածք նե րում հայե րին ըն ձե ռել 
տնտե սա կան և քա ղա քա կան ա զա տու թյուն ներ

41. Ի՞նչ տիտ ղոս է ստա ցել Դի զա կի մե լիք Ե գա նը Նա դիր շա հից.
1) խա նի  2) բե գի   3) փա շայի  4) բեյի

42. Զին վո րա կան ի ՞նչ աս տի ճան է շնորհ վել Իս րայել Օ րուն Ռու սաս տա նում.
1) գե նե րա լի  2) գն դա պե տի  3) կա պի տա նի  4) մայո րի

43.   Ո ՞վ է եղել ռու սա կան հիմնական ուժերի հրա մա նա տա րը 1829 թ. Հասան 
կալայի գրավման ժամանակ.

1) Պասկ ևի չը 2) Եր մո լո վը  3) Գու դո վի չը  4) Պա նյու տի նը

44.   Որ տե՞ղ է հրա տա րակ վել Հ. Գաթըր ճյա նի «Տիեզերական պատմություն» աշ
խա տու թյու նը.

1) Վե նե տի կում 2) Վի են նա յում  3) Պե տեր բուր գում 4) Մոսկ վա յում

45. Ո՞րն է հայ ի րա կա նու թյան մեջ ա ռա ջին քա ղա քա կան լրա գի րը.
1) «Ուր բա թա գիրք»    3) «Ազ դա րար»
2) «Ա րա րատ»    4) «Ա զա տու թյան ա վե տա բեր»

46. Որ տե՞ղ է գոր ծել « Հա յա սեր–ազ գա սեր» խմ բա կը.

1) Եր ևա նում    3) Վա նում
2) Ղա րա քի լի սա յում   4) Մոսկ վա յում

47.  1828 թ. գար նա նից քա նի՞ ըն տա նիք է Իրանից ան ցել Ա րաք սի ձախ ափ.

1) 45 000  2) 8 000  3) 3 200  4) 75 000

48. Թվարկվածներից ո ՞ւմ հետ է հան դի պել Հով սեփ Է մի նը Շու շի ում.

1) Իբ րա հիմ խա նի    3) Մե լիք Սաֆրազի
2) Փա նահ խա նի    4) Հով հան ե պիս կո պո սի

49. Ո ՞ւմ ա մա ռա նո ցում է կնք վել Սան Ստե ֆա նոյի պայ մա նա գի րը.

1) Սար գիս Հա մամ ջյա նի   3) Ստե փան Աս լա նյա նի
2) Ա ռա քել Դա դյա նի   4) Մա նուկ բեյ Միր զա յա նի

50. Ո ՞վ էր Զեյ թու նի 1862 թ. ա պս տամ բու թյան ը նդ հա նուր ղե կա վա րը.

1) Կա րա պետ Բա սի լո սյա նը   3) Նա զա րեթ Չա վու շը
2) Մկր տիչ Յա ղու բյա նը   4) Ա ղա սին
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51. Թվարկված պար բե րա կան նե րից ո ՞րն է հրա տա րակ վել Կ. Պոլ սում.

1) « Գի տա կան շար ժում»   3) « Բազ մա վեպ»
2) « Կով կաս»    4) «Ազ գա սեր»

52.  Ո ՞ւմ ան վան հետ է կապ ված հե ռա վո րու թյան վրա գու նա վոր պատ կեր հա ղոր
դե լու ա ռա ջին փոր ձի կա տա րու մը. 

1) Խո րեն Սի նա նյա նի    3) Հով հան նես Ա դա մյա նի
2) Տիգ րան Լևո նյա նի   4) Ար տեմ Ա լի խա նյա նի

53. Ո ՞վ է « Հա յաս տա նը Հուս տի նի ա նո սի դա րաշր ջա նում» աշ խա տու թյան հե ղի նա կը. 

1) Լե ոն     3) Նի կո ղայոս Ա դոն ցը
2) Ղևոնդ Ա լի շա նը    4) Մկր տիչ Է մի նը

54. Ո ՞վ է «Ազ գա պա տում» ե ռա հա տոր աշ խա տու թյան հե ղի նա կը.

1) Ղևոնդ Ա լի շա նը    3) Ստե փա նոս Պա լա սա նյա նը
2) Մա ղա քի ա Օր մա նյա նը   4) Ան տոն Գա րա գա շյա նը

55. Ո ՞վ է «Քն նա կան պատ մու թյուն հայոց» աշ խա տու թյան հե ղի նա կը.

1) Լե ոն     3) Ա լեք սանդր Ե րի ցյա նը
2) Նի կո ղայոս Ա դոն ցը   4) Ան տոն Գա րա գա շյա նը

56.  Ո ՞վ է «Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կո սու թյու նը և Կով կա սի հայք XIX դա րում» ե րկ
հա տոր ու սում նա սի րու թյան հե ղի նա կը.

1) Ստե փա նոս Պա լա սա նյա նը   3) Ա լեք սանդր Ե րի ցյա նը
2) Նի կո ղայոս Ա դոն ցը   4) Հով սեփ Գաթըր ճյա նը

57. Ո՞վ է 1893–1917 թթ. ըն թաց քում պե ղում ներ ի րա կա նաց րել Ա նի ում.

1) Հ. Ա ճա ռյա նը    3) Հ. Օր բե լին
2) Ն. Մա ռը     4) Գ. Ղա փան ցյա նը 

58. Թվարկ ված ու սում նա սի րու թյուն նե րից ո ՞րն է պատ կա նում Ն. Ա դոն ցի գր չին.

1) «Քն նա կան պատ մու թյուն հայոց»
2) « Հա յաս տա նը Հուս տի նի ա նո սի դա րաշր ջա նում»
3) «Ազ գա պա տում»
4) « Հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան տե սու թյուն»

59.  Ռու սաս տա նում ապ րող հայե րի պատ գա մա վո րա կան Կենտ րո նա կան ժո ղո վի 
նա խա գահ է ը նտր վել՝

1) Ստե փան Շա հու մյա նը    3) Սի մոն Զա վա րյա նը
2) Ա նդ րա նիկ Օ զա նյա նը   4) Վա հան Փա փա զյա նը 

60. Ո ՞վ էր սպա նել Բաք վի նա հան գա պետ Մ. Նա կա շի ձե ին.

1)  Մեծն Մու րա դը     3) Վարդանը
2) Գ ևորգ Չա վու շը    4) Դ րոն
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61. Ո ՞վ է եղել Կե սա րի այի շր ջա նում հայտ նի « Մեծ չել լոյի» ա ռաջ նոր դը.
1)  Մար գար Վար ժա պե տը    3)  Թո րոս Ծա ռու կյա նը 
2) Ա րա բոն     4) Անդ րա նիկ Օ զա նյա նը

62.  Ո ՞ւմ ա ռա ջար կու թյամբ է ա րևմ տա հայե րի ներ քին կյան քին վե րա բե րող կա նո
նադ րու թյու նը կոչ վել «Ազ գային սահ մա նադ րու թյուն».
1) Նիկողայոս Պա լյանի    3) Նա հա պետ Ռու սի նյանի
2) Գրի գոր Օ տյանի    4) Սե րով բե Վի չե նյանի

63.  Կ. Պոլ սի ո ՞ր պատ րի ար քի օ րոք է Ազ գային սահ մա նադ րու թյու նը գոր ծարկ վել 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում.

1) Մկր տիչ Խրի մյա նի   3) Ներ սես Վար ժա պե տյա նի
2) Հով հան նես Ար շա րու նու   4) Մա ղա քի ա Օր մա նյա նի

64. Թվարկ ված նե րից ո ՞վ է Վա նի « Մի ու թյուն ի փր կու թյուն» խմ բա կի ան դամ նե րից.
1) Հա կոբ Կա լո յան    3) Պետ րոս Հայ կա զու նի
2) Պա պիկ Նորաշխարհյան   4) Ար սեն Կրի տյան

65.  Ո՞ր վանքում են 1862 թ. հու լի սի 29–ի գի շե րը Զեյ թու նի ի նք նա պաշտ պա նու
թյան ղե կա վար նե րը խորհր դակ ցու թյուն հրա վի րե լ.

1) Ս. Ա ստ վա ծա ծին    3) Ս. Կա րա պետ
2) Ս. Ա ռա քե լոց    4) Ս. Գր. Լու սա վո րիչ

66.  Հայոց ե կե ղե ցու գույ քի բռ նագ րավ ման դեմ կազ մա կերպ ված բո ղո քի ցույ ցե րի 
ժա մա նակ ա ռա ջին զին ված ը նդ հա րու մը տե ղի է ու նե ցել՝

1) Գան ձա կում     3) Ա լեք սանդ րա պո լում
2) Եր ևա նում    4) Ա խալ քա լա քում

67.  Ո ՞վ էր Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կո սը 1903 թ.
1) Մկր տիչ Խրի մյա նը   3) Գա րե գին Հով սե փյա նը
2) Գևորգ Ե Սու րե նյան ցը   4) Խո րեն Մու րադ բե գյա նը

68. Որ տե՞ղ է թաղ ված ազ գային–ա զա տագ րա կան պայ քա րի գոր ծիչ Դժոխք Հրայ րը.
1) Կոռ թե րում     3) Շե նի կում
2) Գե լի ե գու զա նում       4) Տալ վո րի կում

69.  Ո ՞վ է գլ խա վո րել Բաք վի հայե րի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը հայ–թա թա րա կան 
ը նդ հա րում նե րի ժա մա նակ.

1) Վար դա նը    3) Նի կոլ Դու մա նը
2) Փա րա մա զը     4) Ար մեն Գա րոն

70.  Ո ՞վ է գլ խա վո րել հայե րի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը հայ–թա թա րա կան ը նդ հա
րում նե րի ժա մա նակ Եր ևա նի նա հան գում.
1) Ա ռա քե լը       3) Նի կոլ Դու մա նը
2) Հա կոբ Կո տո յա նը   4) Ար մեն Գա րոն
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71.  Ո ՞վ է գլ խա վո րել հայե րի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը Ղա րա բա ղում հայ–թա թա
րա կան ը նդ հա րում նե րի ժա մա նակ.
1) Վար դա նը     3) Նի կոլ Դու մա նը
2) Հա կոբ Կո տո յա նը   4) Դրոն

72.  Որ տե՞ղ է հրա վիր վել Ռու սաս տա նում ապ րող հայե րի պատ գա մա վո րա կան 
Կենտ րո նա կան ժո ղո վը.
1) Էջ մի ած նում    3) Թիֆ լի սում
2) Եր ևա նում    4) Մոսկ վա յում

73. Որ տե՞ղ է ստեղծ վել Հայոց ազ գային կենտ րո նա կան բյու րոն.
1) Բաք վում     3) Էջ մի ած նում
2) Ա լեք սանդ րա պո լում   4) Թիֆ լի սում 

74. Ո ՞վ էր Կով կա սի փո խար քան 1914 թ.
1) Ի. Վո րոն ցով–Դաշ կո վը   3) Ն. Ռո մա նո վը
2) Մ. Գիր սը    4) Գ. Գո լի ցի նը

75. Ո ՞վ է ե ղել թուր քա կան եր րորդ բա նա կի հրա մա նա տա րը 1914 թ. վեր ջին.

1) Էն վեր փա շան    3) Զե քի փա շան
2) Կարաբեքիր փա շան   4) Ջե մալ փա շան
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3. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

1.  Թվարկվածներից ո՞ր պատերազմում տեղի ունեցած դեպքերի մասին է վկայում 
գեներալ Գ. Պոպովը.

« Հայե րը կռ վում և մեռ նում է ին ի բրև հե րոս ներ, նրանց ղե կա վար նե րը, որ միշտ 
ա ռջ ևի գծում է ին, գրե թե բո լորն էլ վի րա վոր է ին»: 

1) 1804–1813 թթ. ռուս–պարսկական 
2) 1806–1812 թթ. ռուս–թուրքական 
3) 1826–1828 թթ. ռուս–պարսկական
4) 1828–1829 թթ. ռուս–թուրքական

2.  Որ տե ղի՞ հայ կա մա վոր նե րի մա սին է մեջբերված խոս քը.
« Հայե րը, — ի նչ պես վկա յում է գե նե րալ Պո պո վը, — կռ վում և մեռ նում է ին ի բրև 

հե րոս ներ, նրանց ղե կա վար նե րը, որ միշտ ա ռջ ևի գծում է ին, գրե թե բո լորն էլ վի
րա վոր է ին»: 

1) Կար սի   2) Է րզ րու մի  3) Բա յա զե տի   4) Եր ևա նի

3.  Ո ՞ր փաս տաթղ թից են մեջբերված խոս քե րը.
« Ցո՛ւյց տանք աշ խար հին, որ ե րկ չոտ, ան զգա ստ րուկ ներ չենք, որ մենք ևս ըն

դու նակ ե նք դի մադ րե լու, ե րբ ոտ նա հար վում են մեր ան կապ տե լի ի րա վունք նե րը»: 

1) ՀՅԴ –ի ա ռա ջին ը նդ հա նուր ժո ղո վի ար ձա նագ րու թյու նից
2) Ա նդ րա նի կի « Մար տա կան հրա հանգ նե րից» 
3) Եվ րո պայի հայ ու սա նող նե րի մի ու թյան հե ռագ րից 
4) Կ. Պոլ սում ռու սա կան ռազ մա կան գոր ծա կա լի զե կու ցագ րից

4.  Ո՞ւմ ստո րագ րած հրա մա նից են մեջ բեր ված խոս քե րը.
Ի սկ ով « կընդ դի մա նա այս սր բա զան և հայ րե նա սի րա կան գոր ծին և չի կա տա րի 

իր վրա դր ված պար տա կա նու թյուն նե րը կամ որ ևէ ե ղա նա կով կփոր ձի պաշտ պա նել 
կամ թաքց նել այս կամ այն հային, կճա նաչ վի հայ րե նի քի ու կրո նի թշ նա մի և դրան 
հա մա պա տաս խան կպատժ վի»: 

1) Ջե մա լի, Շա քիր ի, Ջև դե թի  3) Թա լե ա թի, Էն վե րի, Նազ ը մի
2) Նազ ը մի, Էն վե րի, Ջե մա լի  4) Շա քի րի, Շյուք րի ի, Ջև դե թի

5.  Ո՞ ւմ խոս քե րն են մեջբերված.
« Մի տե սակ ար տա հո ղային պե տու թյուն էր ստեղծ վում` կենտ րո նա կան և տե ղա

կան իշ խա նու թյուն նե րով: Ա պա գա յում, ե րբ Թուր քա հա յաս տա նը դառ նար ա զատ, 
կա ռա վար ման մե քե նան ար դեն պատ րաստ էր»: 

1) Ա նդ րա նիկ Օ զա նյա նի   3) Ա րամ Մա նու կյա նի
2) Սի մոն Վրա ցյա նի   4) Հակոբ Զավրյանի
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6.  Ո՞ր ի րա դար ձու թյու նից հե տո են աս վել հետ ևյալ խոս քե րը.

« Մի տե սակ ար տա հո ղային պե տու թյուն էր ստեղծ վում` կենտ րո նա կան և տե ղա
կան իշ խա նու թյուն նե րով: Ա պա գա յում, ե րբ Թուր քա հա յաս տա նը դառ նար ա զատ, 
կա ռա վար ման մե քե նան ար դեն պատ րաստ էր»: 

1)  Ռու սաս տա նում ապ րող հայե րի պատ գա մա վո րա կան Կենտ րո նա կան ժո ղո վից հե տո
2) Ա րևմ տա հայ ազ գային խորհր դի կազ մա վո րու մից հե տո
3) Հայոց ազ գային խորհր դի կազ մա վո րու մից հե տո
4) Հայոց ազ գային հա մա խորհր դակ ցու թյու նից հե տո

7.  Ո՞ ւմ խոս քե րն են մեջբերված.

« Մենք այն պես մաք րա զար դե ցինք այդ շր ջա նը, որ ա պա գա յում այն տեղ (հու
զում ներ)… այլևս տե ղի ու նե նալ չեն կա րող»: 

1) Քյա միլ փա շայի      3) Զե քի փա շայի
2) Թա լե աթ փա շայի    4) Էն վեր փա շայի

8.  Ո՞ր  շր ջա նի մա սին են մեջբերված խոս քե րը.

« Մենք այն պես մաք րա զար դե ցինք այդ շր ջա նը, որ ա պա գա յում այն տեղ (հու
զում ներ)… այլևս տե ղի ու նե նալ չեն կա րող»: 

1) Զեյ թու նի      3) Կա րի նի
2) Սա սու նի       4) Վա նի

9. Ե՞րբ են ասվել հետևյալ խոսքերը. 
« Ցո՛ւյց տանք աշ խար հին, որ ե րկ չոտ, ան զգա ստ րուկ ներ չենք, որ մենք ևս ըն

դու նակ ե նք դի մադ րե լու, ե րբ ոտ նա հար վում են մեր ան կապ տե լի ի րա վունք նե րը»:

 1) հայ–թաթարական ընդհարումներից հետո
2) 1914 թ. ռուս–թուրքական համաձայնագրի ստորագրումից հետո
3) Հայ եկեղեցու ունեցվածքի բռնագրավման մասին օրենքի հրատարակումից հետո
4)  Ռուսաստանում ապրող հայերի պատգամավորական Կենտրոնական ժողովից հետո

10. Ո՞ր ի րա դար ձու թյան հետ է կապ ված հետ ևյալ մեջ բե րու մը. 
« Մենք այն պես մաք րա զար դե ցինք այդ շր ջա նը, որ ա պա գա յում այն տեղ (հու

զումներ).... այլևս տե ղի ու նե նալ չեն կա րող»:

1) Սա սու նի 1894 թ. հե րո սա մար տի
2) Վա նի 1896 թ. ի նք նա պաշտ պա նու թյան
3) Սա սու նի 1904 թ. ա պս տամ բու թյան
4) Զեյ թու նի 1895–1896 թթ. ա պս տամ բու թյան
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11.  Ո՞ր կա ռույ ցի մա սին են հետ ևյալ խոս քե րը. 
« Մի տե սակ ար տա հո ղային պե տու թյուն էր ստեղծ վում` կենտ րո նա կան ու տե ղա

կան իշ խա նու թյուն նե րով: Ա պա գա յում, ե րբ Թուր քա հա յաս տա նը դառ նար ա զատ, 
կա ռա վար ման մե քե նան ար դեն պատ րաստ էր»:

1) Ա րևմ տա հայ ազ գային խորհր դի  
2) Ար ևե լա հայ ազ գային խորհր դի
3) Ա նդր կով կա սյան հա տուկ կո մի տե ի
4) Կ. Պոլ սի Ազ գային ժո ղո վի

12. Ո ՞ր ի րա դար ձու թյան կա պակ ցու թյամբ է հրա պա րակ վել հետ ևյալ կո չը.
« Ցո՛ւյց տանք աշ խար հին, որ ե րկ չոտ, ան զգա ստ րուկ ներ չենք, որ մենք ևս ըն դու

նակ ե նք դի մադ րե լու, ե րբ ոտ նա հար վում են մեր ան կապ տե լի ի րա վունք նե րը»:

1) Սա սու նի 1904 թ. ի րա դար ձու թյուն նե րի 
2) հայ–թա թա րա կան ը նդ հա րում նե րի
3) Հայոց ե կե ղե ցու գույ քի բռ նագ րավ ման
4) ա րևմ տա հա յու թյան կո տո րած նե րի

13. Որ տե՞ղ է հն չել հետ ևյալ ե լույ թը.
«Ա մեն ոք իր մա սին է մտա ծում: Իր ե րկ րի սահ ման նե րից այն կողմ ե թե նայող 

կա, նա յում է մի այն հա նուն իր շա հե րի: Ոչ ոք ոչ մի մարդ չի ու ղար կի տաճ կա կան 
ճա կատ` տուն գնա ցող ռուս նե րին փո խա րի նե լու հա մար.... Մե նակ ե նք և պետք է 
ա պա վի նենք մի այն մեր ու ժե րին` թե՛ ճա կա տը պաշտ պա նե լու և թե՛ ե րկ րի ներ սում 
կարգ հաս տա տե լու հա մար»:

1) Թիֆ լի սի Հայոց ազ գային խորհր դի նիս տում
2) Ա րևմ տա հայե րի ազ գային հա մա գու մա րում
3) Եր ևա նի Հայոց ազ գային խորհր դի նիս տում
4) Հայոց ազ գային հա մա խորհր դակ ցու թյու նում

14. Ո ՞վ է հետ ևյալ խոս քե րի հե ղի նա կը. 
«...Եվ րո պա յում օձ սնու ցե լով՝ զրկ վե ցինք Բուլ ղա րի այից. որ պես զի նույ նը տե ղի 

չու նե նա Ա սի ա յում, ան հրա ժեշտ է բնաջն ջել հա յու թյա նը»:

1) Քյա միլ փա շան    3) Աբ դուլ Հա մի դը
2) Թա լե աթ փա շան    4) Զե քի փա շան

15. Ո ՞վ է հետ ևյալ գնա հա տա կա նի հե ղի նա կը. 

«Արևմ տա հայե րը այ սու հետ կապ րեն ար դա րա դատ և ա պա հով վար չու թյան ներ քո»:

1) Պո ղոս Նու բա րը    3) Գևորգ Ե–ն
2) Անդրեյ Ման դելշ տա մը   4) Ա նդ րա նի կը
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16. Ո ՞վ է ստորև բեր ված վկա յու թյան հե ղի նա կը. 
« Հայե րը կռ վում և մեռ նում է ին որ պես հե րոս ներ, նրանց ղե կա վար նե րը, որ միշտ 

ա ռջ ևի գծում է ին, գրե թե բո լորն էլ վի րա վոր է ին»։

1) Ն. Մու րավյով    3) Ի. Պասկ ևիչ
2) Ա. Պո պով    4) Ա. Գրի բոյե դով

17. Հայ բա նաս տեղծ նե րից ո ՞վ է այս պես բնու թագ րել Զեյ թու նի ա պս տամ բու թյու նը.

« Հայ կա կան քա ջասր տու թյան փա ռա վոր ա պա ցույց»: 

1) Մ. Նալ բան դյան     3) Ս. Շա հա զիզ
2) Մ. Պե շիկ թաշ լյան   4) Ռ. Պատ կա նյան

18.  Ո ՞ր փաս տաթղ թից են ստորև բեր ված տո ղե րը. 
Ով «որ ևէ ե ղա նա կով կփոր ձի պաշտ պա նել կամ թաքց նել այս կամ այն հային, 

կճա նաչ վի հայ րե նիքի ու կրո նի թշ նա մի և դրան հա մա պա տաս խան կպատժ վի»: 

1) Աբ դուլ–Հա միդ II–ի հրա մա նից 
2) Մեծ վե զիր Քյա միլ փա շայի հրա մա նից 
3) Թուր քի այի մահ մե դա կան հոգ ևո րա կա նու թյան ա ռաջ նոր դի հրա մա նից 
4) Թա լե ա թի, Էն վե րի և Նա զը մի հրա մա նից
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4. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Տր ված բա ցատ րու թյուն նե րից ո րո՞նք են սխալ. 
1)  1917 թ. մար տի 2–ին Ռու սաս տա նում ձևա վոր ված բարձ րա գույն գոր ծա դիր իշ խա

նու թյու նը կոչ վել է Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյուն:
2)  1917 թ. հոկ տեմ բե րի 25–ին Ռու սաս տա նում ստեղծ ված իշխանության նոր 

մարմինը կոչ վել է Սեյմ:
3)  1917 թ. մար տի 9–ին Կով կա սի նախ կին փո խար քա յու թյան սահ ման նե րում կազմ

ված նոր մար մի նը կոչ վել է Ա նդր կով կա սյան հա տուկ կո մի տե:
4)  1917 թ. նոյեմ բե րի 15–ին Ա նդր կով կա սում կազ մա վոր ված գոր ծա դիր նոր մար մի

նը կոչ վել է Ա նդր կով կա սյան կո մի սա րի ատ:
5)  1917 թ. փետր վա րի 10 –ին Ռու սաս տա նի Սահ մա նա դիր ժո ղո վի պատ գա մա վոր

նե րից կազմ ված օ րենս դիր բարձ րա գույն մար մի նը կոչ վել է Ժո ղովր դա կան կո մի
սար նե րի խոր հուրդ: 

2.  «Ա րա րա տյան գունդ» հաս կա ցու թյու նը հա մա պա տաս խա նեց նել իր բո վան դա
կու թյա նը.
1)  I I, III, IV կա մա վո րա կան ջո կատ նե րը V–ին մի ա վոր վե լու արդյունքում ստեղծ ված 

զո րամիավորի ան վա նում
2)  ռու սա կան հրա մա նա տա րու թյան հրա մա նով 1917 թ. վեր ջե րին կազ մա վոր ված 

զո րա մի ա վո րում, ո րի հրա մա նա տա րը գե նե րալ Թով մաս Նա զար բե կյանն էր 
3)  I կա մա վո րա կան ջո կատ, ո րի հրա մա նա տարն Ա նդ րա նիկ Օ զա նյանն էր 
4)  1918 թ. մայի սյան հե րո սա մար տե րի օ րե րին գե նե րալ Մով սես Սի լի կյա նի հրա մա

նա տա րու թյամբ կռ վող զոր ախմբին տր ված ան վա նում

3. Ի ՞նչ է Ար ևե լյան լե գե ոնը.
1)  Հա յաս տա նի բոլշ ևի կյան կազ մա կեր պու թյան զորամիավոր
2)  Մ. Սայք սի, Ժ. Պի կոյի և Պո ղոս Նու բա րի միջև Լոն դո նում ձեռք բեր ված հա մա

ձայ նու թյամբ հիմ նա կա նում հայ կա մա վոր նե րից կազմված զո րա մաս
3)  Առաջին աշխարհամարտի ժամանակ հայ ռազմագերիներից կազմված զորա

միա վոր
 4) Եր ևա նի բեր դի պաշտ պա նու թյունն ի րա կա նաց նող զո րա մաս

4.  «Եր ևա նյան զո րա խումբ» հաս կա ցու թյու նը հա մա պա տաս խա նեց նել իր բո վան
դա կու թյա նը.

1)  ռու սա կան հրա մա նա տա րու թյան հրա մա նով 1917 թ. վեր ջե րին կազ մա վոր ված 
զո րա մի ա վո րում, ո րի հրա մա նա տա րը գե նե րալ Թով մաս Նա զար բե կյանն էր 

2) ա րևմ տա հայե րից կազ մա վոր ված դի վի զի ա, ո րի հրա մա նա տարն Ա նդ րա նիկն էր 
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3)  1918 թ. մայի սյան հե րո սա մար տե րի օ րե րին գե նե րալ Մով սես Սի լի կյա նի հրա մա
նա տա րու թյամբ գործող զորամիավորման ան վա նու մը

4)  Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին ռու սա կան բա նա կի շար քե րում գոր ծող 
հայկական կա մա վո րա կան ջո կա տին տր ված ան վա նու մը

5. Գտ նել « սար դար» հաս կա ցու թյան ճիշտ բա ցատ րու թյու նը.

1)  նա հան գա պետ    3)  զո րագ լուխ
2)  բեկ     4)  խան

6.  1828 թ. մար տի 21–ի Նի կո լայ I–ի հրա մա նագ րով կազմ ված վար չա կան նոր միա
վորը կոչ վել է՝

1)  Հայ կա կան նա հանգ   3)  Հայ կա կան օկ րուգ
2)  Հայ կա կան մարզ    4)  Հայ կա կան ի նք նա վա րու թյուն

7. 1844 թ. Ռուսական կայսրության կազմում ստեղծ ված վար չա կան մի ա վո րը կոչ վել է`
1)  Կաս պի ա կան մարզ   3)  Կով կա սի փո խար քա յու թյուն 
2) Վ րա ցա–ի մե րե թա կան նա հանգ  4) Եր ևա նի նա հանգ

8.   Հայոց ե կե ղե ցու վար չա կան ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, ե կե ղե
ցու ու պե տու թյան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը սահ մա նող կա նո նադ րու թյու նը 
կոչ վել է`
1)  թան զի մաթ 2) հ րո վար տակ  3)  պո լո ժե նի ե  4)  կոն դակ

9.  1839 թ. սուլ թա նա կան կա ռա վա րու թյան հրա պա րա կած բարենորոգումների հրո 
վարտակը կոչ վում էր`
1)  թան զի մաթ 2)  պո լո ժե նի ե  3)  դեկրետ 4)  կա նո նադ րու թյուն

10. Կ. Պոլ սում գոր ծող ա րևմ տա հայե րի հոգ ևոր կենտ րո նը կոչ վել է`
1)  սի նոդ     3) Ազ գային հոգ ևոր խոր հուրդ
2)  կա թո ղի կո սա րան    4)  պատ րի ար քա րան

11.  1863 թ. Ազ գային սահ մա նադ րու թյան հա մա ձայն՝ ա րևմ տա հա յու թյան կյան քը 
կազ մա կեր պող մար մին նե րից Ազգային ժողովը կոչ վել է նաև` 
1) Ե րես փո խա նա կան ժո ղով  3) Ազ գային խոր հուրդ
2)  Կենտ րո նա կան վար չու թյուն   4)  Սահ մա նա դիր ժո ղով

12.  XX դ. սկզ բին Ռու սաս տա նի հե տա դի մա կան վար չա կար գի դեմ հայ ժո ղո վրդի 
դի մադ րու թյու նը կազ մա կեր պե լու հա մար Թիֆ լի սում ստեղծ ված մարմինը 
կոչվում էր`
 1) Ինք նա պաշտ պա նու թյան կենտ րո նա կան կո մի տե 
2) Ազ գային կենտ րո նա կան վար չու թյուն
3)  պատ գա մա վո րա կան Կենտ րո նա կան ժո ղով
4)  Պաշտ պա նու թյան պե տա կան կո մի տե
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13.  « Պատ գա մա վո րա կան Կենտ րո նա կան ժո ղով» հաս կա ցու թյու նը հա մա պա
տաս խա նեց նել իր բո վան դա կու թյա նը.
1) Կ. Պոլ սում ստեղծ ված ա րևմ տա հա յու թյան կյան քը կազ մա կեր պող մար մին
2)   կա թո ղի կոս Մկր տիչ Խրի մյա նի նա խա ձեռ նու թյամբ հրավիրված Ռու սաս տա նում 

ապ րող հայե րի ժո ղով
3)  Ռու սաս տա նում ապ րող հայե րի կող մից հրա վիր ված Սահ մա նա դիր ժո ղով
4)  ՀՅԴ նա խա ձեռ նու թյամբ հրավիրված Արևելյան Հայաստանում ապ րող հայերի ժո ղով

14.  1912 թ. հոկտեմ բե րին Թիֆ լի սում ստեղծ ված մարմինը կոչվում էր`
1)  պատ գա մա վո րա կան Կենտ րո նա կան ժո ղո վ
2)  Ժո ղովր դա կան կո մի սար նե րի խոր հուր դ
3)  Հայոց ազ գային կենտ րո նա կան բյու րո
4) Արևմ տա հայ ազ գային խոր հուր դ

15.  Երիտթուրքերի կուսակցության գաղափարախոս Բ. Շա քի րի ան մի ջա կան ղե
կա վա րու թյամբ ստեղծ ված մար մի նը կոչ վել է` 
1) Ե րե քի գոր ծա դիր կո մի տե   
2)  Հա տուկ կազ մա կեր պու թյուն
3)  Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն
4) Ե րե քի հատուկ կո մի տե

16.  1917 թ. ա րևմ տա հայ զո րա բա ժի նը կյան քի կո չե լու հա մար ստեղծ ված գոր ծա
դիր մար մի նը կոչ վել է`
1)  Կով կա սի գոր ծե րի ար տա կարգ կո մի սա րի ատ
2)  Հա յաս տա նի ա պա հո վու թյան խոր հուրդ
3)  Հայ զին վո րա կան մի ու թյուն 
4) Հայոց ազգային խորհուրդ

17.  Ի նչ պե՞ս է կոչ վել 1917 թ. մար տի 9–ին Անդրկով կա սի սահ ման նե րում կազմ ված 
նոր մար մի նը.
1)  Ժո ղովր դա կան կո մի սար նե րի խոր հուրդ 3) Անդր կով կա սյան հա տուկ կո մի տե 
2)  Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյուն  4) Անդր կով կա սյան կո մի սա րի ատ

18.  «Ա ռան ձին հայ կա կան կոր պուս» հաս կա ցու թյու նը հա մա պա տաս խա նեց նել իր 
բո վան դա կու թյա նը.
1) Ա նդ րա նի կի գլ խա վո րու թյամբ ստեղծ ված զո րա մաս
2) ֆրանսիական բա նա կի կազ մում գոր ծող հա տուկ զորամաս
3)  Հայ կա կան կոր պու սի և արևմտահայ զինուժի մի ա վո րու մից ստեղծ ված զորա

միավոր
4)  Մեր ձա վոր Ար ևել քում ձևա վոր ված զո րա մաս, ո րի ան ձնա կազ մի մեծ մա սը հայեր է ին

19. Ի նչ պե՞ս է ին կոչ վում քր դա կան հա կա կա ռա վա րա կան ջո կատ նե րը.
1) չետ նիկ ներ 2) չեր քեզ ներ  3) չել լո ներ 4) սար բազ ներ
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20.   Հայոց ա պա գա պե տու թյան բարձ րա գույն օ րենս դիր մար մի նը, ը ստ «Ո րո գայթ 
փա ռա ցի», կոչ վում է ր՝
1) Հայոց խորհր դա րան   3) Հայոց ազ գային ժո ղով
2) Հայոց տուն     4) Հայոց կա ռա վա րու թյուն

21.   Ռուսաստանի կառավարական մար մի նը, ո րին ա ստ րա խան ցի մե ծա հա րուստ 
Մով սես Սա րա ֆյա նը ներ կա յաց րել է Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան իր ծրա գի
րը, կոչ վում է ր՝ 
1) ար տա քին գոր ծե րի կոմիտե  3) ար տա քին գոր ծե րի կո լե գի ա
2) ար տա քին գոր ծե րի վար չու թյուն  4) ար տա քին գոր ծե րի դեպարտամենտ

22.  1918 թ. գար նա նը ստեղծ ված 50– հա զա րա նոց թուր քա կան զո րա մի ա վո րու մը 
ի ՞նչ ան վա նում ու ներ.
1) Է րզ րում  2) Կարս 3) Սա րի ղա միշ  4) Սար դա րա պատ

23. Տր ված հաս կա ցու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րենց բո վան դա կու թյա նը.

1) Հայոց ազ գային կենտ րո նա կան բյու րո 4) Ազ գային ժո ղով
2) Ազ գային պատ վի րա կու թյուն  5) Հայոց տուն
3) Ազ գային սահ մա նադ րու թյուն

 ա.  Պո ղոս Նու բար փա շայի գլ խա վո րու թյամբ 1912 թ. ստեղծ ված մար մին
բ.  օ րենս դիր մար մին, ո րն, ը ստ Ազ գային սահ մա նադ րու թյան, ը նտր վում էր ամ բողջ 

ազ գի կող մից
գ.  Թիֆ լի սում ստեղծ ված մար մին, ո րի գլ խա վոր նպա տա կը Հայ կա կան հար ցի լուծ

մա նը նպաս տելն էր 
դ.  ա րևմ տա հայե րի ներ քին կյան քը կազ մա կեր պող ի րա վա կան փաս տա թուղթ 
ե.  ը ստ «Ո րո գայթ փա ռա ցի»՝ հայոց ա պա գա պե տու թյան բարձ րա գույն օ րենս դիր 

մար մին
զ) դաշ նակ ցու թյան ղե կա վար մար մին

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

24. Հաս կա ցու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րենց բո վան դա կու թյա նը.
1) շա հապ     5) ջի հադ
2) չել լո     6) թան զի մաթ
3) սար դար     7) հա մի դի ե
4) բեկ     8) շա հաս տան

 ա. մե լի քա կան տոհ մի կրտ սեր ներ կա յա ցու ցիչ
բ. քրդերից կազմված պատժիչ հեծելագնդեր
գ. քա ղա քի կա ռա վա րիչ, քա ղա քա պետ 
դ. զո րագ լուխ
ե. բուն քա ղաք
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զ. սր բա զան պա տե րազմ 
է. վի լայե թի կա ռա վա րիչ 
ը. քր դա կան հա կա կա ռա վա րա կան ջո կատ
թ. բա րե նո րո գում նե րի հրո վար տակ

1) 1–ե, 2–զ, 3–է, 4–թ, 5–ա, 6–բ, 7–գ, 8–դ
2) 1–գ, 2–ը, 3–դ, 4–ա, 5–զ, 6–թ, 7–բ, 8–ե 
3) 1–գ, 2–բ, 3–դ, 4–ա, 5–զ, 6–թ, 7–ը, 8–ե
4) 1–թ, 2–ա, 3–դ, 4–զ, 5–բ, 6–է, 7–ե, 8–գ

25. Հաս կա ցու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել բա ցատ րու թյուն նե րին.

1) ջի հադ  2) գյա վուր  3) հայ դուկ  4) ֆի դայի

ա. սր բա զան պա տե րազմ    դ. ան հա վատ
բ. զոհ      ե. հետ ևակ
գ. չելլո

1) 1–ե, 2–ա, 3–գ, 4–բ    3) 1–ա, 2–դ, 3–ե, 4–բ
2) 1–դ, 2–ա, 3–ե, 4–բ    4) 1–ա, 2–բ, 3–գ, 4–ե
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5.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ ՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

1. Ո ՞րն էր Պետ րոս I–ի ձեռ նար կած Կաս պի ա կան ար շա վան քի ա ռի թը.
1) թուր քա կան ար շա վանքն Ա նդր կով կաս
2) աֆ ղան նե րի կող մից Սպա հա նի գրա վու մը
3) օս մա նյան Թուր քի այի կող մից Կաս պից ծո վի ա րևմ տյան ա փե րի գրա վու մը
4) հայ և վրաց ժո ղո վուրդ նե րի ա զա տագ րա կան շար ժում նե րի ակ տի վա ցու մը

2. Ին չո՞ւ Ի. Օ րին Գեր մա նի այից վե րա դար ձավ Հա յաս տան.
1) հայ–վ րա ցա կան զի նա կան հա մա գոր ծակ ցու թյունն ա պա հո վե լու հա մար 
2)  տե ղում ի րա վի ճա կին ծա նո թա նա լու և Հա յաս տա նի ա զա տագր ման խնդ րի շուրջ 

բա նակ ցու թյուն ներ վա րե լու հա մար
3) հայ ե կե ղե ցա կան նոր ժո ղո վին մաս նակ ցե լու հա մար
4) հայ կա կան զին ված ու ժերը վարժեցնելու համար

3.  Ին չո՞ւ Վի են նայի ար քու նի քում մեր ժե ցին Օ րուն և հրա ժար վե ցին Հա յաս տա նի 
ա զա տագ րու թյան գոր ծին մաս նակ ցե լուց.
1) սկս ված ա վստ րո–ֆ րան սի ա կան պա տե րազ մի պատ ճա ռով
2) ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի ան բա վա րա րու թյան պատ ճա ռով
3) Թուր քի այի հետ կնք ված հաշ տու թյան պայ մա նագ րի պատ ճա ռով
4) չցան կա ցան վատ թա րաց նել հա րա բե րու թյուն նե րը պարս կա կան տե րու թյան հետ

4.  Թվարկվածներից որո՞նք են Սյու նի քի ա զա տագ րա կան պայ քա րի պար տու թյան 
պատճառներ.
1) սյու նե ցի նե րի ա զա տա սի րա կան ո գու ան կու մը
2)  հայ կա կան զոր քե րի մի այ նակ մնա լը թշ նա մու գե րակ շիռ ու ժե րի դեմ
3) Մխի թար սպա րա պե տի` թշ նա մու հետ բա նակ ցե լու մտ քին հակ վե լը
4) հայ կա կան զոր քե րի հրա մա նա տա րու թյան մեջ տե ղի ու նե ցած պա ռակ տու մը 
5) Ե սայի Հա սան–Ջա լա լյա նի մա հը

5.  Թվարկվածներից ո րո՞նք են Ար ևե լյան Հա յաս տա նի` Ռու սաս տա նին մի աց ման 
հետ ևանքներից.

ա. Հայե րը ձեռք բե րե ցին ան ձի և գույ քի ա պա հո վու թյուն:
բ.  Հայերը ձեռք բե րե ցին ազ գային կյան քի կազ մա կերպ ման ա վե լի նպաս տա վոր 

պայ ման ներ:
գ.  Ար ևե լյան Հա յաս տա նի տարածքի մեծի մասի վրա կրկին սկսվեց ազ գա հա վաք

ման գործընթաց:
դ. Ար ևե լյան Հա յաս տա նը ձեռք բե րեց պետական ի նք նա վա րու թյուն: 
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ե.  Հայ ժո ղո վուրդն ա զատ վեց ազ գային–գա ղու թային ճն շում նե րից ու հա լա ծանք
նե րից:

զ. Հայ ժո ղո վուր դը ստա ցավ քա ղա քա կան ազատ գործունեության ի րա վունք ներ:
1) ա, բ, գ  2) գ, դ, ե  3) ա, բ, զ  4) դ, ե, զ

6. Ի ՞նչ հետ ևանք ու նե ցավ Պետ րոս I–ի ար շա վան քը դե պի Ա նդր կով կաս.
1)  Ռու սա կան զոր քե րը գրա վե ցին Դեր բեն դը` ամ րա նա լով Կաս պից ծո վի ա րևմ տյան 

ա փե րին:
2) Ռու սա կան զոր քե րը գրա վե ցին Կաս պից ծո վի ա րևմ տյան և հա րա վային ա փե րը:
3)  Ռու սա կան զոր քե րը, գրա վե լով Կաս պից ծո վի հա րա վային ա փե րը, դրանք 

հանձնեցին աֆղաններին:
4) Ռու սա կան զոր քե րը տեր դարձան Շա մա խի ից ա րև մուտք ըն կած տա րածք նե րին:

7.  Թվարկվածներից ո րո՞նք են օս մա նյան Թուր քի այի հա մար 1723 թ. Ա նդր կով կաս 
ար շա վե լու պատ ճառ հան դի սա ցել.
1) ռու սա կան ազ դե ցու թյան ու ժե ղա ցու մը Ա նդր կով կա սում 
2) աֆ ղան նե րի կող մից Սպա հա նի գրա վու մը
3) հայ և վրաց ժո ղո վուրդ նե րի ա զա տագ րա կան շար ժում նե րի աշ խու ժա ցու մը
4) լեզ գի նե րի ար շա վանք նե րը Ա նդր կով կաս
5) հայ և վրաց ժո ղո վուրդ նե րի չընդհատվող բա նակ ցու թյուն նե րը Ա րև մուտ քի հետ

8.  Թվարկվածներից ո րո՞նք են ճիշտ բնու թագ րում Սյու նի քում և Ար ցա խում 
1720– ա կան թթ. ծա վալ ված ա զա տագ րա կան պայ քա րի նշա նա կու թյու նը. 
ա.  Հայ կա կան ու ժե րի տա րած բա զում հաղ թա նակ նե րի շնոր հիվ հնա րա վոր ե ղավ 

մոտ կես դար թո թա փել օս մա նյան և պարս կա կան տի րա պե տու թյուն նե րը:
բ.  Ա զա տագ րա կան այդ պայ քա րը մե ծա պես բարձ րաց րեց հայ ժո ղովր դի ի նք նա գի

տակ ցու թյունն ու ա զա տա սի րա կան ո գին:
գ.  Ա զա տագ րա կան այդ պայ քա րը հա վատ ներշն չեց սե փա կան ու ժե րի նկատ մամբ:
դ.  Ստի պեց պար սից պե տու թյանն իր հե տա գա քա ղա քա կա նու թյան մեջ հաշ վի 

նստել հայ կա կան մե լի քու թյուն նե րի հետ, ճա նա չել նրանց ի րա վունք նե րը: 
ե.  Կա սեց րեց օս մա նյան զոր քե րի` դե պի Ա րա րա տյան դաշտ ար շա վան քը:
զ.  Ապահովեց Նա դիր շա հի հաղթանակը` Պարս կաս տա նից աֆ ղա նա կան և թուր

քա կան նվա ճող նե րին դուրս քշելու գործում:
1) ա, բ, գ  2) բ, դ, ե  3) բ, գ, դ  4) ա, ե, զ

9.   Ի՞նչն է հան դի սա ցել XIX դա րի կե սե րին Օս մա նյան կայս րու թյու նում մի ջազ գային 
ազ դե ցու թյան համար պայ քա րի սրվելու պատճառ.
1)  Կրե տե կղ զուն տի րե լու հա մար տար բեր ե րկր նե րի միջև ծա վալ ված պայ քա րը
2)  Օս մա նյան պե տու թյա նը պատ կա նող Կիպ րոս կղ զուն տի րե լու հա մար ծա վալ ված 

վեճը
3)  Ե րու սա ղե մի սուրբ վայ րե րին տի րե լու հա մար քրիստոնեական տար բեր ե կե ղե ցի

նե րի միջև ըն թա ցող վե ճը
4)  բա րե փո խում նե րի պա հան ջով հայ հա սա րա կա կան–քա ղա քա կան շր ջա նակ նե րի 

դիմումը
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10.  Ռու սաս տա նի հա մար ի ՞նչ հետ ևանք ու նե ցավ 1856 թ. կնք ված Փա րի զի հաշ տու
թյան պայ մա նա գի րը.
1) ա մրապն դեց իր դիր քե րը Բալ կա նյան թե րակղ զում
2)  Ռուսական տերության կազմում ամ րագ րվեցին պա տե րազ մի ժա մա նակ 

Ա րևմտյան Հա յաս տա նում գրա ված տա րածք նե րը
3) ստա ցավ Փո թի նա վա հան գիս տը, Ա խալ քա լաքն ու Ա խալց խան
4)  կորց րեց Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում գրա ված հո ղե րը և մի ջազ գային աս պա րե

զում իր ազ դե ցիկ դե րը

11. Ի ՞նչ նպա տա կով էր Ար ցախ ժա մա նել հա յազ գի Ի վան Կա րա պե տը.
1)  հայերի ա զա տագ րա կան զինված պայ քա րին ռու սա կան իշ խա նու թյուն նե րի օ ժան 

դա  կու թյու նը հա վաս տե լու
2) տե ղե կաց նե լու Պետ րոս I –ի Կաս պի ա կան ար շա վան քը սկսելու մա սին 
3)  հայտ նե լու Նի կո յալ I–ի` հայ ա զա տագ րա կան ու ժե րին զո րա կան ա ջակ ցու թյուն 

ցու ցա բե րե լու վճ ռա կա նու թյու նը
4) Սյու նի քի և Ար ցա խի ա զա տագ րա կան ու ժե րին հաշ տեց նե լու

12.    Ի՞նչ նպա տա կով 1720–ա կան թթ. Շիր վա նի հայ կա կան բնա կա վայ րե րից Ար ցախ 
ժա մա նե ցին ռազ մա կան գոր ծի կազ մա կեր պիչ ներ Ա վան ու Թար խան հա րյու
րա պե տե րը.
1) որ պես զի կա սեց նե ին պարս կա կան ար շա վան քը դե պի Ար ցախ 
2) որ պես զի օգնեին ռուսական զորքերին 
3) որ պես զի օ ժան դա կե ին տեղի ա զա տագ րա կան պայ քա րին 
4) որ պես զի ի կա տար ա ծե ին Պետ րոս I–ի հրա ման նե րը

13. 1736 թ. Է րզ րու մի պայ մա նագ րի ար դյուն քում`
1)  Պարս կաս տա նը ճա նա չեց Թուր քի այի տի րա պե տու թյունն Ա նդր կով կա սում
2)   Թուր քի ան ճա նա չեց Պարս կաս տա նի տի րա պե տու թյունն Ար ևե լյան Հա յաս տա

նում և Ար ևե լյան Վրաս տա նում
3)   Ռու սաս տա նին ան ցան Ար ևե լյան Հա յաս տա նի զգա լի մա սը, Եր ևա նի ու Նա խի

ջևա նի խա նու թյուն նե րը 
4)  Ա րաք սից հա րավ ըն կած պատ մա կան Պարս կա հայ քի ու Ա տր պա տա կա նի գա

վառ նե րը վե րա դարձ վեցին թուրքերին

14.  XVIII դա րի 70–80–ա կան թթ. ռու սա հայ կենտ րոն նե րն ակ տի վացան Հա յաս տա
նի ա զա տագր ման հար ցում, որովհետև՝
1)   դե պի հա րավ տա րած վե լու Ռու սաս տա նի ձգ տում նե րը և Հա յաս տանն ա զա տա

գրե լու հայոց շար ժում ներն ու ծրագ րե րը հա մա հունչ է ին
2)  տվյալ պա հին հյու սիս տա րած վե լու Ռու սաս տա նի ձգ տում նե րը, հայոց շար ժում

ներն ու ծրագ րե րը հա մա հունչ է ին
3)   Ռու սաս տա նում խրա խուս վում է ին հայ բնակ չու թյան ա րագ ա ճը և ա զա տագ րա

կան ձգ տում նե րը
4)   ռուս–պարսկական պա տե րազ մը ռու սա հայ գոր ծիչ նե րին ա զա տագ րու թյան հույ

սեր էր ներշն չում
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15. 1813 թ. Գյու լիս տա նի պայ մա նագ րով`
1)   Ռու սաս տա նին ան ցան Ար ևե լյան Հա յաս տա նի զգա լի հատ վա ծը` Լո ռին, Փամ բա

կը, Շամ շա դի նը, Գան ձա կը, Ղա րա բա ղը, Շի րա կը
2)   Ռու սաս տա նին ան ցան Եր ևա նի ու Նա խիջ ևա նի խա նու թյուն նե րը, սա կայն Ա րաք

սից հա րավ ըն կած պատ մա կան Պարս կա հայ քի ու Ա տր պա տա կա նի գա վառ նե րը 
վե րա դարձ վեցին պար սիկ նե րին

3)   Դա նու բյան շր ջա նում ստա նա լով Բե սա րա բի ան` ռու սա կան դի վա նա գի տու թյու նը 
Ա խալ քա լա քի գա վա ռը, Ա նա պան ու Փո թին վե րա դարձ րեց Թուր քի ային

4)   Ռու սա կան կայս րու թյանն ան ցան Ա նդր կով կա սի սև ծո վյան ա ռափ նյա շր ջան ները` 
Փո թի նա վա հանգս տով հան դերձ, ի նչ պես նաև Ա խալց խան ու Ա խալ քա լա քը

16. 1812 թ. Բու խա րես տի պայ մա նագ րով`
1)   Դա նու բյան շր ջա նում ստա նա լով Բե սա րա բի ան` Ռուսաստանը Ա խալ քա լա քի գա

վա ռը, Ա նա պան ու Փո թին վե րա դարձ րեց թուրքերին
2)   Ռու սա կան կայս րու թյանն ան ցան Ա նդր կով կա սի սև ծո վյան ա ռափ նյա շր ջան նե րը` 

Փո թի նա վա հանգս տով հան դերձ, ի նչ պես նաև Ա խալց խան ու Ա խալ քա լա քը
3)   Ռու սաս տա նին ան ցան Կար սի, Կաղզ վա նի, Օլ թի ի, Ար դա հա նի, Ա լաշ կեր տի, Բա

յա զե տի գա վառ նե րը, Սև ծո վի ա ռափ նյա շր ջան նե րը` Բա թում նա վա հանգս տով 
4)  Արևմ տյան Հա յաս տա նի մեծ մա սը, այդ թվում նաև Է րզ րումն ու Վանը 

վերադարձվեցին Օս մա նյան կայս րու թյա նը

17. 1828 թ. Թուրք մեն չայի պայ մա նագ րով`
1)   Ռու սաս տա նին ան ցան Կար սի, Կաղզ վա նի, Օլ թի ի, Ար դա հա նի, Ա լաշ կեր տի, Բա

յա զե տի գա վառ նե րը, Սև ծո վի ա ռափ նյա շր ջան նե րը` Բա թում նա վա հանգս տով 
2)  Արևմ տյան Հա յաս տա նի մեծ մա սը, այդ թվում Է րզ րումն ու Բա սե նը, մնաց Օս

ման յան կայս րու թյա նը 
3)  Ար ևե լյան Հա յաս տա նի ևս մի մեծ հատ ված` Եր ևա նի ու Նա խիջ ևա նի խա նու

թյուն  նե րը, ան ցավ Ռու սաս տա նին, սա կայն Ա րաք սից հա րավ ըն կած պատ մա կան 
Պարս կա հայ քի ու Ա տր պա տա կա նի գա վառ նե րը վե րա դարձ վեցին պարսիկ ներին

4)   Ռու սաս տա նին ան ցավ Ար ևե լյան Հա յաս տա նի մի հատ վա ծը` Լո ռին, Փամ բա կը, 
Շամ շա դի նը, Գան ձա կը, Ղա րա բա ղը, Շի րա կը

18.  Ին չո՞ւ 1830–ա կան թթ. ռու սա կան իշ խա նու թյուն նե րը ձեռ նա մուխ ե ղան Հայոց 
ե կե ղե ցու բա րե փոխ մա նը.
 1)  ո րով հետև ե կե ղե ցու մի ջո ցով լիովին կհսկեին արևմտահայ ազատագրական 

շարժումը 
2) ո րով հետև ձգ տում է ին հս կո ղու թյան տակ պա հե լու Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցուն 
3) ո րով հետև քրիս տո նե ա կան հա վատ քը մի ա վո րում էր հայ և ռուս ժո ղո վուրդ նե րին 
4)  ո րով հետև Ռու սաս տա նը ձգ տում էր լայն ար տո նու թյուն ներ ու լի ա զո րու թյուն ներ 

շնոր հե լու Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցուն
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19. Ո՞րն էր Հով սեփ Է մի նի Ար ցա խից հե ռա նա լու պատ ճա ռը.

1)  Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան հար ցի շուրջ սուր տա րա ձայ նու թյուն նե րը 
Հերակլ II–ի հետ

2)  Ար ցա խում Է մի նին չըն դու նե լու և չօ ժան դա կե լու՝ Սի մե ոն Եր ևան ցի կա թո ղի կո սի 
հրա մա նը

3)  բա նակ ստեղ ծե լու հա մար ան հրա ժեշտ գու մար նե րի և հան գա նա կու թյուն նե րի 
տրա մադ րե լը Խոյի և Սալ մաս տի հայ բնակ չու թյան կող մից

4) Հով սեփ Է մի նին ձեր բա կա լե լու Ղա րա բա ղի Իբ րա հիմ խա նի մտադ րու թյու նը

20.  Ո րո՞նք է ին Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վի ո րո շում նե րից հայե րի խոր հի աս թա փու թյան 
պատ ճառ նե րը.

 ա. Ա րևմ տա հա յու թյա նը մեր ժե ցին դառ նալ Ազ գե րի լի գայի ան դամ:
բ.  Ռու սա կան զոր քե րի ան հա պաղ դուրս բե րու մով բա րե փո խում նե րի կեն սա գործ

ման որ ևէ ե րաշ խիք չէր մնում:
գ.  Մեծ տե րու թյուն նե րը հան դես է ին գա լիս հայ կա կան բա րե փո խում նե րի պա հանջ

նե րով՝ նպա տակ ու նե նա լով զի ջում ներ կոր զել Թուր քի այից: 
դ. Ա րևմ տա հա յու թյու նը ստա նում էր մի այն մշա կու թային ի նք նա վա րու թյուն: 
ե.  Բա րե նո րո գում նե րը ա րևմ տա հա յու թյանն ազ գային կա ռա վա րու թյուն ձևա վո րե

լու հնա րա վո րու թյուն չտ վե ցին:

1) բ, գ  2) բ, դ   3) ա, դ   4) գ, ե

21.  Թվարկվածներից ո րո՞նք են ար տա ցո լում 1826–1828 թթ. ռուս– պարս կա կան 
պա տե րազ մի ան մի ջա կան հետ ևանք նե րը.
ա.  Ար ևե լյան Հա յաս տա նի ևս մի մեծ հատ ված՝ Եր ևա նի և Նա խիջ ևա նի խա նու

թյուն նե րը, ան ցան Ռու սաս տա նին: 
բ.  Ռու սա կան իշ խա նու թյուն ներն ա րա գո րեն բնա կեց րին Ար ևե լյան Հա յաս տա նը 

ռուս կա զակ նե րով:
գ.  Ռու սաս տա նը Պարս կաս տա նին վե րա դարձ րեց Ա րաք սից հա րավ ըն կած պատ

մա կան Պարս կա հայ քի և Ա տր պա տա կա նի տա րածք նե րը:
դ.  Պա տե րազ մի ար դյունք նե րը գո հու նա կու թյամբ չըն դուն վե ցին ար ևմտահայերի 

կող մից :
ե.  Պարս կա կան տի րա պե տու թյու նից ա զա տագր վե լու ար ևե լա հա յու թյան հույ սե րը 

չար դա րա ցան: 
զ.  Տաս նյակ հա զա րա վոր հայեր, չկա մե նա լով մնալ պարսկա կան տի րա պե տու

թյան տակ, 1828 թ. գար նա նից սկսեցին վերաբնակվել Արևելյան Հայաստանի՝ 
Ռուսաստանին անցած տա րածքներում:

է.  Պա տե րազ մի ա վար տից հե տո Ա րևմ տյան և Ար ևե լյան Հա յաս տան նե րը վե րա մի
ա վոր վե ցին:

1) գ, զ, է  2) ա, գ, զ  3) բ, ե, է  4) ա, ե, դ
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22.  Թվարկվածներից ո րո՞նք են 1905–1906 թթ. հայ–թա թա րա կան ը նդ հա րում նե րի 
հետ ևանք նե ր.
ա. Հա յու թյու նը մար տա կան լուրջ փորձառություն անցավ:
բ.  Ա վե լի գե րիշ խող դար ձավ հայ ժո ղովր դի եր կու հատ ված նե րի մի աս նականու

թյան գա ղա փա րը: 
գ. Ամ րապնդ վեց հայե րի և կով կա սյան թա թար նե րի ռազ մա քա ղա քա կան դա շին քը: 
դ.  Բարձ րա ցավ հայե րի վս տա հու թյան աս տի ճա նը. նրանք պատ րաստ է ին հա կա

հար ված տա լու ի րենց ոչ բա րյա ցա կամ հար ևան նե րին: 
ե.  Հայ հոգ ևո րա կա նու թյան հե ղի նա կու թյու նը ա ճեց որ պես զին ված պայ քա րի կազ

մա կեր պիչ:
զ.  Սկ սեց ար ծարծ վել ե րկ րա մա սի հայ կա կան բնա կա վայ րե րը մի ա վո րե լու և անկախ 

Հայաստան ստեղ ծե լու գա ղա փա րը: 
է.  Ռու սա կան մե ծա պե տա կան շո վի նիզմն սկ սեց տե ղի տալ, թու լա ցավ ոչ ռուս ժո

ղո վուրդ նե րի ազ գային–գա ղու թային ճն շու մը: 

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

23. Գտնել սխալ պատասխանները.

 Ո րո՞նք է ին Թուր քի այի՝ Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի մեջ ներ քաշ վե լու 
պատ ճառ նե րը. 
ա.  պա տե րազ մը պա տեհ ա ռիթ էր  Բալ կա նյան ե րկր նե րի հետ դա րա վոր «հա շիվ

ները» մաք րե լու հա մար 
բ. Ա նգ լի այի և Իտալիայի հետ ու նե ցած դարավոր հա կա սու թյուն նե րը
գ. Ռուսաստանի հետ հա կա մար տու թյու նը
դ. Ա ՄՆ–ի հա կա թուր քա կան դիր քո րո շու մը 
ե.  Ռու սաս տա նում ապրող թուր քա լե զու, ի նչ պես նաև մահ մե դա կան մյուս ժո ղո

վուրդ նե րին ռուս նե րի դեմ օգ տա գոր ծե լու և ապագայում նրանց «Մեծ Թուրանի» 
մեջ միավորելու նպատակը:

զ. «Հայ կա կան  խո չըն դո տի» վե րա ցու մը 

1) ա, գ   2) ա, զ   3) բ, դ   4) դ, ե

24.  Թվարկ ված նե րից ո ՞րն է 1828 թ. Ռու սաս տա նի կող մից Թուր քի այի դեմ պա տե
րազմ սկ սե լու գլխավոր պատ ճա ռը. 

1)  մեծ ծա վալ էր ըն դու նել հույ նե րի և բալ կա նյան այլ ժո ղո վուրդ նե րի ա զա տագ րա
կան պայ քա րը

2)  ցա րիզ մը ձգ տում էր պահ պա նե լու Բաթումի նավահանգիստը
3)   Ռու սաս տա նը ձգ տում էր տեր դառ նա լու սև ծո վյան նե ղուց նե րին՝ Բոս ֆո րին ու Դար

դա նե լին, ամ րապն դե լու իր դիր քե րը Բալ կան նե րում և Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում
4)   Ռու սաս տա նը ձգ տում էր ա զա տագ րե լու ա րևմ տա հա յու թյա նը և Հա յաս տա նին 

տա լու ի նք նա վա րու թյուն
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25. Ռուս–թուր քա կան 1914 թ. հա մա ձայ նա գի րը չի րա գործ վեց, ո րով հետև՝
1)  եվ րո պա կան ե րկր նե րը չու ղար կե ցին ի րենց ներ կա յա ցու ցիչ նե րին Ա րևմ տյան 

Հայաս տա նում բա րե նո րո գում ներն սկ սե լու հա մար
2)  քր դա կան հա մի դի ե ջո կատ նե րը հար ձակ վե ցին քրիս տո նյա կա ռա վար չի վրա և 

սպա նե ցին նրան
3)  Ռու սաս տա նը Ա րևմ տյան Հա յաս տա նը բնա կեց րեց կա զակ նե րով
4)  օ գտ վե լով Ա ռա ջին աշ խար հա մարտն սկ սե լու ա ռի թից՝ Թուր քի ան չե ղյալ համա

րեց բա րե նո րո գում նե րի ծրա գի րը 

26.  Թվարկվածներից ո րո՞նք են ար տա ցո լում ա րևմ տա հայե րի սահ մա նադ րա կան 
շարժ ման հետ ևանք նե րը.
 ա.  1863 թ. Ազ գային սահ մա նադ րու թյու նը արևմտահայ բուրժուազիայի շո շա փե լի 

հաղ թա նակն էր: 
բ. Ա մի րաները զրկ վե ցին ազ գային գոր ծե րը տնօրինելու մե նաշ նորհից: 
գ.  Կա նո նադ րու թյունն ա պա հո վեց ա րևմ տա հայե րի ան ձի և գույ քի պաշտ պա նու թյու նը:
դ.  Այն դրական դեր կատարեց ա րևմ տա հա յու թյան հա սա րա կա կան– քա ղա քա կան 

կյանքում: 
ե.  Ա րևմ տա հայե րը ստա նում է ին սահ մա նադ րա կան ժո ղո վի ը նտ րու թյուն ներ ան ց

կաց նե լու ի րա վունք: 

1) ա, բ  2) գ, ե   3) բ, դ   4) ա, դ

27.  Թվարկվածներից ո րո՞նք 1918 թ. Մայի սյան հե րո սա մար տե րի հետ ևանք նե րից չեն.
ա.  Հե րո սա մար տե րի շնոր հիվ բնաջն ջու մից փրկ վեց ար ևե լա հա յու թյու նը, ի նչ պես և 

Ե ղեռ նից մա զա պուրծ հա րյուր հա զա րա վոր ա րևմ տա հայեր:
բ.  Հե րո սա մար տե րից հե տո թուր քա կան զոր քե րը սրըն թաց ա ռաջ շարժ վե ցին և 

գրա վե ցին Թիֆլիսը:
գ.  Հայ կա կան ու ժե րի ռազ մա կան հա ջող գոր ծո ղու թյուն ներն ստի պե ցին թուր քա

կան կող մին Բա թու մի բա նակ ցու թյուն նե րում մեղ մաց նել ի րենց պա հանջ նե րը: 
դ.  Թուր քի ան ստիպ ված էր նո րաս տեղծ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հետ 1918 թ. 

հու նի սի 4–ին կն քել հաշ տու թյան պայ մա նա գիր: 
ե.  Հե րո սա մար տե րից հե տո հա յու թյու նը չկա րո ղա ցավ ազ գո վին ի նք նա կազ մա

կերպ վել:
զ.  Ճա կա տա մար տե րը հնա րա վո րու թյուն տվե ցին թուր քա կան զոր քե րին ա ռանց 

դի մադ րու թյան գրա վելու Բա քուն: 
է.  Հե րո սա մար տե րով դր վեց ամ բող ջա կան հայ րե նի քի վե րա կանգն ման ճա նա պար

հի սկիզ բը:

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

28.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը կա րո ղա ցավ ի րա վա կան (դե յու րե) ճա նա
չում ստա նալ Ան տան տի ե րկր նե րի կող մից և մաս նակ ցել հաշ տու թյան խորհրդա 
ժո ղո վին, ո րով հետև՝

 1)  այդ մա սին տե րու թյուն նե րի ղե կա վար նե րը պայ մա նա վոր վել է ին Բեռ լի նի վե հա
ժո ղո վում

2)  նո րահռ չակ հայ կա կան պե տու թյու նը դար ձավ աշ խար հա մար տի մաս նա կից կողմ
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3)   Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը այդ ի րա վուն քը ստա ցել էր Ազ գե րի լի գայի 
կող մից

4)   նո րահռ չակ հայ կա կան պե տու թյան զին ված ու ժե րը պա տե րազ մում է ին Խորհրդա
յին Ռու սաս տա նի դեմ

29.  Թվարկվածներից որո՞նք են ա րևմ տա հա յու թյան նկատ մամբ Ռու սաս տա նի Ժա
մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյան որ դեգ րած քա ղա քա կա նու թյան ար դյունք նե ր.
ա.  Ա ռա ջին ան գամ պաշ տո նա պես ճա նաչ վեց և ձևա կեր պում ստա ցավ Օս մա ն

յան կայս րու թյու նից նվաճ ված տա րած քի հայ կա կան մա սը՝ որ պես վար չա կան 
ա ռան ձին մի ա վոր՝ Թուր քա հա յաս տան ա նու նով:

բ.  Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյու նը ճա նա չեց Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ան կա խու
թյու նը:

գ.  Ռու սա կան զոր քե րը ան հա պաղ դուրս է ին բեր վում թուր քե րից գրա ված տա
րածք նե րից:

դ.  Ռու սա կան նոր իշ խա նու թյու նը սկ սեց հայ կա կան մար զե րում հա յան պաստ քա
ղա քա կա նու թյուն ի րա կա նաց նել: 

ե.  Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյու նը հրա հան գեց թույ լատ րել արևմտահայե րին վե
րաբ նակ վելու հայկական մարզերում:

զ. Հ ա տուկ ո րոշ մամբ Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում հաս տատ ված բո լոր քր դե րը տեղա
հան  վե լու և են թարկ վե լու է ին ար տա գաղ թի: 

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

30. « Հա մի դի ե» հե ծե լագն դե րի ստեղ ծու մով Բարձր դու ռը ի ՞նչ խն դիր էր լու ծում.
1)  Պաշտ պա նում էր Օս մա նյան կայս րու թյան սահ ման նե րը, ա պա հո վում էր պե տու

թյան ներ քին կա յու նու թյու նը: 
2)  Քր դե րին հե ռու էր պա հում հա կա կա ռա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րից և վերց

նում իր հս կո ղու թյան տակ, ո ւղ ղոր դում էր նրանց հայե րի դեմ:
3)  Հայե րին պաշտ պա նում էր չեր քեզ նե րի և թուրք մեն նե րի հար ձա կում նե րից, կարգ 

ու կա նոն էր հաս տա տում պե տու թյան մեջ:
4)  Քր դե րին զր կում էր հայե րին հա լա ծե լու հնա րա վո րու թյու նից: 

31.  Թվարկվածներից ո րո՞նք են  ներկայացնում 1890–ա կան թվա կան նե րի հայերի 
զանգ վա ծային կոտորածների հետ ևանք նե ր.
ա. Ո չն չաց վեց մոտ 300 հա զար հայ:
բ.  Գեր մա նա կան կա ռա վա րու թյու նը ստանձ նեց ո րբ մնա ցած հայ ե րե խա նե րի 

խնամ քը:
գ. Հայերն ամ բող ջու թյամբ ո չն չաց վե ցին ան գամ Կ. Պոլ սում և Զմյուռ նի ա յում:
դ. Հայե րի ժա ռանգ նե րը պահ պա նե ցին ի րենց ու նեց ված քը: 
ե. 100 հա զար հայ գաղ թեց Ռու սաս տան, 200 հա զա րը՝ Եվ րո պա և Ա մե րի կա:
զ.  Ա րևմ տա հա յ բազ մա թիվ գա վառ ներ հա յա թափ վե ցին և բնա կեց վե ցին քր դե րով 

ու թուր քե րով: 
է. Տե ղա հան ված հայե րը բնա կեց վե ցին Մի ջա գետ քի ա պա հով շր ջան նե րում:

1) բ, դ, է   2) գ, ե, զ  3) ա, գ, է   4) ա, ե, զ
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32. Գտնել սխալ պատասխանները.
1894–1896 թթ. հայե րի դի մադ րա կան մար տե րի հետ ևան քով՝ 
ա. հայե րին հա ջող վեց ո րոշ նա հանգ նե րում կի սան կախ վի ճակ ստեղ ծել
բ. բազ մա թիվ վայ րե րում հա ջող վեց խու սա փել զանգ վա ծային ջար դե րից
գ.  հայե րը քր դե րի հետ հա մա տեղ պայ քա րի դուրս ե կան թուր քա կան բռ նա պե տու

թյան դեմ
դ.  հայե րը հար կադ րե ցին մեծ տե րու թյուն նե րին քայ լեր կա տա րել կո տո րած նե րը 

կան խե լու ո ւղ ղու թյամբ
ե. հնարավորություն առաջացավ Հայկական հարցի լուծման համար
1) ա, դ   2) բ, ե    3) գ, դ    4) ա, գ

33.  Թվարկվածներից ո րո՞նք են 1905–1906 թթ. հայ–թա թա րա կան ը նդ հա րում նե րի 
հետ ևանք նե ր. 
ա.  Ա վե լի գե րիշ խող դար ձավ հայ ժո ղովր դի եր կու հատ ված նե րի առանձին անկա

խության հասնելու գա ղա փա րը:
բ.  Բարձ րա ցավ հայե րի վս տա հու թյան աս տի ճա նը. նրանք պատ րաստ է ին հա կա

հար ված տա լու ի րենց ոչ բա րյա ցա կամ հար ևան նե րին: 
գ.  Ը նդգծ ված դար ձան Ռու սաս տա նից ան կա խա նա լու տրա մադ րու թյուն նե րը:
դ.  Հա յու թյու նը մար տա կան լուրջ փորձ ձեռք բե րեց: 
ե.  Բարձ րա ցավ հայ հոգ ևո րա կա նու թյան հե ղի նա կու թյու նը. բնակ չու թյան լայն 

շրջան նե րում հոգ ևո րա կան նե րը ի րա վամբ դիտ վում է ին որ պես զին ված պայ քա
րի մի ակ կազ մա կեր պիչ ներ:

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

34.  Ո ՞րն էր թուր քե րի՝ Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի մեջ ներ քաշ վե լու 
գլ խա վոր պատ ճա ռը. 
1) Ա նգ լի այի և Ֆրան սի այի հետ ու նե ցած տա րած քային վե ճե րը
2) թուրք–ռու սա կան հա կա մար տու թյու նը
3) Ա ՄՆ–ի հա կա թուր քա կան դիր քո րո շու մը
4)  Ռու սաս տա նում ապ րող մահ մե դա կան նե րի հա մար ան կախ պե տա կա նու թյան 

ստեղծ ման ձգ տու մը

35.  Ցա րա կան Ռուսաստանը մաս նակ ցեց Ա ռա ջին աշ խար հա մար տին, որովհետև 
ձգ տում է ր՝ 
ա. վե րահս կո ղու թյուն ձեռք բե րե լու Պա ղես տի նի սր բա վայ րե րի նկատ մամբ
բ. օգ նու թյան հաս նե լու Բալ կա նյան թե րակղ զու ժո ղո վուրդ նե րին
գ.  տեր դառ նա լու սև ծո վյան նե ղուց նե րին և Կ. Պոլ սին, ա զա տո րեն դուրս գա լու Մի

ջերկ րա կան ծով
դ. նվա ճե լու Ա րևմ տյան Հա յաս տա նը 
ե. վե րա կանգ նե լու Ղրի մի պա տե րազ մի ժա մա նակ կորց րած դիր քե րը
զ. ամ րապն դե լու իր դիր քերն Ի րա նում
1) գ, դ, զ  2) գ, դ, ե   3) ա, գ, զ   4) բ, դ, ե
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36.   Թվարկվածներից ո րո՞նք են Մեծ ե ղեռ նի հետ ևանք նե ր.

ա. Ո չն չաց վեց Օս մա նյան կայս րու թյան հայ բնակ չու թյան մեծ մա սը՝ 300 հա զա րը:
բ.  Մահ մե դա կա նաց վե ցին մոտ 250 հա զար հա յեր, հիմ նա կա նում՝ կա նայք և ե րե

խա ներ:
գ. Հայերն ամ բող ջու թյամբ ո չն չաց վե ցին ան գամ Կ. Պոլ սում և Զմյուռ նի ա յում:
դ. Հայե րի ժա ռանգ նե րը մի կերպ փր կե ցին ի րենց ու նեց ված քը:
ե.  Ա վեր վե ցին կամ կո ղոպտ վե ցին 2350 ե կե ղե ցի և վանք, վե րաց վե ցին 1500 դպ րոց 

ու վար ժա րան:
զ.  Հա յութ յա նը հասց վեց 20 մլրդ ֆրան կ ոս կու վնաս :
է. Տե ղա հան ված հայե րը բնա կեց վե ցին Կի լի կի այի հա յա շատ շր ջան նե րում:

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

37.  Թվարկվածներից ո րո՞նք են 1918 թ. Մայի սյան հե րո սա մար տե րի հետ ևանք նե ր. 
ա.  Հա յաս տա նը վճ ռա կան պա հին օգ նու թյան հա սավ Ռու սաս տա նին, ո րը շա րու

նա կում էր կռ վել թուր քե րի դեմ: 
բ. Դր վեց ամ բող ջա կան հայ րե նի քի վե րա կանգն ման ճա նա պար հի սկիզ բը: 
գ.  Դրա կան դեր խա ղաց թուր քե րի դեմ պայ քա րում Ա նդր կով կա սի ժո ղո վուրդ նե րի 

փոխ հա մա ձայ նեց ված ու հա մա տեղ պայ քա րը խրա խու սե լու համար:
դ.  Բնաջն ջու մից փրկ վեցին Անդրկովկասի ժողովուրդները:
ե.  Թուր քա կան կող մը ստիպ ված ե ղավ մեղ մաց նել պա հանջ նե րը և նո րաս տեղծ Հա

յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հետ կն քել Բա թու մի հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը: 
զ.  Նո րահռ չակ հայ կա կան պե տու թյու նը դար ձավ աշ խար հա մար տի մաս նա կից 

կողմ և այս հիմ քի վրա ի րա վա կան (դե յու րե) ճա նա չում ստա ցավ Ան տան տի 
ե րկր նե րի կող մից: 

է.  Հա յու թյու նը հնա րա վո րու թյուն ստա ցավ պարտ ված թշ նա մուն թե լադ րե լու հաշ
տու թյան սե փա կան պայ ման նե րը:

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

38.  Գտնել սխալ պատասխանները:       
Ին չո՞ւ 1918 թ. հնա րա վոր չե ղավ պաշտ պա նել մեր հայ րե նի քի ա րևմ տյան մա սը.

1)  մենշ ևիկ նե րի և մու սա վա թա կան նե րի հա կա հայ կա կան դա շին քի պատ ճա ռով 
2)  հայ կա կան կա նո նա վոր զո րա մա սե րի հա մալ րու մը դեռ չէր ա վարտ վել, և նրանց 

զգա լի մասն էլ թի կուն քում է ր
3)  Ան տան տի ե րկր նե րի՝ ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րը չկա տա րե լու պատ ճա ռով 
4)  Խորհր դային Ռու սաս տա նի բրես տյան պարտ վո ղա կան քա ղա քա կա նու թյան 

պատ ճա ռով 
5)  Ռու սաս տա նը պար տա վոր վել էր հայկական տա րածք նե րը հանձ նել Թուր քի ային՝ 

վճա րե լիք ռազ մա տու գան քի փո խա րեն
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39.  Ար ցա խա հա յու թյան ա զա տագ րա կան ու ժե րի մի մա սը 1720–ա կան թթ. վեր ջին 
գե րա դա սեց թուր քե րի հետ բա նակ ցել, ո րով հետև չստացավ՝

1) Ռու սաս տա նի կող մից խոս տաց ված օգ նու թյու նը 
2) Ի րա նի կող մից խոս տաց ված օգ նու թյու նը 
3)  Պֆալց ե րկ րա մա սի կայս րըն տիր իշ խան Հով հան Վիլ հել մի կող մից խոս տաց ված 

օգ նու թյու նը 
4) Ֆլո րեն ցի այի և Վի են նայի կող մից խոս տաց ված օգ նու թյու նը 

40.   Ին չո՞ւ Սի մե ոն Եր ևան ցի կա թո ղի կո սը կար գադ րեց հա վա քել և այ րել « Նոր 
տետ  րա կը», փա կել Մադրասի տպա րա նը և հե ռաց նել Մով սես Բաղ րա մյա նին. 

1)  օս մա նահ պա տակ, մաս նա վո րա պես բալ կա նյան ժո ղո վուրդ նե րի ա զա տագ րա
կան շար ժու մը չվ տան գե լու պատ ճա ռով 

2) ճիշտ էր հա մա րում պայ քա րի պար տի զա նա կան ու ղին
3) Ռու սաս տա նից ա կն կալ վող օգ նու թյու նը չվ տան գե լու պատ ճա ռով
4) զգու շա ցավ հայ ե րի տա սարդ նե րի ան ժա մա նակ ա պս տամ բե լու վտան գից 

41.   Կով կա սյան իշ խա նու թյունները 1906 թ. օ գոս տո սի 30–ին փա կե ցին Ռու սաս տա
նում ապ րող հայե րի պատ գա մա վո րա կան Կենտ րո նա կան ժո ղո վը, ո րով հետև՝

1) Հա յաս տանն ի նք նա վար հռ չա կե լու հայ տա րա րու թյուն ըն դուն վեց
2) հե ղա փո խա կան տրա մադ րու թյուն ներ նկա տե ցին պատ գա մա վոր նե րի ե լույթ նե րում 
3) հայե րը հրա ժար վե ցին հա մա գոր ծակ ցել Պե տա կան դու մայի հետ 
4) Ռու սաս տա նի մղած պա տե րազմ նե րին այլևս չմաս նակ ցե լու ո րո շում ըն դուն վեց

42.  Ի ՞նչ պատ ճառ նե րով 1896 թ. ի նք նա պաշտ պա նա կան կռիվ նե րի մաս նա կից վա
նե ցի ներն ըն դու նե ցին ան գլի ա կան հյու պա տո սի միջ նոր դու թյու նը.

1)  թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի՝ զին ված վա նե ցի նե րի ա նար գել ան ցու մը Կիլիկիա 
ա պա հո վե լու խոս տման

2) զի նամ թեր քի պա կա սի
3)  հայե րի կո տո րա ծը ան հա պաղ դա դա րեց նե լու կա ռա վա րա կան հրա մա նը հաշ վի 

ա ռնելու
4)  փախս տա կան նե րի ներ հոս քի հետ ևան քով ա ռա ջա ցած ան մխի թար վի ճա կի
5) հայ կա կան ու ժե րի շր ջա նում սկիզբ ա ռած բա խում նե րի
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6.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1.  XIX դ. կե սե րի հայ քա ղա քա կան կյան քի հետ կապ ված ի րա դար ձու թյուն նե րից 
ո ՞րն է խախ տում տրված շարքի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1)  Ազ գային սահ մա նադ րու թյան ստեղ ծու մը Կ. Պոլ սի ու սում նա կան խորհր դի 
անդամ  նե րի կող մից 

2) ՀՅԴ կու սակ ցու թյան ստեղ ծու մը
3) Բա րեն պա տակ ըն կե րու թյուն խմ բա կի ստեղ ծու մը 
4) Պաշտ պան հայ րե նյաց կազ մա կեր պու թյան ստեղ ծու մը
5) Ար մե նա կան կու սակ ցու թյան ստեղ ծու մը

2.  XX դա րի սկզ բի հայ ա զա տագ րա կան շար ժում նե րի հետ կապ ված ի րա դար ձու
թյուն նե րից ո ՞րն է խախ տում տրված շարքի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա
նու թյու նը.

ա)  ի նք նա պաշտ պա նու թյան ղե կա վար մարմ նի ստեղ ծու մը Գե լի ե գու զան գյու ղում 
բ) Սա սու նի ճա նա պարհ նե րի գրա վու մը թուր քա կան զոր քե րի կող մից 
գ) պա շար ված հայ դուկ նե րի ան նկատ հե ռա նա լը Ս. Ա ռա քե լոց վան քից 
դ)  Ռու սաս տա նում ապ րող հայե րի պատ գա մա վո րա կան Կենտ րո նա կան ժո ղո վի 

բա ցու մը Էջ մի ած նում 
ե) Ա դա նայի կո տո րա ծը 

1) դ   2) բ     3) գ     4) ե 

3.  1918 թ. ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է խախ տում տրված շարքի ժա մա նա կագ րա
կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.
ա) Ա լեք սանդ րա պո լի գրա վու մը թուր քա կան զոր քի կող մից 
բ) Սար դա րա պա տի գրա վու մը թուր քա կան զոր քի կող մից 
գ) Սա րի ղա մի շի գրա վու մը թուր քա կան զոր քի կող մից 
դ) Դրոյի տված ա ռա ջին հաղ թա կան մար տը Բաշ Ա պա րա նում 
ե) Ղա րա քի լի սայի ճա կա տի կազ մա կեր պու մը 

1) գ    2) բ    3) ա    4) ե 

4.  1918 թ. ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է խախ տում տրված շարքի ժա մա նա կագ րա
կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Կար սի հանձ նու մը թուր քե րին 
2) Ղա րա քի լի սայի գրա վու մը թուր քե րի կող մից 
3) Ներ քին Թա լի նի բեր դի գրա վու մը հայ կա մա վոր նե րի կող մից 
4) Սար դա րա պա տ կա յա րա նի հետգ րա վու մը հայ կա կան զոր քի կող մից 
5) Բաշ Ա պա րա նի ճա կա տա մար տի ա վար տը 
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5.  Գտ նել այն ի րա դար ձու թյու նը, ո րը խախ տում է ստորև տրված շարքի ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Ար ևե լա հայե րի հա մա ժո ղո վի գու մա րու մը Թիֆ լի սում
2) Բոլշ ևի կյան հե ղաշր ջու մը Ռու սաս տա նում
3) Ա նդր կով կա սյան կո մի սա րի ա տի ստեղ ծու մը
4) Ա րևմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը
5) Ե րզն կայի զի նա դա դա րի կն քու մը

6.  Գտ նել այն ի րա դար ձու թյու նը, ո րը խախ տում է ստորև տրված շարքի ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Ս. Կու կու նյա նի ար շա վան քը
2) Սան Ստե ֆա նոյի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը
3) Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վը 
4) Գում Գա փո ւի ցույ ցը
5)  Ա նգ լի այի, Ֆրան սի այի և Ռու սաս տա նի կող մից Բա րե նո րո գում նե րի մայի սյան 

ծրագ րի հանձ նու մը սուլ թա նին

7.  Գտ նել այն ի րա դար ձու թյու նը, ո րը խախ տում է ստորև տրված շարքի ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Ար ևե լյան պա տե րազ մի սկիզ բը 
2) XIX դ. երկրորդ կե սի ռուս– թուր քա կան ե րկ րորդ պա տե րազ մի սկիզ բը 
3) Փա րի զի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը
4)  Ազ գային կա նո նադ րու թյան հաս տա տու մը Կ. Պոլ սի Ազ գային ը նդ հա նուր ժո ղո վի 

կող մից
5) Զեյ թու նի ա պս տամ բու թյու նը Մկր տիչ Յա ղու բյա նի ղե կա վա րու թյամբ

8.  XX դ. սկզբ նե րի ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է խախ տում տրված շարքի ժա մա
նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Սա րի ղա մի շի ճա կա տա մար տի ա վար տը 
2) Շա տա խի կենտ րոն Թա ղի ի նք նա պաշտ պա նու թյան սկիզ բը 
3) Վա նի ի նք նա պաշտ պա նու թյան սկիզ բը 
4)  Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում բա րե նո րո գում ներ կա տա րե լու վե րա բե րյալ ռուս– 

թուր քա կան հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րու մը 
5) Դիլ մա նի ճա կա տա մար տը 

9.  Գտ նել այն ի րա դար ձու թյու նը, ո րը խախ տում է ստորև տրված շարքի ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Ա ՀԿ–ի ստեղ ծու մը 
2) Շա տա խի կենտ րոն Թա ղի ի նք նա պաշտ պա նու թյան սկիզ բը 
3) Վա նի ի նք նա պաշտ պա նու թյան սկիզ բը 
4) «Ար ևե լյան լե գե ո նի ստեղ ծու մը 
5) Ա րևմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը 
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10.  Գտ նել այն ի րա դար ձու թյու նը, ո րը խախ տում է ստորև տրված շարքի ժա մա նա
կագ րա կան հաջորդականությունը.

1) Լա զա րյան ճե մա րա նի բա ցու մը 
2) Ներ սի սյան դպ րո ցի հիմ նադ րու մը 
3) Եր ևա նի թե մա կան դպ րո ցի բա ցու մը 
4) Ա ղա բա բյան դպ րո ցի հիմ նադ րու մը 
5) Շու շի ի թե մա կան դպ րո ցի բա ցու մը 

11.  Սյու նի քի ա զա տագ րա կան պայ քա րի 1720–ական թթ. դեպ քե րից ո ՞րն է խախ
տում տրված շարքի ժա մա նա կա գրա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) ջևան շիր քոչ վոր ցե ղի դեմ տա րած հաղ թա նա կը 
2) Տաթև գյու ղի մեր ձա կա ամ րո ցի գրա վու մը 
3) Հա լի ձո րի ճա կա տա մար տը 
4) Չավն դու րի ճա կա տա մար տը 
5) Զևայի և Ո րո տա նի բեր դե րի ա զա տագ րու մը 
6) Մեղ րի ի ա զա տագ րու մը 

12.  1890 –ա կան թթ. հայ ա զա տագ րա կան պայ քա րի ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է 
խախ տում տրված շարքի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Գում Գա փո ւի ցույ ցը    4) Սա սու նի հե րո սա մար տը
2) Կու կու նյա նի ար շա վան քը   5) Վա նի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը
3) Բաբ շե նի հաղ թա կան կռի վը   6) Խա նա սո րի ար շա վան քը 

13.  Ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է խախ տում տրված շարքի ժա մա նա կագ րա կան 
հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Անդրկովկասյան կոմիսարիատի կազմավորումը 
2) Շի րա կի գո յա մար տի սկիզ բը
3) Ա ռան ձին հայ կա կան կոր պու սի ստեղ ծու մը
4) Տրապիզոնի թուրք–անդրկովկասյան բանակցությունների ավարտը
5) ԱԺԴՀ–ի ստեղծումը 
6) Բաշ Ա պա րա նի ճա կա տա մար տի հաղ թա կան ա վար տը 

14.  Թվարկվածներից ո ՞րն է խախ տում Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին 
տեղի ու նե ցած ի րա դար ձու թյուն նե րի տրված շարքի ժա մա նա կագ րա կան հա
ջոր դա կա նու թյու նը. 

1) «Ար ևե լյան լե գե ո նի» ստեղ ծու մը 
2) Ա ԺԴՀ –ի ստեղ ծու մը 
3) Ա րևմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը 
4) Ե րզն կա յում զի նա դա դա րի ստո րագ րու մը 
5) Բրեստ–Լի տովս կի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կնքումը 
6) Սար դա րա պա տի հե րո սա մար տի սկիզ բը 
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15.   Գտ նել այն ի րա դար ձու թյու նը, ո րը խախ տում է ստորև տրված շարքի ժա մա նա
կագ րա կան հաջորդականությունը.

1) Ար ևե լյան թատ րո նի կազ մա վո րու մը Կ. Պոլ սում 
2) Հ. Վար դո վյա նի ե րկ լե զու թատ րո նի ստեղ ծու մը 
3)  600 կմ հե ռա վո րու թյան վրա գու նա վոր պատ կեր հա ղոր դե լու ա ռա ջին փոր ձի 

ի րա գոր ծու մը 
4) Գի տա կան շար ժում պար բե րա կա նի հրա տա րա կու մը 
5) Յու պի տե րի վե ցե րորդ ար բա նյա կի հայտ նա բե րու մը 

16.  XIX դ. երկրորդ կե սի հայ քա ղա քա կան կյան քի հետ կապ ված ի րա դար ձու թյուն
նե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել հինգերորդը՝ ըստ ժա մա նա կագ րա կան հաջոր
դականության. 

ա. Ար մե նա կան կու սակ ցու թյան ստեղ ծու մը
բ. « Պաշտ պան հայ րե նյաց կազ մա կեր պու թյան ստեղ ծու մը 
գ. Հն չա կյան կու սակ ցու թյան ստեղ ծու մը 
դ.  Ազ գային սահ մա նադ րու թյան ստեղ ծու մը Կ. Պոլ սի ու սում նա կան խորհր դի ան

դամ նե րի կող մից 
ե. « Բա րեն պա տակ ըն կե րու թյուն խմ բա կի ստեղ ծու մը 
զ. ՀՅԴ կու սակ ցու թյան ստեղ ծու մը 
է. « Հայ րե նա սեր նե րի մի ու թյուն կազ մա կեր պու թյան ստեղ ծու մը
ը. Գում Գափուի ցույցը

1) բ     2) դ    3) ա    4) է

17.    Գտ նել այն եր կու ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնք խախ տում են տր ված շար քի ժա
մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Իս րայել Օ րու ժա մա նու մը Ռու սաս տան 
2) Գե որ գիևս կի դաշ նագ րի կն քու մը 
3) Բու խա րես տի պայ մա նագ րի կն քու մը 
4) Գյու լիս տա նի պայ մա նագ րի կն քու մը 
5) Ար ևե լյան Վրաս տա նի բռ նակ ցու մը Ռու սաս տա նին 
6) Թուրք մեն չայի պայ մա նագ րի կն քու մը 
7) Հայոց ե կե ղե ցու կա նո նադ րու թյան հրա պա րա կու մը 
8) Հայ կա կան մար զի ստեղ ծու մը 
9) Ադ րի ա նու պոլ սի պայ մա նագ րի կն քու մը 

18.  Տր ված ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել վեր ջի նը՝ ըստ ժամանա
կագրական հաջորդականության.

ա. Ա նդր կով կա սյան հա տուկ կո մի տե ի կազ մա վո րու մը 
բ. Ա րևմ տա հայե րի ազ գային խորհր դի ստեղ ծու մը 
գ. Ա րա րա տյան գն դի կազ մա վո րու մը 
դ. Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյան ձևա վո րու մը Ռուսաստանում
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ե. Ար ևե լա հայ ազ գային խորհր դի ստեղ ծու մը 
զ. Հայ կա կան կոր պու սի կազ մա վո րու մը 
է. Ա նդր կով կա սյան կո մի սա րի ա տի կազ մա վո րու մը 
ը.  Ա նդր կով կա սի Ժո ղովր դա վա րա կան Դաշ նային Հան րա պե տու թյան ստեղ ծու մը 
թ. Ա ռան ձին հայ կա կան կոր պու սի կազ մա վո րու մը

1) է    2) դ    3) թ     4) ը 

19.  Գտ նել այն եր կու ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնք խախ տում են տր ված շար քի ժա
մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Ա րա րա տյան գն դի կազ մա վո րու մը 
2) Ա նդր կով կա սյան հա տուկ կո մի տե ի կազ մա վո րու մը 
3) Ա րևմ տա հայե րի ազ գային խորհր դի ստեղ ծու մը 
4) Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյան ձևա վո րու մը Ռուսաստանում
5) Ար ևե լա հայ ազ գային խորհր դի ստեղ ծու մը 
6) Ա ռան ձին հայ կա կան կոր պու սի կազ մա վո րու մը
7) Ա նդր կով կա սյան կո մի սա րի ա տի կազ մա վո րու մը 
8) Հայ կա կան կոր պու սի կազ մա վո րու մը 
9)  Ա նդր կով կա սի Ժո ղովր դա վա րա կան Դաշ նային Հան րա պե տու թյան ստեղ ծու մը

20.  Գտ նել այն եր կու ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնք խախ տում են տր ված շար քի 
ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Զեյ թու նի ա պս տամ բու թյու նը Նա զա րեթ Չա վու շի ղե կա վա րու թյամբ 
2) հայ–թա թա րա կան ը նդ հա րում նե րի ա վար տը 
3) Դիլ մա նի ճա կա տա մար տը 
4) Վա նի հե րո սա մար տը Մկր տիչ Ա վե տի սյա նի ղե կա վա րու թյամբ 
5) Շա պին Կա րա հի սա րի ի նք նա պաշտ պա նու թյան սկիզ բը 
6) Ե րզն կա յում զի նա դա դա րի ստո րագ րու մը 
7) Մու սա լե ռան հե րո սա մար տը 
8) Անդրկովկասյան կոմիսարիատի ստեղծումը 
9) Ա ԺԴՀ –ի ստեղ ծու մը 

21.  Գտ նել այն եր կու ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնք խախ տում են տր ված շար քի ժա
մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Սա րի ղա մի շի ճա կա տա մար տի ա վար տը՝ թուրքերի ջախջախումը
2)  Ռու սաս տա նում ապ րող հայե րի պատ գա մա վո րա կան Կենտրոնական ժո ղո վը 

Էջմի ած նում 
3) հայե րի կո տո րածն Ա դա նա յում թուրքերի կողմից
4)  Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում բա րե նո րո գում ներ կա տա րե լու վե րա բե րյալ ռուս– 

թուր քա կան հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րու մը 
5) Ա ՀԿ–ի ստեղ ծու մը 
6) Շա տա խի կենտ րոն Թա ղի ի նք նա պաշտ պա նու թյան սկիզ բը 
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7)  Վա նի Քաղաքամեջ թաղամասի ի նք նա պաշտ պա նու թյան սկիզ բը Հ. Կոսոյանի 
գլխավորությամբ

8) «Ար ևե լյան լե գե ո նի» ստեղ ծու մը 

22.  1918 թ. տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձու թյուն նե րից ո րո՞նք են խախ տում տրված 
շարքի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը. 

1) Սա րի ղա մի շի գրա վու մը թուր քա կան զոր քի կող մից 
2) Շի րա կի գո յա մար տի սկիզ բը
3) Կար սի հանձ նու մը թուր քե րին 
4) Ներ քին Թա լի նի բեր դի գրա վու մը արևմտահայ կա մա վոր նե րի կող մից 
5) Ա լեք սանդ րա պո լի գրա վու մը թուր քա կան զոր քի կող մից 
6) Բաշ Ա պա րա նի ճա կա տա մար տի ա վար տը 
7) Սար դա րա պա տի գրա վու մը թուր քա կան զոր քի կող մից 
8) Սար դա րա պա տի կա յա րա նի հետգ րա վու մը հայ կա կան զոր քի կող մից 
9) Ղա րա քի լի սայի ճա կա տի կազ մա կեր պու մը 

23.  Տր ված ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել վեր ջի նը՝ ըստ ժամանա
կագրական հաջորդականության

ա. Թուրք –անդր կով կա սյան պա տե րազ մի սկիզ բը 
բ. Բոլշ ևի կյան հե ղաշր ջու մը Ռու սաս տա նում
գ. Բաշ Ա պա րա նի ճա կա տա մար տի հաղ թա կան ա վար տը 
դ. Ե րզն կայի զի նա դա դա րի կն քու մը 
ե. Շի րա կի գո յա մար տի սկիզ բը
զ. Արևմտահայ զորաբաժնի ստեղծումը 
է. Ա ռան ձին հայ կա կան կոր պու սի ստեղ ծու մը
ը. Բրեստ– Լի տովս կի հաշ տու թյան պայմանագրի կն քու մը
թ. Ա նդր կով կա սյան կո մի սա րի ա տի ստեղ ծու մը
ժ. Ա նդր կով կա սյան հա տուկ կո մի տե ի ստեղ ծու մը 

1) թ   2) ը    3) գ    4) է 

24.  Տր ված ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել ե րկ րոր դը՝ ըստ ժամանա
կագրական հաջորդականության. 

ա. Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վը 
բ. Ար ևե լյան պա տե րազ մի սկիզ բը
գ. Գում Գա փո ւի ցույ ցը
դ.  Ազ գային կա նո նադ րու թյան հաս տա տու մը Կ. Պոլ սի Ազ գային ը նդ հա նուր ժո ղո վի 

կող մից 
ե. Ս. Կու կու նյա նի ար շա վան քը
զ. Զեյ թու նի ա պս տամ բու թյու նը Մկր տիչ Յա ղու բյա նի ղե կա վա րու թյամբ
է. Փա րի զի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը
ը. XIX դ. երկրորդ կե սի ռուս–թուր քա կան ե րկ րորդ պա տե րազ մի սկիզ բը 
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թ.  Ա նգ լի այի, Ֆրան սի այի և Ռու սաս տա նի կող մից Բա րե նո րո գում նե րի մայի սյան 
ծրագ րի հանձ նու մը սուլ թա նին 

ժ. Սան Ստե ֆա նոյի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը

1) զ   2) է    3) ը    4) ժ 

25.  Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տարիների ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե
ցել վե ցե րոր դը՝ ըստ ժամանակագրական հաջորդականության.

ա. Ա րևմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը 
բ. «Ար ևե լյան լե գե ո նի» ստեղ ծու մը 
գ. Ա ՀԿ–ի ստեղ ծու մը 
դ. Սար դա րա պա տի հե րո սա մար տի սկիզ բը 
ե. Ե րզն կա յում զի նա դա դա րի ստո րագ րու մը 
զ. Ա ԺԴՀ –ի ստեղ ծու մը 
է. Ո ւր ֆայի հե րո սա մար տը 
ը. Է րզ րու մի գրա վու մը ռուսական զորքի կողմից
թ. Սայքս–Պի կոյի հա մա ձայ նագ րի կն քու մը 
ժ. Բրեստ–Լի տովս կի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կնքումը 

1) բ   2) ե    3) ա    4) գ

26.   Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րի ի րա դար ձու թյուն նե րից ո րո՞նք են խախ
տում տրված շարքի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը. 

1) Ո ւր ֆայի հե րո սա մար տը
2) Ա ՀԿ–ի ստեղ ծու մը 
3) Է րզ րու մի գրա վու մը ռուսական զորքի կողմից
4) Սայքս–Պի կոյի հա մա ձայ նագ րի կն քու մը 
5) «Ար ևե լյան լե գե ո նի» ստեղ ծու մը 
6) Ա ԺԴՀ –ի ստեղ ծու մը 
7) Ա րևմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը 
8) Ե րզն կա յում զի նա դա դա րի ստո րագ րու մը 
9) Բրեստ–Լի տովս կի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կնքումը 

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

ա. Սա րի ղա մի շի ճա կա տա մար տի ա վար տը 
բ. Խա նա սո րի ար շա վան քը 
գ. Ա րևմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը 
դ. «Ար ևե լյան լե գե ո նի» ստեղ ծու մը 
ե. հայե րի կո տո րածն Ա դա նա յում 
զ. Շա տա խի կենտ րոն Թա ղի ի նք նա պաշտ պա նու թյան սկիզ բը 
է.  Ռու սաս տա նում ապ րող հայե րի պատ գա մա վո րա կան Կենտրոնական ժո ղո վը 

Էջմի ած նում 
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ը.  Վա նի Այգեստան թաղամասի ի նք նա պաշտ պա նու թյան սկիզ բը Ա. Եկարյանի 
գլխավորությամբ

թ. Ա ՀԿ–ի ստեղ ծու մը 
ժ.  Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում բա րե նո րո գում ներ կա տա րե լու վե րա բե րյալ ռուս– 

թուր քա կան հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րու մը 

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

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

ա. Սար դա րա պա տի հե րո սա մար տի սկիզ բը 
բ. Վա նի հե րո սա մար տը Մկր տիչ Ա վե տի սյա նի ղե կա վա րու թյամբ 
գ. Ե րզն կա յում զի նա դա դա րի ստո րագ րու մը 
դ. Դիլ մա նի ճա կա տա մար տը 
ե. հայ–թա թա րա կան ը նդ հա րում նե րի ա վար տը 
զ. Զեյ թու նի ա պս տամ բու թյու նը Նա զա րեթ Չա վու շի ղե կա վա րու թյամբ 
է. Մու սա լե ռան հե րո սա մար տը 
ը. Ա ԺԴՀ –ի ստեղ ծու մը 
թ. Ո ւր ֆայի հե րո սա մար տը Մ. Յոթնեղբայրյանի գլխավորությամբ
ժ. Շա պին Կա րա հի սա րի ի նք նա պաշտ պա նու թյան սկիզ բը 

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

29.  Տր ված ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել վեցերորդը՝ ըստ ժամանա
կագրական հաջորդականության.

ա. Սա րի ղա մի շի ճա կա տա մար տի ա վար տը 
բ. Խա նա սո րի ար շա վան քը 
գ. Ա րևմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը 
դ. «Ար ևե լյան լե գե ո նի» ստեղ ծու մը 
ե. հայե րի կո տո րածն Ա դա նա յում 
զ. Շա տա խի կենտ րոն Թա ղի ի նք նա պաշտ պա նու թյան սկիզ բը 
է.  Ռու սաս տա նում ապ րող հայե րի պատ գա մա վո րա կան Կենտրոնական ժո ղո վը 

Էջմի ած նում 
ը. Դիլմանի ճակատամարտը 
թ. Ա ՀԿ–ի ստեղ ծու մը 
ժ.  Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում բա րե նո րո գում ներ կա տա րե լու վե րա բե րյալ ռուս– 

թուր քա կան հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րու մը 

1) ե    2) է    3) ը   4) զ 
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30.  Տր ված ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել ա ռա ջի նը՝ ըստ ժամանա
կագրական հաջորդականության. 

ա. Սար դա րա պա տի հե րո սա մար տի սկիզ բը 
բ. Վա նի հե րո սա մար տը Մկր տիչ Ա վե տի սյա նի ղե կա վա րու թյամբ 
գ. Ե րզն կա յում զի նա դա դա րի ստո րագ րու մը 
դ. Դիլ մա նի ճա կա տա մար տը 
ե. հայ–թա թա րա կան ը նդ հա րում նե րի ա վար տը 
զ. Զեյ թու նի ա պս տամ բու թյու նը Նա զա րեթ Չա վու շի ղե կա վա րու թյամբ 
է. Մու սա լե ռան հե րո սա մար տը 
ը. Ա ԺԴՀ –ի ստեղ ծու մը 
թ. Ս. Առաքելոց վանքի կռիվը 
ժ. Խանասորի արշավանքը

1) ժ   2) թ    3) զ   4) բ 

31.  Տր ված ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել եր րոր դը՝ ըստ ժամանա
կագրական հաջորդականության.

ա. Ա ղա բա բյան դպ րո ցի հիմ նադ րու մը 
բ. Խո րե նա ցու Հայոց պատ մու թյան լույ սըն ծա յու մը ռու սե րե նով Պե տեր բուր գում
գ. Գի տա կան շար ժում պար բե րա կա նի հրա տա րա կու մը 
դ. Խել քից պա տու հաս պի ե սի բե մադ րու մը Եր ևա նում հեղինակի ներկայությամբ
ե. Յու պի տե րի վե ցե րորդ ար բա նյա կի հայտ նա բե րու մը 
զ. Լա զա րյան ճե մա րա նի բա ցու մը 
է. Ա նուշ օ պե րայի բե մադ րու մը Ա լեք սանդ րա պո լում 
ը. Տա րեգ րու թյուն պար բե րա կա նի հրա տա րա կու մը 
թ. Ներ սի սյան դպ րո ցի հիմ նադ րու մը 
ժ. Ազ դա րա րի լույ սըն ծա յու մը 

1) ը    2) բ    3) ա   4) գ

32.  XVIII դ. առաջին կեսի իրադարձությունները դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան 
հա ջոր դա կա նու թյամբ.

 ա. Եղ վար դի ճա կա տա մար տը
բ. Նա դի րի շահ հռ չակ վե լը
գ. Խամ սայի մե լի քու թյուն նե րի ձևա վո րու մը
դ. թուր քե րի ներ խու ժու մը Երևան 
ե. աֆ ղան նե րի կող մից Սպա հա նի գրա վու մը

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

ա.  Շա հա միր Շա հա մի րյա նի կող մից Մադ րաս քա ղա քում հայ կա կան տպա րա նի 
հիմ նու մը

բ.  ան գլի ա կան «Ար ևե լահնդ կա կան ըն կե րու թյան» և հայ վա ճա ռա կա նու թյան միջև 
պայ մա նագ րի կն քու մը

գ. «Ո րո գայթ փա ռաց» գր քի հրա տա րա կու մը
դ. « Նոր տետ րակ, որ կո չի յոր դո րակ» գր քի հրա տա րա կու մը 
ե. Ար ևե լյան Վրաստանի բռ նակ ցու մը Ռու սաս տա նին
զ. Հով սեփ Է մի նի վերջնական վե րա դար ձը Հնդ կաս տան 

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

34.   XVII դ. երկրորդ կեսի և XVIII դ. սկզբների ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել 
ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Ան գե ղա կո թի գաղտ նի խորհր դակ ցու թյու նը
բ. Մեղ րի ի ճա կա տա մար տը
գ. Հա լի ձո րի ճակատամարտը
դ. թուր քա կան բա նա կի ներ խու ժումն Ա րա րա տյան դաշտ 
ե. Հա կոբ Ջու ղայե ցու գլ խա վո րու թյամբ գաղտ նի ժո ղո վի գու մա րումն Էջ մի ած նում
զ. Պետ րոս I–ի Կաս պի ա կան ար շա վան քի սկիզբը
է. Մխի թար սպա րա պե տի մա հը 
ը.  Ա վան հա րյու րա պե տի գլ խա վո րու թյամբ պատ վի րա կու թյան մեկ նու մը ռու սա կան 

բա նակ` օգ նա կան զորք ստա նա լու նպա տա կով
թ. Երևանի պաշտպանությունը թուրքական զորքերից 
ժ. թուր քա կան զոր քե րի ներ խու ժու մը Վարանդա գավառ

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

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

ա.  ան գլի ա կան Ար ևե լահնդ կա կան ըն կե րու թյան և հայ վա ճա ռա կան նե րի միջև 
պայ մա նագ րի կն քու մը 

բ. Հով սեփ Է մի նի վերջնական վե րա դար ձը Հնդ կաս տան
գ. «Ո րո գայթ փա ռաց» աշ խա տու թյան հրա տա րա կու մը
դ.  Մով սես Սա րա ֆյա նի՝ Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան ծրագ րի ներ կա յաց նե լը 

Ռու սաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի կո լե գի ային

1) դ, ա, գ, բ  2) ա, գ, բ, դ  3) ա, բ, գ, դ  4) ա, դ, բ, գ
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36.  1720–ական թթ. ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կա գրա կան հա
ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Հալիձորի ճակատամարտը
բ. թուր քա կան ե րեք զո րա մա սե րի ներ խու ժումն Ար ցախ
գ. Թիֆ լի սի գրա վու մը թուր քա կան զոր քե րի կող մից
դ.  Աբրահամ սպարապետի հրամանատարությամբ Գյու լիս տա նի սղ նա խի հե րո սա

կան դի մադ րու թյու նը 

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

37.   1828–1829 թթ. ռուս–թուր քա կան պա տե րազ մում ռու սա կան զոր քե րի տարած 
հաղթանակները դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Ա խալց խայի գրա վու մը  գ. Է րզ րու մի գրա վու մը
բ. Բա յա զե տի գրա վու մը  դ. Հա սան կա լայի գրա վու մը

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

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

ա. Հայ կա կան մար զի ստեղ ծու մը
բ. Կով կա սի փո խար քա յու թյան հիմ նու մը
գ. Եր ևա նի նա հան գի կազ մա վո րու մը
դ. ե կե ղե ցա կան կա նո նադ րու թյան (պոլոժենիե) հրա պա րա կու մը

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

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

ա. Կ. Պոլ սի Ազ գային ժո ղո վի ստեղ ծու մը
բ. թան զի մա թի հրա պա րա կու մը
գ. Վ. Բեհ բու թո վի նշա նա կու մը Հայ կա կան մար զի վար չու թյան պետ
դ. ե կե ղե ցա կան կա նո նադ րու թյան (պոլոժենիե) հրա պա րա կու մը

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

40.    Բեռ լի նի վեհաժողովի նա խօ րյա կին տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձու թյուն նե րը դա
սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Լոն դո նում ռուս–ա նգ լի ա կան հա մա ձայ նագ րի կն քու մը
բ. ան գլո–թուր քա կան գաղտ նի պայ մա նագ րի կն քու մը
գ. հայ կա կան պատ վի րա կու թյան այ ցե լու թյու նը Ի տա լի ա և Ֆրան սի ա
դ.  հայ կա կան պատ վի րա կու թյան հան դի պում նե րը Մեծ Բրի տա նի այի ա րտ գործ նա

խա րար Սոլս բե րի ի հետ

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

ա. Մադ րա սի տպա րա նի հիմ նու մը
բ.  Մով սես Սա րա ֆյա նի ծրագ րի ներ կա յաց նե լը Ռու սաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի 

կո լե գի ային
գ. Հա լի ձո րի ճա կա տա մար տը
դ. Եղ վար դի ճա կա տա մար տը 
ե. հայ և վրա ցա կան զոր քե րի հան դի պու մը Չո լակ վայ րում

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

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

ա. Է րզ րու մի պայ մա նագ րի կն քու մը
բ.  Գան ձա կի մահ մե դա կան նե րի և Ար ցա խի ա զա տագ րա կան ու ժե րի միջև պայ մա

նագ րի կն քու մը
գ. Ա վան հա րյու րա պե տի մեկ նու մը ռու սա կան բա նակ
դ. Դա վիթ բե կի հաղ թա կան մար տը ջևան շիր ցե ղի դեմ 
ե. Եղ վար դի ճա կա տա մար տը

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

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

ա. Կար սի մար զի ձևա վո րու մը
բ. Հայ կա կան մար զի ձևա վո րու մը
գ. Խամ սայի մե լի քու թյուն նե րի ձևա վո րու մը
դ. Կ. Պոլ սի Ազ գային ժո ղո վի ստեղ ծու մը 
ե. Եր ևա նի նա հան գի ստեղ ծու մը
զ. Դավիթ բեկի հայ կա կան իշ խա նու թյան ստեղ ծու մը

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

44.  Գտ նել այն ի րա դար ձու թյու նը, ո րը խախ տում է ստորև տր ված շարքի ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Չավն դու րի ճա կա տա մար տը
2) Հա լի ձո րի պաշտ պա նու թյու նը
3) Եղ վար դի ճա կա տա մար տը
4) Նա դի րի` Պարս կաս տա նի շահ հռ չակ վե լը
5) Կար բի գյու ղի 40–օ րյա դի մադ րու թյու նը
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45.   Գտ նել այն ի րա դար ձու թյու նը, ո րը խախ տում է ստորև տր ված շարքի ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.
1) Հայ կա կան մար զի վար չու թյան պե տի պաշ տո նում Վ. Բեհ բու թո վի նշա նա կու մը
2) Վրա ցա–ի մե րե թա կան նա հան գի և Կաս պի ա կան մար զի ձևա վո րու մը
3) Հայոց եկեղեցու կա նո նադ րու թյան հրա պա րա կու մը
4) թան զի մա թի հրա պա րա կու մը
5) Կ. Պոլ սի Ազ գային ժո ղո վի ստեղ ծու մը
6) Եր ևա նի նա հան գի ձևա վո րու մը

46.   Պայ մա նագ րե րը դա սա վո րել ը ստ կնք ման ժամանակագրական հա ջոր դա կա
նու թյան.

ա. Գե որ գի ևսկի    դ. Բու խա րես տի
բ. Սան Ստե ֆա նոյի    ե. Գյու լիս տա նի
գ. Թուրք մեն չայի    զ. Ադ րի ա նու պոլ սի

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

47.  Ստորև թվարկված հայ քա ղա քա կան խմ բակ ներն ու կազ մա կեր պու թյուն նե րը 
դա սա վո րել ը ստ ստեղծման ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.
ա. « Հայ րե նա սեր նե րի մի ու թյուն»  դ. « Պաշտ պան հայ րե նյաց» 
բ. «Սև խաչ»    ե. « Հայ րե նի քի սի րո գրա սե նյակ»
գ. « Բա րեն պա տակ ըն կե րու թյուն»

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

48.  Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
 ա. « Պաշտ պան հայ րե նյաց» կազ մա կեր պու թյան ան դամ նե րի դա տա վա րու թյու նը
բ. « Հայ րե նա սեր նե րի մի ու թյուն» կազ մա կեր պու թյան հիմ նադ րու մը
գ. « Հայ րե նի քի սի րո գրա սե նյակ» խմ բա կի հիմ նադ րու մը
դ. Ար մե նա կան կու սակ ցու թյան հիմ նադ րու մը 
ե. «Վե րա կազ մյալ հն չա կյան նե ր» անունով Ա. Արփիարյանի թևի հան դես գա լը
զ. Հա մի դի ե գն դե րի ստեղծումը 
է.  «Ազ գային սահ մա նադ րու թյան» վա վե րա ցու մը սուլ թա նա կան իշ խա նու թյան 

կող մից 
ը. Ա զիզ փա շայի զորքի լայնածավալ հար ձա կու մը Զեյ թու նի վրա
թ. « Հա յաս տան» ան վան գոր ծա ծու թյան ար գե լու մը Աբդուլ Համիդ II–ի կող մից
ժ. « Բա րեն պա տակ ըն կե րու թյուն» խմ բա կի հիմ նադ րու մը

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

 ա.  թուր քա կան զոր քե րի դեմ Պա պիկ իշ խա նի գլ խա վո րու թյամբ զեյ թուն ցի նե րի 
մղած կռիվ նե րի ա վար տը

բ. Հն չա կյան կու սակ ցու թյան պա ռակ տու մը երկու թևի
գ. «Բազմավեպ» պար բե րա կա նի տպագ րման սկիզբը
դ. ՀՅԴ հռ չա կագ րի հրա տա րա կու մը  «Դրոշակ» թռուցիկ թերթում
ե. « Հա յաս տան» ան վան գոր ծա ծու թյան ար գե լու մը Աբդուլ Համիդ II–ի կող մից
զ. ՀՅԴ առաջին ծրագ րի հրա տա րա կու մը «Դրոշակում» 
է. Հն չա կյան կու սակ ցու թյան ծրագ րի հրա տա րա կու մը 
ը. Հն չա կյան կու սակ ցու թյան պաշ տո նա թեր թի հիմ նադ րու մը
թ. « Խա րիսխ» զի նա գոր ծական արհեստանոցի հիմ նադ րու մը
ժ. ՀՅԴ ա ռա ջին ը նդ հա նուր ժո ղո վի հրա վի րու մը

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

50. Ո ՞ր ի րա դար ձու թյունն է տե ղի ու նե ցել վեր ջի նը.

1) Հն չա կյան կու սակ ցու թյան ծրագ րի հրա տա րա կու մը
2) Հն չա կյան կու սակ ցու թյան պաշ տո նա թեր թի հիմ նադ րու մը
3) ՀՅԴ ա ռա ջին ը նդ հա նուր ժո ղո վի հրա վի րու մը
4) ՀՅԴ հռ չա կագ րի հրա տա րա կու մը «Դրոշակ» թռուցիկ թերթում

51.     XIX դա րի ռուս–պարս կա կան ե րկ րորդ պա տե րազ մի ի րա դար ձու թյուն նե րը դա
սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Թավ րի զի գրա վու մը
բ. Շու շի ի պա շար ման սկիզ բը
գ. Եր ևա նի բեր դի գրա վու մը
դ. Շամ քո րի ճա կա տա մար տը

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

52.  Գտ նել այն ի րա դար ձու թյու նը, ո րը խախ տում է դեպ քե րի ժամանակագրական 
հա ջոր դա կա նու թյու նը.

ա. Բաբ շե նի կռի վը 
բ. հայ–թա թա րա կան ը նդ հա րում նե րը
գ. Օսմանյան կայսրության ընդդիմադիր ուժերի երկրորդ համաժողովը
դ. Բալ կա նյան ա ռա ջին պա տե րազ մը
ե. ե րիտ թուր քե րի հե ղաշր ջու մը
զ. հայերի կոտորածը Ադանայի նահանգում

1) ա   2) դ   3) ե   4) գ
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53.   1918 թ. ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա
նու թյամբ.

ա. Ներ քին Թա լի նի բեր դի գրա վու մը արևմտահայ կա մա վոր նե րի կող մից
բ. Սար դա րա պա տի կա յա րա նի հետգ րա վու մը հայ կա կան զոր քի կող մից
գ. Բաշ Ա պա րա նի ճա կա տա մար տի ա վար տը
դ. Սա րի ղա մի շի գրա վու մը թուր քե րի կող մից 
ե. Ղա րա քի լի սայի գրա վու մը թուր քե րի կող մից
զ. Կար սի գրա վու մը թուր քե րի կող մից 
է. Սո գյութ լո ւի հաղ թա կան կռիվ նե րի սկիզբը թուր քե րի դեմ

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

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

 ա. զեյ թուն ցի նե րի հաղ թա կան մար տը Ա զիզ փա շայի դեմ 
բ. « Բա րեն պա տակ ըն կե րու թյան» հիմ նադ րու մը 
գ.  « Հայ րե նա սեր նե րի մի ու թյուն» կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյան դա դա րե

ցու մը
դ. «Դ րո շա կում» ՀՅԴ առաջին ծրագ րի տպագ րու մը 
ե.  Կա րի նի « Պաշտ պան հայ րե նյաց» կազ մա կեր պու թյան ան դամ նե րի դա տա վա

րու թյու նը 
զ. Հն չա կյան կու սակ ցու թյան Լոն դո նի ա ռա ջին հա մա գու մա րը 
է. «Հն չակ» թեր թում Հն չա կյան կու սակ ցու թյան ծրագ րի հրա տա րա կու մը 
ը.  Կա րի նի և Տրա պի զո նի հն չա կյան մաս նա ճյու ղե րի ստեղ ծու մը
թ. ՀՅԴ ա ռա ջին ը նդ հա նուր ժո ղո վի հրա վի րու մը 
ժ. « Խա րիսխ» զի նա գոր ծա կան արհեստանոցի հիմ նադ րու մը Թավ րի զում 

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

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

ա. Խա նա սո րի ար շա վան քը 
բ. Մայի սյան բա րե նո րո գում նե րի ծրա գ րի կազմումը 
գ. Զե քի փա շայի 12– հա զա րա նոց զոր քի հար ձա կու մը Սա սու նի վրա 
դ. Ա նդր կով կա սյան կոմիսարիատի ստեղծումը 
ե. հա մի դի ե գն դե րի ստեղծումը 
զ. Թովմաս Նազարբեկյանի նշանակումը հայկական կորպուսի հրամանատար 
է.  ան գլի ա ցի պատ մա բան լորդ Ջ. Բրայ սի փաս տաթղ թե րի և նյու թե րի ժո ղո վա ծո ւի 

հրա տա րա կու մը 
ը.  Ա րա րա տյան գն դի ձևա վո րու մը
թ.  Դրոյի գլ խա վո րած հայ կա կան ե րկ րորդ կա մա վո րա կան ջո կա տի մուտ քը Շա տա

խի կենտ րոն Թաղ 
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ժ.  Ռու սաս տա նում ապ րող հայե րի պատ գա մա վո րա կան Կենտ րո նա կան ժո ղո վի 
հրա վի րու մը 

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

56.   Գտ նել այն ի րա դար ձու թյու նը, ո րը խախ տում է ստորև բեր ված շարքի ժամա
նակագրական հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) « Բա րեն պա տակ ըն կե րու թյան» ստեղ ծու մը
2) « Հայ րե նա սեր նե րի մի ու թյան» ստեղ ծու մը
3) Ա րևմ տա հայե րի «Ազ գային սահ մա նադ րու թյան» ըն դու նու մը
4) Ար մե նա կան կու սակ ցու թյան ստեղ ծու մը 
5) Հայ–թա թա րա կան ը նդ հա րում նե րի սկիզ բը

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

 ա. Հ. Լի մոն ճյա նի կող մից հայ կա կան ձայ նագ րու թյան ստեղ ծու մը 
բ. Բաշ Ա պա րա նի ճա կա տա մար տը 
գ. Ս. Ա ռա քե լոց վան քի կռի վը 
դ. Յու պի տե րի 6–րդ ար բա նյա կի հայտ նա բե րու մը 
ե.  Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու ու նեց ված քի բռ նագ րավ ման մա սին ցա րա կան 

օ րենքի ըն դու նու մը 
զ. Ա ռան ձին հայ կա կան կոր պու սի ստեղ ծու մը 
է. Բաբ շե նի կռի վը 
ը. հա մի դի ե ջո կատ նե րի ստեղ ծու մը 

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

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

ա. Ա նդ րա նի կի գլխավորությամբ կա մա վո րա կան առաջին ջո կա տի ստեղծումը
բ. Բրեստ–Լիտովսկի հաշտության պայմանագրի ստորագրումը
գ. Մուսա լեռան հե րո սա կան ի նք նա պաշտ պա նու թյան սկիզ բը 
դ.  Հայոց ե կե ղե ցու գույ քի բռ նագ րավ ման մա սին օ րեն քի չե ղյալ հայ տա րա րվելը 
ե. Սար դա րա պա տի ճա կա տա մար տի սկիզ բը 
զ. Դժոխք Հրայ րի զոհ վե լը 
է. Ա րևմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը
ը. Ա ռա ջին աշ խար հա մար տում ռու սա կան զոր քե րի կող մից Է րզ րու մի գրավումը 

1) զ, դ, ա, գ, ը, է, բ, ե    3) դ, զ, ա, գ, է, ը, բ, ե 
2) զ, ա, դ, ը, է, գ, ե, բ    4) դ, զ, ը, է, բ, ա, գ, ե 
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59.  Գտ նել այն ի րա դար ձու թյու նը, ո րը խախ տում է ստորև տրված շարքի ժա մա նա
կագ րա կան հաջորդականությունը.

1)  հայ–թա թա րա կան ազ գա մի ջյան բա խում նե րի սկիզ բը 
2)  Պո ղոս Նու բար փա շայի նշա նա կվելը Եվ րո պա յում հայոց կա թո ղի կո սի լի ա զոր 

ներ կա յա ցու ցիչ 
3) Ա դա նայի նահանգի հայության կո տո րած նե րը 
4) Բալ կա նյան առաջին պա տե րազ մի սկիզ բը 
5) Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի սկիզ բը

60.  Գտ նել այն եր կու ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնք խախ տում են ստորև տրված 
շարքի ժա մա նա կագ րա կան հաջորդականությունը.

 ա. Գյու լիս տա նի պայ մա նագ րի կն քու մը
բ. Երևանի գրավումը ռուսների կողմից
գ. Շամ քո րի ճա կա տա մար տը
դ. Օ շա կա նի ճա կա տա մար տը 
ե. ռու սա կան զոր քե րի կող մից Սար դա րա պա տի գրավումը
զ. Թուրք մեն չայի պայ մա նա գ րի կնքումը 
է. « Նոր տետ րա կի» ռու սե րեն թարգ մա նու թյունն ու լույ սըն ծա յու մը Պե տեր բուր գում 
ը. Ադ րի ա նուպոլ սի պայ մա նա գրի կնքումը
թ.  հա յազ գի գե նե րալ Վ. Բեհ բու թո վի նշա նա կվելը Հայ կա կան մար զի կա ռա վար չի 

պաշ տո նում

1) գ, է   2) բ, է    3) ե, զ   4) բ, թ

61.  Գտ նել այն ի րա դար ձու թյու նը, ո րը խախ տում է ստորև տրված շարքի ժա մա նա
կագ րա կան ճիշտ դա սա վո րու թյու նը.

1)   Սայքս–Պի կոյի հա մա ձայ նագ րի նախ նա կան տար բե րա կի հանձ նու մը Ռու սաս
տա նի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Սա զո նո վին

2) Փետր վա րյան հե ղա փո խու թյու նը Ռու սաս տա նում 
3)   Դիլ մա նի ճա կա տա մար տը
4) Անդր կով կա սյան Հա տուկ կո մի տե ի ստեղ ծու մը 
5) Արևմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը
6)  Հայոց ազգային խորհրդի ստեղծումը

62.  Իրադարձությունները դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

 ա. Ե րզն կայի զի նա դա դա րի կն քու մը
բ. Լևոն VI–ի մա հը Փա րի զում
գ. Օս մա նյան պե տու թյան հիմ նադ րու մը
դ. Աբ գար դպիր Թո խա թե ցու գլ խա վո րած պատ վի րա կու թյան մեկ նու մը Վե նե տիկ 
ե.  Ա ռա քել Դավ րի ժե ցու « Պատ մու թյան» տպագ րու մը հեղինակի կենդանության 

օրոք
զ. Սսի հռ չա կու մը Կի լի կյան Հա յաս տա նի մայ րա քա ղաք 
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է. Ա ղա բա բյան դպ րո ցի հիմ նու մը 
ը. Առանձին հայկական կորպուսի ստեղծումը
թ. ե րիտ թուր քա կան հե ղաշր ջումն օս մա նյան Թուր քի ա յում
ժ. բա րե նո րո գում նե րի հրո վար տա կի (թան զի մաթ) հրա պա րա կու մը 

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

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

ա. Սյու նի քում ա ռա ջին հաղ թա կան մար տը ջևան շիր քոչ վոր ցե ղի դեմ
բ. Իս րայել Օ րու մեկ նու մը Շա մա խի
գ. Իս րայել Օ րու կողմից ծրագրի ներկայացումը Պետրոս I–ին
դ. Եղ վար դի ճա կա տա մար տը 
ե. Մեղ րիի ճա կա տա մար տը
զ. Կար բի գյու ղի 40–օ րյա դի մադ րու թյու նը  թուրքական զորքին
է. Հա լի ձո րի ճա կա տա մար տը 
ը. Հով սեփ Է մի նի մեկ նու մը Ա նգ լի ա
թ. Մխի թար սպա րա պե տի մա հը
ժ. Իս րայել Օ րու մա հը

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

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

 ա. Բու խա րես տի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը 
բ.  «Ար ևե լահնդ կա կան ըն կե րու թյան» և հայ վա ճա ռա կան նե րի միջև պայ մա նագ րի 

կն քու մը 
գ. թան զի մա թի հրա պա րա կու մը 
դ. Խա նա սո րի ար շա վան քը 
ե. Ա ղա բա բյան դպ րո ցի հիմ նադ րու մը 
զ. Դրոյի ջո կա տի կող մից Խնու սի գրա վու մը 
է. Բա թու մի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը 
ը. « Խել քից պա տու հաս» պի ե սի բե մադ րու մը Եր ևա նում հեղինակի ներկայությամբ

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

65. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հաջորդականությամբ.

ա. Սան Ստե ֆա նոյի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը 
բ. Իս րայել Օ րու ժա մա նու մը Ռու սաս տան 
գ. « Խել քից պա տու հաս» պի ե սի բե մադ րու մը Եր ևա նում հեղինակի ներկայությամբ
դ. Բրեստ–Լիտովսկի հաշտության պայմանագրի կնքումը 
ե. Դիլ մա նի ճա կա տա մար տը 
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զ. Առանձին հայկական կորպուսի ստեղծումը 
է. Վա նի ազատագրումը ռուս–հայկական ուժերի կողմից

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

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

ա. Եղ վար դի ճա կա տա մար տը
բ. Էջ մի ած նի գաղտ նի ժո ղո վի գումարումը Հակոբ Ջուղայեցու գլխավորությամբ
գ.  Բա ղի շե ցի վա ճա ռա կան մահ տե սի Շահ մու րա տի ժա մա նու մը Փա րիզ՝ բանակ

ցությունները շարունակելու համար
դ. Օ րու ժա մա նու մը Սպա հան 
ե. Դա վիթ բե կի մա հը
զ. Է րզ րու մի թուրք–պարսկական պայ մա նա գրի կնքումը

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

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

ա.  Սայքս–Պի կոյի հա մա ձայ նագ րի նախ նա կան տար բե րա կի հանձ նու մը Ռու սաս
տա նին

բ. ե րիտ թուր քե րի հե ղաշր ջու մը 
գ. Ա ռա ջին հա մաշ խար հային պա տե րազ մի սկիզ բը
դ.  Ա. Մանդելշտամի նախագծի ներկայացումը Անտանտի երեք երկրների դե ս պան

ների քննությանը
ե. Հայոց ազ գային կենտ րո նա կան բյու րոյի ստեղ ծու մը
զ. Բալ կա նյան ե րկ րորդ պա տե րազ մի սկիզբը 
է.  Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի բա րե նո րո գում նե րի ծրագ րի կազ մու մը դես պան ներ Մ. 

Գիր սի և Հ. Վան գեն հայ մի կող մից 
ը. օս մա նյան Թուր քի այի ներքաշվելը Առաջին համաշխարհային պա տե րազ մի մեջ 

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

68.  Ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է խախ տում տրված շարքի ժամանակագրական 
հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Երզնկայի զինադադարի ստորագրումը
2) Էրզրումի անկումը՝ հայկական զորամասերի նահանջը
3) Տրա պի զո նի թուրք–անդրկովկասյան բա նակ ցու թյուն նե րի ավարտը
4) Ա նդր կով կա սը Ռու սաս տա նից ան ջա տե լու մա սին Սեյ մի հայ տա րա րու թյու նը 
5) Բրես տ–Լիտովսկի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի կն քու մը
6) Ա նդր կով կա սի Ժողովրդավարական Դաշնային Հան րա պե տու թյան լուծարումը
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69.  Պայ մա նագ րե րը դա սա վո րել ը ստ կնք ման ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա
նու թյան.

ա. Փա րի զի     զ. Թուրք մեն չայի
բ. Սան Ստե ֆա նոյի    է. Բու խա րես տի 
գ. Է րզ րու մի     ը. Բեռ լի նի
դ. Գյու լիս տա նի     թ. Ադ րի ա նուպոլ սի
ե. Կ. Պոլ սի

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

70.  XVII դա րի դեպ քե րը դա սա վո րել ը ստ ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու
թյան.

ա. Լվովի հայկական տպարանի հիմնադրումը
բ. Օրու հաստատվելը Դյուսելդորֆ քաղաքում
գ. շահ Ա բա սի մուտ քը Ջու ղա
դ.  Ա ռա քել Դավ րի ժե ցու « Գիրք պատ մու թեանց» աշխատության հրա տա րա կու մը 

հեղինակի կենդանության օրոք 
ե. Նոր Ջու ղայի հայ կա կան տպա րա նի հիմ նադ րու մը
զ. Ան գե ղա կո թի գաղտ նի խորհր դակ ցու թյու նը 
է. Հա կոբ Ջու ղայե ցի կա թո ղի կո սի մա հը

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

71.  Գտ նել այն եր կու ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնք խախ տում են ստորև բեր ված 
շար քի ժամանակագրական հա ջոր դա կա նու թյու նը.

ա. « Բա րեն պա տակ ըն կե րու թյան» ստեղ ծու մը
բ. Սան Ստե ֆա նոյի պայ մա նագ րի կն քու մը
գ. « Հայ ա սեր–ազ գա սեր» խմ բա կի գոր ծու նե ու թյու նը
դ. Խանասորի արշավանքը 
ե. Ար մե նա կան կու սակ ցու թյան ստեղ ծու մը 
զ. Մայի սյան բա րե նո րո գում նե րի ծրագ րի հանձ նու մը սուլ թա նին 
է.  Կ. Պոլսի Ազ գային ժո ղո վի ստեղ ծու մը, ո րի ան դամ նե րի մեծ մա սը հայ մե ծա հա

րուստ ա մի րա ներն է ին 
ը. հայե րի ջար դե րը Դի ար բե քի րում, Մու շում և Բիթ լի սում Աբդուլ Համիդ II–ի օրոք
թ. «Մր րիկ» ձի ա վոր խմ բի հաս նե լը Սա սուն
ժ. Հրայ րի զոհ վե լը Սա սու նի ի նք նա պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ

1) բ, զ  2) դ, է    3) ե, ը    4) դ, թ
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72.  Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի տա րի նե րին տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձու թյուն նե րը 
դա սա վո րել ը ստ ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. օս մա նյան բա նակ զո րա կոչ ված հայ զին վոր նե րի զի նա թափ ման սկիզ բը
բ. Է րզ րու մի գրա վու մը ռու սա կան բա նա կի կող մից
գ. Վա նի ռու սա կան զո րախմ բի ան սպա սե լի նա հան ջը
դ. Դիլմանի ճակատամարտը 
ե.  գեր մա նա կան երկու ռազ մա նա վե րի հար ձա կու մը ռու սա կան նա վա հան գիստ

ների վրա
զ. Սա րի ղա մի շի ճակատամարտի ա վար տը 
է. Էնվերի փախուստը Կ. Պոլիս

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

73.   1917–1918 թթ. դեպ քե րը դա սա վո րել ը ստ ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու
թյան.

ա. Թ. Նա զար բե կյա նի նշա նա կվելը Կովկասյան ճա կա տի գլ խա վոր հրա մա նա տար
բ. պա տե րազ մի վերսկ սու մը Կով կա սյան ճա կա տում
գ. Ա րևմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը
դ. Ա նդր կով կա սյան Սեյ մի լու ծա րու մը 
ե. Կար սի հանձ նու մը թուր քե րին
զ. Ա նդր կով կա սի ան ջատ վե լը Խորհրդային Ռու սաս տա նից 
է.  Ա րամ Մա նու կյա նի գոր ծու ղու մը Թիֆլիսից Եր ևան

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

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

 ա.  Հա կոբ Ջու ղայե ցի կա թո ղի կո սի գլ խա վո րու թյամբ պատ վի րա կու թյան ժա մա
նում ը Կ. Պո լիս 

բ. «Պ ֆալ ցյան ծրագ րի» ներ կա յա ցու մը Հով հան Վիլ հել մին 
գ. Իս րայել Օ րու տե ղա փոխ վե լը Ֆրան սի ա 
դ.  բա ղի շե ցի հա յազ գի վա ճա ռա կան մահ տե սի Շահ մու րա տի ա ռա ջին ժա մա նու մը 

Փա րիզ 
ե. Գան ձա սա րի կա թո ղի կոս Ե սայի Հա սան–Ջա լա լյա նի մի ա նա լը Իս րայել Օ րուն 
զ. Իս րայել Օ րու դես պա նա կան խմ բի ժա մա նու մը Շա մա խի 

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

 ա. Ա նդ րա նի կին գե նե րալ–մայո րի աս տի ճան շնոր հե լը 
բ.  Ա նդր կով կա սյան Սեյ մի կող մից Տրա պի զո նում ըն թա ցող բա նակ ցու թյուն ներն 

ը նդ հա տե լը և ե րկ րա մա սը ռազ մա կան դրու թյան մեջ հայ տա րա րե լը
գ. Ա նդր կով կա սյան հա տուկ կո մի տե ի ստեղ ծու մը
դ. Ա նդր կով կա սյան կո մի սա րի ա տի կազ մա վո րու մը 
ե. Ռու սաս տա նում մի ա պե տա կան կար գե րի տա պա լումը 
զ. Ա նդր կով կա սի Ժո ղովր դա վա րա կան Դաշ նային Հան րա պե տու թյան ստեղ ծու մը 

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

76.    Թվարկվածներից որո՞նք են խախ տում 1720–ա կան թթ. տե ղի ու նե ցած դեպ քե
րի տր ված շար քի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1)  Գան ձա սա րի կա թո ղի կոս Ե սայի Հա սան–Ջա լա լյա նի կո չով մե լիք նե րի և 10– հազա
րա նոց հայ կա կան զոր քի շարժ վե լը Գան ձա կի մո տա կա Չո լակ վայ րը 

2) թուր քա կան բա նա կի կող մից Թիֆ լի սի գրա վու մը
3)  պար սից շա հին ա պս տամբ նե րից պաշտ պա նե լու պատր վա կով Պետ րոս Ա ռա

ջինի կազ մա կեր պած ար շա վան քի սկիզ բը Ա նդր կով կաս 
4) Կար բի գյու ղի դի մադ րու թյու նը թուր քա կան բա նա կին 
5) Կ. Պոլ սի ռուս–թուր քա կան պայ մա նագ րի կն քու մը
6) Հա լի ձո րի ճա կա տա մար տը
7) Եր ևա նի պա շար ման սկիզ բը թուր քա կան զոր քե րի կող մից 
8)  հայ զին վո րա կա նու թյան մի մա սի` Ա վան և Թար խան հա րյու րա պե տե րի գլ խա վո

րու թյամբ, ռու սա կան բա նակ տեղափոխվելը 
9)  Գյու լիս տա նի սղ նա խի պայ քա րի շա րու նա կու մը թուր քա կան նվա ճող նե րի դեմ 

Աբրահամ սպարապետի գլխավորու թյամբ 

77.  Ո ՞ր ի րա դար ձու թյուն ներն են խախ տում տր ված շար քի ժա մա նա կագ րա կան 
հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) Սար գիս Կու կու նյա նի ար շա վան քը 
2)  Թավ րի զում « Խա րիսխ» զի նա գոր ծ ական արհեստանոցի հիմնադրումը 
3) Գում Գա փու թա ղա մա սում հն չա կյան նե րի կազ մա կեր պած խա ղաղ ցույ ցը 
4) Գյա լի սո րի ձո րի կռի վը Ա րա բոյի խմ բի կող մից
5) Խա նա սո րի ար շա վան քը 
6) Բաբ շե նի կռի վը 
7) Բա բը Ա լի ի ցույ ցը
8) Աղ բյուր Սե րո բի սպա նու թյու նը 
9) Ս. Ա ռա քե լոց վան քի կռի վը 
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78.  Թվարկվածներից ո րո՞նք են խախ տում 1918 թ. թուրք–հայ կա կան պա տե րազ մի 
դեպքերի տրված շարքի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) թուր քա կան զոր քե րի կող մից Սա րի ղա մի շի գրա վու մը 
2) Կար սի` ա ռանց դի մադ րու թյան թուր քե րին հանձն վե լը 
3)  Ալեքսանդրապոլի գրավումը թուրքերի կողմից
4) Սա սուն ցի Մա նու կի և Մու շե ղի գլ խա վո րու թյամբ Ներ քին Թա լի նի գրա վու մը 
5) թուր քա կան զոր քե րի ներ խու ժու մը Ջա վախք հարավ–արևմուտքից
6) հայ կա կան զոր քե րի կող մից Սար դա րա պա տի հետգ րա վու մը 
7) Բաշ Ա պա րա նի ճա կա տում հայ կա կան ու ժե րի վերջ նա կան հաղ թա նա կը 
8) Ղա րա քի լի սայի հերոսամարտի ավարտը
9)  Շի րա կում` Սո գյութ լո ւի (Սառ նաղ բյուր) ճա կա տում, հայ կա կան ու ժե րի հաղ թա

կան կռիվ նե րի ա վար տը 

79.  Ըստ ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան՝ թվարկ ված ի րա դար ձու թյուն
նե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել ա ռա ջի նը.

 ա.  օսմանյան պե տու թյան և Վե նե տի կի հան րա պե տու թյան միջև պա տե րազ մի 
սկիզ բը

բ. մահ տե սի Շահ մու րա տի ժա մա նու մը Փա րիզ
գ. թուր քե րի կող մից Թիֆ լի սի գրա վու մը 
դ. Ան գե ղա կո թի գաղտ նի խորհր դակ ցու թյու նը
 ե. Կար բի գյու ղի բնա կիչ նե րի 40–օրյա դի մադ րու թյու նը թուր քե րին
զ.  Հա կոբ Ջու ղայե ցի կա թո ղի կո սի բա նակ ցու թյուն նե րը Ռեչ Պոս պո լի տայի թա գա

վոր Յան Սո բես կու հետ
է. Ի վան Կա րա պե տի ժա մա նու մը Ար ցախ
ը.Պետ րոս I–ի կազ մա կեր պած ար շա վան քը դե պի Ա նդր կով կաս

1) զ   2) ա    3) գ    4) բ

80.  Ըստ ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան՝ թվարկ ված ի րա դար ձու թյուն
նե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել ա ռա ջի նը.

ա. թուր քե րի կող մից Հա լի ձո րի պա շա րու մը
բ. Եղ վար դի ճա կա տա մար տը
գ. Չավն դու րի ճա կա տա մար տը 
դ. Նա դի րի հռ չա կու մը Պարս կաս տա նի շահ
ե. Դա վիթ բե կի ա ռա ջին հաղ թա կան մար տը
զ. պարս կա կան շա հի կող մից Դա վիթ բե կի իշ խա նու թյան ճա նա չու մը
է.  Դա վիթ բե կի կող մից մե լիք Բաղ րին պատ կա նող Տաթև գյու ղի մեր ձա կա ամ րո ցի 

գրա վու մը
ը.  Մխի թար սպա րա պե տի և տեր Ա վե տի սի հրա մա նա տա րու թյամբ Մեղ րի ի ա զա

տագ րու մը
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թ. Խամ սայի մե լի քու թյուն նե րի ստեղ ծու մը
ժ. Մխի թար սպա րա պե տի դա վա դիր սպա նու թյու նը

1) է    2) ե    3) զ    4) գ

81.  Ըստ ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան՝ թվարկ ված ի րա դար ձու թյուն
նե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել ա ռա ջի նը.

ա. Ե ղի շե քա հա նա Խա չատ րյա նի գլ խա վո րու թյամբ Մա լա թի այի հե րո սա մար տը
բ. Մայի սյան բա րե նո րո գում նե րի ծրագ րի հանձ նու մը սուլ թա նին
գ. Խա նա սո րի ար շա վան քը
դ. Գում Գա փո ւի խա ղաղ ցույ ցը
ե.  Շե նի կի գյու ղա պետ Գր գոյի (Գ րի գոր Մո սե յան) տա նը ի նք նա պաշտ պա նա կան 

ժո ղո վի հրա վի րու մը
զ.  Ա ղա սու նա խա գա հու թյամբ Զեյ թու նի ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյան կազմ

վե լը
է.  Սար գիս Կու կու նյա նի ար շա վան քը
ը.  Գևորգ Չավու շի ու Ա նդ րա նի կի վրեժխն դիր լի նե լը Բշա րե Խա լի լից
թ.  Մա րա շի փա շայի կող մից Պա պիկ Նո րաշ խար հյան իշ խա նին Զեյ թու նի քա ղա

քագ լուխ ճա նա չե լը
ժ. Բա բը Ա լի ի ցույ ցը

1) է     2) ժ     3) թ    4) դ
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7. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՈՒՄ

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

 Կազ մա կեր պու թյուն     Գոր ծիչ

1) Բա րեն պա տակ ըն կե րու թյուն  ա. Հա կոբ Կա լո յան
2) Մի ու թյուն ի փր կու թյուն   բ. Գրի գոր Ա րծ րու նի
3) Պաշտ պան հայ րե նյաց   գ. Կարապետ Նշկյան
4) Հայ րե նա սեր նե րի մի ու թյուն   դ. Ներ սես Ա բե լյան
      ե. Պետ րոս Հայ կա զունի

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

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

  Մա կա նուն      Ա նուն

1) Ա րա բո      ա. Հով սեփ Ար ղու թյան
2) Աղ բյուր Սե րոբ    բ. Մխի թար Սե ֆե րյան
3) Հրայր Դժոխք    գ. Նի կո ղայոս Տեր–Հով հան նի սյան
4) Վար դան     դ. Նա զա րեթ Նո րաշ խար հյան
5) Իշ խան     ե. Գրի գոր Մո սե յան
6) Նի կոլ Դու ման    զ. Ար մե նակ Ղա զա րյան
7) Գր գո      Է. Կա րա պետ Թուր–Սարգ սյան
8) Գա րուն Ա ղա սի    ը. Սե րոբ Վար դա նյան
9) Մխո Շա հեն    թ. Ա ռա քել Մխի թա րյան

   ժ. Սար գիս Մեհ րա բյան

1) 1–ժ, 2–ա, 3–ը, 4–դ, 5–թ, 6–բ, 7–զ, 8 –է, 9–գ 
2) 1–թ, 2–ը, 3–զ, 4–ժ, 5–դ, 6–ա, 7–գ, 8 –է, 9–ե 
3) 1–բ, 2–դ, 3–զ, 4–ը, 5–ժ, 6–ա, 7–գ, 8 –ե, 9–է 
4) 1–թ, 2–ը, 3–զ, 4–ժ, 5–ա, 6–գ, 7–ե, 8 –է, 9–բ 

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

 Գոր ծիչ

1) Մեծն Մու րադ     6) Ար մեն Գա րո
2) Ղա զար Շով րո յան   7) Բաղ դիկ Սի մո նյան
3) Ե ղի շե քա հա նա Խա չատ րյան  8) Հայ կակ Կո սո յան
4) Մկրտիչ Ա վե տի սյան   9) Ղու կաս Տե ով լե թյան
5) Ա նդ րա նիկ
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Ի րա դար ձու թյուն

ա.  Հայ–թաթարական ընդհարումների ժամանակ ղեկավարել է Թիֆլիսի հայության 
ինքնապաշտպանությունը:

բ.  1895 թ. աշ նա նը ղե կա վա րել է Մա լա թի այի հե րո սա մար տը:
գ.  Ը նտր վել է 1915 թ. Շա տա խի կենտրոն Թաղում ստեղծ ված զին վո րա կան մարմ նի 

ղե կա վար:
դ. Ստանձ նել է Սա սու նի 1894 թ. պաշտ պա նու թյան ը նդ հա նուր ղե կա վա րու թյու նը: 
ե.  Ղե կա վա րել է Շա պին Կա րա հի սա րի ի նք նա պաշտ պա նու թյան Զին վո րա կան 

խոր հուր դը: 
զ.  Ղե կա վա րել է 1903 թ. աշ նա նը Սա սու նի Գե լի ե գու զան գյու ղում ստեղծ ված ի նք

նա պաշտ պա նության զինվորական մար մի նը:
Է.  Ղե կա վա րել է 1915 թ. Վա նի Քա ղա քա մեջ թա ղա մա սի ի նք նա պաշտ պա նու թյան 

զին վո րա կան մար մի նը:
ը.  Գա րուն Ա ղա սու հետ մի ա սին ղե կա վա րել է զեյ թուն ցի նե րի կողմից մինչև 

1895 թ. հոկ տեմ բե րի 18–ի լուսաբացը թուրքական 700–հոգանոց կայազորի 
զինաթափումը:

թ.  Ղե կա վա րել է 1915 թ. Ո ւր ֆայի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը կազ մա կեր պե լու հա
մար ստեղծ ված Զին վո րա կան խոր հուր դը:

ժ. Ղե կա վա րել է 1896 թ. Վա նի ինքնապաշտպանական ու ժե րի մի աս նա կան ճա կա տը: 

1) 1–զ, 2–ա, 3–ը, 4–դ, 5–թ, 6–բ, 7–ե, 8 –է, 9–գ 
2) 1–դ, 2–ը, 3–բ, 4–ժ, 5–զ, 6–ա, 7–գ, 8 –է, 9–ե 
3) 1–բ, 2–դ, 3–զ, 4–ը, 5–ժ, 6–ա, 7–գ, 8 –ե, 9–է 
4) 1–դ, 2–ա, 3–բ, 4–ժ, 5–զ, 6–գ, 7–ե, 8 –է, 9–թ 

4. Պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել տա րեթ վե րին.
1) թուր քա կան բա նա կի կող մից Շու շի ի գրավման փորձը
2) Ռու սաս տա նի և Թուր քի այի միջև Կ. Պոլ սի պայ մա նագ րի կն քու մը
3) թուր քա կան բա նա կի կող մից Թիֆ լի սի գրա վու մը
4) Դա վիթ բե կի մա հը
5) թուր քա կան բա նա կի կող մից Եր ևա նի գրա վու մը 

ա. 1723 թ. հու նիս    դ. 1726 թ.
բ. 1724 թ. հունիսի 12   ե. 1728 թ.
գ. 1724 թ. սեպ տեմ բե րի 26   զ. 1729 թ. սկիզբ

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

5. Պատ մա կան գոր ծիչ նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել պաշ տոն նե րին.
1) սպա րա պետ
2) Խամ սայի մե լի քու թյուն նե րի կա ռա վա րիչ
3) Եր ևա նի և Նա խիջ ևա նի զո րահ րա մա նա տար
4) Ա րա րա տյան ե րկ րի քա լան թար
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ա. մե լիք Մա նու չար    դ. Թար խան 
բ. Մե լիք ջան Մե լիք–Շահ նա զա րյան ց ե. Մխի թար
գ. մե լիք Ե սայի

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

6. Պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել տա րեթ վե րին. 
1)  Ա վան և Թարխան հա րյու րա պե տների գլխավորած պատ վի րա կու թյան մեկ նու մը 

ռու սա կան բա նակ
2) Մխի թար սպա րա պե տի հաղ թա նա կը Օր դու բա դում
3) Է րզ րու մի թուրք–պարս կա կան պայ մա նագ րի կն քու մը
4) Շու շի ի գրավ ման՝ թուր քա կան բա նա կի ան հա ջող փոր ձը 

ա. 1729 թ.     գ. 1730 թ.
բ. 1726 թ.     դ. 1736 թ.
      ե. 1735 թ.

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

7. Ստեղ ծա գոր ծու թյու նը հա մա պա տաս խա նեց նել հե ղի նա կի ան վա նը.
ա. « Բա յա զետ»
բ. « Նոր տետ րակ, որ կո չի յոր դո րակ»
գ. « Հա մա ռօտ պատ մու թիւն Ա ղո ւա նից»
դ. « Պատ մու թիւն Դա վիթ բե կին»

1) Ե սայի Հա սան–Ջա լա լյան   3) Վ. Պի կուլ
2) Մով սես Բաղ րա մյան   4) Շա հա միր Շա հա մի րյան
      5) Ստե փա նոս Շա հու մյան

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

8.   Պատ մա կան գոր ծիչ նե րի ա նուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել նրանց հետ կապ
ված ի րա դար ձու թյուն նե րին. 
1) Դա վիթ բեկ    4) Հով հան նես Հուն դի բե կյան
2) Նա դիր շահ    5) Վալերիան Մա դա թով
3) Մխի թար սպա րա պետ   6) Իվան Պասկ ևիչ 

ա. Շամ քո րի ճա կա տա մար տը  ե. Փոքր Ղա րա քի լի սայի ճա կա տա մար տը
բ. Գան ձա կի ճա կա տա մար տը  զ. Եր ևա նի 1724 թ. պաշտ պա նու թյու նը 
գ. Մեղ րի ի ճա կա տա մար տը  է. Եղ վար դի ճա կա տա մար տը
դ. Չավն դու րի ճա կա տա մար տը 

1) 1–է, 2–դ, 3–գ, 4–զ, 5–բ, 6–ա  3) 1–դ, 2–զ, 3–գ, 4–է, 5–ա, 6–բ
2) 1–ե, 2–դ, 3–գ, 4–է, 5–բ, 6–ա  4) 1–դ, 2–է, 3–գ, 4–զ, 5–ա, 6–բ
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9.  Կատարել հա մա պա տաս խա նեց ում.

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

1 Եղվարդի ճա կա տա մար տը 1 1735 թ. 1 Ի. Պասկ ևիչ

2 Օշականի ճա կա տա մար տը 2 1877 թ. 2 Ա. Կրասովսկի

3 Կար սի գրա վու մը 3 1826 թ. 3 մելիք 
Հակոբջան

4 Գան ձա կի ճա կա տա մար տը 4 1853 թ. 4 Վ. Մա դա թով

5 1827 թ. 5 Հ. Լա զարև

1.

 

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

2.

 

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

3.

 

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

4.

 

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

10.  Կատարել հա մա պա տաս խա նեց ում.

 Իրադարձություն

1) թան զի մա թի հրա պա րա կու մը
2) Կով կա սի փո խար քա յու թյան հիմ նադ րու մը
3) եկե ղե ցա կան կա նո նադ րու թյան հրա պա րա կու մը
4) Եր ևա նի նա հան գի ձևա վո րու մը
5) Հայկական մարզի վերացումը 

 Տարեթիվ

ա. 1844 թ.    դ. 1878 թ.
բ. 1849 թ.    ե. 1840 թ.
գ. 1836 թ.    զ. 1839 թ.

1) 1–զ, 2–ա, 3–գ, 4–բ, 5–ե  3) 1–զ, 2–ե, 3–գ, 4–բ, 5–ա
2) 1–գ, 2–ա, 3–զ, 4–ե, 5–բ  4) 1–գ, 2–դ, 3–զ, 4–ե, 5–ա 
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11.   Կատարել հա մա պա տաս խա նեց ում. 

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

1 Հով սեփ Է մի նի ժա մա
նու մը Ռու սաս տան 1 Մադ րաս 1 1761 թ. 1 Ե սայի Հասան–

Ջա լա լյան

2 Հայ–վ րա ցա կան 
զորքերի հան դի պու մը 2 Չո լակ 2 1722 թ. 2 Իս րայել Օ րի

3 Հայ մե լիք նե րի գաղտ
նի խորհր դակ ցու թյու նը 3 Ան գե ղա կոթ 3 1699 թ. 3 Մով սես 

Բաղրամյան

4
« Նոր տետ րակ, որ կո չի 
յոր դո րակ» գր քի հրա

տա րա կու մը
4 Պե տեր բուրգ 4 1772 թ. 4 Վո րոն ցով

1.

 

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

2.

 

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

  

3.

 

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

4.

 

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

12.  Կատարել հա մա պա տաս խա նեց ում. 

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

1
Վերին Բասենի վարչական 
կենտրոնի գրավումը ռու
սա կան զոր քե րի կող մից

1 Դեր բենտ 1 1736 թ. 1 Ի. Պասկ ևիչ

2 Ռուս–թուր քա կան պայ մա
նագ րի կն քու մը 2 Էրզ րում 2 1878 թ. 2 Ա ռա քել 

Դա դյան

3 Թուրք–պարս կա կան պայ
մա նագ րի կն քու մը 3 Հասան 

կալա 3 1829 թ. 3 Պետ րոս I

4 Ռու սա կան զոր քե րի Կաս
պի ա կան ար շա վան քը 4 Սան Ստե

ֆա նո 4 1722 թ. 4 Նա դիր շահ

1.

 

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

2.

 

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

  

3.

 

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

4.

 

1 2 1 4
2 4 2 1
3 1 4 3
4 3 3 2
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13.  Կատարել հա մա պա տաս խա նեց ում. 

N Ի րա դար ձու թյու նը N Վայ րը N Տա րե թի վը

1 Թն դա նո թա ձիգ Հա կոբ Հա րու թյու նյա նի 
սխրանքը 1 Օ շա կան 1 1829 թ. հու նիս

2 Վերին Բասենի վարչական կենտրոնի 
գրավումը 2 Ա խալց խա 2 1827 թ. գա րուն

3 Կա մա վո րա կան գու մար տակ նե րի կազ
մա վո րու մը 3 Հասան 

կալա 3 1828 թ. օգոստոս

4 Ռուսական զորքերի հաղթանակը 
թուրքերի նկատմամբ 4 Թիֆ լիս 4 1827 թ. օ գոս տոս

5 Ա խալ քա լաք 5 1828 թ. հու նիս

1.

 

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

2.

 

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

3.

 

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

4.

 

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

14.  Կատարել հա մա պա տաս խա նեց ում.

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

1 Շու շի ի բեր դի պաշարման 
սկիզ բը 1 1827 թ. օ գոս տո սի 17 1 Ա. Ճավճավաձե

2 Շամ քո րի ճա կա տա մար տը 2 1826 թ. հու լիս 2 Ի. Պասկ ևիչ

3 Օ շա կա նի ճա կա տա մար տը 3 1828 թ. օգոստոսի 15 3 Ա. Կրա սովս կի

4 Ախալցխայի գրա վու մը 4 1826 թ. սեպ տեմ
բերի 3 4 Աբաս–Միրզա

5 1826 թ. սեպ տեմ բե
րի 13 5 Վ. Մա դա թով

1.

 

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

2.

 

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

3.

 

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

4.

 

1 2 4
2 5 2
3 3 1
4 1 3
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15.  Ի րա դար ձու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել տա րեթ վե րին.

ա. « Նոր տետ րակ»–ի լույ սըն ծա յու մը Պե տեր բուր գում
բ. Հով սեփ Է մի նի վե րա դար ձը Հնդ կաս տան
գ. Գե որ գի ևսկի դաշ նագ րի կն քու մը Ռու սաս տա նի և Վրաս տա նի միջև
դ.  Մով սես Սա րա ֆյա նի` Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան ծրա գի րը Ռու սաս տա նի 

ար տա քին գոր ծե րի կո լե գի ային ներ կա յաց նե լը 
ե. XVIII դա րի երկրորդ կե սի ռուս–թուր քա կան ա ռա ջին պա տե րազ մի սկիզ բը
զ.  «Նոր տետրակ»–ի լույսընծայումը Մադրասում

1) 1768 թ.     4) 1783 թ.
2) 1769 թ.      5) 1786 թ.
3) 1770 թ.     6) 1790 թ.
      7) 1772 թ.

1) ա–7, բ–2, գ–4, դ–5, ե–1, զ–6  3) ա–5, բ–3, գ–4, դ–2, ե–1, զ–7
2) ա–7, բ–1, գ–2, դ–3, ե–4, զ–6  4) ա–5, բ–3, գ–4, դ–1, ե–2, զ–6

16. Պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել տա րեթ վե րին.

ա. Վրա ցա–ի մե րե թա կան նա հա նգի և Կաս պի ա կան մար զի ստեղ ծու մը
բ. ե կե ղե ցա կան կա նո նադ րու թյան ըն դու նու մը
գ. Կով կա սի փո խար քա յու թյան հիմ նու մը
դ. Եր ևա նի բեր դի գրա վու մը ռու սա կան զոր քե րի կող մից 
ե. Եր ևա նի նա հան գի հիմ նու մը
զ. Հայ կա կան մար զի ստեղ ծու մը 
է. Շուշիի թեմական դպրոցի բացումը 
ը. Վ. Բեհ բու թո վի` Հայ կա կան մար զի կառավարիչ նշա նակ վե լը
1) 1827 թ.      5) 1836 թ. 
2) 1828 թ.      6) 1840 թ.
3) 1830 թ.     7) 1844 թ.
4) 1833 թ.     8) 1838 թ.
      9) 1849 թ.

1) ա–6, բ–5, գ–7, դ–1, ե– 9, զ–2, է–8, ը–3 
2) ա–6, բ–2, գ–9, դ–8, ե–1, զ–7, է–5, ը–4
3) ա–5, բ–6, գ–7, դ–1, ե–4, զ–2, է–8, ը–9
4) ա–7, բ–6, գ–5, դ–8, ե–1, զ–2, է–9, ը–4

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

 Տարեթիվ

1) 1888 թ. ա շուն    4) 1896 թ.
2) 1891 թ.     5) 1898 թ.
3) 1890 թ. սեպ տեմ բեր   6) 1887 թ. վերջ
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  Իրադարձություն

ա. «Դ րո շակ» թեր թում դաշ նակ ցու թյան հռ չա կագ րի հրա պա րա կու մը
բ. Հն չա կյան կու սակ ցու թյան ծրագ րի հրա տա րա կու մը
գ. Դաշ նակ ցու թյան ա ռա ջին ծրագ րի հրա տա րա կու մը
դ. Վե րա կազ մյալ հն չա կյան նե րի հան դես գա լը 
ե. Հն չա կյան նե րի՝ Լոնդոնի հա մա գու մա րի հրա վի րու մը
զ. « Խա րիսխ» զի նա գոր ծա կան արհեստանոցի հիմ նադ րու մը  Թավրիզում
է. «Հն չակ» պաշ տո նա թեր թի հիմ նադ րու մը

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

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

 Քաղաքական կազմակերպություն

1) « Բա րեն պա տակ ըն կե րու թյուն»  4) « Պաշտ պան հայ րե նյաց»
2) « Հայ րե նա սեր նե րի մի ու թյուն»  5) Հն չա կյան կու սակ ցու թյուն
3) « Մի ու թյուն ի փր կու թյուն»  6) Հայ հեղափոխական դաշնակցություն
      7) Ար մե նա կան կու սակ ցու թյուն

  Գործիչ

ա. Մկր տիչ Թեր լե մե զյան   ե. Ներ սես Ա բե լյան
բ. Խաչատուր Մալումյան   զ. Սի մոն Զա վա րյան 
գ. Խա չա տուր Կե րեք ցյան   է. Գաբ րի ել Կա ֆյան 
դ. Հա կոբ Կա լո յան     ը. Ար սեն Կրի տյան

1) 1–բ, 2–զ, 3–ա, 4–ե, 5–դ, 6–է, 7–գ  3) 1–է, 2–զ, 3–ե, 4–ա, 5–դ, 6–բ, 7–գ
2) 1–ը, 2–ե, 3–գ, 4–դ, 5–բ, 6–զ, 7–ա 4) 1–ը, 2–ե, 3–դ, 4–գ, 5–է, 6–բ, 7–ա 

19.  Տա րեթ վե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րա դար ձու թյուն նե րին.
1) 1913 թ. մայի սի 24   3) 1913 թ. հու նի սի 30
2) 1912 թ. նոյեմբերի 10   4) 1913 թ. սեպ տեմ բե րի 10 

ա.  Պողոս Նուբար փաշայի գլխավորությամբ ստեղծվել է Ազգային պատվիրա
կությունը:

բ. Սկս վել է վեց տե րու թյուն նե րի դես պան նե րի խորհր դա ժո ղո վը:
գ.  Ռու սաս տա նի ա րտ գործ նա խա րա րու թյու նը մեծ տե րու թյուն նե րի ու շադ րու թյու

նը հրա վի րել է Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում խոս տաց ված բա րե նո րո գում նե րի 
իրագործման ան հրա ժեշ տու թյան վրա:

դ.  Ստո րագր վել է Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում բա րե նո րո գում ներ ան ցկաց նե լու վե
րա բե րյալ ռուս–թուր քա կան հա մա ձայ նա գիր :

ե.  Մ. Գիր սի և Հ. Վան գեն հայ մի կող մից կազմ վել է Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի հա մար 
բա րե նո րո գում նե րի ծրա գիր:

1) 1–ա, 2–բ, 3–ե, 4–գ   3) 1–ա, 2–բ, 3–գ, 4–ե
2) 1–գ, 2–ա, 3–բ, 4–ե   4) 1–գ, 2–ա, 3–դ, 4–բ
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20. Ի րա դար ձու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել տա րեթ վե րին.

1) թուր քա կան բա նա կի կող մից Հա լի ձո րի բեր դի պա շա րու մը
2) Ռու սաս տա նի և Թուր քի այի միջև Կ. Պոլ սի պայ մա նագ րի կն քու մը
3) թուր քա կան բա նա կի կող մից Թիֆ լի սի գրա վու մը
4) թուր քա կան բա նա կի կող մից Եր ևա նի գրա վու մը 

ա. 1723 թ. հու նիս    գ. 1724 թ. սեպ տեմ բե րի 26
բ. 1724 թ. հու նի սի 12   դ. 1727 թ. մարտ 
      ե. 1724 թ. հու լի սի 7

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

21. Կատարել հա մա պա տաս խա նեց ում.

 Հայ կամավորական ջոկատ  Իրադարձություն

1) I       ա) Խնու սի գրա վու մը
2) II      բ) Բիթ լի սի գրա վու մը
3) VI      գ) Խի զա նի գրա վու մը
4) III      դ) Կարսի գրա վու մը
      ե) Է րզ րու մի գրա վու մը

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

22. Պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել տա րեթ վե րին.

1) թան զի մա թի հրա պա րա կու մը
2) Կ. Պոլ սի Ազ գային ժո ղո վի ստեղ ծու մը
3) ե կե ղե ցա կան կա նո նադ րու թյան (պոլոժենիե) հրա պա րա կու մը
4) Եր ևա նի նա հան գի ձևա վո րու մը
5) Ադրիանուպոլսի պայմանագրի կնքումը
6) Հայ կա կան մար զի ստեղ ծու մը 

ա. 1844 թ.     դ. 1840 թ.
բ. 1849 թ.     ե. 1829 թ.
գ. 1836 թ.     զ. 1839 թ.
      է. 1828 թ.

1) 1–զ, 2–ա, 3–գ, 4–բ, 5–ե, 6–է 
2) 1–գ, 2–ա, 3–զ, 4–ե, 5–բ, 6–դ
3) 1–զ, 2–ե, 3–գ, 4–բ, 5–ա, 6–դ
4) 1–գ, 2–դ, 3–զ, 4–ե, 5–ա, 6–է 
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23.  Ստեղ ծա գոր ծու թյու նը հա մա պա տաս խա նեց նել հե ղի նա կի ան վա նը.

ա. « Պատ մու թիւն Հայոց»
բ. « Նոր տետ րակ, որ կո չի յոր դո րակ»
գ. « Հա մա ռօտ պատ մու թիւն Ա ղո ւա նից»
դ. « Պատ մու թիւն Դա վիթ բե կին» 
ե. « Հա յաս տա նը Հուս տի նի ա նո սի դա րաշր ջա նում»
զ. «Քն նա կան պատ մու թյուն հայոց»

1) Ե սայի Հա սան– Ջա լա լյան   4) Շա հա միր Շա հա մի րյան
2) Մով սես Բաղ րա մյան   5) Ստե փա նոս Շա հու մյան
3) Ստե փա նոս Պա լա սա նյան  6) Ան տոն Գա րա գա շյան
      7) Նի կո ղայոս Ա դոնց

1) ա–3, բ–4, գ–6, դ–5, ե–2, զ–1  3) ա–3, բ–2, գ–1, դ–5, ե–7, զ–6
2) ա–4, բ–3, գ–2, դ–1, ե–7, զ–6  4) ա–3, բ–4, գ–1, դ–2, ե–6, զ–5

24. Ի րա դար ձու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել տա րեթ վե րին.

1) Օր դու բա դում թուր քե րի պար տու թյու նը Մխի թար սպա րա պե տից 
2)  Ար ցա խի ա զա տագ րա կան ու ժե րի և Գան ձա կի մահ մե դա կան նե րի  միջև համատեղ 

պայքարի մասին պայ մա նագ րի կն քու մը
3) Շու շին գրա վե լու օս մա նյան բա նա կի ան հա ջող փոր ձը  
4) Ե սայի Հա սան–Ջա լա լյա նի մահը
5) Նա դի րի հռ չակ վե լը պար սից շահ
6) Գե որ գի ևսկի դաշ նագ րի կն քու մը

ա. 1728 թ.     դ. 1736 թ.
բ. 1769 թ.     ե. 1730 թ.
գ. 1724 թ.     զ. 1783 թ.
      է. 1726 թ.

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

25.  Կատարել համապատասխանեցում.

1) Ջա կո մո (Հա կոբ) Չամ չյան
2) Հով հան նես Ա դա մյան
3) Լևոն Օր բե լի
4) Նիկողայոս Մառ 
5) Մա ղա քի ա ար քե պիս կո պոս Օր մա նյան
6) Նի կո ղայոս Ա դոնց 
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ա) «Անի» աշխատության հեղինակը
բ) «Ազ գա պա տում» աշ խա տու թյան հե ղի նա կը
գ) ժա մա նա կա կից ե րկ րա քի մի ա գի տա ճյու ղի հիմ նա դի րը
դ) ժա մա նա կա կից օր գա նա կան լու սա քի մի այի հիմ նա դի րը 
ե) է վո լյու ցի ոն ֆի զի ո լո գի այի հիմ նա դի րը
զ) հե ռա վո րու թյան վրա գու նա վոր պատ կեր հա ղոր դե լու ա ռա ջին փոր ձը 
է) « Հա յաս տա նը Հուս տի նի ա նո սի դա րաշր ջա նում» աշ խա տու թյան հե ղի նա կը

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

26.  Հա մա պա տաս խա նեց նել հե ղի նակ նե րի և նրանց ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
ա նուն նե րը.

1) Ստե փա նոս Շա հու մյան   3) Աբ րա համ Եր ևան ցի
2) Ստե փա նոս Պա լա սա նյան  4) Հով սեփ Գա թըր ճյան 

ա. « Տի ե զե րա կան պատ մու թյուն»  գ. « Պատ մու թիւն Դա վիթ բե կին»
բ. « Հա մա ռօտ պատ մու թիւն Ա ղո ւա նից» դ. « Պատ մու թիւն Հայոց» 
      ե. « Պատ մու թիւն պա տե րազ մաց»

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

27.  Հա մա պա տաս խա նեց նել հե ղի նակ նե րի և նրանց ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
ա նուն նե րը. 

1) Ան տոն Գա րա գա շյան   3) Ա լեք սանդր Ե րի ցյան
2) Սեր գեյ Գլին կա    4) Նի կո ղայոս Մառ 

ա. « Հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան տե սու թյուն»
բ. «Քն նա կան պատ մու թիւն Հայոց»
գ. «Ա նի»
դ. «Ա մե նայն Հայոց կա թո ղի կո սու թիւ նը և Կով կա սի հայք XIX դա րում» 
ե. « Պատ մու թիւն Հայոց»

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

28.  Հա մա պա տաս խա նեց նել հե ղի նակ նե րի և նրանց ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի 
ա նուն նե րը.

1) Հով հան նես Այ վա զովս կի   3) Գևորգ Բա շին ջա ղյան
2) Ե ղի շե Թադ ևո սյան    4) Վարդ գես Սու րե նյանց 
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ա. « Զան գե զուր»    գ. «Ար ևա ծա ղի կը»
բ. « Նոյը իջնում է Արարատից»  դ. «Ս. Հռիփ սի մե» 
      ե. « Սա լո մե»

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

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

 Իրադարձություն

ա. Հայ կա կան մար զի ստեղ ծու մը
բ. Սան Ստե ֆա նոյի պայմանագրի կնքումը
գ. Ե կե ղե ցա կան կա նո նադ րու թյան (պո լո ժե նի ե) ըն դու նու մը
դ. Սա րի ղա մի շի ճա կա տա մար տի սկիզ բը 
ե. Սայքս–Պի կոյի հա մա ձայ նագ րի կն քու մը
զ. « Թուր քա հա յաս տա նի մա սին» հրո վար տա կի ըն դու նու մը 
է. Խա նա սո րի ար շա վան քը 
ը. Բա բը Ա լի ի ցույ ցը
թ. ՀՅԴ ա ռա ջին ը նդ հա նուր ժո ղո վի հրա վի րու մը 

 Տարեթիվ

1) 1828 թ. մար տի 21   6) 1836 թ. մար տի 11
2) 1916 թ. մայի սի 16   7) 1897 թ. հու լի սի 25 
3) 1917 թ. դեկ տեմ բե րի 29   8) 1895 թ. սեպ տեմ բե րի 18
4) 1878 թ. փետր վա րի 19   9) 1892 թ. հու նիս
5) 1914 թ. դեկ տեմ բե րի 9   10) 1890 թ. հու լի սի 15

1) ա–1, բ–4, գ–6, դ–7, ե–9, զ–2, է–3, ը–8, թ–10
2) ա–1, բ–4, գ–7, դ–6, ե–5, զ–3, է–8, ը–9, թ–10
3) ա–1, բ–4, գ–6, դ–5, ե–2, զ–3, է–7, ը–8, թ–9
4) ա–2, բ–7, գ–6, դ–5, ե–4, զ–3, է–10, ը–8, թ–9

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

 Հեղինակ

1) Ստե փա նոս Պա լա սա նյան  3) Ան տոն Գա րա գա շյան
2) Մա ղա քի ա Օր մա նյան   4) Ա լեք սանդր Ե րի ցյան

 Ստեղծագործություն 

ա. «Ա մե նայն Հայոց կա թո ղի կո սու թիւ նը և Կով կա սի հայք XIX դա րում»
բ. «Ազ գա պա տում»
գ. «Քն նա կան պատ մու թիւն Հայոց»
դ. « Պատ մու թիւն Հայոց» 
ե. « Հայոց պատ մու թյան տե սու թյուն»
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1) 1–ե, 2–բ, 3–գ, 4–ա   3) 1–դ, 2–բ, 3–գ, 4–ա
2) 1–բ, 2–ե, 3–գ, 4–դ   4) 1–դ, 2–բ, 3–ե, 4–գ

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

 Հեղինակ

1) Հով հան նես Այ վա զովս կի   4) Վարդ գես Սու րե նյանց
2) Ե ղի շե Թադ ևո սյան   5) Տիգ րան Չու խա ճյան
3) Գևորգ Բա շին ջա ղյան   6) Արմեն Տիգրանյան

 Ստեղծագործություն 

ա. «Ար շակ Բ»
բ. «Ս ևա նա լիճ»
գ. « Դե պի Ա րա գած տա նող ճա նա պար հը»
դ. «Գ րի գոր Լու սա վոր չի տե սիլ քը» 
ե. « Շա մի րամն Ա րա Գե ղե ցի կի դի ա կի մոտ»
զ. «Անուշ» 
է. « Տի րա մայ րը»

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

32. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում:

N Հե ղի նա կը N Աշ խա տու թյու նը, 
գործը N Բ նա գա վա ռը

1 Ան տոն Գա րա գա շյան 1 «Ա րա րատ» 1 ե րաժշ տու թյուն

2 Նիկողայոս Մառ 2 «Քն նա կան պատ մու
թիւն Հայոց» 2 կովկասագիտություն

3 Գ ևորգ Բա շին ջա ղյան 3 « Անի» 3 կեր պար վեստ

4 Տիգ րան Չու խաճյան 4 «Ար շակ Բ» 4 պատ մագ րու թյուն

5 « Սա լո մե» 5 բ նա կան 
գիտություններ

1.

 

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

2.

 

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

3.

 

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

4.

 

1 2 4
2 3 2
3 1 3
4 4 1
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33. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում. 

N Ի րա դար ձու թյու նը N Սկիզբը N Գոր ծի չը

1 Վա նի ի նք նա պաշտ պա նու թյան 
սկիզ բը 1 1915 թ. սեպ

տեմ բե րի 29 1 Ար մե նակ Ե կա րյան

2 Սու ե տի այի ի նք նա պաշտ պա նու
թյու նը 2 1915 թ. 

ապրիլի 7 2 Մկր տիչ Յոթ նեղ բայր
յան

3 Շա պին Կա րա հի սա րի ի նք նա
պաշտ պա նու թյան սկիզ բը 3 1915 թ.  հու լի սի 

վերջ 3  Ղու կաս Տե ով լե թյան

4 Ուր ֆայի ի նք նա պաշտ պա նու
թյան սկիզ բը 4 1915 թ. 

հունիսի 3 4 Տիգ րան Ա նդ րե ա սյան 

5 1915 թ. 
հունիսի 28 5 Փա րա մազ (Մաթ ևոս 

Սարգ սյան)

1.

 

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

2.

 

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

3.

 

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

4.

 

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

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

 Գործիչ     Մասնագիտություն

1) Ղու կաս Ին ճի ճյան   ա. նկա րիչ
2) Ստե փա նոս Ներ սի սյան   բ. դրա մա տուրգ
3) Գա լուստ Շեր մա զա նյան   գ. ֆիզիոլոգ
4) Համ բար ձում Լի մոն ճյան   դ. պատ մաաշ խար հագ րա գետ
5) Նի կո ղայոս Մառ      ե. դերասան
6) Մա րի Բրո սե     զ. պատ մա բան
7) Լե ո      է. ե րա ժշտագետ
8) Լևոն Օրբելի    ը. քան դա կա գործ
9) Եր վանդ Ոս կան     թ. ար ևե լա գետ
      ժ. կով կա սա գետ

1) 1–դ, 2–ա, 3–բ, 4–ժ, 5–ը, 6–թ, 7–է, 8–գ, 9–ե
2) 1–ա, 2–ժ, 3–գ, 4–է, 5–բ, 6–դ, 7–ե, 8–զ, 9–ը
3) 1–դ, 2–ա, 3–բ, 4–է, 5–ժ, 6–թ, 7–զ, 8–գ, 9–ը
4) 1–բ, 2–գ, 3–զ, 4–թ, 5–ժ, 6–ա, 7–դ, 8–ե, 9–է
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35.   Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

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

1 Սուլուխի կռիվը 1 Ներ սես 
Ա բելյան 1 1862 թ. ա մառ

2 Զեյ թու նի ա պստամբու թյու նը 2 Գևորգ Չավուշ 2 1901 թ. նոյեմ բեր

3 «Պաշտ պան հայ րե նյաց» կազ մա
կեր պու թյան հիմ ու մը 3 Հակոբ 

Կոտոյան 3 1882 թ. սեպ տեմ բեր 

4 Ս. Ա ռա քե լոց վան քի կռի վը 4 Մկր տիչ 
Յաղուբյան 4 1881 թ. մայիս

5 Խա չա տուր 
Կերեքցյան 5 1907 թ. մայիս

1.

 

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

2.

 

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

3.

 

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

4.

 

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

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

 Հեղինակ

1) Ս տե փա նոս Շա հու մյան    3) Եսայի Հասան–Ջալալյան
2) Հով սեփ Գա թըր ճյան    4) Աբ րա համ Եր ևան ցի

 Ստեղծագործություն

ա. « Տի ե զե րա կան պատ մու թյուն»  գ. « Գիրք պատ մու թե անց»
բ. « Պատ մու թիւն Դա վիթ բե կին»  դ. « Պատ մու թիւն պա տե րազ մաց»
      ե. « Հա մա ռօտ պատ մու թիւն Ա ղո ւա նից»

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

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

 Անուն     Մասնագիտություն

1) Համ բար ձում Լի մոն ճյան   ա. բժիշկ, գյու ղատն տես 
2) Ա նդ րե աս Ա րծ րու նի   բ. ֆի զի կոս
3) Առաքել Բաբախանյան    գ. ռենտ գե նա բան
4) Գա լուստ Շեր մա զա նյան   դ. ե րա ժշտագետ
5) Ջա կո մո (Հա կոբ) Չամ չյան  ե. ֆի զի ո լոգ
6) Հով հան նես Ա դա մյան   զ. տպագ րիչ
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7) Նա զա րեթ Տա ղա վա րյան   է. ե րկ րա բան
8) Խորեն Սինանյան   ը. քի մի կոս
9) Միհ րան Ղա սա բյան   թ. դրա մա տուրգ
10) Լևոն Օր բե լի    ժ. աստղագետ
      ժա. պատմաբան

1) 1–դ, 2–է, 3–ժա, 4–թ, 5–ը, 6–բ, 7–ա, 8–ժ, 9–գ, 10–ե
2) 1–ա, 2–ժ, 3–գ, 4–է, 5–բ, 6–դ, 7–ե, 8–զ, 9–ը, 10–ժա
3) 1–դ, 2–է, 3–զ, 4–ա, 5–ժ, 6–թ, 7–բ, 8–գ, 9–ը, 10–ե
4) 1–դ, 2–ը, 3–թ, 4–զ, 5–ժա, 6–բ, 7–ժ, 8–ա, 9–է, 10–ե 

38. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում

 Ղեկավար     Ինքնապաշտպանության վայր

1) Ար մե նակ Ե կա րյան   ա. Մու սա լեռ (Սո ւե տի ա)
2) Հայ կակ Կո սո յան    բ. Շա տախ
3) Հակոբ Կո տո յան    գ. Վան՝ Քա ղա քա մեջ
4) Ղու կաս Տե ով լե թյան   դ. Ո ւր ֆա
5) Տիգ րան Ա նդ րե ա սյան   ե. Շա պին Կա րա հի սար
6) Մկր տիչ Յոթ նեղ բայ րյան   զ. Վան՝ Այ գես տան
      է. Մուշ

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

39. Գոր ծիչ նե րին հա մա պա տաս խա նեց նել նրանց զբա ղեց րած պաշ տո նին.

1) Գեգեչկորի    4) Վ. Խառ լա մով
2) Գ. Լվով     5)  Ա. Օ զա նյան
3) Վ. Փա փա զյան    6) Ա վե րյա նով 

ա. Ա րևմ տա հայե րի Ազ գային խորհր դի նա խա գահ
բ. Անդրկովկասյան կոմիսարիատի նախագահ
գ. Ար ևե լա հայե րի Ազ գային խորհր դի նա խա գահ
դ. Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի գլխավոր կո մի սար
ե. Ռու սաս տա նի Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյան նա խա գահ
զ. Ա նդր կով կա սյան հա տուկ կո մի տե ի նա խա գահ
է. Ա րևմ տա հայե րի Ազ գային խորհր դի պատ վա վոր նա խա գահ

1) 1–ե, 2–զ, 3–է, 4–ա, 5–գ, 6–դ  
2) 1–զ, 2–ե, 3–է, 4–բ, 5–ա, 6–գ  
3) 1–բ, 2–ե, 3–ա, 4–զ, 5–է, 6–դ 
4) 1–բ, 2–ե, 3–է, 4–գ, 5–ա, 6–զ
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40. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

 Մականուն

1) Մեծն Մու րադ    4)  Նեմ րու թի հսկա
2) Հրայր Դժոխք    5) Նի կոլ Դու ման
3) Գա րուն Ա ղա սի

 Անուն–ազգանուն
ա. Սե րոբ Վար դա նյան   դ. Կա րա պետ Թուր–Սարգ սյան 
բ. Համ բար ձում Պո յա ջյան   ե. Ար մե նակ Ղա զա րյան
գ. Սար գիս Մեհ րա բյան   զ. Նի կո ղայոս Տեր–Հով հան նի սյան

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

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

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

1 Ռու սա կան զոր քե րի 
արշավան քը 1 Դեր բենտ 1  1736 թ. 1 Ի. Պասկևիչ

2 Ռուս–թուր քա կան պայ մա
նագ րի կն քու մը 2 Էրզ րում 2 1812 թ. 2 Մա նուկ բեյ 

Միր զա յան

3 Թուրք–պարս կա կան պայ
մա նագ րի կն քու մը 3 Ա խալց խա 3 1828 թ. 3 Պետ րոս I

4 Ռու սա կան զոր քե րի Կաս
պի ա կան ար շա վան քը 4 Բու խա րեստ 4 1722 թ. 4 Նա դիր շահ

1.

 

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

     

2.

 

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

        

3.

 

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

    

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

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

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

1 Կու սակ ցու թյան  հիմ ադ րու մը 1 1898 թ. 1 Վար դան

2 Վ րեժխնդ րա կան գոր ծո ղու թյու նը 2 1895–1896 թթ. 2 Դ րաս տա մատ 
Կանայան

3 Ս. Ա ռա քե լոց վան քի կռի վը 3 1885 թ. 3 Գա րուն Ա ղա սի

4 Զեյ թու նի ա պս տամ բու թյու նը 4 1897 թ. 4 Գևորգ Չավուշ

5 1901 թ. 5 Մկր տիչ Ա վե տի սյան
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1.

 

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

  

2.

 

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

  

3.

 

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

  

4.

 

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

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

N Ի րա դար ձու թյու նը N
Տա րե–
թի վը

N Գոր ծի չը N Վայ րը

1
Ինք նա պաշտ պա նու թյան 
զինվորական մարմի ղե

կա վա րու մը
1 1905 թ. 1 Նա զա րեթ Չա վուշ 1

Բա քու, 
Եր ևան

2
Ապս տամ բու թյան փաս
տա կան ղե կա վա րու մը

 2
1903–

1904 թթ.
2 Նի կոլ Դու ման 2 Էջ մի ա ծին

3
Ինք նա պաշտ պա նա կան 
կռիվ նե րի ղե կա վա րու մը

3 1906 թ. 3 Սի մոն Զա վա րյան 3 Սա սուն

4
Պատ գա մա վո րա կան 

Կենտ րո նա կան ժո ղո վի 
նա խա գա հում

4
1895–

1896 թթ.
4

Անդ րա նիկ 
Օ զանյան

4 Զեյ թուն

1.

 

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

     

2.

 

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

        

3.

 

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

    

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

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

  Հե ղի նակ

1) Ան տոն Գա րա գա շյան
2) Մով սես Բաղ րա մյան
3) Ա լեք սանդր Գրի բոյե դով
4) Մա ղա քի ա Օր մա նյան
5) Ա լեք սանդր Ե րի ցյան

 
Աշ խա տու թյուն
 ա. « Նոր տետ րակ, որ կո չի յոր դո րակ» 
բ. «Քն նա կան պատ մու թիւն Հայոց» 
գ. «Ազ գա պա տում» 
դ. « Խել քից պա տու հաս» 
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ե. «Ա մե նայն Հայոց կա թո ղի կո սու թիւ նը և Կով կա սի հայք XIX դա րում»
զ. « Հա յաս տա նը Հուս տի նի ա նո սի դա րաշր ջա նում» 

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

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

N Ի րա դար ձու թյու նը N Տա րե թի վը N Հե ղի նա կը

1 «Ար շակ Բ» օ պե րայի ստեղ ծու մը 1 1912 թ 1 Տիգ րան Չու խաճյան

2 «Ար ևե լյան թատ րոնի» ստեղծումը 2 1815 թ. 2 Պետ րոս Մա ղա քյան 

3 «Ա նուշ» օ պե րայի 
բեմադրությունը 3 1868 թ. 3 Համ բար ձում 

Լիմոնճյան

4 Հայ կա կան նոր ձայ նագ րու թյան 
ստեղծումը 4 1861 թ. 4 Ար մեն Տիգ րա նյան

5 1863 թ. 5 Կո մի տաս
 
1.

 

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

  

2.

 

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

  

3.

 

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

  

4.

 

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

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

 Իրադարձություն
1) Կե սա րի այի շր ջա նում հայտ նի « Մեծ չել լոյի» ա ռաջ նորդ 
2)  « Մար տա կան հրա հանգ ներ» հայտ նի կա նո նագր քի հե ղի նակ 
3)  Գյա լի սո րի ձո րում քր դե րի և թուր քե րի դեմ կռ վի բռն ված և զոհ ված ֆի դայի 
4)  Բաբ շե նի կռ վում տա րած հաղ թա նա կի շնոր հիվ հայ ժո ղովր դի ա զա տա րա րի 

խորհր դա նիշ դար ձած ֆի դայի

 Գործիչ
ա. Ա րա բո     դ. Թո րոս Ծա ռու կյան
բ. Աղ բյուր Սե րոբ    ե. Ա նդ րա նիկ
գ. Նի կոլ Դու ման

1) 1–դ, 2–գ, 3–ա, 4–ե    
2) 1–դ, 2–ե, 3–ա, 4–բ  
3) 1–ե, 2–գ, 3–բ, 4–ա
4) 1–գ, 2–ե, 3–դ, 4–ա
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47. Կա տա րել գործ չի և նրա զբա ղեց րած պաշ տո նի հա մա պա տաս խա նե ցում.
1) Գ. Լվով     4) Վ. Խառ լա մով
2) Հ. Զավրյան     5) Ա վե րյա նով
3) Ե. Գե գեչ կո րի 

ա. Արևմտյան Հայաստանի գլխավոր կոմիսարի՝ քաղաքացիական գծով տեղակալ
բ. Ռու սաս տա նի Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյան նա խա գահ
գ. Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի գլ խա վոր կո մի սար
դ. Ռու սաս տա նի Ժո ղովր դա կան կո մի սար նե րի խորհր դի նա խա գահ 
ե. Ա նդր կով կա սյան կո մի սա րի ա տի նա խա գահ
զ. Ա նդր կով կա սյան հա տուկ կո մի տե ի նա խա գահ

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

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

  Պայ մա նա գիր

1) Բու խա րես տի    4) Ադ րի ա նու պոլ սի
2) Գյու լիս տա նի    5) Փա րի զի
3) Թուրք մեն չայի

 Տա րե թիվ

 ա. 1856 թ. մարտ    դ. 1813 թ. հոկ տեմ բե րի 12
բ. 1812 թ. մայի սի 16   ե. 1829 թ. սեպ տեմ բե րի 2
գ. 1828 թ. փետր վա րի 10   զ. 1878 թ. հու նիս 

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

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

 Պայ մա նա գիր կամ հա մա ձայ նա գիր

1) Սան Ստե ֆա նոյի պայ մա նա գիր
2) Բրեստ–Լի տովս կի պայ մա նա գիր
3) Լոն դո նի ռուս–ան գլի ա կան հա մա ձայ նա գիր
4) Բա թու մի պայ մա նա գիր
5) Ե րզն կայի զի նա դա դա րի հա մա ձայ նա գիր
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Տա րե թիվ

ա. 1918 թ. հու նի սի 4    դ. 1878 թ. փետր վա րի 19
բ. 1917 թ. դեկ տեմ բե րի 5   ե. 1918 թ. մար տի 3
գ. 1918 թ. փետր վա րի 10   զ. 1878 թ. մայի սի 18

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

50.  Կատարել համապատասխանեցում.

 Գործիչ

1) Աբ րա համ Եր ևան ցի   4) Համ բար ձում Լի մոն ճյան
2) Ստեփանոս Ներսիսյան   5) Հովհաննես Աբելյան
3) Գա լուստ Շեր մա զա նյան

 Բնագավառ

ա. ե րաժշ տու թյուն    դ. պատմագրություն
բ. թատրոն     ե. կեր պար վեստ
գ. կի նո     զ. դրա մա տուր գի ա

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

51.  Գործ չի ա նու նը հա մա պա տաս խա նեց նել մաս նա գի տու թյա նը.
1) Նի կո ղայոս Մառ    4) Լևոն Օր բե լի
2) Մա րի Բրո սե    5) Խո րեն Սի նա նյան
3) Միհ րան Ղա սա բյան

 ա. ա ստ ղա գետ    դ. ար ևե լա գետ
բ. կով կա սա գետ    ե. ֆի զի ո լոգ
գ. ռենտ գե նա բան     զ. բյու րե ղա քի մի կոս

1) 1–դ, 2–ե, 3–զ, 4–գ, 5–բ   
2) 1–բ, 2–գ, 3–զ, 4–դ, 5–ա   
3) 1–դ, 2–ե, 3–զ, 4–ա, 5–բ 
4) 1–բ, 2–դ, 3–գ, 4–ե, 5–ա 
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52. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

 Գոր ծիչ

1) Մա նուկ բեյ Միր զա յան
2) Մար տի րոս Վե քի լյան
3) Սասունցի Մանուկ
4) Մե լիք–Մար տի րո սյան
5) Ստեփան Քիշմիշև

 Պա տե րազմ

ա. 1877–1878 թթ. ռուս–թուր քա կան 
բ. 1918 թ. թուրք–հայկական
գ. 1828–1829 թթ. ռուս–թուր քա կան 
դ. 1806–1812 թթ. ռուս–թուր քա կան 
ե. 1826–1828 թթ. ռուս–պարս կա կան
զ. 1853–1856 թթ. ռուս–թուր քա կան 

1) 1–դ, 2–ե, 3–բ, 4–գ, 5–ա   
2) 1–բ, 2–գ, 3–զ, 4–դ, 5–ե   
3) 1–դ, 2–ե, 3–զ, 4–ա, 5–բ 
4) 1–բ, 2–դ, 3–գ, 4–ե, 5–ա 
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8.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱՐԿՆԵՐԻ, ՊՆԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄ 
ԵՎ ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄ

1.  Հյու սի սային Հա յաս տա նի ո՞ր տարածքներն էին XIX դա րի սկզ բին նե րառ ված 
Քարթ լի–Կա խե թի թա գա վո րու թյան սահ ման նե րում.
1) Մոկս, Փամ բակ, Շամ շա դին, Շա տա խի հա րա վային մաս
2) Ջա վախք, Փամ բակ, Շամ շա դին, Ղա զա խի հա րա վային մաս
3) Լո ռի, Փամ բակ, Շամ շա դին, Ղա զա խի հա րա վային մաս
4) Լո ռի, Մոկս, Շամ շա դին, Շա տա խի հա րա վային մաս

2. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ. 
ա.  1877 թ. ամ ռա նը թուր քե րը, մեծ ու ժեր կենտ րո նաց նե լով, պա շա րում են Բա յա

զե տի բեր դը, և ա վե լի քան 23 հա զար հո գուց բաղ կա ցած թուր քա կան զոր քե րը 
կա տա ղի գրոհ ներ են գոր ծում բեր դի վրա, բայց գրա վել չեն կա րո ղա նում:

բ.  1877–1878 թթ. ռուս– թուր քա կան պա տե րազ մի Կով կա սյան ճա կա տում` Ա լեք
սանդ րա պոլ–Կարս ո ւղ ղու թյամբ, հիմ նա կան հար վա ծող ու ժը հա յազ գի գե նե րալ 
Մի խայիլ Լո ռիս–Մե լի քո վի հրա մա նա տա րու թյամբ գոր ծող 52–հա զա րա նոց Կով
կա սյան կոր պուսն էր:

գ.  1877–1878 թթ. ռուս– թուր քա կան պա տե րազ մում Մ. Լո ռիս–Մե լի քո վի և Ա. Տեր–
Ղու կա սո վի կող քին մարտն չում է ին գե նե րալ ներ Հով հան նես Լա զար ևը, Բեհ բութ 
Շել կով նի կո վը, Հա կոբ Ալ խա զո վը, Լևոն Մե լի քո վը, Ստե փան Քիշ միշ ևը և տա
րաս տի ճան բազ մա թիվ զո րահ րա մա նա տար ներ ու զին վո րա կան ներ:

դ.  Մկր տիչ Խրի մյա նի 1869 թ. պատ րի արք դառ նա լուց հե տո «Ազգային սահ մա
նադ րու թյու նը» գոր ծադրվեց Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի բազ մա թիվ գա վառ նե րում: 

ե.  XIX դա րի կե սե րին Զեյ թունն ան վա նա պես էր են թարկ վում Մա րա շի փա շա յու թյա նը, 
սա կայն մի այն իշ խա նու թյուն նե րին տա րե կան ո րոշ քա նա կու թյամբ հարկ էր վճա րում:

զ.  1860 թ. մայի սի 24–ին սուլ թա նի կող մից վա վե րաց ված ա րևմ տա հայե րի Ազ
գային սահ մա նադ րու թյու նը Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ու ամ բողջ կայս րու թյան 
հայ բնակ չու թյան կր թամ շա կու թային կյան քը կար գա վո րող ի րա վա կան կար ևոր 
փաս տա թուղթ էր: 

է.  Ըմ բոստ Զեյ թուն լեռ նա գա վա ռը ի րեն են թար կե լու թուր քա կան կա ռա վա րու թյան 
ջան քերն ա վե լի ե ռան դուն են դար ձել, ե րբ Կով կա սից ներ գաղ թած չեր քեզ նե րը 
բնա կեց վել են Մա րա շի շր ջա կայ քում: 

ը.  1860 թ. չեր քեզ նե րի ա վա զա կային ջո կատ նե րի ու ղեկ ցու թյամբ թուր քա կան 
50– հազա րա նոց բա նա կը ար շա վել է Զեյ թու նի վրա և ջախ ջա խիչ պար տու թյուն կրել: 

թ.  1862 թ. Ա զիզ փա շայի կազ մա կեր պած գրո հը Զեյ թու նի վրա ա վարտ վել է նրա
նով, որ թուր քե րը, կորց նե լով ա վե լի քան 2000 մարդ և ի րենց ու նե ցած հրա նոթ
նե րը, փա խուս տի են դի մել: 

1) գ, թ, ե   2) ա, զ, թ   3) ա, զ, ը   4) բ, դ, է
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3. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
ա.  Բեռ լի նի պայ մա նագ րով Ա լաշ կերտն ու Բա յա զե տը վե րա դարձ վեցին Օս մա նյան 

կայս րու թյա նը: 
բ.  Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վի նա խօ րյա կին` մայի սի 25 –ին կնք ված հա մա ձայ նագ րով 

Մեծ Բրի տա նի ան Թուր քի այից ստա նում էր Կիպ րոս կղ զին` փո խա րե նը խոս տա
նա լով պաշտ պա նել թուր քա կան պա հանջ նե րը:

գ.  Սայքս– Պի կոյի հա մա ձայ նագ րով Օս մա նյան կայս րու թյան տա րածք նե րը բա ժան
վելու էին Մեծ Բրի տա նի այի, Ֆրան սի այի և Ռու սաս տա նի միջև:

դ.  Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վին մաս նակ ցե լու նպա տա կով Եվ րո պա ուղևորված հայ կա
կան պատ վի րա կու թյան կազ մում ընդգրկված էր Մի նաս Չե րա զը:

ե.  Հա յա սեր–ազ գա սեր խմ բա կը գաղտ նի կեր պով տպագ րում էր Ա զա տու թյան 
ա վե տա բեր թեր թը:

զ.  1878 թ. հու նի սի 1 –ին Բեռ լի նում սկս ված վե հա ժո ղովն ըն թա ցել է Մեծ Բրի տա
նիայի մշա կած սցե նա րով:

է.  Սան Ստե ֆա նոյի պայ մա նագ րի 61–րդ հոդ վա ծով Բարձր դու ռը պար տա վոր
վում էր Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում ռուս նե րի գրա ված և Թուր քի ային վե րա դարձ
վող գա վառ նե րում ան հա պաղ ան ցկաց նել բա րե փո խում ներ:

ը.  Ազ գային գոր ծիչ Մի նաս Չե րա զի ա ռա ջար կու թյամբ Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վին մաս
նակ ցե լու նպա տա կով Եվ րո պա մեկ նող հայ կա կան պատ վի րա կու թյու նը գլ խա վո
րել է Մկր տիչ Խրի մյա նը:

թ.  Մկր տիչ Խրի մյանն ու Մի նաս Չե րա զը Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վի վեր ջին օ րը բո ղոք 
ներ կա յաց րին մեծ տե րու թյուն նե րին: 

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

4. Բեր ված փաս տարկ նե րից ո րո՞նք են սխալ. 
ա.  1918 թ. մայի սի 11 –ից Բա թու մում Ա նդր կով կա սի իշ խա նու թյուն նե րը վերսկ սել են 

հաշ տու թյան բա նակ ցու թյուն նե րը թուր քե րի հետ:
բ.  1918 թ. ապ րի լի 6–8 –ը Ա լեք սանդ րա պո լում տե ղի է ու նե ցել հայ ազ գային–

քաղաքա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի խորհր դակ ցու թյուն:
գ.  1918 թ. մայի սի 23–29–ը տե ղի է ու նե ցել Բաշ Ա պա րա նի հե րո սա մար տը:
դ.  1918 թ. մայի սի 7 –ից հու նի սի 4 –ը ըն թա ցել են Բա թու մի հաշ տու թյան բա նակ ցու

թյուն նե րը Թուր քի այի և Հա յաս տա նի միջև:
ե.  1918 թ. մայի սի 22 –ից մինչև մայի սի 28 –ը տե ղի է ու նե ցել Սար դա րա պա տի հե

րո սա մար տը:
զ.  1918 թ. մար տի 1 –ից մինչև ապ րի լի 1 –ը ըն թա ցել են Տրա պի զո նի բա նակ ցու թյուն

նե րը՝ Ա նդր կով կա սյան Սեյ մի և Թուր քի այի միջև: 
է.  1918 թ մայի սի 16–27 –ը Ներ քին Ախտայում հայ կա կան ու ժե րը հաղ թա կան կռիվ

ներ են մղել թուր քե րի դեմ: 
ը.  1917 թ. հու նի սի 12–25 –ը կա յա ցել է ար ևե լա հայե րի ներ կա յա ցուց չա կան հա մա

ժո ղո վը:
թ. 1917 թ. մայի սի 2–11–ը կա յա ցել է ա րևմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը: 

 1) բ, գ, զ   2) դ, ե, ը   3) ա, գ, թ   4) դ, է, ը
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5. Ընտ րել սխալ պն դումները.
ա.  Լա զա րյան ճե մա րա նը ժա մա նա կին ե ղել է Օս մա նյան կայս րու թյան մի ակ ար ևե

լա գի տա կան բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյու նը:
բ.  Միհ րան Ղա սա բյա նի ռենտ գե նա բա նու թյա նը նվիր ված աշ խա տու թյուն ներն այժմ էլ 

որ պես դա սա գիրք օգ տա գործ վում են Ա ՄՆ բժշ կա կան ի նս տի տուտ նե րում: 
գ.  XIX դ. ա ռա ջին կե սին տար րա կան, հոգ ևոր–ծ խա կան դպ րոց նե րի կող քին ստեղծ

վել են բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն ներ: 
դ.  Ա նդ րե աս Ա րծ րու նին ու սում նա սի րել է Ու րա լի օգ տա կար հա նա ծո նե րի հան քա

վայ րե րը, հե տա զո տել Կով կա սի և Հա յաս տա նի մի շարք տե ղանք ներ: 
ե.  Ա ղա բա բյան դպ րո ցը հատ կա պես մեծ ճա նա չում է ձեռք բե րել Խա չա տուր Ա բո վ

յա նի տե սուչ ե ղած ժա մա նակ:
զ.  Ազ դա րա րը ու նե ցել է քա ղա քա կան, տն տե սա կան և լու րե րի բա ժին ներ, նրա

նում տպագր վել են նաև բա նա վե ճային ու պատ մա կան բնույ թի հոդ ված ներ: 
է.  Մի քայել Չամ չյա նի Պատ մու թիւն Հայոց աշ խա տու թյու նը, ի նչ պես Խո րե նա ցու 

Հայոց պատ մու թյու նը, ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում է տա լիս հայ ժո ղովր դի 
ան ցած ու ղու մա սին:

ը.  Ճա նաչ ված քի մի կոս Հով հան նես Ա դա մյա նը հա մար վում է ժա մա նա կա կից օր
գա նա կան լու սա քի մի այի հայ րը: 

թ.  Տա րեգ րու թյուն պար բե րա կա նը հայ ժողովրդին տեղեկություններ է հաղորդել 
աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին: 

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

6. Բեր ված փաս տարկ նե րից ո րո՞նք են սխալ. 
ա.  1854 թ. Ղրի մի պա տե րազ մում Թուր քի ային են մի ա նում Ա նգ լի ան, Ֆրան սի ան և 

Սար դի նա կան թա գա վո րու թյու նը:
բ.  1876 թ. Թուր քի ա յում գահ բարձ րա ցած սուլ թան Աբ դուլ Հա միդ II –ը հան դի սա վո

րու թյամբ ազ դա րա րում է ե րկ րում սահ մա նադ րու թյան ըն դու նու մը, ո րով կայս րու
թյունն ան վա նա պես դառ նում է սահ մա նադ րա կան մի ա պե տու թյուն:

գ.  1877 թ. ապ րի լի 12–ին Ռու սաս տա նը պա տե րազմ է սկ սում Օս մա նյան Թուր քի այի դեմ:
դ.  1877 թ. Բալ կա նյան թե րակղ զում 160– հա զա րա նոց ռու սա կան զո րա կազ մը խո

շոր հաղ թա նակ ներ է տա նում թուր քա կան 185–հա զա րա նոց բա նա կի դեմ: 
ե.  1877 թ. ան ցնե լով Դա նուբ գե տը` ռու սա կան զոր քե րը հա մառ մար տե րից հե տո 

Բուլ ղա րի ա յում գրա վում են Շիպ կայի լեռ նանց քը:
զ.  1878 թ. սկզ բին ռու սա կան զոր քե րը մտ նում են Սո ֆի ա, ա պա Պլով դիվ և մո տե

նում Ադ րի ա նուպոլ սին ու Կ. Պոլ սին: 
է.  1877–1878 թթ. ռուս– թուր քա կան պա տե րազ մի Կով կա սյան ճա կա տում կռ վող 

52– հա զա րա նոց ռու սա կան բա նա կի ա ռջև խն դիր է դր վում շեշ տա կի հար ված նե
րով հնա րա վո րինս մխրճ վե լու Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի խոր քե րը: 

ը.  1877 թ. ամ ռա նը թուր քե րը, մեծ ու ժեր կենտ րո նաց նե լով, պա շա րում են Բա յա
զե տի բեր դը, և ա վե լի քան 10 հա զար հո գուց բաղ կա ցած թուր քա կան զոր քե րը 
կա տա ղի գրոհ ներ են գոր ծում բեր դի վրա, բայց գրա վել չեն կա րո ղա նում:
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թ.  1877–1878 թթ. ռուս– թուր քա կան պա տե րազ մի Կով կա սյան ճա կա տում` Ա լեք
սանդ րա պոլ–Կարս ո ւղ ղու թյամբ, հիմ նա կան հար վա ծող ու ժը հա յազ գի գե նե րալ 
Մի խայիլ Լո ռիս–Մե լի քո վի հրա մա նա տա րու թյամբ գոր ծող 70–հա զա րա նոց Կով
կա սյան կոր պուսն էր:

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

7. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
ա.  1877–1878 թթ. պա տե րազ մի օ րե րին կր կին ա պս տամ բած զեյ թուն ցի նե րը, օգ նու

թյուն չս տա նա լով Հ. Լա զար ևից, չեն ը նկճ վում և իշ խան Պա պիկ Նորաշխարհ
յանի ղե կա վա րու թյամբ թուր քե րի դեմ կռ վում են մինչև 1878 թ. վեր ջը: 

բ.  Բա րեն պա տակ ըն կե րու թյուն խմ բա կը վեց տա րի գոր ծե լուց հե տո հայտ նա
բեր վում է Եր ևա նի նա հան գի ժան դար մա կան վար չու թյան կող մից և դա դա րում է 
գոր ծե լուց: 

գ.  1881 թ. մայիսին Կարինում Խաչատուր Կերեքցյանի ջանքերով հիմնադրվում է 
«Պաշտպան հայրենյաց» կազմակերպությունը: 

դ.  Հա յա սեր–ազ գա սեր խմ բակն իր մաս նա ճյու ղերն է ու նե ցել Վա նի նա հան գի 
տար բեր բնա կա վայ րե րում և գոր ծել է մոտ եր կու տա րի: 

ե.  Սև խաչ կազ մա կեր պու թյանն ա ջակ ցում էր Վա նի ռու սա կան փոխ հյու պա տոս, 
հա յազ գի Կոս տան դին Կամ սա րա կա նը: 

զ.  Հայ րե նի քի սի րո գրա սե նյակ խմ բա կի մեջ ը նդ գրկ ված էր ա վե լի քան 2400 մարդ` 
ու սու ցիչ ներ, ա շա կերտ ներ, ծա ռայող ներ, ար հես տա վոր ներ: 

է.  Պաշտ պան հայ րե նյաց կազ մա կեր պու թյունն ու ներ սարք, ո րով տպագ րում և 
տա րա ծում էր հայ րե նա սի րա կան կո չեր, ան դա մու թյան տոմ սեր: 

ը.  Մի ու թյուն ի փր կու թյուն խմ բա կը, որ նպա տակ էր դրել ոչ մի այն ա զա տագ րե լու 
Ա րևմ տա հա յաս տա նը, այլև հաս նե լու ազ գի եր կու հատ ված նե րի մի ա վոր մա նը, 
բա ցա հայտ վում է մոտ մեկ տա րի գոր ծե լուց հե տո: 

թ.  1883 թ. ապ րի լին Կա րի նում տե ղի է ու նե ցել Պաշտ պան հայ րե նյաց կազ մա կեր
պու թյան ան դամ նե րի դա տա վա րու թյու նը, ո րն ա ռա ջին քա ղա քա կան դա տա վա
րու թյունն էր Օս մա նյան կայս րու թյու նում: 

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

8. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
ա.  1893 թ. Ա րա բոն 16 հո գով կր կին ան ցնում է Ա րևմ տյան Հա յաս տան և Գյա լի սո րի 

կռ վում հե րո սա բար զոհ վում է իր ըն կեր նե րի հետ:
բ.  Հն չա կյան նե րի շար քերն ա րա գո րեն ա ճում են, մինչև 1890 –ա կան թթ. սկիզ բը նրանք 

մի այն Վա նի վի լայե թում հիմն ում են մոտ 90 –ից ա վել կազ մա կեր պա կան խմ բեր:
գ.  XIX դա րի վեր ջե րին, մինչ հայ մտա վո րա կան շր ջա նակ նե րը զբաղ ված է ին հա

միդ յան վար չա կար գին հա կազ դե լու ու ղի նե րի ո րոն մամբ, ա րևմ տա հայ գյու ղա
ցին ի նք նա բուխ նա խընտ րում է պայ քա րի իր ձևը` ան հա տա կան–պար տի զա նա
կան, վրեժխնդ րա կան ը նդ վզու մը:
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դ.  Հայ րե նա սեր նե րի մի ու թյու նը հայ ժո ղովր դին ո ւղղ ված կո չով հոր դո րում է հույս 
չդ նել Եվ րո պայի վրա, այլ Հու նաս տա նի օ րի նա կով ա պս տամ բու թյամբ ա զա
տագր վել թուր քա կան լծից:

ե.  Ա ռա ջին հայ ֆի դա յա կան խմ բե րը հան դես են ե կել 1880 –ա կան թթ. կե սե րին, 
ո րոնց ղե կա վար նե րից հայտ նի են Մար գար Վար ժա պե տի, Ա րա բոյի, Արամ Ա չըգ
բա շյա նի և այ լոց ա նուն նե րը:

զ.  ՀՅԴ ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում, ո րը շա րու նակ վում է եր կու տա րի, ա ռաջ նա
կարգ դեր են կա տա րում Քրիս տա փոր Մի քայե լյա նը, Սի մոն Զա վա րյա նը, Ստե
փան Զո րյա նը, Խա չա տուր Մա լու մյա նը և ու րիշ ներ:

է.  Ըն դօ րի նա կե լով նա րոդ նիկ նե րի պայ քա րի ա հա բեկ չա կան ձևե րը` ար մե նա կան
նե րը փոր ձում է ին դրանք կի րա ռել Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում ա տե լի թուրք և 
քուրդ պաշ տո նյա նե րի նկատ մամբ: 

ը.  1882 թ. Թիֆ լի սում մի խումբ հայ ե րի տա սարդ ներ` Գ. Ա րծ րու նու գլ խա վո րու
թյամբ, հիմ նում են գաղտ նի խմ բակ, ո րի ան դամ նե րին ո գեշն չում է ին Րաֆ ֆին, 
Գ. Սուն դու կյա նը և ու րիշ ներ: 

թ.  Հն չա կյան նե րը կար ևոր դեր են ու նե նում Սա սու նի 1895 թ. ի նք նա պաշտ պա նու
թյան, 1894 թ. Բա բը Ա լի ի ցույ ցի և հատ կա պես Զեյ թու նի 1896 թ. ա պս տամ բու
թյան կազ մա կերպ ման գոր ծում: 

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

9.  Ընտ րել ճիշտ պն դումները.
1)  1724 թ. Եր ևա նի պաշտ պա նու թյու նը շա րու նակ վել է ա վե լի քան ե րեք ա միս:
2)  Գան ձա սա րի հայոց կա թո ղի կոս Ե սայի Հա սան– Ջա լա լյա նը խո չըն դո տել է ար

ցա խա հա յու թյան պայ քա րին: 
3)  Սղ նախ նե րի շնոր հիվ Ար ցա խում ստեղծ վել են կի սան կախ հայ կա կան թա գա վո

րու թյուն ներ: 
4)  1724 թ. Կար բի գյու ղի բնա կիչ նե րը 4 ա միս դի մադ րու թյուն են ցույց տվել թուր քա

կան բա նա կին: 
5)  Պարս կա կան շա հը ճա նա չել է Դա վիթ բե կի իշ խա նու թյու նը, ի րա վունք վե րա պա

հել դրամ հա տե լու և նրա հետ դաշինք է կն քել:
6)  Ռու սաս տա նի վար չա պետ Գո լի ցի նին ներ կա յաց ված Հով սեփ Է մի նի ծրա գի րը 

կոչ վել է « Հյու սի սային»: 
7)  1724 թ. Ար ցա խի ա զա տագ րա կան ու ժե րը թուր քա կան բա նա կի դեմ հա մա տեղ 

պայ քա րի պայ մա նա գիր են կն քել Գան ձա կի մահ մե դա կան նե րի հետ:
8)  Հով հան նես Թու թուն ջին 1666 թ. ժա մա նել է Փա րիզ և հա վաս տի աց րել ֆրան

սիա կան ար քու նի քին, որ հայե րը հույ նե րի հետ մի ա սին պատ րաստ են ա պս
տամ բե լու Օս մա նյան կայս րու թյան դեմ: 

9)  Հա լի ձո րի ճա կա տա մար տից հե տո Կա պա նի զին վո րա կան հրա մա նա տա րու
թյունն ամ բող ջու թյամբ ան ցել է տեր Ա վե տի սի ձեռ քը:
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10. Ընտրել միայն Խամսայի մելիքություններից կազմված շարքը.
1) Ջրա բեր դի, Գյու լիս տա նի, Խա չե նի, Վա րան դայի, Դի զա կի
2) Ղա րա բա ղի, Գե տա շե նի, Խա չե նի, Վա րան դայի, Դի զա կի
3) Ջրա բեր դի, Գե ղար քու նի քի, Խա չե նի, Վա րան դայի, Դի զա կի
4) Գան ձա կի, Գյու լիս տա նի, Խա չե նի, Վա րան դայի, Դի զա կի

11. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
ա.  Լոն դո նի հաշ տու թյան պայ մա նագ րով Ռու սաս տա նի և Թուր քի այի միջև կա

տար վել է գրավ ված տա րածք նե րի փո խա նա կում:
բ.  Սան Ստե ֆա նոյի հաշ տու թյան պայ մա նագ րով Է րզ րու մը և Բա սե նը մնալու էին 

Օս մա նյան կայս րու թյա ն կազմում: 
գ.  Օս մա նյան կայս րու թյու նում ազ դե ցու թյուն տա րա ծե լու նպա տա կով եվ րո պա կան 

մեծ տե րու թյուն նե րի միջև պայ քա րի ար դյուն քում ա ռա ջա ցած մի ջազ գային հա
րա բե րու թյուն նե րի հիմ նախն դի րը ստա ցել է Ար ևե լյան հարց ան վա նու մը: 

դ.  Սան Ստե ֆա նոյի պայ մա նագ րի 16–րդ հոդ վա ծով Բարձր դու ռը պար տա վոր վում էր 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում ան հա պաղ բա րե փո խում ներ ան ցկաց նել և ա պա հո վել 
հայե րի ան վտան գու թյու նը քր դե րից ու չեր քեզ նե րից:

ե.  Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի խն դիրն ո ւղ ղա կի ո րեն դար ձել է Ար ևե լյան հար ցի բաղ
կա ցու ցիչ մաս և Հայ կա կան հարց ա նու նով հայտն վել մի ջազ գային դի վա նա
գի տու թյան կի զա կե տում:

զ.  XIX դա րի կե սե րին մեծ տե րու թյուն նե րի միջև պայ քար էր սկս վել Ռու սաս տա նում 
ազ դե ցու թյուն տա րա ծե լու հա մար: 

է.  Սան Ստե ֆա նոյի պայ մա նագ րի 25–րդ հոդ վա ծը ի րա վունք էր տա լիս ռու սա կան 
զոր քին 6 ա միս ժամ կե տով մնա լու Հա յաս տա նում: 

ը.  Ղրի մը վե րա դարձ նե լու հա մար Ռու սաս տա նը հեր թա կան ան գամ հրա ժար վեց 
Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի գրա ված հո ղե րից և կորց րեց իր ազ դե ցիկ դիր քը մի ջազ
գային աս պա րե զում: 

թ.  Սան Ստե ֆա նոյի հաշ տու թյան պայ մա նագ րով Թուր քի ային էին ան ցնելու Կար
սի, Կաղզ վա նի, Օլ թի ի, Ար դա հա նի, Ա լաշ կեր տի և Բա յա զե տի գա վառ նե րը: 

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

12. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.

ա.  Ար մե նա կան նե րը Հայ կա կան հար ցի լու ծու մը կա պել են Եվ րո պայի օգ նու թյան և 
հա մա ժո ղովր դա կան ա պս տամ բու թյան հետ:

բ.  Ար մե նա կան նե րը կրել են Պաշտպան հայրենյաց կազմակերպության գա ղա
փա րա կան ազ դե ցու թյու նը:

գ.  Վան քա ղա քի մտա վո րա կան նե րի գա ղա փա րա կան ո գեշն չող ներն են ե ղել Խրիմ
յան Հայ րի կը, Մկր տիչ Փոր թու գա լյա նը և Մկր տիչ Ա վե տի սյա նը: 

դ.  Որ պես հե ռա վոր նպա տակ՝ հն չա կյան նե րը սահ մա նել են մար դու կող մից մար
դու շա հա գործ ման վե րա ցու մը և սո ցի ա լիզ մի կա ռու ցու մը, ի սկ մո տա կա խն դիր` 
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Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ա զա տագ րու մը թուր քա կան բռ նա պե տու թյու նից: 
ե.  Հայ ազգային–քա ղա քա կան կուսակցություններից դաշ նակ ցա կան ներն ա ռա

ջինն են ե ղել, որ Հայ կա կան հար ցի լու ծու մը հա մա րել են ամ բող ջա կան հայ րե նի
քում պե տու թյան վե րս տեղ ծու մը:

զ.  Ար մե նա կան նե րի սո ցի ա լիս տա կան թևը, ո րը կար ևոր խն դիր է հա մա րել սո ցի ա
լա կան ա զա տագ րու թյու նը, կազ մել է մե ծա մաս նու թյուն, ի սկ ազ գայի նը` փոք րա
մաս նու թյուն:

է.  Ար մե նա կան նե րը ե ղել են հայ րե նի հո ղի վրա ստեղծ ված ա ռա ջին ազ գային կու
սակ ցու թյու նը: 

ը.  ՀՅԴ ծրագրի Մի ջոց ներ բաժ նում նա խա տես վել է ժո ղովր դի զի նում, մար տա
կան խմ բե րի ձևա վո րում, ա պս տամ բա կան և ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ի րա կա նա ցում: 

թ.  Հն չա կյան նե րի ազ գային թևը Ա. Ար փի ա րյա նի գլ խա վո րու թյամբ հե ռա ցել է կու
սակ ցու թյու նից և հան դես է ե կել Վե րա կազ մյալ հն չա կյան ներ ա նու նով: 

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

13. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ. 

ա.  15–հո գա նոց գոր ծա դիր մարմ նի՝ Հայոց ազ գային խորհր դի նա խա գահն էր 
Ն. Աղ բա լյա նը, քար տու ղա րը` Ա. Ա հա րո նյա նը:

բ.  Ա նդր կով կա սյան հա տուկ կո մի տե ի նա խա գահն էր Վ. Խառ լա մո վը:
գ.  Նո րաս տեղծ Ա ռան ձին հայ կա կան կոր պու սի հրա մա նա տարն էր Թ. Նա զար բեկ յա նը: 
դ.  Ռուսաստանի Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյան նա խա գահ է ը նտր վել Լ. Տրոցկին:
ե.  Էրզրումի պաշտպանական շրջանի ղեկավար է նշանակվել Անդրանիկը:
զ.  Կովկասյան ճակատում կազմավորված հայկական կորպուսի կոմիսար է նշա

նակվել Արամ Մանուկյանը:
է. Ա րևմ տա հայ ազ գային խորհր դի նա խա գահ է ը նտր վել Վա հան Փա փա զյա նը: 
ը. Ա նդր կով կա սյան կո մի սա րի ա տի նա խա գահ է ը նտր վել Ե. Գե գեչ կո րին:
թ. Ա ՀԿ –ում հայե րից ը նդ գրկ ված էր Մ. Պա պա ջա նյա նը: 

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

14.  Ընտ րել ե րեք ճիշտ պն դում.
1)  Մա ղա քի ա Օր մա նյա նը գա լիք սե րունդ նե րին ա վան դել է զգու շա նալ եվ րո պա կան 

տե րու թյուն նե րի քա ղա քա կա նու թյու նից: 
2)  XIX դ. վեր ջին հայ գե ղան կար չու թյան մեջ մինչ այդ բա ցա ռիկ նշա նա կու թյուն 

ունե ցող բնան կա րի ժանրն իր տե ղը զի ջել է դի ման կա րին:
3)  Հմուտ հա յա գետ ներ Հ. Հյուբշ մա նը և Ա. Մեյեն ճշտել են հայե րե նի տե ղը հն դեվ րո

պա կան լեզ վաըն տա նի քում՝ որ պես նրա ա ռան ձին ճյուղ:
4)  Ա կա նա վոր ար ևե լա գետ Մ. Բրո սեն ու սում նա սի րել է Էջ մի ած նի և Սևա նի մա տե նա

դա րան նե րի հայ կա կան ձե ռագ րե րը, հիմ նա վո րա պես զբաղ վել Ա նի ի պե ղում նե րով: 
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5)  Ժա մա նա կի քն նու թյանն են դի մա ցել ա կա նա վոր պատ մա բան Ղևոնդ Ալիշանի 
այն մտ քե րը, թե մեծ տե րու թյուն նե րի հա մար Հայ կա կան հար ցը սոսկ մի ջոց էր 
Օս մա նյան կայս րու թյան գլ խին մտ րակ ճո ճե լու: 

6)  Հայ ազ գային բնան կա րի հիմ նա դի րը Պե տեր բուր գի գե ղար վես տի ա կա դե մի այի 
սան Մար տի րոս Սա րյանն է:

7)  Ղևոնդ Ա լի շա նը հետ ևել է ժա մա նա կին մեծ հա մա րում ստա ցած այն հայե ցա կե
տին, ը ստ ո րի՝ մարդ կային հա սա րա կու թյան զար գաց ման հիմ նա կան գոր ծո նը 
աշ խար հագ րա կան դիրքն է:  

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

1)  Ա ղա բա բյան դպ րո ցը հատ կա պես մեծ ճա նա չում է ձեռք բե րել Խա չա տուր Ա բո վ
յա նի տե սուչ ե ղած ժա մա նակ:

2)  Լա զա րյան ճե մա րա նը ժա մա նա կին ե ղել է Օս մա նյան կայս րու թյան մի ակ ար ևե
լա գի տա կան բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյու նը:

3)  Առաքել Դավրիժեցու «Գիրք պատմութեանց»–ը տպագրվել է հեղինակի կենդա
նության օրոք:

4)  Ստե փա նոս Պա լա սա նյա նը հետ ևել է ժա մա նա կին մեծ հա մա րում ստա ցած այն 
հայե ցա կե տին, ը ստ ո րի՝ մարդ կային հա սա րա կու թյան զար գաց ման հիմ նա կան 
գոր ծո նը աշ խար հագ րա կան դիրքն է: 

5)  Մի քայել Չամ չյա նի « Պատ մու թիւն Հայոց աշ խա տու թյու նը, ի նչ պես Խո րե նա ցու 
« Հայոց պատ մու թյու նը, ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում է տա լիս հայ ժո ղովր դի 
ան ցած ու ղու մա սին:

6)  XIX դ. կե սին աս պա րեզ են իջ նում բնան կա րիչ Մկր տում Հով նա թա նյա նը և նրա 
որ դի նե րը՝ Հա կոբն ու Ա ղա թո նը:

7)  Ղու կաս Ին ճի ճյա նը ա մե նայն ման րա մաս նու թյամբ ան դրա դար ձել է հին և նոր 
Հա յաս տա նի նա հանգ նե րի, բնա կա վայ րե րի, դրանց բնակ չու թյան ու տե ղագ րու
թյան հար ցե րին:

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

ա.  Հայոց Մեծ ե ղեռ նը փաս տա ցի սկս վել է 1914 թ. հոկ տեմ բե րի վեր ջին և շա րու
նակ վել մինչև 1916 թ. ա մա ռը: 

բ.  1892 թ. Եր ևա նում տե ղի է ու նե ցել ՀՅԴ ա ռա ջին հա մա գու մա րը:
գ.  Բեռ լի նի պայ մա նագ րով Բա յա զե տի գա վա ռը տր վել է Ռու սաս տա նին: 
դ.  Սան Ստե ֆա նոյի պայ մա նագ րով Ռու սաս տա նին է ին ան ցնե լու Կար սը, Ար դա

հանը, Կաղզ վա նը, Օլ թին, Վա նը, Ա լաշ կեր տը:
ե.  Վա նի հա յու թյան 1915 թ. ի նք նա պաշտ պա նու թյունն ա վարտ վել է փայ լուն հաղ

թա նա կով, և Վա նի նա հան գում թեև կարճ, բայց գո յու թյուն է ու նե ցել ազ գային 
տե ղա կան իշ խա նու թյուն: 

զ.  Ե րիտ թուր քե րի իշ խա նու թյան օ րոք Օս մա նյան կայս րու թյան ժո ղո վուրդ նե րը չեն 
ստա ցել ի րա կան ա զա տու թյուն և հա վա սա րու թյուն:

է.  1915 թ. ապրիլի 5–ի քեմալական կառավարության հատուկ օրենքով արգելվել է 
տերության քաղաքացիների մուտքն ու ելքը հանրապետությունից:
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ը.  1891 թ. սկզ բին կնք ված հա մա ձայ նագ րով Ար մե նա կան կու սակ ցու թյու նը մի ա
ցել է ՀՅԴ–ին:

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

17. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.

ա.  Ռու սա կան զոր քը 1918 թ. փետր վա րի 10 –ին վերսկ սեց պա տե րազ մը Կով կաս յան 
ճա կա տում:

բ.  1918 թ. մար տին կնք ված Բրեստ– Լի տովս կի հաշ տու թյան պայմանագրի IV հոդ
վա ծով և ռուս–թուր քա կան լրա ցու ցիչ պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Օս մա նյան Թուր
քի ային անցան Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ա զա տագր ված մար զե րը:

գ.  Ա նդր կո մի սա րի ա տի 12 կո մի սար նե րից ե րե քը հայեր է ին՝ Խ. Կար ճի կյան, 
Հ. Օ հան ջա նյան, Գ. Տեր–Ղա զա րյան: 

դ.  1918 թ. մարտի 1–ին ստեղծ վել է Առանձին հայկական կորպուսը:
ե.  Հայոց ազ գային խոր հուր դը 1917 թ. դեկ տեմ բե րի վեր ջե րին Թիֆ լի սից Եր ևան է 

գոր ծու ղել Ա րամ Մա նու կյա նին՝ օժ տե լով նրան ար տա կարգ լի ա զո րու թյուն նե րով: 
զ.  Կով կա սյան բա նա կի գլ խա վոր հրա մա նա տար Ե. Գե գեչ կո րու 1917 թ. դեկ տեմ բե

րի 7–ի գաղտ նի հրա մա նի հա մա ձայն՝ սկս վել է նվաճ ված մար զե րի հայ բնակ չու
թյու նից չորս գն դե րի կազ մա վո րու մը:

է.  Հայ կա կան կոր պու սի ճա կա տային և պա հես տային զո րա մա սե րի կազ մա վոր ման 
գլ խա վոր վայր դարձավ Եր ևա նի նա հան գը: 

ը.  1917 թ. ապրիլի 26–ին հրապարակվեց Անդրկովկասյան հատուկ կոմիտեի որո
շումը Արևմտյան Հայաստանի գրավված տարածքում կառավարման նոր ձև 
մտցնելու մասին: 

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

18. Ընտ րել սխալ պն դումները.
1)  1918 թ. մար տի 1 –ին Հայ կա կան կոր պու սի և արևմտահայ զինուժի մի ա վո րու մից 

ստեղծ վում է Ա ռան ձին հայ կա կան կոր պու սը` Թ. Նա զար բե կյա նի հրա մա նա տա
րու թյամբ: 

2)  1918 թ. հուն վա րի ե րկ րորդ կե սին Եր ևան է ժա մա նում Դրոն և ստանձ նում Հայ
կա կան կոր պու սի ա ռա ջին դի վի զի այի զո րա մա սե րի ու սպա յա կույ տի ձևա վոր
ման ղե կա վա րու թյու նը:

3)  Դրոն նշանակվել է հայկական կորպուսի կոմիսար: 
4)  Ա նդր կով կա սյան Սեյ մը, ո ւր գե րակշ ռում էր վրաց–թա թա րա կան խմ բա վո րու մը, 

1918 թ. ապ րի լի 9(22) –ին հայ տա րա րում է Ռու սաս տա նից ե րկ րա մա սի ան ջատ
ման և ան կա խու թյան հռ չակ ման մա սին:

5)  Հայ կա կան կոր պու սի ե րկ րորդ դի վի զի այի հրա մա նա տարն էր գնդապետ 
Ա. Բեյ–Մամիկոնյանը:

6)  1918 թ . մայի սի 11 –ից հու նի սի 4 –ը Բա թու մում վերսկս ված բա նակ ցու թյուն նե րում 
թուր քե րը պա հան ջում են ի րենց տնօ րին մա նը հանձ նել Կարս –Ա լեք սանդ րա պոլ– 
Ջուլ ֆա եր կա թու ղին:
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7)  Թուր քա կան կա նո նա վոր բա նա կի դեմ 1918 թ. մայի սին ա ռա ջին լուրջ դի մադ րա
կան մար տե րը տե ղի են ու նե ցել Ջա վախ քում և Շի րա կում:

8)  1918 թ. մար տի 1 –ին Դրոն նշանակվում է Առանձին հայկական կորպուսի հրա
մա նատար: 

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

1)  Սայքս–Պի կոյի հա մա ձայ նագ րով Ա նգ լի ան և Ֆրան սի ան մի մյանց միջև բա ժա նե
լու է ին նե ղուց նե րը, Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի մե ծա գույն մա սը և Կիլիկիան: 

2)  Սան Ստե ֆա նոյի հաշ տու թյամբ Ռու սաս տա նին են ան ցնում Կար սի, Կաղզ վա նի, 
Օլ թի ի, Ար դա հա նի, Ա լաշ կեր տի և Բա յա զե տի գա վառ նե րը, Սև ծո վի ա ռափ նյա 
շր ջան նե րը` Բա թում նա վա հանգս տով:

3)  Սան Ստե ֆա նոյի հաշ տու թյան պայ մա նագ րի 61–րդ հոդ վա ծով Բարձր դու ռը 
պար տա վոր վում է Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի՝ ռուս նե րի գրա ված և Թուր քի ային 
վե րա դարձ վող գա վառ նե րում ան հա պաղ բա րե փո խում ներ ան ցկաց նել:

4)  Ը ստ 1917 թ. ապ րի լի 26 –ի՝ Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյան հրա պա րա կած 
ո րոշ ման` ա ռա ջին ան գամ պաշ տո նա պես ճա նաչ վեց և ձևա կեր պում ստա ցավ 
Օս մա նյան կայս րու թյու նից նվաճ ված տա րած քի հայ կա կան մա սը` Թուր քա հա
յաս տան ա նու նով:

5)  Բեռ լի նի պայ մա նագ րով Ռու սաս տա նին է ին ան ցնե լու Վա նը, Կար սը, Ար դա
հանը, Կաղզ վա նը, Օլ թին, Ա լաշ կեր տը:

6)  Սայքս– Պի կոյի հա մա ձայ նագ րով Օս մա նյան կայս րու թյան տա րածք նե րը բա ժան
վում են Մեծ Բրի տա նի այի, Ֆրան սի այի և Ռու սաս տա նի միջև:

7)  1914 թ. հուն վա րի 26 –ի ռուս– թուր քա կան հա մա ձայ նագ րով Ա րևմ տյան Հա յաս
տա նում ստեղծ վում էր մի ա ցյալ ի նք նա վար հայ կա կան տա րածք:

8)  Գլխավոր հրամանատար Պրժևալսկու 1917 թ. դեկտեմբերի 7–ի գաղտնի հրամանի 
համաձայն նվաճված մարզերի հայ բնակչությունից սկսեցին կազմավորվել վեց 
հրաձգային գնդեր:

20.  Ընտ րել սխալ պն դումները.

1)  Վա նի հա յու թյան 1915 թ. ի նք նա պաշտ պա նու թյունն ա վարտ վեց փայ լուն հաղ
թա նա կով, և Վա նի նա հան գում թեև կարճ, բայց գո յու թյուն ու նե ցավ ազ գային 
տե ղա կան իշ խա նու թյուն:

2)  Դժոխք Հրայրը զգա լի աշ խա տանք է տա րել հայ–քր դա կան դա շինք ստեղ ծե լու 
ո ւղ ղու թյամբ: 

3)  Սղ նախ նե րի շնոր հիվ Ար ցա խում ստեղծ վել են կի սան կախ հայ կա կան թա գա վո
րու թյուն ներ: 

4)  Զեյ թու նի 1862 թ. ա պս տամ բու թյու նը մե ծա պես բարձ րաց րել է հայ ժո ղովր դի ազ
գային ի նք նա գի տակ ցու թյու նը: 

5)  Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի Կով կա սյան ճա կա տում պա տե րազ մը 1918 թ. գար
նանը թուրք–ա նդր կով կա սյա նից վե րա ճել է թուրք–հայ կա կա նի:

6)  1895 թ. Մայի սյան բա րե նո րո գում նե րի ծրա գի րը գործնականում ի նք նա վա րու
թյուն տվեց ա րևմ տա հա յու թյա նը:
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7)  Թուրք–հայ կա կան պա տե րազ մում թշ նա մին ա ռա ջին խո շոր պար տու թյու նը կրել է 
Սար դա րա պա տում:

8)  Ղա րա քի լի սայի ճա կա տա մար տում հայոց զոր քը փայ լուն հաղ թա նակ է տա րել 
թուրքերի նկատմամբ: 

21. Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք Խամ սայի մե լի քու թյուն նե րից չեն.
1) Գան ձա սա րի    5) Խա չե նի
2) Ջրա բեր դի    6) Գան ձա կի
3) Հադ րու թի    7) Վա րան դայի
4) Գյու լիս տա նի    8) Դի զա կի

22.  Թվարկված նե րից ո րո՞նք 1914 թ. ռուս– թուր քա կան հա մա ձայ նագ րի պայ ման
նե րից չեն.
1)  Յոթ նա հանգ նե րից՝ Է րզ րում, Տրա պի զոն, Սե բաս տի ա և Վան, Բիթ լիս, Խար

բերդ, Դի ար բե քիր, ձևա վոր վե լու էր եր կու վար չա կան մի ա վոր:
2)  Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի տա րած քում ստեղծ վե լու էր հա տուկ գե նե րալ–նա հան

գա պե տու թյուն:
3)  Ստեղծ ված վար չա կան մի ա վոր նե րը կա ռա վար վե լու է ին եր կու օ տա րերկ րյա ը նդ

հա նուր տե սուչ նե րի կող մից:
4)  Տե սուչ ներն ի րա վունք է ին ստա նում նշա նա կե լու և պաշ տո նանկ ա նե լու ա պա

շնորհ կամ օ րի նա զանց պաշ տո նյա նե րին: 
5)  Հո ղային հար ցե րը պետք է վճռ վե ին տե սու չի ան մի ջա կան վե րահս կո ղու թյամբ:
6)  Ռու սաս տա նի գրա ված տա րած քում ստեղծ ված ե րեք հայ կա կան մար զե րը կա ռա

վար վե լու է ին գե նե րալ–կո մի սա րի և նրա եր կու օգ նա կան նե րի մի ջո ցով:

23.  Ընտ րել եր կու ճիշտ պն դում.
ա.  Ա րևմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րի ա վար տից քիչ ան ց, ը ստ նրա ո րոշ ման, 

ձևա վոր վում է նոր մար մին` 35 ան դամ նե րից կազմ ված Ազ գային ժո ղով: 
բ.  1917 թ. ռուս–թուր քա կան ճա կա տում նշա նա կա լի ռազմական ի րա դար ձու թյուն

ներ տե ղի չեն ու նե ցել:
գ.  1917 թ. Ռու սաս տա նի կող մից Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի գրավ ված տա րած քում 

ստեղծ ված ե րեք հայ կա կան մար զե րի (Է րզ րում, Խնուս, Վան) գլ խա վոր կո մի սար է 
նշա նակ վում Հա կոբ Զավ ր յա նը:

դ.  Ա նդր կով կա սում 1917 թ. նոյեմ բե րի 15–ին կազ մա վոր վում է գոր ծա դիր նոր մար
մին` Ա նդր կով կա սյան հա տուկ կո մի տեն: 

ե.  Ա րևմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը տե ղի է ու նե ցել Եր ևա նում 1917 թ. մայի
սի 2–11 –ը, ի սկ ար ևե լա հայե րի ներ կա յա ցուց չա կան հա մա ժո ղո վը` Հայոց ազ
գային հա մա խորհր դակ ցու թյու նը` Թիֆ լի սում 1917 թ. սեպ տեմ բե րի 29 –ից մինչև 
հոկ տեմ բե րի 13–ը:

զ.  Ա նդր կո վկասյան պատվիրակությունը Տրա պի զո նի բա նակ ցու թյուն նե րի ար դյուն
քում ըն դու նել է Բրեստ–Լի տովս կի պայ մա նա գի րը:

1) բ, զ     2) դ, ե    3) ա, գ    4) բ, ե 
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24. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ. 
1)  Պարս կա կան շա հը ճա նա չել է Դա վիթ բե կի իշ խա նու թյու նը, ի րա վունք վե րա պա

հել դրամ հա տե լու և նրա հետ դաշինք կն քել:
2)  Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի խն դիրն ո ւղ ղա կի ո րեն դար ձել է Ար ևե լյան հար ցի բաղ

կա ցու ցիչ մաս և Հայ կա կան հարց ա նու նով հայտն վել մի ջազ գային դի վա նա
գի տու թյան կի զա կե տում:

3)  Սան Ստե ֆա նոյի պայ մա նագ րում ար ծարծ վել է նաև Հայ կա կան հար ցը: 
4)  Ժա մա նա կի քն նու թյանն են դի մա ցել Ն. Ադոնցի այն մտ քե րը, թե մեծ տե րու թյուն

նե րի հա մար Հայ կա կան հար ցը սոսկ մի ջոց էր Օս մա նյան կայս րու թյան գլխին 
մտ րակ ճո ճե լու: 

5)  Ա զա տագ րա կան պայ քա րի այն ձևը, ե րբ թուր քահ պա տակ ժո ղո վուրդ ներն ի րենց 
ապ րե լու ի րա վունքն ու ար ժա նա պատ վու թյու նը պաշտ պա նե լու հա մար ան կազ
մա կերպ դուրս են ե կել կե նաց ու մա հու կռ վի, հայտ նի է հայ դու կային կամ ֆի դա
յա կան շար ժում ա նու նով:

6)  Հայ կա կան հար ցը մի ջազ գային դի վա նա գի տու թյան ա ռար կա է դար ձել Փա րի զի 
հաշ տու թյան պայ մա նագ րով:

25. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ. 
Ըստ սուլ թա նի կողմից վա վե րաց ված ա րևմ տա հայե րի Ազ գային սահ մա նադ րու
թյան` 

ա.  ստեղծ վե լու է ին ա րևմ տա հա յու թյան կյան քը կազ մա կեր պող մար մին ներ` Ազ
գային ժո ղով, Ազ գային կենտ րո նա կան վար չու թյուն, տար բեր բնա գա վառ ներ 
սպա սար կող խոր հուրդ ներ:

բ.  գոր ծա դիր իշ խա նու թյուն ստեղ ծե լու նպա տա կով փո խա նորդ նե րից պետք է 
ը նտր վե ին տաս նե րեք հո գի, ո րոն ցից մե կը վի ճա կա հա նու թյամբ դառ նա լու էր 
նա խա րար:

գ.  կարգավորվում էր Օսմանյան կայսրության հայ բնակչության կրթամշակութային 
կյանքը:

դ.  նախ կին հո ղա տե րե րին վե րա դարձ վե լու է ին ի րենց կալ վածք ներն ու վե րա
կանգնվե լու է ին նրանց ի րա վունք նե րը:

ե.  ե րես փո խան նե րի մեջ մեծ թիվ է ին կազ մե լու պոլ սա հայե րը. 140 տե ղից նրանց 
բա ժին էր հան վե լու 100 –ը:

զ.  Ազ գային ժո ղո վը` որ պես օ րենս դիր մար մին, ը նտր վե լու էր ամ բողջ ազ գի կող մից: 
1) ա, գ   2) դ, ե    3) բ, դ    4) բ, զ

26. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ. 
1)  1895 թ. Մայի սյան բա րե նո րո գում նե րի ծրա գի րը ի րա կան ի նք նա վա րու թյուն է 

տվել ա րևմ տա հա յու թյա նը:
2)  Տար բեր վայրերում ձևա վոր ված գաղտ նի խմ բակ նե րը հող նախապատրաստեցին 

հայ ազ գային կու սակ ցու թյուն նե րի ձևա վոր ման հա մար: 
3)  Հայ կա կան հար ցը մի ջազ գային դի վա նա գի տու թյան ա ռար կա է դար ձել Բրեստի 

հաշ տու թյան պայ մա նագ րով: 
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4)  Զեյ թու նի 1862 թ. ա պս տամ բու թյու նը մե ծա պես բարձ րաց րել է հայ ժո ղովր դի ազ
գային ի նք նա գի տակ ցու թյու նը:

5)  Ա րևմ տա հայ հա մայն քի ներ քին կյան քին վե րա բե րող 1863 թ. կա նո նադ րու թյու նը 
հայտ նի է նաև Ազ գային սահ մա նադ րու թյուն ան վամբ:

27.  Ընտ րել եր կու սխալ պն դում.
1)  Հրայր Դժոխ քը այն կար ծի քին էր, որ կու սակ ցու թյուն նե րը մի այն մի ջոց են ժո

ղովր դի ա զա տագ րա կան պայ քա րը կազ մա կեր պե լու հա մար: 
2)  Մեծն Մու րա դը հաղ թա նա կի հաս նե լու մի ակ ուղին հա մա րել է ժո ղովր դին հա մընդ հա

նուր ա պս տամ բու թյան նա խա պատ րաս տե լը: 
3)  Ա զա տագ րա կան պայ քա րի այն ձևը, ե րբ թուր քահ պա տակ ժո ղո վուրդ ներն ի րենց 

ապ րե լու ի րա վունքն ու ար ժա նա պատ վու թյու նը պաշտ պա նե լու հա մար ան կազ
մա կերպ դուրս են ե կել կե նաց ու մա հու կռ վի, հայտ նի է հայ դու կային կամ ֆի դա
յա կան շար ժում ա նու նով:

4)  Աղ բյուր Սե րո բը զգա լի աշ խա տանք է տա րել հայ–արաբական դա շինք ստեղ ծե լու 
ո ւղ ղու թյամբ: 

5)  Հրայ րի հա մոզ մամբ՝ օս մա նյան բռ նա տի րու թյու նից ա զա տագ րու մը հնա րա վոր է 
մի այն կայս րու թյան բո լոր ժո ղո վուրդ նե րի հա մա տեղ պայ քա րի շնոր հիվ: 

28.  Ա ռանձ նաց նել ե րե ք պայմաններ, ո րոնք տեղ են գտել 1829 թ. Ադ րի ա նու պոլ սի 
հաշ տու թյան պայ մա նագ րում.

1)  Ռու սաս տա նին է ին ան ցնում Ա խալ քա լա քը և Ա խալց խան:
2)  Ռու սաս տա նին էր ան ցնում նաև Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի զգա լի մա սը` Կար սը, 

Ար դա հա նը, Կաղզ վա նը և Օլ թին: 
3) Ռու սաս տա նը Դա նու բյան շր ջա նում ստա նում էր Բե սա րա բի ան:
4)  Ռու սաս տա նին է ին ան ցնում սև ծո վյան ա ռափ նյա շր ջան նե րը` Փո թի նա վա

հանգս տով:
5) Ա զատ ա ռևտ րի ի րա վունք է ին ստա նում եր կու կող մե րի հպա տակ նե րը:
6)  Թուր քի ան պար տա վոր վում էր Ռու սաս տա նին վճա րել 20 մի լի ոն ռուբ լի ռազ մա

տու գանք:
7)  Կարսը, Էրզրումը, Մուշը և Արևմտյան Հայաստանից ռուսների գրաված մյուս 

տարածքների մեծ մասը վերադարձվում էին Օսմանյան կայսրությանը:

29.  Թվարկվածներից ո րո՞նք են ա ռնչ վում 1836 թ. ե կե ղե ցա կան կա նո նադ րու թյա նը.
ա. Ռու սա կան կայս րու թյան տա րած քում ստեղծ վում էր հայ կա կան հոգ ևոր 8 թեմ:
բ. Հայոց ե կե ղե ցին զբաղ վե լու էր մի այն դպ րո ցի, ծե սե րի և այլ հար ցե րով:
գ.  Հայոց ե կե ղե ցու տնօ րի նու թյան տակ մնում է ին բա ցա ռա պես թե մա կան դպ րոց նե րը:
դ. Հա յու թյա նը տա լիս էր հոգ ևոր–մ շա կու թային ո րոշ ի նք նա վա րու թյուն: 
ե.  Հայոց ե կե ղե ցու տնօ րին մանն է ին թողն վում մի այն այն հո ղե րը, ո րոնց վրա կա

ռուց վե լու է ին վան քեր և ե կե ղե ցի ներ:
զ.  Հայ ժո ղո վուր դը ձեռք էր բե րում կրո նա կան ի նք նու րույն հա մայն քի կար գա վի ճակ: 
է. Սահ ման վում է ին Հայոց ե կե ղե ցու ի րա վա սու թյուն նե րը պե տա կան գոր ծե րում:
1) բ, դ, զ  2) ա, գ, ե  3) դ, զ, է  4) բ, գ, ե
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30.  Բեր ված փաս տարկ նե րից ը նտ րել ե րե քը, ո րոնք բո վան դա կում են Հով հան Վիլ
հել մին ո ւղղ ված Ան գե ղա կո թի ժո ղո վի մաս նա կից նե րի նա մա կը.

ա. Հայ մե լիք նե րը խնդ րում է ին Հա յաս տան օգնական զորք ու ղար կե լ: 
բ.  Ա ռա ջար կում է ին Հով հան Վիլ հել մին Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ա զա տագ րու մը 

սկսել եր կու ո ւղ ղու թյուն նե րով:
գ.  Ռազ մա կան օգ նու թյան դի մաց մե լիք նե րը պատ րաս տա կա մու թյուն է ին հայտ նում 

Հով հան Վիլ հել մին ճա նա չե լու Հայաստանի թա գա վոր:
դ.  Ա ռա ջար կում է ին Հով հան Վիլ հել մին հա մա գոր ծակ ցել Ռու սաս տա նի հետ` Հա

յաս տանն ա զա տագ րե լու նպա տա կով: 
ե.  Հայ մե լիք նե րը հա վաս տի աց նում է ին, թե ի րենք պատ րաստ են հայոց թա գա վո

րու թյու նը վե րա կանգ նե լու հա մար ան մի ջա պես զին ված ա պս տամ բու թյուն բարձ
րաց նել:

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

31. Տրված պն դում նե րից ո՞ րն է սխալ.

1) Ար ցա խի մե լիք նե րից Դի զա կի մե լիք Ե գա նը ստա ցել է խա նի տիտ ղոս:
2)  Նա դիր շա հի օ րոք ի րենց տի րա պե տու թյուն նե րը պահ պա նել են Սյու նի քի և Ղա

րա դա ղի հայ կա կան մե լի քու թյուն նե րը:
3)  Սևա նի հա րա վարևմ տյան մա սում իշ խող Մե լիք–Շահ նա զա րյան նե րը Նա դիր շա

հի օ րոք ա վե լի են ամ րապն դել ի րենց դիր քե րը:
4)  Մե լիք ջան Մե լիք–Շահ նա զա րյան ցի որդի Մանուչարը իր զորամասով մասնակցել է 

Նադիրի՝ Հնդկաստան կատարած արշավանքին:

32. Տրված փաս տարկ նե րից ո ՞րն է սխալ.

1)  Ֆլո րեն ցի ա յում դուք սը Օրուն խոս տա ցավ զորք տրա մադ րել` Հա յաս տանն ա զա
տագ րե լու նպա տա կով:

2)  Ի. Օ րու` Հա յաս տա նի ա զա տագր ման «Պֆալցյան» ծրագ իրը ներկայացվել է Հով
հան Վիլ հել մին Անգեղակոթի ժողովից հետո:

3)  Վի են նայի ար քու նի քը հա մա ձայ նու թյուն տվեց` մաս նակ ցե լու Հա յաս տա նի ա զա
տագր ման գոր ծին:

4)  XVIII դա րի սկզ բին Ռու սաս տա նը պայ քար էր մղում Բալ թիկ, Սև և Կաս պից ծո վե
րի ա փե րին հաս տատ վե լու հա մար:

33.  Բեր ված փաս տարկ նե րից ո րո՞նք են տեղ գտել Մով սես Սա րա ֆյա նի կող մից 
ներ կա յաց ված Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան ծրագ րում. 

ա.  Ռու սաս տա նում բնակ վող հայե րից ու վրա ցի նե րից կազմ ված կա մա վո րա կան ջո
կատ նե րը, ո րոնց հրա մա նա տա րը պետք է լի ներ հա յազ գի և են թարկ վեր ռու սա
կան բա նա կի հրա մա նա տա րու թյա նը, ռու սա կան զոր քե րի հետ ու ղարկ վե լու է ին 
Վրաս տան:

բ.  Հե րակլ II–ը պետք է Վրաս տա նում կա տա րեր եր կի րը հզո րաց նող բա րե փո խում ներ, 
որ պես զի օգ նու թյուն ցու ցա բե րեր հայ ժո ղովր դի ա զա տագ րա կան պայ քա րին:
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գ.  Հե րակլ II–ը պետք է օ ժան դա կեր ռու սա կան զոր քին` գրա վե լու Եր ևա նի խա
նու թյու նը` զին վոր ներ ու ղար կե լով և գա հըն կեց ա նե լով ի րե նից կախ ման մեջ 
գտնվող Եր ևա նի խա նին:

դ.  Հա կա թուր քա կան պայ քա րի մեջ պետք է ը նդ գրկ վե ին Ար ցա խի մե լիք նե րը` 
նրանց տրա մադ րե լով զենք և ռազ մա կան հան դեր ձանք:

ե.  Ա զա տագր ված Հա յաս տա նը պետք է հռ չակ վեր հան րա պե տու թյուն` պառ լա մեն
տա կան կա ռուց ված քով:

զ.  Թուր քի այի դեմ ար շա վան քը պետք է կա տար վեր երկու ո ւղ ղու թյուն նե րով: 
է. Հա յաս տա նի թագավոր պետք է հռ չակ վեր Ղարադաղի մելիքներից մեկը:
 
1) ա, գ, դ   2) բ, զ, է   3) բ, դ, ե   4) ա, գ, է

34.  Բեր ված փաս տարկ նե րից ո րո՞նք են տեղ գտել Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան 
Հյու սի սային ծրագ րում.

ա.  Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը պետք է ղե կա վա րեր ազ գու թյամբ հայ նա խա
րա րը:

բ.  Ար ցա խի մե լիք նե րից մե կը պետք է դառ նար Հա յաս տա նի թա գա վոր:
գ.  Հայոց թա գա վո րի ը նտ րու թյու նը պետք է կա տա րեր ռու սական կայս րը, ի սկ օ ծու

մը պետք է տե ղի ու նե նար Էջ մի ած նում:
դ. Հա յաս տա նի մայ րա քա ղաք պետք է հռ չակ վեր Վա ղար շա պա տը կամ Ա նին: 
ե. Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը Աստրախանում պետք է ու նե նար իր դես պա նը:
զ. Սահ ման վե լու է ին Հա յաս տա նի դրո շը, զի նան շա նը, շքան շան նե րը և այլն: 
է. Հա յաս տա նը պետք է ու նե նար իր նա վա հան գիս տը Սև ծո վի ա փին: 

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

35. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
ա.  1701 թ. մինչև իր կյան քի վեր ջը Ար ցա խում ե ռան դուն գոր ծու նե ու թյուն է ծա վա լել 

Ե սայի Հա սան–Ջա լա լյա նը:
բ.  1758 թ. Հ. Է մի նը գա լիս է Հա յաս տան մո տի կից ծա նո թա նա լու այս տեղ տի րող 

ի րա վի ճա կին:
գ.  Նի կո լայ I–ի 1828 թ. մար տի 21–ի հրա մա նագ րով Եր ևա նի և Նա խիջ ևա նի նախ

կին խա նու թյուն նե րից կազմ վեց Հայ կա կան մար զը:
դ.  1844 թ. Կ. Պոլ սում ստեղծ ված Ազ գային ժո ղո վի ան դամ նե րի մեծ մա սը հայ մե

ծա հա րուստ ա մի րա ներն է ին: 
ե.  Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վի նա խօ րյա կին` 1878 թ. մայի սի 18–ին, Լոն դո նում կնք ված 

ան գլո–թուր քա կան գաղտ նի հա մա ձայ նագ րով Մեծ Բրի տա նի ան Թուր քի այից 
ստա ցավ Կիպ րոս կղ զին:

1) գ, դ   2) գ, ե   3) ա, դ   4) բ, ե 
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36. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
ա.  Ար ցա խում կազ մա կերպ ված սղ նախ նե րից ա ռա վել հայտ նի է ին Գյու լիս տա նի, 

Շո շի, Ա վե տա րա նո ցի, Ջրա բեր դի և Քա րագլ խի սղ նախ նե րը:
բ.  Մով սես Սա րա ֆյանն ա ռա ջար կում էր Թուր քի այի դեմ ար շա վանք սկ սել Հերակլ II–ի 

միջնորդությամբ:
գ.  Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան Հյու սի սային ծրագ րով ա ռա ջարկ վում էր Հա յաս

տա նի և Ռու սաս տա նի միջև կն քել ա ռևտ րա կան պայ մա նա գիր և Սև ծո վի ա փին 
Հա յաս տա նին տրա մադ րել նա վա հան գիստ:

դ.  Պար սիկ հրո սա կախմ բե րի դեմ Բոր չա լո ւում, Ղա զախ–Շամ շա դի նում և Լո ռի– 
Փամ բա կում գոր ծում էր Մելիք–Մարտիրոսյանի 500–հոգանոց ջո կա տը: 

ե.  Նա դիր շա հի օ րոք ի րենց տի րա պե տու թյու նը պահ պա նել են նաև Սյու նի քի և Ղա
րա դա ղի հայ կա կան մե լի քու թյուն նե րը:

1) բ, գ  2) ա, ե   3) դ, ե   4) ա, դ 

37. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
ա.  Մ. Սա րա ֆյա նի ծրագ րի հա մա ձայն` Հա յաս տանն ա զա տագ րե լուց հե տո պետք է 

ստեղծ վեր հայ կա կան պե տու թյուն, և Ար ցա խի մե լիք նե րից մե կը պետք է դառ
նար Հա յաս տա նի թա գա վոր:

բ.  Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան Հա րա վային ծրագ րի հա մա ձայն՝ հայոց թա գա վո
րին ը նտ րե լու էր ռու սական կայս րը, ո րն այ նու հետև պետք է օծ վեր Էջ մի ած նում:

գ.  Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան Հա րա վային ծրագ րի հա մա ձայն՝ նախ կին հո ղա
տե րե րին վե րա դարձ վե լու է ին ի րենց հո ղա տա րածք նե րը, սա կայն ա ռանց գյու
ղա ցի նե րին ճոր տաց նե լու ի րա վուն քի:

դ.  Ը ստ Շ. Շա հա մի րյա նի ա ռա ջար կած Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան նա խագ ծի` 
Ռու սաս տա նի օգ նու թյամբ ա զա տագր ված Հա յաս տա նը պետք է հռ չակ վեր հան
րա պե տու թյուն` խորհր դա րա նա կան կա ռուց ված քով: 

ե.  « Նոր տետ րակ, որ կո չի յոր դո րակ» գիր քը ա պա գա հայ կա կան պե տու թյան կա
ռա վար ման հա մար նա խա տես ված օ րենք նե րի հա վա քա ծու էր, ո րը պետք է կի
րառ վեր ան կա խու թյան վե րա կանգ նու մից հե տո: 

1) բ, գ  2) ա, դ   3) ա, բ   4) գ, ե 

38. Ո ՞րն է ճիշտ պա տաս խա նը. 
Սան Ստե ֆա նոյի պայ մա նագ րի 25–րդ հոդ վա ծը՝

1)  նա խա տե սում էր Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում ռուս նե րի գրա ված և կր կին Թուր քի
ային վե րա դարձ վե լիք գա վառ նե րում ան հա պաղ բա րե փո խում ներ ան ցկաց նել և 
ա պա հո վել հայե րի ան վտան գու թյու նը քր դե րից ու չեր քեզ նե րից:

2)  ի րա վունք էր տա լիս ռու սա կան զոր քե րին 6 ա միս մնա լու Հա յաս տա նում:
3)  թուր քա կան կա ռա վա րու թյա նը պար տա վո րեց նում էր չհա լա ծել պա տե րազ մում 

ռուս նե րին ա ջակ ցած քրիս տո նյա նե րին:
4)  հպա տակ հայե րին հնա րա վո րու թյուն էր ըն ձե ռում տե ղա փոխ վե լու Ռու սա կան 

կայս րու թյան նո րա հաս տատ տա րածք ներ:
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39. Պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
ա.  Հակոբ Դ Ջուղայեցին բանակցություններ է վարել Ռեչ Պոսպոլիտայի թագավոր 

Լյուդովիկոս XIV–ի հետ:
բ. 1707 թ. Իս րայել Օ րին դես պա նա կան խմ բով ժա մա նեց Շա մա խի քա ղաք:
գ.  Ար ցա խում կազ մա կերպ ված հե նա կե տային ամ րոց նե րից ա ռա վել հայտ նի է ին 

Գյու լիս տա նի, Շո շի, Ա վե տա րա նո ցի, Ջրա բեր դի և Քարագլխի սղ նախ նե րը:
դ.  Հայ զին վո րա կա նու թյան մի մա սը Ա վան և Թար խան հա րյու րա պե տե րի գլ խա վո

րու թյամբ փո խադր վեց ռու սա կան բա նակ: 
ե.  1723 թ. հունիսին թուր քա կան բա նա կը ներ խու ժում է Թիֆ լիս, գրա վում է քա ղա քը 

և շարժ վում դե պի Գան ձակ:

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

40.  Ստորև տրված քա ղա քա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րից ա ռանձ նաց նել մի այն 
Վա նում հիմ նադր ված կամ գոր ծած կազ մա կեր պու թյուն ներն ու խմ բակնե րը.

ա. « Զի նա կիր»    դ. «Սև խաչ» 
բ. « Հայ րե նա սեր նե րի մի ու թյուն»  ե. « Պաշտ պան Հայ րե նյաց»
գ. « Մի ու թյուն ի փր կու թյուն»  զ. « Հայ րե նի քի սի րո գրա սե նյակ» 

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

41. Բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.

1)  Բյու զան դի այի պատ մու թյան, հայոց միջ նա դա րի և Հայ կա կան հար ցի ու սում նա
սի րու թյան աս պա րե զում զգա լի ներդ րում է ու նե ցել Նի կո ղայոս Ա դոն ցը:

2)  Արմեն Տիգրանյանի «Անուշ» օպերան բեմադրվել է 1912 թ. Երևանում:
3) Տիգ րան Չու խաճյա նը հայ օ պե րային ար վես տի հիմ նա դիրն է:
4)  XX դարասկզբի հայ բեմի առաջատարը Մակար Եկմալյանն է:
5) Լե ոն պատ մագ րու թյան ա զա տա կան ո ւղ ղու թյան հետևորդ է:
6)  Միհ րան Ղա սա բյա նի ռենտ գե նա բա նու թյա նը նվիր ված աշ խա տու թյուն ներն այ սօր էլ 

որ պես դա սա գիրք օգ տա գործ վում են Ա ՄՆ–ի բժշ կա կան ի նս տի տուտ նե րում:
7)  Ա ղա բա բյան դպ րո ցը հատ կա պես լայն ճա նա չում է ձեռք բե րել Սե րով բե Լևո նյա

նի տե սուչ ե ղած ժա մա նակ:
8)  Վի են նա յում լույս տե սած Հ. Գա թըր ճյան ի « Տի ե զե րա կան պատ մու թյուն» ե րկ հա տոր

յա կը հայե րե նով գր ված հա մաշ խար հային պատ մու թյան ա ռա ջին ձեռ նարկն էր:

42.  Ստորև տր ված պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րից որո՞նք են տե ղի ու նե ցել 
1915 թ վա կա նին.

1) հայ ժո ղովր դի հա կա ցա րա կան պայ քա րի սկիզբն Ա լեք սանդ րա պո լում
2)  Մկր տիչ Խրի մյա նի նա խա ձեռ նու թյամբ Ռու սաս տա նում ապ րող հայե րի պատ գա

մա վո րա կան կենտ րո նա կան ժո ղո վի հրա վի րու մը
3) Դիլ մա նի ճա կա տա մար տը
4) Օսմանյան կայսրության ընդդիմադիր ուժերի երկրորդ համաժողովը
5) Հ. Ար ղու թյա նի գլ խա վո րու թյամբ VII կա մա վո րա կան ջո կա տի ստեղ ծու մը
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6) ե րիտ թուր քա կան հե ղաշր ջումն օս մա նյան Թուր քի ա յում
7)  Գևորգ Ե–ի կոն դա կով Պո ղոս Նու բա րի նշա նակ վե լը Եվ րո պա յում կա թո ղի կո սի 

լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ և ազ գային պատ վի րա կու թյան ստեղ ծու մը
8)  Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում բա րե նո րո գում ներ կա տա րե լու վե րա բե րյալ ռուս–

թուրքա կան հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րու մը
9) Շա պին Կա րա հի սա րի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը

43. Ս տորև բեր ված փաստարկ նե րից ո րո՞նք են սխալ.

1)  Կիլիկիայում հայտնի « Փոքր չել լոյի» ա ռաջ նոր դը խի զախ գոր ծիչ Թո րոս Ծա ռուկ
յանն է ր։

2)  1893 թ. Ա րա բոն 16 հո գով ան ցնում է Ա րևմ տյան Հա յաս տան և, Գյա լի սո րի ձո րում 
կռ վի բռն վե լով քր դե րի ու թուր քե րի դեմ, իր ըն կեր նե րի հետ հե րո սա բար զոհ վում է ։

3)  1901 թ. Գևորգ Չա վուշն ու Ա նդ րա նի կը վրեժխն դիր են լի նում Աղբյուր Սերոբի 
սպանության համար՝ սպա նե լով Բշա րե Խա լի լին։

4)  Հ րայ րը, ո ր հայտնի է Դժոխք մա կա նունով, ծն վել է 1864 թ. Սա սու նի Ա հա րոնք 
գյու ղում, սո վո րել Թիֆ լի սի Ներ սի սյան դպ րո ցում, զբաղ վել ու սուց չու թյամբ։ 

5)  Անդ րա նիկ Օ զա նյա նը ծն վել է 1865 թ. փետր վա րի 25–ին Շա պին Կա րա հի սար 
քա ղա քում, սո վո րել է տե ղի Մու շե ղյան վար ժա րա նում։

6) 1906 թ. Ա նդ րա նի կը հե ղի նա կել է « Մար տա կան հրա հանգ ներ» կա նո նա գիր քը։
7)  1891 թ. Թավ րի զում դաշ նակ ցու թյան հիմ նադ րած « Խա րիսխ» զի նա գոր ծական 

արհեստանոցը վե րած վել է զեն քի ար տադ րու թյան կար ևոր կենտ րո նի։
8)  Հն չա կյան նե րը 1890 թ. հու լի սին Կ. Պոլ սի Գում Գա փու թա ղա մա սում կազ մա

կեր պե ցին խա ղաղ ցույց։

44. Ստորև բեր ված փաստարկներից որո՞նք են ճիշտ.
1)  1918 թ. մայի սի 16–27–ը Շի րա կում՝ Սո գյութ լո ւի (Սառ նաղ բյուր) ճա կա տում, հայ

կա կան ու ժե րը հաղ թա կան կռիվ ներ մղե ցին թուր քե րի դեմ։
2)  Վանի նահանգապետ Ջևդեթ փաշան 1915 թ. փետրվարին սպանել է տալիս 

Իշխանին և Վռամյանին:
3)  1904 թ. հուն վա րին թուր քա կան զոր քե րը գրա վում են Սա սու նի ճա նա պարհ նե րը՝ 

կտ րե լով այն Մու շից։
4)  1914 թ. ապ րի լին Վես տե նեն կը նշա նակ վեց Է րզ րու մի, Տրա պի զո նի և Սե բաս

տիայի նա հանգ ներն ը նդ գր կող մա սի տե սուչ (նս տա վայ րը՝ Տրա պի զոն), ի սկ Հո
ֆը՝ Վա նի, Բիթ լի սի, Խար բեր դի և Դի ար բե քի րի նա հանգ ներն ը նդ գր կող մա սի 
տե սուչ (նս տա վայ րը՝ Բիթ լիս)։

5)  1916 թ. մայի սի 15–ին Դիլ մա նի ճա կա տա մար տում իր մահ կա նա ցուն կն քեց 4–րդ 
գն դի հրա մա նա տար, նշա նա վոր հայ դուկ Քե ռին։

6)  1915 թ. փետր վա րի 25–ի հրա մա նով օսմանյան բանակում ծառայող հայերին 
ար գել վել է նշա նա կել հրա մա նա տա րա կան պաշ տոն նե րում, ծա ռայել ռուս–թուր
քա կան ճա կա տային գծում։
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7)  1915 թ. հունվարի 5–ին երիտթուրքական կառավարությունը օրենքով արգելեց 
կայսրության քաղաքացիների մուտքն ու ելքը տերությունից:

8)  Հայոց ազ գային հա մա խորհր դակ ցու թյու նը գու մար վեց Եր ևա նում 1917 թ. սեպ
տեմ բե րի 29–ից մինչև հոկ տեմ բե րի 13–ը ։

45. Ս տորև բեր ված փաստարկներից ո րո՞նք են սխալ.

ա.  1857 թ. Կ. Պոլ սի ու սում նա կան խորհր դի ան դամ ներ Ն. Ռու սի նյա նը, Գ. Օ տյա
նը, Ս.  Վի չե նյա նը (Սեր վի չեն), Ն. Պա լյա նը և ու րիշ ներ մշա կում են ա րևմ տա հայ 
հա մայն քի ներ քին կյան քին վե րա բե րող մի կա նո նադ րու թյուն և ներ կա յաց նում 
հա մայն քի ը նդ հա նուր ժո ղո վի հաս տատ մա նը։

բ.  1863 թ. մայի սի 24–ին Կ. Պոլ սի Ազ գային ը նդ հա նուր ժո ղո վը հաս տա տում է կա
նո նադ րու թյու նը։

գ.  Մկր տիչ Խրի մյա նի 1869 թ.պատ րի արք դառ նա լուց հե տո Ազ գային սահ մա նադ
րու թյու նը գոր ծադր վեց Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի բազ մա թիվ գա վառ նե րում։

դ.  Ու սու ցիչ Ար սեն Կրի տյա նի և զի նա գործ Պետ րոս Հայ կա զու նու գլ խա վո րու թյամբ 
1874 թ. Մեծ Ղա րա քի լի սա յում (այժմ՝ Վա նա ձոր) ստեղծ վում է « Բա րեն պա տակ 
ըն կե րու թյուն» խմ բա կը։ 

ե.  1882 թ. նոյեմ բե րի վեր ջե րին թուր քա կան ոս տի կա նու թյու նը հայտ նա բե րում է Կա
րի նի « Պաշտ պան հայ րե նյաց» կազ մա կեր պու թյու նը, բան տար կում շուրջ 70 մարդ։

զ.  1882 թ. դեկ տեմ բե րին տե ղի է ու նե նում Կա րի նի « Պաշտ պան հայ րե նյաց» կազ
մա կեր պու թյան ան դամ նե րի դա տա վա րու թյու նը, ո րին ան ձամբ հետ ևում էր սուլ
թան Աբ դուլ Հա միդ II–ը։ 

է.  Մկր տիչ Խրի մյա նի խորհր դով Մկր տիչ Փոր թու գա լյա նը և նրա 12 սա նե րը ստեղ
ծում են մի մի ու թյուն, ո րը կազ մում է ա պա գա Ար մե նա կան կու սակ ցու թյան կո րի զը։ 

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

46. Ս տորև բեր ված փաստարկներից ո րո՞նք են ճիշտ.

ա.  1905 թ. փետր վա րի 18–ին հայ–թա թա րա կան ը նդ հա րում ներ սկս վե ցին Եր ևա
նում, ա պա կրկն վե ցին մայի սի վեր ջե րին և սեպ տեմ բե րին։

բ.  Վարդանը Բաք վում սպա նեց հայ–թա թա րա կան ը նդ հա րում նե րի կազ մա կեր պիչ 
Ա վե րյա նով–Ա վարս կուն։

գ.  Ռու սաս տա նում ապ րող հայե րի պատ գա մա վո րա կան Կենտ րո նա կան ժո ղո վը 
բաց վեց 1906 թ. օ գոս տո սի 17–ին Եր ևա նում, ո րի նա խա գահ ը նտր վեց նշա նա
վոր ազ գային գոր ծիչ Դրոն։

դ.  1901 թ. նոյեմ բե րի 3–ին Ա նդ րա նի կը 37 հայ դուկ նե րի և 20 զին ված գյու ղա ցի նե
րի հետ մտ ավ Մու շից հա րավ–ար ևելք ըն կած Ս. Ա ռա քե լոց վանք և այն վե րա ծեց 
ի նք նա պաշտ պա նա կան ամ րո ցի։ 

ե.  1903 թ. գար նա նը Սա սու նի հայտ նի Շե նիկ գյու ղում ստեղծ վել է ի նք նա պաշտ պա
նա կան ղե կա վար մար մին՝ Ա նդ րա նի կի գլ խա վո րու թյամբ։



ZA
NGAK

249

զ.  Ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյու նը 1917 թ. մար տի 9–ին կազ մեց ե րկ րա մա սի 
իշ խա  նու թյան նոր մար մին՝ Ա նդր կով կա սյան հա տուկ կո մի տե (Ա ՀԿ), ո րի նա խա
գահն էր Մ.  Պա պա ջա նյա նը (կա դետ)։ 

է.  Եր ևա նում 1917 թ. մայի սի 2–11–ը կա յա ցավ ա րևմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը։

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

47. Ստորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.

1)  XVIII դա րում ստեղծ ված կար ևոր պատ մա գի տա կան եր կե րից են Ե սայի Հա սան–
Ջա լա լյա նի « Հա մա ռօտ պատ մու թիւն Ա ղո ւա նից», Աբ րա համ Եր ևան ցու « Հայոց 
պատ մու թյուն», Ստե փա նոս Շա հու մյա նի « Պատ մու թիւն Դա վիթ բե կին» և այլ աշ
խա տու թյուն ներ։

2)  Վի րա հայոց թե մի ա ռաջ նորդ Ներ սես Աշ տա րա կե ցին 1824 թ. Թիֆ լի սում հիմ նեց 
հայ կա կան ու սում նա րան, ո րը շու տով հռ չակ վեց Ներ սի սյան դպ րոց ա նու նով։

3) 1837 թ. Շու շի ում և 1838 թ. Եր ևա նում բաց վել են թե մա կան դպ րոց ներ։ 
4)  Հայ ի րա կա նու թյան հա մար դա րա կազ միկ նշա նա կու թյուն ու նե ցավ Մի քայել 

Չամ չյա նի ե րկ հա տոր « Պատ մու թիւն Հայոց» աշ խա տու թյան տպագ րու թյու նը։
5)  1794–1796 թթ. Մադ րա սում Հա րու թյուն Շմա վո նյա նի նա խա ձեռ նու թյամբ և հենց 

իր տպա րա նում լույս ըն ծայ վեց հայոց ա ռա ջին պար բե րա կա նը՝ «Ազ դա րա րը»։
6)  Ճա նաչ ված քի մի կոս Ջա կո մո (Հա կոբ) Չամ չյա նը իր գի տա ման կա վար ժա կան 

գոր ծու նե ու թյունը սկ սել է Հռո մի հա մալ սա րա նում, ը նտր վել Պա դո ւայի և Բո լո
նիայի հա մալ սա րան նե րի պրո ֆե սոր։

7)  Ֆիզիոլոգիայի բնագավառում մեծ գործ է կատարել ռուս մեծ գիտնական 
Ի. Պավլովի սան և հետևորդ Լևոն Օրբելին:

48.  Ստորև բեր ված փաստարկ նե րից ո րո՞նք են սխալ.

1)  1769 թ. հու լի սին Ա ստ րա խա նի մե ծա հա րուստ Հով սեփ Ար ղու թյա նը այլ գոր ծիչ
նե րի գի տու թյամբ Ռու սաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի կո լե գի ային (նա խա րա րու
թյուն) է ներ կա յաց րել Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան իր կազ մած ծրա գի րը։

2)  1882 թ. Մոսկվայում հայ ուսանողները հիմնել են «Հայրենասերների միություն» 
կազ մա կեր պու թյու նը։

3)  1917 թ. դեկ տեմ բե րի 5–ին Ե րզն կա յում ստո րագր վել է զի նա դա դա րի հա մա ձայ
նա գիր Անդրկոմիսարիատի և Թուրքիայի միջև։

4)  Գևորգ Բա շին ջա ղյա նի վրձ նին են պատ կա նում « Զան գե զուր», «Ա րա րատ», 
«Ս ևա նա լիճ», « Հայե րի ջար դը Տրա պի զո նում», «Ս. Հռիփ սի մե» կտավ նե րը։

5) Սա րի ղա մի շի ճա կա տա մարտն ա վարտ վել է 1915 թ. դեկ տեմ բե րի 22–ի ն։
6)  Ռուս պատ մա բան Սեր գեյ Գլին կան գրել է « Հայ ժո ղովր դի պատ մու թյան տե սու

թյուն» աշ խա տու թյու նը։
7)  Կ. Պոլ սում Հ. Վար դո վյա նի գլ խա վո րու թյամբ ստեղծ վել է թա տրոն, ո րը հան դես է 

եկել հայե րեն ու թուր քե րեն ներ կա յա ցում նե րով։
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49. Ստորև բեր ված փաստարկ նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.

1)  1895 թ. ամ ռա նը Զեյ թուն տե ղա փոխ վե ցին հն չա կյան Գա րուն Ա ղա սին (Կա րա պետ 
Թուր–Սարգ սյան), վա նե ցի հայ դուկ Մխո Շա հե նը (Մ խի թար Սե ֆե րյան) և ու րիշ ներ։

2)  Զեյ թու նի 1895–1896 թթ. ա պս տամ բու թյան փաս տա կան ղե կա վար դար ձավ Նա
զա րեթ Չա վու շը (Նո րաշ խար հյան)։

3)  1897 թ. հու լի սի 25–ին Հա յաս տա նի տար բեր ծայ րե րից ե կած շուրջ 250 հայ
դուկ ներ՝ Վար դա նի, Իշ խա նի, Ն. Դու մա նի, Սև քա րե ցի Սա քոյի և այ լոց գլ խա
վո րու թյամբ, ան ցան պարս կա– թուր քա կան սահ մա նը և Խա նա սո րի դաշ տում 
ա նակնկալ հար ձակ վե ցին քր դա կան մազ րիկ ցե ղի վրա ու կո տո րե ցին շա տե րին։

4)  1903 թ. ապ րի լին հն չա կյան նե րը Գ. Գո լի ցի նի դեմ մա հա փորձ կազ մա կեր պե ցին. 
հար ձակ վե լով կա ռա վար չա պե տի կառ քի վրա՝ դա շույ նի հար ված ներ հասց րին 
նրան, սա կայն վեր ջինս կեն դա նի մնաց։

5)  « Մի ու թյուն և ա ռա ջա դի մու թյուն» կազ մա կեր պու թյու նը քա ղա քա կան պայ քա րի 
աս պա րեզ էր մտել 1880–ա կան թթ.՝ 1871 թ. սահ մա նադ րու թյան վե րա կանգն ման 
և ա զա տու թյան կար գա խոս նե րով։

50.   Բեր ված փաստարկ նե րից ո րո՞նք են սխալ.
 ա.  1829 թ. հու նի սի 24–ին Ի. Պասկ ևի չի գլ խա վո րած ռու սա կան հիմ նա կան ու ժե րը 

գրա վել են Վե րին Բա սե նի վար չա կան կենտ րոն Հա սան Կա լան:
բ.  « Պաշտ պան հայ րե նյաց» կազ մա կեր պու թյու նը ստեղծ վել է 1882 թ. Խա չա տուր 

Կե րեք ցյա նի ջան քե րով:
գ.  Ժո ղովր դա վա րա կան հե ղա փո խու թյու նը Ռու սաս տա նում սկս վել է 1905 թ. հուն

վա րի 9–ին Պե տեր բուր գում բան վոր նե րի խա ղաղ ցույ ցի գն դա կո ծու թյամբ:
դ.  1827 թ. վերջին Ալեքսանդրապոլում բեմադրվել է Ա. Գրիբոյեդովի «Խելքից պատու

հաս» պիեսը: 
ե.  1917 թ. մայիսի 2–ին բացվել է Արևմտահայերի առաջին համագումարը:
զ.  Հրայ րը ծն վել է 1864 թ. Սա սու նի Ա հա րոնք գյու ղում, սո վո րել Մշո Ս. Կա րա պետ 

վան քի դպ րո ցում: 
է.  Նա զա րեթ Տա ղա վա րյա նը Կ. Պոլ սում հրա տա րա կել է ա ռա ջին գի տա կան հայ 

պար  բե րա կա նը` «Ազ դա րար» խո րագ րով:

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

51. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
 ա.  Հայ կա կան մար զի մար զային վար չու թյու նում մե ծա մաս նու թյուն է ին կազ մում ռուս 

պաշ տո նյա նե րը, ի սկ հայե րը, ո րոնց մինչև 1833 թ. ներ կա յաց նում էր Սա հակ 
Մելիք–Ա ղա մա լյա նը, տե ղի մահ մե դա կան նե րի նման ու նե ին մի այն մեկ ձայն:

բ.  1826–1828 թթ. ռուս–պարսկական պատերազմի ժամանակ Ար ցա խում հատ կա
պես աչ քի էր ը նկ նում Մար տի րոս Վե քի լյա նի գլ խա վո րած հե ծյալ ջո կա տը:

գ.  Մեծ տե րու թյուն նե րի մի ջամ տու թյամբ 1896 թ. հուն վա րի 30–ին Հա լե պում 
կնքվում է հաշ տու թյուն, ո րից հե տո կա ռա վա րու թյու նը պար տա վոր վում է զոր
քե րը հետ քա շել Զեյ թու նից, նե րում շնոր հել հայե րին, ա պա հո վել նրանց կյանքն 
ու գույ քը:
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դ.  1916 թ. սկզ բից մինչև ա մառ ժա մա նա կաշր ջա նում ռու սա կան զոր քե րը հա ջոր
դա բար գրա վե ցին Խնուս, Մուշ, Բիթ լիս, Տրա պի զոն, Դեր ջան, Երզնկա և Բա
բերդ քա ղաք նե րը: 

ե.  1918 թ. մայի սի 16–ին Տա րո նի 300 կա մա վոր նե րը Սա սուն ցի Մա նու կի և Մու շե ղի 
գլ խա վո րու թյամբ գրա վե ցին Ներ քին Թա լի նի բեր դը:

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

52. Տր ված փաստարկ նե րից որո՞նք են սխալ.

1)  1888 թ. օ գոս տո սին Ժն ևի հա մալ սա րա նի մի խումբ ու սա նող ներ` Ա վե տիս Նա
զար բե կյա նը, Ռու բեն Խա նա զա տը, Գաբ րի ել Կա ֆյա նը, Մա րո Վար դա նյա նը, 
ստեղ ծե ցին հայ ի րա կա նու թյան մեջ ե րկ րորդ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյու նը:

2)   Հա կա հա մի դյան շարժ ման մեջ ազ դե ցիկ դեր ու ներ ե րիտ թուր քե րի « Մի ու թյուն 
և ա ռա ջա դի մու թյուն» կազ մա կեր պու թյու նը, ո րը քա ղա քա կան պայ քա րի աս պա
րեզ էր ի ջել 1890–ա կան թթ.:

3)  1913 թ. հու նի սի 30–ին վեց տե րու թյուն նե րի դես պան նե րի մաս նակ ցու թյամբ 
սկսվեց խորհր դա ժո ղով, և Հայ կա կան հար ցի քն նար կու մը զու գա դի պեց Բալ
կան նե րում սկս ված նոր ճգ նա ժա մին, քա նի որ նախորդ օ րը սկս վել էր Բալ կա ն
յան ե րկ րորդ պա տե րազ մը:

4)  1915 թ. ապ րի լի 11–ին (24–ին) և հա ջորդ մի քա նի օ րե րին Կ. Պոլ սում, վա ղօ րոք 
կազմ ված ցու ցակ նե րի հա մա ձայն, ոս տի կա նու թյու նը, ը ստ թուր քա կան պաշ
տո նա կան տվյալ նե րի, կա լա նեց 2300–ից ա վելի հայ ազգային գործիչների և 
մտավորականների:

5)  1915 թ. Շա պին Կա րա հի սա րի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը ղե կա վա րե լու հա մար կազ
մա կերպ վել էր Զին վո րա կան խոր հուրդ, ո րը գլ խա վո րում էր Տիգ րան Ա նդ րե ա սյա նը:

53. Տր ված փաստարկ նե րից ո րո՞նք են սխալ.

 ա.  1857 թ. Կ. Պոլ սի ու սում նա կան խորհր դի ան դամ ներ Ն. Ռու սի նյա նը, Գ. Օ տյանը, 
Ս. Վի չե նյա նը (Սեր վի չեն), Ն. Պա լյա նը և ու րիշ ներ մշա կեցին ա րևմ տա հայ հա
մայն քի ներ քին կյան քին վե րա բե րող մի կա նո նադ րու թյուն, ո րը Գ. Օ տյա նի 
ա ռա ջար կու թյամբ կո չեցին «Ազ գային սահ մա նադ րու թյուն»։

բ.  Մկր տիչ Խրի մյա նի 1869 թ. պատ րի արք դառ նա լուց հե տո սահ մա նադ րու թյու նը 
գոր ծադր վեց Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում։

գ.  «Սև խաչ» կազ մա կեր պու թյանն ա ջակ ցում էր Վա նի ռու սա կան փոխ հյու պա տոս 
հա յազ գի Կոս տան դին Կամ սա րա կա նը։

դ.  1900 թ. Գևորգ Չա վուշն ու Աղ բյուր Սե րո բը վրեժխն դիր եղան թշ նա մուց՝ սպա
նե լով Բշա րե Խա լի լին։ 

ե.  1891 թ. Վա նում դաշ նակ ցու թյան հիմ նադ րած « Խա րիսխ» զի նա գոր ծա կան 
արհես տանոցը վե րած վել է զեն քի ար տադ րու թյան կար ևոր կենտ րո նի։

զ. 1890–ա կան թթ. օս մա նյան Թուր քի ա յում ո չն չաց վե ցին շուրջ 300 հա զար հայեր։

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



ZA
NGAK

252

54.  Թվարկվածնե րից ո րո՞նք չեն վերաբերում Հով սեփ Ար ղու թյա նի և Հով հան նես Լա
զա րյա նի կազ մած՝ Հա յաս տա նի ա զա տագր ման հայ–ռու սա կան դաշ նագ րի նա
խագ ծին.

 ա. Հա յաս տա նի և Ռու սաս տա նի միջև կն քվելու էր հա վի տե նա կան դա շինք:
բ.  Հա յաս տա նում լի նե լու էր ո րո շա կի քա նա կու թյամբ ռու սա կան զորք՝ եր կի րը հնա

րա վոր հար ձա կում նե րից պաշտ պա նե լու հա մար:
գ.  հայ, վրաց և ռուս զին վոր ներ պետք է ու ղար կել Եր ևան և գա հըն կեց ա նել Երևանի 

խա նին:
դ.  Հա յաս տա նը պետք է նավահանգիստ ունենար Կասպից ծովի ափին:
ե.  հայոց թա գա վորն ը նտր վե լու էր ռու սական կայ սեր կող մից, ո րն այ նու հետև պետք է 

օծ վեր Էջ մի ած նում:
զ.  Հա յաս տա նում 20 տա րի ժա մա նա կով ան հրա ժեշտ էր հա մա րում տե ղա կայել 

6–հա զա րա նոց ռու սա կան զորք :
է.  Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը պետք է Պե տեր բուր գում ու նե նար իր դես պա նը: 
ը. ա ռա ջարկ վում էր Հա յաս տա նի մայ րա քա ղաք դարձ նել Վա ղար շա պա տը կամ Ա նին:

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

55. Բերված փաստարկներից ո րո՞նք են սխալ.

 ա.  1769 թ. հու նի սին Ա ստ րա խա նի մե ծա հա րուստ Հով սեփ Ար ղու թյա նը այլ գոր ծիչ
նե րի գի տու թյամբ Ռու սաս տա նի ար տա քին գոր ծե րի կո լե գի ային (նա խա րա րու
թյուն) է ներ կա յաց նում Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան իր կազ մած ծրա գի րը։

բ.  Սա րի ղա մի շի ճա կա տա մարտն ա վարտ վել է 1915 թ. դեկ տեմ բե րի 9–ին:
գ.  Հա մա զաս պի գլ խա վո րած IV ջո կա տը մեծ հա ջո ղու թյուն նե րի հա սավ Վա նի, 

ա պա Խի զա նի շր ջա նում։
դ.  Շա տա խում 1915 թ. գարնանը ստեղծ ված զին վո րա կան մար մի նը ղե կա վա րում էր 

Բաղ դիկ Սի մո նյա նը։ 
ե. Ո ւր ֆայի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը սկս վել է 1915 թ. սեպ տեմ բե րի 29–ին:
զ.  Կ. Պոլ սում 1861 թ. ստեղծ վեց ա ռա ջին մշտական թատերական խումբը՝ Պետրոս 

Մաղաքյանի ղե կա վա րու թյամբ։

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

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

 ա.  Ա րևմ տա հայ զո րա բա ժին ստեղ ծե լու հա մար կյան քի կոչ վեց գոր ծա դիր նոր մար
մին` Հա յաս տա նի ազատության կո մի տե:

բ.  Տրա պի զո նի թուրք–անդրկովկասյան բա նակ ցու թյուն նե րին ան դր կով կա սյան 
պատ վի րա կու թյան կազ մում է ին հայե րից Ա. Խա տի սյա նը և Դրոն:

գ.  1918 թ. մայի սի 5–ին Տա րո նի հայ կա մա վոր նե րը Սա սուն ցի Մա նու կի և Մու շե ղի 
գլ խա վո րու թյամբ գրա վե ցին Ներ քին Թա լի նի բեր դը:

դ.  Սար դա րա պա տի ճա կա տա մար տի օ րե րին` 1918 թ. մայի սի 22–ից մինչև 28–ը, 
թշ նա մին կորց րեց 2500 սպան ված և նա հան ջեց մոտ 80 կմ: 
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ե.  Համ բար ձում Լի մոն ճյա նի ա մե նա մեծ ծա ռա յու թյու նը 1815 թ. հայ կա կան նոր 
ձայ նագ րու թյան ստեղ ծումն էր:

զ.  1861 թ. Կ. Պոլ սում Հ. Վար դո վյա նի գլ խա վո րու թյամբ ստեղծ վում է թա տե րա կան 
ե րկ րորդ կազ մա կեր պու թյու նը, ո րը հան դես էր գա լիս հայե րեն և թուր քե րեն: 

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

57.   Բերված փաս տարկ նե րից ո րո՞նք են ճիշտ ար տա հայ տում Ժա մա նա կա վոր 
կառա վա րու թյան կող մից Թուր քա հա յաս տա նի գե նե րալ– կո մի սա րին տր ված 
ղե կա վար հրա հանգ նե րի բո վան դա կու թյու նը.

1)  Վա նի և նրա շր ջա կա տա րածք նե րի ժա մա նա կա վոր նա հան գա պետ էր դառ նա լու 
Ա րամ Մա նու կյա նը։

2) Արևմ տյան Հա յաս տա նի տա րած քը բա ժան վե լու էր 29 օկ րու գից կազմ ված 4 մար զի։
3)  Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի տա րած քի հայ բնակ չու թյու նից կազ մա վոր վե լու էր 

4 գունդ։
4)  Թույ լատր վում էր նախ կին թուր քահ պա տակ բո լոր հայե րին վե րա դառ նալ կամ 

վե րաբ նակ վել Վա նի, Է րզ րու մի և Խնու սի մար զե րում։
5)  Թուր քա կան զոր քի հետ փա խած թուր քե րին, քր դե րին և լա զե րին չէր թույ

լատրվում վե րա դառ նալ Վա նի, Է րզ րու մի և Խնու սի մար զեր։

58. Ը նտ րել ճիշտ պն դում նե րը.

 1)  Ա ռա ջին աշ խար հա մար տում կազ մա վոր ված Ա րա րա տյան գուն դը Էջ մի ած նում 
օ րհ նու թյուն ստա ցավ Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կոս Գևորգ Ե–ի ց։

2)   Ցա րիզ մի հա կա հայ քա ղա քա կա նու թյան դեմ բուռն գոր ծու նե ու թյուն է ծա վա լել 
Մա ղա քի ա Օր մա նյա նը։ 

3)  Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյան Հյու սի սային ծրագ րի հա մա հե ղի նակ էր Ներ սես 
Աշ տա րա կե ցին։

4)  1903 թ. հունիսի 12–ին Նիկոլայ II–ի հրամանագրով վերադարձվեց Հայոց եկեղե
ցուց խլված գույքը:

5)  1896 թ. Վա նի ի նք նա պաշտ պա նու թյան ղե կա վար նե րից էր Ե ղի շե քա հա նա Խա
չատ րյա նը։ 

59. Ս տորև թվարկ ված նե րից ո ՞ր ի րա դար ձու թյուն ներն են տե ղի ու նե ցել 1892 թ.
1) ՀՅԴ ա ռա ջին ը նդ հա նուր ժո ղո վի (հա մա գու մա րի) հրա վի րու մը
2) Ա ստ րա խա նում Մ. Ա ռուս տա մո վի պայ քա րը խո լե րայի հա մա ճա րա կի դեմ
3) Յու պի տե րի վե ցե րորդ ար բա նյա կի հայտ նա բե րու մը Խո րեն Սի նա նյա նի կող մից
4) Կ. Պոլ սում Հ. Վար դո վյա նի թատ րո նի հիմ նու մը
5) «Ար շակ Բ» օ պե րայի ստեղ ծու մը
6) Ա րա բոյի` ՀՅԴ–ին ան դա մագր վե լը
7) Ս. Կու կու նյա նի ար շա վան քը



ZA
NGAK

254

60.  Բեր ված փաստարկնե րից ո րո՞նք են ճիշտ.

ա.  Խա չա տուր Գա ղա տա ցին ազատագրության ակնկալիքով դիմել է Լյուդո վի
կոս XIV–ին:

բ.  Պարս կա կան տի րա պե տու թյան դեմ ա ռա վել ե ռան դուն գոր ծող աֆ ղան նե րը 
1722  թ. պա շա րում և գրա վում են Պարս կաս տա նի մայ րա քա ղաք Թեհ րա նը:

գ.  1725 թ. մար տին թուր քա կան ե րեք զո րա մաս ներ խու ժեց Ար ցա խի Ջրա բեր դի 
գա վառ:

դ. 1730 թ. մա հա ցավ Դա վիթ բե կը, և դադարեց Սյունիքի զինված պայքարը: 
ե.  Հով սեփ Է մի նը, Ա նգ լի ա յում ռու սա կան դես պան Գոր չա կո վից վերց նե լով Ռու սաս

տա նի վար չա պետ Վո րոն ցո վին ո ւղղ ված հանձ նա րա րա կան ու ղեր ձը, 1759 թ. ճա
նա պարհ վում է Պե տեր բուրգ:

զ.  Մ. Սա րա ֆյա նի ծրագ րի հա մա ձայն` Հա յաս տանն ա զա տագ րե լուց հե տո պետք է 
ստեղծ վեր խորհրդարանական հան րա պե տու թյուն: 

է.  Ըստ «Որոգայթ փառաց»–ի՝ հայոց պե տու թյան բարձ րա գույն օ րենս դիր մար մի նը` 
« Հայոց տու նը», պետք է կազմ վեր ժո ղովր դի կող մից ը նտր ված փո խա նորդ նե րից: 

ը.  1810 թ. ռուսական զորքերը հեշտությամբ գրավում են Ախալցխան: 
թ.  Գա հա ժա ռանգ Ա բաս–Միր զան 60– հա զա րա նոց բա նա կով 1826 թ. հու լի սին ներ

խու ժում է Արցախ և պա շա րում Շու շի ի բեր դը:

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

61. Բեր ված փաս տարկ նե րից ո րո՞նք են սխալ.

ա.  1827 թ. հոկ տեմ բե րի 1–ի ա ռա վո տյան ռու սա կան զոր քե րը և հայ կա մա վոր նե րը 
գրո հով մտ ան Եր ևա նի բերդ:

բ.  1878 թ. գահ բարձ րա ցած սուլ թան Աբ դուլ Հա միդ II–ը կայս րու թյունը հան դի սա
վո րու թյամբ հռ չա կեց սահ մա նադ րա կան հան րա պե տու թյուն:

գ.  1863 թ. մար տի 17–ին Կ. Պոլ սի Ազ գային ը նդ հա նուր ժո ղո վը վա վե րացրեց «Ազ
գային սահ մա նադ րու թյու նը»:

դ.  1892 թ. Թիֆ լի սում սկս վել է ՀՅԴ ա ռա ջին ը նդ հա նուր ժո ղո վը` հա մա գու մա րը: 
ե.  1891 թ. սուլ թան Աբ դուլ Հա մի դը քր դա կան ան հնա զանդ ջո կատ նե րից ստեղ ծեց 

մոտ 50 հե ծե լագն դեր, ո րոնք կոչ վե ցին հա մի դի ե:
զ.  1895 թ. սեպ տեմ բե րի 18–ին Կ. Պոլ սում հն չա կյան նե րը կազ մա կեր պե ցին 

4– հազա րա նոց խա ղաղ ցույց: 
է.  1906 թ. օ գոս տո սի 17–ին Մ. Խրի մյա նի նա խա ձեռ նու թյամբ Էջ մի ած նում իր աշ

խա տանք նե րը սկ սեց Ռու սաս տա նում ապ րող հայե րի պատ գա մա վո րա կան 
Կենտ րո նա կան ժո ղո վը:

ը.  1914 թ. հոկտեմբերի 21 –ին Նի կո լայ II–ը պաշ տո նա պես պա տե րազմ հայ տա րա
րեց Օսմանյան կայսրությանը:

1) բ, ե, ը  2) ա, դ, զ  3) բ, գ, ե   4) գ, է, ը
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62. 1918 թ. Մայիսյան հերոսամարտերին վերաբերող պնդումներից որո՞նք են սխալ.

1)  Մայի սյան հե րո սա մար տե րը հայ ժո ղովր դի ան նկուն կամ քի, ան կա խու թյան հա
մար մինչև վերջ ազ գո վին պայ քա րե լու պատ րաս տա կա մու թյան և վճ ռա կա նու
թյան դրս ևո րում ե ղան: 

2)  Հայ ժո ղովր դի մայի սյան հաղ թա նակ նե րը վի ժեց րին հայե րին իսպառ ո չն չաց նե
լու՝ Աբդուլ Համիդի կառավարության ծրա գի րը:

3)  Հե րո սա մար տե րը մի այն բա րո յա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցան: 
4)  Մայի սյան հե րո սա մար տե րով դր վեց ամ բող ջա կան հայ րե նի քի վե րա կանգն ման 

ճա նա պար հի սկիզ բը: 
5)  Հե տա գա յում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը կա րո ղա ցավ ի րա վա կան ճա նա

չում ստա նալ Ան տան տի ե րկր նե րի կող մից:
6)  Մայի սյան հե րո սա մար տե րից հե տո հայ ժո ղո վուր դը հետ ստա ցավ թուր քե րի 

կող մից գրավ ված Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի տա րածք նե րը:  
7)  Հե րո սա մար տե րի շնոր հիվ բնաջն ջու մից փրկ վե ցին ար ևե լա հա յու թյու նը, ի նչ պես 

և Ե ղեռ նից մա զա պուրծ 100– հա զա րա վոր ա րևմ տա հայեր: 

63. Բրես տի–Լիտովսկի պայ մա նագ րին վերաբերող պնդումներից որո՞նք են սխալ.
ա.  Ռու սաս տա նը ա պա հո վե լու էր Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ա զա տագր ված մար զե րի 

մաք րու մը և նրանց վե րա դար ձը Թուր քի ային:
բ.  Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում ան հա պաղ ի րա կա նաց վե լու է ին Ռու սաս տա նի ե րաշ

խա վո րու թյամբ բա րե նո րո գում ներ:
գ.  Ռու սաս տա նը պար տա վոր վում էր իր զոր քե րը շու տա փույթ դուրս հա նել Կար սի 

և Բա թու մի մար զե րից:
դ.  Նախ կին պե տա կան սահ մա նից ո րո շա կի հե ռա վո րու թյան վրա գտն վող տա րած

քից Ռու սաս տա նը պետք է հե ռաց ներ բո լոր ու ժե րը և զո րաց րեր հայ կա կան կա
մա վո րա կան ջո կատ նե րը: 

ե.  Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի մի շարք շր ջան նե րից Ռու սաս տա նի կազ մում ձևա վոր
վե լու էր Կար ինի մար զը:

զ.  Կով կա սում Ռու սաս տա նը պա հե լու էր ըն դա մե նը մեկ դի վի զի ա, ի սկ Թուր քի ան 
իր բա նա կը պա հե լու էր պա տե րազ մա կան վի ճա կում:

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

64. Խա նա սո րի ա րշ ավան քի ղե կա վար ներն է ին՝

1) Գևորգ Չա վու շը, Աղ բյուր Սե րո բը, Ա նդ րա նի կը, Հրայ րը
2) Սև քա րե ցի Սա քոն, Վար դա նը, Իշ խա նը, Ն. Դու մա նը
3) Թոր գո մը, Դրոն, Մեծն Մու րա դը, Սե բաս տա ցի Մու րա դը
4) Գուր գե նը, Վազ գե նը, Թո րոս Ծա ռու կյա նը, Մար գար վար ժա պե տը

65. Ընտ րել ճիշտ պն դում նե րը.
1)  Ֆլո րեն ցի ա յում Իս րայել Օ րուն մեր ժեցին Հա յաս տա նի ա զա տագր ման գոր ծին 

մաս նակ ցել, քա նի որ Թուր քի այի հետ 1688 թ. ար դեն կն քել է ին հաշ տու թյան 
պայ մա նա գիր:
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2)  Հայե րի պայ քա րին օ ժան դա կե լու ռու սա կան խոս տում նե րով Ռու սաս տա նից Ար
ցախ ժա մա նեց նաև հա յազ գի Ի վան Կա րա պե տը: 

3)  Պարս կա կան իշ խա նու թյու նը ճա նա չեց Դա վիթ բե կի իշ խա նու թյու նը՝ ի րա վունք 
վե րա պա հե լով դրամ հա տե լու, և նրա հետ դա շինք կն քեց: 

4)  Խամ սայի մե լի քու թյուն նե րից բա ցի` Ար ցա խի ի նք նա վա րու թյան մարմ նա վո րում էր 
նաև Աղ թա մա րի կա թո ղի կո սու թյու նը:

5)  Ա ստ րա խա նի մե ծա հա րուստ Մով սես Սա րա ֆյա նի ծրագ րով ա ռա ջարկ վում էր 
Հա յաս տանն ա զա տագ րե լուց հե տո ստեղ ծել հան րա պե տու թյուն՝ խորհր դա րա
նա կան կա ռուց ված քով:

66.  Ը նտ րել ճիշտ պն դում նե րը.

1)  Ֆրան սի այի կայսր Նա պո լե ոն I–ը Օս մա նյան կայս րու թյու նում գտն վող Ե րու սա ղե
մի սուրբ վայ րե րին տի րե լու հա մար տար բեր ե կե ղե ցի նե րի (կա թո լիկ, ո ւղ ղա փառ, 
Հայ ա ռա քե լա կան, բո ղո քա կան) միջև ըն թա ցող վե ճը մի ջազ գային քն նարկ ման 
հարց դարձ րեց:

2)  Ղրի մի պա տե րազ մում կրած պար տու թյու նից հե տո Ռու սաս տա նի ար տա քին քա
ղա քա կա նու թյան գլ խա վոր խն դի րը դար ձավ մի ջերկ րա ծո վյան տա րա ծաշր ջա
նում և Մի ջին Ա սի ա յում իր թու լա ցած դիր քե րի ամ րապն դումն ու մի ջազ գային 
հե ղի նա կու թյան վե րա կանգ նու մը:

3)  1876 թ. գահ բարձ րա ցած սուլ թան Աբ դուլ Հա միդ II –ը հան դի սա վո րու թյամբ 
ազ դա րա րեց ե րկ րում սահ մա նադ րու թյան ըն դու նու մը, ո րով կայս րու թյունն ան
վանա պես դար ձավ սահ մա նադ րա կան մի ա պե տու թյուն: 

4)  Աբ դուլ Հա մի դը, ստա նա լով Մեծ Բրի տա նի այի ա ջակ ցու թյու նը, մեր ժեց մյուս տե
րու թյուն նե րի՝ կայս րու թյան քրիս տո նյա ժո ղո վուրդ նե րի հա մար ան հա պաղ բա
րե նո րո գում ներ ի րա գոր ծե լու պա հան ջը: 

5)  1877–1878 թթ. ռուս–թուր քա կան պա տե րազ մում գեներալ Միխայիլ Լոռիս–Մելիքովի 
ղեկավարած ուժերը գրավեցին Սոֆիան և Պլովդիվը: 

67. Ընտ րել ճիշտ պն դում նե րը.

1)  Սան Ստե ֆա նոյի ռուս–թուր քա կան հաշ տու թյու նը կնք վեց Մա նուկ բեյ Միր զա
յանի ա մա ռա նո ցում:

2)  Ը ստ Սան Ստե ֆա նոյի պայ մա նագ րի 16–րդ հոդ վա ծի՝ ստաց վում էր, որ Օս ման
յան կայս րու թյու նում հայե րի հա լա ծանք նե րի մե ղա վոր նե րը ոչ թե թուր քա կան իշ
խա նու թյուն ներն են, այլ ա րաբ ներն ու քրդերը:

3)  Լոն դո նում լորդ Ջեյմս Բրայ սի գլ խա վո րած հա յա սի րա կան շր ջան նե րը, ի պաշտ
պա նու թյուն Հայ կա կան հար ցի, մեծ հան րա հա վաք կազ մա կեր պեցին, սա կայն 
Մեծ Բրի տա նի այի ա րտ գործ նա խա րարը Խրի մյա նին և Չե րա զին տա լիս է խու
սա փո ղա կան պա տաս խան ներ: 

4)  Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վի նա խօ րյա կին՝ մայի սի 25–ին կնք ված ֆրանս– թուր քա կան 
գաղտ նի հա մա ձայ նագ րով Ֆրան սի ան ստա նում էր Կրե տե կղ զին՝ փո խա րե նը 
խոս տա նա լով պաշտ պա նել թուր քա կան պա հանջ նե րը:
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5)  Հայ կա կան հար ցը, Արևելյան հարցի բաղկացուցիչ մաս լինելով, վերաբերում էր 
ա րև մտա հա յու թյան ա զա տագ րու թյան կամ ինքնավարության խնդրին: 

68.  Ընտ րել սխալ պն դում նե րը.

 ա.  Հայ ե րի տա սար դու թյան հա մար XIX դ. 30–ական թթ. ա ռաջ նային էր շա րու
նա  կում մնալ այդ շրջանում մեծ տարածում ունեցող սո ցի ա լիս տա կան (ըն կեր
վա րա կան) գա ղա փա րա խո սու թյու նը, ո րի գլ խա վոր բո վան դա կու թյու նը ար դար, 
ի րա վա հա վա սար հա սա րա կու թյան ստեղ ծումն էր: 

բ.  Հն չա կյան նե րի հա յացք նե րում ա ռանձ նա կի տեղ ու ներ սո ցի ա լիզ մի գա ղա փա րը, 
ո րին հաս նե լու մի ջո ցը նրանք հա մա րում է ին գյու ղա կան հա մայն քը: 

գ.  Փաս տո րեն հայ ազգային–քա ղա քա կան կուսակցությունների մեջ հն չա կյան ներն 
ա ռա ջինն է ին, որ Հայ կա կան հար ցի լու ծու մը հա մա րում է ին ամ բող ջա կան հայ
րե նի քում պե տա կա նու թյան վերս տեղ ծու մը: 

դ.  ՀՅԴ ծրագ րի «Ն պա տակ» բաժ նում աս վում էր, որ ա պս տամ բու թյան ճա նա պար
հով ան հրա ժեշտ է հաս նել Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի ա զա տու թյա նը, ո րով այդ 
փու լում հաս կաց վում էր հայ կա կան նա հանգ նե րի ան կա խու թյան հաս տա տում: 

ե.  ՀՅԴ–ն, հաշ վի առ նե լով, որ հայ ժո ղո վուրդն իր հայ րե նի քում գտն վում է տար բեր 
ե րկր նե րի տի րա պե տու թյան տակ և սփռ ված է աշ խար հով մեկ, կու սակ ցու թյան 
կազ մա կեր պա կան ձև ը նտ րեց ա պա կենտ րոն սկզ բուն քը: 

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

69.  Ընտ րել ճիշտ պն դում նե րը.

1)  Ֆի դա յա կան շարժ ման հան դես գալն Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում հայ ժո ղովր դի 
քա ղա քա կան և տն տե սա կան ծանր ու օր հա սա կան վի ճա կի հետ ևանք էր, այ
սինքն՝ ու ներ ի րա կան պատ ճառ ներ: 

2)  Ա ռա ջին հայ դուկ նե րը հայե րի նկատ մամբ թուր քա կան իշ խա նու թյուն նե րի կող
մից նոր բռ նու թյուն նե րի ա ռիթ չտա լու նպա տա կով հա ճախ ներ կա յա ցել են որ
պես քր դեր և հան դես ե կել « չել լո ներ» կոչ վող քր դա կան հա կա կա ռա վա րա կան 
ջո կատ նե րի կազ մում: 

3)  Ա րա բոն սկզ բում հան դես է ե կել ի բրև ան հատ վրի ժա ռու և 1885 թ. «որ պես քուրդ» 
զին ված հար ձա կում ներ գոր ծել թուր քա կան հար կա հա վաք նե րի վրա: 

4)  Աղ բյուր Սե րո բը զգա լի աշ խա տանք է տա րել հայ–քր դա կան և հայ–ա սո րա կան 
դա շինք ստեղ ծե լու ո ւղ ղու թյամբ:

5)  Աբ դուլ Հա միդ II–ը Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վի 61–րդ հոդ վա ծի պա հանջ նե րը կա տա
րե լով էր փոր ձում լու ծել Հայ կա կան հար ցը:

6)  Հրայր Դժոխ քը հե ղի նա կել է հայ դու կային պայ քա րի իս կա կան դա սա գիրք՝ « Մար
տա կան հրա հանգ ներ» հայտ նի կա նո նա գիր քը:

7)  1890–ա կան թթ. կե սե րին հայ դու կա պե տե րի մեծ մասն ար դեն հն չա կյան էր, ի սկ 
մի ա վոր ված ջո կատ նե րը գլ խա վո րա պես գոր ծում է ին Հն չա կյան կու սակ ցու թյան 
հո վա նու ներ քո: 
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70. Ը նտ րել ճիշտ պն դում նե րը.
1)  Հրայր Դժոխ քի կար ծի քով՝ կու սակ ցու թյուն նե րը մի այն մի ջոց են ժո ղովր դի ա զա

տագ րա կան պայ քա րը կազ մա կեր պե լու հա մար: 
2)  Աբ դուլ Հա միդ II–ն ը նտ րեց Հայ կա կան հար ցի լուծ ման ու րույն ճա նա պարհ՝ հայե

րի ֆի զի կա կան բնաջն ջու մը: 
3)  Հե ղա փո խու թյան ու ժե րը մաս նա տե լու նպա տա կով ցա րա կան իշ խա նու թյուն նե

րը սկ սե ցին վա րել բազ մազգ կայս րու թյան ժո ղո վուրդ նե րի կրո նա կան, դա վա նա
կան և ազ գային ի րա վունք նե րի ը նդ լայն ման քա ղա քա կա նու թյուն:

4)  1905–1906 թթ. ազ գա մի ջյան կռիվ նե րից հե տո հայ հա սա րա կա կան– քա ղաքական 
շր ջա նակ նե րում սկ սե ցին ար ծար ծել ե րկ րա մա սի հայ կա կան բնա կա վայ րե րը մի
ա վո րե լու և Հա յաս տա նի ան կա խու թյուն հռ չա կե լու գա ղա փա րը:

5)  Օս մա նյան կայս րու թյան հայ և այլ քրիս տո նյա ժո ղո վուրդ նե րի կո տո րած նե րի 
դա րա վոր քա ղա քա կա նու թյու նը 1890–ա կան թթ. սկզ բից դր վեց պե տա կան մա
կար դա կի վրա: 

6)  1905–1906 թթ. հայ– թա թա րա կան ը նդ հա րում նե րի փոր ձը ցույց տվեց, որ հայե րը 
չեն կա րող հա կա հար ված տալ իրենց ոչ բա րյա ցա կամ հար ևան նե րին:

7)  Օս մա նյան Թուր քի այի դեմ ը նդ հա նուր ա պս տամ բու թյան կազ մա կերպ ման կողմ
նա կից նե րը՝ Վարդանը (Վաս պու րա կա նում), Աղբյուր Սերոբը (Սա սուն–Տա րո
նում) և նրանց հա մա խոհ նե րը, XX դ. սկզ բին ան դուլ աշ խա տանք է ին տա նում 
ժո ղովրդին վճ ռա կան ե լույ թի պատ րաս տե լու հա մար:

71.  Ընտ րել սխալ պն դում նե րը.

1)  Ֆի դա յա կան շար ժու մը դր սից՝ Այսր կով կա սից ներ մուծ ված խորթ եր ևույթ էր, և 
դրա հա մար Օս մա նյան կայս րու թյու նում նա խադ րյալ ներ չկային: 

2)  Հայ դու կային պայ քա րի մար տա վա րու թյան կողմ նա կից ներ Ա նդ րա նի կը, Գևորգ 
Չա վուշն ու նրանց հա մա խոհ նե րը փոր ձում է ին պար տի զա նա կան ու վրեժխնդրա
կան ձեռ նարկ նե րով կան խել բռ նու թյուն նե րը, ոգ ևո րել ժո ղովր դին:

3)  Ֆի դա յա կան շար ժու մը լայն թափ ստա ցավ հատ կա պես XX դա րի սկզբ նե րին, 
ե րբ դուրս ե կավ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի, մաս նա վո րա պես դաշ նակ
ցու թյան ազ դե ցու թյու նից և հս կո ղու թյու նից ու դար ձավ ա վե լի ան կաշ կանդ: 

4)  1904 թ. Սա սու նի ի նք նա պաշտ պա նու թյու նից հե տո ա զա տագ րա կան պայ քա րի 
ղե կա վար նե րը Մշո դաշ տի հա յու թյա նը չվ տան գե լու մտա հո գու թյամբ վերջ տվե
ցին պար տի զա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին և հայ դուկ նե րին հա նե ցին Երկրից:

5)  Ա զա տագ րա կան պայ քա րի ղե կա վար նե րը 1904 թ. Սասունի ինքնապաշտ պա
նությունից հետո ո րո շե ցին կազ մա կեր պա կան աշ խա տանք նե րը շա րու նա կե լու 
նպա տա կով Գևորգ Չա վու շին մի փոքր խմ բով հետ ու ղար կել Մուշ և Սա սուն:

6)  Գևորգ Չա վու շը, մի շարք, հատ կա պես Բաբ շե նի կռ վում տա րած հաղ թա նակ նե
րի շնոր հիվ դարձել էր հայ ժո ղովր դի ա զա տա րա րի խորհր դա նիշ: 

7)  Սա սու նի 1904 թ. հե րո սա կան ի նք նա պաշտ պա նու թյունն ա վարտ վեց պարտու
թյամբ: Այն ցույց տվեց, որ մաս նա կի ը նդ հա րում նե րով հնա րա վոր չէ լու ծել ա րևմտա 
հա յու թյան ա զա տագր ման խն դի րը:
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72.  Ը նտ րել ճիշտ պն դում նե րը.
1)  Գլ խա վոր պատ ճա ռը, որ դր դեց ե րիտ թուր քե րին ներ քաշ վե լու Ա ռա ջին հա մաշ

խար հային պա տե րազ մի մեջ, թուրք–ռու սա կան հա կա մար տու թյունն էր: 
2)  1914 թ. բռնկ ված ռուս–թուր քա կան պա տե րազ մում Ռուսաստանը ձգ տում էր ը նդ

լայ նե լու իր ազ դե ցու թյան ո լորտ նե րը՝ տեր դառ նա լու սև ծո վյան նե ղուց նե րին և 
Կ. Պոլ սին, ա զա տո րեն դուրս գա լու դե պի Մի ջերկ րա կան ծով, նվա ճե լու Ա րևմտյան 
Հա յաս տա նը, ամ րապն դե լու իր դիր քերն Ի րա նում: 

3)  Ռուսաստանի ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյու նը Հայ կա կան հար ցի լու ծու մը 
տես նում էր ան կախ Հա յաս տա նի ստեղծ ման մեջ:

4)  Ա նդր կով կա սի կո մի սա րի ա տը երկրամասի սո ցի ալ–դե մոկ րա տա կան և սո ցի ա
լիս տա կան կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք էր, ո րին ար գել վեց մաս կազ մել մու սուլ
ման նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին:

5)  Ա նդր կով կա սի գրե թե բո լոր ու ժե րը ող ջու նե ցին բոլշ ևի կյան հե ղաշր ջու մը և պատ
րաս տա կա մու թյուն հայտ նե ցին հա մա գոր ծակ ցելու խորհր դային իշ խա նու թյան հետ:

73. Բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.
ա.  Հա յաս տա նի ա զա տագ րու թյու նը, ը ստ Մ. Սարաֆյանի ծրագրի, պետք է ի րա կա

նա նար միայն հայերի ուժերով՝ օ տար լծի դեմ հա մա ժո ղովր դա կան ա պս տամ
բու թյան շնոր հիվ:

բ.  Ար ևե լյան Վրաս տանն ը նդ գր կող Քարթ լի–Կա խե թի թա գա վո րու թյան սահ ման
նե րում է ին նե րառ ված հա րա վային Հա յաս տա նի մի քա նի գա վառ ներ` Լո ռին, 
Փամ բա կը, Շամ շա դի նը, Սյու նի քը, Օր դու բա դը:

գ.  Ռու սա կան ար քու նի քը Հայ ե կե ղե ցու մի ջո ցով իր ազ դե ցու թյունն էր պահ պա նում 
նաև ա րևմ տա հա յու թյան և գա ղու թա հա յու թյան վրա:

դ.  Բեռ լի նում մեծ տե րու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րն ու շադ րու թյամբ ծա նո թա ցան 
Մ. Խրի մյա նի գլ խա վո րած հայ պատ վի րակ նե րի խնդ րագ րե րին և նրանց թույլ 
տվե ցին մաս նակ ցել վե հա ժո ղո վին: 

ե.  Կայ սե րա կան Գեր մա նի ան և Ա վստ րո–Հուն գա րի ան գործ նա կան լուրջ քայ լե րի 
դի մե ցին՝ կան խե լու կամ ար գե լա կե լու ի րենց դաշ նա կից օս մա նյան Թուր քի այի 
կող մից կա տար վող հայերի ցե ղաս պա նու թյու նը:

զ.  1917 թ. Փետր վա րյան հե ղա փո խու թյու նից հե տո ռու սա կան նոր իշ խա նու թյու նը 
չփո խեց իր վե րա բեր մուն քն Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի և հայե րի նկատ մամբ և հայ
կա կան մար զե րում շարունակեց նախկին քա ղա քա կա նու թյունը վա րել: 

է.  Ե րզն կայի զի նա դա դա րից հե տո կով կա սյան ռու սա կան զոր քե րը սկսեցին լքել 
իրենց դիրքերը: 

ը.  Ա նդ րա նի կը, Ղա րա քի լի սայից հյու սիս ըն կած հատ վա ծից հետ մղե լով թուր քա
կան ե րեք հար ձա կում, գաղ թա կա նու թյան հետ ան ցավ Դսեղ:

1) գ, է, ը   2) ա, դ, է  3) գ, ե, զ  4) բ, դ, ը
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74. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ. 
ա.  XIX դ. կե սե րին եվ րո պա կան մեծ տե րու թյուն նե րի միջև սր վեց պայ քա րն Օսման

յան կայս րու թյու նում ազ դե ցու թյուն տա րա ծե լու հա մար:
բ.  Ֆրան սի այի կայսր Նա պո լե ոն I–ը Օս մա նյան կայս րու թյու նում գտն վող Ե րու սա

ղե մի սուրբ վայ րե րին տի րե լու նպա տա կով տար բեր ե կե ղե ցի նե րի միջև ըն թա ցող 
վե ճը մի ջազ գային քն նարկ ման հարց է դարձ րել և ա վե լի լայն ի րա վունք ներ է 
պա հան ջել կա թո լիկ ե կե ղե ցու հա մար:

գ.  XIX դ. կե սե րին Օս մա նյան կայս րու թյու նում ազ դե ցու թյուն տա րա ծե լու հա մար 
եվ րո պա կան մեծ տե րու թյուն նե րի միջև հա րա բե րու թյուն նե րի հե տա գա սրու մը 
1853 թ. աշ նա նը հան գեց րել է ռուս–թուր քա կան պա տե րազ մի:

դ.  Ղրի մի պա տե րազ մում կրած պար տու թյու նից հե տո սև ծո վյան տա րա ծաշր ջա նում 
և Բալ կա նյան թե րակղ զում իր թու լա ցած դիր քերն ամ րապն դե լու և մի ջազ գային 
հե ղի նա կու թյու նը վե րա կանգ նե լու նպա տա կով Ա նգ լի ան 1870 –ա կան թթ. կե սե
րին պաշտ պա նել է օս մա նյան տի րա պե տու թյան դեմ ա պս տամ բած բալ կա նյան 
ժո ղո վուրդ նե րին: 

ե.  1876 թ. Կ. Պոլ սի ժո ղո վում սուլ թան Աբ դուլ Հա միդ II –ը, ստա նա լով Սար դի նա
կան թա գա վո րու թյան ա ջակ ցու թյու նը, մեր ժում է կայս րու թյան քրիս տո նյա ժո
ղո վուրդ նե րի հա մար ան հա պաղ բա րե փո խում ներ ի րա գոր ծե լու մեծ տե րու թյուն
նե րի պա հան ջը, ի նչն ա վե լի է սրում ռուս– թուր քա կան հա րա բե րու թյուն նե րը և 
հան գեց նում նոր պա տե րազ մի:

զ.  1877–1878 թթ. ռուս– թուր քա կան պա տե րազ մի ըն թաց քում հա յու թյան լայն զանգ
ված ներ, հատ կա պես ո գեշնչ վե լով այն հան գա ման քից, որ ռու սա կան բա նա կի 
հրա մա նա տա րա կան կազ մում զգա լի թիվ է ին կազ մում ազ գու թյամբ հայ ա կա
նա վոր զո րա վար ներ, զին վո րագր վում են ռու սա կան բա նա կին, պա րեն մա տա
կա րա րում զոր քե րին, ի րա կա նաց նում հե տա խու զա կան աշ խա տանք, հան գա նա
կու թյուն ներ կա տա րում: 

է.  1877 թ. Ար շակ Տեր–Ղու կա սո վի ջո կա տը, հաղ թա կան կռիվ ներ մղե լով թուր քա
կան զոր քե րի դեմ և հա ջոր դա բար գրա վե լով Բա յա զե տը, Դի ա դինն ու Ա լաշ կեր
տը, աջ թևում գոր ծող ռու սա կան զո րա մա սի պար տու թյան պատ ճա ռով հու նի սին 
նա հան ջի հրա ման է ստա նում: 

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

75. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ. 

ա.  Բեռլինի վեհաժողովի որոշումներից խիստ հիասթափվելով՝ Մ. Խրիմյանը և 
Մ. Չերազը հուլիսի 1–ին բողոք ներկայացրին մեծ տերություններին: 

բ.  Փա րի զի հաշ տու թյան նա խօ րյա կին` 1856 թ. փետր վա րին, Բարձր դու ռը Մեծ 
Բրի տա նի այի և Գեր մա նի այի խորհր դով հրա պա րա կել է բա րե փո խում նե րի հրո
վար տակ` կան խե լու հա մար թուր քահ պա տակ ժո ղո վուրդ նե րի ա զա տագ րա կան 
շար ժում նե րը: 
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գ.  1877–1878 թթ. ռուս– թուր քա կան պա տե րազ մում Օս մա նյան կայս րու թյան պար
տու թյու նը ո գեշն չեց ա րևմ տա հայ գոր ծիչ նե րին, և նրանք սկ սե ցին ա վե լի հա մար
ձա կո րեն խո սել հայ կա կան խնդ րի լուծ ման մա սին և այդ նպա տա կով դի մում ներ 
հղեցին Ռու սաս տա նին ու մյուս մեծ տե րու թյուն նե րին:

դ.  1863 թ. մար տի 17 –ին սուլ թա նի կող մից վա վե րաց ված ա րևմ տա հայե րի Ազ
գային սահ մա նադ րու թյու նը դրա կան դեր է կա տա րել հայ հա սա րա կա կան– 
քաղաքական կյան քում և նոր լիցք է հա ղոր դել հայ ա զա տագ րա կան շարժ մա նը: 

ե.  Զեյ թու նի 1862 թ. ա պս տամ բու թյան ազ դե ցու թյան ներ քո Ս. Շա հա զի զը գրեց եր
գե րի հան րա հայտ զեյ թու նյան շար քը, ի սկ հայ նշա նա վոր բա նաս տեղծ Մ. Պե
շիկ թաշ լյա նը ա պս տամ բու թյու նը հա մա րեց հայ կա կան քա ջասր տու թյան փա
ռա վոր ա պա ցույց: 

զ.  Թուր քա կան կա ռա վա րու թյան՝ ըմ բոստ Զեյ թուն լեռ նա գա վա ռը ի րեն են թար կե լու 
ջան քերն ա վե լի ե ռան դուն են դար ձել, ե րբ Կով կա սից ներ գաղ թած չեր քեզ նե րը 
բնա կեց վել են Մա րա շի շր ջա կայ քում: 

է.  1862 թ. Ա շիր փա շայի կազ մա կեր պած գրո հը Զեյ թու նի վրա ա վարտ վում է նրա
նով, որ թուր քե րը, կորց նե լով ա վե լի քան 20 000 մարդ և ի րենց ու նե ցած հրա նոթ
նե րը, փա խուս տի են դի մում: 

ը.  Զեյ թու նի 1862 թ. ա պս տամ բու թյու նը խո շոր ազ դե ցու թյուն է ու նե ցել հայ ա զա
տագ րա կան շարժ ման հե տա գա ո ղջ ըն թաց քի վրա, և չնա յած նրան, որ գա վա
ռա կը կորց րել է իր կի սան կախ վի ճա կը, բայց հա մայն քի ներ քին գոր ծե րում հայե
րը պահ պա նել են ի նք նու րույ նու թյուն: 

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

76. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.
ա.  Հայ կա կան հար ցի հան դես գա լը նոր խթան է դառ նում ա զա տագ րա կան խմբակ

նե րի ու կազ մա կեր պու թյուն նե րի ստեղծ ման, դրանց գա ղա փա րա կան հա սու
նաց ման հա մար: 

բ.  Վա խե նա լով հայե րի ըմ բոս տա ցու մից` Սև խաչ կազ մա կեր պու թյան՝ դա տա
պարտ ված 40 հո գուց 5–ի նկատ մամբ 1883 թ. ապ րի լին կա յաց ված մահ վան դա
տավ ճի ռը փո խա րին վում է եր կա րա ժամ կետ բան տար կու թյամբ: 

գ.  Վտան գա վոր հա մա րե լով Փոր թու գա լյա նի գոր ծու նե ու թյու նը` 1885 թ. մար տին 
իշ խա նու թյուն նե րը նրան վտա րում են Վա նից: 

դ.  Հաշ վի առ նե լով, որ հայ ժո ղո վուրդն իր հայ րե նի քում գտն վում է տար բեր ե րկրնե
րի տի րա պե տու թյան տակ և սփռ ված է աշ խար հով մեկ` ՀՅԴ կու սակ ցու թյան 
կազ մա կեր պա կան ձև ը նտր վեց ա պա կենտ րոն սկզ բուն քը: 

ե.  Ա րևմ տա հա յու թյան Ազ գային սահ մա նադ րու թյան շուրջ մղ վող պայ քա րի հետ 
միա սին հայե րի մեջ Զեյ թու նի 1862 թ. հե րո սա մարտն ամ րապն դում է ազ գային 
ի րա վունք նե րը զին ված պայ քա րով պաշտ պա նե լու մտայ նու թյու նը: 

զ.  Մի ու թյուն ի փր կու թյուն կազ մա կեր պու թյու նն իր բուն նպա տակ նե րը չբա ցա
հայ տե լու հա մար պաշ տո նա պես հան դես է ե կել Երկ րա գոր ծա կան ըն կե րու
թյուն ա նու նով:
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է.  1880 –ա կան թթ. ե րկ րորդ կե սին օս մա նյան իշ խա նու թյուն նե րի օ րե ցօր սաստ կա
ցող բռ նու թյուն նե րի դեմ ը նդ հա նուր ճա կատ ստեղ ծե լու, մի ա վոր վե լու, մի մյանց 
հետ դաշ նակ ցե լու նպա տա կով ռուս նա րոդ նի կա կան և եվ րո պա կան սո ցի ա լիս
տա կան գա ղա փար նե րով տո գոր ված ար ևե լա հայ հե ղա փո խա կան ե րի տա սար
դու թյու նը սկ սում է գու մա րել մի ա վո րիչ ժո ղով ներ: 

ը.  Պաշտ պան հայ րե նյաց կազ մա կեր պու թյան ղե կա վար նե րից Գրի գոր Ա րծ րու
նին զենք ու դրա մա կան մի ջոց ներ հայ թայ թե լու նպա տա կով ու ղարկ վել է Ար ևե լ
յան Հա յաս տան: 

թ.  1877–1878 թթ. պա տե րազ մի օ րե րին կր կին ա պս տամ բած զեյ թուն ցի նե րի պայ
քա րի ար դյուն քում Մա րա շի փա շան ստիպ ված է լի նում Պա պիկ իշ խա նին ճա նա
չել Զեյ թու նի քա ղա քագ լուխ: 

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

77. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.

ա.  XIX դա րի ե րկ րորդ կե սին ստեղծ ված հայ ազ գային կու սակ ցու թյուն նե րի շնոր հիվ 
հնա րա վոր դար ձավ ո րոշ չա փով մեղ մել ժո ղովր դի հարս տա հա րու մը, կազ մա
կեր պել նրա ի նք նա պաշտ պա նու թյու նը, ո ւղ ղոր դել ա զա տագ րա կան շար ժում
նե րը, պահ պա նել ազ գային ո գին և սե րունդ նե րին նա խա պատ րաս տել նոր ու 
ա վե լի վճ ռա կան կռիվ նե րի:

բ.  Աբ դուլ Հա միդ II –ը հայե րի ֆի զի կա կան բնաջնջ ման իր հրե շա վոր ծրագ րին տե
րու թյան մահ մե դա կան բնակ չու թյա նը նա խա պատ րաս տե լու հա մար պաշ տո նա
կան գա ղա փա րա խո սու թյուն դարձ րեց պա նիս լա միզ մը և պան թյուր քիզ մը:

գ.  Հն չա կյան կու սակ ցու թյան կազ մա կերպ ման ձև ը նտր ված ա պա կենտ րոն սկզբուն
քի պայ ման նե րում տար բեր կա ռույց նե րի գոր ծու նե ու թյու նը հա մա կար գե լու նպա
տա կով ստեղծ վե ցին հա տուկ մար մին ներ: 

դ.  XIX դա րի վեր ջի հայ դու կային պայ քա րը ցույց տվեց, որ ան հա տա կան պար տի
զա նա կան կռիվ նե րով հնա րա վոր է հաս նել ազ գի ա զա տագ րու թյա նը: 

ե.  Հայ դու կային շարժ ման հան դես գալն Ա րևմ տյան Հա յաս տա նում հայ ժո ղովր դի 
քա ղա քա կան ու տն տե սա կան ծանր ու օր հա սա կան վի ճա կի հետ ևանք էր:

զ.  Բեռ լի նի վե հա ժո ղո վում Թուր քի այից ստա նա լով ո րո շա կի զի ջում ներ` մեծ տե
րու թյուն ներն ա մեն ևին մտա դիր չէ ին ճն շել նրան հայ կա կան բա րե նո րո գում նե
րը կա տա րե լու հա մար, ո ւս տի օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը, օ գտ վե լով ա ռի թից, 
ա րևմ տա հա յու թյան նկատ մամբ սաստ կաց րեց բռ նու թյուն նե րը:

է.  Ֆի դա յա կան շարժ ման հայտ նի դեմ քե րից Հրայ րը 1900 թ. Բշա րե Խա լի լի սպա
նությունն իրականացնելուց հե տո ստա ցել է Դժոխք մա կա նու նը: 

1) ա, գ, է   2) գ, դ, է   3) բ, դ, զ   4) բ, ե, զ 
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78.  Թվարկված ձեռ նար կում նե րից ո րո՞նք ի րա կա նաց րեց Նա դի րը` հայե րի հա մակ
րանքն ու օ ժան դա կու թյու նը ստա նա լու նպա տա կով.

ա.  Ճա նա չեց Սևա նի հյու սի սարևմ տյան մա սում գտն վող Մե լիք– Շահ նա զա րյան նե րի 
տոհ մի իշ խա նու թյու նը:

բ.  Ար շա վեց Ա րևմ տյան Հա յաս տան և օգ նեց Մու շի ու Բա ղե շի ա պս տամբ հայե րին:
գ.  Էջ մի ած նի վան քի վե րա նո րոգ ման հա մար հատ կաց րեց գու մար և տա ճա րը զար

դա րեց 15 կգ կշ ռող ոս կե ջա հով:
դ.  Ար ևե լյան Հա յաս տա նը նվա ճե լուց հե տո իր նս տա վայ րը փո խադ րեց Էջ մի ա ծին: 
ե.  Կար գադ րեց Էջ մի ա ծին ու ղար կել ըն տիր գոր գեր և այլ նվեր ներ:
զ.  Այցելեց Էջմիածին և ներկա գտնվեց պատարագին:

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

79.   Թվարկ ված նե րից ո րո՞նք են ներ կա յաց նում ցա րիզ մի կող մից հրա պա րակ ված Հայ 
եկեղեցու կա նո նադ րու թյան բո վան դա կու թյու նը.

 ա. Հայոց ե կե ղե ցու գլուխ նախ կի նի նման մնում էր Կի լի կի այի հայոց կա թո ղի կո սը:
բ.  Հայ ե կե ղե ցին թեև դր վում էր ռու սա կան պե տու թյու նից կախ վա ծու թյան մեջ, սա

կայն հա յու թյա նը տա լիս էր հոգ ևոր–մ շա կու թային ո րոշ ի նք նա վա րու թյուն: 
գ.  Հայ ժո ղո վուր դը ձեռք էր բե րում կրո նա կան ի նք նու րույն հա մայն քի կար գա վի

ճակ, ի րա վունք էր ստա նում պահ պա նե լու սե փա կան լե զուն, դպ րո ցը, ե կե ղե ցա
կան–ծի սա կան հա մա կար գը: 

դ.  Ռու սա կան կայս րու թյան տա րած քում ստեղծ վում էր հայ կա կան հոգ ևոր 6 թեմ, 
ո րոնց ղե կա վա րումն ի րա կա նաց նե լու է ին կայ սեր կող մից ա ռա ջադր ված և 
կաթողիկոսի կող մից հաս տատ ված թե մա կալ ա ռաջ նորդ նե րը: 

ե. Ամ րապնդ վում է ին Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու ի րա վունք նե րը:
զ.  Հա յու թյան ը նդ հա նուր ժո ղովն ա ռա ջադ րե լու էր կա թո ղի կո սի եր կու թեկ նա ծու, 

ո րոն ցից մե կին պի տի ը նտ րեր ռու սա կան կայս րը: 

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

80.  Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք են ներ կա յաց նում 1896 թ. հուն վա րի 30–ին Հա լե պում 
կնք ված հաշ տու թյան պայ մա նագ րի պայ ման նե րը.

 ա. Օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը պար տա վոր վում էր զոր քե րը հետ քա շել Զեյ թու նից:
բ. Տե ղա կան պաշ տո նյա ներ է ին լի նե լու եր կու հայ և եր կու մահ մե դա կան:
գ.  Օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նը պար տա վոր վում էր ա պա հո վել հայե րի կյանքն ու գույ քը: 
դ. Զեյ թու նում պետք է նշա նակ վեր եվ րո պա ցի կա ռա վա րիչ: 
ե. Նե րում էր շնորհ վում եր կու կող մի գե րի նե րին:
զ. Դաշ նակ ցա կան գոր ծիչ նե րը պետք է հանձ նե ին զեն քը և հե ռա նային Զեյ թու նից:

1) բ, գ, դ   2) ա, գ, դ  3) ա, գ, ե   4) բ, ե, զ
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81.  Տր ված պն դում նե րից ո՞ րն է սխալ.
1)  Բա ղի շե ցի վա ճա ռա կան մահ տե սի Շահ մու րա տը 1666 թ. ժա մա նել էր Փա րիզ և 

հա վաս տի աց րել ֆրան սի ա կան ար քու նի քին, որ հայե րը ա սո րի նե րի և քր դե րի հետ 
մի ա սին պատ րաստ են ա պս տամ բե լու Օս մա նյան կայս րու թյան դեմ: 

2)  Հով հան նես Թու թուն ջին ճա նա պար հոր դել էր Ե թով պի ա՝ այդ եր կի րը ևս հա կա
թուր քա կան պայ քա րի մեջ ը նդ գր կե լու նպա տա կով: 

3)  Սսի կաթողիկոս Խաչատուր Գաղատացին 1663 թ., օգնություն ակնկալելով, նա
մա կով դիմել է Ֆրանսիայի Լյուդովիկոս XIV թագավորին:

4)  Հա կոբ Ջու ղայե ցի կա թո ղի կո սը 1679 թ. բա նակ ցու թյուն ներ է սկ սում Ռեչ Պոս պո
լի տայի թա գա վոր Յան Սո բես կու հետ:

82. Տր ված փաստարկ նե րից ո՞ րն է սխալ.
1)  Կ. Պոլ սի 1724 թ. հու նի սի 12–ի ռուս–թուր քա կան պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Թուր

քի ան ճա նա չեց Մերձսև ծո վյան շր ջան նե րի մի ա ցու մը Ռու սաս տա նին, ի սկ ռու
սա կան կող մը Թուր քի այի տնօ րի նու թյա նը թո ղեց Ա րաք սից ա րև մուտք ըն կած 
ե րկ րա մա սե րը: 

2)  1812 թ. մայի սի 16–ին Բու խա րես տում ստո րագր ված հաշ տու թյամբ Դա նու բյան 
շր ջա նում Բե սա րա բի ան ստա նա լով՝ ռու սա կան դի վա նա գի տու թյու նը Ա խալ քա
լա քի գա վա ռը, Ա նա պան ու Փո թին վե րա դարձ րեց թուր քե րին:

3)  1813 թ. հոկ տեմ բե րի 12–ի Ար ցա խի Գյու լիս տան գյու ղում ստո րագր ված հաշ տու
թյան պայ մա նագ րի հա մա ձայն՝ Ռու սաս տա նին ան ցավ նաև Ար ևե լյան Հա յաս
տա նի մի զգա լի հատ վա ծը՝ Լո ռին, Փամ բա կը, Շամ շա դի նը, Գան ձա կը, Ղա րա
բա ղը, Շի րա կը:

4)  1828 թ. փետր վա րի 10–ի Թուրք մեն չայի պայ մա նագ րով Ռու սաս տա նը Ա րաք
սից հա րավ ըն կած պատ մա կան Պարս կա հայ քի և Ա տր պա տա կա նի գա վառ նե րը 
վերա դարձ րեց պար սիկ նե րին:

83. Տր ված փաստարկ նե րից ո՞ րն է սխալ.

1)  1829 թ. սեպ տեմ բե րի 2–ի Ադ րի ա նու պոլ սում կնք ված հաշ տու թյան պայ մա նա
գրով Ռու սաս տա նին են ան ցնում Ա նդր կով կա սի սև ծո վյան ա ռափ նյա շր ջան նե
րը՝ Փո թի նա վա հանգս տով, ի նչ պես նաև Ա խալց խան ու Ա խալ քա լա քը:

2)  1856 թ. մար տին Փա րի զում կնք ված հաշ տու թյան պայ մա նագ րով Ղրի մը վե րա
դարձ նե լու հա մար Ռու սաս տա նը կր կին հրա ժար վում է Ա րևմ տյան Հա յաս տա
նում գրա ված հո ղե րից:

3)  1878 թ. փետր վա րի 19–ի Սան Ստե ֆա նոյի պայ մա նագ րով Ռու սաս տա նին են 
անց նում Կար սի, Կաղզ վա նի, Օլ թի ի, Ար դա հա նի, Է րզ րու մի և Բա սե նի գա վառ նե րը: 

4)  1895 թ. մայի սի 11–ի Մայի սյան բա րե նո րո գում նե րի ծրագ րի հա մա ձայն՝ հայ կա
կան 6 նա հանգ նե րում (Կա րին, Վան, Բիթ լիս, Խար բերդ, Դի ար բե քիր և Սե բաս
տի ա) սուլ թա նի կող մից նա հան գա պե տեր պի տի հաս տատ վե ին մի այն տե ղա կան 
բնակ չու թյան հա մար ցան կա լի մար դիկ՝ ա ռանց ազ գային ու կրո նա կան խտ րա
կա նու թյան:
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ՄԱՍ Դ 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

1. ՏԱՐԵԹՎԵՐ

1. Ե ՞րբ է հրա վիր վել Հայ ժո ղովր դա կան կու սակ ցու թյան երկրորդ հա մա գու մա րը.

1) 1918 թ. հոկ տեմ բե րին   3) 1919 թ. սեպ տեմ բե րին
2) 1919 թ. դեկ տեմ բե րին   4) 1919 թ. մար տին

2.   Հա յաս տա նում խորհրդային իշ խա նու թյունը ո ՞ր թվա կա նից հրա ժար վե ց բնամթե
րային հար կաձ ևից.

1) 1924 թ. սկզ բից    3) 1923 թ. սկզ բից
2) 1924 թ. վեր ջից    4) 1923 թ. վեր ջից

3.  Ո՞ր թ վա կան նե րին խորհր դային իշ խա նու թյան հո ղային քա ղա քա կա նու թյունն 
ո ւղղ վեց գյու ղի սո ցի ալ–տն տե սա կան վի ճա կի բա րե լավ մա նը.

1) 1918–1920 թթ.     3) 1910–ա կան թթ. 
2) 1920–ա կան թթ.     4) 1990–ա կան թթ. 

4.  Ո րո՞նք են ա ռա ջին հն գա մյա կի տա րի նե րը.
1) 1924–1929 թթ.     3) 1926–1930 թթ.
2) 1925–1930 թթ.    4) 1928–1932 թթ.

5.  Ո ՞ր թվականներն են ընդգրկում ե րկ րորդ հն գա մյա կի տա րի նե րը.
1) 1928–1932 թթ.     3) 1934–1938 թթ.
2) 1933–1937 թթ.     4) 1935–1939 թթ.

6.  ՀԽՍՀ–ո ւմ բան վոր նե րի թի վը ե ՞րբ հասավ 92,4  հա զա րի.
1) 1940 թ.      3) 1929 թ.
2) 1930 թ.      4) 1935 թ. 

7.  Ե՞րբ է անցում կատարվել  նէ պից հրա ժար վե լու և կու լա կու թյու նը որ պես դա սա
կարգ վե րաց նե լու քա ղա քա կա նու թյանը.
1) 1929 թ.  2) 1928 թ.  3) 1930 թ.  4) 1927 թ.

8.  Ե՞րբ « հա մա տա րած կո լեկ տի վա ցում» ան ցկաց վեց Եր ևա նի ամ բողջ գա վա ռում, 
Լենի նա կա նի և Լո ռու գա վառ նե րի մեծ մա սում և ա ռան ձին շր ջան նե րում.
1) 1928 թ. հու նի սից մինչև 1930 թ. օ գոս տոս ա մի սը
2) 1928 թ. փետր վա րից մինչև 1930 թ. հուն վար ա մի սը
3) 1929 թ. դեկտեմբերից մինչև 1930 թ. փետր վար ա մի սը
4) 1928 թ. դեկ տեմ բե րից մինչև 1930 թ. մարտ ա մի սը
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9. Ե ՞րբ է ՀՍԽՀ–ում շուրջ 1100 տն տե սու թյուն ու նեզրկ վել որ պես « կու լակ».
1) 1930 թ. մար տի դրու թյամբ  3) 1930 թ. ապ րի լի դրու թյամբ
2) 1931 թ. մայի սի դ րու թյամբ  4) 1931 թ. ապրիլի դրու թյամբ

10.  Ե՞րբ էր Դա րա լա գյա զի ամ բողջ շր ջա նը գտն վում ա պս տամ բած գյու ղա ցի նե րի 
ձեռ քին.
1) 1931 թ. ապ րիլ–հունիս ա միս նե րին  3) 1930 թ. մար տ–հու նիս ա միս նե րին
2) 1931 թ. մար տ–մայիս ա միս նե րին 4) 1930 թ. մար տ–մայիս ա միս նե րին

11.  Ապ րուս տի մի ջոց ներ հայ թայ թե լու հա մար շուրջ 6750 ըն տա նիք ե ՞րբ լքեց 
Սևանա լճի ա վա զա նը.
1) 1930 թ.   2) 1933 թ.  3) 1932 թ.   4) 1936 թ. 

12.  Հա յաս տա նում գյու ղա ցի ու թյան ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը ե ՞րբ ան դա մագր վեց 
կոլտն տե սու թյուն նե րին.
1) 1933–1935 թթ.     3) 1935–1937 թթ.
2) 1934–1936 թթ.     4) 1936–1938 թթ.

13.  Ո՞ր թ վա կա նին կազ մա կերպ վեց դաշ նակ ցու թյան ե րի տա սար դա կան մի ու թյան 
«ինք նա վե րաց ման» հա մա գու մա րը.
1) 1924 թ. փետր վա րին   3) 1925 թ. փետրվարին 
2) 1926 թ. հոկ տեմ բե րին   4) 1923 թ. հոկտեմբերին

14.   Հն չա կյան կու սակ ցու թյու նը ԽՍՀՄ տա րած քում ե ՞րբ դա դա րեց րեց իր գոր ծու
նե ու թյու նը. 
1) 1921 թ.  2) 1922 թ.  3) 1923 թ.  4) 1924 թ.

15. Խո րեն ար քե պիս կո պոս Մու րադ բե գյա նը ե ՞րբ է ը նտր վել կա թո ղի կոս. 

1) 1931 թ.   2) 1932 թ.  3) 1933 թ.  4) 1934 թ. 

16. Ե ՞րբ է սկսել ձևա վոր վել Ստա լի նի պաշ տա մուն քը. 

1) 1934 թ.  2) 1935 թ.  3) 1937 թ.  4) 1929 թ.

17. Կա թո ղի կոս Խո րեն Մու րադ բե գյա նին ե ՞րբ են խեղ դա մահ ար ել.

1) 1935 թ. ապ րի լին    3) 1937 թ. ապ րի լին 
2) 1936 թ. ապ րի լին    4) 1938 թ. ապ րի լին

18. Ե ՞րբ է սպան վել Ա ղա սի Խան ջյա նը. 

1) 1935 թ. հու լի սին    3) 1937 թ. հու լի սին
2) 1936 թ. հու լի սին    4) 1938 թ. հու լի սին

19. Ե ՞րբ է գն դա կա հար վել մար շալ Ար մե նակ Խան փե րյան ցը.

1) 1949 թ. վեր ջե րին   3) 1949 թ. սկզբ նե րին 
2) 1950 թ. մար տի 1–ի ն   4) 1951 թ. հուն վա րի 13–ին 
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20.  Պոտս դա մի կոն ֆե րան սի ո ՞ր նիս տե րում քն նարկ վեց հայ կա կան տա րածք նե րի 
հար ցը.

1) 1945 թ. օգոստոսի 2 –ի և 5 –ի  3) 1945 թ. հուլիսի 24–25–ի
 2) 1945 թ. հու լի սի 22–23–ի    4) 1946 թ. հու նի սի 22–23–ի 

21. Ե ՞րբ է մա հա ցել Ի. Ստա լի նը.

1) 1953 թ. մար տի 20–ի ն   3) 1953 թ. մայի սի 5–ին 
2) 1953 թ. մար տի 1–ի ն   4) 1953 թ. մար տի 5–ին 

22.  Ե ՞րբ ձևա վոր վե ցին ա ռա ջին այ լա խո հա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը Հա յաս
տա նում. 

1) 1940–ա կան թթ.    3) 1950–ա կան թթ.  
2) 1960–ա կան թթ.     4) 1970–ա կան թթ. 

23. Ե րբ է ստեղծ վել Ազ գային մի ա ցյալ կու սակ ցու թյու նը (Ա ՄԿ).

1) 1964 թ. ապ րի լի 24–ի ն   3) 1965 թ. ապ րի լի 24–ի ն
2) 1966 թ. ապ րի լի 24–ի ն   4) 1967 թ. ապ րի լի 24–ի ն

24. Ե՞րբ է իր աշխատանքներն սկսել ԽՄԿԿ XX հա մա գու մա րը.

1) 1956 թ. փետր վա րի 10–ի ն  3) 1957 թ. մար տի 2–ի ն 
2) 1956 թ. փետր վա րի 14–ի ն  4) 1953 թ. մար տի 5–ին 

25. Հա յաս տա նում այ լա խո հա կան շար ժու մը ե՞րբ վե րելք ապ րեց. 

1) 1960–ա կան թվա կան նե րին  3) 1950–ա կան թվա կան նե րին 
 2) 1970–ա կան թվա կան նե րին  4) 1940–ա կան թվա կան նե րին 

26. Ե ՞րբ է ձևա վոր վել Ա ՄԿ ղե կա վար մար մի նը՝ խոր հուր դը.

1) 1972 թ.   2) 1973 թ.  3) 1974 թ.  4) 1975 թ.

27.  Հա կա խորհր դային գոր ծու նե ու թյան մե ղադ րան քով Ա նդ րա նիկ Մար գա րյա նը 
ե ՞րբ դա տա պարտ վեց ե րեք տար վա ա զա տազրկ ման.

1) 1975 թ. հուն վա րին   3) 1976 թ. հուն վա րին
2) 1975 թ. մար տին    4) 1976 թ. մար տին

28.  Թիֆլիսի մամուլում ե՞րբ հրապարակվեց Հայոց ազգային խորհրդի կոչը Հայաս
տանի անկախության մասին.

1) 1918 թ. մայի սի 28 –ին    3) 1919 թ· մայի սի 28 –ին
2) 1919 թ· մայի սի 30 –ին    4) 1918 թ. մայի սի 30 –ին 

29.  Բա թու մում ե՞րբ վերսկս վե ցին թուրք –անդր կով կա սյան բա նակ ցու թյուն նե րը.

1) 1918 թ· մայիսի 15–ի ն   3) 1918 թ· մար տի 1–ի ն
2) 1918 թ· մայի սի 11–ին    4) 1918 թ· հու նի սի 4–ի ն
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30.   Հով հան նես Քա ջազ նու նին Հայոց ազ գային խորհր դի կող մից ե՞րբ ը նտր վեց կա
ռա վա րու թյան նա խա գահ.

1) 1918 թ· հու նի սի 17–ի ն   3) 1918 թ· հու լի սի 17–ի ն
2) 1918 թ· օ գոս տո սի 1–ի ն   4) 1918 թ· հու նի սի 7–ին 

31. Ե՞րբ հրա ժա րա կան տվեց Ա լեք սանդր Խա տի սյա նի կա ռա վա րու թյու նը. 

1) 1920 թ· մայի սի 10–ի ն   3) 1920 թ· մայի սի 13–ի ն
2) 1920 թ· մայի սի 5–ին    4) 1920 թ· նոյեմ բե րի 25–ի ն

32.   Գ. Նժ դե հի ու ժե րը Ո րո տա նի կիր ճում ե՞րբ ջախ ջա խիչ պար տու թյան մատ նե ցին 
Նու րի փա շայի զոր քե րին·

1) 1919 թ· ապ րի լի վեր ջին   3) 1920 թ· ապ րի լի վեր ջին
2) 1920 թ· ապ րի լի սկզ բին    4) 1919 թ· ապ րի լի սկզ բին

33. Ե՞րբ է հրա վիր վել Հայոց ազ գային հա մա գու մա րը Փա րի զում·

1) 1919 թ· հուն վա րի 11–ից փետր վա րի 24–ը
2) 1919 թ· փետր վա րի 24–ից ապ րի լի 22–ը 
3) 1919 թ· փետր վա րի 24–ից ապ րի լի 20–ը
4) 1919 թ· հուն վա րի 28–ից փետր վա րի 24–ը

34.  Ե՞րբ է տե ղի ու նե ցել Ա րա րայի ճա կա տա մար տը·
1) 1918 թ· փետր վա րի 14 –ին  3) 1918 թ· սեպ տեմ բե րի 19 –ին
2) 1919 թ· սեպ տեմ բե րի 19 –ին  4) 1918 թ· հոկ տեմ բե րի 30 –ին

35.  Ե՞րբ է ԼՂ Ազ գային խորհր դի ան դամ նե րի և Հա յաս տա նի Գե րա գույն խորհր դի 
ար տա հերթ նս տաշր ջանն ըն դու նել « Հայ կա կան ԽՍՀ–ի և ԼՂ վե րա մի ա վոր ման 
մա սին» ո րո շու մը.
1) 1988 թ. դեկ տեմ բե րի 1–ին   3) 1990 թ. մայի սի 20–ի ն
2) 1989 թ. դեկ տեմ բե րի 1–ին   4) 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 21–ի ն

36.  Ար ցախ ցի նե րի պատ վի րա կու թյու նը ԽՍՀՄ ղե կա վա րու թյանն իր պա հանջ նե րը 
ներ կա յաց նե լու հա մար Մոսկ վա մեկ նեց՝ 

1) 1988 թ. հուն վա րի 15–ի ն   3) 1988 թ. փետր վա րի 20–ին 
2) 1988 թ. փետր վա րի 15–ի ն  4) 1988 թ. հուն վա րի 5–ին 

37.  Ե՞րբ է ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյան նիս տը քն նար կել « Լեռ
նային Ղա րա բա ղի վե րա բե րյալ Հայ կա կան ԽՍՀ և Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ Գե
րա գույն խոր հուրդ նե րի ո րո շում նե րի մա սին» հար ցը.
1) 1988 թ. մար տի 24–ի ն   3) 1988 թ. հու լի սի 18–ին
2) 1988 թ. հու նի սի 15–ի ն   4) 1988 թ. հու նի սի 6–ի ն

38.   Ե՞րբ է անցկացվել բա րե փոխ ված ԽՍՀՄ–ի պահ պան ման վե րա բե րյալ հան րաք վեն.
1) 1990 թ. մար տի 17–ին    3) 1991 թ. օ գոս տո սի 19–ին
2) 1991 թ. մար տի 17–ին    4) 1991 թ. դեկ տեմ բե րի 8–ի ն
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39.  Ե՞րբ է դա դա րեց վել ՀԽՍՀ նա խա րար նե րի խորհր դին ա ռըն թեր ներ գաղ թի 
կոմի տե ի գոր ծու նե ու թյու նը. 

1) 1949 թ. մայի սին     3) 1949 թ. օ գոս տո սին
2) 1948 թ. օգոստոսին   4) 1950 թ. ապ րի լին

40.  Ե ՞րբ է Մոսկ վա յում ա վարտ վել խորհր դա–քե մա լա կան բա նակ ցու թյուն նե րի 
ա ռա ջին փու լը.

1) 1920 թ. օ գոս տո սի 10 –ին   3) 1920 թ. օ գոս տո սի 20 –ին
2) 1920 թ. օ գոս տո սի 24 –ին   4) 1921 թ. մար տի 16 –ին

41.  Բաք վում հրա վիր ված Ար ևել քի ժո ղո վուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը տե ղի է 
ու նե ցել՝ 
1) 1920 թ. սեպ տեմ բե րի 1–8–ը   3) 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 1–8–ը
2) 1920 թ. սեպ տեմ բե րի 7–14–ը  4) 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 7–14–ը

42.  Հա յաս տա նը սո ցի ա լիս տա կան խորհր դային հան րա պե տու թյուն հայ տա րա րե
լու մա սին համաձայնագիրը ստո րագր վել է՝ 
1) 1920 թ. նոյեմ բե րի 29–ի ն   3) 1921 թ. ապ րի լի 2–ի ն
2) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2–ին   4) 1920 թ. մայի սի 10–ի ն

43. Ե ՞րբ է հիմն վել ՀՍԽՀ Ար տա կարգ հանձ նա ժո ղո վը (ՉԵ ԿԱ).
1) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 8–ի ն  3) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 10–ին
2) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 6–ի ն  4) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2–ի ն

44.   Ե ՞րբ է ստո րագր վել Շա րուր–Նա խիջ ևա նը Հա յաս տա նին հանձ նե լու մա սին 
հրա մա նը.

1) 1919 թ. մայի սի 28–ի ն   3) 1919 թ. մայի սի 3–ին
2) 1919 թ. ապ րի լի 16–ի ն   4) 1920 թ. մայի սի 6–ի ն

45.  Ար ևե լա կով կա սյան մու սուլ մա նա կան հան րա պե տու թյան մա սին հայ տա րա րու
թյունն ար վել է.
1) 1918 թ. հու նի սի 27 –ին   3) 1918 թ. մայի սի 27 –ին
2) 1918 թ. սեպ տեմ բե րի 15 –ին  4) 1918 թ. մայի սի 26 –ին

46.   Հայոց ազ գային խորհր դի պատ վի րա կու թյու նը թուր քե րի հետ բա նակ ցե լու 
նպա տա կով Բա թում հա սավ՝

1) 1918 թ. մայի սի 30 –ին    3) 1918 թ. մայիսի 28–ին
2) 1918 թ. հու նի սի 4 –ին   4) 1918 թ. մայիսի 11–ին

47.  Հայոց ազ գային խորհուր դը չճա նա չե լու մա սին Խա լիլ բեյը հայ տա րա րել էր՝
1) 1918 թ. մար տի 3 –ին   3) 1918 թ. ապ րի լի 22 –ին
2) 1918 թ. մայի սի 27 –ին   4) 1918 թ. մայի սի 30 –ին 
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48.  Հա մայն քային ի նք նա վա րու թյան (զեմստ վո ներ) ներդ րու մը Հա յաս տա նի 
Հանրա պե տու թյու նում տե ղի է ու նե ցել՝

1) 1918–1919 թթ.    3) 1920–1922 թթ.
2) 1919–1920 թթ.     4) 1920–1921 թթ.

49.  Պե տա կան լեզ վին չտի րա պե տող պաշ տո նյա նե րին աշ խա տան քից ա զա տե լու 
պայ ման նե րի մա սին ՀՀ օ րենքն ըն դուն վել է՝

1) 1920 թ. մայի սի 30 –ին   3) 1919 թ. ապ րի լի 15 –ին
2) 1920 թ. հու նի սի 25 –ին   4) 1919 թ. դեկ տեմ բե րի 2 –ին

50. Ե՞րբ է Ա ռան ձին հայ կա կան կոր պու սը վե րա կազ մա վոր վել դի վի զի այի. 
1) 1918 թ. հոկ տեմ բե րին   3) 1918 թ. մայի սին
2) 1918 թ. սեպ տեմ բե րին    4) 1918 թ. դեկ տեմ բե րին

51.   Ո՞ր ժա մա նա կա հատ վա ծում է ՀՅԴ–ն ՀԺԿ–ի հետ կազ մել կոա լի ցի ոն կա ռա վա
րու թյուն.
1) 1919 թ. նոյեմ բեր – 1920 թ. մայիս 3) 1919 թ. մայիս – 1919 թ. դեկ տեմ բեր
2) 1918 թ. նոյեմ բեր – 1919 թ. հու նիս  4) 1919 թ. հու նիս – 1920 թ. հու նիս

52.    Հա յաս տա նի կո մու նիս տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի Եր ևա նի I կոն ֆե րան
սը տե ղի է ու նե ցել՝
1) 1919 թ. սեպ տեմ բե րին   3) 1920 թ. մայի սին
2) 1920 թ. հուն վա րին   4) 1920 թ. մար տին

53.  Զո րա վար Ա նդ րա նի կը Նա խիջ ևա նից Զան գե զուր տե ղա փոխ վեց՝
1) 1918 թ. հու լի սի սկզ բին   3) 1918 թ. հու լի սի վեր ջին
2) 1918 թ. մայի սի վեր ջին   4) 1918 թ. օ գոս տո սի վերջերին

54.   Ե՞րբ է Անդ րա նի կն ի րեն հռ չա կել Զան գե զու րի գե րա գույն զին վո րա կան հրա մա
նա տար.
1) 1918 թ. հու լի սի սկզ բին   3) 1918 թ. հոկ տեմ բե րի սկզ բին
2) 1918 թ. օ գոս տո սի վեր ջին  4) 1918 թ. նոյեմ բե րի վեր ջին

55.  Հայ կա կան լե գե ո նը լու ծար վեց՝
1) 1919 թ. մայի սին    3) 1920 թ. օ գոս տո սին
2) 1920 թ. մայի սին    4) 1921 թ. օ գոս տո սին

56.  Թուր քա կան զոր քե րը ե ՞րբ ներ խու ժե ցին Մա րաշ.
1) 1920 թ. մայի սին    3) 1920 թ. հուն վա րին
2) 1919 թ. օ գոս տո սին   4) 1919 թ. դեկ տեմ բե րին

57.  « Քա րոզ չու թյան և գոր ծո ղու թյան խորհր դի» կող մից Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան և հայ ժո ղովր դի դեմ ո ւղղ ված բա նաձև– փաս տա թուղթն ըն դուն վեց՝ 
1) 1920 թ. սեպ տեմ բե րի 18–ին   3) 1920 թ. սեպ տեմ բե րի 23–ի ն
2) 1920 թ. օ գոս տո սի 24–ի ն   4) 1920 թ. սեպ տեմ բե րի 8–ի ն
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58.   Թուրք–հայ կա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ թուր քե րի ա ռա ջար կած զի նա դա
դա րի նոր ծանր պայ ման նե րը մերժ վե ցին՝

1) 1920 թ. նոյեմ բե րի 18–ի ն   3) 1920 թ. նոյեմ բե րի 9–ի ն
2) 1920 թ. նոյեմ բե րի 10–ին   4) 1920 թ. նոյեմ բե րի 7–ի ն

59.  Հ. Օ հան ջա նյա նի և զին վո րա կան նա խա րար Ռու բեն Տեր– Մի նա սյա նի հան դի
պու մը Խորհր դային Ռու սաս տա նի կա ռա վա րու թյան լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ
ներ Պ. Մ դի վա նու և Բ. Լեգ րա նի հետ տե ղի ու նե ցավ՝ 

1) 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 24–ի ն  3) 1920 թ. նոյեմ բե րի 19–ին
2) 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 19–ին   4) 1920 թ. նոյեմբերի 25–ի ն

60.   Հայ ա վան դա կան ե րեք կու սակ ցու թյուն ներն ա ռա ջին ան գամ հա մազ գային 
կենտ րո նա կան մար մին կազ մե ցին՝

1) 1975 թ.   2) 1974 թ.  3) 1988 թ.   4) 1987 թ. 

61.    Հա յաս տա նի և Ա դր բե ջա նի կոմ կու սի կենտ կոմ նե րի քար տու ղար ներ Կ.  Դե միր
ճյանն ու Ք. Բա ղի րովը զբա ղեց րած պաշ տոն նե րից ա զատ վե ցին՝

1) 1988 թ. մայի սի 17–ի ն   3) 1988 թ. մայի սի 21–ին
2) 1988 թ. մարտի 21–ի ն   4) 1989 թ. մայի սի 21–ի ն

62.  Ե՞րբ է Հով սեփ Օր բե լին նշա նակ վել Ա րմ ֆա նի նա խա գահ.

1) 1935 թ.  2) 1938 թ.  3) 1937 թ.  4) 1943 թ.

63. Ե՞րբ է բաց վել Հա յաս տա նի ա ռա ջին պե տա կան դրա մա տի կա կան թատ րո նը.

1) 1921 թ. հու նի սի 5–ի ն   3) 1921 թ. հուն վա րի 25–ի ն
2) 1922 թ. հու նվարի 22–ի ն   4) 1922 թ. հուն վա րի 25–ին 

64.  Ե՞րբ է կազ մա կերպ վել պե տա կան շր ջիկ թատ րո նը Ա. Խա րա զյա նի ղե կա վա
րու թյամբ. 

1) 1926 թ.  2) 1932 թ.  3) 1928 թ.   4) 1929 թ.

65.  Ե՞րբ է ցու ցադր վել հայ կա կան կի նե մա տոգ րա ֆի ա ռաջ նեկ « Նա մու սը».

1) 1935 թ.  2) 1931 թ  3) 1925 թ.   4) 1928 թ.

66.  Ե՞րբ է էկ րան բարձ րա ցել հայ կա կան ա ռա ջին հն չյու նային կի նոն կար « Պե պո»–ն.

1) 1925 թ.  2) 1935 թ.  3) 1929 թ.  4) 1937 թ.

67. Ա լեք սանդր Թա մա նյա նը Եր ևա նի գլ խա վոր հա տա կա գի ծը կազ մել է՝

1) 1924 թ.   2) 1926 թ.  3) 1925 թ.   4) 1928 թ.

68.   Թա թուլ Ալ թու նյա նի գլ խա վո րու թյամբ հայ կա կան ժո ղովր դա կան եր գի– պա րի 
պե տա կան ան սամբ լը ստեղծ վել է՝

1) 1937 թ.  2) 1935 թ.  3) 1938 թ.   4) 1932 թ.
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69.  Ե՞րբ է սկս վել նո րան կախ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան մի ջազ գային ճա նա չու մը.

1) 1991 թ. փետր վա րից   3) 1991 թ. վեր ջե րից
2) 1992 թ. սկզ բից    4) 1992 թ. կե սե րից

70.   Հա յաս տա նի խորհր դա րա նը ե ՞րբ է օ րենք ըն դու նել Հա յաս տա նում բազ մա կու
սակ ցա կան հա մա կարգ ստեղ ծե լու մա սին.
1) 1990 թ. օ գոս տո սին   3) 1992 թ. նոյեմ բե րին
2) 1992 թ. փետր վա րին   4) 1991 թ. փետր վա րին

71.  Հայ հեղ կո մը ե ՞րբ է հրա պա րա կել « Պա րե նային մթերք նե րի և այլ նյու թե րի հայտ
նա բեր ման մա սին» հրա մա նը.
1) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 1–ի ն  3) 1921 թ. հունիսի 24–ի ն
2) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 8–ի ն  4) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 28–ի ն

72. Ե ՞րբ է կնք վել Ան կա րայի ֆրանս–թուր քա կան պայ մա նա գի րը.
1) 1920 թ. օ գոս տո սի 4 –ին   3) 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 13 –ին
2) 1921 թ. հոկ տեմ բե րի 20–ի ն  4) 1921 թ. մայի սի 30 –ին

73.  ԽՍՀՄ պաշտ պա նու թյան ժող կո մի հրա մա նով ե ՞րբ կազ մացր վեց 390–րդ դի
վիզի ան.
1) 1942 թ. մար տի 5–ի ն   3) 1943 թ. նոյեմ բե րի 29–ի ն
2) 1942 թ. հու նի սի 14–ի ն   4) 1945 թ. հու լի սի 2–ի ն

74. Ե ՞րբ է տե ղի ու նե ցել ար ցա խա հա յու թյան 9–րդ հա մա գու մա րը.
1) 1918 թ. սեպ տեմ բե րի 10–14–ը  3) 1920 թ. ապ րի լի 25–ի ն
2) 1919 թ. փետր վա րի 6–13–ը  4) 1920 թ. նոյեմ բե րի 22–ի ն

75. Ե ՞րբ է Թուր քի ան ճա նա չել Հա յաս տա նի ան կա խու թյու նը.
1) 1991 թ. հու լի սին    3) 1992 թ. մար տի ն
2) 1991 թ. դեկ տեմ բե րի ն   4) 1996 թ. սեպ տեմ բե րի ն

76.  Ե ՞րբ ա հա բեկ չու թյան զոհ դար ձավ «Ա կոս» թեր թի խմ բա գիր Հրանտ Դին քը 
Ստամ բու լում.
1) 2007 թ. ապ րի լի 10–ի ն   3) 2008 թ. սեպ տեմ բե րի 6–ի ն
2) 2007 թ. հուն վա րի 19–ի ն   4) 2008 թ. հոկ տեմ բե րի 10–ի ն

77.   Լիտվայի Հանրապետությունը ՀՀ–ի անկախությունը ճանաչել է՝
1) 1991 թ. նոյեմբերի 21–ի ն   3) 1992 թ. ապրիլի 24–ին
2) 1991 թ. դեկտեմբերի 21–ին  4) 1991 թ. օգոստոսի 23–ին 

78. Ե ՞րբ է Թուր քի ան փա կել ՀՀ –ի հետ պե տա կան սահ մա նը.
1) 1991 թ. դեկ տեմ բե րին   3) 1992 թ. փետր վա րին
2) 1992 թ. մայի սին    4) 1993 թ. ապ րի լին
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79.  ՀՀ և Թուր քի այի միջև ե ՞րբ ստո րագր վե ցին «Երկ կողմ դի վա նա գի տա կան հա րա
բե րու թյուն նե րի հաս տատ ման ու զար գաց ման մա սին» ար ձա նագ րու թյուն նե րը.
1) 2008 թ. հուն վա րի 19–ի ն   3) 2009 թ. հոկ տեմ բե րի 10–ի ն
2) 2008 թ. սեպ տեմ բե րի 6–ի ն  4) 2009 թ. ապ րի լի 22–ի ն

80.  Ե ՞րբ է ՀՀ նա խա գահ Սերժ Սարգ սյա նը հրա մա նա գիր ստո րագ րել հայ–թուրքա
կան ար ձա նագ րու թյուն նե րի վա վե րաց ման գոր ծըն թա ցը կա սեց նե լու մա սին.

1) 2009 թ. հուն վա րի 19–ի ն   3) 2009 թ. հոկ տեմ բե րի 10–ի ն
2) 2010 թ. սեպ տեմ բե րի 6–ի ն  4) 2010 թ. ապ րի լի 22–ի ն

81. Ե ՞րբ է Ար ցա խում ստեղծ վել ի նք նա պաշտ պա նու թյան ը նդ հա տա կյա կո մի տեն.
1) 1990 թ. օ գոս տո սին   3) 1991 թ. հու լի սին
2) 1991 թ. մայի սին    4) 1992 թ. հու նի սին

82. Ե ՞րբ է Ար ցա խում ստեղծ վել ի նք նա պաշտ պա նա կան ու ժե րի շտաբ.
1) 1990 թ. օ գոս տո սին   3) 1991 թ. հու լի սին
2) 1991 թ. ապ րի լին    4) 1991 թ. դեկ տեմ բե րին

83.  Ե ՞րբ է ԼՂՀ Գե րա գույն խոր հուր դը հա տուկ ո րո շում ըն դու նել ԼՂՀ ի նք նա պաշտ
պա նու թյան ու ժե րի մա սին.

1) 1991 թ. հու լի սին    3) 1992 թ. փետր վա րին
2) 1991 թ. դեկ տեմ բե րին   4) 1992 թ. հու նի սին

84.  Ե ՞րբ են Ադրբեջանի Օ ՄՕՆ–ը և խորհրդային բանակը բա ցա հայտ պա տե րազմ 
սկ սել Հյուսիսային Ար ցա խի հայ բնակչության դեմ.

1) 1991 թ. փետր վար–մարտ ա միս նե րին
2) 1990 թ. նոյեմ բեր–դեկ տեմ բեր ա միս նե րին
3) 1991 թ. ապ րիլ–մայիս ա միս նե րին
4) 1992 թ. մարտ–ապ րիլ ա միս նե րին

85.  Ե ՞րբ է Ա դր բե ջա նի Գե րա գույն խորհր դի կող մից ըն դուն վել ան կա խու թյան վե
րա կանգն ման մա սին հռ չա կա գի րը.

1) 1991 թ. ապ րի լի 30–ի ն   3) 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 2–ի ն
2) 1991 թ. օ գոս տո սի 30–ի ն   4) 1991 թ. դեկ տեմ բե րի 28–ի ն

86.  Ե ՞րբ է Ստե փա նա կեր տում տե ղի ու նե ցել Լեռ նային Ղա րա բա ղի պատ գա մա վոր նե
րի մար զային և Շա հու մյա նի շր ջա նային խոր հուրդ նե րի հա մա տեղ նս տաշր ջա նը.

1) 1988 թ. փետր վա րի 20–ի ն  3) 1991 թ. դեկ տեմ բե րի 10–ի ն
2) 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 2–ի ն  4) 1992 թ. հուն վա րի 8–ի ն

87.  Ե ՞րբ են տե ղի ու նե ցել ԼՂՀ Գե րա գույն խորհր դի պատ գա մա վոր նե րի ը նտ րու
թյուն նե րը.

1) 1991 թ. դեկ տեմ բե րի 10–ի ն  3) 1992 թ. հուն վա րի 8–ի ն
2) 1991 թ. դեկ տեմ բե րի 28–ի ն  4) 1992 թ. հու նի սի 2–ի ն



ZA
NGAK

274

88. Ե ՞րբ է Ար թուր Մկրտ չյանն ը նտր վել ԼՂՀ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գահ.

1) 1991 թ. դեկ տեմ բե րի 10–ի ն  3) 1992 թ. հուն վա րի 8–ի ն
2) 1991 թ. սեպտեմբերի 2–ի ն  4) 1992 թ. հու նի սի 2–ի ն

89. Ե ՞րբ է ԼՂՀ Գե րա գույն խոր հուր դը հաս տա տել ե րկ րի զի նան շանն ու օ րհ ներ գը.

1) 1991 թ. դեկ տեմ բե րի 28–ի ն  3) 1992 թ. հու նի սի 2–ի ն
2) 1992 թ. հուն վա րի 8–ի ն   4) 1992 թ. նոյեմ բե րի 17–ի ն

90. Ե ՞րբ են հայ ա զա տա մար տիկ ներն ա զա տագ րել Կրկ ժա նը.

1) 1992 թ. հու նի սի 2–ի ն   3) 1992 թ. փետր վա րի 25–26–ը
2) 1992 թ. հուն վա րի 19–20–ը  4) 1992 թ. մայի սի 4–6–ը 

91. Ե ՞րբ են տե ղի ու նե ցել Քա րին տա կի մար տե րը.

1) 1991 թ. հու նի սին    3) 1992 թ. փետր վա րին
2) 1992 թ. հուն վա րին   4) 1992 թ. մայի սին

92. Ե ՞րբ են հայ կա կան ու ժե րը հա սել Խո ջա լո ւի ա ռա ջա վոր դիր քե րին.

1) 1992 թ. հուն վա րին
2) 1992 թ. փետր վա րի 25–ի լույս 26–ի գի շե րը
3) 1993 թ. հու լի սի 23–24–ի ն
4) 1994 թ. փետր վա րի 18–ի ն

93. Ե ՞րբ է ո րոշ վել ի րա գոր ծել Շու շի ի ա զա տագր ման գոր ծո ղու թյու նը.
1) 1992 թ. մայի սի 1–ի ն   3) 1992 թ. մայի սի 8–ի ն
2) 1992 թ. մայի սի 4–ի ն   4) 1993 թ. մայի սի 12–ի ն

94. Ե ՞րբ են ար ցա խյան ա զա տագ րա կան ու ժե րը մտել Լա չին.
1) 1992 թ. մայի սի 9–ի ն   3) 1992 թ. մայի սի 18–ի ն
2) 1992 թ. մայի սի 12–ի ն   4) 1992 թ. օ գոս տո սի 15–ի ն

95.  Ե ՞րբ են ա դր բե ջա նա կան զին ված ու ժե րը ներ խու ժել Ար ցա խի հյու սի սային 
շրջան ներ և գրա վել Շա հու մյա նի շր ջանն ու Մար տա կեր տի շր ջա նի մի մա սը.

1) 1992 թ. մայի սին    3) 1993 թ. ամ ռա նը
2) 1992 թ. ամ ռա նը    4) 1993 թ. ձմ ռա նը

96. Ե ՞րբ է Ար ցա խում ստեղծ վել Պաշտ պա նու թյան պե տա կան կո մի տեն.
1) 1991 թ. օ գոս տո սի 30–ի ն   3) 1992 թ. մայի սի 4–ի ն
2) 1992 թ. հու նի սի 2–ի ն   4) 1992 թ. օ գոս տո սի 15–ի ն

97. Ե՞րբ է սկս վել ը նդ հա նուր գրո հը դե պի Շու շի.
1) 1991 թ. մայի սի 9–ի գի շե րը` 1 ան ց 30–ի ն
2) 1992 թ. մայի սի 8–ի գի շե րը` 2 ան ց 30–ի ն
3) 1992 թ. մայի սի 7–ի ն՝ ա ռա վո տյան 6 ան ց 30–ի ն
4) 1992 թ. մայի սի 6 –ին` ժա մը 18:00–ի ն
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98. Ե ՞րբ է ա զա տագր վել Քել բա ջա րի (Քար վա ճա ռի) շր ջա նը.
1) 1992 թ. մայի սին    3) 1993 թ. ապ րի լին
2) 1992 թ. օ գոս տո սին   4) 1993 թ. հու լի սին

99.  Ե ՞րբ է սկսվել հարձակումը, որի արդյունքում ճնշվեցին Հո րա դի զի եր կա թու
ղային հան գույ ցի կրա կա կե տե րը և ա զա տագր վեց Հո րա դի զի շր ջա նը.

1) 1993 թ. ապ րի լի 23–ին   3) 1993 թ. հոկ տեմ բե րի 24–ի ն
2) 1993 թ. հու լի սի 23–ի ն   4) 1994 թ. փետր վա րի 18–ի ն

100.  Ե ՞րբ են հայ կա կան ու ժե րը ա դր բե ջան ցի նե րին Աղ դա մի մոտ պար տու թյան մատ նել.
1) 1993 թ. ապ րի լի 23–ին   3) 1993 թ. հոկ տեմ բե րի 24–ի ն
2) 1993 թ. հու լի սի 23–ի ն   4) 1994 թ. փետր վա րի 18–ի ն

101. Ե ՞րբ է Ար ցա խում հաս տատ վել հրա դա դա րը.
1) 1993 թ. հու լի սի 23–ի ն   3) 1994 թ. մայի սի 12–ի ն
2) 1994 թ. փետր վա րի 18–ի ն  4) 1995 թ. հու լի սի 5–ի ն

102. Ե ՞րբ է տե ղի ու նե ցել Լոն դո նի կոն ֆե րան սը.
1) 1920 թ. ապ րիլ – 1921 թ. հու նիս
2) 1921 թ. փետր վա րի 21 – մար տի 14
3) 1921 թ. փետր վա րի 26 – մար տի 16
4) 1922 թ. նոյեմ բե րի 20 – 1923 հու լի սի 24

103. Ե ՞րբ է տե ղի ու նե ցել Լո զա նի կոն ֆե րան սը.
1) 1921 թ. փետր վա րի 21 – մար տի 14
2) 1921 թ. փետր վա րի 26 – մար տի 16
3) 1922 թ. նոյեմ բե րի 20 – 1923 թ. հու լի սի 24
4) 1921 թ. նոյեմ բերի 22–ից – 1922 թ. հու լի սի 23

104.  Ե ՞րբ է ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյու նը ո րո շում ըն դու նել դա դա րեց նե լու սփյուռ քա
հայե րի ներ գաղ թը.

1) 1947 թ. հու նի սի 23–ի ն   3) 1948 թ. դեկ տեմ բե րի 14–ի ն
2) 1948 թ. սեպ տեմ բե րի 14–ի ն  4) 1949 թ. օ գոս տո սի 15–ի ն

105.  Ե ՞րբ է ըն դուն վել ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյան ո րո շու մը խորհր դա–թուր քա կան բա
րե կա մու թյան և չե զո քու թյան պայ մա նագ րի դա դա րեց ման մա սին.

1) 1945 թ. մար տի 19–ի ն   3) 1946 թ. ապ րի լի 30–ի ն
2) 1945 թ. հու լի սի 19–ի ն   4) 1946 թ. մայի սի 4–ի ն

106.  Ե ՞րբ է հրա վիր վել Մի ա վոր ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան (ՄԱԿ) ան դրա նիկ նիս տը.

1) 1945 թ. մար տին    3) 1945 թ. հու նի սին
2) 1945 թ. ապ րի լին    4) 1945 թ. հու լի սին
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107.  Ե ՞րբ է Ա մե րի կայի հայ կա կան ազ գային խոր հուր դը հե ռա գիր ու ղար կել Պոտս
դա մի կոն ֆե րան սին` հայ կա կան հար ցը կոն ֆե րան սի օ րա կարգ մտց նե լու 
խնդ րան քով.

1) 1945 թ. մար տի 19–ի ն   3) 1947 թ. ապ րի լի 30–ի ն
2) 1945 թ. հու լի սի 19–ի ն   4) 1947 թ. մայի սի 4–ի ն

108. Ե ՞րբ է կա յա ցել Հայ կա կան հա մաշ խար հային կոնգ րե սը.

1) 1946 թ. փետր վա րի 21 – մար տի 14
2) 1947 թ. նոյեմ բե րի 20 – նոյեմբերի 24
3) 1945 թ. մար տի 19 – հու լի սի 19
4) 1947 թ. ապ րի լի 30 – մայի սի 4

109.  Ե ՞րբ է Հայ կա կան հա մաշ խար հային կոնգ րե սի ա ռա ջար կով կազմ ված պատ վի
րա կու թյու նը Ա ՄՆ պետ քար տու ղա րին ներ կա յաց րել հայ կա կան հո ղային պա
հանջ նե րի մա սին հու շա գի րը.

1) 1947 թ. մար տի 19–ի ն   3) 1947 թ. մայի սի 4–ի ն
2) 1947 թ. հու լի սի 19–ի ն   4) 1947 թ. մայի սի 12–ի ն

110.  Ե ՞րբ է Կիպ րո սի ար տա քին գոր ծե րի նա խա րար Կիպ րի ա նուն ՄԱԿ–ի ամ բի ո նից 
կոչ ա րել քն նար կե լու Հայ կա կան հար ցը.

1) 1965 թ. ապ րի լին    3) 1967 թ. ապ րի լին
2) 1965 թ. հոկ տեմ բե րին    4) 1970 թ. հու նի սին

111.  Ե ՞րբ է Մոն տե վի դե ո յում հրա վիր վել Լա տի նա կան Ա մե րի կայի միջ խորհր դա րա
նա կան հա մա գու մա րը.

1) 1965 թ. ապ րի լին    3) 1967 թ. ապ րի լին
2) 1965 թ. հոկ տեմ բե րին    4) 1970 թ. հու նի սին

112.  Ե ՞րբ է Ու րուգ վայի խորհր դա րա նը հանձ նա րա րել իր կա ռա վա րու թյա նը Հայ կա
կան հար ցը ներ կա յաց նել ՄԱԿ–ի քն նարկ մա նը.

1) 1965 թ.   2) 1967 թ.   3) 1970 թ.   4) 1987 թ.

113. Ե ՞րբ է Հայ կա կան հար ցը սկսել քն նարկ վել Եվ րա խորհր դում.

1) 1967 թ.  2) 1970 թ.  3) 1983 թ.  4) 1987 թ.

114.  Ե ՞րբ է ՀՍԽՀ–ի մշա կու թային–պատ մա կան ի նս տի տու տը վե րա փոխ վել Գի տու
թյան ու ար վես տի ի նս տի տու տի.

1) 1921 թ.  2) 1925 թ.  3) 1926 թ.  4) 1933 թ.

115. Մինչև ե ՞րբ է գոր ծել Գի տու թյան ու ար վես տի ի նս տի տու տը.

1) 1925 թ.  2) 1926 թ.  3) 1930 թ.  4) 1933 թ.

116. Ե ՞րբ է Հով հան նես Ա դա մյա նը ստեղ ծել եռա գույն հե ռուս տա տե սու թյու նը.

1) 1925 թ.  2) 1926 թ.  3) 1930 թ.  4) 1933 թ.
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117. Ե ՞րբ է հիմ նադր վել Լե նի նա կա նի (Գյում րու) պե տա կան թատ րո նը.

1) 1922 թ.  2) 1925 թ.  3) 1928 թ.  4) 1929 թ.

118. Ե ՞րբ է հիմ նադր վել պա տա նի հան դի սա տե սի թատ րո նը.

1) 1925 թ.  2) 1928 թ.  3) 1929 թ.  4) 1937 թ.

119. Ե ՞րբ է Եր ևա նում հիմ նադր վել գե ղար վես տի դպ րո ցը.

1) 1922 թ.  2) 1932 թ.  3) 1935 թ.  4) 1937 թ.

120. Ե ՞րբ է հիմ նադր վել Եր ևա նի գե ղար վես տա կան ի նս տի տու տը.

1) 1935 թ.  2) 1945 թ.  3) 1947 թ.  4) 1953 թ.
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2. ՓԱՍՏԵՐ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ

1.  Ո՞վ է Հա յաս տա նի օգ նու թյան կո մի տե ի (ՀՕԿ) ա ռա ջին նա խա գա հը.

1) Վա հան Տե րյա նը    3) Հով հան նես Քա ջազ նու նին
2) Սի մոն Վրա ցյա նը   4) Հով հան նես Թու մա նյա նը

2.  ՀՍԽՀ–ում 1932 թ. քա նի՞ մարդ գն դա կա հար վեց. 

1) շուրջ 500  2) շուրջ 1500  3) շուրջ 2000  4) շուրջ 1000

3. ՀՍԽՀ–ում 1932 թ. քա նի՞ մարդ ա զա տազրկ ման են թարկ վեց.

1) շուրջ 2100 2) շուրջ 4000  3) շուրջ 1200  4) շուրջ 5000

4. Ո ՞վ ձեր բա կալ վեց 1936 թ. մայի սին. 

1) Ներ սիկ Ստե փա նյա նը   3) Ա ղա սի Խան ջյա նը 
2) Լ. Տրոց կին    4) Լ. Կա մեն ևը

5. Ո ՞ւմ հրա մա նով սպան վեց Ա ղա սի Խան ջյա նը. 

1) Լ. Տրոց կու 2) Լ. Կա մեն ևի  3) Բե րի այի  4) Գ. Զի նով ևի

6. 1945–1952 թթ. Հա յաս տա նում քա նի՞ մարդ բռ նա դատ վեց.

1) մոտ 2000 2) մոտ 3000  3) 3500  4) 2500 

7.  Քա նի՞ հայ ըն տա նիք աք սոր վեց Անդրկովկասի հանրապետություններից 1949 թ. 
հու նի սի 14–ի ո րոշ մամբ. 

1) 2700  2) 2650   3) 2940   4) 3620

8. 1949 թ. ըն դա մե նը քա նի՞ հայ աք սոր վեց Ա նդր կով կա սից Ալ թայի ե րկ րա մաս. 

1) 14 500   2) 15 500  3) 16 500  4) 19 500

9. Ո ՞վ ը նտր վեց ՀԿԿ կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար 1953 թ. նոյեմ բե րին.

1) Յա կով Զա րո բյա նը   3) Սու րեն Թով մա սյա նը 
2) Գրիգոր Հարությունյանը   4) Անաստաս Միկոյանը 

10. Քա նի՞ ե կե ղե ցի էր փակ ված Հա յաս տա նում 1937 թ. վեր ջին. 

1) 600  2) 700   3) 800   4) 900

11. Ո ՞ր հա մա գու մա րում է Ն. Խրուշ չո վը քն նա դա տել ան հա տի պաշ տա մուն քը.

1) ԽՄԿԿ XIX հա մա գու մա րում  3) ԽՄԿԿ XX հա մա գու մա րում 
2) ԽՄԿԿ XXI հա մա գու մա րում  4) ԽՄԿԿ XXII հա մա գու մա րում
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12.  1950–1970–ա կան թթ. հա կա խորհր դային մե ղադ րան քով քա նի՞ մարդ է դա տա
պարտ վել Հա յաս տա նում.

1) ա վե լի քան 50    3) ա վե լի քան 350
2) ա վե լի քան 100    4) ա վե լի քան 600

13. Ի ՞նչ թեր թեր է հրա տա րա կել Ա ՄԿ–ն.

1) « Փա րոս» և «Եր կունք»   3) « Հայ րե նիք» և «Եր կունք»  
2) «Ազգ» և « Հայ րե նիք»   4) « Փա րոս» և « Հայ րե նիք»

14. Որ տե՞ղ է հրա վիր վել 1923 թ. նոյեմ բե րի ՀՅԴ ի նք նա վե րաց ման հա մա գու մա րը.

1) Թիֆ լի սում    3) Եր ևա նում
2) Բեյ րու թում    4) Փա րի զում 

15. Քա նի՞ շր ջան ներ ստեղծ վե ցին ՀՍԽՀ–ում 1930 թ. վարչական փոփոխությամբ.

1) 22  2) 23   3) 25   4) 24

16.  Թվարկված կո թող նե րից ո րի՞ հե ղի նակն է քան դա կա գործ Նի կո ղայոս Նի կո ղո սյա նը.

1) « Սա սուն ցի Դա վիթ»   3) « Մի քայել Նալ բան դյան»
 2) « Դա վիթ բեկ»    4) «Մարտիրոս Սարյան»

17.  Ո՞ւմ ձևա կերպ մամբ հրա պա րակ վեց Հայոց ազ գային խորհր դի կո չը 1918 թ. մայի սին.

1) Հ. Քա ջազ նու նու    3) Ն. Աղ բա լյա նի
2) Գ. Նժ դե հի    4) Խ. Կար ճի կյա նի

18.   Հայ կա կան կող մից ով քե՞ր է ին մաս նակ ցում Բա թու մում 1918 թ. վերսկս ված 
թուրք–անդրկովկասյան բա նակ ցու թյուն նե րին.

1) Ն. Աղ բա լյա նը և Հովհ. Քա ջազ նու նին
2) Ս. Վրա ցյա նը և Ա. Խա տի սյա նը
3) Հ. Քա ջազ նու նին և Ա. Խա տի սյա նը 
4) Ա. Ա հա րո նյա նը և Ա. Գյուլ խան դա նյա նը

19.   Բա թու մի պայ մա նա գի րը վե րա նայե լու նպա տա կով ո՞ւմ գլ խա վո րու թյամբ հայ
կա կան պատ վի րա կու թյու նը մեկ նեց Կ. Պո լիս.

1) Ա. Խա տի սյա նի     3) Հ. Օ հան ջա նյա նի
2) Ա. Ա հա րո նյա նի     4) Հ. Քա ջազ նու նու

20.   Իշ խա նու թյան ի՞նչ մար մին ստեղ ծեց ար ցա խա հա յու թյան ա ռա ջին հա մա գու մա րը.

1)  Ղա րա բա ղի հա տուկ կո մի տե
2)  Ղա րա բա ղի ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյուն
3)  Ղա րա բա ղի ժո ղովր դա կան կա ռա վա րու թյուն 
4) Ղա րա բա ղի ազգային խորհուրդ

21. Որ քա՞ն հայ բնակ չու թյուն կար Կի լի կի ա յում 1920 թ. սկզբ նե րին.

1) 200 հա զար 2) 100 հա զար  3) 50 հա զար  4) 150 հա զար 
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22.  Ո՞ր քա ղա քը Կի լի կի ա յում դար ձավ քե մա լա կան նե րի հար ձակ ման ա ռա ջին 
թիրա խը. 

1) Սիս   2) Ա դա նա  3)  Մա րաշ  4) Տար սոն

23.  Ո՞ր փաս տաթղ թում ձևա կեր պում ստա ցան քե մա լա կան շարժ ման նպա տակ նե րը.

1) « Թուր քա կան ազ գային դա շինք»
2) « Բա րե նո րո գում նե րի թուր քա կան հրո վար տակ»
3) « Թուր քա կան ազ գային ո ւխտ» 
4) « Թուր քա կան ազ գային հա մա ձայ նու թյուն»

24.  Ի՞նչ էր ազ դա րար վում Հայ րե նի քի փր կու թյան կո մի տե ի (ՀՓԿ) ա ռա ջին հրա
մաննե րով.

1)   Հա յաս տա նում խորհր դային իշ խա նու թյա նը ա ջակ ցե լու և ռազ մա կան կո մու նիզ մը 
վե րաց նե լու մա սին 

2) Հա յաս տա նում հո ղային բա րե փո խում ներ ան ցկաց նե լու մա սին
3)  խորհր դային իշ խա նու թյան տա պալ ման և բո լոր բոլշ ևիկ նե րին ձեր բա կա լե լու մա սին 
4) Մայի սյան ա պս տամ բու թյան մաս նա կից նե րին նե րում շնոր հե լու մա սին 

25.  Մար դա սի րա կան օգ նու թյան հա մար 1922 թ. մայի սի 10–ին ո ՞ւմ շնոր հա կա լու
թյուն հայտ նեց Ա. Մյաս նի կյա նը.

1)  Ռու սաս տա նի Ժող կոմ խոր հի նա խա գա հին 
2) ԱՄՆ նա խա գա հին
3) Անտանտի երկրների Գերագույն խորհրդին
4)  Մեծ Բրի տա նի այի վար չա պե տին

26.  Ո՞ր խորհր դային հան րա պե տու թյա ն կու սակ ցա կան ղե կա վա րու թյունն էր 
դիմադրում Ա նդր կով կա սի դաշ նային մի ու թե նա կան պայ մա նագ րի ստո րա
գրմա նը.

1)  Հա յաս տա նի՝ Ա. Մյաս նի կյա նի գլ խա վո րու թյամբ 
2) Ադր բե ջա նի՝ Ն. Նա րի մա նո վի գլ խա վո րու թյամբ
3) Վ րաս տա նի՝ Պ. Մդի վա նու գլ խա վո րու թյամբ 
4) Ռու սաս տա նի՝ Ի. Ստա լի նի գլ խա վո րու թյամբ

27.  Ի՞նչ ա ռա ջար կու թյամբ է ին հան դես գա լիս Պ. Մդի վա նին և նրա կողմ նա կից նե
րը Ա նդր կով կա սի հան րա պե տու թյուն նե րի դաշ նու թյան ստեղծ ման ժա մա նակ.

1)  հան րա պե տու թյուն նե րի ի նք նիշ խա նու թյու նը վե րաց նե լու ա ռա ջար կու թյամբ
2)   հան րա պե տու թյուն նե րի միջև ե րկ կող մա նի պայ մա նագ րային հա րա բե րու թյուն

ներ հաս տա տե լու և նրանց ի րա կան ան կա խու թյու նը պահ պա նե լու 
3) հան րա պե տու թյուն նե րին մի այն մշա կու թային ի նք նա վա րու թյուն տա լու
4)  հան րա պե տու թյուն նե րի միջև մի այն ռազ մա կան դա շինք հաս տա տե լու
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28.   Ը ստ Լե նի նի ա ռա ջար կի՝ ի՞նչ հիմ քի վրա է ին ԽՍՀՄ–ի կազ մում մի ա վոր վե լու 
խորհր դային հան րա պե տու թյուն նե րը. 

1)  Բո լոր հան րա պե տու թյուն նե րն ը նդ գրկ վե լու է ին Ռու սաս տա նի դաշ նու թյան մեջ՝ 
ա ռանց մի ու թյու նից դուրս գա լու ի րա վուն քի:

2)   Բո լոր հան րա պե տու թյուն նե րը, այդ թվում՝ Ռու սաս տա նը, մի ա վոր վել է ին նոր 
պե տա կա նու թյան մեջ՝ պահ պա նե լով ի րենց ի նք նիշ խա նու թյու նը և մի ու թյու նից 
դուրս գա լու ի րա վուն քը: 

3)  Մի ու թյան մեջ մտ նող բո լոր մի ա վոր նե րը ու նե նա լու է ին ի նք նա վար մար զի կար
գա վի ճակ և մի այն մշա կու թային հա վա սար ի րա վունք ներ:

4)  Մի ու թյան մեջ ը նդ գրկ վող բո լոր հան րա պե տու թյուն նե րը ի րա վունք չու նե ին դուրս 
գա լու մի ու թյու նից:

29.  Ի՞նչ ա ռա ջար կու թյամբ հան դես ե կավ Ա. Բեկ զա դյա նը 1921 թ. հու նի սի 25–27–ին 
Թիֆ լի սում հրա վիր ված ան դր կով կա սյան հան րա պե տու թյուն նե րի սահ ման նե
րը ո րո շող հանձ նա ժո ղո վի նիս տում. 

1)  Հա յաս տա նին մի աց նել Նա խիջ ևանն ու Ա խալ քա լա քը
2)   Լո ռու և Լեռ նային Ղա րա բա ղի հետ մի ա սին ՀՍԽՀ–ին մի աց նել նաև Ա խալ քա

լա քի գա վա ռը
3)  Հա յաս տա նին մի աց նել Կար սը, Լո ռին և Ա խալց խայի գա վա ռը
4) Հա յաս տա նին մի աց նել Լո ռին, Նա խիջ ևա նը, Կաղզ վա նը և Օլ թին

30.  Հա մա զան գե զու րյան հա մա գու մա րը 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 25–ին Սյու նի քը հռ չա կեց՝ 

1) Լեռ նա հա յաս տան 
2) Ինք նա վար Սյու նիք 
3) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն
4)  Զան գե զու րի ան կախ հան րա պե տու թյուն 

31.  Ի՞նչ դիրք բռ նեց ՀԿ(բ)Կ կենտ կո մը Լեռ նային Ղա րա բա ղը Ա դր բե ջա նին բռ նակ
ցե լու 1921 թ· հու լի սի 5–ի ո րոշ ման դեմ.

1) Լ ռե լյայն ըն դու նեց այդ ո րո շու մը:
2)   Մի ան գա մայն սխալ և ան բա վա րար ճա նա չեց այդ ո րո շու մը և բո ղո քեց դրա դեմ: 
3)Կոչ ա րեց հայ ազ գաբ նակ չու թյա նը դի մե լու զին ված պայ քա րի: 
4) Ող ջու նեց այդ ո րո շու մը:

32.  Ին չի՞ հետ է ին կա պում Ռու սաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րը խորհր դա–թուր քա կան 
սահ մա նի հար ցը 1921 թ· Մոսկ վայի բա նակ ցու թյուն նե րի ժա մա նակ.

1)  Հա յաս տա նի տա րած քային ար դա րա ցի պա հանջ նե րի ի րա գործ ման խնդ րի հետ
2)  ռուս և թուրք ժո ղո վուրդ նե րի դա րա վոր բա րե կա մու թյան խնդ րի հետ
3)  քե մա լա կան նե րի հետ հա կաիմ պե րի ա լիս տա կան դա շինք ստեղ ծե լու խնդ րի հետ 
4)  քե մա լա կան Թուր քի այի՝ Խորհր դային Ռու սաս տա նի վրա հար ձակ վե լու սպառ

նա լի քի հետ
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33.    Ի ՞նչ էր նա խա տես վում ՌԿ(բ)Կ կով կա սյան բյու րոյի 1921 թ. սեպ տեմ բե րի 3–ի 
« Կար սի կոն ֆե րան սի մա սին» ո րո շու մով.

1)   Կոն ֆե րան սում բո լոր հար ցե րը քն նար կել ա ռանց նա խա պայ ման նե րի, ա ռանց 
նախ նա կան փոխ հա մա ձայ նու թյան և պայ մա նա վոր վա ծու թյուն նե րի: 

2)  Խս տո րեն պահ պա նել Մոսկ վայի պայ մա նագ րի շր ջա նակ նե րը, «ոչ մի դեպ քում 
թույլ չտալ Կով կա սի հան րա պե տու թյուն նե րի մե կու սի ե լույթ նե րը»: 

3)  Թույ լատ րել բա նակ ցող կող մե րին ա ռաջ քա շել բո լոր հու զող խն դիր նե րը, այդ 
թվում նաև հան րա պե տու թյուն նե րի միջև առ կա տա րա ձայ նու թյուն նե րը:

4)  Հա յաս տա նին թույ լատ րել բարձ րաց նել Ցե ղաս պա նու թյան հար ցը և պա հան ջել 
փոխ հա տու ցում:

34.  1921 թ. Մոսկ վա մեկ նող թուր քա կան պատ վի րա կու թյու նը ճա նա պար հին հան
դի պում ներ ու նե ցավ՝

1) Թիֆ լի սում՝ Վրաս տա նի ղե կա վա րու թյան հետ 
2) Եր ևա նում՝ Հա յաս տա նի ղե կա վա րու թյան հետ
3)  Բաք վում՝ Ա դր բե ջա նի ղե կա վա րու թյան հետ 
4) Կարսում՝ Ռու սաս տա նի ղե կա վա րու թյան հետ

35.  1921 թ. Մոսկ վայի բա նակ ցու թյուն նե րի օ րե րին քե մա լա կան նե րը մի ա ժա մա նակ 
բա նակ ցու թյուն ներ է ին վա րում՝ 

1) Փա րի զում 2)  Վի են նա յում  3)  Լոն դո նում  4) Բեռ լի նում

36.  Քա նի՞ ար դյու նա բե րա կան ձեռ նար կու թյուն  շա հա գործ ման հանձն վե ց 
ՀՍԽՀ– ում 2–րդ հն գա մյա կի ըն թաց քում. 

1) 26   2) 18    3) 36   4) 28

37. Որ քա՞ն էր բան վոր նե րի թի վը Խորհր դային Հա յաս տա նում 1940 թվականին.

1) 90,5 հա զար 2) 109,2 հա զար 3) 92,4 հա զար  4) 86,7 հա զար

38. Հն չա կյան կու սակ ցու թյան ա ռաջ նորդ նե րից ո ՞վ դար ձավ կոմ կու սի ան դամ.

1) Գ. Կա ֆյա նը     3) Ա. Ար փի ա րյա նը
2) Ա. Նա զար բե կյա նը    4) Ռ. Խա նա զա տը

39.  Ո ՞րն էր մինչև նոր Սահ մա նադ րու թյան ըն դու նու մը պե տու թյան ի րա վա կան կար
գա  վի ճա կը ո րո շող հիմ նա կան փաս տա թուղ թը Հա յաս տա նում 1990–ա կան թթ. 
սկզ բին.

1) ՀԽՍՀ Սահ մա նադ րու թյու նը  3) Ան կա խու թյան հռ չա կա գի րը
2)  «Ղարաբաղ» կոմիտեի ծրագիրը   4) ՀՀՇ–ի ծրագիրը

40. 1993 թ. հու նի սի 12–ին Աղ դա մի մոտ` Մար զի լու գյու ղում, զոհ վեց՝

1)  Մով սես Գոր գի սյա նը   3)  Մոն թե Մել քո նյա նը
2)  Թա թուլ Կր պե յա նը   4)  Սի մոն Ա չիքգյո զյա նը
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41. Թվարկ ված նե րից ո ՞վ տրոց կիս տա կան ը նդ դի մու թյան մաս նա կից չէ.

1) Լ. Տրոց կի    3) Գ. Զի նովև
2) Գ. Օր ջո նի կի ձե    4) Լ. Կա մենև

42. Ո ՞ւմ կող մից է ար վել «ա ռանց հա պա ղե լու հաց տրա մադ րել Կար միր բա նա կին» կո չը.

1) ՀԿ(բ)Կ կենտ կո մի    3)  Ռազմ հեղ կո մի
2) Ժող կոմ խոր հի    4)  ՉԵ ԿԱ–ի 

43. Ո ՞վ էր ՉԵ ԿԱ–ի նա խա գա հը 1921 թ. սկզ բին.

1) Ա. Նու րի ջա նյան    3) Ի. Դով լա թյան
2) Ն. Այ վա զով     4) Գ. Ա թար բե կյան

44. 1990 թ. օ գոս տո սի 4–ին Լևոն Տեր–Պետ րո սյանն ը նտր վեց՝

1) Հա յաս տա նի Գե րա գույն խորհր դի նա խա գահ
2) ՀՀՇ նա խա գահ 
3) ՀՀ նա խա գահ
4) ՀՀ Ազ գային ժո ղո վի նա խա գահ

45. Ո՞վ է Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մի ա ռա ջին հայ հե րո սը.

1) Հով հան նես Բաղ րա մյա նը  3) Լազր Չափ չա խյա նը
2) Նել սոն Ստե փա նյա նը   4) Կա րա պետ Սի մո նյա նը 

46. 1960 թ. դեկ տեմ բե րին ո ՞վ ը նտր վեց ՀԿԿ կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար.

1) Գ րի գոր Հա րու թյու նյա նը   3) Յա կով Զա րո բյա նը 
2)  Սու րեն Թով մա սյա նը   4) Ան տոն Քո չի նյա նը

47.  Որ քա՞ն է Հայոց ցե ղաս պա նու թյու նը ճա նա չած ու դա տա պար տած պե տու թյուն
նե րի թի վը.

1)  մե կու կես տաս նյակ    3) ե րե քու կես տաս նյակ
2) եր կու սու կես տաս նյակ    4)  մոտ չորս տաս նյակ

48. Ո ՞ր թեր թի խմ բա գիրն էր Հրանտ Դին քը.

1) « Մար մա րա» 2) «Լ րո Գիր»  3) «Ա կոս»  4) «Ազ դա րար»

49. 1935 թ. ո ՞ր հայ կա կան ֆիլ մը բար ձրա ցավ էկ րան.

1) « Գի քոր»  2) « Նա մուս»  3) « Պե պո»  4) « Զա րե»

50. Որ տե ղի՞ մար տե րում զոհ վեց Թա թուլ Կր պե յա նը.

1)  Քա րին տա կի     3)  Շու շի ի
2) Գե տա շե նի    4)  Քար վա ճա ռի (Քել բա ջա րի)

51. Ո ՞ր տա րած քում է հռ չակ վել Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյու նը.

1)  Նա խիջ ևա նի, Զան գե զու րի և նախ կին ԼՂԻՄ տա րածք նե րում
2)  նախ կին ԼՂԻՄ –ի և Շա հու մյա նի շր ջա նի տա րած քներում
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3)  նախ կին ԼՂԻՄ –ի և Գե տա շե նի են թաշր ջա նի տա րած քներում
4)  նախ կին ԼՂԻՄ –ի և Զան գե զու րի տա րածք նե րում

52. ԼՂՀ բնակ չու թյան քա նի՞ տո կոսն է մաս նակ ցել ան կա խու թյան հան րաք վե ին.

1) 94,39 % –ը 2) 83 % –ը 3) 80 % –ը 4) 99 % –ը

53. Քվե ար կող նե րի քա նի՞ տո կոսն է կողմ քվե ար կել ԼՂ ան կա խու թյան օգ տին.

1) 94,39 % –ը 2) 83 % –ը 3) 80 % –ը 4) 99 % –ը

54.  Ար ցա խի ո ՞ր գյուղն ազատագրվեց 1992 թ. հունվարի 26–ին.

1) Կրկ ժա նը      3)  Քա րին տա կը
2)  Խո ջա լուն     4)  Մար զի լուն

55.  Ո ՞վ էր գլ խա վո րում Խո ջա լո ւի ո ւղ ղու թյամբ հայե րի ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը.

1) Ար կա դի Տեր–Թադ ևո սյա նը (Կո ման դոս)  3) Ա շոտ Ղու լյա նը (Բե կոր)
2)  Սեյ րան Օ հա նյա նը     4)  Մոն թե Մել քո նյա նը

56.  Որ քա՞ն էր ադրբեջանցիների կո րուս տը Քարինտակի ա զա տագրման ժա մա
նակ.

1) 6 զոհ և 15 վի րա վոր    3) 10 զոհ և 15 գե րի
2) 74 զոհ և 70 վի րա վոր    4) 54 զոհ և 50 գե րի

57.  Ո ՞րն էր ա դր բե ջան ցի նե րի ա ռա ջին խո շոր կորուստը Ար ցա խյան պա տե րազ մի 
սկզբ նա կան փու լում.

1)  Լա չի նը  2)  Խո ջա լուն  3)  Քել բա ջա րը  4) Աղդամը

58.  Ո ՞ւմ վրա էր դր ված Շու շի ի ա զա տագր ման գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի 
կազմման ու ի րա գործ ման ղե կա վա րու մը.

 1) Ա շոտ Ղու լյա նի (Բե կոր)     3)  Սեյ րան Օ հա նյա նի
2) Ար կա դի Տեր–Թադ ևո սյա նի (Կո ման դոս)  4)  Վա լե րի Չիթ չյա նի

59. Որ քա՞ն էր թշ նա մու զի նյալ նե րի թի վը Շու շի ի հա մար մղ վող մար տե րում.

1) 2000 զի նյալ 2) 2300 զի նյալ  3) 1500 զի նյալ  4) 1700 զի նյալ

60. Որ քա՞ն էր հայ կա կան ու ժե րի թի վը Շու շի ի ա զա տագր ման ժա մա նակ.

1) 1500 հո գի 2) 1700 հո գի  3) 2000 հո գի  4) 2300 հո գի

61.  Ո ՞վ էր գլ խա վո րում ԼՂՀ Պաշտ պա նու թյան պե տա կան կո մի տեն.
 1) Ար կա դի Տեր–Թադ ևո սյա նը (Կո ման դոս)  3) Օ լեգ Ե սա յա նը
2)  Սեյ րան Օ հա նյա նը     4)  Ռո բերտ Քո չա րյա նը

62.  1993 թ. ո ՞վ էր ղե կա վա րում Մար տու նու ո ւղ ղու թյամբ մարտն չող հայ կա կան զո
րա մա սե րը.
1)  Սեյ րան Օ հա նյա նը    3)  Սամ վել Բա բա յա նը
2)  Մոն թե Մել քո նյա նը    4) Գ. Դա լի բալ թա յա նը



ZA
NGAK

285

63. Որ տե՞ղ է զոհ վել Մոն թե Մել քո նյա նը.
1)  Մար տու նու մոտ` Ճար տար գյու ղում   3)  Քար վա ճա ռի շր ջա նում
2) Աղ դա մի մոտ` Մար զի լու գյու ղում   4)  Շու շի ում

64. Որ քա՞ն էր 1920–ա կան թթ. Ա ՄՆ–ո ւմ և Կա նա դա յում հաս տատ ված հայե րի թի վը.
1)  շուրջ 280 հա զար     3)  շուրջ 200 հա զար
2)  շուրջ 130 հա զար     4)  շուրջ 300 հա զար

65. Որ քա՞ն էր 1920–ա կան թթ. Ի րա նում հաս տատ ված հայե րի թի վը.
1)  շուրջ 130 հա զար     3)  շուրջ 280 հա զար
2)  շուրջ 100 հա զար     4)  շուրջ 200 հա զար

66. Որ քա՞ն հայ էր մնա ցել Թուր քի ա յում 1920–ա կան թթ.
1) 250 հա զար 2) 300 հա զար  3) 600 հա զար  4) 280 հա զար

67.   1920–ա կան թթ. որ քա՞ն հայ էր հանգր վա նել Վրաս տա նում, Ա դր բե ջա նում և 
Հյու սի սային Կով կա սում.
1)  շուրջ 100 հա զար     3)  շուրջ 280 հա զար
2)  շուրջ 130 հա զար     4)  շուրջ 600 հա զար

68. Ո ՞վ մեր ժեց Թուր քի ա յում հայե րի «ազ գային օ ջախ» ստեղ ծե լու ա ռա ջար կը.
 1) Էն վեր փա շան     3) Իս մեթ փա շան
2)  Մուս տա ֆա Քե մա լը     4)  Բե հաե դդին Շա քի րը

69. Որ քա՞ն էր 1921–1936 թթ. Հա յաս տան ներ գաղ թած նե րի ը նդ հա նուր թի վը.
1) 23 հա զար     3) 51 հա զար
2) 42 հա զար     4) 90 հա զար

70.  Ո ՞ր մար մին նե րը մի ջոց ներ տրա մադ րե ցին 1920–ա կան թթ. ներ գաղ թած նե րի 
հա մար նոր ա վան ներ ու գյու ղեր կա ռու ցե լու հա մար.
1)  հայ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը
2)  Հայոց ե կե ղե ցին
3)  հայ րե նակ ցա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը 
4) Հայ դատի հանձնախմբերը

71.  Որ քա՞ն ներ գաղ թյալ է ըն դու նել Խորհր դային Հա յաս տա նը 1947 թ.
1) 51 հա զար     3) 25 հա զար
2) 63 հա զար     4) 10 հա զար

72. Որ քա՞ն ներ գաղ թյալ է ըն դու նել Խորհր դային Հա յաս տա նը 1948 թ.
1) 51 հա զար     3) 25 հա զար
2) 63 հա զար     4) 10 հա զար

73. Որ քա՞ն հայ է ներ գաղ թել Խորհր դային Հա յաս տան 1962–1982 թթ.
1)  մոտ 63 հա զար     3)  մոտ 25 հա զար
2)  մոտ 32 հա զար     4)  մոտ 4 հա զար
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74.   Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան հռ չա կու մից հե տո ի նչ պե՞ս ձևա վոր
վեց ե րկ րի բարձ րա գույն օ րենս դիր իշ խա նու թյու նը.
1) ո ւղ ղա կի, փակ, գաղտ նի ը նտ րու թյուն նե րի ճա նա պար հով
2) Թիֆ լի սի Հայոց ազ գային խորհր դի հիմ քի վրա
3) Եր ևա նի Հայոց ազ գային խորհր դի հիմ քի վրա
4) Եր ևա նի և Թիֆ լի սի Հայոց ազ գային խոր հուրդ նե րի հիմ քի վրա

75.  1920 թ. գարնանը ի ՞նչն էր հայ բոլշ ևիկ նե րի կող մից հա մար վում իշ խա նու թյու նը 
նվա ճե լու նպաս տա վոր պայ ման. 
1) ժո ղովր դա կան լայն զանգ ված նե րի ա ջակ ցու թյու նը
2) Ա դր բե ջա նի խորհր դայ նա ցու մը
3) Հայ ժո ղովր դա կան կու սակ ցու թյան ը նդ դի մու թյու ն լինելը
4) թուրք– թա թա րա կան խռո վու թյուն նե րի ճնշումը

76.  Ով քե՞ր է ին հայ–ռու սա կան բա նակ ցու թյուն նե րի եզ րա փա կիչ փու լի ըն թաց քում 
Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րը. 
1) վար չա պետ Հ. Օ հան ջա նյա նը և զին վո րա կան նա խա րար Ռ. Տեր–Մի նա սյա նը
2) վար չա պետ Հ. Օ հան ջա նյա նը և Ա. Խա տի սյա նը
3) Դրոն և Ա. Խա տի սյա նը
4) վար չա պետ Հ. Օ հան ջա նյա նը և Թ. Նա զար բե կյա նը

77.  Ով քե՞ր է ին հայ–ռու սա կան բա նակ ցու թյուն նե րի եզ րա փա կիչ փու լի ըն թաց քում 
Ռու սաս տա նի կա ռա վա րու թյան լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րը.
1) Յ. Գա նեց կին և Բ. Լեգ րա նը  
2) Բ. Լեգ րա նը և Պ. Մդի վա նին
3) Օ. Սի լի նը և Ս. Կիրովը
4) Բ. Լեգ րա նը և Գ. Չի չե րի նը

78.  Պատ մա կան ի ՞նչ ի րա դար ձու թյան ժա մա նակ է ազ դա րար վել Հա յաս տա նում 
բոլշ ևի կյան իշ խա նու թյան տա պալ ման և բո լոր բոլշ ևիկ նե րին ձեր բա կա լե լու 
մա սին.

1) 1920 թ. թուրք–հայ կա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ
2) 1921 թ. Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյան ժա մա նակ
3)  Հա մա զան գե զու րյան 2–րդ հա մա գու մա րում 
4) 1921 թ. Մոսկվայի խորհրդա–թուրքական կոնֆերանսի ժամանակ

79.  11–րդ Կար միր բա նա կի ո ՞ր մարմ նի անմիջական ցու ցու մով տե ղի ու նե ցավ հայ 
սպա նե րի և զին ծա ռայող նե րի ա ռա ջին աք սո րը Հա յաս տա նից.

1) Հա տուկ կազ մա կեր պու թյան  3) Հա տուկ բաժ նի
2) Հա տուկ գն դի    4) Ա պա հո վու թյան խորհր դի
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80.  Ար դյու նա բե րաց ման տա րի նե րին ո ՞ր քա ղա քը դար ձավ Հա յաս տա նի տեքս տիլ  
ար դյու նա բե րու թյան կենտ րոն.

1) Ա լա վեր դին    3) Ղա փա նը
2) Լե նի նա կա նը    4) Կի րո վա կա նը 

81.  Հայ կա կան դի վի զի ա նե րից ո ՞րն է ա ռա ջի նը Հայրենական մեծ պատերազմի 
ժամանակ մեկ նել ռազ մա ճա կատ.

1) 408–րդ     3) 390–րդ   
2) 76–րդ      4) 89–րդ

82. Ո ՞վ է գլ խա վո րել Հայ րե նի քի փր կու թյան կո մի տեն (ՀՓԿ).

1) Դրաս տա մատ Կա նա յա նը   3) Սի մոն Վրա ցյա նը
2) Հա մա զասպ Օ հան ջա նյա նը  4) Կու ռո Թար խա նյա նը

83. Ո ՞վ է գլ խա վո րել ՀՀ պատ վի րա կու թյու նը Փա րի զի վե հա ժո ղո վում.

1) Լ ևոն Շան թը    3) Ա վե տիս Ա հա րո նյա նը
2)  Պո ղոս Նու բար փա շան    4)  Գաբ րի ել Նո րա տուն կյա նը
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3. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

1. Ո՞ւմ կող մից են աս վել հետևյալ խոս քե րը.
« Մենք հաս տա տա կա մո րեն կձգ տենք մեր ա ռա ջադ րած հար ցի դրա կան լուծ

մանը, ո րը կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու նի ամ բողջ հայ ժո ղովր դի հե տա գա զար
գաց ման հա մար»։ 

1) Յա կով Զա րո բյա նի    3)  Սու րեն Հա րու թյու նյա նի
2) Գ րի գոր Հա րու թյու նյա նի    4) Զո րի Բա լա յա նի

2.  Այս կո չով ո ՞ր մար մինն էր ի րեն հայ տա րա րում հայ կա կան գա վառ նե րի գե րա
գույն և մի ակ իշ խա նու թյուն.

«Անդր կով կա սյան քա ղա քա կան ամ բող ջու թյան լու ծու մով և Վրաս տա նի ու 
Ա դրբե ջա նի ան կա խու թյան հռ չա կու մով ստեղծ ված նոր կա ցու թյան հան դեպ … … … 
ի րեն հայ տա րա րում է հայ կա կան գա վառ նե րի գե րա գույն և մի ակ իշ խա նու թյու նը՝ 
ո րոշ ծան րակ շիռ պատ ճառ նե րով թող նե լով մո տիկ օ րե րում կազ մե լու հայոց ազ
գային կա ռա վա րու թյուն»:

1)  Հա մաշ խար հային հայ կա կան կոնգ րե սը  
2)  Հայոց ազ գային խոր հուր դը  
3) Հայոց ազ գային հա մա գու մա րը
4) Հայոց ազ գային բյու րոն

3. Ո ՞ր փաս տաթղ թից են մեջ բեր ված հետ ևյալ խոս քե րը. 
« Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը, հա մա ձայն բո վան դակ հայ ժո ղովր դի մի ա հա

մուռ կամ քի և ցան կու թյան, հայ տա րա րում է, որ այ սօր վա նից Հա յաս տա նի բա ժան–
բա ժան մա սե րը մշտն ջե նա պես մի ա ցած են ի բրև ան կախ պե տա կան մի ու թյուն»:

1) « Հաշ տու թյան և հո ղի մա սին» հրո վար տա կից
2) « Մի ա ցյալ Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հռ չա կագ րի ա կտ» –ից 
3) « Թուր քա հա յաս տա նի մա սին» հրո վար տա կից
4) Հայոց ազ գային խորհր դի՝ Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին կո չից

4. Իշ խա նու թյան ո ՞ր մարմ նի ան վա նումն է բաց թողն ված.
«..... հա մա ձայն բո վան դակ հայ ժո ղովր դի մի ա հա մուռ կամ քի և ցան կու թյան, 

հայ տա րա րում է, որ այ սօր վա նից Հա յաս տա նի բա ժան–բա ժան մա սե րը մշտն ջե նա
պես մի ա ցած են ի բրև ան կախ պե տա կան մի ու թյուն»:

1) Հա յաս տա նի խորհր դա րա նը
2) Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը 
3) Հա յաս տա նի Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը
4) Հա յաս տա նի Ազգային ժողովը
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5. Ի ՞նչ ա ռի թով են աս վել հետ ևյալ խոս քե րը. 

« Մենք չենք կա րող ե րբ ևի ցե հրա ժար վել հո ղային պա հանջ նե րից, ո րոնք մեզ հա
մար ան հրա ժեշ տու թյուն են, մեր կեն սու նա կու թյան և ապ րե լու կա րե լի ու թյան ա ռա
ջին պայ մա նը»:

1)  Բա թու մի պայ մա նագ րի կնքման 
2) Կար սի պայ մա նագ րի կնքման 
3) Ա լեք սանդ րա պո լի պայ մա նագ րի կնքման
4) Բ րես տ–Լիտովսկի պայ մա նագ րի կնքման

6. Ո ՞ր իշ խա նու թյունն էր իր դիր քո րո շումն ար տա հայ տում հետ ևյալ խոս քե րով. 

« Մենք չենք կա րող ե րբ ևի ցե հրա ժար վել հո ղային պա հանջ նե րից, ո րոնք մեզ հա
մար ան հրա ժեշ տու թյուն են, մեր կեն սու նա կու թյան և ապ րե լու կա րե լի ու թյան ա ռա
ջին պայ մա նը»: 

1) Անդր կով կա սյան դաշ նու թյան  
2)  Խորհր դային Ռու սաս տա նի
3)  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
4) Խորհր դային Հա յաս տա նի 

7. Գտ նել սկզբ նաղ բյու րում բաց թողն վա ծը.

« Մենք չենք կա րող ե րբ ևի ցե հրա ժար վել … …, ո րոնք մեզ հա մար ան հրա ժեշ
տու թյուն են, մեր կեն սու նա կու թյան և ապ րե լու կա րե լի ու թյան ա ռա ջին պայ մա նը»:

1) դ րա մա կան փոխ հա տու ցու մից  
2)  հո ղային պա հանջ նե րից    
3) բա րո յա կան փոխ հա տու ցու մից 
4)  գույ քային պա հանջ նե րից

8.  Ո ՞ւմ հետ հան դիպ ման ժա մա նակ է Գ. Հա րու թյու նյա նը ա սել ստորև բերված 
խոս քե րը.

« Մենք հաս տա տա կա մո րեն կձգ տենք մեր ա ռա ջադ րած հար ցի դրա կան լուծ մա
նը, ո րը կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու նի ամ բողջ հայ ժո ղովր դի հե տա գա զար գաց
ման հա մար»: 

1) հան րա պե տու թյան մտա վո րա կա նու թյան   
2) օ տա րերկ րյա դես պան նե րի  
3) ընտ րող նե րի
4) կու սակ ցա կան ակ տի վի 
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9. Ո ՞ւմ է ին ո ւղղ ված հետևյալ խոս քե րը.
«Ըն դա ռա ջե լով ԼՂԻՄ–ի աշ խա տա վոր նե րի ցան կու թյուն նե րին՝ խնդ րել ...... …… ….. 

խոր ը մբռն ման զգա ցում դրս ևո րել Լեռ նային Ղա րա բա ղի հայ բնակ չու թյան իղ ձե
րին և ԼՂԻՄ–ը Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ–ի կազ մից Հայ կա կան ԽՍՀ–ի կազմ հանձ
նե լու հար ցի դրա կան լուծ մա նը»:

1)  Հայ կա կան ԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դին   
2) Ադր բե ջա նա կան ԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դին  
3) ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դին 
4) ԽՄԿԿ Քաղ բյու րոյին

10. Որ տե՞ղ են հն չել այս խոս քե րը. 
« Լեռ նային Ղա րա բա ղը մշտն ջե նա պես բնա կեց ված է ե ղել հայե րով, և նրանց 

հայ րե նի քի մի հատ վածն է, ո րը, Ստա լի նի մեղ քով հայտն վե լով Ա դր բե ջա նի կազ
մում, 65 տա րի շա րու նակ են թարկ վել է ստո րաց ման, վի րա վո րանք նե րի ու ա մեն 
տե սա կի ճն շում նե րի… Լեռ նային Ղա րա բա ղի ճա կա տա գի րը կա րող են լու ծել մի
այն Լեռ նային Ղա րա բա ղի բնա կիչ նե րը … Ստեղծ ված ի րա վի ճա կի մի ակ ճշ մա րիտ 
լու ծու մը կա րող է լի նել Լեռ նային Ղա րա բա ղի դուրս բե րու մը Ա դր բե ջա նի կազ մից»:

 1) Եր ևա նում՝ ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի նիս տում
2)  Մոսկ վա յում՝ ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյան նիս տում 
3) Ե ԱՀԿ Մինս կի խմ բի հա մա նա խա գա հու թյան նիս տում 
4) Լ ՂԻՄ Հա տուկ կա ռա վար ման կո մի տե ի նիս տում

11. Ը ստ սկզբ նաղ բյու րի՝ ո ՞ւմ մեղ քով է հայտն վել ԼՂԻՄ –ը Ա դր բե ջա նի կազ մում.
« Լեռ նային Ղա րա բա ղը մշտն ջե նա պես բնա կեց ված է ե ղել հայե րով, և նրանց 

հայ րե նի քի մի հատ վածն է, ո րը, ……. մեղ քով հայտն վե լով Ա դր բե ջա նի կազ մում, 
65 տա րի շա րու նակ են թարկ վել է ստո րաց ման, վի րա վո րանք նե րի ու ա մեն տե սա կի 
ճն շում նե րի … Լեռ նային Ղա րա բա ղի ճա կա տա գի րը կա րող են լու ծել մի այն Լեռ
նային Ղա րա բա ղի բնա կիչ նե րը … Ստեղծ ված ի րա վի ճա կի մի ակ ճշ մա րիտ լու ծու մը 
կա րող է լի նել Լեռ նային Ղա րա բա ղի դուրս բե րու մը Ա դր բե ջա նի կազ մից»:

1) Ս. Կի րո վի     3) Ի. Ստա լի նի 
2) Ն. Նա րի մա նո վի     4) Վ. Լե նի նի

12. Ը ստ սկզբ նաղ բյու րի՝ Լեռ նային Ղա րա բա ղի ճա կա տա գի րը կա րող են լու ծել մի այն.
« Լեռ նային Ղա րա բա ղը մշտն ջե նա պես բնա կեց ված է ե ղել հայե րով, և նրանց 

հայ րե նի քի մի հատ վածն է, ո րը, Ստա լի նի մեղ քով հայտն վե լով Ա դր բե ջա նի կազ
մում, 65 տա րի շա րու նակ են թարկ վել է ստո րաց ման, վի րա վո րանք նե րի ու ա մեն 
տե սա կի ճն շում նե րի … Լեռ նային Ղա րա բա ղի ճա կա տա գի րը կա րող են լու ծել մի
այն … … … Ստեղծ ված ի րա վի ճա կի մի ակ ճշ մա րիտ լու ծու մը կա րող է լի նել Լեռ
նային Ղա րա բա ղի դուրս բե րու մը Ա դր բե ջա նի կազ մից»:

1) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բնա կիչ նե րը
2)  մի ջազ գային կա ռույց նե րը
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3)  Լեռ նային Ղա րա բա ղի բնա կիչ նե րը 
4) Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նը և Ա ՄՆ–ն

13.  Ո՞ւմ ո րո շու մից է մեջ բեր ված հատ վա ծը.

« Պատ րաստ լի նել իշ խա նու թյու նը գրա վե լու, ե րբ նե ցուկ կու նե նանք մի հարևան 
եր կիր, ո րով հնա րա վոր կլի նի կապ վել բան վո րա գյու ղա ցի ա կան Ռու սաս տա նի հետ»:

1)   Հա յաս տա նի կո մու նիս տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի՝ Եր ևա նում հրա վիր ված 
ա ռա ջին կոն ֆե րան սի 

2) հայ բոլշ ևիկ նե րի Բաք վի նիս տի 
3) հայ բոլշ ևիկ նե րի Ա լեք սանդ րա պո լի կո մի տե ի
4)  Ռազ մա հե ղա փո խա կան կո մի տե ի Կար սի կոն ֆե րան սի

14.  Ե ՞րբ է ըն դուն վել հետևյալ ո րո շու մը.

« Պատ րաստ լի նել իշ խա նու թյու նը գրա վե լու, ե րբ նե ցուկ կու նե նանք մի հարևան 
եր կիր, ո րով հնա րա վոր կլի նի կապ վել բան վո րա գյու ղա ցի ա կան Ռու սաս տա նի հետ»: 

1) 1920 թ. մայի սին     
2) 1920 թ. հուն վա րին 
3) 1920 թ. փետր վա րին
4) 1920 թ. ապ րի լին

15. Որ տե՞ղ է ըն դուն վել հետևյալ ո րո շու մը. 

« Պատ րաստ լի նել իշ խա նու թյու նը գրա վե լու, ե րբ նե ցուկ կու նե նանք մի հարևան 
եր կիր, ո րով հնա րա վոր կլի նի կապ վել բան վո րա գյու ղա ցի ա կան Ռու սաս տա նի հետ»: 

1) Ա լեք սանդ րա պո լում   
2)  Բաք վում  
3) Եր ևա նում
4) Մոսկ վա յում
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4. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Ի ՞նչ է  Լի ա զոր կոն ֆե րանսը.
1) խորհր դային իշ խա նու թյան տե ղա կան ը նտ րո վի մար մին
2)  Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան պե տա կան բարձ րա գույն օ րենս դիր մար մին
3) խորհր դային իշ խա նու թյան ժա մա նա կա վոր մար մին Հա յաս տա նում
4)  Հա յաս տա նի, Վրաս տա նի, Ա դր բե ջա նի կենտ գործ կոմ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 

հա մա ժո ղով, ո րը հաս տա տեց Ա նդր դաշ նու թյուն կազ մե լու մա սին մի ու թե նա կան 
պայ մա նա գիր

2. Տեր մին նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րենց բո վան դա կու թյա նը.
1) Հայաստանի խորհուրդ   3) սով խոզ
2) զեմստ վո     4) ժողովրդական կոմիսարիատ

 ա.  Երկրի բարձրագույն օրենսդիր իշխանություն
բ.  Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյու նում տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին
գ.  գործադիր իշխանության մարմին
դ.  խորհրդային իշխանության ընտրովի մարմին
ե. գյու ղա ցի ա կան խորհր դային տն տե սու թյուն 

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

3. Տր ված հաս կա ցու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րենց նշա նա կու թյա նը.
1) Հա յաս տա նի խոր հուրդ  3) զեմստ վո
2) մի նիստր նե րի խոր հուրդ  4) Ե րդ վյալ ա տե նա կալ նե րի դա տա րան

 ա) ար դա րա դա տու թյան մար մին
բ) տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին
գ) զին վո րա կան մար մին
դ) իշ խա նու թյան բարձ րա գույն գոր ծա դիր մար մին 
ե) իշ խա նու թյան բարձ րա գույն օ րենս դիր մար մին

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

4.  Ինչ պե՞ս էր կոչ վում Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան բարձ րա գույն գոր
ծա դիր իշ խա նու թյու նը.
1)  նա խա րար նե րի ժո ղով   3) կա ռա վա րա կան խոր հուրդ
2)  մի նիստր նե րի խոր հուրդ    4)  գոր ծա դիր խոր հուրդ
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5.  Ո՞ր իշ խա նու թյունն էր ներ կա յաց նում մի նիստր նե րի խոր հուր դը Հա յաս տա նի 
ա ռա ջին հան րա պե տու թյան տա րի նե րին.
1) օ րենս դիր     3) դա տա կան
2) գոր ծա դիր     4) սահ մա նա դիր

6.   Ինչ պե՞ս է ին կոչ վում հա մայն քային ի նք նա վա րու թյան ը նտ րո վի պաշ տո նյա նե րը 
գյու ղե րում Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան տա րի նե րին.
1)  գյու ղա պետ    3)  տա նու տեր
2)  գյուղ խորհր դի պետ   4) հա մայն քա պետ

7.  Առաջին հանրապետության շրջանում հայ բոլշ ևիկ նե րի ազ դե ցու թյան տակ 
գտնվող ե րի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյու նը կոչ վում է ր՝ 
1) « Փա րոս»     3) «Ս պար տակ» 
2) « Շանթ»     4) «Դինամո»

8.  Մայի սյան ա պս տամ բու թյան օ րե րին Ա. Խա տի սյա նի կա ռա վա րու թյա նը փո խա
րի նած գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը կոչ վում է ր՝
1)  կոալիցիոն կա ռա վա րու թյուն
2)  բյու րո–կա ռա վա րու թյուն 
3) ազ գային կենտ րո նա կան կա ռա վա րու թյուն 
4) ազ գային հա մա ձայ նու թյան կա ռա վա րու թյուն

9.  1919 թ. հուն վա րին Թիֆ լի սում հրա վիր ված հայ–վ րա ցա կան կոն ֆե րան սում Լո
ռին հայ տա րար վեց՝ 
1) Մի ջան կյալ գո տի    3) Վրացական տարածք
2)  Վի ճե լի գո տի    4)  Չե զոք գո տի 

10.  1919 թ. սկզ բին վե րա կազ մա վոր ված Զան գե զու րի հայ կա կան ազ գային խոր
հուր դը կոչ վեց՝
1)  Զան գե զուր– Ղա րա բա ղի մի ա ցյալ կա ռա վա րու թյուն
2)  Զան գե զուր– Ղա րա բա ղի ազ գային խոր հուրդ
3)  Զան գե զուր– Ղա րա բա ղի մար զային խոր հուրդ 
4) Զան գե զուր– Ղա րա բա ղի ի նք նա վար կա ռա վա րու թյուն

11.  1919 թ. բրի տա նա կան կա ռա վա րու թյան կող մից Ղա րա բաղ–Զան գե զու րում ժա
մա նա կա վո րա պես ի ՞նչ պաշ տոն ստա ցավ հա յա տյաց Խոս րով բեկ Սուլ թա նո վը.
1)  կա ռա վա րու թյան նա խա գա հի  3)  գե նե րալ–նա հան գա պե տի
2)  գե նե րալ–կո մի սա րի   4) մար զային գոր ծե րի կա ռա վար չի

12.  1918 թ. ար ցա խա հա յու թյան I հա մա գու մա րում ե րկ րա մա սը կա ռա վա րե լու նպա
տա կով ստեղծ ված մար մի նը կոչ վում է ր՝ 
1) Ղա րա բա ղի նա խա րար նե րի խոր հուրդ
2)  Ղա րա բա ղի ժո ղովր դա կան կա ռա վա րու թյուն 
3) Ղա րա բա ղի ազ գային կա ռա վա րու թյուն
4)  Ղա րա բա ղի ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյուն
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13.  Փա րի զի խա ղա ղու թյան խորհր դա ժո ղո վում ա րևմ տա հա յու թյան շա հե րը ներ
կա յաց նող մար մինը կոչվում էր՝

1)  Հայոց ազ գային պատ վի րա կու թյու ն 
2) Հայոց ազ գային խոր հուր դ
3)  Հայոց ժո ղովր դա կան պատ վի րա կու թյու ն
4)  Հայոց ազ գային կա ռա վա րու թյու ն

14.  Մար մի նը, ո ւմ ներ կա յաց վել է 1919 թ. փետր վա րի 12–ին Փա րի զում ստո րա
գրված հայ կա կան պա հանջ նե րի հա մա տեղ հռ չա կա գի րը, կոչ վում է ր՝ 
1) Սահ մա նային վե ճե րը քն նող խոր հուրդ 
2)  Նա խա գա հու թյան խոր հուրդ
3) Ման դատ նե րը բաշ խող խոր հուրդ
4)  Տա սի խոր հուրդ 

15.  Ա րևմ տա հայե րի ե րկ րորդ հա մա գու մա րում ը նտր ված մար մի նը, որ դի մեց «Ա րա
րա տյան Հան րա պե տու թյան» կա ռա վա րու թյա նը, կոչ վում է ր՝

 1) Արևմ տա հայ գոր ծա դիր մար մին 
2) Արևմ տա հայ ազ գային բյու րո 
3) Արևմ տա հայ ազ գային պատ վի րա կու թյուն 
4) Արևմ տա հայ ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու թյուն

16.  Ի նչ պե՞ս էր կոչ վում Փա րի զում կա յա ցած հա վա քը, որ տեղ ըն դուն վեց «Ամ բող
ջա կան Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին» հայ տա րա րու թյու նը.

1)  Հայոց ազ գային հա մա գու մար   
2) Հայոց ժո ղովր դա կան խորհր դա ժո ղով
3)  Հայ կա կան մի ա ցյալ հա մա գու մար
4)  Հայ կա կան ը նդ հա նուր հա մա ժո ղով

17.  Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյան նա խօ րյա կին բոլշ ևիկ նե րի կող մից ի րա կա
նաց վող քա ղա քա կա նու թյու նը կոչ վում է ր՝ 

1)  ռազ մա կան սո ցի ա լիզ մի   3)  ռազ մա կան կո մու նիզ մի
2)  զին վո րա կան կո մու նիզ մի  4)  նէ պի

18.  Ֆրան սի ա կան զոր քե րի կազ մում կռ վող հայ կա մա վոր նե րից բաղ կա ցած զո րա
մա սը կոչ վում է ր՝ 

1) Ար ևե լյան լե գե ոն    3)  Մա հա պարտ նե րի լե գե ոն 
2) Ազ գային լե գե ոն    4) Ա զա տա մար տիկ նե րի լե գե ոն

19. Թվարկ ված հաս կա ցու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րենց բո վան դա կու թյա նը.

1) ՉԵ ԿԱ     4) արդյունաբերացում
2) ՀՓԿ     5) խորհր դային ամ բող ջա տի րու թյուն
3) հեղկոմ     6) կու լա կու թյուն



ZA
NGAK

295

 ա. իշխանության տեղական գործադիր մարմին 
բ. Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյան ժա մա նակ ստեղծ ված իշ խա նու թյան նոր մար մին 
գ.  խորհր դային կար գե րը ներդ նե լու նպա տա կով բնակ չու թյան նկատ մամբ բռ նու

թյուն ներ գոր ծադ րող մար մին 
դ.  նէ պի տա րի նե րին ի րենց աշ խա տան քի շնոր հիվ կա յուն գյուղացիական տն տե

սու թյուն ստեղ ծած խավ 
ե.  քա ղա քա կան կուրս, ո րով խն դիր էր դր վում հա մա խառն ար տադ րան քի մեջ հաս

նե լու ար դյու նա բե րա կան ար տադ րան քի ծա վա լի գե րա զանց մա նը գյու ղատն տե
սա կա նի նկատ մամբ 

զ.  ե րկ րի հա սա րա կա կան, քա ղա քա կան, մշա կու թային, սո ցի ա լա կան կյանքն ամ
բող ջու թյամբ վար չա կար գի վե րահս կո ղու թյա նը են թար կե լը 

է.  տն տե սա կան աս պա րե զում վե րա փոխ ման ի րա կա նա ցում

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

20. Ի՞նչ է սով խո զը.
1)  գյու ղում տե ղա կան իշ խա նու թյան մար մին
2)  գյու ղա ցի ա կան ֆեր մե րային տն տե սու թյուն
3)  գյու ղա ցի ա կան ան հա տա կան տն տե սու թյուն
4)  գյու ղա ցի ա կան խորհր դային տն տե սու թյուն

21.  Բաք վում հրա վիր ված Ար ևել քի ժո ղո վուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րի կող մից 
կազ մա վոր ված մար մի նը կոչ վում է ր՝ 
1) Քա րոզ չու թյան և գոր ծո ղու թյան խոր հուրդ 
2) Քա րոզ չու թյան և վե րահս կո ղու թյան խոր հուրդ
3) Քա րոզ չու թյան և ռազ մա կան խոր հուրդ
4) Քա րոզ չու թյան և կա ռա վար ման խոր հուրդ

22.   Հայ–ռու սա կան եր ևա նյան բա նակ ցու թյուն նե րում նա խաս տո րագր ված փաս
տա թուղ թը կոչ վում է ր՝ 
1) «Ա վար տա կան ո րոշ ման ար ձա նագ րու թյուն»
2) «Եզ րա փա կիչ ո րոշ ման ար ձա նագ րու թյուն» 
3) «Ե րաշ խա վո րիչ ո րոշ ման ար ձա նագ րու թյուն»
4) « Մի ա ցյալ ո րոշ ման ար ձա նագ րու թյուն»

23. Հայ տրոց կիստ նե րի ա ռա ջին հրա պա րա կային ե լույ թը հայտ նի է … ա նու նով. 
1) «Ե րե քի հայ տա րա րու թյուն»  3) «Ե րե քի դեկ լա րա ցի ա» 
2) «Ե րե քի դիմում»    4) «Ե րե քի դեկ րետ»
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24.   Ի նչ պե՞ս էր կոչ վում 1921 թ. մար տի 16–ի Մոսկ վայի ռուս–թուր քա կան պայ մա նա գի րը.
1) « Ռուս–թուր քա կան հաշ տու թյան պայ մա նա գիր»
2) « Ռուս–թուր քա կան բա րե կա մու թյան և եղ բայ րու թյան պայ մա նա գիր» 
3) « Խա ղա ղու թյան ռուս–թուր քա կան պայ մա նա գիր»
4) « Ռուս–թուր քա կան միջ պե տա կան և ռազ մա դի վա նա գի տա կան պայ մա նա գիր»

25.  « Մի ա ցյալ Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հռ չա կագ րի ակ տը» ի ՞նչ կար գա վի ճա
կում էր տես նում ա պա գա Հա յաս տա նը.
1) դաշ նային պե տու թյուն նե րի մի ու թյան
2) ժա մա նա կա վոր մի ա վոր ված ի նք նիշ խան պե տու թյուն նե րի մի ու թյան
3)  Հա յաս տա նի բա ժան–բա ժան մա սե րը մշտն ջե նա պես մի աց րած ան կախ պե տա– 

կան մի ու թյան 
4) հայ կա կան պե տու թյուն նե րի հա մա դաշ նու թյան

26.  Թվարկ ված նե րից ո ՞րն է հա մա պա տաս խա նում կու լա կա թա փու թյան բո վան դա
կու թյա նը.

1)  մի ջակ ու չքա վոր գյու ղա ցի նե րի բռ նի ան դա մագ րու մը կո լեկ տիվ տն տե սու թյուն նե րին
2)  քա ղա քային բնակ չու թյան նկատ մամբ հար կային լծի սաստ կա ցու մը 
3) ուն ևոր գյու ղա ցի ու թյան ու նեզր կու մը
4) տն տե սու թյան մեջ պա րեն մաս նատր ման կի րա ռու մը

27.  Ը ստ ԼՂՀ Գե րա գույն խորհր դի 1992 թ. փետրվարի հա տուկ ո րոշ ման՝ ի նչ պե՞ս են 
կոչ վել Ար ցա խի բո լոր զին ված ջո կատ նե րը.

1) ԼՂՀ ա զա տագ րու թյան բա նակ  
2) ԼՂՀ ի նք նա պաշտ պա նա կան ու ժեր
3) ԼՂՀ հա տուկ ջո կա տային ներ
4) ԼՂՀ պաշտ պա նու թյան բա նակ

28. 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 2–ին ըն դուն ված ո րո շու մը կոչ վել է`

1) Հռ չա կա գիր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան կա խու թյան մա սին
2) Հռ չա կա գիր Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան ան կա խու թյան մա սին 
3)  Երկ կողմ դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տատ ման ու զար գաց ման 

մա սին
4) Հռ չա կա գիր Ար ցա խի հան րա պե տու թյան ան կա խու թյան վե րա կանգն ման մա սին

29. Թվարկվածներից որո՞նք են բնորոշ նէպին.

1) ազատ առևտրի վերականգնումը 
2) պարենհարկի փոխարեն պարենմասնատրման կիրառումը
3) վարձու աշխատանքի կիրառման արգելումը
4) մանր և միջին բոլոր ձեռնարկությունների պետականացումը
5) հացահատիկի և այլ մթերքների բռնագրավումների արգելումը
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30.  Հայ կա կան հար ցի լուծ ման խնդ րան քով ՄԱԿ–ի 1945 թ. անդրանիկ կոն ֆե
րանսին հու շագ րեր ներկայացրած եր կու մար մին ներն է ին`

1)  Հայ կա կան ազ գային կո մի տեն
2)  Հայ կա կան հա մաշ խար հային կոնգ րե սը
3)  Հայոց ազգային բյուրոն
4)  Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ը նդ հա նուր մի ու թյու նը (Հ ԲԸՄ)
5)  Հայկական հարցի հանձնախումբը
6) Ա մե րի կայի հայ կա կան ազ գային խոր հուր դը 

31. Ո ՞ր մար մինն էր Հայ դա տի հանձ նա խում բը.

1)  Հա մազ գային կենտ րո նա կան մար մի նը 
2) Ա մե րի կայի հայ կա կան ազ գային խոր հուր դը
3)  Հայ կա կան ազ գային կո մի տեն
4)  Հայ կա կան հա մաշ խար հային կոնգ րե սը

32. Գի տու թյան ու ար վես տի ի նս տի տու տի բարձ րա գույն մար մինն էր`

1)  գոր ծա դիր կո մի տեն   3) ը նդ հա նուր ժո ղո վը 
2) «Ե րե քի» խմ բա կը   4) ինս տի տու տի խոր հուր դը

33. Գտ նել «Արմ ֆան» հաս կա ցու թյան ճիշտ բա ցատ րու թյու նը.

1)  Հայ գրող նե րի մի ու թյուն
2)  Հայ նկա րիչ նե րի մի ու թյուն
3) ԽՍՀՄ գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի հայ կա կան մաս նա ճյուղ
4)  Հա յաս տա նի գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի բա ժան մունք

34.  1992 թ. օ գոս տո սի 15–ին ԼՂՀ–ո ւմ ստեղծ ված մարմինը կոչվում էր`

1)  Պաշտ պա նու թյան գլ խա վոր շտա բ
2)  Պաշտ պա նու թյան պե տա կան կո մի տե
3) Ինք նա պաշտ պա նա կան ու ժե րի շտա բ
4) ԼՂՀ պաշտ պա նու թյան կո մի տե

35.  Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան հռ չա կու մից հե տո սկզբ նա պես ի նչ
պե՞ս էր կոչ վում ե րկ րի բարձ րա գույն գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը.

1) նա խա րար նե րի խոր հուրդ  3) մի նիստր նե րի խոր հուրդ
2) Հա յաս տա նի խոր հուրդ   4) Հա յաս տա նի խորհր դա րան

36. Ի՞նչ է հեղ կո մը.

1) իշ խա նու թյան տե ղա կան, ժա մա նա կա վոր, նշա նա կո վի գոր ծա դիր մար մին
2) իշ խա նու թյան ը նտ րո վի օ րենս դիր մար մին
3) ե րի տա սար դա կան հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն
4) քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն
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37.  Հաս կա ցու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել ի րենց բո վան դա կու թյա նը.

1)  Զան գե զուր–Ղա րա բա ղի մար զային խոր հուրդ
2) Ղա րա բա ղի ժո ղովր դա կան կա ռա վա րու թյուն
3) Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ազ գային խոր հուրդ
4) Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հա տուկ կա ռա վար ման կո մի տե
5) « Լո ռու չե զոք գո տի»

 ա.  Թիֆ լի սի կոն ֆե րան սի ո րոշ մամբ ստեղծ ված վար չա կան մի ա վոր, ո ւր սահ ման վել էր 
հա տուկ կա ռա վա րում`  հայ և վրա ցի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա տեղ ղե կա վա րու
թյամբ և ան գլի ա ցի գե նե րալ– նա հան գա պե տի ը նդ հա նուր վե րահս կո ղու թյամբ

 բ.  ար ցա խա հա յու թյան I հա մա գու մա րում ստեղծ ված ե րկ րա մա սի իշ խա նու թյան 
մար մին

գ.  Զան գե զու րի ազ գային խորհր դի հիմ քի վրա վե րա կազմ ված և Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան ա նու նից գոր ծող մար մին

դ.  ԼՂԻՄ –ի լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա գու մա րում ը նտր ված մար մին, ո րը 
գլ խա վո րեց ար ցախ ցի նե րի ա զա տագ րա կան պայ քա րը 

ե.  Լո ռու և Ա խալ քա լա քի գա վառ նե րից ստեղծ ված վար չա կան մի ա վոր, ո րը գտնվում էր 
ան գլի ա ցի նե րի վե րահս կո ղու թյան ներ քո

զ.  ԽՍՀՄ ԳԽ նա խա գա հու թյան կող մից Լեռ նային Ղա րա բա ղի պե տա կան մար
մին նե րի ղե կա վա րումն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով ստեղծ ված իշ խա նու թյան 
մար մին

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

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

 ա. նէպ
բ. ռազ մա կան կո մու նիզմ
գ. ԽՍՀՄ–ի ար դյու նա բե րա ցում
դ. ԽՍՀՄ–ի գյու ղատն տե սու թյան կո լեկ տի վա ցում 
ե. կու լա կա թա փու թյուն

1) տն տե սա կան մի ջո ցա ռում նե րի հա մա կարգ, ո րում կենտ րո նա կա նը պա րեն հարկն է
2)  տն տե սա կան մի ջո ցա ռում նե րի հա մա կարգ, ո րում կենտ րո նա կա նը պա րեն մաս

նատ րումն է
3)  տն տե սա վար ման ձև, ե րբ տն տե սու թյուն նե րը կամ մար դիկ մի ա վոր վում են` հա

մա տեղ որ ևէ գործ կա տա րե լու հա մար
4)  սո ցի ա լիզ մի նյու թա տեխ նի կա կան հիմ քի ստեղ ծում՝ ե րկ րի ար դյու նա բե րու թյան 

զար գաց ման ճա նա պար հով
5)  սո ցի ա լիզ մի նյու թա տեխ նի կա կան հիմ քի ստեղ ծում՝ մանր, ան հա տա կան տնտե 

սություն նե րի վե րաց ման և խո շոր, կո լեկ տիվ տն տե սու թյան ստեղծ ման և 
կոլտնտե սային–կոո պե րա տիվ սե փա կա նու թյան հաս տատ ման ճա նա պար հով 
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6)  ո ւն ևոր գյու ղա ցու` որ պես գյու ղում շա հա գոր ծող դա սա կար գի ու նեց ված քի բռնա
գ րա վում` նրա վե րաց ման նպա տա կով 

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

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

1) Զան գե զուր– Ղա րա բա ղի մար զային խոր հուրդ
2)  Ղա րա բա ղի ժո ղովր դա կան կա ռա վա րու թյուն
3) Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ազ գային խոր հուրդ
4) Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հա տուկ կա ռա վար ման կո մի տե
5) Ա դր բե ջա նի հան րա պե տու թյան կո մի տե
6) « Ղա րա բաղ» կո մի տե

 ա.  Ար ցա խյան շար ժու մը ղե կա վա րե լու նպա տա կով 1988 թ. փետր վա րին ստեղծ
ված մար մին

բ. 1918 թ. հու լի սին ստեղծ ված ե րկ րա մա սի իշ խա նու թյան մար մին
գ.  Զան գե զու րի ազ գային խորհր դի հիմ քի վրա 1919 թ. սկզ բին վե րա կազմ ված և 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ա նու նից գոր ծող մար մին
դ.  1989 թ. օ գոս տո սին ստեղծ ված մար մին, ո րը գլ խա վո րեց ար ցախ ցի նե րի ա զա

տագ րա կան պայ քա րը 
ե.  1992 թ. օ գոս տո սին ԼՂՀ–ում ստեղծ ված պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին
զ.  1989 թ. հուն վա րին Լեռ նային Ղա րա բա ղի պե տա կան մար մին նե րի ղե կա վա

րումն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով ստեղծ ված իշ խա նու թյան մար մին 
է.  1989 թ. նոյեմ բե րի վեր ջին ստեղծ ված, Լեռ նային Ղա րա բա ղի պե տա կան մար

մին նե րի ղե կա վա րումն ի րա կա նաց նող իշ խա նու թյան մար մին

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

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

1) Ար տա սահ մա նից ներ գաղ թող հայե րի ըն դուն ման կո մի տե
2) Հայ կա կան ազ գային կո մի տե
3) Հա տուկ կա ռա վար ման կո մի տե
4) Հա յաս տա նի օգ նու թյան կո մի տե
5) Հայ րե նի քի փր կու թյան կո մի տե

ա.  ԽՍՀՄ ԳԽ նա խա գա հու թյան կող մից Լեռ նային Ղա րա բա ղի պե տա կան մար
մին նե րի ղե կա վա րումն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով ստեղծ ված իշ խա նու թյան 
մար մին

բ.  Ա րևմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րում ստեղծ ված մար մին
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գ.  Ա ՄՆ –ում դաշ նակ ցու թյան կող մից ստեղծ ված Հայ դա տի հանձ նա խումբ` հայոց 
պա հան ջա տի րու թյան պաշտ պա նու թյան նպա տա կով

դ.  Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր կազ մա վոր ված մար մին`  հայրենա
դարձությունն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով 

ե.  Խորհր դային Հա յաս տա նին ար տա քին օգ նու թյան նպա տա կով 1921 թ. ստեղծ
ված մար մին

զ.  Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյան ժա մա նակ Հա յաս տա նում ստեղծ ված իշ խա նու
թյան մար մին

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

41.  Ընտ րել տեր մին նե րի կամ հաս կա ցու թյուն նե րի եր կու ճիշտ բա ցատ րու թյուն նե րը.

1)  «Ո րո գայթ փա ռաց» գր քում պե տու թյան բարձ րա գույն օ րենս դիր մար մի նը պետք է 
կազմ վեր ժո ղովր դի կող մից ը նտր ված փո խա նորդ նե րից (պատ գա մա վոր նե րից): 

2)  Նա դիր շա հի կող մից Ղա րա բա ղում ստեղծ ված մե լի քու թյուն ներն ան վան վում է ին 
սղ նախ:

3)  Հայ դուկ ա րա բե րեն նշա նա կում է հա րյու րա պետ:
4)  Դի վա նա գետ ներ Մ. Սայք սի ու Ժ. Պի կոյի և Պո ղոս Նու բա րի միջև Լոն դո նում 

ձեռք բեր ված հա մա ձայ նու թյամբ հայ կա մա վոր նե րից կազմ ված ջո կա տը կոչ վում էր 
«Ար ևե լյան լե գե ոն»: 

5)  Խորհր դային Հա յաս տա նին և նրա սո վյալ բնակ չու թյա նը ար տա քին օգ նու թյան 
կազ մա կերպ ման գոր ծում նշա նա կա լից դեր կա տա րած, 1921 թ. սեպ տեմ բե րին 
Եր ևա նում հիմն ված մար մի նը կոչ վում էր Հայ կա կան ազ գային կո մի տե:

42.  Հաս կա ցու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել բա ցատ րու թյուն նե րին.
1) պան թյուր քիզմ    3) Ազ գային ո ւխտ
2) պա նիս լա միզմ    4) Ար ևե լյան հարց

ա.  թյուր քա լե զու ժո ղո վուրդ նե րի մի ա վո րում օս մա նյան Թուր քի այի դրո շի ներ քո և 
սր բա զան պա տե րազմ բո լոր ան հա վատ նե րի՝ գյա վուր նե րի դեմ

բ.  Թուր քի այից զա նա զան զի ջում ներ կոր զե լու մեծ տե րու թյուն նե րի միջև պայ քա րը, 
ո րը դար ձավ մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի հիմ նախն դիր 

գ.  փաս տա թուղթ, ո րում ամ րագր վում էր Օս մա նյան կայս րու թյու նում բնակ վող բո լոր 
ազ գային ու կրո նա կան փոք րա մաս նու թյուն նե րի լի ա կա տար հա վա սա րու թյու նը

դ.  իս լա մա դա վան բո լոր ազ գե րի մի ա վո րում օս մա նյան Թուր քի այի դրո շի ներ քո և 
սր բա զան պա տե րազմ բո լոր ան հա վատ նե րի՝ գյա վուր նե րի դեմ 

ե.  քա ղա քա կան ծրա գիր, ո րը « բուն թուր քա կան տա րածք» էր հռ չա կում Ա րևմ տյան 
Հա յաս տա նը և Կի լի կի ան, ի նչ պես նաև Կար սը, Ար դա հա նը և Բա թու մը 

1) 1–ե, 2–ա, 3–գ, 4–բ   3) 1–ա, 2–դ, 3–ե, 4–բ
2) 1–ա, 2–դ, 3–ե, 4–գ   4) 1–դ, 2–ա, 3–բ, 4–գ
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43.  Ի նչ պե՞ս է ին կոչ վում պատ ժիչ այն կա ռույց նե րը, ո րոնք կար ևոր դեր ու նե ին 
Հայաստանի կա ռա վար ման հա մա կար գում` կապ ված խորհր դային կար գե րի 
հաս տատ ման և ամ րապնդ ման հետ.

1) Գե րա գույն խոր հուրդ և Չեկա
2) Ներ քին գոր ծե րի ժող կո մատ և գե րա գույն մար մին
3) Օ ՄՈՆ և Չեկա
4) Չեկա և Ներ քին գոր ծե րի ժող կո մատ

44.  1920 թ. դեկ տեմ բե րի 25–ին Տաթ ևի վան քում հրա վիր ված հա մա զան գե զու րյան 
հա մա գու մա րի կող մից հռ չակ ված Սյու նի քի ե րկ րա մա սը կոչ վում է ր՝

1) Ինք նա վար Սյու նիք    3)  Զան գե զուր
2) Ան կախ Սյու նիք    4)  Լեռ նա հա յաս տան

45.  «Ար մեն կոմ» հաս կա ցու թյու նը հա մա պա տաս խա նեց նել իր բո վան դա կու թյա նը.

1)  Հա յաս տա նի բոլշ ևի կյան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կենտ րո նա կան ղե կա վար մար մին
2) Հոկ տեմ բե րյան հե ղա փո խու թյու նից հե տո ձևա վոր ված գոր ծա դիր իշ խա նու թյուն
3)  Մայի սյան ա պս տամ բու թյան ըն թաց քում ձևա վոր ված Հա յաս տա նի ռազ մա հե ղա

փո խա կան կո մի տե
4) տն տե սա վար ման ձև, ո րի հիմ քում ըն կած էր պա րեն հար կը

46.  Ինչ պե՞ս էր կոչ վում Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան բարձ րա գույն 
օ րենս դիր մար մի նը.

 1) Ազ գային խոր հուրդ   
2)  Հա յաս տա նի խոր հուրդ 
3)  նա խա րար նե րի խոր հուրդ
4)  սահ մա նա դիր ժո ղով
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5.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ ՈՒ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

1.  Նէ պի քա ղա քա կա նու թյան ձա խող ման և դրա նից հրա ժար վե լու պատ ճառ ներ են 
հան դի սա ցել.
ա.  պե տու թյան կող մից տա րեց տա րի մե ծա ցող մի ջամ տու թյու նը ե րկ րի տն տե սա

կան կյան քին
բ.  բան վոր դա սա կար գի և ճար տա րա գի տա տեխ նի կա կան ան ձնա կազ մի քա նա կա

կան ա ճը
գ.  բռ նաճն շում նե րի և հար կադ րա կան կո լեկ տի վաց ման քա ղա քա կա նու թյու նը
դ.  գնե րի վե րահսկ ումը, ձեռ նար կու թյուն նե րի ի նք նու րույ նու թյան  սահ մա նա փակ ումը
ե. ներ կու սակ ցա կան պայ քարն ու ան հա տի պաշ տա մուն քի քն նա դա տու թյու նը
զ. այ լա խո հա կան պայ քա րը Հա յաս տա նում 
է. տե ղա կան ի նք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ձևա վո րու մը
ը. ռազ մա կան կո մու նիզ մի ժա մա նակ նե րի գոր ծե լա կեր պի վերակենդանացումը
թ. կա ռա վար ման վար չահ րա մա յա կան ե ղա նա կին ան ցում կա տարելը

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

2. Թվարկվածներից ո րո՞նք են Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյան հետ ևանք ներ.
ա.  Այն սթա փեց նող ներ գոր ծու թյուն ու նե ցավ խորհր դային իշ խա նու թյուն նե րի վրա, 

ստի պեց ա ռա վել զգու շո րեն գոր ծել:
բ.  Վճռական քայլեր ձեռնարկվեցին երկրի սոցիալ–տնտեսական դրությունը բարե

լա վելու ուղղությամբ:
գ.  Խորհր դային իշ խա նու թյուն նե րը ժա մա նա կա վոր իշ խա նու թյան ա նու նից հրա

պա րա կե ցին ո րո շում Ար ևե լյան Հա յաս տա նում կա ռա վար ման նոր ձևի հաս
տատ ման մա սին։

դ.  Վա նի, Խնու սի և Է րզ րու մի մար զե րում կարճ ժա մա նակ ան ց ձևա վոր վե ցին և սկսե
ցին գոր ծել Ա րևմ տա հայ ազ գային խորհր դի տե ղա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ :

ե.  Գն դա կա հար վե ցին ա պս տամ բու թյան մի շարք ղե կա վար ներ ու մաս նա կից ներ, 
այդ թվում՝ Ստե փան Ա լա վեր դյանը, Սար գիս Մու սայե լյանը, Բագ րատ Ղա րիբ
ջան յանը, Ե գոր Սևյանը:

զ.  Ապս տամ բու թյան բո լոր մաս նա կից նե րին, նե րա ռյալ ղե կա վար նե րին, շնորհ վեց 
հա մա նե րում :

է.  Խորհր դային իշ խա նու թյուն նե րը ձեռ նա մուխ ե ղան նաև հայ կա կան բա նա կի աք սոր
ված սպա նե րին ա զատ ար ձա կե լու և հան րա պե տու թյուն վե րա դարձ նե լու գոր ծին :

ը.  Ստեղծ վեց Հա յաս տա նի ռազ մա հե ղա փո խա կան կո մի տե՝ Սար գիս Մու սայե լյա նի 
գլ խա վո րու թյամբ:

թ.  Ե րկ րում վե րա կանգն վեց ՀՀ օ րի նա կան իշ խա նու թյու նը՝ ՀՅԴ ղե կա վա րու թյամբ:

1) ա, զ, է, թ  2) ա, բ, զ, է   3) բ, գ, ը, թ  4) գ, դ, ե, թ
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3.  Ին չո՞վ է բա ցատր վում բան վոր դա սա կար գի և ին ժե նե րա կան ան ձնա կազ մի 
քանա կա կան ա ճը 1928–1940 թթ.

1) կուլ տու րա կան շի նա րա րու թյան կեն սա գործ մամբ
2)  պա րեն մաս նատր ման կի րառ մամբ 
3) մ շա կու թային կյան քի վե րել քով 
4) ար դյու նա բե րաց ման քա ղա քա կա նու թյան կեն սա գործ մամբ

4.  1920 թ. թուրք–հայ կա կան պա տե րազ մում Կարսը գրավվեց թուրքերի կողմից, 
ո րով հետև՝

 1)  ի րենց բարձ րու թյան վրա չէ ին ո ՛չ Կար սը պահ պա նող հայ զին վոր նե րը, ո ՛չ էլ բա
նա կի հրա մա նա տա րու թյու նը. թույլ էր նրանց բա րո յա հո գե բա նա կան և մար տա
կան պատ րաստ վա ծու թյու նը

2)   Կար սի բերդն ամ րաց ված էր եվ րո պա կան ռազ մա կան տեխ նի կայով, ո րը Կար
միր բա նա կի հրա մա նա տա րու թյան ա ռջև ծանր խն դիր ներ էր դրել

3)   Կար սի բնակ չու թյու նը տե ղա հան վել էր, ո րը հեշ տաց րեց կար միր բա նա կային նե
րի մուտ քը Կար սի բերդ

4)  հայե րը կռ վում է ին քե մա լա–բոլշ ևի կյան մի ա ցյալ բա նա կի դեմ, ո րոնց նպա տակն էր 
Կար սում հաս տա տել ան գլի ա կան գե նե րալ–նա հան գա պե տու թյուն

5.   Բա թու մում Խա լիլ բեյը հայ կա կան պատ վի րա կու թյան հետ սկսեց բա նակ ցու
թյուն նե ր, ո րով հետև՝ 

ա.  Թուր քա կան զոր քե րը պար տու թյուն է ին կրել Ան տան տի զոր քե րից:
բ.  Մայի սյան հե րո սա մար տե րում հայ կա կան զոր քե րը հաղ թա կան սխ րանք ներ գոր ծե ցին:
գ. Գեր մա նի ան պար տադ րեց դաշ նա կից Թուր քի ային նս տել բա նակ ցու թյուն նե րի:
դ. Թուր քի ան ձգ տում էր Ա նդր կով կա սում ար դա րա ցի խա ղա ղու թյուն հաս տա տել :
ե. Հա յաս տա նը փաս տա ցի հռ չակ վել էր ան կախ պե տու թյուն:

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

6. Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք Բա թու մի պայ մա նագ րի հետ ևանք նե րից չեն.

ա. Օս մա նյան կա ռա վա րու թյու նն ըն դու նեց և ճա նա չեց Հա յաս տա նի ան կա խու թյու նը:
բ.  Ա րա գո րեն զար գա ցան ա ռևտ րա–տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րը Թուր

քիայի և ՀՀ–ի միջև:
գ.  Թուր քի ան զավ թեց Ա րդ վի նը, Կար սը, Ար դա հա նը, Օլ թին, Կաղզ վա նը, Ա խալ քա

լա քը, Ա խալց խան:
դ. Թուր քի ան պար տա վոր վեց մի ջազ գային ա տյան նե րում պաշտ պա նել ՀՀ–ի շա հե րը: 
ե.  Թու քի ային ան ցան Սուր մա լո ւի գա վա ռը, Ա լեք սանդ րա պո լի և Էջ մի ած նի գա վառ

նե րի 3/4 մասը, Եր ևա նի գա վա ռի կե սը, Շա րուր–Ղա րա լա գյա զի 1/5 մասը:
զ. Թուր քի ային մնա ցին Ա լեք սանդ րա պո լը, Էջ մի ա ծինն ու Եր ևա նը:

1) ա, բ, ե   2) բ, դ, զ   3) գ, դ, ե   4) գ, ե, զ
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7.  Գտ նել ե րեք սխալ: Ո րո՞նք է ին 1920 թ. Մայի սյան ա պս տամ բու թյան պար տու թյան 
պատ ճառ նե րը. 
ա.  Կա ռա վա րու թյու նն առանց զենքի դիմելու համոզեց ապստամբների ղեկավար

ներին հանձնվել:
բ. Հաղ թա նա կի հա մար չկային լուրջ նա խադ րյալ ներ:
գ.  Ա պս տամ բու թյու նը կրում էր լայնածավալ և զանգվածային բնույթ, որի պատճառով 

հնարավոր չեղավ այն ղեկավարել:
դ.  Ա պս տամ բու թյան հա ջո ղու թյու նն ի սկզ բա նե կապ վում էր Ան տան տի օգ նու թյան 

և ոչ թե ներ քին գոր ծոն նե րի հետ: 
ե.  Բոլշ ևիկ նե րը Եր ևա նում ա պս տամ բու թյուն չէ ին նա խա տե սել:
զ. Ա պս տամ բու թյան կենտ րո նի պար տու թյու նը կան խո րո շեց նրա ան հա ջո ղու թյու նը: 
է.  Բոլշ ևիկ նե րը չկա րո ղա ցան օ գտ ագործել ժո ղովր դա կան լայն զանգ ված նե րի 

ա ջակ ցու թյու նը:

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

8.  Ա նդր կով կա սյան հան րա պե տու թյունների և Թուր քի այի միջև Բա թու մում կնքված 
պայ մա նագ րե րը վե րա նայե լու հար ցը քն նարկ ման ա ռար կա էր դար ձել Գեր մա
նի ա յում և Ա վստ րո–Հուն գա րի ա յում, ո րով հետև՝ 

ա.  նրանք ցանկանում էին երկրամասը պահել սեփական ազդեցության ոլորտում:
բ.  այդ ե րկր նե րը պայ մա նագ րե րը ա նար դա րա ցի է ին հա մա րում, քա նի որ Հա յաս

տա նը կորց րել էր իր հո ղային տա րածք նե րը:
գ.  Ա նդր կով կա սին տի րա նա լու Թուր քի այի ձգ տու մը հա կա սում էր պա տե րազ մում 

նրա դաշ նա կից նե րի, հատ կա պես Գեր մա նի այի ծրագ րին:
դ.  Ա վստ րո– Հուն գա րի ան ցան կա նում էր ե րկ րա մա սը պա հել սե փա կան ազ դե ցու

թյան ո լոր տում :
ե.  այդ ե րկր նե րը դեմ է ին Ա նդր կով կա սում ա դր բե ջա նա կան պե տու թյան ձևա վոր մա նը:

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

9.  Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք են 1919 թ. հուն վա րի հայ–վ րա ցա կան հաշ տու թյան 
կոն ֆե րան սի ար դյունք նե րից.

 ա. Լո ռին հայ տա րար վեց « չե զոք գո տի»:
բ.  «Լոռ ու  չե զոք գո տու» մեջ մտան Բոր չա լո ւի գա վա ռի Ա լա վեր դու (Թու մա նյան), 

Ու զուն լա րի (Օ ձուն) և Ա խալ քա լա քի շր ջան նե րը: 
գ.  « Չե զոք գո տում» սահ ման վեց հա տուկ կա ռա վա րում՝ Հա յաս տա նի և Վրաս տա նի 

լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա տեղ ղե կա վա րու թյամբ:
դ.  « Լո ռու չե զոք գո տու» ը նդ հա նուր վե րահս կո ղու թյու նը դր վեց ամերիկացի գե նե

րալ–նա հան գա պե տի վրա: 
ե. Վո րոն ցով կայի շր ջա նը հա մար վեց վի ճե լի տա րածք:
զ. « Չե զոք գո տում» տե ղա կայ վե ցին խա ղա ղա պահ զո րքեր: 
է. Ջա վախքը փաստացի մնաց Վրաս տա նի հս կո ղու թյան ներ քո:

1) ա, դ, ե   2) բ, դ, է   3) գ, ե, զ   4) ա, գ, է 
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10.   Բա թու մի պայ մա նագ րով՝ Բաք վում գտն վող հայ կա կան ազ գային զո րա մա սե րի 
լու ծար ման պա հան ջը նպաս տեց, ո ր՝ 

1) հայ կա կան կող մը կազ մաց րի Բաք վի հայ կա կան ազ գային զո րա մա սե րը:
2) Բաք վի Հայոց ազ գային խոր հուր դը հա մա գոր ծակ ցի Ստ. Շա հու մյա նի հետ:
3)  հայ կա կան ու ժե րը չհա մա գոր ծակ ցեն Բաք վի ժո ղովր դա կան կո մի սար նե րի իշ

խա նու թյան հետ:
4)  ի նք նա պաշտ պա նու թյան կա զմա կերպ ման ժա մա նակ հայ կա կան զո րա մա սե րը 

չե զոք դիրք բռ նեն:

11.  Ի ՞նչն էր ամ բողջ Ա նդր կով կա սում ի րադ րու թյան կտ րուկ փոխ վե լու պատ ճա ռը 
1920 թ. ապ րի լի վեր ջին.

1) հայ–ռու սա կան բա նակ ցու թյուն նե րի սկսվելը Մոսկ վա յում
2) թուր քա կան զոր քե րի ներ խու ժու մը Ա նդր կով կաս
3) Ա դր բե ջա նի խորհր դայ նա ցու մը 
4) թուրք–հայ կա կան պա տե րազ մում Հա յաս տա նի պար տու թյու նը

12.  Թ վարկ ված նե րից ո րո՞նք են 1921 թ. հոկ տեմ բե րի 20–ին Ան կա րա յում կնք ված 
ֆրանս–թուր քա կան պայ մա նագ րի ար դյունք նե րից.

 ա. Հա յա թափ ված Կի լի կի ան տր վեց Թուր քի ային:
բ. Կի լի կի ա հայ բե կոր նե րից Կի լի կի ա յում ձևա վոր վեց « հայ կա կան օ ջախ»: 
գ. Ֆրան սի ա կան զո րա մա սե րը լքե ցին Կի լի կի ան:
դ. Կի լի կի ան հռ չակ վեց ի նք նա վար՝ Ֆրան սի այի հո վա նա վո րու թյան ներ քո: 
ե. Ի նք նա վար Կի լի կի ան ստեղ ծեց 50– հա զա րա նոց բա նակ: 
զ.  Կի լի կի ա հա յու թյան վեր ջին բե կոր ներն ար տա գաղ թե ցին հար ևան ա րա բա կան 

ե րկր ներ և Եվ րո պա:

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

13.  Հա յաս տա նի իշ խա նու թյուն նե րը Թիֆ լի սի 1920 թ. օ գոս տո սի 10–ի հա մա ձայ
նագ րին կար ևոր նշա նա կու թյուն չէ ին տա լիս, ո րով հետև՝
 ա. այն հա մա րում է ին ձևա կան և ժա մա նա կա վոր:
բ.  ե րկ րի ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան գլ խա վոր նպա տա կը և Հայ կա կան հար ցի 

լու ծու մը կա պում է ին Սև րի պայ մա նագ րի հետ:
գ. մտա ծում է ին, որ ի րենք ստեղծ ված ի րա վի ճա կում այլ ե լք չու նեն:
դ. նրանք հաս կա նում է ին, որ Սև րի պայ մա նա գի րը հնա րա վոր չէ ի րա գոր ծել :
ե.  հա մոզ ված է ին, որ եվ րո պա կան հզոր պե տու թյուն նե րի ջան քե րով կի րա գործ վի 

Սև րի պայ մա նա գի րը:
զ. գե րագ նա հա տում է ին Ռու սաս տա նի դե րը տա րա ծաշր ջա նային խն դիր նե րում :
է.  են թադ րում է ին, որ դրա նով կխո չըն դո տեն քե մա լա–բոլշ ևի կյան հա մա գոր ծակ

ցու թյան ամ րապնդ մա նը:

1) ա, գ, ե   2) ա, բ, ե   3) բ, գ, է   4) դ, զ, է 
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14.  1920 թ. սեպ տեմ բե րի 18–ին Բաք վում ըն դուն ված բա նաձև– փաս տա թուղ թը 
վտան գա վոր էր Հա յաս տա նի հա մար, ո րով հետև՝
 ա.  նրա հիմ նա կան դրույթ ներն ամ բող ջու թյամբ ո ւղղ ված է ին Հա յաս տա նի Հան րա

պե տու թյան դեմ:
բ.  դրա նով ա ռա ջարկ վում էր հնա րա վոր բո լոր մի ջո ցա ռում նե րով օգ նել Հա յաս տա

նին խու սա փե լու խորհր դայ նա ցու մից:
գ. են թադր վում էր բո լոր մի ջոց նե րով օգ նել Ան տան տին:
դ.  ա ռա ջարկ վում էր քե մա լա կան նե րի ռազ մար շա վի մի ջո ցով նպաս տել Հա յաս տա

նի խորհր դայ նաց մա նը :
ե.  Ռու սաս տա նից պա հանջ վում էր չմի ջամ տել Հա յաս տա նի ներ քին գոր ծե րին:
զ.  նա խա տե սում էր « թուրք–հայ կա կան կո տո րած նե րը» կան խե լու պատր վա կով որ

պես փր կա րար և հաշ տա րար ռու սա կան զոր քե րը մտց նել Հա յաս տան և հաս տա
տել խորհր դային վար չա կարգ :

է.  նա խա տե սում էր ա դր բե ջա նա կան զոր քը Հա յաս տան մտց նե լով՝ կան խել « թուրք–
հայ կա կան կո տո րած նե րը»:

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

15.   Թվարկ ված նե րից ո րո՞նք 1921 թ. Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյան ար դյունք
ներից չեն.

 ա. Խորհր դային իշ խա նու թյու նը ստիպ ված էր ա ռա վել զգու շո րեն գոր ծել:
բ.  Վճռական քայլեր ձեռնարկվեցին երկրի սոցիալ–տնտեսական դրությունը բարե

լավելու ուղղությամբ:
գ.  Ա պս տամ բու թյան ղե կա վար նե րը են թարկ վե ցին ա ռա վե լա գույն պատ ժի՝ գն դա

կա հար ության:
դ.  Ա պս տամ բու թյան բո լոր մաս նա կից նե րին, նե րա ռյալ ղե կա վար նե րին, շնորհ վեց 

հա մա նե րում: 
ե. Հայ կա կան բա նա կի աք սոր ված սպա նե րին ա զատ ար ձա կե ցին:
զ.  Հայ կա կան բա նա կի աք սո րից ա զատ ված սպա նե րին թույլ չտր վեց վե րա դառ նալ 

Հա յաս տան: 
է.  Ամ րապնդ վեց ռազ մա կան կո մու նիզ մի քա ղա քա կա նու թյու նը: 

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

16. Թվարկ ված նե րից ո րո՞նք ԽՍՀՄ կազ մա լուծ ման պատ ճառ նե րից չեն.

ա.  ԽՍՀՄ–ը ի րա կա նում ոչ թե դաշ նային մի ու թյուն էր, այլ մի ա ձույլ կենտ րո նաց ված 
պե տու թյուն:

բ. Խորհր դային պե տու թյա նը բնո րոշ էր ի րա կան ժո ղովր դա վա րու թյու նը:
գ.  ԽՍՀՄ բոլոր քա ղա քա ցի նե րը մշտապես օ գտ վում է ին խոս քի, մա մու լի, մի տինգ

նե րի, ցույ ցե րի ա զա տու թյուն նե րից:
դ.  Հե տապնդ վում էր այ լա խո հու թյու նը: 
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ե.  Ազ գե րի ու հա սա րա կու թյան մի լի ո նա վոր ան դամ նե րի նկատ մամբ կի րառ
վում է ին բռ նու թյուն ներ:

զ. Ան խախտ կեր պով ի րա կա նաց վում էր մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը:

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

17.  Վ րաս տա նի մենշ ևի կյան իշ խա նու թյան հետ ՀՓԿ–ի դա շին քի հաս տատու մը 
և խորհր դային իշ խա նու թյան դեմ հա մա կով կա սյան պայ քա րը խա փան վեց, 
ո րովհետև՝

1)  թուր քա կան զոր քե րը ներ խու ժե ցին Հա յաս տան
2) Վ րաս տա նի մենշ ևի կյան իշ խա նու թյու նը մեր ժո ղա կան պա տաս խան տվեց
3) Վ րաս տա նը խորհր դայ նաց վեց 
4) սեր տա ցավ վրաց–ա դր բե ջա նա կան մեր ձե ցու մը

18. Ի ՞նչ նպա տա կով օգ տա գործ վեց Ս. Կի րո վի սպա նու թյու նը Ստա լի նի կող մից.

1) երկ րում ժո ղովր դա վա րու թյուն հաս տա տե լու
2)  կու սակ ցա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի թի վը մե ծաց նե լու 
3) իր նախ կին զի նա կից նե րից ա զատ վե լու 
4) այ լա խոհ նե րի նկատ մամբ հա լա ծանք նե րը դա դա րեց նե լու

19. Թվարկվածներից որո՞նք  Հա յաս տա նի ար դյու նա բե րաց ման հետ ևանք նե րից չեն.

ա.  Հա յաս տանն աս տի ճա նա բար ագ րա րային ե րկ րից վե րած վեց ար դյու նա բե րա
կան հան րա պե տու թյան: 

բ.  Կր ճատ վեց խորհր դա հայ մտա վո րա կա նու թյան և ճար տա րա գի տա տեխ նի կա
կան ան ձնա կազ մի քա նա կը:

գ. Բան վոր դա սա կար գի քա նա կը մի քա նի ան գամ ա ճեց:
դ. Ա ռա ջաց րեց բնա պահ պա նա կան խն դիր ներ: 
ե.  Հրազ դան գե տի վրա հիդ րոէ լեկտ րա կա յան նե րի կա ռու ցու մը հան գեց րեց Սևա նա 

լճի մա կար դա կի ի ջեց մա նը:
զ. Ստեղծ վե ցին մի շարք կո մու նա ներ, ար տել ներ, սով խոզ ներ: 
է.  Հա յաս տա նի խո շոր եղ ջե րա վոր ա նա սուն նե րի գլ խա քա նա կը կր ճատ վեց 30 %–ով: 

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

20.  Ո րո՞նք է ին Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տից հե տո սկս ված զանգ վա ծային հայ րե նա
դար ձու թյան պատ ճառ նե րը.
ա.  հայ կա կան հո ղե րը Թուր քի այից պա հան ջե լու և Հա յաս տա նին մի աց նե լու մտայ

նու թյան ա ճը
բ. Խորհր դային Մի ու թյան, այդ թվում՝ Խորհր դային Հա յաս տա նի հե ղի նա կու թյան ա ճը 
գ.  Սփյուռ քի տար բեր հայ կա կան հա մայնք նե րում տն տե սա կան վի ճա կի կտ րուկ 

վատ թա րա ցու մը
դ. Սփյուռ քում հայե րի նկատ մամբ ազ գային, կրո նա կան հա լա ծանք նե րը

 1) ա, բ  2) ա, գ   3) բ, դ   4) բ, գ
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21. Հայ–վ րա ցա կան սահ մա նա զատ ման վերջնական հա մա ձայ նագ րով` 
ա. Լո ռին մի ա նում էր Վրաս տա նին
բ.  Լո ռին, բա ցա ռու թյամբ Հյու սի սային Լո ռու հայ կա կան մի խումբ գյու ղե րի 

(Աղ–Քյոր փի, Օփ րեթ, Խո ժոռ նի և այլն), մնում էր Խորհր դային Հա յաս տա նին
գ. Ջա վախքն ան ցնում էր Հա յաս տա նին, ի սկ Լո ռին դառ նում էր « չե զոք գո տի»
դ. Ջա վախքն ան ցնում էր Վրաս տա նին  
ե. Լո ռի ում հաս տատ վեց ան գլի ա կան գե նե րալ–նա հան գա պե տու թյուն
զ. Վրաս տա նը ժա մա նա կա վո րա պես զոր քեր մտց րեց Լո ռի 

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

22.  Ի ՞նչն էր 1990–ա կան թթ. հայ–թուր քա կան դիվանագիտական հա րա բե րու
թյուննե ր չհաստատելու պատ ճա ռը.
1)  Հա յաս տա նի կող մից ար ձա նագ րու թյուն նե րի վա վե րաց ման կա սե ցու մը
2)   Թուր քի ան Հա յաս տա նին նա խա պայ ման ներ ներ կա յաց րեց` հատ կա պես կապ

ված Ղա րա բա ղյան խնդ րի հետ
3)   Թուր քի ան ա ռա ջար կում էր ար ձա նագ րու թյուն նե րում կե տեր փո փո խել` հօ գուտ 

Ա դր բե ջա նի
4)  Հա յաս տա նի մեր ձե ցու մը ՌԴ –ի և Ա ՄՆ –ի հետ, ո րին Թուր քի ան դեմ է ր

23.  Ի ՞նչ հետ ևանք է ու նե ցել ա դր բե ջա նա կան բա նա կի հար ձա կու մը Գե տա շե նի ու 
Մար տու նա շե նի վրա.
1)   Հայե րը հե րո սա բար հետ մղե ցին թշ նա մուն և ա զա տագ րե ցին Գե տա շենն ու Մար

տու նա շե նը: 
2)  Ու ժե րը ան հա վա սար է ին, ո ւս տի զավ թիչ նե րը գրա վե ցին Գե տա շենն ու Մար տու

նա շե նը:
3)  Թշ նա մին պա շա րեց Գե տա շենն ու Մար տու նա շե նը, բայց հայ կա կան ի նք նա պաշտ

պա նա կան ու ժե րի դի մադ րու թյան շնոր հիվ շու տով պա շա րու մը դա դա րեց վեց:
4)  Գե տա շենն ու Մար տու նա շե նը չն վաճ վե ցին, քա նի որ ա դր բե ջա նա կան բա նա կի 

ու շադ րու թյան կենտ րո նում հայտն վե ցին Խո ջա լուն, Շու շին ու Աղ դա մը:

24. Ա դր բե ջա նի ան կա խու թյան հռ չա կագ րով` 

1) Ադր բե ջա նը դուրս էր գա լիս Ա ՊՀ –ի կազ մից 
2)  Ադր բե ջանն ը նդ գրկ ված էր լի նե լու 1920–1936 թթ. Խորհր դային Ա դր բե ջա նի 

Հան րա պե տու թյան սահ ման նե րում 
3)  Ադր բե ջանն ը նդ գրկ ված էր լի նե լու 1918–1920 թթ. մու սա վա թա կան Ա դր բե ջա նի 

Հան րա պե տու թյան սահ ման նե րում
4)  Բա քուն շա րու նա կեց մնալ Խորհր դային Ա դր բե ջա նի ի րա վա հա ջոր դը
5)   Բա քուն փաստորեն հրա ժար վեց Խորհր դային Ա դր բե ջա նի ի րա վա հա ջոր դը լի նե լուց 
6)  Ադր բե ջա նի կազ մում է ին լի նե լու Նա խիջ ևա նը, Լեռ նային Ղա րա բաղն ու Զան

գե զու րը 
7) Ադր բե ջա նի կազ մում չէ ին կա րող լի նել Նա խիջ ևանն ու Լեռ նային Ղա րա բա ղը 
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25. ԼՂՀ ան կա խու թյան հան րաք վե ի ար դյուն քում`
1)  մերժ վեց ՀՀ–ի հետ ԼՂՀ –ի մի ա վոր ման հար ցը
2)  հաս տատ վեց Ա դր բե ջա նի կազ մից դուրս գա լու հար ցը
3)  հաս տատ վեց Լեռ նային Ղա րա բա ղի ան կա խու թյու նը
4)  հաս տատ վեց Ղա րա բաղ–Զան գե զուրի ան կա խու թյու նը

26. Ին չո՞վ են ա վարտ վել Խո ջա լո ւի հա մար մղ ված մար տե րը.
 1) Ա նակն կա լի ե կած թշ նա մին փոր ձեց գրավել Շուշին:
2)  Դա րա նա կա լած թշ նա մին հայ կա կան ու ժե րին գցեց շր ջա փակ ման մեջ:
3)  Հայ կա կան ու ժե րը նա հան ջե ցին դե պի Ստե փա նա կերտ:
4)   Հայ կա կան ու ժե րը լի ո վին ջախ ջա խե ցին Խո ջա լո ւում տե ղա կայ ված ա դր բե ջա

նա կան ու ժե րը:

27.  Ին չո՞ւ էին հայ մար տիկ նե րը Խո ջա լո ւի ա զա տագր ման ժա մա նակ գլ խա վոր ճա
նա պար հի կող մից մի ջանցք թո ղել.
 1) որ պես զի ռուս գրոհայիններն այդ ճա նա պար հով նա հան ջեին 
2) որ պես զի Խո ջա լո ւի բնա կիչ նե րը հե ռա նային Շու շի 
3) որ պես զի օգ նա կան ու ժեր ստա նային Ստե փա նա կեր տից 
4) որ պես զի Խո ջա լո ւի բնա կիչ նե րը հե ռա նային Աղ դամ

28. Ար ցա խյան ա զա տագ րա կան ու ժե րի Լա չին մտ նե լով՝ 
1) դյուրին դարձավ Շու շի ի ա զա տագ րու մը
2)  ճեղք վեց շր ջա փակ ման օ ղա կը
3)  հեշ տա ցավ Շա հու մյա նի ու Մար տա կեր տի ա զա տագ րու մը 
4) Ար ցա խը ցա մա քային ճա նա պար հով մի ա ցավ ՀՀ–ի ն
5) թշ նա մին զինադադար խնդրեց

29.  Ին չի՞ շնոր հիվ ա պա հով վեց Մար տա կեր տի շր ջա նում ա զա տագ րա կան մար տեր 
մղող հայ կա կան պաշտ պա նա կան ու ժե րի թի կուն քը.
1)  Շու շի ի ա զա տագր ման
2)  Լա չի նի ա զա տագր ման
3)   Հո րա դի զի եր կա թու ղային հան գույ ցի կրա կա կե տե րի ո չն չաց ման և Հո րա դի զի 

ա զա տագր ման
4)   Քել բա ջա րի շր ջա նի հյու սի սային մա սի և Օ մա րի բարձ րա դիր լեռ նանց քի ա զա

տագր ման

30. Լո զա նի կոն ֆե րան սից հե տո Հայ կա կան հար ցը փո խա րին վեց`

1)  դե պի հայ րե նիք ներ գաղթ կազ մա կեր պե լու հար ցով
2)  հայ գաղ թա կա նու թյա նը որ ևէ կերպ բնա կեց նե լու և օգ նու թյուն ցույց տա լու հար ցով
3)   հայ գաղ թա կա նու թյա նը Սփյուռ քի տար բեր գաղ թօ ջախ նե րում տե ղա բաշ խե լու 

հար ցով
4)  ԱՄՆ–ում հայ գաղ թա կա նու թյա նը ա պաս տան տա լու հար ցով
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31.  Ին չո՞ւ էր խորհր դային իշ խա նու թյան տա րի նե րին Հայ դա տի և պա հան ջա տի
րու թյան խն դիր նե րով հիմ նա կա նում Սփյուռ քը զբաղ վում.

1)  քա նի որ Սփյուռ քում է ին գոր ծում հայ ազ գային ա վան դա կան կու սակ ցու թյուն նե րը
2)   քա նի որ Խորհր դային Հա յաս տա նում չկային հա մա պա տաս խան մար մին ներ և 

դի վա նա գետ ներ
3)   քա նի որ Խորհր դային Հա յաս տա նը զրկ ված էր ի նք նու րույն ար տա քին քա ղա քա

կա նու թյուն վա րե լու հնա րա վո րու թյու նից
4)   Խորհրդային Հայաստանը շա հագրգռ ված չէ ր Հայ դա տի ու պա հան ջա տի րու

թյան խն դիր նե րով

32.  Ին չո՞ւ 1920–ա կան թթ. սկ սած հա զա րա վոր հայեր վե րա դար ձան հայ րե նիք.

1)  քա նի որ հայ րե նի քում նրանք ու նե ին կյան քի ու գույ քի ա պա հո վու թյուն
2)   քա նի որ ի րենց ա պաս տա նած ե րկր նե րում են թարկ վում է ին տն տե սա կան, քա

ղա քա կան ու կրո նա կան հա լա ծանք նե րի
3)   քա նի որ Խորհր դային Հա յաս տա նը իր գո յու թյան ա ռա ջին ի սկ տա րի նե րից վա

րում էր տար բեր ե րկր նե րում ցր ված հա յու թյա նը Հա յաս տան տե ղա փո խե լու քա
ղա քա կա նու թյուն 

4)  քա նի որ հույս ու նե ին ստեղծ վե լիք ազ գային օ ջա խում ստա նալու կյան քի բա րե
նպաստ պայ ման ներ

33.  1930–ա կան թթ. ի ՞նչ պատ ճառ նե րով ը նդ հատ վե ցին Սփյուռ քի հետ ա ռանց այն էլ 
սահ մա նա փակ հա րա բե րու թյուն նե րը.
1)  խորհր դային ե րկ րում ծա վալ ված բռ նաճն շում նե րի
2)  Հա յաս տա նում քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի լու ծար ման
3)  Հա յաս տա նում ՀՕԿ–ի ու ՀԲԸՄ–ի գոր ծու նե ու թյան ար գել ման
4)   Հայ կա կան հա մաշ խար հային կոնգ րե սի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի վատ թա րաց ման
5)  Խորհր դային Հա յաս տա նում Հայ կա կան ազ գային կո մի տե ի գոր ծու նե ու թյան ար գել ման

34.  Ին չո՞վ էր պայ մա նա վոր ված 1940–ա կան թթ. ե րկ րորդ կե սին Խորհր դային 
Միու թյան, այդ թվում նաև Խորհր դային Հա յաս տա նի հե ղի նա կու թյան բարձ
րա ցու մը սփյուռ քա հա յու թյան շր ջա նում.
ա. Ե րկ րորդ աշ խար հա մար տում տա րած հաղ թա նա կով
բ. խորհր դային ե րկ րում արդյունաբերացման հա ջող ար դյունք նե րով
գ.  հայ կա կան հո ղե րը Թուր քի այից պա հան ջե լու և Հա յաս տա նին մի աց նե լու մտայ

նու թյամբ
դ.  Խորհր դային Հա յաս տա նում ազգային կուսակցությունների գործունեության 

վերա կանգնմամբ 

1) ա, բ  2) ա, գ   3) բ, գ   4) գ, դ



ZA
NGAK

311

35.  Ի ՞նչ նշա նա կու թյուն ու նե ցավ Մեծ հայ րե նա դար ձու թյու նը Խորհր դային Հա յաս
տա նի հա մար.
1)  Վատ թա րա ցավ Խորհր դային Հա յաս տա նի տն տե սա կան կա ցու թյու նը:
2)  Ս փյուռ քա հայերն ի րենց կա պի տալ ներդ րում նե րով շե նաց րին Խորհր դային Հա

յաս տա նը:
3)  Բա րե լավ վեց ՀԽՍՀ ժո ղովր դագ րա կան ի րա վի ճա կը:
4)  Խորհր դային Հա յաս տա նում ա ճեց գոր ծազր կու թյու նը:

36.  Ո ՞ր ի րա դար ձու թյուն նե րը պատ ճառ հան դի սա ցան, որ ԽՍՀՄ ղե կա վա րու
թյունը հրա ժար վի Թուր քի այից հայ կա կան տարածքների պա հանջ ից.

1) ՄԱԿ–ի կազ մա վո րու մը և Թուր քի այի ան դա մակ ցու մը այդ կա ռույ ցին
2)  մի ջազ գային ի րա վի ճա կի սրու մը
3)  ֆա շիս տա կան վար չա կար գե րի հաս տա տու մը Եվ րո պայի շատ ե րկր նե րում
4)   Հյու սի սատ լան տյան խմ բա վոր ման կազ մա վո րու մը և Թուր քի այի ան դա մակ ցու մը 

այդ ռազ մա քա ղա քա կան դա շին քին
5)  Սև ծո վյան տն տե սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան (ՍԾՏՀ) կազ մա վո րու մը և Թուր

քի այի ան դա մակ ցումն այդ կա ռույ ցին 
6) ԱՊՀ կազ մա վո րու մը և Թուր քի այի ան դա մակ ցումն այդ կա ռույ ցին

37. Հայ կա կան ազ գային կո մի տե ի նպա տակն էր` 

1)  Ար ևե լյան ու Ա րևմ տյան Հա յաս տան նե րի մի ա վո րումն ու հայ կա կան պե տու թյուն 
կազ մե լը ոչ մի այն Վիլ սո նի նա խան շած սահ ման նե րում, այլ նաև ժա մա նա կին 
Խորհր դային Հա յաս տա նից ար հես տա կա նո րեն ան ջատ ված բո լոր տա րածք
ներում :

2)  Ար ևե լյան ու Ա րևմ տյան Հա յաս տան նե րի, ի նչ պես նաև Կի լի կի այի մի ա վո րումն ու 
հայ կա կան պե տու թյուն կազ մե լը ոչ մի այն Վիլ սո նի նա խան շած սահ ման նե րում, 
այլ նաև ժա մա նա կին Խորհր դային Հա յաս տա նից ար հես տա կա նո րեն ան ջատ
ված բո լոր տա րածք ներում :

3)  Արևմ տյան Հա յաս տա նից Թուր քի այի խլած բո լոր տա րածք նե րից հայ կա կան 
6 վի լայեթ նե րի վերականգնումը, ին չը պետք է լի ներ Վիլ սո նի նա խան շած սահ
ման նե րում :

4)  Ար ևե լյան ու Ա րևմ տյան Հա յաս տան նե րի, Կի լի կի այի մի ա վո րու մը և հայ կա կան 
պե տու թյան ե լք ու նե նա լը դե պի ծով:

38.  Ի ՞նչ հետ ևանք ներ ու նե ցավ բոլշ ևիկ նե րի Մայի սյան ա պս տամ բու թյու նը.
 ա. Հա յաս տա նում հաս տատ վեց խորհր դային իշ խա նու թյուն
բ. ե րկ րում ար գել վեց Հա յաս տա նի կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան գոր ծու նե ու թյու նը
գ. շա րու նակ վեց բոլշ ևիկ նե րի օ րի նա կան գոր ծու նե ու թյու նը Հա յաս տա նում
դ. հա մա նե րում ստա ցան ա պս տամ բու թյան ղե կա վար նե րը 
ե. ա պս տամ բու թյու նը թու լաց րեց ու ա պա կա յու նաց րեց ե րկ րի ներ քին դրու թյու նը

1) բ, ե  2) ա, գ   3) գ, ե   4) բ, դ
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39.  Գեր մա նի ան շա հագր գիռ էր հրա վի րե լու կոն ֆե րանս Կոս տանդ նու պոլ սում, 
ո րով հետև՝

1)  ձգ տում էր վե րա նայելու Բա թու մի պայ մա նա գի րը և թույլ չտալու Թուր քի այի ուժե
ղա ցումն Ա նդր կով կա սում, քա նի որ դրա նով կսահ մա նա փակ վեր իր ազ դե ցու
թյունն այդ տա րա ծաշր ջա նում:

2) ձգ տում էր վե րա նայ ելու Բրեստ– Լի տովս կի պայ մա նա գի րը:
3)  ձգ տում էր հրա վիր վե լիք կոն ֆե րան սում քն նար կելու Բալ կա նյան տա րածք նե րի 

հար ցը և լու ծելու այն հօ գուտ Թուր քի այի:
4)  ձգ տում էր հրա վիր վե լիք կոն ֆե րան սում քն նար կելու Ա նդր կով կա սյան հան րա պե

տու թյուն նե րի միջև տա րած քային վե ճե րը և լու ծելու դրանք հօ գուտ Հա յաս տա նի:

40.  Խորհր դային Ռու սաս տա նը սա տարում էր Խորհր դային Ա դր բե ջա նի` հայ կա
կան տա րածք նե րը նվա ճե լու ծրագ րին, ո րով հետև՝

1)  հե նա կետ ու նե նա լով Խորհր դային Ա դր բե ջա նը՝ ձգ տում էր կապ վե լու քե մա լա
կան Թուր քի այի հետ՝ հու սա լով, թե վեր ջինս կօգ նի հե ղա փո խու թյունն Ար ևել քի 
ե րկրնե րում տա րա ծե լուն:

2)  այդ տա րածք նե րը դի տում էր ի բրև Ա դր բե ջա նի պատ մա կան մաս և ձգ տում էր 
վե րա կանգ նե լու պատ մա կան ար դա րու թյու նը:

3)  ի րա կա նում ձգ տում էր Նա խիջ ևա նը, Ղա րա բա ղը, Զան գե զուրն ու Շա րու րը 
ա դրբե  ջա նա կան զեն քի օգ նու թյամբ բռ նակ ցե լու իր տա րած քին:

4)  նման դիր քո րոշ մամբ ձգ տում էր վս տա հու թյուն ներշն չե լու Վրաս տա նին, թե վեր
ջի նիս խորհր դայ նաց ման դեպ քում ին քը կսա տարի նաև Լո ռու նկատ մամբ նրա 
տա րած քային հա վակ նու թյուն նե րին:

41.  Գտ նել սխալ պա տաս խան նե րը. 

Ո րո՞նք է ին Հա յաս տա նում բռնկ ված Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյան պատ ճառ նե րը։

1) բոլշ ևի կյան մե նիշ խա նու թյան հաս տա տու մը
2) ռազ մա կան կո մու նիզ մի քա ղա քա կա նու թյան կի րա ռու մը
3)  1921 թ. փետր վա րին ի րա կա նաց ված նոր ձեր բա կա լու թյուն ներն ու գն դա կա հա

րու թյուն նե րը
4) օ տա րերկ րյա կազմակերպությունների սադ րիչ գոր ծո ղու թյուն նե րը
5)  դաշ նակ ցու թյուն կու սակ ցու թյան և նախ կին կա ռա վա րու թյան ան դամ նե րի բա

ցա հայտ քա րոզ չա կան և կազ մա կերպ չա կան աշ խա տան քը` խորհր դային իշ խա
նու թյան հե ղի նա կու թյու նը վար կա բե կե լու ո ւղ ղու թյամբ

42. Գտ նել սխալ պա տաս խան նե րը.

Ի ՞նչ հետ ևանք ներ ու նե ցավ Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյու նը Հա յաս տա նում։

1) Ե րկ րում վե րա հաս տատ վեց խորհր դային իշ խա նու թյու նը։
2)  Վճռական քայլեր արվեցին երկրի սոցիալ–տնտեսական վիճակը բարելավելու 

համար:
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3) Ե րկ րում վերջ տր վեց բոլշ ևիկ նե րի մե նիշ խա նու թյա նը։
4)  Քայ լեր ձեռ նարկ վե ցին բա նա կի աք սոր ված սպա նե րին հայ րե նիք վե րա դարձ նե

լու ո ւղ ղու թյամբ։
5) Ե րկ րում շա րու նակ վե ցին բո լոր տե սա կի բռ նագ րա վում նե րը։
6) Ա պս տամբ նե րին հա մա նե րում շնորհ վեց։

43.  Ին չո՞ւ խորհր դային ե րկ րում ա րա գաց վե ցին կո լեկ տի վաց ման տեմ պե րը, և 
բռնու թյուն ու հար կադ րանք գոր ծադր վեց գյու ղա ցի նե րի հան դեպ.

ա.  Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյու նը տն տե սա կան դժ վա րու թյուն նե րից ել քը տե
սավ կո լեկ տի վաց ման տեմ պե րի ա րա գաց ման մեջ։

բ.  Գոր ծադր վեց բռ նու թյուն, ո րով հետև մե նատն տես գյու ղա ցի նե րը ժո ղովր դի թշնա
մի ներ է ին և սո ցի ա լիզ մի կա ռուց ման հա կա ռա կորդ ներ։

գ.  Գոր ծադր վեց բռ նու թյուն, ո րով հետև մե նատն տես գյու ղա ցին ցան կու թյուն չու
ներ և պատ րաստ չէր հրա ժար վե լու ան հա տա կան տն տե սու թյու նից ու կա մա վոր 
մտնե լու կոլտն տե սու թյուն։

դ.  Գոր ծադր վեց բռ նու թյուն, ո րով հետև մի ջակ գյու ղա ցի նե րը թույլ չէ ին տա լիս չքա
վոր գյու ղա ցի նե րին ան դա մագր վե լ կո լեկ տիվ տն տե սու թյուն նե րին։

1) ա, բ  2) գ, դ   3) ա, գ   4) բ, դ

44.  Թվարկվածներից ո րո՞նք են 1920 թ. Մայի սյան ա պս տամ բու թյան ան մի ջա կան 
հետ ևանք նե ր.

ա. Գն դա կա հար վե ցին ա պս տամ բու թյան մի շարք ղե կա վար ներ և մաս նա կից ներ:
բ.  Ա պս տամ բու թյու նը տե ղի ու նե ցավ Հա յաս տա նի բո լոր քա ղաք նե րում մի ա ժա մա

նակ և ա վարտ վեց հաղ թա նա կով:
գ. Բոլշ ևի կյան կազ մա կեր պու թյուն ներն ամ րապն դե ցին ի րենց դիր քե րը Հա յաս տա նում:
դ. Բոլշ ևի կյան կազ մա կեր պու թյուն նե րը հայ տա րար վե ցին օ րեն քից դուրս: 
ե. Ամ րապնդ վեց հայ և ռուս բոլշ ևիկ նե րի ռազ մա քա ղա քա կան դա շին քը:
զ.  Ա պս տամ բու թյու նը պե տու թյա նը մի այն վնաս հասց րեց՝ ա պա կա յու նաց նե լով 

երկրի ներ քին դրու թյու նը: 
է. Իշ խա նու թյունն ան ցավ Հա յաս տա նի ռազ մա հե ղա փո խա կան կո մի տե ի ձեռ քը: 
ը.  Հ. Օ հան ջա նյա նի բյու րո–կա ռա վա րու թյու նը ՌՀԿ–ին ա ռա ջար կեց կազ մել կոա

լի ցի ոն կա ռա վա րու թյուն:

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

45. Թվարկվածներից որո՞նք են Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյան պատ ճառ նե ր.

1) նոր իշ խա նու թյուն նե րի վա րած « ռազ մա կան կո մու նիզ մի» քա ղա քա կա նու թյու նը
2)  Վրաս տա նին պա տե րազմ հայ տա րա րե լու պատ ճա ռով շտապ ի րա կա նաց ված 

զո րա հա վա քը
3)  նոր իշ խա նու թյուն նե րի այն հայ տա րա րու թյու նը, որ Խորհր դային Ա դր բե ջա նի 

հետ տա րած քային վե ճե րը լուծ վե լու են հօ գուտ ա դր բե ջան ցի նե րի 
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4)  բնակ չու թյան ու նեց ված քի կա մա յա կան բռ նագ րա վում նե րը, ո րոնք ու ղեկց վում է ին 
ան հնա զանդ նե րի ձեր բա կա լու թյուն նե րով

5)  նէ պի քա ղա քա կա նու թյան գործադրումը, ո րի հետ ևան քով կտ րուկ վատ թա րա
ցավ գյու ղա ցի ու թյան դրու թյու նը

6)  ՀՍԽՀ իշ խա նու թյուն նե րի բա ցա հայտ թուր քա մետ քա ղա քա կա նու թյու նը և Թուր
քի ային տա րած քային պա հանջ ներ ա ռա ջադ րե լուց հրա ժար վե լու հայ տա րա րու
թյուն նե րը

7)  խորհր դային իշ խա նու թյան գոր ծադ րած քա ղա քա կան բնույ թի հե տապն դում նե րը 
և բռ նու թյուն նե րը

46.  Ի՞ նչ պատճառով 1918 թ. վերջին չհա ջող վեց խու սա փել հայ–վ րա ցա կան պա տե
րազ մից.

1) վրա ցա կան իշ խա նու թյուն նե րի որ դեգ րած ան զի ջում և հար ձա կո ղա կան կեց ված քի 
2) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ներ կա յաց րած տա րած քային պա հանջ նե րի 
3) ռու սա կան իշ խա նու թյուն նե րի սադ րանք նե րի 
4)  ա դր բե ջա նա կան և վրա ցա կան իշ խա նու թյուն նե րի փոխ հա մա ձայ նեց ված գոր ծո

ղու թյուն նե րի 

47.  Գտ նել սխալ պա տաս խա նը.

Ին չո՞ւ Խորհր դային Հա յաս տա նում նէ պի շր ջա նում կա տար ված հո ղային բա րե նո րո
գում նե րը քիչ չա փով ա վե լաց րին գյու ղա ցու հո ղա բա ժի նը։

1)  Հա յաս տա նում կալ վա ծա տի րու թյու նը տա րած ված չէր, հետ ևա բար բռ նագ րավ
ված և ազ գայ նաց ված կալ վա ծա տի րա կան հո ղե րը ևս քիչ է ին։

2)  Հո ղային ֆոն դի խիստ սահ մա նա փա կու թյան պատ ճա ռով շն չա բա ժի նը սահ ման
վեց նվա զա գույն չա փով։

3)  Գաղ թա կան բնակ չու թյա նը հո ղով ա պա հո վե լը ևս հո ղա սա կավ Հա յաս տա նի հա
մար խն դիր ստեղ ծեց։

4)  Ժողտնտխորհի ստեղծումը սահ մա նա փա կեց ան հա տա կան գյու ղա ցի ա կան 
տնտե սու թյուն նե րի հո ղա բա ժի նը։
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6.  ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

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

ա.  ՀԿԿ կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղա րի պաշ տո նում Սու րեն Հա րու թյու նյա նի նշա
նա կու մը 

բ. « Ղա րա բաղ» կո մի տե ի ստեղ ծու մը
գ.  Սումգաիթյան ոճրագործության իրականացումը
դ.  Ա ՄԿ խորհր դի ձևա վո րու մը 
ե.  Յա կով Զա րո բյա նի ը նտր վե լը ՀԿԿ կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղա րի պաշ տո նում
զ. « Փա րոս» թեր թի գաղտ նի հրա տա րա կու մը 
է. Ե ռա գույ նի ճա նա չու մը Հա յաս տա նի երրորդ հան րա պե տու թյան պե տա կան դրոշ 
ը. ե ռաս տի ճան դա տա կան հա մա կար գի ներդ րու մը ՀՀ–ո ւմ
թ.  Մի խայիլ Գոր բա չո վի՝ ԽՍՀՄ–ի նա խա գա հի լի ա զո րու թյուն նե րը կա մա վոր վայր 

դնե լը
ժ. «Հռ չա կա գիր Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին» փաս տաթղ թի ըն դու նու մը

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

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

 ա.  Մարք սիզմ–լե նի նիզ մի ի նս տի տու տի տնօ րեն Ներ սիկ Ստե փա նյա նի ձեր բա կա
լու թյու նը

բ. Սա հակ Տեր–Գաբ րի ե լյա նի մա հը
գ. Հայոց հա մազ գային շարժ ման ա ռա ջին հա մա գու մա րի հրա վի րու մը
դ.  զանգվածային հայրենադարձության սկիզբը 
ե. « Կոլ ցո» (Օ ղակ) գոր ծո ղու թյան ի րա կա նա ցու մը Արցախում
զ. Սում գաի թյան ոճ րա գոր ծու թյան ի րա կա նա ցու մը 
է. դաշ նակ ցու թյան գոր ծու նե ու թյան կա սե ցու մը ՀՀ–ո ւմ 
ը. ՀՀ նա խա գա հա կան չոր րորդ ը նտ րու թյուն նե րի ան ցկա ցու մը 

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

3.  Պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա
կա նու թյամբ.
 ա. գյուղ մի աս հար կի շր ջա նա ռու թյան մեջ մտ նե լը
բ. 390–րդ դի վի զի այի կազ մաց րու մը 
գ. Հա յաս տա նի կո մու նիս տա կան ե րի տա սար դա կան մի ու թյան (Հ ԿԵՄ) ստեղ ծու մը
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դ. « Մեծ բեկ ման տա րի» հոդ վա ծի հրա պա րա կու մը 
ե. դաշ նակ ցու թյան ե րի տա սար դա կան մի ու թյան «ինք նա վե րաց ման» հա մա գու մա րը
զ.  Ե րկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ մում Կա րա պետ Սի մո նյա նի՝ ԽՍՀՄ հե րո

սի կոչ մանն ար ժա նա նա լը 
է. Նել սոն Ստե փա նյա նի մա հը 

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

4.  Պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա
կա նու թյամբ.
ա. Մայի սյան ա պս տամ բու թյու նը
բ . ան կախ և մի ա ցյալ Հա յաս տա նի հռ չա կու մը
գ. Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ը նդ հա նուր մի ու թյան (Հ ԲԸՄ) հիմ նադ րու մը 
դ. 89–րդ հրաձ գային դի վի զի այի կազ մաց րու մը 
ե.  Խա չա տուր Ա միր ջա նյա նի, Խա չիկ Սա ֆա րյա նի, Վի գեն Բա բա յա նի, Մե րու ժան 

Հով հան նի սյա նի, Գրի գոր Ե ղյա նի, Կա րա պետ Քի րա մի ջյա նի, Է դո ւարդ Կա կո ս
յա նի ա զա տազրկ ման դա տա պարտ վե լը 

զ. 409–րդ հրաձ գային դի վի զի այի կազ մաց րու մը 
է. կա թո ղի կոս Խո րեն Մու րադ բե գյա նի մա հը 
ը. Երևանում գեղարվեստի դպրոցի հիմնադրումը 
թ. Քել բա ջա րի շր ջա նի հյու սի սային մա սի և Օ մա րի լեռ նանց քի ա զա տագ րու մը
ժ. Հո րա դի զի շր ջա նի ա զա տագ րու մը

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

5.  Պատ մա կան գոր ծիչ նե րին դա սա վո րել ը ստ նրանց գոր ծու նե ու թյան ժամա նա
կագրական հա ջոր դա կա նու թյան.

 ա. Ներսես Աշտարակեցի   
բ. Ստեփան Շահումյան   
գ. Ռո բերտ Քո չա րյան  
դ. Աղասի Խանջյան   
ե. Գրիգոր Հարությունյան
զ. Հայ կազ Խա չատ րյան

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

6.  Պատ մա կան գոր ծիչ նե րին դա սա վո րել ըստ նրանց գործունեության ժա մա նա
կագրական հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Սի մոն Ա չիքգյո զյան   դ. Աս քա նազ Կա րա պե տյան 
բ. Սար գիս Ճե պե ճյան   ե. Հայ կազ Խա չատ րյան
գ. Ներ սիկ Ստե փա նյան  
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1) գ, բ, ա, դ, ե    3) բ, գ, դ, ա, ե
2) բ, գ, դ, ե, ա    4) ա, գ, ե, դ, բ

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

ա. Լոն դո նի կոն ֆե րան սի հրա վի րու մը
բ.  Հա յաս տա նի կեր պար վես տի թան գա րա նի (Հա յաս տա նի ազ գային պատ կե րա

սրահ) ստեղ ծու մը
գ. Ա լեք սանդ րա պո լի պայ մա նագ րի կն քու մը
դ. Հն չա կյան կու սակ ցու թյան գոր ծու նե ու թյան դա դա րե ցու մը ԽՍՀՄ –ի տա րած քում 
ե. գյուղ մի աս հար կը շր ջա նա ռու թյան մեջ դնե լը
զ. Ա ղա սի Խան ջյա նի սպա նու թյու նը 
է. Խո րեն Մու րադ բե գյա նին խեղ դա մահ ա նե լը 
ը. Գևորգ Ե Սու րե նյան ցի մա հը 
թ.  Հա յաս տա նի ժող կոմ խոր հի նախ կին նա խա գահ Սա հակ Տեր–Գաբ րի ե լյա նին եր

րորդ հար կի լու սա մու տից ցած նե տե լը
ժ.  Ս. Էջ մի ած նի Գե րա գույն հոգ ևոր խորհր դի՝ « Նոր ե կե ղե ցի» կազ մա կեր պու թյան 

պա ռակ տիչ գոր ծու նե ու թյու նը դատապարտող դի մու մը բո լոր թե մե րին։

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

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

ա. Ա նդր կով կա սյան Սեյ մի լու ծա րու մը
բ. Ա նդր կով կա սյան հա տուկ կո մի տե ի ստեղ ծու մը
գ. Ա նդր կով կա սի Դաշ նային Ժողովրդավարական Հան րա պե տու թյան հռ չա կու մը 
դ. Ա նդր կով կա սյան կո մի սա րի ա տի ստեղ ծու մը 
ե. Ար ևե լա կով կա սյան մու սուլ մա նա կան հան րա պե տու թյան հռ չա կու մը
զ. Վրաս տա նի դե մոկ րա տա կան հան րա պե տու թյան հռ չա կու մը 
է. Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան հռ չա կու մը

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

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

ա. Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին կո չի հրա պա րա կու մը Թիֆ լի սի մա մու լում
բ.  Խա լիլ բեյի կող մից Հայոց ազ գային խոր հուր դը չճա նա չե լու մա սին հայ տա րա

րու թյու նը
գ. Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան հռ չա կու մը
դ. Բա թու մում թուրք–անդրկովկասյան բա նակ ցու թյուն նե րի վերսկ սու մը
ե. Բա թու մի պայ մա նագ րի ստո րագ րու մը

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

ա. լեզ վի մա սին օ րեն քի ըն դու նու մը Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյու նում
բ. Ա նդր կով կա սյան Սեյ մի լու ծա րու մը
գ. Ար ցա խա հա յու թյան ա ռա ջին հա մա գու մա րի հրա վի րու մը
դ. Հա յոց կենտ րո նա կան ազ գային խորհր դի ժա մա նու մը Թիֆ լի սից Եր ևան 
ե. « Մի ա ցյալ ան կախ Հա յաս տա նի հռ չա կա գրի ա կտ» –ի ստո րագ րու մը
զ. Հա յաս տա նի և Վրաս տա նի միջև կար ճատև պա տե րազ մի ա վար տը 
է. Զանգեզուր–Ղարաբաղի մար զային խորհր դի ստեղ ծու մը 
ը.  Գ. Նժ դե հի ժա մա նու մը Զան գե զուր՝ ի նք նա պաշտ պա նու թյունն ամ րապն դե լու 

նպա տա կով
թ. «Ա շոտ Եր կաթ» ռազ մա նա վի գոր ծար կու մը Սևա նա լճի վրա
ժ. Զան գե զու րից Դրոյի և Նժ դե հի ջո կատ նե րի մուտ քը Ար ցախ

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

11.  Գտ նել այն ի րա դար ձու թյու նը, որ տե ղի է ու նե ցել վեր ջի նը՝ ը ստ ժա մա նա կա
գրա կան հա ջոր դա կա նու թյան. 

ա. Հա յ ժո ղովր դա կան կու սակ ցու թյան երկրորդ հա մա գու մա րը
բ. Հա յաս տա նի խորհր դի ան դրա նիկ նիս տը
գ. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան բա ժա նու մը 4 նա հանգ նե րի
դ.  « Լո ռու չե զոք գո տի» ժա մա նա կա վո րա պես վրա ցա կան զորք մտց նե լու մա սին 

հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րու մը 
ե. Հայոց ազ գային խորհր դի կող մից Հ. Քա ջազ նու նու ը նտր վե լը վար չա պետ
զ. Ար ցա խա հա յու թյան 9–րդ հա մա գու մա րը  
է. Սև րի պայ մա նագ րի ստո րագ րու մը 
ը. Ան կա րա յում ֆրանս–թուր քա կան պայ մա նագ րի ստո րագ րու մը 

1) դ   2) ը    3) զ   4) է 

12.  Գտ նել այն ի րա դար ձու թյու նը, ո րն ը ստ ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու
թյան ե րկ րորդն է.

ա. Մայի սյան ա պս տամ բու թյան սկիզ բը 
բ. Կար սի պայ մա նագ րի ստո րագ րու մը 
գ.  պե տա կան լեզ վին չտի րա պե տող պաշ տո նյա նե րին աշ խա տան քից ա զա տե լու 

մա սին Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան օ րեն քի ըն դու նու մը 
դ. « Մի ա ցյալ Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հռ չա կագ րի ակ տի» հռ չա կու մը 
ե. Լեռնային Ղարաբաղին ինքնավար մարզի կարգավիճակ տրամադրելը 

1) գ   2) դ   3) ա    4) բ
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13.   Ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է խախ տում դեպ քե րի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր
դա կա նու թյու նը.

1) Ար ևել քի ժո ղո վուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը 
2) Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մը
3) Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյան սկիզ բը 
4) Ա լեք սանդ րա պո լի պայ մա նագ րի ստո րագ րու մը 
5)  Հայ հեղ կո մի « Պա րե նային մթերք նե րի և այլ նյու թե րի հայտ նա բեր ման մա սին» 

հրա մա նի հրա պա րա կու մը 
6) ԽՍՀՄ կազ մա վո րու մը 

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

ա. վրա ցա կան ռազ մա կալ ման դեմ ա պս տամ բու թյան սկիզ բը Լո ռի ում
բ. Կար միր բա նա կի զո րա մա սե րի մուտ քը Թիֆ լիս
գ.  Հայրենիքի փրկության կոմիտեի ստեղծումը Ս. Վրացյանի նախագահությամբ
դ. քե մա լա կան զոր քե րի դուրս բե րու մը Ա լեք սանդ րա պո լից 
ե.  Ա խալ քա լա քի գա վա ռը ՀՍԽՀ–ին մի աց նե լու վե րա բե րյալ Ա. Բեկ զա դյա նի ա ռա

ջար կի ներ կա յա ցու մը Ս. Կիրովի գլխավորած հանձ նա ժո ղո վի նիս տում
զ.  Ռուս–թուրքական երկրորդ կոնֆերանսից աաջ թուր քա կան պատ վի րա կու թյան 

հան դի պու մը Ստա լի նին 
է. Ռուս–թուր քա կան երկրորդ կոն ֆե րան սի բա ցու մը 
ը. Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյան սկիզ բը
թ.  Հայ–վ րա ցա կան սահ մա նա զատ ման մա սին վերջ նա կան հա մա ձայ նագ րի ստո

րագ րու մը

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

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

ա.  Նժ դե հի զո րա ջո կա տի հաղ թա նա կը Ո րո տա նի կիր ճում Նու րի փա շայի զոր քի 
նկատ մամբ

բ. Հա յաս տա նի խորհր դի ան դրա նիկ նիս տի բա ցու մը
գ.  ռուս–թուր քա կան «Սր տա գին և ան կեղծ բա րե կա մու թյան» պայ մա նագ րի նա

խաս տո րագ րու մը
դ.  Կի լի կի այի ի նք նա վա րու թյան հռ չա կու մը Ա դա նա յում՝ Ֆրան սի այի հո վա նա վո րու

թյան ներ քո 
ե.  Փա րի զում հայ կա կան եր կու պատ վի րա կու թյան կող մից հայ կա կան պա հանջ նե

րի հա մա տեղ հռ չա կագ րի ստո րագ րու մը
զ.  Ջեյմս Հար բոր դի գլ խա վո րած պատ վի րա կու թյան գոր ծու ղու մը Փոքր Ա սի ա և 

Ա նդր կով կաս 
է. Սև րի պայ մա նագ րի ստո րագ րու մը 
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ը. Հայաստանի խորհրդայնացումը
թ.  Ռու սաս տա նի լի ա զոր ներ կա յա ցուց չի՝ Բո րիս Լեգ րա նի պատ վի րա կու թյան ժա

մա նու մը Եր ևան

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

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

ա. Վրաս տա նի ամ բողջ տա րած քում խորհր դային կար գե րի հաս տա տու մը 
բ. Լեռ նա հա յաս տա նի վե րան վա նու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
գ. ՀՅԴ 9–րդ ը նդ հա նուր ժո ղո վի գու մա րու մը 
դ. թուր քա կան զոր քե րի դե պի Բա քու ռազ մար շա վի սկիզ բը 
ե. Շու շի ի հա յու թյան կո տո րած նե րը Խոս րով բեկ Սուլ թա նո վի հրա մա նա տա րու թյամբ 
զ.  Հա յաս տա նի խորհր դա րա նի պատ գա մա վոր ներ Ար շակ Շի րի նյա նի և Վա հան 

Խո րե նու գն դա կա հա րու թյու նը 
է.  Շա րուր–Նա խիջ ևա նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյա նը հանձ նե լու մա սին հրա

մա նի ստո րագ րու մը 
ը.  հա կա խորհր դային ա պս տամ բու թյու նը Կա պա նում և Սի սի ա նում Պո ղոս Տեր–

Դավ թյա նի գլ խա վո րու թյամբ 
թ. Սան Ռե մոյի խորհր դա ժո ղո վի սկիզ բը 

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

17.  Թ վարկ ված ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել ա ռա ջի նը՝ ը ստ ժա մա
նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Ստա լի նի 50 –ա մյա կի նշու մը, ան ձի պաշ տա մուն քի բա ցա հայտ դառ նա լը
բ. մարք սիզմ–լե նի նիզ մի ի նս տի տու տի տնօ րեն Ներ սիկ Ստե փա նյա նի ձեր բա կա լու թյու նը
գ. Տրոց կիս տա կան ը նդ դի մու թյան հան դես գա լը
դ. Ա ղա սի Խան ջյա նի սպա նու թյու նը
ե. կա թո ղի կոս Խո րեն Մու րադ բե գյա նի խեղ դա մահ ար վե լը 

1) ա    2) դ   3) գ   4) ե 

18. Դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Լե նի նա կա նի հէ կի գոր ծար կու մը 
բ. Ստալինի 50–ամյակի նշումը, անձի պաշտամունքի բացահայտ դառնալը 
գ. Եր ևա նի կաու չու կի գոր ծա րա նի շա հա գործ ման հանձն վե լը 
դ. գյուղ մի աս հար կի շր ջա նա ռու թյան մեջ մտ նե լը 
ե. Խո րեն Մու րադ բե գյա նի ը նտր վե լը Ա մե նայն հայոց կա թո ղի կոս 
զ.  Հա յաս տա նում գյու ղա ցի ու թյան ճն շող մե ծա մաս նու թյան ան դա մագր վե լը կոլտնտե 

սու թյուն նե րին 
է.  Սո վի պատ ճա ռով և ապ րուս տի մի ջոց ներ հայ թայ թե լու հա մար Սևա նա լճի ա վա

զա նից հա զա րա վոր ըն տա նիք նե րի հե ռա նա լը 
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ը. Հն չա կյան կու սակ ցու թյան գոր ծու նե ու թյան դա դա րե ցու մը ԽՍՀՄ տա րած քում 
թ. Հա յաս տա նում գա վա ռային բա ժան ման վե րա ցու մը և շր ջան նե րի ստեղ ծու մը 
ժ. Հա յաս տա նի կո մու նիս տա կան ե րի տա սար դա կան մի ու թյան ստեղ ծու մը 

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

19. Դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Ստա լի նի մա հը 
բ. Ազ գային մի ա ցյալ կու սակ ցու թյան ստեղ ծու մը Հա յաս տա նում 
գ.  ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյան պաշ տո նա կան հայ տա րա րու թյու նը Թուր քի այից տա

րած քային պա հանջ նե րից հրա ժար վե լու մա սին 
դ.  հայ կա կան տա րածք նե րի հար ցի քն նար կու մը մեծ տե րու թյուն նե րի Պոտս դա մի 

կոն ֆե րան սում 
ե. « Փա րոս» թեր թի գաղտ նի հրա տա րա կու մը 
զ.  Ազ գային մի ա ցյալ կու սակ ցու թյան խորհր դի ձևա վո րու մը՝ Պ. Հայ րի կյա նի ղե կա

վա րու թյամբ 
է.  «հակախորհրդային գործունեության համար» Անդրանիկ Մարգարյանին երեք 

տար վա ազատազրկման դատապարտելը 
ը. ԽՄԿԿ XX հա մա գու մա րի բա ցու մը 
թ. Յա կով Զա րո բյա նի ը նտր վե լը ՀԿԿ կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար 

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

20.   Ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել եր րոր դը՝ ը ստ ժա մա նա կագ րա կան 
հա ջոր դա կա նու թյան. 

ա.  Մոսկ վա յում ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյան նիս տը Լեռ նային 
Ղա րա բա ղի հար ցի վե րա բե րյալ 

բ. Սպի տա կի ա ղե տա լի ե րկ րա շար ժը 
գ. Հա տուկ կա ռա վար ման կո մի տե ի ստեղ ծու մը ԼՂԻՄ–ո ւմ 
դ. հայ բնակ չու թյան կո տո րա ծը Սում գաի թում 
ե. « Ղա րա բաղ» կո մի տե ի ստեղ ծու մը 
զ.  Կ. Դե միր ճյա նի ա զատ վե լը ՀԿԿ կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղա րի պաշտոնից 
է.  «Ղարաբաղ» կոմիտեի վերանվանվելը «Ղարաբաղյան շարժման Հայաստանի 

կոմիտե»–ի 
ը.  Մ. Գոր բա չո վի դի մու մը «Ադր բե ջա նի և Հա յաս տա նի աշ խա տա վոր նե րին, ժո ղո

վուրդ նե րին»
թ. պա րե տային ժա մի հայ տա րա րու մը Եր ևա նում 

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

 ա. ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան փո փոխությունների առաջին տար բե րա կի ըն դու նու մը 
բ. Եր ևա նի ար հես տա կան կաու չու կի գոր ծա րա նի կա ռու ցու մը 
գ. Լևոն Տեր–Պետ րո սյա նի հրա ժա րա կա նը 
դ. Երաժշտական ստուդիայի հիմնումը Երևանում 
ե. Արթուր Մկրտչյանի ընտրվելը ԼՂՀ գերագույն խորհրդի նախագահ 
զ. Ա. Թա մա նյա նի կող մից Եր ևա նի գլ խա վոր հա տա կագ ծի կազ մու մը 

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

22.  Գտ նել այն եր կու ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնք խախ տում են դեպ քե րի ժա մա
նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.
ա.  Հա յաս տա նի Ժող կոմ խոր հի նախ կին նա խա գահ Սա հակ Տեր–Գաբ րի ե լյա նի 

մահը 
բ.  ՀԿ(բ)Կ կենտ կո մի ո րո շու մը Էջ մի ած նի վան քը փա կե լու, կա թո ղի կո սու թյու նը վե

րաց նե լու մա սին 
գ.  «Օ ղակ» գոր ծո ղու թյան ի րա կա նաց ման սկիզ բը Հյու սի սային Ար ցա խում 
դ. Գեր մա նի այի հար ձա կու մը Խորհր դային Մի ու թյան վրա 
ե. Ար մե նակ Խան փե րյան ցի գն դա կա հա րու թյու նը 
զ. Երկրորդ աշխարհամարտի սկիզբը
է. Ազ գային մի ա ցյալ կու սակ ցու թյան ստեղ ծու մը Հա յաս տա նում 

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

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

 ա. Զին ված ա հա բե կիչ նե րի ներ խու ժու մը ԱԺ 
բ. ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան ըն դու նու մը 
գ.  Մ. Գոր բա չո վի՝ ԽՍՀՄ նա խա գա հի լի ա զո րու թյուն նե րը վայր դնե լը
դ.  ՀՀԿ, ԲՀԿ և ՀՅԴ կու սակ ցու թյուն նե րի կող մից կոա լի ցի ոն կա ռա վա րու թյան 

ձևա վո րու մը 
ե. Շուշիի ազատագրումը ադրբեջանցիներից 
զ.  Ստամ բու լում «Ա կոս» թեր թի խմ բա գիր Հրանտ Դին քի սպա նու թյու նը 
է. ՀՀՇ ա ռա ջին հա մա գու մա րի բա ցու մը 
ը. Սպի տա կի ե րկ րա շար ժը 

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

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

ա. Սում գաի թյան ցե ղաս պա նու թյու նը 
բ. Ազ գային մի ա ցյալ կու սակ ցու թյան ստեղ ծու մը 
գ. Ա ՄԿ ղե կա վար մարմ նի՝ խորհր դի ստեղ ծու մը
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դ.  «ԽՍՀՄ–ը Թուր քի այից ոչ մի տա րած քային պա հանջ չու նի»՝ խորհր դային կա ռա
վա րու թյան պաշ տո նա կան հայ տա րա րու թյու ն անելը 

ե. Ի. Վ. Ստա լի նի մա հը 
զ. Յ. Զա րո բյա նի ը նտր վե լը ՀԿԿ կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար 
է.  ՀԽՍՀ նա խա րար նե րի խորհր դին ա ռըն թեր ներ գաղ թի կո մի տե ի գործունեության 

դա դա րե ցու մը 
ը. ՄԱԿ–ի հիմ նա դիր կոն ֆե րան սը Սան Ֆրան ցիս կո յում 
թ. մշա կու թային–պատ մա կան ի նս տի տու տի հիմ նու մը Էջ մի ած նում 
ժ. ՀՅԴ գոր ծու նե ու թյան դա դա րե ցու մը Հա յաս տա նի եր րորդ հան րա պե տու թյու նում 

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

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

ա.  Ա նդր դաշ նու թյուն կազ մե լու վե րա բե րյալ մի ու թե նա կան պայ մա նագ րի հաս տա տու մը 
բ. Ա ղա սի Խան ջյա նի սպա նու թյու նը 
գ.  Հայ հեղ կո մի « Պա րե նային մթերք նե րի և այլ նյու թե րի հայտ նա բեր ման մա սին» 

հրա մա նի հրա պա րա կու մը 
դ. Լազր Չափ չա խյա նին հե րո սի կո չում շնոր հե լը 
ե. Ա լեք սանդ րա պո լի պայ մա նագ րի կն քու մը 
զ. Լևոն Տեր–Պետ րո սյա նի ը նտր վե լը Հա յաս տա նի Գե րա գույն խորհր դի նա խա գահ 
է. Սում գաի թյան ցե ղաս պա նու թյան կազ մա կեր պու մը 
ը. « Մի աս նու թյուն» դա շին քի ձևա վո րու մը 
թ.  « Հայ կա կան ԽՍՀ և Լեռ նային Ղա րա բա ղի վե րա մի ա վոր ման մա սին» հա մա տեղ 

ո րոշ ման ըն դու նու մը 
ժ. ՀՀ նա խա գա հա կան չոր րորդ ը նտ րու թյուն նե րի ան ցկա ցու մը 

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

26. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Դրոյի ա ռա ջին հաղ թա կան մար տը Բաշ Ա պա րա նում 
բ. Լա զա րյան ճե մա րա նի հիմ նու մը 
գ. Կ. Պոլ սում Արևելյան թատրոնի հիմ նու մը 
դ. պա րեն հար կի ըն դու նու մը ՀՍԽՀ–ում
ե. Ի նք նա վար Սյու նի քի հռ չա կու մը « Լեռ նա հա յաս տան» 
զ. դաշ նակ ցու թյան ե րի տա սար դա կան մի ու թյան «ինք նա վե րաց ման» հա մա գու մա րը 
է.  «Տ րան սիլ վա նի ա» շո գե նա վով հայ րե նա դարձ նե րի ա ռա ջին խմ բի ժա մա նու մը 

Բա թում 
ը. Հա յաս տա նի խորհր դային կեր պար վես տա գետ նե րի մի ու թյան ստեղ ծու մը 

1) գ, բ, ա, ը, դ, զ, ե, է    3) բ, գ, ա, ե, դ, զ, ը, է 
2) գ, բ, ա, դ, ե, զ, է, ը    4) բ, գ, ե, ա, դ, է, զ, ը 
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27.  Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
ա. Կար սի թուրք–ա նդր կով կա սյան կոն ֆե րան սի սկիզ բը 
բ. Ա րևմ տա հայե րի ե րկ րորդ հա մա գու մա րը 
գ. Ի նք նա վար Սյու նի քի հռ չա կու մը 
դ. Գ. Սուն դու կյա նի ան վան պե տա կան դրա մա տի կա կան թատ րո նի բա ցու մը 
ե.  Հովսեփ Օրբելու նշանակվելը Արմֆանի նախագահ 
զ. ռու սա կան դրա մա տի կա կան թատ րո նի հիմ նադ րու մը Եր ևա նում 

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

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

 ա.  ՀԽՍՀ նա խա րար նե րի խորհր դին ա ռըն թեր ներ գաղ թի կո մի տե ի գոր ծու նե ու
թյան դա դա րե ցու մը 

բ. Լո զա նի կոն ֆե րան սը 
գ. Քել բա ջա րի հյու սի սային մա սի և Օ մա րի բարձ րա դիր լեռ նանց քի ա զա տագ րու մը 
դ. ԼՂՀ ո ղջ տա րած քում ռազ մա կան դրու թյան հայ տա րա րու մը 
ե. « Հար սա նիք լեռ նե րում» գոր ծո ղու թյան ի րա գործ ման սկիզ բը 
զ.  Ա դր բե ջա նի Գե րա գույն խորհր դի կող մից ան կա խու թյան վե րա կանգն ման մա սին 

հռ չա կագ րի ըն դու նու մը 
է. Կրկ ժա նի ա զա տագ րու մը 
ը. ԼՂՀ ան կա խու թյան հան րաք վե ի ան ցկա ցու մը 
թ. ՀՀ նա խա գա հա կան երկրորդ ը նտ րու թյուն նե րի ան ցկա ցու մը 
ժ. Եվ րա խորհր դա րա նի կող մից Հայոց ցե ղաս պա նու թյան դա տա պար տու մը 

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

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

 ա. Օ մա րի բարձ րա դիր լեռ նանց քի ա զա տագ րու մը 
բ. Հո րա դի զի ա զա տագ րու մը 
գ. Քա րին տա կի մար տե րը 
դ. Քել բա ջա րի ա զա տագ րու մը 
ե. Մար տա կեր տի ա զա տագ րու մը 
զ. Ֆի զու լի, Ջաբ րաիլ և Կու բաթ լի շր ջան նե րի ա զա տագ րու մը 
է. Աղ դա մի մոտ ա դր բե ջա նա կան ու ժե րի պար տու թյու նը 
ը.  Էջ մի ած նում հիմն ված մշա կու թային–պատ մա կան ի նս տի տու տի վե րա փո խու մը 

Գի տու թյան և ար վես տի ի նս տի տու տի 
թ.  Թա թուլ Ալ թու նյա նի գլ խա վո րու թյամբ հայ կա կան ժո ղովր դա կան եր գի–պա րի 

պե տա կան ան սամբ լի ստեղ ծու մը 
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ժ.  ա ստ ղա ֆի զի կոս, ա կա դե մի կոս Վիկ տոր Համ բար ձու մյա նի ը նտր վե լը Հա յաս տա
նի գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի նա խա գա հ 

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

30.  Պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը դասավորել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր
դա կա նու թյամբ.

ա. Հա յաս տա նի առաջին Հան րա պե տու թյան նո րըն տիր խորհր դա րա նի բա ցու մը
բ. Հա յաս տա նի խորհր դի ան դրա նիկ նիս տի բա ցու մը
գ.  Թիֆ լի սում կազ մա վոր ված ՀՀ պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի ժա մա նե լը 

Եր ևան
դ. Հա յաս տա նի խորհր դա րա նի (պառ լա մեն տի) ը նտ րու թյուն նե րը

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

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

 ա. Ա խալ քա լա քի գա վա ռի ամ րագ րու մը Խորհր դային Վրաս տա նին
բ.  Ա. Ա հա րո նյա նի մեկ նու մը Թուր քի ա` Բա թու մի հաշ տու թյան պայ ման նե րի վե րա

նայ ման նպա տա կով
գ.  Խորհր դային Ռու սաս տա նի զոր քե րի օգ նու թյամբ Խորհր դային Ա դր բե ջա նի` Լեռ

նային Ղա րա բա ղին տի րե լը 
դ. Լո ռու գա վա ռի հա մար հայ–վ րա ցա կան պա տե րազ մը

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

32.   Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
 ա.  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան փաս տա ցի (դե ֆակ տո) ճա նա չու մը Ա ՄՆ –ի կող մից 
բ. Սայքս– Պի կոյի համաձայնագրի կն քու մը
գ.  հայ կա կան պատ վի րա կու թյուն նե րի կող մից Փա րի զի խա ղա ղու թյան կոն ֆե րան

սին մի աս նա կան պա հանջ ներ ներ կա յաց նե լը
դ. քե մա լա կան զոր քե րի կող մից Այն թա պի պա շար ման սկիզ բը 
ե.  հայ ազ գային–քա ղա քա կան ու ժե րի կող մից Կի լի կի ան Ֆրան սի այի հո վա նա վո

րու թյան ներ քո ի նք նա վար հան րա պե տու թյուն հռ չա կե լը
զ.  Կի լի կի ա յում ան գլի ա կան զոր քի փո խա րի նու մը ֆրան սի ա կա նով 
է.  գե նե րալ Ջեյմս Հար բոր դի ղե կա վա րու թյամբ Ա ՄՆ պատ վի րա կու թյան ժա մա նու

մը Հա յաս տան 
ը. Փա րի զի խա ղա ղու թյան կոն ֆե րան սի աշ խա տանք նե րի սկիզ բը
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թ.  Պո ղոս Նու բար փա շայի գլ խա վո րու թյամբ Հայոց ազ գային պատ վի րա կու թյան 
ստեղ ծու մը

ժ. Սև րի պայ մա նագ րի կն քու մը

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

33.  Ի րա դար ձու թյուն նե րից ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել չոր րոր դը՝ ը ստ ժա մա նա կագ րա
կան հա ջոր դա կա նու թյան.

 ա. Սայքս–Պի կոյի համաձայնագրի կն քու մը 
բ.  Հա լե պի հաշ տու թյու նը զեյ թուն ցի ա պս տամբ նե րի և թուր քա կան կա ռա վա րու

թյան միջև 
գ. զեյ թուն ցի նե րի ա պս տամ բու թյու նը Մ. Յա ղու բյա նի ղե կա վա րու թյամբ
դ. Ան կա րա յում ֆրանս–թուր քա կան պայ մա նագ րի կն քու մը 
ե. Կի լի կի այի հայ կա կան ի նք նա վա րու թյան հռ չա կու մը
զ. Ան կա րա յում ֆրանս– թուր քա կան զի նա դա դա րի կնքումը 
է. քե մա լա կան նե րի կող մից Այն թա պի պա շար ման սկիզ բը 
ը. քե մա լա կան նե րի ներ խու ժու մը Մա րաշ

1) զ   2) ը   3) դ   4) ա 

34.  Գտ նել այն ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնք խախտում են 1920 թ. տե ղի ու նե ցած 
դեպ քե րի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1) թուրք–հայ կա կան պա տե րազ մի սկիզ բը
2) Կաղզ վա նի և Սա րի ղա մի շի գրա վու մը թուր քե րի կող մից
3) Ար ևել քի ժո ղո վուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը
4) Կար սի գրա վու մը թուր քե րի կող մից
5) թուրք–հայ կա կան զի նա դա դա րի կն քու մը
6)  Ա լեք սանդ րա պո լում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և Թուր քի այի միջև բա

նակ ցու թյուն նե րի սկիզ բը
7) Ա լեք սանդ րա պո լի պայ մա նագ րի ստո րագ րու մը
8) Ս. Կա սյա նի գլ խա վո րած ՌՀԿ –ի մուտ քը Ա դր բե ջա նից Հա յաս տան
9) Եր ևա նի հայ– ռու սա կան հա մա ձայ նագ րի կն քու մը

35.  Գտ նել այն եր կու ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնք խախ տում են ստորև բեր ված 
շար քի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.
1)  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պատ վի րա կու թյան մեկ նե լը Մոսկ վա՝ Լ. Շան թի 

գլ խա վո րու թյամբ
2) Թիֆ լի սում Հա յաս տա նի և Ռու սաս տա նի միջև հա մա ձայ նագ րի կն քու մը
3)  ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մի քաղ բյու րոյի ո րոշ ման ըն դու նու մը` Հա յաս տա նը խորհր դայ

նաց նե լու հա մար վճ ռա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի դի մե լու մա սին
4)  հայ–ռու սա կան բա նակ ցու թյուն նե րի «Եզ րա փա կիչ ո րոշ ման ար ձա նագ րու թյան» 

ստո րագ րու մը
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5)  Հա յաս տա նի ռազ մա հե ղա փո խա կան կո մի տե ի մուտ քը Հա յաս տան և նրա կող
մից ե րկ րում Խորհր դային Սո ցի ա լիս տա կան Հան րա պե տու թյան հռ չա կու մը

6) Կաղզ վա նի և Սա րի ղա մի շի գրա վու մը թուր քե րի կող մից
7) Ա լեք սանդ րա պո լի գրա վու մը թուր քե րի կող մից
8) Եր ևա նի հայ– ռու սա կան հա մա ձայ նագ րի կն քու մը
9) Ա լեք սանդ րա պո լի պայ մա նագ րի ստո րագ րու մը

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

ա. Ա լեք սանդ րա պո լի պայ մա նագ րի ստո րագ րու մը
բ.  Հա յաս տա նը խորհր դայնացնելու մա սին համաձայնագրի ստո րագ րու մը
գ. Ար տա կարգ հանձ նա ժո ղո վի ստեղ ծու մը Հա յաս տա նում
դ.  Հայ հեղ կո մի « Պա րե նային մթերք նե րի և այլ նյու թե րի հայտ նա բեր ման մա սին» 

հրա մա նի ստո րագ րու մը

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

37. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
 ա. Ա. Մյաս նի կյա նի և Ս. Լու կա շի նի ժա մա նու մը Հա յաս տան
բ.  Ա ԽԴՍՀ Սահ մա նադ րու թյան ըն դու նու մը Ա նդր կով կա սի խոր հուրդ նե րի ա ռա ջին 

հա մա գու մա րում
գ.  ԽՍՀՄ կազ մա վոր ման մա սին Հռ չա կագ րի և Մի ու թե նա կան պայ մա նագ րի ստո

րագ րու մը
դ. ՍԽՍՀԴՄ –ի ստեղ ծու մը 
ե. Երաժշտական ստուդիայի հիմնումը Երևանում
զ.  Վ. Լե նի նի ա ռա ջար կի հի ման վրա ԽՍՀՄ կազ մա վոր ման վե րա բե րյալ նա խագ ծի 

ըն դու նու մը

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

38.  Գտ նել այն ի րա դար ձու թյու նը, ո րը խախ տում է դեպ քե րի ժա մա նա կագ րա կան 
ճիշտ հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1)  Հայկական պատվիրակությունների մասնակցությունը մեծ պետությունների Լոն
դոնի կոնֆերանսին

2) Ա ԽՍՀԴՄ–ի ստեղ ծու մը
3) Ա ԽԴՍՀ –ի ստեղ ծու մը
4)  Ա նդր կով կա սի « կո մու նիստ ըն կեր նե րին» Վ. Լե նի նի նա մակ–հ րա հան գով հան

դես գալը
5) ԽՍՀՄ կազ մա վո րու մը
6) Ա նդր կով կա սի խորհր դային դաշ նու թյան լու ծա րու մը
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39.  Պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր
դա կա նու թյամբ.

 ա.  Ա նդր կով կա սի ե րեք հան րա պե տու թյուն նե րի կենտ գործ կոմ նե րի ներ կա յա ցու
ցիչ նե րի լի ա զոր կոն ֆե րան սը Թիֆ լի սում

բ. Ֆրանսիական կառավարության կողմից Կիլիկիան թուրքերին հանձնելը
գ. Ա նդր կով կա սի խոր հուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը
դ. ԽՍՀՄ խոր հուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը

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

40. Ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.
 ա.  Մոսկ վայի պայ մա նագ րի ստո րագ րու մից հե տո թուր քա կան զոր քե րի հե ռա նալն 

Ա լեք սանդ րա պո լից 
բ.  Հայ հեղ կո մի դեկ րե տը Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյան բո լոր մաս նա կից նե րին 

հա մա նե րում շնոր հե լու մա սին
գ.  Ինքնավար Սյունիքի հռչակվելը Լեռնահայաստան
դ. Հայ հեղ կո մի վե րա կազ մա վոր վե լը ՀՍԽՀ Ժող կոմ խոր հի 
ե.  Փետր վա րյան ա պս տամ բու թյան ժա մա նակ Կար միր բա նա կի զոր քե րի կող մից 

Եր ևան մտ նե լը

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

41.  Ո ՞ր մշա կու թային ի րա դար ձու թյուն ներն են խախ տում ստորև բեր ված շար քի 
ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.
ա. պատ մա–մ շա կու թային ի նս տի տու տի հիմ նու մը Էջ մի ած նում
բ. հայ կա կան ա ռա ջին պե տա կան դրա մա տի կա կան թատ րո նի բա ցու մը
գ. Ա. Թա մա նյա նի Հա յաս տան գա լը
դ. « Նա մուս» համր ֆիլ մի ցու ցադ րու մը 
ե. ռու սա կան դրա մա տի կա կան թատ րո նի հիմ նադ րու մը
զ. պա տա նի հան դի սա տե սի թատ րո նի բա ցու մը Եր ևա նում 
է. Հա յաս տա նի խորհր դային կեր պար վես տա գետ նե րի մի ու թյան ստեղ ծու մը
թ.  Երաժշտական ստուդիայի հիմնումը Երևանում
ը. Հա յաս տա նի կեր պար վես տի թան գա րա նի հիմ նու մը

1) գ, ե  2) ե, թ   3) է, թ   4) բ, ը 

42.  Գտ նել այն ի րա դար ձու թյու նը, ո րը խախ տում է դեպ քե րի ժա մա նա կագ րա կան 
հա ջոր դա կա նու թյու նը.
1) Ա րևմ տա հայե րի ե րկ րորդ հա մա գու մա րը Եր ևա նում
2) ՀՅԴ–ի 9–րդ ը նդ հա նուր ժո ղո վը 
3)  Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան զի նան շա նի մա սին օ րեն քի հաս տա տու մը
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4) քե մա լա կան նե րի ներ խու ժու մը հա յաբ նակ Մա րաշ 
5) Նու րի փա շայի զոր քե րի պար տու թյու նը Գա րե գին Նժ դե հի ու ժե րի կող մից
6)  Հա յաս տա նի խորհր դա րա նի պատ գա մա վոր ներ Ա. Շի րի նյա նի և Վ. Խո րե նու 

գնդա կա հա րու մը բոլշ ևիկ նե րի կող մից 

43.  Ի րա դար ձու թյուն նե րի տր ված շար քում ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել հին գե րոր դը` ը ստ 
ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

 ա.  Խոս րով բեկ Սուլ թա նո վի նշա նակ վե լը Ղա րա բաղ– Զան գե զու րի գե նե րալ– 
նահան գա պետ 

բ. Հայ ժո ղովր դա կան կու սակ ցու թյան ե րկ րորդ հա մա գու մա րի հրա վի րու մը
գ.  ան գլի ա ցի գե նե րալ Դևի ի և Դրոյի կող մից Նա խիջ ևա նի՝ Հա յաս տա նին պատ կա

նե լու մա սին հրա մա նի ստո րագ րու մը 
դ. Լևոն Շան թի կող մից ստո րագր ված պե տա կան լեզ վի մա սին օ րեն քի ըն դու նու մը 
ե. Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան խորհր դա րա նի ը նտ րու թյուն նե րը 
զ.  հայ կա կան հա մա տեղ պա հանջ նե րի հու շագ րի ներ կա յա ցու մը Փա րի զի խորհրդա

ժո ղո վին

1) ե   2) գ   3) բ  4) դ

44.  Ի րա դար ձու թյուն նե րի տր ված շար քում ո ՞րն է տե ղի ու նե ցել եր րոր դը՝ ը ստ ժա
մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

 ա. Սան  Ռե մոյի խորհր դա ժո ղո վը
բ. Հա յաս տա նի կո մու նիս տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ա ռա ջին կոն ֆե րան սը 
գ. Գո րի սի ա զա տագ րու մը բոլշ ևիկ նե րից Գա րե գին Նժ դե հի գլխավորությամբ
դ. քե մա լա կան նե րի կող մից Հաճը նի պա շար ման սկիզ բը 
ե.  խորհր դա–քե մա լա կան «Սր տա գին և ան կեղծ բա րե կա մու թյան» պայ մա նագ րի 

նա խաս տո րագ րու մը 
զ.  Հայ հեղ կո մի « Պա րե նային մթերք նե րի և այլ նյու թե րի հայտ նա բեր ման մա սին» 

հրա մա նի հրա պա րա կե լը 

1) ե   2) ա   3) գ  4) բ

45.  Գտ նել այն եր կու ի րա դար ձու թյու նը, ո րոնք խախ տում են ստորև բեր ված շար
քի ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյու նը.
1)  Ան տան տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մաս նակ ցու թյամբ հայ–վ րա ցա կան հաշ տու թյան 

կոն ֆե րան սը
2)  Հա յաս տա նի, Վրաս տա նի և Ա դր բե ջա նի կենտ գործ կոմ նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 

լի ա զոր կոն ֆե րան սը Թիֆ լի սում
3)  ՌՍԴԽՀ կա ռա վա րու թյան և ՀՀ ներ կա յա ցու ցիչ նե րի միջև Թիֆ լի սում հա մա ձայ

նագ րի ստո րագ րու մը 
4)  Խորհր դա–քե մա լա կան «Սր տա գին և ան կեղծ բա րե կա մու թյան» պայ մա նագ րի 

նա խաս տո րագ րու մը
5)  Հայկական պատվիրակությունների մասնակցությամբ մեծ պետությունների Լոն

դոնի կոնֆերանսի բացումը
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6) « Ռուս– թուր քա կան բա րե կա մու թյան և եղ բայ րու թյան» պայ մա նագ րի կն քու մը
7)  Հա յաս տա նի Ժող կոմ խոր հի նա խա գահ Ա. Մյաս նի կյա նի և Պ. Մդի վա նու կող մից հայ–

վ րա ցա կան սահ մա նա զատ ման մա սին վերջ նա կան հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րու մը

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

 ա.  ԼՂԻՄ –ում ազ գաբ նակ չու թյան լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա գու մա րում Ազ
գային խորհր դի ստեղ ծու մը

բ.  Ղա րա բա ղի ժո ղովր դա կան կա ռա վա րու թյան ստեղ ծու մը
գ. «Հռ չա կա գիր ԼՂՀ հռ չակ ման մա սին» ո րոշ ման ըն դու նու մը
դ.  Խորհր դային Ա դր բե ջա նի իշ խա նու թյուն նե րի կող մից Լեռ նային Ղա րա բա ղին 

ի նք նա վար մար զի կար գա վի ճակ տրա մադ րե լը 
ե. Ղա րա բա ղա–ա դր բե ջա նա կան պա տե րազ մի սան ձա զեր ծու մը

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

47.  Ո ՞ր ի րա դար ձու թյունն է խախ տում ստորև տր ված շար քի ժա մա նա կագ րա կան 
հա ջոր դա կա նու թյու նը.

1)  Ա ռա ջին աշ խար հա մար տից հե տո Փա րի զում Խա ղա ղու թյան խորհր դա ժո ղո վի 
սկս վե լը 

2) « Մի ա ցյալ Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հռ չա կագ րի» ակ տի հռ չա կու մը
3)  Փա րի զում Ա ՄՆ–ի, Մեծ Բրի տա նի այի, Ֆրան սի այի, Ի տա լի այի և Ճա պո նի այի 

ղե կա վար նե րի նիս տում Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան փաս տա ցի (դե ֆակ տո) 
ճա նա չու մը 

4)  հայ կա կան եր կու պատ վի րա կու թյուն նե րի կող մից հայ կա կան պա հանջ նե րի հա
մա տեղ հու շագ րի ստո րագ րու մը

5) Սան Ռե մոյի խորհր դա ժո ղո վի հրա վի րու մը 
6)  Ա ՄՆ–ի Սե նա տի կող մից Վ. Վիլ սո նի` Հա յաս տա նի ման դա տը ստանձ նե լու ա ռա

ջար կը մեր ժե լու ո րոշ ման ըն դու նու մը 

48.  Արցախյան պատերազմի շրջանի ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա.  Պաշտ պա նու թյան պե տա կան կո մի տե ի ստեղ ծու մը ԼՂՀ–ո ւմ
 բ. Շու շի ի ա զա տագ րու մը 
գ. Մար տա կեր տ քաղաքի ա զա տագ րու մը
 դ. Լա չի նի հաղ թա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը 
ե. զի նա դա դա րի հաս տա տու մը 
զ. Քել բա ջա րի հյու սի սային մա սի և Օ մա րի լեռ նանց քի ա զա տագ րու մը

1) դ, բ, գ, ա, ե, զ    3) բ, դ, ա, գ, զ, ե
2) գ, բ, դ, զ, ա, ե    4) բ, ա, դ, գ, ե, զ
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49.  Հա յաս տա նի կոմ կու սի կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար նե րին դա սա վո րել ը ստ 
նրանց պաշտոնավարման ժա մա նա կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյան.

ա. Ա մա տու նի    ե. Գ. Հա րու թյու նյան
բ. Ա. Խան ջյան    զ. Ս. Հա րու թյու նյան 
գ. Ս. Թով մա սյան     է. Կ. Դե միր ճյան
դ. Յ. Զա րո բյան 

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

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

ա. « Հան րա պե տու թյուն» քա ղա քա կան մի ա վոր ման ձևա վո րու մը 
բ. ՀՀ եռաստիճան դա տա կան հա մա կար գի ձևա վո րու մը
գ.  ՀՀ–ի վար չա տա րած քային փոփոխությունների իրականացումը՝ մարզերի 

ստեղծումը
դ.  նախ կին խորհր դային հան րա պե տու թյուն նե րի հայ տա րա րու թյուն նե րը Ան կախ 

պե տու թյուն նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյուն ստեղ ծե լու մա սին 
ե. Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին հռ չա կագ րի ըն դու նու մը

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

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

ա. Խորհրդային Հայաստանում պարենհարկ մտցնելը
բ. ԽՍՀՄ–ի կազ մա վոր ման մա սին Հռ չա կագ րի և Պայ մա նագ րի ստո րագ րու մը 
գ. Վ. Ի. Լե նի նի նա մա կի ուղարկվելը Ա նդր կով կա սի կո մու նիստ նե րին
դ. Հայաստանի օգնության կոմիտեի (ՀՕԿ) հիմնումը
ե.  Մոսկ վայի պայ մա նագ րի ստո րագ րու մը Խորհր դային Ռու սաս տա նի և Թուր քի այի միջև
զ.  Եր ևա նի հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րու մը Հա յաս տա նի խորհր դայ նաց ման վե րա բե րյալ 
է.  Խորհր դային Ռու սաս տա նի և խորհր դային հան րա պե տու թյուն նե րի միջև միջ պե

տա կան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող հանձ նա ժո ղո վի ստեղ ծու մը

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

52.  Մշակութային կյանքի թվարկված ի րա դար ձու թյուն նե րը դա սա վո րել ժա մա նա
կագ րա կան հա ջոր դա կա նու թյամբ.

ա. Երևանում գեղարվեստի դպրոցի հիմնադրումը
բ. Հայաստանի խորհրդային կերպարվեստագետների միության ստեղծումը
գ. հայ կա կան կի նե մա տոգ րա ֆի ա ռաջ նե կի՝ « Նա մու սի» ցու ցադ րու մը
դ. ռու սա կան դրա մա տի կա կան թատ րո նի հիմ նադ րու մը 
ե. երաժշտական ստուդիայի հիմնումը Երևանում
զ. պա տա նի հան դի սա տե սի թատ րո նի բա ցու մը 
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է. Ա. Խա րա զյա նի գլ խա վո րու թյամբ պե տա կան շր ջիկ թատ րո նի կազ մա կեր պու մը 
ը. « Պե պո» հայ կա կան ա ռա ջին հն չյու նային կի նոն կա րի էկ րան բարձ րա նա լը
թ. հայ կա կան ժո ղովր դա կան եր գի– պա րի պե տա կան ան սամբ լի ստեղ ծու մը

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

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

 ա. Ան կախ և մի ա ցյալ Հա յաս տա նի հռ չա կու մը
բ. Բեռ լի նի վեհաժողովի գումարումը
գ.  Ար ցա խի ան ջա տու մը Գան ձա կի խա նու թյու նից և ա ռան ձին վար չա կան մի ա վոր 

դառ նա լը
դ. « Ռուս– թուր քա կան բա րե կա մու թյան և եղ բայ րու թյան» պայ մա նագ րի կն քու մը 
ե. Լեռ նային Ղա րա բա ղին ի նք նա վար մար զի կար գա վի ճակ տրա մադ րե լը
զ. Կով կա սյան բյու րոյի պլե նու մի կա մա յա կան ո րոշ ման ըն դու նու մը Ար ցա խի հար ցում 
է. « Լեռ նա հա յաս տա նի» վե րան վա նու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ը.  Ա նդր կով կա սի Խորհր դային Սո ցի ա լիս տա կան Հան րա պե տու թյուն նե րի Դաշ

նային Մի ու թյան (Ա ԽՍՀԴՄ) ստեղ ծու մը
թ. Խորհրդային Հա յաս տա նում պա րեն հար կ մտցնելը
ժ.  Ա դա նա յում Ֆրան սի այի հո վա նա վո րու թյամբ Կի լի կի այի ի նք նա վա րու թյան հռչա

կու մը

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

1. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

 Իրադարձություն

 ա.  « Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար Մար զի մար զային խորհր դի միջ նոր դու թյու
նը՝ մար զը Ա դր բե ջա նա կան ԽՍՀ–ի կազ մից հա նե լու և Հայ կա կան ԽՍՀ–ի կազ
մի մեջ մտց նե լու մա սին» հարցի քննարկումը և ո րոշ ման ըն դու նու մը

բ.  «Ղարաբաղ» կոմիտեի վերանվանվելը «Ղարաբաղյան շարժման Հայաստանի 
կոմիտե»–ի

գ.  Սու րեն Հա րու թյու նյա նի նշա նա կու մը ՀԿԿ կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղա րի 
պաշ տո նում

դ. Սում գաի թյան ոճ րա գոր ծու թյու նը 
ե. ԼՂԻՄ մարզ կո մի ա ռա ջին քար տու ղա րի պաշ տո նում Հեն րիխ Պո ղո սյա նի ը նտր վե լը
զ. Հա յաս տա նում ա ռա ջին նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րի ան ցկա ցու մը 
է. Սպի տա կի ե րկ րա շար ժը 
ը.  ՀՀԿ, ԲՀԿ և ՀՅԴ կու սակ ցու թյուն նե րի հա մա ձայ նագ րի ստո րագ րու մը կոա լի

ցիոն կա ռա վա րու թյան ստեղծ ման մա սին 
թ. Հայոց հա մազ գային շարժ ման ա ռա ջին հա մա գու մա րի բա ցու մը
ժ.  «Հռ չա կա գիր Լեռ նային Ղա րա բա ղի Հան րա պե տու թյան հռ չակ ման մա սին» 

ո րոշ ման ըն դու նու մը

 Տարեթիվ

1) 1988 թ. մայի սի 21   6) 1988 թ. դեկ տեմ բե րի 7
2) 1991 թ. սեպ տեմ բե րի 2   7) 2007 թ. մայի սի 12
3) 1988 թ. փետր վա րի 20   8) 1988 թ. մայիսի 31
4) 1988 թ. փետր վա րի 27–29  9) 1989 թ. նոյեմ բե րի 4
5) 1988 թ. փետր վա րի 23   10) 1991 թ. հոկ տեմ բե րի 16
      11) 1989 թ. դեկտեմբերի 7

1) ա–1, բ–8, գ–3, դ–5, ե–4, զ–10, է–6, ը–7, թ–11, ժ–2
2) ա–3, բ–6, գ–1, դ–4, ե–5, զ–7, է–11, ը–8, թ–2, ժ–9
3) ա–1, բ–6, գ–3, դ–4, ե–5, զ–9, է–11, ը–8, թ–10, ժ–2
4) ա–3, բ–8, գ–1, դ–4, ե–5, զ–10, է–6, ը–7, թ–9, ժ–2
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2. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

 Անուն

1)  Սար գիս Մու րա դյան   3) Ար տա շես Հով սե փյան
2)  Նիկողայոս Նիկողոսյան    4)  Մի նաս Ա վե տի սյան

 Ստեղծագործություն 

ա. «Ա լեք սանդր Թա մա նյան»  
բ. « Կո մի տա սի վեր ջին գի շե րը»
գ. «Ս պա սում»
դ. «Միքայել Նալբանդյան» 
ե. «Իմ ժո ղովր դի պատ մու թյան տա րեթ վե րից»

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

3. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

 Իրադարձություն

1) հայ–վ րա ցա կան սահ մա նա զատ ման պայ մա նագ րի կն քու մը
2) ԽՍՀՄ –ի ստեղ ծու մը 
3) Բ. Լեգ րա նի գլ խա վո րած պատ վի րա կու թյան ժա մա նու մը Եր ևան 
4) Հա մո Օ հան ջա նյա նի կա ռա վա րու թյան հրա ժա րա կա նի ըն դու նու մը 

 Տարեթիվ

ա. 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 11   գ. 1921 թ. նոյեմ բե րի 6
բ. 1920 թ. նոյեմ բե րի 23   դ. 1922 թ. դեկ տեմ բե րի 30
      ե. 1921 թ. փետր վա րի 2

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

4. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

 Իրադարձություն

ա. Գեր մա նի այի և ԽՍՀՄ–ի միջև չհար ձակ ման պայ մա նագ րի կն քու մը
բ. 89–րդ Թա մա նյան դի վի զի այի կազ մաց րու մը
գ. Յա կով Զա րո բյա նի ը նտր վե լը ՀԿԿ կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղա րի պաշ տո նում
դ.  «Տ րան սիլ վա նի ա» շո գե նա վով հայ րե նա դարձ նե րի ա ռա ջին խմ բի դուրս գա լը 

Բեյ րութ նա վա հանգս տից 
ե. Լո զա նի կոն ֆե րան սի հրա վի րու մը 
զ. Լոն դո նի կոն ֆե րան սի հրա վի րու մը 
է.  «Երկ կողմ դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տատ ման մա սին» ար

ձա նագ րու թյուն նե րի վա վե րաց ման գոր ծըն թա ցի կա սե ցու մը 
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ը.  կու սակ ցու թյուն նե րի վե րա բե րյալ օ րեն քը խախ տե լու ամ բաս տա նու թյամբ դաշ
նակ ցու թյան գոր ծու նե ու թյան կա սե ցու մը Հա յաս տա նում 

թ. « Հար սա նիք լեռ նե րում» գոր ծո ղու թյու նը

 Տարեթիվ

1) 1921 թ.    6) 1956 թ.
2) 2010 թ.    7) 1946 թ.
3) 1994 թ.    8) 1960 թ.
4) 1992 թ.    9) 1922 թ.
5) 1939 թ.    10) 1991 թ.

1) ա–7, բ–8, գ–6, դ–1, ե–9, զ–5, է–2, ը–4, թ–10
2) ա–5, բ–8, գ–6, դ–1, ե–7, զ–9, է–2, ը–4, թ–10
3) ա–5, բ–6, գ–8, դ–7, ե–1, զ–9, է–10, ը–3, թ–4
4) ա–5, բ–6, գ–8, դ–7, ե–9, զ–1, է–2, ը–3, թ–4

5. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

 Փաստ

ա. Ամ բողջ Ա նդր կով կա սից 1949 թ. աք սոր ված հայե րի թի վը
բ. 1988 թ. փետր վա րի 25–26–ին Եր ևա նի հան րա հա վա քում ցու ցա րար նե րի թի վը
գ. Հայ րե նա կան պա տե րազ մին մաս նակ ցած հայ գե նե րալ նե րի թի վը
դ. 1948 թ. Հայաստան ներգաղթածների թիվը
ե. Հայ րե նա կան պա տե րազ մում Փառ քի շքան շա նի ար ժա նա ցած հայերի թիվը
զ. Սպի տա կի ե րկ րա շար ժի հետ ևան քով զոհ ված ների թիվը

 Թվաքանակ

1) 27     4) 10000
2) 64     5) 25000
3) 15500     6) 100 հա զա րից ա վել
      7) 17 000

1) ա–6, բ–7, գ–1, դ–5, ե–2, զ–4   3) ա–3, բ–7, գ–1, դ–4, ե–2, զ–5 
2) ա–3, բ–6, գ–1, դ–4, ե–2, զ–7   4) ա–3, բ–6, գ–2, դ–4, ե–1, զ–5

6. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.

 Ա նու ն

1) Ա րամ Մա նու կյան    4) Ա լեք սանդր Մյաս նի կյան
2) Ա վե տիք Սա հա կյան   5) Ա լեք սանդր Բեկ զա դյան
3) Սի մոն Վրա ցյան    6) Սար գիս Սրա պի ո նյան
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  Պաշ տո ն

ա. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա պետ
բ. ՀՍԽՀ Ժող կոմ խոր հի նա խա գահ
գ. Հա յաս տա նի խորհր դի նա խա գահ
դ. ՀՍԽՀ ժո ղովր դա կան տն տե սու թյան խորհր դի նա խա գահ 
ե.  Մոսկ վայի ռուս–թուրքական բա նակ ցու թյուն նե րին մասնակցելու համար ստեղ ծ

ված հայ կա կան պատ վի րա կու թյան ղե կա վար
զ. ՀՀ զին վո րա կան նա խա րար 
է. ՀՀ ներ քին գոր ծե րի նա խա րար 

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

7.  Անունները համապատասխանեցնել Հայաստանի առաջին հանրապետության 
շրջանի իրադարձություններին.
1) Հա յաս տա նի խորհր դի ան դրա նիկ նիս տի բա ցու մը
2) հայե րե նի՝ որ պես պե տա կան լեզ վի մա սին օ րեն քի ստո րագ րու մը
3) Առանձին հայ կա կան կոր պու սի վե րա կազ մա վո րու մը դի վի զի այի 
4) Մայի սյան ա պս տամ բու թյու նը Հա յաս տա նում
5) Վրաս տա նում ՀՀ դի վա նա գի տա կան ա ռա քե լու թյան հիմ նու մը
6) Փա րի զում Հայոց ազգային համագումարի հրավիրումը

ա. Ար շակ Ջա մա լյան     ե. Ա վե տիք Սա հա կյան
բ. Պո ղոս Նու բար    զ. Սեր գեյ Մե լիք–Յոլ չյան
գ. Սար գիս Մու սայե լյան    է. Մով սես Սի լի կյան
դ. Լևոն Շանթ     

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

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

 Ա նուն    Պաշ տոն

1) Մ. Սի լի կյան   ա. « Ղա րա բաղ կո մի տե ի» ան դամ
2) Հ. Պո ղո սյան   բ. Հայ հեղ կո մի նա խա գահ
3) Ս. Շա հու մյան   գ. ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րար
4) Խ. Կար ճի կյան   դ. ԼՂԻՄ մարզ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար
5) Ս. Կա սյան   ե. հայ կա կան դի վի զի այի հրա մա նա տար
6) Ս. Տեր–Գաբ րի ե լյան  զ. Բաք վի կո մու նայի ղե կա վար 
7) Ի. Մու րա դյան   է. Հա յաս տա նի Ժող կոմ խոր հի նա խա գահ 
     ը. ՀՍԽՀ ար տա քին գոր ծե րի ժող կոմ

1) 1–բ, 2–ա, 3–ը, 4–դ, 5–գ, 6–զ, 7–է  3) 1–բ, 2–զ, 3–գ, 4–դ, 5–ը, 6–ա, 7–է
2) 1–ե, 2–դ, 3–զ, 4–գ, 5–բ, 6–է, 7–ա 4) 1–ե, 2–դ, 3–բ, 4–գ, 5–ը, 6–զ, 7–ա
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9. Կա տա րել իրադարձության և տարեթվի հա մա պա տաս խա նե ցում.

1)  զի նան շա նի մա սին ՀՀ օ րեն քի հաս տա տու մը 
2) Ինք նա վար Կի լի կի այի հռ չա կու մը Ա դա նա յում
3)  Հա յաս տա նի խորհր դայ նա ցու մը 
4) Ար ցա խա հա յու թյան ա ռա ջին հա մա գու մա րը Շու շի ում

 ա. 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2   գ. 1920 թ. հու լի սի 23
բ. 1918 թ. հու լի սի 22–26   դ. 1920 թ. օ գոս տո սի 4 
      ե. 1921 թ. նոյեմ բե րի 29

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

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

 Անուն

ա. Լե ո     ե. Մար տի րոս Սա րյան
բ. Գրի գոր Ղա փան ցյան   զ. Ա լեք սանդր Թա մա նյան 
գ. Մա նուկ Ա բե ղյան    է. Ռո մա նոս Մե լի քյան
դ. Համ բար ձում Քե չեկ 

 Մասնագիտություն

1) ճար տա րա պետ    5) կոմ պո զի տոր
2) լեզ վա բան    6) պատ մա բան
3) գրա կա նա գետ    7) բժիշկ
4) նկա րիչ     8) ճարտարագետ
 
1) ա–6, բ–2, գ–3, դ–7, ե–4, զ–1, է–5   3) ա–6, բ–2, գ–3, դ–8, ե–4, զ–1, է–7 
2) ա–2, բ–6, գ–3, դ–5, ե–4, զ–1, է–7  4) ա–3, բ–2, գ–6, դ–4, ե–5, զ–8, է–7

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

 Անուն
ա. Լևոն Ռո տի նյան    զ. Սեր գեյ Մեր կու րով 
բ. Հով սեփ Տեր–Ա ստ վա ծատ րյան  է. Նի կո ղայոս Բու նի ա թյան 
գ. Տիգ րան Ջր բա շյան   ը. Շա րա Տա լյան
դ. Հով սեփ Օր բե լի     թ. Սու րեն Ե րե մյան
ե. Վար դան Ա ճե մյան  

 Մասնագիտություն
1)  լեզ վա բան    6) եր գիչ
2)  պատ մա բան    7)  քան դա կա գործ
3)  ճար տա րա պետ     8)  քի մի կոս
4) ար ևե լա գետ    9)  ճար տա րա գետ–է ներ գե տիկ 
5)  ռե ժի սոր      10) երկ րա բան
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1) ա–9, բ–8, գ–10, դ–7, ե–5, զ–2, է–6, ը–3, թ–4 
2) ա–9, բ–10, գ–8, դ–4, ե–1, զ–3, է–7, ը–5, թ–2 
3) ա–8, բ–9, գ–10, դ–4, ե–5, զ–7, է–3, ը–6, թ–2 
4) ա–8, բ–9, գ–10, դ–2, ե–1, զ–7, է–3, ը–6, թ–4

12.  Ի րա դար ձու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել պատ մա կան տա րեթ վե րին.
 ա. ՀՀ զի նան շա նի մա սին օ րեն քի ըն դու նու մը 
բ. Բա թու մի հաշ տու թյան կն քու մը
գ. ՀՀ հռ չա կու մը 
դ. Ա րևմ տա հայե րի ե րկ րորդ հա մա գու մա րը 
ե. Ա նդ րա նի կի` արևմ տա հայ դի վի զի այի հրա մա նա տար նշա նակ վե լը
զ. Ան տան տի պե տու թյուն նե րի կող մից ՀՀ –ի դե ֆակ տո ճա նա չու մը
է. Ա րևմ տա հայե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը
ը. Հայե րե նի` որ պես պե տա կան լեզ վի օրենքի ըն դու նու մը 
թ. Ան կախ և մի ա ցյալ Հա յաս տա նի հռ չա կագրի ընդունումը 
ժ. Ա րամ Մա նու կյա նի` Եր ևա նի նա հան գի դիկ տա տոր հաս տատ վե լը

1) 1918 թ. մար տի 24   6) 1919 թ. մայի սի 28
2) 1917 թ. մայիսի 2–11   7) 1919 թ. դեկ տեմ բե րի 26 
3) 1918 թ. մայի սի 28   8) 1920 թ. հուն վա րի 19
4) 1918 թ. հու նի սի 4   9) 1920 թ. հու լի սի 23
5) 1919 թ. փետր վարի 6–13   10) 1917 թ. դեկ տեմ բեր
      11) 1919 թ. հունվարի 18

1) ա–9, բ–4, գ–6, դ–5, ե–1, զ–11, է–2, ը–7, թ–8, ժ–10
2) ա–8, բ–4, գ–3, դ–7, ե–10, զ–11, է–1, ը–9, թ–6, ժ–2
3) ա–9, բ–4, գ–3, դ–5, ե–10, զ–8, է–2, ը–7, թ–6, ժ–1
4) ա–4, բ–9, գ–6, դ–7, ե– 1, զ–11, է–5, ը–8, թ–3, ժ–2

13.  Ի րա դար ձու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել տա րեթ վե րին.

 ա.  Ա. Ա հա րո նյա նի մեկ նու մը Թուր քի ա` Կոս տանդ նու պոլ սում հրա վիր վե լիք կոն ֆե
րան սին մաս նակ ցե լու նպատակով

բ. Բրես տի հաշ տու թյան կն քու մը
գ. Բա թու մի հաշ տու թյան կն քու մը
դ.  «Սր տա գին և ան կեղծ բա րե կա մու թյան մա սին» ռուս– թուր քա կան պայ մա նագ րի 

նա խաս տո րագ րու մը 
ե.  դաշ նա կից ե րկր նե րի մաս նակ ցու թյամբ հայ–վ րա ցա կան կոն ֆե րան սի հրա վի րու

մը` Լո ռու գա վա ռի հար ցը լու ծե լու հա մար
զ. Սուլ թա նո վի հրա հան գով Շու շի ի հայ բնակ չու թյան ջար դը 
է. Լո ռու գա վա ռի հա մար հայ–վ րա ցա կան պա տե րազ մը 
ը. ար ցա խա հա յու թյան 9–րդ հա մա գու մա րի հրա վի րու մը
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թ.  Գա րե գին Նժ դե հի զին ված ու ժե րի կող մից Գո րի սի ա զա տագ րու մը բոլշ ևի կյան 
զոր քե րից

1) 1918 թ. մար տի 3    6) 1919 թ. հոկ տեմ բեր
2) 1918 թ. հու նի սի 4   7) 1920 թ. մար տի 23
3) 1918 թ. հու նիս    8) 1920 թ. օ գոս տո սի 24
4) 1918 թ. դեկ տեմ բեր   9) 1920 թ. ապ րի լի 25
5) 1919 թ. հուն վար    10) 1920 թ. նոյեմ բե րի 21

1) ա–3, բ–1, գ–2, դ–8, ե–5, զ–7, է–4, ը–9, թ–10
2) ա–1, բ–2, գ–9, դ–6, ե–8, զ–7, է–4, ը–3, թ–10
3) ա–3, բ–1, գ–2, դ–5, ե–8, զ–4, է–7, ը–9, թ–6
4) ա–1, բ–9, գ–2, դ–8, ե–5, զ–4, է–6, ը–10, թ–7

14.  Պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել տա րեթ վե րին.

 ա. Սև րի պայ մա նագ րի ստո րագ րու մը
բ. Փա րի զի Խա ղա ղու թյան խորհր դա ժո ղո վի բա ցու մը 
գ. Ա րա րայի ճա կա տա մար տը
դ. Ան կա րա յում ֆրանս–թուր քա կան պայ մա նագ րի կն քու մը 
ե. Ա ՄՆ Սե նա տի կող մից Հա յաս տա նի ման դա տի մեր ժու մը

1) 1918 թ. սեպ տեմ բե րի 19   4) 1920 թ. հու լի սի 4
2) 1919 թ. հուն վա րի 18   5) 1920 թ. օ գոս տո սի 10
3) 1920 թ. հու նի սի 1   6) 1921 թ. հոկ տեմ բե րի 20

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

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

 Անուն

 ա. Ջեյմս Հար բորդ    դ. Վա հան Փա փա զյան 
բ. Ա վե տիս Ա հա րո նյան   ե. Միհ րան Տա մա տյան
գ. Պո ղոս Նու բար փա շա

 Պաշտոն
1) Հա յաս տան գոր ծուղ ված Ա ՄՆ պատ վի րա կու թյան ղե կա վար
2)  Փա րի զի կոն ֆե րան սում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պատ վի րա կու թյան ղե

կա վար
3) Հայոց ազ գային պատ վի րա կու թյան ղե կա վար
4) ի նք նա վար հան րա պե տու թյուն հռ չակ ված Կի լի կի այի վար չա պետ
5) ան գլի ա կան բա նա կի մար շալ
6) Ա րևմ տա հայ ազ գային խորհր դի նա խա գահ 

1) ա–1, բ–2, գ–3, դ–6, ե–4   3) ա–5, բ–2, գ–3, դ–4, ե–6
2) ա–1, բ–2, գ–4, դ–5, ե–3   4) ա–1, բ–3, գ–2, դ–5, ե–4
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16. Պատ մա կան ի րա դար ձու թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեց նել տա րեթ վե րին.

ա. 11–րդ բանակի զորամասերի անցնելը վճռական գործողությունների
բ.  հայ կա կան բա նա կի սպա նե րի ար տաք սումն ու ար գե լա փա կու մը բոլշ ևիկ նե րի կող մից
գ. ա պս տամբ ու ժե րի կող մից Եր ևա նի գրա վու մը
դ.  ա պս տամբ նե րի կող մից Հա յաս տա նի կենտ րո նա կան մի շարք շր ջան նե րում 

իշխա նու թյան գրա վու մը 
ե. ՀՕԿ–ի հիմ նու մը

1) 1920 թ. դեկ տեմ բեր – 1921 թ. հուն վար  4) 1921 թ. մար տի 25
2) 1921 թ. փետր վա րի 18    5) 1921 թ. սեպ տեմ բեր
3) 1921 թ. փետր վա րի 16–18   6) 1921 թ. մարտի 25

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

17. Ա նու նը հա մա պա տաս խա նեց նել պաշ տո նին.

ա. Լեռ նային Ղա րա բա ղի ար տա կարգ կո մի սար
բ. Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյան նա խա գահ
գ. Ա դր բե ջա նի կա ռա վա րու թյան նա խա գահ
դ.  Ա նդր կով կա սի հան րա պե տու թյուն նե րի միջև սահ մա նային հար ցե րը լու ծե լու հա

մար ստեղծ ված հանձ նա ժո ղո վի նա խա գահ 
ե. ՀԿ(բ)Կ կենտկոմի քարտուղար
զ. Սյու նի քի ազ գային–ա զա տագ րա կան պայ քա րի ղե կա վար

1) Ն. Նա րի մա նով   5) Ա. Մռա վյան
2) Ա. Մյաս նի կյան   6) Ս. Լուկաշին
3) Ս. Կի րով    7) Գ. Նժ դեհ
4) Ա. Բեկ զա դյան

1) ա–4, բ–5, գ–3, դ–1, ե–2, զ–6  3) ա–4, բ–2, գ–3, դ–1, ե–6, զ–7
2) ա–5, բ–2, գ–1, դ–3, ե–6, զ–7  4) ա–5, բ–2, գ–1, դ–3, ե–4, զ–7

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

 Անուն     Մասնագիտություն

ա. Կ. Հա լա բյան    1) կի նո ռե ժի սոր
բ. Ա. Սարգ սյան    2) քան դա կա գործ
գ. Հ. Բեկ նա զա րյան    3)  ժո ղովր դա կան եր գի–պա րի պե տա

կան համույ թի ղե կա վար
դ. Լ. Քա լան թա րյան   4) եր գիչ 
ե. Շ. Տա լյան    5) պե տա կան թատ րո նի ռե ժի սոր
զ. Լ. Շանթ     6) ճար տա րա պետ
      7) գրող
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1) ա–6, բ–2, գ–1, դ–5, ե–4, զ–7  3) ա–2, բ–6, գ–1, դ–5, ե–3, զ–4
2) ա–6, բ–2, գ–5, դ–3, ե–4, զ–7  4) ա–2, բ–6, գ–5, դ–1, ե–3, զ–4

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

 Անուն    Մասնագիտություն

ա. Հրա չյա Ա ճա ռյան  1) ար ևե լա գետ
բ. Ար սեն Տեր տե րյան  2) լեզ վա բան
գ. Լևոն Ռո տի նյան    3) գրա կա նա գետ
դ. Լևոն Քա լան թա րյան  4) թա տե րա կան գոր ծիչ 
ե. Համ բար ձում Քե չեկ  5) բժիշկ
զ. Հով սեփ Օր բե լի   6) քի մի կոս
     7) է ներ գե տիկ–ճար տա րա պետ

1) ա–2, բ–3, գ–6, դ–4, ե–5, զ–1  3) ա–2, բ–3, գ–7, դ–4, ե–1, զ–6
2) ա–3, բ–2, գ–7, դ–6, ե–5, զ–4  4) ա–3, բ–1, գ–5, դ–6, ե–2, զ–4

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

 ա. Լեռ նային Ղա րա բա ղի բռ նակ ցու մն Ա դր բե ջա նին
բ. Նա խիջ ևա նի մար զը Ա դր բե ջա նի խնամակալությանը փոխանցելը
գ.  Լեռ նային Ղա րա բա ղին ի նք նա վար մար զի կար գա վի ճակ տրա մադ րե լու մա սին 

ո րոշ ման ըն դու նու մը
դ. Ա խալ քա լա քի բռ նակ ցու մը Վրաս տա նին

1) 1923 թ. հու լի սի 7   4) 1921 թ. նոյեմ բե րի 6
2) 1921 թ. հու լի սի 5   5) 1921 թ. մար տի 16
3) 1921 թ. հու լի սի 7

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

21. Կա տա րել հա մա պա տաս խա նե ցում.
 ա.  Ղա րա բա ղյան շարժ ման մի շարք ան դամ նե րի ձեր բա կա լու մը և տե ղա փո խու մը 

Մոսկ վա
բ.  ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյան ո րո շու մը՝ ԼՂԻՄ–ո ւմ կա ռա վար

ման հա տուկ ձև սահ մա նե լու մա սին
գ. Ղա րա բա ղյան շարժ ման ղե կա վար նե րի` բան տից ա զատ ար ձակ վե լը
դ. ՀՀՇ–ի հիմ նա դիր հա մա գու մա րի բա ցու մը 
ե.  Ստե փա նա կեր տում ԼՂԻՄ–ի լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա գու մա րի հրա վի

րու մը՝ Ազ գային խորհր դի ստեղ ծու մը
զ.  ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի նա խա գա հու թյան կող մից Հա յաս տա նի և Լեռ նային 

Ղա րա բա ղի վե րա մի ա վոր ման մա սին ո րոշ ման բե կա նու մը 
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է.  ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի և ԼՂԻՄ–ի Ազ գային խորհր դի հա մա տեղ ո րո շու մը՝ 
Հա յաս տա նի և Լեռ նային Ղա րա բա ղի վե րա մի ա վոր ման հռ չակ ման մա սին 

ը.  ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի՝ « Լեռ նային Ղա րա բա ղի Ի նք նա վար Մար զում 
ի րադրությու նը կար գա վո րե լու մի ջո ցա ռում նե րի մա սին» ո րոշ ման ըն դու նու մը 

1) 1989 թ. դեկ տեմ բե րի 1   6) 1988 թ. հու լի սի 18
2) 1990 թ. հուն վա րի 10   7) 1989 թ. մայի սի վերջ
3) 1989 թ. նոյեմ բե րի 28   8) 1989 թ. հուն վա րի 9
4) 1989 թ. օ գոս տո սի 16   9) 1989 թ. հուն վա րի 11
5) 1989 թ. նոյեմ բե րի 4

1) ա–8, բ–9, գ–7, դ–5, ե–4, զ–2, է–1, ը–3
2) ա–2, բ–6, գ–8, դ–5, ե–4, զ–9, է–1, ը–3
3) ա–2, բ–9, գ–7, դ–4, ե–5, զ–8, է–6, ը–3
4) ա–8, բ–9, գ–4, դ–3, ե–5, զ–2, է–6, ը–1

22.    Պայ մա նագ րե րը կամ համաձայնագրերը հա մա պա տաս խա նեց նել կնք ման 
տարեթ վե րին.

ա. Գե որ գի ևսկի դաշ նա գի ր
բ. Կար սի պայ մա նա գի ր
գ. ֆրանս–թուրքական պայմանագիր
դ. Գյու լիս տա նի պայ մա նա գի ր
ե.  Խորհր դային Ռու սաս տա նի և ՀՀ–ի միջև կնք ված Եր ևա նի հա մա ձայ նա գի ր
զ. ռուս–թուր քա կան հա մա ձայ նա գի ր
է. Սայքս–Պի կոյի հա մա ձայ նա գի ր
ը. հայ–ռու սա կան Թիֆ լի սի հա մա ձայ նա գի ր
թ. Բա թու մի հաշ տու թյան պայ մա նա գի ր
ժ. Ադ րի ա նու պոլ սի պայ մա նա գի ր

1) 1921 թ. հոկ տեմ բե րի 13   7) 1918 թ. հու նի սի 4
2) 1914 թ. հուն վա րի 26   8) 1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2
3) 1920 թ. օ գոս տո սի 10   9) 1916 թ. մայի սի 16
4) 1783 թ.      10) 1829 թ. սեպ տեմ բե րի 2
5) 1921 թ. հոկտեմբերի 20   11) 1812 թ. մայի սի 16
6) 1813 թ. հոկ տեմ բե րի 12

1) ա–4, բ–5, գ–1, դ–7, ե–6, զ–3, է–9, ը–8, թ–2, ժ–10
2) ա–4, բ–1, գ–5, դ–6, ե–8, զ–2, է–9, ը–3, թ–7, ժ–10
3) ա–4, բ–1, գ–5, դ–6, ե–2, զ–10, է–11, ը–8, թ–9, ժ–3
4) ա–6, բ–5, գ–1, դ–8, ե–11, զ–10, է–9, ը–3, թ–7, ժ–4
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23.   Գոր ծիչ նե րին հա մա պա տաս խա նեց նել ի րենց զբա ղեց րած պաշ տոն նե րին.
1) Ա. Շահմազյան    6) Գ. Պետ րո սյան 
2) Խ. Կար ճի կյան     7) Ա. Ա հա րո նյան 
3) Ա. Մյաս նի կյան    8) Ա. Սա հա կյան
4) Հ. Հախ վեր դյան     9) Զ. Զո րյան
5) Ա. Մա նու կյան    10) Ս. Կա սյան
 
ա. Հա յաս տա նի խորհր դի նա խա գահ
բ. Զանգեզուր–Ղարաբաղի մարզային խորհրդի ներկայացուցիչ
գ. ՀՀ ֆի նանս նե րի նա խա րար
դ. ՀՀ ներ քին գոր ծե րի նա խա րար 
ե. ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րար
զ. ՀՀ զին վո րա կան նա խա րար 
է. Ա խալց խայի քա ղա քա պետ և Հայոց ազ գային խորհր դի նա խա գահ 
ը.  Փա րի զի վե հա ժո ղո վում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պատ վի րա կու թյան ղե կա վար
թ. Հա յաս տա նի ՌՀԿ նա խա գահ
ժ. ՀՍԽՀ Ժող կոմ խոր հի նա խա գահ 
ժա. ՀՍԽՀ ռազմ գործ ժող կո մի տե ղա կալ

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

1. Ստորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.

1) 1921 թ. գարնանը Հայաստանում մտցվեց պարենհարկը։
2)  1990 թ. նոյեմ բե րի 15–ին ստեղծ վել էր ՀՀ Գե րա գույն խորհր դի սահ մա նադ րա

կան հանձ նա ժո ղո վը, ո րը զբաղ վում էր նոր Սահ մա նադ րու թյան նա խագ ծի մշակ
մամբ։

3)  ՀՀ Գե րա գույն խորհր դի հա վա նու թյանն ար ժա նա նա լուց հե տո Սահ մա նադ րու
թյու նը դր վեց հան րաք վե ի 1995 թ. հու նի սի 5–ի խորհր դա րա նա կան ը նտ րու
թյուն նե րի հետ մի ա ժա մա նակ։

4)  1990 թ. օ գոս տո սի 4–ին ՀՀՇ վար չու թյան նա խա գահ Լևոն Տեր–Պետ րո սյանն 
ը նտր վեց ՀՀ նա խա գահ։ 

5)  Հայաստանի անկախության մասին հռ չա կագ րի քա ղա քա կան բաժ նում նշ վում 
էր, որ ՀԽՍՀ–ն վե րան վան վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն։

6)  Հայաստանի անկախության մասին հռ չա կագ րի տն տե սա կան բաժ նում նշ վում 
էր, որ Հա յաս տա նի տա րած քում հո ղը, ըն դեր քը, ձեռ նար կու թյուն նե րը հա մար
վում են բա ցա ռա պես հայ ժո ղովր դի սե փա կա նու թյու նը։ 

7)  Գե տա շե նում ի րա գործ ված « Կոլ ցո» գոր ծո ղու թյան ժա մա նակ զոհ վեց 41, վի րա
վոր վեց 70, պա տանդ տար վեց 335 մարդ։ 

8)  1989 թ. մայի սի 25–ին Մոսկ վա յում աշ խա տանք ներն սկ սեց ԽՍՀՄ ժո ղովր դա
կան պատ գա մա վոր նե րի 1–ին հա մա գու մա րը։

2. Ստորև բեր ված փաստարկներից ո րո՞նք են ճիշտ.

ա.  1920 թ. ամ ռան կե սե րից Մոսկ վա յում ըն թա ցած խորհր դա–քե մա լա կան բա նակ
ցու թյուն ներն ա վարտ վե ցին օ գոս տո սի 24–ին կող մե րի միջև նախա ստորագրված 
«Սր տա գին և ան կեղծ բա րե կա մու թյան» պայ մա նագ րով։

բ.  1920 թ. նոյեմ բե րի 7–ի ն՝ Ա լեք սանդ րա պո լի ան կու մից հե տո, Հա յաս տա նի կա ռա
վա րու թյու նը ստիպ ված ըն դու նեց թուր քա կան կա ռա վա րու թյան կող մից ներ կա
յաց ված զի նա դա դա րի պայ ման նե րը։

գ.  1918 թ. հու լի սի 22–25–ին Շու շի ում կա յա ցած ար ցա խա հա յու թյան ա ռա ջին հա մա
գու մա րը ե րկ րա մա սը հռ չա կեց ան կախ վար չա քա ղա քա կան մի ա վոր՝ « Լեռնահա
յաս տան» ա նու նով։

դ.  Ար ցա խա հա յու թյան 1919 թ. ապ րի լի 25–ին կա յա ցած 9–րդ հա մա գու մա րը ե րկ
րա մա սը հռ չա կեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան բա ժան մա սը։ 

ե.  1919 թ. փետր վա րի 6–13–ը Թիֆ լի սում հրա վիր վեց Ա րևմ տա հայե րի ե րկ րորդ հա
մա գու մա րը։
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զ.  1947 թ. ապ րի լի 30–ից մայի սի 4–ը Նյու Յոր քում կա յա ցավ Հայ կա կան հա մաշ
խար հային կոնգ րե սը։ 

է.  1990 թ. մայի սի 20–ին տե ղի ու նե ցան ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի ը նտ րու թյուն
նե րը. ը նտ րող նե րի ձայ նե րը հա մա րյա հա վա սա րա պես բա ժան վե ցին Հայ կոմ
կուսի և ՀՀՇ–ի թեկ նա ծու նե րի միջև։ 

ը.  ԽՍՀՄ ԳԽ նա խա գա հու թյու նը 1989 թ. դեկ տեմ բե րի 28–ին բե կա նեց ՀԽՍՀ 
Գերա գույն խորհր դի և ԼՂ Ազ գային խորհր դի 1989 թ. դեկ տեմ բե րի 1–ի « Հայ
կա կան ԽՍՀ–ի և Լեռ նային Ղա րա բա ղի վե րա մի ա վոր ման մա սին» հա մա տեղ 
ո րո շու մը։

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

3. Ստորև բեր ված պն դում նե րից ո ՞րն է ճիշտ.

1)  1920 թ. հոկ տեմ բե րի 11–ին Եր ևան է ժա մա նում Ռու սաս տա նի լի ա զոր ներ կա յա
ցու ցիչ Ս. Կի րո վի գլ խա վո րած պատ վի րա կու թյու նը։

2)   Հայ–ռու սա կան եր ևա նյան բա նակ ցու թյուն ներն ա վարտ վե ցին 1920 թ. հոկ տեմ
բե րի 28–ին նա խաս տո րագր ված «Եզ րա փա կիչ ո րոշ ման ար ձա նագ րու թյամբ»։

3)   Հա յաս տա նի խորհր դա րա նի նոյեմ բե րի 23–ի ար տա կարգ նիս տում ըն դուն վեց 
Հա մո Օ հան ջա նյա նի կա ռա վա րու թյան՝ նա խօ րե ին ներ կա յաց րած հրա ժա րա կա
նը, վար չա պետ ը նտր վեց Ա լեք սանդր Խա տի սյա նը։ 

4)  ՌԿ(բ)Կ կով կա սյան բյու րոյի կող մից Բաքվում կազ մա վորված Հա յաս տա նի ռազ
մա հե ղա փո խա կան կո մի տեն Ա լեք սանդր Մյաս նի կյա նի նա խա գա հու թյամբ 11–
րդ Կար միր բա նա կի շար քե րից ա ռանձ նաց ված « Հա տուկ գն դի» ու ղեկ ցու թյամբ 
1920 թ. նոյեմ բե րի 29–ին Ա դր բե ջա նից մտավ Հա յաս տան։

4. Ստորև բեր ված փաստարկներից ո րո՞նք են սխալ.

1)  1990–ա կան թվա կան նե րի սկզ բին հետ խորհր դային ա ռա ջին բազ մա կու սակ ցա
կան Գե րա գույն խորհր դում ա մե նա մեծ խմ բակ ցու թյունն ու ներ Հայոց հա մազ
գային շար ժու մը (ՀՀՇ)։

2)  1991 թ. ապ րի լին խորհր դա րանն ըն դու նեց օ րենք, ո րով Հայաստանի Հան րա
պետու թյու նում ստեղծ վում էր բազ մա կու սակ ցա կան հա մա կարգ։

3)  1994 թ. դեկ տեմ բե րի վեր ջին կու սակ ցու թյուն նե րի վե րա բե րյալ օ րեն քը խախ տե
լու ամ բաս տա նու թյամբ կա սեց վեց դաշ նակ ցու թյան գոր ծու նե ու թյու նը։ 

4)  Երկ րում խո րա ցած քա ղա քա կան ճգ նա ժա մը հան գեց րեց 1998 թ. փետր վա րին 
ՀՀ նա խա գահ Լևոն Տեր–Պետ րո սյա նի հրա ժա րա կա նին։

5)  2003 թ. ար տա հերթ նա խա գա հա կան ը նտ րու թյուն նե րից հե տո ՀՅԴ–ն, ո րի 
պաշ տո նա կան կար գա վի ճա կը վե րա կանգն վեց Լևոն Տեր–Պետ րո սյա նի հրա ժա
րա կա նից հե տո, դա դա րեց րեց ը նդ դի մա դիր պայ քա րը և սա տա րեց նա խա գահ 
Սերժ Սարգ սյա նին։
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6)  1999 թ. հոկ տեմ բե րի 27 –ին զին ված 5 ա հա բե կիչ ներ ներ խու ժե ցին ԱԺ–ի նիս տե
րի դահ լիճ և կրակ բա ցե ցին ներ կա նե րի վրա։

7)  1992 թ. նոյեմ բե րի 17–ին ԼՂՀ Գե րա գույն խոր հուր դը հաս տա տեց ե րկ րի պե տա
կան դրո շը, զի նան շանն ու օ րհ ներ գը։

5. Ստորև բեր ված փաստարկներից ո ՞ր ե րեքն են ճիշտ.

 ա.  Հայ րե նա կան պա տե րազ մում ա ռա ջին հայ հե րո սը Կա րա պետ Սի մո նյանն էր, 
ո րն այդ կոչ մանն ար ժա նա ցավ 1940 թ. հուն վա րի 15–ի ն։

բ.  1937 թ. ապ րի լին ձեր բա կալ վեց մարք սիզմ–լե նի նիզ մի ի նս տի տու տի տնօ րեն 
Ներ սիկ Ստե փա նյա նը։

գ.  408–րդ հրաձ գային դի վի զի ան կազ մա վոր վել է Ար տա շա տում։
դ.  Բալ թի կայի հա մար մղ վող մար տե րից մե կում 1944 թ. զոհ վեց ԽՍՀՄ հե րոս Նել

սոն Ստե փա նյա նը։ 
ե.  1945 թ. վեր ջե րին հայ րե նի քի դա վա ճա նու թյան ան հիմն մե ղադ րան քով ձեր բա

կալ վեց ա վի ա ցի այի մար շալ Սեր գեյ Խու դյա կո վը (Ար մե նակ Խան փե րյանց)։
զ.  1953 թ. մար տի 5–ին մա հա ցավ Ի. Ստա լի նը։ 
է.  1974 թ. հա կա խորհր դային գոր ծու նե ու թյան մե ղադ րան քով ա զա տազրկ ման և 

աք սո րի դա տա պարտ վե ցին Ա զատ Ար շա կյա նը, Ռազ միկ Զոհ րա բյա նը, Ռազ միկ 
Մար կո սյա նը, Է դո ւարդ Կա կո սյա նը և Գրի գոր Ե ղյա նը։ 

ը.  1988 թ. դեկ տեմ բե րի 1–ի ե րե կո յան ըն դուն վեց « Հայ կա կան ԽՍՀ–ի և Լեռ նային 
Ղա րա բա ղի վե րա մի ա վոր ման մա սին» հա մա տեղ ո րո շու մը։ 

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

6.  Ստորև բեր ված փաստարկներից ո րո՞նք են սխալ.

ա.  Լե նինգ րա դի կուս մարզ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար Ս. Կի րո վը սպան վել է 1934 թ. 
դեկ տեմ բե րին։

բ.  1929 թ. դեկ տեմ բե րի վեր ջին հայ տա րար վեց նէ պից հրա ժար վե լու ու կու լա կու
թյու նը որ պես դա սա կարգ վե րաց նե լու քա ղա քա կա նու թյանն ան ցնե լու մա սին։

գ.  1931 թ. մայի սի դրու թյամբ որ պես « Կու լակ» ու նեզրկ վեց շուրջ 1100 տն տե սու
թյուն։

դ.  1924 թ. վե րա գոր ծարկ վե ցին Եր ևա նի գի նու–կո նյա կի «Ա րա րատ», կաշվի երկու 
փոքր գործարաններ, ի նչ պես նաև բազ մա թիվ այլ ձեռ նար կու թյուն ներ։ 

ե.  1928 թ. գոր ծարկ վեց Լե նի նա կա նի հէ կը։
զ.  Ա ռա ջին հն գա մյա կի տա րի նե րին սկս վեց Քա նա քեռ հէ կի շի նա րա րու թյու նը, ո րին 

հա ջոր դեց Հրազ դան գե տի վրա ևս մի քա նի կա յան նե րի կա ռու ցու մը։ 
է.  1942 թ. հու նի սի 14–ին 390–րդ դի վի զի ան ԽՍՀՄ պաշտ պա նու թյան ժող կո մի 

հրա մա նով կազ մացր վեց։ 
ը.  Հայ րե նա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ Հա մա զասպ Բա բա ջա նյա նը ե ղել է ռազ

մա ճա կա տի հրա մա նա տար։
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թ.  1953 թ. նոյեմ բե րին ՀԿԿ կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու ղար Սու րեն Թով մա սյա նին 
փո խա րի նեց Գրի գոր Հա րու թյու նյա նը։

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

7.  Տր ված շար քե րից ո ՞րն է ներ կա յաց նում միայն ՀԿԿ կենտ կո մի ա ռա ջին քար տու
ղար նե րին.

1) Գ ևորգ Ա լի խա նյան, Շա հեն Հա րու թյու նյան, Գա գիկ Հա րու թյու նյան
2) Գ րի գոր Հա րու թյու նյան, Սու րեն Թով մա սյան, Յա կով Զա րո բյան 
3) Աղասի Խանջյան, Վա հան Փա փա զյան, Յա կով Զա րո բյան 
4) Ա լեք սանդր Մյասնիկյան, Սու րեն Հա րու թյու նյան, Սու րեն Թով մա սյան

8. Ստորև բեր ված փաստարկ նե րից ո րո՞նք են սխալ.

1) 1991 թ. ապ րի լին սկս վեց նա խօ րոք մշակ ված « Կոլ ցո» (Օ ղակ) գոր ծո ղու թյու նը։
2)  Գե տա շեն և Մար տու նա շեն գյու ղե րի պաշտ պա նու թյան ժա մա նակ հե րո սա բար 

զոհ վե ցին Թա թուլ Կր պե յա նը, Սի մոն Ա չիքգյո զյա նը, Ար թուր Կա րա պե տյա նը և 
ուրիշներ։

3)  1992 թ. ապ րի լին ԼՂՀ Գե րա գույն խոր հուր դը հա տուկ ո րո շում ըն դու նեց ԼՂՀ 
ի նք նա պաշտ պա նու թյան ու ժե րի մա սին, ո րով բո լոր զին ված ջո կատ նե րը կոչ վե
ցին ԼՂՀ ի նք նա պաշտ պա նա կան ու ժեր և շու տով հա մախմբ վե ցին մեկ մի աս նա
կան հրա մա նա տա րու թյան ներ քո։ 

4)  1991 թ. դեկ տեմ բե րի 10–ին տե ղի ու նե ցավ ան կա խու թյան հան րաք վեն, ո րը հաս
տա տեց Լեռ նային Ղա րա բա ղի ան կա խու թյու նը։

5)  1991 թ. դեկ տեմ բե րի 20–ին տե ղի ու նե ցան ԼՂԻՄ Գե րա գույն խորհր դի (հե տա
գա յում՝ Ազ գային ժո ղով) պատ գա մա վոր նե րի ը նտ րու թյուն ներ։

6)  1992 թ. հուն վա րի 19–20–ին հայ ա զա տա մար տիկ նե րը լի ո վին ա զա տագ րե ցին 
ռազ մա կան հե նա կե տե րից մե կը՝ Կրկ ժա նը։

7)  1992 թ. սեպ տեմ բե րին թեժ մար տեր տե ղի ու նե ցան Քա րին տա կի մա տույց
նե րում, Շու շի ի բար ձուն քից գրո հող թշ նա մին մեծ զո հե րի գնով նա հան ջեց։

8)  1993 թ. առաջին կիսամյակի մարտական գործողությունների եզրափակիչ փուլը 
Մարտակերտ քաղաքի ազատագրումն էր (հունիսի 28):

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

ա.  1918 թ. հու նվարին թուր քա կան զոր քե րը ներ խու ժել է ին Ար ևե լյան Հա յաս տան և 
Ա նդր կով կաս:

բ.  Գեր մա նի այի ներ կա յա ցու ցիչ ֆոն Լո սո վի խորհր դով Հայոց ազ գային խորհր դի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներ Հ. Օ հան ջա նյանն ու Ա. Զու րա բյա նը մեկ նե ցին Բեռ լին:

գ.  1918 թ. մայի սի 27–ին հայ տա րար վեց Ար ևե լա կով կա սյան մու սուլ մա նա կան հան
րա պե տու թյան ան կա խու թյան մա սին:

դ.  1918 թ. մայի սի 30–ին Թիֆ լի սի մա մու լում Ա վե տիս Ա հա րո նյա նի ձևա կեր պու մով 
հրա պա րակ վեց Հայոց ազ գային խորհր դի կո չը: 



ZA
NGAK

348

ե.  Բա թու մում 1918 թ. մայի սի 11–ին վերսկս ված բա նակ ցու թյուն նե րում թուր քա կան 
պատ վի րա կու թյու նը գլ խա վո րում էր Ք. Կա րա բե քիր փա շան: 

զ.  Առաջին հանրապետության դրոշը, զինանշանը և օրհներգը Հայաստանի երրորդ 
հանրապետությունը այսօր նույնությամբ դարձրել է իր խորհրդանիշները: 

է.  Բա թու մի պայ մա նագ րով քե մա լա կան կա ռա վա րու թյունն ըն դու նեց և ճա նա չեց 
Հա յաս տա նի ան կա խու թյու նը: 

ը.  Նո րահռ չակ հայ կա կան ա ռա ջին հան րա պե տու թյան բարձ րա գույն օ րենս դիր իշ
խա նու թյու նը կոչ վեց Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյուն:

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

10. Տր ված փաս տարկ նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.

ա.  Բա թու մի հաշ տու թյան բա նակ ցու թյուն նե րում հայ պատ վի րակ նե րը տե ղե կաց
րին, որ ի րենք հան դես են գա լիս Հայոց ազ գային խորհր դի ա նու նից: 

բ. Բա թու մի պայ մա նա գի րը ու ժի մեջ մնաց մի քա նի տա րի: 
գ.  ՀՀ ա ռա ջին կա ռա վա րու թյու նը կազմ վեց կոա լի ցի ոն սկզ բուն քով, ո րի մեջ մտան 

ՀՅԴ, Հն չա կյան և է սէռ նե րի կու սակ ցու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:
դ.  1920 թ. մայի սին հան րա պե տու թյան տա րած քը հա սավ շուրջ 70 հազ. քառ. կմ–ի: 
ե.  ՀՀ խորհր դա րա նի 1919 թ. ը նտ րու թյուն նե րին ը նտր վել էր խորհր դա րա նի 80 

ան  դամ, ո րից 70–ը ՀՅԴ ան դամ ներ է ին, 5–ը` է սէռ, 2–ը` ան կու սակ ցա կան, 2–ը` 
թուրք–թա թար, 1–ը՝ ե զիդ:

զ.  1920 թ. թուրք–հայ կա կան պա տե րազ մի ժա մա նակ Հա յաս տանն ու ներ շուրջ 
40– հա զա րա նոց բա նակ: 

է.  ՀՍԽՀում գյուղմիասհարկը շրջանառության մեջ է դրվել 1921 թվականին:

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

11. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.

ա.  1920 թ. Մայիսյան ապստամբության հաղթանակի համար երկրում լուրջ նա
խադրյալներ չկային:

բ.  Հա յաս տա նի ա ռա ջին հան րա պե տու թյան 2–րդ գու մար ման խորհր դա րա նում կու
սակ ցա կան խմ բակ ցու թյուն ներ են ու նե ցել ՀՅԴ–ն, ռամ կա վար նե րը և էսէռները:

գ.  Հա յ ժո ղովր դա կան կու սակ ցու թյու նը ո րոշ վե րա պա հու թյամբ կողմ էր մի ա ցյալ և 
ան կախ Հա յաս տա նի ստեղծ մա նը: 

դ.  Բո լոր կու սակ ցու թյուն նե րը, բա ցի բոլշ ևիկ նե րից, ազ գի և պե տու թյան հա մար ճա
կա տագ րա կան ու վճ ռա կան պա հե րին թի կունք է ին կանգ նում ՀՀ կա ռա վա րու
թյա նը: 

ե.  Հա յաս տա նում ի սկզ բա նե բոլշ ևիկ նե րի իշ խա նու թյան հաս տա տու մը կապ վում 
էր ե րկ րում հա սու նա ցող սո ցի ալ–տն տե սա կան ճգ նա ժա մի և աշ խա տա վոր նե րի 
ծայ րա հեղ դժ գո հու թյուն նե րի հետ: 
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զ.  Ա լեք սանդ րա պո լում ստեղծ վեց Հա յաս տա նի ռազ մա հե ղա փո խա կան կո մի տե, 
ո րը ՀՀ կա ռա վա րու թյու նից պա հան ջում էր հանձ նել իշ խա նու թյու նը:

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

12.  Բոլշ ևիկ նե րի Մայի սյան ա պս տամ բու թյանն ա ռնչ վող պն դում նե րից ո րո՞նք են 
ճիշտ. 

ա. Մայի սի 5–ին հրա ժա րա կան տվեց Ա. Խա տի սյա նի կա ռա վա րու թյու նը:
բ.  Ա. Խա տի սյա նի կա ռա վա րու թյա նը փո խա րի նեց Ս. Վրա ցյա նի կա ռա վա րու

թյունը, ո րը որ դեգ րեց մեղմ քա ղա քա կա նու թյուն:
գ.  Ըն դուն վեց օ րենք ժողովրդական դա տա րան ներ կազ մա կեր պե լու մա սին:
դ.  Սահ ման վե ցին խս տա գույն պա տիժ ներ` մա հա պա տիժ, ցմահ տա ժա նա կիր աշ

խա տանք և այլն: 
ե.  Ո րոշ վեց ըն դա ռա ջել ա պս տամբ նե րին և բոլշ ևիկ նե րին ներգ րա վել կա ռա վա րու

թյան մեջ:
զ.  Կա ռա վա րու թյան մի ջո ցա ռում նե րը չպաշտպանեցին հա սա րա կա կան կազ մա

կեր պու թյուն նե րը և քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը: 
է.  Հայոց ե կե ղե ցին պաշտ պա նում էր պե տու թյան շա հե րը և կա ռա վա րու թյան գոր

ծու նե ու թյու նը:

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

13.  Թվարկվածներից ո րո՞նք տեղ չեն գտել 1919 թ. փետր վա րին Փա րի զում ստո
րագր ված հայ կա կան պա հանջ նե րի հա մա տեղ հու շագ րում.

 ա. Ճա նա չել մի ա ցյալ հայ կա կան ան կախ պե տու թյու նը
բ. Պատ ժի են թար կել հայ կա կան ջար դե րի կազ մա կեր պիչ նե րին
գ.  Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի վի լայեթ նե րից կազ մել եր կու նա հանգ ներ՝ քրիս տո նյա 

կա ռա վա րիչ նե րով
դ.  Մի ա ցյալ Հա յաս տա նի կազ մի մեջ նե րա ռել Ա րևմ տյան Հա յաս տա նի յոթ վի լայեթ

նե րը (Վան, Բիթ լիս, Դի ար բե քիր, Խար բերդ, Սե բաս տի ա, Է րզ րում և Տրա պի զոն), 
Կի լի կի այի 4 սան ջակ նե րը, ի նչ պես նաև ՀՀ–ն իր ը նդ լայն ված սահ ման նե րով 

ե.  Հա յաս տա նի հո վա նա վո րու թյան ման դա տը 20 տա րով հանձ նել դաշ նա կից պե
տու թյուն նե րից մե կին

զ. Թու րքի ային ա զա տել հայե րին պատ ճա ռած վնաս նե րի փոխ հա տու ցու մից 
է. Ա դր բե ջա նին զի ջել Ղա րա բա ղը և Նա խիջ ևա նը

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

14. Տր ված փաս տարկ նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.

ա.  Օ գտ վե լով ֆրան սի ա կան զո րա մա սե րի մաս նա կի նա հան ջից՝ 1920 թ. ապ րի լի 
1–ին քե մա լա կան զոր քե րը պա շա րե ցին նաև Այն թա պը:

բ.  1921 թ. հոկ տեմ բե րի 20–ին Ան կա րա յում կնք ված ֆրանս–թուր քա կան պայ մա
նագ րով հա յա թափ ված Կի լի կի ան հանձն վեց Ֆրան սի ային:
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գ.  1920 թ. հուն վա րի 28–ին ըն դուն ված «Ազ գային ո ւխտ» փաս տաթղ թով բուն թուր
քա կան տա րածք էին հռ չա կվում Ար ևե լյան Հա յաս տա նը, ի նչ պես նաև Կար ինը, 
Ար դա հա նը և Բա թու մը:

դ.  1920 թ. օ գոս տո սի 24–ին նա խաս տո րագր վեց խորհր դա–քե մա լա կան «Սր տա գին 
և ան կեղծ բա րե կա մու թյան» պայ մա նա գի րը: 

ե.  1920 թ. սեպ տեմ բե րին Բաք վում տե ղի ու նե ցած Ար ևել քի ժո ղո վուրդ նե րի ե րկ
րորդ հա մա գու մա րում կոչ ար վեց «Սր բա զան պա տե րազմ ծա վա լե լու» մի ջազ
գային իմ պե րի ա լիզ մի դեմ:

զ.  1920 թ. Հա յաս տա նի վրա հար ձակ վող թուր քա կան զոր քե րի թի վն ան ցնում էր 
50 հա զա րից, ո րոնց հրա մա նա տարն էր Մուս տա ֆա Քե մա լը: 

է.  1920 թ. նոյեմ բե րի 18–ին ՀՀ կա ռա վա րու թյու նն ըն դու նեց զի նա դա դա րի թուր քա
կան պայ ման նե րը: 

ը.  1920 թ. նոյեմ բե րի 25–ին Եր ևա նում սկս վե ցին թուրք–հայ կա կան բա նակ ցու
թյուննե րը:

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

15.   Բեր ված փաս տարկ նե րից ո րո՞նք են ճիշտ. 

ա.  1920 թ. հոկ տեմ բե րի 14–ին ՌԿ(բ)Կ կենտ կո մի քաղ բյու րոն Հա յաս տա նում 
խորհր դային իշ խա նու թյուն հաս տա տե լու հա մար վճ ռա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
դի մե լու ո րո շում ըն դու նեց:

բ.  1920 թ. դեկ տեմ բե րի 2–ից իշ խա նու թյու նը Հա յաս տա նում ամ բող ջա պես ան ցավ 
ՀՍԽՀ Ռազ մա կան հե ղա փո խա կան կո մի տե ին:

գ.  1921 թ. ապ րի լի 2–ին 11–րդ բա նա կի զո րա մա սե րը մտ ան Եր ևան, իսկ ապստամբ
ները ՀՓԿ–ի գլ խա վո րու թյամբ Բաշ Գյառ նի ով և Դա րա լա գյա զով նա հան ջե ցին 
դե պի Նա խիջ ևան:

դ.  1921 թ. մայի սի 21–ին Հայ հեղ կո մը վե րա կազ մա վոր վեց ՀՍԽՀ ժո ղովր դա կան 
կո մի սար նե րի խորհր դի: 

ե.  Բաքվում կայացած Անդրկովկասի խորհուրդների առաջին համագումարում 
ԱԽԴՍՀ–ն վերափոխվեց ԱԽՍՀԴՄ–ի:

զ.  ԽՍՀՄ–ի կազ մա վոր ման մա սին Հռ չա կագ րի և Մի ու թե նա կան պայ մա նագ րի 
նախագ ծե րը հաս տատ վե ցին ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի կող մից: 

է.  1921 թ. փետր վա րի 25–ին Կար միր բա նա կի զո րա մա սե րը մտան Թիֆ լիս, ի սկ 
մինչև մայի սի կե սե րը խորհր դային կար գեր հաս տատ վե ցին ամ բողջ Վրաս տա
նում: 

ը.  1921 թ. փետրվարի վերջին և մարտի սկզբին Ախալքալաքի գավառը ենթարկվեց 
քեմալական Թուրքիայի հարձակմանը:

թ.  1921 թ. հու նի սի 12–ին Ղա րա բաղ գոր ծուղ վեց Ա. Բեկ զա դյա նը՝ որ պես ար տա
կարգ կո մի սար: 

1) ա, դ, ը   2) բ, է, թ  3) գ, դ, ե  4) ա, զ, ը
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16.  Ո ՞ր տա րածք ներն է ին նե րառ վե լու Մի ա ցյալ հայ կա կան ան կախ պե տու թյան 
կազ մի մեջ՝ ը ստ Փա րի զի խա ղա ղու թյան խորհր դա ժո ղո վի Տա սի խորհր դին 
ներ կա յաց ված հայ կա կան հա մա տեղ հու շագ րի.

1)  Արևմ տյան Հա յաս տա նի 6 վի լայեթ նե րը, Կի լի կի այի 5 սան ջակ նե րը, Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նը՝ ը նդ լայն ված սահ ման նե րով 

2)  Արևմ տյան Հա յաս տա նի 7 վի լայեթ նե րը, Կի լի կի այի 4 սան ջակ նե րը, Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նը՝ ը նդ լայն ված սահ ման նե րով 

3)  Արևմ տյան Հա յաս տա նի 7 վի լայեթ նե րը, Կի լի կի այի 6 սան ջակ նե րը, Ղա րա բաղն 
ու Զան գե զու րը 

4)  Արևմ տյան Հա յաս տա նի 7 վի լայեթ նե րը, Կի լի կի այի 4 սան ջակ նե րը, Ջա վախ քը, 
Լո ռին, Զան գե զու րը

17.   Թուրք–հայ կա կան 1920 թ. պա տե րազ մին վե րա բե րող՝ ստորև տր ված պն դում
նե րից ո րո՞նք են սխալ.

ա.  1920 թ. աշ նա ն սկզբին Հա յաս տա նը հայտն վել էր ռազ մա քա ղա քա կան վտան
գա վոր ի րադ րու թյան մեջ:

բ.  Հա յաս տա նի գլ խա վոր դաշ նա կից նե րը՝ Ա նգ լի ան և Ֆրան սի ան, գործ նա կան 
քայ լեր է ին կա տա րում Հա յաս տա նը պաշտ պա նե լու և Սև րի պայ մա նա գի րը կյան
քի կո չե լու հա մար:

գ.  Հա յաս տա նի նկատ մամբ թշ նա մա բար է ին տրա մադր ված Խորհր դային Ռու սաս
տա նը և Ա դր բե ջա նը:

դ.  Վրաս տա նը, քե մա լա–վ րա ցա կան գաղտ նի պայ մա նա վոր վա ծու թյուն նե րի հա մա
ձայն, պա տե րազ մի դեպ քում պահ պա նե լու էր չե զո քու թյուն: 

ե.  Հա յաս տա նի վրա թուր քա կան լայ նա ծա վալ հար ձա կու մը սկս վեց սեպ տեմ բե րի 
23–ին:

զ.  Մեծ տե րու թյուն նե րը ա րա գո րեն ար ձա գան քե ցին Հա յաս տա նի օգ նու թյան կո չին: 
է.  Հայ կա կան զին ված ու ժե րի, ո րոնց թի վը շուրջ 40 հա զար էր, գլ խա վոր հրա մա նա

տա րը գե նե րալ Մ. Սի լի կյանն էր: 

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

18. Բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.

1)  Ար դյու նա բե րաց նել Խորհր դային Հա յաս տա նը՝ նշա նա կում էր ստեղ ծել ար դյու
նա բե րա կան նոր ճյու ղեր, կա ռու ցել գոր ծա րան ներ, ֆաբ րի կա ներ, հիդ րոէ լեկտ
րա կա յան ներ, ը նդ լայ նել եր կա թու ղի նե րը:

2)  Հա յաս տա նում 1920 –ա կան թթ. չկային Լ. Տրոց կու տե սա կետ նե րի պաշտ պան
ներ:

3)  1932 թ. սկզ բին Հա յաս տա նում ա ռանց դա տաքն նու թյան և դա տա րա նի վճիռ նե
րի գն դա կա հար վեց շուրջ 1000 մարդ, տար բեր ժամ կետ նե րի ա զա տազրկ ման 
են թարկ վեց շուրջ 500 մարդ:

4)  1937 թ. հու լի սին Բե րի այի հրա մա նով Թիֆ լի սում սպան վեց Ա ղա սի Խան ջյա նը:
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5)  Խորհր դային իշ խա նու թյան հա մար Հայոց ե կե ղե ցին և ա ռա ձին հոգ ևո րա կան
ներ կա պի մի ջոց է ին Սփյուռ քում գոր ծե լու հա մար:

6)  ՀԿ(բ)Կ կենտ կո մը 1938 թ. օ գոս տո սի 4–ին ո րո շում ըն դու նեց Էջ մի ած նի վան քը 
փա կե լու մա սին. Մոսկ վան հաս տա տեց այդ ո րո շու մը:

7)  261–րդ հրաձ գային դի վի զի այի հիմ նա կան խն դիրն էր պաշտ պա նել Խորհր դային 
Հա յաս տա նի՝ Թուր քի այի հետ ու նե ցած պե տա կան սահ մա նը:

8)  Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մում ա ռա ջին հայ հե րո սը օ դա չու Նել սոն Ստե
փանյանն էր:

19. Գտ նել ճիշտ պա տաս խա նը.

409–րդ հրաձ գային դի վի զի այի մար տա կան ու ղին ձգ վեց Մոզ դոկ քա ղա քի շրջանից 
մինչև՝

1) Ավստրիա, Հուն գա րի ա, Ռու մի նի ա, Ի տա լի ա
2)  Ռու մի նի ա, Հուն գա րի ա, Ա վստ րի ա, Չե խոս լո վա կի ա
3)  Հա րավս լա վի ա, Բուլղարիա, Հունգարիա, Չե խոս լո վա կի ա
4) Ռումինիա, Ա վստ րի ա, Լե հաս տան, Չե խոս լո վա կի ա

20. Տր ված փաս տարկ նե րից ո րո՞նք են սխալ.

ա.  1988 թ. հուն վա րի 5–ին Մոսկ վա մեկ նեց ար ցախ ցի նե րի պատ վի րա կու թյու նը՝ 
ե րկ րի ղե կա վա րու թյա նը իր պա հանջ նե րը ներ կա յաց նե լու հա մար:

բ.  1988 թ. փետրվարի 20–ին ԼՂԻՄ մարզխորհրդի արտահերթ նստաշրջանին 
մաս նակցում էր 150 պատգամավոր:

գ.  1988 թ. մայի սի 21–ին Հա յաս տա նի և Ա դր բե ջա նի կոմ կու սի կենտ կոմ նե րի ա ռա
ջին քար տու ղար ներ Կ. Դե միր ճյա նին և Ք. Բա ղի րո վին փո խա րի նե ցին համա
պատախանաբար Վ.  Մով սի սյա նը և Ա. Մու թա լի բո վը:

դ.  1989 թ. մայի սի 25–ին Մոսկ վա յում իր աշ խա տանք ներն սկ սեց ԽՍՀՄ ժո ղովր դա
վա րա կան պատ գա մա վոր նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը: 

ե.  Եր ևա նում ըն թա ցող եր կա րատև ցույ ցե րի ճնշ ման տակ 1988 թ. հու նի սի 15–ին 
գու մար վեց ՀԽՍՀ Գե րա գույն խորհր դի նս տաշր ջա նը:

զ.  1988 թ. նոյեմ բե րի 24–ի ն՝ ժա մը 2400–ից, Եր ևա նում հայ տա րար վեց պա րե տային 
ժամ:

1) ա, զ  2) գ, դ   3) բ, ե   4) բ, գ

21. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.

ա.  «Ա ջե րի», տրոց կիստ նե րի ջախ ջա խու մից հե տո ՀամԿ(բ)Կ ստա լի նյան ղե կա վա
րու թյու նը հաս տա տեց իր բա ցար ձակ իշ խա նու թյու նը ե րկ րում:

բ.  409–րդ հայ կա կան դի վի զի ան կազ մացր վեց 1945 թ. հու լի սի 2–ի ն Չե խոս լո վա
կի ա յում:

գ.  1993 թ. հու լի սի 23–ին հայ կա կան ու ժե րին հա ջող վեց Աղ դա մի մոտ հա կա ռա կոր
դին պար տու թյան մատ նել:
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դ.  1990 թ. օ գոս տո սի 23–ին Հա յաս տա նի ան կա խու թյան հռ չա կագ րով վե րա
կանգնվում է ին Հայ ա ռա քե լա կան ե կե ղե ցու ոտ նա հար ված ի րա վունք նե րը: 

ե.  1967 թ. Հա յաս տա նում գոր ծում էր 112 գի տա հե տա զո տա կան հիմ նարկ:
զ.  Լոնդոնի կոնֆերանսում թուրքական պատվիրակությունը ճանաչեց Սևրի պայ

մանագիրը:
է.  Հայ նշա նա վոր ճար տա րա գետ –է ներ գե տիկ Հով սեփ Տեր–Ա ստ վա ծատ րյա նը 

գլխավո րում էր Հա յաս տա նի հիդ րո տեխ նի կա կան շի նա րա րու թյու նը: 
ը.  1938 թ. Ա րմ ֆա նի նա խա գահ նշա նակ վեց ար ևե լա գետ, ա կա դե մի կոս Հով սեփ 

Օր բե լին:
թ.  1962–1982 թթ. ան հա տա կան կար գով և ա ռան ձին խմ բե րով աշ խար հի 

40 ե րկրնե  րից Հա յաս տան ներ գաղ թեց մոտ 38 հա զար մարդ:

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

22.     Ընտ րել այն շար քը, որ տեղ ներ կա յաց ված են մի այն Բաք վի 1918 թ. ի նք նա
պաշտ պա նու թյան գոր ծում մեծ ա վանդ ու նե ցած գոր ծիչ նե րը.

1)  Հա մա զասպ, Մ. Սի լի կյան, Սև քա րե ցի Սա քո, Սեպուհ, Ն. Դուման, Դ. Բեկ–Փիրու
մյան
2)  Ստ. Շա հու մյան, Հա մա զասպ, Գր. Կոր գա նով, Հ. Բագ րա տու նի, Սե բաս տա ցի 

Մու րադ, Սե պուհ
3) Գ. Նժ դեհ, Գր. Կոր գա նով, Ն. Դուման Բուլ ղա րա ցի Գրի գոր, Ա. Գա րո, Ա նդ րա նիկ
4) Հ. Բժշ կյանց, Թ. Նա զար բե կյան, Մեծն Մու րադ, Սե պուհ, Ս. Շահումյան, Ա. Գարո

23.  1920 թ. հուն վա րի 19–ին Փա րի զում ո՞ր ե րկր նե րի ղե կա վար նե րը փաս տա ցի ճա
նա չե ցին Հա յաս տա նի կա ռա վա րու թյու նը.

1) Ա ՄՆ, Ռու սաս տան, Մեծ Բրի տա նի ա, Ֆրան սի ա, Ի րան
2) Ա ՄՆ, Մեծ Բրի տա նի ա, Ֆրան սի ա, Ի տա լի ա, Ճա պո նի ա 
3) Ռու սաս տան, Ֆրան սի ա, Մեծ Բրի տա նի ա, Ճա պո նի ա, Ի րան
4) Ի տա լի ա, Նոր վե գի ա, Մեծ Բրի տա նի ա, Ե գիպ տոս, Թուր քի ա

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

ա.  «Ա ջե րի», տրոց կիս տների ը նդ դի մու թյան ջախ ջա խու մից հե տո ՀամԿ(բ)Կ ստա
լի նյան ղե կա վա րու թյու նը հաս տա տեց իր բա ցար ձակ իշ խա նու թյու նը:

բ.  Ստա լի նի ան ձի պաշ տա մուն քը բա ցա հայտ դար ձավ 1924 թ.` Լե նի նի մա հից 
հետո:

գ.  Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մին մասնակցել է 64 հայ գե նե րալ:
դ.  Վեր ջին ան գամ Հայ կա կան հար ցը քն նարկ վեց Լո զա նի կոն ֆե րան սում (1921 թ.

սեպ տեմ բե րի 21–22): 
ե.  1925 թ. հուն վա րի 25–ին Գաբ րի ել Սուն դու կյա նի « Պե պո» պի ե սի բե մադ րու թյամբ 

բաց վեց հան րա պե տու թյան ա ռա ջին դրա մա տի կա կան թատ րո նը:
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զ.  Մոն թե Մել քո նյա նը զոհ վել է 1993 թ. հու նի սի 12–ին Աղ դա մի մոտ՝ Մար զի լու 
գյուղում։

է.  Ա րմ ֆա նի ա ռա ջին նա խա գահ նշա նակ վեց հայտ նի ա ստ ղա գետ Վիկ տոր Համ
բար ձու մյա նը:

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

25. Տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.

 ա.  ՀՀ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան գլ խա վոր ո ւղ ղու թյուն նե րից մե կը Հայոց 
ցեղաս պա նու թյան մի ջազ գային ճա նա չումն է:

բ.  Ցե ղաս պա նու թյու նը ճա նա չած և դա տա պար տած պե տու թյուն նե րի թի վը 
3,5 տաս նյակ է:

գ.  2008 թ. հուն վա րի 19–ին Ստամ բու լում ա հա բեկ չու թյան զոհ դար ձավ «Ա կոս» 
թեր թի խմ բա գիր, հայտ նի հա սա րա կա կան գոր ծիչ Հրանտ Դին քը:

դ.  Թուր քի ան մինչ օ րս չի բա ցել ՀՀ–ի հետ պե տա կան սահ մա նը, ո րը փա կել է 
1993 թ. ապ րի լին: 

ե.  1992 թ. ապ րիլ–մայիս ա միս նե րին Ադր բե ջա նի իշխանությունները խորհր դային 
բա նա կի ա ջակ ցու թյամբ բա ցա հայտ պա տե րազմ սկ սե ցին Շա հու մյա նի շր ջա նի 
և Գե տա շե նի են թաշր ջա նի հայ բնակ չու թյան դեմ:

զ.  1991 թ. սեպ տեմ բե րի 2–ին Ստե փա նա կեր տում տե ղի ու նե ցավ Լեռ նային Ղա րա
բա ղի պատ գա մա վոր նե րի մար զային և Շա հու մյա նի շր ջա նային խոր հուրդ նե րի 
հա մա տեղ նս տաշր ջա նը: 

է.  1994 թ. փետրվարի 18–ին Քել բա ջա րի շր ջա նի հյու սի սային մա սի և Օ մա րի բարձ
րա դիր լեռ նանց քի ա զա տագր մամբ, ե րբ մար տա կան գոր ծո ղու թյուն ներն ըն թա
նում է ին 3000 մ և ա վե լի բարձր  լեռ նային շր ջան նե րում, ա պա հով վեց Մար տա կեր
տի շր ջա նում ա զա տագ րա կան մար տեր մղող պաշտ պա նա կան ուժե րի թիկուն քը: 

ը.  1947 թ. ապ րի լի 30–ից մայի սի 4–ը Նյու Յոր քում կա յա ցավ Հայ կա կան հա
մաշ խար հային կոնգ րե սը, ո րին մաս նակ ցում է ին 22 ե րկր նե րի 715 պատ գա մա
վորներ:

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

26.  Ո րո՞նք է ին այն նա խա պայ ման նե րը, որ Թուրքիան ա ռա ջադ րել էր նորանկախ 
ՀՀ– ին՝ դի վա նա գի տա կան հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա տե լու հա մար.

1) հրա ժար վել Զան գե զու րից 
2) չար ծար ծել Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հար ցը
3) հրա ժար վել պա հան ջա տի րու թյու նից
4) հրա ժար վել Եվրամիություն մտնելուց 
5) հրա ժար վել Լեռ նային Ղա րա բա ղին ա ջակ ցե լուց
6) չար ծար ծել Հրանտ Դին քի սպա նու թյան հար ցը 
7) Նա խիջ ևա նը զի ջել Ա դր բե ջա նին
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27. Բերված փաստարկնե րից ո րո՞նք են սխալ.

1)   Հայոց ցե ղաս պա նու թյան մի ջազ գային ճա նաչ ման գոր ծըն թա ցը նոր թա փով ծա
վալ վեց XX դա րի վեր ջին և XXI դա րի սկզ բին:

2)  2015 թ. ապրիլի 24–ին ընդունվեց «Հայոց ցեղասպանության 100–րդ տարելիցի 
համահայկական հռչակագիրը»: 

3)  Եվ րա մի ու թյու նը Թուր քի այի ան դա մակ ցու թյան նա խա պայ ման նե րի մեջ նշում է 
Հայոց ցե ղաս պա նու թյան ճա նաչ ման փաս տը:

4)  1991 թ. հուն վա րի 19–20–ը հայ ա զա տա մար տիկ նե րը ա զա տագ րե ցին ռազ մա
կան հե նա կե տե րից մե կը` Կրկ ժա նը:

5)  1992 թ. մայի սի 4–ին ո րոշ վեց ի րա գոր ծել « Հար սա նիք լեռ նե րում» գոր ծո ղու
թյու նը:

6)  1992 թ. օ գոս տո սի 15–ին ստեղծ վեց Պաշտ պա նու թյան պե տա կան կո մի տե` Ռո
բերտ Քո չա րյա նի գլ խա վո րու թյամբ:

7) 1934 թ. « Գի քոր» կի նոն կա րով ամ փոփ վեց հայ կի նոյի համր շր ջա նը:
8) 1924 թ. Ա լեք սանդր Թա մա նյա նը կազ մեց Եր ևա նի գլ խա վոր հա տա կա գի ծը:
9)  Անդրանիկ Մարգարյանը 1974 թ. մարտին «հակախորհրդային գործունեության 

համար» դատապարտվել է երեք տարվա ազատազրկման:

28. Թվարկվածներից ով քե՞ր են զոհ վել Գե տա շե նի ու Մար տու նա շե նի կռիվ նե րում.

 1) Ար թուր Մկրտ չյա նը   5)  Վի գեն Զա քա րյա նը
2)  Թա թուլ Կր պե յա նը   6) Մ հեր Ջուլ հա ճյա նը
3)  Մոն թե Մել քո նյա նը   7)  Արթուր Կարապետյանը
4)  Սի մոն Ա չիքգյո զյա նը   8)  Կա րո Քահ քե ջյա նը

29. Գտ նել սխալ փաստարկները.

1)  Արցախի ազատագրված տարածքն ընդհանուր առմամբ կազմում է 12000 կմ2, 
որն ամրագրված է ԼՂՀ Սահմանադրությամբ:

2)  1993 թ. ապ րի լի սկզ բին ԼՂՀ մայ րա քա ղա քում և այլ բնա կա վայ րե րում օր հա սա
կան դրու թյուն էր:

3)  1991 թ. օ գոս տո սի 23–ին Հա յաս տա նի ԳԽ–ն քն նար կու մից հե տո ըն դու նեց 
«Հռչա կա գիր Հա յաս տա նի ան կա խու թյան մա սին» փաս տա թուղ թը:

4)  1992 թ. մայի սի 8–ի գի շե րը` ժամը 2 ան ց 30–ին, հրե տա նային կրա կի ներ քո բո
լոր չորս ո ւղ ղու թյուն նե րով սկս վեց ը նդ հա նուր գրո հը դե պի Շու շի:

5)  Հայ օգնության միությունը (ՀՕՄ) գործում է 1906 թվականից:
6)  1921–1936 թթ. Խորհրդային Հայաստան ներ գաղ թած նե րի ը նդ հա նուր թիվն 

ա վե լի քան 42 հա զար էր:
7)  ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյու նը 1945 թ. նոյեմ բե րի 21–ին ո րո շում ըն դու նեց սփյուռ քա

հա յու թյան ներ գաղ թը Խորհր դային Հա յաս տան ի րա կա նաց նե լու մա սին:
8)  1948 թ. սեպ տեմ բե րի 14–ին ե ղավ ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյան ո րո շու մը` սփյուռ քա

հայե րի ներ գաղ թը դա դա րեց նե լու մա սին:
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30.  Ը նտ րել այն շար քը, որ տեղ ներ կա յաց ված են Շու շի ի ա զա տագր ման ժա մա նակ 
գլ խա վոր ո ւղ ղու թյուն նե րի պա տաս խա նա տու նե րը.

1)   Ար կա դի Կա րա պե տյան, Ա շոտ Ղու լյան, Դուշ ման (Վար դան), Սամ վել Բա բա յան, 
Յու րա Հով հան նի սյան, Սեյ րան Օ հա նյան, Վի տա լի Չիթ չյան, Վա լե րի Բա բա յան, 
Նվեր Չա խո յան

2)   Ար կա դի Կա րա պե տյան, Ա շոտ Ղու լյան, Մոն թե Մել քո նյան, Դուշ ման (Վար դան), 
Յու րա Հով հան նի սյան, Վա լե րի Բա բա յան, Սեյ րան Օ հա նյան, Վի տա լի Չիթ չյան, 
Արթուր Կարապետյան

3)   Վի տա լի Չիթ չյան, Ար կա դի Կա րա պե տյան, Ա շոտ Ղու լյան, Դուշ ման (Վար դան), 
Թա թուլ Կր պե յան, Սեյ րան Օ հա նյան, Զար զանդ Դա նի ե լյան, Վա լե րի Բա բա յան, 
Նվեր Չա խո յան

4)   Վի տա լի Չիթ չյան, Ար կա դի Կա րա պե տյան, Ա շոտ Ղու լյան, Դուշ ման (Վար դան), 
Մոն թե Մել քո նյան, Սի մոն Ա չիքգյո զյան, Վա լե րի Բա բա յան, Սեյ րան Օ հա նյան, 
Արթուր Կարապետյան

31.  Ը նտ րել այն շար քը, ո րը կազմ ված է միայն Ար ցա խյան պա տե րազ մում ըն կած 
սփյուռ քա հայ քա ջե րի ա նուն նե րից.

1)  Վի գեն Զա քա րյան, Մհեր Ջուլ հա ճյան, Մոն թե Մել քո նյան, Կա րո Քահ քե ջյան
2) Մհեր Ջուլ հա ճյան, Մոն թե Մել քո նյան, Ն վեր Չա խո յան, Կա րո Քահ քե ջյան 
3) Մհեր Ջուլ հա ճյան, Ար կա դի Կա րա պե տյան, Մոն թե Մել քո նյան, Կա րո Քահ քե ջյան
4) Կա րո Քահ քե ջյան, Մհեր Ջուլ հա ճյան, Մոն թե Մել քո նյան, Զար զանդ Դա նի ե լյան

32. Գտ նել սխալ փաստարկները.

1)  1906 թ. կազ մա կերպ վել էր Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ը նդ հա նուր մի ու թյու նը 
(ՀԲԸՄ):

2)  Լոն դո նի կոն ֆե րան սում (1922 թ. նոյեմ բերի 20 – 1923 թ. հու լի սի 24) Կ. Պոլ սի 
և Ան կա րայի թուր քա կան մի ա ցյալ պատ վի րա կու թյու նը պա հան ջեց Թուր քի ային 
վե րա դարձ նել Կի լի կի ան, ճա նա չել Ա լեք սանդ րա պո լի պայ մա նա գի րը և հրա ժար
վել Սև րի պայ մա նագ րից:

3)  Հա յա պահ պա նու թյան և Հայ դա տի գոր ծում կար ևոր դեր է ին խա ղում նաև հայ 
ազ գային քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը` ՀՅԴ–ն, Հն չա կյան կու սակ ցու թյու
նը, Ռամ կա վար ա զա տա կան կու սակ ցու թյու նը (ՌԱԿ):

4)  1921 թ. դեկ տեմ բե րին Մի ջա գետ քի (Ի րաք) բրի տա նա կան իշ խա նու թյուն ներն 
այն տե ղի հա տուկ ճամ բար նե րում ա պաս տա նած հայ գաղ թա կան նե րի ա ռա ջին 
խում բը (շուրջ 3000 մարդ, հիմ նա կա նում վաս պու րա կան ցի ներ) նա վե րով տե ղա
փո խե ցին Բա թում, այն տե ղից` Հա յաս տան:

5)  1946 թ. հու նի սի 23–ին հայ րե նա դարձ նե րի ա ռա ջին խում բը «Տ րան սիլ վա նի ա» 
շո գե նա վով դուրս ե կավ Բեյ րու թի նա վա հանգս տից և 4 օր ան ց ժա մա նեց Բա
թում:
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6)  ԽՍՀՄ կա ռա վա րու թյան ո րոշ մամբ 1946 թ. Խորհր դային Հա յաս տան պետք է 
ներ գաղ թե ին շուրջ 63 հա զար սփյուռ քա հայեր, սա կայն մի շարք պատ ճառ նե րով 
հան րա պե տու թյու նը կա րո ղա ցավ ըն դու նել մի այն 25 հա զար մար դու:

7)  Չմերժելով հայրենադարձության կարևորությունը՝ ՀՅԴ–ն վախենում էր, որ 
զանգ վա ծային ներգաղթը կարող է վնասել խոշոր և կայացած գաղթօջախներին:

8)  1974 թ. Թուր քի այի կող մից Կիպ րո սի հա րա վային մա սի բռ նա զավ թումն այն տեղ 
բնակ վող հա յու թյան մի մա սի ար տա գաղ թի պատ ճառ դար ձավ:

33.  Ի՞նչ հան գա մանք նե րով էր պայ մա նա վոր ված դաշ նակ ցու թյան տագ նա պը 
զանգ վա ծային հայ րե նա դար ձու թյան խնդրի հետ կապված.

1)   Խորհր դային Հա յաս տա նը զրկ ված էր ի նք նու րույն ար տա քին քա ղա քա կա նու
թյուն վա րե լու հնա րա վո րու թյու նից:

2)  Ցան կա լի չէր, որ Խորհր դային Մի ու թյու նը զբաղ վեր Հայ կա կան հար ցի լուծ մամբ:
3)  ԽՍՀՄ–ը մտա դիր չէր հան դես գալ Հայ կա կան հար ցի լուծ ման օգ տին, ո ւս տի 

հայոց պա հան ջա տի րու թյան մի ակ ար ծար ծո ղը մնում էր սփյուռ քա հա յու թյու նը:
4)   Կու սակ ցու թյու նը չէր ցան կա նում, որ տա րի նե րի ըն թաց քում Սփյուռ քում ձևա վոր

ված ֆի նան սա կան կա պի տա լը տեղափոխվեր Խորհր դային Հա յաս տան:
5)   Ներ գաղ թի հետ ևան քով գաղ թօ ջախ նե րի թու լա ցու մը կվ տան գեր հա յու թյան հա

մար ա ռաջ նային խն դիր նե րի կեն սա գոր ծու մը:
6)   Ներ գաղ թի ար դյուն քում կվատ թա րա նար Խորհր դային Հա յաս տա նի` ա ռանց 

այդ էլ վատ տն տե սա կան դրու թյու նը:
7)   Խորհր դային Միությունն այդ քան տարածք չու ներ մե ծա քա նակ գաղ թա կան նե

րին ա պաս տան տա լու հա մար:

34. Գտ նել սխալ փաստարկները.

1)  1941 թ. Ա րմ ֆա նի կազ մում գոր ծում է ին 12 գի տա հե տա զո տա կան հիմ նարկ ներ` 
150 աշ խա տող նե րով:

2)  1938 թ. Ա րմ ֆա նի նա խա գահ նշա նակ վեց նշա նա վոր ար ևե լա գետ, ա կա դե մի կոս 
Հով սեփ Օր բե լին:

3) Գիտության և արվեստի ինստիտուտը գործեց մինչև 1930 թվականը:
4)   Մանուկ Աբեղյանը և Հրաչյա Աճառյանը մշակեցին և հրատարակեցին «Սասունցի 

Դավիթ» էպոսի համահավաք տեքստը:
5)  1922 թ. հուն վա րի 25–ին Գաբ րի ել Սուն դու կյա նի « Պե պո» պի ե սի բե մադ րու թյամբ 

բաց վեց հան րա պե տու թյան ա ռա ջին դրա մա տի կա կան թատ րո նը:
6) 1927 թ. Ա. Խա րա զյա նի ղե կա վա րու թյամբ բաց վեց շր ջիկ թատ րոն:
7)  1921 թ. դեկ տեմ բե րին ստեղծ ված ե րաժշ տա կան ստու դի այի հի ման վրա մի քանի 

տարի անց բաց վեց պե տա կան կոն սեր վա տո րի ան:
8) 1967 թ. Հա յաս տա նում գոր ծում էր 112 գի տա հե տա զո տա կան հիմ նարկ:
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35. Ը նտ րել այն շար քը, ո րը կազմ ված է միայն ճար տա րա պետ նե րից.

1)  Ա լեք սանդր Թա մա նյան, Մարկ Գրի գո րյան, Կա րո Հա լա բյան, Գևորգ Քո չար, 
Նիկո ղայոս Բու նի ա թյան, Մի քայել Մազ մա նյան 

2)  Ա լեք սանդր Թա մա նյան, Մարկ Գրի գո րյան, Կա րո Հա լա բյան, Գևորգ Քո չար, 
Նիկո ղայոս Բու նի ա թյան, Ար մե նակ Մն ջո յան 

3)  Ա լեք սանդր Թա մա նյան, Մարկ Գրի գո րյան, Կա րո Հա լա բյան, Գևորգ Քո չար, 
Արմե նակ Մն ջո յան, Աբ գար Հով հան նի սյան 

4)  Ա լեք սանդր Թա մա նյան, Մարկ Գրի գո րյան, Կա րո Հա լա բյան, Գևորգ Քո չար, 
Արմե նակ Մն ջո յան, Մկր տիչ Ներ սի սյան

36.  Թ վարկված նե րից ով քե՞ր են մշա կել ու հրա տա րա կել « Սա սուն ցի Դա վիթ» է պո
սի հա մա հա վաք տեքս տը.

1) Հ րա չյա Ա ճա ռյա նը   
2) Գ րի գոր Ղա փան ցյա նը   
3)  Մա նուկ Ա բե ղյա նը
4)  Լե ոն
5)  Կա րա պետ Մե լիք–Օ հան ջա նյա նը
6)  Գա րե գին Սր վանձ տյան ցը

37. Ստորև տր ված պն դում նե րից ո ՞րն է սխալ.

1)  1919 թ. ստեղծ ված Ա մեր կո մը Հա յաս տա նի բոլշ ևի կյան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
ղե կա վար կենտ րոնն էր։

2)  Հա յաս տա նի բոլշ ևիկ նե րի ազ դե ցու թյան տակ էր 1919 թ. ստեղծ ված «Ս պար
տակ» ե րի տա սար դա կան մի ու թյու նը։

3)  Հա յաս տա նի բոլշ ևիկ նե րը չէ ին պաշտ պա նում ՀՀ կա ռա վա րու թյա նը։
4)  Բոլշ ևիկ նե րը կողմ նա կից է ին բռ նու թյամբ իշ խա նու թյան նվաճ մա նը և հա մաշ

խար հային սո ցի ա լիս տա կան հե ղա փո խու թյուն հրահ րե լուն։

38.  Թվարկ ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.

1)  Բաթումի հայ–թուրքական բանակցություններում Հա յաս տա նի պատ վի րա կու
թյու նը ղե կա վա րում էր Թիֆ լի սի Հայոց ազ գային խորհր դի նա խա գահ Հա մա
զասպ Օ հան ջա նյա նը։

2)  Հայաստանում խորհրդային իշխանությունը վերահաստատելու խնդիրը ստանձ
նեց ՌԿ(բ)Կ կենտկոմի կովկասյան բյուրոն:

3)  Հայոց բա նա կի «Ա շոտ Եր կաթ» ռազ մա նա վը Սևա նա լճում գոր ծարկ վեց 1920 թ. 
հու լի սին։

4)  Վրաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ՀՀ դի վա նա գի տա կան ա ռա քե լու թյու նը ղե
կա վա րում էր Ա. Ջա մա լյա նը։

5)  Ղա րա բաղ–Զան գե զու րի մար զային խորհր դի ներ կա յա ցու ցիչ նշա նակ վեց Ա վե
տիս Ա հա րո նյա նը։
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6)  Ղա րա բա ղին և Զան գե զու րին զեն քով տի րե լու մու սա վա թա կան Ա դր բե ջա նի քա
ղա քա կա նու թյու նը շա րու նա կեց Խորհր դային Ա դր բե ջա նը։

7) 1919 թ. հու լիսի սկզ բից Գո րի սը բոլշ ևիկ նե րի ձեռ քում էր։

39.  Ստորև տր ված կե տե րից ո րո՞նք են հա մա պա տաս խա նում Սև րի պայ մա նագ րի 
բո վան դա կու թյա նը.

1) Թուր քի ան ճա նա չում էր Հա յաս տա նը որ պես ա զատ և ան կախ պե տու թյուն։
2) Թուր քի ային էր ան ցնում Ա րևմ տյան Հա յաս տա նը, Կար սը, Ար դա հա նը, Բա թու մը։
3) Հա յաս տա նին մնում էր ըն դա մե նը 12 000 քա ռա կու սի կի լո մետր տա րածք։
4)  Հա յաս տա նի սահ ման նե րը Վրաս տա նի և Ա դր բե ջա նի հետ ո րո շե լու էր Ռու սաս

տա նը։
5)  Հա յաս տա նի սահ ման նե րը Վրաս տա նի և Ա դր բե ջա նի հետ ո րոշ վե լու էր այդ պե

տու թյուն նե րի փոխադարձ հա մա ձայ նու թյամբ։
6)  Հայ– թուր քա կան սահ մա նի վերջ նա կան ո րո շու մը ի րա կա նաց նե լու էր Ա ՄՆ նա

խա գա հը։
7)  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն ու նե նա լու էր սահ մա նա փակ թվով զորք, եր

կա թու ղի նե րի վե րահս կո ղու թյունն ան ցնե լու էր Թուր քի ային։
8) Կի լի կի ան բա ժան վում էր Թուր քի այի և Սի րի այի միջև։
9) Բաք վից դուրս է ին բեր վե լու և ցր վե լու հայ կա կան ազ գային զո րա մա սե րը։

40.  Ստորև բեր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են հա մա պա տաս խա նում Հա յաս տա նի և 
Ռու սաս տա նի միջև 1920 թ. օ գոս տո սի 10–ին կնք ված հա մա ձայ նագ րի բո վան
դա կու թյա նը.

1) Ռու սաս տա նը Հա յաս տա նին տրա մադ րե լու էր 2,5 մի լի ոն ռուբ լի (ոս կով) վարկ։
2)  Ռու սաս տա նը ստի պե լու էր, որ Թուր քի ան հրա ժար վի Բրեստ–Լի տովս կի և Բա

թու մի պայ մա նագ րե րից։
3) Խորհր դային Ռու սաս տա նը ճա նա չում էր ՀՀ ան կա խու թյու նը։
4)  Հա յաս տա նը հա մա ձայն վում էր, որ Ղա րա բա ղը, Զան գե զու րը և Նա խիջ ևա նը 

ժա մա նա կա վո րա պես զբա ղեց վեն ռու սա կան զոր քե րի կող մից` մինչև հար ցի 
վերջ նա կան լու ծու մը։

5)  Հա յաս տա նը Ռու սաս տա նին հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս օ գտ վե լու իր եր կա թու
ղի նե րից՝ զոր քեր և այլ ռազ մա կան փո խադ րում ներ Թուր քի ա հասց նե լու հա մար։

41.  Գտ նել սխալ պա տաս խան նե րը. 

Հայ–ռու սա կան 1920 թ. հոկ տեմ բե րի 28–ի ար ձա նագ րու թյամբ կող մե րը պար տա
վոր վում է ին ստո րագ րել « Հաշ տու թյան պայ մա նա գի րը» հետ ևյալ պայ ման նե րով.

1) Ռու սաս տա նը Հա յաս տա նին տրա մադ րե լու էր 2,5 մի լի ոն ռուբ լի (ոս կով) վարկ։
2) Հա յաս տանն ըն դու նե լու էր կար միր նե րի ա ռա ջար կը խորհր դայ նաց ման մա սին։
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3)  Հա յաս տա նը հա մա ձայն վում էր, որ Ղա րա բա ղը, Զան գե զու րը և Նա խիջ ևա նը 
ժա մա նա կա վո րա պես զբա ղեց վեն ռու սա կան զոր քե րի կող մից` մինչև հար ցի 
վերջ նա կան լու ծու մը։

4)  Ռու սաս տա նը և Ա դր բե ջա նը ճա նա չե լու է ին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ի րա վունք նե րը Զան գե զու րի և Նա խիջ ևա նի նկատ մամբ։

5) Հա յաս տա նը հրա ժար վե լու էր Ղա րա բա ղից։
6)  Հա յաս տանն ըն դու նե լու էր Ռու սաս տա նի բա րե կա մա կան օ ժան դա կու թյու նը 

Թուր քի այի հետ վե ճե րը լու ծե լու հար ցում՝ այն բա նից հե տո, ե րբ թուր քա կան 
զոր քե րը հետ կքաշ վե ին մինչև 1914 թ. սահ մա նը։

42.  Ը նտ րել այն փաս տարկ նե րը, ո րոնք չեն հա մա պա տաս խա նում խորհր դային իշ
խա նու թյան հաս տա տու մից հե տո ՀԿ(բ)Կ–ի վա րած քա ղա քա կա նու թյա նը.

1)  Սկս վե ցին զանգ վա ծային բռ նու թյուն ներ և հե տապն դում ներ քա ղա քա կան կու
սակ ցու թյուն նե րի և նախ կին կա ռա վա րու թյան ան դամ նե րի և բա նա կի սպա յու
թյան նկատ մամբ։

2)  Դաշ նակ ցա կան նե րին թույ լատր վեց ներգ րավ վել իշ խա նու թյան մար մին նե րում։
3) Ե րկ րում սկ սեց կի րառ վել « ռազ մա կան կո մու նիզ մի» քա ղա քա կա նու թյու նը։
4)  Ծա վալ վեց խորհր դային վար չա կար գը հաս տա տե լու և ամ րապն դե լու գոր ծըն

թաց`  տե ղե րում ստեղծ ված կուս կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջո ցով։
5)  Ե րկ րում թույլ տր վեց այ լա խո հու թյուն, մաս նա վոր սե փա կա նու թյան առ կա յու

թյուն։

43. Ս տորև բեր ված պն դում նե րում գտ նել եր կու սխալ.

1)  Խորհրդային իշխանությունը Հայաստանում քաղաքական բնույթի հե տա պնդում
ներ և բռնություններ չգործադրեց միայն հայկական բանակի սպայակազմի 
նկատ մամբ։

2)  Փետրվարյան ապստամբությունը ճնշելու և ամբողջ Հայաստանում խորհրդային 
իշխանությունը վերահաստատելու խնդիր ստանձնեց ՌԿ(բ)Կ կենտկոմի կովկաս
յան բյուրոն։

3)  Վ. Լե նինն ա ռա ջար կում էր ԽՍՀՄ–ը կազ մա վո րել` պահ պա նե լով խորհր դային 
պե տու թյուն նե րի մշա կու թային ի նք նա վա րու թյու նը և մի ու թյու նից դուրս գա լու 
ի րա վուն քը։

4)  Ա նդր կով կա սի խոր հուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րը տե ղի ու նե ցավ Բաք վում։
5)  Ի. Ստա լի նի նա խագ ծի հա մա ձայն՝ խորհր դային հան րա պե տու թյուն նե րը մտ նե

լու է ին Ռու սաս տա նի կազ մի մեջ` որ պես նրա ի նք նա վար մի ա վոր ներ։

44. Ստորև տր ված պն դում նե րից ո րո՞նք են ճիշտ.

ա.  ԽՍՀՄ կազ մա վո րու մից հե տո խորհր դային հան րա պե տու թյուն ներն ի րա պես 
պահ պա նե ցին լի ա կա տար ան կա խու թյու նը և ԽՍՀՄ կազ մից դուրս գա լու ի րա
վուն քը։
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բ.  ԽՍՀՄ կազ մա վո րու մից հե տո խորհր դային հան րա պե տու թյուն նե րի ի նք նիշ խա
նու թյու նը դար ձավ ձևա կան։

գ. ԽՍՀՄ–ի կազ մում Հա յաս տա նի պաշտ պա նու թյու նը դար ձավ ա պա հով։
դ.  ԽՍՀՄ –ի կազ մում Հա յաս տա նը չու ներ տն տե սա կան, գի տակր թա կան ու մշա կու

թային զար գաց ման լայն հնա րա վո րու թյուն ներ։ 
ե. ԽՍՀՄ –ը գո յատ ևեց մինչև 1993 թ.։

1) ա, գ  2) բ, գ   3) բ, դ   4) ա, ե

45.  Ստորև տր ված կե տե րից ո րո՞նք են հա մա պա տաս խա նում Մոսկ վա յում կնք ված 
ռուս– թուր քա կան պայ մա նագ րի բո վան դա կու թյա նը.

1)  Թուրք–հայ կա կան սահ մանն ան ցնում էր Ա խու րյան և Ա րաքս գե տե րի հու նով՝ 
թուր քա կան կող մում թող նե լով Կար սի մար զը և Սուր մա լո ւի գա վա ռը։

2)  Խիստ սահ մա նա փակ վում է ին Հա յաս տա նի զին ված ու ժե րը։
3)  Շա րու րում և Նա խիջ ևա նում մտց վում էր հա տուկ կա ռա վա րում՝ Թուր քի այի 

պաշտ պա նու թյան ներ քո։
4)  Նա խիջ ևա նի մար զը դառ նում էր ի նք նա վար տա րածք՝ Ա դր բե ջա նի խնա մա կա

լու թյան տակ, ո րը չէր զիջ վե լու եր րորդ պե տու թյան։
5) Հա յաս տա նը հրա ժար վում էր Սև րի պայ մա նագ րից։
6) Հա յաս տա նին է ին վե րա դարձ վում պատ մա կան Ա նին և Կող բի ա ղա հան քե րը։
7) Հա յաս տա նին էր վե րա դարձ վում Ա լեք սանդ րա պոլ քա ղաքն ու գա վա ռը։

46.  Կար սի խորհրդա–թուրքական բա նակ ցու թյուն նե րի ժա մա նակ ի ՞նչ պա հանջ ներ 
ներ կա յաց րեց հայ կա կան կող մը։ Գտ նել սխա լը.

1) Հա յաս տա նին վե րա դարձ նել պատ մա կան Ա նին 
2) վե րա դարձ նել Ա լեք սանդ րա պո լի եր կա թու ղային դե պոյի թա լան ված գույ քը
3) Հա յաս տա նին տրա մադ րել Լեռ նային Ղա րա բա ղի խնա մա կա լու թյու նը
4) Հա յաս տա նին վե րա դարձ նել  Կող բի ա ղա հան քե րի շա հա գոր ծու մը

47.  Ա ռանձ նաց նել այն կե տե րը, ո րոնք հա մա պա տաս խա նում են Հա մա զան գե զու ր
յան ե րկ րորդ հա մա գու մա րում ըն դուն ված ո րո շում նե րի բո վան դա կու թյա նը.

1) Ի նք նա վար Սյու նի քը կո չվեց Լեռ նա հա յաս տան։
2) Սյու նի քի վար չա պետ դար ձավ Գա րե գին Նժ դե հը։
3) Սյու նի քի վար չա պետ դար ձավ Սի մոն Վրա ցյա նը։
4) Լեռ նա հա յաս տա նը վե րան վան վեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյուն։ 
5) Ստեղծ վեց Զան գե զուր– Ղա րա բա ղի մար զային խոր հուրդ։ 

48.  Ա ռանձ նաց նել այն մշա կու թային ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնք տե ղի են ու նե
ցել 1925 թվականին.

 ա. պատ մա–մ շա կու թային ի նս տի տու տի հիմ նու մը Էջ մի ած նում
բ. Հա յաս տա նի Գի տու թյան և ար վես տի ի նս տի տու տի ստեղ ծու մը
գ. գե ղար վես տի դպ րո ցի հիմ նու մը Եր ևա նում



ZA
NGAK

362

դ. հայ կա կան ա ռա ջին պե տա կան դրա մա տի կա կան թատ րո նի բա ցու մը 
ե. « Նա մուս» համր ֆիլ մի ցու ցադ րու մը
զ. Ա. Սպեն դի ա րյա նի Հա յաս տան գա լը

1) ա, ե  2) բ, ե   3) դ, զ   4) բ, գ

49.  Ա ռանձ նաց նել այն մշա կու թային ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնք տե ղի են ու նե
ցել 1932 թվականին.

1)  Խորհր դային Մի ու թյան գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի հայ կա կան մաս նա ճյու ղի 
հիմ նու մը

2) Խորեն արքեպիսկոպոս Մուրադբեգյանի հայոց կաթողիկոս ընտրվելը
3) գե ղար վես տի դպ րո ցի հիմ նու մը Եր ևա նում
4) Հա յաս տա նի խորհր դային կեր պար վես տա գետ նե րի մի ու թյան ստեղ ծու մը
5)  Հով սեփ Օր բե լու՝ ԽՍՀՄ գի տու թյուն նե րի ա կա դե մի այի հայ կա կան մաս նա ճյու ղի 

նա խա գահ նշա նակ վե լը
6)  Հա յաս տա նի կեր պար վես տի թան գա րա նի հիմ նու մը
7) պե տա կան ֆիլ հար մո նի այի կազ մա կեր պու մը
8) օ պե րայի և բա լե տի պե տա կան թատ րո նի բա ցու մը

50.    Ա ռանձ նաց նել այն մշա կու թային ի րա դար ձու թյուն նե րը, ո րոնք տե ղի են ու նե
ցել 1922 թվականին.

1) երաժշտական ստուդիայի հիմնումը Երևանում
2) գե ղար վես տի դպ րո ցի հիմ նու մը Եր ևա նում
3) « Նա մուս» համր ֆիլ մի ցու ցադ րու մը
4) հայ կա կան ա ռա ջին պե տա կան դրա մա տի կա կան թատ րո նի բա ցու մը
5) Հա յաս տա նի կեր պար վես տի թան գա րա նի հիմ նու մը

51.  Բեր ված շար քե րից ո ՞րն է կազմ ված միայն մշա կույ թի նույն բնա գա վա ռը ներ կա
յաց նող գոր ծիչ նե րից.

1) Սեր գեյ Մեր կու րով, Ա րա Սարգ սյան, Եր վանդ Քո չար
2) Ալեքսանդր Թա մա նյան, Մարկ Գրի գո րյան, Տիգ րան Ջր բա շյան
3) Սեդ րակ Ա ռա քե լյան, Ստե փան Ա ղա ջա նյան, Լևոն Շանթ
4) Հայ կա նուշ Դա նի ե լյան, Հաս միկ, Վահ րամ Փա փա զյան

52. Ը նտ րել այն շար քը, որ տեղ տր ված են միայն հայ բժիշկ նե րի ա նուն ներ.

1) Թո րոս Թո րա մա նյան, Ա լեք սանդր Թա մա նյան, Վա հան Ա րծ րու նի
2) Ստե փան Ղամ բա րյան, Ա շոտ Հով հան նի սյան, Տիգ րան Ջր բա շյան
3) Գրի գոր Ա րե շյան, Համ բար ձում Քե չեկ, Վա հան Ա րծ րու նի 
4) Հով հան նես Կա րա պե տյան, Տիգ րան Ջր բա շյան, Ստե փան Ղամ բա րյան
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53.   Ը նտ րել այն շար քը, որ տեղ տր ված են միայն նշա նա վոր քի մի կոս գիտ նա կան
նե րի ա նուն ներ.

1) Ս. Ղամ բա րյան, Ա. Տեր տե րյան, Ս. Ե րե մյան
2) Ս. Սա ֆա րյան, Հ. Հով հան նի սյան, Լ. Ռո տի նյան
3) Հ. Կա րա պե տյան, Լ. Ռո տի նյան, Ա. Հով հան նի սյան
4) Լ. Ռո տի նյան, Ս. Ղամ բա րյան, Ա. Մն ջո յան

54.  Ը նտ րել այն շար քը, որ տեղ տր ված են մի այն հայ նշա նա վոր լեզ վա բան նե րի 
ա նուն ներ.

1) Համ բար ձում Քե չեկ, Վա հան Ա րծ րու նի
2) Հա կոբ Մա նան դյան, Ա շոտ Հով հան նի սյան
3) Հրա չյա Ա ճա ռյան, Գրի գոր Ղա փան ցյան
4) Ա լեք սանդր Սպեն դի ա րյան, Ռո մա նոս Մե լի քյան

55. Ը նտ րել այն շար քը, որ տեղ տր ված են մի այն պատ մա բան նե րի ա նուն ներ.

1) Գրի գոր Ա րե շյան, Համ բար ձում Քե չեկ, Վա հան Ա րծ րու նի, Սու րեն Ե րե մյան
2) Լե ո, Հա կոբ Մա նան դյան, Ա շոտ Հով հան նի սյան, Մկր տիչ Ներ սի սյան
3)  Տիգ րան Ջր բա շյան, Հով հան նես Կա րա պե տյան, Մկր տիչ Ներ սի սյան, Աբ գար 

Հով հան նի սյան
4) Ար սեն Տեր տե րյան, Է դո ւարդ Ա ղա յան, Գևորգ Ջա հու կյան, Ա րա րատ Ղա րի բյան

56.  Ը նտ րել այն շար քը, որ տեղ տր ված են մի այն գրա կա նա գետ նե րի ա նուն ներ.

1) Գրի գոր Ղա փան ցյան, Հով հան նես Կա րա պե տյան
2) Հա կոբ Մա նան դյան, Ա շոտ Հով հան նի սյան
3) Տիգ րան Ջր բա շյան, Մկր տիչ Ներ սի սյան
4) Մա նուկ Ա բե ղյան, Ար սեն Տեր տե րյան 

57. Ը նտ րել այն շար քը, որ տեղ տր ված են մի այն ե րկ րա բան նե րի ա նուն ներ.

1) Ար սեն Տեր տե րյան, Վա հան Ա րծ րու նի
2) Հով սեփ Տեր–Ա ստ վա ծատ րյան, Լևոն Ռո տի նյան 
3) Տիգ րան Ջր բա շյան, Հով հան նես Կա րա պե տյան
4) Լևոն Ռո տի նյան, Գևորգ Ջա հու կյան

58. Ը նտ րել այն շար քը, որ տեղ տր ված են նշա նա վոր եր գա հան նե րի ա նուն ներ.

1) Գրի գոր Ա րե շյան, Համ բար ձում Քե չեկ, Վա հան Ա րծ րու նի
2) Լե ո, Հա կոբ Մա նան դյան, Ա շոտ Հով հան նի սյան
3) Թո րոս Թո րա մա նյան, Ա լեք սանդր Թա մա նյան, Կա րո Հա լա բյան
4) Ա լեք սանդր Սպեն դի ա րյան, Ռո մա նոս Մե լի քյան, Ա րամ Խա չատ րյան

59. Թվարկ ված նե րից ով քե՞ր կեր պար վես տի բնա գա վա ռի ներ կա յա ցու ցիչ չեն.

1) Ար տա շես Հով սե փյան   6) Գրի գոր Ե ղի ա զա րյան
2) Սեդ րակ Ա ռա քե լյան   7) Վահան Արծրունի
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3) Սար գիս Մու րա դյան   8) Ա րա Սարգ սյան
4) Ե ղի շե Թադ ևո սյան   9) Ար սեն Տեր տե րյան
5) Հա կոբ Կո ջո յան

60. Թվարկ ված նե րից ա ռանձ նաց նել մի այն քան դա կա գործ նե րին.

ա. Ա լեք սանդր Թա մա նյան   ե. Հա կոբ Կո ջո յան
բ. Սեդ րակ Ա ռա քե լյան   զ. Ե ղի շե Թադ ևո սյան 
գ. Ստե փան Ա ղա ջա նյան   է. Ա րա Սարգ սյան 
դ. Սեր գեյ Մեր կու րով    ը. Եր վանդ Քո չար

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

61.  Ը նտ րել այն շար քը, որ տեղ տր ված են միայն հայ բե մա կան ար վես տի ճա նաչ
ված ներ կա յա ցու ցիչ ներ.

1)  Հ. Ա բե լ յան, Հաս միկ, Ա. Ոս կա նյան, Վ. Փա փա զյան, Հ. Ներ սի սյան, Վ. Վա ղար
շյան

2)  Գ. Խան ջյան, Հաս միկ, Ա. Ոս կա նյան, Վ. Փա փա զյան, Հ. Ներ սի սյան, Ա. Ասրյան
3)  Հ. Ա բե լ յան, Հաս միկ, Ա. Ոս կա նյան, Վ. Փա փա զյան, Հ. Ներ սի սյան, Ս. Սա ֆա

րյան
4)  Գ. Գյուր ջյան, Հաս միկ, Ա. Ոս կա նյան, Վ. Փա փա զյան, Է. Տիգ րա նյան, Է. Միր

զո յան

62.  Ա ռանձ նաց նել Ա րամ Խա չատ րյա նի գոր ծու նե ու թյու նը ներ կա յաց նող փաս
տերը.

1) Նա Հա յաս տան ե կավ 1924 թ.։
2)  Նա ստեղ ծեց հի ա նա լի գոր ծեր՝ «Եր ևա նյան է տյուդ ներ», «Ալ մաստ» օ պե րան, նոր 

սի րեր գեր։
3) Նա ստեղ ծեց « Գա յա նե» և «Ս պար տակ» բա լետ նե րը։
4) Նա մեծ ներդ րում ու նե ցավ հա մաշ խար հային եր գար վես տում։ 
5) Նրա ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի շար քում ա ռանձ նա նում է « Հե րո սա կան բալ լա դը»։

63.  Ստորև բեր ված պն դում նե րից ո՞ րը չի վե րա բե րում Ա. Թա մա նյա նի գոր ծու նե ու
թյա նը.

1) Նա 1924 թ. կազ մեց Եր ևա նի կա ռու ցա պատ ման գլ խա վոր հա տա կա գի ծը։
2)  Նրա նա խագ ծով կա ռուց վե ցին կա ռա վա րու թյան տու նը, օ պե րայի և բա լե տի 

թատ րո նը, հան րային գրա դա րա նը, բու հա կան մի շարք շեն քեր։
3) Նրա նա խագ ծով է կա ռուց վել Եր ևա նի ա ռա ջին հէ կը։
4) Նա ու սում նա սի րել է Ա նին և գրել հա մա նուն աշ խա տու թյուն։

64. Պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.

1)  Հա յաս տա նում բնամ թե րային հար կաձ ևից ամ բող ջո վին հրա ժար վե ցին 1924 թ., 
ե րբ շր ջա նա ռու թյան մեջ դր վեց գյուղ մի աս հար կը։

2)  Հա յաս տա նում պղն ձար դյու նա բե րու թյու նը հիմն վել է 1923–1924 թթ.։
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3) Ստա լի նյան բռ նաճն շում նե րի գա գաթ նա կե տը 1938 թվա կանն էր։
4) 1928 թ. գոր ծարկ վեց Լե նի նա կա նի հէ կը։
5)  409–րդ ազ գային դի վի զի ան կազ մացր վեց Հայ րե նա կան մեծ պա տե րազ մի 

ա վար տից հե տո։
6)  Հայ կա կան հար ցը Պոտս դա մի կոն ֆե րան սի օ րա կար գում ը նդ գր կե լու խնդ րան

քով Ա մե րի կայի Հայ կա կան ազ գային խոր հուր դը ե րեք տե րու թյուն նե րի ղե կա
վար նե րին հե ռա գիր հղեց 1945 թ. օ գոս տո սի 2 –ին։

7) 1983 թ. Եվ րա խորհր դում քն նարկ վեց Հայոց ցե ղաս պա նու թյան հար ցը։
8)  1926 թվա կա նից Ե ՊՀ–ն սկ սեց հրա տա րա կել Հր. Ա ճա ռյա նի « Հայե րեն ար մա

տա կան բա ռա րա նը»։
9)  1962–1965 թթ. Վիկ տոր Համ բար ձու մյա նը զբա ղեց րել է Ա ստ ղա գետ նե րի մի ջազ

գային մի ու թյան նա խա գա հի պաշ տո նը։

65. Տր ված պն դում նե րից ո՞ րը ճիշտ չէ.

1)  1919 թ. հուն վա րի 9–17 –ը Թիֆ լի սում Ա նգ լի այի ներ կա յա ցուց չի մաս նակ ցու թյամբ 
հրա վիր ված հայ–վ րա ցա կան հաշ տու թյան կոն ֆե րան սում կող մե րը հա մա ձայ նում 
են Ջա վախ քը հայ տա րա րել չե զոք գո տի:

2)  ՌՍԴԽՀ կա ռա վա րու թյան և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան միջև 1920 թ. 
օ գոս տո սի 10–ին Թիֆ լի սում ստո րագր ված հա մա ձայ նագ րով Ղա րա բա ղը, Զան
գե զուրն ու Նա խիջ ևա նը հայ տա րար վում է ին « վի ճե լի տա րածք ներ»:

3)  1920 թ. ապ րի լի 19–26–ը Ի տա լի այի Սան Ռե մո քա ղա քում տե րու թյուն նե րի Գե
րա գույն խորհր դի խորհր դա ժո ղո վը հա վա նու թյուն տվեց մի ա ցյալ հայ կա կան 
պե տու թյան ստեղծ մա նը:

4)  1921 թ. հոկ տեմ բե րի 20–ին Ան կա րա յում կնք ված ֆրանս–թուր քա կան պայ մա
նագ րով հա յա թափ ված Կի լի կի ան հանձն վում էր Թուր քի ային:

66. Պն դում նե րից ո րո՞նք են սխալ.

1)  Ար ևել քի ժո ղո վուրդ նե րի ա ռա ջին հա մա գու մա րի կող մից կազ մա վոր վել էր « Քա
րոզ չու թյան և գոր ծո ղու թյան խոր հուրդ»։

2)  Ա ՄՆ նա խա գահ Վիլ սո նը հայ–ա դր բե ջա նա կան և հայ–վ րա ցա կան սահ ման նե րի 
վե րա բե րյալ իր ի րա վա րար վճի ռը հայտ նեց 1920 թ. նոյեմ բե րի 22–ի ն։

3)  Ա րևմ տա հայե րի ե րկ րորդ հա մա գու մարն ը նտ րեց « Մեկ ա զգ, մեկ հայ րե նիք» կար
գա խո սով ա ռաջ նորդ վող, օ րենսդ րա կան ի րա վա սու թյուն ներ ու նե ցող Ա րևմտա
հայ ազ գային ժո ղով։

4)  Զան գե զու րի գյու ղա ցի ու թյան ժա մա նա կա վոր խոր հուր դը ստեղծ վեց Գ. Նժ դե հի 
ղե կա վա րու թյամբ` ե րկ րա մա սը կա ռա վա րե լու նպա տա կով։

5)  Մոսկ վայի պայ մա նագ րով Խորհր դային Ռու սաս տա նը ճա նա չեց 1920 թ. հուն վա
րի 28–ին ըն դուն ված « Թուր քա կան ազ գային ո ւխտ»–ը։
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67.  Պն դում նե րից ո րո՞նք չեն բնո րոշում կրո նի և ե կե ղե ցու նկատ մամբ խորհր դային 
պե տու թյան վարած քա ղա քա կա նու թյու նը.

ա.  Խիստ սահ մա նա փակ վե ցին կրո նա կան քա րոզ չու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը, 
և ու ժեղ պայ քար ծա վալ վեց ե կե ղե ցու դեմ:

բ.  Ե կե ղե ցուն չտր վեց գոր ծու նե ու թյան լայն ա զա տու թյուն, և ուժեղ պայքար 
ծավալվեց նրա դեմ:

գ.  Հա յաս տա նում խորհր դային կար գե րի հաս տա տու մից հե տո իշ խա նու թյան կող
մից ե կե ղե ցու շար ժա կան և ան շարժ գույ քը թողն վեց նրա տնօ րի նու թյա նը:

դ.  Ռու սաս տա նի սո վյալ բնակ չու թյանն օգ նե լու պատր վա կով սկս վեց ե կե ղե ցա կան 
գույ քի և թան կար ժեք ի րե րի բռ նագ րա վու մը: 

ե.  1926 թ. հա տուկ ո րո շու մով ար գել վեց ե կե ղե ցու կող մից Հայոց ե ղեռ նի օր վա` 
ապրի լի 24–ի նշու մը:

զ.  Շարունակվեց ճե մա րա նի և հոգ ևոր դպ րո ցի գոր ծու նե ու թյու նը: 
է.  Պաշ տո նա կան ե կե ղե ցու դեմ պայ քա րում իշ խա նու թյուն նե րը փոր ձե ցին օգ տա

գոր ծել «Ա զատ ե կե ղե ցա կան եղ բայ րու թյու նը» կամ « Նոր ե կե ղե ցին»: 
ը.  Սկ սած 1920–ա կան թվա կան նե րից` պե տու թյու նը փա կում է վան քե րը, ե կե ղե ցի

նե րը, դրանք ծա ռայեց նում որ պես պա հեստ ներ:
թ.  ԽՍՀՄ իշ խա նու թյուն նե րի կար գադ րու թյամբ փակված կամ ա վեր ված մի շարք 

ե կե ղե ցի ներ 1930–ա կան թվա կան նե րին վե րա կանգն վե ցին և սկ սե ցին գոր ծել:

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

68.  Թվարկվածներից որո՞նք են հայ–վ րա ցա կան հաշ տու թյան կոն ֆե րան սի ընդու
նած որոշումներից.

1)  Լո ռին հայ տա րա րել « չե զոք գո տի», ո րի մեջ մտ նում է ին Ա լա վեր դու, Ու զուն լա րի, 
Վո րոն ցով կայի շր ջան նե րը՝ ի րենց չորս տաս նյակ գյու ղե րով

2)  Լո ռին մի աց նել Վրաս տա նին՝ բա ցա ռու թյամբ Ա լա վեր դու և Վո րոն ցով կայի 
շրջան  նե րի, ի սկ Ու զուն լա րը և Շու լա վե րը՝ ի րենց շր ջա կա գյու ղե րով, ան ցնում 
է ին Հայաստա նին

3) « Չե զոք գո տում» տե ղա կայել հայ կա կան ու վրա ցա կան զո րա մա սեր
4)  « Չե զոք գո տում» սահ մա նել հա տուկ կա ռա վա րում, ո րն ի րա կա նաց վե լու էր Հա

յաս տա նի ու Վրաս տա նի լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մա տեղ ղե կա վա րու
թյամբ և ան գլի ա ցի գե նե րալ–նա հան գա պե տի ը նդ հա նուր վերահս կո ղու թյամբ

5)  Ջա վախքը դնել հայ կա կան կող մի վե րահս կո ղու թյան ներ քո, ի սկ Վրաս տանն 
ի րա վունք էր ստա նում այս տեղ նշա նա կե լու իր ներ կա յա ցուց չին

6)  Ջա վախ քում սահ ման ված հա տուկ կա ռա վա րումն ի րա կա նաց նե լու է ին Հա յաս
տա նի և Վրաս տա նի լի ա զոր ներ կա յա ցու ցիչ նե րը՝ ան գլի ա ցի գե նե րալ–նա հան
գա պե տի ը նդ հա նուր վերահս կո ղու թյամբ

7)  Ջա վախ քը հռ չակ վում էր «չե զոք գո տի», ո րին մի աց վում է ին Ա խալց խայի և Ծալ
կայի մի շարք գյու ղեր
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ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՊԱՏԱՍԽԱՆՆԵՐ

ՄԱՍ Ա 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ

1. ՏԱՐԵԹՎԵՐ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 3 6 3 11 2 16 2 21 4 26 2

2 3 7 2 12 4 17 2 22 2 27 2

3 4 8 2 13 1 18 3 23 2 28 3

4 2 9 4 14 4 19 2 24 1

5 2 10 1 15 3 20 2 25 3

2. ՓԱՍՏԵՐ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 3 16 2 31 3 46 4 61 2 76 2

2 2 17 4 32 4 47 3 62 2 77 3

3 1 18 1 33 2 48 4 63 3 78 2

4 3 19 2 34 2 49 4 64 2 79 4

5 4 20 2 35 4 50 1 65 3 80 2

6 3 21 1 36 3 51 3 66 3 81 1

7 1 22 4 37 3 52 3 67 3 82 4

8 2 23 2 38 4 53 2 68 1

9 1 24 2 39 2 54 3 69 3

10 3 25 2 40 3 55 2 70 1

11 3 26 4 41 3 56 4 71 4

12 3 27 4 42 2 57 2 72 2

13 2 28 4 43 3 58 2 73 3

14 2 29 3 44 1 59 3 74 2

15 1 30 2 45 2 60 2 75 2
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3. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 3 4 3 7 2 10 2 13 2

2 4 5 1 8 3 11 1

3 2 6 4 9 3 12 4

4. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 4 3 2 5 3 7 2 9 1 11 1,3

2 2 4 4 6 2 8 1 10 1

5. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ ՈՒ 
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 3 7 2, 4, 5 13 3, 4 19 1 25 4 31 1

2 3, 6, 7 8 1, 4, 7 14 4 20 4 26 1 32 1

3 7, 8, 9 9 2, 5, 8 15 1 21 4 27 3

4 2, 6, 8 10 3, 6, 7 16 3 22 3 28 1, 4

5 4, 5, 6 11 2, 3, 8 17 4 23 3 29 2, 3

6 1, 5, 7 12 1, 2, 7 18 3 24 2 30 3, 5

6. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 
ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 3 7 3 13 4 19 4 25 2 31 4

2 4 8 4 14 3 20 4,6 26 2

3 3 9 5, 7 15 4 21 5 27 3

4 1 10 3 16 2 22 3, 6 28 1

5 4 11 3 17 3 23 2, 4 29 4

6 2 12 4 18 3 24 2, 6 30 2
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7. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՈՒՄ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 1 5 4 9 3 12 2 15 1 18 1

2 4 6 2 10 3 13 3 16 4 19 3

3 3 7 4 11 2 14 4 17 2 20 1

4 1 8 2

8. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱՐԿՆԵՐԻ, ՊՆԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 3 7 3 13 2 19 1, 3, 8 25 1, 5, 8 31 2

2 2 8 3 14 2 20 3, 4, 6 26 3, 5 32 1, 3

3 3, 6, 7 9 2 15 3, 4 21 1, 5 27 1, 5, 7 33 4

4 2 10 4 16 2 22 1,5 28 1

5 1 11 3 17 1 23 1, 4 29 2, 5, 7

6 3 12 2 18 3 24 1, 4, 5 30 3, 4
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ՄԱՍ Բ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԻՆ ԴԱՐԵՐՈՒՄ

1. ՏԱՐԵԹՎԵՐ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 3 13 2 25 1 37 4 49 2 61 4

2 3 14 2 26 4 38 2 50 3 62 1

3 3 15 2 27 2 39 3 51 3 63 2

4 4 16 3 28 4 40 1 52 3 64 2

5 1 17 2 29 2 41 3 53 2 65 1

6 4 18 4 30 3 42 4 54 2 66 1

7 2 19 2 31 1 43 4 55 1 67 2

8 1 20 3 32 3 44 2 56 2 68 4

9 2 21 4 33 2 45 3 57 3 69 2

10 4 22 2 34 3 46 2 58 3 70 4

11 2 23 1 35 4 47 3 59 3

12 2 24 3 36 4 48 3 60 1

2. ՓԱՍՏԵՐ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 4 26 3 51 2 76 3 101 3 126 2

2 2 27 3 52 3 77 4 102 1 127 4

3 4 28 3 53 3 78 2 103 2 128 1

4 1 29 2 54 2 79 1 104 4 129 2

5 3 30 2 55 3 80 2 105 2 130 1

6 3 31 4 56 2 81 1 106 2 131 3

7 3 32 3 57 2 82 4 107 3 132 4

8 2 33 1 58 1 83 3 108 1 133 1

9 2 34 2 59 1 84 4 109 1 134 3

10 4 35 3 60 4 85 4 110 4 135 2

11 4 36 3 61 1 86 4 111 1 136 3

12 3 37 3 62 1 87 2 112 2 137 1

13 3 38 3 63 4 88 1 113 3 138 2

14 4 39 4 64 4 89 1 114 4 139 2
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15 4 40 3 65 2 90 3 115 1 140 2

16 4 41 4 66 3 91 1 116 2 141 2

17 2 42 2 67 4 92 1 117 1 142 2

18 3 43 2 68 1 93 2 118 4 143 2

19 3 44 4 69 2 94 1 119 2 144 4

20 2 45 4 70 1 95 2 120 4 145 4

21 3 46 3 71 4 96 1 121 2 146 3

22 1 47 2 72 1 97 2 122 2

23 3 48 2 73 3 98 3 123 1

24 2 49 4 74 4 99 1 124 2

25 3 50 4 75 1 100 2 125 3

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 4 6 3 11 3 16 2 21 1 26 3

2 4 7 3 12 4 17 1 22 4

3 2 8 2 13 3 18 2 23 4

4 2 9 3 14 2 19 3 24 3

5 3 10 4 15 2 20 3 25 1

4. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 4 8 2 15 1 22 2 29 1 36 2, 3

2 4 9 1 16 1 23 1 30 4 37 1, 4

3 2 10 1 17 3, 5 24 3 31 1 38 1, 5, 6

4 1 11 2 18 3, 7, 8 25 1 32 2 39 4

5 4 12 1 19 4 26 1 33 3 40 4

6 4 13 2 20 3 27 3 34 2, 5

7 4 14 2 21 2 28 1 35 1, 4
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5. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ ՈՒ 
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 2 6 3 10 1 14 4 18 1 22 2

2 2 7 4 11 3 15 2 19 1, 4, 6 23 1

3 4 8 2 12 2 16 2 20 3 24 2, 3, 5

4 4 9 1, 5 13 1 17 3 21 2 25 3

5 2

6. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 
ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 1 13 3 25 1 37 4 49 2 61 2

2 2 14 4 26 2 38 3,7 50 1 62 3

3 1 15 1 27 4 39 3 51 2 63 2

4 4 16 4 28 1 40 2 52 2 64 3

5 2 17 4 29 3 41 4, 6 53 3 65 2

6 3 18 4 30 4 42 3 54 1 66 4

7 4 19 2 31 3 43 2 55 3 67 3

8 3 20 3 32 4,6 44 2 56 3 68 3

9 2 21 4 33 4 45 3 57 1 69 2

10 2 22 2 34 5, 8 46 3 58 4 70 4

11 2 23 1 35 1 47 1 59 2

12 3 24 4 36 5, 9 48 3 60 1
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7. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՈՒՄ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 3 10 1 19 1 28 1 37 3 46 1

2 3 11 4 20 3 29 2 38 3 47 2

3 1 12 4 21 3 30 1 39 4 48 3

4 4 13 1 22 2 31 3 40 3 49 2

5 1 14 3 23 4 32 2 41 2 50 4

6 1 15 2 24 1 33 4 42 3 51 1

7 2 16 4 25 1 34 2 43 4

8 2 17 3 26 1 35 3 44 4

9 4 18 3 27 2 36 1 45 2

8. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱՐԿՆԵՐԻ, ՊՆԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 4 13 3 25 3, 5 37 2, 4 49 1 61 2, 3, 6

2 1 14 4 26 2 38 4, 5, 7 50 1 62 3, 4, 6

3 4 15 3 27 3 39 3, 4, 7 51 4 63 4

4 1,5 16 2 28 2, 3, 6 40 2,5 52 1 64 2, 4

5 2, 4, 7 17 2 29 3 41 2 53 1 65 3

6 1,5 18 4 30 3,5 42 2 54 4 66 4

7 3 19 3 31 3 43 2, 4 55 3 67 3

8 1 20 1, 3 32 4 44 3 56 2, 3, 5 68 1

9 1 21 2 33 3 45 1, 5 57 1, 4, 6

10 3 22 4 34 3, 5, 7 46 1 58 2, 5

11 2 23 1 35 1 47 2 59 2

12 3 24 3, 6 36 1 48 2 60 1, 3
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ՄԱՍ Գ
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՈՐ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

1. ՏԱՐԵԹՎԵՐ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 2 11 2 20 3 29 2 38 1 47 1

2 1 12 1 21 1 30 3 39 2 48 1

3 4 13 2 22 2 31 4 40 1 49 1

4 4 14 1 23 1 32 3 41 1 50 1

5 2 15 3 24 3 33 4 42 3 51 1

6 3 16 1 25 3 34 1 43 3 52 3

7 2 17 3 26 4 35 1 44 3 53 1

8 1 18 1 27 1 36 2 45 3 54 1

9 1 19 1 28 3 37 2 46 1 55 4

10 1

2. ՓԱՍՏԵՐ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 2 14 3 27 1 40 1 53 3 66 1

2 3 15 2 28 1 41 1 54 2 67 1

3 4 16 2 29 1 42 2 55 4 68 2

4 1 17 3 30 2 43 1 56 3 69 3

5 2 18 2 31 3 44 2 57 2 70 3

6 2 19 3 32 1 45 4 58 2 71 1

7 3 20 1 33 2 46 1 59 3 72 1

8 3 21 3 34 2 47 2 60 4 73 4

9 1 22 2 35 1 48 1 61 3 74 1

10 2 23 3 36 4 49 2 62 3 75 1

11 2 24 1 37 1 50 2 63 1

12 4 25 2 38 1 51 1 64 1

13 4 26 1 39 3 52 3 65 1
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3. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 4 4 3 7 3 10 1 13 3 16 2

2 3 5 2 8 2 11 1 14 1 17 3

3 3 6 2 9 3 12 3 15 1 18 4

4. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 2, 5 6 2 10 4 14 3 18 3 22 2

2 1 7 3 11 1 15 2 19 3 23 2

3 2 8 3 12 1 16 2 20 2 24 2

4 3 9 1 13 2 17 3 21 3 25 3

5 3

5. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ ՈՒ 
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 2 8 3 15 1 22 4 29 3 36 4

2 2 9 3 16 1 23 3 30 2 37 3

3 3 10 4 17 3 24 3 31 4 38 3, 5

4 2, 4 11 1 18 2 25 4 32 4 39 1

5 1 12 3 19 2 26 3 33 2 40 4

6 1 13 2 20 1 27 2 34 2 41 2

7 1, 3 14 1 21 2 28 2 35 1 42 2,4
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6. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ  
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 2 15 3 29 4 43 1 56 3 69 4

2 3 16 3 30 3 44 5 57 1 70 4

3 1 17 5,7 31 2 45 2 58 1 71 2

4 2 18 4 32 1 46 1 59 2 72 1

5 4 19 4,6 33 4 47 1 60 2 73 2

6 1 20 4,6 34 3 48 1 61 3 74 2

7 2 21 1,5 35 4 49 1 62 4 75 3

8 4 22 2,6 36 2 50 3 63 4 76 3,7

9 1 23 3 37 1 51 2 64 1 77 3,7

10 4 24 2 38 1 52 2 65 1 78 3,9

11 3 25 3 39 1 53 2 66 4 79 2

12 3 26 2,6 40 1 54 3 67 1 80 2

13 2 27 4 41 2 55 4 68 5 81 3

14 2 28 1 42 1

7. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՈՒՄ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 3 10 1 19 2 28 3 37 1 45 2

2 4 11 1 20 3 29 3 38 2 46 2

3 2 12 1 21 3 30 3 39 3 47 3

4 2 13 1 22 1 31 3 40 3 48 4

5 1 14 1 23 3 32 4 41 3 49 3

6 1 15 3 24 3 33 3 42 2 50 3

7 3 16 1 25 1 34 3 43 1 51 4

8 4 17 1 26 1 35 3 44 1 52 1

9 2 18 4 27 3 36 4
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8. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱՐԿՆԵՐԻ, ՊՆԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 3 16 3 30 4 44 1, 3, 6 58 1, 2 72 1,2

2 3 17 2 31 3 45 1 59 1, 2, 6 73 1

3 4 18 2, 5, 8 32 3 46 1 60 2 74 3

4 4 19 2, 4, 6 33 1 47 1, 3, 4 61 3 75 1

5 1 20 3, 6, 8 34 3 48 1, 4, 5 62 2, 3, 6 76 2

6 3 21 1, 3, 6 35 4 49 2, 3 63 2 77 2

7 3 22 2, 6 36 2 50 1 64 2 78 1

8 1 23 4 37 2 51 2 65 2, 3 79 4

9 1, 5, 7 24 4, 6 38 2 52 1, 5 66 3, 4 80 2

10 1 25 3 39 1 53 2 67 3, 5 81 1

11 3 26 1,3 40 1 54 3 68 4 82 1

12 1 27 2,4 41 2, 4, 7 55 3 69 1, 2, 3 83 3

13 2 28 1, 4, 7 42 3, 5, 9 56 1 70 1, 2, 5

14 1, 3, 7 29 1 43 1, 3, 4 57 4, 5 71 1, 3, 6

15 3, 5, 7
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ՄԱՍ Դ 
ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

1. ՏԱՐԵԹՎԵՐ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 3 21 4 41 1 61 3 81 3 101 3

2 1 22 2 42 2 62 2 82 3 102 2

3 2 23 2 43 2 63 4 83 3 103 3

4 4 24 2 44 3 64 3 84 3 104 2

5 2 25 2 45 3 65 3 85 2 105 1

6 1 26 2 46 1 66 2 86 2 106 2

7 1 27 2 47 2 67 1 87 2 107 2

8 3 28 4 48 2 68 3 88 3 108 4

9 3 29 2 49 1 69 3 89 4 109 4

10 4 30 4 50 2 70 4 90 2 110 2

11 2 31 2 51 2 71 2 91 2 111 3

12 3 32 2 52 2 72 2 92 2 112 3

13 1 33 2 53 3 73 2 93 2 113 3

14 4 34 3 54 3 74 3 94 3 114 2

15 2 35 2 55 3 75 2 95 2 115 3

16 4 36 4 56 3 76 2 96 4 116 1

17 4 37 3 57 1 77 1 97 2 117 3

18 2 38 2 58 2 78 4 98 3 118 3

19 4 39 3 59 3 79 3 99 3 119 1

20 2 40 2 60 2 80 4 100 2 120 2
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2. ՓԱՍՏԵՐ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ
հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 4 16 3 31 2 46 3 61 4 76 1

2 1 17 3 32 3 47 2 62 2 77 2

3 1 18 3 33 2 48 3 63 2 78 2

4 1 19 2 34 3 49 3 64 2 79 3

5 3 20 3 35 3 50 2 65 2 80 2

6 2 21 4 36 1 51 2 66 4 76 1

7 4 22 3 37 3 52 3 67 4 77 2

8 2 23 3 38 2 53 4 68 3 78 2

9 3 24 3 39 3 54 3 69 2 79 3

10 3 25 2 40 3 55 3 70 3 80 2

11 3 26 3 41 2 56 2 71 3 81 3

12 2 27 2 42 1 57 2 72 4 82 3

13 1 28 2 43 2 58 2 73 2 83 3

14 3 29 2 44 1 59 2 74 4

15 3 30 2 45 4 60 2 75 2

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔ ՍԿԶԲՆԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԵՏ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 2 4 2 7 2 10 2 12 3 14 2

2 2 5 2 8 3 11 3 13 1 15 3

3 2 6 4 9 2
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4. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՏԵՐՄԻՆՆԵՐ ԵՎ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 4 9 4 17 3 25 3 33 3 41 1, 4

2 1 10 3 18 1 26 3 34 2 42 3

3 3 11 3 19 1 27 2 35 3 43 4

4 2 12 2 20 4 28 2 36 1 44 1

5 2 13 1 21 1 29 1, 5 37 1 45 1

6 3 14 4 22 2 30 1, 6 38 3 46 2

7 3 15 1 23 3 31 3 39 1

8 2 16 1 24 2 32 3 40 3

5. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐ ՈՒ 
ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 4 10 2 19 1 28 2,4 37 1 46 1

2 2 11 3 20 1 29 4 38 1 47 4

3 4 12 3 21 4 30 2 39 1

4 1 13 2 22 2 31 3 40 1

5 2 14 3 23 2 32 3 41 4,5

6 2 15 4 24 3,5,7 33 1,3 42 3,5

7 3 16 2 25 3 34 2 43 3

8 2 17 3 26 4 35 3 44 3

9 4 18 3 27 4 36 2,4 45 1,4,7
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6. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԻՐԱԴԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐԻ  
ԺԱՄԱՆԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 3 10 3 19 2 28 3 37 1 46 4

2 2 11 2 20 2 29 1 38 4 47 4

3 4 12 3 21 1 30 3 39 1 48 3

4 3 13 3 22 3 31 4 40 2 49 3

5 3 14 2 23 1 32 1 41 2 50 2

6 2 15 3 24 3 33 2 42 3 51 1

7 3 16 4 25 2 34 3,7 43 3 52 3

8 2 17 3 26 3 35 6,7 44 2 53 4

9 3 18 1 27 1 36 4 45 2,5

7. ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՈՒՄ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 4 5 4 9 3 13 1 17 2 21 1

2 4 6 4 10 1 14 2 18 1 22 2

3 2 7 2 11 3 15 1 19 1 23 4

4 4 8 2 12 3 16 1 20 1
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8. ՊԱՏՄԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱՐԿՆԵՐԻ, ՊՆԴՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒՄ ԵՎ ԽՄԲԱՎՈՐՈՒՄ

հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ. հարց պատ.

1 1, 3, 4 13 3 25 2 37 1 49 2, 4, 7 61 1

2 2 14 2 26 2, 3, 5 38 2, 4, 6 50 2, 4 62 3, 4

3 2 15 1 27 2, 4, 9 39 1, 5, 6 51 1 63 4

4 2, 5, 7 16 2 28 2, 4, 7 40 3, 4 52 3 64 2, 3, 6

5 2 17 3 29 2, 3, 5 41 2, 3 53 4 65 1

6 1 18 1, 5, 7 30 1 42 2, 5 54 3 66 2, 3

7 2 19 2 31 1 43 1, 3 55 2 67 1

8 3, 5, 7 20 4 32 2, 6, 8 44 2 56 4 68 1, 3, 4

9 3 21 2 33 1, 3, 5 45 1, 4, 7 57 3

10 2 22 2 34 1, 4, 6 46 3 58 4

11 1 23 2 35 1 47 1, 2 59 6, 7, 9

12 4 24 3 36 3, 5 48 2 60 3
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ՀԱՅՈՑ 
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

2018 թ. պետական ավարտական և միասնական
քննությունների թեստային առաջադրանքների շտեմարան

ԳԻՐՔ ԵՐԿՐՈՐԴ
Վեցերորդ՝ լրամշակված հրատարակություն

Հրատարակչության տնօրեն՝ Է. Մկրտչյան
Համակարգչային ձևավորումը՝ Գ. Գրիգորյանի
Վերստուգող սրբագրիչ՝ Ս. Մելքումյան

Տպագրությունը՝ օֆսեթ: Չափսը՝ 70x100 1/16: Թուղթը՝ օֆսեթ:
Ծավալը՝ 24 տպ. մամուլ:

ՀՀ, 0051, Երևան, Կոմիտասի պող. 49/2, հեռ.՝ (+37410) 23 25 28
Էլ. փոստ՝ info@zangak.am, էլ. կայքեր՝ www.zangak.am, www.book.am

Ֆեյսբուքյան կայքէջ՝ www.facebook.com/zangak
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Հավելված

ՇՏԵՄԱՐԱՆԻ ԱՌԱՋԻՆ ԳՐՔՈՒՄ ՆԿԱՏՎԱԾ ՎՐԻՊԱԿՆԵՐ

ՏՊԱԳՐՎԱԾ Է ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ
ՄԱՍ Գ

Էջ 244, h. 15 առաջադրանքում՝
4) Հանձնարարվեց ամեն տեսակի 
օգնություն ցույց տալ գրավված 
մարզերի հայ բնակչությանը: 

4) Փոխվեց Ռուսաստանի 
քաղաքականությունը հայերի  
նկատմամբ:

Էջ 255, h. 10 առաջադրանքում՝
3) Երևանյան ջոկատում ընդգրկված 
սարդարապատցի հեծյալների ….

3) թանզիմաթի հրապարակումը 
սուլթանական կառավարության կողմից

Էջ 294, հ. 5 առաջադրանքում՝
2) Արևելյան Հայաստանի  
ամենամեծ …..

3) Նախիջևանի խանությունը 
կազմված էր….

2) Ղարաբաղի խանությունը զբաղեցնում էր 
պատմական Ուտիքի տարածքը և Արցախի 
մի մասը:

3) Նախիջևանի խանությունը հետագայում 
մտավ նորաստեղծ Կարսի մարզի կազմը:  

Էջ 295, հ. 7 առաջադրանքում՝
2) Բեռլինի վեհաժողովին մասնակցելու 
նպատակով Եվրոպա մեկնող 
հայկական ….

2) Հայկական պատվիրակության կազմում 
ընդգրկվել էին նաև Խորեն Նարբեյը, 
Մինաս Չերազը և Ստեփան Փափազյանը:

Էջ 301, հ. 24 առաջադրանքում՝
1) Զաքարիա Քանաքեռցու և 
Երեմիա Չելեպի Քեոմուրճյանի 
պատմագիտական ……

1) Զաքարիա Քանաքեռցու աշխատության 
մեջ տրված է նաև հայոց պատմության 
նախորդ շրջանների համառոտ 
շարադրանքը:

ՄԱՍ Դ
Էջ 351, հ. 41 առաջադրանքում՝

ե. Մոսկվայի և Կարսի 1921 թ. 
պայմանագրերի….

ե. Մոսկվայի և Կարսի 1918 թ. 
պայմանագրերի….

Էջ 371, հ. 4 առաջադրանքում՝
դ. Առաջին հանրապետության 
տարածքը (քառ. կմ) 1929 թ. դրությամբ

դ. Առաջին հանրապետության տարածքը 
(քառ. կմ) 1920 թ. մայիսի դրությամբ

Էջ 414–415, h. 41 առաջադրանքում՝
4) Հայրենադարձությունը սկսվել էր 
դեռևս Հայաստանի առաջին 
հանրապետության օրոք:

4) 19211936 թթ. Խորհրդային  
Հայաստան է ներգաղթել ավելի քան 
52 000 հայ:




